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  ب

ض 
ّ
ل ، الٗضص ألاّْ 1اإلاجل  ٫2019 ؤٍٞغ

 ٢ؿم ٖلم الىٟـ

 مدًس اإلاجلت: 

ٓن مضًغ ظام٘ ؤ  ، ٢اإلات1945ماي  8.ص. نالح ال٣ٗ

 مدًس اليشس:

ٓم ؤلاوؿاهُت ْالاظخماُٖتؤ  ُت الٗل
ّ
 .ص. ٢اؾمي ًٓؾ٠ ٖمُض ٧ل

س:    زئِع الخدٍس

 ، عثِـ ٢ؿم ٖلم الىٟـص. ٖبض ال٣اصع َبهخان

س اإلاجلت  َُئت جدٍس

 

 ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  لٗاليؤؾخاط الخٗلُم ا ٖؿٓؽ ٖمغ

 ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ابغاَُم بلٗاصي

 ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ماَغ ٞغخان

 ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي مغاجي عابذ

ــــؤؾخ بٚمحن هظًغة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ٢اإلات 1945ماي 8ٗت ظام ؤ اط مدايغــــ

ــــؤؾخ بغاَمُت ؾمحرة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤ اط مدايغــــ

ــــؤؾخ مكُغ خؿحن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤ اط مدايغــــ

ــــؤؾخ خغ٢اؽ ْؾُلت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤ اط مدايغــــ

ــــؤؾخ اف هاصًتصق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤ اط مدايغــــ

ــــؤؾخ بهخان ٖبض ال٣اصع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤ اط مدايغــــ
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 ؤَداف الدوزٍت 

إلاجلت بيكغ البدٓر الٗلمُت ألانُلت في مُضان الٗلٓم تهخم ا

ْمضازالث اإلااجمغاث  ٓلٓظُت. ؾُما اإلا٣االث،  ْالبُ الىٟؿُت، ْالاظخماُٖت، 

ٍٓيُت، في مسخل٠ الخسههاث  ْمسخل٠ اليكاَاث الخ٩ ْاث،  ْالىض ْاإلالخ٣ُاث 

ٓلٓظُت )الخدلُل الىٟسخي، ٖلم الىٟـ الُٗاصي، ٖلم الىٟـ اإلاٗغفي،  الؿ٩ُ

ٖلم الىٟـ الّصخت، ٖلم الىٟـ التربٓي، ٖلم الىٟـ الىٟـ الٗهبي، ٖلم 

ذي، ٖلم الىٟـ الاظخماعي،  بي، ٖلم الىٟـ الخاٍع الخىُٓم، ٖلم الىٟـ الخجٍغ

ما٫ التي جخ٣اَ٘ م٘ ٖلم الاظخمإ الّصخت، الٟلؿٟت،...(،  ًٞال ًٖ ٧ل ألٖا

 جسهو ٖلم الىٟـ.

 ماًلي: جدضًضا بلى" "ؤبجدًاث طُىىلىحُت مجلتتهضٝ 

ٓعاٍ ٖلى  .1 لبت الض٦خ ْؤؾاجظة باخشحن، َْ حصجُ٘ الباخشحن: مماعؾحن، 

ْالخُب٣ُي في ٧ل ما ًسو الاوؿان.  البدض في اإلاُضان اإلاٗغفي 

ْاإلاسخهحن مً وكغ ؤبداثهم؛ .2  جم٨حن الباخشحن 

ٓلٓظُت.  .3 ْالبُ ٓاَغ الىٟؿُت، ْالاظخماُٖت،   ال٣غاءة الٗلمبت للٓ

 شسوؽ اليشس في الدوزٍت
ُت اإلاًاٞت. ؤن ًدؿم .1 ْاإلاٗٞغ ْال٣ُمت الٗلمُت   البدض باألنالت، 

ٓعة ؤْ مً عؾالت ظامُٗت .2  مً بدٓر ؾاب٤ ميك
ً
، ال ٩ًٓن البدض ظؼءا

.. ْعٍت ؤزٔغ  لليكغ في ص
ً
يا ْ مْٗغ  ؤ

ً
ٓعا  ٩ًٓن ميك

ّ
 ْؤال

٤ هو الترظمت  .3 جيكغ اإلاجلت البدٓر اإلاترظمت بلى الٗغبُت، ٖلى ؤن ًٞغ

 .الىو ألاظىبيب

ْمغاظٗاث ال٨خب جيكغ اإلاجلت ج .4 ْاث الٗلمُت،  ْالىض غ ًٖ اإلااجمغاث  ٣اٍع

 الٗغبُت ْألاظىبُت اإلاِمت.

ٓز٤ُ. .5 ْص٢ت الخ ؿان، 
ّ
 ؤن ًدؿم البدض بؿالمت الل

 باللٛت الٗغبُت )زِ  .6
ً
ٓبا ٓاؾُت  14ؤن ٩ًٓن البدض م٨خ  Sakkalب

Majalla ِت )ز ٓاؾُت 12( ؤْ بالٟغوؿُت ؤْ باإله٩لحًز  Times New ب

Roman .) 

ً )ؤال ًؼ  .7 ( نٟدت مً نٟداث 20ٍض ٖضص نٟداث البدض ٖلى ٖكٍغ

 اإلاجلت بما في طل٪ ٢اثمت اإلاغاظ٘.

عة ٦خابت ملدهحن. ؤخضَما بالٗغبُت ْآلازغ بةخضٔ اللٛخحن. .8  يْغ

ْػ ٧ل ملدو ) .9 ، حجم الدِ )15ؤال ًخجا
ً
 10باللٛت الٗغبُت، ْ 12( ؾُغا

 اإلاغاظ٘.( م٘ ال٩لماث اإلاٟخاخُت، ًٞال ًٖ ٢اثمت باللٛت ألاظىبُت

ٓطظُت  .10 ٓع٢ت الىم ًٍْ  1.15ؾم مً ٧ل ظاهب، 2,5ال بحن ألاؾُغ، الٗىا

 (، ْألانٛغ ٞاألنٛغ(. 16ال٨بحرة )حجم الدِ 

ْصعظخّ  .11 ْل٣ب الباخض،  ٤ البدض ؾحرة ٖلمُت ْظحزة جخًمً اؾم  ؤن جٞغ

ٓزّ. ْؤَم بد ٢ْؿمّ،  ٧ْلُخّ   الٗلمُت، ْظامٗخّ، 

٨ُت في الُب .12 ٣ت الجمُٗت ألامٍغ ال٨خابت، في  (APA) ؤن ًدب٘ ٍَغ

٦ْخابت اإلاغاظ٘.  ْالِٟغؾت، 

ؤن ٌٗغى البدض اإلاُضاوي ٧اآلحي: م٣ضمت )ًٓضح ٞيها َبُٗت الضعاؾت،  .13

ْؤَضاِٞا،  ا،  ْاعي ازخُاَع ْالْص ْاث الّضعاؾت ْالاق٩الُت،  ٟغيُاث(، ؤص

٣ت اؾخسضامِا، ْ ٍغ ْ مىا٢كتها، الداجمت َْ  ْالخٓنُاث.  ،الىخاثج 

ْعٍت جغؾل  .14 ٓلٓظُتؤبجضًاث " ص ْججُب ؾ٩ُ " بقٗاع بٓن٫ٓ البدض، 

 . ْ ٚحٍر ٓاء ٧ان ٢ابال لليكغ ؤ ْعة اإلا٣ا٫ لليكغ، ؾ  الباخض بسهٓم ؾحر

 

ض ؤلال٨ترْوي الخالي:  جغؾل البدٓر بلى البًر

Buts du périodique 
Le périodique s'intéresse à la publication de recherches 

scientifiques originales dans le domaine des sciences 
psychologiques, sociales et biologiques. Notamment les articles, les 
conférences, les forums, les colloques et les diverses activités 
formatrices dans différentes disciplines psychologiques 
(psychanalyse, psychologie clinique, psychologie cognitive, psycho-
neuroscience, psychologie de la santé, psychologie de l'éducation, 
psychologie de l'organisation, psychologie expérimentale, 
psychologie historique, psychologie linguistique, psychologie 
sociale, sociologie de la santé, philosophie, etc.). Ainsi que tous les 
travaux qui se croisent avec la discipline de la psychologie. 
La revue « ABC Psychologiques » vise spécifiquement à: 
1. Encourager les chercheurs, les praticiens, les professeurs 
chercheurs et les doctorants à faire de la recherche dans le domaine 
de la connaissance et de son application dans tous ce qu’il concerne 
l’Homme. 
2. Permettre aux chercheurs et aux spécialistes de publier leurs 
recherches. 
3. lectures scientifique des phénomènes psychiques, sociaux et 
biologiques. 

Conditions de publication dans le périodique 
1. Le sujet de recherche devrait être originale, une valeur 

ajoutée, nouvelle, scientifique et cognitive. 
2. Le sujet de recherche ne doit pas faire partie d'une recherche 

publiée, ni d'une thèse universitaire, et ne doit pas être 
publié, ni promis pour être publiée dans une autre revue. 

3. Le périodique publie les sujets de recherche traduits en arabe, 
à condition que le texte traduit soit accompagné du texte 
original. 

4. Le périodique publie des rapports sur des conférences et 
séminaires scientifiques et des critiques d'importants livres 
arabes et étrangers. 

5. Le sujet de recherche devrait être caractérisé par la justesse 
de la langue et l'exactitude de la documentation. 

6. La recherche doit être écrite en arabe (taille 14 de Sakkal 
Majalla), français ou anglais (12 de Times New Roman). 

7. Le nombre de pages de recherche ne doit pas dépasser vingt 
(20) pages du périodique, y compris la liste de références. 

8. La nécessité d'écrire deux résumés. Un en arabe, et un dans 
une autre langue. 

9. Chaque résumé ne doit pas dépasser 15 lignes, (12 pour 
l’arabe, et 10 pour les langues étrangères) avec les mots-clés, 
ainsi que la liste de références. 

10. Dimensions du papier modèle 2,5 cm de chaque côté, 1,15 
entre les lignes, et taille 16 pour les titres. 

11. Accompagner une courte biographie comprenant le nom du 
chercheur, son diplôme, son université, sa faculté et son 
département, ainsi que ses plus importantes recherches. 

12. Suivez la méthode APA, comme méthode d'écriture, de 
citation et de références. 

13. Les recherches tertiaires devraient être présentées comme 
suit: Introduction (aborder la nature et but de l’étude, 
problématique et hypothèses), outils et procédure, résultats, 
discussion, conclusion et recommandations. 

14. Le périodique « ABC Psychologiques » envoie un avis de 
l'arrivée du sujet de recherche et répond au processus de 
publication de l'article, qu'il soit acceptable ou non pour 
publication.  

 

Les sujets de recherches doivent être envoyés à l'adresse 
électronique suivante:  

abcpsychologiques@univ-guelma.dz 
 

mailto:abcpsychologiques@univ-guelma.dz
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 ُئت العلمُتالهؤعػاء 

ٓعالضًً   الجؼاثغ ؾ٨ُ٨ضة 1955ظامٗت ؤْث  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٢حرة اؾماُٖل  الجؼاثغ ظامٗت الخاط لدًغ باجىت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ظبالي ه

ا١  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ي ما8ظامٗت  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ابغاَُم بلٗاصي   الجؼاثغ 2ظامٗت ٢ؿىُُىت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٖبلت ْع

ٓلت  ٞٓ ٓزمِـ ب ػ  الجؼاثغ ظامٗت الخاط لدًغ باجىت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ب ٓ مْؼ  الجؼاثغ ظامٗت الخاط لدًغ باجىت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي بغ٧

ٓر  ْي  الجؼاثغ 2ظامٗت ٢ؿىُُىت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي مدّٟٓ بٓقل  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ خمُض خمال

ؼ  ضاع خ ض  الجؼاثغ 2ظامٗت  البلُضة ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٖبض الٍٗؼ  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ؾمحر ٢ٍغ

 الجؼاثغ ظامٗت باجي مسخاع ّٖىابت ؤؾخاط مدايغ ؤ ٖبض الىانغ ؾىاوي  غالجؼاث ظامٗت باجي مسخاع ّٖىابت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي عمًان ٦غبٓف 

ٍٓلح  الجؼاثغ ظامٗت الخاط لدًغ باجىت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ؾمحر قٗبان   الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ لُلُا بً ن

َٓي ٖاق الجؼاثغ 2ظامٗت ٢ؿىُُىت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٖبض الخمُض ٦غبٓف  الجؼاثغ ظامٗت مدمض بٓيُاٝ اإلاؿُلت ؤ ؤؾخاط مدايغ ٓع ٖل

ؼ بٓؾالم ٓاْؾت  الجؼاثغ 2ظامٗت  البلُضة ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٖبض الٍٗؼ  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ظما٫ خ

ٓص ٓل ؼ ظا الجؼاثغ ْع٢لت ظامٗت  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٖبض الٟخاح ؤبي م  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ َميٖبض الٍٗؼ

ٓبغة  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٖمغ ٖؿٓؽ   الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط مدايغ ؤ ٖبض هللا بٓنى

٫ٓ  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ماَغ ٞغخان  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  غ ؤؤؾخاط مداي لدًغ ٚ

َٓاوي  الجؼاثغ ٢اإلات 1945ماي 8ظامٗت  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي مدمض قغقي   الجؼاثغ 3ظامٗت الجؼاثغ ؤؾخاط مدايغ ؤ ُُٞمت ب

 ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ًٓؾ٠ خضًض 
مدمض الهض٤ً بً ظامٗت 

 ظُجل ًخي
 الجؼاثغ

ٓ ال٣مذ   مدمض ب
 الجؼاثغ 2ىُُىتظامٗت ٢ؿ ؤؾخاط مدايغ ؤ

ٓعة قلٓف  الجؼاثغ 3ظامٗت الجؼاثغ ؤؾخاط مدايغ ؤ ب٣ضي ٞاَمت الجؼاثغ 3ظامٗت الجؼاثغ ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ه

 الىؾًمً خازج 

 اإلاٛغب لبًُاءظامٗت الخؿً الشاوي، الضاع ا ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي مدمض ٖبضعبي  ألاعصن ظامٗت الحرم٥ٓ ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ؤخمض مدمض الخغاقِل

اى بً عظب ٓوـ ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٍع ٓوـ ظامٗت ج ٤  تيظامٗ ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٖبض الخمُض ٞخخي ج  ظاػان ْ الؼ٢اٍػ
 ْ مهغ 

ٓصًت  الؿٗ

ٓالخت ٖبضاإلاِضي ض ألاَلُت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي مدمض ن ٓاعي ماًضي  ألاعصن ظامٗت ؤٍع ٓهتيظامٗت ٞغاول  ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي َ  ٞغوؿا ٧

ٓمدمض   اإلاٛغب ظامٗت الخؿً الشاوي ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي الخؿحن باٖضي الٗغا١ ظامٗت مِؿان ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٖلي الب

 الٗغا١  ظامٗت بٛضاص ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي َاقم خؿً الٗغا١ ظامٗت بابل ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي خؿحن عبُ٘

 الٗغا١ ظامٗت بابل ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ٧امل ال٣ُم ؤلاماعاث  ظامٗت عجمان م الٗاليؤؾخاط الخٗلُ ًاؽ زًغ البُاحي

     الٗغا١ اإلآنلظامٗت  م الٗاليؤؾخاط الخٗلُ عمًانمضان خ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل( 1الٗضص )  2019 ؤٍٞغ

 ISSN 2661-7927السكم اإلاعُازي الدولي: 

ٓظُت ٓل ٓعاث ٢ؿم ٖلم الىٟـ. ؤبجضًاث ؾ٩ُ  ميك

 



Revue ABC Psychologiques  ٓلٓظُت ت ؤبجضًاث ؾ٩ُ
ّ
 مجل

 ه 

مت التي جسضم : مالخظت ُّ ت حٗجى بالبدٓر ال٣
ّ
ْالباخضالبدض الٗلمياإلاجل ْن طل٪ْحٗخظع ًٖ ٖضم وكغ  الجامٗت،ْ ْالُالب، ، ،  ت جلليها على ؤصحابها .ما ص

ّ
.لآلزاء مظاولُت، واإلاجل



Revue ABC Psychologiques  ٓلٓظُت ت ؤبجضًاث ؾ٩ُ
ّ
 مجل

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 1 2019 ؤٍٞغ

 

اث  كائمت اإلادخٍى

لُت مجا٫ في الىٟؿُت الدبرة  2 ................................................................................................................................ الجؼاثُت اإلاؿْا

 عقا  م٣ضم: الُالبت     ب مدايغ ؤؾخاط عبُٗت لكُغ. ص

 18 ........................................................................................................... (السجٓن ) ال٣ٗابُت اإلااؾؿاث في الىٟؿُت ألامغاى حصدُو

مت خمضي ٓ  َالبت) ٍع   (عاٍص٦خ

٧ٓي -اإلاٗغفي الاججاٍ  31 ................................................................................ الٗملُت ْؤؾالُبّ ألاؾاؾُت مٟاَُمّ: الىٟسخي الٗالط ْٖهغهت الؿل

مت ٞىُاػي . ص. ؤ ٓعاٍ َالبت  .٦ٍغ غاء ٞاَمت مغاص: ص٦خ   .الَؼ

ٓاء بق٩الُت ٓاء الؿ  42 ............................................................................................................... الاظخماُٖت باإلاٗخ٣ضاث ْٖال٢تها ْالالؾ

  (ب مدايغة ؤؾخاطة) عػ٢ُت قُش بً. ص (ب مدايغ ؤؾخاط) ٞااص مدمض ٞٓيُل. ص

ٓم اإلاغضخي الىٟـ ٖلم بحن الٓنل خل٣ت الىٟؿُت الدبرة  55 ................................................................................................ "الجىاثُت ْالٗل

ٓعاٍ َالبت(  ؤ مدايغة ؤؾخاطة) ؾامُت قِىا. ص ٓالخبا٫. ص٦خ  آًت ب

 69 ....................................................................................... يبُِا مٗاًحر ْؤَم الغاقض، ايُغاباثْ  ْاإلاغا٤َ الُٟل ايُغاباث بحن الٟغ١ 

ىت عماف "(ؤ" مدايغة ؤؾخاطة) ًاؾمُىت مىاًٟي   (ؤ مدايغة ؤؾخاطة) نبًر

ت ٓاء مُٗاع الاظخماُٖت الجٖز ٓاء الؿ ٓ  اإلاجغم. )ْالالؾ  79 ............................................................................................................. (طظاؤهم

ان خٓخٓ. ص ("ؤ"مدايغ ؤؾخاط) زالض زُاٍ. ص  ("ب"مدايغ ؤؾخاط) ٍع

ُت م٣اعبت:  الاهٟٗالُت الايُغاباث ٦ُٓت مٗٞغ  100 ........................................................................................................................ ؾل

  ( ب مدايغة ؤؾخاطة) ؤؾماء عجابي. ص

 114 ....................................................................................................... ْاإلاغيُت الىٟؿُت لاليُغاباث الدصدُو في الىٓغ بٖاصة هدٓ

ْسخي ٓعاٍ، َالب: ٖبضالِاصي ُٖض  2ؾ٠ُُ ظامٗت ا٢ضمخٗ ؤؾخاط ص٦خ

ٓاء ٓاء الؿ  130 ............................................................................................. جدضًضَما في ألاؾاؾُت ْاإلاٗاًحر اإلاغضخي الىٟـ ٖلم في ْالالؾ

ٓعاٍ َالبت بت. ص  َُْبت ل٨دل. ص٦خ ٓػٍع  ؾىاء ب

Le bilan psychologique de l’enfant: pratique et déontologie ........................................................................ 141 
D. SNANI Abdelnacer (HDR)  

La pratique psychologique et les Aléas de la formation universitaire .................................................................. 148 
Mme Abassi Maa (Maitre de conférences)  



لُت الجؼاثُت ْ  م٣ضم عقا    الدبرة الىٟؿُت في مجا٫ اإلاؿْا  لكُغ عبُٗت 

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 2 2019 ؤٍٞغ

 

 اإلاظاولُت الجصائُت مجاٌالخبرة الىفظُت في 

Le statut de l'expertise psychologique dans le domaine de la responsabilité pénale 

 الؿالبت: ملدم  زشا     ؤطخاذ مداغس ب د. لشؿس زبُعت

ٓن زام       ٖلم الىٟـ الاظخماعي  ٢اه

ٓوٗامتظامٗت الجُالل       ٖىابت  -ظامٗت باجي مسخاع  زمِـ ملُاهت -ي ب

lachtarkarima@gmail.com      mayadarine7@gmail.com 

06.59.99.97.85       05.53.54.37.07 

ْال٣ٗاب جغمي بلى ملخظ:  مت  بّن الاججاَاث الخضًشت في ٖلم الجٍغ

ٓبت في بٌٗ الجغاثم زانت بطا ما  ٝ جس٠ُٟ ال٣ٗ ألازظ بْٓغ

ٓاٞغ لضٔ ال٣اضخي ما ًشبذ ؤن اإلاته م ٌٗاوي مً يٍٛٓ هٟؿُت ج

ْبهما ًس٠ٟ مً م٣ضاع  خاصة، ألامغ الظي ال ًبرع ٞٗلّ الجغمي 

ال ًخإحى طل٪ لل٣اضخي بال مً  ٢ُِٓٗا ٖلُّ،  ٓبت اإلادخمل ج ال٣ٗ

زال٫ بزًإ الصدو اإلايؿٓب بلُّ جل٪ ألاٞٗا٫ اإلاجغمت بلى 

 زبرة هٟؿُت ناصعة ًٖ زبحر مسخو. 

ٕٓ مً زال٫ َغح  ْٖلى يٓء ما ج٣ضم ط٦ٍغ ًم٨ً مٗالجت اإلآي

ْما هي ؤَم ه٣اٍ  ٓص بالدبرة الىٟؿُت؟  الدؿائالث الخالُت: ما اإلا٣ه

لُت  ٓص باإلاؿْا ْما اإلا٣ه ْبحن الدبرة ال٣ٗلُت؟  الازخالٝ بُنها 

ْع٢ت الدبرة الىٟؿُت في جد٤ُ٣  الجؼاثُت؟ ما مضٔ مهضا٢ُت 

َْل  لُت الجؼاثُت للمتهم؟  مدا٦مت ٖاصلت في بَاع جدمُل اإلاؿْا

ْاؾ٘ الؿلُت في بزًإ اإلاتهم للدبرة الىٟؿُت؟ل  ل٣اضخي 

لُت ولماث مفخاخُت : الدبرة الىٟؿُت، آلاصاب الٗامت، اإلاؿْا

 الجىاثُت، اإلاٍغٌ، اإلاتهم

Résumé : les tendances récentes en matière de 

criminologie et de sanctions visent à introduire les 

conditions de la commutation de peine pour certains 

crimes, en particulier si le juge dispose des preuves 

que l'accusé a subi de fortes pressions psychologiques, 

qui ne justifient pas son infraction pénale mais 

réduisent le montant de la peine qui peut lui être 

infligé. Au juge uniquement de soumettre le prévenu à 

de telles infractions pénales à l’expertise psychique 

d'un expert compétent. 

À la lumière de ce qui précède, le sujet peut être 

abordé en posant les questions suivantes : Qu'est-ce 

que l’expertise psychique ? Quelles sont les 

principales différences entre expertise psychique et 

expertise psychologique ? Qu'est-ce que la 

responsabilité pénale ? Quelle est la crédibilité du 

document d’expertise psychique dans la réalisation 

d’un procès équitable dans le cadre de la mise en 

accusation de la responsabilité pénale de l’accusé ? Le 

juge a-t-il le pouvoir de soumettre l'accusé à une 

expertise psychique  ?  

Mots-clés : expertise psychique, morale générale, 

responsabilité pénale, patient, accusé 
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 ملّدمت

ٓاٖض الىٓام الٗام ْآلاصاب الٗامت التي حك٩ل  في مجملِا اإلاُٗاع ألامشل     ٧ٓاث ألاٞغاص صازل اإلاجخمٗاث ل٣ جسً٘ ؾل

ٝ الاظخماُٖت،  ْمازغاث زاعظُت ) الْٓغ ٓامل  ٧ٓاث ألاٞغاص ٢ض جخإزغ بٗ ْ الؿل٥ٓ ٚحر الؿٓي. ٞؿل للؿل٥ٓ الؿٓي ؤ

ْؤزٔغ صازل ٓامل هٟؿُت، ٣ٖلُت، صخُت(، َظٍ الا٢خهاصًت، الؿُاؾُت،...(،  ُت مخٗل٣ت بالصدو في خض طاجّ ) ٖ

ٓاٖض الىٓام الٗام ْآلاصاب  ٍٓت مسالٟت ل٣ ٧ٓاث ٚحر ؾ اجّ في ؤخُان ٦شحرة ؾل ٓامل الضازلُت ٢ض ججٗل مً جهٞغ الٗ

ْمً زم جدمُل ٓن ٞٗال مجغما ًجٗل الصدو مدال للمخابٗت الجؼاثُت  ٓن في هٓغ ال٣اه ْالتي ٢ض ج٩ لُت الٗامت  ّ للمؿْا

ٓاٞغث ؤع٧اجها -الجؼاثُت  . -بطا ما ج مت بلى ؤزٔغ ٢ُٓ٘ ال٣ٗاب ٖلُّ، الظي ًسخل٠ في قضجّ مً ظٍغ  مً زال٫ ج

ٓبت في بٌٗ الجغاثم     ٝ جس٠ُٟ ال٣ٗ ْال٣ٗاب جغمي بلى ألازظ بْٓغ مت  ٚحر ؤن الاججاَاث الخضًشت في ٖلم الجٍغ

ٓاٞغ لضٔ ال٣اضخي ما ًشبذ ؤن اإلات هم ٌٗاوي مً يٍٛٓ هٟؿُت خاصة، ألامغ الظي ال ًبرع ٞٗلّ الجغمي زانت بطا ما ج

ال ًخإحى طل٪ لل٣اضخي بال مً زال٫ بزًإ الصدو  ٢ُِٓٗا ٖلُّ،  ٓبت اإلادخمل ج ْبهما ًس٠ٟ مً م٣ضاع ال٣ٗ

 اإلايؿٓب بلُّ جل٪ ألاٞٗا٫ اإلاجغمت بلى زبرة هٟؿُت ناصعة ًٖ زبحر مسخو. 

ٕٓ مً زال٫ َغح الدؿائالث الخالُت: ْٖلى يٓء ما ج٣ضم ط٦ٍغ ًم٨ً مٗ    ما اإلالطىد بالخبرة الىفظُت؟ الجت اإلآي

وما هي ؤَم هلاؽ الاخخالف بُنها وبحن الخبرة العللُت؟ وما اإلالطىد باإلاظاولُت الجصائُت؟ما مدي مطداكُت وزكت 

ل لللاض ي واطع الخبرة الىفظُت في جدلُم مداهمت عادلت في بؾاز جدمُل اإلاظاولُت الجصائُت للمتهم؟ َو

 الظلؿت في بخػاع اإلاتهم للخبرة الىفظُت؟

 ؾٝٓ هدا٫ْ ؤلاظابت ًٖ جل٪ الدؿائالث مً زال٫ الدُت الخالُت:

ٓع ألا٫ْ: ماَُت اإلاغى الىٟسخي     اإلاد

غ الدبرة الىٟؿُت    ٓع الشاوي: ج٣ٍغ  اإلاد

لُت الجىاثُت    ٓع الشالض: ؤزغ اإلاغى الىٟسخي ٖلى اإلاؿْا  اإلاد

ٓع ال    ت لل٣اضخي في ألازظ بالدبرة الىٟؿُتاإلاد  غاب٘: الؿلُت الخ٣ضًٍغ

: ماَُت اإلاسع الىفس ي  اإلادىز ألاٌو

ف اإلاسع الىفس ي عىد علماء الىفع -ؤوال  حعٍس

ه: 
ّ
اجّ، بلى خض عسف ؤه ْجهٞغ  ّ٦ٓ ، ؤْ خ٨مّ ٖلى ألاقُاء، ؤْ ؾل "خالت هٟؿُت جهِب ج٨ٟحر ؤلاوؿان ؤْ مكاٍٖغ

اًت َظا ؤلا ٓلّ" )مضزل بلى حؿخضعي الخضزل لٖغ ً مً خ ْ مهلخت آلازٍغ ْمٗالجخّ في ؾبُل مهلخخّ الدانت ؤ وؿان 

 (..(htm-http://www.6abid.com/a.892–الُب الىٟسخي 

٦ْغاَُتوعسف بإهه ٓع بما ًدىاؾب م٘ مغخلت الىمٓ،  ْٖضم الخُ ٓا٤ٞ م٘ اإلاجخم٘،  الىٟـ  :"خالت مً ٖضم الخ

٫ٓ بلى اإلآث")حٍٗغ٠ اإلاغى الىٟسخي  بت في الٓن ٓص ٚع ْالغ٧ ْالعجؼ ًٖ ؤلاهجاػ   ً ْآلازٍغ

(http://forum.z4ar.com/f55/t80388.html.) 

ف آخس بإهه:" ُٟي في الصدهُت، ًغظ٘ ؤؾاؾا بلى الدبراث اإلااإلاتفي حعٍس ْ ايُغاب ْْ ، ؤْ الهضماث الاهٟٗالُت، ؤ

ٓان مً الدبراث اإلااإلات التي حٗغى لِا في اإلااضخي  ايُغاباث الٟغص م٘ البِئت الاظخماُٖت التي ًخٟاٖل مِٗا بإل

ا في اإلاؿخ٣بل" )٦ما٫ ابغاَُم مغسخي،  ْؤزَغ ٟاث الصخت الىٟؿُت في الاؾالم، م 1998ْالخايغ   (. 39، حٍٗغ

http://www.6abid.com/a-892.htm
http://forum.z4ar.com/f55/t80388.html
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ٓ هما عسف ؤهه  ٦ْٟاًخّ ؤلاهخاظُت، :"ايُغاب في الؿل ٍْجغح صخخّ الىٟؿُت  ٥ ًِٓغ لضٔ الصدو ُٞاطًّ، 

ْبحن اإلادُِ  ْمً ٚحر ؤن ًجٗل الهلت بِىّ  ْٞاثضجّ في اإلادُِ الظي ٌِٗل ُّٞ مً ٚحر ؤن ًجٗلّ ٖاظؼا ًٖ ؤلاهخاط، 

اعي، الصخت الىٟؿُت، م  ٓبت" )وُٗم الٞغ ٓلّ مُٗ  (.267خ

ف هىزدٍ َى ؤن: ٖٓت مً الا وآخس حعٍس ٓعي اإلا٨دؿب مً الاؾخٗضاصاث "مجم هٟٗاالث اإلاغ٦بت مً الجاهب الالقٗ

ْ مىٟغة، ال حؿدؿُِٛا الظاث الخؿُت ٞخ٨بتها  ٓاَغ اهٟٗالُت مُٗىت ماإلات ؤ ْز اث  الىٟؿُت لئلوؿان جًم ٧ل منها ط٦ٍغ

ؼ ال٣ٓصخي،  ٓع خُض جيكِ في صٞ٘ ؤلاوؿان بلى مؿال٪ قتى مً الؿل٥ٓ الكاط" )ٖبض الٍٗؼ ، ؤؾـ 1952في الالقٗ

 (.114الصخت الىٟؿُت، م 

ْحؿبب  ْمً زال٫ ٧ل ما ج٣ضم ًم٨ىىا حٍٗغ٠ اإلاغى الىٟسخي بإهّ خالت ٚحر َبُُٗت جيخاب ؤلاوؿان ٞخازغ ٖلى ٣ٖلّ 

 ْ ٓاَّٟ، ٞخٗضم ؤَلُخّ ٧لُت ؤ ْٖ ْازخالَا في مكاٍٖغ  اجّ،  ْجهٞغ  ّ٦ٓ ْطا في ؾل ْ قظ ْبصعا٦ّ، ؤ لّ ايُغابا في ج٨ٟحٍر 

 جى٣هِا". 

 الكت اإلاسع الىفس ي باإلاسع العلليع -زاهُا

ْاإلاغى ال٣ٗلي بلى صعظت ؤجهم     ْبل ختى زهٓنِم في بٌٗ ألاخُان ما بحن اإلاغى الىٟسخي  ٓم الىاؽ  ال ًٟغ١ ٖم

ٓا بإجهم مغضخى  اعة الُبِب الىٟسخي زكُت ؤن ًٓنٟ ٓن ًٖ ٍػ ٓها، ُٞمخىٗ ن ؤن اإلاغى الىٟسخي ما َٓ بال ظى ًْغ

ٓن، ٚحر ؤن الخ٣ُ٣ت لِؿذ ٓن اإلاغى ال٣ٗلي )الظَان( ًسخل٠ ًٖ اإلاغى الىٟسخي )الٗهاب(  بالجى ٦ظل٪، ٧

ٓ آلاحي: ١ ٦ما ؤن ؤٖغاى ٧ل منهما جسخل٠ ًٖ آلازغ، ْؾىٓضح طل٪ ٖلى الىد ٖٓت مً الْٟغ  بمجم

 الفسق بحن اإلاسع الىفس ي واإلاسع العللي -زالثا

 ًسخل٠ اإلاغى الىٟسخي ًٖ اإلاغى ال٣ٗلي مً زال٫ ما ًلي:

ٓئها، بِىما اإلاغى اإلاغى الىٟ -1 ٓعازت في وك ْع لل ال ص ٓجت،  باث اإلا٨ب ْالٚغ اث،  ٓامل هٟؿُت ٧الجٖز سخي ًيكإ مً ٖ

ٓئها. ْع مخٟاْث في وك ٓعازت ص ْلل ُُٟت في الجِاػ الٗهبي،  ْْ ْ ٍٓت ؤ  ال٣ٗلي ًيكإ ًٖ بزخالالث ًٖ

ْ في  ٣ًخهغ ؤزغ اإلاغى الىٟسخي ٖلى ايُغاب ظؼجي في بٌٗ ٖىانغ شدهُت اإلاٍغٌ، ؤما ؤزغ  -2 اإلاغى ال٣ٗلي ُٞبض

ْ مٗٓم ٖىانغ شدهُت اإلاٍغٌ.  ايُغاب ظمُ٘ ؤ

ٓا٫، بِىما اإلاٍغٌ  -3 ٓانلت ٖملّ ٧اإلاٗخاص في ؤٚلب ألاخ ٢ْاصعا ٖلى م اإلاهاب بمغى هٟسخي ًب٣ى مخهال بمجخمّٗ، 

َِْٗل في ٖالم زام بّ، ُٞما ٖضا ٞتراث ؤلاٞا٢ت في ألامغاى ال٣ٗلُت  التي جخسللِا ال٣ٗلي جى٣ُ٘ نلخّ بمجخمّٗ، 

 َظٍ الٟتراث.

ْبن ٧ان ٠ًًٗ لضًّ ؤلاصعا٥ ْؤلاعاصة، ٦ما ؤهّ ال ٣ًٟض الاؾدبهاع بط  -4 اإلاٍغٌ الىٟسخي ال ٣ًٟض ؤلاصعا٥ ْؤلاعاصة، 

ال ٌٗٝغ  ٓن ٞا٢ض الاؾدبهاع  ًضع٥ بإهّ مٍغٌ، في خحن ٣ًٟض اإلاٍغٌ ال٣ٗلي ؤلاصعا٥ ْؤلاعاصة ؤْ ؤخضَما، ٦ما ٩ً

ٓالّ قِئا ًٖ مغيّ، ٦ما ؤ ْط ؤخ ٍْجِل قظ خ٣اصٍ بإهّ لِـ مٍغًا، ِٞٓ ال ٌكٗغ بمغيّ،  ٌ الٗالط اٖل هّ ًٞغ

. ٓاٍع  ْؤَ
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ألامغاى الىٟؿُت جدخاط بلى ؤزهاجي هٟسخي لٗالظِا، ُٞٗالجِا اإلادلل الىٟسخي بٗالط هٟسخي م٘ الخدلُل الىٟسخي  -5

غاى ال٣ٗلُت ٞخدخاط بلى َبِب ؤمغاى لصدهُت اإلاٍغٌ، م٘ ٖالط ماصي مؿاٖض ٧ال٣ٗا٢حر اإلاِضثت ؤخُاها، ؤما ألام

ْحٗالج بٗالط ماصي ٧الهضماث م٘ ٖالط هٟسخي مؿاٖض ؤخُاها.)ؤ٦غم وكإث ابغاَُم،  ، ٖلم الىٟـ ٣ٖ1998لُت، 

 (.92، 91الجىاجي، م 

 ؤعساع اإلاسع الىفس ي والعللي -زابعا

 ًدؿم اإلاغى الىٟسخي بٗضة ؤٖغاى ؤَمِا:ؤعساع اإلاسع الىفس ي:  -1

ٓص نغاٖاث - ْجهضٕ في الٗال٢اث الصدهُت، ٞٗاصة ما ًدؿم ؾل٥ٓ الٗهابُحن بالخٗاؾت، ْؾُُغة  ْظ صازلُت، 

ٓا٠٢ الٗمل. ْم ٠٢ٓ الاظخماُٖت  ْٖضم الٟاٖلُت في اإلا  مكاٖغ الظهب، 

ت، ٞاإلاٍغٌ الىٟسخي حؿُُغ ٖلُّ  - ، الا٦خئاب، الٓؾاْؽ، ألاٞٗا٫ ال٣ٍِغ ٓع ؤٖغاى مسخلٟت منها: ال٣ل٤، الدٝٓ ِْ

ٖٓاث  ؤخُاها بٌٗ الايُغاباث اإلادضصة ٧الدٝٓ الظي ال مبرع لّ مً ؤلانابت باألمغاى الجؿمُت، ؤْ بٌٗ اإلآي

.  التي ال جشحر بُبُٗتها الدٝٓ

ٓن بك٩ل ٖام ؤشدام حؿِل بزاعتهم، ألجهم جخمل٨ِم ؤخاؾِـ  - ت، ٞالٗهابُ ْالخؿاؾُت اإلاَٟغ ٓلت الاؾدشاعة،  ؾِ

ٓع بالى٣و. ْالكٗ  ال٨أبت 

ْالُٗام.ايُغاباث في ال - ٓم   ى

ْججىب ألاؾباب التي جاصي بلى الايُغاب. - ب،   ًبجي الٗهابي ٖاصة زُت ج٨ُّٟ م٘ الخُاة ٖلى ؤؾاؽ الِْغ

ْالخ٣ُض.) ؤخمض ٩ٖاقت،  - م مً بخؿاؾّ الٓاَغ بالعجؼ  ْٖملّ، بالٚغ ٓانلت وكاَّ  ، 2003الٗهابي ٌؿخُُ٘ م

 (.115الُب الىٟسخي اإلاٗانغ، م 

غاى ؤَمِا: ؤعساع اإلاسع العللي: -2  ًسخو اإلاغى ال٣ٗلي بجملت مً ألٖا

 اإلاغى ال٣ٗلي ٖباعة ًٖ ايُغاباث هٟؿُت قضًضة جهِب الصدهُت. -

ْٚحر ؾٓي. - ْ مُٗال  ٓبا ؤ ْ مُٗ ٓا٢٘ يُٟٗا ؤ  اإلاٍغٌ ال٣ٗلي ًهبذ اجهالّ بال

ا. - ْ مىدٞغ  ج٨ٟحر اإلاٍغٌ ال٣ٗلي ًهحر مهابا ؤ

٦ْإهّ ٌِٗل في ٖالم  - ٢ْاو٘ بما ًِٓغ اإلاٍغٌ ال٣ٗلي  ْاهّ ٚاع١ ُّٞ  ٍْبضْ ؤن ٖاإلاّ مً وسجّ ْنىّٗ،  ًسهّ، 

اعي، الصخت الىٟؿُت، م   (.242ًىُٓي ٖلُّ )وُٗم الٞغ

س الخبرة الىفظُت  اإلادىز الثاوي: جلٍس

ف الخبرة  -ؤوال  حعٍس

 ٓ ٞغ لضٔ ال٣ًاة، حٗخبر الدبرة اؾدكاعة ٞىُت ًلجإ بليها ال٣ًاة لخ٣ضًغ مؿإلت ٞىُت ج٣خطخي صعاًت ٖلمُت ٖاصة ال جخ

ْا٢ٗت طاث ؤَمُت في الضٖٔٓ الجىاثُت" )ظىضي ٖبض  ل في قإن  ذ بإجها:"ببضاء عؤي ٞجي مً شدو ٞجي مَا ْٖٞغ

ٖٓت الجىاثُت، م 2008اإلاال٪،   (.225، اإلآؾ

ٓن ب ٓم ما٫ الٟىُت التي ٌؿخٗحن بها ال٣ًاة بمىاؾبت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي الظي ٣ً ّ ْحٗخبر الدبرة الىٟؿُت مً بحن ألٖا

٢ٓٝٓ ٖلى  مخّ لل ٢ْذ ب٢ضامّ ٖلى اعج٩اب ظٍغ ت الخالت الىٟؿُت للٟاٖل  في بٌٗ ال٣ًاًا الجىاثُت التي ج٣خطخي مٗٞغ

َْظا ما هو ٖلُّ اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة:  لُخّ الجؼاثُت،  ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت  09ال٣ٟغة  68مضٔ مؿْا مً ٢اه

ٓػ ل٣اضخي الخد٤ُ٣ ؤن ًإمغ بةظغاء الٟدو ال ٍْج ُبي ٦ما لّ ؤن بِٗض ٖلى َبِب بةظغاء ٞدو هٟؿاوي ؤْ ًإمغ "
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ْ مدامُّ ٞلِـ ل٣اضخي الخد٤ُ٣ ؤن  ْبطا ٧اهذ جل٪ الٟدٓم الُبُت ٢ض َلبها اإلاتهم ؤ باجساط ؤي بظغاء ًغاٍ مُٟضا. 

ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي(. ًِا بال ب٣غاع مؿبب" )٢اه  ًٞغ

ٓع ؤن الدبرة الىٟؿُ ْ مدامُّ ٞةهّ ال ٍْخطح مً الىو اإلاظ٧ ت باليؿبت لل٣اضخي، بال ؤهّ بطا َالب بها اإلاتهم ؤ ٓاٍػ ت ظ

ت  ٘ ألامغ ؤمام ٚٞغ ْؤن ؾ٨ذ ًٖ ؤلاظابت ٖلى الُلب، ظاػ للمٗجي ٞع ْبطا خهل  ٌ َلبّ،  ٓػ ل٣اضخي الخد٤ُ٣ ٞع ًج

ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت:"...ًم٨ً الُٝغ اإلاٗجي بزُاع  143الاتهام ٖمال بإخ٩ام اإلااصة  ت الاتهام مباقغة  مً ٢اه ٚٞغ

ْلِظٍ ألازحرة ؤظل زالزحن )10زال٫ ٖكغة ) ٓن 30( ؤًام،  ٩ٍْ ا.  ش بزُاَع ٓما للٟهل في الُلب، حؿغي مً جاٍع ً )

ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي(. ا ٚحر ٢ابل ألي ًَٗ" )٢اه  ٢غاَع

ٓاص الدبرة اإلاىهٓم ٖليها بباب ٢اضخي الخد٤ُ٣ مً  ٓ ؤن م ٍّٓ بّ َ  68بما في طل٪ اإلااصة  156بلى  143ْما ًجب الخى

َْظا ما ؤقاعث بلُّ اإلااصة  ٓعة آهٟا جُب٤ ٖلى ظمُ٘ الجِاث ال٣ًاثُت  ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت التي  219اإلاظ٧ مً ٢اه

ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي(.  ْعصث في باب ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت في ظِاث الخ٨م. )٢اه

  حعُحن الخبحر الىفس ي -زاهُا

ْاإلاسجلحن بجض٫ْ الدبراء الىٟؿاهُحن ًسخاع ا ْػاعة الٗض٫،  لدبحر الىٟؿاوي مً بحن ٢اثمت الدبراء اإلاٗخمضًً مً َٝغ 

ٓهُت بمىاؾبت اٖخماصَم ٦سبراء أل٫ْ مغة ٖلى  ْا الُمحن ال٣اه ٓن ٢ض ؤص ٓه ْالظًً ٩ً اإلاٗض مً َٝغ اإلاجالـ ال٣ًاثُت، 

ٓم بإصاء  ْؤن ابضي عؤَي ب٩ل هؼاَت الك٩ل الخالي:" ا٢ؿم باهلل الُٗٓم بإن ؤ٢ ْب٩ل بزالم  ْظّ  مِمتي ٦سبحر ٖلى زحر 

ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت(، ٦ما ًم٨ً الاؾخٗاهت بسبراء هٟؿاهُحن زاعط الجض٫ْ بكٍغ  145ْاؾخ٣ال٫" )اإلااصة  مً ٢اه

َْظا ما ههذ ٖلُّ ال٣ٟغاث ٕ في ؤٖمالِم  ٓهُت مً َٝغ ال٣اضخي اإلاىخضب ٢بل الكْغ الشالر  جإصًتهم للُمحن ال٣اه

ٍْاصي الدبحر الظي ًسخاع مً زاعط الجض٫ْ ٢بل مباقغة  145ألازحرة مً هو اإلااصة  ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت:"... مً ٢اه

ْ ال٣اضخي اإلاٗحن مً الجِت ال٣ًاثُت.  مِمخّ الُمحن الؿاب٤ بُاجها ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣ ؤ

ْال٩اجب. ْالدبحر  ٢ٓ٘ ٖلى مدًغ ؤصاء الُمحن مً ال٣اضخي اإلاسخو  ٍْ 

٤ ال٨خاب  ٍْٞغ ا بالخدضًض ؤصاء الُمحن بال٨خابت  ٓػ في خالت ٢ُام ماو٘ مً خل٠ الُمحن ألؾباب ًخٗحن ط٦َغ ٍْج

 اإلاخًمً طل٪ بمل٠ الخد٤ُ٣".

ٓم الخىُٟظي ع٢م  ٍ اإلاىهٓم ٖليها باإلاغؾ ٓٞغ ٖلى ألا٢ل الكْغ  – 95َْكتٍر في الدبحر الىٟسخي ٦ٛحٍر مً الدبراء ج

ٍ الدسجُل 310 ْهي:  اإلادضص لكْغ ْْاظباتهم،  ٢ِٓم  ٦ُُْٟاجّ ٦ما ًدضص خ٣  في ٢اثمت الدبراء ال٣ًاثُحن 

ت. - ما٫ الدبرة مخمخٗا بالجيؿُت الجؼاثٍغ ٓن اإلاترشح أٖل  ؤن ٩ً

ًٍٓ منهي. - ْ ج٩ ٓن لّ قِاصة ظامُٗت ؤ  ؤن ج٩

 الخإَُل. -

ٓم الخىُٟظي ع٢م  - ت.)اإلاغؾ ْالخجاٍع ْالخإصًبُت  ٓبغ  10اإلااعر في  310-95ُٚاب الجؼاءاث الجىاثُت  ضة  1995ؤ٦خ الجٍغ

 (.1995لؿىت  60الغؾمُت ع٢م 

ً مً طْي الازخهام إلجمام مِمخّ ٖلى ؤن ٣ًضم َلبا بظل٪ بلى  ٍْم٨ً للدبحر الىٟسخي الاؾخٗاهت بسبراء آزٍغ َظا 

ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت(. 149ال٣اضخي اإلاٗحن )اإلااصة   مً ٢اه

س الخبرة -زالثا  بعداد جلٍس

ٓبت ًىجؼ الدبحر  ت خؿب اإلاِام اإلاُل ٍع ما٫ التي ٢ام بها ْؤلاظاباث الًْغ غا مٟهال ٌكغح ُّٞ ظمُ٘ ألٖا الىٟسخي ج٣ٍغ

غ زبرجّ لضٔ الجِت التي ُٖيخّ ْفي ألاظل  ٓصٕ ج٣ٍغ ال مدامُّ، زم ً ٓع ال٣اضخي اإلاٗحن  َْؿخم٘ للمتهم بٛحر خً مىّ، 

ٓاص  ٓن ؤلاظغاءاث ال ٣ٞ153غة ؤزحرة،  151اإلادضص )اإلا  جؼاثُت(.مً ٢اه
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ٓػٖت خؿب ألاظؼاء الشالزت  ٖٓت مً البُاهاث م ٍْظ٦غ ُّٞ الدبحر مجم ْ بالغ٢ً،  غ في ق٩ل م٨خٓب بالُض ؤ ٍْدغع الخ٣ٍغ

 الخالُت:

: ،  -ًدك٩ل مً البُاهاث الخالُت الجصء ألاٌو ٍغ ش جدٍغ ْل٣ب الدبحر اإلادغع لّ، مغظُٗاث الخ٨م  -جاٍع نٟت اؾم 

ٍٓت الصدو اإلاٗجي بالدبرة. ال٣ًاجي اإلاىخضب مً زاللّ لل٣ُام  بإٖما٫ الدبرة، ط٦غ اإلاِام اإلاؿىضة بلُّ، ْؤلاقاعة بلى َ

الدبحر بالخٟهُل ظمُ٘ الٟدٓم ْالازخباعاث الٟىُت التي ؤظغاَا ٖلى اإلاٗجي بالدبرة  ًضْن ُّٞالجصء الثاوي: 

ْمً باب ؤلاياٞت الٗلمُت ٞةن الدبحر الىٟؿاوي في َظٍ اإلاغخلت ًدب٘ ٖ َْٗخمض بٌٗ الازخباعاث  الىٟؿُت،  ضة بظغاءاث 

ٓ آلاحي: ا ٖلى الىد  هظ٦َغ

 بحساءاث اللُاض الىفس ي ذاث الطلت بالظُاق الشسعي

ٓم ٖلى الدبرة التي  ْع الا٧لُي٩ُي، الظي ٣ً ْاعص الض ْع الظي ٌؿمُّ َا ْاع الغثِؿُت للدبحر الىٟسخي طل٪ الض مً ألاص

ْع في ًخمخ٘ بها ٖلماء الىٟـ مً الٗمل م٘ اإلاغضخى )الٗ ْٖاصة ما ًخمشل َظا الض ٕٓ ما،  مالء( في ْؾِ ٖالجي مً ه

ْط  ٓاهب ٦شحرة مً  الكظ َْٓ ما ًمىذ ٖالم الىٟـ زبرة في ظ مؿاٖضة ألاشدام اإلاهابحن بمغى ؤْ ايُغاب، 

ٓن.  بياٞت بلى مِاعاث اإلاىا٢كت التي ٢ض ال ًمخل٨ِا اإلادام

ْٖىض ج٣ُُم الٗمُل ٌؿخسضم اإلاسخو ا ٓما باؾم بظغاءاث ال٣ُاؽ الىٟسخي في ؾُا٢اث ٦شحرة  لىٟسخي ما ٌٗٝغ ٖم

ْجسهها "الازخباعاث الىٟؿُت" )صًُٟض ٧اهتر،   (.57، م56، م2014ْؤ٦ثر ص٢ت 

ٓهُت، بط جخًمً  ج٣ُُما ألق٩ا٫ ٦شحرة  ٓن طاث هٟ٘ لئلظغاءاث ال٣اه ٓظض ؤٖضاص ٦شحرة مً الازخباعاث ًم٨ً ؤن ج٩ ً

ٍْم ُت،  ْال٣ضعاث اإلاٗٞغ ٖٓت مً الصدهُت لل٣ضعة ال٣ٗلُت  ٓاهب مخى ٓاء ٧اهذ –٨ً ؤن حكمل ؤًًا ٢ُاؾاث لج ؾ

ٓجغ. ْ ؾبل الخإ٢لم م٘ الخ ْ الاهبؿاٍ الىٟسخي ؤ ً ؤ  ؤهماٍ الخٟاٖل م٘ آلازٍغ

ٍض ًٖ ال٣ٗل  ٓلِا بلى ؤ٩ٞاع  ْٞغ ٓص ؤن ٌؿخسضم الٗضًض مً َظٍ ؤلاظغاءاث ما ٌٗٝغ باألؾالُب الاؾ٣اَُت التي حٗ

ٓع ٚام ٓن مً ن ْجخ٩ ْعي  ٖٓت الال قار ، الظي ُّٞ حٗغى مجم ا ازخباع ب٣٘ الخبر لْغ ْؤقَِغ ا  ًت ٖلى ؤن ًٟؿَغ

ْٖلى اإلاؿخجُب ؤن ًه٠ ما ًغاٍ  ٓجٓ" اإلاجزلُت(،  ٫ٓ َظا ألاؾلٓب بلى لٗبت "بل ت مً لُساث مخىاْغة )جغظ٘ ؤن مُٗاٍع

ٓعة الٛامًت.   في اله

ٓعة ملخبؿت  ُّْٞ حٗغى ٖلى الٗمُل ن  ،ٕٓ ٓعة.٦ْظا ازخباع جِٟم اإلآي ي ٢هت جىاؾب اله  ْاإلاُلٓب ؤن ًْغ

 ؤمثلت عً بحساءاث الخلُُم الىفس ي ذاث الطلت بالظُاق الشسعي

 ج٣ُُم الصدهُت: -

 الازخباعاث الاؾ٣اَُت: -

 .قار  ازخباع ب٣٘ الخبر لْغ

 .ٕٓ  ازخباع جِٟم اإلآي

ُٖٓت: -  الازخباعاث اإلآي

 .ْظّ للصدهُت ٓجا مخٗضص ألا  ازخباع مُىِؿ

 ُت.٢اثمت ج٣ُُم الصده 

Ⅱ- :الخ٨ٟحر ْؤلاصعا٥ 

 .٨ٍْؿلغ لظ٧اء البالٛحن  م٣ُاؽ 

  ب. –بزخباع جدب٘ ألازغ ؤ 

 .ٓظُت ٓل ٓعٍا هبراؾ٩ا الٗهبُت الٟؿُ ٖٓت بزخباعاث ل  مجم
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 ُت زانت  ج٣ُُماث قٖغ

 الخ٨م اإلانهي اإلاىٓم 

  20زُغ الٗى٠ الجيسخي. 

  ٓباجُت  –مغاظٗت  –٢اثمت الؿ٩ُ

 ٫ٓ ج٣ُُم مغج٨بي الجغاثم الجيؿُت ٧ٓ ج  مً ألاخضار. بْغ

   ٪ُش اإلاجغم بةٖخباٍع ماقغ ٖلى الدُغ(. 2002ؾخاج  )جاٍع

 .صلُل ج٣ُُم زُغ الٗى٠ 

 .الخماعى 

 .غاى اإلابلٜ ٖنها  م٣ابلت مىٓمت ًٖ ألٖا

 .بزخباع ٣ٞضان الظا٦غة 

ا ؤدلت في اإلاداهم  بعؼ اإلاخالشماث الىفظُت التي اطخخدمذ باعخباَز

 مخالػمت الُٟل اإلاٗى٠. -

 إلاٗىٟت.مخالػمت اإلاغؤة ا -

ٓلت. - خضاء الجيسخي في الُٟ  مخالػمت الٖا

ٓلت. - خضاء الجيسخي في الُٟ  مخالػمت م٘ الٖا

 مخالػمت الظا٦غة ال٩اطبت. -

٦سخي. - ٍُْل٤ ٖليها الايُغاب اإلاٟخٗل باي بْغ ٦سخي،   مخالػمت باي بْغ

تراب ألابٓي. -  مخالػمت الٚا

 ايُغاب ٢ل٤ ما بٗض الهضمت. -

خهاب. -  مخالػمت نضمت الٚا

 (.73، ٖلم الىٟـ الكغعي، م2014ٍاث اإلاؿخٗاصة. ) صًُٟض ٧اهتر، مخالػمت الظ٦غ  -

٣اث بن الجصء الثالث:     ٍغ بظ٦غ اإلاٞغ ُٖٓت ْخُاصًت، لُىهي ج٣ٍغ ًظ٦غ ُّٞ بض٢ت الىخاثج اإلاخٓنل بليها ب٩ل مٓي

ْْي٘ زخمّ.  ٢ُٓ٘ الصدصخي لّ   ْظضث، م٘ الخ

ٓػ لل٣اضخي اؾخضٖاء الدبحر الىٟسخي ْؾماّٖ خ مالخظت:    َْظا بٗضما ؤن ًدل٠ الُمحن بإن ًج ٫ٓ هخاثج زبرجّ 

٣اجّ )اإلااصة  ْمٞغ ٍغ  ْلّ ؤن ًغاظ٘ ج٣ٍغ ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت(. 155ٌٗغى هخاثج ؤٖمالّ بظمت ْقٝغ   مً ٢اه

 اإلادىز الثالث: ؤزس اإلاسع الىفس ي على اإلاظاولُت الجىائُت

ل    ت ألازغ اإلاغى الىٟسخي ٖلى ج٣ضًغ اإلاؿْا ال مً الخٗغى بصخيء مً ٢بل الخُغ١ إلاٗٞغ ُت الجىاثُت للجاوي البض ؤ

ٓن مُضاها للدبرة  لُت الجىاثُت، زم وؿخٗغى ؤَم الجغاثم التي ًم٨ً ؤن ج٩ ٓص مً اإلاؿْا ؤلاًجاػ لخبُان اإلا٣ه

لُت الجىاثُت  الىٟؿُت، ْفي ألازحر م٩اهت الدبرة الىٟؿُت في ج٣ضًغ اإلاؿْا

 اإلالطىد باإلاظاولُت الجىائُت -ؤوال

    ٓ ْج٣ضًغ ج٣ لُت الجىاثُت ٖلى ؤؾاؽ ؤلاصعا٥ ْالازخُاع، ٞاإلصعا٥ ٌٗجي ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى ِٞم ماَُت ؤٞٗالّ  م اإلاؿْا

ْهي   ، ٓا٢٘ اإلاإلٝٓ ْهخاثج َظا الٟٗل الُبُُٗت ٦ما هي في ال ْا٢ُٗت جخٗل٤ بماصًاث الٟٗل في طاجّ  ْهي ٢ضعة  هخاثجِا، 
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ٓع بما ؤًًا ٢ضعة اظخماُٖت حؿخمض مً الدبرة ؤلاوؿاهُ ْ الكٗ ْالكغ، ؤي ٢ضعة الِٟم ؤ ت الٗامت في الخمُحز بحن الدحر 

ْ قغ.   ًىُٓي ٖلُّ ٞٗلّ مً زحر ؤ

ٓص ِٞم     ْلِـ اإلا٣ه ٓا٢ُٗت،  ْال ٓهّ ٞٗال جترجب ٖلُّ هخاثجّ الٗاصًت  ٓص بطا َٓ ِٞم الٟٗل مً خُض ٧ ٞاإلا٣ه

ٓن الجىاجي، ٞةن ؤلاوؿان ٌؿإ٫ ًٖ ٞٗلّ ختى  ٓن ٌٗا٢ب ٖلُّ، بطا ماَُخّ في هٓغ ال٣اه ْلٓ ٧ان ًجِل ؤن ال٣اه

ٓ زبذ لضٔ  ْل ٓاٞغا ختى  ٓن الخمُحز مخ ْهدُجت لظل٪ ٩ً ْالخ٠ُُ٨ اإلاؿخسلو مىّ  مٟترى،  ٓباث  ٓن ال٣ٗ ٞالٗمل ب٣اه

ٓباث، ِٞظا الٗلم ال ٖال٢ت لّ باإلصعا٥. ٓن ال٣ٗ  الجاوي ٖضم ٖلمّ ب٣اه

ٓظُّ     ْاُٖت ْؤلاصعا٥ ًسخل٠ ًٖ ؤلاعاصة، ٞاإلعاصة هي ج ٓن بعاصة  ْل٨نها ٢ض ج٩ ما٫،  الظًَ بلى جد٤ُ٣ ٖمل مً ألٖا

ال ٣ًضع  ْل٨ىّ ال ًضع٥ مضاَا  ض ؤٞٗالّ التي ًإجيها  ٓن ًٍغ ْاُٖت، ٞاإلاجى ٓن بعاصة ٚحر  ٢ْض ج٩ لُت الجىاثُت(  )جدمل اإلاؿْا

ٓن ٦ظل٪ باليؿبت للمٍغٌ الى ٕٓ مىّ، ْألامغ ٩ً ٓ ممى ْما َ ٓ مباح لّ  ٟسخي متى اوٗضمذ بعاصجّ، ٖلى الخٟغ٢ت بحن ما َ

ٓن خالت اإلاغى الىٟسخي اإلاٗضم لئلعاصة ٢ض ٖانغث  لُت الجؼاثُت ٖلى ؤٞٗالّ بكٍغ ؤن ج٩ بدُض ال ًخدمل اإلاؿْا

َْظا ما هو ٖلُّ اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة  ٓن  مخّ، ٦ما َٓ الكإن في خالت الجى ٓباث:"ال  47ظٍغ ٓن ال٣ٗ مً ٢اه

 ْ ٓن  ٓبت ٖلى مً ٧ان في خالت ظى ٓباث الجؼاثغي(.٣ٖ ٓن ال٣ٗ مت" )٢اه  ٢ذ اعج٩اب الجٍغ

ْن     ٓاٞغث لضًّ ٣ِٞ ص لُت الصدهُت ٌؿخُٟض منها مً ج ٓاو٘ اإلاؿْا ْحٗخبر خالت اإلاغى الىٟسخي اإلاٗضم لئلعاصة مً م

مت.  ٚحٍر مً اإلاؿاَمحن مّٗ في الجٍغ

الٗالط الالػم بلى ٚاًت قٟاثّ، ٦ما ًم٨ً ؤن جإمغ الجِت ال٣ًاثُت بٓيّٗ بماؾؿت اؾدكٟاثُت مخسههت لخل٣ي    

ٓن ٖمال بىو اإلااصة  ٫ٓ بّ في خالت الجى ٓن  ٦47ما َٓ مٗم ٓباث التي حؿمذ بٓي٘ اإلاهاب بالجى ٓن ال٣ٗ مً ٢اه

ٓباث ٖلى ماًلي:" الدجؼ ال٣ًاجي في ماؾؿت  21بماؾؿت اؾدكٟاثُت لؤلمغاى ال٣ٗلُت بدُض جىو اإلااصة  ٓن ٣ٖ ٢اه

 ٓ ْ ٢غاع ٢ًاجي في ماؾؿت مُِإة لِظا الٛغى  اؾدكٟاثُت لؤلمغاى ال٣ٗلُت َ ْ خ٨م ؤ ْي٘ الصدو بىاء ٖلى ؤمغ ؤ

ٓباث الجؼاثغي(.   ٓن ال٣ٗ ْ اٖتراٍ بٗض اعج٩ابها")٢اه مت ؤ ٢ْذ اعج٩ابّ الجٍغ ٓاٍ ال٣ٗلُت ٢اثم   بؿبب زلل في ٢

  ؤَم الجسائم اإلاىحبت لخبرة هفظُت -زاهُا

ٓن م    ٓم الٟٗل اإلاجغم.٢بل اؾخٗغاى ؤَم ٞئاث الجغاثم التي ج٩ ال جٓيُذ مِٟ ٕٓ زبرة هٟؿُت، ًخدخم ٖلُىا ؤ  ٓي

مت-1  مفهىم الجٍس

مت لغت -ؤ    ٓ الخٗضي الجٍس ْالخغم َ ٓ ال٣ُ٘، ظغمّ، ًدغمّ، ظغما، ؤي ٣ًُّٗ.  ْالجغم َ ٓطة مً مهضع ظغم،  : مإز

ٓع،  م ٣ُٞا٫ ٞالن ؤظغم ؤي ؤطهب ) ابً مىٓ ْالجم٘ بظغام، ظْغ  (.445غب، م ، لؿان ال1994ْٗالظهب، 

مت: -ب    ٢ُٓ٘ الجؼاء  اإلافهىم ؤلاحخماعي للجٍس ٓظب ج ِا عاص ٧ل٠ُ بغاْن بإهّ:" اهتها٥ الٗٝغ الؿاثض مما ٌؿخ ٖٞغ

ٓع الدضمت الاظخماُٖت،م2001ٖلى مىته٨ُّ" )ظال٫ الضًً الؿُض عمًان،  مت ْالاهدغاٝ مً مىٓ ْ 184، الجٍغ (، ؤ

ٓن  هي "٧ل اهدغاٝ مً اإلاٗاًحر التي جخه٠ ب٣ضع  ْمٗجى َظا ؤهّ ال ًم٨ً ؤن ج٩ ْال٩لُت".  ُٖٓت  ْالى ت  َاثل مً الجبًر

ٓاٞغث ٞيها ألاع٧ان آلاجُت: مت بال بطا ج  ظٍغ

ْجدترمِا. -    ا الجماٖت   ال٣ُمت التي ج٣ضَع

ْجهبذ ٚحر مِمت لِم. -    ٓص جل٪ ال٣ُمت ج٣ضع  ٓاث٠ جل٪ الجماٖت، ٞال حٗ ْ ز٣افي صازل َاثٟت مً َ  اوٗؼا٫ خًاعي ؤ

جها. -    ن جل٪ ال٣ُمت الجمُٗت، يض الظًً ال ٣ًضْع ْلئ٪ الظًً ٣ًضْع ْالًِٛ مً ظاهب ؤ  اججاٍ ٖضاجي 

مت:  -ط    ْظِت هٓغ ٖلم الىٟـ، هي:" حٗبحر ًٖ َا٢ت اهٟٗالُت لم ججض لِا اإلافهىم الىفس ي للجٍس مت مً  الجٍغ

 جخم٘".مسغظا اظخماُٖا، ٞإصث بلى ؾل٥ٓ ال ًخ٤ٟ ْألاْيإ التي ٌؿمذ بها اإلا
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ت التي لم ججض لِا مسغظا اظخماُٖا     ٍؼ مت هي حٗبحر ًٖ الُا٢ت الٍٛغ ٍض ٞحٔر ؤن: "الجٍغ ؤما عاثض ٖلم الىٟـ ْٞغ

ْا٢٘  ٫ٓ اظخماُٖا" ) ؤ٦غم ٖبض الغػا١ اإلاكِضاوي،  ٓن ٚحر م٣ب ال مما خضا بها بلى البدض ًٖ مسغط ٚالبا ما ٩ً م٣ب

ً الٗغبي،  ْاججاَاتها في الَٓ مت   (.45، م2005الجٍغ

    ١ٓ ت للخٟ ؼة الظاث ؤي الجٖز ض ؤصلغ، ٞةجها" مشل اإلاغى الىٟسخي جإحي هدُجت للهغإ بحن ٍٚغ مت ٖىض ؤلٍٟغ ؤما الجٍغ

ٓع الاظخماعي".  ْبحن الكٗ

ٓهاث الصدهُت الشالر: الِٓ، الظاث     ٍْٔغ ؤل٨ؿىضع ؤن:" الؿل٥ٓ الاظغامي ما َٓ بال هدُجت لاليُغاب في م٩

ْاإلاٗاًحر الؿاثضة في اإلاجخم٘") ظال٫ الضًً الؿُض عمًان، ْالظاث الٗلُا. ف ٓمت ألازال١   2001ي ج٨ُُِٟا م٘ مىٓ

ٓع الدضمت الاظخماُٖت ، م مت ْالاهدغاٝ مً مىٓ  (.182الجٍغ

مت في علم ؤلاحسام -ص    : ٌٗٝغ ٖلم ؤلاظغام في ٢امٓؽ مهُلخاث ٖلى ؤلاظخمإ بإهّ:" صعاؾت الؿل٥ٓ مفهىم الجٍس

 ْ ْؤق٩ا٫ خضْر ألاٞٗا٫ ؤلاظغامُتؤلاظغامي،  ٦ْظا  -ألاهماٍ -التر٦حز ٖلى َبُٗت  ٓػَِٗا الجٛغافي ْؤلاظخماعي،  ْج

ْٚحٍر مً الؿل٥ٓ  ٦ْظا الٗال٢اث بحن ؤلاظغام  ٫ٓ الاظخماُٖت للمجغمحن،  ش ْألان ٓاٍع ْالخ ٣ُت  ْالٟحًز الهٟاث الىٟؿُت 

١ مضاؽ،   (.180، م2003ٚحر الٗاصي" ) ٞاْع

مت في ٖل    إلاهالح ؤٞغاصٍ ألاؾاؾُت ٞالجٍغ م ؤلاظغام هي:" ٧ل ؾل٥ٓ بوؿاوي مٗا٢ب ٖلُّ بٓنّٟ زغ٢ا ل٣ُم اإلاجخم٘ 

ًٍٓ بظغامي" ) ٖبض الغخمً الِٗؿٓي،  ْ ًٖ ج٩ ت ؤ ، مبدض في 1992متى ٧ان َظا الؿل٥ٓ ٧اقٟا ًٖ هٟؿُت مىدٞغ

مت، م  (.25الجٍغ

عت الاطالمُت:  -ٌ    مت في الشَس مت في المفهىم الجٍس ُت ػظغ هللا ٖنها الجٍغ ٓعاث قٖغ ٘ الاؾالمي، هي:" مدٓ دكَغ

ُت( بقاعة بلى  ٢ْض ْنٟذ بإجها)قٖغ ٓع بّ،  ْ جغ٥ ٞٗل مإم ٓعاث هي بما بجُان ٞٗل مىهي ٖىّ، ؤ ْاإلادٓ غ"  ْ حٍٗؼ بدض ؤ

غة مدمض،  ٓ َػ ٓعة مً لضن الكإع الخ٨ُم )ؤب ٓبت في ال٣ّٟ الاؾالمي، م1998ؤجها مدٓ ْال٣ٗ مت   (.20، الجٍغ

ْاظب مٗا٢ب ٖلى جغ٦ّ" )ظابغ ٢ْ    ِا ال٣ِٟاء بإجها:" بجُان ٞٗل مدغم ؤْ مٗا٢ب ٖلى ٞٗلّ، ؤْ جغ٥ ٞٗل  ض ٖٞغ

مت في ٖالم مخٛحر،  ْالجٍغ ٓص، الاهدغاٝ  ٓظ ٓ الخؿً ٖبض اإلا ْ ؤب  (.134، م2004ٖٓى الؿُض 

٢ٓذ     ٓجها اهدغاٝ صهُٓي، ٞةجها في هٟـ ال ٗت بياٞت بلى ٧ ٓم الكَغ ٤ْٞ مِٟ مت  مٗهُت صًيُت ٌٗا٢ب ٖليها في ٞالجٍغ

ً الٗغبي، م2005الضهُا ْآلازغة )ؤ٦غم ٖبض الغػا١ اإلاكِضاوي،  ْاججاَاتها في الَٓ مت  ْا٢٘ الجٍغ  ،38.) 

مت:  -و    ٓوي مدٌ ًىُل٤ الخعٍسف اللاهىوي للجٍس ٓ ٢اه ٓوي منها ما َ ٓع ال٣اه مت مً اإلاىٓ ٟاث قتى للجٍغ زمت حٍٗغ

ٓهُت ٞدؿب ٓجها ْاَغة ٢اه ٓويم مً ٧ ٓ ٢اه ٓوي الك٨لي مً -نها ما َ مت بحن ظاهبها ال٣اه ّٟ للجٍغ ْط في حٍٗغ اظخماعي ًؼا

ا مً  ٟاث ؤجها حؿخمض ٖىانَغ ْل٨ً ًجم٘ بحن ٧اٞت َظٍ الخٍٗغ  ، ٓا٢عي مً هاخُت ؤزٔغ ْبحن ظاهبها الاظخماعي ال هاخُت 

ْلٗلى ؤَمِا الخٍٗغ٠ الخالي:" ؾل٥ٓ بوؿاوي، مٗا٢ب ٖل ٓن الجىاجي  ُّ، بٓنّٟ زغ٢ا ؤْ تهضًضا ل٣ُم ههٓم ال٣اه

ٓن الجىاجي" )ؾلُمان ٖبض  ْْؾُلت َظا الىو ال٣اه ْ إلاا ٌٗخبٍر اإلاكٕغ ٦ظل٪،  ْ إلاهالح ألاٞغاص ألاؾاؾُت، ؤ اإلاجخم٘ ؤ

ٓباث، م 2000اإلاىٗم،  ٓن ال٣ٗ ت الٗامت ل٣اه  (.258، 257، الىٍٓغ
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ت اإلافظسة للظلىن ؤلاحسامي  ؤَم اإلاداخل الىظٍس

مت ت جفظحر الجٍس  الىظٍس

ًٍٓ اإلاجغم. ٓص زلل ًٖٓي في ج٩  ْظ

ْلِـ للبِئت ؤي ؤزغ في بظغامّ. ْْعازُت،  ٓلٓظُت  ٓاملّ بُ ْٖ ٕٓ ٖلى ؤلاظغام،   اإلاجغم مُب

إلاان، صظضا٫. ٓصاعص ب ٓماؽ، ظ ، ج ْغ ٓ ٞحًر ٩ ْػْ، ظاْع ٞالٓ، اهٍغ ٓمبر اصٍ: ل  ْمً ؤَم ْع

 

ُت
ىح

ىل
بُ

 ال

 ْ ٓا٤ٞ الىٟسخي بحن الٟغص  َا بلى ؾٓء الخ  اإلاجخم٘.حْٗؼ

ٓهاث الصدهُت.  الهغإ بحن م٩

ْالٗهابُت.  ال٠ًٗ ال٣ٗلي، ْألامغاى ال٣ٗلُت 

ٓجت(. ٓعٍت) اإلا٨ب ت الالقٗ ٍؼ ْاٞ٘ الٍٛغ  حٗبحرا ًٖ الض

ٓوٜ، عصا٫. ٍض، ؤصلغ، ً اصٍ: ْٞغ  ْمً ؤَم ْع

ُت
ظ

ىف
 ال

ْالخ٩اٞل الاظخماعي.  ُٚاب الخًامً 

ْاإلاك٨الث الاظخماُٖت.  ال٣ٟغ 

ْالٓؾاثل في جد٣ُ٣ِا.الخىا٢ٌ بحن ألاَضا  ٝ 

مي
هى

ألا
 

ُت
اع

خم
الاح

 

ت )اإلاضن(. ْالخًاعب الؿاثض في اإلاجخمٗاث الخًٍغ  الخىإػ 

ْال٨شاٞت الؿ٩اهُت ال٨بحرة. ْالخ٣ٗض الاظخماعي  ٪  الخدًغ 
٨ٟ

الخ

عي
ما

ظخ
الا

 

اع الٗام للخىُٓم الاظخماعي. ً صازل ؤلَا ْجباص٫ الٗال٢اث م٘ آلازٍغ  جيكإ باإلاسالُت 

٣ٞ ْ  ضان الخىُٓم الاظخماعي.ؾٓء ؤ

مت. ْؤؾباب لِا اعجباٍ بالجٍغ ٓامل  ٍ  لٗضة ٖ
ال

زخ
الا

قي
اع

لٟ
 ا

ٓٞحن  ًاء اإلاإل ْ زاعط صاثغة ألٖا ْالغؾمي الظي ًهى٠ الٟغص ٦مجغم ؤ الٓنم الاظخماعي الؿلبي 

ضم في الجماٖت.
لى

 ا

ْاإلاجخم٘.  ي٠ٗ الغابُت بحن الٟغص 

ٓلت اظخم  اُٖا.ي٠ٗ الاوٛماؽ في اليكاَاث اإلا٣ب

 ي٠ٗ الالتزام بخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الاظخماُٖت.

 ي٠ٗ امخشا٫ الٟغص لٗٝغ الجماٖت.

 ِ
ًب

ال

عي
ما

ظخ
الا

 

ُت مخباًىت صازل الش٣اٞت الٗامت. ٓص ز٣اٞاث ٖٞغ  ْظ

 الهغإ الش٣افي.

 الخسل٠ الش٣افي.

 الاهخ٣ا٫ الش٣افي.

ٓاث الش٣اُٞت.  الٟج

ْماصًت الش٣اٞت.  ح٣ٗض 

ُت
اف

ثل
 ال

 صي الؿاثض )الغؤؾمالُت(.الىٓام الا٢خها

 ال٣ٟغ، البُالت، الضزل اإلاخضوي...

ْالغزاء. ْعاث الا٢خهاصًت ٧االه٨ماف  ًت الض
اص

ه
٢خ

الا
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ٓعاسي.  زضإ ْخ٣ض اإلاغؤة ال

غ اإلاغؤة.  جدٍغ

 الخيكئت الاظخماُٖت اإلاسخلٟت للمغؤة.

ظِا للٗمل.  مكاع٦ت اإلاغؤة الا٢خهاصًت ْزْغ

ْع٧اًم، ؾىضعالهض اصٍ: ص ْهالض جاٞذ، ْمً ؤَم ْع َٓحن، ؤْظبرن، ص ًٍْ إلاغث، َحرشخي ٧ ، اص

ٓن. ٫ ؾماعث، ؾُم ال٥، ٧اْع  ماع٦ـ، صي ٞحرؽ، ب

ت
ظٍى

لي
 ا

ْصة. ْالٟغم اإلادض ْالهغاٖاث،   ٢ٔٓ زاعظُت جازغ ٖلى الٟغص: ٧ال٣ٟغ، الخغمان، 

ْهُت... ٓع بالض مت: ال٣ل٤، الكٗ  ٢ٔٓ صازلُت جضٞ٘ الٟغص للجٍغ

ْالدا ٓاء الضازلي   عجي ًجٗل الٟغص ٖغيت لالهدغاٝ.ي٠ٗ الاخخ

ٓاء
خخ

الا
 

ت(
مل

شا
)ال

ت 
لُ

ام
خي

 ال

 ٣ٞضان الؿُُغة.

 ُٚاب الِضٝ مً الخُاة )الُإؽ(.

 الاهٟها٫ ًٖ اإلاٗاًحر التي جٓظّ الؿل٥ٓ.

ْاٚترابّ ًٖ طاجّ.  اهٟها٫ الٟغص ًٖ طاجّ )الاؾدُاء( 

 الاهٟها٫ ًٖ ألاَضاٝ اإلادضصة ز٣اُٞا.

ب
ترا

الٚا
 

ً في اإلاجخم٘.اؾخٗضاص الٟغص ب ْاخترام آلازٍغ ٓاٖض الؿل٥ٓ الاظخماعي   ٗضم ٢ب٫ٓ ٢

 اإلاغى ؤلاظغامي.

ٓلٓظُت. ْٞؿُ ْهٟؿُت  ٓلٓظُت  ٓامل بُ ٖ 

ْهٟسخي لضٔ الٟغص.  زلل ًٖٓي 

ْج٠ًٗ مً ٢ضعجّ. ٓامل زاعظُت جازغ ٖلُّ  ْٖ ًٍٓ الٟغص،  ٓامل صازلُت جخٗل٤ بخ٩ ٖ 

٦ٓـ، مُلٟحن ؾُمان، ْي جُلُٓ. اصٍ: ل  مً ْع

ٗض
ؾخ

الا
ي 

غام
ؤلاظ

ص 
ا

)ً
ٍٓ

خ٩
)ال

 

ٓظض ٞئت بُٗنها مً ٞئاث الجغاثم اإلاسخلٟت اإلاٗىُت بالدبرة فئاث الجسائم اللابلت إلحساء خبرة هفظُت:  -2    ال ج

ٓ الظي ًدضص  يت ٖلُّ ال٣ًُت، َ ْبهما ًب٣ى طل٪ متر٧ْا لؿلُت ال٣اضخي اإلاْٗغ ٕٓ مدضص مً الجغاثم،  ْ ه الىٟؿُت ؤ

اللجٓء بلى زبحر هٟسخي ؤم ال؟، ًٞال ًٖ طل٪ ٞةهّ ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُّ ًد٤ ما بطا ٧ان ألامغ ٌؿخضعي 

ْلت ٖغيىا ألَم  ٫ٓ صْن مدا ْ مدامُّ َلب ٖغيّ ٖلى زبحر هٟؿاوي، ٚحر ؤن َظا ال ًد ْ الٟاٖل( ؤ للمتهم)الجاوي ؤ

ٓن مدال إلظغاء زبرة هٟؿُت، ٖلى ؤن هظ٦غ ؤَمِا ٖلى ؾبُل  ال الخهغ ٖلى  اإلاشا٫ٞئاث الجغاثم التي ًم٨ً ؤن ج٩

ٓ آلاحي:  الىد

 فئت الجسائم اإلااطت بدُاة ؤلاوظان -ؤ

ْالترنض  263، 254ظىاًت ال٣خل الٗمض البؿُِ  -    ٓباث، ؤْ ال٣خل الٗمض م٘ ؾب٤ ؤلانغاع  ٓن ال٣ٗ مً ٢اه

ٓاص: ٓن. 261، 257، 256، 255، 254اإلا  مً هٟـ ال٣اه

ٓاص  -    ٫ٓ اإلا ٓن.م 261، 258، 254ظىاًت ٢خل ألان  ً هٟـ ال٣اه

ٓاص  -    ٓن. 261، 260، 254ظىاًت الدؿمُم اإلا  مً هٟـ ال٣اه

ٓاص  -    ْ ؤٖماال ْخكُت اإلا ٓن. 261، 262، 254ظىاًت ال٣خل م٘ اؾخٗما٫ الخٗظًب ؤ  مً هٟـ ال٣اه

ٓٞاة اإلااص جحن  -    ٓن. 263ال٣ٟغة الشالشت،  293ظىاًت ز٠ُ اإلااصي لل ْلى مً هٟـ ال٣اه  ال٣ٟغة ألا
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ٓٞاة اإلااص جحن  -    ْ ؤصٔ ٖلى ال ْ َلب ٞضًت ؤ ْ الٗى٠ الجيسخي ؤ ٟا٫ م٘ الخٗظًب ؤ  01م٨غع  293ظىاًت ز٠ُ ألَا

ٓن. 263ال٣ٟغة الشاهُت،  ْلى مً هٟـ ال٣اه  ال٣ٟغة ألا

 فئت الجسائم اإلااطت باألخالق -ب   

مت اإلاغؤة التي ؤظًِذ هٟؿِا اإلااصة  -    ٓباث. 310ظٍغ ٓن ال٣ٗ  مً ٢اه

ٓن الصخت الجضًض لؿىت  ْججضع     التي جىو ٖلى ؤهّ:  77ظاء باإلااصة  2018ؤلاقاعة َىا بلى ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اه

ْال٣ٗلي مِضصًً بسُغ  ٓاػجها الىٟسخي  ٓن خُاتها ؤْ ج "حهضٝ ؤلا٣ًاٝ الٗالجي للخمل بلى خماًت صخت ألام ٖىضما ج٩

ْج عة طل٪  ٢ْاجي متى اؾخضٖذ الًْغ ٓاػهت مً بؿبب الخمل"، ؤي بٗمل  جىِب اإلاغؤة ناخبت الخالت الىٟؿُت ٚحر اإلاخ

ْطل٪ في اإلااصة  ْ ؤلاظِاى،  ٠ُ٢ٓ الخمل ؤ مت ؤلاظِاى، ٦ما خضص الجِت اإلاسخهت بال٣ُام بٗملُت ج ٕٓ في ظٍغ ٢ٓ  78ال

ٓمُت الاؾدكٟاثُت" )ال٣ا ٓن الصخت الجضًض:"ال ًم٨ً بظغاء ؤلا٣ًاٝ الٗالجي للخمل بال في اإلااؾؿاث الٗم ٓن مً ٢اه ه

ٍٓلُت  02اإلااعر في  11-18ع٢م  ضة الغؾمُت ع٢م  2018ظ  (.10م  2018لؿىت  46الجٍغ

ٓالضًً اإلااصة  -    ٓباث. ٣ٞ01غة ع٢م  330ظىدت جغ٥ م٣غ ألاؾغة مً ؤخض ال ٓن ال٣ٗ  مً ٢اه

ٓن. 331ظىدت ٖضم صٞ٘ ٖمضا للى٣ٟت اإلا٣غعة ٢ًاء اإلااصة  -     مً هٟـ ال٣اه

ْ ؤهثى اإلااصة ظىاًت الٟٗل اإلاسل ب -    ٓن. 335الخُاء بالٗى٠ ٖلى بوؿان ط٦غ ؤ  مً هٟـ ال٣اه

خهاب اإلااصة  -    ٓن. 336ظىاًت الٚا  مً هٟـ ال٣اه

ٓاص:  -    ٓاخل ما بحن طْي اإلاداعم اإلا ٓن. 337اإلاغجبُت باإلااصة  336، 335، 334الٟ  مً هٟـ ال٣اه

 فئت الجسائم اإلااطت باإلااٌ -ج      

ٓاص ظغاثم الؿغ٢ت اإلا -    ٓن. 359بلى  350خ٨غعة مً هٟـ الٟاٖل اإلا  مً هٟـ ال٣اه

ٓع اإلااصة  -    ٓظّ للجمِ ْاإلا ٓن. ٣ٞ02غة  372ظغاثم الىهب اإلاخ٨غعة مً هٟـ الٟاٖل   مً هٟـ ال٣اه

ٓن. 376ظغاثم زُاهت ألاماهت اإلاخ٨غعة مً هٟـ الٟاٖل اإلااصة  -     مً هٟـ ال٣اه

 سوزفئت الجسائم اإلااطت بدسهت اإلا -د   

ع خؿب هو اإلااصجحن  -    ٓن اإلاْغ ْاإلااصة  288ظغاثم ال٣خل الدُإ اإلا٣ترهت بمسالٟت ٢اه ٓباث  ٓن ال٣ٗ مً  69مً ٢اه

ْػ العجؼ ال٨لي اإلاا٢ذ ٞيها  ح الدُإ التي ًخجا ْظغاثم الجْغ ْؤمنها،  ع ٖبر الُغ١ ْؾالمتها  ٓن جىُٓم خغ٦ت اإلاْغ ٢اه

ٓبا 289الشالزت ؤقِغ اإلااصة  ٓن ال٣ٗ ْاإلااصة مً ٢اه ْؤمنها.  70ث  ع ٖبر الُغ١ ْؾالمتها  ٓن جىُٓم خغ٦ت اإلاْغ  مً ٢اه

ع اإلاٗىُت بىو اإلااصجحن  -    ْؤمنها هي:"  70ْ  69مسالٟاث اإلاْغ ع ٖبر الُغ١ ْؾالمتها  ٓن جىُٓم خغ٦ت اإلاْغ مً ٢اه

ٓهُت، ٖضم الامخشا٫ إل  ٍٓت ال٣اه ْل ْػ الدُحر، ٖضم اخترام ألا ت، الخجا ٠٢ٓ الخام، ؤلاٞغاٍ في الؿٖغ قاعاث ألامغ بالخ

ْ ؤزىاء  ٤ لُال ؤ ِٓٞا في ْؾُِ الٍُغ ٢ْ  ْ ْ بقاعة ؤ ٕٓ، ؾحر مغ٦بت بضْن بهاعة ؤ ْعاث الدُحرة، الؿحر في الاججاٍ اإلامى اإلاىا

٫ٓ ؤْ الخهيذ ب٩لخا ألاطهحن  ٓمُت، الاؾخٗما٫ الُضْي للِاج٠ اإلادم اهدكاع الًباب في م٩ان زا٫ مً ؤلاقاعة الٗم

ٓطة ال ت ؤزىاء الؿُا٢ت.) ألامغ ع٢م بٓي٘ ز ْ الؿمعي ؤزىاء الؿُا٢ت، حكُٛل ألاظِؼة الؿمُٗت البهٍغ خهيذ ؤلاطاعي ؤ

ْؤمنها لؿىت  2001ؤْث  19اإلااعر في  90-03 ع ٖبر الُغ١ ْؾالمتها  ٓن اإلاخٗل٤ بدىُٓم خغ٦ت اإلاْغ ْاإلاخمم لل٣اه اإلاٗض٫ 

ضة الغؾمُت ٖضص 09، م 2001  (2009لؿىت  45، الجٍغ
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 ا: كُمت الخبرة الىفظُت في جلدًس اإلاظاولُت الجىائُتزالث   

ْمىّ ٖلى مضٔ جدملّ     ا ٖلى اإلاضاع٥ ال٣ٗلُت لئلوؿان  ل٣ض ٢ؿم ٖلماء الىٟـ ألامغاى الىٟؿُت مً خُض جإزحَر

ٖٓحن َما: لُت الجىاثُت بلى ه  للمؿْا

    : ْبهخاظُخّ  ًًم ألامغاى التي جازغ ٖلى ٣ٖل الٟغص ٣ُٟٞض اؾدبهاٍع بماالطىف ألاٌو ْج٠ًٗ ٦ٟاءجّ  ٓلّ،  خ

ْلم حٗٝغ ٖىّ، بإن جخإزغ ؤخض  بت لم حِٗض ًٖ طل٪ الصدو،  ٍْدضر منها ؤٖغاى ٍٚغ ٓع،  ٢ْضعجّ في الخ٨م ٖلى ألام

ٓا٢٘، ؤْ ْنّٟ لىٟؿّ  ٓص لِا في ال ْظ ٓاث التي ال  ٓاؾّ ؤْ بًِٗا بما َٓ ٚحر مإلٝٓ لضًّ، ٦ؿماّٖ لبٌٗ ألان خ

لُت بإهّ ًٔغ بٌٗ ألاظؿام صْن  ْمشل َظٍ ألامغاى لِا جإزحر ٖلى اإلاؿْا ٓا٢٘،  ٓص ٖلى ؤعى ال ْظ ٓن لِا ؤي  ؤن ٩ً

ٓاِٖا )ؤ٦غم وكإث ببغاَُم،  ا خؿب ازخالٝ ؤه ٍْسخل٠ ؤزَغ ْمنها 177، ٖلم الىٟـ الجىاجي، م 1998الجىاثُت،   .)

ٕٓ ؤلاو ٢ْ ْمٍِٓغ  ٓعازت،  ْ ال هاب ؤ ؿان جدذ ؾلُان ٨ٞغة مغى حؿلِ ألا٩ٞاع الدبِشت الظي ًيكإ ًٖ ي٠ٗ ألٖا

بت في بجُان ٞٗل مٗحن اؾخجابت لل٨ٟغة اإلادؿلُت، ٦مً ٌٗخ٣ض ؤهّ  ٓع ال٣ٓي الظي ال ًضٞ٘ بالٚغ ْالكٗ مُٗىت، 

ْ الاهخ٣ام مىّ، خ٨م  ض ٢خلّ ؤ َٓم ؤهّ ًٍغ بت الجامدت في ٢خل مً ًخ ضْن حؿمُمّ ِٞكٗغ بالٚغ ْ ؤهاؽ ًٍغ مًُِض، ؤ

ٕٓ مً اإلاغضخى بلخا٢ِم بٟئت اإلا ٓا ٦ظل٪ ٞةجهم َظا الى ٓه ْبن لم ٩ً ْا ؤلاصعا٥،  َْم ٞا٢ض ٓن ؤٞٗالِم  ٓا بإج جاهحن بن ٧اه

لُتهم الجىاثُت. ٓن مؿْا  ًخدمل

ْجخٛحر ؤ٩ٞاٍع     ْاط الصدهُت الظي ًِٓغ في بٌٗ ألاخُان بٛحر مٍِٓغ الٗاصي،  ٦ما ؤن اإلاٍغٌ الىٟسخي اإلاهاب باػص

ٍْإحي ؤٖماال ما ٧ان ًإ ٢ْض جخٛحر مالمدّ،   ، ٫ الخالت الُاعثت ٞال ًظ٦غ قِئا ْمكاٍٖغ ٓ في خالخّ الٗاصًت، زم جْؼ َْ جيها 

لُت الجىاثُت  ٓن ال ًخدمل اإلاؿْا ْخ٨مّ في َظٍ الخالت خ٨م اإلاجى ٓص بلى خالخّ الُبُُٗت،  مما خضر لّ بٗض ؤن ٌٗ

٘ الجىاجي ؤلاؾالمي، م  ٓصة، الدكَغ  (.589، 588ًٖ ألاٞٗا٫ الهاصعة مىّ.)ٖبض ال٣اصع ٖ

ال ٣ًٟض مِٗا اؾدبهاٍع ؤْ ٢ضعجّ في الخ٨م الثاوي: الطىف     ٍْخمشل في ألامغاى التي ال جازغ ٖلى ٣ٖل ؤلاوؿان، 

ٓبت خؿب  ٓن ؾببا في جس٠ُٟ ال٣ٗ ْل٨ً ٢ض ج٩ لُت الجىاثُت  ْمشل َظٍ ألامغاى لِـ لِا جإزحر ٖلى اإلاؿْا ٓع،  ٖلى ألام

 (.178اجي، م ، ٖلم الىٟـ الجى1998ج٣ضًغ ال٣اضخي. )ؤ٦غم وكإث ببغاَُم، 

ت لللاض ي في ألاخر بالخبرة الىفظُت:  اإلادىز السابع: الظلؿت الخلدًٍس

ت لل٣اضخي، متى ا٢خى٘ بها ؤزظ بها،     الدبرة الىٟؿُت قإجها قإن باقي ؤصلت ؤلازباث ألازٔغ جسً٘ للؿلُت الخ٣ضًٍغ

َْظا ما ظاء بّ هو اإلااصة  ٓن ؤلاظغاء 212ْمتى عؤٔ ٨ٖـ طل٪ اؾدبٗضَا،  اث الجؼاثُت في باب َغ١ ؤلازباث:" مً ٢اه

ْلل٣اضخي ؤن  ٓن ٖلى ٚحر طل٪،  ٓا٫ التي ًىو ٞيها ال٣اه ٤ مً َغ١ ؤلازباث ما ٖضا ألاخ ٓػ بزباث الجغاثم بإي ٍَغ ًج

ْاإلاخمم(. ٓباث الجؼاثغي اإلاٗض٫  ٓن ال٣ٗ  ًهضع خ٨مّ جبٗا ال٢خىاّٖ الدام" )٢اه

ٓهّ طْ زانُت طاجُت هدُجت لخٟاٖل يمحر ٞاال٢خىإ الدام ؤْ الصدصخي ٦ما ٌؿمى َٓ خالت     ٍْمخاػ ب٩ طَىُت 

ٓ ٖامغ: م  يت ؤمامّ.)ؤب  (.135ال٣اضخي ٖىض ج٣ضًٍغ لؤلصلت اإلاْٗغ
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ٓهّ     ْؤن ًبجي خ٨مّ ٖلى ؤلازباث ال٣ُعي ٧ ْال٣ُحن  ٓ ؤن ًخٓنل بلى الخإ٦ُض  ْمً زمت ٞةن اإلاُلٓب مً ال٣اضخي َ

ْؤن ًبخٗض ًٖ الظاجُت في اؾ ُٖٓا،  ْلظا ٧ان لؼاما ٖلى ال٣اضخي ٖىض اؾدبٗاصٍ للدبرة مُٗاعا مٓي خسالم الضلُل، 

َْظا ما ظٗل الٗمل ال٣ًاجي  ْبال حٗغى خ٨مّ للى٣ٌ،  الدبرة الىٟؿُت ٦ضلُل بزباث ؤن ٌؿبب خ٨مّ حؿبِبا ٧اُٞا 

٤ مً الد ْٖاصة ما ًىضب لِا ٍٞغ براء ختى ٌؿخ٣غ في خالت ٖضم ا٢خىإ ال٣اضخي بٗمل الدبحر اللجٓء بلى زبرة مًاصة 

ْ الدبرة  ٓن قإجها قإن الدبرة ال٣ٗلُت ؤ ٫ٓ ؤن الدبرة الىٟؿُت ؾ٩ُ ْمً َىا ًم٨ىىا ال٣ ٓن الدبرة ؤ٦ثر مهضا٢ُت،  ج٩

ٓتها ؤلا٢ىاُٖت ْحجُتها ؤمام ال٣ًاء الجىاجي.  اإلاداؾبُت، لِا ٢

 خالضت 

ما    ٫ الٟىُت التي ًم٨ً اللجٓء بليها زالنت ل٩ل ما جم ط٦ٍغ بمتن اإلاضازلت، ٞالدبرة الىٟؿُت حٗخبر مً ؤَم ألٖا

ْمِا ؤإلامىا  لُخّ الجىاثُت،  ْمضٔ جدملّ إلاؿْا مخّ،  ْعاء بجُان الٟاٖل )الجاوي( لجٍغ ْاٞ٘ الخ٣ُ٣ُت  لخٟؿحر الض

ىُت  ْملخ٣ُاث َْ ٍْدخاط بلى ؤًام صعاؾُت  ْالضعاؾت،  ٓايُ٘ اؾخ٣ُابا للبدض  ٕٓ ٞةهّ ًب٣ى مً بحن ؤَم اإلا باإلآي

ْلُت لخباص٫ الدبر  ٓظب ْص ٢ٟٓىا ٖىض ظملت مً الىخاثج التي حؿخ ْمً زال٫ صعاؾدىا َظٍ ٞةهىا ج ْم٘ طل٪  اث ألاظىبُت، 

ْعَا ًم٨ً بزغا ٕٓ ؤ٦ثر ْؾض بٌٗ الى٣اثوبؾضاء خؼمت مً الخٓنُاث آلاهُت التي بم٣ض  :ء اإلآي

 الىخائج اإلاخىضل بليها:

ٓن زام بٟئت الدبراء الىٟؿاهُحن. -     اوٗضام ٢اه

ْ اإلاكٕغ ال -    لُت الجىاثُت، ؤ ٓاو٘ اإلاؿْا جىاجي الجؼاثغي لم ٣ًغ بٗض بدالت اإلاغى الىٟسخي اإلاٗضم لئلعاصة ٦ماو٘ مً م

ٓبت.  ٦ؿبب مس٠ٟ لل٣ٗ

٫ٓ بّ في بٌٗ الض٫ْ مشل  -    ٓوي زام بٟئت اإلاغضخى هٟؿُا ؤْ ٣ٖلُا للخ٨ٟل بهم، ٦ما َٓ مٗم ٓظض هٓام ٢اه ال ً

 مهغ.

ٓص هو اإلااصة شح الٗمل ال٣ًاجي في اللجٓء ب -    ْظ م  ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت التي  68لى الدبرة الىٟؿُت ٚع مً ٢اه

 ًم٨ً جُب٣ُِا ؤمام ظمُ٘ الجِاث ال٣ًاثُت.

٦ْظا في  -     ٫ٓ ٖلى عزهت الؿُا٢ت،  ًٍٓ مل٠ الترشح للخه ٓز٣ُت بلؼامُت في ج٩ ٖضم اقتراٍ الدبرة الىٟؿُت ٧

مت ال٣خل الدُإ  ح الدُإ اإلا٣ترهت بةخضٔ الخاالث اإلاىهٓم ٖليها باإلااصة اللجٓء بليها ٖىضما جغج٨ب ظٍغ ْ الجْغ  69ؤ

ع اإلاٗض٫ ؾىت  ٓن جىُٓم خغ٦ت اإلاْغ ْ النهاجي لغزهت الؿُا٢ت 2009مً ٢اه ْطل٪ مً ؤظل ج٣ضًغ السخب اإلاا٢ذ ؤ  ،

مت ْشدهُت الٟاٖل. ٓعة الجٍغ  خؿب صعظت زُ

 الخىضُاث:

ٓن ؤؾاسخي زام بالدبراء الىٟؿاهُحن -    ٓم  68، مهضٍع اإلااصة ْي٘ ٢اه ْؤخ٩ام اإلاغؾ ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت  مً ٢اه

ٓبغ  10اإلااعر في  310-95الخىُٟظي ع٢م  ٦ُُْٟاجّ  1995ؤ٦خ ٍ الدسجُل في ٢اثمت الدبراء ال٣ًاثُحن  اإلادضص لكْغ

ْْاظباتهم. ٢ِٓم   ٦ما ًدضص خ٣
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ْ ا -    ْن الؿماح لؤلؾاجظة الجامُٗحن اإلاسخهحن في ٖلم الىٟـ الٗاملحن ؤ ٓن مٗخمض ٓن زبراء هٟؿاهُ إلاخ٣اٖضًً ؤن ٩ً

باء. ٫ٓ بّ لضٔ ٞئت اإلادامحن ْألَا ٓ مٗم  لضٔ الجِاث ال٣ًاثُت، ٦ما َ

لُت  -    ٓاو٘ اإلاؿْا ٓباث ًجٗل مً خالت اإلاغى الىٟسخي اإلاٗضم إلعاصة الٟاٖل ؾببا مً م ٓن ال٣ٗ ْي٘ هو يمً ٢اه

ٓن اإلاىهٓم ٖل ٓ الٓي٘ بكإن خالت الجى ٓباث. 47يها باإلااصة الجىاثُت ٦ما َ ٓن ال٣ٗ  مً ٢اه

ْٖضم الا٦خٟاء بىهٓم مخٟغ٢ت ٦ما َٓ الكإن  -    ٣ْٖلُا للخ٨ٟل بهم،  ٓوي زام باإلاغضخى هٟؿُا  ْي٘ هٓام ٢اه

ٓن الصخت الجضًض التي ج٩لمذ ًٖ خالت ؤلاظِاى ٣ِٞ. 77باإلااصة   مً ٢اه

ٓن ؤلاظغاءاث 68خض الؿاصة ال٣ًاة ٖلى جُٟٗل اإلااص  -    ْالٗمل بالدبرة الىٟؿُت متى ٧ان لِا مدال  مً ٢اه الجؼاثُت 

ْا٢ترهذ بٓٝغ مً  ح الدُإ  ْ الجْغ ت متى حٗل٣ذ بال٣خل الدُإ ؤ ٍع ٦ْظا بُٖاء ؤَمُت زانت للجغاثم اإلاْغ في طل٪، 

ٓعة باإلااص  ٝ اإلاظ٧ ع. 69الْٓغ ْ الضاثم لغزهت اإلاْغ َْظا مً ؤظل السخب اإلاا٢ذ ؤ ع ؾالٟت الظ٦غ،  ٓن اإلاْغ  مً ٢اه

ٓن ع٢م  56حٗضًل هو اإلااصة  -    ٓن اإلاخٗل٤ بدىُٓم  2017ُٟٞغي  16اإلااعر في  05-17مً ال٣اه ْاإلاخمم لل٣اه اإلاٗض٫ 

ْؤمنها لؿىت  ع ٖبر الُغ١ ْؾالمتها  ٢ْاجي بظباعي للخ٣لُل 2001خغ٦ت اإلاْغ ْعٍت ٦ةظغاء  ، بةياٞت الدبرة الىٟؿُت الض

ت. ٍع ٕٓ الجغاثم اإلاْغ ٢ْ  مؿخ٣بال مً 

 مساحع

ٓباث الجؼاثغي.٢ا -1 ٓن ال٣ٗ  ه

ْاإلاخمم -2 ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي اإلاٗض٫   ٢اه

ٓن ع٢م  -3 ٍٓلُت  02اإلااعر في  11-18ال٣اه ضة الغؾمُت ع٢م  2018ظ  .2018لؿىت  46الجٍغ

ع ٖبر الُغ١  2001ؤْث  19اإلااعر في  03-90ألامغ ع٢م  -4 ٓن اإلاخٗل٤ بدىُٓم خغ٦ت اإلاْغ ْاإلاخمم لل٣اه اإلاٗض٫ 

ضة الغؾمُت ٖضص 09، م 2001ْؤمنها لؿىت ْؾالمتها   .2009لؿىت  45، الجٍغ

ٓم الخىُٟظي ع٢م  -5 ٓبغ  10اإلااعر في  310-95اإلاغؾ ضة الغؾمُت ع٢م  1995ؤ٦خ  .1995لؿىت  60الجٍغ

ٓصًت: ظامٗت ها٠ً 2005ؤ٦غم، ٖبض الغػا١ اإلاكِضاوي، ) -6 ً الٗغبي، الؿٗ ْاججاَاتها في الَٓ مت  ْا٢٘ الجٍغ  :)

 الٗغبُت.

ٓػَ٘.1998، وكإث ببغاَُم، )ؤ٦غم -7 ْالخ  (: ٖلم الىٟـ الجىاجي، ٖمان: م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ 

ت.2003ؤخمض،٩ٖاقت ) -8 ٓ اإلاهٍغ  (: الُب الىٟسخي اإلاٗانغ، مهغ: م٨خبت الاهجل

غة، مدمض، ) -9 ٓ َػ ٓبت في ال٣ّٟ الاؾالمي، ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي.1998ؤب ْال٣ٗ مت   (: الجٍغ

10-   ْ ٓص، ) ظابغ، ٖٓى الؿُض  ٓظ مت في ٖالم مخٛحر، ال٣اَغة: 2004ؤبٓ الخؿً، ٖبض اإلا ْالجٍغ (: الاهدغاٝ 

 اإلا٨خب الجامعي الخضًض.

ٓع الدضمت الاظخماُٖت، مهغ: اإلا٨خب 2001ظال٫ الضًً، الؿُض عمًان، )  -11 مت ْالاهدغاٝ مً مىٓ (: الجٍغ

 الجامعي الخضًض.

ٓع، )  -12  بىان.(: لؿان الٗغب، ل1994ظما٫ الضًً مدمض، ابً مىٓ

ْالش٣اٞت: ال٣اَغة.2014صًُٟض، ٧اهتر، )  -13  (: ٖلم الىٟـ الكغعي، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 
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ٓباث، مهغ: صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ. 2000ؾلُمان، ٖبض اإلاىٗم، )  -14 ٓن ال٣ٗ ت الٗامت ل٣اه  (: الىٍٓغ

مت، لبىان: صاع النهًت الٗغبُت.1992ٖبض الغخمً، الِٗؿٓي، )  -15  (: مبدض في الجٍغ

ؼ،ال٣ٓصخي، )   -16  (: ؤؾـ الصخت الىٟؿُت، مهغ.1952ٖبض الٍٗؼ

٘ الجىاجي ؤلاؾالمي، لبىان: صاع ال٨خاب الٗغبي.   -17 ٓصة: الدكَغ  ٖبض ال٣اصع، ٖ

ٖٓت الجىاثُت، مهغ.2008ٖبض اإلاال٪، ظىضي، )  -18  (: اإلآؾ

١، مضاؽ، )  -19 ْاليكغ.2003ٞاْع  (: ٢امٓؽ مهُلخاث ٖلم الاظخمإ، صاع مضوي للُباٖت 

ْالضعاؾاث 1998ببغاَُم مغسخي، ) ٦ما٫،  -20 ٗت  ٍٓذ: ٧لُت الكَغ ٟاث الصخت الىٟؿُت في ؤلاؾالم، ال٩ (: حٍٗغ

 ؤلاؾالمُت.

