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درا+� (��د� �GHث 6�Eت (

    ����Iإ(�اد ا� ?"

4? (�� ا���در �����

  



  

  

  

  

  

  

��� , أ��� هللا وأ���ه ��� ���� وأ�
	� دوا���
  �������ه �� &#� و�� و%�#� إ	� ا	#��"! � �ر�� ا	'

���ك "� �#�� درو-#� "� هللا �,+��* ا	(�� 	�)"� �

&5 ا4��ذة �� : أ��روا درو-#� وط�"0 ا	��/ أ���#�
  ا8-�ا7� إ	� ا	���6! 

� ا��6ز ھ)ا ا	,+9 �ا	(�� ا	6="5 إ	� �� ����>#� 
� � ر��ل �Bال "ا	�BاA@ ا4��ذة ا	?<�! � �- "

 *<���DB- ��� درب ا	,+9 ا	� � *�>� � #� ���
 *F� ء�#H	(�� ا	ا �� ��B� ��� *+7�Iو�  

 J'�" �� 5& *	(&و ،���وإ	� &5 �� وA@ "�ه ��
  .و>+J وا	B%Bل إ	� أ��� در�Dت ا	��/

  



  

  

  

� أن ا	���� %�Bد و�(�&��� ����< 5�,� ��إ	� ا	)ي �Dد -BDBده 
-R ��ود و	8Bه �� -�PQ ھ)ا ا	� Bى �� ا	��/ أ-� ا	+#Bن 

� ���ه �� أط�ل هللا 	�Q	وا.  

 ���! وا	#?S ا	=&�! ...إ	� أ5�D � �ء ا	��F#	وح ا�	%��,! ا �	إ
�Q	ا ���ا��U ا	I,� ��� ا�4=ان إ	� أ� �7,! إ	� �� ���#
���#D  V� �� ذا&�>� ر���� هللا وأ��#�� �  .ا	+��Aة 

 ��5 إ	� ا	�D ء�� ��#� ا	+J وا	�Iق  و&5 �#إ	� �� ���
� إ	� �� &�ن د����7 	� �#�اً ,�U /��  أ�,�� �� %���F� ود����

� ?� P#�� أ� و��ض �� ا	Bرى �� ��ض ا	D���Bق ا� �,� �� �
 �� �@ &5 وأ5D ا	 �� ��� ��Dي و�Zا7<�D ت &�)ه�[+	 ��

  ا��ا�� و>�F"�ي 

�[ ، Rمإ��+�� ، �,� ا	���� ،أ�����إ	� &5 أو8د و-#�ت �
��، ا	�"� � ��+� ،�#� ،ر�� �ء،زھ�ة، د��ء، ز"#Jز، ��
��ة، ��دوس، ھ�BD، �Dاد�D ،�?�[! ،!,��8�!، ���م، وھ، 
  .���زاد ، ��رة

 �<�F"�% �� ��B و�� ذ&�"�>�B���U �� �	إ!�  .���د،�,��! ، زھ

�� أو �- �� �� إ��6ز ھ)ه ا	�)&�ة �U"إ	� &5 �� ������ J.  
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57 ���  

 ر#�د 
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�� �رور  �دث 
2007 

��1997زواج   

'��� 
و"�ة إ$ر  �دث 	�رة 
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�� ���� ا
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�ن ��ل �� �م ا��طرق إ��� ��ل ا�درا��، ����ن ��� أن ا����ت ا��� ���� 

�درا��+� ���وا (ر)� �'�داث ا�&�د�� دا�ل أ�رھم ھذه ا"�داث ا� ��ت ���ل 

وا), (/� ��ث أظ+روا (دة ا)طرا��ت ��+� ا����ر ا��/وك ا�-��, �� ��ر ���ل 

ا"�م ا����2 وا�� ���ة، وھ�� ���ت  ا� د�د �ن ا�� ��� ���ن أن ��ون رد ا�2 ل (ن

�'�داث ا�&د��� دا�ل ا"�رة �ن ا� وا�ل ا��2-رة �/�/و��ت ا�-���� (�د 

  .ا����ت ا��� درا��+�

�9ن ��ل �و)و(�� ھذا ��و��� إ��8ء ا�)وء (/6 ا�-��ب ا"�ري �-��3 

�د أ� �ده ��&� ا��/��� ا����;/� �9 ���/ف ا"�داث ا�&�د�� دا�ل ا"�رة و

  .��ظ�� -�وح �د ظ+ر ���-� ا���ل ا"�رة �9 � ����+� �3 أ9رادھ�

 



��ت                      ا�
	� ا������
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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��ام-1-2-6�  :�"��! ��  ا����


	 �� ا���� �� ���� إ�� ��دث ��ور ��� 45وا�� ���� ���2007  �وأ�


	 �� ا���� ��33 ��� ��ت، أ&�دت ا�$واج �
��ة ا�!� ���* ��()� �� ا�� ���

2008  ��� +,
-�� ��6 �� ا��5* ا4ول و�2 أ 1�+  ا0/�، ���� ھ� 2012و��ا�

� /�� و��ة وا��ه ���  ا 7,*����  �8ث /�7� وو�� �� ا��5* ا�!� ���5 :� ;�
�

2007  ��� ����  ./��ض ا�@�ط�ن 2009و�5ه ا�=ي 

7�ا�5 ���� �� ا�@�1 � ��ل وھBCرات وا��Dا�� E
� �Fل ���� &��� ����

                                                                                                                                    ./��67 ا�@��2

�ء ����
� �� ط�ف  ا4م وزو�G �65ن � *B� و��ة وا��ه ��/ ����.  


� ا4ب L�M�� و�(�6 L�& :� ���Mام أن &�28 ����و�(8F �� �6ل ا�1

� + �G ���� إ�� ��دث ��ورO�=G أ �� ا�=ي ,��P :� ���1� &�28 إ��1/.  

-�ة ا4م � ���Mام ھ�� �� ��د ا�1�-�ق إ� �C�� ث أ��ي�� Rأھ

�  .وإھ����6 و��ادث ا����ة ا��S�Bة �� أ��ة ���

��ام-1-2-7� :����� ا����


� �T-�ب ���� &� L�& U@  E��7 إ��� ���Mام أن �����VS ��� ا�1�

7�ى ا����L*  ا �L8& WC,� ا87FلB� ن�G Y� ،�
& ��
����Z����� إ0  ا0 0

�ار B
� �[
G \ظ�6 ھ=ا ا��� Y&� ط��U ا���\ �P�F �� ط�ف ا4م وزو�65 �

ا��L8,� ا��4ي وا�BS �� ا��4ة وھ=ا �2   اS0-�ابوا�7��دل، و �2 ظ�6 ھ=ا 

 *C^اب ا��7ادا�-S8� �Gا��4ة ا��� �� �,L88/� ا��Pدا و�� ��� أظ�5 �6

 .و/�ودة �� ا���28ت ا��4��



��ت                      ا�
	� ا������
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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���G �6ن /@�`  اS-�اب��G �(�6 أن ھ��ك Sا4دوار، و&�م و �� VSوا

 �BSز�� واaG �6)� و��ة ا4ب، وا�=ي  `�@/ Oوذ� ��L�,ا&�ت ا��4�� ا��Zا�

U@ا�� E
& ���P +
C^ ����4ا �
C� واVS �� ا�6[� Eا��4ي ��� أدى إ�.  

�G Eى ��4و��F4ا �
��ا�+ وا��ة �� داF* ا��4ة �2 ��Zأن ا��4اث ا� �

�Fأ ���P �6)�G زواج ا4م O�=Gو �,��P R� �1ا� R� ة ا4ب���/ + �G.  

 �� Oا4ول وذ� *�ك ا����Bف داF* ا��4ة �2 ظ�6 �� ا�1
��G أن ا�@

��ل ا�D وا �Bافوا�1* ا�!� � �� 8Fل إد��ن ا4ب  8Fل إد��ن ا��1/�C������  وار

�  .�� ا��G�d* وظ�6 �� ا�1* ا�!��8F �� Yل �5�ح ���

��ام-1-2-7��ء %$ ا����ة وا����  :��)' ا����� ��  

� �=�O ) ي.ع.ط(���C ا�,�ل أن �� �� أ����Z�2 �� /������ �� ا��17رب ا�

��Gت ا��B �1 ا��G �,� �7 + ��1* ا
@��6�C���1 &� ذ�O ا87F0ل &
E  ار� 

7�ى ا��@U  ا��4ي /�� و��ة ا4ب و�h ا4داء ا��ظ)� �gم ا���7!* �� اfھ��ل @�

 Eإ� O�=/ �17� U
�ب ا�@�� ا���ط)� G* ھ=ه ا��4اث M=ت ���� ا�,Mو i
وا�7@

  �B �1ت ا��G�
�1�&� �� ا�@� ����� ا�=ات �� 8Fل B و �F4ا �B  �&�وا 

�B� �
��G O�=Gو  U

j �� ا���� �ة ره �� ا�,D7
� �@(�� �(  .وظ

  :ا����� ا������-3- 1

  :ا�*����ت ا(و���-1-3-1

  م: ا�,+

  ر: ا��.-

  �@R �[7: ا�012

7��i :ا�526�ى ا�3را,�� Eا�@�� ا4و�  



��ت                      ا�
	� ا������
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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  /:  ا���76

  ا�@��2 ر�,� ��5&� أ^�ار: ا�����

  ��2013رس : ��ر=> ا�%3�ل إ�  ا�89�6

  01 :ا<��ث                        03:ا�@9�ر           04 :�3د ا<%�ة

  03: ا���5�-

\: ا�526�ى ا�6"����S.  

    05 :�3د ا�BC�.6ت

  :��ض ا�BC�.6ت-1-3-2

�م : ا���C�.6 ا(و� � + �G05/05/2013                 د  45:��ة  

�L�ZF4ا *�& VS�� O�=Gو ���Bا� E

��7ف &� �
 ZZF+ ھ=ه ا��,�/

28�ت ا����6 /�� Fأ E
& �ا��)@� � و��وده،و��Bو�� G@` ا�!,� �� 8Fل إط8&

�6  .ا�@��� وا���7Cن �

�م: ا���C�.6 ا������� + �G06/05/2013                د 45: ��ة  

 :�5 Eإ� ���S�6�8 إF �� �,!ا� `@� �!Gأ R&د �/�!�/ �
�G + ا��,�/

 ،�ZDdت ا����
���ت �� ط�ف ا���/� ، وأ�ا��750&�ا���
�T ا��Ga7 �� ا���

�L�ZF4ا��)@� � وا.  

�م : ا���C�.6 ا������� + �G07/05 /2013           د 45: ��ة  

Rأھ ���B� O�=G ،�,/�@ت ا����

�BP �� �Ga7 ا���� �
 ZZF+ ھ=ه ا��,�/

�ة B
� iF *!�� :S8ل وF �� ،���Bة ا��  .ا��4اث ا����6 �� �

�"Cا��ا ��C�.6م : ا��� + �G08/05/2013           د 45: ��ة  



��ت                      ا�
	� ا������
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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 *Fا���28ت دا Rل ا��4ة، أھ�� �& �!Gت أ���
�� :�1� �
ZZF+ ھ=ه ا��,�/

��Mام��رة ا�1
  .ا��4ة وھ=ا �� ا5* /

�م : ا���C�.6 ا�)���2� + �G09/05/2013          د 45: ��ة  


� ا�/�,�
� �
�C� �
���ت أ�G �& �!G + ھ=ه ا��,�/
�� :�5 �6� R�@�/,� ا��7 

�ل ��B�� ا�����R ا��4�� &�� ا54�ل ا�!8ث، ا���28ت � + �G �7ا��4ة، ا�

  .ا��4��، ا��Zا&�ت ا��4��

  :�.3=+ ا�����-1-2-3

   :ا�D��6�2�� ا�"��� ������-

�E���Fر��ة، ��� ا�R@1، أ/l ا���dة،: ا���1 ا�6Z2 ���,/ ���Bا� $�7� 

)� و&�د��)  �  .�(�6ه UL0، و�8/@

� ا���د�� و0  ���و : ,�6ت ا�����M ���G�
� + �Gي و�$��، و����� ���و ��-

� &��8ت ا�]��ض
&.  

�م /@hا��: ا<�	�ل,� E7� R
C7� 0 �Cو�، �L�,
7/  R
C7�  ���Bا�  .  

�Gم : ا���
�16 ا����� و�8G �CBم �)6��/ R
C7� ن�G �Y أ � ،�BSووا �
6�  

�
@
  .و��-,�  �&� �� وأ��Cر �7@

  :ا�.3رات ا�".���

  &�دي: ا�@�9ء

7��-�: ا�@ا�9ة�  

5�: ا��5*�ه  

5�: ا�9�5�8  



��ت                      ا�
	� ا������
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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  :��)' ا����� -


	 �� ا���� ) غ.ر(��16  ���Sة إ�Fأر/�� إ �� � �C7� �
L�& �� ;�� ���

 Eإ� Rاھ��n &� إ&��2 ا4ب �Y  ا�Z720ديا4ب ا4م، �@7�  Oوذ� :Sا�7� �5

7��i /�� ط�ده �� � Eاه ا��را�� ا�@�� ا4و��� �2در &
E ا���*، �@7M V�Pأ

  .ا���ر��

���  ا�7,L�2�Pوأ �7Fأ `-F �,ا�@��2 ر� �B�1/ �� �� ��G$ إ&�دة ا��7//

��� ��� ��G4ا. �� � ��� �� وھ�7� ���= و0د��� ھ� ط)�& Y��B
أول ^�ء �-�ق �

�، ��G أ � &�ش �� أ��ة ��� � �� ا�),� / R76� 0 ھ��ل �� ط�ف ا4ب ا�=يfا

� O�=Gإ�� ��دث ��ور و �
7�1 إ&��2 ا4ب �� ر5  R6� ص�F �C� R6��� W

 *Fدا *G�dھ��ك &��� �� ا�� + �G O�=� ���ن �� ��C وا�� �: &�� وأ��d��

 .ا��4ة

 R�*,7 �6  ا
F�1ر داdا��6ب ���6 وا� �G ن�G Y
Y��B &� ا���ر�� ��

���2 �� Oو� " :وذ� I=��� J��� س����*G��7ش J2C ��1ش �� �F دار =�

7��M5=����"  i و���� ��1ش �Cش �.�ا� E2\ &� ا��را�� �� ا�@�� ا4و���

��@
� ا��را�� و��Cاره �
d� �1�R ط�ده ��7  �6 ����/.  

�ا��ه 0 �7)�ھR �: أ�� �,� ���+ &�ة إ )0�Zت � ���-�ق �
Y��B &� أ�� R�

 ���2 �� ��a/ �� أ�� &� &728-
@�-�ة ا4ب و� �& n��  O��6 ��= زو��65 وذ��/

Y �(�6 أ �C " �6ك �� �"�و�� ھ� ����� �"�=����� " B/ 8مG �� �7رج� R�

 `�@/ Oوذ� �� �&�  �/�-T� ��6728&��8ت  ا/��7دھ�F �1i ا��4ي  7Bا�� �&

 �����ھB� M6ح ��P"C Qھ+ : "ا��@��7ة �: وا��ه وإ )0�Zت ا���C7رة �� 2

0=8Cا �3ا��P= " ا4م E
� ="��G أ^�ر إ�E &�\ �� ط�ف ا4ب &.�.� �7 �9C�P

� ا�4��ب" و=2*�7(��ن 4C�و&� &728� �: وا��ه .و&� ��` ھ=ه ا��1dرات ��6 

���2 ��  �/�-T���/ �6(Z� "�وھ=ه ا��Cاھ� را�C�C " ��5 =�1ھ�� أ�� ���� ��1ھ

0 O�=G �
& �� و�,@/�T� ن�G �� ا�!G 4ب�� ،��� �
�����  إ�E ط��,� � ��
�



��ت                      ا�
	� ا������
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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�/ R76� 0 �6� ���5�و�Gن ���aه /=ھ�ب إ�E ا���* �� أ5* 5
` ا���ل إ�6)� . إ�7

��� "M�G*��� �9 ��وح �)3م =�E����C ��C�P ا��� �Eت �F =3و "  2

� ا�=ي /�أه ��= أن �Gن ��رس �� F�7ث &� ا��B7
�-�ق � R��Lوأ��  ا�7/0ا

� &���� �Gن &��ه �� �� Eا��17/� ا4و� + �G ;dBط� ا���� �&13  ��� ،���

���ث ��� ھ�ر/� �� ا���$ل �� 2L�2�Pم &�� أ�� أ��"  ^�1ر /�  وا���� �=ھ` �

J*�"= راح ��C ���*و��� �, ���� T�15� �*U�V ���W�" :� �7
و�� ��� /�أ ر�

 �;،��Cن ��1: ا���ل ھdBط� ا����  

���� ��ا �� ^�اءه و���طGر�d7� �L�2�Pوأ.  

� ��� �R6 ) م.ر(�G O�=Gن ل �� ��G�2ء أ�Pأ `-F R6ا��^� و�� �
��� ��

7� ا�=ي �GنFل  أ�BCا� R6�� ب�d� ن�G Y� ��ا و���م �� ��$�!G ھ` &��ه=�

 $G�� �� �/ ���ن /��
�ت ا�@��2 وھ=ه ا���ة إ�7,��,� � �; وأ�dBا� Eو���7ط

�2�7Dا�@��2 ا�� �B�1/ �/(�ف ا�
* وا���7ي وا�C@� وذ�q/ O^�7اك  إ&�دة ا��7/

Fأ `-F :� أ5* ���2 �2رورات ا�]�ز �� O�2ءه وذ��Pوأ �7.  

                                                                                     :����� �XD�5 ا�BC�.6ت-1-3-3

�R إ��D7ا5� �� ا��,�/
� وا��s�8  �)�8 أن  �� 8Fل ��ر�r ا����B و��

� &�\ أ��ي ���رس ) م.ر(BS ن�Gط�ف ا4ب �� �
&  h�ِ 8لF �� Oوذ�

ا�����
� ا�����-� /���Tب، اfھ� �، ا7�f,�ر، اfھ��ل إ���S إ�E ا���� �ة �� ا�),� 

i أ��ي �
�ء /�����Zت ���� B� �� ص، �,� &�ش�F �C� E
& Rھ����و&�م 

&� ا4و�Sع ا�����h  ا��7 ���7ض ��6 وا���7!
� �� ا��1dرات و ا0�Z( fت 

�C7ھ=ا ا�� *G �
2
U ^���و��  رة /� وا���� O�=G ا���\ ا����رس & ����  �و&�وا 

�رھ�
��� ا�=ات �� 8Fل B  +61���Gت ا���8F �� ���Bل  إ
�5
� �� ا�@ ��

  .ا��6وب �� ا���$ل، ���ط� ا���Dرات، وا�@��2



��ت                      ا�
	� ا������
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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� ھ=ه ) م.ر(إذن �� وھ=ا ��= و0د��P ��ض ���ة أ��اث أ����� �2

�  ت إ�E إظ�6را��4اث أد��P ھ��)�G `&ب وا���u7Gfوا U
أ&�اض ا�,

\ �� ��ة ا�,
U  وا��17/�(D7� ���Gت ا��B� �B �1و�� ��
�6=ه ا��(�ھ� �a1 إ�E ا�@


� و��C7رة �hدي إ�E ظ6�ر أ&�اض ��� ���ة ط��Zا�* ا���
ا����Z �����7ض �

���P.  

  

 



��ض ا��	�ت، ����� و��	��� ا����	ت  ا�
	��                     ا����  
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��ام-1-1-5�  :ا�#"��! ��  ا����


� 	��� وا���� 54  ���
�  ���29 ��و�� ���  ���55، أ�� ا�م ��	�� ،���

��
�  �
�ه  28أو%د، أ#��ھ! 	��� �  ا��
' ����� ��	,  ���26 	+�* )��ه إ)  أ

�ھ�  �وھ0 ��2.ر�  ا��0ا)/ ا����.�  #-*
�ى '���6 ، 5! )�4 أ�
� ا��(  7��* ا�

�ھ� 21
�ى '��ى���، و)�4  ���22 أ��ھ�  أ
� ا�����  19'.���� و�* ا�

�ه ) م.م(
���، ا�م ���=* �  ��ض ا��)0، وا�ب ���  '�: ا�9�0ل،   أ'�د  17'

�ه  1998ا�ب ا��واج ��� 
D�0،  ��� 	�رس �* ا���� ا�-�=.� 14وأ=B7 ط@? '�

وذ�I )�� �2وث ا���	� 2009 ���  ا%=@�Hل	�.0Gن �* �9  وا�2، إ% أن �2ث 

�	����Lت ا��  �. .                                                                                        

?M  .���.N� O وا���, وإ��0, �* �9  �+�0ر) م.م( ا=


* ا�ب إ�: '���R �@�99 �6 �2 �.�� ا�LQق ).  ا�0ا��	 )  م.م(وا��ة .	�

���Lت  #�=4  �7.= Iإ=�7), وذ� *� BT��0X0ع  �0ء ������ زو�.� ، ��* �! �

�
  .ا�
��دة ).��

�ا�* دا�? ا���ة =�7 ا�ب ���  ا�9�0ل ووا��	,�=Y0ك ا��           =2L] ا�

��0 ��رق و��
� ��0 ��=[، ���  '�: ا�
\�رات، إ���X إ�: ا���وب �   أ	
  و

  .ا�
��ل 

��ام����� ا����-1-1-7�:  

 ��R���� ام�T0�.7ا� ��� ]X0	)م.م ( *� ?-
�ب 	Q^� ي�
.� )07 أ��

�	�M  �ها���ي وھ ا���`Q� ا�ب و%ء �ا��Yءة #�=4 �  ط�ف ا�ب b.2 أظ�

�.(��ا'�ت ا���	� ا�* �.���� =I��# �7 إ'�دة  �Hا� ��إ�: ط�. ���XY�( ,.(أ

�* ا��9   وا����LM'�,  ا%=@�Hلا�ب ���واج ا��� ا��ي أ��� ا�م '�: 

�ة �* ا�7.? ا�ول و�6 ظ�� .�+�0رX�2 قLQا� N.X0ا� ��d2%ل�H@=%ا  *�



��ض ا��	�ت، ����� و��	��� ا����	ت  ا�
	��                     ا����  
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 '�:) م.م(ا�-��b، وا���0ك اYد��=* �6 ظ�� �* ا�7.? ا�-�=* �  �Lل إد��ن  ا�7.?

 
�Lل ��
� وأ	  � b��-0ل 5! ا�7.? ا��ا�9.  

�� ا� �ه#
� أن ھ��' *0 ��ة ��4M 'ا�H�0)�ت ا�
��دة ��� /R0ا

* ظ? �) م.م(ا���	� �  ��G#? دا�? ا���ة، و	
9  ا�0Mل أن أ��ة  أ��ادھ�، ���45

�6 ��G.�� *��4 =0ع �  ا�LH)� وا�7
0د و#��I ���'� إ=@���* ا��H'�ت ا�'

*MRL'و.  

��ام-1-1-8��ء &% ا���	ة وا����  :��*) ا��	�� �( 

�ا'�ت دا�? ا���ة ) م.م(	
9  ا�0Mل أن ا����� e  � �'0
7
�ض ��� �6


-? �* ���ط* ا�
\�رات وا���وب �  ا�
��ل ), إ�: 4 د��
، ��I ا�0�7ح  ا�

                                                                                  .ا���0#�ت ا�0ا��	  ���� �@7�ا �, ���ه ا=@�Hلو#�ن 

Lلھ0 ���.� '  ) م.م(���0ك �و�@�d���  ���e 4�9g b.2  ,99م ا����R* ا

�ا )������  ا%=@�Hل.Q�#�ن ��0	h�  I��� �^ر��9ب ا���0#�ت ا��7=��).م.م(�5�2 

�اع ا���ي،Hا� /�Mر �  ا�����ن، و#��I �-�4 وا� وا%#�iبوذ�I �  أ�? ا�

�اع و��.�ا '  '�م ا��^I��  j ا���0#�ت ردHوا� *�ا��@�* ��? ��Mوم ��k! ا��@


0ا��� ھ�ه( ,� ]
��* �*  ا��ي 	���42 ا�B=�7 ا��� *ا��2اث ا��Hد��  ا�

,
Q2و ����ا�.                                      

��: ��I ا���0#�ت 	 ,��� *�\�ك وا���( ,����l� ,Xھ
�ل وإ2�� I��#

� ��, ����b '  ھ0	� ��	�ة ��I ھ0	� ا�* ��Mھ� �  ��اء ا��2اث وذ�I ���و�

��g�' *   .ا��Hد�� ا�

 

 

 



��ض ا��	�ت، ����� و��	��� ا����	ت  ا�
	��                     ا����  
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1 -2-���	
  :ا��	�� ا�

  :ا�,�	�	ت ا+و���-1-2-1

                                                                                                        ط: ا/.-

                                                                                                                         ي.ع: ا��01

�m=!: ا�456��                                                                                          

                                                                     D�0ا���� ا�و�: � :ا�:#6�ى ا�8را.�

                                                                                                �2رس �.�*:  ا�:;��

2
? �Lح أ).n: ا�����                                                                                        

                                                                     2013   أ��	?  :�	رA@ ا�8&�ل إ�  ا�:�=>

�ر           04: �8د ا/&�ة=Cث                             02ا�	02 :ا/�                                  

                                                                                                  01: ا�#���0

D�0: ا�:#6�ى ا�:"����                                                                                         

    05 :�8د ا�:1	EFت

  :��ض ا�:1	EFت-1-2-2

  د  45:��ة                 21/04/2013#�=4 	0م : ا�:1	��F ا+و� 

 *R�H�
? ا�' ].X0� I��#و ����ف '�: ا����� ��(�M
�4HH ھ�ه ا�

 �
( ���
�Lل إطL', '�: أ�6L.�ت ا�  � �M-ا� B�ا��@��=* و�2وده، و���و�� #


�ن �.���	� وا�9�  .ا�

���	
  د 45: ��ة                22/04/2013#�=4 	0م: ا�:1	��F ا�
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 N
����L إ���X إ�: �  � �M-ا� B�� �
-�)� د'! أ#-( ��(�M
#�=4 ا�

  .(�

�'.�، وأ	^� ا�+#� �  ا�
��0��ت �  ط�ف ا��Yا ،�.H\G0��ت ا���
ا�

*R�H�  .ا��@��=* وا�

�
�	
  د 45: ��ة           04/2013/ 23#�=4 	0م : ا�:1	��F ا�

(�M
+#� �  e�� ا�
��0��ت ا���)I��# ،�M ���	� أھ!�4HH ھ�ه ا��� �� 

�D ���.�ة  ?.-
� NXل وL�
� �* 2.�ة ا�����، �  �
  .ا��2اث ا�

�"Fا��ا ��F	1:0م : ا�	د 45: ��ة           24/04/2013#�=4   

7
N ���0��ت أ#-� '  02ل ا� ��(�M
�4HH ھ�ه ا� ?��ة، أھ! ا���6Lت دا��

�اموھ�ا �   ا���ةT0�.7ا�? )�0رة ا�.  

