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 مكدمة: 
علللةىرنتإنيلللةنص تإسلللقصتوتعللل بةنوتئةعلللةو تنيلللةت  للل ت لصلللل ت لللؽتفوعقلللل تينثللللتفوق لللؾ ت

فوعقلصل تفوعة ل تتكةوقلدرنت–ع ةده،تئيق قتعلنةءتفوه ستعل تةعددت بكةتتىذفتفوهلؾ ت لؽتفوق لؾ ت
ىللؼتفونهللؾ تتفونق للؾ صؽفإلنقكةريلل ،تئفوقبلللصلتفودرفعلللتفو علللل ت صلل تأنتتئفوقللدرفتأئتفوللذءةء،ت

دمتئفو هللةءتفوقهنللؾ ت لللت هقنعللةةيؼفتئذوللػتي ملللت للةتوللد يؼت للؽتنيللؼت يللقق يات صللةدنت رءلل تفوققلل
 تطة ةتتئف كةنةتتئفعقعدفدفتت قنصزن ت

تأىنصللل تدمت هيلللةتأئتفوقللللتةيلللع تإوللل تفوققلللدمفوعد لللدت لللؽتفونهقنعلللةتتفونققلللتيعظللل ولللذف،ت
سةصللل تولنق لللؾ صؽتئفوهلللةنيصؽت لللؽتأنهةريلللة،تيبصللل تةبلللرصتعلللل تأنتةبلللصظيؼتيقلللدرتء صلللرت لللؽت

ىللء ءتفننهللةءتة عصلللتئرعللقثنةرتءلللت للةتوللد يؼت للؽتتييللقظصمت عللوفورعةيلل تئفإلىقنللةمتعللل تنبللؾت
عصةعلةتتئرعلقرفةصهصةتتن يلص ت ؽتسيلتدرفع تئر قرفحتئةخظلص تتئىؾت ة قؼطة ةتتئر كةنةت،ت
يللء ءتفن للرفدت للؽتفوؾ للةءتينقظل للةتتأدئفرىللؼتئ يللل ؾوصةةيؼتوتةيللن قنةعصلل ترجئد هصلل تئةعلصنصلل تئت

ت تتفونيقق لص تفونأ ؾو ت لتة عصلتئ صةدنتفونيصرنتئفوهيؾدتفوقهنؾي تفوققد ص ت لت هقنعةةيؼ
أئتةبدت ؽت يصرنتة ؾ يؼت ص تأشةرتتفوعد لدت لؽتتئإلزفو تأ ت عؾ ةتتينكؽتأنتةعر ل

 تيعلةنؾنت لؽتصلهؾدتعلدنت لؽتفونولكيتتئفوملفؾ تفوه يلص تفودرفعةتتإو تأنتأنهلةءتىلذهتفو  ل
علللدمت لللدرةيؼتعلللل تإ ة للل تعي لللةتتئديللل تإجقنةعصللل ت لللمتف سلللريؽتأنتةلللءدلتإوللل تتينكلللؽتفوقللل 

ت لتنظة تفنعلرنتأئتفوندرعل تأئتفنصلد ةء،ت  يلصرةيؼت للتتئبةوقلةو تةعلؾ تفونبصظصؽتنيؼتعؾفءا
ةللءد ت هقنعلل تينكللؽتأنتىلللتأ للؾرتفوق للؾ تئفوقؾف للقتفوه يلللتيوللقصوتفووخللللتئفإلجقنللةعل،تئت

فإلضللظرفيةتتفوه يهيللنص ت  يللؽتعللصدت ،تعللدنت للؽتإولل ت عةنللةنتىللء ءتفن للرفدت للؽتصللهؾدت
ت( ت5002فتع دتفونظلبتفوقريظل،ت9666
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فتئىؼتفونق ؾ ةتتةبللصلصةاتفونق ؾ صؽت ؽتئفو ب تفوبةولتينثلتسظؾنت لتفإلىقنةمتي   ت
تةبلصليؽتفودرفع تئفإلضظرفيةتتفوه يهينص  ئذوػت ؽتسيلتدرفع تفوعي  ت ةتنصؽت

 :مشكلة البخث
ت تفودرفع  تفوقبلصل تنصؽ تفوعي   ت ؾل تفوبةول تفو ب  ت وكل  فإلضظرفيةتتئتةقنبؾر

ت تدرفعصاة  تفونق ؾ ةت تفونرفىقةت ت ؽ تعصه  تودل تىهةفوه يهينص  ت وكل تتئ ؽ تصصةغ  ينكؽ
 تنصؽتفوق ؾ تفودرفع تئبصؽتفو ب تفوبةولت لتعءفلتررصيلت ءدفىة:تىلتةؾجدتعي  تفرة ةطص

تفإلضظرفيةتتفوه يهينص تودلتفونرفىقةتتفونق ؾ ةتتدرفعصةتيةونر ل تفوثةنؾي تفوعة  ؟
 هدف البخث: 

ت تفوبةول تفو ب  تف يدد تإو  تعؽ تفوعي ةتوكوف تتط صع  تفوقيز ص  نصؽتفونبقنل 
ت تفودرفع  تفوقبلصل تفوئ عةنةن تفونرفىقةت ت ؽ تعصه  تودل تفوه يهينص  نق ؾ ةتتفإلضظرفيةت

تدرفعصاة 
 أهمية البخث:

كنؽتأىنص تفو ب تفوبةو ت  تط صع تفونؾضؾ تفوذلت قهةئووت ص تييع تولكوفتة
تفإلضظرفيةتت تئ عةنةن تفودرفع  تفوقبلصل تنصؽ تفونبقنل  تفوقيز ص  تفوعي ةت تط صع  ت عؽ
تأىنص ت تفونؾضؾ  تويذف تأن تشػ تئ  تدرفعصاة، تفونق ؾ ةت تفونرفىقةت ت ؽ تعصه  تودل فوه يهينص 

تفوقظ صقص  أئت ؽتفوهة ص تك صرنتعؾفءت ؽتفوهة ص تفوهغري ت
ت هةلتةتفمن الناحية النظرية؛ ت ل تأجريت تفوقل تئفودرفعةت تفو بؾث ت رفجع  وصر
ت تإو  تعةم تنؾجو تفودرفعل تفوثةنؾي ،تتأنفوق ؾ  تيةونر ل  تفونرفىقصؽ تئسةص  تفونق ؾ صؽ فوظيب

 لتفوقكصفت متتصعؾبةتفونق ؾ ؾنتت ص ت ؾفجو ؾفجيؾنت وةكلتأكثرت ؽتنغرفريؼتفوعةد صؽ،ت
تص عفدرتفوت صةةيؼ تفإلجقنةعص تتئصعؾبةت، تئ ةجةةيؼ تفووخلل تذءةريؼ تنصؽ تفونؾفء    ل