ْاليكغ لجامٗت صمك٤.   -21 ٓظُت الخ٠ُ٨، ألاعصن: الُب٘  ٓل اعي: الصخت الىٟؿُت صعاؾت ؾ٩ُ  وُٗم، الٞغ

ٓ اإلاغى الىٟسخي؟ )  -22 ْما َ  (.http://forum.z4ar.com/f55/t80388.htmlحٍٗغ٠ اإلاغى الىٟسخي 

ٓم  –مضزل بلى الُب الىٟسخي  -23  (.(htm-http://www.6abid.com/a.892َبِب صْث ٧

  

http://forum.z4ar.com/f55/t80388.html
http://www.6abid.com/a-892.htm
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 حصخُظ ألامساع الىفظُت في اإلااطظاث العلابُت )السجىن(

مت )َالبت ٓعاٍ( خمضي ٍع  ص٦خ

 ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت

 ، ٢اإلات1945ماي  8ؤؾخاطة ما٢خت بجامٗت 

0779718595    orion.rima@gmail.com 

ٌكحر الدصدُو في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي بلى جهي٠ُ ملخظ: 

٦ُٓت ْالاهٟٗالُت للصدو،  ٓماث اإلاخٗل٣ت بالخالت الؿل اإلاٗل

ْاضخت ًٖ الٖملُت الدصدُو تهضٝ ْ  ٓعة  ًٍٓ ن ٟغص بلى ج٩

ْْي٘ بغهامج ٖالجي  ٢هض ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ؤْ الدضمت الىٟؿُت 

ٓن بُٛت  ْل٩ي ٩ً بنالح الٟغص ؾُما صازل اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت، 

ْالؿعي بلى ٖالظّ  نالخا ٌٗاص بصماظّ مً ظضًض في ْؾُّ، 

ْل٩ي ًخد٤٣ طل٪ ال بض مً  مت بكتى ؤق٩الِا،  ْمداعبت الجٍغ

ٓم الدصدُو في َظا الخحّ  ز مً زال٫ حؿلُِ الؿعي بلى مِٟ

اإلاىهج الٗلمي في الخٗامل م٘ مكا٧ل ايُغاباث الؿل٥ٓ ْألامغاى 

ٓاء صازل السجً ؤْ بٗض ؤلاٞغاط ٖىّ. ٠ُ٨ٞ ًخم  الىٟؿُت، ؾ

حصدُو الايُغاباث ْألامغاى الىٟؿُت في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت؟ 

ْع ألازهاجي الىٟؿاوي في َظٍ اإلااؾؿاث؟ ٓ ص  ْما َ

ٓلٓظولماث مفخاخُت ُا، ٖلم الىٟـ اإلاغضخي، الدصدُو، : الؿمُ

لالدصدُو الؿ٩ُاجغي،   الجًز

Résumé: le diagnostic en pathologie fait référence à 

la classification des informations relatives à l'état 

comportemental et émotionnel de la personne, ainsi 

qu'au processus de prise de décision relatif à la 

relation d'une personne à une catégorie neurologique 

spécifique selon un ensemble de critères spécifiques. 

Il est impossible de parler de diagnostic et de 

classification sans faire une liste de maladies 

convenue. La classification fait référence à l'ordre des 

catégories de neurones les unes par rapport aux autres. 

De nombreuses tentatives ont été faites pour 

développer et classifier les classifications des troubles 

mentaux, et le classicisme a deux approches 

descriptives : Classification mondiale des maladies 

psychiatriques et comportementales (OMS) ou 

Manuel de diagnostic et de statistique des troubles 

mentaux et psychosomatiques (DSM). 

Le diagnostic vise à donner une image claire de 

l'individu afin de fournir une assistance ou un service 

psychologique et de développer un programme 

thérapeutique, pierre angulaire du processus 

d'assistance, qu'il soit simple, avancé ou en 

profondeur. 

Mots-clés : sémiologie, pathologie, diagnostic, 

diagnostic 
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 ملدمت

ْالخٗٝغ ٖلى  ْجإمل ؤٖغايِا  الث لِٟم  ِغث ٖضة مدا ْ ال٣ٗلي مىظ ٢ضًم الؼمان، ْْ ٖٝغ اإلاغى الىٟسخي ؤ

غة ؤْ الكُاَحن التي جلج بلى ظؿض الاوؿان ٞدؿبب لّ  اح الكٍغ ْالتي ٧اهذ في البضاًت جيؿب بلى ألاْع ؤؾبابها، 

م سخ ْهٟؿُت، زم ؤنبذ ًىٓغ بليهم باٖخباَع ٓالذ َظٍ ايُغاباث ٣ٖلُت  ْج ٓن،  َْٗظب ٓن  ٓن في السج ٓصٖ غة ً

ش في مسخل٠ الخًاعاث ختى هاصٔ الُبِب الٟغوسخي ُٞلُب بُيُل  عة البدض  Pinel 1793الخٟؿحراث ٖبر الخاٍع بًْغ

ٓظُت للمٍغٌ. ٓل ْالِٟؿُ ٓظُت  ٓل  ًٖ ؤؾباب ألامغاى ال٣ٗلُت في البجى البُ

٦ُٓت      ْالؿل َْٗخبر ٖلم  ْحٗخبر الايُغاباث ْألامغاى الىٟؿُت  ٓمُت ْالاظخماُٖت،  ٓاَغ الباعػة في خُاجىا الُ مً الٓ

ت التي حٗخمض ٖليها  ٕ ٖلم الىٟـ الىٍٓغ ٓاَغ، ِٞٓ ؤخض ْٞغ ٕ التي تهخم بضعاؾت َظٍ الٓ الىٟـ اإلاغضخي ؤخض الْٟغ

ٍْبدض في الؿل٥ٓ اإلاًُغب ؤ َْٓ الٗلم الظي حهخم بالك٤ اإلاغضخي للٓاَغة الىٟؿُت  ٕ الخُب٣ُُت،  ٓاحي الْٟغ ْ ه

 ّ َْٗٞغ ْايُغاباجّ، حهضٝ بلى  Bergeretالعجؼ في ال٣ضعة ٖلى ؤصاء الؿل٥ٓ الؿٓي،  بإهّ صعاؾت الجاهب الىٟسخي 

ْ الداعظُت في ؾُّٗ للخ٠ُ٨.  ْؤؾبابها ْنغاٖاث الصدو الضازلُت ؤ ْجهي٠ُ الايُغاباث الىٟؿُت   حصدُو 

٦ُٓت ْالاهٟٗالُت للصدو، َْكحر الدصدُو في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي بلى جهي٠ُ اإلاٗل      ٓماث اإلاخٗل٣ت بالخالت الؿل

ٓم  ٖٓت مً اإلاٗاًحر اإلادضصة، ٣ُٞ ٣ْٞا إلاجم ٓظُت مدضصة  ْل ٓػ ْعة ازظ ال٣غاع ليؿب شدو ما بلى ٞئت ه َْكحر لؿحر ٦ما 

٤ْٞ هٓام جهيُٟي مخٗاٝع ٖلُّ. ْجهيُِٟا  ْحؿمُتها  ْ الايُغاب  ُٖٓت اإلاغى ا  الازهاجي الىٟؿاوي بخدضًض ه

ٓ صعاؾت ْبالخالي ٞةن ٖلم الىٟـ اإلاغضخي ٌٗٝغ ٖلى ؤهّ الٗلم الظي حهخم بالجاهب اإلاغضخي للٓاَغة الىٟؿُت       َْ  ،

ْؤؾالُب ال٨ك٠ ًٖ َظٍ  ٢ًُْت الدصدُو  ْمىاهج البدض  ل الٛمٓى ًٖ ؤؾغاع َظٍ ألامغاى  ٖلمُت جٍؼ

ْاإلااؾالايُغاباث ٍٓغ مسخل٠ البجى  ْعا باعػا في جُ ؿاث الاظخماُٖت، بالخٗٝغ ٖلى اإلاك٨الث ، ٞإنبذ لِظا الٗلم ص

ْالتي جمشل ججم٘ ٚحر ٖٟٓي لٟئت مُٗىت مً  ٓطط،  ْاإلااؾؿاث ال٣ٗابُت ٦ىم ٓاظّ ألاٞغاص في َظٍ البجى،  التي ًم٨ً ؤن ج

ٓإ ألامغاى الىٟؿُت، ٞال٣ٗاب ؤمغ  ْالتي مً الُبُعي ؤن جِٓغ ٖليها بٌٗ ؤه ْزهٓنُاتها،  اإلاجخم٘ لضحها ممحزاتها 

ً ممً جدضثهم هٟٓؾِم بٗمل بظغامي، لظل٪ ؤؾاسخي ف ْبهظاع آلازٍغ ْالِضٝ مىّ عصٕ اإلاجغم،  ي ؤي هٓام اظخماعي، 

 ٌٗخبر ال٣ٗاب مً ؤَم ؤؾباب اؾخ٣غاع الىٓام الاظخماعي.

ْالُب ال٣ٗلي،       ْالدبراء في الصخت الىٟؿُت  ْالٟاٖلحن  ْلُاإلاا ظلب الٓؾِ ال٣ٗابي اَخمام الٗضًض مً الباخشحن 

ٓم ٖلُّ ٟٞي  ْمجغم مٗخاص ؤْ مجغم مد٩ ٓظض جهيُٟاث ج٣لُضًت مشل مجغم مبخضت  ْبٗض ؤن ٧اهذ ج َظا اإلاجا٫ 

ْمجغم مٍغٌ.  ْآزغ بمضة ٢ابلت للخ٣لو، ؤنبدذ الخهيُٟاث الخضًشت مشل: مجغم ؾٓي  ْآزغ باألبضي  ضام   باإٖل

ْ هٟسخي صّٞٗ بلى اعج٩اب       ٓ الظي ال ٌٗاوي مً ؤي مغى ٣ٖلي ؤ ٓاهحن ٞالؿٓي َ مخّ، ٚحر ؤهّ بوؿان ال ًدترم ال٣ ظٍغ

مت اَخم الٗلم الظي ٖاصة ال  ٕٓ مً الجٍغ ْبهظا الى ٓ مجغم مٍغٌ،  ، ؤما الهى٠ الشاوي ِٞ ْالٗٝغ ْالضًيُت  الاظخماُٖت 

ٓن ٌٗا٢ب ٖلى َظا الٟٗل. ٞالٗلم اههب ٖلى  ٓن ؤْ اَمالّ، ٚحر ؤن ال٣اه مت الىاججت ًٖ ظِل ال٣اه ًضعؽ الجٍغ

ْاٞ ْاٞ٘ صعاؾت ص ٫ٓ بلى ألاؾباب التي ججٗل الض ْلت ِٞمّ للٓن ْمدا مت مً زال٫ صعاؾت الؿل٥ٓ البكغي،  ٘ الجٍغ

ت  ٓن ؤن ج٣ُُض خٍغ ْؤْضح الباخش مت، ٦ما  ْالضًيُت الغاصٖت، ٣ُٞ٘ ؤلاوؿان في الجٍغ ٓهُت  ٓاظؼ ال٣اه ْالخ ٓاو٘  جخسُى اإلا

ٍٓلت بياٞت بال ما ٢ض ًخ ْاخض لٟترة َ ْب٣اءٍ في م٩ان  ْ ايُِاص ٢ض ًاصي بلى مٗاهاجّ ؤلاوؿان  ٗغى لّ مً حٗظًب ؤ

 مً ألامغاى ْالايُغاباث الىٟؿُت.
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٨ٍْدسخي الُاب٘      ٓم خضًض ًدؿم بالٟٗالُت  ٓمِا ال٣ضًم بلى مِٟ ٍْخٛحر مِٟ ْظّ اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت  ْل٩ي ًخٛحر 

ْالخإَُ ٍْخجؿض قٗاع بٖاصة التربُت  ٓصٖحن بها  ٓن خ١ٓ٣ ألاٞغاص اإلا ٍْه ل الظي  ًدخٓي ٖلى بغهامج ؤلاوؿاوي، 

ْالخٗبحر ًٖ   ُّ ْالتٞر ايت  ْمجاالث إلاماعؾت الٍغ ًٍٓ اإلانهي  ْعقاث للخ٩ ٖٓت، ًسو ٞخذ مضاعؽ للخٗلُم الٗام ْ  مخى

ْمداعبت  ْالؿعي بلى ٖالط اإلاجغم  ْالىٟؿُت،  ْبنالح الٟغص  ْالىمٓ الؿلُم مً الىاخُت الجؿمُت  ْاإلاكاٖغ  باث  الٚغ

مت بكتى ؤق٩الِا ال ْل٩ي ًخد٤٣ طل٪ ال بض مً الجٍغ ٓن ٞغصا نالخا ٌٗاص بصماظّ مً ظضًض في ْؾُّ،  جاهذ، ل٩ي ٩ً

ؼ طل٪ اإلاؿعى باهتهاط اإلاىهج الٗلمي في الخٗامل م٘ مكا٧ل  ُت لخٍٗؼ ْاإلاٗٞغ لحن مً الىاخُت الٗلمُت  ٟحن مَا مْٓ

ٓاػن ايُغاباث الؿل٥ٓ ْألامغاى الىٟؿُت، ٞال مىام مً الخٗاْن م٘ الىٟؿاهُحن  للمؿا َمت في اإلاداٞٓت ٖلى الخ

ٓاء صازل السجً ؤْ بٗض ؤلاٞغاط ٖنهم، ٠ُ٨ٞ ًخم حصدُو الايُغاباث ْألامغاى  ْالصدصخي للجزالء ؾ الىٟسخي 

ْع ألازهاجي الىٟؿاوي في َظٍ اإلااؾؿاث؟ ٓ ص ْما َ  الىٟؿُت في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت؟ 

 مفهىم السجً واإلاظاححن -1

 مفهىم السجً -1-1

ٓم     ٓا٢٘ الخُاة الٗامت  ٌٗخبر مِٟ الث إلاا ًمشلّ مً اعجباٍ ب ْلّ في ال٨شحر مً الخىا ٓم ٢ضًم، بط جم جضا السجً مِٟ

ت  ٓباث م٣ُضة للخٍغ ٓم ٖليهم ب٣ٗ ٓن هي جل٪ اإلااؾؿاث اإلاٗضة زهُها الؾخ٣با٫ اإلاد٩ ْالسج ْاإلاجخم٘،  للٟغص 

خ٣ا٫، ْهي حكتر٥ في طل٪ م٘ الخ٨م باألقٛا٫ الكا٢ت ْالٖا ْ  ْؾالبت لِا،  ط ؤ ٓم ٖليهم مً الدْغ خُض ًدغم اإلاد٩

 ْ ْحؿمُاث مشل مغا٦ؼ الخإصًب ؤ ٓن ٖضة مٟاَُم  ْٖاصة ما ًغجبِ بالسج ٓاء َل٣ُت،  مخابٗت الخُاة بك٩ل ٖاصي  في ؤظ

ْ ٚحر طل٪ مً الدؿمُاث. ْ ماؾؿاث بٖاصة التربُت ؤ ٍٓم ؤ ْ الخ٣ ْالتهظًب ؤ ْع ؤلانالح   ص

ٓن الجؼاثغي الس    ٓن ْ ٌٗٝغ هٓام ال٣اه ٣ْٞا ل٣اه جً ؤْ اإلااؾؿت ال٣ٗابُت ٖلى ؤجها " م٩ان للخبـ جىٟظ ُّٞ 

ْامغ الهاصعة ًٖ الجِاث ال٣ًاثُت، ْؤلا٦غاٍ البضوي ٖىض الا٢خًاء ت، ْألا ٓباث الؿالبت للخٍغ ٪، ال٣ٗ . )مهُٟى قٍغ

 (.22-21، م2011

 جطيُف اإلااطظاث العلابُت بالجصائس - 

ْبزًإ اإلادبٓؾحن جخمحز اإلااؾؿت اإلاٛل٣ت بىٓام ًٟغ     ْجى٣ؿم اإلااؾؿاث بلى:لى الاهًباٍ   لمغا٢بت الضاثمت 

ٓبتهم ؾيخحن. -    ْػ مضة ٣ٖ ْالظًً ال جخجا ٢ْاًت حؿخ٣بل اإلادبٓؾحن ما٢خا   ماؾؿت 

ٓاث. -    ٓبتهم زمـ ؾى ْػ مضة ٣ٖ  ماؾؿت بٖاصة التربُت حؿخ٣بل اإلادبٓؾحن الظًً ال جخجا

ْهي مسهه -    ٓم ٖليهم مٗخاصي ماؾؿت بٖاصة الخإَُل  ْاإلاد٩ ٓاث  ٓم ٖليهم إلاضة ج١ٟٓ زمـ ؾى ت لخبـ اإلاد٩

ضام. ٓم ٖليهم باإٖل ْاإلاد٩  ً ْالدٍُغ  ؤلاظغام 

ٓاٖض        ْاخترام ٢ ٫ٓ بها،  ٓاٖض اإلاٗم ْال٣ ٍْخٗحن ٖلى اإلادبٓؽ بمجغص الخدا٢ّ باإلااؾؿت ال٣ٗابُت اخترام الىٓم 

ْالىٓ ْالصخت  ْالخٟاّ ٖلى ؤمً اإلااؾؿت   اٞت ْالامخشا٫ للخٟخِل خؿب الىٓام الضازلي. الاهًباٍ 

ٍْٓي٘ ألاٞغاص الظًً      عة،  ٧ْلما صٖذ الًْغ ًخم ٞدو اإلادبٓؾحن جل٣اثُا بمجغص الخدا٢ِم باإلااؾؿت ال٣ٗابُت 

ب في بػالت الدؿمم به٩ُل  ْ اإلاضمً ٖلى اإلاسضعاث الظي ًٚغ ْ ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث ؤ جشبذ لضحهم خالت اإلاغى ال٣ٗلي ؤ

ْجدذ اؾد ٓن مِامِم في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت جدذ ؾلُت اإلاضًغ  ٍْماعؽ ألازهاثُ كٟاجي مخسهو لخل٣ي الٗالط، 
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ْمؿاٖضجّ ٖلى خل مكا٧لّ الصدهُت  ٓن بالخٗٝغ ٖلى شدهُت اإلادبٓؽ  َْم م٩لٟ ٓباث،  ع٢ابت ٢اضخي جُب٤ُ ال٣ٗ

 (.270، م2015)ؾاًل خضة ْخُضة، ؤخمض ٞايلي،  ْالٗاثلُت.

 حنمفهىم السج -1-2

ٓاء ٧ان طل٪ مً زال٫ ْيّٗ      ْمى٘ مً الخهٝغ بىٟؿّ، ؾ خّ  ٖٝغ السجحن ٖلى ؤهّ الصدو الظي مىٗذ خٍغ

ٓن في  ْ ٧ان طل٪ مً زال٫ ْيّٗ في بىاء م٣ٟل، ًٓي٘ ُّٞ ألاشدام اإلاتهم ٢ٓذ اإلااضخي ؤ ٓ ٦ما ٧ان ؾاثضا في ال في ٢ب

ٓ ؾاث ْ جىُٟظ ألاخ٩ان الهاصعة يضَم ٦ما َ ٢ٓذ الخايغ.اهخٓاع مدا٦متهم ؤ ٫ٓ بّ في ال ْمٗم  ض 

ْالظي ٢ا٫ ٖىّ ؤهّ الصدو      ّٟ للسجحن ؤْ اإلادبٓؽ،  ٓا٤ٞ م٘ ما طَب بلُّ اإلاكٕغ الجؼاثغي في حٍٗغ َْٓ ما ًخ

ٓصٖا في بخضٔ اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت.  ْم ٓن ٖمضا،  مت ؤْ ؤ٦ثر، مسالٟا بظل٪ هها في ال٣اه )مهُٟى الظي اعج٨ب ظٍغ

 ،٪  (.25، م 2011قٍغ

 ىلىحُت اإلاظاححنطُى -2

ا للمجخم٘ الداعجي        ٓاٍػ ْالتربُت مجخمٗا م ْبالدهٓم منها بٖاصة الخإَُل  ٌك٩ل اإلاؿاظحن في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت 

ٓن الجضًض جل٣اثُا ٖىض  ْالتي ًخٗلمِا اإلاسج ٓاهحن  ٢ْ ٓابِ  ْاإلاجخم٘ ال٣ٗابي جد٨مّ ي ٍٓت،  الظي   ًخمخ٘ بهٟت الؿ

ٓلّ السجً، ٟٞي الجؼاثغ ؤْ  ع ألاًام شدهُت ظضًضة مسالٟت لصدهِخّ صز ل م٘ مْغ في ؤي بلض آزغ ٨ًدؿب الجًز

م خٟاّْ ٖلى بٌٗ ؾماجّ  ْٖلى ٖخباث الاهدغاٝ ٚع ٓإع  ٓن ٢ض ياٖذ مىّ في مخاَاث الك ألانلُت التي ج٩

ب بٗضما عجؼ ًٖ الخ٠ُ٨ م٘  اإلاجخم٘ ال ظي الصدهُت، خُض ًجض هٟؿّ مجبرا ٖلى الخ٠ُ٨ ْؾِ َظا الٗالم الٍٛغ

ْمخُلباجّ  ٦ُٓاث  جدىاؾب م٘ خاظاجّ  ٣ت للِٗل ٨ُٞدؿب  ؾل َْؿخسضم جل٪ الصدهُت ما٢خا ٦ٍُغ ٕغ ُّٞ،  جٖغ

 صازل السجً.

ْظؼع، ٌؿخ٣بل ألاًام        ٍْب٣ى بحن مض  ٓمُت  ْالخاظاث الُ ْبة٣ًإ جخد٨م ُّٞ الٛغاثؼ  ْحؿخمغ خُاجّ ٖلى همِ مٗحن 

ْم٘ جغا٦م ٨ٍْبر في الؿً،  ٓاؾم  ْمٗجى طل٪ ؤهّ ًخسلى ًٖ ال٨شحر مً  ٍْيخٓغ اإلا ألاًام ًخإ٢لم م٘ مجخمّٗ الجضًض، 

ٍٓ بلى السجً،  ْطل٪ بخ٣لُض مً ؾب٣ ٍْظْب في الصدهُت الجماُٖت الجضًضة  ْالُباج٘ الظاجُت  الهٟاث الصدهُت 

ٓن مجخمٗا مدكابها. ٓه ٩ٍْ ْبظل٪ جيخ٣ل ٣ٖلُت اإلاؿاظحن بحن بًِٗم البٌٗ  ٓظيهاتهم،    ٍْسً٘ جل٣اثُا لخ

ٓاء صازل ال٣اٖاث       ٓن ٖىضما ًل٣ي هٓغة ٖلى اإلاؿاظحن ؾ ٟي السج ْزالٞا لباقي مْٓ م طل٪ ٞةن الىٟؿاوي  ل٨ً ٚع

ْازخالٝ اؾخجاباتهم للمازغاث التي  اتهم  ْجىا٢ٌ جهٞغ ٦ِٓم  ٓاظضْن بّ ًلمـ جًاعب ؾل ؤْ في ؤي م٩ان ًخ

ْازخالٝ هٓغتهم لٓيُٗتهم ال٣ٗابُت  ؤْ خاالتهم ا ٓن لِا  ْختى م٩اؾبهم ًخٗغي ِٞم الاظخماُٖت  لىٟؿُت ؤْ ْْغ

ْٞٗال مشلما جسخل٠ الىٓغة بلى السجحن مً لضن ؤٞغاص اإلاجخم٘، ٞالسجىاء ؤًًا جسخل٠ هٓغة  ٧ل  ُت،  ْاإلاٗٞغ الش٣اُٞت 

ْٖلى  ٓاظضٍ في السجً،   ْج٣ُُمّ لظاجّ ، بط هٟغ١  بحن مً ًد٨م ٖلى هٟؿّ بإهّ بُل بد٨م ج ْاخض منهم بلى هٟؿّ 

م مً ًد٨ ٓاظض بالسجً ، ٞٚغ ْالخ ٌ الاهخماء  َْظا صلُل ٖلى ٞع م ٖلى هٟؿّ بالىظالت ألهّ ًيخمي بلى ٖالم اإلاؿاظحن، 

٢اث ٖم٣ُت وؿخسلهِا مً  ٓظض بُنهم  ْٞغ ٝ الخُاجُت بال ؤهّ ج حٗاٌل اإلاؿاظحن بًِٗم م٘ بٌٗ في هٟـ الْٓغ

اتهم.  جهٞغ
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ٕٓ مشحر لالَخمام، ٞال       ٓظُت اإلاؿاظحن مٓي ٓل ٓهت بال٣ل٤ الظي ٌٗخبر ؤؾاؾا إلاسخل٠ ْؾ٩ُ خُاة في السجً مصخ

ٓن لؼمُلّ الظي  ألامغاى الىٟؿُت ألازٔغ التي جيخ٣ل بحن اإلاؿاظحن في ٚالب ألاخُان باإلًداء، ٞبمجغص ؾمإ مسج

ٍْهاب بإخض جل٪ ألامغاى.  ْ الا٦خئاب مشال ًخإزغ بهظا ال٨الم  ْ ألاع١ ؤ  ًخدضر ًٖ ال٣ل٤ ؤ

ٓن بلُّ  ٞاألمغاى التي     ْ هٟسجؿضًت، ٖلما بإن بٌٗ هؼالء السجً ًضزل جهِب اإلاؿاظحن ظلِا ؤمغاى هٟؿُت ؤ

ٓاظضَم بالسجً ٞلِـ ٧ل ألامغاى مً ٖمل الخُاة  ٓع زال٫ ج ٓن مؿب٣ا بإمغاى هٟؿُت مخٗضصة ٢ض جخُ َْم مهاب

ْحكٟي البٌٗ آلازغ  ْاتهم  مً ٖضة ؤمغاى هٟؿُت.  ال٣ٗابُت، بل َظٍ الخُاة هٟؿِا حؿاٖض البٌٗ ٖلى بًجاص، ط

ان،  ْهاؽ ؤمٍؼ  (.44، م 2010)

ٓا٤ٞ الظاحي     ٫ٓ بلى الخ ْالِضٝ ألاؾمى الظي ٌؿعى بلُّ الىٟؿاوي بمسخل٠ َغ١ الٗالط التي ًُب٣ِا َٓ الٓن

 . ْمسخل٠ ألامغاى ألازٔغ ْالخهغ ْألاع١  ْمؿاٖضتهم ٖلى الِٗل بإمً ْؾالم مً ٞخ٪ ال٣ل٤  ْالاظخماعي للمؿاظحن 

ْلت جهاثُا في مى٤ُ اإلاٗاملت ال٣ٗابُت، ٞمشال ازخُاع الخغاؽ لم ٌٗض ألظل ج د٤ُ٣ الِضٝ هٟؿّ حٛحرث ٞلؿٟت الض

ٍٓجي لضٔ  ْالخ٩ ْاإلاؿخٔٓ الضعاسخي  ٓة البضن بل ؤنبذ ًخُلب الجاهب الش٣افي  ٢ْ ٫ٓ ال٣امت  ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى َ

ٍٓل السجً بلى ماؾؿت مسههت   ألن السجً ال ٌٗجي ْلت جد ىّ  الخاعؽ في مدا با في مَٓ ؤبضا ظٗل السجحن ٍٚغ

ْآصمُخّ.    اصة التربُت   ًْٖ ظيؿّ، ٞٗال إٖل

 ألامساع الىفظُت في اإلااطظاث العلابُت -3 

ْممحزاتها، بطن ٞمً َبُعي ؤن جِٓغ       ٌٗخبر السجً ججم٘ ٚحر ٖٟٓي لٟئت مُٗىت مً اإلاجخم٘ لضحها زهٓنُاتها 

ْمٗٓ ٓإ ألامغاى الدانت بها  ٕٓ مً اإلااؾؿاث، ٞٗلى ٖليها بٌٗ ؤه مِا مً ٞٗل ؾمت الاوٛال١ التي جمحز َظا الى

٣ت بةم٩اجها جٟجحر ؤمغاى هٟؿُت لضٔ السجحن، ٣ٞض  ْمَغ ْالخبـ ججغبت ٢اؾُت  اٖخباع ؤن ججغبت ؤلاًضإ في السجً 

 ْ ْهي خالت حؿخلؼم الدصدُو  ٓن مً خالت حٗٝغ بهظًان السجحن ،  ٓا ٌٗاه الٗالط لِـ جبحن ؤن وؿبت مً اإلاجغمحن ٧اه

لُت اإلاجغم بؿبب اإلاغى  ْ مبرع إلبٗاص مؿْا ٓلت صْن اؾخسضامِا ٦دُلت ؤ  للخُل
ً
ْبهما ؤًًا ٣ِٞ إلاؿاٖضة السجحن، 

ٓحي بّ َظا الِظًان  (.59، م 2007. )ظابغ ههغ الضًً، ال٣ٗلي الظي ً

ٍْم٨ً ؤلاقاعة بلى بًِٗا ٖلى      ٓع بٌٗ ألامغاى الىٟؿُت لضٔ اإلاؿاظحن  ْلِـ الخهغ بياٞت بلى ِْ ؾبُل اإلاشا٫ 

ٓاَّٟ  ل الظي ال ٌؿخُُ٘ الخد٨م في ٖ ْالخ٨ٟحر لضٔ الجًز منها: ٖهاب السجً الظي ٌؿبب في ايُغاب الُب٘ 

ْلت الاهخداع الظي  ًِٓغ ٖلى ق٩ل ٦ٍغ  ْمدا اء، زم هجض الا٦خئاب  ا ٌؿبب لّ الاهْؼ ٧ٓا مىدٞغ ْعٚباجّ ، ِٞؿل٪ ؾل

ب مً اإلاك ْالِْغ ْالخبرم منها  ٦ْظل٪ بٌٗ الخاالث مً الاؾخٗغايُت ، للخُاة  ٦ْظل٪ الاهدغاٞاث الجيؿُت،  اع٦ت، 

ٓظّ  ٓن ظؿمّ ٧ٓؾُلت لضٞ٘  ال٣ل٤ الظي ًهِبّ ، ٞىجضٍ  ً ْاهُت الظاجُت، خُض ٌؿخٗمل اإلاسج ٦ما هجض الٗض

ٓم با ٫ْ  ًضٍ، ٢هض بلخا١ الًغع بجؿمّ. ٦ما جبرػ ايُغاباث الى زخالٝ لىٟؿّ يغباث  بإي  شخيء  ًجضٍ  في مخىا

ٓ ألاع١.  ٖٓا َ ا قُ ْؤ٦ثَر ٓاّٖ،  ان، ؤه ْهاؽ ؤمٍؼ  (.35، م 2010)

ٖٓا هي:   ا قُ ْؤ٦ثَر  ْجسخل٠ الايُغاباث الىٟؿُت التي ًخٗغى لِا السجىاء صازل السجً مً شدو بلى آزغ، 

ب الللم: - ْالخغمان مً ال٨شحر مما ًٚغ ٝ التي ٌِٗكِا السجحن صازل السجً مً ٖؼلت ًٖ ألاؾغة،  ّ، بن الْٓغ

َْظا ما ًى٨ٗـ ٖلى ؾل٥ٓ السجحن مً  ْال٤ًُ،  ٓجغ  ٓع بالخ ْالاخباَاث اإلاخ٨غعة التي ٌٗاهيها، جاصي بلى ال٣ل٤ م٘ قٗ
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ْالخظمغ اإلاؿخمغ  ْالخماعى  ْاٞخٗا٫ اإلاكا٧ل  ْالصجاع اإلاؿخمغ م٘ ػمالء السجً،  زال٫ مسالٟخّ لخٗلُماث السجً، 

ٝ التي ٌِٗل ٞيها.  مً الْٓغ

ٓ  الاهخئاب: - ْجخضوى بن الخ ْالِم،  ٓع بالخؼن  ٝ التي ٌِٗكِا السجحن صازلّ جاصي بلى الكٗ ْالْٓغ اظض صازل السجً 

ٓن  َْظا الاهخداع ٩ً ْلت الاهخداع،  ٍٓت بلى صعظت ٦بحرة، ٢ض جبلٜ لضٔ بٌٗ السجىاء ؤن  جهل بلى مدا ح اإلاٗى ٖىضٍ الْغ

ط زاهُت بلى ا ٓعٍ بإن ب٣اءٍ في السجً ٢ض ًاصي بّ بلى الدْغ ْؤهّ ال ظضْٔ مً ب٣اثّ بؿبب قٗ لخُاة زاعط السجً، 

ٍْضّٞٗ ؤ٦ثر لالهخداع. ٍْت  ٓصا  صازل السجً ًيخٓغ اإلآث، مما ٌٗم٤ َظا الخ٨ٟحر مً مكاٖغ الؿ

ْبِئت السجً ال حؿاٖض  اغؿساباث الىىم: - ْالجؿمي،  ٓاػن الىٟسخي  ٓم خاظت ؤؾاؾُت حُٗض للٟغص الخ ٌٗض الى

ٓم الِاصت الظي ًد٤٣  ٫ٓ السجحن ٖلى السجحن ٖلى الى ْٖضم خه ٓم  ٓاػن، بل حؿاٖض ٖلى ايُغاباث الى َظا الخ

ْازغ اللُل هدُجت ٣ٞضان الغاخت  ٓم بال في ؤ ْالظي ٢ض ًهِبّ باألع١، خُض ًهٗب ٖلى السجحن الى ٓم ال٩اٝ،  الى

ٓع طَىُت جاصي بلى ابٗاص ا ْع في طًَ السجحن مً ن ٓم. ْالُمإهِىت ْألامً صازل السجً، باإلياٞت بلى ما ًض )ؤخمض لى

بي،   (.289 – 288، م 2011مدمض الٖؼ

٫ٓ البٌٗ ؤن      ٣ٍْ ْالجؿضًت،٦ما  ٓن بن  الٗؼ٫ مهى٘ ألامغاى الىٟؿُت  ٫ٓ الاصٖاء الغؾمي لؿلُاث السج ٣ٍْ

٫ هٟؿّ"، جبّحن آلازاع الىٟؿُت  الٗؼ٫ "حهضٝ للخٟاّ ٖلى ؤمً السجً ؤْ ٖلى السجىاء ؤْ ٖلى السجحن اإلاْٗؼ

ٓ ْالجؿضًت الٗم٣ُ َْ ال١.  ٓن ٖلى ؤلَا ت ْألابضًت بٛالبُتها ؤن الٗؼ٫ َٓ ؤ٢سخى ؤلاظغاءاث ال٣ٗابُت في هٓام السج

ْمً زم  ٍٓخّ،  ْبه ٓعٍ بىٟؿّ  ٣ٍْٟضٍ قٗ ْاإلا٩ان،  "بظغاء جإصًبي ْيبُي" ٌٗمل ٖلى مدٓ بصعا٥ السجحن للؼمان 

 جٟاٖلّ م٘ اإلادُِ. 

غ َبُت هٟؿُت ٞةن الًغع الىٟسخي الظي ً    ْٚحر ٢ابل للكٟاء في ْبدؿب ج٣اٍع  
ً
 ظضا

ً
دؿبب بّ الٗؼ٫ ٌٗخبر زُحرا

٫ٓ ال٦خئاب  ٍْغا٣ِٞا ُٞما بٗض ؤٖغاى مخالػماث ا٦خئابُّ جخد ٓم في ألاًام ألاْلى،  ؤخُان ٦شحرة، بط جبضؤ ايُغاباث الى

بت ْؤلاخؿاؽ باألقُاء.  ٣ْٞضان الٚغ  مؼمً 

غ ؤن الٗؼ٫ ًسل٤ خالت مً الدٝٓ الضاثم   ٖىض ألاؾحر ٢ض ًهل خض بنابخّ بااليُغاب  ٦ما ؤْضخذ الخ٣اٍع

ٓجغ،  ْالخ ْخاالث خاصة مً الاعجبا٥  ت ْؾمُٗت  َْٓ مً ألامغاى الىٟؿُت الدُحرة ًغا٣ّٞ َلٓؾاث بهٍغ الظَاوي، 

ٓهّ ًٟا٢م خالت السجىاء  ٓعة الٗؼ٫ في ٧ ال ج٨مً زُ ْالؼمان.  ٓعي باإلا٩ان  ٣ْٞضان لل ْايُغاباث مؿخمغة بالخ٨ٟحر 

ٓن   بهظٍ ألامغاى الدُحرة، التي ال الظًً ٌٗاه
ً
ٓاػهحن هٟؿُا  مً ؤٖغاى ألمغاى هٟؿُت، بهما ًهِب ألاصخاء اإلاخ

ً
ؤنال

ت.  ْ هُل الخٍغ ط مً الٗؼ٫ ؤ  قٟاء منها ختى بٗض الدْغ

٢ُٓت نضع ٖام      غ إلااؾؿت "ٖضالت" الخ٣ ٓان: "ٖؼ٫ السجىاء  2011ْللخضلُل ٖلى طل٪، بدؿب ج٣ٍغ جدذ ٖى

ٓن مً ؤلانابت بإمغاى هٟؿُت ْاإلاٗخ٣لحن في الس ٓن في بؾغاثُل"، ٞةن ألاؾٔغ ال٣ابٗحن في الٗؼ٫ الاهٟغاصي ٌٗاه ج

ٓن في ألا٢ؿام الٗاصًت للسجً هٟؿّ.   بمً ٣ًبٗ
ً
 بك٩ل مًا٠ٖ ٢ُاؾا

 مً ألايغاع الىٟؿُت التي ًدؿبب ٞيها الٗؼ٫ مً قإجها ؤن جخالشخى بٗض اهتهاء مضجّ، ٞةن َىا٥     
ً
ْفي خحن ؤن ظؼءا

ٓن مىّ م٘ عجؼ هٟسخي ا ٍْسغظ  
ً
ٓن الٗؼ٫ ؤصخاء هٟؿُا يُغاباث ؤزٔغ ال قٟاء منها، ؤي ؤن ألاؾٔغ ٢ض ًضزل

م ًٖ الخٗامل م٘ الًٟاء  دِم ْعجَؼ مؿخضًم، ٢ض ًهل بلى صعظت ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ اإلاجخم٘ بٗض حؿٍغ

ٓاؾ٘.   ال
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غ َبُت ؤزبدذ بما ال ْخؿب ال ٣ًخهغ الًغع ٖلى الجاهب الىٟسخي، ألن الٗؼ٫ الا      ْج٣اٍع هٟغاصي، بدؿب صعاؾاث 

 .٫ٓ ْظِاػ الب ْال٣لب ْفي الجِاػ الخىاؾلي  ٍٓت  ُْٖت الضم ٍْل، ؤهّ ًهِب ألاؾحر بإمغاى في الجِاػ الًِمي ْألا ٣ًبل الخإ

ْايُغاباث ص٢اث ال٣لب ْي٤ُ ال ا١ اإلاؼمً،  ْالهضإ الىهٟي ْؤلاَع ٓن مً الغظٟت  ل خىٟـ ٦ما ٌٗاوي ألاؾٔغ اإلاْٗؼ

 (.2015)مي زل٠، ْالخٗغ١ الكضًض. 

٫ٓ، لظل٪ ٌؿعى ٧ل منهم بكتى الُغ١ بلى      ْال٨د ٓا ؾاب٣ا اإلاسضعاث  ْل البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن مٗٓم الجزالء ٢ض جىا

ٓم بٌٗ  ٫ٓ ٖلى ٦مُت مً اإلاسضعاث الهُضالهُت اإلاؿببت للؿٗاصة، ٦ما ًجب ؤلاقاعة بلى الٓقم خُض ٣ً الخه

ْؤخاؾِؿِم، اإلاؿاظحن بغؾم ؤ م  ْجترظم مكاَٖغ ْجد٩ي ٢هو خُاتهم  ٓالِم  ْؤخ ق٩ا٫ مُٗىت مٗبرة ٖلى ؤْياِٖم 

ْمً هاخُت ؤزٔغ ِٞم ٣ًلضْن  ن ًٖ الخٗبحر الكٟٓي مً هاخُت،  ٓن بليها ٖىضما ٌعجْؼ ٍْلجئ م  ٓن بها ٚحَر ًساَب

َٓا ف ٓاث التي ٢ً ْالؿى ن بٗضص اإلادا٦ماث  ٍْٟخسْغ ٓن بازًغاع ؤظؿاصَم  ٍْدباَ ان، ي السجً. بًِٗم  ْهاؽ ؤمٍؼ (

 (.36 – 35، م 2010

َْظا ما ًجٗلِم خاملحن إلامحزاث مغيُت زانت،     ٓن بإمغاى ٣ٖلُت زُحرة،  ٓن ؤٞغاصا مهاب ْهجض في السج ٦ما 

ْهي ج٨ملت لضعاؾت 2010ْؤجباّٖ )   Dumaisَْظا ما ؤؾٟغث ٖىّ صعاؾت   )Coté   ( ّٖبإن اإلاؿاظحن مً 1997ْؤجبا )

ٓع اإلاهابح ُٞل مسخل٠ ًٖ طل٪ الظي ًمحز اإلاغضخى في اإلاؿدكٟى، ًِٓغ اإلاؿاظحن منهم الظ٧ ن بهظٍ ألامغاى لضحهم بْغ

ْهي هخاثج  ْاإلاسضعاث   ٫ٓ ْا٦خئاب ؤؾاسخي، ٦ما جبحن اهدكاع ٦بحر لاليُغاباث اإلاغجبُت بخٗاَي ال٨د ايُغاباث َظاثُت 

ْاإلا  ٫ٓ ٫ٓ الٗال٢ت بحن حٗاَي ال٨د ٦ُٓاث الٗى٠.جخماشخى م٘ ما ظاء في صعاؾاث خ  سضعاث ْؾل

حن لضحهم شدهُت مًاصة      ْبُيذ الٗضًض مً الضعاؾاث التي ؤظٍغذ في الٓؾِ ال٣ٗابي بإن ؤٚلبُت اإلاىدٞغ

ٓظض  ٓن مً ؤمغاى ٣ٖلُت ْ½ للمجخم٘، ٦ما جبحن في ٦ىضا "٦بُ٪" ؤهّ ً ْا مً  1/3مً اإلاؿاظحن ٌٗاه منهم اؾخٟاص

ٍْت بؿبب َظٍ اإلاك٨الث.  ٖالط باألص

ٍْخٗل٤ ألامغ بـ:ْب    ْالصخت ال٣ٗلُت لؤلٞغاص،   ُيذ صعاؾاث مخٗضصة الٗال٢ت بحن الاهدغاٝ 

ْالجرظؿُت(. -  ايُغاباث الصدهُت )الصدهُت اإلاًاصة للمجخم٘، البُيُت 

ْاإلاسضعاث. -  ٫ٓ  ؾٓء اؾخٗما٫ ال٨د

 الا٦خئاب ْالايُغاباث زىاثُت ال٣ُب. -

ْالخد٨م. -  ايُغاب الاهضٞاُٖت 

ْالجيسخي.بقٗا٫ الخغا - خضاء الجؿضي  ْاللٗب اإلاغضخي ْالٖا  ث٤ 

 الايُغاباث الجيؿُت. -

 الٟهام . -

ْ ايغاب اليكاٍ الخغ٧ي. -  ايُغاباث الؿحرة ْعجؼ الاهدباٍ ؤ

٨ُت     ت ألامٍغ ا مً الايُغاباث اإلاضعظت في الخهي٠ُ الاخهاجي اإلاغاظ٘ لؤلمغاى للجمُٗت الؿ٩ُاجٍغ  DSM IVْٚحَر

ْ هي في طاتها ٞٗل بظغامي.ْاإلاغجبُت بالؿل٥ٓ الا   هدغافي ؤ

ٓإ مً الايُغاباث ال٣ٗلُت:Dubret  (2013ْاؾدىاصا لـ     ٓن ؤعب٘ ؤه  ( جىدكغ في السج
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ت الا٦خئابُت - التي جدمل ح٣ُٗضاث ٢ض حك٩ل زُغ الاهخداع  Troubles anxieux dépressifs الايُغاباث الخهٍغ

ٓن )بيؿبت  ْجِٓغ لضٔ مدبٓؾحن لِـ مغاث ؤ٦ثر م٣اعهت باإلاجخم٘ 7بالسج ٍٓت جابٗت للخبـ  ْهي ايُغاباث زاه  )

ال حك٩ل َظٍ الايُغاباث ؾبب خبؿِم. ٓاب٤ مغيُت   لضحهم ؾ

٦ُٓاث الاصماهُت  - ٫ٓ ؤْ اإلاازغاث ال٣ٗلُت بلى ظاهب اؾخٗما٫  Conduites addictivesالؿل ٌك٩ل ؤلاصمان ٖلى ال٨د

 ْ ٦ُٓاث الاهدغاُٞت،  ٓاص الؿامت مهضعا للؿل ْبمجغص اإلا ٓن،  ٕٓ ب٨ثرة في السج ٍىدكغ ٖضص اإلاؿاظحن مً َظا الى

ٓن بلى الاوسخاب بة٦غاٍ. ٓلِم السجً ًخٗغي  صز

خضاءاث الجيؿُت  - ٓن الٟدو  Les agressions sexuellesالٖا َْم ال ًُلب ٓن ؾبب خبؿِم  ْج٩ ًغج٨بها ؤٞغاص 

٦ْظا ايُ خضاءاث بايُغاباث زُحرة للصدهُت  ٓظّ الجيسخي.ْالٗالط، جغجبِ َظٍ الٖا  غاباث في الخ

% في الٓؾِ ال٣ٗابي 7مشل الٟهام اإلاىدكغ بيؿبت   Troubles confessionalsايُغاباث الدلِ ال٣ٗلي 

)ؾاًل خضة ْخُضة، ؤخمض ٞايلي، %. 14% ْ ألامغاى ال٣ٗلُت ألازٔغ بيؿبت 7ْالايُغاباث الظَاهُت اإلاىدكغة بيؿبت 

 (.271، م2015
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ْمً يمً َظٍ       ْالبدض،  ْالٗالط  ٓم بمِماث الدصدُو  ٌٗمل ألازهاجي الىٟؿاوي في مغا٦ؼ مسخلٟت، خُض ٣ً

ْالتي حٗخمض ٖلى ألازهاجي الىٟؿاوي في صعاؾت خاالث  حن،  ْاإلاىدٞغ ْماؾؿاث ألاخضار  ٓهحن،  اإلاغا٦ؼ بنالح اإلاسج

ْبظغاء اإلا٣ابالث مِٗ ٓم الجاهدحن مشال  ٓن منها، ل٣ُ ٓإ الهغاٖاث التي ٌٗاه ْؤه ِْٞم مك٨التهم  ْاِٞٗم،  ت ص م إلاٗٞغ

غ الدانت بخل٪ الخاالث.  ألازهاجي الىٟؿاوي ب٨خابت الخ٣اٍع

ٓاص ع٢م     ْ الؾُما اإلا ٓن بٖاصة التربُت،  ٓن جىُٓم السج ْع ألازهاجي الىٟؿاوي خؿب ٢اه ْما 76ؤما باليؿبت لض ٖاصة 

ْالتي جىو ٖ   : لى ْي٘ ألازهاجي الىٟؿاوي جدذ ؾلُت مضًغ اإلااؾؿت، ٦ما ٩ًل٠ بما ًليًليها مىّ، 

ٖٓت مً الجزالء مً الىاخُت الىٟؿُت -   .مخابٗت مجم

ْاخض مً الجزالء -   .الخٗٝغ ٖلى شدهُت ٧ل 

  .الؿعي بلى الخإزحر في الجزالء بًجابُا -

ْالٗاثلُت -   .مؿاٖضة الجزالء ٖلى خل مكا٧لِم الصدهُت 

ايُتؤلاقغ  - ْالٍغ ٧ْل ألاوكُت الش٣اُٞت  ًٍٓ اإلانهي  ْالخ٩   .اٝ ٖلى الخٗلُم 

ٓم ٖليهم -   .الٗمل ٖلى ج٠ُُ٨ ظمُ٘ الخضابحر الاعمُت بلى بٖاصة جإصًب اإلاد٩

ْالخإصًب - ٓع اظخماٖاث لجىت الترجِب    .الالتزام بدً

ٓلّ - ل ًم٨ً ؤن ًخم الاؾخٟؿاع خ   .ج٣ضًم الخٟؿحراث الالػمت بكإن ؤي هٍؼ

ل  - ٓعقت زاعظُت، ؤْ الاؾخٟاصة مً ُٖلت لهالح ؤي هٍؼ ٍ، ؤْ الالخدا١ ب بم٩اهُت ج٣ضًم ا٢تراخاث باإلٞغاط اإلاكْغ

 ًٔغ بإن طل٪ مً مهلخخّ.

ل ٢ضم لّ الٗالط الىٟسخي.  -  (.5، م2014)ال٣و نلُدت، ُُٖت صلُلت،مؿ٪ مل٠ شدصخي ل٩ل هٍؼ

ٓما ب        ْعٍ ً ْص ٓم في مجا٫ الٗمل الجىاجي، خُض ٌٗض َظا اإلاجا٫ مً ْجؼصاص ؤَمُت الازهاجي الىٟؿاوي  ٗض ً

ْجد٤ُ٣  اتهم،  ْخٍغ ْطل٪ باٖخباع ؤن اإلاجا٫ ال٣ًاجي َٓ اإلاٗجي بدماًت خ١ٓ٣ ألاٞغاص  اإلاجاالث اإلاِمت في الخُاة، 
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ْع الازهاجي الىٟؿاوي بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة مً خُ ْلِظا ٨ًمً ص ْجد٤ُ٣ ألامً ْالاؾخ٣غاع،  ض الٗضالت في اإلاجخم٘، 

ْال٣ٗلُت التي ٌٗاوي منها اإلاؿاظحن، للخم٨ً مً الٗالط  ْج٣ضًغ ألامغاى ْالايُغاباث الىٟؿُت  ٞدو خاالث اإلاتهمحن، 

 ْالخإَُل لِظٍ الخاالث.

 الخىفل الىفس ي الدصخُص ي في اإلااطظاث العلابُت -5

ٓم بُغح بٌٗ اإلاٟا    ت ٢بل الخُغ١ ل٠ُ٨ ًخم حصدُو ألامغاى ْالايُغاباث الىٟؿُت ؾى٣ ٍع ْالتي حٗخبر يْغ َُم 

 في مجا٫ ٖلم الىٟـ اإلاغضخي.

ٓم بها اإلاسخو ؤزىاء : La sémiologieالظُمُىلىحُا ؤو ألاعساغُت  -1     ٓة ٣ً غايُت ؤ٫ْ زُ ٌٗخبر البدض ًٖ ألٖا

ْبحن الؿُمُاثُت  ٓم ؤلاوؿاهُت ختي ًمحز بِىّ  ٓظُا في مجا٫ الٗل ٓل ٢ْض ا٢ترح مهُلح ؾُمُ في  Sémiologieاإلا٣ابلت، 

ٍْغج٨ؼ البدض ًٖ ؤلاقاعاث  التي حؿاٖض ٖلى ْن٠ الايُغاباث مً زال٫ اإلاالخٓت الض٣ُ٢ت   Signesٖلم اللٛاث، 

ٍْخم زال٫ الٟدو  ْالخٓاَغاث ؤلا٧لُي٨ُُت لدلل الخىُٓم،  ٓظُت  ٓل غاى في الخاالث الباج لئلقاعاث ْألٖا

ْما ًخٓاَغ زاعظُا  ٓجي البدض ٖما ًسخبٍر الٟغص طاجُا  ٓل ٓم اإلاسخو بةُٖاء مٗجى الؿُمُ ٣ٍْ  ،ّ٦ٓ مً زال٫ ؾل

غاى في بظغاء صًىامي، م٘  ْبصماط ؤلاقاعاث ْألٖا خباع ٢هت اإلاٍغٌ  ٓظُت م٘ ألازظ بٗحن الٖا ٓل للمالخٓاث الؿُمُ

ْالظاحي. ْمٗاقِا الىٟسخي  ضة في خ٣ُ٣تها   الٗلم ؤن ٧ل خالت هي خالت ٍٞغ

ع ٖىض اإلاٍغٌ، ٌٗبر ًٖ الجاهب اإلاالخٔ مً الايُغاب، بلى ؤلاهخاط الٟٗٓي اإلاؿدشا Symptômeالعسع  ٌكحر -

ٓ ٧امً. ت ما َ ٓاضخت )الٗغى( التي جم٨ىىا مً مٗٞغ ٓاَغ ال  ْالاقاعاث بلى الٓ

ٓعي Signeْؤلاقاعة  Symptômeَْىا٥ مً الباخشحن مً ًمحز بحن الٗغى     ، خُض ٌكحر َظا ألازحر بلى اإلآِغ اإلآي

ٓظُ ٓل ّ، ؤما الٗغى ٞدكحر بلى الك٩أْ الصدهُت الظاجُت التي ًخ٣ضم بها اإلاٟدٓم، اإلالمٓؽ لخالت مغيُت ؤْ باز

ُٖٓت  (DSM)َْٓ ما ؤ٦ض ٖلُّ مالٟٓ  َْكمل ؤلاقاعاث اإلآي ن بإن "الٗغى ًدضص في الك٩أْ الظاجُت  اللظًً ًْغ

ٓظُّ. ٓل  لخالت باز

ٕٓ ؤلاقاعاث ْألا  Syndromeألاعساع ؤو الخىاذز ؤما ػملت  -  ٖغاى اإلاخالػمت التي حؿحر ظىبا بلى ظىب، ٞدكحر بلى مجم

ْا٢تراجها م٘ بًِٗا البٌٗ جٓاَغة مغيُت زانت ٢اثمت بظاتها.  َْك٩ل جالػمِا 

ٓلت م٘ الؿبب     ٖٓت ؤؾباب مجِ ْال٣ٗلُت خُض حكتر٥ مجم ْلٛمٓى ألاؾباب اإلااصًت لاليُغاباث الىٟؿُت 

ْال٣ٗلُت  ٓإ الايُغاباث الىٟؿُت  ٍٓبها مً خُض اإلاباقغ، هخدضر ًٖ ؤه ْجب ْجهيُِٟا  الؾُما ٖىض حصدُهِا 

ْعٍت ًغظ٘ الزخالٝ ٧ل خالت مغيُت ًٖ  عة بٖاصة الىٓغ ٞيها بهٟت ص ٓعَا الا٧لُي٨ُُت ٖلى ؤجها جالػماث م٘ يْغ ن

.  ألازٔغ

ًبدض ًٖ ؤنل الايُغاب في الخُاة الدانت للمٍغٌ، ؤي البدض ًٖ مؿاع  : Etiologieالاجُىلىحبا ؤو الظببُت  -2

ٓثُت. ْبالدهٓم البدض ًٖ ٢هت الٟغص الىٟـ وك ٓع الايُغاب،  ِْ 

٣ي لؤلٖغاى التي جاصي بلى الايُغاباث ألظل جهيُِٟا مً زال٫ : La nosographieالجزوغسافُا  -3 ْن٠ امبًر

ٓمغيُت. ٓ ٖباعة ًٖ حسجُل لؤلٖغاى في مىٓمت الِٟم الٗالم لاليُغاباث الىٟؿ  زهاثهِا الٓنُٟت، ِٞ
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َْكحر بلى هٓام جهي٠ُ    Taxonomieْحؿمى ؤًًا  :La nosologieُا الجزو لىح -4 ٍٓب،  ْ الخب ؤي ٖلم الخهي٠ُ ؤ

ت ًٖ  ٍٓبها، ٌؿخضعي مغظُٗت هٍٓغ ْجب ٓظُت بةُٖاء مغظُٗت لاليُغاباث في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي  ٓل ؤلاقاعاث الباج

ٓظُت التي جمحز اإلاغى.  ٓل ْالخُٛحراث الباج ُت ٚىؤؾباب الايُغاب   (.17-16، م2016ُت، )خاٞغي َػ

٣ٍْهض بّ ٞدو : Le diagnosticالدصخُظ -5 ٓم الدصدُو بلى مُضان ؤلا٧لُي٩ُي مً ٖلم الُب  صزل مِٟ

ْاؾخيخاط ألاؾباب، زم وؿبها بلى مغى مٗحن، ٞالدصدُو في اإلاُضان الُبي ٌٗجي الخهي٠ُ  غاى اإلاغيُت  ألٖا

classification ٍٓم زهاثو الٟغص مً خُض ، ؤما الدصدُو في ٖلم الىٟـ ؤلا٧لُي٩ُي ْالُب الىٟسخي ٌٗجي ج٣

 ألاؾباب اإلاباقغة لاليُغاب.
ً
ْؤٖغايّ اإلاغيُت، مبِىا  ٢ضعاجّ، ْؾماجّ، 

٦ُٓت ْالاهٟٗالُت للصدو  ٓماث اإلاخٗل٣ت بالخالت الؿل َْكحر الدصدُو في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي بلى جهي٠ُ اإلاٗل

 ْالخدضًض الخالي لظل٪ )باالؾم / البُا٢ت (.

ٓظض ٖ ٓع ٧الخالي:ج ٍْم٨ً جلدُو َظٍ اله ْبٗض ؤلاٞغاط ٖنهم،  ٓع للخ٨ٟل الىٟسخي باإلاؿاظحن ؤزىاء بًضاِٖم   ضة ن
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ْاإلاكاٖغ الؿلبُت       ٓجغاث الىٟؿُت  ٓع الخ٨ٟل الىٟسخي الخمُِضي مؿاٖضة السجحن ٖلى الخسلو مً الخ مً ؤَم ن

ْمكاٖغ التي حؿُُغ ٖلُّ هدُجت ٖملُاث الً ْاإلادا٦مت ْؤلابضإ بالسجً، ٞالسجحن ٖاصة حؿُُغ ٖلُّ ؤ٩ٞاع  بِ 

ؿت  ْبؿبب طل٪ ٣ً٘ َٞغ ْؤهّ ٢ام باعج٩اب زُُئت يض اإلاجخم٘،  ْمًٛٓب ٖلُّ  ٓى  ؾلبُت مً ؤهّ شدو مٞغ

تراب. ٓجغ ْؤلاخؿاؽ بالدٝٓ ْالٚا ْالخ  لل٣ل٤ 

ال ًغ  ٓم  ، ٢ض ٌكٗغ السجحن بإهّ شدو مٓل  ْفي ؤخُان ؤزٔغ
ً
، ؤًًا

ً
 مٛاًغا

ً
٦ّٓ ج٣ُُما م ؾل ُّ ، بط ٣ً

ً
ٔ هٟؿّ مظهبا

ْمت  ْم٣ا ْالخهلب في الغؤي،  ٓع بالبراءة بلى الٗىاص  ٍْاصي بّ الكٗ ٓاظباث،  ْال خّ الصدهُت للخ١ٓ٣  َظا خؿب هٍٓغ

ْٖالظّ. ْعٌٞ الخٗامل م٘ ال٣اثمحن بإمغ بنالخّ   الىٓام، 

ْلت الخإ٢لم ٍْخضزل ألازهاجي الىٟسخي في َظٍ الٟترة الخغظت لتهُ      ْمدا ئت السجحن لخ٣بل بِئت السجً الجضًضة، 

ٓجغاث  ْالٗمل ٖلى بػالت َظٍ الخ ٓاع للخٗٝغ ٖلى خاظاجّ  ْالخ ْمِاعاجّ، ؤزىاء اإلاداصزت  مِٗا مً زال٫ اؾخسضام زبرجّ 

ٓلّ السجً.  ْاإلاكاٖغ ْألا٩ٞاع الؿلبُت التي حؿُُغ ٖلُّ ٖىض صز  (.2009)ؾ٠ُ الضًً ٢ضي، الىٟؿُت 

ْل٨نها        ٓجها جل٣اثُت  م ٧ ٞخىٓم م٣ابالث اؾخ٨كاُٞت لهالح اإلادبٓؾحن بمجغص الخدا٢ِم باإلااؾؿت ال٣ٗابُت ٚع

ْلى بالخٗبحر ًٖ  ٓالي، ٦ما حؿمذ اإلا٣ابالث ألا حؿاٖض ٖلى الخض ٖلى َلب اإلاؿاٖضة التي هي ؤؾاؽ ال٣ٗض الٗالجي اإلا

ع بلى الٟٗ ْمى٘ اإلاْغ ْاهُت ؤْ الا٦خئابُت  ٢ْض اإلاكاٖغ الٗض ا نضمت الخبـ،  ت التي جشحَر ْلت الاهخداٍع ٤ اإلادا ل ًٖ ٍَغ

ٓن بلى  َْؿخجُب ْٚالبا ما ًخٟاٖل اإلادبٓؾحن م٘ ألازهاجي الىٟؿاوي  الن ًٖ مغى ظؿضي زُحر  ًًاٝ ؤلٖا

ْبالخالي ٌك٩ل السجً باليؿبت للبٌٗ ٞغنت لالج٣اء بمٗالج.  ، م 2015)ؾاًل خضة ْخُضة، ؤخمض ٞايلي، اهخٓاعاجّ 

272). 

بُٗت الخُاة صازل السجً ٌٗمل ألازهاجي الىٟسخي ٖلى جبهحٍر      ْا٢٘ َْ ْالخ٠ُ٨ م٘  ْلخم٨حن السجحن مً الخإ٢لم 

بُٗت  ٓاثدِا َْ ٫ٓ ل ح خ ٓماث ْقْغ صٍ بمٗل ٍْْؼ ٍٓت  ْبغؾالتها الترب ّٟ بىٓم اإلاٗاملت باإلااؾؿت )السجً(،  ْحٍٗغ

ٓماث التي ًخٗحن الا  ا مً اإلاٗل ْٚحَر ٢ْض جإزظ َظٍ الٗملُت الىٓام اإلاُب٤ بها،  ْْاظباجّ،   ّ٢ٓ ت خ٣ َإل ٖليها إلاٗٞغ

 (.2009)ؾ٠ُ الضًً ٢ضي، )ج٠ُُ٨ السجحن( ٞترة مً الؼمً. 
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ْازخباعاث ٢هض الخٗٝغ ٖلى ألامغاى     ًخًمً الخ٨ٟل الىٟسخي الدصدُصخي في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت بظغاء ٞدٓم 

ْا ٣ت الىٟؿُت  ْمَغ ٓن لضٔ السجحن، ٖلى اٖخباع ؤن ججغبت ؤلاًضإ في الخبـ ججغبت ٢اؾُت  لجؿضًت التي ٢ض ج٩

ٓن مً خاالث حٗٝغ  ٓا ٌٗاه بةم٩اجها جٟجحر ؤمغاى هٟؿُت لضٔ السجحن، ٣ٞض جبحن ؤن وؿبت ٦بحرة مً اإلاجغمحن ٧اه

ْالٗالط لِـ ٣ِٞ إلاؿاٖضة السج ْهي خالت حؿخلؼم الدصدُو  ْن بهظًان السجحن،  ٓلت ص  للخُل
ً
ْبهما ؤًًا حن، 

ٓحي بّ َظا الِظًان. لُت اإلاجغم بؿبب اإلاغى ال٣ٗلي الظي ً ْ مبرع إلبٗاص مؿْا  اؾخسضامِا ٦دُلت ؤ

ْباليؿبت لٗالط        ٓظيهِم للٗالط في مهلخت الُب ال٣ٗلي، ْفي َظا الؿُا١  ؤما باليؿبت للمغضخى ال٣ٗلُحن ًخٗحن ج

ٌ اإلاٍغٌ Dubret (2013اع الايُغاباث ال٣ٗلُت الدُحرة، ؤق ( ؤن السجً ال ٌك٩ل م٩اها مىاؾبا لّ زانت بطا ٞع

ٓن بها ٖمل  ٍٓلّ بلى ماؾؿت اؾدكٟاثُت مخسههت ٩ً ٍْت الىٟؿُت ْالامخشا٫ للٗالط لِظا ًيبػي جد جىا٫ْ ألاص

ْخ ْمخد٨م ُّٞ، ٞالسجً ال ٌٗض م٩اها لٗالط ألامغاى ال٣ٗلُت الدُحرة. )ؾاًل خضة  ُضة، ؤخمض اإلاسخهحن م٨ش٠ 

 (. 273، م 2015ٞايلي، 

ْجُب٤ُ الازخباعاث الىٟؿُت ٢هض حصدُو       ْبظغاء م٣ابالث ُٖاصًّ مخٗضصة  ٌكمل الخ٨ٟل الىٟسخي اإلاالخٓت 

 
ً
ْالخٗلُمُت حؿُِال ْال٣ٗلُت  ٓاحي الىٟؿُت  ْصعاؾتها صعاؾت قاملت مً الى ش الخالت(  ْج٣ُُم خاالث الجزالء )صعاؾاث لخاٍع

ٓػَِٗم ٖلى وكاَاث البرهامج الخمُِضي اإلاؿُُغ لِم. لغؾم َغ١ ٖالظِ ْج  (.2009)ؾ٠ُ الضًً ٢ضي، م 

ْجض٫ ٖلى الٓي٘ ال٣اثم للخالت، خُض هجض ؤجها    ْحؿخٗمل صعاؾت الخالت لجم٘ البُاهاث خؿب ما حؿخضُّٖ الخالت 

ْاؾٗا مً البُاهاث ٌكمل ما ًلي:  حُٛي مضٔ 

ْالخ - ْالٗمغ   ٕٓ ْلُت: ٧الى ٓانالبُاهاث ألا ْالٗى ْ اإلاِىُت(   ..... الت الخٗلُمُت )ؤ

٢ٓذ الغاًَ -  ٓعَا ختى ال ْجُ ٓ منها السجحن   لؤلٖغاى التي ٌك٩
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
ْجخًمً ْنٟا  .الك٩ٔٓ الخالُت: 

 -  ٓ ْهم ْالدؿىحن ْيبِ ؤلازغاط، بضاًت اإلاصخي،  ٢ْْذ الُٟام  ْالغياٖت  الصة  ْال ٝ الخمل  ش الصدصخي: ْْغ الخاٍع

ٍٓاثاللٛت، الؿل٥ٓ الُٟ ْالِ  .لي، الٗاصاث 

 - ٙٓ ٢ْْذ البل  .زبراث اإلاغا٣َت 

ٓٔ الٗام -  ش الخٗلُمي : مً بضاًت الضعاؾت، اإلاؿخ  .الخاٍع

-   ٔ ٓلت ألازغ  .ؤمغاى الُٟ

ْ ٣ٖلُت-  ْ هٟؿُت ؤ ٓاء ؤ٧اهذ ظؿمُت ؤ  .ألامغاى الٗاثلُت: ؾ

َْل ٧ان الخمل  -   ُّٞ ؤم الالخالت الاظخماُٖت لؤلؾغة : بُاهاث ًٖ ألاب ْألام ، 
ً
ٓبا  . مٚغ

َْكمل الؿل٥ٓ، اإلاؼاط، الاهٟٗالُت، الؿل٥ٓ الخغ٧ي. -  ْال٣ٗلي :    الٟدو الىٟسخي 

ٓمت ؤزغ طاث ٖال٢ت.  -  ٓماث ؤلاياُٞت: ؤي مٗل  اإلاٗل

ٓاع       ْالخ  بدُض ٌؿمذ بالخٟاٖل، حٗخمض اإلا٣ابلت ٖلى اللٛت 
ً
ٓصا ٓظ ٓن ألازهاجي م ٓظّ ؤي ٩ً  ل

ً
ْظِا ْجخم اإلا٣ابلت 

ٓ بك٩ ْالُٝغ الشاوي َ ٫ْ َٓ ألازهاجي  حن ؤؾاؾُحن ألا ْجخًمً اإلا٣ابلت َٞغ ل ؤؾاسخي لظل٪ هي قٟاَُت، 

ْالِضٝ منها تهُئت ؤًٞل لضعاؾت الدصدُو. ْالؼمان  ٓص زُت مُٗىت بدُض حكمل اإلا٩ان  ْظ  اإلاٟدٓم، البض مً 
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ٓن       ٤ اإلاالخٓت التي ٢ض ج٩ ٓماث ًٖ ٍَغ ٓصة ٞخدُذ  ْٖاعيت مالخٓت ٖابغة ٍْم٨ً ظم٘ بٌٗ اإلاٗل ْ مالخٓت م٣ه ؤ

ٓا٠٢ الُبُُٗت  .صعاؾت الؿل٥ٓ الٟٗلي في اإلا

ٓعي م٣جن لُٗىت مً الؿل٥ٓ      ْالتي حٗٝغ بإجها م٣ُاؽ مٓي خماص ٖلى الازخباعاث الىٟؿُت  ْجهى٠  ْالٖا  ،

ْع منها اللُٟٓت ) التي حٗخمض ٖلى اللٛ ْاإلا٣اًِـ الىٟؿُت ٖلى ؤؾاؽ ٖضص مً اإلادا ت بك٩ل ؤؾاسخي( في الازخباعاث 

ٓع ( ْالازخباعاث الٟغصًت )  ْ حٗخمض ٖلى اله ْاإلاِاعة الخغ٦ُت ؤ ْ ٖملُت ) التي حٗخمض ٖلى ألاصاء الُضْي  م٣ابل ؤصاثُت ؤ

ْالخ٨ٟحر  ْازخباعاث ٣ٖلُت )ج٣ِـ الظ٧اء  ٖٓاث (  ـــــاعاث الجمُٗــــت ) جُب٤ُ ٖلى مجم ْاخض( ْالازخبـ جُب٤ُ ٖلى ٞغص 

ْم٣ا ْجخٗضص الازخباعاث التي جهلح في ْالاهدباٍ (  ْ التي ج٣ِـ الؿماث (،  ٓاء التي ج٣ِـ ألابٗاص ؤ ًِـ الصدهُت ) ؾ

ْاإلا٣اًِـ الىٟؿُت ؤصاة مِمت مً خُض ؤجها ج٨مل  ْحٗض الازخباعاث  ٦ُٓت،  مجا٫ ألامغاى الىٟؿُت ْالايُغاباث الؿل

ٓاء ظ ٢ْض جل٣ى ٖليها ؤي ٓماث التي هدهل ٖليها بُغ١ مسخلٟت،  ضًضة، ٞخ٨ك٠ ًٖ جغ٦ُب شدهُت الٟغص اإلاٗل

ْبظل٪ ٨ًك٠ ال بعاصًا ًٖ ؾماث ٧امىت جدذ الؿُذ الٓاَغي مً  ٓا٣ُٞت  ْزهاثهّ الخ ْاّٞٗ  ْص ٢ُْمّ  ْمكاٍٖغ 

 (.2012)خؿام الضًً ٖؼب، شدهِخّ. 
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٢ٓاجي ْالاهضماجي طل٪ الخإَُ       ل الىٟسخي الظي ٌٗمل ٖلى جبهحر السجحن بُبُٗت الجغم وٗجي بالخ٨ٟل الىٟسخي ال

ْاإلاِىُت،  ْتهُئخّ، مً زال٫ الدضماث الخٗلُمُت،  ضاص السجحن   ًٖ الخضزل إٖل
ً
، ًٞال ْؤيغاٍع ٓا٢بّ  ْبٗ الظي اعج٨بّ 

ٓصة بلى الخُاة الٗاص ْالٗ ٓاظِت اإلاغخلت الاهخ٣الُت ما بحن خُاة السجً،  ْالجلؿاث ؤلاعقاصًت إلا يهُت،  ًت للخ٣لُل ْالتٞر

ٓصة  .مً ْاَغة الٗ

ٓاظِت مسخل٠ اإلاكا٧ل        ُىّ مً م
ّ
ْجم٨ ْمؿاٖضة السجحن  ْهت  ْبغامج الخإَُل الىٟسخي مٗا ْتهضٝ زضماث 

ٓع باال٦خئاب،  ْالكٗ ْالٗاع،  ْالدٝٓ مً الٓنم  ْالخٛلب ٖليها، مشل ٣ٞضان الش٣ت بالىٟـ،  الىٟؿُت التي ٌٗاهيها 

ْاه ٫ٓ الٗض ْاإلاُ ْالدٝٓ   بهاْال٣ل٤، 
ً
ٓن السجحن مهابا  ما ٩ً

ً
 .ُت التي ٚالبا

ْبطا جبحن ؤن السجحن ٌٗاوي مً مغى     ٓاػجها الىٟسخي  ْجد٤ُ٣ ج ٦ما حهخم الخإَُل الىٟسخي بةٖاصة بىاء الصدهُت، 

٫ٓ بلى ؤزهاجي الُب ال٣ٗلي.  ْ الِٓؽ ٞةهّ ًد  (.2009)ؾُض الضًً ٢ضي، الا٦خئاب ؤ

 خاجمت 

 
ً
ٓن ًمشل ٖبئا ٍْاصٔ طل٪ الى الٗضًض مً الًٍٛٓ الىٟؿُت، َظٍ  بّن ؤلاًضإ بالسج هٟؿُا ً ٖلى السجحن 

ْحك٩ل َظٍ البِئت  ا بازخالٝ ٢ضعة الجزالء مً خُض ٢ضعتهم ٖلى جدمل الًٍٛٓ الىٟؿُت،  الًٍٛٓ ًسخل٠ جإزحَر

ْبِئت ٓامل مغؾبّ  ٝ الدانت بالسجحن مً الىاخُت الىٟؿُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ٖ زهبّ  الًاُٚت م٘ الْٓغ

 لئلنابت بإق٩ا٫ ٖضًضة مً الايُغاباث الىٟؿُت.

ٖٓت مً الدضماث    ٓاٞغ بماؾؿاث بٖاصة التربُت مجم ْالٗالط الُبي ال٣ٗلي، جخ ٞةلى ظاهب الٗالط الُبي الجؿضي 

ْجإَُل اإلاؿاظحن ٓن ٖلى ألاؾالُب الٗلمُت الخضًشت في ٖالط  ْمضعب ٓن  ل ٓن مَا ٓم بها ؤزهاثُ  .الىٟؿُت ٣ً
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ْاضخت ًٖ الٟغص ٢هض ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ؤْ الدضمت  ْٖلى َظا   ٓعة  ًٍٓ ن ٞةن ٖملُت الدصدُو تهضٝ بلى ج٩

 ْ ٓاء ٧اهذ بؿُُت بعقاصًت ؤ َْٓ بظل٪ ٌٗخبر الغ٦ً ألاؾاسخي لٗملُت اإلاؿاٖضة ؾ ْْي٘ بغهامج ٖالجي  الىٟؿُت 

ْٖم٣ُت ٖالظُت.   مخ٣ضمت 
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ُت ٚىُت ) ٓظِت لُلبت الؿىت الشاهُت لِؿاعلم الىفع اإلاسض ي(. 2016خاٞغي َػ ٓجي م ٖٓت الضٖم البُضاٚ وـ . مُب

ٓم الاوؿاهُت ْالاظخماُٖت. ظامٗت ؾ٠ُُ.  ٓهُا. ٧لُت الٗل ٟ ٓم التربُت ْألاَع ْٖل ٖلم الىٟـ. ٢ؿم ٖلم الىٟـ 

 الجؼاثغ.

ٓعاٍ ب٣ؿم علم الىفع اإلاسض ي(. 2012خؿام الضًً ٖؼب ) ٖٓت َلبت الض٦خ . مدايغاث في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي. إلاجم

 الصخت الىٟؿُت. ظامٗت ٖحن قمـ. ال٣اَغة. مهغ.

ْخُضة. ؤخمض ٞايلي )ؾاً . الٗضص الشالض مجاالث جدخل ألاخطائي العُادي في اإلااطظت العلابُت(. 2015ل خضة 

ٓمي  ت. الظي ٣ٖض ً ٓاعص البكٍغ ْبصاعة اإلا ٓمُت  ْلي اإلااؾؿت بحن الدضمت الٗم -17الدام بٟاٖلُاث اإلااجمغ الض

ٓٞمبر  18 ت.2015ه ٓاعص البكٍغ ْبصاعة اإلا  ظامٗت البلُضة. الجؼاثغ. . مسبر الخىمُت الخىُٓمُت 

مت(. 2009ؾ٠ُ الضًً ٢ضي ) . 2009-11-02. السعاًت والخدماث الىفظُت والاحخماعُت في مجاٌ الاهدـساف و الجٍس

 .٘٢ٓ  .alwatanvoice.comمً اإلا

الطعىباث التي جىاحه ألاخطائي الىفظاوي في جؿبُم الاخخبازاث الىفظُت في (. 2014ال٣و نلُدت. ُُٖت صلُلت  )

ْاإلاِىُت لىطـ العلابيا ْاإلاضعؾُت  ٫ٓ اق٩الُت اؾخسضام الازخباعاث الىٟؿُت  ٓم صعاسخي خ ٓا٢٘  –. ً ال

ْاإلاِىُت. ظامٗت الخاط لدًغ باجىت. الجؼاثغ. –ْالخدضًاث   . مسبر بى٪ الازخباعاث الىٟؿُت ْالاظخماُٖت 

. صاع ن الظىاء والاغؿسابعلم الىفع اإلاسض ي دزاطت في الصخطُت بح(. 2000مجضي ؤخمض مدمض ٖبض هللا )

ت. مهغ. ت الجامُٗت. ؤلاؾ٨ىضٍع  اإلاٗٞغ

( ٪ ا السجىاء(. 2011مهُٟى قٍغ ٓعا هظام السجىن في الجصائس. هظسة على عملُت الخإَُل هما خبَر خت ص٦خ . ؤَْغ

مت. ٢ؿم ٖلم الاظخمإ. ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت. الجؼاثغ. ْالجٍغ  جسهو ٖلم اظخمإ الاهدغاٝ 

ش 2015-08-11. العٌص الاهفسادي كبىز لؤلخُاء ومطىع لؤلمساع الىفظُت(. 2015مي زل٠ ) . 2018-10-12. بخاٍع

 ٘٢ٓ  . alkhaleejonline.netمً اإلا

ان ) ْع لؤلزهاجي الىٟؿاوي في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت؟ 2010ْهاؽ ؤمٍؼ ت(. ؤي ص . 3. الٗضصمجلت ؤبدار هفظُت وجسبٍى

ٍٓت ظامٗ ْالترب ٓعي. ٢ؿىُُىت. الجؼاثغ.مسبر الخُب٣ُاث الىٟؿُت   ت مىخ
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-الاججاٍ اإلاعسفي الظلىوي وعطسهت العالج الىفس ي: مفاَُمه ألاطاطُت وؤطالُبه العملُت   

مت غاء                                                    .ؤ. ص. ٞىُاػي ٦ٍغ ٓعاٍ: مغاص ٞاَمت الَؼ  .َالبت ص٦خ

ٍٓت بىاء اإلاىاهج         ؤؾخاطة مدايغة )ا(    ْالبرامج الترب

ٓوي-ظامٗت باجي مسخاع ٓوي -ظامٗت باجي مسخاع                                           .-الجؼاثغ-ٖىابت-الب  -الجؼاثغ -ٖىابت -الب

fa23zohra@gmail.com 

ٗالط : َضٞذ الضعاؾت الخالُت بلى ؤلاظابت ًٖ ماَُت الملخظ

ْما ؤزٍغ الٟٗلي في  ْج٣ىُاجّ؟  ْما هي ؤبغػ مباصثّ  ٧ٓي،  اإلاٗغفي الؿل

ْاإلاؿخجضة  ٓاؾٗت الاهدكاع  ٖالط الايُغاباث الىٟؿُت ْزانت ال

 منها؟ 

 ٓ ْج٣ضًم خاالث ٖالظُت ٖبر الُٟضً اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الٓنٟي 

ْجغ٦حٍز ٖلى حٗلم يبِ  ْالجِض  ٢ٓذ  ْا٢خهاصٍ لل لخإ٦ُض ٞٗالُخّ 

 ْالخد٨م في اهٟٗاالتها باؾخٗما٫ ج٣ىُاث مسخلٟت. الظاث 

ؤبغػث الىخاثج ؤّن ٖلم الىٟـ اإلاغضخي ٖٝغ ال٨شحر مً الخىٓحر 

ْالٗمل ٖلى  بهضٝ ْن٠ ِْٞمِا  ْجهيُِٟا  الايُغاباث الىٟؿُت 

ْجُب٣ُِا ب٧لُي٨ُُا.  ا   بًجاص ألاؾالُب اإلاىاؾبت لٗالظِا هٍٓغ

٧ٓي بلى ج-٢ْض ؾعى الاججاٍ اإلاٗغفي  ٟؿحر الايُغاباث الؿل

ْالؿل٥ٓ (الىٟؿُت مً ظاهب مخٗل٤ باإلوؿان ْجد٤ُ٣ )الخ٨ٟحر   .

ٖالط الٗضًض مً الايُغاباث بًٟل  ال٨شحر مً الىجاخاث في

ْالجِض في ٖملُت الٗالط بالٗمل  ٢ٓذ  ٦ْؿب ال ٓبخّ،  ٍٓخّ ْزه خُ

ْجد٤ُ٣  ْالؿل٥ٓ اللظان ٨ًمالن بًِٗما  ٖلى ٖاملي الخ٨ٟحر 

ٓاػن الىٟسخي الاه ٓص. ًٞال ًٖ جإ٦ُض ؤَمُت الخد٫ٓ الخ ٟٗالي اإلايك

ْاإلاؿخجضاث الُاعثت ٖلى ٖاإلاىا  .ألؾالُب ٖالظُت جالءم الٗهغ 

٧ٓي، الٗالط اإلاٗغفي، ولماث مفخاخُت : اإلاغى الىٟسخي، الٗالط الؿل

 ٖهغهت الٗالط

Résumé: la présente étude vise à répondre à la 

question de savoir qu'est-ce que la thérapie cognitivo-

comportementale et quels en sont les principaux 

principes et techniques ? Quel est son effet réel dans le 

traitement des troubles mentaux, en particulier ceux 

généralisés et émergents ? 

Nous nous sommes appuyés sur l’approche descriptive 

et la présentation de cas de traitement par vidéo pour 

confirmer son efficacité et son économie de temps et 

d’efforts et nous nous sommes concentrés sur 

l’apprentissage de la maîtrise de soi et du contrôle des 

émotions à l’aide de différentes techniques. 

Les résultats ont mis en évidence le fait que le 

pathologiste avait beaucoup d'expérience en 

endoscopie afin de décrire, classer et comprendre les 

troubles mentaux et de trouver les méthodes 

appropriées pour les traiter théoriquement et les 

appliquer cliniquement. 

L'approche cognitivo-comportementale cherche à 

expliquer les désordres psychologiques d'un être 

humain (pensée et comportement) et à remporter de 

nombreux succès dans le traitement de nombreux 

désordres en raison de sa vitalité et de sa fertilité, et à 

gagner du temps et des efforts dans le processus de 

traitement en travaillant sur les deux facteurs de 

pensée et de comportement qui se complétaient et 

atteignaient un équilibre psychologique. En plus de 

souligner l’importance de la transformation des 

méthodes thérapeutiques adaptées à notre époque et 

aux derniers développements de notre monde. 

Mots-clés : Maladie psychologique, Thérapie 

comportementale, Thérapie cognitive, Modernisation 

du traitement 
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   مقدمة

ال١، ؤئ٦ض َظا ألن ٧ل  ٓا٢٘ ٖلى ؤلَا ٓم مً ؤَم اإلا ٢ٓ٘ ٖلماء الىٟـ في ٖالم الُ ٓ "في ٣ًُجي ؤن م ٫ٓ ماؾل ٣ً

ِْٞم ْؾٓء ِٞم ْؾٗاصة  ْجأدي  ْاؾخٛال٫  ْٞٓضخى  ْهٓام  ٓم مً خغب ْؾالم  ت الُ ٓاظّ البكٍغ اإلاًٗالث التي ج

٦ْغاَُت، ظمُِٗا ًم٨ً خلِا في يٓء ِٞم الُبُٗت ْخب  ُٟت  ْق٣اء  ْبلى َظا الِضٝ جخجّ ْْ ت ِٞما ظُضا  البكٍغ

ْبظاجّ."  ٖلم الىٟـ ب٩املّ 

ٓ "ؤجها لِؿذ مجغص اج٣اء  اإلاغى ؤي   ٓم الخ٣ُ٣ي للصخت الىٟؿُت ٦ما اج٤ٟ ٖلُّ ال٨شحر مً ٖلماء الىٟـ َ ٞاإلاِٟ

ْم٘ مً ٓاػن الٟٗا٫ الظي ًجٗل ؤلاوؿان مخىاؾ٣ا م٘ هٟؿّ  ٕٓ مً الخ ْبهما هي ه ٓصٍ،  ْظ ٓلّ مما ًد٤٣  ٖضم  خ

ٓاػن الاًجابي م٘ اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي"  ْما ًد٤٣ الخ ْما ًليها  ْم٘ اإلاجخم٘، بضءا باألؾغة  ْالخ٠ُ٨ م٘ الظاث  ٓاػن  الخ

ٖٓت مالٟحن ٖغب في الُب الىٟسخي ( ٞما ٢ُمت الؿل٥ٓ ؤلاوؿاوي بطن بطا ٧ان ال ًُٟض الظاث 10، م1999)مجم

؟  ْاإلاجخم٘ بل ًًٍغ

ٖٓت ْمىّ ظاءث صعاؾدىا َظ ٤ْٞ مجم ْالىاجخت بضاللت هخاثجِا  ٍ للدٓى في بخضٔ اإلا٣اعباث الٗالظُت الخضًشت 

 ٖىانغ التي ؾيؿِب ٞيها ُٞما ًلي، منها:

 : ؤلاق٩الُت

ْج٨ٟال ٣ٞض ٧اهذ  ْل٨ً الىٓغة بليها ازخلٟذ جٟؿحرا  ٍٓت جالػم ؤلاوؿان مىظ ألاػ٫،  ألامغاى الىٟؿُت ٦مشُلتها الًٗ

ا ؤْ ٖالظِا بلى ٚاًت ال٣غن هٓغة ؤلاوؿان ال٣ضًم لل مغى الىٟسخي مً الٛغابت بم٩ان، ألهّ لم ٨ًً ًدؿً جٟؿحَر

٫ٓ للىٟٓؽ اإلاخإإلات ْظاءث بالخل ٓعة الىٟؿُت التي ٚحرث اإلاٟاَُم   .الخاؾ٘ ٖكغ ؤًً ٧اهذ الش

ٓص زلل في اإلا ٓظ ٍٓم مٛىاَِسخي ْنضماث ٦ِغباثُت، اٖخ٣اصا ب ْجى ٖٓذ الٗالظاث مً ٣ٖا٢حر َبُت  ْ جل٠ في ْمىّ جى ش ؤ

ْصًتها. زم جالَا الٗالط الخدلُلي  ا، ل٨ً ٞٗالُت َظٍ الٗالظاث ؤزبدذ الضعاؾاث مدض ْعازُت ؤْ ٚحَر ألاوسجت لُٗٓب 

٧ْان ٢اثما ٖلى بٖاصة بىاء جىُٓم الصدهُت خُض ٌؿخٛغ١  ٓعة في ٖلم الىٟـ الٗالجي،  ْالظي ٧ان بمشابت ز ٍض"  "لْٟغ

ٓ ٖالط م٩ل٠ ال  َْ  ً ْظِضا ٦بحًر ٓعًٍ مً اإلاغضخى ٢ْخا   .ًخاح بال للمِؿ

ْٖالط الغظٟت  ٓلحن "لؿا٧ل"  ٓبت ألاوؿ زم جلتها خغ٧اث الٗالط اإلاسخلٟت بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، مً ٖالط ُٚب

ْٖالظاث  ْاإلاسخهغ  ْهما ٖلم الُب الىٟسخي الٗهبي. زم ظاءث ؤ٩ٞاع الٗالط الجمعي  ْبُجي  ال٨ِغباثُت "لؿحرلُتي" 

ٖٓت ْمخى  .ؤزٔغ ٦شحرة 

ٓن   َْؿخجض منها الجضًض ٖبر الؼمً، ٞبٗض ؤن ٖالج الىٟؿاهُ ٓع  ْاإلالٟذ لالهدباٍ َٓ ؤن ألامغاى الىٟؿُت جخُ

٫ٓ نغاٖاث الخُاة بلى ؤٖغاى مغيُت ٧اعجٟإ  ْاإلاساْٝ اإلاسخلٟت ؤنبدىا وؿم٘ ًٖ جد ا  ْالِؿخحًر ْال٣ل٤  الا٦خئاب 

ا مً الايُغابا ْٚحَر  ٓ ْالغب ْال٣غخت اإلاٗضًت  ٓماجُتيِٛ الضم   .ث التي حٗٝغ بااليُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ْح ما بحن ْؤن وؿبت  35%ْ 30 %ْؤلاخهاءاث الخضًشت جا٦ض ؤن ٖضص الٗهبُحن ًترا ْلت،  مً ٖضص ؾ٩ان ؤي ص

َْىا  وسجل ؤن ؤلاوؿان ٢ض ًٓق٪ ٞيها  ْال٣ٗلُت ْالاظخماُٖت ج١ٟٓ طل٪ ب٨شحر  الخٗؿاء مً الايُغاباث الىٟؿُت 

ْؤن ٓبّ في الخُاة لم ٌٗض ًجضي مّٗ. )ٖبض الؿخاع ببغاَُم، ٖلى الاجهُاع الٗهبي  ( 20م  ؤؾل    ،بخهٝغ

ت ؤن ٓن مً  %5مً الغظا٫ ْ %٣ٞ4ض سجل مغ٦ؼ الدضماث الصخُت في بخضٔ الجامٗاث الاهجلحًز مً اليؿاء ٌٗاه

ْ طَاهُت لٟترة ٢هحرة ؤزىاء خُاتهم الضعاؾُت، ْفي صعاؾت مسخُت ٖلى  ٩ي  5000ؤٖغاى ٖهابُت ؤ  4 %ْظض ؤن ؤمٍغ
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ٓن مً ايُغاباث مؼمىت ْ ْالخٗاؾت ْ 11%منهم ٌٗاه ٓن مً الا٦خئاب الىٟسخي  جخمل٨ِم مساْٝ مً الاجهُاع  19%ٌٗاه

مً  1%اظخاختهم مك٨الث اخخاظذ لخضزل هٟؿاوي، ؤما وؿبت الظَان ٞخهل بلى  %23الٗهبي مً لخٓت ألزٔغ ْ

ْال٨با ْاليؿاء ؤ٦ثر ٖغيت لئلنابت مً الغظا٫   ع جسهِم بٌٗ ألامغاى ًٖ نٛاع الؿً ٧اال٦خئاب. اإلاجخم٘ 

٣ُا مشال جهل وؿبت الٟهام  بلى ْاإلاخسلٟت، ٟٞي بٍٞغ مً  9% ٦ما ال ًم٨ً اؾخصىاء ص٫ْ الٗالم ألازٔغ الىامُت منها 

ٓن مً بق٩ا٫ هٟسخي، ٦ما ال ًم٨ً اؾخصىاء الض٫ْ الٗغبُت  37 %الؿ٩ان ْفي الِىض سجلذ ما وؿبخّ  مً الؿ٩ان ٌٗاه

م ت، ٞٗىضها في الجؼاثغ سجل ؤزحرا ما ٣ًغب مً  ٚع ْزٍغ ٓص صعاؾاث مسجُت ص٣ُ٢ت  ْظ ؤل٠ خالت جغصصث  600ٖضم 

ٓإ الايُغاباث  .ٖلى اإلاصخاث الىٟؿُت ؤزحرا ب٩ل ؤه

ُاهُا   ْ بٍغ ْجدظ ٓمت،  ْاإلاى العاث جهٝغ ٖلى ال٣ٗا٢حر الُبُت اإلاِضثت  ٨ُت جا٦ض ٖلى ؤن بالًحن الض ْؤلاخهاءاث ألامٍغ

َْا  بما ٢ضٍع ٖلى خ م مً طل٪ لم جدض مً ألامغاى الىٟؿُت. ٦ما ؤن  100ظ ْٖلى الٚغ ٓن ظىُّ بؾترلُجي،  ملُ

(33-34مًاٖٟاتها زُحرة مً جل٠ للضماٙ مشال ٖلى ازغ الهضماث ال٨ِغباثُت. )اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  ، بخهٝغ

ْطَان م٘ جى ِا، ٧ل َخّ ؤلاخهاثُاث جض٫ ٖلى جٟا٢م الايُغاباث الىٟؿُت مً ٖهاب  امي مك٨الث الخُاة ْيَٛٓ

ْالجغاثم البكٗت  ْما خاالث الاهخداع ْؤلاصمان اإلاسخلٟت  ْوؿاء،  ْجالمُظ عظاال  ْمؿذ ٧ل ٞئاث اإلاجخم٘ مً ٖاملحن 

ٓجغا ْجؼصاص ج ٓبازُت التي جدضر بال صلُل ٖلى بق٩ا٫ ٦بحر وِٗكّ في خُاجىا الىٟؿُت التي ال حٗٝغ اؾخ٣غاعا   .الؿ٩ُ

ذ ال اث الىٟؿُت هٟؿِا، ٞاهخ٣لذ ظل في اإلا٣ابل ٖٞغ ٓع الىٍٓغ ٓعا مً خ٣بت ألزٔغ بخُ ْجُ ٖٓا  ٗالظاث الىٟؿُت جى

٫ٓ بلى  ٓا٢عي ؤمال في الٓن ٧ٓي بلى اإلاٗغفي بلى الٗالط ال اإلاصخاث ٖبر الٗالم مً الخدلُل الىٟسخي بلى الٗالط الؿل

 .ألاًٞل ْألاهج٘ ْألاؾٕغ

ْاخض مً الخجغبت بالٗالط اإلاٗغفي  %35لخاالث الا٦خئابُت بلى ٢ْض ؤزبدذ ؤلاخهاثُاث اإلاسخلٟت جضوي في وؿب ا في ٖام 

٧ٓي  .الؿل

ْم٘ الا٦خئاب صاثما ْفي ٞئاث مسخلٟت  2006" في Bulter –ْج٠ًُ  صعاؾاث "بِخلغ  ٓطط الٗالجي  ٫ٓ هٟـ الىم خ

ْص الـ ٔغ ظغث في ٞترة .  هٟـ الصخيء هلخّٓ م٘ صعاؾاث ؤز%70الؿً الىجاٖت ال٨بحرة لّ باليؿبت لٛحٍر ْفي خض

ْجدذ بقغاٝ مىٓمت الصخت ال٣ٗلُت  ْجُب٣ُا لئلظغاءاث الٗالظُت التي ْيِٗا "بُ٪"  ٢ْض  ) (N.I.M.Hالشماهِىاث 

ا  ٦ُٓا نٞغ ُا ؾل ْلى ٖالظا مٗٞغ ٖٓت ألا ٖٓاث جل٣ذ اإلاجم ٓا ٖلى مجم ْػٖ اؾخٟاص منها ا٦بر ٖضص مم٨ً مً اإلا٨خئبحن، 

TCC) ( ٖٓت الشاهُت ْالغابٗت ، بِىما جل٣ذ اإلاجم ْاثُا بدشا،  ٖٓت الشالشت ٞخل٣ذ ٖالظا ص ٖالظا اظخماُٖا مغ٦ؼا، ؤما اإلاجم

ْاإلاٗغفي  ْاجي  ْلى بالدؿاْي ؤي جغظُذ الٗالظحن الض ْهٟسخي آزغ ٩ٞاهذ الىخاثج لهلح الٟغ١ الشالر ألا ْاجي  ٖالظا ٚحر ص

. ٧ٓي ٖلى الٗالظاث ألازٔغ    الؿل

(4-3 : Christine Sarron) 

 : الجىا الخالُتْمىّ هُغح حؿائ 

٧ٓي؟ ما- ٓ  الٗالط اإلاٗغفي الؿل َ 

ْج٣ىُاجّ؟ ْما -  هي ابغػ مباصثّ 

ٓم؟  ؤزٍغ الٟٗلي في ٖالط الايُغاباث ْما-  الىٟؿُت ْزانت الخضًشت اإلاؿخجضة ٖلى ٖاإلاىا الُ

 : تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى: ؤَضاٝ الضعاؾت
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٣ت خضًشت مً َغ١ الٗالط الىٟسخي ؤزبدذ هجاٖ-  .تهاالخٍٗغ٠ بٍُغ

ْما حؿخٗملّ مً ج٣ىُاث- ْؤؾـ   .الخدلُل في ما جغج٨ؼ ٖلُّ مً مباصت 

 ج٣ضًم خاالث ٖالظُت مسخلٟت مجغبت. -

 : جإحي مً ؤَمُت : ؤَمُت الضعاؾت

ا- ٓمُت التي حكاب٨ذ ٖىانَغ ٓ الٗالط الىٟسخي هٓغا ألَمُخّ في جدؿحن الخُاة الُ َْ ٕٓ ؤال   .اإلآي

٣ت الٗالظُت التي هىا- ْمك٨الجّؤَمُت الٍُغ ْاإلاخ٨ُٟت م٘ الٗهغ الظي وِٗكّ  ْهخاثجِا اإلابهغة   .٢كِا 

ْاتها ْؤص  .اجبٗىا اإلاىهج الٓنٟي م٘ ج٣ضًم خاالث لخبُان ما ٖغى مً ج٣ىُاث ٖالط: مىهج الضعاؾت 

 ْوؿتهلّ بالؿاا٫: : الٗغى

ْ ال٣ٗلي ٓ اإلاغى الىٟسخي ؤ ت ٖالماث الالمغى :  ما َ ّٟ البض مً مٗٞغ ٓاء، ختى ًم٨ىىا مً  ل٩ي هخم٨ً مً حٍٗغ ْ الؿ ؤ

ْمً ٖالماث الؿل٥ٓ الؿٓي للٟغص هجض ْ اإلاغضخي،  ٓاء ؤ  : جدضًض الالؾ

ْٚحٍر - ٫ٓ في ٖال٢اث اظخماُٖت هاجخت، ًخ٣بلّ الٟغص هٟؿّ  ْالضز ٍٓغ شدهُت اظخماُٖت ٞٗالت،  ْمِاعة جُ الىطج 

 .ممً ًخٗامل مِٗم

ْالبدض اليكِ ًٖ ا- ْع في الخُاة  ْاع مِمت في الخُاة لخد٤ُ٣ ؤلاقبإ الظاحيالٟاٖلُت في ؤصاء الض   .ص

ْحؿُحر - ْهمٓ لل٣ضعاث اإلاسخلٟت ٧اجساط ال٣غاع  ْالجؿضي ب٩ل مخُلباجّ  ْجد٤ُ٣ ؤلاقبإ الىٟسخي  ٓا٤ٞ م٘ الظاث  الخ

 .ألاػماث اإلاسخلٟت

ٓا٤ٞ- ٍْد٤٣ الخ ٤ْٞ بم٩اهاجّ  ْهجاح  الىٟسخي  بىاء الٟلؿٟت الصدهُت في الخُاة جم٨ىّ مً الخهٝغ ب٩ل ٦ٟاءة 

 ْالاظخماعي. 

ٖٓحن  َْىا ًم٨ً ؤن همحز بحن ه ْالغيا،  ْلٛحٍر الؿٗاصة  ٓ ؾل٥ٓ ٚحر ٖاصي ال ًد٤٣ للٟغص  ْمىّ ٞان اإلاغى الىٟسخي َ

ٓاؽ ْ: مىّ ْالٓؾ ْال٣ل٤  ٦ْشحر الاهدكاع ٧اال٦خئاب  ْاإلاغى ال٣ٗلي  ٓن   …الىاطع ٧الجى

 : اإلاٍغٌ الىٟسخي ٖاصة شدو ًدؿم بـ

٢ًلت الٟاٖلُت في الٗم اث ال جسخل٠ ًٖ آلازٍغ ْجهٞغ ْؤخُاها ًِٓغ ٢ضعة ٖلى ابخ٩اع الجضًض  ْالٗال٢اث الاظخماُٖت   .ل 

ْطَان ٞالـ ٓن بلى ج٣ؿُم اإلاغى الىٟسخي بلى ٖهاب  باء الىٟؿاهُ  : ٍْمُل ألَا

- ْ ٖٓاث ؤ ٗت الاهٟٗا٫، حِٗؿت حؿُُغ ٖليهم ؤمغاى الدٝٓ مً بٌٗ اإلآي ٓن: ًخمحزْن بصدهُت ؾَغ الٗهابُ

ْٖاصة ٧لىا  اإلاغى ٓص الضازلُت،  م ال٣ُ ن ٢ضعة ٖلى اليكاٍ ٚع ٓصٍ، ل٨نهم ًِْٓغ ْظ م ٖضم  ٢ٓ٘ الكغ ٚع ْج الجؿمي 

ْاإلاساْٝ اإلاسخلٟت ْال٣ل٤  ٓا٠٢ ٖهابُت ؤزغ ؤػمت ما في خُاجىا مشا٫ خاالث الا٦خئاب   .ًم٨ً ؤن هخٗغى إلا

- ٓ ٓن ٞئت ؤزٔغ مً اإلاغضخى الىٟؿُحن، ًُل٤ ٖليهم اإلاغضخى ال٣ٗلُ م ًٖ الظَاهُ ن بعجَؼ ن ؤْ اإلاجاهحن، ًمخاْػ

ْ الؿل٥ٓ ا ْجمـ الخ٨ٟحر ؤ ْزُغة،  ً، ايُغاباتهم خاؾمت   الخ٠ُ٨ م٘ الخُاة صْن مؿاٖضة آلازٍغ

ْ ٧لِا مجخمٗت ْ اإلاؼاط ؤ  .الظخماعي ؤ

ط مىّ صْن مؿاٖضة، ؤما الظَاوي - ال ٌؿخُُ٘ الدْغ ْالٗهاب مسخل٠ ًٖ الظَان، ٞالٗهابي ٌعي ما ًدضر مّٗ 

ْٚحٍر في خاالث ٞاإلاغ  ْال٣ٗلُت ؤًًا ٞال ٌعي ما ًدضر مّٗ، زُغ ٖلى هٟؿّ  ْالٗاَُٟت  ى ًهِب خُاجّ الاهٟٗالُت 

ْالِٓؽ   .٦شحرة مىٟهل ًٖ مشل خاالث الٟهام 
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ْالتي لِا ؤٖغاى - ٓماجُت، ؤي ألامغاى طاث اإلايكإ الىٟسخي،  ٓظض ؤمغاى هٟؿُت حٗٝغ باألمغاى الؿ٩ُٓؾ ٦ما ؤهّ ج

ٓن الٗهبي ظؿضًت ٧اعجٟإ يِٛ ٓل ْال٣  )، بخهٝغ24-16)ٖبض الؿخاع ببغاَُم، م  .الضم 

ٕٓ مً الٗالط حؿخسضم ُّٞ الُغ١ الىٟؿُت للؿُُغة ٖلى اإلاك٨الث ؤْ الايُغاباث  - حٍٗغ٠ الٗالط الىٟسخي: َٓ ه

ٍْدا٫ْ اإلاٗالج  ّ٦ٓ ْجازغ في ؾل ْالتي ٌٗاوي منها اإلاٍغٌ  ْٞىُا -طاث الهبٛت الاهٟٗالُت  ل ٖلمُا  غاى  -اإلاَا بػالت ألٖا

٤ الىمٓ الىٟسخي  ْاؾخٛال٫ بم٩اهاث َٓ صِٞٗا في ٍَغ ٓا٤ٞ م٘ بُئخّ  ْجد٤ُ٣ الخ اإلاغيُت ؤْ جسُِٟٟا ؤْ حُُٗلِا 

ٓا٤ٞ الىٟسخي مؿخ٣بال. ) ٢ْضعة ٖلى الخ -8https://VIRTIUELCAMPUS.univالصخُذ بدُض ًهبذ ؤ٦ثر هطجا 

msila.dz/FACSCHS/ ?p=247419، م) 

ٍْضع٥ ؤؾبابها، ُٞخٗامل َظا الخٍٗغ٠ ًا٦ض  ٢ٓذ ٌٗلم الٟغص بصاعة ؤػماجّ ٖىضما ٌٗيها  ٓ في هٟـ ال ٖلى ؤن الٗالط َ

٦ُٓت  ْالترظمت الؿل ٓعي ال٨ٟغي بما ٌؿبب الايُغاباث  ْمىّ هالخٔ ؤَمُت ال ٓا٣ّٞ الىٟسخي.  ا لهالح ج ٍْضًَغ مِٗا 

٧ٓي ٦مضزل ٓعي بخصخُدِا مما ًجغها لؤلزظ بالٗالط اإلاٗغفي الؿل  .للٗالط الىٟسخي لِظا ال

٧ٓي -حٍٗغ٠ الٗالط اإلاٗغفي َٓ اخض َغ١ الٗالط الىٟسخي الخضًشت وؿبُا Cognitive-Behavior Therapy (CBT) : الؿل

َْؿدىض ٖلى  ا مً ألامغاى الىٟؿُت.  ْٚحَر ْح٨ٗغ اإلاؼاط  ْال٣ل٤  َْؿخٗمل في ٖالط ال٨شحر مً ألامغاى مشل: الا٦خئاب 

ْجٟؿحر  ٢ْض مؿاٖضة اإلاٍغٌ ٖلى بصعا٥  ْا٢ُٗت،  ٢ْىاٖاث اًجابُت ؤ٦ثر  ا بلى ج٨ٟحر  ٣ت ج٨ٟحٍر الؿلبُت بهضٝ حُٛحَر ٍَغ

ٍْت ٦ما في خاالث الا٦خئاب  .ًتزامً م٘ اؾخٗما٫ ألاص

ٓإ مسخلٟت مً - ْجسخل٠ في مضٔ جإ٦ُضَا ٖلى ؤه ا  ََٓغ ٖٓت مً الٗالظاث حكتر٥ في ظ ٓ مٓلت جىُٓي جدتها مجم َْ

ً َغ  ٓ ٖكٍغ ٍْم٨ً عنض هد   : ٣ٍت، ؤَمِاالخ٣ىُاث 

ٓعاث الصدهُت ل٨ُلي -  .kelleyالخه

 Elliss.الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي اللِـ -

  Beck.  الٗالط اإلاٗغفي لبُ٪-

ٍض- ٓلض ْٞغ ْظ ٍض  ٓلض ْٞغ   Gold Fred & Gold Fred .ؤؾلٓب خل اإلاك٨الث ٖىض ظ

ْم-   Meichenbaum.  حٗضًل الؿل٥ٓ اإلاٗغفي ٖىض ماه٨ىبا

٦ْالع  ٢ْذ  -٥ ؤن مهُلح الٗالط اإلاٗغفيٍْظ٦غ ٢اًغبغن  ْؤنبذ في  ٧ٓي ِْغ في الشلض ألازحر مً ال٣غن اإلااضخي،  الؿل

 .٢هحر الٗالط ألاؾاسخي في ال٨شحر مً ص٫ْ الٗالم

٧ٓي بما ًًمّ ؤًًا مً - ْالٗالط الؿل ٦ما ٌٗخبر اججاَا ٖالظُا ٌٗمل ٖلى الضمج بحن الٗالط اإلاٗغفي بٟىُاجّ اإلاخٗضصة 

٦ُٓت. ٞىُاث ؤزٔغ بط ًخٗ ْاهٟٗالُت ْؾل ُت  امل م٘ الايُغاباث مً زالزت ؤبٗاص مٗٞغ

(www.almalhospid.medsa/an/indexphp ?viewarticle-05) 

ْجُب٣ُّ في : ْمما ج٣ضم وؿخُُ٘ ج٣ضًم حٍٗغ٠ ظام٘ لّ  بي  ٕٓ مً الٗالط ٌؿخمض ؤ٩ٞاٍع مً ٖلم الىٟـ الخجٍغ ٓ ه َ

اث الخٗلم اإلا .اإلاجا٫ ؤلا٧لُي٩ُي ٓطط جإؾـ مً هٍٓغ ُت للُْٟٓت الىٟؿُت، زهٓنا م٘ هم اث اإلاٗٞغ ْالىٍٓغ سخلٟت 

ٓامل  ْطل٪ إلاا للٗ ْمنها مىٓمت الصخت الٗاإلاُت،  ْلُت الخضًشت ٖلى اؾخٗمالّ  ٓاهحن الض ٢ْض خشذ ال٣ ٓمت  جدلُل اإلاٗل

ُت مً جإزحر ٖلى بهجاح الٗالظاث ألازٔغ ٧اؾخٗما٫ ال٣ٗا٢حر مشال.   اإلاٗٞغ

ٓإ الٗالط الىٟسخي ٖبر  ٓعٍ: ؤه  ؤػمىت ِْ
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 جؿىز العالج بولىُىُا العالم اإلاعالج العام

 ؤوكئذ اإلاصخاث ال٣ٗلُت  1840

ٍٓم اإلاٛىاَِسخي بغجهاًم 1891  الٗالط بالخى

 مىخى الٗالط التربٓي  ٍْخمغ 1896

ٍض 1900 ْالخضاعي الخغ ْٞغ  جٟؿحر ألاخالم 

 بضاًت الٗمل بالٗالط الىٟسخي بغاث-ْعقؿتر 1905

 ٗلُم مغضخى ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى ال٨الم لخل٠ ًٖٓي اؾخٗاصتهاح ٞغاجؼ 1905

ٓا٠٢ الاظخماُٖت لًبِ الاهضٞاُٖت ظاهُّ 1906 ٓباجُحن لخٗلم اؾخجابت اإلاىاٞؿت زال٫ اإلا  بزًإ اإلاغضخى الؿ٩ُ

ٓا 1908  اؾخسضام ال٨الم إلخضار الخُٛحر الاًجابي لضٔ اإلاغضخى صًب

 ٣ابالث الٗالظُتبضاًت الٗالط ألاؾغي زال٫ اإلا اصلغ 1922

ٍض 1928 ٟا٫ اها ْٞغ  بضاًت الٗالط باللٗب لضٔ ألَا

ٓعٍىٓ 1932 ٓصعاما م  بضاًت الٗالط بالؿ٩ُ

 ج٣ضًم ٖالط ظضًض ٌٗٝغ بالؿمعي الً 1934

ظغػ  1942 ٓاٖض الٗالط اإلاخمغ٦ؼ خ٫ٓ الٗمُل ٧اع٫ ْع  ْي٘ ٢

1948 ٍْ ْمؿاٖض ب يمً الٗالط الىٟ لٟحن  ٓاٖض ظماٖاث الخضٍع  سخيْي٘ ٢

٦ُٓض ؾالتز 1950 ْالخ ٍؼ بالخُمحن  ْحٍٗؼ ي قي الٗالط   اؾخسضام الٟٗل اإلاى٨ٗـ الكَغ

العص 1951 ْالٗالط الىٟسخي مُللغ-ص ٓم الصدهُت  ت الخٗلم بمِٟ ْهٍٓغ ٤ُٞٓ بحن الخدلُل الىٟسخي   الخ

1953 
 ؾ٨ُُجر

ٓلُُٟاع  ؾ
ت ؤلاقغاٍ ؤلاظغاجي في الٗالط الىٟسخي ٢ضم ههجّ في الٗال   طاؾخسضام هٍٓغ

٣ت ال٠٨ اإلاخباص٫ ْلبي 1958 ٓم الٗالط الىٟسخي بٍُغ  جدضًض مِٟ

ٓع الخدلُل الىٟسخي اإلاٗغفي ظا٥ ال٧ان 1960  جبل

ٓع الٗالط الجيسخي ماؾترػ 1963  جبل

٤ْٞ مىهج الخدلُل الخٟاٖلي الخباصلي بحرن  1964 ٓع الٗالط الىٟسخي  ِْ 

ٓع الٗالط اإلاٗغفي لال٦خئاب بُ٪ 1954 ِْ 

ٓهضًاه 1975 ٍٓت الٗهبُت ضلغظ ٓع ؤؾلٓب البرمجت اللٛ ِْ 

 (https://VIRTIUELCAMPUS.univ-msila.dz/FACSCHS/ ?p=2474اإلاهضع: )

٫ْ ؤٖالٍ، هالخٔ  : مً الجض

ٓع ؤ٩ٞاع ظضًضة - ّٖٓ مً ٞترة ألزٔغ بِٓ ْجى ٓع الٗالط الىٟسخي ٖامت   .جُ

ؼ لؤل٩ٞاع التي جدا٫ْ التر٦حز ٖلى ٨ٞغ الٗمُل ْؾل-  .٦ّٓ في الٗالط٦ما وسجل حٍٗؼ

٫ٓ الخ٨ٟحر - ٓع البدٓر اإلاسخلٟت خ ٧ٓي وؿبُا باليؿبت للٗالظاث ألازٔغ هدُجت جُ خضازت ٨ٞغة الٗالط اإلاٗغفي الؿل

 .ْٖال٢خّ اإلاباقغة بالؿل٥ٓ

ْاصٍ  ْع ٧ٓي  ذي للٗالط اإلاٗغفي الؿل   : الؿُا١ الخاٍع
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ٓهاوي، ٣ٞض جيبّ الٟالؾٟت ؤن - ْلى بلى الِٗض الُ ْلِـ ألاقُاء هٟؿِا جغظ٘ ؤ٩ٞاٍع ألا ٓ اإلاِم  "بصعا٥ ؤلاوؿان لؤلقُاء َ

٫ٓ "ال ًًُغب الىاؽ مً ألاقُاء  ُٖٓت اؾخجابدىا لِا" ِٞظا الُٟلؿٝٓ ب٨ًخُٓؽ ٣ً ٓ الظي ًدضص ه ْؤلاصعا٥ َظا َ

ٓجها ٖنها"  بل مما ًدمل

ْ للك٣اء، ٣ٞض ؤ- ٓظُّ الؿل٥ٓ للؿٗاصة ؤ ٓن ألَمُت الخ٨ٟحر في ج ْضح ابً ال٣ُم ٢ضعة ألا٩ٞاع ٦ما ؤقاع الٗلماء اإلاؿلم

ْاٞ٘ زم بلى ؾل٥ٓ، ختى جهبذ ٖاصة ًدخاط الخسلو منها بلى ظِض ٦بحر ٫ٓ بلى ص ا ٖلى جد  .بطا لم ًخم حُٛحَر

ٓٙ ألا٩ٞاع الجمُلت ًخُلب حُٛحر الٟغص ؤ٩ٞاٍع ًٖ هٟؿّ زم ال٣ُام باإلاماعؾت الٗملُت لؤل٩ٞاع  ٦ما ؤقاع الٛؼالي بلى "ؤن بل

 .اإلاغاص ا٦دؿابها

ْلى "لبُاع ظاهُّ"  ٓم-ؤلاؾِاماث ألا ٓعي ْآلالي  -ْالتي لم حٗض جظ٦غ الُ ْؤٖمالّ خُض ؤؾِم في ْن٠ الخ٨ٟحر الالقٗ

ُت  ٢ْض اؾخٗمل الخ٣ىُاث اإلاٗٞغ ْؤَمُتها في بٖاصة مٗاٌكت بٌٗ ألاخضار  اث ألالُمت  ْع الظ٦ٍغ ْالتي -ْص ٦ُٓت  الؿل

ٓاؽ. ْالٓؾ اب  ٓم في خاالث الَغ  حؿخٗمل ختى الُ

ْؤٖما٫ "ؾ٨ُجر بؾ- ٓع َظا الاججاٍ الٗالجي في الؿخِىاث،  ْبا في جُ ْع ْبلضان قما٫ ؤ ٓهُت  ِاماث الض٫ْ ألاهجلٓؾ٨ؿ

. اث ٖلم الىٟـ ال٨بٔر ٢ْض اؾخمضث َغ٢ِا مً هٍٓغ م  ْٚحَر ْعا بُ٪" ختى "ؤلبرث ؤلِـ"   بىض

ا٢ ْؤعظِٗا بلى الْغ ٓصة مىظ ال٣ضم"  ٓظ ٟٞي الىه٠ ألازحر مً  .ُحن باألؾاؽ٢ْض ؤقاع بُ٪ ؤن "صٖاثم الٗالط اإلاٗغفي م

ال١ مىهج بُ٪ في الٗالط اإلاٗغفي  ا ٖلى ؤلَا ُت، ؤقَِغ ال٣غن اإلااضخي جؼامىذ ٖضة ٖالظاث جدمل هٟـ ألا٩ٞاع اإلاٗٞغ

َْاه٨حن  َْؿلغ  ْمىهج  ٓم في حٗضًل الؿل٥ٓ اإلاٗغفي  ْمىهج ؤلبرث ؤلِـ في الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالُت زم مىهج م٨ُُيُ

ْمىهج ْالٗالط الخ ْعا في الخٗلُم الاظخماُٖت  ْمىهج ؤلبرث باهض ٓعاث الصدهُت  ْمىهج ٦ُلي للخه ٍٓمي اإلاٗغفي  ٣

ٓلضٞغاًض  ْمىهج خل اإلاك٨الث لٟ ُت  ٓوي في الٗالط الخٗلم اإلاٗٞغ ْمىهج ماَ زاػالٓؽ في الٗالط مخٗضص اإلاىاهج 

ٓلضٞغاًض ْٞ. 

