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فعالٔ٘ العالج األسسٖ متعدد األبعاد يف تعزٓز التشامح لدٚ أسسٗ 
 مَددٗ باالىفصال."دزاس٘ حال٘"

 د.إبساِٖٝ ْٜٛظ حمُد ْٜٛظ

 اختصاصٞ ايصر١ ايٓفط١ٝ

 جاَع١ عني مشظَٔ دنتٛزاٙ يف عًِ ايٓفظ 

 شتلل امل:  
أصددد ) دجان دددثةدنبنبددد د دةدددثنفدألددد   ددث   صدددث ددددراتددد معدأددد د إددد  دهددد الدرا ةرإددد د  د

نرات ككدرألإ يدنتعث يدأندراص رعدرازنر يدرمل تبطددثإلإثنرتدرملتبث اد دددادرادزن ابدندعد ددددد
دع درأل سثقدرألإ ) بدرألأ دراذيد  ىد  دتطوةرتدإدلبي دللدمدأسدتوىددددراتخثا ثتدراسلبي دداد

راتورصددعدن  رندرسبقددوقدنراور بددثتدرملتبث ادد بدنيصددوةدودييددثودراددزن اددع نرةه ددثددبددث ددع ددل ثدددددد
راددبع دندبددث درألدةددثندنصددو د  دتدد يدرازن دد دديددلدرازن يدد دراددط رة)ثدنددد ند  دد رنرتدراطددنقدددد

نجدرألإددد يدأتعددد  درألدعدددث دجراتكدددثأليفدأت ددد ةثدأددد معدراعدددنجدددال ددد ةبدندث لت دددث دللدددمدراعدددد
رألإ يدراقثئمدللمد ظ ) درأل سثقدنراعنجدرازنر يدرملع ودراسدلوييدنراعدنجدرازنر ديدراقدثئمددددد
للددمدراتسددثأمدودأقثدددعدرإلإددثنرتدراددمد ددكللدلورأددعدأليعدد دنأ إددب داصدد رعدانر دديدنتل )دد ددددددددددد

راتسددثأمدرازنر ددي دنرتدرا ةرإدد درسبثايدد دللددمدأقيددث د نر ددت للد  د إددت  رةدرسبيددث درازنر يدد ب
فبدنيثئ دد د رألاكددثةدرإلػبثديدد دنراسددلبي  د لدد ر 7دراصددبو بددددد2102ال دديبدن ددختودجدد لدد ر ديددعدأددن7دد

جبث بدرملقثدل درإليليةيكي دنرملنحظ بدني ديثودرابثحثددتخ ) ديثئ د درملكدكنتداد ىدرادزن اددددد
ن ابدنحددد  دمطددد دراتددد معدن دتة يدددذهثدناقدددثددنرألإددد  دنناددد دصددديثمب درسبثاددد د كدددثةي درادددزد

نيكدد لدرا ةرإدد دلددندراةتددثئ دددداقورلدد دراعددنجدرألإدد يدنرازنر دديدنأدد معدراتسددثأمدرازنر دديبدددد
ذبسندأؤ  رتدراتسثأمدرازنر يد وه ً)ثدلة دأقثة  دراقيث دراقبليددثابع يبدجبث دبددراتثاي 7د

أت دالندودتويدإد  د رنرتدراطدنقبددددددراتقثة) دراذرتي دنرأل اد دراوريعيد درادمدتؤيد دهدذردراتخسدندددددد
نرإددتعث  درسبيدددث درازن يدد دنرألإددد ) بدي ددثد ةدرملتثدعددد درألن ددعدد د دددل )ند اددث تددعددد ودحددد ن دددددد
ر تكثإددد بدنودرملتثدعددد دراالث يددد ددعددد دلدددثأادأدددندراتددد معدرإدددت  دراتوراددد دنر إدددتق رةدرألإددد يددددددددددد

تعد  درألدعدث دنأد معدراعدنجدددددنرازنر يبدرألأ دراذيد)كريد  دي ثن دراتد معدددثاعنجدرألإد يدأددد
راقثئمدللمدراتسثأمدنأ معد ظ ) درأل سثقبدجبث بدلورأعد م ىدأسثل  ديدث اتزرودرازنر ديددد
راذيدمتت ددهدرازن ثةبدنرةتبثطل ثددثألدةثنبدن ويكدلدراةتدثئ دودادونددعد درا ةرإدثتدراسدثدق ددددددد

دنمنوذجدرات معدراقثئمدللمدراتسثأمب
راتسددثأمدراتكددثأليبدراعددنجدرازنر دديبدراعددنجدرألإدد يبدراعددنجدددددنراكل ددثتدرمل تثحيدد 7درإلة ددث ددد
درازنر يبدراص رعدرازنر يب

The Efficacy of Multi-dimensional Family Therapy to Promote 
Forgiveness for a Threatened Family with Separation (Divorce).   

Case Study 
Dr. Ibrahim Younes Mohammad Yunus 
Abstract 

The study aimed to treat an Egyptian family (a couple and three children) 
that is threatened by separation and family disintegration and suffers from 
marital conflict related to mutual abuse between the spouses, and some 
negative unions (alliances) between some family systems, which led to 
negative developments in the level of communication and the performance of 
mutual rights and duties, and a lack of performance by the spouses in their 
roles towards the children leading to the wife leaving the marital home 
Compulsory initiation of divorce procedures for harm.For case assessment 
purposes, three Tools: The “Marital Forgiveness” scale was prepared by: El-
Sayed Fahmy and Samah Shehto (2012), Beliefs inventory “Positive and 
Negative” prepared by: Najeeb Al-Sabwa, in addition to diagnostic interview 
and Observation were used.By relying on the multi-dimensional (integrative) 
Family Therapy, including the Behavioral Cognitive Marital Therapy, Family 
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Therapy based on Systems theory, and Marital Therapy based on Forgiveness 
in exchange for abuses that formed Predisposing Factors for marital conflict 
and a threat to the continuation of married life. and test the efficacy of Marital 
Therapy with repeated measures of assessment (Pretreatment, post treatment, 
and 2 Years Months then 2 Years follow -up) was used.The post Therapy 
assessments and follow- up assessments revealed clear and significant 
positive Therapy efficacy with Marital Forgiveness for the case. The 
indicators were stopping the divorce procedures and restoring marital and 
family life. The first follow-up after two months stated that there was no 
Relapse, and in the second follow-up after two years of intervention, family 
and marital stability, which indicates the efficiency of the intervention, along 
with other auxiliary factors such as the marital commitment, and they were 
related with their children. The results were discussed in light of some 
previous studies and a tolerance-based intervention model.  
Keywords: Multidimensional Marital Therapy - Integrative Counseling- 
Marital Forgiveness - Marital Conflict -Divorce. 

 :٘مكدم٘ الدزاس 
رألإددد  دهددديدنحددد  ددةدددثندر ت ددد دنرملؤإسددد درألن دنرألهدددمدأدددندددددادأؤإسدددثتدددددد

دةددثندثدألا ر هددثدالددتعلمدنراتعلدديمدنرات ثلددعبدنراتةكددع در  ت ثليدد دراددمدتتدديمدا ًصدد
 ػبددثديدللددمدأسددتوىدراصددخ دراة سددي دألادد ر ددددهددذ درألإدد  دنرإددت  رةهثدهددودأؤ دد دد

در ت  بددعدن را دللمدالس  درسب ثة دراسثئ  ب

نر ةت ددثعدرمل ددث ندود سددبدراطددنقد أدد ديدد دأيددزدراعقددو دراقليلدد درملثاددي دحيددثدددد
  د ةدد-ناقددثدالالددثادرمل يددزيدالتعبعدد دراعثأدد دنرإلحصددثنددددد–تكددريدرإلحصددثنرتدد

وبدهددذردجبث ددبد2106حثادد دأددندرازػبددثتدتةتلدديددددثاطنقدودلددثوددد211111 يالدد دأددند
رسبددث تدمبددريدرملبلدد دلةلددثد ندرألانرجدراددذ)ندؽبتددثةنةدلدد ودراطددنقدن)عيكددوةدنهددمدددددددددد

د)عث وةدأندص رعدني بدأزأةاب

) ٚتصاٜدٖا شَٓٝا مبصس( عدد ذاالت ايطالم  1غهٌ ) 


 ) 

                                                           
       الجهاا ا الكزياالت لبئئ الاام ال  حاام  ا   ااhttps://www.capmas.gov.eg/ Pages/ IndicatorsPage. 

aspx?ind_id=1089# 

https://www.capmas.gov.eg/%20Pages/%20IndicatorsPage.%20aspx?ind_id=1089
https://www.capmas.gov.eg/%20Pages/%20IndicatorsPage.%20aspx?ind_id=1089
https://www.capmas.gov.eg/%20Pages/%20IndicatorsPage.%20aspx?ind_id=1089
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نألةدراصددد رعدرازنر ددديدنرشبلدددعدرادددواي يدودراعنيدددثتد أددد دادددهد ه يتدددهدن بدددثة بددد
نادي ددعيد ردلددند أكث يد د ةد)تسددببدودتطدوةدرادط ردثتد  سددي د ندأصدثحبتهد ددثبددددددد
اق دت  ةهدرحملوةدرا رد ددثا ايعدراتكخيصديدنرإلحصدثئيدانادط ردثتدراة سدي ددددد

بدن)كدددددريدراوصدددددإدال عددددد دDSM-Vثأسددددد دنرألمدددددري داألمصدددددثئادود سدددددختهدرشب
فدرامدتعربدلندأككل دجر حبثطدنرملكق دودراعني دأ درادزنجد ندراكد )كدددZ63.0ج

رسب يمدفد  7د رةتبثطدأككنتدراعنيدثتدأد دادعإدرأل رندودر دث تدراسدلويي دددددد
نرملع ايددد د ندراو  ر يددد بدنأدددند أاللددد درملكدددكنتدراسدددلويي 7دصدددعود دحدددعدرشبدددن بدد

بدنأدددددند أاللددددد دoverinvolvement ندر غبددددد رطدرازرئددددد ددwithdrawalنر  سدددددخثبد
 chronicرملكدددكنتدرملع ايددد د كدددند ةدتظلددد دودراعدددزندراسدددل درملدددزأندال قثصددد د

negative attributionsن ه دددث دراسدددلوييثتدرإلػبثديددد بدنأدددند أاللددد درملكدددكنتدددددد
ن/د ندراغ بدأندرادزنج بدنودددapathyنرانأبث  ددsadnessراو  ر ي درسبزةدرملزأند
فددعةورةدجمتزقدرألإ  ددسببدر   صث د ندراطدنقفددZ63.5   درحملوةدتعربدرا ع دج

لددندراددزن ادرالددذ)ند)عيكددثةددعيدد ردلددنددع ددل ثددسددببدأكددكنتدودراعنيدد د نددددددددددد
دDSM-5, 2013, p. 716).)سعيثةدي ًأثدود   رنرتدراطنقدج

تل  دأالدعدراعدنجدرملعد ودراسدلوييدأتعد  ددددددن)تيمدراعنجدرازنر يد  رملهدرملخ
رألدعددث درملو ددهداددألانرجدأدد د أكث يدد درإددتخ رودأدد معدراعددنجدرألإدد يدراقددثئمدللددمددددددد
 ظ ) دراةظمدنرأل سثقدخبثص دودحثاد درإدت لثندرألدةدثنبدجبث دبدراعدنجدرازنر ديددددددد

ا ص درات معدشب  دراص رعدنراك بدرازنر يدرحملت عدودد–راقثئمدللمدراتسثأمد
دت ثلنتدرازنر ي دنرألإ ) برا

نأندرمللمدتكثأعد   رنرتدراعنجدرازنر يدراسدلوييدراتقليد يداتعد )عد مندثطددددد
رات ثلدعدرملدد أ  داد يدرألانرجدأدد دأ ددثهيمدن  د رنرتدراعددنجدرملعد وداتغدديريدرملعددثة ددددد
راددمدتسددببدراصدد رعدنراكدد بدودراعنيددثتدنأ ددثهيمد  سددثقدر إدد  دراددمدتعدد ددددع رنددد

دفبد643بدصبد2112ل ثند م )ندودرألإ  دجر)بكتابدرازن ادن 

ن)كدددريدأددد معدراعدددنجدرازنر ددديدرملعددد ودراسدددلوييد  داددد نة درا ييدددزدللدددمدد
راعورأددددعدراسدددددلويي دج منددددثطدراتورصدددددعدنألثةرتدددددهدنراتبددددث  تدرإلػبثديددددد دنحدددددعدددد

جيثاتويعددثتدنر ا راددثتددد Cognitive factors رملكددكنتفبدنراعورأددعدرملع ايدد د
رتدنرألاكثةفبدنراعورأعدراو  ر ي دودراعنيثتدرازن ي دجيثاكبلدنتد ريمددنرملعتق 

8ديوة ناددددثبد2112رشبددددربرتدنرملكددددثل دمبددددريدرملكت لدددد د ندمبددددريدرحمللوادددد فدجر)بكددددتابددد
دفب2102ن ثيودسوةبد

نةمبمد ةدهةثيدراع ) دأندرا ةرإدثتدرادمد نادخلد تثئالدثد ةدراعدنجدرازنر دمددددددد
رملكدد ندابداه ددهد دتو دد دإددوىدضبددثن تديليلدد دددددددرملعدد ودراسددلوييدأ يدد داددألانرجدددد

د–اتوادديمد  ددورعدراكددكثنىدرسبثايدد دراتددمدتتعلدد دد عثايدد دراعددنجدرازنر ددمدرملع اددمددددد
راسددلويمبدنرسبددث تدراتددمدتكددوةدايلددثدراتدد منتدراعن يدد د يددعدظبثحددثدجيددوببددددددددد

رادذ)ندأد نرددددرألانرجدمجيد ددأدندداقدطدد٪د21دفدنهةثيدحدورايد426بددصب2102ن م نةبد
رأل عددل دلثأابدنهدذرد)عد د ةددددطو)عدد دراعنجدراسلوييدنح  د مدتغيريدتا 

دراعددنجدهةددثيد سددب دةثبلدد د دتسددت ي دأددندراعددنجدراسددلوييبدةددثد  ىد  دالددوةددد
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ن)عدد درا ييددزدللددمدتعز)ددزدراتسددثأمددددادرألانرجدددددددبدراتكددثأليددرازنر دديدراسددلوييد
لثأندألً دثدوداثلليد دراعدنجدرازنر ديدمثصد دودراتعثأدعدأد ددعد درملوريدإدرادمددددددددددد

دد.(Cordova et al., 2006, p.192)ت تبطددثشبيث  دنرشبذ ةد

نللددمدرادد مبمدأددند ةدراتو ددهدرملسددتقبليدالعددنجدرازنر ددمدرملعدد ودراسددلوييديدد ددددد
جدلدد  دأددندراسددلوييثتدراسددلبي بد  د ةدهةددثيددعدد درألحدد ر دددددد)كددوةدأنئً ددثداعددندد

راسلبي د)كوةدا ىدرألانرجدصعود دادمدتةثن دثدأدندأةظدوةدرسبدعدرملبث د دال كدكنتدددددددد
نتت  ندتلكدرألح ر دراتدمد)كدوةد حد درادزن اديد د نذيبد ند د اد  ًحدثد د )ً رددددددددد

ر د نادددأنديبعد  )كدحيثتهبدنامدأالعدهذ درسبث تد د)سدتطي د د )كدرسبيدث ددد
 ةد) عدرألملد ث ًبثددبسثط بدن) ك دامديي ي دحعدهذ درملكدكل دودرملسدتقبعبدناكدندددد
د ًاثدأندذاكد)كع د  هدصبربدللمدتو يهدت كري دعبدودرإل)دذرنرتدراكخصدي دراتدمددددد
تعدد هلد ددثداددمدرملثاددمبديبددعد ةد)صددبمديددث ًةردللددمدراتو ددهددددت كري دعبددودرملسددتقبعبدددد

مديددالريدأدندرألحيددثةدراتسدثأمدجيددوبدن مدد نةبدددنتتطلدبدهددذ درألحد ر دراسددلبي دادددد
دفب404-403بدصبصبدد2102

درإد رتياي ددراتسدثأمدد)كدوةدد ةدن)ق اديدعدأدند نةبةاتدوةبدن دريرة د  دهد كدندددددد
نودهددذردرملةخددمددبدراكخصددي دراعنيددثتدأكددكل دحددعدودال كددكل بدن)سددثهمددأور لدد 

دلدندراسديعثتبدددراتسدثأمدنراتادثنادددتتعلد ددعد ودددةئيسد دد ظ ) درا راثتدهةثيد ةدع 
دنراصخ 7دراعثط يبدنراتسثأم

 دبراتسثأمدنراتاثنادلندراسيعثتد العد ةهثًيثدناغًطثدل و
 دحثاددد دلددد وددأدددندتقلدددعد ةدرملور لددد د ةًبدددثد  د ةدددبدأددد دراتسدددثأمد كدددندددد ايدددثت

دبراتسثأم
 دبراتسثأمدراةثت دلندل ودرإل لث دأندراتسثأمد)قلع
 أور ل ددثاصدخ دددراتسثأمديهإ رتياي د) تبط(Worthington & Scherer, 

2004, p.388).د

نر طنيثدأدندهدذردرألإدث دراعل ديداقد دةرلدلدرا ةرإد دصديثمب درسبثاد دودادونددددددددددد
هددذ دراعورأددعدرملع ايدد دنراسددلويي دنراو  ر يدد بدنرةتبطددلددلددثدرا ةيددثتدراتكثأليدد دددددد
رامدرإتل الديثئ  درملكدكنتدرادمديدثةد وه هدثدرإلإدثن درملتبث اد دددادرادزن اددددددددد

مببددثتدرمللخدد دودر  تقددثودنة درإلإددثن ددهإددثنرتديخيددعدنمطددطدتعو) ددي دمبددريددددنرا 
تكي ي بدحيثدرإتل  دراعنجدرازنر يدرملع ودراسدلوييدأ رلدث دراعورأدعدرملع ايد ددددد
نراسلويي بددية ثدرات معدراقثئمدللمدراتسدثأمد)لدتمد عثزبد د دعوةدرإل)دذرندأدنددددددد

نأكدددكنتدرألدةدددثندرمل تبطددد دددرإلإدددثنرتدراسدددثدق بدناي دددثدؽبدددردرأل سدددثقدرألإددد ) ددددد
دصدد رلثتدراددزن اداكث ددلدتطبيقددثتد ظ )دد دراددةظمدنرأل سددثقدهدديدرملدد معدرملةثإددبددد
اددذاكبدناي ددثد)لدديدلدد هلدرإلطددثةدراةظدد يدال دد رمعدراعن يدد دراددمدرإددتة د ايلددثددددد

درابثحثب

  :ٕالعالج الزّاجٕ املعسيف الشلْكCognitive Behavioral Marital Therapy (CBMT) 
اعنجدللمدةص دراسدلوييثتدن مندثطدراتورصدعدرملختلد بدنرملكدكنتدددددد) يزدهذردر

رمل تبطدددد ددددددةقردرمللددددثةرتبدي ددددثد) يددددزدللددددمدةصدددد دنت سددددريدرملعددددثة درملكددددوه ددددددد
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جأعتقدد رتبدنرا راددثتبدنيورلدد بدنتويعددثتبدن اكدددثةبببفدنراع ددعدللددمدتع )لددلثدأدددندددددددد
دمن درا ةيثتدراسلويي دنرملع اي درملةثإب ب

رملع ودراسلوييدهودتطدوةدحد )ثدملدثد)عد  دددثاعنجدرازنر ديدددددددنراعنجدرازنر يد
ددةددوةدبدايكددريد behavioral marital therapy (BMT)راسددلوييدجراتقليدد يفد

فد  د ةدهدددذردراعدددنجدلبدددثة دلدددندراتطبيددد در يليةيكدددمدالدددتعلمدر  ت دددثلمدد2111ج
 دنأبددث ىندتعدد )عدراسددلويداددمدلددنجدرشبناددثتدرازن يدد بدن ةدراصدديثمب ددراسددلوييدددد
الك ةدرازنر مدنل ودر  ساثودرازنر مدلبثة دلندتق ) رتدأةخ   دالسلوييثتد
رملتبث ا بدنألثةرتدحعدرملككنتدنتق ) رتدأ ت ع دالص رعدنراسلبي درملتبث ا بدي ثد
)تسدددمد ) دددثد لدددثةرتدتورصدددعدادددعي  دنتقددد ) رتدأةخ  ددد داأل كدددط درا ايليددد ددد

 طدثةدراعدنجدراسدلويمدرازنر دمدددددرملك ي بدن يال دراتطوةرتدراةظ )د دودو دادمدددد
هدددمدر لددد ر ددثاع ليدددثتدرملع ايددد دنرإل ةرييددد دنت ددد يةلثدادددمدراعدددنجددوصددد لثددددددد
د–ضبدد  رتدالت ثلددعدرازنر ددمبدنرلتبثةهددثدنإددثئطدجأددتغريرتدنإدديط دفداددمدرا اددثددددد

دألدثةرتددراعنجدرازنر يدرملعد ودراسدلوييدللدمددددفبدن) يز661راك ةدرازنر مدجصبد
 ,Behrens et al., 1990)رملةز ددودرملخثط دلثاي درات ثللي دعثترابيدودراص رعد  رة 

p. 442).د

درازنر يداي ثد)لي7دالعنجدرا ئيس دن كندتلخيردرأله ر 
 راصدد رعدن سددبهدأسددثه  ديددعدانجدنأسددعوايتهدددذب )دد دأصددث ةدودراددزن اد لددم

دايهب
   درملتبث ا بدراتويعثتدذبقي دودرازن ادأسثل
   درأل نرةدرملةوط ددل ثدنراقيثوددلثبدذب ) دودرازن ادأسثل
  ( رسب ن ددذبboundariesراعنيد دلدندددداصدعدجنرشبثة ي دفدرا   ) جدرا رملي د

دبفراعثملدرحمليط
 دنراتورصدعددفرا لدمددإدونددأدنددرملز)د دداتاةدبدجرملتبدث  دددرال ظيدراتورصعدودذبسن

دبفرملكثل دلندالتعبريدناوحثدن يال دزبعلهد إلعجدرال ظيدمبري
   دددةثنددككعدراةزرعدحعدودرملسثل
 رإدت  رةدراعنيد درازن يد ددكدكعديلديد ند زئديبددددددددتق )د ددودرملسدثل  د(Wolska, 

2011, p.58) 

دنتت  ندت منتدراعنجدرازنر يدرملع ودراسلوييدأ حلتاديثآلتي7

   :مسحل٘ التكٔٔه 
تدنتغطددمدرزبلسددتاد ندراددالن درألن دناددمدهددذ درزبلسددثتد)ددتمدتقيدديمدر ددث دددددددد

دراست دراتثاي د7
 أثد ة  دراك ةددادهذ)ندرازن اد؟ 
 أثد ة  دراتزرودرازن اددثاعني دديةل ثد؟ 
 أثدرملواولثتدضبعدرشبن دديةل ثد؟ 
 ييإدتظل دهذ درملواولثتد  سلثدمن دراعني دديةل ثد؟ 
 أثدلورأعدراقو دراتمدت دطدرازن ادأعث؟ 
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 ؟دأثذرد كندالعنجد ةد)ق أهدملسثل  درازن ا 

 :مسحل٘ تصنٔه خط٘ العالج 
نتعت دد دللددمدصدديثمب دأكددكنتدراددزن ادراتددمد دتع الددثداددمدأ حلدد دراتقيدديمبدددد

نربتلإدمط دراعنجدرألناي ددةثندللدمديد رةدرملعدثىدادمددد ندراعدنجد أدثدددثا ييزددددددددد
للمدراتغيريد ندراتقبعبدنامد مبلبدرألحيدثةدادهةدمطد دراعدنجدتتدعاإدأدندأدز) دأدنددددددددد

كدددد عدرإدددد رتيايثتدراتقبددددع7دددرإدددد رتيايثتدراتقبددددعدنرإدددد رتيايثتدراتغدددديريبدنتدد
جر ةتبثطدراعثط مدحدو درملكدكل بدتعد  د مندثطدرادزن ابدتة يد دراتقبدعدراعدثط مددددددددد
لندط ) ددةثندراتسثأمبدر إتع ر دان تكث بدتعيي در متناثتدرملك ل دابع دلثدد
راددددبع دبببفبد أددددثدرإدددد رتيايثتدراتغدددديريداتت دددد ندجتبددددث  دراسددددلويبدر تصددددث دددددددد

7د0022بدصبصبد2102كنتفبدجيوة نادددثبدن ثيو)سدددوةبددنراتددد ة)بدللدددمدحدددعدرملكدددد
فدني در صبلد مبلدبد لسدثتد ةرإد درسبثاد دتةصدبدللدمدةصد ديثئ د درملكدكنتدددددددددد0211

درملع اي دنراسلويي دنتع )للثدأندمن درا ةيثتدرملةثإب درملختل  ب

  العالج األسسٖ الكاٜه علٙ ىظسٓ٘ األىشاق Family Therapy Based on Systems Theory  : 
دنراعدددنجدرازن ددديدراعدددنجددثإدددمد )ً دددثد ايدددهد)كدددثةدرادددذيدرألإددد يدراعدددنجد)عتدددرب
إلحدد ر ددنرألانرجدرألإدد دأدد د)ع ددعدراددذيدراعددنجدراة سدديددادد نعدنهددود حدد ددرألإدد يب

دأدنددرسب ي د دنرألا د بدن)ع دعدهدذردراعدنجدللدمدراتغديريددددددددتغيريدنتطو) دودراعنيدثتد
درألإد ) ددراعنيدثتددللمدن)ؤي بد  رألإد ا ر ددادرات ثلعد  ظ  دمن درات معدو

 (Amory, 2013, p.25)راة سي ددراصخ دودألمديعثأع

نرإلة ددث دنراعددنجدرألإدد يد)ةظدد د  درألإدد  ددثلتبثةهددثدنحدد  دأتكثألدد د)كدددكعددددددددد
را   دايلثدلةص ردأندلةثص هثدنتعثنةدرألإ  د)  نداع لي درإلة ث داد صدظبدثاددد

ن كددندتع ) ددهددع ددهدل ليدد دأسددثل  ددددفبد064بدصبد2112 يددربدجحور ددادنحور ددنبدد
 اددد ر درألإددد  دجراوراددد )ندنرألن  دنرأليدددثةبفداددد ر ىد نديا ثلددد دودالدددمدرسبيدددث دددددددد
رألإ ) دنأسعوايثتلثداتخقي در إتق رةدنراتورا درألإد يدنحدعدرملكدكنتدرألإد ) ددددد

دفب016بدصبد2100جاه رةبد

إثا بدنيعداهةديعدإلويداهديي  دنةد systems theoryنحسبد ظ ) دراةظمدد
ةإددثا دهددمدإددلويد كددند ةد)كددوةديددثدندالتعدد )عدن د)ددتمدالددمدراةظددثودأددندمددن دددددددددد
اخردأستقعدلندراعةثص دراتمد)تكوةدأةلثبدنا لمدر  ظ  دأندرا  نةيدراةظد دد
  دراعنيددثتددددادراعةثصدد درا   )دد دنراقورلدد درألإثإددي دراتددمدذبك لددثدجراعددث يبددد

دفب660بدصبد2103

أيوةدللدددمدناددد دم )طددد دجطبطدددطفدذبددد  درملؤإسددد دددن)ت ددد درملعدددثزبوةدراةظدددثد
نرأل نرةدنراقورلدددد درشبثصدددد ددثألإدددد  دنراددددزن ادرالددددذرةد)عثزبددددثةبدنتتخدددد  د ددددد ادددد

درشبصثئردراةظثأي داعنيثتدرازن ادنرألإ  داي ثد)ليد7

 رألإ دلبثة دلند ظمد ثد ثتد يال دأندصب  دصب دوعدمصثئصدلثد ند  زرئلدثدددد
 دتكددكعدأعددثدراعنيددثتدرألإدد ) بدنرازن ددثةددن)ت دد ندراةظددثودرألإدد ىد ظددمدا ليددد

  ح دهذ دراةظمدرا  لي ب
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 اكددعد ظددثوبدن ظددثودا لددمدصب ولدد دأددندرسبدد ن دمتيددز دلددنددقيدد دراددةظمدنراددةظمدد
را  لي دنذب  دهذ درسبد ن دتد ا در تصدث تبدنة ن درا عدعدادمد طدثقدرملؤإسد بدددددددد

 نت   ديعدل ودايلثبد
 راتددددمدتتطبدددد دا لددددمد كددددونددراة ددددثذجدراسددددببي درا رئ )دددد دناددددي درشبطيدددد دهددددمددد

دف662بدصبد2111بددةوةنرإت  رة) درألإ  دنأككنتدرازن ادج

دإددبيعدللددمبدراتكيددإدللددمديددث ة دراتخثا ددثتددعدد دتكددوةد ةدرملدد  مدحيددثدأددند
رألإد  بدالدذرد)سدثل دددددراوراد )ندودرتسدثقدنذبدثاإد رمدعدددددإدلط ددتكدوةددلة أثدرملالث ب

