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  :ا�درا� ���ّ�	� ا��ر���  ���ص

Nous voulons à travers cette recherche faire une étude qui vise à 

identifier le niveau d’estime de soi chez la femme en âge tardif du 

mariage ( la femme célibataire qui dépasse les 35 ans ) . 

Cela a été fait en utilisant l’approche clinique qui est basé sur 

l’étude de cas ( les entretiens et les observations cliniques ) et le 

test d’estime de soi de Rosenberg ( 1979 ) . 

Et pour plus de précision , la chercheur a testé l’hypothèse 

principale suivante : 

- Quand il y avait un retard de l’âge du mariage alors qu’il y avait 

une diminution de l’estime de soi . 

Et examiner également les hypothèses secondaires suivante : 

- Le travail influ sur le niveau d’estime de soi chez la femme en 

âge tardif du mariage . 

- L’éducation influ sur le niveau d’estime de soi chez la femme en 

âge tardif du mariage . 

- La perception de la société influ sur le niveau d’estime de soi 

chez la femme en âge tardif du mariage . 

 

Et ce appliqué à un échantillon composé de six femmes 

célibataires dépassons les 35 ans . 

Et après le traitement des informations , nous avons confirmé 

l’hypothèse principale ( Quand il y avait un retard de l’âge du 

mariage alors qu’il y avait une diminution de l’estime de soi ) 

quel que soit la femme ont essayé de le compenser par ( les 

études ) ou ( le travail ) , ensuite nous avons trouvé qu’il y a une 

relation entre la perception de la société et la diminution 

d’estime de soi . 
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  :�  ــــــــد�ـ)ـ�

ا���رار و�وازن ا�$رد وا�����C و!�3 ����ر ا�زواج �ن ا��ظم ا��� ���ل !�3 ����ق و�$ظ 

ا�رNم �ن ا0ھ�� ا��� ��ظ3 ��� إ#ّ أّن ا���و#ت ا�<���1 ، ا#%�*�د� ، ا#����!� و��3 

�  ، أّدت إ�3 إ�داث ���رات �1 �ظ��F �ن ��ث �وا��F ا��)��$�������� ا��ّن ، ا�0ر ا�ذي ا�

��ء �ّ�� دC1 ����)�*�ن إ�3 دّق ��%وس ا�)طر ا����ر ظ�ھرة �5)ر �ّن ا�زواج ��ن ا 3أّدى إ��ّ�

  وا��رأة )�*��! Cوى ا�������� 3�! ���!  ا���ر������
8 ا�����ظرا ��.  

��� ��������ر ا�����د� ا��� "��ت ��<��� �1 ط$و���� ، أي أ��� "��رأة #�د �ن $�و0ّن ا��رأة ���س 

�F �*�ب ّO1 ، ب ا0ط$�ل��!���� ا��)�� !ن دورھ� "زو� أو "5م �1د # ����ل أن أن ��زوج و�

  .�"ون ��رو� �ن ���!ر ا�0و� ا��� ���رھ� �5�و<��� 

و!��F ��51م �ر��ن ا��رأة ا���5)رة �1 �ن ا�زواج �ن ا��زا�� ا��� ��ود ��� ا�زواج !�3 *���� 

 ��ر%��$����ب ������ ���ش أز��ت I�1 ا �Nر��" ��� وا����$�ل ���ر ������ ا���دي ، ا�

 ��$�و� أ*��ت ا��رأة ���د ����وازاة �C ��دّ إذ ��$���� �1 ا��ن دون زواج ا;طرا��ت 

       �*�ب ����1 !�د ���ھل أھ�� ا�زواج �1 ����ق �وازن �)*���� ، وھ��F ا#;طرا��ت 

 ا��� ������ ��ھ� إ#ّ ���ج ا���رة وا�����ش وا�*را!�ت ا�) "��د�ر ا�ذات ا���)$ض ( ��$�

  .ا����س 

���1 ، ��3 وإن ���ت  �����51م �5)ر �ّن زواج ا��رأة �*�L ھذه ا0)�رة ��زو� و�و*ف �5

ر %� ا����ح �1 ا����د�ن ا0)رى ، �ّ�� �ؤّ<ر ���� �1 ��د�رھ� �ذا��� وا��رأة ا��زا
ر� �ر��ط ��د�

���ب Iا�ذات �د��� ���زواج وا.  

��وى ��د�ر ا�ذات !� و!��F ��ءت�  "���و� ���ر1�د ا��رأة ا���5)رة �1 �ن ھذه ا�درا

  .�دى ار���ط ھذه ا��ظ�ھر ���د�ر ا�ذات ���و��ن �1 ذ�ك ����ط ا�;وء !�3  ا�زواج 

- 01 - 



 وطرح �)��ف �و"�ن ��ط�ق ا���ث ا����� ��د� أ���ت �$*ل أول و�;ّم إ�"��� ا�درا

 وذ"ر دواC1 وأھ�� ا���ث ، 1ر;���C� F ��د�د ا��$�ھ�م ا0�
 �C ��ر�$���� ا�Iرا����

 8
�����ر ا�$� �1 ���د�� ا��� %د �����  .ا0ھداف ا��� ��ف وراءه، إ;�1 إ�3 ا�درا��ت ا�

أّ�� ا�$*ل ا�<��� وا�ذي ��ط�ق ��F ا����ب ا��ظري �1د )ّ*ص ���د�ر ا�ذات �دا� ���$رق ��ن 

طور �$�وم ا�ذات ، أھ���F �1 ھرم ����و ، أ���ده ، ���و���F ، �$�وم ا�ذات و��د�ر ا�ذات ، �

 F�1 وا��وا�ل ا��ؤ<رة F� رة�  .ا��ظر��ت ا��$

�$�وم ا�زواج أّ�� ا�$*ل ا�<��ث �1د )ّ*ص ��5)ر �ن ا�زواج ، ا�ط7%� �ن ا���رف !�3 

 ، أھ��� ، أھداف ا�زواج إ�3 ا���رف !�3 أ�واع ا���و��$� ا��*��� F�%7!ن �1 و� ا�

ا�زواج �ن ا�������ن ا#����!�  �3)ر �ن ا�زواج وآ<�ر ذ�ك ا��5)ر !ا�زواج ، أ���ب �5

 ��ن ا�����C ا��ر�� وا��ر�� ور"ز�� �1 ذ�ك !�3 ا��زا
ر � إ�3 ا���رف !�3 ا���و��  .وا�د�

 8�� ا���ث وإ�راءا�F �دءا �����رف !�3 ا������� C�1 ا�$*ل ا�را� ��ا���C�ّ ، "�� !ر;

 � ��درا����� ا���ث ، ا0دوات ا���  .و*ف !�

 ����%���� ، ��دھ� أ����  C� 8 ا���ث
���أّ�� ا�$*ل ا�)��س �1د �ّم F�1 !رض و����ل و�$��ر 

 ، ا��� ��"ن أن �"ون ��ل ��ث ا��و;وع ��و*��ت و)��� ���و! ���ض ا��وا;�C ا����ر�

 إ;�1 إ�3 �1رس ا��را�C� C ا��Iر�  .ة إ�3 ��7ق ھذه ا�درا
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��8 ا���ث - 3�  

  أدوات ا���ث - 4

4 -1-    ا����د�ا������

4 -2-   ا���7ظ ا����د�

  ����Rosenberس ��د�ر ا�ذات �روز��رغ  -3- 4

  ��د�م ا�����س -       

  أ���د ا�����س -       

        - Fز�ن �ط���  

  ا�)*�
ص ا���"و��ر� ������س -        

  طر�� �ط��ق ا�����س -        

  طر�� �*��L ا�����س -        

        -   ����م ���وى ��د�ر ا�ذات �دى ا�����$�"  



 

  �)��س روز��رغ ��)د�ر ا�ذات

THE ROSENBURG SELF ESTEEM SCALE 

  

  :ا������� 

�ك ، ;�� إ��رة $�أ��م ا��"�ن ا�ذي ���ن �دى ) X(���1 ��� ���و! �ن ا����رات �ول 

�ك �وا��1ك !�3 ا����رة ا��� �*$ك $�  .أ���� !�3 "ّل !��رة �*دق . "�� �ر�ن 

�ك "�� �ر���� أ�ت و��س "�� �رNب $� أو )�ط
 ، ا����رة �*ف ���* ��س ھ��ك إ���

 ��  .ا0)رون أن �"و

  

  ا�ــــ�ــــــ�ـــــــــــــــ�رات  ا�ر%م
أر1ض 

�����  
  أوا1ق  أر1ض

أوا1ق 
�����  

01   ��$�          .!�3 ا���وم أ�� راض !ن 

�ت "$ؤا !�3 اIط7ق   02� ���          .�1 ��ض ا���0ن أ1"ر �5

          .أ��ر أّن �دي !ددا �ن ا�)*�
ص ا���دة   03

          .أ�� %�در!�3 ا����م �����0ء �<��� ���ط�C ذ�ك ��ظم ا���س اH)ر�ن  04

�� �)ص !د�م ا�$�
دة   05�5� ����          .أ�� ��5"د أ����� �ن إ�

�� # أ��ك   06�          .�� أ!�ز �F أ��ر �5

 ��H)ر�ن   07� !�3 ا0%ل ���ر��% F� ص(� ���          .أ��ر أ

�� أ"<ر   08$��� ا��ط�ت ا��رام �          .أ���3 �و أ

�� �)ص ��1ل   09�          .أ��ل إ�3 ا���ور �5

10  ��$�          .�دي ا���ه إ����� ��و 

 

 

 

 

 

 



 

  ا�&��ثا���ل 

  

  ����د -

  �5)ر �ن ا�زواج  ��ر�ف  - 1

2 - ��$�  ا�زواج وا�*� ا�

  أھداف ا�زواج - 3

4 - �  أ�واع ا���و

5 -    ا��ن �1 ا�زواج أھ��

6 - �!����Iا ����  ا��5)ر !ن ا�زواج �ن ا�

7 - ��7�Iا ����  ا��5)ر !ن ا�زواج �ن ا�

  أ���ب �5)ر �ّن ا�زواج - 8

  آ<�ر �5)ر �ّن ا�زواج - 9

  ا��رأة ا���5)رة �1 �ن ا�زواجأ<ر ��د�ر ا�ذات !�3  - 10

 ��ن ا�����C ا��ر�� وا��ر�� - 11�  ا���و

- *7(  
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   :����د 

� ا
	� أ��رت اّ�
��ش ا
�د�د ن ا
�����ن 	�	�ر ا
ذات ن ا
��ھ�م وا
و�و��ت ا�ھ	�م و

 �
�ظرا  ��	�����س ، ��ث أ%�ت �$��� درا#�ت ��دف ا
"!ف �ن �
*�ل �$م ا �+ �,�-

��وم ا
ذات �$�ب دورا �ور�� +� #$وك + ، 0ن أھ�� درا#� #$وك ا1�#�ن و+� 0$ا
�رد 	�

 0	�"$	  .وإ�راز #�	0 ا
زا*�� ،و%درا	0 و

� ا
ذات $"
��س و

$�رد +� �$م ا ��,-!
ّ�زان، +�� 	�رف ن ����� ��	*�ھ�ت ا	���ن �

!$��ت ا
#�"و
و*�� ا
	� 	�"م  ��ره �ن ��#0 ، ون ����� أ-رىو�
و�� ن ا*	�	�ر 

$�� ا
#$وك ، و��ّد ا
ذاا
#$وك وا
	وا+ق ، و�"ن أن �ط$ق �$7 ا6ّول �" ����
ت "و�وع وا

ل وا	#�ق �"	
 ��#
�ذ
ك ��وم ا
ذات �*ر ا
زاو�� +� ا
!-,�� ، إذ أّن وظ��	0 ا6#�#�� ھ� ا

ّ�زة �ن ا;-ر�ن 	< ا
��=� ا
	� ���ش +��� و*�$0 ��و��  ���ّ"	
�"ون ا
�رد  ، ��,-!
  .ا

+� ھذا  را 
?ھ�� ا
	� �"	#��� ، ��و
ت ا
�����و�ظو
$	د%�ق أ"�ر +� *وا�ب ھذا ا
��وم ، 

�,ر +� *�ل �
ن -@
�� أھ�� ھذا ا ��ن ���,ر -	$�� �ّدد�		 �$���م �درا#� !�
ا
�,ل ا

��س 
  .�$م ا
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ر�ف ا
ذات  -1�: 

ر�ف ا
ّ��وي  -1-1�
  :ا

 0�  . )1(ا
ذات C-وذة ن ذات ا
!�ء وھ� ؤ�ث ذو ، وذات ا
!�ء ��س ا
!�ء أو ��

ر�ف ا��ط���  -1-2�
 :ا

$�� ، وھ� )  William James  )1980ا
ذات �#ب و
��م *�س �
�ل ا6�� ا	 " �وع *

 0
 0�	$"�	0 ا
�د�� ، أ#ر	0 : �	$"0 ا1�#�ن أو � �#	ط�< أن ��ول أّ�	0 ، %درا	0 ، # ، 0#*

 0	��  . )2(" ، أ,د%�ؤه ، أ�داؤه و

�دا
!�ور �"��و�� ا
�رد ، و		ّ�ل ���,رھ� +� ا
"��ءة ا
��$�� ، " ا
ذات ھ� و 	�Dا  ���
وا

و +� �
�ل و���ء ا
*#م وا
*�ذ��� و"ذا در*� ا*
�ّوة وا
ن ��ث ا ��#*
��س ، ا
"��ءة ا
��

�#*�م ,��ت ا
ذ"ورة وا6�و�� ، ا
-*لDّ�ف  وا"	
���وا	*D3( " ا( .  

��#0 وإ
7 " ا
ذات أّ��� ) LUCCEY )1978و�رى 
و"�0 
�ظر ��� ا
�رد � �	
ا6!��ء ا
طر��� ا

 0
 �"$  . )4("  ا
	� ��	�رھ� 

�ظم " أّن 	�ر�ف ا
ذات �	�ّدد +� أّ�Carle Rogers  0و�رى "�رل رو*رز 	"و�ن �ر+� 

�

ذات ، ��$وره ا�� �,�-
�ت ا���	
در"�ت ا
!�ور�� وا
	,ورات وا$
رد و��	�ره 	�ر��� و	�$ّم 


ذا	0  ��#����,ر �
�� ا
�ّددة ا���6د �ن ا#�
و�	"ون ��وم ا
ذات ن أ+"�ر ا
�رد ا
ذا	�� ا

�و�	0 ا
دا-$�� أو ا
-�ر*���"
 ��$	-
  )5("  ا

�ّظم ن ا
در"�ت " أّن ا
ذات ھ� Carle Rogers و�رى "�رل رو*رز �ر+�  �$��ظ�م �	

��م ا
!�ور�
ّ�زة 
$�رد و�@%�	0 ا
	�ّددة وا
��ھ�م وا
�ت ا#ّ
  .  )6(" � ا
	� 		�$ّق ��

  

  

  

�� ، ا
ط��� ا
"��و
�"�� ، ��روت ،  )1(��
�*د +� ا
$E� وا6دب وا
�$وم ، ا
*زء ا
 .  240، ص 1962ا

�!ر وا
	وز�< ،  )2($
< ا
�ر�� 	*
"	�� ا ، �#��
��#�� واDر!�د ا
ر�� ، ا
,�� ا�
  119، ص  �2005�ن ، ب ط ، ,@ح ا
د�ن ا

$"	�ب ، )3( ���
ر�� %� أ#�
�ب ا
	"�ف < ا
وا%ف ا
��Hط� ،ا
��=� ا
,ر�� ا�
�#�� وا*
د ، ا
�روق ا�                13، ص 1994ب ط ، �$� ر*ب !���ن 
)4( Doré.G ,créativité et concept de soi chez des élèves doués du primaire et effets d’interventions variées .université du Québec,1989 , p 24   

��ھرة ،�دون ط��� ،     )5(
    25، ص  �2008#ن !��	� ، ا
ذات وا;-ر +� ا
!رق وا
Eرب ، ,ور ودDDت وإ!"�
��ت ، ��
م ا
"	ب ، ا

  . 210، ص 2000نشر والتوزيع،القاهرة ، دط ،رمضان رشيدة عبد الرؤوف ، آفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبناء ،دار الكتب العلمية لل )6(
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�ظر��ت ا
��,رة ، إذ ��ط$ق ن +ر��� أّن 
"ّل +رد و	�	�ر �ظر�� رو*رز �ن ا
ذات 
ن أھم ا


0 ا
ظ�ھري ا
ذي�*� �در"0 ، +�
�رد ��ذه  ��
0 ا
	Eّ�ر أو " 0
��ر+0 �ن ��#0 وھو �#	*�ب 

��س �$7 أن ��ط� ا
�$و�ت ��0 ، و�ؤّدي 	طّور ا
و�� ��
ذات �#ب رو*رز ّ
ا
,�� أ%در ا


و ��و�ن أو ��*	�ن 	را�ط	�ن 	�د+�ن إ
7 ��ظ ا� 7
ّ�@ن +�� �$� ذات و	د���� إ		:  

 ا;-ر�ن
7 ا�1	��ر ا�1*��� ن ا
��*� إ -

�د�ر ا
ذات(ا
��*� إ
7 ا�1	��ر ا
ذا	�  -	( )1(  

�دزي �
��س +��ّدده "ّ@ ن ھول و
� ا
ذات +� �$م ا$" 7�� �) Holl et Lindzey )1971أّ

 ��
���ن : " ��و���س 
� ا
ذات +� �$م ا$"
:  

�7 ا6ّول �
0 ا
ذات "و�وع ��ث أّ�0 ���ن ا	*�ھ�ت ا
!-ص و!��ره : ا���ودر"�	0 و	

 0#���7 	"ون ا
ذات ھ� +"رة ا
!-ص �ن �
و�وع ، و��ذا ا" 0#��
.  

 ����
�7 ا�
و�� �!�ط� ن : وا*�7 أّ��� 		"ّون ن �ا
ذات "�$��  أي ا
ذات ھ� +��ل �

$��ت "�
	�"�ر وا
	ذ"ر وا1دراك �
  )2( ".ا

  

  

  

  

  

  

��#� د
�$ك D"	!�ف !-,�	ك وا;ا
-	,ر +� ا
!-,�� وا1ر!�د ���ل ، #���ن )1(

*� ا6راض ا
!-,��،	�ز،دطا�� .114، ص2000، -ر�ن و

)2( http://www.gulfkids.com/pdf/Sum.pdf,p12 
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ر�ف ��د�ر ا
ذات  -2�:  

ر�ف ا
��وي -2-1�
  :ا

��رد �
�در و*
�0 ��ّرف �*م ا
	ر��� ّC� ذات
��#0 �,ورة "	�د�ر ا
� ا
	� ��ط��� ا
�رد ��
ا

 0	
�	0 و%����� ��7 ��� ا
"�=ن ا
�!ري ا
ط$

�� ، و�ر*< ذ
ك +� أ#�#0 إ�  . )1( "إ*

ر�ف ا��ط��� -2-2�
  :ا

���Gurard   0ّرف *�رارد ّC� ذات
�د�ر ا	 " 7
�7 أن ��ظر ا
�رد إ�� ، 0#�� 7
�ظرة ا
�رد إ

��س �در*� "�+�� ، و		�ن "ذ
ك إ�#�س ا
�رد �"��ء	0 و*دار	0 
�� ���
ذا	0 �ظرة 		�ن ا

�ّ�ل ا
-�رات ا
*د�دة  وا#	�داده	
" )2( .  

��#0 و���#0 و"أّ�Cooper Smith  0و�رى "و�ر #�ث 
ل ن أ*ل 	���م ���0 ا
�رد ��

دى ا�	��د  Kو�� ���و ذا	0 " ���$#
ا
��+ظ� �$�0 ، و�	�ن ا	*�ھ�ت ا
�رد ا�1*���� وا

�0 %�در وھ�م و"فء C� رد�
 .)3( "ا

ھذا ا6-�ر أّ� روز���رغ +�رى أّن 	�د�ر ا
ذات ��وم ��"س ا	*�ه ا
�رد ��و ��#0 ، إذ ��وم 

 �	
  . إ�دى ھذه ا
و�و��ت، وا
ذات  �	��ل ����	"و�ن ا	*�ھ�ت ��و "ّل ا
و�و��ت ا

�ت أم و*��(�Cّن 	�د�ر ا
ذات �ّ�ل ا	*�ھ�ت ا
�رد أ���  و��ول�" ��
�# ( 0#����و .  


$ذات أّن 	�د�ر ا
ذات � ZILLERو�رى ز�$ر  ���	*Dء ا���
�0  ..ھو إDّ اّC� 0�,وم �0 " و���د�ر �	



م ، ذا	0 و�$�ب دور ا
	�Eر ا
و#�طا
�رد ��
�ط�� ا
	و#ط� ��ن ا
ذات وا
  )4(" أو أّ�E!� 0ل ا

أّن 	�د�ر ا
ذات ھو ا
!�ور ��
ر�� ا
ذي ��!C �ن ا
�رد �	�*� 	$��� ) 2003(و	رى ر�م #$�م 

�ده ا
�رد و�!�ر �0 إزاء ,ور	0 �ن ��#0 ، و	�د�ر 	�� �  ��*�	0 ، و"ذ
ك +Mن 	�د�ر ا
ذات ھو 

  

�!ر وا
	وز�<،��روت،دون ط���،دون #��،ص*�ر�ن د�"$و،	�د�ر  )1(
�$م 
$ط���� وا
,ط�7 ا
رّ%� وآ-رون،دار ا �  13ا
ذات،	ر*
�!ر وا
	وز�< ، ��ن ، ط  )2($
��� ، دار ا
�"ر 	*Dس ا��
  89، ص  2000،  1-$�ل ا
���ط� ، �$م ا

)3( �#��
�و�م ا	
*$� ا،���*
د �#ن ,�
K،%��س 	�د�ر ا
ذات 
ط@ب ا�  217، ص  1995، #�	�ر ، Hزة ، +$#ط�ن ،  6
	ر�وي ، ا
�ددا  أ�د 

$ط�ل ،دار ا
��زوري ، دون ط���، )4( ����	*Dا �=!�	
�K وآ-رون ، ا# �$E  112-111،ص2002أ�و 
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و 	�د�ر . ا
ذات إدراك ا
�رد 6ھ�	0 ا
	� 	د+�0 إ
7 ا
	,رف �#ؤو
�� إزاء ��#0 وا;-ر�ن �و�

$�ل ا
ذات و�	طور ن -@ل �		 �����#0 ون -@ل �$�� و*دا
�ل +� 	���م ا
�رد 		 ��$�� ��

  . )1( +� إ�C� 0#�#ھ�	0 و*دار	0

� ا
ذات ��ث ��< ��ن ) CATTLE )1964"�	ل  و�رى��
أّن 	�د�ر ا
ذات ھو �"م !-,� 

 ��
و*�� وا6-رى #� �����	�ن إ�داھ)2(.  

�د�ر ا
ذات ھو 	+ ، ��#��
�"أّ� +� ا
و#و�� ا
� ا
	� ��ط��� ا
�رد #� !-,�� 		�$ّق ���

 0	�,-!
�!�ر ��� �	
ل ا
��*�ت ا*   )3("+�و �	�ّدد "وظ��� 
$�@%� ��ن ا
��*�ت ا
!��� و

  

���م إذن ون -@ل ھذه ا
	�ر���ت �"ن ا#	�	�ج 	�ر�ف �*$�� +� أّن 	�د�ر ا
ذات ھو ذ
ك 	
ا


ذا	0 وأ��� �#ب 	,ور وردود أ+��ل ا6+راد  �,-!
��#0 �#ب 	,وره ا
ا
ذي ��ط�0 ا
�رد 

 �ا
��ط�ن �0 وھ"ذا +Mّن 	�د�ر ا
ذات � ھو إDّ 	$ك ا
,ورة ا
	� �"ّو��� ا
!-ص �ن %�	0 إّ


�� أو و*�� �#.  

�د�ر ا
رأة ا
	C-رة +� #ّن ا
زواج �	�ّدد ن -@ل "���� 	+ ��
 >	*
�ظرة ا
	,ورھ� 

� أن �"ون ر	��� +	"ون ّM+ ��	ذا
�� ا
	� 	!E$�� +�0 وھذا � ��"م �7$ #	وى 	�د�رھ� �"
وا

�-��� +	"ون !-,�	�� �طر�� � ، ��د�� أو أن �"ون �$# ��	�,-!.  

  

  

  

  

��ن ، ،د )1(�
���� ا
�ر��� ، ��روت 
��س،دار ا
�� ���
       7، ص 2003ون ط��� ، ر�م #$�م،	�د�ر ا
ذات وا

    431ص1997، 1 وفرانسواز، ترجمة د فؤاد شاهين، موسوعة علم النفس،المجلد األول،منشورات عويات ، ط روDن دورون )2(
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  :ا
�رق ��ن ���وم ا
ذات و��د�ر ا
ذات  -3

"ن 	�د�د ا
�رق ��ن ��وم ا
ذات و	�د�ر ا
ذات ن -@ل ا
	�ر�ف ا
ذي �ّدده "و�ر #�ث       �

���م ا
ذي " 	
�د�ر ا
ذات +�	�ن ا	 ���� 0#����وم ا
ذات �!ل ��وم ا
!-ص وآرا=0 �ن +

��ول

و+� 
د�0 < ا�	��ر 
ذا	0 ، +�و ��ّ�ر �ن ا	*�ه اC#ك �0 ن ��دات 	� �أو  ���0 و

�دات ا
�رد ا	*�ه ذا	0 	� 7
  )1(" ا
ر+ض ، "� �!�ر إ

��و "و�ذ
ك �"ون 	�د�ر ا
ذات ھو  0$ا
�"م �7$ دى ,@��	�� �ّ�را ���� �وا#ط� اD	*�ه ا
ذي ��


#$وك ا
ظ�ھر�� �����ر�ر ا
$�ظ�� و��ّ�ر �	

P-ر�ن �ن طر�ق ا ��$��  )2(" ذا	0 ، +�و -�رة ذا	�� �

>�و
0 �ورن  � �	�ق +� ذ
ك �BORN  ذات ھو
���م ا
ذي " ، +�و �رى أّن ��وم ا	
ا
�"م أو ا

�د�ر ا
ذات +�و 	���م ا
�رد 
ذا	0 	 ���م ا
	� �ؤن ��� ، أّ
0 ���ء �$7 ا	��H0 ور
���0 ا
�رد 6+��

���م إ�*���� أو #$��� ، 	
�!=� ا1*	���� و�"ون ھذا ا	
��ھ� -@ل را�ل ا�	 �	
��م ا
��ء �$7 ا�

ون "� أّن 	�دّ�
وع ا�6"�م ا
	� �ط$��� ا6+راد ا*�ر ا
ذات �ؤّ�ر �7$ ��وم ا
ذات ن ��ث 

  )3( "+� ���ة ا
�رد 

��وم ا
ذات"، ّ�ز ��ن ا1,ط@ح ا
و,��  )FOX )1990و+� ا���6ث ا
	� %�م ��� +و"س  "

 ��0 ��ول،" 	�د�ر ا
ذات"وا1,ط@ح ا
��ط�� ا
و*دا��$�	 ��+  : " 7
إّن ��وم ا
ذات �!�ر إ

ل ا1-��ر�� ، �ل  و,ف ا
ذات ن -@ل ا#	-دام*
، " أ�� ط�
ب"، " أ�� ر*ل: "#$#$� ن ا

�د�روذ
ك 
	"و�ن و,��H� ,ورة !-,�� 	 �	�ّددة ا
*وا�ب ، أّ  ����	
�,ر ا�
ا
ذات +��	م ��


��وم ا
ذات ��ث أّن ا6+راد ��وون �,��H� وإ,دار ا�6"�م -
� �رو���ا" ��,-!
	�م ا��� �,�.  

 K�ّو ��ب ا1درا"� ن !-,�� ا
�رد ، +�� ا
,ورة " "$�س " "�*
أّن ��وم ا
ذات �	�$ّق ��

��� ��ث �	�ن  ���ب ا
و*دا�*
�د�ر ا
ذات +�	�$ّق ��	 �ا1درا"�� ا
	� �"ّو��� �ن ذا	0 ، أّ

  0  .) 4(ا�1#�س ��
ر�� �ن ا
ذات أو �د

  

  

��س ا
ر*< ا
#��ق ، ص) 2(، )1( ، ��� 41آ�ت و
ود �#

  479، ص  2008بطرس حافظ بطرس ، التكيف والصحة النفسية للطفل ، دار المسيرة للنشر ، عمان ،  )3(
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�د�ر ا
ذات 	 �
$�رد �Cن �,ف ��#0 +� إط�ر 	*ر�	0 ا
��رة ، أّ Kو��#�ط� +Mن ��وم ا
ذات �#

� ا
و*دا��� ا
	� �ر�ط�� ا
�رد �Cدا=0 -@ل ھذه ا
	*ر�� ��
  . )1(+��	م ��

��وم ا
ذات �!ل إدراك ا
�رد  K$ط,�ول أّن 
"ن ا� ����#
ن -@ل "ّل ھذه ا
	�ر���ت ا


�د�ر 
-,�=,0 ا	 K$ط, �� �راھ� ھو �ن ��#0 و
�س "� �راھ� ا;-رون ��0 ، أّ" ���

ن إ�*����ت و#$���ت ودى 	�د�ره  ���+ �� 0#��
ا
ذات +�دل �7$ دى 	��ل ا
!-ص 


"ّل *وا���� ا
!-,�� وا1*	���� وا
	ر�و��  @�! �� ، ��ث �	�ن 	�و���

-,�=,�� ا

��� و"$ّ� ا�-�ض 	�
��#0 و	�د�را 
�� وا
 @��
ذا	0 "�ن أ%ّل 	 0�و�.  

�� ا
,ط$��ت ا
	� 		�$ّق ��ن  7��و�"ن #رد ��ض ا6�$� ا
	و����� ا
	� 	دل �$7 "ّل 

 �$� ���و ا
ذي ��#ر �	واھ� "
"ن ,��H	�� �$7 ا� �	

ذات وا��:  

 .أ�� زوج ، وأب 
�@�� أط��ل  :���وم ا
ذات 

  .أ�� زوج �ب 
زو*	� وأب ��ون �$7 أط��
0 ا
�@��  :��د�ر ا
ذات 

�0 طو�ل : ون أ�$� ذ
ك أ��� C� 0#���0 #��د أو ) ��وم ا
ذات(أن �,ف ّC� ول�، �ّم �#	ر +�

�د�ر ا
ذات(�Hر #��د ، راض �ن ھذا ا
طول 	. (  

�ب ا1درا"� ن !-,�� ا
�رد +�� ا
,ورة ا1�*

� �	�$ّق ��وم ا
ذات ���	
درا"�� ا
	� و��

 ��� ���ب ا
و*دا�*
�د�ر ا
ذات +�	�$ّق ��	 ��"ّو��� �ن ذا	0 أو ا
�"رة ا
	� �"ّو��� �ن ذا	0 أّ

#	وى  �+ *�0$	0# ، ��
 ���ث �	�ن ا�1#�س ��
ر�� �ن ا
ذات أو �د0 أي إ�ط�ء %�

ن -@ل �"م ا;-ر�ن 0#��
�� �ذ
ك �ظرة ا
�رد ���-�ض ، و�د�ر ر	�< أو 	  0�$� .  

 ، ��
 >	*
�ظرة ا
�د�ر ا
رأة ا
	C-رة +� #ّن ا
زواج 
ذا	�� �	�ّدد ن -@ل "���� 	,ّورھ� 	+

� أن �"ون ر	��� ّM+ ، ��	ذا
�� ا
	� 	!E$�� +��� ، وھذا � ��"م �7$ #	وى 	�د�رھ� �"
وا

�-��� +	"ون !-,�	�� �طر��   .+	"ون !-,�	�� #$�� و��د�� ، أو �"ون 

  

 

  42، ص السابق آيت مولود يسمينة ، نفس المرجع )1(
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  :�طّور ���وم ��د�ر ا
ذات  -4

ّ�زة +� 	
�	0 ا�"���ت ، و#ر��ن � أ-ذ �#-
�د�ر ا
ذات +� أوا-ر ا	 K$ط,�د ظ�ر 


�ء �*��ب ا
,ط$��ت ا6-رى +� �ظر��$�

��  "	���ت ا
�����ن وا��
ا
ذات �ل ��وم ا
ذات ا

le moi ideal ذات
��وم ,ورة ا ،  l’image de soi   ���%وا
��وم ا
ذات ا    le moi 

réel   ذات
 l’éstime de soi  �م ظ�ر ��وم 	�د�ر ا
ذات ، auto acceptenceو��وم 	��ل ا

وا
ذات  ��
��إ
7 ا
در*� ا
	� 		ط��ق ��دھ� ا
ذات ا
) 1959(ا
ذي "�ن �!�ر �#ب "وھن 

  .ا
وا%���

ر ا
ذات ن ا6وا=ل ا
ذ�ن "	�وا �ن ��وم 	�د�) ARGYLE )1967+� ��ن ��	�ر أر*��ل 

 0����م ا
ذي �	و,ل إ
�0 ا
�رد و�	���ه ��دة +�� �	�$ق �ذا	0  ��وD 	�ر��0 �$7 أّ	
و�رى أّن ، ا

ن *��ب ا
�رد ا	*�ه ذا	0 ن *�� وإ ھذا ا
��وم  ��دى ��ّ�ر �ن ا	*�ه وا+�� أو �دم وا+ 7


ن *�� أ-رى �� . ا�	��ده +� ذا	0 ���	��رھ� ذا	� %�درة ، ��*�� ، وذات أھ

 و��د ذ
ك ��	رة أ�ري ا
	راث ا
#�"و
و*� �درا#�ت �د�دة 	��و
ت ��وم 	�د�ر ا
ذات ���	��ره

 ��,-!
��و� #�"و
و*�� �	�ن ا
�د�د ن أ#�
�ب ا
#$وك و�درا#�ت �ن ار	��ط0 ��
�@%�ت ا

�و	
7 *��ب درا#�ت 	�ّدد أھدا+0 ا
�� ودى !�ور ا
�رد ��
	وا+ق < ذا	0 و< ا;-ر�ن إ

  .ا
ذا	�� 

  :أھ��# ��د�ر ا
ذات "� ھرم � ��و  -5

��� ، وإذا 
م ) �MASLAW )1903#ب �#$و ���	
 �+Mّن 
$�رد ��*�ت 	#$#$� �#�7 دو

 ��$�
�$ق ، ون ��ن ا
��*�ت ا
�ص وا
!�ور ���
ن ا�1#�س �� �
�0 #���ش ��M+ ك
: �#	ط< ذ

ا
��*� إ
7 ا�	رام و	�د�ر ا
ذات ، وھ� ��*� ��#�� ا*	���� �رHب ا
!-ص +� ا
�,ول �7$ 

,-!
  .) 1(�	0 ا�	رام و	�د�ر ا;-ر�ن 
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 ��$�
�#$و ��
��*�ت ا
د��� وا
��*�ت ا 0���� � K�ّو� �
�	
  :وا
!"ل ا

  

  

  

  

  

  

  


$��*�ت ��د ا�راھ�م �#$و  - 1شكل            �  )1(–	ر	�ب ھر

�#$و  ن ھذا ا
!"ل �*د أنّ وMASLAW  ّظم�
�رد ا�D	��*�ت%د �� �,�-
�$7 !"ل ھرم  ا

��ق ا
ذات ا
وا%< +� %ّ� ا
�رم ، +�د ا�	�ر أّن �	7 
إ!��ع ا
��*�ت ا�#�#6� " 
$و,ول إ

�ء وا
!�ور �	�د�ر ذا	0 +�و : ا
��ز�و
و*�� �ل 	��وم وا
C"ل و!�ور ا6!-�ص ��6�ن وا1
ا


$��*�ت 
ـ�#$و ��وم �$7 أ#�س أ ��ظ�م ا
�ر	
��ق ا
ذات ، +��	 �
�	
ّن ا
��*�ت ا
د��� �*ب ��

  .إ!����� %�ل إ!��ع ا
��*�ت ا7$�6 

د �7$ �دأ 	�	 ���6�0 �رى أ �
م %د رّ	ب ھذه ا
��*�ت �!"ل ھر��
�ول أّن ھذا ا
و
�ذا �"ن ا

 �����

�� وا
ذي 	ر	ب +�0 ا
��*�ت ا6#�#�� �#ب أو
و��	�� وإ���$
 �  .ا
	,��د ا
�ر

  

  

  

  

 

)1( Mathilde paré Désilets , l’éstime de soi , Association de l’Estrie, Québec , 2011 , p 4  

��ق ا
ذات�	7 
 ا
��*� إ

�د�ر 	 7
ا
ذاتا
��*� إ  

و�� ا
�!ر��*
�ء إ
7 ا	� ا
��*� إ
7 ا1

�د ا6-ط�ر� ��	�C��س وط
 ا
��*� إ
7 ا6ن و��,د ��� #"ون ا

�س*
 ا
��*�ت ا
��ز�و
و*�� ا�#�#6� �ل ا
��*� إ
7 ا6"ل ، ا
�واء ، ا
!رب ، ا

  
 ��

$�

 ا

ت
�*

��

ا

 
   

   
 

���
ا
د

ت 
�*

��

ا
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 د ��د�ر ا
ذات  -6�  :أ

 �$� �  :و		$ّ-ص أ���د 	�د�ر ا
ذات +�

 :ا
ر'& %ن ا
ذات  -6-1

��#� ��ن ا
,ورة ا
	� �رHب ا
�رد أن �"ون �$��� وا
,ورة 
ھذا ا
ر�7 �	�ل +� ا
	وا+ق ا

< ، و�7$ دى ا
	وا+ق ا
و*ود ��ن ھ�	�ن ا
,ور	�ن ،  ا
وا%��� ا
	� �ظ�ر �$���	*
+� ا

� "�ن 	��رب ��ن ا
,ور	�ن "$ّ� "�ن 	�د�ر ا
ذات أ�#ن وا
	"ّ�ف *ّ�د ّ$"+.)1( 

 :ا
�)ّ�ف  -6-2

��س ، �ل �	�$ّق أ��� ��$�� ا
	"ّ�ف �وا#ط� $
�	,ر �$7 	���ن %�م إ�*���� � D ذات
إّن 	�د�ر ا

�درة �$7 ا
	-ل +
*رى ا6!��ء وا
�وادث و�ذ
ك 	�وى ا
ذات إ�*���� ا �. 

�د�ره 
ذا	0 	
< 	ر	�ط �Mدراك ا
�رد 	*
�درة �$7 ا
	"ّ�ف +� ا
�+.  

 :ا
�ورة ا
�� �)ّو*�  ا
�رد %ن *��(  -6-3

0�  �ر	�ط 	�د�ر ا
ذات ��
,ورة ا
	� �"ّو��� ا
�رد �ن ��M+ ، 0#ذا "��ت ھذه ا
,ورة #ّ�=� �!�ر أّ

"ن أن �,�K ��*ز �ن � �
�	
��ط0 ، و�� >��ق أھدا+0 وا
	���ر �ن !��ره +@ �	وا+ق �	

��#0 ، إذ �,ل إ
7 "ره ذا	0 و�	و
ّد �ن ذ
ك �Eط� #�"و
و*�� ���"س �$7 "ّل *�Dت 
�دّوا 

 0
 .���	0 ، +�,�ب �$�0 إدراك و+�م �ب ا;-ر�ن 


*�س  -6-4 � #�-
 :ا

��س 	و%�� �7$ 	�د�ر 
�� ���
< ا;-ر�ن ، ا ��ق �@%�ت #$�ّ�� �ّ�وى ا
�رد�� ، $
وا%�� 

 �#��
7 *��ب ا
	وازن ا
  .إ

  

  

  111، صالسابق مصطفى عيشوي ، نفس المرجع  )1(
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 :ا/دوار ا�.�� %�#  -6-5

 ��������� ا
	� ���ش +��� ا
�رد ، وا
	� 	و+ر 
0 إ!�رات 		*Dوا �ر�و�	
  و�	�$ّق ��
��=� ا
��=$�� ا

 ��$�	#��!��

	*�ر�0 ا ���وم ��� . و+� �	
�ت ا���	
و�	"ون 	�د�ر ا
ذات ن -@,� *�< ا

 0	=�� �+ ��	�
$�� �ول ,ورة ذا	0 و+���� �	
  .ا
�رد أو ا

 >�	# ���M+ ، �#-
و�M+ 0�$ذا ا#	ط��ت ا
رأة ا
	C-رة +� ا
زواج ، إدراك ھذه ا���6د ا

��#�� أھدا+� وا%��� ، 	#ّ�ل �$��� ا

	"ّ�ف < �Eوط�ت ���	�� ا
-	$�� و�ذ
ك 	"ّون !-,�� 

#وّ�� ، أّ� �دم 	�د�رھ� 
�ذه ا���6د و	*�ھ$�� 
�� #�ؤّدي ��� إ
7 	و	ر و%$ق ,�و��ن �	"ّ�ف 

 ���� .#ّ�ء �ؤّ�ر �$7 ���	�� ا1*	

  :���و� ت ��د�ر ا
ذات  -7

�د�ر ا
ذات ، ھ� �"ن 	�د�د 	
  :�@ث #	و��ت 

 :ا
ذات ا
�ر��1 ���وى ��د�ر  -7-1

�و
0 أّن  Rosenbergروز��رغ  ��ّر+0� " ��
دى ا
�رد ���� !�وره �Cھ �
��
�د�ر ا
ذات ا	


ذا	0 0��#0 وا�	را  ���$� �	
  (1) "+� ,ور	�� ا

�,	
�� و%ّوة ا1رادة وا�
�� �
� �ن ,ورة ا
ذات ا�1*���� ا
د�و��
 مـ��!C ا�	��ر ا
ذات ا

��وم ا
ذات إ�*��� ,ورا وا���  �	��ل >	ا
�رد 
ذا	0 ور��ه ���� ،��ث 	ظ�ر 
ن �	

ن �	��ل < ا
�رد أو ��	ك �0 ،و	�$ورة 
$ذات �$#�� "ّل  ���< و�"!ف � 0$أ#$وب 	��


�	�� ا;-ر�ن ا
ذي �ظ�ر +�0 دا=� ا
ر�H� +� ا�	رام ا
ذات و	�د�رھ� وا�"��+ظ� �7$ 

، ����	*Dا�وا��
�� ا�
��س ، ودورھ� وأھ�	�� وا
�� �ّ�@ل ا
ذا	� 	#Dوا �#ك ��
"را	
وا

 7
��ّ�ر �ن 	�ّ�ل ا
�رد 
ذا	0 ور��ه ���� و��ود %�ول ا
ذات ن 
د�0 ��وم إ�*��� �ن ذا	0 إ

�ر+� ا
ذات وا
	�ّ,ر +��� )2(   

  

�K وآ-رون ، ��س ا
ر*<  )2(# �$E    108، ص ا
#��ق أ�و 

                  23، ص  2003ا
!�R د�د ، ��وم ا
ذات ��ن ا
ط�و
� وا
راھ�� ، دار ا
"�وان د!ق ،  )3(
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�د �ّرف *وز�ف �	�ن +Joseph Mutin  0�ّC� >�	ر
�د�ر ا
ذات ا	" �	
ا
,ورة ا�1*���� ا

���
و 
د�0 ا��د�ر و		
�0 إ�#�ن ��*K *د�ر ��ّC� 0 إذ �!�ر#���درا	0،إ�*�د  �"ّو��� ا
�رد �ول �

 0�ا
�$ول 
!"@	0 وD �-�ف ن ا
وا%ف ا
	� �*دھ� �و
0 �ل �وا*��� �"ّل إرادة و��+	راض أّ

���+ K*��# ")1(.  

