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مؤسسات في الإلرشاد النفسي اتجاهات حذيثة ل

 التعليمية

 إعداد

 ايػُٝا٤ قُٛد ضاملإ د/

 داَع١ املٓٝا -أضتاذ ايؿش١ ايٓفط١ٝ املطاعد به١ًٝ ايرتب١ٝ

 مستخلص:

ايبشج١ٝ إىل تٛقٝح طسم اٱزغاد ايٓفطٞ ٚاػاٖات٘ اؿدٜج١ اييت ٫قت  ٖدفت ٖرٙ ايٛزق١

ه٬ت ايؿش١ ايٓفط١ٝ يف قبًٛيا ع٢ً ضاس١ عًِ ايٓفظ ايتطبٝكٞ، ٚاييت ميهٔ إٔ تطاعد يف سٌ َػ

امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ. نُا ٖدف ايبشح أٜكا إىل إيكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً بعض فٓٝات اٱزغاد ايٓفطٞ اييت أثبتت 

فعاي١ٝ ٚميهٔ اضتدداَٗا يف ايرباَر اٱزغاد١ٜ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ. ٚاْت٢ٗ ايبشح إىل عدد َٔ 

 ت ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ق٤ٛ َا مت عسق٘ يف ٖرا ايبشح. ايتٛؾٝات ٚاملكرتسات عٔ اٱزغاد ايٓفطٞ يف امل٪ضطا

Abstract: 
The purpose of this scientific paper is to clarify the 

psychological guidance methods and modern trends that have 

been accepted in the field of applied psychology, which can help 

solve mental health problems in educational institutions. The 

research also aims to shed light on some of the psychological 

counseling techniques that have proven effective and can be used 

in instructional programs in educational institutions. The study 

concluded with a number of recommendations and suggestions on 

psychological guidance in educational institutions in the light of 

what was presented in this research. 
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 مقذمة:أوًلا: 

ميجٌ اٱزغاد  ايٓفطٞ أسد املٝادٜٔ ايتطبٝك١ٝ يعًمِ ايمٓفظ، ٚايمرٟ ٜٗمدف إىل َطماعد٠ ا٭فمساد       

ه٬ت َٚٛاقف اؿٝا٠ ٚقػٛطٗا ٚتػٝري سٝاتِٗ إىل ا٭فكٌ، فٗٛ أسد ٚضا٥ٌ ؼكٝل ايؿش١ ف٢ َٛاد١ٗ َػ

داخممٌ امل٪ضطممات. فُفٗممّٛ  اٱزغمماد  ايٓفطممٞ ٜسنممص عًمم٢ دٚزٙ ا٭ضاضممٞ يف إسممداخ أٜكمما ايٓفطمم١ٝ يٮفممساد ٚ

٥ٝمم١  ايتػممٝريات اٱهابٝمم١ يف سٝمما٠ ا٭فممساد يٝؿممٌ بٗممِ إىل ايطممٛا٤ ايٓفطممٞ َممٔ خمم٬ٍ اـممدَات اٱ ا          

 بني املسغد ٚاملطرتغد.  فّعاي١ آ١َٓ ع٬ق١ ٚايٛقا١ٝ٥ اييت ٜكدَٗا هلِ يف ظٌ

اؿٛادخ امل٪مل١ اييت ٜتعسض هلا ا٭فساد ٜٓتر عٓٗما غمه٬ َمٔ أغمهاٍ اـمٛف، ٚاٱسطماع       تًو إٕ 

بايكٝاع، ٚاخت٬ٍ ايتفهري، ٚفكدإ ايرتنٝص، ٚتػٜٛؼ ايرانس٠، ٚعدّ ايكدز٠ ع٢ً إؾمداز ا٭سهماّ. ٖمرٙ    

ا فٝٗما  ا عًُٝكم ا٭ساضٝظ ايٛقت١ٝ قد تفكد سمدتٗا ايعماٖس٠، ٚتتػًػمٌ يف ايمٓفظ ايبػمس١ٜ قدثم١ غمسخ        

ٚبني فكمدإ ايجكم١ يف اطمٝمل املمادٟ ٚا٫دتُماعٞ       ،هُع بني اٱسطاع املسقٞ با٫عتُاد١ٜ ع٢ً اٯخسٜٔ

اغط١ ا٫ضممتذاب١ (. ٚومماٍٚ ا٭فممساد يف َممٛادٗتِٗ يًممتػريات ٚا٭سممداخ ايكمم   2، 2006)بػممري ايسغممٝدٟ،  

ٚطبٝع١ ْٚٛع١ٝ ا٭سداخ ايميت ٜتعسقمٕٛ هلما. فُمِٓٗ َمٔ       ،بأضايٝب َتعدد٠ تستبمل غؿا٥ؿِٗ ايٓفط١ٝ

ٜتعاٌَ َع اؿدخ ع٢ً مٛ َتؿًب ٚضًيب، ٜٚدزن٘ ع٢ً أْم٘ خطمس ٚتٗدٜمد ؿٝاتم٘; ؤما ٜم٪دٟ إىل شٜماد٠        

١، ٜٚتشًُمٕٛ ايكمػمل،   ١ْٚ ٚزّٜٚم سد٠ غعٛزِٖ بايكػمل ايٓفطٞ. بُٝٓا لد أخسٜٔ ٜتعإًَٛ َع اؿدخ مبس

ٜٚتهٝفٕٛ َع٘، ٚوطٕٓٛ إدازت٘ إىل سد َا. فِٗ َطمتٓدٕٚ يف ذيمو إىل َما ميتًهمٕٛ َمٔ خؿما٥ـ غدؿم١ٝ        

ٚد٫٫ت خاؾ١ ٜكفٝٗا ٖ٪٤٫ ع٢ً أضايٝب تعاًَِٗ َع ا٭سداخ; ٖمٌ ٖمٞ َ٪ذٜم١ َٚٗمدد٠ أّ َمجري٠ يًتشمدٟ       

 .(4، 2006)زدا٤ َسِٜ، 

 دٚازٙ املتذمدد٠ أ ٚإيٞ خدَات اٱزغاد ايٓفطٞ، إيٞ اؿاد١ بسشت ٚا٭سداخ َٚع ٖرٙ ايتػريات
 .ايسقُٝم١  عؿس ايجمٛز٠  ملتطًبات أضايٝب٘ ٚفٓٝات٘; تًب١ٝ ٚايع٬ز، ٚإىل تطٜٛس ٚايٛقا١ٜ ايت١ُٝٓ يف

  َطماعد٠  إىل ٚإزغاد١ٜ تٗدف ْفط١ٝ خدَات بايبشح عٔ املتكد١َ اجملتُعات بدأت ٚبٓا٤  عًٝ٘ فكد
ٞ       ه٬تِٗ اي١َٝٛٝ ٚايٓفط١َٝػ سٌ ا٭فساد يف  كمد ; فبأضمايٝب عًُٝم١ تتُاغم٢ َٚتطًبمات ايعؿمس اؿماي

ّ  عًم٢  ٖرٙ اـدَات َ٪غمس ا  َجٌ تٛفس أؾبح ّٝم  اجملتُمع  تكمد ٚاٱزغماد    (.2014) فٝم٫ٛ ايبمب٬ٟٚ،    ٘ٚزق

ات ايٓفطٞ نػريٙ َٔ ايعًّٛ ٜتطٛز يٝٛانب ايتػريات املتذدد٠ يف اجملتُمع، فكمد ظٗمس َم٪خسًا بعمض ا٫ػاٖم      
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اؿدٜج١ يف اٱزغاد  ايٓفطٞ ٚاييت قد ٜهٕٛ هلا تأثري نبري يف دعِ ايتٛدٗات اٱزغاد١ٜ  ؿٌ املػه٬ت يف 

امل٪ضطممات ايتعًُٝٝمم١، ٚتُٓٝمم١ َٗممازات ا٫ضممتجُاز ا٭َجممٌ ٱَهاْممات ا٭فممساد يٝطممتطٝعٛا َٛانبمم١ َممتػريات    

ٍٛ نٝف١ٝ تفعٌٝ ا٫ػاٖات اؿدٜج١ متجٌ تطا٩ًيا ز٥ٝطٝا س يرا فإٕ َػه١ً ايبشح ثكاف١ ايعؿس اؿدٜح.

 ا٭ض١ً٦ ايتاي١ٝ: يف اٱزغاد ايٓفطٞ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ; ٖٚرا ٜطتًصّ اٱداب١ ع٢ً

 ؟َػه٬ت ؼكٝل ايؿش١ ايٓفط١ٝ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ َا ٖٞ .1
 ؟امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝاييت ميهٔ اضتدداَٗا داخٌ طسم اٱزغاد ايٓفطٞ  َا ٖٞ .2
ٚفٓٝات٘ اييت ميهٔ إٔ تطاعد يف سٌ َػه٬ت ايؿش١  ٲزغاد ايٓفطٞياؿدٜج١ ا٫ػاٖات  َاٖٞ .3

 ايٓفط١ٝ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ؟
نٝف ميهٔ تفعٌٝ ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ داخٌ امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ ؿٌ َػه٬ت  .4

 ايؿش١ ايٓفط١ٝ يد٣ املتعًُني؟
 أهذاف البحث: ثانياا:

 إىل َا ًٜٞ: ١ٝجايبش ٙ ايٛزق١ٗدف ٖرت

 .تطًٝمل  ايك٤ٛ ع٢ً بعض َػه٬ت ؼكٝل ايؿش١ ايٓفط١ٝ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ .1
يف امل٪ضطممات ٚميهممٔ تطبٝكٗمما  ا تٛقممٝح طممسم اٱزغمماد ايٓفطممٞ اؿدٜجمم١، ٚايمميت ٫قممت قبًٛيمم       .2

 ايتع١ًُٝٝ.
 ايهػف عٔ ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ، ٚؼدٜات٘ يف ايعؿس ايسقُٞ. .3
ٚميهمٔ اضمتدداَٗا يف ايمرباَر    فٓٝمات اٱزغماد ايٓفطمٞ اؿدٜجم١ ايميت أثبتمت فعايٝم١         تعسف بعض .4

 يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ.اٱزغاد١ٜ 
تكدِٜ بعض ايتٛؾٝات ٚاملكرتسات عٔ اٱزغاد ايٓفطمٞ يف امل٪ضطمات ايتعًُٝٝم١ عًم٢ قم٤ٛ َما مت        .5

 .١ٝايبشج ٙ ايٛزق١عسق٘ يف ٖر
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 إجراءات البحث:ثالثاا:

ت ايبشح اؿايٞ يف َٓٗذٝتم٘ ايبشجٝم١; سٝمح ٜتبمع ٖمرا ايبشمح املمٓٗر ايٛؾمفٞ يف         تتُجٌ إدسا٤ا 

; سٝح ٜكّٛ ٖرا ايبشح ع٢ً َٓاقػ١ ٚؼًٝمٌ قتم٣ٛ ايدزاضمات اؿدٜجم١     زؾد ايعاٖس٠ ٚٚؾفٗا ٚؼًًٝٗا

ٚقممد قاَممت ايباسجمم١ مبسادعمم١ ا٭دبٝممات ٚايبشممٛخ يف فمماٍ اٱزغمماد ايٓفطممٞ يف         يف اٱزغمماد ايٓفطممٞ.  

ايتعًُٝٝمم١ يف اطسنممات ايبشجٝمم١ اٱيهرتْٚٝمم١ ايعسبٝمم١ ٚا٭دٓبٝمم١ )داز املٓعَٛمم١، ٚايعبٝهممإ،    امل٪ضطممات 

 & ,Elsevier, Science direct, Eric)ٚبٓمو املعسفم١، َٚهتبم١ اؼماد اؾاَعمات املؿمس١ٜ(،       
Pubmed)( َٔ 2018 -2010، ٚذيو يف ايفرت٠ ايبشج١ٝ.)    ;خ٬ٍ اضتكسا٤ ٖرٙ ايبشمٛخ ٚا٭دبٝمات َٔٚ

ا يتٗمدد أَمٔ ايؿمش١    ُدت ايباسج١ إىل اختٝماز تًمو املػمه٬ت ايميت ظٗمست عًم٢ ايطماس١ ايٓفطم١ٝ َم٪خس          ع

ٚايميت متجمٌ فذمٛات عجٝم١ همب عًم٢ اٱزغماد ايٓفطمٞ ا٫ٖتُماّ           ،امل٪ضطمات ايتعًُٝٝم١   ملٓتطيبايٓفط١ٝ 

ايبشج١ٝ ايميت متجمٌ    عًٗا َطتكبًًا، ثِ أدست ايباسج١ َطش ا عٔ ايطسم ٚا٫ػاٖات اٱزغاد١ٜ يف ايفرت٠

سدٚد ايبشح يف قاعد٠ ا٭دبٝمات ايٓفطم١ٝ، ٚؾمٓفتٗا إىل طمسم َعاؾمس٠ يف اٱزغماد ايٓفطمٞ، ٚاػاٖمات         

 سدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ، ٚفٓٝات إزغاد١ٜ َعاؾس٠ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ. 

 مصطلحات البحث:رابعاا: 
اٱزغادٟ َٔ سٝح; أٚيٜٛات تستٝب : ٚتعرب عٔ " أضًٛب ؾٝاغ١ ايربْاَر طسٜك١ اٱزغاد ايٓفطٞ . أ

ا٭ٖممداف، ٚامل٬َممح ايعاَمم١ يتشدٜممد نفمما٠٤ عًُٝمم١ اٱزغمماد، ٚعممدد اؾًطممات ٚتٓعُٝٗمما ٚشَٓٗمما    

َٚهاْٗمما، ٚعممدد ايعُمم٤٬ ٚػاْطممِٗ ٚنٝفٝمم١ ا٫ضممتعداد ملكمماب٬تِٗ، ٚعًُٝممات ايتكٝممِٝ ٚتممٛفس     

 ايتػر١ٜ ايسادع١".
شح بأْ٘ " اـًف١ٝ ايٓعس١ٜ أٚ إسمد٣ ْعسٜمات عًمِ    : ُٜٚعرب عٓ٘ يف ٖرا ايباػاٙ اٱزغاد ايٓفطٞ . ب

ايممٓفظ ايمميت تطممتٓد إيٝٗمما عًُٝمم١ اٱزغمماد ايٓفطممٞ; ٚايمميت تتكممُٔ إدممسا٤ات َتطًطمم١ً ٚتػممٌُ  

 فٓٝات قدد٠، ٚقد تؿًح ملػه٬ت َع١ٓٝ دٕٚ غريٖا".
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 إطار نظري ودراسات سابقة:خامساا:
 : وأهذافه اإلرشاد النفسيمفهىم  . أ

خدَم١ ْفطم١ٝ تٛدم٘ إىل ا٭فمساد ٚاؾُاعمات ايمرٜٔ ٜٛادٗمٕٛ َػمه٬ت ذات         اٱزغاد  ايٓفطٞ ٖمٛ " 

طبٝع١ اْفعاي١ٝ تتؿف بدزد١ َٔ ايتعكٝد ٚايػد٠، ٜٚعذصٕٚ عٔ َٛاد١ٗ ٖرٙ ايؿعٛبات ٚاملػه٬ت بدٕٚ 

عٕٛ أٚ َطاعد٠ َٔ اٯخسٜٔ". ٖٚٛ ىتًف َٔ سٝح ايدزد١ عٔ ايع٬ز ايٓفطٞ ايرٟ ميجمٌ "عًُٝم١ تػمتٌُ    

ٝ ا يتػدٝـ ا٭عساض املسق١ٝ ٫قطساب َا، ٚايبشح عٔ سًٍٛ فعاي١ يتدفٝف  ع٢ً إدسا٤ات َتطًط١ً ٖسَ

ري              عٞ مبػمهًت٘، ٚاٱزاد٠ يتػٝم ٍ إىل سايم١ َٔم ايٛم سد٠ ا٫قمطساب إىل ايدزدم١ ايميت تطماعد ايفمسد عًم٢ ايٛؾٛم

 ايٓفطٞ".  ٱزغادْفط٘، ٚا٫ضتعداد ايعك٬ْٞ يًبشح عٔ ٚضا٥ٌ املطاعد٠ ع٢ً سٌ َػهًت٘ َتُج١ً يف عًُٝات ا

تتُجممٌ أُٖٝمم١ اٱزغمماد  ايٓفطممٞ يف تكدميمم٘ ـممدَات َتعممدد٠ تتفممل َممع قممٛاْني ايُٓممٛ ٚتٝطممسٖا،         

ٖٚمٛ   نُما تطماعد عًم٢ تُٓٝم١ قدزاتم٘ ٚإَهاْاتم٘.       ٚتتٓاضب َع سادات ا٭فمساد، ٚتعُمٌ عًم٢ إغمباعٗا،    

َمٔ ؼدٜمد املػمه١ً، ٚ مع     فم٢ ايعًُٝم١ اٱزغماد١ٜ  بمد٤ ا      ي٬غمرتاى ايتعمإٚ َمع أفمساد آخمسٜٔ     فاٍ ٜتٝح 

َما بمني خمدَات  ا٥ٝم١     ٖمرٙ اـمدَات    ٚتتٓمٛع املعًَٛات، ٚاْتٗا٤ ا بتكِٜٛ ْتا٥ر ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ، 

 ,Kathryn & Davidنٌ َٔ أغاز ٚخدَات ٚقا١ٝ٥ ٚخدَات تسب١ٜٛ ٚخدَات أضس١ٜ ٚادتُاع١ٝ. ٚقد 
2002; McLeod, 2009; Fred, 2010; Ronny, 2015  َمٔ ا٭ٖمداف    إىل فُٛعم١

 تتُجٌ فُٝا ًٜٞ: ايٓفطٞ ا٭ضاض١ٝ يٲزغاد

 متهني ايفسد َٔ ؼكٝل َطت٣ٛ َٓاضب َٔ ا٫تطام بني أفهازٙ ٚاْفعا٫ت٘ ٚأفعاي٘. .1
 متهني ايفسد َٔ ايتعاٌَ َع املػه٬ت ٚاـربات امل٪مل١ اْفعايًٝا.  .2
 َٔ تكبٌ دٛاْب قعف٘ ٚقٛت٘. ايفسدمتهني  .3
 ٝطري ؼكٝل الاشات٘ يف املٗاّ اؿٝات١ٝ.ؼطني ؾٛز٠ ايفسد عٔ ذات٘ ٚت .4
ٌ نبري. .5 ٚاقتؿادٜاً بػه ٔ ادتُاعٝاً  بٓا٤ ايٛط طتكب٬ً يف ت١ُٝٓٚ   ٜطاعد يف متهني ايفسد ع٢ً املػازن١َ 
 ٜعد مبجاب١ ا٫ضتجُاز ا٭َجٌ يًُٛازد ايبػس١ٜ.  .6
 متهممني ايفممسد َممٔ قممبمل ايممٓفظ ٚايطممٝطس٠ عًمم٢ َػمماعسٙ ٚأفعايمم٘ بػممهٌ عك٬ْممٞ، ٚايتعممبري  .7

  .بػهٌ َٓاضب عٔ َػاعسٙ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ع استٝادات اٯخسٜٔ. .8  َ٘ زغبات  ٚ٘ ٛاش١ْ استٝادات ٘ ع٢ًَ  قدزت  َطاعد٠ ايفسد ع٢ً ا٫ضتك٬ي١ٝ،ٚ 
دمابٞ، َمٔ خم٬ٍ إعماد٠ تٛدٝم٘ ايفمسد ممٛ ا٭ْػمط١ اٱهابٝم١ ايبدًٜم١           یدعِ ايطًٛى اٱ .9

 ٚٚقف ايطًٛى ايطًيب يًفسد.
تعممبري عممٔ َػمماعسِٖ بايهًُممات ٚسممٌ    تعًممِٝ  ا٭فممساد َٗممازات ددٜممد٠ تطمماعدِٖ عًمم٢ اي     .10

 املػه٬ت ضًًُٝا.
َطاعد٠ أٚيٝا٤ ا٭َمٛز َمٔ خم٬ٍ ايػمسان١ ايٛثٝكم١ ملعاؾم١ ؾمعٛبات  ا٭بٓما٤ يف امل٪ضطمات           .11

  ٍ ٌ یايتعًُٝٝمم١، َٚممٔ خمم٬ٍ َكابًمم١ أٚ ٛ  یا٤ ا٭َممٛز، ٚإبكمما٥ِٗ عمم ات أبٓمما٥ِٗ نٞ عًممِ بطممً

 .ل َٓاقػات اٯبا٤ٝٚتٛث
تكِٝٝ خدَات ايدعِ املتدؿؿ١ إذا نمإ ضمًٛى ايفمسد ٫ شاٍ    َساقب١ ٚتٛثٝل ضًٛى ا٭فساد ي .12

  .قازا يٓفط٘ أٚ يٰخسٜٔ
هات ب. ية "اتجا سات التعليم في المؤس سي  شاد النف اإلر

 حذيثة"

 ٚٚسٝد أٚسد َٓشٞ ع٢ً ا٫قتؿازإٕ ْٛع١ٝ ايتػريات اييت تطسأ ع٢ً ايعؿس اؿايٞ دعًت َٔ 

 ب١٦ٝ َٔ ايبػس غدؿٝات متاٜص ٖٞ ايػايب١ ع١فايطبٝ ;قسٚب ايِٖٛ َٔ قسبًا يٲزغاد ايٓفطٞ
فهٌ ظاٖس٠ أٚ َػه١ً ْفط١ٝ ٜػرتى يف تهٜٛٓٗا أٚ تفطريٖا أضباب أٚ . أخس٣ إىل ثكاف١ َٚٔ أخس٣ إىل

 ايٓفط١ٝ عٛاٌَ َسنب١، ٚنٌ ظاٖس٠ ىتًف ايتعبري عٓٗا َٔ فسد ٯخس أٚ َٔ فتُع ٯخس. فايعاٖس٠
 ٚاملكا٫ت امل٪يفات َٔ ٖا٥ٌ نِ ا٭خري٠ اٯ١ْٚ يف ب بصغايطب ٚهلرا ُّٖٚا. إ٫ّ يٝطت اـايؿ١

يًُطاعد٠ يف سٌ َػه٬ت عدد َٔ ايٓعسٜات املدتًف١ يعًِ ايٓفظ اٱزغادٟ  تٓاقؼ اييت ايع١ًُٝ