دذبثاإدبددية ثدلة أثد)تككعنأككنتدرمل رهقادإلوييثتددككعد ا عدللمد  رة 
رألإدد  ددتور ددهد ةدرآلمدد بدا ددندرملدد  مدراورادد درألدةددثندادد دددداد حدد دراورادد )ندن حدد 

 رملتكي د دددمبدريددراتخثا دثتددتةظديمددأككل بدناذاكدأند ه ر دراعنجدرألإ يد لث  

(Amory, 2013, p.68)د

نود ةرإ درسبثا ديثةدأنددادرملككنتدرملل  درامدتو دهدرملخدتردعبوهدثددعد ددددد
ذبسندرسبثا درازنر ي دهيد لث  دتةظيمدرسب ن دنراتخثا ثتدراسدلبي درادمديث دلدددد
دادرألبدنرألددندرأليدربداد درألوبدنودنيدلدإدثد ديث دلدددادرألودنر ددندرأليدرببدددددددددد

نادددوادذادددكد أدددثودرألدةدددثنبدنرلت ددد ديدددذاكدمبيدددثبد نةدرألبدودراقددد رةرتدرملل ددد دن
رملخددتردود لسددتادللددمدأدد معدرأل سددثقدرألإدد ) داتخسددادراتورادد ددددادرآلدددثندددددددد
نرألدةددثندننادد دطبطددطداطبيعدد دراعنيددثتددددادراددزن ادنرألدةددثندنتوادديمد يالدد دددد
رأل سدثقدرملتخد  داد د  سدثقد مد ىد رمدعد ظدثودرألإد  بدنيدذاكدودت تيدبدمطد دددددددددددد

رألإ ) بدنأند د ادرا ةيثتدرامدرلت  دلليلدثدرملخدتردودددرا  وعدالخيث درازن ي دن
رات معدأ درسبثا بدراتالقيإدراة سيداي ثدؽبردرات ثلنتددادرأل سثقدرألإد ) بدد

دنر ةتبثطدراعثط يدحو درملككل بدنراتع )عدرملع وبد

 :العالج الزّاجٕ الكاٜه علٙ التشامح 
د ةدراقدددو دن كدددندث خددد براةدراعنيددد دأدددند)تادددز د د دددزًنردراةزرلدددثتدحدددعد)عددد 
د)دددؤ  د ةدرملددد  مدأدددندج حددد درادددزن افددبدددثنارتدراكددد )كدلدددندراةدددث مدر إدددتيثن
دأسددثضب داددهةدذاددكبدأدنددراةقددي دللددمبددةاددثادراةدزرعددحددعدن)عيدد دديةل ددثدراصد رعد

د)تعلدد داي ددثدرإلمبددنقداتددواريدرحملت لدد دراوإددثئعد حدد ىدهدديدرملخثا دد دودراكدد )ك
دندثاتدثايدبدرإلإدثن ددأد ددال صدثسب ددراط )د ددنمتليد ددأزلاد دد ندأؤملد ددلنيد ددحب ن 

دللددمدنيددذاكدرأل ددعدطو)لدد دراعنيدد د تددثئ دللددمدالتسددثأمد بددثةديددبري د)كددوةديدد 
دفب(Fincham et al.,  2004, p.73رات ثلعددراقصريدود منثطدرمل ى

نتت  ندل لي دراتسثأمد سخديص د  )  دلندراذرتدنرآلم دن)ستلزودذاكد ةد
دن  ةريادذرتةثدنرآلمد دنراعدثملدأدندحواةدثبدنودلنيتةدثددلدمبدددددددددؼب  دذبو دودال ةدثد

راكددخردرملسدديندودراةلث)دد د)دد ةيدأت دد ةثتدرملويددإدرألصددليدأددندأةظددوةد  )دد بدن
يكخرد تلكدأورطنديو دنأورطنداعإبدن) ةيدراكخردرملتسثأمدذرتهدللمد
  هدتص  دراتصد  درأليدوىدنرألا دعدمدن د لدث  دالوصدو د  دراتسدثأمبدن)د ةيددددددددد

رتهدللمد  لثد يال ديو بدن) ةيدرملتسببدودرإلإثن د ندراص أ دللمد  هد يعدتل ) ردذ
دفبد633صبدبد2102  )ةبريجبدنجأثيلووبد
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نهةثيد ظ )ثتد يال دت صيندامدراتسثأمدي ألدرا راثتدنرإتبصثةرتداي ثد
)تعل ددكي ي دح ن دراتسثأمددادرألانرجددنرألإ بدابع دلثد)عتدربدراتصدثمداد نددددد

راتسثأمبدندع لثدرآلم د) صعدديةل ثبدندع دراةظ )ثتد)  درربدثذدرا د  ددددل لي 
ي رةرددثاتسثأمدامدأ حل دأبك  دأدندل ليد دراتسدثأمبددية دثد) دعهددع دلثدرآلمد دددددددد
ي )بدددثدأدددندراةلث)ددد بدتتسددد دأعظدددمدراةظ )دددثتدرتسدددثيثدتثأدددثدادددمدتع ) دددثتلمدالخثاددد دد

 د دذ درسبثاد دراةلثئيد ددددراةلثئي دالتسدثأمبدن)وادخورد ةدهةدثيدبنبد دلةثصد د دثئعدددددد
التسددثأمدهددم7دريتسددثبد  ةريد يالدد درتزر ددثدال سددمنبدنسبدد  درإلإددثن بدنتةددثيرددددددد
ر   عددث دراسددلبمددبددث درملسددمنبدنربلددمدرملسددثند ايددهدلددندحقددهداددمد ةد)عثيددبدرملسددمندد

 ف424-425بدصبصبد2102لقثدثد اثايثبدجيوبدن م نةبد

دراتاددثنارتدود )كراكدددأسددثضب دودراددزنجدن) دد هلددعدد درابددثحالاد ةداكددعدد
د إدد رتيايثتدرسبددثايددث إددتخ رود)دد تبطدراددزنرجدأددندأبكدد دنيددلدودحدد بلدراددم

دبرا عثادد د ند إددثايبدأور لدد دمبددريدصددخيخ ديددثشبططدراتعو) دددي دددددددمبددريددراصدد رعد
Fincham et al., 2004, p.73)دف

هديدرادمد كدند ةدتعدزادراتسدثأمدنرمليدعدددددددد مد ىددراتسثأمد)تويدإدللدمدأدتغريرتدددن
 دررلدد أددندهددذ درملددتغريرت7دقدد رةد ندتكددوةدإددببثدوداددعإدرمليددعدالتسددثأمدن ربددثذدرا

ملسدثند ايدهدتع د ددددبدن  ةريدررملسديندر لتدذرةدددرند بدن رملسينددثشبطعدنذب عدرملسعواي 
بدنحادمددق رد ددادرملسيندنرملسثند ايهرا ة  دبدننيص درملسيند ودل ودتع   دنيص  

تعددو) دبدن أكث يدد دراعوريددببدنرإددت  رةد بددثةدراعوريددبدراسددلبي درمل تبدد دللددمدرإلإددثن 
دفبد231بصب2102جأوايلبدن ريرة بددرحمليطادأندرملسثند ايهبدنتويعثتدرملسثند ايه

هذرد)عد د ةديدعدأعلوأد دتقد ودال سدثند ايدهد كدند ةدتعدزادرمليدعدالتسدثأمد ندددددددددددن
ةدراويددلد)عتددربد تعطلددهبدنهددذرد)عدد د ةدراتسددثأمدؼبدد  دد ريددمدهددذ درملعلوأددثتدنددد

 حدد درملددتغريرتدراددمدتبدد ندايلددثدرسبقددثئ دال سددثند ايددهدنت ريددمدايلددثبدا  ددثد)ددز ر دد
رمليددعدالتسددثأمدأدد دراويددلدنأدد دتدد ريمدرملعلوأددثتدنرتسددثعدرملدد رةيدنرغب ددثهلدحدد  ددددد
ر   عددث دراسددل بدن لددو درملخددتردراة سدديدراددذيد)عددثىدرألاكددثةدنرملكددثل دراسددلبي دد

دا ىدرملسثند ايهب

فبدنيذاكدرملقيث دراذيد ل ر د2102ال يبدن ختودجدني دتبةمدرابثحثدتع )إ
ناقددثد ددذردراتع )ددإدنأكو ثتددهبدحيددثدل اددثدراتسددثأمدرازنر دديددع ددهدصدد مدرازن دد دددددد
جراددزنجفدنتسددثضبلثديليدد دلددند إددثنرتدان لددثبدنأددثد) تددبدللددمدذاددكدأددنددبةددبددددددد
راتعددبريدلددندمب ددبلثد ارندتلددكدرإلإددثنرتد ندرا مببدد دودر  تقددثودأةددهدملددثد)ةث ددثدأددندددددددد

ا رةدأعةو) دن  سي دللدمدن دهدرشبصدوصبد أدثدرألدعدث دراالنبد درادمد)تكدوةدأةلدثدددددددددد 
دراتسثأمدرازنر يداتمدذب ) هثديثاتثاي7

 راتسددثأمدأدد د إددثنرتدراددزنج7د)قصدد ددلددذردرابعدد بدرحملددثن تدراددمدتبددذ دأددنديبددعددد
رازن د دجراددزنجفدأدند  ددعدتسدو) درألأددوةدديةلدثدندددادان لدثبدنذاددكدلةد أثد)قددووددددددد

د ثبدثإلإثن د
 ل ودراتسثأ دأ د إدثن درادزنج/در  تقدثودأدندرادزنج7د)ت د ندتع )دإدهدذردرابعد دددددددددد

راةظ د ايهدأند ث بابدرألن د)قص ددهدل وديبدو درلتدذرةدرادزنجد ند إد هبدنادي دددددد
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هددذرداقددطددددعد)ت دد ند ةدرازن دد د دتصدد مدلددندان لددثدن دتةسددمد إددثنرتهد ددثبددددد
هددذردرسبدد بددددعد ةدرازن دد دددنللددمدرزبث ددبدراالددث يد ةدلدد ودراتسددثأمد د)قددإدلةدد دد

دت ك دامدر  تقثودأندرازنجدنة درإلإثن ددهإثن ب
 ندراعك دد–راتعبريدلندراغ بدأندرازنج7د)قص ددلذرد ةد إثنرتدرازنجدازن تهد 

 ددبعلددلثدتقددإدأكتوادد درأل)دد يبدالدديدتظددعدت كدد دودلدد  دنإددثئعد ندطدد قدددددددددد-
) علدهددبثهلدثبدنهديددددتت كندأندمن ثدأند ح ر دراكعوةددثاة ودا )دهدللدمدأدثدددد

ودإدددبيعدذادددكدتقددد دذبدددلدنطدددث دمتلكلدددثدرا مببددد دود ةدتوادددمدازن لدددثدأقددد رةدددد
دمب بلثدأةهبدنأق رةدأعث ثتلثدأعهد ) ثب

  ) دد تدنيدد درلت دد درملخددتردودراتدد معدأدد دهددذ درسبثادد دللددمدمنددوذجدط حددهدددددددد
ل لي دأندمخد دمطدورتدربتصد هثددددن)ت  نددEverett Worthingtonنةبةاتوة د

د: يد نصو  دي ثد)ليدد Reachيل  د
 ر إدددت لثندج(Recallتدددذي د نةد صددد رةددنراقيدددثوددثارإدددت لثندل ليددد درإل)دددذرندددد

د حكثوب
 رات لمدجدEmpathyالمدملثذردحثن د ةد)ؤذ)ك؟دأندن ل د ظ دأ تكدبددضبثنا دفد

 ناي دأندن ل د ظ يبدرإل)ذرن
 رإل)الدددثةدجدAltruismبدأتدددمدتلقدددمدرملسدددثند ايدددهدل دددوردلدددند إدددثن دإدددثدق دددفدتدددذي دد

 ن كةهدرلتبثةهثده ) د دتقإدلة  بددعد ةخلثدال سينب
 ر اتزرو7دجدCommitmentأد ددلن ي دحتمد)كوةدنل رددتسثأمتزروددثاار  لنةدفد

 براتقي دده
 رات سكدجدHoldاي دصب  دضبودرسبث  دأندرادذري  دأدالندناكةدهدددددراتسثأمفد

 )ثتد دتعدد درادذيدنن ددو دتغديريدودرشبطددوطدراع ) د درا رإددخ دودرادذري  بدددد
 (Worthington, 2006)دراتسثأمل ود

ن  ددكد ةدراتكثأددعددددادرا ةيددثتدرملع ايدد دنراسددلويي دؼبقدد داثلليدد دحيددثد ةددد
را أ دراص )مدالعورأعدرملع اي دجأالعبدراعزنبدنر أبثبي بدنرربثذدأةظوةبدنراتعأعدفد

 د دللدمددد)ب ند  هد)ؤب دامدراتسثأمبدن كدندرةدؼبسدنداثلليد دهدذ دراتد منتدراقثئددددد
دفب425بدصبد2105راتسثأمبدجأثيكواودن ح نةبد

ةددثدإددب د)بدد ند ةدهةددثيدذبددو تديددبري دودراتدد منتدرإلة ددث ) دنراعن يدد بدددددد
 تيا دل ليثتدتقييمداعثاي دنتعبريدرادربرأ دنرشبطدطدراعن يد بدنتةدوعدراةظ )دثتدددددد
بدنرا  اددديثتبد  تد  دتكثأدددعدراتو لدددثتدراةظ )ددد بدنر تقدددثندرا ةيدددثتدرادددمدتةثإدددددددد

رسبثا دنأككنتلثدنمصثئصلثدنراسيثقدراذيد)تمدايهدرات معبدنهذرديلهد)عطيةدثدد
 ه يددد درمل  ددد دنرملعدددثىدرسبكددديمبدن)ؤإددد دمل لدددوودرسبك ددد درإلة دددث ) دددددد  اددد دللدددمد

نراعن يددد بدحيدددثد)دددتمدرإدددتخ رودرا ةيددد درملةثإدددب دأددد دراع يدددعدرملةثإدددبدودراويدددلدددد
درملةثإبدنراسيثقدراة سيدرملةثإبب

 احلال٘ ّمجع البٔاىات أّال: تكدٓس 
هدد الثدالددمددمتالددعدهددذ درشبطددو درمل حلدد درألن دودل ليدد دراتدد معدحيددثد)كددوةدددددد

ذب )د دطبطدطدراسدلويدرسبدثايدددددبدنرملككل دنتق ) دراتوت دنراكد ةدنحادمدرملكدكنتددد
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مندثطدد أنحظ درات ثلعدراسلوييدنندنر   عثاي راعورأعدرملع اي دنرملسببدالتوت د
نييدث دأد ىدر اتدزرودرازنر ديدنحد صدرادزن ادللدمدددددددددرشبثص دددثازن ادراتورصعد

رإدددت  رةدراعنيددد بدنذب )ددد دلورأدددعدراقدددو دنرسب ث)ددد دنلورأدددعدرا دددعإدنرشبطدددوة بدد
جبث ددبدتويدد دأددش تدرملكددكل دن تددثئ دراتدد معبدنصددو دا لددمدنصدديثمب درسبثادد دنهددذرددددد
)سدثل دودنادد دمطد دراتدد معدرملةثإددب بدناي دثد)لدديدلدد هلدالخثاد دنمل يثتلددثدأددنددددد

درملقثدنتدنرملنحظ دن  نرتدراقيث دنراتقييم7نري د

لثأددثدنذندد42)تعلدد درألأدد ددددزن ادحيددثدراددزنجدهددودراسددي دج فدن)بلدد دأددندراع دد دددد
لثأثدد46أستوىدتعلي يدأتوإطدج دلووفدنرازن  دهيدراسي  دجبفدنتبل دأندراع  د

نذرتدأسدددتوىدتعلي ددديدأتوإدددطدج دلدددووفدنهددديدةدددد دأةدددز بدنرسبثاددد در  ت ثليددد دددددددددد
صددث ) دالددزنجد كددند ةد صدد لثددع لددثد يدد  د دد ردحيددثد)ع ددعدة ددعد ل ددث دوددنر يت

لثأددثبد  د ةدر   صددث دنيدد دأةددذدددد24راتاددثة بدنيث ددلدادد  دراددزنرجدأسددت  دطددور دددد
مخسدد دلكدد د)وأددثد غددث ة درازن دد دال ةددز دأدد دةادد دي ددي داطلددبدراطددنقدال دد ةددددد

ددثحملك  ب

فدلثأدثدطثادبددد21)بل دل د  دجددنيثةدرألدةثندبنب بدرألن دنهودر دندرأليربدج ف
فدلثأدثدطثادبددثاصدإدرألن دددد04دثاكلي ددثاسدة درألن بدنرألنإدطدجصفد)بلد دل د  دجدددد

دفدلثأثدتل يذددثاصإدراسث  در دت رئيب04راالث ويبدنرألصغ دجعفد)بل دل   دج

د–يثةدإببدرإلحثا د  درملختردجرابثحثفدهودتو يهد ح ىدص )قثتدرازن د دد
دثاددددذهثبدملخددددترد  سدددديدن إدددد يددد-أدددد درملخددددترددأدددد تدخبددددرب د ة ددددث دإددددثدق د

ملسثل تلثدودحعدرملككل درامدديةلثدندادان لثد ربثذدراق رةدرملةثإدبداي دثد)تعلد دددد
دث إددددت  رةدود  دددد رنرتدي ددددي دراطددددنقدال دددد ةد ندراددددت كريدودرإددددت  رةدرسبيددددث دددد
رازن ي دةمبمدصعود دذاكددع أثدح  دديةل ثدحيثديث لدت ىدصعود دودراعيشد

بداكندود   دراويلداك تدرازن  د  هدة ثدر إتعث  د ختردأل دألن دأ  دأعه
نرابخثدلندراعنجدرملك يد)كوةدراكيندراصوربدراذيد كنداعلهدوداوندراتثة)خد
راطو)عدالزن ادأعًثدنرات منتدمبريدرملةظ  دأندرحمليطابدندبةبًثدالكد بدناديثعددد

ددد ندل ليد درإلة دث درازنر ديبدأل دهديدثةدددددددحقوقدرألدةدثنبدنيدثةدرادزنجد د د دةرمببدثدودددد
دأعثةاًثدان  صث دن)عأعدودراتصثمب

فدأددندراددزن ادرسبدد )ثدلددندد0 بةددثندرزبلسدد درملكدد ي درألن بدطلددبدرملخددتردجد
رملكدددكل دأدددندن لددد د ظددد  بداكث دددلدراكدددكوىدرألإثإدددي دأدددندن لددد د ظددد درازن ددد د ةددد

د–للدمداسدثةدرازن د ددددد–حيثتل ثددد  تدتدتغريدأةدذدمخد دإدةورتدحيدثدصدثةدرادزنجددددددددد
 بهدصبةوةبدا )هدمبري دصبةو  بدحبدجبةوةدمبريدطبيعيبدنلة أثد د)عمذدأثد) ) د
أندرهت ثودنلثط  د)كس درألدوربدن دثة دراعةدإدنرا د بدنرإلهث د بدن مد درملوريدإددددددد
رامدح بلد ةديدثوددط  هدثددط )قد دأليةد دأدندرملةدز د أدثودرزبدريرةدإدكثةدراع دثة ددددددددددد

نتدر ثنة بدندص دلليلثدنأةد درألن  دأدندأسدث  تلثبدنيدثةدددددنحثة دراع ثة دنرحمل

                                                           
1

ذفاظا ع٢ً خصٛص١ٝ ٚضس١ٜ ايعالق١ امل١ٝٓٗ فكد مت عسض األذداث املتتابعة١ يف ثنٓةا٤ جًطةات ايعةالد ٚاملعًَٛةات       

 امل١ُٗ دٕٚ ايهػف عٔ ١ٜٖٛ ايصٚجني.
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نهودػبذدلثدأند ع هثد أثوددع دد–رسب ثودد–ي دإب د ةد م  لثدأندديلدرشبلو د
 دةثئلثبدنودأوريإد م ىديثةد)ك هثدأنديد ألثدايز)د دأدندأعث دث درزب رحد درادمددددددد

ت كدد دوددد   تلددثدودال هددثدنأ صددعدرسبددوهلبدن  لددثدأسددتثن د دد ردةددثدحدد  دن دددددددد
راعددو  دمبددريد  ددهدحدد )ردللددمدلو تلددثدي ددثد  لددثدربكددىيد ةدربسدد د ن  هددثبداكددنددددددد
رزب ادراب  يدنراة سيدراذيدتع الداهديثةداث ًحثبدنللدمدحد دتعبريهدثد راوحيد ددددد

دراذيد هث  دهودان يدةمبمد ةدأكث مددادلثئلمديبري  ب

ندطدد  دنيث ددلدراكددكوىدرألإثإددي دأددندن لدد د ظدد دراددزنجد  ددهد)كددع ددثسبددبدأددددد
نرحد بدنللددمدحدد ديوادده7د لدد ودرحتيث لددثدادديدةمبدمد  دديدأددوا د ددثديددعدأددثدتت ةددث د يدددد
ان  بدن  ثد ة) هثدلكيق دايبداكةلثدتل عدرحتيث ثتيدراعثط ي بدتل لد ديدزنجدوددد
ذب ريد اطثةديبعدم ن ديدالع دعبدنرإدتقبثايدلةد دلدو تيدنر تبثهلدثداديدنتةثن دثددددددددد

صد ددعد أثدحدد  د ةدريتكد لددثادد ايعددددراطعدثودأعديبدي ددثد ةدبقدمدايلدثديلددلدمثدددد
اخيةلدثددد–هدودأد ة دانددندرألصدغ دددددد–ن و دحورةرتدهثت ي دديةلدثدنددادة دعد مد ددددد

 دند ةدو يدأل ديد حبلدثدنود  د دراويدلد د لد  دملدثذرد دتعطدي دأدثد ة)د  بدي ددثدددددددددددد
رت ددمدالبثحددثد  ددهد دتو دد دلورئدد دودراعنيدد درسب ي يدد دأددندحيددثدةمببدد دراددزنجد نددد

د رندن دراتثي ددسؤر دن ي رةدرازن  بي ةتهد ندرأل

ن حظدرابثحثدللمدرازن  درهت ثألثد ظل هثدن  سلثدن  لثدتتاةبدرسبد )ثدد
لند مطثئلثبدي ثد  لثدتستخ وداغ درزبس دنمثص دراو هدودراتعبريدلندرا ا د
نر  تقددث دنر  تقددثصداكددنودراددزنجدنهدديدتعددبريرتدن ليدد دإددلبي دجتبدد ندأددندراعددادددددددد

مفدتدبادمب دبلثدنلد ودةادثهثبدنهديدرادمدرلتربهدثدرملخدترد ولدثدأدندددددددددددنرزببلد دنرا ددد
راسلويدمبريدراتكي يدراب )عدلندرسبورةدنر إت  رةدايهددط )ق دا ظي دنلقن يد بدد
ي ددثد  لددثدتتاةددبدذيدد درسبدد )ثدلددندر دددندرأليددرببدنتددباددعدد دذاددكد ةدر دددنددددددددد

طبدد ددسددببددرأليددربديددثةد) )دد دمطبدد داتددث بدرألودتورادد دلليلددثداكةلددثدتدد ا درشبدددددد
أع اتلدددثدددددعودهدددذ درا تدددث دن إددد تلثدن  لدددثد ودمبدددريد يددد  دنمبدددريدأةثإدددب دنيدددثةد دددثددد
تصددد اثتدإددديع دودحددد درازن ددد دراسدددي  دجبفددن ةر تدراوييعددد دديةلدددثدنددددادان لدددثبدددد
اقدد ةتدحيةلددثدةادد داكدد  درةتبددثطدردةلددثددلددذ درا تددث دنرألإدد  دمتثأددثدن يدد تدللددمدددد

ودهذردراكعةبدودحداد ةدرملكدكنتدرادمدددددرازنجدل ودتق )مد يدأسثل  دأثاي داندن
يث لددادرازن ادإثدقثد)ت معدر دندرأليربدأةخدثارداورا تدهدن رل دثد دثدي دثدددددد
  لثدتقإدجبث بهدنتست يلهد رئ ثدا ة  د ةد)تعابدرألبدأدندرشبصوصدي دنراسد ) دددد

ر ددددندرأليدددربفبد  د ةدرملويدددإدرألمدددريدأدددندرشبدددن ددددداددد–رادددمدديةل دددثدجرازن ددد د
زن ادنأغث ة درازن د دالبيدلديسد ربديد درعبدثادر ددندر يدربدادألبدن )د دأوي دهبدددددددددددرا

راددمدإددب د ةدد–ندعد هثددع)ددثودأددندأغدث ة درألودال ةددز د مددذدنراد  داطلددبد)دد درا تدث ددددد
نمطبلثد بةثندا  دمبيثبدرألوبدأل هد)علمدةا درألود ذردر ةتبدثطبددد-ةا تلثدرألود

 د أةدددثدأثتدددلدن د قبدددعدراعدددزرن بدنوددنيتدددبدللدددمدصددد خثتدراتورصدددعدر  ت دددثليدد
أكل د م دطلبلدرألودأندردةلثدرأليربد ةدتعتيدودمبيثبدرألبدأندللدمدددثبدرملسدكندددد
ألمذدحقيب دصغري دايلثدأتعلقثتد خصي د ندحتمد) إدللثد دثدلةد دمثاتدهبداكةدهدددددد

لددثدنيددث 7دصددثحبدرابيددلدملد)سدد مبدةمبددمد ةدراكددةط دملد)كددنددلددثد  دديثندددددةادد دطلب
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ثايدصدثةدرشبدن دددادرألودنر ددندرأليدربدنريعدثدن صدبمدرألددندرأليدربددددددددددمثية دندثاتدد
)وأدثدنأسدت   دددد02ط اثدبثاالثبدنيبعدصبيندرازن ادالعيدث  ديث دلداد  درشبصدثوددددد

سبددادر تلددثندادد  دنضبددثن تدراعددنجبدنيث ددلدرازن دد دتقدد ألدد ادد دي ددي دطددنقدد
ملسث   د ظ رداتع الثدال  ةبدنتقيمدأ د متلثدنانجد متلثدنتتلقمدأةل ثدرا لمدنر

دال  بدنرإلهث  دأندرازنجب

يددذاكديددثةدأددندددداد ور ددبدرملكددكل د ةدرازن دد دلةدد أثدمبددث ةتدرابيددلد ددثنتددد
ددبع درأليدثةبدنيسدد تدددثبدراكددق دلةدو ددعد د ةديددثودرادزنجددتغدديريديدثاوةدجي ددعدددددددد
رابثبفدن مذتدحث ثتلثدرا  نة) ددلدذ دراط )قد بدادعمربدرادزنجدرسبدثة دنرزبدريرةددددددد

اسدد ثاد ددثدددد مو دراع ددثة بدنيددذاكديددثةدراددزنجد هدد ىدازن تددهدإدديثة دددددددددددعدد ودر
مثص بداعة درشبصدثودنأغث ةتلدثدإدخبدأةلدثدرمل تدثادنمبدث ةتددسديثة د  د  بدادعةر تدددددددددد
رازن  د ةدذبصعدلليلثبدابخاللدلةلثدودرزب ر دثتدرادمد كدند ةدتكدوةدايلدثدالدمددددددد

رألأدد دإددوىدرألبددددبدد هثبدنيددثةدراددزنجديدد د ةإددللثدلةدد دديددلد ميددهدن د)عدد  دهددذرددددد
نراعمدنر دندرأليربدن خردةرد دلد  دلدندط )د در ددندرأليدرببدنر تلدلدرألأدوةدددددددد
  د ةدرازن دددد دمتكةددددلد سددددثل  د يثةدلددددثدأددددندأع ادددد دأكث لددددثدنيسدددد دا ث لددددثددددد
نرسبصو دلليلثددلذ دراط )قد د بةدثنداد  درشبدن بدودحداديدثودرألبددتغديريدلقد ددددددددد

نحصدددو درازن ددد دللدددمدراسددديثة ددلدددذ دددددرمللكيددد داة سدددهدأدددندمدددن دتوييدددعدإدددثد بددد
راط )قددد د علدددلدر ددددندرأليدددربدودحثاددد دمب دددبدن دددع ددع دددهدراسدددببدأل دددهد مدددربدددددددد
راكخردرا رد بدن)ظند ةدرألودل الدأةدهدن ةدهدذرد علدهدصدغريردودلداد ديدهدنمبدريدددددددد
أؤمتنبدنيتبدللمدص خثتدراتورصعدر  ت ثليددع دنيع دراسديثة د رالدلمدر دتقمدددد

نرألودللددمد ةر)دد د ددثد)ةكدد  دللةددثبدنأددند)عدد  درملكددكل دأددندددددددأددندراظددثملدرسب رأددي ددد
إدطدأ رهد دددنر ددندرألدرأليثةبدنرملعثة د) ل وةدإيثقدراكدنودنرملقصدو دأةدهبددية دثددددد