ٍٓل الىٓغة للٗالط اإلاٗغفي ؾىت  ٫ٓ "جُب٤ُ ٖالظّ اإلاٗغفي ٖلى خالت  1952َْٗض بُ٪ الؿبا١ في جد بيكغ م٣الّ خ

ْجؼامىا مِٗم لٗالط  ٢ٓذ  ٍٓغ ؤلبرث ؤلِـ في هٟـ ال ٞهام" زم جبّٗ ٦ُلي في جإ٦ُضٍ ٖلى ؤَمُت َظا الٗالط، ٦ظل٪ جُ

٢ٓذ في ُٞالصلُٟا مٗالج آزغ ٣ًهض  1955ال٣ٗالوي ؾىت  ٫ٓ "بضا في هٟـ ال ْابخٗاصٍ ًٖ الخدلُل الىٟؿُت خُض ٣ً

ٕٓ مً الٗالط اإلاٗغفي" بُ٪ ٍٓغ ه ْجُ  في الخسلي ًٖ الٟىُاث الخدلُلُت 

٧ٓي الخىٓحر لّ -ْبظل٪ ؾب٣ذ الخُب٣ُاث ؤلا٧لى٨ُُت في الٗالط اإلاٗغفي-   .الؿل

 :٘٢ٓ  (www.almalhospid.medsa/an/indexphp ?viewarticle-05)ًٖ اإلا

ٓع البدٓر - ْجُ ٓعٍ مً هجاح  ْجُ ٓ ٦ما ؤهىا وسجل ؤهّ ًإزظ هجاخّ  ٓظُت اإلاسخلٟت ِٞ ٓل ْالخ٨ى الٗلمُت ْالاظخماُٖت 

ٍٓغ ج٣ىُاث الٗالط.  ٍْإزظ منها لخُ ا   (Christine Sarron)ٌؿاًَغ

٧ٓي: مً ؤَضاّٞ  : ؤَضاٝ الٗالط اإلاٗغفي الؿل

ٍْدضص ألا٩ٞاع الخل٣اثُت التي ٣ًغعَا لىٟؿّ-  .حٗلُم اإلاخٗالج ٠ُ٦ ًالخٔ 

ْاُٖا بما - ٓن   .٨ًٟغ ُّٞمؿاٖضة اإلاخٗالج ٖلى ؤن ٩ً

ْالؿل٥ٓ- ْاإلاكاٖغ   .مؿاٖضة اإلاخٗالج ٖلى بصعا٥ الٗال٢ت بحن الخ٨ٟحر 

ْاإلاٗخ٣ضاث ٚحر اإلاى٣ُُت اإلاؿببت لؤلمغاى - ٧ٓي((حٗضًل ألا٩ٞاع الخل٣اثُت   الخُٛحر اإلاٗغفي الؿل
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٧ٓاث ا- ْالؿل ْزانت جل٪ التي جغجبِ باألخضار  ْجسُالتهم  م  ْ حٗلُم اإلاخٗالجحن ٦ُُٟاث ج٣ُُم ؤ٩ٞاَع إلاًُغبت ؤ

 .اإلااإلات

ُت- َٓاتهم مٗٞغ ْحك م الداَئت   .حٗلُمِم جصخُذ ؤ٩ٞاَع

ٓاع الضازلي  ,جدؿحن مِاعاتهم الاظخماُٖت في خل اإلاك٨الث- ٓظُّ الخٗلُماث للظاث باؾخٗما٫ الخ بهم ٖلى ج  .ْجضٍع

ُت- بهم ٖلى اؾتراجُجُاث مٗٞغ ٓا٢٘ زال -جضٍع ٦ُٓت مخباًىت ممازلت لخل٪ التي جُب٤ في ال ْٖىض ؾل ٓا٠٢ خُاجُت  ٫ م

ٓاظِت ألاػماث  .م

٧ٓي: ًغج٨ؼ َظا الٗالط ٖلى -مباصت الٗالط اإلاٗغفي  : الؿل

ٓظضاهُت- ْالٗمُل ٖلى ماَُت اإلاكا٧ل التي : اإلاكاع٦ت ال ْالخسُُِ  ,خُض ًخ٤ٟ اإلاٗالج  َْضٝ الٗالط  جخُلب الٗالط 

ْمضجّ  .للٗالط 

ْالٗم : بىاء الش٣ت- ت ًٖ  ل ٖلى بُٖاء اإلاخٗالج ال٨شحر مً الش٣ت،بخجىب الدؿلِ مً َٝغ اإلاٗالج  ختى ٌٗبر بدٍغ

ْالدُإ لخد٤ُ٣ الىجاح في جسُي الايُغاب ٓاب  الث اله ٍْبضؤ مدا  .ؤ٩ٞاٍع 

ْجدضًض الخل٣اث : ازتزا٫ اإلاك٩لت- ٓعٍت في اإلاك٩لت  ْالتر٦حز ٖلى الٗىانغ اإلاد ْججمُِٗا  ْطل٪ بالخٗٝغ ٖلى اإلاك٨الث 

 .لخٟاصي جىاميها

ٞاإلاٗالج ال ًجب ؤن ًدل مك٨الث اإلاخٗالج بل ٌؿاٖضٍ ٖلى حٗلم ٦ُُٟاث خلِا، مشل َغاث٤ خل : جخٗلم حٗلم ٠ُ٦-

( 116، م2012)ب٨حري هجُت،  .اإلاك٨الث  ، بخهٝغ

٦ُٓت: جى٣ؿم خالُا بلى زالزت ؤ٢ؿام عثِؿُت هي ُت الؿل  : ألاؾالُب  الٗالظُت  اإلاٗٞغ

ُت-  .بٖاصة بىاء البيُت اإلاٗٞغ

ٓاظِتالٗالط بالخض- ب ٖلى مِاعاث اإلا  .ٍع

(117الخضٍعب ٖلى خل اإلاك٨الث. )اإلاغظ٘ الؿاب٤، م-  ، بخهٝغ
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اث اإلاعسفُت الظلىهُت وجؿبُلاتها: الجدٌو الخالي ًىضح ذلً: )هدىي عائشت، ص  ، بخطسف(40-36ؤبسش الىظٍس

ت  ٠ بالىٍٓغ الخٍٗغ

 ْؤَضاِٞا
ت ْاًجابُاث ظُتالخ٣ىُاث الٗال  مجاالث اؾخسضامِا ال٨ٟغة الٗامت للىٍٓغ  ؾلبُاتها 

ت ؤلبرث ؤلِـ     هٍٓغ

Ellis  ما ٌٗٝغ بـ ABC 

تهضٝ بلى مؿاٖضة 

الٗمُل ٖلى الخ٨ٟحر 

هت  ْاإلاْغ ال٣ٗالوي 

ٓا٢ُٗت في الخ٨ٟحر  ْال

ْهُت  الخض مً الىٓغة الض

 للظاث

ٓا٢ُٗت  الِٗل ب

 

ايُغاباجىا مً نى٘ 

َٓت، ؤ٩ٞاع٥  ؤ٩ٞاعها اإلاك

هي مً جيصخئ مكاٖغ٥ 

٦ٓ٪ ْمنها ًإحي ؾ ل

ْ ؾلبُا  اًجابُا ٧ان ؤ

ٍٓ ٓن الدك ٩ٍْ 

٤ الاؾخيخاط  ًٖ ٍَغ

ض  /الىهٟي ْالخجٍغ

ْالخٗمُم  /الاهخ٣اجي

 الؼاثض

ْان- ْالٗض  ٖالط ال٣ل٤ 

ٖالط ايُغاباث -

 الصدهُت

-ايُغاباث الٟهام -

 ْالا٦خئاب

ٟا٫ - جغبُت ألَا

ْاإلاغا٣َحن ٖلى 

٧ٓاث الؿلُمت  الؿل

 ؤلاعقاص ألاؾغي -

٦ُٓت ُت ؾل  ج٣ىُاث مٗٞغ

 حُٛحر ألا٩ٞاع ٖالط مٗغفي-

حُٛحر اإلاكاٖغ ٖالط -

 اهٟٗالي

حُٛحر الؿل٥ٓ ٖالط -

٤ ٧ٓي ًٖ ٍَغ  ؾل

ٓاع الؿ٣غاَي  - -الخ

ْٓعي  ٩اج -الغؾم ال٩اٍع

ْالضٖابت لٗب  ْالخسُل 

ْع  -الاؾترزاء  -الض

باث اإلاسخلٟت  الخضٍع

ْٚحر م٩ل٠  ٖالط ٞٗا٫ 

 ٢ْهحر اإلاضة

ْع  ٚحر اهّ ال ًغظ٘ لجظ

 اإلاك٩لت البُٗضة

ٓع - ؤي تهمل  -الالقٗ

ٓجاث  اإلا٨ب

ت بُ٪  Beck هٍٓغ

ْتهضٝ بلى ظٗل الٗمُل 

ٌٛحر مؿاع ج٨ٟحٍر الؿلبي 

ٓ طاجّ  اإلآظّ هد

ْاإلاؿخ٣بل بلى   ً ْآلازٍغ

ٓاظِت هٟؿّ  ْم اًجابي 

 بظل٪

 

 

ؤؾباب الايُغاباث 

ٓص بلى ؤ٩ٞاع  -الىٟؿُت حٗ

ٓجها الٟغص ًٖ  زاَئت ٩ً

 ًْٖ  ً ًْٖ آلازٍغ هٟؿّ 

ْما  الٗالم اإلادُِ بّ

ٌؿمى بالشالٓر اإلاٗغفي 

الؿلبي في خالت الا٦خئاب 

 مشال

 ٖالط ال٣ل٤-

 ٖالط الا٦خئاب-

 الكٍغ اإلاغضخي-

ايُغاب ما بٗض -

 الٟهام-الهضمت 

ٓعي بٗملُاث الخ٨ٟحر-  ال

بٖاصة البىاء ال٨ٟغي -

م٘ -ْالدُالي لضٔ الٗمُل 

باث بُدُت  ج٣ضًم جضٍع

ا - ْازخباَع جدلُل الىخاثج 

 ٔ ٓا٠٢ ؤزغ  في م

لضخٌ اإلاؿخمغ لؤل٩ٞاع ا-

ْاؾدبضالِا  الؿلبُت 

 بإزٔغ ٣ٖالهُت

ٞٗالت في ٖالط ال٨شحر مً 

٢ْذ ٢هحر  الخاالث في 

ؤ٦ثر ْيٓخا في ْي٘ 

ْاإلاسُُاث  ٓعاث  الخه

 الٗالظُت

ٓع  ل٨نها جخجاَل الالقٗ

ْماضخي الٟغص  لضٔ الٟغص 

ْجغ٦ؼ ٖلى الخ٨ٟحر 

 الاًجابي ٣ِٞ

٧ٓي ٌؿخ  ٗمل في خاالث اؾخٗماالث الٗالط اإلاٗغفي الؿل

ٓباث الِل٘ اإلاسخلٟت .- ْه ْالدٝٓ مً ألاما٦ً الٗالُت  ْخاالث الِل٘  اب الاظخماعي   الَغ

ْال٣ل٤ الٗام  ْالا٦خئاب.- ت   الٓؾاْؽ ال٣ٍِغ

ظُت اإلاًُغبت,- ْالٗال٢اث الْؼ  اإلاك٨الث الجيؿُت 

٢ٓاًت مً الاهخ٩اؾت في ألامغاى ْألالم اإلاؼمً في ألامغاى طاث اإلايكإ الىٟ- ْللخإَُل الاظخماعي ال سخي ؤْ الًٗٓي 

 للٟهامُحن.

ٍْت.- ْالُٟام مً ألاص  في خاالث ؤلاظِاص الخالي للهضمت 

- . ٫ٓ بم٩اهُت اؾخٗمالّ في ٖالط خاالث ؤزٔغ ت خ  ْماػالذ الضعاؾاث ظاٍع

٧ٓي  : هماطط لخُب٣ُاث هاجخت للٗالط اإلاٗغفي الؿل

٢ْض  NIMH ْجدذ بقغاٝ مىٓمت الصخت ال٣ٗلُت  Butler جم ججغبخّ م٘ الا٦خئاب في صعاؾاث بِخلغ2006في ؾىت 

ٓا ٖلى ْػٖ ٦ُٓا بِىما  4اؾخٟاص مىّ ا٦بر ٖضص مم٨ً مً اإلا٨خئبحن  ُا ؾل ْلى ٖالظا مٗٞغ ٖٓت ألا ٖٓاث، جل٣ذ اإلاجم مجم
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ْالغابٗت ٖالظا ْاثُا بدشا  ٖٓت الشالشت ٞخل٣ذ ٖالظا ص ٖٓت الشاهُت ٖالظا اظخماُٖا مغ٦ؼا، ؤما اإلاجم ٚحر  جل٣ذ اإلاجم

ْهٟسخي آزغ. ْاجي   ص

٧ٓي ٖلى الٗالظاث  ْاإلاٗغفي الؿل ْاجي  ْلى بالدؿاْي، ؤي جغظُذ الٗالظحن الض ٩ٞاهذ الىخاثج لهالح الٟغ١ الشالر ألا

، خُض ؤزبدذ جدؿً ما وؿبخّ   مً اإلاخٗالجحن.  %70ألازٔغ

ٓن  ٓعفي  ْؾُم ٓ  1986-1884ْخؿب صعاؾاث ازٔغ إلا ْا اهّ بٗض الٗالط ْبٗض ججاعب في الٗالط اإلاٗغفي الؿل ْظض ٧ي 

ٍْت، بِىما ًيخ٨ـ ما وؿبخّ  68%ًيخ٨ـ ما وؿبخّ  ٣ِٞ مً اإلاٗالجحن بالٗالط اإلاٗغفي 16%مً اإلاٗالجحن باألص

٢ٓذ. ٢ْاًت في هٟـ ال  ْ ٍْت ألهّ  ؤؾلٓب ٖالط  ٧ٓي مما ًضلل ٖلى هجاٖخّ ا٦ثر مً ألاص  الؿل

٫ٓ الٗالط اإلاٗغفي الؿل : الداجمت  : ٧ٓي ًم٨ً اؾخسالم آلاحيبٗض الٗغى الؿاب٤ خ

ٍٓلت م٘ الخدلُل الىٟسخي- ٍْت  ,َظا الٗالط مً الٗالظاث الخضًشت التي ظاءث بٗض ججغبت َ ْاؾخٗما٫ ال٣ٗا٢حر ْألاص

 .اإلاِضثت

ٍٓلت مً الٗالظاث - َٓا ًٖ ٖمالئهم,مىُل٣اث َظا الٗالط ظاءث بٗض ججاعب َ ْمالخٓاث سجل ً ؤهٟؿِم   .مً اإلاىٍٓغ

ٓاؽ ال٣ِغي مما ؤزبدذ الخجغبت هج- ْالٓؾ ٓاّٖ ْالا٦خئاب  اب بإه ٦ُٓت ٧الَغ اخّ في ٖالط ال٨شحر مً الايُغاباث الؿل

ْهاجخا  .ًجٗلّ ٖالظا ٞٗاال 

ٓع ٖضًضة - ْبصمان ٖلى ؤم ْا٦خئاب  ًهلح في ٖالط ال٨شحر مً الايُغاباث اإلاؿخجضة ٖلى ٖاإلاىا اإلاٗانغ، مً ٢ل٤ 

ٓع  ْبظغام ال ٣ٖالوي مته   .ْْؾاْؽ مسخلٟت 

ْالدٓى في ؤٖما١ ال٣ٗض الىٟؿُت، مخىاؾحن ؤن  م٘ ٓع،  ٓهّ حهمل الالقٗ حسجُل ما ًيؿب بلُّ مً اهخ٣اصاث في ٧

ْالِٗل في  ْػ ال٣ٗض التي اٞخٗلتها الىٟـ الخؿاؾت ال ٚحر،  ْججا ال٨ٟغ البكغي ْؤلاعاصة الخغة حؿخُُ٘ زل٤ الخدضي 

 .٧ل َمإهِىت ْؾالم

 : ْٖامت، ٞةهىا وسجل ؤن

٧ٓي مً الٗالظاث الخضًشت التي ؤزبدذ هجاخِا في حُٛحر ؾل٥ٓ اإلاغضخى الىٟؿاهُحن، في ال٨شحر مً الٗالط اإلاٗغ- في الؿل

ْمداٞٓت ٖلى صخت اإلاٍغٌ الجؿضًت  ٢ٓذ  ْال ٓٞغة الجِض  ٢ْذ ٢هحر وؿبُا، م ٖضم (الخاالث الٗهابُت زانت، ْفي 

ٍْت ٚالبا  )اؾخٗما٫ ألاص

ما٫ ال٣ٗ- ٓة أٖل ٧ٓي صٖ ْجدٟحز للجِض الدام للٟغص اإلاًُغب الٗالط اإلاٗغفي الؿل ٓا٢٘  ٍّٓ اإلاٍٟغ لل ْػ الدك ْججا ل، 

ٓ ٖالط  ٓا٢٘ ب٩ل بق٩االجّ ِٞ ْعبِ بال ٓة للبٗض ًٖ الدُا٫  ْصٖ ْمماعؾت  ٓعا  ٧ٓاث الاًجابُت ج٨ٟحرا ْقٗ ْحٗلُم للؿل

 .  الٗهغ بال مىإػ
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ٓي ملخظ ْٚحر الؿ : بّن بق٩الُت الٟهل ما بحن الؿل٥ٓ الؿٓي 

ْاإلا٣ٗضة بؿبب ازخالٝ اإلاجخمٗاث  ٓع الكاث٨ت  ٌٗخبر مً ألام

ْؤزال٢ِا،  ٢ُْمِا  ْمٗخ٣ضاتها  ْصًاهاتها  ٕٓ ز٣اٞاتها ْخًاعاتها  ْجى

٧ٓاث قاطة ٚحر  ٧ٓاث في مجخم٘ مٗحن جٓن٠ بإجها ؾل ٣ٞض هجض ؾل

ْ بٗباعة ؤزٔغ ؾل٥ٓ ٚح ٍٓت ؤ ٓلت اظخماُٖا، في خحن هجضَا ؾ ر م٣ب

ٓاء. ْجٓن٠ بالؿ ٓلت في مجخم٘ آزغ   ْم٣ب

بإهّ مضل٫ٓ وؿبي ًسخل٠ بازخالٝ  ٢ْض ْن٠ الؿل٥ٓ الكاط 

٣ْٞا إلاٗاًحر  ٓاخضة  ٍْسخل٠ صازل الش٣اٞت ال الش٣اٞاث بل 

ُت.   الش٣اٞاث الٟٖغ

ْلِـ ببُٗض حٗضص الش٣اٞاث في الجؼاثغ، ٞإخُاها ٢ض وؿل٪  

٧ٓاث ج٣ب ٠ لِـ ٧اإلاضًىت في ؾل ، ٞالٍغ ْن ؤزٔغ ل في مى٣ُت ص

ً ًسخل٠ جماما في َبّٗ  ْال٣اًَ في قما٫ الَٓ ْج٣الُضٍ  ٖاصاجّ 

ٕٓ الش٣افي ٢ض ًيخج  ْج٨ٟحٍر ًٖ ال٣اًَ في ظىٓب البالص. ِٞظا الخى

ْمىّ  ٧ٓاث،  ْالؿل ٕٓ في اإلاٗخ٣ضاث ْألا٩ٞاع  ٖىّ بال ق٪ جى

ْمىّ الخباًً ف ٓ ؾل٥ٓ الازخالٝ في ْظِاث الىٓغ  ي الخ٨م ٖما َ

ْمىّ الخباًً  ٓ الازخالٝ في ْظِاث الىٓغ  ْ ٚحر ؾٓي. ٞما َ ؾٓي ؤ

ْ ٚحر ؾٓي؟  ٓ ؾل٥ٓ ؾٓي ؤ  في الخ٨م ٖما َ

ٓاء، مٗاًحر اظخماُٖت، الش٣اٞت، ولماث مفخاخُت ٓاء، الالؾ : الؿ

  مٗخ٣ضاث

Résumé: le problème de la séparation des 

comportements normaux et anormaux est l’un des 

problèmes les plus difficiles et les plus complexes en 

raison de la diversité des sociétés et de la diversité de 

leurs cultures, civilisations, religions, convictions, 

valeurs et mœurs. Dans une société, un comportement 

peut être décrit comme un comportement anormal ou 

socialement inacceptable. Acceptable dans une autre 

société et décrit comme égal. 

 Le comportement anormal est décrit comme une 

signification relative qui varie selon les cultures et 

même au sein d’une même culture selon les critères 

des sous-cultures. 

 Il n’y a pas si longtemps, il existait de nombreuses 

cultures en Algérie, et parfois nous nous comportions 

dans une région qui n’en acceptait pas une autre. La 

campagne ne ressemble pas à la ville par ses coutumes 

et ses traditions et les habitants du nord sont très 

différents quant à leur style et à leur conception des 

habitants du sud. Cette diversité de culture peut sans 

aucun doute avoir pour résultat une diversité de 

croyances, d’idées et de comportements, à partir 

desquels il existe une différence de points de vue et de 

différence de gouvernance par rapport à un 

comportement normal ou erroné. Quelle est la 

différence de points de vue et quelle est la différence 

de gouvernance entre ce qui est un comportement 

normal ou anormal  ?  

Mots-clés : égalité, égalité, normes sociales, culture, 

croyances 
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 ملّدمت

ْالغياء، ٞةن ٧اهذ ؤ٩ٞاٍع جخماشخى          ٓما مابحن السدِ  ٓاء ٣ُٞ٘ مد٩ ٓاء ؤْ بالالؾ ٦شحرا ما ًٓن٠ شدها بالؿ

ٓب ُّٞ  ٓي اإلاٚغ اث الٗامت ِٞٓ الٟغص الؿ ْجهٞغ ٧ٓاجّ ال جدىا٢ٌ م٘ ؤٞٗا٫  ْمٗخ٣ضاتهم ْؾل م٘ أل٩ٞاع الجماٖت 

ٓ في هٓغ الىاؽ طا٥ ْما ٖضا طل٪ ِٞ ٍٓا بال بطا حٛحرث  ْاإلاغضخي ٖىّ،  ٓن ؾ ْلً ٩ً ْؤٞٗالّ،  الٟغص الالؾٓي في ج٨ٟحٍر 

ْالؿل٥ٓ اإلاخٗاٝع ٖلُّ. ٓا٤ٞ م٘ ألا٩ٞاع  ٦ّٓ بما ًخ ْحٗض٫ ؾل  ؤ٩ٞاٍع 

ْالتي مً قإجها ؤن جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً     ٧ٓاجّ  بن الاَخمام بضعاؾت الايُغاباث التي ٌٗاوي منها الٟغص ٖلى مؿخٔٓ ؾل

ْلُض ْل٨م  ب٣ُت ألاٞغاص لِؿذ  ْال٣ٗلُت،  ٓعاث التي ٧اهذ جٟؿغ بها ألامغاى الىٟؿُت  اللخٓت بل ٢ضًمت ٢ضم الخه

ٙ ٞجغ النهًت الٗلمُت ؤًً  ٫ْ بها مشل َظٍ الايُغاباث ختى بْؼ دىا ًُ ت مً ال٨ُُٟاث الال٣ٖالهُت التي  ٖاهذ البكٍغ

ْٖلمُت  ْؤنبدذ الخٟؿحراث جبجى ٖلى ؤؾـ مى٣ُُت  ت  ْاإلاٗٞغ ْالدغاٞاث باجذ ال٩لمت للٗلم  بُٗضا ًٖ الضظل 

ْال٣ٗلي  ْاػصَغث مّٗ ؤؾالب الخ٨ٟل الىٟسخي  ٓعث زاللِا َغ١ الٗالط الىٟسخي  ْاإلاٗخ٣ضاث الؼاثٟت اإلابخضٖت، ٞخُ

ًٍُِْضْن جدً مٓلت الجِل. ٓن  ْاخخ٣اع ُٞٗظب ىٓغ بليهم هٓغة باؽ  ًُ  باإلاهابحن بٗضما ٧ان 

ْم٘ ل٣ض اَخم ٖلم الىٟـ اإلاغضخي بضعاؾت ايُغاباث الٟغ    ٓا٣ّٞ م٘ طاجّ  ْج ٫ٓ صْن ج٨ُّٟ  ص التي مً قإجها ؤن جد

ٟاث  ٢ْض ازخلٟذ الخٍٗغ ْ الاظخماُٖت،  ْ اإلاضعؾُت ؤ ت منها ؤ لٗلم الىٟـ اإلاغضخي ٞمنها مً جغصَا بُئخّ اإلادُُت ألاؾٍغ

 ٓ َْ ْٖلى اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُّ  ٓص ؾلبا ٖلُّ  ٦ُٓت التي جمـ الٟغص ُٞٗ حٍٗغ٠ ٣ًاعب بلى صعاؾت الايُغاباث الؿل

٧ٓي لٗلم الىٟـ بإهّ "الضعاؾت الٗلمُت للؿل٥ٓ" ) ٍْضاع، الخٍٗغ٠ الؿل ْمنها مً 52، م1994ٖبض الٟخاح مدمض ص  ،)

ا ظؼء ْن  حٗخبَر ْايُغاباجّ ص ٓع الىٟسخي  مً ٖلم الىٟـ ؤلا٧لُي٩ُي ٦ما طَب بلى طل٪ بُاجي بإهّ حهخم "بضعاؾت الخُ

 الاَخمام بالجاهب الخ٣جي للٗالظاث". 

ٓا ٖلى حؿمُخّ     ٧ٓا قاطا ؤْ ما انُلخ ٍٓا ؤْ ؾل ٧ٓا الؾ ٓن في ْن٠ الؿل٥ٓ اإلاغضخي بإهّ ؾل لم ًسخل٠ الباخش

ٓا في الٟهل ما  ْط الىٟسخي ؤْ خاالث ؾٓء الخ٠ُ٨ ؤْ الايُغاباث الىٟؿُت، ل٨نهم ازخلٟ بمهُلخاث ٦شحرة ٧الكظ

ْما بحن الؿل٥ٓ الؿٓي، ٣ٞض ٖٝغ لضٔ البٌٗ ٖلى ؤهّ او٩ٗا ْ بِىّ  ُٟي ؤ ٍٓت ؤْ هدُجت لدلل ْْ ؾا إلنابت ًٖ

ْاضخا ًٖ اإلاخٓؾِ الظي خضصٍ اإلاجخم٘ في ال٣ضعاث  ْ باألخٔغ اهدغاٞا  ٓا٣ُٞا ؤ ٧ٓا الج ْللبٌٗ آلازغ ؾل الازىحن مٗا، 

ْالصخُت، مما ًخُلب جضزال  ْؤلام٩اهُاث ال٣ٗلُت ؤْ الخٗلُمُت ؤْ الاهٟٗالُت ؤْ الاظخماُٖت ؤْ الخؿُت ؤْ الجؿمُت 

 (.16، م1988ُٞا مخسهو )ٞخخي الؿُض ٖبض الغخُم، مٗغ 

ْاإلا٣ٗضة بؿبب ازخالٝ اإلاجخمٗاث    ٓع الكاث٨ت  ْٚحر الؿٓي ٌٗخبر مً ألام بن بق٩الُت الٟهل مابحن الؿل٥ٓ الؿٓي 

٧ٓاث في مجخم٘ مٗحن جٓن٠ بإجها  ْؤزال٢ِا، ٣ٞض هجض ؾل ٢ُْمِا  ْمٗخ٣ضاتها  ْصًاهاتها  ْخًاعاتها  ٕٓ ز٣اٞاتها  ْجى

 ٓ ٓلت في مجخم٘ ؾل ْم٣ب ٓلت اظخماُٖا، في خحن هجضَا مؿدؿاٚت  ْ بٗباعة ؤزٔغ ؾل٥ٓ ٚحر م٣ب ٍٓت ؤ ٧اث قاطة ٚحر ؾ

ٓاء. ْجٓن٠ بالؿ  آزغ 

ش، م "٢ْض ؤقاع     ن، بضْن جاٍع ْآزْغ بإهّ  (، في ْن٠ الؿل٥ٓ الكاط227مهُٟى ٧امل" )ٞغط ٖبض ال٣اصع َّ 

ٍْسخل٠ ٫ٓ وؿبي ًسخل٠ بازخالٝ الش٣اٞاث بل  ُت.  مضل ٣ْٞا إلاٗاًحر الش٣اٞاث الٟٖغ ٓاخضة   صازل الش٣اٞت ال

، ٞالٍغ٠     ٧ٓاث ج٣بل في مى٣ُت صْن ؤزٔغ ٓاخضة، ٞإخُاها ٢ض وؿل٪ ؾل ْلِـ ببُٗض حٗضص الش٣اٞاث في الجؼاثغ ال

ْج٨ٟحٍر ًٖ ال٣اًَ في ظىٓب  ً ًسخل٠ جماما في َبّٗ  ْال٣اًَ في قما٫ الَٓ ْج٣الُضٍ  لِـ ٧اإلاضًىت في ٖاصاجّ 
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ْظِاث  ٓ الازخالٝ في  ٧ٓاث، ٞما َ ْالؿل ٕٓ في اإلاٗخ٣ضاث ْألا٩ٞاع  ٕٓ الش٣افي ؾُيخج ٖىّ بال ق٪ جى البالص. ِٞظا الخى

ٓي؟ ْ ٚحر ؾ ٓ ؾل٥ٓ ؾٓي ؤ ْمىّ الخباًً في الخ٨م ٖما َ  الىٓغ 

ٓع الاظخماعي -1 ٓاء في ْل اإلاىٓ ْالالؾ ٓاء  ٓمي الؿ ٓع آلُاث جدضًض مِٟ  جُ

ٓاء، ٞمً َىا ًُغح" ؤخمض ٞاث٤" بن الٟغص ال ًم٨ً ؤن هد   ٓن الالؾ ْمتى ٩ً ٓاء بال بطا ٖلمىا ٠ُ٦  ٨م ٖلُّ بالؿ

ٓم ألامغاى الىٟؿُت الاظخماُٖت، ُٞظ٦غ بإن  ٍٓت م٘ مِٟ ٓاء التي ًُل٤ ٖليها باؾم الهُٜ الؿ بق٩الُت جدضًض الؿ

ْط الٓاَغة الىٟ ْؤن هبضؤ بكظ ، لظل٪ البض  ت اإلاإلٝٓ ت الىاصع ًاصي بلى مٗٞغ ْجمشل الٓاَغة "مٗٞغ ؿُت الاظخماُٖت"، 

ٓم مجغص ًشحر الاهدباٍ ٦مُٗاع للؿاا٫ ) ؤخمض ٞاث٤،   (.29، م2001الىٟؿُت الاظخماُٖت "ؤلاوؿان" ٦مِٟ

ٓاء الظي ٣ًابلّ     ْالجؿمُت ٞةهىا وٗخ٣ض ظؼما بإن الالؾ ْال٣ٗلُت  ٓاء مغجبِ بالصخت الىٟؿُت  ٓم الؿ ٞةطا ٧ان مِٟ

ٓم اإلاغى  ٓػٕ مابحن الايُغاب الجؿمي ؤْ الىٟسخي ؤْ ال٣ٗلي م٘ اخخمالُت الخ٣اء ؤ٦ثر   ؾحرجبِ خخما بمِٟ الظي ًخ

ْعٚم َظا ٞاإلاغى البض ؤن ال ًىدهغ.  مً ايُغاب، 

ْالٗملُت لل٣ُام بال٨ك٠     ت  ٍضَم باإلاٗاٝع الىٍٓغ ٢ْض ؤقاعث "ٖلي اإلا٩اْي" بإهّ في الخإَُل اإلاٗغفي لؤلَباء ًخم جْؼ

ْاعجباَِا الُبي ؤْ الٗملُاث الج غاخُت التي في مجملِا تهخم بالجاهب الجؿمي مخجاَلت ألاؾباب اإلاؿببت للمغى 

ٓظُت جتر٥ بهماتها ٖلى ظؿم  ٓل ٓامل البُ ْٖال٢تهم بالبِئت اإلاٗاقت التي بخٟاٖلِا م٘ الٗ بالٗال٢اث الؿاثضة باإلاجخم٘ 

ْػ،  ٓلت ٞحر ُٟي )ن ْٖلى ؤصاءٍ الْٓ  (. 30م 2013/2014ؤلاوؿان 

ٓاػن الُبُعي ًجب بنالخّ، ٦ما ًغ     ٓ ؾٔٓ ازخال٫ في الخ ْ اإلاغى ماَ ٓاء ؤ ٔ ؤصخاب الاججاٍ ال٣ٗالوي بإن الالؾ

ْاٖخماص  ٓن ب٨ٟغة الخ٣ابـل بحن )ًً( ْ)ًاوٜ(،  ٢ٓغاٍ ٢ض اٖخمض ٖلى ٖالط "ألامؼظت "، في اإلا٣ابل اٖخ٣ض الهِىُ ٞإب

 ٓ ٣ُا ٖلى جه ْبٍٞغ ٓبُت  ٩ا الجى ْ الباعص" بٌٗ اإلاجخمٗاث ألامُت في ؤمٍغ حن الخاع" " ٓاػن مابحن الٗىهٍغ ٓن ُّٞ الخ ع ٩ً

ْٖال٢تهما  ْاإلاغى  ٓاػن )مسخاع عخاب، الصخت  ٓ الازخال٫ في الخ ْاإلاغى ما ًغمؼ ؾٔٓ لظل٪ َ ْص،  مً ٚحر جسُي الخض

 (. 175باليؿ٤ الش٣افي للمجخم٘، م

اث اإلاٟؿغة ل    ٍٓت مً ؤَم الىٍٓغ ت الًٗ ْالىٍٓغ ت الىٟؿُت  ت ْحٗخبر الىٍٓغ لؿل٥ٓ الكاط، خُض جٟؿغ الىٍٓغ

ٓاء مً زال٫ جل٠ في ألاوسجت ؤْ مً زال٫  ٍٓت ؾ ٓص بلى ؤؾباب ًٖ ٍٓت الؿل٥ٓ الكاط ٖلى ؤؾاؽ ؤهّ ٌٗ الًٗ

اث٠ الٛضص الهماء، في خحن  ْعاسي ؤْ ايُغاب في ْْ ٓهان هدُجت ُٖب  َْظان ألامغان ٩ً ازخال٫ ٦ُمُاجي في اإلاش، 

ت الىٟؿُت ٞترظ٘ الؿل ت مً الؿل٥ٓ)قُلضْن ٧اقضان، جٟؿغ الىٍٓغ ، ٥ٓ1984 الالؾٓي بلى حٗلم ؤهماٍ مىدٞغ

 (.14م

َْٗخبر شدها قاطا     ٍْٓن٠ ناخبّ بإبك٘ ألاْناٝ  ٓطا  ْط الجيسخي الظي ٌٗخبر ٞٗال مىب ٞمشال هجض ْاَغة الكظ

، بل بن ظيؿُا ْألامغ ماًؼا٫ ٦ظل٪ في البلضان ؤلاؾالمُت ْختى اإلاؿُدُت اإلاخمؿ٨حن بما ٖىضَم بد٨م ال ْالٗٝغ ضًً 

٢ْض جهضع بػاءٍ ؤخ٩اما ٢اؾُت ظضا. ال ج٣بلّ  ٓاهُت حؿخهجً الٟٗل  ْختى الخُ  الُٟغة ؤلاوؿاهُت 

ْالجماُٖت ُٞهبذ ٞٗال مباخا لضٔ مٗٓم   ١ٓ الٟغصًت  ٫ٓ هٟـ الٟٗل في ٞترة الضٞإ ًٖ الخ٣ ْفي اإلا٣ابل ًخد

 ٓ م اٖخىا٢ِم اإلاؿخمغ للمؿُدُت، ٩ُٞ ْعبُت ٚع ٍٓا مشلّ مشل ٧ل ألاٞغاص البلضان ألا ن بظل٪ الٟغص الكاط ظيؿُا ٞغصا ؾ

.ً  آلازٍغ
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م مداعبخّ مً ٢بل الؿلُت  ٓة، ِٞظا الٟٗل ٚع ْلىًغب ؤبؿِ ألامشلت مً زال٫ الٟؿاص ألازالقي اإلاخمشل في الغق

ٓباث ٖلى مغج٨بُّ بال ؤهّ يمً بَاع مخىا٢ٌ حٗخبٍر الٗا ْحؿلُِ ؤ٢صخى ال٣ٗ ْمً ٢بل اإلاجخم٘  مت اإلاىخمحن الخا٦مت 

. ٍغ ْ َضًت" ٢هض جبًر ٓة ؤ ٓجها بإؾماء "٣٦ِ َْٗٓي ٓن ال٩لمت  ٢ْض ٌؿخلُٟ  لىٟـ اإلاجخم٘ ؤمغا "ٖاصًا" 

٦ْإجها حؿخ٣بذ الٟٗل لٗلمِا بد٣ُ٣ت   ْاخض لضٔ ٞئت اإلاجخم٘،   ٕٓ ٓمحن إلآي ٓاء مِٟ ْالالؾ ٓاء  لُهبذ بظل٪ الؿ

ٓا٢٘ الظي ًٟغى طل٪.  ٢بدّ ل٨نها حؿخبُدّ بد٨م ال

ْباءا بن ا    ْما ًيخج ًٖ طل٪ مً ؾل٥ٓ مىدٝغ قاط، بطا جٟصخى في مجخم٘ ؤنبذ  ْال٣ُٗضة الٟاؾضة  ل٨ٟغ اإلاٍغٌ 

ت زحر مشا٫ ٖلى طل٪ خحن جٟصخى بُنهم ما  ٍغ ٓعة الخدٍغ ْلٗل اإلاجخم٘ الجؼاثغي ببان الش ْٖالظّ.  ٍٓمّ  ًهٗب ج٣

ٍْ ٓٔ إلبٗاص ًهُلح ٖلى حؿمُخّ بـ "الؼعصة" ؤًً جظبذ الظباثذ لٛحر هللا حٗالى  ْما ٧ان طل٪ ؾ خ٣غب بها لٛحٍر ؾبداهّ، 

َٓم  ٍْضٖ ْلُاء الهالخحن ُٞخبر٥ بهم  َْْىّ. ٟٞي جل٪ الٟترة الخغظت ًامً الٟغص باأل الكٗب الجؼاثغي ًٖ صًىّ 

 ْ ٍٓل ل٩ل مسال٠ ؤ ٍٓل ٧ل ال ْال ن الخُاة،  ْمؿاهضجّ في الخهضي للٗغا٢ُل التي جهِبّ في قإن مً قْا إلاؿاٖضجّ 

َْٗا٢ب.مخجاَل لِ  ظٍ "الؼعص "، ؾُدا٦م ٖليها ٢ُٗا ْؾٝٓ ًدغم البر٦ت 

ْمداعبت الخٗالُم الضًيُت إلاشل َظٍ الٗاصاث الؿِئت التي جٓنِٟا     ت الٗلمُت  ْاهدكاع اإلاٗٞغ ٓع الٗلم  م جُ ْبالٚغ

ْظض ٖلُّ آباءٍ  ْعٚم بال ؤن الٟغص ًى٣اص لالٖخ٣اص بما  ، -ذ مً طهبَّْٓ الٗظع الظي ًٓن٠ ٖلى ؤهّ ؤ٢ب -بالبضٕ، 

ْالباَل  ٓم الٗلمي، ؤْ الِٔٓ  ْالجِالت باإلاِٟ ْالدُإ  ٓم ال٣ٗلي، ؤ ْالالمى٤ُ باإلاِٟ  ٫ٓ ْاعج٩اب الالم٣ٗ ٩ٞان بجبإ 

ْاإلادغماث التي جد٨م ٖلى مً  ْعاث  ْما لم جإلِٟا ٌٗخبر مً اإلادظ ٓص ٖلُّ الجماٖت  ْ ما لم جخٗ ٓم ال٣ٗاثضي، ؤ باإلاِٟ

ٓاء بن ٧ان ٨ٞ ْجها بالالؾ ْػ ٧ٓا.ًخجا ْ ؾل  غا ؤ

ْمخباًىت، ُٞٗخمض ٖليها لُدضص مً     ْمسخلٟت  ْبهظا ٞد٨م اإلاجخم٘ ًب٣ى وؿبُا ما صام ال ًؼا٫ ًدخ٨م بلى مٗاًحر قتى 

ْالجماٖاث اإلاىخمُت لّ.  ٧ٓاث التي جهضع ًٚ ألاٞغاص  ْالالؾٓي مً الؿل  زاللِا الؿٓي 

ٓم     ت صخاب ؤ الٓنمت التي هاص بها  ٢ْض ًتراءٔ لىا مما ط٦غ مِٟ ( Goffmanالٓنم الاظخماعي ؤمشا٫ )ظٟمان  هٍٓغ

ْهي حكحر بلى " ٓع( ،  ْلئ٪ الظًً ًىٓغ بليهم ٖلى ؤجهم ْ)٦دؿٓؽ(  ْ)ق ْ ؤ لبُت بلى الٓنم الؿلبي لؤل٢لُاث ؤ مُل ألٚا

ْالش٣اُٞت الؿاثضة" ) حن ًٖ اإلاٗاًحر الاظخماُٖت  ا ٖال٢ت(، G.H.Mead, H.S.Becker, 2013مىدٞغ ْهُتال خُض ؤِْْغ  ض

٫ٓ  ؤَلُت الٟغص مً ججغص التي ْجخًمً ال٣ب  الغؾمي مً ظاهب مجغص الٟٗل ٖملُت الٓنمت ؤ٦ثر مً الاظخمإ، 

ْ ٦ك٠ ًٖ ؤي ازخالٝ ملخّٓ الخهٝغ ؤؾاء الظي الٟغص ججاٍ الغؾمُت ْٚحر اإلااؾؿاث الغؾمُت ًاء.  ب٣ُت ًٖ ؤ  ألٖا

٧ٓاث الٟغص زايٗت بظل٪ ٍْدبحن     ٍٓت              ِئت الاظخماُٖتإلاا ج٣غعٍ الب بإن ؾل ٧ٓاث الؿ ٞةما جهىِٟا يمً الؿل

ٓم ٓن مِٟ ٍٓت، ل٩ُ ٦ُٓاث الكاطة الالؾ ٓاء ْبما جهىٟا يم الؿل ٓ في خ٣ُ٣ت ؤمٍغ ؾٔٓ نٟت  الاهدغاٝ ًٖ الؿ ماَ

 ُّٞ.  الؿاثضة ْاإلاٗاًحر ْال٣ُم يٓء الٗاصاث في الؿل٥ٓ اإلاجخم٘ ٖلى ًد٨م بها

ٓن هي اإلاؿا  ٓاٖض، بٌٗ الاظخماعي بة٢غاع ْلت ًٖ "جدضًضَا لالهدغاٝ باإلظمإٞاإلاجخمٗاث ج٩  اهتها٦ِا ٌٗض التي ال٣

ٓع  مً اهدغاٞا  جخٗل٤ مؿإلت َٓ ْبهما الٟغص، ًغج٨بّ الظي للٟٗل ْؤن الاهدغاٝ لِـ زانُت اإلاجخم٘، طل٪ بىاء مىٓ

 (. 15 ، م2010باإلاٗاوي الاظخماُٖت التي جلخه٤ بالٟٗل")ٖبض هللا ؾالم ٖبض هللا، 

ٓ هانغ( زهاثو      ْٞخخي مدمض ؤب ْ مدمض مدمض اإلاىٗم  يب ٖبض الؼا١  ٖٓت الباخشحن اإلاسخهحن "ٍػ ٢ْض ط٦غ مجم

ْاظخماُٖا  ْاهٟٗالُا  ٓا٣ٞا هٟؿُا ْشدهُا  ٓن ٞيها الٟغص مخ الصدهُت اإلاخمخٗت بالصخت الىٟؿُت التي هي "خالت ٩ً
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ٓن ٢اصعا  ٩ٍْ  ً ْم٘ آلازٍغ ْاؾخٛال٫ ٢ضعاجّ بم٩اهاجّ بلى ؤ٢صخى خض َْكٗغ بالؿٗاصة م٘ هٟؿّ  ٖلى جد٤ُ٣ طاجّ، 

ٓن خؿً الدل٤ بدُض  ٩ٍْ ٦ّٓ ٖاصي،  ٍٓت، ْؾل ٓن شدهِخّ مخ٩املت ؾ ْج٩ ٓاظِت الخُاة،  ٓن ٢اصعا ٖلى م ٩ٍْ مم٨ً، 

 ٌِٗل في ؾالم." ٩ٞاهذ :  

ٓا٤ٞ الىٟسخي.  - َْٗجى بّ الخ ٓا٤ٞ.  الخ

ٓع بالؿٗاصة م٘ الىٟـ. -  الكٗ

ٓع بالؿٗاص - ً.الكٗ  ة م٘ آلازٍغ

ْاؾخٛال٫ ال٣ضعاث. -  جد٤ُ٣ الظاث 

ٓاظِت مُالب الخُاة. -  ال٣ضعة ٖلى م

 الخ٩امل الىٟسخي. -

 الؿل٥ٓ الٗاصي. - 

 خؿً الدل٤. - 

يب ٖبض الغػا١ ٍٚغب، م -  (.9الِٗل في ؾالم ْؾالمت.)ٍػ

ْالالؾٓي  -2  مٗاًحر جدضًض الؿل٥ٓ الؿٓي 

ٓن ٖضة هماطط ؤْ         ْبالخالي الٟهل بِىّ      ل٣ض ٢ضم الباخش ْالِٟم الصخُذ للؿل٥ٓ اإلاغضخي  مٗاًحر بهضٝ الخٟؿحر 

 ْبحن الؿل٥ٓ الؿٓي، هظ٦غ مً طل٪:

 الُبي. اإلاُٗاع * 

ٓطط الضًىام٩ُي.   * الىم

٧ٓي.   * اإلاُٗاع الؿل

ٓجي ٓل ٓمُى ٓطط الُٟى  .           *  الىم

ٓطط ؤلاخهاجي.  * الىم

ا مً اإلاٗاًحر التي ٌٗخ       ٧ٓاث التي ًبضحها الٟغص في ْٚحَر ْٚحر ؾٓي مً الؿل مض ٖليها في الخٟغ٢ت بحن ما َٓ ؾٓي 

ْ ؾل٥ٓ ٚحر ؾٓي ٞخيبظٍ. ٓب ُّٞ ٞخ٣بلّ ؤ  بُئخّ الاظخماُٖت التي ؾخد٨م ٖليها ٦ؿل٥ٓ ؾٓي مٚغ

ٍْسالّٟ في طل٪ ا اإلاُٗاع ٞدحن هظ٦غ     غاى إلاغى ٣ٖلي،  ٓطط الُبي هجضٍ ًىٓغ للؿل٥ٓ اإلاغضخي ٦جملت مً ألٖا لىم

ٓعٍت اإلاهضع ألاؾاسخي اإلاؿبب للؿل٥ٓ الكاط، ؤما اإلاُٗاع  الضًىام٩ُي الظي ًٔغ  في الهغاٖاث الىٟؿُت الالقٗ

ٓع ٞال ًلخٟذ بلُّ ٦خٟؿحر )بضعة  ْما ؾٔٓ طل٪ ٧الالقٗ ْالخجٍغب  ٓ ٢ابل للمالخٓت  ٓ ال ٌٗتٝر بال بما َ ٧ٓي ِٞ الؿل

ٓوي،  ٓ  (،32،33، م2005مٗخهم مُم ٓطط الُٟى ٓجيْالىم ٓل ٓعي الضازلي للٟغص  مُى ْالخضؽ لل ال٣اثم ٖلى ؤلاخؿاؽ 

لُاث  ٓطط ألازالقي الظي ًامً بإن الؿل٥ٓ الكاط َٓ هخاط العجؼ  ًٖ جدمل اإلاؿْا ْالىم ِْٞمّ إلاٗجى الخُاة، 

ٓباث. ٓاظِت الهٗ ْم ٦ُٓت   الؿل

ْجمحٍز ًٖ الؿل٥ٓ    ْبحن بإن طل٪ ٚحر  ٢ْض خضص "خؿحن ٞالح خؿحن" مٗاًحر جِٓغ لىا الؿل٥ٓ الالؾٓي  الؿٓي 

َْما الاهدغاٝ  ٖٓحن مً اهدغاٞاث الٟغص ًٖ اإلاٗاًحر الُبُُٗت  مم٨ً بال في ْل اإلاٗاًحر ٧لِا مجخمٗت، ٞظ٦غ منهم ه

ْ ما ٌٗٝغ باالهدغاٝ الاظخماعي، بلى ظاهب  ْ ما ٌٗٝغ بالترصص ؤلاخهاجي ْالاهدغاٝ ًٖ ال٣ُم الاظخماُٖت ؤ ؤلاخهاجي ؤ
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 ٓ ْمُٗاع ايُغاب الصدهُت الظي ٌؿدىض بلى مُٗاع ؾٓء ج٠ُ٨ ؾل ْٖلى مجخمّٗ،  ْجإزحٍر الؿلبي ٖلُّ  ٥ الٟغص 

ٓاء.  ْالالؾ ٓاء  ٓمي الؿ ٓجغ، ٩ٞل طل٪ ٨ٌٗـ الخٟاؾحر اإلاسخلٟت في جدضًض مِٟ ُٖٓت للٟغص في خالت الخ اإلاكاٖغ اإلآي

 (.16-14، م م 2013)خؿحن ٞالح خؿحن، 

ٍْضاع" في جٟغ     ٓي َٓ طل٪ ٢ْض ؤقاع "ٖبض الٟخاح ص ْالؿل٥ٓ الكاط بإن الؿل٥ٓ الؿ ٣ٍّ مابحن الؿل٥ٓ الؿٓي 

ٍْضاع،  ْص ما ٌٛلب ٖلى الىاؽ" )ٖبض الٟخاح مدمض ص ٠٢ٓ بما ٣ًخًُّ في خض ٓاظّ اإلا ، 1994"الؿل٥ٓ الظي ً

ٓم الؿل٥ٓ الؿٓي باٖخباٍع الؿل٥ٓ الظي اج٤ٟ الٗامت ٖلى 54م (، ل٨ىّ ًٔغ ؤن الخٍٗغ٠ ؾُخي في جدضًض مِٟ

٠٢ٓ بما نالخ ٓاظِت اإلا خباع بإن م ال ًجضٍ ناثبا بال بطا ؤزظها بٗحن الٖا ٓب ُّٞ،  ْبالخالي اٖخىا٢ّ ٦ؿل٥ٓ مٚغ  ّ

ْ الٓؾاثل الٗامت. ٣ت ؤ ْبالٍُغ ٠٢ٓ اإلادُُت،  ٍ اإلا ْبكْغ ْزبرجّ،   ٣ًخًُّ البض ؤن ًخم ُّٞ مغاٖاة ٖال٢خّ بالصدو 

ْالُبُ باإلا٣ابل  ٓعي التي جُغح آعاءَا َىا٥ اججاَاث ٦شحرة ٧االججاٍ الظاحي  ْاإلآي ْالىٟسخي  عي ْالاظخماعي ْؤلاخهاجي 

ْط الىٟسخي  ٢ْض ًهُلح في حؿمُخّ ٖضة مهُلخاث ٧الكظ ْط الظي ٌٗبر ًٖ الؿل٥ٓ الكاط  ا في جدضًض الكظ ْمٗاًحَر

٦ُٓت.  ْ الايُغاباث الؿل ْ الايُغاباث الىٟؿُت ؤ ْ خاالث ؾٓء الخ٠ُ٨ ؤ  ؤ

ٍٓا ججاٍ ٢ْض ؤِْغث بٌٗ ألابدار بإن ا     ٓا٣ٞا ؾ ٧ٓا مخ ٓا٠٢ مُٗىت ْؾل ٍٓا في م ْ الؾ ٧ٓا قاطا ؤ لٟغص ٢ض ًبضي ؾل

ٓا٠٢ ؤزٔغ )ٖبض الغخمً مدمض الِٗؿٓي،  ْبًِٗا آلازغ، لِظا 18، م1992م ال اظخماُٖا  ٓن بًِٗا م٣ب ٩ُٞ )

خماص ٖلى ٧ل َظٍ اإلا ٧ٓاث الٟغص البض مً الٖا ْٚحر ؾٓي مً ؾل ْالخمُحز بحن مآَ ؾٓي   ٗاًحر مجخمٗت للدصدُو 

 يمً هٓغة ج٩املُت. 

ْ ؤلاًجابي لضٔ صعاؾخّ إلآاَغ      اص بغ٧اث" بالؿلبي  ْالالؾٓي الظي ٖبر ٖىّ "ٍػ بن مً مٗاًحر جدضًض الؿل٥ٓ الؿٓي 

ْؤهّ ٖباعة   ًٖ جغا٦م  ْظِت هٓغ اإلاٗلمحن بإن "الؿل٥ٓ البكغي ًخه٠ بالخ٣ُٗض  الؿل٥ٓ الؿلبي لضٔ الخالمُظ مً 

ٖٓت مً  ٍٓمّ ٖملُت مً مجم ْج٣ ْج٣ُُمّ  الدبراث ٖبر مدُـاث ٖمـغ الٟغص اإلاسخلٟت. لظا، ٞةن ٖملُت الخ٨م ٖلُّ 

ٖٓت مً اإلاٗاًحر التي ًم٨ً   ٖلى ٖلماء الؿل٥ٓ ْي٘ ْنُاٚت مجم
ً
لِؿذ ؾِلت ؤْ بؿُُت، ٞمً َىا ٦ـان الػمـا

ْ ؤلاًج ْالخ٨م ٖلُّ بالؿلبُت ؤ ْجٟؿحٍر  خماص ٖليها لِٟم َبُٗت الؿل٥ٓ  اص بغ٧اث، الٖا ْ ٖضمّ" )ٍػ ٓاء ؤ ابُت، ؤي بالؿ

 (.6، م 2009

      ْ ٖٓت مً اإلاٗاًحر بما اج٤ٟ ٖلُّ ٧ل مً )الدُُب الجؿماوي   (: ٢ْRichman   ْ Barlowض خضص مجم

غ اإلاغظُٗت للٟغص، بمٗجي الخ٨م ٖلـى ؤهٟؿىا اٖخماصا ٖلى ال٣ىاٖاث الصدهُت، اإلاعُاز الراحي:  -ؤ الظي ٌٗخمض ٖلى ألَا

ٓن ه٣ٌُ طل٪.ْا ْما وٗخ٣ضٍ صخُدا، بِىما الـكاط ٨ًـ باجىا،  ٓن مالثم م٘ ٚع  لؿل٥ٓ الؿٓي ٩ً

ْجضُٖم ال٣ُم ْألاَضاٝ ْألاوكُت الدانت بالجماٖت، بلى اإلاعُاز الاحخماعي:  -ب خُض ٖلى ألاٞغاص الٗمل لبىاء 

 ظاهب ج٨ُِٟم م٘ بِئتهم اإلاٗاقت.

ٓاخضة، ٞالؿل٥ٓ الهاصع              الظي ٌٗخمض ٖلى صعظت اإلاعُاز ؤلاخطائي:  -ج ّٖٓ بحن ؤٞغاص الجماٖت ال ج٨غاع الؿل٥ٓ ْقُ

ْباإلا٣ابل ٞالؿل٥ٓ الهاصع ًٖ ألا٢لُت في بَاع َظٍ الجماٖت ِٞٓ  ٚحر  لبُت في بَاع الجماٖت ؾل٥ٓ ؾٓي،  ًٖ ألٚا

 .ؾٓي 

َْٓ بمشابت الاججاٍ الظي ٣ًابل                َٓ مُٗاع ًخ٤ٟ م٘ الاججاٍ الاًجابي في جدضًض الصخت الىٟاإلاعُاز اإلاثالي:  -د ؿُت، 

ٓ مً اإلاغى ٓاء ًخمشل في الدل ْالظي ًٔغ ؤن الؿ ْ ًسال٠ الاججاٍ الؿلبي في جدضًض الخ٠ُ٨ الؿٓي   .ؤ
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ٓمت جىُٓي ٖلى ٖضص مً الىٓم الٟاٖلت اإلاخضازلت، اإلاعُاز الىفس ي اإلاىغىعي:  -َـ خُض ًىٓغ بلى الصدهُت بإجها مىٓ

ٓمت ْالايُغاب  ـاث٠ الىٟـؿُت اإلاخٗضصة يمً مىٓ الظي ًدضر في الؿل٥ٓ لِـ بال ؤطٔ لخ٤ بةخضٔ الْٓ

اث٠ الىٟؿُت ْؤزغ طل٪ في ؾاثغ الْٓ  .الصدهُت، 

ْط ُِٞٓغ اإلاعُاز الؿبُعي:   -و ٤ْٞ ما ج٣خًُّ الُبُٗت، ؤمـا الكظ ٓن في الؿل٥ٓ  ٓاء ٩ً الظي ًٔغ ؤصخابّ بإن الؿ

ٓم ؤلاوؿان بؿل٥ٓ مىا٢ ْ ٖىضما ًىدٝغ طل٪ الـؿل٥ٓ ًٖ َبُٗخّ ألانلُتٖىضما ٣ً  .ٌ إلاا ج٣خًُّ الُبُٗت، ؤ

ٍٓت هٓغا لٗضم اإلاعُاز ؤلاحسائي:  -ش ٍٓت مً ألاؾالُب ٚحر الؿ َٓ مد٪ ٖملي بظغاجي جدبحن مً زاللّ ألاؾالُب الؿ

ت ٖىض الخُب٤ُ ال ٓاظّ َظٍ اإلاٗاًحر الىٍٓغ ْالٗغا٢ُل التي ج اص بغ٧اث، الاجٟا١ ٖلى مُٗاع هٓغي مدضص  ، 2009ٗملي )ٍػ

 (.6م 

ْٖضم ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨،     ٓا٤ٞ  ٓاء بؿٓء الخ ٫ٓ الالؾ ْمضل ٓاء بالصخت الىٟؿُت للٟغص  ٫ٓ الؿ ٦ما اعجبِ مضل

ٓػي، َٓغ الصخت الىٟؿُت )بًمان ٞ ٓا٤ٞ الىٟسخي ْالاظخماعي ظ ْالصدهُت 14، م2001لخهبذ بظل٪ ٖملُت الخ  ،)

ٓا٣ٞت جخمحز "با ٍٓت  شدهُت مخ ْل٨ً في ؾعي طاثب ال الؿ ٓا٢٘ الظي ًبضْ َىا ْآلان مؿخدُال ٖلى الخٛحر  لغيا بال

ْعة" )نالح مسُمغ،  ْالهحر ٤ الخ٣ضم  ٓا٢٘ الظي ًىٟخذ للخٛحر مًُا بّ ٢ضما ٣ٞضما ٖلى ٍَغ ٠٢ٓ لخسُي ال ، 1979ًخ

 (.32م

 ٖال٢ت الؿل٥ٓ الالؾٓي بالخ٨ٟحر الدغافي )الال٣ٖالوي( -3

ٓايُ٘ التي ًغاَا البٌٗ بّن الؿل٥ٓ الؿ         ْمٗخ٣ضاجّ ججاٍ بٌٗ اإلا ْالالؾٓي ٦شحرا ما ًغجبِ بإ٩ٞاع الٟغص  ٓي 

 ٓ ْاإلاٗخ٣ضاث الدغاُٞت، ٞال ًامً َاالء بال بما َ ٢ْض ًهِٟا البٌٗ باأل٩ٞاع  ْاإلاى٤ُ،  ْمىاُٞت لل٣ٗل  ْا٢ُٗت  ٚحر 

٣الوي المىُ ْخ٣ُ٣ت ال ه٣اف ٞيها خسخي، في خحن ًًٓ البٌٗ آلازغ ٨ٖـ ما ًغاٍ ٚحٍر زغافي اٖل ٣ي ؤي مؿلمت 

ْ الٗاصاث  ٓص بلى اإلاٗخ٣ض الضًجي الظي ًخبىاٍ الٟغص ؤ ٓن الؿبب في طل٪ ٌٗ ٓا٢٘، ٣ٞض ٩ً ٓا٣ِٞا م٘ ال م مً ٖضم ج بالٚغ

ْآباءٍ. ْعثها ًٖ ؤؾالّٞ   ْالخ٣الُض  التي 

ْبخهاجي، ج٣اؽ بخها    ٓعي  ٓم مٓي با بم٣ضاع ما ًبإ مً ال٨خب ْل٣ض ؤِْغث ألابدار بإن الخ٨ٟحر الدغافي هي مِٟ

ْ وؿ٤ مً ال٣ٗاثض ال٣اثمت ٖلى  ٟغ" بإجها ٣ُٖضة ؤ ٖٓت ال٣ٗاثض الداَئت التي ًغاَا "ظُمـ صٍع الدغاُٞت حكحر بلى مجم

ِا ٧ل مً )صاُٞض ٦غحصخي  غ ٖلى ؤؾاؽ ٣ٖلي،  ٦ما ٖٞغ (  D.krechؤؾاؽ نلت زُالُت بحن ألاخضار ٚحر ال٣ابلت للخبًر

دكاعص ٦غاحكُٟلُ ىذ ؤجها ٖلى زالٝ م٘ الخ٣اث٤ R.crutchfiedض ْ)ٍع ٓم الدغاٞت بإجها "جل٪ اإلاٗخ٣ضاث التي بَغ ( مِٟ

ٓاَغ بلى  ْالتي حؿمذ بيؿبت بٌٗ الٓ خ٣اص بها ٖضص ٦بحر مً ؤبىاء اإلاجخم٘  ْالتي ًدخمل ؤن ٌكاع٥ في الٖا ُٖٓت  اإلآي

 (.13، م1983ؤؾباب ٚحر َبُُٗت" )ٖبض الغخمان ِٖؿٓي، 

ْمؿخ٣ل ًٖ بن مً مٗاً    ٓا٢٘  ٓاء بطا ؤعصها م٣ابلتها م٘ ْاَغة الدغاٞت ٦مٗخ٣ض زاَئ بُٗضا ًٖ ال ْالالؾ ٓاء  حر الؿ

ْال٣ٗلُت، هجض مً ؤَمِا اإلاُٗاع الش٣افي الظي ٌٗخمض ٖلى م٣ضاع ج٣اعب ألاٞغاص م٘ ما َٓ ؾاثض في  الضالثل الٗلمُت 

ٓ ٖٓى،  -الٟغص ْهي جمشل البِئت الاظخماُٖت التي ًيخمي بليها -مجخمٗاتهم   (.204، 2008)ؾلُم ؤب

ٓا٤ٞ خُض جخجم٘ في      خضالي الضالت ٖلى الخ ٓػَ٘ الُبُعي ؤْ ما ٌٗٝغ باإلاىخى الٖا ٦ما ًِٓغ اإلاُٗاع ؤلاخهاجي الخ

ْجىدكغ في ؤَغاّٞ  ْاإلاخ٤ٟ ٖليها،  ٓن اإلاٗخ٣ضاث الغاسدت اإلاخٗاٝع  لبُت مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ الظًً ًخبى الٓؾِ ألٚا
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ٓجها ببٗضَا ًٖ ألا٢لُت مم لبُت مً الىاؽ التي ًٓنٟ ً ٌٗخ٣ضْن اإلاٗخ٣ضاث اإلاخٗاعيت م٘ مٗخ٣ضاث الٗامت ؤْ ألٚا

ا.  الخ٨ٟحر الٗلمي ؤ٦ثَر

ٓا٣ّٞ مِٗا،       ْٖضم ج ٓا٤ٞ الٟغص م٘ بُئخّ الاظخماُٖت  ْبهظا ًخجلى الخإزحر الظي ًبضًّ الخ٨ٟحر الدغافي في جدضًض ج

٣الهُ ْؤ٩ٞاع ًمجضَا ٞمً ؤ٩ٞاع ٣ٖالهُت ؤْ اٖل ٍٓمّ بلى مٗخ٣ضاث  ا اهدغاٞا ٌؿخضعي ج٣ َْٗخبَر ت ًيبظَا اإلاجخم٘ 

٘ ٢ضع مً ًخبىاَا مً ألاٞغاص. ٍْٞغ  اإلاجخم٘ 

ْالٗلم، حهُم ٞيها ٦إهّ في ًٞاء    ٓ مً ؾلُان ال٣ٗل  ال ًسٟى ٖلى ؤخض ؤن اإلاغء ًمُل ؤ٦ثر ما ًمُل بلُّ بلى خُاة جسل

ْص، ُٞجض لظجّ في ا٢تراٝ ا ٓٔ ازترا١ بال خض ٓب ُّٞ مً ٢بل الجماٖت، ال لصخيء ؾٔٓ ألن ؤلاوؿان حه ٕٓ ٚبر اإلاٚغ إلامى

ٓابِ  ٓأٖ ْي ٓظضان صْن م ٢ِْٗا ؤزغا ٖلى هٟؿّ اإلاٗبر ًٖ ال ْؤ ْص بطا ما ؤمغ ؤال جخٗضاَا، ٞإٖظب ال٨الم ٖىضٍ  الخض

ْ ؤخ٩ام.   ؤ

ْٖضم    ْلٓ مً ٚحر  ٞمً َىا ٧ان ؤلاًمان بالصخيء الظي جامً بّ الجماٖت ْؤلاه٩اع  ال جامً بّ  الخهض٤ً بما جى٨ٍغ 

ْعمؼا  ْمشاال  ٓب ُّٞ  ٓي الظي ًٓن٠ ٖىضٍ الٟغص ٞغصا نالخا مٚغ ْ بهحرة ًمشل الٍُغ٤ ألامشل بلى اإلاىهج الؿ ٖلم ؤ

ْال٣ٗل  ْما جدملّ ؤخُاها مً زغاٞاث التي جدىافى م٘ الٗلم  ْالخ٣الُض  غاٝ  ْال٨ٗـ جماما إلاً زال٠ ألٖا ٣ًخضٔ بّ، 

٫ٓ بلى ٞغص َالح ْال٣ٗ ٓاء ُٞخد ْ ٌؿل٪ ؾل٩ا مٛاًغا لِا ًٓن٠ خُنها بالالؾ ال ًدبِٗا ؤ ا  ُضة الصخُدت، ٞدحن ًى٨َغ

اصة بصماظّ في  ْجب٣ى ٞغنت الٟغص إٖل ٍُْغص مً مجخمّٗ.  ْظض بل ًيبظ  ْما٫ ؾٓء ًخم ججىبّ ؤًىما  ٓب ُّٞ  ٚحر مٚغ

٣ٍْغ ب َا بتراظّٗ ُٞما ًغاٍ مىا٢ًا إلاجخمّٗ  ْمٗخ٣ضاث مجخمّٗ مكْغ ٣ْٞا أل٩ٞاع  َْٗض٫ مٗخ٣ضاجّ ؤ٩ٞاٍع  سُإٍ 

ْلّ  ْٖض ْمخابٗت بلى خحن الخإ٦ض  مً نض٢ّ  ٓ بخدٟٔ  ْل ٍّْ، خُنها ؾُٟٗى ٖىّ ْؾِخم بٖاصة بصماظّ في اإلاجخم٘  ط

٦ُٓاث اإلاٛاًغة. ْالؿل  ًٖ ألا٩ٞاع 

ٓاء ف     ْٖلخّ هجضَا جىدهغ ؾ ْجبيُّ أل٩ٞاع ٞةطا بدشىا ًٖ ؤؾباب اإلاٗخ٣ض الدغافي الال٣ٖالوي  ي بجبإ الٟغص 

م مً بٗضَا  ٧ٓاث مؿخضزلت جم اٖخىا٢ِا بالٚغ ْؤ٩ٞاع ْؾل ْ في مٗخ٣ضاث  ٓاعثها مجخمّٗ ظُل بٗض ظُل، ؤ ْمٗخ٣ضاث ج

ْال٣ُٗضة الصخُدت، ٞاإلاغى  ْالؿل٥ٓ اإلاتزن  ْاإلاى٤ُ الؿلُم  ٓا" ٌٗبر    -مشال–ًٖ ال٨ٟغ  ٓجحن ٞغاوؿ ٦ما ط٦غ "البل

ْاإلاهِبت  ابِ الاظخماُٖت التي ٌٗخبر اإلاٍغٌ ًٖ ؾٓء الخٔ  ْظضث لخهِب ٞغصا مُٗىا، ِٞٓ او٩ٗاؽ لخالشخي الْغ

ْالجً  ٖٓاث ألاظضاص  ٓاء باهتها٥ ممى ٓن ؾ ٓن مَغ ْٖلى َظا ٞاإلاغى ٩ً ْص التي جم  -ضخُتها،  بمٗجى الخٗضي ٖلى الخض

ٓمضًً،  -عؾمِا ٓم بّ ٞغص ما ُٞخٗغى للتهمِل )ؾلُمان ب ٣ٍْ غا  ْ بٟٗل ٌٗخبر قٍغ  (.2007ؤ

ْؤخ٩امِا       مً َىا ًخجلى اإلاٟاَُم الدغاُٞت الال٣ٖالهُت الظي ٌؿُُغ ٖلى بٌٗ اإلاجخمٗاث خُض جبجى مٟاَُمِا 

٣ْٞا لبٗضَم ؤْ ٢غبهم مً الش٣اٞت الؿاثضة يمً الٗاصاث  ٍٓاء  ٍٓاء ؤم ٚحر ؤؾ ٓا ؤؾ اإلاُل٣ت ٖلى ؤٞغاصَا بن ٧اه

ْزت.  ٓع  ْالخ٣الُض اإلا

4- ٧ٓ ٍٓتؤؾالُب حٗضًل الؿل  اث ٚحر الؿ

ٓاء     ْحٗضًل مك٨الث الالؾ ٖٓت مً الاؾتراجُجُاث ْألاؾالُب ؤلاعقاصًت التي اٖخمضث ب٨ثرة بهضٝ بنالح  َىا٥ مجم

ْهي: ٍٓاث   ْطل٪ ٖبر زالزت مؿخ

 * ألاؾالُب اإلاغجبُت بالجاهب اإلاٗغفي
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ْحٗضًلِا بإ ٍٓت للٟغص  ٓاظِت ألا٩ٞاع الال٣ٖالهُت الالمى٣ُُت ٚحر الؿ ٫ مً زال٫ م ٍٓت جْا ْمى٣ُُت ؾ ٩ٞاع ؤ٦ثر ٣ٖالهُت 

ٓا٤ٞ ال٣ٗلي. ْالخ  بّ بلى خالت مً الاجؼان 

 * ألاؾالُب اإلاغجبُت بالجاهب الاهٟٗالي     

ٍٓت  ْمكاٖغ بًجابُت ؾ ْاؾدبضالِا باهٟٗاالث  ٍٓت للٟغص  ْاإلاكاٖغ الؿلبُت اإلاًُغبت ٚحر الؿ ٖبر الخض مً ألاخاؾِـ 

ْالخ ْالًبِ الاهٟٗالي. جٟطخي بّ بلى خالت مً الاجؼان   ٓا٤ٞ 

٧ٓي*        ألاؾالُب اإلاغجبُت بالجاهب الؿل

ًٍِٓا  ْحٗ ٓب ٞيها  ت منها ؤْ ٚحر اإلاٚغ ٓاء اإلاىدٞغ ٍٓت ؾ ٦ُٓاث الٟغص ٚحر الؿ ْحٗضًل ؾل التي حؿخسضم ألظل حُٛحر 

ٓا٤ٞ ْالخ ال اظخماُٖا في خالت مً الاجؼان  ٓب ٞيها ججٗل مىّ ٞغصا م٣ب ٍٓت مٚغ ٧ٓاث ؾ ٧ٓي. بإٞٗا٫ ْؾل  ْالًبِ الؿل

ْهي:٢ْض ؤْضح "   ٓاظا" بٌٗ مً َظٍ ألاؾالُب   ٖبض الٟخاح مدمض ؾُٗض الد

  Méthodes de Cognitives ألاطالُب اإلاعسفُت -4-1   

ٍٓت ألا٩ٞاع ال٣ٗالهُت ٧الصدو الظي ًساٝ مً الحدًث الراحي اإلاظخمس:  -ؤ ًم٨ً اؾخسضام َظا ألاؾلٓب لخ٣

ٓع، ًم٨ــ ض ؤن ؤخهل ٖلى ه٣ُت ظُضة الخدضر ؤمام الجمِ ٓم ٦مشل "ؤٍع في ىّ ؤن ًخدضر م٘ هٟؿّ ٖضة مغاث في الُ

ْبطا لم ًدضر ٞلً ًخٛحر الٗالم".  الامخدان، 

ٓاظِت خاالث ؤلاخباٍ ٧اإلاضمً ٖلى حٗاَي اإلاساحعت:  -ب         ٓن م َظا ألاؾلٓب ؤ٦ثر مالثمت للظًً ال ٌؿخُُٗ

٦ْمشا٫ ًُلب مً اإلا ْ الخضزحن.  ٢ْاثمت ؤزٔغ اإلاسضعاث ؤ ٠٢ٓ ًٖ الخضزحن  ٓاثض الخ ْع١ بٟ ْ اإلاضزً ٦خابت ٖلى  ضمً ؤ

ٓالي  ٍْىّ يمً َظٍ ال٣اثمت خ ْ الخضزحن، زم ًُلب ٖض طل٪ ال٣ُام مغاظٗت ٧ل ما جم جض بإيغاع الاؾخمغاع في ؤلاصمان ؤ

ْ اإلاضزً ؤؾباب ظُضة للخٛلب ٖلى خالت بص 10-20) َْظا ألامغ ٌُٗي اإلاضمً ؤ ٓم  ْ اعجباَّ بالخضزحن.مغة( في الُ  ماهّ ؤ

٠٢ٓ ٖىض َظا الخض، بل ًُلب مً الىفس ي: -ألاطلىب التربىي  -ج ٖىضما جيخهي الجلؿاث الٗالظُت، ٞةن الٗالط لً ًخ

 اإلاؿترقض اإلاُالٗت بٌٗ ما لّ ٖال٢ت بدالخّ مً ؤظل اإلاؿاٖضة الظاجُت.

ت مسجلت زال٫ ظلؿاث الٗالط التي تهضٝ بلى مؿاٖ ضة اإلاؿترقض ٖلى جظ٦غ ؤًٞل لبٌٗ ٦ْظل٪ الؿمإ ألقَغ

 الى٣اٍ اإلاِمت التي خضصَا اإلاٗالج ؤزىاء الجلؿاث.

ً:  -د ً حعلُم آلاخٍس ْلخّ ب٢ىإ آلازٍغ ٣الهُت، ٞبمدا ٓن ؤ٩ٞاع اٖل ً ممً ًخبى ٣ًترح ٖلى اإلاؿترقض ال٣ُام بةعقاص آلازٍغ

ٓ ًدا٫ْ ب ْاٖخماصَا في خُاتهم ِٞ  ٢ىإ هٟؿّ بٗضم اؾخٗمالِا ٦ظل٪.بٗضم اؾخسضام ألا٩ٞاع ٚحر ال٣ٗالهُت 

ْاإلاٗخ٣ضاث التي مً قإجها ؤن جهل بّ بلى  ٕٓ َٞغؿت لؤل٩ٞاع  ٢ٓ ْجدهحن مً مٛبت ال ٓم الٟغص بةعقاص طاحي  ِٞىا ٣ً

ٍٓت. ٧ٓاث مًُغبت ٚحر ؾ ْؤٞٗا٫ ْؾل  اهٟٗاالث 

  Méthodes Emotionnellesألاؾالُب الاهٟٗالُت  -4-2    

ْن  ْ اإلاغقض ٓن  ٖٓت مً الُغ١ الاهٟٗالُت منها: ٌؿخسضم اإلاٗالج  في َظا ؤلاججاٍ مجم

ٌؿاٖض الخسُل اإلاؿترقض في حُٛحر اهٟٗاالجّ ٚحر اإلاىاؾبت بلى اهٟٗاالث مىاؾبت، ٧ان ًُلب مً الخخُل و الخطىز:  -ؤ

ْ ال٣ل٤، ًُلب مىّ ؤن ًخسُل  اط  ْالظي ٌؿبب لّ الاهٖؼ خّ  ْالضًّ اللظان ًدضان مً خٍغ طل٪ الُالب مشال ؤن ًخسُل 

ٓجغ. ْ ل٨ً ْ ج اط ؤ ْ اهٖؼ  صْن ٢ل٤ ؤ
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ْلٗضة  ٓمُا  ْ ال٣ل٤ ْالا٦خئاب، ًًٟل اؾخسضام َظا ألاؾلٓب ً ٌؿاٖض َظا ألاؾلٓب في ج٣لُل الاهٟٗاالث ٚحر الؿاعة 

 ؤؾابُ٘.

٦ُٓاث مدضصة مً ٢بل اإلاؿترقض، ٌؿاٖض ٖلى اؾخدًاع اهٟٗاالث لم ٨ًً ٖلى لعب ألادواز :  -ب بّن بٖاصة ج٨غاع ؾل

 بها.ْعي 

باث مهاحمت الشعىز بالخجل: -ج ً/جدٍز ٌصج٘ اإلاؿترقض ٖلى ال٣ُام بإٖما٫ ًرجل مً ال٣ُام بها ل٩ي ًخسلو جماٍز

ْاهٟٗالُت في ؤلاعقاص. ٦ُٓت  ً، ِٞظا ألاؾلٓب ٌكمل ٖلى َغ١ ؾل ٓا٤ٞ ٖليها آلازٍغ ْبن لم ً ْختى   منها، 

ٓاظب مجزلي ؤن ًهغر ٖا   ْٖىضَا ؾٝٓ ْمً ألامشلت ٦إن هُلب مً اإلاؿترقض ٧  ٠٢ٓ لُا َالبا مً الخاٞلت ؤن جخ

٦ُٓاجّ. ً ٚحر مِخمحن ٞٗلُا بؿل  ٌكٗغ بإن آلازٍغ

ٌؿخسضم َظا ألاؾلٓب مً ؤظل حُٛحر ألا٩ٞاع الال٣ٖالهُت التي ٌٗاوي منها اطخخدام العبازاث الراجُت اليشؿت: -د

ْمى٣ُُت. ًٍِٓا بإ٩ٞاع ظضًضة ؤ٦ثر ٣ٖالهُت  ْحٗ  اإلاؿترقض 

٫ٓ اإلاؿت رقض ؤهّ إلاً اإلاٟٕؼ ؤن ؤخهل ٖلى ٖالمت مىسًٟت في الامخدان )٨ٞغة ال ٣ٖالهُت(، ُٞخم اؾدبضالِا ٦إن ٣ً

ٓاظب ٖلي". ْ ل٨ً لِـ مً ال ض ؤن ؤخهل ٖلى ٖالمت مغجٟٗت ظضا،  ٫ٓ "ؤٍع  بجمل جدمل ٖباعاث ٣ٖالهُت ٦إن ٣ً

 Comportementales Les Méthodes ألاطالُب الظلىهُت -4-3

ْاظباث مجزلُت منها: ٌؿخسضم في ؤؾالُب  ٓن ٖلى ق٩ل  ٦ُٓت مخٗضصة ْفي ؤٚلب ألاخُان ج٩  ؾل

٢ْض ًُلب مىّ ؤخُاها الىاحباث اإلاجزلُت:  -ؤ ْ ًرجل منها،  ٓا٠٢ التي ًساٝ منها ؤ ٩ًل٠ بها اإلاؿترقض مشل مغاظٗت اإلا

 ْاظباث مشل ٢غاءة بٌٗ ال٨خب التي لِا ٖال٢ت بدالخّ.

ؼ الؤلاشساؽ ؤلاحسائي:  -ب ٓب ٞيها باإلا٩اٞئت.مشل حٍٗؼ ٧ٓاث اإلاٚغ  ؿل

 ؤطالُب حعدًل الظلىن وؤطالُب حشىُلها. -ج

 ؤطالُب الاطترخاء اإلاخخلفت. -د

٦ُٓت. ؤطلىب الخخُل:  -َـ ْاهٟٗالُت ْؾل ُت  ٓاهب مٗٞغ  ٢ض ًخًمً َظا ألاؾلٓب ٖلى ظ

 اإلاسح هإطلىب مظاعد للعالج -و

ٓاظا،  اطخخدم الغىاء وجسدًد اليلماث مً كبل اإلاظترشد. -ش -296، م م 2002)ٖبض الٟخاح مدمض ؾُٗض الد

298.) 

 هما ًمىً ؤن حظخخدم ؤطالُب ؤخسي همثل   

٠ُ٦ْ ألاطالُب الخعلُمُت اليشؿت التي *  ْٖلمُت،  ٣ت ٣ٖالهُت  ًخم مً زاللِا حٗلُم اإلاؿترقض ٦ُُٟت الخ٨ٟحر بٍُغ

ْاإلاٗخ٣ضاث ٚحر ال٣ٗاله ٍْخجىب ألا٩ٞاع   ُت.ًدب٘ ٞلؿٟت ٣ٖالهُت للخُاة 

 الخعلم العلالوي الاهفعالي.-ؤ

ب العلالوي الاهفعالي.-ب  الخدٍز

 الظلىن العلالوي الاهفعالي.-ج

 ؤلاؾالع العلالوي الاهفعالي.-د

 (.527، 2005نالح خؿً ؤخمض الضاَغي، )اإلاىاحهت العلالهُت. -َـ



ْبً قُش عػ٢ُت ْال    ٞٓيُل مدمض ٞا،  ٓاء  ْٖال٢تها باإلاٗخ٣ضاث الاظخماعيبق٩الُت الؿ ٓاء   الؾ

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 52 2019 ؤٍٞغ

 

 خالضت

      ْ ْاإلاك٨الث التي جغا٤ٞ ؤلاوؿان مىظ  ْالٟغص الؿلُم ملؼم بالخ٠ُ٨ م٘ بن الخُاة ال جسلٓ مً الهغاٖاث  الصجّ، 

ٓاء في بُئخّ الاظخماُٖت م٘ مجخمّٗ  ى ًاصحها ؾ ْاع التي مً اإلاْٟغ ٓا٤ٞ م٘ مؿخجضاتها يمً ألاص ْالخ جدضًاث الخُاة 

 ْ ْ ٦ٗامل ؤ ْمغبي ؤ ْ في بُئخّ اإلاِىُت ٦إؾخاط  ْاظباث البض ؤن ًاصحها، ؤ ْٖلُّ  ٓ ٞيها لّ خ١ٓ٣  ًٖ ٓ ْ الجماٖت التي َ ؤ

ْما ًخُلبّ َلب الٗلم منه الب  ْاإلاضعؾُت ٦خلمُظ َْ ٍٓت  ْ في بُئخّ الترب ي التي جلؼمّ بدٟٔ ألاماهت التي ؤئجمً ٖليها، ؤ

اٍ  ْالخىان الظي ٖع ْالضٝء  ْاإلاِض  ْالغخم  ٓاة  ت جل٪ الى ْ في بُئخّ ألاؾٍغ ْهجاح، ؤ ْظِض  ْمشابغة  ْؤزال١  مىّ مً آصاب 

٦ِْال.  خحن ٧ان َٟال ب ؤن ؤنبذ قابا 

ْاؾخٗضاصاث اؾخسضاما      ٢ْضعاث  مً ؤظل َظا ٖلى الٟغص ؤن ٌؿعى بلى اؾخسضام ؤًٞل ما ٖىضٍ مً بم٩اهاث 

ٍْه٣ل ؤ٩ٞاٍع  ًٍْبِ اهٟٗالّ ٞال ٌسجل ٖىّ ٚحر اإلاضًذ  ٦ّٓ ٞال ًالخٔ مىّ بال الهالح  ٓن ممً حهظب ؾل ٩ٍْ ٍٓا،  ؾ

ْاإلاى٤ُ ٞال ًى٣ل ٖىّ ؾٔٓ الٗلم ٓا٤ٞ م٘ ال٣ٗل  ٓن مك٩اة زحر لىٟؿّ  ْمٗخ٣ضاجّ بما ًخ ْالخ٨مت، ٞدُنها ؾ٩ُ

ْالصخت الىٟؿُت بما ًد٤٣ لّ الهالح  ٫ٓ بلى خالت مً الاجؼان  ، ْؾِخسظٍ ال٩ل مشاال ٣ًخضٔ بّ في الٓن ْلٛحٍر

َْْىّ. ْمجخمّٗ  ْظحراهّ  ألَلّ  ٓن هٟٗا لىٟؿّ  ٩ٍْ ْالؿٗاصة،  ْالٟالح   ْالغياء 



ْبً قُش عػ٢ُت ْال    ٞٓيُل مدمض ٞا،  ٓاء  ْٖال٢تها باإلاٗخ٣ضاث الاظخماعيبق٩الُت الؿ ٓاء   الؾ

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 53 2019 ؤٍٞغ

 

 مساحع

ٓ (: ألامغاى الىٟؿُت الا 2001ؤخمض ٞاث٤ ) ت في ايُغاب ٖال٢ت الٟغص باإلاجخم٘، م٨خبت ألاهجل ظخماُٖت هدٓ هٍٓغ

ت، مهغ.  اإلاهٍغ

ٓػي ) غاء الكغ١، ال٣اَغة، مهغ.1(: في الصخت الىٟؿُت، 2001ٍبًمان ٞ  ، م٨خبت َػ

ٓوي ) ٖٓاث 2005بضعة مٗخهم مُم ٓان اإلاُب ْاإلاغا٤َ، صً ْال٣ٗلُت ٖىض الُٟل  (: الايُغاباث الىٟؿُت 

ت،الجؼ   اثغ.الجؼاثٍغ

ٓمضًً ؾلُمان) ٓانل، 2007ب ْمى٤ُ اإلاهِبت، مجلت الخ  (: اإلاغى بحن اإلا٨خٓب 

ٓ لخٗلُم الخ٨ٟحر، ألاعصن.2013خؿحن ٞالح خؿحن ) ٓه ْالٗالط الىٟسخي، مغ٦ؼ صًب  (: ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

اص بغ٧اث، ) ْ 2009ٍػ ْظِت هٓغ اإلاٗلمحن  ٓاظِتهم (: مٓاَغ الؿل٥ٓ الؿلبي لضٔ جالمُظ اإلاغخلت ألاؾاؾُت مً  ؤؾالُب م

ٓل٨غم الخٗلُمُت. ٓخت، مى٣ُت َ  لِا، ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخ

ٓ هانغ، ) ب، مدمض مدمض ٖبض اإلاىٗم، ٞخخي مدمض ؤب يب ٖبض الؼا١ ٍٚغ بُت 2008ٍػ (: الصخت الىٟؿُت، خ٣ُبت جضٍع

ٓصًت. ت، ظامٗت اإلال٪ ُٞهل، الُٗ  ؤ٧اصًمُت، مغ٦ؼ الخىمُت ألاؾٍغ

ٓ ٖٓى، ) ٓا2008٤ٞؾلُم ؤب ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن. (: الخ ْالخ  الىٟسخي للمؿىحن، صاع ؤؾاة لليكغ 

ؼ ؾالمت، مغاظٗت مدمض ٖشمان هجاحي، 1984ٍقلضْن ٧اقضان، ) ٓاط، جغمت ؤمض ٖبض الٍٗؼ ، صاع 2(: ٖلم هٟـ الك

١، بحرْث.  الكْغ

ْاثل لليكغ، ٖ اجّ ْ ؤؾالُبّ الخضًشت، صاع  مان، ألاعصن، نالح خؿً ؤخمض الضاَغي، ٖلم الىٟـ ؤلاعقاصي، هٍٓغ

2005. 

ٓان  ٓي عاهُا )ظ ْؤؾالُب ٖالظّ، 2017الهاْي ٖبضٍ ٖض ال٣ ٓع اإلاغى الىٟسخي  ْالش٣اُٞت لخه (: اإلاخٛحراث الاظخماُٖت 

ٍٓت، اإلاجلض  ٓم الترب ْالٗل  .05الٗضص  01مجلت الجام٘ في الضعاؾاث الىٟؿُت 

ٓ 3(: اإلاضزل بلى الصخت الىٟؿُت، 1979ٍنالح مسُمغ ) ت، مهغ.، م٨خبت ألاهجل  اإلاهٍغ

ْػ، ) ٓلت ٞحر ٓم، 2013/2014ن ٓعاٍ في الٗل خت ص٦خ ْؤؾالُب ٖالظّ، ؤَْغ ٓع اإلاغى  (: اإلاخٛحراث الاظخماُٖت لخه

 ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، الجؼاثغ.

ت، مهغ.1983ٖبض الغخمان ِٖؿٓي ) ، ؤلاؾ٨ىضٍع ْالخ٨ٟحر الٗلمي، ميكإة اإلاٗاٝع ٓجي الدغاٞت  ٓل  (: ؾ٩ُ

ْال٣ٗلُت، صاع النهًت الٗغبُت، لبىان.1992ِٗؿٓي )ٖبض الغخمً مدمض ال  (: في الصخت الىٟؿُت 

ٍْضاع ) ْٖلم الىٟـ اإلاغضخي ؤلا٧لُي٩ُي، صاع النهًت الٗغبُت،لبىان.1994ٖبض الٟخاح مدمض ص  (: في الُب الىٟسخي 

ْالخُب٤ُ، الضاع الٗل ت  ْالتربٓي بحن الىٍٓغ ٓاظا، ؤلاعقاص الىٟسخي  ْلُت لليكغ ٖبض الٟخاح مدمض ؾُٗض الد مُت الض

ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن،   .2002ْالخ

ْاججاَاث َلبت الجامٗاث ألاعصهُت2010ٖبض هللا ؾالم ٖبض هللا، ) ْالٓنم الاظخماعي  ت  ٓ اإلاهابحن (: اإلاٗٞغ  بمغى هد

ٓعة، ظامٗت ماجت، ألاعصن.   ٓعاٍ ميك  ؤلاًضػ، عؾالت ص٦خ
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ْعا َاماملخظ:  ٓم  ًلٗب ٖلم الىٟـ اإلاغضخي ص في الٗل

ْع الا٧لُي٩ُي لؤلزهاجي الىٟؿاوي  الظي الجىاثُت، ٞمً زال٫ الض

ٓم ٖلى الدبرة التي ًخمخ٘ بها ٖلماء الىٟـ مً زال٫ الٗمل م٘  ٣ً

ْع في  ْٖاصة ما ًخمشل َظا الض اإلاغضخى في ؤْؾاٍ ٖالظُت مسخلٟت. 

ْ هٟسخي،  ْ ايُغاب ٣ٖلي ؤ مؿاٖضة ألاشدام اإلاهابحن بمغى ؤ

ٓاهب ٦شحرة مً َْٓ ما ًمىذ لؤل  زهاجي الىٟؿاوي زبرة في ظ

ْالىٟسخي، بياٞت بلى مِاعاث اإلاىا٢كت التي ٢ض ال  ْط ال٣ٗلي  الكظ

ٓماث جُٟض  ْالتي جم٨ىّ مً الخٓنل ٖلى مٗل ٓن  ًمخل٨ِا اإلادام

الخد٤ُ٣، ٞالدبرة الىٟؿُت لؤلزهاجي الىٟؿاوي حٗخبر خل٣ت ْنل 

ٓم الجىاثُت. ْالٗل  بحن ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

في َظٍ اإلاضازلت بلى ابغاػ الٗال٢ت بحن ٖلم الىٟـ  وؿعى

ٓم الجىاثُت مً زال٫ الخُغ١ بلى الدبرة الىٟؿُت  ْالٗل اإلاغضخي 

٦دل٣ت عبِ مخِىت بحن ٖاإلاحن جدمل جٟانُل ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

ٓم.  ا مً الٗل ْالتي ال ج٣ضمِا ٚحَر ٓم الجىاثُت  ال للٗل ْج٣ضم خل

َِا ٦ما ؾِخم الخُغ١ بلى ابجضًاث الدب رة الىٟؿُت ْقْغ

ْببغاػ ٞٗالُتها في جٓظُّ الٗضًض مً ال٣ًاًا  إلاماعؾاحي  ٍٓيُت  الخ٩

اث ٖلم الىٟـ اإلاغضخي بما  ٠ُ هٍٓغ ٓا٠٢ مً زال٫ جْٓ ْاإلا

ْالش٣اٞت اإلاٗاف. ْا٢٘ البِئت  ٓا٤ٞ م٘    ًخ

ٓم  ولماث مفخاخُت: الدبرة الىٟؿُت، ٖلم الىٟـ اإلاغضخي، الٗل

 الجىاثُت.

Résumé: la psychologie pathologique joue un rôle 

important en science criminelle, à travers le rôle 

clinique d'un psychologue basé sur l'expérience en 

travaillant avec des patients dans différents contextes 

thérapeutiques. Ce rôle consiste généralement à aider 

les personnes atteintes de maladie mentale ou 

psychologique, ce qui permet au psychologue 

d’expérimenter de nombreux aspects des anomalies 

mentales et psychologiques, ainsi que les compétences 

de discussion que les avocats ne possèdent peut-être 

pas et qui lui permettent d’obtenir des informations 

utiles à l’enquête. Le psychologue fait le lien entre la 

pathologie et la science criminelle. 

Dans cette intervention, nous cherchons à mettre en 

évidence la relation entre psychologie pathologique et 

science criminelle en considérant l'expérience 

psychologique comme un lien fort entre deux mondes 

qui traitent des détails de la psychologie pathologique 

et fournissent des solutions à la science criminelle qui 

ne sont pas fournies par d'autres sciences. Il abordera 

également les bases de l'expérience psychologique et 

ses conditions et pratiques de formation et soulignera 

son efficacité à orienter de nombreux problèmes et 

attitudes à travers l'utilisation des théories de la 

psychologie de la maladie conformément à la réalité 

de l'environnement et à la culture de la pension. 

Mots-clés : expérience psychologique, pathologie, 

sciences criminelles 
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 ملدمت   

ت التي جخمخ٘ بإَمُت ٦بحرة هٓغا إلاا ج٣ضمّ مً زضماث ظلُلت مِمت  ٓم الٗهٍغ ٓم الجىاثُت مً الٗل حٗخبر الٗل

ْجدضًض مغج٨بي َظٍ  خهاب  ْالتي حٗمل ًٖ ال٨ك٠ ٖلى الجغاثم ٧التزٍْغ، الازخالؾاث اإلاالُت، الؿغ٢ت، الٚا للمجخم٘ 

ٓم الجىاثُت  ٓم التي جالجغاثم، ٞالٗل ٓم، آالث هي الٗل ٓاص مسضعة ْؾم ْمؿغخِا مً بهماث، م مت  ٕ الجٍغ ىٓغ في ْٞغ

ْؤي آزغ  ْزاث٤  ٓاثل ظؿضًت، آزاع صماء ْق٩لِا،  ْٓي ْؾ ْٞاث، آزاع الخغاث٤ اإلاٟخٗلت، خمٌ ه ْم٣ظ خاصة، ؤؾلخت 

 ً ْجسٍؼ ٓم الجىاثُت اَخماما بإؾالُب ؤزظ  ٓلي الٗل ٓن مُٟضا في ؤلاقاعة للجاوي، ؤًًا ج َظٍ آلازاع ماصي آزغ ٢ض ٩ً

ْعا َاما لٗلم ؤلاوؿان في  مت. ٦ظل٪ هٔغ ص ٓامل ؤزٔغ ال جخٗل٤ بالجٍغ إلاهضا٢ُتها بطا ما ازخلُذ بٗ ٓلت ٣ٞضاجها  لؿِ

ْؤنبدذ ب٣اًا الطخُت بداظت لٟدو  ٍٓل  ٓعٍت في الجغاثم التي مغ ٖليها ػمً َ ٓم الجىاثُت خُض ٌٗخبر ؤصاة مد الٗل

ٝ الت ْالْٓغ ِٖٓا ْؾنها  ْما بطا ٧اهذ ٢ض جل٣ذ يغباث ممُخت.زبحر لخدضًض ه  ي جم خٟٔ الب٣اًا ٞيها 

 ٞ ْ ٓاء ٧اهذ الُبُت ؤْ الٗلمُت ؤ ٓاِٖا ؾ مت بإه ٓاهب اإلاخٗل٣ت بٗلم الجٍغ ٓم الجىاثُت حُٛي ظمُ٘ الج الٗل

ْج٣ىُاث خضًشت مسخلٟ ٓم ؤجها ؤنبدذ حؿخسضم ْؾاثل  ْمما ًمحز َظٍ الٗل  . ْجُب٤ُ اإلاٗاٝع ْ الٗضلُت  ت الاظخماُٖت ؤ

ْالضعاؾاث  ْالؿمُت  ْالخدالُل ال٨ُمُاثُت  ٓعازُت  ْمً ؤقِغ َظٍ الخ٣ىُاث البهمت ال مت  حسدغ لل٨ك٠ ًٖ الجٍغ

ْالتي  ُضة بالٗضًض مً الخسههاث  ٓم الجىاثُت ٖال٢ت َْ ْٖلُّ ٞللٗل مت ٩٦ل،  ْمؿغح الجٍغ ت ألصلت الجغمُت  اإلاجٍِغ

 مً بُنها ٖلم الىٟـ اإلاغضخي.

ٕ الخُب٣ُُت، ِٞٓ حهخم  بط ٌٗخبر ٖلم الىٟـ اإلاغضخي ت التي حٗخمض ٖليها الْٟغ ٕ ٖلم الىٟـ الىٍٓغ ؤخض ْٞغ

ْؤؾبابها ْنغاٖاث الصدو  ْجهي٠ُ الايُغاباث الىٟؿُت  ْايُغاباجّ حهضٝ بلى حصدُو  بضعاؾت الجاهب الىٟسخي 

ٓ الٗلم الظي حهخم بالجاه ْبالخالي ٞٗلم الىٟـ اإلاغضخي َ ْ الداعظُت في ؾُّٗ للخ٠ُ٨  ب اإلاغضخي للٓاَغة الضازلُت ؤ

ْحصدُو الايُغاباث الىٟؿُت منها  ْايُغاباجّ بهضٝ جهي٠ُ  ٓع الىٟسخي للٟغص  ْطل٪ بضعاؾت الخُ الىٟؿُت 

ٓاء ٧اهذ  ٓا٤ٞ الٟغص م٘ بُئخّ الاظخماُٖت ؾ ٓإ الايُغاباث التي ح٤ُٗ ج ْحهخم ٖلم الىٟـ اإلاغضخي بجمُ٘ ؤه ْال٣ٗلُت. 

٦ُٓت، ْ الجؼجي م٘  َظٍ الايُغاباث ْظضاهُت، ٣ٖلُت، ؾل ٓاػن ال٨لي ؤ ْظؿضًت، ٞخاصي بالٟغص بلى ٣ٞضان الخ ْ ه٠  ؤ

 مدُُّ. 

ْعٍ في بُٖاء الدصدُو اإلاالثم للخالت  ْعا َاما في ال٣ًاًا الجىاثُت، بط ًخجلى ص بن ٖلم الىٟـ اإلاغضخي ًلٗب ص

ٕٓ الجٍغ ٢ْ ْجبُان ؤزغ الايُغاباث الىٟؿُت في  مت  ْطل٪ مً زال٫ ج٣ضًم الىٟؿُت التي ٌٗاوي منها مغج٨ب الجٍغ مت، 

ْما بطا ٞٗل طل٪ بةعاصجّ، ألامغ الظي ٌؿمذ ؤمام ٢اضخي اإلاد٨مت  مت مضع٥ إلاا ٞٗلّ  جٓيُذ ما بطا ٧ان مغج٨ب الجٍغ

لُت  لُت الجىاثُت ًٖ الجاوي ؤْ جسُِٟٟا ؤْ ٖضم اؾ٣اٍ اإلاؿْا ْالظي ًخمشل بما في اؾ٣اٍ اإلاؿْا باجساط ٢غاٍع 

 الجىاثُت ٖىّ. 