�ن و
د��م ّ�
� ��	�رون أ��#�م أ!-�ص ��
�د�ر ا	
و�#ب "و�ر #�ث +Mّن ا6!-�ص ذوي ا

�وع !-,��	�م ، و�#		�ون +"رة �ّددة و"�+�� 
� �ظ�ون ,وا�� ، "� أّ��م �$"ون 
� طّ��� �+

7
�$ق و
د��م  ��
	�ّدي وD ��طر�ون ��د ا
!دا=د ، وھو أ�ل إ$
�م وأ%ّل 	�ّر�� �"�C� ���
ا

��%!�ت 
ل ا�1*���� +� ا�	
 @���ع وا
	�Cر �Sراء ا;-ر�ن وھم أ"�ر %T
�-�ض ا#	�داد 

�د �ّ$
���� وأ%ّل �#�#�� *
  .)2(ا

 :�ر ا
ذات ا
�*�3ض ���وى ��د -7-2

 ����د�ر ا
ذات ��ّدة 	#��ت 	
�-�ض 

$ذات ، ا
	�"�ر : �"ن أن ��ّرف ا
#	وى ا ���د�ر ا
	دّ	
ا


$ذات و�Hرھ� ، و��ّر+0 روز��رغ  ��$#
�0  اّC� " ���+0 أو ر	رد ��ق ذا�
  . )3( "�دم ر�7 ا

��#0 و!��ره ��و ' +روم ' و"�ن 
أ�د ا6وا=ل ا
ذ�ن �Dظوا اDر	��ط ا
و��ق ��ن 	�د�ر ا
!-ص 

�-�ض ��	�ر !"@ ن أ!"�ل ا
�,�ب 
  . )4(ا;-ر�ن وأّن 	�د�ر ا
ذات ا

 ���
�0 ذ
ك ا
!-ص ا
ذي ��	�ر إ
7 اّC� 0�,��-�ض �"ن أن وا
!-ص ا
ذي 
د�0 	�د�ر ذات 

ا
ذي �"ون ��=#� 6�D 0 �#	ط�< أن �*د �@ّ 
!�"$0 ، و��	�د أّن �ظم +� %درا	0 ، وھو 

�-�ض 
$ذات �����Dط و�!�رون أنّ 
�د�ر ا	
��وD	0 	#ود ��
�!ل ، "ذ
ك �!�ر أ,��ب ا 

 	�,�$�م أ%ّل و��	�دون أّن ذ"�ء ا;-ر�ن أ+�ل ن ذ"�=�م ، 
ذ
ك ��	���م ا�D#�س ��
�*ز

>ل ��	
�$ق ��و ا
ا;-ر�ن ، "� ��دون �دم ر��ھم �ن ظ�رھم ا
��م ووز��م ،  وا

��م +�!$ون ّCل و�*-
   . )5(و�!�رون ��

�!=� ا
�!ر�� ) 2(،  )1(	
��#� وا
��س 	-,ص ا1ر!�د ا
�*#	�ر +� �$م ا �
ط ا
	�"�ر و�@%	0 �	�د�ر ا
ذات ، ر#����د ا
�ز�ز ���ن ، 
 ،   ��  35، ص2011 -2012، *�

35��س ا
ر*< ا
#��ق ، صز��دة أز��ن ، ) 3( . 

�رى )4(
�� أّم ا�* �$*ل ، �
@ت وا
��ط@ت �ن ا��
�� ا�*
��#� و	�د�ر ا
ذات 
دى -ر�*�ت ا
+�د�� "�ل ��م ، اHD	راب ا
�� ، ا
�دد ��
��#�� ، ا
*$د ا
  . 82- 81، ص  2010،  2
$�$وم ا
	ر�و�� وا

 58، ص  1994،  8، السنة  30العدوانية وعالقتها بموضوع الضبط وتقدير الذات ، مجلة علم النفس ، العدد  عبد اهللا ابراهيم ،)5(
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 :���وى ��د�ر ا
ذات ا
��و�ط  -7-3

و 	�د�ر ا
ذات ن -@ل %درا	�م �7$ �ل ���ن ، إذ ���#
�و��ن ا
	و*د ھذه ا
�=� ��ن ھذ�ن ا

��م ، و�#ب "و�ر #�ث �د�ر ) Cooper Smith )1967ا6!��ء ا
ط$و�� 	
+Mّن ا
�رد ذو ا

�و��ن و	"ون إ�*�زا	�م 	و#ط� 
�-�ض 
$ذات ��< ��ن ھذ�ن ا
  .) 1(ا

  

�$�� 0
�-�ض ن -@ل %و
�د�ر ا	
�د�ر ا
ر	�< وذوو ا	
ّ�زات ا6+راد ذوو ا  :و�!رح "و�ر #�ث 

�د�ر ا
ر	�< 
$ذات ��	�رون أ��#�م أ!-�,� "	
�ن �#	��ّون ا�1	رام ا6!-�ص ذوي اّ�

 ��د�ر وا�D	��ر ، +�@ �ن أّن 
د��م +"رة �دودة و"�+�� 
� �ظّ�و�0 ,وا�� ، و�$"ون +�	
وا


$ذات  ��$#
�د�ر ا	
� ��	�ر ذوو ا��وع ا
!-ص ا
ذي �"ّو�و�0 و�#		�ون ��
	�ّدي ��
طّ��� 

�ن و�Hر ��و��ن ، وD �#	ط��ون +�ل أ!�ّ��ء "��رة �وّدون +�$�� ، و��	�رون أّن أ��#�م �Hر 


د��م  �ّ� �"ون 
دى ا;-ر�ن أ+�ل ")2 (  

�د�ر 	
�-�ض وذوي ا
�د�ر ا	
و+� ��س ا
ّ#��ق �وK�ّ روز��رغ ا
�رق ��ن ا6!-�ص ذوي ا

 0
� "ا
ر	�< 
$ذات ، ��و��
ا6+راد ا
ذ�ن �		�ون �	�د�ر ذات ر	�< 
د��م ا
!�ور ��
"��ءة وا

�0 !-ص Eرور ) 3("و��	رون ذا	�م "� ھ� ّC� >�	ر�,د ��
�رد ا
ذي �	ّ�ز �	�د�ر � D وھو ،

�زا	0 و�درك 0 ��ّدر ��0 ��	رم ذا	0 ، و�رى أّ�0 إ�#�ن ذو %�� ، وأّّC� د,�
� ، و
"ن ���	أو 

  .��و�0 وھ� ��وب �طK و�	و%< أن �	-ّط�ھ� 

�
�د�ر ا	
�ون ن ,�و�� و���ف �ن ا6+راد ذوي ا��� ، ����,� Dو���م �ظ�رون C� ض�-

��س ، 
�� ���
�,�م ا�و	رّدد +� ا
�@%�ت  ا1*	���� ، "ذ
ك +Mّن 	و%��	�م 	"ون 	دّ��� ، و	

وأّ��م أ"�ر اّ	"�D �$7 ا;-ر�ن و��$ون إ
7 ا
-*ل ، وھم أ"�ر ا�	را#� ، و���ون وا*�� 

  .ن ا
ذات د+���� و�!�رون ��
ر+ض و�دم ا
ر�� �

  

��ھرة ،  )1(
د�و
� ، ا ��	"  . 515، ب ط ، ص  2004دا
�� �زت ؤن ، #�"و
و*�� ا
ط�ل وا
راھق ، 

(2),(3) www.abegs.org/sites/Research/Doclib .pdf , p29 
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� أّ��م ���دون ا�	رام ذا	�م و�رون" �
��م �دون %�� وأّ��م ����ء و����ون ن ��دة اّC� ،ص�
ذا 

�0 أ"�ر ذ"�ء أو *�ذ��� ، و	��� ّC� ن�-�ض �"ون 	رّددا +� أّن �ؤ
+Mّن ا
�رد ذا 	�د�ر ا
ذات ا


0 وإ���ط طو��	0 �+�ذا ا
�رد ���ظ اّ	#�ق ا
ذات �ن طر�ق . 
�ذه ا
	و%��ت %د 	�	�� �	�ط�م آ

�-��� وا
	وّ%< ��6داء ا
	دّ�� ، و�ذ
ك �"ون %د �ل �$7 ��ظ 	�د�ر ذا	0 و�< 	ط$ّ��ت 

�ب ا
�!ل*	�.  

�ول أّن ا
رأة ا
	C-رة +� #ّن ا
زواج ، إذا ا#	ط��ت 	���ق 
��ء �7$ � 	ّم ذ"ره ، �"ن ا�

< ا;-ر�ن ، 		�ز ��
��درة ا
�رد� ������� #	"ون أ"�ر ا*	ّM+ ��	ذا
�د�را ر	��� 	 �+ ���
� وا

�!�ط�ت ا1*	���� ، !-,�	�� %و�� 		�ز ��1رادة $
 ��ّ���س ، وا
	���ر �ن آرا=�� ، 
ا

-	$ف ظروف ا
���ة  > ���ّ"	�درة �7$ وا*�� �Eوط�ت ا
���ة ، +�� ارأة 
  .وا


ذا	�� ، +$ن 		"ن ن ا
	"�ف < ا;-ر�ن ���-�، �ل  أّ� إذا ��ّق 
�� 	C-ر زوا*�� 	�د�را 

 ��و
0 أو �� �
	�Cرھ� � ����� ��	�,-! ، ����	*Dت ا�%@�
#	"ون أ"�ر ا�طواء ، 	�	�د �ن ا

�درة �7$ وا*�� 

� ا��دام ��	�� +� ا
ذات و�دم ا�	
�ط$�0 �$��� ا;-ر�ن ن أ�"�م ، و��

  .�Eوط�ت ا
���ة 

  

  

  :ا
*ظر� ت ا
��ّ�رة 
��د�ر ا
ذات  -8

و	�#�را	�م +� 	�د�ر ا
ذات وھذا �#ب ا-	@ف ا	*�ھ�	�م ا
-�,� ا
	� ا-	$�ت آراء ا
�����ن 

ن ��ن ھذه اD	*�ھ�ت  ، ����و�	�:  

8-1- #������
 :ا
*ظر�# ا

��#��
أّن 	�د�ر ا
ذات ر	�ط ��6�� ا7$�6 ، +�6�� �ون أ��ل +رو�د ، �و�U، أد
ر ،��	�ر ا
�$ّ$ون ا

�ل ا
ذي �!ل�
�#م ن ا
�ل ذ
ك ا� 
� ��ظ ا
ذات !�ور وا
�ر"� ا1درا"�� ،ا��وم ��

ل �7$ 	���ق ا
	وا+ق < ا
��ط و�$7 �ّل ا
,راع ��ن ا
�رد �� �و�-�< 
�دأ ا
وا%< ، "

  .و��ط0 
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�#م ن 
أّ� ا6�� ا7$�6 +��وم �وظ��� 	�و�م ا
�رد وا
	�"م +� طر��� إ!��ع ��*�	0 ، +�و ذ
ك ا

�ل ا
ذي ��ل ا
وا
د�ن و�
ّر ��� ا
�رد ا� �	
< و�	!"ل ا6�� ا7$�6 ن أ#�
�ب ا
"�ت ا	*
ا

 7
  . )1(أ���ء 	طّوره +� ا
ط�و
� ا6و


ذات إذن 	�ل �$7 أ#�س �دأ ا
وا%< ، إذ 	ؤّ*ل إ!��ع ر��Hت ا
�و �	7 	وا*0 و%�� أو �+

�و�� ، إذ �-$ق أ#�
�ب ��
< ا
�و +Mّن ا6�� �#	-دم �$�� ا
	�"�ر ا ����ر
��#�� ، و��و�و�� 

 )2(. وا%��� 1!��ع �وا+ز ا
�و 

� +� ا
!-ص ا
!�ور ���1م  "��را � �د-ل ا6�� ا�6$7 +� ,راع < ا6�� ، إذّ����ول أن �

�طر�� ��,-! 7
��د ا
ذات ، ھذا ا
,راع �ؤدي إ	�� ا�طرا��ت ��#��  وا
	�ر�م وا�	

!�+ ، �
�ذ ا
ط�و�ظرة ا
#$��� �ن ذا	0 
�ر أّ�0 ��*زا �ن 	���ق أھدا+0 و#$و"�� ، ��ث �"	#ب ا
�رد ا

�س�*		 Dط0 ، و�� >
أ�@0 و!��ره �	

#�ب "رھ0 
ذا	0و�� 0#��
"ن أن �,�K �دوا � �.  

و�	و
ّد �ن ھذا ا
,راع �Eط� #�"و
و*�� ���"س �$7 #$و"�	0 و	,ر+�	0 ،��ث �,�ب �0�$ 

����  ، إذ ��ّ�ل *
��+#�ت ا
�!�ط�ت وا
  إدراك و+�م �ّب ا;-ر�ن ،و�	*$7 ذ
ك �و�وح +� ا

 ����	
���� وا	*Dا �
�د و���ل ا
�ز�$
�وا��ن ,�ر� ، و	ز�د �#�#�	0 
ا
�رد أن �"ون -���� 

��س ، أّ� إذا "��ت �@%� ا6�� ا7$�6 
�� ���

� و�دم ا����Dزان ا	Dص +� ا��� �	و
د 
د�0 "

�د�ر ا
ر	�< 
$ذات 	
��و
� +Mّن ا
	وازن �	��ق و�	طّور 
د�0 ا�� و#� ��6��)3 (.  

 0�ّM+ ��$�$�	
  :+�#ب ا
در#� ا

را��ت ��#�� و#$و"�� ��د ا
�رد إذا �!C ,راع ��ن ا6�� وا6�� اM+ 7$�6ّن ذ
ك #�ؤدي إ
7 ا�ط

�#*�م +Mّن ا
�رد D�� ط��ن�
�ظرة #$��� �ن ذا	0 ، أّ� إذا اّ	#ت ا
�@%� ��ن ھذ�ن ا 0�#"� �ھذا 


	وازن ا
ذي #��دو �� >	ّ�0 ا
#$و"�ت ا
	"ّ���� #وف �	�د�ر ا
ر	�< 
$ذات و	
  .*$ّ�� +� ا

  

     

�*#	�ر +� �$م  )1( �
��ر��، ر#�
دى ا
راھق ا
*زا=ري درا#�  �����و� و	�د�ر ا
ذات و�@%	�� ��
�دوا
!ر��� ھ��ء ، ا#	را	�*��ت ا
��س ا
���دي ، *��� ا
*زا=ر ، 
 92، ص 2002-2001ا

 . 23، ص 1999، النمو المعرفي عند الطفل ، دار وائل للنشر ، مصر ،  ���ل ��د ا
��دي )2(

  . 92، ص  المرجع نفسهشريفي هناء ،  )3(
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ر"�# ا
��و)�#  -8-2�
 :ا
*ظر�# ا

���� ا
�رد ن ��ط0 �� �	
��دات وا6+"�ر ا	�D�� �ظر��
  .�ر	�ط 	�د�ر ا
ذات �#ب ھذه ا

��� ، أي أّن ) �ELLIS )1961رى إ
�س @��D 7 أ+"�را��	� 0�ّ6 ��=	"�� أو $% K�,� رد�
أّن ا

�$ق واD"	=�ب 
�-�ض 
$ذات �ؤدي �0 إ
7 ا
إّن ا6+راد ھم ا
ذ�ن "و��ول +� ھذا . 	�د�ره ا

�*$�ون ا
�,�ب 6��#�م +�,��ون %$��ن أو "	=��ن أو �دوا���ن ، وذ
ك ن -@ل ا�	��%�م 
�دد 

� أّدى إ
7 #$و"�ت وا�طرا��ت ن ا6ّ$" ���-�� "�ن 	�د�ر ا
�رد 
ذا	0 ّ$"+ ، ���@��@
+"�ر ا

��#�� ")1( .  

��#�� 	�دث "�	�*� D#	*���ت �Hر ,���� ) BECK )1976و���ف ��ك 
أّن ا
!"@ت ا

��ز ��ن ا
-��ل وا
وا%< ، +�
	�"�ر 	

�دم ا �*�	��$7 أ#�س �$و�ت �Hر "�+�� و�Hر ,�=�� ، و

�د�ر ا
ذات 	 7
�د�ت -�ط=� ، ھذا � �ؤدي إ!	ق ن  0�"ن أن �"ون �Hر وا%�� �#�ب أّ�

�� �$7 ا	*�ھ�ت �,�� #$��� ، "� أّن � 0�ا
#$وك �"ن أن �"ون �طر�� وؤد�� 
$�!ل "و

�
�و�  . )�H )2ر 

�ظر�� ا
#$و"�� ا
�ر+�� %�=م �$7 أ#�س ا6+"�ر 
�ول أّن 	�د�ر ا
ذات �#ب ا
ل ا*و

��� �ن طر�ق ا
-�رة  ���$#
��ھ� ا
�رد �,�� ��� ، وا
	� 	,K�ّ ا�	� �	
�دات ا	�
  .وا

 :ا5.�� %�# ا
*ظر�#  -8-3

�د�ر ا
ذات ��
	���ل < ا;-ر�ن 	 ��  .و�ر	�ط ھ

���( ZILLERو	�	رض �ظر�� ز�$ر 	*Dر ا��	
�$� ا��ء ) أ�د �
أّن 	�د�ر ا
ذات � ھو إDّ ا


$ذات ، ���	*Dذي ���ش +�0  ا
��ط ا$
 ���	*Dوا%< ا
�د�ر ا
ذات ��!C و�	طور �$E� ا	+


ذا ��ظر ز�$ر إ
7  ا
�رد، ��,-!
 و�ؤّ"د أّن 	���م 	�د�ر ا
ذات ن زاو�� �ظر�� ا
*�ل +� ا

��� ، و�,ف ز�$ر ا
ذات	*Dر*�� ا
  D ZILLER ��دث +� �ظم ا
��Dت إDّ +� ا1ط�ر ا

  

  

��� وا
!-,�� ، ا
*$ّد  )1(	*Dس ا��
��ھرة،  2�	ز #�د ��د V ، ��وث +� �$م ا
 . 110، ص 1997، دار Hر�ب ، ا

)2(  0#��  . 112،  ص �	ز ��د V ، ا
ر*< 
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 ���ط
�د�ر ��وم �0 ا
�رد 
ذا	0 و�$�ب دور ا
	�Eر ا
و#�ط أو أّ�E!� 0ل ا	 0�ّC� ذات
�د�ر ا	


م ا
وا%�� ��
  . )1(ا
	و#ط� ��ن ا
ذات وا

�د�ر ا
ذات ، أي أنّ 	 �+ ����	*Dل ا��� ��ط� أھ�� ا
�وا	*Dل ا��
 +	C"�د ز�$ر �$7 ا

 �ّ ، � ���و%�� +� * 0
��ل و"فء و	 0�ّCء و��	�D�� س�� ��د�ر ا
�رد 
ذا	0 �ر	�< ��د	


P-ر�ن  ��#�
�� ���
��0 ا
!�ور ���.  

�ن 
دى ّ�
و�M+ 0�$ّن 	�د�ر ا
ذات 
دى ز�$ر ا*	��� �	�Cر �در"�ت وردود أ+��ل ا6!-�ص ا

���� ��ن #$وك ا
�رد و��رات ا;-ر�ن ھذا � ا
�رد ، "� أّ�0 �	طّور �ن طر�ق 	*Dا ����ر
ا

� �راه ا;-رون " 0#��  .�*�$0 �رى 

 ) :1965(*ظر�# روز*�رغ  -8-4

و وار	��ء #$وك 	���م ا
�رد 
ذا	Rosenberg   ، 0	دور أ��ل روز��رغ ��ول ��و
	0 درا#� 

 0���� ا
��ط ، وأو�K أّ	*Dو#ط ا
�	�دث �ن " وذ
ك ن -@ل ا
����ر ا
#�=دة +� ا ��د�

�د�ر ا
ذات 	 ���� �!"ل ر	�< ، ������ أّن ا
�رد ��	رم ذا	0 و����د�ر ا
ر	�< 
$ذات +��ن 	
ا

��� ���-�ض أو ا
	دّ
  )2(" � ر+ض ا
ذات أو �دم ا
ر�� ���� ا


ذا �*د أّن أ��ل روز��رغ Rosenberg   رد�
و ار	��ء #$وك 	���م ا�%د دارت �ول درا#� 

��� ا
��ط ��
�رد 	*Dو#ط ا

ذا	0 و#$و"0 ن زاو�� ا
����ر ا
#�=دة +� ا.  

	و��K ا
�@%� ��ن 	�د�ر واھ	م ��
دور ا
ذي 	�وم �0 ا6#رة +� 	�د�ر ا
�رد 
ذا	0 و�ل �7$ 

��W ا
ذي 
��@ وا	#
$�رد  ���	*Dوك ا$#
ا
ذات ا
ذي �	"ّون +� إط�ر ا6#رة وأ#�
�ب ا

�د �7$ ��وم اD	*�ه ���	��ره أداة �ور�� 	ر�ط   Rosenbergا#	-د0 روز��رغ 	�Dھو ا

  . ��ن ا
#��ق وا
@�ق ن ا�6داث وا
#$وك 

   رحـأّن 	�د�ر ا
ذات ��وم ��"س ا	*�ه ا
�رد ��و ��#0 ، وط Rosenberg وا�	�ر روز��رغ

  

  

)1(  �$E��س ا
ر*< ، ص #�K وآ-رون أ�و  ،112 – 111 . 

�ف، ا
��=� ا
,ر�� 
$"	�ب ،  )2($� �$*ن أط��ل ا
ر�$� ا�D	دا=�� ،  �����س 	�د�ر ا
ذات 
دى ���ن ��د ا
ر�ن #�د ، ���ء �$#
�� ،  24ا
�دد#
  . 89، ص  1992،  6ا
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ل ��� و�-�رھ� ، و� ا
ذات إDّ أ�د ��	� �	
+"رة أّن ا
�رد �"ّون ا	*�ھ� ��و "ّل ا
و�و��ت ا

��و  ���ھذه ا
و�و��ت ، و�"ّون ا
�رد ��وھ� ا	*�ھ� %د �-	$ف "��را �ن اD	*�ھ�ت ا
	� �"ّو

��0 +�� ��د ��د وا�	رف �Cّن .  ا
و�و��ت ا6-رى، و
و "��ت أ!��ء �#�ط� �وّد ا#	-دا�ّ"
و

�� �ن ا	*�ھ�	0 ��و ا
و�و��ت ا6-رى ، "
����� ا
ا	*�ه ا
�رد ��و ذا	0 �-	$ف و
و ن ا

�7 ذ
ك أّن روز��رغ �ؤّ"د �$7 أّن 	�د�ر ا
ذات ھو ����م ا
ذي ��وم �0 ا
�رد و��	�ظ �0"	
��دة  ا

 0#��
  .أو ا
ر+ض ، وھو ��ّ�ر �ن اّ	*�ه اD#	�#�ن  )1(" 

 ) :1976(*ظر�# )و�ر ���ث  -8-5

�د�ر ا
ذات  �Cooper Smith$7 �"س روز��رغ 
م ���ول "و�ر #�ث 	 �+ 0
�أن �ر�ط أ�

�0 ذھب إ
7 أّن 	�د�ر ا
ذات ��وم 	�ّدد ا
*وا�ب ، و
ذا +Mّن "
�ظر�� أ"�ر وأ"�ر !وD ، و�

��W وا�د أو د-ل �ّ�ن 
درا#	0�E$ق دا-ل � ّDأ ��
	�#�ر  �$� ���* ���، �ل �$��� أن �#	��د 

�ن  .ا6و*0 ا
	�ددة 
�ذا ا
��وم #% 7
  :و��ّ#م "و�ر #�ث 	���ر ا
�رد �ن 	�د�ره 
ذا	0 إ

ا
	���ر ا
ذا	� وھو إدراك ا
�رد 
ذا	0 وو,�0 
�� ، وا
	���ر ا
#$و"� وھو �!�ر إ
7 ا�#6
�ب 

@�ظ� ا
-�ر*�� ا
#$و"�� ا
	� 	�,K �ن 	�د�ر ا
�رد 
ذا	0 $
 ���	  .، ا
	� 	"ون 

�� ، و�و*د ��د ا6+راد ا
ذ�ن : "و�ّ�ز "و�ر #�ث ��ن �و��ن ن 	�د�ر ا
ذات ���
�د�ر ا
ذات ا	

�!�رون ��
��ل أّ��م ذوو %�� و	�د�ر ا
ذات ا
د+��� ، و�و*د ��د ا6+راد ا
ذ�ن �!�رون أّ��م 

�د�ر �Hر ذوي %�� ،و%د ا+	رض +� #��ل ذ
ك أر	
و��ت ن ا
	Eّ�رات 	�ل "�ّددات * >�

��م ، ا
طو��ت وا
ّد+���ت : ا
ذات وھ� 
�*���ت ، ا
   )2(" ا

 :*ظر�# ) رل رو.رز  -8-6

�ظرة ا
	� 	�	رض و*ود %وة دا+�� 
دى 
�ظرة 
ط���� ا1�#�ن ، 	$ك ا
�ظر�� �$7 ا
و	�وم ھذه ا

��ق ا
ذات �	7 
�ز�� إ
 .ا1�#�ن ، وھ� ا

  

د  )1(��!ر ، ��ن ، $

$ط�ل ، دار ,��ء  ����	*Dا �=!�	
��وي ، ا!
 . 127 – 126، ص  2001ا

)2( .pdf,p49 www.abegs.org/sites/Research/Doclib  
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��� ، وأّن ��وم ا
ذات �*ر  Rogers و��	�د رو*رز�#�Dا ��,-!
أّن ا
ذات ھ� *وھر ا

�� ،وأّن ��وم ا
ذات �	�Cر �-�را�#�Dوك ا$#
ت ا
�رد و%�م ا;��ء ،وأھدا+�م ا
زاو�� ا
ذي ��ّظم ا

 �
�ذ ا
�@د و		��ز ��
	در�W -@ل ر�$	� ا
ط�و ��=��� وھ� ار	$�	 0#��و+"رة ا
رء �ن 

  :ھ��ك �@ث ,�در 
	"و�ن ,ورة ا
�رد �ن ��#0 وا
راھ�� ، و

< ا
��ط  -1	*$
 .%�م ا;��ء وأھدا+�م ، وا
	,ورات ا
	� �و*��� ا
�رد 

 .-�رات ا
�رد ا
��!رة  -2


�� ا
	� �رHب أن �"ون �$���  -3��
 .ا
	,ورات ا
	� 	"ون ا
,ورة ا

 ��$	-    )1(: و��وم ��وم ا
ذات 
دى ا
�رد �وظ�=ف 

��ق ا6ھداف :  وظ��� دا+���  - أ�	
 .ھ� ا
	� 	��ز ا
رء �$7 ا
#$وك 

�ق ,ورة ا
�رد �ن ��#0 : وظ��� 	"�$��   -  ب�� �"�ل ا
#$وك ا
�ردي �	7 
  .	ؤدي إ

وھو �رى أّن ا
�رد إذا أدرك ��#0 �$7 أن �	,رف +� -	$ف ا
وا%ف �� �	@ءم < ,ور	0 

�0 �!�ر ��
"���� وا
*دارة وا6ن ، أّM+ ، 0#���0 �	,رف -@ف +"ر	0 �ن �ن ّC� إذا !�ر �ّ

 0���#0 ، �!�ر ��
	�د�د وا
-وف ، و
� "�ن 
دى ا
�رد ��*� $ّ�� "� �ظ�ر أ�م ا;-ر�ن �$7 أّ

 >�د �7$ ��#0 و	���ق ذا	0 ، و���ش �� �	@ءم 	�D0 ، وا	@"!%وي و*د�ر و%�در �$7 �ّل 

��#� أن
ر ھذه ا
��*� وأن ��	د �7$ 	"��"�ت  ,ور	0 �ن ذا	M+ ، 0ّن �$7 ا
ر!د ا�	#�

ل �طر��� إ�*���� #وّ�� �
  .وأ#�
�ب 	#��د ا
#	ر!د �7$ 	���ق ھذه ا
��*� ا
$�� وا

 

  :ا
وا�ل ا
�ؤّ-رة "� ��د�ر ا
ذات  -9

ل "ّل ن ا
�وال ا
!-,�� وا
��ط� �	 )�����$7 ا
ر+< أو ا
-�ض ن 	�د�ر ) أ#ر��،ا*	

� �$� ا
ذات،�"ن �+ ��,�-$	:  

  

 

  358 – 355، ص  2008صالح الداهري ، علم النفس ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  )1(
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9-1-  #��3;
 :ا
وا�ل ا

  :����رات *���# و%���#   -9-1-1

	!���� ��;-ر�ن " أّ�0 ) 1991(�رى �-�=�ل ا�راھ�م أ#�د  ��#*
�ت ,ورة ا
�رد ا�" �ّ$"

 �ّ�$ق 
0 #��	��0 ا
��ق وا�ّM+ ظ�ره� "�ن 	�د�ره 
ذا	0 ر	��� ، وإذا �Dظ أي ا��راف +� ّ$"

ن �@%�	0 < ا;-ر�ن وا1�طواء�ؤّدي �0 إ
7 ا1�#��ب  ")1(  

�د�ر ا
ذات ا
#$�م ، أّ�  ا
	�ّوق وا�D	"�ر �#�ھم +� ظ�ور"أّن ) 2002(و	رى !ر��� ھ��ء 	

�-�ض
�د�ر ا
ذات ا	 0��ص و�
�$� +�ؤدي إ
7 ا
!�ور ���
  )2(" ا
	C-ر ا

ّوا ط����� و�"ون 	�د�ره �ّوه ���#�� *ّ�دة #��ده ذ
ك �7$  ��,� ��	ّ	و�M+ 0�$ذا "�ن ا
�رد 


ذا	0 ر	��� أّ� إذا "�ن �-��ّر +Mّن +"ر	0 �ن ذا	0 	"ون 	#
�$ق �Hر ا
�وع ا
�� ا
�رد ن ا

�-�ض 	�د�ره 
ذا	0 � �
�	
  .و��

  :�ورة ا
�رء %ن .��(   -9-1-2

"���	*Dرد ا�
  )3("+,ورة ا
*#م 
�� أ�ر +ّ��ل +� 	���ل ا

" إ
7 أھ�� ,ورة ا
*#م +� 	"و�ن ��وم ا
ذات 
دى ا
�رد +� %و
0 )  1993( و%د أ!�ر د��س 

و �
�ص ، و	�ول دون 	���ق ا�
!��ر ا ���	 7
أّن ا
��وب وا
��ھ�ت ا
*#د�� %د 	ؤدي إ

  )4(" ا
#وي ، +�
�رد �	Cّ�ر ��ظرة ا;-ر�ن ��و ا��1%� أ"�ر ن 	�Cره ��%��1� 

K ا
"�ر ن و 	��� 
�ذه @�ّدت ا
رأة +� ا
#ّن ر#ت �$7 *#دھ� 	 �ّ$"+ ��,-!
ا
�وال ا

 �< ا
*زا=ري ��دة 	*
�ط�ع ا
��ض و�Hرھ�  ، و�#ب ���+	�� +Mّن ا
رأة +� ا�  	*���د وا

  

  

  95، ص 1991�-�=�ل ا�راھ�م أ#�د ، !"@ت ا
ط�و
� وا
راھ�� ، دار ا;+�ق ، ,ر ،  )1(
 95،صا
#��ق ��س ا
ر*<   !ر��� ھ��ء، )2(

�!ر وا
	وز�< ، �دون ط��� ،  )3($
�ظر�� وا
	ط��ق ، دار وا=ل 
د ، ��وم ا
ذات ��ن ا�  147،ص 2004ا
ظ�ھر 
��#��ن ا
,ر�� ،  )4(
د��س #��د ، درا#� 
��ض ا
�وال ا
ر	�ط� ���وم ا
ذات 
دى ا
!$و
�ن ، درا#�ت ��#�� ، را�ط� ا6-,�=��ن ا

��ھرة ، 
  . 211، ص  1993ا
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�س و���"س #$�� �7$ 	�د�رھ� 
ذا	�� 6ّن ��
��� رّ�� ��ت ، وھذا � �ؤّ�ر +� ��#�� اّC� و���

 ���	*Dط�� ا����+� ا
#�=دة +� �
����ر ا >��#ب 		 D ��#* K@.  

% ���
�� و��وّ�	�� -,و�	�� ، "� أّ��ص !����� و*� ��س +� ا
#ّن "$ّ��
�ّدت ا	 �د 	"ون +"$ّ

�ص �

� ا�1#�س ���	
  .�ر�� 
$��ف ا
*#دي وھذا � �*�$�� 	!�ر ��
-وف وا
	�د�د ، و��

 :ا
وا�ل ا
���ط#  -9-2

 ������ ��� ا
�وال ا6#ر�� وا
�وال ا1*	��  :و

  :ا
وا�ل ا/�ر�#  -9-2-1

و 	�د�ر ا
ذات 
دى ا
�رد ، +�د 	و,$ت ا
�د�د ن ��!Cة و
��ث 	�	�ر ا6#رة ا
��=� ا�#�#6� 

�د�ر 	
��ء ر	�ط �طر��� إ�*���� ���?
�@ل وا
�ر�� 	#Dا K�ا
درا#�ت إ
7 أّن ا
د�م ا
وا
دي و

#ؤو �,-! 0�M+ Dّن ھذا �ز�د ا
ر	�< 
$ذات 
دى ا�6��ء ، +��د� ��ق ا6ب وا6م ���1ن و��	�را

ن 	�د�ره 
ذا	0  )1 (.  

 �$� �  )2(: و�رى "و�ر #�ث أّن ن ��ن ا
�وال ا6#ر�� ا
	� 	#�ھم +� 	�د�ر ذات ر	�< 

 .ا
	وا+ق ا6#ري  -
 .%�ول ا
وا
د�ن �6��=�م وو*ود ��ط�� إ�*���� ��وھم  -
ل < ا�6��ء  -��	
 .اّ	��ع ا;��ء %وا�د ���	� +� ا
�رارات  إ!راك ا�6��ء -
  .+� اّ	-�ذ ا

�-�ض 
$ذات  :و�رى #�ث أ��� أّن ن ��ن ا
�وال ا6#ر�� ا
	� 	#�ھم +� 	�د�ر 

ن طرف ا
وا
د�ن ��و ا�6��ء  - ��$�
 .اD	*�ھ�ت ا

 .ا
�@%�ت ا
�طر�� دا-ل ا6#رة  -

ن ا
وا
د�ن  - ���$#
$� ا��
 .ا

  . �دم !�ر"� ا�6��ء +� %رارات ا6#رة  -

 

 

��سآ�ت و )1( ، ���  . 61، ص السابق المرجع  
ود #
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 :ا
وا�ل ا�.�� %�#  -9-2-2

���ن و*ود �@%� ��ن 	�د�ر ا
ذات وا
�@%�ت ا1*	���� ، +�#ب �#���ر#�ن �د أّ"د �ّدة 


ن ) 1993(ا
���ث #�د �$�  0!��� ��رى أّن ��وم ا
ذات ��د ا
�رد و	�د�ره 
�� �ر	�ط �

�#*م < . ط���� ھذه ا
-�رات -�رات و�	و%ف 	�Cره �7$ 	 �	

-�رات ا�1*���� ھ� 	$ك ا�+

 ����C���� وھ� ا
	� 	ؤدي ��
�رد إ
7 ا
!�ور ��
ط	*Dر ا����
��وم ا
ذات و	�د�رھ� و< ا

��وم . وا
#��دة  >�	W �ن 	��رض %وا��ن ا
��ط ا
���ر�� 	 �	

�� ا�#
� 		رك ا
-�رات ا���

�
� �روز ا�1طراب ا
ذات و	�د�رھ� %��	

�� وا
!�ور �����1ط وا
	و	ر وا
�ز�� و���#     

 ����  )1(. +� ا
�@%�ت ا1*	


� إ
7 ا
	"ّ�ف ا
�#ن أّ� +Mّن ا
	*�رب ا�1*� و�0�$�	
�د�ر ذات ر	�< و��	 7
��� 	ؤّدي إ

�-�ض   .ا
	*�رب ا
#$��� +	ؤّدي إ
7 #$و"�ت �Hر 	"ّ���� و	�د�ر ذات 

 ���*� 0#����ر�� دورا ؤّ�را �7$ 	�د�ر ا
ذات 
دى ا
�رد ، +Mذا %�رن 
7 *��ب ذ
ك ، 	$�ب ا
إ

 ��C! 0���� أ�7$ *� 0#���0 #�ز�د ن 	�د�ره 
ذا	0 ، أّ� إذا %�رن ّM+ ، 0�	�ز �"��ءات أ%ّل 	

 0	�0 #��ّط ن %�ّM+)2( .  

�د�ر ا
ذات ، +�6+راد ا
ذ�ن ���درون ن ��=@ت #	واھ� "� أّن ا
و�< اD%	,�دي �ؤّ�ر ھو ا;-ر +� 	

ن ��ث ا�	را�م 
ذوا	�م  ���-���م ��درون أ��#�م 	�د�را ّM+ ض�-� ���	*Dدي وا�,	%D3(.ا(  

  

و�$�0 ون -@ل ھذه ا
�وال ، �رى أّن ا
رأة ا
	� 	Cّ-ر #ّن زوا*�� وا
	� 	��ش +� و#ط 

�!و  ����د�ر ، �#�ھم �!"ل *ّ�د +� ر+< 	�د�رھ� أ#ري وا*		

	��ھم ، ا�D	رام ، ا
�ّب وا��

 �+ ����� أ��	 �	
�س ا��
�0 ا
#$و"� ، �"س ا��#� و
�ّق 
�� ا
	وازن ا�� �
ذا	�� ، ھذا 

 �ّ$�� ���ث +� ��#�� ا
!�ور �ّ�ت ا
*�ر�� ، $"
��ر وا	�Dش وا��	
�� ��$و#ط ��ط ���

�د � ��	� .ا;-ر�ن أھ

 

�!ورات *��� د!ق ، د!ق ، �دون ط���، )1( ، �#��
 58،ص1993#�د �$� ، �$م ا
!ذوذ ا

��س ا
ر*< آ�ت و )2( ، ���  . 63، ص ا
#��ق 
ود �#
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�رض +رHم "ّل � 	��$0 ا
رأة ا
	C-رة +� #ّن ا
زواج ن #$و"�ت 	"ّ���� "��ت أو دون ذ
ك 

 ّDإ ، �!��
أّ��� %د 		$�7ّ 	,ر+�ت #$��� ن %�ل ��ض ا
��ط�ن ��� #واء ��#�� +� و#ط�� ا

  .ا6ّم أو ا6ب أو ا1-وة ، ھذا � �ؤّ�ر #$�� �7$ 	�د�رھ� 
ذا	�� 

 D ، ط����ن طرف  ���$#
�ت ا���	
�7ّ #وى ا$		 D زواج
+Mذا "��ت ا
رأة ا
	C-رة +� #ّن ا

�س ��
��وم ا� ��	�� �ذ
ك #�-$ق 
د��� !�ورا #$��� �*�$�� 	�ّدر ذا	��  ، +Mنّ " ا
��=رة" #�

0 ��#ب �ّM+ ك
��� �ر+ض 	C-ر زوا*�� ، �ل وأ"�ر ن ذ	*��ط�ط ، ذ
ك 6ّن Dوا ���
دو��

 ��	����  .إ
��� ��و�� 
	�ر�ر 	C-ر زوا*�� وا
	� 	ز�د ن ��ل 

 �
�	
  :و�"ن 	$-�ص ھذه ا
�وال +� ا
-ّطط ا

  

  

  

  

  

  

  

  )1( مالهي وريزنر حسب العوامل المؤثرة في تقدير الذات- 2شكل 

  


��  را�*�ت #��W ور�ز�ر رو�رت د�$�و 	�ز�ز 	�د�ر ) 1(�16، ص 2006، الرياض ، مكتبة جرير ،  ا
ذات
  

 ا
��=� ا6#ر��

وا
��م ا
�را��  

 ا6+"�ر ا
ذا	��

��,-!
 ا
	ط$��ت ا

 ا
ظ�ر

� ا1�*�ز ا6"�د�

�ت ا;-ر�ن���	 

 ��د�ر ا
ذات
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  :# ـــــــــــ��3

���م ا
��م ا
ذي 	��0 ا
رأة ا
	C-رة +� #ّن 	
�� �0 ��دو أّن 	�د�ر ا
ذات ھو ا�د	 �+� �وء 

���� و�	د-ل  -,�=,��: ا
زواج +� "$��	�� 	*D، ا �ا6-@%� ، ��
����Dا ، ��$��
ا
*#د�� ، ا

� ��ود 
$��=� ا
-�ر*�� ، و���"س ذ
ك +� �ّدة �و ���� ھو ر	�ط ��
رأة ��#�� و ���ال 

�س �ذا	�� و!�ورھ� ��وھ� و+"ر	�� �ن دى أھ�	�� و*دار	�� و	و%��	�� ��
���م +� ��� ا	
ھذا ا

 0$����#�� و��ط�� و	 >� ��دو ذ
ك +� -	$ف وا%ف ���	�� ا
	� 		���ل +��� " ، ���

C� ر�ن-P
 ��$	-
�ب 	���ر�� �#.  