بد) مندن)كتبدراكدع دن)كدع دجب دثندلنيتدهددددد)تثد د ةرإتهددبطندبأةكغعدأ د  سه
غيددثبد أددهدن دأددندراوادد دن)كددع ددثسب أددثةدادرألصددغ دأسددتثنأدد د ديددهبددية ددثدر دددند

 د)تكلمديالريردودهذردراكعةب

ن حظدرملختردن و در كغث دا ىدرازنجددعاكثةدت نةدحو د راكعوةددثسبدبدأدنددد
ط  دنرح بدندع ودرحتيث لثدايبدهيدأل ل د حتيث ثتيدراعثط ي بدن د بد دايلدث ددد
جبث بدرا راثتدتت العدو دأث رألدمبريدضبتث  دايبدالةثيدأندذبتدثجدادهدنتلدتمدددد

دريي دنيورل د د اهثد ػببد ةدتعكق ددة  د ة  دلكقيد ث بدهدمب

 أثدرألاكثةدرامدا ىدرازن د داكث دلدتت الدعدود ي رةتديد رئ دثدصدمدنيدعدأدثد ةر ددددددددد
صددورببداددذاكدأددندحقدديد ةد يدد ةد رئ ددثبدناكددعداعددعدة داعددعدأ ددث بدنان دديد)تا ددعدد

سدده دان دديدوددثملبثاغددثتد أددثودرألمدد )ندن)دد ليد  ددهدمدد ) د ثأعدد د دن  د)لددتمد ندد
 نيثتد)كوةدصبةو ثدودر  عث تهدعبوي بدنرا رهل7د ةدتلبي درحتيث دثتدرادزنجددعد دددد
 اأ د راتورصعدر ثت ي دتع دادع يدنم دوليدنر كسدثةيدنصدخ در تلدثوبدجبث دبددددددد

ددع دراتكوهثتدرملع اي دأالعدي رن درألاكثةدنراتع يمب

لددثدمنددطدر  سددخثبدناي ددثد)تعلدد ددط )قدد دراتورصددعدديةل ددثداثازن دد د)غلددبدلليد
نرازنجد العدراة طدرملطثادببداكدالريردأدثدتغلد در دثتإدودن لدهد ندتؤ دعدراد  دلليدهدددددددددد
أل لثدأةكغلهدهثت يثدأ دص )قثتلثبدنرازن  ديالريردأدثدتقد ةد أدثودرألن  دنرملوريدإددددد



 (ASEP)دزاسات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفص 

 

 

 

 

 

 

153 
 

رملل  دودرابي دنراك رنبداصثةدرألن  د)تو لوةد طثابلمدحتدمدرملث )د دأدندرازن د ددددد
رألببدنهددذرد)سددببدملددندودرأل سددثقدرألإدد ) بدجبث ددبدرهت ددثودراددزنجدددددددددجرألوفدناددي 

دثازن دد د يالدد دأددندرألن  د عددعدرألدةددثند)كددع نةددددع لمد ة دد دبث يدد دلةدد د ددديلمبددددددددد
اعة أثد تيددتوةتدهدنحدثن در ددندرألنإدطدرإتككدث دهدذربداقدث دادهد دتقد بدأةلدثددددددددددد

د  لثدألأكداقط د

اد)عددث وةدأددنديدد ةدانر دديدأدد تبطددمنصدد دراقددو دودتقدد ) درسبثادد د ةدراددزن د
دكدد  د وريددإدرإلإددثن دراسددثدق دنلدد وديدد ةتل ثدللددمدرات ددثهمدودحددعدرشبناددثتبددددددددد
جبث دددبد ةد  سدددثقدرألإددد  دمبدددريدأتورا ددد دنت ثلنتلدددثدمبدددريدناي يددد دن)لادددعنةدسبيدددعدد
نمطددطدتعو) ددي ديددالري بدن ةدرألإدد  دتعددث يدأددندرات كددكدنر   صددث دراعددثط يدددددد

 در   صددث درا علدديدددده  رنرتدرحملك دد بد  د ةدهةددثيدددددنرملكددث يبدنتقدد بدأددندأ حلددددد
 ور بد ػبثدي دنلورأعدمحث) دنهيد ةر  درازنجداتصخيمدراوا بدأد دةمببد درازن د دددد
ن ةديث لداعي  د  د ةدحسثبدتكل  درملكثإبدنرشبسدثئ ددبعدعدةمببتلدثدودرإلاتدزوددددد

درازنر يدتسريدعبودذبسنبد

 :تازٓخ املظلل٘ ّخلفٔاتَا 
دالددمدن ةرإدد درسبثادد ددعدد دراتعدد  دللددمدرملكددكل دأددندن لدد ددددددد ث ددبد مدد دألددمدودد
تددثة)خدرملكددكل بد ددثدودذاددكدتطوةهددثد دد نةدراويددلدنراطدد قد ظ ه ددثدهددودرابخددثدود

دحتمدهذ درمل حل 8دنراتع  دأككنتلمدأندمن ثدحعرازن ادنرألدةثنددرامدحثن 
  يد ح ر دتؤب دللمدراعنيثتدداد ا ر درألإ  بدللم

رملككل درازن ي دمل رحعدإثدق دودأقتبعدحيث درازن ابدحيدثديدثةدرادزنجددددتعو د
حدد )ردللددمدر ةتبددثطدودإددندأبكدد  بدنيددثةدأتعلقددثددزن تددهدنأت سددكثددلددثددكدد  ددد
ةمبمد ةدي رةدرةتبثطلثددهدأبةيثدللمدراعقعد يال دأندراعثط  دنصثحبهدت   بدنيدثةدد

دطلبثتلثدأةذدرازنرجبدرازنجدأتيمددلثبدي )مدأ د هللثبدنح )ردللمدتلبي ديع

نيدثةدتددثة)خدد ر)د درشبناددثتدرازن يدد دأةدذدمخدد دإددةورتدحيدثدنيعددلدأكددكل ددددد
متالللدودتورصعدرازن  دأ دة عدمب )دبدجأد ة در ددندرألصدغ فدتورصدندمبدريد ئد دددددددد
بقثايدددثدنر ت ثليدددثدودديعتةدددثدراكددد يي بدنيدددثودرادددزنجددت سدددريدإدددببدرإله دددث ددلدددذردددد

دع هثدد  تد رئ  د كدنة)ب دنأ ريب بداعحيث دثدددر هت ثودنراتورصعدأ درآلم بدنأن
)تصددعددث ددثتإدأددندراع ددعدايط ددعنبدبددمد)عددو دااددث د بةددثندراةلددثةدللددمدمبددريدلث تددهدددددد
ن) تمدددثبدراكدق ددثمل تدثادودإد ) داعلدهد)كتكدإد ديعثد ند)تثيد دأدند دكويهدوددددددددددد
ث دضبللثد ود بدي ثد ةدتدذيريهثد رئ دثددلدذردرملويدإدػبعلدلثدتكدع ددثإلهث د دنراعةددددددددد

ةثدػبعللثدمتتة دلندر هت ثود يال ددزلمد  لثد درب د دنتالبدلدتل د د دت )د د ةددددد
دتثمذدحا ثد يربدأندحامدرشبطعددراصغريبد

تب دذاكدت منتداألهعدأندطد  درادزن ادنيدثةدت ملدلمدإدلبيثدنرعبيثا)دثبددددددد
اثازن دد دحز)ةدد داتكددو)هدصددوةتلثد أددثود هددعدراددزنجبدن هددعدرازن دد ديدد ةنردرشبصدددثوددددددددددد

راددزنجدنيددثأورددتخ ) ددلثدللددمدراتصدد يداددهددثحملك دد دن مددذدحقويلددثددددعيددددددنأعددث ر 
ط )قدد دأكدد نل د ندمبددريدأكدد نل دا ة دد د  لددثد تددلداطلددبدرملسددثل  دندبثندددلدأدد دددددددد
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ضبددثن تدرألصدد يثندنتورصددعدن سبددثادراددزنجدهثت يددثدنح دد تد لسددثتدراعددنجد نةدددددد
را  ددوعدن د مبددثةد هلددلث8دأل لددثد دتدد ةيدييددإدإتواددمد ددمدت كريهددثدنضبثن تلددثدد

 ةدت ق دأسث  تلمد ثدود ن درألاأ بدنهدذرد)كدكعد ولدثدأدندددددد-ودتصوةهثدد–ت ) د
را غطدر  ت ثليدنراعثئ دراة سيبدأندرمللمدر  تبدث دادهدودمطد دة دوعدرادزن ادددددد

دسبيثتل ثدرازن ي دنرألإ ) ب

نأندمل يثتدهذ درملككل د ةدتع ادلدرازن د دال د بدنرإلهث د دلد  دأد رتدللدمدددددددد
أدنددعد درزبدريرةبدنهدذرد عددعدرازن د دودحثاد ديلد دنةاد دالعدو  داددة  ددددددددددأسد  دد

رملسكندأ  د م ىبدنييإدإتور هدهدؤ ندراكدلو دللدمد هث تلدثدنرإلإدثن د ايلدثدأدندددددددد
ان لثدنرظبد راديرب)ثئلدثبدجبث دبدتعييد درادزنجداألدةدثندرتلثأثتدهدالزن د دج ألدمفدددددددددد

دن مطثنهثدرا ث ح دودحقهدنحقلمب

 سيف:التكٔٔه اليفشٕ املع 
اكيد تثي دأدندأنأدمدهدذردراكد ةدرازنر ديدنا ادي درةتبثطدهد وريدإدرإلإدثن دددددددددد

درامدتع هلد ثدرازن ثةدنخبثص درازن  داق د ددر إتعث  ددثأل نرتدراتثاي 7

 :٘ٓاملكابل٘ العٔاد 

ت دددد ةلدرملقثدلدددد دراعيث )دددد دتت دددد ندرالقددددثندرملبث دددد دأدددد درألطدددد ر درألإثإددددي ددد
قةةد دجأو لد فبدحيدثدتت د ند ور دبدضبد   دددددددال ككل بدنيث لدأقثدنتد صدإدأد
رملعلوأددثتدودأ حلدد دراتقيدديمدنراتقدد ) بد مجدد  ن ور ددبدحدد  دأددندراةقددث بددقصدد 

دندقص درملعثزب دنرات معدودأ حل درإلة ث دنراعنجدنيث لدرملقثدنتدتةقسمد  7
 قييمدرملككنتدرامد د)ستطي د يدط  د ةدأقثدنتدا  ) دأ د ح درازن ا7دات

نراتعيدد دأةلددثدأالددعدراتعيدد دأددند ة دد دددد)ةثيكددلثددصدد رح د أددثودراطدد  درآلمدد ددد
دإل)ددذرنر اتددزرودرازنر دديبدنأدد ىدراتورادد دنرا اددثدلددندرسبيددث درزبةسددي بدنحاددمدرد

مبدريدرملكد نل بددددعنيدثتدراراككدودراة سيدنراب  يدراوري داعليثبدن ة  دراالق دن
ينودمثصدالزن  دنذب يللثدي ةد يربدأندرملسعواي بدأل لثدأ تثادنودتو يهد

راقددو دنراتددعبريبدنودتو يددهديددنودمددثصددددثازنجدنتةبيلددهدايت سددكدحبقددهد نةددددد
مب ببدن)ستخ ودنإثئعد م ىدالخصو دللمدحقويدهدأد دتعييد دأكدثةيتهدوددددد

يد دوددراق رةرتبدنتقليعدرات و) درملطل دالزن  دأ درألدةثنبدنراتةبيهدللدمدرات  د
درملعثأل درمل ةي دا ىدر دةثنددادرألودنرألدةثنب

 د نحظددد دييدددإدتسدددريدرألأدددوةدددددادرادددزن اد خدددل7دأقدددثدنتدأددد درادددزن ا
د أددثودثأدد ىدصدد رح دراددزن ادودأةثيكدد دأكددكنتل ن منددثطدراتورصددعدديةل ددثبدن

رملخددتربدنتدد ة)بل ثدللددمددعدد دألددثةرتدراتورصددعدنر هت ددثودرملتبددث  بدنتةكدديطدد
دث تدرإلػبثدي دنراتعب دراعثط يبر   ع

 رملقددثدنتدرزب ثليدد دالددزن ادنرألدةددثن7دنايلددثد داقددثندأ تددوادنأكدد يدايسدد  دد
رادددزن اد ةرند دةدددثئلمداي دددثدحددد  دن)ددد ةيوردأددد ىدنلددديدرألدةدددثندنرحتيدددث لمدددددددد
انإتق رةبدنأعثزب درشبناثتدرسبث ب ددادرأل سدثقدرألإد ) دمثصد درألودنر ددنددددد

درأليرببد

درملقثدنتدللمد نةرقدل عدأند ل ر درملختردتت العداي ثد)لي7نر ت للد
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 نةيدد دل ددعد نايدد ددثإددمدصدديثمب درملكددكل درازن يدد بدنتت دد ندرابيث ددثتدرألإثإددي ددددددد
أدندن لد د ظد درادزن ابددددددصيثمب درملككل درازن يد دالزن ادنرألدةثنبدنتسثل دود

 حيثد)تمدةص د كوىدنردبثهثتدن اكثةديعدانجب
 د مدد ىداصدديثمب درملكددكنتدودصددوةتلثدراةلثئيدد دمتالددعدددنةيدد دل ددعدتت دد ندديثئ ددد 

رملككنتدرا علي درامدرت  دلليلثدرملختردأ درادزن ادنتت د ندرملكدكنتدذرتدددد
 راصل ددثألدةثندنرأليثةبدنرحمليطادأند ا ر در ت  ب

   ٕمكٔاض التشامح الزّاج 

إدثنرتددرملقيث د)ل  داتقييمدرإتع ر تدنردبثهثتدرألانرجدعبودراتسثأمدلدندرإلد
نأدد ىدةثةإدد دراتسددثأمدودرملوريددإدرملختل دد دن ة دد دراتعددبريدلددندراغ ددبدر  عثايددثدد

فدنيد د دتقةيةدهدللدمدددد2102نإلوييثبدنرملقيث دأند ل ر ديعدأندال يبدن ختودج
رابيعدد درملصددد ) دللدددمدليةددد دأدددندرملتزن ددثتدنرملطلقدددثتدنطثابدددثتدراطدددنقدنطثابدددثتددد

بي دللمدرزبةسادأندرألانرجبدن)تكوةدأندرشبل بدن ل درملقيث دايكوةدصثسًبثدالتط
أ د إثنرتدرازنجبدددلبثة دحيثد)ت  ندرملقيث دبنب د دعث دا لي دهي7دراتسثأمد04

نلدد ودراتسددثأمدأدد د إددثن دراددزنج/در  تقددثودأددندراددزنجبدنراتعددبريدلددندراغ ددبدأددندددددددددد
درازنجب

 :اخلصاٜ  الشٔلْمرتٓ٘ للنكٔاض 
ودرابثحالدددثةدحبسدددثبدراالبدددثتدد أدددثدرشبصدددثئردراسددديكوأ ) دال قيدددث داقددد ديدددثددد

دط )ق دراتازئ دراةص ي دنيث لدمجي دييمدأعثأنتدر ةتبثطدملقيدث دراتسدثأمددد
فدحيددثديث ددلدناقددثددد1010رازنر دديبددعدعددث  دراالنبدد د رادد د حصددثئيثدلةدد دأسددتوىدجدددددد

فدند1034ملعثأددعدإدديربأثةدللددمدليةدد دطثابددثتدراطددنقدنطثابددثتدرشبلدد دتدد رناددددادجدد
ثتدأقبوادد بدي ددثد دحسددثبدر تسددثقدرادد رملمدال قيددث ددفدنهدديدأعددثأنتدببدد1043ج

نيث لدمجي دأعثأنتدر ةتبثطدداديعددة دأنددةو دأقيث دراتسدثأمدرازنر ديددد
فدت رنحدلديديمدأعدثأنتدددد1010نرا ة  دراكلي درةتبطلد سدتوىد ر د حصدثئيثدلةد دجددد

نهديددفد1050  دد1034ر ةتبثطدللدمدليةد دطثابدثتدراطدنقدنطثابدثتدرشبلد دأدثدددادجدددددددد
فدنهيدأعثأنتدببدثتدأقبواد بدي دثد دددد1010ييمد را د حصثئيثدلة دأستوىد  ا دج

حسدثبدراصد قددطد )قتاده ددثدراتخليدعدراعدثأليدرادذيد إدد  دلدندرألدعدث دراالنبدد بددددددددد
فد10110فدنهديد راد دلةد دأسدتويدجدددد4035نص قدرملقثة  دراط ايد دنيث دلديي د دجتفدجددد
فد10110فدنهديد راد دلةد دأسدتويدجدددد3046جا ىدلية دطثابثتدراطنقبددية ثديي  دجتفد

دا ىدلية دطثابثتدرشبل ب

نيددد د دتطبيددد درملقيدددث دودرزبلسدددتادرألناددديادنيث دددلد ة دددثتدرازن ددد ديبدددعدد
 ة د ددد46 ة  بدنيث لد ة  درادزنجدراكليد دمتالدعددددد64رات معدراعن يدراكلي دمتالعد

)ت مدد7ف0جللمدأقيث دراتسثأمبدنيث لد ة ثتدرألدعث دنا درزب ن دد54أند صعد
 ةدرازن  دتعث يدأدنددعد درإلإدثنرتدنرإدتع ر تلثدالتسدثأمدأعلدثددددددددف0جأندرزب ن د

نددذ د لدو دالتسددو) دادعي  دحيددثديث دلد يدعدأددندرملتوإدطبددية ددثد ة ثتلدثدللددمدددددددد
رابعدد دراالددث يدنراالثاددثدتدد لمدنتؤيدد دأددثديددثةدودرملقددثدنتدرا   )دد دنراالةثئيدد دأددنددددد

 إتعث  درسبيث دد نةدراتع هلداإل)ذرنداعإد راعي درازن  دنرغب ثهلدبقتلثدودر
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 دزجات ايصٚجني ع٢ً َكٝاع ايتطاَح ايصٚاجٞ ٚثبعادٙ قبٌ ايتدخٌ ٚايعالد: ( 1جدٍٚ ) 

 
 ٚاملع٢ٓ ايدالي١ ايدزج١ احلاي١ املتػري

    

 ايصٚد َع إضا٤ات ايصٚد ايتطاَح

 

 اضتعداد عاّ ٚزغب١ يف ايتط١ٜٛ  27

 ايصٚج١

 

 ١ يف ايتط١َٜٛٓدفطتطاَح ثقٌ ٚزغب١  10

عدّ ايتطاَح َع إضا٤ات ايصٚد/ االْتكاّ 

 َٔ ايصٚد

 ايصٚد

 

اضتعدادات عدّ ايتطاَخ َع َٛاقف اإلضا٠٤ ٚاالْتكاّ  12

 ايصٚج١ َستفع١

 

اضتعدادات عدّ ايتطاَخ َع َٛاقف اإلضا٠٤ ٚاالْتكاّ  10

 ايصٚد ايتعبري عٔ ايػطب َٔ ايصٚد َستفع١

 

 ايػطب َستفعايتعبري ايطًيب عٔ  5

 ايصٚج١

 

 ايتعبري ايطًيب عٔ ايػطب َستفع 4

 ايصٚد اجملُٛع ايهًٞ

 

 اضتعدادات ايتطاَح ايصٚاجٞ َتٛضط١ 44

 ايصٚج١

 

 اضتعدادات ايتطاَح ايصٚاجٞ َٓدفط١ 24

أسددتقبندنأعث ثتلددثدراكدد )  دأددندراتادد )مدنرإلهث دد دراددمدتع اددلد ددثدنةمببتلددثدودد
تكدد رةدأددثدحدد  بدي ددثد)ت ددمد ةدادد )لثد ددثتدراكخصددي دددددر  تقددثود ندادد ثةدلدد ودد

رملعرب دلندراغ بدنرامدتقثدعديعداععد ثد ثبلدهدحتدمدادوديدثةدلة دثدا ظيدثد نددددددد
دد )ةثد    هثد نددث إتعث  ددثآلم )نب

ي ددثد)ت ددمدأددند تددثئ دتطبيدد درملقيددث د ةدراددزنجدا )ددهدرإددتع ر د يالدد داتاددثنادد
راتسددثأمدتكددريداق ةتدهدللددمدر لتددذرةدلةدد دددأ حلد درشبددن بدن ةد ة تددهدرمل ت عد دودد

رشبطدددعدلةددد أثد)قدددووددثإلإدددثن د دددثبدنة دددثد)ددد تبطددة أدددهدن  ةريدددهدسبادددمدرإل)دددذرددد
راة سدديدنرابدد  يدراددذيدأثةإددهدللددمدرازن دد بدنرإددتع ر  دابددذ دضبددثن تداتسددو) دددددددد
رألأوةدأ دان تهبدودحاد ةد ة تهدللمدرابع دراالث يدتكريد  د  هدأدثار دضبدت ظددد

 إدددثنرتدرازن ددد بدنأدددثدرت دددمدأدددند إدددثنرتددددد ةتدأةدددهد)عدددربدلدددندراسدددلويدددد وريدددإ
ر  تقثأيبديذاكدراتعبريدلندراغ بد العد ة  دأقثةد دملثدحصللدلليهدرازن  د
نهدددود أددد د)ددد تبطددسددد ثتدراكخصدددي دن)ع يدددعدل ليدددثتدرات دددثهمدنرسبدددورةدر دددث  بدددد

داذاكدإيكوةدأستل اثدودمط دراعنجب

 شلبٔ٘:قام٘ األفلاز اإلجيابٔ٘ ّال 

راقثئ  دتل  د إتككث درألاكثةدنرملعتق رتدراسدلبي درملختلد بدنأدثد)قثدلدلثدأدندددددد
 اكددثةدنأعتقدد رتد ػبثديدد دتدد نةدحددو دراددذرتدنرآلمدد )ندنرسبيددث دنراعددثملدأددندحواةددثدددد

د61فدنتتكوةديثئ د درألاكدثةدرإلػبثديد دأدنددددد2نهيدأند ل ر /دضب  دظبيبدراصبو بدج
لبدثة د مد ىبدنرإدت ث دأةلدثدرملخدتردودةصد دددددددد61دلبثة دنيثئ  درألاكثةدراسلبي دأدند

 دددد ادرألاكدددثةدراسدددلبي دا خصدددلثدنضبثناددد دأةثيكدددتلثدنتع )لدددلثد ةديث دددلدمثطعددد د
نأكوه دلندراوري بدنةص د د ادرألاكثةدرإلػبثدي دالبةثندلليلثدنتواي لثدودلورأدعدد

دراقو دنرسب ث) ب

ا يدم د ددد– أو يدنيثةدأند د ادرألاكثةدرإلػبثدي دا ىدرازن  7د صخثديدؼب
 للدند ةرئديددالقد بددية دثديدثةددددددد–  دثدإدعي  د ةظد يدن)عادب د دكليددددددد– ودنابثيد دد

أند د ادرألاكثةدرإلػبثديد داد ىدرادزنج7د  دثد  سدثةدضبظدوابدن د)و د دأكدكنتدددندددددددددد
دحعبدنحيثتيدودذبسندأست  ب

                                                           
2

ٔ املاد٠ ايتدزٜب١ٝ  يف دٚز٠ تدزٜب١ٝ ذٍٛ ثضاضٝات ايعالد املعسيف ايطًٛنٞ باجلُع١ٝ   ٔ ايكا١ُ٥ اييت ناْت ضُ اضتفاد ايباذث َ

 ، ٚنإ املدزب ٖٛ ذات٘ َعد ايكا١ُ٥ ٜٚطتددَٗا يف عًُ٘ ايعٝادٟ.2016صس١ٜ يًُعاجلني ايٓفطٝني امل
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دنيددثةدأددند ددد ادرألاكددثةدراسددلبي دادد ىدرازن دد 7دراددت كريدودرملسددتقبعدنرحدد دأددنددددد
رملكدكنتبدناقد درةتكبددلد مطدثنديددالري دودرملثاديبد ث أدد دللدمددعدد درأل ديثندراددمددددددد
اعلتلثبددية ثديثةدأند د ادرألاكثةدراسلبي دا ىدرازنج7دودحيدثتيد  ديثندإديع بد  دثددددد
أةلكبد اكثةيدتكدطمبدرادت كريدودرملسدتقبعدنرحد دأدندرملكدكنتبد دث ودللدمددعد دددددددددد

درأل يثندرامداعلتلثب

  ّصٔاغ٘ احلال٘ثاىٔا: فَه 
ودهذ درمل حل درامدمتالعدرزبلس دراالثاال د)تمدتق )مدراعثئ دجراتغذ)د درا ر عد فددد
الدددزن ادل دددثد دمجعدددهدأدددندديث دددثتديثا رادددثتد)قبلدددلثدرادددزن اد ند)قددد أثةدددددددد

دأنحظثتل ثدنيثةدراعثئ ديثاتثاي7

لددد ودمتكةك دددثديدددزن ادأدددنددعددد درمللدددثةرتدرألإثإدددي دودراتورصدددعدنرادددوليددددددد
نراور بدثتد  ىد  دصدعودثتدود  دبثعدرحتيث ثتك دثددكدكعدتبدث ايدإدليمبدددددددددثسبقوقد

نأ دهذردراقصوةدود  رندراور بثتدرازن ي دنراورا ) بدنأ درإت لثندرألهعدالت معد
نيث دددلدتددد منتلمدإدددلبي دت تقددد دالخك ددد دالدددذرد  ىداددد يدةنرإدددبدنرإدددتع ر تدددد

د دنتةبيهدرأليثةبد ثب   اثةدرملككنتبدن ببثتد مطثندراط  درآلم دود يدا ص

بمدح بلد اأد د بقد  دنرملت اللد دودأكثملدثتدتلي و يد دأد دأعلدمدراط دعدرألصدغ بدددددددددد
اةت دلندذاكدرتلثأثتدن حسث ددع ودراواثندنت سري ديسلويدميث  دللمدرأليدعدد
للمدرملستوىدراعثط يدرملكثل يبدند  تدة ن داععدرازنجدتت العدودر تلثودنراتل )د دد

لددذردرملويددإدنتويدد د  لددثدا صدد د إددتخ رأهدودطلددبدحقويددهدددددرا دد  دنراتصددعي ددد
يثأل بدن ةدراويلدأةثإدبدال دغطداتلبيد ديدعدطلبثتدهدأل لدثدودأويدإدرملخطدينددددددددد
را دددعيإبداكدددنديث دددلدة ن داعدددعدرازن ددد دهددديدةاددد در تلدددثوداددد ةيثددعددد ودتلبيددد دد
طلبثتددددهدنرحتيث ثتددددهددلغدددد د  دددد داددددند  كسدددد داددددكددلددددذ دراط )قدددد بدألةدر كسددددثةيدد

كثإددبدناددند مسدد ددسددببدهددذردرملويددإدرملددداطلبثتددكد)عدد دصددخ در تلددثودنم ددوليد
  دثدد-د-اكدة يدنيل د دد–دأؤب  دج خصي نرألإ ) دكبري دودرسبيث درازن ي درا

 يدرأدد   دإدديع ببفبداددع ىدهددذرد  د ةدراتبددث  تدر ػبثديدد د صددبخلددددداسددلديددذاكد
غث درازن د دددعأوةدددأةخ   دديةك ثبدن ةدأع  دراتبث  تدرملة   درةت  د سدبًيثبدنر كددد

مثة  دلند ناو)ثتلدثديزن د بدرألأد درادذيد  ىداسلسد دأدندة ةن درألاعدث درمل تبطد ددددددددد
دثاتكدددكيكدأدددندرادددزنجدودأقثددددعدتقددد ) درادددذرتدراددد اثليداددد ىدرازن ددد دجراعةدددث ددددددددد
نراترب)دد ددغدد هلدرادد اثعدلددندراددذرتدنمحيثتلددثفبدجبث ددبدرتسددثودراددزنجددث   اثليدد دددددددد

وةرتدودةثةإد درادزنجدالعةدإدنرإلإدثنرتدراب  يد ددددددنإلوا در إتالثة دراذيد  ىداتطدد
نراة سدددي بداصدددثةدهةدددثيد اأددد د إدددثن د  تدملكدددكل د إثإدددي دودراكدددعوةددعددد ودرألأدددثةدد
نتل )ددد دراسدددنأ درزبسددد ) دالزن ددد بدنرةتدددبطدهدددذرددتكدددو)ندإلسدددل د اكدددثةدإدددلبي ددددد
نرا رادثتدنيورلدد دنتكددوهثتدأع ايدد دنرالاددوندشبطددطدتعو) ددي دأالددعدرإددتع رهلدد

ككل دللدمدنإدثئعدراتورصدعدجرا دي دددويفبدندبثهدعدرسبقدوقدنراور بدثتبددددددددد ور بدرمل
نطلبدرشبل ددثحملك  بدنر  تقثوددعمذدراسيثة دلةو بدنرعبيدثادرألبداطلبدثتدرألدةدثندددد
 إددتقطثدلمد بةددثندرملكددكل ددثإلإدد رعدودمطبدد درا تددث داندددندرأليددربببببفدجبث ددبدددددد