ٓالخبا٫ آًتقِىا ؾامُت ،  ٓم الجىاثُت   ب ْالٗل  الدبرة الىٟؿُت خل٣ت الٓنل بحن ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 57 2019 ؤٍٞغ

 

 بشيالُت

ْع لم ٌ ْطل٪ للض ٓم ٖلى الؿاخت الىٟؿُت،  ْؤَم الٗل ْبهما ؤنبذ ًهى٠ يمً ؤبغػ  ٗض ٖلم الىٟـ ٖلما بؿُُا، 

ٓز٤ُ بالٗضًض  ْاعجباَِا ال ْمُاصًىّ   ّٖ ٓاهب الخُاة، باإلياٞت بلى حٗضص ْٞغ ٓاهب الىٟؿُت في ظمُ٘ ظ الظي جلٗبّ الج

ّٖ هجض: ٖلم الىٟـ اإلاغضخ ْلٗل مً ؤَم ْٞغ  . ٓم ألازٔغ ي، ٖلم الىٟـ الجىاجي، ٖلم الىٟـ ال٣ًاجي، ٖلم مً الٗل

 ٕ ٓم التي جىٓغ في ْٞغ ٓم الجىاثُت خُض حكحر َظٍ ألازحرة بلى الٗل ْالتي لِما نلت مباقغة بالٗل الىٟـ الكغعي، 

ْمؿغخِا.  مت   الجٍغ

ْاظغاء  ْؤ٩ٞاع اإلاجغمحن،  ج٣ُُم لِم ٞاألزهاجي الىٟؿاوي في اإلاجا٫ الجىاجي حهخم بضعظت ٦بحرة بضعاؾت ؾل٥ٓ 

مت"، ٞهال ًٖ َظا ٞاألزهاجي الىٟؿاوي  ٓص للجٍغ لخدضًض مضٔ بم٩اهُت حٗغيِم لالهخ٩اؾت "ؤي ما ٌٗٝغ بٓاَغة الٗ

ْطل٪ ٖىضما ًُلب مىّ ج٣ضًم زبرة  ْحٗضًل مؿاع ال٣ًاًا الجىاثُت  ْعا ٦بحرا في جدضًض  في اإلاجا٫ ال٣ًاجي ًلٗب ص

 هٟؿُت للمدُمت في ٢ًُت ما.

ٓم  ٞالدبرة الىٟؿُت ْالٗل ْٖلم الىٟـ اإلاغضخي بهٟت زانت  حٗخبر خل٣ت ْنل بحن ٖلم الىٟـ بهٟت ٖامت 

ْمً ٧ل ما ؾب٤ هُغح الدؿائالث الخالُت:    الجىاثُت، 

ٓ الخٟؿحر الىٟسخي اإلاغضخي للؿل٥ٓ الاظغامي؟ -1  ما َ

مت؟ -2  ما هي ألامغاى الىٟؿُت طاث الهلت بالجٍغ

ْص ٖلم الىٟـ اإلاغضخي في ال٣ًاًا الجى -3  اثُت؟ما هي خض

ٍ الدبحر الىٟسخي؟ -4 ْما هي قْغ  ما هي الدبرة الىٟؿُت؟ 

 ما هي ؤزُاء ألازهاجي الىٟؿاوي ؤزىاء ج٣ضًم الدبرة الىٟؿُت؟ -5

 ما هي جدضًاث ٖلم الىٟـ اإلاغضخي م٘ طْي الٗال٢ت بالضٖٔٓ الجىاثُت؟ -6

 ألاَداف

ْالتي جخمشل في:  تهضٝ َظٍ اإلاضازلت بلى جد٤ُ٣ ظملت مً ألاَضاٝ 

ت الخٟؿ  -1  .حر الىٟسخي اإلاغضخي للؿل٥ٓ الاظغاميمٗٞغ

مت -2  .الخٗٝغ ٖلى ألامغاى الىٟؿُت طاث الهلت بالجٍغ

ْص ٖلم الىٟـ اإلاغضخي في ال٣ًاًا الجىاثُت -3  .الخٗٝغ ٖلى خض

ٍ الدبحر الىٟسخي -4 ْؤَم قْغ  .الخٗٝغ ٖلى الدبرة الىٟؿُت 

 الخٗٝغ ٖلى ؤزُاء ألازهاجي الىٟؿاوي ؤزىاء ج٣ضًم الدبرة الىٟؿُت. -5

 ٖلى جدضًاث ٖلم الىٟـ اإلاغضخي م٘ طْي الٗال٢ت بالضٖٔٓ الجىاثُت.الخٗٝغ  -6

I. الخفظحر الىفس ي اإلاسض ي للظلىن ؤلاحسامي 

خباعاث ٦ُُٟت  جٟؿحراث ؾل٥ٓ اإلاجغمحن ْؤلاظغام ؤؾاؾُت باليؿبت لٗلم الىٟـ الكغعي، ٞهي حك٩ل ألاؾاؽ اٖل

ْما بطا ٧ان مً اإلام٨ً مؿاٖضتهم، لخجىب ؤلاظغا ٦ُُْٟت ج٣ُُم اإلاجغمحن،  ٣ت ما،  م اإلاؿخ٣بلي ؤْ "ٖالظِم" بٍُغ

ْالٗالط  ْال٣ٗاب  ٓن اإلاغء مجغًما، ٞؿحر٦ؼ الخ٣ُُم  خضْر طل٪. في خالت الٟغى بإهّ َىا٥ شخيء ما ُٞغي في ٧

ا بُٗنها هي التي حك٩ل اإلاجغمحن، ٞؿتر٦ؼ 
ً
ٞ مباقغة ٖلى الؿماث اإلامحزة للجاوي. ْفي اإلا٣ابل، في خالت الٟغى ؤن ْْغ

ٓن للمىاْغاث بغامج زٟ ْهدُجت لظل٪، ًم٨ً ؤن ٩ً ْلِـ ٖلى الٟغص الجاوي،   ٝ مت ٖلى جل٪ الْٓغ ٌ مٗضالث الجٍغ

مت  ٫ٓ ؤؾباب الجٍغ ا ما  —خ ًٖ ت هٓ ْبصاعة  —ْالتي ٢ض جبضْ هٍٓغ مت  جإزحر مباقغ ٖلى ؾُاؾاث الخٗامل م٘ الجٍغ

ْلِا جإزحر بالٟٗل  .الجىاة، 
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ت ًٖ ألاشدام في ٢لب َظٍ اإلاىا٢كاث زمت ؾاا٫ ٖما بطا  ٍَٓغ ٓاحي الج ٓن مسخلٟحن في بٌٗ الى ٧ان اإلاجغم

 ٓ ٍٓنهم ًجٗلِم مسخلٟحن؟ ؤخض ؾبل صاعؾت طل٪ َ مت؟ َل َىا٥ شخيء ًخٗل٤ ب٨ُُٟت ج٩ ٓا ؤًت ظٍغ الظًً لم ًغج٨ب

 .الخ٨ٟحر ملُا ُٞما ٖلُ٪ ٖملّ لخهى٘ مجغًما

 جفظحراث بُىلىحُت 

    ْ ٓع ٞغاه٨يكخاًً الٗهغالخضًض  ذ بلُ٪ مِمت نىاٖت مجغم، ما الظي ؾخدخاط بلُّ لخد٤٣ ٞغيا ؤه٪ ص٦خ
َ
٧ِل ُْ ؤ

ٓن ظاصْن مىظ ؤ٢ل مً ماثت ٖام، ٦ىذ ؾخسخاع  اإلاِمت؟ َل ؾخدخاط بلى ؤظؼاء ظؿم مُٗىت؟ عبما، ٦ما ٧ان ًٔغ باخش

ا بعقاصاث حكح ًً ٍٓلخحن ٖلى هدٓ ممحز ٖلم الىٟـ الكغعي)٦خل٪ التي جمل٨ِا ال٣غصة(؟ َل ؾخدب٘ ؤً زاعي طعاٖحن َ

ْػْ  ٓمبر مت ؤلاًُالي طاج٘ الهِذ الظي ٖاف في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  —ل في بىاء الغؤؽ؛ بدُض جدغم  —ٖالم الجٍغ

ْظىخحن  ْٖٓام  ْط٢ً مغب٘ مؿخض١،  ْٞ٪ ٍٖغٌ،  ْلخُت زُٟٟت،  ٓن بّ ؤطهان باعػجان، ْقٗغ ٦ش٠ُ،  ٖلى ؤن ٩ً

ٓعي ٖما ًمحز اإلاجغم«٦بحرة ًْبا م٘ ؤ٩ٞاع الٗهغ ال٨ُٟخ ْججا ٓص الخإ٦ض مً ؤن اإلاجغم  ،  ٓظّ ٖام، عبما ج ًٖ الجمُ٘ ب

ْػًها مً ٚحر اإلاجغمحن، ؤْ ؤز٠  ا ؤز٣ل  ًً ٓن ؤً ٍْيبػي ؤن ٩ً  ،٫ٓ ٫ٓ اإلاخٓؾِ، ؤْ ؤَ الظي نىٗخّ ؤ٢هغ مً الُ

ٓن اإلاجغم الظي نىٗخّ طا ٢ٟو نضعي هاحئ م٘  ا ٖلى ؤن ٩ً ًً ٓح. ٞةن اجبٗذ َظٍ ؤلاعقاصاث، ٞؿخدغم ؤً بٓي

ٍٓ زل٣ ا. نضع مك ًً ٓن مؿُذ ال٣ضمحن ؤً ٦ْخٟحن متهضلخحن. ْؾ٩ُ ا  ّ ُ 

ْحٗبض  ا  ّ ُ ٦ْىذ حٗخ٣ض ؤهّ بةم٩اه٪ ؤن جإزظ ظؿًما َبُٗ بطا عؤًذ ؤن ألامغ ناع مخٗل٣ًا ؤ٦ثر مً الالػم ببيُت الجؿم، 

ٓاهب التي جدضص ٦ُُٟت ٖمل الجؿم لخهى٘ مجغًما، ٞإهذ بهظا ج ا مً الج ْٚحَر ًٍٓ الجُجي  ْالخ٩ ٓهاث  دب٘ ال٨ٟغ بالِغم

ن ؤن ؤلاظغام هاظم ًٖ ايُغاب  ما باإلاش  ا ما. ٞٗضص ٦بحر مً الدبراء ًْغ ًٖ ْ ختى جل٠ نٛحر باإلاش  —الخضًض هٓ  —ؤ

ْٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ؤقاعث ألابدار الخضًشت بلى ؤن َجري الشامً  الصة.  ٢ْذ ال هدُجت الخٗغى لخاصر، ؤْ مك٨الث 

ظخ ْص ٖلى ٖال٢ت َُبت بْؼ ْص ٫ مً مل٪  َّٓ ٢ْ٘ جد ظاجّ ٧ال٣مهان ال٣ضًمت بٗض ؤن  ّ بلى خا٦م مؿدبض جسلو مً ْػ

٣ٍْا٫ بن الًغع الضماغي الظي ؤنِب بّ في  ٓعي إلاضة ؾاٖخحن.  ت بالغماح ؤصٔ بلى ٣ٞضٍ ال لّ خاصر ؤزىاء م٣اٖع

ا  ًٟ ْٖى  
ً
ْاهُت ر شدهِخّ لُهبذ ؤ٦ثر ٖض  (26-25: 2014) واهتر،الخاصر ٚحَّ

 جفظحراث علم الىفع 

غاٝ لٗل ؤ٢هغ َ دخمل ؤن ًهبذ مجغًما َٓ ؤن جبدض ًٖ شدو ال ٣ًبل باأٖل ًُ ٓع ٖلى شدو  ٤ للٗش ٍغ

م ؤخض الخٓنُٟاث الىٟؿُت ألا٦ثر  ا. ْؾحٖز
ً
٢ٓ٘ ؤن َظا الصدو ال ًمل٪ يمحًرا ٣ًٓ الاظخماُٖت الؿاثضة، عبما هخ

م ؤن َظا ال خٓن٠ُ ٢ض ٌُٗض لؤلطَان جسهًها ؤن َظا الصدو لم ًبلٜ اإلاغخلت الغاقضة مً الخ٨ٟحر ألازالقي. ٚع

ْالبضاثُحن"  ٟا٫  ْج٣طخي بإن اإلاجغمحن ؤ٢غب بلى "ألَا ٓصة بال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  ٓظ ال٨ٟغة اإلاشحرة لالؾخٛغاب التي ٧اهذ م

 الؾخ٨كاٝ 
ً

ُت للجىاة، ٦ما ؤهّ ًمِض ؾبُال  لضعاؾت الٗملُاث اإلاٗٞغ
ً

ٓٞغ بَاع ٖمل ؤ٦ثر جٟهُال بال ؤهّ ٖلى ألا٢ل ً

ٓن بّالشدام "ماَُت الجاهب لضٔ ألا ٓ الظي ًخهٞغ ِم ٖلى الىد ٓن" الظي ٌؿاَم في جهٞغ ٓباجُ  .ؿ٩ُ

اث الىٟؿُت التي جىٓغ بلى ؤلاظغام ٖلى ؤهّ مخجظع في َغ١  ْٖلُّ، ٞةن َظٍ الخٟؿحراث ظؼء مً ٖاثلت مً الىٍٓغ

ٓاهب الخُاة ال٣ٗلُت للٟغص بما ٞيها َْظا ٌكمل ؾلؿلت ٧املت مً ظ  :بصعا٥ الٗالم. 

 ٓع ٓن ظغاء جل٪ الىخاثجُٚاب ال ٓعي باألشدام الظًً ؾُٗاه  .ي بيخاثج ؤًت ؤٞٗا٫، ال ؾُما ال

 ا الث اصٖاء ي٠ٗ جإزحَر ْمدا ما٫ ؤلاظغامُت  غ ألٖا   .جبًر
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 ّإج ٔ مخضن  مً ج٣ضًغ الظاث ًس٠ٟ الىجاح ؤلاظغامي َْ ًٓ   .مؿخ

 ،ٓن خ٣اص ؤن مسالٟت ال٣اه ٓص الخ٣ُُم ال٣ٗالوي ؤن ال« جُٟض » اؾدىاًصا بلى الٖا ًْصا ٢ًُما م٣ابل مجِ ٓٞغ مغص مت ج جٍغ

 .بؿُِ

 ٕبت في جإزحر ؤلاقبا ٓع ٖام بٗضم الٚغ   .قٗ

 باث ْ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخد٨م في الٚغ   .ؤ

ْهي ا في زالر مغاخل هٟؿُت جاصي بلى الؿل٥ٓ ؤلاظغامي،  ًٗ ٖٓت م اث اإلاخى  :ًم٨ً ظم٘ َظٍ الىٍٓغ

  ٓن الخٟؿحر ٢ْض ٩ً  ٠٢ٓ ْلى هي جٟؿحر اإلا ً، اإلاغخلت ألا ْ حٗل٣ُاث آلازٍغ زاًَئا، م٘ بؾاءة الخ٨م ٖلى جلمُداث ؤ

ٓن الِٟم ص٣ًُ٢ا مً الىاخُت  ٦ما الخا٫ في الٗباعة التي ٦شحًرا ما جترصص ٢بل الٗى٠ "بلى مً جىٓغ؟" ؤْ ٢ض ٩ً

ا ٌؿخضعي اؾخجابت بظغامُت ًٟ ٢ٓ ٠٢ٓ ٩٦ل باٖخباٍع م  .ال٣ٗالهُت، ل٨ً ًازظ اإلا

  ٓص الجاوي بلى اإلاغخلت مت. ُٞم٨ً َظا ٣ً ْص ألاٞٗا٫ اإلاٗخاصة بلى الجٍغ ْعص ج مً الاهٟٗاالث  ْٞيها ًاصي مٍؼ الشاهُت، 

ٓع ؾغ٢ت بى٪  ْ ًم٨ً ؤن جخُ ْ بَاهت بالخاهت ٖلى ؤجها ؾبب للٗى٠، ؤ ٓخت ؤجها ٞغنت للؿُٓ، ؤ جٟؿحر هاٞظة مٟخ

٫ٓ الٟغم اإلاخاخت  .مضبغة مً مىا٢كاث خ

 َمت اإلاغخلت ألازحرة هي ال٣ٟضان الدُحر ألي ا  (37-36: 2014)واهتر،خمام خ٣ُ٣ي بدبٗاث الجٍغ

 خاالث الشروذ 

ٓباحي  ٍْخمحز الؿ٩ُ ٓباحي،  ْهي خالت الؿ٩ُ ْز٣ُت باإلظغام،  ْط الىٟسخي بإن لِا نلت  ؤِْغث خاالث الكظ

 بسهاثو عثِؿُت ؤَمِا :

ٓاٍ إل  -ؤ( ؼة ما اهضٝ ب٩ل ٢ : ٞةطا قٗغ بالخاظت بلى بقبإ ٍٚغ قباِٖا صْن ؤن جل٣ى عجٍؼ ًٖ الخد٨م في ٚغاثٍؼ

ْمت.  بعاصجّ م٣ا

ْ الٛل  -ب( ٓباحي بإهّ ٚالبا ما ًغج٨ب ؤٖماال ٖضاثُت للمجخم٘ ٧ال٨ظب  : ًخمحز الؿ٩ُ جمحٍز بؿل٥ٓ اظخماعي مىدٝغ

ٓص. ٖٓ  ْ زل٠ ال

اجّ-ط( ْ طل٪ مً جهٞغ ْ ًبض ْص ألاهاهُت  ٓباحي بإهّ ؤهاي بُبّٗ بلى ؤبٗض خض ٓباحي ؤهاوي بُبّٗ: ًخمحز الؿ٩ُ مىظ  الؿ٩ُ

ْ ؤٞغاص ؤؾغجّ. ْ ال ًخسلى ًٖ ؤهاهِخّ ختى م٘ ؤَلّ  ٓلخّ اإلاب٨غة  َٟ 

ُٟخّ ِٞٓ ٦شحر الدُإ ْ ال ًخٗلم مً  -ص( ٓباحي ال ًجض ؤٖما٫ ْْ ُٟي: ٣٦اٖضة ٖامت الؿ٩ُ ٞكلّ في الخجاْب الْٓ

ْ ًغج٨ب الجغاثم ٖاصة  ٫ْ الاؾخٟاصة مً ججاعبّ، بل  لٗضم جالئمّ م٘ الدُإ قِئا بل ٣ً٘ ُّٞ مغاعا صْن ؤن ًدا

ْ ٖضم الخد٨م في ٚغاثٍؼ    (50-49: 1991)مىطىز،اإلاجخم٘ 

II. مت  ألامساع الىفظُت ذاث الطلت بالجٍس

ٓص  َْٗ ٢ْاَٗت  ُٖٓت  ْمٓي ْاضخت  ْالؿل٥ٓ الاظغامي ما ػالذ ٚحر  ْال٣ٗلُت  بن الٗال٢ت بً ألامغاى الىٟؿُت 

اع الدصدُصخي لؤلمغا ٓظِاث الا٧لُي٨ُُت الؿبب في طل٪ بلى مكا٧ل مىهجُت مِمت ٞااَل ى ال٣ٗلُت ما ػا٫ ٖغيت للخ

٫ْ ٖضصا مً الايُغاباث الغثِؿت  ُْٞما ًلي ؾىدىا ٦ْظل٪ مؿإلت جمشل الُٗىاث.  ْالشباث  ْمكا٧ل الهض١  للباخشحن 

مت. ْٖال٢تها بالجٍغ ُت   ْالٟٖغ
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ٍْٓن٠ ألاشدام  الاغؿساباث العطابُت: - أ اإلاهابحن بها حٗخبر َظٍ الايُغاباث مً ؤ٦ثر الايُغاباث اهدكاعا، 

ت،  ٓاؽ ْألاٞٗا٫ ال٣ٍِغ ٓص ايُغاباث صازلُت، ال٣ل٤، الخؼن ْالا٦خئاب، الٓؾ ْظ بما ًلي: الخهضٕ في الصدهُت، 

ت. ؤما باليؿبت ألَم الايُغاباث الٗهابُت طاث الٗال٢ت  غاى الِؿخحًر ْالخؿاؾُت الؼاثضة ْالٖا ٓلت الاؾدشاعة  ؾِ

ٍٓلُت.بالؿل٥ٓ الاظغامي ٞهي الايُغاباث الاوك٣ا٢ ْالخد  ُت 

ْبٌٗ  اغؿساب الللم العام: -1 ٓجغ  ْالخ ْالخدٟؼ  ْالدٝٓ  ٓظـ  ٓع ٚامٌ ٚحر ؾاع مصخٓب بالخ َْٓ قٗ

ٍٓا ٖلى الجؿم.  ْاطا ما اؾخمغ طل٪ ًى٨ٗـ ًٖ ٍْؼصاص وكاٍ الجِاػ الٗهبي الالاعاصي،  الاخؿاؾاث الجؿمُت 

غاى الا٧لُي٨ُُت لل٣ل٤ بلى ٢ؿمحن:   ْجى٣ؿم الٖا

ْعٍ ًى٣ؿم بلى زالزت ؤق٩ا٫: ْالظ الللم الحاد - ْٖضم  -1ي بض ٦ْثرة الخغ٦ت  ٓجغ الكضًض  ٍْخه٠ بالخ الدٝٓ الخاص 

٘ ٚحر اإلاترابِ،  ْال٨الم الؿَغ ت الخىٟـ  ٍْخمحز بٗضم الخغ٦ت  -2ال٣ضعة ٖلى الاؾخمغاع م٘ ؾٖغ ب الخاص  الٖغ

٣ْٞضان  غ  ٍْٚؼ ٓع ٖغ١ باع١  ٓن اإلاؿخمغ م٘ ج٣لو الًٗالث ْالاعججاٝ م٘ ِْ ْاإلا٩اهُت، ْالؿ٩ البٓنلت الؼماهُت 

مت ؤزىاء طل٪،  ٢ْض ًغج٨ب ظٍغ ٓن الخغ٧ي اهضٞإ مٟاجئ ًجغي ؤزىاءٍ اإلاٍغٌ ٖلى ٚحر َضٔ  ٓن َظا الؿ٩ ٢ْض ٩ً

٢ْض ًهاب الٟغص  -3 ٍْهاب الصدو باإلظِاص ْألاع١  ٍٓلت  ٍْدضر ٖىضما ٌؿخمغ ال٣ل٤ لٟترة َ اُٖاء ال٣ل٤ الخاص 

 بال٨شحر مً الخٛحراث الىٟؿُت.

ْعاوي ؤْ الًِمي، ؤْ الخىٟسخي،  لللم اإلاصمًا - ٓاء في الجِاػ الض ٫ٓ بلى ؤٖغاى ؾ ٍٓلت ًخد ٖىضما ٌؿخمغ لٟترة َ

 ٫ٓ ْاصمان ال٨د ْٖضم ال٣ضعة ٖلى التر٦حز  ْالتهُج الٗهبي  ٓجغ  ْالخ ْؤًًا ٖلى ق٩ل ؤٖغاى هٟؿُت مشل الدٝٓ 

 ْاإلاسضعاث.

ْل اغؿساب الىطىاض اللهسي: -2 ْ مساْٝ ٌٗٝغ بإهّ ايُغاب ٖهابي ؤ ي، خُض جِٓغ الٓؾاْؽ ٖلى ق٩ل ؤ٩ٞاع ؤ

ْمت ج٠ًٗ م٘ الؼمً  ْل٨ً َظٍ اإلا٣ا ْمتها  ت، بال ؤن الصدو ًدا٫ْ م٣ا ٓعة ؤٖغاى ٢ٍِغ ؤْ اهضٞاٖاث ؤْ في ن

ْمنها:  َْىا٥ بٌٗ الخاالث التي جىضعط جدخّ  ْاظخماُٖا.   ُٞنهاع الٟغص هٟؿُا 

ْعٚبت ظا حىىن الظسكت: - ٓن ٌٗاوي مً ٌكٗغ الٟغص باهضٞإ قضًض  َْىا ٩ً مدت لؿغ٢ت ؤقُاء ال ٢ُمت لِا، 

ٍْيخهي بّ اإلاُاٝ في اإلادا٦م. ال ًمىّٗ الدٝٓ مً جد٤ُ٣ طل٪  ٓاؽ ٢ِغي   ْؾ

َْىا  حىىن الحسائم: - بت ملخت في اقٗا٫ الخغاث٤  ٓن مً ٚع ْالصخيء هٟؿّ ًىُب٤ ٖلى َاالء ألاشدام الظًً ٌٗاه

مت.  ًغج٨ب ظٍغ

بت الجا حىىن الشساب: - ٓ الٚغ  مدت ْالاهضٞإ للكغاب.َْ

َْىا ٢ض  الجىىن الجيس ي: -  ً ْالخدغف باآلزٍغ ٓ اقباِٖا  ٍْىضٞ٘ هد خُض حؿُُغ ٖلى الٟغص َظٍ ألا٩ٞاع الجيؿُت 

مت.  ًغج٨ب ظٍغ

٫ٓ  الاغؿساباث الاوشلاكُت والخدىلُت: -3 ٓن الضاٞ٘ َٓ الخه ٓعٍت، خُض ٩ً ٓع ؤٖغاى مغيُت ال قٗ جخمحز بِٓ

ْ ا ْ اإلاىٟٗت ؤ ٠٢ٓ زُحر.ٖلى الاهدباٍ ؤ ب مً م  لِْغ

غاٝ. الاغؿساباث الاوشلاكُت: - ٍٓت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: قلل ألَا ْالهغإ الىٟسخي بلى ؤٖغاى ًٖ ٫ٓ ٞيها ال٣ل٤   ًخد

بت ؤْ ٣ًٟض طا٦غجّ مً ؤظل  الاغؿساباث الاوشلاكُت: - ٦ُٓاث ٍٚغ ٍْغج٨ب ؾل َىا ًىٟهل الٟغص بلى شدهُاث 

ْمً ؤق ٠٢ٓ هٟسخي مالم  ْ ججىب م ْا َىا الصدو ظلب الاهدباٍ ؤ ٍْبض ْط الِؿخحري،  ْالكظ ٩الّ: ٣ٞضان الظا٦غة 

٢ْض ًغج٨ب  ً...بلز،  ْؤخُاها ٢ض ًخٗضٔ ٖلى آلازٍغ ٓا٫ في ألاما٦ً اإلاسخلٟت  ْالج ٖٓا لل٣ُام بإٖما٫ صازلُت  مضٞ

مت ؤزىاء طل٪   (    152-149: 2014)الىزٍياث،ظٍغ
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ُٟي  الاغؿساباث الرَاهُت:-ب  ْالظَان الًٗٓي ْالتي جى٣ؿم بلى الظَان الْٓ

ْعٍ ًى٣ؿم بلى:  الرَان الىظُفي: -1  ْالظي بض

ْالتي ٢ض جضٞ٘ بالٟغص بلى اعج٩اب  الاهفطام: - ْالؿل٥ٓ  ٓظضان ْالاصعا٥ ْؤلاعاصة  ْال ٍْخمحز بايُغاباث الخ٨ٟحر 

مت.  الجٍغ

ْا٦خئاب ؾً الُإؽ، ٞالصدو اإلا الاغؿساباث الىحداهُت: - ْالِٓؽ الا٦خئابي،  ٨خئب ْحكمل الِٓؽ ْالا٦خئاب 

َْؿخٟؼ آلازٍغً  ٢ْض ٌٛخهب الصدو اإلاهاب بالِٓؽ  ً اٖخ٣اصا مىّ ؤهّ ًى٣ظ هٟؿّ،  ْ ٣ًخل آلازٍغ ٢ض ًيخدغ ؤ

 ظيؿُا.

ْلُا ٦ما في ألامغاى  الرَان العػىي: - ٓن ؤ ٢ْض ٩ً ْ بنابت،  ٓ ق٩ل ؤؾاسخي هاجج ًٖ زلل صماعي هدُجت مغى ؤ َْ

ت "اإلاش"  ٍٓا ٦ما في الايُغاباث الجِاٍػ ْ زاه  (    155-154: 2014ياث،)الىزٍؤ

ٓاِٖا، مما ٣ًخطخي بدض ؤزغ ٧ل  لُت الجىاثُت جبٗا الزخالٝ ؤه ْالٟٗلُت في اإلاؿْا ٍْسخل٠ ؤزغ ألامغاى الىٟؿُت اإلاجغصة 

ٕٓ منها ٖلى اهٟغاص.  ه

ا الخدىلُت  ؤّوال. الهظخحًر

ا الدشىجُت: -1 ْبصاعة اإلاهاب بلى خض ٣ٞضاجهما، ل٣ٟضٍ الج هىباث الهظخحًر ُّْٖ، ًسخل اصعا٥  ؼء ألا٦بر مً 

لُت اإلاهاب ٖىض  ٓبت، ٦ما ًلؼم جس٠ُٟ مؿْا مت ازىاء الى لُخّ الجىاثُت، ٖىض اعج٩ابّ ظٍغ مما ٣ًطخي باوٗضام مؿْا

ْظضاهُت، ججٗل اعاصجّ ا٢ل ٢ضعة ٖلى  ٓبت، بؿبب ما ٌٗاهُّ ؤنال مً ٞجاظت  مت في ٚحر ٞتراث الى اعج٩ابّ ظٍغ

ٓا٠َ ْالاهٟ ْالؿُُغة ٖلى الٗ  ٗاالث.يبِ الىٟـ 

ا: -2 ْال٣يء الِؿخحري، ال جخإزغ  خاالث فلدان اخدي الحىاض لىظُفتها َظخحًر ت،  ْآلاالم البضهُت الِؿخحًر

ْاعاصجّ بهظٍ الخاالث اإلاغيُت. لُت الجىاثُت للمٍغٌ ٖىض ا٢تراّٞ ٞٗال اظغامُا، بالىٓغ لٗضم جإزغ اصعا٦ّ   اإلاؿْا

ت البظُؿت والخجىالُت: -3 ٓع، مما ال ًتر٥ ؤي ًىٗضم  هىباث الىىم الهظخحًر ْبعاصة اإلاٍغٌ ل٣ٟضاهّ الكٗ اصعا٥ 

ٓباث. مت زال٫ َظٍ الى  ْظّ إلاؿاءلخّ ظىاثُا في خالت اعج٩ابّ ظٍغ

اث الصدهُت  هىبت اشدواج الصخطُت: -4 ٓصجّ اليها بخهٞغ ال ٌٗلم ٖىض ٖ ٣ًٟض اإلاٍغٌ شدهِخّ ألانلُت 

ال ظىاثُا ًٖ ْبالخالي ال ٌٗض مؿْا ٓبت  ٓبت  التي ج٣مهِا زال٫ الى مت التي اعج٨بها ؤزىاء الى -177: 2005)وشإث،الجٍغ

178) 

ا اللللُت  زاهُا: الهظخحًر

ْل٨نها   ا ال٣ل٣ُت، ال جازغ في اصعا٦ّ  ْع اإلاهاب بالِؿخحًر ْاخالم ال٣ًُت اإلاشحرة التي حؿا ت ال٣اثمت  الخسُالث ال٨ٍٟغ

لُخّ الجىاثُ ٓن ؾببا لخس٠ُٟ مؿْا ْج٠ًٗ اعاصجّ، مما ًهلح ؤن ٩ً مت التي ٢ض ًغج٨بها.جغب٪   ت ًٖ الجٍغ

ا الدظلؿُت  زالثا: الهظخحًر

ْمت الضاٞ٘ الٛالب ال٣ِغي اإلادؿلِ ٖلُّ، ُٞىضٞ٘   ْن الاصعا٥، ِٞٓ ٌعجؼ ًٖ م٣ا ٣ًٟض اإلاهاب بها ؤلاعاصة ص

ٓزُمت. خُض ؤ ْهخاثجِا ال ٓة الضاٞٗت الى اعج٩اب ظغاثم م٘ اصعا٦ّ لُبُٗت جل٪ الجغاثم  ا جدذ يِٛ جل٪ ال٣ هّ م٨َغ

لُت الجىاثُت جىٗضم ب٣ٟضان ؤلاعاصة  لِـ مً الٗض٫ مؿاءلت شدو ًٖ ٞٗل اعج٨بّ صْن اعاصجّ في خحن ؤن اإلاؿْا

 (178: 2005)وشإث،
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مُت ا اإلاعخلداث الَى  زابعا: َظخحًر

، ُٞخهٝغ   َٓمُت، جٟؿض ؾالمت ج٣ضًٍغ ا اإلاٗخ٣ضاث ال َْام الٟاؾضة التي حؿُُغ ٖلى اإلاهاب بهؿخحًر ان ألا

ْهي خالت جض٫ ٖلى ٞؿاص اصعا٦ّ ظؼثُا، مما ٤ْٞ ما ج ْا٢ُٗت،  ْ لّ ٦إجها خ٣اث٤  َٓمُت التي جبض ملُّ ٖلُّ مٗخ٣ضاجّ ال

لُخّ الجىاثُت   (179: 2005)وشإث،ًخُلب جس٠ُٟ مؿْا

ت  خامظا: اإلاخاوف الهظخحًر

ْ ؤقُا  ٓا٠٢ ؤ ت ٖلى ازاعة اهٟٗاالث الدٝٓ في هٟـ اإلاٍغٌ مً م ء مُٗىت ال حؿخضعي ٣ًخهغ ؤزغ اإلاساْٝ الِؿخحًر

لُت الجىاثُت  ْاعاصجّ، مما ٣ًخطخي جس٠ُٟ اإلاؿْا ْجغب٪ اصعا٦ّ  الدٝٓ ٞخدل َظٍ الاهٟٗاالث الخاصة بؿالمت ج٣ضًٍغ 

. مت التي اعج٨بها هاججت ًٖ جل٪ اإلاساْٝ  اطا ٧اهذ الجٍغ

 طادطا: الللم الىفس ي

ٍْلّ ال٣اج  ْجإ ْع اإلاٍغٌ  َْام اإلا٣ل٣ت التي حؿا ٓجغ الخاص ْالا ٓاعى الٗابغة ْقضة خؿاؾِخّ م٘ ي٠ٗ الخ م للٗ

لُخّ الجىاثُت ًٖ  غ جس٠ُٟ مؿْا ْج٠ًٗ اعاصجّ ٖلى الىدٓ الظي هٔغ اجها ٧اُٞت لخبًر ز٣خّ بىٟؿّ حكٓف اصعا٦ّ 

مت التي ٢ض ًغج٨بها في زًم ٢ل٣ّ اإلاخٟا٢م.  الجٍغ

ُ طابعا: الاعُاء الىفس ي: ٓم الٗىاء ال٨ٟغي الهاعم الظي حهُمً ٖلى اإلاهاب باإٖل َٓ ٓع م ٘ قٗ اء الىٟسخي، ًجٗلّ نَغ

اجّ  ْج٠ًٗ مً ٢ضعة اعاصجّ في الؿُُغة ٖلى جهٞغ ْالخٗب م٘ ما جيخابّ مً ْؾاْؽ ج٣ٟضٍ الاؾخ٣غاع  بالعجؼ 

مت التي ًغج٨بها زال٫ مٗاهاجّ  لُخّ الجىاثُت ًٖ الجٍغ ٓن ظضًغا بخس٠ُٟ مؿْا                 (180: 2005)وشإث،ْاٖمالّ، ٩ُٞ

III. فع اإلاسض ي في اللػاًا الجىائُتعلم الى خدود 

ٓن الغؤي في بَاع مجا٫  ال ٌؿخُُ٘ الدبراء ؤلاصالء بأعائهم في ؤي ظاهب ًخٗل٤ بةظغاءاث اإلاد٨مت، بط ًجب ان ٩ً

ْؤخُاها ٌٗٝغ  ٓص ًيكإ مما ٌٗٝغ باؾم الؿاا٫ الٟانل  ٓهُت. ؤخض َظٍ ال٣ُ ٓص ٢اه َْظا ؤًًا جدضصٍ ٢ُ جسههِم، 

 اًًا باإلاؿإلت الٟانلت.

ٓن ٖاصة في ٢ًُت ظىاثُت ما بطا ٧ان اإلاضعي ْ  ْالظي ٩ً َٓ الؿاا٫ الظي ًجب ان ججُب ٖلُّ اإلاد٨مت هٟؿِا، 

ٓص  ْ ؤخض الكِ بت مً َظا، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما بطا ٧ان اإلاضعى ٖلُّ ؤ ٢ْض جإحي ؤؾئلت ؤزٔغ ٢ٍغ ٖلُّ مظهبا مً ٖضمّ، 

ْل٨ً في ظمُ٘ ال٣ًاًا، ال٨ٟغة هي ؤن اظغ  ْعٚم ؤهّ الغثِؿحن ٨ًظب.  اءاث اإلادا٦مت مٗضة لئلظابت ٖلى ؾاا٫ مدضص، 

غ ؤلاظابت.  ًم٨ً للدبراء ج٣ضًم اإلاؿاٖضة في ج٣ٍغ

ٓ الخاظت الى ججىب  َْ ٓهُت ًازغ ٖلى قِاصة ٖالم الىٟـ التي ًم٨ً ؤلاصالء بها،  زمت ظاهب آزغ مً ؤلاظغاءاث ال٣اه

َْظا ٖاث٤ مً الىاصع  ٓماث اإلاخداملت،  ن الى الخٗامل مّٗ. ْفي  ما ًُل٤ ٖليها اإلاٗل ٓن آلازْغ ٓهُ ؤن ًًُغ الدبراء ال٣اه

ٓهُت ألازٔغ التي  ٓا٠٢ ال٣اه ْاإلا ٓن. ٌؿمذ للدبحر بةصالء آعاءٍ، ال خالت مدا٦م ألاؾغة  ًهضع ٞيها ألاخ٩ام بال اإلاسخه

ْ ال٣غاع الٟان ٓا٢٘ ؤ ْل٨ً ًجب ؤال ٌكغص الى مالخٓاث ٖلى ال ل الظي ًجب ؤن اإلاؿدىضة مباقغة بلى زبرجّ الدانت، 

 (51-50: 2014)واهتر،جهضٍع اإلاد٨مت 

ٓعة ٦بحرة  ٓهُت، مؿخمضة به ٓن، بٓنِٟم زبراء في ؤلاظغاءاث ال٣اه ُ ْالكِاصة التي ًضلي بها ٖلماء الىٟـ الكٖغ

َْظا ًخٗاعى م٘ الخُب٤ُ اإلاخىامي لٗلم الىٟـ  ْاث حصدُهُت.  ْؤص مً ج٣ضًم ألاٞغاص باؾخسضام م٣ابالث ا٧لُي٨ُُت 
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ْالخإزحر ٖلُّ، ْٖلى  ٦شغ ؤالظخماٖي الىٟـ اٖلم مباقغة ٖلى ٦شغ عة ؤبهٓص الٖخمابلى اهٓ ما ًمُل صعاؾت ما باإلاد٨مت 

 ؽ الىٟسخي. ل٣ُاعاث ازخباْاإل٦لُى٨ُي الىٟـ اٖلم  صٍ ٖلىٖخماامً 

ألمغ٨ًُت مغ٦ؼ ث اإلاخدضة الٓالًااخخلذ ، الىٟـاٖلم ث مًجُب٣ُاًغة ٦شٔزغث ؤمجاال٫ في لداا٦ما هٓ ْ

اء ظغٖلى ب ًغب٨ش ٦شغؤ مىٟخذ ألمغ٨ًيا ل٣اهٓهيا ملىٓاؤن اهٓ ا، لُظعثِسخي زمت ؾبب ا اإلاجا٫. ْهظاعة في هضلا

ْٖلى ْمما ًدضًغ ب٨شؤ٦بر ظت عبضاإلاغاٞٗاث ًؿمذ بخضزل مدامي عاث، ْالزخباا م لسهٓاظّ ر في اإلامل٨ت اإلاخدضة.  

ٚلب في ؤبُىما اعاث، ٢٘ لل٣غالٓث اإلاسلٟحن في اُئاهط جسااًٖ ٦ُُٟت ي مباقغة لخدغث الٓالًاابٌٗ اإلام٨ً في مً 

ت عجٓل َغ٣ًت ٖمل هُئت ث اإلادلٟحن، بُُئاًً لخي جؿخ٫ْٗ الضا ٓن ال٣اضخي ٞغهؿا ٚالبفي هّ ؤٚم اإلادلٟحن ؾٍغ ا ما ٩ً

ت اهظبك٩ل ؾلُم. ْمُمخُم صْن هُم ًان ؤلًمااع لل٣غاإلادلٟحن هُئت ط جساء ازىاخايغا ؤ جٗىي ة لؿاثضٌ الؿٍغ

ٝ ًٖ ال٨ُُٟت التي جخٗامل بها ٞٗال ا٢لُال ؤن ٟٗل بال م اإلادلُحن اإلاك٩لحن ألقسااثُت مً الٗكٓالُٗىت ظضا مْٗغ

٫ٓ بلى ٢غاع لُُئت   (75: 2014) واهتر،اإلادلٟحن م٘ الكِاصاث اإلا٣ضمت في مدا٦مت مً اإلادا٦ماث للٓن

٦شغ ١ ؤَغص ًجابلىٟـ ء اٖلما٫ْ ًداْ ٌ،ل٠ًٗ هظٍ الخي جك٨لُا ه٣اث اًت بالخدضًاٖلى صعابالُب٘ ان اإلادا٦م 

بدُض ًازظ ث لخٗلُمااًخًمً جدلُل ا هظث اإلادلٟحن. ْلخٟاٖل م٘ هُئااظل ؤمً ة ل٣ًاإلادامي اإلاغاٞٗاث اٞٗالُت 

٦ي ٨ًملٓها ًً زانت للمدلٟاعاث ٢غطط ج٣ضًم هماث، ْلخٗلُماَا هظي جٟغيّ لظالخٗلُمي ع اإلاؿخٔٓ االٖخبافي ا

ْالكُااؾت صعا٦ُُٟت ث اإلادلٟحن بلى جغقض هُئاؤن لخي ًم٨ً الخض٤ٞ ث امسُُاا ًًْؤ اع. ل٣غ٫ لٓنٓصة 

 (77: 2014)واهتر،

٫ لٓنٓاإلادلٟحن في الخي ؾخؿاٖض هُئت الىهُدت اهٓ ج٣ضًم في اإلاد٨مت الخبحر الىفس ي ًّ صًاي لظاوز لدابطن 

ٓا٠٢ اخالت مدا٦م ْفي جُم. اعا٢غبلى  ْاإلا ٓن ٌؿمذ ال م بألخ٨ااُُٞا ًهضع لخي ال ٔ األزغال٣اهٓهُت ألاؾغة  اإلاسخه

ْ ال٢ٓاث٘ ث ٖلى امالخٓاًغقض بلى ال ؤل٨ً ًجب ، ْلسانت، اإلاؿدىضة مباقغة بلى زبرجت اثُّعابأء الصباإلًغ للسب اع ل٣غؤ

 (51: 2014)واهتر،ٍع اإلاد٨مت جهضؤن ًجب ي لظالٟانل ا

IV.  الىفظاوي الخبرة الىفظُت وشسوؽ الخبحر 

ٓا للمدا٦م قِاصة ج٨ك٠ ًٖ خ٣ُ٣ت اإلاجغم، ان زبراء الىٟؿاهُحن ٖليهم ان ما بطا ٧ان ٌٗاوي مً اي  ٣ًضم

ّٖٓ لل٣ٗاب بىاء ٖلى قِاصة الدبحر. ْزً ْ ٣ٖلي، ام اهّ ؾٓي، ختى جخم مدا٦مخّ   ايُغاب هٟسخي ا

ْحصدُهّ الخبرة الىفظُت ْحؿمى َظا الكِاصة اإلاخاخت بـ  ٫ٓ ٦كّٟ  ْهي مؿاَمت ٣ًضم ٞيها الدبحر عؤًا جهاثُا خ

 مجغم.لل

ل بًٟل  ٓ مَا ٕٓ ما َ ْزبراجّ، لُضلي بكِاصجّ بكإن مٓي ْهي مؿاَمت ٣ًضمِا الدبحر ٌؿخٗان بسضمخّ الىٟؿُت 

غاى  ٖٓت مً الٖا ْحؿدىض َظٍ الكِاصة الى مجم ْالدبرة، ل٣ُضم عؤًا مِىُا ُّٞ.  ت  ْاإلاٗٞغ ب   (134: 2014)واهتر،الخضٍع

ْ زبرة مخالخبحر  ت ؤ ٓ شدو ًمخل٪ مٗٞغ ْهّ للمد٨مت. في ألاؾاؽ َ  سههت ما ٚحر مخاخت بض

ٓن  ٍْمخشل ْا ال٣ؿم  ْٖليهم ؤن ًاص ٍْضلي بكِاصجّ،  ٓص مشلِم مشل ؤي شدو آزغ ًمشل ؤمام اإلاد٨مت  ْالدبراء قِ

م  ْل٨ً ْيِٗم باٖخباَع ال ٌؿمذ لِم الا  خبراءإلظغاءاث اإلاد٨مت  ٓجها.  ٢ٓاج٘ ٦ما ٌٗٞغ ْػ بُان ال ٌؿمذ لِم بخجا

٢ٓاج٘ ٦ما باَإل اإلاد٨مت ٖلى  ْج٣ضًم جٟؿحر لل ْخؿب. ل٨ً ٌؿمذ للدبراء باالعج٣اء مغخلت اياُٞت  ٓهّ ٣ًُيُا  ما ٌٗٞغ

جها، بمٗجى آزغ ج٣ضًم عؤي.  ًْغ
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ٓن  ْم٘ طل٪ ًم٨ً ان ٩ً ٍْم٨ً ان ًمىذ َظا اإلاغ٦ؼ اإلاخمحز الدبحر ؾلُت ؤ٦بر الى خض ما مً شدو عؤٔ خضر ما. 

يت ٖلى مً ٣ًبل بٓنٟت زبحرا، ألامغ ؤ٦ثر طاجُت، ألهّ ٣ًخطخي اؾخٗما٫ ا ٓص مْٟغ ْلِظا زمت ٢ُ ْ البهحرة،  لخ٨مت ؤ

ٓإ آلاعاء التي ًم٨ً ج٣ضًمِا   (50-49: 2014)واهتر،ْٖلى ؤه

V. ؤخؿاء ألاخطائي الىفظاوي في جلُُم الخبرة الىفظُت 

غجبِ بالخالت ٦شحرا ما ٣ً٘ ألازهاجي ؤْ اإلاٗالج الىٟؿاوي في الٗضًض مً ألازُاء ٖىض ج٣ُُمّ للدبرة التي ج

ْمً بحن َاجّ ألازُاء:  الاهٟٗالُت، زانت بطا ٧ان ألازهاجي خضًض اإلاماعؾت، 

 الخعجل في عملُت الدخؼ ؤو الخىفُر -1

ْ لِؿذ هاججت ًٖ  ْ الدبرة الؿاب٣ت صخُدت  ٓ بٞتراى ؤن الخضر ؤ مً ؤ٦بر ألازُاء التي ٢ض ًغج٨بها ألازهاجي َ

ٓا٢٘، َىا ًجب ؤن ٣ً ٍّٓ في بصعا٥ ال ٘ للضخٌ زانت بن ٧ان في بضاًاث حك بخّ في ال٣ٟؼ الؿَغ ْم ألازهاجي ٚع ا

ٍٓت التي  ٓامل الداعظُت ؤْ الًٗ خُاجّ اإلاِىُت، ٞمً ؤ٦بر ألازُاء التي ٢ض ًغج٨بها اإلاٗالج هي ؤن ٣ًلل مً قإن الٗ

ظت ؤْ ؤم ج٨ثر مً ال ْاوي ؤْ ْػ ط مدؿلِ ٖض ى٣ض، ؤْ حٗاَي ًخ٣ضم بها اإلاٍغٌ، ٞالدكاخً ألاؾغي ْ الِٗل م٘ ْػ

٢ْاج٘ صخُدت ْ لِؿذ ب٩املِا هاججت ًٖ  ٓن  ٓص مغى مؼمً، ظمُِٗا ٢ض ج٩ ْظ ٣ٖا٢حر َبُت جازغ في اإلاؼاط ؤْ 

ْاؾخعجا٫ ٖملُت الضخٌ، ٣ٞض  ٓحهاث بصعا٦ُت، لِظا ًجب ؤن ًدظع َىا اإلاماعؽ الٗالجي مً ال٣ٟؼ الؿغي  حك

ْ ٖلى ألا٢ل ٨ًدك٠ ؤن اإلاٍغٌ ال ًدخاط بلى ٖالط هٟسخي ب٣ضع ما ًدخا ، ؤ ت ؤزٔغ ْؤؾٍغ ْاظخماُٖت  ط لٟدٓناث َبُت 

ْ بخالخّ بلى  ض مً الٟدو الُبي ؤ ٍٓل اإلاٍغٌ للمٍؼ ْ جد ٤ ٖالجي، ؤ ٝ للخٗامل م٘ ٍٞغ ٢ض ًدخاط في مشل َاجّ الْٓغ

ٓن ٖلى خؿب مهاصع الك٩ٔٓ  ْ عظل ٢اه  (133: 2008)ببساَُم،ؤزهاجي اظخماعي ؤ

 ُب عً جفاضُل هثحرة عً الحدر الظابم والخبرةعدم ؤلاؾالت مً عملُت البدث والخىل -2

ْ اإلاٗالج الىٟسخي للمٍغٌ ؤن ٌؿٝغ في الخضًض ًٖ الدبرة الؿاب٣ت، ٣ٞض ًاصي طل٪ بلى  ٞةطا ؾمذ ألازهاجي ؤ

ْبالخالي َظا ٢ض ًازغ  با ظُضا،  ٓن مخضعبا ٖليها جضٍع ْمِاعاجّ في الٗالط التي مً اإلاٟترى ؤن ٩ً جإظُل جضزالجّ الٗالظُت 

ْ مٗالج هٟسخي ًخ٣ً مِىخّ.في   مهضا٢ُخّ ٦إزهاجي ؤ

ت اإلاخخلفت -3  عدم اللفص بحن ألاؾس الىظٍس

ْؤؾالُب الدصدُو التي  ا في جٟؿحر اإلاغى الىٟسخي  ْْظِاث هَٓغ ت ؤؾالُبها الٗالظُت الدانت بها  ٞل٩ل هٍٓغ

ت مسخلٟت ٓ ال٣ٟؼ بحن ؤَغ هٍٓغ ْلٗل ؤؾٓء ما في َظا َ َْظا ما ًُُل ٖملُت الٗالط،  ٌؿخسضمِا ألازهاجي الىٟؿاوي، 

ٓعة مدؿ٣ت ًٖ مٍغًّ  ًٍٓ ن  (134: 2008)ببساَُم،ًٞال ًٖ ؤجها ال جم٨ً ألازهاجي الىٟؿاوي مً ج٩

 على ألاخطائي الىفظاوي ؤن ًىىن ؤمُىا وضادكا مع مسغاٍ -4

ٓظِاث ٖالظُت صْن ؤزٔغ )مشال ًًٟل اؾخسضام  ٓ ج ال هد ال٣ٗا٢حر الُبُت في خاالث ٦شحرة ٢ض هجض لضٔ اإلاٍغٌ مُ

ْؤن ٌؿاٖضٍ في  ٓن ؤمُىا ْناص٢ا  ٓا٫ ٖلى ألازهاجي الىٟؿاوي ؤن ٩ً ًٖ الٗالظاث الىٟؿُت(، في مشل َظٍ ألاخ

ٓب لضًّ. ٫ٓ بلى اإلاخسههحن في الجاهب اإلاٚغ  الٓن

 عدم حصجُع اإلاٍسؼ على الخددر عً ؤهثر مً مشيلت في آن واخد -5

ْ مهضع إلاك٩لت ًجب ٖلى ألازهاجي الىٟؿاوي ؤن ال ٌصج٘ م ْ مٍغًخّ ٖلى الخدضر ًٖ ؤ٦ثر مً مك٩لت ؤ ٍغًّ ؤ

ْاإلاٍغٌ، ٖلى  ْاخضة ًخ٤ٟ ٖليها ألازهاجي  ٓعٍت  ْمك٩لت مد ْْاخض  ْاخض، لظل٪ ًجب الخدضر ًٖ ؾبب  ٢ْذ  في 
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، ْفي ال٨شحر مً ألاخُان ًاصي  ٢ْخا بياُٞا آزغ للخضًض ًٖ اإلاكا٧ل ألازٔغ ؤمل ؤن ًسهو ألازهاجي الىٟؿاوي 

ْ اإلاكا٧ل ألازٔغ بك٩ل ٚحر مباقغ.جغ٦ح ٓاهب ألازٔغ ؤ ْاخضة بلى مٗالجت الج : 2008)ببساَُم،ز ألازهاجي ٖلى مك٩لت 

134) 

 حصجُع اإلاٍسؼ على ججىب الطُاغاث اإلاشىشت للخبرة -6

ٓمُت، ٞمشال  ْالبٗض ًٖ الٗم ْ اإلاٗالج ؤن ٌؿاٖض اإلاٍغٌ ٖلى الض٢ت في الهُاٚت  ًجب ٖلى ألازهاجي الىٟؿاوي ؤ

ٓاهب ٖ اث ٚبُت ؤْ ؾلبُت ٌؿاٖضٍ َىا ألازهاجي ٖلى ؤن ًدضص الج ظخّ جخهٝغ جهٞغ ٫ٓ اإلاٍغٌ ؤن ْػ ىضما ٣ً

ْ لاليُغاب، بضال  اث اإلاشحرة لل٣ل٤ ؤ ْؤمشلت للخهٞغ ْؤن ٌؿاٖضٍ ٖلى بُٖاء هماطط  ٦ُٓت اإلاغجبُت بهظا الٓن٠،  الؿل

ْمً ؤمشلت الهُاٚاث الٗامت:  ْمكٓقت،  ٫ٓ بهُاٚاث ٖامت  ٓخضة، خُاحي مًُغبت، ال ؤخض مً ال٣ب ؤٖاوي مً ال

٫ٓ ْي٘ نُاٚاث مشل: ْل٨ً مً اإلا٣ب  ًدبجي، ال ؤخخمل َظٍ الخُاة...بلز، 

 اٞخ٣اص ألاَل. -

 عخُل ؤخض ألانض٢اء. -

 ٞكل في الضعاؾت. -

ْٞاة ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة. -  ْ  مغى ؤ

ٓهُت. - ْ ٢اه ٓعٍ في ٢ًاًا اظخماُٖت ؤ  الخ

ت  -  (135: 2008)ببساَُم،مكاخىاث ؤؾٍغ

VI. علم الىفع اإلاسض ي في مىاحهت ألاشخاص ذوي العالكت بالدعىي الجىائُت 

ْاإلاججي ٖلُّ  ْاإلاتهم  ْاإلاد٤٣  ْممشل الاصٖاء الٗام  ْْ الٗال٢ت بالضٖٔٓ الجىاثُت َم: ال٣اضخي  ألاشدام ط

ْاإلادامي. ْاإلابلٜ   ْالكاَض 

 هفظُت اللاض ي -1

 ْ ْع هٟؿّ مً جدحز ال  صعاؾت هٟؿُت ال٣اضخي ججغي ٖىض ج٣ضًٍغ لؤلصلت  ٓبت، للخٗٝغ ٖلى ما ٢ض ٌؿا جدضًضٍ لل٣ٗ

ٝ اإلاتهم، اهداػ  ْ ؤخاَذ بّ في اإلااضخي م٘ ْْغ ٝ جدُِ بال٣اضخي ؤ ْ للمججي ٖلُّ، ٞةطا حكابهذ ْْغ ٓعي للمتهم ؤ قٗ

ْٖضم الا٢خىإ بم ٓعٍا الُّ، مما ًجٗلّ ٖىض ج٣ضًٍغ لؤلصلت ًمُل لال٢خىإ بما ًغص مً ؤصلت لهالخّ  ا ًغص منها ال قٗ

 ْ ٝ ال٣اضخي ؤ ت، ؤما بطا حكابهذ ْْغ ْص ؾلُخّ الخ٣ضًٍغ ٓبت ٖىض جدضًضَا في خض يضٍ، ٦ظل٪ ًمُل بلى جس٠ُٟ ال٣ٗ

ٓعٍا بلُّ، مما ًجٗلّ ًمُل لال٢خىإ بما ًغص  ٝ اإلاججي ٖلُّ، اهداػ ال قٗ ٝ التي ؤخُُذ بّ في اإلااضخي م٘ ْْغ الْٓغ

ْٖضم الا٢خىإ بما ًغص ٓبت ٖىض جدضًضَا. مً ؤصلت يض اإلاتهم   منها لهالح، م٘ مُلّ بلى حكضًض ال٣ٗ

ّٞ في الخا٫ الخايغ  ّٞ م٘ هٟـ ْْغ ٓ الدهم الظي جدكابّ ْْغ م مىّ، هد ْطل٪ الججاٍ ٠ُٖ ال٣اضخي ٖلى الٚغ

ٝ ًً٘ شدهّ مٓي٘ الدهم الظي  ؤْ اإلااضخي، ٣ُٞطخي لّ بما ًخمجى ؤن ٣ًطخى لّ، ِٞٓ بد٨م الدكابّ في الْٓغ

 ْ  ّٞ ْ هي ٌكاٍَغ ْْغ ٓ خُىما ٣ًطخي لّ ٨ٞإهما ٣ًطخي بظل٪ لىٟؿّ صْن ؤن ٌكٗغ،  َ ْ ًضمج شدهّ في شدهّ، 

ٓعي  ٓن الباٖض  ٖلى جدحز ال٣اضخي الالقٗ ْ ٢ض ٩ً ْ اإلاكاَغة،  ْ الاهضماط ؤ ٞت بٓاَغة الخ٣مو ؤ ْاَغة هٟؿُت مْٗغ

ْ ٖاَٟت اظخماُٖت حٗض بظاتها ًُٞل ْ مهلخت ؤصبُت ؤ اث مهلخت طاجُت ٧امىت في هٟؿّ، ؤ ْ الجٖز ىُت  ت، ٧الٗاَٟت الَٓ
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ْ ٖضم الا٢خىإ بما ًغص منها يضٍ، ُٞسل  ٓمُت، مما ًجٗلّ ًمُل لال٢خىإ بما ًغص مً ؤصلت لهالح مً اهداػ بلُّ  ال٣

ٓعي. ٓن ال٣اضخي خظعا مً َظا الاهدُاػ الالقٗ ، لظل٪ ٣ًخطخي ؤن ٩ً  بظل٪ بٗضالت الخ٨م الظي ًهضٍع

 هفظُت ممثل الادعاء العام -2

ْع  ْخضٍ ٦ما َٓ قاج٘،  ص ْلِـ جمشُل الاتهام  الاصٖاء الٗام )الىُابت الٗامت( َٓ جمشُل اإلاجخم٘ لهالح الخ٣ُ٣ت 

 ٓ َْ ْٖلى ممشل الاصٖاء الٗام  ْ ؤصلت البراءة،  ٓاء ِْغث في ؤصلت ؤلاصاهت ؤ ْمِمخّ الخض٤ُ٢ في الخدغي ًٖ الخ٣ُ٣ت، ؾ

٦ُْلّ( ؤن ت الخدغي ًٖ  اإلاضعي الٗام ؤْ هاثبّ )الىاثب الٗام ؤْ  ت الاتهام ٖلى هٖؼ ٫ٓ صْن ؤن جُػى لضًّ هٖؼ ًد

 الخ٣ُ٣ت.

ٓن  ٦ْظل٪ ٖلُّ ؤن ٩ً اء،  ٦ْما ٖلُّ ؤن ٌٗمل ٖلى ٖضم بٞالث الجاوي، ٞةن ٖلُّ ؤًًا ؤن ٌٗمل ٖلى خماًت ألابٍغ

ٓاء. ْ للمججي ٖلُّ ٖلى الؿ ٓعي للمتهم ؤ  (34-33: 2005)وشإث،خظعا مً الاهدُاػ الالقٗ

 دلمهفظُت اإلا -3

٣ٞٓا  ٓن م ٓ ٦ما ٩ً َْ ْخضَا ٦ما َٓ قاج٘،  ْلِـ البدض ًٖ ؤصلت ؤلاصاهت  ْع اإلاد٤٣ َٓ البدض ًٖ الخ٣ُ٣ت  ص

٣ٞٓا ؤًًا ٖىض جٓنلّ بلى ؤصلت البراءة بد٤. ٓن م  ٖىض جٓنلّ بلى ؤصلت ؤلاصاهت، ٞةهّ ٩ً

ٓعي، ْ ممشل الاصٖاء الٗام، الخظع مً الاهدُاػ الالقٗ ْ  ٦ظل٪ ٖلُّ ٦ما ٖلى ال٣اضخي  ٓ اإلاتهم ؤ ٓاء ٧ان طل٪ هد ؾ

ٓ اإلاججي ٖلُّ.  (34: 2005)وشإث،هد

 هفظُت اإلاتهم -4

َْٓ ًسً٘ للىُابت بد٨م     مت ما  ٓمُت يضٍ صٖٔٓ ظىاثُت في ظٍغ اإلاتهم َٓ طل٪ الصدو الظي ج٣ُم الىُابت الٗم

ْجيخٟي نٟت الاتهام ًٖ الته ٫ٓ اإلاد٨مت ؤن حٗمل بّ ما حكاء  ّٖٓ َظا ال ًس ْزً ٓن  ْع خ٨م ببراءجّ، ؤما ال٣اه م لهض

ٓما ٖلُّ.  (244: 2011)الداَسي،بطا نضع الخ٨م بةصاهخّ، ًهبذ اإلاتهم مد٩

اَغة  ْالخغ٧اث، ْْ ٓا٫  ْخضة ألا٢ ٓعي ْي٤ُ الهضع  ٓجغ الكٗ حٗتري اإلاتهمحن ْاَغجان هٟؿِخان َما: ْاَغة الخ

ٓظـ  ان اإلاظهب اإلاخ َْاجان الٓاَغجان حٗتًر ان الخغم ٖلى خب٪ زُت للضٞإ،  مً ا٦دكاٝ ؤصلت بصاهخّ، ٦ما حٗتًر

 البريء اإلاخدغػ ال٣ل٤ مما جسبئّ لّ ألا٢ضاع.

ْمضٔ اؾخٗضاصٍ لئلًداء الظاحي بؿٓء  ٠٢ٓ مضٔ قضة ؤْ زٟت الٓاَغجحن لضٔ اإلاتهم، ٖلى َباّٖ الظاجُت  ْجخ

ْخغ٧اجّ، مً اإلا ٓالّ  ٓن ؤز٠ خضة في ؤ٢ ْاجؼاهّ، ٞاإلاجغم اإلاٗخاص ٩ً ْم٣ضاع نبٍر  تهم البريء الظي ًهٟغ الٗا٢بت 

ْخغ٧اجّ. ٓالّ  ٓن ؤقض خضة في ؤ٢ ٩ٍْ ْظِت ل٣اء اتهامّ   ٨ٍِْٟغ 

ْبهما اإلاتهم البريء ًبُئ  ْخضٍ لخجىب ط٦غ ما ًٟطح ظغمّ،  ض في ؤلاظابت ال ًسخو بّ اإلاتهم اإلاظهب  ٦ْظل٪ التًر

.ّٟ٢ٓ ٓ آلازغ في ؤلاظابت لخٟاصي الاهؼال١ ُٞما ٌسخيء إلا َ 

ٓا٫ اإلاتهم مً خالخّ ٦ما ًجب ؤن ًىهب ا    ْلت اؾخسالم مضٔ صخت ؤ٢ ْاإلاد٤٣ ٖلى مدا َخمام ال٣اضخي 

خباع الٓاَغجحن الىٟؿاهِخحن ؾالٟتي الظ٦غ.  الىٟؿُت م٘ ألازظ بٗحن الٖا
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 هفظُت اإلاجني علُه -5

ت صعظت جإزٍغ باأليغاع الالخ٣ ْاإلادا٦مت، إلاٗٞغ ت بّ في تهضٝ صعاؾت الخالت الىٟؿُت للمججي ٖلُّ زال٫ الخد٤ُ٣ 

ٓظيهّ التهمت ظؼاٞا بلى اإلاتهم،  مت لخ ْاٞ٘ ؤزٔغ ال ٖال٢ت لِا بالجٍغ ْ ٖما بطا ٧اهذ لضًّ ص ٓاٍ ٖلى اإلاتهم، ؤ الخدامل بضٖ

ْة ؾاب٣ت. بخّ في الاهخ٣ام مىّ لٗضا  ٦ٚغ

ٝ التي ؤخاَذ بّ ٖىض اعج٩اب  خباع الْٓغ ٓا٫ اإلاججي ٖلُّ، م٘ ألازظ بٗحن الٖا مت ٦ما ًجب الخمًٗ بدظع في ؤ٢ الجٍغ

ْ بٗض اعج٩ابها.  (35: 2005)وشإث،يضٍ 

 هفظُت الشاَد -6

ْمل٨ّ  ٓة طا٦غجّ،  ْمضٔ ٢ ٓالّ،  ًم٨ً مً زال٫ اؾخ٨كاٝ هٟؿُت الكاَض، الخٗٝغ بلى خض ما ٖلى مضٔ صخت ؤ٢

ٓن ؤمُىا  ٓن الكاَض مسلها في قِاصجّ صْن ؤن ٩ً ٢ْض ٩ً ْما ٢ض ٌكٓب بصعا٦ّ مً ؤزُاء،   ، ْصعظت جإزٍغ  ، ج٣ضًٍغ

ا.ٞي ْبن ٧ان ٢ض زً٘ لخإزحَر ٠٢ٓ ؤماهت الكِاصة ٖلى ٖضة اٖخباعاث، ال قإن لِا بةعاصة الكاَض،   ها، لخ

ْمضٔ مهلخخّ الصدهُت في الخٗٝغ  ٓا٢ٗت التي ٧ان قاَضا ٖليها،  خباعاث مضٔ جغ٦حز اهدباَّ في ال ْمً َظٍ الٖا

ْلِـ ٖلى الكاَض ؤن  ْالخض٤ُ٢ ٞيها ْؤلاخاَت بها،  ٓا٢ٗت  ٌٟٛل ظؼء مً الخ٣ُ٣ت ٦خماها لِظا الجؼء، ٖلى َظٍ ال

 ْبهما مغظّٗ ٖضم بخاَخّ بالجؼء الظي ٌٟٛلّ ؤخُاها.

 هفظُت اإلابلغ -7

 ْ ْ مً ٢بل اإلاججي ٖلُّ ٚالبا ؤ مت ًخم مً ٢بل الجاوي هٟؿّ هاصعا ؤ ْ ألامىُت ًٖ الجٍغ بن بباٙل الؿلُت ال٣ًاثُت ؤ

ْبن ٧ان ؤلا  مت ؤخُاها،  يا ٖلى ٧ل ٞغص في اإلاجخم٘، ًخٟاْث مً شدو ال ٖال٢ت لّ بالجٍغ ْاظبا اظخماُٖا مْٟغ باٙل 

ٓعي. ال ًاصًّ ؤنال مً لِـ لضًّ مشل َظا ال ٓعي الاظخماعي لضٔ ٧ل منهم،   مضٔ ؤصاثّ بحن ألاٞغاص، جبٗا إلاضٔ ال

ْ مُم٘، ِٖٓا صْن ؤي ٚغى ؤ ٢ٓ مت في خحن ٖلمّ ب ٓ الظي ًباصع بلى ؤلاباٙل ًٖ الجٍغ ٓطجي َ ال مباالة  ْاإلابلٜ الىم

ٓع ؤمام اإلاد٨مت ُٞما بٗض  ْالخً  ، ٓظّ بلى الؿلُت لئلباٙل بما ٢ض ًشحٍر ؤلاباٙل مً يُٛىت اإلابلٜ يضٍ، مخ٣بال ٖىاء الخ

ٓالّ.  لئلصالء بإ٢

ٍٓت. ْ مٗى ٫ٓ ٖلى م٩اٞإة ماصًت ؤ ْ َمٗا في الخه ٓ ٦ٍغ اإلابلٜ يضٍ ؤ ٓن الضاٞ٘ لئلباٙل َ  ٢ْض ٩ً

م ألايغاع باإلابلٜ يضٍ ْالاهخ٣ام مىّ، ؤما البالٚاث ال٩اطبت التي ٌٗ ٓن، ٞةجها ٢ض جغص مً مبلٜ ًْغ ا٢ب ٖليها ال٣اه

ا الدؿلُُت( الظي ًضؤب ٖلى ج٣ضًم البالٚاث ال٩اطبت  ٓع الِؿخحًر ْهي مً ن ٦ما ٢ض جغص مً مهاب بُٛت الخل٤ُٟ )

ٓلت  ْ ٚاًت م٣ٗ  (36: 2005)وشإث،صْن ؤي ٚغى ظضي ؤ

 هفظُت اإلادامي: -8

ٓهُت، ٌٗخبر طا ٖال٢ت بالضٖٔٓ الجىاثُت، ِٞٓ ًضاٞ٘ ًٖ اإلادامي بٓن ّٟ اإلاٗحن للمتهم بما ًمل٨ّ مً ز٣اٞت ٢اه

ْبظل٪ ًاصي  ْا٢ٗا،  مت ناعث ؤمغا  ٓبخّ ًٖ ظٍغ ٍْضاٞ٘ ًٖ اإلاتهم اإلاظهب لخس٠ُٟ ٣ٖ ِاع بغاءجّ،  اإلاتهم البريء إْل

 ْاظبا بوؿاهُا، بلى ظاهب مؿاٖضجّ لل٣اضخي في بنضاع خ٨م ٖاص٫.

ال بِْاع ْٖل ً، مدا ٓلّ في ؾبُل ؤن ٣ًى٘ آلازٍغ ى اإلادامي ؤن ًلتزم في صٞاّٖ بمُُٗاث الخ٤، م٣خىٗا بما ٣ً

ْممشل  ٓا٠٢ اإلاشحرة لل٣اضخي  ٓح، مخجىبا اإلا ْالٓي اهٟٗالّ ال٩اق٠ ًٖ ا٢خىاّٖ بٗباعاث ؾلؿت مدؿمت بالبؿاَت 

 (37: 2005)وشإث،الاصٖاء الٗام 
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 خالضت

٫ٓ ؤن الدبرة الىٟؿُت هي اخضٔ الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي ًغج٨ؼ ٖليها ٦سالنت إلاا ظاء في َظٍ اإلا ضازلت ًم٨ً ال٣

ْالتي  ْالتي ٨ٞشحر مً ألاخُان حٗخبر خل٣ت الٟهل في ال٣ًاًا الجىاثُت  اث ال٣ًاًا الجىاثُت،  ال٣ًاة ؤزىاء ؾحر مجٍغ

ٓم الجىاث ال للٗل ا ًخسظ ال٣اضخي ال٣غاع، ٞالدبرة الىٟؿُت ج٣ضم خل ٓم.ٖلى ازَغ ا مً الٗل ْالتي ال ج٣ضمِا ٚحَر  ُت 

ْْاعي العج٩ابّ  ٞالدبرة الىٟؿُت التي ٣ًضمِا الازهاجي الىٟؿاوي ؤزىاء اإلادا٦مت جدضص ما بطا ٧ان الجاوي مضع٥ 

مت  ْْاعي العج٩ابّ الجٍغ ْبما ًخطح مً زاللِا لل٣اضخي ؤن الجاوي ٚحر مضع٥  لُت ٞٗلخّ،  ٫ٓ مؿْا ْبالخالي ًخد مت  الجٍغ

لُت الجىاثُت.ْفي َظٍ ا  لخالت حؿ٣ِ ٖلى الجاوي اإلاؿْا
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 الفسق بحن اغؿساباث الؿفل واإلاساَم واغؿساباث الساشد، وؤَم معاًحر غبؿها

ىت )ؤؾخاطة مدايغة ؤ( عماف     يغة "ؤ"(مىاًٟي ًاؾمُىت )ؤؾخاطة مدا  نبًر

ٓاقي     ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت     ظامٗت الٗغبي بً مُِضي ؤم الب

ymenafi@yahoo.fr 0697857329 

ْ ال ملخظ : مً بحن ؤَم ما ًاع١ ٖلماء الىٟـ مىظ بضاًاتهم بل 

 ْ ْاظِخىا ظمُٗا في صعاؾدىا في بضاًاجىا  ًٓظض ؤنٗب مً مك٩لت 

ؿىا لٗلم الىٟـ اإلاغضخي ؤال ْ هي مك٩لت  ختى في بضاًاث جضَع

ض  ْالتي جٍؼ ٓاء ٖىض الغاقض  الؿٓي ْ اإلاغضخي في ٖلم الىٟـ ؾ

٣ت قضًضة ٖىض الُٟل ْ اإلاغا٤َ  ٓبت ْ ص٢ت ْ خؿاؾُت بٍُغ نٗ

 ْ ٓبت الخد٨م ب٩ل اإلاخٛحراث  هٓغا لٗضم ا٦خما٫ الىطج ْ نٗ

خّ، ْ بٗضَا ا٦دكٟىا ا ٓعاث الىمٓ ْ اؾخمغاٍع ن َظٍ اإلاك٩لت جُ

ْ ٞيها الٗضًض مً  ٌٗاوي منها مٗٓم الٗلماء في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

ْ ٖلى ؤؾاؾِا ازخلٟذ الٗضًض  الث لخدضًضَا بل  ْ اإلادا اإلاُُٗاث 

 ْ مً الدصدُهاث ْ الجضا٫ْ ؤلا٧لُي٨ُُت لخدضًض ألامغاى 

ٓعاث ْ الخٛحراث  يبُِا ْ الخد٨م بها، ْ َظا عاظ٘ صاثما للخُ

اإلاجخمٗاث بازخالٞاتها ما ازغ ٖلى ٢ضعة الٗلماء ٖلى الؿاثضة ٖلى 

 ْ ٓاء  ْاخض ْ قامل ْ ص٤ُ٢ إلاك٩لت الايُغاباث ْ الؿ يبِ 

ْٖىض الُٟل ْ اإلاغا٤َ، ْ ؾىدا٫ْ في َظٍ  اإلاغضخي ٖىض الغاقض 

ْ اإلاغضخي  ْ جٟؿحر مك٩لت الؿٓي  اإلاضازلت ال٣اء الًٓء ٖلى ؤَمُت 

ت ؤَم الازخالٞا ْلت مىا إلاٗٞغ ث ُٞما بُنها ٖىض الغاقض ْ ٦ظل٪ مدا

ْ ٖىض الُٟل ْ اإلاغا٤َ، ْ مؿاٖضة ألازهاجي للخد٨م ببٌٗ 

ْ اإلاُُٗاث الالػمت لًبِ الدصدُو.  ٍ  الكْغ

: ايُغاباث هٟؿُت، الُٟل، اإلاغا٤َ، الغاقض، ولماث مفخاخُت

 مٗاًحر الًبِ

Résumé: parmi les choses les plus importantes qui 

inquiètent les psychologues depuis leurs débuts, il n’y 

a pas de plus difficile que le problème auquel nous 

avons tous été confrontés au cours de notre 

enseignement. La psychologie n’est pas le problème 

de la psychologie normale et de la maladie. 

L’exactitude et la sensibilité ont été sévères chez 

l’enfant et l’adolescent en raison du manque de 

maturité et de la difficulté de contrôler toutes les 

variables, ainsi que l’évolution et la croissance de la 

continuité. Différents diagnostics et tableaux cliniques 

ont diffusé. Pour déterminer les maladies et contrôler, 

et cela est toujours soumis aux développements et 

changements qui prévalent sur les différentes 

communautés, ce qui a affecté la capacité des 

scientifiques à contrôler un problème complet et 

précis des troubles et des deux et des patients chez 

l'adulte et l'enfant et l'adolescent. Nous allons essayer, 

dans cette intervention, d’aider le spécialiste à 

contrôler certaines conditions et données nécessaires 

au contrôle du diagnostic. 

Mots-clés: troubles psychologiques, enfant, 

adolescent, adulte, critères de contrôle 
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 ملدمت

ت  ٍع ٓاعص الًْغ ٓٞحر اإلا ٓعٍ ْ ج بن الُٟل بوؿان ْ ٞغص مً ؤٞغاص اإلاجخم٘، لِـ لضًّ ال٣ضعة الظاجُت ٖلى جضبحر ؤم

ٓخضٍ،ْ طل٪ بؿبب نٛغ ؾىّ ْ عجٍؼ ْ ٖضم هطجّ ال٩افي لِٟم خُاجّ ْ خل مك٨الجّ ٞيها ، ْ لِظا  لخُاجّ ْ ل

ٓ ال ْ ٖاظؼا ًٖ خماًتها ٞالىم ٓن ٖاظؼا ًٖ مماعؾتها بىٟؿّ في ٦شحر مً ألاخُان، ؤ ُٟل ال٨شحر مً الخاظاث التي ٩ً

 ، ْاخضة هي ا٦خما٫ الىطج ْ مضٔ اؾخمغاٍع ْ بضء اهدضاٍع ؾلؿلت مخماؾ٨ت ْ مخخابٗت مً حٛحراث تهضٝ الى ٚاًت 

 ٓ ٓع زُ ٓة اط جسً٘ مغاخل الىمٓ لخخاب٘ مىخٓم ْ جاجأل٠ ْالىمٓ بهظا اإلاٗجى ٌٗجي اهّ ال ًدضر ٞجإة بل ًخُ ة زُ

مٓاٍَغ في ؾلم مخٗا٢ب) مشال ٞالُٟل ًجلـ ٢بل الخبٓ ،ًدبٓ ٢بل ؤن ٠٣ً،٠٣ً ٢بل ؤن ًمصخي،ًهغر نغزت 

ْ ًخٗغى الُٟل للٗضًض مً  ٓاث مخالخ٣ت مخخابٗت  ٓ في زُ ْ ٨َظا ٌؿحر الىم اإلاُالص ٢بل ؤن ًىاغي،ًىاغي ٢بل ؤن ًخ٩لم 

ٓانلت بلى ؤن ًهل ؤلاخباَا ٓ مخ ْعة هم ٓ في ؾحر ٓلت الى اإلاغا٣َت زم الغقض ِٞ ٍٓ ، ؾحرا مً الُٟ ْ اإلاك٨الث ؤزىاء هم ث 

 بلى ؾً الغقض.                                              

 بشيالُت

ْاإلاغا٤َ ْ ه ٓاء ٖىض الغاقض ؤْ ٖىض الُٟل  ْالالؾ ٓاء  ٓظض الٗضًض مً اإلاٗاًحر التي جد٨م الؿ ي جسخل٠ في يبُِا ً

ت جخد٨م  ت نٗبذ مِمت جدضًض مٗاًحر مًبَٓ ت ب٩ل مغخلت ٖمٍغ ْالخد٨م بها في ٧ل منهما ٦ما ؤن الازخالٞاث اإلاىَٓ

ْظب ٖلى ألازهاثُحن  ْْي٘ مٗاًحر جدىاؾب ْ ٧ل بهظٍ الازخالٞاث ْ مً َىا  مغاٖاة َظٍ الازخالٞاث بخٟانُلِا 

 ْ ٓلت بلى اإلاغا٣َت  ْلىا َغح الدؿائ٫ الاحي  :                                                                                 مغخلت بضءا مً الُٟ ْمً َىا خا  الغقض 

خباع في  - ْ ما هي اإلاٗاًحر التي ًجب ؤزظَا بٗحن الٖا ْ ايُغاباث الغاقض ؟  ْ اإلاغا٤َ  ما الٟغ١ بحن ايُغاباث الُٟل 

ْ يبِ  َظٍ الايُغا   باث ؟جدضًض 

ت الٟغ١  ْ الخدلُل إلاٗٞغ ٕٓ مً الخٟهُل  ٣ت قاملت زم هخُغ١ لِا بى ْفي َظا البدض ؾىدا٫ْ ط٦غ مجمل اإلاٗاًحر بٍُغ

ْاإلاغا٤َ. ْ ايُغاباث الُٟل   في جدضًضَا بحن ايُغاباث الغاقض 

 جددًد اليلماث اإلافخاخُت:-1

ف   -1-1   ظىاء و الالطىاء:الحعٍس

ٓ  لغـــت :-ؤ ٓاء مً ؾٔٓ ٌؿ ْ الؿ ٓاػن ْ الٗض٫  ٓاء ًإزظ مٗاوي الخ ٍٓا .ْ الؿ ٓمّ ْ ٖضلّ ٞجٗلّ ؾ ي الصخيء ؤي ٢

 الدؿاْي.

ٝ ْ ظماٖت مُٗىحن ، اضؿـالخا : -ب ٚحر الؿٓي ًُل٤ ٖلى الؿل٥ٓ الظي ال ًىاؾب الؿل٥ٓ اإلاالخٔ ٖاصة في ْْغ

عة ٓ ًسال٠ اإلاٗخاص ، ألن ٚحر الٗاصي لِـ مغيُا بالًْغ ْما ل٨ً ال ٌٗجي ؤهّ مغضخي بل َ ٍٓا ص ْ ال اإلاٗخاص ؾ  ،  

ٓمحن مخىا٢ًحن مشل  ْلِما ٦مِٟ ْ ًم٨ً جىا ٓاء مؿإلت م٣ٗضة  ْ الال ؾ ٓاء  ْ صعاؾتهما ٖلى ؤؾاؽ  الؿ ْ الكغ ؤ الدحر 

  ظضلُت ألايضاص.

ْجًم  الاغؿساباث الىفظُت:-1-2 ٓعة  ْالدُ ْالٗم٤  ألامغاى الىٟؿُت جمحز ًٖ ألامغاى ال٣ٗلُت في الضعظت 

ٓ الظَاهاث في ألا  ْاضح الن الظَان َ مغاى ال٣ٗلُت ؤما الٗهاباث ٞةجها حٗخبر ؤمغايا هٟؿُت ل٨ً َظا الخمُحز ٚحر 

َْظا هٓغا لخإزحراجّ ٖلى  ٓزت  ْان ٧ان مً بِىّ ؤمغاى طاث اإلايكإ الًٗٓي مشل زٝغ الكُس ؤًًا مغى هٟسخي ختى 

ْالٗهاباث ٦الَما ًضزالن يمً ألا  م مً ؤن الظَاهاث  ْبالٚغ ْظب ٖلُىا الخٍٟغ٤ الجاهب الىٟسخي  مغاى الىٟؿُت 
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ٓم البيُت ختى ال  َْظا ًضٞٗىا بلى ٖغى مِٟ ُٟي ؤي بيُٓي  ٤ ًجب ٖلُىا ال٣ُام بدصدُو ْْ ْللخٍٟغ بُنهما ،

  ٌؿخٗصخى ٖلُىا ُٞما بٗض ِٞم ألامغاى ْالايُغاباث

ت مً  اإلاساَلت: -1-3  ؾىت. 18ؾىت الى  12اإلاغخلت الٗمٍغ

ت  الؿفل:-1-4 ٓٙ زم اإلاغا٣َت بمٗجى مً اإلاِض الى اإلاغا٣َتاإلاغخلت الٗمٍغ  مً اإلاُالص ختى الىطج الجيسخي البل

 ؾىت الى الدمؿحن. 18مً ؾً  السشد:-1-5

  عىد الساشد: و الالطىاء معاًحر جددًد الظىاء  -2

ٓاء ؤْ ه٣ اإلاعُاز الراحي-2-1  ًُّ.: ًخسظ الٟغص مً طاجّ بَاعا مغظُٗا ًغظ٘ بلُّ في الخ٨م ٖلى الؿل٥ٓ بالؿ

ٓا٤ٞ اظخماُٖا  اإلاعُاز الاحخماعي -2-2 ْالىٓم الاظخماُٖت ( ؤؾاؾا للخ٨م، ٞالؿٓي اإلاخ : ًخسظ مً اإلاجخم٘ ) ال٣ُم 

  ْالى٣ٌُ بالى٣ٌُ.

اصة  اإلاعُاز ؤلاخطائي-2-3 ٓ اإلاىدٝغ ًٖ َظا اإلاخٓؾِ بالٍؼ ْ الال ؾٓي َ ْ الكاج٘ مُٗاعا للخ٨م ،  : ًخسظ اإلاخٓؾِ ؤ

ْ بالى٣هان ) مىدجى   (ؤ

ط ٖنها . اإلاعُاز اإلاثالي-2-4 ٓ الدْغ ٓاء َ ْ الالؾ   : ًخسظ مً اإلاشل الٗلُا مُٗاٍع 

ْ اإلاجخم٘ . اإلاعُاز الىظُفي-2-5   : ٌٗخبر مغيُا ما ًالم الٟغص ؤ

ْ ؤلامششا٫ لِا بل ٣ًهض بّ اليكاٍ الظي ًجٗل الٟغص  معُاز الخىـــُف :-2-6     ْ ٢ُم اإلاجخم٘  ٓاهحن  ال ٌٗجي ج٣بل ٢

ْ ٢اصعامغه ْ ؤلاخباَاث  " الضًىامُت ألاؾاؾُت للخ٠ُ٨ لِؿذ  بدُض، ٖلى الابخ٩اع في خُاجّ ا ٢اصعا ٖلى جدمل الخٛحراث 

َٓا. ْ ٚاًاث ٌصدو هد ٓن للٟغص ؤَضاٞا   الخ٠ُ٨ م٘ اإلادُِ بل جد٤ُ٣ الظاث في اإلادُِ " ؤي ؤن ج٩

ٓاء بالىٓغ بلى الخ٠ُ٨  لِـ ٣ِٞ  ٓاػن خضار بٌٗ الببطا ؤم٨ً حٍٗغ٠ الؿ اصة الخ ٓ ٢ضعة عص الٟٗل إٖل ٓاػن بهما َ خ

٫ٓ ما ؤُٖاها بًاٍ  ٍْت الىٟؿُت الاظخماُٖت ال ًجضع بىا ِٞم الخ٠ُ٨ ٦مجغص ٢ب ْ مً الؼا ٠٢ٓ مجِض  ٓص ٣ٖب م اإلا٣ٟ

ْ اإلاجخم٘   الٗالم الداعجي ؤ

 : E.Trillatؤما   -

ٓم ٢ابلُت الخ٠ُ٨ ْ ٌٗٓيِا بمِٟ ٌ مُٗاع الخ٠ُ٨  هت( ٞحٞر  ليؿبت بلُّ بط با )اإلاْغ

 .الٟغص الؿٓي ال ًخ٠ُ٨ ابضا بهٟت جامت 

  ل٨ً اإلاٗخل الىٟسخي ٚحر ٢ابل للخ٠ُ٨.

ٓظُت  ٓل ٓابذ ِٞؿُ ا ز ْاإلاغى، ٞاإلاغى َٓ خُاة ظضًضة جمحَز ٓاء مغجبُت بمؿإلت الصخت  ٫ْ مؿإلت الؿ ٍْم٨ً جىا

ٓ ؤًًا ؤن  ،ظضًضة  ٠٢ٓ مٗحن ، بل َ ٍٓا في م ٓن ؾ ٓن ؾلُما لِـ ٣ِٞ ؤن ج٩ ٠٢ٓ ٦ما ؤن ج٩ ٍٓا في َظا اإلا ٓن ؾ ج٩

ٓا٠٢ ؤزٔغ مدخملت ، لِظا ٢ُل : الصخت الجُضة هي ال٣ضعة ٖلى النهٓى مً اإلاغى   في م

ْ زانت بط  مشيلت الظىي و اإلاسض ي عىد الؿفل و اإلاساَم:-3 ْ اإلاغضخي م٣ٗضة ظضا ٖىض الُٟل  ٞمك٩لت الؿٓي 

٤ٖلمىا ؤن َظا ألازحر ٚحر هاضج ٖاَُٟا ْفي  ؿخمغ ْ ٖملُت الىمٓ ٖىض الُٟل ال جمغ بضْن نغاٖاث الىمٓ اإلا ٍَغ

ْ ًهٗب ٖلُّ  ٓا٢٘ اإلاٗاف  ْ ال ٓامُت  ْصًب( ٞالُٟل مىدهغ بحن الخُاة ، الِ ْ منها )٣ٖضة ؤ ٓ ؤ ت للىم ٍع ٓباث يْغ ْه

ٖٓت ؤلاخباَاث الىاججت  بخحن ْ ٖلى َظا ألاؾاؽ ٞاجساط خل ْؾُِ لِـ مً الصخيء الؿِل هٓغا إلاجم بقبإ الٚغ

ٓاء مً باث ْ باليؿبت لخ٣بلّ لئلخباٍ    )َظا الصخيء وؿبي(،  ؾ ْ مً ٖضم بقبإ الٚغ ٓباث( ؤ الٗالم الداعجي )ال٣ٗ
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 ْ ٖٓا ما بلى مغخلت مً مغاخلّ الؿاب٣ت للىمٓ الٗاَٟي  ٓن الُٟل في خالت ه٩ٓم ه ْباليؿبت ل٩ل مً ؤلاخباٍ ٩ً

 ْ ٓن مغخلي ) ٓلي ًهبذ َظا الى٩ٓم ٖاصي ٖىضما ٩ً ٚحر ٦لي ْ زانت( ٖىضما ٌؿمذ للُٟل ؤن زال٫ الىمٓ الُٟ

ٕٓ مً الى٩ٓم ماهي بال مغاخل جم٨ً في حُٛحر ؤلام٩اهُاث  َْظا الى ٣ًابل مغة ؤزٔغ اإلاك٩ل الظي حٗغى بلُّ ؾاب٣ا 

ٓا٢٘ ٖلى ق٩ل آزغ ٓاظِت ال ٍٓت إلا   الُا٢

٧ٓاث زانت بمغاخل ؾاب٣ت ْ التي جِٓغ خؿب ٖمغ الُٟل ْ ٦إجها حك٨ُالث  بال ؤن َظٍ الى٩ٓناث جاصي بلى ؾل

ٓن بك٩ل ٖاصي ٞةهّ ال صاعي  ٓع ايُغاباث في الؿل٥ٓ ٞةن همٓ الصدهُت ًخ٩ م مً ِْ ْل٨ً ٖلى الٚغ مغيُت ، 

ٓن الٗغى اإلاالخٔ ٖىض الُٟل الخل ألامشل  لل٣ل٤: )الُٟل بهضص خل إلاكا٧لّ مً زال٫ ججغباجّ الدانت ٦شحرا ما ٩ً

ٓع الُٟل  ٤ْٞ جُ ٤ْْٞ مدُُّ الخايغ. ألهّ ٌؿخجُب بلى هٓام م٠ُ٨   هٟؿّ 

  ضعىباث جددًد الظىي واإلاسض ي عىد الؿفل واإلاساَم: ؤطباب ضعىبت دزاطت مشىالث الؿفل و -4

لت مسهت ؤما الساشد في خالت اطخلساز  ؤـ الؿفل في مسخلت همى مظخمس و بؿٍس

 ْ ٓ الخا٫ ٖىض الغاقض  ٓ ٞلِـ لّ بيُت زابخت وؿبُا مشل ما َ غاى التي حكبّ بما ؤن الُٟل ماػا٫ في هم ٓع بٌٗ ألٖا ِْ

 ٓ ٓظُت خؿب الؿً جِٓغ ؤٖغاى لِؿذ ٧لِا مغيُت بل مىٓمت للىم ٓل عة ؤن َىا٥ باز ؤٖغاى الغاقض ال حٗجي بالًْغ

٫ م٘ جدؿً  ٢ل٤مشل  ْجْؼ  ٝ ٝ اإلاِٗكُت ؤجها او٩ٗاؽ لِظٍ الْٓغ غاى مغجبُت بالْٓغ الكِغ الشامً بٌٗ ألٖا

٧ْل مغخلت جإ ٓ ًمغ بمغاخل  ٓ الٓي٘ الىم حي بةم٩اهُت ظضًضة حؿاٖض ٖلى الخسلو مً نغاٖاث اإلاغخلت الؿاب٣ت الىم

ْؤزٔغ ببِء ت  ٓع بؿٖغ اث٠ جخُ ٓاهبّ ِٞىا٥ ْْ ٍْا في ٧ل ظ  لِـ مدؿا

 الفىازق الفسدًت-ب

ْلّ  ٓاع١ الٟغصًت ٩ٞل َٟل  خباع الٟ ْاإلاٗاٝع في هٟـ الؿً لظا ًجب ازظ بٗحن الٖا ٓن اإلاِاعاث  ٟا٫ ال ٨ًدؿب بن ألَا

اث٠ الىٟـب٣ًاٖ ٓاػن الْٓ ْج ٓ الاوسجام الظاحي  ْاإلاِم َ ْالىٟؿُت  ٓظُت  ٓل   اظخماُٖت خغ٦ُت-اجّ البُ

 وغع الؿفل في كىالب الساشد -ج 

َْظا لؤلؾباب الظي ط٦غهاَا ؾاب٣ا الُٟل  ْجُب٣ُِا ٖلى الُٟل  لىدظع مً اؾخٗما٫ الخهيُٟاث الدانت بالغاقض 

 لِـ عاقض مهٛغ بل لّ زهاثهّ. 

ٓح  غاى،ـ ٖضم الىطجـ ٢لت ْي ْ حكابّ ألٖا   الايُغاب. ازخالٍ 

ْ الجِت  ٓالضًً ؤما باليؿبت للغاقض ٞالُلب مىّ ؤ ٓن جدذ َلب ال  ـ الٟدو ٩ً

ْاعي بااليُغاب. ٓن   ـ ال ٩ً

ْ َُئت مِىُت.ـ ٞ ٓظِت لّ هي ماؾؿت ؤ   اإلا

ْ ؤزٔغ ال ٣ًبلِا )ؤلاٞغاٍ في    الخغ٦ت(.ـ ٖىض الُٟل َىا٥ بٌٗ الايُغاباث ٣ًبلِا اإلادُِ 

ْ جِٓغ في مغخلت الخ٣ت. ت مُٗىت    ـ ؤٖغاى اإلاغى ًم٨ً ؤن ال جِٓغ في مغخلت ٖمٍغ

ْ ازخٟاءَا ا ؤ ْ اؾخمغاَع ٓع ألامغاى  ٓبت الخيبا بِٓ  .ـ نٗ

  وغع جلظُماث ممازلت للخلظُماث اإلاىحىدة عىد الساشد لدظهُل جددًد اإلاشىالث  عىد الؿفل و هي والخالي:-5

تـ اغؿساباث الحُاة  ٍص ْاوي ، ايُغاباث الؿل٥ٓ الجيسخي. الغٍس ٓم ، الؿل٥ٓ الٗض   :ايُغاباث الى

ْ اإلاؼاط. ـ اغؿساباث الحُاة االعاؾفُت   : مغى الاهٟٗاالث ، اإلاكاٖغ 
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ٓعي باألخضار. اغؿساباث الىعيـ  ٓعي بالظاث ،ال   : ال٣ُٓت ،ال

ٓظّ اإلا٩اوي ـ الاغؿساباث العللُت ٓظّ الؼماوي، الخ ،الظا٦غة ، ؾحر ألا٩ٞاع، الخ٨ٟحر اإلاى٣ُي ،  :الاهدباٍ ،الخ

ٓا٠٢ .   ألاخاؾِـ باإلا

  . ـ الاغؿساباث الحظُت الحسهُت

  ـ اغؿساباث الخعبحر و اللغت.

ُٟي )ؤي ؤن ال ًازظ  ٕٓ الْٓ ٢ّٓٗ في اإلاجم ان َظٍ الخ٣ؿُماث ٢ض حُٗي ٨ٞغة ًٖ الايُغاب الظي ًجب ؤن ًإزظ م

٣ ٓن في ٖال٢ت م٘ ٍَغ ْ ؤن ٩ً ٓاظضبمٗؼ٫(  ْ مٗجى َظا الخ ٓاظض في الٗالم   ت الخ

  :مدياث الظىاء عىد الؿفل-6

ٟا٫  ْ ال ؾٓي خؿب الُبِب ألَا   جخمشل في: René Diatkinؤخؿً مد٩اث جم٨ىىا ؤن وٗٝغ ؤن َظا الُٟل ؾٓي ؤ

هت الاؾدشماعاث:-   مْغ

  * مً زال٫ ٢ضعة الُٟل ٖلى اليكاٍ اإلاٗغفي

  بإٖما٫ ظضًضة.* مً زال٫ ٢ضعة الُٟل ٖلى ال٣ُام 

ت. ْخب اإلاٗٞغ ْ الاؾخ٨كاٝ    * مً زال٫ ط١ْ الُٟل ُٞما ًخٗل٤ بالخ٩اًاث 

- ٕٓ   م٩ُاهحزماث الضٞإ  جى

ٓصَا هتها  * مً زال٫ ظم ْ مْغ ْ  1)اؾخٗما٫ م٩ُاهحزم  ؤ ْ الى٩ٓم ٣ِٞ(. 2ؤ ٍٓل    الخد

ٓالضًً ) جدضًض ْصًبُت بلى ؤشدام ٚحر ال باث ألا ْ الظاجُت( * ٢ضعة الُٟل ٖلى ه٣ل الٚغ ٍٓت الجيؿُت    الِ

ْ اوٗضام  ا ؤ ْ بطا ٧ان مَٟغ ْا٢عي( خ٣ُ٣ي  ْع ) ٓ ص ٓالضًً َل َ ْ الخ٣مو ـ حٗل٤ الُٟل بال ْعٍ في اإلاجخم٘  * بزباث ص

ٓن َىا٥ ايُغاب هٟسخي زُحر.   ٢ض ٩ً

٤ بحن الايُغا - ٓا٢٘( للخٍٟغ ٓن للُٟل ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ اإلاجخم٘ )اخترام الُٟل لل باث الٗابغة ًجب ؤن ٩ً

غاى اإلاىٗؼلت ًجب  ت ْالخ٣ُ٣ُت ٖىض الُٟل ًجب ؤن ال هإزظ ألٖا ت الخىُٓم مٗٞغ ٓ التي ْنل بليها، مٗٞغ مغخلت الىم

  ال٨لي ن الدانُاث الٗالث٣ُت للُٟل.

 ٫ٓ ٍض ٣ً ْ ؤػماث  ْٞغ ٧ْل ٞغص ٌِٗل نغاٖاث ؤ ؤهىا ٧لىا ٖهابُحن ألن ل٩ل ٞغص بما بيُت ٖهابُت ؤْ بيُت طَاهُت ، 

ٓاؾُت آلُاث الضٞإ . ً  دلِا ب

ٍض ؾ تراى ٞال ًيبػي خؿب عاحها   –َظٍ  –اهضث مالوي ٦الًً ٨ٞغة ْٞغ ٕٓ مً الٖا ٍض الخضًض ًٖ  –ل٨ً بى ٫ٓ ْٞغ ٢

عة في بيُت ٧ل شدو بل ًجب البدض ًٖ الٗهاب الخ٣ُ٣ي لضٔ الُٟل ٞال اٖخباع الدٝٓ مشال  الٗهاب ٦ًْغ

ٓعة في ايُغاب ٦دالت ٖهابُت ًمغ بها الُٟل ٞٗىض ألا  َٟا٫ ال٨شحر مً اإلاك٨الث الٗهابُت هي في الخ٣ُ٣ت مده

ٓ ٖلُّ في ٖهاب الغاقض.  ْاإلاؿاع مً الهغإ بلى الٗغى ٚالبا ؤ٢هغ مما َ ْاخض ،  ُٟي  ْْ 

 ٓ ت مض٣٢ت إلاا َٓ " هم ْمٗٞغ ٍْٔغ َاعجمان ؤهّ ال ًم٨ً ِٞم الىمٓ الٗهابي بطا لم وٗخمض ٖلى جدلُل مٟهل ظضا 

 َبُعي " 
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جبحن اإلاالخٓاث ؤن الهغاٖاث ْألاػماث ال ًم٨ً جٟاصحها زال٫ ٖملُت همٓ الُٟل ًجب الىٓغ بلى َظٍ  Krisخؿب 

ٓ مىب٘ ل٠ًٗ ألاها ْما َ ٓ مىب٘ لِظٍ ال٣ابلُاث  ٍٓت) ألاها( مِمت لِظا الىمٓ، منها ما َ   ألاػماث ٦إه

 ٫ ْ جْؼ ٓن او٩ٗاؾا لِا  ٝ مِٗكُت بط ج٩ ْلُضة ْْغ غاى  ْ جدؿنها، مشال : اإلاغا٤َ في بن بٌٗ ألٖا ْ زٟتها ؤ الِا ؤ بْؼ

ب ٢ض ًإزظ ؤق٩اال  ْ ٌِٗل ؤػمت ظؿمُت هٟؿُت اظخماُٖت ججٗلّ ًخهٝغ بك٩ل ٍٚغ ٘ ٖلى ظمُ٘ ألانٗضة  ٓ ؾَغ هم

٫ َظا الؿل٥ٓ  ْ ًْؼ ٓهّ ًضزل يمً زهاثو َظٍ اإلاغخلت،  مغيُت ؤخُاها ل٨ىّ ال ًىضعط يمً بَاع مغضخي هٓغا ل٩

ع َظٍ ألا   ػمت بٗض مْغ

 De Ajuriaguerraٍْٔغ 

ال ًم٨ً اٖخباع الٗغى  ْ Hؤن اإلاغى ٌك٩ل ال ج٨ُٟا م٘ اإلا٣خًُاث الخمُمُت ْ م٘ م٣خًُاث الٗالم الداعجي، 

ْاإلامحزاث الٗالث٣ُت  ٓمت الُٟل  ٕٓ مىٓ ٤ مجم ًْٖ ٍَغ ٠٢ٓ الغاًَ. ْاإلا الؿل٥ٓ مغيُا بال بم٣اعهخّ بمؿخٔٓ الىمٓ 

٤ بحن الايُغاباث ْ ألاق٩ا٫  وؿخُُ٘ الخٍٟغ ْ الايُغاباث الاو٩ٗاؾُت الٗابغة ؤ ذ  اإلا٩ُِلت طاث الُاب٘ الٗهابي الهٍغ

ْ بٖاصة الخىُٓمُت.   الاهخ٣الُت ؤ

 ٫ٓ ٣ً De Ajuriaguerra  ّْاإلاغى ٖؿحرة ٖىض الغاقض ٞةجها ؤ٦ثر ح٣ُٗضا ٖىض الُٟل أله ٓاء  : "بطا ٧اهذ مك٩لت الؿ

ٓ في خالت حٛحر صاثم  ْ بالخالي ِٞ  ٓ غاى٧اثً ًىم   .ْ ازخٟائها في جىُٓم بىاء ألٖا

ْاإلادُِ ٍْخٛحر خؿب الؼمً  ٓاء وؿبي  ْاإلاغضخي الن الؿ ْالٛحر ؾٓي ًُل٤ ٖلى . ْ مً َىا ًهٗب جدضًض الؿٓي 

ٓ ٚحر ؾٓي ال ٌٗجي اهّ مغضخي بل  ْظماٖت مُٗىت ل٨ً ما َ  ٝ الؿل٥ٓ الظي ال ًىاؾب الؿل٥ٓ اإلاالخٔ ٖاصة في ْْغ

ٍٓم ْنٟي ٦مي ٦ُٟي مشالي الن الٛحر ٖاصي لِـ مغيُا  ًسخل٠ ًٖ اإلاٗخاص مالخٓخّ، ْلخٟاصي الٛمٓى ًجب ج٣

ْلِؿذ  ٓاء مُل٤ ٩ٞل ٞغص ٌؿخٗمل في خُاجّ آلُاث مغيُت ل٨نها ما٢خت  ٓظض ؾ عة ال ً ٍٓا بالًْغ ْاإلاٗخاص لِـ ؾ

٣ت.  َْظا ما ًٟغ٢ّ ًٖ اإلاٍغٌ الظي ٌؿخجُب صاثما بىٟـ الٍُغ  نلبت 

ْ اإلاغضخي  ْ الؿل٥ٓ اإلاغضخي، الؿل٥ٓ  –٦ظل٪  –ًم٨ً ِٞم الؿٓي  ْ الٟغ١ بحن الؿل٥ٓ الؿٓي  بىاءا ٖلى الؿل٥ٓ ، 

ُٖٓت للمدُِ الداعجي: ٝ اإلآي ْللْٓغ ٝ الدهٓنُت الٟغصًت  ٓ الؿل٥ٓ اإلاالثم للْٓغ  اإلادؿ٤ َ

   :De ajuruaguerra-   ٫ٓ ٣ً 

ْ ٖاصي مغيُا". ٓن مغضخي ٖاصًا ؤ   " الُٟل ٩ً

ٓ )الٗىاص،٢ل٤ الكِغ َىا٥ بٌٗ الؿل  مسض ي عادًا:- ْل٨نها ٖاصًت للىم ْ مخإػمت )مغيُت(  ٧ٓاث جِٓغ ٖىض الُٟل جبض

  ،ؤػمت اإلاغا٣َت(.8

ٓا٠٢  عادي مسغُا:- ْجهٝغ الُٟل ٧الغاقض في ٧ل اإلا ٓ الػا٫ َٟل     ؾل٥ٓ  ٓلت(. ِٞ   )ال ٌِٗل اللٗب في الُٟ

t ،ٓاء لضٔ الُٟل َٓ مضٔ الخ٣ضم هدٓ الىطج ْن ٦ظل٪ ال ًم٨مُٗاع الؿ ٓاء بض ٓاء ْ الالؾ ً ِٞم مُُٗاث الؿ

ٓي  ْ الهغإ الؿ ْ يبِ اَم الازخالٞاث بحن الهغإ اإلاغضخي  ْ ٦ُُٟت ٖمل الهغإ  ْعة    الاقاعة الى ؾحر

 الطساع : -7

ٓ الٟغ١ بحن ٧ل مً الهغإ   ْ ما َ ٍٓاجّ  ت مؿخ ْ مٗٞغ عي ؤلاقاعة ؤًًا بلى الهغإ  ٓاء مً الًْغ ْ الالؾ ٓاء  لِٟم الؿ

 ْ   الهغإ الؿٓي  اإلاغضخي 

ْ َبُٗت ٖهابُت. ٍض نغإ ط ت للىمٓ.حٗخبٍر اها ْٞغ ٍع ْ الهغإ خخمُت يْغ ٓ الهغإ    ما ًمحز اإلاغى َ
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ْالٟغ١ بُنهما: - ْ الهغإ الؿٓي    الهغإ اإلاغضخي 

ش الصدصخي للُٟل )ظمُ٘ الخجاعب التي ٖاٌكِا( ٕٓ بلى الخاٍع   ًجب الغظ

خباع الخالت الغاَىت للُ ْػٍ ؤي الُٟل.ألازظ بٗحن الٖا ْ َظا الُٟل ٧ل نغإ لضًّ بم٩اهُت لخجا ْ همِ الِٗل    ٟل 

  الايُغاب ًم٨ً ؤن ًِٓغ في مغخلت مُٗىت زم ًسخٟي )ٖضم اؾخ٣غاع في َظٍ ألامغاى(.