  د 45: ��ة          04/2013/ 25#�=4 	0م : ا�:1	��F ا�*	��6

  ' �
N ���0��ت أ#-� ��.� !� *
�M)�� ا���)�M ا��� ��
9� ��(�M
#�=4 ھ�ه ا�

� ا��.�ل ا�-Lث، ا���6Lت �' �	�ا���ة، ا�* #�=4 02ل ���	� ا�
���! ا��

�	��ا'�ت ا��Hا� ،�	�  .ا��

  :�A81- ا��	��-1-2-3

   :ا��:�6	G�� ا�"	�� ���	��-

�H����ة، : ا���5 ا�:�ر)Gا�� �

.� ا����� )�M�� ط0	��، =�.` ا�7�!، أ��

�, =d.@� و'�د	�(L�و ،/R% ه��d�.  


�'*���2 ���و ���2 و�����Q،: .:	ت ا��	��� ا���د	� و%  ا�.T ,��#0�� 4=�#و ،

/�Mت ا���L' ,.�' و���.  

�R�M.� ، و#�ن : ا/��	ل(  !�9  .  #�ن ��7و)� ��* L��b.2 ��,  ا%��Hلا�����  �
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�Iم �@�0م : ا��L# *9�	.� و����9! )�����7 ا����� وواX��b.2 ، أ=, #�ن 	

�����  .و��MQ* =0'� �� وأ��9ر �

  :ا�81رات ا�"�1��

  '�دي: ا�C=	ء

  X�.@�: ا�Cا=�ة

  �.�: ا��#,	ه

  �.�: ا�#�=�>

  :��*( ا��	�� -

� ) ي.ع.ط(
إ�0ة إ ،���4 ���X	���R�' *� O. �09=� �   15	��� �  ا��

0اه  ا�م،�� ،,��� N� �.��2 O.�	 ، و��� ا6%�Hديا�ب �.4 وا�م �

*'�
D�0 وا%�� .  

��.M�ة ا�-�=.�  ا�
2
? �Lح أ).n، ھ�ه ا� ���7( �.(��#� إ'�دة ا�� *� ,(

�? �.�� إ�: ا�	 *��6ا���ة ا�و�: )�7�� ا�
�#� b.2 #�=4 ا�
�.  

�ق إ�., Q� ء*g رة، ) ي.ع.ط(أول�.�ھ0 و��ة وا�� ا��ي #�ن إ5� �2دث ا�

�oو�.� و��ة وا��ه ��* % ��! ه �0ا��� ?
�	�M' n* و���  #�0ل و2 �6�

,�06 *� ,X�� B��( Iه وذ��M���م #�=�"، 4	L#�= �	ع �;�FE	 KF"  و��

���Q و� *� �.��6������ �N وا��ه، و)�� ��ور ��� �  و���, ��و�4 ا�م ��! �

 ?�M�6 ).��
� #�=4 �.�ة  وا=M?ذ�I ) ي.ع.ط(	L�� و زو��� ,��� N� O.���

����	b '  و��ة زوج ا�م ��M #�ن ����M ), ) ي.ع.ط(����	b  ا=M?5!  وط�.�.�

�ه )
-�)� ا�ب �* �06,��=��N ��4 �	ت و��N �	ع �	���8ش =� �,�I " و	���

���F	1A 8���".  
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و'  ا��را�� �60` '��� �* ا���� ا�و�: �D�0 #�ن #-.�ا ا���ب ���� 

�س ���NA�� � O و� ")��B اYھ
�ل �  ط�ف ا���ة �A �� ش	5�

L#A��	�"��(و  ,.� ,�#, ���را�� ��0, ���
? �* ا����، �� 0	� *^M�d! و6�.  

���� '�., #��I #�=4 %  و' Q.�( �.
� �(�Q^
��( ��@eو ,�+( ,6L'

,�� ���G� أي رد ��? ��7ه زو��� '���� 	�d�.  

7
? ا���0#�ت ا�* 	0Mم )���  ' b	���� ق�Q� !5 ,�06 *� Iوذ�"  �A8� 	أ�

�.  �* �U �= ",�06ء �,	ت �Fا �>ط�، ���ب،�*�ن�NA8F د&	ن �V  "و'  ا�

�F	ص� ��	:H "أ  � ,6��Lل �  � ,�� �(��� '  ا���M� O.G #�=4 أول �7

���, ا��ي #�ن 	��ط,، و�6 �2ث ذ�( I�� �7gر �N زوج ا�م.   

�ق ����	�e  ' b	M, ا��ي ��0* إ5� �2دث ��ور Q� !5 " �( 0=ن ر	=

�X� �#F���B و	�� :M�d! "ط��X	ة �	 ,#�ھ�ه ا���د�5 أ5�ت �., #-.�ا و�

 N� ا�460 �* و�2ه I��#0ره )����م، و�gع���  .ذ#�	�ت و��ة وا��ه و��ه ا�

�( Y��� 8"1� ��8H	 Y�F  "و'  رأي أ���, =�0 ��0#���� ا��7=�� 

  "�	�>��L ��� �� �	�	 �1"8 �>�] و���1ش F>اف

  :����� �#	G\ ا�:1	EFت-1-2-4

�ا�,�!  �  �Lل ��ر	p ا����� و��\�  ا�
�M)�� وا�
2L= �d2L] أن  ا�


-�� �*  )ي.ع.ط(
	��=* ��� ط@�0, #�ن '��X ���	� �  ا��2اث ا��Hد�� ا�

و��ة ا�ب وزواج ا�م و�\�., '�., و#��I و��ة ا��7 ا��ي #�ن )������ �, ���ا '�ط@.� 

�0, ���	� �  ا���0#�ت 	 ,�ة '�.,، ���Q.�و#��I إھ
�ل ا�م �, و���و�� ا�

��6 و ���ط* ا��O.G  وا���وب �  ا�
��ل و2
? �Lح �ا��7=�� �  �Lل ا�

�د ��? �X ا�
��=�ة �I�� 4=�9 ا���0#�ت ���7, �0ا��� ا��#�	�ت # Iوذ� n.(أ

�.��Hا�                                                                                               .  
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�iب)�� ا��H�� )�� و��ة �e	M, ا�
���M  أ'�اض ��'�., #
� ظ��ت #%�( 

 I��#ا��0م، و *� ?#�G� :إ� ���Xن إ��عوا����ذ#�	�ت و��ة وا��ه و��ه،  ا�

                                                                                                 .ا�G*ء ا��ي ���, 	��? �* ���2 �2اد

=2L] ا�m.�ب ا��ور ا��0ي و#��T I.�ب ا����Q ا�)0	� وا�G�0ر )�Yھ
�ل 

 I��(و  ������ L2  9	 !� ا��7ة *� ?-

 وا���� X` إ�: ذ�I أن ا���	? ا��0ي ا�

 N.X0ا

�ر	��@�Mان ��-أدى ), ����b '  )�اR? ���0 ا�0�7ح L2 ������ ����  ا%�

,��=���  �.  

  

  

 



 1

 :Eco-mapا��ا��  ا	�������� 
 : ���ه���� وا����ا����

إلى تلك األداة التي يمكن من خاللها وصف عالقة العميل  1تشير الخريطة اإليكولوجية  
وتكـون . باألنساق األخرى في البيئة المحيطة به، وتفاعله معها، وتأثيرهـا فيـه) األسرة -الفرد(

االجتماعي برسـمها وبمشـاركة مـن العميـل بعـد أن  عبارة عن رسوم توضيحية، يقوم األخصائي
يكون قد جمع معلومات كافية عن عالقة العميل بالبيئة المحيطة لتوضيح شكل واتجـاه عالقتـه 

   (Ruch, 1993: 17; Internet,  2006: (11)).باألنساق التي يتفاعل معها

ن خـالل عالقاتهـا وأول من قدم الخريطة اإليكولوجيـة كـأداة تسـتخدم لتقـدير الحـاالت مـ  
الوصـول لتشـخيص فاعـل معهـا بمـا يسـاعد بعـد ذلـك فـي وارتباطها بمحيطها واألنسـاق التـي تت

ــــان هارتمــــان  ــــة ك ــــد لمشــــكالت عمــــالء الخدمــــة االجتماعي م 1978عــــام  Hartmanوتحدي
(Zastrow, 2003: 179) . وتعد الخرائط اإليكولوجية من أدوات الممارسين الرئيسـية التـي

، بعد أن احتل (Mattaini, 1993: 17)دهم في فهم عالقات العمالء ببيئاتهم طوروها لتساع
حيث إنها . االتجاه اإليكولوجي مكانة بارزة في توجيه الممارسين في محيط الخدمة االجتماعية

إحدى ثمرات تبني التوجه اإليكولوجي في الممارسة، وبالتـالي هـي مـن األدوات التـي اسـتحدثها 
وقد انتقلت بعد ذلك من مهنـة الخدمـة االجتماعيـة لمهـن . االجتماعية متخصصون في الخدمة

وتخصصــات أخــرى اســتعانوا بهــا فــي توضــيح عالقــات األفــراد والجماعــات واألســر باألنســاق 
المحيطــة بهــم مــن خــالل عمليــات التفاعــل المســتمرة فيمــا بينهــا ســواء كانــت هــذه التفــاعالت 

األوليــة ورســم الشــكل األولــي، يــتم خــالل خطــوات  فبعــد تجميــع المعلومــات. إيجابيــة أو ســلبية
التدخل المهني إجراء تعديالت عليها بناًء على التغييرات التي تحـدث فـي عالقـات العميـل، ممـا 

 ,Ruchُيمكن من توضيح مدى التطـور الـذي حـدث فـي وضـع العميـل وفـي ظروفـه المحيطـة 

1993: 17; Hartman & Laird, 1983: 157).(  
  

ــد    ــدير وتشــخيص أوضــاع ويمكــن تحدي ــي تق ــأداة ف ــة ك اســتخدامات الخــرائط اإليكولوجي
  :  العمالء على النحو التالي

فــي ). أفــراد أو أســر(تســاعد علــى تنظــيم وتســجيل الكثيــر مــن المعلومــات عــن العمــالء  .1
  ).NCFCRP, 1994 (شكل رسم توضيحي يختصر الكثير من العبارات 

 ,Mattainiببيئته االجتماعية ) أو أسرة فرد(تساعد على تقدير وتحديد عالقة العميل  .2

1993: 17).( 
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تساعد على تحديد مصـادر الـدعم اإليجابيـة فـي البيئـة المحيطـة التـي يمكـن االسـتفادة  .3
ــل  ، وكــذلك المصــادر التــي أدت لحــدوث )فــرد أو أســرة(منهــا فــي تحســين وضــع العمي

 ).(Mattaini, 1993: 18المشاكل 

علـــى التغييــرات الحاصــلة، ممــا يجعــل كــًال مـــن  يمكــن تعــديلها أكثــر مــن مــرة، بنــاءً   .4
على إطـالع علـى التغييـرات الحاصـلة فـي ) فرد أو أسرة(األخصائي االجتماعي والعميل 

 ).305: 1985الخالق،  عبد(العالقة بكل نسق من األنساق التي يتعامل معها 

التـي ) فـرد أو أسـرة(تساعد على تحديد المصـادر واألنسـاق الداعمـة المحيطـة بالعميـل  .5
 ).NCFCRP, 1994 (يمكن االستعانة بها في حل مشكلة العميل 

تساعد على إيجاد لغـة مشـتركة بـين الممارسـين المهنيـين لمهنـة الخدمـة االجتماعيـة،  .6
فمن خالل الرموز والخطوط التي تربط بينها يمكن فهم الكثير من الحقائق والمعلومـات 

 . عن العمالء

  
  :�����ت ا����� ا	��������

تشمل الخريطة االيكولوجية العديد من الرموز التي تشـير ألشـياء محـددة، بحيـث تمثـل 
تلــك الرمــوز لغــة مشــتركة بــين الممارســين المهنيــين، فمــثًال يشــار للــذكر برمــز مربــع، واألنثــى 
بدائرة، أما العالقات فتكون عبـارة عـن خطـوط متصـلة أو متقطعـة حيـث تشـير المتصـلة لعالقـة 

أيضـًا هنـاك أسـهم توضـح . (Internet, 2006: (12))متقطعـة لعالقـة سـلبية جيـدة، بينمـا ال
فـي ) األسـرة(اتجاه العالقة المتبادلة بين األنساق المختلفة، ويتم في العادة وضع نسق العميل 

المنتصــف فــي داخــل دائــرة حيــث تمثــل حــدود النســق، ويوضــح العالقــات داخــل األســرة، ويحــيط 
اق األخرى التي تـؤثر فـي نسـق العميـل ويحـاط كـل نسـق بـدائرة بنسق العميل سلسلة من األنس

بعــــض تلــــك الرمــــوز المســــتخدمة لرســــم الخــــرائط  )2(تمثــــل حــــدوده، ويوضــــح الشــــكل رقــــم 
  Garvin & Seabury, 1984: 1)اإليكولوجية
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��5ل ��12�3 #0/ ا����ام أداة ا����ـ� ا	�������ـ� 

1 ���2 و�:��9 و'8 ا�) 7ء;:  
 

 ��� ر��3(( 
 �اد أ��A، و?�<�$�ق ) أ> �(��'& 7#�� ا�) �;B?

���C ا� A�D�? 1; ىF>ا 

  
  

  
  

  
  
  
  

بزوجتـه ) أحمـد(يوضح الشكل اإليكولوجي السابق، أن هناك مشـاكل فـي عالقـة الـزوج 
، بينما عالقتهما بأطفالهما قوية، كمـا أن عالقـة أحمـد بـالجيران ضـعيفة، وكـذلك عالقتـه )منى(

أحمـد مـع زمالئـه فـي مع أهل الزوجة، وهناك عالقة إيجابية متبادلة مع األهل، كما أن عالقـة 
  .العمل إيجابية ومتبادلة

  

 الجيران 

أهـــــــــــــــــــــل 
 الزوجة 

  )الزوج(أحمد 
35 ��� 

ــــــــــــــــــــــــى  من
  )زوجة(

 سنة 33

  ) ابن(عمر 
 سنوات 5 

  )ابنه(ساره  
  سنوات 7

زمالء 
 العمل 

 أهل الزوج
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فعالقتها مع زوجها فيها مشـاكل، بينمـا عالقتهـا قويـة مـع أطفالهـا، ) منى(أما الزوجة   
ومــع أهلهــا، وعالقتهــا مــع جيرانهــا إيجابيــة ومتبادلــة، فيتضــح مــن خــالل الشــكل الســابق، أن 

  . في عالقته الزوجية) أحمد(المشكلة األساسية للعميل 
  

G���������	ا �ا� :ا�� و#��ب ا��
كــأي أداة مــن األدوات المســتخدمة فــي عمليــات الممارســة فــي الوقــت الــذي تكــون لهــا   

مميزات، يكون هناك بعض نواحي القصور، وتتميز الخرائط اإليكولوجية بعدد من المزايـا ومنهـا 
  :ما يلي
جتماعية، حيـث إن تساعد على إيجاد لغة مشتركة بين الممارسين المهنيين للخدمة اال .1

ما تشير له معاني الرموز واألشكال قد ال تعني الكثير لغير المختصين، ولكن من لديـة 
 .دراية بمعانيها تساعده على فهم وضع العميل في بيئته

تساعد على إيجاد فهم أكبر وأعمق ألوضاع العمـالء، حيـث إن التعبيـر الشـكلي يعطـي  .2
 ).(NCFCRP, 1994ن التعبير اللفظي معاني ثابتة وموضوعية ومؤثرة، أكثر م

سهولة استخدامها وتوظيفها، فهي ال تحتاج أكثر من ورقة وقلم مرسم للرسم، ومعرفة  .3
  ).(NCFCRP, 1994  من األخصائي االجتماعي بمعاني األشكال والرموز

تساعد على اختصار الكثير من العبارات والشرح التفصيلي، ألوضـاع العمـالء، فبمجـرد  .4
 & Hartman)لى الشكل التوضيحي يمكن فهم الكثير عن مشكلة العميل االطالع ع

Laird, 1983: 161). 

تساعد في عملية اإلشراف والمتابعة فيمكن من خـالل تلـك األشـكال التوضـيحية معرفـة  .5
كـــم المعلومـــات والمجهـــودات التـــي بـــذلها األخصـــائي االجتمـــاعي فـــي دراســـة وتقـــدير 

 .وتشخيص وضع عمالئه

ل الحالة للعمل مع أخصائي اجتماعي آخـر، يمكـن لـه مـن خـالل الشـكل في حالة تحوي .6
التوضيحي أن يعرف الكثير عن وضع العميل، مما يختصـر الوقـت والجهـد بالنسـبة لـه 

NCFCRP, 1994).( 

التغييرات التي تحصل علـى الشـكل التوضـيحي وبـاألخص مـا يتعلـق بالعالقـات، يوضـح  .7
بمثابـة أداة لتقـويم فاعليـة التـدخل المهنـي،  مدى نجاح عملية التدخل المهنـي، فتكـون

وباألخص عند عمل المقارنات بين األشكال المختلفة للعميل نفسه خالل مراحل التدخل 
  .(Hartman & Laird, 1983: 163)المهني 

 
  



 6

  :عيوب الخرائط اإليكولوجية فهي    
نظريــة األنســاق يـرتبط اســتخدام الخــرائط اإليكولوجيـة باســتخدام التوجــه اإليكولـوجي أو  .1

العامـة، حيـث إنهـا تســاعد علـى فهـم عالقــة نسـق العميـل باألنســاق األخـرى فـي بيئتــه 
وبالتالي تساعد على تحديد الخلل، ولكن ال تساعد على تقديم . المحيطة وتفاعله معها

  .تفسير ألسبابه، وال تنبؤات للوضع في المستقبل
الحاضــر، بينمــا ال تســاعد فــي إنهــا تســاعد فــي توضــيح العالقــات القائمــة فــي الوقــت  .2

 .توضيح أسباب اضطراب العالقات

  
ام��"�Iا� Genogram:  

 :��ه���� و���ره�
عنـد العمـل مـع األدوات التـي تـم تصـميمها للتقـدير إحـدى الوسـائل أو  2يعد الجينـوجرام  

األســر، أو عنــد العمــل مــع مشــكالت األفــراد الناتجــة عــن مشــكالت أســرية وتتطلــب التــدخل مــع 
 & Guerinوقــد قــدمها ألول مــرة كــل مــن جــورين وبيندجســت . ة لمواجهــة المشــكلةاألســر 

Pendagest  ــام ــي الع ــم طورهــا . (Nichols & Schwartz, 1998:173)م 1976ف ث
م، وهذه األداة هي نتاج لتبني كل من االتجاه النسقي والمدخل اإليكولوجي 1978هارتمان عام 

حيـث إن الجينـوجرام تحـاول . (Ruch, 1993: 269) واالتجاه التحليلي في الممارسة المهنيـة
أن تقدم وصف الشكل الـداخلي لألسـرة وأعضـائها وطبيعـة االرتبـاط بـين األفـراد الـذين يعيشـون 
داخـــل محـــدداتها، واألســـر المرتبطـــة بهـــا خـــالل جيـــل أو أكثـــر مـــن األجيـــال مـــن خـــالل شـــكل 

diagram  ؛ 303: 2005ســـليمان وآخـــرون، (يشـــبه شـــكل شـــجرة العائلـــة(Mattaini, 

1993: 13; Zastrow, 2003: 180 . فهي تساعد في التعرف على تاريخ العميل سواء كان
 :Mattaini, 1993) ا، وتفاعله مع أعضاء أسـرته ومـع األنسـاق المـرتبط بهـ)فرد أو أسرة(

13-14; NCFCRP, 1994) .    
فبعـد االنتهـاء مـن رسـم الجينـوجرام يسـتطيع كـل فـرد مـن أفـراد األسـرة أن يتعـرف علــى   

وضــعه فــي األســرة وشــكل عالقاتــه وتفاعالتــه الديناميــة مــن خــالل مجموعــة العالقــات الداخليــة 
ــل لثالثــة أجيــال  ــات مــع أفــراد األســر القريبــة مــن جي ــراد األســرة الواحــدة والعالق ــي تــربط أف الت

  . (Ruch, 1993: 270-271)سابقة
 

ام��"�Iا����ا��ت ا�: 
 ):NCFCRP, 1994(هناك عدة استخدامات للجينوجرام يمكن تحديدها في التالي 
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  .لتحديد ووصف شبكة العالقات األسرية التي يرتبط بها العميل واألسرة ككل .1
فـرد أو (التـي يمكـن االسـتعانة بهـا فـي دعـم العميـل . لتحديد األنساق األسـرية القرابيـة .2

 ).رةأس

 .لوصف وتحديد التاريخ التطوري لألفراد واألسر .3

 .لتحديد بناء وشكل العالقات الحالية لألسرة .4

لمســاعدة العمــالء أفــرادًا وأســرًا علــى فهــم أوضــاعهم وتفــاعالتهم فــي شــبكة العالقــات  .5
 .االجتماعية

  
ام��"�Iا� J�"#ت و�����: 

ــاك العديــد مــن الرمــوز واألشــكال والخطــوط التــي مــن خال    ــن تصــميم شــكل هن لهــا يمك
وجرام مـن نـولكل شكل من األشكال معنى محـدد، ويتكـون الجي) فرد أو أسرة(للعميل الجينوجرام 

  :العناصر التالية
 

 ًLأو : ��G�   symbols:ا<���ل ا�
في بداية ظهـور الجينـوجرام كـان هنـاك عـدد محـدود مـن األشـكال الرمزيـة التـي تصـف 

مــع تطــور اســتخدام الجينــوجرام وتعــدد اســتخداماته فــي العميــل مــن حيــث الجــنس، والوضــع، و 
تقــدير ووصــف الحــاالت تــم إضــافة رمــوز إضــافية كثيــرة يشــير كــل منهــا لوضــع محــدد للعميــل 

   بعـض الرمـوز المسـتخدمة عـادة فـي الجينـوجرام لوصـف العمـالء ) 4(ويوضـح الشـكل رقـم 

(13)) :(Mattaini, 1993 :14; Internet, 2006.  
 

 ً����M :7(ا�����ت ا<� family relationships:  
يــتم وصـــف العالقـــات األســـرية مـــن خـــالل أشــكال متعـــددة مـــن الخطـــوط، ومـــع تطـــور 
استخدام الجينوجرام زاد عدد أشكال الخطـوط التـي تصـف العديـد مـن أشـكال العالقـات األسـرية، 

ويوضـح  مـن أشـكال الخطـوط التـي تصـف العالقـات األسـريةشـكًال ) 22(وهناك اآلن ما يقـارب 
 ,Internet)بعض أشكال خطوط العالقات األسرية المستخدمة في الجينوجرام ) 5(الشكل رقم 

2006: (13)) .  
  