و�0�$ +"$� "�ن 	�د�ر ا
ذات +� ,ور	0 ا���*�D� M+ّن ا
رأة ا
	C-رة +� #ّن ا
زواج #	�رز 

�ّظم واD#	*���ت ا
	"��� 	!	رط در*� 
��� ،6ّن ا
#$وك ا	*Dط ا��
#$و"�ت 	"���� < ا

، ��
 ���*�Dد�رھ� ا���#�� و	
�س ��
"�ن 	�د�ر ا
ذات +� ,ور	0  و"$ّ� "��رة ن 	��م ا
رأة ا

	دھورة، ھذا � �!�رھ� ��
�ؤس  ��#���ت ��� ا
رأة ا
	C-رة +� #ّن ا
زواج ��" �$" ���$#
ا

��#�� ، و
	�$�ل و	�#�ر ھذا ا
��وم 
��"س #$�� �$7 ,�	�� ا� �ّ�ش ، �	
��ر وا	�Dوا

��� +$#�	�� +� ذ
ك   .ظ�رت �دة �ظر��ت و
"ل 
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  :إ�
	��� ا���ث 

��%�ر ا�زواج أ�ل ا� ����� ا��ظ�� �ن ا����ب ذ�ورا وإ���� ، ���� �� �ر�� ا��
د ا����ث �ن 

ا����ة ، ��� �&+م �. �� %�
�ق %
د�ر ا�ذات �د�+م ، و(ّن ا�زواج ��ّ�ل '&را ���ور ��ن 

���� ����. ، و�ذا ا�%��'�ت ا(�راد �%�
�ق ذوا%+م ، �0ّن إ1. ��'�ح ا�%��'�ت ا��'%�2 �����ظ 1

�ؤدي إ�� ا���ور ���&��دة و%�
�ق �ط��ب ا���و �&%
�8 ، ����� �ؤدي ا�5�ل �� إ���1. إ�� �وع 


�ء و 1دم ا�%وا�ق �2 �ط��ب ا�5%رات ا�%���� �ن ا����ة �  )1(. �ن ا�

� %�ظ�م ا��8=�ت ا�'�&�� ، �ّ�� �&�ھم �� %
و�� ا�ط�;���� وا�&�ن ا�رو�� ، إذ ���ل ا�زواج 1


و�� ا�روا�ط ا?'%��1�� ، و�ذ�ك �%'�ب ا�5رد وا��'���A 2�%�� ا@��ت ا?'%��1�� ، إ<�% ��� إ�

إّ? أّن ا�%�و?ت ا?'%��1�� ، ا?=%��د�� وا��
���� ، أّدت إ�� إ�داث % ��رات �� �ظ�م 

  .ا�D ، �ّ�� أّدى إ�� ا�%��ر ظ�ھرة ا���و&� ��ن ا��&�ء ...ا�زواج،�ن ��ث ا�&ّن، ا�&�ن،

و�
د أّ�دت اF���G��ت أّن ا�'زاFر %%�ّدر =��F� ا�دول ا��ر��� ، �ن ��ث �'م ھذه ا�ظ�ھرة ، 

��1س �� ) ��ون 11(و'ود أ�د 1�ر ��ون ) 2004(إذ ��ف ا�د�وان ا�وط�� ����Hء 

 %�93%�ة ، و&ّ'ل �� �5س ا�&�� أّن ) 200.000(ا�'زاFر ، �ز��دة &�و�� %
در ���F%� أ�ف 

  . )2(&�� ) 35(ا��وا�س � ن &ّن ا��;س و%'�وز ا����&� وا���8�ن �ن ھؤ?ء 

���د  �ذ�ك ��%�ر �
��س ا�&ّن أھّم �ؤ�ر �%�د�د %;�ر &ّن ا�زواج ،و�� ھذا ا���وص �رى

، أّ�. ��درا �� �'د ��1&� %%�%2 ����ة ط����� �
�ر�� � �رھ� �ن ا��%زو'�ت ، ) 2008(��+دي 

�+� %���� ا�و�دة ، وا�G&�س ���دو��� وا�5راغ ا��5&� وا��ر��ن ا���ط�5 وا�'�&� و���1ر 

 ���رة ���ت ���ط� �دفء ا(&رة ا�ا(�و�� ، ��� %���� ا��ر��ن �ن ا�دفء ا(&ري ، �%� وإن 

  .) 3(ذ�ك (�. ���خ زاFل ? ����� 

  

  

 
   39 ص،  2006، ، درا&� �� 1م ا��5س ، ���ورات ا���ر ، ا�'زاFر ،�دون ط��� ا?&%
رار ا�زوا'� ، ��وم ���+وب )1(
� دار ا�+دى ، ا���و&� %+ّدد ا(&رة ا��ر��� ، ا����م أ&��2 �1د  )2(��ر وا�%وز�1،2�ن �� 25 ، ص2006 ، ط����دون  ا�'زاFر، ، �
  .3، ص 2008، 9، ا�&��  3ا@��ر ا��5&�� ���و&� ، �'� ا��وم اG'%��1�� ، ا�+�F� ا���ر�� ا����� ��%�ب، ا��دد���د ��+دي ،  )3(
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و1�. ��(�داث ا�%� %���+� ا����س �� ھذه ا��ر�� ا���ر�� %ر�2 �ن ��ّدل إ���ط+� ، وا�ذي 


د�ر ا�ذات ا����5ض و��� أّن %
د�ر ا�ذات �&%و��ت ، �&�� ��دو �� ا<طرا��ت �5&�� 1ّدة %�

�ف 1ن ا��8=� ا�%� %ر�ط ��ن ا�%;�ر �� &ّن ا�زواج و�&%وى %
د�ر ا�ذات ا�ذي �ھذا ا���ث �

  .�وا�
. �1د ا��رأة 

  :و�ن ھذا ا���طق %ّم ���A� إ������ ا���ث ���%��� 

 �  :ا��
	��� ا��	


د�رھ� �ذا%+�  ؟�� �دى %;��ر %;ّ�ر &ّن ز -% �  واج ا��رأة 1

  :ا��
	��	ت ا��ز��� 

1 -  �
د�ر ا�ذات �1د ا��رأة ا��%;ّ�رة �� &ّن ا�زواج ؟�&%وى ھل �ؤّ�ر ا���ل 1% 

2 -  �
د�ر ا�ذات �1د ا��رأة ا��%;ّ�رة �� &ّن ا�زواج ؟�&%وى ھل %ؤّ�ر ا�درا&� 1% 

3 -  �  ا��رأة ا��%;ّ�رة �� &ّن ا�زواج ؟%
د�ر ا�ذات �1د �&%وى ھل %ؤّ�ر �ظرة ا��'1 2�%

  :�ر��	ت ا�درا��  

������ت ا�&��
� ، أ��ن ���ء ا�5ر<��ت ا�%���� Gوء ا> �1:  

 �  :ا��ر��� ا��	

�������ظر��ت ا���%ا���ث %�%�ج إ�� اG'��� �1+�  إّن إ� �
5� ا�%� %��و�ت ا���و&� ��و<وع و� 

  :إ<��� إ�� ا�%�
ق ��+� ��دا��� ، وھ� ���%��� 

ّ�� ��ن ھ��ك %;�ر &ّن زواج �ّ�� ا��5ض %
د�ر ا��رأة �ذا%+�  -�. 

 :ا��ر��	ت ا��ز��� 

-  � .ا��رأة ا��%;ّ�رة �� &ّن ا�زواج %
د�ر ا�ذات �1د �&%وى �ؤّ�ر ا���ل 1

-  �  .�� &ّن ا�زواج  ا��رأة ا��%;ّ�رة%
د�ر ا�ذات �1د �&%وى %ؤّ�ر ا�درا&� 1

-  �
د�ر ا�ذات �1د ا��رأة ا��%;ّ�رة �� &ّن ا�زواج �&%وى %ؤّ�ر �ظرة ا��'1 2�%%. 
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��	ر ا�و�وع �  :دوا�� ا

 �� �� �  :%ّم ا�%��ر ھذا ا��و<وع ���ءا 1

� ا��رأة ا�%� %���� %;�را �� &ّن ا�زواج  -  . ا�5<ول ا���� وا�ر�A� �� ا���ث وا�ّ%�ّرف 1

� �5&�� ا��رأة �دى  -  .ا�%��ر ھذه ا�ظ�ھرة و�دى %;��رھ� 1

  .زواج &ن ��ر�� �&%وى %
د�ر ا�ذات �1د ا��رأة ا�%� %���� %;�ر  -

� �دى ار%��ط ��ض ا�&و��ت A�ر ا�%�ّ�5�� �%
د�ر ا�ذات  -�ط ا�<وء 1&%.  

  :أھداف ا���ث 

 �  :���ن %��ص أھّم أھداف ھذا ا���ث ���� �

-  �  .ا�����ل ا��5&�� ا�%� %���� ��+� ا��رأة ا��%;�رة �� &ّن ا�زواج ا�%طّرق إ�

  .ا���ف 1ن �&%وى %
د�ر ا�ذات �1د ھذه ا�F5� �ن ا��&�ء  -

� �&%وى %
د�ر ا�ذات �1د ھذه ا��رأة  -  .��ف ���ن ا�%
�ص �ن %;��ر %;ّ�ر &ّن ا�زواج 1

  .%���ر ھذه ا��رأة ��(&وب ا�&�م ��وا'+� �� %����.  -

1��� %��5 أو %ؤّ�د �ر<�� ا�درا&�  - �'�%� �  .���و�� ا�و�ول إ�


د�م %و'�+�ت %&�1د ا����س �� ر�2 ���و��%+�  -%.  

  :أھ�� ا���ث 

  :%��ن أھ��� ھذا ا���ث �� ا��
�ط ا�%���� 

�5ت ا?�%��ه إ�� ا������ ا�%��1دي ا�ذي أ�ذ%. ظ�ھرة %;�ر &ن ا�زواج ��ن �ر��� ا��&�ء ��  -

� ���� ����%'.  

� ا�درا&�ت ا��5&�� �ول ھذه ا�ظ�ھرة  -= �  .�5ت ا?�%��ه إ�
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د�م ��و��ت �ول ا��8=� ا�%� %ر�ط %
د�ر ا�ذات �%;�ر &ن ا�زواج  -%.  

  .%���ن ��5�� ا�ظ�ھرة و�� %&�ھم �. �� إ�8ل %وازن �5&�� ا��رأة ��د �ر���+� �ن �واFد ا�زواج -

  

  :ا��	ھ�م ا��را��� 

ھ� ��ور ا��رأة ا��%;ّ�رة �� &ّن ا�زواج ����و�%+� ا��5&�� ، ا�'&��� ، ا��
�� ، : ا�ذات  -


��س %
د�ر ا�ذات �� �&�
 .اG'%��1�� وا���ّد�� وھ� �

 

ا�در'� ا�%� %%��ل 1�+� ا��رأة ا��%;�رة �� &ّن ا�زواج �ن �8ل �
��س : �%د�ر ا�ذات  -


��م ا��رأة اG�'��� أو ا�&�� ��و ذا%+� و%و=��ت %
د�ر ا�ذات ، ھذه ا�در'� %�ّ�ل %

 �+%��� �� �+� .�'��+� و�

 

1
د �ر�1 و�د�� ��ن ا�ّر'ل وا��رأة ، �%��. إ81ن ����رس : ا�زواج  -. 

 

�ر �ّن ا�زواج  -)�و���� �. %'�وز ا��رأة �5%رة ا���ّددة �زواج ا��رأة ، أي ا��رأة ا�%� : 

  .� &� 35�%راوح &ّ�+� أ��ر �ن 
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  :ا�درا�	ت ا��	�%� 

�*	و�ت  ���%د�ر ا�ذات " ا�درا�	ت ا��	�%� ا�:" 

�دى 1��� ) &��� ا�%�5�ر(درا&� ��دا��� �ور=� ، �ول 81=� %
د�ر ا�ذات ������ط ا���ر��  - 1

، ھد�ت ا�درا&� إ�� ا���ث ) 1980(�ن ا�5%��ت ا��%;ّ�رات 1ن ا�زواج ���ط5� �و%�5و�ت 

1ن ا��8=� ��ن %
د�ر ا�ذات وا����ط ا���ر�� ا��%��ل �� &��� ا�%�5�ر �دى 1��� ��ّو�� �ن 

157  ��%�ة ��1� وA�ر ��1� و�ن �&%و��ت درا&�� و�1ر�� ��%5� ، و=د %و�ت ا�درا&� إ�

  . )1(و'ود 81=� ار%��ط�� دا�� ��ن %
د�ر ا�ذات وا����ط ا���ر�� ا��%��ل �� &��� ا�%�5�ر 

 

�ل - 2� D��، وھد�ت إ�� ��ر�� ا��8=� ��ن در'� ا�&وك ) 2006(درا&� 'واد ���د ا�

) �'م ا(&رة/ا�%��ص/ا�'�س(، و%و��د ا�ذات ����&�� �ـ � ودر'� �ّل �ن %
د�ر ا�ذات ا��دوا�

ط��ب وط���� �ن �دارس ����ظ� Aّزة ، و=د أ&5رت �%�QF ھذه  400%�ّو�ت 1ّ��� ا�درا&� �ن 

وك ا��دوا�� ودر'� �&� ��ّّل �ن %
د�ر ا�درا&� 1ن و'ود 81=� �1&�� &���� ��ن ا�در'� ا��

  .و%و��د ا�ذات  ا�ذات 

 


د�ر ا�ذات ��راھق )2007(درا&� أ�ز��ن ز��دة - 3% �=81 �، وھد�ت إ�� ا�%�ّرف 1

وا�%� ھد�ت إ�� ا���ف 1ن ا��8=� ��ن %
د�ر ا�ذات وا�%���ل   ����8%. و��'�%. اGر��د��

ا�درا&� �دى 1��� ا��راھ
�ن ا����ر�ن ا��راھ
�ن ا���5و��ن �ن �8ل =��س %
د�ر ا�ذات �دى 

   )2( ھ�%�ن ا����%�ن وھذا �ن �8ل درا&� ��دا��� �و?�%� %�زي وزو وا�'زاFر 

  

  

  

�ر وا�%وز�2،ا�'زاFر،...اFري إ�� أ�ن ؟��ط5� �و%�5و�ت ،ا�زواج وا����ب ا�'ز )1(� 5،�دون ط��� ،ص 2005، دار ا���ر�� �
1م ا��5س درا&� �
�ر�� �� �% �ر ا�'�س ، ر&��� ��'&%�ر -ھق ����8%. و��'�%. ا?ر��د�� أ�ز��ن ز��دة ،81=� %
د�ر ا�ذات ��را) 2( ��

 . 2007-��2006%�� ، ا��در&� %��ص إر��د �5&� �در&�، '���� ا���ج ��<ر، 
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وھد�ت إ�� ��ث 81=� أ���ط %�ق ) 2009(درا&� ���و�� أ�و Aزال و�1د ا��ر�م 'رادات - 2

ط���� وط���� ا�%�روا  526ا�را�د�ن �%
د�ر ا�ذات وا���ور ���و�دة ، و%�ّو�ت 1ّ��� ا�ّدرا&� �ن 


ق وا(�ن =د ار%�ط ���ل �ن '��2 ���ت '���� ا��ر�وك ، أظ+رت ا��%�QF أّن �8ّ �ن ��ط� ا�

 .)1( دال �%
د�ر ا�ذات وا���ور ���و�دة 

  

�*	و�ت  ���ر �ّن ا�زواج" ا�درا�	ت ا��	�%� ا�)� : "  

 25ا�%� أ'ر�ت ���ر ، و%و�ت ا������ أّن &ّن ال) دون &��(درا&� �وال أ�و ا�5<ل -1

5%�ة ھو �دا�� ا���ور ����وف �ن ا�زواج ، وأّن %1�5ل ا�ظروف  ����22&�� �ر'ل وال� ��&����

 Q>ق ا��5&� و1دم ا��
ا?=%��د�� �2 ����ر %;�ر &ّن ا�زواج �ؤّدي ���<رورة إ�� ا�

  . )2(ا?'�1��% 

، ��ث =�م �����ث 1ن  1995درا&� ا�راھ�م ���رك ا�'و�ر ا�%� أ'ر�ت �� ا�&�ود�� �1م - 2

� 1��� %%�ّون �ن ط���� '����� ، ��%و�ل ��  75أ&��ب %;�ر &ّن ا�زواج ، وا1%�د �� ذ�ك 1

ة ، ا�� �?ة 8Aء ا��+ور ، =ّ� د�ل ا(&ر: ا(��ر أّن ا�&�ب ھو ا����ل ا?=%��دي ا��%��ل �� 

 . )3(��  %����ف ا�زواج 

� ا?�%�Fب و�5+وم ا�ذات �دى ا���ّ��ت ) 2006(درا&� ا��وي - 3، ا�%� ا&%+د�ت ا�%�رف 1

ّ�� و��&%�دام ا�و&�Fل ا?���F��  340ا��%;�رات �� ا�زواج �� �د��� 'ّدة ، إذ � ت ا��ّ��� ��

;�رات �� ا�زواج وا��%زو'�ت �� ا?�%�Fب %و�ت ا�درا&� إ�� أّ�. ? %و'د �روق ��ن ا��%

ت �� و�5+وم ا�ذات ، ����� %و'د ���+ن �� �5+وم ا�ذات ا�'&��� و����R ا���ّ��ت ا��%;�را

 . )4(ا�زواج 

  

ا��وم ا�%ر�و��،�'د ���و�� أ�و Aزال و�1د ا��ر�م 'رادات،أ���ط %�ق ا�را�د�ن و81=%+� �%
د�ر ا�ذات وا���ور ���و�دة ،ا��'� ا(رد��� ��  )1(
  . 57- 45،ص  2009،  1، ا��دد  5

'���� آ�ت �و�ود �&���� ، %
د�ر ا�ذات و81=%. ���&وك ا��دوا�� �1د ا��&�ء ا��%;�رات �� &ّن ا�زواج ، ر&��� ��'&%�ر �� 1�ف ا����دي ،  )2(
 . 20،ص  2012-�2011و�ود ���ري %�زي وزو ، 

 19، ص  أ�ت �و�ود �&���� ، �5س ا��ر'2 ا�&��ق  )3(
  . 2007- 2006ا(&��ب وا��ول،�ذ�رة ��'&%�ر �� 1م ا?'%��ع ، '���� ا�'زاFر ، –أ��Aل �ور�� ،وا=2 ا���و&� �� ا��'%�2 ا�'زاFري  )4(
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  :�8 �ن ا�درا&�ت ا�%���� أّ�� �� ا�'زاFر ، ��'د 

و=د  –ا(&��ب وا��ول  –�ول وا=2 ا���و&� �� ا�'زاFر ) 2007(درا&� أ��Aل �ور��  - 1

ا=%ر�ت ��ض ا��ول �����'� ظ�ھرة ا���و&� ، أھ�+� إ�1دة ا��ظر �� ا(&���ب ا�%�  %%ّم �+� 

1(�1�� ا�زواج و&�� ا�+��Fت ا��&ؤو�� �و<2 �ول ا&%را%�'�� ��ّد �ن ا�ظ�ھرة (.  

 

، وا�%� %طّرق ��+� إ�� ا���ث 1ن أ&��ب %;�ر &ن ا�زواج ) 2009(د �و1�ت درا&� ��� - 2

�� ا��'%�2 ا�'زاFري ، و%و�ل إ�� أّن ا�زواج ھو ر�A� �� ا����ة و�%�ج ا��ب و��1ل �ن 

  . )2(1وا�ل ا�+روب �ن ا�و�دة ، وأّن ا� ���ت ا�%� %&�ق ا�زواج ��&ت &��� �+روب ا����ب �1. 

 

ظ+ور ا�&وك ا��دوا�� �دى �ول %
د�ر ا�ذات و81=%. �) 2012(�&����  درا&� آ�ت �و�ود- 3

ا��&�ء ا��%;�رات �� &ّن ا�زواج ،وا�%� ھد�ت إ�� ا��
�ر�� ��ن ا��&�ء ا��%زو'�ت وا��&�ء 

ا��%;�رات �� &ّن ا�زواج ، و%و�ت إ�� أّ�. %و'د 81=� ��ن �ل �ن %
د�ر ا�ذات ، %;�ر &ن 

�� �ن �8ل درا&� 1��%�ن �%���%�ن �ن ا��&�ء ا��%زو'�ت وا��%;�رات ا�زواج وا�&وك ا��دوا

 )3(.�� &ن ا�زواج 

  

و�ن �8ل 1رض ھذه ا�درا&�ت �%��ن أّن ��ظ�+� %�%رك �� ا���ث 1ن أ&��ب ا�ظ�ھرة 

وA�رھ� �ن ا(&��ب ، ��� ��5ت ��ض ... وا��%��� �� 8Aء ا��+ور ، ا�%��م ، ا���ل ، 

و'ود 81=� &��� ��ن %
د�ر ا�ذات و%;�ر &ن ا�زواج و��� ���ت در'� %
د�ر ا�درا&�ت 1ن 

ا�5رد �ذا%. ��1�� ��� ��ن &و�. %��5�� و��� ��ن %
د�ره �ذا%. ���5<� ��� ���ت &و��%. 

  .�<طر�� 

  

 156أ��Aل �ور��، �5س ا��ر'2 ،ص  )1(
 . 256،ص2009- 2008ذ�رة ��'&%�ر �� 1م ا?'%��ع،'���� ا�'زاFر،���د �و1�ت،أ&��ب %;�ر &ّن ا�زواج �� ا��'%�2 ا�'زاFري،� )2(
 . 230آ�ت �و�ود �&���� ، �5س ا��ر'2 ا�&��ق ، ص  )3(

  



 �ـــ��ــ� إ�ـــ� ا�ـــّ�راــ�                           ا�
	ــ� ا�ّول                                          

 

11 

 

  :+�و�	ت ا���ث 


د وا'+ت ھذا ا���ث �'�و1� �ن ا���و��ت %��ت �� �:  


� �����و&�  -ّّ� ا��را'2 ا��%�=.  

  .1دم و'ود ��وث ��دا��� %��و�ت ھذا ا��و<وع  -

  .1دم و'ود �را'2 ��� �ت ا('���� %+%م ��و<وع ا���و&�  -
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  :د ــــــــــــ����


	 وا�راء �ول ��د�� �طّر��� إ�� ا����ب ا��ظري ، ا�ذي ��ّ�ن ���و�	 �ن ا���ر
ف ا�"


ث ار�*ز �ر
د �و�
- ذ�ك أ*$ر �ن ()ل ا����ب ا��ط"
#& ،�ط ا��'ّ�	 ا��& ا��واھ� "�$�� ،ا��#�


�دي ا�#�2م ��� درا0	 ا����	 �ن ()
�د
	   لھذا ا4(
ر ��� ا���'3 ا�  .ا��)�ظ	 وا��#�"�	 ا�

  :ا�درا�� و�ّدة �
	ن   -1


ن ���زل ا���9ت وأ��*ن ���'ن ""�د
	 ھ� �ّم إ�راؤ�ظرا �ط"
	 ا�ظ�ھرة ا��درو0	 ، 5#د "

  .�?�رة دا�ت ='ر
ن و�<ف إ"�داء �ن ='ر ��رس ���ج ، وذ�ك �0ب ر:"	 *ّل ���	 

  :��	�ص ا��ّ���  -2

	�
� �  :��*ون �ن 0ّت ��9ت ��@(رات 5& 0ّن ا�زواج  أ�ر
ت ا�درا0	 ��

-  �
ت ، : ا����	 ا4و�"��" 	$*��35 	�0 

-  	
 �0	 ��39��	 ، : ا����	 ا�$��

 �0	  ��39��	 و�درس ، : ا����	 ا�$��$	  -

-  	 �0	 ��36��	 و�درس ،: ا����	 ا�را"

 �0	 ��37��	 ، : ا����	 ا�(��0	  -


ت ، : ا����	 ا��0د0	  -"��" 	$*��36  	�0.  

 : ا���ث ����  -3

 32��� �'� ا�"��ث 5& دراB�0 4ي �و�وع *& 
�و<ل إ�"�
��'3 ا�"�ث ھو ا�طر
#	 ا��& 


	 أو ا�و<ول إ�� �ظر
	 ، 5'و �
#
ا�طر
#	 ا��& 
�0(د�'� ا�"��ث �درا0	 �=*�	 �و�وع " 

�0� �B ا�*=ف �ن ا�ظ�ھرة ا��راد درا�0'� وا�?<ل 5
'� ) 1(" ا�"�ث �
� ،.  


�دي ، ا�ذي 
#وم أ�0�0 ��� درا0	 ا����	 ��ر5	 و�د �ّم 5& درا���0 ا��C��د ��� ا���'3 ا�

  .�وع ا�9طراب ا�ذي ���& ��B و��د
د ا04"�ب و���و�	 �=(
<'� و�)�'� 

  . 15ص، 1984، ط د ،ا��زا2ر ا��ؤ00	 ا�وط�
	 ��*��ب، "�ث 5& ��وم ا��ر"
	 و��م ا��?س،�ر*& را"- ، ���ھ3 ا� )1(
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  :ا����� ا���	دي ��ر�ف  -


�دي و
طّ"#'� 
	 ا��& 
�0(د�'� ��م ا��?س ا�>

�دي �ن ا����ھ3 ا��=(
�"ر ا���'3 ا�

5& درا0	 و�=(
ص ا�9طرا"�ت ا��& 
��& ��'� ا��ر�� ، و�م 
د  ا4(<�2
ون ا��?0
ون

درا0	 ��
E أ�واع ھذا ا���'3 �#�<را ��� درا0	 ا�0�وك ا��ر�& "ل أ<"- 
�0(دم 5& 


ر ّFطّور و���� 	

ن ��� أ�B ���	 5ردّا�0�وك ، وھو ��'3 
#وم ��� و�E ا�0�9ن 5& �و�ف �

 	
د
د �ن ا�وا�ل ا��?0
	 وا��9�����" 	
  .����B ا��?0


ث ا���د�� � ��� 	#

�د
	 ا��& ����ت ���و�	 طردرا0	 ا����	 وا��& ا=���ت ا��#�")ت ا�

  .'دف ��E ا���و��ت ا����0دة ��� ا�درا0	 �ن ا204�	 "

  :���� درا�� ا��	��  -

ا�?��ء ا�ذي 
ط& ا4(<�2& ا��?��0& أدّق ا���و��ت وأ=��'� ����*ن " إّن درا0	 ا����	 ھ& 

  )1( "�ن إ<دار ا��*م ��و ا����	 وا��=(
ص ا�د�
ق وا�=��ل �'� 


E أ*"ر �در �ن���" &*
�
ا���و��ت 5& �دود ا�و�ت ا����ح و�<�در  إذ 
#وم ا�0
*و�و�& ا9*�

 �ا�"
���ت ، *�� �@�& "ض ا���و��ت �"�=رة ��
�	 ا�����=	 �E ا���9ت وھ& �=�ل ��


=و�'� ، و�=��رھم وا���ھ��'م ، ور:"��'م 
�<ورھم �ط"
	 �=*)�'م ، وا�ظروف ا��& 

  .وأھدا5'م ��و ذ�ك 

�و��ت �ن  إ��5	 إ�� ذ�ك J5ّن ا�0
*و�و�& 
��ول 5&� �
ر �ن ا�4
�ن ا��<ول ��$*

�<�در أ(رى *��"�ء وا4ط"�ء وأ<د��ء ا��ر
ض ، *�� 
�<ل ��� ا�"
���ت "�Jراء ا(�"�رات 

 ا�4داث��� �ر��ه ، و
��ول إن أ�*�B ذ�ك ا��<ول ��� ا���ر
L ا��طوري ���ر
ض �?'م 


ل ا��و�ف��� �ا��م �����	 ، و���
ل ا���و��ت  ا�'��	 5& �
��B ، إذ �'دف درا0	 ا����	 إ�


B و��ّس "B ا����	 ، وذ�ك �ن ()ل ا��#�")ت ��ا��& ��ت وا�و�وف �ن �رب ��� �

 	#

=	 ا�ظروف ا��& ��
ط "'� �<د ا�و<ول إ�� �#ر
ر �'�2& �ن ا��#�وا��)�ظ�ت ، و�


	 ا�دا(�
	 ا��& �وB�ّ 0�و*
�ت ا����	 �"��   .  

0
ن ،�طوان ��� )1(�

*& د �
�*Cن  ��م ا��?س ا

       250، ص 1981، 1، ط�"��ن ، ، دار ا��م ���)
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  :أدوات ا���ث  -4

  :ا��"	�!� ا���	د��  -4-1


�د
	 �ن أ"رز وأھم أدوات ا�"�ث ا���& 5& ���ل ا��=(
ص وا�)ج ا��?0& �"ر ا��#�"�	 ا��


ث أّ�'�  و��0(دم "'دف ا��<ول ��� ا��ر5	 و��E ا�"
���ت ا�'�د5	� ، " 	
*
���
�)�	 د


ن ا�?��ص وا��?�وص 5& �ّو أ�
ن �0وده ا�$#	 "
ن ا�طر5
ن " Bو�'� �و� 	
ا�����
	 و�'�

  )1( ""'دف ��E ا���و��ت ��ّل ا��=*)ت 

 ، 	

	 �ر�*ز ��� ��ر
ر ا��?�وص �ن <را���B و�=��ره ا�0�"�(� 	
>
و�'� أھداف �=(

و�ن طر
ق ا��#�"�	 
�*ن ا*�=�ف �درة ا��?�وص ��� ا��*ّ
ف �E ا�(ر
ن *�� 
�ّم �ن ()�'� 


- �N(<�2& 5ر<	 ا��ّ�ق 5& درا0	 �
"��ء ا�$#	 ا���"�د�	 "
ن ا�?��ص وا��?�وص ، �ّ�� 

  )2(" 5'& أ�5ل و0
�	 5& ا�)ج ا��?0& إن أ�0ن ا4(<�2& ا�0���'� " ، ا��=*�	 

وا��<رت ا��#�")ت ()ل ھذه ا�درا0	 ��� ���ورة 0ت ��9ت ��@(رات 5& 0ّن ا�زواج ، 

�<د �و�
- ا�(<�2ص ا��?0
	 ا�����	 �ن �ظرة *ّل ���	 ��?0'� �ن �'	 و�ظرة ا���
ط �ن 

ا(��ف ز�ن ا�را2'� �0ب (�س أو 0ت �#�")ت �
�د
	  �	�'	 أ(رى ، و�د (<<ت �*ّل ��

ا��#�"�	 ا��ّرة �<د إ���	 ا�?ر<	 �����	 *& �ّ"ر �#�"�	 ، و�د ا���د�� 5& درا���0 ظروف *ّل 

"�ر
	 �ن ��='� ا�
و�& ، و�د د���� ھذه ا��#�")ت "�#
�س �#د
ر ا�ذات �
��0د�� ��� ��د
د 

  . در�	 ا���س 5& �#د
رھ� �ذا�'�

  :ا��$�ظ� ا���	د��  -4-2

0
	 5& درا0	 �ّد ا��)�ظ	 �ن أھ
ّم ا��#�
�ت ا���0��	 5& ا�درا�0ت ا��
دا�
	 4ّ�'� أداة ر2

� ا����	 ، وھ& ا�0�وك �� 	�
� 	
   ا��0�9& ، وا��)�ظ	 ھ& أن 
=�ھد ا�"��ث �وا�ب 0�و*

و=���	 و
=�رط 5
'� ا��و�و�
	 ، ا��زاھ	 
�ب أن �*ون ��*���	 أ0�وب ھ�م و�*ّ�ل ���#�"�	 ،" 

  )3(  "وا�د�	 وا���ظ
م ��� أن ��0ل �"�=رة و�رّ�ب و�<ّ�ف *& 
��ّ�ب ا�(�ط أو ا4(ط�ء 

0
ن ، ا��ر�E ا��0"ق ، ص  )1(�
 �250طوان ���د 

 . 168،ص1،1988�<ط?� ا�#��& وآ(رون،ا9ر=�د ا��?0
	 وا��و�
B ا��ر"وي،ا�0ود
	،دار ا��ر
L ، ط )2(


روت ، دار ا�?*ر ا�ر"& ، دط ، د �0	 ، ص  �0ن ���م )3(" ، 	
  299، ا��?*
ر ا���& وا���'�
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  :و�د ���و�ت ا�"��$	 5& �)�ظ�'� �ّدة �وا�ب 5& درا0	 0�وك ا���س 

ا���0"�ت ا����	 أ$��ء ا���دث �'� 5&  ا��ظ'ر ا��0�& ا��م ، �)"س ا����	 و�<ّر��5'� ،

 .إن *�ن �و�ودا "
ن ا����	 و��
ط'�ا�9<�ل و�)�ظ	  "�@(ر 0ّن زوا�'��
E ا����ّ#	 ا��وا

  .و*ّل ذ�ك ��0د ��� ��E ا�"
���ت وا���و��ت �ن ا����	 

  :�"�	س �"د�ر ا�ذات �روز��رغ  -4-3


ر ّF��ھذا ا� 	
"���0"	 ���رأة ا���@(رة 5& 0ّن "  �Estime de soi#د
ر ا�ذات " إ�ط)�� �ن أھ�


�'�� "��0(دام �#
�س روز�"رغ " 	�(ا�زواج ، 
��ول ا�"�ث ا���& ا����& ا��ّرف ��� ا�

Rosenberg ر ا�ذات  ا�ذي

س ��#د

�ت ا�درا�0ت أB�ّ �ن أ<�- ا��#�ّ".  

  :�"د�م ا��"�	س  -4-3-1


�س �#د
ر ا�ذات �ن طرف ا���م ا��?��0& روز�"رغ #� &�"Rosenberg )1979 ( س�
، وھو �#


�س �#د
ر ا�ذات ا�=��ل ، #� 	

�د
& واE0 ا�09��ل 5& ����& ا�"�ث ا���& وا����ر0	 ا����


م ا�?رد �ذا�B و*?�ء�B ، و�طو
ر �#�
	 �(�<رة و"0
ط	 �0�B� - "�ر�
ب ا4=(�ص 
� (ط "'دف �#��

�  .  (2) ا�ذ
ن �د
'م �#د
ر ذات ��(?ض ��<ل أو (ط ��0�ر إ"�داءا �ن ا�ذ
ن �د
'م �#د
ر ذات �ر�?E إ�

  :أ��	د ا��"�	س  -4-3-2


	 5& (�س ��'� ، وا����$�	 5& ا�"�ود ر�م  10
�*ّون ا��#
�س �ن "��
�"�رات �<�:	 <
�:	 إ
  ) .2،5،6،8،9(5& ا�"�ود ر�م  و0�"
	 5& ا�(�س ا4(رى وا����$�	) 1،3،4،7،10(

  ا���ود ا-�,	��� وا��!��� ��"�	س �"د�ر ا�ذات:  01,دول ر*م 

  ���و�'�  أر��م ا�"�ود  ا�"�ود
	
"��
  05  10-7-4-3-1  ا9
	
  05  9-8-6-5-2  ا�0�"

  

  :ز�ن �ط��ق ا��"�	س  -4-3-3



F�0رق أ*$ر �ن (�س �*ن �ن ()ل ا��#�")ت 
ظ'ر أB�ّ ، ق�
س ���#
�س ز�ن ��ّدد ���ط" 9

  .د��2ق 
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 :ا���	�ص ا���
و��ر�� �!�"�	س  -4-3-4


ن در��ت �#
�س " 	

	 وذات د�9	 إ�<�2"��
�#د �وّ<ل روز�"رغ 5& أ"��$B إ�� و�ود �)�	 إ

 &?
�– LEAVY –  B�س 5& <د�
���?��ل ا��9���& ، *�� ����� ا�#
�	 ا�*"رى �'ذا ا��#


	 ا�*"رى �ول �?'وم ا�ذات ، �و$"��B ، وأّن "�وده ��0(ر�	 �ن ا�����
ن ا��� B� س�
5'ذا ا��#


ن *�� و�د  0.92،0.85،0.88���ل 0�م �و���ن ��Cدة ا9(�"�ر 
#ّدر "ـ �
�5Fleming  م��

د ='ور �ن  Byrneوو�د "
رن أ0"وع ،"د  �0.82ن طر
ق �ط"
ق وإ��دة ا��ط"
ق  1984"

��ل  1983إ��دة ا��ط"
ق ��م �0.63 .  


��س �

��5س ا�0"
�ن *و"ر 0�
ث ، �
ث و�د <�5
ن و B�ّJ5 س�
 Savin"���0"	 �<دق ا��#

Williams 1981  ل <دق��
�س *و"ر 0�
ث  0.55�#� E�.  ّم� ��ن <دق  *�س ا�ا��@*د �
#�

(RSES) ر ا�ذات

س 5) �#د#

ن ���@*د أّن ا��#
�س �*�� ��� Bر�" .  

و*�� �ّم ��0ب $"�ت �#د
ر ا�ذات �روز�"رغ "طر
#	 إ��دة ا��ط"
ق ، وھذا أ$��ء ا�درا0	 

د �ط"
#B 4ول �رة "?�رة ز��
	 �ّدرت "ـ" 	

ر0ون 
و�� 5#ّدر ���ل ار�"�ط  13 ـــا�09ط)�"

  . 0.01وھو ���ل 
دل ��� $"�ت ا9(�"�ر �ن ��0وى ا�د�9	  0.67"ـ 


�	 �ن أ�ل �
ل �0
��0"�� ا�"��$	 5& ھذه ا�درا0	 ا��#
�س ا�ذي ا�0(د��B ا�"��$	 آ
ت �و�ود 


�دي ��0	 و���و�ت �و�وع �#د
ر ا�ذات  2012- 2011='�دة ����0
ر 5& ��م ا��?س ا�

� 0ّن و�)��B "ظ'ور ا�0�وك ا�دوا�& ��د ا���0ء ا���@(رات 5& �� B�
ا�زواج و�د ���ت "�#�

	2
  .ا��زا2ر
	 ا�"

"��0ب *ّل �ن ا�<دق ا�ظ�ھري وا�<دق  ا�"��$	 �?س و�درا0	 ا�(<�2ص ا�0
*و��ر
	 ، ���ت

  .ا�ذا�& و$"�ت ا��#
�س

 :�دق ا��"�	س  -

�#د �ّم ��0ب ا�<دق ا�ظ�ھري ، وھذا "�وز
L0� E �ن ا��#
�س ��� ���و�	 �ن أ��0ذة ��م 

 	، وذ�ك ) 07(ا��?س "���	 ا��زا2ر و���	 �و�ود ��ري "�
زي وزو ، و*�ن �ددھم 0"

"'دف ��د
د �� إذا *��ت ا�"�رات ����& إ�� ا��#
�س أم 9 ، و�د �ّم ��0ب ���ل ا�9?�ق "
ن 
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ذة ا���*�
ن ��� *ّل �"�رة �ن �"�رات ا��#
�س "��0(دام ��د�	 *و"ر وا����$�	 5& �0"	 ا��04

  :ا9ّ�?�ق ��� �"�رات ا��#
�س ھ& 

�د�	 *و"ر � =  

                 

  


�س وا�ذي 
�0وي �ذر ا�$"�ت *�� ���ت "��0ب ا�<دق ا�ذا�& �#��.  

  0.88=    0.78= ا�<دق ا�ذا�& 

 B�ّن ا�<دق وأ� 	

�*ن ا�#ول أّن ا��#
�س 
�0م "در�	 ��� 	
5& �وء ھذه ا���
�	 ا2�>�9

 B�ن أ��أ�ّد  ��س �
#� -�>
.  

0�	ت ا��"�	س  -: 


�	 ا�درا0	 �ن طر
ق ا���ز2	 ا��<?
	 وذ�ك � ��� B#
���ت ا�"��$	 "��0ب $"�ت ا��#
�س "�ط"
 	
�
 )وھ& ��$ل ���ل ا�$"�ت( SPEARMAN BRAWN"�ط"
ق ��د�	 0"
ر��ن "راون ا��<�

�س#�� 	
�"�رات ودر��ت )05(�#د
ر ا�ذات وا��& 
"�R �ددھ�  "
ن ���وع در��ت ا�"�رات ا�?رد

�"�رات ، و�د �ّم ��0ب ���ل ا�$"�ت ) 05(وا��& 
"�R �ددھ� (�0	 ا�زو�
	 ��?س ا��#
�س ا�"�رات 
�د�	 0"
ر��ن "راون "
ن �<?& ا��#
�س ، و�د "�R ) ر(�"0.64  R�" B�
، و�=
ر ھذه  0.78و"د �<�


ز "در�	 ���
	 �ن ا�0�ّ9ق ا�دا(��
��ل $"�ت ��ل ا���
�	 إ�� أّن ا��#
�س � Bو� ، Bن �"�را�
" &�.  

 :طر�"� �ط��ق ا��"�	س  -

د �#د
م �0(	 �ن �#
�س �#د
ر ا�ذات �����	 وا�ذي 
���ن <?�	 وا�دة "'� ���و�	 �ن" 

ط�ب �ن ا����	 و�E إ=�رة ،10إ��  1ا�"�رات �ر��	 �ن )x (رة�"ا��& ��ط"ق ��
'�  أ��م ا�

 .أر5ض ����� ،أر5ض ،أوا5ق ،أوا5ق �����:"	 4ر�ن ا��9��9ت ا�(��ر إ��"	 وا�دة 5#ط ��� أن 

  :طر�"� ����1 ا��"�	س  -


	 �<��د
� ، أي �ن وا�د إ�� أر"	 ، و
�#�ب 0�م ا���#
ط 5& "��

�ّم �<�
- ا�"�رات ا9

  .ا�"�رات ا���9ه ا����ز�& "���0"	 ��"�رات ا�0�"
	 �ن أر"	 إ�� وا�د ، $ّم ���E �)��ت *ّل 

�دد �رات �دم ا�9?�ق+ �دد �رات ا�9?�ق   

100   x   6 

             6  +   0      
= =  100 

  x 100 ت ا�9?�ق �دد �را
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  ��3	ح ����1 �"�	س �"د�ر ا�ذات:  02,دول ر*م 

  �����أوا5ق   أوا5ق  أر5ض  أر5ض �����  ا����9ت ا��C"�ت
	
"��
  4  3  2  1  ا�"�ود ا9
	
  1  2  3  4  ا�"�ود ا�0�"

  

�
5
'� ا�در��ت ��5"�ود ا9 �ط� 	
أر5ض �����، )"���0"	 ��9��9ت ا"��9	  1،2،3،4((�"

� ا��ر�
ب ) أر5ض ، أوا5ق ، أوا5ق ����� ��.  