 تةق قت متفوقؾ عةتتفإلدرفكص توآلسريؽ ت  عضت ؽتىء ءتيعةنؾنت ؽت دتئفإلن عةوص تئفوقلت
ت تفوقل تئفوقؾ عةت تفوخةص  تةؾ عةةيؼ تنصؽ ت ة تئفوهذب تفوود تئيق هةىة تيمعية ،تيوأنيؼف سرئن

تإو تفونوكيتتفوقلتةؾفجوتإض ت قعلقتنفوظيبتىء ءتة   تفوقعة لت عيؼت صنة قههبتئر هةم
 ؽت  لتز يريؼتئءذوػتيعضتفوندرعصؽتونةت دت ثصرئنوت ؽتأع ل تءثصرنتئ برج ت لتيعضت
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فت ت ندتفويعصد،ت9666 وكيتت  يؽتعصدت ،تغصرتذوػت ؽتفن صةنتوندرعصيؼ،تإو ت
ت(ت ت5005

فوقبللصل تتآدفريلؼةيليؼت لرفدلتئ هقنعل ت للتةلدنلتتيتتينكلؽتأنئ ولكئىلتعلرئدت
ونعةنلةنتت يقيد صؽت  دئنتىء ءتفن رفدتتأنت ثلتكنة تيؼ،تئةعؾيقتأئتعر ل ت يصرنتة ؾ فودرفع 

 لءد تإول تإصلةنقيؼتيةوولعؾرت نلةتتأئفعيلؼتفوق ؾ صل ه يلص تييل بتفووملفؾ تفتكثصلرت لؽتصلهؾد
ة للللؾ يؼت لللل تفوقهة يللللص تونؾفصللللل تفوزفرللللدتتفنخللللرفطيؼ تيللللةوقؾةرتئفإلكق للللةبتئفوقلللللقتفووللللد دتنقصهلللل

ئأنتأربللللةبتفوقللللدرنتفو ةرقلللل تعللللل تفوقبلللللصلتئفوق للللؾ توللللد يؼتنوللللة تنخللللةعلتسةصلللل تفودرفعللللل،ت
ت-ءللةدزيكؾتئييللكةفت9660أدريهللةوصهلتأكثللرت للؽتفوعللةد صؽت  للد تتع للدتفوبنصللدتع للدتفولظصللف،ت

فت لللللدزتئت5092ئ ءترجللللبتع للللدفور صؼ،تفت5095،تتKadzikowska-Wrzosekرزئعللللػت
ت( 5095،تWilliams et alفتئيلصة زتئآسرئنت5094،تYildiz, M.A., Duy, B دئلت

ةلللؾ صرت يللل ت لللؽتيللل تةلللقلخصت للل ت تأماااا اااان االمياااة اللبحي ياااة ل ححااا  الحاااال 
فو صةنةتتئفونعلؾ ةتت ؾلتط صع تئ ةىص تفوعي  تنصؽتفوق ؾ تفودرفع تئفإلصةي تيةإلضلظرفيةتت

ئىلل ت علؾ للةتتئبصةنللةتتينكللؽتفإلعللقهةدتإوصيللةتت-فونق ؾ للةتتدرفعللصةاتتفوه يهيللنص توللدلتفونرفىقللةت
ةيليؼت ل ت عةئنل تىلء ءتفونرفىقلةتتعلل تةؾعؾيل تئئ ةرصل تإرشلةدي تئت  تئضمتعصةعةتتئبلرف  ت

 ؽتطة ةتتئف كةنةت،تةبقصقةاتوذئفةيؽتئ يةىن ت ةعل ت ؽتجةن يؽت  تت يؽتفعقثنةرت ةود يؽ
تفونيصرنتفوقهنؾي تونهقنعةةيؽ 

 يفات اإلجرائية:التعر
 اللفوق الدراس :  .1

 ق ه تفو ة ثؾنت لت هة تت"فوق ؾ "ت بكةتت قعددنتيخللؾصتةللؾرىؼتأئتةبد لدىؼت
 صلل تييللقخد ؾنتويللذفتفوفللرضتءلللت للؽت بكللةتتت–وظ صعلل تفووللخصتفوللذ تيعق رئنللوت" ق ؾ اللة"ت

فوللذءةءتءقللدرنتعقلصلل تعة لل تئفوقبلللصلتفودرفعلللتئفوظة للةتتئفإل كةنللةتتفإلنقكةريلل  تئ لللتفوؾ للتت
فتوقوللخصصت"فوق للؾ "،تيبللرصت ريللقتآسللرتعللل تفوللذ تييللقخدمت صللوتيعللضتفو للة ثص للةتئف للدا ؽت بكا

فتعلللليصرتءة للللل،ت5002إعللللقخدفمتأكثللللرت للللؽت بللللػتولللله ستفوفللللرضت ع للللدتفونظلللللبتفوقريظللللل،ت
ت( ت5003

ةعقنلللدتفو ة ثللل تفوبةوصللل تعلللل ت بكللللتفولللذءةءتءقلللدرنتعقلصللل تعة للل ،تئفونعلللدلت لللؽتىهلللةتئت
ت–و للةتتفونق ؾ لللةتتدرفعلللصاةتفوقرفكنلللتولقبللللصلتفودرفعلللت للللتةبد للدىةتوعصهللل تدرفعللقيةت لللؽتفوظة
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فتيةولل  تفنئلتت ل  صل تةقبلددتىلذهتفوعصهل ت  هنؾعل ت لؽتفوظةو لةتتيةونر لل تفوثةنؾيل تئةبد لدا
%ت لللأكثرت للللؽتفونهنلللؾ تفوعللللةمت62ئفوثلللةن تفوثلللةنؾلت نللللؽت لللللؽتعللللل تنيللل  تةبللللصلتة للللل ت

عةمت رة متءنةتولدرجةتتفونقررنتيةوهي  تونر لقصؽتدرفعصقصؽت ققةوصقصؽ،ت ققرناةتذوػتندرج تذءةءت
%(تيةوهيللل  ت52يقصيلللوتإسق لللةرتءةةللللتوللللذءةءتيبصللل تةملللعيؽتىلللذهتفولللدرجةتتضلللنؽتأ مللللت 

توز صيةيؽتأئت ريهةةيؽتفونوقرءةتت عيؽت لتن ستفولفتفودرفعل 
 اإلضبرابات النفسجسمية:  .2

ىلللت هنؾعلل ت للؽتفنعللرفضتئفإلسللقي تتفوهيللنص تفوندرءلل تعللل تنبللؾت للءوؼتأئتغصللرت
يلةتفو لردتنقصهل تعلرئدتئ ؾف لفتئس لرفتتذفتتنلؾفة تئ لردئدفتتن يلص تعلةرتيعصوليةتئيعلةنلت ه