ٚيريو فإْ٘ هب إٔ تتطٛز أغهاٍ اٱزغاد ٚايع٬ز ايٓفطٞ يتٛانب املطتذدات يف امل٪ضطات  ،ايع٤٬ُ

  اييت ٚادٗت عًُٝات اٱزغاد ايٓفطٞ. كؿٛزاي ايتع١ًُٝٝ ٚيتعٛض دٛاْب
 َػه٬ت َعاؾس٠ يف ايؿش١ ايٓفط١ٝ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ: .1
  Visual Perceptionاٱدزاى ايبؿسٟ : َػه٬ت  ( أ)

املطابك١  :تػتٌُ عًٞ ; اييت ُجٌ َػه٬ت اٱدزاى ايبؿسٟ يف سدٚخ خًٌ يف إسدٟ َٗازات٘تٚت



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٚايجبات اٱدزانٞ، ٚؾعٛب١ ايتُٝٝص بني  ،ٚايتُٝٝص ايبؿسٟ ،كُٖٝٝ٘ٚٞ ؼًٌٝ َهْٛات اجملاٍ اٱدزانٞ ٚت

ٚقد ؼدخ َػه٬ت اٱدزاى ايبؿسٟ بعد تطذٌٝ املعًَٛات  .ايػهٌ ٚا٭زق١ٝ، ٚايتآشز ايبؿسٟ اؿسنٞ

 سٝح تتِ ع١ًُٝ دَر املعًَٛات املس١ٝ٥ داخٌ خرب٠ إدزان١ٝ، فإذا مل ؼدخ املعاؾ١ ;اؿط١ٝ املٓتذ١ هلا

أٚ اـًٌ ايبؿسٟ ا٫ضتبطاْٞ  Visual  agnosiaف عاي١ خًٌ ايتعسف ايبؿسٟ ٖرٙ فتعس

Aperspective  ٞأٚ اـًٌ ايرتابطAssociative  ،َْ٘ٝٛ (.  36، 2010) غسف١ٝ 

َعاؾ١ املعًَٛات املس١ٝ٥ ٜتِ فٝٗا اضتد٬ف أٚىل تتُجٌ يف ٜٚٓكطِ اٱدزاى ايبؿسٟ إيٞ َسس١ً  

َسس١ً تاي١ٝ ٜتِ يف املس٥ٞ )َػه٬ت َسقٞ اـًٌ ايبؿسٟ ا٫ضتٓباطٞ(، ثِ ا٭غهاٍ ٚا٭غٝا٤ َٔ املٓعس 

; اييت ٜتِ فٝٗا ايتعسف عًٞ نٌ َٔ ا٭غهاٍ pattern  recognitionفٝٗا ايتعسف عًٞ ا٭طس

ٚا٭غٝا٤، سٝح تسَص املعًَٛات يف اـ٬ٜا ايبؿس١ٜ، ثِ ٜتِ عًُٝات إدزاى ايعُل ٚايططح بتشدٜد 

دزاى ا٫غٝا٤ ثِ ٜتِ ايتعسف عًٞ ايُٓمل ايبؿسٟ، فهًُا شاد ايعب٤ اٱدزانٞ ) خؿا٥ـ ثِ ٜتِ إ ،ا٭غهاٍ

 ٞ املبهس إيٞ املتأخس. ٥املٛقف اٱدزانٞ(، اْتكٌ ايفسد َٔ ا٫عتُاد عًٞ ا٫ْتباٙ ا٫ْتكا

 أَٓٝات ا٭طفاٍ املطتكب١ًٝ :   ( ب)
ٜٚتؿٛز  .ٜتبٓاٖا ايفسد١ تعهظ َعاٜري ايٓذاح ا٫دتُاعٞ اييت ًٝبإٕ تؿٛزات ايطايب املطتك

ٚميًهٕٛ َٛاقف َتٓاقك١ اػاٙ  ،ٚٚض١ًٝ يتشكٝل ايرات ،املساٖكٕٛ امل١ٓٗ بٛؾفٗا ٚض١ًٝ يًعٝؼ ايهسِٜ

فتؿٛزات املطتكبٌ تػري إيٞ كتًف ايكِٝ ٚاٯزا٤ ٚاملٛاقف . ايجك١ يف املطتكبٌ ْتٝذ١ اْتػاز ايبطاي١

ايتذسب١ املدزض١ٝ ايط١ًٜٛ إيٞ قسا٠٤ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ  اػاٙ املػسٚع املطتكبًٞ ايدزاضٞ ٚاملٗين، ٚت٪دٟ

ٚاملٗين ٚتطًطًٗا عًٞ ق٤ٛ ف١٦ ايكدزات ايعك١ًٝ اييت تتطًبٗا، فايٓعاّ املدزضٞ ٖٛ ْعاّ يرتتٝب 

ٜٚٓذِ عٔ ذيو إٔ بعض ايتدؿؿات  ايتدؿؿات املدزض١ٝ اييت تتُاغٞ بايتٛاشٕ َع ْعاّ تٛشٜع ا٭فساد.

َُٚٗا نإ ايطبب فايُٓٛذز  .ٖٚٓاى ؽؿؿات تستبمل َع  اذز َٔ ايت٬َٝرتتُٝص عٔ ؽؿؿات أخسٟ، 

املٗين ايٛسٝد ايرٟ ٜكرتح بؿف١ دا١ُ٥ يًط٬ب ٜٚعاْٞ َٔ أسهاّ َطبك١ ضًب١ٝ ٖٛ  ٛذز ١َٓٗ املعًِ ) 

 (.  176-164، 2011يطٝف١ شٚايٞ، 

  Academic Justiceايعداي١ ا٭نادمي١ٝ : )ز( 

ُٜعاٌَ ْفظ "( ايعداي١ اٱنادمي١ٝ بأْٗا 292، 2014تعسف إسطإ عط١ٝ )   غعٛز ايتًُٝر بأْ٘ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٚايعداي١ املدزض١ٝ هلا بعدإ  ."املعادي١ ٚعًٞ ْفظ ايكدز نُا ٜعاٌَ باقٞ ش٥٬َ٘ ٚأقساْ٘ يف املدزض١

َع ٚتتشكل عداي١ املعًِ  .ٚاٯخس َتعًل بع٬ق١ ايتًُٝر بإداز٠ املدزض١ ،أٚهلُا ىـ ع٬ق١ ايتًُٝر باملعًِ

عداي١ سٌ  ٚ ، عداي١ تكبٌ ا٭ض١ً٦ َٔ ايت٬َٝر ٚعداي١ ايجٛاب ٚايعكاب، نٌ َٔ: ايت٬َٝر يف عداي١ 

ٚعداي١ اْتعاز إداب١ ايت٬َٝر عًٞ ا٭ض٦ٌ اييت ٜطسسٗا  ،ٚعداي١ اضتدداّ أضايٝب ايتكِٝٝ ،املػه٬ت

ايت٬َٝر فتتكح يف عداي١ تٛشٜع املعًِ، َٚساعا٠ َبدأ ايفسٚم ايفسد١ٜ. أَا عٔ عداي١ إداز٠ املدزض١ َع 

َٚعا١ًَ ايت٬َٝر بؿٛز٠ قرت١َ ٚعداي١ تطبٝل  ،ٚعداي١ تٛشٜع اؾدٍٚ املدزضٞ ،فؿٍٛيايت٬َٝر عًٞ ا

سطإ إايكٛاعد املدزض١ٝ، ْٚعاّ ايتأدٜب يف املدزض١، ٚعداي١ تٛشٜع املدزضني عًٞ ايفؿٍٛ املدتًف١. ) 

 (  297 – 295، 2014عط١ٝ، 

ٔ املػه٬ت ا٭نادمي١ٝ اييت ت٪دٟ إيٞ َػه٬ت تسب١ٜٛ َرتان١ُ َجٌ ايتطسب، ٜٚسدع نجري َ 

ٚتكتكٞ ايعداي١ اطافع١ عًٞ ايٓطب١ ٚايتٓاضب بني  .إيٞ غٝاب اٱسطاع بايعداي١ ;ٚاهلدز ايرتبٟٛ

ىؿؿ٘ َٔ ٚقت يف ، ٚفُٝا املدخ٬ت ٚاملدسدات. ٚمتجٌ املدخ٬ت َا ٜبري٘ ايطايب َٔ دٗد ػاٙ املكسز

ٛز اطاقسات ٚايدزٚع ايع١ًُٝ ٚاضترناز ايدزٚع ٚايكٝاّ بايٛادبات ٚا٭ْػط١ اـاؾ١ باملكسز، سك

ٚتكِٝٝ املعًِ يكدزات٘ َٚٗازات٘ فُٝا ٜتعًل مبشتٟٛ املكسز، ٚطسٜك١ تعاٌَ ا٭ضتاذ َع ايطايب، ٚغفاف١ٝ 

ٔ ايعٛاٌَ اييت ٜكُٝٗا ٚغري ذيو َ ،ٚخربات٘ ايطابك١ َٚعدي٘ ا٭نادميٞ ايطابل، اٱدسا٤ات ٚايتكِٝٝ

ايطايب ذاتًٝا ٜٚكازْٗا مبدخ٬ت شٌَٝ أٚ ش٤٬َ ميجًٕٛ اؾُاع١ املسدع١ٝ. ٚأَا املدسدات فتُجٌ َا وؿٌ 

صٌَٝ أٚ ش٤٬َ آخسٕٚ ميجًٕٛ اؾُاع١ املسدع١ٝ. ٜٚدزى ايطايب باملكاز١ْ بعًٝ٘ ايطايب َٔ تكدٜسات أٚ دزدات 

ػعس بأْ٘   ،ْطبًٝا سؿٌ عًٞ كسدات ٚعًُٝات تتٓاضب َع َا قدَ٘ َٔ َدخ٬تايعداي١ اٱنادمي١ٝ عٓدَاٜ 

ٚايعداي١ اٱدسا١ٝ٥  ٖٓاى َهْٛات يًعداي١ ا٭نادمي١ٝ ٖٞ ايعداي١ ايتٛشٜع١ٝ. ٚٚمبكاز١ْ ذيو مبدخ٬ت أخسٟ

 (  22 -16، 2016ٚايعداي١ ايتعا١ًَٝ ٚايعداي١ املعًَٛات١ٝ. ) ٖػاّ داد ايسب، عجُإ اـكس، 

  Mental Health throw social mediaيٓفط١ٝ عرب غبهات ايتٛاؾٌ : ايؿش١ ا )د(

اٯ١ْٚ ا٭خري٠  يف ٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ اٱيهرتْٚٞ( إىل إٔ 2015َإض٬ّ ايطٗساٟٚ ) أغاز 

تطٝطس عًٞ أٚقات ٚأفهاز ايػباب فٗٞ تعٌُ عًٞ زبطِٗ يف فتُع إيهرتْٚٞ افرتاقٞ فٗرٙ املٛاقع تعٌُ 

ايػباب ٚتطٌٗ إْػا٤ ايؿداقات بأْٛاعٗا، ٚتطاعد عًٞ بكا٤ تٛاؾٌ ا٭ؾدقا٤ بعكِٗ عًٞ ٤ٌَ أٚقات 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ
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َع بعض ٚايتٛاؾٌ َع ا٭قازب ٚباقٞ فُٛعات اجملتُع، ٜٚٛفس هلِ خدَات تسف١ٝٗٝ ٚتع١ًُٝٝ. ٚقد 

اؿاد١ إيٞ املعسف١  ع٢ً إغباع عدد َٔ اؿادات ايٓفط١ٝ ٖٞ: ضاعدت غبهات ايتٛاؾٌ بفًططني

ايترٚم اؾُايٞ، ٚا٫ْتُا٤ ٚاطب١، ايتعبري عٔ ايرات، ؼكٝل ايرات، ايتكدٜس ٚاملها١ْ  ٚايجكاف١،

 . (2015ا٫دتُاع١ٝ، اٱلاش، ايتط١ًٝ ٚايرتفٝ٘، ا٭َٔ ايٓفطٞ )إض٬ّ ايطٗساٟٚ، 

ٚتٛفس ايػبهات ا٫دتُاع١ٝ عد٠ ؤٝصات َٓٗا ايعامل١ٝ ٚايتفاع١ًٝ ٚايتٓٛع ٚتعدد ا٫ضتعُا٫ت 

٫ضتدداّ ٚايتٛفري ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚتطتددّ يف ايتعازف ٚايؿداق١، ٚإْػا٤ غبهات يًذٗات، ٚضٗٛي١ ا

ٚامل٪ضطات املدتًف١، ٚإْػا٤ فُٛعات اٖتُاّ، ٚإْػا٤ ؾفشات خاؾ١ با٭فساد ٚاؾٗات، ٚتٛفس 

بسفٝات داخٌ ايػبه١ ا٫دتُاع١ٝ، ٚا٫ضتدداَات ايرتف١ٝٗٝ، ٚنٛض١ًٝ اتؿاٍ بني أفساد اجملتُع، 

ام٬ٍ ٚتفهو ايعادات ٚايتكايٝد ا٫دتُاع١ٝ ٚإقاع١ نضًب١ٝ  اآثاز إ٫ إٔ هلا ًدعا١ٜ ٚاٱع٬ٕ. ٚي

 ايٛقت ٚتفهو ايع٬قات ا٭ضس١ٜ

  Nomophobiaايَٓٛٛفٛبٝا : )ٖم( 

ْٛع  إىل ػرييٝ phobia –ibile phone Mo-No متجٌ ايَٓٛٛفٛبٝا اختؿازًا يًُؿطًح  

زٖاب اهلٛاتف ايرن١ٝ، ٖٚٞ ساي١ َٔ ايكًل ٚاـٛف غري ايطبٝعٞ يدٟ َٔ اٱدَإ ايطًٛنٞ املعرب عٔ 

بطبب فكدٙ يًٗاتف ايرنٞ. ٚقد أظٗس  ;ايفسد ٚايػعٛز بايتٗدٜد ٚا٫ْػػاٍ املطتُس بايعٛاقب ايطًب١ٝ

أزبع١ عٛاٌَ يًَٓٛٛفٛبٝا ٖٞ اـٛف املعُِ، ٚاضتذاب١  2016ايطعٝد دزدز٠، يف دزاض١  ايتشًٌٝ ايعاًَٞ

كدإ ايتٛاؾٌ، ٚا٫ْػػاٍ بايتٗدٜدات املتٛقع١، ٚا٫ضتدداّ ايكٗسٟ يًٗاتف ايرنٞ. ٚقد ايكًل يف

ضت١ عٛاٌَ   Kwon et al., 2013ٚددت فسٚم يؿاحل ايرنٛز يف ايَٓٛٛفٛبٝا. نُا ٚدد 

يًَٓٛٛفٛبٝا ٖٞ اقطساب اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚايتٛقعات اٱهاب١ٝ، ٚا٫ْطشاب١ٝ، ٚايتٛد٘ مٛ ايع٬قات 

 اق١ٝ، ٚفسط ا٫ضتدداّ، ٚايتشٌُ. ا٫فرت

إ٫ أْ٘ ي٘  DSM-5اـاَظ  ٞٚبسغِ عدّ زؾد ٖرٙ ايعاٖس٠ ناقطساب يف ايديٌٝ ايتػدٝؿ 

  Bragazzi & Puente , 2014ٗاشعدد َٔ املعاٖس ايطًٛن١ٝ زؾدتٗا عدد َٔ ايدزاضات ٜٚٛق

 نُا ًٜٞ: 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اٌٖ ا٭ْػط١ اي١َٝٛٝ ا٭ضاض١ٝ. ا٫ضتدداّ املفسط يًٗاتف ايرنٞ َع فكد ايػعٛز بايصَٔ أٚ ػ -1
ظٗٛز أعساض اْطشاب١ٝ نُػاعس ايكًل ٚايعؿب١ٝ ٚا٫نت٦اب عٓد فكد اهلاتف ايرنٞ أٚ فكدإ  -2

 ا٫تؿاٍ. 
ٚايػػف بهٌ َا ٖٛ ددٜد يف  ،ا٫ستفاظ بأنجس َٔ ٖاتف ذنٞ، أٚ أنجس َٔ غاسٔ يًٗاتف -3

 تهٓٛيٛدٝا اهلٛاتف ايرن١ٝ. 
اقٞ عرب غبه١ اٱْرتْت باضتدداّ اهلاتف ايرنٞ بد٫ً عٔ تفكٌٝ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ا٫فرت -4

 ايتٛاؾٌ ايٛاقعٞ. 
قًل ) ايٓػ١ُ (، أٟ ايكًل املرتقب ٚاملتهسز عٓد مساع ز١ْ / ْػ١ُ َػاب١ٗ يًٗاتف ايرنٞ ايػدؿٞ  -5

 ٚؽـ غدـ آخس. 
 اؿسف عًٞ إٔ ٜهٕٛ اهلاتف ايرنٞ َفتٛسًا طٛاٍ ايّٝٛ، بٌ ٚأثٓا٤ ايّٓٛ.  -6
 اهلاتف ايرنٞ ٚاٱْرتْت . نٌ َا ىـ ام عًٞفْتصاٜد ا٫ -7

 طسم َعاؾس٠ يف اٱزغاد ايٓفطٞ: .2
  Integrative Counseling اٱزغاد  ايٓفطٞ ا٫ْتكا٥ٞ ايتهاًَٞ ( أ)

ا٫ػاٙ املتهاٌَ ايٓاقر ٚاملٓفمتح يهمٌ إقماف١ ٚإضمٗاّ دماد يف       ايتهاًَٞ ميجٌ اٱزغاد ا٫ْتكا٥ٞ

كّٛ با٫ْتكا٤ ٚايدَر بمني ا٭ضماٜب ٚايفٓٝمات اٱزغماد١ٜ يتشكٝمل      اٱزغاد ايٓفطٞ يٝهٕٛ ْعاَا َتٓاضكا ٜ

أفكٌ ايٓتا٥ر. فا٫ْتكا١ٝ٥ َٓع١َٛ ذات طابع خاف َتطل َٔ ايفٓٝات اٱزغاد١ٜ، تٓتُمٞ فٝٗما نمٌ فٓٝم١     

إىل ْعس١ٜ إزغاد١ٜ خاؾ١ بٗا، ٚتٓتكٞ ٖرٙ ايفٓٝات بػهٌ تهاًَٞ عٝح تطِٗ نٌ َٓٗا يف سٌ داْب َمٔ  

 (6، 2012)ايػُٝا٤ ضاملإ،عٌُٝ. دٛاْب َػه١ً اي

 ٛذز واٍٚ إٔ ٜهاٌَ بني اٱزغاد ا٫ْتكا٥ٞ ايتهاًَٞ بأْ٘ "  Elsabé Nortje ، 2016ٜعسف ٚ

فُٛع١ َٔ ا٫ضرتاتٝذٝات ٚا٭طس ايٓعس١ٜ ٚاملُازاضات اييت تٓتُٞ إىل بعض َداخٌ اٱزغاد ايٓفطٞ 

، ٚاٱزغاد  املتُسنص سٍٛ ايعٌُٝ ،زغاد ايطًٛنٞٚاٱ ،ٚاٱزغاد ايكؿؿٞ ،ْٚعسٜات٘ ناملدخٌ اؾػطاييت

 بٗدف اضتدداَٗا ٚتٛظٝفٗا َع ايعٌُٝ يًشؿٍٛ ع٢ً أفكٌ ايٓتا٥ر املُه١ٓ ملػهًت٘ ٚبأقٌ تهًف١ قت١ًُ". 

يف  إٔ ٜأخر اٱْتكا٥ٞ ايتهاًَٞ يٲزغاد  ا٫ػاٙ زا٥د ثٛزٕ " َٚٔ ٖٓا فكد ساٍٚ " فسٜدزٜو



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 املتُسنص٠ ٚاملٓاسٞ ايطٝهٛدٜٓا١َٝ َٔ املٓاسٞ فٝٓتكٞ ;اٱْطاْٞ دا٤يٮ ايس٣٩ َٔ اعتبازٙ  ايهجري
 ايرات ْفظ ٚعًِ ٚاٱزغاد اؾػطًيت، ا٭ضسٟ، ٚاٱزغاد ايطًٛن١ٝ، ٚاملٓاسٞ ايفسد، سٍٛ

ًٜذأ إىل فاملسغد َا ٜتُاغ٢ ٚطبٝع١ ايعاٖس٠ ٚأضبابٗا، ٚطبٝع١ ايفسد ٚتهٜٛٓ٘.  .ٚغريٖا ايتشًًٝٞ...