5
'� ا�در��ت  �ط� 	
أر5ض �����، ("���0"	 ��9��9ت ا��9"	 ) 4،3،2،1(أ�� ا�"�ود ا�0�"

� ا��ر�
ب )   ����� أر5ض ، أوا5ق ، أوا5ق��.  


�س ھ& #��� �  x 10  =40 4: ��5در�	 ا��'�2
	 ا�ظ�

  10=  10*  1: أّ�� ا�در�	 ا��'�2
	 ا�<Fرى ���#
�س 5'& 


، 5&  40رة 5& 0ن ا�زواج ھ& �*ن أن ��<ل ��
'� ا��رأة ا���@(وھذا 
�& أّن أ��� در�	 

�10
ن أB�ّ أد�� در�	 
�*ن أن ��<ل ��
'� ھ&  .  


���3 �"��م ���وى �"د�ر ا�ذات �دى ا��	��  -: 


�	 ��<ورة "
ن "د ��E ا��#�ط ، �� �
م ��0وى �#د
ر  40و  ���10<ل ��دھ� ��
، و
�*ن �#

  :ا�ذات �دى ا����	 ، �0ب ا��دول ا����& 

  ���وى �"د�ر ا�ذات  ا�در,�
  25أ�ل �ن 

25 -31  
31 -34  
34 -39  

  39أ*$ر �ن 

  �#د
ر ذات ��(?ض �دا
  �#د
ر ذات ��(?ض
  �#د
ر ذات ��و0ط
E?ر��ر ذات 
  �#د

 E?ر��ر ذات 
  �دا�#د
  

 

  ���وى �"د�ر ا�ذات ��ب روز��رغ : 03ر*م   ,دول
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  �"�	س روز��رغ ��"د�ر ا�ذات

THE ROSENBURG SELF ESTEEM SCALE 

  

  :ا���!��� 


�& ���و�	 �ن ا�"�رات �ول �?0ك ، �& إ=�رة  ��
5)X ( دى�ن 
"
أ��م ا��*�ن ا�ذي 

� *ّل �"�رة "<دق أ�
"& . �وا5#�ك ��� ا�"�رة ا��& �<?ك *�� �ر
ن �?0ك ��.  


س ھ��ك إ��"	 <�
�	 أو (�ط2	 ، ا�"�رة �<ف �?0ك *�� �ر
�'� أ�ت و�
س *�� 
ر:ب �

  .ا4(رون أن �*و�& 

  

  �راتـــــــــــــــ"ــــــــــا�  ا�ر�م
أر5ض 

�����  
  أوا5ق  أر5ض

أوا5ق 
�����  

� ا��وم أ�� راض �ن �?0&  01�� .          

          . "@��& �0ت *?ؤا ��� اCط)ق5& "ض ا�4
�ن أ5*ر   02

          . أ=ر أّن �دي �ددا �ن ا�(<�2ص ا��
دة  03

� ا�#
�م "�4=
�ء �$��� 
�0ط
E ذ�ك �ظم ا���س ا�(ر
نأ�� ��در  04��.          

          . أ�� ��@*د أ�
��� �ن إ�0�0& "@��& =(ص �د
م ا�?�2دة  05

06  B" أ��ز ��ك ��ر "@��& 9 أ          . أ=

� ا4�ل �#�ر�	 "��(ر
ن  07�� 	�
� B� ر أ��& =(ص          . أ=

          . أ���� �و أ��& ا�0طت ا��رام �?0& أ*$ر  08

          . أ�
ل إ�� ا�=ور "@��& =(ص �5=ل  09

          .�دي ا���ه إ
��"& ��و �?0&  10
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  :د ــــــ����

��ّد ظ�ھرة ا���و�� أو �و�وع ���ر �ّن ا�زواج �ن ا��وا��� ا��� أ��رت �د	 واھ���م 

���ن وا	����*��ن ���ر-� أ�'�',� وآ��رھ� *() ا������ '��ره ، و�$�و�� ا���#�ف ��#�ا�'�$��ن ا�

ا���رو�� *() ا��را.د  *() ا�زواج و3ذا ط('�ت ا�زواج��,� ، و�ذ�ك أ�/.ت �����ت ���*د 

و�3�,� �'7) 3ظ�ھرة �,� أ�'�',� وآ��رھ� ور6م ذ�ك إ	ّ أّن ظ�ھرة ا���و�� -� طّ���,�  وا���4ت 

�(7) *() *��ق ا��رأة ، -���رأة ا����س ���ّرض أ$���� إ�) *ّدة ظروف و�وا8ف و*�84ت 8د 	 

�,� ����رات أو * <��ا��4	ت ���(,� �6ر �8درة *() �3ون دو�� -� <��$,� 'ل �ّدھ� �ّ�� �

 �- �>�� �� و��د���#�ا���8(م وا��3ّ�ف �� ا�و�� ا�ذي و��ت -�@ -�$دث �,� ا�طرا'�ت 

�ظر إ�) ا����س '�وع �ن ا��('�� -� ��3ر �ن ا�������ت و	���� � B'>ا�$��� ا�ذي أ ��*<ر

 �,�� �  .ا��ر'�
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  :��ر�ف ��ّ�ر �ّن ا�زواج  -1

 B)ط>� ���ول -� ھذه ا�درا�����  .�3رادف ��<ط(B ��ّ�ر �ّن ا�زواج ا���و�

 :ا���ر�ف ا�ّ��وي  -1-1

��ه �� �C� 1(ا��ّم وا��دا�ل : ا�زواج (  �  .و*�3@ ��د �<ط(B ا���و�

� ا�'�ت" ورد -� ��8وس ا��$�ط أّن ا����س ھ� 8د وC��'ت ا��رأة  ا���ا��� �م ��زوج ، و��7ل *

�س و*��ت ا�'�ت *��� و*�و�� أي '�7ت طو�4 '�د '(و6,� دون زواج -,� *��س �* �,-

�س و���,� *وا�س و*���� ، ھذا إذا �م ��زوج وإن ��* �,�  )2(" زو�ت �ّرة -4 ��7ل *

�ط���  -1-2�  :ا���ر�ف ا

 ��وز ا�#��ة �ّن ا�زواج ا��ر-�� �"  '@و�7<د  ���ر �ّن ا�زواج ��ّرف ا�/�D /�س ا�ّد�ن ا�'رو'�

� ، -���$د�د را�� �(�رف و�ظرة ا������ ، -�� ���'ره '�ض �وھ� ���ت �$دودة '�ّن ��ّ�

  )3(".ا�'�.�ت *�و�� 	 �راه '��,� 3ذ�ك 

��3ن �7��ن ھذا ا���ر�ف ��4 *() ا������ ا��زا.ري ، إذ ���'ر *���� -� ا���<�� وا��دن و

3ّل -��ة '(Cت ا����4ن -��3ر ، '���� -� ا�7رى واFر��ف -���'ر *���� �ن '(Cت ا������  ا�3'رى

 �وا��/رون -��3ر ، و�ّن ا�زواج -� ھذه ا����طق ��6'� �� �3ون -� �ّن �'3رة ، و�,ذا -����و�

ن -� ا�ّر�ف ���(ف *ن ا��دن ، ��3 ���(ف ا��ظرة إ�) ا���و�� �ن ����� إ�) آ�ر ، 'ل $�) �

  .أ�رة إ�) أ�رة أ��� 

ھذا ا��<ط(B أ�3ر *��7 �ن 3(�� و' ا�'��رة ' �(�رأة ا����س -� ������� 'ـ  و��7ل أو �/�ر

  .,� *() *دم زواج ا�'�ت �� �7ّدم ��ّ  @ �دل�3و�' ا����س '

  

 . 45ص ، 2006توفيق الواعي ، استراتيجيات في تربية األسرة المسلمة ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،  -1

 504،ص1995مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي،قاموس المحيط،ط جديدة، -2

  3،ص1،1998الشيخ شمس الدين البروبي،تأنيس العوانس،الجمعية الخيريةاالسالمية،الجزائر،ط -3
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��د و$�)   �  :�و '$��� -� ا��د�و	ت ا�Fرى �,ذه ا�3(�

8� ا�7و��  ا�<�رة ،: ا���س               ��  .أي ���ن ��م ا��(ق : و��ل *��س ،  ا�

� ا����س ، إذ ��د ��#�  :*() *3س 3(�� '�.ر ا��� �,� و�8 ��رح -� 

  ھ(ك: '�ر ا��رء 

  �3د و�م �$7ق ا��7<ود ��@: '�ر ا���ل 

  �م ��ّ�ر '��زرع: '�رت اFرض 

  �م ��طب وظ(ّت *����: '�رت ا�#��ة 

  )1( .ا�#��د 	 ��ر -�@ : وا�'ور 

� ا� ���� ا�زواج  - 2��  :وا�

 ��#�	 /ّك أّن إ/'�ع ا�$���ت ا��� ���) إ��,� ا�زواج �ؤدي إ�) �$�7ق ا����دة وا��وا-ق ا�

  .وا�<$� وا	����*� 

 �و�#�د ا�زواج أ��� -� �$�7ق ا��وا-ق ا�<$� ، -��دل ا��وت �ر�'ط 'در�� 3'�رة '��$��

� '�F/��ص ا�ذ�ن �م �ا�زوا��� ، -����زو��ن �د�,م ��د	 ���#�� -� 3ّل �را$ل ا�$��ة ��7ر

 ��#�  )2(.��'ق �,م ا�زواج -� ذ�ك ��� ��,م -� �$�7ق ا��وازن ا��7(� وا�

-� �$�7ق ا��وا-ق ا	����*� �ظرا ��� �@ �ن ��8� ا����*�� ، -��ذي ��7وم و3ذ�ك ���ھم ا�زواج 

�'وذ أو ��3ون 3ذ�ك إذا ا���ر *() ھذه ا�$�ل ، و��3را �� � @�ا�زواج ��6'� �� �/�ره أھ(@ أّ

 �  .�/�ر ا��وا�س وا��ط(7ون أّ�,م أ8ّل $ّظ� -� $���,م وأ8ل 8درة *() �3و�ن *�84ت <�د8

  

 .  900لسان العرب ، المجّلد الثاني ، دار الّلسان العربي ، بيروت ، دون سنة ، ص ابن منظور ،  )1(

  42-41، ص السابق كلثوم بلميهوب ، نفس المرجع  )2(
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إ�) ���ب ذ�ك �$7ق ا�زواج ا��وا-ق ا	�#���� ، إذ �زول ��@ *وا�ل ا�7(ق وا��وف �ن ا����7'ل 

و��(� �(و��8� وا��4ج �ن أ*راض ا��<�ب ، أو �7('�ت ا�$��ة ، ��3 ��ّد *() �ط�ق وا�� 

�وف ا�#رد أّ�@ �ر6وب -�@ �ن ا�طرف ا�Mر ��ط�@ إ$���� '����7� وا��7د�ر و���'@ ا�ر -/�و

  .ز��دة *() أّن وظ�#� ا�وا�د�� ��ط� /�ورا '�����دة   �ن ا�و$دة

� 4����3ن إّن ا�زواج ��7 اF'دان وا������ �ن ا�Fراض ا��� ���7ل '��ز�� أو ���ا	�$را-�ت ا��

 �� �وزان ا��و��ر�� ا�#وا.د ا�<$�����' �ا�زھري وا�Nدز و�6رھ� ، و�7د أ3ّدت درا�� $د��

�ن ���*ب ا�<داع ا���رض وا��ز�ن ، إذ  �(زواج ، إذ أ�'ت أّن ا�زواج ��7 ا�ّر��ل وا�ّ���ء

84� ا����7رة *() ��#�ف $ّد �و�ر ا���' ��#����م وإ-راز ھر�و��ت ا����دة ���*د ا�/�ور ا�

  .'3ّم أ3'ر �ن ھر�و��ت ا�7(ق وا��وف 

���ن *() ا���(ص �ن ��6'�� أ/�3ل ا��Cوط  ��3 �دّل ا�درا��تNأّن ا�زواج ���*د ا ()*

 �� وا��<'�� ، ��3 ���*د *() *4ج اFرق و�7و�� *�4ت ا�7(ب و��/�ط ا�دورة ا�د�و���#�ا�

  )1(. ا�'��3ر�� و�7و�� �ذور ا�/�ر �ن �4ل ا�$ر3� ا�د�و��  وا���(ّص �ن أ�واع ��3رة �ن

 �����#�Nوا �� ا������ ، ا��7(���#�و*(�@ -���م ھذه ا�#وا.د ا��� ��ود ',� ا�زواج *() ا�<$� ا�

� ��دا�ت �م ��زوج '�د >8��  .�(�رأة �'7) <$� ا����س دا.�� 

  :أھداف ا�زواج  -3

�(#رد ��<� وا������ *�ّ�� ا���3ر �ن ا�ّ��م ، و���(ف ھذه ا�#وا.د ��ء ا�زواج -� ا4�Nم ��وّ-ر 

 �,#���ن /�ص �Mر $�ب �����@ و$�ب '�.�@ ،إ	ّ أّن ھ��ك ا�'�ض ��,� ر.���� ، ��3ن �<

 ��M�3:  

 :ا)'&%ع ا�# �� -3-1

� �ن أ�ل �$�7ق اN/'�ع-��زواج �#رغ ا��7ل �ن ا��#�3ر '�(ك ا�طرق ا��(�و�� وا��$�ر� ���  .ا��

� ا��� ���'ر �ن أ8وى ا�Cرا.زو���  . ���'ر ا�زواج أ$�ن ���ل Nرواء ا�Cر�زة ا��

  . 146، صالسابق آيت مولود يسمينة ، نفس المرجع  )1(
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 :ا��%#� ���+�د ا�ذات -3-2

� و�3و�ن أ�رة �د�دة �)>Fرة ا�Fل *ن ا�>#�  .وھذا �ظ,ر �ن �4ل ا�ر6'� -� ا	

3-3- � :ا� ���� وا)��-رار ��-�ق ا�را�

�@ و����) �$'� P ن أَ �ِ  مْ 3ُ �َ  قَ (َ �َ  نْ َو ِ�ْن آَ��ِ�ِ@ أَ :"�8ل ْ� مْ 3ُ �َ �ْ 'َ  لَ �َ �َ � وَ ,َ �ْ َ� وا إِ �ُ 3ُ �ْ �َ � ِ� وا�ً زْ أَ  مْ 3ُ �ِ #ُ 

�ً �َ $ْ رَ وَ  ةً دV وَ �َ  " )1(  

��$7ّق وا��3ون ا��#�� ا��ذ3ور ��ّ'ر *ن ا�$ب وا�ر6'� ا��� �/�ر ',� 3ّل طرف �$و ا�Mر 

 ���#��� وا��7رارا ��  .اط�.

 :ا�دا/. ا�د� � -3-4

���ت أو ر�4 -� وھو ر6'� ا�/�ص ا�رأة �3ده -� ���(ف ا�������ت ا��ر'�� ،ھذا ا�دا-� 

إّن ر6'� اF-راد -� إ��3ل �<ف :"�7ول �<ط#) 'و�#�و/�ت -� ھذا ا�/�ن إ��3ل �<ف ا�ّد�ن،و

 �ا�د�ن ��3ن أن �3ون �''� �/رو*,م -� ا�زواج ��<� -� ا�������ت ا��� ���طر *(�,� ا���ط#

���  )2(" ا�د�

 :��ظ ا��رض -3-5

  .��3 أّن ا�زواج و��(� �$#ظ ا�#رج وا��$(� '#��(� ا��#�ف �ن ا�#وا$ش 

 :ا�و�%3� �ن ا�2راض -3-6

 �و�ن ���-�@ ��8 ا	�$راف وا�/ذوذ وا	�$4ل وا��$ّر��ت -� ا������ ��3 �$�-ظ *() ��4

� و�$7ق اN/'�ع ا����� ا��'�ح ���  .ھذا ا��Fر �ن ا�Fراض ا��

  

  

 . 21سورة الروم ، اآلية  )1(

  17نفس المرجع السابق ، ص  مصطفى بوتفنوشنت، )2(
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 :ا�2و�� / دا/. ا2&وة -3-7

�د ا��رأة وا�$��� إ�) اF'وة *�د ا�ّر�ل * �  )1( .�/ّ�� ا�زواج ا�$��� إ�) ا�Fو�

 :��ظ ا�ّ �ل -3-8

�� ��4 '�د ��ل ��3و�ن ���Nوع ا��$�-ظ ا�زواج *() '�7ء ا�ّ�وع ا�'/ري ، -�@ ��ّم �وا�د ا�ّ

  )2(. ����� �(�م وإ*4ء ا�ّد�ن و����ر ا�3ون

 :ا�#��%�6 ا�دا/. -3-9

'��زواج �$7ق ا�#رد ��3��@ ا	����*�� ، �ذ�ك ���رس '�ض ا�Fر " و*�@ �7ول �(�3� �'د�ري 

�Cط� *() أ-رادھ� ا��ّزاب ا�ذ�ن 	 �رون $4ّ �,ذا ا��/3ل إ	ّ '��(�وء �(زواج ، ��3 أّن *دم 

  )3( "ر$�� ا������ �,ذه ا�/ر�$� �$ّر�,� *() -�ل ذ�ك

*ن أھداف ا�زواج ، ��3ن ا�7ول أّ�,� ��7<د ��دم ا�#رد وا������ ، �ن �4ل �� ذ3ر��ه 

���ح �$7ق ا��وا-ق ا��#�� ، �ذ�ك -�دم ��3ن ا��رأة �ن �ذّوق $4وة أھداف ا�زواج ' �,*�'/X-

� �@ �ؤّدي ',� إ�) �وع �ن *دم ا��وا-ق �� �ط��ب ا�#�رات ا������ �ن '���ر6م '(و6,� ا��ّن ا��

  .ا�$��ة 

 :العنوسة  أنواع-4

4-1- � :6 و�� ا���%ر�

@�� *ن $ّب ا�ذات أي ا-�������ّ�� �Cوط�ت ، 'ل F 3ون دون ��وع ا�/�ص� �  وھ� *�و�

  '����@ و8وة ��ده وا�����ة '���ر���� ، ��3 ��'�ھ) '@ أو �$�-ظ *() ر/��8@ و����@ و8و�@ ،

 41، صالسابق كلثوم بلميهوب ،نفس المرجع  )1(

 28، ص السابق عبد الحكيم أسابع، نفس المرجع  )2(

 146آيت مولود يسمينة ، نفس المرجع السابق ، ص )3(
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  .��3 ���7د '�ض ا�/'�ب أّن ا�زواج �$ّد �ن $ر��@ �ذ�ك ��زف *�@ $�) �'7) �ر��ح ا�'�ل 

و8د �3ون �ن ا����ر ا�#��ة �#�,� '�دم ا�زواج ،وذ�ك ��3رة /روط,� $ول زوج ا����7'ل أو 

ر-�,� ����� ا�زواج ، و�#��ل ا	����47�،و8د �3ون ا�#��ة �ن ا��وع ا�ذي 	 �$ب �$3م ا�ر�ل 

�,�- .  

4-2- � :6 و�� ا7طرار�

�7<د ',� ا���و�� ا��� �3ون �#رو�� �ن طرف ا������ *() ا�#��ة وا�/�ب *() $ّد �واء ، 

�7-�� ،: �'',� *ّدة ظروف � ، �  )1( ا�D ...ا�8<�د�� ، ا����*�

 �و��$ّدد ھذا ا��وع �ن ا���و�� -� أ6(ب ا�$�	ت ا��� ���و���ھ� -� ا����ب ا��ط'��7 ، ��<

ا�$�	ت ذات ا����وى ا����/� ا����#ض ، -7د ��طر ا��رأة �ر-ض ا�زواج �F'�ب أو ظروف 

7#� *() ا�Fرة و�د�� أ-راد *�.(�,� �  .��$3م -� ھذا ا�7رار ، أھ�,� ا�

  :ا�زواج أھ��� ا��ّن /� -5

�د ا�#��ة ، -��#��ة 3(ّ�� ���رت -� * �� ��ّن ا�زواج ، ھذا ��<C��' ���ط� ا������ ا��ر'� أھ��

 ، ��ظر إ��,� '��ظ�ر ا���و�� B'>ّ و�7ّل $ظوظ,� -� ا�زواج ، و�	ظروف �� ، إ �����ا��ّن ، 

  .8در�@ ا���د��  أّ�� ا�ر�ل إذا ���ر *ن ا�زواج ، -4 �رى -�@ ذ�ك *�'� و�ر��ون ذ�ك إ�)

 ��@ �#�ل ا�زواج ا��'3ر و�راه �رورة $���ّX- ، '$3م ��8@ و*�دا�@ و����7ده ����و*�و�� -���

�� أن �ر��@ إ�) *ّدة *وا�ل ، ��,� *��ل ا�ّد�ن ، �3ون ا4�Nم �$ّث *() ��(#��ة ، وھذا ��3

 �4�$را-�ت ا��(�7� �'�، وھذا ��3 ��ء -� ا�$د�ث ا��'وي ا�زواج ا��'3ّر و	 ���� �(#��ة ، وھذا ��

�,ّن "وھ��ك $د�ث آ�ر �$ّث *() اN'�3ر -� ا�زواج " /رار3م *ّزا'3م"ّX- ، �3ر'F�' 3م�)*

)2( "أ*ذب أ-واھ� ، وأ��ق أر$��� ، وأ8ّل �'� ، وأر�) '��'�ر
  

  

  . 154-153آيت مولود يسمينة ، نفس المرجع ، ص  )1(

  95ص ،  1987،  2طعبد الحميد حزار، فلسفة الزواج وبناء األسرة في االسالم،  )2(
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و��,� *��ل ا��7م واF*راف ، ا��� ��3ن أن �ر��,� إ�) ا�ّد�ن ، وا��� ��ط� ��8� أ8ّل �(�رأة �ن 

وإن ھ� -7دت *ذر��,� . ا�ّر�ل ، اN*��7د �,و�� و8و*,� -� ا��ط�.� ، Fّن ��دھ� �,ّ�� �ذ�ك 

  .ن �<در ا���ر وا	��$�7ر ، �ذ�ك �3ن أو�) �,� أن ��زّوج -� �ّن �'3ّرة -�3و

�د�� �زّوج '���,� �#�ر أ��م ا������ ، *() أّن '���,ن * ��م و��,� *��ل ا��#��ر ا�Fري ، -����.(

  .�د�(ن *��م ا���و�� ، وا�زواج ھ�� 8د �$ّدد '���ّن ا��'3رة و'ذ�ك �3ن زو�� �'3را 

إ�) ا��4ف ا��ّن ا��#�ل �(زواج �ن ����� إ�) آ�ر ، $�ب ���ء ا��و�� �ت و�/�ر ا�درا�

وإ�) ا��4-@ أ��� '�ن -.�ت ا������ ا�وا$د ، ��3 �/�ر ا�درا��ت ا����(#� إ�) أّن �ّن ا�زواج 

 �� أ8ّل ��@ -� ا�������ت ا���7ّد���* �#>' �����  )1(.-� ا�������ت ا�

6-��6%��#�  ا����ر 6ن ا�زواج �ن ا� %���  :ا

���(ف �ّن ا�زواج -� ا�������ت ا�/ر�8� وا�Cر'�� ا��4-� وا�$� ،-#� ا�ّر�ف ���(ف *ن 

ا�$�ر ، و���#ض ا��ّن ا�ذي ��ّد '@ ا��رأة ����رة *ن ا�زواج ، *�دة -� ا�������ت �6ر 

، ��ّد ����رة  *��� 25ا���7ّد�� أ�3ر �ن ا���7د�� ، أي أّ�@ -� ����� ا�ر�ف 3ّل -��ة ���وزت ال 

*��� و��  30أّ�� -� ا��دن -�'دأ ا�7(ق �ن �ّن ال. *ن ا�زواج ، -�د�ل ا�Fرة -� �ر$(� ا�7(ق 

*��� وھذا أ�ر ط'��� ، -#� ا�دول اFور'��  �33طور ا������ ار�#� �ّن ا����ر *ن ا�زواج إ�) 

��(ف �ن أ�رة إ�) *��� ، و��3 ���(ف ا��ظرة ھذه �ن ����� إ�) آ�ر ، -,� � �40<ل إ�) 

أ�رة أ��� ، -��Fرة �7(ق '�د ��رج ا'��,� �ن ا������ دون زوج '�دھ� '����ن أو أ8ل ، و�زداد 

  )2(.ا�7(ق ��<� -� ا�������ت ا��ر'�� �� ار�#�ع �ّن ا�زواج 

7- �  :ا����ر 6ن ا�زواج �ن ا� %��� ا)����

� �(#��ة �<(B -�@ �(زواج أو 	 �<�� ا�/ر*�� ، Fّن ا�د�ن ا	���4 	 �و�د �ّن ��ّ��$��  (B �ن ا�

  

 131،ص2002الجامعية، سناء الخولي، أزمة السكن ومشاكل الشباب، دار المعرفة )1(

  36-35، ص 2006، 84تيسير الزواج للشباب المسلم ، مجلة النفس المطمئنة ، العدد  أبو العزائم، )2(
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ّ��� �(زواج ، $�ث �زّوج ا�ر�ول <() �� �� 15ـP *(�@ و�(ّم �ن �د��� ا��� �3'ره '�م ��� �ّ

  .*��� �ؤ3ّدا أّن ا��ّن ��س ا�����ر ا����F �(زواج 

� ا�/ر*�� ، و8د ��ء إ�) ا������ �$��� �(زواج أ�ر �ر-وض �ن ا����3 أّن �$د�د �ّن ���

' ���8 ��F ظر�� ، وا��� أ<'$ت ��4�#��ح *() ا�������ت �6ر ا���واز� ����� ��4�Nت اC)

� ��دد �ن ����اFر�8م $ول ا���ر وا���ل ، �وّ�$� '�ّن 'روز ھذه ا�ظ�ھرة -� ا������ ��ء 

ا��وا�ل ا����(7� '�ر�#�ع ا��,ور و����3ف ا�زواج و*زوف '�ض أو���ء ا�Fور *ن �زو�> '���,م 

  .  ج�(3فء ، وا���ذر '�*ذار *ر�8� و*<'�� ، وا�#,م ا���طY '�ّن ا���(�م ����رض �� ا�زوا

�3$وه ، إّ	 : "أ�ر '����ل ا�زواج ، -�7ل ) ص(وا�ر�ول �- @��إذا ��ء3م �ن �ر�ون د��@ وأ��

� -� اFرض و-��د 3'�ر �  . )1( "�#�(وا �3ن -�

  :أ�&%ب ���ر �ّن ا�زواج -8

 �)� ���- �,)����� $<ر ���و*� �ن ا�F'�ب ، �3�� ������� �  :�ن �4ل ط'��

� ا�����م -8-1�� :�وا

 ��د ا��رأة ، -��ط��'* �>�� �����'ر ا�درا�� �ن ا��وا�ل ا��ؤ�رة ��ّن ا�زواج -� �����

� إ�) ھذا -��N�' ، زواج ا��رأة �- ��'��ا������� *�دة �� 	 �#�رق ا�درا�� إ	ّ -� �ّن ����ر 

� ، ھذا �� �ؤدي إ�) ار�#�'���� �ع ��طر '��,ّن *() ا	��ظ�ر إ�) ��6� ا�$<ول *() وظ�#

أ*��رھن و8(ّ� -ر<,ّن �(زواج ، ذ�ك أّن ا�/�ب إذا *زم *() ا�زواج ��3را �� �را*� -� ا��رأة 

�,�-�7� �� أ�3ر �ّ�� �'$ث *ن /��*���� �  .<Cر �ّ�,� و<#�ت �(�7

  

  

 31، ص  2004علي محي الدين القرة داغي ، الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه االسالمي ، دار مكة ،  )1(

 107عبد الحكيم أسابع ، نفس المرجع السابق ، ص  )2(
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  :ا'�راط �وا��%ت ��%��� /� ا�زواج -8-2

  ، أّ�@ ��3را �� ��� ا�#��ة <ورة ������ �#�رس) 2007(�رى *'د ا�$�3م أ��'� -� درا��@ 

أ$�4,� وھ� ��6'� �� 	 ��ط'ق *() �ن ��7دم ��ط'�,� ، -,ّن ��د��ت ، �/�رطن ا���ل وا���ه 

وا�/�ب ا�ذي ��وي ا�زواج �ن ���ط�� �$<�ل �� �ط('@ ��@ و8د ���() *�,� ا�D ،... وا���<ب 

 �  )1(. و��ر3,� �وا�@ /'B ا���و�

 ���3 أّن ا���C	ة -� ا��,ور �'ب ر.��� -� ���ر �ن ا�زواج ،-'�د�� �3ن ا��,ر ر�زا ���(�

'ون Fو���ء ا��وم أ<'$وا �ط��وا�<در ا�ط,�د ا����*� وا�8<�دي ، �3و�ن أ�رة أ<'B ا��وم

وا��رأة ��دھ� -� ھذه ا������ ھ� ا�Fرى ���) �3 �'�ھ� 'ذ�ك أ��م '@ �3ّ�,م ����رون ''���,م ،

  .<د���7,�

  :ار��%ع �+%��ف ا��رس  -8-3

 �,�� ���ت وا$دة ، -,��ك $#(� �(�طو'� وأ�رى �7راءة ا�#��$� وأ�رى �(ز-�ف ، و�3ّل �)#$��-

  .وز��ر-,� و�<�ر-,� ����3ف 

��3 أّن $�ز ا��وادي وا�<�	ت أ<'B �رورة *<ر�� �رھ7� ،إ��-� إ�) أ�ذ ا�/�ب زو��@ 

3(ّ,� ����3ف �� أ�زل P ',� �ن و��� أ�3ر -��� ���) '/,ر ا���ل '��دا *ن ا�ّ��س ���د

  )2(.�(ط�ن

 :رھ&� ا�زواج  -8-4

���ن ، -�N*راض *�@ �ن �6ر *ذر /ر*� Nا <��إّن ا�ر6'� -� ا�زواج ھ� �ن *��4ت 

��ظ,ر �ن �ظ�ھر ا	*�4ل ا��#�� وا��(و�3 ، �ذ�ك ��د ا���3ر �ن ا�#���ت ا�(ّوا�� ����ن �و-� 

  )3(.�ن ا�زواج ا�ذي �$�'و�@ أّ�@ ���(ب ��,ن $ر��,ن '�*�'�ره ��ن ���7 *() ط�و$��,ن 

 . 108نفس المرجع السابق ، ص كيم أسابع ، عبد الح )1(

 155، ص  السابق  آيت ميلود يسمينة ، نفس المرجع )2(

 212، ص 1992، 1عبد الرحمان طالب الجزائري،التربية الجنسية في االسالم،الدار المصرية للنشر، ط )3(
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��3 أّن ا�#��ة �ر-ض ا���طب ا�ذي ���ب '@ ، 'ل و���ف ��@ وھذا را�� إ�) ���رب *�/�,� "

� و�(و�3ت ���3�@ أن �ؤدي إ�) ا�طرا'�ت ��� ����8'ل أو ���ت *�,� -���,ل '���ر'�� ا��

 �  )1("�6ر 	.7� ��3ن أن �ؤ�ر *() ا��#�3ر -� ا�زواج و$���,� ا�زو��

 :إ&-%ء & %��م ر>&� &�ض ا2و��%ء /� -8-5

   �,�  :وا�F'�ب ���ددة ، �ذ3ر �

  :ا� �-� �6< ا�2رة  -8-5-1

إذ ��طر ا���3ر �ن ا�#���ت -� ��وات /'�',ن �F'�ب �8ھرة إ�) ر-ض ا��ط�ب ا���7د��ن إ��,� 

7#� *() ا�Fرة '�'ب و-�ة ا����ل أو *�زه أو *دم �، و�#�(ون ا��روج إ�) ا���ل �ن أ�ل ا�

��#3� �د�و�@ ...Dا�.  

  :�د�� أ�وا��ن  -8-5-2

� �3ن �3ون ا�#��ة ھ� أ3'ر إ�و�,� أو ا�#<�ل ا�وا�دان أو أ�ذ اFّم �و-�ت �'�'ب ظروف ���

  )2( .-�ر-ض اFب �زو�> ا'��@ ���دم إ�و�,� و����@ *() �ر'��,م 

 :ظ%ھرة ا�&ط%�� وا ��%ض ا�د�ل  -8-6

 ، �� ا�8<�د�� وا����*�)3/� ��'دو -� *دم $<ول ا�/�ب *() -ر<� *�ل ��$�ل ���'ر ا�'ط��

أ*'�ء ا�زواج ، إ��-� إ�) 46ء ا����/� و�دھور ا�7درة ا�/را.�� ، -�ن و�د طر��7 �(��ل -Xّن 

  .ا�د�ل ا���وا�� ا�ذي �����7ه �ن �Cط� �<�ر�ف ا�ز-�ف ، �ذ�ك ����� *ن ا�زواج 

  :أز�� ا��+ن  -8-7

  

  
  

 

� آيت ميلود )1(� . 156، ص السابق، نفس المرجع  ����
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� ر.��� -� ار�#�ع *دد ا��وا�س �'' وھذه �/3(� *و�<� �#��8ت �� �رور ا�ز�ن $�) أ<'$ت

إذ �4$ظ -� و�8�� ھذا أّن ��ظم ا�/'�ب �#�(ون ا���ش ���7(�ن *ن اFھل '�د ا�زواج ، �#�د�� 

 �أ�رى ، 3ّل ھذا د-� ا�/'�ب ا��وم �(�/�3ل ا���.(�� �ن �,� و��ق ا����3ن ا��زا.ر�� �ن �,

  )1(  إ�) ����ل ا�زواج ��ّدة ��وات

 :ا�زواج �ن ا2# &�%ت  -8-8

�'��ت '�ن ا�/'�ب ا��ر'� ��<� -� '(دان �Fرة ظ�ھرة ا�زواج �ن ا��Fوات ا�'رزت -� ا��

وا����Cر�ن ا��(�> وا��زا.ر ، إذ ���/ر ھذه ا��ز*� '�ن ا�ط('� ا��'�و��ن �(درا�� '����رج 

�'��ت . وا���طر�ن �(��ل ��رج ا�'4د �Fو�<ورھم أّن ا ��و�ر�� ذ�ك إ�) ��ف ا�وازع ا�د�

 ���8Nرة وا�ول *() و��.ق ا�,>$)� �� و���	 وأر�ص �,را �ن '��ت ا�وطن وو��(�  .أ�3ر -�

 :6دم ر>&� ا���%ة &%�زواج ا��%?��  -8-9

<ّر *() �زو�> ا�'�ت �ن 8ر�',� *() ا��4ف 	 �زال '�ض ا���.4ت ��<� -� اFر��ف �

� ، ��3 �$دث وأن ��رك ا�#��ة ��در�� ا�7را'� ، -���م إ<رار ا�و�� و*دم ر�� ا�'�ت �'7) *�

� ا��ّم �6ر �	'ن *�,� ��ذ ا�<Cر ، و-� ا�3'ر ���(ف اMراء وا�����7س -�رى ا'ن ا��ّم أّن ا'

  ���� �@ -��زوج �6رھ� و�'7) ھ� *�'����. )2(  

8-10 -  ��� :6وا�ل '�

�� ا�د�3ور ��ذر ا�'دران ، -��� �(� � �,>�)� :  

8-10 -1 -  �  :ا���%ة ا�����ر�

  ھ� -� ا���Cب ���(� ، ا���را��� ، �Cو�� ، �'دي -� ا�ظ�ھر �/�*ر $�رة �3�,� 	 ���ط�� أن

  

  

  
 . 89 – 88، ص ا���'ق *'د ا�$�3م أ��'� ، �#س ا��ر��  )1(

  . 159 – 158، ص  السابق نفس المرجع آيت مولود سمينة ، )2(
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�$ب أ$دا ، 'ل ھ� �$ب $��� ا�$ّب ذا�,� ، ھ� �ر��� ا��(ل ، ����� 'رودا ����� ، �ذ�ك 

� ، وإذا �ط'ت -,� �ر*�ن �� �#��,� ���  .�ر-ض ا�زواج �/�� ا���84ت ا��

8-10 -2 -  �  :ا���%ة ا�و�وا��

ا�7رارات ، 	 �$��ل أ�ط�ء ا�طرف ا�Mر ، '��(�  ���ل إ�) ا��ظ�م واN-راط -�@ ،��رّددة -� أ�ذ

-� �/�*رھ� ، إذ �#�7د �(�/�*ر ا��� �د-� ا���س �(زواج و�رى -� 3ّل إ���ن *�و'� 	 �$��(,� ، 

 ���� ا��� ���'رھ� /�.� 8ذرا و�دّ���  .��3 أّ�,� �/�.ّز �ن ا���84ت ا��

8-10 -3 -  �  :ا���%ة ا� ر#��

أّن /ر�ك ا�$��ة 	 �(�ق '����7م ، -,� ��/ق ذا�,� و�'$ث دا.�� *ن ھ� /�<�� �Cرورة �ظّن 
  .�<و<�� �/'� 6رورھ� ا����ّ�ز 

8-10 -4 -  �  :ا���%ة ا���%��

� 	 �ر�) إ	ّ '����3ل ا���م �ن ا�/روط وا���ط��ت وا�<#�ت 8(7� 	 ���',� /�ء ، �>�/
��� �  .',� -� ا�ر�ل ��3ل ا��7ل وا�$�ب �'$ث *ن ا������� ، -���رأة ا��� ����� ',ذه ا�/�<�

8-10 -5 -  �  :ا���%ة ا���+و&%��

�84� وا	����*�� -,� 	 ���ط�� �Fرا-��,� ا$�ھ� -��ة 	 ��زوج �ظرا ��وء ����,� و�3رة ا
�84� ، إذ ���ش دا.�� '�$�� *ن ا�(ّذة�Fزم '���'�دئ ا��� 	و ����ن ا����ا�/�<��  ا$�رام 8وا

� ���ددة ، ���ط� ا���درات ���  ....�ذ�ك ��دھ� ��ورط� -� *�84ت �
  

8-10 -6 -  �  :ا���%ة ا�&را و�د�

�و�� $�) �و �3�ت -�.7� ا����لFا �  .ھ� 	 ��ق '�$د ���ل �(��طرة وا��$3م ، ��(و �ن ر8ّ

8-10 -7 - �  :ا���%ة ا����ر#�

ھ� -��ة ���ذ �ظ,ر ا�ر�ل -� '�ض <#��,� أو طر�7� �'��,� و����(,� ، �3��ه أ$���� أ�رى 
��وي و�3رھ@ ، Fر-ض ا�دور ا� �,��و�� �ن $�ث ا�/3ل وا�'���ن ا���دي �3ّFا ��3ون <�ر�

�,� �3ره ا�دور ا�Fو�� و��$3م -� زو�,� X- ت�وإذا �زو .  