 ب ظلل تأئتغصللرت رضللص تأئت ءونلل تيةوهيلل  تونؾضللؾعةتتئأشللخةصتفوؾعلل تفوللذ تيعللصشت صلللوت
للةتوهؾعصلل ت ئينللةرست خقلللفتأدئفرهتفوبصةةصلل ت للؽتسيوللوتئةقللرفئحت للدةيةتنللصؽتفوزيللةدنتئفوهقلللةنتة عا

ئىللتإضلظرفيةتتئرسلقي تت قعلذرتت–   تويلةتفوقفصرت لتفوغرئدتئفن دفثتئفنشخةصتفونيل
ةطقيللةتيخللد ةتتن يللص ت خظظلل تئ ؾجيلل ،تةهةئويللةتعيجصاللةتيللتجرفءفتتط صلل ت قلل تنلللت قعللصؽتإ 

فوقعلللبتف نملللفةط تئةقملللنؽتفإلضلللظرفيةتت ؾضلللمتفإلىقنلللةمت للل تفو بللل تفوبلللةو تءللليات لللؽ:ت
وهيلللةزتفونهيلللدفتفضلللظرفيةتتفوهيلللةزتفويملللن فتفضلللظرفيةتتفوهيلللةزتفوعلللل  فتفضلللظرفيةتتف

فوقه يلللل فتفضللللظرفيةتتفوقلللللبتئفوهيللللةزتفوللللدئرلفتف ضللللظرفيةتتفوهلديلللل فتفضللللظرفيةتتفوهيللللةزت
تفويصكل  

 اإلطار الهظرى والدراسات الشابكة
 : تاللفوق الدراس

تئبقعددت تفو ة ثصؽ تنغر تئجيةت تنقعدد تفودرفع  تفوق ؾ  تةقهةئل تفوق  تفوقعري ةت ةقعدد
ت تسل  تئجؾد ت م ة، تأيما تفو بثص  تفونؾضؾعةت تئفض  تنصؽ ت ؽ تفوعقل ،تةىص  ءل تفوق ؾ  ؼ

(تئةق قت عوت9644 رلتع دفوييمتع دفوف ةر  ص تئفونؾى  ،تئفوق ؾ تفودرفع /تفوقبلصل فت
(ت  تأنتفونق ؾ تىؾت ؽتئصلت  تأدفروتإو ت يقؾلتأعل ت ؽت يقؾلت5003عيصرتءة لت 

دتيور تأنتفوعةد صؽت  ت هةلت ؽتفونهة تتفوق تةع رتعؽتفونيقؾلتفوعقل تفوؾعص  تول رت
يكؾنتذوػتفونهةلت ؾضمتةقد رتفوهنةع تئفونهقنم،ت مياتعؽتأنوتيعق رتفوظةوبتأئتفو ردت

فت ؽتنصؽتعدنت ءشرفتتةقمنؽ: ق ؾ اةتإذفتإعقؾ  تئت تف دا
ت%تيةوهي  تونهنؾعقو 50%ت:ت92 يقؾلتةبلصل تأكةدين تيمعوت  تأ ملت (تأ
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  950 يقلتعؽتت(IQ) يقؾلت رة مت ؽتفوذءةءتفوعةمتت (تب
  يقؾلت رة مت ؽتفوقدرنتعل تفوق كصرتفإلنقكةرل ت (تت
  يقؾلت رة مت ؽتفإلعقعدفدفتتفوخةص تينةت  تذوػتفوقدرنتعل تفوقصةدنتئفوزعة   ت (تث

(ت ؾ  اةتأكثرت5004(تفتو تعدنةنت 5004 قخذتءلت ؽت د تتأنؾتفوهلر بصهنةتئت
ت ت ءءدف تعهد ة ة تئضؾ ا تعل  تعل  تيبللؾن ت ؽ تىؼ تفونق ؾ صؽ ت ت920أن تعل تدرج  أكثر

ت  ت تعةوص  تئ ؾى   تئفإلنقةج تفوق كصر ت   تئرندفعاة تعةوص  ت عر ص  ت درن تئود يؼ تفوذءةء فسق ةرفت
 هة تتسةص تيبص تينكؽتأنتيكؾنؾفت  تفونيقق لت  دعصؽتولنعر  تئُ قّؾ صؽتولثقة  تإذفتةؼت

ت  ت يؽ تئنهؾل تفوهي دن ت ؾزي  تئةهنم تفونهةع    تفوقربؾي  تيةوخ رفت ت5099ةزئيدىؼ (ت6:
ة ؾ اةتيةىرافت يقنرافتت عةا،تئةرلت صيؼتأؤو ػتفوذ ؽتيغيرئنتت ةنصؽتفوظيبتفونق ؾ صؽتئفونؾىؾبصؽ
تدرج تعل ت قصةستئءيلر ت920ئةللتني  تذءةريؼتإو تأكثرت ؽت

ئ متذوػفتينكؽتفوقؾلتنؾجؾدتش وتفة ة ت ةتنصؽتفو ة ثصؽت  ت هة تتفوق ؾ تعل تت
ت-خصصتفوق ؾ تئةبد دتفونق ؾ صؽتةقنثلت صنةت ل :عدنت ءشرفتتينكؽتفإلعقهةدتإوصيةت  تةو

 درج ت أكثرتت950ضرئرنتةؾ رتأدفءتعقل ت قنصزت ص تيبللتفو ردتفونق ؾ تعل ت
تإسق ةرتئءيلرتئرسق ةرت تئأىنية تئفونقهه  تفونقعةردتعلصية ت قة صستفوذءةء عل تأ د

 نصهصو 
 تن ت   تفوعةد صؽ تأ رفنيؼ تعؽ تئ قنصزن ت قعددن تئأنوظ  تيقدرفت تفولفتفإلةلةد  س

 فودرفع تئفونر ل تفوعنري تئ ؽتأىؼتىذهتفوقدرفت،تفوقدرنتفوقبلصلص  
 تئفإلوقزفمت تئفإلصرفر تفونثةنرن ت ؽت ص  تعةوص  تندرج  تفوعةد صؽ ت رفنةريؼ تعؽ فإل قصةز

 ئفإلجقيةدتئفودف عص تئفوقصةدنتفإلجقنةعص تئفإلنهةز 
 ل تةبقصقتأعل تفإل قصةجتفوود دت ؽت  لتىء ءتفوظيبتو رف  تسةص تةيةعدىؼتع

ت يصرةيؼت تةعؾ  تفوق  ت وكيةيؼ تعل  تفوقفلب تئءذوػ تفونقنصز تفندفء ت ؽ  يقؾل
 ئة ؾ يؼ 

تفوعةمتتيلحدد مفهوم اللفوق ف  الدراسة الحالية ف  ضوء ولكذاتت تفوذءةء درج 
ت تفوذءةء تإسق ةرفت تأ د تعل  تئتئفونقةس تفودرفع فتفونقهه  تفوقبلصل تينبػ ت ققرناة فونعرئ  

