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: نافرعو ركش

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا

هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدص

ال هدحو هللا الهلإإال نأ دهشنو هنانتماو هقيفوت ىلع هل ركشلا و ناسح اإل ىلع هلل دمحلا

هناوضر ىلإ يعادلا هلوسرو هدبع دمحم انيبنو انديس نأ دهشنو هنأشل اميظعت هل كيرش

ملسو هعابتاو هباحصاو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

ليزجب مدفتأ عضاوتملا ثحبلا اذه مامت إل انل هقيفوت ىلع ىلا عتو هناحبس هللا ركش دعب

و ملعلا ةريسم يف رارمتس اال ىلع ينوعجشو ينوناعأ نيذلا نيزيزعلا نيدل اال ىلإ ركشلا

ينفرش نم ىلإ ليزجلا ركشلا ب هجوتأ امك ثحبلا و ةيعماجلا ةساردلا لا مكا ،و حاجنلا

إل ةركذملا هذه فورح يفكت نل يتلا " ةظيفح ريخلب " ةذاتس األ يثحب ةركذم ىلع هفارشإب

لكشب تمهاس نمثب ردقت ال يتلا ةيملعلا اهتاهيجوتل ايلع،و ريبكلا اهربصب اهقح اهئافي

ةذتاسأ ةصاخو ةيعامتج اال مولعلا مسق ةذتاسأ ىلإ ، لمعلا اذه لا مكتسا و مامتا يف ريبك

نم وأ بيرق نم يندعاس نم لك ىلإ يريدقت و يركش صلا خب هجوتأ امك سفنلا ملع مسق

. لمعلا اذه مامتإ و زاجنإ ىلع ديعب

هاضرت احلا ص لمعأ نأو يدلا و ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعدوأ "بر

" نيحلا صلا كدابع يف كتمحرب ينلخدأو

داعس زينرم ةبلا ط
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ءادهإ

. ثحبلا اذه مامت إل هنوعو هنم ىلع لجو هللازع دمحأ

األمام وحن امدق ينعفدي ناك نم ىلإ هلا، مآ هل ققحأ ىتح كلمي ام لك ينبهو يذلا ىلإ

يميلعت ىلع رهس يذلا ىلإ ةوق، لكب ةيناسن اإل كلتما يذلا ناسن اإل ىلإ ، ىغتبملا لينل

. ةايحلا يف ىلو األ ةسردم ىلإ ، ملعلل هسيدقت يف ةمجرتم ماسج تايحضتب

؛ هرمع يف هللا لا طا يبلق ىلع يلا غلا يبأ

يتلا ، ءيش لك ىلع تربص يتلا ىلإ ، نانحلا و ءاطعلا لك اهدبك ةذلف تبهو يتلا ىلإ

ةوطخ ينتعبتت ، قيفوتلا ب يل اهاوعد تناك ،و دئادش يف يدنس تناكو ةياعرلا قح ينتعر

م زعأ يمأ نانحلا عبن يهجو يف اهتماستبا تركذت ام لك تحترا نم ىلإ ، يلمع يف ةوطخ

لمعلا اذه يدهأ امهيلإ نيرادلا ب ءازجلا ريخ ينع هللا اهازج نيعلا و بلقلا ىلع الك

دبع ، دمحم ) يتاوخأ و يتوخإ ىلإ ةداعسلا نم ءيش امهبلق لع لخدأ يكل عضاوتملا

؛ ةايحلا ءبع يعم اومساقت نيذلا ( ىنم ، ةشئاع ، ةيروح ، يلع ، نامحرلا

هيلإ تأجل يمامأ قيرطلا تملظت ةظيفح ريخلب : ةميركلا يتذاتس أل يدهج ةرمث يدهأ امك

ةفرعم نع تلأس املك و ًامدق ريس األلماأل اهيف عرز يسفن يف سأيلا بد املك و يل اهرانأف

اهب؛ ينتدوز

‘ سيداب نب ديمحلا دبع ةعماج ةيعامتج اال مولعلا مسق ةذتاسأ لك ىلإو

يف نوكت نأ لبق ًانسفنأ يف و انتاوذ يف يه ريغتلا حاجن روذب نأب نمؤي نم لك ىلإ و

... ىرخأ ءايشأ

..." مهسفنأب ام اوريغي ىتح ًاموقب ام ريغي هللاال ىلا:"نإ هللاعت قلا

. دعرلا ةروس نم 11 اآلةي

. لمعلا اذه يدهأ ؤِهالء لك ىلإ

داعس زينرم ةبلا ط
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لا االكش سرهف

حفصلا
ة

عوضوملا مقرلا

ةيبطقلا لماوعلا هذه رواحم نيب ةلماعملا بيلا سأ تايمسم نم ضعب جذومن 1
ل ءانب اال ةلماعم beker يف نيدلا ولا كولسل دعبلا ثاليث حرتقم جذومن 2

ءانب واال نيدلا ولا نيب ام الةق علا حيضوت جذومن 3
ةنيعلا سنجل ةيوئملا ةبسنلا لكشلا لثمي 4

يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةنيعل ةيوئملا ةبسنلا لكشلا نيبي 5
نيدلا ولل ةيعامتج ةلااال حل ةيوئملا ةبسنلا نيبي لكشلا 6

اال ةساردلا ةنيع دارفأ تاهم أل يميلعتلا ىوتسمل ةيوئملا ةبسنلا لكشلا نيبي
ةيع ال طتس

7

اال ةساردلا ةنيع دارفأ تاهم أل يميلعتلا ىوتسمل ةيوئملا ةبسنلا لكشلا لثمي
ةيع. ال طتس
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: لوادجلا سرهف

ةحفصلا هناونع قرلا

م

سنجلا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 1

يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 2

ةيعامتج اال ةلا حلا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي

نيدلا ولل

3

يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 4

يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 5

سايقلا يتعومجمل "ت" رابتخا نيبي 6

تاعومجملا نيب ام تاطسوتمل سايقل " نفيل " رابتخا نيبي 7

ةيدلا ولا ةلماعملا نايبتسا نوسريب طابترا لماعم نيبي 8

خابموركول افلا تابثلا لماعم نيبي 9

هعبتت يتلا تارقفلا و دعب لك نيب طابتر اال لماعم نيبي 10

خابموركل افلا تابثلا لماعم ةميق نيبي 11

سنجلا ثيح نم ةيساس األ ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 12

يميلعتلا ىوتسم ثيح نم ةيساس األ ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 13

كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب نوسريب طابتر اال لماعم نيبي

يظفللا يناودعلا

14

كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب نوسريب طابتر اال لماعم نيبي

يدسجلا يناودعلا

15

كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب نوسريب طابتر اال لماعم نيبي

ةيئادعلا يناودعلا

16



صخلم لا

كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب عالةق كانه تناك نا ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده

نيذلا و مناغتسم بوالةي ةيئادتبا سرادم ثالث يف يئادتبا يناثلا روط لا لا فطأ دنع يناودعلا

رثكأ نم يه ةلوفطلا نم ةيرمعلا ةلحرملا هذه ألن تاونس 10-9 نيب ام مهرامعأ حوارتت

سايقل امهدحأ نيسايقم ةثحابلا تمدختسا ة. يناودع الت كشم نم يناعت يت لا تارت فلا

ةيبرت يف نيدلا ولا لبق نم ةعبتملا ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سسأ ايقل يناثلا و يناودعلا كولسلا

جئاتنلا تراشأ دقو ، مهنيب ةيطابتر الةقاال علا ىدم ةفرعمو يبلسلا و يباجي باإل اهيقشب مهئانب أ

ترهظأ . ثيح ةئطاخلا ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا ألس ةجيتن ةيناودع مهيدل ثحبلا ةنيع دارفأ نأ

و يونعملا و يناودعلا كولس نيب ةبراقتم ةبسنب رهظي يناودعلا كولسلا نأ ًاضيأ ةساردلا جئاتن

املك ةيوس ريغ ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ تناك املكف ةيوق طابترا عبالةق ترهظ اهلكف يئادعلا

. لفطلا دنع عفترم يناودعلا كولس ناك

ةي حاتفمل ا تاملكلا

يناود علا كولسلا - ةيدلا ولا ةلماعملا

: ةيزيلجن باإل صخلم لا

Thestudyaimedtoidentifythecausesofbehavioramongchildrenofthe

secondstageofprimaryschoolinthereprimaryschoolsinthestateof

mostaganem ,whoseagesrangebetweenninetotenyearsbecausethis

agestageofchildhoodisoneoftheperiodsthatsufferfromaggressive

behviorproblems.Theresearcherusedtwomeasurestomeasure

aggressivebehaviorandthemethodsofparentaltreatmentfollowedby

parentsinraisingtheirchildreninapositiveornegativemannerand

knwingtheextentofthecorrelationbetweenthem ,andtheresults

indicatedthattheindividualsoftheresearchsamplhaveaggressionasa

resultofthemethodsofwrongparentingtreatment,astheresultsofthe

studyalsoshowedthattheaggressivebehaviorappearsinaclose

ratiobetweentheaggressivebehaviorverbal,moralandhostile ,allof

them appearedinastrongbodingrelationship,sothemoreabnormal

parentaltreatmentmethods,themoreaggressivebehaviorofthechild.



: ةمدقم

يف نيدلا ولا هجاوت يتلا الت كشملا دحا ةلوفطلا ةلحرم يف يناودعلا كولسلا ربتعي

األ دنع كولسلا اذه نع ريبعتلل ةديدع لا كشا كانه نا ثيح ,  ةسردملا يف يلمعملا و لزنملا

نيرخ اال نوعفدي ثيح , بضغلا تابون مهيدل رثكت ثمال ةثلا وثلا ةيناثلا لا فطأف , لا فط

ةسماخلا ىلا ةعبارلا نم انس,يأ لااألربك األفط اما تابونلا هذه ءانثا يف مهيديأب مهنوبرضيو

يف امك بضغلا نم ةداح تابون دوجو نود اعم يظفللا و يندبلا ناودعلا نومدختسي مهناف

يف امك نيرخ اال بعل ىلع لوصحلا ىلا نوليمي مهناف كلذك ةقباسلا ةرتفلا

املكو ىرخ, األ مهتاكلتممو نيرخ اال بعل ىلع لوصحلا ىلا نوليمي مهناف كلذك , ةقباسلا ةرتفلا

ناف يناودعلا هكولس يف لفطلا رمتسا اذا نكلو االهت عفنا طبضي نا عاطتسا املك لفطلا ربك

يه ةرس نااال امبو . ةلكشملا كلت لح ىلع ةدعاسملل ةجاح يف لفطلا اذه نا ينعي كلذ

ليكشتو ةيصخشلا نيوكت يف ايساسأ ارود بعلت اهنإف , عمتجملا و ناسن اال ءانب يف األلو ةينبلا

ةيعامتجا فئاظوب موقت ةيعامتجا ةسسؤم اهنا كلذ , هتايح لحارم فلتخم يف هكولس

و دارف اال ةايح ىلع اريثأت اهرثكا نمو ةيرشبلا تاعمتجملا لك يف ةدوجوم يهو , ةيوبرتو

اال ملعتي اذه خالل نمو , مهتايكولسو مهتافرصت طبضتو اهدارفا ةبقارمب موقت ابهف , تاعامجلا

ةيكولسلا ريياعملا و تاداعلا و ميقلا مهباسكاو نيرخ عماال لماعتلا و ةيفيكو كولسلا ئدابم دارف

امك , عمتجملا يف خالةق تاقاطو بهاوم يوذ اوحبصيل اهدارفا ليهأتب موقت اهنإف يلا بوتلا

كلذبو , اهكلتمت يتلا تاربخلا و تايناكم لإل اقفو ةيعامتج اال ةئشنتلا ةيلمع يف اهرودب موقت

ةفاقثو ميق هنقلتو عمتجملل ماعلا يعامتج واال يفاقثلا راط اال يف لفطلا جامدإب اوموقت اهنإف

يعامتج واال يفاقثلا راط يفاال لفطلا جامدإب موقت اهنإف يلا ,بوتلا ةيكولسلا ريياعملا و تاداعو

يعامتج اال ليكشتلا ادبي نيا عمتجملا كولسو تاداعو ةفاقثو ميق هنقلتو عمتجملل ماعلا

لفطلا هعبشيف هتوخاو هيدلا و نيبو هنيب اشنت يتلا دحوتلا ةيلمع خالل نم ءانب األ ةيسفنل

ةنينأمطلا و باألنم روعشلل اردصم هيدلو يف ىري هنا امك نانحلا و بحلا ك ةيسفنلا هتاجاح

رتوتلا و فوخلا ب رعش املك مالاذهل اونوكيل

هل لكشي يذلا واألخاليق يميلعتلا راط االنباال ىدل نوكتي يرس اال عمتجملا اذه خالل نمو

راط اال ناك املكو نيرخ عماال يعامتج اال لعافتلا طامناو ةيق األخال ريياعملا هنم يقتسي اعجرم

ايعامتجاو ايسفن اقفاوت ققح املك , ماعلا يعمتجملا راط عماال امجسنمو اقفاوتم اذه يعجرملا

و ءانب لأل ميلسلا ومنلا .ف ايعامتجاو ايسفن ةقفاوتمو ةنزتم ةيصخش هل ققحي امم االنب ىدل

ناذللا نيدلا ولا صخ ,بواأل ةياعرلا ب هرما ىلوتي نم ةءافك ىلع نافقوتت ةحيحصلا ةيبرتلا



مف ,اذل مهئشنتو ءانب األ ةيبرت يف ايساسأ ارود بعلت يتلا ةيعامتج اال تارثؤملا لوأو مهاربتعي

و ومنلا لحارم صئاخب يعاولا مهفلا ساسأ ىلع مهئانبأ عم اإلءاب لماعتي نا يرورضلا ن

ةلحرم ربتعت يتلا ةلوفطلا ةلحرم ةصاخ لحارملا نم اهريغ نع ةلحرم لك زيمت يتلا تامسلا

وا ايباجيإ اما هيلع سكعيس هملعتي ءيش يأ ثيح تايكولسلا لك لفطلا بسكي اهيفف ةساسح

ريغ وا ايوس اما اي صخش هنم نوعنصي نم مه نيدلولا و ءاضيب ةقرو لفطلا ربتعي ثيح ايبلس

ىلع ةرمعم راثا نود ةلحرملا هذه رمت يكل ةلماعملا بيلا سأ لضفا رايتخا االءاب ىلع اذل يوس

غابلا تاهم ,فاأل ةيوس ريغ بيلا سأب اهئانبأ لماعت االرس مظعم نا عئاشلا نم نكل لفطلا لبقتسم

,اال نهراغص وحن يعيبط بح نم نهيدل امب وا , ةموم اال ةزيرغل اقفو اهئانبأ ةئشنتب نمقي ام

ةئيس جئاتنلا نايدؤي , ةيدلا ولا ةلماعملا و ةئشنتلا بيلا سأ نع تامولعملا صقنو لهجلا نا

اذا كلذ دعب روطتت نا نكمملا نم يتلا و ةيناودع تايكولس لكش ىلع رهظت نا نكمي ةيبلسو

نع فشكلل ةلواحمك ةيلا حلا ةساردلا تءاج قايسلا اذه يفو . تافارحنا ىلا اهل اطبثم دجت مل

خالل نم كلذو , لفطلا ىدل يناودعلا كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب ةدجوملا الةق علا

اببس نوكت دق االرس اهمدختست يتلا ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ فلتخم ىلع فرعتلا ةلواحم

. ايناودع اكولس لا األفط كولس يف
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ةيلا 1االكش

هديلا وقت هتاداع هل يعامتجا ماظن يهف , عمتجملا نيوكت في ةيساس األ ةينبلا ةرس األ دعت

. دارف األ ةيصخش يف حضاو ريثأت اهل امك . عمتجملا ىلع رخآب وأ لكشب رثؤت يتلا هب,و ةصاخلا

ةعامجك ةرس ,فاأل هتاذو هسفن نع ريبعتلا لثم ةصاخلا هتاجاح هل ةرس األ يف درفلا الن كلذو

نيب بحلا كلا سم ريفوت اهنيب نم , ةيساس األ تاعابش اإل نم ريثكب اهءاضعأ دوزت ةيفيظو

. ءانب واأل اآلءاب نيبو , نيجوزلا

و نيثحابلا مامتها نم ريثكلا ب تلفح ةيرس األ تاق ال علا نأ ىلإ (1984م) يقفلا دماح ريشيو

الةق علا دوجو ةيمهأ األلو ماقملا يف تلوانتو , تاساردلا كلت فادهأ تعونت و نيسرادلا

رهظم لك يف الةق علا كلت رثأ تلوانتو , ةرس األ دارفأ ةيصخش ومنل اهترورضو , ةيحصلا ةئفادلا

اإل لماوعلا و ةفلتخملا ومنلا لحارم خالل الةق علا ةعيبطو , درفلل يسفنلا ومنلا رهاظم نم

(17,1993, يردنكلا دمح ). اهيف رثؤت يتلا ةيبلسلا و ةيباجي

يف طبضلا بو لفطلا عم رشابملا نيدلا ولا لماعت يف رصتخت ام ةداعف ةيدلا ولا ةيبرتلا امأ

نيدلا ولا تاسرامم نع ةرابع يهف ريخ. األ اذه ءازإ يوبرتلا امهلعف ددحت يتلا تاسرامملا

و تاربخلا فلتخمب هدادمإو ههيجوتو هريطأت دصق لفطلا هاجت ةيكولسلا امهفقاومو ةيمويلا

ىتش يف ةايحلا لكاشم ةهجاومل ةمز لاال تاهاجت واال ميقلا و تافرصتلا و جذامنلا و فراعملا

جماالاهت. فلتخمو اهرهاظم

تاياغلا و فاده نماأل ةلسلس اههجوتو سس واأل ئدابملا نم ةلمج اهمكحت ةيدلا ولا ةيبرت فلا

اهللختتو تايل واآل بيلا نماألس ةئف ربع ققحتتو تاددحملا و لماوعلا نم ةعومجم اهرطأتو

ةبراقم يعدتسي يذلا دقعملا ناديملا لكشت تناك نإو ىتح يهف . تاقوعملا و لكاشملا نم ةنيع

ةسرامم نع ةرابع لصفلا اذه نيماضم هجوي يذلا روظنملا نم اهنأ .إال تاصصختلا ةددعتم

ةيجولوكيس نع نادلا ولا اهلمحي يتلا ةيرظنلا يف ددحتت ةيجولوكيس ةيعجرم اهمكحت ةيوبرت

نادلا ولا اهنوكي يتلا تاروصتلا و راكف األ لمجم يف ةهج نم لثمتت يتلا ةيرظنلا يهو . لفطلا

و بيلا األس فلتخم يف ىرخأ ةهج نمو , هتابغرو هتايجاحو هتاءافكو هتاردقو لفطلا ومن نع

(12,2010, واشرحأ يلا ريخ.(.غلا اذهاأل عم لماعتلا يف اهنادمتعي يتلا ةيوبرتلا تاسرامملا

يف ةيدلا ولا ةياعرلا طامنأو ءانب عماأل لماعتلا بيلا سأ نع ربعت ةيرس األ ةئشنتلا بيلا سأ نإ

لعافتلا اذه رثأو ءانب واأل اآلءاب نيب لعافتلا ةيمهأ ىلع سفنلا ءاملع قفتا دقو , ءانب األ ةئشنت

تاساردلا نم ديدعلا تراشأ ثيح , ةيسفنلا مهتحصو ةيصخشلا مهتيوه روطتو ءانب األ ومن يف

ةيكينيلك اإل تاساردلا تراشأ دقو , هكولسو درفلا ةيصخشب طبترت ةيرس األ ةئشنتلا بيلا سأ نأ



ةساردلا لخدم األلو لصفلا

XV

ءانب األ كولسو ةيرس األ ةئشنتلا بيلا سأ نيب هيطابترا عالةق كانه نأ نييداعلا لا لألفط

(2006 يريودو , يوشع )

يفرعم قلطنم نم ةيرس األ ةئشنتلا بيلا سأ (Rubin&Chung.2006)نأ جناكو نيبور ىريو

األ وحن نيدلا ولا تايكولسو ءانب, األ ةيبرتو ةحلا صلا األةوب لوح نيدلا ولا تادقتعم ىلإ ريشت

,2014,ص62) فيرشلا ديع ةمسب واألبواألم.(د لفطلا نيب الةق علا ةيعونو ءانب,

لأل يبلسلا وأ يباجي اإل نيوكت يف ارود مهئانبأ ةئشنت يف نادلا ولا اهمدختسي يتلا طامن لأل

وا األنم مهل ققحتيو , ايوس اومن مهتايصخشو ءانب األ تاردق اومنت يباجي اإل نيوكتلا يفف . ءانب

,وا بارطض اال ىلإ مهدوقتو , ءانب األ تايصخش يبلسلا نيوكتلا رمدي امنيب , حاجنلا و رارقتس ال

األرسو ىدلو ألرخ عمتجم نم ةيدلا ولا ةئشنتلا بيلا سأ فلتختف , هيلعو , لشفلا ,و فارحن ال

ريغ نوكي امنيب ام, ةرسأ وأ عمتجم يف ال وبقم كولسلا وأ األرم نوكي دقو , ةفلتخملا تاعمجتلا

ص130) ,2010, نيدباع دمحم ). ىرخأ ةرسأ وأ عمتجم يف لوبقم

راشأو . يوس ريغلا جهنملا ,و يوسلا جهنملا : نيجهنم يف امومع ةيدلا ولا تاهاجت اال فنصتو

, مكحتلا , لبقتلا : تاعومجم عبرأ يف فنصت ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نأ ىلإ (1990) رهاط

ثالث ةمث نأ انيبف (Bukatko&Deahler,1992) ريلهيادو وكتاكوب امأ . بذبذتلا ,و بيستلا و

(INDUCTION) غيلبتلا يه: , ةيدلا ولا تاهاجت يفاال تاعومجم

لمشيو (powerassertion( ةوقلا ديكأتو , كولسلا ريياعمل ريسفتلا و حرشلا بيلا سأ لمشيو

(lovewithdrawal) بحلا بحسو , ريسفتو حرش نود ضرفلا و طلستلا و ةوسقلا بيلا سأ

(Boumrind) ةثحابلل افينصت ( ريلهياد و وكتاكوب ) دروأو لا. واإلمه ضفرلا بيلا سأ لمشيو

نيبتي , هيلع ءانبو لا. ,واإلمه ءاوسلا ,و لهاستلا ,و طلستلا يه: ةيدلا و تاهاجتا عبرأ كانه نأب

يبلس ومن ىلإ يدؤي ايبلس اهاجتاو , يوس ومن ىلإ يدؤي ايباجيا ايدلا و اهاجتا كانه نأ

: ةيبلسلا ةيدلا ولا تاهاجت اال مضتو )(karlen.1996

ةدئازلا ةيامحلا ,(hesitation)و بذبذتلا ,(negligence)و لا ,(cruelty)واإلمه ةوسقلا

لهاستلا (overprotction)و

يدلا و هاجتا ةيبلسلا تاهاجت اال لمجم لباقيو authoritarianism))؛ طلستلا (fondling),و

رظن ةهجو نم ةيوسلا بيلا األس ةسرامم متي ثيح "(normality) ءاوسلا هاجتا وه يوس

ةميلسلا ريغ تاهاجت اال نع ةربعملا بيلا األس ةسرامم مدعو , ةيوبرتلا قئاقحلا

(2000, يناتكلا )"

ةفأرلا و مهيلع بدحلا ,و نانحلا و فطعلا ب مهئانب أل االءاب دهاعت ةيمهأ ىلع ةيبرتلا ءاملع دكا امك



ةساردلا لخدم األلو لصفلا

XVI

فطعلا لفطلا نامرح خالل نم جتن لكاشم ةدعو قلقلا و ةبأكلا نم مهل ةنايصو اظفح مهب

روهظ ىلا يدؤي امم باقعلا و طلستلا و لا لإلمه لفطلا ضرعتلا ك هيدلا ول ةلماعملا يلئاعلا

اهلذبي يتلا الت واحملا نع اددحم اريبعت ربعي يرشبلا كولسلا نا ثيح ةيناودع تايكولس

اهضري ال كولس ىلا ةرات هب عفدت يتلا تاجاحلا نم ددع هيدلف , هتابلطتم ةهجاومل درفلا

كولس لا األفط ىدل يناودعلا كولسلا و ءانثلا و دمحلا هل بلجي كولس ىلا ةراتو , عمتجملا

ةيلمعلا عم لخادتيو , يعامتج اال ومنلا و لعافتلا جماالت ىلا هراثا دتمتو ةروطخلا ب زيمتي

. ةيملعتلا ةيميلعتلا

ةصق خالل نم حضتي كلذو , هقلخ ذنم ناسن باإل تطبتراو ادج ةميدق ةرهاظ ناودعلا ةرهاظو

نم حبصاف هلتقف هيخأ لتق هسفن هل تعوطف " ىلا عت هلوق يف ليباه هيخ أل ليباق لتق مدا نبا

(30 ةيا ةدئاملا )" نيرساخلا

هنكلو ريمدتلا و ناودعلا نم ريبك ردق هيدلو دلوي لص األ يف ناسن نااال يعيبطلا نم ثيح

وهف يرطفلا ناودعلا نم ردق هيدل ناسن نااال انملس اذاو ناسن اال ةيعفاد يف ىند األ دحلا ربتعي

ا عيمج ىدل غابلا رهظي يناودعلا كولس نا امك ديدهتلا دض عافدلا رود يدؤي هنكلو ايئاقلت سيل

مل هنا ىلع يلدال دعي ناسن اال ىدل يناودعلا كولسلا روهظ نا مغرو , ةتوافتم تاجردبو لا ألفط

قفاوتلل لاالمز يلخادلا طبضلا ةيمنت يف حجني مل هلعجت يتلا ةيفاكلا ةجردلا ب دعب جضني

مل هناو , عمتجملا يف شيعلل بولطملا فيكتلا قيقحت نع زجع هناو , عمتجملا مظن عم لوبقملا

. قفاوتلا و فيكتلا اذه لثم قيقحتل ةمز لاال كولسلا طامنأ ةيفاكلا ةجردلا ب ملعتي

نم هب نيطيحملا هاجتاو لا نماألفط هريغ ىلع ريغص لفط نم يناودعلا كولسلا نا دجن ثيح

هفئاظول ومنلا ضرف نم ديزملا هيدل رفوتو لفطلا ربك املك ءافطن واال لؤافتلا ذخأي ةرس اال دارفا

رثكا حبصا لا صفن اال ومنلا صرف نم ديزم هل رفوت املكو , ليختلا و ريكفتلا و كارد كاإل ةيلقعلا

االهت. عفنا يف رارقتساو اناتا

نكمتو , ةلكشم دوجو ىلع لدي ام اذهف ءافطن واال لؤافتلا يف كولسلا اذه ذخأي مل اذا اما

اال تابغرب فرتعي ال وهف , نيرخ عماال مادصلا ىلا يدؤي كولس هنا امم يناودعلا كولسلا ةروطخ

ةيعامتج اال قفاوملا عم فيكتلا ءوس ىلع لدي كولسلا اذه ناف كلذلو مهقوقحب وال نيرخ

. ةفلتخملا

خالل نم مهيلع اريثات واألرثك لا األفط ةيبرت نع عيمجلا نم ةيلوؤسم رثكا امه نيدلا ولا

روهظ ىلا يدؤت بيلا األس ضعب نا ثيح , مهءانبا عم اهب نولماعتي يتلا ةلماعملا بيلا سأ

نا نماإلءاب ضعبلا ىري ثيح كلذ نع ةلفغ يف نيدلا لا,وولا األفط ىدل يناودعلا كولسلا
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ىلع خاللاالطالع نمو , ةحيحصلا به مهئانبأ عم اهب نولماعتي يتلا ةلماعملا بيلا سأ

كولسلا روهظ يف حضاو رثا ةيدلا ولا بيلا األس ناب دكاتي يرظنلا بناجلا و ةقباسلا تاساردلا

و ةيرس اال لماوعلا ةسارد ةيمهأ ىلع تارشؤملا نم ديدعلا يطعي اذهو , لفطلا ىدل يناودعلا

عال دجوت له يلا تلا لؤاستلا حرطن نا نكمي كلذبو . لفطلا ىدل يناودعلا كولس ىلع اهريثأت

؟ لفط ىدل يناودعلا كولسلا و ةيرس اال لماوعلا نيب ةق

: ةيلا اتل ةماعلا ةيضرفلا ةثحابلا تحر تقا ث حبلا ةيلا كشإ لعى ةباج ثح:لال بلا تايضرف -2

ذيملتلا دنع ينودعلا كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب عالةق كانه : ةماعلا ةيضرفلا -

: ةيعرف لا تايضرف -لا

. يدسجلا ناودعلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب عالةق كانه -1

يظفللا ناودعلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب عالةق كانه -2

يىادعلا ناودعل وا ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب عالةق كانه -3

: عوضوملا فادهأ (3

عالةق ىلع فرعتلا ىلا ةساردلا فدهت ةوجرم فادها قيقحت ىلا ىعست ةيلمع ةسارد لكك

لفطلا ىدل يناودعلا كولسلا روهظ ىلع اهريثأت يف اصوصخو ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ

لا. األفط نيب اعويش يناودعلا كولسلا رهاظم رثكا ىلع فرعتلا

يظفللا كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب الةق علا ىلع ف رعتل ا

: ثحبلا ةيمهأ 4

يلا تلا يف ثحبلا ةيمهأ رربت

,األ اهنم يناعي يتلا لكاشم نم لكشم ربتعي سفنل املع يف ةماهلا تاعوضوملا الدح لوانت

لفطل يناودعلا كولسلا و ةيرس اال لماوعلا بيلا سأب هتق عال يف لا فط

: عوضوملا رايتخا عفاود (5

ةيئادتب اال ساردملا يف ناودعلا ةرهاظ راشتنا -1

ةيوبرتلا ةموظنملا ةروريس ددهت تحبصأ ناودعلا ةرهاظ -2

ةلوفطلا ةلحرم يف ناودعلا ةرهاظ رثأ ةفرعم -3

: ةيئارج اإل ميهافملا (6

. ءايش األ وحن وأ نيرخ وأباأل هسفنب األىذ درفلا قاحتلا :وه يناودعلا كولسلا -

بس. وأ متش وأ ةئيس تاملك درفلا مادختسا :وه يظفللا ناودعلا -
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وأ قورح وأ حورج ثادحإك نيخ اال ىلع و اهسفنب االىذ درفلا قاحتلا وه : يدسجلا ناودعلا

تابدن وأ همسج لع راثا

ىلع مسر وا تاسسؤم بيرختك ءايش اال وحن األىذ درفلا قاحتلا وه : تاكلتمملا وحن ناودعلا

. ثاثا ريسكت وأ طئاحلا

ةحيحص ةلماعم نوكت دق ءانب عماال لماعتل نيدلا ولا اهراتخي ةقيرط يه : ةيدلا ولا ةلماعملا

درفلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلا يه ثحبلا اذه ,يف ةيوس ريغو ةئطاخ ةلماعم نوكت وأ ةيوسو

. ةيدلا ولا ةلماعملا سايقم يف

: ةيساردلا دودح

ةيئادتب اال ةلحرملا ب ذيم تال ةنيع ىلع ةسرادلا تبرجا : ةيرشبلا دودحلا -1

مناغتسم ولالةي تايئادتبا ضعب يف ةساردلا تمت : ةيناكملا دودح -2

دمحم ةيقرب -

رداقلا دبع بابش -

يلع لا -وق

دمحم وبع -نب

: ةقباسلا تاساردلا

: ةيبنجأ تاسارد

ةلماعملا بيلا سأ عالةق صحفل تيرجأ يتلا 1993) (Geri&Dana, ةسارد جئاتن تراشأ

فطال (420) نم ةنيع ىلع تقبطو , نييكيرم لااأل األفط ىدل ةيكولسلا تابارطض باال ةيدلا ولا

نيب ةيئاصحإ دالةل تاذ ةبجوم عالةق كانه نأ اماع رشع ةتس ىلإ ةينامث نيب مهرامعأ حوارتت

بائتك واال قلقلا و ةهج نم بملااالة مدعو لا واإلمه ضفرلا يف ةلثمتملا ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ

ص135) ,2010م, نيدباع دمحم ).. ىرخأ ةهج نم لا األفط ىدل يناودعلا كولسلا و

ةيدسجلا ةءاس واإل باقعلا نأ (etalflisher(1997ىلإ نيرخآو رشيلف ةسارد تراشأ

يف بارطضاو , ديدشلا بائتك ,واال ةيعامتج اال ةءافكلا يف فعضو , لماش فعض عم طبترت

. ةيراحتنا لويم عم سيل نكلو , دئازلا ماعلا قلقلا الء,و خلا باهرو , كولسلا

بولسأ طابترا ىلإ (2001) ايلع وبأ يف اهيلإ راشملا Defour روفيد ةسارد تراشأ امك

,واال طابح ,واإل قلقلا ك ةيسفنلا تابارطض باال ءانب عماأل فنعلا ب مستملا ةيدلا ولا ةلماعملا

ص12) 2008, نورخآو يهالت ميسق ىفطصم .(د. ضفخنملا تاذلا ريدقتو , تافارحن

: ةيبرع تاسارد
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ىدل تاذلا موهفمب ةيدلا ولا ةئشنتلا بيلا سأ عالةق ةفرعمل ةسارد (1989م) يلا بج ىرجأ

سايقل نيسايقم امدختسم نيسنجلا نم اقهارم (468)طابلا ىلع اهايإ اقبطم , نيقهارملا

دالةل تاذ عالةق كانه نأ جئاتنلا تنيبو . نيقهارملا ىدل تاذلا موهفمو ةئشنتلا بولسأ

ىدل ىلعأ تاذلا موهفم طسوتم ناكو . تاذلا موهفمو ةيدلا ولا ةئشنتلا بيلا سأ نيب ةيئاصحإ

كئلوأب ةنراقم نماألله, ةيامحلا و ةبحملا و ريدقتلا و لبقتلا نم ءاوجأ يف نوبرتي نيذلا ةبلطلا