عٓدَا ٜدزى إٔ املػه١ً َتعدد٠ اؾٛاْب ٚإٔ املطرتغد ٫ ٜطتطٝع بٓفط٘ أٚ بدٕٚ  اٱزغاد ايتهاًَٞ

َطاعد٠ إٔ ٜؿٌ إىل اؿٌ املٓاضب إَا يعدّ متهٓ٘ َٔ فِٗ ْفط٘ أٚ إدزاى ايؿٛز٠ املتها١ًَ يًُػه١ً ْتٝذ١ 

 (21، 2008يٓكـ املعًَٛات اٚ اـربات أٚ يعدّ ثكت٘ بٓفط٘. ) عطا اـايدٟ، 

 تؿًح فكد ْٛع٘، َٔ فسٜد ا ٜعترب َطرتغد نٌ إٔ (143، 2000، عكٌ)قُٛد  ٜٚس٣
 ٚمتٝصٙ يتفسدٙ ٚذيو املػه١ً ْفظ َٔ ٜعاْٞ آخس يػدـ تؿًح ٫ٚ َا، إزغاد١ٜ يػدـ طسٜك١

 أضًٛب املػه١ً ٚع٬دٗا تػدٝـ عٓد اٱزغادٟ ا٭ضًٛب ٖرا ٜتبع يريو ٚأضباب َػهًت٘، يف خؿا٥ؿ٘
 :ٖٞ ضبع١ ؾٛاْب ز٥ٝط١ٝ تبع ا ا٭خس٣ ايكٝاع ٚٚضا٥ٌ اب١ًاملك باضتدداّ ايػدؿ١ٝ تكِٝٝ

 Behaviorايطًٛى ايعاٖس يًفسد.          -
  Affect ايٛددإ نا٫ْفعا٫ت ٚاؿاي١ املصاد١ٝ يًفسد.        -
 Sensationاٱسطاع ايعكٟٛ ٚايٓفطٞ.            -
 Imageryؽ٬ٝت ايفسد ٚتٛقعات٘ ٚاػاٖات٘ ايطًب١ٝ عٔ ذات٘.         -
 Cognitionَعسفت٘ ٚآزا٥٘ َٚعتكدات٘.             -
 Interpersonal Relationship ع٬قات٘ ايػدؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ.   -
 Drugsاؾٛاْب ايؿش١ٝ ٚايبٝٛيٛد١ٝ يًفسد ٚايعكاقري اييت ٜتٓاٚهلا.  -

 ايٓعس١ٜ ٖرٙ تفرتض ، ٚ(BASIC-IDايتاي١ٝ ) اؿسٚف يف ايطبع١ ٖرٙ  اؾٛاْب  ع ٚقد
 بػهٌ ٜػهٛ ايرٟ فُج٬ً ايػدـ املطرتغد، ساي١ سطب ايطابك١ ايطبع١ ا٭بعاد تستٝب به أْ٘

 اقطساب ثِ ا٫دتُاع١ٝ ع٬قات٘ اقطساب إىل أدت Aانت٦اب "  " ٚددا١ْٝ  اقطسابات َٔ ز٥ٝطٞ
 اقطساب َٔ ايػدـ ٖرا ٜعاْٞ ٫ٚ ايٛشٕ، ايػ١ٝٗ، ْٚكـ قعف ذيو عٔ ْٚتر B ضًٛن٘  يف

 املٓاضب اٱزغاد ْكع ثِ A B I D ميهٔ تستٝب ا٫بعاد ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ  عٓد٥ر ا٭خس٣، ا٭بعاد



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 أدت اييت ايطٛابل أٚ ٚاملكدَات اطٛز١ٜ املػه١ً عٔ يٓا تهػف ايطسٜك١ ٖٚرٙ .اؿاي١ هلرٙ
 عًٝٗا. املرتتب١ ايًٛاسل أٚ إيٝٗا ٚايٓٛاتر

    Electronic/ Online Counseling اٱزغاد  اٱيهرتْٚٞ )عرب ا٫ْرتْت(: ( ب)

ٞ  ٜعتمرب اٱزغماد    ٛ   عمرب  ايٓفطم ّ  ايميت  اجملما٫ت  أسمد  اٱْرتْمت ٖم ايػمبه١   فٝٗما  تطمتدد

ٞ  اٱزغماد    خمدَات  بؿٛز٠ ؤتاش٠  يتكدِٜ  ايعٓهبٛت١ٝ ٚقمد    .ٚبهفما٠٤ عايٝم١   َٝطمس٠  بؿمٛز٠  ايٓفطم

         ٛ تٝم١ يف تكمدِٜ    ؾأت نجري َمٔ َسانمص  َ٪ضطمات  اٱزغماد  ايٓفطمٞ ي٬ضمتفاد٠ َمٔ اَهاْمات ايػمبه١ ايعٓهب

 يف فاعًم١  ايٝمّٛ أدا٠  عمامل  يف ٜؿمٓف  اٱزغاد ا٫يهرتْٚٞ يٮطفاٍ ٚأضسِٖ عرب ا٫ْرتْت. فكمد أؾمبح  
٘  إىل ٚاٱزغاد ْعسا ايٛقا١ٜ خدَات ٍ  عًم٢  ايفسٜمد٠  قدزتم ٔ   قطماع  إىل ايٛؾمٛ  )  ايٓماع.  ٚاضمع َم

Mallen; Jenkins; Vogel & Day, 2011 ; ،ْٞ2015ض١َ٬ ايعبا.) 

( اٱزغمماد ايٓفطممٞ عممرب اٱْرتْممت بأْمم٘ " تممدخ٬ت َٗٓٝمم١     328، ١2013 ايػممع٬ٕ )يطٝفممٚتعممسف 

قهَٛمم١ بعممدد َممٔ ايكٛاعممد ٚاٱدممسا٤ات ايفٓٝمم١ ٚا٭خ٬قٝمم١، ٚتكممّٛ عًممٞ تأضممٝظ ع٬قمم١ تفاعًٝمم١ عممرب    

اٱْرتْت بني املسغد ٚاملطرتغد، ٚتتكُٔ دَر فُٛع١ َٔ أضايٝب اٱزغاد ايطًٛن١ ٜٛاملعسفٝم١ ٚاٱْطما١ْٝ   

طتُد٠ ؤا قدَ٘ نٌ َٔ )َاٜهٝٓبّٛ، ٚإيٝظ، ٚبٝو، ٚزميٞ، ٚزٚدسش(; بٗدف إسداخ تػمٝري إهمابٞ يف   امل

إٔ اٱزغاد ايٓفطٞ عرب اٱْرتْت ي٘ ث٬خ  Griffiths , 2005ٚقد ذنس  .ضًٛنٝات املطرتغد َٚعتكدات٘ "

 أغهاٍ ز٥ٝط١ٝ ٖٞ : 

سٜل تكدِٜ املعًَٛات ٚاؿكا٥ل ٚقٛا٥ِ املٛاقع ايعا١َ املٗت١ُ بايتٛع١ٝ ٚايتجكٝف ايٓفطٞ عٔ ط  (1)

 املطاعدات ايرات١ٝ. 
املٛاقع ايتدؿؿ١ٝ اـاؾ١ مب٪ضطات اٱزغاد ايتكًٝدٟ، سٝح تطتددّ ٖرٙ امل٪ضطات اٱْرتْت  (2)

نٛض١ًٝ يدعِ خدَاتٗا اييت تكدَٗا ٚدًٗا يٛد٘ َع ع٥٬ُٗا، ٚتطتددّ ٖرٙ املٛاقع طسم 

 إتاس١  اعات املٓاقػ١ عرب اٱْرتْت.  ايتٛاؾٌ عٔ طسٜل ايربٜد اٱيهرتْٚٞ ٚعًٞ
ٓفطٞ أٚ فُٛع١ َٔ اٱخؿا٥ٝني ايٓفطٝني َٔ خ٬ٍ اياٱزغاد ايػاٌَ ايرٟ ٜكدَ٘ ا٭خؿا٥ٞ  (3)

 ٚضا٥مل اٱْرتْت ايٓؿ١ٝ ٚايؿٛت١ٝ ٚاملس١ٝ٥. 
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ّ  ٚتتعدد طمسم  اٱيهرتْٚم٢، ٚغمسف ايتشمدخ،     اٱْرتْمت َما بمني ايربٜمد     عمرب  اٱزغماد   اضمتددا

١ٝ، ٚايتشدخ عرب ايفٝدٜٛ ٚاملٓتمدٜات اٱزغماد١ٜ ٚاملٛباٜمٌ َٚٛاقمع ايتٛاؾمٌ ا٫دتُماعٞ.       ٚايسضا٥ٌ ايٓؿ

قد ٚ نُا ميهٔ يف اٱزغاد  ا٫يهرتْٚٞ إزغاد فسد ٚاسد أٚ فُٛع١ أفساد نُا يف  اٱزغاد  ايٓفطٞ اؾُاعٞ.

ملُٝممصات َٓٗمما املسْٚمم١ يف ( إٔ اٱزغمماد ايٓفطممٞ عممرب اٱْرتْممت يمم٘ عممدد َممٔ ا  352، 2013يطٝفمم١ ايػممع٬ٕ )  تذنممس

ٚقمُإ   ايٛقت خازز أٚقات ايعٌُ ايسمسٞ ٚت٬يف عٝٛب بعد املهإ ٚضٗٛي١ اؿؿٍٛ عًٞ اٱزغاد، ٚاـؿٛؾ١ٝ

كًٌ َٔ ايػعٛز بايٛؾ١ُ ا٫دتُاعٝم١، ٚىفمض تمأثري     فؿح عٔ ٖٜٛت٘ َاٜ  طتطٝع املطرتغد أ٫ٜ  ايطس١ٜ، سٝحٜ 

 اٱزغاد.  ٔ ؾدم اٱفؿاح عٔ ايرات، ٜٚصٜد َٔ ضسع١ا٫ضتشطات ٚاملسغٛب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚصٜد َ

َٝطمسًا يًُسقم٢ أٚ   نُا ٜتٝح اٱزغاد ايٓفطمٞ اٱيهرتْٚمٞ تٓماٍٚ قكماٜا عجٝم١ ددٜمد٠، ٜٚهمٕٛ        

ا٭عطماٍ ايفٓٝم١ أٚ ايتكٓٝم١ ايميت قمد تطمسأ ٚقمت        ، ٜٚكدّ خدَات إزغاد١ٜ ٭ٚيٝا٤ ا٭َمٛز. ٚيهمٔ   املعاقني

، ٚقعف ٚضما٥ٌ ايتٛاؾمٌ غمري ايًفعمٞ، ٚا٫قتؿماز عًم٢ ف٦م١        دميٗاتكدِٜ اـد١َ اٱزغاد١ٜ ٚتٛقف تك

 دٛد٠ ٚضا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝاَعني، َٚػه٬ت ايطس١ٜ ٚاخت٬ف ايتٛقٝت ٚاخت٬ف ذات َطت٣ٛ ثكايف أٚ تعًُٝٞ 

 بني َٓطك١ ٚأخس٣; ػعٌ يٲزغاد ايٓفطٞ اٱيهرتْٚٞ عٝٛب ا تعٛم اْتػاز اضتدداَ٘. 

  Intensive Therapyاملهجف :  ايع٬ز )ز(

ٖٛ إضرتاتٝذ١ٝ ع٬د١ٝ تعتُد عًٞ شٜاد٠ عدد ضاعات ايعٌُ اٱزغاد١ٜ يف ايّٝٛ ايٛاسد أٚ عدد  

اؾًطات ا٭ضبٛعب١ أٚ ايعدد اٱ ايٞ يطاعات ايربْاَر اٱزغادٟ أٚ عدد اضتذابات ايع٤٬ُ يهٌ دًط١ 

، أٟ ؼدٜد َكداز اٱزغاد Intensiveيف ا٭ضبٛع. إ٫ أْ٘ َٔ ايؿعب إٔ ٜتِ ؼدٜد نفا٠٤ ٖرٙ ايهجاف١ 

أٚ اٱزغاد ا٭َجٌ ملػه١ً ايعٌُٝ ٫خت٬ف طبٝع١ املػه٬ت ٚنريو طبٝع١ ايع٤٬ُ، ٭ٕ ذيو ٜعتُد عًٞ 

ايعٌُٝ ْفط٘، ٚعًٞ املعاجل ايٓفطٞ ٚعًٞ ايطبٝب ٚعًٞ املسغد ايٓفطٞ ٚعًٞ ْٛع ايتدخٌ املطتددّ، 

َر. ٚقد أثبت اٱزغاد املهجف فعايٝت٘ يف سا٫ت قعف ٚا٭طساف ا٭خسٟ اييت قد ٜػتٌُ عًٝٗا ايربْا

 (   Riley & Costell , 2015 , 102) .ٚيف سا٫ت ا٭فٝصٜا، ايًػ١

  Time- Limited Therapyايٓفطٞ اطدد بٛقت :  )د( اٱزغاد

ايٓفطٞ اطدد بٛقت ٚقع خط١ ش١َٝٓ تٓتٗٞ عٓدٖا ايع١ًُٝ اٱزغاد١ٜ عٝح  باٱزغادٜكؿد  

خ٬ٍ اـط١ ايص١َٝٓ املكرتس١ ٜٚكتكٞ ايعٌُ اٱزغادٟ  اٱزغادٟاش ٚؼكٝل أٖداف ايربْاَر ٜتِ إل
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 اطدد بٛقت بتشدٜد ايعٓاؾس ايتاي١ٝ : 

 إٔ تهٕٛ اجملُٛع١ اٱزغاد١ٜ ذات أعكا٤ ذٟٚ قدزات َتػاب١ٗ.  (1)
١ أطساف أخسٟ خازز ايع٬ق ٜػرتىإٔ تهٕٛ اجملُٛع١ َػًك١ قاؾس٠ عًٞ أعكا٥ٗا فكمل ف٬  (2)

 . ٚا٭قسإاٱزغاد١ٜ َجٌ ايٛايدٜٔ 
 إٔ تٛقح اؿدٚد ايص١َٝٓ َٓر ايبدا١ٜ ٚتهٕٛ َع١ًٓ ٭عكا٤ اجملُٛع١ اٱزغاد١ٜ.  (3)
 ٟ. زغاداضتػ٬ٍ ايٛقت ٚتعصٜص نفا٤ت٘ خاؾ١ خ٬ٍ ايٓؿف ا٭خري َٔ ايربْاَر اٱ (4)
 .  Intensive  Interventionsاضتدداّ تدخ٬ت َسنص٠ / َهجف١  (5)
 ر ) تكدِٜ املعًَٛات ٚإنطاب املٗازات نأٖداف ٚاقش١ (. اضتد٬ف ايٓتا٥ (6)
ايرتنٝص عًٞ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ٝ َجٌ اؿسَإ، ٚا٫ضتٝا٤، ٚايػكب، ٚايسفض، اؿصٕ  (7)

 ٚاملط٦ٛي١ٝ ايػدؿ١ٝ. 
 ؽطٝمل اؾًط١ اـتا١َٝ ٖٚٝهًتٗا.  (8)
  Mann, J. 2015أغٗس يتػذٝع ايتطبٝل املطتُس  4املتابع١ يفرت٠ ط١ًٜٛ قد متتد يم  (9)

،MacKenzie , 2015  . 
   Multicultural  counselingاٱزغاد َتعدد ايجكافات )ٖم( 

ٜٗتِ اٱزغاد َتعدد ايجكافات بإعداد ايرباَر اٱزغاد١ٜ يًُذُٛعات اٱزغاد١ٜ كتًف١  

اٱزغاد  . ٜٚػٌُ، ٚسٝح تهٕٛ اؿاد١ إيٝ٘ قسٚز١ٜ يف اجملتُعات كتًف١ ايجكافات١ٝايجكافاـًفٝات 

تعدد ايجكافات طسم تتٓاٍٚ أبعاد اهل١ٜٛ ايػدؿ١ٝ ٚا٫خت٬فات ايفسد١ٜ ٚايعسق١ٝ ٚايد١ٜٝٓ ٚتػري َ

ايٓعس٠ ايعامل١ٝ يٮفساد ٚاجملُٛعات  :مبا ًٜٞ خؿا٥ـ ايهفا٠٤ ايجكاف١ٝ ايٛعٞ خ٬ٍ ايربْاَر اٱزغادٟ

  Sue & Sue , 2013. اضتدداّ َٗازات ٚاضرتاتٝذٝات ايتدخٌ املٓاضب١ ثكافًٝا، ٚاملتٓٛع١ ثكافًٝا
إيٞ   Gerstein; Heppner; Egisdottir & Norsworthym, 2009ٚقد أغاز  

فعاي١ٝ اٱزغاد َتعدد ايجكافات َع فُٛعات إزغاد١ٜ ذات خًفٝات ثكاف١ٝ كتًف١ نايدٜٔ ٚاملٗادسٜٔ 

ذز ايٛط١ٝٓ يف نص ٖرا ايٓٛع َٔ اٱزغاد عًٞ تعُِٝ ايُٓاسٚاي٬د٦ني ٚاملطٓني ٚذٟٚ اٱعاقات، سٝح ٜ
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ْدَاز يف ايجكاف١ اؾدٜد٠، ٚاضتػهاف اجملتُع اؾدٜد، ٚتطٜٛس َٚطاعد٠ ايع٤٬ُ عًٞ ايتهٝف ٚا٫

ٗتِ اٱزغاد َتعدد ايجكافات بصٜاد٠ ايٛعٞ ايجكايف  ايهفا٠٤ ايجكاف١ٝ يًُذتُع اؾدٜد ٱنطابٗا يًع٤٬ُ، نُاٜ 

 اؾدٜد.  ٚايعٓؿس١ٜ، ٚإعاد٠ ايتهٝف َع اجملتُعٚاملعسف١ ايجكاف١ٝ ٚاملٗازات، ٜٚٗدف إيٞ ْبر ايتعؿب 

  Brief Counseling اٱزغاد املدتؿس: (ٚ )
يعٌُٝ، ٚزؾد ٚتكِٝٝ سايت٘، ثِ اتتكُٔ ايتدخ٬ت املدتؿس٠ تكدِٜ َعسف١ نا١ًَ عٔ ساي١ 

تكدِٜ تػر١ٜ زادع١، ثِ ايتشدخ عٔ ايتػٝري ٚا٭ٖداف املٛقٛع١، ثِ تًدٝـ ٚايٛؾٍٛ يًٓٗا١ٜ. فٗٞ 

 ٚاييت ميهٔ ايتعبري عٓٗا نُا ًٜٞ: FRAMESٔ َٗازات إزغاد١ٜ عا١َ باضتدداّ طسٜك١ تتهٕٛ َ

 Feedback ٚتػٌُ تكدِٜ تػر١ٜ زادع١ يًفسد عٔ املداطس ايفسد١ٜ ٚايؿعٛبات َٚ٪غسات :

 اؿاي١ ايؿش١ٝ يدٜ٘.
 Responsibility ٚتتكُٔ إٔ ىتاز ٜٚكسز ايعٌُٝ قساز ايتػٝري، ٚإٔ ٜعطٞ أضباب٘ اـاؾ١ :

 يريو يٝهٕٛ َتش٬ُ َط٦ٛي١ٝ ٖرا ايكساز.
 Advice سٝح ٜعطٞ املعاجل ايٓؿا٥ح سٍٛ أ١ُٖٝ ايتػٝري دٕٚ إٔ تعط٢ ٖرٙ ايٓؿا٥ح بطسٜك١ :

 قطس١ٜ َٛد١ٗ يًعٌُٝ.
 Menu ٜعط٢ ايعٌُٝ قا١ُ٥ َٔ املطاعدات ايفسد١ٜ املفرتق١ تتٓٛع فٝٗا ايتػريات ايطًٛن١ٝ :

 ساز يف إضا٠٤ اضتدداّ املٛاد.ٚاييت تكًٌ ا٭ذ٣ ايٓاتر َٔ ا٫ضتُ
 Empathy ٜتكُٔ  ٛذز ايتكبٌ ايرٟ تكُٓ٘ ايع١ًُٝ اٱزغاد١ٜ ٚايرٟ ٜهٕٛ داف٦ا ٖٛٚ :

 ٚاختٝازٜا ٚغري قطسٜا.

 Self efficacy فايهفا٠٤ ايرات١ٝ ؼدخ بايرتنٝص ع٢ً امتاّ ا٭ٖداف املدتاز٠ ٖٚٞ ايتػٝري :

  (NSW Health, 2013, 26)ايطًٛنٞ املستبمل بإضا٠٤ اضتدداّ املٛاد. 

ٚقد ٜطًل ع٢ً ايتدخ٬ت املدتؿس٠; ايتدخ٬ت ايؿػس٣ أٚ ايٓؿا٥ح اٱزغاد١ٜ ايبطٝط١ أٚ 

اٱزغاد املدتؿس أٚ اٱزغاد قؿري املد٣. ٜٚسغب بٗرٙ ايتدخ٬ت غسو١ غري ق١ًًٝ َٔ ايع٤٬ُ ايرٜٔ 

شٛظ، ٜطاعدِٖ ع٢ً ايعٛد٠ ٜسٜدٕٚ َطاعد٠ يًبد٤ يف اٱزغاد ايراتٞ; بعد غعٛزِٖ بٓذاح ؾػري ًَ
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 (17، 2017يًشؿٍٛ ع٢ً َصٜد َٔ ايٓذاسات. )ايػُٝا٤ ضاملإ، 

 اػاٖات سدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ: .3
  Metacognitive Counselingاٱزغاد املٝتاَعسيف :  ( أ)

هٝف١ٝ اضتذاب١ ا٭فساد إيٞ تفهريِٖ ٚيٝظ باملٝتا َعسيف إيٞ ا٫ٖتُاّ  يٲزغادٜطتٓد ا٭ضاع ايٓعسٟ  

ا٫ٖتُاّ بهٝف١ٝ تفهريِٖ، أٟ َساقب١ َا ٜٓتذ٘ ايعكٌ َٚساقب١ ع١ًُٝ تهٜٛٔ ايٛعٞ ٚايتشهِ فٝٗا 

ٜفرتض ٖرا ايٓٛع َٔ اٱزغاد إٔ ا٫قطساب ا٫ْفعايٞ ٖٛ ْتاز تػٛؽ أٚ اخت٬ٍ اْفعايٞ ٚٚتكُٝٝٗا. 

١ٜٛ ٖرٙ ا٭فهاز تطبب يف ٚدٛد  مل َٔ ا٫ضتذابات يًدربات ايداخ١ًٝ ٜعٌُ عًٞ سفغ ٖرٙ املػاعس ٚتك

ايطًب١ٝ، ٜٚطًل عًٞ ٖرا ايُٓمل َت٬ش١َ ا٫ْتباٙ املعسيف، ٚايرٟ ٜتهٕٛ َٔ ايكًل، ٚا٫درتاز ٚا٫ْتباٙ 

املسنص، ٚاضرتاتٝذٝات تٓعِٝ ايرات غري املفٝد٠ أٚ ضًٛنٝات املٛاد١ٗ غري ايفعاي١ ) قُد عبدايسمحٔ، 

ٞ َعاؾ١ ا٫قطساب ايٓفطٞ  بتفعٌٝ َا ٜطُٞ تكّٛ ايٓعس١ٜ املٝتاَعسف١ٝ عً . (  148 -147، 2014

 مبت٬ش١َ ا٫ْتباٙ املعسيف ٚايرٟ ٜسنص فٝ٘ املسٜض عًٞ َؿدز ايتٗدٜد ٚضًٛنٝات املٛاد١ٗ غري املفٝد٠. 