عقنةدتعل تةنصزتدرج تفوقبلصلتوقوخصصتفوق ؾ فتأ رتووتئجةىقوتئأىنصقوتيتعق ةرتأنتفإل
  تعةررتفونهقنعةت،تسةص تئأنتإعقخدفمت ثلتىذفتفونبػت  تةوخصصتفوق ؾ ت ق قت مت ةت
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تفوهنةع ت تةقدرىة تفوق  تفونصةد ؽ ت ؽ ت صدفن تأل ت   تفإل قصةز تضرئرن ت ص  ت ؽ تيو  ؾص 
 ئةوهعية 

فن رفدتعؽتفودرفعةتتعل تة ؾ تئةنصزتىء ءتتيعضنقةر ت  تفوؾ تتفوذلتةءءدت صوتئتت
ةءءدتنقةر تدرفعةتتأسرلتأنتت-ءنةتع قتةؾضصبوت- ؽتط صع تسةص تود يؼتيبكؼت ةيؼتةرن رت

ت تفن رفد تىء ء تيعةنؾن ت تنيؼ تىذهف تئفوننصزن تفوخةص  تط صعقيؼ تيي ب تئأشكة ا  ؽتصؾرفا
عدمتفإلعققرفرتفنعر ،تئفو ولتت ؾل:عةدنتةقنبؾرتئفوق تفونوكيتتفوقلت دتةعصقتةؾف قيؼ،ت

ت تيةن ؽ ل تولوعؾر تئر ققةدىؼ تعلصن ، تإجقنةعص  تعي ةت تئفوقق لتإ ة   تولنءفزرن تئفوبةج  ،
تئنغرةيؼتنن ييؼتعل تأنيؼت خقل صؽتعؽتف سريؽت لتفوينةتتفنكةدينص ت تئفوققد ر، ئفوق يؼ

ت ءد تإو ت سريؽتويؼتئعدمتئجؾدتعدمتةقد رتف فووعؾرتيئفندفءتفووخللتئفنكةدينلفت نة
تز يريؼ تئبصؽ تنصهيؼ تةؾفدي  تإجقنةعص  تى تعي ةت تنصهيؼ تفوعي ةت تط صع  تأن تعؽ ت ميا ،

تنصهيؼ ت يقنرن تصدف   تعي ةت تةكؾيؽ تعل  ت ءثر ت نة تةهة يص  ت ،ت تعي ةت تعصد  يؽ
ع دتفت5002،تSchneider et alئآسرئنتتفشهة درفت5002،تMichelleفت صوصلت9666

 ( 5005 ت ندتفويعصد،تفت5004 ةجدنتىةشؼتيخصت،تفت5002ل،تفونظلبتفوقريظ
ظ صع تئعنةتتسةص تةنصزىؼتعؽتأ رفنيؼتيىء ءتفونق ؾ صؽتفةلةدتنتئبع ةرنتأسرلفت تت

عدمتيةوهي  تولنق ؾ صؽت قرةبتعللت ةجةتتسةص تتإو تئجؾدت ءدلتيةومرئرن ؽتفوعةد صؽ،ت
عقريينةت ؽتضفؾ تفوهنةرص تئفودرفعص تئ ةيفش ةعيةت وكيتتعدن،ت مياتعؽتط صع تفونر ل ت

عل تع صلتت-(9656 تMichael et alدرفع ت صوصلتئآسرئنتتئرضظرفيةتتءثصرنت ص تةءءد
عي  تدفو تنصؽتفوقعرضتفونيقنرتولمفؾ تئبصؽتفووعؾرتيةإل قرف تفوه ي تودلتتئجؾدتفونثةل

تف تئتفونرفىقصؽ تئفونق ؾ صؽ، تونؾىؾبصؽ تئجؾتت نةثل عي   تفومفؾ  تودلتنصؽ تفودرفعص  تفوبصةن دن
،ت نةت ءءدتتة ؾ يؼىء ءتفوظيبت كلنةتزفدتتفومفؾ تود يؼتزفدتفوقأثصرتفويل  تعل تدرج ت

ت  يقنرنيل ٍ تولمفؾ تةعرضتفونؾىؾبصؽتئفونق ؾ صؽتسظؾرنت
تKwanدرفع تءؾفنتفت(9660فويصدتإنرفىصؼتفوينةدئن  ءلت ؽتنقةر تدرفع تئفة قتت

تذى تتإوصو( 9656 تMichael et al متدرفع ت صوصلتئآسرئنتت(9665  ئأضة تت  صنة
ئجؾدت رئ ت قصقص تنصؽتذءؾرتئرنةثتفونق ؾ صؽت  تةقد رىؼتفوذىه تولنؾف فتفوق ت درءؾنتأنيةت
ةتولمفؾ تعهوتودلتفوذءؾرت  تيعضتفونؾف ف،تءنةتأنيؽت ضةغظ ت ةإلنةثتءؽتأكثرتةعرضا

ةت ؽتفوهة ص تفإلن عةوص ت يؽتأكثرتشعؾرافتيةوقلقتيعةنصؽت ؽتفونوةعرتفويل ص تئأن يؽتأ لتنمها
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تئردرفكوت تفونق ؾ  تنعرن تفإلجقنةع  تفونهةخ تنصؽ تدفو  تإرة ةطص  تعي   تئجدت تءنة ئفوعل ص ،
تفوق تةوكلت تإو تأنتفونقفصرفتتفونيققل  تأشةرتتفودرفع  تئ د تعلصو، تفويل ص  ولمفؾ تئآثةرىة

تفإل تودل تيةومفؾ  تولقه ء تنؾعص  تئتأ مل تفودفسل  تفوم   تفوذفت، تةقد ر تفوقلق، تى : نةث
فوخةرج ،تفولرف ،تء ةءنتفونعلؼ،تفوقؾفدتنصؽتفوقي صذتدفسلتفو لل،تئ هؼتفنعرن،ت  ت صؽت
أنتفونقفصرفتتفونه   تيةومفؾ تدئنتفوقأثرتيةوههستءةنت:تفوم  تفودفسل تئفوخةرج ،تةقد رت

تفودرفعص تفوبهرن تدفسل تفوقي صذ تنصؽ تفوقؾفد تفوه يص تفوذفت، تفونقفصرفت تءةنت تعةم تئبؾجو ، 
 يةومفؾ تودلتفونق ؾ صؽت لصيةتفونقفصرفتتفو ص ص  تعل تفوقه ءت درنئفووخلص تأكثرت

ةتجعلتىء ءت  ؽتأكثرتفو  ةتتُعرض توإلصةي تيةإلضظرفيةتتفن رفدتكلتذوػت هقنعا
توعلتفوه يهينص فتئت تأكدةوتنقةر تيعضتفودرفعةتتئفو بؾثت ق قت متىذف   تتأجريتتفوق  ة