ْ مغيّ م٘ ألازظ بجمُ٘ اإلاغاخل التي مغ بها. ٓاء ٖىض الُٟل ؤ ٓ اإلاِم في جدضًض الؿ   بيُت الصدهُت َ

ْ ٢ل٤ الكِغ الهغإ في اإلاغخلت ألا  ٧ٓاث مغيُت. 8ْصًبُت    جالخٔ ٦إجها ؾل

ٓ زٍُٓ الىمٓ. َ ْ ٓاء ٖىض الُٟل  ٓم ؾاٖض ٖلى جٓيُذ مؿإلت الؿ   ؤجذ بمِٟ

ٓ الاؾخ٣اللُت الىٟؿُت  ج هد ٍٓ ًخجّ بالخضٍع ٓمّ الُٟل في هم ٓ ٌؿاٖض ٖلى جٓيُذ مِٟ ت مٗجى زٍُٓ الىم بن مٗٞغ

ٓ َىا٥ اججا ٍ الُٟل مً الخبُٗت ال٩لُت بلى الاؾخ٣اللُت الٗاَُٟت اهخ٣ا٫ الُٟل مً ْالاظخماُٖت مً بحن زٍُٓ الىم

 ، ً ْ ٖال٢اث م٘ آلازٍغ ٫ٓ الظاث بلى التر٦حز ٖلى الٗالم الداعجي  الغياٖت بلى الخٛظًت ال٣ٗالهُت، اهخ٣ا٫ مً جمغ٦ؼ خ

ًٍٓ ٖال٢اث م٘ َظٍ اللٗبت(.   الاهخ٣ا٫ مً الجؿم بلى اللٗبت )ج٩

  لٗمل )خغ٦ت مُٗىت جاصي بلى هدُجت مُٗىتًخجّ مً اللٗب بلى ا

ٓاء ٖىض الُٟل. ْ الالؾ ٓاء  ٓم الؿ  اإلاالخٓت اإلاباقغة للُٟل هي التي جدضص مِٟ

 ْ ْػ نغاٖاجّ ْ العجؼ ًٖ الخ٠ُ٨ م٘ اإلادُِ الداعجي  ت للىمٓ ْ اإلاغى َٓ عجؼ ًٖ ججا ٍع الهغإ َٓ جىمُت يْغ

٠٢ٓ ٦لي في مغخلت مً ا   إلاغاخل الىمٓ.الخالت الظاجُت إلاا ًدضر ج

ْ ه٩ٓم الُٟل بلى بٌٗ اإلاغاخل الؿاب٣ت  ٢ٟٓاث اؾتراخُت  ٓعة في الخالت الٗاصًت َىا٥ ج ٓ ال ٌؿحر به زٍُٓ الىم

ٓم بةٖاصة  ٓ ٌُٗي للُٟل الٟغنت الؾخٗاصة الُا٢ت ٣ً عي للىم ٓ يْغ َ ْ ْ الى٩ٓم الجؼجي  ٍٓت ما٢خت  في الخالت الؿ

  جغجِب الخالت الىٟؿُت لّ.

ْالٗالم الخىا٢ٌ بحن  اجّ(  باجّ، هْؼ ٓامُت )ٚع مخُلباث الٗالم الداعجي ْ مخُلباث الُٟل مىدهغ بحن الخُاة الِ

ٓاماث ؤْ ًخل٣ى بخباَاث ٦بحرة ؤْ ال٣ٗاباث  ٓاػن بقبإ مٍٟغ للِ ٓن َىا٥ ٖضم ج الداعجي )اخخُاظاجّ( إلاا ٩ً

ْلى )ألام(.←   S.Freudٓلي ال مٟغ مىّ: الٗهاب الُٟ  خضْر نغإ مغضخي للُٟل جبضؤ في اإلاغاخل ألا

: M.klein ت بطا ٧ان الُٟل ٌٗاوي مً ٖهاب ٓ لِـ مٗٞغ َٓغي َ ٓباث ٖهابُت ل٨ً اإلاك٩ل الج ٧ل َٟل ًخل٣ى نٗ

ٓن  ٓباث ٦بحرة في اإلاؿخ٣بل مشال: ؤَٟا٫ ًخل٣ ت الٗهاباث الدُحرة التي مً اإلا٨ً ؤن حؿبب لّ نٗ ْل٨ً مٗٞغ ؤْ ال 

ٓباث )اإلاغا٣َت(.  نٗ

  الىفس ي للؿفل واإلاساَم ضعىباث الفدظ -8

ٓباث:  ٢ْض حٗترى الٟدو بٌٗ الهٗ ْان الؼمً ٖامل ٖالجي  ٓع   ٢بل ٧ل ٞدو ًجب ؤن ال هيسخى ؤن الُٟل في جُ

 ؤ ـ ضعىباث خاضت باألخطائي الىفس ي:

ٓظاث الخ٣مو ْؤلاؾ٣اٍ   ْان ًخد٨م في م ْصٍ  ْإ بدض ٓن  ٓلّ في ؤي ٞدو ؤن ٩ً ًجب ٖلى ألازهاجي ٢بل صز

ْظب  ججىب الؿل٥ٓ ْلِظا  ْ الدٝٓ  ٌ ؤ ْالٞغ ْ الخد٨م الؿلُٓي في الؿل٥ٓ مما ًضٞ٘ الُٟل بلى الٗىاص  غاجي ؤ ؤلٚا

ٓن  ْالٟدو( م٩ان الٟدو ًجب ؤن ٩ً ْاإلاٟدٓم ٖلى ؤؾاؽ )جدضًض بَاع الٗمل  جدضًض الٗال٢ت بحن الٟاخو 

ْ ًدض مً جغ٦حٍز   ٍْظ٦ٍغ بالبِذ ٧ي ال ًمى٘ ؤ ٓع ال ًشحر الُٟل  ْالض٩ً ٍْجب  خُاصًا  جدضًض الؼمً ًدضص الؼمً مؿب٣ا 
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ٍْضعؽ جدضًض البٗض  بٗض ظؿمي  ْ جإظُل ًضزل في بَاٍع ًدلل  ٧ْل جإزغ ؤ ْاإلاٟدٓم  ؤن ًدترم مً َٝغ الٟاخو 

ال ٢غب ٧ي ال ًٟخذ مجا٫ لئلٚغاء  ٓظّ صْن ابخٗاص ٦بحر  ْظّ ل  ٖال٢ت 

 ب ـ ضعىباث مسجبؿت بدالت الؿفىلت :

ْان َلب الٟدو ال ًإحي مً الُٟل بل مً مدُُّ الن الُٟل ٢انغ ؤي اهّ جدذ ؾلُت   ً لُت ؤٞغاص آزٍغ ْمؿْا

٫ٓ " ؤن ما ًضٞ٘  ٍض" ج٣ َِْٗكّ ٧ايُغاب في مٗجى الغاقض ْفي َظا الهضص هجض "آها ْٞغ الُٟل ال ًبالي بايُغابّ 

هّ ِٞظا ٌؿ ٓ خضة ألالم ل٨ً الُٟل ماصام ٌؿخٗمل ؤٖغايّ بمْغ لب الٗالط َ اٖضٍ ٖلى ججىب الغاقض بلى الٟدو َْ

ْمؿاٖضتهم لظل٪ َٓ الظي ٌؿبب الم الُٟل" لظا ًجب جدلُل الُلب  ْٖضم جِٟمّ  ْلُاء  ألالم ل٨ً مٗاعيت ألا

  ْالدؿائ٫ ًٖ ماَُت مٗاهُّ

 ـ مً ًُلب الٗالط؟  1

ٓ الؿبب؟ 2  ـ ما َ

 ـ باؾم ؤي َٟل ٣ًضم الُلب؟ 3

 لدصخُــــــــــــظ ا –9 

ْلدصدُو ؾلُم ًجب مغاٖاة ما ًليالدصدُو مهُلح َبي ٌٗجي حصدُو   : ألامغاى ٖلى ؤؾاؽ ؤٖغاى مُٗىت، 

 الؿً -

ٝ الخالُت- ْالْٓغ  اإلادُِ الٗاثلي 

ٓاع١ الٟغصًت-  الٟ

ٍض ) ا ْٞغ
ّ
٫ٓ وٗخبر ان َىا٥ ايُغاب ٖىض Anna Freudجدظع ؤه ْج٣ ( مً زُغ حكبُّ ؤٖغاى الُٟل بإٖغاى الغاقض 

ا في ا ْاؾخمغاَع غاى  هت ؤْ نالبت آلالُاث الُٟل خؿب: قضة ألٖا ْٖضم ج٨ُّٟ؛ مْغ ٓحهِا لخُاة الُٟل  لؼمً؛ حك

 الضٞاُٖت؛ مضٔ جدملّ لئلخباٍ.

ٓبخّ في الخسلي ًٖ ـ  بخّ في ان ًهبذ ٦بحرا ْنٗ اصة الهغإ بحن ٚع حٛلب ال٣ٔٓ الى٩ٓنُت ٖلى ال٣ٔٓ الخ٣ضمُت ؤي ٍػ

ٓلت ألامغاى الىٟؿُت جمحز ًٖ ألامغاى ال٣ٗلُت في الضع  ْجًم الظَاهاث في ملظاث الُٟ ٓعة  ْالدُ ْالٗم٤  ظت 

ْاضح الن الظَان َٓ ؤًًا مغى  ألامغاى ال٣ٗلُت ؤما الٗهاباث ٞةجها حٗخبر ؤمغايا هٟؿُت ل٨ً َظا الخمُحز ٚحر 

َْظا هٓغا لخإزحراجّ ٖلى الجاهب  ٓزت  ْان ٧ان مً بِىّ ؤمغاى طاث اإلايكإ الًٗٓي مشل زٝغ الكُس هٟسخي ختى 

م مً ؤن  ْبالٚغ ٤ الىٟسخي الىٟسخي  ْظب ٖلُىا الخٍٟغ ْالٗهاباث ٦الَما ًضزالن يمً ألامغاى الىٟؿُت  الظَاهاث 

 ٤ ْللخٍٟغ ٤ بُنهما ، ْظب ٖلُىا الخٍٟغ ْالٗهاباث ٦الَما ًضزالن يمً ألامغاى الىٟؿُت  م مً ؤن الظَاهاث  ْبالٚغ

ٓم البيُت ختى  َْظا ًضٞٗىا بلى ٖغى مِٟ ٓي  ُٟي ؤي بيُ ال ٌؿخٗصخى ٖلُىا ُٞما بٗض ًجب ٖلُىا ال٣ُام بدصدُو ْْ

 ِٞم ألامغاى ْالايُغاباث.
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 الخدلُل

ٓ مً ؤٖغايّ بل ال٣ضعة ٖلى الاخخٟاّ بدالت مؼاظُت مٗخضلت  ْ الدل ٓاء ٖىض الغاقض لِـ اوٗضام اإلاغى  الؿ

ْم٘ بُئخّ. ٓا٤ٞ م٘ هٟؿّ    ْالخ

ْ الش٣افي ٞما حٗخبٍر ب ٓ اإلاُٗاع الاظخماعي  ْ ٖضم الخ٠ُ٨ َ ٓا٤ٞ  ٓن في مجخمٗاث ـ ؾٓء الخ ٌٗ اإلاجخمٗاث مغيا ٢ض ٩ً

٧ٓاث ال ًداؾبّ اإلاجخم٘ ٖليها ْ حٗخبر  ٓظض ؾل ْطاث(، ؤما باليؿبت للُٟل ج ؤزٔغ ٖاصًا) بٌٗ الاهدغاٞاث ْ الكظ

٧ٓاث ٖىض الغاقض اٖخبرث مغيُت مشال :الؿل٥ٓ في مغخلخّ  ٓ ؤما بطا ِْغث َظٍ الؿل ٍْمغ بها الُٟل ؤزىاء الىم ٖاصًت 

ٓن  ْ  آلاهُت ٩ً ٧ٓاث مغخلُت ؾاب٣ت بٟٗل الى٩ٓم مشال اٖخبر ٚحر ٖاصي ؤ ٢ْام بؿل ٖاصي ؤما اطا ؤنبذ الُٟل عاقضا 

ْ ظؼجي( ٍٓاث الى٩ٓم )٦لي ا   مغضخي ل٨ً خؿب مؿخ

ا ًخٗلم الُٟل مٗاًحر يبُِا في ؾً مٗحن  ْٚحَر ٧ٓاث مشل الؿغ٢ت ْ ال٨ظب  ٦ظل٪ َىا٥ مشا٫ آزغ: بٌٗ الؿل

ْ  ٞالُٟل في ٖمغ مب٨غ ال ًٟغ١  ٓصة ْ ٦ظل٪ ال ًٟغ١ بحن ٢ُمت مل٩ي  ٓظ بحن ال٨ظب ْ الؿغص الدُالي الخضار ٚحر م

٧ٓاث  ً ٞالُٟل ٌٗٝغ َظٍ الؿل  مل٨ُت آلازٍغ

ا( 9-8بٗض ؾً  ْ ٚحَر ْ الخسُل، َٓؽ الؿغ٢ت  ٓاث مشا٫ )َٓؽ ال٨ظب    ؾى

ْحٗخبر  ـ الخٗاؾت الصدهُت ، ألالم، ال٨غب،ٖضم الغاخت الظاجُت،الخهغ الىٟسخي الضاثم ٧لِا مٗاًحر حٗغ٢ل خُاة الٟغص 

ٓاء باليؿبت للغاقض.   مٗاًحر للؿ

ْ ٦ظل٪  ْاضخت اإلاٗالم الن الجِاػ الىٟسخي ا٦خمل في البىاء  ُٟي الًاع ِٞىا٥ ايُغاباث ٖىض الغاقض  ـ الازخال٫ الْٓ

ْاضخت ْ مدضصة ؤخؿً مً ْاضخت اإلاٗالم م٨خملت البىاء،لِظا هجض ؤٖغاى ايُغاباث الغاقض  الُٟل ألهّ  البيُت 

 ٓ ٓع الىم َْٓ الػا٫ في َ ٍٓت منها، ٞبىِخّ الىٟؿُت ٚحر م٨خملت  ٍٓاث ختى البيُ ٓع الىمٓ ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخ الػا٫ في َ

٦ظل٪ َُئاث الجِاػ الىٟسخي لم ج٨خمل بٗض لِظا ًًٟل اؾخسضام ٖباعاث مشل جغ٦ُباث مغيُت، جىُٓماث مغيُت ، 

ا مً الاؾخجا ْ ٚحَر ْ اؾخجاباث ا٦خئابُت ا ْ ا ٫ ؤ ْ مغى ِٞظٍ التر٦ُباث ٢ض جْؼ باث ؤخؿً مً اؾخسضام ايُغاب ا

 ْ ٓاء  ٓن زابخت لِظا ٞان اإلاُٗاع ألاؾاسخي في جدضًض الؿ ٓن ٧لُا ْ جهاثُا لخ٩ جخٛحر م٘ الىمٓ الن بيُت الُٟل لم جخ٩

٧ٓاث مٗغ٢لت ٞة ٓن الؿل ْان ال ج٩ ْالىطج  ٓ الخ٣ضم  ْعة هد ْاإلاغا٤َ هي الؿحر ٓاء ٖىض الُٟل  ْ زبُذ الالؾ طا ٖغ٢لذ ؤ

ٓ اٖخبر الٗغى مغيُا. ٠٢ٓ ٖلى مؿخٔٓ الىم ْ خضر ج ْ ٦ٟذ ؤ   ؤ

ْ مغيُت  ٧ٓاث ٢ض جبض ْ ػمً اإلاك٩لت ِٞىا٥ ؾل ْ مضة  ٍ مُٗىت جخٗل٤ ؤًًا بؿً الُٟل لخدضًض خضة  ـ َىا٥ قْغ

ْحٗخبر مُلب مً مُالب الىمٓ ِٞىا٥ ٣ٖض الػمت لخ٣ضم ْ همٓ الُٟل مشل : ٣ٖ ْصًب،٣ٖضة ل٨نها الػمت للىمٓ  ضة ؤ

ا . ْ ٚحَر ْصًبي ، ؤػمت اإلاغا٣َت    ال٨ترا،الهغإ ألا

 ـ اؾخسضام آلالُاث الضٞاُٖت جسخل٠ مً الغاقض الى الُٟل. 

ٓع ٖالماث ْ ؤٖغاى ٖضم جىاؾب الؿل٥ٓ م٘  ـ الاجها٫ ٚحر الٟٗا٫ ْ الاؾخجاباث الاهٟٗالُت الٛحر مالثمت ْ ِْ

.٠٢ٓ   اإلا

ْ ؤ ٢ٓٗاث   هماٍ ؾل٥ٓ مجخمّٗ.ـ اهدغاٝ الصدو ًٖ ج

ْ ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدمل ؤلاخباَاث.  ٓع الخد٨م الظاحي   ـ ٢ه
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 خاجمت

ٓاء ٖىض الُٟل ْ اإلاغا٤َ بال بطا عاُٖىا الازخالٞاث   ٓاء ْ الالؾ مً الهٗب ظضا يبِ ْ بض٢ت مؿالت الؿ

ٓع ، ْ  ْعة الىطج ْ الخُ اخترام مخُلباث ْ ٣ٖض بِىّ ْ بحن الغاقض ٦ما ًجب الخٗامل مّٗ ٖلى ألؾاؽ اهّ في ؾحر

ْؤَم ه٣ُت ًجب  ٓ الٟغص ،  ْزّ ؤزىاء هم ْ ؤن الٗهاب شخيء البض مً خض ا مُلبا ؤؤؾاؾُا للخ٣ضم  ْ بٖخبَر  ٓ الػمت للىم

ٟا٫ في ازخالٝ ؾً ا٦دؿابهم  ١ الٟغصًت بحن ألَا ٓالب الغاقض ْ مغاٖاة الْٟغ مغاٖاتها ٖضم  ْي٘ الُٟل في ٢

ْ زهٓنُاج ْ الخىُٓماث اإلاغيُت.للمِاعاث، ٞل٩ل ممحزاجّ  ْ التر٦ُباث ؤ ْ اإلاك٨الث   ّ في جدضًض الايُغاباث 
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ْالٟغص الٛحر ؾٓي خؿب ملخظ:  بن الخمُحز بحن الٟغص الؿٓي 

ْاهخماء الٟغص لخل٪ الجماٖت،  ٓص بلى الجماٖت  ت ٌٗ ت الاصلحًر الىٍٓغ

ْالجزْٕ الاظخماعي  ْن  ْالخٗا ٞةخؿاؽ الٟغص باالهخماء للجماٖت 

 َْٓ ٓع باألمً ْألامان.  ٓٞغ لىا الكٗ عي للؿحر ً الؿىض الًْغ

ٓلض الُبُعي للخُاة.  ْاة َٓ الظي ً ٞةخؿاؽ الٟغص بٗضم اإلاؿا

 ٌٍٓ ٓبا مدضصا لخٗ ٓع بالى٣و مما ًجٗل الٟغص ًخسظ اؾل الكٗ

ٌٍٓ الؿلبي  ٓبا الخٗ ٢ْض ًخسظ ؤؾل ٓع الظي ًٓظض ٖىضٍ،  ال٣ه

ٓٙ الؿمٓ. ْبل  ٧االهدغاٝ لخد٤ُ٣ اَضاّٞ الٛاثُت 

ْلىا ال ت الاظخماُٖت ٟٞي َاجّ اإلاضازلت خا ٓم الجٖز خُغ١ بلى مِٟ

ٓاء  التي ا٢ترخِا ٖلم الىٟـ الٟغصي ٦مُٗاع ؤؾاسخي لخدضًض الؿ

ٓاء. ٞؿُٗىا لخٟؿحر َظا اإلاُٗاع مً زال٫ اجساطها للمجغم  ْالالؾ

ٓطظا.   ٦ىم

ت ولماث مفخاخُت مت، الجٖز ٓاء، اإلاجغم، الجٍغ ٓاء، الالؾ : الؿ

 .الاظخماُٖت

Résumé: la distinction entre individu normal et 

anormal selon la théorie d’Adler revient au groupe et à 

son appartenance à ce groupe. Son sentiment 

d’appartenance au groupe et sa tendance à la 

coopération sociale octroie le sentiment de sécurité. Il 

est le soutien nécessaire pour le fonctionnement 

naturel de la vie. Le sentiment de l’inégalité est celui 

qui crée le sentiment d’infériorité. L’individu, encore 

une fois, peut adopter un style déterminé pour 

compenser ses lacunes, et il peut adopter un style 

négatif comme la déviance pour réaliser ses fins.  

Dans notre communication, nous avons abordé la 

définition de la tendance sociale ayant été proposée 

par la psychologie individuelle comme critère 

principal pour déterminer la normalité et l’anormalité. 

Nous abordons l’explication de ce critère depuis la 

définition du criminel comme modèle. 

 

Mots clés : normalité, anormalité, criminel, 

criminalité, tendance sociale. 
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 ملدمت

ْصاثم م٘ ألاٞغاص اإلادُُحن  ٓ في خالت اجها٫ مؿخمغ  َْ بن ؤلاوؿان ٧اثً اظخماعي ال ٌؿخُُ٘ الِٗل بمٟغصٍ، 

اًت زانت مً َٝغ اإلادُُحن  ً، بل ًدخاط بلى ٖع ْوكإجّ في الخُاة ال ٌِٗل بمٗؼ٫ ًٖ آلازٍغ الصجّ  بّ. ٞمىظ 

 ٓ ْاٖخبر ٖلم الىٟـ الٟغصي ؤن الكٗ ع الاظخماعي ًِٓغ بؿبب ال٠ًٗ الُبُعي لل٩اثىاث ْباألزو مً َٝغ ألام. 

ْاٖخبر ؤصلغ ؤهىا ال وؿخُُ٘ الخ٨م ٖلى  ْالخٟاّ ٖلُّ.  ٓصٍ  ْظ ؤلاوؿاهُت، بط ؤن الٟغص ًدخاط للجماٖت لخد٤ُ٣ 

ْاؾخٗما٫ َظا اإلاُٗاع   ،ً ْمضٔ ج٩اٞلّ م٘ آلازٍغ خّ الاظخماُٖت  ٓاء بال مً زال٫ هٖؼ ْالالؾ ٓاء  ؤلاوؿان مً خُض الؿ

ْختى ؤ٩ٞاٍعل٣ُا ْؤٞٗالّ  اجّ   . ؽ جهٞغ

 الظىاء والالطىاء . 1

ٓاء جدــــضر  ٓاء مؿــــإلت م٣ٗــــضة جسًــــ٘ لجضلُــــت ألايــــضاص . ْفــــي خهــــٍغ للخٗــــاٍع٠ اإلاسخلٟــــت للؿــــ ْ الــــال ؾــــ ٓاء  الؿــــ

ٓػٕ ألاشدام خؿب مىخى ٢ٓؽ.  ْج ْ الكاج٘  ٓاء ٣٦ُمت بخهاثُت جُاب٤ بحن الؿٓي  ٓظّ ًٔغ الؿ ٓعٍا٢حرا ًٖ ج ُصؤظ

ٓاء ال٣ُمي  -ً  ْجدضر ؤًًا ٖ ٓاء اإلاشالي اإلاخٛحر خؿب اإلاجخمٗـاث. ٦مـا جدـضر  –الؿ ًْٖ الؿ ٓن،  ؤي ما ًجب ؤن ٩ً

٢ٓــ٠ مجِــض.  ٓص ٣ٖــب م ٓاػن اإلا٣ٟــ ــاصة الخــ ْٖلــى عص الٟٗــل إٖل ٓاػن  ٓ ٢ــضعة الٟــغص ٖلــى الخــ َْــ ٓاء بمُٗــاع الخ٨ُــ٠  ٖــً الؿــ

٫ٓ مــا ؤُٖا ٓع الىٟســخي الاظخمــاعي ال ًِٟــم الخ٨ُــ٠ ٦مجــغص ٢بــ ٓ ٦مــا ْمــً اإلاىٓــ ْ اإلاجخمــ٘ بــل َــ هــا بًــاٍ الٗــالم الدــاعجي ؤ

 ٌ ٓ جد٤ُ٣ الظاث في َضا الٗالم". ؤما  جـٍغالث ٞحـٞر ٓجحن "اإلابضؤ الضًىامي ألاؾاسخي لِـ الخ٠ُ٨ م٘ الٗالم بل َ ٢ا٫ ه

ٓم ْٖٓيــــّ بمِٟــــ ـــ٠  ُـ ـــاع الخ٨ ٓاء مغجبُــــت  مُٗـ ْالالؾــــ ٓاء  ْجىــــا٫ْ بٗــــٌ البــــاخشحن مؿــــإلت الؿــــ ْمُٗــــاع ٢ابلُــــت الخ٨ُــــ٠.  

ٍٓا بمؿــإل ٓن ؾــ ٓ ؤًًــا ؤن ج٩ــ ٢ٓــ٠ مٗــحن ، بــل َــ ٍٓا فــي م ٓن ؾــ ٓن ؾــلُما لــِـ ٣ٞــِ ؤن ج٩ــ ْاإلاــغى، ٞــإن ج٩ــ ت الصــخت 

ن  ٓا٠٢ ؤزٔغ مدخملت ، لِظا ٢ُل : الصخت الجُضة هي ال٣ـضعة ٖلـى النهـٓى مـً اإلاـغى. بِىمـا ِٞـم آزـْغ ُّٞ ٦ما في م

ً الٟـغ١ بـحن الؿــل٥ٓ الؿـٓي  ْ اإلاغضـخي بىـاء ٖلـى الؿــل٥ٓ ، مٗخبـًر ْ الؿـل٥ٓ اإلاغضـخي لــِـ ٞغ٢ـا فـي الُبـ٘ بهمــا  الؿـٓي 

ُٖٓت للمدُِ  ٝ اإلآي ْللْٓغ ٝ الدهٓنُت الٟغصًت للًُٗت  ٓ الؿل٥ٓ اإلاالثم للْٓغ في الك٩ل، ٞالؿل٥ٓ اإلادؿ٤ َ

 (De Ajuriaguerra.1980. 152-154الداعجي مٗا )

ٓجهمـ ْاإلاغاَـ٤ بد٨ـم ٧ ْ الالؾٓي هي ؤ٦ثـر ح٣ُٗـضا باليؿـبت للُٟـل  ْحٛحـر ، خُـض بن مؿإلت الؿٓي   ٓ ا فـي خالـت همـ

٦ُٓت ٚحــر زابخــت بٗــض. ٞــالٟغص ٢بــل الغقــض لــِـ لــّ بيُــت  ْ جٓاَغاجــّ الؿــل ُُْْْٟخــّ فــي خالــت خغ٦ــت  ٓظُخــّ  ٓل ؤن بىــاء مٞغ

عة خالـــــت مغيـــــُت، لـــــظل٪ ًيبػـــــي الخـــــظع مـــــً  ٓع بٗـــــٌ ؤٖـــــغاى الغاقـــــض ال حٗجـــــي بالًـــــْغ ِـــــ ٓهـــــّ مـــــاػا٫ ًىمـــــٓ، ْْ زابخـــــت ل٩

ْالدصدُهاث  ْاإلاغا٤َ. اؾخسضام الخهيُٟاث   ْألاخ٩ام الدانت بالغاقض ٖلى الُٟل 
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اًت ٦بحرة مً َٝغ اإلادُُحن بّ ْزانت ألام ، خُض ًدٓى ٞيها  ٓلت هي ؤ٦بر مغخلت ًدخاط ٞيها لٖغ بن الُٟ

ْمّ بلى َظا الٗالم ْعجٍؼ جماما ًٖ الخُاة اإلاٟغصة. َٓ لً ٌؿخُ ُ٘  بؿىض مً بوؿان آزغ بد٨م يّٟٗ ٖىض ٢ض

ْمؿاٖضتهم لّ   ً ْج٨ٟالث آلازٍغ اًت  ْمت َُٟٟت، لظل٪ َٓ في خاظت صاثمت بلى ٖع ٝ الُبُٗت بال م٣ا ْمت  ْْغ م٣ا

ٓص  ْظ ْهمِ خُاجّ ٌؿخضُٖان خماًت قضًضة مً ٢بل ال٣اثمحن ٖلُّ. ٨َظا، لً ٌؿخمغ  ْٚضاٍئ الدام  لخٟٔ ب٣اثّ، 

َْظٍ ال  ٞا مِٗكُت َبُُٗت مالثمت،  ْظض ْْغ ْالخُاة  الٟغص بال بطا  ٓٞـغ بال يمً الجماٖت. مً زم، حٗض الجماٖت  جخ

ًٍٓ شدهِخّ ألن الخُاة  ٓصًت الُبُُٗت، ٦ما ؤن لِا ؤَمُت ٦بحرة في ج٩ ٓظ عة ٢هٔٓ مً الىاخُت ال الجماُٖت يْغ
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ٓاظِت ال٣ٗباث التي لً ًٟلح  ْم ْا٦دؿاب ٧ل مخُلباث الخُاة  ٍٓغ طاجّ  ً ؤلاوؿان مً جُ
ّ
ْخضَا ما ًم٨ الجماُٖت هي 

٫ بَال٢ا.   في جسُيها الٟغص اإلاْٗؼ

ْلى للبدض  الجّ ألا ٓصَا ٖىضما ًبضؤ الُٟل مدا ْظ ْلى صالثل  ت، جخ٨ك٠ ؤ ت الاظخماُٖت مل٨ت ٍُٞغ بن الجٖز

َْظا الؿعي  ٓظّ صاثما هدٓ اإلادُُحن بّ  ْالخىان مً زال٫ الخ٣غب مً البالٛحن. ٞدب الُٟل ًخ ًٖ الخٗا٠َ 

ٓصي ًسخل٠ في قضجّ مً ٞغص آلزغ ْؤٞٗالّ ال ٣ت خضًض الٟغص  . ٦ما ؤهّ ًِٓغ ختى في ٍَغ ٣ت حٗبحٍر ْجباًً في ٍَغ  ،

٧ٓاجّ.   ْؾل

عي ؤن هخٗامل م٘  ْمً الًْغ خّ الاظخماُٖت.  ْز٤ُ الهلــــت بجٖز ٓا٢٘، همٓ شدهُت ال٩اثً ؤلاوؿاوي  في ال

ٓن ا٦دؿبىا ْؾُ ْبطا ِٞمىا َظٍ الخ٣ُ٣ت خ٤ الِٟم ٞةهىا ٢ض ه٩ لت مِمت ظضا لِٟم الؿل٥ٓ الٟغص ٩٦اثً اظخماعي، 

٢ْض اٖخبر ؤصلغ ) ْمُٗاعا خاؾما لخ٣ُُمّ.  ٍٓ b-1930البكغي  ( ؤهىا ال ًم٨ىىا الخ٣ُُم الىٟسخي ألي ٞغص بال بم٣اعبت قٗ

ْالخ٨ٟحر  ْعا ٦بحرا ظضا في ٢ضعة البكغ ٖلى ال٨الم  ٢ُْاؾِم بها. بجها جلٗب ص ت الاظخماُٖت  ٓم الجٖز ْؤٞٗالّ بلى مِٟ ٨ٍْٞغ 

ت اؾخسضام اللٛت، اإلاى٣ُي:  ٫ ال ًدخاط بلى مٗٞغ ُٟخان اإلا٣ضؾخان لل٩اثً البكغي. بضًهي ؤن ؤلاوؿان اإلاْٗؼ الْٓ

عتها ٧اهذ ٢ُُٗت. ل٨ً الاؾخسضام الصخُذ لِا ؾٝٓ ًخإزغ لضٔ ٧ل َٟل جى٣هّ  ا ألن يْغ ٍَٓغ ْلذ جُ ت خا ٞالبكٍغ

ْخُضا بُٗضا ًٖ ؤٞغاص الجما ٦ْـُبر  ٓعَا جل٪ الغابُت ألاؾاؾُت باإلاجخم٘  ال ًُ َٓبت الدُابُت ٞال ٨ًدؿبها  ٖت. ؤما اإلا

٦ْشحر الاخخ٩ا٥ باإلادُُحن بّ، الظي جبجى ؤؾلٓب الخ٩اٞل الاظخماعي. َظا الٟغص ٌِٗل في   ً بال الٟغص اإلاِخم باآلزٍغ

خا ظما ٨ٍْدؿب ْع ْالخـ الجماعي في نالجّ مِٗم ُٞىمــي  ًٍُْغ بلى اؾخٗما٫ اللٛت   ً  ُٖــتاجها٫ صاثـــم م٘ آلازٍغ

 ج٩اٞلُت.

٢ْض   ٓٞاجّ.  ٫ بال ب ال جْؼ ٓص الٟغص  ْظ ٓصَا َاإلاا اؾخمغ  ْظ ت ٌؿخمغ  ت الاظخماُٖت بهٟتها مل٨ت ٍُٞغ بن الجٖز

ٓن ٢ض عسز بضازلّ 54. 1927ؤقاع ؤصلغ ) ٓع ٩ً ٓعٍ الاظخماعي ألن َظا الكٗ ( بلى ؤن الُٟل ال ًم٨ً ؤن ٣ًٟض قٗ

ٓع ْالايم ٓة. ل٨نها ًم٨ً ؤن جخٗغى للخضَ ٝ الىٟؿُت الٗؿحرة، بِىما ب٣ دال٫ في بٌٗ الخاالث جدذ يِٛ الْٓغ

ٓص للٟغص في خض طاجّ.  َْظا ألامغ ٌٗ ٓبت،  ْاإلاُل ْالخٓؾُ٘ في الخاالث اإلاؿخدبت   ًم٨ً ؤن جدٓى بالخ٨بحر 

ٓ منها ؤي ٧اثً بكغي، ٞهي جازغ في  ت، ال ًسل ت الاظخماُٖت مغ٦بت شدهُت ؤؾاؾُت ٍُٞغ بظماال، حٗخبر الجٖز

ْ  ْظِت ٓع ؤ ْما خايغة لضٔ ٧ل ٞغص، خُض جخجلى في ؾعي ألاٞغاص للِٓ ْهي ص ْؤٞٗالىا.  ْؤ٩ٞاعها  ْمكاٖغها  خُاجىا 

ٓعة مً ال٨ما٫. ٓصَا ؤخُاها مً زال٫ مُل ألاٞغاص بلى بزٟاء ألا٩ٞاع  الخٓاَغ في ن ْظ ٦ما ؤهىا ًم٨ىىا ؤن هخلمـ 

 ْ ت الاظخماُٖت. بل ختى ؤ م بلى ْاإلاكاٖغ ْألاٞٗا٫ اإلاًاصة للجٖز ت الاظخماُٖت جًَُغ ٓاٖض الجٖز ٓن ٢ لئ٪ الظًً ًسغ٢

تهم الاظخماُٖت ٢بل  ٢اتهم لب٣اًا هٖؼ ٓن مً زاللِا زْغ ٓٚاث ٌؿخبُد ْعة مً زال٫ نُاٚت ؾلؿلت مؿ ْاإلاىا ْٚت  اإلاغا

م بٗض بجُاجها. ن بها ظغاثَغ ْ ًبرْع م، ؤ ٕ في ظغاثَغ  الكْغ
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ْظِت هٓغ ٖلم الى ت الاظخماُٖت ل٩ل ٞغص بخؿاؾا باألمً ًمشل الؿىض الغثِسخي لّ مً  ٓٞغ الجٖز ٟـ الٟغصي، ج

ت الاظخماُٖت. َظا ال ٌٗجي ؤن ٧ل ألاٞغاص  في الخُـــاة. خُت بلى الجٖز َْؿخدُل ٖلى ؤي ٞغص به٩اع جبُٗت ال٩اثً البكغي الْغ

٤ الظي جملُّ ٖليهم، بهما ٌٗجي ؤهّ ؾًُُغ بلى ب ْما الٍُغ ٓن ص ألظل مسالٟتها. ال شدو ١ٓٞ َظا  ظ٫ ظِض ٦بحرٌؿل٩

. مً َىا  ْ بإزٔغ ٣ت ؤ ٍغ ؤمامِا بٍُغ ْ جبًر َّٓٛ ؤ ت الاظخماُٖت صْن حؿ ٦ٓب ٌؿخُُ٘ ال٣ُام بإي ٞٗل مسال٠ للجٖز ال٩
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ْ ؤي مبرعاث مسٟٟت ٖلى ألا٢ل، ختى  ُٖٓت ؤ ْ اإلآي ٓلت ؤ ْ جهٝغ بمبرعاجّ اإلا٣ٗ ا١ ٧ل ج٨ٟحر ؤ ٧ان طل٪ الايُغاع إلٞع

ْاَُت. لٓ  ت ْ ٧اهذ  ْالخهٝغ مً بعاصجىا الضاثمت في الخٟاّ ٖلى اعجباَىا بهظٍ الجٖز ْالخ٨ٟحر  جيخج ج٣ىُت الِٗل 

ا ْ ٖلى ألا٢ل بةبضاء طل٪ ْاٍَغ  ) Adler,A. 1927. 144 ( .الجماُٖت ؤلاوؿُت بما بإن هامً بخد٤٣ َظا الاعجباٍ ؤ

ٓما، الٟغص اإلاخمخ٘ بجٖز ٦ٓب،  اظخماُٖت ٧اُٞت ٌكٗغ بإهّ تٖم ْاعجدل ١ٓٞ ؾُذ َظا ال٩ في بِخّ خُشما خل 

ٓع جخدغع  ٢ٓاث. مً َظا الكٗ ْاإلاسل ْم٘ ٧ل البكغ  ْؤ٢غاهّ  ْزالهّ  ٓجّ  ْاة م٘ بز ْاإلاؿا َْكٗغ بال٣غابت  ْختى زاعظّ.  

ٓص مً ٧اثىاث خُت  ٓظ ْٖلى عبِ نالث م٘ ٧ل ما في َظا ال ْا٦دؿاب ألانض٢اء،  ٢ضعجّ ٖلى بىاء الٗال٢اث الاظخماُٖت 

ْالِٟم الهاثبحن.  ْالؿم٘  َْظٍ الهٟت الىبُلت هي التي تهبّ مل٨ت الىٓغ الؿضًض  ْظماصاث. بهّ ٧اثً مخ٩اٞل ظُض، 

ٍْٟغػ اؾخٗضاصا ؤخؿً  ٓلت  ْػ ال٣ٗباث بؿِ ٍْخجا ْالُٟل الظي وكإ ٖلى ههج الخ٩اٞل ًبضي اهضٞاٖا َاثال في وكاَّ 

ْمً ز ْمؿاثلِا الاظخماُٖت.  ٓاظِت م٣خًُاث الخُاة  ٓٞغ لىٟؿّ ٞغم الىجاح في خُاجّ الضعاؾُت ْ اإلاِىُت إلا م ً

 ْالاظخماُٖت.
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٫ْ 1927/1929خؿب ؤصلغ )  ت الاظخماُٖت مً زال٫ الاجها٫ ألا٫ْ للُٟل م٘ ألام ألجها ؤ ( جبضؤ ٖملُت الجٖز

ٓص ألام  ٓظ ٍْخٗل٤ بّ، ٞاألَمُت الٟاث٣ت ل ٓص ًبجي ٖال٢ت مّٗ  ٓظ ٓجها شدو في ال ٓح في ٧ في خُاة الُٟل جخجلى بٓي

ْالخٗل٤ ْالاعجباٍ.  ٓطط اظخماعي ظضًغ بالش٣ت  صٍ بىم ض لالججاٍ الاظخماعي ٖىض الُٟل. بجها جْؼ جمشل الـ "ؤهذ" اإلاجّؿِ

ْجيكُِ َظا  ت الاظخماُٖت  ٓٞحر ٖخبت همٓ الجٖز ٓمُت ظؿُمت، بجها جخمشل في ج ُٟت ؤم ْْ ٫ْ َْىا بالًبِ ج٨مً ؤ

ا. اإلاحرار. ٞاإلا ْاخض ٚحَر اًت َظٍ ألام ٢بل ؤي  ٧ٓل بلى ٖع ت ؤلاوؿُت )الُٟل( م ٓجي للجٖز ٓل ٓط البُ  ىخ

ْجٓؾُ٘  (Adler.1929. 150-151)ْظٗل ؤصلغ   ُٟت ألام الشاهُت في جدًحر الُٟل إلاجابهـــت مؿاثل الخُاة  ْْ

٢ّٓٓ بػ  ْبلى الخُاة الاظخماُٖت. البض ٖليها ؤن حٗٝغ ٠ُ٦ ج  ً ٓ ٧اٞت اَخمامّ بلى آلازٍغ ْهد ٓجّ ابخضاء،  ٧ْل بز اء ؤبُّ 

ٓ جيكئت َٟل  ٓعٍت ْالاظخماُٖت َ ٍٓت الخُ ٍْت الخىم ٓظب ٖلى ألام مً َظٍ الؼا ْما ًخ ٢ٓاث زهٓنا.  ْاإلاسل بجي البكغ 

٪ ًدب اإلاؿاٖضة .  مخ٩اٞل ْقٍغ

ْهدً هضًً للجزْٕ الُٟغي بلى ا-بن الهلت ؤم  ت ؤلاوؿُت،  لٗاَٟت َٟل طاث ؤَمُت خاؾمت في جىمُت الجٖز

ْ ألاظضاص  ال ج٨ٟي الهلت الجُضة م٘ ألاب ؤ ت الاظخماُٖت لضٔ بجي البكغ.  ٓمُحن بال٣ؿم ألا٦بر مً الجٖز ْالخٗا٠َ ألام

ْ ملء الٟغاٙ الظي ٢ض ًهُبها. ؤن الهلت الجُضة م٘ ألاب ؤ٦ثر  (135-134 .1933)٢ْض اٖخبر ؤصلغ   لكٛل َظٍ اإلاِمت ؤ

ْما مغخلت زاهُت في خُاة الُٟل الظي زُبخّ ؤمّ.مً ألام جٟصح ًٖ الٟكل مً ظِت ألا  با ص  زحرة، مما ٌٗجي ج٣ٍغ
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ٓاثض الٗاثضة ٖلى الٟغص الىإػ  ْاإلاجخم٘ ٩٦ل بىاء ٖلى الٟ ْمِمت في خُاة الٟغص  ت  ٍع ت الاظخماُٖت يْغ بن الجٖز

ْٖلى اإلاجخم٘ الظي ؤوكإ ؤٞغاصا اظخم ْعقي الخُاة اظخماُٖا  ٓع  ْزماع َظٍ الخيكئت في جُ ْمخ٩اٞلحن،  ْهحن  اُٖحن مخٗا

ٓم.  ت ٖلى الٗم  البكٍغ

ٓن ٨ٖـ م٣خًُاث  ْج٩ ت الاظخماُٖت لضٔ الٟغص  ٓع حؿحر ٨ٖـ الىمٓ الؿٓي للجٖز ٚحر ؤهىا ؤخُاها هجض ألام

ٓ الؿٓي لِا ٓا٠٢ حٗغ٢ل الىم ت الاظخماُٖت. ٢ض هجض الُٟل حٗغى إلا ٓ الهخي للجٖز جّ ألازحرة مما ٢ض ًدشّ ٖلى الىم

ٓا٠٢ هجضَا زال٫ خضْر مك٨الث في بىاء الٗال٢ت م٘  ْؤبغػ َظٍ اإلا ْْظِت مؿخهجىت.  ٠٢ٓ مٗاص  اجساط ؤْ جبجي م
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ْع ألام  ٦ْما بُيىا ؾاب٣ا ؤَمُت ص ٓظِت ألاؾاؾُت للُٟل.  ٓن ال ٓما، ألجهم ٌك٩ل ْم٘ ؤٞغاص ألاؾغة ٖم ألام زهٓنا 

ْ جىمُت ال  ًٍٓ عي في ج٩  خُاة الاظخماُٖت للُٟل. الًْغ

٫ٓ ؤصلغ  ْحّٗؿـغ  (133-134 .1933)٣ً ْظِت مؿخهجىت  ْجضّٞٗ في  ٓا٠٢ التي حٗترى الُٟل  : "في بدشىا ًٖ اإلا

: مك٩لتي  ْما َظٍ اإلاكا٧ل الدُحرة طاث ألاَمُت ال٣هٔٓ ت الاظخماُٖت لضًّ، ؾىهاصٝ ص ْٚالبا ما جمى٘ همٓ الجٖز

ْمك٩لـــــت ٓط  ْاإلاىب ٓع الًٗٓي الُٟغي".  الُٟل اإلاضلل   ال٣ه

ٍٓت م٘ ابنها، خُض ؤجها  ا لدضمت طاتها، جٟكل في بىاء الٗال٢ت الؿ ْحؿعى خهٍغ ٫ٓ طاتها  بن ألام اإلاخمغ٦ؼة خ

ٓظّ الصخُذ، مما ٢ض ًيصخئ لىا َٟال مًمدل  ٓمت ٖلى ال ُٟت ألام ْجٟكل في ال٣ُام بْٓ ؾخ٣هغ في جغبُتها لُٟلِا 

ٓع الاظخماعي، ألجها خغمخّ م ٫ٓ اإلادُِ الظي ًيخمي بلُّ )زُاٍ زالض.الكٗ ٓعة بًجابُت خ  -160. 2018ً حك٨ُل ن

َْكٗغ بالٛغابت ًٖ الىاؽ.161  (. ٞال ٌكٗغ باالهخماء بلى َظا اإلادُِ 

ْبن خملتهم  ٫ْ مً اليكاَاث الىاٞٗت اظخماُٖا.  ٓاظضْن في اله٠ ألا ؤ٦ض ؤصلغ ؤن مشل َاالء ألاٞغاص ال ًخ

ضة بلى طل٪ ٞلً ًد ٝ ٚع ٓن في ؤلاظابت ٖلى مؿاثل الخُاة الشالزت )الهضا٢ت ْْغ ٓا الخٟاّ ٖلى ْيُٗتهم. ؾُس٣ٟ ؿى

ٓاظض  ً لِظا الىهج، بِىما خّل َظٍ اإلاؿاثل ال ًخ ٓجهم ٚحر مدًٍغ ٧ْ  ً ْالخب( بٟٗل ه٣و اَخمامِم باآلزٍغ ْاإلاِىت 

ت الاظخماُٖت.   زاعط مجا٫ الجٖز

ب الُٟل ٖلى  ْمً بحن اإلا٣ُٗاث ألازٔغ هي جظ٦حر الُٟل بًّٟٗ ٓاظب ٖلُىا َٓ جضٍع . بن ال ْنٍٛغ

ْجىمُت ال٣ضعاث لضًّ.  ٓظّ بال لىجاح  ٧ْل ه٣ض ًجب ؤن ال ً ٓ ؤي ؤمغ مُٟض.  ْالؿماح لّ بةبضاء اَخمامّ هد الصجاٖت 

ْخغماهّ  ْمً الدُة ب٢هاء الُٟل مً مجخم٘ البالٛحن  ت الازخُاع.  َْؿخدؿً الؿماح لّ بدٍغ ٓظُّ الُٟل  ٨ٍٍْغ ج

ٓاػاة م٘ طل٪، مً الدُة ؤًًا ؤن وُٗي ٢ُمت ٦بحرة مً َغح ألا  ْباإلا  .ً ْمٗاًغجّ بإَٟا٫ آزٍغ ٓبُسّ  ْج ْال٨الم  ؾئلت 

ْال٨بر بكضة )زالض زُاٍ.٢ض ًلصدو الُٟل مما  ع   (.163-162. 2018ضّٞٗ للْٛغ

 الجزعت الاحخماعُت معُازا للظىاء

ٓن ٖال٢اث اظخماُٖ ً مً في ٖلم الىٟـ الٟغصي، ألاشدام الظًً ًغبُ ٓن م٘ آلازٍغ ٍْخ٩اٞل ت ظُضة 

ْالصجاٖت ال٩اُٞت  ٓن الُا٢ت  ْمً الىاخُت الىٟؿُت َم ًمل٩ ٓاء.  يت الؿ ٓن يمً ْع الجيؿحن َم ؤشدام ٌِٗك

ٍْ ٞةن اإلاجخم٘ ؾِىا٫ مىاٞٗا مً  ْا طل٪ ؤم لم ٣ًهض ٓاء ٢هض ٓباث التي جإجيهم. ْؾ ْالهٗ ٓاظِت مؿاثل الخُاة  إلا

ْؤٖمالِم. َظا الهى٠ ا ْ ٧اُٞت، ؤي ؤهّ ٌكٗغ ؤٞٗالِم  ت اظخماُٖت ٖالُت ؤ ْ هٖؼ إلاؿخدب مً الىاؽ ًٓن٠ بإهّ ط

اَُتها. َاجّ اإلاحزاث جٟخ٣ض في خالت اإلاٗخلحن هٟؿُا : ٞال َم  َْؿعى للمؿاَمت في ٞع ْاة م٘ ؤٞغاصَا  ْاإلاؿا باالهخماء 

ٓن هٟؿُا ؤمام مؿاثل الخُاة. مً زم، ٧ان الٟغص ٓا٣ٞ ال َم مخ ٓن اظخماُٖا  ٓا٣ٞ ٚحر الؿٓي َٓ طل٪ الصدو  مخ

ت الاظخماُٖت   .(ADLER,A. 1927. 49)اإلاخضوي الجٖز

ت a1930-مً ظِت ؤزٔغ اٖخبر ؤصلغ ) ْط م٘ صعظت مً الجٖز ٓح ٦بحر جؼا ٓاء حٗبر ًٖ َم ( ؤن الاهدغاٞاث ًٖ الؿـــــ

ٓ ِٞمىاَا بض٢ت ؾدبحن لىا ؤهىا ؤمـام ٞغص ٩ًاٞذ ْلٛت ٦الم الصدو الالؾٓي ل ٓ  الاظخماُٖت.  َْ إلخغاػ اٖتراٝ ب٣ُمخّ، 

ٓاضح ؤهّ ًهبـــٓ باؾخمغاع بلى الؿُُغة ٖلى  ْمً ال ْالخ١ٟٓ مِما ٧ان الشمً بآَا.  ٓاٍ إلخغاػ الؿمٓ  ًهإع ب٩ل ٢

ت الاظخماُٖت، خُض ٌؿعى لخد٤ُ٣ اإلاىٟٗت اإلاخمغ٦ؼة  ٓع زاعط يٟت الجٖز ٓعٍ بال٣ه مدُُّ ألظل الخسلو مً قٗ

ْمغاٖاة مهلخت الجماٖت. ٖلى الظاث بُٗضا ًٖ الخ٩اٞل  ْالخٗاْن 
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ٓاء ٖىض ؤصلغ  ت الاظخماُٖت. ٞالؿ ٓ الجٖز َْ ٤ْٞ مُٗاٍع للصخت الىٟؿُت  ٓاء  ْالالؾ ٓاء  بظماال، نى٠ ؤصلغ الؿ

ْلجماٖخّ، ؤما الىمِ  ْال٣اصع ٖلى خل مؿاثل الخُاة بُغ١ زهبت مشمغة للٟغص  ًخمشل في الىمِ اإلاُٟض اظخماُٖا 

ٍْجُب ٖنها بُغ١ مخمغ٦ؼة ِٞٓ الٟغص ال٣ُٗ الالؾٓي  ٫ٓ الخ٩اٞلُت إلاؿاثل الخُاة  ْالظي ًتهغب مً الخل م اظخماُٖا 

 ٖلى مهلخخّ الصدهُت آلاهُت، بُٗضا ًٖ اإلاىٟٗت الٗامت. 

مت 6  . اإلاجسم والجٍس

ْح َــظا الؿــل٥ٓ بــحن زــالر  ْ امخىاٖــا ٖــً الٟٗــل. ًتــرا ٓن ٞٗــال ؤ ٓاهحن، ٢ــض ٩ًــ مــت هــي ٧ــل ؾــل٥ٓ مســال٠ لل٣ــ الجٍغ

ٍٓا ْجــت مؿــخ ٓعة ٖلــى اإلاجخمــ٘ ل٨نهــا ٢ــض حؿــبب ؤيــغاعا مخٟا ٧ٓاث ال حكــ٩ل زُــ ْهــي ؾــل ٓ اإلاسالٟــت ،  ث : ؤصوــى مؿــخٔٓ َــ

ْالـىٓم  ٓاهحن  ْهـي حٗـضي ٖلـى ال٣ـ ٍٓاث الجىدـت،  ْؤْؾِ اإلاؿـخ ع؛  ٓاهحن اإلاْغ ْ الىٓم مشل مسالٟت ٢ ْاإلامخل٩اث ؤ لؤلٞغاص 

ْوؿـُجّ مشـل الجـغح الٗمـضي  ٓعة مخٓؾُت ٖلى اإلاجخمـ٘  ْهـي ٌك٩ل زُ ٍٓاث ٞهـي الجىاًـت،  ْاليكـل ؛ ؤمـا ؤزُـغ اإلاؿـخ

ْالخجؿــ  ْلـت مشـل ال٣خـل الٗمـضي  ْ الض ْ اإلاجخمـ٘ بغمخـّ ؤ ْالىٓم ٌك٩ل زُغا ظؿـُما يـض ألاٞـغاص ؤ ٓاهحن  مؿاؽ بال٣

.  لهالح ص٫ْ ؤزٔغ

ٓاٖــض ْ ًســغ١ ٢ ـ٠ اإلاجـــــغم بإهــّ نـاخب ٧ــل ؾــل٥ٓ مخٗمــض ًدـضر فــي اإلاجخمــ٘ ايـُغابا مــا ؤ  مـً زــم، ًم٨ىىــا حٍٗغ

ٍْلخـــــ٤ يـــــغعا مخٟـــــاْث  الًـــــبِ الاظخمـــــاعي، ؤي ؤن َـــــظا الؿـــــل٥ٓ مخمغ٦ـــــؼا ٖلـــــى الـــــظاث بُٗـــــضا ٖـــــً الخ٩اٞـــــل الاظخمـــــاعي 

٣ٍْطخي لّ بجؼاء م٣ابل. ٓن  َظا الؿل٥ٓ   ْٚالبا ما ًضًً ال٣اه ْ بٌٗ ؤٞغاصٍ.  ٓعة  باإلاجخم٘ ؤ  الدُ
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 ٓ ٓع بال٣هـــ ْوـــي. ع ٖلـــى ؤهـــّ ٚالبـــا مـــا ٦خـــب ؤصلـــغ ٖـــً الكـــٗ ٓع بخؿـــاؽ الٟـــغص بإهـــّ فـــي مٓيـــ٘ ص عؤٔ ؤصلـــغ ؤن الكـــٗ

ْبـحن ؤٞـغاص ؤؾـغجّ، بهـّ " ٓلخّ بِىّ  ٓع ًيخج ظؼءٍ ألا٦بر مً اإلا٣اعهاث التي ٣ٌٗضَا في َٟ ٓم بهـا م٣اعهـت للـظاثبال٣ه " ٣ًـ

َٓلـت التـي ٣ًـضع ٞيهـا ٖلـى الخٟاٖـل مـ٘ ألاٞـغاص اإلادُُـحن بـّ ْؤْضـحالٟغص مىـظ ال  .  ٓ ٩ـ صلـ٠ صٍع ٓع 1979عؽ )ْع ( ؤن الكـٗ

ْلى مجاالث  ْاإلاٗاًحر الصدهُت لّ؛ ٞإ ْ م٣اعهت م٘ ألاَضاٝ  ْ اظخماعي ؤ ٓع بضوي ؤ ٓن الٟغص طا ٢ه ٓع ًيكإ ًٖ ٧ بال٣ه

ْزــاوي مجاالجــّ جىــا٢ٌ  ٓعة طاث مشالُــت جخًــمً الدهــاثو البضهُــت؛  ٓم الــظاث مــ٘ نــ ٓع اإلاــضع٥ هــي م٣اعهــت مِٟــ ال٣هــ

ْج٣ُُمـاث الٟـغص ل ٓم الظاث  ْالـظي اٖخبـر قـ٨ال مـً -لمدـُِ، بمـا فـي طلـ٪ اإلادـُِ الاظخمـاعي؛ ؤمـا آزـغ مجاالجـّ بحن مِٟ

ٓن ألازالقـــي للٟـــغص )زُـــاٍ زالـــض.  -ؤقـــ٩ا٫ الـــظهب ْال٣ـــاه ٓم الـــظاث  ٓ ٌٗـــٝغ ٖلـــى ؤهـــّ الخىـــا٢ٌ بـــحن مِٟـــ -182. 2018ِٞـــ

183.) 

ْحٗمــــل ٣٦ــــ ْمــــا مبــــرعة بال ؤجهــــا لِــــا صاثمــــا ٢اٖــــضة مُٗىــــت.  ٓع لِؿــــذ ص ٓة صاٞٗــــت، ٦ى٣ُــــت ْعٚــــم ؤن مكــــاٖغ ال٣هــــ

 ٓ ْهدــ ْجدؿــحن مؿــخ٣بلّ  ْهُــت  ٓزؼاث الض ٓ مىــّ ٧ــل تهضثــت لــ ٓ جدضًــض َــضٝ ًغظــ ٓ ٧ــل اهــضٞاٖاث الُٟــل هدــ ْهمــ اهُــال١ 

( ٓ ْ لــّ ٢ــاصعا ٖلــى بًهــالّ لِضٞــّ الٛــاجي فــي الؿــم ْمــا صامــذ مكــاٖغ الــى٣و  (.ADLER,A. 1927. 64حٗبـــُض مؿــل٪ ًبــض

ٓجغ بضاز ْجشحر الخ ًٍُٓت ٚاًتهـا٢اثمت صاثما في هٟـ الٟغص  الـخسلو مـً َـظا  لّ، ٞةن َىا٥ صاثما في زىاًا طاجّ خغ٦ت حٗ

ٓع بالؿــــــمٓ. ْ ْالكــــــٗ ٓع  خــــــّ ال٣هــــــ ًٍٓــــــُت ًسًــــــ٘ للضعظــــــت التــــــي بلٛتهــــــا هٖؼ الاججــــــاٍ الــــــظي ؾــــــخإزظٍ َــــــظٍ الخغ٦ــــــت الخٗ

ْ ٣ُٖما. ٓن ؾل٥ٓ الٟغص مشمغا ؤ  الاظخماُٖت، التي ؾخدضص َل ؾ٩ُ

ٍٓت بال بن ٧اهـــذ الٓؾـــُلت اإلاؿـــاٖضة ٖلـــى  (، ال ًخســـظ1931، 1930باليؿـــبت ألصلـــغ ) ٓع صاللـــت الؾـــ ٓع بال٣هـــ الكـــٗ

ٓع. َـــظا  ٓع ؤبٗــاصا ال جُــا١، هدـــً َىــا نــغها ؤمـــام ٣ٖــضة ٢هــ ْ بن ؤزــظ َـــظا الكــٗ الىجــاح فــي مٗغ٦ــت الخٟـــ١ٓ مُٗلــت، ؤ
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ٓع الكــاط بًــألت ال٣ُمــت  ْ حهــغبالكــٗ ٕٓ فــي قــغا٥ الاه٨ؿــاع  ٢ٓــ مــً  ًدــض الٟــغص ٖلــى ج٣لــُو مجــا٫ وكــاَّ لخٟــاصي ال

 ْ ٢ٓــــذ ًبـــالٜ فـــي جطــــدُم مكـــ٨الجّ   ْبقـــباٖاث ؾــــُدُت، ْفـــي هٟــــ ال ًٍٓــــاث ؾـــِلت  عة بلـــى جدهـــُل حٗ َؿـــعى بالًــــْغ

٤ًٍُْ ٖلُّ الُغ١ اإلااصًت بلى الىجاح. ٓعا  َْؿبب لّ ز ٍْشجي مً شجاٖت الٟغص  ٓاث٤   الٗ

ٓح  دت ًخجلى لضحها بٓي ٓن ؤ٦بر قٍغ ْاإلاىدٞغ ٓن  ٓلت-باليؿبت للىٟؿاوي ألاصلغي، ٌٗض اإلاجغم ه٣ها  -مىظ الُٟ

ٓاط  ٓعازت مً ٢بل الك ْطاث الجيؿُت حٗٔؼ بلى ال ْالكظ ت الاظخماُٖت في وكاَِم.  في الصجاٖت بلى ظاهب ه٣و الجٖز

ت ؤْ ا٦دؿبذ ٣ٖب زبرة  ٓلت ٍُٞغ ْطًت للُٟ ْمً ٢بل بٌٗ اإلاالٟحن الظًً  ٌٗخبرْن  الخٓاَغاث الكظ ؤهٟؿِم 

ْالخ٣ُ٣ت ٨ٖـ طل٪، ٞهي ٖالماث ٖلى  ْالش٣ت بالىٟـ مٗاقت،  ْه٣ها ٞاصخا في الصجاٖت  جغبُت ؾِئت الدؿُحر 

ت اظخماُٖت  دا ًٖ هٖؼ ٦ِٓم.مْحٗبحرا نٍغ ٓح في ؤق٩ا٫ ؤزٔغ  مً ؾل  ٟلؿت ًم٨ً مالخٓتها بٓي

ْجدباًً بزٟا٢اث ( 143. 1931)آمً ؤصلغ  ؤن اإلاجغم شدو ٞكل بلى خض مٗحن في ٖملُت الاهضماط الاظخماعي. 

ال ًخٗضاَا، اإلاجغمحن جباًىاث قضًض مت نٛحرة  ٓن بزٟا٢ّ ؤ٢ل مً ٚحٍر ٣ُٞخهغ في بظغامّ ٖلى ظٍغ ة: ٞبًِٗم ٩ً

ٓص مغج٨بيها.  ٣ٍْ مت  ٍْهمم الجٍغ م ؤلاظغام ُٞسُِ  ْبٌٗ اإلاجغمحن ًتٖز ْصَا،  َْٗا ْؾٔٓ َاالء ٣ًتٝر ظغاثم ٦بٔر 

٠٢ٓ ٖلى َبُٗت وؿ٤ الِٗل الظي  ًخبىاٍ اإلاجغم  .ْألامغ ٧لّ ًخ

ٓاب٤ جغبِخّ. مً الىاؽ مً 1931إلاا جدٔغ ؤصلغ ) ( ًٖ ؤؾباب جبجي ٞغص ما للىهج ؤلاظغامي ْظضَا ٧امىت في ؾ

ٓي  ٌٍٓ الؿ ٤ الخٗ َْظا الٟغص ٢ض ًيخهج ٍَغ ْ م٨دؿبـــا.  ْعاسي ٧ان ؤ ٓع ًٖٓي  ٌٍٓ ٢ه ٩ًاٞذ في الخُاة في ؾبُل حٗ

َْىا٥ مً وكإ مضلال  ْمؿدى٨غة.  ٍٓت  ًٍُٓت ٚحر ؾ ٞإٞؿضٍ الخضلُل ختى ًْ ؤن  اإلاؿخدب ٦ما ٢ض ًيخهج ؾبال حٗ

 ٫ْ َْىا٥ مً قب ٌٗاوي الخغمان ٞلما اقخض ؾاٖضٍ عاح ًدا اجّ.  ْهْؼ ْلُلباجّ  الضهُا ٧لِـــا البض ؤن حؿخجُب لّ 

ٓة قٕغ في عص ال٨ُل بلى مهضع  ٓة ٞلما آوـ في طاجّ ال٣ ْزمت مً وكإ في ْل ال٣ؿ ًٍٓا ًٖ خغماهّ.  الاهخ٣ام حٗ

 ْ ٓة الخ٣ُ٣ي ؤْ الغمؼي.  ٓن اهدغاٞاث ال٣ؿ غاء ؤْ التهضًض ُٞىدٞغ غ ؤْ ؤلٚا ٓن جدذ الخٍٛغ َىا٥ مً ألاٞغاص مً ٣ًٗ

َْظٍ ٖحن الدُغ. ٍْىا٫ قغعَا اإلاجخم٘،  ٓن مً  جًغ بهم  ٓي ما هجض ألاٞغاص الظًً ٌٗاه ٓع ًٖ ْ ٢ه ٍٓجي ؤ ي٠ٗ ج٩

 ْ ٍٓت، ألظل الاهخ٣ام مً طاجّ  ٧ٓاث ٚحر الؿ ٓع جل٪ ججاٍ ٧ل الؿل ٓن مكاٖغ ال٣ه ل ِ
ّٓ د مً مجخمّٗ. ْألاشدام ًُ

ٓ مخٗاعيت م٘  مهلخت  ت بلى اجساط ؤَضاٝ للؿم ٓن جماما ٚالبا ما جاصي بهم َظٍ التربُاث اإلاخُٞغ ْ اإلاِمل ٓن ؤ اإلاضلل

 .  ْاإلاجخم٘ الٟغص

 . منهاج العِش ؤلاحــسامي8

ٓاَغ ؤلاظ1929ؤ٦ض ؤصلغ ) ٓظض في ألامغاى ال٣ٗلُت ْفي الٓ ٧ْل ( ؤن ؤزُغ ؤَضاٝ الخ١ٟٓ ًم٨ً ؤن ج غامُت 

ٍٓت ٖلى ه٣و في اإلاكاٖغ الاظخماُٖت البىاءة. بن  ٓ مىُ بت ظامدت في الؿم ْهي جيؿب بلى ٚع ت،  ما٫ اإلاىدٞغ ٓإ  ألٖا ؤه

٣ا  ٍْخ١ٓ بلى الؿمٓ؛ ل٨ً ما ًٟغ٢ّ ًٖ ؾاثغ الىاؽ ؤهّ ًلخمـ ٍَغ اإلاجغم قإهّ قإن ؤي بوؿان ًهبٓ بلى َضٝ 

ا لخد٤ُ٣ بُٛخّ، خُض ٩ًاٞذ لىُل مإعبّ َٓم  مىدٞغ ٓعٍ، ًخ ْحي مكاٖغ ٢ه ٍْدبجى َضٞا مً  اَُت الجماٖت.  زاعط ٞع

ٓن مٗخضًا ٖلى  ٓعا هٟؿّ شدها ٢اَغا إلعاصة خماة ألامً ٢اصعا ٖلى زغ١ ال٣اه ١ٓ مخه ؤهّ ؾُإزظ بّ هدٓ الخٟ

ٓع لضٔ اإلاجغم( 151. 1931)اإلاهالح الاظخماُٖت بال عاصٕ. لظل٪ هبّ ؤصلغ  في مؿل٨ّ،  ؤن بةم٩اهىا ؤن هدبحن ٣ٖضة ال٣ه

ٓ ًىٓغ  بلى طاجّ مً  .  بط َ َٓم ؤهّ ٖاظؼ ًٖ الىجاح في ٚحٍر ٍْخ ٓ الظَاب بُٗضا في اإلاىخى ؤلاظغامي ألهّ ٌكٗغ  ٓ ًغظ ِٞ

٣ٍْصخي ٧ل ما  ٣ا مؿخ٣ُما،  ْ لّ هٟؿّ ٖلى خ٣ُ٣تها خُض ًٔغ ؤهّ ٖاظؼ ٖلى الىجاح بطا ؾل٪ ٍَغ صازل طاجّ ٞخبض
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ٍٓاء ًدشّ ٖلى بزٟاء مكاٖغ بٓؾّٗ جدٟحٍز ٖلى اليكاَاث اإلاُٟضة ل ٓخّ اإلاؿدشاع بةهجاػاث ػمالثّ ألاؾ لجماٖت. َم

ْؤهّ ألا٦ثر  َٓم هٟؿّ بإهّ شجإ م٣ضام  ٍْخسظ بضال مً طل٪ مِٓغا ٧اطبا مىمُا في هٟؿّ ٣ٖضة ؾمٓ، ُٞ ٓعٍ.  ٢ه

ْ مًاصة للمجخم٘ ًدا٫ْ مً زاللِا بزباث طاجّ. ٨َظا ط٧اءا ٓص هٟؿّ بلى ؤٞٗا٫ ال اظخماُٖت ؤ . لظل٪ هجض الُٟل ٣ً

ٍْضّٞٗ صْن اه٣ُإ بلى الؿعي  ٓخّ  ْ هٟـ ألانل م٘ َم ٓ ط ْما ظض معجب بىٟؿّ. َظا الٗخ ٫ٓ ؤلاظغامُت ص طا اإلاُ

ٓ الخمحز بهُٛت ٓاهب الٟالؿت  هد ٓ الج ألهّ م٣خى٘ بإهّ لً ًىجح  بالؿبل ؤلاًجابُت اإلاُٟضة ٞةهّ ٌصدو هد  . ْ بإزٔغ ؤ

 (272. 1929)ؤصلغ ؤلٟغص.مً الخُاة 

م الضعاسخي  جُا زال٫ مؿاَع ت جضٍع ْاإلاىدٞغ ٧ٓاث ؤلاظغامُت  ٓن في الؿل ٓٚل حن ًخ ْاإلاغا٣َحن اإلاىدٞغ ٟا٫  بن ألَا

ن الؿغ٢ـاث  ٍْبضْئ ٓن بلى ٖهاباث ٢اثمت  ْ ًىًم ٓن ٖهاباث ؤ م بةظغام ظامذ. ٢ض ٌك٩ل ٓا مؿاَع ؤ٦ثر ٞإ٦ثر، لُسخخم

ن ٓن في الاهدغاٞاث الجيؿُت ْألازال٢ُت التي ٌكْٗغ ٓن بلى  َْكٖغ ٓا هطجا ٧امـال. بجهم ٌؿٗ مً زاللِا بإجهم بلٛ

ن ب٣ضعتهم ٖلى اعج٩اب  ألن ؤٞٗالِم لم ج٨دك٠ بٗــض، ٞةجهم ٌكْٗغ ْالخ١ٟٓ،  ٓخِم الجامذ هدٓ الؿمٓ  حٛظًت َم

٢ْذ الجغاثم.   ؤ

ٓاطا ًٖ الجيـ البكغي، ألجهم ال ًسخ  ْاجباّٖ بإهّ ال ًيبػي الىٓغ للمجغمحن بٓنِٟم ق ٓن ًٖ ًامً ؤصلغ  لٟ

ْالبِئت ٞلم  ٓعازت  ْاإلاخٗاٝع ٖليها. ؤما ال ْاإلاٗاًحر الاظخماُٖت الٗامت  ٓا الؿبُل  ظمُ٘ الىاؽ في شخيء ؾٔٓ ؤجهم يل

٧ٓاث.  ْالؿل ْ اإلاىدٝغ َاجّ الخٓظِاث  ٓن 1931ْن٠ ؤصلغ )٦ما جٟغيا ٖلى اإلاجغم ؤ ( اإلاجغمحن بإجهم ؤشدام ًخهٟ

ٓن ججىب ال٣ٗبا ْل ْالجغاثم التي بضعظت مً الجبن، ِٞم ًدا ْخل مؿاثل الخُاة مً زال٫ منهاط ِٖكِم ال٣ُٗم  ث 

ٖت  ْظّ الطخُت اإلاْٟؼ ً ؤؾلختهم في  لت ٖلى ضخاًاَم قاٍَغ ٓن في الٓالم في اإلاىا٤َ اإلاْٗؼ ٓجها. بجهم ًهجم ًغج٨ب

ٓن ٢ضع ٦بحرا مً الصجاٖت ٓن ؤجهم ًمل٩ ٣ت الٓيُٗت ًٓى ْبخل٪ الٍُغ ، بِىما َم ٢بل ؤن جخم٨ً في الضٞإ ًٖ هٟؿِا. 

م الداَئت، ٞةن  ْظِت هَٓغ ٓا  اتهم ؤلاظغامُت ؤْ ؤن ٣ًبل في الخ٣ُ٣ت ظبىاء. ًجب ؤن ال ًىسضٕ الىاؽ مً جهٞغ

ٓن اإلاى٤ُ الؿلُم في  ال ٌؿخسضم ٓن هدٓ َضٝ ٚاجي ػاجٜ  مت هي ْؾُلت الجبان في ج٣لُض ألابُا٫. َم ٌؿٗ الجٍغ

 الخ٨ٟحر. 

ْظِت هٓغ ؤصلغ  ٫ٓ اإلاجغم في ٖباعجّ الخالُت : "( 272. ب-1929)ٍْم٨ىىا ؤن هلدو  م  خ ول كاجـــــل حبان  ًخَى

ْالخ٣ُ٣ت ؤن ؤهه  بؿل مت هي ٖلى ألا٢ل  ٖمل شجإ.  خ٣اص بإن الجٍغ الخىف  ... ألن اإلاجغم ًل٣ى الدصجُ٘ بؿبب الٖا

  طبب الجسائم ألاهثر شىاعـــت ".

ت9  .  جىضُاث خٌى جسبُت الؿفل على هصعت احخماعُت طٍى

ٍٓت التي حؿمذ بدىمُت  (138-137 .1933)خابّ "مٗجى الخُاة" ٢ضم ؤلٟغص ؤصلغ  في ٦ خؼمت مً الخٓنُاث الترب

َْؿعى للمؿاَمت في  ْاة م٘ ؤٞغاصَا،  َْكٗغ باإلاؿا ت اظخماُٖت ؾلُمت، ٌكٗغ باالهخماء للجماٖت  َٟل طي هٖؼ

ٍْم٨ىىا جلدُو ؤبغػ جٓنُاجّ في الى٣اٍ الخالُت :  اَُتها.   ٞع

ت  اٖخبر  - ْاٖخبر َظٍ الٗال٢ت هي ال٣لب الىابٌ للجٖز ْز٤ُ الهلت بٗال٢ت الُٟل بإمّ،  ت الاظخماُٖت  ٓ الجٖز ؤصلغ ؤن هم

ال ًم٨ً ألي ؤخض آزغ ؤي ًىٓب ٞيها ًٖ ألام مِما ٧اهذ ٢غابخّ مً الُٟل.   الاظخماُٖت. 

ٓط ٖل - ْع الشاوي مً خُض الِمُت. ٞال ًد٤ لؤلم ؤن حؿخد ْجدغم ألاب مً ٞغنت بىاء جلٗب شدهُت ألاب الض ى الُٟل 

ٓبت.   ٖال٢ت مّٗ بالهٟت الخمُمت اإلاُل
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٢ْذ ٧اٝ  - ٓباث ٖلى الُٟل، بل ٖلى ألاب جسهُو  ّٓػٕ لل٣ٗ ـ٣ّضم ألاب ٦مهضع تهضًض ؤْ ُم ًُ ال ًيبػي ؤن ًِٓغ ؤْ 

ٓاظِت الدلُٟت.  ْؤن ًبضي ٖاَٟت ٧اُٞت ججاَّ ٧ي ال ًخ٣ِـ٣غ بلى ال  ٣ًًُّ ٢غب الُٟل، 

 ٣ابل، ال ًد٤ لؤلب ؤن ٌؿدبٗض ألام مً زال٫ نب خىان ظامذ ٖلى الُٟل. باإلا -

ٍٓم الخى - ٓميًمى٘ ٖلى ألاب ؤن ًٟغى جإصًبا ٞٓا ٖلى الُٟل بُٛت ج٣  ، ألهّ ٣ًغب الُٟل ؤ٦ثر مً ؤمّ.ان ألام

ْمباصثّ الدانت ٖلى الُٟل، ِٞظا ٢ض ًجلب لّ الُاٖ - ْلت ألاب ٞغى ؾلُخّ اإلاُل٣ت  ت آلاهُت ل٨ىّ مً الدُة مدا

ْظضان الُٟل.  ح الخ٩اٞل الاظخماعي في   لً ًسل٤ ؤبضا ْع

ت الاظخماُٖت.  - ٓلت همٓ الجٖز ٓامل ًم٨ً ؤن جخل٠ بؿِ ٓالضًً ٖ ْالخباًىاث في التربُت بحن ال ت  بن الدالٞاث ألاؾٍغ

ْالخ٩اٞل لتربُت ؤب ٓن ٖال٢ت ج٩املُت مبيُت ٖلى الخٗاْن  ٓالضًً ًجب ؤن ج٩ ال ٞالٗال٢ت بحن ال ٍٓت.  ىائهم جغبُت ؾ

بت في الخٗاْن.   ْ الٚغ ٓن ال٣ضعة ؤ َْم ال ًمل٩ ْالخٗاْن  ٟا٫ ٖلى مبضؤ الخ٩اٞل الاظخماعي   ًم٨نهما جغبُت ألَا

ٓٞحر مىار ؤؾغي خمُمي  - ت الاظخماُٖت، لظل٪ ًجب ج ٓظباث الٛظاثُت طا ؤَمُت ٦بٔر في جىمُت الجٖز ٖٓض ال ٌٗض م

ٓظباث زانت في مُل٘ ا ٓبُسّ.زال٫ ٧ل ال ْ ج ْ اهخ٣اص الُٟل ؤ ٓؤ إلاداؾبت ؤ َْظٍ اإلاىاؾبت هي ألاؾ ٓع.  ٓم ٖىض الُٟ  لُ

ٓظّ ؤبضا لصدهُت الُٟل ِٞظا ؤمغ  - ال ً ْ ٞكل الؿل٥ٓ ٣ِٞ،  ٓظّ بلى هجاح ؤ ْ اهخ٣اص ًجب ؤن ً بن ٧ل بَغاء ؤ

ْج٣ضًٍغ طاجّ. ٨ٍْؿغ ز٣خّ بىٟؿّ  ٓع لضٔ الُٟل   ًاجج مكاٖغ ال٣ه

ْ ب٢هاءَم مً مجخم٘ البالٛحن. بن الُٟل ٌٗلم  ال ًيبػي ؤبضا جظ٦حر  - تهم ْيِٟٗم ؤ ْه٣و مٗٞغ م  ٟا٫ بهَٛغ ألَا

الصجّ ؤهّ نٛحر ْي٠ُٗ م٣اعهت باإلادُُحن بّ، ُٞجب ٖلُىا ؤن ال هغسز َاجّ ال٨ٟغة في صماّٚ. ٖلُىا صّٞٗ  مىظ 

ٓ ؤمغ مٗ ْالؿماح لّ بن ؤبضٔ اَخماما هد ٓ جضٍعب شجإ لّ  ْٞسح اإلاجا٫ هد ْبزباٍع ؤن البضاًاث نٗبت.لؤلمام   حن 

ْمٗاًغجّ بإَٟا٫  - ٓبُسّ  ْج ْالطخ٪ ٖلُّ  ت مىّ  ْٖضم السدٍغ ت للُٟل في ال٨الم  ْاإلاِم بُٖاء الخٍغ عي  مً الًْغ

ٓاء.  ْ اهُ ٠٢ٓ متزمذ مً خجل ؤ ٢ْض ًاصي بلى م  ،ً ْم٘ آلازٍغ ً. ٧ل َظا ًخل٠ الٗال٢ت مّٗ   آزٍغ

ت  - ٓع اإلااطًت للجٖز ْن ؤن ٣ًضم في اإلا٣ابل مً ألام ٍٓا ب٣ُمخّ الصدهُت ص الاظخماُٖت بُٖاء الُٟل اهُباٖا ٢

ٓصا ًبر ع اؾخد٣ا٢ّ لِا. ْ ًبظ٫ مجِ  مؿاَمت ؤ

ْن  - ٕٓ ال ٌؿاٖض ْالضم ْالخحرة  ٓا٠٢ زُحرة مُٗىت، ألن ال٣ل٤  ْ في م ًيبػي جٟاصي بِْاع ٢ل٤ ٦بحر ؤمام مغى الُٟل ؤ

ٓهّ بلى الاهخٟ ب بل ًضٞٗ ْ اإلا٨ْغ ٓظضاوي الُٟل اإلاٍغٌ ؤ ْبضٞإ مالثمبإ مً ْيُٗخّ، بل ًجب الاهٟٗا٫ ال  ..٣ٗالهُت 

ْعٍ الجيسخي. ألن في الخالت ال٨ٗؿُت ٦ما اٖتٝر ؤصلغ ًم٨ً  - ْص ٍْت للجيؿحن  البض ؤن ًل٣ً الُٟل مب٨غا، ال٣ُم اإلادؿا

ْالغظل ًدخل اإلاغاجب َْظا ًم٨ً ؤن  ؤن ٌٛتٝر الُٟل مً خًاعجىا اإلاخ٣ِ٣غة ٨ٞغة ؤن اإلاغؤة جمشل صعظت ؾٟلى  الٗلُا. 

٫ الٟخُاث بلى  ّٓ ٍْد ْزُمت ٖلى اإلاجخم٘،  ٓا٢ب  ً بما جدملّ َظٍ الهٟت مً ٖ ٓلت بلى مخ٨بًر ٫ الهبُان بؿِ ّٓ ًد

ْعَم الاظخماعي بما مؿترظالث  دب٘ بخدًحر مى٣ٓم لض ًُ ٫ٓ ظيؿِم  جدملّ َظٍ الهٟت مً مٟاؾض، ألن الاعجُاب خ

 ْالجيسخي. 



ان ،زُاٍ زالض ٓ ٍع ٓطظا(    خٓخ ٓاء. )اإلاجغم ؤهم ْالالؾ ٓاء  ت الاظخماُٖت مُٗاع الؿ  الجٖز

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 88 2019 ؤٍٞغ

 

 خاجمت

ت الاظخم ٓ حٗخبر الجٖز ًٍٓ شدهُت الٟغص، )اإلاغ٦بت ألازٔغ هي الؿعي هد اُٖت بخضٔ اإلاغ٦بخحن ألاؾاؾِخحن في ج٩

ٍٓا، ؤما بن ٧اهذ  ٓ ٌٗخبر شدها ؾ ت الاظخماُٖت للٟغص ٧اُٞت ِٞ ْهي مُٗاع الصخت الىٟؿُت، ٞةن ٧اهذ الجٖز الؿمٓ(. 

ا خّ الاظخماُٖت ٚحر ٧اُٞت ِٞٓ شدو ٚحر ؾٓي، بما شدها مًُغبا ؤْ مىدٞغ الخُاة ؤْ مجغما ؤْ قاطا. ٞ هٖؼ

ٓع. في ؾبُل طل٪  ْال٨ما٫ مً ؤظل الخس٠ُٟ مً مكاٖغ ال٣ه  ٓ ٓ الؿم ٓ مً زال٫ ؾعي الٟغص هد ْجىم الىٟؿُت حؿحر 

ًٍُٓت في الًٟت ٚحر اإلاُٟضة مً الخُاة، مشل ألاظغام. بن اإلاجغم  ت الاظخماُٖت اإلاخضهُت خغ٦ت حٗ ْ الجٖز ًدبجى الٟغص ط

ٓع ظامذ ّ قٗ ْوكُت، ألن اإلاجغم  شدو ٌٗتًر ٓخت  ٤ ظض َم ٓع ًدض ؾُّٗ الُٟغي هدٓ الؿمٓ بٍُغ بال٣ه

٨َْظا ًباقغ  اَُت الجماٖت.  ٓ زاعط هُا١ اإلاؿاَمت في ٞع ت الاظخماعي ٞةهّ ؾُسخاع َضٞا للؿم شدو مى٣ٓم الجٖز

َٓم اهّ ًد٤٣ ٓ في مؿٗاٍ َظا ًخ َْ ْ اإلاًاص للمجخم٘.  ًٍُٓت في اإلاؿل٪ الالاظخماعي ؤ ْعٞٗت، في  خغ٦خّ الخٗ ٓا  ؾم

ٓي الؿلُم، ألهّ ًٟخ٣غ بلى ال٣ُت في  ٓػٍ شجاٖت الِٗل الؿ ٦ُٓاجّ ؤلاظغامُت ج٨ك٠ ًٖ شدو ظبان حٗ خحن ؤن ؾل

 ٢ضعجّ ٖلى الىجاح في الخُاة باإلاؿال٪ الؿلُمت اإلاُٟضة.
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 ظامٗت جبؿت      1955ؤْث  20ظامٗت 

ٓاء ْ اإلاغى ملخظ:  تهضٝ َظٍ اإلاضازلت بلى َغح بق٩الُت الؿ

ْ مً ظِت ازٔغ ،ٞةهىا ها٦ض بان ٖلم الىٟـ اإلاغضخي  ٖىض الُٟل،

 ُاب٤ ٖلم الىٟـ اإلاغضخي للغاقض .للُٟل ال ً

ٓبت جدضًض َظًً  ْضخذ الٗضًض مً الضعاؾاث مضٔ نٗ

 ْ ٓاء  ْعاث الؿ ْص بحن ؾحر ٓمحن جدضًضا ص٣ُ٢ا، ْ ْي٘ خض اإلاِٟ

ٕٓ بلى م٣اعبت الىطج. ٦ما  اإلاغى ٖىض الُٟل. زانت، ٖىض الغظ

ٓاء  ا لضعاؾت هٟؿُت الُٟل، ؾ ٍَٓغ ٓعا ظ ٌٗض الىمٓ ؤًًا جه

ْ مغ  ٍٓت ؤ يُت. ٞالخٓاَغاث التي ٢ض جُب٘ الؿل٥ٓ اإلاغضخي ٧اهذ ؾ

عة هدٓ الايُغاباث  ْ مٗاهاجّ الىٟؿُت  للُٟل ٓع بالًْغ ال جخُ

ْ الغاقض  ٓص ٖال٢ت مكتر٦ت بحن الُٟل  م ْظ الدانت بالغاقض، ٚع

ٓلُت التي ًدخٟٔ بها َظا ألازحر.  ُٞما ًخٗل٤ باآلزاع الُٟ

ٓاء، اإلاغضخي، الُٟل، اإلاٗاولماث مفخاخُت:  هاة الىٟؿُت، الؿ

 الىمٓ

Résumé : l’objectif de cette communication est de 

révéler la problématique de la normalité et du 

pathologique chez l’enfant. Par ailleurs, nous insistons 

sur le fait que la psychopathologie infantile ne 

correspond pas à la psychopathologie de l’adulte. 

Plusieurs études ont montré qu’il est difficile de 

supposer une barrière étanche entre processus 

normaux et pathologiques chez l’enfant, surtout quand 

on se réfère à une approche maturative. Le 

développement est, en effet, la perspective 

fondamentale de l’étude du psychisme normal ou 

pathologique de cet enfant. Par exemple, les 

manifestations pathologiques infantiles et la 

souffrance psychique évoluent rarement vers les 

pathologies de l’adulte, malgré le lien entre enfant et 

adulte qui repose sur les vestiges de l’infantile chez ce 

dernier. 

Mots clés : normalité, pathologique, enfant, 

souffrance psychique, développement.  
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 ملدمت

٢ٓذ  عة ملخت في ال ٓاء ْ اإلاغى في الصخت ال٣ٗلُت، ؤنبذ يْغ ٓم الؿ بن الخمُحز للخض الٟانل بحن مِٟ

ْ طل٪ بؿبب  اصة الخايغ  ٓاظّ ٍػ ْ ٖلى الخسههاث الُبُت التي ج اهاث الجضًضة التي ٞغيذ ٖلى الُب ال٣ٗلي  الَغ

ٓع مهُلح "اإلاٗاهاة الىٟؿُت"  التي ٌكٗغ بها الٟغص صْن انابخّ   la souffrance psychiqueفي الُلباث ْ ؤًًا لِٓ

ْاضح.  بإي مغى هٟسخي 

ٓاء ْ اإلاغى َما ٧لم Conguilhemل٣ض ْضح  ٫ْ البدض مً ؤن مهُلح الؿ خان مخالػمخان ، خُض ٢ام بضعاؾت خا

ٓ الظي بةم٩اهّ  ْ اؾخسلو ؤن " الصدو الؿٓي َ ٓمحن،  ت ٖلى مؿخٔٓ َظًً اإلاِٟ ْ الاؾخمغاٍع زاللِا ًٖ الخجاوـ 

  (Bergeret,1974,p123)الخ٠ُ٨ م٘ مدُُّ"          

ٓاٖض ْ اإلاٗاًحر  Sillamyؤما  ٓاء َٓ ما ًخُاب٤ م٘ ال٣ ٓم وؿبي، مسخل٠ خؿب اإلادُِ ًٔغ ؤن " الؿ ْ َٓ مِٟ

ْ ؤًًا خؿب اإلاغاخل الؼمىُت"        -الاظخماعي   (Sillamy, 1999, p180)الش٣افي 

ٓاء مؿخ٣ال ًٖ  ٟا للؿ ٓا بُٖاء حٍٗغ ْل ٓاء، بط خا م للؿ ٓن في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي ؤ٦ثر خظعا في جمُحَز ل٣ض ٧ان اإلاسخه

ٓظض  ٓا ؤن ؤي شدو ً ٓم البيُت، ْ ٢ض بِى ٓاظِت َظٍ مِٟ ٍٓت مِما ٧اهذ مكا٧لّ ٖم٣ُت، ْ اؾخُإ م في خالت ؾ

ْ للمصخت ال٣ٗلُت. ٫ٓ بلى اإلاؿدكٟى ؤ ْ صْن الٓن ً صْن مٗاهاة صازلُت  ْ م٘ آلازٍغ ْ الخ٠ُ٨ م٘ طاجّ   ألازحر 

ٓ مغضخي، ٞباليؿبت لّ " الخالت اإلاغيُت ما هي بال اهدغاٝ  Claude Bernardؤما  ٓصٍ ألظل ِٞم ما َ ٦مي ْي٘ ٧ل ظِ

ٓاء".  لخالت الؿ

ٕٓ للمدُِ الظي ال  Minkowski  ْGoldsteinْ ًٔغ ٧ل مً  ن ؤن اإلاغى َٓ ٧ل ما زغط ًٖ بَاع الدً ْ آزْغ

ْ الضمج.          ٓا٤ٞ م٘ الخإَُل     (Marcelli et Cohen, 2012, p 27)ًخ

ْاخض ٣ِٞ ْ َٓ الٗهاب  S.Freudْ ْضح  لصدو الؿٓي ؤْ اإلاٍغٌ ٞا « la névrose »ؤن اإلاغى ًدضص في مٗجى 

ْصًب ٌٗخبر مغى( ٦ما بحن ؤًًا ؤهّ مً الهٗب  ْصًب )ٖضم خل ٣ٖضة ألا ْ ٖضم ازخٟاء ل٣ٗضة ألا مغجبِ بازخٟاء ؤ

ٍٓت ْ اإلاغيُت ألن  ٓلّ " ٧لىا   Freudبزباث ٖلمُا الخاالث الؿ ٍٓاء بضلُل ٢ ٓة بحن الٗهابحن ْ ألاؾ ٓص َ ٌٗخبر ْظ

ْ َظا ما ؤ٦ضٍ مسُِ ال ٓن"  ْ الظي ًخًمً زالزت ؤبٗاص: 2008ّ-2005صخت الىٟؿُت الظي ْي٘ في ؾىت ٖهابُ  ، 

 .تهخم بالخٟخذ الصدصخي ْ  الصخت ال٣ٗلُت ؤلاًجاًبت: 

 .ٓباث الخُاجُت ْ الهٗ ْ اإلاغجبِ بالٓيُٗاث   ال٤ًُ الىٟسخي ؤلاؾخجابي: 

 ؤٞٗا٫ ٖالظُت  الايُغاباث ال٣ٗلُت: جغظ٘ بلى الخهيُٟاث الدصدُهُت التي حٗخمض ٖلى مٗاًحر ْ ٖلى

ْ الدُحرة التي حؿبب بٖا٢اث للٟغص. ْ حكمل َظٍ الايُغاباث، ألامغاى اإلاؼمىت   مؿتهضٞت، 
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ْ اإلاغى ٖىض الُٟل، ألن َبُٗت اإلاكا٧ل الىٟؿُت اإلاغيُت جسخل٠  ٓاء  ْ تهضٝ َظٍ اإلاضازلت بلى َغح بق٩الُت الؿ

ْ ؤٖما٫ الباخشح ٓلت بلى ؾً الغقض، ٦ما بُيذ الضعاؾاث  ٫ْ ال٨شحر مً َاالء بُٖاء مً الُٟ ْ ًدا ن في َظا اإلاجا٫، 

ْ اإلاغى زانت ٖىض الُٟل. ٓاء  ْ ؤن ٧اهذ وؿبُت إلاهُلح الؿ  مٟاَُم ختى 

ٕٓ ٖلم الىٟـ اإلاغضخي للُٟل َٓ ج٣ُُم للُب٘ اإلاغضخي اإلايكإ ؤْ َٓ ٖباعة ًٖ جىُٓم للخهٝغ ؤْ لٗضة  ٞمٓي

ْ ختى ًم٨ىىا ْي٘ ج٣ اث التي ٌؿل٨ِا َظا الُٟل،  ٓاء ِٞما ظُضا، زانت جهٞغ ٓعي ًٟترى ِٞم بَاع الؿ ُُم مٓي

خباع ْظِاث الىٓغ الٗغيُت التي بةم٩اجها  ال٨ك٠ ًٖ  اإلاخٗل٤ بمؿاع همٓ الُٟل. ٦ما ًجب ؤن هإزظ بٗحن الٖا

ٓم بخدضًض  ْظِت الىٓغ البىاثُت ٞهي ج٣ ْ خؿب  ُٟخّ الضًىامُت.  ال بلى ْْ ْػهّ ْن الايُغاباث الُٟلُت بضء بخ٣ُُم 

٢ٓ ا ؤصخابها ؤن لِا ؤًٞلُت في ج٣ُُم م ْالتي اٖخبَر ْ اإلادُُُت  ْظِت الىٓغ الجُيُت  ّٗ ٖلى مؿخٔٓ البيُت، ّؤما مً 

ْ اإلادُُي. ٓع الجُجي  ٓع ألاؾاسخي في بَاع الخُ ْ اإلاد  الايُغاباث  م٘ الخإ٦ُض ؤن البيُت  هي اإلاهضع ؤ

ْ جُاٍعً ٟا٫ ٧ان مهضٍع مىبٗحن ؤ ٓع َب ال٣ٗل ألَا  مسخهمحن: لِظا ٞةن جُ

ٞاأل٫ْ مهضٍع جُاع التربُت ْ الشاوي مهضٍع ٖلم الىٟـ اإلاغضخي للغاقض ْ ٢ض جم بىاءٍ ) الُب ال٣ٗلي لؤلَٟا٫( 

بي  (Gueniche, 2011, p16). اهُال٢ا مً الخُب٤ُ الا٧لُي٩ُي الخجٍغ

ْ ٖلم الىٟـ اإلاغضخي الدام بّ ٓ الُٟل  ٓص زال٫ هم ٓظ ٓ م ال١ ما َ ضاص  ٞاإلاك٩ل ال ًدمل ٖلى ؤلَا ٓ زام باإٖل ِٞ

ْ اإلاؿاَمت اإلادُُُت اإلا٨دؿبت.  الجُجي الُٟغي ؤ

ْ الغاقض جضٞ٘ بالضاعؾحن بلى  ْ ختى الاؾتراجُجُاث لِظٍ اإلاكا٧ل بحن الُٟل  ْ ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ؤن اإلاكا٧ل الىٟؿُت 

ْ الايُغاباث.  الخمُحز بحن َظٍ اإلاك٨الث ؤ

ْ اإلاغضخي ٖىض ال ٓاء  ت بلى ؤي مضٔ جهبذ اإلاٗاًحر التي َظا ما صٞٗىا بلى صعاؾت الؿ ْلحن مٗٞغ ُٟل في خالت اإلاٗاهاة. مدا

ْ َل ًم٨ً جدضًض مٗاًحر  ٤ ٖلم الىٟـ اإلاغضخي ٖىض الغاقض ٚحر مالثمت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بالُٟل؟  ْيٗذ ًٖ ٍَغ

ْاضخا؟ ْ اإلاغى ٖىض الُٟل جدضًضا  ٓاء   الؿ

 اإلاعاهاة الىفظُت للؿفل .1

ٓن في مجا٫ ٖ ً، ل٣ض اَخم الباخش ْ الُب ال٣ٗلي باإلاٗاهاة الىٟؿُت للُٟل في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ لم الىٟـ اإلاغضخي 

ٓع ؤْ بٖا٢ت مُٗىت، ٧الظًً  ٓن مً ال٣ه ٟا٫ الظًً ٌٗاه ٓظُا ألَا خُض ٧ان اَخمامِم مىهب زانت ٖلى بُضاٚ

ْ ؤنبذ ْ َظا ما صٞ٘ اإلاسخهحن بلى اوكاء مغا٦ؼ مسخهت  ْ الخسل٠ الظَجي  ٓن مً الهمم،  ال٨ك٠ ًٖ الخسل٠  ٌٗاه

بُاء  خحن َما : ٞئت ألٚا ٍَٓغ ٍٓلت مً الؼمً جدذ ٞئخحن ظ ْ إلاضة َ ْ ؤصع٦ذ مٗاهاة الُٟل  الظَجي مِمت ؤؾاؾُت آهظا٥ 

 ْ ٞئت الُبُٗحن.
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 مفهىم الىمى عىد الؿفل .2

ْ ألا ٓ ؾلؿلت مً الخٛحراث تهضٝ بلى ج٠ُ٨ الٟغص م٘ الخاظاث الضازلُت في مدُِ زاعجي )ألاقُاء  ، )شدامبن الىم

ْ آمالّ ْ ٖاصاجّ، آالمّ  ْ  بخ٣الُضٍ  ْ جخُلب جبهغ  ْ الداعط  غاى الداعظُت ما هي بال عص ٞٗل إلاخُلباث الضازل  ْ ألٖا

٢ٓاًت الُٟل مً ؤلاخباَاث الكضًضة التي ج١ٟٓ بم٩اهُاجّ الخ٨ُُٟت  ٝ اإلام٨ىت ل ْ مؿاٖضة في تهُئت ؤخؿً الْٓغ ِٞم 

ٍٓجي الظي ط٦ٍغ  ٓم الخ٩ ْ بة٣ًاّٖ Piagetباإلاِٟ . ًجب ؤن ٠ُ٨ً اإلادُِ جضزالجّ خؿب ؤلام٩اهُاث الدانت ب٩ل َٟل 

ٓ الخٛحراث اإلاسخلٟت التي جُغؤ ٖلى الٟغص : ٓ في مٗىاٍ الٗام َ ْ الىم ْ جدملّ.  ٓمّ  ْ مِٟ  الدام 

ٓع ًٖٓي، ًٖمي، ٦ُماْي. -  جُ

ٓع ٨ٞغي. -  جُ

ٓع هٟسخي، اظخماعي، ز٣افي.  ) -  (43 ص، 2005، مُمىوي معخطمجُ

جي ٞالىم ٓ ٖملُت جماًؼ جضٍع ْ بهظا وؿخُُ٘ اٖخباع الىم ْ جىُٓم  ٓماث بلى ؤزٔغ ٣ِٞ بل بٖاصة  ٓ ال ٌٗجي ؤن جًاٝ مٗل

ْ ؤلام٩اهُاث. ْ اإلاِاعاث  ْ بٖاصة جىُٓم للمٗاٝع  ٓماث   ْ بياٞت مٗل

 عىامل الىمى .3

ٓن ٧ل في مجا٫ جسههّ بهظٍ ألازحرة الت ْعا ؤؾاؾُا بط اَخم الباخش ٓامل الىمٓ ص ٓع الُٟل جلٗب ٖ ي جازغ ٖلى جُ

ٓامل ٖضة ؤَمِا: ْهطجّ  ٓ الُٟل ٌٗخمض ٖلى ٖ  في مجاالث ٖضة، خُض اظم٘ مٗٓم الضاعؾحن ؤن هم

ٓعاسي ٞةهىا ه٣هض الُغاػ الٗغقي  ٓظُت، ٖىضما هخ٩لم ًٖ الٗامل ال ٓل ْالبُ ٓعازُت  ٓامل ال ٓعاسي  génotypeالٗ ْالُب٘ ال

Phénotype ْالش٣ا ٣ُت  ٓلُت ٧ْل الخإزحراث الٟحًز ٓ مهُلح ؤ٦ثر قم ُٞت للمدُِ. ؤما بطا ج٩لمىا ًٖ الٗامل الُٟغي ِٞ

ٓعاسي بياٞت بلى ما خضر في الخُاة الجىُيُت.  الصجّ، ٞالُٟغي ٌكمل ال ٓظض ٖىض الُٟل ؤزىاء  ْه٣هض َىا ٧ل ما ً

ُُٟت، ٞىطج الج ٓع الظي ٌؿمذ لؤلظِؼة ؤن جهبذ ْْ ٓجي ٞالىطج َٓ الخُ ٓل ِاػ الٗهبي ؤما مً ظاهب الىطج البُ

ٓع  ٦ِٓغباجي ُٞما ًخٗل٤ بخُ ْبُ ٦ُٓماْي  َْىا٥ ؤًًا هطج بُ ٓع ظؿم الدلُت الٗهبُت،  ْجُ ًٍٓ ماصة اإلاُلحن  َٓ ج٩

  (  (Despinoy, 2002, p9الدسجل ال٨ِغباجي صازل الضماٙ.    

ْعا َاما في ٖملُت الى ٓعازُت ٞخخمشل في الخٛظًت التي جلٗب ص ٓظُت ٚحر ال ٓل ٓامل البُ ٓاص ؤما الٗ مٓ ْ الى٣و في اإلا

 ْ ٍٓت  ْ َظا لّ آزاع ًٖ ْ ايُغاب الىطج  ٓاػن  اث...ًاصي بلى ازخال٫ الخ ْ الؿ٨ٍغ ألاؾاؾُت لِظٍ ألازحرة ٧البرْجِىاث 

.ّٞ ْ ْْغ ٢ٓذ ًغجبِ َظا الٗامل باإلادُِ  ْ في هٟـ ال  هٟؿُت َامت. 

ٍٓغ بم٩اهُاث الٟغص، ٞاإلاغا٦ ٓظُحن ٖل ؤَمُت ؤلازاعة لخُ ٓل ٓعازت ْ جإزحر ْ ًغ٦ؼ البُ ٓع جدذ جإزحر ال ؼ الضماُٚت جخُ

ًٍٓ ألاوؿا١  ٓظُا طل٪ ٖلى ؤؾاؽ ج٩ ٓل ٍْٞؼ ٓع ٓن ٖال٢اث ظضًضة. ًٟؿغ ٖلماء الى ْ جيكُِ الدالًا ألظل ج٩ اإلادُِ 

ٓع قب٨ت الٗال٢اث بحن الدالًا  ْ زانت جُ ٓع الضماٙ  ٝ اإلادُِ مما ًازغ ٖلى جُ ْ ْْغ ٓعازت  الٗهبُت جدذ جإزحر ال

ْ الش٣اُٞت.الٗهبُت.  ٓامل الاظخماُٖت  ْ ؤًًا الٗ ٣ُت  ٓامل الٟحًز ْ الٗ ٓامل البُئُت  ٓن ؤَمُت الٗ  ٦ما بحن الباخش
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ْ بحن ال٨شحر منهم مضٔ جإزغ الُٟل بما ًجغي  ٦ما ال هيسخى الٗامل الىٟسخي الظي ؤُٖى لّ ٖلماء الىٟـ ؤَمُت ٢هٔٓ  

ْ صازل اإلادُِ الظي ٌِٗل ُّٞ ألهّ ٧اثً حي ْ وكِ ًازغ ْ ًخ ٓعاسي  إزغ، ٞىمٓ الُٟل لِـ خهُلت الٗامل ال

ٓلّ  ًّ، ؤْ ٢ب ٦ُٓاجّ، بٞغ ٓجي ْ جٟاٖلّ م٘ الٗامل البُئي ٞدؿب، بل جإزحر الُٟل مً ظِخّ ٖلى اإلادُِ بؿل ٓل البُ

َْكحر  ّٖٓ ؤْ جمغصٍ.  الصجّ لّ  Brazeltonبسً " خؿاؾُت ْ ص٢ت مضٔ جإزحر الُٟل ٖلى مدُُّ .٧ل َٟل مىظ 

ْ جازغ في ألام زانت بل جضِٞٗا ب٣ًاٖاث زانت ب ْ َظٍ الؿماث جازغ في اإلادُِ  ّ: الىمٓ، ألا٧ل، الًٛب، الُِجان....

بلى البدض ًٖ ؤًٞل الُغ١ للخ٠ُ٨ م٘ َٟلِا، ألن ٖضم ج٨ُِٟا م٘ زهاثهّ ٢ض ًاصي بلى ايُغابّ مب٨غا. َظا ما 

ْ اإلاغى ٖىض الُٟل. ٓاء  ٓم الؿ ٓبت جدضًض مِٟ  ظٗل نٗ

 للؿفل الىفس ي الاكخطاد غمً Le symptôme العسع مياهت .4

ٓن الايُغاب ٖىض الُٟل في   ٩ً ْ ٢ٓ٘ ٢ُمت الالجىُٓم الٗغضخي  ٓبت في جم ٓ خُض ج٨مً الهٗ بن الُٟل ٧اثً حي ًىم

٠٢ٓ مب٨غ  ٓن ج ْ صًىامُت لخُاة الُٟل  inhibition précoceؤق٩ا٫ مسخلٟت خؿب ٧ل ٞغص، جاعة ٩ً ٓ وكاٍ  ل٩ل ما َ

ٓصٍ بلى اه ٓمُت ٣ً ْ ٖضم ال٣ضعة ٖلى اإلا٨دؿباث )في خالت الظَان(الُ  ٣ُإ الٗال٢اث 

ْ بِء في الا٦دؿاباث ل٨ً صْن اه٣ُإ ٖالث٣ي ) في خاالث  ٠٢ٓ ًيخج ٖىّ ٖضم ال٣ضعة ؤ ٓن في ق٩ل ج ْ جاعة ؤزٔغ ٩ً

 الٗهاب(.

ٓباث ْ الهغ  ْلى التي ٧اهذ ٖلى مضاع مؿاع الىمٓ ٖىض الُٟل ٢ض ؤْضخذ بإن الى اٖاث التي ِْغث بن الضعاؾاث ألا

ٓص بلى  ا ال٨ٟاءاث الجضًض ْ البٌٗ آلازغ ٖلى ال٨ٗـ ج٣ ْعة الىمٓ، البٌٗ منها مهضَع ٣ت خخمُت يمً ؾحر بٍُغ

 (Jeffrey et al, 2009, p67) الِكاقت. 

ٓ ٖلُّ في خالت ألامغاى ٖىض الغاقض، ال ًدخٓي ٖلى  ٣ت مسخلٟت ٖما َ ْ هسلو بلى ؤهّ ًجب ؤن ه٣ضم الٗغى بٍُغ

ُٟت التي ٌكٛلِا زلل مؿاع الىمٓ ٢بل بم٩اهُت الخد٨م في هٟـ ال ٣ُمت ل٨ً ًجب ؤن ًدمل صاثما مجمل الْٓ

ٓح للم٣اعباث الٗغيُت اإلادًت(  اخخمالُت ال٣ُمت اإلاغيُت ) ؤًً ٖضم الٓي

ْ اإلاغضخي َما  اث في بَاع الؿل٥ٓ الؿٓي  ٓبت جهي٠ُ بٌٗ الخهٞغ  A.Freud   ْM.Kleinبن ؤ٫ْ ما بحن نٗ

ٍضي، ل٨ً ٧ل منهما جا٦ض ٖلى مُُٗاث مسخلٟت:بن ٧لخاَ ٓعْر الْٟغ ُْٞخان للم  ما 

ٓع ًسخلِ م٘ الخجاعب  M.Klein باليؿبت لـ ـ ٢ْض ؤ٦ضث ؤن الالقٗ جخدضر ًٖ الخُاة الىٟؿُت للُٟل مىظ البضاًت 

ْالتي لم ٨ًكِٟا ٓلُت في ٧ل بضاًت خُاة، خُض جٟخذ اًًا مؿاع لِٟم الىماطط الىٟؿُت اإلاغيُت   Freud الُٟ

 (Ajuriaguerra, 1974, p234) لدانت بالظَان زانت. اْ 

ْلُت ،ؤًً ًىٟخذ   A.Freudؤما   ظّ مً اإلاغخلت الجرظؿُت ألا جٔغ ؤن الخُاة الىٟؿُت للُٟل ال ٌٗبر ٖنها بال ٖىض زْغ

، ت لِا ؤَمُت ٦بٔر ُٖٓت. ٞاألم في َظٍ الخالت الغمٍؼ جُا ٖلى الٗال٢اث اإلا٣ٗضة ْ اإلآي ْع ناص  الُٟل جضٍع ألن لِا ص
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ْع  pare-excitationؤلازاعة  ْ في َظا اإلاٗجى، ًم٨ً ؤن هِٟم ؤَمُت الض ٓم بّ ؤها الُٟل ٚحر الىاضج.  الظي ًم٨ً ؤن ٣ً

ٓمي   . le rôle maternelألام

ٓاث٤ ال ْ الٗ ٓظضاوي،  ْ الخجاطب ال تي بن الُٟل الؿٓي لِـ بُٗضا صاثما ًٖ اإلاكا٧ل الىٟؿُت، بطا ٧ان ال٣ل٤ لضًّ، 

ٓباث التي ٌٗاوي منها جى٨ٗـ ؾلبا ٖلُّ ْ ٖلى  ْص مُٗىت ْ بطا ٧اهذ الهٗ ٓا٢٘ ج١ٟٓ خض ج٠٣ ؤمام ج٨ُّٟ م٘ ال

٫ٓ في َظٍ الخالت ؤهّ َٟل ٖهابي  ْ قضًض، ًم٨ىىا ال٣ ْ ما ًمحز   enfant névroséمدُُّ بك٩ل ٦بحر  صْن ه٣اف. 