َهْٛات ٖٞ املعسف١ ٚاملعتكدات، ٚاـربات  ١ٜٚسنص اٱزغاد املٝتا َعسيف عًٞ ث٬ث 

 (  Wells Mathews, 1994 , Wells , 2000ٚاٱضرتاتٝذٝات ٚميهٔ تٛقٝشٗا نُا ذنسٖا ) 

املعسف١ ٚاملعتكدات : ٚتػٌُ املعسف١ ايٛاقش١ اييت ميهٔ ايتعبري عٓٗا غفًٗٝا ٚاملعسف١ ايك١ُٝٓ ( 1)

َجٌ ايعٛاٌَ اييت  ;اٱدسا١ٝ٥ اييت ميهٔ اعتبازٖا أْٗا ايكٛاعد أٚ ايرباَر اييت تسغد ايتفهري

أٚهلُا املعتكدات  ;ًُعتكداتي٠، نُا تػتٌُ عًٞ فايني تتشهِ يف ؼدٜد ا٫ْتباٙ ٚعح ايرانس

ٖٚٞ اييت تتعًل مبٓافع أٚ ؤٝصات ا٫غرتاى يف ا٭ْػط١ املعسف١ٝ اييت  ،اٱهاب١ٝ املٝتا َعسف١ٝ

. ٚثاُْٝٗا ٝد إٔ ْسنص اْتبآٖا عًٞ َا ٜٗددْا(فتػهٌ َت٬ش١َ ا٫ْتباٙ املعسيف َجٌ ) َٔ امل

٤ املعسف١ ٖٚٞ املعتكدات املتعًك١ باْدفاع ا٫فهاز ٚاـربات املعسف١ٝ املعتكدات ايطًب١ٝ ملا ٚزا

 (. يكًل عكًٞ) قد ٜدَس ااملعتكد: َٚعاْٝٗا ٚأُٖٝتٗا َٚدٟ خطٛزتٗا بؿٛز٠ ٜؿعب ايتشهِ فٝٗا َجٌ 

( اـبممسات: ٖٚٞ متجٌ ايتكِٝٝ امل٪قت يًُػاعس املٛقف١ٝ اييت تتهٕٛ يدٟ ا٭فساد عٔ سايتِٗ ايعك١ًٝ. 2)

فٗرا ايتكِٝٝ إذا نإ ضًبًٝا فٗٛ ٜطِٗ يف ايػعٛز بايتٗدٜد ٚوفص قا٫ٚت ايطٝطس٠ عًٞ ايتفهري. 

ٚميهٔ اضتدداّ سا٫ت املػاعس ايرات١ٝ ٚتكِٝٝ اٱدزاى نُعًَٛات تطاعدْا يف ايتأثري عًٞ ا٭سهاّ 
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 اييت ْؿدزٖا عٔ ايتٗدٜد ٚايتهٝف َع٘. 

ت اييت ْطٝطس بٗا عًٞ تفهريْا ْٚعدي٘ َٔ أدٌ ايتٓعِٝ ( ا٫ضرتاتٝذٝات : ٖٚٞ تًو ا٫ضتذابا3)

ايراتٞ ا٫ْفعايٞ أٚ املعسيف، ٚقد تكّٛ ا٫ضرتاتٝذٝات املدتاز٠ بتهجٝف أٚ نبت أٚ تػٝري طبٝع١ 

ا٭ْػط١ املعسف١ٝ، ٜٚٗدف بعكٗا إيٞ تكًٌٝ ا٭فهاز أٚ املػاعس ايطًب١ٝ بتعدٌٜ دٛاْب اٱدزاى فٝٗا، 

١، تعد خرب٠ املسٜض ايػدؿ١ٝ َٔ ايٓٛع اـازز عٔ ايطٝطس٠، إذ إٔ ٚيف ا٫قطسابات ايٓفطٝ

اٱضرتاتٝذ١ٝ اييت ٜطتددَٗا املسٜض تبكٞ عًٞ إسطاض٘ بايتٗدٜد، ٚ٭ٕ املسٜض فػٌ يف ا٫ْتباٙ 

إيٞ أفهازٙ ٚاعتبازٖا تسنٝبات داخ١ًٝ َطتك١ً عٔ ذات٘ ميهٔ ي٘ ايتشهِ فٝٗا، ٚتػٝريٖا، ٖرٙ 

فهاز ٚتكُٝٝٗا ٜطًل عًٝٗا ايتٓب٘ أٚ ايتٝكغ أٚ ايٝكع١ ايعك١ًٝ ايكدز٠ عًٞ ٬َسع١ ا٭

Mindfulness   ٚفٝٗا ٜٓفؿٌ ايفسد عٔ املٛقف / ايٓػاط / أضًٛب املٛاد١ٗ يٝطتطٝع ٬َسع١

 (  158 -153، 2014أفهازٙ يتؿبح ٖرٙ اـرب٠ غري َستبط١ بتٓعِٝ ذات٘. ) قُد عبدايسمحٔ، 

  Dialectical Behavioral Therapyاٱزغاد ايطًٛنٞ اؾديٞ : )ب( 

اضتددَت يٝٓٝٗإ َععِ أغهاٍ ايتهاٌَ ايٓعسٟ ٚا٫ْتكا٥ٞ َٚتعدد اطاٚز يف ابتهاز ٖرا ايٓٛع  

نُا   Zenٟ ٜستهص عًٞ ايطًٛن١ٝ ٚايفًطف١ اؾدي١ٝ َٚباد٨ ٚفًطف١ ٚؤازضات شٕ رٚاي اٱزغادَٔ 

اع١ٝ اؿ١ٜٛٝ اييت تطتٗدف إَهاْات ايفسد تأضظ ٖرا ايٓٛع َٔ اٱزغاد عًٞ أضظ ايٓعس١ٜ ا٫دتُ

غداف ذٟٚ اقطساب ايػدؿ١ٝ اؿد١ٜ، ٚدافعٝت٘. ٚقد اقرتست يٝٓٝٗإ ٖرا ايٓٛع َٔ اٱزغاد يٝٓاضب ا٭

سٝح ٜعاْٞ املعاؾٕٛ َع ٖ٪٤٫ ايع٤٬ُ َٔ ضطشٝتِٗ ايٛددا١ْٝ ٚعًُٝات املكا١َٚ ٚؾعٛب١ ايطسح، ٚسٝح 

ا بٝٓٗا، ٭ِْٗ سطاضٕٛ ددًا خاؾ١ سٝاٍ أ١ٜ تًُٝشات ُخٌ فٝودخ تػٝري َتطازع يٮعساض ٚتتدا

-1،  2017ْكد١ٜ ٚأنجس استُا٫ً ٭ٕ ٜؿبشٛا يف َطتٜٛات عاي١ٝ َٔ اٱثاز٠ اٱْفعاي١ٝ. ) ضٛايص ٖٚريد، 

3 ) 

ٚيف أبطمل َؿطًشات اٱزغاد ايطًٛنٞ اؾديٞ فٗٛ تعدٌٜ يًع٬ز ايطًٛنٞ املعسيف ي٥٬ِٝ ذٟٚ  

َع أ١ُٖٝ قبٍٛ ايٛقع املسقٞ ايسأٖ. ٖٚٛ ٜػتٌُ  تعدٌٜ ايطًٛى; سٝح ٜتِ ؿد١ٜاقطساب ايػدؿ١ٝ ا

ٜطتطٝع ايفسد ايطٝطس٠ ع٢ً تبدأ فٝٗا املسس١ً ا٭ٚيٞ بايتأنٝد عًٞ قسٚز٠ إٔ  ع٢ً أزبع١ َساسٌ يٲزغاد

ناٌَ. ٜهٕٛ ايفسد قادزًا عًٞ َعاٜػ١ ا٫ْفعا٫ت بػهٌ ، ٚيف املسس١ً ايجا١ْٝ ػٓب أٚ نبت ا٫ْفعاٍ
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ٚتتكُٔ املسسًتني ايجايج١ ٚايسابع١ عًٞ أٖداف َجٌ، اْػػاٍ ايفسد بإتكإ املٗازات اييت تطُح ي٘ إٔ 

  ( Behavioral Teck , LLC , 2011 )ٜبين سٝات٘ ايعاد١ٜ ٚإٔ ٜعٝػٗا بٗٓا٤ ٚزقا. 
٠ عًٞ ٜٚتُٝص اٱزغاد اؾديٞ ايطًٛنٞ بأْ٘ ٜٗدف إيٞ ايتأثري عًٞ ايتٓعِٝ ايرٟ ٜدعِ ايكدز 

ايطًٛى، ٚيٝظ اؿفاظ عًٞ املٛقف ايرٟ ٜػري أٚ ٜطٝطس عًٞ ا٭فهاز اييت تدعِ ايتػري ايطًٛنٞ  تػٝري

نُا يف اٱزغاد املعسيف ايطًٛنٞ; فاملعسف١ يٝطت َهًْٛا أضاضًٝا يف ع١ًُٝ ايُٓٛ. ٜٚفرتض اٱزغاد ايطًٛنٞ 

ب١٦ٝ، ٜٚعسف ايؿساع بأْ٘ تٓاش٫ت غري اؾديٞ إٔ غد٠ ايتأثري تٓتر عٔ ايؿساع اؾديٞ بني ايرات ٚاي

عادي١ ٚغري ناف١ٝ بني ا٫ستٝادات املتٓافط١، ٚايسغبات، ٚايتعًل، ٚايتأثريات ايٛزاث١ٝ، ٚايؿدَات 

 ( , Merra , 2005ٚخربات ايفػٌ ٚاـطاز٠ يدٟ املسٜض. ) 

 Lew etٚقد ضاعد اٱزغاد ايطًٛنٞ اؾديٞ يف ع٬ز ا٭فساد املؿابني باقطسابات عك١ًٝ 
al., 2006  ٚيف اؿد َٔ قا٫ٚت ا٫ْتشاز ٚايطًٛى ايٲزادٟ ايراتٞ، ٚايتهٝف ايٓفطٞ ٚإضا٠٤ ،

ٚيف خفض ا٫قطسابات ايُٓا١ٝ٥ ٚاقطساب   NREPP, 2006اضتدداّ املٛاد، ٚاقطسابات ايػ١ٝٗ 

ايػدؿ١ٝ اؿد١ٜ، سٝح ضاعد عًٞ تهٜٛٔ َعتكدات إهاب١ٝ ٚتٛفري ؾش١ ْفط١ٝ أفكٌ يًع٤٬ُ 

Seavey, 2012 . 

  Constructive counselingايبٓا٥ٞ :  اٱزغاد ( ز)

ايبٓا٥ٞ عًٞ إنطاب ايعٌُٝ َٗازات ايتفهري ايبٓا٥ٞ، ٚايتفهري ايبٓا٥ٞ ٖٛ قدز٠  اٱزغادٜكّٛ  

ٟ َطعٞ سٝاتٞ َِٗ بايدَر بني  طني يًرنا٤ ُٖا ايرنا٤ أايفسد عًٞ سٌ املػه٬ت ايع١ًُٝ أٚ ايٓذاح يف 

 ,Epsteinتني ػبإز، ٚا٭فهاز اي٬عك١ْٝ٬ ٱيٝظ، ٚا٭فهاز ايتًكا١ٝ٥ يم بٝو. ٚقد قاّ طتريْربيايعًُٞ 
بتعسٜف ايتفهري ايبٓا٥ٞ عًٞ أْ٘ ايدزد١ اييت َٔ خ٬هلا ميهٔ يًتفهري ايتًكا٥ٞ يًػدـ ) ٖٚٛ   1998

هٔ َٔ ايكػٛط ايتفهري ايرٟ ودخ دٕٚ قؿد(، إٔ ٜطٌٗ َٔ سٌ املػه٬ت يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ بأقٌ قدز ؤ

ايتفهري ايبٓا٥ٞ بأْ٘ ايفشـ  املتأْٞ يًدرب٠ بٗدف  De Bono , 2001ٚايتٛتسات. نُا عسف دٟ بْٛٛ 

 تؿُِٝ أفهاز َٚفاِٖٝ ع١ًُٝ تطاعد عًٞ ؼكٝل اهلدف. 

ٚقد افرتض ايبٓا٥ٕٝٛ َؿطًشٞ بٓا٤ املعسف١ ٚٚظٝف١ املعسف١، فايفسد ايٛاعٞ ٜبين املعسف١ اعتُادًا 
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٫ ٜطتكبًٗا بؿٛز٠ ضًب١ٝ َٔ اٯخسٜٔ، أَا عٔ ٚظٝك١ املعسف١ فٗٞ ايتهٝف َع تٓعِٝ ايعامل عًٞ خربت٘ ٚ

ٕ إاططٛع، سٝح تهٕٛ ٚظٝف١ املعسف١ ْفع١ٝ ٚتطاعد ايفسد عًٞ تفطري َا ميس ب٘ َٔ خربات سٝات١ٝ. 

ملع١ًُ ٚاملػسق١ ايتفهري ايبٓا٥ٞ ٜتُٝص باملس١ْٚ ٚايتهٝف َع املٛاقف املدتًف١ ٚايتُٝٝص بني اؾٛاْب ا

عًٞ عٓاؾس ث٬ث١ ٖٞ ايتفهري ايبٓا٥ٞ ٜٚكّٛ  .يًُٛاقف ٚايجك١ يف َٛاد١ٗ اجملٍٗٛ ٚتعكٝدات ايٛاقع

إٕ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتفهري  .تكبٌ َا ٫ ميهٔ تػٝريٙ، ٚتػري َا ميهٔ تػريٙ، َٚعسف١ ايفسم بني ا٫ثٓني

َع املػاعس ايطًب١ٝ بأقٌ قدز َٔ ايتٛتس، ٜطاعد عًٞ تهٜٛٔ غعٛز دٝد ػاٙ ايٓفظ ٚاٯخسٜٔ ٚايتعاٌَ 

 ٚاؽاذ أفعاٍ َ٪ثس٠ ؿٌ َػه٬ت اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ. 

  Mental Health Counselingإزغاد ايؿش١ ايٓفط١ٝ :  )د(

ٜعد إزغاد ايؿش١ ايٓفط١ٝ َٔ َفاِٖٝ ايسفا١ٖٝ ايٓفط١ٝ ٚايكا٥ِ عًٞ ا٫ػاٙ ايبٓا٥ٞ يًؿش١  

ٗدف إيٞ ايتأنٝد عًٞ دٛاْب ايك٠ٛ يف غدؿ١ٝ ايع٤٬ُ ٚؼؿِٝٓٗ قد ٚايرٟ ٜ ،ايٓفط١ٝ ٚاٱزغاد ايٓفطٞ

١ٝ مبا يف ذيو إدسا٤ات عٜٗدف ٖرا ايٓٛع َٔ اٱزغاد إيٞ تكدِٜ خدَات ايؿش١ ايٓفط١ٝ اجملتُٚايكػٛط. 

 ايٛقا١ٜ ٚاٱزغاد. 

إٔ َععِ ط٬ب     Eisenberg; Golberstein & Gollust,  2007ٚقد ذنس  

ػتهٕٛ ٜادٕٛ إيٞ املطاعد٠ اٱزغاد١ٜ ٫ ٜطأيْٛٗا َباغس٠، ٚيهٔ عدد قًٌٝ َِٓٗ َٔ اؾاَع١ ايرٜٔ وت

إٔ   Gallagher , 2010نُا ذنس  .َعاْاتِٗ َٔ ا٫نت٦اب ٚعدد قًٌٝ ددًا َِٓٗ َٔ ٜتًكٞ اٱزغاد

انص ايػايب١ٝ ايععُٞ َٔ ايط٬ب ايرٜٔ ميٛتٕٛ عٔ طسٜل ا٫ْتشاز أٚ واٚيٕٛ ا٫ْتشاز يٝطٛا ع٤٬ُ ملس

ٖٓاى ساد١ َاض١ ٱزغاد إٔ   Jed Foundation, 2004. ٚقد ذنست َ٪ضط١ اٱزغاد ايٓفطٞ

  ايؿش١ ايٓفط١ٝ خاؾ١ داخٌ اؾاَع١ ٚايرٟ ٜكّٛ عًٞ َا ًٜٞ:
 تعصٜص قٟٛ ايط٬ب ي٬ضتذاب١ يًكػٛط ٚا٫ٖتُاّ بسفاٖٝتِٗ ٚؾشتِٗ ايٓفط١ٝ .  (1)
 ٚتصٜٚد عٛاٌَ ايتشؿني ايٓفطٞ. إدسا٤ات ايٛقا١ٜ ا٭ٚي١ٝ باؿد َٔ عٛاٌَ اـطس،  (2)
ساض املبهس٠ يدٟ ا٭فساد ٚايتدخٌ ملٓع تفاقِ املػه٬ت َجٌ ا٭َساض ايعك١ًٝ اـطري٠ عؼدٜد ا٭ (3)

 ٚاملػه٬ت ا٭نادمي١ٝ ٚايطًٛى ا٫ْتشازٟ. 
 ع٬ز أٚي٦و ايرٜٔ ٜعإٚ َٔ َػانٌ ايؿش١ ايٓفط١ٝ ٚؼدٜد أٚي٦و املعسقني يًدطس.  (4)
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 ١ يًع٤٬ُ / ايط٬ب ايرٜٔ مت ع٬دِٗ. تٛفري خدَات املتابع (5)
 ٚقع اضرتاتٝذٝات يًشد َٔ قػٛط َا بعد ايؿدَات.  (6)

 Crisis Interventionإزغاد ا٭شَات  )ٖم(
أؾبح إزغاد ا٭شَات ) ايؿدَات ( َٔ املٛقٛعات امل١ُٗ يف اٱزغاد ايٓفطٞ ٚايرٟ ٜتكُٔ  

َٚٔ . ف أعساض قًل / قػٛط َا بعد ايؿدَاتايتدخ٬ت يف ٚقت ا٭شَات ٚايتدطٝمل ٱداز٠ ا٭ش١َ، ٚتعس

فا٫ت ا٭شَات، ؼدٜد ْٛع١ٝ ا٭شَات نا٭طفاٍ املعسقني يًدطس، ٚفاقدٚا ايطٝطس٠ عًٞ ضًٛنِٗ 

ٚقشاٜا اٱضا٠٤ ايٓفط١ٝ املدتًف١ ٚفاقدٚا ا٭ٌٖ ٚاضتػاز٠ املٗٓٝني َٔ ا٭طبا٤ ايٓفطٝني ٚاملعاؾني 

ٚاملعًُني، ٚايتدخٌ أثٓا٤ ٚبعد ا٭ش١َ ٚايتٛاؾٌ َع املعًُني ٚأٚيٝا٤ ٚا٭خؿا٥ٝني ايٓفطٝني ٚا٫دتُاعٝني 

 (  27، 2006ا٭َٛز ) وٝٞ ايعطٟٛ، 

أْ٘ يف ساي١ إزغاد ا٭شَات فإْ٘ هب عًٞ املسغد أ٫ ٜكًٌ َٔ ( 2006)ٚذنس وٝٞ ايعطٟٛ،  

َجٌ قا٫ٚت ا٫ْتشاز  ميٓع٘ َٔ قا٫ٚت إْٗا٥ٗا ٕأأ١ُٖٝ املػه١ً يدٟ املطرتغد أٚ ٜطتٗني  بٗا أٚ 

املتهسز٠ أٚ إٔ ٜطاعدٙ يف سٌ  ٝع ايؿعٛبات اييت تٛادٗ٘ ٚإ ا ٜطًب َٓ٘ تأدٌٝ ذيو يٛقت َا ؿني 

ٜطتطٝع املطرتغد إٔ ٜٛدد أضباب أنجس دق١ ؿًٛي٘ ) غري ايٛاقع١ٝ (، ٚإٔ ٜسنص عًٞ ا٭سداخ املاق١ٝ 

ري عٔ َػاعسٙ بك٠ٛ ٚإٔ ٜأخر ٚقتًا يف ذيو املستبط١ باملػه١ً فكمل، َٚطاعد٠ املطرتغد عًٞ ايتعب

ايبد٤ بتطٜٛس طسم ددٜد٠ َٔ اٱدزاى  بعد ذيو ٜبدأ املسغد َع ايعٌُٝ يف ثِ. )نتٓفٝظ اْفعايٞ(

ٚايتفهري ٚايتعبري عٔ املػاعس ٚطسم َٛاد١ٗ ايكػٛط ايٓفط١ٝ ايٓاػ١ عٔ ا٭ش١َ ٚا٫ْكُاّ ؾُاعات 

 ايطا٥د٠ ا٫دتُاع١ٝ. 