ئجؾدتعي  تدفو تنصؽتفومفؾ تفوه يص تئجؾدنتفوبصةنتفودرفعص تتأئضبتتئفوق ت-ىذفتفونهةل
تة ؾ يؼ،ت تدرج  تعل  تعل ةا تذوػ تأثر تيةومفؾ  تشعؾرىؼ تزفد ت كلنة تدرفعصةا، تفونق ؾ صؽ ودل

تدرج نخئف تود ت ةض تئفإلجقنةع  تفوه ي  تتيؼفوقؾف ق تعؽ تفوعةو مَي تولقع ةنلصقيؽ ضترتص 
تفونق ؾ صؽتئفونق ؾ ةتت هيؼتسةص تص زو تفإلجقنةعفوعفوقلقتئتةقد رتفوذفتتئتةتتنز  ،تئ عةنةن

تيتضظرفيةتت تف سر تعل  تفوق ؾ  توقبقصق تفوقهة س تئفرة ة  تفوه يص  تفونوكيت ت ؽ وعد د
تفوقؾف ق،ت تأيعةد ت ص  ت ؽ تئفوعةد صؽ تفونق ؾ صؽ تنصؽ تدفو  ت رئ  تئجؾد ت م تئةؾةرفةية فولدف  

تفون ت ةنصؽ تدفو  تفوبةجةتتئ رئ  ت ؽت ص تنؾعص  تفنعؾيةء رفىقصؽتفويصكؾعؾ ةةصصؽتئنغرفريؼ
ئفوقؾف قتتفوه يص تفونو ع ،تإو تجةنبتفرة ةطةتت يققصن تدفو ت ةنصؽتفنعرفضتفويصكؾعؾ ةةص 

ت صقولتئآسرئنت ت  تMichael et alفودرفع تودلتفونق ؾ صؽتعنؾ ةا تفويصدتإنرفىصؼت9656، ف
ت تءؾفنت9660فوينةدئن ، تKwanف ت صوصلت9666فت يؽتعصدت ،ت9665، ،تMichelleف

ت( 5005فت ت ندتفويعصد،ت5002،تSchneider et alهة درتئآسرئنتفتش5002
 اإلضبرابات النفسجسمية/ السيكوسوماتية:

تتت تفويصكؾعؾ ةةصػ ت لظل  تإدرفج تفونلظلبةتتتPsychosomatic هذ ضنؽ
تفةهةىةتت تذئل تية ثصؽ تجةنب ت ؽ تئةعري ةةو تإعقخدف ةةو تئةهؾعت تةعددت ت قد فوظ ه يص ،
تىذفت تأن تفوقؾل ت عو تينكؽ تنبؾ تئعل  ت لرىة تيلعب تيلؾرن ت ق ة ه  تئءلصهصكص  ةهغصري 
ت ؽت تةعةن  ت ة تيقدر تفوقعري ةت ت   ت ل  تةعةن  ت  تفوق  تفونلظلبةت ت ؽ تيعق ر فونلظل 

ت رج تئذوػ تفونهةل،تكثرةية، تىذف ت   تئفو ة ثصؽ تولدرفعصؽ تئفورؤل تفوهغر تئجيةت تةعدد تإو  م
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ئفوق تينكؽتإجنةويةتضنؽتإةهةىصؽت قنصزيؽتأئوينةفتىؾتإةهةهتعةمتئ د  ت  تفوظبتيأسذت
تئفو صؾوؾجص ت تفوه يص  تفوهؾفنب تعل  تفوقرءصز ت م تءكل، تفو ورل تفوكةرؽ تئ ده تإعق ةره   

وكةرؽتفو ورلت ؽتأ رفضتئرضظرفيةت،تنصهنةت رلتئفإلجقنةعص ت  تفوقلدلتوكلت ةتيلصبتف
تفن رفضت ت ؽ ت عصه  ت هنؾع  تعل  تإ  ت هظ ق ت  تفويصكؾعؾ ةةص  ت  يؾم تأن تفوثةن  فإلةهةه
ت دئثية،ت ت   تررصيصةا تدئرفا تفإلن عةوص  تولعؾف ل تأن ت عيا تُيعققد تئفوق  تفو دنص ، ئفإلضظرفيةت

تئفوقر  تفووع  ، تئفوربؾ تفنعةع ، تفودم تضف  تئفإلضظرفيةتتكترة ة  ت، تئفويكرل تفونعدي   
تفوهلدي ت    تإوخ 

تفوعنلص تتت تفوهة ص  ت ؽ ت  ؾ ا تفنكثر تىؾ تيعق ر تفنئل تفإلةهةه تأن ت ؽ تفورغؼ ئعل 
،تإ تفنتفإلةهةهتHolisticئفوهغري تعل ت دتعؾفءت،تيتعق ةرهتييقهدتإو تفوهغرنتفوكلص توإلنيةنت

رعصؽتئسةص ت ؽتعلنةءتفوه س،تىذفتإضة  تإو تفوثةن تيعق رتىؾتفنكثرت  ؾ ات ؽتجةنبتفودف
ت نة تيةودرفع   تفوغةىرن تئةهؾ تفوقخللةتتفوق تةقهةئلتىذه تعل تأنتيكؾنتىذفتتكثرن عةعد

ةرافتولهدلتئفوخيدت ؾلتصصةغ تةعريفت بددتوإلضظرفيةتتفويصكؾعؾ ةةص تأئتفونلظل ت ث
وه يهينص تئسلةرليةتفوه يهينص ت،ت  صهنةتةرءزتيعضتفوقعري ةتتعل تأعرفضتفن رفضتف

يتعق ةرىةت ةو تجينص ت رضص تويةتسلةرصتعصكؾوؾجص ،تةؾجدت هنؾع تأسرلت ؽتفوقعري ةتت
ةقرءزت مة صهيةت ؾلتأع ةبت دئثتفن رفضتءهقةجتإلضظرفبتعصكؾوؾج تإجقنةع تةلعبت
 صوتفومفؾ تئفإلن عة تتدئرافتأعةعصاة،تىذفتإو تجةنبت هنؾع تثةوث ت ؽتفوقعري ةتتةهنمت ةت

ةت  تنصؽتفنعرفضتئأع ةبت دئثية،تألت رءزتعل تفنع ةبتئفوهقةر ت عا
تأئتتتتتت تفويصكؾعؾ ةةص  تفإلضظرفيةت ت لظل  تئةعري ةت تفعقخدف ةت تئةهؾ  تةعدد ئ م

فوه يهينص تفت تنوت  دئت ؽتفولعبتةلهصفتىذهتفوقعري ةتتإو ت  ةتتنغرافتولقدفسلتفوود دت
تفضظرتفو ة ث تفوبةوص تإ تنصهية،ت نة توي صنة ذهتو تفنقيةجت هب تفوقيليلتفوز ه ت  تةهةئوية