 ً�5��M :��NO�(ت ا���  :emotional relationships ا�)7
باإلضافة للخطوط واألشكال التي تصف العالقات األسـرية، هنـاك أيضـًا خطـوط وأشـكال   

لعاطفية التي تربط بـين فـرد أو أكثـر مـن األفـراد سـواء كـانوا مـن تم تصميمها لتصف العالقات ا
األســرة أو األصــدقاء أو الــزمالء ونحوهــا مــن العالقــات التــي تكــون بــين األفــراد، فهنــاك أشــكال 
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لوصف العالقة المستمرة، والعالقة المقطوعة، والعالقـة الضـعيفة، والعالقـة التـي فيهـا خالفـات، 
) 23(وهناك ما يقارب . نف بين الطرفين، أومن أحدهما ضد اآلخروالعالقات التي يكون فيها ع

شــكًال مــن الخطــوط التــي تصــف أنواعــًا مختلفــة مــن العالقــات العاطفيــة التــي تــربط بــين األفــراد 
العالقــات العاطفيــة المســتخدمة فــي الجينــواجرام خطــوط بعــض أشــكال ) 6(ويوضــح الشــكل رقــم 

(Mattaini, 1993: 14, Internet,2006: (13)).  
  

  ��� ر��4(( 
ام           ��"�Iر��ز ا� P(? &'�� 

 

  
 
   
  
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 

 ��� ر��5(( 
   �� ��'& ?)P أ���ل ��Fط ا�)7��ت ا<�
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  عالقة زواجية مستمرةــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
   انفصالـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

  طالقـــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ترمل لوفاة أحد الزوجينـــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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 )سـعد(والمتزوجـة مـن ) هـدى(يوضح الشكل السـابق العالقـات األسـرية ألسـرة العميلـة 

، وهـي وحيـدة والـديها، انفصـلت عـن زوجهـا )نوف سنتان(و ) سنوات 6فيصل (ولديها طفالن 
بسـبب خالفــات مسـتمرة، الهتمامــه الزائـد بوالدتــه وأختـه، حيــث ال يوجـد أحــد يعتنـي بهــم غيــره، 

  .ولرغبته في انتقالهم للعيش معه، حدث بينهما خالف وانفصلت عنه
ام��"�Iا�� و#��ب ا�G�: 

 Iا�� ا�Gام���"� : 

 .إنه وسيلة توضيحية تساعد على تنظيم وتسجيل الوضع الحالي للعميل .1

تساعد على إيجاد لغة مشتركة بين الممارسين المهنيين للخدمة االجتماعية، حيـث إن  .2
ما تشير له معاني الرموز واألشـكال قـد ال تعنـي الكثيـر لغيـر المتخصصـين، ولكـن مـن 

 .فهم وضع العميل في بيئتهلدية دراية بمعانيها فستساعده على 

تساعد على إيجاد فهم أكبر وأعمق ألوضاع العمالء، حيث إن التعبير الشـكلي يعطـي   .3
  .معاني ثابتة وموضوعية ومؤثرة، أكثر من التعبير اللفظي

على المشـاركة فـي عمليـة ) فرد أو أسرة(يساعد كل من األخصائي االجتماعي والعميل  .4
 .(NCFCRP, 1994)التدخل المهني 

حيــث يمكــن إجــراء . إنــه وســيلة تقويميــة خــالل كــل خطــوة مــن خطــوات التــدخل المهنــي .5
وبالتـالي يمكـن التعـرف . تعديالت علـى شـكل الجينـوجرام بنـاًء علـى التغييـرات الحاصـلة

على مدى نجاح عملية التدخل المهني، مـن خـالل التغييـر اإليجـابي فـي وضـع العميـل 
 .(NCFCRP, 1994)وعالقاته االجتماعية 

يساعد العمالء في التعرف على وضعهم من خـالل شـبكة العالقـات االجتماعيـة، وعلـى  .6
مشـاعرهم تجــاه اآلخــرين، وذلــك بحــد ذاتــه أســلوب يســاعد علــى إدراك الوضــع ومــن ثــم 

 .(NCFCRP, 1994)محاولة التغيير 

  
  
  

ام��"�Iب ا���#: 

نظريــة األنســاق العامــة،   يــرتبط اســتخدام الجينــوجرام باســتخدام التوجــه اإليكولــوجي أو .  1
حيث إنها تساعد على فهم عالقـة نسـق العميـل باألنسـاق األخـرى فـي بيئتـه المحيطـة 

وجـزء مـن تـاريخ الحالـة، وهـذا قـد يسـاعد علـى تحديـد الخلـل، ولكـن ال . وتفاعله معها
  .يساعد في تقديم تفسير ألسبابه، وال تنبؤات للوضع في المستقبل



 12

م يتوقـف علـى مـدى المعلومـات التـي تـم تجميعهـا والحصـول إن مدى وضوح الجينوجرا. 2
عليها، فإذا كانـت صـادقة وصـحيحة فسـيعطي تصـور واقعـي لوضـع العميـل، ولكـن إذا 

  .كانت هناك معلومات خاطئة فلن يعكس الواقع كما هو
إنـه يســاعد علــى تقــديم تصــور كامــل لوضـع العميــل، وتقــدير مشــكلته، ولكــن ال يســاعد . 3

شـخيص الكامـل لمشـكلة العميـل، إذ إن عمليـة التشـخيص لهـا متطلبـات على تقـديم الت
  .وتتم وفق خطوات محددة

  
 




"ا	��� ا�ول                                                            ��� "ا	���
 ا	
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  :����د

 �وة �	�رق �ظ�م �����  ا#"داثو��ر� � و��ون ھذه  ا����ن����ر ا��د� ا�����

�ل ���ر و$�ر ��و�� و&� ا���د� وا��- �,�ل ا�&	ص  �نا���	�رج �ط�ق 	�رات �ؤ��
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  .�;��رھ�ا����-&	ص و: ���ط�9 ا��8 ب 0 ��6 و0 1  #ي	�رج �ط�ق ا��"�ل  ��6أ

ا�<وء 0ن �	� ف  إ��2ءل ھذا ا���ل و��"�ول �ن 	>

� وا��-. ا�واردةوا���رورا�وا�������ز��ت ا������  وا:<طرا��ت ا����ھ��� ون �0دة �ر��ط

� ا����ر<�ن ��د��ت ���0  Aراد�#��� ��"�ول ا��راح ا��را��,��ت � ���ل ����د� ا�����

��ن �و�60 و�ط�6 ����راھق ��6�.  

I. ا��د��:  

ر�ف ا��د�� -1�:  

 ا��و����  ا#� -ا����1 � � �د� ھو ا�� ��trouma  رر  أووا��- ���- ,رح>

�"�دث 	�ر,-  ا#�ر�- ا��دا� A- ا�طب وا�,را" ����- ا��	د�� ا����ف 0 1 ا��<و�

)   .ذا ا�"�دث 0 1 ا�,�م و0 1 وظ����ھ أ�<�و����6 ���- ...)  إ���–<ر�

   إ����تا:ھ�زاز ا����B 0ن  أو,رح ا�,�م  إ��1&�ر ا��د�/,���  أ��0ل�ن  ا��داء,�د�

  (www.arabfoot.ne :2013 ,16 :00).و�وع "�دث أوا���ف 

  :ا��د�� ا������ - 2

ر����-2-1�:  

"دث A- "��ة ا��رد ��"دد  أ��6" �ل ا����- 0 1 ���ر�6A ��,م ا���ط "�ت 0 م ا�

ز ا�ذي �,د ا�&	ص �A� وا:��,�� ا��>/� "���� ��� ���ر ا���ظ�م ا����- �ن ا��,�&د�� و

ن ا���"� ا:����د� ���ض �ن ا��د� � دا/� �و�دة � �رض و���ف وآ��را<طرا��ت 
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 �ط�� ا�&	ص 0 1 ا:"���لا������� ���ء�� A- ا���طرة و������.��رات ��ون ��رط� 

  )1985،300:�و���������ش(.ات��را�0 1 ھذه 

رف ا�طب ا������ : و���  ا#و�1ھ- �,ر� $�ر ��و�� ا��- ���ط�9 ا��رد �و���6 � وھ 

�و�د �د�� ا����ب ا����1  ا: ��د �دة 2Aد ����� ���2 ق ا�ذي أ��رھ����ق �ن 

��دا���م �ذ���(.ا��د�:2009،04(  

����� �����رف ا���ظ�� ا��w h o)(:�6�;�  �و�ف <�$ط ,دا  أو�"�د�  ��;	رةا��,��

 �رب ���- ��ل �ن ���رض ��6 �ن ��ل ��ر� �ن  أوذات ط��� �6د�د� -A ب��� ��ر��

�روة (. A- "�دث ��0ف آ	رأوآ	ر�ن�&�ھدة �وت  آو"�د� 	ط�رة  ا�����;و��9 

 )2009،04: �$رض"�!

ا��-  أ,زاءا#��$��ب ا��,دة A-  أ���A�6رف ا��د�ا����� Bergeret »  1 0 »��أ

 أوا��- : �ط�ق �واء ���ت �ن ��در دا	 -  ا���رات�وا,� �را�م  أن���8- 

 .(j.Bergert : 1982,236)	�ر,-

ا��د� ا����� ھ- �ل "�دث �6دد ا��رد  أن�����B  آنو�ن 	>ل ھذه ا����ر�����ن 

�ل ���,G و$�ر ��و�2��A ،9د ا��رد �A� ��ظم &��������ا�"�دث ���A,�ب  ��وا,6 ھذا إ�

��6د�د ا�ذات ��� �ؤ�ر 0 1 ا��وازن ا����- �دى ا�&	ص، �A,� � 0ر< وا�"�������,ز 

  .ا�,�د� ا��- �ؤ�ر 0 1 "���� ا�	�� وا�����ن ا:<طرا��ت ا����� و��,�و0

    :ا������ ���د�� ا����ذج- 3

  :ا������و'��ت ا��ظر ا����رة ���د�� -1- 3

  : » Freud «و'�� �ظرا������ �ن  ���د�ا-1-1- 3

 I ا��" �ل ا����- "�ث ظ6ر ا���ط  ,وھر� A- �ظر����� �"�ل ��6وم ا��د� ا�����

 -A ���ب درا��ت "ل ا�����6ر�� و�د ��ز  أ���0���ذ ا��دا� -A« Freud » -ا�� ��ن ا��د�

 إ�1ا�دا	 - ا����B 0ن ا�&	ص ���ب "�دث �� و��ن ا��د� ا����� ا��- �&�ر  إ��J#�ر�&�ر 
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 �,ر� � 2 ق A- "��ة  أولا�"�دث ا�	�ر,- ا�ذي ���ب ا��رد، 2Aد ا��0ر �د� و:دة �����

 ا��0#ا�� ���رف ��ل و��A� �6ذه ���ول ا����ب ا��د�- �ل  إ��1م �0د Aرو�د ا�����

���د ("� ا��راع ا����- ا�ط�و�-دو�� و��ردت A 1 0ر< ا��0#�2د &ذت ھذه "2�Aول

���  )1991،24:ا��د ا����

  :���ب ا�����ز �����6 �����و�A ��6- ��� - أ������نو�د ���و��6 �ن زاو���ن 

  :د������ �ظر و'��-أ

�ون دا/�� ,��� و���B  أن« �A« Freudرضا � وھذا �و,ود "د��ن  ا�$راءا��د� ا�����

,��- �ن  إ�LJ$راءا�ذي ���1 ��&6د ا�8وا�  ا#ول���رض ا�ط�ل A- ا��&6د  ا#�Kذ0 1 

ا��&6د ا����- ���د  �;�-,���  و��د ا�� وغ  ا�$راءإ��رة�و�د �0ده ھذا  أن��ل ا�را&د �دون 

�ون 0د�م  أن�ا����ت ا��را�ط�  إ"دى�ن 	>ل  ا#ولظ�ھر�� �- �و�ض ا��&6د  ا#ھ��

0 1  -ا�,��� ا��- �ط8 ا���رةھ- ا��- �ط ق �A<� �ن  ا#ول����6 و������- ذ�رى ا��&6د 

، و� 0� Aو,6 ا��ظر د����� � �د� ا#ولا��&6د « Freud »و�د ���ھ�  ا#��د�0�Aت 

 I>و� ا�����ل ���6  أھ������ا�"�دث  �;�-:  إذا���ر�N ا����- � �رد A- "دوث ا��د� و

 A-  ��0دة 0ذراء �ل �و,د ��ظ�م ���- و�ر,��0 1  ;�داا��د��� �	� وھو� و,���

�0 و�درت ����و� A- ا���2و� ا��د� ا��- �� �2ھ� ا��رد �ن ا�وا�9  �>���6 �9�Aد /�6�

 : �<�ف  و�ر,����ظ�� �&�ل ,�د  ا#��و"���� ��ون ���� ا��وا�ل  أ��مذات �>�

 ا�ظروف ا���� و"���� ��ون ا�ط�ل �"�و�� و�"�ر�� �� ا�"ظ ا��ر A- ��2و�  أوا�	�ر,�

  ا��د��ت 

  :و'�� �ظر ا*���د��  -ب

 ���ل ��Freud » </�� " �6 »أ&�رإ��2��6د  &��� �ط ����2 �د� 0 1 �,ر�

وار ������6   أن�در,  ��رةا�� "��ة ا����� و	>ل و�ت ���ر ����� ز��دة ���رة ,دا �ن 

��6��  ���و��/ل ا��و�Aوا��;�و  ���6- ����&ل ��� �,ر �0� ا<طرا��ت دا/� A- ���م ا�ط��

��رط� ������ �ط�� ا�,�6ز ا����- 0 1 ا:"���ل  ا���رة����A Iض " ا�"�و� �وظ����6 
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�ظل �"��   ا���رات�B ذ�ك 0ن "دث Aر�د ���O ا���ف ������ل &د�د و0ن �را�م ،�واء �

�ل ����6 ���زل 0��0داھ� إذأ	ذت  

  :  » Veronza «ا��د�� �ن و'�� �ظر -�رو�زي-3-1-2

ا���6ر ا�&�ور ���ذات وا�2درة 0 1 ا���2و� وا�� وك وا�����ر �6دف  ��<�نا��د�  أن�رى   

�2 ل �ن وظ����6  أوا�"��ظ 0 1 ا�ذات �<�"ل  ��<�نا��-  ;وأ��#0<�ءا����ا�د�Aع 0ن  إ�1

1��;Jن و�رى  إ��  أن« Veronza »"د ����	   أوا��د� �د ��ون �Aز��/����	 ����

�ذ�ك "�ث ��ون ا�2 ق ھو �د ��ون �Aز��/� و���� ��� وان ا��د� ا���ز��/�  أو دا/�� ����

ا�ذي  ا#��را�&�ور ��دم ا�2درة 0 1 ا����ف �9 و<�� ا�<�ق  و��<�نا����, ا����&رة ��6 

�ن �ذ�ك � &	ص �ن ����ب ���B ���ب ط��9 ا��,�/� ا�ذي ��9 �� ا�� <A ��د� ا�����

��ورات ��� 2 ������8ر ا�����2 - � وا�A 9- ا:�,�ه  وإ���جا�د�0�Aت و��/� <د ا�<ر ا���,م 

�� �و�/،ر.وان (. وا#�مھذه ا���ورات ���ل ��<�د � ���9 <د ا�<�ق  أنا��>/م ذ�ك 

  )2002،63: ز*�ر

  :ا������ �ظر��ت ا��د�� -2- 3

3-2-1����  : ا����1و�و����ك ا���

 ا��0#طرح �و<وع ���� ون A- ��دان ا�����و�و�����ا0د ا��" ول ا��"د�ون ا

 دورا � ك ا��ر�< ا�&�6رة ا��- �6,��0  �راء�6ما�راھ� وذ�ك �ن ��"�« Freud » ث�"

��6 ����- �ن ��0ب ھ���ري ����6 ����- �ن أ وأرا#	�رة�6ذه  A- درا��6م ھؤ:ء���ق 

  ا���ؤوھ-  ا��0#��ط� وھذه ا�>ا��0#��دان  إ�6���1-  أ	رىو<���ت ����0�

�و�و���� وھم ������ا��0#0ن ا:<طرا��ت ا�����و�و����ك �دورا وھ�� ���ت ھذه 

  :إ�1 ���2ون ھذه ا��0#

  .و��,م 0ن �وء ��ظ�م ا�,�6ز ا����-  :ا���ب ا���و�1
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� ھذه 0 1 در,�ت و�ن ھ��  :ا���ب ا�ط����� ا���ظ�م ا����- و0ن 0دم ����و��,م 0ن 

  .، ��G ا��2 �,�د ا��2 �، $�ر �ؤ�د ا��2 �: در,�ت ھ-  3 إ��2�1م ا����ب ا�ط��- 

�"�ل ا��د��ت �د ��ون ا�ل �درة 0 1 ا� ا��0#ا����ب �6ذه  أن�رى ا��"  ون 

 إ���0ن  أ�>ا����- ا���ؤول  زوا�ر<وض ا����- وذ�ك ���ب 	 ل ,�6

  )1991،25:���د ا��د ا�������(.������ب

  :ا$��ا�����ل ا����� و�د��  3-2-2

����� "ا�ذي ���2ت A- درا���  ا��;��ر، ھذا  ا#��0 1  �;��را��د� ا����� ���رس  

  :���� -  ا��;��رو�>��ذھ� ���A ��د و�� 	ص ھذا  "��1ن 

وھذا �0د�� ��ون ا�,�د ھو ��در ا��د� ا��- �6دد ا�"��ة  ا#��ا�,�د �6دد  -1������ 

 .��رض ا��رط�ن ��>

 ا�	�ر,�ا�,�د �و<وع �6د�د وھ�� ��ون ا�,�د � ��� و���� ���رض ��6د�د ا��وا�ل  -2

 .�دا�	وف �ن �&وه ا�, أوا�,�د ا��&وه  -3

-2- 3)1991،28: ���د ا��د ا�������( .ا�,�دي أوا����ك ا����-  أو�د ا���	 ف ,ا� -4

  :ا.طرا��ت ���"� ا�'�د  3

ھذا�ن 	>ل  و�>"ظا:������ت ا�,�د� وا��2 � "�ب ط��� ا��د�  :01 ا�'دول ر*م

  )1991،30:���د ا��د ا�������( :ا�,دول  ا����- 

4��� ا�3���1ت  �و��� ا�3"ط�ر   ط�����  ا�3���1ت ا�'�د��  ا�

ا��دا�����2 � ا:,����0   ا#��ا�,�د �6دد 

وا:��راف 0ن ا�ط��م 

و�د ��طور ھذا 

 إ�1ا:��راف ���ل 

  .ا#�لا:����ع 0ن 

	 ل ا��وازن ا����- 

ا�,�دي، ���ودة 

 ا#�را<;وظ6ور 

 ا#�راض�و��ت 

ا�,�د� ا��- ���ت 

 �د��ت �0ط��

��و��ت ا��>��ت 

 9� ا�&	��

  .اR	ر�ن
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����.  

 ا�,�د 0ر<

  � �6د�د

��,ر ا�و��وس 

  ا��ر<�

و<���ت 0<���   �,��دات �	� �

ا�ر ا�2�0ل 	��/ر (

  )2Aدان 0ز�ز أو

 ا�,�د 0ر<

  � �&وه

��,ر ا��	�وف 

وا�و��وس ا����"ورة 

"ول ��رض ا�,�د 

  � �&وه

�,��دات �	� � �ن 

  �وع ا����6ري

���رض � �د��ت 

�6دد ا�"��ة �&�ل 

"روب (	ط�ر 

  )	ط�رة أ�راض

 ا�,�د 0ر<

  � ,�ون

�ظ�ھرا	�>ف ��Rك   ا�ظ6ور �ظ�ھر ا���

0 1 ا����د 

  ا�,�دي

 أ��ما�&�ور ���ذ�ب 

ا�<"��� �ن ��ل 

ا�&	ص ا���,- �ن 

 ا���رض أوا���ر�

��6د�د ا�"��ة ��دة 

  طو� 

4��� ��ب ط��� ا ا�3���1ت ا�'�د��"):01(ا�"1ل ر*م  ." ��د��وا�

��ق�:  

 �ن 	>ل ھذا ا�,دول ���ن ا�2ول ان ا:<طرا��ت ا����� ا��ر<� ا���� 2 ����د� ا�����

   :0 1 ���د ����& ا�,�د ���ف و�2A � �وا�ل ا�����

 .�و�0 ا��د� ا��- ��رض ��6 ا�&	ص �

�  .ا:������ت ا����� ا�,�د� � �د�

 .ا��2 � � �د�ا:������ت  �

  )30 ،1991: ���د ا��د ا�������(.�وع ا:�&ط�ر ا����دى 0 1 ا��ر�ض �
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  :ا��د�� أ�واع-5

  : ا�"�2�2 و�ن ����6 إ&����6وا	� ف ا�� ��ء A- �"د�د  ���د�ا#�وا2�0د ا	� �ت 

4-1-����  :ا��د�� ا��3

�رات �, ب ا���ظ�م ذات ا��و�رات وا:��,���ت ا��ر�� وھ- ��0رة 0ن �8 ا#"داثھ- � ك 

�و�، "�ث ���B �0� ا����ل &د�د ���ب ا��"�م A-  إ����ت�	 �  A- ا:<طراب

  .�د ��ود ��ر�  ا�,�6ز ا����- اضا#0ر�&وء  إ����1 �ؤدي  �#"��نا$ �

  :ا��د�� ا��ط��� 4-2

ل ا�و,دان ا�دا	 - � �رد و�	ص ھذا ا��2م �ن ا��د� ھ- � ك ا��&�0ر ا���ط�� �ن ��

 و��ن  ا#���ءوأو���/6م��ن  ا#"���;ي"�ث ��م ا����دم ��ن �&�0ر ا����� �Aرة ا��راھ2

��� ��در ا��د� ا���ط�� �0د ظ6ور �ظ�ھر ا�	���  وأ������1در �ن "ب ��ن ذ�ر 

�0 ��ن ا�"����ن "�ث : ا�زو,� و�6د�د ا��&��ل ا�زو,� �ن وط>ق وظ6ور ا��Aوا,ز ا�د"

 ا�,�6ز ا�د0�A- ��� ق ����,�6ز  أن�ن  ا#�����ن �����A �6� 0 ا���ط�-���طر.  

  :�د�� ا����د 4-3

�ن  أ&6روا��- ���I ��0دة ��ل � ق و��ل  ا����نو<�� 	ط�رة ���&�6  أول����ر ا�و:دة 

����� "otto"�"دث 0ن �د� ا���>د ھو -A le traumatisme de la naissance  ��

 أ�ل�� ��س ا�ط�ل و�����6 ��� ا�2 ق ا�ذي ��ون  �ز�6ا���>د "دث  أنم، "�ث ا��0ر 1923

  .ا�2 ق :"�2

����زاع �ن ا�"��ة  ا#و��1واة ��ل ��0ب A	روج ا�ط�ل �ن ,���  ا#و��;ووا��0رھ� ا���وذج 

ا�2 ق ��0ب وان ا��د� ا����� ��&ط ���&رة  �ل وأھل��ل � ق  ا#و�-ا�ر"�� �6و ا���ط 

ا��"�2ق  إ��رةا��د�- "�ث ���ل 	طر ا��وت ا�	�ر,- 0 1 ا��دا/- و���ب ا����ب 

 (Otto Rant :1976, 10).: &�ور�� اRنا���ط�- ا�ذ�ري ا���>د ا��- ���"2ق �"د 
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  :�د�� ا���وغ  4- 4

ا���8رات ا����� وا���ز�و�و,� ا��ر��ط ��<B ,��-  ��رف ا�� وغ 0 1 ا�� �,�و0

�ل Aرد ��ر ��6 	>ل ��وه ا�� وغ ا:���2ل �ن �ر"  ا�ر&د و���ل� ��"� ، وا�� وغ �ر" 

 �0 �د�ا#0را<وأز�و�6ذا ����ر �ر"  ا�� وغ �د�,�����.)N.Sillany : 1996,211(  

  :ا����'� �ن ا��د�� ا$�راض-5

������Lزھذھ�����J�L>0را#�� ����و���0��وا����� A-و����:  

5-1- �  : ���د����13��1��را.ا3

��ظ6ر��0� ��ؤ&را�ود:/Kھ����، ا<طرا������وم: ا����ر<��  �د���ل�#Aراد�

�6">����ررة�ر��ط���"�د���ذ���ر<�أ��Lو,دا<طرا���������: ا��و����ل�#�&طا�<"�

، ا<طرا�����درا�

������ا:�"را،ا�6رو�������زل:� �راھ����2ل������ا<طرا�������� و�،�Sط��لا<طرا���وظ���

  .,�د�– � ���J	درا�وا<طرا�������سا�د���،���ط����"ول،ف

� ����;��#0را<�26د:��و�أ���إ�TJ	ر���8رةو�	� ����رد�#0را<6ذھإ��� ،

>���  .�<�;�	� �;�رھ�و#وھذا�����"�د��#Aراد������

  : ���������د���را.ا$ -5-2

 .ا�&�ور���ذ�ب �

 ."������	,لا� �

 .اR	ر�ن,ز 0ن ا���8ر وا����ز 0ن ا�� �

�راھ�ا��,���و�ظرةا:"��2روا�ذل �. 