لمدرألدةثنبداب  درازن ثةدؼبتك وةدت ثلنتدإلبي د أثودرألدةثنداككعدهذرداغًطثدل
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 ادددديلمددط )قدددد دمبددددريدأبث دددد  بدنت تددددبدللددددمدذاددددكد ةدددددد  درألدةددددثند)ةخددددثانةبددددددعدد
ن)تاثنانةدللمدنإثئعدراتورصعدر  ت ثليبدالذرد لمدر اكثةدراسلبي دمثص دا ىد

دددع لمدد-نمثصدد درألاكددثةدراددمدتدد نةدحددو در دددندرأليددربددد-رازن دد دعبددودرألدةددثند
د–أتقط ددمدل إؤر د–دثلو يداوهثبدناقثداقو درازن  7دجن  يدربلوردلةلثدنمذ

ببفدجبث دبدادغوطدرألهدعدحيدثدددددد ةد مدذد دةطمدأدندرابيدلددددراكبريدةا دطل درد 
ادد ىدراددزن اد اكددثةدتدد نةدحددو مدنرا مببدد دودرادد اثعدلددنددددددصددثةدلل ددورد ددثدحدد  دادد

عدثة دللدمدددنرملدراصوة دراذرتي دجاغوطدللمدرازن ا7دأندراصوربد؟دأندللدمدحد ؟دد
 فرا ي بببب

جبث بدهذ درملككنتدرامدإيتمدرإتع رالثدوديثئ  دأ تبط ددعه ر دلن يد دد
ضب   دال )ك ثديزن ادنيعإ  د قثطداعإدمتالعدلورأعدمطوة بدن قدثطديدو ددد
متالددعدلورأددعدمحث)دد دتسددثل دودظبددثادمطدد دراتدد معدنرإلصددنادنلددو  درمليددث دراةقيدد دد

داي ثد)لي7دف2جثدتت العدنا درزب ن د ثة)لثدنرسبيث دراسو) داطبيعتل

 ٚاحلُا١ٜ ٚعٛاٌَ ايطعف ٚاخلطٛز٠ يد٣ ايصٚجني عٛاٌَ ايك٠ٛزصد : ( 2جدٍٚ ) 

رملتبث ادد داددهةدراددزن ادودحث دد د  دذبسدداد ة دد ددددندةددثندللددمدأوريددإدرإلإددثن د
راتقبعددثإتخ رودت منتدراتسثأمدرازنر يدخبثص داي ثد)تعلد د وريدإدرإلإدثن دددد
رابثاغد دددد  يثدن  سدديثدنلثط يددثبدأدد دتقيدديمدرألاكددثةدنر ا راددثتدرملع ايدد دنذب )دد دد
تدرملكددددو دأةددددهدنتع )لددددهبدنذب )دددد دراددددوريعيدأةددددهدنرإددددتخ رود إددددلوبدحددددعدرملكددددكند

نرإد رتيايثتدراتغديريديتخسدادمندطدراتورصدعدنذبسدؾبدراسدلويدرادواي يدددادددددددددد
رألر سددثقدرألإدد ) بدنلةدد ددبددثنبدراددزن ادنرهت ثأل ددثد ددثد) تددبدللددمدرزبلسددثتبددد

داهةدرحت ث تدرإتعث  درسبيث درألإ ) ديبري ب

نرا درازن ثةدللمدراتصوةدنرات سريدرملق ادملككلتل ثدن قدثطدراقدو دنرا دعإبدددد
دددددداعي دددعدرملخدددتردهدددذردراعثئددد ددتواددديمدمطددد دراتددد معدرملق حددد دنرادددمدمتاللدددلدددددددد

داي ثد)لي7

 ذبسادحثا دراتقبعدنر إتع ر دالتغيريب 
 درا عث بدت ة)بدللمدراتورصع

 عٛاٌَ ايطعف ٚاخلطٛز٠ ٚاحلُا١ٜ عٛاٌَ ايك٠ٛ
قدز يدٜ٘ َصًٞ ٚيًصٚج١ ٚ ػدٜد٘ ايذب إجيابٝات ايصٚدَٔ  -

شٚاجٞ َستفع  ايتصاّاملس٠٤ٚ...(. ٚيدٜ٘  –)ايهسّ  َٔ ايكَِٝكبٍٛ 

نسِٜ ، ٚتكس ايصٚج١ ثْ٘ عترز عٓد اخلطأٜٜٓدّ ٚجدا، نُا ثْ٘ 

 “ػسفينٗا "بٝثًَٖعٗا َٚع جدا 

تازٜخ ثضسٟ َتُاضو ٜتحاٚش  –ٚزٚابط ق١ٜٛ  ٚجٛد ثبٓا٤ -

 ايعػسٜٔ عاَا

 تٛافس عٛاٌَ ايساذ١ املاد١ٜ -

 ايصٚج١ يدٜٗا زغب١ َبد١ٝ٥ َػسٚط١ يف خٛض جتسب١ اإلصالح. -

 ألْٗا َفتاح ايك٠ٛ، اخلطأ خصٛصا ايصٚج١ َٔاضتفادتُٗا  -

 ٚايٓطل املؤنس يف األضس٠ ٚميهٔ تٛظٝف ٖرا ايتأنري بػهٌ إجيابٞ. 

بعض خطا٥س األش١َ ع٢ً ايصٚجني تػهٌ دافًعا يطًب ٚتًكٞ  -

 املطاعد٠

 ضسٜع االضتثاز٠ثْ٘ ايصٚد َٔ ضًبٝات  -

املٓطرب(  –)املطايب  ايتٛاصٌ ايطًيب -

الْطراب ٚيػ١ خاص١ ايصٚج١ اييت متازع ا

 اجلطد ايتعبري١ٜ بػهٌ ضًيب.

ذٝث ايعٓاد  شٚد عٓٝف( –)شٚج١ عٓٝد٠  -

ٚايهربٜا٤ َٔ ايصٚج١ ٚايعٓف َٔ ايصٚد. 

ايعٓف ٜتعازض َع ايسمح١ ٚايعٓد 

 .ٜتعازض َع املٛد٠

 .ايػحاز ثَاّ األبٓا٤ -

تدخالت األٌٖ ٚحتسٜطِٗ ٚتٛظٝف األبٓا٤  -

 يف اخلالفات.
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 دثبدنحعدرملككنتدراوريعي بنتع )عدرملختعدأةلدتقييمدرألاكثةدنرملعتق رت
 ر   عثاي دنرملكثل دمبريدرملكت لد دود اأد دراالقد دأدندمدن ددددددأعثزب د د ادرملككنتد

 راتسثأمب
 دبل عدتعثي دإلوييدانر ي
 ر ت  فد–رملسكندنرزبريرةدد-رألهعدد–رألدةثنددمط دلو  دتت  ندج 

 قدرددعد دددةثدإب د كند ةد قو د ةدرملختردي درا رهلدودهدذ درسبثاد د ةددد
رمللثةرتدندع در ا راثتدرملع اي درشبثطع دأ دن و دتثة)خدأندرإلإثنرتدرملتبث ا د
ؼبتددثجد  دةثةإدد دراددت لمدنراتسددثأمدنراتعدد )عدرملعدد ودأدد دتدد ليمددعدد درمللددثةرتددد
راسددلويي بدندعدد دهددذردراتقدد )مدنمجدد درابيث ددثتد صددبخلديثئ دد درملكددكنتدرملت دد ددددددد

دثداوةي دراع عدي ثد)لي7لليلثددادرملختردنرازن ادناق

 ٜ٘ٔقْاٜه املظلالت اليَا: 

 قا١ُ٥ َػهالت األبٓا٤ ٚاألٌٖ ٚاألقازب

 ٚاحملٝطني َػهالت األٌٖ ٚاألقازب َػهالت األبٓا٤
ٚخطأ  – “ايتًٝفَٕٛهاملات  ”ايصٚج١  أَعسف١ األٌٖ خبط خطٛب١ االبٔ األنرب بدٕٚ ذطٛز األّ َٚٛافكتٗا ٚمتطه٘

 ايصٚد يف ضسب ايصٚج١
إٖا١ْ ايصٚج١ ثَاّ اجلريإ ٚذازع ايعُاز٠ ٚثصراب  حنٛ األّ إضا٤ات االبٔ األنرب

 احملالت اجملاٚز٠ يًُطهٔ.
  َعسف١ األبٓا٤ ببعض ايتفاصٌٝ ٚاضتُايتِٗ

األّ ٖٞ ثِٖ َِٓٗ عٓد األب.. شٚجيت ثٚال..  اعتكاد األبٓا٤ ثٕ

 “ٓٗا اال ثَهِ)حيطس يألّ.. ال ثذد ٜكرتب َ
 

 :قاٜن٘ أٍداف التدخل 
 :)ٗاألٍداف العالجٔ٘ اخلاص٘ بالزّجني ّاألبياٛ )األسس 

 راتالقيددددإدراة سدددديدنت سددددريد إددددبثبدأكددددكنتل ثبدنذبسددددادأسددددتوىدراتقبددددعددددددددد
 نر إتع ر دالتغيريب

 َػهالت ايصٚجني َعا َػهالت ايصٚد َػهالت ايصٚج١
: ٚتتطُٔ َساجع١ بعض األفهاز املػهالت املعسف١ٝ

 ٚاملعتكدات ايٛضٝط١ ٚاألضاض١ٝ َثٌ:

 يهٌ فعٌ زد فعٌ َطاد )اجتاٙ( -

 ثْا ع٢ً صٛاب دا٥ُا ٚقسازتٞ ٖٞ ايصٛاب )تعُِٝ( -

ٜرتى ابين خطٝبت٘ نٞ ثزض٢ عٓ٘ )قاعد٠ جيب ثٕ  -

 َٚعٝاز(

إذا اَتٓعت عٔ ثدا٤ ذكٛم ايصٚد فأْا ثذفغ نساَيت  -

 )افرتاض(

املػهالت املعسف١ٝ: ٚتتطُٔ َساجع١ بعض 

األفهاز ٚاملعتكدات ايٛضٝط١ ٚاألضاض١ٝ 

 َثٌ:

 ثفهاز االضتثاز٠ ٚاالضتفصاش بطٗٛي١ -

 )فهس٠( ثغعس باحلب َٔ طسف ٚاذد -
 يٞ )َعٝاز ٚقاعد٠(ثزٜدٖا عػٝك١  -
ثغعس بعدّ اذتٝاجٗا يٞ يريو فٗٞ  -

 تًُٗين )افرتاض(

ايتٛاصٌ ذٍٛ ضعف  -

 اخلالفات

منط ايتٛاصٌ ايطا٥د  -

ايصٚج١  –)ايصٚد املطايب

 (ٓطربامل

 –عاطفٞ ايصٚد اي -
 بازد(ايٓطكٞ )ايصٚج١ امل

 َػهالت ضًٛن١ٝ ٚاْفعاي١ٝ ٚاجتُاع١ٝ:

جتاٚشٙ  صعٛب١ ايتطاَح َع إضا٠٤ ايصٚد )اجنساح َٔ -

 .يفعٝا ٚبدْٝا ٚثَاّ اآلخسٜٔ

 جفاف املػاعس ٚإُٖاٍ ايصٚد -

 ُٖاٍ اذتٝاج٘ ايعاطفٞ ٚاجلٓطٝٞإ -

 ممازض١ منط املٓطرب نثريا  -

 تعبريات ايٛج٘ ايطًب١ٝ -

َٚساعا٠  بدٕٚ تٛاشٕٚاألصدقا٤ اْػػاٍ باحلٝا٠  -

 األٚيٜٛات

 االْػػاٍ باملٛباٌٜ ٚٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ ع٢ً ذطاب ايصٚد -

عٔ ايتحاٚب اإلجيابٞ َع  ا٠٤ باالَتٓاعتعُد زد اإلض -

  ايصٚد ٚاألبٓا٤

 ملطهٔٓفظ  اعدّ ايسغب١ يف ايعٛد٠ ي -

 َػهالت ضًٛن١ٝ ٚاْفعاي١ٝ ٚاجتُاع١ٝ:

 صعٛب١ ايتطاَح َع خطأ ايصٚج١  -

 َػاعس ايػري٠ ٚايكًل ٚضعف ايثك١ -

 ٚايػو ضًٛى املساقب١ ٚاالتٗاّ -

ممازض١ منط ايتٛاصٌ ايطاغط  -

 ٚاملطايب

اجلطدٟ يف حلعات االْفعاٍ ايتحاٚش  -

 ٚنطس ثبٛاب ٚممتًهات ٚمساع اجلريإ

 تسى َطاذ١ نبري٠ يتدخالت األٌٖ -

جتاٚش ذكٛم األبٓا٤ َٔ ثجٌ إزضا٤  -

 ايصٚج١

 املبايػ١ يف جتٌُٝ ايرات ثَاّ اآلخسٜٔ -

ايتصعٝد املتتابع َٔ 

ٜتُثٌ يف  ايطسفني

 : بُٝٓٗا تالضٔاي

 ثْا جٞ؟ ايصٚد: 

 َؼ فازم َعاٜاايصٚج١: 

 زد فعٌ ضسبايصٚد: 

يًٞ ٜطسب َؼ ايصٚج١: ا

 زاجٌ

 َصٜد َٔ اإلٖا١ْايصٚد: 
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 درا عث بدت ة)بدللمدراتورصعراوليددعمنثطدراتورصعدراسثئ  دنرا
 نتع )عدرملختعدأةلثبدنحعدرملككنتدراوريعي بدتقييمدرألاكثةدنرملعتق رت 
 دذبسادل لي دراتقبعدنراتاثنادلند إثنرتدرملثايب
 رألدةددثنددجدت رلدديدراتعثأددعدأدد درملددتغريرت7دددالخيددث درألإدد ) ددعددو  المطدد دنادد د–

 ر ت  فد–رملسكندنرزبريرةدد-رألهعد

 :األٍداف العالجٔ٘ اخلاص٘ بالزّج 
 نتع )عدرملختعدأةلثبدمثص درامدت نةدحدو درسبدبدأدندددددتقييمدرألاكثةدنرملعتق رت

طدد  دنرحدد بدنلدد ودرحتيددثجدرازن دد داددهبددهلددث  درابةددثندرملعدد ودنأ ريبدد دناخددرددددددد
 رألاكثةب

 ذبسددادحثادد دت ثلددعدرألبدأدد درألدةددثنددتوادديمدرأل نرةدرملةثإددب دراددمد كددند ةدددددددددد
د)لعبلثدنرأل سثقدرألإ ) دراسو) ب

 ودبوةرتدراغ بدأندمن داةيثتدراتخكمبدرات ة)بدللمدابطدراذرتدنراتخكم 

 :٘األٍداف العالجٔ٘ اخلاص٘ بالزّج 
 دت ليمدحثا در اتزرودرازنر يب
 ذبسددددادراتورصددددعدرا عددددث دنم دددد دراسددددلويدر  سددددخثديدنراسددددلويدر ددددثوددددددد

دال كثل ب
 ر   عثايد دنرملكدثل دمبدريدرملكت لد دددددرملكدكنتددذبسادرات لمدنت ليمدراتسدثأمدودد

 راب  ي دنراة سي بدرشبثص ددثإلإثن 
 ذبسادحثا دتقبعدرازنجدنر هت ثوددثحتيث ثتهبد 
 حدددعدرملكدددكنتدراوريعيددد درادددمدتت الدددعدودرإله دددث درملتع ددد دأةلدددثدودرحتيث ثتدددهددددد

دنراق رةرتدرملل  ب

ناتخقيدد دهددذ درألهدد ر داددهةدرملخددتردتو ددهدسبزأدد د إددثايبدتكثأليدد دأةتقددث دددددددد
اددد دنتت الدددعدوداةيدددثتدراعدددنجدددتتوراددد دأددد دطبيعددد درألهددد ر دنتةثإدددبدطبيعددد درسبثددد

رألإ يدودأ رلث درأل سثقدرألإ ) دنراع دعدرملكد يدأد درألإد  بددنراعدنجدرازنر ديددددددد
ودتقددد ) درملكدددكنتدنرإدددتخ رودرإددد رتياثتدراةقبدددعدنراتغددديريبدنراعدددنجدرازنر ددديدددد
راسددلوييدودتدد ة)بدراددزن ادللددمدألددثةرتدراتورصددعدنحددعدرملكددكنتبدأدد دراعددنجددددددد

ودتعدددد )عدرألاكددددثةدنرألمطددددثندنراتكددددوهثتدرملع ايدددد دنراقورلدددد ددددددرازنر دددديدرملعدددد ود
نر ا رادددثتدرملختلددد بدنراعدددنجدراقدددثئمدللدددمدراتسدددثأمدودت لدددمدأوريدددإدرإلإدددثن ددددددد

)واددمددف2جراسددثدق دنحددعدرملكددثل دمبددريدرملكت لدد درمل تبطدد ددلددذ درملوريددإدنودراكددكعددددد
درملختردمنوذجدراعنجدراتكثأليدراذيدرلت  دلليه7

 األسسٖ ّالزّاجٕ ّالعالج اإلزطادت ثالجا: جلشا 

ناي ددثد)لدديدلدد هلداوصددإدطبتصدد دملددثد رةدودرزبلسددثتدرا   )دد دنراالةثئيدد دأدد ددددددددد
رازن ادنأ درألودنر دندرأليدرببدنأد درألبدنر ددندرألنإدطبدنرزبلسدثتدرزب ثليد ددددددد

د7أ درازن ادنرألدةثن
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 ايتهاًَٞ اخلاص بدزاض١ احلاي١ ٚايعالد ( ٜٛضح منٛذد اإلزغاد2غهٌ )

 ( ٌالتكٔٔه ّتكدٓس املظلالت2-1اجللشتاٌ األّلٔا :) 
 :أٍداف اجللشتني 

 ددةثندلني د ػبثدي دأوبوي دأ درازن اب
 دمج درابيث ثتدنالمدرسبثا بد
 دذب ) ديثئ  درملككنتدنرأله ر دراعن ي ب

     :٘الفئات املشتلدم 
دراور بدرملةزايبد-راتقبعدراعثط يدد–رألإعل دنرملةثيك دد–رملقثدل د

  :إجساٛات اجللشتني 
دددد  تدرزبلسدددد درألن دحبدددورةدلددددثوددعيدددد دلدددندرملكددددكنتدنإدددؤر دلددددندراط )قدددد ددددد

أددثذردحد  دمددن ددنراوصدو ددسددنأ دن)سد ددغدد هلدتليعد درزبددودرملد )مدالخدد )ثبدبدمدددددد
أبث دد  ددلدد  دييددث درإددتع ر رتلمدددديبددعدر ددينددددادر ت ددثقدللددمدرملولدد دندددرا دد  

دإلػبثدي دالتغريبدندب ) درا راعي بدر

أدددثدإدددببدرسب دددوةدنأدددثدراكدددكوىددبدددمدتورادددلدراةقث دددثتددثإل ثدددد دلدددندرألإدددعل 7دد
حيدددثدحددد صدرادددزنجدللدددمددددد ندرسبددد )ثددتعييددد د  دددهد)عكددد دان تدددهددددددددرألإثإدددي ؟

نح )ردلليلثداكةهد دػب دأةلثدأثد)تويعهبدنود بةثندذاكديدثةدرملخدترد) ريدبدددد
حيدثديث دلدأنأدمدراو دهدتعدربدلدندرا هكد دأدنددددددددددراتورصعدرزبس يدا ىدرازن د د

دط )ق دراكنودنر إتغ رببد

ن  دد دراسددؤر د  ثدددلدلةددهدرازن دد ددددعةدادد )لثدةا ددثد رمليددثدأددندرسب ددوةداكددنددددد
ح صهدن ص رة دللمدراصلمدنردتعث د ن  يدلةلثد لعلدثدأد    دا ة د د ةد هلدلثد ددددد

د)ع اوةد  لثد تيلدأعهد  درملختردودراعيث  ب

ن دذب )دد هثدنادد ددرملواددولثتدضبددعدرشبددن درملخددتردراددزن ادلددندددبددمدإددع د
دنةي دل عدصبلز دأسبقثدنيث لد  ثدثتلمديثاتثاي7
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 رملككنتدأندن ل د ظ درازنج رملككنتدأندن ل د ظ درازن  دو
   ع ددثسببدأندط  دنرح  راتل ظدراسل درمللاد0
 ل ودرحتيث لثداي را  بدنرإلهث  د2
  ة) هثدلكيق داي 9 ةوةدراعصبي ”ر   عثايدل ودرا بطدد6
د)تا عددثملبثاغثتد أثودرآلم )ند4

 جهة رودرازنجفدرالب د د)لتمدده
دراعثط ي  د حتيث ثتي نراعني دد ه ث ث

 رسب ي  
دج اطثة إثل 02-01دلة دان يدطو)عد)وودراع عد2 ديزنج دد– ه ثاي ر تبث دد–رإتقبث 

دنح يددايف د  ثو داينداعاط  حيثدتسل 
ن إتيقظداينديلقثدألةدا يد كويدألةىد
دحيثد د ثئ   دنهي دن إتيقظ دت ععب أثذر
د اطثةد د    دان دراظل  ددع  تستيقظ
دن لو دأندراع عد اعذهبدالع عدن اط ددهب
دنح يد دن يع دتستقبل ب دان درايوو  م 

   لثدإبقت دودتةثن دطعثألثد
د9مطع”أويإدراالق ديللدأندإثل دد3

 لث)ز درة  دراالق دنأشدلثةا 
لقثبد”ع ودراتعبريدلندأكثل هثددتعثيب دد
 9لثط ي

دن)ب دد4 درشبطع دهذر دأ  د لثئي دتسثأم ل و
 يعدتص اثتهدلليه

  ثددنتقو د9لليهدتص م”أثدت ر دصوربدديع
 9ي رن درملستقبع”دصب د دنلثةا 

 دة ) تتعثأعدأعيد  أثةدد)كوةد  سيدبضبتث  دإة دنال دايد5
دتع عد ر)لدن د يعدأعلثدلة أثد لو  راوحي دراذيد هث  دهذ درإلهث ثتد6

   ثودنهيدتسل دن يوودصبثحثدنهيد ثئ  
د يوةدد01 ديث ة  دنأش د لطيه دلث)ز  أش

ددة  دأكثل  
د ددثا ي  د ص يثئلثد–تلتم درآلم )ن

دأ ن د يال  دأبتلا ددند يثةدلثبببب تكوة
 ملثذر؟دبأعلمدن  ثد 

ددراك )  راغري دد00

نأندل هلدهذ درملككنتدرإدت ث دأةلدثدرملخدتردودرإدتخنصديثئ د درملكدكنتددددددد
دراةلثئي ددثت ثقدرملختردنرازن ادرامدإب دذي هثدودتق ) دنتقييمدرملككنتبد

بمدطلبدرملخترد لس دأة    دأ درازن د دايتعيد دأدندلد ودن دو دأكدكل دوددددددد
 ة دجهددعد  ددلدةراددي دلددندراعنيدد دددددراتورادد درزبةسدديدتتعلدد ددددثأل رندنراك ددثن دنراقددددددد

رشبثصدددد ؟ددةسددددب ديددددم؟دهددددعدهةددددثيدحث دددد داتخسددددادراددددزنجدأل رئدددد دودراعنيدددد دددددد
هدددعدرسب ي يددد ؟دفدنيدددثةدر ددد  دراالدددث يدييدددث دأددد ىدر اتدددزرودرازنر ددديداددد )لثدجددددد

فدهددعدادد )كدةمببدد دود ظبددثادراعنيدد ددددعيدمثددن؟ددراعنيدد د كددند ظبثحلددثدن  قثذهددث؟
لددندرأل رندرزبةسدديدن  ددهدصددخيمدراددذيوة بدن  ددهد دددنيث ددلد  ثدتلددثددثا اددثدراتددثودد

)دد ىدمبددرييدودحيثتددهبدنيث ددلد ة دد دراتزرألددثدرازنر دديد يددعد ولددثدأددثدأددندراددزنجد ندددددد
)كودهدرا   د تيا درا غطدر  ت ثليدنراتكلريدراذيد دلليلثدأندرازنجدنرألدند
رأليددربدنود  دد دنيددلدرزبلسددد درا   )دد دأدد درازن دد بدطلدددبدرملخددتردأددندرادددزنجددددددددد

د ثد دلندنةي دراع عدنرامدتت العدودراسؤراا7رإل

     ّكاىعت إجابتعُ ملتْبع٘     سعيْات   6ما أكرب املظلالت اليت كيت تعاىٕ ميَا معع الزّجع٘ خعالل
 كالتالٕ:

  رإله ث 
  ( دراكرب)ثندراك
 ددبثهعدأكثل يدعبوهث
 درتلثأيددث يدإببد حبثطد رئمد ث
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 دهيدذببدرشبصثودراطو)عدللمدلكسيدمتثأث
 دأل يثنديالري دأثدل رد  ثمتةمدنيتلثد
 د رئ ثدتتخا ددثاتعبد أثأيدنللمدراعك د أثودرآلم )ن
 تستبع  يد رئ ثدأنديثئ  د ناو)ثتلث 

  جتاِ األبياٛ ما تْقعم ملا جيب أٌ تكْو بُ الزّج٘ جتاٍم  
 دبر هت ثوندرا مح ندرسبةثةندراعطإندرسببأ درازنج7د
 تسددثل دودحددعدأكددكنتلمددندأدد درألدةددثن7دتسددت  د ددمدي ددثدتسددت  دألصدد يثئلثدددد

دبدط )ق دإلي  

نهذ دراقثئ  دتت  ددةسب ديدبريدأد دأدثدنة دودرسبد )ثدرملكد يبدبدمد دلكد دددددددد
را نةدن درالقثندرا   يدأ درازنجدايقي دأ ىدبقتدهدود مدنصدرازن د دنراتزرأدهددددد
رازنر يدنيثةدأ ت عثددن ػبثديثدةمبدمدتعابدهدنلد ودت ل دهداسدببد  وةهدثدرملتقطد دددددددد

دط تهدعبوهثبدنيث لد  ثدثتدرازن  دلندراسؤراا7دندبثهعدلث

  سيْات  6ما أكرب املظلالت / املْاقف الشلبٔ٘ اليت كيت تعاىٕ ميَا مع الزّج خالل 
 راكك 
 درإل)ذرنددكعدأعث يهد  سيث
 دد  يث
 د س )ثد-أعةو)ث

  ٌجتاِ األبياٛ كْو بُ الزّج جتاٍم ٓما تْقعم ملا جيب أ  
 هلل يي دراليد ثيد حسند ةد ثندر

 ةد أكدمدأيدة عشدتدتخطدودأقثة د دددددجتقصد درادزنجفددد)دثدةبد) ل لدمددددأ درألدةثن7
دبأعثهم

ن)ب ندأند  ثدثتدرازن  دلدندراتويعدثتد راد  درملدو ز بدرادذيدة دثد)كدريدا دعإددددددددد
 راعيتلثدودرا  وعدادو د ةدرملصدلخ دنرملة عد دنتقليدعدرشبسدثئ ديديد دت قد ديدعددددددددد

تسدددتو بدذادددكبدنهدددذردأددد تبطدحبادددمدد ددديندودحيثتلدددثدرألإددد ) داخسدددب دراعقدددعدد
رإلإدددثن دنرملددد رة دراة سدددي د تياددد در ظبددد رادراة سددديدنرابددد  يدرادددذيدتلقتدددهبدةدددثددددددد
)سدددت ليدأز)ددد دأدددندراويدددلدرملة ددد  دأددد درازن ددد دناددد نة در إدددت ث  دأدددندتددد منتدد

دراتسثأمدودذبساد راعيتلثدنتقبللثدشبط دراع عدنرا  وعب

لدد ودرمتنالددثدل ددثد رةدودرزبلسدد دددعدد دأ ر عدد د  ثدددثتلمدلددندرألإددعل دنرت ددثا
رملك ي دنل ودن و دإدببد ند دثت دإدل دإلم دثندرملكتدوبدأدنديدعدأةل دثدتبث ايدثدددددددددد
 دتق )مدرملكتوبدأندرازن  دالزنجدنراعك بدن دأةثيك دهذ درملككنتدنراتويعدثتدد

دملز) دأندالمد دعث هثب

لدددثديددد ةدي دددثديدددثودرملخدددترد خثناددد دت تيدددبد ناو)دددثتدهدددذ درملكدددكنتدنذباي دد
رإلأكثةددعةدطلبدأندرازن ادذب ) د يدرملككنتدرامد كندتقبللثد ولدثدأدثبدن يددد
رملكدددكنتدرادددمد كدددندتع يدددعدراع دددعدلليلدددثدالددديدأل ددد دناكةلدددثدمبدددريدلث لددد بدن يدددد
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رملكددكنتدراددمد)ةبغدديدراددتخلردأةلددثدنتغيريهددثدن د كددندرإددت  رةدرسبيددث دددد ن لثدددددد
دنراتغيريديثاتثاي7داكث لد  ثدثتلمدللمدنةي دل عدراتقبع