 Bibiotherapy:  سا٠٤ايع٬ز بايك )ٚ(

  Reading therapyبايكسا٠٤  ايع٬زأسٝاًْا  Bibiotherapyبايهتب  ايع٬زٜطًل عًٞ  

 Reauthoring Narrativeٚاٱزغاد بإعاد٠ ايهتاب١  Narrative therapyايكؿؿٞ  ٚايع٬ز
therapy  ٜات بٗدف تعسف ٖٚٞ يف فًُٗا تعتُد عًٞ ايكسا٠٤ ٚإعاد٠ ايهتاب١ يًهتب أٚ ايكؿـ أٚ ايسٚا

 ا٫ْفعا٫ت اٱْطا١ْٝ ٚايتٓفٝظ ا٫ْفعايٞ ٚتعًِ َٗازات ٚانتطاب أضايٝب ٚ اذز ضًٛن١ٝ كتًف١. 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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تطاعد ايهتب عًٞ تٛفري  اذز يًُٓٛ، ٚقد ، نُا فايكؿـ ت٪ثس عًٞ ا٫ْفعا٫ت اٱْطا١ْٝ 

يف ضٝام ايع١ًُٝ ضبل ٚإٔ اضتددّ فسٜٚد ا٭دب يف ؤازضات ايتشًٌٝ ايٓفطٞ، ٜٚطتددّ ايهتاب 

اٱزغاد١ٜ ٜٚػٌُ ذيو ايهتاب ايٛزقٞ أٚ ايٛضا٥ٌ ا٭خسٟ اٱيهرت١ْٝٚ أٚ املؿٛز٠ ملطاعد٠ ايعٌُٝ عًٞ 

ايُٓٛ ايطبٝعٞ ٚدعِ املػه٬ت ايهًٝٓٝه١ٝ، ٜٚتِ اختٝاز ايهتب ٚايٛضا٥مل اييت تطاعد عًٞ دعِ ؤازضات 

ٜٚؿًح ٖرا . اضب َع أٖداف ايع١ًُٝ اٱزغاد١ٜايؿش١ ايٓفط١ٝ ٚاملػه٬ت ا٫ْفعاي١ٝ ايطًٛن١ٝ اييت تتٓ

اٱزغاد يٮفساد ٚاؾُاعات ٜٚدعِ سٌ املػه٬ت ٚشٜاد٠ ايتعاطف ٚتطٜٛس فِٗ ا٫ْفعا٫ت ٚتعصٜص ايٛعٞ 

ٚقد  .ايراتٞ ٚدعِ ايطًٛى ا٫دتُاعٞ ايفعاٍ ٜٚٛقح ايكِٝ ٜٚػسع اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ، ٚوطٔ َٔ ايتٛاؾٌ

 .   Pehersson , 2007تبات ٚؤازضٛا ايؿش١ ايعا١َ بٌ ٚا٭فساد أْفطِٗ ٜكّٛ ب٘ املعًِ ٚأخؿا٥ٞ امله

  Adventure  Therapyباملػاَس٠   ايع٬ز )ش(

اَس٠ ٖٛ تهٓٝو ػسٜيب يف اٱزغاد اؾُعٞ سٝح ٜطتددّ فٝ٘ ا٭ْػط١ ) ػايٓفطٞ بامل ايع٬زإٕ  

تٛظف فٝ٘ املداطسات اؿكٝك١ٝ أٚ نا٭يعاب ايتعا١ْٝٚ َجٌ غد اؿبٌ، أٚ املػٞ ٚايسس٬ت ايرب١ٜ، ٚ

باملػاَس٠ عًٞ  ايع٬زاملدزن١ اؾطد١ٜ أٚ ايٓفط١ٝ نعٛاٌَ ١َُٗ يف إسداخ ايتػٝري املٓػٛد، ٜٚطاعد 

ٚاييت تطاعد عًٞ  ،ين َٔ خ٬ٍ ا٭فهاز اييت ٜعرب عٓٗا غفًٗٝا أٚ غري غفٗٞ أٚ بدٕٚ ٚعٞعاؿؿٍٛ عًٞ امل

ثِ  ،سٝح ٜعٝؼ ايعٌُٝ خرب٠ املػاَس٠ ;ػات ايػف١ٝٗ ٚغري ايػف١ٝٗايتػري ايطًٛنٞ َٔ خ٬ٍ نٌ َٔ املٓاق

ٌ باملػاَس٠ عًٞ ؾٓع ايسٚابمل بني ايٓػاط املػّه ايع٬زنُا ٜطاعد  .ٜعرب عٓٗا ٜٚطتدًـ َٓٗا املعًَٛات

إىل ضًٛى كتًف. ٚمتٌٝ بساَر اٱزغاد  ٚسٌ املػه١ً اييت تطاعد بػهٌ نبري يف ْكٌ ايدزع املتعًِ

باملػاَس٠ نٌ َٔ ايػباب ٜٚطتٗدف اٱزغاد  .عًٞ اؿًٍٛ ٚاٱْطا١ْٝ يف تٛدٗٗا إىل ايرتنٝصباملػاَس٠ 

ايٓفطٞ يف َطاعد٠ املػرتنني عًٞ ايتشدٟ ٚتعسف ٚاؾامني، ٜٚعٌُ ع٢ً شٜاد٠ عٛا٥د ٚق١ُٝ اٱزغاد 

 .  Elliott & Pieper , 2009زدٚد أفعاهلِ 

 دعِ َفّٗٛ ايرات، ٚايكٝاد٠، ٚايع٬قات بني يف باملػاَس٠ ي٘ دٚز إهابٞ ايع٬زٚقد نإ  

ايػدؿ١ٝ، ٚقد ناْت ٖرٙ ايتػريات أنجس اضتكسازًا مبسٚز ايٛقت قٝاضًا بايرباَر ايتع١ًُٝٝ ايتكًٝد١ٜ 

Hattie , Harsh, Neill & Richards , 1997  



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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  Personal Therapyايػدؿٞ :  ايع٬ز )ح(

غاد بأْ٘ ع١ًُٝ إدسا١ٝ٥ َٛثك١ يتشدٜد اٱز  Dufrene & Henderson , 2009ٜعسف   

بٗدف   Inabilitiesبٛضا٥ٌ قدد٠ ملٛاد١ٗ أٚد٘ قؿٛزِٖ  ٚإَدادِٖ ،أٚد٘ ايكؿٛز يف أدا٤ املتدزبني

إٕ اٱزغاد ايػدؿٞ ي٘ دٚز َصدٚز يف إقاف١ املعسف١ ٚاملٗازات يدٟ  إعدادِٖ ايهف٤ نُسغدٜٔ ْفطٝني.

 ,Robert & Franzoنجس فعاي١ٝ، ٚيف تعصٜص ايٛعٞ ايراتٞ املتدزبني ٚفِٗ ع١ًُٝ اٱزغاد بطسٜك١ أ
، ٚقد اضتددّ اٱزغاد ايٓفطٞ عًٞ ْطام ٚاضع ٱعداد املتدزبني عًٞ ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ  2013

ٚقد اقرتح فسٜٚد إٔ املعاؾني ايٓفطٝني أْفطِٗ هب إٔ ٜعٛدٚا  .ٚنذص٤ َِٗ يف إعداد املسغدٜٔ ايٓفطٝني

ٚاٱزغاد ايػدؿٞ َِٗ  .Loizos , 2013أْفطِٗ دٕٚ ايػعٛز باـذٌ َٔ ذيو  بػهٌ دٚزٟ إيٞ ع٬ز

فا٫ضتػازٜني ٚعًُا٤ ايٓفظ اٱزغادٟ هب إٔ وككٛا َطتٟٛ نبريًا  ;قبٌ ايبد٤ يف ١َٓٗ اٱزغاد ايٓفطٞ

َٔ ايٓكر ايٓفطٞ ٚايتهٝف ٚايٛعٞ ايػدؿٞ سيت ٜتُهٓٛا َٔ َطاعد٠ غدـ آخس عًٞ فعٌ ايػ٧ ْفط٘ 

Norcross , 2005  . 

 فٓٝات إزغاد١ٜ َعاؾس٠ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ: .4
 ايٝكع١ ايعك١ًٝ :  )أ(

ايٝكع١ ايعك١ًٝ تكّٛ عًٞ َعاٜػ١ ايعٌُٝ ؿاي١ َٔ ايٛعٞ ٚا٫ٖتُاّ ٢ إٕ ايتدخ٬ت ايكا١ُ٥ عً 

٬ٜسغ فٝٗا ا٭ساضٝظ ايداخ١ًٝ َجٌ ا٭ساضٝظ اؾطد١ٜ ٚا٭فهاز اييت ٚ ،بهٌ ؿع١ ٜعٝػٗا ايفسد

 ;Shaprioٜعسف . ٚ Brown & Ryan , 2003نريو ا٭ساضٝظ اـازد١ٝ يف ايب١٦ٝ ٚ
Carlson; Astin & Freedman,  2008    بأْٗا ا٫ٖتُاّ اـاف باهلدف يف ايٝكع١ ايعك١ًٝ

سض، ٚا٫ٖتُاّ، ػَهْٛات ٖٞ اي ١ٖٚٞ تتكُٔ ث٬ث .ايًشع١ ايسا١ٖٓ دٕٚ اؿهِ عًٞ ٖرٙ ايًشع١

عدد  Mindfulness Interventionsدخ٬ت ايكا١ُ٥ عًٞ ايٝكع١ ايعك١ًٝ  ٚا٫ػاٙ، ٚتتكُٔ ايت

فايعٌُٝ ٜسنص اٖتُاَ٘ عًٞ ػسب١  .ٚتٓعِٝ ا٫ْفعا٫ت ،ُازضات ٖٞ تسنٝص ا٫ْتباٙ، ٚايرتنٝصَٔ امل

ٚيف ساي١ َٔ ايفكٍٛ ٚا٫ْفتاح ٜكّٛ فٝٗا ايفسد  ،ثِ اؿفاظ عًٞ ٖرٙ ايتذسب١ ،ايًشع١ اؿاي١ٝ

 Holzel; Lazar; Gard; Schuman; Vagoزٙ َٚػاعسٙ ٚأساضٝط٘ اؾطد١ٜ  مب٬سع١ أفها



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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& Ott, 2011  ; Grobovac; Lau & Willett, 2011   . ٖرٙ اؿاي١ َٔ ايتشسز تطُح

يًفسد باؽاذ َٛقف ذاتٞ يًتأٌَ يف ػازب٘ َٚساقب١ عًُٝات اؿهِ عًٞ ٖرٙ ايتذسب١، ٚإٔ ٜتعًِ ايفسد 

هازٙ َٚػاعسٙ ٚأساضٝط٘ اؾطد١ٜ ٜٚتعًِ فٝٗا ايتفاعٌ َع ػازب٘ بد٫ً َٔ نٝف١ٝ إٔ هًظ ٬َسعًا أف

ػٓبٗا نُا تكًٌ تدخ٬ت ايٝكع١ ايعك١ًٝ عًُٝات ا٫درتاز بٛقف ْٛبات ا٫نت٦اب َجٌ ) أْا عدِٜ 

ايك١ُٝ، أْا ٫ أضتطٝع فعٌ غ٧( أٚ ايكًل َجٌ )ئ أفعًٗا أبدًا بطسٜك١ ؾشٝش١، ضٛف ٜكٝع ٜٚٓٗاز نٌ غ٧ 

 .  Coffman; Dimidjian & Baer, 2006نُا تدعِ ٖرٙ ايتدخ٬ت اٱدزاى ٚاملعازف  (،

سٜصٟ يف ػَٔ ا٫ْطٝام اي افا٫ختٝازات تهٕٛ َتاس١ يدٟ ايفسد سٍٛ أفكٌ ايطسم يًتؿسف بدًي 

 , Goldberg & Hoytايًشع١ ايسا١ٖٓ، ٚيف تٛظٝف اضرتاتٝذٝات ٱداز٠ ا٫ْفعا٫ت ايػدٜد٠ 
ٖٓاى ْٛعإ َٔ ايتدخ٬ت ايكا١ُ٥ إٔ  Patricia & Packenham, 2013  ٚقد ذنس.  2014

 Mindfulness – Basedخفض ايكػمل املعتُد عًٞ ايٝكع١ ايعك١ًٝ  ُٖا; عًٞ ايٝكع١ ايعك١ًٝ 
stress Reductioin ( MBSR )  ٚ ، ١ ايعك١ًٝ عاٱزغاد املعسيف املعتُد عًٞ ايٝك

Mindfulness – Based  Cognitive therapy ( MBCT ). 

 ايتدخ٬ت ايكا١ُ٥ عًٞ اطانا٠ ا٫فرتاق١ٝ :  ( ب)

ت اطانا٠ ايب١ٝ٦ٝ ا٫فرتاق١ٝ فعاي١ٝ يف دعِ تعًِ ايط٬ب يًُفاِٖٝ ٚايعًُٝات ايتع١ًُٝٝ تأثب 

َُػه١ً باضتدداّ ايهُبٝٛتس، ٚبا٫عتُاد ناؾُع ٚايطسح ٚا٭ عداد ايؿشٝش١ ٚايهطٛز َٔ خ٬ٍ َٛاقف 

قدزات تفاع١ًٝ، ٚتعًٝكات فٛز١ٜ، ٚ اذز َتعدد٠ ٚقد أظٗس ٢ ٚبساَر تػتٌُ عًعًٞ أيعاب تع١ًُٝٝ 

 , Drickeyأضايٝب ايتعًِ ايتكًٝد١ٜ َكاز١ْ بايط٬ب انساطًا أنجس يف املٗاّ ايتع١ًُٝٝ ٚسافصًا أنرب 
. ٚتعتُد اطانا٠ ا٫فرتاق١ٝ عًٞ اضتدداّ أنرب عدد ؤهٔ َٔ اؿٛاع يف ٚقت ٚاسد يًشفاظ  2000

عًٞ فعاي١ٝ ايطايب داخٌ ع١ًُٝ ايتعًِ. ٜٚبكٞ ض٪اٍ َا إذا نإ ضٝتِ اضتدداّ ايب٦ٝات ا٫فرتاق١ٝ يف 

ايتعًِٝ بؿف١ عا١َ، َٚا وتاز ي٘ ذيو َٔ ٚقت ٚنٝف١ٝ اضتدداَٗا بطسٜك١ َٓاضب١ ٚفعاي١، ٚنٝف١ٝ 

 Patricia & Packenham, 2013)ضٗاّ يف زفع ؼؿٌٝ ايط٬ب. اختٝاز ا٭يعاب ا٫فرتاق١ٝ ٚاٱ
)  



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ايعٌُ ايتطٛعٞ : )ز( 
،  Seligman & Peretrson , 2004اضتددّ ايعٌُ ايتطٛعٞ نف١ٝٓ إزغاد١ٜ َكرتس١ 

عطا٥ِٗ خدَات ب٬ َكابٌ ٚاضتُتاع ايع٤٬ُ إباضِ تكدِٜ اـد١َ اٱهاب١ٝ مبطاعد٠ اٯخسٜٔ عًٞ 

 بطاق١ إهاب١ٝ يًعطا٤ ٚاملطاعد٠. 

 .أضاض١ٝ يف بٓا٤ اجملتُع ْٚػس ايتُاضو ا٫دتُاعٞ بني املٛاطٓنيٜٚعترب ايعٌُ ايتطٛعٞ زنٝص٠ 

 .ٚقد سعٞ ايعٌُ ايتطٛعٞ عًٞ دعِ ايدٚي١ ٚامل٪ضطات ٚأخر َهاْت٘ يف خطمل ايت١ُٝٓ ٚبساَر ايدٚي١

أٟ َٓفع١ أٚ شٜاد٠  ;ٚايعٌُ ايتطٛعٞ ٖٛ نٌ دٗد ٜبري٘ اٱْطإ ضٛا٤ أنإ ذًٖٓٝا أٚ بدًْٝا بتشكٝل َؿًش١

َاْع ضٗاّ يف ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ ) دٛد٠، ٖٚٛ اؾٗد ايرٟ ٜبري٘ ايفسد ب٬ َكابٌ، ٚبدافع َٓ٘ يٲَٓفع١ َٛ

 (.  534، 1997اؾٗين، 

 Differential Reinforcement ofايتعصٜص ايتفاقًٞ يًطًٛى ايٓكٝض :  ( د)
Incompatible behavior 

هاب١ٝ اـافك١ يًطًٛى سد اٱدسا٤ات اٱإٔ ايتعصٜص ايتفاقًٞ ٖٛ أ 2003اـطٝب،  ذنس  اٍ

ٚاييت تػٌُ ايتعصٜص ايتفاقًٞ يًطًٛنٝات ا٭خسٟ ) تعصٜص غٝاب ايطًٛى غري املسغٛب ( ٚايتعصٜص 

ايتفاقًٞ يًطًٛى ايٓكٝض ) تعصٜص ايطًٛى ايبدٌٜ ( ٚفٝ٘ ٜكدّ ايتعصٜص يفسد عٓد قٝاَ٘ بطًٛى ْكٝض 

ٚايطًٛى ايٓكٝض يًطًٛى  .رتاط املكادا٫غبيًطًٛى غري املكبٍٛ ايرٟ ٜساد تكًًٝ٘، ٜٚطُٞ أٜكًا 

 املطتٗدف ٖٛ ايطًٛى ايرٟ ٫ ٜتٛافل َع٘، أٚ ٖٛ ايطًٛى ايرٟ ٫ ميهٔ إٔ ودخ َع٘ يف ايٛقت ْفط٘.

بأْ٘ " تعصٜص ايفسد عٓد قٝاَ٘ بطًٛى ْكٝض يًطًٛى غري املسغٛب   Deitz & Repp, 1983 ٜ٘ٚعسف

بمل بتًو تمل املجري َٔ خ٬ٍ إشاي١ نٌ املجريات اييت تساملساد ؽفٝك٘ "، فتعدٌٜ ايطًٛى ٜعتُد عًٞ قب

 ٚإشاي١ نٌ ا٫ضتذابات اييت تستبمل بريو املجري.  ،ا٫ضتذابات

ٕ ايتدزهٞ يف ؿاٚتكّٛ إدسا٤ات ايتعصٜص ايتفاقًٞ يًطًٛنات ا٭خسٟ / ايطًٛى ايٓكٝض / يًٓك

د تٛقف ايطفٌ عٔ أدا٤ ايطًٛى ايطًٛى عًٞ تكدِٜ َعصشات َاد١ٜ ٚ زَص١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ ْػاط١ٝ عٓ

 ايُٓطٞ املساد تعدًٜ٘، ٚذيو قُٔ فرت٠ ش١َٝٓ قدد٠ َطبكًا. 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

332 

  Self – Active  Relaxation Therapy (SART ) ايٓػمل ا٫ضرتخا٤ ايراتٞ)ٖم( ايع٬ز ب
تتٓٛع بساَر ا٫ضرتخا٤ َٔ سٝح ايفعاي١ٝ ٚايتهًف١ ٚقدزتٗا عًٞ َطاعد٠ ا٭غداف عًٞ 

ٚاٱزغاد با٫ضرتخا٤  .ات اي٬ش١َ يتٓعِٝ سا٫تِٗ ايٓفط١ٝ، ٚتعصٜصٖا ٚاؿفاظ عًٝٗاانتطاب املٗاز

ٜٚكّٛ عًٞ فُٛع١ َٗاّ سسن١ٝ مت  ،ايراتٞ ٖٛ إدسا٤ َٛد٘ مٛ اؾطِ ٱعاد٠ ايتأٌٖٝ ايٓفطٞ

أٚ طسٜك١ سسن١ اؾطِ،  Dohso – houتطٜٛسٖا َٔ خ٬ٍ اٱزغاد ايٓفطٞ ايٝاباْٞ املعسٚف بم 

ّٛ عًٞ فُٛع١ سسنات يتُدٜد / اْبطاط / اْكباض / ؼدٜد َٓاطل اؾطِ ايعًٟٛ ٚايطفًٞ ٚايرٟ ٜك

   Kabir, Haramaki & Ohno, 2018ٚاؾطِ نً٘ 

إٕ املُازضات ايتأ١ًَٝ ٚايبد١ْٝ تعٌُ عًٞ ايٛقا١ٜ َٔ اؿا٫ت اؾطد١ٜ اييت ضببٗا ايتعسض 

ٚميهٔ اعتباز َٓاٖر ٚتدزٜبات نُاٍ  .ٞ يًذطِايطٌٜٛ يٲدٗاد، سٝح ٜطٌٗ ا٫سطاع باٱدزاى اٱهاب

 & Tsakiris .ا٭دطاّ، أسد ايطسم يتطٜٛس َٗازات ايتٓعِٝ ايراتٞ ٚاؿفاظ عًٞ ايؿش١
Critchley, 2016  . 

-Dohsaٚقد اثبتت تكٓٝات ا٫ضرتخا٤ ايراتٞ املعتُد عًٞ اٱزغاد ا٫ضرتخا٥ٞ ايٝاباْٞ 
hou د يف اؿسنات اؾط١ُٝ ملسقٞ ايػًٌ ايدَاغٞ َٚٔ املسدح إٔ فعاي١ٝ يف خفض ايتٛتس ايعكًٞ ايصا٥

ٚا٫قطسابات اؿسن١ٝ ،    Konno , 2016تهٕٛ ي٘ فعاي١ٝ يف ع٬ز ا٫نت٦اب  ٚايكًل 

Chervenkova , 2017  .  ٞٚشٜاد٠  ،ايطًيب زبانفاض سا٫ت املصا –نُا ازتبمل ا٫ضرتخا٤ ايرات

ز ايطٔ ٚا٭َٗات يف فرتات تسب١ٝ ا٭طفاٍ ٚذٟٚ ا٫ستٝادات ٖٚٛ ٜؿًح يًدعِ ايٓفطٞ يهبا ،ٚعٞ اؾطِ

 ;Kabirاـاؾ١، ٚيف سا٫ت اضتهُاٍ اٱزغاد ايٓفطٞ َٚطاعد٠ ا٭فساد ايرٜٔ ضبل تعسقِٗ يًهٛازخ  
Harmaki; Ohno, 2018  . 

 اٱزغاد املا٥ٞ :  (ٚ )
َانٔ ٖرٙ ا٭ ٚاملاؿ١ ٚاعتربت ايعرب١اٖتِ ايْٝٛإْٝٛ قدميًا عُاَات املٝاٙ ايطبٝع١ٝ 

يفٛا٥دٖا يف ايتطٗري  ;َكدض١، نُا أضظ ايسَٚإ محاَاتِٗ اـاؾ١ يف ايٝٓابٝع املعد١ْٝ ٚاؿساز١ٜ

ٚايتُازٜٔ ٚا٫ضرتخا٤ ٚايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚايعباد٠. ٚقد انتطب اٱزغاد باملٝاٙ املعد١ْٝ غٗس٠ ٚاضع١ يف 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٚيف ع٬ز ايتٗاب  Colica Pictonumع٬ز ايػًٌ ايرٟ ودخ ْتٝذ١ ايتطُِ املصَٔ بايسؾاف 

املفاؾٌ ايسَٚاتٜٛدٟ ٚايتٗاب املفاؾٌ ايععُٞ نُا ضاِٖ اٱزغاد باملٝاٙ املعد١ْٝ يف ؼكٝل ايسفا١ٖٝ 

. نُا نإ يًُا٤ ايبازد فعاي١ٝ يف خفض  Tubergen& Linden, 2002ًع٤٬ُ يٚتكًٌٝ ا٭مل 

 .Goeb et al., 2009أعساض ايتٛسد 

  ٍٛاٱزغاد ايٓفطٞ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝتٛؾٝات َٚكرتسات س: 

 :فذٛات عج١ٝ َطتكب١ًٝ يف اٱزغاد ايٓفطٞ . أ
ٚسٌ  ،ٚيف قبمل َػتتات ايتعًِ ،إٕ اٱدزاى ميجٌ قدز٠ أضاض١ٝ يف عًُٝات ع٬ز ؾعٛبات ايتعًِ

رٟٚ َػه٬ت ايتمأخس ايدزاضمٞ. نُما ميهمٔ إٔ تطمتددّ عًُٝمات ايتمدزٜب عًم٢ َٗمازات اٱدزاى ايبؿمسٟ يم           

ٚايتُٝٝمص بمني    ،ٚإعاد٠ دفٗا ،َٔ خ٬ٍ ا٭ْػط١ اييت ٜستهص سًٗا ع٢ً ؼدٜد املهْٛات ق١ ايفهس١ٜاٱعا

ٚإعاد٠ متجٌٝ املهْٛمات )تبمادٍ اضمتدداّ املهْٛمات      ،ٚتفطري ايؿٛز ٚاملٛاقف ،ا٭غهاٍ ٚا٭سذاّ ٚا٭يٛإ

 .نػهٌ أٚ أزق١ٝ(، ٚأْػط١ ايطسع١ اييت تعتُد ع٢ً ايتآشز بني اؿٛاع ٚاؿسن١

إٕ عًُٝمات  ا٫ضتبؿمماز ايمميت ُٜكؿممد بٗمما ايتٛؾممٌ إىل اؿممٌ فذممأ٠، ٚايمميت تفتكممد إىل اٯٕ نٝفٝمم١  

ايتدزٜب عًٝٗا ميهٔ إٔ ٜتِ ؼًًٝٗا إىل عدد َمٔ ايكمدزات ميهمٔ ايتمدزٜب عًٝٗما َٚٓٗما اٱدزاى ايبؿمسٟ.        