ص135) ,2010م, نيدباع دمحم لا.( واإلمه ضفرلا و ذبنلا ءاوجأ يف نوبرتي نيذلا

لباقم يطارقميد ) ةيرس األ ةئشنتلا طمن ةفرعم ىلإ تفده يتلا (2004م) روسنلا ةسارد

نامع ةيريدمب رشاعلا فصلا تابلا ط ىدل ليصحتلا ,و تاذلا ديكوتو , تاذلا موهفمب ( يطلست

فصلا نم ةيناثلا نامع ةيريدم سرادم تابلا ط نم ةبلا (258)ط ةساردلا ةنيع تلمش , ةيناثلا

موهفم يف ةيرس األ ةئشنتلا طمن ىلإ ىزعت ةيئاصحإ دالةل تاذ اقورف جئاتنلا ترهظأو , رشاعلا

ىلإ ىزعت ةيئاصحإ دالةل تاذ اقورف ترهظأو , يطلستلا طمنلا ةعومجم حلا صل يلكلا تاذلا

ميسق ىفطصم .(د. يطارقميدلا طمنلا ةعومجم حلا صل تاذلا ديكوت يف ةيرس األ ةئشنتلا طمن

,2008,ص11) نورخآو يهالت

يف نيدلا ولا لبق نم ةئطاخلا وأ ةيبلسلا بيلا األس مادختسا نأ ىلع تاساردلا ضعب تنيب

و , فارحناك , لفطلا ةيصخش يف ةبترتملا نماآلراث ةعومجم ىلإ يدؤت دق ءانب األ ةيبرت

ءوسو , ةيناودعلا ,و قلقلا و ةيئاوطن واال ةيصخشلا تابارطضاو ماصفلا ,و حونجلا ,و فرطتلا

,و يعامتج اال باحسن ,واال ةيرهقلا سواسولا ,و بائتك ,واال ةيلا ,واالزعن يسفنلا قفاوتلا

, ينرقلا ,2004م؛ ميهاربإ ) ةساردك . ةيسفنلا ةدحولا ب روعشلا ,و فوخلا ,و ةقرسلا ,و بذكلا

؛2009م, نارمع ؛2009م, نسح يلع؛2007م, ,BogaetsandDeclercq,20052005م؛

,2010م؛ ىفطصم ,2010م؛ ناعمس ,2010م؛ لوبشلا ؛2009م؛ دمحم ؛2009م, ةفيلخ

لفطلا قوفت يف ريبك لكشب دعاسي ةيرس اال لماوعلا ,2011م)ماب بيطخلا ,2010م؛ ةيطع

. يساردلا هراسم يف
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يناودعلا كولسلا : يناثلا لصفلا

: ديهمت

كولسلا وأال:

كولسلا فيرعت -1

. كولسلا سسأ -2

. كولسلا عاونا -3

. كولسلا يف ةرثؤملا لماوعلا -4

. كولسلل ةيسيئرلا داعبْ 5-اال

. كولسلا صئاصخ -6

يناودعلا كولسلا : ايناث

ناودعلا فيرعت -1

. يناودعلا كولسلا ب ةلصلا تاذ ميهافملا ضعب -2

. يناودعلا كولسلا لا كشأ -3

هل. ةئيهملا لماوعلا و يناودعلا كولسلا بابسْأ -4

. يناودعلا كولسلا رهاظم -5

. يناودعلا كولسلل ةيبلسلا راثأْلا -6

. هصيخشتو يناودعلا كولسلا سايق -7

لا. األفط دنع ناودعلا رعاشم روطت -8

. يناودعلا كولسلل ةرسفملا تايرظنلا -9

لا. فطأْلا ىدل يناودعلا كولسلا ثودح نم ةياقولا قرط -10
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ديهمت

دارفأْلا فنصن نكمي كولسلا خالل نمف ، ةيناسنإ ةيصخش لكل يساسأْلا ددحملا كولسلا ربتعي

ةيكولس ةرهاظ ثيدحلا رصعلا يف ناودعلا لثمي ثيح ، ةفرحنم ىرخأو ةيوس تايصخش ىلا

عستا امناو ، دارف األ ىلع اروصقم ناودعلا دعي ملو ، هرسأب ملا علا لمشت داكت راشتن اال ةعساو

ةدابإ يف لثمتملا ناودعلا رش نم ةعيبطلا تفلت متو ، تاعمتجملا و تاعامجلا لمشيل هقاطن

ب يناودعلا كولسلا اذه نع ريبعتلا ناك ءاوسو ، رخْ األ ضعبلا ثيولت وْأ اهرصانع ضعب

. ناودعلا وهو دحاو نومضم ىلا ريشت اعيمج اهنإف فرطتلا وا باهر وااإل فنعلا

يف ىند األ دحلا ربتعي هنكلو ، ريمدتلا و ناودعلا نم ريبك ردق دلوي ناسن نأاال هيف كش ال اممو

هنكلو ايئاقلت سيل وهف يرطفلا ناودعلا نم ردق هيدل ناسن نااال انملس اذإو ناسن اإل ةيعفاد

تاجردبو لا فطأْلا عيمج ىدل غابلا رهظي ناودعلا كولس نأ امك ، ديدهت يأ دض عافدلا رود يدؤي

ةجردلا ب دعب جضني مل هنأ ىلع يلدال دعي ناسن اإل ىدل يناودعلا كولسلا روهظ نأ مغرو ، ةتوافتم

عمتجملا مظن عم لوبقملا قفاوتلل لاالمز يلخادلا طبضلا ةيمنت يف حجني هلعجت يتلا ةيفاكلا

مل هنأو ، عمتجملا يف شيعلل ةبولطملا ةمءاوملا و فيكتلا قيقحت نع زجع هنأو ، هميقو هفارعأو

نأ يغبني ال اننإف – قفاوتلا و فيكتلا قيقحتل ةمز لاال كولسلا طامنأ ةيفاكلا ةجردلا ب ملعتي

ضعب دوجو نا ضعبلا ىريو ، يناودعلا كولسلا وحن نوعزني انلا فطأ ضعب دهاشن امدنع جعزنن

يوس رمأ لب ةيويحلا و طاشنلا ليلد ةقهارملا و ةلوفطلا ةلحرم يف ةئشانلا ىدل ناودعلا

قبي نأ ىتح وال ةيلا حلا هترطيس ققحي نأ عيطتسي نكي مل ناسن نأاإل نورخآ ىريو لوبقمو

. ناودعلا نم اريبك اردق هللا هبهي مل ام ةايحلا ديق ىلع

نم هب نيطيحملا هاجتو لا نماألفط هريغ ىلع ريغص لفطلا نم يناودعلا كولسلا نا دجنو

ومنلا صرف نم ديزملا هيدل رفوتو ، لفطلا ربك املك ءافطن واإل لؤاضتلا يف ذخأي ةرس األ دارفأ

هتاردق يف ةقثلا نم اردق بستكي ثيح ةيمسجلا يحاونلا يفو هتيصخش بناوج فلتخم يف

املكو ، ليختلا و ريكفتلا و كارد كاإل ةيلقعلا هفئاظول ومنلا صرف نم ديزملا هل رفاوتيو ةيلقعلا

االهت. عفنا يف رارقتساو رثكأ حبصأ يلا االعفن ومنلا صرف نم اديزم هل رفوت

نمكتو ، ةلكشم دوجو ىلع لدي ام اذهف ءافطن واال لؤاضتلا يف كولسلا اذه ذخأي اذإ امأ

اآل تابغرب فرتعي ال وهف ، نيرخ عماآل مادصلا ىلا يدؤي كولس هنأ يف يناودعلا كولسلا ةروطخ

ةيعامتج اال قفاوملا عم فيكتلا ءوس ىلع لدي كولسلا اذه ناف كلذلو ، مهقوقحب وال نيرخ

. ةفلتخملا

ةرثؤملا لماوعلا و هعاونأ ثيح نم ، يناودعلا كولسلا ىلا ضرعتلا متي فوس لصفلا اذه يفو
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قرطو كولسلا اذهل ةيبلسلا اآلراث ىلا قرطتلا بناج ىلإ هل، ةرسفملا تايرظنلا ضعبو هيف،

اذه طبض

. كولسلا نم عونلا

كولسلا فيرعت وأال:

األ فنصن نأ نكمي كولسلا خالل نمف ، ةيناسنإ ةيصخش لكل يساس األ ددحملا كولسلا ربتعي

. ةيوس ريغ ىرخأو ةيوس تايصخش ىلا دارف

و ةيسفنلا لماوعلا اهنم ، تاددحملا و لماوعلا نم ةعومجم فينصتلا اذه يف لخدتيو

ةدئاسلا تاق ال كعلا يرس األ طسولا هثدحي يذلا ريبكلا رثأتلا بناج ىلإ ، ةيعامتج واال ةيجولويبلا

ءانب األ ىلع نيب ةصاخو ةرس، األ دارفأ نيب

ةيحلا تادوجوملا فيكتب حمست يتلا ةيجراخلا تارثؤملا ضعب هاجت لعف وهاالدر ام كولسلا و

ملا بعلا درفلا تاق عال يف ةماعلا الت جملا لثمي كولسلا ناك املو اهيف، شيعت يتلا ةئيبلا عم

واإل ةيبيرجتلا تارابتخ واال تاظح ال ملا ربسل سفنلا قامعأ يف صوغلا انناكمإب حبصأ يجراخلا

. ريغلا كولس نع انتاظح مال ةداع دجست يتلا ةيسفنلا ةيلا االعفن تاءاصح

كولسلل اهفيرعت نأ يف كشلا نم سيلو اهتساردب يناسن اإل كولسلا ملع متهي يتلا ةرهاظلا وه

. اهمدختسن يتلا الج وعلا سايقلا تايجيتارتسا ىلع بغلا رثأ هل

. كولسلل اهفيرعتو اهترظن يف سفنلا ملع تايرظن نيب ةريثك تاف ال تخا ةمث نإف ةقيقحلا يفو

رظنت ،ألاهن رهاظلا كولسلا ب ايفاك امامتها يلوت ال يسفنلا ليلحتلا ةيرظن لثم تايرظنلا ضعبف

ركبيينب و نوتسنوج " دكؤيو ةيلخاد ةيسفن تابارطضا وأ تاعارصل ضرع درجم ةفصوب هيلإ

اإل نيعب ذخأي نأ بجي كولسلل يملعلا فيرعتلا Johnston&Pennypockr,1980"نأ

. ةلصاوتم ةيلمع ىلع لعافتلا اذه إالنأ ريشي نأو ، هتئيبب و درفلا نيب لعافتلا رابتع

هجو ىلعو ام ةئيب يف امنإو غارف يف ثدحي ال وهو ، ريغتي هنكلو ًاتباث آيش سيل كولسلا ف

، هتئيب عم يحلا نئاكلا لعافت نم ءزجلا كلذ >> : هناب " ركبييب و نوتسنوج " فرعي ديدحتلا

يذلا و نامزلا و ناكملا يف هنم ءزج ةكرح وأ يحلا نئاكلا ةكرح يرحت خالهل نم نكمي يذلا

1. ةئيبلا بناوج نم األلق ىلع دحاو بناج يف سايقلل ريغت هنع جتني

كولسلا سسأ -1

ا ةيصخشلا بناوج مهف ثيح نم يناسن اإل كولسلا ةسارد يف نوركفملا و نوثحابلا فلتخا دقل

خ نم نكمي يتلا ةماعلا سس األ ميدقت يف اوقفتا مهنا اال اهتامسو اهصئاصخو طامنأو ةيناسن إل

ص29 ، ىفطصم قوراف ةماسأ 1د.



يناودعلا كولسلا يناثلا لصفلا

XXIV

2 يلي اميف سس األ هذه لثمتتو ، اكولس هناب ناسن نعاال ردصي لعف يأ رابتعا الاهل

ةثرولا -

هيدلا و نم درفلا هذخأي ام لك يه '' ةثراولا ،و'' كولسلا ليكشت يف ةماهلا لماوعلا نم ربتعتو

يف متت يتلا حيقلتلا ةيلمع قيرط نع لقتنتو ، تانيجلا وأ تاموزوموركلا ب ىمسي ام قيرط نع

يه ةيلخلا هذهو ، ةحقلم ةيلخ نوكتف ىثن األ ةضيوب عم لجرلل يونملا ناويحلا لعافتب ناسن اإل

نم ذوخأم اهفصن تاموزوموركلا نم 46 ىلع ةيلخلا هذه يوتحتو ، نينجلا نيوكت لحارم لوأ

ناوب األ كراشتي اذهبو أألم نم ذوخأم اآلرخ فصنلا األبو نم ذوخأم اآلرخ فصنلا األبو

3 ةيثارولا تافصلا يف ةفصانم

و ييجولويبلا نيوكتلا يف مكحتت يتلا ةيكولسلا تاداعلا نيوكت يف ريبك رود ةثرولل نا

، ةيسحلا باصع األ قيرط نع اآلةيت تاساسح اال هيلا لصت يذلا '' ريخ األ اذه ، درفلل يبصعلا

زاهجلا لا،و األعف دودرب موقت يتلا ةينامسجلا تانوكملا نيبو اهنيب لا االصت ةقلح ربتعتو

4 ءامصلا ددغلا نم نوكتتو لا، األعف دودرب موقت يتلا ةينامسجلا تانيوكتلا و يبصعلا

تايلمع ديدحت يف ةغلا ب ةيمهأ هل ناسن لإل يمسجلا نيوكتلا ناف ةثارولا بناج ىلإف كلذلو

. يعيبطلا و يعامتج اال طيحملا عم لعافتلا

ةئيبلا -

ىلع رثؤت ةفلتخم قطانم نيب ةيفاقثلا قورفلا نا ةيعامتج اال تاساردلا نم ريثكلا تتبثا دقل

ارود بعلت ةئيبلا ف ةنيدملا لهأ تاكولس نع فلتخت فيرلا لهأ تاكولس نأ ثيح ، دارف األ كولس

اال لعافتلا ةجيتن ةيكولس اطامنأ درفلا بستكيف ، ةيصخشلا ديدحتو كولسلا طيمنت يف اريبك

يذلا يجراخلا لا جملا دعت يتلا ةيعامتج اال ةئشنتلا ةيلمع خالل ةصاخو ، هريغ عم يعامتج

. ةيراضحلا و ةيوبرتلا و ةيداملا و ةيفاقثلا تارثؤملا لك خالهل نمو هيف متت

جضنلا -

وأ ةيحيرشت تارييغت لمشيو هيف، درفلل لخد ال يلخاد ومنو روطت ةيلمع هناب جضنلا فرعي

5. ةيلقع وأ ةيوضع وأ ةيجولويسيف

جضنلا ةجرد غولب راظتنا يف ىقبي كولس لك نأ ىنعمب ، درفلا كولس يف ريبك ريثأت جضنللو

ص56 ،1971، ضوع دمحم 2

ص51 ،1999 يبونطلا رمع دمحم 3

ةنس،48 نود جالل، دعس 4

ص52 ،1999 يبونطلا رمع دمحم 5
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ةمز لاال هتاردقو الهت ضع جضنت مل ام بتكي نأ نكمي ال لفطلا ،"ف كولسلا اذهب مايقلل ةيفاكلا

6" ةباتكلا يف

األ جضنت ىتح لمعلا ىلع ةلطعم اهنكلو يحلا نئاكلا ىدل ةثوروم ةيكولس طامنأ دجوت دقف

الم،ك بكلا ةصاخلا ءاضع باأل ادوزم وهو دلوي ناسن الم،فاإل كلل دادعتس اال لثم اهل ةبسانملا ءاضع

خالل نم الم كلا ىلع ناسن اإل دوعتيو بردتي امدنع إال لمعت ال اهنكلو ناسللا و ةيتوصلا األبحلا

. ةيعامتج اال ةئشنتلا و ميلعتلا و ةيبرتلا ةيلمع

كولسلا عاونأ -2

تاهجو الف تخا ىلا ىدأ يذلا ءيشلا ، تاكولسلا عاونأ ديدحت يف نوثحابلا و ءاملعلا فلتخا

طمن بسح اهفنصي نم مهنمو ةبستكم ىرخأو ةيرطف تاكولس ىلإ اهفنصي نم مهنمف ، رظنلا

. ضوفرملا فرحنملا يبلسلا و لوبقملا يباجي اإل كولسلا

يلخادلا كولسلا

يهو ليختلا و كارد واإل ركذتلا لثم ينطابلا ىوتسملا ىلع متت ةيلخاد تايلمع ةدع لمشيو

هجئاتن خالل نم اهكردن امنإو ةرشابم اهتظح مال نكمي ال تايلمع

: يجراخلا كولسلا

طاشنلا لثم نكمي يذلا كولسلا وهف " ةرشابم هتظح مال نكمي يأ ايسح هكردن يذلا كولسلا وهو

حلااالتاال ضعب بحاصت يتلا هجولا تاريغتو درفلا هب موقي يذلا يظفللا ريبعتلا وأ يكرحلا

7" ةيلا عفن

دنع ناسن اإل ىلع ودبت يتلا بضغلا خاللمالحم نم كولسلا نم عونلا اذه ىلع ليلدتلا نكميو

كولسلا رهاظم نم اهريغو لجخلا دنع هجولا رارمحاك اهيف، بوغرملا ريغ وأ ةجعزملا قفاوملا

. ةفلتخم قفاوم يف ودبت يتلا

يرطفلا كولسلا

فوخلا و ةعاضرلا كحضلا ،و ءاكبلا لثم هب. ادوزم ناسن اإل دلوي يذلا كولسلا وه يرطفلا كولسلا

اجاتن تسيل اهنأ اهيف،يأ لخدتلا دحأ عيطتسي وال ايرطف ناسن اإل اهيلع أشني تاكولس يهو ،

. ةيعامتج اال ةئشنتلا ةيلمعل

بستكملا كولسلا

و ديلقتلا ةيلمع خالل نم هبستكيو ناسن اإل هملعتي كولس وهف ، يرطفلا كولسلا سكع وهو

ص52 ،1999 قيفش دمحم 6

ص21 هللا1998، دبع دمحم دمحأ يدجم 7
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ةئيبلا نم يحلا نئاكلا هملعتي يذلا وه بستكملا كولسلا ،ف ةسردملا و ةرس لاأل يف ميلعتلا

8 ةءارقلا و ةباتكلا كلذ ةلثمأ نمو اهيف، شيعي يتلا ةيعامتج وأاال ةيداملا

يوسلا وأ يباجي اإل كولسلا

وه يأ ، عمتجملا يف هيلع قفتم وه ام عم ىشامتي يذا كولسلا ىلع كولسلا قلطي ام ةداع

عم ايشامتمو درفلا نع رداص لعف وهف " ميقلا و ديلا وقتلا تاداعلا عم قفاوتي يذلا كولسلا

9" عمتجملا لخاد درفلا مكحت يتلا ةيعامتج اال ريياعملا

يبلسلا كولسلا

تاداع عم قفتي وال عمتجملا ريياعم و ميق فلا خت يتلا تاكولسلا ىلع ةداع قلطي ام وهو .1

، هدعاوقو هميق بسح آلرخ عمتجم نم فلتخي يناودعلا كولسلا نأ ةقيقحلا يفو ، هديلا قتو

يف نكلو ، رخآ عمتجم يف لوبقم ريغ اكولس نوكي دق ام عمتجم يف ال وبقم نوكي امف

وهف اهعم قفتا امف ، هريياعمو عمتجملا ميقل اقفو نوكي يبلسلا كولسلا سايق نأ ةقيقحلا

ذاش. وهف اهفلا خ امو ، يوس كولس

2. ثيح ، هدنع يقتلت داكت كولسلا عاونأ لك ألن يرهوجو يساسأ كولس :وه يكارد اإل كولسلا

عاونأ حرش نكمي ىرخأ ةرابعب وأ عونلا ىلإ باإلحةلا كولسلا عاونأ مظعم ريسفت نكمي

كولسلا رصنع يه ةفرعملا ،و ةفرعم ةليسو ، يكارد اإل كولسلا اذه ءوض ىلع اهلك كولسلا

يرهوجلا

10. همهف رسيتي ىتح اهب هتنراقمو هتاهاضم يفكي يذلا .3

عابش اإل وحن هاجت كاال والهتد ةعاس نم لفطلا عم دلوي يذلا : ثوروم وأ يرطف كولسا .4

عافدلا و كرعلا و لا تقلا األمو وحن يرطفلا ليملا و بارشلا أ ماعطلا وأ بيلحلا ةطساوب

. يرطفلا

هعمتجمو هتئيبو هترسأ نم ناسن اإل هملعتي ام هب دصقي يذلا :و بستكم وأ ملعتم كولس .5

ءادتع اال مدعو مهقوقحو نيرخ اآل مارتحاو ةرس األ ءانبو ميلعتلا ك هيف روطتيو ومني يذلا

11 ةجاردلا ةدايقك تاربخو تاراهم ملعت وأ ريغلا تاكلتمم ىلع

فرتعيو درفلا هكردي : يروعش كولس 

ص160 ،1995: يوسيعلا نامحرلا دبع 8

ص14 هللا1998، دبع دمحم دمحأ يدجم 9

ص14 ،1991، بلا غ ىفطصم 10

ص12 ،1997، يبهو نسح لا ،مك يديلخلا ديجملا دبع 11
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I

. ملعتلا دصقب ةعماجلل هباهذك ، هيمارمو هفادهأ فرعيو هب،

وال درفلا هكردي :ال يروعش ال كولس 

دقعلا و ديعاوملا نايسنو ملقلا ،زوالت ناسللا تاتلف لثم هفادهأ وأ هازغم فرعي هبوال فرتعي

واألحالم. ةيسفنلا ضارم واأل

وأ يرجلا :ك رهاظ يكرح كولس 

. عومسم توصب الم كلا وأ يشملا

وأ ريكفتلا :ك رتتسم ينمض كولس 

12 ةظقيلا الم حأ وأ لمأتلا

ددغلا زارفإك : يدغ يلخاد كولس - 

. ءامصلا

. يشملا و يرجلا :ك يدارإ كولس - 

بلقلا تابرضك : يدارإ ال كولس 

كلذ. ىلإ امو مضهلا ةيلمعو ةدعملا تاصلقتو سفنتلا ةيلمعو

نما فوخلا :ك يعيبط يوس كولس - 

ألدس.

وأ ءاملا نم فوخلا ذاش:ك كولس - 

. ةقيضلا وأ ةعساولا نكام وأاأل قربلا وأ دعرلا

ةيلو األ تاساكعن :كاال طيسب كولس - 

. نيعلا شمر ،وأ ةبكرلا ةكرحك

ثدحتلا وأ ريكفتلا :ك دقعم كولس - 

13. ةرايسلا ةدايق وأ ةيبنجأ ةغلب

ىلإ كولسلا مسقي نم كانه نأ -إال 

امه: نيعون

ثودح درجمبف ، هقبست يتلا تاريثملا هب مكحتت يذلا كولسلا وهو : يباجتس اإل كولسلا أ-

نيعلا نم عومدلا لوزنو ، باعللا زارفإ ىلإ يدؤي لفطلا مف يف بيلحلا ،ف كولسلا ثدحي ريثملا

ص57 ،1993، يوسيعلا نامحرلا دبع
12

ص57 1993، قباسلا عجرملا 13
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II

. ةيلبقلا تاريثملا ب كولسلا قبست يتلا تاريثملا ىمستو اذكهو ، لصبلا حئارش عيطقت دنع

، يدارإ لاال كولسلا نم نوكي ام برقأ وهو هعبتت يتلا تاريثملا ب رثأتي ال يباجتس اإل كولسلا نإ

يذلا نأو ريغتي ال كولسلا اذهف ، ايكيتاموتوأ اهبحسي هنإف نخاس ءام يف هدي ناسن اإل عضو اذإف

. كولسلا اذه طبضت يتلا تاريثملا وه ريغتي

واال ةيداصتق اال لماوعلا لثم ةيئيبلا لماوعلا لعفب ددحتي يذلا وه : يئارج اإل كولسلا ب-

،ف هجئاتنب موكحم يئارج اإل كولسلا نأ امك ، اهريغو ةيفارغجلا و ةينيدلا و ةيوبرتلا و ةيعامتج

. ركذي ريثأت اهل نوكي ال دق وأ هيوقت دق املثم هفعضت دق ةيدعبلا تاريثملا

14. يدار اإل كولسلا نم نوكي ام برقأ يئارج اإل كولسلا نأ لوقلا عيطتسنو

: كولسلا يف ةرثؤملا لماوعلا -3

يحلا نئاكلا ،ف لماوعلا نم ديدعلا هيف لخادتت ، كباشتلا و ديقعتلا ةغلا ب ةرهاظ كولسلا ربتعي

و حئاوللا و نيناوقلا و مظنلا و ةرس كاأل ةيعامتج اال ةئيبلا ب رثأتيو رثؤي ،يأ لعافتيو ملعتيو ومني

عم لعافتي امك ، ايلعلا لثملا و ديلا وقتلا تاداعلا و فارع واأل دادن واأل نارق األ تاعامجو دئاقعلا

يلي: ام كولسلا يف ةرثؤملا لماوعلا مهأ نمو هب، ةطيحملا ةيقيزيفلا ةئيبلا رصانع

. نزولا و لوطلا :ك ةيمسج لماوع -

. ءابغلا و ءاكذلا :ك ةيلقع لماوع -

. ءودهلا و لا :كاالعفن ةيسفن لماوع -

الل قتس واال ةيرحلا :ك ةيعامتجا لماوع -

. ءافولا و قدصلا ةنام، :كاأل ةيقلخ لماوع -

. ةيوامسلا االت سرلا و لسرلا بهللاو نامي :كاإل ةيحور لماوع -

15. تاربخو فراعم نم ناسن اإل ىدل امو : ةيملع لماوع -

: كولسلل ةيسيئرلا داعب 4–األ

مظعم يف ةلعافو ةطشان ةلقاع ةوق نع رداص يرشب كولس يناسن اإل كولسلا :نإ يرشبلا دعبلا -

. يبصع زاهج نع رداص وهو نايح األ

.ً ثمال فصلا ةفرغ يف ثدحي دقف ، نيعم ناكم يف ثدحي يرشبلا كولسلا :نإ يناكملا دعبلا -

ًاتقو قرغتسي وأ ًاحابص نوكي دق نيعم تقو يف ثدحي يرشبلا كولسلا :نإ ينامزلا دعبلا -

. ةدودعم يناوث الًوأ يوط

ص12 ،2006،1 سوفسفلا دمحأ ناندع 14

ص58 ،1993 نيوسيعلا نامحرلا دبع 15
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مادختسا ىلإ أجلي وال كولسلا ليدعت يف ةيق األخال ميقلا ىبرملا دمتعي األخاليق:نأ دعبلا -

هعم. لماعتي يذلا بلا طلل ءاذي وأاإل حرجلا وأ يسفنلا باقعلا

يف اهب لومعملا ديلا وقتلا تاداعلا و ةيعامتج اال ميقلا ب رثأتي كولسلا نإ : يعامتج ال دعبلا -

ذاش،ف ريغ وأ ذاش ، بسانم ريغ وأ بسانم هنأ ىلع كولسلا ىلع مكحي يذلا وهو عمتجملا

. رخأ عمتجم يف ةضوفرمو عمتجم يف ةلوبقم نوكت دق تايكولسلا

: كولسلا صئاصخ -5

دجوت كولس يأ ليلحت دنعف ، ايكرحو اينادجوو ايفرعم ابناج نمضتي بكرم يلك طاشن -

ردصم هنأ فرعن نابعث ةيؤر دنعف آلرخ فقوم نم توافتت تاجردب نكلو ثلاالةث، بناوجلا هذه

ةيلخاد ةيجولويسيف تاريغت نم كلذ بحاصي امو ، برهلل ىعسن كلذلو هنم، فاخنف رطخ

. أزجتت ال ةلماكتم ةيسفنو ، ةيمسج ةدحوك ناسن نعاإل ردصي كولسلا نأ هانعم اذهو

مغرلا ىلع ، ةفلتخم ةيكولس رهاظم ناويحلا نع ردصي لب ناسن اإل ىلع كولسلا رصتقي -ال

ب ناويحلا ىلع ناسن اإل زيم ،فهللا ناويحلا و ناسن اإل كولس نيب الف تخاو توافت دوجو نم

رعاشم ريدقت ىلع ةردقلا و ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا نم ددع ةسراممو درجملا ريكفتلا ىلع ةردقلا

مهت. اال عفناو نيرخ اآل

ةدش يف ودبي امك ، ارادقمو ةيمك هل نأو رخآ نود نيعم هاجتا يف هجوم هنأب كولسلا زيمتي -

كولسلا ألءاد قرغتسملا تقولا صقن يف رهظت امك ةقدلا ب زيمتي هنأو ، هرارمتسا ىدم وأ كولسلا

. ةحيحصلا ةباجتس اال رودص لبق درفلا نع ردصت يتلا ءاطخ األ ددع صقنو

قيدص عم كثيدح دنعف ، ةعرسبو آلرخ تقو نم ريغتي يأ ، يكيمانيد هنأب كولسلا فصوي -

فاشكتس اال امإ هتقيرطب امكنم كال فرصت مث عزفلا امكباصأف ديدش راجفنا توص متعمس

ام ىلع ءانب ، ريغتلل هتيلباقو كولسلا ةيكيمانيد نع ربعي فقوملا اذهو هنم، برهلا وأ فقوملا

. ةيفقوم تاهبنمو تاريثم نم درفلا هل ضرعتي

ةيثارولا صئاصخلا نم ،يأ ةثراولا نم ةدمتسم لماوع اهنم ، ددعتم لماوعب كولسلا ددحتي -

امو درفلا ةايح خيرات نم ةدمتسم لماوع اهنمو هدادجأو هيدلا و نم درفلا ىلإ تلقتنا يتلا

لماوع اهنمو ، هتيصخش ةينبو درفلا تاجاح نم ةدمتسم لماوع اهنمو ، تارايخ نم هبرم

. اهيف شيعي يتلا ةئيبلا نم ةدمتسم

رمي امل اقفو اهلدعي هنكلو اهملعت يتلا هتامولعمو هتراهم ناسنإ لكلف ، ةنورملا ب كولسلا زيمتي -

. ةفلتخم جئاتن ىلإ مث نم لصيو ةفلتخم قرطب ملعتي ناسنإ لكو ، ثادحأو فورظ نم هب

و تاباجتس باال اهيلع درلا و تاريثملل ضرعتلا ةلصحم يأ لعف، درو لعف ةطحم كولسلا -
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نم حئاورلا و ءاوض واأل تاوص ،فاأل هلخادو هجراخ نم درفلا ىلع رثؤي ام لكو ، تاريثملا

تاريثملا نم اعون لثمت عوجلا دنع ةدعملا صلقتو ، ةيجراخلا تاريثملا نم انضعب لثمت انلوح

. هفادهأ ققحتو هعم بسانتت يتلا ةقيرطلا ب ةباجتس لال درفلا ناعفدي نيعونلا نم كوال ةيلخادلا

اهنم مسج بارتقا دنع نيعلا الق غإف هغولبل ىعسي افده كولسلل نأ كلذ ، كولسلا ةيئامن -

. اهتيامح ىلا فدهي

ةيئزج وأ ةطيسب تدب امهم ةباجتسا لكف ، درفلا تاذ همظنت ذإ ماظنلا يزكرم كولسلا -

. ةباجتس اال كلت اهنع تردص يتلا ، ةيصخشلا صئاصخ لك اهايانث يف لمحت

، ددعتيو درفلا كولس ريغتي ةلحرم لك يفو ، هجوم نيعم عباتت يف درفلا ةيصخش ومنت -

انريكفت حبصي جضنلا عم نكلو تاسوسحملا ىلع دمتعت ةلوفطلا ءانثأ ريكفتلا يف انتقيرطف

. ادرجم

هنيب نزاوتلا قيقحتو الت كشم نم انضرتعي ام لح ىلإ ىعسي درفلا ،ف يقفاوت امئاد كولسلا -

. ةيعامتج واال ةيداملا هتئيب نيبو

وه ام اهنمو بيرق وه ام اهنمو ديعب وه ام اهنم ، هكرحت تاياغو ثعاوب و عفاود كولسلل -

. يروعش ال وه ام اهنمو يروعش

هعفاودو هتادادعتساو درفلا تاناكمإ نيب قفاوتلا مدع حةلا يف راشتسي وأ كولسلا لتخي -

. ىرخأ ةهج نم هتئيب بلا طمو هبلا طمو ةهج نم

نم يكرحلا كولسلا يقتريو ، ةيدار اإل لا األعف ىلإ ةسكعنملا لا األعف نم كولسلا يقتري -

ىلإ ساسح نماإل يفرعملا كولسلا يقتري نيح يف ، اهزومر مادختسا ىلإ ءايش األ مادختسا

. ينهذلا روصتلا

يناودعلا كولسلا : ايناث

: يناودعلا كولسلا فيرعت -1

ىدعتو ، هيلع ىدتعاو ءادعو اودعو ودعي هيلع ادع ، دحلا ةزواجم و ملظلا وه" ةغل ناودعلا ةغل

ملا، ظلا يداعلا ، هزواج اذا قحلا قوفو قحلا نعو قحلا ىدتعاو قحلا ىدعت لا قيو ، هملظ هيلع

16. نوداع عمجلا و

: يناودعلا كولسلا ب ةلصلا تاذ ميهافملا ضعب -2

ص30 ةنس نودب ، ىسوم زيزعلا دبع يلع داشر 16
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هجوم ةيهاركلا و ةاودعلا و بضغلا ب يلخاد روعش ءادعلا ب دصقي Hostilety: ءادعلا 1-2

يذلا هاجت اال ىلإ ةراشإك مدختست ةيئادعلا رعاشملا ام،و فقوم وأ صخش وحن وأ تاذلا وحن

رعاشملا ىلع يوطنت ةيهاجتا ةباجتسا ةاودعلا ،ف هاجت لال يلا االعفن نوكملا كولسلا فلخ فقي