 :مً ّجَ٘ ىظس الزّج 
دأثدراذيد كندتع يلهدأثدراذيد كندتقبلهدأثدراذيد د كندتقبلهدو

 د كندتقبعد يد ينددرإل)ذرندراب  يد
دةثدإب 

د

دددرإل)ذرندراة سيد
دددراسبد

 :مً ّجَ٘ ىظس الزّج 
دتع يلهأثدراذيد كنددأثدراذيد كندتقبلهدأثدراذيد د كندتقبلهدو

دنراتاثهعدد رإله ث 
دراعثط يدنرزبةسي

د د درام درملوريإ دع 
دت ؼب 

د

ددد يدإلويد) لودالككد
دلددذردرإل دد رند دتلخدديردرملكددكنتدرزبوه )دد دراددمد كددندراع ددعدلليلددثدنهدديدددددددد
تت الددعدودنيددإد ودددثتدمب ددبدراددزنجدنراعةددإدرابدد  يبدنرهت ددثودرازن دد ددثحتيث ددثتدددد

راالقد داد ىدراطد اادحيدثدرإدتعث  دبقد درادزنجدودددددددددرازنجدراعثط يد دجبث دبدرإدتعث  ددد
دراتزرودرازن  دعبو بدنبق درازن  دودل ودتك رةدرمل ثةإثتدراعةي  دأ  د م ىب

د–دي ثد دودهثتادرزبلسدتادتطبيد دأقيدث دراتسدثأمديبدعدراتد معدنراعدنجددددددد
فدراذيد دذيد  دإدثدقثبدتكدريد تدثئ ددددد2نيث لد تثئاهدناقثدزب ن دج-فد0ألخ دج

هذردرملقيث د  درغب ثهلدأعد  دراتسدثأمدنهدودودردبدث درازن د د يالد دأدندرادزنجبددددددددد
ي ددثد دتطبيدد ديثئ دد درألاكددثةدرإلػبثديدد دنراسددلبي دا صدد د ددد ادرألاكددثةدراسددلبي دددددددددد

لدددثديعاكددثةدأعت اددد دودتددد ليمددنتع )لددلثدجبث دددبدةصددد درألاكددثةدرإلػبثديددد دنتواي دد
درزبث بدراصخيدنراعني درازنر ي دنرألإ ) ب

بددمديددثودرملخددترددتةكدديطدر  عددث تدراتقبددعدراعددثط يديددعد د)كددوةدحدد )الثدلددندد
 لابددلدثدددع هددرازنج اث ددييإد در ةتبثطدديةك ث؟رملككنتداقطددسؤر  ثدلند

رازن دد دودحدداد  ثدددلدبدةمبددمدن ددو دتقددثةبدودراسددندنرمتيددثةرتد مدد ىد أثأددهبددد دد ر
بداكند أثودمتسكهددلثدنراقلبدنيثةدأ  وةدنأ    لثأثفدد05جيةلدصغري ددع لثد

أددثد حسددند ددينددينألددثد  لددثدرمتددثةتدرمتيددثةردأتسدد لثد ولددثدأددثبدنيددثةدراسددؤر 7ددددد
يث لد  ثدثتدرازن  د  هدرإتطثعد ةد)ق ودايدرهت ثأثديبريرددنراقلدللمد إثإه؟

 د هلدديدنأددثار د)كدد ا دلةدد د يدةحلدد دل ددعد)عددو ددنصددث يثدنيددثةدي  ددثدأعدديدنأددد
ددددعييمدر ددد ر)ثبدنيث دددلد  ثدتل دددثدلدددندراسدددؤر 7دأدددثدرألنيدددثتدرسبلدددو درادددمدديةك دددثدد
 ع متثدايهددثاسعث  ؟د  دثبدرادزنجدننراقتدهدرازن د د  ل دثدود)دوود  ثاتدهدؽب  دثةددددددددد
دأعدددثد نةدرألدةدددثندن دددمدمتكدددي دبثدتددد دللدددمديدددوة يشدرابخددد دن)تةدددثن دراغددد رندأعدددثد

ديع ل ثدود )ثودرشبطب دنيتبدراكتثبد يةث) دلندأكثل دراسعث   ب

نيثةدرازنجد) ) د  لثندرزبلس دراالث ي ددثاصلمدديةل ثدنلو تلثدالبيلدنراتةثا د
لندي ي دراطنقبدنرازن  دت ا دهذردرا  يدن دت مببدددثاعو  دحتدمدت د ندتغدريددددد

راعدو  دادة  درملسددكنبددددرادزنجدودر  عث تدهدن)صدخمدأددثداعدعدجبث دبدلد ودةمببتلددثدودددددد
نود لث) دهذردرشبن دإع درملختردلندة )هبدنرملخترد  ثدل ثددعةدهذردي رةي دثدد
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رشبثصبداكندلليك دثد ن د ةددبيبدثدلدندهدذ درألإدعل 7دهدعدال دتمد إدبثبدرملكدكنتدددددددددد
راددمدحدد بل؟دنييددإدإتتصدد اثةد ةدتكدد ةت؟دنألدإددتخربنةدرألهددعدنرأليددثةبدل ددثددددد

ن؟دنهعدتوصلتمدسبعداي ثدؽبردراعو  دادة  دراسدكندددح  ؟دنألدإتخربنةدرألدةث
 ود ؟دنأدددثذردلدددندأوراقددد درازن ددد دشبطبددد در ددددندرأليدددرب؟دنهدددعدإدددتعو د نةدحدددعددددد
رشبددن دديةل ددث؟دنر دد درمللدد د)تو ددبدللدديد ةد ايدد يمد  دد دال ددلدأكددكلتك ثددددددد
اقطداكندملد د  دأ حل درملسثل  درسبقيقي ببدحيةلدثدنراد درازن دثةدللدمدراتعثأدعدددددد

أددد ديثئ ددد درملكدددكنتدرادددمد دذب )ددد هثدناكدددندطلدددبدرادددزنجدرمتصدددثةدرا ددد  دددددددد ن 
رازأةيدد بداولدد  درملخددترددددذاكدن  ددهد)تويددإدللددمدراتعثأددعدجب )دد دأدد دأددثد ت دد دددددد

دلليهبدألةدرألصعدهود ةدتت قثد  ت ثد ن دللمدل ودحث تك ثدال سثل  ب

ر  تلدثندأدندددنود لث) درزبلسد دراالث يد د اث ه دثدرملخدترد  دهددةسدب ديدبري دد دددددددد
نمجددد درابيث دددثتدنالدددمدرملكدددكل ددعدعث هدددثدنناددد دتصدددوةدالتددد معددددراتقددد ) دأ حلددد د

تقددد ) دنت سدددريدطبيعددد درملكدددكل ددأ حلددد دتكدددخيردنرإلصدددنحيبدن ةدأدددثدإدددب دهدددودد
 راعثئدد  ددثزبلسدد دراقث أدد بدنريدد ادللددمددددددأعلوأددثتنإدديكوةدهددذردنراددخثداكددمدودددد

 د  د رنرتدراطدنقدن ةد)كددوةدددرازن د د ةدتطلدبدأدندرحملدثأيد ةد)تويددإدلدندرإدتك ثدددددد
 رألأ دضبثطثددثشبصوصي دنراس ) دلندرألهعدنرأليثةببدن در ت ثقدللمدذاكب

 :ّٕطلب ميَنا امللت  الكٔاو باآلت 

 ييثودرازن  د خثطب درحملثأيد ثد در ت ثقدلليهب 
 رهت ثودرازنجددثألدةثندنط ع  درألودلليلمب 
 نرسبدد )ثدلددندرسبيددث دنر ط عةددثةدللددمددراتورصددعدهثت يددثديددعد)ددوود صددإدإددثل دد

 رألدةثندنل ودرسب )ثدلندأواولثتدرشبن ب
 ن  ليدددلدرزبلسددد دددددعةديدددثودرملخدددترد  ر عددد دأدددثد در ت دددثقدلليدددهدنراقيدددث دددددددددد

 دثاتق ) دراذرتيد ة  در إت ث  دنراالق دوداثئ  دراعنجدن  رندرات ة)بثتبد

 ( ٘تكدٓه العاٜد 4ّ -3اجللشتاٌ الجالج٘ ّالسابع :)خط٘ العالج ّحتشنب التْاصل 
 :األٍداف 

 دتق )مدنأةثيك د المدنصيثمب درسبثا  دالزن اب
 ادمط دنط )ق درات معدراعن يدنرإلصنحيب   
 راوليددعمنثطدراتورصعدنذبسيةلثددلعبدرأل نرةب 
 رات ة)بدللمدراة وذجدرملع وددثا دطددادرملوريإدنرألاكثةدنر   عث تب 

 :الفئات 
راسددددلمدد-راسدددؤر دراددد ئي دددد-اعددددبدراددد نةد–رملةثيكددد ددد–دراتالقيدددإدراة سددديددد

دراور بدرملةزايد-ر ثدط

 :إجساٛات اجللشتني 
ودهدددذ درزبلسددد د درا حيدددبددل دددثدنأتثدعددد دأدددثد در ت دددثقدلليدددهدهدددود )قدددث ددددد
   رنرتدراطنقبدنراتورصدعدر دثت يدنلد ود ادث  درألهدعدنرأليدثةبدخبطدورتدراعدنجبددددددددد

 ني د دهذرددككعد ي ب
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رملخددترددكدد ادأددثد دتةظي ددهدنت تيبددهدودالددمدرسبثادد دنصدديثمبتلثدللددمدددبددمديددثود
إبيعدر ي رادنر ا رهلدناي درسبت ي بدنت سريد إبثبدن تدثئ دأدثدحد  بدنيدثةددددد
تقبلل ثديبريداصيثمب درسبثا بدبمد در  تقث داتخ ) درأله ر دنيثئ د درملكدكنتددد

 دراتعييد دللددمد ةددنرإدتع رهلد قدثطدراقدو دنرا دعإدن تددثئ دتطبيد درملقدث)ي بدندددددد
راتددد منتدرألن دإدددتكوةدمثصددد ددك دددثديدددزن ادبدددمدودأ حلددد د حقددد دإةكددد يدد

 رألدةثندأعةثدودرسبورةب

يددثةدأددندرمللددمدتةددثن ددعدد دراسددلوييثتدراددمد)رعتقدد د  لددثدأصدد ةدالكدد بددددادددددد
راددددزن ابدأالددددعدمنددددطدراتورصددددعدراسددددثئ دراددددذيد)ت الددددعدودرا ددددثمبطدنرملةسددددخببدددد

 د  ادمنطدراتورصعدن ي درازن ثةددتخققدهدود مبلدبددددنراعثط يدنرانأبثايدحيث
حورةرتل ددثبدنيددثةدأددندادد ةلثدأوريددإدأ ددخك دن دمتاليددعدأوريددإدر سددخبلدايلددثدد
رازن د بدن د  د رندحدورةدلكسديدايكدوةدرادزنجدهدودرملةسدخبداتد ةيدرازن د دلوريددبددددددددددد
هدددذ دراط )قددد دللدددمد  سدددي درادددزنجبدبدددمدراتعييددد دللدددمدط )قددد دراتورصدددعدرادددذرتيدددددد

دلغ د رأل ث دنادي د رأل دل دن د  د رندحدورةرتدديةل دثدتبد رددلغد د  دثد ةىببددددددددددثسب )ثد
أندن ل د ظ يببداق دتويعلبب  ثد دع تدجحسديلفدنيتلدثددددبببببد  دثدال دلببببييددددددد

د)تاةبوةداغ در تلثوداألم دنرإتع رئهب

نريت ددمدرملخددترددلددذردراتدد ة)بدراسددلوييدنر تقددعد  د دد ادراة ددوذجدرملعدد وددددد
كثةدنرا دطددادرملوريإدنرألاكثةدنر   عث تدرمل تب دلليلدثبدن داد بدددنراوليددثألا

د أالل ددثملوريإدرامدأ نرددلثب
 أالث 7دحادلل دلدددعةدرازن د دتورصدللدهثت يدثدأد د دخرد مد دأدثدرادذيديدثةدددددددددددد

د) نةدودذهةكدنييإد ع ت؟
 أالث د م 7دحية ثدتع الدملويإدتع يدأندرازنجدأثدراذيديثةد)د نةدودذهةدكددد

د ع ت؟دنييإ

نطلبدرملختردود لث)د درزبلسد دأةل دثدتسدايعد دد ادرملوريدإدرادمد دعوةردايلدثدددددددددد
راغ بدنرسبدزةدنرملوريدإدرادمد دع نردايلدثددثا ادثدنراسدعث  دودلنيدتلمدرازن يد دددددددددد
أ درإل ثد دلندراسؤر 7دأثدراذيديثةد) نةدودذه دحيةلثدنحو دأن؟دناقدثداوةيد ددد

دل عدطبصص داذاكب

رإتك ث درات ة)بدللمدراتورصعد)وأيدثددلغد درأل دثدنتقليدعددددددي ثد در ت ثقدللم
رازن  داة طدرملةسخببدنتقليعدرازنجداة طدرا ثمبطبدنذبسادرازن د داتاثندلدثددد
د–راعثط يبدنتسايعدأنحظثتل ثد لث)د ديدعدتورصدعدجأدثذرد حظدلدلدند  سدكدددددددد

 لندرآلم ؟ف

اقيدددث دن  ليدددلدرزبلسددد دددددعةديدددثودرملخدددترد  ر عددد دأدددثد در ت دددثقدلليدددهدنرددددددد
 دثاتق ) دراذرتيد ة  در إت ث  دنراالق دوداثئ  دراعنجدن  رندرات ة)بثتبد

 اجللشتاٌ اخلامش٘ ّالشادس٘: التدزٓب علٙ التعدٓل املعسيف لألفلاز ّالتصْزات 
 :٘أٍداف اجللش 

  درات ة)بدللمدراتع )عدرملع وداألاكثةدرملختل
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 درات ة)بدللمدإلوييثتدر هت ثوددثآلم دنتويعثتهب

 لفئات:  ا 

رات اليدعددد–دطثيدثتدراتكيدإدددد–راسدلمدر دثدطدددد–راسؤر دراسدق رطيددد–رملةثيك دد
 راور بدرملةزايبد-ناعبدرأل نرةد

 :إجساٛات اجللشتني 
ودهذ درزبلس د درا حيبددل ثدنأتثدع دأثد در ت ثقدلليهدنتسدايعدرملوريدإددد

ط عةدثةدللدمدط )قد ددددراسثمة د ػبثدثدنإلبثدنةدطلثددثألاكثةدراتلقثئي بدي دثد در د
راتورصدددعدنأةثيكددد دأنحظدددثتلمدنرإدددت ث تلمدأدددندط )قددد دراتعدددبريدلدددندرملكدددثل ددددددددد
نرألاكثةدرزب )  بدنتقبعدرإت  رةددع درألمطدثندأد دراتعييد دللدمد ةدرادوليددلدثددددددد

دنراتعأعدهودرألهمدودهذ درمل حل درألناي ب

اخددردن دتةددثن دصب ولدد دأددندرألاكددثةدنتدد ة)بلمدللددمدرألإددعل دراسددق رطي دندددددد
رألاكددثةددثأل ادد درملؤ)دد  دنرأل ادد درمل ددث  دنراتعثأددعدأعلددثدي  ادديثتد كددند ةدتكددوةدددد

دصخيخ د ندمثطع ددةسب دأثب

ن دتطبي دهذردأ درازنجدأة   ردأندمن ددع درألاكثةدراسثمة درادمدإداللثددد
ودنر بدرزبلسثتدراسثدق دنيدثةدأدندديةلدثدهدذ درألاكدثةدرادمدطلدبدرملخدتردأةدهدددددددددد

اخصدلثد دثد دراتد ة)بدلليدهددثألإدعل دراسدق رطي دنيث دلدأدثديدثودددددددددد بةثندرزبلسد دد
ددتسايلهدودنةي دل عدطبصص داذاكدي ثد)لي7

ةمبددمد ةدراددزنجدهةددثدحددثن د ةد)قدد ودأددثد)دد  دللددمد ةدا )ددهدرمل ن دد دودتقبددعددعدد ددددد
%دنهيدمبريد41%د ند21 ور بدتقصريدرازن  بدحيثد ةدر   عث دراسل درغب  د  د

يثاي دسب ن دراتع )عدرملعد وبدأل لدثدتد تبطد كدكنتدنريعيد د يالد دأدنديو لدثددددددددد
)غلدبدللدمدرأل اد درمل دث  دددددد- ود مطثندأع اي د  د ةد ث بثدأندهذردراتعد )عدرملعددد

 ايعاطف١ ايفهس٠ ايبد١ًٜ األدي١ ايعهط١ٝ األدي١ املؤٜد٠ ايفهس٠ ايعاطف١ املٛقف

عدّ 

االٖتُاّ 

بٓصٚيٞ 

 َٔ املٓصٍ

 ض١٦ٝ يًػا١ٜ

90% 

َؼ فازم َعاٖا 

اذا نٓت 

حمتاد ثفطس 

 ثٚال

 ايالَباال٠

 ايترحخ بايتعب

 عدّ االٖتُاّ

َٔ املُهٔ ثْٗا 

تعاْٞ َٔ ايتعب 

ثٚ االزٖام 

 ايبدْٞ

ممهٔ ثذاٍٚ ثٕ 

 ثٜكعٗا بًطف

40% 

إغالم خط 

ايتًٝفٕٛ 

عٓد 

 املٓاقػ١

حمبط١ جدا 

100% 
تٓطرب بػهٌ 

َطتفص جدا 

 ٜثري ثعصابٞ

عدّ ايسد ع٢ً 

 تًٝفْٛات َين

االضتٗا١ْ 

 ايػدٜد٠

اْٞ َٔ املُهٔ 

نٓت ذاد َعاٖا 

 اٚ اضتفصتٗا

طسٜكتٗا نسد فعٌ 

 َكابٌ

طسٜك١ يًٗد٤ٚ 

ٚجتٓب احلٛاز 

 ايطًيب

 َٔ املُهٔ ثٕ

ثْتعس ثْٗا 

تهًُين َس٠ 

 ثخس٣

50% 

اٖتُاَٗا 

باألقازب 

ٚاألٌٖ 

ٚاألصدقا

 ٤ ٚاُٖايٞ

ذصٕ غدٜد 

100% 
تٗتِ بأدم 

تفاصًِٝٗ 

ٚحتب ايتكسب 

َِٗٓ. 

تًُٗين ٚال 

 تكدزْٞ

عدّ اجلًٛع 

ٚعدّ  َعٞ

ايتردث ٚعدّ 

 اهلصاز

َٔ املُهٔ ثْٞ 

ايطبب يف ثْٞ ال 

ثعسف ثنطب 

 ٚدٖا ٚغػفٗا

االٜرا٤ ايبدْٞ جفا٤ 

 يف املػاعس

اذاٍٚ ايتكسب 

َٓٗا ٚثذططٗا 

 باألَإ

40 
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)سددثل دودت لددمد إددبثبدتقصددريددد-نرألاكددثةدراب )لدد دراددمدتوصددعد ايلددثداددوودراددذرتددد
رازن دد دن ػبددث دأددربةرتدحتددمدن ةديث ددلدمبددريدأةطقيدد دالدديد إددث د رلددمدمل حلدد ددددددددد
راتسثأمدنراتقبعدابع درألأوةبدنهذردأةثإدبدودأ حلد دتسدليعدراتسدثأمدن تياد دددددد

ددتع الد ثدرازن  بدرإلإثن دراب  ي درام

نأدد دأةثيكدد درملخددتردالددزنجدتددباد  ددهديددثةدحبث دد د إددتخ رودراسددلمدر ددثدطدد
الوصو د  درألاكثةدرسبقيقي درملكخو  در  عثايثدناي د اكثةدإطخي بدا ثذرد)عد دد
رهت دددثودرازن ددد ددثأليدددثةبددثاةسدددب دادددك؟د)عددد د  لدددثد دذبدددب دنت  دددللمدلددد بددددددد

ة دثدتسدببدادهدرسبدزةد يالد دنيدذاكدراغ دببدن ددددددددندثاتثايدهذ درا ك  دهيدرامد
 لددث  دت ة)بددهدللددمدريتكددث درألاكددثةدمثصدد ددثإددتخ رودراسددلمدر ددثدطدألةدتعدد )عددد
هذ درألاكثةدإيخ  دأندح  دمب بدرازنجدوديالريدأندرملوريإبدنود  د دراويدلددد
 مددذدرملخددتردودرسبسددبثةدتةددثن دهددذ درملكددكنتدنراسددلوييثتدأدد درازن دد دأل لددثدددددددددد

يدن لددو درازن دد بداددذاكدلةدد أثدملدت  ددعدرازن دد دراتاددثنبدأدد دهددذردددذبتددثجداددول
رات دد )ندجراتعدد )عدرملعدد وداددبع درألاكددثةددثإددتخ رودراسدداعفدنا ددللدنريت ددلددددددد

ددثملةثيك بديثد ث ًبثدأندرزبلس دا  )ثدأ درازن  دت  ندأثد)لي7

 رملكثل ؟ملد دتبث ايدرازنجدرملختر7د 
 رازن  د7دأشدلثةا دنأشديث ة ب 
 7بدد ند  ددكددبدد )ندصددعود دودراتعددبريددبددث دراددزنجدلددندأكددثل دحددبددددددددرملخددتر(

 نرهت ثوبدأؤي دا )كدأربةدنإببد ةعكب
 9أشدأثايدلي ”رازن  د7ددص رح دد 
 رملختر7دأثدرملقصو دددد دأشدأثايدلي  ؟ 
 د-تقص د د)ب نديزنجدةرقدر ت ثليثد أثودراةدث ددد–رازن  7دأشدانجدين د

 ودأندسهدودط )ق دينأهب
 دأثد إو د يندايه؟رملختر7دأثدرا ايعدراذيد)ؤ) داك  دلندان ك؟دن
 رازن  7دلصبيتهدنيلدمب بهدنر  عث تدهدنلثط تدهد يالد دأدندطدثيمبدنأكدثل  ددددددد

  نا د نيدجارئ  دلندرسب درملعقو فب
 د؟ن حسند يندايهدأندن ل د ظ يدأثدهيدةيزرتهرملختر7د
  رازن  7دإخيدني )مدنديخب 
 اتخسدادأظلد  ددددةكندتع عدايهدر)هجرأ ر د م ىفدأكث كد يدنرح  درملختر7د

د؟نإلويهدرمللبسي
 درازن  7دةكندتغري دنربليهد يكبد
 دأالله؟رملختر7دهعدهةثيدإي رتد)ت ةاد
 ردن ع  دحلودنحيويبد ص يثئيد)قواوةدلةهدنإيمرازن  7داعند   
 رملختر7دييإد)كوةدأوي هدأعكدسبظثتدتعبكد ندأ اك؟ 
  ديندودحيثتهبدنؽب أ د ر ثددة سهدودسبظثتدراتعببرازن  7د يوةد همد
 ببد )ك ثد يال دييإددب )ندان ثدضببثددهمنصديلذردنتتاثهليه؟رملختر7د!

 تعبريردودرابيلد  لد ودرازنج؟
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  رازن  7د نأعتددثملوراق د د  ث 
 دهدعدتتقدبلاداكد  د ةدلليدكدددددادذاكددب  لدأ تثادراقو دنراعةص درملدؤب درملختر7د

اي ثدح بلدأند اأثتدألةددثإتطثلتكديسبدرازنجدده بثعدديربرألرملسعواي د
 رحتيثر ثته؟د

 رازن ددد 7دصدددخيمدةكدددنببدان ددديدأعث)دددثدأالدددعدراط دددعدرادددذيد) عدددعد يد ددديند ةدددد
 تعثأللدأعهدد اثدنحبب

 ددلدتتخددذ)ندراقدد رةرتدنتعددو تيدرتدرملل دد دهددعد رربددثذدراقدد رةرملخددتر7دودأسددعا د 
 ؟للمدذاكببدن دت ييداهدأسثح 

  7دصددخيمدأل دديد اكدد ددط )قدد دل ليدد د ا ددعدأةددهبدنيددالريدأددندراقدد رةرتدددددددرازن دد
 تالبلد  يدللمدصوربد رئ ثب

 رملختر7د حظلدودحورةيدر كدتتخذ)ندي رةرتدندلغ درسبسمدنراتل ) د راليد
دقو دلليهدهيتم دنهذردػبعلهد)كع دد عإد أثأكدن أثودرألدةثندايكبلدذادكبدد

ي ريمدايخد جدراغ دبدأة اد ردوددددأ د ه ث د حتيث ثتهبدن حبثطداطلبثتدهداددد
راقد رةدد كعد )ذرنداكبداذاكد اك دأعثيدهدعدأدندرمل كدند ةدتكد ييدرادزنجدودددددد

  يال ؟ددذيثن
 رازن  د7دييإ؟ 
 سدهدنرألدةدثنددددلمدراقد رةد أدثودددثإلأ ثندل)وي درملختر7دهعدأندرمل كندأالند ةد  

ودراقد رةرتددهعدأندرمل كند ةدتك ييهدحتدمدودمبيثددهد أدثودرألدةدثندددددنرحمليطاببد
ن)كوةددث ت ثقدديةك دثبد عةدمدتدت قادأد درادزنجدللدمدراقد رةدنتدو لادرألدةدثندددددددددد
ألمددذدراقدد رةدأددند ددديلمبدنحتددمدديةددكدنديةددهدط )قدد درسبددورةدنر يدد راددبعلددكدد
تتخذ)ندراق رةدرملةثإبد كثةيتهدنأوراقتهبدنحيةلثدإدتع اادراةسد درألإد يدددد

 نإيت لمد نة ديزنجدن بددصوة د ا عب
 بدراككد)سببد حبثطدمثصد دال خدببدنمبثابدثدأدثدددددثاككختر7داي ثد)تعل ددرمل

نهدذردمبدريدددد–دبدنلة أثدتقدواادالدزنجدلةد د إدثنتهدادك7دددددالع نرة)الريد اكثةدتؤ يد
دأسددعوا دلددندراكددك  ددلدأددشدةر ددعدأددالنبدديددمدذب لدداد  سددكددددد-أربةاددهد

دا ىدرازنج؟
 ةسث بداكندهدودمبريتدهدددرازن  7داعندودتص اثتد  ثدراسببدايلثدنرشبطعدراذيد د(

 اظيع ب
 رملخددتر7داكددندة ددثددعدد دراتصدد اثتدأةددكدتز)دد دأددندبقتددهدندعدد دتصدد اثتدددددددددد

 راتاثهعدنرإله ث د) دطلثددثشبطعدنتالريدراككب
 رازن  7دصخيمد كندده) ثندحقوقدرازنجد ةد تاثنادهذردرألأ ب 
 رملخددتر7دهددعدهددذرد)عدد د  ددكدتددتخلادلددنداكدد  دراعةددث دنر أتةددثعد)ددؤ يدسبددعدددددددد

 ل بددرملكك
 رازن دد 7در أتةددثعدلددندر هت ددثوددددهديددثةدديددزن درملكددكل داكددندط )قتددهددت ددغطدددددد

 لليب
 رملخددتر7در هت دددثوددقدد ةدأةثإدددبدنرسبدد درأل  دددمد دمبةددمدلةدددهدودحيددثتكمبدهدددعدددددد

 توراقي ؟
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 درازن  7د عمب
 أندرسبورةدنمبل در ث إدودن لهدنلد ودددر  سخثبرملختر7داي ثد)تعل ددسلويد

ييددإدازن دد دددأددندن لدد د ظدد يددد7رادد  دلليددهدودرسبددورةدنتع يددعدراتورصددعدأعددهدددد
 ؟ م ىدتتعثأعدأعهدنتعيشدأعه

 رازن  7ديالريدأند)ت ةمدرسبيث درامد ليكلثدنان يدمثصد دي دثدتد ىد د)بد نددددد
 لليهدراسنديع هد ثب!