� ا��,�ا�&	����. 

 .واR	ر�نا��&�0را�� ���,�ھ��ذا� �

  )104 ،2006:و�سرا.��(,�د�– ا<طرا�����س �
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� "�د��د��2د�	 2 د���Jردإذ�,�������"�#	ر������وا�,�د�وا����	� ����رد�#0را<,� 

,�د�و;وأ0را<�ظ6ر�د���6<طرا����#Aراد2Aد�,د��<،�ط���ا�"�د�و"د�6و"��&	��ا��رد

وا�����"�Iا#0را<:�ظ6ر������.  

�;���ردا���ر.���وأ:�رھ����زا����د��ا������ -6� :  

  :���6;�������د���-6-1

$ر���ؤ��"�دة&د�دة ��/�,Aررة� .و��

 .�ز��"دو������6;;����ط�� �

 .د��ا���طرة����0و�ف��2 �

2���������وا,6ا��وا����&�ور����,زا�"�����2د�� �����. 

�  .�"د�����ط�"�دا��A,ر���"�������و��

  ������2 2وا�"ز���&د�د �

4���أ:�رھ� -6-2�;�����ا������وا��:  

 .������2 2وا�"ز���&د�د �

 .ا�ذا����ز�وا:��"���:,���0-ا��دا���&�ور�����2وا"��2ر �

 .� �����ة��6ذاءا�������ر��A:��"�رو<���"دوا#وھ��ا��	�>� �

و0د����طق ���<� .ھ���ر��ا�2 2�2دا������وا���را�& >����6ر���"��ا�

2Aدا���ذا�رةا����6ريا#0را< ���ا�"ر��"��. 

�وا#�را<�����������/�#�را<ظ6ور��< ������-Mini)  .          �و����

Dsm4.Tv.Ntr :2004,p205-2018) 

 

  : ا.طر����دا��د��-7

ر��> -7-1�  
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� �PTSD� �  Post Troumatic Stressھ��	���ر�

Disordes�6��,إو�د���ر�"��<طرا�����دا��د�و�د����<���<طرا��������J����-�2 2ر��

DSM  

VIة�0وھ����ر��و�����Aو�2 ا��ر��زا�8وا<طرا����ظ6ر��دا��د�وھ��������أ0را<�,�و0

8��A:ر�,�فا�. <���زا/د���� . .�ر�ز� �د�أو���ر�;"دا�ا���رطو��و��ر��طا��2ظ

  ) 2010،33 :1ور=و��ا$������د(

Aطر����,����ر<���رد�;�6;�<�و���ر>�Jد�دإ�& �Aوھورد����� <8ط��دو��;	ر�د�
���رار ��و����ز. و��و�����&دة�"�����"�رھ�2. ة

���. �0دة	�رةا�"د����د��و��,������وا�   ���را����ر��ط����د�
��رأو��(A;ص�&�0ر�	وأ&;��) أوأ����,��:�J 02درة�����	وا��را 
) �:����رةا�دا/�;0را<وا������ة��) ��و�ا��ذ�را��,زا:��زا�و��ور����A&�0را�و,دا��
) ازد��دا��و�رأوا��ر��زTو���و��������و�(

  )ا�ظ6ور��;	را�"�دوا��ز��( ��&6روھو��>����و�������&دةرا<;��را#0و��و��دةظ6ور

��(.وا����6وا#��د���و�&� ,د������وا"��:,����0ا#Aرادو�ؤ�رھذاا:<طرا����>�

  ) 14، 2011:��ء"�����و"ر���

  :ا�!��?����"!����3.طرا����دا��د�� 7-2

إ����	�����ددةورد;0را<وھذا�������6�Aذاا:<طرا�6وا�ذا�رةا��د��ا#��������
������-)Dsm4 1994( ��را�� �Sرا<������وا�"��/������د��>��&	��� :  

  :��ر<��&	� "د��د��و"د�������- -ا

�6د�د&د�د��أو���8;وإ����6د�د����و�;و�<����و�"�2�2;"دا�وا,6أو&�ھدأو�را�&	��"�رة -1

  .واR	ر�ن:�ا��رد

  

2- 

Aو	ا��ردا�  .�ظ6رھذا��Aورة� و��<طرب�#ط�������,زوا����و�A"�:�وا�"����<������,��

ا�"د����د���طر�2 - ب&�������Jر	أوأ  :����طر�������
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�ررو��2"�و<�$ط -1�� ����<���ورذھ��ذ�ذ�را�"د��&�.  

�ررو<�$ط�� -2�� �  .�#">ما����دةا�"د��&

3- Aد����د����/د;وا���ر"�����  .ا�&�ور

4- 

�&���6<��,وا������"�أو	�ر,�وا����ر�زأ�����ر<  ��زا�����ا�ذ�ردا	 �ا�<�8ط����&د�د�0

  .د����د�-

  ا��,������ز�و�و,��"د���دا���ر<  ��زا������2ا�ذ�ر -5

إ����Jر#���را��ر��ط���"�د����د���ا����د��� -6A�>L�6وط������:��,���ت.  

  .ز��دةا:��&�رة�&� دا/مأ0را< -7

  .�#�ل��د�&6ر0J 0را<������رةا# -8

���ا<طراب <8ط ����د ا��د� ���ب ا�<�8ط� وا<"� -9��� � إ��1ؤدي  أووا<"�  إ

 -A دھور�  .ھ�� أ	رى,وا�ب  أوا�وظ���  أوا:,����0  ا#�&ط

  .  ا�ل �ن �>� ا&6ر ا#0راض�0د�� ����ر :��دة –

  .A ��Aوق أ&6ر�ن �>�  ا#0راض�0د�� ����ر: �ز��� –

 ا&6ر �ن ا����ل ا����ب � <8ط��د  ا#0راضظ6رت  إذا: ��@!رة–��.  

  :ا�������د�� -8

ر��> -8-1�:  

�"������"�����6ذاا���دا�و�ذاا��	��و�6ذا�����ر<�وذھ������ر���	� �� �������د���

  : 0<6ذھ�����ر�ف
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���J ������<� "���6Aر�� "

6�A0را<��ط���������ظ6ر#���&	����6ا�"���6�6ددةأ"��ر��ط��و���و<����ر�د�ا�����2

� �و�� ق&J 0  )1987،335:���سو�و����3"(.  "���	طروھو��	ذا��د�

Aو��ر�>�;���J 0  ":

���د�;�2د��د0و����د�در�&�/��وJو�;�������06د�ھو"��������ز���������ذ��&�ر����6ر�<

6�������وا�,�دي���0�د" ��6و��داJ0 6,�دھ��ظ6ر��<�:<طرا���و�" �6���" .

)���������دا���:1995،888(  

ا����ب  أ�واع��0ب ا��د� ھو �وع �ن  أن�ن 	>ل ھذه ا����ر�ف �����B  إذن

  وا��- ��,ر �6�0 �,�و0���� ���ب ا��رد �0د�� ���رض �"�دث ��0ف �	 ق �د�� �د�

�����Aب ا��د�- ھو رد �Aل ا:��/�ب،:<طرا��ت ا����� وا:������ ��لوا: ا#0راض�ن 

	 >  وأ"د�ت�وة 	�ر,� ا	�ر�ت ا�,�6ز ا����- � �رد  إ�B���1 0ن �د� را,� �دورھ� 

 ��A.  

  : PTSDا��ر*�����������د��وا.طرا����دا��د�� -2 -8

���A 1987أ�در���,�����ـ وا�ذ�ورد2�dsm3���J�����6�A -  � ط���ا#�ر�

PTSD� د�  �ط��ا�ذ�,�ء���A1995 ���������د��و 

ا���"�2��6وا#0را<PTSDـ"دد�6ذھ��,���ا������را��&	���Aذا���رLA0را<�,�وز�6ذھ#��

  )63، 2002:ر.وا�ز*�ر�و�/ ���(.�ط �2 ��6ا�����������د�-أ&6ر�

����2و#إذ�����#&�����6ظ6ر���&رة��دا��د�	>:�#0را<�:<طرا�����دا��د�ھ�� 

ا<طرا�����وا�ذ�������6�LA����J"�����دةوا�"دةأ&6رأ��,�وز�6ذھ��Lذاو���ا#و�Jر�����"���

  .������د�-

  :ا�"!���ا������ا��د���-9
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وراءھ��;�<���رAوإ��������زة0را<������6>��ر2�Aط��	>#إ�������وراءا�&	��ا�

���وراء�  .ا���6ر��ا�2 2وا�رھ���وراءا��و���وا����6ر�وراء��0ب �&	��ا�2 2

<������������د���	� �����و������6راھ��وھو�������>����د��0#��"��Jإ������	&

ا������ا��د��و�����د"دو��	&�������������د"دو�6و�ذ���	&���A�6"د����8را���زا�<��

  .����������د�-

 ا��ف. و����زھذھ��&	����>�����	وف

�����رف.�وصا��.وا������������ط���>�وھ-ھذھ�fenichelا�������	&�:  

�2ا����رات -1��  .وظ��

  .وظ��ا�"<وروا��&�ط����م -2

3- 

<��6�Aووذ�������و,66ذھ��وظ���"و�ر����و�S	ر��"����و,6  �وا<����������ا�وظ��ا� ��د�

  )46ص، 1991:ا���� �-  �"�دا"�د(. "�ا�ذا������2د���د���0 "ظ����"د����د�-

 

 

 

10-'��  :���د��ا������

-A�6�>�����  :ھ������د�د����طر����>,�� �د�و��

  :ا���1ل- 1- 10
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ھو����ر�&� �>���2ر������رد�وا�,���0��A	� ���"2و:��>,�ا��ر�و�وا���دا$و,�وا

 ��وذ����	�#ز�ا����ر<��  �د�و����6د	 ����#Aراد:,����0و�����را��,��������,�������6 �

  .وا"د��T,�و0�����د	>����&	���وا��>,��A::��	دا�

  :ا��ط��را����� -1

 �د�����ذ� د����6د�د����طر����>,�وھ-ا&و�ا�ذ���� ASراد�و,R��6اا��>,��دTوا�����

:  

:  أو3

���'��3�'�وا��2 ���وا��	�������������#ط��ء���ر���������"�د����د��و�ؤ����و����طرA:ا�

�و�ا���ر<��و	>�����:������وا��>,�و,6  <"�������0د��6�J ��6;ةا:���,�:���ط��ا�����

��6&�0Rو� 62م��.  

د:  :�����'� إ�0��124 ��ن( ��دا�"�دثأ����دة���J�Lر����و���:  ��3'���اا�

72����"��دو���2ر�د��و��رد�)��0��Aو���;وا��>�����0"���ددJ�L,���0و�د���6راو"�����0

  .&	ص12 ��,�وز0ددھم;��&�ر���وا�ذ��>�,�

 ا������ا������: :��:�

:����������	�A6ذاا��و�����0>,�����-;وأط��ءھذاا��>,�ؤ����طر�A����	و�������� 20.  

ا�,�6دا��Lزا��� 	���ا#�������ر����>,���������	���� ���������د��و�0و��ا���رة

��درا�	طروا��6د�د�����0د������������J �6را���دا	 ���6&�����0;���دھ����Aوا��� ���Jردوذ�

ا��د�;��را������و�و��0"�د�وھذا����&� �در�,���,وا��و�د���J�"�0ط���������6;���ءروذ�ر���

��أ"دا�"��Jزداد������6�0وا,6ا#"دا�و�,�وزھ�و� �ذ���� �����ردا����ر< �د���6را��وا,6

  .ا� 

  :ا��'��دوا?�-4
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�ا�" �2ت�#دو���<ھ����<���/��، ������������A�6>,6ذاا:<طرا�و����6<�دا��:

وھ�"د���و���0و�������������Jرادا���رو�و����:�����2وھذھ���,��#دو���أ	رJوھ����,�و0

  )62 ،2010 :ا$��نرو=و�����دو1(.أA<لا�,�ذ��ا� و��2 ��6;��6أ0را<�6و0����ز

��� د���Jا#ا��واز�  �ردا����ر<  �د�ا�����و������6د66Aوا����دة��0دة���A>,6وا����>�و"�د

ا�د�0وا�����دة�وإ�����ردا���دو�وا����دةا�2درة����J 0 �����وا����"د����د���ذ�������دة&�

  .                                 ا��������"�رةا���د�ة

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  :	��ا�����-

�د��ر< "�د�����ا#Aراد�"د;������6"��>��ر�و�>�،���"واد�وا��	�طر� �/ا#Aراد"��ةإ�

JأدLJ���0��ھذاا�"�د������,/2د�����د�� �ردوذ����	�را���ظ��������6وز0ز��0.أ��ر��و�Aةا"دأو

��ر<6 �,ر�ا��أو،���Aد�ھ����رة���0ر���Aرد�"�د����,/�8ر��و���������2وةوا�&دة،��2راره

���0����"د������0��و�م � 12  < ������ردز�����������Rرإذا�6<طرا�و	  �ظ6ر�د�6,� 
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��>ا������Rدوا�����,���������د� �����م �����د���و�J��6طور���"و���;�

  .���ر��0وا����>����-�"ظ
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�����:  


 	�ا�� ��� 	 ��� ا������ ا��� �����  .ا����ن���� ا���اھ�� 	���� ھ�	� و���

�� وا! ������� وا����� ا�&%$ ا�#��� وا!�"'�وھ� 	���� ا�%*�ط وا����� وا���)  .


 ا���ا4'3 ا���  012 ا!����ه واھ���م ا����-'
. وا�,�اع'1 
������ ا���اھ�� 	.  5'�

�ف ��6 ���، راA; 	���� 21ا�@ ا?<��&=�6	���� ا����ل 	
 ط"� ���; :� ا!����د ��6  أ�

 DA !أنو �E 4@ �4ورات�"� ;�;  (��ك ا�I"� و��Eك ھ2ا ا!����ل ���G� H�I') ��ا

 3��#	 �� ;Aا��ا�	. 

� إ�6�� ��'�� ھ2ه و�I�&Eق �ا�&���Nت ���M ا���اھ�� و	�Nھ�ھ� و:'M �"��ھ� :

 �1�� 	3  أ��ا���و	�ھ ��� �� و @ ا���اھ) 	
  ا��Aرةإ�6وا���ا�� ا��� M�� �ا���P:� ا��

��  ا�S...وا�RP,'� وا�#&�'� وا�;وا�'� ا��EQ�ا���P:�  أھ�

  : ����� ا���اھ��-1

1-1- ���                                                                :  

�Yرب ا�V�G وW�1 �; ا��V، وھ� ا�"��ة ا����;ة 	
  أيراھ) ��اھ)، و���ل راھ) ا�*Tم   

 V�G��1غ ا�;Aا�� 
E 6إ� ��:،���َ  أ�&'�Tا� �
 ا�"	 ���P	 ���:Adolescer ه ��;رج�&و	

 ���� وا!�"��  .��G ا�&%$ ا�#��� وا�

1-2-
  :ا����

�� ا�&%'� ����� ��، ا���اھ�� ھ� ا������ ا����� وا! ����� وا���$ ا�#��� وا!�"

� ا�-��'� ��Pة و���; ��6�
  و��;ا �1 @ ��م ��P�ل ��ن وا��ون(ا��ا�; ا�!: 

1986،225(  

1-3-
1(�
 أ��ىك -�ة ��
ر�� �*��اھ�� وھ(  :  

 ����
�5 ا��� ز23 ��" 
ھ� 	����  ا����ل 	
 ط"� ���; :� ا!����د ��6 ا!<��

ھ2ا ا!����ل ���G� H�I') ��ا�)  ;�; �"�4@ �4ورات  نإا�6 را ;A	��� �'	��M' 21ا�@، 
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� 	 3��#	�M': ، 	� :��0 ھ2ه ا�"��ة ا��� ���د ذ�D ا��3��#� ;Aك ا��ا��E 
. ا���''^ 1'

���ة ا����ل 	 ������اھ�� ھ

 ا!����د ��6 ا��`�� و�;م ا���_و�'� ا�I"��� وا 	 $%&�

، 1972 :ز23 
��5( � ا���_و�'� ا! ����'� ا!����د ��6 ا�&"a و��G إ�6ا! ����'� 

252 (  

����6 أ أ�%�:�� ��ف �"  ���"Iا� 
��ا�P��ب و���V  إ�6	���� ا!����ل 	�b1  ة���

�� �*'�ات �%��� و�"�'� وذھ&'�'��;ة 	
 ا���Gل وا�&�� �G;ث 	  �"Iا� H��� �G4وا

 ��  

، و	�;A3 ا��ا��#	 ����ى دور�� رو �ز �1ن ����اھ��  أ<�ىا�,*'� �%�ا 

;ھ� ���ة ���  �;ي وظ�ھ�ة ا ����'� و	���� ز	&'�، :�� ��	�����ة ��G!ت �"�'�  أ�

 M���� ا���`
  اQ:-���'��، و���6 ا���T> 
	 ���&� �	�A ��� ة�����A! ����اھ�� 	��;ھ� 

 ���"Iا� ����	 
225، 1994 :8�1
�7� ا!�اھ�6 ا���(. � ا��A;	��� إ�6ا���Pي 	(  

 �
 ا����R� 5'� ;A ا���ازن ا إ�6���ة ���ر 	
 ا�I"���  إذن�����اھ�� ھEb���aE 

 
� ا�G'�ة ا�RP,'� و1'��� ا�I4ا�1 N� ��1 و�Eص�RAQت  ;�;ة  ا�YT� V'N&� (ط�� 
�

� 	���� ا��"�وت 1'
 ا�����Iت اQ<�و	3  أو�'�`@	3 ��، و:D�2 	3 �"�@ و ��@ ا��Rص 

ا���3Y وإ�#�د �b:';ھ�ا:��Pف ا�2ات و	�Gو��  أز	��;  أ���ا��G;ودة، :��  وا�	����تا��-��'� 

HE�&ا�� ���. 

 :ا�(;��
ت ا����9ة �*��اھ��-2-2

   �
 ا�&���Nت ا��'1 
��;د ا�&���Nت، � H�� �ا���اھ� ����	دت �"�'�ات ;� ;��

  :�"�� ھ2ه ا������ �#;

2-1-2<���  :ا@�?
ه ا�=�


A*2 ھ�ل"���� ا����5B�S.Holl" 
����ى  إذا��2
 در�Eا ظ�ھ�ة ا���اھ��،  اQوا`�	�b1 

� ھ2ه ا������ "�� �%$ وا:���ل  ��Iأ	���� 	'Tد  ;�;ة ��"�د، ��*'�ات 1'��� '� ا����-�� 

 ��P1 رھ���� ��Eك ا���اھ)،  إ��6_دي  	"� hا�*;د ا�#&�'�، وظ��i_� ���Y 3�ظ��ر دوا
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���ة <��� 	
 �'�ة  ��P� �"'&�ا!����ل ��دة و ����	 �� ھ2ه ا���G� ھ� ا����ن�����اھ�� 

�'�A �����1 1=�;ى �I�ا���� �'Rا���ا�� ا���ر����Tوا� �ا�� ا����1.  

2-2-2Cه ا����
  :ا@�?

ھ2ا ا!�#�ه ان ا���اھ�� ���'^ �I�1ر ا��'�ورات ا���'� وا����دل  أ��Gب��ى   

 �  .إ�6 	���� ا���ازنE&� �,� ا�2:�ء E14&�،و�&; 12ا! ����


 ا���G!ت، :� 	�������@ ��6 ا�����ى  أن�����اھ) ���&@ 	 ����#	 �� 3Yا��ا �,G�

���Gل ��6 	���ى ا��#��; 1"%� ا��"�'� ا��#�د ا�2ي ���l�"���1 @� l  أنا�����س !1; 

m���1ابb '�  �� ���  (B Raymonde river :1980 , 22).���'�د�
 ا����R"�ا��

2-3-2*-
�Bه ا�
  :ا@�?

��:^ ھ2ا ا!�#�ه ��6 ا��"��� 1'
  ا��G;دات ا��'��� '� ا! ����'� وا�-���'� �����ك  

�ض ��� ا���اھ)و�� � ��Sallى ا����5   إذ. وا�; oن، ��د ھ2ه ا��G;دات �'ا�,��1ت ا��

en Berger "ك ا���اھ)  أن��E ��"�! و�;ھ� �ا��'��� ' �	ا��  وإ���ا�� Vھ���

�a  إ�#�دأ���ط&� ���6  أ�iرھ��	
 ا����ك ��'^ 	���� ا���اھ��، ���&%$ ا�#&�� وا�#��

�� ا��3��# �4��1��إ�bmن، 	�P�� ا�"�د��i 6�� (رة ا���اھ;Y ى;	 ;�;G� �� إA��ع،��� دور 

;�;  
	 @���I	2(. �� ��@ و=DEا� ��F1 328، 2001:ا���(  

2-2-2-
�B<@ه ا
  :  ا@�?

�ت ا! ����'�ا�-�� أ�Eسا���اھ) ��6  �"�� ھ2ا ا!�#�ه ��EكYا���`;ة وا��� �� ،

��� ���'� ا��&pP� ا! ����'� 	� إذ، أن ��Eك ا���اھ) ���ج ��V اQدوارو�"��ض � 
� ���p

@�� ��E:@ ا���ي أو ا��Gا�
 <Tل �"���@  �'��@، :�� ���م ا�"�د ���1'; ا�&��ذج ا������� 	

� ��Eك ا����ن، �=ذا :�ن ا�"�د �;وا��إذ �� ; ا���Eار، ا! ����'�� ��  ;��� ط"���@ �

� ا���ا�� ا����� ��ض ���*''� ������ ا���اھ�� وا����E �����;A:@ ا�;وا��� V��	 ، �

�  )327،  2001 :ا��� ��F1 ا�DE=2(. ا! ����
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2-5-2*�*FBه ا�
 :ا@�?

�  أز	�ا���اھ�� ھ�  أن������C �Aو�� ��ى ���Pط :�'� ������ات وا�,;	�ت 

��ر ا����ت ��A (�Rوط�  إذأنا������ ا!ود��'�، N1 �YT� @� ا�2ي �ا�&%$  ا�"'^���� 

��ى  أن���I'3 ا���اھ)  إذ، اد GA&� ا���) ا������ ��1#&�'� ;�;ة �%�q ا�;وا�G1 3'5 �^د

 ��A ����	�ت �Eر ا���� آ<� آ�'� 	
 ط"���@ اQو�6،	
  ;�; ظ ��1 �P� �;وا�'� ا���


 ا�I"���:� أھ�'�ا���اھ) ��G وا�;�@ ��-� E ��� '�ة 	�� :��0 ��'@ � 
، ور�s ا��ا�;�

 3Yوا�	Qو ا^&�� s��� ا���اھ) ا�#�ھ���ر��G� �� �� �@ ات ا���
 �iر�@ ���� إ�6، 

'E 
 إ�V��&�6  ، و��H 	;رE� ا���G'� ا�&"���Iة أ��1@ 	
 ا�&��'� ا!�"��'�ا!T��Eل 	

  :<��� 	�ا�� 

0 : 1
G=� ا���اھ�� .1'�-�� � .  ا����Q �;ر�#

 .ا�#&��ادوار �I'P� ���P&ط  �6إ	�Gو�� ا!	�-�ل :اIو�Hا���اھ��  .2

3. 5�F
 ا�, ��1tءا���Gر 	
 ا!	�-�ل :ا���اھ�� !��(
ھ
 ا�� 5G�رة و ا��

 a&#�� ا�#;�;ة ���� .اQ<�وا�

�� ��E'3 :ا���اھ�� .4'� V����Qا  �و��G	و('�G� ���� . ا�

1
!�� ا���اھ�� .5 : ��'�� 3� )  1972،43:ز23 
��5(.اV'N&� ��P���Q ��� ا�;وا


 ھ2ه ا�&���Nت ا�@ ھ&�ك �"�'�ات �;�;ة و	�&��� ������ ا���اھ��، 	 u�R���

 ���N� 3	 ������1ر� ���N� �: ة�N� 0"��>��  . أ<�ى


ھ� ا�(�� 2C ��1*� ا���اھ��-3  ;1:  

�>2ا�(��ا�?3-1-��9��  :����*� ا���اھ�� �ا���9

� 1;ا�� ���ة ا���اھ�� �� ��N�V�#ا� V#� �� ���E �'`��� إ�6 ، *'�ات���4��1

V�#ا� H�� ��� ا��زات ا�*;د ا��&��E'�، و��*'�ات �
 ھ2ه ا��*'�ات، و*'�ات '1 
	:  


 <Tل ���  :ا�(�� ا�?3-1-1-2�9	 ��Nد��1Qل وا��زن  ا�I��: (اھ���� �ر '�Rا�

� 	T	l ا�� @، و���ن ھ&�ك �*'�ات ��6 ا�����ى ا�#�;ي، ��v�T  آذوا��ض وا��*''�ات 
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�v�T ھ&�ك ��� ��-;�'
 ��1&��� ���&0، وا��%'H  إذھ&�ك �*'�ات ��6 ا�����ى ا�#�;ي، 

 ��� ��� ا����، وA 2:�، 1;ون ��'�ن�� �&18-��117&���ن ��� �&E ;95 ا�2:�ر 
 وا���ث	

� ��دة  �&; ا�2:�ر �;ة  اQ�%�ءY; ا:���0 ھ2ه Pز�3 ا��� �� �Yات ا�''*� ����� Vi ،�#%�

� ا��Iل ��T ا�#&�'
 و�^داد ا��Gاس �� ا�� @ وا�,;ر، و�v�T ز��دة A ��� �-	 ،ات�&E

 �Yد��
 	T	l <�ر '� ) ا�S...، ا�2وق، ا���3ا���a( وإرھ�	 Dذ� �'wا�&�� و �'��� H��,�

.)MC
  )53، 2008 :!��س �

3-1-2-2<���  :                                       ا�(�� ا����9

 Dأا�2ي  ا�&��ھ� ذ��I�  6��ة^���1&���  أ	�ا�;ا<�'� و<��� ��� ا�*;د ا�#&�'�،  أ 

;د� ��Y ذوي 
	 ��� ����'��E��ت ا�&�� Pا�;م، و�^داد ا� q*4 3"و��� ، ،:�� l�,ت و��

ظ��ر �&; ا���اھ) ا�*'�ة ، :2ا ا���اھ) أ:-� ��ا��� وا��#�	�، :�� �^داد �E�� ز	
 ا�� 3

�1 1;ھ� ��'� إ�6 ا�-��ت إ�bm<�ى، و�E�� ا!����ل 	
 	���� ا�"��'�وا��G;ي�Y (اھ����� ،

1;  �Q@دا`�� ��ET-�رة  �,� V�6إ� G� �'"': (ا���اھ V�� و���. �') �� ��@ا�&%$ ا!�"

)MC
  )54، 2008: !��س �

 �� ���� �;م ا���Eار �"�� @�1�2ا ��ن <��'� ا�&�� ا����3 وا���; ����اھ) �#

� ���E ;� 6اء �`T�و.  