. ثادح واأل صاخش لأل ةيبلسلا تاميوقلا و ةيئادعلا

بعوتست " يناودع " ةملك سفنلا ءاملع ضعب ىري ثيح ، ةيئادعلا و ناودعلا نيب زيمي نم كانهف

و فنعلا إال ريشت "ال يئادع " ةملك نأ يف ةأدابملا ك يباجي اإل كولسلا بورض ضعب اهانعم يف

كولسلا نيب زييمت وه امهنيب قرفلا نأ ضعبلا ىريو ، ىرخأ ةيبلس رهاوظ نم اههباش امو ةوسقلا

كش ال اممو ، يناودع كولس ىلإ تلوحت اهنع ريبعتلا مت ىتم ةيعامتجا ريياعم وأ صاخشأ وأ

17. ناقرتفي ال ناقيدصل ةيئادعلا و ناودعلا نم كال نأ هيف

Aggressiveness: ةيناودعلا 2-2

ليمو ، ةاودعلا راهظ إل داضم ليم وأ ةيناودعلا لا يفاألعف دجوي ام ،وأ ناودعلا ب مايقلل ليم يه

يف ةرطيسلا ىلإ يعسلل ليم اضيأ يهو ، ةضراعملا مغر ةصاخلا هراكفأ و ءرملا حلا صم ضرفل

. فرطتلا دح اذإاألرم اصوصخ ( يعامتج اال طلستلا ) ةعامجلا

Violence: فنعلا 2-3

ىوتسم يف ضافخنا ىلع يوطنت دق ةديدش ةيلا عفنا ةفصب زيمتت ةيكولس ةباجتسا وه

اذهب وهو واآلالت، تادعملا نم ةدمتسملا ىوقلا مادختسا يف فنعلا ودبيو ، ريكفتلا و ةريصبلا

18. ريطخلا يندبلا لإلءاذ ةلواحملا وه فنعلا ف ناودعلل ةفرطتملا ةغيصلا ىلإ ريشي ىنعملا

، ناودع فنع لكو ، فنع ناودع لكف ، امهنيب الف تخا دجوي ال هنأو فنعلا موهفم نأ عئاشلا و

ديدحت ةبوعصو ناودعلا ةرهاظ دقعت ىلإ ىدأ امهنيب نيابتلا و نيموهفملا يف لخادتلا اذهو

قباطتلا ب لوقي نم كانهف نيمتهملا نيب اريبك دجال فنعلا و ناودعلا موهفم راثأ دقو هل موهفم

: دجن قباطتلا ثيح نمف باالتخالف لوقي نم كانهو ناودعلا و فنعلا نيب يلكلا

ةوسقلا ، ريغلا ىلع ءادتع واال ةوقلا : ةيلا تلا صئاصخلا ثيح نم عماآلرخ موهفم لك كرتشي هنأ

ىرخأ ةعامج وأ درف دض ةعامجلا وأ درفلا ءاوس اهب موقي ةيناسنإ ةيصاخ اهلك هذه و هارك ،واإل

ناهجو ناودعلا نأو ناودعلا لا كشأ نم لكش فنعلا "نأ 1993ىلإ يقوسد فيرط بهذي و

19. ةدحاو ةلمعل

ص267 2000، فسوي ديس ةعمج 17

ص100 2001، داقعلا فيطللا دبع ماصع 18

ص209 ،2004، دياف نسح 19
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و يسايس موهفم فنعلا موهفم نأ مهلوقب فنعلا و ناودعلا نيب نيصصختملا نم قيرف زيم دقو

ىلع لمتشيف ناودعلا امأ يدام فنعلا نأ ىلع كلذ يف دمتعا نيثحابلا ضغبو ، يجولويسوس

رشابملا يداملا بناجلا هنأب فنعلا " يقوش فيرط فرع دقو اعم، ةيونعملا و ةيداملا رهاظملا

20" ناودعلا نم دمتعملا

." ناودع دعي فنع لك ًامئاد نكل ًافنع دعي ال ناودع لكف ،

Self-assertiveness: تاذلا ديكوت 2-4

ةملعتم ةيفقوم ةيعون ، ةيظفل ريغو ةيظفل ةيكولس تاراهم " هنأب يقوش فيرط هفرعي يذلا ,و

، بضغ ) ةيبلسلا ركش)و ، ريدقت ) ةيباجي اإل هرعاشم نع درفلا ريبعت نمضتت ةيبسن ةيلا عف تاذ

مال نايتإ ىلع هرابج إل نورخ اآل اهسرامي يتلا طوغضلل ةمواقمو مالةمئ ةروصب ( جاجتحا

و ةيعامتج التاال عافتلا ءاهنإو ، رارمتس واال ءدبب ةردابملا ،و هبغري لعف نع فكلا ،وأ هبغري

" نيرخ اآل قوقح كاهتنا مدع ةطيرش اهكاهتنا لواحي نم دض هقوقح نع عافدلا

كولسلا و تاذلا ديكوت نيب لصفي يذلا عيفرلا طيخلا قباسلا فيرعتلا خالل نم حضتيو

، ررضلا و لألىذ مهضيرعت ،وأ نيرخ اآل قوقح كاهتنا مدع عم قحلا نع عافدلا وهو يناودعلا

ةئيبلا عم طشن يشياعتو يفيكت دهج ىلإ ريشي تاذلا ديكوت نأ ،يأ يداملا ةصاخ

يفاأل طروتلا نود الم، ستس اال مدعو داضم طغض دوجوب ةيصخشلا فاده األ قيقحت ةلواحمو

21 ةيناودعلا لا عف

: يناودعلا كولسلا لا كشأ -3

ىلإ ناودعلا فينصت نكمي ةفلتخملا هلا كشأ نيب زييمتلا وأ يناودعلا كولسلا فينصت ماقم يف

: اهمهأ ضعبلا اهضعب نيب لخادت كانه ناك نإو ، ةفلتخم لا كشأ

ىلإ: ءاوسلا ةيحان نم ناودعلا مسقي 3-1

:( يوسلا ) ديمحلا ناودعلا أ-

ريغو تاكلتمملا نع عافدلا و سفنلا نع عافدلا ك ةلوبقم ربتعت يتلا ةيناودعلا لا األعف لمشتو

هب. ةطيحملا راطخ األ ةهجاوم يف هئاقبو درفلا ةايح ىلع ظفاحي امم كلذ

يذلا ناودعلا وهو ديورف و مورف كريا نم لك فينصتلا اذه عضو : مادهلا يضرملا ناودعلا ب-

22. ناودعلل ناودعلا ىرخ وهباأل ،وأ ةحلصم يمحي وال ًافده ققحي ال

ص209 2004، دياف نيسح 20

ص267-266 ،200، فسوي ديس ةعمج 21

ص265 ،2000، فسوي ديس ةعمج 22
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: بولس األ بسح 3-2

فدهيو ، نيرخ وأاآل تاذلا وحن هجوملا يذؤملا يدسجلا كولسلا هب دصقي :و يدسجلا ناودعلا أ-

،... رعشلا دشو ضعلا ، لكرلا ، عفدلا ، برضلا : هتلثمأ نمو ، فوخلا ب روعشلا قلخ وأ ءاذي اإل ىلإ

. ديدشلا بضغلا غابلا قفارت تاكولسلا هذهو

، ةيرخسلا ، متشلا : هتلثمأ نمو ، بضغلا قفاري يذلا الم كلا دودح دنع فقيو : يظفللا ناودعلا ب-

اهجوم نوكي نأ نكمي كلذك وهو ، فوخلا نم وج قلخ وأ ءاذي اإل لجأ نم كلذو ديدهتلا و

. نيرخ وألآل تاذلل

اإل هيجوت وأ نيرخ اآل دارف األ راقتحا نع ةيظفل ريغ قرطب ريبعتلا لمشيو : يزمرلا ناودعلا ت-

هل همدقي ام لوانت نع عانتم هل،اال ءادعلا نكي يذلا صخشلا ىلإ رظنلا نع عانتم مهل،كاال ةناه

23. ريقحتو ءاردزا ةقيرطب رظنلا وأ

لا: بقتس اال ةهجو بسح 3-3

ع -1

اإل ردصم ىلإ يأ يدتعملا بضغأ يذلا صخشلا وحن هجوملا يناودعلا لعفلا وه : رشابم ناود

. اهريغو ةيظفللا تاريبعتلا وأ ةيمسجلا ةوقلا مادختساب كلذو طابح

ع -2

ببست يذلا صخشلا وحن ههيجوت مدعو ، ليدب صخش ىلع ءادتع اال نمضتي : رشابم ريغ ناود

يلص األ هردصم ىلإ رشابم ناودعلا هيجوت يف لفطلا لشفي امبر ثيح ، يدتعملا بضغ يف

فرعي ام "،يأ تاكلتمم ، مداخ ، قيدص " ءيش وأ رخآ صخش ىلإ هلوحيف باقعلا نم ًافوخ

نم ثدحي ام ًابلا غو ، ًانماك نوكي دق ناودعلا اذهو يلص األ ردصملا ب ةلص هطبرت ، ءادفلا شبكب

،وأ مهنم مهتيرخسب نيرخ اآل ءاذيإو ةضراعملل مهبحب نوفصتي نيذلا ، ءايكذ األ لا األفط لبق

نم عونلا اذه ىلع قلطي ام ابلا غو ، ًايعامتجا ةبوغرم ريغ لا معأب مايقلل نيرخ اآل ضيرحت

24. ليدبلا ناودعلا مسا ناودعلا

: ةيحضلا بسح 3-4

ع -1

. عمتجملا ريياعم دض وأ ةعامج دض وأ رخآ دض دحاو درف نع ردصي يذلا :وه يدرف ناود

ع -2

ص186 ،2000، يحي دمحأ ةلوخ 23

ص265 ، فسوي ديس ةعمج ، قباسلا عجرملا 24
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25. نيرخآ دارفأ وأ درف دض ام ةعامج هسرامت يذلا ناودعلا :وه يعمج ناود

يه: ماسقأ ثالةث ىلإ ناودعلا مسقي : هتيعورشم بسح 3-5

ع -1

داسف ىلإ يدؤتو هريغ ،وأ هتاذ درفلا اهب ملظي يتلا ةيناودعلا لا األعف لمشيو : يعامتجا ناود

و لقغلا و ضرعلا و لا وملا سفنلا : يهو سمخلا تايلكلا دعت اهيف يتلا لا األعف يهو ، عمتجملا

. نيدلا

ع -2

و سفنلا نع عافدلا و ملظلا درل اهب مايقلا صخشلا ىلع بجي يتلا لا األعف لمشيو : مازلإ ناود

. نيدلا و نطولا

ع -3

هسفن يف هيلع ىدتعا نمف ، ًاصاصق اهب نايت اإل ناسن لإل قحي يتلا لا األعف لمشي :و حابم ناود

26. هنطو وأ هنيد وأ وأمهلا هضرع وأ

: تاذلا وحن ناودع 3-6

و سفنلا ءاذيإ ىلإ فدهتو ، تاذلا وحن دق ًايكولس نيبرطضملا لا األفط ضعب دنع ةيناودعلا نإ

مطل ،وأ هتسارك وأ هبتك وأ هسب ملال لفطلا قيزمت اهنم ةددعتم اال كشأ ذخأيو اهب، األىذ عاقيإ

األ ضع ،وأ رفاظ باأل مسجلا حرج ،وأ ريرسلا وأ طئاحلا ب سأرلا برض وأ هرعش دش وأ هجولا

وأ رمخلا نامدإ وه اهراطخأ ،و رئاجسلا وأ رانلا ب اهيك وأ مسجلا نم ءازجأ قرح ،وأ عباص

27. تاذلا ىلع دترملا ناودعلا ةمق وهو رسيملا بعل يف قارتس ،وأاال تاردخملا

: يهركلا ناودعلا و يليسولا ناودعلا 3-7

صخش لعف در رابتخ ال بولسأك ام،وأ ءيش ىلع لوصحلل ةليسوك همادختسا ىلإ فدهي األلو

28.( موجهلا يه عافدلل ةليسو ريخ عئاشلا لثملل اقيبطت ) رخآ

،و ةيليسو ةسردملا لبق ام لبق ام لفط ةيناودع نأ نع " بوتراه "و" رواد " ةسارد تنيب دقو

ماعلا ىتحو لفطلل يناثلا ماعلا ذنم ةيجيردت ةروصب يفتخت ةيليسولا ةيناودعلا هذه نأ

ص52 ،1999، راتخم توفص قيفو 26

ص102 ،2001، داقعلا فيطللا دبع ماصع 27

ص266 ،2000، فسوي ديس ةعمج 28
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29. بضغلا رعاشم هبطصتو نيرخ لآل هجوي يذلا وهف يهركلا ناودعلا ،امأ سماخلا

: يتأي امك ناودعلل هتاميسقت نوليم يجينراك ةعماج نم ريوم نافيإ ثبنيك ذاتس األ ركذيو

ا .1

هيفو ، ةسيرف وأ فده وأ يجراخ ريثم دوجوب هثادحإ نكمي ام وهو : يمرجلا وأ ىلتقلا ناودعل

رصنعلا يف حيرجتلا وأ لتقلا ةزيرغ ىلإ فدهتسملا رصنعلا وأ ةسيرفلا ةيلا عف وأ ةكرح يدؤت

. لتقلا ةيلمع وأ مارج باإل مئاقلا

ا .2

رخآ ركذ لبق نم هيلع ناودعلا ب مايقلا ىلإ ركذلا نئاكلا دوجو يدؤي هيفو : يروكذلا ناودعل

. ةفدهتسملا ةسيرفلا ةملا سمو ءوده يأ هدوجو ىلع عبطتلا وأ دوعتلا ريخ األ عيطتسي ال نيح

ع .3

اذهل زيمملا ساس واأل مجاهملا سفن يف فوخلا رصنع دوجوب عونلا اذه زيمتي : فوخلا ناود

. ناودعلا ب موقيو نئاكلا اهيلع بلغتي ام ناعرس بوره ةلواحم دوجو وه ناودعلا نم عونلا

ا .4

نم رثكأ دوجو ةجيتن نئاكلا يف ةماع ةراشتسا ثدحت هيفو : مظنملا ريغ يجايهلا ناودعل

فلتخمب و تاهجلا لك ىلعو مظتنم ريغ يئاوشع لكشب موجهلا ب همايق ىلإ يدؤي امم ريثم

. اهمادختسا نئاكلا عيطتسي يتلا لئاسولا

ع .5

اعفاد ميلق وأاإل ناكملا وأ نطوملا ىلع لوصحلا بح بعلي هيفو : ميلق نعاإل عافدلا ناود

. ميلق اإل كلذ يف هيسفانم ىلع ناودعلا ب مايقلل نئاكلا يف ايرطف

ا .6

يف يوثن األ سنجلا ءانبأ ددهي رطخ ردصم وأ رطخ دوجو ريثملا نوكي هيفو : يموم األ ناودعل

. ةليصفلا

ا .7

اراثتسم نئاكلا شيعيف فورعم ريغو نيعم ريغ رطخ ةراث اإل ببس هيف نوكي : يئيبلا ناودعل

30. هناودع ببس طبضلا ب فرعي وال ناودعلا ب موقيو اجاتهم

: يناودعلا كولسلا بابسأ -4
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VI

أ -1

: ةيحصلا و ةيثارولا لماوعلا بابس

يتلا و مأوتلا ىلع تيرجأ يتلا تاساردلا كلذ دكؤتو ناودعلل ةببسملا لماوعلا دحأ ةثراولا دعت

امك ، ةلثامتملا ريغ مأوتلا نم رثكأ ةلثامتملا مأوتلا نيب يناودعلا كولسلا يف قافت نأاال تدجو

بارطضا ىلإ ةفاض باإل يناودعلا كولسلا روهظ يف رثؤي دق ةيثارولا تايغبصلا ذوذش نأ

ىلإ ةفاض باإل يناودعلا كولسلا روهظ يف رثؤي دق ةيثارولا تايغبصلا لثم غامدلا ةفيظو

ةيحصلا لماوعلا ضعب نأ 31،امك يبصعلا زاهجلا يف للخ دوجو لثم غامدلا ةفيظو بارطضا

حةلا ضرملا نم جاعزن واال األمل ببسي حلااالت، ضعب يفف لا، األفط ىدل ناودعلا ىلع رثؤت دق

نم هنكمت مدعل طابح اإل نم ،حةلا ببسي نأ اضيأ نكمي امك ىضرملا لا األفط دنع جيهت

نع هتاطابحإ نع ريبعتلا ىلإ لفطلا ب عفدت نأ نكمي رعاشملا هذه لكو ، ةطشن األ يف ةكراشملا

. يناودعلا كولسلا قيرط

: ةيئيبلا لماوعلا -2

دق لفطلا ةئيب ريغت نأ ثيح ، يناودعلا كولسلا روهظ ىلع رثؤت يتلا لماوعلا مهأ نيب نم يه

جئاتن ترفسأ امك ، ةضورلا و تيبلا نيب لفطلا لا قتناك تاكولسلا هذه لثم روهظ ىلع رثؤي

موللا يف االة غملا ك لفطلا عم لماعتلا ءانثأ ةئطاخ بيلسأ مادختسا نأ ىلع تاساردلا و ثوحبلا

ساسحإ مدع كلذكو ، عيجشتلا و ريدقتلا ىلإ ةدشب جاتحي يذلا تقولا يف افينع ادقن هدقنو ،

رظن تفل ىلع هتردق مدع ،وأ ةسردملا يف هنارقأ نيب وأ ةرس األ لخاد يعامتج اال دوجوب لفطلا

ام ةصاخ و بعلل هتسرامم يف ناك ءاوس هتيرح دييقتب ساسح ،واإل دوجوب اورعشيل هيملعم

ىلع اعجار ناودعلا ببس نوكي دق وأ اهتابثإ يعسلا و هتاذ نع ريبعتلا يف ةبغرلا هنم،مأ بحي

. لزنملا لخاد األبوأاألم كولسل لفطلا ةاكاحم

يناودع كولس نم لفطلا نع ردصي ام نأ ىلإ لا جملا اذه يف سفنلا ءاملع تاسارد تراشأ امك

وأ ءانب لأل نيدلا ولا باقع ىلع اءانب وأ ءانب عماأل لماعتلا يف ةاواسملا مدعل اعجار نوكي دق

. مهعم لماعتلا يف لهاستلا

ا لخاد ثدحي امل ةجيتن وأ طابح باإل مهروعش ةجيتن لا نماألفط يناودعلا كولسلا ردصي دقو

ةطلسلا بذبذت نم ثدحي ام ىلع ءانب ،وأ ةمئادو ةرمتسم ةفصب ةيسفن تارتوت نم ةرس أل

يذلا طاشنلا ةسرامم نود لا باألفط ةطيحملا ةئيبلا لوحت نأ ةرس،وأ األ لخاد ةطباضلا
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VII

هيف. نوبغري

كلذك لا، األفط ىدل ناودعلا روهظ ىلع ةيسفنلا ضارم باأل امهدحأ ةباصإ وأ نيدلا ولا رثؤي امك

32. يناودعلا كولسلا يمني اهدارفأ ددع ةرثكو يداصتق ةرس،وأاال األ رقف

: ةيصخشلا لماوعلا -3

يف مه نيذلا لا األفط نيب ةصاخ و ناودعلا ةيمنت ىلإ يدؤت ةيصخش تامس كانه نوكت دق

األ ضعب نأ ثيح ، ةسردملا نس يف ةيكولس لكاشم ثدحت دقف ، ةسردملا ىلإ باهذلا نس

جعزت دق يتلا ،و طاشنلا طرف وأ هابتن اال صقن ،وأ ةيعافدنا تاكولس نم نوناعي دق لا فط

، مهنارقأ عم ةنراقم نماآلءاب معدو عيجشت لقأ ىلع نولصحي لا الءاألفط ؤهف هب، نيطيحملا

لا لألفط ةبنلا ب يرورضلا نمف اذل ، مهكولس ىلع نوبقاعي حجر األ ىلعو غابلا مهف كلذ، عمو

نكمي يعامتج اال لزعلا ،ألن ةيعامتج اال تاراهملا ريوطت مهنارقأ عم لعافت حةلا يف مه نيذلا

االت صتا دوجو مدع ىلع ادر كتذو يناودعلا كولسلل اببسو لا لألفط جاعزإ ردصم حبصي نأ

. ةيعامتجا

: يناودعلا كولسلا رهاظم -5

ي -1

و لجخلا نم رعاشم كلذ بحاصيو طابح واإل بضغلا ب ةبوحصم ةبونب يناودعلا كولسلا أدب

. فوخلا

ت -2

. ةئيبلا يف ةرركتملا وأ ةلصاوتملا ةيسفنلا طوغضلل ةجيتن يناودعلا كولسلا تابون ديازت

ا -3

. سأرلا وأ رفاظ وأاأل نيديلا مادختساب جاعز اإل ضرغب وأ ًاماقتنا نارق األ ىلع ءادتع ال

ا -4

. جاعز اإل ضرغب نمزلا نم ةدمل اهئافخإ وأ اهب ظافتح واال ريغلا تاكلتمم ىلع ءادتع ال

ي -5

. ءاذي واإل متحاالتاألىذ ال ةطيحلا ذخأ مدعو ، ةكرحلا ةرثكب ةيمويلا هتايح يف مست

ع -6

. حيحصتلا لوبق ىلع ةردقلا مد
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م -7

ريغو يظفللا ديدهتلا وأ رذحلا و بقرتلا و نواعتلا مدعو تاميلعتلل لا االثتم مدعو هريغ ةسكاش

. يظفللا

س -8

. بضغلا و ضاعتم واال جيجضلا ةعرسو لا واالعفن بضغلا ةعر

-9

. ةيبانلا ظافل واأل مئاتشلا هيجوت

– 10

. هابتن اال مدعو بعللا المو وكلا كحضلا قيرط نع فصلا يف ىضوفلا ثادحإ

. فصلا يف جيرهتلا و مهمارتحا مدعو نيملعملا ب تاكاكتح 11-اال

. اهجراخ مأ ةسردملا لخاد ءاوس ةيرانلا تاعقرفملا مادختسا -12

33. حرشلا ءانثأ ملعملا ةعطاقمو ةسردملا يف راظتن اال مدع -13

: يناودعلا كولسل ةيبلسلا 6-األراث

و درفلا نم لك ىلع يداصتق واال يعامتج واال يسفنلا ريثأتلا نيب ام ةيبلسلا اآلراث عمجت

نكميو عمتجملا

يلي: اميف اآلراث هذه ديدحت

( ةيحضلا ) ناودعلا عقي نم وأال:

و فوخلا ك ةينادجولا تابارطض واال ةيمسج سفنلا ضارم باأل هتباصإ اال متحا دادزي ثيح

اال نم اهريغو يلا االعفن قارغتس واال تاذلا ريدقت ضافخناو لا واالزعن بائتك واال ةيبلسلا

شياعتلل ميلسلا لحلا ألهن درفلا حبصي دقو ، ةعامج وأ ادرف ناك ءاوس هب قحلت يتلا تابارطض

يلا. االعفن قايسلا اذه لثم يف

لإلتالف ضرعتت اهنإف يلا بوتلا ةصاخلا و ةماعلا تاكلتمملا ك يدام ءيش ىلع ناودعلا عقي دقو

34. اهيمدختسم وأ تاكلتمملا هذه باحصأ ىلع هراثآ سكعنت فوس يذلا ملا ظلا فنعلا و رهاظلا

( يدتعملا ) ناودعلا ب موقي نمل ةبسنلا :ب ايناث

دقو ، ةينوناق تاءارج إل ضرعتي دق هنأ نع ال ضف اضيأ اهتيهاركو هل تاعامجلا ذبنل ضرعتي دق

. هيلع ةئيس اهلك هراثآ نوكت يلا بوتلا داضم ناودعب نورخ اآل هجاوي
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X

عمتجملل ةبسنلا ثاثلا:ب

عمتجم ، ةيوس لاال تاكولسلا لا كشأ عيمجو فنعلا و ناودعلا هئاضعأ نيب دوسي يذلا عمتجملا نإ

اال ضارم األ رطخأ ىلإ هب يدؤت دق يتلا ةفحجملا ةيبلسلا يناعي نأ ثبلي ال يلا بوتلا ضيرم

امو هب، قحلت يتلا ةيداصتق نعاآلراثاال ال ضف يعامتج اال ككفتلا ةيله األ بورحلا ك ةيعامتج

35. اهعايضو ةينيدلا و ةيعامتج اال ميقلا بذبذتو ةيرشبو ةيدام رئاسخ نم هل ضرعتي

: يناودعلا كولسلا سايق -7

اذه ةساردب نومتهملا اههجاوي يتلا تابوعصلا ىدحإ نم يناودعلا كولسلا سايق ةيلمع ربتعت

هل. ددحم يئارجإ فيرعت دوجو مدعلو ، ةريبك ةجرد ىلإ دقعم كولسلا اذه ألن كلذو كولسلا

كولس ثحابلا سردي يتلا ةيرظنلا ىلع دمتعت كش نود يهو ةفلتخم سايقلا قرطف ، كلذل اعبت

: يناودعلا كولسلا سايق قرط نمو اهئوض يف ناودعلا

ا 

. ةرشابملا ةظح ملال

ق 

. هجئاتن خالل نم كولسلا ساي

ت 

. نارق األ ريدق

ا 

. ةيصخشلا تارابتخ

ت 

36.( ريدقتلا مئاوق ) ةيصخشلا ريدق

. يعفادلا هيوشتلا ةلكشم دمحأ هامسأ ام وه دقن نم يناودعلا كولسلا سايقل هجوي ام مهأ نإ

نيعم عفادل اهفيزتو سايقملا ىلع ةباجتس اال ريغتو - نيصوحفملا لبق نم دمعتملا عادخلا -يأ

هسفن اهيف مدقي ثيحب ةنيعم ةقيرطب سايقلل بيجتسي درفلا ،ف مهرودص يف ةجاح اوغلبيل وأ

قبطم بناج نم اديج ارثأ و انسح اعابطنا ثدحي تح كلذو ، ةباذج ةلوبقم ةروص يف

ميدقتل درفلا ىدل دمعتم دهج يهو يعافدلا وأ يهجاولا ريثأتلا ب ةيلمعلا هذه ىمستو ، سايقملا
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. ةيعامتج اال ةيبوغرملا عم ةيشمتم هتباجتسا يتأتف ، قفاوتلا ةنسحو هسفن نع ةببحم ةروص

ةيتاذلا ريراقتلا ىلع دمتعن ،وال يناودعلا كولسلا سايق دنع نيرخ اآل تاريدقت ىلع دمتعي اذهل

. ةيعامتج اال ةيبوغرملا عم ىشامتت يتلا نيصوحفملا تاباجتسا فييزت نع اندعبي كلذ ألن

يلي: ام اهنم بابسأ ةدعل يناودعلا كولسلا ريدقت دنع مهرايتخا نكمي نم نيب نمو

ه 

. ةليوط ةدملو برق نع ذيملتلا كولس ةظح ملال ةريبك ةصرف مهل نيملعملا ؤالء

ا 

. يسردملا لمعلا لا جم يف ةليوطلا ةربخل

نييراد الءواإل مزلا و نييعامتج واال نييسفنلا نييئاصخ واأل نيدلا ولا داعبتس ال ةبسنلا ب امأ

: ةيلا تلا بابس األ ىلإ عجريف

ا -1

: نيدلا ول

هلاألرث نوكيس امم مهئانبأ ىدل يناودع كولس دوجوب رارق اإل نيدلا ولا نم ريثك ضفر

. مهتيعوضوم يف األربك

ا -2

: نييسفنلا و نييعامتج اال نييئاصخ أل

. ةيفيظولا مهتابلطتم دودح يف رصحني مهرود ألن كلذو

ا -3

الء): مزلا ) نارق أل

المهئ،وأ مزب رضي دق كلذ نأ نم افوخ كلذ ، مهتاباجتسا يف هيوشت ثدحي ام غابلا هنأ ثيح

ةميمح ةقادصلا نأ وأ كلذب مزالمهئ ةفرعم نم مهفوخل ،وأ مهيلع ةميخو بقاوع هل نوكي دق

"اننأ امهلوقب Buss&Berry يريب و صب دكأ دقو اذهو ، كلذب حيرصتلا نم مهعنمت دق مهنيب

اهيف بلطي يتلا يناودعلا كولسلا سيياقم يف نوضفري نيقهارملا و لا نماألفط اريثك دجن

نم مهعنمت دق ةيعامتجا تاق عال نم مهنيب امل كلذو نييناودعلا مزالمهئ ديدحت نيرقلا ةيمست

37" مهيلإ ءيسب ام ركذ

ىلع نيتسيئر نيتطقن ةاعارم بجي ةيعوضوملا نم ريبك ردق ىلع سايقلا جئاتن يتأت ىتحو
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: ةيمه نماأل ريبك ردق

سردم نم رثكأب ةناعتس نماال الدب قدصلا و ةيعضوملا نم ريبك ردق حاتي يكل ىلو: األ ةطقنلا

راتخن ال ثمف لصف لكل نيسردم ثالةث رايتخا متي دق ثيح ذيم, تلاال سفنل كولسلا سفن ريدقتل

بابسأ نمو ( ةينف وأ ةيقيسوم , ةيندم ةيبرت ) ةطشن األ سردم راتخن ,مث ةيساسأ داوم يسردم

ةصرف كانه نوكت ثيح , ىرخأ ةصح يأ نم ةيرح رثكأ نونوكي ذيم تلاال نأ وه مهرايتخا

. فلتخملا كولسلا ناولأ نم ديدعلا روهظل

لخدت اذإف , ريدقتلا يف ارود بعلت نأ ةيتاذلا انبناوجل حمست دق انتاريسفت  :نإ ةيناثلا ةطقنلا

نيردقملا

قيقدلا فصولا اهيلع موقي يذلا و ليجستلا ةيلمع يف مهتمهم دودح مهنم ضعبلا زواجت و

رهاوظلل

ءارآ نم ريثكلا تنمضت اذإ اهب دتعي ال ريراقتلا نم ريثك حبصيس ريسفتلا ىوتسم ىلإ اهليوحت و

ثادح لأل اقيقد افصو نمضتت نأ نم دبال ثادح األ مهف يف مهقرط و ةيصخشلا نيردقملا

متي فوس يتلا كولسلا عاونأ ويأ طبضلا ب هريدقت دارملا كولسلا ديدحت متي كللذل ,و اهتاذ

ام مهف ملعملا ىلع لهسي ىتح ةيعرفلا داعب األ كلذك و ايئارجإ اهفيرعت بناج ىلإ , اهريدقت

. ضومغ وأ سبل ةلهس ةغل يف ةددحم ةرابع ةغايص بناج ىلإ اذه , هريدقتب موقي

يلي : ام يناودعلا كولسلا ريدقت سيياقم نيب نم و

يذلا (1976)و ديمحلا دبع ءايض دادعإ :  روكذلا لا لألفط يناودعلا كولسلا سايقم –1

ةمئاق ىلإ عوجرلا مث تارابعلا ةءارق الء مزلا نم بلطي ثيح الء: مزلا ريدقت ىلع دمتعي

. تارابعلا مهيلع قبطنت نيذلا ءامسأ ةباتك و لصفلا

. ةيمك ةجرد يطعي وال ذيم تلاال ءامسأ ىلع طقف مدختسي سايقملا اذه نأ ظح ويال

م -2

,(1986) زيزعلا دبع ديرف ماصع دادعإ نم ):وه نيرقلا ةيمست ) يناودعلا كولسلا سايق

. نارقأ ثالةث ريدقتب بلا ط لك موقي :  ثيح الء مزلا ريدقت ىلع دمتعي سايقملا اذه و

,تإ يزايحلا ناودعلا , يظفللا ناودعلا , يندبلا ناودعلا يه : داعبأ ةسمخ نم سايقملا نوكتي و

. دانعلا ,و تاكلتمملا الف

م -3

نيسردملا ريدقت ىلع دمتعي (1987)و نابعش ىوجن دادعإ نم :  يناودعلا كولسلا سايق

يه : داعبأ ةعبرأ نم سايقملا نوكتي ,و نيدلا ولا و ةوخ واإل لا معلا و رظانلا الءو مزلا و
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كولسلا , رشابملا ريغ يعقاولا يندبلا يناودعلا كولسلا , رشابملا يعقاولا يندبلا يناودعلا كولسلا

. رشابم ريغ يعقاولا يظفللا يناودعلا كولسلا , رشابملا يعقاولا يظفللا يناودعلا

م -4

buss.A&Berry.M يريب كرامو سب دلونرأ دادعإ نم وه  :و ةيناودعلا سايق

ةعبرأ ىلع ةعزوم ةرابع 29 نم نوكتي و يتاذلا ريدقتلا ىلع سايقملا دمتعي (1992)و

38. داعبأ

لا: األفط دنع ناودعلا رعاشم روطت -8

ءيشلا ب دوزم وهو هتايح أدبي لفطلا ،ف ةجرح ومن ةرتف لفطلا ةايح نم ىلو األ ةنسلا ربتعت

يف تاعزنلا هيف أدبت يذلا رمعلا ديدحت بعصلا نمو تاراش لال ةيلا االعفن تاباجتس نماال ليلقلا

. ومنلا نم ةركبم ةلحرم يف ناودعلا رهظي حلا لك ىلع نكلو ، لفطلا ىدل روهظلا

( يناثلا ماعلا ةياهن ىتح الةد ولا (نم ةعاضرلا ةلحرم يف ناودعلا 8-1

دوصقم ريغ نوكي دق كولس وهو هنانسأ رهظت نيح همأ يدث ضعب عيضرلا أدبي : ةعاضرلا ةلحرم 

امدنعو . ةعنقم ةيزمر لئاسو مدختسي نأ عيطتسي ال ألهن نبللا صفن طابحإ نع اجتان وأ

كللت يف لفطلا دنع بضغي امدنعف ، نيرخ اآل ءاذيإ لواحي األلو، هماع ةياهن نم لفطلا برتقي