إذ أْم٘ َماذا يمٛ    ; رٟٚ اٱعاقم١ ايفهسٜم١  ٚقد تعايت ا٭ؾٛات ايبشج١ٝ سٍٛ طمسم قٝماع َعمد٫ت ايمرنا٤ يم     

ناْت طسم قٝاع ايرنا٤ تعتُد ع٢ً نٝف١ٝ تعسٜفٓا ٚفُٗٓا ملؿطًح ايرنا٤، َاذا يٛ ناْت طسٜكم١ قٝماع   

غري َٓاضب١ يتعطٞ ٚؾفا َفؿ٬ عٔ قدزاتِٗ ايعك١ًٝ، أٚ إٔ ٖٓاى َفَٗٛما   رٟٚ اٱعاق١ ايفهس١ٜايرنا٤ ي

عد٫ت ايرنا٤ يد ج٢ً يكٝاعَ  ٟ قمد تهػمف      .ِٜٗآخس يًرنا٤ قد ميجٌ طسٜك١َ  ٗمازات اٱدزاى ايبؿمس  ٌَ ٕ ؼًٝ  –إ

ايكدزات ايعك١ًٝ يرٟٚ –فُٝا إٕ ثبت ؾش١ ذيو  فاِٖٝ أخس٣ عٔ ايرنا٤ٚ   َٔ  .ايفهس١ٜ اٱعاق١ ع

ٚعممٔ تطممٛز أَٓٝممات ا٭طفمماٍ املطممتكب١ًٝ ٚتؿممٛزاتِٗ عممٔ أدٚازٖممِ يف املطممتكبٌ نُمما عسقممتٗا       

 ِ ا٫دتُمماعٞ َٚممد٣ تػممبعِٗ مبممتػريات ب٦ٝممتِٗ  ايبشممٛخ ٚايدزاضممات ايطممابك١; ٜبممدٚ أْٗمما تتممأثس بممٛاقعٗ

١. نُا ٜبدٚ إٔ املدزضم١ َٚما تتٝشم٘ َمٔ تٓػم١٦ ادتُاعٝم١ ٭بٓا٥ٗما هلما دٚز َٗمِ ٚأضاضمٞ يف ٖمرٙ            ٝجكافاي

ايتؿٛزات املطتكب١ًٝ يمد٣ ا٭طفماٍ ٚاملمساٖكني. إ٫ إٔ ايتمأثريات املتػماٜس٠ اؿايٝم١ َمٔ خم٬ٍ ا٫ضمتدداّ          

َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚضٗٛي١ ا٫ْفتماح عًم٢ ثكافمات أخمس٣ َمٔ خم٬ٍ       املفسط يٛضا٥مل ايتهٓٛيٛدٝا ٚ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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غبه١ اٱْرتْت; ٜبدٚ أْٗا قد ت٪ثس ع٢ً تسب١ٝ ايٓؼ٤ ٚتػهٌٝ ٖٜٛاتِٗ ايجكافٝم١ ٚأغمهاٍ ايُٓماذز ايميت     

 ٜتدرْٚٗا قد٠ٚ ُٜشتر٣ بٗا، ٚأضايٝب اؿهِ ٚايتكِٝٝ يٮسداخ ٚاملٛاقف.

ُٝؿس أْ٘ ن٬عب نس٠ قمدّ   فكد تطأٍ أسد املتعًُني أٚ إسدأٖ عٔ تطًعات٘ امل١ٝٓٗ يف املطتكبٌ; ف

َممٌ يف إٔ تؿممبح ؤجًمم١ أٚ تممدخٌ إسممد٣ َطممابكات املٛاٖممب    أضممٝهٕٛ ا٭فكممٌ دٕٚ دخممٍٛ َممدازع أٚ أْٗمما ت  

ٚا٭غاْٞ ٚتطتطٝع إٔ تؿٓع َطتكبًًا فسٜدا دٕٚ اؿاد١ إىل ايتعًِ. يكد تٓافطت ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٚايٛضا٥مل 

ا٫دتُاع١ٝ داخٌ املدازع ست٢ نادت إٔ تػًبٗا يتكمف ا٭ضمس٠ بتٓػم٦تٗا ا٫دتُاعٝم١      َع أضايٝب ايتٓػ١٦

َعٝمماز ا يػًبمم١ إسممد٣ ايهفممتني عًمم٢ ا٭خممس٣... فٗممٌ تطمماعد ا٭ضممس٠ يف تفعٝممٌ دٚز املدزضمم١ يف ايتٓػمم١٦          

َمٔ  ا٫دتُاع١ٝ أّ أْٗا قد تطِٗ يف دسض دٚز املدزضم١ أّ إٔ ا٭ضمس٠ أٜكما تطمتػٝح نُما تطمتٓذد املدزضم١        

عٛاٌَ فكد اهل١ٜٛ ... يرا فًِ ٜبمل إ٫ دٚز اٱزغماد ايٓفطمٞ يف سمٌ َجمٌ ٖمرٙ املػمه٬ت ايميت ضتػمهٌ ٚاقمع           

 َطتكبٌ أبٓا٥ٓا.

بايتأنٝممد ٖٓمماى أضممباب أخممس٣ ٚزا٤ ايطممٗٛي١ ٚاٱفممساط يف اضممتدداّ غممبه١ اٱْرتْممت يممٝظ فكمممل    

تعازف. ٜبدٚ إٔ ٖٓاى داذب١ٝ يف ٖرا يٮغساض ايتع١ًُٝٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚإ ا ْكؿد يف ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚاي

ايتٛاؾممٌ ا٫دتُمماعٞ عممرب َٛاقممع ايتٛاؾممٌ اٱيهرتْٚٝمم١. َممٔ املُهممٔ أْمم٘ بطممبب عممدّ اٱفؿمماح عممٔ ٖٜٛمم١     

إٔ ُٜفؿمح ايفمسد ايفمسد عمٔ     ٚاملطتددَني يف أغًب ا٭ٚقات، أٚ أْ٘ ٜتمٝح ايتعمبري عمٔ ايمٓفظ عسٜم١ أنجمس،       

    ٚ أْٗما تتمٝح َعمازف ٚؾمداقات يمد٣ َمٔ ٜفتكمدٕٚ َٗمازات          زغبات ٚسادات ٖٜٚٛم١ ٜمٛد إٔ تهمٕٛ ٖٜٛتم٘، أ

ادتُاع١ٝ تتٓاضب َع عاداتِٗ ٚتكايٝدِٖ. فٌٗ ايتٛاؾٌ عرب املٛاقع اٱيهرتْٚٝم١ ٜتمٝح ايتشًمٌ َمٔ قٝمٛد      

أْ٘ ٜتٝح سسٜات أنرب... بايتأنٝد إٔ ٖٓاى داْبما َمٔ ايؿمش١ ايٓفطم١ٝ ٜتشكمل يمد٣ َطمتددَٞ         ّايٛاقع أ

ٖٚٓا هب إٔ ٜتدخٌ اٱزغماد ايٓفطمٞ يتعمسف ا٭ضمباب ٚزا٤ إدَمإ ٖمرٙ املٛاقمع         ٖرٙ املٛاقع زغِ عٝٛبٗا..

 ٚٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ٚاطافع١ ع٢ً ؤٝصاتٗا اييت تكٝفٗا يػدؿ١ٝ ايعٌُٝ ٚايٛقا١ٜ َٔ عٝٛبٗا.

ٚبممني ٖممرٙ ايجممٛز٠ اٱيهرتْٚٝمم١ ٚا٫عتُمماد عًمم٢ ٚضمما٥طٗا; ٜعٗممس يٓمما فُٛعمم١ َممٔ ايطممًٛنٝات       

ٗمما ؼممٍٛ دٕٚ تهٝممف ٖمم٪٤٫ ا٭فممساد َممع ٚاقعٗممِ ايعًُممٞ زغممِ تهممٝفِٗ ا٫فرتاقممٞ   املكممطسب١ ايمميت ٜبممدٚ أْ

اٱيهرتْٚٞ، فأؾبشت ٚضا٥ٌ ٚٚضا٥مل ا٫ضمتدداّ اٱيهرتْٚمٞ َعمرب٠ عمٔ غدؿمٝاتِٗ. ٚتعٗمس يمد٣  ٖم٪٤٫         

أعساض ايكًل ٚايتٗدٜد ٚايتٛتس ٚايتِٖٛ ٚاؿرز ٚعدّ ايكدز٠ ع٢ً اؽاذ ايكساز َمع أعمساض أخمس٣ ْتٝذم١     



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٛاتفِٗ ايرن١ٝ فُٝا ٜط٢ُ بايَٓٛٛفٛبٝا. ٚزغِ عدّ زؾد ٖرا ا٫قطساب ناقمطساب َسقمٞ إ٫ أْم٘    فكد ٖ

ٜ٪ثس تأثريا بايػ ا يف امل٪ضطمات ايتعًُٝٝم١; سٝمح هًمظ املمتعًِ َٓػمػًًا باهلماتف ايمرنٞ داخمٌ اؿؿم١/           

 ٖمرٙ ايعماٖس٠   اطاقس٠، ُٜٚفكٌ يٛ ناْت  ٝمع ايفمسٚض ا٭نادميٝم١ تهمٕٛ عمرب اٱْرتْمت ... فٗمٌ تعتمرب        

     ٌ ِ يف ؾمك طٗم  ٌٜ م  ٖ... اقعٞم  ٚٛ َاٖ   ٚٞ ٛ افرتاق اٖ  ِ يف تٛضٝع ايفذ٠ٛ بنيَ  طٗ  ّٜ دٝد٠ بايٓطب١ يًعٛا٥د ايتع١ًُٝٝ أ

ٗازات ادتُاع١ٝ  َٕ ضا٥طِٗ اٱيهرت١ْٝٚ دٚ عٚ   ٚاقع١ٝ. غدؿٝات املتعًُني أّ يف تٛسد غدؿٝاتَِٗ 

بمات عمدد غمري قًٝمٌ َمٔ طم٬ب اؾاَعم١         ٚيف ػسب١ اضتدداّ املكسزات اٱيهرت١ْٝٚ يد٣ ايباسج١

َٓػًكني ع٢ً أْفطِٗ َٔ خ٬ٍ ايتٛاؾٌ َع ايباسج١ ع٢ً َٛقع املكسز ٚا٫َتشاْات اٱيهرت١ْٝٚ ٚدٕٚ َكاب١ً 

ٝ مما... ٚيهممٔ يف ا٫ختبممازات ايػممف١ٜٛ أظٗممس ٖمم٪٤٫ ايطمم٬ب     ،ٚدٗمما يٛدمم٘ ٚبتبممادٍ تكممازٜس املكممسز إيهرتْٚ

متت بؿ١ً مبطتٛاِٖ ا٭نادميٞ; خاؾ١ ٚأِْٗ ٫ ٜتُتعٕٛ بؿداقات َع ضًٛنٝات غري تهٝف١ٝ ٜبدٚ أْٗا ٫ 

( عًم٢ َٛقمع ايفمٝظ بمٛى أٚ عًم٢      groupش٥٬َِٗ َٔ ْفظ ايتدؿـ ٚإٔ ايتعاٌَ بِٝٓٗ ٜهمٕٛ فكممل عًم٢ )   

ٚاتظ آب، ٚبدا ايط٬ب غري قادزٜٔ ع٢ً ايتٛاؾٌ ايػفٗٞ ٚتًعجِ يف ايه٬ّ ٚتسدد ٚاستباع يًه٬ّ... بدا 

بطبب إفساطِٗ يف اؾًٛع مبفسدِٖ َطتأْطني بٗٛاتفِٗ ايرن١ٝ ذات ايباقات غمري اطمدٚد٠    يًباسج١ أْ٘

 َٔ اٱْرتْت، ٖٚٓا ٜعٗس دٚز اٱزغاد ايٓفطٞ يف ايٛقا١ٜ َٔ َجٌ ٖرٙ املػه٬ت.

ٚيف ظٌ اضتدداّ تكُٝٝات كتًف١ يًط٬ب تتٓاضب ٚقدزاتِٗ ٚغدؿٝاتِٗ قمد ٜػٝمب يف أذٖمإ    

ا٭نادمي١ٝ يد٣ أضاترتِٗ ٚقد ٜرتتب ع٢ً ذيو خفض دافعٝمتِٗ ٫َٚبما٫تِٗ ممٛ     ايط٬ب َفّٗٛ ايعداي١

ايتعًِ، ٚقد ٜرتتب عًٝ٘ ايتطسب ٚايتأخس ايدزاضٞ يف أسٝإ أخس٣... فٗمٌ َاٜصٜمد ايعٛا٥مد ايتعًُٝٝم١ إٔ     

١ تتاح ناف١ ٚضا٥ٌ ايتكٝمِٝ بػمفاف١ٝ َعًٓم١ يمد٣  ٝمع ايطم٬ب ىتمازٕٚ فُٝما بٝٓٗما أّ إٔ تمرتى اؿسٜم           

٭ضتاذ املكسز ٚٱداز٠ امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ إٔ تٓتكٞ فُٛع١ َٓٗا ُتفسض ع٢ً اؾُٝمع... ٜٚعمٌ دٚز اٱزغماد    

ٞ  -ايٓفطٞ بازش ا يف ْػس ايٛعٞ بأضايٝب ايتدزٜظ ٚايتكِٝٝ ٚاختٝاز املكسزات  إذا َما   -نإزغماد أنمادمي

 ملػه٬ت ايتع١ًُٝٝ. تستب ع٢ً غٝاب َفّٗٛ ايعداي١ ا٭نادمي١ٝ يف أذٖإ ايط٬ب بعض َٔ ا

ٚتسنص عًُٝات اٱزغاد ايٓفطٞ املعاؾس يف فًُٗا ع٢ً سفص ايطاقات ٚبٓا٤ ايك٣ٛ يد٣ ايع٤٬ُ 

يتطٜٛس أضايٝب َٛادٗاتِٗ يًُٛاقف ٚايكػٛط. ٖرٙ ايتدزٜبات اييت تكدّ بطسم إزغاد١ٜ ٚقا١ٝ٥ أٚ 

املتٓٛع١ ٫ْتكا٤ أضايٝب املٛاد١ٗ بٓا١ٝ٥ تسنص ع٢ً َعاٜري أضاض١ٝ يًٝاق١ ايٓفط١ٝ اييت تعين ايكدز٠ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ايفعاي١ املٓاضب١ يًُٛاقف ٚؼٌُ ايؿعاب ٚإعاد٠ بٓا٤ َفّٗٛ ايرات ٚايتشًٞ با٭فهاز اٱهاب١ٝ اييت َٔ 

غأْٗا إٔ تطاعد ايفسد ع٢ً املجابس٠ ايفعاي١ يف اؿٝا٠. َٚٔ بني املػه٬ت اييت تٛاد٘ املسغد يف ايع١ًُٝ 

ٓفط١ٝ ٜٚكؿد بايػفاف١ٝ ايٓفط١ٝ عًُٝات ايٛقٛح ٚايؿدم ٚاٱفؿاح اٱزغاد١ٜ َػه١ً ايػفاف١ٝ اي

ٚتكًٌٝ عًُٝات املكا١َٚ بٗدف ايٛؾٍٛ  ،ٚاملػازن١ يًُعًَٛات بني ايعٌُٝ ٚاملسغد يف ع٬قتُٗا اٱزغاد١ٜ

 إيٞ ايتػدٝـ ا٭َجٌ يًُػه١ً ٚاضتػ٬ٍ ايٛقت يٛقع سًٍٛ ملػه١ً ايعٌُٝ َٚطاعدت٘ عًٞ سًٗا. 

ت املحشري٠ بني ع٤٬ُ اٱزغاد ايٓفطٞ; ٖ٪٤٫ ا٭فساد ايرٜٔ ٜتشًٕٛ بايجك١ َٚٔ بني اؿا٫

ٓ ا ٜعهس ؾفٛ سٝاتِٗ َٔ قػٛط ٖ٪٤٫ املكسبني  ُٜعإْٛ ُسصْ ا دفٝ ٚاملجابس٠ ٚاٱهاب١ٝ ٚايٓذاح; إ٫ أِْٗ 

ًهٕٛ َعِٗ ايرٜٔ ٜصٜدٕٚ يف َتطًباتِٗ بني سني ٚآخس يف طًباتِٗ املحتصاٜد٠ ٚغسٚطِٗ املحذشف١، ٜٚطتٗ

أٚقات ا ط١ًٜٛ يف قاٚي١ إزقا٥ِٗ. ٚبط٪اٍ ٖ٪٤٫ ايع٤٬ُ فإِْٗ ُٜهٕٓٛ هلِ نٌ اؿب، ٚيهٔ ٫ ٜطتطٝعٕٛ 

ّٛفٛا طًبات ٖ٪٤٫ املكسبني; ُٜ  Emotional٭ِْٗ ٜعإْٛ َٔ ا٫بتصاش ا٫ْفعايٞ  يف أغًب ا٭سٝإ إٔ 
Blackmail٘دؿني ػُعُٗا ع٬ق١ اْفعاي١ٝ َكسب١ أْ٘ أسد أغهاٍ ايت٬عب ايٓفطٞ بني غ ، ُٜٚكؿد ب

ميازع فٝٗا أسدُٖا َٓع١َٛ َٔ ايتٗدٜدات ٚأْٛاع كتًف١ َٔ ايعكاب يًطٝطس٠ عًٞ ضًٛى اٯخس ايرٟ 

ٜؿبح فُٝا بعد ز١ٖٓٝ اْفعاي١ٝ، ٚتهُٔ خطٛز٠ ا٫بتصاش ا٫ْفعايٞ يف تآنٌ طاق١ اؿب بني طسيف 

. ٚقد ميازضٗا ا٭طفاٍ يف سا٫ت تٓفٝر َا ٜسغبٕٛ فٝ٘، ايع٬ق١ ا٫ْفعاي١ٝ ٭ْ٘ عٌُ قا٥ِ عًٞ اٱدباز

 ,Caspiٚقد نإ أٍٚ َٔ ّٚثل ا٫بتصاش ا٫ْفعايٞ عجٝا ٖٛ  ٚقد ٜطتددَٗا أسد ايصٚدني قد اٯخس. 
َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ خفض نفا٠٤ عًُِٗ  اـطاز٠،بني سني ٚآخس ٬ٜٚت .إٕ ٖ٪٤٫ ايع٤٬ُ َعسقٕٛ  1969

 َػه٬تأغًب ا٭سٝإ... فٌٗ ٜطتطٝع اٱزغاد ايٓفطٞ إٔ ٜكٞ ٖ٪٤٫ ا٭فساد  ٚإْتادٝتِٗ امل١ٝٓٗ يف

ا٫بتصاش ا٫ْفعايٞ، ٚإٔ ٜصٚدِٖ مبٗازات تطاعدِٖ ع٢ً ٚقع سدٚد غدؿ١ٝ هلِ ٚإٔ ٜتعاًَٛا بتهٝف 

ُُٜازضٛا  َٚٗاز٠ َع ٖ٪٤٫ املبتصٜٔ أٚ إٔ وافغ ٖ٪٤٫ ع٢ً إْتادٝتِٗ ٚنفا٤تِٗ يف ظٌ ٖرٙ ايكػٛط ٚإٔ 

 سٝاتِٗ بطسٜك١ طبٝع١ٝ.

 :تعكٝب سٍٛ ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ . ب

 ايٓفط١ٝ فٗٛ ا٫ػاٖات ٚأنجس أِٖ َٔ ايّٝٛ ُٜعد إزغادٟ إٕ ا٫ْتكا١ٝ٥ ايتها١ًَٝ ناػاٙ
ا عٓد اْتكا٤ ايٓعسٜات ٚايفٓٝات اٱزغاد١ٜ ايعؿس. فاملسغد ذٚ اـرب٠ ٜهٕٛ سسٜؿ  إزغاد بأْ٘ ٜٛؾف



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٚتكدِٜ  ،بٗدف ؼكٝل أٖداف اٱزغاد ايٓفطٞ ;بسْاف٘ اٱزغادٟ يف تها١ًَٝ ْاقذ١ٜٚدفٗا يف 

 اـدَات اٱزغاد١ٜ يًعٌُٝ يف ظٌ تعكد َػه٬ت ايع٤٬ُ ٚاخت٬فِٗ ٚتداخٌ ايعٛاٖس ايٓفط١ٝ.

عرب اٱْرتْت يف تعصٜص دٚز اؾاَعم١ يف ْػمس ثكافم١ ايؿمش١     ٜٚطاعد اٱزغاد ايٓفطٞ اٱيهرتْٚٞ 

ٜاد٠ ايٓػاط اٱزغادٟ عرب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ َجٌ ) تٜٛرت ٚفٝظ بمٛى ( ٚايكما٥ِ عًمٞ    ايٓفط١ٝ بص

 َٗازات ايتٛاؾٌ ٚايهتاب١ ٚاملٓاقػ١ ٚاملػازن١ ايٛددا١ْٝ .