-2 ����*� ا���اھ���� ا@�Aا�(-3-2�B<@2 وا�
�:    

� وا! ����� �&; ا���اھ) �&�� أن��1��، ھ2ا 	��H ان  &�� إ�H&  6ا�&�� ا!�"

;G� �
 	�ا�� ا���اھ����6 ا����-'
 ���'� �G;�; ا��*''�ات ا��	 ����	 �: ��، �D�2 ث 

� ا�"��ات ا����'�� ��,'R�� ول�G&E:  

3-2-1-2�
��A@ا ����1*''�ات ا�#��'�، ا��Rر '�،  ���ibا���اھ)  ��"�!تآ���1   :ا�(�

1;م  M,�� (ك ا���اھ��E ن�� �'�`�و�1;را��V ا���'� وا��*''�ات ا�#&�'� و��1�YTت ا�

 إ��6&��� ��1�� 	
 ���� ا�"�ح وا���#�  إذا�-��ت و����@ ا!�"��'� �1�i �'w� وw'� 	����ة، 

 أ�%��� M,�� ��: ،a"&��1 ا���اھ) 4M ا�- إ�6وا��&�ط، 	
 ���� ا�-�� a"&��1  ا�'bس���� 
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��EQ��با���Iف و:-�ة ا!�;��ع و�-�ر  إ��16!�"�ل ا�P;�; ا�&M و��'� "�Q 3'I��� !و ،

 �� V�G��@�!���  أ�'���	�� �#�@ �,�خ و��H و�V�P  ا�"&� ���� ھ2ا 	�  وأ�'������G�

  ) 367، 2001 :ا��� ��F1 ا�DE=2 (. �_ذي �"�@

3-2-2-2-
�B<@ا �� ا���ا�) 	3 ا���اMY ا! ����'�  :ا�(����; 	;ى �#�ح ا���اھ) �

�2ا �@ 	
 ا�#�ھ�ت ��'#� ھ2ه ا�R��ات، و	� :��; :�'� ��6 <��ا�@ ا! ����'� إ�6ا�#;�;ة � ،

 

 ��YTت  إ�6ذ�D  أدىw&6 و:�� 0	E�&��  أ:-������ :��0 ا��'p� ا! ����'� ����اھ�'����

��ا��'p� ا! ����'� w'� ا��&�E��  أ	�، ��'� ��E�ا ���=� إ��6_دي  A^��، �ر ا���اھ) ��1


 ا!�"�!ت	 Dذ� �'wف و�Rوا���)، وا� ��ر ��1%') واV�Q ا�&"�Pا� @� H�ن و����� �	 ،

 Dذ�@:��Eو ���، ا! ����'� �&; ا���اھ) ، ��2ا �^داد أھ�'� ا��YTت	
 ا �i���P� 6ط@  ا�

��  ��P1 �i_� ���Q �مھ2ه  ا������� ��P1 @:��Eو @��'� ���� ���P� Vب ا��'V 	�^ا�; �T> ،

�� ا���اھ) 	 �	��� �وا����'� ا! ����'� �
 ط��) ا�RAQص وا��_��Eت ا! ����'� ا��

b:ة�EQ%�ء ا�2(. =DEا� ��F1 373، 2001 :ا��� (  

  :ا�(�� ا���*2 -3-3

 I�&E 5'� ، ��� إ�'���ق ���'^ ھ2ه ا������ 1&�� ا��;رات ا���'� و�%#�� ��'� :  

3
ء -3-3-1P'��@ذ:�ء ا��: ا����	آ<� إ ��� ھ2ه ا������ �� ا����4'�ت  �اھ) ���ن � �'��ا�

@G4�� ��:"Q�<
�!" « Piaget »ا�2:�ء ��&� @�Eدرا ��� ھ2ه ا������ � إ�Ybm,6، و�,� 

� و�1;رات 	#�دة ����Y;رات ا��� ا��Q  
  .�,�رات 	#�دة ����� أن���


ه -3-3-2=BA@3 : ا'I6 ا!����ه و�����رة ا���اھ) ;Y ةأ��^داد;�.                                                          '���� H	�P:� ط���� و	

3-3-3-�3PBا�: aE_� وا��2:� وھ2ه ا��;رة V��,��Y ��� H;رة ا!����ه وھ� ا��;رة ��6 ا��

  .     ��6 ا�"�V وا��'� وا��2:� �&; ا���اھ)

3-3-4-��8B6  إ���6#@ ا���اھ) :ا��� �  . ا�,�رة ا��"N'� ا�Q"�ظbيا�R'�ل ا��#�د ا���&
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3-3-4-��R�Bل وا�@�B�@أ:ا H#و� ��`�Y ���P	 �� ا��"�'� ھ� �ف ا���1';�	���;ة  إ�6ن �

V��T�P	 �� �� V'6 ا��"�'� ا����� 
2010،74 :3�روS��� ��F1 2*D(. ا���اھ�' ( 

��9
ت ��1*� ا���اھ�� أھ6 -4�� :  

  ��� ���'V 	���� ا���اھ�� ��H ا!�#�ه ا�&�Nي ا�2ي ���&��@، ���; ا<��M ا����-�ن 

� إ����6'��ت 	���� ا���اھ�� "ھ�	^ ���خ ا�1اھ'ME�� V"ھ2ا ا�,;د �;د ���	                  :

4-1- ��7
��9
ت ا��(�Bا�:  

��P� :  


 : ا���اھ�� ا��=�Rة-4-1-1	 ;��� ��� ��� 3��E 16 أو15 إ�6 12ا�����,� 5'� �&E ،

�E ^'ل���T��E!ا �G� �
 ا��'�د وا��'�Iة �ك ا���اھ) ���1	 u�Rا�� �� ��wوا�� ،

v�'&;ه  و����ا����س 21ا�@ و:'��@.  

��ةا���اھ��-4-1-2UBا�� : 
E 
���ا�) 	3 و���'^ ��Eك ا���اھ) �1 21 إ����17 6; 	

@'� z'� ��Pط�ت ا ����'�، و��� �&;ه ، وا!�1�د �
 ا�^��ا��#��3 ا�2ي ��، وا!��Rاط 

و��%l 	'��@ ، :�� ��#;د ا!�#�ھ�ت ا��'�E'� وا! ����'� ا�&^��ت ا�"�د��

�'&�
ز��(����(.ا��D: 2012 ،70 (  

4-2-�
��9�Bا���V���
 :  

��'� ;#� :  

��1*� 1
G=� ا���اھ��-4-2-1 : �
  ��;أا��E 
� ھ2ه ا������ ����  12 إ�10 6	� ��N� 5'�

 3�;� �
 ا���'_ ا��	���';ا ����T إ�'�� �'�Iا�&��، :�� ���'^ ھ2ه  إ��6ل ا� 
ا������ ا����'� 	

�2�� ا�2ات G� ;4"^�����1و	� �� �، و���ن 	,1�G� ����1) ��'#� ا��'�ل ا�#&�'� ا�&"�'� ا��

  .ا�-���ي 1;ا�� ظ��ر ا�u`�,R ا�#&�'�


 : ا��=�Rة ا���اھ�� ا����*�-4-2-2	 ;��� 
E13 6ا����غ 16 إ� �أ، �'5 ���6 ����1;�� 


 أ b1داءا�*;د ا�#&�'� 	 Vw���1 ���وظ'"� ;1 (�G� V� (ا�&%$ ن ا���اھ �ھ2ه ا����� �



 ا��� ا��
�	                                                                            ا���اھ��
 

46 

 

�� �'��رس ا��YTت ا�#&�'� ا�#&������ �&;  و��;أ. ا���Pدة ا����ر ا�N: $%&�1ادر ا� ��'�

  .ا�G'�ا��ت ا��&��� �&; ا�"�'�ن وإ���جا�"�'�ت 

��ة��1*� ا���اھ�� -4-2-3UBا��: 
E 
	 ;���17 
E 621ا��	 ��'�� (�Iا����غ ، و� ;1 ،

"�� 
وظ�`"@ ا�#&�'� ��P1 ��م، و����� ا��ظ�`M ا�%���، و�&�$ اQ�%�ء  أداء�د �'5 ���

�'�E�&ا�� 

 ا���اھ) 	���� ! ;Yع، و��Aط��)  إ 
	'��@ ا�#&�'� �I1ق ط�'� 	���Aة �

 �#�'��a ��'@ا��دة ا����� و إ�6ا�^واج &�� ���Eر��	 ��، � ��A 6	�P�� ا�H�2� Y; �"�ط 

� ھ2ه ا������ �1�1;اءو�&�� ;Aا�� 
E .  

4-3-��-
��9
ت ا��!�Bا� :��'� ;#�:  


رف ا���اھ��-4-3-1X1:ن���  ��� 

 ��� E&� 12ا�6 11�&; ا��&�ت 		 
 13، و�&; ا��&'


 ��� ، وE&�14إ�6 	 
�� ���Gر ا��&0 وا���; 	
 �I'Eة اQمE&� 14إ�6  13�&; ا��&''�  .  ، و


  14إ�6  ��12; �&; ا��&�ت 	
 و�:ا���اھ�� ا��=�Rة-4-3-2	 
 16إ�E15  6&�، و�&; ا��&'

�&E ،ا������ �  . وھ&�ك ��;أ ا�&%$ ا�#&�

4-3-3-H���
  16إ�6  14�&; ا��&�ت 	�1'
  ���ن: ا���اھ�� ا�	 
إ�E17  6&�، و�&; ا��&'

18 �&E6 ا���ا�� ��'� ،�>Qا a&#3 ا�	ت �YT� 
  . ھ) �����

��ة-4-3-4UB:ا���اھ�� ا���ا��&�ت ��; ;& 

  20إ�6  17أ 		 
 20ا�E19 6&�، و�&; ا��&'

�&E� �'ا�� ���� ا�"�د ����P ا��Q و��;أ '�
ز�����A 2(. �6 ط��) ا!T��Eل، ����� D :

2011،71(  

 �
 <Tل 	� ذ:� ��1�E ���6 	���� ا���اھ�� ھ	 
، و��ف E&� 21إ�6  12���ة ��دة ���; 	

�� ا���اھ) �;ة '�، ا! ����� وw'�ھ� 	
 ا�������ت ا�#���، ا�"�'��� ��*''�ات ��6 :� 

  ا�������ت

�اع-5Aا���اھ�� أ:  
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��د  أن��1 
	 M��R� �ا���اھ�mإ��>o  �p'1 
����اھ��  أ��اعو�D�2 ھ&�ك �;ة  Q<�ىو	

� درا�E&�  و�I�&Eق��� إ�6&	 s  :ا��

5-1-��Cا�Bا���اھ�� ا�� :  

إ�6 ا!���Eار وا!�^ان  وا��;وء ا�&��� وا��'�، ���V ����1ازن ھ� 	�اھ�� ��د�� ���'�

�و����1ا�) ا! ����� وا���4 �
 ا�&"a  وأ��E@، :�� ���'^  ا���اھ) 	3 ا��ا�;�
 ا��ط"

� ا�R'�!ت و!�ا���اھ�� 	���� ���ن  أن، و	
 ا��ا	� ا��� ����; ��6 ا�'�N� وأ�Tم��;ال 


 ھ��'E�Eأ 
'�	�� ;#� ،���  :	��ا

• - ��	� .  ا��EQ� ا�#';ةا��

�ر  •Pوا� �وا�,�ا� �ا�-� 
	 �  �'��� 
	Q�1).�1 -=� ا��9م زھ�ان
�: 1995 ،

108                                                            ( 

5-2-���
!�� ا��(�F9A@ا���اھ�� ا:  

�ر دد وا�R#� ھ2ا ا�&�ع 	
 ا���اھ�� ����I�!�1 Vاء وا!:��pب وا��� Pوا���) وا�

u�&��1 ^'��� ��: ، ;�&1 VN&ا�
� ا! ����'� وا�-�رة ��6 ا��ا�;��ا�'�N�  اT�Qم، ا!�E*�اق 

�ا��� �;ور ��ل 	��4��ت ا�,�اع وا��G	�ن 	
 ا�Pا�� �'w ت� �G� إ�6، وا!�#�ه 


 ا�<Tص 	
 	�P�� ا�H�2 ا�&^�� ا�;�&'�� �-G1 �ا���اھ� 
��ا	� 1;ة  ���ib، وھ2ا ا�&�ع 	

��� ، ��ا�I4اب ا�#� ا�EQي، ا��'�Iة وا���I� ا��ا�;��: 	&E6 ا�&#�ح ا�;را��ة �EQا ^':

�� ا��ا�;�
 ��34 ا���اھ) ا��Rص  إ�4��إ��Y �'-� � ،6) ا�EQة و�Y) ا���اھ)ا��"�ق 	�و 

 ��  )111  ،1995:�ان�
��F1 �1 -=� ا��9م زھ(.إ<��@و��1'�@ 1'
  ا�EQة

5-3-��Aا���اھ�� ا���وا:  

، وا��;رE� وا��#��3 وا!��Gا��ت ا�#&�'� ا�EQة���'^ ھ2ه ا���اھ�� �����1د وا�-�رة 4; 

�ر V�N��1 ، و:D�2 ا���) ا�^ا`; ���1وا��ت وا��*�	�ات وا�;وان ��6 ا�<�ة وا�^	TءPوا�

� ھ2ا ا�&�ع 	
 ا���اھ��، و�� ا��ا	� او��u ��;�� ا�2ات�  :��_�iة 
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 ط�ف - �	 �Eا����ر �Iوا����� �'Eوا��� �Iw�%ا� �ةا���1'�EQا. 

�   3	 V��	�� �� 
 .أ1&�`�Vو��ا	� ا��ا�;�

�H�G ا�EQةو��:'^   � �'Eا�;را �1995،112:�
�1 -=� ا��9م زھ�ان(.��6 ا�&�ا� 

(  

5-4-�C�F)ا���اھ�� ا��:  

 
	 ��Pا���م، ���'^ ھ2ا ا� ���Rل ا�TG�!�1 �ا���اھ��	�Pا� �،وا��; وا!��'�ر ا�&"�


� ا����ك �� �'���� Tا� �'��ھ2ه ا���اھ��  �&�$، اT>Qقوا!��Gا��ت ا�#&�'� و�Eء ، ا��

��Yة  �4��1��إ�6، ا��EQ�;�;ة :��ور ا���اھ) R1��ات E�Y'�، آو ��1,;	�ت ��'#� ��ا	� �

� 	 ا�EQة���ا	�  ��'�  إ�6إ�4��ا�^ا`; ، وا��;�'� �	��@، و�#�ھ��� ��w���@ و�� �ت

� ا�����
 ا�*�� ا<�Tل �
�1 -=� ا��9م (. ;ي وا�%M ا��;���G'� ا����-�� �

  )115، 1995:زھ�ان

 (�E�	 �: 
	 u�Rاع�����bد  أ�;G�� �أ:-�ا���اھ�  �	ا��'�i_� 5  ا��EQ��1 �د ا�

� �,&'M ا���اھ) ا�6 ��ع 	
 ھ2ه   اQ<'�ةھ2ه � �'�: ��P1اع��Qا ،��bو�  �Eا��;ر

� ا�;ر � ا�-��'� �  .                          وا��3��# 

�>�� ا���اھ��-6���
!�R��:  

 1- 6G4(>�ول ر :("�ا�1ت ا���اھ��I4ا M��R	 �-��"  .)���� 2*�*1102،  2011 :او(  

Qا@\��اب و�� 

 �"��R	&; ا���اھ)، و�دة ;�	 �
  ا��AQلھ���-:Qا 

��D ا�����I� ��1"�1'� ) ا!�",�ل و��Y :ا���Pراھ

�I4ا�1ت 	�;دة 	&�� ا��;ر'E�E ،��'� ھ��@ ا!

�4��1��إ�EQ�m��با��`�'� ا�����&'� و  �'I'Gا��

 ا�S...ا�,;	'�و

 ا\��ا!
ت-1

�Fا� 
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�'��wا�1ت ا��^اجا� أ�I4�1 �1ن�,� 
، ��اھ�'

1�p�:!سا��;�� ا�2ات ، �&; ا!:��pب ���Gن 1;م ���ا�

 ،
'�`�P�	 ،��-ب ا��'wو H�2��1 ب 1=���س�G,	

 إ�6ة ، Vi �&����ن 	���Aا�;����ت �;	'��� ��G ا�2ات

��ون ا�I4ا�1ت N� 
� ا�&�Pط وا��ط"� ا���س أ��


DG وا�"��ھ� وا�;وا�'� �#; ��ط ا�&�Pط وا�% أ�

 .واQرق

 ا\��ا!
ت ا��Eاج-2

�� ا�I4اب ا�,�رة ا�#��'� �N� ��1���غ �ى 1;ا�;

و�,��H ھ2ا �;ة 	�اھ) و<,��� ا�"��ة ا���اھ��، 

 ��'��'� ا�I4ا�1ت Pان ا�;�� ��N'��uR ا�*2اء 

وا��Rف 	
 و��Nا �Tھ���	�ت ا�&� �'� ا��Pاھ� و

��`� .��Nة ا��q'G و ا�

ا\��ا!
ت ا���9ة -3

 ا��Pا��7

�Iا�1ت ا��I4ا ��'�� (�I� M'رھ� ����ظ����ا 
��� 3

'&� ا�^	&� أ	 �',RA �'&�� ����رة �
  أوو 	���

'&1 �� H'�V`دا M'دي إ�6 <�� ��ظ_� �',RA � ،

	�4'� �&;	�  أ���و���
 ا���ل �
 RA,'� ا���اھ) 

� ا���ظ إ��6_دي � l4وا �''*� �Eا��;ر M'

�
 ا�I4ا�1ت وا! ����� وا����:'1 
،و	

',RPا��: �ا��#&�' ،� ا�S..، ا!�;���'�ا�RP,'� ا���1

4-��8Xت ا�
 ا\��ا!

���ة �"�'� ��Eك ا!وا��#�وزات  إن�� V'N&� ���;اء ھ

�;  إ�6ا ����'� و1;�� وPا�� 
ا<�"�ء ا�"�د 	

�ا���	P'� و��'@ ���ن ا����ر�Eت ا�&'"� و ا! ����

 
� و���, 	�#�b;ى ا���اھ�'�E��� ��� 	��Pك 

M& .�YT� 	 3	�R�� ا�

5-��Aا��(� و ا���وا 

ھ� �T	� ��6 و �د  ا�I4اب  ا!���Gر	�Gو!ت  
ر-6FBA@ا 
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�'I> 3 إ�6، وھ� را ��، �P ا����s ا�2ھ��

� اH�w ا�Gا!:��pب و� 
�!ت ! ا��G!ت ا��'&'� و��

�� ا���اھ) 	��4 ظ�ھ�اN� �����Pوع ا!���Gر ظ ،

:��  �G���G	 �'w � .ا���'; �,�اع �"�

�'��	�E��'ا�1ت ا���I4!ا a��  (ا���اھ ;&�

 ���b1	�اض ا�#��ز 	#���� 	
 ا��ظ�`M ا���

� وأ	�اض ا�#�; �%�ا��&"��، وا�#��ز ا�

 ا�S...ا�I4ا�1ت ا�&�م وw'�ھ� و

ا\��ا!
ت -7

���
1���R�9ا� 

 6Gر �RXا���اھ)"):04(ا� H',� �  ."ا!�I4ا�1ت ا�&"�'� ا����R"� ا��

^�*��:  


 <Tل ا�#;ول أن ا���اھ) ا�YQ ��'"� ! ��;ر	 u�R���6��  ت��ا�,�ا 
'1 ('�ا���


 ا!�I4ا�1ت ا	 ����#	 ��
 آن  �;<�  ��� �����&"�'� ا��� ا���4'� وا�ط�ر ا�#;�; ��

�  ;ول ا���1)� .ذ:�ت 

  :ا���اھ�� أز7-�1

 :                                                                                     اIز�1 �����-7-1


 ا�I4اب 	� أو���ة <�Iة  إ�P�6'�  أز	�:���  إن	 ��E�� ى�� ��: ،

« H.Pieron »�	زQأ��  M��� ��,� ��N	 �&�@�b �"�1،@�;	 �,Y&"@ و�&;                       ، �و

����;ل 	
 �;م ا���ازن ا��_0Y اQز	�	"��م  �&�%�	 ، 
�G1 ��ة 	
 �;م ا�-�� وا���) 	����'

  :                                                    اQز	�ت	
  أ��اع-Tث و�"و���
 .              اQز	�

s  اQز	���!�E#�1�آو ��1 �I���	 و���ن �'� وا��4'�ت وا�� ا�Q;اثا��4 V��

 .�'�ة ا�"�د

� �G;ث ��"�د ��'#� �&�N'� 	�4'�ا���4'� وا�� اQز	�ت � . 
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� 	�ا�� 	���  اQز	�ت ����  أi&�ءا���R� ��1&�� وا��� �G;ث &'1 
 أز	�ا�&�� و	

 .ا���اھ��

  : ����� أز�1 ا���اھ��-7-2

1;م ا!�^ان ا�2ي ) Guy Aganzini) 1978 »« ـا���اھ�� ��1&��� � إ�bز	� �I���	

T"ط ���� ا��0Y ا�2ي 	�زال �� �'P@ ا���اھ) 1"� ��� ا�#&��  ���6 ا�,'; ا��ط"

 ،��� Y,'� و وأز	�وا! �����Yو �ا���اھ���P'� ���	� �P'� ��#���� ا!�I4ا�1ت ا��"	 

   R(Leila  hassoos :1993,12),'�@  و�G;د ھ���@ا��� A VN�&�Eا���اھ) و

  :ا���اھ�� Uز�1أ-�ا\-7-3

� �wو �'���	ن ��� �� ا����ك وا����� ا�I4ا�1ت N� ةھ2ه ا�"��ة�'I> �' ، ھ&�ك 
و��

� :� ا��G!ت <�Iرة ��s ا!�I4ا�1ت ا��'�� ��RP,'��1وز � ��P� ! ة�'>Qوھ2ه ا ،

����P�:أو ا ���N�T	 �&&��� ! �'"> ر 1,�رة�I�� أن 
��� 
��.  

� ھ2ه ا������ �
 	���'�@ ��5G ا���ا�'z �;م ھ�، ���; ا:��Pف ذا�@ھ) � ��� ،

�� ا�I4ا�1ت ا�&�م، �&�م ا���اھ) �,�l <"'"� ��ازنNا����ك و� ��، �"%� إ! T'�Y ، ! �&�م

� أ�%� 	��� ا�,��ح و��
 1@ا�&�م 'I'Gا�� (��� ;Y ات ارق��� 
 .  

3�Iا� �	أ ���Gا� 
� V`5 داG1و ��w3 و��;ي ر��&#; ا���اھ) 	���H و	&; ،

ا��ا�;�
، و	
 ، <��� ���د 4; :� إ�^ام 	
 ط�ف ا?<��
�T��E'� 	3 إ1;اء ��Eك 	وا!