 نددداد انرجدرألصد يثندمثصدد ددرملخدتر7دةتددثابداكدند حظددلد  دكدتقددثة ادديةدهددددد
ألة  فدهعدهيدأقثة ثتديثأل دوديعد يند ودوددعد ددد–رملتعل ادج يتوةد

 رزبور ب؟
 رازن  7دصخيمدأقثة  دأشدودضبللثدنةكندةيزرتدان يدتغلبدلليلمب 
 لندد علتكد دت اارملختر7دة ثدتطلعثتكدملستوىدر ت ثليدنبقثودأعاد

ببثداإله ددث بد حظدديدرةدادد )كدذيددثندددراطبيعدد دراكخصددي دازن ددكداكددثةدإددددد
ر ت دددثليدن خصدددي ددبعلدددكديدددث ة دللدددمدراتعثأدددعدأددد دراطبقددد در  ت ثليددد ددددد
نراالقثاي درمل ت ع دنا )لمد انرجدطبتل ادودهذردرزبث بدلندان دكداكةدكد ددد
تعل دادليدودلمدنأدثذرد) علدوةدودديدوتلمبدنيدعد إد  داد )لثدأكدكنتلثدنحيةلدثددددددددددد

 ث بد ندربةادنحيةلثدإيقعدأستوىدةاثيبإتكوةدأقثة تكدطبتزا دود 
 رازن دد 7دراتا ددد دنرألاأدد درألمددري د علددت د ةىدرألأددوةد ةظددوةد ا ددعدػبعلدد دددد

  ةامدحبيثتيدن حثاظدلليلثبداكند د أندللمد  سيدأندمب بهب
 بدنودهدذ درسبثاد دددرألوأعدكدنيع دكددددان دكدأالدعدراط دعدددرملختر7دذي تد ةد

ودذرتدراويددلبد ةد  ددبعمدرحتيث ثتددهدد أواددوعدرسبددبدنراك هيددة ددثدتكددو يد  ددلد
رإل ددبثعددةادديدن ةد حبطتيددهدمب ددبددكدد  دج دد اد ظ )دد درإلحبددثطدنراعدد نرةفدنددددددد

لددد ودندؽب ددد د ة ددد درسبدددبدرملتطددد  دن ةددد درإلحبدددثطدددمبدددريدرملتقطددد درملتتدددثاي
نة ثد)ؤ يدرإت  رةدهذردرإلحبثطد  دتغيريددرإل بثعد)ؤ يد  درحبثطدني رهي 

ت دديدمبددرييبدناددذاكدأدندرمللددمد ةدتلددبخددثدلددنددد )عدار د  دنأصدد ةدرإل دبثعدنردد
ر علددديدحيثتدددكدرألإددد ) د دددثد صددديبدأدددندنيتدددكدن لددد يدددثسبيدددث در ث ئددد دببد

نرهددتمددة سددهدأددند  ددعدددراددزنجدبدأددثذرداددودر  ددتمدازن ددكدنرألدةددثندن يددعدر  تثحددثد
دسبظثتد)لتمدايلثددغرييبد؟دة ثد دتتخ لي ندرألم )ثتدرآلم )ن

 عتددثملوراق برازن  7دودسبظ دتعأعد نأ 
 دلدندراراد دراكدكدددددةسدب ددأسدعوا درملختر7د ليةثد لخردأثدرت قةثدلليدهددع دكددد

ندعد ددجهدعد ز)د دأدندر هت دثودددددت علاد إدتعث  دراالقد ؟ددددنلليكدرات كريدايم
تعدبريددد–ه )د ددتقد )مددد–مثصد دودراب ر)د ددددنأ ددعد دة ةن داعدعدراكدكددددصربرا

بدعوا دأل دكدرأليالد دتدعبريرددد  دلدأسدددرشبدثطنببفدندد  ودللدمدراسدلويددد–لندرسببد
ن كةددكد ةدتطلدد دأةددهد لطددثنددعدد درملكددثل دألدةثئددكدنإدديتاثنبدأدد دهددذ دددددددد

 را ك  ب
 رملخددتر7دهددعد كةددكدتلخدديردأددثدرإددتةتاتيهدحددو دلنيتددكددزن ددكدمددن دد

 را   درملثاي ددهػبثديتلثدنإلبيثتلث7
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 ندرازن دد 7دةكددند قددو د  ددهداددهدطلبددثتدمثصدد دودراةث يدد دراعثط يدد دنر هت ددثودددد 
 يالددد دأدددندتويعدددثتيبداكةدددهد ددددود ن  يدن دددخرديددد )مدنمددد نوبدادددودربلدددمدلدددندد

 راعصبي دنبوةرتدراغ بدإيكوةد ا عددكالريبد
 رملختر7دهعد كدند ةد اديإدنلةد أثد هدتمدحبث ثتدهدن أةخدهدراتقد ) دراصدث قددددددددد

 أثود  سهدنرحملديطاد يالد د كدند ةدتقدعدبدوةرتدمب دبهبدنػبعدعدحيثتةدثد يالد دددددددددد
 ل دأثد دتوبيقهددثابثطثيثتدراتكي ي 7رإتق رةربدنيثةدأندمج

 رملظثه دأيز د ي  دأثدملدتؤب دللمدلنيتةثدنأستوىدةاث ثب 
 ان يد تثاددثاسخثندنراك ودنرسب  دهللد دتو  دأككنتدودراةثحي درملث ) ب 
 صددثحبدأدد نن دالددودؽبدد أ د رئ ددثدلةدد دسبظددثتدراتعددبدننيددلدرألاأددثتد  ددثدرهددمدددد

  يندودحيثتهب
 تددثملوراقدد بدنطلددبدرملخددتردأةلددثديتثددد دهددذردوددطثيدد دتكي يدد دددددرازن دد 7د نأددعد

نتعيدد دي رنرتلددثدلدد  دأدد رتبدبددمديدد ودرملخددتردنةيدد دل ددعد ددذردراغدد هلدتت دد نددددد
يتثددد دأددثدؼبتث ددهدراددزنجدن)تويعددهدن دألعلددثددثاتعددثنةدأدد درملخددتردنيث ددلددددددددد

 تت  ندرآلتي7

 ت٘اَا ايرٟ ميهٔ ثٕ تكدَٝ٘ َٔ اذتٝاج • َا ايرٟ ٜسٜدٙ ايصٚد َٓو •
 ٖراٍٚ • االضتٝكاظ املبهس •
 ٖراٍٚ • االٖتُاّ •
 ٖراٍٚ • ايػعٛز باحلب املفسط •
 ٖراٍٚ • االتصاٍ نٌ غ١ٜٛ •
 ٖراٍٚ • غعٛزٙ بأْٞ ثضعف َٓ٘ •
 ٖراٍٚ • اذتٝاجٞ ي٘ دا٥ُا •

حددثن درملخددتردر إددت ث  دأددندحثادد درا راعيدد درالخظيدد دنذب ددعدرملسددعواي دوددددددددد
دع دددعدطبطدددطداتا دددد ددضبثناددد دتددد ة)بدإدددلوييدللدددمدتقددد )مدنتبدددث  درسبقدددوقددد

إددددلويي د دذب )دددد دأويددددإدراتا ددددد دنتويعددددثتدراددددزنجدودهددددذردرملويددددإدندعدددد دددددد
راصعودثتدنراتخد )ثتدرحملت لد درادمديد دتدؤب دودذبقيد دراتويعدثتبدنييدإد كدندددددددددد

ددبثناهثبدنصو دالةتثئ درمل  و دناقثداوةي دل عدديثاتثاي7

 ايٓتا٥خ جتاٚش ايصعٛبات صعٛبات ايتٛقع ايتحسب١
ٜعٛد َٔ ايعٌُ  ايصٚد

ٚايصٚج١ يف 

 اضتكباي٘

 اضتكباٍ -

 غاٚز -

ثنٌ  -

 َػرتى

 حتهٞ يٞ -
ثتٛقع ثٕ حيدث 

ذيو بٓطب١ 

90% 

ثٕ ٜهٕٛ َصاجٞ 

 ض٧ٝ

اٚ َٛقف َٔ االٚالد 

 َؼ نٜٛظ

 اذاٍٚ اذتٛا٤ املٛقف

اذهٞ يف ثٟ َٛضٛع 

 عادٟ

دٟ  فهس٠تطبٝل ايممهٔ 

 اٚش ايعصب١ٜٝطاعد يف جت

 عٓد ايصٚد ٜٚسضٝ٘

هدددذردرالقدددثندرا ددد  يدجبلسددد دأكددد ي دتت ددد ندراتددد ة)بدللدددمددددددددر تليةدددثدأدددندد
إدددلوييثتدر هت دددثودأدددندرادددزن ادابع دددل ثدمثصددد دودرإلاطدددثةدنأغدددث ة درادددزنجددددد
ال ةددددز دأتو لددددثداع لددددهبدنودرملسددددثندلةدددد دلو تددددهبدنراددددت كريدوديي يدددد دتو )عدددد ددد
نرإددتقبثاهبدن دذب )دد دت ثصدديعداتويعددثتدراطدد اابدنتدد يدمب ادد دراعيددث  دات اليددعدددددد

ويإد نةدن و درملخدترداتكدوةدر   عدث تدن ة دثتدراتقدثةبدطبيعيد دملد  دمخد دددددددددرمل
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 يثئ بدحيثدوعدرات ة)بدمتاليعدأوريإدجحسندر إتقبث ددثا حثبدحيدثدأولد ددد
لو تهدبثدلبدنر دتسدثودنرسب دنبدندبليدزدرسب دثودانمبتسدث بدددثاتزرأندأد دتقد )مددددددددد

صدددثحبتهديبدددعدراةدددوودفدراطعدددثودربيليدددثدنرزبلدددو دجبدددورة بدنرسبددد )ثدأعدددهبدحتدددمدأ
دن  ليةثدرزبلس دللمدذاكب

 :ّٕطلب امللت  يف ىَآ٘ اجللش٘ ما ٓل 
 حدورةدددة  ددددأندرازن  د ةدتقووددع عدطبططداتا دد دإدلويي دللدمدأويدإد دددد

د دد نةدر سخثبدنتطبيقهدودراتورصعدر ثت يدنرملبث  دأ درازنجبطو)ع
 ر   عدث دن دل دعددددأندرازنج7درةد)ت ةبدللمدراتة  دراع ي دمثص دودسبظدثتد

 منوذجداط )قتهب

ن  ليدددلدرزبلسددد دددددعةديدددثودرملخدددترد  ر عددد دأدددثد در ت دددثقدلليدددهدنراقيدددث ددددددددد
دثاتقدددد ) دراددددذرتيد ة دددد در إددددت ث  دأددددندرزبلسدددد دنراالقدددد دوداثئدددد  دراعددددنجدن  رنددد

 رات ة)بثتبد

 اجللشتاٌ الشابع٘ ّالجامي٘: التدزٓب علٙ التشامح 
 :٘أٍداف اجللش 

 درشبربرتدراسثدق براتعلمدأند
 دذبسادراتورصعدراعثط يدا ىدرازن  ب
 دذبسادراق ة دللمدرات لمدنالمدأثدنةرندراسلويب

   :الفئات 
دراور بدرملةزايد-رإل)الثةدد–رات لمدد–راس  دد–راسؤر دراسق رطيدد–رملةثيك دد

 : إجساٛات اجللشتني 
ملخطددطدد درا حيددبددل ددثدنأتثدعدد دأددثد در ت ددثقدلليددهدنهددودذب )دد درازن دد دددددد

 ددد نةدر سدخثبدنتطبيقدهدوددددحدورةدددة  دطو)دعددددراتا د دراسدلويي دللدمدأويدإد ددد
راتورصعدر ثت يدنرملبث  دأ درازنجبدن درسبورةدودل  دأندرملواولثتدجحدورةدحدو ددد
ر دددندرأليددربد   دنأواددوعدمطودتددهبدنحددورةدحددو دراسدديثة دنلقدد درمللكيدد بدنحددورةدددددد

نراعدو  د ددثفدي ددثد دراتعيدد دأددندييددثودددحدو درملعثألدد دديةل ددثبدنحددورةدحددو دراكددق د
درازنجد  ثةإ دراتة  دراع ي دمثص دودسبظثتدر   عث ب

 د لث  دت ة)بدرازنجدللمدراتة  دسبظثتدر   عث دنص  درابص دلدندأواد ددد
يبدعدرربدثذد يدأويدإدنودذرتددددد4  دد0راكخردرملالريد   عث تهدنمب دبهدنراعد دأدندددد

ر إددتاثد داوةيدد دل ددعدتت دد ندراددتعلمدأددندددراويددلديدد دطلددبدرملخددتردأددندرازن دد د
رشبربرتدراسثدق دحيثدطلبدأةل ثدتسايعدرشبربرتدنر إت ث  دأةلثدنيث دلدأدنددد

د تثئ دذاكدأثد)لي7

د7دب د دجأويإفديس تد قمدن مذتدإيثةتيدلةو 

 )ماذا تعلنت مً ٍرِ التجسب٘ )املْقف 

  ددذد يدد ةتددي دد درةتيددثاداظيدد دبدأددثد)ؤمددذددددثاقو د د)سدد  د  ددددثاقو ددد 7درازن دد
دبرملواولاددةاثاددثاةسب داي
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 كٔف تتصسف مشتكبال “ التجسب٘”ذا تلسز املْقف إ 
تصد  د  د دراتصد  دألةدودتصد اثتددددد أشدلثةا د يي دأدشدهية د ددد7درازن  

دبأثد)ة عشدتتك ة

بدمديددثودرملخددترددثإدتك ث د قددث ددعدد درألاكددثةداد ىدرازن دد دنتع )لددلثدمثصدد دددد
عدثط يددثاةسدب د دثدن  دهدادي دادع ثدن مندثد إدث دأدنددددددددددرملتعلق د عةدمدراتورصدعدرادد

رإثإديثتدرسبيدث درازن يد بدن ةد يداعددعدادهدة داعدعبداددي ددثا د نة دراد  ن دراسددثدق دددددددد
تكدوةدهدديدرملةثإددب بداعحيث دثدأقثدلدد درإلإددثن ددثإلحسدثةد كددند ةدتكددوةدرأل سددببدن ةدددد

اعنيدد دت لددمدرحتيث ددثتدرآلمدد دنضبثنادد دراتعثأددعدأعلددثديثحتيددثجد  سددث يد)ددؤ يددددد
هث ئد بببدسبدداد متدثودراددزنجدادة  دنةيدد دراع دعد راددتعلمدأدندرشبددربرت دنيث دلدأددنددددددد

د تثئاهدراتثاي7

 ٘ٔجتسب٘ )مْقف( كْبآ٘ امل  : 

جيددثةدراددزنجد)ثيددعدنحصددعدحكدد   دالطعددثودجرانةرةفداطلددبدأددندرازن دد دأيددث ددد
دنهيدجبث بهدالمدتتخ يداةا تهفب

 )ماذا تعلنت مً ٍرِ التجسب٘ )املْقف  : 

أل ددثديددثةدرشبددن دأطلددوبدرا محدد دلكددثةدملددثدراورحدد د) تكدد درملويددإدددددد7ددراددزنج
دأيزللشدأند  سه

 كٔف تتصسف مشتكبال “ التجسب٘”ذا تلسز املْقف إ 
د يي دراتص  دهيكوةدطبتلإدمتثأثرازن  7د

  )لػ٘ جشد الزّج٘: جتسب٘ )مْقف 

جتت يدددزدرازن ددد ددلغددد د سددد دمثصددد دراو دددهدأعدددرب دنلةددد دراغ دددبد ندر  زلدددثجدددد
دتستخ ألثدالتقليعدأند ثةدأند)ور للثدايؤ يد إتالثة دمب بدرازنج 

 )ماذا تعلنت مً ٍرِ التجسب٘ )املْقف  : 

درازنجد7دراغ بداي دهودرسبعبدنرألا عد ةد)تعثأعديعدأةثددتق ) ب

 كٔف تتصسف مشتكبال “ التجسب٘”ذا تلسز املْقف إ 
داعليبدحثن د ةد ةيزدللمدرسبورةدن د مب بدن يلعدأندة   رازنج7د

 ددخردذيدديدنؼبسددبدرألأددوةدراكددخردرملتسددثأمد د دد ادأعةددمدراتسددثأمدن ةد
اصثمد  سهدنرملل ادودحيثتهبدن ةد يدلني دأع ا دسب ن د إدثن دن ةدراتسدثأمددد
هودأثد كند ةد خود ب درإلإثن دنػبعلةدثد دذي دأويدإدراتسدثأمدللدمد  دهدأويدإدددددددد

دايهدرأتةثةدن )الثةبد

رألإ ) دتقوودنتبةمدللمدرملدو  دنرا محد دنراتسدثأمبددددنرسبيث درازن ي دنراعنيثتد
ن د)عدد دراتسددثأمدرا ددعإد ندراطيبدد دراسددثذ  د ندمت )دد درملوريددإديلدد ردنراددط رةدددددددد
ن مندددثدلددد ودراكدددعوةددثاتل )ددد دأدددندرملسددديندن ةدمطدددعدرملسددديند د)عددد د  دددهدأدددذ بدددددددد
نطبطديندطدور دراويدلبدن ةددد ندصد خ د  )د  دنرادتعلمدأدندرملوريدإدراسدثدق دهددوددددددددددد

ح درسبلو دأالعدراعةث د ندر   صث د)عتربدرمتيثةدنحعد م د ندراعيشدنعبند إ ىد 
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أوريددإدرإلإددثن دطددور دراويددلدنتبددث  دراعقددثبدنراسددلوييثتدر  تقثأيدد دهدديدحلددو دددد
 مدد ىبدنراتسددثأمد أدد د د كددند ةد)  اددهد حدد دللددمدرآلمدد بدن منددثد صددعد ايددهدإددو)ثدد

اع دعدناد دأةلايد دراتسدثأمدأدنددددددني د)كدوةدد ة د دأدثدج سدبيثفبدندد  درملخدتردودردددددد
دمن درشبطورتدراتثاي 7

 الْصف ّالتعبري عً املظاعس: 
هيدأ حل درإت لثندأدثدحد  دنذيد  ددثات صديعدنتةكديطدر   عدث تدراسدلبي دددددددد
رملصثحب ددط )ق دمبريدل رئي دنرا ييزدللمدراتعبريدرال ظيدملدثدحد  د نةد صد رةدددد

 رحكثودتعطعدرات كريب

 كديدنرسبد )ثد أدثودرازن د دلدند يالد دأويدإد إدثن دددددددددطلبدرملختردأندرازنجدرسب
 مطعدر ثتإ د نةد ص رةد حكثودنرسب )ثدلند اكثة دنأكثل  بدألد دع دنييدإددد

د؟ثأةلدأثذردذبتثجندأثذرديةلدتو د ةدت ععدي  داععدمبثاب؟اك دحيةلثبدن
 طلبدرملختردديذاكددع هثدأبث   دأندرازن  درسبكديدنرسبد )ثد أدثودرادزنجددددد

 د نةد صد رةد حكدثودنرسبد )ثددددر )دذرندرابد  يدنرال ظديددددثن د لند يال دأويإد إ
 ةدد)نأددثذرديةدلدتددو دلدند اكثةهددثدنأكدثل هثبدألد ددع تدنييدإداكدد تدحيةلدثبدندددد

جدصدددثحبدحددد )ثدرازن ددد دددأدددثذردذبتدددث ادأةددده؟دنديددد  داعدددعدمبثادددب؟دديت علددد
ن ددكورهثددكددثند ظدد ردالخسددثئ دراة سددي دمبددريدرملتويعدد دراددمدحدد بلفبدنهددذرد عددعددد

دلثط يثد يال ددككعد ػبثديبدرازنجد)تعب 

   :التفَه ّالتفشري 

حددثن درملخددتردتو يددهد ظدد دراددزن ادالددت كريداي ددثدنةرندراسددلويدناددي دإددلويدد
رإل)ذرند  سهبدنراتعيي دللمد ةداعبد نةدرابخثدلند إدبثبدانإدثن دايسدلدرتلثأدثددددد
الددذرتبدنايسددلدترب)دد ردال سدديند منددثدهدديدضبثنادد دراددت كريددعقلددهدنا ناددهدنت لددمددددددد

تددهدحتددمدن ةدملد ورادد دمبثابددثدلليلددثبداكةلددثدأ حلدد دأل دد دودراددت كريدنتقليددبددحياليث
 رألاكثةب

 دودة )كدأثدرملربةرتدرامدت س دإدلويدرإلإدثن دددرملختردأو لثدرسب )ثدالزنج7د
 ب؟دجي إيدمثايفعبويدأندرازن  

 ودة )دددكدأدددثدرملدددربةرتدرادددمدت سددد دإدددلويدددرملخدددتردأو لدددثدرسبددد )ثدالزن ددد 7دد
 ب؟دجي إيدمثايفعبويدأندرازنجدرإلإثن 

 :اإلٓجاز 

ودهدددذ درمل حلددد د)قدددووددتةبيدددهدرادددزن اد  د ةدرألمطدددثندرابكددد ) دهددديدحقيقددد دددد
أسدددت   دنمثصددد داددد ىد خصدددادودت دددثلنتدأسدددت   دنديةل دددثدألدددثودننر بدددثتددددددد
نحقوقبداذاكد حيث ثدؼبتثجد ح  ثدالع ودودأ  دايعطيدن)ق ودهذردراع ودودأد  دد

 نداغري بدنهذرد د)ع د ةدرألمطثند ثد   دراواةدنرسبادمبدد م ىداة  دراكخرد
بمدإع درازنجدهعد إعتدالزن  دأنديبع؟داقث د عدمبدهدعدت )د د ةدتسدثضبك؟ديدث دددددد
 عددمبد ذةدلليددكد ةدتسدد خلثد ن ديدديدتسددثضبكبدن رةد  دد درسبددورةدأدد درازن دد ددددد

دأمدرملقد ود أثودرازنجبدن  هد كندل عدأقث)  دديةك ثبدهدعد كدندرلتبدثةدهدذردراتسدثددددد
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؟د نأددعدرازن ددثةددثملوراقدد دنيث ددلددددناألدةددثنددثاتبددث  ددنأةددكد ددثدده )دد دأةددكداددهدد
دأوراق درازنجد نامب

 :االلتزاو 

ودهددذ درمل حلددد د يددد درملخددتردللدددمداددد نة در اتددزروددلدددذردراقددد رةدراتسدددثضبيدددد
ن يدد ادرإليدد رةدالطدد  درآلمدد ددكتثددد ديل دد دللددمدهددذ درابطثيدد دت يدد ددثملسددثضب بدددد

اكعدأةل ثد ييق دالكتثد بديدثودرادزنجدد إدمدصدوة ديلدبدنلليدهديل د دددددددددندثا ععدت ي
إددثضبتكدأل دديد حبددكبدنيددذاكدرازن دد ديتبددلديل دد ديدد ةتد ةد إددثضبكبددددددد
اطلددبدرملخددترد ةد)قدد  ديددعدأةل ددثدا مدد دراوةيدد دراددمديتبلددثدبددمد)عطيلددثداددهددددددددددد
دنؼبت ظددثددلددثبدن يدد تد  ددثد ةدهددذرد يدد رةدأوبدد ددثملسددثضب دن د)عددو دراكدد )مداي ددثد
 لطمدن د)ستخ ودأوريإدرإلإثن دراسثدق دودراتدذيريددلدثدلةد د يدمدن د حد دددددد

 ضبت عب

 :التنشم 

ودمتثود لس دراتسثأمد)ؤي درملخترد  ثد ةدلد ود سديثةدأوريدإدرإلإدثن د ددددد
)عدد د  ددكدملدتسددثأمدألةدراتسددثأمدهددوديدد رةدرربذتددهدرآلةبدات سددكددقدد رةيبدن يدددد

 طعد) ريمدأ د مطثندإثدق بمن دؼب  د حقثد د)ع د ةدهذردرشب

ر تليةثدأندهذ درزبلس دني دطلدبدرملخدتردأدندرادزنجدرإل ثدد دلدندنةيد دراع دعدددددددددد
أددثدرأل ادد دراددمدتؤ)دد دبقتددكدودرازن دد ديزن دد دددددراددمدتت دد ندإددؤر دنرحدد ردهددو7ددد

ودحاد درسب )ثدأ درازن  دودت لمدحامدرإلإثن درابثاغ دنط ع تلثددطبلص د؟
ناددكد حقددثدأةلددثدأكددكل در دددندرأليددربدنرةتبثطددهدوددددددددددع ندإددة ك دوديددعدطبثدد

مبيثددددكبدنأكدددكل درألهدددعدنرأليدددثةبدنرزبدددريرةدنرملسدددكنبدبدددمد  لدددمدرادددزنجدراتددد ة)بدددددد
نيث لد  ثدثتدرازنجدلدندراسدؤر دراسدثد ديدثآلتيدجنيد دطلبدلدأدندرادزنجدي رنتلدثدددددددددد
 د أثودرازن  ددعد أثدطثاعتلدثدإد )عثدنن تدأ د و لثد ػبثديدثدتعز)دزردملويدإدرازن ددددددددد

دنت لي ثدملويإدراتسثأم7ددد

    برهت ثألثددتغيريدأظل يدرشبثة يددصوة دأست 
 دب حسثإيد  لثدذبثن د ةاثئيدللمدي ةدرملستطثع
 دبرحملثاظ دللمدراصن ددككعدأةتظمدني رن دراق  ة
 دبرهت ثألثددكعوةدرملةز دنرألن  دنراسؤر دلةلم
  دبحبلثدراك ) د  ةثد تور  دإو)ثدمثةجدرملةز
 صناددصوة دلل ي دن  د)  دللمد  لدثدت )د درحملثاظد دددد ةدربوهلدأعيددب د درآل

دبللمدلنيتةثددصوة دإلي  
 ذبددثن د ثهدد  دودراسدديط  دللددمدلصددبيتلثدراكدد )  ددغدد هلد ةاددثئيدأدد دراعلددمددد

دب  لثدلصبي ددثا عع
 دي7درتصدددث ثدراددد رئمددددديدنضبثناددد د ةادددثئدددج)قصددد داددد  دراعدددنجفدددمدددن درا ددد  د

 د وألدثدنرطنلديدللدمد يدتغدريدجيبدعدذادكديث دلد دتد  دددددددددن   رييدود عوةد)
دفراكخصي د  رندأكثملتلث دع د

 دراتعبريدلندحبلثدنةمببتلثدايدلندط ) دراكوأةتثتدنر تصث در ثت ي
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 حسثإدديد  لددثدذبددثن دتغدديريدط )قدد دراتعثأددعدأعدديددط )قدد دأبث دد  بببداألا ددعدد 
دبطبعث

ود لث)دد درزبلسدد دطلددبدرملخددتردأةل ددثدا)ددث  د ة دد دراتقددثةبدنراتورصددعدنتبددث  ددد
رملكثاددشتدرملعةو)دد بدن  ليددلدرزبلسدد ددددعةديددثودرملخددترد  ر عدد دأددثد در ت ددثقدلليددهددد
نراقيث ددثاتق ) دراذرتيد ة  در إت ث  دأندرزبلس دنراالق دوداثئ  دراعنجدن  رند

 رات ة)بثتبد

 خط٘ السجْعسٗ: االسرتخاٛ ّالتكٔٔه البعدٖ ّّضع اجللشتاٌ التاسع٘ ّالعاط 
 :٘أٍداف اجللش 
   :الفئات 

راسدؤر دراسدق رطيدددد-تةكديطدر   عدث تدرإلػبثديد ددددد–ر إد مثنددد–رملةثيك دد
دراور بدرملةزايد–حعدرملككنتد–

 :إجساٛات اجللشتني 
ديدد د درا حيددبددل ددثدنأتثدعدد دأددثد در ت ددثقدلليددهدنهددودا)ددث  دراتبددث  تدرإلػبثد

ديةل ددثدنيدد دحدد  د يالدد دةددثد)تويدد درملخددتربدبددمديددثودرملخددترددتطبيدد دأقيددث ددددددد
راتسددثأمددرازنر دديدنيث ددلد تثئاددهدتكددريدا دد نقد وه )دد دمثصدد دادد ىدرازن دد دوددد
دعددد دراتسدددثأمدنراتادددثنادلدددندراسددديعثتدحيدددثدرةت عدددلد ة ثتلدددثبددية دددثدرغب  دددلدددددد

ةثيكددتلثدن)واددمد دد ن د ة ثتلدثدوددعدد درا مببدد دودر  تقددثوبدنود تدثئ درا ةرإدد دنأدد
دفد ة ثتدرازن ادللمدأقيث دراتسثأمدرازنر يديبعدندع درات معب4ج

نيثودرملخترددت ة)بل ثدللدمدألدثة در إد مثندراتة سديدنر إد مثندراع دليددددددد
رملتقددد ودمثصددد د ةدرادددزنجددددد ردلليدددهدوديثئ ددد درألاكدددثةد  دددهد)ور دددهدادددغوطثدألةيددد ددددد

 دا دبطدر  عث تلدثدنيدلدرشبنادثتدددددنإثلثتدل لهدطو)ل دي ثد ةدرازن د دودحث ددد
دنتقليعدر  سخثبدأندرسبورةب

بدددمد دتةدددثن د ه يددد در إدددت تثعددثسبيدددث دنتوايددد در  عدددث تد ػبثديددد دأكددد ي دد
ديةل ددثدنأدد درألدةددثندن ةدهددذرد)ددذ)بديددالريردأددندرا ددغوطدنرملكددكنتبدن دد اداكدد  دددددددد

دن ه ر دمت )ند رأل يثندراالنب درزبي   درحمل  ددوةي دراع عب

رازن ثةد ةد مد درألمبدثةدهديد ةدرادزنجدريد ادةحلد دإديثحي دملد  د إدبوعدأد دددددددددددد اث 
رازن دد ديبيددعدرا  ددوعدنرازن دد دأثاراددلدأدد    دودمطددو درا  ددوعدوداددونددعدد ددددددددد
راظدد ن بدنهددذردإددثل درملخددتردوداددتمدألددإدمطدد درا  ددوعدنأ رلددث ددعدد درألدعددث دد

دثد)لي7نرملتغريرتديثألدةثندنرألهعدنرأليثةببدن در ت ثقدللمدأ

را حلدد دراسدديثحي داكدد  دةتددثا داقددطد كةك ددثدرمتيددثةدراتوييددلدرملةثإددبددعدد ددددددددد
دت تيبددع دت ثصيعدرا  وعب