8-11 - � : 6وا�ل &�و�و#�
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�6وض ا��رأة �#��� ،-,� /د�دة ا�و�وح '�و�و��� ، '���) أّن ا��3و�ن  *() ا�ر6م �ن

 @�#�ا�'�و�و�� -��$� �,� �,�� $�و�ت إ�#�ءه وا��ر�3ب ا������� �(�رأة '�د ا�'(وغ ��(ن *ن 

 �,�'/3ل وا�B �ن �4ل 'روزات وا�$� -� أ��3ن ���(#� �ن ا���م ، وأّي �(ل -� �3و�

������ ���ق زوا�,� و$�) �ظرة ا�/'�ب إ��,� ، -����ھ�ت ا������ ا�'�و�و�� �3ون ظ�ھرا ، و'

  .*ن أداء دورھ� 3زو�� أو �3مّ  ,�N�3*��8ت '��وا*,� و$�ب /ّد�,� ��3ن أن ���7

  

��دھ� ����� �دى ا������ ا��زا.ري ، '$�ث ار�#�  ���X- ، ب ا��ذ3ورة�'�Fن �4ل 3ّل ھذه ا�

�وات ا������ ، و��ء ھذا ا	ر�#�ع -� *دد ا�ّ���ء �6ر ا���زو��ت '/3ل ����' ��($وظ ��7ر

  .ظّل ا��$و	ت ا��� *ر-,� و��زال ��ر-,� ا������ ا��زا.ري 

 �و�(ظروف ا����/�� ا��� ���/,� ا�/�ب ا��زا.ري د�ل -� ا��/�ر ظ�ھرة ا���و�� ، -'ط��

� /3ّ(ت أھم ا�/�ب و<�و'� ا�$<ول *() ا���3ن وار�#�ع ����3ف ا�زواج -� ظل 46ء ا�/���

 ��ا��وا�ل ا��� �7ف أ��م إ8'�ل ا�/�ب *() ا�زواج ، و��<� أّن أ�(وب ا�$��ة ��Cر ��3را ��7ر

�وات ا���'7� ، '$�ث أ<'B �@ ������7@ و���(ز���@ و*دم �و-رھ� 8د ���3س '���(ب *() ���'

  .$��ة ا�/�ب 

'����رج �ن ا������ �م أداء  و�$�7ق ذ�ك 8د ��ط(ب �ن ا�/�ب ��وات *د�دة �ن *�ره ، 'دءا

� �م ا�'$ث *ن *�ل ���7ر ���ن �@ أ�را ����'� ��$�7ق أھدا-@ وط�و$��@ ، ��ا��د�� ا�وط

��<ل 'ذ�ك إ�) -وق ) /راءه ، '��ءه أو $�) 3راءه ( وو<و	 إ�) ا�'$ث *ن ا��3ن ا����7ّل 

�@ -� أ6(ب اF$��ن 	 ا����4��ت �ن *�ره 'دون زواج ، و*�د�� ��,ّ�� ا�/�ب ��د�� �(زواّX- ج

�$و �ن ����(@ -� ا��ّن 'ل اC>Fر ��@ ، ��7ّل 'ذ�ك $ظوظ  @���$ ����@ -� ا����ر �/ر�3

  .����4@ -� ا��ّن ، وھذا �� ���'ب -� *�و�� ا�'�ض ��,ن

� وا�دور ،�'$�ث أ<'$ت ���) إ�) إ�'�ت ذا�,�  ��3 /,دت ا��رأة ��Cرات ھ��� �ن $�ث ا���3

�� �ن �4ل ا���(�م وا���ل أو	 �م ا�زواج ، '$�ث �را�� ھذا ا��Fر -� �(ّم أو�و���,� -� ا����

�$��ب ا�درا�� وا���ل ، وھذا �� أّدى إ�) ���ر �ّن زوا�,� و��ّ'ب ا�ط�وح ا��(�� ا���زا�د �,� 
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�و��,� وإ8'�ل ا��رأة *() ا���(�م وا���ل ��7 �/���� �ن طرف ا�Fرة و��<� اFّم ا�* �- ��

أ<'$ت �رى '�رورة �وا<(� ا�'�ت ��(��,� ا������ ���$<ل 'ذ�ك *() ا��4ح ا�ذي �$��,� 

  .�ن �7('�ت ا�$��ة 

�و�� 8د ���'ب -� ظّل ا���Cر ا	����*� و��6ب ا�وازع ا�د��� -� ا�$راف '�ض ا����ء ���-

��3 ��ھم ا��#�B *() وا���ھ,م -� �'ل ا�ظ#ر '��زوج إ�) طرق ����-) �� �8م و�'�دئ ا������ ، 

� إ�) �/'� '�ض اF-راد '�#�ھ�م 	 �/ّ�� *() )>' ��ا���7-�ت ا��� 	 ��ّد إ�) *�دا��� و��8

 �ا�زواج ، 'ل �د*و -� ���(,� إ�) ا�$ر�� وا	����47� ، و�$�7ق ا�ذات '��دا *ن �ؤ��

� -7د و-ّر ا������ ا��د�د �ن ا�7�واا�زواج،���  .ت �6ر ا�/ر*�� ��$�7ق ذ�كأّ�� إ/'�ع ا�Cر�زة ا��

و�ن �4ل �� �'ق ���ط�� ا�7ول أّن ظ�ھرة ا���و�� -� ا��زا.ر و��دة �#�*ل ا��د�د �ن ا��وا�ل 

� ، ا	�8<�د�� و��#�وت ھذه ا��وا�ل �ن $�ث 8وة ����رھ� -� ا��/�ر ��#�ا	����*�� ، ا���7-�� ، ا�

 �  .ظ�ھرة ا���و�

  :آ@%ر ���ر �ّن ا�زواج -9

� ،�ج ����ف �(/رع ، ���ر ا�زواإّن ������ وا�#طرة ا	�و	 �����ب �� ا�و�� <�دم �(�ّ

�� ،ا�ط'����وF�ل ذ�ك ��ر�ب *(�@ آ��ر ��.� �د�رة �(�#س �� اF<(� -� ا������ ا	

 �,�  :وا������ ، �

9-1-  ���� :و�ذ3ر ��,�   :اB@%ر ا�

�Cط ا�دم وا�3و�ون و8ر$� ا���دة وا��زاج ا��و�ر ا��<'� ا�دا.م و�� ��و�د *�@ �ن أ�راض  -

 .ا��<'� ا���.ر 

ا�Cدد ، -���و�ر وا	�3.�ب ���#�ن ا��/�ط ا�$�وي وا�ذھ�� �(��م و'������  إ��4ل وظ�.ف -

  .إ���ف ا����وى ا�<$� 

� ، -Xذا و<(ت ا��رأة إ�) ھذا ا���ر $�ب اFط'�ء و�م  45و  �330رة اFورام ا�(�#�� ��'�ن  -��

���ب  ���بNا �  .-Xّن ھ��ك *84� '�ن ھذا ا�ورم و*�(�
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�<ل �<و'� ا��رأة ��8,� �ن ا������ وا��/رون ، و'�د ذ�ك �7ل �در���� إ�) أن �<ل �ّن  -
� ا�$�ل '�� B'>� ب ا�����ر���� ا��� �$دث -� �ّن ا	��� ��4طرا'�ت ا�,ر�و����ا���س ، و

� *7م ا��ر'��  .أة 3(ّ�� ا�8ر'ت �ن �ّن اFر'��ن -� ���8ص ����ر ، �ذ�ك �ز�د 

- �� �6ر ا��(������ *ن ا	�3.�ب و���ر�� ا���دات ا������� ا����  )1( .ا�Fراض ا��

9-2-   � و�ذ3ر ��,�  :اB@%ر ا� ���

 :وا��وف �ن ا����-&ل ا�'�ور &%)�&%ط -2-1 -9

�س �� �ن �/�ر3,� $���,� ، -�دم $<و�,� *() ھذا ا�$ق ��ّر�,� Fرأة '#طر�,� ���ل إ�) ا���-
� �ّ�� ��ر�ب *(�@ ��#����ب ��دھور $���,� ا�Nذا �م �در3,� ا�$ظ �(زواج ',دف اX- ، ط�'$[�

  )2(.إ<�'�,� '��7(ق وا	�3.�ب 

 �  �(�رأة ا�����ـرة -� �ــّن ا�زواج '7و�ــ@-� ھذا ا�/�ن �<ف ا�/�ـD /�س ا�د�ن ا�$��ـ� ا��#��ـ

و���3س ذ�ك *() �(و3,ن ��ظ,ر *(�,ن '�ض اF*راض 7��3(ق وا��<'�� و���طر *(�,ن "

� /�ورھن 'ر-ض ا������ �,ن ��ظ,ر �د�,ن ����� ا�3.�'�� ِ�ؤدي ',ّن إ�) 3ره /د�د �($��ة ��$

� �3و�,� ���ش و�� �6ر ط'��� أ*راض ا�7(ق ا�����ر وا��و�ر ا�دا.م ، -��#��ة ا����س '�.3

� �,� ، -�F<ل أ�,� -� '�ت زو�,� 	 -� '�ت أھ(,� و�� أو	د أ��,� ، -����',� /�ور '����'

  )3("ا��وف �ن ا����7'ل 

 :ا��دوا �� وا��-د �6< ا� %س -9-2-2

�,�  $�ث �(�7 ا����س ا�(وم *() ر��ل ا������ ا�ذ�ن أ*ر�وا *�,� و�/�ر '���Cرة �ن '��ت�

 �- �,�ا���زو��ت ��<� �ن ھّن أ<Cر ��,� ، �,ذا ��ظر �(����� �ظرة $�د و3راھ�� ، ��ّ'ر *

  )4(.�(وك *<'� و*دوا�� ا���ه أ-راده 

 122- 121،ص2008العنوسة مخاطر وأسرار ، دار الرشيد للطبع والنشر والتوزيع ، باب الواد الجزائر ،  بثينة العراقي،  )1(

 . 160، ص السابق آيت ميلود يسمينة ، نفس المرجع  )2(

 76الشيخ شمس الدين البروبي ، نفس المرجع السابق ، ص  )3(

 136-135الشيخ شمس الدين البروبي ، المرجع نفسه ، ص )4(
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 :ا��ز�� و ا� طواء -9-2-3

و�ظل /�ور ا����س '�/��ء د��(� -� $���,� ���(,� �'$ث *ن ا��ز�� وا	'���د *ن ر-���7,� "

�#�,� 	 �دري �� ھو ا�دور ا�ط�رئ  ��$�ل �(ك ا�ر6'�ت ا��3'و�� ا���,و�� اFھ��� وھ� ����(

*(�,� -� $���,� و�� �'��,� �(7(ق وا��<ورات ، و�'7) $�.رة ��*�� �('$ث *ن �(ك ا��واطف 

� -� 8رارة �#�,� ، -'�د �دة و��زة �/�ر أن �'�ث ھذه ا�$�رة ھو *دم ا�زواج ، �-��زواج ا���3

 @)�F ش��1(."أ�ل �( 

�ظ�ر �(���س و ����(�,� '������ �,� '��زواج �د-�,� إ�) ا�,روب �ن �وا�,� ا���س و Fا �7$4�-

  . �#��ل ا��ز�� أو �<�$'� �ن ھّن ��ل �ّ�,� و و��,�

 : ا���+�ر /� ا� ��%ر -9-2-4

  �ن أ'رز ���طر ا���و�� ا�Fر ا���Y ا�ذي ��ر3@ *() ا�#��ة '<ورة 8د ��ز�,� ����� *ن  

 ��ظرة ا������ ا���ط.� إ��,� و ا�#راغ ا���ط#� و ا�رو$� و ا�3\' �����ا��$�ط ا	����*� 

� *() $���,� و أ�8و�ل ا��وء *(�,�، 3(ّ,� أ�'�ب ���ف إ��,� ��ف ا���Nن '����7ء �ا��,��

 )2( .7در، �ؤدي '�����س إ�) ا	��$�روا�

 :/-دان ا��وازن ا� ���  -9-2-5

$�ث �<�ب ا�#��ة '�وع �ن *دم ا��وازن -� /�<��,� ، و �ظ,ر ذ�ك �(و3,� ا�����8ض -� 

����(,� �� ا�Mر�ن ، و ا����> *ن ا��و�ر ا��<'� ا�دا.م و �� ��و�ّد *�@ �ن أ�راض �Cط ا�ّدم    

  )3( .و ا�3و�ون و ا�7ر$� ا���د�� ، ��3 8د ���م *ن 3ّل ذ�ك اNد��ن *() ا���',�ت أو ا���3��ت

  

  

  

� '$وث ا����*��، ا�ط4ق،ا�ز��،و��3-$� ا�$ب،�ؤ��� ا�ر����،'�روت،ج )1()�)�،�  329-228،ص3،1974،ط1*�ر ر�� ��$3
� ا��را�8 ، �#س ا��ر�� ا���'ق ، ص  )2(���'122 

� ا��را�8 ، ا��ر�� �#�@ ، ص  )3(���'119-120  
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9-3- ��6%��#� :اB@%ر ا

���ب �7<د أ���� �ن -N�- ، ل���#�@ �ن أ���@ ،و��7<د ا�8(� ا�� �ا�7راض زواج ، وا���و�

 @�ا���ل �ؤدي إ�) ا�7راض ا�Fرة وا������ ، و�7د أ/�ر ا�7رآن ا�3ر�م إ�) ا����3ر -� 8و�@ �'$�

  )1(" وP ��ل �3م �ن أ�#�3م أزوا�� و��ل �3م �ن أزوا�3م '��ن و$#دة : " و����) 

-  �����*ن �$��ل 3ّل طرف ��ؤو��� ھذا ا�و�� وا�,�م ا�#��ة ا��#3ك ا�Fري '�'ب ا��/�3ل ا�

� اFھل و��(�,م *ن ر*��� ا�#��ة ا����س ����  .وا�دھ� أو إ�و�,� '��ذ�ب أو '�'ب أ

��ف ا�روا'ط ا	����*�� ا��� �ر'ط '�ن ا���س 'ر'�ط ا��<�ھرة وا���ب ، إ��-� إ�) �6ب  -

� *زوف /'�',م *ن ا�زو����  .اج ''���,م '�ض ا�Fر �ن أ�8ر',م 

ا��/�ر ا�زواج ا��ر-� '�'ب -7دان ا�Fل '��زواج ا�/ر*� ا���(ن *(�@ ، $�ث ���3س آ��ر ھذا  -

  .ا�زواج *() ا������ 33ّل -� �زا*�ت '�ن أطرا-@ 

�3رة ا�ط4ق ذ�ك Fن ا�#��ة ا����س 8د ��د-� �(زواج ا��Cر ��Y-�3 �(�4ص �ن وا8�,� ، و8د  -

  )2( أد��ن �6ر د��,� ھذا �� ��ّرھ� أ$���� �(ط4ق�$دث ذ�ك �ن �����ت و

9-4- � :اB@%ر ا�3��2

  :ا� �راف ا�3��2  -9-4-1

 ��$ر-� �84* ���8X' �-7د ��د-� ا�#��ة -� $��� ��6ب ا�وازع ا�84�F إ�) �('�� $����,� ا�Cر�ز�

  )3( .�� ا�ر�ل دون �#ر�ق '�ن *��س أو ��زوج

  :ا���Cر وا�+�د -9-4-2

$�ث �/�*ر ا�$7د وا�$�د 8د �د-� ا�#��ة ا����س إ�) �د'�ر ا����7ب وا��ؤا�رات �(���3د *() �ن 

 �  .ھم ��داء و���7ر�ن -� $���,م ا�زو��

)1(   ��Mل ، ا$� �72ورة ا�

�#س ا��ر�� ا���'ق ، ص  )2( ، ��  163آ�ت �و�ود ����
  154/�س ا�د�ن ا�'رو'� ، �#س ا��ر�� ا���'ق ، ص  )3(
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 :�6< ا��'�وذ�ن ا)3&%ل -9-4-3

���,ن �(�$ر أو ا���ن �ذ�ك ���) �(�ردد *() ا��/�وذ�ن ' ��ر�� ا���3ر �ن ا���.4ت �'ب *�و�

 .',دف إ'ط�ل �#�ول ا��$ر

 :ا� ��ل ا���-�  -9-4-5

� ، �3رة ���و�ن ا������3@ ا��/�ر ا�'�Cء وا�ز�� و���رة ا���د ، و����ل ���.�@ -� ا�Fراض ا��

 .  '�'ب �<د�ق ا�و*ود ا��3ذ'�  و��6'� �� ��7 ا����س -� ا��ط�.�... ا	�,�ض ، 

 " ���س إذا �م ���(B '�	���ن وا�<وم ا�����ر و6ض ا�'<ر ��د �#�,� �د-و*� إ�) ا�ز����-

و��6'� �� ��7 -� ا��ط�.� '�'ب �,(,� �(7�7$� وا�و*ود ا��3ذ'� �ن طرف <��دو "وا�'�Cء

�(�7 8'ل أن �3ون ا����*� $�ث أن '�وت ا�د*�رة �#�B '�'� وا��� ا��وا�س وھذا ���'ر ا�$راف 

� �4د��ن *() ا���درات وا�$/����  )1("ش وا��<ورات وا�Fراض ا��

  :أ@ر �-د�ر ا�ذات �6< ا��رأة ا�����رة /� �ّن ا�زواج - 10

� و*(م ا��#س 'و�@ *�م ، إ�) أّن ��#��7د�ر ا�ذات ذھب ا��د�د �ن ا���ظر�ن -� ���ل ا�<$� ا�

 ���#�� ا��$���4� ا	���ن �ن ا��� �� أ����� و�رور���$.)2(  

 ��ن �4ل ھذا و�ن �4ل �� ذ3ر��ه ، -Xّن �7د�ر ا�ذات ا����#ض �ؤدي إ�) ��ل ا�$��ة /�8

� ، -���رأة ا�����رة -� �ن ����Fت ا��إ�) $د 3'�ر ، وإ�) *دم إ/'�ع ا���3ر �ن ا�$� �و�ؤ��

ا�$��� �3ون *ر�� �(<د�� �ن اF$داث ، $�ث أ�,� �#ّ�رھ� '/3ل �('� -� ا�زواج -� ھذه 

أ6(ب اF$��ن ، ��3 و�3ون *ر�� �(<د�� �ن ا��$�ط�ن ',� ، -� $�ن أّن ھذه ا��رأة إذا �3�ت 

�,� �/�ر '�����دة وا�#����� ا�/�<�� و�3ون �د�,� ا�7درة *() إ�/�ءX- �,ك �7د�را *���� �ذا�)���  

� وا������ ، -�7د�ر ا�ذات ا��ر�#� ���B*�84ت $���#�� وھ� أ�3ر ��7و�� ��4طرا'�ت ا����  

 154،صا���'ق /�س ا�د�ن، �#س ا��ر��  )1(

  79، ص 2010،  1*��دة د�ب *'د P �$�د ، ا	����ء و�7د�ر ا�ذات -� �ر$(� ا�ط#و�� ، دار ا�#3ر ، ط )2(
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*() ا��$�و	ت ا��د�دة وذ�ك ���� *�84ت ھذه ا��رأة ا�/�ور '��$ب وا��7'ل وا��7� وا8N'�ل 

� ،و�ّ�� ���و���ه -Xن ا��7د�ر ا�ذي ���@ ھذه ا��رأة *() ���دة �� ا�Mر�ن و'������ $��ة $�

و	����'��,� �$و ا�Mر�ن و�$و �#�,� ،و3(�� ح -� �$د�د ا���ھ��,� وأھدا-,� ،�#�,� �ؤ�ر 'و�و

� ا����*$����,� �3ون أ8، ��ار�#� �7د�رھ� �ذا�,� �3�ت X- �,ض �7د�رھ� �ذا�#��ل ���$� أّ�� إذا ا

، �� ا	����*��$��و��3 ذ3ر�� �ن �4ل ���و��ت �7د�ر ا�ذات ، -Xّن ا�#رد ا�ذي ����� '�7د�ر �ن ا�

ذا�� �ر�#� أ�3ر ���دة و'������ -,و ��و�8 ا����ح و$ب ا�Mر�ن �@ ، وإ*��',م '@ ، ��� ���*ده 

ف ا��د�دة '�7� و�#�ؤل ، أّ�� إذا �3ن �ن ا��وع ا�7(ق �6ر ا����7ر -Xّن *() ا��7رب �ن ا��وا8

� و'������ ���#ض �7د�ره �ذا�@ ، �#���ّ�� �ؤدي إ�) -/(@ -� �3و�ن -3ر�@ *ن ذا�@ �3ون �

<ورة إ���'�� *ن ذا�@ وإھ���,� و��6'� �� �/�ر '��$زن أوا���س و	 ����� '��ط�8� أو ا�7درة ، 

و*() أ�(وب رؤ�� ا�Mر�ن �@ و����(,م ��@ ، �#3ّر '@ و�� �7و�@ و�� �#�(@ ، �� �ّ�� �ؤ�ر *()

 @��  .و*() ا����ره F<د�8.@ و�,

 ، �� ا�#رد ا��7(�� وا�����$>� �$�ب *(��ء ا��#س ، -�7د�ر ا�ذات �ن ا�Fور ا��رور�

�,� ا�رأة �7'ل ا��X- �,)'7و�� �,�#�  $د��ت و�3ون أداؤھ� '�*() و'������ -Xذا �3�ت ھذه ا��رأة �$ب 

3�,� �ن �$�7ق ��ظم �� �ر�د -�(@ ، أّ�� *�د�� 	 �$ظ) '�7د�ر �� ��ّ� ، �ا����و��ت �ن ا�#����

�,� �/�ر '�	$'�ط وا���ف وا��7ص X- ، ر�ن�Mا.  

  :��#��. ا��ر&� ا�� و�� &�ن ا��#��. ا��ر&� وا -11

  :ا�� و�� /� ا��#��. ا��ر&�  - 1- 11

 ������7 ا��طرق إ�)	 ��3�  :'��,�  3ل ا�'(دان ا��ر'�� ، �3ن �

- �  ��&�% : أو

-#� ا������ ا�(�'� ��ظر إ�) ���ر �ن ا�زواج 3/�3(� ا����*�� 3'�رة ، وا�F'�ب *د�دة �,ذه 

ا�/'�ب �ر��,� إ�) �/3(� ا��3ن ، و��ذ ��وات �3�ت ا	�رة ا�(�'�� 'ّ�ن أّن ��ظم �ا�ظ�ھرة ، إذ 

 ��$�ول أن �$ّل ھذه اFز�� -� '�ت ا���.(� ،و�3ن أ���ل ا��وم �ر�د أن ��#رد ',� و�3ون ا��7(�د�

  .�,� �3ن ���7ل 
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 �  .أ�� ا��'ب ا����� -�ر�� إ�) 46ء ا��,ور وا��#�ض ���وى ا����/� -� *د�د ا��دن ا�(�'�

� ، و��,م �ن �ر��@وا�'�ض �ر�� �'ب ���ر �ن ا�زواج ��دم و�ود ا�ز'���إ�)  و�� ا��

�/�CلNل أّ�� ا�#���ت  ا��س -� ا���C�أّن ا��/�3ل ا	�8<�د�� ھ�  -�ر�ن'�$�7ق ا�ط�و$�ت وا	

  .أھم ا�F'�ب -� ���ر �ن ا�زواج 

�ر: @% �% -�  

�رى ا�د�3ور أ$�د ا���دوب ، �'�ر *(م ا	����ع '���ر3ز ا�7و�� �('$وث ا	����*�� أّن ظ�ھرة 

ا	����*�� وا������� وا���7-�� وا	�8<�د�� �� '��,� ا�'�ض ،  ا���و�� ھ� ���ج �#�*ل ا��وا�ل

 �-�����ل ا	�8<�دي ����ل أو	 -� ا�'ط��� ا��� �$ول دون $<ول ا�/�ب ا��<ري *() -ر<

  .*�ل �در *(�@ د�4 ��'�� ��3�@ �ن �$�ل ��ؤو��� ا�زواج 

�@ ���ذر *(�@ ا���ور : أز�� ا��3ن -X- 4�* د ا�/�ب�ذا وX- 3ن�� ()*. 

 .�ةا�����ز�� ا��� ���ز *ن �('��,� ا�/�ب ا�ط��ب �(#� ط-�ظ,ر -� ا�/روأ�� ا����ل ا	����*� ،-

و�'رز -� �روج ا�#��ة �(��(�م ا������ وا���ل وا$�3�3,� '��/'�ب ورؤ��,�  :ا����ل ا���7-� -

�,م ، ا�Fر ا�ذي ���(,� ��رددة -� ا	����ر، �ّ�� أد� ����ط ���(#F ()* 8دام	ى إ�) *دم ا

ا�ذي �رد�@ �ّ�� �ؤدي إ�) ���ع ا�زواج ، وظّ�ت ا�'��ت أ�,ن ���ط�ن ا�$<ول *() ا��ر�س 

 .ا�و8ت و���وز ا�#��ة �ن ا�زواج

�#/� ا	�$4ل ��<� -� ا��دن ا�3'رى ، *ودة ظ�ھرة �8ل ا��وا��د  و�ن آ��ر ا���و�� -� �<ر

  .ا�D ... وا	�,�ض ، ا�ز�� ، ا�زواج ا��ر-� 

  �و س: @%�@% -

� ا�ر��ل �6ر ا���زو��ن ا�ذ�ن �راوح أ*��رھم '�ن '��� 8د �ّرت �ن  29و  �25'�ن أّن ��

، أّ�� -� <#وف ا����ء -7د 'دا ا�Fر ���را أ�3ر �(7(ق ،  %81.1إ�)  4�1994ل *�م  71%

� ا	��ث �6ر ا���زو��ت وا��� ��راوح أ'��� إ�) $دود  24و  ��20رھن ’$�ث 8#زت ��
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79.7%  �� ا	��ث ا�4.� �ّ�,ّن '�ن . �ن ���وع ھذه ا�#.� ا���ر�'��*��� ، -7د  29و  25أّ�� 

� ا��وا�س ��,ن '��  .��وع ا	����� �,ذه ا�/ر�$� �ن ا�� C)'37.3ت 

*��� ، �,ذا *ّ'ر  29*��� ، و*�د  ا	��ث إ�)  32و��ّ�ر �ّن ا�زواج *�د ا�/'�ب إ�) $دود 

 �ا�'�ض *ن 8(7@ و���و-@ �ن ا	�����3ت ا��('�� ا��� ��3ن أن ���> *ن ھذه ا�ظواھر ا	����*�

  .ا��د�دة 

�ن ا	��#$�ل ، �3ن ا������ �م �طرح *() �#�@ اFر�8م �ؤ3د '�ّن ظ�ھرة ا���و�� �ر/$� ��ز�د 

ا�'$ث *ن ا�$(ول ا��دّ�� �(��#�ف �ن ھذه ا��/3(� ، $�ث 	 �و�د �����ت �'�در -� ھذا ا	���ه 

� *د�دة ���)� �  .��3 $<ل -� ا��زا.ر أو -� '4د *ر'�

  ا��%رات ا��ر&�� ا����دة: را&�% -

� ا���و�� -� ا	��رات ا��ر'�� ا���$دة ، إ�/�ء <�دوق �(زواج )3/�� ��ن ا�$(ول ا��(��

'رأ���ل ��.� �(�ون درھم �ن �'ر*�ت ا����ر ور��ل اF*��ل وا�Fر��ء ��7د�م ا����*دات 

�(/'�ب ا�را6ب -� ا�زواج ، ��3 أ���ت ا�7'�.ل 'دو�� ا	��رات ا��ر'�� *() �رورة ��#�ض 

�� ا�Nراف -� ا�$#4ت وا��ودة �(����7د ا��,ور و��� ����3ف ا�زواج ، وا��ذت 8رارات ا�زا��

 �)�>Fا �و-� ھذا ا�<دد 3ّFد ا�/�D �$�د *'د P ا��ط�ب 3'�ر ا�و*�ظ . ا	���4� وا��ر'�

� ا�#�وى 'وزارة اFو�8ف 'دو�� ا	��رات ا��ر'�� أّن ار�#�ع �ن ا�زواج �وا�ر.�س ا���'ق �(�

� ار�#�ع ا��,ور و*دم إدراك اM'�ء '�طورة ھذا �/3�����,� ا����م ا	�3 ��4(ّ@ � ����� �)

ا�Fر ر6م أّن اF<ل -� ا	�4م ھو ا�����ر -� 3ّل /�Y -�() اFب �واء �(/�ب أو ا�#��ة أن 

 ���*د و��ّ�ر $�) ��7رب و�,�ت ا��ظر وا���(� *ن �وا-@ ا�Fور و*دم ا��7ّ�د ''�ض ا�����7د

  .ا��� 	 أ��س �,� 

 /� ا�+و�ت : �%��%  -

�  %40ار�#� ا����� *دد ا��وا�س إ�) �$و ���3 ��ء -� ا	$<�.��ت ا�ر���� ا��� �/ر�,� ا�(�

ّ�� ا	���4� ، '$�ث �<رف ا�دو�� روا�ب Fر�دة ا�روع ا�زواج '��3و�ت -� /�� �ا	����*�

 ./,ر�� �,ن 
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 /� ا���رب ا32�< : �%د�%  -

� ا���ر�� �(زواج '�دة *() ا�ر��.ل وا������3ت ا�,��#�� 3/#ت ا	$�<�.��ت ا��� أ�ر�,� ا�(�

�ن ط('�ت ا�زواج ا��� ���� �ن ا��Cرب �(���ء وأ�3ر �ن  99أ�3ر �ن ا�واردة �ن ا��Cرب 

 ���<ف ھذه ا�ط('�ت �ر�د <�$'�,� *ر���� ���/ون ��رج ا��Cرب ، و�/�رطن /روط� ���

� أو 3ون ا����/�ب �م ��'ق �@ ا�زواج وأ6(ب <�$'�ت ا�ط('�ت �وظ#�ت ، و��,ن �ن ��ل ا��

�ر�ن �ن ا���(�م ور-�ن ا���ل Fّن ا��ؤ��� ا��� �7د�ت �,ن �/�رط أن ��زع أو ��(� 

�,'��$.  

و�دل 3ل ا�ر��.ل *() أّن <�$'�,� *() در�� �ن ا���(�م وا���7-� وا��(ق ا�طّ�ب و�ن *�.4ت 

ا�زواج وآ���ت -وق اFر'��ن ��ر�ن أ�#�,ن �(زواج 'دون /روط 3ر��� ، -���ت -� �ّن 

� أو �'��[ -�,� #$��.  

 ا�� و�� /� ا�#زا?ر : �%&�% 

 ��7د �ّرت ا��زا.ر -� ا���وات ا��Fرة '�ز�� $�ّدة ���ددة ا��وا�ب ��,� ا	�8<�د�� وا������

� ، أ-رزت ��(� �ن ا��/�3ل وا�ظواھر ا	�����#�� و*() و�@ ا��<وص وا	����*�� وا��*�

� ا���و�� '�ن -���ت '��� �(ظروف وا��را�8ل ا	����*�� -4 �<دق أّن ���� �ظ�ھرة ا���و�

�(�ون -��ة  11، إذ �#ت ا���,د ا��زا.ري إ�) و�ود �� ��7رب  )1( %61.8ا��زا.ر '(Cت 

�س وھو ر8م �ر�#� �دا '���ظر ��دد ��3ن ا��زا.ر�* �� $�ب  35.7ا�'��[  �زا.ر�����(�ون 

2009���.> إ$<�.��ت ����ر   �  .أ�ف -��ة �زا.ر�� 3ّل *�م  200، -��� �د�ل �وق ا���و�

�س ���وزت ا�ـ 11وأ/�ر ا��7ر�ر إ�) أّن ��ن ا�ـ�* � ��4�35ن ��,ن ا�ـ �5(�ون -��ة �زا.ر�

� ، �ّ�� �7(ّل '/3ل 3'�ر �ن $ظوظ,ن -� إ���د -�رس اF$4م �  .��7ّد�,ّن -� ا���ر �

� و ��4�30ن ��,ّن ����وز �ّ�,�  ��4�3ن ا�رأة دون زواج و 9-���زا.ر ا��وم ��وّ-ر *() ��

�����3ت ھذه ا�ظ�ھرة �ط�رة *() ا������ و<$�@  أ�ف -��ة �د�ل �نّ  12�- ، �  ا���و�
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ا�ّد*�رة ا��� �(ّ#ت أ�3ر �3	�$4ل ا��(�7 و�3رة اN�,�ض وا�#رار �ن ا����زل وا��/�ر أو�3ر 

  . )1( أ	ف ط#ل �6ر /ر*� ��و�� 3أ�ف أّم *�ز'� و�� �#وق  �35ن 

�,� ا��زا.ر و�و�وع ا���و�� أ<'B �ن أھم إّن � ����د ا�#��ة *���� -� ا��وا<م ا��/�3ل ا��� ���

 ���  .  �ن -��3ر�ن '(Cت ا������ وا��/روا��دن �ن '(Cت ا����4ن -��3ر ، '���� -� ا�7رى ��د *�

 �,�  :إّن 3ّل *��س �ؤّول �'ب ���رھ� -� ا�زواج ��ّدة أ�'�ب ، �ن '�

46ء ا��,ور ، �ن أھم ا�F'�ب -� ������� ، -�� �ط('@ أو���ء ا�#��ة �ن /روط ����ز�� ��3'�ت -

 .ا�D... ا����7ل و�,�ز ا��روس و�� �/��ل *(�@ ا�ذھب 

ا��زا.ري ، و3م �ن �ر�> ����� 'دون *�ل ، وإّن إّن أز�� ا�'ط��� أ<'$ت �4$ق ا�/�ب -

 ��  .���ر �@ ا���ل و��� ا���ل 	 ��د �3

- �,�إّن د�ول ا�#��ة ا������ و�$�و��,� �وا<(� درا��,� ا��(�� '$�ث إذا ا��#�ت إ�) �#�,� ��د أّ

 .�ّ��ت أ��ل ���ن *�رھ� -� ا�درا�� وا���ل 

� ا��وء ا��� �4$ق ا�#���ت ا�/ر�-�#�ت ��<� ا�������ت ��,ن Fّن �� ��7ل *ن ا������ 43م أ��

 ����Fد ا�� ��/وه <ور�,� -� �����,� ، أو $�) ا�#��ة ا��� '�ن أ�ر�,� و*�.(� أ�رى �<و�

 �  " .أ��,� وأ'�,�"����و�,� '���وء وا�7<د إذا�� /رف ا���.(

  

  

  

  

ا��زا.ري ، ر���� ����ر أ�3د��� ��<ص *(م اN����ع ا��ر'وي ، �����  <4ح �ورة ، *�د�� $��ن ، ���ر �ّن ا�زواج *�د ا�/'�ب) 1(

 ، �  . 6، ص 2013-�82012<دي �ر'�ح، ور8(
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 :ا�� و�� /� ا��#��. ا��ر&� - 2- 11

'�د �طر8�� �ظ�ھرة ا���و�� -� ا������ ا��ر'� و'�ض ا�دول -�@ ���طرق إ�) ا������ ا�Cر'� 

� 6ر'�� ، آ�ذ�ن *() �'�ل ا����ل -ر��� 3دو�.  

 ���� ا�زواج '�ن ا�#ر����ن �(��م ا����� *() ا��وا�� ،  �]$<�ءأ3ّد �7ر�ر ا���,د ا�#ر'���را�� 

 �'��� 8د ��(ت ا��#��� 3'�را ، ��3 أّن '�� �1993ن ا�ز���ت ا��� �ّ�ت *�م  %50و�3�ت ا�

� ، وإّ��� ز���ت ���(ط� أ6(',� �ر��ل �ن /��ل ا-ر���7 >��� ���� –�و�س ' �3�ت �6ر -ر

  ...و��دات -ر���  ' ا��زا.ر

� �,ودا 3'�رة ��/��� ا�/'�ب وا�/�'�ت *() ا�زواج ، $�ث ��<ص �,م ���و�'ذل ا�$3و�� ا�#ر

ا�#ر����ن �<�*دي ، و�3ن �م �#(B ھذه ا���,ودات -� إ8��ع  إ*���ت �(ط#(�ن اFول وا����� '/3ل

  . )1( '�	8'�ل *() ا�زواج

و�ن أ�'�ب ا���و�� -� ا������ ا�Cر'� و�ن أھ�,� ھو �$ّرر ا��رأة ا�Cر'�� ا��� -�(ت 

 �ا	��47ل ا���ط#� وا����وي وا���دي *ن ا�زواج وا�Fرة ، و$�ب �7ر�ر �/ر�@ ا�<$#�

 �����ن ا����ء -� -ر��� ���ن أو �و�ود �,ن ��رج �ؤ���  53، �'�ن أن " �و�و�د" ا�#ر

� ھ� و	دات ��رج ا�زواج�ن ���وع ا�و	دات ا 40ا�زواج ، و)���� )2 (.  

  

 http://www.balagh.com.womanozoiuclaHTM27kمن االنترنت  موقع )2(،  )1(
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 ����:  

� وا	����*�� ، وھو ��#����'ر ا�زواج �ن أھم ا��وا�ل ا��� ��*دت ا	���ن *() ��ظ�م $���@ ا�

 ���/3ل �ن أ/�3ل ا���84ت ا��/رو*� '�ن ا�ر�ل وا��رأة ، إذ �'�) ھذه ا�را'ط� و-�7 �(�7م ا�د�

  .ا������ وا�7وا*د ا���.دة -� 

 ، �*() ا�#رد وا������ إّ	 أّن ... �3ن ر6م 8دا�� ا�زواج ��� �$�(@ �ن -وا.د <ّ$�� ، أ��84

 �� ا��Fرة '/3ل 3'�ر -� ا������ ا��زا.ري ، $�ث أ<'B ��و�ط �#/� ظ�ھرة ا���و��#� اMو

�� 'ذ���� ����(ف ا���Cرات ا��� طرأت *() ا������ ، و����ك �وا�'@ �ن ا�زواج ��زا�د 

 ، �� ، ا	�8<�د�� ، ا���7-��*����Nا....  

 ���#�� *ّدة آ��ر و���� ا���3ت �('� ��<� *() ا��رأة ، إذ ���زق -Mو8د �ر�ب *() ھذه ا

�(�7(�ل �ن $ّدة  �$ت وط�ة ا�7(ق وا��Cوط ا��� �$�<رھ� ، و�,ذا ��ب ا	����ل ''�ض ا�$(ول

  .�� �وا�,@ ھذه ا��رأة 
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  و������ ا��ر�
�ت ���
ر ا������


	ر ��طوة أو �
�ر# � 
��� �� وأ&&�� %� �ّل 	#ث ! �� ، وھذا 	�د �إّن ����� ا��ر��ت 

  .ا&
�دام ا,دوات ا�)ز�� 	� %� ذ�ك ا��(	)ت وا��)#ظت ا���د�� 

 ��و�وع �
، و�ن �)ل )  
(د�ر ا�ذات !�د ا��رأة ا��
0ّ�رة %� &ّن ا�زواج( و�ن �)ل درا&

ا��رض ا���ل � �� و�ت ا��#5ّل ! �4 !ن طر�ق ا&
�دام ھذه ا,دوات ، و	�د !رض 


و5 � إ�7 ا86	� ! 7 ا��6��� ا��طرو#�  ، ��  :#�5 � ا��(	)ت ��ّل #

 �دى 
0;�ر ا�
�0ر %� &ّن ا�زواج ! 7 �&
وى 
(د�ر ا�ذات !�د ا��رأة ؟ -� 


�  و! �< ��ت �
=> ا��ر��ت?�:  

  :������ ا��ر�
� ا�����  - 1

ط�� 	�ن 
0ّ�ر &ّن زواج ا��رأة و
(د�ر ا�ذات 	
، �د�4 و
��ر ھذه ا��ر��� إ�7 
وّ�@ !)�� ار

4 ، و�د 
#ّ((ت ھذه 
ن ھ�ك 
0ّ�ر %� &ّن ا�زواج إAّ وا���ض 
(د�رھ �ذا� وھذا ���� أّ�< � ّ�

 �( ق وا�
و
ر وا�
4د�د ا��ر��� �@ ��8@ ا�#Aت ، و#&ب رأ��	 %Cّن ھذا را8@ إ�7 ��ورھ

��	ذ 	 4&4 ، إ�%� إ�7 إ#&
4 و#�دة 	�د ر#�ل وا�د�4 وزواج إ�و=وا��8ل وا��وف �ن 	(

درة ! 7 
0&�س أ&رة وا�(�م � وا�
��4ش وا�ر%ض �ن طرف ا��8
�@ ، ��ف A وھ� 
درك أ4�ّ

ت 	�وا8	ت ا�زو��8 �; 4 �;ل 	�� �ر��
4 �زواج %! �زداد أ��4 �ّدة !�د &��� ،4
�

ّ� أو وAدة ط�ل %� ا��= � أو !�د ا��8ران أو ا,5د�ء ، �ذ�ك 
��ش ا��رأة ا��
�0رة & 
H5رھ

 �ؤ�� �ن ��
4� دون 
#(�ق # م ا�زواج و
0&�س أ&رة ، � �ؤّ;ر �&�� %� &ّن ا�زواج 5را!

 4

(د�رھ �ذا 7 ! 	 &.  

 "% ��!�
4 ، %4و !� �� ا8

&�7 إ��< ا��رأة %� #� �
�زواج �ن 	�ن ا,ھداف ا,&&�� ا�

 ���	 (	)
8ح �&ھم %� 
#(�ق �ط�ب ا���و �&�	 >!
�و�ن ا,&رة ، إ�	 �% ��&و�طوة أ&

  .) 1(" �ؤدي ا���ل %� 
#(�(< إ�7 �وع �ن ا��(ء و!دم ا�
وا%ق 

  

  . 39، ص ا�&	ق @ � ;وم 	 ��4وب ، ��س ا��ر8 )1(
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 ��4 %رص 
#(�ق ھذا ا�4دف �ّ� ���رھ 	�وع �ن ا6!��ص أ��

وأ�م 
(ّدم ا��رأة %� ا�&ّن 

��ده ، %رMم 
Hّ�ر ���� ا��رأة %� )
8
�@ A �ر#م �ن ���ف �وا!ده و� ������4 %
وا��ظرة ا�

5د�� ، �	(7 ا�زواج 
�Aوا ��%
��8 ا�
#ّوAت ا�;(� @�
4 ا��8
ھو ا����ر ا�ذي ��4د ! 7 ��ء

 4
  .و#5ن !ر�4 و�5و	

4 ، أ	رزت ا��
=> إ;	ت ا��ر��� ا���� أي  � #
و! �< و�ن �)ل إ8راء ا��(	)ت ا���د�� و

4" أّ�< 
ن ھ�ك 
�0ر %� &ّن زواج ا��رأة � ّ� ا���ض 
(د�رھ �ذا� ، و���7 ھذا أّن "  � ّ�

 ھذه ھو و8ود ��8@ ا�#Aت 
ؤّ�د �&�
4 ، و� زاد �ن 
د!�م %ر��

(د�ر ذا �% Nوى واط


ط�� �و�� 	�ن 
(د�ر ا�ذات و
0ّ�ر &ّن ا�زواج 	
  .درا&ت أ;	
ت و8ود !)�� ار

2 -  �
  :������ ا��ر�
�ت ا��ز�

  ."��رأة ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج �ؤ;ر ا���ل ! 7 �&
وى 
(د�ر ا�ذات !�د ا" :ا��ر�
� ا�و�� -


رس ���4 � ، �م �
 �
وا
�O ذ�ك �ن �)ل ا��(	)ت 
#(ق ھذه ا��ر��� �دى �ّل ا�#Aت ا�


<  <ا�
� أ8ر��ھ �@ ا�#Aت و
ط	�ق �(�س 
(د�ر ا�ذات ، #�ث 
	ّ�ن أ�ّ و	�رMم �ن �روج ھ

5د�� �	(7 ا�زواج ھو ا���ل ا���ّل 	4ذه 
�Aوا ��!�
8Aا 4!ا��رأة � ��ل و
�&ر أو�

 ����� 4
ا���د�� وا��48ول ا��طري ا�ذي 
&�7 � و5ول إ��< وھذا � �8�ل �ن 
(د�رھ �ذا

 4
ل &�دة 	 وغ ط�و4# و��< 
#(�ق ذا�
وا�د��ل ! 7 ذ�ك  ،�ظرا ,ھ��� ا�زواج %� ا�

ت ا�& 	�� � #Aت ا���&� 	%� �و�4ن ) ا�;��� ، ا�;�;� ، ا�را	�� ، ا���&� وا�&د&�( ا86

  .�&ن ��ؤات ! 7 ا6ط)ق ، �� أ4�ّن ���رن 	���ل 


(د�ر ا�ذات ��ّ;ل ا��)�� ا�(=�� 	�ن إدراك ا��رد " أّن   Jamesا��0ن �رى ��8س  و%� ھذا


 ف ا���د�ن و	�ن أھ��� ھذا ا��8ح وا�ط�و#ت 4�% ، %Cذا ��ت در�8 ���ء
< أو �8�� �% >#

 ، أّ� إذا ��ت ��

< أو أ! C% >�� 7ّن 
(د�ره �ذا
< &��ون �ر8#< %� ��س �&
وى ط�و#�

 ����� �
  . )1(" ط�و#ت ا��رد أ! 7 �ن �&
وى �8#< %Cّن 
(د�ره �ذا
< &��ون #

  

  

 �222ود �&���� ، ��س ا��ر8@ ، ص وآ�ت � )1(
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- �

ؤ;ر ا�درا&� ! 7 �&
وى 
(د�ر ا�ذات !�د ا��رأة ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج"  : ا��ر�
� ا���� "  

 4 إAّ أ4�ّ

�وق %� درا&	 4#
درس ، و	�رMم �ن �8 �

#(ق ھذه ا��ر��� �دى ا�#�� ا�
�م 

 5ّ#
4  ������ 8دا ت ! 7 در�8 

(د�ر ذا� .  