، ھ� ذو 	^اج 	���H 	3 ظ��ر 	�ا�� ا:�1�p'� 	�"�و�� و4#� و	�� و��,'� ���'� أ<�ى

�ء ��2ات E'�ء وا�����ت ا�!�Gا� s1 �����ات 	
 ا���'$ وا���ح ورw��ت و ��N� ��: ،

����F1 2 (. ا�#;ل ��'� و�;�-� ���ن 	��ء ��1&��ش و �'w	�N�&� و	�Pر�3 	-Dر�3

�S��:2010  ،67 (  
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  : ا���1 ا�(���9 -(� ا���اھ^-8

��1 ا���اھ��ا���و���ا�����م -8-1*:  

 q1و�� ر�Cا��� ����� ا���اھ�� 	"��م ا�,;	� � ��� ،�'�"Iاء ا��wا� �	1"�ط �; �اھ�

'��� '� و<,��� ا�����I� ���1*'�ات ا�"�، وھ2ا ���1 �ع إ�6 	���� ا����غ �;	�

&6  &�'� ا���Iرات ����q �1,�رات و��-�T، ھ2ه ا���Iرات ا�#&�'�	 �I�E �#&�'� وا��

 ���"Iت ا��	;,� )�wا� �	اء�;(. ����إذن 	;� �iا����غ �@ ا ����	 ��GY�� @�Q ، v;ث 

���"Iا� ��
 « �C" « Freudو��"، ھ�@ ا�Q;اث و:�� ���لا�2:�ر��  ا������� � MAا��� �ھ

��ط ا�,;	� ا!ا�,;	� �{�wاءا�"�ط  
�  MAا��� q���wا`'� ، إن 	���� ا����غ �'�0 

��� �; ذا�� �	;� ��، إن �&M ھ�@ ا�,;	� �ط�� V�#��1 ا�#&�� ��"�د ا����W، وذ�D !ر��و��&

;وا�'� ا���اھ�� 	���I� ��1ا:V ھ�@ ا�,�Pرك �&M ا���اھ)��) ا����غ(;	� ا���G'� ، إذن 

 �'��Qاء(وا�wده ا����غ ا�)ا�;G� �ا���اھ� M&� :�'�ة ، إن �2ي �_دي إ�6  �وح �� �'

,�ب ا�,;	�ا�����E@ ;د أ�%� ا���ش ا�,;	� ����اھ) وا��� �Gو��: .  

� ���G �;	� ا����غو	
 ھ&� �&;	� ��� E'�ورة ، �"�P ا���اھ) � �P� �&�2ا �

�� ا���اھ��Nو� ،� �Pا�� �� ��wر ��A 6�� �	;� ��
 <Tل ���ار 	 �P"3 ھ2ا ا��&	 ،

&M ��1&��� �@ ھ� ط���� �����Tء 	
 إ��1� �;ا�"� ا�&'M �&; ا���اھ)���	'� وا��� :�ن ، 

��� �'G4 (ا���اھ���"Iا� �� ��; ا�,;	Pار��ن ا�� 
	 
���� V� @�Q ، . ) 2*�*1او

����:2011  ،36     (  

8-2-_7
�  :ا���1 ا�(���9 -(� ا���اھ^ 

��� إ ��د 	� 1; ا�,;	� �&; ��6 و �د � ) Bailly »)2003 »أ:;ت أ���ل   

6.3%  �&'� 
	 
�V	� 384	�اھ�'��'� �� �:D�2 ��1&���  .اھ) ���4ا ��Gدث �;	

�N� �� �� »« Hamblen )1995(  ;4 ���&��� ���"� (أن ا���اھ ;��ا�,;	'�  �Gادثا��

� وا�	��
 �@ ا�&�� ا��"�%� 
E 6إ� �,� @�Qس ا���ت���V ��م �;م ا�� �� �"a . درا:�و
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�'P� ا��'�ق« Dezkin »)2006(  3"��	 (&; ا���اھ� �	ا�,; ;أن <�I� �Iر إ ��د 	� 1

� 	q'G �'5 ا�&M  ^ء 	;	$ � z'� @�Q@��'	�� ��. 

 ;��I� �I> D�2: @4ر ��!ت ا� ��د 	� 1� H�� ����w (&; ا���اھ� �	ا�,;

Gة��;Pا��;ة وا� ،�'��وادC� ( . 	�ن ا��Gدث ا�,;	�وا�^ �دث ا�,;	� و��';ا�@ ا!�"

  )29،ص2009:را\��ّ 

�� ���1او���� ا�&��`$ ا�,;	'� ا�&"�'� �&; ا���اھ) '�A �3 <,��'�ت ا�����	 ;A


 �*'�ات 	 �'��  .1'��� '� �"�'� ا ����'� و	

6��
 أ	-�ل '-��1 ;#� �  :	���ى ا�&"�� وا! ����

« Goguen »   )2006 ( وHamblen »«     ل��Q,�اع ردود ا	إ�6  �Y�I�

�-	 �N�Tا��: ا�� ،�� ���Gدث ا�,;	G� �	 �: H&#� ،�'���اa'1، �;م ا�E��G'� ا!�"

ا���دود �R"�ض ا، ��Eك 4; ا �����، �^ل، ��Aوي  ��'�، أ���ر ا���Gر��، ا:��pب

� 	3 ا��*' ،H	�P:� ا�&�م وا<�Tط، H%w 	"�ط ، �2ر، <�ف 	3 إ���س ����1�� Eا�;را


 ا��A; ، إ�Tف	�;ودE ��Y ت�	 
	 ;:b� ، ���'أ� V�#اف ، ��;�� ا�2ات و��رة ا��Gا�

���ل ا��"�ط ���R;رات وا���Gل، ا! &��E،M&، �;ھ�ر ا��YTت 1'
 ا�RAQص ار�"�ع ا�

4'�ت �;	'� أ<�ى 	��� :�ن �����دة ��ض ��P1 إرادي ��وأ�'��� إ�� .) �Cواد

  ) 54،  2009: را\��
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  :<�T� ا�",�- 

 ��Eو�� �	ھ� ����	 �ا���اھ� �����اد�Qة ا�'� ��، �I&� 5'G1ي ھ2ه ا������ ��6 

 @��YT�6، و-�Qا�2:� أو ا �'�"� ��و�,�را�@ وأ���	@ وأ���ره G1'5  ا! ����'��iرة ��'�� 


 ا��1�Y� ا�EQة وا��;رE���Gر 	 ��'�
 أن �_دي إ�6 ا�#&�ح ��Nا ���� ��� ���Gوھ2ه ا�،

 ����Eو @���>@����@ ���� �E`*� ��#&�ح�ر�4ء �� � ا��'�دھ�ا�;#� ��	 @�.  

 H#� 2ا�'�Gط ا���اھ) ���1���� 	
 ط�ف ا��ا�;�
 ���G') ا���'M وا���ا�) 	3 أ�و�

 M��R	 H&#� � ا 
	 D'@ ا��#��3 ه وذ���م ا�2ي ��'� �N&وا� V'دات وا���ا���ا�'
 وا�

 ��
 آن ���ض ���� �  .  ا!�I4ا�1ت ا�&"�'� ا��

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  ا��و
وع                                         ا�����                  

  أ........................................................................���
 	�ر و��د�ر

  ب......................................................................................إھداء

  ج.......................................................................��رس ا����و��ت


 ا��داول����  ح............................................................................

 
���� خ........................................................................ا��!طط�ت

  د................................................................ا�درا$
 ��!ص

  �د�ل إ�� ا�درا��


  01.....................................................................................��د�


  03...................................................................................إ	����

  03...............................................................................ا�&ر%��ت

  04.................................................................ا��و%وع ا!���ردوا�' 

  04............................................................................أھداف ا�*�ث


��  05..................................................................ا��-ط���ت ا,�را


  05.........................................................................ا�درا$�ت ا�$�*�
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����:  

 ������ ���	
��� �����  ا�ط�را����� ا����ي ا��ي �	�  إ�� ��ا�"�!	  وا��ي ���

#$��� ا�!�اءات إ�� �*3$�ات 
�$1 &�*��ق /  ھ�ا ا�-,+�*	�( 
)� �'  ا��را&# و�� إ%

وذ�; ا
*�اء 
��"�):  ،ا�"$�ا�  # و9+ 
$' ا����� ا����ي وا�����، وا�*  �	*�6 5�7ا�*�#$5$6

ا�"B*	"�#  واAدوات����� �"$�ان ا��را&#  و<�ا �$�# ا��را&# و�� �*6	)� �' ا�"*6= /  ا��را&#

  .ا�6$���ت��"= 

1-
�ن و��ة ا	�را���: 

1-1-
�ن ا	�را���:  

� إ��دة ا�*�
$# 9$�دة>�"��

"D"� E��3*B ا��را&#  .  

1-2- 
                                                                                       :��ة ا	�را�

&*����3ھ� ���*�� �' اا�"�ة ا�*  ، ھ�ه  ��ي  27أ/��+ إ��  �10'  دا�D ا��را&# ��ة %)�

  .Kت�,�د/# IJث �7

�   :�"�!  ا	���


,$�دة  #$
�"E��3*B�–  #$�N و�K#  –إن ا�"�<� ا�"*L,M /  إ��دة ا�*� #B&O�


��EPA#$,MPذات ط�
= إداري  =*"� ، #�N�	"�ا��ا�$# /   ا�$$B*�ا�"��   ا.  Qر��� =!��

��� �� أ�7 ا�"	"��' 
��"��T*/ #5 أ
Nا
D�� S  1952د�B"�6  19: إ��Pء ا�"�<� إ�� �Nم

 #$"B� " ي�Uا���ة و7"��# ا��6Pب ا���B� �>��." ���ا�I6د و
���ات /  &�#  اI5*&Kل

1963 � 1975وإ��دة ا�*�
$# و
�B و/( ا��A إ�� ��X#  ا�"N7 ،#�7Iل ھ�ا ا�"�<� إ�� ��<

Eر� ��Aا�*  أ�9ر /$)� ا #�B�رخ /  64/75: اO"��6 26: ا"B�6رة  1975د���' و<�ن ذ�; 

ا�"B&O# إ��  ا�KNدة ا��&"$# ��"D�� #B&O ر���# وزارة ا��6Pب وا����Z# ا�*  &$�ت ھ�ه

�$#��X# ا�\"��$��ت E�  1$7 إ��Pء <*�
# ا��و�# ��OPون �"*!K�9ر  ا �($��وN7ل إ�$)�، و

Eم ر�N&�"�م 260/87: اN$� :10  �6"B1987د� S5/و �$B$�.  
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  :ا	�%$#-


���# 9$�دة وا�*  �6	� ��� ھ�ه اA[$�ة 
�Nا�    / #$
��دة ا�*�� E��3*B� �>�� =5�

��� �7�B# إ!"��$# 
��*N7 #�KN�2500 #*& ���5ا�  �*� و�' ��5 ا500 =
�*� �*�


$' ا����6*$' ا�"�<Nر�$' أ�Iه ��6^ ط��#  _
ھ�*�رات، و%$� ��� ھ��` ا����( ا�UKN  ا��ا


� �*"*	Nن 
�����م ا��ا[�   120ا�"�<�  ا&*�65ل�%.  

-������� �7�B# ��6$# ��رھ� ھ�*�ر�' و�,a   :ا	 �  :و�*Nزع <��*�� �*�
= ا�"�<

�*� ا�"�
  ا��B$U ، ا�	$�دة، و :01ا	&��رة� +-&A5$' ��� �' ا
  أ��Bم،  05وھ  ذات ط�

�ن ا�	�م أ�� /  ا��)# اA[�ى ��B*� '��6= <+ وا�7 ��)"� ل M"�60وا ���&.  

�ن  و/$)� �' ا��)# ا�B-�� �' ا�دارة،ا�"�Q6، !)�ز �MB$' ا�"�%�ت، :02ا	&��رةMو�  

#B6�Aا.  

�+ �' : 03ا	&��رةP*دارة و�d� #�
  ��ا�U، ا��B3�#، وور%# ا���6ء /  ا��)#  03وھ  ��5

  .ا�B-��، أ�� ا��)# ا�	��N# ��)� /��� ا�Z�$6# و%�/#

  ، )ا�*��$E( و��دھ� أر
	#، ز��دة إ�� ور%# ا���6ء ا�"�<Nرة &��-�، ور%# ا����� :ا	%ر'�ت

 #��� ،#�B�<�ة ا �	<�ة ا��5م، �� �	7#، ��I-�ء، ور%# ا�
�(�  ور%# ا����رة، ور%# ا�

  .�*	�د ا�����Zت

  :ا	�+*(���)-

01  ،����01  ، B$Uر  
��05  ، 
��01  ،e-��ا E��  /  U�,]01أ  T��,"�ا ���B�

02�Nن إداري،  01را�'،  <��� را�'، �Zرب �02"�ض �Oھ+،  01، ا�K*,�د�# 

�� ،  U�&01(، ط�6خ، M�02  ،ت���M�د ا�	ن �*N� �701اس،  05�Nن أ�' و���#،  02

 ،Q6�� نN�02 $$�N� ل�"�'.  




"                            ا	��� ا�ول                              ��"ا���اءات ا	��  

 

72 

 

 2 -
  :�%ا.��ت ا	-�,ت ا	��رو�

    Nوھ Kوا�7 أ e�! ��ن إN"*�� تK�7 ثIJ '� نN�*� #�$� ���أ!��D درا&*�� 

���  17و 14
$'  أ�"�رھE ��ا��<Nر، Aن ا�"�<� N& +65*B� Kى !�e ا��<Nر، �*�اوح  #�&

 #Z����7iاث ��9$# دا[+ �Nا�  و�� �*"\+ /  a�9 ا�����$' و<�)E ��اھN��> '$5ا 

Eأ&�ھ.  

1%�ت ا	0-/-3&.:  


��S و�' N	91 و�
 +�  :أھ")�إن �

�  1$7 �>�"��
 .K�7 e"] �$X �!N� Kت��# ا���Kت ا�"N!Nدة 

�  �OB� j/ت رK���ت �= أو�$�ء اI
 .ا�"�<� إ!�اء ��5


# ا�*Nا9+ �	)� ث �	��<*"�ن 
	j ا���Kت ور/k)� ا�*�� �N	9و. 

� S6ا�N! =$"�

�را&# ا�"NZNع  ��� T"B� ا��ي D�N�ا )$Z.  

4-
2 ا	�را���:  

�$-$# �	"5# وا�"N,5د 
��;  ���  �*$T ا�*"��� ا�"�): ا�	$�دي  
ا�1�6 /  ا��Nاھ� 

�+ ھ�ا وراء ا�N�B<�ت ا�*  �N5م 
)� ووراء ا���Zا
�ت  ا��6ط�#  اA&�6ب���و�# �	�/# P� ،

  .ا[*$�ر ھ�ا ا�"�): إ��ا��ي د/	��  اA&�& ا����� ا�	��+ 

  :أدوات ا	0-/-5

 '$
  :ا�*  �N/�ھ� ا�"�): و�a ا[*$�ر�� ��� اK&*5,�ء اAدوات�' 

5-1-
	�5 
  :درا�

1$7 ،S
 وھ  درا&# ا�-�د درا&# <���# و%���# ، ودرا&# !"$= ا���وف ا�"�$�# 

���� �' !"= ا<�6 وأدق ��ر �' ا�"	���Nت، /)  درا&# ا���ھ�ة �' [Iل"�  )"	� +$���

  .����# /�د�#
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5-2-
61�  :ا	�"


$' ا�17�6 و
$' ا�-�د �ZN= وا��ي �*S�I] '� E  أن أي  E*� �5ء� '���6رة  #�
ا�"�5


��� 1$	��M� �(م ا��3ض  #�
��6دل ا����1 
$�)"� و��� ا�S$!N� 17�6 ا����1 و�$�دة ا�"�5

�*E ا��Mوج �'  و*7� K وا&*	�ادا�M% LU�,] '�S,$# ا�"-�Nص  إ�$Sا�"�اد ا�N9Nل 


5# و�� إ�*. ا��را&#  إط�ر�B�اض ا�XAم ا�M� �(�A #(!N� a,� #�
"��� /  ا��را&# �' ا�"�5

 �(�N> �>��ع �' ا����# و��[+ "اN�
�Nن اN�-"�� T"B� U�,]Aص 
��*��ث �  �� ��N�

����� �o7I [�وج ا�"-�Nص �' ا�"NZNع /$��ول أن ��,�ه /  إط�ر ا�"NZNع   ($!N�  

�' �*�ك �S ��7# ا��Iم� ."  

��$�ة وا��ي ��� ��5$# [_ ا ��� ا�"�5
�# ا�"N!)# و /  إ!�اء ��5
���I ا�*"���و�� 

�' ا aP�. ���Nء إ�� �"\$+ [_ ا��$�ة، وذ�; �' [I ا�7Aاث ا�")"# /  ا��$�ة �)�ف إ�� ا�

 ���  وذ�; �' [Iل ط�ح 

#�q&Aا '� #�N"�� #����ا:  


�<� �  أھE ا�7Aاث ا�")"# /  7$��;؟ � E� 

 �*�<�ه /  <+ �7ث [�ص؟ و�� ا��ي �

 و�= �' <�D �	$`؟ �*�<�ھ�E' ھE ا�M%Aص ا���'  �

  :D��> 1$7 ا�q&A# ا��N7 #6,�� #$B$Uل

 . ����� أھE ا�7Aاث ا�,��$# دا[+ اA&�ة �

�$# ا�	��Iت اI] '� #��&Aل �N� ����� :#��&Aت ا��I	�ا ،#��&Aت ا�� .ا�,�ا

�$*S، ط$6	�����S*$-$> ،S* : ����� ا�N�Bك ا����I] '� Tل �N�. 

�  �$Js� TZN*� ة�$��� _] E&ل رI] '� نN�و��I*)�  ا�,��$# اA&��#، ا�7Aاثوھ�ا �


����Kه T����ك اN�B�ا N��. 
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   5-3- 
  :ا	�758

 وھ  و&$�# ھ��# �' و&�U+ !"= ا�"	���Nت ���M*B)� ا�17�6 /  ا��را&# 
�3ض

  .ا��را&# ا��,Nل ��� �	���Nت �)� أھ"$# /  

 =ZN� ھ�ة����
�' ا��7I� '� 17�6# <+ اA%$�ء ا�"*	�#5 "� #�7I"�أي أن ا

 j/�� ا�"�5و�# أو '� �� ��N� صN�-"�ال ا�*  ��6ي اN7Aا��را&# و!"= ا�6$���ت /  ا

#�q&Aا ��� #
  .                                                        ا�!�

ا�"�7I# �)�ا ا��3ض وا��ي I] '� ���7K�)� إ�"�ءات ا���ن، ا��5(،  ا&*	"���و�� 

 #��7 +�� L$MP*�ا�*��$+ و<�ا ا #$�"�  / �����B� S�> ت وھ�اN�ا�*�دد /  ا�!�
#، /*�ات &

  .�ZN= ا��را&#

  :�>0�; ا	���%:�ام-5-4

�*"�دK$� ا�	*�6 أداة ��"= ا�"	ام ا��ي ��XN�$��ا #��&Aا #���M�ا ��� ،#$���N�	ت و�

  UداAوا  &�&Aا���6ء ا aP��ود ا�17�6 
,Nرة ��M$�$# �*�ر�Q اA&�ة <"� أ�)� ��

 '"k*� أ!$�ل #JI\� رةN9 ام�XN�$��ز ��5م اN���ل اI] '� #��&Aت ا��I	�وا���"�3ا/  وا

  ) 85 ،2006: &"$1.ر. (اA&"�ء و�Nا�$� ا��واج وا��Iق وا�N/�ة وU�57( أ[�ى

��و"��� S�I] '�  �5ة	ا�" #$�U�	�ت ا�$��+ [�  ا������$% ����# و�B
 o7I� أن

 #$�����I# ا�"�*Nى ا�	��U  ا����   ا&*�Mاجوإ� ���/�Z$�ت N7ل أ&�6ب ��P<+ ا�*  ھ  

ا�"�5ر
# ا��5B$# /  رؤ�*)� ��-�د، ا��ي ��Nن /  �-��+  إ��ه ا�N&$�# ��*"  �وا�"�Z  ھ

	�  �U��/$)� ا�17�6 ا�MP,$�ت  ا�*  ��ى$'، /���$��XNام ھN ا����N*� #5اN*��  / +9ى 

  .رھE اوا�	��Iت ا�*  ��"= أ/�اد ا�	��U# و����� أدو

  :أھ�اف ا	���%:�ام-

 .��"Nا!)#  ا�%���$�ت ا�"	�%# �' ط�ف ا�	��U# <��; ا��/���ت ا�"��M*B# ا&*�Mاج �
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� '$
�a�*M أ/�اد  إ
�از �T�I ا�	��U# ا��Nو�# وا�	��U# ا�""*�ة وذ�; 
*T$ZN ا�	��Iت 

 �U�	�ا����م ا. 

 .�T$ZN ا�7Aاث ا�"*��رةّ، وا�,�ا��ت ا�	��U$# وا�*��رب ا�,��$# �

 E� ا[*$�رو��  a�*M� حNZN
 ا�7Aاث ا�")"#ا��$��XNام �-�S��U ا�*S�A ،#$,MP ���د 

Q ا�-�د /  أ&��S و����� �"_ ا�	��Iت دا[+ اA&�ة و<��; اAدوار ا�*  �� 
)� ��ر�


"a�*M ا�*��رب ا�,��$# ا�*  ��%)� /  إط�ره اA&�ي اKر��6طو����� . 

 E� و ا[*$�رإذن ���B� �(�A داةAھ�ه ا aP�ا�7Aاث ��� �� ا�*�ر�Q اA&�ي /  ا�

#����� #6B���
 I5J +�P� أن '�  .اA&��# ا�*  �"
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 :                                                                            ا�����ت وا����ا��ت

و�%$ا ا�#�ض ! �� ا���اح إ���ا�����ت �� أ�� ا����ي ���ھ�ة ا��
	ح وذ�� �� 

  :)'ل

�� أ�� ���67 أداءھ� وا��34ء 01/  ا.ھ� �م أ,+� *�(��ة وذ��   �

 .ا(��!8 .ت'ا.)�

�   ��. *� �� ��	!� >�!? ��<�= >; ا�:'ج ا(��ي �� �	8�1 ا(

 .و1'�@ 

�   @��A�:� �� B�C>�0� ;�':ط�ر ا�Fا ;< GA��د ا��C8 ا�:*��� . 

�86 ا�:�4*�8 ھ$ا ا���I* @� G 6! �Cدراك    �J ا� ;< GA����* ;6C
!�K ا����C ا�

@�0�L� . 

�86 ا�:�4*�8,$�� �
��N ��4ءات �M أ�� و   �J �7ت دا)� ا�A��ا�.  

�   C
; �0 �اھ? Q � 6ا���4م *S*�7ث ودرا��ت ��
�ول �	Q	ع ا� :�ش ا�

8� .�� � ا(�Tاث ا(��!8 ا���د�L* 8�� أ,+� ���C' ود

ا���4م *S*�7ث ودرا��ت �%�ف �	MQ *�ا�V 1'��8 >; ا� ��ل ا(��ي �%$ه  �

8XCا� . 
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 :����د

�وح 
دى ا��داث ���دھ� ا
������ت ��ر	� �د	دة وھ� 
	�ت ظ�ھرة �
إن ظ�ھرة ا

��� �طورت وا�'ذ . ا
����% �ل ھ� ��#"� !د	�� و�د ت�د	دة 
دى #
+� �*ور ���(� 

��"� ا
��ث ا
ذي أ
(0 ا
/وء �أ�#�, �د	دة ��� ��"�� ��#"� ذات 'طورة #�	رة ا
�� د+�ت 

��ل ا��(ط�ب �دد #�	ر �ن ا
�"��ء  وأ*��تراء �د	دة +� �'�"ف ا,���ھ�ت �"0 آ

 إ�#�
�6داث و�'�"ف إ
0 ��ر	ف ��وح ا�و�ن ھ�� �طر!�� +� ھذا ا
5*ل .وا
��� 	ن

�وح�"
�8 وا
�وا�ل ا
�ؤ رة +	6 و�ظر	�ت ا
��5رة ��
  .                         وا
���ت ا
��	زة 
�'ص ا


�� ا����ح-1��:  


�  '�"فا��
�وح و��ددت ���
�5س و=	رھم +� ��د	د ���0 د!	ق 
��5وم ا
�"��ء ا

  :ا
���ر	ف ا
�� و/���� ا
�دارس

  1-1-��	                                                                                  :  

�وح 
?�	�رف �*ط�
ا
'ط@ أو ا
��ل  ار�#�ب�@�6 ا
�5ل +� أداء ا
وا�ب أو أ�6 :""8 ا

�ون ��د ا�ط�5ل ا
*?�ر ا
'�طB، أو ا
��ل ا
��ء�)
��د (."، أو أ�6 'رق ا

  )23، 1984:ا	ر����	���وي

  :                                                                            ا�ط���-1-2

��+0 �% ا
(	م وا
��دات وا�	 %����"

	د ھو ا
�"وك ا
�/�د �)�
ا
�� أ!راھ�  ا,�����	�


��د	د �"وك ا
5رد %����
  ) 73، 1986: إ���ن ���د ��ن(.ا

  :                                                                       ���و���-1-3

�ون  ار�#بھو #ل +رد �)"
 �5
�'� �����	�ت��
، ا,������ و	�#م �"	6 ��ب !��ون ا

�ون):"Rvbin »)1949 »	(ول �)
�وح ھو #ل �� 	�ر+6 ا�
  ) 243، 2003: ���و�� �درة(".ا

� �"م ا ����ع-1-4#  :  
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�وح �"0 أ�6 ���و�� �ن ا�+��ل ا
�� 	(وم ��� ا
�دث �
	�رف �"��ء ا,����ع ا

�� �دا+% �ن ���ل ��	ن، أو ���و�� �ن ا
/?وط وا
�وا�ل ا
��  ا�����	�����#� ��	�را 	��

 %/'	%����

�� ا
��5ل +� إط�ر ا                          .  