٦ّٓ ٚحر اإلاىاؾب اججاٍ الُٟل الؿٓي ًٖ الُٟل الٗهابي هي جل٪ الاؾخجابت التي ًٓ ا  الٗهابي مً زال٫ ؾل َِغ

ٓاظِّ. ٓباث التي ج  الهٗ

٫ٓ بلى جٓاَغاث هٟؿُت  ْ ٢ض جخد ٓن ٖابغة ؤ ْ مم٨ً ؤن ج٩ ٖٓت لضٔ الُٟل  بن ؤق٩ا٫ الخٗبحر ًٖ ال٣ل٤ هي ظض مخى

ْ ال٣ل٤ ٓبت بىاء الٗال٢ت بحن الٗغى  ْ مم٨ً ؤن جدبحن نٗ ْ ال٨ٗـ.   ال٩امً مشل:  مغيُت ٖلى ألا٢ل ٚحر ْاَغة ؤ

ٓم. - ْ ٣َٓؽ الى ٓاجغ في ال٣ُٓت ؤ ٓم اإلاًُغب م٘ ج ٓم، الى ب اللُلي، ايُغاباث الى  الٖغ

-  ْ ٦ُٓت ؤزىاء ألا٧ل  ٓع ايُغاباث ؾل ِْ ْ ٓباث الخٛظًت، ج٣لب في الكُِت، ٣ٞضان الكُِت، جباَا في الخٛظًت ؤ نٗ

 ٖلى اإلااثضة.

ت ْ الظي ًمحٍز ا - ٍٓت الؼاثضة ؤْ اإلاَٟغ يُغاب في اإلاؼاط، ْ ٌٗض ٦ماقغ لٗضم الُاٖت ؤْ ْؾُلت اليكاٍ ْ الخُ

ٌٍٓ الؼاثض لل٣ل٤ الظي ًم٨ً ؤن ًخجىبّ.  للخٗ

بن الُٟل الظي ًسٟي حٗهبّ هدُجت الاخباَاث التي ًخل٣اَا مً مدُُّ جدذ ما ٌؿمى مخُلباث التربُت التي  -

ٓ م َٓغي َ ْ الِضٝ الج ْ ُٞىا  ٓع بالظهب، جٟغى الخ٠ُ٨ الٗام، خُض  ًهبذ الُٟل هاضجا  ْ الكٗ ْمت ال٣ل٤  ٣ا

ٓلّ بلى الخبُٗت  خُض ٌؿعى بالبدض في اإلادُِ الظي ٌِٗل ُّٞ ًٖ الخماًت ْ اإلاؿاٖضة ْ اإلاؿاهضة لضعظت ْن

بت في  ْ ال اإلاؿغح، ْ بطا لم ٨ًً لضًّ الٚغ ٕٓ(. ٞمشال بطا ٧ان َٟال ال ًدب الغؾم ْ ال الخمشُل  ٓالضًً ؤْ للمٓي )لل

 ْ ٓن مشبِ  اإلاكاع٦ت صازل ال٣ؿم  يهُت. ٞالُٟل َىا ٢ض ٩ً ايُت ْ التٞر بت في اليكاَاث الٍغ اججاٍ  Inhibéال الٚغ

٫ٓ في َاجّ الخالت ؤن الُٟل ٌٗاوي مً  ٫ٓ في زُالّ. ًم٨ً ال٣ اللٗب، ٦ما ًِٓغ ٖضم ال٣ضعة ٖلى اؾخدًاع ما ًج

ْ ٌٗاوي ؤًًا مً ٦بذ مٗخبر  لخُاجّ ال Une profonde inhibitionجشبُِ ٖم٤ُ  م ؤهّ بةم٩اهّ ؤن ًخ٠ُ٨ ،  دُالُت ٚع

ْ جٔغ  ىاث الىٟؿُت   A.Freud ْ ال ًِٓغ ؤي ايُغاب بُٗىّ . ْ الخ٨ٍؼ ٓاء  عي الخمُحز  بحن مخٛحراث الؿ ؤهّ مً الًْغ

 Ligne deاإلاغيُت الاهخ٣الُت ْ الى٩ٓم بلى ه٣اٍ جشبُخاث ؾاب٣ت. خُض ؤ٦ضث ٖلى مهُلح "مؿاع الىمٓ 

développementض ؤ ْ هي جٍغ  ن جترظم ألاخضار الداعظُت اإلاٗاقت مً َٝغ الُٟل ٦دضر صازلي.، 

اث٠ ألاها. ٦ما ْضخذ  ْْ ْ ٓ اللُبُضًت  ٓ حكمل مغاخل الىم ٫ٓ التي  A.Freudبن مؿاعاث الىم ْ الخل ٍٓت  ٍٓىاث الدؿ ج٩

الٓيُٗت اؾخُإ الُٟل اًجاصَا، ٦ما بُيذ ؤًًا همِ اإلا٩ُاهحزم الضٞاعي الظي ٌؿخسضمّ الُٟل بهضٝ الخ٠ُ٨ م٘ 

 ْ ت. ٞمشال مؿاع الىمٓ الظي لّ نلت باإلاغخلت الٟمُت ْ الظي ًبضؤ مً اإلاو  ٍؼ التي جدض مً جد٤ُ٣ خاظُاجّ الٍٛغ

٣ت ْ ال٨ُُٟت التي ًخٛظٔ بها الغاقض ْ هي اٖخباعاث ٣ٖالهُت جٓي٘ يمً  ال بلى الٍُغ الُٟام ٖىض الغيُ٘ ْن
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ّٓٚ بل ْ بل ْ باليؿبت ل٩ل َٟل  ٓامل الٗاَُٟت.  ٓن هدُجت الٗ ى مؿخٔٓ مٗحن ألخض اإلاؿاعاث الدانت بالىمٓ، ٣ٞض ٩ً

ْ الخٟاٖل الدام بىٓام ألاها ٓ الجزْاث  ْ ؤًًا اؾخجاباتهم إلاازغاث اإلادُِ.-الخٟاٖل بحن هم لى،   ألاها ألٖا

ٓاػن في ؤي مؿاع مً َظٍ اإلاؿاعاث الدانت بالىمٓ ٞال ًم٨ً اٖخباٍع مغى بظاجّ، ٞٗضم  ْ ٖىضما ًدهل ٖضم الخ

ٓظض بحن ألاٞغاص. ٦ما جخٗل٤ َظٍ اإلاؿاعاث  الاوسجام اإلاٗخض٫ ما َٓ بال جدًحر َبُعي لالزخالٞاث ال٨بحرة التي ج

 ٓ ٫ٓ الظاث هد ع مً الخمغ٦ؼ خ ْ اإلاْغ ٓعة الجؿض  ْ ا٦دؿاب ن لُت  ْ مٗجى اإلاؿْا ْ ا٦دؿاب الىٓاٞت   بالخٛظًت ؤًًا، 

ْ ؤياٞذ  ْ ؤهّ مً ا A.Freudالٗال٢اث بحن ؤلاوؿاهُت.  ت ال٨ُُٟت التي ًِٓغ بها الُٟل مٗاهاجّ الىٟؿُت  عي مٗٞغ لًْغ

ٟا٫ في ؾً  ، ٞاأَل ْالضًّ لؤلٖغاى التي جِٓغ ٖلى الُٟل مً ظِت ؤزٔغ ُّْٖ بدالخّ اإلاغيُت مً ظِت ْ اؾخجابت 

ٓن ٦شحرا ظغاء مٗاهاة ؤ ٓالضًً( الظًً ٌٗاه غاى التي جِٓغ ٖليهم ٨ٖـ الغاقضًً )ال بىائهم، مب٨غ ٚحر مبالحن باأٖل

ب اللُلي ٖىض الُٟل ٌؿبب الخهغ  ال١. ٦ما ؤن  L’anxiétéٞالٖغ م ؤن الُٟل ال ًيكٛل بهظا ٖلى ؤلَا ٓالضًً ٚع لل

٠٢ٓ مٗحن.  ب مً م ْ الهغار لضًّ جشحر اَتزاػ الٗاثلت، ل٨ً َظا ألامغ ٌٗض خُلت باليؿبت للُٟل للِْغ ٓباث الًٛب  ه

٫ٓ ؤهىا ال وؿخُُ٘ بل ٓع ٖام ًم٨ً ال٣ ٓع ٖىض الُٟل ٞمً مىٓ ٓص ما ٌؿمى بال٣ه ْظ ، ٦ما ال ًم٨ً Déficienceٛاء 

ٓع بمشابت ٖهاب.  اٖخباع ؤي ٢ه

ٓاء ٧ان للجيـ ؤْ البٗض الش٣افي، خُض  خباع ؾ ج٨مً ؤَمُت ٖلم الىٟـ اإلاغضخي في الازخالٝ الظي ًإزظٍ بٗحن الٖا

ْلذ اإلا٣اعبت الىٟؿُت اإلاغيُت َظٍ الى٣ُت اإلاِمت ْ هي: ٠ُ٦ جازغ ز٣ ٓالضًً ٖلى ج٠ُ٨ الُٟل؟ ْ ٠ُ٦ جىا اٞت ال

ٓع الظي ٌٗاوي مىّ الُٟل؟ ٞٗلم الىٟـ اإلاغضخي لّ ْيُٗاث ًيخج ٖنها  اًت لل٣ه حؿخجُب مسخل٠ ؤهٓمت الٖغ

٫ بزغ حٗضًل َظٍ الٓيُٗاث مباقغة.  ؤمغاى اؾخجابُت جْؼ

 الدزاطت الىفظُت اإلاسغُت لظلىهُاث الؿفل .5

ْلذ  ت التي جىا ٫ٓ الىٍٓغ ْ جدلُلِا جدلُال بن مً بحن الخ٣ ٦ُٓاجّ  بالخدلُل ٖلم الىٟـ اإلاغضخي للُٟل بهضٝ ِٞم ؾل

ْ ؤ٫ْ ٖىانغ الخدلُل لِظٍ الٓؾُلت هي  ْ ؤ٦ثر ج٨ُٟا في َظا اإلاجا٫،  مٗم٣ا، هي الٓؾُلت الىٟؿُت الخدلُلُت التي جبض

 ْالضًً".-ٖؿغ الاقخٛا٫ للٗال٢اث "َٟل

 ً"والدب-عظس الاشخغاٌ للعالكاث اإلابىسة "ؾفل  1.5

بن الُٟل الهٛحر اٖخبر ٦إهبٓب ًَمي ؾلبي ؤمام ٧ل مشحر، ٞالضعاؾاث الىٟؿُت الدانت بالىمٓ ْ اإلاكتر٦ت م٘ 

ٓ ؤًًا في جٟاٖل مؿخمغ م٘  ْ ختى الجىحن الظي َ ْ الغيُ٘  ٓا في مجا٫ الُٟل  ؤٖما٫ اإلادللحن الىٟؿُحن الظًً بدش

ْ بصعا٧اث خؿُت جُ ْ ًخمحز ب٨ٟاءاث مب٨غة زانت  ْ مدُُّ،  ب٘ الخُاة الىٟؿُت لِاالء. ؤما الُٟل الهٛحر لّ ٢ابلُت 

ٓم بها مما ًيخج ًٖ طل٪  ْ اإلاماعؾاث التي ٣ً ْ ًِٓغ طل٪ مً زال٫ اليكاَاث  اؾخٗضاص للخٟخذ ٖلى الٗالم الداعجي، 

ْ بحن مدُُّ.  الخٟاٖالث بِىّ 
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 العالكاث اإلابىسة 2.5 

ٓاماث التي  ش ْ َ ٓن لّ جاٍع ْلي خُض ٧ان لِا جإزحرا ٦بحرا ٖلُّ، ٣ٞض ؤَل٤ ٢بل مُالص الُٟل ٩ً بىِذ مً َٝغ ٧ل 

ٓامي  ْ Bébé fantasmatiqueٖلُّ ٖلماء ٖلم الىٟـ "الغيُ٘ الِ ْالضًّ ٢بل بصعا٦ّ  ٓع  " ْ الظي ٧ان بظًَ ْ جه

 (.Lebovici, 1983مُالصٍ )

ْلى مً الخُاة جِٓغ ٦لخٓت اؾخجابُت لخ ٓامُت َظا مً ظِت، ؤما مً باليؿبت لؤلم ٞةن الخمل في ألاقِغ ألا ُاتها الِ

ْالظي ٌٗخبٍر  ْلي  ٓمي ؤ ْ مً ظِت زالشت جِٓغ ٧اوكٛا٫ ؤم ٓلُت،   Winnicottظِت زاهُت جِٓغ ٧اهبٗازاث لهغاٖاتها الُٟ

جُا. ْ ٢ض ؤَل٤ ٖلُّ َظا الباخض اؾم "ألام  الصة ْ ًسخٟي جضٍع ٦مغى ٖاصي، خُض ٌؿخمغ ٖضة ؤؾابُ٘ بٗض ال

 ".٦Une mère suffisamment bonneٟاًت  الُُبت

 عىامل عظس الاشخغاٌ 3.5    

ْظِت هٓغ ٖلم ألاؾباب بٌٗ -بن الازخالالث الدانت بخٟاٖل ؤم اًا، ٞمً  َٟل بةم٩اجها ؤن جِٓغ مً زال٫ ٖضة ْػ

 ْ ْلُاء ؤ ٓن مغجبُت باأل ْاؾ٘ للخباصالث الٗاَُٟت ْ َظٍ ألازحرة مم٨ً ؤن ج٩ ٓامل الدُغ بةم٩اجها اجالٝ ْ بك٩ل  ٖ 

ٟا٫، ٞمً ظاهب ألام ٢ض جخٗغى بلى ا٦خئاب زاهٓي  الصة ؤْ بلى ا٦خئاب  Une dépression secondaireألَا ٖىض ال

ٓص َٟل الظي ًشحر ؤلاق٩الُت الا٦خئابُت ؤْ ًغجبِ ؤًًا بٗمل خضاص،  ٓظ الصة، ْ َظا مغجبِ ب خ٣ُ٣ي ٢بل ؤْ بٗض ال

ْلى مً خُاة الُٟل  ٌٗخبر َظا ٦ٗامل زُغ ٦بحر ًم٨ً ؤن ًدضر ازخالالث اظِاى، اهٟهاالث...ٟٞي ألاقِغ ألا

ْ ؤمّ.   جٟاٖلُت مغيُت بحن الُٟل 

 جطيُف الاغؿساباث الؿفىلُت .6

ٓاث في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي جهي٠ُ زام لاليُغاباث اإلاخٗل٣ت بالُٟل ًخًمً زمؿت  اؾخسضم زال٫ ٖضة ؾى

ْع:  مدا

ٌ  اإلادىز  ْلي )مشا٫ الاظِاص، ايُغاب ألاو ْ ايُغاب الخٗل٤(.: ٌٗخبر ٦دصدُو ؤ ٓظضان، ؤ  ال

٫ٓ )جدلُل الخٟاٖالث(.الثاوي اإلادىز  ٓع خ ْ ًخمد  : ٌكمل جهي٠ُ الٗال٢ت 

ْ َىا ًم٨ً بخهاء الثالث اإلادىز  ْ ال٣ٗلُت،  ْ الىماثُت  ْ الٗهبُت  ٝ الصخت الجؿمُت  ْ ْْغ : ًخًمً ايُغاباث 

ا٢اث(. ْ اإلاغجبُت باإٖل ٓٙ ؤ  اإلاكا٧ل اإلاغجبُت )بما ٢بل البل

ٓالضًً، ال٣ٟغ، السابع ز اإلادى  ٓامل الاظِاص الىٟسخي الاظخماعي ْ الدانت )الاؾدكٟاء، ٣ٞضان ؤخض ال : ْ ٌكمل ٖ

ٓ الاهٟٗالي(.      ْ ًسو َظا الىم ٓاعر الُبُُٗت    (  (Bioy et Fouques, 2012, p23ال٩

ٓع االخامع اإلادىز  ٍٓاث الخه ُٖٓت اللٗب، مؿخ لتي ْنل بليها الُٟل : ًخًمً اإلاؿخٔٓ الٗاملي ْ ًسو )ج٣ُُم ه

 خؿب الؿً(.
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 عىامل الخؿس و عىامل الحماًت .7

ٓلت ٦ثرث في اإلادُِ اإلانهي لٗلم الىٟـ   بّن الخٟؿحر إلاهاصع الايُغاباث الىٟؿُت اإلاغيُت في مغخلت الُٟ

ٓعٍ. ٟٞي مجا٫ ايُغاباث  ؤلا٧لُي٩ُي ْ الُب ال٣ٗلي ْ التربُت، ْ ؤًًا في ألاْؾاٍ الٗامت ٩ٞل ًٟؿغ خؿب جه

ٓم ٖلى ألاؾاجظة ْ ي٠ٗ  ٓن الل ٓالضًً ْ البٌٗ آلازغ ًًٗ الؿل٥ٓ مشال البٌٗ ًا٦ض ؤن الؿبب َٓ اؾخ٣الت ال

 ْ ْاهُحن  ٟا٫ الٗض ٓا بإن ألَا ن بِى ٓاخض، ْ آزْغ صاُٞٗتهم للٗمل بؿبب الٗضص الِاثل للخالمُظ صازل ال٣ؿم ال

ٓبا ٓا مً نٗ ْلُائهم ؤهٟؿِم ٖاه ْ َم هخاط الٗىُٟحن َم مً ؤنل ٖى٠ُ ألن ؤ ْ اظخماُٖت،  ث ٖضًضة هٟؿُت ٧اهذ ؤ

 إلاجخم٘ ٖى٠ُ.

ْ الش٣اُٞت،  ٓامل الصدهُت، الٗاثلُت، الاظخماُٖت  ٓامل الدُغ مً زال٫ الٗ ٓ هٟسخي اظخماعي خضص ٖ ٓطط البُ ؤما الىم

ٓع ٧ل ٓ الدانت بخُ ْ جمشل مسخل٠ ؤَغ الىم ٓع الايُغاباث الىٟؿُت اإلاغيُت  ض مً اخخما٫ ِْ ٓامل جٍؼ ٞغص.  ْ هي ٖ

ٓطط ْ الظي ؤقاع بلُّ الضلُل ؤلاخهاجي ْ الدصدُصخي لاليُغاباث  غ هي الٗىانغ البىاثُت لِظا الىم بن َظٍ ألَا

 . DSMال٣ٗلُت 

ٓطط الهاصع في ظؼثّ ألا٦بر ًٖ ؤٖما٫  ٓ ؤلاوؿاوي" خُض  Bronfenbrennerْ َظا الىم ٫ٓ "بِئت الىم ٓعث خ التي جمد

ٓطط ؤن ٧ل َٟل َٓ في  ، Microsystèmeمغ٦ؼ صاثغة الخإزحراث ْ التي ؤُٖى لِا اؾم الىٓام اإلاهٛغ ًا٦ض َظا الىم

 .Exosystème، الىٓام الداعجي Macrosystème، الىٓام اإلا٨بر Mésosystèmeالىٓام الضازلي 

ٓ ؤلاوؿاوي، ٖٓت التي جازغ ٖلى الىم ٓطط ٧ٓؾُلت لخ٨ٟحر ٞٗا٫ مً ظِت ألهّ ًضمج اإلاهاصع اإلاخى ْ مً  ٦ما ٌٗخبر َظا الىم

ٓظُت،  ٓل ٓظّ البدض في ٖلم الىٟـ اإلاغضخي الىماجي، اإلا٣اعباث البُ ٓعاث التي ج ظِت ؤزٔغ ألهّ ٨ٌٗـ مسخل٠ الخه

ْ التي حٗخبر ٦إؾباب لاليُغاباث. ْ الش٣اُٞت   الىٟؿُت، الٗاثلُت، الاظخماُٖت 

ٓطط البُٓ ْاثغ الخإزحر للىم  هٟسخي الاظخماعي ُٞما ًلي: ْ جخمشل ص

 ْلى مً : اإلاطغس الىظام ٓاث ألا ٓمُت زال٫ الؿى ٓايُ٘ التي ًخل٣اَا الُٟل في خُاجّ الُ ْ اإلا ًخًمً ألاشدام 

جُا لِكمل اإلاضعؾت، الؼمالء  ْ حٗخبر الٗاثلت الىٓام اإلاهٛغ ألاؾاسخي للُٟل، ل٨ً ًخٓؾ٘ َظا الىٓام جضٍع  ، ٖمٍغ

 ْ اليكاَاث التي ٌكاع٥ ٞيها الُٟل زاعط اإلاجز٫.

 جإزحر بًِٗم  : ٨ٌٗـ ماالداخلي الىظام ْ ْ الظي ًخمحز بالخضازل ُٞما بِىّ  ٓص في الىٓام اإلاهٛغ للُٟل  ٓظ ٓ م َ

ٓن لضًّ  ظُت صازل البِذ ٚالبا ما ٩ً ٓن صاثما قاَضا ٖلى الهغاٖاث الْؼ ٖلى بٌٗ. مشال الُٟل الظي ٩ً

ٌ ؤ٢غا ْ مً ٞع ٓباث الخٗلم ؤ هّ لّ، ٣ٞض مكا٧ل في اإلاضعؾت، هٟـ الصخيء باليؿبت للُٟل الظي ٌٗاوي مً نٗ

ْ للٗاثلت ٖامت. ٓالضًً زانت  ْ ٖضم الُاٖت لل ْاهُت  ٦ّٓ الٗض  ًُب٘ ؾل

 ًمشل مسخل٠ ألاهٓمت الاظخماُٖت التي جازغ ٖلى الُٟل بك٩ل مباقغ ْ ٚحر مباقغ، ْ ؤًًا الخازجي الىظام :

ن بالٗال٢اث الاظخماُٖت التي ج ٟا٫ مشال ًخإزْغ ٍٓ, ٞاأَل اع البُئي الظي ٌؿاٖض ٖلى هم ْلُائهم م٘ ؤلَا غبِ ؤ
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ْاهُحن ٦ً  ٟا٫ الٗض ْلُاء ؤهٟؿِم. ٦ما بُيذ الضعاؾاث ؤن ؤمِاث ألَا ؤنض٢اءَم، ػمالءَم في الٗمل ْ م٘ ألا

ْ ٚحر اإلادؿامذ اججاٍ ؤَٟالًِ.      )  (.Dumas,2007,p 42ٌؿل٨ً ألاؾلٓب ال٣ٗابي 

الهاث، ٦ما ًخإزغ بمد  ْ ؤلٖا الم  ٟا٫ ؤًًا بٓؾاثل ؤلٖا ْ اإلاخمشل في اإلا٩ان الظي ٌِٗل ْ ٢ض ًخإزغ ألَا ُُّ البُئي 

ُّ التي حٗض هاصعة. ْ ٞغم التٞر اًت الصخُت  ْ اإلاىٗضم ُّٞ الٖغ ْ الدُحر   ُّٞ ٧الخي ٚحر الالث٤ 

 حٗض اإلاىبر الىظام ْ ْ الاظخماُٖت التي جخ٣اؾمِا الش٣اٞت  ٍٓت  ْ اإلاماعؾاث الترب ْ ًخمشل في الاججاَاث، اإلاٗخ٣ضاث   :

 ٓ اع الظي ًىم ٓباث ؤلَا ٓن مً نٗ ٟا٫ ٌٗاه ٕٓ اإلاجخمٗاث الهىاُٖت مشال الٗضًض مً ألَا ُّٞ الُٟل. هجض في مجم

ْ الاظخماعي. ٓباث ظغاء اإلاىار الش٣افي الظي ًغ٦ؼ ٖلى الىجاح اإلاضعسخي  ٓعة َظٍ الهٗ  الخٗلم، خُض جؼصاص زُ

ٓع ٖبر الؼمً. ْ َظا ٌٗجي ؤٞ  ٓامل الدُغ مسخل٠ َظٍ ألاهٓمت جىضعط يمً هٓام ػمجي، ؤًً جخُ ن جإزحر ٖ

ْ الش٣اُٞت.  ْ الخٛحراث الاظخماُٖت  سُت  ْ خؿب ألاخضار الخاٍع ٓ الُٟل  ٓع خؿب مغخلت هم الُال١ لّ آزاع بالٛت ٞجخُ

ٟا٫ بةم٩اهّ ؤن ًُبّٗ ؤٞٗا٫ ٖىُٟت هدُجت  ٓ الٗضًض مً ألَا ٓلت، بياٞت بلى ؤن هم  هضمت.الزال٫ مغخلت الُٟ

اصة بن اإلاىار ٚحر آلامً الظي ًخمحز ب ٓن الؿبب في ٍػ ْ اإلادُِ الاظخماعي بهٟت ٖامت ٩ً ّ اإلادُِ الٗاثلي نٟت زانت 

ت.  ٓع ايُغاباث هٟؿُت مغيُت زانت الايُغاباث الخهٍغ ْ جدؿبب في ِْ ٟا٫  ٓ ألَا ٓامل الدُغ التي جازغ ٖلى هم ٖ

ٟا٫ ألا٦ثر َكاقت  ٓاُٞت ؤْ ٢ل٣ت ْ ؤًًا الظًً Vulnérablesٞاأَل ٓن مً خغمان  َم ؤهٟؿِم طْي َبُٗت ز ٌٗاه

ْ الضٖم ألاؾغي َم ؤ٦ثر ٖغيت لاليُغاباث.   ٖاَٟي 

ٓع بإن الُٟل ٌٗخبر ٦ضمُت جدغ٦ِا ٢ٔٓ زاعظُت في  ٓ هٟسخي اظخماعي بةم٩اهّ بُٖاء جه ٓطط البُ بن َظا الٓن٠ لىم

٢ْاث مؿخ٣لت ًٖ بعاصجّ. ْ ًٔغ  َٓ هدُجت ال٨ٗـ خُض ؤقاع بلى ؤن: "الىمٓ ؤلاوؿاوي  Bronfenbrennerؤٚلب ألا

ٓظُت ْ الىٟؿُت اليكُت ْ بحن  ٓل ٍٓت البُ جُا ؤ٦ثر ح٣ُٗضا بحن الًٗ ْعة الخٟاٖالث اإلاكتر٦ت ْ التي جهبذ جضٍع لؿحر

ٓاء  ٓػ التي ًل٣اَا الُٟل بمدُُّ". َظٍ الى٣ُت الِامت جض٫ ٖلى ؤن زهاثو الُٟل ؾ ْ الغم ٓايُ٘  ألاشدام، اإلا

٢ٓذ هدُجت ل ْ مغيُت هي في هٟـ ال ٍٓت ؤ ْ ؤًًا الؿبب لخٟاٖالث ظضًضة التي ٧اهذ ؾ ْعاجّ الخٟاٖلُت اإلاكتر٦ت  ؿحر

ٍٓ مؿخ٣بال.    ٓن لِا جإزحر ٖلى هم    (Dumas, 2007, pp 44-45)ؾ٩ُ

 خاجمت

وؿخسلو مً َظٍ الضعاؾت ؤن َضٝ ٖلم الىٟـ اإلاغضخي للُٟل َٓ ج٣ُُم الُب٘ طْ اإلايكإ اإلاغضخي ؤْ اإلاىٓم 

٦ُٓاث التي جِٓغ لضًّ، خُض ًٟغ  ٍٓ، ٦ما ًٟغى ؤًًا للؿل ٓاء الدام بمؿاع هم ت بَاع الؿ ى َظا الخ٣ُُم مٗٞغ

 ج٣ُُم الايُغاب مً زال٫ ال٨ك٠ ٖىّ خؿب ْظِاث الىٓغ الٗغيُت.

 ْ ٓعة اإلاغى.  ْ الخيبا بسُ ْ ج٨مً ؤَمُت ٖلم الىٟـ اإلاغضخي للُٟل في جل٪ ؤلاظغاءاث التي ٌٗخمض ٖليها في الخ٣ُُم 

ٓن ؤن ٖلم الى ْ َظا ما ًمحز لِظا ؤ٢غ الباخش ٓ الغاقض،  ٟـ اإلاغضخي للُٟل ًسخل٠ ًٖ طا٥ للغاقض ألن الُٟل لِـ َ

ٓا هٟؿُا ؤْ ظؿمُا. لِظا ؤي ٖغى هٟسخي مغضخي  ٓاء ٧ان هم ٓع الىمٓ ؾ ٓلت التي جب٣ى في َ زهٓنُت مغخلت الُٟ

٢ٓ٘ يمً اإلا٣اعبت الدانت بىطجّ.  ًٍِٓغ َظا الُٟل ٞةهّ ًخم
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ٓع٢ت البدشُت بلى ج٣ضًم ٖغى هٓغي ًٖ الاججاٍ ملخظ:  تهضٝ ال

٧ٓي في ٖلم الىٟـ ْؾجر٦ؼ بالخدضًض ٖلى بؾِامّ في  اإلاٗغفي الؿل

جٟؿحر ٦ُُٟت خضْر مسخل٠ الايُغاباث الاهٟٗالُت مً زال٫ 

ٓطط  ْاإلاخمشلت ؤؾاؾا في هم ٖغى الىماطط ال٨بٔر التي ؤؾؿذ لّ 

ن بُ٪، ؤلبرث ؤلِ ْم آْع ْهالض م٨ُىبا  ـ، ص

الاٞتراى ألاؾاسخي لِظا الاججاٍ الظي ًىُل٤ مىّ في جٟؿحر ؾببُت 

ْعة التي جغبِ الخ٨ٟحر  ٓ جل٪ الؿحر خضْر الايُغاباث الاهٟٗالُت َ

ْبالخالي ٞىمِ الخ٨ٟحر)الداَئ، الال٣ٖالوي،  باالهٟٗا٫ زم الؿل٥ٓ 

ٓاظِّ مً ؤخضار َ ٓ الؿلبي ( الظي ٨ًٟغ بّ الصدو ججاٍ ما ً

ّٖٓ ٞيها.  ٢ْ  ؾبب 

ْعا َاما  ٞاإلادخٔٓ ؤلاصعا٧ي للصدو )مٗخ٣ضاجّ، ؤ٩ٞاٍع ( جلٗب ص

ْٖلُّ  ًٔغ  فازون بًُفي بخضار مسخل٠ الايُغاباث الاهٟٗالُت 

ْالٗالم  بان همِ ج٨ٟحر الصدو الداَئ الظي ًدملّ ججاٍ طاجّ 

ْالخطدُم، الخٗمُم الؼاثض،  ٍٓل  ْالظي ًدؿم بالته ْاإلاؿخ٣بل 

ْ  الشىاثُت، ض الاهخ٣اجي، ال٣ٟؼ بلى الاؾخيخاظاث، ال٩ل ؤ الخجٍغ

الالشخيء َٓ الظي ٌٗغيّ للمٗاهاة مً مسخل٠ الايُغاباث 

 الاهٟٗالُت . 

ٓطط  ؤلبرث ؤلِعؤما  الظي ْضح مً زاللّ  ABCْاهُال٢ا مً هم

ّٖٓ في  ٢ْ ؤن ألاخضار التي ًخٗغى لِا الصدو لِؿذ هي ؾبب 

٣ت ج٨ٟح ْبهما ٍَغ ٦ما جٓنل بلى ؤن  ٍر ججاَِا،الايُغاب الىٟسخي 

٢ْض زلو بلى  ٣ت ٚحر ٣ٖالهُت.  ن بٍُغ اإلاًُغبحن اهٟٗالُا ٨ًْٟغ

ْالخ٨ٟحر بها ٌؿبب  ٣الهُت خملِا  ؤن َىا٥ بخضٔ ٖكغة ٨ٞغة اٖل

 مسخل٠ الايُغاباث الاهٟٗالُت.

اهُل٤ مً ؤن الخضًض الضازلي  دوهالد مُىىباومفي خحن ؤن 

ٓ الظي ًدضر ايُغابّ الاه  ٟٗالي.الؿلبي َ

: اإلاغى الىٟسخي، اإلاغى ال٣ٗلي، الايُغاب ولماث مفخاخُت

٧ٓي اإلاٗغفي  الاهٟٗالي، الٗالط الؿل

Résumé: cet article vise à présenter une présentation 

théorique sur la tendance comportementale cognitive 

en psychologie et nous nous concentrerons 

spécifiquement sur sa contribution à l’interprétation de 

la façon dont les divers troubles émotionnels se 

produisent en présentant les principaux modèles qui 

ont été établis pour elle, principalement dans le 

modèle d’Aaron Beck, Albert Alice. 

L’hypothèse de base de cette tendance à interpréter la 

causalité des perturbations émotionnelles est celle du 

processus qui relie la pensée à l’émotion et au 

comportement, et donc le type de pensée (fausse, 

irrationnelle, négative) qu’une personne pense aux 

événements qu’elle subit. 

Le contenu cognitif de la personne (ses croyances, ses 

idées) joue un rôle important dans la création de 

divers troubles émotionnels. Faron Beck découvre 

donc que les idées fausses de la personne sur elle-

même, le monde et l'avenir, sont exagérées et 

exagérées, trop généralisées, de l'abstraction sélective 

binaire, sélective, en sautant aux conclusions, Ce n'est 

rien qui le fasse souffrir de divers troubles 

émotionnels. 

Albert Ellis, du modèle ABC, dans lequel il a expliqué 

que les événements d'une personne ne sont pas la 

cause du désordre psychologique, mais plutôt de la 

façon dont il y pense, et conclut que les perturbés 

émotionnellement pensent de manière irrationnelle. Il 

a conclu qu'il y avait onze idées irrationnelles à porter 

et à réfléchir, provoquant divers troubles émotionnels. 

Alors que Donald McBawm a commencé à dire que la 

conversation interne négative est ce qui cause le 

trouble émotionnel. 

Mots-clés: maladie mentale, maladie mentale, trouble 

émotionnel, thérapie cognitivo-comportementale 
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 دمتمل

ْهي مً الدبراث الىٟؿُت التي ٢ض ٌِٗكِا  حٗض الايُغاباث الاهٟٗالُت اخضي ؤق٩ا٫ الايُغاباث الىٟؿُت 

ْ ال٣ل٤  ٓع بالدٝٓ ؤ ٓا٠٢ ٢ض حؿبب لّ الكٗ ْاإلا ْمغاخل مُٗىت ، ٞٗىض حٗغيّ لبٌٗ ألاخضار  ٢ْاث  ؤلاوؿان في ؤ

ٓا٣ّٞ الىٟسخي ُٞٗبر ٖنهم بإٖغاى ظؿمُت ْظضاهُت . ْختى الا٦خئاب ما ٤ٌُٗ ج ٦ُٓت ،  ُت ،ؾل  ، مٗٞغ

ت في ٖلم الىٟـ جٟؿحراث لؿببُت خضْر الايُغاباث الاهٟٗالُت ٖلى  ٢ْض ٢ضمذ مسخل٠ الاججاَاث الىٍٓغ

ٓلت ، ؤما  ْلدبراث الُٟ ٓعي  ٕٓ الصدو ٞيها لظل٪ الهغإ الالقٗ ٢ْ ازخالٝ ؤق٩الِا ،ٞاالججاٍ الخدلُلي اعظ٘ ؾبب 

ْن ؤن الايُغابا ٓن ُٞٗخ٣ض ُ٦ٓ ٦ُٓت زاَئت م٨دؿبت ختى الؿل ث الاهٟٗالُت ما هي بال بٖاصة إلاا ظم٘ مً ٖاصاث ؾل

ً ِْغ اججاٍ هٟى  ْل٨ً ْفي الىه٠ ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ ْاؾخجابت . ؤجها ازتزلذ ؾل٥ٓ ؤلاوؿان ٩٦ل في زىاثُت مشحر 

٦ْإ ٦ُٓحن لئلوؿان الظي اٖخبرجّ  ْؤلػي هٓغة الؿل ٓعٍت التي ؾلم بها الخدلُلحن  هّ آلت ،ٞاهُل٤ مً ؤن ؤلاوؿان الالقٗ

ٓا  ْان حٗغي ْبظل٪ ٢ضم بظابت ًٖ ؾبب ازخالٝ اؾخجاباث ألاٞغاص ختى  َْؿل٪  ٧اثً ٣ٖالوي ٨ًٟغ ٢بل ؤن ًىٟٗل 

. ٠٢ٓ  لىٟـ اإلا

ٓ الاججاٍ اإلاٗغفي  ما ماؾؿ اث الؿاب٣ت اٖخبَر ْالٗملُاث ال٣ٗلُت اللظان ؤٟٚلتهما الىٍٓغ ٣ت الخ٨ٟحر  ْع ٍَغ ٞض

٧ٓي مضزال  ْلِـ الاهٟٗالُت ٞدؿب .٦ما ٌٗخبر َظا الاججاٍ ؤن الؿل ْٖالظُا لجمُ٘ الايُغاباث الىٟؿُت  ا  جٟؿحًر

٣ت ٣ٖالهُت ٞؿُيخج ًٖ طل٪ اهٟٗا٫  ْلظل٪ بطا ٨ٞغ ؤلاوؿان بٍُغ ْالؿل٥ٓ . َىا٥ اعجباٍ بحن الخ٨ٟحر ْالاهٟٗا٫ 

٢ّٓٗ في الايُغ  ال ٣ٖالهُت ٞان طل٪ ؾُ ٤ زاَئت   اب الاهٟٗالي . اًجابي ؤما بطا ٨ٞغ بٍُغ

٧ٓي  اص الاججاٍ اإلاٗغفي الؿل ت التي ٢ضمِا ْع ٓع٢ت البدشُت ؾيخُغ١ للغئٍت الخٟؿحًر لظل٪ ٞمً زال٫ َظٍ ال

ٓن اإلاٗغفي ل٩ل ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الايُغاباث الاهٟٗالُت .  في ٦ُُٟت خضْر الايُغاباث الاهٟٗالُت م٘ جبُان اإلا٩
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ٓجي ممحز ، ْ الاهفعاٌبن   ٓل ْٞؿُ ٓعٍت مغ٦بت ًهاخبها وكاٍ ظؿمي  ٓ خالت قٗ ؾل٥ٓ  الظلىن الاهفعاليَ

ْ ًٖ الايُغاب الاهٟٗالي .  ٓاء الاهٟٗالي ؤ  مغ٦ب ٌٗبر بما ًٖ الؿ

اصة ؤْ ا الاغؿساب الاهفعاليْ   ا بالٍؼ ْص الٟٗل الاهٟٗالُت ٚحر مىاؾبت إلاشحَر ٓن ٞيها عص لى٣هان َٓ خالت ج٩

ت  ٍع ،ٞالدٝٓ الكضًض ٧اؾخجابت إلاشحر مس٠ُ خ٣ا ال ٌٗخبر ايُغابا اهٟٗالُا بل ٌٗخبر اؾخجابت اهٟٗالُت ٖاصًت ْيْغ

غان ،   ٓب ٞاهّ ٌٗخبر ايُغابا اهٟٗالُا . ) خامض َػ للمداٞٓت ٖلى الخُاة ، ؤما الدٝٓ الكضًض مً مشحر ٚحر مٚغ

2005، 420.) 

ىُتزابؿت الؿب الىفس ي ألا ٢ْض ط٦غث  ٓظضاهُت  مٍس ت التي جمحز الايُغاباث ال ٍَٓغ  –ؤن الدانُت الج

ْخضة حصدُهُت  ْ  –بهٟتها  ع ؤ ْ همِ ًظ٦غ بالؿْغ ْهي جخدضص في ٢الب ؤ ْايُغابها ، جخمشل في ح٨ٗغ الخالت الىٟؿُت 

ٓما ا٦ ٓان ،٦ما ًخًمً ٖم ٓها مً ألال ا ل ْ ال٨ضع بهٟخّ اهٟٗاال ممخضا ًًٟي ٖلى الخُاة الىٟؿُت بإؾَغ خئابا ؤ

ٓلؼ ،  (192،  2011  ابتهاظا. ) م. ٧

 خطائطه :ْمً 

ٓاػهّ . - ال جدُذ للٟغص الاخخٟاّ بخ  ؤن الاهٟٗا٫ خالت حٛحر مٟاجئ حكمل الٟغص ٧لّ 

 ؤن الاهٟٗا٫ بُبُٗخّ ْاَغة هٟؿُت . -

ْٖملُاث ٣ٖلُت . - ٓظُت صازلُت  ٓل ٓبت بايُغاباث ٞؿُ ٍٓت مصخ  ؤن الاهٟٗا٫ خالت ٢
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ا .ؤن ٧ل اهٟٗا٫ لّ م -  ِٓغا زاعظُا حٗبحًر

ٍٓال .) ؾلُمان ببغاَُم - ال ًب٣ي ػمىا َ ٓعة ؤػمت ٖابغة َاعثت   ( . 36،  2014،    ًخسظ الاهٟٗا٫ ن

 

 ومً الاغؿساباث الاهفعالُت هجد :   

 اإلاخاوف )الفىبُا( : .1.1

ن  ،  ْآزْغ ْْعر  ٨ُت للُب الىٟسخي اإلاساْٝ يمً ؤٖغاى ال٣ل٤ )الؿحر مازغ   1990جهى٠ الجمُٗت ألامٍغ

ْٚحر مى٣ُي ، ؤي 26،   ٫ٓ ٕٓ مٗحن ًخمحز بسٝٓ قضًض ٚحر م٣ٗ ْاإلاغجبِ بمٓي ٓ خالت مً ال٣ل٤ اإلادضص  ( ، لظل٪ ِٞ

 ْ ْ ألاما٦ً الٗالُت ؤ ْ اإلاؼصخمت ؤ ٓاؾٗت ؤ ْ ال الدٝٓ الكضًض مً ؤقُاء ال جس٠ُ بالٗاصة ٧الدٝٓ مً ألاما٦ً اإلاٛل٣ت ؤ

ٓا ٓن اإلاهاٖض ال٨ِغباثُت ؤْ الدٝٓ مً بٌٗ الخُ ٓن َىا ًساٞ ْاإلاًُغب هاث ٧ال٣ُِ ؤْ مً الؿُاعاث ....الز . 

ْص٢اث ال٣لب ...الز )هبُل ؾُٟان ،  ْالتي جِٓغ ببٌٗ ؤٖغاى ال٣ل٤ ٧الٗغ١  ٓعة قضًضة ٢ض جهل بلى الٟٕؼ   2004به

 ،182  ) 

 . الللم 2.1

٢ٓ ْالتي ٚالبا ما جىجم ًٖ الدٝٓ ، جدضر ٖىضما ًخ ٓ خالت اهٟٗالُت م٣ٗضة  ٘ الٟغص ؤن ْيٗا في ال٣ل٤ َ

ْ الخد٨م ُّٞ ْالظي ال ًم٨ً يبُّ ؤ ا ًم٨ً ؤن ٌك٩ل لّ تهضًضا إلاهالخّ  ْ ْٞغ ْ خضزا ؤ  Clarck, David)  اإلاؿخ٣بل ؤ

& Beck, Aaron  2012,15       . ) 

ْٖضم الخإ٦ض مً اإلاؿخ٣بل "  معجم اهظفىزدٌٗٝغ  - ٍْيكا مً الدٝٓ     ال٣ل٤ ٖلى اهّ :" بخؿاؽ مؼعج في ال٣ٗل 

ٓصي  عيا  ،    (. 361،  2017) مؿٗ

 ال٣ل٤ في : ؤعساع ْجخدضص

 ألاعساع الجظدًت  .1

ْز٣ٟاهّ . - اصة مٗض٫ يغباث ال٣لب   ٍػ

 ي٤ُ الخىٟـ . -

ْ يِٛ في الهضع . -  الم ؤ

ٓع باالزخىا١ . -  الكٗ

ْاع. - ْالض  الضْزت 

غة . -  الخٗغ١ ، اعجٟإ الخغاعة ، ال٣كٍٗغ

 ٚشُان ،الم مٗضي ،بؾِا٫ . -

 .اعججاٝ، اعحٗاف  -

ْالؿا٢حن . - ْزؼ في  ألاطٕع   ْ  جىمل ؤ

ٓاػن ، الخٗب. -  عجؼ،ٖضم ج

ْجهلب الًٗالث . - ٓجغ   ج

 ظٟاٝ الٟم . -

 ألاعساع اإلاعسفُت  .2

ٓاظِت . - ْٖضم ال٣ضعة ٖلى اإلا  الدٝٓ مً ٣ٞضان الؿُُغة 

ْ الخٗغى ألمغاى ظؿضًت . -  الدٝٓ مً اإلآث ؤ
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ٓن . -  الدٝٓ مً الجى

- . ً  الدٝٓ مً الخ٣ُُم الؿلبي مً آلازٍغ

اث مسُٟت.ؤ - ْ ط٦ٍغ ٓعاث ؤ ْ جه  ٩ٞاع ؤ

َٓل ، الاعجبا٥ . - ٓبت التر٦حز ، الدك  نٗ

ْا٢ُٗت ، زُالُت. - ٓعاث ٚحر   جه

 ي٠ٗ الظا٦غة . -

ٓع بالتهضًض . -  ايُغاب الاهدباٍ ، ٍٞغ الكٗ

 ايُغاب في الخ٨ٟحر ، ٣ٞض اإلاى٣ُُت . -

 ألاعساع الظلىهُت  .3

 ججىب ألاشدام ْألاْيإ . -

ب . -  الِْغ

 َمئىان .البدض ًٖ ألامان ْالا  -

 ألاع١ ، الاؾدشاعة ، الدؿٕغ . -

 ٍٞغ الخىٟـ . -

 ٖضم اليكاٍ . -

ٓبت في ال٨الم  -  .نٗ

 ألاعساع الاهفعالُت  .4

ٓجغ . - ٓع بالخ  الكٗ

ب . - ٓع بالدٝٓ ، الِل٘ ،الٖغ  الكٗ

 الاهٟٗالُت ، الظٖغ  ،الٗهبُت . -

 .,    Clarck, David & Beck, Aaron  )  (2012,15ؤلاخباٍ .  هٟاط الهبر ،

ٓاهاث ج ْ  دكابّ بلى خض بُٗض مٓاَغ ال٣ل٤ م٘ مٓاَغ الدٝٓ ، ل٨ً الدٝٓ ٌٗخبر ٖامل ب٣اء لجمُ٘ الخُ

ْل٨ً ٖىض ؤلاوؿان جًاٝ بلُّ ألابٗاص  ٓصة ٖىض ظمُ٘ ال٩اثىاث الخُت ،  ٓظ لِظا الؿبب ٞال٣ابلُت للدٝٓ هي محزة م

ٓع الظي ًسخو بّ ؤلاو ٓظُت لُيخج َظا الكٗ ٓل ْاإلآاَغ الٟؿُ ُت  ُْٞما ًُل٤ ٖلُّ باألبٗاص اإلاٗٞغ ؿان " ال٣ل٤ " . 

ٓعة   ْللدُ ٓعي :  بصعا٥ لل٠ًٗ ) الِكاقت (  ٓن لّ ٖال٢ت بال ٓصًت ٞان ال٣ل٤ ٩ً ٓظ  Borgeat, François et  )ال

Zullino, Daniele , 2004,10    . ) 

 . الاهخئاب 3.1

ٓع  َٓ - ممخ٘،  ؤْ ؾاع شخيء بإي الاؾخمخإ ٖلى ال٣ضعة ْٖضم الاَخمام ٣ْٞضان ْالُإؽ ْال٨ضع بالخؼن  ؤلاوؿان قٗ

بت ٣ًٟض الا٦خئاب ٞمٍغٌ  شخيء ألي لظة ؤْ َٗما ًجض ال بل ٢بل مً ٌكتهُّ ٧ان ما ل٩ل ْؤلاخؿاؽ الكُِت في الٚغ

ٓم باإلايهٓب ،   .الضهُا  في  (93، 2015) ٧لش

- ّ  اإلاُل ؤْ ٣ٞضان  ْ خئابيالا٦ ًِٓغ مً زال٫ اإلاؼاط  قاج٘ هٟسخي ايُغاب ٖلى اهّ  العاإلاُت الصحت مىظمت حٗٞغ

ٓبت ٓع  نٗ ٓع  ْ باإلاخٗت الكٗ ٓم في مك٨الث  ْ الظاث ج٣ضًغ اهسٟاى ْ بالظهب الكٗ  اهسٟاى ْ الكُِت ْ الى

ٍٓاث  ( . 226،  2016التر٦حز  ) بُضاء ظمُل ،  ٢لت ْ الجؿضًت الُا٢ت مؿخ
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ْظضاهُت  - ْحكمل الخالت اإلاؼاظُت ْ َٓ مهُلح ٌؿخسضم لٓن٠ مؼاط ؤْ ؤٖغاى ؤْ ػملت ؤٖغاى اليُغاباث 

ٖٓت مً الك٩اْي  غاى في مجم ْاه٣باى الهضع ،٦ما جخمشل ألٖا ْالخؼن  ْال٨أبت  ٓع بالُإؽ  لال٦خئاب في الكٗ

ْالكضة  التي جخجم٘ في ػملت حكحر بلى ؾلؿلت ٍٖغًت مً الازخال٫ الىٟسخي الخُٓي الظي ًخٛحر بدؿب الخ٨غاع 

ت بكحر ،   ( . 22،  2006ْاإلاضة  ) مٗمٍغ

الا٦خئاب ٖلى اهّ :" خالت مً ال٣ىٍٓ جخه٠ بمكاٖغ مً ٖضم ال٨ٟاًت  معجم العلىم الىفظُت ٌٗٝغ -

ْالدكائم ُٞما ًسو اإلاؿخ٣بل )ؾلُمان  ابغاَُم ،   ( .228،  2015ْاهسٟاى الٟاٖلُت 

ْ  الحالت اإلاصاحُتٌؿخسضم حٗبحر الا٦خئاب بُغ١ مسخلٟت ٧ان ٌؿخسضم لٓن٠  - ؤْ لخٍٗغ٠ ػملت مغيُت  

٢ْض ًخًمً باٖخبا ٍع حٗبحرا جهيُُٟا في الُب الىٟسخي ٞاإلاؼاط الا٦خئابي ٌٗجي زبرة ٖضم الؿٗاصة ؤْ ال٨ضع  

ْالالمباالة. ٓع الِمت  ْٞخ ْاهسٟاى ج٣ضًغ الظاث  ٓع ب٣ٟضان ال٣ُمت  ْالكٗ ْ مكاٖغ الظهب   مكاٖغ هٟاط الهبر ؤ

ْهي جخًمً بك٩ل ٖام اإلاؼا الصملت الاهخئابُتْجه٠  - غاى  ْال٣ل٤ ججمٗا مً ألٖا ط الا٦خئابي ، ٣ٞضان الاَخمام 

ْبِء في  ٓظض ٞيها خاالث ب٩اء  ٢ْض ج ت ،  ْه٣و الُا٢ت ْألا٩ٞاع الاهخداٍع ٓم ، ٣ٞضان الكُِت  ْايُغاب الى

َْٗاوي بٌٗ اإلاغضخى مً الِالْؽ . ٓظض ؤٖغاى اوسخابُت  ْؤخُاها ما ج ْالٟٗل   الخضًض 

اؾخجابي ،   ا٦خئابي ( ،٧امً ،–ىاثُت مخٗضصة ) َٓؽ ٢ْض نُٜ في جهيُٟاث ز مفهىم جطيُفيْالا٦خئاب ؤًًا  -

  ، ٫ٓ ْ ط.ب غاى )ؽ.لُىضعاي  ْ ألٖا ش  ْ طَاوي ٖلى ؤؾـ مً الخاٍع  (.   105،  2000ٖهابي 

ٓحي بان َىا٥ ا٦خئاب : عىاملَْىا٥ ٖلى ألا٢ل زماهُت   مخًمىت ج

ا  اللىىؽ والجصع  : -1 ٢ٓحَر ْج ْ في ؾماث مشل ٣ٞضان ج٣ضًغ الظاث  ِم  ْالظي ًبض ٦َْغ  ً ٓع ببٌٛ آلازٍغ ، الكٗ

ع في اإلاِٗكت ، ٞغاٙ  ْالؿْغ مت ، اٞخ٣اع اللظة  ًَْْ الٍٗؼ ْالٗؼلت ، ٣ٞضان الش٣ت بالىٟـ  ٓخضة  ٓع بال الكٗ

ت في الظًَ . ْخمل ؤ٩ٞاع اهخداٍع  ْاٞخ٣اع صازلي ، مكاٖغ العجؼ ْالابدئاؽ 

ٓم الظاث . الرهب : -2 ْل َٓم بالظهب  ْ ج  مكاٖغ ؤ

ْ  الحصن : -3 ٓع بالخؼن .الب٩اء   الكٗ

ْالعجؼ  الخمٌى والخبلد : -4 ْالبالصة  ٣ٞضان الاَخماماث ، ٣ٞضان الُا٢ت ، ٣ٞضان الضاُٞٗت باإلياٞت بلى ال٨ؿل 

ْالغيا مً ؤي شخيء . ٫ٓ ٖلى ؤلاقبإ   ًٖ الخه

ت الًٛب ، الترصص . الخىجس : -5  ٢ل٤ البا٫ ، ؤلازاعة ْالاَخُاط ، ؾٖغ

ْاوكٛا٫ ٧االاَخمام الجظمي :  -6 ْمً ي٠ٗ اجهما٥  ٓانلت  اث٠ الجؿم ، ق٩اْي مً آالم مخ ْبْٓ مل بالصخت 

ا١ ْبَع  . ْحٗب 

ٓم ٢لُل ، بمؿا٥ . ؤعساع حظمُت :  -7 ٓػن ، ٣ٞضان الكُِت ، ه  جىا٢و في ال

ْ حُٗلّجإخس وبـء  -8 ٓلؼ ، .  : جىا٢و في اليكاٍ الخغ٧ي ، اه٨باح الخ٨ٟحر   .(221،  2011) م. ٧

ت ، جلدو  ٓامل الىٟؿُت ْالاظخماُٖت مً زال٫ ؤلاؾِاماث الىٍٓغ ٓعة ٖامت ًٖ الٗ َظٍ ألابٗاص ألاعبٗت ن

 التي حؿِم في خضْر الا٦خئاب :

ْمؿخ٣بلِم . -1 م  ْخايَغ ٓماث ؾلبُت ًٖ ماييهم  ٓن لال٦خئاب مٗل  ًدمل اإلاخٗغي

ٓا لضعظت مغجٟٗت مً الخغمان . -2 ْ ٢ض حٗغي ٍٓلت للدبراث الؿاعة )الخضُٖم الاًجابي ( ؤ ْمىظ مضة َ ن   ًٟخ٣ْغ

 ٗخبرْن ؤن اإلاؿاهضة الاظخماُٖت لِم ٚحر ٧اُٞت .ٌ -3

ً ًٖ جد٤ُ٣ ؤَضاِٞم  -4 ن باإلخباٍ ألجهم ٌٗخ٣ضْن ؤجهم ٖاظٍؼ  ,  Isabelle Soucy Chartier and all  )ٌكْٗغ

2013, 180 .) 
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ْالُإؽ  " مُلجصوبىلي  ٢ْض ؤقاع َْٗٔؼ الٟغص  ألامل  ٓع ألاؾاسخي في الا٦خئاب ،  ٓ اإلاد ٓع بالُإؽ َ " ؤن الكٗ

ْٖاصة ما ٌكٗغ  َْظا الخ٣ضًغ ٌٗخمض ٖلى الىجاح الؿاب٤ في ؤَضاٝ مُٗىت  بلى ٢ضعجّ ٖلى اهجاػ ؤَضاٝ مُٗىت ، 

 اإلا٨خئب بالُإؽ ُٞما ًخٗل٤ بمؿخ٣بلّ ٞىجضٍ :

٫ٓ بلى ؤَضاٝ . -  ٌٗخ٣ض ؤن مِاعجّ لم جهبذ بٗض مازغة مً اظل الٓن

ْاهّ ًجب ؤن ٌٗخم - ً .ٌٗخ٣ض بالٟكل بؿبب ٖضم ٦ٟاءجّ الظاجُت   ض ٖلى آلازٍغ

ٓصٍ  الؿاب٣ت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ بُٗضة اإلاضٔ ٢ض باءث بالٟكل . -  ٌكٗغ ؤن ظِ

م مً ؤن اٖخ٣اص اإلا٨خئب بإهّ ٚحر  ٢اصع ٖلى اهجاػ ؤَضاّٞ ، بال ؤن َظٍ ألاَضاٝ جب٣ى َامت باليؿبت  ْ بالٚغ

ٓسخي ا . ) عقاص م  (   25،  1998،  لّ ، لظا هجضٍ مؿخٛغ٢ا في َظٍ ألاَضاٝ التي لم ٌؿخُ٘ اهجاَػ

 الىماذج اإلاعسفُت الظلىهُت : السواد و الافتراغاث -2

ٓظّ بلى  ْطل٪ هدُجت الخ  ، ً ٧ٓي م٘ بضاًت الىه٠ ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ بضؤ الاَخمام باالججاٍ اإلاٗغفي الؿل

ْل٨ً بؿبب ما ًغجبِ بهظٍ ؤلاخضار مً ؤ٩ٞاع ) َبت مد ٓن بؿبب ألاخضار     2014مض ، ٨ٞغة ؤن الىاؽ ال ًًُغب

،533 ) 

٧ٓي " ٧ْلمت ٓطة " الؿل ْص ؤْ ألاٞٗا٫ ْهي ( ( Behavior الؿل٥ٓ مهُلح مً مإز ٓم التي ألاٞٗا٫ عص  بها ٣ً

 .صازلي ؤْ زاعجي مشحر ؤْ إلاىبّ ٧اؾخجابت الصدو

 خمته التي الظَىُت الٗملُاث بّ ٣ٍْهض ( ( cognition اؾخٗغاٝ مهُلح مً مكخ٣ت ٞهي "اإلاٗغفي " ٧لمت بِىما

ٓماث ْصمج ْجسٍؼً بخهي٠ُ ٓصة اإلاٗاٝع م٘ ؤلاوؿان لِا ًخٗغى التي اإلاٗل ٓظ  اإلاٗاٝع َظٍ ْاؾخسضام مؿب٣ا لضًّ اإلا

ٓاعي ) ظابغ ههغ الضًً  ،  ْالخ٨ٟحر ْالخ٨م ْالغبِ ْالخظ٦غ ْالاهدباٍ ؤلاصعا٥ ٖلى حكخمل الٗملُاث َْظٍ بٗض ُٞما ال

ٓمجان هاصًت  ،   (.209،  2013ب

٧ٓي – مٗغفي" ُلحمه َْؿخسضم   الخالُت الاٞتراياث ًدبجى الظي الىٟسخي الٗالط بلى ٖامت بهٟت لِكحر "ؾل

ْجخمشل جل٪  بًُ"  ْنّٟ"  الظي اإلاٗغفي الٗالط ٞيها مخًمىت الىٟؿُت الايُغاباث ْٖالط لضعاؾت ؤؾاؾُت ٧اٞتراياث

 :في ألاؾاؾُت الاٞتراياث

ُت ألاوكُت .1  .الؿل٥ٓ  في جازغ اإلاٗٞغ

ُتا ألاوكُت .2 ا  مغا٢بتها اإلام٨ً مً إلاٗٞغ  .ْحٛحَر

ٓب الخٛحر .3 ٓمجان هاصًت ،  الخُٛحر زال٫ مً ًخم ٢ض للؿل٥ٓ اإلاٚغ  (208،  2013اإلاٗغفي )   ظابغ ههغ الضًً ،  ب

ت َظٍ ٦ما جغ٦ؼ ْع  ٖلى الىٍٓغ ٓع  في اإلاٗخ٣ض ؤْ الخ٨ٟحر ًلٗبّ الظي ال٨بحر الض للصدو ،  الىٟسخي الايُغاب ِْ

ت َظٍ ؿبخ اإلاٗغفي ٞالٗىهغ ٓاصر جغظمت في الٓؾُِ الٗامل ٌٗخبر الىٍٓغ  ٖلى اهٟٗالي ، ٞٗل عص ْزل٤ الداعظُت الخ

ٍْالث حؿببّ الىٟسخي ٞااليُغاب َظا )  ٞاَمت  .الداعجي  اإلادُِ ًٖ ؤْ الىٟـ ًٖ الهاصعة للمىبهاث الضازلُت الخإ

 ( .193،  2014ناصقي ، 

 .ازون بًُ :1.2

ٓن  " بًُ "ًٔغ  ْ اإلاٟاَُم  ؤن الصدهُت جخ٩ ْ ألا٩ٞاع ؤ ٓماث ؤ ُت حكمل ٖلى اإلاٗل ْ ؤبيُت مٗٞغ مً مسُُاث ؤ

ْاإلاكاٖغ  َْؿلم بان ألامؼظت الىٟؿُت   ، ٓ ْالتي ٨ًدؿبها زال٫ مغاخل الىم ْ الهُٜ ألاؾاؾُت لضٔ الٟغص  ْالاٞتراياث 

٣الهُت . )  بؿمت قامش ،  َضًت خؿً ،   اْٖل ت  ٓن هخاظا إلاٗاٝع مدٞغ  ( .593،  2013الؿلبُت ج٩

ت   الخالُت : الخطائظ في الصدهُت ٖلى"بًُ " حكمل هٍٓغ

ُُٟت. - ْٚحر الْٓ ٓا٠٢ التي جشحر بٌٗ ألا٩ٞاع آلالُت   زال٫ مغاخل الخُاة ًخٗغى ألاٞغاص للٗضًض مً ألاخضار ، اإلا

ْ ٚحر ص٣ُ٢ت - ْ قضًضة الخُٝغ ؤ ْاؾٗت ظضا  ؤ ُٟي ٞهي ي٣ُت ظضا ،   .جخمحز َظٍ ألا٩ٞاع آلالُت بسللِا الْٓ
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ٓا٠٢ مسخلت . - ْ م ت (  ٖم٣ُت ؤ ٍَٓغ ٓن ؤ٩ٞاع الٟغص اإلاسخلت مكخ٣ت مً مٗخ٣ضاث ؤؾاؾُت ) ظ  ٖاصة ما ج٩

ٓلت.  John Sommers Flangan , Rita Sommers )   ٨ًدؿب ألاٞغاص بك٩ل ٖام َظٍ اإلاٗخ٣ضاث ألاؾاؾُت في مغخلت الُٟ

Flangan    ,  2004 ,   267, ) .  

ْاإلا - ٤ الٗالط َظٍ ألا٩ٞاع الخل٣اثُت  ٗخ٣ضاث ألاؾاؾُت ْالايُغاباث الٗاَُٟت اإلاغجبُت بها ًم٨ً حٗضًلِا ًٖ ٍَغ

ال ًخُلب ا٦دكاٝ ماضخي الٗمُل . ْالظي ال ًغ٦ؼ   اإلاٗغفي 

ْاإلاسُُاث ، ٌٗخمض ؤلاصعا٥      " بًُ "ْن٠   ٓطظّ اإلاٗغفي ما٦ضا ٖلى ؤلاصعا٥ ) ألا٩ٞاع الخل٣اثُت (  هم

ْ اإلاخ ْ الاٞتراياث ) اإلاسُُاث ( التي ًخم جىمُتها مً زال٫ ) ألاخضار الخ٣ُ٣ُت ؤ ٓا٠٢ ؤ ٓعي ٖلى اإلا سُلت ( في ال

ٓن ٦ٟا  ٣ٞض حهُمً   الخجاعب الؿاب٣ت ، ٞمشال بطا ٧ان الصدو ٌٗخمض في جٟؿحٍر للخجاعب ٖلى اهّ ًجب ؤن ٩ً

ْبىاء ٖلى طل ٠٢ٓ ٖلى مسُُاث ج٨ٟحٍر " ما لم ؤ٢م بإصاء ٧ل ٖمل بك٩ل مشالي ٞاها ٞاقل "  ٪ ٞخٟاٖلّ م٘ اإلا

. ٠٢ٓ ْان ٧ان لِـ مسخها في طل٪ اإلا ٓهّ ٦ٟاا  ) ًلؼم ٖل هٟؿّ ال٨ٟاءة ( ختى  ٓن مً خُض ٧ ٩ً 

اث اإلاعسفُت  ْمً   :  ْ التى حؿِم في وكٓء الايُغاباث الىٟؿُت هجض " " بًُالتي جٓنل اليها الدشَى

 الاطخدالٌ الخعظفي : -

ٍّٓ " ال٣ٟؼ لالؾخيخاظاث  ٓ مكابّ للخ٨ٟحر  ال٩اعسي ٖىض ٌكبّ َظا الدك َْ ْن  "الِع""  ، خُض ًخسُل ألاشدام ص

ٓؤ هدُجت ًم٨ً ؤن جدضر لِم .  ؤي صلُل مى٣ُي ؤؾ

د الاهخلائي : -  الخجٍس

 ْ ٍٓت  ٠٢ٓ في خحن ًخم التر٦حز ٖلى اخض الخٟانُل الشاه ٓماث طاث الهلت باإلا ٍّٓ ًخم ججاَل مٗٓم اإلاٗل في َظا الدك

 اط الؿلبي .الظي ٌؿخمض منها الاؾخيخ

 الصخطىت : -

ٓن  ْن ٧ل شخيء بُاب٘ الصدهىت ، ٞمشال بطا لم ًل٤ اخضَم ٖليهم الخدُت ٞؿِؿخسله ٍّٓ ًإزظ ضخاًا َظا الدك

 ٍّٓ ٓن َظا الدك ٓن الٗٓمت ، ٢ض ٩ً ٍّٓ ٢ض ًيخج ٖىّ ال٣ل٤ ؤْ خالت مً ظى ٓن ، َظا الىمِ مً الدك ؤجهم مسُئ

٢ْاث مغجبِ بمسُِ ؤؾاسخي ؤجهم مً ألاشدام ٚحر الج ً بالش٣ت " بطا ٦ىذ ال ؤعا٢ب الجمُ٘ في ظمُ٘ ألا ضٍع

 ٞؿِؿخٛلجي اخضَم " .

 الخفىحر الثىائي ؤو اإلاظخلؿب  :  -

ٕٓ بحن ألاشدام الظًً لضحهم ؾماث شدهُت خضًت ؤْ هغظؿُت ، ِٞم  ٌٗض َظا الىمِ مً الخ٨ٟحر ٦شحر الكُ

ْ بًُاء ،ظُضة ؤ ٓصاء ؤ ْ الخاالث ٖلى ؤجها ؾ ٓن ألاشدام ؤ  ْ ؾِئت .٣ًُم

 العىىهت والخطيُف :  -

ٓجها لٓن٠ ؤهٟؿِم ْ ً نٟاث  ٌؿخسضم ألاشدام ظمُٗا نٟاث ًله٣ ْل٨ً ٢ض ٌٗل٤ الىاؽ ٖلى آلازٍغ  ، ً آلازٍغ

م ٖضم ٞاثضتها . ْ ٚحر صخُدت ٚع  ٚحر ص٣ُ٢ت ؤ

 الخطغحر : الخطخُم و -

ٓن مً ال٣ُ ٓن في الخ٣ضًغ ؤْ ٣ًلل ٍّٓ ٌكحر بلى ألاٞغاص الظًً ًبالٛ مشل ؤن ًبالٜ ألاٞغاص في اخخمالُت  مت ،َظا الدك

ْ الخ٣لُل مً اخخمالُت هجاخِم في اإلاؿخ٣بل. ٓن مً حجم ٖملِم الكا١ ؤ ْ ٖىضما ٣ًلل  ٞكلِم في الازخباع ، ؤ

 الخعمُم اإلافسؽ -

ٓاصر ، ْ ٢لُل مً الخ ْ ًخٓنل بلى اؾخيخاط بىاءا ٖلى ٖضص مٟغص ؤ ٍّٓ ٖىضما ٌٗمم الٟغص خ٨م  ٢ْض  ًدضر َظا الدك

ٓن الاؾخيخاط ٚحر مبرعًدض ٩ٍْ                 , John Sommers Flangan , Rita Sommers Flangan  ) ر الخٗمُم اإلاُل٤ 

269  ,  2004 (    
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 ؤلبرث الِع : .2.2

ٓاهب ال جىٟهل ًٖ بًِٗا البٌٗ  " الِع "ٌكحر  ْالؿل٥ٓ لضٔ ؤلاوؿان ُّٞ ظ بلى ؤن الخ٨ٟحر ْالاهٟٗا٫ 

ٓعة  ( .  590،  2013طاث صاللت ) بؿمت قامش ، َضًت خؿً ،   بل بجها جخٟاٖل ظمُٗا به

 ٞترة زال٫ اإلاِمحن الىاؽ مً ٣ٖالهُت ٚحر ؤ٩ٞاع مً حٗلمّ جم ما بلى الىٟؿُت ألامغاى وكٓء "بلِع" ٍْغظ٘

ٓلت  ٟا٫ ًبخضّٖ ما بلى باإلياٞت )الاظخماُٖت الخيكئت بٟٗل( الُٟ  ْزغاٞاث، مى٣ُُت ٚحر اٖخ٣اصاث مً ؤهٟؿِم ألَا

ٓم طل٪ ْبٗض خ٣اصاث َظٍ جيكُِ بةٖاصة الىاؽ ٣ً  . ْالخ٨غاع الظاحي ؤلاًداء زال٫ مً الٟٗالت ٚحر الٖا

ٓم َْك٩ل الخ٨ٟحر مً الاهٟٗاالث مٗٓم ْجيخج ً للىٟـ الل  الايُغاباث مٗٓم في ألاؾاؽ حجغ ْلآلزٍغ

 مؿاٖضة مً بض ال زم ْمً ْٚحر اإلاى٣ُُت ئتالداَ الخ٨ٟحر ؤهماٍ ًٖ جيخج الاهٟٗالُت الايُغاباث ٞةن ْ لظل٪ .الاهٟٗالُت

خ٣اصاث وؿ٤ ؤن بلى "بلِع" ٌكحر ْ ْمى٣ُُت ٣ٖالهُت ؤ٦ثر بإ٩ٞاع ْاؾدبضالِا ٖليها الخٛلب في ألاٞغاص  الٟغص لضٔ الٖا

ٓن   :َْما   ظؼؤًً مً ًخ٩

 الال٣ٖالهُت : ألا٩ٞاع -1

لت هي ْحٗخبر  غاى مٗٓم في بْالؿب للٟغص الاهٟٗالُت الايُغاباث بخضار ًٖ اإلاؿْا ، اإلاغجبُت ألٖا  بالًٍٛٓ

ٓظّ الٟغص ج٨ٟحر ٖلى حؿُُغ خُض ٦ّٓ ْج ٣ُت ْٚحر ْا٢ُٗت ٚحر ْؤ٩ٞاع مٗاٝع ًٖ ٖباعة ْهي ؾل  في مغهت ْٚحر امبًر

 جدذ ٣ً٘ الظي ْ الٟغص الُيبُٛاث ق٩ل في الٟغص ٖنها َْٗبر ؾلبُت ، اهٟٗالُت هخاثج بلى جاصي ألجها مالثمت ْٚحر َبُٗتها

إة ٓع  في ٨ًٟغ هٟؿّ ًجض الىٟؿُت الًٍٛٓ َْ ٣ت ألام ٓمجان هاصًت   .مُل٣ت ٦مالُت بٍُغ ْ َظا ) ظابغ ههغ الضًً ، ب

٫ٓ  ال٨مالي ( الخ٨ٟحر 217،   2014، ٓاهب ه٣و بؿبب لاليُغاب مهضع بلى ًخد ٓمت ٚحر ظ  ًٖ العجؼ مً ْمساْٝ مٗل

 ٫ٓ ٓص لّ لِـ ٦ما٫ بلى الٓن   .ٞٗلي ْظ

 العلالهُت  ألافياز -2

ٓن  التي  وهي ٓا٢٘ م٘ ْمدؿ٣ت مى٣ُُت ج٩ ٓا٤ٞ ؤَضاّٞ جد٤ُ٣ ٖلى الٟغص ْحؿاٖض ال  مً ْ الخدغع  الىٟسخي ْالخ

)  ظابغ ههغ  .آلازٍغً م٘ الاظخماعي ْ الخٟاٖل ْالاًجابُت ْؤلاهجاػ ؤلابضإ بلى بالٟغص ْ جاصي الاهٟٗالُت الايُغاباث

ٓمجان هاصًت  ،   (. 217،  2014الضًً ، ب

٣ت ٚحر ٣ٖالهُت ٚحر ؤن  لضٔ  " " الِعٌٗخبر  ٣ت ٣ٖالهُت ؤْ بٍُغ ؤن البكغ لضحهم ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر بٍُغ

ٓ مهضع باؽ ؤلاوؿان ْق٣اٍئ . َْظا َ ْٚحر ٣ٖالهُت   البكغ مُل ٢ٓي للخ٨ٟحر بُغ١ زاَئت 

ٓطط ) " الِع "٢ْض اؾخسضم  خّ ٞباليؿبت لّ :  (ABCهم  لٓن٠ هٍٓغ

 ي خُاة الٟغص . ( خضر الخيكُِ الظي خضر فAًمشل ) -

 ( بلى اإلاٗخ٣ض الظي ًدملّ الٟغص بػاء خضر الخيكُِ .Bَْكحر ) -

٦ُٓت الىاججت ًٖ مٗخ٣ض الٟغص  Cَْكحر ) - ْالؿل ٓا٢ب الاهٟٗالُت   John Sommers Flangan , Rita  )       ( ٌكحر بلى الٗ

Sommers Flangan ,   2004  ,    265  ( 

 طاز اعخلاد غحر علالوي : خدر جيشُـ غحر  -

٢ٓٗاتهم ) ٓن ٚحر ميسجمت م٘ ج ٓاظّ ألاٞغاص ؤخضار جيكُِ ج٩ ٣ٞض جخٟاٖل م٘ مٗخ٣ضاتهم ( Bٖىضما ً

ٓن " ًجب ؤن   (IBSٚحر ال٣ٗالهُت ) ٓل ٫ٓ الصدو " اهّ ألمغ ماؾ٠ ،اهّ ؾحئ للٛاًت ،ِٞم ٣ً ، ٞبضال مً ؤن ٣ً

ٓن ٢ض خ٣٣ذ َضفي " ، بياٞت بل ٓن.... ،ًجب ؤن ؤ٧ ٓن لضي ،ًجب ؤن ؤ٧ ٓن " اهّ آلمغ ًُٞ٘ ٩ً ٓل ى طل٪ ٞةجهم ٣ً

٨َْظا ، ِٞظٍ اإلاٗخ٣ضاث الال٣ٖالهُت حؿاَم  ؤن ًخد٤٣ َضفي " ،" ال اؾخُُ٘ جدمل طل٪ " ،" ؤها شدو ؾحئ " 

ً للٛاًت "   ْ " ؤها خٍؼ ْ الُإؽ "   ؤ ٓا٢ب اهٟٗالُت مشل " اقٗغ باال٦خئاب  في زل٤ الايُغاباث الىٟؿُت ُٞدبِٗا ٖ

ٓا٢ب  ٓن الٗ ْص الٟٗل ٚحر اإلاىاؾبت. ٢ْض ج٩ ٖٓت مً عص ْ مجم ٓم ، ؤ ٦ُٓت : الخجىب ، الهج  ؾل
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 خدر جيشُـ طاز اعخلاد علالوي : -

ْالىخاثج اإلاسخلٟت ، ٞمشال  ٓلّ الٗضًض مً اإلاٗخ٣ضاث  ٓن خضر الىدكُِ ٚحر ؾاع ٣ٞض جىجم خ ٖىضما ٩ً

ٕٓ بلى اإلاشا٫ الؿاب٤ بطا ؤز٣ٟذ ٦ُلي في امخدان لِا ) خضر الخيكُِ ( مشل : َظا B)( ٣ٞض جدمل اٖخ٣اص  ْبالغظ

ٍٓت هدُجت ؤلاخباٍ بؿبب ؤصائها في  ؤمغ ؾحئ للٛاًت ،ؤها ال ؤخب ؤن اٞكل في الامخدان ٢ض حٗاوي مً مكاٖغ ؾ

٦ُٓت مغة ؤزٔغ . ٓاظّ َظٍ الىدُجت الؿل ٢ْض جسخاع الضعاؾت بجضًت لالزخباع ال٣اصم ختى ال ج  Richard ) الامخدان 

S.Sharf , 2010,  337       ) 

ْهي : " الِع "٢ْض ْي٘  ٓن ؾببا في بخضار الايُغاباث   بخضٔ ٖكغة ٨ٞغة ال ٣ٖالهُت ج٩

عي  مً -1 ٓن  ؤن الًْغ ٓبا الٟغص ٩ً م ٖلى صاثما ًدهل ْؤن اإلاجخم٘ ، في اإلا٩اهت طْي  ألاشدام ٧ل مً مدب  ج٣ضًَغ

 .ألٞٗالّ ْاؾخدؿاجهم

ٓن  ؤن الٟغص ؤعاص بطا -2  .ٖالُت بضعظت الٗمل في ْ ؤلاهجاػ بال٨ٟاءة ًخمحز ؤن ٞٗلُّ ، اإلاجخم٘ في ٢ُمت بإي ظضًغا ٩ً

ٓظض -3 ٔ  ألاٞغاص بٌٗ اإلاجخمٗاث ٧ل في ً غة الضهِئت الىٟٓؽ طْ ٢ٓ٘ ؤن ًجب َْاالء ، ْ الكٍغ  ؤقض ٖليهم ه

ٓبت  .ال٣ٗ

ٓع  جدضر لم بطا -4 ٣ت ألام ٢ِٓٗا التي بالٍُغ  .شخيء ؤي في ٢ِ ؤمل َىا٥ ٞلِـ ، ٍْخمىاَا الٟغص ًخ

ٓظض ال ْ ؤهّ بعاصجّ ًٖ زاعظت ؤلاوؿان حٗاؾت ؤؾباب -5  . ْمهحٍر ٢ضٍع في الخد٨م بةم٩اهّ بوؿان ؤي ً

 ال ألهّ ، الكضًض بالظٖغ بل الاعجُاح ْٖضم بالدٝٓ ٌكٗغ ؤن الُبُعي مً ٞةهّ ، ما لدُغ ؤلاوؿان حٗغى بطا -6

ٕٓ مً مدالت ٓع  ٢ْ  .اإلادً

لُ جدمل ٖضم ؤْ الخُاة مهاٖب بٌٗ جداشخي ؤْ ججىب بن -7 ٓاظِت مً ب٨شحر ؤؾِل تاإلاؿْا ٓباث م ْ  الهٗ

لُاث جدمل  .اإلاؿْا

ٔ  ما شدو بلى بداظت ْؤهّ ؤَضاّٞ، بٌٗ جد٤ُ٣ في آلازٍغً ٖلى ٌٗخمض ؤن اإلاغء ٖلى ًجب -8  ٌكٗغ ل٩ي مىّ ؤ٢ٓ

 .بالش٣ت ْألامً

ٓا ٞاإلااضخي مايُّ ، مً ًخسلو ؤن ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ لً -9  ؤي خُاة في ما شخيء خضر ٞةطا الخايغ ًدضص لظي َ

ْص بال ٢اثما ؾُٓل الصخيء َظا ؤزغ ٞةن وؿان ،ب  .٧لِا خُاجّ في خض

 .ايُغاباث ْ مك٨الث مً آلازٍغً ًهِب إلاا ٍْدؼن  الٟغص ًجزعج ؤن ًيبػي -10

ٓظض ال -11 ً  ٔ ت ؤن ْ ، ؤلاوؿاهُت اإلاك٨الث لجمُ٘ ْاخض خل ؾٓ  الخل َظا ٖلى وٗثر لم بطا ب٩اعزت جهاب عبما البكٍغ

 (   293، 2016.)  اخمان لُلى ،  

٫ٓ الظاث ، اإلاُالب  "DRYDEN  "  ْ"ELLIS"٣ًؿم  َظٍ اإلاٗخ٣ضاث ٚحر اإلا٣ُُت بلى زالر ٞئاث : اإلاُالب خ

٢ْض ؤحى  ٫ٓ الٗالم .  ً ، اإلاُالب خ ٫ٓ آلازٍغ لًُم ظمُ٘ الىحىبُاث / الُيبغُاث  بمهُلح  " الِع "خ

ٓظٓب ٖباعاث ٍْاصي بل خؿبّ ًىمي، فالىحىب  ال ى الايُغاب الىٟسخي ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫             اإلاٗخ٣ضاث الال٣ٖالهُت 

٫ٓ " ًجب ؤن اخهل ٖلى ) ْ لً اخض ًدترمجي   (A" ٦ُلي " ٖىضما ج٣ ٓن شدها ٖضًم ال٣ُمت ؤ ْ ؾإ٧ في الامخدان ؤ

ٓجغ ججاٍ  ْالخ ٓعَا بال٣ل٤ ، الدٝٓ ، الِل٘  ؤبضا ، ِٞٓ مشا٫ ًٖ اٖخ٣اص ٚحر ٣ٖالوي ًم٨ً ؤن ًاصي بلى قٗ

 (,Richard S.Sharf  , 2010  338الامخداهاث .)

ٍْا٦ض ؤن َىا٥ زالر ٞئاث  " الِع "ًىٓغ  ُٟي ال٣ٗلي  بلى ألا٩ٞاع الال٣ٖالهُت ٖلى ؤجها مهضع لالزخال٫ الْٓ

٧ْل ٞئت جاصي بلى هخاثج مُٗىت :  ؤؾاؾُت مً ألا٩ٞاع الال٣ٖالهُت 

ْبال ٦ىذ شده -1 ٓبا صاثما مً الجمُ٘  ٓن ) ٦ٟئا ، مىجؼا ، مدب ا ال ٢ُمت لّ ( ، َظٍ ال٨ٟغة ًجب ؤن ؤ٧

ْ ال٣ل٤  ْالا٦خئاب . ٓع بالِل٘   الال٣ٖالهُت جاصي بلى الكٗ
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ٓا مكاٖغي  -2 ْ ان ًغاٖ ٓهجي لئلخباٍ  ْ ال ٌٗغي ْٖضالت  ٓن في خُاحي بل٠ُ  ًجب ؤن ٌٗاملجي ألاشدام اإلاِم

ْال٣ٗاب الكضًض ل ٓم ْالاهخ٣ام  ٓظّ لِم الل ْبال ٞإجهم ؤقغاع ًجب ؤن ً ٢ْاث  ْٚحر في ٧ل ألا خٗامالتهم البًُٛت 

ٓاء . ْاوي ْالاهُ ْالؿل٥ٓ الٗض ٢ٓ٘ ؤن جاصي بلى مكاٖغ الًٛب  َْظٍ ال٨ٟغة مً اإلاخ  اللُُٟت لي ، 

ٓلت م٘ ا٢ل ٢ضع مً  -3 ضٍ بؿِ ْان حُُٗجي ٧ل ما ؤٍع ضٍ  ٝ صاثما في الاججاٍ الظي ؤٍع ْالْٓغ ٓع  ًجب ؤن حؿحر ألام

ْبال ٞان الخُاة جهبذ قا٢ت بًُٛت ال جُ ْ َظٍ ال٨ٟغة مً اإلادخمل ؤن جاصي بلى ؤلاقٟا١ ٖلى الظاث ؤلاخباٍ  ا١ ، 

ٓػٍت الجمالي ،   (197، 2003ْاهسٟاى ال٣ضعة ٖلى جدمل ؤلاخباٍ )ٖبض الخمُض  خؿً ، ٞ

 دوهالد مُىىبىم : .3.2

٧ٓاث  مُىىبىماهُل٤   ْعا في الؿل ٓلِا الىاؽ ألهٟؿِم جلٗب ص ٫ٓ بان ألاقُاء التي ٣ً مً الٟغيُت التي ج٣

ٍ لؿبب َظا الاهٟٗا٫ َل التي ً ٣ت ْٖؼ ْالى ٍَغ ٓن بها ، ِٞظا الاججاٍ ًغ٦ؼ ٖلى ٦ُُٟت ج٣ُُم الٟغص لؿبب اهٟٗالّ  ٓم ٣

ن ؟.٦ما ًٔغ  ْظّ  مُىىبىمَٓ ؾببّ ؤم آلازْغ ٓ اإلا٤ُٗ الظي ٠٣ً في  ٓجي بدض طاجّ لِـ َ ٓل بان  الاهٟٗا٫ الٟؿُ

َ ْ ٫ٓ اإلاشحر  ٓلّ الٟغص لىٟؿّ خ ْل٨ً ما ٣ً   2011ٓ الظي ًدضص اهٟٗاالجّ الخالُت . ) ًٓؾٟي خضة  ،ج٠ُ٨ الٟغص ، 

،67) 

 الىمىذج اإلاعسفي الظلىوي في جفظحر الاغؿساباث الاهفعالُت :   -3

 .الخىف : 1.3

ٓا٠٢ مدضصة ،  ٓعا ٖلى م ْالىٟسخي م٣ه ٢ٓ٘ اإلاًُغب لؤلطٔ الجؿمي  ٓن ج في خالت ايُغاباث الدٝٓ ٩ً

ٓع م ٓا٠٢ مدضصة مً جه ٓا٠٢ بهبٛت ٞالدٝٓ ًخإؾـ مً م ٓع ًهبٜ َظٍ اإلا ٓ جه َ ْ ٛالي ُّٞ مً ظاهب اإلاٍغٌ 

ْ ًهاب بمغى خاص حهضص خُاجّ  ْاهّ ؾُسخى٤ ؤ اب ألاهٟا١ ًسصخي ؤن الى٤ٟ ؾُنهاع ٖلُّ  الدُغ ، ٞمشال اإلاهاب بَغ

ن بُ٪ ،    ( . 74،  2000ْلً ًجض ؤخضا ًى٣ظ خُاجّ .)  اْع

 الللم .2.3

٢ٓ٘ ٌؿُُغ ٖلى ج٨ٟحر اإلاهاب بايُغاب ال٣ل٤ ؤ ٓص زُغ ًتهضص هُا٢ّ الصدصخي ، ِٞٓ ًخ ْظ ٩ٞاع مٟاصَا 

٦ْشحر مً مغضخى  ا ،  ٍٓت التي ٣ًضَع ا مً ال٣ُم اإلاٗى ؤخضازا ماطًت لّ ْ ألؾغجّ ْ إلامخل٩اجّ ؤْ إلاغ٦ٍؼ ْ م٩اهخّ ْ ٚحَر

ٓ ؤن آلازٍغ ٓن الِاظـ الٛالب ٖلى اخضَم َ ِٓٞم ٖلى ألاطٔ الىٟسخي بالضعظت ألاؾاؽ ، ٩ُٞ ْ ختى ال٣ل٤ ًتر٦ؼ ز  ً

ن  ٓز٤ بّ . )  اْع ْ ج ْ الىٟسخي جغجبِ بال٣ل٤  ٢ٓٗاث ألاطٔ البضوي  هّ ، ٞخ ْ ًدخ٣ْغ ٓهّ  ْ حهُى ٓهّ  ً ؤنض٢اٍئ ؾٝٓ ًٞغ

 (.37،  2000بُ٪ ،  

ٓ اٖخ٣ض الٟغص اهّ ًجب ؤن  الِع" ًٔغ "  ْ ًتزاًض ل ؤن حجم ال٣ل٤ الظي ًم٨ً ؤن ٌؿببّ الٟغص لىٟؿّ ًيكإ 

ٓن ٖلى صعظت ٦بحرة مً ال٨ ٟاءة ْ اإلاىاٞؿت ْ الاهجاػ في ٧ل شخيء ختى ًم٨ً ؤن ٌٗخبر اهّ طْ ؤَمُت ، ْ ًم٨ً ؤن ٩ً

ٓبا مً ٧ل  ٓن مدب عي باليؿبت لّ ؤن ٩ً ًدؿبب الٟغص في ال٣ل٤ الاظخماعي ؤًًا لظاجّ بطا اٖخ٣ض اهّ مً الًْغ

ٓص،  ْ مغيُا ٖىّ منهم . )  ٖاص٫ مدم  (.162،  1999اإلادُُحن بّ 

ت ال٣ٗ  الهُت الاهٟٗالُت ٖلى زالزت ؤق٩ا٫ مً ال٣ل٤ الىٟسخي الٗاثض بلى ألا٩ٞاع الال٣ٖالهُت :ْ جا٦ض الىٍٓغ

ْ اإلاس٠ُ ؤن ال اٖمل ما ًجب ٖملّ . -1 ب   اهّ مً اإلاٖغ

ْ ًجب ؤن ال جدضر لي . -2 ٓعا خضزذ لي   ؤها ال اؾخُُ٘ ِٞم طل٪ ، ؤها ال اؾخُُ٘ ؤن ؤجدمل ؤم

ٓب ُّٞ بطا لم ا -3 ْ ٚحر مٚغ ً .ؤها شدو ال ٢ُمت لّ  ْ ا٦ؿب اؾخدؿان آلازٍغ  ٖمل ظُضا 

ْ ًيكا مً  ْظِت هٓغ ال٣ٗالهُت الاهٟٗالُت بإهّ الاوكٛا٫ بسٝٓ مبالٜ ُّٞ ،  ْ ًم٨ً حٍٗغ٠ ال٣ل٤ مً  َظا 

ْ َظا الدٝٓ ًهبذ ٢اَغا للظاث ،بال ؤن الٟغص ٌؿخُُ٘ الخٛلب ٖلى  ن ججاٍ الٟغص  الاوكٛا٫ ال٨بحر إلاا ٨ًٟغ بّ آلازْغ

ْ ًًبُّ ْ هى "بن   َظا ال٣ل٤  ٣ت ٣ٖالهُت ، طل٪ ؤن ال٣ل٤ ًيخج ؤؾاؾا مً ال٨ٟغة الال٣ٖالهُت  ٤ الخ٨ٟحر بٍُغ ًٖ ٍَغ
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ٓػٍت الجمالي ،  ْ الاَخمام الضاثم بها "  )  ٖبض الخمُض خؿً ، ٞ ٓع حؿخضعي الاوكٛا٫  ْ اإلاساْٝ ؤم  2003ألازُاء 

،199) 

ٓم الخدمل اإلاىسٌٟ لئل  "الِع "٦ما ؤن ال٣ل٤ خؿب  ٖٓحن مً ال٣ل٤ : ًخهل بمِٟ خباٍ ، ٦ما ًه٠ ه

ن بإهّ  ٓع ب٣ُمت الظاث مِضصا ٖىض ألاٞغاص ْ ٌكْٗغ ٓن الكٗ اط ، ال٣ل٤ الىٟسخي . ٟٞي ال٣ل٤ الىٟسخي ٩ً ٢ل٤ الاهٖؼ

 ٫ٓ ْ الخه ٓا ما ًجب ٖليهم ٞٗلّ ؤ ْ لم ًٟٗل ٓا ؤ م ظُضا ، ٦ما ٌٗخ٣ض ألاٞغاص اهّ بطا ما لم ًدهل ٓن ؤصاَئ ًجب ؤن ٩ً

ْزُمت ألجهم ٌٗخ٣ضْن ؤن بخؿاؾِم بال٣ُمت ٢ض ًخٗغى للتهضًض . ٖلُّ ٞان هخاثج  ٓن    Richard  337)طل٪ ؾخ٩

S.Sharf    , 2010, ) . 

 الاهخئاب : .3.3

 ؤٖغاى الا٦خئاب في اإلآاَغ الخالُت : " بًُ "ل٣ض نى٠  

 اإلآاَغ الاهٟٗالُت : مشل ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى الاؾخمخإ ْالابتهاط . -1

ب ، اإلآث . اإلآاَغ الضاٞٗت  : ه٣و -2 بت في الِْغ  ؤلاعاصة ، الاج٩الُت ، الٚغ

ْالعجؼ ، جطدُم اإلاك٨الث . -3 ٓع بالُإؽ  ُٟت  : الخ٣لُل مً ٢ُمت الظاث ، الكٗ  اإلآاَغ الخٍٗغ

ت الخٗب ، ألاع١ ، ٣ٞضان الُا٢ت الجيؿُت . ) مدمض ِٖسخى ،    -4 ، 2016اإلآاَغ  الجؿمُت : ؾٖغ

98 ) 

ُت مسُُاث ٣ًضم الا٦خئاب ؤن  بًُ" ًٟترى "  ٓعٍت ْ ال مٗٞغ ٍٓلت الظا٦غة في جخمغ٦ؼ قٗ ْ  اإلاضٔ، َ

ٓم ٓمت بخهُٟت ج٣ ٖٓت ٖلى اإلاسُُاث جدخٓي  .اإلاٗاقت للخجغبت الؿلبُت باإلاالمذ بال جدخٟٔ ْ ال اإلاٗل  مً مجم

ٓاٖض ْامغ ق٩ل ٖلى ْ جِٓغ الهاعمت ال٣ ٓن  ؤهجح ؤن ًجب مشل ؤ  ْهاصعا يمىُت مباصت ًٖ ٖباعة صاثما ، ْ ج٩

ٓعٍتق ٓظِت ٗ ْ  ْ الدكائم ْ الترصص الظاث ، ج٣ضًغ ٣ٞض ق٩ل ٖلى ْ جترظم هٟؿّ ٖلى الٟغص ًبىيها التي لؤلخ٩ام ْ م

ىت ألاخ٩ام ٍٓضة   ، ) .اإلا٨خئب ٖىض الخٍؼ  ( .170،   2012بً ٖهماهب عخُل ظ

ْ  خ٣ی٣یا ٓن ی٩ ٢ض ْ ال٣ٟضان للمغیٌ، باليؿبت ما شخيء ٣ٞضان بسبرة الا٦خئاب یبضؤ ؤنبًُ" ٦ما ًٔغ " 

ٓن  ٢ض ال ْزابذ صاثم اهّ ٖلى ْ یضع٥ ٞیّ مبالٜ ٞاهّ الخالخحن ٧لخا ْ في ؤْ ٧اطبا،ً اٞترايیا ی٩  ؤْ بٖاصجّ یم٨ً ؤ

ٓصٍ او٩ٗاؽ اهّ ٖلى اإلاغیٌ بلُّ ْ یىٓغ بعظاّٖ، ٓظ ٔ  ؤْ لدهاثهّ او٩ٗاؽ ؤْ بظاجّ ل  ْ یاصي ٦ٟاءجّ، مؿخٓ

ٓیً بلى بالخالي ٓم ج٩ ٓاٍٞ الظاث ًٖ ؾلبي مِٟ ْ  ٞاإلاغیٌ ألاَلیت(، ؤْ ال٣یمت ٖضیم ؤْ )الداؾغ اهّ د  ؾبب یٗؼ

ٓع  بلى ال٩اعزت ؤْ الخاصر ؤْ ال٣ٟضان  ٖلى ٧اهذ ْ لٓ ختى جالیت زبرة ٧ل بلى اإلاغیٌ ْ یىٓغ َٓ طاجّ في الكاثً الخه

 آلازٍغً ْ بحن طاجّ حنب ی٣ٗضَا التي ْاإلا٣اعهت .الظاحي  لعجٍؼ او٩ٗاؽ ؤجها ٖلى الٛمٓى ؤْ الؿلبیت مً ٢لیلت صعظت

ٌ هي النهاثیت ْ الىدیجت لضیّ طاجّ جد٣حر مً جؼیض  هٟـ في الظاث بلى الؿلبیت الىٓغاث ْ َظٍ  .للظاث ال٨لي الٞغ

٢ٓٗاجّ اإلاغیٌ ٢ٓٗت الىخاثج صامذ ٞما الضاٞٗیت ، مٓث بلى الیإؽ ْ یاصي اإلاؿخ٣بل، في ْ ج ٢ٓ٘ اإلاؿخ٣بل ؤْ اإلاخ  اإلاخ

باث ألا٩ٞاع هي الدكائم لِظا النهاثیت ْ الىدیجت الجِض لبظ٫ صاعي َىا٥ ٞلیـ ؾلبیا الث ْ الٚغ ْ  الاهخداعیت ْ اإلادا

ٓلت حٗخبر التي خ٣اص ٞهي الاهخداع ٖليها یغج٨ؼ التي الشاهیت اإلا٣ضمت ؤما .الؿاب٣ت اإلا٣ضمت ؤؾاؽ ٖلى م٣ٗ  بان الٖا

ً ٓلّ مً آلازٍغ ٓن  ؾٝٓ خ ٓالِم ج٩ ٓص ٞان ْ ٨َظا .َٓ ماث بطا ؤًٞل ؤخ ٓم َظا ْظ ٓص الظاث ًٖ الؿلبي اإلاِٟ  ْْظ

ٓص ْالدبراث لؤلخضار الؿلبي الخٟؿحر ٓن  للمؿخ٣بل الؿلبیت الىٓغة ْْظ م  )ٖبض.لال٦خئاب اإلاٗغفي الشالسي ج٩ ال٨ٍغ

 (.   https://www.iasj.net،   2013 ، ٚالى

٦ُٓت  ؤن الا  ٢ْض ُت الؿل ت اإلاٗٞغ ٣ْٞا لِظٍ للىٍٓغ ذ  ٍّٓ اإلاٗغفي ؤْضخذ الضعاؾاث التي ؤظٍغ ْ الدك هدغاٝ 

٢ٓٗاث الىجاح ْ جدٍغ٠ ؤلاصعا٥ بط ًغي مشل َاالء  ْالٟكل ْ ج لضٔ الا٦خئابُحن ًِٓغ في جدٍغ٠ زبراث الىجاح 

ٓماث الاًجابُت  ْ لِـ بما هي ٖلُّ ، بلى ظاهب جدٍغ٠ الظا٦غة خُض ٨ًثر وؿُان اإلاٗل ألاٞغاص ألاخضار بما َم ٖلُّ 

ع  ْالؿْغ ٓص  اإلاغجبُت بالؿٗاصة   ( . 162، 1999،   )  ٖاص٫ مدم
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ْ بالخالي بلى مسُِ  ٫ٓ خ٣ُ٣ت الٟغص بلى مٗاف مالم  ُت جيخهي بخد ٓحهاث اإلاٗٞغ ْ الدك بطن ِٞظٍ الاهدغاٞاث ؤ

ْ ٣ٞضان ؤلاعاصة لل٣ُام بإي شخيء لّ  ْ العجؼ   ا٦خئابي ، ٞالٟغص في َظٍ الخالت ًىٛل٤ في ٖضم اليكاٍ ، ٖضم ؤلاهخاط ، 

 ْ ٓصٍ  ٓظ م الخجاعب اإلاٗاقت )٦بضاوي ،ٖال٢ت ب خّ ٚع ْ اؾخمغاٍع  (     https://www.asjp.cerist.dz، 2009 خُاجّ 

 خاجمت

 ٕٓ ٓع٢ت البدشُت ٖغى هٓغي ًٖ ماَُت الايُغاباث الاهٟٗالُت ْ التي هي مجم ٢ضمىا مً زال٫ َظٍ ال

ْاإلاؼعجت التي ٢ض ٌٗاوي منها الٟغص في ؤي مغخلت مً مغاخل هم ٍٓ ، ٢ض جِٓغ في ق٩ل زٝٓ )مغضخي( الدبراث اإلااإلات 

ْ ٢ض  غاى اإلاغيُت اإلاهاخبت لّ . ؤ ً ألٖا ْ ؤقُاء ٢ض ال حؿبب بالٗاصة لؤلٞغاص آلازٍغ ٓايُ٘ ؤ ٫ٓ ْقضًض مً م ٚحر م٣ٗ

 ْ ْ تهضًضا ؾُلخ٤ بّ ؤ ْ الظي ٌٗض الدٝٓ مً ؤٖغايّ ٌؿببّ بخؿاؽ ؤلاوؿان بان َىا٥ زُغا ؤ ٓن في ق٩ل ٢ل٤  ج٩

ْ الظي لّ ؤٖ ٓن في بمهالخّ  غاى جدكابّ ٦شحرا م٘ " الا٦خئاب " ،  ْ ل٨ً الا٦خئاب ؤٖغايّ اقض ْ ؤٖم٤ ْ ٢ض ٩ً

 بٌٗ الخاالث مغخلت جمُِضًت إلاك٩لت الاهخداع .

٣ت التي ٨ًٟغ بها الٟغص هي الؿبب في خضْر مسخل٠  ٧ٓي ؤن الٍُغ ل٣ض اٖخبر  ؤصخاب الاججاٍ اإلاٗغفي الؿل

ْ "  "بًُالايُغاباث الاهٟٗالُت ، ٞاٖخبر   ً ْلآلزٍغ ٫ٓ الىٓغة الؿلبُت للظاث  ٓع خ ؤجها هخاط همِ ج٨ٟحر زاَئ جخمد

ا  ٓبُاث التي  "الِع "للمؿخ٣بل )الشالٓر اإلاٗغفي( ،ٝ ي خحن اٖخبَر ٓظ ٣الوي مخمشل في جل٪ ال ؤجها هخاط ج٨ٟحر اٖل

ٝ ،ؤما  ن ْ الْٓغ األؾاؽ ٖلي ٦ُُٟت ْ التي ع٦ؼث ؤٖمالّ ب " ماًىىباوم "ًٟغيِا الصدو ٖلى هٟؿّ ْ آلازْغ

الخدهحن يض الًٍٛٓ بال اهّ ٌٗخبر بظماال ؤن الايُغاباث الاهٟٗالُت ما هي بال هخاط لخضًض صازلي ؾلبي ًدضر بّ 

 الٟغص هٟؿّ ٖىض مجابهخّ لؤلخضار ٚحر الؿاعة .

٧ٓي الظي ٌٗض مً اخضر الاججاَاث في ٖلم الىٟـ ل م البض ؤن ه٠ًُ في ألازحر ؤن الاججاٍ اإلاٗغفي الؿل

ْ ل٨ىّ ًٔغ ؤًًا ؤن الٗالط  ْاإلاسخلت في الخ٨ٟحر  ٣ت الداَئت  ٌٗخمض ٣ِٞ في جٟؿحٍر لاليُغاباث الاهٟٗالُت ٖلى الٍُغ

مً َظٍ الايُغاباث الاهٟٗالُت البض ؤن ًغ٦ؼ ٖلى حٗضًل البىاء اإلاٗغفي للمًُغب اهٟٗالُا بةمضاصٍ بُغ١ ظضًضة في 

٣ خماص ٖلى الخ٨ٟحر  بٗض الخٓيُذ لّ ٖضم ٞاثضة الٍُغ ْ طل٪ بااٖل ْعَا في زل٤ الايُغاب لضًّ  ْ ص ت التي ٧ان ٨ًٟغ بها 

٫ ًٖ بخضار الايُغاب الاهٟٗالي.   ٦ُٓت ل٩ي ًخم جصخُذ الدلل اإلاٗغفي اإلاؿْا ْ ؤزٔغ ؾل ُت   اؾتراجُجُاث مٗٞغ

 مساحع
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ت ) ٢ْل٤ اإلا2006بكحر مٗمٍغ ٓع الاهخداع  ْجه ْالُإؽ  ١ في الا٦خئاب  ْاهسٟاى الظ٧اء ( ، الْٟغ ٣ْٞا العجٟإ  ٓث 
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 هدى بعادة الىظس في الدصخُظ لالغؿساباث الىفظُت واإلاسغُت

س الحاالث الاولُيُىُت DSMمً  -  -بلى جلٍس

ْسخي ٖبضالِاصي ٓعاٍ، ؤؾخاط مخٗا٢ض ظامٗت ؾ٠ُُ: ُٖض  2َالب ص٦خ

amalidabriz@gmail.com  07.78.79.74.10  

م مً الخدضًشاث التي ظاءث بها الضلُل الدصدُصخي با :ملخظ لٚغ

باء DSM-5الدامـ ) (، ٞةهّ باليؿبت لل٨شحر مً ألا٧اصًمُحن ْألَا

ؤهّ ال ًخمخ٘ بمهضا٢ُت ٦بحرة، طل٪ ؤهّ ًخًمً مباصت حؿدىض بلى 

ُٖٓت في الخهي٠ُ  ٓاهب مٓي ٓانل لُٟٛل ظ ؼ الخ التر٦حز ٖلى حٍٗؼ

ل جم جهي٠ُ الايُغاباث اليُغاباث جدمل جٟؿحراث زاَئت، ِٞ

٢ْىاٖاث  ٓع الخاالث ا٧لُي٨ُُا ؤم باإلا٣اعبت م٘ آعاء  ٖلى ؤؾاؽ جُ

 بٌٗ الباخشحن الظاجُت؟

ٓعي للضلُل، زهٓنا مً الىاخُت  لظل٪ البض مً ٖمل ج٣ُُم مٓي

ت ُٞما ًخٗل٤ بالخالت الٗملُت للُب الىٟسخي  الخإنُلُت الىٍٓغ

 ْٖلم الىٟـ الا٧لُي٩ُي. 

ْع٢خىا الٗلمُت َظٍ ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت ؾىدا٫ْ مً زال٫ 

ٕٓ، ل٨ً ٢بل طل٪  ٓٞغ مً ؤصبُاث خ٫ٓ اإلآي الؿاب٣ت بما ًخ

٢ُٓت الضلُل الدصدُصخي  ٓز ْم ؾىٗمل ٖلى مىا٢كت مضٔ نالخُت 

DSM-5َْظا مً زال٫ ٍٓب ألامغاى،  ه٣ض  ، في جبُان بق٩الُت جب

ضاصاث  ْالخٗغى إٖل ٓص اإلاخإنلت في الدصدُو الخهيُٟي،  ال٣ُ

لخالت الا٧لُي٨ُُت التي مً قإجها ؤن جاصي بلى اجبإ مىهج ؤ٦ثر ا

ت لخدضًض مك٨الث الصخت ال٣ٗلُت. ْمُٗاٍع ٢ُٓت  ٓز  م

الضلُل الدصدُصخي -جهي٠ُ ألامغاى ولماث مفخاخُت:

ٓعي لاليُغاباث  –ْالاخهاجي لاليُغاباث   -الخ٣ُُم اإلآي

 بٖضاصاث الخالت الا٧لُي٨ُُت

Résumé: malgré les mises à jour effectuées par le 

DSM-5, pour de nombreux universitaires et médecins, 

il n’est pas très crédible, car il inclut des principes 

basés sur le renforcement de la communication afin 

d’éviter les aspects objectifs de la classification des 

troubles avec interprétation erronée. Les troubles ont 

été classés en fonction de l'évolution des cas cliniques 

ou de l'approche des opinions et des convictions de 

certains chercheurs. 

Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une 

évaluation objective du guide, notamment en termes 

de théorie fondamentale concernant la situation 

pratique de la psychiatrie et de la psychologie 

clinique. 

Dans cet article, nous tenterons de répondre aux 

questions précédentes avec la littérature disponible, 

mais avant cela, nous discuterons de la validité et de la 

fiabilité du DSM-5 pour diagnostiquer le problème de 

la classification des maladies en critiquant les limites 

inhérentes au diagnostic taxonomique, à l'exposition 

aux paramètres Un cas clinique qui conduirait à une 

approche plus fiable et standard pour identifier les 

problèmes de santé mentale. 

Mots-clés : Classification des maladies - Manuel 

diagnostique et statistique des troubles - Évaluation 
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 ملدمت

ْجحرة الاَخمام َظٍ  ٌك٩ل مبدض الصخت الىٟؿُت ٢ْض اػصاصث  ْاإلاجخمٗاث،  ؤَمُت ٦بٔر باليؿبت لؤلٞغاص 

ْالخ٨ٟل.  اًت  ٓعاث الخانلت في مجاالث بغامج الٖغ  بالىٓغ لجملت الخُ

، ٢ضعث صعاؾت 1990في يٓء اإلاخٛحراث الخضًشت، ٌٗاوي ٖضص متزاًض مً ألاٞغاص مً مكا٧ل الصخت ال٣ٗلُت، ٟٞي ٖام 

٫ٓ الٗبء الٗالمي ل ٓاص اإلاسضعة بإجها جمشل ؤ٦ثر مً عب٘ خ ْ اؾخسضام اإلا ؤلمغاى التي حٗٔؼ بلى الايُغاباث ال٣ٗلُت ؤ

 ٪37.6، اػصاص ٖبء الايُغاباث الىٟؿُت بيؿبت 2010ْ 1990ظمُ٘ ألامغاى ٚحر اإلامُخت، بحن ٖامي 
(Whiteford,2013).  

ذ َظٍ اإلااقغاث اهدباٍ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت لهُاٚت ز ُت ٖمل ٖاإلاُت تهضٝ بلى مداعبت الايُغاباث خُض اؾتٖر

ؼ الصخت ال٣ٗلُت ْحٍٗؼ ا٢ت،  ٕٓ (. World Health Organization,2013) ال٣ٗلُت ْؤلٖا ْمخى ٓص ٦م َاثل  ْبٓظ

ْاإلاسخهحن  باء  مً الدصدُهاث، التي جً٘ مٗاًحر ؾُا٢اتها في اإلاٗاهاة اإلاكتر٦ت، بما ظٗل الٗضًض مً الٗلماء ْألَا

ٓن بلى ؤَم َٓ ْٖضم اإلاُل بلى ؤلاٞغاٍ في ٖملُت الدصدُو.ًى ٓعي   ُت البدض بك٩ل مٓي

ٓاهب الدصدُو ًبرػ الضلُل الدصدُصخي ْالاخهاجي لاليُغاباث  ْمً بحن اإلاؿاَماث الٗاإلاُت الٟاٖلت في بزغاء ظ

ْحكٝغ ٖلى بٖضاص ْاؾ٘ لدصدُو الايُغاباث الىٟؿُت،  ٓعٍت حؿخسضم ٖلى هُا١  ْالظي ٌٗض ؤصاة مد ٍ ال٣ٗلُت، 

٨ُت للُب الىٟسخي ) ْم٘ جسُُّ للُبٗت الدامؿت )APAالجمُٗت ألامٍغ  ،)DSM-5 ٣ٞض القى َظا الضلُل اهخ٣اصاث )

ٓٚاث  ْطل٪ ٖلى زلُٟت اٖخ٣اص الدؿلُم بما ظاء في مه ْاإلاسخهحن،  باء  ْاؾٗت مً ٢بل الٗضًض مً  ألا٧اصًمُحن ْألَا

٫ٓ ال٨شحر مً الايُغاباث التي ٢ض ال جدمل مه ضا٢ُت الخ٣ضًغ إلاٗاًحر حصدُهِا ٢ُمت مغجٟٗت م٣اعهت م٘ ما ٢غاعاجّ خ

ٓص مً ازخالٞاث بحن  ٓظ ٓ م َ. ْؤزٔغ  بِئت 

ٓع اإلاخل٣حن، ٞةهّ ٚالبا ما ًهاٙ الضلُل الدصدُصخي ْؤلاخهاجي لاليُغاباث  ْٖلى الى٣ٌُ مً طل٪، باليؿبت لجمِ

ْ ٖلُّ ا َْظا ما ًبض ُخّ، بلى الىٟؿُت ٖلى ؤهّ "ال٨خاب اإلا٣ضؽ للُب الىٟسخي"  لضلُل: ٞالىاؽ ٌٗخ٣ضْن في ص٢خّ ْقٖغ

ال ٣ًخهغ  ٍْم٨ً ؤًًا ؤن ٣ًا٫ ؤن الضلُل ٌٗمل بلى خض ما في ؤؾاؽ ا٢خهاص الُب الىٟسخي.  خض ٦بحر صْن ق٪. 

اًت الصخُت  ٓا٫ اإلاؿدشمغة في الٖغ خ٣اص، بل ًب٣ى ؤصاة ا٢خهاصًت مِمت إلصاعة جض٤ٞ ألام ألامغ ٖلى حؿُِل هٓام الٖا

ْالخ٤ في ال٣ٗلُت.  ًٍٓاث،  ٖلى ؤؾاؽ َظا الىٓام الخهيُٟي ًخم اجساط ال٣غاعاث بكإن ٢ًاًا مشل ؾضاص الخٗ

اًت الصخُت ْجسهُو الٓؾاثل ٖبر م٣ضمي الٖغ ٓهت اإلاالُت،   (Stijn Vanheule,2017 ,P14) .اإلاٗ
ْٚحٍر مً الُبٗاث الؿاب٣ت ٖلى ؤهّ ؤمغ مؿل ْلى ؤن ألظل طل٪، ال ًيبػي ؤن ًخم ؤزظ َظا الخهي٠ُ  ْبهما ألا م بّ، 

ْ بالخٗغى  ٓجّ ْيّٟٗ ؤ ت ه٣اٍ ٢ ٓاء مً زال٫ مٗٞغ ْبٖاصة الىٓغ في مدضصاث بىاءٍ ؾ ًخم البدض في ٦ُُٟاث ج٣ُُمّ 

ْٖلم الىٟـ  ٫ٓ الخالت الٗلمُت للُب الىٟسخي  سُت خ ْم٩اهخّ في اإلاىا٢كاث الخاٍع ٓم ٖليها  ت التي ٣ً لؤلؾـ الىٍٓغ

 .الا٧لُي٩ُي

ا م٘ طل٪، ا ٓاٍػ ٓعي ًغج٨ؼ ٖلى بىاء الخاالث ْج باء ؤن ًخم اؾخدضار مىهج بدثي ه عجإٔ الٗضًض مً الباخشحن ْألَا

٫ٓ ج٣ُُم الصخت ال٣ٗلُت لؤلٞغاص،  ٓعاث ص٣ُ٢ت خ ْالتي مً قإجها ؤن حؿاَم بٟاٖلُت ؤ٦بر في بُٖاء جه الا٧لُي٨ُُت، 

ُت حؿمذ للمسخهحن بمجا٫ الدصدُو مً  ًٍٓ ٢اٖضة بُاهاث مٗٞغ الخيبا بُبُٗت الخضزالث اإلاب٨غة ْمً زمت ج٩

ْبظغاءاث جهمُم البرامج اإلاؿاٖضة ٖلى الخ٣لُل مً خضْر الٓاَغة. ٓاظب ال٣ُام بها،   ال
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 / جددًد اإلاطؿلحاث: 2

 الدلُل الدصخُص ي والاخطائي لالغؿساباث: 

ٓ DSMالضلُل الدصدُصخي ْؤلاخهاجي لاليُغاباث ال٣ٗلُت ) اًت ( َٓ ال٨خِب الظي ٌؿخسضمّ اإلاخسهه ن في الٖغ

ٓظُّ حصدُو الايُغاباث ال٣ٗلُت. ًدخٓي  ْالغاثض الغؾمي في الٗالم لخ ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ  DSMالصخُت في ال

ٓانل م٘ اإلاغضخى  ٓٞغ لٛت مكتر٦ت لؤلَباء للخ ٍْ ْمٗاًحر ؤزٔغ لدصدُو الايُغاباث ال٣ٗلُت.  ْؤٖغاى  ٖلى ؤْناٝ 

٢ٓت ًم٨ً اؾخسضا ٓز ْم ٓٞغ لٛت مكتر٦ت ًٍْ٘ حصدُهاث زابخت  مِا في البدض ًٖ الايُغاباث الىٟؿُت. ٦ما ً

ٍٓغ في اإلاؿخ٣بل. ْالخُ  للبدض 

 الخلُُم اإلاىغىعي لالغؿساباث

٨ُت للُب الىٟسخي ٞةن بوكاءَا جم مً ؤظل مغاظٗت  ل٣ٗض، DSM خؿب ما ظاء مً زال٫ الجمُٗت ألامٍغ

ْعا١ ْ ٢ٓت جًمىذ ؾلؿلت مً ألا ىُت للصخت. ظم٘ ماج 13م٘ ٖملُت ج٣ُُم ٚحر مؿب اًت اإلاٗاَض الَٓ مغا ٖلمُا بٖغ

ضاص ما ٣ًغب مً  ْاإلا٣االث التي جمذ مغاظٗتها مً ٢بل الؼمالء 400َظا ؤلٖا ْؤهخج ؾلؿلت مً الضعاؾاث  ْلي   .ٖالم ص

ْاإلاالٟت مً  ٖٓاث الٗمل للضلُل الدصدُصخي ْالاخهاجي لاليُغاباث الىٟؿُت الدامـ،  ْمجم ٢امذ ٞغ٢ت الٗمل 

٢ْضمذ جٓنُاث 160ؤ٦ثر مً  ْباخشا ٖاإلاُا، بمغاظٗت ألاصبُاث   .َبِبا 

٨ُت للُب الىٟسخي ٖلى اٖخماص اإلاٗاًحر النهاثُت ٫ ، لُٗحن لجىت إلاغاظٗت  DSM-5ْا٤ٞ مجلـ ؤمىاء الجمُٗت ألامٍغ

ٓة ؤصلت ٖلى الخُٛحراث اإلا٣ترخت. ٢امذ لجى ٓظُّ بكإن ٢ ٓٞحر الخ ْج ت الٗلمي مً زبراء الصخت ال٣ٗلُت الؾخٗغاى 

ٓة ألاصلت ال٣اثمت ٖلى ٢الب مدضص مً اإلاض٣٢حن. باإلياٞت بلى طل٪، ٢ضمذ لجىت الصخت  اإلاغاظٗت الٗلمُت بخ٣ُُم ٢

ْالُٗاصاث، وسدت مى٣دت مً مٗاًحر الضلُل الدصدُصخي ْؤلاخهاجي الغاب٘  American Psychiatric.)الٗامت 

Association,2018)  

ْالخى٣ُداث التي ق م مً الخدضًشاث  ٓعي بالٚغ ِضَا الضلُل الدصدُصخي ْالاخهاجي، بال ان مٗاًحر الخ٣ُُم اإلآي

عة بٖاصة الىٓغ في مىُل٣اث جهيُّٟ  ٓ ما اؾخضعى يْغ َْ لاليُغاباث لم جل٤ الخإًُض مً ٢بل ال٨شحر مً الباخشحن، 

 لاليُغاباث.

 بعداداث الحالت الاولُيُت -

ْال٣اثمت ٖلى اإلاماعؾاث الا٧لُي٨ُُت التي مً قإجها حٗخبر بوكاءاث الخالت الا٧لُي٨ُُت ق٨ال مً ؤق٩ا٫ البدض  ٓعي،  الى

ٍْخم اؾخدضاثها في  ٓة في ٖمل شدو ما،  ْه٣اٍ ال٣ ٢ْابلت لالؾخٗما٫ للمكا٧ل  ؤن حٗمل ٖلى بىاء جٓنُٟاث ظُضة 

 ؤزىاء ال٣ُام بالٗمل م٘ الٟغص. 

 / دًىامُاث اجخاذ اللساز: مظإلت اإلاىزىكُت في الدصخُظ3

 : DSMدلُل الدصخُص ي ؤلاخطائي لالغؿساباث الىفظُت الالدصخُظ و  3-1

ٓعاث اإلاخٗل٣ت بالدصدُو مىظ ؤلانضاع الشالض مً الضلُل الدصدُصخي لاليُغاباث الىٟؿُت بلى الجِض  حكحر اإلايك

ٍْخطح طل٪ في الضلُل الدصدُصخي ٢ُٓخّ في الُب الىٟسخي.  ٓز  ال٨بحر الظي ًبظلّ ال٨شحرْن مً خُض جدؿحن م
DSM-5,P 5))  ،" خُض ًىو ٖلى ؤنDSM  ً٢ُٓت". في خحن ؤن الٗضًض م ٓز ٍْت للخ٣ضم ال٨بحر في اإلا ٧ان حجغ الؼا

ْ ؤن مٗٓمِم ٌٗخ٣ضْن ؤن الضلُل ًِؿغ  DSMؤههاع  ٍْبض ٓلت،  ٓن بإن نالخُتها ال جؼا٫ مدل بق٩الُاث ٚحر مدل ٌٗتٞر

ٓز١ٓ بّ وؿبُا للمٗاهاة ؤلاوؿاهُت.   بظغاء ج٣ُُم م
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ٓع ٖلى لٛت ال لبـ ٞيها حؿمذ بخ٣ُُم ؤ٦ثر DSM-IIIالٓنُٟت مىظ م٘ اؾخسضام اإلاٗاًحر  ، حٛحر ٧ل َظا، خُض جم الٗش

٢ُٓت" لِؿذ  ٓز ًٓما ًٖ "الخ٣ضم ال٨بحر في اإلا ٓلت ٖم ْم٘ طل٪، ٞةن ال٨ٟغة اإلا٣ب ٦ُٓاث التي ًم٨ً مالخٓتها.  نغامت للؿل

ْل٨ً َىا٥ اٞتراى ٌؿخد٤ صعاؾت ؤٖم٤.  خ٣ُ٣ت مشبخت، 

ٓز ٫ٓ ٦ُُٟت ج٨ٟحر اإلاغء في الدصدُو ٖلى َظا الىدٓ. بن مؿإلت اإلا ال ًم٨ً ٞهلِا ًٖ الؿاا٫ خ ٢ُٓت م٣ٗضة 

ْالتي جم  ْلُت التي ْنٟذ ؤق٩اال مسخلٟت مً ٖلم الىٟـ اإلاغضخي،  ٞبضاًاث الدصدُو اؾدىضث ٖلى الىماطط ألا

باء مً َظٍ ألاْناٝ ال ٢ْض اؾخٟاص ألَا ٓم ؤلا٧لُي٨ُُت.  ٖٓت مً الغؾ ٓز٣ُِا بمجم ْْن٠ مضٔ ج ٓطظُت في ج٣ُُم  ىم

ٕٓ اإلاغى الظي  ْالتي جيخهي ٖاصة بخإ٦ُضاث ٢اَٗت ٖلى ه ٓاعصة في ال٨خاباث،  حكابّ ق٩ٔٓ مٍغٌ مٗحن م٘ جل٪ ال

 (Stijn Vanheule,2017,P11 ) .ٌٗاوي مىّ اإلاٟدٓم
ْْٖضث بٗهغ ظضًض مً اDSM-IIIلخٗٝغ الُبٗت الشالشت مً الضلُل ) لهغامت الٗلمُت. ٞخم ( اػصَاعا في َظٍ ألاػمىت 

ْلي، في خحن ٧ان الدصدُو اإلاٗخمض ٖلى اإلاُٗاع ٖلى ؤؾاؽ مباصت  ٓطط ألا الاؾخٗاهت بالدصدُو ال٣اثم ٖلى الىم

ٟترى في ٦شحر مً ألاخُان ؤن الدصدُو الىٟسخي ٢ض ؤخغػ ج٣ضًما  ًُ . في َظٍ اإلاغخلت، 
ً
الخ٨ٟحر الُبي الخُٓي مٟتريا

خماصًت ؤلاخهاثُت مً ٦بحًرا مىظ الشماهُيُاث. خُض ؤن  ، 1997حٗض مؼاًضة مبالٜ ٞيها بك٩ل ٦بحر. في ٖام  DSMالٖا

ٓحكُجز ْ  ذ لـ ٢S.Aضمذ ٥. ٧ ظٍغ
ُ
ْظّ الدهٓم  DSM-5. ٦حر٥ َظا الاصٖاء، ل٨ً الخجاعب اإلاُضاهُت التي ؤ ٖلى 

٢ُٓت الضلُل الدصدُصخي ْؤلاخهاجي ) ٓز ٫ٓ م ٍ يِٟٗا ٖلى ( ؤزٟذ ه٣اDSMجٓضح ؤن "مؿحرة ألازباع الجُضة" خ

ْلي بلى  ٓطط ألا ٫ٓ الظي مـ الدصدُو اإلابجي ٖلى الىم ٓعاث الى٣ضًت مً الخد ْلظل٪ ٣ٞض بىِذ الخه ٓص.  مضٔ ٣ٖ

 الدصدُو اإلاٗخمض ٖلى اإلاُٗاع.

 طُاكاث الخطيُف لالغؿساباث الىفس ي 3-2

ٓع ٖلُّ في الضلُل ا لدصدُصخي ْؤلاخهاجي ٌٗض الىهج اإلاؿدىض ٖلى ال٣اثمت اإلاغظُٗت للدصدُو الظي ًم٨ً الٗش

، ًبضؤ  DSM-III ظضًض وؿبُا ٖلى جسهو الُب الىٟسخي. ٢بل الدصدُو (DSM-5) لاليُغاباث الىٟؿُت

ٓاثم مً  ٢ٓذ، لم ج٨ً ٦خِباث الُب الىٟسخي جدخٓي ٖلى ٢ ْلُت. في طل٪ ال الدصدُو الىٟسخي ٖاصة مً الىماطط ألا

ت": ؤْناٝ ؾغصًت ألق٩ا ٍغ ٓع الؿٍغ ْل٨ً ٖلى "اله ٓاص،   ٫ مسخلٟت مً ٖلم الىٟـ اإلاغضخي. اإلا

اجي ُٞلُب  ٓع ٖلُّ بالٟٗل في ؤٖما٫ اإلاستٕر الٟحًز ٍْم٨ً الٗش ٓطجي ٢ضًم ٢ضم الُب الىٟسخي هٟؿّ  بن الىهج الىم

ٓن"، ال ٌؿخٗغى بُيُل ) خت ًٖ الجى ( ٣ِٞ اإلاباصت ألاؾاؾُت لىٓامّ الجضًض، بما في 1806بُيُل. في ٦خابّ "ؤَْغ

 ْ ٍٓ ال٣ٗليطل٪ الٗالط ألازالقي  ٓإ" مسخلٟت مً "الدك ا صعاؾت ًٖ "ؤه ًً ٓٞغ ؤً ْل٨ىّ ً ٓن،   Pigeaud)."الُبي للجى

2001.) 
ٕٓ ألاؾاسخي، لاليُغاباث الدمؿت  ْ الى ٓاضح ؤن ههج بُيُل لؤلمغاى ال٣ٗلُت ع٦ؼ ٖلى ْن٠ الك٩ل ألانلي، ؤ مً ال

ا للدصدُو.  ًُ ٓطظ ْظض مىهًجا هم ْمً َىا ظاءث ٨ٞغة ؤهّ ؤ ا،  ٍٓلت التي ًمحَز بٗض بُيُل، ؾُُغ اإلاىهج الىمُي لٟترة َ

ٓظؼ ألامغاى ال٣ٗلُت اإلاسخلٟت، ٨ٞشحرا ما ٧ان ًخم بًالء الاَخمام لخالت  ٖلى مجا٫ الُب الىٟسخي. ؤما اإلاغظُٗاث التي ج

ٓطظُت.  ْالىخاثج الىم ْالخيبااث  ش اإلاغى،  ْجاٍع ْؤهماٍ ٖلى مؿخٔٓ اإلاؿبباث   اإلاٍغٌ ال٣ٗلُت الخالُت، 

٣ت اإلاغظُٗت في الضلُل الدصدُصخي ًىضعط في ؾُا١ ْالٟغ١ ا ْالٍُغ ْلي  ٓطط ألا لغثِسخي بحن َظا الىهج ال٣اثم ٖلى الىم

٦ُٓاث الدانت بك٩ل  ال ًخم ج٣ُُم الؿل ٖٓاث مً الدهاثو،  ْلُت ًغ٦ؼ ٖلى مجم ؤن الدصدُو باألهماٍ ألا

ْل٨ً ًخم ٞدهِا مً خُض ألاهماٍ التي حك٩ل ٖمل الصدو.  مىٟهل، 

باء الىٟؿُحن مً بحن  ْلى مً الضلُل ْؤلاخهاجي جإزظ الك٩ل ال٠ًُٗ َٓ ؤن ألَا ألاؾباب التي ظٗلذ اليسز ألا

ٓا بإَمُت ْي٘ ؤهٓمت حصدُهُت جهيُُٟت ٨ُحن في البضاًت لم ًامى مً هاخُت، ٧ان  .(Strand, M 2011) ألامٍغ

ٓن بمغى ٞغصي ، ِٞم ًهاب ٓم قامل للصخت ال٣ٗلُت، مً هاخُت ؤزٔغ ن ٖلى اإلاٍغٌ لضحهم مِٟ ، مما ًجٗلِم ًغ٦ْؼ

 مً التر٦حز ٖلى ٞئت اإلاغى اإلاجغصة. 
ً
 بضال
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ٍٓغ الـضلُل الدصدُصـخي ْالاخهـاجي لاليـُغاباث الىٟؿـُت ) ٨ُت للُب الىٟسـخي بخُـ (، ٣ٞـض 1952ْب٣ُام الجمُٗت ألامٍغ

ٓم اإلاـضعط فـي اؾـم الـضلُل " باإلخهـاجي" مـغصٍ بلـى ألاصلـ خ٣ـاص ؤن اإلاِٟـ َْـظا ؤبٗــض ؤصٔ بـالبٌٗ بلـى ؤلٖا ت التـي ٌؿـدىض بليهـا 

ٓ ٌكحر ٣ِٞ بلى ؤن ٞئاث ايُغاب  َْ ٓن ًٖ الخالت،  ْبالخالي  DSMما ٩ً ٍٓب الخهيُٟي،  ٓن بمشابت ؤؾاؽ للخب ٢ض ج٩

ٓٞغ بُاهاث اؾمُت للخؿاباث ؤلاخهاثُت.  ج

ٓ الخهــي٠ُ ًم٨ىــّ ّٓظــّ هدــ ٫ٓ مــا بطا ٧ــان مشــل َــظا الخ مىدىــا حصدًُهــا  ٞــةن َــظا ًتر٦ىــا مــ٘ الؿــاا٫ الدُحــر للٛاًــت خــ

ا بالٟٗـل  ًٖ ٍٓغ الضلُل الدصدُصخي ْؤلاخهاجي لاليُغاباث الىٟؿُت لم ٨ًـً مـضٞٓ ص٣ًُ٢ا للمٗاهاة الىٟؿُت للٟغص، ٞخُ

ٓاء  ْٖلمـــاء الاظخمـــإ ٖلـــى خـــض ؾـــ ـــت التـــي صٞٗـــذ بـــالبحر٢ْغاَُحن  ْل٨ـــً بؿـــبب اإلاســـاْٝ ؤلاصاٍع باإلاًٗـــالث ؤلا٧لُي٨ُُـــت، 

٫ٓ مكــا٧ل الصــ ٫ٓ ٖلــى بخهــاثُاث خــ ٓم "الدصــدُو" الخهــ ْبالبدــض ًم٨ــً ؤن وكــحر بلــى ؤن مِٟــ خت ال٣ٗلُــت. لــظل٪ 

ت ٧املت"diagignoskein)مً " ٦ْظل٪ بلى "مٗٞغ ْالظي ٌٗجي "الخمُحز"  ٓهاهُت(،   ." الُ

 ٫ٓ ـت ص٣ُ٢ــت خــ ٍٓغ مٗٞغ  بخُــ
ً
فـي ؾــُا١ بظـغاءاث الدصــدُو ؤلاخهــاجي لاليـُغاباث الىٟؿــُت، ال حهــخم الدصـدُو ٦شحــرا

ٝ الصخت ال٣ٗلُت ْمىظ البضاًت، ٧ـان  ْْغ ْبهما ع٦ؼ ببؿاَت ٖلى الخمُحز بحن الايُغاباث اإلاسخلٟت. لظل٪ ٞةهّ  للٟغص، 

ْالخهـي٠ُ، جاع٧ـا ظاهبـا الٓنـ٠ الؿـغصي اإلاـخ٣ً لـؤلصاء  DSMالضلُل الدصدُصخي  ٌؿاْي بلى خـض ٦بحـر بـحن الدصـدُو 

 الٗالمي للمٍغٌ. 

٫ٓ بهــّ مــً بضاًخــّ ا٢تــرب الــضلُل الدصدُصـخي ْبالخــالي ؤٟٚــل ججغبــت  ٦مـا ًم٨ــً ال٣ــ ٣ــت َبُُٗــت،  لؤلمــغاى الىٟؿــُت بٍُغ

ْجًـــمُىّ الؿـــُاقي. اخخـــٔٓ الـــضلُل ؤلاخهـــاجي ٖلـــى  ـــت ٖـــً  106ٖلـــم الـــىٟـ اإلاغضـــخي  ـــاصة ملخْٓ ْهـــي ٍػ  22ايـــُغاباث، 

 الؾخسضام اإلااؾؿاث للمجاهحن. 1918ايُغابا مدضصا في الضلُل ؤلاخهاجي لٗام 

ـا ٖلـى ايـُغاباث  DSM-IV لـم جغ٦ـؼ الخجـاعب اإلاُضاهُـت التـي عا٣ٞـذ ْبتر٦حَز ٢ُٓـت بٖـاصة الازخبـاع.  ٓز بكـ٩ل زـام ٖلـى م

مُٗىــت، ٣ٞــض ازخبــرث بكــ٩ل ؤؾاســخي ٦ُــ٠ ؤصث الخٛحــراث فــي مٗــاًحر الدصــدُو بلــى حُٛحــر مٗــضالث الاهدكــاع ٖلــى ؾــبُل 

ْػمــالٍئ ) جي  ٓا٢ــ٘، ٢ــام ػاهــاٍع ٢ُٓــت مخٗــضصة اإلا ٓز خالــت هٟؿــُت مــ٘  52( بخ٣ُــُم 2000اإلاشــا٫، فــي صعاؾــت نــٛحرة الدجــم لل

ـا، زماهُــت  ٢ًـاة مـضعبحن مخٗـضصًً فــي جهـمُم بٖـاصة ازخبــاع الازخبـاع. مـً حؿــٗت ايـُغاباث الصدهـُت التــي جـم ازخباَع

٢ُٓت. ٓز ٓعة( ي٠ٗ اإلا ْاخض )ايُغاب الصدهُت اإلاظٖ ٢ُٓت ظُضة، في خحن ٧ان  ٓز  ٧اهذ ٖاصلت بلى م

٢ُٓــــت ظُــــضة للٛاًــــت،  DSM-5ضاهُــــت مــــً خُــــض َــــظٍ اإلاٗــــاًحر، ٧اهــــذ زــــالر ٞئــــاث مــــً الخجغبــــت اإلاُ ٓز للمغضــــخى البــــالٛحن م

ٓلــــت. فــــي الخجغبــــت اإلاُضاهُــــت  ٢ُٓــــت ٚحــــر م٣ب ٓز ْْاخــــض م ٢ُٓــــت مكــــ٥ٓ٩ ٞيهــــا،  ٓز ٢ُٓــــت ظُــــضة، ؤعبٗــــت م ٓز  DSM-5ْؾــــبٗت م

ْازىـحن مـً  ٢ُٓـت مكـ٥ٓ٩ ٞيهـا،  ٓز َْمـا م ٢ُٓـت ظُـضة،  ٓز َْمـا م ٢ُٓـت ظُـضة ظـضا،  ٓز لؤلَٟا٫، ٧ان الدصدُهحن ازىـحن م

٢ُٓت ٓز ٓلت ٢ض جم خظِٞا مً اليسدت النهاثُت مً الضلُل  م ٢ُٓت ٚحر اإلا٣ب ٓز ٓلت. في خحن ؤن جل٪ الٟئاث طاث اإلا ٚحر م٣ب

٫ٓ ٖليها في ٖام  kappa، ًب٣ى ؤن ٢ُم  DSM-5الدصدُصخي ْؤلاخهاجي   .1974ممازلت لخل٪ التي جم الخه
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 .Regier et al) لضٔ اإلاغضخى البالٛحن DSM-5مً الخجاعب اإلاُضاهُت kappa: ًٓضح مٗامالث ٧ابا 1.1الجدٌو 

ٖٓاث مً جٟؿحراث مٗامل  (2013  باؾخسضام مٗاًحر مسخلٟت kappaْزالر مجم
 kappaمعامل  فئت الاغؿساب

و  Spitzerجفظحر معاًحر 

Fleiss  1974 

 Landisجفظحر معاًحر

Koch 1977 

 Clarke etجفظحر معاًحر

al .2013 

 ظُض ص١ بلى ظُضنا ٚحر م٣ب٫ٓ  0.46 اهفطام الصخطُت

ٓاػن بلى ظُض ٚحر م٣ب٫ٓ  0.50 الاهفطام العاؾفي  ظُض مخ

 ظُض ٖاص٫ بلى ظُض ٚحر م٣ب٫ٓ  0.56 ب.زىائي اللؿب

 مك٥ٓ٩ ُّٞ ي٠ُٗ ٚحر م٣ب٫ٓ  0.28 ب.الاهخئاب الشدًد

ب.الللم الاهخئابي 

 اإلاخخلـ
 ٚحر م٣ب٫ٓ  ي٠ُٗ ٚحر م٣ب٫ٓ  0.00

 مك٥ٓ٩ ُّٞ ٠ُٗي ٚحر م٣ب٫ٓ  0.20 بغؿساب الللم العام

 ظُض ظضا ٖاص٫ بلى ظُض ٚحر م٣ب٫ٓ  0.67 ا. ما بعد الطدمت

 ظُض ظضا ٖاص٫ بلى ظُض ٚحر م٣ب٫ٓ  0.61 ا. حظدي معلد

 ظُض ٖاص٫ بلى ظُض ٚحر م٣ب٫ٓ  0.56 اغؿساب الشساَت

 ٌ  ظُض ٖاص٫ بلى ظُض ٚحر م٣ب٫ٓ  0.40 ا. اطخخدام الىدى

لى ظُضٖاص٫ ب ٚحر م٣ب٫ٓ  0.48 ا. العطبي الخفُف  ظُض 

 ظُض ظضا ممخاػ هدُجت مغيُت 0.78 ا. العطبي العمُم

بضاباث دماغُت 

 خفُفت
 مك٥ٓ٩ ُّٞ ي٠ُٗ ٚحر م٣ب٫ٓ  0.36

اغؿساب الصخطُت 

 اإلاعادي للمجخمع
 مك٥ٓ٩ ُّٞ ي٠ُٗ ٚحر م٣ب٫ٓ  0.21

اغؿساب الصخطُت 

 الحدًت
 ظُض ٖاص٫ بلى ظُض ٚحر م٣ب٫ٓ  0.54

ْهــي ؤن حصــدُو ايــُغاباث اإلاــؼاط )الدصــدُو  ٣DSM-5ضمــت فــي الخجغبــت اإلاُضاهُــت َىــا٥ مكــ٩لت مِمــت جِٓــغ فــي اإلا  ،

ْ ٞلــــِـ ) ْظــــض فــــي صعاؾــــت مغاظٗــــت ؾــــبُتزع  خمــــاص ٖلُــــّ ؤ٦ثــــر ممــــا   1970(. فــــي 1974الىٟســــخي ألا٦ثــــر ج٨ــــغاًعا( ال ًم٨ــــً الٖا

ع  ٢ُٓــــت مكـــــ٥ٓ٩ ٞيهــــا. بٗـــــض مــــْغ ٓز ْظـــــّ الدهــــٓم لـــــضحها م ـــ 40الايــــُغاباث الٗاَُٟـــــت ٖلــــى  ـــىت، ؤنـ بدذ مٗـــــامالث ؾــ

ْاؾـــ٘، بمـــا فـــي طلـــ٪ مٗـــاًحر الدصـــدُو التـــي هـــي  ٓن َـــظا هدُجـــت لخدضًـــض الا٦خئـــاب ٖلـــى هُـــا١  ٢ْـــض ٩ًـــ ٓؤ،  ٢ُٓـــت ؤؾـــ ٓز اإلا

ْبَما٫ مخٛحراث الؿُا١  .(Maj,2012) ٚامًت للٛاًت، 
٢ُٓـت ظُـضة لخ٣ُـُم الا ٓز ٓخضة التي لـضحها م ٍٓغ ٖضص مً اإلا٣ابالث اإلا ٫ٓ ؤهّ ٖلى مغ الؿىحن جم جُ ٦خئـاب )ٖلـى ًم٨ً ال٣

ن  Trajkovicؾبُل اإلاشا٫،  ٓبا٥ 2011ْآزْغ ٧ْ ْلُامؼ  (. ٦ما ان َىا٥ مؿإلت ؤزٔغ ال جؼا٫ مِملت بال٩امـل هـي 2008، 

خماصًــت لــبٌٗ الايــُغاباث، ٞةهــّ لــم ًــخم ازخبــاع ٚالبُــت  ؤهــّ فــي خــحن ؤن َــظٍ الخجغبــت اإلاُضاهُــت جم٨ىــذ مــً ج٣ــضًغ الٖا

ال١. DSM-5 ٞئاث الدصدُو  ٖلى ؤلَا

ٓظُيُــت لاليــُغاباث ال٣ٗلُــت ٞٗالــت فــي الخــض مــً ْنــمت الٗــاع لــضٔ ألاٞــغاص ْفــ ٓن الخؿــاباث البُ ي م٣ابــل طلــ٪، ٣ٞــض ج٩ــ

ْل٨ً لضحهم جإزحر ؤ٢ـل ب٨شحـر  ٫ٓ ججاٍ مغضخى الصخت ال٣ٗلُت،  ٠٢ٓ م٣ب ـض مـً ْنـمت -الظًً لضحهم بالٟٗل م ْ ختـى جٍؼ ؤ

ا بالٟٗل-الٗاع  ًُ ٓن جدحًزا ؾلب  (.Kvaale and Haslam 2016) بحن ألاٞغاص الظًً ًدمل



ْسخي ٖبضالِاصي ْاإلاغيُت       ُٖض ٓ بٖاصة الىٓغ في الدصدُو لاليُغاباث الىٟؿُت   هد

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 120 2019 ؤٍٞغ

 

٢ُٓـــت  DSM-5فـــي اٞخخاخُـــت  ٓز ْٖلـــى الى٣ـــٌُ مـــً طلـــ٪، ٞةهـــّ باليؿـــبت إلاماعؾـــت الُـــب الىٟســـخي الٗامـــت، حكـــحر بُاهـــاث اإلا

ٓن ٖلــى حصــدُو عثِســخي  ْلــى. هٓــغا لخ٣ُ٣ــت ؤن  DSM-5الدصدُهــُت بلــى ؤن زلثــي اإلاغضــخى ؾُدهــل ــاعة ألا ٓزــ١ٓ فــي الٍؼ م

 ٓ ٓلت ل ٢ُٓت اإلا٣ب ٓز  4خٓذ مٗامالث اإلا
ً
ْهٓـغا ٪ ٣ِٞ مً ٞئاث الـضلُل الدصدُصـخي ْؤلاخهـاجي لاليـُغاباث الىٟؿـُت، 

ــت لاليــُغاباث الىٟؿــُت اإلاغجبُــت بـــال٣ل٤ ْالا٦خئــاب، ٞــةن َــظا الاصٖــاء مبــالٜ ُٞــّ بكـــ٩ل  خمــاصاث اإلالخْٓ ٠ الٖا ًـٗـ ل

 Freedman et al. 2013,P3) ) زُحر.
٢ُٓـــت الدصدُهـــُت ٖـــً ٚحـــر ٢هـــ ٓز  آزـــغ للخد٣ُـــ٤ ٖـــً ماَُـــت الايـــُغاباث الىٟؿـــُت ٨َْـــظا، ٞـــخذ البدـــض فـــي اإلا

ً
ض مجـــاال

٢ُٓـــت  ٓز ْالخ٣ُـــُم ٚالبـــا مـــا ٣ًـــا٫ بن اإلا ٫ٓ الدصـــدُو  ٓع ؤٖـــغاى الصـــخت ال٣ٗلُـــت. فـــي الى٣اقـــاث خـــ ٦ُُْٟـــت ًم٨ـــً جهـــ

ٓن م٣خىٗـحن ـضَا، ًجـب ؤن ه٩ـ عي للصخت. ٢بل ؤن هخم٨ً مً الخٓنل بلى ؤن ألاصاة ج٣ِـ الٓاَغة التي هٍغ  قٍغ يْغ
٢ُٓت ًٖ بما ال ًضٕ للك٪ ٖلى مهضا٢ُت الضلُل الدصدُصخي بالٟٗل بإ ٓز ن ألاصاة جاصي بلى هخاثج مؿخ٣غة. بن بدض اإلا

ٓع ؤًٞـــل  ْمــً ٞدــو ال٨ُُٟــت التــي ًــخم بهــا جهــ الٗلمُــت، ل٨ــً َــظا ال ًيبػــي ؤن ًجٗلىــا هرجــل مــً مؿــإلت الهـــالخُت 

 لٗلم الىٟـ اإلاغضخي. 

 مظإلت الطالخُت في الدصخُظالافتراغاث اللائمت على ألاعساع والظُاق: -4

 هدى خظاب وظُفي لعلم الىفع اإلاسض ي:4-1

٫ٓ ٖلـم الـىٟـ اإلاغضـخي، ًىٓـغ بلُـّ  ـت خـ ٓهـّ مجـاال مخجـظعا بهـٟت ظُـضة فـي اإلاٗٞغ ٫ٓ الدصـدُو ب٩ ٓعاث خـ جغج٨ؼ الخه

ٓن بغئٍــــت ظُــــضة للٗالمــــاث اإلا ٍْخمخٗــــ با ظُــــضا  ٓص ؤَبــــاء مــــضعبحن جــــضٍع ْظــــ ٓ مــــا ًخُلــــب  َْــــ غي،  ًّ ؾــــٍغ ـــُت ٖلــــى ؤهــــّ ٞــــ غيـ

ْج٣ُــــُم ٖالمــــاث  ْآلــــي ًخٗلــــ٤ ٣ٞــــِ بمغا٢بــــت  ْا٢عــــي   ٕ الُُٟٟــــت. الــــظَاب يــــض ٨ٞــــغة الدصــــدُو باٖخبــــاٍع مجــــغص مكــــْغ

ْهــــي ؤن الــــضلُل الدصدُصــــخي ْؤلاخهــــاجي لاليــــُغاباث  ٓم ٖلــــى الدجــــت الغثِؿــــُت التــــي ؤصلــــي بهــــا،  الايــــُغاب ال٣ٗلــــي ج٣ــــ

ْا ش الخُــاة الصدهـُت،  ْعا الىٟؿـُت، ٌٗخ٣ـض ؤن ؾــُا١ الٟـغص )ؤي جـاٍع ْالدلُٟـت الش٣اُٞـت( ًلٗــب ص ٝ الاظخماُٖــت،  لٓـْغ

ْالخٗبحـــر ٖنهـــا. خُـــض ًدبـــ٘ الـــضلُل فـــي ألاؾـــاؽ مى٣ُـــا ٢اثمـــا ٖلـــى ؤلاقـــاعة،  ـــغاى  مٗخـــضال بؿـــُُا ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بدكـــ٩ل ألٖا

ٓم  ٓظُـــت ٖلـــى ؤؾـــاؽ الايـــُغاب ال٣ٗلـــي. مـــً زـــال٫ ال٣ُـــام بـــظل٪، ٣ًـــ ٓل ٓص مسالٟـــاث بُ ْظـــ ْالـــظي ًدىـــاٚم مـــ٘ اٞتـــراى 

ْالتـي ال حٛـظي ٣ٞـِ الضلُل ا ْظِت هٓغ ؾاطظت بلى خض ما ًٖ الايُغاباث ال٣ٗلُت،  اًت  لدصدُصخي إلصاعة ألاػماث بٖغ

ٍٓ خ٣ُ٣ت ؤن الضلُل الدصدُصخي ْؤلاخهاجي ٌٗخمض ٖلى ؤؾـ بغاٚماجُت، لخٓظب ؤَمُت َلب  ْل٨نها حك بٖاصة الضمج 

ْمغاٖاة الؿُا١ مً ٖلم الىٟـ اإلا ٫ٓ ٖلى خؿاب طاحي الاو٩ٗاؽ    .غضخيالخه

ٓن الدصـدُو فـي ٖٓـاث ٢ُاؾـُت مـً مٗـاًحر الاقـخما٫  DSM مـً الىاخُـت الٗملُـت، ٩ًـ بؿـُُا للٛاًـت، ٞباؾـخسضام مجم

٣ٍْـغع الدصـدُو الـظي ٌكـحر بلُــّ.  ٓم ازخهاصـخي الدصـدُو بمغاظٗـت قـ٩أْ اإلاـٍغٌ  ْالاؾـدبٗاص ل٩ـل ايـُغاب، ٣ًـ

ٓعي اإلاؿــدىض بلــى ٓا٢ــ٘ ؤن الدصــدُو اإلادــ ٓاثم اإلا DSM ْال غاظٗــت اإلاسخهــغة التــي ًــخم بٖــضاصَا ل٩ــل ايــُغاب. ًمشــل ٢ــ

ْصالثـــل ٖلـــى خـــاالث ؤزـــٔغ ٢ـــض جشحـــر ؤٖغايـــا   ، ٓانـــٟاث الخـــض ألاصوـــى إلاـــضة الكـــ٩أْ ْم ـــغاى الغثِؿـــُت  ْحكـــمل َـــظٍ ألٖا

ْاؾــٗت ،  20نــٟدت( مجمٗـا فـي  677( ايـُغابا ٣ٖلُـا )ًمخـض ٖلـى 347مـا بــحن )DSM-5 مكـابهت. بظمـاال، ًمحـز ا٫  ٞئـت 

ــــُغ  ــــُغاباث مشـــــل "الايـ ـــــا مـــــً الايـ ْٚحَر يُا  ـــحزٍْٞغ ـــ٠ الكــ ُـــــت"، ْ"َُــ ــــبُت اإلاٗٞغ ــــُغاباث الٗهـ ــــت"، "الايـ ُـ اباث الا٦خئاب

ٓاثم الخد٣ــ٤ َــظٍ، ًدخــٓي الــضلُل الدصدُصــخي ."الظَاهُــت ٓظؼ ل٩ــل ايــُغاب.  DSM ْبجاهــب ٢ــ ــا ٖلــى ْنــ٠ مــ ًً ؤً

ْصعاؾتها، اه ٓعَا  ا، الدصدُو الٟاعقي جٓضح َظٍ ألاْناٝ الدهاثو الدصدُهُت لاليُغاب اإلاُٗى )ؤي جُ دكاَع

ٓاثم  ٓاعصة فـــــي ٢ـــــ ٓمـــــاث الـــــ ٓٞغ بَـــــاعا ؤْؾـــــ٘ ٢لـــــُال لخٟؿـــــحر اإلاٗل ـــــخال٫ اإلاكـــــتر٥(، التـــــي جـــــ ، ْالٖا ٝ ألازـــــٔغ اإلاخٗلـــــ٤ بـــــالْٓغ

ٖٓــاث اليــُغاباث اإلاخالػمــاث، مــ٘ بًــالء اَخمــام ؤ٢ــل  DSM اإلاغاظٗــت. ٦مــا ًغ٦ــؼ ــغاى ال٣ٗلُــت فــي مجم ٖلــى ججمُــ٘ ألٖا

 ْ ٓطظُتلضًىامُاث اإلاغى اإلامحزة   .الٗملُاث الىٟؿُت الىم

 في طُاق الحظاب: DSM هُف ًإخر 4-2



ْسخي ٖبضالِاصي ْاإلاغيُت       ُٖض ٓ بٖاصة الىٓغ في الدصدُو لاليُغاباث الىٟؿُت   هد

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 121 2019 ؤٍٞغ

 

ٓع الا٧لُي٨ُُـــت، ٣ٞــض ًالخــٔ ال٣ـــاعت  م مـــً التر٦حــز الشابــذ بلـــى خــض مــا ٖلـــى محــزاث الايــُغاب التـــي حكــ٩ل الهــ ٖلــى الــٚغ

ْاخــضة للٗال٢ــت بــحن الدصــدُو )ٖلــى DSM-5 الخــظع مــً  الخٗلُــ٤ ٖلــى اؾــخسضام الــضلُل، خُــض ًــخم جسهــُو ٣ٞــغة 

ٓ اؾــــخسضام  ت َــــ ٍغ ٓمــــاث الؿــــُا٢ُت. "الِــــضٝ النهــــاجي لهــــُاٚت الخالــــت الؿــــٍغ ْاؾــــخسضام اإلاٗل ؤؾــــاؽ اإلاٗــــاًحر ال٣ُاؾــــُت( 

ـــُا١ الش٣ــــافي ْالاظخمــــاعي  ـــدىضة بلــــى الؿـ ُــــت قــــاملت مؿـ ُــــت ٖالظ ـــ٘ ز ـــُت اإلاخاخــــت فــــي ْيـ ْالدصدُهـ ٓمــــاث الؿــــُا٢ُت  اإلاٗل

 ".للٟغص

ْح ٓماث الؿُا٢ُت  ٓن الترٍْج الؾخسضام اإلاٗل ت ٢ض ٩ً ٍغ صجُ٘ نـُاٚت الخالـت الش٣اُٞـت فـي ٖملُـت اجسـاط ال٣ـغاعاث الؿـٍغ

غاى للضلُل الاخهاجي مٓي٘ جغخُب، ًإزظ الدصدُو ْعاء ألٖا   .في اٖخباٍع ال٩اثً البكغي باإلياٞت بلى الؿُا١ 

بـاء الىٟؿـُحن الغثِؿـُحن بلـى ؤهـّ فـي اإلاماعؾـت الا٧لُي٨ُُـت ٚالبـا مـا ٌؿـخسضم ُـغ١ الازتـزا٫. ب DSM ٌكحر الٗضًـض مـً ألَا

ْؤخُاًهــا ختــى لل٣ًــاء  ٢ْــذ مم٨ـً،  ْحصــدُو اإلاغضـخى فــي ؤؾــٕغ  ْامغ ٢ًـاثُت إلظــغاء م٣ــابالث  ن بــإ الٗضًـض مىــا مدانــْغ

ٓاثم  ْاؾــــدبضالِا ب٣ـــــ ش اإلااضــــخي،  ْالخــــاٍع ْ "ٚحــــر الٟٗالــــت" التــــي جلدــــو اإلاــــغى الخــــالي  ٖلــــى ســــجالجىا الؿــــغصًت "ال٣ضًمــــت" 

ٗـــت للمٗـــاًحر الدصدُهــــُت فـــي ٦شحــــر مـــً ألا  ٖٓب مغاظ ، خُـــض ال حؿــــخ خُــــان، ًمُـــل الدصــــدُو بلـــى الخ٣لُــــل مـــً الكــــ٩أْ

ْالش٣اُٞـــت الض٣ُ٢ـــت، ظـــض٫ْ ؤٖمـــا٫ الُبِـــب  ت  ٍغ ٢ٓـــذ، مشـــل نـــُاٚت الخالـــت الؿـــٍغ ألاوكـــُت التـــي حؿـــخٛغ١ ال٨شحـــر مـــً ال

   .الىٟسخي

غي" باإليــاٞت بلــى "ملدــو الٗ ش الؿــٍغ ٓامــل الاظخماُٖــت ٣ًْْٞــا للــضلُل، ٖىــض بظــغاء الدصــدُو، ًجــب الىٓــغ فــي "الخــاٍع

ْالجزاَـت اليؿـبُت". ًم٨ـً  ٓن ٢ض ؾـاَمذ فـي خـضْر َـظا الايـُغاب، مشـل "الكـضة  ٓظُت" التي عبما ج٩ ٓل ْالبُ ْالىٟؿُت 

خبـــاع ٓ بالًـــبِ ٦ُُٟـــت (. DSM-5,P19)ؤزــظ مٗـــاًحر ٢اثمــت الخد٣ـــ٤ فــي الٖا ل٨ــً الؿـــاا٫ الــظي ًشحـــٍر َــظا البُـــان َــ

ٓامل الؿُا٢ ْالٗ غاى  ٓع الٗال٢ت بحن ألٖا   .ُتجه

 الفسوق في الدصخُظ الىضفي: 4-3

ْؤزال٢ُــت. ًــخم  ٣ــت ْنــُٟت  ٓٞغ الــضلُل الدصدُصــخي ْؤلاخهــاجي ٢اثمــت اإلاغاظٗــت لدصــدُو الايــُغاباث ال٣ٗلُــت بٍُغ ًــ

ْالتـــي ًم٨ـــً ؤن ٌٗخمـــض ٖليهـــا اإلادتـــٝر مـــً ؤي ايـــُغاب  ـــ٠ ٧ـــل ايـــُغاب مـــً خُـــض مٗـــاًحر الاقـــخما٫ ْؤلا٢هـــاء،  حٍٗغ

ُـت اجســاط ال٣ـغاع َـظٍ بلــى ٢اثمـت بالؿـماث الٓنــُٟت ل٩ـل ايـُغاب، مــ٘ ظـغص لؤلٖــغاى ٌٗـاوي مىـّ الصــدو. حؿـدىض ٖمل

ٓانـٟاث  ٌؿخ٨ك٠ َبِب الدصدُو ما بطا ٧ان ٞغص مٗحن ًٟي ٖضص ٧اٝ مً مٗـاًحر الاقـخما٫ باإليـاٞت بلـى بٗـٌ اإلا

 ((Berrios and Marková, 2006, P32 .التي مً قإجها اؾدبٗاص حصدُو ايُغاب مٗحن

، ًخم اؾخسضام هٟـ ٢الب مٗاًحر الاقخما٫ ْالاؾدبٗاص، بٌٗ الايـُغاباث حؿـدبٗض بًٗـِا DSM-5في ل٩ل ايُغاب 

ْمىظ اٖخماص اإلاىهج ال٣اثم ٖلى ٢اثمت الخض٤ُ٢، ًدب٘ ٓ ًغؾـم مالمـذ  DSM البٌٗ. خُض ؤهّ  ٓاهب: ِٞ هٓاًما مخٗضص الج

ٓن مــــً هٟـــــ ٓن لــــضحهم بالٟٗــــل  ْاؾــــٗت إلاٗٓــــم الايــــُغاباث، ممــــا ٌٗجــــي ؤن ألاشــــدام الــــظًً ٌٗــــاه الايــــُغاب ٢ــــض ٩ًــــ

ٓة الدصــدُو مخٗـــضص ألاقــ٩ا٫ فـــي ؤهــّ ٌُٛـــي الخبــاًً، بمـــا ًم٨ــً مـــً جهـــي٠ُ  ؤٖــغاى ظاهبُـــت مسخلٟــت جماًمـــا. ج٨مــً ٢ـــ

ْاخضة  .اإلاغضخى الظًً لضحهم ؤٖغاى ظاهبُت مسخلٟت يمً ٞئت 

٤ بياٞت م٣اًِـ قضة ألابٗاص إلاج DSM-5 خل غاى لـبٌٗ ظؼثُا مك٩لت الدصدُو اإلاخٗضص ًٖ ٍَغ ٖٓاث مً ألٖا م

 ْ ْل٨ـً لـِـ لئلنـابت باال٦خئـاب الكـضًض ؤ  ،٫ٓ ْايُغاب اؾخسضام ال٨دـ ٓخض  الايُغاباث. ٦دالت ايُغاب ٠َُ الخ

ـغاى فـي ٞئـاث الايـُغاب ألاْؾـ٘  ْؤن الخدلُـل الخٟهـُلي للكـب٨ت الـظي جـم ٞدهـّ بلـى ؤي مـضٔ ؾـاَمذ ألٖا الٟهام. 

 ًبـحن ؤن ؤٖـغاى
ً
 فـي اعجباَِـا بٟئـت الدصـدُو التـي ًيبػـي ؤن جيخمـي بليهـاالٟغصًـت جسخلـ٠  DSM هُا٢ـا

ً
ـا ٍَٓغ  ظ

ً
 ازخالٞـا

(Boschloo et al. 2015). 
٢ْـذ مطـخى. ٖلـى َـظا الىدـٓ، مـً  DSM-5 ال ًـؼا٫ ٣ـت نـاعمت مـً ؤي  ٌؿـخسضم مبـضؤ الخهـي٠ُ مخٗـضص ألاؾـالُب بٍُغ

ـــما ـــان بال ال٣لُــــل مــــً الؿـ ـــا هٟـــــ الدصــــدُو ال ًمل٩ـ ـــحن لِمـ ـــماث اإلادخمــــل ؤ٦ثــــر ؤن شدهـ ـــان ال ؾـ ث، ْفــــي بٗــــٌ ألاخُـ
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ٓص الِلٓؾــت ْظــ ْال٨ــالم  مكــتر٦ت. فــي خالــت مــغى اهٟهــام الصدهــُت، ٢ــض ًدهــل ؤخــض ألاٞــغاص ٖلــى الدصــدُو بؿــبب 

ْ ؤلايٗاٝ. غاى الؿلبُت )ؤي جىا٢و الخٗبحر الٗاَٟي ؤ َْام ْألٖا ْآزغ بؿبب ألا  (DSM-5,P99) ٚحر اإلاىٓم، 

 

ا ميشأث شخطُتالبدث في ما وزاء الدصخُظ اإلابني ع 4-4  لى ؤلاشازاث: ألاعساع باعخباَز

٫ٓ الاؾــخسضام البكــغي للٗالمــاث الضاللُــت.  ــت الؿــُمُاثُت جمحــز ٖىهــغا زالشــا فــي صعاؾــتها خــ ْمــً اإلاشحــر لالَخمــام ؤن الىٍٓغ

ٓماجُــت فــي ا ْ ال٨ٟــغة التــي جــغبِ البكــغ باؾــخسضامِم لئلقــاعاث. ًــخم بوكــاء بٖالهــاث مٗل ٓم ؤ ٓ اإلاِٟــ ٢ٓــذ ْاإلاكــاع بلُــّ َــ ل

ٓاؾــُت  ْبىــاء الخمازُــل ال٣ٗلُــت. لُــخم بوكــاء ؤلاقــاعاث ب ْبُٖــاء صالالث للمٗــاوي،  الــظي ًدــا٫ْ ُٞــّ البكــغ ِٞــم الٗــالم، 

٣ــــت الض٣ُ٢ــــت التـــي ًٟؿــــغ بهـــا الصــــدو الٗالمـــاث التــــي ٌؿــــخسضمِا  ٓاَــــا ٖلـــى الٍُغ َْٗخمـــض مدخ ألاٞـــغاص طْي ؤلاخؿــــاؽ، 

ٍــضع٦ِا. فــي الــضلُل الدصدُصــخي ْؤلاخهـــاجي لاليــُغا باث الىٟؿــُت، ال جدٓــى الضاللـــت التــي جــغجبِ بماقــغاث الًـــاث٣ت ْ

ْاإلاِىُــــحن  ٓع ٖــــام: ٌٗخ٣ــــض ؤن ألاشــــدام الٗــــاصًحن  ٓ قــــٗ غاى َــــ باالَخمــــام. مــــً اإلاٟتــــرى، ؤن ؤلاخؿــــاؽ اإلاخهــــل بــــاأٖل

غاى اإلادضصة خباع ٖىض مىا٢كت ألٖا  .(Decker 2013) .اإلاضعبحن لضحهم هٟـ الصخيء في الٖا
ٓ مـــا بطا ٧ـــان ْبَمـــا٫ البٗـــض الـــضاللي فـــي الدصـــدُو  ْالؿـــاا٫ َـــ ٓصة ؤلاقـــاعاث الظَىُـــت حكـــبّ ٖالمـــت  َـــظا التر٦حـــز ٖلـــى ظـــ

ٓ الخا٫، ٞـةن صعاؾـت ٦ُُٟـت اؾـخسضام ألاٞـغاص للضاللـت ٖلـى ِٞـم مٗاهـاتهم ًجـب  الىٟسخي لّ ما ًبرعٍ. بطا لم ٨ًً َظا َ

ـــــت لضعاؾـــــت ٖلـــــم الـــــىٟـ اإلاغضـــــخي. مـــــً الدهـــــاثو الِامـــــت للدصـــــد ٓن ؤ٦ثـــــر مغ٦ٍؼ ـــؤن ج٩ـــــ ــ ــــاجي الٓنـــــٟي للـ            ُو الاخهـ

DSM   ؤن الىــــاؽ لــــضحهم صاثًمــــا ٖال٢ــــت او٩ٗاؾــــُت ٓ ؤهــــّ ًخٗامــــل ٣ٞــــِ مــــ٘ ال٩ـــاثً الــــظي ًم٨ــــً مالخٓخــــّ. مــــا ٌٟٛلــــّ َـــ

ْؤٖغايِم   .ألٞٗالِم 

ٓجهـا. ًدـّضص الخٟؿـحر اإلاٗجـ ٓاظِ ن صاثمـا ٖىانـغ الًـاث٣ت التـي ً ى حكحر َظٍ الٗال٢ت الاو٩ٗاؾُت بلى ؤن ألاشدام ًٟؿـْغ

ْ ال ٍْغقضَم في جإَُل مدىتهم ٦مك٩لت ؤ   .الظي ًيؿبّ الىاؽ بلى ججغبتهم في ال٤ًُ، 

 / الاخخالالث اإلافظسة لالغؿساباث الىفظُت:5

 مً اإلاعاهاة الىفظُت بلى الاغؿساب العللي والعىدة مسة ؤخسي: 5-1

 ماذا وصخظ؟5-1-1

ْ الؿـــل٥ٓ مًــــُغًبا، ِٞـــل ٌٗـــض طلــــ ٓع ؤ ْ الكـــٗ ٓن ال٨ٟــــغ ؤ ْ ماقــــغا ٖىـــضما ٩ًـــ ٪ يـــمً هُا٢ـــاث ٖلــــم الـــىٟـ اإلاغضـــخي، ؤ

ْجٟـــاٖالث مدـــضصة. ٖلـــى ؾـــبُل  ٓص ايـــُغاب ٣ٖلـــي؟ ٖىـــض بظـــغاء الدصـــدُو، ٞةهىـــا هخســـظ ٢ـــغاعاث بكـــإن بظـــغاءاث  ٓظـــ ل

ٓخا فــي ٓ ألا٦ثــر ْيــ ٓاثم الخد٣ــ٤ مــً مٗــاًحر الايــُغاب التــي جدخــاط بلــى ج٣ُــُم. لىإزــظ ٖلــى DSM اإلاشــا٫، َــظا َــ ، مــ٘ ٢ــ

مُٗاٍع ألا٫ْ مً زال٫ ما ًلي: "في ٦شحر مً ألاخُان  يُغاب حكدذ الاهدباٍ م٘ ٍٞغ اليكاٍ فيؾبُل اإلاشا٫ حصدُو ا

ْ ؤزىــاء ألاوكـــُت ألازـــٔغ  ْ فـــي الٗمـــل ؤ ْ ًغج٨ـــب ؤزُـــاء ال مبالُــت فـــي الٗمـــل اإلاضعســخي ؤ ْز٣ًُـــا بالخٟانــُل ؤ ال ٌٗحــر اَخماًمـــا 

ٓن الٗمــــل ٚحــــر ص٢ُــــ٤( ٍٓــــذ الخٟانــــُل، ٩ًــــ ْ جٟ ٟــــا٫ ؤ ْا«)ؤلٚا ْآزــــغ  ٓن اليؿــــُان فــــي ،  خــــض فــــي ال٣اثمــــت َــــٓ: "ٚالبــــا مــــا ٩ًــــ

ٓاُٖض(" ْخٟٔ اإلا ٓاجحر،  ْصٞ٘ الٟ ْاإلا٩اإلااث الٗاثضة،  ما٫ اإلاجزلُت،  ٓمُت )ال٣ُام باأٖل  . (95، ص DSM-5) ألاوكُت الُ
ْالخ٣ضً ٓبت بلٛت ٚامًت، مما ٌٗجي ؤجها جتر٥ مؿاخت ٦بحرة للخٟؿحر  ٓ ؤجها م٨خ ٫ٓ َظٍ اإلاٗاًحر َ ٓ ملخّٓ خ غ. ما َ

ٓن ) ٓوؿخ ٓػٞحن ظ ْظ ٪ باعهؼ  غ زام بمغ٦ؼ َاؾخِىٛؼ، بإن الدصدُهاث اإلاخجظعة في 2011ٌكحر بٍع ( في ج٣ٍغ

ٓن مدملت بال٣ُمت.  الخ٣ُُماث، هي صاثما ما ج٩

ْ ال  في ؤزىاء ٓ َبُعي ؤ ٫ٓ ما َ ْآعاء شدهُت خ ْؤخ٩ام ٢ُمُت  ٓظيهُت،  ْزٍُٓ ج ْجُب٤ُ مٗاًحر حصدُهُت  نُاٚت 

اجىا: "ال  ْان الهخي ًدضص جهٞغ ْ الٗض ْٚحر الهخي ؤ ْص الض٣ُ٢ت بحن، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ال٣ل٤ الهخي   ًخم ٦خابت الخض

ْؤػمىت مُٗىت ٓن في ؤما٦ً  َْٗمل ٓن  ْهي مٟهلُت مً ٢بل البكغ الظًً ٌِٗك  Parens and) ْٚحر الهخي في الُبُٗت، 
Johnston 2011,P4) 
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م الؿـــاثضة فـــي الخ٨ـــم الدصدُصـــخي  هٓـــغا للخـــإزحر اإلاغ٦ـــؼي لل٣ـــُم ألازال٢ُـــت، ًجـــب بًـــالء ٖىاًـــت ٦بحـــرة ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بإ٩ٞـــاَع

ٓ َبُعي.  ْما َ  ٫ٓ ٓ م٣ب ٫ٓ ما َ  خ

ٓم الدصـــدُو  ٖىــض بظـــغاء الدصـــدُو، ًـــخم ج٣ُــُم ألاصاء ال٣ٗلـــي ْالاظخمـــاعي للٟـــغص. ًخُلــب الدصـــدُو الـــض٤ُ٢ ؤن ٣ًـــ

ٓم الدصدُو ب ْخاالث طَىُت. ٣ً ٦ُٓاث مدضصة  خ٣ُُم ما بطا ٧ان شدو ما ًخدمل بخ٨ٟحر ٖم٤ُ ٖىض الخ٨م ٖلى ؾل

ْط، ْالكـظ ْ الايُغاب ال٣ٗلي. ٖلـم الـىٟـ اإلاغضـخي،  ْط ؤ ْ الكظ ْالايـُغاب ال٣ٗلـي هـي  ألاصاء بلى ٖلم الىٟـ اإلاغضخي ؤ

َْظٍ اإلاٟاَُم الشالزت ال ًيبػي الخ٨ٟحر في مغاصٞاث لِا.   الؿماث التي جمشل زغاثِ الدصدُو. 

 علم الىفع اإلاسض ي: 5-1-2

ٓهاهُت ال٣ضًمـت مً الىاخُ ْالتي جيب٘ مً ال٩لمت الُ ٓم ٖلم الىٟـ اإلاغضخي مخجظع في ٧لمت "ق٣ٟت"،  ت الازيُت، ٞةن مِٟ

"paschein» .ْحكحر بلى اإلاٗاهاة. ٌكحر ٖلم الىٟـ اإلاغضخي بلى ججغبت الكضة التي جؼعج ؤصاء الٟغص  ، 

ٓبغ ) ٕٓ الُب الىٟسخي، ججؿض عاقُل ٧ـ ٫ٓ مٓي ٓلِـا ؤهـّ مـً ؤظـل جإَُـل الخالـت 2005في جإمالتها الٟلؿُٟت خ ( َـظا ب٣

ٍ مخًمىت في: ٓاٞغ زالزت قْغ ْ ايُغابُت، ٞالبض مً ج  ال٣ٗلُت ٖلى ؤجها مغيُت ؤ

 .ٓاظّ خالخّ ال٣ٗلُت ٦ماقغ ٖلى ؤمغ ؾحئ  ًجب ٖلى الٟغص ؤن ً

 .ٓن ٚحر ؾُٗضة ْؤن ج٩  ًجب ؤن جخإلم )الخالت( مً زال٫ ما حِٗكّ 

 ٓن خالتها ال٣ٗلُت ٢اب  (.Laroi 2012) لت للٗالط.ًجب ؤن ج٩
ٓص فـي الخالـت الشاهُـت. جٓضـح  ٓظ ٓ ؤمغ ٚحر م َْ ْلى، حك٩ل ججغبت الٗبء اإلاٍٟغ ؾببا لدصدُو اإلاغى،  ٖٓت ألا في اإلاجم

كــاب  ٣ــت التــي ه٨ٟــغ بهــا فــي ألٖا ٣ــت ممازلــت للٍُغ ٓبغ َــظا ألامــغ ٖلــى ؤهــّ مــىسٌٟ: "ؤ٢تــرح َىــا الخ٨ٟحــر فــي ألامــغاى بٍُغ ٧ــ

 (Cooper 2005, p. 46) الًاعة".
غي للمـــغى بال بطا ٧ـــان الصـــدو ٌٗـــاوي مـــً ؾـــٓء الخـــٔ  َْكـــضص اإلاُٗـــاع الشـــاوي ٖلـــى ؤهـــّ ال ًم٨ـــً بظـــغاء حصـــدُو ؾـــٍغ

ْا خُــــاة لــــم ج٨ــــً ٞيهــــا بٗــــٌ  ٓع ْ ًخهــــ ا ؤ ٓا ؤن ًخـــظ٦ْغ ُٟخــــّ. ٌٗــــاوي الىــــاؽ بطا اؾــــخُاٖ بؿـــبب زهٓنــــُاجّ فــــي ؤصاء ْْ

ٓصة. ٖىـضما ٩ًـ ٓظـ ٓبـت مـً الٗمـل ٚحـر م ٓاهب ٚحـر اإلاٚغ ٓعة طاجُـت مشالُـت جدـغعث مـً الخالـت الج ٓن مشـل َـظا الخُلـ٘ لهـ

باء ٖضم بُٖاء ؤي حصدُو ٓصة، ًجب ٖلى ألَا ٓظ  .الؿلبُت التي ٌكِض ٖليها خالُا ٚحر م

ْمِـا الصـدو  ٓ ؤهـّ ال ًم٨ـً حصـدُو اإلاـغى الىٟسـخي بال بطا ٧اهـذ الخالـت التـي ٣ًا اإلاُٗاع الشالض ٠ًًُ بلى ال٣اثمت َ

ٗــالط الىٟســـخي. َــظ ٣ـــت َبُــت للٛاًـــت، جم٨ىىــا مـــً الخمُحــز بـــحن مكــا٧ل الصـــخت هــي ال ٓبغ بٍُغ ا ٧ــ ٍ الدانـــُت، التــي جٟؿـــَغ

 خالت ماإلات ٌٗاهيها الىاؽ.
ً
. باليؿبت للٟدو، ًم٨ً اٖخباع ال٣ٟغ ؤًًا ٝ ألازٔغ ْالْٓغ  ال٣ٗلُت 
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ٓع) ٩ــ ٓان "اإلاٗاهــاة لِؿــذ هــي ألالــم" ٢1992ــضم ٍع ْع٢ــت بٗىــ ٫ٓ بن اإلاٗاهــاة -(  ٓٞغ بَــاعا خــ لِؿــذ هــي هٟـــ ألالــم الــظي ًــ

غي، ًم٨ـً جُبُـ٤ جإمالجـّ ٖلـى اإلاكـا٧ل  ْط الؿـٍغ ْالًـ٤ُ. ٦مـا ؤن جدلُلـّ ال ٌٗخمـض ٖلـى التـزا ٦ُُٟت الخٗبحر ًٖ اإلاٗاهاة 

 (.Vanheule and Devisch 2014) الىٟؿُت.
ـــا ٌِٗكــــّ اإلاــــٍغٌ ٖلــــى اإلاؿــــخٔٓ ؤلا٧لُي٩ُــــي، ًجــــب صعاؾــــت الٟدٓنــــاث بٗىاًــــت فــــي ٧ــــل خالــــت ٖلــــى خــــضا ُٞ مــــا ًخٗلــــ٤ بمـ

ْظـــــّ  ٓا ٖلـــــى  ٓز٣ـــــ ٍْ ٓا  ـــٟ ـــل شـــــخيء ؤن ًهــ ـــل ٧ــ ـــدُو ٢بــ ـــى ؤزهـــــاجي الدصــ ْلـــــظل٪، ًجـــــب ٖلــ ـــً الًـــــ٤ُ.  ـــٍر ٖــ ٣ـــــت حٗبحــ ٍغ َْ

ٓن لــضٔ  DSM-5الدهــٓم ٢ــضع اإلاؿــخُإ ٦ُــ٠ ٌٗبــر الٟــغص ٖــً زهٓنــُت مــا ْنــّٟ  ٖلــى ؤهــّ "يــاث٣ت". ًجــب ؤن ٩ًــ

ٓلــــض  ـــي ٦ُُٟــــت حٗامــــل اإلاــــٍغٌ التــــي ج حن الض٢ــــت فـ ـــاع ؤن اإلادتــــٞر خبـ ْباإلاشــــل، ًجــــب ؤن ًازــــظ بٗــــحن الٖا  .ً الٗؼلــــت مــــً آلازــــٍغ

ْال٣ُمــــت  ٓاع،  ْالخــــ ْاجســــاط ؤلاظــــغاءاث،   مــــا ًــــخم الخٗبحـــر ٖنهــــا مــــً زــــال٫ اإلاـــأػ١: ٖــــضم ال٣ــــضعة ٖلــــى ال٨ـــالم، 
ً
اإلاٗاهـــاة ٚالبــــا

 الظاجُت.



ْسخي ٖبضالِاصي ْاإلاغيُت       ُٖض ٓ بٖاصة الىٓغ في الدصدُو لاليُغاباث الىٟؿُت   هد

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 124 2019 ؤٍٞغ

 

ٓا ٓ الٗ م فــي الٛالــب هدــ ٓظُــّ جغ٦حــَز بــاء مجــا٫ ٖلــم الــىٟـ اإلاغضــخي، ًــخم ج مــل التــي ج٣ــٓى الاحؿــا١ ٖىــضما ًىــا٢ل ألَا

ْاإلاــــغى ال٣ٗلـــــي  ـــخت ال٣ٗلُـــــت  ـــإن الصـ ـــرة بكــ ـــر اإلاىا٢كـــــاث ألازحـ ْجشحـ ـــضر فـــــي خُــــاة اإلاغضـــــخى.  ـــي جدـ ال٣ٗلــــي، ؤي ألازُــــاء التــ

ٓامل اإلااإلات في ٖمل ألاشدام. ْالٗ ٓة  ٓامل التي حك٩ل ال٣  بالٗ
ً
 متزاًضا

ً
 (.Manwell et al. 2015) اَخماما
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ْبمؿإلت ما بطا ٧اهذ الك٣ٟت جضزل في َظٍ ٌ  ،ً ْباآلزٍغ ٣ت التي ًخٗل٤ بها اإلاغء بالىٟـ  ٓن الٍُغ ٗخبر الدصدُو اإلاٗى

ً ج٣ــــ٠ فــــي  ْآعاء آلازــــٍغ ْط، ٖلــــى الى٣ــــٌُ مــــً طلــــ٪، ٞـــةن اإلاٗــــاًحر الداعظُــــت  الخجغبـــت. بطا ب٣ــــي التر٦حــــز ٣ٞــــِ ٖلــــى الكـــظ

ٓن فـــي ً، ْألاشـــدام الـــظًً ًىدـــٝغ ٖملِـــم  اإلا٣ضمـــت. مـــً اإلامحـــز ؤن ألاٞـــغاص الـــظًً ًدؿـــبب ٓاثـــ٤ ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بـــاآلزٍغ الٗ

 ٓ َْ ٓن لِظا الدصدُو ٚحر الُبُعي. َىا٥ ؾاا٫ آزغ ًم٨ىىا َغخّ  الىٟسخي الاظخماعي بكضة ًٖ اإلاٗض٫، َم مغشخ

٢ٓـــ٠  ٓ م ـــ٠ 20)م  DSM-5فـــي َـــظٍ اإلاىا٢كـــت؟ . فـــي الهـــٟداث الخمُِضًـــت مـــً  DSMمـــا َـــ ٓع ٖلـــى الخٍٗغ ( ًم٨ـــً الٗشـــ

 ي لاليُغاب ال٣ٗلي: الخال

ْ الؿـل٥ٓ  ْ جىٓـُم الٗاَٟـت، ؤ ا في بصعا٥ الٟغص، ؤ ٍغ ٍٓت ؾٍغ ٓ مخالػمت جخمحز بايُغاب قضًض اإلاٗى "الايُغاب ال٣ٗلي َ

ُٟخــّ ال٣ٗلُــت. ْ ٓعٍــت التــي جــاصي ْْ ْ الخُ ٓظُــت ؤ ٓل ْ البُ ث باَــغااليٍ اجبعجالــظي ٨ٌٗـــ زلــال فــي الٗملُــاث الىٟؿــُت ؤ

ْ بل٣ٗلیت بياث٣ت ا ْ االظجماٖیت ات ٍألهقاٞي عة بیٖا٢ت کؤ ْ هیت ھلمؤ ٢ٓٗت امت. ھلات ٍألهقن اا معهٚیؤ بن الاؾخجابت اإلاخ

ٍٓــــا.  ْٞــــاة ؤخــــض ألا٢غبــــاء، لِؿــــذ ايــــُغابا مٗى ْ اإلاكــــتر٦ت، مشــــل  ْ اإلاٗخمــــضة مــــً الىاخُــــت الش٣اُٞــــت للًــــٍٛٓ الٟغصًــــت ؤ ؤ

ْ الجي ْ الـضًجي ؤ ٓن فــي اإلا٣ــام ألا٫ْ الؿـل٥ٓ اإلاىدــٝغ اظخماُٖــا )ٖلـى ؾــبُل اإلاشــا٫، الؿُاســخي ؤ ْالهــغاٖاث التـي ج٩ــ ســخي( 

 ٓ ُٟــي فــي الٟــغص، ٦مــا َــ ْ الهــغإ ٖــً ازــخال٫ ْْ ْاإلاجخمــ٘ لِؿــذ ايــُغاباث ٣ٖلُــت مــا لــم ًــىجم الاهدــغاٝ ؤ بـحن الٟــغص 

 مٓضح ؤٖالٍ."

ٓطظُــــت مــــً  ٖٓــــاث هم ــــ٠ بلــــى ؤن الايــــُغاباث ال٣ٗلُــــت، حٗــــض بقــــ٩الُت مٟاَُمُــــت حٗــــّغٝ ٖلــــى ؤجهــــا مجم ٌكـــحر َــــظا الخٍٗغ

ْالتــي حكــ٩ل ٧ــل مخالػمــاث. مــً اإلاٟتــرى ؤن َــظٍ اإلاخالػمــاث جــض٫ ٖلــى ألا  ا  غًٍ ْالٗالمــاث التــي ًم٨ــً مالخٓتهــا ؾــٍغ ٖــغاى 

ْ الىماجي.  ٓجي ؤ ٓل ْ البُ ُٟي ٧امً" في اإلاجا٫ الىٟسخي ؤ ٓص "زلل ْْ  ْظ

ـــخي ٓم ال ٌكـــــغخّ الــــضلُل الدصدُصـ ُٟي، مِٟــــ ـــل الــــْٓ ــــظل٪ ٨ٞــــغة الدلــ ٫ٓ DSMْل ْاضـــــخت خــــ ٓص ٨ٞــــغة  ْظــــ ـــا ، جٟتـــــرى  مــ

ٓعي الٟٗــا٫. ٌؿــدىض َــظا اإلاىُــ٤ ٖلــى ٞغيــُت ؤن ظِاػهــا ال٣ٗلــي ٌٗمـــل  ْ الخُــ ٓجي ؤ ٓلــ ْالبُ ًىُــٓي ٖلُــّ ألاصاء الىٟســخي 

ٓعي، ال ٌٗمل بك٩ل ٧اٝ في خالت الايُغاب ال٣ٗلي. ج٨مـً اإلاكـ٩لت الغثِؿـُت  ْجهمُم جه ٓجي  ٓل ٖلى ٚغاع مسُِ بُ

ٓا٢٘ ٠ُ٦ ؾِخم جىُٓم  ٓن في ال ْهدُجـت لـظل٪، ٞـةن ظمُـ٘ ج٣ُُمـاث في ؤن الٗلماء ال ٌٗٞغ ُٟي"،  اليكاٍ ال٣ٗلي "الْٓ

ٓن الِضٝ مىّ الخٟاّ ٖلى الخٟاٖالث اإلااإلات ًٖ بٗض.  ُٟي حٗخمض ٖلى ج٣ُُم مٟٗم بال٣ُمت. ل٩ُ  الدلل الْٓ

ــــــت. فــــــي  DSMًإزــــــظ  ْالخجــــــاعب اإلاخُٞغ ْبالخــــــالي ًٟــــــغى ٖلــــــى ؤؾــــــالُب الؿــــــل٥ٓ  ٦ُٓت،  ْلُــــــا ٖلــــــى الهــــــٟاث الؿــــــل جغ٦حــــــزا ؤ

ٓاثم جدلُال ــت ؤلاخهــاثُت التــي صزلــذ ٢ــ ٦ُٓاث اإلاخُٞغ ْظــّ الدهــٓم الؿــل ٓة ٖلــى ٨ٞــغة ؤهــّ ٖلــى  ٨ٍُْٟلــض ب٣ــ جــّ، ًبجــي 

، ل٨ـــً ًم٨ـــً للمـــغء ؤن ًـــٔغ ؤن اإلاٗـــاًحر DSMمغاظٗـــت الـــضلُل الدصدُصـــخي ْؤلاخهـــاجي 
ً
 ظؼثُـــا

ً
ٓن َـــظا صـــخُدا . ٢ـــض ٩ًـــ

٦ُٓاث التي ال ًخد ن. مٗاًحر ح٨ٗـ جماما ألاخ٩ام ألازال٢ُت الهاعزت ٖلى الؿل  جٓضح َظا ظُضا.  ADHDملِا آلازْغ

٨ٍُْٟلـض ) ـا ؤن  ًً غاى مخًـمىت 2010ْمً اإلاشحـر لالَخمـام ؤً ٓن بال٣ُمـت فـي الدصـدُو: ٞـاأٖل ( ٌكـضص ٖلـى البٗـض اإلاصـخ

ُٟي  ت للدلل الْٓ عها مً م٣اعبت مُٗاٍع
ّ
ْالٟغص. ٖلى َظا الىدٓ، ًدظ ْلِا مٗجى ؤزالقي ًدىاٚم م٘ الؿُا١  في الىهٓم، 

ْبالخــــالي هُلـــــب مىــــا ؤن هإزـــــظ بٗـــــحن الــــظ ٫ٓ ألاصاء البكـــــغي،  ٓمـــــاث ؤلاخهـــــاثُت خــــ ْاإلاٗل  ،ً ي ًبـــــضؤ ٣ٞــــِ مـــــً آعاء آلازــــٍغ

ْٖلــــــــى الى٣ــــــــٌُ مــــــــً طلــــــــ٪، ال ًدــــــــضص الــــــــضلُل  ٓع الصــــــــدو الدصدُصــــــــخي فــــــــي الخ٣ُُمــــــــاث الدصدُهــــــــُت.  خبــــــــاع مىٓــــــــ الٖا

عة البىاء ٖلى الخجغبت الجؼث ْهدُجت لظل٪، ٞةن الدصدُصخي ْؤلاخهاجي لاليُغاباث الىٟؿُت يْغ ُت للٟغص اإلاصدو. 

ٓن  ً ُٞما ًخٗل٤ بٗـضم ٢ابلُـت ؾـل٥ٓ شـدو مـا للٟـغص، جمُـل بلـى ؤن ج٩ـ ْآعاء آلازٍغ الاهدغاٝ ًٖ اإلاخٓؾِ ؤلاخهاجي، 

ُٟي ٓعٍت لخ٣ُُم الدلل الْٓ  .(Wakefield. J, 2010, P343) .مد
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ـــــض ٓم الـ ــــ ــــت ال ٣ًــ ـــت الظاجُــ ــ ْالٗال٢ـ ـــــظٍ  ًٍٓ َـ ــــ ــــاث الخ٩ــ ـــاع ٖملُــ ــ ـــُت بةخًـ ــ ــــُغاباث الىٟؿـ ــــاجي لاليــ ـــــخي ْؤلاخهــ لُل الدصدُصـ

ْبالخالي ال ٣ًضم ج٣ضًغا صخُدا لٗلم الىٟـ اإلاغضخي. ًىُل٤ الـ  مً  DSM-5الاو٩ٗاؾُت لضٔ ألاشدام بلى ؤٖغايِم، 

ٓجي. ًدىـا٢ٌ َـظا اإلابدـ ٓلـ ض بلـى خـض ٦بحـر ٖلـى اٖخبـاع ؤهـّ ٌكـحر بلـى ٨ٞغة ؤن الايـُغاباث الىٟؿـُت مبيُـت ٖلـى ؤؾـاؽ بُ

ٓظُـت الدانـت ٓل ٣ْٞا لخُلٗاجـّ البُ ٓ ما ٌٗجي ؤهّ  َْ ْالىٟؿُت،  ٓلٓظُت ْالاظخماُٖت  ٓامل البُ  ،الخٟاٖل اإلا٣ٗض بحن الٗ

ٓب DSM-5ٞةن نالخُت الضلُل الدصدُصخي  ٓ مٚغ  ((Berrios ,2009 .جتر٥ ال٨شحر مما َ

ٓظــض بـــضًل بؿــُِ للــــ ٫ٓ  DSM ْمــ٘ طلـــ٪، ال ً ٫ٓ بلـــى هٓــام جهـــي٠ُ مسخلــ٠، بمـــا ال ًم٨ــً مـــً ْيــ٘ خلـــ ٢هـــض الخدــ

غاى الىٟؿُت، ًجب  ٫ٓ ألٖا ٣ْٞا أل٩ٞاعها اإلاخٗل٣ت بالخإ٢لم خ ٕٓ مً الدصدُو.  ٢ُُٗت إلاكا٧ل جدب٘ بظغاءاث َظا الى

غاى صاز ُْْْٟت ألٖا ْع  ْل٨ً ٖلى جٓيُذ ص ل شدو ؤال ًغ٦ؼ الدصدُو في اإلا٣ام ألا٫ْ ٖلى ا٦دكاٝ الايُغاباث، 

ُُٟا بضال مً التر٦حز ٖلى الٟٓضخى. ٓظِا ْْ ٓن الدصدُو في مجا٫ الصخت ال٣ٗلُت م  ما، ٖلى ؤن ٩ً

 :الدصخُظ اإلاىحه وظُفُا 6-1

٫ٓ ص٢ُـ٤ ل٨ىـّ َـام  ٍـض، الـظي ًبـرػ فـي ٖملـّ جدـ ُٟي، ًم٨ً ؤلاقاعة بلى مًـامحن ؤ٩ٞـاع ْٞغ مً ؤظل ج٣ضًم حصدُو ْْ

ٓم "الدصـدُو". خُـض ٌؿـخس ضم مهـُلح "حصـدُو" فـي البضاًـت فـي اإلاٗجـى الُبـي ال٨الؾـ٩ُي لئلقـاعة في اؾخسضام مِٟـ

ا. ٖٓت مً ؤٖغاى اإلاغى التي حك٩ل مجخمٗت ٦ُان مغى مشل الِؿخحًر  بلى مجم

ٓاص مــــً الاظخماٖــــاث  ن مدخــــٔٓ نــــُاٚت الخالــــت مــــً مــــ ّٓ ْالضعاؾــــاث، ج٩ــــ ٓع ألابدــــار  ٦ْىدُجــــت لخُــــ ْٖلــــى َــــظا ألاؾــــاؽ، 

ٓاص اإلاداصزت مً ت، مشل م ٍغ ْ بُاهـاث مـً الازخبـاع  الؿٍغ ْخـضة اإلاؿدكـٟى، ؤ ْ اإلاالخٓاث التي ًـخم ظمِٗـا فـي  الجلؿاث، ؤ

 الىٟسخي.

ت لبىـاء  ٍع ت يـْغ في نُاٚت الخالت، ًىا٢ل ؤخض مخسهصخي َظٍ اإلااصة بهضٝ الخٗبحر ًٖ ٦ُُٟت جىُٓم اإلاكا٧ل. الىٍٓغ

ــاث اإلاسخلٟــت ٖلــى ألاعجــح جــاصي بلــ ٓإ مسخلٟــت مــً الخٟؿــحر. ممحــًزا، ٖىــض مشــل َــظٍ الخالــت، ممــا ًــض٫ ٖلــى ؤن الىٍٓغ ى ؤهــ

ْمٗـــالج  ْعـــي،  ٧ٓي ٖلـــى ٖملُـــاث الـــخٗلم، اإلادلـــل الىٟســـخي ٖلـــى خالـــت الال الخ٨ٟحـــر فـــي ؤٖـــغاى مُٗىـــت، ؾـــحر٦ؼ اإلاٗـــالج الؿـــل

ِْٞـم شـخيء مـً ح٣ُٗـضَا. ًجـب ؤن حٗمـل  ت في َظا الؿُا١ ل٣غاءة اإلاـاصة  ألاؾغة ٖلى صًىامُاث الٗال٢ت. حؿخسضم الىٍٓغ

ت  ًٓصا ًجب ٖلى اإلاٍغٌ ْيِٗا.الىٍٓغ ْل٨ً مً ٚحر اإلاجضي ؤن جهبذ اإلاٟاَُم ٢ُ  ٦بٓنلت، 

ْ بىاء  ًًُل٘ الُبِب الدصدُصخي بمِمت ْن٠ َظا ألامغ بض٢ت قضًضة. بك٩ل ملمٓؽ َظا ًاصي بلى نُاٚت الخالت ؤ

ـــــض الخالــــــت. ًخــــــض٤ٞ حصــــــدُو ٢اثمــــــت الخد٣ــــــ٤ اإلاؿــــــدىضة بلــــــى ايــــــُغاب فــــــي ٖملُــــــت بُٖــــــاء الدؿــــــمُت الدانــــــت بــــــ ٓلـ ٍْ  .ّ

ُٟخّ.  ْازخال٫ ْْ ا ؾغًصا مىًٓما لُٗبر ًٖ ٦ُُٟت جىُٓم ٖمل الصدو  ًُ ُٟ ٓظّ ْْ  الدصدُو اإلا

ـغاى ٖلـى  ٫ٓ ألٖا ٓمـاث خـ ا بخجمُـ٘ اإلاٗل ًُ ُٟ ٓظّ ْْ ْالظي ٌؿمذ للىهج اإلا مً زال٫ التر٦حز بكضة ٖلى ْن٠ اؾدباقي، 

ـــً مـــً بظـــغاء جسُـــُِ مـــً ؤؾـــٟل بلـــى ؤٖلـــى ل٨
ّ
ٖٓـــت، ٦مـــا ًم٨ ْعص مـــً مؿـــخٔٓ اإلاجم ـــغاى. جماقـــُا مـــ٘  ُُٟـــت جـــغابِ ألٖا

 .Wigman et al( )و(Borsboom and Cramer 2013؛ Borsboom et al. 2011) (Borsboom زـال٫ ؤبدـار
2013 .) 

ًٓخا ٖـً ؤقـ٩ا٫ ٖلـم الـىٟـ اإلاغضـخي ٖمـا ًم٨ـً ؤن ج٣ضمـّ  ٓعة ؤ٦ثر ْيـ غاى ج٣ضم ن . بمـا DSMبن ؤهماٍ ججمُ٘ ألٖا

ـــا ًغ  ًُ ُٟ ٓظـــّ ْْ ـــغاى، ٞمــــً اإلاا٦ـــض ظـــًضا ؤن جغ٦ـــؼ ؤبدــــار ٖلـــم الـــىٟـ اإلاغضـــخي فــــي ؤن الـــىهج اإلا ٦ـــؼ بكــــ٩ل ٦بحـــر ٖلـــى ألٖا

ْمـً  ٢ٓـذ  ع ال ـغاى بمـْغ ٣ـت التـي جخٛحـر بهـا ألٖا ْٖلـى صعاؾـت الٍُغ غاى الىٟؿُت،  ٓإ ألٖا ْجمُحز ؤه اإلاؿخ٣بل ٖلى جدضًض 

 زال٫ الخضزالث.
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ْلى للٗ الط الىٟسخي، جم اؾخسضام بوكـاءاث خالـت لِٟـم ٦ُُٟـت جىٓـُم مكـ٨الث الصـدو، ًم٨ـً مىظ ألاًام ألا

ٍـغ ) ْبْغ ٍـض  ٓع ؤ٫ْ جغ٦ُبـاث الخالـت الىٟؿـُت، ظىبـا بلـى ظىـب مـ٘ ْٞغ ٍض الصدو الظي َـ ٓن 1895اٖخباع ْٞغ (. فـي ًٚـ

خهـيُُٟت البدخـت للمكـا٧ل طل٪، حٛحرث ال٨شحر مً اإلااقغاث. ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، اهُال٢ا مً ٖضم الغيـا ٖـً اإلا٣اعبـت ال

٧ٓي. ٓن مىهجُت الخدلُل الؿل ُ٦ٓ ٓن الؿل  الىٟؿُت في مجا٫ الُب الىٟسخي، ابخ٨غ اإلاٗالج

ٓ الٗمُـــل بالٗمـــل مـــ٘ جغ٦ُبـــاث الخالـــت، ٖلـــى ؤؾـــاؽ  ٓن هدـــ ٓظِـــ ٓن اإلا ٓن الىٟؿـــُ ظـــغػ، بـــضؤ اإلاٗـــالج ْفـــي ؤ٣ٖـــاب ٧ـــاع٫ ْع

ْْ الدلٟ ٓن ط ٟــاث التــي ٌؿــخسضمِا اإلاالٟــ ٓظؼة للخٍٗغ ٓعمي صعاؾــت مــ ــت اإلاسخلٟــت، فــي َــظا الهــضص، جــظ٦غ ؾــخ ُــاث الىٍٓغ

(Sturmey) :ؤن نُاٚت الخالت لِا ٖاصة الدهاثو ألاعبٗت الخالُت 

ْمدخٔٓ الجلؿاثًى-1 ٫ٓ اإلاٍغٌ  ٓاهب ألاؾاؾُت للخالت، ؤي ؤهّ ال ًضعط الخٟانُل التي ال جهاًت لِا خ  .ا٢ل الج

2- ٫ٓ ٓماث خ ٫ٓ َبُٗت اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي منها اإلاٍغٌخالت في ؾُا١ ٨ٞغة مخماؾ٨الصمج اإلاٗل  .ت خ

، ٢ـــــض جًـــــمً -3 ـــــّ الُبِـــــب ختـــــى طلـــــ٪ الخـــــحن. بٗبـــــاعة ؤزـــــٔغ ْح٨ٗــــــ مـــــا ٌٗٞغ ٓن جغ٦ُبـــــاث الخالـــــت ما٢خـــــت  صاثًمـــــا مـــــا ج٩ـــــ

ٓماث ؤلاياُٞت صاثًما بم٩اهُت مغاظٗت عؤحها في ٢ًُت ما  .اإلاٗل

ٓظُّ للٗالط. -4  ((Sturmey,2009,P8تهضٝ نُاٚت الخالت بلى بُٖاء الخ

ٓلـت، ل٨ـً الخٟؿـحر ال ٨ًخمـل ؤبـًضا ٢ٓـذ ٚحـر ما٦ـضة  .نُاٚاث الخالت حٗبر ًٖ بيُت م٣ٗ ع ال ـت التـي هبىيهـا مـ٘ مـْغ بن اإلاٗٞغ

.  ال ًم٨ً حٗمُمِا ببؿاَت ٖلى خاالث ؤزٔغ

ٓبـاث الخ٣ـت مـ٘ هٟــ اإلاـٍغٌ ؾـترجبِ مـغة ؤزـٔغ بُٛـاب ؤخـض ألا٢غبـا ٓظض مـا ًًـمً ؤن ؤي ه  .ءباإلياٞت بلى طل٪، ال ً

ْصة.  ٦ما ؤن بىاء الخالت ٖاصة ما ًخم بىاءٍ ٖلى ؤؾاؽ اإلااصة التي ًخم ظمِٗا في ٞترة ػمىُت مدض

ٓمــاث التــي  ْل٨ــً اإلاٗل ــغاى،  ٓعث مــً زاللـّ ألٖا ٓلُــت ح٨ٗـــ اإلاؿــاع الٟٗلـي الــظي جُــ ْمـً زمــت ٞهــي لِؿــذ مالخٓـاث َ

ـــدو  ـــل شــ ٓاهـــــب مُٗىـــــت مـــــً ٖمــ ـــحن ظ ـــً الٗال٢ـــــاث اإلاى٣ُُـــــت بــ ـــر ٖــ ـــر ٖلـــــى ألا٦ثــ ـــرع حٗبــ ـــر مبــ ـــبب الٛحــ مـــــا. لُمشـــــل َـــــظا الؿــ

ٓن بوكـــاءاث الخالـــت الا٧لُي٨ُُـــت ؤ٦ثـــر مـــً مجـــغص  ْجبٗـــا لِـــظا ًجـــب ؤن ج٩ـــ الؾـــخسالم الىخـــاثج الؿـــببُت فـــي خالـــت البىـــاء، 

ٓع ٖبر الؼمً. ٍٓىّ باإلياٞت بلى الخُ غاى في بَاع ػمجي ًمحز ج٩ ٫ٓ ألٖا ٓماث خ ْصمج اإلاٗل ٓا٠٢ هٟؿُت،   م

ْاإلاالخٓــت َــظٍ الدهــاثو حكــحر بلــى ؤن نــ ْفــي -ُاٚت الخالــت هــي اٞتــراى مى٣ُــي. ًبــضؤ الدصــدُو مــً زــال٫ ؤلانــٛاء 

ْبُاهـــــاث  ـــــت  ـــاع الىٍٓغ ـــ٘ ألا٩ٞــ ٓاع مــ ـــى الخـــــ ٓمـــــاث اإلاجمٗـــــت بلــ ٍْجلـــــب اإلاٗل ـــان ًـــــخم اؾـــــخ٨مالّ بيخـــــاثج الازخبـــــاع،  بٗـــــٌ ألاخُــ

ْاإلا ْالُِا٧ــــل الىٟؿــــُت. فــــي َــــظا الخٟاٖــــل بــــحن اإلاــــاصة الا٧لُي٨ُُــــت  ٫ٓ آلالُــــاث  ــــت.ألابدــــار خــــ ــــت الىٍٓغ  Stijn) ٗٞغ
Vanheule,2017,P182)  

٫ٓ ٦ُُٟــت جىٓــُم   ٓلــت خــ ٓم ازخهاصــخي الدصــدُو، باالؾــخٟاصة مــً الخ٨ٟحــر الاؾــخ٣غاجي، ببىــاء ٞغيــُت مى٣ُُــت م٣ب ٣ًـ

ـت ٖـً  ْال٣ـغاءة الىٍٓغ ت  ٍغ ٓانـلت بـحن ظمـ٘ البُاهـاث الؿـٍغ ٓن الٗمل في نُاٚت الخالت مـً ظضلُـت مخ مكا٧ل الٟغص. ًخ٩

ـت ألصاء الٟـغصاإلاـاصة التـ ْمٗٞغ ٓمي، صْن اٞتـراى ؤهـّ  ي جـم ظمِٗـا. بدُـض ًيصـخئ ؤزهـاجي الدصـدُو جٟؿـحرا طا نـلت  الُـ

 ًم٨ىّ ج٣ضًم جٟؿحر صخُذ جماما. 

بـالىٓغ بلـى الُبُٗـت اإلاا٢خــت لهـُاٚت الخالـت، ٞمـً اإلام٨ــً ؤن ٌكـغح ازىـان مـً ؤزهــاثحي الدصـدُو ؾـحر ٖمـل اإلاــٍغٌ 

 ٓ ٓن ٧لخـــا ؤلاوكـــاءاث بُـــغ١ مسخلٟـــت، زانـــت ٖىـــضما ٌؿـــخسضم ـــت مسخلٟـــت. باإليـــاٞت بلـــى طلـــ٪، ًم٨ـــً ؤن ج٩ـــ ن ؤَـــغ هٍٓغ

ِا شدو ما. مً ؤظل جدضًض الهُٛت ألاًٞل، ًدخاط  ٫ٓ اإلاك٨الث التي ًهاٖع ال خ ْجٓضح بَاعا م٣ٗ ْز٣ُت الهلت 

٠٢ٓ بغاٚماحي، حٗخمض ٢ُمت نُٛت الخالت ٖلى مضٔ جم٨حن الُبِب مً الاؾخجابت بك٩  ل مىاؾب.اإلاغء بلى اجساط م

 



ْسخي ٖبضالِاصي ْاإلاغيُت       ُٖض ٓ بٖاصة الىٓغ في الدصدُو لاليُغاباث الىٟؿُت   هد

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 127 2019 ؤٍٞغ

 

 :البدث الىىعي هةؾاز منهجي 6-3

ٓ فــي  ٕٓ مــً الدصــدُو َــ مــً زــال٫ جغ٦حــٍز ال٣ــٓي ٖلــى الضعاؾــت الكــاطة للمىُــ٤ الــظاحي فــي ٖمــل اإلاــٍغٌ، ٞــةن َــظا الىــ

ْ اإلاٟاَُم اإلاؿب٣ت في ٖملِا.  ْؤزُاء الخ٨ٟحر ؤ ٣ت يُٟٗت، ؤي ؤجها جخإزغ بكضة بإؾلٓب الدصدُو،  خض طاجّ ًمشل ٍَغ

ٓ ما ٌؿخ ـ٤ نـُاٚت الخالـت، ؾـُٗا لخىٓـُم َـظا الكـ٩ل مـً َْ ُٟي ٖـً ٍَغ ٓظب ال٣ُام بٗملُت الغبِ للدصدُو الـْٓ

ٓصة حؿــاٖض ؤزهــاثحي  ٣ـت إلاغا٢بــت الجــ ُٟــت ٍَغ ٓ الْٓ ٓظِــت هدــ الدصـدُو الا٧لُي٩ُــي. حؿــخلؼم نــُاٚت الخالـت الجُــضة اإلا

٢ُٓت اجساطَم لل٣غاع. ٓز ْم  الدصدُو ٖلى جدؿحن صخت 

ـــاع نـــــُاٚت ٓعي. حهـــــضٝ مــــً زاللـــــّ الاؾخ٣هـــــاء  ال ًم٨ــــً اٖخبــ ـــ٩ا٫ البدــــض الىـــــ ـــً ؤقــ ـــ٩ل مــ الخالــــت الا٧لُي٨ُُـــــت مجـــــغص قـ

ْٚالبـا مـا ًـخم بىـاٍئ  ٓة في ٖمـل شـدو مـا،  ْه٣اٍ ال٣ ٢ْابل لالؾخٗما٫ للمكا٧ل  الا٧لُي٩ُي بلى نُاٚت جٓن٠ُ ظُض 

ٓـــاث ْالاز ْاإلاالخ ْبِىمـــا ؤزىـــاء الٗمـــل مـــ٘ ٞـــغص: مـــً زـــال٫ الاظخماٖـــاث الا٧لُي٨ُُـــت )اإلاىا٢كـــاث  ٓاص،  خبـــاع( ًـــخم ظمـــ٘ اإلاـــ

٢ٓـــذ اإلاؿـــخٛغ١ فـــي بىـــاء  ٓن ال ٩ٍْـــ ٓمي.  جٟٗـــل طلـــ٪ ًـــخم بىـــاء ألا٩ٞـــاع اإلاخٗل٣ـــت بدىُٓمـــاث الصـــدو مـــً زـــال٫ ٖملـــّ الُـــ

ُٖٓـــت  ، ٞللبدـــٓر الى ٢ٓـــذ اإلاؿـــخٛغ١ فـــي الاجهـــا٫ الا٧لُي٩ُـــي الٟٗلـــي. مـــً هاخُـــت ؤزـــٔغ نـــُٛت الخالـــت ؤ٢ـــل ب٨شحـــر مـــً ال

ْتهـضٝ ب ْالتـي جدمـل بلـى ؤبٗـض مـً الٓيـ٘ الصدصـخي للمكـاع٦حن. جغ٦حـزا ؤ٦ثـر حٗمُمـا  ـت الدايـٗت للمغا٢بـت  لـى بىـاء اإلاٗٞغ

 ٫ٓ ٢ْخا ؤَ ْالتي حؿخٛغ١  ٢ٓذ،  ت، ٌٗمل اإلاغء م٘ ؤق٩ا٫ جدلُل بُاهاث م٨شٟت لل ٕٓ مً اإلاٗٞغ مً ؤظل جد٤ُ٣ َظا الى

 ب٨شحر مً ظم٘ البُاهاث.

ت إلاؿاٖضة  ْػمالثّ في بىاء اإلاٗٞغ ٓظـض ًإمل الباخض َُجذ  ٓا٢ـ٘. ً ٓاهـب ال ً ٖلى ِٞم ٦ُُٟت جىُٓم ظاهب مـً ظ آلازٍغ

ْػمالثـــّ ٫ٓ َُجُـــذ  ُٖٓـــت فـــي ؤٖمـــا٫ ه٩ُـــ ْبالخٗـــاْن مـــ٘ . ((Highet & al,2014 مشـــا٫ ٖلـــى مشـــل َـــظٍ الضعاؾـــت الى

الصة مخًـمىان فـي ٖـالم اليؿـاء الالحـي ٩ًـاٞدً مشـل ٢ْلـ٤ مـا بٗـض الـ الصة   الؼمالء، ٞدو ٦ُُٟت ؤن الا٦خئـاب الخـالي للـ

ْ ٖلــى ؤؾــاؽ َــظٍ ألاقــ٩ا٫ مــً ال٣لــ٤  28َــظٍ الخجــاعب. ٖلــى ؤؾــاؽ  م٣ابلــت، جبــحن ؤن ججــاعب الدؿــاعة ْؤلاخبــاٍ جبــض

 
ً
ْزُبـاث ألامـل التــي حؿـحر ظىبــا ْع الخٛحـراث اإلاغجبُـت بالخمــل )مشـل حُٛحــر قـ٩ل ظؿـم الصــدو(  ْحكـحر بلــى ص ْالا٦خئـاب. 

الصة ٓمت )مشل اإلاًاٖٟاث م٘ ال ٪(. بلى ظىب م٘ الخمل ْألام ٓمت م٘ الكٍغ ٓة ْألام ٫ٓ ألاب ْ الجزاٖاث خ  ؤ

ٓلـت بكـ٩ل  ُٖٓـت م٣ب ٣ت ه ٍٓغ ٍَغ ُٖٓحن لم جاص بلى جُ ٓاؾم اإلاكتر٦ت بحن مسخل٠ الباخشحن الى ْم٘ طل٪، ٞةن ه٣اٍ ال٣

ٖٓـــت مــــً ألاؾـــالُب التــــي حٗمــــل بجاهـــب بًٗــــِا الـــبٌٗ. جخٗــــاٌل ٖـــضة َــــغ١ لالؾخ٣هــــاء  ٖٓــــت مخى ْل٨ــــً بلـــى مجم ٖـــام، 

 
ً
ْٚالبا ٓعي  ٓن لِا ؤَضاٝ مسخلٟت الى  (. Madill and Gough 2008,P179) ما ٩ً
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ٓن نــلًبا ٣ٞــِ بطا اظخــاػ  ٓعي ٩ًــ ٓاٞــ٤ فــي آلاعاء بكــإجها هــي ؤن البدــض الىــ ْ ؤهــّ جــم الخٓنــل بلــى ج بخــضٔ ألا٩ٞــاع التــي ًبــض

ٓصة اإلاىهجُت. خُض قِ ٓامل التي الازخباع الى٣ضي إلاٗاًحر الج ٫ٓ الٗ ٓاث ال٣لُلت اإلاايُت وكغ صعاؾاث ٖامت خ ضث الؿى

ْال٨ٟغة ألاؾاؾُت هي ؤن ؾالمت البدض الٗلمي ال حٗخمض بلـى  ٓعي.  ٓصة البدض الى خباع ٖىض مغا٢بت ظ ًجب ؤزظَا في الٖا

ٕٓ البُاهــاث التــي ججمِٗــا  ُٖٓــت -خــض ٦بحــر ٖلــى هــ ْ الى ر ألابدــار الؿــلُمت ْل٨ــً ٖلــى اإلاىهجُــت اإلاؿــخسضمت. حكــح-ال٨مُــت ؤ

ْ ًـــخم الـــخد٨م ٞيهـــا  ٍٓ ٖملُـــت اجســـاط ال٣ـــغاع مؿـــدبٗضة ٢ـــضع ؤلام٩ـــان، ؤ مـــً الىاخُـــت الٗلمُـــت بلـــى ؤن اإلاهـــاصع التـــي ٢ـــض حكـــ

ٓعي  ٓصة البدـض الىـ باؾخسضام الاو٩ٗـاؽ اإلانهجـي. لخىـضعط َـظٍ اإلا٣اعبـت ٖلـى زـالر ه٣ـاٍ اَخمـام عثِؿـُت حؿـعى إلاغا٢بـت ظـ

 ٓ ٓز ْاإلا ٓع: الاو٩ٗاؾُت  ْالهالخُت. في ن  ٢ُت 

٢ُٓـت  ٓز ٢ٓـ٠ ه٣ـضي قـامل. ؤمـا جخٗلـ٤ اإلا ْحكـحر بلـى الخاظـت بلـى م ٓصة الجُـضة،  ٓعٍا لًـمان الجـ حٗض الاو٩ٗاؾُت ؤمغا مد

ْلت لًمان صخت  ٓص اإلابظ ٍّٓ. في خحن جغج٨ؼ الهالخُت ٖلى الجِ ْاؾدبٗاص اإلاهاصع اإلادخملت للدك بإَمُت الٗمل اإلانهجي 

 الىخاثج.
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ْص٢ـت الٗملُـاث التـي وؿـخسلو مـً زاللِـا ٞمماعؾت الدصدُو الا ض مً الاَخمام لؿـالمت  ٧لُي٩ُي، ٌؿخضعي بًالء اإلاٍؼ

ٓعة  ٓن البُاهــاث الدصدُهــُت طاث آزــاع بُٗــضة اإلاــضٔ، مخمدــ اؾــخيخاظاث بكــإن خالــت الصــخت ال٣ٗلُــت لؤلشــدام، لخ٩ــ

ْمــا هــي الدهــاثو التــي جيؿــب  ْ ال ًــخم اجساطَــا؟  ٫ٓ )مــا هــي الخــضزالث التــي ًــخم ؤ ْلــظل٪ ًجــب ؤن خــ بلــى الصــدو؟(، 

ْمبجي بٗىاًت. ٓن لِا ؤؾاؽ ظُض  ٩ً 

  خاجمت

ال جــــؼا٫ ٖملُـــــت حصــــدُو الايـــــُغاباث الىٟؿـــــُت مٓيــــ٘ جىـــــا٫ْ مــــً ٢بـــــل الٗضًــــض مـــــً البـــــاخشحن،  ل٣ــــض ٧اهـــــذ 

ــــت،  ـــغ الىٍٓغ ٓا٣ٞاتهــــا مـــ٘ ألَا ْج ٓاظــــض نـــُٜ مخٗـــضصة للخهــــيُٟاث التـــي قـــملذ مٗــــاًحر ؤٚلـــب الايـــُغاباث  م مـــً ج ْبـــالٚغ

الث ْزان ٓاهب ما جًمىّ الضلُل الدصدُصخي ْالاخهاجي لاليُغاباث الىٟؿُت في َبٗخّ الدامؿت، بال ؤن الخد ت ظ

٢ُٓخــّ  ٓز عة البدــض فــي م ٓا بلــى يــْغ ٢ٓــ٠ ه٣ــضي، ًــضٖ ُٖٓــت التــي قــِضَا َــظا الــضلُل ظٗلــذ ال٨شحــر مــً اإلاِخمــحن فــي م الى

ال ٌٗــؼػ الــضلُل ٞــغم اجســاط بــالىٓغ بلــى ؤن اإلاماعؾــاث الضاٖمــت لــىهج الــضلُل الدصدُصــخي لؤلٖــغ  ْصة،  اى ال٣ٗلُــت مدــض

خباع ج٣ُُمّ مً زال٫ اإلاماعؾاث الا٧لُي٨ُُت اإلاخًمىت  ْالتي بةم٩اجها ؤن جإزظ بٗحن الٖا ْالض٣ُ٢ت،  ال٣غاعاث الصخُدت 

َْــظا باجبــإ ههــج بدثــي ٖلمــي ٌؿــدىض بلــى بوكــاءاث بىــاء الخالــت ْنــُاٚتها لًــمان  ٫ٓ بلــفــي ٖلــم الــىٟـ اإلاغضــخي،  ى الٓنــ

ال جخــإزغ  ِــم ؤٖمــ٤ للدصــدُو الــض٤ُ٢ إلاكــ٨الث ألاٞــغاص مــً ظِــت،  اإلاِىُــت الدانــت بالصــخت ال٣ٗلُــت، بمــا جم٨ــً مــً ٞ

ْمــً زمـــت  ـــت ص٣ُ٢ــت بدصـــدُو الايــُغاباث الىٟؿـــُت،  ٫ٓ صْن مٗٞغ ٓامـــل الضزُلــت التـــي مــً قـــإجها ؤن جدــ ْالٗ بالظاجُــت 

 اجساط الاظغاءاث مىاؾبت ججاَِا.