نود لث)ددد درزبلسددد دراتثإدددع د ددداعل ثدرملخدددتردللدددمدرسب دددثادللدددمدرملكثإدددبددددددد
راعن يدد دودرسبيددث درازن يدد دنرألإدد ) دراددمدحدد بلد  ددثداتخسدداد وليدد دحيددثتلمدد

نة درات سددكد بدد  دراتسددثأمدنتعييدد دراالقدد دنلدد وددددددنرألدةددثنبدن يدد دلليل ددثدادد ددد
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رشبوهلدودت ثصيعدرسبيث درازن يد دنرألإد ) دأد د حد دأدندرأليدثةبدنرألصد يثند  دددددددد
لة درا  نة دراقصوىدن ةدرالاوندال ختصاد)كوةديبعدرإتكدثة دذنيدرشبدربرتد نددد
 هددعدراالقدد بدن دراتعييدد دللددمدرازن دد دود لسدد دأة دد   داتعييدد دأكثإددبدراعددنجددد

دشبثص ددلثديثاتثاي7ر

 رألناو)ثتدرألإ ) دنرازن ي دذبتثجدإللث  دت تيبدأل كدل ث دهذ درألإ  ب 
 نرةيديزن  دتست ليدر هت ثوددثازنجدنرحتيث ثتهدراة سي دنراعثط ي ب   
 نةيديعودتست ليدرإتخ روداغ درسبورةدناي دراتل ) دأ درألدةثنب  
 يدددثةدر متيدددثةدرألأالدددعددد ةدتدددذي تد يد إدددثن دإدددثدق داتدددذي يد ةدراتسدددثأمددددد

 التصثمدنرسب ثادللمدأكثإبد همدأندرألإمدللمدمسثئ ب
 ر هت دددثوددعإددد تيدنن دددو يدللدددمدة إدددلثدأددد دان ددديد هدددمدأدددندتعليقدددثتدنيدددنوددد

 رآلم )نب
 ألةد نةيدأؤب دناد يدألدثةرتدادي كندرإدتخ رألثداصدثمدرادزنجدنرألإد  دنادي ددددددددد

 ا  دمثص د ةدان يدؼبب ب

 ت عيعد نةىديثبدد ة  دريربد 
 راغ بدرملوي يدادي دهدودرسبدعبدنصد  در  تبدث دلدندأواد دراغ دبدة دثد)كدوةددددددددددد

د  سبدمل نةدبوة دراغ بب
 نيلدرإلحبثطد كند ةدتتكلإدراغ بدايكوةد همدأدندراغ دبدرسبقيقديدودحدعددددد

درملككنتب
 ديث ثتكديبللثددويلديصريدييدتستع درازن  داتلبيلثبرطلبدنح  درحت

 :ّقاو امللت  بسسه ْٓضح حماّز جلش٘ الْٔو يف خط٘ السجْع 

اي ثدؽبدردرألهدعدنرأليدثةبد در ت دثقدللدمدذبسدادصدوة ديدعدطد  دد إدثا ددددددددددد
أ ث هثد د ةدي رةدراعو  دنراصلمدهودرأل سبد لتبثةرتديالري بدني د ةاث يدراط  د

ماذا سنقول 
؟ ماذا 
 سنفعم؟

 انمجتمع

 األقارب

ذف )األبناء 
نقاء   –انفيس 

 معهم

 انسكن
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ثدللددمدذب ددعدرملسددعواي د يالدد ددبددث ددع ددةثدن دةثئةددثبدن لددورتكمدةدةددثددددرآلمدد بدنرت قةدد
)صلمدرسبث  دن كندل عدلزنأ دمبد رندألهدعدرادزنجدأد  دنألهدعدرازن د دأد  د مد ىددددددددد
مثص درملق دادراذ)ندت رملورددثسبسةمدودهذ درملككل بدناي دثدؽبدردرأليدثةبدأدنددددد

 دراعددو  بدتةقددعد ددمد ة دد دبث يدد دنبثاالدد دنرملعددثة داكددعدأددند)سددع دل ددثد دد ىدنط )قدددد
ةإددثا دطبتصدد  دأ ث هددثد رسب دد دهللبدن لددورتكمدةدةددثد)صددلمدرسبددث  دن د تاددثنبدودد
تةثن د يدت ثصيعد ند حث )دثدربدردرملوادوعبديديد د د معدود اثلدثتدلدندرادذرتددددددددد
نتقدد )مدترب)دد رتداسددةثدأ ددط )ند دددثدمثصدد د ةدراددزن ادنيددلدرملكددكل د)قددد أوةددددددددد

ياد دتةدثي درملويدإدددادراكدكوىدنددادراتصدثمددددددددراط  درآلم ددعإو دصوة داهبداةت
دنرا  وعد)ق ودراكخردترب) رتدنتةكطد ور بد دأعثزبتلثب

اي ثدؽبرد رملسكن دطلبلدرازن  دتغيريدراكق بدنرا درادزنجدنيد ودحلدابدر ن دددد
ر  تظددثةدسبدداد ػبددث دأسددكندأةثإددبد)دد ا ديي تددهبدنرآلمدد دراعددو  دملكددثةد مدد دناددودددددد

دةا لدرسبلابدثإلػبثةبداكندرازن  د

 ثيشدرملخترداك  دطبثنالثدأندراعو  داة  درملسكنداتبادحبلثد ذ دراكدق دد
ن ثدذي )ثتدن ةد ظثألدثدادنددبد دأاللدهدودأكدثةد مد بدن ةدأدثد)قلقلدثدهدودصدوةتلثددددددددددد
 أثودرزبريرةدنحثة دراع دثة دن صدخثبدرحملدنتدراكدلو دللدمدنيعد دراطد  دنأغدث ة ددددددددد

عدرملكددكنتدودذب )دد درملكددكل د  لددثدودتدد يدددددرملسددكنديسدد ربدنرإددتخ أةثد إددلوبدحدددددد
رملسكند وديي ي دراتعثأعدنتصخيمدراصوة دنرإد  ر دراك رأد د أدثألمبدنهدعد كدندددددد
راددت كريدودحددعدراعددو  ددط )قدد د ت دد دلليلددثديخددعدأؤيددلدذبددلدراتا ددد بدن  دد ددددد
راسيةثة)ودراب )عبداكث لد تدثئ درابد رئعدهديد أكث يد د مدو درادزنجددصدخب درازن د ددددددددد

  يثندأندرحملنتدنذي هثددتق ) دنرح رود أثألمبدنطلبدأسدثل درسبدثة دددداك رن
شب دددعدحقيبددد درازن ددد دنذي هدددثددتقددد ) د أدددثألمبدن لدددو درملقددد دادأدددندرزبدددريرةدددددددد
انحت ددث ددعو تلددثدنتقدد ) هثد أددثألمبدنراسدديةثة)ودراالددث يدهددودأسددكند مدد بدنر تلددلددد

درزبلس دد يدهذردرألأ دنتق )  دديةل ثب

 دطلدددبدرملخدددتردأةل دددثدر إدددتاثد داتددد ة)بدرأل ددديثندراالنبددد دود لث)ددد درزبلسددد
رزبيددد  ددلددد  دتو يدددهدرادددوليدنر   عدددث تداتوايددد درملكدددثل درإلػبثديددد بدنحصددددعددددددددد
رازن ثةدللمدطبططد ربثذدراق رةداي ثدؽبردراكق د)ت  ندإؤر دأثد حسندأثد

د) تبدللمدة ولةثدرملسكندذرته؟دنأثد إو دأثد كند ةد) تبدلليه؟

را تيدددبدودرزبلسددد دراقث أددد دسب دددوةدرألدةدددثندملةثيكددد دة )لدددمدندعددد دددددددن مدددريرد
أككنتلمبدن  ليلدرزبلس ددعةديثودرملخترد  ر ع دأثد در ت ثقدلليهدنراقيدث دد
دثاتقدددد ) دراددددذرتيد ة دددد در إددددت ث  دأددددندرزبلسدددد دنراالقدددد دوداثئدددد  دراعددددنجدن  رنددد

 رات ة)بثتبد

 اٛ األسسٖ بْجْد األبياٛاجللشتاٌ احلادٓ٘ عظسٗ ّالجاىٔ٘ عظسٗ: اللك 
 :٘أٍداف اجللش 

 دتليع درألدةثند إتعث  درسبيث درألإ ) ب
 دحعدرشبن ددادرألودنر دندر يربب
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 دذبسادراتورصعدنرأل سثقدرألإ ) ب

   :الفئات 
درملةثيك درزب ثلي بدراسؤر دراسق رطيبدراتع )عدرملع وبدراور بدرملةزايبد

 : إجساٛات اجللشتني 
دل ثدنأتثدع دأدثد در ت دثقدلليدهدنهدودرربدثذديد رةدأةثإدبد  دثدوددددددددد درا حيبد

 عةدرملسكنبدنيثةدهودرا  وعددط )ق دذب ظدي رأ درازن  دنتعي دتق ) هثدةمبمد
صعود درملويدإدلليلدثبديدذاكدر إدتاثد داتد ة)بدرأل ديثندراالنبد درزبيد  دحيدثدددددددددد

دن  ديثاتثاي7رإتاثدلدرازن  داهدنر كغعدرازنجدلند  رئهدنيث لد  ثدثتدراز

 صباذا

 ملاذا تعتربٖا جٝد٠؟ َا األغٝا٤ اجلٝد٠ اييت ضأفعًٗا ايّٝٛ؟

 اتػد٣ َع اخٛاتٞ ٚثٚالدٟ -

 ازٚح ايطُٝٓا -

 عػإ ثنٝد ذٓبطط

 ملاذا صازت بػهٌ جٝد؟ َا األغٝا٤ اجلٝد٠ اييت ضأفعًٗا ايّٝٛ؟ ٚضط ايّٝٛ

 ٚجٛد ثبٜٛا ٚثَٞ -

 ٚجٛد ٚالدٟ بصر١ جٝد٠ -

 ٚٚجٛد جٛشٟ -

 جٝد ثٟٚ بظ َٛجٛد٠َؼ 

 قبٌ ايّٓٛ

 َا األغٝا٤ اجلٝد٠ اييت ذدنت يو ايّٝٛ؟

 إْٞ خسجت ثْا ٚثٚالدٟ ٚثخٛاتٞ

 ٚثنٝد شٜاز٠ ايدنتٛز

 ملاذا صازت بػهٌ جٝد؟

 َؼ جٝد

ن دأةثيكدد درإل ثدددثتدنتوادديمدر دد  د يالدد دأددندراددت كريداي ددثدنةرندراةكددثطدددددد
 لكدثةد ييد دحةبسدطدأدالن د)كدوةددددددنراتعبريدلندأثدنةرندر   عدث تدرزبيد  دابد  دددد

رات كريدودت ثصيعدرال  درسبلو بدنراكعوةددثألأثةبدنرا ادثبدن ةدهدذردػبد  دطدثيمددددد
دراة سي ب

دد  تدهددذ درزبلسدد دحب ددوةدرألدةددثندمجدديعلمدللددمد رئدد  دأسددت )  دن دراتعددثة دد
دادرملختردنرألدةثنبدنطلبدأنديعدنرح دأةلمدتع )دإد  سدهدنييدإد دع د بةدثندددددد

 رةدحددد )ثدأ تدددوادن دددثعدة يديدددعدرددددندوددكل دنة يديدددعدنرحددد داددديلمبدهدددذ درملكددد
بدنيث ددلدأكددثل همد  ةددثد د  )دد دهددذردراوادد د)تكدد ةبدنيددث در دددندرأليددرب7دددددرملكددكل 

 راليد)غلطد)تخ عد تثئ دمطعه دود  ثة دل رئيد دعبدودرألوبدنرألنإدطديدث 7د رحةدثدددددد
ذ  در)هد يدوةددعيد دلدنددددراليدضبتثة)ندديةلمدنمبريدأستق )ن بدنرألصغ ديث 7د   ثد

  أي ب

جمتسددكهددالدد تدرملكددكل دراكددبري دودر دددندرأليددربدددد را درحتيث ددهدراكخصدديدددددددد
 صد د بةددثندرألاأدد دللددمددبدحيددثدنرعبيددثا دألديددهدثا تدث دنرشبطبدد دراددمدت ا دلثدرألوفددد

ذهدبددندراتق ودالخطبد دن د رند دبك ددد نةدح دوةدرألودنأع اتدهدد ا دلثدر ةتبدثطدددددددد
لخ دوةدودح دعدرشبطبد 7ددددةديدث داد أ درألبدنرألبديثةدأستثندنمبريدإدعي دا ة د ددد

دداد هدعدددر ت دثقدد أدثودرسب دوةبدن يد د دمد ةددددددندكدمدد   ثدهةثدد نةدان مدن ودرد  
أ رلددث دادد يدأسددثح دد”ددثاكليدد دإدديكوةدللددمدمخدد دإددةورتدأل ددهدطثاددبددراع نإدداد
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)ووددرا تث ديتبلدللمدرا ي نيث لدد9نة ثدتكوةدراتا د دمبريد ث خ دألوعو  درا
هددنددددهدنرالدديدأيسددعاشدد رحتددهدأددشددددد رالدديدػبدديدد”دمطودتلددثدللددمدر دددندرأليددربدد

  لدددثدرملقصدددو  داكدددندنادددمدر ددددندرأليدددربدأددد راعثد  لدددثددددألورا ل دددلدد9ضبتث يةددده
دبيص تد يثةدلث

 رملخددتر7د)و ددهدرسبدد )ثدعبددودر دددندرأليددربدهددعدأددثديتبتددهدللددمدرا ددي ددددويدددد
  أةددثدأثتددلدن د قبددعدراعددزرن درالددلمدر ددتقمدأددندراظددثملدرسب رأددي دددددد بةددثندرألاأدد دد

 أةثإب؟د
  ر دندرأليربد   د7درشبطعد)  دلليهدخبطع 
 رملخددتر7دال ددلدأددندينأددكد  ددكدتدد ىد ةدرألود مطددعتدن  ددكدة  تدلليلددثددددددددد

 خبطعدأقثدع؟
 ر دندرأليربد   د7د )و ب 
 ا ص دمبيثدلثدرملختر7هذرد)ع د  كد عللد  سكد  ردألأك؟دنرإت  تدأند

نيددد ةتدأسددد لثدر ةتبدددثطدنملدتت لدددعدسبدددادحدددعدرملكدددكل بدهدددعدهدددذردأةثإدددبد وددددد
 )ستو بدر لتذرة؟

 ر دندرأليربد   د7دهيدتع  د  يديةلد رئ ثد يإدودص لثدنرعبثاد ثداكندأثد
 اعلتهد د كند ةد  را دلةلثب

 ت لدعددرملختر7ددثاطب درإت  تدأندا ص دمبيثدلثدني ةتدأس لثدر ةتبثطدنملدت
 سبادحعدرملككل بهعدهذرد)ستو بدر لتذرة؟

 ةاد در لتدذرةدألأدهدن)قدو د  دثدأت سدكدخبطيدبمدنيدعددددددددددر دندرأليدربدد)ب ي
 بدثدثد)ق وديعد يندأند  عدان تهدرامدؼببلث”دنرح دديق ودراليدؼببهد

 ؟ددددبث دنرا تكد7داي دا )كد يد إثن رملختر 
  در دندرأليربد   د7د )و
 أةدثدأثتدلددددأويإداعلتهد أكدأعكدييدتكتبدللمدرا دي د7دأثد إو درملختر  

د؟ن د قبعدراعزرن دراللمدر تقمدأندراظثملدرسب رأي د
 أيدطلعت دصغريبر دندرأليربد   د7د  
 7دييإ؟درملخترد 
 طلبدددلدأدددند دددخرد)عددد  دأكدددثةدراسددديثة دببدأل ددديديلدددلددددددر ددددندرأليدددربد   د7دد

ع ددثدمةددلدرألأث دد دأدد دداكددخردللددمدأكث لددثدنهدديدتع اددهداع اددلدأةددهدندثاتددثايدادد
د؟و)ث د
 7دهذ داك  دمبدريد ييقد د)ةبغديدراتخقد دأةلدثبدأدثد ايلدكدللدمد ةد أدكددددددددددرملختر

دل الدأندمن دهذردرا  ع؟د
 دب  ثدأتعي ر دندرأليربد   د7د
 األو7ددهعدل الدأندمن دهذردراكخر؟ددرملختردأو لثدرسب )ث 
 د رألو7د
 ر لدراليديللدالكخر؟دهعد  لدمبريدأتعي ببدرألأ دراالث يدرملختر7د 
 د)و  در دندرأليربد   د7د
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 7دهددعد أددكد  ربتددكدللددمد ةدت كدديدددداندددندرأليددربددرملخددتردأو لددثدرسبدد )ثدد
 لدتزلدعدد راس ببد  لدرملسعو دلندرشبطعببدنرمل  نهلد ةدرألبد)زلعدأةكدناي د

بدنصدددثحبدرألأث ددد د ددندتلدددوودرألودجراسددد فدبد  دددلداددديعلدرألأث ددد دددنراددد تكأدددند
 ددلدرالدديدمبلطددثةدذاددكدن)طلددبدأةددكد ةدذبسددنداورادد تكبد )لوأددكدرآلةدللددمد

أثأددثداددوداعلددلدذاددكدأددشديثصدد  ددددددحتددمدنطلعددلد  سددكدصددغريدأددشدأثأددثببددددد
 أثديتبتهدللمدرا ي داهدأثد)ربة ؟بدالعدرإلهث  

 ص لدنماعبدر دندرأليربد   د7د 
 7هعدت ) د ةدتتخ  د  د أك؟ددرملختر 
 بنهذردة داعع ببديعدنرح دأةثد مطعببددر دندرأليربد   د7د 
 دهعدتسثنيدداددمطعكدنمطعدداد ديكدن أكب
 ن د)تخ  دأعيدحتمد) يدهذ درا تدث دأل ديدمبدريدددددرألو7دهودأشداثةقدأعيدر ة؟

دبأوراق دلليلثدناندؼبصعدللمد ينببد)عت  دللمد  سه
 دبإعلت  دللمد  سيدر دندرأليربد   د7د
 و دنمتسدكد وي دهبدددجلة أثدرحت ودرسب )ثدن د ىدر ددندرأليدربديسدددد7درملختر

هددعديةددلدتتخدديلادر ددهد)كددربدنؽبطددبدددددحددثن دتو يددهدرسبدد )ثدعبددودراعثط دد فدددد
دد ن ك؟دهعدتتذي )ةهدنهودط عدةاي ؟درحكيدلندرشبورط ؟

 مثاتهديث لدتعبث  د يال دأ بدبمدأ دللدمدذهد ديدعددددده  بد يد د ينرألو7د
أد تدديل ثددظثتدص لسبيث لدددكثنجرغب طلدرألودودصوةدرد دلك )ندإة د

 ع در دندرأليربددث   دغثطبدنتعدثطإد اد ر درألإد  دأعلدثبدنت يلدثدرملخدتردددددددد
دتبواد كثل هثدص تثفب

 هدعددهدعديدثةد كدندتع يدعدرشبطيد ؟ددددددأو لدثدرسبد )ثدانددندرأليدرب7ددددددرملختر
دتس للدنح ألدرألودأندا حتلث؟

 ر دندرأليرب7دةكند)كوةديذاكب 
 دأ رلدث دراسديثقدنراظد  ؟دددأثذردلندأندرمتيثةيداكندر ةتبثطدأواوعدرملختر7د

هعداةتد أكدطور درا   درملثاي ببدرتصللددلثدتط عن؟ببدللمدرا رهلدحصدعدد
 ر   صث دييإدإيكوةد نةيدأعلث؟

 در دندرأليرب7دسبظثتدص لدنماعدنأ ر ع دالذرتدن عوةددثاذ بب
 دإؤر داألو7دأثدتويعثتكدأندردةكدراكبري؟د
 إثدق د  ثديةلدجبث بلثببداكندرألأوةدار تدد7دودأوريإرأليربددثا  در دن إ عد

دبلندح هث
 ب7داعبلد نةدرملةخثادنهذرد دؼب داألدةثندنيةلديثإيثرملختر 
 ر دندرأليرب7دأندحقلثد ةدتزلعدأد دن ةد لتدذةد دثداكدندأوادوعدرشبطبد د أد دددددددد

د خصيب
 دع هثد مذ ثداثصعدنت يةثدر ددندر يدربدأد درألودنحد ه ثد)تةثيكدثدن داعةث ددددددد

ر ددندددأ ودذرتدراويلديةثد تخ  داألودنرسب )ثدإو)ثبدند )مدر لتذرةللمدتق
بدن دددد ىدرألبدةمببتدددهدوددودن دددو درألبدد-اسددداث) )ددد مندررادددذيد-دنإدددطدرأل

دأشدلث)زدردطللثبرأتةثلهدلندرات مابداقث در دندرألنإطد7د
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 دملثذر؟رملختر7د
 د9ثاشاودم لدأثدتع لشدناودل للدأثرب”ودنرح ديث در دندرألنإطد7د
 بدنل وأثدهذرد أ د خصديدنراقد رةد)عدو دادكددددد7در لدل للدنيللدمنصرملختر

هدعدتتصدوةد  سدكددددنألإ تكدنإلط دنرا )كدلليكبداكندمليةدثد  كد داقدطدددد
دللددمد  سددكدأددند بثةهددثدوددمددث)إهددعد/د إددةث كببدةئددتاببدراب  يدد دودراليثيدد 
 رملستقبع؟

 در دندرألنإطد7د عمدمث)إب
 أث ألدمث)إد اودمث)إدأثتع لش بدطيبدايهددتع عرملختر7د 
 نتةثناةثدرألأ دد كثه دنر تقلةثدالخ )ثدلندة )هدنأ ىدتقثةدهدأد د ديدهدنألثةرتدهدددد

 دج)كتبد  عثةد)غةيلثد ص يثؤ فد ر ثدلة يدألثةرتدراةث ديللثدتق ةهثدداقث د 
هددمددثاةسددب دادديدرهددمديل دد دددبدردو)ددثدأددشدألددتمدنأددشد ددث) لثدنأددشداددثةقدأعددث ددد

نلددندإددؤراهدر)ددهد يالدد دمبددريدي )ددبدأدد ببدبداكةددهدأددشدراةددث تكدداي دتكددوةدأددةلمد
أدنداد  دي )بد ديدث دهدثتددوإد دابثددثببديةدلدددددددددحث  دضبتث لثدأند ديك؟ديث 7د

بدبمدرمتتمدينأ دحبك  دتوصي ي داوا درات ككدرألإ يدييإدا حثةد  ر
رحةددثدلددثألادايديددوبددددهدمدد وددؼبدد  دنتعددربدلددند ظ )دد درا ورئدد دنراتكددثايإبد د

ببدراسدثئعددنراسدثئعد)تسد بدددأدندأكدثةدملكدثةدددراكدوبددد و) د)تخد يددنايهدإثئعديع
د ددهيخلر

 دأثدهيدرحتيث ثتكم؟دصغ 7ندندرألرملختردأو لثدرسب )ثدا
 ب)كو ورد ةبةثدرألصغ 7در دن 
 جيثةدهذردرسبورةدودتو يهدرألبدا  نة دت عيعد سقهدرألإ يدأ درألدةدثندنلد وددد

درات  يزدحو دأكثل  دعبودرألوداقطفب
 ودر لتددذرةدنذبددثنةرد  د ةدرألودر تقلةددثداددألودنر دددندرأليددربدحيددثديددددعدد دذاددكد 

يد وددديةل دثدلةد دذادكبدنددددر لتذرةدأك نطثدد يدمطيبتهبداتويدإدرألأد دددليبل
درآلةبددترب) رداكتثدثتدرا ي دن در ت ثقدللمدأسخلث

 نراقيدثودددتق )مدال هدملثدح  دنأثد درإدت ث تهدطلبدرملخترددأندر دندرأليربد
د دنيث لد  ثدثته ديثاتثاي7أثذردتعل ل كريدودنةي دراع عد دثات

 :ٗمْقف الشٔاز 

دل ودرانإتلزرنددعقو درآلم )ندن منثد   هلدحسندراظن7تعل لد

دي ةت7دل ودتك رةدرشبطعدراذيدح  دودرمل  درألن 

 :٘مْقف: عدو ّجْد أمٕ يف مْاقف معٔي 
دتعل ل7دن و هثدهثود  ردودراصغري ديبعدراكبري 

دةت7دل ودت يد أيدمبثاب دأل ثديث لدرألإبثبي 

 ٕمْقف: قشْتٕ علٙ أم 
  دد د ديي دد دادديدددد ن لثببدن دػبددبد ةدتبكدديد أدديدأددند  لدديدأل دد د دددددددد7تعل ددل

د)سثنيد يعثداكيد دكيلث
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ي ةت7د د يسودللمد أيدأل ثديث لدرألإبثبدأل لدثدتعتدربد هدمد ديندودحيدثتيدددددد
 يللث

 دتةبيدددهدرألود  د ةدجرادددزن افداقدددطدندودحددداديدددثةدرسبددد )ثدأددد درألودنرألبد
ضبدعددبداثا تدث درادمدمطيبلدثددددرات معدودي رةدرشبطب دؼبتثجد  دحسب دال  تبثت

بدنرألصدعد  دهد)تعيد ددددر دندرأليربدودأ حل دل  ) ددبعدعدهةدثيدمتسدكدددنرمتبثةد
دالتصدخيمددمبلد دددثبدراعدو  دددأندرمتيثة د نةدراسيط  دلليدهبدألةدهدذرديد د)دؤ يد  ددددد

كددإدرةدرمتيددثة دمبددريدأةثإددببدن ةدراعنيدد دأدد در دددند هددمدأددند يدرمتيددثةبدددددددددد ةدريت
أد د هددعدرا تدث بدأل دكدتقدد )ندددعةدرا تدث د يدد  دددددددناد د طدثةدضبدد  دالعنيد دددن كدندد

هددذرددنأصدد ةدإددعث تهد ددثدتكددوةدرا تددث دأةثإددب دمتثأددثداددهداكةددكدت ا دداد هلددلثبدنة
سدديط دللددمديددعدلددند ا يدأواددوعدرشبطبدد دهللدنالددزأندببدبدن ةصددخكددددرحت ددث 
مدهددذردر ةتبددثط؟دأددثد إددو دأددثدإددي تبدللددددحواةددثبدن كددند ةدتسددعايد  سددكددد ددين

بدتد   تدوديبدو دهدذرددددكسبدردةةثدحتمدادودمسد  ثدن لد د ظ  دثدددد اي دأندرألن د ةد 
رسب )ثدةمبدمد ةدرادزنجدحدثن دط ع تلدثددع دهدإديويإد ل دهدأث )دثد ةد صد بداكدندرألوددددددددددد

دذادكبدإل ليةدثدرسبدورةدددعةدرملوادوعدرألهدمدهدوددددددددتعو تد ةدي رةهثد ثاذدناد )لثد أدعدودد
 ملدوعدرألإ  دنرةدهةثيدرمتيثةرتدودرسبيث داند سيط دلليلثدمجيعثب

نرة  دنذبد  دددن  ليةثدرزبلس ددث ت ثقدحب دوةدرألإد  ديلدلثد ةدهدذ درشبنادثتددددد
ودديوتديالري دن دتقلعدأنديي  درح دن ةدلو  د أكمدالبيلدي )ب د  ربدنأندرمللمد

 تتةثناوردرسب )ثدودهذردراكثةدأ د يدأندرأليثةببد  

دعددد د إدددبوعدة عدددلدرألودملسدددكةلثبدني دددوردةحلتل دددثدراسددديثحي بدنلدددث تدرسبيدددث ددددد
اطبيعتلدددثبدنطلدددبدرازن دددثةدتقددد )مدراددد لمدنرإلة دددث دانددددندرألنإدددطدود لسدددثتددددددد

  حق ب

نيددثودرملخددترددع ليدد دأتثدعدد درإددت  رةدراتخسددندهثت يددثدحيددثدأةعددلدر كددغث تدد
ن ادنلو تل ددثدملسددعوايثتدرسبيددث درسب ددوةدصبدد  ردن در ط عةددثةدللددمدإددريدددددددراددز

رألأوةددسنودللمدأ رةد ل )نبدبمددع دأ نةدلثألاد   ىدرملختردرتصث دددثازنجدد
 )ط عندللمدرسبث داكثةدرألأ دأستق ردنطيبثدد  عدأندرهللدنح صدأندرازن اب

 :زابعا: ىتاٜج دزاس٘ احلال٘ ّتفشريٍا ّمياقظتَا 
 لسد ددد02 ةدرارب ثأ دراعن يدراتكثأليدرملستخ ودود ةرإد درسبثاد ددتكدوةدأدنددددد

لن ي دأ  درزبلس دراورح  دإثل دنيثةدرملعثىدػب  دداديعد لستادودا)ثة د
نرحدد  دديةل ددثداثصددعداأدد درإدد رح دح صددثداعدد ودراتسدد بدن متددثودمطدد دراتدد معبدددد