� �"م ا	�%س-1-5#  :  

��5� ھو 

�در�� ا
��"	ل ا ����
�وح ���
�?"ب ا
دوا+% ا
?ر	ز	� وا
ر=��ت �"0 ا
(	م "ا


	د �)�
�� +� ذات  ا,�����	�وا��#
��5	� ا
ا
*�	��، أو �	��� �#ون ا
دوا+% ا
?ر	ز	� وا

���ن أ# ر �@ 	را +� �"و#6 �ن �@ 	ر ��	ط6 Eا�ظ��6  ا,������ا#ل دا	و(".و!	�6 وأ

���"�:2007 ،10          (  

�وح ھو �رض "�@�D.Lagache 6و	�ر+6�
وظ�Gف و�	#��	ز��ت  ,/طرا��تا

 ��5�
 ا/طرابوا
�� �#ون أ������ ���و��، إذ ���ر �*�5 أ���	� �ن  ا,������ا
�#	ف ا

  )40، 1995: ���د ���زي( ". +� ا
���وى ا
�GH(� وا
��ث �ن ��(	ق ا
ذات

��I أن ا
���		ر   ��� �)���
�وح  ا���ھ�ت
��ر+�  ا
��'	*	��ن 'Hل ا
���ر	ف ا�
ا


�� ��رز �ن 'Hل ا
�دوا�	� 'Hل ا
ط5و
� وا
�راھ(� ��#ون �ن ا
�ظ�ھرات ا
�"و#	� ا

 ��
H' م�	 ��
 ا,�����	�، و#ذا #�ر 
"(	م اJ'ر	ن�(وق  ا����كا
��#ررة وا
��وا*"� وا

 %� �	�	�� �!H� طور	6 أن �#�	 , 8���
أو  اJ'ر	نا
��ط��(� �% ھذا ا
�ن، #�� أن ا
5رد ا

 0
  .ا,ر���ط�,�������H!� �و	� �	ث أ�6 	�5(د إ

:                                                                             ا	�دث ��ر�ف-2

  2-1-��	                                                                                      :  

	دا، وا
�دث ھو �/م ا
دال ����0 *�را �د" �دث"#"�� ا
�دث ���(� �ن ا
�5ل 

��
  .                                             ب و*?	ر ا
�نا

:                                                                            ا�ط���-2-2


م 	�م ��ر �ن ا
��را
�دث ھو #ل  0 �  .ذ#ر أو أ
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�م �ظ�ھر ���ل ��ؤو
	� و+ھو ذ
ك ا
5رد ا
ذي 
م 	�"K �ن ا
ر�د و=	ر !�در �"0 

����� (. ا,�����	�ا
(وا�	ن وا
���		ر  ��'�Hفأ�� ��د	د ا
�ن 	'�"ف ا
�	�ة، 

�  )   493، 1972:ا	ر#��

  :                                                                ��ر�ف ��وح ا*�داث-3

  :                                                              ا�ط���-3-1   

 ��5�

م ا��
�و�	� أو  ا����ك��وح ا��داث �@�6 " "أ��"ش"	�رف ا�)
��	ط 
"(��دة ا

  )29، 1984: ��د ا	ر��ن ا	���وي(". ا�'H!	� و'�*� �ن طر	ق ا�ط�5ل وا
�راھ(	ن

:                                                                                          ���و���-3-2

 6��8 ھو ا
ذي 	(ل ��6 �ن "ا
��رع ا
�زاGري +	�ر+6 �"0 أ��
�� و	(�رف  18ا
�دث ا�

  ".                             �ر	�� ��*وص �"	�� +� !��ون ا
�(و��ت

� �"م ا ����ع-3-3#:                                                               

6����و�� ا�+��ل ا
�� 	(وم ��� ا
�دث ����#� ��	�را :"	�ر+6 ���د ��طف =	ث �@


��  ا�����	� %/'	 ��

و�ود دا+% ��	ن، أو 
و�ود ���و�� �ن ا
�وا�ل أو ا
/?وط ا ��	��

  ".                                         ا
��5ل

� �"م ا	�%س-3-4#                                                                :  


�وح :"�@ن "�	ر	ل 	ورث"ـ 	ورد ���د 'وج ��ر	�5 �
ھو ��
� ��و+ر +� ا
�دث #"�� ا

أظ�ر �	و, �/�دة 
"����% �در�� 'ط	رة ���"6 �و/وع �Eراء 

  )14-13، 2007:ا	وادا#"�"���(".ر���

��I أن ��وح ا��داث ھو #ل �"وك �'�
ف 
"(وا�د  ����ن 'Hل ھذه ا
���ر	ف 

�و�	� و	��"6 ��ل ������ !�)
����6 ا
�دث ��دون ا
�ن ا	 �����"
 ����
�و�	�ا�                                                                   .

  :أ-,�ل ا	��وح-4



 ا��� ا�
ا	�                                                                              ا����ح

 

58 

 

�وح أ�#�ل �'�"�5 +	��	"��"
 :  

  : �را1م 0د ا	���",�ت-4-1

��زل وا
�	�رات و=	رھ�، وا
�ر!� ھ� �"وك *�در �ن ���� أو ر=�� #�
�ر!� �
ا


6 �دة �ظ�ھر ��	�� ���ددة أھ���أو ا
��"ك و�ؤدي إ
0 وظ	�5 ��	�� و ا,���واذ+�  :

�� و�دم ا
و+�ء ��� ا,��داء�	'
��5� و�وء �"0 �(وق ا
?	ر وا
��، �% �ؤ ا
�وا+ق ا��

  .                                                   ا,������ا
�وا+ق 

  :�ر��� ا	�2ل-4-2

��� �# ر �	ن  13��درة �ن �و��� ��د ا�ط�5ل !�ل  ����ر#
 ���)16-20��� ( 0
أو �ر�% إ

�
��
  :                                                         أ���ب ���و�� ھ� #�

��5� ھ�م أو +�  ا/طراب�ر	�� ��(دة و=��/� ����� �ن :)Paricide(��ل ا	وا	د-4-2-1

 �
�ف ا/طراب���
  . ا�ب و���ط	6 ا
#�ول و!�و�6 �"0 ا
��G"� و���ر�� ا

��دإ���د ا�ط�5ل �% ا�م +� !	�م ��
�ر	�� ��ب ا
درا��ت :#� ��	� ا	�2ل ا	��دي-4-2-2


م و'�*� +� ا
و,	�ت ا
���دة ا��ر	#	�، �ر	�� ا
(�ل ��دث ��#را �ظرا 
���	ل �� �+

��ر	��"#	� ا�
                                     .                �"�� ا

	و�	� ا�ط�5ل وا
�راھ(	ن 	(و�ون �(�ل أو �رح ز��GHم +� :#� ��	� ا	�2ل ا	4ط4-2-3-3

�5"�'�
  .                                       ا
�دارس أو ا
�وارع وإ�داث ا
��ھ�ت ا

�ف  وا,���5ل	#ون +� ��
� ا
?/ب ا
�د	د :ا	�2ل #� ��	� ا	�0ب-4-2-4�
ا
�5رط ��	�� ا

  .                                                                ا��ري

�#ون +� �ن ا
�راھ(� #�ر�"� ��و�رة 	�ط� ط���� �(	(	� :ا	���زة �"6 ا*�"��-4-2-5

�ف�

"'	�ل وا�وھ�م '�*� إذا #�ن ا
��ب ��ت �@ 	ر أ+Hم ا.  

��	� �ن #:�را1م ا*�4ق-4-3�
  ا
P...، ا
"واط، ا
���ق،ا=�*�ب�
�ر	�� ا
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  :                                                                       ا	�روب وا	�-رد-4-4

 @�"	 �� ��
��ث أ# ر �ن ا
ذ#ور 
	س ���� +� �د ذا�6 =�Eد ا�	���ر ا
�رب وا
��رد �

��ث( ا
�(�ءو إ
0 ) ا
ذ#ور(ا��داث إ
0 ا
�ر!� Eا.(  

�د�� 	�#رر ا
�رب 	ؤدي أ�	���  ا'��5ءھو :ا	�رب-4-4-1� ،�"G��
�ؤ!ت أو طو	ل دون ��"	K ا

��ث 	*�8 ��ردا �ظرا 
ر+ض Eد ا�إ
0 ا
��رد وا
�رب �#س ا
��رد 	#ون ��و�� �ؤ!�� �

�ت، و#ل ھرب 	���ر #��ر 	�س �رض ا
��G"� و�������
�ف �"0 ا�
                                                                         . ا
��G"� و���ر�� ا


"�روب ا
��#رر و!د أ*�8 �ن ظواھر ا
�*ر '�*� +� :ا	�-رد-4-4-2 �	��� ��	��ھو 

��� إ
0 �دة أ���با�'	رة، وذ
ك را�%  اJو��ھذه �:  

 . ا,������ ر+ض ا
و/% �

ر+ض ا
�و ا
��G"� و���و
� ا���دا
6 ��و أ# ر ر+�ھ	� و=�� أي �*�5 �'�*رة   �

 .    ر+ض 
"�	�ة ا
��	�	� ا
��Gدة

 .ھ��ك ا
��رد ا
ذي 	#ون ���6 ا
5(ر و	#ون ا
��رع ھو ا
�ل ا
و�	د  �

ر+ض ا
��5ة ا
�(�ص ا
*ورة ا��و�	� وو/�	� ا
�رأة وا
�روب �ن �*	ر ا
�رأة  �

  )258-257، 2003:���و�� �درة(."� و/�	�5#'�د�� '�/�� و���?

  : ���ط� ا	�4درات-4-5

� �و��� ��و ا�'ر وا
����% +� �إذا #��ت أ�#�ل ا
�ذ#ورة ��
�5 ��/�� ���ر ��و

���ط� ا
�'درات ��وح �و�6 ����ر ��و ا
ذات، +�
�دث 	"�@ إ
0 ���ط� ا
�'درات 

���"زم ا
�Hج وا
����دة إذ #�ن ���ول ھذه ا
�'درات ���I �ن  ا/طرا��توا
��وب 
و�ود 

 ��  .                         *د+� أو ��ر�� ���رة +���ك , 	���ر ا
�دث �د�

 ��
��ك +� ھذه  وا���رداGم  ����ظ�م
#ن إذا أ*�8 ����و�+ ،�	���
��5	� وا
�% ا
���	� ا


� 	*	ر ��
  )261، 2003: ���و�� �درة(.�د���ا

  :ا	�ظر��ت ا	�%�رة 	"��وح-5
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  :  ا	�ظر�� ا	��و	و���-5-1

، ز�	م ا
�در�� اE	ط�
	� +� درا�� ا
�ر	��، و��#م ��زار 	��روزو �رزت أ+#�ر �%

 �'**6 #ط�	ب و���م ��"وم ا��	�ء ووظ�Gف ا��/�ء وا
��ر	8، #�ن 	��(د �@ن ا
ورا �

ا
��رم ��
و,دة :أ�واع، +*�ف ا
��ر�	ن إ
0 �دة ھ� ا
���ل ا
��ؤول �ن ا
�"وك ا,��راف

�ون�
�� ���*Eا ��	��.                                                     وا
��رم ��
��ط�5 وا
��رم ��
*د+�، وا
��رم ا
����د وا
��رم 

 +طري 
"�ر	�� ور�ط ھذا �#ون ا
��رم ذو �����دادا
��رم 	و
د �زودا  	��روزو،+��ب 

ا�ذن ��	دا �ن ا
رأس و�روز  وا�د+�ع/'��� ا
5ك و/	ق ا
���� :�8�H +	ز	(	� ��ددة � ل

  .                                ا
رأس وا��ط�
� ا
و���ت

وظ�رت درا�� أ'رى +� إط�ر ا
�در�� ا
�	و
و�	�، ��ول روادھ� ا
ر�ط �	ن ا
�"وك 

���ط ا
?ددي 
"5رد، ذ
ك أ وا'�Hلا�Eرا�� 
ا
?دد	� أ ر #�	ر �"0 �#ل ا
��م 
Q+رازات ن ا

��5�
  .                      و�"0 ا
��"	�ت ا
�	و	� ا
دا'"	� و�"0 ا
�و�ر ا

�5س ا
�	�ر ا
�	و
و�� إظ��ر ا
�H!� �	ن ا
�ر	��  آ'رون�"��ء +	�� ��ول  �+

��5	� وا
��وھ�ت ا
'"(	� � ل
�	ف : وا
��ھ�ت ا�
!*ر ا
(��� وا
#��ح، ��""	ن ذ
ك ��
��ور ا

�وح وا
�ر	��  �@��
	ب��
/�ف 
دى ا
�'ص ذو ا
��ھ�، +	��ول ��(	ق ذا�6 �
=	ر �و	� #�

5
  )14، 2007: ا	وادا#ل �"���(. ا��ظ�رت و#@داة ��و	/	� �ر/	� E ��ت ا
ذات أو 

  :   ا	�ظر�� ا	�%���-5-2

��5	� �"0 ا
��د ا
ذا�� 
�5س 	ر��ون  
"�'*	�����د ا
درا��ت ا
��ر+� +�"��ء ا�
ا

�وح إ
0 �وا�ل ���"ق ��'*	��
�8 ھذا ا
�ر#	ز ��"�� ��زل ا
5رد �ن ��	ط6  أ���ب ا��
ا


ذي ��@ +	6 و#@���G�! 6 �ذا,�����	��	�5�
.                                                                                                             ا�6 +�� ���م ������ب ا

�ظر	�ت ا
�در �+ 8���
��5	� ا
��"	"	� �دة 
(د #�ن 
درا�� ا
و
�ل أ��ر  ا���ھ�ت�� ا

�5�
�ظر	�ت ��د �ظر	� ا
��"	ل ا
) (Sigmonde Freud) )1856 -1939�، و	���ر ھذه ا

�وح ھو ���I �ن ا
*راع ا
ذي �و
د �
" أ��زة ا
 Hث�ؤ�س ھذه ا
�در�� ا
ذي 	رى أن ا

إذا �?"ب أ�د ا
���ز	ن 	ظ�ر �"0 �ط8 ا
�'*	� �"وك =	ر " ا���، ا
�و، ا��� ا��"0
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، 1985:-�دون -"دون,�("��وا+ق �% ا��'�ص ا
ذي ���ل 
د	�م ھذه ا���زة ��#ل ��ظم

48(  

�وح �"0 أ��س ھذا ا
�ر��ن ا
ذي أدى إ
0 /�ف أو �
��5� ��ول ��5	ر ا

��"	ل ا�+

  .   ا��� ا��"0 ا/طراب

�5س ا
��"	"� �#�ن +� ��"	ل #	ف 	'5ف ا
�5ل :"(Làgache)	(ول
إن وظ	�5 �"م ا

�	�ت�#�E(ق ��ض ا�	وط و?/
�8 �ن ا��
  )  233-232، 2003: ة���و�� �در(".ا

  : ا	�در�� ا	�"و,��-5-3

�
و#�ت ا�Eرا�	� ھ�  �رة ��"م �"ك "	رى �"��ء ا
�در�� ا
�"و#	� أن ��ظم ا

�"وك "ا
�"و#�ت أ# ر ��� ھ� ����� �ن ا
�'زون ا
ورا � +��Eرام ��ب �ظر	� ا
�"و#	� 

و���0 ھذا أن ا��'�ص , 	��Gون ��ر�	ن " اE	���� �#��ب ��
��"م و	�وطد ��
��ز	ز

���ذج أو ��
��ر�� ا
����رة) +طر	�(ط�	�	� 
.                                                                            �ل 	��"�ون ا�Eرام �ن طر	ق ا

�وح �@�6 	ر�% إ
0 �وا�ل �#���� وا��"watsonواط�ن"و!د +�ر �
ر #"6 	�ود إ
0 ا

��(د 
� 	رات ��(دة 	�"(�ھ� ا
�'ص ا
�ؤ رات ا
'�ر�	� 
"�	�G وا
�"وك ا�Eرا�� 
	س �وى 

  )  79، 1981: ���د ���زي(.�ن ��	ط6 ا
'�ر�� 

  :ا ��������ظر��ا	-5-4

�وح �"0 أ��� ظ�ھرة  ا,����ع���ول �"��ء �
��@���  ا�����	�ظ�ھرة ا �+ %/'�


ظروف ا
����% ا
��Gدة +	6، و!د *�5وا أ������ 
ظروف ا
����% ا
��Gدة و�ظ�رھ� وأ� �����

�	�5ت ���� *� 0
��� إ
0+	6، و!د *�5وا ھذه ا
ظ�ھرة إ� ��
  :ط�	�� ا����ب وا

��� ���و�� ا
�وا�ل ا��ر	� ا
دا'"	� ا
��	طو ����رة ��
�دث و	(*د  :ا	�وا�ل ا*�ر��

�8 وا
�� 	#ون �@ 	رھ� �"��
  :0 �"و#6 ����ر و���"0 '�*� +�ا

 .ا
�5#ك ا��ري �

� �"����
 .�وء ا
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 .�ر�"� ا
�راھ(� �


�زا�	�,���5,�ا ��.  

��@ +	�� وإ��� ھ��ك �وا�ل  :ا	�وا�ل ا	�4ر���	 ��
إن �'*	� ا
ط5ل , ��@ ر +(ط ����رة ا

  : أ'رى ��	ط� !د ����ب +� ��و�6 ��� ل أ���� +�

 . ا
�وا�ل ا
��	ط� �

 . ا
�در�� �

 . ����� ا
ر+�ق  �

  ) 19-17، 2007: ا	وادا#ل �"���(. و��Gل اH�Eم �

  :ا	��2ر�� ا	��5-5-��2

��(	� #درا�� ا
���وى ا
ذي 	�د+ق ��6 ا
�رض و�ر�#ز 
	�#ن ��ر	ف ا
�(�ر�� ا

�+ �	)��
��ق ا
��G"�  ا
��5	رھ� �"0 ا
�H��5ت ا
وظ	5	� أو �	�G ا
�وظ	ف وا
�#	ف دا'ل ا

« Ferrerra »)1960 ( زدوج�

�و/	8 ا
و/�	�ت  Double Lineطور �*ط"8 ا
ر��ط ا

ا
�� 	��(�ل +	�� ا
ط5ل و+� �5س ا
و!ت ر��
�	ن ����!/�	ن �ن طرف ا
وا
د	ن، و	رى 

« Benoit »)1995(": وا��ون أوا�ر	م �+ ���أن ا�+راد ا
ذ	ن 	(د�ون �"و#�ت ��

��"
 ��	���وح �"وك �#	5� �
�و,ت ا
��G"	� ا
�� ���ر �ن ا
و/�	� ����!/�، #�� 	ظ�ر ا

�	"G��
  .                           ا
*را�	� ا

0 ��وح أو,دھ� ����   ا��'رج
(د  

�Rر ا
�� �ؤدي إ ����ض ا
��� 	ن ���ذج ��	

« Le Blanc »)1990(  ز������
وا��رة �	ث !دم ��وذج ا��رة ا
���GH و��وذج ا��رة ا

���ذج ����ر �ن ا
�H��5ت ا
'ر!�ء وا��رة ا
��ر+� و��وذج ا��رة ا
�(��	� ھذه ا�
�	
 ا�*�

�وح �
  ) 117، 2011: أو�"�"� ���د.(�/طر�� ا��ر ا
ذي 	ؤدي إ
0 ا

�ظر	�ت 
�وح وذ
ك ��ب �و���� ا
'�ص، 
#ن 	�#ن إذن #ل �ن ھذه ا�
!د�ت ��5	ر ا

�وح 	�#ن أن �ر�% �
���ن و�دة إ
0 �دا'ل #ل �"ك ا
�وا�ل ا
(ول أن أ���ب اEر ا������

  .  �/و	� ��5	� وا�����	�
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  : ا	����%�ت ا	�ر��0 	"���6-9


	س ����ه ��
/رورة �'*	� �/�دة 
"����% ��� 	��م  �5
إن ا
(	�م ���رد �'�

 0���
�وح ���
�وح ��
��5وم ا
�ر�� وھو ���وز ��ض ا
(وا�	ن ا
ر��	�، وا�
ا
�5ر	ق �	ن ا


��5� ا
ذي 	��	ز *���6 ����ء �'*� 	��ل ���ت ا
�'*	� ا
�/�دة 
"����%ا. 

�وح ��ب )Loewi »)1983 »"	و#�"	ذھب�
إ
0 ا
��		ز �	ن ا
طراز ا
�'�"ف �ن ا

��5� ا
�ر/�                                     

�5ت ا
�� ��م +� إط�ر ا
�	�ق ا�'�
  ا

6-1-�  :  ا	���9 ذو ا	طراز ا	����


K +	6 دون أن 	(وم ) ا�ط�5ل وا
�راھ(	ن(ھذا ا
طراز 	�	ش ���
��ور ��@�	ب ا
/�	ر ا

�ن ا
��ور ��'�
�5 أو �'�
�5ت إراد	� ��0  �@'ط�ء و�'�
�5ت ���� #��ت و
ذ
ك 	(وم ھؤ,ء


ذ�ب�� .6
أ�� �ذ�ب و
ذ
ك أ���ق ا
�(�ب و
"و*ول إ
0 ذ
ك أ!وم : "و	�5ر ھذه ا
د	���	� �(و

 �5
  "                                                                     ���رض 
"�(�ب��'�

6-2-�  : ا	���9 ذو ا	طراز ا	�زا�

�	����8 �ن ھذا ا
طراز ��'�
�5ت ��#ررة +� �دة ز��	� طو	"� ��
، �	ث 	�	ش 	(وم ا

�	ز��ت ا
/�ط ، و��د ا
(�ض �"	6 	(ر �ذ��6، =	ر أ�6 +� ا
�(	(� , 	�"ك ا/طرا��ت�#	�


�(�و�� ا
ر=�� 
"�رور إ
0 ا
�5ل، و�ن  م ا
(	�م  �	�5�ا
#�+	�، وا
(درة �"0 �#و	ن *را��ت 


�5ت�'�
��                                                  .  