نُا إٔ اضتدداّ غبه١ اٱْرتْت نٛضٝمل ٱدسا٤ ا٫ختبازات ايٓفط١ٝ ٜطاعد ع٢ً تكٓٝٓٗا ع٢ً 

كتًف١ ٚع٢ً عٝٓات نبري٠ ؤا ٜطاعد ع٢ً ايٛثٛم يف ايػسٚط ب٦ٝات ادتُاع١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ ٚثكاف١ٝ 

يًتأند َٔ ؾدم بٝاْات  ;ايطٝهَٛرت١ٜ هلرٙ ا٫ختبازات ايٓفط١ٝ يف ساي١ قبمل إدسا٤ات تطبٝكٗا

ا٭غداف املحذس٣ عًِٝٗ ٖرٙ ا٫ختبازات إ٫ أْٗا قد ٫ ُتطاعد يف تطبٝل ا٫ختبازات اٱضكاط١ٝ; يرا 

ٚيف تكدِٜ خدَات ٚسًٍٛ ٚٚضا٥ٌ َطاعد٠  ;د ٜؿًح يف إدسا٤ اؾًطات اٱزغاد١ٜفاٱزغاد اٱيهرتْٚٞ ق

 ٭ٕ ذيو وتاز إىل إدسا٤ات كتًف١ يًكٝاع ٚايتكِٝٝ. ;ذات طابع عاّ دٕٚ ايدخٍٛ إىل ؾُِٝ املػه٬ت

ٚقد ٜهٕٛ اٱزغاد املحهجف ٚاعد ا يف ع٬ز ؾعٛبات ايتعًِ يًُتعًُني فُٝا ُٜط٢ُ بأضايٝب ايتعًِ 

سٝح تتهاتف دٗٛد املدزض١ ٚاملعًُني ٚا٭ضس٠ يف ع٬ز ؾعٛبات ايتعًِ ٚتتكافس اؾٗٛد  ;زغادٟاٱ

املطتدًؿ١ َٔ َدازع عًِ ايٓفظ املدتًف١ خاؾ١ املدزض١ ايطًٛن١ٝ ٱعاد٠ تعًِ ايطًٛى ٚايعادات. ٚإىل 

ؼاٍٚ إٔ تٛقح َع٢ٓ  اٯٕ ُتطًل ن١ًُ َهجف ع٢ً شٜاد٠ عدد ايطاعات اٱزغاد١ٜ; إ٫ إٔ اؾٗٛد ايبشج١ٝ

ٚتكافس أطساف  ،ٚاؾٗٛد املبرٚي١ يف ع١ًُٝ اٱزغاد ،ن١ًُ َهجف ٖرٙ بصٜاد٠ نفا٠٤ ايع١ًُٝ اٱزغاد١ٜ

 ،أخس٣ داخٌ ايع٬ق١ اٱزغاد١ٜ يًُطاعد٠ يف إلاح ع١ًُٝ اٱزغاد، ٚقبمل املػتتات يف ب١٦ٝ ايعٌُٝ

 يعٌُٝ.ٚامل٪ثس٠ يف َػه٬ت ا ،ٚاملتػريات املدتًف١ املتداخ١ً

ٜٚطاعد اٱزغاد ايٓفطٞ املحشدد بٛقت يف ايعًُٝات اٱزغاد١ٜ ايتدزٜب١ٝ سٝح ٜهٕٛ ايربْاَر 

ايتدزٜيب قدد ا بٛقت ٚعدد ضاعات قدد٠ ٱْٗا٥٘. نُا أْ٘ َفٝد يف ساي١ إزغاد ايهباز سٝح تكع 

ٓٛع َٔ اٱزغاد ٜكع سد ا َط٦ٛي١ٝ اٱزغاد ع٢ً ايعٌُٝ يف ا٫يتصاّ بع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ. نُا إٔ ٖرا اي

ي٬ػاٖات ايطًب١ٝ مٛ ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ بأْٗا ع١ًُٝ ط١ًٜٛ املد٣ ٫ٚ هد فٝٗا ايعٌُٝ سًًا ضسٜعا 

 ملػه٬ت٘ املتصاٜد٠; سٝح ٜػعس ايعٌُٝ بايفا٥د٠ َٔ ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ.
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ملتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ سٝح اضتددّ اٱزغاد ايٓفطٞ َتعدد ايجكافات ع٢ً ْطام ٚاضع يف اي٫ٜٛات ا

ٝ ا  ؽتًف اجملُٛع١ اٱزغاد١ٜ ايٛاسد٠ يف َتػريات َتعدد٠ نايعسم ٚايدٜٔ ٚاـًفٝات ايجكاف١ٝ. ٚساي

تصداد ا٫ػاٖات مٛ اضتدداّ اٱزغاد َتعدد ايجكافات يف دٍٚ أٚزٚبا بصٜاد٠ أعداد اي٬د٦ني ٚاملٓهٛبني 

د. ٜٚٗدف اٱزغاد َتعدد ايجكافات با٭ضاع إىل إعاد٠ ٚايرٜٔ وتادٕٛ إىل ا٫ْدَاز يف اجملتُع اؾدٜ

تٓػ١٦ ايع٤٬ُ ع٢ً املباد٨ ايعا١َ يًجكاف١ يف اجملتُع اؾدٜد خاؾ١ عٓدَا ٜهٕٛ اٱزغاد  اعٝ ا ٚوتاز فٝ٘ 

 ايجكافات. املسغد إىل تعإٚ أفساد اجملُٛع١ اٱزغاد١ٜ; فتبدأ ع١ًُٝ اٱزغاد بطسٜك١ اٱزغاد َتعدد

َٔ اٱزغاد ٜؿًح يف فتُعاتٓا عٓد َٓاقػ١ َػه٬ت نا٫ْتشاز ٚا٫غتؿاب  ٖٚرا ايٓٛع

ٚايتشسؽ ٚتكبٌ اٯخس ْٚبر ايتعؿب; سٝح تهُٔ خًفٝات ثكاف١ٝ َتعدد٠ نايب١٦ٝ ٚايكب١ًٝ ٚايدٜٔ 

ٚاملطت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتؿادٟ ٚزا٤ ا٫ػاٖات املدتًف١ ػاٙ ٖرٙ املػه٬ت، ٚسٝح ؽتًف ايس٣٩ 

َا ُٜػهٌ ا٭فهاز ٚا٫ْفعا٫ت ٚايطًٛنٝات يف ٖرٙ املػه٬ت َا ٜكف عا٥كا أَاّ ايبد٤ ايفعًٞ  سٛهلا، ٖٚرا

 .  اجملتُع١ٝ يف ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ اؾُاعٞ ملجٌ ٖرٙ املػه٬ت

ٜؿًح اٱزغاد املدتؿس يف َطاعد٠ ايع٤٬ُ ع٢ً تبين اػاٖات إهاب١ٝ مٛ عًُٝات ايتػٝري نُا 

تػذٝع ايع٤٬ُ مٛ إنُاٍ ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ ست٢ ايٓٗا١ٜ. ٖٚٛ ٜفٝد يف  ايطًٛنٞ، ٚتعٌُ ع٢ً

 املطاعد٠ يًبد٤ يف اٱزغاد ايراتٞ يط٤ٛ اضتدداّ املٛاد ٚاٱق٬ع عٔ ايتدخني ٚايهش٫ٛت. 

ٜفرتض اٱزغاد ايكا٥ِ عًٞ ايٓعس١ٜ املٝتاَعسف١ٝ باضتدداّ ايٝكع١ ايعك١ًٝ إٔ اْفعا٫ت ايكًل ٚ

ٛتس سا٫ت َ٪قت١، ٚيهٔ اضتذاب١ ايفسد هلرٙ ا٫ْفعا٫ت بطسٜك١ ادرتاز١ٜ باملهٛخ يف ٖرٙ ٚاؿصٕ ٚايت

تهسازٖا يف  اؿاي١ ايطًب١ٝ يفرت٠ َطتُس٠ َٔ ايٛقت ٜصٜد َٔ سد٠ ٖرٙ اؿا٫ت، ٜٚصٜد َٔ استُاي١ٝ

اييت ؾٓعت َٛاقف كتًف١، يف سني أْ٘ إذا اضتذاب ايفسد هلرٙ اؿاي١ با٫ْتباٙ إيٞ َؿادز ايتٗدٜد 

يف ست١ُٝ تهساز َٛاقف ايكًل، ٚا٫عتكاد يف عدّ قدز٠ ايعكٌ عًٞ ايطٝطس٠  ٚا٫عتكادايكًل ٚفشؿٗا، 

، ٚعدّ قدز٠ ايعكٌ عًٞ ايطٝطس٠ عًٞ أفهازٙ إذا َا ضا٤ت ا٭َٛز، فإٕ ٖرا ٜ٪ٌٖ ايفسد ٢ ٖرٙ املٛاقفعً

 يٮقطساب ايٓفطٞ. 

ايٝكع١ ايعك١ًٝ   ,.Wells, Aغ فُٝا أمساٙ ًٜٚص بُٝٓا إذا متتع ايفسد بايعكٌ ايٛاعٞ ٚايتٝك

فإْ٘ ٜطتطٝع سٌ ٖرا ا٫قطساب ايٓفطٞ قبٌ ْػأت٘ َٔ خ٬ٍ ٬َسع١ ايتفهري ايطًيب ٚا٫عتكاد املعسيف 
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ٚقاٚي١ ٚقف ٖرا ايتفهري ٚاضتبداي٘  ،ٚزؾد املػاعس ايطًب١ٝ املكًك١ يف املٛقف ٚتكُٝٝٗا ،داملّٗد

 تفهري ٚا٫عتكادات ٚاملػاعس. باضرتاتٝذ١ٝ تعدٍ َٔ ٖرا اي

ٚظٗس اٱزغاد ايطًٛنٞ اؾديٞ يٝٓاضب ا٭غداف ذٟٚ اقطساب ايػدؿ١ٝ اؿد١ٜ. ٜٚٗدف ٖرا 

ايٓٛع َٔ اٱزغاد إىل إع٤٬ ق١ُٝ ايرات يد٣ ايػدـ يف َكابٌ ايب١٦ٝ )املٛقف(; سٝح تطتطٝع ايرات إٔ 

از٠ اييت تعسقت هلا يتبدأ ايرات خ٬ٍ تتشٌُ إدٗادات َا بعد ايؿد١َ، ٚتٗتِ غربات ايفػٌ ٚاـط

ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ بايرتنٝص ع٢ً ؼطني املٗازات ايطًٛن١ٝ ٚتبين أٖداف ددٜد٠، ٚايبد٤ يف إهاد 

ٚتعًِ َع٢ٓ ايٛعٞ بايتفهري ايراتٞ يٝطتطٝع ايعٌُٝ سطِ ايؿساعات املٛقف١ٝ بني  ،َع٢ٓ ددٜد يًشٝا٠

 ايرات ٚايب١٦ٝ متٗٝد ا يًتهٝف.  

ص اٱزغاد ايبٓا٥ٞ ع٢ً إنطاب َٗازات ايتفهري ايبٓا٥ٞ يًعٌُٝ َٔ خ٬ٍ عسض عدد كتًف ٜسن

َٚتٓٛع َٔ اـربات ٜطتطٝع ايعٌُٝ َٔ خ٬هلا إٔ ٜتعًِ نٝف ٜتشسز َٔ اـطٛات ايتكًٝد١ٜ يًٛؾٍٛ إىل 

ٝح اهلدف )يٝفهس خازز ايؿٓدٚم(، ٜٚتعًِ أضايٝب َٚٗازات كتًف١ غري تكًٝد١ٜ يعٌُ ا٭غٝا٤ س

ٜطتطٝع ايعٌُٝ َُٗا ناْت قدزات٘ ايعك١ًٝ إٔ ٜٛاد٘ عددا َٔ املٛاقف املحػّه١ً مبفسدٙ. نُا ٜٗدف ٖرا 

ايٓٛع َٔ اٱزغاد إٔ ٜتعًِ ايعٌُٝ إٔ اـربات ايٓادش١ أٚ ايفاغ١ً يٝطت إ٫ "قطات" يف اؿٝا٠ هب إٔ 

ظ ْٛعٗا ٚإ ا املِٗ ٖٛ نٝف ٜطتطٝع ميس بٗا ايفسد ضاعٝا يًُسس١ً ايتاي١ٝ. فاملِٗ يف ٖرٙ اـربات يٝ

 ايفسد إٔ ٜٛادٗٗا ٜٚدٜسٖا ٜٚهٌُ املساسٌ ايتاي١ٝ هلا.

ٚتتبأٜ ا٫ػاٖات سٍٛ ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ يف أْٗا ع١ًُٝ ط١ًٜٛ املد٣ ٚأٖدافٗا بعٝد٠ 

كد ظٗس املسغد ايٓفطٞ; يرا ف َسادع١ ايتشكل، نُا ؽتًف اػاٖات ايع٤٬ُ سٍٛ ايتٛقٝت ايرٟ هب فٝ٘

إزغاد ايؿش١ ايٓفط١ٝ يٓػس ثكاف١ ايؿش١ ايٓفط١ٝ بػض ايٓعس عُٔ ٜعإْٛ ا٫قطسابات أٚ املػه٬ت 

ايٓفط١ٝ أٚ ض٤ٛ ايتهٝف. فٝذب إٔ ٜعٞ نٌ فسد ع٬َات اـطس اييت هب عًٝ٘ ايتٛد٘ بعدٖا إىل املسغد 

 ايٓفطٞ، ٚنٝف ٜطتطٝع إٔ ٜفِٗ ذات٘ يٝٛدٗٗا مٛ ايٓذاح.

١ اضتػ٬ٍ ناف١ ايٛضا٥ٌ يتدزٜب أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظفني يتشدٜد هب عًٞ اؾاَع

ايط٬ب املسقٞ، ٚاضتدداّ ايتدطٝمل ا٫ضرتاتٝذٞ يتؿُِٝ ايرباَر املطاعد٠ عًٞ سٌ َػه٬ت ايط٬ب. 

ٚتػٌُ ناف١ ايٛضا٥ٌ  ،ٚهب ا٫عرتاف إٔ إزغاد ايؿش١ ايٓفط١ٝ يف اؾاَع١ ٖٞ ع١ًُٝ ط١ًٜٛ ا٭دٌ
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جٌ  َ ٚؾفشات ايٜٛب اـاؾ١  ،ٚايٓفط١ٝ اٱيهرت١ْٝٚ ،ٚايرباَر ايتع١ًُٝٝ ،بساَر اٱزغاد ايٓفطٞ املتاس١

 يًط٬ب.  ٚايٓدٚات ٚا٭ْػط١ املكا١َ داخٌ اؾاَع١ يتعصٜص ايؿش١ ايٓفط١ٝ اتبايهًٝات ٚاؾاَع١، ٚايًكا٤

اٱزغادٟ  فإزغاد ايؿش١ ايٓفط١ٝ ٜكدّ إىل ناف١ ايع٤٬ُ ست٢ ٚيٛ مل وتادْٛ٘ يٓػس ايٛعٞ

ُٜكدّ يف امل٪ضطات  ٚايٛقا١ٜ َٔ ض٤ٛ ايتهٝف ٚا٫قطسابات ايٓفط١ٝ. يرا فإزغاد ايؿش١ ايٓفط١ٝ 

ايتع١ًُٝٝ ناؾاَعات ٚاملدازع ٚدٚز اؿكا١ْ يٝطتطٝع نٌ َتعًِ إٔ وسف ع٢ً ايٛقا١ٜ َٔ عٛاٌَ 

بعٝد٠ املد٣. فٗٛ ٜعترب اـطس ع٢ً ؾشت٘ ايٓفط١ٝ، ٚإٔ ٜعسف َٛاطٔ ايك٣ٛ يف غدؿٝت٘ يف َكابٌ عٛا٥دٙ 

 َٔ َفاِٖٝ ايسفا١ٖٝ ايٓفط١ٝ، ٚاييت قد ٜعتربٖا ايبعض غري قسٚز١ٜ.

َػه٬ت ايسضٛب ٚايتأخس ايدزاضٞ ٚا٫ضترناز ٚا٫ضتػسام ا٭نادميٞ يف إزغاد ا٭شَات ٜٚفٝد 

اجملُٛع  ٚقًل املطتكبٌ ذات ايع٬ق١ عدٚخ ٚأشَات أٚ ؾدَات يف سٝا٠ ايط٬ب، نُا تتكُٔ َػه٬ت زٖاب

يف ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٚػه٬ت ايفكدإ املفاد٧ بايٛفا٠ يعصٜص أٚ بعد سادخ َسٚزٟ َج٬ً ٚايع٬قات بني 

هب عًٞ املسغد ٚايػدؿ١ٝ ٚقا٫ٚت ا٫ْتشاز ٚبعد ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ املدتًف١ ) نايص٫شٍ ٚاؿسا٥ل (. 

ز٠ ا٭ش١َ بايتعإٚ َع عدد َٔ ا٭فساد إٔ ٜعُِ خط١ قدد٠ اٱدسا٤ات يًتدخٌ ٱدايف إزغاد ا٭شَات 

اـط١ باضتُساز ٚإقاف١ املتػريات اييت  املعٓٝني داخٌ امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ ٚايرٜٔ ٜعًُٕٛ عًٞ تطٜٛس

ٜفسقٗا ٚاقع ايط٬ب داخٌ املدزض١، ٚتهٕٛ َهتٛب١ َٚؿدم عًٝٗا َٔ املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ َٚٔ إداز٠ املدزض١ 

عًٞ املطاعدات يف سا٫ت ايطٛاز٨ املتٛقع١ ٚطسم ا٫تؿاٍ  ٚتتكُٔ َعًَٛات ؽـ ضبٌ اؿؿٍٛ

 باملدزض١ ٚباملٓطك١ ايتع١ًُٝٝ َٚ٪ضطات اجملتُع أٚيٝا٤ ا٭َٛز. 

بأضايٝب كتًف١   Narrative counsellingبايهتب أٚ ايسٚاٜات  ٚميهٔ تفعٌٝ اٱزغاد

اٱداب١ عًٝ٘ قد ؽتًف سطب َٔ إ٫ إٔ  ;سغِ إٔ ٖرا ايط٪اٍ ضٌٗ. فض٪اٍ ايعٌُٝ ) َا ٖٞ قؿتو (َجٌ: 

ٍٚ ٜػعس أْ٘ يف بدا١ٜ قؿت٘ أّ ٪ٍٚ يف ايًشع١ ايسا١ٖٓ َٚا إذا نإ املط٪ٖٛ ايرٟ ٜطسح ايط٪اٍ َٚصاز املط

َٚػازن١  ،يف ايٛضمل أّ يف ايٓٗا١ٜ، ٚيهٔ ايتعبري عٔ أْفطٓا بايكؿـ ٜتٝح يٓا ايتٛاؾٌ َع اٯخس

ٚإهاد املعين ٚايػا١ٜ  ،ٚتٓعِٝ أفهازْا ،ا ٚخرباتٓابٌ ٚتعسف ٚؼدٜد َػاعسْ ،َػاعسْا ٚخرباتٓا

 ٚايفِٗ ا٭فكٌ ٭ْفطٓا.  ،ٚإسطاضٓا باهل١ٜٛ ،ؿٝاتٓا

ٚقد ٜطتددّ اٱزغاد بايهتب َٔ خ٬ٍ اختٝاز املسغد يسٚا١ٜ َع١ٓٝ ٜكسأٖا ايعٌُٝ  
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ا٠٤، ٚملاذا ْكسأ، َا ٜطاعد عًٞ اٱغاز٠ إيٞ فٛا٥د ٚضٝهٛيٛدٝا ايكس; ٜٚعرب عٓٗا بأضًٛب٘ يف ١٦ٖٝ ًَدـ

َٚاذا ْكسأ ٚنٝف ْكسأ، َٚا ٖٞ ايهتاب١ اٱبداع١ٝ ٚملاذا تهتب ايسٚا١ٜ ٚنٝف تهتب. ٚقد ٜكّٛ اٱزغاد 

بايسٚا١ٜ بايطًب َٔ ايعٌُٝ إٔ ٜهتب قؿ١ أٚ زٚا١ٜ نٛادب َٓصيٞ نًُا غعس بايكٝل أٚ ايتٛتس، ٜٚٓتٗر 

يًكػٛط ٚاملٛقٛعات  ت٘ات٘ ٚنٝف١ٝ َٛادٗتعسف عًٞ َػاعس ايعٌُٝ ٚاضكاطات٘ ٚساديًٖرا ا٭ضًٛب 

 ٜسغب يف َٛادٗتٗا ٚيدٜ٘ اضتعداد ٱدازتٗا. اييت ٚ ،اييت تجري ايكٝل ٚايتٛتس يدٜ٘

ٜطتددّ اٱزغاد ايٓفطٞ باملػاَس٠ نتهٓٝو ع٬دٞ َطاعد يف ع٬ز سا٫ت ا٫قطسابات ٚ

اٱزغاد١ٜ اييت تصداد فٝٗا  ايٓفط١ٝ نايفٛبٝا; سٝح ٜطتهػف ايعٌُٝ زدٚد أفعاي٘ خاؾ١ بعد اؾًطات

َكا١َٚ ايعٌُٝ يع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ ٜٚتُطو مبعتكدات٘ ايطًب١ٝ عٔ ْفط٘. ٚزغِ إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ 

اٱزغاد َهًّف ٚوتاز إىل إعداد َطبل إ٫ إٔ ي٘ ْتا٥ر ٚاعد٠ يف تػٝري أ اط ايتفهري يف ايػدؿ١ٝ ٚتبين 

دات أٚ َازاثٕٛ اؾسٟ أٚ ايطفس َػٝا ع٢ً ا٭قداّ أٚ تطًل أٖداف ددٜد٠ َجٌ ا٫غرتاى يف ضباقات ايدزا

 املستفعات ٖٚٞ َٔ أْػط١ املػاَسات اييت ٫ ؼتاز إىل تهًف١ عاي١ٝ.