يلا: تلا وحنلا ىلع ةلحرملا

. لجر واأل عرذ األ برضو علا، ءاكب ، خارص : ارهش 12 ىلإ الد يملا ذنم -

. ةينامسجلا هطشانم يف لخدتلا هبضغ ريثتسي ام مهأو ءايش باأل فذقي : ارهش 15 نس يف -

سفريو برضيو اضرأ هسفن حرطيو يكبيو خرصي ، بضغلا يف تاراجفنا : ارهش 18 نس يف -

. تاناويحلا وأ لا عماألفط فينع ، نشخ ، ءايش األ رمديو

. هتابغر نع الم بكلا ريبعتلا نع هزجعل يكبيو خرصي ، رعشلا دشي : ارهش 21 نس يف -

( ماوعأ 6– نيماع (نم ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ناودعلا 8-2

هنأ يأ هتابغر نورياسي نيرخ اآل لعجي نأ عيطتسي هنأ لفطلا فشتكي نيح ناودعلا أشني

يتلا بيلا األس عاونأ ديدحت كلذ ىلعو ءاذي باإل ةيعامتج اال ةئيبلا نم ةباث اإل ىلع لصحي

. امهريغو نيدلا ولا نع ردصت يتلا تاباجتس اال عونب لفطلا اهملعتي

يلا: تلا وحنلا ىلع ةلحرملا كلت يف لفطلا دنع هروطتو ينودعلا كولسلا رهاظم صيخلت نكميو

ف 

ص480-479 قباسلا عجرملا 38
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دقو ، ءايش األ رمدي وال تيبلا ماظن دسفي لا، األفط نم هريغ لفطلا برضي : نيماعلا نس ي

39. هسفن نع عافدلا و موجهلا يف يلوأ بولسأك ضعلا يف بغري

ف 

لأل ريمدتلا ديدش ، ءاذي لإل دمعتو ناودع يف لا نماألفط هريغ مجاهي : فصنو نيماع نس ي

. ءايش

ف 

دق امك ، تابونلا هذه خالل نيرخ اآل برضيو عفديف ، بضغلا تابون هيدل رثكت : ماوعأ 3 نس ي

. خارصو ءاكب كلذ بحاصيو اهيلع هسفن يمريو نيمدقلا ب ضر األ برضي

ف 

كلذ نم واألمه روفلا ىلع موجهلا نم دبال يظفللا جاجتح اال ىلإ لفطلا أجلي : ماوعأ 4 نس ي

. بعللا رهظم ذختت ةيناودعلا رعاشملا نأ وه

ف 

: هلوقب تاديدهتلا ك ةيم كال بيلا سأب يتأي دق قبس ام ىلإ ةفاض :باإل ماوعأ 5 نسلا ي

اذه". لعفأ :"نل هلوقب تاهيجوتلا مواقيو " كبرضأس "

( اماع 12– ماوعأ 6 (نم ةرخأتملا ةلوفطلا ةلحرم يف ناودعلا 8-3

نم ردق باستكاو ، رشلا و ريخلا نع راكفأ هناهذأ يف أشني ةسداسلا نس لفطلا غلبي امدنع

. ةئطاخ اهنأ سحي يتلا عزاونلا عمق لواحي هلعجي يذلا يتاذلا طبضلا

ف 

األ ىلع هسفنب يقلي دقو بصغلا يف تاراجفنا الم، وكلا مسجلا ب بغلا ناودع : ماوعأ 6 نس ي

. ءايش واأل ثاث األ رمدي دقو سفريو ضر

ف 

اذه ": هلوقب ضرعتي ، راغصلا هتوخإ نيبو هنيب أشني دق اناودع لقأ كولس : ماوعأ 7 نس ي

ملظ"

ف 

همظعم ناودع ، بعل ةروصلا يف نكلو روكذلا األوالد نيب عئاش برضلا و كرعلا : ماوعأ 8 نس ي

ص56-55 ،1999، راتخم توفص قيفو 39
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كاليم.40 يضفل

: يناودعلا كولسلل ةرسفملا تايرظنلا -9

ام اهنمو ، ةيساسأ ةزيرغ هتربتعا ام اهنم يناودعلا كولسلا ريسفت تلواح ةديدع تايرظن كانه

ةيجولويسيف هترسف ام اهنمو ، يسفن طابحإ هنأ ىلع هربتعا ام اهنمو ، املعتم اكولس هتربتعا

ىرخ األ ناسن اإل تايكولس لك هنأش دقعم كولس ناودعلا نأ رابتعا ىلإ عجار لكو ، ةيجولويبو

. تاريغتملا ةكباشتمو داعب األ ةددعتم

: ةيكولسلا ةيرظنلا

نم عون اهنأ امك ، ةيصخشلا تاريغتم نم اريغتم ربتعت ةيناودعلا نأ يكولسلا هاجت اال راصنأ ىري

، ةيناودعلا يف ايساسأ ارود ةداعلا بعلت هاجت اال اذهل اقفو ،و ةدئاسلا و ةيحنتملا تاباجتس اال

هاجت اال يف ةيناودعلا تاباجتس اال ةوق ددحت و موجهلا ةداع يه ةيناودعلا نوكت انه نمو

و يعامتج اال ميعدتلا ، زيزعتلا خيرات ، ناودعلا تاببسم : يهو تاريغتم عبرأ قفو يكولسلا

41. جازملا

اقفو هليدعت نكميو هفاشتكا نكمي كوتس يأ نأش هنأش ناودعلا نأ اضيأ نويكولسلا ىري امك

ةقيقح ىلع ناودعلل مهتسارد يف ةيكولسلا تاساردلا و ثوحبلا تزكر كلذلو ملعتلا نيناوقل

يتلا ةفلتخملا تاربخلا نإف مث نمو ةئيبلا نم ملعتم هتمرب كولسلا نأ : يهو اهب نونمؤي

ةباجتس اال روهظ صخشلا ىدل ززعي امب اهميعدت مت دق يناودعلا كولسلا ام صخش اهنم بستكا

. طبحملا فقوملل ضرعت املك ةيناودعلا

نوج ةيكولسلا دئار دي ىلع ةيادب تيرجأ يتلا براجتلا نم ةعومجم ىلإ نويكولسلا قلطناو

ًاقفو اهج عال نكمي مث نمو ملعت ةيلمعب ةبستكم اهعاونأب ايبوفلا نأ ثيح نوسطاو

ملعت جذومن ءانب ةداعإ و يوس ريغلا ملعتلا نم جذومن مده ىلع دنتسي يذلا يكولسلا علالج

42. يوس ديدج

،و رليمو الر ودل ناودعلا _ طابح اإل ةيرظن يه ىلو ،األ نيتيرظن ىلإ ةيكولسلا ةيرظنلا عرفتتو

. ارودنوبل يعامتج اال ملعتلا ةيرظن يه ةيناثلا

: ناودعلا _ طابح اإل ةيرظن أ-

نيذلا "Sears زريس روم"،" "،"Miller رليم "،"Dollardودالر" ةيرظنلا هذه ءاملع رهشأ نم
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43. طابح لإل ةجيتن رهظي يناودعلا كولسلا نأ ىلع اوعمجأ

هذه نأ امك ، درفلل اجعزم اعضو لثمت ةراس ريغ ةيلا عفنا ةراشتسا نع ةرابع طابح واإل

اال عون ىلع ادامتعاو ، ناودعلا اهنيب نم ، تاباجتسا ةدع درفلا نم يعدتست نأ نكمي ةراشتس اال

، نهارلا عضولل ةهباشملا طغضلا ،و رسقلا نم فقاوم عم هلماعت يف درفلا اهملعت يتلا تاباجتس

لح ةلواحم ،وأ فقوملا نم باحسن ،وأاال نيرخ نماآل ةدعاسملا بلط نكمي تاباجتس اال هذهو

تامزيناكيم مادختسا وأ ناودعلا وأ تاردخملا و لوحكلا ىلإ ءوجللا ،وأ اهيطختو ةلكشملا

، اهريغ نم رثكأ اهروهظ لمتحي يتلا تاباجتس اال رثكا يه هذه نإف اذكهو ، ةيساس األ عافدلا

ناودعلا ىلإ هئوجل لا متحا نإف طابح نماإل صلختلل درفلا اذه يضاملا يف ناودعلا داق اذإف

44. ىرخأ ةباجتسا ألي ةبسنلا ب حيحص هسفن ءيشلا ،و دادزي فوس لبقتملا يف

، هتاجاح عابشإ مامأ ئاحال فقي اطابحإ هجاوي امدنع درفلا :"نأ يجيلملا يملح روتكدلا لوقيو

ةطبحملا فورظلا و صاخش الفاأل تخاب رتوتلا دايدزا نع مجني دقو ، رتوتلا ىلإ يدؤي كلذ نإف

ةلكشملا ايحنتم عجارتيف ديدشلا فوخلا ب باصي دقو ، يحنتلا و ءادتع اال بولسأ درفلا ذختيف ،

45". طابح اذهاإل ةهجاوم نع زجعيو فيكتلا يف لشفيو ؟

يلي: اميف ةيرظنلا هذه رهوج زجون نأ نكميو

االت متحا نم ديزت تاطابح اإل لك 

. يناودعلا لعفلا در

دوجو اقبسم ضرتفي ناودع لك 

. قباس طابحإ

و طابح اإل نيب الةق علا نع مهتسارد نم تاجاتنتس اال ضعب ىلإ ةيرظنلا هذه داور لصاوت امك

الةق. علا هذهل ةددحملا ةيسفنلا سس األ ةباثمب اهرابتعا نكمي يتلا و ناودعلا

، درفلا ههجاوي يذلا طابح اإل ةيمك الف تخاب يناودعلا كولسلا يف ةبغرلا ةدش فلتخت وأال:

يه: لماوع ثلالةث دةلا طابح اإل ةيمك ربتعتو

. ةطبحملا ةباجتس يفاال ةبغرلا ةدش 

ةباجتس اال ةقاعإ وأ لخدتلا ىدم 

. ةطبحملا
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اال اهيف تطبحأ يتلا تارملا ددع 

. ةباجتس

لقيو ، هطابح إل اردصم هنأ ىلع درفلا هكردي ام دض يئادعلا لمعلا يف ةبغرلا ةدش دادزت : ايناث

. هطابحإ ردصم هنأ درفلا هكردي ام يحلا ةيئادعلا ريغ لا لألمع درفلا ليم

ىلإ كلذ يدؤيو رخآ طابحإ ةباثمب ةيطابح اإل فقاوملا يف يئادعلا كولسلا فك ربتعي ثاثلا:

يتلا فكلا لماوع دض كلذكو ، يساس األ طابح اإل ردصم دض يناودعلا كولسلل درفلا ليم ةدايز

. يئادعلا كولسلا و هنود لوحت

دض هجوملا ناودعلا إالأ، تاذلل باقع ىلع يوطني يطابح اإل فقوملا نأ نم مغرلا ىلع : اعبار

إال اذه ثدحي ،وال تاذلا دض هروهظو ههيجوت فكي ام ىلع بلغت اذإ إال رهظي ،وال تاذلا

. ةيوق فك لماوع يلص األ طابح اإل ردصم دض ةهجوملا ىرخ األ ةيئادعلا كولسلا بيلا سأ تهجاو

46

Sociallearning: يعامتج اال ملعتلا ةيرظن ب-

و ةساردلا ب يناودعلا كولسلا تلوانت يتلا تايرظنلا نم اهريغ نع ةيمهأ لقت ال ةيرظنلا هذه نإ

يف يعامتج اال ملعتلا ةيرظنل يقيقحلا سسؤملا وه "Bandura  ارودناب " ربتعيو ثحبلا

ال ارودناب روصت يف ةيصخشلا ،و نيرخ عماآل هلعافت يف ناسن اإل ةساردب متها ثيح ناودعلا

ةظح مبال لكشتي هدنع كولسلا ،و يعامتج اال لعافتلا ،و يعامتج اال قايسلا خالل نم إال مهفت

. نيرخ اآل كولس

قيرط نع كولسلا ميظنت هيلوي يذلا رودلا يعامتج اال ملعتلا ةيرظن يف ةزرابلا الحم ملا نمو

ىلع ةردقلا اهل ثيح ، ريكفتلا ، ليختلا ، ركذتلا ، هابتن لثم:اال ةيفرعملا تايلمعلا

اذه رثؤي و اهثودح لبق جئاتنلا عقوت ىلع ةردقلا هل ناسن اإل نأو . كولسلا باستكا يف ريثأتلا

،47. كولسلا هيجوت يف ليختملا وأ دوصقملا عقوتلا

رهظأ ، تاكلتمملا ريمدت وأ ةيدسجلا ةباص اإل ىلإ يدؤي يذلا يناودعلا كولسلا ىلع زيكرتلا بو

كولس ةجذمن قيرط نع يناودعلا كولسلا اذه سانلا ملعتي نأ نكمي فيك " ارودناب "

اذه زيزعت خالل نم امإ ، رخآ كولس يأك هملعت نكمي يناودعلا كولسلا هيلإ ةبسنلا ،بف نيرخ اآل

ةيح،وأ جذامنلا هذه تناك ءاوس ةيناودع جذامن كولس ديلقت خالل نم وأ ةرشابم كولسلا

يف طارخن يماللال رثكأ ةيناودعلا جذامنلل نيضرعملا لا نأاألفط ىلإ تاساردلا ريشت ،و ةزفلتم
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I

مهلا فطأ ىلع ءادتع لال ةضرع رثكأ ةئيسملا يفاألرس نوئشني نيذلا لا فاألفط يناودعلا كولسلا

. لبقتسملا يف

وه ،لب طابح نعاإل جتان وأ ةزيرغ سيل يناودعلا كولسلا ، يعامتج اال ملعتلا ةيرظن روظنم نمف

. ةئفاكملا ملعتملا كولسلا نم جذومن

ميمصت اهيف امدختسم براجت " ارودناب " ىرجأ ةظح ال بملا ملعتلا لوح تاساردلا مهأ نمو

لفط لك لخدي لا نماألفط ددع نم نوكتت ةعومجم لك ، تاعومجم نمثالث نوكتي يتبرجت

ريغتم ريغي ةعومجم لك يفو كيتس بلاال نم ةعونصم باعلأ اهب دجوت يتلا رابتخ اال ةرجح ىلإ

ةجردب نوليمي مهلعج لا األفط ىلع ضورعملا فنعلا نأ ىلإ ريخ األ يف لصوت دقو نيعم

دجو " ىمدلا ىلع موجه " ةيناثلا ةعومجملا هيلإ تضرعت يذلا جذومنلا نأ ريغ ناودعلل ةعفترم

سكع ىلع ةظح ال ملا ةرجح يف مهباعلأ عم ةيناودعب نولماعتي لا نأاألفط

، ةيلا يخ نوكت يتلا ةيناودعلا نودلقي ال لا نأاألفط ىلإ جئاتنلا تهتنا امك ، ةطباضلا ةعومجملا

48. ةيعقاولا ةايحلا فنع هتايط يف لمحي يذلا دهاشملا فنعلا نودلقي امنيب

امهنيب اميف ةبجوم عالةق ىلع ناودعلا و ينويزفلتلا فنعلا نأ اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا ةص ال خو

و ينويزفلتلا فنعلا نيب ةيباجي الةقاإل العلل وبق تاريسفتلا رثكأ ةظح ال بملا ملعتلا دعي هيلعو

،اإل يعامتج اال باستك واال ملعتلا ليلحت ارودناب لواح 1973م ماع يفو ، يناودعلا كولسلا

49. يناسن

جذامنلا ميدقت قيرط نع متي يناودعلا كولسلا باستكا ىلع ةعامجلا ريثأت نأ ضعبلا فيضيو

نأ ثيح ، هثودح درجمل يناودعلا كولسلا زيزعت قيرط نع ،وأ اهنودلقيف لا لألفط ةيناودعلا

، اهنودلقيف ، ةيناودعلا جذامنلا لاب األفط دادمإب كلذو ، ةيناودعلا تايصخشلا ومن لهست ةعامجلا

50. هثودح دنع كولسلا اذهل يعامتج اال زيزعتلا ،وأب ناودعلا ىلع مهضيرحتب وأ

يلا: كتلا ناودعلا ريسفت يف " ارودنوب " رظن ةهجو صخلتتو

خ نم ملعتم يناودعل كولسلا مظعم 

. نويزفلتلا ك ةيزمرلا جذامنلا ،و نارق األ ديلقتو ةظح اللمال

نم يناودعلا كولسلا باستكا 

. ةقباسلا تاربخلا

ص71 ،1998، راتخملا هللا دبع رضخ دمحم 48

ص73-72 ، قباسلا عجرملا 49

ص30 ،2006، دشرم ديعس ميظعلا دبع يجان 50



يناودعلا كولسلا يناثلا لصفلا

XLVI

II

تقو يأ يف ةحيرصلا ةيناودعلا لا لألعف ةرشابملا ةراث كاإل ةيناودعلا كلا سملل رشابملا ملعتلا 

. زيزعتلا و ةأفاكملا خالل نم كولسلا اذه ديكأت 

وأ يدسجلا موجهلا ب امإ لفطلا ةراثإ 

ىلإ دق هئاهنإ وأ زيزعتلا ليلقت وأ فده وحن هجوم كولس ةقاعإ وأ تاناه واإل تاديدهتلا ب

. ناودعلا

51. ناودعلا ةدايز ىلإ يدؤي دق باقعلا

Instincttheory: رئازغلا ةيرظن 2-8

نأ نكميو ، يعيبطلا رايتخ اال يف ةيسيئر تناك ةريزغلا ،ألن اديدج سيل ناودعلا ةزيرغ موهفم

يلا: كتلا اهفنصن

: ناودعلل يسفنلا ليلحتلا ةيرظن -1

ديدعلا ةراثإ يف اومهسأ نم لئاوأ نم " ديورف Freud" دعي :PsychoanaliticTheory

تثدحأ يتلا و روعش ولاال روعشلا ب ةقلعتملا كلت ةصاخو ةيرشبلا سفنلا ب ةلصتملا اياضقلا نم

اذه. انموي ىلإ لكاشملا كلتل هتراثإ ذنم ةفلتخملا االهت جمو سفنلا ملع يف ةروث

و ةيسنجلا وأ ةيويحلا عفاودلل قيوعتو طابحإ نم لعف ةدر وه ديورف رظن ةهجو نم ناودعلا ف

نأ ريغ ، ةملؤملا فقاوملا نع داعتب واال رورسلا و اضرلا قيقحتو عابش لإل ىعست ام غابلا يتلا

و لدجلا ريظنتلا اذه هراثأ دقف ، هراصنأ نم ريثكلا ىدل ناسحتس واال لوبقلا قلي مل هجوتلا اذه

نم هراصنأ عفد امم يسنجلا عفدلا ب يناسن اإل طاشنلا يحاون عيمج هطبرل ارظن ضفرلا و دقنلا

ثدحت كلت نع ةفلتخم ةديدج تاريسفت ميدقت ىلإ "Adler ردلأ " مهنيب

لماع نم ربكأ ةيمهأ هل ةيرشبلا ةعيبطلا يف يناودعلا لماعلا نأ قلا ثيح " ديورف " اهنع

ماع ديورف ربجأ امم . قفوتلا و لا مكلا لجأ نم حافك اهنأب ناودعلا ةزيرغ فصو دقو ، سنجلا

"Thantos"و توملا ةريزغ اهامس ىرخأ ةزيرغ ةفاضإ و قباسلا هفقوم ليدعت ىلع 1920م

كلذو ، رامدلا و بيرختلا ىلإ اهل ديورف فصو بسح ليمت يتلا و ةيناودعلا ةقاطلا يف ةلثمتملا

نيتوزنب " لوقي ديورف نإف اديدحت رثكأ لكشبو .52 نيتزيرغلا نيب قاست اال مدع حةلا يف

يه يأ ناسن اإل ىدل عفاودلا لثمت يتلا Erosو مسا اهيلع قلطيو ةايحلا ةوزن امه نيتيساسأ

وأ ةزيرغلا امنيب عيمجتلا و هيجوتلا و براقتلا ىلع ةلوؤسملا اضيأ يهو ، ةيسنجلا ةقاطلا عبنم

ضيقن يع يتلا Thanatos سوتانات مساب فرعي ام وأ توملا ةوزن يهف ةيناثلا ةوزنلا
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53. يحلا نئاكلا كيكفتو ريمدتلا ىلإ فدهت يهف ىلو األ ةزيرغلا

هفرعيو ةيرطف ةزيرغ هنأ ىلع ناودعلل ةيرظنلا هذه يديؤم لوأ دعي يذلا و لجودكم رظنيو

54. اهءارو نمكي يذلا لا وهاالعفن بضغلا نوكي ثيح ةلتاقملا ةزيرغب

راحتن واال ناودعلا و ةوقلا رهاظم ءارو اهنأ ىلع دكؤي ديورف نأ دجن توملا زئارغل ةبسنلا وب

ديدحت ثيح نم ةايحلا زئارغل ةيواسم ةيمهأ اهل ةيرطف زئارغ توملا زئارغ ربتعا اذل لا تقلا و

خ ديورف ري ملو , توملا يف ةيروعش ال ةبغر صخش لكل نأ ديورف دمتعي ثيح يدرفلا كولسلا

. ناسن اإل ينب نيب يفطاعلا براقتلا ةدايز قيرط نع إال ناودعلا نم ناسن الاصلإل

كالني الين يمل ةبسنلا ب MelannieKlienامأ اهنكل و ةيرطف توملا ةزيرغ نكت ملف

تناك توملا ةزيرغ نأب اهتعنقأ ةيكينيلك اإل اهتدهاشم نإف , اهلمع يف اهفشتكا ةسوملم ةقيقح

و عمطلا ,ف ةايحلا ةزيرغ مواقت اهنأ ىلع اهسفن مدقت اهتدهاشم نكمي ةقيقح ,و ةيلوأ ةزيرغ

تابغرلا ,و ةيهاركلا و ريمدتلا وه ناودعلا فده ,و تاريبعتك كلالني ةحضاو دسحلا و ةريغلا

ىلإ  ناودعلا ب ةطبترملا

( عشجلا ) ريخلا لك ىلع ذاوحتس -اال

  .( دسحلا ) ءيشلا لثم ابيط نوكت -نأ

.( ةريغلا ) سفانتملا ةحازإ -

ةبغرلا عابشإ ىلإ لوصولا نم نكمي هتاكلتمم وأ هتافصو ءيشلا ريمدت نأ دجن ثلاالةث يف و

. ةيهاركلا نادجو رهظي ةبغرلا تطبحأ اذإف

عفاودلا رود ىلع دكأو درفلا كولس هيجوت يف ةيسنجلا ةقاطلا رثأ ديكأت يف فرسأ هنأ امك

. ةيفاقثلا و ةيعامتج اال لماوعلا رود لمهأ و ةيصخشلا نيوكت يف ةيزيرغلا

ةيجولويبلا ةيرظنلا BiologicalTheory:ب-

ال تخا امهضعب ىري ,و اساسأ صخشلا نيوكت يف يجولويب ناودعلا ببس نأ ىلع ةيرظنلا هذه

ةيحان مهب ليمي االتخالف اذه و سانلا ةماع نم مهريغ نع ينامسجلا نيمرجملا ءانب يف اف

. فنعلا و ةسارشلل نوليمي مهلعجيف تاناويحلا نم مهب برتقيف ةيادبلا

ةرؤب ةباصإب قلعتي خملا ةفيظو يف للخ دوجو ىلع رداصم ةدع نم ادمتسم يلدال كانه نأ امك

مهخمل يئابرهكلا مسرلا نيبي نيذلا دارف نأاأل دجو ,ودق فينعلا كولسلا ىلإ يذؤت هنم ةنيعم

مهيف نوكت ةيغدصلا ةقطنملا يف ذوذش هجوأ
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لثم ةيكولسلا ذوذشلا هجوأ نم ربكأ ةبسن : تاوزنلا يف مكحتلا ىلإ راقتف اال

. ايعيبط مهدنع خملا تاجوم مسر نوكي نيذلا دارف عماأل ةنراقم ناهذلا , ةيناودعلا

للخ ةجيتن ثدحي دق و يجولويب هساسأ ناودعلا نأب ةيرظنلا هذه باحصأ دمتعي و

تانحشلا يف ةيفيظو تابارطضا ىلإ للخلا اذه يدؤي ثيح يبصعلا ماظنلا يف يجولويسف

55. ناسن اإل دنع ةيبصعورهكلا

ةروكذلا نومره ةدايز نيب اطابترا كانه نأ ظحول دقف ، ناودعلا ىلع ريثأت اهل تانومرهلا نأ امك

ءاصخ نأ ظحول امك ، يسنجلا باصتغ اال حةلا يف ةصاخ ناودعلا نيبو Testosterone

ةراثإ نيب طبرلا لواحت ةيحارج نيهارب ةيجولويبل ةيرظنللو ، اهتين اودع نم للقي ناويحلا

داهملل يجراخلا بناجلا نأ ظحول ثيح ، ناودعلا ةباجتسا نيبو غامدلا نم ةنيعم قطانم

اإل نأو لا، االعفن عاونأ فلتخمب بحاصملا ، ناودعلا لا كشأ نم اديدع قلطأ Hypothalmus

تقلطأ MedialForebainbundle " يمام األ ةيسن األ ةمزحلا " يه ةنيعم ةقطنمل ةراث

ةداملا يف نيطبلا ب ةطيحملا ةقطنملا ةراثإ ، براجتلا تاناويح يف ادج ةسرش ةيناودع ةباجتسا

رود Amygdalaاهل ةزوللا نأ ظحول امك ، ةيناودع لقأ تاباجتسا ثدحت يتلا Grey ةيدامرلا

56. نادعلا حبك يف

EthologiclTheory: ةيجولوث اإل ةيرظنلا ج-

ةيرظنب فرعتو Lorenz زنرول ةيرظن يهو ناودعلل يثارولا ريسفتلا ديؤت ىرخا ةيرظن كانهو

Id"يف ايندلا تاذلا نم ءازج دعت عفاودلا هذه نأ ثيح ،EthologiclTheoryالالت سلا

ةيئادبو ةيناودع يهو ةطلستمو ةيقطنم ريغو قعالةين ريغ يهف كلذلو ، يليلحتلا روصتلا

هتايح ضرعي لفطلا لعجت يتلا يه ةزيرغلا هذهو ، ةذللا قيقحت أدبمل اقفو ريستو ةيناوهشو

طبضب Superego ايلعلا تاذلا موقت نأ نيعتيو ىتح ةثلا ثلا نس لفطلا غلبي نأ امو ، رطخلل

فيك لفطلا ملعتيل ةريبك ةيمهأ تاذ ةيعامتج اال ةئشنتلا ةيلمع دعت كلذ ىلعو ، ناودعلا ةزيرغ

وأ تفلت فوس ةزيرغلا هذه نإف ،إوال عونمم و مرحمو ئطاخ كولس ناودعلا نأ يف ركفي

57. ناودع لكش يف اهسفن نع ربعتو روعشلا و يعولا عملا ىلإ اهديق نم جرخت

ءوض يفو ، تاناويحلا ىدل يناودعلا كولسلا و لا تقلا ةساردل ةفثكم تاظح مال زنرول ىرجأ دقو
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كلت نأ ىري وهف اذهلو يرطفو يزيرغ ناسن اإل ىدل ناودعلا نأ ةركف حرط هيلإ لصوت ام

يفو ، ةنماكلا اهعفانمل ةجيتن ناسن يفاإل ةيئامنلا الت وحتلا نم ةلسلس ربع تروطت دق ةزيرغلا

Aggressio ةيناودعلا ةقاطلا جذومن هيلع قلطأ هتيرظنل اجذومن زنرول روط ةركفلا كلت ءوض

58 EnergyModel

يحلا نئاكلا لخاد رارمتساب اهجاتنا متي ةزيرغلا هذه نأ رابتعا ىلع جذومنلا اذه رسف دقو

، ةدلوم تاريثم دجوت لب اهدرفمب لمعت ال اهنأ امك ، تقولا عم مكارتت كلذلو ةتباث الت دعمبو

هلعجت يحلا نئاكلا اهل ضرعتي ةراثإ يأ نإف اهفيرصتل اقيرط دجت وال ةزيرغلا مكارتت امدنعو

ةيزيرغلا ةقاطلا مكارت : امهو ناودعلا ثودحل الن ماع كانه زنارول بسح نذإ ، ناودعلا ب رجفني

و يدرفلا ناودعلا و بورحلا ك ةيناودع رهاوظ ريسفت لواح دقو ناودعلل ةدلوملا تاريثملا و

59. موهفملا اذهب يعامجلا

AggressionTraitTheory: ناودعلا ةمس ةيرظن 9-3

بجوملا بطقلا لثمي ناودعلا نأ ىري يذلا Eysenck كنزيأ هاجت اال اذه ةاعد ربكأ نم

نأو ، ةيصخشلل ةيلا االعفن تامسلا لماوع ةيقب هنأش كلذ يف هنأش نيبطقلا يئانث لماع يف

نيبطقلا نيب نأو ، ءايحلا يف وأ لجخلا و ناودع لاال يف لثمتي لماعلا اذه يف بلا سلا بطقلا

60. دارف األ فلتخم دنع ةيناودعلا ةجرد سايقل حلصت ناودع لاال ىلغ ناودعلا نم جرادم

يلي: امك هيلإ بهذي ام ةحص ىلع ةيملع نيهارب مدق يملا علا ليلحتلل مادختسابو

مهنمو ةراشتس اال لهس وه نم مهنمف ، ةفلتخم ةيبصع ةزهجأب ندلوي دارف األ عيمج نأ -1

. ةراشتس اال بعص وه نم

يف دادعتسا هيدل برطضملا صخشلا ،و ةبرطضم حبصت ةراشتس اال ةلهس تايصخشلا -2

61. امرجم وأ ايناودع حبصي نأ

: ناودعلل ةرسفملا ةيفرعملا تايرظنلا 8-4

يلا: االعفن ناودعلا ةيرظن -1

، ءاذي وهاإل يساس األ هفده ناودعلا عون دوجو ىلع يعامتج اال سفنلا ءاملع نم ريبك ددع دكؤي

ناودعلا HostileAggressionوأ يئادعلا ناودعلا ب نايح األ مظعم يف ىمسي عونلا اذهو
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Fesboch خابشيف هيلع حلطصا امل اقبط AngryAggrssion باغلا

اعتمم نوكي نأ نكمي ناودعلا نأ ىرت يتلا ةيفرعملا تايرظنلا نم يلا االعفن ناودعلا ةيرظن و

، ىرخأ عفانم ىلإ ةفاض ،باإل نيرخ اآل ءاذيإ يف اعاتمتسا نودجي صاخش األ ضعب كانه نأ ثيح

اال ةناكملا نوبستكي مهنأو ةيمهأ اوذو ءايوقأ مهنأ اوحضويو مهتلوجر تابثإ نوعيطتسي مهف

ىلع مهتأفاكم رارمتسا عمو ايضرم ايزجم نوكي ناودعلا نأ نوري مهف كلذلو ، ةيعامتج

ايلا، عفنا مهتراثإ متت مل اذإ ىتح نيرخ اآل نوذؤي مهف مهل، ةعتم ناودعلا يف نودجي مهناودع

فنعلا اذه نإ يناودع حرم يف اوجرخي نأ نكمملا نمف ءادعس ريغ اوناكو رجض مهباصأ اذإف

اونيبي نأ نوديري نيناودعلا ؤهالء نأ عفاودلا هذه دحأو بابس واأل عفاودلا نم ددع هوزغي

يتلا تاساردلا تدكأ دقف ، هابتن واال ةيمه باأل اوظحي نأ ،والدب ءايوقأ مهنأ مهسفن أل امبرو ملا علل

غ نيرخ اآل اوهجاوي نأ نكمي ؤهالء نأب نيقهارملا نيحناجلا نم ةفينعلا تاباصعلا ىلع تيرجأ

ىلإ ةفاض باإل نيرخ لااألملباآل زنإ نم اهيلع نولصحي يتلا ةعتملا لجأ نم لب ببس الألي ابلا

يلا االعفن ناودعلا ريسفت يف جذومنلا اذهل اقبطو ةرطيسلا و طبضلا و ةوقلا ب ساسح اإل قيقحت

ريغ ناودعلا ىلع ةيرظنلا هذه يف زيكرتلا ف ريكفت نودب رهظت لا االعفن ناودعلا لا معأ مظعمف

نأا دكؤملا نمو ةيرظنلا هذه هيلع زكترت يتلا ساس األ طخ اذه ينعيو ريكفتلا ب ًايبسن مستملا

ببس هنوربتعي امب نورثأتي نيرئاثلا صاخش فاأل يلا االعفن كولسلا ىلع ريبك ريثأت اهل راكف أل

62. ةيلا االعفن مهتلا حل مهريسفت ةيفيكب ًاضيا و مهتراثإ

CreativeAggression: يعادب اإل ناودعلا -2

اضيأ وه ،و يسفن عالج ماظن وه ديدش راصتخاب وه خاب روصتل اقفو يعادب اإل ناودعلا

عماأل ةيوسلا تاق ال علا ىلع ظافحلل ايرذج سانلا تاراهم نيسحتل ممصم يتاذ ملعت ةقيرط

غيص لك ىلع زكري ةيميلعتلا قرطلا و يعادب اإل ناودعلا قيرط نع يج ال علا ماظنلا ،و نيرخ

يف وأ ايدرف نيرخ األ وحن هجوملا يبلسلا رشابملا ريغو حيرصلا رشابملا يرشبلا ناودعلا

. تاعامج

قيضلا لماوع دض عافد مزيناكيم ساس يفاأل وه ناودعلا نأ ةركف يعادب اإل ناودعلا ضفريو

ةيناودعلا ةقاطلا ب عافتن اال ىلع بغلا مامته ال زكريو ، طابح واإل صقنلا ب روعشلا وأ فوخلا لثم

و ةيبسن ةلوهسب راثي ابستكم وأ ايرطف ناك ءاوس يناسن اإل ناودعلا نأ هب ملسملا نمف ، ةءانبلا