 �	����8 ا
�زا�� ��*ف ����!ض و�دا�� وإ���س ��طرف ��
ذ�ب و���� د	��
�+

�8 ا
�ز��

�ا
�5ل 
دى ا��
�� +� أن " :ا�� #��#
أ�	ش +� *راع �% ا�'ر، وأ�� أ��ر�6 و

6
  )40-30، 2005:���ر ��زاب(".وا�د أ�� ���رض 

6-3-�  : ا	���9 ذو ا	طراز ا	��0د 	"����; أو ا	��,و���

�  , 6��8 ا
�	#و	��� ��'�
�5 �#ل �رودة #�5ل ��+6 و=	ر ��م +� �ظره، ���
	(وم ا

 .	ذھب إ
0 إ	��د ��ر	رات 
�5"�6ل 	�س ��@�	ب ا
/�	ر �
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�  %� 6��!H� �و���#	�
�8 ا��

� إ��  اJ'ر	ن��دة �� 	(ط% ا��
وإ��را�	�	� �#ون #�

 . �"0 ذا�6 ا,�?Hقأو �ذب ا
�����	ن، أو  ��J'ر	نا
��Hب 

�  �
��
�# 8���
ر	د أن أ�رف أي ��ء �ن ا�'ر، و
#ن , أ: "و�ظ�ر د	���	� ا
�5ل ا

��  ".                                                              أ+�ل �� أر	د أ

6-4-�  :ا	���9 ذو ا	طراز ا	ذھ��

ذھ��	�، ��� 	��"�م 	�(طون +� �'�
�5ت ا/طرا��ت !د 	ظ�ر ا
�راھ(ون أو ا�ط�5ل 

ا
�'*	� �"0 �#ل /�ف +� �	#��	زم ا
/�ط، +�  ا/طرا���دل ط�	���� �"0 أن 
د	�م 

  .                        و/�ف ا
�#م ا�'H!� ور'�وة ا���، و�5#	ر ��را�وي

  : ����%�ت ��,و	و���-7

��5	� ا
��ور	� وا
��Hور	� وا
دوا+% ھذا  اھ�م
�	ف ��
'*�Gص ا*�
 وا,/طرا��تا

�8 و�م ���
��5	� وا
�("	� ا
�� 	�#ن �'*	� ا
�وح �3د	د ا�"
:                                                                        أ���ط أ���	� 

  :ا�������ا	����ون أو ا	���9 ا	زا1ف أو  ا�������ا	���9 ا	��ط�; -7-1

��	ن �ن �	ث '*�ل ��
	�*ف أ+راده �@��م , 	'�"5ون +� �ظر��م �ن =	ر ا

دا'ل �����  ا�����	�ي �� ل �زءا �ن �ط�	��م إ
0 ا
�"وك ا
��دا
�'*	�، و
#ن �ز���م 

��	ن، أو �� 	ط"ق �"	6 ��
 (�+�  ا�����	���
��	ن  �ن ا��"
: ���ر��زاب(. ا
5ر�	� 

2005،41-42                                                                     (  

  :ا�������ا	���9 =�ر ا	��ط�; -7-2

*ر	�� /د  �داوة�(ص ا
(درة �"0 ا
/�ط ا
دا'"� 
د+����6ّ، و	�دي 	+ف 	�*

�?��س ، 	�*ف اJ'ر	ن,�� 0
�ز�� إ
  .أو اE	ذاء، دون ا���Eس ��
ذ�ب ا,��داءا
ذا�� و ��

  : ا	���9 زا1د ا	,�7-3-9

�8 ا
�*��� 	�*ف ��
("ق و*را��ت دا'"	� ����� �ن �ز�� �5رط� إ
0 #ف ��
أو ا

ا
�� ���ل +	�م، و	���ر �"و#�م ا
���دي 
"����% �ن �ظ�ھر  وا,���5,تن ا
����ر ا
���	ر �
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���د أ��د ��د .(ا
*را��ت ا
دا'"	� ا
�د	دة، ر=م أن 
	س وا/�� �"0 اEطHق

  )                                      133دون ���، :ا	��دي

  : ا	���� ��ن ا	�راھ�2 وا	��وح-8

�وح +�رة ��ددة !��و�	� ���	ن �
وذ
ك ��ب ��ظم  ��� 18-13إذا #��ت +�رة ا

��و ا
���دد ا����د �ن و��� �ظر ا
(وا�	ن، +Tن ھذه ا
�5رة #ذ
ك 
����ر �ر�"� �ن �را�ل ا

 �)���
��و 	�@ ر ��
�را�ل ا
��5�، ر=م أن ھذا ا
��و ا
��5	�، �ل +�رة أ���	� +� ا
ا
�(�Gق ا

 6	"�)
��د أ��د ��د �(.وا
�� ��دد �دورھ� #	5	� ا
�#	ف ا
�(�ل 
"5رد) �ا
ط5و

  )133دو����، ص:ا	��دي

�وح؟  �
  وا
�ؤال ا
ذي 	طرح �6�5 ھو 
��ذا 	�	ل ا��داث إ
0 ا

��رف :ا	����*ول� ��
ا
�راھق 	�5"ت �ن ر!��� ا
�	ت و	�'رط +� ����� ا�*د!�ء ا

�	ول �*���6 أو �	ول ا
�'*	� إ
0 أ���ل  +���ول إ
0 �*���ت ا��داث +	�ز
ق �����

�ون�)"
 �	+���                                                           .  

��وح ھو ا���Eط �ن أي �وع �ن ا��Eط�ت ا
�� 	��رض 
�� +� +	:وا	��ب ا	ر��1�
�

��ن وا,��(Hل�	6�G، +���� ا
�راھق 
"��		ز و�و#	د ا
ذات Gوا,ط�  ��5(دھ� +	 ��
وا
�ب ا

6�G	� %����
  .!د ���رف �6 إ
0 أ���ل , 	(�"�� ا

���Eوحا��
ا
0�5 ا
ذي !د 	�طم أ/واء ا
�وارع أو 	"طP " :�?�ل. ط ا
ذي 	(ود إ
0 ا

��Gط ا
�در�� ��6 , 	"(0 +� أ�ر�6 أو ا
�در�� ا
�(د	ر ا
#�+�، وا
��5ة !د ��ز
ق إ
H* 0ت 

��� ��د ا
�ب ا
ذي , ��ده +� ا
�	ت ��د ر�ل و���ر �@��� �ر=و�� ���	� =	ر �ر�	� �

  )134دون ���، :���د أ��د ��د ا	��دي(" .+	��

��و/	8 ��5وم ا
�راھ(� �"0 أ��� « Michel Bourne » "��-�ل �ورن"#�� !�م  

�وح ھو در���
�وح، +��
��� , �(ود إ, ا
("	ل �ن ا
�راھ(	ن إ
0 ا#
��ح �"
 �ر�"� '*�� 

��5
	��د	دة ا
�"وك ا
�دوا��، و�ن ا
�ظ�ھر �  .                             ا,
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0 ��ب وذ
ك �ن ھذه ا
�5رة ا
وا!�� �	ن ا
را���  
�وح وا
�راھ(� 	�	ران ���� إ�
إن ا

 ��5*	 ��
�� ��ر �ن ا
��ر وا�� 
�ون "�@��� +�رة « haadPhild » " ھ�د #"�د"��ر وا�

��و ا
�ر	% +� ا
�#و	ن ا
�	و
و��، +�#ون ھ��ك +�وة ��*"� دا'ل #	�ن " ا
�راھ(�
��*ف ��

���Bا
5رد 
+� أر#�ن و�دة ا
5رد ا
�	و
و�	� 	�*ل ��"ل ���م  ا����م، +�د, �ن أن 	�دث ا

  )186دون ���، :��د ا	��	� ا	������(.�ن �دم ا
�وازن ا
�ط"وب

�	#و
و�	� �ر/	� 
"ظروف ا
�� أ��طت  ا������اھ(	ن ��ھو إ, إذن +���ح ا
�ر


�دث أو ا
�راھق��                                                                          .  

  :وا*�رةا	���� ��ن ا	��وح -9

�وح، �	ث ھ��ك ا
�وا�ل � ل ا,��راف�"�ب د	���	#	� ا��رة دورا +� ظ�ور �
: وا

 	رى ��ض أن ا�ط�5ل.�
��G"� وا,�����و�/ور ا�ب وا�Eراف و��ط�5 ا�م  ا,�/��ط

�وح�

�� ھم أط�5ل ���	ون /د ا�* �	"G��
  . ا
ذ	ن 	�	�ون +� أو��ط ا


وا
طH! ا��و	نأن ا,�5*�ل Tc.Ngibben    	ذ#ر ����G���	س +(ط ا���Eط �ن 

��ن وا
�طف �ن أ�د ا
وا
د	نو+(دا�
, 	#ون 
�Rو	ن ��+ز 
�#و	ن �"ط��م �"0  ،إ�6ن ا

  . (طا�و,د +��
�، �ل �#ون �"ط� '5	�5 +

أن ا
وا
د	ن ھم ا
ذ	ن 	� �ن ,��ور	� ا
ط5ل إ
Johnson et Szurek »  0 »	رى   

�	و,ت ا�	��م ا
'�*� ��م وا
�#�و��، إن أن 	�"ك �"و#�ت �����، �ن ھذا 	ر	��م �ن �دو

�وح ا,�����	�ا
وا
د	� /د �
: ���د أو�"�"�(. ��ط0 
"ط5ل �طر	(� ,��ور	� +�د+�6 إ
0 ا

2011 ،110(  

  :ا	و���� �ن ��وح ا*�داث-10

�� ��
	ث 	�#ن أن ��/�+ر ��ود ا��رة وا
�در�� وا
����% +���ل �"0 ���	ق أ���

�وح، #��دأ ��م 	" !�	� '	ر �ن ا
�Hجا
و"	�#ن ��5دي ا��ر !�ل و!و�6 و�
�"ك �"0 ��#"� ا
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ا�����	� وھ��ك ��ض ا�Eراءات ا
�� ���ل إ�راءات �ر�و	�، وإ�راءات ��5	�، وإ�راءات 

  :                               و��� ل +� وا!�*�د	�

�  �G���
ا
�� �(وم ��� ا��رة 
"ط5ل �"	�� �ن 'Hل  ا,�����	�	�ب أن �#ون ��"	� ا

 .����		ر أ'H!	�  	�� و�زو	دھمأ��
	ب �ر�و	� �" ا��'دام

�   0
 ا,��Hل�وا��� ا��رة '*�Gص ا
�راھ(� ��
�#�� و�دم إ �ر��� �دا, �ؤدي إ

 . وا,��	�را
�"وك ا
'"(� وا
��ل �"0 �و+	ر ���خ أ�ري ��	د �ن ا
�5#ك 

��ح  ��
��ؤ ��#را ���
��را+�(�		س ا
(��"	�  ����'دام���و
� اH

�"و#� وذ
ك ��0 	�#ن �

 .��#را !�ل ��5!م ا
��#"�ا�Eراءات ا
و!�G	�  ا,��را+���'�ذ�وا��� 

�  0

ط�	�� ا
�وا�ل ا
�� أدت إ ����
�وح 	�ب �#		ف ا
�Hج ���

� �*ول ا�� �+


�5 أو ا
�ر	��ا
�ر	��، و
	س إ
0 ط�	�� ا��Eءة  ا!�راف�'�
 .أو ا

� 	� ��	 �#
 %����
�وح �"0 ,�د �ن ��	�G ا�
دا !	�� ا
�Hج وا��س ا
�� د+�ت إ
0 ا

-12) 235- 234، 2005: ب���ر ��زا(. أن 	#ون ا
�دف ا�ول ھو ا
��ل �"0 ا
و!�	�

 : ��ج ��وح ا*�داث

��� و�ر�و	� � �	�5���	ن 	�ط"ب �د'ل �دة ���Hت وأ��
	ب ��

�Hج ھذه ا
�G5 �ن ا

  :   ھرة و�ن �	ن ھذه ا
���Hت
��#��ل +	�� و���ھم +� ا
�د �ن ھذه ا
ظ�

  

  

12 -1 -�  : ا	��ج ا	�%�

��5� و+� �*�	 ا��'دام	�#ن 
�8 وا
��ل �"0 �دة طرق +� ا
�Hج ا��
8 �"وك ا

��5	� ا
�ؤد	� إ
0 ا
*راع وا���Eط �ن 'Hل ا
��"	ل ا
(/�ء 
�"0 ا
�وا�ل وا
/?وط ا

�وح �@�� �ن طر	ق �
��5�، ��	ث أن ��ظم ��,ت ا
�دم إ���ع # 	ر �ن ا
����ت ��� ا

�وح و�"	T+ 6ن دوا+% �دم ا
��ور ����ن �
��م ��6 أ���ط �دة �ن ا
�"و#�ت ا
��ذة ���� ا	


� +Tن ا
�Hج  وا,��(راروا
�ب وا
��ط�5 ��
و=	رھ� 	�و
د ���� ا
�"وك ا
�دوا�� و+� ھذه ا

       .                 	#ون ��Tدال ا
�"وك ا
�دوا�� ��"وك ���ء
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68 

 

  :اAر-�د ا	���� وا	�ر�وي وا	���� 	"�دث- 2- 12

� � 8���
ا
وا
د	ن و#	5	�  "0 �?		ر أ�"وب �	��6 و+� ����دةاEر��د ا
��H� 	���د ا

�8 #�ر	ض و
	س #��رم وا
�د �ن �"و6# ��
�دم ��رض �ن 'Hل ا
����ل �% ا

��5
	�ا
ط5ل 
Rز��ت ��8 ��0 , ���5!م  �ن ا
�(�ب ا
�د	د وا,����دا���Eط ، ا,��"


 .  ا
��#"� و�ز	د +� �د���

�داث و�ن طر	ق ا
و�� ا
�ر�وي و��ر ھذا +� إ���ء �را#ز ر��	� ا� أ	/� ا
�و�% �

 .وا����ت وا
��"�	ن وأ���ء ا
����% ا��Jءا
و�� �	ن 

12 -3 -�  :ا	��ج ا	��1

G	�
	� دا'ل ا
��	ط ا��ري وا
�در��، و	�ط"ب ھذا ا
�Hج ��د	ل ا
�وا�ل ا

�8 ����ر�� ا���ط� ا
ر	�/	� و#ل �� 	ر=ب +	6 �ن ��
وا
��ل �"R� 0 +راغ ا

  )422-421، 2000: #وزي ���د ��ل(. اE	���� ا,���هط�!��5� ,�� ��رھوا	�ت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا��������


��  /�.- ا�,$ل *( ا"��� أن &%$ح ا"!�اث ظ�ھ�ة ����� ���د ا������ و���

�ة أن ا"!�اث ا���;>�- /=�2�ون �>�/�  وا;:�9�و��دي إ�6 ���ع *�4 ا�23�ب، .* -�  

�وف 9�?�� *=,�ب ا�>�ث ا���;A B /.$ن ذو *�?�ة، و�<اDھ<ه ا� FGة، وإذا ظ��وف 9�ھD�  



 ا��� ا�
ا	�                                                                              ا����ح
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 )  2�I�K�رهوا���K$ي K����;>�- و���� ا��>�J ا"��ي  �I(واH�/��&A ا��.�� ا�%�

  .ا"ر��� ا"و�6 ا��( �.$ن �22� *( ا��%$ح

    

  

  



��ت                          ا�
	� ا�����       �
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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 :��ض ا����ت - 1

1-1- � :ا����� ا�و�

  :ا������ت ا�و��� -1-1-1

                                                                                             م: ا� �

                                                                                            م: ا��"!

                                                                                     ��� 17: ا�$#


	��ن�: ا�$%#�                                                                                 

                                                    ا�
�� ا�و�� �	�� : ا�+$*(ى ا�'را �

                                                                         ���� ا�ر���: ا�+,�� 

�� ���ض : ا�-������ ��                         *(كا'�	&��زة ا�#"!ر � �� �

                                                     2013��رس : ��ر34 ا�'2(ل إ�� ا�+�/.

                            03 :أ���         03: ذ/�                     06: �'د ا26(ة 

                                                                                05: ا�*���!

�,: ا�+$*(ى ا�+:���-.                                                                    

  05: �'د ا�+"�>;ت

  :��ض ا�+"�>;ت-1-1-2

�  د 45:�!ة             �120/04/2013ن0 /�م  :ا�+"�>�� ا�و�

�#5 ا�خ ��4 خ  0 6� ھ9ه ا�#=��;� �;	-�ف �;� ا�:��� و�7 8�91.

��ت ا�#*��A)أخ �;� C��#�  ا���
�ن4 و&!وده، و�:�و�� 1
I ا� �=H�G خ(ل إط(

�*� ا�
�/� وا�L	#�نM.  

  د 45:�!ة           �121/04/2013ن0 /�م  :ا�+"�>�� ا������



��ت                          ا�
	� ا�����       �
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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I ا� �=H�G خ(� �H1أ ���*� إ.��M إ�� N#� �1ن0 ا�#=��;� �#���H د

��، وأ/�P ا�	 !1O�G ا�#-;���ت �G ط�ف ��#	N'ا ،�� "Qت ا���ا�#-;�

  .ا�#���G وا�خ ��4 ا���
�ن4

  د 45: �!ة           �122/04/2013ن0 /�م : ا�+"�>�� ا������

خ  0 ھ9ه ا�#=��;� �;	 !1O�G �:� ا�#-;���ت ا�
��=�، 8�91 7:!/! أھ� 

��ة ا�&!اث ا�#*#�& 4M  ة��:;� �5 خH#7 �.خ(ل و G� ،���:ا�.  

                            د 45: �!ة           �123/04/2013ن0 /�م : ا�+"�>�� ا��ا>:�

�G &�ل ا���ة، أھ� ا�-(�Aت              �H1ت أ���;-� �#S� �;��=#خ  0 ھ9ه ا�

�����ام ا���ة داخ5S5 �;�رة ا�Nا G� وھ9ا.                                               

 د 45: �!ة          �124/04/2013ن0 /�م : ا�+"�>�� ا�=��$� 

 G� �H1ت أ���;-� �#N �*�M �7 4	ا� �=��
�1ن0 ھ9ه ا�#=��;� �L#;� �;#=��;� ا�

��ل ا�H(ث، ا�-(�AتNا� �T� ا���ة، ا�	4 �1ن0 &�ل 7:!/! ا�#-��� ا���/� 

  .ا���/� ا���/�، ا� �ا��ت

  :�"'4� ا����� -1-1-3

                                                                                       :ا�$�+��<�� ا�:��� ������

�U ا�:��� �=��� ط�/;�، : ا��%� ا�+(ر@(�(?�#	7V;	#�  ،ة�QTا� W�
�، أ�Sا�

��� و��د/�Xن C
                                                               .                      �X*�ه '�Y، و�(�

�(��ت ا�:Uن، :  +�ت ا����� C�;��� ا�-�د/� ھ�دئ&��� T7!و � C7�1�;� 0و�1ن ،

Y;=ت ا���)� C�;��] T7!و &                .                                                                            

��ا: ا46+�ءاتH1 5Nا�� Uھ                                                                                             .

��ا، و�1ن : ا��	�لH1 �;L	/ ' ���:ا'7 �لا� C-� I-� �� ��                                                     .ن�

�B*�م : ا����4 1(م L:/و ���*;� ووا.:�، &�] أنC �1ن /	�S*;��� �;L ا�-��

�;
;
  .و��\=4 ن��� �� وأ�LMر �	



��ت                          ا�
	� ا�����       �
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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  :ا�"'رات ا�:"���

��دي                                                                        : ا�C/�ء                            

�	��\�                                                                                             : ا�Cا/�ة

Q7	4M 0 ا'ن	�Tه                                                                                         : ا��*��ه

�!: �.ا�*�/N  

  :��=E ا����� -1-3-2

���;� �	�Lن� �G �	� أ�Mاد  ^;T/17�G ا�-#� ) م .م(  4M ،���  إ�� �M�.إ

�G إخ�C7، ا�ب �	Uوج �_��أ7�G، أم � �
ھ4 ) م.م(ا�م، 4M ا��T7�# ا�"��

 ��4 ��0 �	�ا.�، 1#� أن ا��.-M ن�Q�ا�و��،&���� ا�م ��� ;� �G ا�ب، /-

����#	N'ا � 	A'5 د/�وا�L	;� ي�*Qا� I7ا��ا C��L/ 'و !� ���bة ��Mب �	=�

�G، وا�م ��/�P �#�ض �U�G أ' وھ� ا����، �
	�اه ا�!را�4 ا�
�� ا�و��	;��-� 

 وذ�8 ن	��L7 �Sار ا�
�� ور�T	4M C ا�-5#��	�.  

�����زة ) م.م(ب  ا�	=& �:�S� �� 4M��U1 إ��دة ا�	����  4M��U1 إ��دة ا�	��

�]  ا'�	*(كا�#"!ر ���ض & U1�#إ�� ا� �*�M 54 /!خ	ا� ��، �1ن0 ھ9ه ا�#�ة ا��Hن

أول �4ء �7 .&�] �1ن 4M &��� خ\� �-��ي  �12010ن0 ا�#�ة ا�و�� ��� 

 C��M ،C=) م.م(ا�	\�ق إ�M ش��.#G ظ�وف  ! �1ن /-�gھ� ا��S ا���ي ا�9ي 

�� �T-� !N، �;4ء ���"(�Mت وا� �ا��ت ��G ا��ا�!/�M ،Gا�!ه;���  !A ،��L� 5Nر

��!�� �1ن �#� ا�:���  C�أ �;����ات و�Aم  �_&�Pرھ� �;-� g��A7  �*-م �Uواج 

  .ا�"(�Mت داخ5 ا���ة ا�	!اد&�] أن 0TS��C ط�5 وا&!، ھ9ا �� أدى إ�� 

�7��ت �-��;� ا�  [��-��;	*� �� &���ن*�  /
4ءب �UوN	C وأو'ده �LMن &

G�  ����ء، و�;� ا�-jL �1ن /-��5 زوN	C ا��Hن��!ا &�] �1ن ط�I  وا��*�أC�7 ا�N

�] �1ن ا�ب ) م.م(�k 7\�ق .�-*�& ���\P� 4*M وا�!ه �� C	A)� G��;	:!ث 

�C ھ9ه ;���ا 8�91 /:	=�ه و' /=�م ���=� H1 CTA�-/ر��إ ا� C	-Mم د���� ا�	#�د، وا�=



��ت                          ا�
	� ا�����       �
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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5H� �*�M ب���� ���� �G ا�
;��1ت ��#S#� : ا�#!ر��، ا���م خ�رج G� ا�*�وب

C��A 4M 8وذ� G��(A	C �� ".ا>.اف  /�ن G:�! �:�ي >�>�: " ا�#�Uل،وا�	!خ G�و

��C ر�� أن*�  �M4 دا�#� 7!ا*M C-� �:��
�] �1ن0 �	& �� ���!ة ن�N 0�1ن C�أ

�� �  G�G ط�ف ا�	!اء�1ن0 �:5 H1 4M �*��. ا و/:�ول��H1 �*��ا�ب �LMن /*

�*� وھ9ا ��9 و'دC7 وذ�C��A 4M 8 ا�#�ات و';�>�>� /�ن 4	�ف " : /=�م �����=� 

 ".دراھ+( إ ��� ���( و��� ا���اب

 C	;��-� 4ء
�(A	C �� زو�N وا�!ه M*� ' /	��ھ� �-*� �ن*� �1ن7 0 G�و

 C�;�  .IT� 4*M ا�#51�Q داخ5 ا���ة&�] �1ن0 7=�م �	:�/W وا�!ه 

��*� 4M ا�
�� ا�و�� ) م.م(�k 7\�ق  ,A�7 [��;	:!ث �G ا�!را�� &

 ان� ;�L7 !-� ،���0ار ا�
��، و�1ن ھ9ا 4M ن�j ا�
�� ا�	4  13�	�� و �#�ه 

 �#*����H1 Gة ا�#51�Q ا�#	�ا�;� � �S7ا�ب ا��� G� �*�M=�ل	دھ�  وا'ن��#� g�-;�

M ،ر�NO� GL� 4MC��A 4 " #�� L��/)�� M*�B<او، و�����$�" ، CN�7 8�9و�

�;�  5#-;��#N ���� �(�4M j ا�ر���، �G أ5N ) م.م( CAا�#�ل ا�9ي /=�م �_ن��

 C��A 4M g�Q:وا�"#� وا� ���S
�,'ر  ��! ، �� �'N�"*� ��)"4 /� ��و��L " ا�


��Q و��P4 �=�ط� ��< Rھ+� و�� �� واQ'، و��وح �*%�T >�ش ��$*Q V�

Souffrit ���@ P+ و �<�< �*Q ،4 ) م.م(1#� أن ا�:��� ".>.اف @� دار��M ر�LMأ C/!�

  ".��=+� >�ش ���ق و�*,�� �# ا�+.ر�4" ا�*�Sة خ�رج ا�T(د 

  :����� �*�<X ا�+"�>;ت-1-1-3

:;� 4 "Qخ(ل ا�#;, ا� G����:ا� l";�ن ��� و_M  ام�����Sا� Y�T\7و 

�� ��9 و'دC7 ھ9ا را�N إ�� ظ�وف ا�	4 �1ن /-�g  7-�ض � �ا��ت) م.م(�!�

�] ��9 ���ه وھ� /-�ن 4�G ��ء ا�#-��;� ا��ا�!/� وإھ#�ل وذ� 8�G ط�ف & �*�M

 8�91 ،C	Nرا وا.:�،  ان� �لا�ب وزو�kت خ;�0 أ��ا�ب �G ا�م  ھ9ه ا� �ا

�] أظ*� &  41�;
QM( درا��� ) م.م(أ�kت �;� ا��SنI ا���
4 وا��SنI ا�

����#	N5  واL� �;�1��  ان:�افظ*� �;
1#� ظ*�ت �!/W-� C ا�#LQ(ت ا�



��ت                          ا�
	� ا�����       �
��ض ا����ت، ����� و������ ا�  
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��ا  �1ن\�اءT-7  ح��S�1ن ا� [��G ا��.-��ت ا� �د�� داخ5 ا���ة &���S	��1 

  .� !��ت�*	C ا

     0T&�� 4	ا� �N�:ا� �;&�#;� �Xو���� ��وأ��م �7ا�1 ا�&!اث ا� !�

 U��Cا� �اع ا���ي وھ4 ��&;� ا�#�اھ=� ا�	7 4	#PA��	�  G� [:Tا��� ا'�	=(�

��*� وا�9ي أ�kر �!�� &�01 إ&
���ت ���o  ان� �ل�Nء  C�ا�م �G ا��ا�! و7";


	�ى ا�S*�ز ا�� �;� 5Qھ9ا ا�� W/�-	و� OS� 4
إ�� ا�
;��1ت ا��Sن:� ) م.م(��

�� �*9ا :. C
�!ة ا���، M*� /�ى ن� G� ,���T7 ا�
;�ك  &�] ا'ن� �لوذ�8 �	"�

G�م ا�!�
�س ���	�ك و&pا �M!� 5-M ن6 �1د�Sا�                 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