َٚع تعكد عًُٝات اٱزغاد  ،ؼتاز ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ إىل دٗد اْفعايٞ ٚفهسٟ نبري

ايٓفطٞ يٛقت طٌٜٛ، ٚاستٝاز املسغد إىل ايٓفطٞ، ٚاخت٬ف ايع٤٬ُ، َٚػه٬تِٗ ٚاضتػسام ع١ًُٝ اٱزغاد 

إٔ ٜتكُـ  ساي١ َٚػه١ً ايعٌُٝ بٛعٞ َكؿٛد يتبين سًٍٛ ٚبدا٥ٌ ددٜد٠ ملػهًت٘; شادت اؿاد١ يٲزغاد 

ايػدؿٞ يًُسغدٜٔ ايٓفطٝني. يرا فاملسغد ايٓفطٞ ٜطتًٗو دٗد ا غري عادٟ َٔ طاقت٘ ايٓفط١ٝ اييت 

١ أدٚازٙ امل١ٝٓٗ يف ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ بٓكر فهسٟ، ٚعكٌ هب عًٝ٘ إعاد٠ غشٓٗا يهٞ ٜطتطٝع َٛاؾً

ٚاعٞ، َٚػاعس سٝاد١ٜ، َٚعتكدات س١ٝ. ٖٚرا َا دعٌ اٱزغاد ايػدؿٞ ٚادب ع٢ً نٌ َسغد ْفطٞ نٌ 

فرت٠ ١َٝٓٗ، ٚٚادب أؾٌٝ ع٢ً َعّدٟ بساَر إعداد املسغدٜٔ ايٓفطٝني سٝح ٜتعًِ فٝ٘ املتدزبٕٛ نٝف 

ٜٚهتطبٕٛ َعازف ددٜد٠ عٔ أْٛاع ٚأضايٝب إزغاد١ٜ أخس٣ فعاي١ يف  ،هاب١ٝخرباتِٗ اٱَٔ ٜٓٛعٕٛ 

 ;َٗازاتِٗ اٱزغاد١ٜ يف إداش٠ تسف١ٝٗٝ ٜطتعٝدٕٚ فٝٗا غدؿٝاتِٗ ا٭ؾ١ًٝ ٕع١ًُٝ اٱزغاد ٜٚؿكًٛ

يتؿبح خرباتِٗ َع ع٥٬ُِٗ ٫ تصٜد عٔ تكازٜسِٖ ٚدزاضات سا٫تِٗ يٝطتطٝع املسغد ايٓفطٞ بعدٖا 

 ػه٬ت ٚسا٫ت أخس٣.اضتٝعاب َ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 :َعٛقات اٱزغاد ايٓفطٞ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝز. 

ٚغاؾ١ ذٟٚ ; قعف ايكٓاع١ يد٣ أٚيٝا٤ أَٛز ا٭طفاٍ بع١ًُٝ اٱزغاد :َعٛقات َٔ د١ٗ ا٭ضس٠. 1

ٚإيصاّ أبٓا٥ِٗ  تِٗاؾُٛد ايجكاف٢ ٚايتشفغ ايػدٜد َٔ غايبٝٚ ،املطت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف املٓدفض

، بإٔ اٱزغاد ايٓفطٞ ٜكدّ يًُسق٢ فكمل، ٚأْ٘ َكٝع١ يًٛقت ٚإٔ املدزض١ يًتعًِ فكمل ِٗاقتٓاعٚ، بريو

 ٭ٟ ْكد ىـ َػه١ً ضًٛن١ٝ أٚ ْفط١ٝ تتعًل بأبٓا٥ِٗ. ِٗعدّ تكبًٚ

: عدّ تٛافس سذسات ذات َطاسات ناف١ٝ تتطِ باـؿٛؾ١ٝ ميازع فٝٗا َعٛقات َٔ د١ٗ املدزض١. 2

١ٜ اـرب٠ يد٣ بعض املعًُني ٚاملعًُات يف ؼدٜد ا٫ستٝادات ايٓفط١ٝ قدٚد، ٚاملسغدٜٔ عًُِٗ

عدّ تفِٗ اداز٠ املدزض١ ٚخاؾ١ املدٜس يف نجري َٔ ا٭سٝإ يطبٝع١ ع١ًُٝ اٱزغاد  ٚأُٖٝتٗا ، يًُتعًُني

ايجك١ املتبادي١ بني املعًِ ٚا٭ضس٠، ؤا ٜ٪ثس ع٢ً ع١ًُٝ ٚ قعف قٓٛات ا٫تؿاٍ، ٚٚعدّ اقتٓاع٘ بٗا

ٚدٛد فذ٠ٛ بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل فُٝا ٜتعًل باٱزغاد ايٓفطٞ ، ٚع ايبٝاْات املطًٛب١ عٔ ساي١ املتعًِ 

ؤا ٜ٪دٟ إىل عدّ تٛافس املكاٜٝظ ٚا٭دٚات أٚ  ١قعف املدؿؿات املايٝ، إقاف١ إىل ف٢ ؤازضات ايتدزٜظ

 ايرباَر اٱزغاد١ٜ  باملدازع.
 :١َعٛقات خاؾ١ باٱزغاد ايٓفطٞ باؾاَع .1
شٜاد٠ عدد ايطاعات ا٭نادمي١ٝ َٔ قاقسات ٚدزٚع ع١ًُٝ ٚتدزٜب ٚأعبا٤ أنادمي١ٝ أخس٣  (أ )

 ؤا ٜ٪ثس ع٢ً عح ايط٬ب عٔ عًُٝات املطاعد٠ ايٓفط١ٝ َتُج١ً يف خدَات اٱزغاد ايٓفطٞ.
شٜاد٠ أعبا٤ ا٭ضاتر٠ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َا ٜتٝح فكمل ضاعتني ع٢ً ا٭نجس أضبٛعٝا ؾُٝع  (ب )

إقاف١ إىل أعبا٥٘ ايتدزٜط١ٝ  ،ب يٲزغاد ا٭نادميٞ ٚايسٜاد٠ يهٌ عكٛ ١٦ٖٝ تدزٜظط٬اي

 ٚاؾاَع١ٝ ٚايبشج١ٝ َا ٜ٪ثس ع٢ً تكدمي٘ ـدَات اٱزغاد ا٭نادميٞ ٚايٓفطٞ يًط٬ب.
غٝاب ايتدزٜب املٗين ٭عكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَعات ع٢ً عًُٝات اٱزغاد ايٓفطٞ  (ز )

ايتدزٜظ َٔ ؽؿؿات عًِ ايٓفظ ٚايؿش١ ايٓفط١ٝ بهًٝات ٚاقتؿازٖا ع٢ً أعكا٤ ١٦ٖٝ 

ُسٜض ٚايؿٝدي١، َا ٜ٪ثس ع٢ً تكدِٜ اـد١َ اٱزغاد١ٜ ؾُٝع ط٬ب تايرتب١ٝ ٚاٯداب ٚاي

 اؾاَع١.
ٚدٛد َػه٬ت خاؾ١ بايبريٚقساط١ٝ ٚايسٚتني يف اضتكباٍ َٚطاعد٠ ٚإزغاد ٚع٬ز اؿا٫ت  (د )



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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باؾاَع١ ٚتعسقٗا يطٝاضات َاي١ٝ ٚقعف إَهاْاتٗا ٚايع٤٬ُ قاؾدٟ َسانص اٱزغاد ايٓفطٞ 

املاد١ٜ َا ٜ٪دٟ إىل ايكؿٛز يف أدا٤ املٗاّ اٱزغاد١ٜ املٓٛط١ بٗا يط٬ب اؾاَع١، ٚاقتؿاز 

َٗاَٗا ع٢ً دٚزات تدزٜب١ٝ ١َٝٓٗٚ بٗدف اؿؿٍٛ ع٢ً غٗادات َعتُد٠ ت٪ٌٖ أؾشابٗا يًعٌُ 

 مبذاٍ اٱزغاد ايٓفطٞ.
 : ػاٖات اؿدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ داخٌ امل٪ضطات ايتع١ًَُٝٝكرتسات تفعٌٝ ا٫د. 

ع٢ً ق٤ٛ ايعسض ايطابل ي٬ػاٖات اؿدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ ٚا٫ط٬ع ع٢ً املطتذدات َٔ 

ايبشٛخ ٚايدزاضات يف فاٍ اٱزغاد ايٓفطٞ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ; تكدّ ايباسج١ عدد ا َٔ ايتٛؾٝات 

مبذاٍ اٱزغاد ايٓفطٞ يتفعٌٝ ٖرٙ ا٫ػاٖات يًُطاعد٠ يف سٌ املػه٬ت داخٌ ٚاملكرتسات يًُعٓٝني 

امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ، ٚميهٔ ؾٝاغتٗا َٔ خ٬ٍ قٛزٜٔ )تٛؾٝات بػإٔ اٱزغاد ايٓفطٞ يف امل٪ضطات 

 َكرتسات بػإٔ تفعٌٝ ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ( –ايتع١ًُٝٝ 

 :امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ تٛؾٝات بػإٔ اٱزغاد ايٓفطٞ يف .1
 :تٛؾٝات بػإٔ ا٭ضس٠ ( أ)
عكد ْدٚات تٛع١ٜٛ ٭ٚيٝا٤ ا٭َٛز تكدّ َٔ خ٬ٍ املدزض١ أٚ عٔ أضايٝب تسب١ٝ  ايٓؼ٤ ٚإغباع  (1)

استٝاداتِٗ ايٓفط١ٝ ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َع َػه٬تِٗ ايٓفط١ٝ ٚايطًٛن١ٝ، ٚزفع َطت٣ٛ ٚع٢ 

دِٖ باملعسف١ عٔ املػه٬ت املتٛقع١ عٔ أٚيٝا٤ ا٭َٛز غؿا٥ـ  ٛ أبٓا٥ِٗ َٚتطًبات٘، ٚتصٜٚ

 أبٓا٥ِٗ اضتٓادا دزاضات اؿاي١ ٚإىل ايدزاضات ٚايبشٛخ يف ٖرا اجملاٍ.
 ٭بٓا٥ِٗا٭َٛز بأ١ُٖٝ اٱزغاد ايٓفطٞ  أٚيٝا٤ يتٛع١ٝ إزغاد١ٜ تٛد١ٝٗٝ اعداد بساَر (2)

 ٚتدزٜبِٗ ع٢ً ا٫غرتاى يف إزغاد أبٓا٥ِٗ.  ٚأٖداف٘ ايُٓا١ٝ٥ ٚايٛقا١ٝ٥،
 : ٝات بػإٔ املدزض١تٛؾ ( ب)
إٔ وتٟٛ ديٌٝ املعًِ ع٢ً آيٝات ٚفٓٝات اٱزغاد ايٓفطٞ يًُتعًُني يٝهٕٛ َسدع١ٝ ١َُٗ تطٌٗ  (1)

 عًٝ٘ آدا٤ َٗاَ٘.
تؿُِٝ َٓتد٣ يٲزغاد ايٓفطٞ يًُتعًُني بٗدف تفعٌٝ ايٓدٚات ٚٚزؽ ايعٌُ ٚتبادٍ اٯزا٤  (2)

 ٚاـربات بني املعًُني ٚاملتدؿؿني. 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 فاٍ يف ايفاعٌ دٚزٙ ٚتكدٜس اٱزغاد ايٓفطٞ بأ١ُٖٝ زا٤ املدازعايٛعٞ يد٣ َد ت١ُٝٓ (3)
 .ٚسفص دافع١ٝ املتعًُني دعِ

ايعٌُ اٱزغادٟ َٔ خ٬ٍ ايت١ُٝٓ  َٝدإ َطتذدات ع٢ً ا٫ط٬ع فاٍ يف ا٫ػاٙ صٜتعص (4)

  .امل١ٝٓٗ املطتدا١َ يًُعًُني ٚاملسغدٜٔ ايٓفطٝني قبٌ ٚأثٓا٤ اـد١َ
ٚاييت تطتددّ نٌ  ، تساعٞ ا٫ستٝادات ايُٓا١ٝ٥ ٚايٛقا١ٝ٥ يًُتعًُنيايتأنٝد ع٢ً ايرباَر اييت (5)

  ايٛضا٥ٌ املتاس١ َٔ ثكاف١ ٚفٕٓٛ تػه١ًٝٝ َٚٛضٝك٢ ٚتدزٜبات بد١ْٝ.
تٛفري املكاٜٝظ ٚا٭دٚات ايتػدٝؿ١ٝ ٚايرباَر اٱزغاد١ٜ يف املدازع ٚتٝطري ا٫ضتعا١ْ بٗا ٚقت  (6)

 اؿاد١ إيٝٗا. 
طٞ ٚاملسغد ايٓفطٞ يف املدازع ٚتٝطري ضبٌ ايتٛاؾٌ بني املعٓٝني َٔ تفعٌٝ دٚز ا٭خؿا٥ٞ ايٓف (7)

 َعاؾني ْفطٝني ٚأطبا٤ يًُطاعد٠ يف سٌ َػه٬ت ايط٬ب.
تدزٜب املسغدٜني ايٓفطٝني باملدازع ع٢ً نٝف١ٝ ايتعسف ع٢ً املٛاقع اٱيهرت١ْٝٚ املتدؿؿ١  (8)

ازات اٱيهرت١ْٝٚ ملٛانب١ ايتػريات يٲزغاد ايٓفطٞ ٚاـدَات اييت تكدَٗا ٚمتهِٝٓٗ َٔ ٖرٙ املٗ

 اييت ؼدخ سٍٛ ايعامل يف ٖرٙ اجملاٍ. 
ٝ ا ملا قد ٜتعسض ي٘ املتعًُني ٚايرتنٝص ع٢ً  (9) إٔ ٜهٕٛ دٚز املسغد ايٓفطٞ باملدازع تٓب٪ٜ ا ٚقا٥

تدزٜبِٗ ع٢ً اضرتاتٝذٝات َٚٝهاْٝصَات ايٛقا١ٜ، ٚٚقع َكرتسات تٓب٪١ٜ يًُػه٬ت أٚ 

 ٜتعسض هلا املتعًُني. ا٫قطسابات اييت قد

دَر اٱزغاد ايٓفطٞ قُٔ ا٭ٖداف ا٭نادمي١ٝ يًرباَر ايتع١ًُٝٝ يًُتعًُني ٚيٝظ إٔ ٜهٕٛ  (10)

أٖدافا ق١ُٝٓ أٚ نُٓٗر خفٞ ٜسدع يهفا٠٤ بعض املعًُني دٕٚ غريِٖ، عٝح تهٕٛ ٖرٙ ايرباَر 

١ٝ دٓبًا إىل دٓب َع قا١ُ٥ ع٢ً عًِ ايٓفظ; مبع٢ٓ إٔ تٗتِ بإنطاب املتعًُني املٗازات اؿٝات

 ايكِٝ ٚا٭خ٬قٝات ٚايطًٛنٝات اييت ؼكل ايطٛا٤ ايٓفطٞ.
 :تٛؾٝات بػإٔ نًٝات ايرتب١ٝ)ز( 

( ايرتنٝص ع٢ً املكسزات ايتع١ًُٝٝ املتك١ُٓ ف٢ بساَر نًٝات ايرتب١ٝ ٚاييت تٗتِ باٱزغاد ايعًُٞ 1)

 ايتطبٝكٞ، ٚاملػه٬ت ايٓفط١ٝ يًُتعًُني.
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ًعٌُ َع  املتعًُني ٚأضسِٖ َٚعًُِٝٗ، يدٚات إق١ًُٝٝ تٗدف إىل ٚقع اضرتاتٝذ١ٝ عكد َ٪متسات ْٚ( 2)

 ْٚػس ايتٛع١ٝ بفٛا٥د ٚعٛا٥د اٱزغاد ايٓفطٞ يف عؿس ايجٛز٠ ايسق١ُٝ.

( تٛدٝ٘ أدٗص٠ اٱع٬ّ املس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١ يتكدِٜ بساَر إع١َٝ٬ يسفع ٚعٞ أٚيٝا٤ ا٭َٛز ٚاجملتُع 3)

 ٚدٚزٙ يف ؼكٝل ايطٛا٤ ايٓفطٞ يًُتعًُني. ،بأ١ُٖٝ اٱزغاد  ايٓفطٞ

( تٛفري قٛاعد بٝاْات َٚٛاقع إيهرت١ْٝٚ تكُٔ ايتٛاؾٌ املطتُس بني نًٝات ايرتب١ٝ ٚاملدازع ٚاٱدازات 4)

 ايتع١ًُٝٝ يتفعٌٝ خدَات اٱزغاد ايٓفطٞ.

ٗاّ املسغد ايٓفطٞ 5ٚ) ِ قبٌ اـد١َ يف املدازع ع٢ً أدا٤َ  ػتٌُ تدزٜب املعً ٔ ايه١ًٝ.( إٜٔ  ٞ ٚبإغسافَ   ا٭نادمي

 :تٛؾٝات بػإٔ اؾاَع١)د( 

 ( تفعٌٝ ضاعات ايساس١ اي١َٝٛٝ يف اؾدٍٚ ايدزاضٞ اؾاَعٞ .1)

( إٔ تهٕٛ َٛاقع ٚأَانٔ َسانص اٱزغاد ايٓفطٞ َع١ًٓ ٚٚاقش١ داخٌ اؿسّ اؾاَعٞ ٚع٢ً املٛاقع 2)

 اٱيهرت١ْٝٚ يًهًٝات ٚاؾاَع١.

٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف اٱزغاد ايٓفطٞ ٚا٭نادميٞ يط٬بِٗ فبصٜاد٠ أعداد ( إٔ ٜػرتى  ٝع أعكا3)

ايط٬ب فِٗ وتادٕٛ إىل عدد أنرب َٔ املسغدٜٔ ايٓفطٝني َع ٚدٛد داْب أضاضٞ يٲعداد املٗين 

 ٭عكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ خاف بإزغاد ط٬بِٗ.

ٝ ا يف قاقس دًطات َسانص اٱزغاد ايٓفط4) ٝ ا ٚإيصاَ ٞ ٚيف زضاي١ ٚز١ٜ٩ ٖرٙ املسانص ( إٔ ٜهٕٛ أضاض

 تكدِٜ خدَات اٱزغاد ايٓفطٞ اجملا١ْٝ يط٬ب اؾاَع١.

( قٝاّ َسانص اٱزغاد ايٓفطٞ يف اؾاَعات بعكد ايٓدٚات املٛد١ٗ إىل أفساد اجملتُع، يتكدِٜ املػٛز٠، 5)

 ٚتٛفري ايرباَر اٱزغاد١ٜ املٛد١ٗ إىل املعًُني ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛز ٚاملتعًُني.
 :كرتسات بػإٔ تفعٌٝ ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطَٞ. 2

ْعس ا ٭ٕ اػاٖات اٱزغاد ايٓفطٞ ٖٞ َعسف١ ١َٝٓٗ َتدؿؿ١ يرٟٚ ؽؿؿات مل ايٓفظ 

ُٜٓاط بِٗ اضتدداَٗا يف سٌ َػه٬ت املتعًُني داخٌ  ٚايؿش١ ايٓفط١ٝ ٚاٱزغاد ايٓفطٞ; يرا فِٗ َٔ 

كرتسات ايتاي١ٝ ٚي٬ضتفاد٠ با٫ػاٖات اٱزغاد١ٜ اؿدٜج١ امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ، ٚميهٔ ؾٝاغ١ امل

 ايطابل عسقٗا يف اٱزغاد ايٓفطٞ: 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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زؾد َػه٬ت ايؿش١ ايٓفط١ٝ بامل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ ٚإعداد دزاضات تٓب٪١ٜ ي٬ضتعداد يٛقع  (أ)

 سًٍٛ هلرٙ املػه٬ت َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ اٱزغاد ايٓفطٞ.
تدزٜب عًٝٗا يًُطاعد٠ يف اْتكا٤ أفكٌ ٚأْطب تٛفس ا٫ختبازات ٚاملكاٜٝظ املك١ٓٓ ٚاي (ب)

 ا٫ػاٖات اٱزغاد١ٜ املطاعد٠ ع٢ً سٌ َػه٬ت ايع٤٬ُ.
ايطعٞ يتشكٝل ايسفا١ٖٝ ايٓفط١ٝ يف سٝا٠ ايع٤٬ُ; فاْتعاز سدٚخ املػه٬ت ٚا٫قطسابات  (ج)

١ ٚتٛفس اضتعدادات تايٝ ،ٚٚقع افرتاقات ؿًٗا ٚع٬دٗا ٖٞ ع١ًُٝ ط١ًٜٛ ذات أبعاد كتًف١

ٚؽفض َٔ قدزات ايع٤٬ُ ع٢ً َٛادٗتٗا، ٚإ ا هب إٔ تٗتِ ع١ًُٝ  ،يد٣ ايع٤٬ُ يًُعاْا٠ َٓٗا

 ،اٱزغاد ايٓفطٞ داخٌ امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ باؿفاظ ع٢ً ق٣ٛ ايػدؿ١ٝ يد٣ املتعًُني

ّٓا٤ ٚتبين َعتكدات  ،ٚتدزٜبِٗ ع٢ً َساقب١ أفهازِٖ َٚػاعسِٖ، ٚتدزٜبِٗ ع٢ً ايتفهري ايب

 ١ تطاعدِٖ ع٢ً ؼدٜد ز٩اِٖ املطتكب١ًٝ، ٚتػهٌٝ غدؿٝاتِٗ.إهابٝ
ايعٌُ ع٢ً بٓا٤ غدؿٝات املتعًُني َٔ خ٬ٍ املٓاٖر ٚٚضا٥ٌ ايتعًِ ٚأضايٝب ايتكِٝٝٝ ٚايتكِٜٛ;  (د)

 تًو ايػدؿٝات اطؿ١ٓ ْفطٝا ذات ا٭فهاز ٚا٫ْفعا٫ت املطاعد٠ ع٢ً َٛادٗتِٗ يًؿعاب.
نريو اٱع٬ْات ٚاملًؿكات باملعسف١تصٜٚد املتعًُني َٔ خ٬ٍ املدْٚا (ه) َٛاقع ايتٛاؾٌٚ  ٚاـربات  تٚ 

 ٚا٫ضرتاتٝذٝات اييت ػعًِٗ هددٕٚ َٔ إَهاْاتِٗ ملٛاد١ٗ َػه٬تِٗ بٌ ٚا٫ضتعداد هلا.
ْٚبر ايتعؿب ْٚػس ثكاف١ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚايٝكع١ ايعك١ًٝ،  ،تػذٝع زٚح املػاَس٠ ٚتكبٌ اٯخس (و)

 ١ ا٭شَات، ٚتبين أفهاز بٓا٠٤.َٚٛادٗ ،ٚا٫ٖتُاّ بايكسا٠٤
تدزٜب ط٬ب ايدنتٛزاٙ ع٢ً فٓٝات ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف اٱزغاد ايٓفطٞ، ٚتهًٝفِٗ  (ز)

 بايتطذٌٝ يف ٖرٙ ا٫ػاٖات ؿٌ َػه٬ت ايؿش١ ايٓفط١ٝ يف امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ.



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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 . اؾصا٥س.ٚا٫دتُاع١ٝ. داَع١ ا٭خ٠ٛ َٓتٛزٟ
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 .28 -1(، 38ايكاٖس٠، )ايٓفط٢،  
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(. َد٣ اَت٬ى املسغد ايرتبٟٛ ملٗازات ايتعاٌَ َع إزغاد ا٭شَات يف َدازع 2006وٝٞ قُد ايعطٟٛ .)

 . عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا. ا٭زدٕ.زضاي١ َادطترياملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. 
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