تتفوقعةريفتئذوػتط قاةتونةت ل :
ت تتتتت تفو هة ت 9655 ص ت ق قتءنةل تفونعظ  تع د ت مت يؽت لظ   ت  ترألت9651( )

 ءدفهتأنتفإلضظرفيةتتفويصكؾعؾ ةةص تى :تإضظرفيةتتجينص ت ؾضؾعص تذفتتأعةستئأصلت
فوود دنتفوق تةءثرتعل تفونهةطقتئفنعمةءتفوق تتن ي تئذوػتيي بتفإلضظرفيةتتفوؾجدفنص 

ت قخذتج ةو تنؾرتفود ؽت  تنصهنة تفوهيةزتفوعل  تفوذفة   ت صية (تئيمصفت ؾ  اةت9656 قبكؼ
ةت ص ت رلتأنتفإلضظرفيةتتفويصكؾعؾ ةةص تى ت هنؾع ت ؽتفنعرفضتفو صزيقص ت فكثرتئضؾ ا
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تةل تئعص ص  تأئ تعمؾي  تءةنت تعؾفءا تولنلةب تضصقاة تةي ب ت ؽتفوق  تجيةزاف تأئ تعمؾاف صب
أعمةءتئأجيزنتفوهيؼتئفوق تةقمتةبتتعصظرنتفوهيةزتفوعل  تفوذفة ت،تئةكؾنتنقصه توقمة رت
تجهصه تأئت كقيب،تعؾف لتن يص تئرن عةوص ت عدنتعؾف لتةقمنؽ:تإعقعدفدتندن توإلصةي تعؾفءا

ذهتفوُ ه تُ رع  تءةإل  ة تئفومصقتئفوقلق،تنهص تن يص تسةص تووخلص تفونلةبتئبتسقيدتى
تةخقلفتفإلصةيةت 

ت  تزيهو ت  ت هدل تفإلضظرفيةتت9661ئيق ه  تأن ت ءدفىة ت بددن تنغر تئجي  )
تأدئفتتفودرفع تفوكلصهصكص ت تفوق تةعكيية فويصكؾعؾ ةةص تى ت هنؾع ت ؽتفنعرفضتفوهينص 
تولظ صبت تئينكؽ تئعص قو ت   تفوهيؼ تأعمةء تن د تسلل تأئ تإضظرفيةت تضنهية ت دسل ئفوق 

ت تئةرة   تفإلن عةوص تكو و تفإلضظرفيةت تأنرزىة ت ؽ تن يص  تئعؾف ل تنقفصرفت تئثصقاة إرة ةطاة
تئ ةت تفونيقنرن تفوبصةن تئأ دفث تفوه يص  تئفونوكيت تئفإلجقنةعص  تفو ص ص  تئفومفؾ  ئفوؾجدفنص 
تإو تفوعيجت تإضة   ت  تش ةرية، تفوعيجتفوه ي تندئرتىةم تئيقؾم ت ؽتةؾةرتئ لقتدفرؼ ةي  و

تفإلضظرت تىذه تئةغير تئفوقلبتفوظ   تفويمن  تءةوهيةز تفونخقل   تفوهيؼ تأجيزن ت   فيةت
تفوفددت تئجيةز تئفوقهةعل ، تئفو ؾو ، تفويصكل ، تئفوهيةز تئفوهلد تئفوقه ي  تفود ؾي  ئفنئعص 

تفولنةء ت
ت  تفوب ه  تفونهعؼ تع د ت 9662أ ة ت ؾعؾعقو( ت   تفإلضظرفيةت تىذه تأدرج عؽتتقد

أةيةتئأئض تأنتفووخصت دت قعرضتفوظبتفوه ي تئأشةرتإو تدئرتفونؾف فتفومةغظ ت  تنو
تطؾيل ت توندن تن ي  تئرضظرفب تةؾةر ت   تيعصش تةهعلو تأن تشأنية ت ؽ تضةغظ  ونؾف ف
تئةلبقتفونرءتيي  وت تئفوقه س، تةفصرفتت  تضف تفودم تدفرناة ئفونعرئدتأنتفإلن عةلتييقق عو
تةل  ت ت قد تفوقؾةرفت تىذه تإعقنرت ت تذف تجلده تيبنر تأئ تئجيو تئيل ر تىمنص  إضظرفيةت

صرفتتفوهينص تأئتفو يصؾوؾجص تفويةيق ت ز ه تئةءدلتإو تأعرفضتعمؾي ت عصه تى ت ةتفوقف
تفوه يص ت تفإلضظرفيةت تعلصية تيظلق تئأ صةناة تفوه ي يصؾوؾجص  تفإلضظرفيةت تعلصية ُيظلق

تفو يصؾوؾجص تفونيققل تفوبوؾي  
تفإلضظرفيةتت تىذه تئةقنصز تفونيققل تفوعل   تفوهيةز ت لدرىة تفإلضظرفيةت ئىذه

ت تفوهلدتيأنية تإوقيةب تذوػ تعل  تئ ثةل تن يص  تعؾف ل تةيقبثية ت يصؾوؾجص  تط صع  تذفت ن يص 
تئ بتفوو ةبتئروقيةبتفون ةصلتئصدف  تفوقبييص  تفوغيرتتفوعل  تئفإلكزينة فوقؾةرتئئجم

 ي تفونهوأتئفوربؾتئفإلوقيةبتفووع  تفونعةئدتئروقيةبتفوهصؾبتفنن ص تئىذهتءليةتئفوُر ةةصزمتن
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ةيةتتةه صيص تةهةهتإضظرفيةتتعصكؾ يصؾوؾجص  تئيق قت مت ةتع قتجنةلتةعق رتينثةي تإعقه
تة ة وت  (تئيمصفتيأنتفن رفضتفويصكؾعؾ ةةص تى تع ةرنتعؽ:ت هنؾع ت ؽت9663فويصد

فنعرفضتئفووكةئلتئف  متفوهينص تفوق تةلصبتعمؾفات عصهاةت ؽتأعمةءتفوهيؼتئةقأرج ت
ت تولعؾف ل تة عة تئفوهقلةن تفوزيةدن تنصؽ تفإلن عةوص ت دةية تفإلضظرفيةت ت   تفونقنثل  فوه يص 

ئفوؾجدفنص تئفومفؾ تفو ص ص تيةإلضة  تإو تف  ةطةتتفوظ ؾو تئ تةعةو تإ تيتعقخدفمتأعلؾب ت
ة  تفوعيجتفوظ  تئفوه ي ت عا

 رلتأنتفن رفضت(تعهد ةت5002(ت متأ ندتعكةشوت 5002ئةق قتزيهبتشقصرت 
ت تجينص  ت رضص  تأعرفض تى : ت ةتفويصكؾعؾ ةةص  تنقصه  تفنعمةء تئعةرف ت   تفسقيل أئ