األ ىلع وأ ةيلعافب مكحتت يتلا قرطلا ب ههيجوت و ناودعلا نع ريبعتلا غيص نإف هتراثإ درجمب
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ةءانبلا غيصلا ىصق األ دحلا ىلإ عفرت )و لتاقلا ) تيمملا ءادعلا نم ىند األ دحلا ىلإ ضفخت لق

. ومنلا ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا و ناودعلل ةرثؤملا وأ

ةرتتسملا و ةرهاظلا تايوتسملا ننم لكل لماكلا مهفلا نمضتي يعادب اإل ناودعلا ف اريخأ و

همدختسي اذهل , رمدملا ناودعلا ربدت و ةرادإ ءوس نم ةياقولا يف مهسي امك , يرشبلا ناودعلل

63. نييناودعلا دارف عماأل يكينيلك اال لمعلا و بيردتلا يف لا عف ىحنمك نيجلا عملا نم ريثك

: ةيلماكتلا ةيرظنلا ةبراقملا 8-5

دنع انفقو ,و يناودعلا كولسلا ريسفت تلواح يتلا ةفلتخملا تايرظنلا ضرع نم انيهتنا نأ دعب

اذإ هنأ دجن , قيقدلا يملعلا لوانتلا ىلإ برقأ امهيأو اهنم لك يف روصقلا و ةبوصخلا عيضاوم

ابناج ترسف دق اهنم كال نأ اندجو ةصحاف ةلماش ةرظن اهيلإ انرظن و تايرظنلا هذه يف انقمعت

و هتعيبطب يناودع ناسن نأاإل ىرت ةيجولويبلا ةيرظنلا نأ ثيح هلك, رسفت ومل كولسلا نم

ناودعلا نأ ىنعمب ناسن لإل ةيجولويبلا صئاصخلل ةلصحم وه و ملعتم ريغ ناودعلا نأ

باحصأ نيح يف , ريسفتلا اذه خالل نم ةجلا عملا قلطنت و ةيجولويسف تابارطضا ةجيتن

نأ ىلإ ناسن اإل عفدي يرطف يزيرغ كولس هنأ ىلع ناودعلا نورسفي يسفنلا ليلحتلا ةيرظن

. هيدل ةيزيرغ تاجاح عابشإ لجا نم نيعم لكشب كلسي

نكمي ال ةيزيرغ تاباجتسا هعضوب ناودعلا نأ ىري يذلا ريسفتلا اذه نم جلا عملا قلطنيو

ليوحت قيرط نع امنإو طابح اإل بنجت وأ يعامتج خاللاإلصالحاال نم هليلقت وأ هفاقيإ

. بيرختلا نم دبال ةءانب فادهأ وحن ناودعلا

اههجاوي تاطابحا ةجيتن ثدحي يناودعلا كولسلا نأ ىلإ ريشتف يناودعلا طابح اإل ةيرظن امأ

لإل ةيمتح ةجيتن ناودعلا ةدش دادزتو طابح لإل ببسملا ردصملا ىلع ءادتع لال هعفدت درفلا

ملعت نكمي ألهن طابح لإل ةيمتح ةجيتن سيل ناودعلا نأ رليم راشأو . هثودح راركتو طابح

دادزي هنأ ىلع ناودعلل نويكولسلا رظني نيح يف ، طابح اإل ىلع درك ةيناودع ال تاباجتسا

هيلعو ةيبلس هجئاتن نوكت امدنع لقيو ةيزيزعت وأ ةيباجيإ هجئاتن نوكت امدنع هثودح لا متحا

لزعلا و باقعلا و زيزعتلا ك ةفلتخملا كولسلا ليدعت بيلا خاللسأ نم يناودعلا كولسلا عالج متي

...خلإ ةباجتس اال ةفلكو زيزعتلا و

يعامتج اال كولسلا ليكشت يف عمتجملا رود ىلع تزكر يعامتج اال ملعتلا ةيرظن نأ دجن امك

ةرشابملا ةبرجتلا قيرط نع ملعتم يناودعلا كولسلا و نيرخ اآل كولس ديلقتو ةجذمنلا خالل نم
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هيلع بترتي امو ، نيرخ اآل كولسل ظح ال ملا صخشلا ةدهاشم خالل نم يأ ةجذمنلا قيرط نع و

و زيزعتلا نأ ىنعمب بقاعي جذومنلا دهوش ام اذإ يناودعلا كولسلا ضفخي دقو ةأفاكم نم

مايق نم فدهلا نأ ارودناب ىريو هب ظافتح واال كولسلا باستكا يف ًاريبك ًار ود نابعلي باقعلا

باآل ررضلا قاحلإ سيلو ةوقلا ب روعشلا و تاذلا ريدقت ءانب ةداعإ وه يناودعلا كولسلا ب درفلا

. نيرخ

اندرأ اذإ اهنيب عمجن إالنأ انيلع امو ةضراعتم تسيلو ةلماكتم اهاندجو اهانعمج اذإ هنأ و

نم ةعومجم ةلصحم كولس يأك يناودعلا كولسلا ألن ناودعلا كولسل ايلومش ال ماكتم اريسفت

ةايحلا فقاومو ةيعامتج اال ةئشنتلا فورظ يف نمكي اهضعبو يتاذ اهضعب ، ةلعافتملا لماوعلا

ب امأ كلذ، ريغو تاراثإو تاناهإو باقعو باوثو عارص و طابحإ نم اهيف امب اهشياعن يتلا

تفاضأ اهنأ دجنف ةريخ األ تاونسلا يف بغلا مامتهاب تيظح يتلا ةيفرعملا تايرظنلل ةبسنلا

. ةيناودعلا و بضغلا اهنم ةصاخ ةفصبو تابارطض نماال ريثك ريسفت يف ريثكلا

لا: األفط ىدل يناودعلا كولسلا ثودح نم ةياقولا قرط

لا: األفط ةئشنت يف ةئطاخلا تاهاجت واال تاسرامملا بنجت -1

ديلوت ىلع لمعت ءانب األ هاجت اآلءاب ىدل ةيناودعلا تاهاجت واال يرس األ ماظنلا يف بيستلا نإ

ًافعض ناودعلا اذه دلوي دق يلا بوتلا ةيعامتج اال ةئيبلا سفن نم لا األفط ىدل يناودع كولس

لاالمز نم رثكأ حماستملا وأ بيستملا نأاألب تاساردلا ضعب ديفتو ، طابضن اال يف الً لخو

ةيرحلا نم ًاريبك ًاردق هيطعيو هللدي و هتابلطتمل بيجتسيو لفطلل ملستسي يذلا األب كلذ وه

فطعلا هيطعي ال يلا وبتلا هنسحتسي وال هنبا لبقتي ال غًابلا ةيناودعلا تاهاجت األبوذاال امأ

يندبلا باقعلا مادختس ال نوليمي ام غًابلا الءاآلءاب ؤهف حيضوتلا و مهفلا وأ األةوب رعاشمو

جيزملا اذهو تقولا رورم عمو ةطلسلا مادختسا نوئيسي كلذب مهو نييطلست ألمهن ديدشلا

طخسلا ببسب لا األفط ىدل ناودعلا و طابح اإل دلوي ةيبلسلا ةيدلا ولا تايكولسلا نم ءيسلا

الدبلآلءاب كلذل ، كولسلا اذهب طخسلا اذه نع ريبعتلا يلا بوتلا هعمتجمو هترسأ ىلع لفطلا دنع

. ةحيحصلا ةقيرطلا التب كشملا لحل ةديجلا لئاسولا ديسجت يف لألءاب ةنسح ةودق اونوكي نأ

: ةزفلتملا فنعلا جذامنل ضرعتلا نم اإلقالع -2

يف لا اهلاألفط ضرعتي يتلا ةيناودعلا جذامنلا نأ ركذ امك تاساردلا نم ةريثك جئاتن ترهظأ

اإلعالم لئاسو ألن كلذو لا. األفط ىدل يناودعلا كولسلا روهظ يف يوق لكشب رثؤت زافلتلا

ةيبلسلا و ةيباجي اإل ةيكولسلا جذامنلا ملعت يف ًاريبك ًارود بعلت ةءورقملا و ةعومسملا و ةيئرملا
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ملعت متي ىتح لا لألفط ةيباجي اإل فاده األ تاذ ةلا عفلا جماربلا رفوت نأ بجي كلذ ءوض ىلعف

األ سوفن يف ثعبتو فاده األ قيقحتل ةينان واأل ناودعلا لا األفط كولس يف ءانبو ةديج جذامن

نم اهل امل مهلا فطأ ىدل اهدوجو األله ذبحي ال يتلا الت كشملا نم هريغو قلقلا و فوخلا لا فط

لا. األفط ةايح ىلع ًاقح ال يبلس ريثأت

: ةيرس األ تاعازنلا ىوتسم ضفخ ىلع لمعلا -3

هذه ةقيرطو اهبابسأ و اهتدح نع رظنلا ضغب ةيجوز تاعازن دوجو نم غًابلا األرس ولخت ال

ةظح ال خاللملا نم يعامتج اال كولسلا نم ريثكلا نوملعتي لا نأاألفط فورعملا نمو ، تاعازنلا

ىلإ لا األفط اوضّرعي ال نأ رابكلا ةوخ وأاإل نيدلا ولا ىلع بجوتي كلذ ءوض ىلعو ديلقتلا و

ءانب األ ىلع يبلس رثأ نم هل امل كلذو ةرس األ لخاد رودت يتلا تاعازنلا نم جذامن ةدهاشم

ةيرس األ ةئيبلا .ف يناودعلا كولسلا اهنمو تاعازنلا لحل ةيبلس ًاقرط لا األفط ميلعت يف لثمتي

رارقتسا يلا بوتلا باألنم روعشلا لفطلا ىدل يمنت يعامتج اال عباط تاذو تاعازنلا نم ةيلا خلا

. تاذلا

: لفطلا دنع ةداعسلا ب روعشلا ةيمنت -4

فطعو ءفد ريفوتو ةداعسلا ك ةيباجي اإل ةيفطاعلا تاربخلا نوشيعي نيذلا صاخش األ نإ

لا خو فيطل لكشب مهريغ عمو مهسفنأ عم مهلماعت نوكي ألن نوليمي مهيلع مهنانحو نيدلا ولا

لبق نم ةلماعملا ةءاس إل اوضرعت نيذلا صاخش األ امأ ، رخآ يبلس كولس وأ ناودع يأ نم

نم كلذو ةفلتخملا هلا كشأب ناودعلا مادختس ال نوعسي دقف يعامتجاو يفطاع لا مهإو نيدلا ولا

و ةيمسجلا ةلماعملا ةءاسإ هب.نإ مامته اال ةرورضو هدوجوب اهراعشإو ةرس األ هابتنا بلج لجا

دقو يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف فعضو لكاشم ىلإ يدؤت اهلك لا األفط وحن ةهجوملا ةيسفنلا

. ةيلا عفناو ةيكولس تابارطضا ديلوت ىلإ دوقت

لا: لألفط ةيباجي اإل ةيندبلا ةطشن األ ريفوت -5

ةقاطلا رامثتسا ىتع لمعت اهلا كشأ ةفاكب ةضايرلا ك ةيباجي اإل ةيندبلا ةطشن نأاأل فورعملا نم

ةطشن األ هذه لثم رفوتف . دارف األ ىدل بناوجلا نم اريثك يمنتو دارف األ ىدل ةدوجوملا

و رتوتلا و قلقلا لا كشأ فيرصت ىلع لمعي ةركبملا ةيرمعلا لحارملا يف لا األفط ىدل ًاصوصخ

تبث دقف ناودعلا قيرط نع ءايش األ هذه فيرصت نوكي ال ىتح ميلس لكشب ةقاطلا و طغضلا

ا ىدل يناودعلا كولسلا ضفخ يف ةضايرلا ةيلعافو ةيمهأ ىدم تاساردلا نم ديدعلا خالل نم

لا. ألفط

: لفطلل ةئيب بيترتو ميظنت -6
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و مونلا فرغ يف ةعساو نكامأ نمضتت يتلا لفطلل ةيسردملا و ةيلزنملا ةئيبلا بيترت ةداعإ نإ

يلا واالعفناالتبوتلا تارتوتلا نم ليلقتلا ىلع لمعت لوصفلا فرغو بعللا نكامأو ةشيعملا

كلذ ألن هريغو بعللا تاحاسم يف قيضلا نع جتان يناودع كولس ثودح يف األلم عطقت

نيبقارمك نيدشار صاخشأ دوجوب حصني هنأ امك ةكرحلا و بعلل لا لألفط ربكأ ًاصرف يطعي

لا. األفط نيب تارجاشملا ثودح عنمل لا األفط كولسل

: ةيمويلا تاطاشنلا يف لفطلا ىلع فارش اإل -7

بواأل بعللا مهكراشي نم دوجول ةحاسم ةجاحب نيجضانلا ريغ لا واألفط نيجضانلا لا إناألفط

دشارلا مامتها ىدم طاشنلا يف كراشملا لفطلل يدبي فارش اإل اذهو مهبعل ىلع فرشي نم ىرخ

. ةباقرلا بايغ نع عبنت ةيكولس الت كشم روهظ نم دحي يلا بوتلا هل بقارملا كراشملا

ةص خال

هب،اذل ةطيحملا ةيرس واأل ةيئيبلا لماوعلا عيمج هتيصخش لكشي نرملا نيجعلا ك ريغصلا لفطلا

ضعب هل يمنتو لفطلا ىلع رثؤت ةيبلسلا مهتايكولس نأب لماك يعو ىلع اونوكي نأ اآلءاب ىلع

اذإ ةصاخو اهلفط ىلع ئراط كولس يأب متهت نأ األم لفطلا ىلع بجيو ، ةفينعلا تاعزنلا

بضغلا و تارجاشملا نم ةيلا خ ةئيبلا نوكت امنيحف دئازلا فنعلا و ةيناودعلا لفطلا ىلع ترهظ

زيمتي امك ، كولسلا يف ظفحتلا و ةملا سملا تاداع لفطلا ىدل ومنت ناودعلا و لا االعفن ةعرسو

. ةرطيسلا و ةطلسلا ءارو نوعسي نيذلا لا األفط نيب ةوقلا ب ناودعلا

ملا ةقيقد نوكت نأ بجي "نأاألم اديرولف ةعماجب سفنلا ملع ذاتسأ "" نودرو دراشتير " لوقيو
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هتيصخش ةيعون ديدحت يف ةفاقثلا و يعولا نم ةريبك ةجرد ىلعو اهلا فطأ ةيبرت يف ةظح ال

ًاركبم كلذ تكردأ املكف ، لضف األ ىلإ هتيصخش ةرولب يف يباجي اإل بولس األ عابتإ اهنكمي ىتح

ةرورضب حصني اذهو ، احيحص اومن هتيصخش ةرولب يف يباجي اإل بولس األ عابتإ اهنكمأ

نم ففخت نأ اهنكمي يتلا لئاسولا لضفأ نم يهف ، ةيعامجلا باعل األ ةسرامم ىلع هتدعاسم

ىلع هتئشنتل ةليسو اضيأ ربتعت يهف ، ءاوطن لال ليمي يذلا عونلا نم ناك اذإ كلذك ، هيدل فنعلا

يف ليق امك لفطلا ،ف ريغلا هاجت ةيلوؤسملا ب روعشلا هبسكتو نيرخ اآل يف ةقثلا و نواعتلا بح

نحن امك وأ ديزن امك انجمارب هيلع بصنن امامت اآليل باسحلا ك ةيبصعلا ةمجربلا جمانرب



ةيدلا ولا ةلماعملا
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ةيدلا ولا

LIX

ديهمت :

ةدع كانهف ، مهئانبأ ةيبرت يف تايجيتارتساو قرط ةدع ىلع مهئانبأ ةئشنت يف األرس دمتعت

لكشب ءانب األ ىلع رثأت ثيح ، ةئطاخو ةيبلس نوكت دق وأ ةحيحصو ةيباجيإ نوكت دق بيلا سأ

األس ىلإ قرطن فوس انه نمو ءانب أل ةيلا عفنا تايكولسو ةيصخش ةيمنت يف يبلس وأ يباجيإ

كلذ. يف ةرسلا رودو بيلا

ةرس: األ فيرعت –1

، ةجوزو جوز نم يعيبطلا عضولا يف نوكتت ، ةكرتشم ةفاقث تاذ ةيعامتجا ةسسؤم ةرس نإاأل

لواحت ثيح ، عمتجملا اهرقي ةروصب يعامتج اال دوجولا ماودل والمز هرودب اهنم لك لا فطأو

اهئاضعأ صاصتما قيرط نع ةيعامتج واال ةيوبرتلا و ةينيدلا واألخالق ميقلا ىلع ةظفاحملا

يف اهريثأت سرامت امك ، طبضلا و هيجوتلا خالل نم زيمم رودب نادلا ولا اهيف موقي و ميقلا كلتل

. اهئاضع أل بح نم هحنمت امب ةيناسن اإل ةيصخشلا ليكشتو ليدعت

: ةيعامتج اال ةئشنتلا فيرعت –2

ابيجتسمو ايعاو درفلا اهب حبصي يتلا تايلمعلا ىلع ماعلا اهناعم يف ةيعامتج اال ةئشنتلا لدت

ىلع تابجاو نم هضرفت امو طوغض نم تارثؤملا هذه هيلع لمشت امو , ةيعامتج اال تارثؤملل

اهانعم يف يهو . ةايحلا يف مهكلسم مهعم كلسيو , نيرخ عماآل شيعي فيك ملعتي ىتح درفلا

. يعامتجا صخش ىلإ يوضع نئاك درجم نم درفلا اهب لوحتي يتلا تايلمعلا جاتن صاخلا

الل خو ةايحلا دادتماب دتمت لب اهدنع فقت ال اهنكل ةلوفطلا يف اهاصقأ ىلإ ةئشنتلا كلت لصتو

ص102). ,1999م, نامحرلا دبع دعس ,د. يهبلا ديسلا داؤف .(د. ةبقاعتملا اهلحارم

ىلع موقت , ةيبرتو ميلعتو ملعت ةيلمع : اهنأب ةيعامتج اال ةئشنتلا ةيلمع نارهز دماح فرعيو

, اكولس ( اخيش – ادشار – اقهارم فطال- ) درفلا باستكا ىلإ فدهتو , يعامتج اال لعافتلا

,و هتعامج ةرياسم نم هنكمت ةنيعم ةيعامتجا راود ,أل ةبسانم تاهاجتاو , ةنيعم ريياعمو

اال ةايحلا يف جامدن اال هل رسيتو يعامتج اال عباطلا هبسكتو , اهعم يعامتج اال قفاوتلا

. ةيعامتج

يرشبلا ديلولا نأ ,يأ يعامتجا نئاك ىلإ يجولويبلا نئاكلا ليوحت ةيلمع » اهنأب فيرش اهفرعيو
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عون نم عفاودو تاجاح هيلع بلغت نئاك ىلإ , ةيجولويب تاجاح هيلع بلغت نئاك نم لوحتي

,1993م,ص155-154) يردنكلا كرابم دمحا .»(د. يعامتجا لصأ تاذ , ديدج

: لفطلا ةئشنت يف ةرس األ رود –3

ىلع ، ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ةيوس ةيعامتجا ةئشنتو لفطلا ةيبرت يف ةرس األ رود مظاعتي

يتلا تاربخلا نم ديدعلا بستكي خالاهل نمو لفطلا اهلظ يف ةيلوأ ةعامجو ةاون لوأ اهرابتعا

األ نعو هسفن نع ميهافملا نم ديدعلل ساس األ لكشت يتلا تاربخلا نم ديدعلا ساس األ لكشت

و نيرخ اآل نعو هسفن نع ميهافملا نم ديدعلل ساس األ لكشت يتلا تاربخلا نم ملا وعلا نيرخ

نولكشي نيذلا ةوخ واأل نيدلا ولا نويع خالل نم يجراخلا عمتجملا ىري هنأ اذإ هلوح نم ملا علا

واإل تابثلا ةفص هل ىلو األ هتاونس يف لفطلا هملعتي ام مظعم نأ امبو ، ةريغصلا ةيوونلا ةرس األ

واأل ةبيرقلا ةيعامتج اال هتئيب يف هلوح نم يرجي امك هموهفم و لفطلا ةرظن نإف ، ةيرارمتس

يف تاهاجتاو ميقو ميهافم نم هيدل نوكت ام لك ريبك دحلا دمتعت ةقح، لاال تاونسلا يف دعب

. يساسأ لكشب هترسأ ،يأ ةركبملا ةلوفطلا

ةرس: األ فئاظو –4

باجن ،واال لسنلا بيترت يهو ماهم نم ديدعلا يف رصحنت ثيح : ةيجولويبلا ةفيظولا -1

. ةيثارولا لكاشملا و ضارم نماأل خلا ليج جاتناو عونلا ىلع ظافحلل

ا دارفأ ىدل رارقتس واال نام باأل روعشلا لا خدا ىلع ةرس األ موقت ثيح : ةيسفنلا ةفيظولا -2

، رطخ نود شيعلا ءانثأ نم ةيسفنلا ةحارلا الم،و ،وسلا نانحلا ،و بحلا ب مهروعش ةدايزو ةرس، أل

، ضفرلا ،و روثعلا ءاوجأ نع مهداعبأ بوجو ىلإ دلاالةل نم ،والدب مهتايح دعوتي رتوت وأ

. ةيصخشلا مهعابط ىلع اهريثأت بنجتل

واألخال ئدابملا و ةحيحصلا ميقلا ىلع ءانب األ ةئشنت ىلع موقت ثيح : ةيوبرتلا ةفيظولا -3

يناعملا سرغو ، تاذلا نيوكت ىلع زفحت يتلا و ةديجلا ةيعامتج اال تاداعلل ةفاظ ،باإل ةيلا قعلا

وه امب اياضق ىلع صرحلا ةرورضو ، تقولا ةيمهأ ميلعتو سوفنلا يف نطولا بحو ةينطولا

،وأ اهريوطتو ةيصخشلا طبض يف كراشت يتلا و ةفداهلا ةيبيردتلا تارودلا ب ليجستلا ،ك ديفم

ا هيونت يف ةلئاعلا رود ةيمهأ ىلإ دلاالةل نم ،والدب اهريغو ، ةيضايرلا نيرامتلا ةسرامم ءانثأ نم

. تاردخملا و يركفلا فارحن واال نيخدتلا ،و ءوسلا ءاقفرك مهب ةطيحملا رطاخملا نم ءانب أل

نمض ةيعامتج التاال صلا نيوكت ةيفيك ةرس األ دارفأ ميلعت يه : ةيعامتج اال ةفيظولا -4

طيحملا عم لعافتلا قرط مهميلعت ءانثأ نم اذهو ، ميقلا و نيدلا ىلع دمتعت طباوض نم ديدعلا
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. مهلوح نم

ةرس: األ صئاصخ –5

عجريو ، ةيسيئرلا هصئاصخ بلغأ ىلع يوتحت ، عمتجملل يملا ع جذومن طسبأ يه ةرس األ

ا ساسأ يهو اهراشتناو ًامومع ةيعامتج اال رهاوظلا رثكأو ، عمتجملا نيوكتل ةيلخ لوأ اهرابتعا

عمتجملا مسج يف ىلو األ ةيلخلا "يه تنوك تسجوا رظن يف ةرس ،فاأل ةايحلا يف رارقتس ال

ةيحلا ةيلخلا ب اهرهوجو اهتعيبط يف اهتنراقم نكميو " روطت اهنم أدب يتلا ىلو األ ةطقنلا يهو

يقلتو ، درفلا هيف أشن يعامتجا يعيبط طسو لوأ يهو ، يحلا نئاكلل يجولويبل بيكرتلا يف

64. يعامتج اال هثارتو هتغلو ةفاقثل ىلو األ تانوكملا هيف

رثأتيف ىرخ األ ةيعامتج اال ةمظن عماأل لعافتي يرس األ ماظنلا اذهو ماظنك ةرس األ رابتعا نكميو -

اهب. رثؤيو

يف هجاتنإ متي ام نوكلهتسي ةرس األ دارفأ ناك مدقلا ذنمف ، ايداصتقا ةدحو ًاضيأ دعت -امك

اهفئاظو تعسوت عمتجملا يف تاروطتلا عمو مهلزانم راطإ نمض يشاوملا ةيبرت نمو مهعرازم

65. يداصتق اال روطتلا يف اومهاسيل مهلزانم راطإ جراخ نوملعي دارف األ حبصاو ةيداصتق اال

: ةيدلا ولا ةلماعملا فيرعت –6

نيدلا ولا تاهاجتا اهنأ ىلع فرعت ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نورخأ و نيدلا دامع دمحم بسح

هوري ام يهو ءانب األ ةيبرت يف األءاب كولس هجوت تايمانيد ةبثامب اهرابتعاب ةئشنتلا يف

. ةفلتخملا مهتايح فقاوم يف مهئانب أل ةلماعم بيلا سأ نم هب نوكسمتيو

: ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ فيرعت –7

اآلءاب هاري ام يه ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ (1974م,ص904): نورخآو ماف فيرعت

نم رهظي امك ةفلتخملا مهتايح فقاوم يف لا األفط ةلماعم يف بيلا سأ نم هب نوكسمتيو

, ليلدتلا لا, ,اإلمه ةدئازلا ةيامحلا , طلستلا : ةيلا تلا بيلا األس ددحيو . ذكلا نع يظفللا مهريرقت

. ءاوسلا ,و ةقرفتلا , بذبذتلا , يسفنلا األمل ةراثإ , ةوسقلا

ةلماعملا بيلا سأ (1989م,ص67): ةريط وبأو ص86-90) (1980م, ديجملا دبع فيرعت

و ةفلتخملا ةايحلا فقاوم يف تاهم واأل نماآلءاب ءانب األ اهاقلتي يتلا بيلا األس يه ةيدلا ولا

ص ،1985، رشنلا و ةعباطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد توريب ، يلئاعلا عامتج اال ملع يف تاسارد ، باشخلا ىفطصم
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, لبقتلا يف: بيلا األس هذه لثمتتو . ءانب لأل ةيظفللا ريراقتلا خالل نم اهيلع فرعتن يتلا

طبضلا , قاست اال مدع , ةياعرلا يف ةغلا بملا لا, ,اإلمه ةيعبتلا الل, قتس ,اال ةدشلا , ضفرلا , حماستلا

. بنذلا ب روعشلا خالل نم

نيدلا ولا اهعبتي يتلا بيلا األس يه ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا (1987م):سأ نسحو يسنم فيرعت

,واال ددشتلا - ذبنلا , حماستلا - لبقتلا يه: داعبأ ثالةث يف اهديدحت مت دقو لفطلا ةلماعم يف

ص105). ,1989م, يسنم )66 بذبذتلا - قاست

هاجت تاهم واأل اآلءاب فقاوم يه ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا (1987م,ص52):سأ مامإ فيرعت

, ةيعامتج واال ةيجولويبلا ةفلتخملا ةايحلا فقاوم خالل ةئشنتلا يف عبتملا بولس واأل مهئانبأ

, ضفرلا – لبقتلا : ةيلا تلا ةيعرفلا بيلا لألس ةبسنلا ب كلا ذو اهل ءانب األ كاردإ خالل نم متيو

. ةيعبتلا الل– قتس ,واال بذبذتلا – قاست ,واال ةقرفتلا – ةاواسملا

األ اهكردي امك ةيبرتلا ةقيرط يه ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا ص16)سأ (1989م, ليربج فيرعت

وأ رابكلا ريياعم عم ىشامتي امب كولسلا اذه ةيمنت وأ مهكولس ليدعتو ليكشت دصقب ءانب

– لا دتعا , قاستا مدع – قاستا , ددشت – حماست يه: اهلوانت يتلا داعب .واأل مهتايوتسم

لا. مهإ – ةيامحو , طلست

يتلا بيلا واألس تاءارج اإل يه ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ ص83): (1991م, يوانق فيرعت

ةيجولويب تانئاك درجم نم مهليوحت –يأ ايعامتجا اهئانبأ ةئشنت وأ عيبطت يف نيدلا ولا اهعبتي

لا. جملا اذه يف امهكولس هجوت تاهاجتا نم هاقنتعي امو ةيعامتجا تانئاك ىلإ

يتلا بيلا األس ةعومجم يه ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ ص21-20) (1993م, باطخ فيرعت

– ةفلتخملا رمعلا لحارم خالل ءانب واأل نيدلا ولا نيب متت يتلا ةيوبرتلا و ةيسفنلا تايلمعلا لثمت

, طلستلا يهو : ءانب األ اهاري امك بيلا سأ ثالةث يف اهددح دقو , ةركبملا لحارملا اميس وال

. ءاوسلا ,و بذبذتلا

سفن ىلع ةيدلا ولا ةطلسلا ىمسم ةثحابلا تقلطأ دقو ص32) هللا(1996م, حتف فيرعت

خالهل(األب–األم) نم سرامي يذلا بولس األ اهنأب اهتفرعو ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ موهفم

ثمتم يناسن اإل بولس باأل بولس األ اذه فصتا ءاوس نهكولس طبضو نهتانب ةئشنت يف مهراودأ

يف ال ثمتم يطلستلا بولس باأل فصتا ,وأ ةاواسملا ,و باوثلا , لبقتلا , ةيطارقميدلا يف ال

. عمتجملا ةفاقث ءوض يف كلا ,ذو ةقرفتلا ,و باقعلا , ضفرلا , طلستلا

ص52 ،1989م، يسنم 66
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عيشتي ام اهب دصقي : ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا ص436,435):سأ (1998م, يطيرقلا فيرعت

ريغ وأ ةدوصقم , ةينمض وأ ةحيرص ةلماعم قرط نم نهئانبأ عم هنوسراميو , تاهم واأل هلاآلءاب

. مهكولس ليكشتو مههيجوت يف , ةدوصقم

ا اهعبتي يتلا بيلا األس ةعومجم يه ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا ص33):سأ (1999م, دياز فيرعت

ءاوس ءانب ؤهالءاأل كولس ليكشت ىلع لمعت يتلا ,و ةفلتخملا رمعلا لحارم يف ءانب عماأل آلءاب

67. ايبلس وأ ايباجيإ كولسلا اذه ناك

يف نيدلا ولا كولس فصت يتلا ةيرظنلا جذامنلا نم ددع كانه : ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ

ماع كلا ذو نييبطق نيدعب ىلع لمتشا اجذومن Symonds مدق دقلف . ءانب األ ةلماعم

االنب ضفر » هدض وأ هلباقي ةدلا ولا وأ دلا ولا بناج نم « لفطلا لبقت » نأ ربتعي امهدحأ 1939

نوكي ةدلا ولا وأ دلا ولا بناج نم « االنب ىلع ةرطيسلا » يناثلا ,و ةدلا ولا وأ دلا ولا بناج نم «

جذومنلا اذهل اعبت نيدعبلا نإف كلا ذبو هرماوأو هضارغأو هتابلطل »يأ لالنب عوضخلا » هدض

. عوضخلا ةرطيسلا , ضفرلا – لبقتلا امه:

: يلا تلا وحنلا ىلع ءانب األ ةلماعم يف نيدلا ولا كولسل scheafer جذومن رهظ 1959 ماع يفو

autonomyvscontrol طبضلا الل– قتس اال

lovevsHostility ءادعلا – بحلا

: يلا تلا وحنلا ىلع ىرخأ تايمسمب نادعبلا ركذ دقو

permissivenessvsRestrictiveness ديقتلا – حماستلا

AcceptancevsRejection ضفرلا – لوبقلا

لماوعلا هذه رواحم نيب ةلماعملا بيلا سأ تايمسم نم ضعب جذومنلا اذه يف اضيأ ركذ دقو

: يلا تلا لكشلا اهحضوي ةيبطقلا

الل قتس اال

( حماستلا )

لزع ةيرح

ةيطارقميد

لا مهإ ةينواعت

ص48-47 ,2002م, ةليل وبأ يداهلا دبع ىرشب 67
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ءادعلا ( لوبقلا ) بحلا

( ضفرلا

ليلدت

ةيروت اتكد ةيامح

كلمت

طبضلا

( ديقتلا )

1969 ماع ءانب األ ةلماعم يف نيدلا ولا كولسل دعبلا ثاليث احرتقم اجذومن becker ضرع دقلو

– قلقلا جامدن ,اال حماستلا - ددشتلا , ءادعلا – ءفدلا : يلا تلا وحنلا ىلع ثلاالةث هداعبأ تءاج

بيلا سأ ثلاالةث داعب األ هذه نيب ضرتفاو ئداهلا دايحلا

: يلا تلا لكشلا اهحضوي ةلماعملل ةجردتم

نيعطاقتم نيروحم ىلع ءانب واأل نيدلا ولا نيبام الةق علا حيضوت ىلع ةداعلا تجرد دقلو

روحمو . لباقملا هفرط يف ذبنلا و فرط يف طورشملا ريغ لبقتلا روحم وهو يقفأ امهدحأ

داعبأ لكشي ام وهو . لباقملا فرطلا ىلع ةلءاسم لاال اهلباقيو ةطلسلا يف لثمتيو يدومع

باأل نيدلا ولا تاق عال نم ةيسيئر طامنأ ةعبرأ اهلعافت نم لكشتي يتلا لوبقلا و ةطلسلا

(2006, ثيمسو ثيمس ), ءانب

طبضلا و ةطلسلا

ب أ
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طلستلا طمن مزحلا طمن

( يعونلا وأ ماعلا ) ذبنل طورشملا ريغ لبقتلا

د ج

لا اإلمه طمن حماستلا طمن

يخارتلا و

ةلءاسم لاال

:( دوحجلا ) ضفرلا –( ءفدلا ) لبقتلا (1

هيأر ريدقتو هبح نع رهاظلا ريبعتلا ,و لفطلا ةكراشم ىلإ يعسلا يف لثمتي ةلماعملا ءفد نإ

لوقعملا رخفلا و هيلإ ثيدحلا نسح خالل نم هنم براقتلا و هعم بواجتلا و هتازاجنإو

ا حيضوت ,وأ هعانق إل حرشلا و راوحلا ةغل مادختساو , هتياعر ىلإ ةفاض باإل هتبعادمو هتافرصتب