�8 �(�س 
(د�ر ا�ذات ، �	دو أّن � زواج و�@ �ص %� ��&�� ا��رأة �
و�ن �)ل ا��(	)ت و�


 ف ��د�ن ا�#�ة ا,�رى ��درا&� وا��روج  ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج�� �% 4#، %رMم �8

4
 =
@ 	دفء و#�ن !�

  � ��ل ، �	(7 !دم ا�زواج %� &ّن 
رMب أن 
�ون %�< زو�8 وأّ�

 4

&�ء �
(د�رھ �ذا �
 .ا��H5رة ھو ا�;Hرة وا��(ط� ا�&وداء ا�

  


وى 
(د�ر ا�ذات !�د ا��رأة ا��
�0رة %� &ّن "  :ا��ر�
� ا������  -&� 7 ! @�

ؤ;ر �ظرة ا��8

  " .ا�زواج

��� ھذه ا��ر��� ا!
�د� ! 7 أ�وال ا#Aت �ن �)ل ا��(	)ت ، #�ث 
	�ن �� أّن �ظرة ���


ؤ;ر 	��5 �	�رة ! 7 
(د�ر ا�ذات و��&�� ا�� @�
أ	دت إذ  رأة ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج ،ا��8


4زاء وا�&�ر�� &Aر%�4ن ��ظرة ا   .ا�#Aت � 4ّ

  .و�8د 	ذ�ك أّن ھذه ا��ر��� �د 
#ّ((ت �@ ��8@ ا�#Aت 

  

  

  

  

  

  

  




	دسا���� ا�                                                     ��
�    و��	��� ا�����	تا���	��  
 

122 

 

  :ا����
ق ��� ا������  -

 �� 
وا��
�ّددة ا�
� أ8ر�ت �@ ا�#Aت و�ذا 
ط	�ق �(�س 
(د�ر ا�ذات �ن �)ل ا��(	)ت ا���


0ّ�د �� أّن 
�0ر &ّن ا�زواج !�د � 
و5 � إ��4 �
�روز�	رغ ، و	�د ����� ا��ر��ت وا��
=> ا�


زوج إAّ وا���ض 
4 ، أي أّ�< � ّ� ار
�@ &ّن ا��رأة و�م 

(د�رھ �ذا 7 ! ا��رأة �ؤ;ر & 	

� 
(د�رھ 4
  .ذا

و�ن �)ل ��8@ ا�#Aت �ظ4ر أّن ا�4دف ا,&&� ا�ذي 
&�7 ا��رأة �
#(�(< ھو ا�زواج و!دم 

4 وا�ذي �ظ4ر 8 � �ن 
�5�� 7 ! ّ� ����س & 	� ، 4

#(�(< �ؤدي إ�7 ا���ض %� 
(د�ر ذا

�� �8�
�( ق وا�
و
ر وا�
4د�د ��	 
���< �ن 5راع ��&� را8@ إ�7 ��ورھ دم 
(	ل �)ل �

4 %� ا�زواج 
	Mح !ن را�و���� ا�
� ھ� ! �4 ، إ�%� إ�7 ا��8ل وا��وف �ن ا5%6

 @�
�ر%ض �ن طرف ا��8	 4&  .وإ#&

 4 و�رو48� �
�	�ت ، %	�رMم �ن 	 �;�
5ر %(ط ! 7 ا��رأة ا���س ا��)
 A �8�
وھذه ا��

!�
8Aا 4!�5#� ا��8دة و
�&ر أو�	 4�
�
�� ذ�ك � ��ل و�
 5د�� ، إAّ أ4�ّ
�Aوا ��

 ه �ن �)ل ا�#Aت ، و�و ر	ط� ذ�ك 	�درا&ت ا�&	(� و	��&�� ا���ور 	��(ص ، وھذا �

د ا���&� �
(د�ر ا�ذات ، و���� 	ذ�ك م8ء %� ا��ظري %Cّ�< ر	� �ر
	ط 	�د�	R�         إدرا�4

 )

� ق ا�ر�7 !ن ا�ذات ، ا�
�ّ�ف ، ا�5ورة ا�� 
�ّو�4 !ن ��&4 ، ا�;(� 	���س و� �

 ��!�
8Aا   ) .	0دوارھ

4 رّ	� ھو �ن أّدى 	4 إ�7 ظ4ور 
و
ر و� ق � 8ھ 4
%�دم 
(د�رھ �4ذه ا,	�د ا���س و

 ��!�
8Aا 4
  .�5#و	�ن 	
�ّ�ف &ّ�ء أّ;ر ! 7 #�

4 ، و���� 	ذ�ك  �� أّ�< ���Aن أن ��4ل و8ود !وا�ل أ�رى 
ؤ;ر ! 7 �&
وى

(د�ر ا��رأة �ذا

����ه ھذه ا��رأة �ن �ظرات ھ)ّ 

 !�� و��
8Aوا�ل ا�ا�  ت & 	�� �ن طرف �#�ط4���)
و

 ��& A س�4 	��4وم ا��
�دو��� " ا�	�رة " ��	 4

(ّدر ذا 4 �8�  �� ق �د�4 ��ورا & 	�� ،

4 �ر%ض 
�0ر ��
  .زوا48 وا�A#طط ، ذ�ك ,ّن �8
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 ف �
 ��4 ,ّن �ّل #����
����� ا���
رة وA ���ن 	 �5
	(7 �#دودة و� <=
�Mر أّن ھذه ا��

4 ا���&�� 
�!�� و#�
8Aا   .!ن ا,�رى و%ق ظرو4%

 � �
ج ��
  :و�ن �)ل � &	ق ���ن ا&

1 - 4� 4
ن ھ�ك 
�0ر %� &ّن زواج ا��رأة إAّ وا���ض 
(د�رھ �ذا� و�ت � ّ�# �


�و�ض ذ�ك 	�درا&� أو ا��روج إ�7 ا���ل . 

أّن ا���ض �&
وى 
(د�ر ا�ذات �دى ا��رأة ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج ��ود إ�7 �ظرة  - 2

4�% ا,ھل ، ا,�رب وا��8ران  �	 ���� .ا?�ر�ن ا�4

8@ إ�7 رار	� إAّ أّ�<  #�� وا#دةأّن �&
وى 
(د�ر ا�ذات ا��
وّ&ط رMم أّ�< و8د !�د  - 3

�دة &�4
زھ 5د�(�
4 و�ذا ا���

	رة �ن ا�(درات ا��� �	&�	 ّ���� ا�
� &�#ت 	0ن 

4

و&ط ��ون 
(د�رھ �ذا� . 

  

 ا!
�دت ! 7 &ّت #Aت ، �
4 ,ّن درا&����

ط�@ &� Aو ��	7 �&)	
 �;#	 <=
و! �< %�

 4 ����ض و 5/6#�ث و8د�
4 2/6
(د�رھ �ذا

و&ط 
(د�رھ �ذا� .  
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�ت وا��را��ت  -�  :�و

و�ت �و�وع 
(د�ر ا�ذات !�د ا��رأة ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج 	�طر�(� -�
 �
إّن � ّ� ا�درا&ت ا�


ر�� ا��)�	 �� O�&
4 ا��و�وع �م 	 �8�! �

=> ا�درا&ت ا�&	(� ، 	ل وا�
5رت ا��	 <=

!� وا�د��� ��4 �ن 	ذ�ك ا�8�ب ا���&� وا�#�ة ا�درا&ت �و�وع ا���و&� ! 7 ا�8�ب �
8Aا

 @�
�در�8 ا,و�7 �	ل ا��8	 4&�
ا���&�� � �رأة ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج ، ��5 وأّن ا�ظھرة 

م 	�و�وع 
�0ر &ّن زواج ا��رأة وا�
�(�ب %�< 	��5وص �
�ذ�ك �و8ّ< أ�ظر ا�	#;�ن إ�7 اAھ

  . �ن ا�8�ب ا���&� ا��)=(�

ا&
�دام أ&��ب ا�
و�8< وا6ر�د �دى ا��&ء ا��
�0رات %� &ّن ا�زواج ، أو 	�ء �ط� !)��8 -

 ��&�� ) ��!8) %رد�� أو �8#�8ت ا���&�� �4ّن �� إ�7 ا,�ن %� 8ّو ��&� �)=م �6	ع ا�#

وا�
و8ّ< �#و & وك %ّ�ل و�(	ول ، �@ و�@ 	را�> إر�د�� 
�ّ���� ��وا�48 ا��Hوط وا,ز�ت 

  .و
در�	4ّن ! 7 
	ّ�� طرق ا��(و�� ا��ّ��� %� �وا�48 ا��Hوط 

4 ا��رأة ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج �ط	��� -���
 �
م 		�ض ا��
Hّ�رات ا,&ر�� ا��

رح اAھ)�

ا,&رة ، ط	��� ا��)�� 	�ن ا��رأة ا��
�0رة %� &ّن ا�زواج وأ4�ّ ، أ	�4 ، ا�
وا5ل 	�ن أ%راد 

 ، 4
  .ا�S .. أ�وا
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  :� ــــــــا�����

 ھذه 	4دف ��ر%� و%#ص ا��)�� 	�ن 
�0ر &ن ا�زواج !�د ا��رأة و�دى 
0;�ر �(د �
8ءت درا&

ف إ�
 ھذا � 	�� �;#	 �
4 ،و�0
و�ت 
�0ر &ن ذ�ك ! 7 
(د�رھ �ذا�
 �
�7 ا�	#وث ا�&	(� ا�

ا�زواج ، و�(د ا�ط (� %� ذ�ك �ن %�رة أ&&�� و48ت ا���ل ا�	#;� ��ذ ا�	دا�� و
��د ھذه ا���رة 

ن ھ�ك 
�0ر %� &ّن زواج � %� أّ�< 
و8د !)�� !�&�� 	�ن ھذ�ن ا��
Hّ�ر�ن ، أي أّ�< � ّ�

 4
  .ا��رأة إAّ وا���ض 
(د�رھ �ذا


رك ��ظ�4 %�  إنّ �
و�ت 
�0ر &ن ا�زواج !�د ا��رأة �
 �
��8و!� ا�	#وث وا�درا&ت ا�


�;ل %� ا�
� �م ، ا���ل ، M)ء ا��4ور ، !دا
 �
��د ا�	#ث !ن أ&	ب ا�ظھرة وا�)
ت و


�Hر �ظرة �ّل �ب إ�7 ا�زواج وأھدا%< و�(��&< ، و��ّل أ	رزھ ھو �(�س ا�&ّن  ، @�
ا��8

ّد أھّم �ؤ�ر �
#د�د ظھرة ا���و&� ، وا�ذي !رف 
��Hرا %� !� �� ا�زواج ��5 �دى ا�ذي ��

  .ا��رأة 


	�ن ���� ھذه ا�ظھرة إAّ أّن ��ظم ا�	#وث 
رّ�ز ! 7 ا�8�ب  �
ت ا��=5#Aم اMن ر��

4 ��4 �ن 	ذ�ك ا�8�ب ا���&� �!�
8Aا�&ّن ا�زواج   ��0رة %
   .� �رأة ا��

4 إ����� و�ن ھذه ا��
���
 �
ؤAت ا�&
ت � 	 ��دا�� � 	#ث !ن إ8�
�ط (ت ا
48ت درا&

4 إ�ط)� �ن ����84 
ّم ! 7 
ا�درا&� و����8 ا��و�وع �ن 8وا�	< ا��ظر�� و
# �ل ��ّو�

 �=
#د�د أدوات وأ&��ب ����8 ا��و�وع ��دا�� وا5# 4&  .أ&

5 <=

و5 � �ن �)ل ا�درا&� 
و5 � إ�7 � 
و���ه ، و&�
و�ف !�د أھم � 8ه �
رت %� ا

  :إ��< �ن �
=> وھ� 

ط�� &�	� 	�ن -	

�0ر &ن زواج ا��رأة و
(د�ر ا�ذات ، و
و�O ھذه ا��
��8 أ�< و8ود !)�� ار

4 ، ,ّن ا��رأة ا��
�0رة %� &ن 

زوج � ّ� ا���ض 
(د�رھ �ذا

(ّد�ت ا��رأة %� ا�ّ&ن و�م  �ّ �

ّ� ، %Cذا �ّن ا& 4 %� ا���ر أو ا,�ل ��4� ;�� �
ء ا� وا&��	 رن ��&4)
 � 	�M زواج�

 4
��(ص وا�
��4ش و!دم ا���ءة، ھذا � �( ّل �ن 
(د�رھ �ذا	 
زو8ت %Cّن ذ�ك &���رھ�.  
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 درا
� ا�	��� ا�و��

  :ا�و��� �����ت ا� - 1

  س –ب  :ا�
م 

  ��� 35 :ا�
ّن 

  ا�را�
� أ����  :ا��
�وى ا������� 

  ��و�ط :ا��
�وى ا������ 

 ���  ) .����� �����ت ( � �
�ل  :ا��

  )إ��ث  03+ ذ�ور  03(  06 : دد ا��وة 

  ا������  :ر��� ا�	��� 

��ج :�"ر ا�!��� �  

  06 :ا��"��#ت  دد 

  .��ت ا�����  :�'�ن إ%راء ا��"��#ت 

  :ا�
����)�� ا����� ��	���  -2

��(� ، )'�رة ا�&��� ، ذات �%رة ��#�ء ،  ���ن �����ن ���� : ا��'ل ا��ور(و�و%� �.  

  ) .دا��� ا�(ّون ( �,�س ���ط� و�ظ�*� : ا�ّ���س 

  .�4ر ��ّ%ط أ4(ب ا��&��,ت،1*�ف �&ّد�� ا�رأس، ��#�ء �2 رات�%
 ا�(ّون ��1(ّ(0 %
رھ� ���:ا���ر 

��دي و��5 وا#�� و�
ّ�را  ن �
���ة �*��� ، �ظ5ر أ����� ر)ر)� ود�و � �2 : �#�- ا�و%, 

0 ��و ا8رض �  . ����5 ، �ظرا��5 أ����� ���%رة وأ����� أ1رى ��

���� وا)�ر�ت إ�راء �&��,ت �
�5 : ا��.�ل ��� ���  .ا�'(ت ا���
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  :%دول 
�ر ا��"��#ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  د)�&� 30  2014-03-10  ا��&��(� ا8و�:

ر�ف ا����� ��%رو-������ �5�  .ع ا�درا�� وأھ��� إدرا

  .�و#�= دور ا18'�>� ا��*���� و��ب �&��5 أ��ر-

���س ا����� ���را�� ا��*��� ���ب �&��5 أ��ر -  د)�&� 30  2014-03-18  ا��&��(� ا������� .  

  د)�&� 30  2014-03-24  ا��&��(� ا������
���� �� ا�8ر�� وا< �5 (:  ,)�� ا��
ّرف-.  

- �5�  .ا��
ّرف  (: ��ب �@1ر �ّن زوا

�
  .ا��
ّرف  (: �� �
��0 ا�زواج ������� �(���� -  د)�&� 40  2014-03-30  ا��&��(� ا�را�

  .إ�راء �&��س �&د�ر ا�ذات -  د)�&� 45  2014-04-04  ا��&��(� ا�����1

  د)�&� 30  2014-04-07  ا��&��(� ا���د��
  .ا��
ّرف  (: �'ّورھ� ����&�(�5 -

- ����  .ا<ط�>��ن  (: ا����� ، ا�ّد م ا��*�� �(
 

  :ا��"��#ت  ن  ���ص -4

 ّدة �رات ، ���5�ّ ا%�رطت " أ�� �� ذا��� " �&و��5  إ�راء �&��,ت �
���5ن رّد 2
(�5 )وّ�� �2 )�ول 

 ، �5� ������ و��د�ت ا دم %رح 28راد أ�ر��5 ا���ب ا��&�&� وراء ز��ر��5 ، �5�8 �رى ذ�ك ��ر�

�� ����   �5 و������5 �2 ا�8رة ، ھوا����5 و��ف �&#� أو)�ت 2را4 ،  ن و#
���5 وظرو�52 ا�

  .��ذ 'Dرھ� �*#ل ا�
ز�� و�%�ھدة ا���(�,ت أ0�ّ )��ت��� ،  )وذ�ك �2 ا�طرز وا���1ط� ( 

�5�ّ8 � ���ول ا��د1ّ ا� ,)��5   ن أ�#� ��ّد�ت E����ّ�دة �E ا�����
(5م 5م ا��1'� ل �2 �� ��ّ� 

�� �ط(�وھ� ��� �د�رھ� �5م ��Dو�� وأ" ���و��5��ء �� �5�ّF2 �(�� ط(�وا ���5 2
ل %��� ذا F2 "ي 

أ�� "  :ى ��5 أّي �د�ل ، و�2 ھذا �&ول إّ� أّن ا��ز G �2 ا�8ر ھو وا�دھ� ا�ذي � �ر�ذ�ر ،ذ�ك دون 

�&ول ھذا و�2 ��ر��5 �وع �ن و���ت  ،" 5م �زم ھو�� ���� ����وا  و���ن 'Dري وا�� را2د�

��ّدة �E و�ود ر)ر)� �2  ����5 �ظرا��5 ���ت ���%رة و��(��ت و�@�5�ّ �ر4ب �2 ا����ء طE �2 اا��&

، �
  . ���1*#�  (: ر�����5 �ّرة أ1رى �د��5 �*�و���ن �ر�*
�ن أ�������رة 'و��5 ��1*#� و��&ط

و��ظت %ّدة �و�رھ�  �د�� ط(�ت ���5 %رح ��ب ��و��5 �����ت ،  �دھ� '��ت )(�, ، ���دأ 

 �ر�(� ا�را�
� ���ت �(��ذة ��2د�� 2
�(وم �5�2 �*��5 ،����د�ث  ن ط*و���5 �@��2ر ���(�(� 

 �5�ّ)
��ن �
ّ�*�5 و�#ر��5 أ����� ، �ّم ��5ّدت ���ّ�ل وا�د��5 ��ؤو���  ا�ذيأ���� ���ت ��ره �
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و)د �ر ر ت  (: أ%�Dل ا���زل  .ذ�ك ��5�ّ8 أدرى ��'(���5 و�� ��ن  (���5 إ�&�ءھ� �����زل 

 �� �2 دار�� �(� ��&: 1ّدا أ�� �� ���ش �
رف: " �&و��5 ا��و��� و1د�� أ2راد أ�ر��5 ��: �و��5 ھذا 

  " . ��ت �ّزاف و'�ت �(� ��  �د�ش ���&�ل 

أ���ء �د���5  ن أ�ر��5 ���ت ��دو ھ�د>� ، ��ن  �د�� ��و�ت �
ر�2  ,)��5 ��8)�رب وا���ران 

ا����� �ذ�رو��5 ، ھذا 5�ّ8م ��ب " �1ط��� و�1ط�5م : " ار�*
ت ��رة 'و��5 وزادت �ّدة )�>(� 

�5 �
��س �&و��5 ����أ�� 1طرات �� ��و�ش  (: ا�زواج ، �ّ'= ھو�� ا�(ّ� �1(وك ���1 " دو�� �

  " .0�2 ، و�ون �'�ب ��زوج �طّ,ب ، ا��5ّم را�ل 

  .�E ا��(*�ز أو ا<ذا �إ�ّ �دھ� �� را���5 وب �ن ا�#�وف وا�1روج �ن ا���زل �&ول أ�5�ّ ��5ر ���

�ول�ظر��5  و ن  0��

ط� إ����ت و�ر�ط�5 �@�داث �
ض " س"ا����� ���ت ، ��5 ا�زواج و�� ��

K ره��
 �'ف ا�ّد�ن إ�ّ 0�ّ8 �5ّم ا���(�,ت ا��ر��� ، ��� 'ّر�ت �@ّن ا�زواج %�ء �&ّدس ، و�م �

  " .دارھ� ، ��ذ�وا  (�ك �, )��و �ك �ن �4ر ھ�ذ ا��,م  ا��راة " و)��ت 

أ�5�ّ أ�����  �د�� �رى أط*�� '�Dرا ����: �و ���وا  )��ت ا�8و�� و�� �
��0 ��5 ���5  نو�ّ�� �@

ذ�ك أّن أ���5 �زداد %ّدة  �د ��ت و��Dر ��5ن وأ����� ��رھ5ن وا �ر2ت أ�5�ّ ���د ا���زو،أ���ءھ� 

  .��قطا�48ل ��: ���ت �%��5ن �&و��5 أ�0 5�2ّن �ن � ���ن ���2ت �'Dرھ� �ّ�� و��� �5 �زواج 

(م ���ق �(���� أ�5�ّ #1
ت 8ّي �&��س �Rosenberg  ،2&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ � �������

0 ، ��ّ*زت ��Nر و���ت �&رأ �ّل  ��رة �'وت )��ن )�ل ، ��ن �
د %رح ��5 �
(���0 و�� أّ�س 8

  .���وع و��ّدد ا<���� ��ر � 

�'ّورھ� ����&�(�5 ، 2&��ت أ�5�ّ ��1ف �ن ا��*��ر �2 ا����&�ل 8ّن ذ�ك �وّ�رھ� و��ّ�ب ��5  و ن


ض ا��زن وا���>�ب ، و��ن 1و�52 وا#�� �ن 1,ل �ظر��5 ا��
�دة و'���5 ا����ر �.  

��1��5 �ن أ�2 و)د� �� E� ن أ راض ظ�ھرة� �����ر �ول 1و�52 ��و�ت ا������ ر�ط �� �
���0 ا�

إ)�� �5 �@ن ��5م �F)��� ا�
,)�ت ا����� �� و��و�ت � ��ظرة ا1Oر�ن �و��5 ،واھ����5ا����&�ل  �ن

 ����وأن �
�ل  (: �&و��  ,)�� �5��1Oر�ن وأ�ّ ��5م ���را ��@1ر �ّن زوا��5 ، 8ّن ذ�ك ��Dّ�ر 

 �5��
��و�� �ن 1,ل  ��رات ا�&�ول وا�ر#� و�ذا . �ن و#� ����ا��@��د �5ّز ا�رأس و)د أ�دت ا�

  .�رارا 
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  :�	��ل ا��"��#ت  -5

و��� ��ون �ر�(� ا���(�ل  �(�� و (��� �و'ل إ�: ���>G ��ط&�� ، ����1 �ن ا�*و#: ا8د��� ، 

  :��ن  (��� ��(�ط ا�#وء  (��5 �ن �وا�ب  ّدة 

  :ھ�دام ا�	��� و�ظ�رھ� ا���ر%�  -1- 5

�ظرا ����واھ� ا��
�%� ا���و�ط ، وا����� ��5م �ن ا���ط&� أّن �,�س ا����� ���ط� ، وھذا 

 (: ا����� ا��*��� ��5 ، %
رھ� �4ر ا���%ط  ���8وان ا�ّدا��� ��� أّن �����5 ���(� ، وھذا )د �دلّ 

أ�#�  (:  دم اھ�����5 ��ظ5رھ� أ��م ا1Oر�ن ، وھذا )د �*ّ�ر ���� ا��>�ب وا�1*�ض  )د �دلّ 

  .رة ذ�ك �2 �&د�ر ا�ذات ، و��س ���#رو

�ر�� ���  �������� ، �E  دم رE2 ا�رأس ���را ، و����5 ��دو �2 �� ��%�� ��������E ا�

�ر���1 ، وھذا ���ن �*��ره ��
ب �*�� وإرھ�ق و�,��5 )د �ؤّ�د ذ�ك ، 2&د 'ّر�ت �2  ّدة 

 �5��
  .�&��,ت أ�5�ّ ��
�� �ن و#


��ت ا�	���  -2- 5:  

� ���م �����>�ب وا��@س ، ��� ��دو  (��5 �و��ت �ن ا�&�وط ا����ب ا��&��,ت ���ت �,�= �2 أ4(

ن و���ء 1,ل وا��@م �
د ا���دث  ن أ%��ء ��
(ّق �و#
���5 ا��
�%� ، وھذا �� أظ5ر�0 �ن �ز

�
و�ذا  ,)��5 �����ران   ّ�� �
��0 ا�زواج ������� ��5��ن ���و�� �
ر���2  ا��&��(� ا�را�

 (: ا����� ط��E ا��زن وا��%�ؤم ، ���2را �� �*ّ#ل ا�
ز�� و�%�ھدة ��� �D(ب ،  وا8)�رب

 �� ����  .ا��(*�ز  (: ا��1,ط ��1Oر�ن ، وھ� ��� ��دو �4ر ا�د����� و�4ر ا

  :ا���3 وا��.�ل  -3- 5

 Gم �2 �ز���� ����  و�(�ز�� �� ���رھ� ����� �����ت��ن ا�(��Dن ا�
���� وا�*'�: أ4(ب 1ط�ب ا�

ا��(*�ز ، �� �ز�د �ن �&��5�2 ا�(Dّو�� ، و���ت ���(م �(�D وا#�� و�*5و�� ، أّ�� إ�&� �5  ��%�ھدة

 �����و��ن ا��'�ل �E ا����� �5,  .ا�(Dّوي 52و �ط�ء و'و��5 ��1*ض ���وع ، �ر�*E أ
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�5 ����  (:  ,)� ����د�� ، و�ن �,�� �ط&�5 و دم و�ود أّي �
�&�ت أ���ء ا��&��,ت ، �ؤّ�د أ�ّ 

  .�در�� �(ز��ن وا����ن و� �
��� أي ا#طرا��ت �1'� ����'�ل �E ا1Oر 

  :ا����ط ا�	ّس 	ر'�  -4- 5

د1ل ا�ذي �,�ظ أّن �ر��ت ا�8دي وا���د ��*� ل �E �وع ا��ؤال أو ا�� �ن 1,ل ا��&��,ت ،

�ّدة ا��&��(� ��ث �وّظف �د��5 وذ�ك ��&ر أ'��E �د��5 �&ر��� طوال ��ون �'دد ا��د�ث 0�2 ،

)Tique  ( � �5�ّّ�رھ� ��ّدة )'�رة ر4م أD� ل�ّددة ��(وس � ��
، ��� أ�5�ّ � ���ت �2 و#


��دة  رّ��� �5�8 1�و�� و�4رھذا وأ��5 ���ر �ن ط@ط@ة رأ��5 ،.�%�و �ن أّي أ�راض  #و�� �

�(و��5 أ���ء ا��&��(� �2�(س، (: ا��د��ج �E ا1Oر ��
  .����وب �E رE2 ا�رأس �2 ا����ء أّ�� و#

  :ا����ط ا��"��  -5- 5

�ن 1,ل ا��وا'ل �E ا����� ، ���ن ا�&ول أ�E���� �5 �&درة �ر��ز وا����ه وا#�� ، و�ظ5ر ذ�ك 

�ن 1,ل �,�ظ� إ�دا ���5 ا��� �ظ5ر ���2 ���زه �ن أ �ل ا���1ط� وا�طرز ، ��� أ�5�ّ ���(ك 


ض ا��8�� ذ��ء �&�و�� ، ود��ل ذ�ك �5ّر��5 � :)  �����>(� �1'� �2 ا��&��,ت ا8و�: �ن ا<

ذ�ك �ذّ�رھ� ��را�ل طر�&� إ�: ���ب ذ�ك E���� �52 �&درة ھ�>(� �2 ا��*ظ و�1ر د��ل  (: 

Shultz  �)1طوا��5 ا�طو��دة �2 ا���ر�1ء �  .وا��� �م أذ�رھ� ��5 �وى �رة وا

��دا ا�ز��ن وا����ن ، ��� �درك ا��وا#�E و�ن 1,ل ���E ا��&��,ت ، �ظ5ر أّن ا����� �درك 

ا��ّ���� ������� ��5 ، و�4رھ� �ن �وا#�E  ��� �ذ�ك ، وھ� �����5 ��� �دور �و��5 �ن �,م 

وأ%�1ص ، وھ� )�درة  (: ا��
ّرف  (: ا1Oر�ن ، ا�����ز ���5م ، و������� ��س ��5 ا#طراب 

 ������� �&وة ذا�ر�0�F2 �5 � ���ن ��د�د ذ�ك أّ��.�2 ��د�د ھو���5 ا�ذا��� أو ھو�� ا1Oر�ن 

�رد �#
� �&��,ت ، ��ن ���رد �,�ظ� �رد�دھ� ��*س ا8�داث ا���#�� و��*س ا��ر��ب ��

  .��دو أّن ذا�ر��5 )و�� و)در��5  (: ا��ر��ع ا�ذ�ر��ت ا���#�� ���رة 

  :�	�وى ا��5'�ر  -6- 5

ا��ط� ت � �� �و� ھذه ا���(�,ت ��� �&ول��2'ب �ّل �*��رھ�  (: ا�ھ���م �@�داث ا���(�,ت 

  . �>(�  سو�@�� ج �زال �د��5 ر4�� )و�� �2 ا�زواا�'�ر  (: �
�%�5 ا�رو���� ��ذ ا�'Dر ،�



��ض ا������ درا�� ا���ت و         ا�
	� ا�����                                                       
 

  80   

 

و����ت رّ�� رارا��5 ����ت اOن �
�ش ���ة أ1رى ، 0 �و �م ��د1ل وا�دھ� �2 ا��1ذ )وھ� �رى أ�ّ 

و������� ���ن ا�&ول أ�0 �راودھ� أ��2ر ا�%
ور ���ذ�ب �و��5 �م . ��ت �(�ء ��8ط*�ل ��� �&ول 

  .�*رض ذا��5 �2 �'ر���5 �&�ول �ن �1ط��5 

  .��� �راودھ� أ��2ر ا�%
ور ����&ص �52 �ر2ض �وا��5 ا1Oر�ن �5�8  ��س ��: ��5�ّ ھذا 

  :ا��زاج وا���ط�5  -7- 5

�ل ���ل إ�: ا�
ز�� وا��طواء  ا����� ����ز��  ن �&و)�5 ا�
�ط*�� ، و� ��
: �*رض ذا���5�دو 

  " .�ون �'�ب �&
د و�دي ���E �(ظ5رة و�ّ ��*رج �(��(�,ت" وذ�ك �&و��5 


� �2 ���5 أ�5�ّ �4ر ا�د����� ،�5�8 �ر2ض ا��د��ج �E ا1Oر�ن ، ورّ��� �*�ر ذ�ك طر�&� ��و)

�52 ، �5��)�دو �2 و#
�� ��D(&� ، ھذا �5�8 دو�� ��
ز��  ن ا1Oر�ن ، و�&ول أ�5�ّ �ر4ب �� 

دو�� �2 ا��طواء و� ��5�ّ5 ��و�ن أي  ,)�ت �1رج ا���زل ، وھذا �ظرا ��� ��
رض �0 �ن 

  . ھ��%���ظرات 

ل أ��5 و�5�8 �ر2ض ا�����ع ��ن �
��رھم 4ر��ء ر4م أ5�ّم �ن أ)�رب و��ران ، 0�F2 ���ن ا�&و

�4ر ����*� ��D� Eرات ا�وا)E وآ�����5 ا�د�2 �� ، و��� �ظ5ر �5�ّF2 ���ّ�ز �@�� #
�ف و�5ّدد طوال 

ا�و)ت ، �2ن 1,ل ا����� ���و#= و�ود  واطف ا��>���� ����ل �2 ا�*
��ت  ��&� �
ّ�ر  ن 


��ت ا������ ا��@س وا��R�� وا�1وف �ن ا����&�ل ورّ��� ا�1*�ض �2 �&د�ر ا�ذات ، وھ��ك ا*�

����ل �2 ا�8ل ، ����5 �ر��ط� ا�و�ود 2&ط إذا �زو�ت و1ر�ت �ن ا�رو��ن ا�ذي �
�%0 ، و)د 

  .��1*� ھذه ا������� إ�: أز�� '
�� )د �ؤدي ��5 إ�: ا��>�ب ��ّد 

  :ا�	��� ا�.	�� -8- 5

����5 ، ��� أ�5�ّ �
��� �ن ا��ز���  (:  ����
��� ا����� �ن 2&دان ا�%��5 وھذا �� )د �*ّ�ر ��

�ّ�د �����5 ا��*���  ���وى ا��د�ن ، ���)ط ا�%
ر وھ� رّ��� أ�را#� ���و�و����� �.  
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  :ا���ر�8 ا��5
� وا�%��� � ��	�ة -9- 5

 ������ج �����Dم ، و�ط أ�رة ��ّو�� ، �& ��� 35أ��: ��(S �ن ا�
�ر ) ب- س( ا���م �2 �(د�� 

          ��&� د �ن أب وأّم و�ت إ1وة ، ���ل ا��ر�ب ا����ث ، ����� ��د�� �&�و�� ، إذ أّن ا�وا�د

  .وأ2راد ا�
�>(� ���د�و��5 ا�����5م وا��ّب وھذا د��ل  (: ا��&�ل �ن طرف ا�8رة ) ���  63( 

�راه ا����� ھو ا#طراب ا�
,)� ��ن ا�وا�د�ن ، و�&ول أّن ا���ب �4ر أّن ا��%�ل ا�و��د ��� 

��� 1%�ن و�ز)� " دو�� ��ن �ر�E �ون أ���5 �
��� �ن ار�*�ع #Dط ا�ّدم ، و�D#ب ��ر � 

  " . (: ّ�� �ّزاف ، %� 1طرات  (: �ّ�� �� ��ن وا�و 

  : #!� ا�	��� دا�ل ا���ت -

�ر��5 ، إّ� أّن وا�دھ� �م �*5م أ��5 أ'��ت ���رة �2 'ّر�ت أ��5  (:  ,)� �ّ�دة �E أ2راد أ

ا��ّن وأ�5�ّ �ر4ب �2 أن ��زوج وِ�ّ�س  �>(� �1'� ��5 ، و)د �&ّدم إ���5 أ��ر �ن �,ث 1ّط�ب 

���ودھ�  ,)�E� �5 إ1و��5 �ّ�دة ، ، ��� أّن ��
5م �8��ب � �راھ� ذات )��� و)د ر2#5م 

  . أ5�ّم � ���&دو��5ا��طواء إّ�  ا��ب وا��*�ھم ، ور4م ��(�5 إ�:

  :ا��#!�ت ا�%��� �� -

  .� �&�م أي  ,)�ت 'دا)� و� �رى ذ�ك �5ّ�� �2 �����5 : ا��#!� �9 ا�.د!�ء -

�دودة ، �52 � �*#ل ا�1روج إ� إ�: أ���ن ��دودة ، : ا��#!� �9 ا�%�ران وا�!�رب -� �(, 

)*�  .� 8ّن ذ�ك �%
رھ� ����زن �دل ا�*رح ��� أ�5�ّ �ر2ض أي د وة  رس أو 

  

و دم إ)����5 �
,)�ت 'دا)� ، )د ��ون ���� �2 �
ّ&د �����5 ا��*��� ، �52 �&#� �
ظم أو)�ت 


(�5 �*ّ�ر دو�� �2 �(�����5 ، ا�8ر ا�ذي �#
ف واز �5 ا��*�� ، و)د �2را�54 و�دھ� �ّ�� )د �

�را� ����� G��1Oر�ن ، و�و %D(ت أو)�ت 2را�54 ��زول و��و��5 وأوھ���5 �و ر�ط��5  ,)� 

  .�*�دة
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 : Rosenberg  رض ���)= �"��س �"د�ر ا�ذات �روز��رغ -6

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ر!م ا����رة

  02  01  02  02  02  02  03  02  01  01  در%� ا��"��م

  18  ا��%�وع

  

  :�.��ف ���)= ا��"��س  -


�وى �"د�ر ا�ذات  ا�5)��  

  �&د�ر ذات ��1*ض �ّدا  25أ)ل �ن 

  

  :ا�����ق  -


د ��(�ل ا��(م ، �و'(�� إ�: ���>G أّ�دت �� ��ء �2 ا��&��,ت ، ��ث )ّدرت در�� �&د�رھ� �

أي ���وى �&د�ر ا�ذات ��1*ض �دا ،  25در�� 2&ط ، وھ� ����� إ�: 2>� أ)ل �ن  �18ذا��5 


��رات ا��(��� ا�������5 ����  .)ّدرت �@ر�E  ��رات  وھذا �ظ5ر �ن 1,ل ا)�ران إ


��� ا����� �ن �%��ل �*��� ���ب �@1ر �ّن زوا��5 ، وھذا �د��ل و��ب ھذه ا������ 2ر��� �

  .��ل  (: ا�
��رات ا��� �
��ر �(��� ����� ووا2&ت �2 ا��&أ�5�ّ ر2#ت أ4(ب ا�
��رات ا<�

 ������ #�4ر را" � )و��5 أ��5 �
��� �ن �وء �&د�رھ� �ذا��5 2" س"و�ن 1,ل إ����F2 ، �5ّن ا�

����: �و ا��ط� ت " ، ��� ��دھ� )(&� و��و�رة �2 �ظر��5 �ول �*��5 ذ�ك أ�5�ّ "  ن �*��5 

��(�5 إ�: " � ، إّ� أّن �� �
ر)ل �Dّ�رھ� ھو ��ّ�� �ؤّ�د ر�5#2 ��
�%�5 ا���" ا��رام �*��5 أ��ر

  .وھو %
ور )وي ���دو��� " ا�%
ور ���*%ل 


��� �ن �&د�ر �ّد واطU �ذا��5 وا�ط,)� ��ّ � ����  .� ��ق ذ�ره ، ���ن ا�����ج أّن ا�
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  :���%� ا��"��#ت  -

�ظ�� أّن �
�����5 �ن �@1ر �ّن � ، �����ن 1,ل ا��&��,ت ا��وّ��5 وا��
ّ�&� ا��� أ�ر�ت �E ا�

�2 ���وى  زوا��5 أّ�ر �2 ���E �وا�� %1'���5 ��� �2 ذ�ك ا������ ا��
ر��2 ا��� ��'رھ�

ا�ذي )ّررت 0�2 ا��1ذ )رارا��5 ��*��5 �و��5 '�رت �2 ھذا ا��ّن  �*��رھ� �
زوف ا�1ّط�ب

  .���رة

���� و�(�س ذ�ك �2 ��(�5 إ�: ا��طواء وا�
ز��  ن )� �� ������� أّ�ر �@1ر ��5�ّ  (: ا������ ا�

  .�رھ� دو�� �
�و���5 ا1Oر�ن �1'� ��5م ا���ران وا8)�رب ���ب �ظرا�5م و�,�5م ا�ذي �ذ

  .���#��2 إ�: ا��@��ر  (: ا������ ا��*��� �ن 1,ل ظ5ور ا��>�ب و)(ق و1وف �ن ا����&�ل 

و (�0 ��د أّن ھ��ك ���و � �ن ا�
وا�ل أّدت ��5 إ�: �1*�ض �&د�رھ� �ذا��5 و�ظ5ر ذ�ك �ن 

�ل ���رة إ�: ا�%
ور 1,ل در���5 �2 �&��س �&د�ر ا�ذات ا�ذي أو#= أ�5�ّ �%
ر ���دو��� و��

  .�@�5�ّ �2%(� و�@ّن �د��5 ا���ه �(�� ��و �*��5 

  

�ص  �م 	ول ا�	���  -ّ��:  

�ظ5ر  �Rosenbergن 1,ل ا��&��,ت و�ن 1,ل در���5 �2 �&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ 

 ����
��� ���وى �&د�ر ��1*ض �ذا��5 وذ�ك ���ب �@1ّر �ّن زوا��5 ا�ذي أّ�ر " س " أّن ا��

  ) .ا�
ز�� وا<�طواء ( و�����5 ا����� �� ) ا��زن ، ا���>�ب (  (: �����5 ا��*��� 
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 ����Aا� ���	ا� �
  درا

  : ا�ّو��������ت ا� - 1

  ج –ب  :ا�
م 

  ��� 39 :ا�
ّن 

   ا������ ���وي :ا��
�وى ا������� 

  ��و�ط :ا��
�وى ا������ 

 ���  ) . �د��5 ��ّل �(��1ط�(  ��1ط� :ا��

  )إ��ث  03+  ��زوج  01 - ذ�ور 04(  07 : دد ا��وة 

   ا8و�: :ر��� ا�	��� 

��ج :�"ر ا�!��� �  

  06 : دد ا��"��#ت 

�ّل ا���1ط� + ��ت ا�����  :ن إ%راء ا��"��#ت �'��.  

  :ا�
����)�� ا����� ��	���  - 2

  .،  ���ن �����ن  ��راءا�&��� ، ذات �%رة  طو�(�،  ���*� ا����� :ا��'ل ا��ور(و�و%� 

  .، أ�وان �����&� �,�س ���ط� و�ظ�*� : ا�ّ���س 

  .�Dط: %
رھ�  :ا���ر 

�و ا���5 ا���رى �ظرا��5 ���ل ��4�� ��,�= �زن وا��>�ب ظ�ھرة ، ��دي  :�#�- ا�و%, 

 ، �����
���ر و��55 وا#�� و�
ّ�رة  ن �
���ة �*��� و���%رة أ�.  

���� وا)�ر�ت إ�راء �&��,ت �
�5  :ا��.�ل ��� ���  .ا�'(ت ا���
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  :%دول 
�ر ا��"��#ت  - 3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  د)�&� 30  2014-03-08  ا��&��(� ا8و�:
-  ������و�� ��ب �&� ا��.  