يلة بتس رفتتفوبصةنت ؽت لقتئةؾةرتئ خةئدت ت قؼتفوقع صرتعهيةت،ت ص ت ءدلتفوقلقتإو ت
عيؾرتفضظرفيةتت يصؾوؾجص تند ت ؽتفور زي ت،تئيقؼتفوقع صرتعؽتفوؾجدفنتنؾفعظ تفن وةءت،ت

ينهعيةت ؽتأنتةل  تشعؾري تتئ  تىذهتفوبةو ت قؼتء تتفونوةعرتفوذفةص تفونلة   تولقلقت نة
،تئ دت ءدلتفوقع صرتفو يصؾوؾج تئفون ةو ت صوتعؽتفوقلقتإو تةفصصرفتتنهةرص ت  تفوعمؾتةقرةبت
تأئتنقصتإ رفزتفوفددت تفوعميتتفونليةءتئزيةدن عل تفإلضظرفيةتتفوؾعةرص تئرسقيلتئعص  

 فو ةرفعن ثةئل ئى تءليةتسةضع تويصظرنتفوهيةزتفوعل  تفويإرفدلتنهؾعصوتفوين ثةئلتئت
تعرضوت ت ةع ق تنصؽ ت صنة تعةىرل تإسقيد تأئ تة ة ؽ ت ؽ ت  دئ ت نة تفورغؼ ئعل 
تفوقعري ةتتةق قت صنةت ت تنتىذه ت ؽتةعري ةتتيخلؾصتفإلضظرفيةتتفوه يهينص ، ئ هة وقو
ةت ؽت ص تعدنتسلةرصتئ كؾنةتتةقنثلت  :تأنتفإلضظرفيةتتفويصكؾعؾ ةةص ت نصهيةتجنصعا

أتةغيرت  تصؾرنتأعرفضتعمؾي تنقصه توقعرضتفو ردتيوكلتى تإضظرفيةتتن يص تفونهو
تأعةعصاةت تدئراف تةلعبتفإلضظرفيةتتفإلن عةوص  تئفإلن عةوص ت ص  تئفوبصةةص  تولمفؾ تفوه يص  دفرؼ
تدئرافت ت فونيققل( تفويإرفدل تفوهيةز تئيءدل تئة ة نية، تفإلضظرفيةت تىذه ت ثل تعيؾر تندفي    

ت صية،تئ دتةكؾنت ز ه تةلصبتفو رد ة تأئتأكثرت ؽتتىة ا ويهؾفتتطؾيل ،تئيلةبتنيةتعمؾاف
أعمةءتفوهيؼتئةبدثتةفصرفتتئعص ص تئةوريبص تئ دتةبدثتةل اةت  تفوعمؾتفونلةب،تءنةت
تدئرت ة تئأيما تسلق تأئت ظرلتودلتفو رد تءتعقعدفد توإلصةي  ت تينكؽتإغ ةلتدئرتفوقةنلص  أنو

ثية،تئويذفت تيك  تفوعيجتفوظ  تفوعؾف لتفإلجقنةعص تئفإل قلةدي تئفوثقة ص ت  تإ كةنص ت دئت
ة  تئ دهتولقعة لت مت ثلتىذهتفإلضظرفيةتتئرننةت قمة رتفوعيجتفوظ  تئفوعيجتفوه ي ت عا
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ئة ة هيةتإ تأنيةتةق قتئةقكة لتجنصعيةت صنةتتفوقعري ةتبةورغؼت ؽتةعددتةلػتئ متذوػفتئت
فيةتتةفظ ت دلتئى تإضظرتت-نصهيةت ؽت ص ت منؾنتئ ةىص تفإلضظرفيةتتفويصكؾعؾ ةةص 

تئفوغرئدت تفإلن عةوص  تئفوعؾف ل تفومفؾ  تةلعب تفوق  تئفإلضظرفيةت تفن رفض ت ؽ ة ئفععا
فإلجقنةعص تفوثقة ص تئفإل قلةدي تدئرافتىة اةتئتأعةعصاةتيوأنية تئى تأ ؾرت قعصؽتأنتةءسذت  ت

تفإلعق ةرتعهدتفوقدسلتفوعيج تئفإلرشةدلت مت ثلتىذفتفوهؾ ت ؽتفن رفض/تفإلضظرفيةت 
:توف  ضوء ماسحق تحدد الحاحثة الحالية تعريفها لل ك اإلضبرابات ا   أنها

 هنؾع ت ؽتفنعرفضتئفإلسقي تتفوهينص تفوندرء تعل تنبؾت ءوؼتأئتغصرتعةرتيعصويةت
تأئت ت ب ظ  تنقصه تعرئدتئ ؾف فتئس رفتتذفتتنؾفة تئ ردئدفتتن يص  تفو رد ئيعةنلت هية

تونؾضؾع تيةوهي   ت ءون  تأئ ت رضص  تئينةرستغصر ت صو تيعصش تفوذ  تفوؾع  تئأشخةص ةت
ةتوهؾعص تفوقفصرت لت  خقلفتأدئفرهتفوبصةةص ت ؽتسيووتئةقرفئحت دةيةتنصؽتفوزيةدنتئفوهقلةنتة عا

ت توية تفوني    تئفنشخةص تئفن دفث تةهةئويةتت–فوغرئد ت قعذر تئرسقي ت تإضظرفيةت ئىل
  ت خظظ تئ ؾجي  تعيجصاةتيتجرفءفتتط ص ت ق تنلت قعصؽتإ ةطقيةتيخد ةتتن يص

فوعي ل تنلصؽتفإلصلةي تنل عضتفإلضلظرفيةتتت لرصتفو لة ثؾنتعلل تةهلةئلت قدتئ ؽتىهة
فويصكؾعللللؾ ةةص تئفوقعلللللرضتفونيللللقنرتولملللللفؾ تعللللؾفءتءةنلللللتتضللللفؾ ت درعلللللص تأئتأعلللللري تأئت

ئفونق للؾ صؽت للهيؼتعللل تئجللوتفوقبد للدفت صلل ت للةمتفجقنةعصلل تئذوللػتوللدلتفونللرفىقصؽتنؾجللوتعللةم،ت
فوعؾف لتفوه يص تفونرة ظ تن عضتفإلضظرفيةتتفويصكؾعؾ ةةص تودلتفونلرفىقصؽ،تية ثؾنتندرفع ت

ئعي لل تفنعللرفضتفويصكؾعللؾ ةةص تيللةوقؾف قتفودرفعلل توللدلتفوظلليبتفونللرفىقصؽ،تئفنثللرتفوه يلل ت
،تئفومللللللفؾ تفوه يللللللص تئعي قيللللللةتن للللللدفثتفوبصللللللةنتءنللللللةت للللللدرءيةتفونرضلللللل تفويصكؾعللللللؾ ةةصصؽ