رملتثدعد درادمدطلدبدرملعدثىدددددنرإت  تدرزبلسثتدللمدأ رةد ل دن صإبددية ثديث لد
 ةدتكددوةدأدد  د ددل )ثبدريتصدد تدللددمدأكثملددثتدهثت يدد دللددمدأدد رةد ددل )ندانط عةددثةدد
للدمدذبسدندراواد دنرإددت  رةدرملكثإدبدراعن يد بدنودأتثدعدد دبث يد ددعد دلددثأاد دددددددد

دراتثي دأندرإت  رةدرملكثإبدراعن ي ب

يددد دأقيدددث دنيددد ديدددثةدراقيدددث دراك ددديداةتدددثئ د ةرإددد درسبثاددد دأدددندمدددن دتطبدد
راتسددثأمدرازنر دديدودرزبلسدد دراتثإددع دأددندد  ددثأ دراتدد معبدنيث ددلدراةتددثئ دودددددددد
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ر دبدددث درإلػبدددثديداصدددثمدرإدددتعث  درسبيدددث درازن يددد دنرألإددد ) دي دددثد)ت دددمدأدددنددددد
درزب ن دراتثاي7

 دزجات ايصٚجني ع٢ً َكٝاع ايتطاَح ايصٚاجٞ ٚثبعادٙ قبٌ ٚبعد ايتدخٌ ٚايعالد: ( 4جدٍٚ ) 
ايدزج١ يف  احلاي١ املتػري

ايكٝاع 

 ايكبًٞ

ايدزج١ يف 

ايكٝاع 

 ايبعدٟ

ٚاملع٢ٓ يف ايكٝاع  ايدالي١

 ايبعدٟ

 ايصٚد َع إضا٤ات ايصٚد ايتطاَح

 

 تطاَح َستفع 28 27

 ايصٚج١

 

 تطاَح َستفع 26 10

عدّ ايتطاَح َع إضا٤ات 

 ايصٚد/ االْتكاّ َٔ ايصٚد

 ايصٚد

 

اضتعدادات عدّ ايتطاَخ  25 12

ٚاالْتكاّ َٓدفط١ 

 َٚكبٛي١

 ايصٚج١

 

اضتعدادات جتاٚش اإلضا٤ات  23 10

ٚاالْتكاّ َٓدفط١ 

 َٚكبٛي١

ايتعبري عٔ ايػطب َٔ 

 ايصٚد

 ايصٚد

 

ايتعبري ايطًيب عٔ ايػطب  8 5

َستفع ٚحتتاد ملصٜد َٔ 

 ايتدخٌ

 ايصٚج١

 

ايتعبري ايطًيب عٔ ايػطب  4 4

َستفع ٚحتتاد ملصٜد َٔ 

 ايتدخٌ

 ايصٚد اجملُٛع ايهًٞ

 

اضتعدادات ايتطاَح ايصٚاجٞ  61 44

 َتٛضط١

 ايصٚج١

 

اضتعدادات ايتطاَح ايصٚاجٞ  53 24

 طبٝع١ٝ َٚكبٛي١

)ت ددمدأددندرزبدد ن دراسددثد د ةدحثادد دراتسددثأمدادد ىدراددزنجدنرازن دد دذبسددةلدودد
أد د إدثنرتددددرا ة  دراكلي دنا دأقيث دراتسثأمدرازنر يدندعد د دعدث  دجراتسدثأمددد

راددزنجبدلدد ودراتسددثأمدأدد د إددثنرتدراددزنج/در  تقددثودأددندراددزنجفدنيددثةدهةددثيدادد نقددددد
ودد) وه ) بدنملدتكدندهةدثيداد نقديدبري دوددعد دجراتعدبريدلدندراغ دبدأدندرادزنجدددددددددد
 ندد–راقيث دراقبليدلةهدودراقيدث درابعد يبدنهدذرد)عد د ةد إدثنرتدرادزنجدازن تدهدددددددد

ظعدت ك دودلد  دنإدثئعد ندطد قدددد ددبعللثدتقإدأكتوا درأل) يبداليدتد-راعك د
دتت كندأندمن ثد ح ر دراكعوةددثاة ودا )هدللمدأثد) علهددبثهلثب

نمبثابددثدأددثد)ع ددعدرإل سددثةددةكددثطدالخ ددثادللددمدلنيددثتدرػبثديدد دتعثن يدد دأدد دددددددد
دع درألا ر دامد بكتهدر  ت ثلي دلقبدراع نرةدنراتصث وبدن ح ىد  نرتدذبقي د

ر إددتع ر دالصدد مدذبددلدادد ن دأعيةدد بدنهددذردددذاددكدهددودراتسددثأمبداثابكدد دادد )لمد
رمليعدرإل سث مدالص مدتظل  ددصوة دبثدت دراعورأعدر  ت ثلي دنرابيعي دراتمدتقو د
را خث)ثدألةد) نرد ةدرملعت )ندلليلمد)ستخقوةدرا لث)د بدن  لدمد كدند ةد)كدوةد دمدددددد

دبدصبصب2105يي دد دال ددخي داددمدرملسددتقبعبدن  لددمدأسددثملوةدجأددثيكواودن مدد نةبدددددد
دفب444-445

دللددمدرألانرجد)سددثل ديدد دنرا ييددزدللددمدراتسددثأمدودتدد منتدراعددنجدرازنر دديدد
دراتقةيددثتدأدندددث إدت ث  ددال عدثىددن)سد مددنرشبيث دد بددللدمدراكدعوةدددثألذىددددراتغلدبد
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دأددندتز)دد ديدد ددط )قدد دنراالثاددثدراالددث يدلن ددثتدرزبدديلادأددندراعن يدد دراسددلويي 
دنراتغدديريدراقبدو ددأدنددأتددوراةدأدز) ددلدنددلبدثة ددنل ليد دراتسددثأمدبدراعن يد ددراةتدثئ د
د ةرإدد دنيدد د  دثةتد تددثئ ددد.(Cordova et al., 2006, p.209)راعددنجددودالدزن اد

Fincham  et al., 2004)  رةتبدثطدراتسدثأمددهأكث يد دحدعدراصد رعدددادر انرجبددددددددفد
فداو دددو دلنيددد دددددادراتسدددثأمددد.He et alد2018ي دددثدتوصدددللد تدددثئ د ةرإددد دجددد

فد  د2102للدمدرملد ىدراطو)دعبدنتوصدللد تدثئ د ةرإد د دختودجددددددددرازن ديبددتق رةنر إ
 ةدهةددثيدادد نقددددادرملتزن ددثتدندددادطثابددثتدراطددنقدنطثابددثتدرشبلدد دودراتسددثأمدددد

يخثا فدد–رازنر يداصثمدرملتزن ثتبددية ثدرا  نقدودراع نرةدنراغ بدجيس  د
دودردبث دطثابثتدرشبل دنراطنقب

اددمدراعددنجدراة سدديدن ةدتدد منتددعداورئدد د أدد دراتسددثأمنتعدد هلدحبددو دراتدد م
دثلتبثةهثدل لي دمجثلي د ثدحامدتعربريدأ ت  دلنديو هدل ليد دا  )د ددددراتسثأم

فبدنهددذردد425د-424بد2105جأددثيكواودن مدد نةبدددد نددثلتبددثة درربددثذديدد رةددثاتسددثأمدددد
)عد د ةدأكدثةي درادزن ادأعدثدػبعدعدهةدثيدظبدثاد يدربدناد صد ا دعداتخقيدد ددددددددددد

د ه ر درات معدأندراع عدللمدتعز)زدراتسثأمدودصب ولثتب

فدودذبليدعددعد يداةتدثئ د ةرإدثتدددددLundahl et al., 2008 د ديدعدأدندجدددي دثدند
 ةدهةددثيداعثايدد دنتددعبريداتدد منتدراتسددثأمددددددد meta-analysisدراتدد معدراعن دديدد

 نددرملصدد   دملسددثل  درألادد ر دراددذ)ندلددث ورددسددببدرشبيث دد د ندراتاددثنارتدنرإلإددثنرتددددد
-0666رإل)ذرنبدنمن د ةرإتلمدراتخليلي دألةدع دلك د ةرإد دأةكدوة دودرا د  دجددد

كث دلدرا د نقد وه )د ددددافدتستخ ودت منتدراتسثأمددثلتبثةدراتسثأمدل ليد دد2113
تع ادددلد دددذردراةدددوعدأدددندراتددد معدنر عكسدددلدرا ددد نقدوددددرادددمد ولدددثتر اصدددثمد

إلػبثدي دأالعدرألأعدنرغب ثهلدرآلبدثةددصبث تدراتسثأمدنتق ) دراذرتدنا)ثة درآلبثةدر
راسددلبي دأالددعدر يتعددثبددية ددثدودصبددث د ددو  دراعنيدد دأدد درزبددث يد ندرملسددينداددهةددد

دبحامدراتعبريديثةدصغرير

 Baskin نود ةرإ د م ىدأند ةرإثتدراتخليعدراتلويد ندرابعد يديدثوديدعدأدنددددد
and Enright (2004)تدراتسدثأمدداتسدع د ةرإدثتدأةكدوة دحبالدلدوداعثايد دتد منددددددد

ودرإلة ددث دراة سدديدنتوصددعد  دد  ددهدملدتظلدد دراتدد منتدراقثئ دد دللددمدراقدد رةد يددددددد
تعبريبدن ال تدت منتدر  ولد دراقثئ د دللدمدراع ليد دتدعبريرتديدبري بدن الد تدددددددد
راتدد منتدرا   )دد دراقثئ دد دللددمدراع ليدد د تددثئ د ا ددعدأددندراتدد منتدرزب ثليدد دددددد

دراقثئ  دللمدراع لي ب

  داثلليد دراعدنجدرازنر ديددددد(Behrens et al., 1990)ثئ د ةرإد ددني دتوصدللد تددد
درإلػبثديدد درملعدد ودراسددلوييدودم دد دراتورصددعدرال ظدديدراسددل دنا)ددث  درألاكددثةدددددد

 ,Bollinger)حددو ددع ددلمبدنيددذالكدتوصددللد تددثئ د ةرإدد ددددرمل ةيدد دالددزن ا
در تصدث بدد  داثللي دراعدنجدرازنر ديدرملعد ودراسدلوييدودذبسدادألدثةرتددددددد(2000
دراتعثطإدنرا اثدرازنر يبدرملككنتدنا)ث  دحعدنألثةرت

 أثدرةت ثعد ة  درازن ادللدمددعد دراتعدبريدلدندراغ دبدأدندرادزنجدا  دثد)  د دددددددددد
ذادددكد  د  لدددثدتددد تبطددسددد ثتدراكخصدددي درادددمدذبتدددثجداتددد منتدا  )ددد دأكال ددد دددد
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تورصدعددنأست   بدنهذرد)ككعدلثأعدمطوة دودح ن در تكثإثتدمثص دودصبدث دراد
نرات ثهمدنراتعبريدراصخيدلندرملكثل دنر   عث تدنرألاكثةددد  دأدندلد ودرادتخكمددددد
ودراغ بد ندراكبدلدنإدلوييثتدنمطدطدتعدث)شدتعو) دي د دتكي يد بدرألأد درادذيددددددددد
)كريد  د ةدمنطدراتورصعدراغثادبدهدودمندطدر  عدثايدنؼبتدثجدملز)د دأدندراتد منتددددددددد

 ر عدد دط )قدد دراتورصددعددددادراددزن اد اددث تدددرا   )دد بدةمبددمد ةدرملقثدلدد دراعيث )دد دنأد
أددندلكدد  دلددندراوادد درسبددثايدن)  ددوددددددد5دتخسددةهبدن اددث دراددزنجددع ددهدةرهلددةسددب ددددد

رإدددت  رة بدادددذاكد نصدددمدرملخدددتردرادددزن اددعه يددد د لسدددثتدراتعز)دددزدنرملتثدعددد ددددددد
درانحق دنر هت ثوددت ليمدحثا دراصخ دراة سي داألإ  بد

بدراذيدملد)تغريديالريرديثةداهدأكثإدبهبددنة ثد)كوةداسلويدراتعبريدلندراغ 
نهذردأثدلربتدلةهدرازن  دأندي ةتلثدللمدر  تقثوددثسبصو دللمدراسيثة دلةو د ند
 مو دراكق ددكس درابثبديد دإدثل هثدللدمدراد مو دودل ليد دراتصدثمدنراتسدثأمدددددددد

إدثن ددأل لثدرلتربتهدة درلتبثةدن لث  دتوراةبدنحق د ثدرةتيث دثد  سديثبداعحيث دثدة درإلددد
ددهإثن د)سثل دللمدراتسثأمدألةدراةتيا دراةلثئي د دأةتص دن دألزنوب

اثاتسددثأمدراتددثوداددي ددثا دد نة دحددندإددخ )ثد ند)ددؤ يد رئ ددثد  د تددثئ د ػبثديدد دد
 نددرزبةدث دد دعوةدد  دراتسدثأمديد د)دؤ يددددلدنددراتعدبريدد  دللمدطو درشبط8دألةدرمليدعد

دايلدثددرمل مبدوبددمبدريددراعوريدبدد اراد ددط )د ددلدندد م ىدأ  درإلإثن دودرملسيعاددثسب ) 
دتالدبطدد ةد دع لثددأندرامفدنراوح  دنرا ا دنر  تقث دراغ بدأالعجدإلويلمدللم
د ةرإدد دطوايدد در حت ددث داقدد ديكدد لدهددذردأدد دنمتكدديًثبدتقدد )مدرإلإددثن د لددث  دأددن

(McNulty, 2011)دأيلدددلمدلدددندرادددزن ادتقدددثة) ددددداد ػبثديددد دلنيددد دن دددو دلدددند
دراعدد نرةدلددندراكدد يثندهددؤ ندنتقددثة) داكدد يثئلمدراتسددثأمدنراع ددوددلددندالتعددبري
د سدددبًيثدتسدددثضًبثد يالددد د  لدددمدذيددد نردرادددذ)ندرألانرجدنتدددباد ةبدرزبسددد يندراة سدددي
درألةددد دراسددةورتدأدد رةدللددمدبثدًتددثداددعدراددذيدنرزبسدد يدراة سدديدالعدد نرةدتع اددور
ديددد د سددبًيثددتسدددثضًبثد يددعدد  لدددمدلددندد دلغدددوردراددذ)نددرألانرجددية دددثدراددزنرجبددأددنددرألن 

يددذاكدتوصددللدبدراويددلد دد نةدراعدد نرةد  ددكث دأددنديددعدودانغب ددثهلدتع اددور
ل لي دأك نط دودإديثقدراتعثأدعددد  د ةدراتسثأمدIkiz et al. (2015)  تثئ د ةرإ د

بد درلتدذرةددد ةدهةثيددع دراعورأعدرامدتؤب دوديد رةدراتسدثأمدأالدع7د دددأ درآلم )نبدن
دبن  ةريهدشبطعهدسينرمل

نودحثا درازن ادأوا درا ةرإ د كندت سريدأدثدحد  دأدند إدثنرتددثاغد دأدنددددددد
رازنجد ععدراكعوةددثاة ودنر لتذرةد)توا بدنأثدح  دأندإلويدر تقثأيدأندطد  دد
رازن  ددثيتخثودراكق دنرسبصو دللمدراسيثة دلةو بد ععدهةدثيدحثاد دأدندراكدعوةددددد
ددددثاتوراةدراة سددديداددد )لثدن وًلدددثدأدددندرا ادددثدرادددذىد دددكعد راعدددثدا كددد  دراتصدددثمددددددددددد

دنراتسثأمب

ةدراقدددو دادددمدراعنيددد ديددد درمتدددعبدددنيددد د)ددد ةيد ددد )كدرسبيدددث در ددد ناد ةدأيدددزرددد
اثاط  درملسمندي د)ب ندرآلةدللمد ةدا )هديو د يرببدمثصد دادمدي ةرتدهد نديد ةتلثددددد
للددمد )ددذرند دد )كدرسبيددث در دد نابدن ددذرديدد د)ةدد ا داددمدإددلويهددبددث دراطدد  دددددددددد

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNulty%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21558557
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رملسددمندأتبعددثد إددثايبده رأدد بداددمدضبثنادد داتصددخيمدلدد ودتددوراةدراقددو دديةل ددثبد ندددد
تدمبددريدلث )د بددلد  د حد ر درملسددثنر دديةل دثبد ند ةد)عوادهدل ددثدددددد)طثابدهدددع رندأل دثددد

دفب462بدصبصبدد2102ح  دجيوبدن م نةدبد

ن كندت سريدراةتثئ دراكلي دنراتخسندرمللخدوادنرا د نقدددادراقيثإدادراقبلديدددددد
نرابعدد يبددع ددهديدد د دتقدد )مدرزبلسددثتددكددكعدألدد د)ت دد نديددعد لسدد د هدد راثدددددددد

تبطدددد ددددددثاتقييمدنيثئ دددد درملكددددكنتدنرألهدددد ر دلن يدددد دن دددد ن د ل ددددث ددةددددو  دأ 
راعن يدد دنصدديثمب درسبثادد بدنيددثةدرازن ددثةدللدديدراتددزرودأقبددو ددددع رندراتدد ة)بثتدددددددددد
نراور بثتدرملةزاي دنرمللثودرملطلود دأةل ثدحمدن ةدإقطلدأةل ثددع درمللدثوداكدثةددد

د)تمدت رةيلثدودد ر) درزبلسثتب

رات ة)بدلليدر إ مثندنتسايعد د ادنيثةدأند د ادهذ درمللثودرملطلود دأةل ثد
ر اكثةدراسثمة درامدت نةدحو دراعني درازن يد دنرألدةدثندنراتد ة)بدللديدراتورصدعدددددد
راعددثط يدنرإددت  رةدرسبددورةدددد نةداددغطد ندر سددخثببدنوداددوندرملقددثدنتدراعيث )دد ددددد
تدددباد ةدتقددد أثدألخوادددثدود ث دددبدر اتدددزرودرازنر ددديدحددد  دأدددندمدددن درإدددتاثد ددد

قدد ادلدد ودرإددتك ث درحملددثأيدرشبددثصددلددثدحددمد  دد رنرتدطلددبدراطددنقدددددددرازن دد دمل
ال دد ةبدي ددثد ةدذبسددةثدألخواددثدطدد  دللدديدراددزن ادنهددود مو  ددثدودمطددورتدددددددددد
راتسثأمدرازنر ديدودأقثددعدرإلإدثنرتدرملتبث اد دديةل دثداي دثدإدب دنناقدثد ةر تل دثدددددددددد

قيددث دراقبلدديدللدديدرمتيددثةدراتسددثأمدرازنر دديدتددباد ةدهةددثيدادد نقد وه )دد ددددادراد
دجمطدرألإث فدنراقيث درابع يب

ي دددثد ةدرإدددتاثدتل ثدابطثيدددثتدراتكيدددإدراةثدبددد دلدددندتعددد )عددعددد درألاكدددثةددددددد
نتدد ليمدراالقدد دتؤ)دد دهددذردراتخسددندجبث ددبددعدد درأل ادد دراوريعيدد دودر ت ددثقدللدديدددددد
ت ثصيعدمط درا  دوعدنرا تيدبدا حلد دإديثحي دت ايليد دالدزن اد ةثإدب دلدو  ددددددددد

  دثبديدذاكدرهت دثودرادزن ادحب دوةدنأكدثةي درألدةدثنداد ندددددددددرسبيث درازن يد دد
مط دراعنجدللمدأ رةد لستادنر ت ثقدأعلمدللدمددعد دت ثصديعدمطد درا  دوعدددددد

دالخيث درازن ي درألإ ) ب

نطور دا  درملتثدع درألن درامدرأت تد دل )ندأدندمدن در ط عةدثةددث تصدث دددددد
هثدن ةدحثا درا اثدراعدثودأتدوا  بدبدمددددر ثت يدتباد ةدرملكثإبدراعن ي دأست  د ب 

يثودرملخترددع دلثأاديثألاد تثدع دبث ي ديبيعد ك درا ةرإ د  ر ع درألإد  دد
هثت يثدنتقييمدحثا دراتورا دنرا اثدنر إتق رةدرازنر يدنرألإ يددثاتق ) دراذرتيد

رداكث ددلدراةتددثئ دودر دبددث درإلػبددثديبدن ةدرسبيددث درألإدد ) دأسددتق  بدناي ددثدؽبددددددددد
أكدددكل در ددددندرأليدددربداقددد دإدددث تدحثاددد دتوراددد دنر تلدددلدرألاأددد دد يدددهدال تدددث دددددددد

دنرةتبثطهدد تث د م ىب

نةمبمدهدذ درملكثإدبدنهدذردراتخسدند  د ةد ث دبدراتعدبريدلدندراغ دبدودراتق )د دددددددددد
راددذرتيديددثةد ػبثديددثداكددندودأقيددث دراتسددثأمدرازنر دديديددثةدإددلبيثدمثصدد دادد يددد

 ايد لسثتد اثاي داكندةمبب درادزن ادودأز)د دددرازن  دنهذرد)ع د  ل ثدودحث  د
أددندرزبلسددثتديدد در ط ددعتدن ددع رددثإددتع ر ه ثد إددتعث  درسبيددث درازن يدد دنراعددو  دد
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البيلدنهذرد ععدرملخترد)كت يددتوصيتل ثد دثد) عن دهدلةد دالدوةد يدأؤ د رتدددددد
دإلبي ب

ةثئيدد د ايددعدنريعدديد مدد دأددندراتقددثة) دراذرتيدد درال ظيدد دالددزن ادودرملقددثدنتدراالد
د–نرا   ) دتوادمدبقتل دثدودرإدتعث  درسبيدث درازن يد دن  ل دثدألتدزأاددثاتسدثأمددددددددد

 ندتسددثأمد)ت دد ندتصددثسبثبدألةددد–ن كددندتسدد يتهدأددز) دأددندراتسددثأمدنراتصددثمددد
راتسددددثأمدةددددزنجددددددثسب صدللددددمدرملكثإددددبدنرا ورئدددد درملتبث ادددد دديةل ددددثبدن  ددددثةتدددد

هدأندتلخيردأثد در ت ثقدلليهدراتق ) رتدراذرتي دود لث) ديعد لس د ثدت  ة
دبد01أندد01-د4نييث د ة ثتدر إت ث  ددع لثديث لد ة ثتدتق )  دت رنادداد

ن نحظدد دنأ ر عددد درزبور دددبدراسدددلويي د اددث درادددزنجد ةدراتورصدددعدنر هت دددثوددد
أ هٍلداكنه ثدن ةدر سخثبدرازن  دأندرسبورةدملد)ع دإوىددبع د  ثةرتدرزبسد دد

ن دددهدرادددزنجد ندر أتةدددثعدلدددندراكدددنوبدن ةدرإدددت  رةدراواددد دددنتويدددإدمبلددد در دددثتإدو
درسبثايد)ع دأكسبثد)  ودرسب ثادلليهب

نيثةدأند همدراعورأعدرملؤب  دود تثئ دهذ درسبثا دهودتعدثنةدرادزن ادنمحدث دددد
راددزنجدود  دد رندراصددلمدن راعيدد درازن دد دشب دد درشبسددثئ درألإدد ) دنيددثةداددذاكددد

رسبثا بدجبث بددع درا ةيدثتدنرألإدثايبدرادمدددددتعبريديبريدودظبثادنذبقي د تثئ 
رإتخ ألثدرملختردنلليلدثد  اد دلل يد دندد رهادودلدنجدنم د دراكد بدنراصد رعددددددددد

درازنر يب

نأثديدثةد كةةدثدددهدتد ليمد تدثئ دأالدعدهدذ دراتد حنتدنتقيي لدثدهدودرإدتخ رودددددددددددد
تد  نرتد م ىداقيدث داثلليد دراتد معدأالدعدأقدث)ي دراكد بدنراكد ةدرازنر ديبدن  نردددددددد

اقيدث دي دثن دنتدعبريدراتد معدأدندمدن دتطبيقلدثدللدمدرألدةدثندنرأليدثةبدرملقد دادددددددددددد
أندرألإ  دناكدندهدذردملدؼبد  دود ةرإد درسبثاد درسبثايد بديدذاكد كدندتصد يمدددددددددد

ديورئمدالعورأعدرملع اي د يال درةتبثطثددثملككنتدرازن ي دنرألإ ) ب

  :٘اخلالصConclusion  
دعد درمل يدزرتدنراتخد )ثتبدا دندةيزرتدهد  ددهددددددد)قد ودراع دعدرملكد يدأد درألانرجدددد

)تددديمدال خدددتردرا  صددد دملنحظددد درات دددثلنتداددد ىدرادددزن ادن مندددثطدراتورصدددعددددد
را عليدددد دجبث ددددبدراتخقدددد دأددددندر اتددددزرودرازنر دددديداكليل ددددثبدي ددددثد ةدراتدددد ة)بثتددد
راسددلويي درملكدد ي دللددمدألددثةرتدراتورصددعدنحددعدرملكددكنتدذبقدد د تددثئ د كددنددددددددد

ذاكديد ة درملعدثىدللدمدأنحظد د مندثطدراتورصدعدنتبصدريددددددددييثإلثدنذبسديةلثبديددد
رازن اددلثدند نةهثدودتطوةدرملككنتبدأ دطد اد أاللد دنتد ة)بدللدمدطد قدتورصدعددددددد
 يالددد داعثايددد بدجبث دددبدراتويدددإدلةددد دراعورأدددعدرملع ايددد دنةصددد هثديث ا رادددثتدددددد
دنرإللزرنرتدنراتويعثتدنراقورلد دػبعلدل ثد)د ةيوةدحادمدرألمطدثندرادمدتسدلمدوددددددد
تطدددوةدراتورصدددعدراسدددل دنرات دددثلنتدمبدددريدرا عثاددد بدنيدددذاكد) يددد دراتددد معدأددد ددد
رازن ادودحث تدرإلإثن ددل  دتعز)زدراتسثأمدنرات لمدنتعظيمدا صدراتصثمبد
ي دددثد ةداددد صدتة يددد دراتقبدددعدنراتعدددثطإدتدددز ر دأدددندمدددن د  رة درسبدددورةدنرألاكدددثةددد

ن دددثةدال عدددثىدودحدددث تدنرملكدددثل دددددادرادددزن ادن اددد ر درألإددد  بدنيددد دؼبتدددثجدرازدد
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رإلإثن ديوإيطدن سد د)عدربرةدأدندمنادهد  ددد دراتسدثأمدنراتصدثمد ز)د دأدندددددددددد
دالمد   سل ثدن ذرد دحور زدراكرب)ثندنرشبو دأندر  كسثةب

ناععد ح ىدراصعودثتدرامد كدند ةدتقثددعدرملعدثىدهديدضبدثن تدتد معدرألهدعدددددددد
عد حددد درادددزن ادود  لدددثندنرأليدددثةبدلكددد دأدددثدهدددودطبطدددطدادددهدودراعدددنجبد ندتعادددد

 لسثتدراعنجديبعدرألنرةبد ندل هلدأككنتدت تبطددثاظ ن درملث ) دنراق رةد)   د
داتق ) رتدرازن ادأعثب

ي ثد ةدراةادثادودحدعدرشبدن درازنر ديدنرألإد يد)تدعب د دتغريرتد مد ىدمبدريدددددددددد
ل ثدي ثن دراعنجدنرملختربديثاتزرودرازن ادعبودراعني بدنتقد ) ه ثدملسدعوايثتدد

عبددودرألدةددثنبدنراع دد دراددزأ داألدةددثندنتدد منتدرألهددعدراسددثدق بدن طددنعدرزبددريرةدددددددددد
نرحملدديطاددت ثصدديعدرإلإددثنرتبدنرعبيددثادرألدةددثندألحدد دراددزن ابدنحدد صدرازن ددثةددد
للدمدرإددتقطثبدرألدةدثندنرإددتخ رألمدودرشبددن بدنيدذاكدرملقثة ددثتدر  ت ثليدد دددد

ابدادذاكدراعدنجدرازنر ديدنرألإد يدددددرشبثطع درامد كند ةد)قد دايلدثد حد درادزن دددد
)تطلبدرهت ثأثدد ص درملتغريرتدرملؤب  دودراعنيثتدرازن ي دنرألإ ) دنحامدتعبريد
يعدأتغريبدنيي ي دراتعثأعدأعهبديذاكدت تيبد ناوايثتدرات معدناقدثداقثئ د ددد

درملككنتدرشبثص ددكعدحثا ب

تداتطو) هدثددنإيختثجدرابثحالوةدنرملختصدوةدأز)د ردأدندتطبيد ددعد دراتد مندددددد
نراتعيدد دأددنداثلليتلددثدنذب )دد دراظدد ن دنراكدد نطدراددمدتةثإددبدهددذ دراتدد منتبدددد
مثص دت منتدراتسثأمدنر أتةثةدي ةدثحيد  )د  دن رل د دالعن دثتدرازنر يد دددددد
 ةبثد  د ةبدأ درات منتدراقثئ  دللمد  ا دند رهادةرإخ ديدثاعنجدرازنر ديددد

ييبدنراتخق دأنداثللي دهذ درات منتدراسلوييدنراعنجدرازنر يدرملع ودراسلو
درسب )ال دالزن ادأعثدناط  دنرح بدنرات منتدرزب ثلي ب
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