 مساحع
 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION.(2018):https://www.psychiatry.org/  

BERRIOS. G. E.. & MARKOVÁ. I. S. (2006): Symptoms : Historical perspective and effect 

on diagnosis. In M. Blumenfield & J. J. Strain (Eds.). psychosomatic medicine (pp. 27–

38). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

BOSCHLOO. L. VAN BORKULO. C. D.. RHEMTULLA. M.. KEYES, BORSBOOM. D. & 

SCHOEVERS. R. A. (2015): The network structure of symptoms of the diagnostic and 

statistical manual of mental disorders. PLOS ONE. 

COOPER. R. (2005): Classifying madness – A philosophical examination of the diagnostic 
and statistical manual of mental disorders. Dordrecht: Springer. 

DECKER. H. (2013): The making of DSM-III. New York: Oxford University Press. 

FREEDMAN. R.. LEWIS. D. A.. MICHELS. R.. et AL. (2013): The initial field trials of 

DSM-5: New blooms and old thorns. American Journal of Psychiatry. 170. 1–5. 

HIGHET. N.. STEVENSON. A. L. PURTELL. & COO. S. (2014): Qualitative insights into 

women’s personal experiences of perinatal depression and anxiety. Women and Birth. 

27. 179–184. 

JESTE.V.; JEFFREY A. LIEBERMAN. . David FASSLER. & AL (2013): Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition DSM-5. American Psychiatric 

Association.  Washington. DC-London. England New School Library. 

KVAALE. E. P.. & HASLAM. N. (2016): Motivational orientations and psychiatric stigma: 

Social motives influence how causal explanations relate to stigmatizing attitudes. 

Personality and Individual Differences. 89. 111–116. 



ْسخي ٖبضالِاصي ْاإلاغيُت       ُٖض ٓ بٖاصة الىٓغ في الدصدُو لاليُغاباث الىٟؿُت   هد

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 129 2019 ؤٍٞغ

 

LAROI. F. (2012): How do auditory verbal hallucinations in patients differ from those in non-

patients? Frontiers in human neuroscience. 6. 25. 

MADILL. A.. & GOUGH. B. (2008): Qualitative research and its place in psychological 

science. Psychological Methods. 13. 254–271. 

MAJ. M. (2012): Validity and clinical utility of the current operational characterization of 

major depression. International Review of Psychiatry. 24. 530–537. 

MANWELL. L. A. et AL. (2015): What is mental health? Evidence towards a new definition 

from a mixed methods multidisciplinary international survey. 

PARENS. E.. & JOHNSTON. J. (2011): Troubled children: Diagnosing. treating and 

attending to context: A hastings center special report. Hastings Center Report. 41(2). 1–

32. 

PIGEAUD. J. (2001) : Aux portes de la psychiatrie. Pinel. l’ancien et le moderne. 

Paris:Aubier. 

Psychiatrists/practice/dsm/feedback-and-questions/frequently-asked-questions (07/10/2018). 

REGIER. D. A.. NARROW. W. E.. CLARKE. D. E.. et AL. (2013): DSM-5 field trials in the 

United States and Canada. part II: Test-retest reliability of selected categorical 

diagnoses. American Journal of Psychiatry. 170. 59–70. 

STIJN VANHEULE (2017): Psychiatric Diagnosis Revisited. Ghent University. Ghent. 

Belgium. Library of Congress. 

STRAND. M. (2011): Where do classifications come from? The DSM-III. the transformation 

of American psychiatry. and the problem of origins in the sociology of knowledge. 

Theory and Society. 40. 273–313. 

STURMEY. P. (2009): Case formulation: A review and overview of this volume. In P. 

Sturmey (Ed.). Clinical case formulation: Varieties of approaches (pp. 3–32). Oxford: 

Wiley-Blackwell. 

VANHEULE. S.. & DEVISCH. I. (2014): Mental suffering and the DSM-5: A critical review. 

The Journal of Evaluation of Clinical Practice. 20. 975–980. 

WAKEFIELD. J. C. (2010) : Misdiagnosing normality: Psychiatry’s failure to address the 

problem of false positive diagnoses of mental disorder in a changing professional 

environment. Journal of Mental Health. 19. 337–351. 

WHITEFORD. H. A.. DEGENHARDT. L.. Rehm. J.. et AL. (2013). Global burden of 

disease attributable to mental and substance use disorders: Findings from the Global 

Burden of Disease Study 2010. The Lancet. 382. 1575–1586. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2013). Mental health action plan 2013–2020. 

Geneva: World Health Organization. 



َُْبت بت ؾىاء، ل٨دل  ٓػٍع ٓاء ف       ب ْالالؾ ٓاء  ْاإلاٗاًحر ألاؾاؾُت في جدضًضَماالؿ  ي ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 130 2019 ؤٍٞغ

 

 الظىاء والالطىاء في علم الىفع اإلاسض ي واإلاعاًحر ألاطاطُت في جددًدَما

َُْبت ٓعاٍ. ل٨دل  بت ؾىاء         َالبت ص٦خ ٓػٍع  ص. ب

gharbilekhel@gmail.com        .combouzpsy@gmail   

 ظامٗت باجي مسخاع، ّٖىابت       ظامٗت باجي مسخاع، ّٖىابت 

ْ  ملخظ:  ٓ الٓاَغة اإلاغيُت، ؤ ٕٓ ٖلم الىٟـ اإلاغضخي َ بن مٓي

ٓاء خا٫ْ الٗضًض مً الٗلماء  ْالالؾ ٓاء  ْبحن الؿ ٓاء،  الالؾ

ْازخلٟذ اإلاٗاًحر التي جدضص  ْؤبٗاصَما،  ْصَما  ٢ٓٝٓ ٖىض خض ال

ْاإلاغضخي. ٓاء   ماَُت الؿ

ٓاء لٛت، زم ؾ   ٓم الؿ ىدا٫ْ في َظٍ اإلاضازلت جٓيُذ مِٟ

ْالُب الىٟسخي  ْطل٪ خؿب ْظِت هٓغ ٖلماء الىٟـ  انُالخا، 

٦ْظا مً ْظِت هٓغ ٖلماء الاظخمإ، مٗغظحن ؤزىاء طل٪ ٖلى 

 ٪ ٍض " ْ"بٍع ٖٓت مً الٗلماء ؤمشا٫ "ْٞغ ٓاء ٖىض مجم ٓم الؿ مِٟ

ٓم  م" ْ"ابغاَام ما ؾلٓ". زم هيخ٣ل بلى مِٟ ٓاء لٛت ْٞغ الالؾ

ْانُالخا، ٦ظل٪ مً ْظِت هٓغ ٖلماء الىٟـ ْالاظخمإ، 

ً بلى بٌٗ ماقغاجّ، زم هيخ٣ل بلى  الهٟاث اإلادضصة مكحًر

ٓمحن. ْالدصدُو الُٗاصي للمِٟ ْالالؾٓي،   للؿل٥ٓ الؿٓي 

خباع ٖىض جدضًض  ْبٗضَا هيخ٣ل بلى ألابٗاص التي جازظ بٗحن الٖا

ٓاء، ْالالؾ ٓاء  ىا الخٗٝغ ٖلى الصدهُت ْل٩ي ٌؿِل ٖلُ الؿ

ٓي  ٍٓت البض لىا مً جٓيُذ مٗاًحر الؿل٥ٓ الؿ ْالالؾ ٍٓت  الؿ

ْالالؾٓي )الظاحي، الاظخماعي، ؤلاخهاجي، اإلاشالي،الىٟسخي(، بياٞت 

 بلى الاهخ٣اصاث اإلآظِت ل٩ل مُٗاع.

ٓن  ٍْم٨ىىا ال٫ٓ٣ ؤن الخدضًاث ٓاظّ الظًً ٌٗمل الغثِؿُت التي ج

ْ اإلاغضخي، في مجا٫ ألامغاى الىٟؿُت  ٓ حٍٗغ٠ الؿل٥ٓ الؿٓي ؤ َ

٠ زابذ مدؿ٤،  ٓجها ال جهمض ٦خٍٗغ ٠ جدؿم ب٩ ألن ٧ل الخٗاٍع

ٓم،  ْ اإلآاَغ التي ًبرػ ٞيها َظا اإلاِٟ ٓا٠٢ ؤ ٓلت ٧ل اإلا ٍْٟؿغ بؿِ

ْمً ْظِاث هٓغ  اًا زانت  ٓم مً ْػ ن للمِٟ ْٓغ ّىِ
ًُ ألن الٗلماء 

ٓام ْلِـ َظا ٞدؿب ما ًهٗب اإلاِمت بل ؤن الٗ ل ٞغصًت، 

ٓاء  ْص الؿ ٓعة ؤ٦بر خض ٓلٓظُت جهٗب به الش٣اُٞت ْؤلاًضً

ْازخلٟذ اإلاٗاًحر التي جدضص ماَُت  ْاإلاغى، ٣ٞض حٗضصث اإلاد٩اث 

 ٦ال منهما.

ٓاء، مٗاًحر، ٖلم الىٟـ اإلاغضخيولماث مفخاخُت ٓاء، الالؾ  : الؿ

Résumé: le sujet de la psychologie pathologique est le 

phénomène de la maladie, ou l'air, et entre les deux et 

Llawa, de nombreux scientifiques ont essayé de se 

tenir à leurs limites et à leurs dimensions, ainsi que 

des critères différents qui déterminent la nature des 

deux patients. 

Nous essayons d’expliquer les concepts de langage, 

puis de terminologie, tant du point de vue des 

psychologues et des psychiatres que du point de vue 

des sociologues, tout en introduisant le concept de 

ceux-ci dans un groupe de scientifiques tels que 

"Freud", "Eric Fromm" et "Abraham Ma Salo ". Nous 

abordons ensuite les concepts de langage linguistique 

et de terminologie, ainsi que du point de vue des 

psychologues et de la sociologie, en indiquant certains 

de ses indicateurs, puis nous passons aux attributs 

spécifiques du comportement des comportements 

normaux et non linéaires et du diagnostic clinique des 

deux concepts. 

Afin de faciliter l'identification d'un caractère normal 

et d'un caractère non violent, nous devons clarifier les 

normes de comportement normal et négatif (auto, 

social, statistique, idéal, psychologique), ainsi que les 

critiques à l'encontre de chaque critère. 

Nous pouvons dire que les principaux défis auxquels 

sont confrontés ceux qui travaillent dans le domaine 

des maladies mentales sont la définition du 

comportement normal ou satisfaisant, car toutes les 

définitions se caractérisent par le manque de 

cohérence, et toutes les situations ou manifestations 

dans lesquelles ce concept est mis en évidence 

s’expliquent facilement parce que les scientifiques 

considèrent le concept sous des angles particuliers. Du 

point de vue de chacun, non seulement la tâche est 

difficile, mais des facteurs culturels et idéologiques 

rendent encore plus difficile la différence entre les 

limites de la maladie. 

Mots-clés : autisme, normes, pathologie 

 

 

 

mailto:gharbilekhel@gmail.com
mailto:gharbilekhel@gmail.com
mailto:bouzpsy@gmail.com


َُْبت بت ؾىاء، ل٨دل  ٓػٍع ٓاء ف       ب ْالالؾ ٓاء  ْاإلاٗاًحر ألاؾاؾُت في جدضًضَماالؿ  ي ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 131 2019 ؤٍٞغ

 

 ملدمت

ٓاء خا٫ْ الٗضًض مً الٗلماء ؤن    ْ الالؾ ٓاء  ْ بحن الؿ ٓ الٓاَغة اإلاغيُت ،  ٕٓ ٖلم الىٟـ اإلاغضخي َ بّن مٓي

ٓباث، خُض ؤن الخدضًاث  داَان ب٨شحر مً الهٗ ًُ ْ ؤبٗاصَما،ألن اؾخسضام َظًً اإلاهُلخحن  ْصَما  ٓا ٖىض خض ٟ٣ً

 ٓ ٓن في مجا٫ ألامغاى الىٟؿُت َ ٓاظّ الظًً ٌٗمل ْحصدُو الؿل٥ٓ الؿٓي ؤْ اإلاغضخي،  الغثِؿُت التي ج حٍٗغ٠ 

ْ اإلآاَغ التي ًبرػ ٞيها َظا  ٓا٠٢ ؤ ٓلت ٧ل اإلا ْمدؿ٤ ًٟؿغ بؿِ ٓجها ال جدؿم بخٍٗغ٠ زابذ  ٩ٞل الخٗاٍع٠ جدؿم ب٩

ٓم.  اإلاِٟ

ْلِـ َظا ٞدؿب ما ٣ٌٗض اإلاِمت بل ؤن  ْظِاث هٓغ ٞغصًت،  ْمً  اًا زانت،  ٓم مً ْػ ن بلى اللِٟ ْٓغ ّىِ
ًُ ٞالٗلماء 

ْازخلٟذ اإلاٗاًحر الٗ ْاإلاغى ٣ٞض حٗضصث اإلاد٩اث  ٓاء  ْص الؿ ٓعة ؤ٦بر خض ٓظُت جهٗب به ٓل ٓامل الش٣اُٞت ْؤلاًضً

ْطل٪ عاظ٘  ْزانت ٖىض الُٟل،  ٓاء  ْالالؾ ٓاء  ٓ الخا٫ في حصدُو الؿ ٦ْظل٪ َ ْاإلاغضخي،  ٓاء  التي جدضص ماَُت الؿ

ْٖضم ا٦خما٫ بيُت ٓلت  ٗت في الُٟ ا، مما ًجٗل ألامغ ص٣ُ٢ا  بلى زهٓنُت مغاخل الىمٓ الؿَغ ْاؾخ٣غاَع الصدهُت 

٫ٓ بلى الٗالط اإلاىاؾب ل٩ل خالت. ْطل٪ ؾُٗا للخضزل اإلاب٨غ مً َٝغ الٗاملحن في اإلاُضان للٓن  ْخؿاؾا، 

 بشيالُت

ً ٖبر خًاعاث  ْاإلا٨ٍٟغ ْاؾٗا مً اَخمام الباخشحن  ت  ْؾ٣مِا خحزا  ل٣ض قٛلذ صخت الىٟـ البكٍغ

ٓ مخٗا٢بت مً الؼمً، بٗضما ٧ ْمِمكا اظخماُٖا، مألّ اإلاىاؾب َ ْزغاُٞا  ان ًىٓغ للمٍغٌ الىٟسخي ٖلى ؤهّ ؾاخغا 

ْلت ج٨ُٟ٪ الكٟغاث  ْمدا ْاإلاغى الىٟسخي،  ٤ بحن اإلاغى ال٣ٗلي  ْاإلآث، لُإزظ الجض٫ مجغاٍ في الخٍٟغ الخغ١ 

 الض٣ُ٢ت ال٣اثمت بُنهما.

ْب ْ ٣ٖلي،  ْما  ٓ هٟسخي  ٣ا نٗبا لالوك٣ا١ ًٖ ٞلُاإلاا ٖاوى ٖلم الىٟـ بحن ظضلُت ما َ ْعي، لِك٤ ٍَغ ْالال ٓعي  حن ال

ْص صعاؾاجّ  ْخض ، ختى ًهبذ ٖلما ٢اثما بدض طاجّ لُسغط مً الجضلُت في الدلِ بحن اإلاٟاَُم  ٓم ألازٔغ باقي الٗل

ٓاَغ ْألامغاى التي حٗتر٥ اإلاجخم٘، لُهبذ ما ٌؿمى بٗلم الىٟـ اإلاغضخي  ْجٟؿحر مسخل٠ الٓ ْجضزالجّ  في حصدُو 

ْمكا٧لِا. اإلاجا٫ ْال٣اثم ٖلى مجمل جضاُٖاتها   الدام بالصخت الىٟؿُت، 

ْالٗىاًت، بضءا بّ ٖىض الٗغب في الٗهغ الٗباسخي ؤًً ؤؾؿذ لّ  ْؤنبذ للمٍغٌ خحٍز الدام مً الاَخمام 

ْاإلاااوؿت  ٞت آهظا٥ ٧الٗالط باإلآؾ٣ُى  مؿدكُٟاث َبُت زانت بّ في بٛضاص، ٧اهذ جًاهي ؤخضر َغ١ الٗالط اإلاْٗغ

ا ٦بحرا في الٟهل ْ  ْالجؿض، في خحن ؤزظ الٛغب قَٓ ٓن بحن الىٟـ  ٓا ال ًٟهل الٗالط ألاؾغي، ألن الٗلماء ٖىضَا ٧اه

خاهُت. ْالخسل٠ ْألامغاى الْغ ٓن ٦إخض مٓاَغ الاهدغاٝ  ْالجى  ال٣اَ٘ بحن ال٣ٗل 

ٓ جدضً ٓاظّ الٗاملحن في مجا٫ ألامغاى الىٟؿُت َ ْاإلاغضخي، ْٖلُّ ٞةن الخدضًاث الغثِؿُت التي ج ض الؿل٥ٓ الؿٓي 

ْالٗالط، ألن ظضلُت  ْالخٟؿحر  ٦ُُْٟاث الدصدُو   ْالؿماث الدانت ب٩ل ؾل٥ٓ ٖلى خضٔ،  غاى  ْيبِ ٧اٞت ألٖا

ْاًا الىٓغ  ْػ ْالدبراث الدصدُهُت،  ٓا٠٢  ٓمحن اهُال٢ا مً ازخالٝ اإلا الازخالٝ التي جًٟي َاب٘ اليؿبُت ٖلى اإلاِٟ

ْٖلُّ ٣ً٘ ٖلى الظاجُت للباخشحن في مجا٫ ٖلم ال ٓاء،  ْالالؾ ٓاء  ٕٓ مٗاًحر جدضًض الؿ ْجبٗا ٦ظل٪  لخى ىٟـ اإلاغضخي، 

 ٖاج٣ىا  الدٓى في َظا ؤلاق٩ا٫ اهُال٢ا مً ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث الخالُت :
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ْظِاث هٓغ الباخشحن؟ - ٓاء خؿب  ْالالؾ ٓاء  ٓ الؿ  ما َ

ْالالؾٓي؟ -  ما هي الهٟاث اإلادضصة للؿل٥ٓ الؿٓي 

ٓ الدصدُو الُٗ - ٓاء؟ما َ ْالالؾ ٓاء   اصي للؿ

ْالالؾٓي؟ - خباع ٖىض جدضًض الؿل٥ٓ الؿٓي   ما هي ألابٗاص التي ًجب ؤزظَا بٗحن الٖا

ْالالؾٓي؟ -  ما هي اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في جدضًض الؿل٥ٓ الؿٓي 

 : مفهىم الظىاء والالطىاء -ؤوال

ْا    ْلى لٗلم الىٟـ  ٓاء مىظ البضاًاث ألا ْالالؾ ٓاء  لُب ال٣ٗلي، بال ؤجها لم جدؿم جؼصاص ؤَمُت مؿإلت الؿ

٫ٓ َظٍ الجضلُت هظ٦غ منهم:  ٢ْض اههب اَخمام الٗضًض مً الباخشحن خ  ,S.Freud,A. Freud, Klein, Jungبٗض 

Minkowski,… (٨ُت للصخت الىٟؿُت غ اللجىت الغثِؿُت ألامٍغ ٓص 1978َْكحر ج٣ٍغ عة جٓيُذ اإلا٣ه ( بلى جإ٦ُض يْغ

ٓاع الخُاة ٓاء زال٫ ظمُ٘ ؤَ ٍْدخاط بلى ال٨شحر مً الٗمل الؾخ٣هاء بالؿ ٓم،  ال ػا٫ مىظ طل٪ الخحن ألامغ ٚحر مدؿ  .

ٓاء  ْلذ ْي٘ حٍٗغ٠ ل٩ل مً الؿ ٫ْ جدضًض بٌٗ اإلاٟاَُم التي خا ُْٞما ًلي ؾىدا ْجدضًض مٗجى الؿل٥ٓ الؿٓي، 

ٓاء :    ْالالؾ

 مفهىم الظىاء: -1

ا: -ؤ ْالؿٓي" في اللٛت الٗغ  لغٍى ٓاء  ْجإحي Normality and Normalبُت م٣ابل "حؿخسضم مهُلخاث "الؿ ت  " باإلهجلحًز

ٍٓا: Normaَظٍ ألازحرة مً ال٩لمت" ْحٗجي لٛ اًا ال٣اثمت حؿخسضم للىجاعة،  ْهي ٖباعة ًٖ ؤصاة مغبٗت ل٣ُاؽ الْؼ  "

ْ ال٨مُت الٗاصًت. ْ الضعظت ؤ ْبالخالي الخالت ؤ ْ همِ،  ٓطط ؤ ْ هم ٫ٓ، ؤ ٓن إلاُٗاع م٣ب ْ م٩  مخماف م٘، ؤ

ٓ م   َْ ْ ٓاء الصخيء مشلّ، ؤي مؿا ْعص في ٢امٓؽ لؿان الٗغب اإلادُِ، ؾ ا ًسخل٠ ٖىّ اإلاٗجى في اللٛت الٗغبُت، ٞل٣ض 

ٓاء اإلاؿاٞت  ٓاء الصخيء ْؾُّ الؾخ ٓاؾُت. ْؾ ٓاء َٓ اإلاخٓؾِ بحن م٩اهحن. لّ، ْؾ حن. اإلا٩ان الؿ بلُّ مً الُٞغ

ٓ الاؾخ٣امت. )مهُٟى حجاػي،  ٓاء َ  (.60، م 2004ْالؿ

 خا: اضؿال  -ب

ٍٓت، بطا  Huntَاهذ Mossْمىض ًٔغ ٧ل مً  - اتهم ٞىد٨م ٖليها ٖلى ؤجها ؾ ْهالخٔ جهٞغ ؤهىا هىٓغ بلى الىاؽ 

ْآعاثىا الظاجُت.  ٧اهذ جيسجم م٘ ؤ٩ٞاعها 

ْالجماٖت.)ؾامي  Colemanهىإلاان ٍْٔغ  - ٍْد٤٣ بم٩اهُاث الٟغص  ٓٞغ الىمٓ  ٓن في الؿل٥ٓ الظي ً ٓاء ٩ً ؤن الؿ

 (.57م  ،2015مدمض ملخم،

ٓع بالؿٗاصة. - ْالكٗ ْبُئخّ  ٓا٤ٞ الٟغص م٘ هٟؿّ  ْال٣ضعة ٖلى ج ُٟي  ٓاء بلى خالت الخ٩امل الْٓ  َْكحر الؿ

ٓاءمت  - ْجخمشل في: ال٣ضعة الٗامت ٖلى اإلا ٓن ٖضصا مً الهٟاث اٖخبرَْا مدضصة للؿل٥ٓ الؿٓي  ٢ْض ْي٘ الباخش

ْاع الاظخماُٖت ، ال٣ضعة الظَىُت ْيبِ الاهٟٗاالث ْالخ٠ُ٨، ال٣ضعة ٖلى ؤلاقبإ الظاحي، ال٨ٟاءة في ال٣ُ ام باألص

ٓ ما ًم٨ً جلدُهّ ُٞما ًلي: َْ ْالخ٩امل.  ْاإلاجخم٘، الاؾخ٣اللُت  ٓ الظاث  ْاٞ٘، الاججاَاث ؤلاًجابُت هد  ْالض
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 :ٍْخ٣بل ؤلاخباٍ  الىفاءة الصدو الؿٓي مدؿامذ م٘ ؤزُاءٍ الصدهُت صْن اإلاؿاؽ بخ٩امل شدهِخّ، 

 بخ٩اع في خُاجّ.٢ْاصع ٖلى الا 

 :ْلّ ؤَضاٝ مدضصة.  الفعالُت  ٞالصدو الؿٓي ٢اصع ٖلى الابخ٩اع 

 :٢ْاصع ٖلى الخد٨م في الخ٣لباث  اإلاالئمت ٓا٢٘،  ْمخىاؾبت م٘ ال اث الصدو الؿٓي مالءمت إلصعا٧اجّ  جهٞغ

ٓظضاهُت .  ال

 :ٓا٠٢ الخُاجُت، م اإلاسوهت ٓا٤ٞ م٘ مسخل٠ اإلا ٘ ال٣ضعة الٗالُت ٖلى ْحكحر ل٣ضعة الصدو الؿٓي ٖلى الخ

ٓص. ْ ظم  الخهٝغ باحؿا١ صْن جهلب ؤ

 :٢ٓذ  اللدزة على الخىاضل الاحخماعي ْجخمحز الٗال٢اث الاظخماُٖت للصدو الؿٓي باال٢تراب ْالاؾخ٣ال٫ في ال

ْاظخماُٖت ٞٗالت. ٓن لضًّ ٖال٢اث شدهُت  ْج٩  طاجّ، 

 :ٓي بخ٣ضًغ بًجابي للظاث صْن بٞغ  جلدًس الراث ٓص بخؿاؽ ممحز ًخه٠ الصدو الؿ ْْظ اٍ ؤْ جٍٟغِ، 

ٍٓت الظاجُت.   ).dspacehttp://www.setif 2.dz.-. univ  (للِ

ْظِت هٍٓغ  "فسوٍد"ٍْٔغ - ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤن "الخب" مً  ْالٗمل،  ؤن الصدو الؿٓي َٓ ال٣اصع ٖلى الخب 

ْاؾٗا مً ألاٞٗا٫ ًمخض مً خب ألا  ْالخىاؾل.ٌكمل مضٔ  ً بلى الجيـ  ْالَٓ ٖٓاث ْألا٩ٞاع  ْاإلآي  قُاء ْألاشدام 

٫ٓ بلى  زاٌش"ؤما " - ٞحٔر ؤن الصدو الؿٓي َٓ ال٣اصع ٖلى ؤن ًسبر اإلاخٗت الجيؿُت ال٩املت، ٞال٣ضعة ٖلى الٓن

ة الجيؿُت هي ؤ٦بر ٖالمت ٖلى صخت الصدهُت.  الظْع

ٍٓت هي جطىلُفانفي خحن ًٔغ " - ْ ٚحر ؤلابضالُت " ؤن الصدهُت الؿ ٓا٢ُٗت ؤ ت ال ٓاٍع ل٪ الصدهُت طاث الٗال٢اث الج

ْالتي جخٗامل م٘ الىاؽ ٦ما َم آلان.  ؤي التي جخإزغ في ٖال٢تها الخالُت بالدبراث الؿاب٣ت م٘ ؤهاؽ ؾاب٣حن 

ْاإلاغضخي في َظا اإلاجؤبساَام ماطلىٍْٔغ مً ظِخّ " - ْمىّ ٞالٟغ١ بحن الؿٓي  ٓ جد٤ُ٣ الظاث  ٓاء َ ٓ " ؤن الؿ ا٫ َ

٣ْٞا إلابضؤ ال٩ل ؤْ ال شخيء. ٓاء ال ٌؿحر  ٕٓ، ٞالؿ ْلِـ ٦ُُٟا في الى  http://www.acofps.comleٞغ١ ٦مي في الضعظت 

26/08/2018 à 21 :15. 

 مفهىم الالطىاء -2

 لغت:  -ؤ

ٓاء ٧ل ْهضع في اللٛت الٗغبُت ٣ًابل الالؾ ٓع  ْطا ؤي اهٟغص ًٖ الجمِ ظ، قظ
ّ

ْالتي ؤجذ مً الٟٗل ق ْط  مت الكظ

ظ مً ال٣اٖت ؤي زغط 
ّ

٫ٓ الىداة )ؤصخاب الىدٓ( ق ٣ٍْ ٫ٓ ؤي زالِٟا،  ٣ا٫ زال٠ ال٣ُاؽ ْقظ ًٖ ألان بهم، ٍُْ

ٓاء في اللٛت الٟغوؿُت ٧لمت ٣ٍْابل مهُلح الالؾ ٓن مً الؿاب٣ت (Anormale) منها،   (normale) متْال٩ل (A) ْالتي جخ٩

ٓن َظا الازخالٝ في الٛالب ٚحر  ٩ٍْ  .٘٢ٓ ْاإلاخ ٣ٍْهض بها مجخمٗت الازخالٝ ًٖ الٗاصي  ْالٗاصي،  ٓاء  ْالتي حٗجي الؿ

ٓاء  ْط ال ًدمل اإلاًامحن الؿلبُت التي هلخ٣ِا ؾ ٓاء ؤْ الكظ ْاإلاالخٔ ؤن اإلاٗجى اللٛٓي إلاهُلح الالؾ ٓبا ُّٞ،  مٚغ

 ْ   ٚحر اإلاخسهو٧ان طل٪ ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلاخسهو ؤ

http://www.dspace/
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=1695
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 اضؿالخا:-ب

ًْٖ ال٣اٖضة الٗامت،  : الالطىي مً الىحهت الىفظُت  - ْ اإلاسخل٠ ًٖ الٗاصي  ٍٓا، ؤ ٗض ؾ ٌُ ٣ٍْهض بّ اهدغاٝ ٖما 

ٓا٤ٞ.  ْٚحر اإلاخ  ٞالكاط ًغاصٝ اإلاغى 

ْ  ؤما في ؤلاخطاء- ٢ٓ٘ للضعظاث،  ْ اإلاضٔ اإلاخ اإلاؿدبٗض ًٖ ِٞكحر اإلاهُلح بلى الضعظاث الداعظُت ًٖ الىُا١ الؿٓي ؤ

ٓػَ٘.  ٞئت اإلاخٓؾِ في الخ

ٖٓت ؤٞغاص  الالطىي مً الىحهت الاحخماعُت : - ٓمت اظخماُٖا مً ٢بل ٞغص ؤْ مجم ٓاٖض اإلاغؾ ط ًٖ ال٣ َٓ الدْغ

ٓن ٚحر ؾل٥ٓ الجماٖت. َْؿل٩ ٓن لىٟـ الجماٖت ،   .cofps.comhttp://www.aًيخم

 : ومً اإلاددداث التي وغعها العلماء لخددًد الظلىن الالطىي هرهس ما ًلي-

 :ا ًٖ اإلاُٗاع الُبُعي. الاهدساف عً اإلاعاًحر الؿبُعُت ؤلاخطائُت ٓن مىدٞغ  ٞالؿل٥ٓ الالؾٓي ٩ً

 :٢ُم ٞالؿل٥ٓ اإلاىدٝغ َٓ الظي ٌؿحر بُٗضا  الاهدساف عً اللُم والاعخبازاث الاحخماعُت الؿبُعُت ًٖ

ْل٨ً الؿل٥ٓ الظي ٌٗخبر َبُُٗا في مجخم٘ ٌٗخبر ٚحر َبُعي في مجخم٘ آزغ.  ْؤٖغاٝ اإلاجخم٘، 

 :ْاإلاجخم٘، ؤي ؾٓء الخ٠ُ٨. طىء جىُف الظلىن ٓ الظي لّ جإزحراث ٨ٖؿُت ٖلى الٟغص   الؿل٥ٓ ٚحر ؾٓي َ

 :ُٖٓت  اغؿساب الصخطُت ٓاء اؾدىاصا بلى اإلاكاٖغ اإلآي ٓجغ بضال مً َْٗٝغ َظا اإلادضص الالؾ للٟغص في خالت الخ

ْال٨أبت...ْفي  ْال٣ل٤  ن بالباؽ  ٓجهم مغضخى ٣ٖلُا ٖىضما ٌكْٗغ ٓن ب٩ ؾل٥ٓ الٟغص، ٞمٗٓم ألاشدام ٌصده

ْط. ٓخُضة ٖلى الكظ ٓجغ الٗالمت ال ٓن الخ  بٌٗ ألاخُان ٩ً

ٓاء ؤْ الؿل٥ٓ الكاط، ْفي مٗٓم الخاال  ٓعة ٧املت الالؾ ٟاث ًه٠ به ْاخض مً الخٍٗغ ٓظض  ث ًازظ بٗحن ال ً

خباع في حصدُهّ ظمُ٘ اإلاٗاًحر ألاعبٗت. )خؿحن ٞالح خؿحن،   (.16، م2013الٖا

 الدصخُظ العُادي للظىاء والالطىاء-زاهُا

ْحصدُو  ٓن بهضص صخت الُٟل الىٟؿُت،  ت، زهٓنا خحن ه٩ ٍع ٌٗض الدصدُو مؿإلت بظغاثُت يْغ

 ٓ ٦ّٓ ؤْ ٖلى مؿخ ٓاء، ؤْ ٖلى مؿخٔٓ ؾل ْالالؾ ٓاء  اث التي جمليها خالت الؿ ٍع َْٓ مً الًْغ ٔ شدهِخّ ب٩املِا، 

م مً حٗضص  ْٖلى الٚغ ْالٗالط.  ٢ٓاًت  ٫ٓ بلى ال ٢ُٓخّ، للٓن ْج ْم٣ضاٍع   ّٖٓ ْجدضًض ه ْالخضزل اإلاب٨غ،  اًت  ْاظباث الٖغ

َْما:  الىماطط ٖلى َظا الهُٗض، بال ؤهىا ؾى٣خهغ ٖلى ازىحن منهما ًم٨ً ؤن ًمشال ما ٖضاَما 

 لىوي: الىمىذج الظ-1   

ت     ٓاء  طىُجر٢ضمذ لىا هٍٓغ في الاقتراٍ ؤلاظغاجي ؤعبٗت مٗاًحر ٖملُت ْؾِلت الخُب٤ُ في جدضًض الؿ

ٓاثّ  ْال٣ُاؽ في ؾ ٝ ؤن َظٍ اإلاضعؾت ال تهخم بٛحر الؿل٥ٓ ال٣ابل للمالخٓت  ْمً اإلاْٗغ ٓاء في ؾل٥ٓ الُٟل،  ْالالؾ

ٓاثّ، باٖخباع  ؤن الؿل٥ٓ مخٗلما بخإزحر مً اإلاد ْ لخٗضًل الؾ ؼ الؿل٥ٓ الؿٓي، ؤ ٓ بالخضزل لخٍٗؼ ُِ، ْألامغ َىا َ

٧ٓاث بضًلت م٩اهّ، مً زال٫  ْحٗلم ؾل ٟاثّ  ٓب جضزال إَل ٍْخٗحن الخ٨م ٖلى الؿل٥ٓ ٚحر اإلاٚغ الؿل٥ٓ ٚحر الؿٓي، 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=1695
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٧ْلما ج٨غع خض  ،٠٢ٓ ْجالئمّ م٘ اإلا ْال٣ُاؽ: ج٨غاع الؿل٥ٓ، قضجّ، مضجّ،  بُت ٢ابلت للمالخٓت  ْر َظٍ ماقغاث ججٍغ

ْؤقض خاظت للخضزل.  اإلااقغاث ٧ان الؿل٥ٓ ؤ٦ثر ايُغابا 

ٓاء، ْفي  جىساز الظلىن: -ؤ ٓن بػاء خالت الالؾ ْباعجٟإ م٣اعهت بالخاالث الٗاصًت، ه٩ ْاضح،  بطا ج٨غع الؿل٥ٓ بك٩ل 

ٓٞت لبٌٗ اإلاشحراث حك٩ل ماقغا لؿل٥ٓ ال ؾٓي ؤًًا.  اإلا٣ابل ٞةن ُٚاب الاؾخجاباث اإلاإل

. مساز الظلىن:مدة اطخ -ب ْمالخٓت مضة اؾخمغاٍع ٓاثّ، بل البض مً ٢ُاؽ   ال ٨ًٟي ج٨غاع الؿل٥ٓ للخ٨م ٖلى ال ؾ

ٍٓت  شدة الظلىن: -ج ًًاٝ بلى ما ؾب٤ ماقغ قضة الاؾخجابت ؤْ عصة الٟٗل ٖلى مشحر مٗحن، في الخاالث الؿ

ْصٍ  مً  ، ؤما بطا لم ٨ًً َىا٥ جدىاؾب الاؾخجابت م٘ اإلاشحر بك٩ل ٖام، ٖلى ؤن جخٟاْث في طل٪ خض خالت ألزٔغ

ٓن بهضص الؿل٥ٓ الالؾٓي.  جىاؾبا مُل٣ا ما بحن اإلاشحر ْالاؾخجابت ٞةهىا ه٩

ْه٣هض َىا جالئم  جالئم الاطخجابت: -د  ،ّٖٓ ً، بما الاؾخجابت إلاشحر بؿل٥ٓ مً هٟـ ه ٣ًهض بالخالئم ؤخض ألامٍغ

٣ٍْهض ْ ال٨ٟاءة الخ٨ُُٟت للٓيُٗت،  بها مِاعاث الخٗامل م٘ الٓيُٗاث الخُاجُت التي ًٟترى ؤن  الاؾخجابت للمشحر، ؤ

لّ لل٣ُام بها بىجاح، ٞةطا لم ًخم٨ً مً ا٦دؿاب اإلاِاعاث  ْالتي جَا ت التي ْنل بليها الُٟل،  ٓن في اإلاغخلت الٗمٍغ ج٩

ْاخض منها ف ٧ْلما ٦ىا بهضص ؤ٦ثر مً مد٪  ٍٓت.  ٧ٓاث ال ؾ ٓن بهضص ؾل ْظيؿّ، ه٩ ٦ُٓت الدانت بؿىّ  ي خالت الؿل

ٓاء ؤقض. ٓن صعظت الالؾ  ؾل٥ٓ مٗحن ج٩

 الىمىذج الظُىى دًىامي:  -2

ٓهت لِا، اإلاخٟاٖلت ُٞما بُنها ألاطع:  -ؤ ْج٣ضًغ ال٣ٔٓ اإلا٩ ٓع الضًىامي ًىُل٤ مً بيُت الصدهُت ال٩لُت،  بن اإلاىٓ

ٓع مدهلت َظٍ الخ ْالؿل٥ٓ مً َظا اإلاىٓ ْم٘ اإلادُِ ألاؾغي ْالاظخماعي زاعظُا،  الت اإلاغ٦بت اإلاخٟاٖلت صازلُا، 

ِٖٓا،  ْه ذي الظي ًمشل خهُلت الخجغبت اإلاايُت  ٓاء اؾدىاصا بلى البٗض الخاٍع ْالؿ ٓاء  ٍْخم بدض الالؾ ْٚحر الشابخت. 

٨َْظا ًخسظ الؿل٥ٓ مىخى مغ٦با في مهاصٍع  ْاثغ اإلادُِ اإلاسخلٟت،  ْالبٗض ألا٣ٞي الاظخماعي اإلاخمشل في الخٟاٖل م٘ ص

ْجٓظِاجّ، ٦ ْج٣ضًغ مضٔ ْآلُاجّ  ضة بداظت بلى الضعاؾت الكاملت الؾدُٗاب زهاثهِا  ما ؤن ٧ل خالت جب٣ى خالت ٍٞغ

ْايُغابها. ٓائها   ؾ

ٓن    ْالخ٨م ٖلُّ اهُال٢ا منها ٣ِٞ، ٣ٞض ج٩ ت للُٟل  ٧ٓاث الٓاٍَغ ٓن بلى الؿل ٓطط الغ٧ ٍْدظع ؤصخاب َظا الىم

ْ نغإ في مى٣ُت ؤزٔغ مً الصدهُت، ؤ ْ ؤػمت ؤ ْ في مجا٫ آزغ مً مجاالث جٟاٖلّ م٘ اإلادُِ،  ٦ما َىا٥ مك٩لت ؤ

عة. ٓن طاث نلت مغيُت بالًْغ ت لؤلٖغاى ٢ض ال ج٩  ؤن الكضة الٓاٍَغ

غاى ًجٗل الٟهل بُنهما  ٓلت، بلى ؤن جضازل ألٖا ٓاء في الُٟ ْالالؾ ٓاء  خباع حصدُو الؿ ٦ما ًجب ألازظ بٗحن الٖا

ْبالخالي ؤٖغايِا ؤمغا نٗبا، بط ؤن الخضازل ًاصي بلى الخظبظب في ا ت ؤػماتها  ٧ٓاث، ٦ما ؤن ل٩ل مغخلت ٖمٍغ لؿل

ْالخ٣ضم في الىمٓ.  ْػ َظٍ اإلاغخلت  ٫ جل٣اثُا بخجا ْ الاهٟٗالُت التي جْؼ ٦ُٓت ؤ  الؿل

 اإلادياث:  -ب

 .ٍٓت ْؤلام٩اهُاث ْال٣هضي للُا٢اث الخُ  الاؾخسضام الِاصٝ 
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 .ُِْاإلاد  الؿُُغة البىاءة ٖلى الظاث 

 ٖلى ال٣ل٤. ال٣ضعة ٖلى الؿُُغة 

 .ٍال٣ضعة ٖلى جدمل ؤلاخبا 

ٓ التي ْيٗتها  خؿىؽ الىمى: -ج ٓع زٍُٓ الىم ٓ الُبُعي للُٟل، ٞدتى ؤها فسوٍد ًىُل٤ مً مىٓ ٍٓم الىم مً ج٣

ٓاء  َْك٩ل الالؾ ْمغاخلّ،  ٓلي ؤَمُت لىمٓ الُٟل الؿٓي في زهاثهّ  ْاإلاغى، ال بض ؤن ه هِٟم الصخت الىٟؿُت 

ظي ًخسظ َاب٘ الاؾخمغاع ًٖ مؿاع الىمٓ الٗاصي جبٗا لؿاللم الىمٓ التي ْيِٗا ٖلماء ٖىضَا الاهدغاٝ الجلي ال

ْصعظت الخب٨حر ؤْ الخإزحر  ْزهاثهِا،  ت  عي ج٣ضًغ خالت الاوسجام م٘ اإلاغخلت الٗمٍغ َْىا مً الًْغ الىٟـ الُٟل، 

 (.2004ٞيها. )مهُٟى حجاػي، 

 د الظىاء والالطىاء: ألابعاد التي جاخر بعحن الاعخباز عىد جددً -زالثا

ٓعص ٦الع٥" في ٦خابّ  ٓٞغ  psyciatry to-dayًظَب الُبِب الىٟسخي " ؾخاٞ ٓاء الىٟسخي لضٔ الٟغص ًخدضص بخ ؤن الالؾ

ٍ الخالُت:  الكْغ

غاى اإلاغيُت. -  قضة اإلاٗاهاة مً ألٖا

ٍٓلت. - غاى لٟترة َ  اؾخمغاع ألٖا

 .ٖضم جىاؾب الاؾخجابت م٘ اإلاشحر -

ْبك٩ل ٣ٍْهض بها ؤن ألا * الشدة:  ْاضخا،  ا  ٓجغ ْالا٦خئاب ٢ض حٗم٣ذ في الظاث ختى ؤنبذ جإزحَر ْالخ ٖغاى ٧ال٣ل٤ 

 باعػ في مٗاهاة الصدو منها.

ْماػا٫ ٌٗاوي منها.* الاطخمساز:  ٍٓلت،  ٓصة لضٔ الٟغص مىظ ٞترة َ ٓظ غاى م  ٣ًهض بّ ؤن َظٍ ألٖا

ٓصة بمٗجى ؤن الٟغص في اؾخجاباجّ * عدم جىاطب الاطخجابت مع اإلاثحر:  ٓظ ْل٩اٞت اإلاشحراث اإلا ٓن بّ،  اإلاسخلٟت إلاً ًدُُ

ٓ مخ٤ٟ ٖلُّ بحن ؤًٖاء  ْطل٪ لٗضم مؿاًغة َظٍ الاؾخجاباث إلاا َ ٓن َظٍ الاؾخجاباث مىاؾبت للمشحر،  في البِئت ال ج٩

ٓ الىُل، ٓص الؿُض ؤب ْ اإلاجخم٘.)مدم  (.32، 31، م2014الجماٖت ؤ

 والالطىي  اإلاعاًحر اإلاعخمدة في جددًد الظلىن الظىي  -2

ٔ  ؤهّ ؤلظاحي ٖلى الؿل٥ٓ بلى الىٓغ بن ْ ٚحر ؾٓ ٓاظّ ؾٓي  ؤ ٓباث مً ٦شحرا ً  الباخشحن، ْالازخالٝ بحن الهٗ

ٓاء صعظاث بٌٗ ْل٣غب بالؿل٥ٓ، اإلاغجبُت الٗىانغ لخضازل وؿبت ٓاء بٌٗ صعظاث مً الاؾخ  حٗضصث ْلظل٪ الالؾ

الث  الخالُت: اإلاٗاًحر خؿب الٗاصي الؿل٥ٓ لٓن٠ اإلادا

 الراحي اإلاعُاز  :ؤوال

ٓع  في ٍْخمشل ٓعٍ ٖضم ؤْ الٟغص قٗ ٦ّٓ، ًٖ بالغيا قٗ ٦ّٓ، ٖلى خ٨م الٟغص ٖلى ٌكخمل اإلاُٗاع َظا ؾل  ٧ان ٞةطا ؾل

ا ًُ ٔ  ال لظل٪ ْهدُجت مك٩لت، لضًت ٞلِـ ٖىّ عاي  ؤق٩ا٫ جيسجم الظي َٓ الؿٓي  ٞاإلوؿان بلى مٗالجت، بداظت ؤهّ ًغ



َُْبت بت ؾىاء، ل٨دل  ٓػٍع ٓاء ف       ب ْالالؾ ٓاء  ْاإلاٗاًحر ألاؾاؾُت في جدضًضَماالؿ  ي ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 137 2019 ؤٍٞغ

 

ّ٦ٓ ٍٓتال ْؤ٩ٞاعها آعاثىا م٘ ؾل ٓا٤ٞ هي ظاجُت، ٞالؿ  الخ٨م في طاجىا ٞةهىا هد٨م ْبظل٪ الظاجُت ؤ٩ٞاعها م٘ الىاؽ ؾل٥ٓ ج

اتهم ٖلى ْجهٞغ  (.25، م2010)آمىت ؤخمض، .الىاؽ 

ٓاء ؤن الٟغص ًخسظ مً هٟؿّ بَاعا مغظُٗا، ًغظ٘ بلُّ في الخ٨م  ْالالؾ ٓاء  ٍْٔغ مً ًخسظ َظا اإلاُٗاع في جدضًض الؿ

اع الاظخماعي اؾدىاصا بلى ٖملُت الخُبُ٘ ٖلى الؿل٥ٓ الؿٓي ؤْ  ْالبضًهي ؤن َظا اإلاُٗاع ًخًمً ؤلَا ْط،  الكظ

ْالؿٗاصة، ؤي  ٠ُ٦ْ ًٔغ هٟؿّ مً هاخُت الاجؼان  ٓ ما ٌكٗغ بّ الصدو،  ْاإلاد٪ الٗام في َظا اإلاُٗاع َ الاظخماعي، 

ٍٓت هي بخؿاؽ صازلي.)   www.acofps.com.shawthreadؤن الؿ

 الراحي* الاهخلاداث اإلاىحهت بلى اإلاعُاز 

ٓ قاط. -1 ْما َ ٓ ؾٓي  ْٚحر شدصخي همحز بّ بحن ما َ  ب ال ًتر٥ مجاال لل٨ك٠ ًٖ مُٗاع ٖام 

 الظاحي. لغؤًىا ٣ْْٞا ظؼاٞا ألاخ٩ام ْؤن هُل٤ ْاخض شدو عؤي خؿب ٖلى الىاؽ ٖامت حؿُحر ًم٨ً ب ال -2

ٓا٠٢ الظاحي اإلاد٪ ؤؾاؽ ٖلى جهضع التي امألاخ٩ -3  باٖخباٍع بلُّ الغ٧ٓن  ًم٨ً ال ٞةهّ ,الٗامت الخُاة جخٗغى ٦شحرا إلا

 .ص٣ُ٢ا ٖلمُا مد٩ا

ٓاء ؤخ٩ام إلنضاع ًهل الظاحي اإلاد٪ بن -4 ْط الؿ ٍّٓ بٌٗ الخاالث في ْالكظ ْاٞ٘ بد٨م ْطل٪ ْالخدٍغ٠، للدك  ص

  )filesmhdr_1https://fac.ksu.edu.sa..(ْٖال٢اجّ باآلزٍغً ْاججاَاجّ الٟغص

ا ًُ  الاحخماعي اإلاعُاز  :زاه

ٓظّ اؾخجاباث ؤًٖاء الجماٖت،  ْال٣ُم التي ج ْالٗاصاث  ٝ ؤن اإلاٗاًحر الاظخماُٖت هي الاججاَاث  مً اإلاْٗغ

اث ؤْ في ألاخ٩ام مما ً َْٗجي َظا ؤجها حٗخبر بَاعا مغظُٗا للٟغص، ْجد٤٣ جُاب٣ا في الخهٞغ ْخضة الجماٖت،  ض مً  ٍؼ

ٓا٣ٞت ؤْ جُاب٤ الؿل٥ٓ م٘ همِ م٣غع ًسً٘ إلاؿخٔٓ ز٣افي  ٓاء َٓ م ت اإلاُٗاع الاظخماعي ٞةن الؿ ْخؿب هٍٓغ

ٓاء في ٖضم الامخشا٫ لظل٪. ٍْخمشل الالؾ  ٣ْٖاثضي ؾاثض، 

ٓاضح ظضا ؤن َظا اإلاُٗاع ًغ٦ؼ ٖلى م ٓ ْٖلُّ ٞمً ال َْ ْ ٚحر ؾٓي،  غظُٗت الجماٖت للخ٨م ٖلى الؿل٥ٓ بإهّ ؾٓي ؤ

ْحٛحٍر  ْبالخالي ٖضم زباجّ  ٓاء ًسخل٠ مً مجخم٘ بلى آزغ،  ْالالؾ ٓاء  ٫ٓ ؤن َظٍ اإلاغظُٗت ججٗل مً الؿ ما ًضٞ٘ لل٣

، ٣ٞض ؤِْغث الضعاؾاث اإلاُضاهُت في ألامغاى الىٟؿُت، ؤن ما حٗخبٍر بٌٗ اإلاجخمٗاث م غيا مً بِئت بلى ؤزٔغ

ْظض الٗلماء ؤن  ٢ْض  ٓب ٞيها،  ْاإلاٚغ ٓلت  ٧ٓاث اإلا٣ب ٕٓ مً الؿل ٌؿخد٤ الٗالط، ًىٓغ بلُّ في مجخمٗاث ؤزٔغ ٖلى ؤهّ ه

ْلِـ مغيا زانا.  ْظِت الىٓغ الاظخماُٖت جىٓغ بلى الؿل٥ٓ الالؾٓي ٖلى ؤهّ اهدغاٝ 

 ٓ ٓا٤ٞ الاظخماعي مٗخمضا ب ٓم، الظي ًٔغ ْفي َظا الهضص ْي٘ "ؾ٩ٓث" مد٨ّ الدام بؿٓء الخ ٓح ٖلى َظا اإلاِٟ ي

ُت صازل هُا١  ٓا٤ٞ ًخدضص اهُال٢ا مً مٗاًحر اإلاجخم٘ بإ٦ملّ، ؤْ مً مٗاًحر بٌٗ الجماٖاث الٟٖغ ُّٞ ؤن الخ

ٓاخض.  )www.acofps.com.shawthread ) اإلاجخم٘ ال

 الاحخماعي:* الاهخلاداث اإلاىحهت بلى اإلاعُاز 

ْهي ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت ال٣ُم مجاعاة ٖلى الاظخماعي اإلاد٪ ٌٗخمض -1  آلزغ. ػمً مً مخٛحرة ٢ُم الؿاثضة، 

ا.  -2  ٖٓت مً ال٣ُم الاظخماُٖت صْن ٚحَر   ًم٨ً ؤن ًخدحز اإلاجخم٘ بلى مجم

http://www.acofps.com.shawthread/
https://fac.ksu.edu.sa.filesmhdr_1/
http://www.acofps.com.shawthread/


َُْبت بت ؾىاء، ل٨دل  ٓػٍع ٓاء ف       ب ْالالؾ ٓاء  ْاإلاٗاًحر ألاؾاؾُت في جدضًضَماالؿ  ي ٖلم الىٟـ اإلاغضخي 

ٓلٓظُت. ل 1الٗضص مجلت ؤبجضًاث ؾ٩ُ       160 / 138 2019 ؤٍٞغ

 

ا الؿل٥ٓ مً ٦شحرة ؤق٩ا٫ َىا٥ -3 ٔ  ؤن مجخمٗاث خحن في قاطة، مجخمٗاث حٗخبَر ا ال ؤزغ  بازخالٝ ” ٦ظل٪ حٗخبَر

 .” ْالش٣اٞاث ال٣ٗاثض

ٓاخض اإلاجخم٘ ؤبىاء ًسخل٠ ٢ض -4  الا٢خهاصًت. ْؤْياِٖم الاظخماُٖت خؿب َب٣اتهم ْطل٪  الالؾٓي  الؿل٥ٓ ٖلى ال

ْط مً ؤق٩ا٫ َىا٥ -5 ٓظض ال الكظ  ٧اٞت ٖلى ٍْهٗب حٗمُمِا اإلاجخمٗاث بٌٗ في بال ج

 )filesmhdr_1https://fac.ksu.edu.sa.(اإلاجخمٗاث

ا
ً
 ؤلاخطائي اإلاعُاز  :زالث

ٝ ًٟترى  ٓ مْٗغ ٦ْما َ خضالي،  ٓػَ٘ ؤاٖل ٓ الخالت اإلاخٓؾُت بىاء للخ ٓاء َ ٓم َظا اإلاُٗاع ٖلى اٖخباع ؤن الؿ ٣ً

ٓن بخهاثُا جبٗا ل ٓػٖ ت ًخ ٖٓت بكٍغ ٓم بإن الىاؽ في ؤي مجم لك٩ل الجغسخي في مسخل٠ الهٟاث َظا اإلاِٟ

ٓاء ٣ً٘ بـ ْمنها الؿ ٓػٕ  68ْالدهاثو،  ٍْخ ٍْحن. 32باإلائت مً الؿ٩ان في الٓؾِ،  ٓن بلى ٢ؿمحن مدؿا  باإلائت البا٢

ْخاالث الخسل٠، بِىما ٌكخمل   دت  ال٣ؿم ألا٫ْ في اإلاىدجى َٓ ألاصوى الظي ٌكخمل ٖلى الخاالث اإلاغيُت الهٍغ

٣ٍْل ال٣ؿم الشاوي الٗىانغ الت ْ الخمحز  ْجؼصاص خضة اإلاغى ؤ ْجضزل في ٞئت الخمحز في الدهاثو،  ي ج١ٟٓ اإلاخٓؾِ، 

خُاصي،  ٓاء باإلاٗجى الٖا ٓن الٟئت الٓؾُى الكاجٗت هي اإلاٗبرة ًٖ الؿ ْٖلُّ ج٩ الٗضص ٧لما جدغ٦ىا بلى َغفي اإلاىدجى، 

ُٟي.)مهُٟى حجاػي،  ْمؿخٔٓ وكاَِم الْٓ  (.63، م2004خُض ًدكابّ الىاؽ في زهاثهِم 

 الاهخلاداث اإلاىحهت بلى اإلاعُاز ؤلاخطائي* 

ٓاط. -1 ٢ٓحن ٣ٖلُا ْألاط٦ُاء ق ٓ بظل٪ ٌٗخبر اإلاخٟ ٍٓاء، ِٞ  ٌٗخبر البُٗضًً ًٖ اإلاخٓؾِ ٚحر ؤؾ

 بهّ ًغ٦ؼ ٖلى الؿل٥ٓ الٓاَغي بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤؾبابّ. -2

ٓا -3 ْٖضم الؿ ْط  عة ٖالمت ٖلى الكظ   )filesmhdr_1https://fac.ksu.edu.sa. ء.بن الابخٗاص ًٖ اإلاخٓؾِ لِـ بالًْغ

 :الىفس ي اإلاعُاز :زابًعا

ٓلّ يٓء ما في الؿل٥ٓ ٖلى الخ٨م ًخم الخالت َظٍ ْفى الىٟؿُت ، الصخت ًٖ الاهدغاٝ َْٓ اث ج٣  ًٖ الىٟـ ٖلم هٍٓغ

ٓا٢و ؤَم ْلٗل  .الىٟسخي الخ٠ُ٨  شدًها لِـ الىٟسخي الخ٠ُ٨ لُد٤٣ الٟغص ؤن خ٣ُ٣ت في ججاَل جخمشل ُٗاعاإلا َظا ه

 ْؤن ٖاصًحن، ٚحر الىاؽ مٗٓم ًجٗل ٢ض اإلاُٗاع ٖالط، بلى بداظت لضًت مك٩لت ؤن مً ٌٗجي ال طل٪ ْؤن ٖاصي، ٚحر

ٓلض ٢ْض نٟاث البكغ مً لِـ ال٨ما٫ ٓع  ؤلاوؿان لضٔ ً  ؤن بل ٟؿُته مك٩لت لضًت ج٨ً لم ْلٓ ختى بالعجؼ، الكٗ

ْلت  (.25، م2010)آمىت ؤخمض، .مسخلٟت مك٨الث لضًت جسل٤ ٢ض مشالي ما َٓ جد٤ُ٣ الٟغص ٖلى مدا

 . * الاهخلاداث اإلاىحهت بلى اإلاعُاز الىفس ي:

ٓ مً اإلاغى الىٟسخي ال ٌٗجي جمخ٘ الٟغص بالصخت الىٟؿُت. -1  بن الدل

٣ت ْبالخالي هٟؿُا اإلاًُغبحن ألاٞغاص ججاوـ ًٟترى -2  .ْاخضة ٖالط ٍَغ

ٓعي الض٤ُ٢. -3 ْالخ٣ضًغ الىٟسخي اإلآي ٓبت بزًإ َظا اإلاد٪ لل٣ُاؽ   نٗ
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ْبالخالي ًاصي بّ بلى بجبإ ٖالط زاَئ،  الدصدُو زباث اهسٟاى -3 الىٟسخي، ٣ٞض ٣ً٘ اإلاٗالج في حصدُو زاَئ 

ْاٖخماصٍ.الخهي٠ُ هٓام ص٢ت الداَئ:  ٖضم الدصدُو ؤؾباب ْمً  مً ؤ٦ثر ) الظاجُت( الٗالظُت الدبرة ٖلي ، 

بُت الضعاؾاث ْهاصعة مً الهٗب اٖخماصَا، ألجهم  الخجٍغ ْاإلاغضخى ُٖىاث لِم نٟاث زانت  ٢ٓت،  ٓز ؤلاخهاثُت م

١ الٟغصًت. ) ٓن ألخ٩ام الْٟغ        )filesmhdr_1https://fac.ksu.edu.sa.ًسًٗ

 إلاثاليخامظا: اإلاعُاز ا

ْط٦غها ؤهّ ال ًم٨ً  ْالدهاثو،  ْظض ؤن َظا اإلاُٗاع ال ًهلح ل٩ل الؿماث  ٖىض ال٨الم ًٖ اإلاُٗاع ؤلاخهاجي 

ٓم  ْالظي ٣ً ْمُلٓب في اإلاجخم٘،  ٓب ُّٞ  ْ اهدغاٞا، خُض ؤن َظٍ الخالت ؤمغ مٚغ ْطا ً ؤ اصة في الظ٧اء قظ ؤن حٗخبر الٍؼ

ْلي ٖلى ما ٣ًضمّ ألاط٦ُاء ُّٞ م ْجىُٟظ، ٦ظل٪ ألامغ باليؿبت للٗضًض مً الدهاثو ألازٔغ بالضعظت ألا ً جسُُِ 

ٓة ْال٣ ْالجما٫  ْل٣ض ؤقاع اًؼه٪ بلي ؤهّ في يٓء طل٪ ٞةهىا ال بض ؤن هً٘ مُٗاًعا ؤزغ بضًال للمُٗاع  .٧الصخت البضهُت 

َْٓ اإلاُٗاع الظي ًإزظ ٧ل ٞغص ٖلي ٖاج٣ّ ٓطجي،  ْلخّ  ؤلاخهاجي ؤال ْ َٓ اإلاُٗاع اإلاشالي ؤْ الىم ْمدا الاخخظاء بّ 

ْبىاء ٖلي َظا اإلاُٗاع ٞةهىا هُل٤ ٖلي الصدو بإهّ ؾٓي ٧لما  ٦ّٓ ًخُاب٤ مّٗ.  باؾخمغاع الا٢تراب مىّ بجٗل ؾل

ْبُٗضا ًٖ اإلاشل الٗلُا، بال ؤن  ٦ّٓ ٚحر مخ٤ٟ  ْهُل٤ ٖلى الصدو بإهّ قاط، ٧لما ٧ان ؾل ٦ّٓ م٘ اإلاشل الُٗا.  اج٤ٟ ؾل

َْٗخبر َظا اإلاُٗاع ؤَم ما ًازظ ٖلي َظا اإلاٗ ٓص لّ في الش٣اٞت التي ٌِٗل ٞيها ؤلاوؿان،  ْظ ُاع ؤن الصخيء اإلاشالي ؤمغ ال 

ْبن ٧ان َىا٥ اجٟا١ ظماعي ٓاء   في جدضًض الؿ
ً
ا ْاعجٟإ مؿخٓي الظ٧اء ٌٗخبر  .جُٞغ ٖلي ؤن اعجٟإ مؿخٓي الجما٫ 

ْمً الىاخُت الٗملُت هجض ؤن ألازظ بهظا اإلاُٗاع ًدُل ؤٞغا بلى ؤٞغاص ٚحر  –باؾخصىاء ٢لت  –ص الش٣اٞت مشالُت، 

ٍٓاء ٓ الىُل، .ؤؾ ٓص الؿُض ؤب  (.32، م2014)مدم

 .* الاهخلاداث اإلاىحهت بلى اإلاعُاز اإلاثالي

ٓاهب ال٠ًٗ. -1 ْظ ْالهغإ  ٓ مً الى٣و  ٓظض بوؿان ًسل ْا٢عي ٞال ً  ٚحر 

ٓن  الظًً ألاٞغاص ٖضص  -2 ٓن  ٢ض اإلاُٗاع َظا ًد٣٣ ٓظض ال ٢ْض ُت ؤلاخهاثُت،الىاخ مً ظضا هاصع ٩ً ال١ ٖلى ً  في ؤلَا

 .اإلاجخم٘

ٍٓاء ٞان اإلاُٗاع َظا نض١ ب طا -3 ٓاط هضعة ألاؾ  . الٛالبُت َم ْالك

ٓلّ ٌؿخمض ألهّ وؿبي -4 ْال٣ُم ألاخ٩ام مً ؤن ٓا٢٘. مً ْلِـ الدل٣ُت    )ilesmhdr_1.fhttps://fac.ksu.edu.sa ال

٫ٓ ظؼثُت  ٫ٓ هي خل ٓاء، ل٨ً َظٍ الخل ْالالؾ ٓاء  ال ػالذ خال إلاك٩لت حٍٗغ٠ الؿ ْؤزحرا ٞةن َظٍ اإلاٗاًحر ٧اهذ 

ْٖلُّ جبرػ الخاظت بلى   ، ٓاهب ألازٔغ ْ ب٣ُت الج ْحهمل ظاهبا آزغ ؤ ْجهاثُت، ٩ٞل مُٗاع ًغ٦ؼ ٖلى ظاهب  ْلِؿذ ٧املت 

ٓع مخ٩امل جخم ُّٞ الاؾخٟاصة مً   ٧ل َظٍ اإلاٗاًحر.مىٓ

https://fac.ksu.edu.sa.filesmhdr_1/
https://fac.ksu.edu.sa.filesmhdr_1/
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 خاجمت

ٍٓت الصدهُت لدهاثو اإلاخدب٘ ٖلى ًخٗحن ٍٓاث ظمُِٗا جسً٘ ؤجها ًِٟم ؤن الؿ  مً وؿبُت، ٞلِـ إلاؿخ

٘٢ٓ ٓن  ؤن اإلاخ ٓطظا الصدو ٩ً   هم
ً
ْ ؤ٦ثر مً َظٍ الدهاثو، , منها ٧ل في ٧امال ْاخض ؤ ٓن مخسلٟا بلى خض ما في  ٣ٞض ٩ً

ْ ْل٨ىّ ًخمخ٘ بصخت هٟؿُت ٖامت ظُضة ؤي ؤ ْل٨ً بطا ٧ان مخسلٟا في ٦شحر مً َظٍ الدهاثو ؤ ٍٓا،  هّ ٌٗخبر ؾ

ْ ازىحن منها ٞةهّ ٌٗخبر في َظٍ الخالت قاطا. ْاخض ؤ  يُٟٗا بكضة في 

ٓ ما ًٟغى   َْ ْاإلاٗغفي ْالاظخماعي،  ٓصة مً صعظاث الا٢خضاع اإلانهي  ْاعجٟإ صعظاث الج إلات ْالاهٟخاح  ْفي ْل ٖهغ الٗ

ْال ٓاء  ْػ ظضلُت الؿ ْصعاؾاث ججا ْاضخت  ٓم ٖلى ؤؾـ ٖلمُت  ْبىاء بغامج هماثُت ج٣ ْمٗاًحر جدضًضَما،  ٓاء  الؾ

ٓخضة  ْال٣ٗلي، ْالاَخمام بّ ٧ ٠٢ٓ ال٣ُعي بحن اإلاغى الىٟسخي  ْػ اإلا ْججا بدشُت ص٣ُ٢ت، لالَخمام باإلاٍغٌ الىٟسخي، 

ٓ ؤلاعقاص ال َْ  ىٟسخي.زانت، زم بُٖاثّ خ٣ّ مً الجاهب الخُب٣ُي لٗلم الىٟـ اإلاغضخي ؤال 
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Le bilan psychologique de l’enfant: pratique et déontologie 

D. SNANI Abdelnacer (HDR) 

 ؾىاوي ٖبض الىانغ )ؤؾخاط مدايغ ؤ(

ٓم الاوؿاهُت ْالاظخماُٖت. ظامٗت باجي مسخاع، ٖىابت ْالٗل  ٧لُت آلاصاب 

0782824137 ; psychologie78@gmail.com  

Résumé : dans la clinique de l’enfant, quel que soit le 

lieu de sa pratique, le bilan psychologique fait l’objet 

d’attentes diverses. La question du diagnostic semble 

toujours y être inscrite et, d’une certaine manière, 

celle-ci convoque aussi la perspective pronostique. 

Est-il possible – de quelle manière et jusqu’à quel 

point – de répondre à l’un et l’autre des versants de 

cette demande qui engage non seulement une 

conception de la psychopathologie infantile, mais 

également celle des possibilités tout comme des 

limites offertes par le bilan ainsi pensé ? 

Mots clés : bilan psychologique
1
, enfance, 

déontologie, diagnostic 

: في ُٖاصة الُٟل ، ؤًا ٧ان م٩ان مماعؾخّ ، ٞةن الخ٣ُُم ملخظ

 ؤن مؿإلت 
ً
٢ٓٗاث مسخلٟت. ًبضْ صاثما ٕٓ ج الىٟسخي َٓ مٓي

 
ً
٣ت مُٗىت ، ٞةجها حؿخضعي ؤًًا ْبٍُغ الدصدُو مسجلت ٞيها ، 

ٓع الىظًغ. ْبلى ؤي مضٔ  -َل مً اإلام٨ً  اإلاىٓ الغص ٖلى  -٠ُ٦ 

ٓع ٖلم الىٟـ  ظاهبي َظا الُلب الظي ال ٨ًخٟي ٣ِٞ بخه

ٓص؟ ٖغيذ مً  ْال٣ُ ا باإلم٩اهُاث  ًً اإلاغضخي الُٟلي ، بل ؤً

ٓمُت ختى ال٨ٟغ؟  اإلاحزاهُت الٗم

ٓلت ، ٖلم ألازال١ ، اليلماث اإلافخاخُت : الخ٣ُُم الىٟسخي ، الُٟ

 الدصدُو

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Introduction  

                                                 
1
 Le terme examen psychologique a été remplacé par bilan à cause de sa connotation négative =réussite/échec. 

le substantif « psychologue » est pris dans son sens épicène, désignant à la fois les hommes et les femmes. 

Ici ce qui nous intéresse c’est la compréhension psychique du sujet dans sa globalité, ce n’est pas seulement une 

simple passation d’un outil. 

mailto:psychologie78@gmail.com
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     Le bilan psychologique, héritier de la psychologie « scientifique » du XIX
ème

 siècle. 

Enrichi, par la suite, des apports de la psychanalyse, des différentes théories de l’intelligence 

et, aujourd’hui, des neurosciences cognitives, le bilan psychologique a toujours été à la 

croisée de débats politiques et d’affrontements idéologiques. Ces derniers sont 

essentiellement liés aux antagonismes sur lesquels reposent les différents paradigmes 

théoriques. Selon les experts, le positionnement éthique éclairé de chacun pourrait limiter ces 

dérives. Ils appellent à la pleine responsabilité du praticien quant à la pertinence de chaque 

bilan psychologique, au choix de la méthode et des outils utilisés et une position plus 

remarquable qu’il n’y paraît dans ces temps où certains Voudraient utiliser les psychologues 

comme des techniciens « aux ordres ». (Lévy, Missler, 2010)
 

 Pourquoi faire un bilan psychologique ? 

    Un jour, la question peut se poser pour soi, pour son enfant, jeune ou adolescent...Souvent, 

il y a un élément déclencheur à cette question, un élément provenant d'une source interne ou 

externe. Interne ? Des intuitions vous taraudent, un sentiment d'être différent, de ne pas entrer 

dans la norme, d'être en décalage... Externe ? une discussion entre amis qui vous autorisent à 

des analogies que vous ne vous permettiez pas avant ; un enseignant qui vous alerte sur le 

comportement de votre enfant alors perçu comme "hyperactif", "insolent", "indiscipliné", 

"provocant" ou au contraire "isolé", "renfermé", "dans sa bulle" ; brillant ou avec des 

difficultés, ce qui peut ou pas faire écho à ce que vous vivez au quotidien...Tous ces signaux, 

non exhaustifs car propre à chacun, peuvent s'exprimer par un besoin de mieux se 

comprendre, jusqu'à un mal-être profond, pour la personne elle-même ainsi que de son 

entourage, souvent impuissant à l'aider .  Faire un bilan ne revient pas à enfermer quelqu'un 

dans une case. Faire un bilan revient au contraire à essayer de mieux comprendre le 

fonctionnement cognitif (raisonnement, mémoire, capacités attentionnelles...) pour un 

individu unique, dans son contexte de vie, à un moment déterminé. Il s'agit pour le 

psychologue de mettre en phase des données chiffrées qui témoignent de certaines aptitudes 

avec une personnalité, pour identifier les points forts et les points de faiblesse, personnels, les 

axes potentiels d'évolution et l'accompagnement si nécessaire. (Agius, 2016)  

1- Le bilan psychologique : Conception et déroulement 

2-1 – Conception 

      Le bilan psychologique est un acte ponctuel, une prise à un instant, permettant de révéler 

un mode de fonctionnement, un état psychique, d’identifier d’éventuels symptômes liés à cet 

état, et d’apprécier la qualité des relations avec son environnement. Ce bilan doit donc 

impérativement bénéficier d’un temps spécifique qui se distingue des autres temps 

d’investigation, en dehors de tout acte médical, même si une même personne se charge de 

différents domaines.
 
(Guide FFT) 

     Autrement dit, le bilan psychologique est une forme « d’évaluation », à un moment précis 

de la vie de l'enfant, sur son fonctionnement intellectuel et affectif. Il permet de cerner ses 

potentialités, ses points forts, ses capacités cachées, ses difficultés, ses problématiques 

(gestion du stress, apprentissage, mémorisation, attention, émotivité...).. .. Par exemple, le 

bilan avec un enfant qui connaît des difficultés scolaires permet d'obtenir des informations 

essentielles sur ce qui inhibe la réussite scolaire. A l’opposé, le bilan psychologique chez un 
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enfant curieux, avide de connaissances, peut révéler, une précocité ou un surdouement.
 

(Morin-Andréani, 2018)
  

2- 2-Le déroulement 

    Le bilan psychologique se déroule : sur plusieurs séances qui ont des durées variables en 

fonction de l’âge, du comportement (concentration, agitation, anxiété, etc.) et de la 

problématique du sujet (phobie scolaire, troubles du comportement, échec scolaire, etc.). 

2-2-1-Les différentes étapes du bilan psychologique 

1 – Entretien préliminaire (60 minutes environ) 

 Le premier entretien se déroule avec l’enfant et les deux parents de préférence. Il s’agit d’un 

entretien approfondi afin de mieux comprendre la demande. L’histoire de l’enfant, son 

développement, ses événements de vie, son parcours de soin, l’environnement pouvant être 

source de souffrance sont des éléments qui seront abordés lors de cet entretien. 

2 – Passation de tests 

•Tests d’efficience intellectuelle (120 minutes) Des tests d’efficience intellectuelle sont 

proposés, communément appelés « test d’intelligence », ils permettent de mesurer le Quotient 

Intellectuel (QI). Le principal test utilisé avec les enfants et adolescents est le WISC-IV 

(enfant de 6 à 16 ans). Le WPPSI-III est utilisé pour des enfants de 2 ans et 6 mois à 6 ans.  

Ils évaluent les aptitudes intellectuelles générales et fondamentales (logique, raisonnement, 

vocabulaire, compréhension…).Des tests complémentaires peuvent également être utilisés 

(NEMI II, D48) 

•Tests de personnalité (60 minutes) 

    Afin d’avoir une évaluation globale, des épreuves évaluant le fonctionnement psychique 

sont proposées. Il s’agit de méthodes dites « projectives » (TAT, Patte noire…) ou des tests de 

la personnalité (RCMAS, SEI, NEOPI-R, MMPI-A…). Ils évaluent la sphère affective et 

relationnelle. Ces tests permettent d’identifier comment l’enfant construit ses relations avec 

son entourage, comment il gère ses émotions lorsqu’il se retrouve en situation de mal-être. 

Cette étape présente un intérêt particulier car les émotions et un mal-être affectif peuvent 

engendrer des répercussions sur le développement intellectuel. Il sera ainsi possible de 

proposer une meilleure prise en charge globale. 

3 – Restitution (60 min environ) 

   Dans un dernier temps, un entretien dit de restitution est proposé aux enfants et à ses 

parents. Cet entretien permet de reprendre les éléments de l’entretien préliminaire et de 

donner les résultats chiffrés aux tests. De plus, il permet notamment d’apporter un éclairage, 

de donner du sens au mal-être de l’enfant. Des pistes de réflexions et des solutions de prise en 

charge possibles seront proposées. Un compte-rendu écrit est également donné à la fin de 

l’entretien. (PIANGERELLI, ? ) . 
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2- La demande d’un bilan psychologique : Dans quels cas demander un bilan 

psychologique ? 

       La demande pour la réalisation d’un bilan psychologique peut émaner de différentes 

personnes : des parents, de l’école ou encore d’un médecin. De plus il peut être réalisé à tout 

âge, dans le cas où une souffrance existe et que le « diagnostic » peut permettre d’apporter une 

aide efficace et adaptée à l’enfant. Le bilan peut donc se centrer sur l’évaluation du 

fonctionnement intellectuel et/ ou affectif. Ce type de bilan est notamment préconisé si l’on 

remarque chez l’enfant : 

• un problème de concentration/d’attention 

• un retard ou trouble du langage 

• un retard ou trouble perceptif et/ou moteur 

• des difficultés de sociabilité ou dans les relations interpersonnelles 

• Difficultés scolaires et/ou troubles des apprentissages (dyslexie par exemple) 

• Lorsque l’on s’interroge sur une précocité ou un possible déficit intellectuel 

• Problèmes de comportement (agitation, agressivité, retrait social, ennui, isolement…) 

• Présence d’un mal-être chez l’enfant (exemples de symptômes de mal-être : pleurs 

fréquents, tristesse, énurésie, encoprésie, troubles de l’appétit, troubles du sommeil, tics et 

rituels…) 

• Anxiété, stress (phobie scolaire, anxiété de performance, angoisse de séparation.) 

(Piangerelli, ) 

3-1-Les principaux outils d’évaluation 

Phase 1-Le bilan de compétences intellectuelles ou test d’intelligence  

     Le principe d’un bilan de compétences intellectuelles ou test d’intelligence est de proposer 

une série d’épreuves standardisées, identique pour tous, qui sert de point de repère pour 

identifier les capacités de l’enfant à résoudre ou à répondre aux problèmes posés et à gérer 

l’anxiété qui en découle. L’efficience d’un enfant, exprimé sous forme de scores, est alors 

comparée aux résultats d’enfants du même âge. Le QI. n’est donc pas un score absolu qui 

détermine une « quantité/niveau » d’intelligence mais un score relatif qui permet de comparer 

l’efficience de l’enfant à celle d’un groupe d’enfants du même âge.  Les échelles 

d’intelligence les plus connues sont les échelles de Wechsler, ainsi que le k-abc ... 

Phase -2-Le bilan affectif ou de personnalité 

      Ce type de bilan vise à appréhender l’organisation psychologique général de l’enfant. Il 

vient généralement compléter le bilan des compétences intellectuelles mais il peut aussi se 

réaliser de façon indépendante, lorsqu’un bilan cognitif ne se justifie pas. Il existe plusieurs 

approches pour explorer la personnalité de l’enfant. Il peut s’agir d’épreuves qui approchent 

globalement la personnalité ou d’épreuves qui s’attachent à en éclairer une composante 

particulière. 

   Ces épreuves permettent donc une exploration minutieuse de la dynamique affective et du 

fonctionnement émotionnel. Elles sont intéressantes dans l’approche de la construction 

identitaire de l’enfant, et dans la compréhension de son mode de fonctionnement relationnel.  
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Ainsi, que ce soit au travers d’entretiens cliniques, d’épreuves projectives (rorschach, tat, 

cat…) ou de questionnaires (inventaire d’estime de soi, échelle d’anxiété, de dépression, 

capacité à gérer la frustration, trouble du sommeil ou de l’alimentation…), le bilan de 

personnalité indique les zones de fragilité de l’enfant, les troubles psychologiques éventuels 

mais aussi les ressources disponibles. Le psychologue peut ainsi proposer un suivi 

thérapeutique adapté.
 (
Lukasik?

)
 Ainsi, l'articulation des résultats entre l'épreuve intellectuelle 

et l'épreuve projective est indispensable pour analyser les différents axes de développement 

du Sujet et proposer, si nécessaire, la prise en charge la plus adaptée à ses difficultés.
 
(Agius)

  

4-Bilan psychologique : compte rendu  

L’enquête auprès de psychologues est articulée autour de trois questions principales : 

pourquoi communiquer ? Quels éléments communiquer ? Comment communiquer ? 

Les modalités de transmission des données du bilan psychologique dépendent des 

interlocuteurs, et de l’origine de la demande et de l’utilisation des données de ce bilan. Selon 

les partenaires des nouveaux d attentes seront différents, ce qui implique des langages 

distincts. 

Quelques généralités 

 Tenter de faire un compte rendu court à l’écrit et à l’oral. L’important est de rendre 

compte des éléments dégagés lors de cette rencontre éléments du fonctionnement 

psychique. 

 Distinguer le compte rendu oral du compte rendu écrit. Ce compte rendu se réalise 

pendant, est donné au sujet lors d’un autre rendez- vous. Le compte rendu écrit est 

souvent demandé mais cela pose des problèmes car il laisse une trace que peut 

représenter pour le sujet une vérité absolue. Il peut être réutilisé ultérieurement. Le 

compte rendu ne se résume pas à répondre à la question initiale. Qui a motivé la demande 

d’un bilan ? Il faut discuter avec le sujet mais aussi avec des professionnels des éléments 

dégagés par le bilan pour confronter différents points de vue qui sont susceptible de 

correspondre aux différentes facettes de personnalité d’un sujet. Ex : le sujet peut se 

comporter tout à fait différemment d’autres personnes. 

 Quand la question initiale qui a motivé le bilan à un but diagnostic, cela ne permet pas de 

rendre compte de la spécificité d’un sujet. Il ne faut pas que les particularités 

individuelles ne soient pas perdues dans une généralisation. 

 Épreuves de niveau : on rend compte des potentialités de l’individu et de ses difficultés 

spécifiques. 

 Ne pas restituer les chiffres, les notes des différentes épreuves de niveau au sujet. 

 Situer l’homogénéité du fonctionnement. 

 Épreuves projectives : les informations délivrées par des épreuves projectives sont 

beaucoup plus délicates car elles ouvrent sur le domaine privé du sujet, de son intimité. Il 

est interdit de donner le contenu des réponses du sujet à une tierce personne. 

 La richesse du matériel des épreuves projectives déborde largement de la question 

initiale. 

 Parfois on a trop de données à l’issue d’un bilan psychologique (ne pas tout utiliser). 
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 Il faut transmettre tout ce qui va dans l’intérêt du sujet, de son bien-être. Parfois certains 

points vont être omis car ils vont renforcer le blocage et les défenses du sujet. Ou dire ces 

informations autrement pour qu’elles soient bien utilisées, de façon favorable. 

 On ne dit pas forcément la même chose aux parents, aux enfants et aux professionnels. Il 

faut être prudent avec les professionnels car on ne sait pas comment ils vont l’utiliser. 

 Il faut adapter son langage à l’autre en soignant la forme et le fond. C’est au psychologue 

de s’adapter à l’autre et pas l’inverse
. 

(le bilan psychologique.data.over-blog-

kiwi.com/0/87/68/23/.../ob_5fd548_le-bilan-psychologique 25 févr. 2014 

5-Les frontières et l’originalité du bilan psychologique 

    Le bilan n’est pas quelque chose qui sera toujours identiques dans toutes les situations. Il 

est nécessaire d’envisager le contexte de passation pour situer les frontières et l’originalité du 

bilan. Ex : contexte secondaire, juridique, médical de la passation d’un bilan. Le clinicien a le 

droit de refuser de faire un bilan psychologique s’il considère que ce n’est pas pertinent. Le 

clinicien doit bien analyser, comprendre les moteurs et les motifs de la demande d’un bilan 

chez le sujet mais elle est le reflet d’une souffrance, de questions que se pose le sujet. C’est 

pour cela que le bilan doit être précédé d’un entretien. (le bilan psychologique) Pour cela, le 

bilan consiste à apporter un éclairage sur : 

• Les différentes modalités de conduites psychiques dont dispose un sujet. 

• La manière dont s’organise un sujet pour faire face à son monde intérieur (réalité psychique) 

et à son environnement (réalité externe). (Guide FFT) 
 

Conclusion 

    Le bilan psychologique d’un enfant a pour but de répondre à une d’aide ou de conseil 

formulée par le sujet lui et/ou son entrourage.il se construit dans le cadre d’une relation du 

psychologue avec la personne concernée. Dans ce cadre, le praticien applique les 

connaissances théoriques, les méthodes et les instruments de sa discipline afin de récolter les 

informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement psychique et relationnel de la 

personne et pour élaborer une réponse a la question posée. A toutes les étapes de bilan, le 

psychologue tient compte du fait que les enfants sont en cours de développement physique, 

affectif, intellectuel, psychomoteur et social. Il est attentif à la complexité et à la singularité de 

chaque personne examinée qu’il situe toujours dans son contexte familial, éducatif, social et 

culturel.
 
(Grégoire, 2010)

 

     Donc, l’objectif et la finalité du bilan psychologique seront d’appréhender la personne 

dans sa globalité (sphère affective émotionnelle, sphère cognitive et intellectuelle), d’apporter 

des explications sur le fonctionnement d’un enfant ou d’un adolescent, de poser un diagnostic 

le plus précis possible en vue d’apprécier l’aide qu’il pourra lui être apporté pour son propre 

épanouissement personnel. (Jason, ?)
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Résumé : L’enseignement de la psychologie a pris 

aujourd’hui sa place à l’université. Dès lors elle a dû 

combiner sa prétention scientifique avec la dispense 

d’un savoir académique. Seulement, nous sommes 

aujourd’hui attendus sur le marché de l’efficacité 

thérapeutique. Le savoir en psychologie doit être 

unifiant, la pratique clinique est une pratique du 

particulier (Pedinielli) même si son objet peut être le 

social, ou les nouvelles pathologies inhérentes à la 

postmodernité (Lessourd). Elle se présente comme 

une pratique qui implique à plus d’un titre ce 

particulier. 

Cette réflexion vise à réfléchir à l’intérêt des 

formations, à la pratique psychologique, à ce qui peut 

se présenter du côté du patient dans le cadre du 

changement. 

Mots clés :  pratique psychologique, savoir, formation 

universitaire. 

ً الجامعي  اإلامازطت الظُىىلىحُت و خطىضُت الخىٍى

ٓم م٩اهت َامت في : ملخظ ل٣ض ؤزظ حٗلُم ٖلم الىٟـ الُ

ت ؤ٧اصًمُت  عة ج٣ضًم مٗٞغ ْ اعجبِ ٖلمُا بًْغ ت  الجامٗت الجؼاثٍغ

ٓم مُالبحن بٟٗال ُت ٖالظُت ججم٘ ما بحن مُضان خ٣ُ٣ُت. بهىا الُ

ْ خ٣ل اإلاماعؾت الُٗاصًت. َظٍ ألازحرة التي  ت في ٖلم الىٟـ  اإلاٗٞغ

ِٖٓا اإلاجخم٘ ؤًً جُغح  حٗض مماعؾت زانت ختى ْ لٓ ٧ان مٓي

 ٦مماعؾت ج٣خطخي َظٍ الدهٓنُت. 

تاليلماث اإلافخاخُت :   ًٍٓ ظامعي، مٗٞغ  اإلاماعؾت الُٗاصًت، ج٩
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Introduction 

On ne saurait admettre débat sur la pratique psychologique sans parler de 

l’enseignement de la psychologie qui aujourd’hui pris place dés lors a du combiner sa 

prétention scientifique avec la dispense d’un savoir académique. Seulement, nous sommes 

aujourd’hui attendus sur le marché de l’efficacité thérapeutique. Le savoir en psychologie doit 

être unifiant, la pratique clinique est une pratique du particulier (Pedinielli, 1994) même si son 

objet peut être le social, ou les nouvelles pathologies inhérentes à la postmodernité (Lessourd, 

2006) elle se présente comme une pratique qui implique à plus d’un titre ce particulier.  

Parler aujourd’hui de pratique psychologique relève d’une équation difficile à résoudre ; 

Quelle formation et pour quel métier d’avenir, un peu cette cacophonie qui revient après 

chaque promotion des étudiants en master clinique, sachant que la formation et les objectifs y 

afférant n’ont pas posés de problème pour le marché du travail, seulement à partir de l’année 

2014/2015 nous assistons à un amalgame quant aux projets de formation de master en 

psychologie toute spécialité confondue. Notre souci a commencé avec le retour des échos des 

étudiants en situation de stage pour la préparation des rapports et mémoire de fin de 

formation.  

Les institutions d’accueil pour les stages sont inefficaces et insuffisantes et ne peuvent 

répondre à une forte demande et assurer l’encadrement pour les métiers de demain, aussi que 

les réels besoins de la société s’entremêlent et s’accentuent. La délinquance par excellence, le 

crime, l’inceste, les mœurs, la mortalité infantile, la mort du nourrisson et les nouvelles 

addictions aux réseaux sociaux, les suicides, le harcèlement, l’accompagnement du troisième 

âge et les soins palliatifs.  Tout ce désordre social doit s’inscrire dans les projets de formation, 

et la pratique psychologique d’aujourd’hui doit répondre à ces demandes. 

Cela fait trente ans que la psychologie évolue en Algérie, de l’écoute au marketing 

institutionnel et au marketing bienveillant et bien  d’autres prestations. Prenons l’exemple de 

la consultation de psychologie clinique ; cependant ce que l’on enseigne mais seulement d’un 

point de vue méthodologique et en rapport à la rigueur scientifique, ce qui importe est de 

soutenir un sujet au sein d’un dispositif (Abassi M, 1993). 

Ce qui confère à l’entretien clinique c’est sa densité, son urgence, son risque et sa valeur, il 

s’agira alors de la capacité du psychologue clinicien à laisser « flotter » son écoute, mais faut-

il ensuite qu’il soutienne le sujet pour qu’il parle ? En effet dans un entretien clinique le sujet 

est emporté par son dire et ne sait pas le plus souvent ce qu’il dit. Il nous livre quelque fois 

ses opinions et ses représentations. Là le sujet peut s’arrêter ….il faut être proche de ce qui 

refuse ou hésite à s’exprimer ; souvent le psychologue ne sait pas trop comment s’orienter, et 

il ne sait pas garder le contrôle de la situation et c’est là tout l’embarras. Jeune étudiant il ne 

sait plus si les entretiens qu’il a le privilège de mener sur son lieu de stage doivent lui 

permettre de mener son stage à bien ou sont amenés à se réduire à une note de recherche ! 
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Est-il en train d’affronter une question, celle du savoir ? 

Cet aspect est définit justement et prudemment comme une intervention suivie à visée 

thérapeutique. ici il faudrait ouvrir une parenthèse , qu’il s’agisse d’enfants ou d’adolescents 

victimes de traumatismes divers, anorexiques, psychotiques, ou de patients addict nous savons 

aujourd’hui que les dispositifs mis en œuvre s’ils ne s’appuient que sur le protocole classique 

de la verbalisation, ne peuvent suffire à activer les capacités symbolisantes selon les cliniques 

actuelles . Ici le clinicien doit chercher un autre outil pour une plus grande efficacité des 

soins.  

Pour quelle pratique institutionnelle ? 

La pratique institutionnelle c’est d’abord un projet, mais s’il est porté et développé par un 

leader charismatique peut prendre forme de séduction ou d’autorité. La pratique c’est dans 

l’agir professionnel qu’elle doit commencer et non pas d’une manipulation psychologique en 

provenance d’une autorité extérieure. Le projet c’est une mise au travail d’une pensée 

d’équipe, une idée force avec un objet commun et une prise de sens, une dimension 

transcendante et en fin un organisateur psychique qui développe la vie de groupe.  

D’ailleurs une institution fonctionne à partir d’un organisateur inconscient et le projet 

(management) en est une expression. Nous relevons quelques fois des formes d’effraction, ou 

de l’illusion quand ces « psy » appliquant à la lettre la procédure de prise en charge 

systématique des victimes, sans se soucier un seul instant du champ de la demande, On 

parlera d’acharnement thérapeutique.  

Comment s’étonner que certains psychologues s’affichent un jour avec l’étiquette de 

thérapeute ou coach, dans la mesure ou le seul critère retenu est l’efficacité quant à atteindre 

un résultat précis d’avance. On l’observe de plus en plus, problème d’identité professionnelle. 

Qu’en est-il de l’apprenant, l’étudiant? 

Le psychologue (apprenant) est figé dans ce savoir sans autant pouvoir analyser et essayer de 

raisonner en ‘’ clinicien’’ c'est-à-dire construire l’histoire de l’autre et apporter une réponse, 

quelque fois l’écoute suffit. La technique ne peut pas ne pas se valider elle-même, d’ailleurs 

aujourd’hui de plus en plus le sujet vient avec l’attente explicite d’une réponse à un problème 

qui se pose ou même quand un problème peut se poser, la plainte ne se formule plus, elle se 

dépose, au sens ou on dit qu’on dépose une plainte auprès de qui de droit. (Reniers, 

Pinel&Guillen, 2011). Si cette réponse ne vient pas comme cela semblait attester dans les 

prétentions, c’est donc que le psychologue n’est pas à la hauteur, il est incompétent ; et là la 

boucle est bouclé. L’espace est établi donc pour que de nouvelles formes de plaintes prennent 

corps dans les consultations.  

Il ne s’agit plus tant pour le dire simplement, de dire, c’est-à-dire d’élaborer 

verbalement le symptôme, il s’agit de revendiquer la réponse à ce symptôme.  

Encore faut-il que l’intervention ait un référentiel théorique pour l’assoir, ici l’éthique serait 

galvaudée. On entend parler de savoir universitaire, qui ne correspond pas aux réalités du 

terrain ! Encore que la théorie est aléatoire ! Qu’en est-il de la psychothérapie ? D’ailleurs elle 
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relève d’une dynamique nécessairement extérieure au savoir, plus largement à la formation, 

dynamique foncièrement subjective forcement impliqué dans cet acte, qui exige, bien au-delà 

de quelque savoir ou savoir-faire, ce qu’on appelle communément « un travail sur soi » 

(Reniers, 2011). Ce schéma simpliste de l’application de techniques apprises peut remettre en 

question le terme de psychothérapie car selon Reniers… « Être psychothérapeute, c’est 

admettre une double rencontre, celle de l’autre, à savoir le patient, mais aussi cette part 

d’altérité fondamentale en soi, qui seule permet l’aménagement d’un espace de travail 

psychique ….ici il s’agit selon (Reniers, 2011)… qu’il ne peut y avoir psychothérapie que si 

la dimension de sujet y peut trouver quelque place à s’exprimer , ou à s’élaborer ».     

Aussi, il ne faut pas oublier que si le clinicien est instrument de mesure, il fait cependant 

partie de la réalité et influence sur cette réalité qu’il est censé d’évaluer. Dans la pratique 

beaucoup de symptômes latents n’attirent pas l’attention et lorsqu’ils parlent, il est difficile 

d’apporter des solutions thérapeutiques.   Comment se fait le passage d’un savoir 

universalisant à une pratique singulière ?   Ici il serait nécessaire de veiller à une réelle 

confrontation de l’étudiant à ce qui sur le terrain s’impose au titre de la différence :  Le terrain 

de stage. !! 

L’expérience du stage peut-être travaillée, promouvoir une liberté de parole dégagée de toute 

évaluation. On ne saurait négliger l’importance de l’enseignant chargé de telles séances ; c’est 

en clinicien et non en enseignant qu’il doit se situer. Aussi faut-il s’interroger sur le rapport au 

savoir ? Comment les choses se présentent-elles ? Habituellement d’un côté le savoir 

universitaire et officiel, de l’autre une pratique fondamentalement particulière.  

On apprend la nosographie, les rouages des mécanismes et tout l’art du clinicien sera de 

retrouver sur la scène ou se trouve l’autre « le patient ». Pareil clivage repose sur le contenu et 

le seul lien avec la pratique est celui d’une mise en application de ce contenu et cela donnant 

caution à l’officialité d’un titre celui du psychologue et à celle d’une place délimitée celle du 

patient. Donc chacun y trouve une place par avance établi et dans laquelle on n’a d’autres 

principes que d’y entrer. 

Ce passage du savoir à une pratique ne s’interroge pas, ici est toute la question !  

Quelle pratique clinique ? 

La pratique clinique est en grande souffrance aujourd’hui, doit-elle enfin assumer sa part de 

ratage vis-à-vis des attentes académiques, c’est là qu’on s’accordera à dire que ‘’c’est en 

clinicien qu’on doit transmettre quelque chose d’une clinique qui reste toujours à écrire’’ dans 

l’exacte limite qu’impose sa fonction qui porte sur ce qui, d’un subjectif qui interroge, ne peut 

pas ne pas s’écrire dans la rencontre du patient. la limite , bien sur sera d’orienter l’étudiant, 

ou plutôt de pointer l’occurrence d’un possible espace de travail extérieur à l’université 

lorsqu’une dimension trop personnelle en vient à prendre place dans de telles séances 

(Reniers)… et si la clinique est forcée d’intégrer les petites cases du savoir programmé par les 

instances ministérielles qui n’ont jamais vu un patient , c’est en clinicien également qu’il 

convient de réagir en tenant cette pression. En quoi reconnaissons- le enfin, le dérangé n’est 

pas forcément aujourd’hui celui qu’on a toujours cru. Aussi faut-il le rappeler qu’il ne s’agit 

pas de mettre simplement à l’index de telles pratiques mais de souligner ce qui s’y oublie, à 
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commencer par cette exigence d’un discernement qui ne saurait porter restrictivement sur telle 

ou telle situation objective à la quelle on doit faire face en tant que praticien, mais sur ce qui 

peut et doit rester d’une subjectivité en construction, à savoir celle de l’enfant. Et on aura 

compris qu’on ne saurait établir quelque loi, quelque méthodologie, sans tomber dans les 

travers de cette objectivation. Aujourd’hui on est dans l’exigence d’un « défaire » plutôt que 

celle d’un énième nouveau « savoir faire ». Défaire, ce n’est pas détruire l’existant, il s’agirait 

« simplement » d’aménager le temps et l’espace d’une parole qui doit-être entendue (Reniers). 

Faudrait-il encore dire « simplement », c’est ce que cette parole ne peut se déployer qu’a la 

condition que l’adulte, le praticien, admette son silence. Et à ce titre, franchement les discours 

sociaux, notamment ceux qui soutiennent les pratiques sociales, juridiques et psychologiques , 

ne vont pas vraiment en ce sens en privilégiant à grand fracas l’efficacité présumée de telle ou 

telle mesure en mettant l’accent sur la réponse à court terme plutôt que sur le terme nécessaire 

celui d’une pause indispensable permettant qu’une parole puisse se poser . En quoi , s’il s’agit 

d’un discernement nécessaire , sans doute faut-il avant de considérer celui qui doit porter non 

plus seulement sur la construction de l’adulte qui confond toujours « enfant » et « enfance », 

mais sur ce qui se trouve engagé en lui-même au titre d’un agir qui répond le plus souvent 

d’une logique de passage à l’acte dont il est seul à tirer jouissance et bénéfice (Reniers 2012), 

un discernement est nécessaire car le champ de la parole qui se voit lui-même convoqué dans 

la réflexion , tant il est vrai que l’enfant participe tout comme l’adulte de cette construction 

d’une réalité qui ne saurait donc n’avoir de statut qu’imaginaire . Ce discernement est abordé 

ici au niveau de ce que la pratique clinique peut apporter en enseignement, sachant combien la 

théorie a été étonnement silencieuse sur ce thème ( Reniers ) . 

Envisager la question du discernement chez l’enfant, c’est donc admettre avant tout cette 

donne essentielle qu’une telle opération repose sur une élaboration foncièrement subjective et 

non sur des données simplement perceptives qui renverraient à quelques réalités neutres. 

Voila une distinction essentielle à retenir qui recoupe celle vue plus haut à propos du 

discernement (celui de l’adulte vis –à-vis des capacités de jugement de l’enfant ….. de 

l’enfant face aux situations qu’il rencontre).  

En tout cas tout ce qui peut se dire de l’enfant, c’est à l’adulte et à lui seul qu’on le doit, à 

celui qui a perdu ce dont il parle ou fait analyse (adultus : celui qui agrandi –Gaffiot, p 51). 

Il reste cependant, au-delà de cette distinction ou discernement, un élément qui reste commun 

à l’enfant et à l’enfance qui s’avère déterminant au plus strict niveau de la pratique. Que ce 

soit du coté de l’adulte par rapport à son enfance ou du coté de l’enfant, un écart 

infranchissable se présente entre ce qui se trouve comme énoncé et celui qui l’énonce. Il s’agit 

là de bien plus qu’une nuance. Il s’agit ici de prendre la mesure de ce qu’une telle distinction 

peut apporter dans la pratique du psychologue clinicien qui est avant tout confronté au 

déploiement d’une parole qui ne peut être réduite au contenu qu’elle possède (Renniers D, 

2012).  Aussi (Foucault , 1978) a montré qu’aux classes nosographiques le psychologue 

(apprenant) doit reconnaitre une fois sur le terrain chez qui le patient qu’il a en face de lui, le 

particularise par rapport aux autres patients autant que par rapport à ces classes apprises à 

l’université . C’est que le statut épistémologique dont se réclame l’objet de la psychologie 

clinique est unique en son genre (Reniers, 2011).  
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Il est toujours intéressant de revenir à l’étymologie des mots qu’on emploie. On trouve alors 

souvent matière à approfondir, parfois même à remettre en question l’usage de ceux-ci ;  Et au 

jour d’aujourd’hui les équipes de formation devraient œuvrer à améliorer la formation de la 

pratique psychologique au quotidien, un enseignement d’orientations théoriques imposant une 

psychologie dynamique qui ose parfois se qualifier ‘’d’humaniste’’.  Ces équipes qui se 

forment autour de principes ;  concertation, coordination, disponibilité et tolérance pour 

dépasser toute situation conflictuelle et remettre de l’ordre tant bafoué quelque part …   

Ces équipes qui doivent croire que les compétences se cultivent jour après jour et que le 

psychologue de demain est attendu sur le marché de l’efficacité thérapeutique. 

Quant à la place et l’identité de l’étudiant, cet apprenant, ce cadre de demain, portera t –il ce 

métier pour en faire un savoir, un savoir scientifique ? Ou la rigueur ne laisse place au 

placage, au non sens ni à la médiocrité. 

 Le débat sur cette question serait peut-être des plus douloureux à entendre face au chao dans 

lequel se retrouve aujourd’hui cette discipline.  Les tenants de la formation redoutent leurs 

places en société ;  la tutelle doit revoir les prestations avec cette nouvelle formule des 

masters harmonisés (intitulé du nouveau master proposé par la tutelle) ; la nouvelle donne 

bascule entre les neurosciences et la psychologie enseignée jusqu'à lors. 

Un palliatif au manque ressentis au niveau des soins et des thérapeutiques qui n’ont pas faits 

leurs preuves. D’ailleurs rappelons que certains enseignants redoutent les soins pour 

déficients ! Quel non sens auquel nous assistons. A rappeler que toute la formation en 

psychologie repose sur l’intérêt et l’efficacité que proposent les nouvelles médiations, ces 

nouvelles thérapies qui autorisent l’interprétation d’inspiration psychanalytique sans passer 

par le transfert ; là aussi il ne s’agit pas d’expression mais de création ou le sujet peut 

s’inventer, s’autoriser pour se reconstruire. L’enseignement, les projets pédagogiques en 

termes de formation, la recherche, les stages, les travaux de fin de formation particulièrement, 

fin de licence et les masters, les futurs doctorants….le tutorat, et, les outils de suivi comme le 

syllabus lequel l’on ne reconnait le destinataire ni la finalité, le devenir des manuscrit en 

termes travaux de recherches : magister, master et le doctorat, seront-ils exploités.  

Devant ce panorama il est assez aisé de démontrer que l’enseignement universitaire en 

psychologie admet un décalage insurmontable. Cet espace du savoir ou la parole doit circuler 

ou chacun doit occuper une place, développer des stratégies, semble altéré. Beaucoup de 

questions nous ont interpellées ?   Il serait aberrant de tenir cette mise au travail comme 

susceptible d’être inscrite sous la forme de quelque programme préétabli et officiel, et surtout 

elle ne peut faire l’économie de la prise en compte essentielle de la dimension subjective qui 

se présente au niveau de l’étudiant. Cette dimension subjective constitue l’espace authentique 

dans lequel la mise au travail du savoir peut et doit être réalisée. On contestera sans doute la 

marge qui alors se présente en impossibilité de tenir dans l’absolu pour vérifiable la capacité 

pour un étudiant d’être ou non déclaré comme apte à recevoir le titre de psychologue 

clinicien.   Beaucoup d’interrogations a propos de certains étudiants qui sont en errance à la 

recherche de quelque chose qu’on ne peut cerner face à un mutisme et une négativité devant 

toute initiative intellectuelle. Un phénomène caricatural ou il ne peut occuper son statut 
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d’étudiant et faire la révérence au statut de l’enseignant. L’incivilité, les dégradations des 

valeurs pédagogiques, l’ignorance totale des obligations allant jusqu’au marchandage en fin 

d’évaluation. C’est un peu le non sens ou l’échec, son propre échec à reproduire des valeurs, 

même les plus élémentaires ; la discipline. Le titre de psychologue serait-il alors condamné à 

devenir simple « attestation » écrite, malléable à souhait dans les institutions et les directives 

ministérielles ?  Il, y a vraiment lieu d’être inquiet pour la profession.  

Conclusion  

Faudrait-il pallier licence et master pour les formations professionnalisantes ? 

Comment se reconnaitre dans un profil de métier ? Faut-il revoir les enseignements ? 

Cette réflexion se veut réconciliante et prometteuse en termes de prestations pédagogiques. Si 

on devait s’inscrire dans l’équation L M D (licence , master , doctorat), la formation 

continue spécialisée, la recherche sur le terrain et l’ouverture vers d’autres disciplines 

s’impose ; l’imagerie cérébrale, la génétique, et l’environnement sont les jalons des cliniques 

nouvelles ? Mais peut-être la fonction de la clinique et de sa transmission (plus que de son 

enseignement) doit-elle enfin assumer sa propre part de subversion, de ratage vis-à-vis des 

attentes académiques.  Voilà donc sur quoi l’on devrait prétendre dans les futurs 

enseignements de la psychologie clinique et essayer de pallier avec d’autres disciplines. 
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