ةبغرلا مدعب هراعشإو هلا عفأب قيضلا و هتافرصت نم بضغلا و هنم ءايتس نعاال دعبلا عم هل روم أل

. هدوجو نم روفنلا روهظو هتبحصب عتمتلا مدعو هتاردق صخبو هداقتنا ىلإ ليملا و هيف

: بولس األ اذهل بلا سلا بطقلا بويع

ب هروعش ةجيتن ةلقتسم ةيصخش ءانب يف ةبوعص ىلإ , لفطلل دوحجلا و ضفرلا عابتإ يدؤي

. ةيجراخلا ةطلسلا ةضراعم ىلإ اذهب هروعش بحسنيو ةيدلا ولا ةطلسلا هركي هنأ امك . ضفرلا

. صقنلا ب روعش هيدلو اطلستم لبقتسملا يف ادرمتم لفطلا اذه حبصي ام ابلا غو

:( مكحتلا ) طبضلا الل– قتس اال (2

وأ ةددحم تاهاجتا يف لفطلل كولسلا عفد نود , هكولس مظنيل ةيرحلا نم اردق لفطلا حنم وه

تاعارم نود اهتسرامم ىلع عجشيو اهب مازتل اال هنم بلطي مظنو دعاوق خالل نم هلويم فك

. هكولس جئاتن نع تامولعمب هديوزت نود وأ لفطلا تابغرل

: بولس األ اذهل بلا سلا بطقلا بويع

و يأرلا نع حيرصلا ريبعتلا نع فكلا ىلإ , نيدلا ولا لبق نم ةرطيسلا و مكحتلا عابتإ يدؤي

لفطلا ةيصخش نوكت بلغ األ يفو , أطخلا و باوصلا ةفرعم ةبوعصو رارقلا ذاختا يف ددرتلا

ال. بقتسم ينادجولا نازت اال مدعو ةيباصعلا ىلإ ليمأ

لا: –اإلمه ةدئازلا ةيامحلا (3

تاقوأ يف سيل ةطرفم هجردل ةجردل هيلع فوخلا و لفطلا ىلع ةظفاحملا يف االة غملا يه
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اهب. فلكي يتلا ماهملا ةسراممو بعللا و ةفاظنلا و ةيذغتلا تاقوأ يف لب بسحف ضرملا

: بولس األ اذه بويع

ىوتسم ضافخناو , فقاوملا ماحتقا نم لفطلا ةيشخ يف ةلثمتملا اهراضم ةدئازلا ةيامحلل

اال مدعو دلبتلا لثم لفطلا ىلع هبقاوع لا نألإلمه امك , سفنلا ىلع دامتع اال مدعو , ةأرجلا

. ةيرس األ ةايحلا نع ةئيس ةركف نيوكت ىلإ ةفاض باإل ءامتن

: طلستلا – ةيطارقميدلا (4

نيدلا ولا لبق نم هتدارإ حبك وأ لفطلا ىلع firmDiscipline مراصلا ماظنلا ضرف نع دعبلا

كولسلل ةددحم ةقلطم ريياعمل اقفو لفطلا كولس نيميقمو امهتوقو امهتطلس ىلع نيدمتعم

يضري امب فرصتلا ىلع هرابجإو , هيلع امهيأر ضرف دنع هلبق نم ةعاطلا امئاد نيرظتنمو

. امهتبغر

: بولس األ اذهل بلا سلا بطقلا بويع

ضفخنيو , هيأر نع ريبعتلا نع دعبيو , ربكي امدنع بولس األ سفن لفطلا سرامي ام غابلا

و مهت اال عفنا بلقت ىلإ ةفاض ,باإل بولس األ اذهب نولماعي نيذلا ىدل تاذلا موهفم ىوتسم

. ةلزعلا

: ةوسقلا - ليلدتلا (5

و بسانتت يتلا ماهملا و تايلوؤسملا لمحتل ههيجوت مدعو لفطلا ةلماعم يف نواهتلا و يخارتلا

وه. هديري يذلا تقولا يف هتاجاح عابشإ ةحاتإ عم , ةيرمعلا هتلحرم

: بولس األ اذه بويع

دق ةوسقلا عمو ةبعصلا فقاوملا ألهفت طابح باإل هتباصإو , رورغلا ب لفطلا رعشي ليلدتلا عم

ب داح روعشو صقنلا ب روعش هيدل دلوتيو ةيعامتج اال فقاوملا نم بحسنيو هسفن ىلع يوطني

. نيرخ لااآل عماألفط ةيئادعلا و ةطلسلا هركو بنذلا

: يباقعلا – يباث اإل (6

وأ ماعط ) ةيلو األ ةباث كاإل ةنيعم تايكولس بستكت وأ ىقبت وأ ىوقتل ززعمك لفطلا هينجي ام

...)وأا ةهزنلا و جورخلا ) ةيطاشنلا ةباث أوملا...)وأاإل بعل ) ةيعوضوملا ةباث ...)وأاإل بارش

وأ يظفل دقن وأ يمسج ملأ نم دلا ولا ههجوي ام لباقم (... هءامإ وأ ةماستبا ) ةيعامتج اال ةباث إل
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I

. لفطلل ةحونمملا تازايتم نماال ضيفخت وأ ناجهتسا وأ خيبوت

: بولس األ اذه ةيلا عف

ام هملعت ةباث ,فاإل باقعلا و باوثلا نم كال ىقلت اذإ عرسأ ملعتي لفطلا نأ اهادؤم ةلدأ كانه

ربكأ ةدئاف اهل نيعونلا ب لفطلا ةطاحإو . هسرامي نأ يغبني ماال هملعي باقعلا ,و هملعي نأ يغبني

. طقف باقعلا وأ طقف باوثلا ىلع دمتعا ول امع

: ةلماعملا قاستا – بذبذتلا (7

اهسفن فقاوملا يف لفطلا عم النهب ماعتي يذلا امهماظن يف امهتريح وأ نيدلا ولا تابث مدع

دحاولا دلا ولا بولسأ لخاد وأ باألرخ امهنم لك ةلماعم بولسأ ةنراقم دنع امهبولسأ ضقانتو

. كولسلا اذه هيبش وأ لفطلا نم رداصلا كولسلا سفن هاجت

: بولس األ اذهل بلا سلا بطقلا بويع

حلصي وال امئاشتمو اددرتم غابلا نوكي , تايبلسلا و تايباجي اإل ةفرعم يف ةبوعص لفطلا دجي

. يعامتج دضاال كولسلا سراميو , ينادجولا نازت اال ضفخنمو ةدايقلل

–البماالة: مزحلا (8

نم ةجضان جذامن ىلإ لوصولل هثحو هئاطخأ ىلإ ههيبنت نمضتي لفطلا ىلع نزتم طبض ةماقإ

ةفاض باإل ةبغرلا ريدقتو بحلا نم وج يف ةلوبقملا ريغ ةيكولسلا لا األكش حيضوت عم كولسلا

. هتيؤر ءادبإو رواحتلا ىلع هعيجشت ىلإ

: بولس األ اذهل بلا سلا بطقلا بويع

لا األفط عنمي –وال ماظنلا ضفر . فنعلا باعلأو بيرختلا ةسرامم لا, األمع ءادأ يف بيستلا

. يتاذلا طبضلا نم ةلماعملا هذه دنع

: ةاواسملا – ةقرفتلا (9

ةطلسلا حنم وأ ءاطعلا و ةدعاسملا وأ بحلا قيرط نع ءانب األ ضعب وأ دحأب مامته واال ليضفتلا

. نيرخ اآل ءانب األ رعاشمب ثارتكا نود ايازمب عتمتلا وأ

: بولس األ اذهل بلا سلا بطقلا بويع

. نيرخ باآل ةقثلا نادقف ىلإ ةفاض باإل ةينان واأل لبقتسملا نم فوخلا و ةريغلا

:( ريدقتلا ) ءازهتس )–اال ريدقتلا ) زازتع اال (10

فافختس وأاال هعادخ نع دعبلا عم ريدقتو باجعإ لحم هنأب هراهظإو لفطلا ىلع ءانثلا

. هتازاجنإو االهت عفناو هتاردقو هلا عفأو هتافرصتب

: بولس األ اذهل بلا سلا بطقلا بويع
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II

روعشلا و ةرس ولاالءلأل فعضو . تاذلا موهفم ضافخنا يلا بوتلا سفنلا ب ةقثلا ىوتسم ضافخنا

.68. طابح باإل

: تاددحملا و لماوعلا –8

اال هذهو . ةيبرتلا لا جم يف مهت ال ثمتو مهتاهاجتا ةليصح نيدلا ولل ةيوبرتلا ةسرامملا لكشت

ةيصخش نأ دح ىلإ يفاقثلا و يعامتج اال ءامتن باال ةرثأتم اهردب نوكت الت ثمتلا و تاهاجت

(pourtois,1989م) ةيعامتج اال هتاريغتو يورس األ خيراتلا ىلع نافقوتي امهئاكذو نيدلا ولا

و يعامتج واال يسفنلا هقفاوتو لفطلا ومن ىلع ريثأتلا تاذ تاق ال علا نم ةريبكلا ةبسنلا .ف

صئاصخب " قلعتي اميف ةصاخو ةيورس األ عئاقولا و يعامتج اال طيحملا ىلإ دوعت يساردلا

(pourtois,1979م,ص29- ةيوبرتلا امهتاهاجتاو يعامتج اال امهفيكتو نيدلا ولا ةيصخش

.(30

(Allès-jardel,1976م؛Andrey,1954م؛ تاساردلا بلغأ تناك ةيس:اذإ فنـ تاددحم

نأ ىلع دكؤت ,1974م) ليعامسا ,1970م؛ نسح ,1963م؛ يمهف ؛ خيرات نودب , دمحم

نيدلا ولا تاربخ : يه مهلا فطأ هاجت نيدلا ولل ةيوبرتلا ةسرامملا يف رثؤت يتلا تاريغتملا مهأ

ميظنتلا و يورس األ كسامتلا , لفطلا و نيدلا ولا نيب تاق ال علل يفطاعلا عاقي ,اإل مهبراجتو

تاروصت , مهئانبأ لبقتسم لوح مهتاعقوتو نيدلا ولل ةيسفنلا تاهاجت ’اال هطيحمل يقيزيفلا

ةباجتس واال هتابغر عابش إل ةمز لاال لئاسولا و لفطلا ومن لحارم صوصخب مهت ال ثمتو نيدلا ولا

لثمب ةسرامملا هذه تاعبشت نع يبرعلا ملعلا صوصخب ربعت يتلا تارشؤملا زربأ نإف , هتاجاحل

: يلي ام هفيكتو لفطلا ومن ىلع كلذ راثأو تاريغتملا هذه

لودلا يف اندنع دوعت ام اريثك ةوسقلا و ةمارصلا نم ساسأ ىلع هلفطل األب ةلماعم نإ (1

يتلا ةلماعملا سفن هلفط عم ديعي هلعجت ثيح األب, اهشياع يتلا ةرملا براجتلا ىلإ ةيبرعلا

,1974م). ليعامسا ,1970م؛ نسح ) هتلوفط ءانثأ اهب لماعي ناك

قيقحتل ءانب األ ىلع طغضلا و ةدئازلا ةيامحلا و ضفرلا ك ةيبلسلا تاهاجت اال ضعب نإ (2

1986, يشرقلا ) تاهم األ ىدل اهنع اآلءاب دنع اروهظ رثكأ نوكت " ليصحتلا نم ايلع تايوتسم

ص15). م,

نماآل ةرطيسلا ميق ديكأت ىلإو ةدئازلا ةيامحلل يمال مهاألرثك انس اآلءاباألربك ناك اذإ (3

ص227-224 ,2000م, قداص ةيرسي ,د. ينيبرشلا ايركز 68د.
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األربك تاهم نماأل ةرطيسلا ميق ديكأت ىلإ يمال رثكأ انس رغص األ تاهم األ نإف انس رغص األ ءاب

رثأتت صوصخلا ىلع تاهم لأل ةيوبرتلا ميقلا نإف , اذه نع ال ضفو . ءانب األ ةلماعم يف انس

, ةعاطلا : لثم ةيكيس كال األرثك ميقلا نيفوتسي يتاوللا نه نسلا تاريغص نأ ثيح , نهنسب

,1986م). يشرقلا ) هتيرحو لفطلا الل قتسا ىلع رثكأ ندكؤي نسلا تاريبك نأ نيح يف

هاجت نيدلا ولا نع ردصت ةلماعم وأ كولسك ةيوبرتلا ةلماعملا نأ عقاولا : ةيعا ـــــ متجا تاددحم

لصحت ام غابلا ةسرامملا هذه نأ اميس ال هيف نادجوي يذلا يعامتج اال طحملا ب رثأتت لفطلا

دالةل. األرثك قايسلا يعامتج اال طيحملا تانوكم فلتخم نيب نم لكشت يتلا ةرس األ لخاد

يف ظح ال .وملا ىلو األ براجتلا و تاق ال علل يدعاقلا طسولا لكشت ألاهن يساسأ دج اهرودف

احضاو تالامز كانه نأ تاددحملا هذه صوصخب يبرعلا ملا علا يف تزجنأ يتلا لا األمع عيمج

ال ,علا ميقلا , ةرس األ فادهأ , مهرامعأ , مهسنج لا األفط ددع ) يورس األ طيحملا تانوكم نيب

رهظمتي يذلا تلاالمز وهو . نيدلا ولل ةيوبرتلا تاسرامملا )و تايلوؤسملا و ماهملا عيزوتو تاق

: ةيلا تلا عئاقولا يف

عالةق ىلع ةريثك ةيبرغ تاسارد ديكأت مغر (1

بلغأ نإف , نيدلا ولل ةيوبرتلا تاسرامملا ةيعونب اهراودأ ةيعونو اهتعيبطو ةرس األ مجح

, سوسج ,1986م؛ يولعلا ,1977م؛ تاكرب الةق( علا هذه تلوانت يتلا ةيبرعلا تاساردلا

ىلإ ةدتمم رسأ نم اهنم ةريبك ةبسن يف تلوحت دق تناك نإ ةيبرعلا نأاألرس ىرت 1982م)

األ كانهف ". اهلخاد عبتملا ةيوبرتلا ةسرامملا بولسأ امئاد ددحي ال لوحتلا اذه نإف ةيوون رسأ

و الين قعلا ىوتحملا يف ريغت يأ فرعت ملو طقف لكشلا يف يوون طمن ىلإ تلوحت يتلا رس

و لكشلا نيب لعفلا ب تعمج رسأ كانهو , راود واأل تاق ال علا ىوتسم ىلع ةصاخو يطارقميدلا

لوحتم يورسأ جذومنب قلعتي نأاألرم ودبي اذكهو ص36). "(Radi,1977م, ىوتحملا

ةيعون ةرورضلا ب سكعي ال جذومنلا اذه مجح نإف ىرخأ ةهج نمو , ةهج نم طامن األ ددعتم

ص17) ,2010م, واشرحأ يلا .(أ.د.غلا ةلماعملا

األ ددع نيب ودلا بجوم طابترا دوجو (pourtois,1979م) تاساردلا بلغأ دكأت (2

ثيحب , ةددشتملا ةرطيسلا و باقعلا بيلا سأ مادختسا يف تاهم األ تادقتعمو يفاألرس لا فط

ىلإ يدؤيو ةصاخ ةريغصلا األم ىلع اطغاض ائبع لكشي ةبراقتم تارتف يف باجن اإل ةرثك نأ

. ءانب األ وحن ةيبلس تاهاجتا
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يذلا لفطلا سنج دجن يبرعلا ملا علا يف ةيدلا ولا ةيبرتلل ةددحملا لماوعلا نمض نم (3

قفو لفطلا ةبلوق لواحت يهو ةرس .فاأل ركبم دج نس يف (" لفط – نيدلا عالةق("و يف رثؤي

ربع دنست يهف . ىثنأ مأ ركذ لفطلا اذه نوك نم وأال قلطنت , هميقو هفارعأو عمتجملا ديلا قت

الف تخاب فلتخي لا عماألفط اهلماعتف ةمث نمو . سنج لكب ةصاخ تاءافكو تايلهأ نيدلا ولا

ا ددحت ةيفاقثلا و ةيعامتج اال ميقلا قيرط نعف . ةيفاقثلا و ةيعامتج اال مهتائف تناك امهم مهسنج

يف دئاس وه ام رارغ ىلع , طاشنلا جماالت يف ركذلل ةفلا خم تنبلل كولسلا نم اطامنأ " ةرس أل

ام ةداع مومعلا ىلعف ,1993م,ص198). كرابم )" ةماع ةروصب عمتجملا و يعامتج اال طسولا

ثيح روكذلا نم رثكأ عنملا و ةيرابج واإل هارك باإل زيمتت ةيوبرت تاسراممل تايتفلا عاضخإ متي

1984, ديجملا دبع ) ةيلا عف رثكأ روكذلا و ةيفطاع رثكأ نكي نأ تايتفلا نم نوعقوتي نأاآلءاب

,1988م). يكمو بطح م؛

ويسوسلا ىوتسملا ب ةيدلا ولا ةيوبرتلا تاسرامملا عالةق تفرع : ةيدا ــــ صتقا تاددحم

نيدلا ولا ةلماعم بيلا سأب يدؤي ىوتسملا اذه عافترا نأ ىلع دكؤت اهلك ةريثك تاسارد يداصتقا

و فورظلا عونتو ةيداملا تايناكم اإل ةرفو ىلإ ارظن ةيطارقميدلا و ةنورملا وحن ليملا ىلإ

,Palasio-quintin1989؛,pourtois1989؛,lautrey) مهتابغر عابش إل ةمز لاال طورشلا

الةق علا هذهب تمتها يتلا ةيبرعلا تاساردلا جئاتن نإو 1990م؛Allès-jardel,1997م),

,1990م؛ بيطلا ,1984م؛ ديجملا دبع ,1963م؛ يتاجن ,1974م؛ نورخآو ليعامسإ )

: ةيلا تلا عئاقولا ىلع دكؤتو حرطلا اذه عم قفتت ,1986م), يشرقلا

ةجرد نيبو نيدلا ولل يداصتق اال ىوتسملا عافترا نيب لا دو بجوم طابترا دجوي (1

. امهحماستو امهتنورم

دئاس وه االامل ثتماو ةيظافحو اددشت رثكأ نوكت ( ةريقفلا ) ايندلا ةيعامتج اال تائفلا نإ (2

زيمتت ام ةداع تائفلا هذهل نايمتنملا نيدلا ولل ةيوبرتلا تاسرامملا نإف اذهلو . ةيعامتجا ميق نم

لفطلا عدرل لاالمز نم رثكأ امهتطلس الن غتسي امهف . باقعلا ةمارصب ةموكحملا ةوسقلا ب

يأ ىلع هلواطت وأ رماو األ ألهفت هنايصع وأ أطخ ىند أل هباكترا ىلع ةددشتم ةمارصب هتبقاعمو

ىلإ نوليمي ام غابلا تائفلا هذه ءابآف . فولأمو لوادتم وه ام لك عم ىشامتي ال لعف در

هب. ديدهتلا وأ يندبلا باقعلا مادختسا

ةيدلا ولا ميقلا يف تاف لالتخال اعبت لا األفط كولس طبض بيلا سأ يف تاف ال تخا كانه (3

ك جراخلا نم ةضورفملا ميقلل لفطلا عاضخ إل ايندلا ةئفلا نم نادلا ولا ليمي امنيبف . تائفلا نيب

باآلراث مامته واال هقح يف يندبلا باقعلا مادختسا ,وىلا رابكلا مارتحاو ةعاطلا و ةفاظنلا
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ةيمانيدلا ريدقت ىلإ ناهجتي ةطسوتملا ةئفلا نم نيدلا ولا نإف , هكولسل ةرشابملا ةيداملا

نواعتلا لا صخو نيدلا ولا ةبحمو ميلعتلا ب فغشلا ك هومنل ةمز لاال بلا طملا و لفطلل ةيلخادلا

. هتيبرت يف داشر واإل هيجوتلا و عانق واإل راوحلا بيلا سأ ىلإ الن يميو كولسلا بادآو

ىوقأ نم ةصاخ يميلعتلا ىوتسملا و ةماع يفاقثلا ىوتسملا ربتعي : ةيفا ـــــــ قث تاددحم

يف ريبكلا اهرد اهل يتلا و ةيكولسلا امهتراهمو ةيفرعملا نيدلا ولا تاءافكل ةددحملا تارشؤملا

ءاوس دح ىلع ةيبرعلا و ةيبنج األ تاساردلا بلغأ جئاتنف . لفطلا ةيبرت وحن امهتاهاجتا ليدعت

نأ نيبت ,1990م), بيطلا ,1986م؛ يشرقلا ,1974م؛ يتاجن (pourtois,1979م؛

ءانب األ ةيبرت يف ةيدلا ولا تاسرامملا يف اريثأت ىوق األ لماعلا ربتعي نيدلا ولل يميلعتلا ىوتسملا

األ ددعو امهنسو امهسنجو امهلخدو نيدلا ولا ةنهم ةصاخو ىرخ األ تاريغتملا ةيقب عم ةنراقملا ب

ثيحب ءانب األ وحن نيدلا ولا تاهاجتا يف ةرثؤملا لماوعلا مهأ نم ربتعي ىوتسملا اذهف لا. فط

اضفخنم ناك املكو ءانب عماأل ةنورملا و حماستلل يمال رثكأ نادلا ولا نوكي اعفترم ناك املك هنأ

ص19) , قباس عجرم ). باقعلا و ددشتلا بيلا ألس ةرطيسلا نوكت

: ةيدلا ولا ةلماعملا تايرظن –8

ةيصخش داعبأ فلتخم ىلع اهريثأت يف ىدملا ديعب رثأ اهل هيدلا وب لفطلا طبرت يتلا الةق علا نإ

الةق، علا هذه ةعيبطب اهتاهاجتا و اهئدابم الف تخا ىلع سرادملا نم ديدعلا تمتها دقو ، لفطلا

حضو ثيح ةيلبقتسملا لفطلا ةيصخش ددحت و اهتعيبط سكعت تايكولس نم اهنع جتني امو

نمو لفطلا ةيصخش نيوكت ىلع نيدلا ولا تاهاجتا ةيلعاف سرادملا هذه يرظنم نم ريثكلا

يلي: ام دجن تايرظنلا هذه

حضتي انه نمو 9

نكمي هدنع ةئشنتلا موهفم نأ ثيح ، ديورف ةيرظنلا هذه دئار : يسفنلا ليلحتلا ةيرظن 1-

يذلا هدلا و رودل هصمقت ةجيتن لفطلا دنع روطتي يذلا ،األان) وهلا ىلع، (باألاناأل هيمسي اميف

اإل دنع ارتكلإ ةدقعو روكذلا دنع بيد وأ هدقع لحل هنم ةلواحم يف كلذو هسنج سفن وه

69. ثان

. هيلإ ببحملا صخشلا تافص صمقتي وهف ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لقتني امدنعف

األ تاونسلا يف ةصاخو هتايح يف لفطلا اهل يتلا تاربخلا تاريثأت ىلع دكؤت ةيرظنلا هذه نأ

ص49-48 ،2008، سرطب 69
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امأ قفاوتلا ىلع ةردقلا لفطلا بستكا فطعلا هدوسي وج نم ةعبان تاربخلا هذه تناك اذإ ىلو

قيرطلا ديهمت ىلإ كلذ ىدل ةرطيسلا و ديدهتلا و نامرحلا فقاوم نم ةعبان تاربخ تناك اذإ

. ةبرطضم ةيصخش نيوكتل

وأ عون لك صخت ةيعامتج اال ةئشنتلا نأ هاجت اال اذه زكري : ةيفيظولا ةيئانبلا ةيرظنلا 9-2

. لبقتسملا يف اهب نومزتليو آلرخ نع اهنم لك ةددحم راودأب سنج

عم لعافتن ثيح يعامتج اال قيسنتلا نم بناج يه ةيدلا ولا ةلماعملا نأ هاجت اال اذه رظني امك

70. هنزاوت و يعامتج اال ءانبلا ىلع ةظفاحملا ىلع دعاست يتلا قيسنتلا رصانع يقاب

ةعقوتملا ةدئاسلا ةفاقثلا ميقل جاردتسا ةيلمع اهنأب ةئشنتلا ةيلمع نوسنوج يراه فصو دقو

71. عمتجملا عم قفاوتلا دصقب ةفلتخملا فقاوملا يف درفلا نم

: ةيزمرلا لعافتلا ةيرظن 9-3

امهنم لكب ةصاخ راودأ ىلع ثان واإل روكذلا نم لك ةئشنت نوكت فيك وه ةيرظنلا هذه بلص

الفاأل تخا ىلع دكؤت لعافتلا نم طامنأ هدوسي عمتجملا نأ ىلإ رانروت (turner) راشأ دقف

لكو عونل ًاعبت راود

دجن نيدلا ولل ةبسنلا بف لعافتلا نم بولس األ معدت ةسردملا و قافرلا ةعامجو نيدلا ولا نم لكو

عم نوثدحتي مهنا ىتح مهعم بعللا ةقيرطو سب ال ملا لكش يف تنبلا و ركذلا نيب نوقرفي مهنأ

نا (turner)ىلا ريشي ، ىثن اال ةلفطلا عم يتلا كلت نع فلتخت ةيتوص ةمغنب ركذلا لفطلا

لزنملا جراخ هلمع هكراشي دقو هعم سولجلا مىادو هيدلا وب ةلصلا قيصل ربكي امدنع لفطلا

نم ةبيرق أشنت يهف ةلفطلا امأ ةلفطلا اما لفطلا و دلا ولا نيب ةيوقلا الةق علا دطوتن انه نمو

72 امهنيب ةيوق طباور اشنت اذكهو ةيلزنملا ةيديلقتلا لا األماالمع اهملعتو اهما

: ةيعامتج اال ملعتلا ةيرظن 9-4

يف اديوقت وأ ارييغت نمضتت ألاهن ملعت ةيلمع اهتاذ دح يف ةيعامتج اال ةئشنتلا ةيلمع ربتعت

ةيعامتج اال ةئشنتلا تاسسؤم وألن ةنيعم تاسراممو تاربخل ضرعتلا ةجيتن كولسلا

يف ةفورعملا لئاسولا و بيلا األس ضعب ةيعامتج اال ةئشنتلا ةيلمع ءانثأ مدختست ةفلتخملا

بناجلا لثمي يعامتج اال عينصتلا ةيلمعو دصق نودب وأ دصقب كلذ ناك ءاوس ميلعتلا قيقحت

. درفلل يعامتج اال كولسلا ب يذلا ملعتلا نم دودحملا

ص31 ،2002، يلغم وبأ 70

ص154 ،2010، يواعبسلا 71
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ةيعامتج اال هراودأب مايقلا ىلع درفلا دعاسي ًايميلعت طمن هنأب يعامتج اال عيبطتلا ىلا رظني امك

اهيف تناك يتلا اهسفن ةقيرطلا ب متي ةيرظنلا هذه رظن ةهجو بسح يعامتج اال روطتلا نأ امك

لا ثمأ دييقتلا قيرط نع ملعتلا ب ةيرظنلا هذه باحصأ متها كلذك و ىرخ األ تاراهملا ملعت

معدتي كولسلا و ملعتلا ةيلمع يف باقعلا و زيزعتل ةريبك ةيمهأ ايطعأ ناذللا ( رليم درو نود )

يف ءاوس ةظح ال بملا ملعتب متها دقف نودناب امأ باقعلا وا مدختسمل زيزعتلا طمنل اعبت ريغتيو

73 تيبلا

: لدابتملا يعامتج اال دهاعتلا ةيرظن 9-5

ةوقلا نأ دراشيرو نفيتس نيب ثيح دراوملا ب طبترت ةوقلا نأ اهدافم ةلوقمب ةيرظنلا هذه طبترت

ايلك امهيلا اجاتحم نوكي ثح ، لفطلا رمعلا نم ىلو األ تاونسلا يف ودبت مهئانبا ىلع نيدلا ولا

رعشي هلعجي لفطلا ومن عم ماتلا دامتع اال ةلحرم اهناب ةلحرم اهنأب ةلحرملا هذه فصوت انه نمو

ةيلمع ىلإ لوحتت و هيدلا وب هتق عال روطتت ثيح تايناكم واإل تاردقلا ضعب كلتمي حبصأ هنأب

. ةيلدابتلا ةلحرملا ب ةيلمعلا هذه ةيمسف ةمواسم

ةيرظنلا هذه ميهافم نمو اهب بغري يتلا و ءايش األ لع لصحي نيدلا ولا ةعاط يف ثيح

74. ءازجلا ، ةراسخلا ، ةأفاكملا

: ةيكولسلا ةيرظنلا 9-6

هتيصخشل ماخلا ةداملا لثمت ةيلوأ تادادعتساب دوزم دلوي درفلا نأ نوري ةيرظنلا هذه باحصأ

روذج دتمتو تادادعتس اال كلت ليكشت يف ةئشنتلا ةيلمع خالل نم ريبك رودب ةرس األ موقت و

نوج تاباتك ةصاخ رشع عباسلا و رشع سداسلا نينرقلا يف ةيفسلفلا تاباتكلا ىلا ةيرظنلا هذه

ام اآلءاب اهيلع رطسي مث ءاضيب ةحفصك دلوي لفطلا نأب اهيف ىدان يتلا و ناسن اال لقعلا نع كول

ا ىلع رداق يح نئاك وه ةيادبلا (watson)نأ نسطاو ررقي و هومن ءانثأ ءارآو راكفأ نم نوري

نادلا ولا أدبي مث نيعارذلا كيرحتو ةماستب ،واال ءاكبلا ك ةطيسبلا تاباجتس اإل ضعبب ناتي إل

ةئشنتلا ءانثأ هباستكا متي برطضملا كولسلا نأ ةيرظنلا هذه باحصأ ررقيو نايري امك هليكشتب

باستكا ةقيرطو سوسلا كولسلا باستكا ةقيرط نيب الف تخا دجوي و درفلل ةيعامتج اال

يه نيتلا حلا اتلك يف ةيسيئرلا ةيلمعلا نأ ذإ يضرملا كولسلا باستكا ةقيرط و يوسلا كولسلا

هذه ىلإ نوزمري و ةنيعم تاباجتسا و تاريثم نيب تاطابترا نيوكت ةيلمع يه و ميلعت ةيلمع

ص54-53 ،19، وداج وبأ 9873

،2010،ص161 يواعبسلا 74
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75. ةباجتسا ،(س) ريثم (م) ةلداعملا

اهيف ام لكب ةرس األ نأو ةددعتم ةيجولويب تاجاح هيدلو دلوي لفطلا searsنا زريس ىريو

ارود نابعلي نيدلا فولا لفطلا هملعتي ام لك ءارو ةئشنتلا بيلا سا نم هعبتت امو تاريغتم نم

76 لفطلل ميعدتلا لماوع مهأ ألاهن امساح

ص90-89 ،1990، بيدلا 75

ص44 ،1986، فورعملا 76
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ةص خال

بيلا األس كلت يه ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نأ لوقلا نكمي لصفلا اذه يف هضرع اممو

األ ةياعرف ءانب واأل نيدلا ولا نيب أشنت يتلا ةيوبرتلا و ةيسفنلا تايلمعلا لثمت يتلا ةيكولسلا

لا عفلا رودلا نيدلا وللف ، باد واآل ةفاظنلا بيلا سأ فلتخمو األلك مهميلعت ىلع فقوتت ال ءانب

ءانب ىلع ريبك رثأ هل ةلماعملا هذهل ءانب األ كاردإ ،و ةايحلا جماالت فلتخم يف ءانب األ لبقتسم

و ةمارصلا نيب ام حوارتت ةيدلا ولا ةلماعملا ف رخأ ىلإ درف نم فلتخي كارد اإل اذهو ، مهتيصخش

نكمي امك ، لفطلا كولس ىلع بلسلا وأ باجي باإل امإ رثؤي لماعك اهرابتعا نكمي و ليلدتلا

ىوتسملا و لفطلا سنج و ةرس األ مجح اهنم ىرخأ لماوع عومجمب رثأتي لماع ك ًاضيأ اهرابتعا

وذ لفط نوكي ريثأتلا اذه ناك اذإف لآلءاب، يفاقثلا و يميلعتلا و يداصتق واال يعامتج اال

ىلع ةقيمعو ةميخو ً اراثآ ثدحيف ًايبلس ريثأتلا ناك اذإ امأ ةيوق ةيصخشو ةميلس تاكولس

. هتاكولس و هتيصخش نيوكت يف ةصاخو ةيسفنلا لفطلا ةحص
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: ديهمت

قرطتلا متي فوس ةيلا حلا ةساردلا تاريغتمب قلعتي ام مهأ و يرظنلا بناجلا ىلإ قرطتلا دعب

يجهنملا راط اإل ديدحت دعي ثيح ، ةيناديملا ةساردل ةيجهنملا تاءارج اإل ىلإ لصفلا اذه يف

طبضلا ،ألن ثحب لك ةميق و ةعيبط ددحتت خالهل نم يذلا ،و ةيملعلا ةساردلا سسأ مهأ نم

. هلحارمل يقطنملا لسلستلا و ةقدلا نمضي ثحبلا ةيجهنمل ميلسلا

ةيع: ال طتس اال ةساردلا وأال:

ةيع: ال طتس اال ةساردلا نم فدهلا -1

نم ةيفارشتسا رظن ءاقلإ يف ةثحابلا دعاست يتلا ةيلو األ ةوطخلا ةيع ال طتس اال ةساردلا دعت

نماإل ةعومجم نع ةرابع األرم ئداب يف تناك ثيح ، اهعضوم ةسارد بناوجب مامل اإل لجأ

، تانايبلا عمج ةادأ ةيح صال ىدم ةفرعم ىلإ فدهت امك ، عوضوملا طبض و ةروبل تاحارتق

ىلع يئاهنلا قيبطتلا لبق اهل ةيئاهنلا ةروصلا ديدحت يلا وبتلا اهتابث و اهقدص سايقب كلذو

. انتسارد عوضوم ةنيع

ةيع: ال طتس اال ةساردلا تاءارجإ -2

دبع ةعماجب ةيعامتج اال ةيلكلا ةدامع نم الت يهستلا ميدقت ةقيثو ىلع لوصحلا دعب انمق