  .�و#�= دور ا18'�>� ا��*����  -

  د)�&� 60  2014-03-11  ا��&��(� ا������
-  �� ����  .ا��
رف  (:  ,)���5 ا�8ر�� وا�

-  �5�  .ا��
ّرف  (: ��ب �@1ر �ّن زوا

  .ا��(��� ���و�� �5د>� ا����� و���Dر أ��2رھ�  -  د)�&� 60  2014-03-25  ا��&��(� ا������

�
  .ا��
ّرف  (: �� �
��0 ا�زواج ������� �(����  -  د)�&� 40  2014-03-31  ا��&��(� ا�را�

  .إ�راء �&��س �&د�ر ا�ذات  -  د)�&� 30  2014-04-04  ا��&��(� ا�����1

  .ا<ط�>��ن  (: ا����� ، ا�ّد م ا��*�� �(����  -  د)�&� 30  2014-04-10  ا��&��(� ا���د��
 

  :ا��"��#ت   ن ���ص -4

ذ�رت أ�5�ّ � �
��� �ن أّي �%�ل وأّن  ,)��5 ����E أ2راد أ�ر��5 ��ودھ� ا��*�ھم وا��ّب ، 

�'وت ���وع &�ل �ّ ��5ف ا����ّدث ��� ر أ���ء ا��&��,ت��ن 1Oوأ�5�ّ �د�ّ(� أ���5 ، و)د ���ت �ن 

�&�م  ,)�ت �E  دد �ن ا�ر��ل وھ� �درك أ�5�ّ  ,)�ت  �E ر��ل �
��رھم أ'د)�ء ، �52

 ��رة � �دوى ���5 ، ذ�ك أ0�ّ )�ل  ّدة ��وات ��ن ��&ّدم إ���5 أ%�1'� �5ّ��ن �ط(ب �دھ� 

�� أ�5�ّ ّ�
5م �����&�ق ذا��5 �*�= ��ّل  ���ت �ودّ �(زواج ، إ�ّ أ�5�ّ �د�ّ(ت  (�5م ور2#�5م �

�� " د �ّ&&ت ذ�ك 2
, ، وھ� �
�رف أ��5 ���ت �1ط>� ، إذ �&ول ، و)�(��1ط� ��� ���ت ��(م 

 =���%وف '������ �و�دھم �
د�� ��ت أ�� �1ر ��5م �2 �ّل %� ��D#��  �ري ، ��1طر '

��(� ��رّدد ���را �2 و���ت ھذه ا�، " دا��� �(ّ� 1'�� را�ل ������  را�� ���ّررة �'= ��سّ 

� ��5�ّ5 و، �ل ��: �E ا���زو��ن  2&ط �م  ,)�ت 2&ط �E ا�
ّزابوأ1�ر��� أ�5�ّ � �&ا��&��,ت 

 ,�  .�ن �ط(��5 �(زواج إن ��ن ��زو�� أم � ، ا��5ّم ��� �&ول أن ��ون ر

��و � �ن ا��و���5ت وا��'�>= و��5�ّ  (: �&و�� ا����ب ���ت ا������ �&وم �� ������زو�د ا�

��� 0���
و)د �%*ت ا��&��(�  .�� �ن 2&دان أ�ل و%
ور ���ذ�ب ا��*�� دون �وم �*��5  (: �� �

ط(�ت ��� � ����� ���5 �2 %1'�� ا����� ، أ� وھو ���وى �*��رھ� ، 2&د ا�'(ت �� و�ا����



��ض ا������ درا�� ا���ت و         ا�
	� ا�����                                                       
 

  86   

 

 ، �5ّ)�ا���ب أ�5�ّ ���ت  �د ، و و���ت ���� و إ�دى 'د�&���5 �&وم ��5د>���5وا����5 �2 �&ّر �

�ّدا ، �ر2ض أّي ا)�راح أو �'��� ،  ��زّوج ،
وذ�ن وأ1�رھ� أ�5�ّ �ن أ�د ا��% �)
���ت ��*


  )'د�5م )�(0 ردّدوا �*س ا��,م ذ�ك أّن �
ض ا��%
وذ�ن ا�ذ�ن 0��,�� أ%ّد ا�)���ع و���ت �&��

��و�ت �5د>��5 و���Dر أ��2رھ� ا��(��� �ذ�ر ��5 )''� �%��55 و)د �زو�ن ر4م �@��د ا��%
وذ�ن 

و�� ��5�5 �2 ���E ا��&��(� ھو �ظرة ��را��5 وأ)�ر��5 ��5 ، �5�8 ��� ���ت  �5ّن  �س ذ�ك ،

  " .را�� ����4 ����5م : " �&ول 

و��ّد�ت أ�#�  ن %ّدة �4#�5  �د�� �رى �ن ط(�وھ� �ن %��ن �(زواج '�روا آ��ء وھم اOن 

  .�&د�ون  (: ��(E� �5ّ زو���5م <�1ط� �,�س 8و�دھم 

 ن  دم ر#�ھ�  ّ�� آ�ت إ��0 ، �52 �رى أ0�ّ � )��� ��5 �&�ر�� �����زو��ت ، ��ّد�ت ا�����  و

�5� ���( � �'(�� ���ل و�د��5  ّدة 'دا)�ت ، ��: �و ���ت �
 ��� �رى أّن ا��رأة �4ر ا���زو

  .وأّن �,م ا�ّ��س �%
رھ� ����رج وا�#
ف 

 �
ا��
دن  ��5 ���رد زوا�5ن و� �&�ن  ,)��5 �'د�&���5 ا���زو��ت 2&��ت أ5�ّّن و ن ط��


(�5 �&�م  �  .,)�ت �&� �E ا�ر��ل �دل ا����ء�د و��5 إ�: أّي ������ ��� �2 ا����ق ، وھذا �� 

���ت رّدة 2
(�5 ا��*��ؤ ، ��ن �
د %رح ��5 �
(���0 ��&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ 2&د  و�������

 0)��ّ*زت <�را>0 و���ت �ر�
و�� أّ�س 8� ���� .� ا<

  :�	��ل ا��"��#ت  -5

  :ھ�دام ا�	��� و�ظ�رھ� ا���ر%� -1- 5

 ���������ق ا�8وان �� ���ر وظ�*��5 ا��� �زاو��5 وھ� ا���1ط� ، �4ر �ن ا���ط&� أّن �,�س ا�

���E ا����ت ، وا����� ھ�� ذات �%رة  Eوال و��أّن ذ�ك �ن ��ون ���#رورة �2 ���E ا8

��(� ، و�� �,�ظ  (: ��راء و ���ن � ����������ن ، ذات )��� طو�(� و�%�� )�>�� ، �����5 ا�

ا����� ��رة ا����ؤ��ت وھذا إن دّل  (: %�ء F2ّ��� �دّل رّ���  (: )(ّ� ا�ّ�وم أو ا��5ك �(&وى ا��د��� 

  .أو ا�ذھ��� ، و (: ا���Dب �ر�E إ�: ط��
� وظ�*��5 
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��ت ا�	���  -2- 5:  

ا����� وا#�� ���م �����>�ب وا��@س ، �م ���ول إ1*�ءھ� �ل �2 أ4(ب ا��&��,ت ���ت �,�= 

وا�*
��ت ا��زن وا����ء ���ّرد ا�د1ول �2 ا��د�ث  ن ��ر��5  ��دي �,�= ا�&�وط وا��@م���ت 

4م أD� 0�ّ(ب ور . �5 ���ول �@��د �� �&و�0و�@�ّ ا������� ، ���ت �ظرا��5 ���%رة ���و � �5ّز ا�رأس 

  .�� وھ� �ذ�ك ا�د����� وا���� ��أ�5�ّ ��ب إ)��� ا�
,)�ت ا�����  إ�ّ  ط��E ا��زن وا��%�ؤم  (��5

  :ا���3 وا��.�ل  -3- 5


ددة ���ّدث ا����� ���رة 'وت ���و � ، ��5�D �(��� و���4 �� ���رھ�� �� ����� �&�م  ,)�ت ا

�ّد��5 �
�5 ��1(ّل �,��5 ���و � �ن ا���م  ���(> E�  .وا8)وال ا�%
��� وھذا ر��� را

 ���
ر�5�2 ا����&� ������� E�و��ن ا��'�ل ������� �2 ���4 ا����ط� وا��5و�� ، وذ�ك رّ��� را

���2
ر�2 ا����&� )د ���D(�5ّ ا��
��G إ����� أو �(�� ، و�ّل ذ�ك را�E إ�: " وا��ظرة ا�طّ��� ��5 

  )1("  إ��ھ� ا����ربا���5رة ا��� ����0 

  :ا����ط ا�	ّس 	ر'� -4- 5

����در إ�: ذھن ا������ أّن ا����� ���ل إ�: ا�5دوء وا�ّ��ون ، أّ�� و#
���5 أ���ء  �ن 1,ل ا��&��,ت


�د�� )�>��  (: ا��ر�� ، �'در  ��5 �
ض ا��ر��ت ا�
دوا��� � ��
ا��&��,ت �52 ����� �2 و#

ا��� �ظ5ر �2 �ر�� �د�D#��� �5ط  (���5 و#ر���5  (: ا�ط�و�� ، وھذا )د �ظ5ر ا�����س �د��5 

��� أّن ا����� ��&� ھ��*�5 ا��&�ل ��د��5 ، وھذا ر��� �5�8 . ن ا��%�ط ا��ر�� وإ'����5 ا��*��� ��

 �����  .�ن ا������ أو ا���&رار ا��*���
�ش 1و�2 أو )(&� ���ب و#
���5 ، وإ�&�ء ا���5ف �%ّ�ل ��5 

وھذا رّ��� را�E إ�:  �� ��د�0 ا����� أ�#� ا�و#
�� ا��*�و�� �(�د�ن وا�ر�(�ن ط�(� ا��&��(�

 �� ����  .ا�*����5  (: ا1Oر وار���ط�5 �
,)�ت ا

  :ا����ط ا��"�� -5- 5

 �,��5  ن �
�%�5 ا��و�� ، F2ّن ا����� � �1(ط ا8�داث ا��� �ّرت ��5 ، ����5 ��دي �ن 1,ل 

 

  39 �د ا�ر��ن ا�
��وي ، ا�
,ج ا��*�� ، ص) 1(
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ض ا�����ن ���2 � ����� أط(
���  (�0 ، إّ� أ��5 �ر �ن �� ��*ّطن �ذ�ك ، ھذا رّ��� 8ّن ذا�ر��5أ


�� ورّ��� E���� �5�8 �����  ���� �ن ا�ذ��ء ��: ��1�ر ذا�رة  ������  .ا������ و�دى اھ�����5 ���

 ل أ ����5 ا��دا �� �2و���ن ا�&ول أE���� �5�ّ �&درة �ر��ز وا����ه ���رة ، و�ظ5ر ذ�ك �ن 1,

��: ���8ور ا�'�Dرة �2 �����5  ن اھ�����5ورّ��� ��%ف ھذا  ا��*�'�ل �52 ��5م �@دقّ  ا���1ط�.   

  :�	�وى ا��5'�ر  -6- 5

��ب �� ��ء �2 ا��&��,ت ، F2ّن ا����� �راودھ� أ��2ر ا�%
ور ���ذ�ب ذ�ك أ0�ّ )�ل  ّدة ��وات 

�� أ�5�ّ � �زال �&ّدم إ���5 أ%�1'� �5ّ��ن �ط(ب �دھ� ، إّ� أ��5 �
5م �����د�ّ(ت  (�5م ور2#�5م 

  .'�Dرة و����: ��&�ق ذا��5 �*�= ��ّل �(��1ط� 

����� �ن ا�زواج وھذا ��ب )و��5 ص �ن ا��ّ ��� ��'ب �ّل �*��رھ�  (: ا��1(ّ  �5
�ر ا�ذي ���

أ�#� �@�0 إذا �م ��زوج 2, )��� ��5 ، و� ��5�ّ5 �ن ا�����  �رى. �ؤ�ده ��5 ا��%
وذ�ن وا�ّر)�ة  ��

�ط(��5 �(زواج إن ��ن ��زو�� أم � ، ا��5ّم ��� �&ول أن ��ون ر�, ، وھ� �ذ�ك ��5م ���را 

  " .را�� ����4 ����5م "   ���5ؤ�ده )و��ظرة ��را��5 وأ)�ر��5 ��5 ، و�� 

  :ا��زاج وا���ط�5  -7- 5

�� ، ����ل ا1Oر�ن �2 %ؤو��5 دو أ��5 � ����زل  ن �&و)�5 ����ط� ، �ر2ض �د1ّ �ن 1,ل �,م ا�

 .إ#��2 إ�: أ�5�ّ ��*
ل �%دة إذا �� ��
ت �1ر�� ��  (��5 ، وھذا ر��� �5�8 ��
: <���ت ذا��5 

1Oا E� ب ا��د��ج�� �5�8 ���و�5ذا ���ن ر�ن وإ)��� ا�
د�د �ن ا�
,)�ت و�
��ر ا����� ا�د��

ا ���رھ� ����*� �و � �� �E وا)
�5 ا��
�ش ر4م �� �,�ظ  (��5 ، ور4م �� ���و#�0 �ن  واطف 

  .���زواج )د � ��1*� إ�ّ ) �زنو���ء (��د�0 �ن أ راض  ��&� �(��� ��ا��زن وا���>�ب �ن 1,ل 

  :ا�	��� ا�.	�� -8- 5

�5 �
��� �ن آ�م دا>�� �2 ا��'ف ��ب �� �ظ5ر  (: ا����� ، و��ب �� ��
��ه ���5 ، �F2

ا��8ن �(رأس ر4م ���و��5 ا8دو�� ا��#�دة ، وھذا ر��� ��%�Dل ذھ��5 و%رودھ� ����*��ر ا��(�� 

 �5��� �2��  .و2&دان ا��N� ��5%ل ، ا�8ر ا�ذي ر��� أدى إ�: �
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  :� �ا���ر�8 ا��5
� وا�%��� � ��	� -9- 5

 ������ج  39أ��: ��(S �ن ا�
�ر ) ب -ج( ا�������Dم ، و�ط أ�رة ��ّو�� ���� ، �&�م �2 �(د�� 

��E إ1وة ، �ر����5 ا�
�>(� ا8و�: ، �ن أ�رة ذات ���وى �
�%� ��و�ط ، �(&ت �ن أب وأّم 

ا�
���� وا�د�ل �ن )�ل وا�دھ� ��ذ ا�'Dر ، أّ��  ,)��E� �5 أ�5�ّ وإ1و��5 2*� ���4 ا��را�ط و�ّد 

  .ذھ���5 إ�: ا��%
وذ�ن وا�ّر)�ة وط�دة  (: �ّد �
��ر ا�����  دا أ�د إ1و��5 ا�ذي ����E �%دة

������� �(�%�,ت ا�8ر�� �2�ّددھ� ا����� �2 ا#طراب ا�
,)� ��ن ا����� و�ّد��5 ، و�&ول أ��5�ّ 

�دھ� ، و�4ر ذ�ك 2, �ب ا�و��د ا�ذي �وّ�ر  ,)� ا����� �وا� ��*&�ن  (: أ��ط ا�8ور ، وھذا ا��ّ 

  .�و�د �%�,ت  ,>&�� ، �ل أ4(ب ا��%�,ت ا)�'�د�� 

  : #!� ا�	��� دا�ل ا���ت  -

 ّر���2 ا�����  (: �و �� ا�
,)�ت ا��� �ر�ط�5 �@2راد  �>(��5 ، �52 �ؤّ�د  (: ا��ب وا��*�ھم 

�د�ّ(�5 ر4م ��ر ��5�ّ و��5م ��5 �����5 و��ن أ4(ب إ1و��5 و�ذا وا�د��5 �1'� ا8ب ا�ذي �&ول أ0�ّ 

أ��ر �ن �&�� إ1و��5 ، و'ر�ت أ�5�ّ � �رى �ط(&� 0�2 �� �راه ا1Oرون �ن  �وب ���D#ب 

  .وا��ر2زة

و��د�ت أ�#�  ن �ّد��5 ا��� �&�م �
5م ، و)��ت أ��5 أ����� �ظ5ر ��5 ا��ب وأ����� أ1رى �
ّ�ر 

�5��

��س  ��5 �و�����5 ���ب �ذ��رھ� ا�ّدا>م �و#�.  

  :ا��#!�ت ا�%��� ��  -


ددة أ)4�E� �5 ا�ر��ل�&�م  ,)�ت 'دا)� : ا��#!� �9 ا�.د!�ء -�� .  

�دودة �5�ّ8 �رى 5�2م �(ك ا��ظرة ا��� �ذ�رھ� �
�و���5:%�ران وا�!�رب ا��#!� �9 ا�-� �(, .  

إّ� أ0�ّ )د �1*� ���ب  و���ءھ� �
,)�ت ��
ددة ، )د �وّ#= )در��5 ا��د����� �E ا1Oر�ن ،

ا�,إ��&رار ا�ذي �
�%0 �و��5 � ��5م إّ� �F)���  ,)�ت �E ا���س ا1Oر ���5 ��ن  �ره 5���2ّم 

 �دھ� ھو ا<ظ*�ر �زوج �� ، وھذا )د �ز�د �ن �طور �����5 ا���>���� �5�ّ8 رّ��� ��5د �*��5 �2 

  .>*�5 ا�%1'�� ا���ث  ن زوج �� و�@ي و��(� ، �ّ�� �ؤ�ر  (: وظ�
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Rosenberg  رض ���)= �"��س �"د�ر ا�ذات �روز��رغ-6   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ر!م ا����رة

  03  04  03  03  03  03  03  03  03  02  در%� ا��"��م

  30  ا��%�وع

  

  :�.��ف ���)= ا��"��س  -


�وى �"د�ر ا�ذات  ا�5)��  

  �&د�ر ذات ��1*ض  ]31- 25[

  

  :ا�����ق  -

(�� إ�: ���>G أّ�دت �� ��ء �2 ا��&��,ت ، ��ث )ّدرت در�� �&د�رھ� ، �و'ّ م �
د ��(�ل ا��(ّ 

  .أي ���وى �&د�ر ا�ذات ��1*ض ] 31-25[در�� 2&ط ، وھ� ����� إ�: 2>� أ)ل �ن  �30ذا��5 

 ����، ���  �401ر را#��  ن �*��5 ، وھذا �� �ظ5ره ا�
��رة ر)م " ج"و��ب إ�����F2 �5ّن ا�

���ت �*ؤا ور��� �*ّ�ر ھذا )(&�5 ، إّ� أ0�ّ �ن ��5 أ1رى �رى أ0�ّ �د��5 ���و � أ�5�ّ �رى أ�5�ّ 

��ل �� �*
ل ا1Oرون ، و�@��5 ذات )��� �ن ا�1'�>ص ا��ّ�دة وأ�5�ّ )�درة  (: ا�&��م ��8%��ء 

��� أ��5 ��د  �و�� �2 1%'���5 �%
رھ� ���ذ�ب و����: �و ا��ط� ت . إذا )ور�ت ��1Oر�ن 

  .م �*��5 أ��ر ا��را

�و ذا��5 ، و� �زال �@�ل �2 ا�زواج و���ول � ����وھ� � �رى أ�5�ّ �2%(� ، �ل �د��5 ا���ه إ�

  .&�ل وا��8ر�ت وا��%
وذ�ن ��&�&0 �@ي ��ن ، و�
�� �ذ�ك �
ّدد ا�و��>ل ����ّ 
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  :���%� ا��"��#ت   -

 ������ول �ذ�ك ��&�ق ا<%��ع  �
�ش )(&� �����  ن  دم إ%��ع ر4�� ا�زواج" ج"ر��� ا�� ،

�وء إ�: ا��%
وذ�ن أو ا��
��ل ا��&�ل وا��8ر�ت ���&�ق  ,)�ت و�و أ�5�ّ �
(م أ�5�ّ  ��رة إّ� ���(ّ 

  .�&(ّل �ن ذ�ك ا�&(ق )د أّن ذ�ك 

و������� ���ن ا�&ول أّن ا����� �د��5  %
ورھ� ���ذ�ب �2 ر2ض ا�1ّط�ب ���&� �طّور ���� ا�&(ق

�&)( ���
�� إ�:  ������را ، )د ��طّور و�ؤّزم �ن �����5 ا��*��� أ��ر إذا �م ��زوج ، �ذا �52 �

 �)<�

� �*��� ��1''� وإر%�د واھ���م �ن )�ل ا�����.  

  

�ص  �م 	ول ا�	���  -��:  

�ظ5ر  �Rosenbergن 1,ل ا��&��,ت و�ن 1,ل در���5 �2 �&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ 


��� ���وى �&د�ر ��1*ض �ذا��5 ��� ����
�ل �ب �@1ر �ّن زوا��5 وھذا ر4م أّن ا�)� �5�1رو

  .)در��5 ا��د����� �E ا1Oر�ن  ودة �5 �
,)�ت ��
دّ >���ور4م 
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�A��Aا� ���	ا� �
  درا

  : ا�و��������ت ا� -1

  ف –ب  :ا�
م 

  ���  36 :ا�
ّن 

   )�1'ص أدب  ر�� ( ����� ����ر ���  :ا��
�وى ا������� 

  ��و�ط :ا��
�وى ا������ 

 ���  .)�%�Dل %��ب (  ون إدارة  :ا��

  )إ��ث  03+   ذ�ر 01(  04 : دد ا��وة 

  ا8و�:  :ر��� ا�	��� 

��ج :�"ر ا�!��� �  

  07 : دد ا��"��#ت 


� ا�
(وم ا����� �� وا<������  :�'�ن إ%راء ا��"��#ت ��� �����.  

  :ا�
����)�� ا����� ��	���  - 2

  .،  ���ن �����ن  ��#�ءا�&��� ، ذات �%رة  )'�رة،  ���� ��و�ط�: ا��'ل ا��ور(و�و%� 

  . زاھ�� ا�8وان،  أ��&��,�س : ا�ّ���س 

  )�ر�دي ��1ر ( �Dط: %
رھ� : ا���ر 

  ) .ا������ت ( و��5 �*�و�� أ4(ب ا�و)ت ، �د��5 �,�= �
ّ�رة  ن ا��رور ��دي : �#�- ا�و%, 

��� وط(�ت ���5 إ�راء �&��,ت �
�5 8ّن ا��و#وع ��5�ّ5 ا�'(ت : ا��.�ل ����� ���� . ا�
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  :%دول 
�ر ا��"��#ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  ا��
رف  (: ا����� و�
ر�*�5 �دور ا18'�>� ا��*���� -  د)�&� 35  2014-04-07  ا��&��(� ا8و�:

  .ا��
رف  (: أ���ب �@1ر �ّن زوا��5 -  د)�&� 40  2014-04-10  ا��&��(� ا������

  .ا��
رف  (:  ,)���5 ا�8ر�� وا<���� �� -  د)�&� 45  2014-04-15  ا��&��(� ا������

�
  .ا��
ّرف  (: �ظرة ا����� ������� �(زواج -  د)�&� 30  2014-04-23  ا��&��(� ا�را�

  .إ�راء �&��س �&د�ر ا�ذات -  د)�&� 30  2014-04-26  ا�����1ا��&��(� 


�و����5 -  د)�&� 35  2014-04-30  ا��&��(� ا���د��� E2و�� ر��  .ا<ط�>��ن  (: ا����� و�
 

  :ا��"��#ت  ���ص 	ول -4


��5 ، �(�د�ن ��D(&� ا�و#
���5  �� �و�ظ �2 ھذه ا��&��,ت��� �5�أّ��  ن ��ب  دم زوا

ا����� �� وا�8ر�� ھ� ��ب ذ�ك ، وذ�رت أ�5�ّ �
�ل أ�ر��5 ، وھد�52  �وّ#= أّن ظرو2�52

����� �2 ھذه ا����ة ھو ر ��� إ1و��5 ووا�د��5 ، و�5�8 ا���رى 2&د ��ن  (��5 ��ّ�ل ��ؤو��� 

إ1و��5 ���وا '�Dرا ووا�دھ� ��ن �ر�#� و� �زال ، 2&د �دأت ا�
�ل  ا���زل ، �1'� وأنّ 

� �ّن ا��راھ&� ، �ّم �ّرت �@ز��ت ا)�'�د�� إ�: أن ��ّ'(ت  (: %�5دة ��ر��� أط*�ل وھ� 2


� ��درس و�
�ل ��N� :5&� �2ر�ت ، �
د �1ر��5 ا���&ت ����
5د ���ا�����ور�� ود1(ت ا�

�'ل  (: %�5دة ا< ,م ا��O ، و)د �� دھ� ذ�ك �2 ا��'ول  (:  �ل �
ون إداري �2 ��

  .وا�درا��  ا��(د�� ، وھ� ����� ��ن ا�
�ل

�5م �
%ر����ت �ن  �رھ� ، و8ّن و#
�و�ذ�ر أ0�ّ �&ّدم �1ط���5 أ��ر �ن �1س %ّ��ن وذ�ك �2 ا

  .2&د ر2#ت ا�زواج وأ�ّ�ت  (: إ���د  �ل �ر���5 و �>(��5 �ن ھ�وم ا�*&ر  ا���د�� ��و�ط�

�د���5  ن ا����وى ا�)�'�دي ا���1*ض �8ر��5 ، و���ت  �م ��د ا����� أي داE2 آ1ر �وى

 ,)���5 ا�8ر�� وا����� �� ، و)د أ��ت  (: .��دي ا������ت أ���ء ذ�ك و�@�5�ّ ��1ر �ن ذ�ك 

�د��5  ,)�ت ���رة و��طورة ، ذ�ك أ�5�ّ در�ت و� �زال �درس ��(�� اOداب ، إ#��2 إ�: إذ 
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�5 �@'د)�>�5 �ن أ�5�ّ در�ت ا� ,م ا��O ��ر���ز ا���و�ن ا����5 وا����5ن ���دي  (� ، و�

��وز ���وى ا�'دا)� ا�����ن  ,)�ت �� � ������.  

��(ّ�ت أ�#�  ن  ,)��5 �����ران وا8)�رب ، و)��ت أ�5�ّ �ر2ض �ظر�5م إ���5 5�ّ8م دو�� 

ّ��ون � �5�F#� � 2رص ا�زواج )�.  

ت أ�5�ّ ���ت �ر2ض إ)��� أي  ,)�  �ط*�� 8ّن ھد�52 ذ�ر�وارھ�  ن  ,)�ت ��طّورة  و�2

  .ا�ر>��� ��ن ����ن ا����وى ا�)�'�دي �(
�>(� أّ�� �&�� ا�8ور ��� �5�2 ا�زواج ���ت ���و�� 


ض ا��&��,ت� �2 ������دي �
ض ا���ّ�ر وا��@2ّف � 0�*1�Fظ�5ر ا������ت ���
�5  ���ت ا�

  .��ظرات ������ و'�ت )'�ر 


(��5  ���� �5ذا ا�و)ت ، وأ#�2ت  (: أ�5�ّ ����: و)د ��ّ�رت ���را  (: ظروف �����5 ا��� �

  :أ��
ت ذ�ك �
��رات �و ���ت رّ�� ��ت ، 

  ...، " ا��ران �2ت" ، " ا�(� ��2و و)�و �� �ط�E �2 و)ت ا�ّ��س" ، " ا�زواج ��رة ا��راة "

�راء �&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ ، وF�أظ5رت  ����  .در�� �&د�رھ� �ذا��5 ��
ر�2 �(5*� ���راا�

  :�	��ل ا��"��#ت  -5

  :ھ�دام ا�	��� و�ظ�رھ� ا���ر%�  -1- 5

0�2 �%�ل زاھ� ا���ظر ، ��دو ا�����  ، ا��ر��ب وا�8وانا����� �����ق  ھ�دام�ن ا���ط&� أّن 


� ، �4ر أّن ذ�ك >ق �� ���ر وظ�*��5 ا��زاو�� �
ون إداري ، إ#��2 إ�: �زاو�� ����درا���5 ���

���E ا����ت ، وا����� ھ�� ذات �%رة ��#�ء  Eوال و���ن ��ون ���#رورة �2 ���E ا8

و ���ن �����ن ذات )��� )'�رة و�%�� )�>�� ، �����5 ا������ �&�و�� ، �4ر أ��5 'ّر�ت �@ّن 


� ، و���
ت ��ذ ا����)�5 �ّرة أ1رى ����ھذا ��وّزع أو)�ت و�ودھ� ��ن )و��5 ا��د��� )د �را

 �5�
  .ا�
�ل وا�درا�� إ�ّ أّن �� �,�ظ  (��5 �ن �%�ط � �ظ5ر %ّدة �
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��ت ا�	���  -2- 5:  

�,ت ، رّ��� �5�ّ8 أ�ّ�ت ا��&�)و�0 �*�وح ( ا��رور �ظ5ر ا����� �,�= �2 أ4(ب ا��&��,ت 

، �5��
�5 ��2�وار �
�5 ��ن ��%ف  ن وأ�ّ�ت ا��د�ث  ن و#���
ورّ��� �5�ّ8 ���ول إ1*�ء ا�*

ا�����و�� �E ا�#�ك �ن ���و � �ن �,�= ا��ؤم وا���>�ب وا�#�ق ر4م ���و�ت ا�����م 

����5 ا���
�)��)  ا���ف وا���D*�ر ( و�� أو#= ذ�ك  �(��ت،  �4ر داع�� . إ#��2 إ�: �&ط�ب 

  :ا���3 وا��.�ل  -3- 5 

ذا ��5�D ���ت �ز��� ��ن ا�(�Dت ا�
���� وا�*'�: وا�*ر���� ، �� ���ر ���واھ� ا�درا�� و�

، ��  .��@��� و�*5و�� �2 �ّل ا��&��,ت   �(�5 ، و���ت ��5�D وا#

، وذ�ك �5�ّ8 ا�'(ت �������� وا)�ر�ت إ�راء ��ن ا��'�ل ������� �2 ���4 ا����ط� وا��5و�� 

ا��و#وع ��5�ّ5 ، ��ث ���ت إ������5 ���%رة �
د ���ع ا�8>(� ، و�2 ا�
د�د �&��,ت �
�5 �ون 

  ن ا8�داث ا��� �ّرت ��5 ، و�ن ھ�� ���ط��Eن ا��ّرات ��#� �2 ا<���� و���ّدث ��*'�ل 

�� إ�: أذن ��
د ھذا ا<طراء �2 ا��رد و���م  ,)���5 ا��ط��� ���ت �� ����ا�����ج أّن ا�

  .�ن طرف ا1Oر '���4 واھ���م 

  :ا����ط ا�	ّس 	ر'�  -4- 5


ض ا<%�رات ا��و#���� ����د�ن أ���ء �د���5 ، إ�ّ أ�5�ّ )(�(� ا��ر�� ����� � ����
�ل ا����


�د�� �&وم ���E �د��5 � ��
ا8طراف ، أّ�� و#
���5 أ���ء ا��&��(� �2�(س  (: ا��ر�� �2 و#

  .ا��&��,ت �ظ5ر أ�5�ّ �1*� �وران وراء ھذا ا�5دوء ��ن ا���ن وا1Oر ، ھ�د>� ، و�ن 1,ل 

  :ا����ط ا��"�� -5- 5

ا����ه و�ر��ز ���رة و�ظ5ر ذ�ك �ن ا��وا'ل �E ا����� ، ���ن ا�&ول أE���� �5�ّ �&درة �ن 1,ل 

( �����5د �F �دة �
�5 أّي �ل �ل ا<����  (: ا��ؤال ، �م أ�ذ1,ل �@���5 �2 ا��,م و'���5 أ

، ��� أ��5 �درك �� وراء ا��ؤال ، و���ب وھ� �����5 ����� ��� �دور  ا��ؤال أو '��0�4طرح 

�و��5 �ن �,م وأ%�1ص ، و�ن 1,ل 1ط���5 ���ن ا�&ول أّن �د��5 ا�&درة  (: '���4 و��(�ل 
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ا�
��'ر ا�����8  (: ���وى ا�
�ل ا�ذھ�� ، و������� ���ن ا�&ول أ�5�ّ ���ط�E ا����م �2 

  .�ز����5 ا�
&(�� وا��وار ا���ط&� ا�ذي �1(و �ن إظ�5ر ا�8م ا��*�� �����

�ن 1,ل ا��&��,ت �ظ5ر أّن ا����� �درك �ّ�دا ا�ز��ن وا����ن ، و)�درة  (: ا��
ّرف  (: 

ا1Oر�ن وا�����ز ���5م ، و������� ���ن ا�&ول أ0�ّ ��س ��5 أي ا#طراب �2 ��د�د ھو���5 ا�ذا��� 

  .�ن أو ھو�� ا1Oر

  :�	�وى ا��5'�ر -6- 5

�ن ��5 �  أ�0�ّ*��ر ا����� �رّ�ز  (: ا�ر4�� �2 ا�زواج )�ل �&ّد��5 أ��ر �2 ا��ّن ، و�&ول 

�زو�ت D' �2رھ� �رّ��� �م ����ن إ1و��5 �ن ا�درا�� وا�
�ل ، و���  �%
ر ���ذ�ب �5�8 �و

 .�)�'�د�� �(��زل �*#ل �
�و�5م ��ّ��ت ����� ا�و#
�� ا

إ�ّ أ0�ّ �راودھ� أ��2ر ا�%
ور ����&ص ورّ��� �ظ5ر ذ�ك �ن ���ذ�ب  ���ن ا�&ول أ�5�ّ � �%
ر و��0


و�ض ذ�ك ا��&ص �� ��
���  .1,ل اھ�����5 ���
ودة ��زاو�� ا�درا�� ا�

  :ا��زاج وا���ط�5 -7- 5

� أ����� ا��&��,ت ���ن ا�&ول أ0�ّ �و�د  واطف  ��&� ��1�U وراء و��55 ا��*�وح 52 �ن 1,ل

  .��دي �,�� ����)ض و�ر�� ����5 �@ن ����م وھ� �
ّ�ر  ن �@��ة  �>(��5 ا�)�'�د�� 

و��دو �ن 1,ل ا��&��,ت أ�#� أ�5�ّ ��
: �*رض ذا��5 ، �52 ا�د����� �و��5 �&�م  ,)�ت 


ّددة و�%�رك �2 �%�ط�ت ا�8رة ا���
ّددة ��.  

  :ا�	��� ا�.	�� -8- 5

  .ك إ�: ا���&ل ��ن ا�
�ل وا�درا��ا#طرا��ت ا8رق طوال ا��وم ورّ��� �ر�E ذ��
��� ا����� �ن 
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  :ا���ر�8 ا��5
� وا�%��� � ��	�ة -9- 5

 ������ج  36أ��: ��(S �ن ا�
�ر ) ب -ف( ا�������Dم ، و�ط أ�رة ���� ، �&�م �2 �(د�� 
��ل ا��ر��ب ا8ولإ1وة ، و أر�E ��ّو�� �ن أب وأّم �  ، ������د�� �&�و�� ، وأ2راد  �>(��5 �

  .���د�و��5 ا��ّب وا�ھ���م وھذا د��ل  (: )����5 دا1ل ا�8رة 


(ق ����%�,ت ا�)�'�د�� �� ����  .�4ر أّن ا��%�ل ا�و��د ��� �راه ا�

  : #!� ا�	��� دا�ل ا���ت  -

���E أ2راد أ�ر��5  E� ّ�دة� �(,  :)  ����، ��ودھ� ا��ب ��� ��ء �2 ا��&��,ت F2ّن ا�
 �5�  .وا��*�ھم ، و� �(وم أّي أ�د �2 �@1ر �ّن زوا

  :ا��#!�ت ا�%��� ��  -

وھذا ط��
� �52 �ن ��5 �درس و�ن ��5 �&�م  ,)�ت 'دا)� ��
ددة : ا��#!� �9 ا�.د!�ء -
  .أ1رى �
�ل

أ�5�ّ ��دودة ���ب ��  ,)��5 �ّ�دة �E ا8)�رب وا���ران ، إ�ّ : ا��#!� �9 ا�%�ران وا�!�رب -
�م  �5م �ن  �ون ��)�� ��.  

Rosenberg  رض ���)= �"��س �"د�ر ا�ذات �روز��رغ-6   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ر!م ا����رة
  03  02  02  02  02  01  03  02  02  01  در%� ا��"��م

  20  ا��%�وع
  

  :�.��ف ���)= ا��"��س  -


�وى �"د�ر ا�ذات  ا�5)��  

   ��1*ض �ّدا�&د�ر ذات   25أ)ل �ن 

  :ق ـــــا�����

 ����و�
د ��(�ل ا��(ّم ، و�د�� أ�5�ّ ��'(ت "  ف" �ن 1,ل �ط��ق �&��س �&د�ر ا�ذات  (: ا�

��ب روز��رغ ، و 25أ)ل �ن �� إ�: ا�*>� در�� ، وھ� ��� 20 (: ���وع )دره 

Rosenberg  ّنF2  �5د�رھ� �ذا�&� ��&� ، وھذا �ظ5ر �ن 1,ل إ������5 ����وا2 ��1*#� �ّدادر
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                    "ر �@��� ��ت �*ؤا  (: ا<ط,ق ا8���ن أ�2�2 �
ض " : ا��(���  ات (: ا�
��ر

" أ%
ر �@��� � أ�(ك �� أ �ز �0 " ، " أ�� ��@�د أ����� �ن إ����� �@��� %1ص  د�م ا�*�>دة " 

  " .أ��ل إ�: ا�%
ور �@��� %1ص �2%ل " ، " �*�� أ��ر أ���: �و أ��� ا��ط
ت ا��رام " 

  :ور�5#2 �(
��رات ا<������ ا������ 

أ%
ر "  ، " أ%
ر أّن �دي  ددا �ن ا�1'�>ص ا��ّ�دة " ،"  (: ا�
�وم أ�� راض  ن �*�� " 

�و �*��" ، "   أ��� %1ص �0 )���  (: ا8)ل �&�ر�� ��1Oر�ن� ����، "  �دي ا���ه إ�

��ء �2 ا��&��,ت  �� E� �5 ھذه �وا2&ت�����  .وإ

  :���%� ا��"��#ت  -

 ����وا��� ا ��دت  (: درا�� �
ّ�&� ��5 ، ���ن ا�&ول أ0�ّ " ف " �ن 1,ل ا��&��,ت �E ا�

 �5�ّF2 �5�)  ظ���� و�%�ؤ�� ، �
��� إ����� ����&ص و�ؤر��� و��<#��2 إ�: ا8 راض ا��,


�ش )(&� �����  ن  دم إ%��ع �ّراء  دم زوا��5 إ�: ���4 ھذه ا��ّن ا���@1ّرة �2 ا�ّزواج �52 �


(E���� �5 ��&د�ر ذات ���ول رّ��� ر4�� ا�زواج ، �
�ل وا�درا�� إ�ّ أّن ذ�ك ����0 )�)&� Uواط

  .وھذا �� �ظ5ره �&��س �&د�ر ا�ذات  �ّدا


��� )(&� ���را ، )د ��طّور و�ؤّزم �ن �����5 ا��*��� أ��ر إذا �م  و������� ���ن ا�&ول أنّ � ����ا�

  .��زوج 

   

�ص  �م 	ول ا�	���  -��:  

، �ظ5ر أّن  �Rosenbergن 1,ل ا��&��,ت ودر���5 �2 �&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ 

 �����و��5 ط���� ر4م ���ب �@1ر �ّن زوا��5  ��1*ض �ّدا���E�ّ ����وى �&د�ر ذات "  ف" ا�


�� ��� ����� ����ر ور4م أ�5�ّ �زاول ���5 ��ّ��5 ، و�ذ�ك ���ن ا�&ول أّن �و��5 �درس ���

  .و�
�ل �م ��5م �رE2 در�� �&د�رھ� �ذا��5 و��ن �@1ر �ّن زوا��5 أ%ّد أ�را �2 ذ�ك 
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  درا
� ا�	��� ا�را���

  : ا�و��������ت ا� - 1

  ج –د  :ا�
م 

  ���  36 :ا�
ّن 

  . ��� ����� أ����  :ا��
�وى ا������� 

  2&�رة :ا��
�وى ا������ 

 ���  ) .�%ر�2  (: ���ب ا���>� (  ��(� �دار ا�%��ب  :ا��

  )أ��:  01+ ذ�ر   01(  02 : دد ا��وة 

  ا8و�:  :ر��� ا�	��� 

��ج :�"ر ا�!��� �  

  07 : دد ا��"��#ت 

  . ��زل ا����� ، ���ن ا�
�ل :�'�ن إ%راء ا��"��#ت 

  :ا�
����)�� ا����� ��	���  -2

  .���� ��و�ط� ، طو�(� ا�&��� ، ذات �%رة ��راء ،  ���ن �����ن : ا��'ل ا��ور(و�و%� 

  .�,�س ���ط� ، �����&� ا�8وان : ا�ّ���س 


د ، ��ّ%ط : ا���ر ّ�
رھ� أ�ود ا�(ون ، �%.  