لجأ نم ، مناغتسم ب ةيبرتلا ةيريدم ىلا اهميدقتل كلذو " مناغتسم "– سيداب نبا ديمحلا

-2019 يساردلا ماعلا خالل اذهو ذيم تال نم ةعومجم ىلع ةيناديم ةسارد ءارجاب انل حامسلا

ةنيع يهو ، ةيرتموكيسلا اهصئاصخ نم ققحتلا لجأ نم ةساردلا ةادأ قيبطتل كلذو ،2020

ةيساس األ ةيساردلا ةنيع ىلع اهقيبطت لبق ةساردلا ةادأ رابتخ ال ةلثمم

ةيع: ال طتس اال ةساردلا دودح -3

ىلإ يرفيف 02 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف ةيع ال طتس اال ةساردلا ءارجإ :مت ةينمزلا دودحلا .1

.2020–2019 ةساردلا ةنسلا خالل يرفيف .16

دبع بابش نم لك ةيئادتب اال سرادملا ب ةيع ال طتس اال ةساردلا ءارجإ :مت ةيناكملا دودحلا .2

. مناغتسم والةي رضخل يديس ةرئادب دمحم ةيقرب ةيئادتبا و دمحم وبع نب ةيئادتبا و رداقلا

ثيح ، يئادتب اال روطلا ذيم تال يف ةيلا حلا ةساردلل ةيرشبلا دودحلا تلثمت : ةيرشبلا دودحلا .3

. يئادتبا عبارلا و ثلا ثلا نييوتسملا نيب ترصحنا

ةيع: ال طتس اال ةساردلا ةنيع -4

ىوتسم ) يئادتب اال ميلعتلا روط ذيم تال نم ةعومجم يف ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع تلثمت

. ةذيملتو اذيملت 30 ةنيعلا مجح غلب دقو ،( يئادتبا ةعبارلا و ةثلا ثلا ةنسلا
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ةيع: ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ

سنجلا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 1 مقر لودج

تاراركتلا ةيوئملا ةبسنلا

سنجلا

ركذ 11 36,7

ىثنأ 19 63,3

عومجملا 30 100,0

ىلع لمتشت ، ةدرفم 30 اهماوق ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع نأ دجن لودجلا خالل نم : قيلعتلا

ةبسنلا حضوي يلا وملا لكشلا .و يئادتب اال روطلا ذيم تال نم مهو ، ىثنأ و19 ةبسنب اركذ 11

. ةنيعلا سنجل ةيوئملا

-5

: سنجلا ثيح نم .1

سنجلا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيعل ةيوئملا ةبسنلا نيبي 1 مقر لكش

: ىوتسملا ثيح نم .2

يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 2 مقر لودج

تاراركتلا ةيوئملا ةبسنلا

يساردلا ىوتسملا يئادتبا ةثلا ثلا 11 36,7

يئادتبا ةعبارلا 19 63,3
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عومجملا 30 100,0

يميلعتلا ىوتسملا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 2 مقر لودجلا : قيلعتلا

تلا ددع غلب امنيب ، ةذيملتو اذيملت 11 يئادتبا ةثلا ثلا ةنسلا ىوتسم يف ذيم تلاال ددع غلب ثيح ،

ةبسنلا نيبي يلا وملا لكشلا .و ةذيملتو اذيملت 19 يئادتبا ةعبارلا ةنسلا ىوتسم يف ذيم ال

. يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةنيعلل ةيوئملا

. يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيعل ةيوئملا ةبسنلا نيبي 2 مقر لكش

: نيدلا ولل ةيعامتج ةلااال حلا ثيح نم .3

. نيدلا ولل ةيعامتج ةلااال حلا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 3 مقر لودج

تاراركتلا ةيوئملا ةبسنلا

ةيعامتج ةلااال حلا

ناجوزتم 28 93,3

الن صفنم 2 6,7

عومجملا 30 100,0

دجن امنيب يداع جاوز حةلا يف مهيدلا و ذيم تلاال بلغأ نأ نيبتي 3 لودجلا نم : قيلعتلا

ةبسنلا نيبي يلا وملا لكشلا الن،و صفنم امهنأ يه امهيدلا ول ةيعامتج اال ةلا حلا طقف نيذيملت
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. ةنيعلل ةيوئملا

. نيدلا ولل ةيعامتج ةلااال حلل ةيوئملا ةبسنلا نيبي 3 مقر لكش

لألب: يميلعتلا ىوتسملا ثيح نم .4

يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 4 مقر لودج

تاراركتلا ةيوئملا ةبسنلا

ةيعامتج ةلااال حلا

ناجوزتم 28 93,3

الن صفنم 2 6,7

عومجملا 30 100,0

بـ15وادلا، يئادتب اال ىوتسملا يف األدس ةصح ذخأ لألب يميلعتلا ىوتسملا نأ دجن : قيلعتلا

طقف 2 غلبف يوناثلا ميلعتلا ىوتسم يوذ األءاب امنيب ءابآ، بـ10 يلا اإلمك ىوتسملا هيلي يذلا و

. دارفأ 3 مهددع غلب نيذلا نييم باأل ةنراقم
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ةيع. ال طتس اال ةساردلا ةنيع دارفأ تاهم أل يميلعتلا ىوتسملل ةيوئملا ةبسنلا نيبي 4 مقر لكش

لألم: يميلعتلا ىوتسملا ثيح نم .5

يساردلا ىوتسملا ثيح نم ةيع ال طتس اال ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 5 مقر لودج

تاراركتلا ةيوئملا ةبسنلا

لأل يميلعتلا ىوتسملا

م

يمأ 7 23,3

يئادتبا 7 23,3

يلا مكإ 12 40,0

يوناث 2 6,7

يعماج 2 6,7

Total 30 100,0

، يعماجلا ميلعتلا ىلإ ةيم نماأل رصحني لألم يميلعتلا ىوتسملا نأ دجن لودجلا نم : قيلعتلا

اال ىوتسملا تاوذ تاهم لأل ةبسنلا ب ددعلا سفنو 7 تاملعتملا ريغ تاهم األ ددع نأ ظح نال ثيح

ناذهو ، يعماجلا و يوناث نييوتسملا كال يف تاهم األ نم (2) نانثإ دجن امنيب ، يئادتب

نهددع غلبف ميلعتلا نم لا االمك ىوتسملا نهل يتاوللا تاهم األ امنيب ، اددع لقأ امه نايوتسملا

12ًاّمأ.
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ةيع. ال طتس اال ةساردلا ةنيع دارفأ تاهم أل يميلعتلا ىوتسملل ةيوئملا ةبسنلا نيبي 5 مقر لكش

ةيع: ال طتس اال ةساردلا تاودأ -6

امأ ، ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ سايقل :األلو نيسايقم يف ةيع ال طتس اال ةساردلا تاودأ تلثمت

. يناودعلا كولسلا سايقلف يناثلا

سايقم يف لثمتي ،األلو نيقش نم نايبتس اال نوكتي : ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نايبتسا .1

اذهبو . ةرقف 35 نمضتي سايقم لكو األم، ةروص سايقم يف لثمتيف يناثلا امأ األب ةروص

لئادبلا نايبتس اال ذخأو . ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ سيقت ، ةرقف 70 ىلع لكك نايبتس اال يوتحي

.(3 زيمرتب امئادو ،2 زيمرتب انايحأ ،1 زيمرتب (ادبأ

، ميرشلا فون –أ. يرهكشلا ةدجام أ. نيثحابلل سايقملا اذه : يناودعلا كولسلا سايقم .2

ا دعبلا لثمت ثيح ، ةرابع 14 هب دعب لكو ، داعبأ ثالةث ىلع ةمسقم ةرقف 42 ىلع يوتحي ثيح

يف لثمتف ثلا ثلا دعبلا امنيب يظفللا ناودعلا يف يناثلا دعبلا و يدسجلا ناودعلا يف أللو

هذه زيمرت ناكو ( اريثك يلقال، ، اردان ادج، اردان ) ةيلا تلا لئادبلا سايقملا ذخأو اذه . ةيئادعلا

.(4،3،2،1) يلا وتلا ىلع لئادبلا

ةيع: ال طتس اال ةساردلا تاود أل ةيرتموكيسلا صئاصخلا -7

: ةيدلا ولا ةلماعملا نايبتسا .1
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ةيدلا ولا ةلماعملا نايبتسا يف ةلثمتملا ةساردلا ةادأ قدص باسحب ةثحابلا تماق : قدصلا .1

، ةيلكلا ةجردلا و داعب األ نيب يلخادلا قاست اال قدصو داعب لأل ةيفرطلا ةنراقملا قدص قيرط نع

: ةيلا تلا جئاتنلا تناكو

: ةيفرطلا ةنراقملا قدص

. سايقملا يتعومجمل "ت" رابتخا نيبي 6 مقر لودج

GroupStatistics

group_1 N Mean Std.Deviation Std.ErrorMean

ةلماعملا بولسأ

ةيدلا ولا

1,00 8 142,2500 6,29626 2,22606

2,00 8 173,2500 8,31092 2,93835

كال يف تادرفملا مجح نأ ظح نال ةيفرطلا ةنراقملا قدص باسحب ةبلا طلا مايق دعب

طسوتملا غلبو . لكك ةنيعلا مجح نم %27 هتبسن ام وهو تادرفم 8 غلب دق نيتعومجملا

اهب يباسحلا طسوتملا غلبف يناثلا ةعومجملا امنيب 25,142 ىلو األ ةعومجملل يباسحلا

.173,25

. تاعومجملا نيبام تاطسوتملا سايقل نفيل رابتخا نيبي 7 مقر لودج

IndependentSamplesTest

Levene's Test

forEqualityof

Variances

t-testforEqualityofMeans
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F Sig. t dfSig.(2

-

tailed)

Mean

Differe

nce

Std.

Error

Differen

ce

95%Confidence

Intervalofthe

Difference

Lower Upper

ولسأ

ب

لماعملا

ة

يدلا ولا

ة

Equal

variances

assumed

641, 437,
-

8,409
14 000,

-

31,000

00

3,68636

-

38,906

47

-

23,0935

3

Equal

variances

not

assumed

-

8,409

13,04

4
000,

-

31,000

00

3,68636

-

38,961

17

-

23,0388

3

دلا ىوتسم نم ربكا يهو "sig=0.437"ف=641,0"و" ةميق نأ دجن لودجلا نم : قيلعتلا

دجوت هنأ دجن هنمو 14 اهردق ةيرحلا ةجرد دنع اذهو ،0,05 يف لثمتي يذلا يضارتف الةلاال

. سناجت دجويو نيتعومجملا نيب قورف

و نايبتس لال ةيلكلا ةجردلا نيب يلخادلا قاست اال قدص باسح مت : يلخادلا قاست اال قدص

كلذ. حضوي يلا وملا لودجلا األم،و ةروص سايقمو األب ةروص سايقم يف نيلثمتملا نيدعبلا

. ةيدلا ولا ةلماعملا نايبتس ال نوسريب طابتر اال لماعم نيبي 8 مقر لودج

Correlations

ةروص سايقم

األب

سايقم

األم ةروص

بولسأ

ةلماعملا

ةيدلا ولا

ا ةروص سايقم

ألب

Pearson

Correlation
1 **815, **941,

Sig.(2-tailed) 000, 000,
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N 30 30 30

ا ةروص سايقم

ألم

Pearson

Correlation

**815, 1 **963,

Sig.(2-tailed) 000, 000,

N 30 30 30

ةلماعملا بولسأ

ةيدلا ولا

Pearson

Correlation

**941, **963, 1

Sig.(2-tailed) 000, 000,

N 30 30 30

**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).

لال ةيلكلا ةجردلا و نيدعبلا نيب ةيوق ةيطابترا عالةق دوجو حضتي 8 مقر لودجلا نم : قيلعتلا

،0,000 هردق دالةل ىوتسمب األب0,941 ةروص سايقمل طابتر اال لماعم غلب ثيح ، نايبتس

.0,963 غلب يذلا األم ةروص سايقمل طابتر اال لماعم ةميق براقي ام وهو

جئاتنلا .و خابموركل افلأ تابثلا لماعم قيرط نع األةاد تابث باسحب ةثحابلا تماق : تابثلا .2

يلا: تلا لودجلا اهنيبي

خابموركل افلأ تابثلا لماعم نيبي 9 مقر لودج

ReliabilityStatistics

α خابنورك ددعلا

723, 71

لعجي ام اذهو علا، تابث وهو 723,0 غلب دق افلأ لماعم نأ حضتي لودجلا نم : قيلعتلا

. ةيساس األ اهتسارد يف األةاد دمتعت ةثحابلا ةبلا طلا

: يناودعلا كولسلا سايقم .2

: قدصلا .1

نيب نوسريب طابتر اال لماعم قيرط نع اذهو يلخادلا قاست اال ةقيرطب قدصلا باسح مت
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: ةيلا تلا جئاتنلا تناكف هيلإ يمتنت يذلا دعبلا و تارقفلا

هعبتت يتلا تارقفلا و دعب لك نيب طابتر اال لماعم نيبي 10 مقر لودج

يدسجلا ناودعلا يظفللادعب ناودعلا ةيئادعلادعب دعب

رقفلا

ة

اال لماعم

طابتر
دلاالةل

رقفلا

ة

اال لماعم

طابتر
دلاالةل

رقفلا

ة

اال لماعم

طابتر
دلاالةل

دلا10,349 دلا150,026ريغ 0,541**29ريغ
دنع دلا

0,01

2*0,459
دنع دلا

0,05
16*0,382

دنع دلا

0,05
دلا300,255 ريغ

3**0,476
دنع دلا

0,01
17*0,453

دنع دلا

0,05
31**0,573

دنع دلا

0,01

دلا40,069 دلا180,184ريغ 0,486**32ريغ
دنع دلا

0,01

دلا50,353 0,492**19ريغ
دنع دلا

0,01
33*0,371

دنع دلا

0,05

دلا60,310 0,469**20ريغ
دنع دلا

0,01
34**0,596

دنع دلا

0,01

7*0,432
دنع دلا

0,05
21*0,391

دنع دلا

0,05
دلا350,256 ريغ

8*0,432
دنع دلا

0,05
22**0,541

دنع دلا

0,01
دلا360,194 ريغ

دلا90,198 دلا230,299ريغ دلا0,149-37ريغ ريغ

10*0,462
دنع دلا

0,05
24**0,601

دنع دلا

0,01
38*0,403

دنع دلا

0,05

دلا110,190 دلا0,054-25ريغ 0,486**39ريغ
دنع دلا

0,01

دلا120,210 دنع0,565**26ريغ دلا0,017-40دلا ريغ
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0,01

دلا130,290 0,430*27ريغ
دنع دلا

0,05
دلا410,241 ريغ

دلا140,146 0,401*28ريغ
دنع دلا

0,05
دلا420,277 ريغ

يذلا دعبلل ةيلكلا ةجردلا عم دالةل اهل يتلا تارفلل طابتر اال لماعم نأ دجن لودجلا نم : قيلعتلا

تماق اذهلو دةلا ريغ تارقف دجوت امك (0,601–371,0) نيب ام حوارتي هنأ هيلإ يمتنت

-30-23-18-15-14-13-12-11-9-6-5-4-1) يلا وتلا ىلع يهو اهداعبتساب ةثحابلا

يلي: امك جئاتنلا تناكف . تابثلا باسح ضرغب اذهو ،(42-41-40-37-36-35

: تابثلا .2

. خابموركل افلأ تابثلا لماعم ةميق نيبي 11 مقر لودج

ةيئاصح اال ةجيتنلا

α خابنورك ددعلا

714, 24

: ةيساس األ ةساردلا : ايناث

: ةيساس األ ةساردلا ةنيع صئاصخ

: سنجلا ثيح نم

سنجلا ثيح نم ةيساس األ ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 12 مقر لودج

تاراركتلا ةيوئملا ةبسنلا

Valid ركذ 26 40,6
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ىثنأ 38 59,4

عومجملا 64 100,0

عزوتت ةدرفم 64 اهمجح غلب دق ةيساس األ ةساردلا ةنيع نأ حضتي لودجلا خالل نم : قيلعتلا

. ىثنأ و38 اركذ 26 نيب

: ىوتسملا ثيح نم

. يميلعتلا ىوتسملا ثيح نم ةيساس األ ةساردلا ةنيع صئاصخ نيبي 13 مقر لودج

تاراركتلا ةيوئملا ةبسنلا

Valid

ةثلا ثلا ةنسلا 22 34,4

ةعبارلا ةنسلا 42 65,6

عومجملا 64 100,0

ىوتسملا يف هنم ربكأ يئادتبا عبارلا ىوتسملا ذيم تال ددع نأ ظح نال لودجلا نم : قيلعتلا

ةثلا ثلا ةنسلا يفو ، ةذيملتو اذيملت 42 ةعبارلا ةنسلا يف ذيم تلاال ددع غلب ثيح ، يئادتبا ثلا ثلا

يلا:6,65%و%34,4. وتلا ىلع ةيوئملا بسنلا هلثمت ام وهو ، ةذيملتو اذيملت 22



ةينديملا ةساردل ةيجهنملا تاءارج اإل عبارلا لصفلا

LXX

XIX



XC

ءوض يف جئاتنلا ريسفت و ضرع

تايضرفلا



ءوض يف جئاتنلا ريسفت و ضرع سماخلا لصفلا
تايضرفلا

XCI

. ةحورطملا تايضرفلا ءوض يف ةساردلا جئاتن ةشقانمو ضرع : سماخلا لصفلا

: جئاتنلا ريسفتو ضرع وأال:

ىلو: األ ةيضرفلا جئاتن ضرع -1

. يدسجلا ناودعلا كولسو ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب عالةق دجوت : ةيضرفلا صن

ا مولعلل ةيئاصح اال ةمزحلا جمانرب ةثحابلا تدمتعا ةيضرفلا لوح ةيثحبلا جئاتنلا ىلإ لوصولل

اال لماعم يف لثمتيو بسانملا بولس خالهلاأل نم تمدختساو ،(SPSSV20) ةيعامتج ال

يلي: ام هنع جتنو ، نوسريب طابتر

ناودعلا كولسو ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب نوسريب طابتر اال لماعم نيبي 14 مقر لودج

يدسجلا

Correlations

بولسأ

ةلماعملا

ةيدلا ولا

ناودعلا كولس

يدسجلا

ةلماعملا بولسأ

ةيدلا ولا

PearsonCorrelation 1 **564,

Sig.(2-tailed) 000,

N 64 64

ناودعلا كولس

يدسجلا

PearsonCorrelation **564, 1

Sig.(2-tailed) 000,

N 64 64

كولسو ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب الةق حلا يف ثحبي يذلا 13 مقر لودجلا نم : قيلعتلا

0,564 تغلب طابتر اال لماعم ةميق نأ ثيح ، امهنيب عفالعالةق كانه نأ دجن يدسجلا ناودعلا

.0,01 دلاالةل ىوتسم دنع ايئاصحإ دةلا ةميق يهو

: ةيناثلا ةيضرفلا جئاتن ضرع -2

ناودعلا كولسو ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب ةيئاصحا دالةل تاذ عالةق دجوت : ةيضرفلا صن

. يظفللا



ءوض يف جئاتنلا ريسفت و ضرع سماخلا لصفلا
تايضرفلا

XCII

ةلماعملا بولسأ نيب الةق علا نع ثحبلا اهدافم يتلا و ةيضرفلا هذهل جئاتنلا ىلع لوصحلل و

يف لثمتملا يئاصح اال بولس لااأل معتسا ىلإ ةثحابلا تدمع يظفللا ناودعلا كولسو ةيدلا ولا

. نوسريب طابتر اال لماعم

. جئاتنلا نيبي يلا وملا لودجلا و

ناودعلا كولسو ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب نوسريب طابتر اال لماعم نيبي 15 مقر لودج

. يظفللا

Correlations

ةلماعملا بولسأ

ةيدلا ولا

ناودعلا كولس

يظفللا

ةلماعملا بولسأ

ةيدلا ولا

PearsonCorrelation 1 *422,

Sig.(2-tailed) 013,

N 64 64

ناودعلا كولس

يظفللا

PearsonCorrelation *422, 1

Sig.(2-tailed) 013,

N 64 64

ايئاصحإ دةلا يهو 0,422 تغلب طابتر اال لماعم ةميق نأ ظح عأالهنال لودجلا نم : قيلعتلا

ناودعلا كولس دعب نيب ةيطابترا عالةق دوجو ىلع لدت اهنأ امك ،0,05 دلاالةل ىوتسم دنع

. ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأو يظفللا

: ةثلا ثلا ةيضرفلا جئاتن ضرع -3

. ةيناودعلا كولسو ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ نيب ةيئاصحا دالةل تاذ عالةق دجوت : ةيضرفلا صن

هذه تناكو . ةثلا ثلا ةيضرفلا جئاتن ىلإ لوصولل ةقباسلا تاوطخلا سفنب ةثحابلا تماق انهو

يلي: امك جئاتنلا

. ةيئادعلا كولسو ةيدلا ولا ةلماعما بولسأ نيب نوسريب طابتر اال لماعم نيبي 16 مقر لودج

Correlations



ءوض يف جئاتنلا ريسفت و ضرع سماخلا لصفلا
تايضرفلا

XCIII

ةلماعملا بولسأ

ةيدلا ولا
ةيئادعلا كولس

بولسأ

ةلماعملا

ةيدلا ولا

Pearson

Correlation
1 *503,

Sig.(2-tailed) 005,

N 64 64

كولس

ةيئادعلا

Pearson

Correlation
*503, 1

Sig.(2-tailed) 005,

N 64 64

دق ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأو ةيئادعلا كولس نيب طابتر اال لماعم نأ دجن لودجلا نم : قيلعتلا

0,503 غلب

لواحنس ، ةيناديملا ةسرادلا جئاتن تانايب ليلحتو ضرع دعب : ةساردلا جئاتن ةشقانم : ايناث

الت ؤاست ءوض يف جئاتنلا ةشقانمو ريسفت

ىلو: األ ةيضرفلا جئاتن ةشقانم -1

ذيم تال دنع يدسجلا ناودعلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب ًايئاصحا دةلا طابترا عالةق دجوت

يناثلا روطلا ىوتسم ىلع تايئادتبا

ةيئاصحا دةلا اهبلغأ اندجو ثيح ، تارقفلا طابترا لماعم جئاتن خالل نم هانجتنتسا ام اذهو

اندمتعا ثيح 0.01 دلاالةل ىوتسم دنع ًايئاصحا دةلا ةميق يهو 0.564 ةلا دلا ىوتسم دنع

ناونعب يديمحلا دمح كرابم ةمطاف انتاسارد عم قفاوتت يتلا ةقباس تاسارد جئاتن ىلع

ةلودب ةيدادع اال ةلحرملا ةبلط نم ةنيع دل ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأب هتق عوال يناودعلا كولسلا "

رطق

ةلماعملا بيلا سا نيب ايئاصحا دةلا طابترا عالةق دجوت : ةيناثلا ةيضرفلا جئاتن ةشقانم -2

تايئادتبا ذيم تال دنع يظفللا ناودعلا و ةيدلا ولا

ةيئاصحا دةلا اهبلغأ اندجو ثيح ، تارقفلا طابترا لماعم جئاتن خالل نم هانجتنتسا ام اذهو

ثيح 0.05 دلاالةل ىوتسم دنع ًايئاصحا دةلا يهو 0.422 ةغلب ثيح ةلا دلا ىوتسم دنع

تاينثلا هللا دبع دمحأ ةسارد انتاسارد عم قفاوتت يتلا ةقباس تاسارد جئاتن ىلع اندمتعا

يناودعلا كولسلا ب هتق عوال يسفنلا طبضلا ناونعب 2000
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ةلماعملا بيلا سا نيب ايئاصحا دةلا طابترا عالةق دجوت : ةثلا ثلا ةيضرفلا جئاتن ةشقانم -3

ذيم. تلاال دنع ةيئادعلا و ةيدلا ولا

دنع ةيئاصحا دةلا اهبلغأ اندجو ثيح تارقف طابترا لماعم جئاتن خالل نم هانجتنتسا ام اذهو

نيب نوسراب طابترا لماعم نيبي 15 مقر لودج ىلع ادمتعا ثيح 0.503 دلاالةل ىوتسم

ةيئادعلا كولس و ةيدلا ولا ةلماعملا بولسأ

نيب طابترا عالةق دوجو هدافم يذلا و يثحبلا ضرفلا لوبقب رقت ةبلا طلا لعجت جئاتنلا هذه

ةيئادعلا كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سا سايقم

يناودعلا كولسلا عالةق لعزم ةرهزلا دبع لضاف نم لك ةساردو قفاوتت جئاتنلا هذهو

بيلا سا عالةق نع فشكلا ةساردلا هذه تفده ثيح (2010)، ةيدلا ولأ باقعلا بيلا سأب

نأ ثيح نيدلا ولا فرط نم باقعل ىلا ذيم تلاال ضرعتي ثيحب يناودعلا كولسلا و باقعلا

ةيئادعلا يه اريثك ذيم تلاال اهيلا ليمي يتلا تاكولسلا

ةلماعملا بيلا سا نيب ايئاصحا دةلا طابترا عالةق دجوت : ةماعلا ةيضرفلا جئاتن ةشقانم -4

ةقباسلا تاساردلا نم مناغتسم يلع يديس تاعطاقم تايئادتب اال ذيم تال دنع ةيدلا ولا

ةلماعملا ناونعب "2013" نامثع دمحم دمحم ةهزن ةقباس تاسارد نم . هانجتنتسا ام اذهو

لا االفط ىدل ناودعلا روهظ يف اهتق عوال ةيدلا ولا

دق يناودعلا كولسلا و ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سا نيب عالةق دجوت تايضرف انا جنتسن انهو

نأ لوقلا نكمي هنم و عوضوملا اذه ةساردل ةذوخأملا ةنيعلا جئاتن هتدكأ ام اذهو انققحت

ىدل يناودعلا كولسلا ب اهتق وعال ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نأ نأ لوقت يتلا ةماعلا ةيضرفلا

. تققحت لفطلا



XCV

: ةمتاخ

نع ةلوؤسم يه و لفطلا اهنم ينبي يتلا ةنبللا و ساسأ يه ةرس اال نأب ةثحابلا ىرت انه نم و

تاداشرا و حئاصن و ميق و تاداع نم هل همدقت خاللام نم كلذ و هتيصخش و هكولس ومن

ريخلا بحو , نيرخ اال مارتحا و ةيعوضوملا و قدصلا و واأللم ءاطعلا و نواعتلا هيف يمنت

يباجيا لعافتلا نوكي امدنع ,و ءانب واال نيدلا ولا نيب لعافتلا ةيمها ىلع دكؤت امك عيمجلل

و يكولسلا بناج يف حضاو و ريبك ريثأت ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا ألس عيمجلا ىلع عفنلا ب دوعي

. ءانب اال يسفنلا



XCVI

: تاحرتقملا و تايصوتلا

نإف يقيبطتلا بناجلا و يرظنلا بناجلا هيقشب ةساردلا هذه يف هيلإ انقرطت خاللام نم

يلي: ام حرتقت و يصوت ةيلا حلا ةساردلا

: تايصوتلا

ةفلتخملا اإلعالم لئاسو خالل نم ةيباجي اإل ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأب مامته واال يعولا ثب -

. ةصصختم جمارب ربع و

نم مهيدل ام راهظ إل مهقوفت نع ريبعتلا ريفوت ةيفيك و مهئانب أل تاهم واأل اآلءاب مهف ةرورض -

. تاردق

مهتاردق ىلع ركبملا فشكلا لجأ نم نيقوفتملا ءانب األ صئاصخب نيدلا ولا ةيعوت ةرورض -

. مهعم لماعتلا بولسأ و ةزيمتملا

واأل اآلءاب داشر إل تارضاحم و تاودن ميظنت نيصتخملا فرط نم ةيداشرإ تايعمج ءاشنإ -

ديزت و ميلسلا ومنلا ىلع مهدعاست يتلا ءانب األ هاجتا ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ لضفأب تاهم

. يساردلا مهقوفت نم

لك ريفوت و مهمعد و مهتدعاسم و مهبناج ىلإ فوقولا و ءانب باأل نيدلا ولا مامتها ةرورض -

. مههاجتا ةيباجي اإل رعاشملا

يتلا ةيميلعتلا لئاسولا و بتكلا و تاود واأل ةزهج باأل نيقوفتملا ءانب األ ديوزت ىلع لمعلا -

ةرس. األ تايناكمإ دودح يف و ليلقلا وولب مهيدل قوفتلا رهاظم يمنت

و مهتاناكمإ نم ةيرخسلا و ءانب األ ريقحت نع دعبلا و يندبلا باقعلا رطاخمب اآلءاب ةيعوت -

مهيدل لشفلا سح ةيمنت يف هلاألرث امم مزالمهئ وأ مهناوخإ نيب و مهنيب ةنراقملا وأ مهتارارق

. يساردلا مهاوتسم يندت ىلإ يدؤي هرودب اذه و

، عمتجملا ،و ةسردملا ةرس،و نماأل لك ةءانب ةديطو لصاوت تاق عال دوجو ةرورض ىلع ثحلا -

. مهتاجايتحا عابشإ و ءانب األ بهاوم ةيمنت لفكي امب نواعتلا فارط األ هذهل رسيت ثيح

فورظلا مهل ريفوت و ًايسارد نيقوفتملا ةئف عمتجملا نم ةحيرشلا هذهب ةلودلا مامتها ةرورض -

وه اميف اهليغشت و مهتادادعتسا ريوطت و مهتاردق ةيمنتل ةمز لاال تايناكم واإل الةمئ ملا

. هروطت و مهعمتجم وصحلا مهحلا صل

: ةيثحبلا تاحرتقملا -



XCVI

I

: ةيلا تلا عيضاوملا يف ثحبت تاساردل لا جملا حتف حرتقن ةيلا حلا ةساردلا خالل نم

كولسلا يلا، االعفن ءاكذلا ) ةيصخشلا تامسلا ضعبب اهتق عوال ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ -

. ًايسارد قوفتملا قهارملل ( طبضلا ةهجو ،و يديكوتلا

. ًايسارد قوفتملا لا لالفط ةيعامتج واال ةيسفنلا تاجاحلا -

. ةيرس األ ةئشنتلا طامنأ وحن نيقوفتملا نييعماجلا ةبلطلا تاهاجتا -

و ةيرضحلا ةئيبلا يف ًايسارد نيقوفتملل ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ نيب ةنراقم ةسارد ءارجإ -

. ةيفيرلا ةئيبلا

ةعماجلا طالب ىدل يساردلا ليصحتلا ب اهتق وعال ةيسنجلا ةيوهلا و يلا االعفن ءاكذلا -

. نيقوفتملا

ًايسارد قوفتملا قهارملا ىدل طبضلا ةهجوب اهتق وعال ةيرس األ ةئشنتلا طامنأ -

يناودعلا كولسلا ب اهتق عوال ةيوضوفلا ءايح يفاال شيعلا ةعيبط



XCVI

II

: ثحبلا ةبوعص -

و بتكلا ىلع لوصحلا ةردقلا مدع ىدأ تابتكملا و تاعماجلا قلغ انوروك ءابو راشتنا ببسب

. عجارملا

. ةركذملا ءاهنا يف رخأت ىلإ ىدأ امم لا قنلا يبوساح لطعت -

ذيم تلاال نم ةريبك ةنيع ىلع يقيبطتلا بناجلا قيبطت ةبوعص -

نم فوخ ةذتاس اال ضعب روفن ىلا ىدا امم ةحضاو ةروصب ناودعلا موهفمل ةذتاس اال مهف مدع -

مسقلا لوح ةروص ءاقلا



XCIX

: عجارملا ةمئاق

اال يوذو نيداعلل يناسن اال كولسلا ءانبو كولسلا ليدعت ، ىفطصم قوراف ةماسأ د. 1

فئاطلا ةعماج ، ةيبرتلا ةيلك ، ةصاخلا تاجايتح

1971 رصم ، ةعابطلل حاجنلا راد ، باقعلا ملعو مارج اال ملع ئدابم ، ضوع دمحم 2

اال ةثيدحلا فراعملا ةبتكم ، يعامتج اال سفنلا ملع يف تاءارق : يبونطلا رمع دمحم 3

1997، ةيردنكس

ةنس نود ، رصم ، يبرعلا ركفلا ،راد ةقهارملا و ةلوفطلا جالل، دعس 4

،اال ثيدحلا يعماجلا بتكملا ،ط1، لماعتلا تاراهمو ىناسن اال كولسلا ، قيفش دمحم 5

1999 ةيردنكس

،راد ةيريسفت ةلواحم ، هتيمانيدو يعامتج اال كولسلا هللا دبع دمحم دمحأ يدجم 6

،دط1996 ةيعماجلا ةفرعملا راد ، ةيريسفت

، رصم ةيعماجلا ةفرعملا ،راد ثيدحلا سفنلا ملع يف عجرملا : يوسيعلا نامحرلا دبع 7

1995

هلاالل،1991 ةبتكمو راد ، ةيسفن ةعوسوم ليبس يف ، كولسلا ، بلا غ ىفطصم 8

تابارطض ،واال ةيلقعلا و ةيسفنلا ضارم ،األ يبهو نسح لا ،مك يديلخلا ديجملا دبع 9

،ط1997،2 توريب ، يبرعلا ركفلا راد لا، االفط دنع ةيكولسلا

بتك ةعوسوم اهج، عوال ةقهارملا و ةلوفطلا تابارطضا :1995، يوسيعلا نامحرلا دبع 10

،ط2000،1 نانبل ، توريب ، ةيعماجلا بتارلا ،راد ثيدحلا سفنلا ملع

لا فطأ ، ةينورتكل اال ةبتكملا ، ىناسن اال كولسلا ليدعت بيلا سأ ، سوفسفلا دمحأ ناندع 11

،ط2006،2 جيلخلا

ةنس نودب ، ىسوم زيزعلا دبع يلع داشر 12

اهج،2000 عوال ةيكولسلا تابارطض ،اال فسوي ديس ةعمج 13

، االبد ةيلك ثيدحلا رصعلا يف بائتك ،واال ناودعلا ،2006 ، دياف نسح 14

ةيردنكسا . ناولح ةعماج

ةيعامتج اال ةئشنتلا نيب قهارملا ىدل يناودعلا كولسلا ،2013، ةليضف ، يمام زوريف 15

ةيدلا ولا ةجلا عملا بيلا ساو

ةعابطلل . ةيبرعلا ةضهنلا راد توريب يلئاعلا عامتج اال ملع يف تاسارد ، باشخلا فطصم 16

1985، رشنلا و



C

و ملعلا الج،راد علا قرطو بابس ،اال ةيكولسلا لا التاالفط كشم ، راتخم توفص قيفو 17

1999 ةرهاقلا ، ةقفاثلا

،راد ناودعلا ةرهاظ يف ةيعامتجا ةيسفن ةسارد ، ناودعلا و سفنلا ، ميهاربإ ماكير 18

ط2004،1 يدنكلا

و يعفترم ذيم تلاال ىدل ةيكولسلا الت كشملا : حاير وبأ عواطم ، دحاولا دبع دعسم دمحم 19

ا ةبتكملا ، مويفلا ةعماج ، ةيسفن ةحص صصخت رتسجام ةلا سر ، ءاوهتس لال ةيلباقلا ىضفخنم

.2006، ةصاخلا تاجايتح اال يوذ جيلخلا لا فطأ ةينورتكل ال

واال ةيكولسلا تابارطض ،اال نورخآ و ناميلس ديس نامحرلا دبع 2000، يحي دمحأ ةلوخ 20

،ط1،االنر،2000. رشنلا و ةعابطلل ركفلا راد ، ةيلا عفن

اال يوذو نييداعلا لا لالفط يناودعلا كولسلا ليدعت ، دشرم ديعس ميظعلا دبع يجان 21

20062006، قرشلا ءارهز ةبتكم ، تاهم واال لالءاب ليلد ةصاخلا تاجايتح

نامع ، ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأب هتق عوال يعامتج اال لجخلا ،2010 ةليضف يواعبسلا 22

عيزوتلا و رشنلل ءافص راد ن

يروزابلا ،راد ندر ،اال لفطلل ةيعامتج اال ةئشنتلا .1993 زيزعلا دبع ديعس 23

راد ، نامع ط1، ةيعامتج اال ةئشنتلا ةيجولوكيس ،2007، وداج وبأ دمحم صحلا 24

عيزوتلا و رشنلل ةريسملا

،ط2 ةيصخشلا بناوج ضعبو ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا ،1989،سا دياك ةررسيم رهاط 25

. عيزوتلا و رشنل ىدهلا راد ، ضايرلا

ندر ،اال رشنلا و ةعابطلل ركفلا راد ، ماعلا سفنلا ملع سدع نامحرلا دبع ، يماطق فسوي 26

ن2002، نامع ن

، نامع ط1، عيزوتلا و رشنلل ةريسملا ،راد لفطلا ةيبرتو ةرس ،اال فشانلا دومحم ىده 27

2007

ةنس نود ، توريب ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ،د،ط، رصاعملا سفنلا ملع ، يجيلملا يملح 28

1998، بيرغ ،دط،راد فنعلا وحن فرطتلا و بارتغ ،اال راتخملا هللا دبع رضخ دمحم 29

1993، يلباولا دمحم هللانب دبع 30

،ط8، روهقملا ناسن اال ةيجولوكيس لا لخدم ، يعامتج اال فلختلا ، يزاجح ىفطصم 31



CI

1976 نانبل ، يفاقثلا يبرعلا زكرملا

بابشلا ىدل ةيوهلا ةمزاب اهتق عوال يناودعلا كولسلا داعبا ، يحام ميهاربا ، ةيرمعم ريشب 32

2004، ربمسيد ربمفون ربوتكا 4 ددعلا ، ةيبرعلا ةيسفنلا مولعلا ةكبش ةلجم ، يعماجلا

يف ةينواعتلا باعل باال حرتقم جمانرب ةيلعاف ،2002، يتفملا ديعس هللا دبع نافريب 33

يداحلا دلجملا – ةيضايرلا ةيبرتلا ةلجم ، ةسردملا لبق ام لا فطا ىدل يناودعلا كولسلا ليلقت

2002 عبارلا ددعلا – رشع

ملع بتك نيتعوسوم اهج، عوال ةقهارملا و ةلوفطلا تابارطضا ، يوسيعلا نامحرلا دبع 34

،ط1ن2000 نانبل ، توريب ، ةيعماجلا بتارلا راد ن ثيدحلا سفنلا

، يلئاعلا عامتج اال ملع يف تاسارد ، باشخلا ىفطصم 2001, داقعلا فيطللا دبع ماصع 35

رشنلا و ةعباطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد توريب

2020 ناوج 13،13:07 ثيدحت ناندع دمحم زامقلا 36

ةبتكم ، ةرهاقلا ط1، راغصلا ءانب واال ةيرس اال ةئشنتل ،1987 دمحا نيدلا يحم نيسح 37

ةيرصملا ةضهنلا

، ضايرلا (ط1) ةيصخشلا بناوج ضعبو ةيدلا ولا بيلا سا 1989 دياك ةرسيم رهاط 38

. عيزوتلا و رشنل ءافصلا ،راد نامع

يبرعلا ركفلا ،راد نامع ط1، يسفنلا الج وعلا داشر اال تايرظن اغا،1969 اردان يمهف 39

,2000م قداص ةيرسي ,د. ينيبرشلا ايركز ,2002مد. ةليل وبأ يداهلا دبع ىرشب 40

، يواعبسلا 19 ، وداج وبأ 201098 ، يواعبسلا 2002 ، يلغم 2008وبأ ، سرطب 41

1990، بيدلا 2010

نيحئاجلا و ءايوس اال ثادح اال اهكردي امك ةلماعملا بيلا سأ ، فورعملا هللا دبع 42

ةكلمملا ، ةينم اال مولعلل فيان ةعماج ، ريتسجام ةلا ،سر مؤاشتلا و لؤافتلا ب اهتق 1986عوال

. ةيدوعسلا
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قح: ال ملا ةمئاق

اال ةسردملا ريدم ديسلا ىلإ ةيبرتلا ريدم نم يناديم صبرت ءارج إل صيخرت األلو: قحلملا -

ةرادإ ةيشتفم فارشا تحت ( دمحم ةيقربو رداقلا دبع بابشو دمحم وبع (نب نم لك ةيئادتب

. جاجح يلع، يديس ةعطاقم ةيئادتب اال سرادملا

. ةمهم ليهست لجأ نم سفنلا ملع ةبعش مسق سيئر نم صيخرت : يناثلا قحلملا -

لا. ألفط ناودعلا سايقم : ثلا ثلا قحلملا -

ةلماعم بيلا سأ سايقمو ةساردلا ةنيع دارف أل ةيصخشلا تانايبلا حضوي : عبارلا قحلملا -

األم. ةروصو األب ةروص (أ)و(ب) هتروصب " ةيدلا ولا
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: يناودعلا كولسلا سايقم

ًادج ًاردان ًاردان ال يلق

ً

ًاريثك يدسجلا ناودعلا األلو: مسقلا م

. ةسردملا وأ لصفلا يف مزاليئ عم رجاشتأ 01

اليئ مزل رخآ ءيش يأ وأ لجرلا وأ ديلا ب ءاوس برضلا ىلإ عفدنا 02

لا. نماألفط يريغ تاكلتمم ريمدت لواحأ 03

. لصفلا تايوتحمب ثبعلا و بعللا يف بغرأ 04

. ةمهم تناك نإو ءايش األ ضعب قيزمتل عفدنا 05

. ةئاسإ يل اوهجوي نأ نود مزاليئ زخو وأ نعط لواحأ 06

. مهتمك وأمال مزاليئ ةعراصم ةسردملا ب غارفلا تاقوأ يف لضفأ 07

. ةينامسج ةوق الباأللق طلا عم ديلا ب ةرجاشملا لضفأ 08

. يسردملا باقعلل يضرعت مغر لصفلا تايوتحم ريمدتل عفدنا 09

. ةوقلا ب يقوقح ىلع لصحأ 10

. ةوقلا ب ةيندبلا ةءاس اإل درأ 11

األ نم اهريغ ىلع ةرحلا ةعراصملا و ةمك ال ملا ةدهاشم لضفأ

. باعل

12

. ةيندبب ةيظفللا ةءاس اإل درأ 13

. نيسردملا وأ نيفرشملا ضعبب ررضلا عاقيإب ركفأ 14

ًادج ًاردان ًاردان ال يلق

ً

ًاريثك يظفللا ناودعلا : يناثلا مسقلا م

. ةهفات بابس أل خرصأ 01

. حضاو ببس نودب لصفلا ب مزاليئ نع يتوص عفرب حيصأ 02

. نيرخ لآل دئاكم وأ عادخ ريبدت ىلإ ليمأ 03
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مز عم لماعتلا يف ةيبان وأ ةبوبحم ريغ تارابعو ظافلأ مدختسا

اليئ.

04

كلذ. قحتسي ببس نودب عيلا توصب هقهقاو كحضأ 05

. ببس نودب يل راظن األ تفلل لصفلا ب ةوقب فتهأ 06

مهل. ًايظفل تأسأ اذإ اليئ مزل راذتعا مدقأ ال 07

. ًايظفل نيفرشملا و نيسردملا ةسكاعم ىلإ مزاليئ عفدأ 08

. ةءاسإ هنم رثكأب هدرأ بوغرم ريغ ظفلب يليمز يل ءاسأ اذإ 09

الء. مزلا نم ةيرخسلا و يظفللا ريقحتلا ىلإ عوفدم انأو أدبأ 10

. ةيرخسلا دصقب ةهاكفلا و تاكنلا ضعب لوقأ 11

. نيرخ األ ءارآ نم ةيرخسلا ىلإ ليمأ 12

. ةشقانم يأ يف مزهأ نأ لهسلا نم سيل 13

. ةلوهسب ةيضايرلا باعل يفاأل ةميزهلا لبقتأ ال 14

ًادج ًاردان ًاردان ال يلق

ً

ًاريثك . ةيئادعلا : ثلا ثلا مسقلا م

. دحأ يب رعشي ال ثيحب يب نيطيحملا ب ررضلا عاقيإ لواحأ 01

. نيصخش نيب برضلا ب ةرجاشم ةيؤر دنع ةداعسلا ب رعشأ 02

. اهريغ ىلع تارماغملا و تاباصعلا و برحلا فأالم لضفأ 03

. تاناويحلا نيب ةلتاقملا ةيؤر دنع ةداعسلا ب رعشأ 04

درف. يأ ينقياض اذإ ةعرسب بضغأ 05

يب. نيطيحملا يف قثأ ال 06

. ملعلا نع الب طلا هابتنا فرص لواحأ 07

. يتافرصت لك ىلع يسفنل دقنلا و موللا هجوأ 08

. يتافرصت لك ىلع يريغل دقنلا و موللا هجوأ 09

موللا و دقنلا هيلإ ملعملا هجوو يليمز أطخأ اذإ ةداعسلا ب رعشأ 10

. ينم بلطي ام سكع لمعل ًاريثك ليمأ 11
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مزاليئ. فيخأ نأ لهسلا نم 12

. ةيسيلوبلا تارماغملا صصق ةءارق بحأ 13

يب. نيطيحلا تاداع نم قياضتأ 14

االمس

عومجملا ةيئادعلا ناودعلا ناودعلا كولسلا عاونأ

يلكلا

يظفللا يدسجلا يناودعلا

ةجردلا

فينصتل ا
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: ةيلوأ تانايب

االمس:

: نسلا

ىثنأ ركذ : سنجلا

: ةيساردلا ةنسلا

الن صفنم ناجوزتم : نيدلا ولل ةيعامتج ةلااال حلا

عماألم عماألب : ميقم تنأ نم عم لا صفن حةلااال يف

. هركذأ رخآ صخش عم

ةرس: األ دارفأ ددع

ةوخ: اال روكذ

: ثانإ

: كتوخإ نيب كبيترت

: يمأ لألب: يميلعتلا ىوتسملا

: يئادتبا

يلا: مكإ

: يوناث

: يعماج

: ةيمأ لألم: يميلعتلا ىوتسملا

يئادتبا

يلا: مكإ

: يوناث

: يعماج



CVII

: تاميلعتلا

عضن يسردملا سفنلا ملع يف رتسام ةداهش لينل ةلمكم ةركذم زاجن إل يملعلا ثحبلا راطا يف

يذلا بولس األ ةفرعمل كلذو ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ سايقل ةادأك سايقملا اذه مكديأ نيب

ةءارق ذيملتلا زيزع كنم بولطملا . ةيساردلا و ةيلئاعلا كتايح يف ( كتدلا )(و كدلا هب(و كلماعي

(و ةلماعم ىلع قبطنت ةرابعلا مامأ (X)عالةم عضوو سايقملا اذه تارابع نم ةيانعب ةرابع لك

." ًادبأ ، انايحأ ، امئاد يف:" لثمتي يذلا و يجيردتلا ملسلا اذه خالل نم ( كتدلا )و(و كدلا

مكنواعت ىلع اركشو . يملعلا ثحبلل ًاتمدخ ةباجإ نودب ةرابع يأ اوكرتت ال نا مكنم ىجريو

ًاعم.
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:األب ةروص سايقم

دبأ

ًا

ايحأ

ًان

ًامئاد تارابعلا قرلا

م

. يباقعب موقت نأ لبق يهيجوتو يحصنب يدلا و موقي 01

هعم. ةصاخلا يرومأ ةشقانم يف ةيرحلا يدلا و ينيطعي 02

. ةبعص تناك ول ىتح ةيساردلا يتابجاو ةادأ يف يدلا و ينعجشي 03

. ةساردلا يف يقوفتو يزيمت مغر يتاوخا يلثم ئطخأ امدنع ءادأ يف يدلا و ينبقاعي 04

. يلبقتسمو يتسارد صخي ناك ول ىتح يعم ثيدحلا ب يدلا و متهي ال 05

يلع. ًافوخ مزاليئ عم ةيسردم ةلحر يأ يف باهذلا نم يدلا و ينعنمي 06

يتايجاحل هلمعتسأ يننأ ملعي ناك ول ىتح صاخلا يفورصم نم يدلا و ينمرحي

. ةيسردملا

07

. ينم رثكأ يتاوخإب متهي يدلا و ىرأ نأ ينملؤي 08

يل. ًابسانم هاري امب هل طيطختلا يف يندعاسيو يلبقتسمب يدلا و متهي 09

. ينضرتعت يتلا الت كشملا لح يف يدلا و ينكراشي 10

. يحاجنو يقوفت نع عجرتأ ال يك ينعجشو يساردلا يراسم يف يدلا و ينعباتي 11

. يتاوخإ اهب لماعي يتلا اهسفن ةقيرطلا ب يدلا و ينلماعي 12

. لزنملا يف يبايغ وأ يدوجوب يدلا و ينلماعي 13

مزال عم ةساردلا ًب ال وغشم تنك ول ىتح لزنملا جراخ تنك اذإ قلقلا ب يدلا و باصي

يئ.

14

. ًاريغص تلز ام يننأ هنم اننض يتارايتخا يف يدلا و مكحتي 15

. يساردلا يقوفتو يتازاجنإ مغر يدلا و ينحدمي ال 16

. يسفنب يلكاشم لح نع زجعأ امدنع يدلا و ىلإ أجلأ 17

. يتلئاع دارفأ نيب رودت يتلا ةفداهلا تاراوحلا نم ديفتسا 18

. قوفتلا ىلع يرارصإ نم ديزي يقوفتو يحاجن ىلع يدلا و ينحدمي امدنع 19
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. ايدايح نوكي لب يل يدلا و زاحني ال يتاوخإ نيبو ينيب ةرجاشم ثدحت امدنع 20

. يدوجوب قياضتي ألهن يتيؤر ديري وال ينذبني يدلا و نأ رعشأ 21

. اهيلإ ةجاحب نكأ مل ول ىتح ءايشأ يل ءارشب يدلا و موقي 22

. اهيف افرط يننأكو ينموليو ةلكشم يأ عوقول بنذلا ب يدلا و ينبرضي 23

. اهيف يننأكو ينموليو ةلكشم يأ عوقول بنذلا ب يدلا و ينرعشي 24

. مهنم نيقوفتملا ةصاخ مهمرتحيو يئاقدصأب يدلا و متهي 25

حال. اهل دجأ امو ةلكشم لوح اراوح اريدأ امدنع يدلا و يب بجعي 26

غولبل يزيفحت لجأ نم ةساردلا يف يقوفت دنع ايادهو تآفاكم يل يدلا و يب بجعي

. ىلعأ فادهأ

27

. اننيب قرفي وال يتاوخإ عم يواستلا ب صاخلا يفورصم يدلا و ينطعي 28

. يدلا و يعم ثدحتي ام ادج يلقال 29

. بلطلا اذه ناك امهم ابلط يدلا و يل ضفري ال 30

. ةيساق ةبوقعب أطخ ألي يباكترا ىلع يدلا و ينبقاعي 31

. هيلإ يتجاح دنع ىتح يدلا و ايلع فطعي ال 32

اإلساليم. نيدلا ئدابم ىلع يل يدلا و ةيبرت موقت 33

. يسفنب ةيصخشلا يتارارق ذخأ ىلع يدلا و ينبردي 34

. يملعلا يليصحت ةدايزل ةيصصخت تارودل مامضن اال ىلع يدلا و ينعجشي 35
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:األم ةروص سايقم

دبأ

ًا

ايحأ

ًان

ًامئاد تارابعلا قرلا

م

. يباقعب موقت نأ لبق يهيجوتو يحصنب يتدلا و موقت 01

. اهعم ةصاخلا يرومأ ةشقانم يف ةيرحلا يتدلا و ينيطعت 02

. ةبعص تناك ول ىتح ةيساردلا يتابجاو ةادأ يف يتدلا و ينعجشت 03

يف يقوفتو يزيمت مغر يتاوخا يلثم ئطخأ امدنع ءادأ يف يدلا و ينبقاعت

. ةساردلا

04

. يلبقتسمو يتسارد صخي تناك ول ىتح يعم ثيدحلا ب يتدلا و متهت ال 05

يلع. ًافوخ مزاليئ عم ةيسردم ةلحر يأ يف باهذلا نم يتدلا و ينعنمت 06

يتايجاحل هلمعتسأ يننأ ملعت تناك ول ىتح صاخلا يفورصم نم يتدلا و ينمرحت

. ةيسردملا

07

. ينم رثكأ يتاوخاب متهت يتدلا و ىرأ نأ ينملؤت 08
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يل. ًابسانم هارت امب اهل طيطختلا يف يندعاستو يلبقتسمب يتدلا و متهت 09

. ينضرتعت يتلا الت كشملا لح يف يتدلا و ينكراشت 10

. يحاجنو يقوفت نع عجرتأ ال يك ينعجشتو يساردلا يراسم يف يتدلا و ينعباتت 11

. يتاوخإ اهب لماعت يتلا اهسفن ةقيرطلا ب يتدلا و ينلماعت 12

. لزنملا يف يبايغ وأ يدوجوب يتدلا و ينلماعت 13

مز عم ةساردلا ًب ال وغشم تنك ول ىتح لزنملا جراخ تنك اذإ قلقلا ب يتدلا و باصت

اليئ.

14

. ًاريغص تلز ام يننأ اهنم اننض يتارايتخا يف يتدلا و مكحتت 15

. يساردلا يقوفتو يتازاجنإ مغر يتدلا و ينحدمت ال 16

. يسفنب يلكاشم لح نع زجعأ امدنع يتدلا و ىلإ أجلأ 17

. يتلئاع دارفأ نيب رودت يتلا ةفداهلا تاراوحلا نم ديفتسا 18

. قوفتلا ىلع يرارصإ نم ديزت يقوفتو يحاجن ىلع يتدلا و ينحدمت امدنع 19

. ايدايح نوكت لب يل يتدلا و زاحني ال يتاوخإ نيبو ينيب ةرجاشم ثدحت امدنع 20

. يدوجوب قياضتت ألاهن يتيؤر ديرت وال ينذبنت يتدلا و نأ رعشأ 21

. اهيلإ ةجاحب نكأ مل ول ىتح ءايشأ يل ءارشب يتدلا و موقت 22

. اهيف افرط يننأكو ينمولتو ةلكشم يأ عوقول بنذلا ب يتدلا و ينبرضت 23

. اهيف يننأكو ينموليو ةلكشم يأ عوقول بنذلا ب يتدلا و ينرعشت 24

. مهنم نيقوفتملا ةصاخ مهمرتحيو يئاقدصأب يتدلا و متهت 25

حال. اهل دجأو ام ةلكشم لوح اراوح اريدأ امدنع يتدلا و يب بجعت 26

يزيفحت لجأ نم ةساردلا يف يقوفت دنع ايادهو تآفاكم يل يتدلا و يب بجعت

. ىلعأ فادهأ غولبل

27

. اننيب قرفت وال يتاوخإ عم يواستلا ب صاخلا يفورصم يتدلا و ينطعت 28

. يتدلا و يعم ثدحتي ام ادج يلقال 29

. بلطلا اذه ناك امهم ابلط يتدلا و يل ضفرت ال 30

. ةيساق ةبوقعب أطخ ألي يباكترا ىلع يتدلا و ينبقاعت 31

. اهيلإ يتجاح دنع ىتح يتدلا و ايلع فطعت ال 32

اإلساليم. نيدلا ئدابم ىلع يل يتدلا و ةيبرت موقي 33

. يسفنب ةيصخشلا يتارارق ذخأ ىلع يتدلا و ينبردت 34
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. يملعلا يليصحت ةدايزل ةيصصخت تارودل مامضن اال ىلع يتدلا و ينعجشت 35



CXIII

ايصوتلا

و ت

احرتقملا

ت:

. ةيرخسلا دصقب ةهاكفلا و تاكنلا ضعب لوقأ 11

. نيرخ األ ءارآ نم ةيرخسلا ىلإ ليمأ 12

. ةشقانم يأ يف مزهأ نأ لهسلا نم سيل 13

. ةلوهسب ةيضايرلا باعل يفاأل ةميزهلا لبقتأ ال 14

ًادج ًاردان ًاردان ال يلق

ً

ًاريثك . ةيئادعلا : ثلا ثلا مسقلا م

. دحأ يب رعشي ال ثيحب يب نيطيحملا ب ررضلا عاقيإ لواحأ 01

. نيصخش نيب برضلا ب ةرجاشم ةيؤر دنع ةداعسلا ب رعشأ 02

. اهريغ ىلع تارماغملا و تاباصعلا و برحلا فأالم لضفأ 03

. تاناويحلا نيب ةلتاقملا ةيؤر دنع ةداعسلا ب رعشأ 04

درف. يأ ينقياض اذإ ةعرسب بضغأ 05

يب. نيطيحملا يف قثأ ال 06

. ملعلا نع الب طلا هابتنا فرص لواحأ 07

. يتافرصت لك ىلع يسفنل دقنلا و موللا هجوأ 08

. يتافرصت لك ىلع يريغل دقنلا و موللا هجوأ 09

موللا و دقنلا هيلإ ملعملا هجوو يليمز أطخأ اذإ ةداعسلا ب رعشأ 10

. ينم بلطي ام سكع لمعل ًاريثك ليمأ 11

مزاليئ. فيخأ نأ لهسلا نم 12

. ةيسيلوبلا تارماغملا صصق ةءارق بحأ 13

يب. نيطيحلا تاداع نم قياضتأ 14



CXIV

االمس

عومجملا ةيئادعلا ناودعلا ناودعلا كولسلا عاونأ

يلكلا

يظفللا يدسجلا يناودعلا

ةجردلا

فينصتل ا

: ةيلوأ تانايب

االمس:



CXV

: نسلا

ىثنأ ركذ : سنجلا

: ةيساردلا ةنسلا

الن صفنم ناجوزتم : نيدلا ولل ةيعامتج ةلااال حلا

عماألم عماألب : ميقم تنأ نم عم لا صفن حةلااال يف

. هركذأ رخآ صخش عم

ةرس: األ دارفأ ددع

ةوخ: اال روكذ

: ثانإ

: كتوخإ نيب كبيترت

: يمأ لألب: يميلعتلا ىوتسملا

: يئادتبا

يلا: مكإ

: يوناث

: يعماج

: ةيمأ لألم: يميلعتلا ىوتسملا

يئادتبا

يلا: مكإ

: يوناث

: يعماج

: تاميلعتلا

عضن يسردملا سفنلا ملع يف رتسام ةداهش لينل ةلمكم ةركذم زاجن إل يملعلا ثحبلا راطا يف



CXVI

يذلا بولس األ ةفرعمل كلذو ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ سايقل ةادأك سايقملا اذه مكديأ نيب

ةءارق ذيملتلا زيزع كنم بولطملا . ةيساردلا و ةيلئاعلا كتايح يف ( كتدلا )(و كدلا هب(و كلماعي

(و ةلماعم ىلع قبطنت ةرابعلا مامأ (X)عالةم عضوو سايقملا اذه تارابع نم ةيانعب ةرابع لك

." ًادبأ ، انايحأ ، امئاد يف:" لثمتي يذلا و يجيردتلا ملسلا اذه خالل نم ( كتدلا )و(و كدلا

مكنواعت ىلع اركشو . يملعلا ثحبلل ًاتمدخ ةباجإ نودب ةرابع يأ اوكرتت ال نا مكنم ىجريو

ًاعم.

:األب ةروص سايقم

دبأ

ًا

ايحأ

ًان

ًامئاد تارابعلا قرلا

م
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I

. يباقعب موقت نأ لبق يهيجوتو يحصنب يدلا و موقي 01

هعم. ةصاخلا يرومأ ةشقانم يف ةيرحلا يدلا و ينيطعي 02

. ةبعص تناك ول ىتح ةيساردلا يتابجاو ةادأ يف يدلا و ينعجشي 03

. ةساردلا يف يقوفتو يزيمت مغر يتاوخا يلثم ئطخأ امدنع ءادأ يف يدلا و ينبقاعي 04

. يلبقتسمو يتسارد صخي ناك ول ىتح يعم ثيدحلا ب يدلا و متهي ال 05

يلع. ًافوخ مزاليئ عم ةيسردم ةلحر يأ يف باهذلا نم يدلا و ينعنمي 06

يتايجاحل هلمعتسأ يننأ ملعي ناك ول ىتح صاخلا يفورصم نم يدلا و ينمرحي

. ةيسردملا

07

. ينم رثكأ يتاوخإب متهي يدلا و ىرأ نأ ينملؤي 08

يل. ًابسانم هاري امب هل طيطختلا يف يندعاسيو يلبقتسمب يدلا و متهي 09

. ينضرتعت يتلا الت كشملا لح يف يدلا و ينكراشي 10

. يحاجنو يقوفت نع عجرتأ ال يك ينعجشو يساردلا يراسم يف يدلا و ينعباتي 11

. يتاوخإ اهب لماعي يتلا اهسفن ةقيرطلا ب يدلا و ينلماعي 12

. لزنملا يف يبايغ وأ يدوجوب يدلا و ينلماعي 13

مزال عم ةساردلا ًب ال وغشم تنك ول ىتح لزنملا جراخ تنك اذإ قلقلا ب يدلا و باصي

يئ.
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. ًاريغص تلز ام يننأ هنم اننض يتارايتخا يف يدلا و مكحتي 15

. يساردلا يقوفتو يتازاجنإ مغر يدلا و ينحدمي ال 16

. يسفنب يلكاشم لح نع زجعأ امدنع يدلا و ىلإ أجلأ 17

. يتلئاع دارفأ نيب رودت يتلا ةفداهلا تاراوحلا نم ديفتسا 18

. قوفتلا ىلع يرارصإ نم ديزي يقوفتو يحاجن ىلع يدلا و ينحدمي امدنع 19

. ايدايح نوكي لب يل يدلا و زاحني ال يتاوخإ نيبو ينيب ةرجاشم ثدحت امدنع 20

. يدوجوب قياضتي ألهن يتيؤر ديري وال ينذبني يدلا و نأ رعشأ 21

. اهيلإ ةجاحب نكأ مل ول ىتح ءايشأ يل ءارشب يدلا و موقي 22

. اهيف افرط يننأكو ينموليو ةلكشم يأ عوقول بنذلا ب يدلا و ينبرضي 23

. اهيف يننأكو ينموليو ةلكشم يأ عوقول بنذلا ب يدلا و ينرعشي 24

. مهنم نيقوفتملا ةصاخ مهمرتحيو يئاقدصأب يدلا و متهي 25

حال. اهل دجأ امو ةلكشم لوح اراوح اريدأ امدنع يدلا و يب بجعي 26
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II

غولبل يزيفحت لجأ نم ةساردلا يف يقوفت دنع ايادهو تآفاكم يل يدلا و يب بجعي

. ىلعأ فادهأ

27

. اننيب قرفي وال يتاوخإ عم يواستلا ب صاخلا يفورصم يدلا و ينطعي 28

. يدلا و يعم ثدحتي ام ادج يلقال 29

. بلطلا اذه ناك امهم ابلط يدلا و يل ضفري ال 30

. ةيساق ةبوقعب أطخ ألي يباكترا ىلع يدلا و ينبقاعي 31

. هيلإ يتجاح دنع ىتح يدلا و ايلع فطعي ال 32

اإلساليم. نيدلا ئدابم ىلع يل يدلا و ةيبرت موقت 33

. يسفنب ةيصخشلا يتارارق ذخأ ىلع يدلا و ينبردي 34

. يملعلا يليصحت ةدايزل ةيصصخت تارودل مامضن اال ىلع يدلا و ينعجشي 35
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:األم ةروص سايقم

دبأ

ًا

ايحأ

ًان

ًامئاد تارابعلا قرلا

م

. يباقعب موقت نأ لبق يهيجوتو يحصنب يتدلا و موقت 01

. اهعم ةصاخلا يرومأ ةشقانم يف ةيرحلا يتدلا و ينيطعت 02

. ةبعص تناك ول ىتح ةيساردلا يتابجاو ةادأ يف يتدلا و ينعجشت 03

يف يقوفتو يزيمت مغر يتاوخا يلثم ئطخأ امدنع ءادأ يف يدلا و ينبقاعت

. ةساردلا

04

. يلبقتسمو يتسارد صخي تناك ول ىتح يعم ثيدحلا ب يتدلا و متهت ال 05

يلع. ًافوخ مزاليئ عم ةيسردم ةلحر يأ يف باهذلا نم يتدلا و ينعنمت 06

يتايجاحل هلمعتسأ يننأ ملعت تناك ول ىتح صاخلا يفورصم نم يتدلا و ينمرحت

. ةيسردملا

07

. ينم رثكأ يتاوخاب متهت يتدلا و ىرأ نأ ينملؤت 08

يل. ًابسانم هارت امب اهل طيطختلا يف يندعاستو يلبقتسمب يتدلا و متهت 09

. ينضرتعت يتلا الت كشملا لح يف يتدلا و ينكراشت 10

. يحاجنو يقوفت نع عجرتأ ال يك ينعجشتو يساردلا يراسم يف يتدلا و ينعباتت 11

. يتاوخإ اهب لماعت يتلا اهسفن ةقيرطلا ب يتدلا و ينلماعت 12

. لزنملا يف يبايغ وأ يدوجوب يتدلا و ينلماعت 13

مز عم ةساردلا ًب ال وغشم تنك ول ىتح لزنملا جراخ تنك اذإ قلقلا ب يتدلا و باصت

اليئ.

14



CXX

. ًاريغص تلز ام يننأ اهنم اننض يتارايتخا يف يتدلا و مكحتت 15

. يساردلا يقوفتو يتازاجنإ مغر يتدلا و ينحدمت ال 16

. يسفنب يلكاشم لح نع زجعأ امدنع يتدلا و ىلإ أجلأ 17

. يتلئاع دارفأ نيب رودت يتلا ةفداهلا تاراوحلا نم ديفتسا 18

. قوفتلا ىلع يرارصإ نم ديزت يقوفتو يحاجن ىلع يتدلا و ينحدمت امدنع 19

. ايدايح نوكت لب يل يتدلا و زاحني ال يتاوخإ نيبو ينيب ةرجاشم ثدحت امدنع 20

. يدوجوب قياضتت ألاهن يتيؤر ديرت وال ينذبنت يتدلا و نأ رعشأ 21

. اهيلإ ةجاحب نكأ مل ول ىتح ءايشأ يل ءارشب يتدلا و موقت 22

. اهيف افرط يننأكو ينمولتو ةلكشم يأ عوقول بنذلا ب يتدلا و ينبرضت 23

. اهيف يننأكو ينموليو ةلكشم يأ عوقول بنذلا ب يتدلا و ينرعشت 24

. مهنم نيقوفتملا ةصاخ مهمرتحيو يئاقدصأب يتدلا و متهت 25

حال. اهل دجأو ام ةلكشم لوح اراوح اريدأ امدنع يتدلا و يب بجعت 26

يزيفحت لجأ نم ةساردلا يف يقوفت دنع ايادهو تآفاكم يل يتدلا و يب بجعت

. ىلعأ فادهأ غولبل

27

. اننيب قرفت وال يتاوخإ عم يواستلا ب صاخلا يفورصم يتدلا و ينطعت 28

. يتدلا و يعم ثدحتي ام ادج يلقال 29

. بلطلا اذه ناك امهم ابلط يتدلا و يل ضفرت ال 30

. ةيساق ةبوقعب أطخ ألي يباكترا ىلع يتدلا و ينبقاعت 31

. اهيلإ يتجاح دنع ىتح يتدلا و ايلع فطعت ال 32

اإلساليم. نيدلا ئدابم ىلع يل يتدلا و ةيبرت موقي 33

. يسفنب ةيصخشلا يتارارق ذخأ ىلع يتدلا و ينبردت 34

. يملعلا يليصحت ةدايزل ةيصصخت تارودل مامضن اال ىلع يتدلا و ينعجشت 35