�دّ : �#�- ا�و%,  0�وا#�� و�
ّ�رة ، و��55 �*�وح أ���ء ��(�5�ّ  ن ���رب  ��دي �,�= و

  .��رة �2 �����5 و�D(وق أ���ء �ز��5 

��� وط(�ت ���5 إ�راء �&��,ت �
�5  : ا��.�ل ����� ����  .ا�'(ت ا�
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  :%دول 
�ر ا��"��#ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  د)�&� 30  2014-03-17  ا��&��(� ا8و�:
  .ا��
رف  (: ا����� و�
ر�*�5 ��%روع ا�درا��  -

  . %رح �(���� أھ��� ودور ا18'�>� ا��*����  -

  .ا��
رف  (: و#
���5 ا�8ر�� وا����� ��  -  د)�&� 50  2014-03-23  ا��&��(� ا������

  �8ر�� ا��
رف  (: ��ب ا#طراب  ,)��5 ا -  د)�&� 30  2014-03-29  ا��&��(� ا������

�
��س ا1Oر  -  د)�&� 40  2014-04-04  ا��&��(� ا�را�����5 �(,  �
  .ا��
ّرف  (: ط��

  .إ�راء �&��س �&د�ر ا�ذات  -  د)�&� 35  2014-04-11  ����1ا� ا��&��(�

  د)�&� 30  2014-04-16  ا��&��(� ا���د��
-  E2ور �������و�� �و �� ا����� ��&�ط�5 ا���

  .�&د�رھ� �ذا��5 
 

  :ا��"��#ت  	ول ��ّ�ص -4

�5�����52 ���دث �'وت �ر�*E ��1(ّل ذ�ك ���و �  �2 أ4(ب ا��&��,ت ���ت ��>�� �دا �ن  ،

  .�ن ا��*
��ت ا���ّدة �ن ���ء و�ر��ت ا��د�ن وھّز ا�رأس 

 �5
�&ول ا����� أ�5�ّ �
�ش �2 و#E �زر � �ر#�ه ��2ة أ1رى ، �2ن ��5  '��� أ���5 ا�ذي ���

ن ا���زل إ�ّ �Fذ�0 و�وا2&�0 ، و�ن ��5 أ�5�1 ا�ذي �  �ل �0 �وى �را)���5 �ن �ن ا�1روج �

 �5*��

ض ا�8��ب �#ر��5 أو �� �����  .1رو��5 �ن ا���زل ��:  ود��5 ���1(ق ��5 أ

�ّد�ت  ن و#
�� أ�5�ّ ا��� ����د ا���5 �2 ا�%�م وا��ّب و�'د�&0 ���2 �&و�0  ن أ0�1 ، � ���

� �5�
، �52 �رى أّن  دم زوا��5 و1رو��5 �ن أز���5 ا��
�%�� دا1ل أ�رة " ا����رة "  ـ��� ��

  .إ�: ا�����ر ��5 �ر�#� )د �ؤدي 

 �&��  �5���

�و����5 )(�, و���ت ا�*� E25د>��5 �ر� ���  .و)د ��و�ت ا���

�'د�&�ت إ�ّ أ0�ّ � ��(ّ�ت ا����� أ�#�  ن  ,)���5 ا����� �� ا���دودة ، وأ0�ّ �د��5 ا����ر �ن ا

  .�2 ����5 ���= ��5 �ز��ر�5م أو ا��&���5م 
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  . ��� أ��ت  (:  �(�5 �2 ا��ر�ز ا�ذي �1ّ*ف  ��5 )(�, و�%D(�5  ن ا��*��ر �2 �%��ل ا���زل

أ�5�1 ا��� ھر�ت �ن ا���زل ��ذ ا�ذي �ر�E إ�: ��ب �
��(�  �>(��5 ��5 �5ذه ا�طر�&� %ر�ت و

�E 'د�&���5 �2 �ر�(� ا��راھ&� ، و)��ت أ0�ّ �
د  ود��5 �و�رت  ��وات ���ب  ,)���5

 ��)<�
  .ا�
,)�ت دا1ل ا���زل و'�ر�� ��ت ا�ر)��� ا�

�د���5  نو�2  ,
ر4م إ ��ب �
ض و)��ت أ�5�ّ ��دودة )� ا��� �ر�ط�5 �����س ا1Oر ،ا�

إ�ّ أ5�ّم �2�1ون ط(ب �دھ� 1%�� أ1وھ� ووا�دھ� ا�ذ�ن ���ران ا��%��ل �1رج ا���زل  ا�%ّ��ن ��5

     ,)��5 ا������� ���ن  �5�ّ ��ذ ا�'Dر ، و)د ھر ت ������ء �5�ّ8 �&ول  ن و��ّد�تأ�#� ، 

 وذ�رت أّن ���0 و��ن وا�دھ� �%��ل و'(ت �5ذا ا�18ر أن " ��0�D �ّزاف �ّ'= ھو ��1ف �ن ّ��"

  ذ�رت أ�5�ّ �1%: أن ��زوج �4رھ���� ، ���ب ا0��5�ّ ��ر)� أ4راض ���>�0��ول إد0��1 ا���ن 

 إذ�ظر��5 دو��� �ذا��5 و�(���&�ل ،  F2نّ �ل �2 �(ك ا�ظروف ا��� �
�%�5 �ظر��5 �(���& و ن

0 ، ، و���ت �ر�ط ���&�(�5 دو�� �زوج �1ر��5 �ّ�� �2" �ون �'�ب �1رج �ن ھ�ذ ا�ّدار " �&ول 

  .س �����5 وا�1روج �ن ذ�ك ا���زل�ن )��و" ���رة " ھو �ذف �(��  ��س ا��5ّم  � �5ّم '*��0

  :�	��ل ا��"��#ت  -5

  :ھ�دام ا�	��� و�ظ�رھ� ا���ر%� -1- 5

 �������ط� ، وھذا �ظرا ����واھ� ا��
�%� ا���1*ض ، وا�8وان �4ر �ن ا���ط&� أّن �,�س ا�

  . (: اھ�����5 ��ظ5رھ� ا��1ر��  ا���ب ، %
رھ� ا���ّ%ط )د �دلّ ���&� رّ��� ��*س ��


�د�� ، �ظرات ���%رة �E رE2 ا�رأس ، ��ّن �ر�� ����5 ��ّل �5�2 اھ�زاز � ��%�� ��������E ا�

  .�1'� اھ�زاز ا��د�ن وا�رأس ) ار�
�ش (  �د ا��,م 


��ت ا�	��� -2- 5:  

�م �����>�ب ��دي �ذ�را و�@�� ، ��دي و�D� �5(و)� ���ت �,�= ا����� ��ّ �2 أ4(ب ا��&��,ت 

���� ا��>�ب و�زن  ��&�ن �52 �م ����م �وى �رة أو �ر��ن ، وھذا )د �دلّ  :)  .  

  :ا���3 وا��.�ل  -3- 5
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� ���(م ا����� �(�D �(��� ، ��ن �,��5 �*5وم ، ��52ك ا#طراب  (: ���وى �طق �
ض 

��ن ، و�رف ا�زاي ا�ذي �'�=  �دھ� #�د وھذا �ر�E ا��روف ��رف ا���ء ا�ذي ��ط&0 

��ب ا����� ���ب و�ود ا�%�وم �2 ا���وب ا�8*�� ، ��رة 'و��5 �ر�
� و�ر�*
� ، و�� �,�ظ 

E*'وت �ر��ا28راد ���(ّ�ون  E����8م �
��� ا#طراب و�@5�ّم ��%��رون ، 2 �دى  �>(��5 أّن 

��دا E��� ت  .  (: ���وى ا8ذن ا����: و��ّ�أّ�� ������� �,�'�ل 2&د ��ن �5, ، ذ�ك أ�5�ّ أ

��ث ���ت إ������5 ���%رة �
د ���ع ا��ؤال ، و�2 ا�
د�د �ن ا��رات  ، �5
إ�راء ا��&��,ت �


د � ������#� �2 �*'�ل و�و#�= �(�(� ا8�داث ا��� �ّرت ��5 ، و���5 ���ن ا������ج أّن ا�

�� إ�: أذن '���4 ھذا ا<طراء �2 ا��رد و���م  ��  .,)���5 ا���دودة )د ���ت �2 

  :ا����ط ا�	ّس 	ر'�  -4- 5


ض ا<%�رات � ����وا��ر��ت ا��و#���� أ���ء �د���5 و�@ّن �ّل ا���د ���رك ، ���
�ل ا�

E#� ����� (: رأ��5 ، ر��� ��
ّ�ر  ن  �د��5 �52 � ���ّدث دون ��ر�ك �د��5 وھّز رأ��5 ، وأ

 �5����  .)وة ھ�5�ّ و�ؤ��5 ، و�ن 1,ل �ّل ھذا �ظ5ر أّن ا����� � �1*� ا�*
����5 ا��
ّ�رة  ن 

  :ا����ط ا��"��  -5- 5

�ر��ز �&�و�� و�ظ5ر ذ�ك �ن )وة �ن 1,ل ا��وا'ل �E ا����� ، ���ن ا�&ول أE���� �5�ّ �&درة 

ا����ھ�5  (: �� �دور ����� �ن �وار ، �ر � ا�*5م وا<���� ��� أ0�ّ ���ن ا�&ول أE���� �5�ّ �ذا�رة 

)و�� ����ل �2 )در��5 ا��ر�
�  (: ا��*ظ �ن 1,ل �ذ�رھ� 8ر)�م ھوا�ف ز��,��5 وأ)�ر��5 ، 

 ����� ��)�)�  .و�5(�  (: ���وى  �(�5 ا�ذھ�� و��0 ���ن ا�&ول أّن )در��5 ا��

  :�	�وى ا��5'�ر  -6- 5

�ن 1,ل ا��&��,ت ، F2ّن ا����� �راودھ� أ��2ر ا�%
ور ���دو��� ، ذ�ك أ0�ّ � ���= ��5 ����1ذ 

، �5�ّF2 �ر�ط ا��(ول "  �دي �� ��زوج �� ��وت ، ا��5م �� �
�ش ھ�� " )رارا��5 ��*��5 ، و�&و��5 

  .���وت ، ور��� )د �ر�� �ذ�ك إ�: ا�����ر �اج وإّ�� ��زو��و#
���5 إّ�� 

�ّل و#
���5 ���(ّ  ��� �'رّ  :)  �����وء إ�: ا�ر)�ة 52م و��(��5 ا�و��دة �2 ا�زواج ا� .  

  :ا��زاج وا���ط�5 -7- 5
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���و#= و�ود  واطف ا��>���� ��
: �*رض ذا��5 ، � ����ز��  ن �&و)�5 ا�
�ط*�� ��ا�����دو 

  .ل �ن ا�زواج وا�1وف �ن ا����&�ل2&دان ا�8 ��&� �
ّ�ر  ن ا��@س وا��R�� ، ا�*
��ت����ل �2 

  :ا�	��� ا�.	�� -8- 5

� ���' ��
��م �5 �ؤّ�د أ�5�ّ �(��� �������ء �
ض ا�8راض ا�
��رة ���زّ 2 �������ز ا����� �و#

  . وا�'داع

  :� �ا���ر�8 ا��5
� وا�%��� � ��	�-9- 5

 ������ج  36أ��: ��(S �ن ا�
�ر ) ج  – د( ا�������Dم ، و�ط أ�رة ���� ، �&�م �2 �(د�� 

��ل ا��ر��ب  و أخ وأ1ت) �
��� داء ا���ري ( وأّم ) �
��� �رض ا�&(ب ( ��ّو�� �ن أب � ،

  .  ,)�E� �<�� �5 أ2راد أ�ر��5،  �ن أ�رة 2&�رةا8ول ، 

  : #!� ا�	��� دا�ل ا���ت  -

 ������ب �� �&و�0 ا� ���*� ����F2ّن  ,)��5 ��و�رة �@2راد أ�ر��5 ، و�و�  �(�5 ����ت �2 


�� ، ��� أّن وا�د��5 وأ1وھ� �����ون �2 )رارا��5 ، و)د �&دم ��5  د�د ا�1ّط�ب ور2#وا '

  . �دون ��ب �ذ�ر و����� � ��&ّدم �1ط���5 أي أ�د

� ����ر�E إ�: أ�5�1 ا��� �ر2ض إط� �  ,)�E� �5 أ�5�1 �5�2 �وع �ن ا��زاع ، وھذا ��ب ا�

��ول 2رض ذا��5 و���ر��  (: أ�5�1 �� � ����أوا�رھ� ، و���ن �*��ر ذ�ك رّ��� ��ون ا�

  .���رس  (��5 

  :ا��#!�ت ا�%��� �� -

�E ز��,��5 �2 ا�
�ل وھذا ��ب )و��5  ,)�ت 'دا)� أّي �&�م � : ا��#!� �9 ا�.د!�ء -

 �)<�
  .�ر�E �و#
�5 ا�

�5�ّ ��دودة   ,)��5 �ّ�دة �E ا8)�رب وا���ران: ا��#!� �9 ا�%�ران وا�!�رب -��.  
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Rosenberg  رض ���)= �"��س �"د�ر ا�ذات �روز��رغ -6   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ر!م ا����رة
  02  02  04  01  02  04  03  03  02  02  در�� ا��&��م
  25  ا����وع

  

  :�.��ف ���)= ا��"��س  -


�وى �"د�ر ا�ذات  ا�5)��  

  �&د�ر ذات ��1*ض  ] 31- 25[ 

  

  :ا�����ق  -

و�
د ��(�ل ا��(م ، و�د�� أ�5�ّ ��'(ت " ج " �&د�ر ا�ذات  (: ا�����  �ن 1,ل �ط��ق �&��س

وھذا ��ب روز��رغ ]  31-25[ در�� وھ� ����� إ�: ا�*>�  25 (: ���وع )دره 

Rosenberg  �&2وا�����5 �����
�� أّن در�� �&د�رھ� �ذا��5 ��1*#� ، و�ظ5ر ذ�ك �ن 1,ل إ�

  : (: ا�
��رات ا��(��� 

، "أ%
ر �@��� � أ�(ك �� أ �ز �0 " ، " �2 �
ض ا8���ن أ�2ر �@��� ��ت �*ؤا  (: ا<ط,ق " 

  " .أ��ل إ�: ا�%
ور �@��� %1ص �2%ل " 

"  (: ا�
�وم أ�� راض  ن �*�� :": ا�
��رات ا<������ ���ر2ض  (�ن ��5 أ1رى 2&د أ���ت  

�و �*�� " ، " أ%
ر أ��� %1ص �0 )���  (: ا8)ل �&�ر�� ��1Oر�ن " � ����  " .�دّي ا���ه إ�

وإ������5 ھذه )د ��%ف  ن �
���ة �*��� %د�دة ����5  �>(��5 ا��� �*رض  (��5 ر)��� ���
�5 �ن 


(�5 �*ّ�ر �@��2ر �(���   ا���ّ�ف وا<�د��ج �E ا1Oر � ��ّ� ،.  
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  :���%� ا��"��#ت  -

 ����وا��
ّ�ق �2 �*����5 �ن أ�>(� ���%رة و#���� ���ن ا�&ول " ج " �ن 1,ل ا��&��,ت �E ا�

و دم ا��&رار ا���� � ، ��� ���ن ا�&ول أ�5�ّ ���(ك �&د�ر ذات أ�5�ّ �
��� �ن ا#طراب �*�� 

 E��و��5 � ��ّون �
5م  ,)�ت ���1*ض ، �52 �4ر ��واE� �&2 ا1Oر�ن ، وھذا ر��� �ر

�ّ&ر ذا��5 و��ّس � ������1'� ���ب 1و�52 �ن أ1وھ� ، و�ذ�ك ����� �ن 1,ل ا��&��,ت أّن ا�

  .ا�زواج��ن  ن 2&دا��5 ا�8ل �2 �ر أ����� �ظرا �(&(ق وا�1وف ا�����راودھ� �2رة ا����و���دو��� 

  

�ص  �م 	ول ا�	���  -��:  

�ظ5ر  �Rosenbergن 1,ل ا��&��,ت و�ن 1,ل در���5 �2 �&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ 

 ����
��� �&د�ر ��1*ض �ذا��5 ���ب �@1ر �ّن زوا��5 �ن ��5 و�ن ��5 أ1رى "  ج" أّن ا��

ي ��5 إ�: ���� أ��2ر �وداو�� #Dوط�ت ا��� ���ر��5  (��5 أ2راد أ�ر��5 ، ا�8ر ا�ذي )د �ؤدّ �(

 ��و������� 2ر4م أ��5 �
�ل و��د را���5 �2  �(�5 إ�ّ أّن �@1ر �ّن زوا��5 �ؤّ�ر  (��5 �در

  .���رة
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�درا
� ا�	��� ���   ا�

  : ا�و��������ت ا� -1

  خ – ح :ا�
م 

  ���  37 :ا�
ّن 


�  :ا��
�وى ا������� ��� ) �)���  ) . �����س �2ون 

  ��و�ط :ا��
�وى ا������ 

 ���  .إدار��  :ا��

  )أ��: (  01 : دد ا��وة 

  ا������  :ر��� ا�	��� 

��ج :�"ر ا�!��� �  

  04 : دد ا��"��#ت 

  .��زل ا����� ، ���ن ا�
�ل  :�'�ن إ%راء ا��"��#ت 

2-  ��(����
  :ا����� ��	��� ا�

��*� ، ��و�ط� ا�&��� ، ذات �%رة ��راء ،  ���ن �����ن : ا��'ل ا��ور(و�و%� � ����.  

  .�,�س ���ط� ، �4ر �����&�: ا�ّ���س 


رھ� ��� �'�وغ : ا���ر %.  

  .��دي �,�= ا���>�ب : �#�- ا�و%, 

���� وط(�ت إ�راء �&��,ت �
�5  : ا��.�ل ��� ���  .ا�'(ت ا���
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  :%دول 
�ر ا��"��#ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  ا��
رف  (: ا����� و�
ر�*�5 �دور ا18'�>� ا��*���� -  د)�&� 30  2014-03-28  ا��&��(� ا8و�:

  د)�&� 40  2014-03-31  ا��&��(� ا������
�����5 ���را�� ا��*��� ���ب �&��5  -�.  

-  �5��
  .ا����� �� ا��
رف  (: و#

  .ا��
رف  (:  ,)���5 ا�8ر�� وا����� ��  -  د)�&� 60  2014-03-06  ا��&��(� ا������

�
   (: در�� �&د�رھ� �ذا��5 �(�
ّرفد�ر ا�ذات �&��س �& إ�راء-  د)�&� 40  2014-04-13  ا��&��(� ا�را�
 

  :ا��"��#ت  ��ّ�ص 	ول -4

����) أ��ر ���5 �ّ�� (وده ا�دفء ھ� وأ�5�1 ا���زو�� ��ف أ�5�ّ �ر ر ت �2 ��زل �� ��ّد�ت ا�


�5 ا������� ، و8ن وا�د�5��� ���ران �2 ا��ّن وھ�� �ر�#�ن وا�
,)� ��ن ���E أ2راد ا�8رة �

  " .�ون ��زوج %�ون �ر2دھم "   �52 �ر2ض ا�زواج وا��1(�  ���5 �&و��5

 �2 �����دث  تا��&��, �
ظما��� ��������ت ��دي ر4�� وا#�� �2 ا��د�ث  ن �*��5 و ن  �>(��5 وأ

  . ن �وا#�E �4ر ھ��� ، و�ّل �� ��د�0 ھو رE2 'و��5 �(��دث �&وة و��رار �� �&و�0  ّدة �رات 

و)د ��ّد�ت ��ّل را��  ن �%@��5 ھ� وأ�5�1 و�ر ر �5 �د�ّ(��ن �2 ��ف وا�د���5 ، أّ�� �
د 

��� �و���ن إ���5 �
دم )در���5  (: ا�
�ش و�دھ�� ��ذ  ّدة ��وات ، وھ� � زواج أ�5�1 2&د �

���ط�E إ�ّ ر�ط �'�رھ� �وا�د��5 و)��ت أّن ا�زواج �(م �ّل ا�رأة وأ�5�ّ �ط���� �(�ت �زوج 

 �5�ّ8 ,�����ة أ�ر�� �
�دة ��ل أ�5�1 ����� ، ���5�ّ أ�#� ��د ذ�ك ��� �
����5 و�ؤّ��� ��

  .ؤو��� ����� وا�د��5 ور ���5م ���ّ�ل ��

  .و�#�ك أ����� أ1رى  (: �� �&و��0��� أ����� و���=  ����5 �����م  تا��&��,و���ت أ���ء 


�5 �5م 'دا)�ت ، و)د �'ر�5م �2 �
ض ز��,ت ا�
�ل ، و�� ���د�ت  ن  ,)��5 ��ن �� ���


5م ھ�  ,)�ت �ط��� �5�ّ8 ��ق وأن �ر�ت �ن �
#5ن ���.  

ا��
ّرف  ��� ��و�ت ا������،  �ّم ��د�د در�� �&د�رھ� �ذا��5 1,ل إ�راء �&��س �&د�ر ا�ذات �نو

أظ5رت �,�� ����)#� ��ن ر4���5  )د (: ��ھ�� ا�زواج ������� �(���� و��ف �رى ���&�(�5 ، و
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E�أ�ر  ا�%د�دة �2 ا�زواج ور4���5 �2 ر ��� وا�د��5 ، و���ت �ر2ض ا��*��ر �2 ا����&�ل و�ر

 " .1(��5  (: رّ�� " زوا��5 �ن  د�0 إ�: ا����وب �&و��5 

  :�	��ل ا��"��#ت  -5

  :ھ�دام ا�	��� و�ظ�رھ� ا���ر%� -1- 5

�ن ا�ط��
� أّن �,�س ا����� ���ط� ، وھذا �ظرا ����واھ� ا��
�%� ا���و�ط ، وا����� � ��5م 

وا�د�ن أو ا�زواج  (: �����5 ا��*��� ا���ز)� ��ن ر ��� ا� �����ق ا��,�س وا�8وان وھذا )د �دلّ 

وا����� ذات ���� ���(� ، �%رة ��راء و)��� ��و�ط� ، ��%� �1طوات  .و��س ���#رورة ذ�ك 

 0 ��
ب ، وھذا ا��
ب ���ن إر� ���� �د�� ، رأ��5 ��1*ض أ���ء �%���5 ، و����5 ��دو �2 

�� وا�د��5 و)د ��ون �4ر ذ�ك إ�: ا<رھ�ق ا����� وا��*�� �ھ��'� �5��.  


��ت ا�	���  -2- 5:  

و�%�ؤ�� ، و)د �ر�E �2 أ4(ب ا��&��,ت ���ت �,�= ا����� �ّ��م �����>�ب ��دي �ذ�را و�@�� 

ھذا ��4�� إ�: و#
���5 ا��
�%� ، و��ب ا����� إ)��� ا�
,)�ت ا����� �� و�ظ5ر ذ�ك �ن 1,ل 

  .أ�5�ّ ا�د����� وا���� ��   (: �N'د)�ء وا���ران وھذا �دلّ إ)���  ,)�ت ��
ّددة 

  :ا���3 وا��.�ل  -3- 5

، ��) �*س ا�*�رة(�دة �*س ا��,م إ�ّ أ�5�ّ ���ر �ن إ أي ا#طراب ،�ط&�5 �(�م و� �ظ5ر  ��5�D وا#

������ ����د�� ا��'�ل �E ا����� ��ن �5, ����  (:  ,)� .وھذا رّ��� �5�ّ8 ��ب �@��د �� �&ول .  

  :ا����ط ا�	ّس 	ر'� -4- 5

، ��� أ�5�ّ  ( Tique)���ر ا����� �ن )#م أظ�2رھ� ، ور��� ھ� ��,ز�� �دّل  (: �دى )(&�5 

  .���رة ا��ر�� أ���ء �(و��5 وھذا ر��� �5�ّ8 �4ر ���&رة �2 �����5 ا�
�ط*�� وا�8ر�� 

  :ا����ط ا��"�� -5- 5

 ����    �ظ5ر أE���� �5�ّ �&درة �ر��ز وا����ه )(�(� ، ذ�ك أ�5�ّ ���ر �ن�ن 1,ل ا��وا'ل �E ا�
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��دو أ�5�ّ ���(ك ���� �&�و�� �ن ا�ذ��ء و .ا��,م وا���دث  ن �*س ا�*�رة و� �'�ت إ�ّ )(�, 

  .وذ�ك �ن 1,ل �5ّر��5 �ن ا<����  (: ا�8>(� �2 ا��&��(��ن ا8و�: وا������ 

  :�	�وى ا��5'�ر  -6- 5


د وا�د��5 ، وھ� �رى� �5����أ�5�ّ ���ت  ��ب �� �&و�0 ا����� ، F2ّن أ4(ب �� �*ّ�ر 0�2 ھو 

و�ن 1,ل ذ�ك ���ن ا�&ول أّن ر4���5 %د�دة �2 ا�زواج ، ��ن  .��ظوظ� �5�ّ8 و��دة وا�د��5 

 0�� �5
�ز �����  .ظروف وا�د��5 �&ف �

  :ا��زاج وا���ط�5 -7- 5

 ��Rر  ن ا��@س وا���ّ
���و#= و�ود  واطف �زن وا��>�ب ����ل �2 ا�*
��ت  ��&� �

�ظ و�ود ا�*
��ت إ������ ����ل �2  و�ن ��5 أ1رى�1وف �ن ا����&�ل ، ھذا �ن ��5 وا)�

  ) .ا�زواج ( 4�� �2 ��ل ر#� ا�وا�د�ن وا�8ل �2 ا����&�ل ا�رّ 

  :ا�	��� ا�.	��  -8- 5

��ب �'ر����F2 �5نّ   ���
��� أي �%��ل 'ّ� � ����  .ا�

  :� �ا���ر�8 ا��5
� وا�%��� � ��	� -9- 5

 ������ج و��� �����Dم و�ط أ�رة  37أ��: ��(S �ن ا�
�ر ) ح  –خ ( ا����� ، �&طن ��(د�� 

��ل ا��ر��� ا������ ����وى �
�%� �&�ول ) أ�5�1 ��زو�� ( ن �ن ا8ب وا8ّم ، ���وّ � ،.  

���E أ2راد أ�ر��5 :  #!� ا�	��� دا�ل ا���ت  - E� دة�� �5��(, .  

  :ا��#!�ت ا�%��� ��  -

�&ول أّن �د��5 ا�
د�د �ن ا�'د�&�ت ، ����5 � ��ق �5ّن 8ّن ھ��ك ا�
د�د : ا��#!� �9 ا�.د!�ء -

 �5
  .��5ن �ّ�ن 1د ��5 �2 ا���#� ، و� ��ب أن ���ّرر ذ�ك �

  . ,)���5 طّ��� �
5م : %�ران وا�!�رب ا��#!� �9 ا�-
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Rosenberg  رض ���)= �"��س �"د�ر ا�ذات �روز��رغ -6   

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ر!م ا����رة

  02  02  03  03  03  04  04  04  02  02  در%� ا��"��م

  29  ا��%�وع

  

  :�.��ف ���)= ا��"��س  -


�وى �"د�ر ا�ذات  ا�5)��  

  ��1&ض�&د�ر ذات   ]31- 25[ 

  

  :ق ــــــــا����� -

 ����، و�
د ��(�ل ا��(م و�د�� أ�5�ّ ��ّ'(ت " ج " �ن 1,ل �ط��ق �&��س �&د�ر ا�ذات  (: ا�

��ب روز��رغ ] 31-25[ إ�: ا�*>� در�� وھ� �����  29 (: ���وع )دره Rosenberg 

 :)  �5�����ا�
��رات ا��(��� و�
�� أّن در�� �&د�رھ� �ذا��5 ��1*#� ، وھذا �ظ5ر �ن 1,ل إ

  :ا������ ����وا2&� 

  " .أ��ل إ�: ا�%
ور �@��� �2%ل " ، " أ�2ر أ����� �@��� ��ت �*ؤا  (: ا<ط,ق " 

  :�ن ��5 أ1رى أ���ت ���ر2ض  (: ا�
��رات ا<������ ا������ 

�و �*�� " ، " أ�� راض  ن �*��  (: ا�
�وم " � ����  ".�دي ا���ه إ�

�� ا��&��,ت �2 �ون ا����� �4ر را#��  ن �*��5 و�د��5 ا���ه  وإ������5 ھذه رّ������ E� وا2ق��

�ول �*��5  ��)�.  
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  :���%� ا��"��#ت  -

 ����وا��
ّ�ق �2 �*����5 �ن أ�>(� ���%رة و#���� ���ن ا�&ول "  خ" �ن 1,ل ا��&��,ت �E ا�

أ�5�ّ �
��� �ن ا#طراب �*�� ���0 ر�ط �'�رھ� ��'�ر وا�د��5 ،و�ذ�ك �
�ش �و � �ن 

 �5�ا����)ض ا�
��ق �2 %1'���5 ��ن ر4���5 ا�%د�دة �2 ا�زواج �ن ��5 ور2#�5 �ذ�ك �ن 

���ن �2 ����� وا�د��5 وزوا��5 ��و�ّد ��5 ا�%
ور أ1رى ، �52 �رى أّن ��5��ّ5 �2 ھذه ا����ة 

  .���ذ�ب 

  

�ص  �م 	ول ا�	���  -��:  

 ����و�ذا ����� �&��س �&د�ر ا�ذات ، ���ن ا�&ول أّن ا����� " خ " �ن 1,ل ا��&��,ت �E ا�


��� �&د�ر ذات ��1*ض ، وھذا ر��� �ر�E ��4�� إ�: �@1ر �ّن زوا��5 ، و���و#= ذ�ك �ن �

اطف ا��زن وا���>�ب وا�1وف �ن ا����&�ل 8ّن ر4���5 %د�دة �2 ا�زواج إ�ّ أّن 1,ل  و

 0&�&��ز ���
�5 �ن ���  .ظروف وا�د��5 �&ف �
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�
  درا
� ا�	��� ا�
�د

  : ا������ت ا�ّو���-1 

  ع – ب :ا�
م 

  ���  36 :ا�
ّن 

  .ا����
� أ����  :ا��
�وى ا������� 

  ��و�ط :ا��
�وى ا������ 

 ���  . ون إداري �Fدارة ا��(د��  :ا��

  )أ��: + ذ�ر (  02 : دد ا��وة 

  ا������  :ر��� ا�	��� 

  .��و��2ن  :���و��ت  ن ا�وا�د�ن 

��ج :�"ر ا�!��� �  

  06 : دد ا��"��#ت 

  .��زل ا�����  :�'�ن إ%راء ا��"��#ت 

  :ا�
����)�� ا����� ��	���  -2

  .ا�&��� ، ذات �%رة ��راء ،  ���ن �����ن  طو�(����� ���*� ،  :ا��'ل ا��ور(و�و%� 

  .�����&� أ�وان،  أ��&��,�س :  ا�ّ���س


ر ��%ط و�زّ�ن  :��ر ا�%.  

��ّ وا�ا��زن ، �ظرات ا���>�ب:�#�- ا�و%,���%�
   .د�و �5 ��ذرف ��ر �و ر (: و#
���5 ا��

���� وط(�ت إ�راء : ا��.�ل ��� ���  .�&��,ت �
�5  ا�'(ت ا���
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  :%دول 
�ر ا��"��#ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  ا��
رف  (: ا����� و�
ر�*�5 �دور ا18'�>� ا��*����-  د)�&� 30  2014-03-29  ا��&��(� ا8و�:

  . ,)��E� �5 أ2راد أ�ر��5 ا��
رف  (: -  د)�&� 40  2014-05-04  ا��&��(� ا������

���� ا��
رف  (: -  د)�&� 30  2014-04-08  ا������ا��&��(� )� �� ����  .ا�
,)�ت ا<

�
�ول ا�زواج -  د)�&� 40  2014-04-10  ا��&��(� ا�را� ����  .ا��
ّرف  (: �%� ر ا�

  .إ�راء �&��س �&د�ر ا�ذات -  د)�&� 30  2014-05-13  ا��&��(� ا�����1

  .ا��*�� وإر%�د ا����� ا�د م -  د)�&� 30  2014-05-17  ا��&��(� ا���د��

 

  :ا��"��#ت  ���ص 	ول - 4

، و)د أ�5�ت �2 ا���(م  ن �%��(�5 ا�
�>(�� و ن  �5ذه ا��&��,تار����� �*���  ا����� أ�دت

��ر��51 ا�8ري ، وأھّم �� ذ�ر�0 أ�5�ّ �
��� #�&� �2 'درھ� و���, �2 أطرا�52 ا��*(�� ، 

  .)�ة و)د أّ�دت ��5 ذ�ك و��ب )و��5 �52 ��@�دة أ�5�ّ ���و�� ذ�ك أ�5�ّ �&'د إ�دى ا�رّ 

� ��5 �2 ھذه ا�د��� وأّن �ّل ا�ّ��س ��ظرون إ���5 ذ�رت أ�#� أ�5�ّ � ���وي أّي %�ء و� )��

  .�5 ا�زواج ��� �&ول ، و��ّد�ت أ�#�  ن ر4���5 �2 ��&�ق أ%��ء ���رة أھ�ّ " ا����رة " �ظرة 

�5
رض )��ت ������%�ل ��(�(� ، و�ّم ا��
رف  (: �و �� ا�
,)�ت ا��� �ر�ط�5  أ�داث 

�@2راد  �>(��5 ، وأظ5رت �,�= ا����ء وا��زن �5�ّ8 �
�ش ����� �2 ��زل أ�5�1 و��(&: �%��ل 

�E زو��0 ، ذ�ك أّن وا�د��5 �و�2ت وھ� '�Dرة ���زوج وا�دھ� �ن ا�رأة ����� و���ت %د�دة �2 

 �5
� �5)��

رھ�  ا�8ر ا�ذي أّ��  ن أ�5�1 �52 ��زو�� �&�م �2 �د��� �����Dم، و)د �و��2%�

  . ���و�دة وا��ؤم

 ��� �2 �5��
�د�ت  ن �%� رھ� �2 ھذه ا�ظروف وذ�رت أ�5�ّ )(&� و�1>*� �ن ا���رار و#�

�5 ���ّ&ق �(م ا�زواج ، وذ�ك ���ذھ�ب إ�: 
����  دم زوا��5 ، وذ�رت أ�5�ّ �*
ل �ّل �� �2 و�

  .�ة �5�ّ8 �%ّ�ك أ����� �2 أ�5�ّ ���ورة ا�ر)
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�و����5 أ���ء ا��&��,ت ��و�ت ا������ ا��د1ّل �� E2�5ت وا�ر%�دات �ر��
ض ا��و�.  


�5 �ز�,>�5 �2 ا�
�ل  ,)�ت ��دودة ، ذ�ك أّن و ن  ,)���5 ا����� �� 2&د ��ذ�رت أ�5�ّ �

  .*�� إ� �E ا�'�Dرات �2 ا��ّن ��ل � ��ّ�ذون إ)���  ,)�ت  �طز�,ءھ� �ن ا�رّ 

 �5
��ز��,ت ا�
�ل �E� �<�� �5  ,)، إ�ّ أّن  ,)�ت ������ �E �,�� 'د�&�ت وذ�رت أ0�ّ �

وذ�ك �و��5 ����� ا8ّم ��(�5 و�
��� �ن ظ(م زو�� ا8ب ، وأھم �ن ذ�ك   دا وا�دة ��5ن 2&ط

  .أ�5�ّ ����(�5 �2 ا��ّن و�م ��زوج �
د 


ت و�م �
د ���(ك �(ك ا�ر4��  و��ّد�ت أ�#�� ن  ,)��5 �����ران وا8)�رب ، �2&ول أ�5�ّ �را

  .�2 �(ك ا�
,)�ت 

�,ّ ��ّل �
�����5 وھ� �ر2ض ا��*��ر ����&�ل �دون زواج ، ذ�رت أ�5�ّ �
��ره  و ن ا�زواج

 ��  " .أ�� �� ���1(ش �(� ا��رأة �&در �
�ش �, را�ل : " و ��را��5 ���ت أ��ر و#و

�ّل ا��&��,ت أظ5رت  �2 ������و � �ن ا�*
��ت ا��زن وا�D#ب ا��.  

(م ���ق �(���� أ�5�ّ #1
ت 8ي �&��س �ن )�ل ، و)د ������� ��&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ 2و

�ّ*زت ��Nر �.  

  :�	��ل ا��"��#ت  -5

  :ھ�دام ا�	��� و�ظ�رھ� ا���ر%� -1- 5

��وع ا�
�ل ا�ذي �ر�E وھذا رّ��� #�&� ، )'�رة أ����� ، �ن ا���ط&� أن �,�س ا����� أ��&� 

���ر�F� 0دار�� ��ذ ��وات ، ورّ��� 0�8 �د��5 �ّب ا�ظ5ور و�(ب ا����ه ز�,>�5 �ن ا���س 

  .اD'8ر ���5 �ّ�� ا1Oر ���دو أ��ل �ن ز��,��5 


�د�� و�ر���5 ھ�د>� ، ���(م �'وت ���وع طوال ا��&� ��%�� ������,ت ا��ت ، و��دو ���E�ّ ا�

  .�= ا��@س  (��5 �,
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��ت ا�	���  -2- 5:  

 = ا����� ���م ���&(ق ، ��دي �@�� %د�دا ، ���دث �'وت ���وع �2 أ4(ب ا��&��,ت ���ت �,�

��رة %د�دة و�ظ5ر ذ�ك �ن 1,ل �ر��ت ا��د�ن ، إذ أ�5�ّ �&وم ) �ر�*E �و � �� (  1(ّ(0�� ،

�(ّ�� ذ�رت ��ب �
�����5 ، و��4�� �� �ظ5ر ا��>��� و�ز��  ��&� �#رب إ�داھ��  (: ا18رى 

  .�ظ5ر �2 �ر�ق ا�
���ن 

  :ا���3 وا��.�ل  -3- 5

��)� �D)� وي �ر����(مD)أّن ھ��ك �(��ت ��ّر دون �5�52 ، �&د ��ن � ، إ�ّ أّن إ�&� �5 ا� :�� ، E

�ردت ��ر��51  ���ر وك ���وب ����&� ، 2&د ��ن ھ��ا��'�ل ������� �5, �ظرا ��
ر�5�2 ا

و�*'�ل ، ��� أ�5�ّ أ���ت  ن ���E ا�8>(� ا��� طر�ت و���ت أ��2رھ�  ا�8ري ���(�ل

�� إ�: أذن '���4 ، ور��� ��ون )د ����� ، و��ب �ّل ھذا ���ن ا�&ول أّن ا����� ���ت ����

  .و�د��5 

  :ا����ط ا�	ّس 	ر'�  -4- 5


ض ا�%�رات � ����وا��ر��ت ا��و#���� أ���ء �,��5 ، إ�ّ أ�5�ّ )(�(� ا��ر�� ����� ���
�ل ا�

��E �د��5 � �����
�د�� �&وم أ� ��
ا8طراف ، أّ�� و#
���5 أ���ء ا��&��,ت �2�(س �2 و#

  .وأ����� �#ر���5  (: �
#��5 ، ھ�د>� �2 �د���5  ن �
���ة �*���  ��&� 

  :ا����ط ا��"��  -5- 5

�دود ، �5�8 دو�� �ر�ط �@1ر �ّن زوا��5 �ن 1,ل ا��&��,ت � ������#= أّن ���وى ذ��ء ا�

�ر ����.  

  :�	�وى ا��5'�ر  -6- 5

�*��ر ا����� �ر�ز  (: ا��1(ص �ن ا���ر ا�ذي ��
�5 �ن ا�زواج ، و�ؤ�د �*��رھ� �2 ا��1(ص 

���ة ��0 ا�'���5 ���ر)�ة ، ��� �راودھ� أ��2ر ا�دو��� وا�%
ور ���,)��� �2 ھذه ا�.  
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  :ا��زاج وا���ط�5  -7- 5

�D(ب  (: %1'�� ا����� ط��E ا��وا#E وا���رام �1'� ��ن ���د�و��5 ذ�ك ، �4ر أّن �@1ر 

 �5����5 �2 ا�زواج واھ�����5 ���زواج ��ّل و��د �و#
���5 ، رّ��� �ؤ�ر �و � �� �2 �زا

  .و �ط*��5 ��ث أ�5�ّ ��ب �'ر�����5 ���را �� ��*
ل أو ���ر2ز 

  :ا�	��� ا�.	��  -8- 5

، ���)� �5���ّد ���5رة ، ��ن ��� �&و�F2 0ّن و#
���5 ا�' �� �,�ظ  (: ا����� أّن ' ���

  .ور��� �ر�E ذ�ك ��%�Dل ا�ذھن و%روده ����*��ر ا��(�� 

  :ا���ر�8 ا��5
� وا�%��� � ��	�ة  -9- 4

 ������ج و��� �����Dم  36أ��: ��(S �ن ا�
�ر )  ع – ب( ا���E أ�5�1 ��� ، �&طن ��(د�� 

  .وزو��0 ، أ�5�ّ ��و��2 ووا�دھ� أ �د ا�زواج ، أ�� أ�5�1 �2&�م �E زو��5 �2 �د��� �����Dم 

  : #!� ا�	��� دا�ل ا���ت  -

��دة �E أ1وھ� ، أّ�� �E زو��0 �52 �#طر��  �5�(, .  

  :ا��#!�ت ا�%��� ��  -

������ �ت ,) �د��5: ا��#!� �9 ا�.د!�ء -   E�        ن �*س ا�ظروف%
'د�&���5 وھّن �

  .��E� �<�� �5�ّ ز�,ء وز��,ت ا�
�ل 

  . ,)���5 طّ��� �
5م : ا��#!� �9 ا�%�ران وا�!�رب -

  Rosenberg  رض ���)= �"��س �"د�ر ا�ذات �روز��رغ -6

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ر!م ا����رة

  04  04  04  01  03  04  03  03  04  03  در%� ا��"��م

  33  ا��%�وع
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  :�.��ف ���)= ا��"��س  -


�وى �"د�ر ا�ذات  ا�5)��  

  �و�ط�&د�ر ذات �  ] 34 – 31[ 

  :ق ـــــــــا�����

 ����و�
د ��(�ل ا��(م و�د�� أ�5�ّ ��'(ت  (: " ع " �ن 1,ل �ط��ق �&��س �&د�ر ا�ذات  (: ا�

أّن در�� �&د�رھ�  أي]  34 – 31[ در�� ، وھ� ����� إ�: ا�*>�  33 )دره���وع در��ت 

�ّل ا�
��رات ا<������ ����وا2&� �� دا  :)  �5������ذا��5 ��و�ط� ، وھذا �ظ5ر �ن 1,ل إ

  .ا��� ر2#��5 و�%ّدة و' 7'ر)م ا<������ ا�
��رة 

 �5
���  .أّ��  ن ا�
��رات ا��(��� 2&د ر�5�#2 

  :ا��"��#ت ���%�  -

 ����وا��
ّ�ق �2 �*����5 �ن أ�>(� ���%رة و#���� ���ن ا�&ول "  ع" �ن 1,ل ا��&��,ت �E ا�

 � ����ا�ذي �ر2#0  ��5��0 �@1ر �ّن زوا�أ�5�ّ �
��� �ن ا#طراب �*�� و دم ا��&رار ا

 �)��
      و�%ّدة ، و�ر�ط �'�رھ� ���زواج 0�ّ8 ������� ��5 ا��ّل ا�و��د ��� �
���0 �ن �وء �

 ��در�� و�ذ�ك  33در�� �&د�رھ� �ذا��5 ���ت  نّ ور4م ظرو�52 �(ك إ�ّ أ. أ�5�1 �ن طرف زو

�&���5 ��5 و�ذا �����دة 'د�E ذ�ك رّ��� F2ّن ا����� ����E ����وى �&د�ر ذات ��وّ�ط و�ر

  .�����زھ� ����� �
��رة �ن ا�&درات ا���ّ�*�� 

�ص  �م 	ول ا�	���  -��:  

�ظ5ر  �Rosenbergن 1,ل ا��&��,ت و�ن 1,ل در���5 �2 �&��س �&د�ر ا�ذات �روز��رغ 

 ����
��� ���وى �&د�ر ��و�ط �ذا��5 وذ�ك رّ��� ���ب �@1ّر �ّن زوا��5 ا�ذي أّ�ر " ع " أّن ا��

، ��� أّن  �(�5 رّ��� ھو �ن ) ا��زن ، ا���>�ب ، 2&دان ا�8ل ( �%�ل ���ر  (: �����5 ا��*��� 


ّزز ���وى �&د�رھ� �ذا��5 �.  
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