رنلل ت كؾنللةتتفوعي لل تنللصؽتفونوللكيتتفوه يللص تئفنعللرفضتيةإلضللظرفيةتتفويصكؾعللؾ ةةص ،تئ قة
فويصكؾعللللؾ ةةص توللللدلتفونللللرفىقصؽتيةونعةىللللدتفود هصلللل تئفونللللدفرستفوعة لللل ،تئفومللللفؾ تفوندرعلللللص ت

نللصؽتف  متت للمتفوقه صللوتإولل تئجللؾدتعي لل تئعي قيللةتيةإلضللظرفيةتتفوه يهيللنص توللدلتفونللرفىقصؽ
ئف كةنصلللل تفعللللقخدفمت يللللقؾلتفوقبلللللصلتئفنعللللرفضتفوه يهيللللنص تئفن للللرفضتفوه يللللص تفووللللةرع ت

فت9651  يلؽت للظ  تع لدتفونعظل ،تتفودرفع تءنه ل تدفلتيةوهيل  تور لرفضتفوه يهيلنص 
فت صقولللللتئبينللللػت9656فت يللللؽت لللللظ  تع للللدتفونعظلللل ،ت9655غللللةدنتعلللللصنةنتفوعقص لللل ،ت

Michel & Blancرزئعللللػتت-فتءللللةدزيكؾتئييللللكة9661،تفت هللللدلت تزيهلللل 9662،ت
Kadzikowska-Wrzosekفتوص هقيص ةت5095،تتLifintseva, Aفت لدزتئتدئلتت5092،ت 
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Yildiz, M.A., Duy, Bفتجلللؾزفهتئبص للةوصؽت5094،تGlozah., Pevalinفت5094،ت
ت( 5095،تWilliams et alئيلصة زتئآسرئنت

تفونو ع ت ت  تفوبةجةتتفوه يص  ت رئ تدفو  تفو بؾثتئجؾد تأئضبتتنقةر تىذه ئ د
تفويصكؾعؾت تفونرفىقصؽ ت ؽ تءل تئدفو تنصؽ ت يققصن  تعي ةت تئئجؾد تفنعؾيةء، تئنغرفريؼ  ةةصصؽ

 ةنصؽتفنعرفضتفويصكؾعؾ ةةص تئءلت ؽت قفصرفتتفووخلص تئفوقؾف قتفودرفع ،تئ رئ تدفو ت
تفدرفكتءلت هيؼتن دفثتفوبصةنت  ةنصؽتفويصؾءؾعؾ ةةصصؽتئفنعؾيةءت ؽت ص تط صع تئنؾعص 

ةوهي  توإلضظرفيةتتفويصكؾعؾ ةةص ت قنثلتئعرئ يةتئءةنتفونبػتفنعةع تفوفةوبتئفونءثرتي
تئفونوكيتتفونعةش ت  تفوعؾف لتفإلن عةوص تفوهةجن تعؽتفومفؾ 

تئفإلرة ةطص ت تفوؾص ص  تئفودرفعةت تفو بؾث ت ؽ تعد د تئجؾد تفوبةول، تفو ب  ت   فإلىقنةم
يتسقيدتفوعنرتفوز ه تئنؾ تفوههستئفوق تةؾض تط صع تئأع ةبتعيؾرتةلػتفإلضظرفيةتت

تط  ت قيزمتئءذوػ تئ ة تفإلضظرفيةت، توقلػ تفونعرض  تأئ تفويصكؾعؾ ةةص  تفووخلص  تنن  صع 
 & Michelفت صقوصلتئبينػت9655غةدنتعلصنةنتفوُعقص  ، ئيرة  ت عيةت ؽت قفصرفتتأسرلت

Blancت،تف9662،ت تئآسرئنتتف9661 هد ت تزيهو عنص تتف5000،تHeim et alىةيؼ
ت، تفووربصهل تتف5002 بنؾد تنرئ تئ تئآسرئنتتف5001،تMaberg & Bru ةنصرج نؾ ةن
Bauman et alت (5091رشةتعنصرتعصدت،تف5006عزيزنتأنؾتفوقةعؼت ت،تف5002،ت

 :فروض البخث
توظةو ةتت  9 تفودرفع  تفوقبلصل ت قؾعظةت تنصؽ تئدفو  ت ؾج   تفرة ةطص  تعي ةت ةؾجد

تنة ص  ت ؽ تدرفعصةا تفونق ؾ ةت ت ؽ ت ؽتت،فوعصه  تءل تعل  تفوظةو ةت تن س ئدرجةت
عةدتفو رعص تفونقمنه ت  ت قصةستفإلضظرفيةتتفوه يهينص تئفودرج تفوكلص تعل تفني

 ىذفتفونقصةس
توظةو ةتت  5 تفودرفع  تفوقبلصل ت قؾعظةت تنصؽ تئدفو  ت ؾج   تفرة ةطص  تعي ةت ةؾجد

فوعصه ت ؽتفونق ؾ ةتتدرفعصةات ؽتنة ص تئدرجةتتن ستفوظةو ةتتعل تءلت ؽتفنيعةدت
ت ت قصةس ت   تفونقمنه  تىذفتفو رعص  تعل  تفوكلص  تئفودرج  تفوه يهينص  فإلضظرفيةت

تفإل قلةدلتت-فونقصةس تفإلجقنةع  تفونيقؾل تونقفصر تفونبقنل تفوقأثصر تفعق عةد  م
  ورعرنتيةوهي  توكلت ؽتىذهتفوعي ةت

ت
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 :منهج الحح 
 :اينة الحح  .1

(تسنيلصؽتطةو ل ت لؽت20ةكؾنتتفوعصه تفوكلصل ت ل تصلؾرةيةتفوهيةرصل ت لؽت هنؾعل ت ؾف يلةت 
فوظةو لللةتتفونقصلللدفتتيةولللل صؽتفنئلتئفوثلللةن تفوثلللةنؾلتيقيلللنصوتفندنللل تئفوعلنللل تتيندرعللل تتنلللصؽ

فوقةيعل تإلدفرنتفوعهلؾزنتفوقعلصنصل تينبة غل تفوهصلزن،تئذولػتت–فنئر ةنت ت/تثتول هةتتيلةوعهؾزنتت
(،تئ للللدتةنللللتتفونهةنيلللل تئ للللقتعللللدنت5093/5094سلللليلتفوقللللرمتفوثللللةن ت للللؽتفوعللللةمتفودرفعلللل ت 

رتفوز هلل ،تدرجلل تفوللذءةءتفوعللةم،ت يللقؾلتةعلللصؼتفوؾفوللد ؽ،تدرجلل تفوقبلللصلت قفصللرفتتىلل :تفوعنلل
تفودرفع ،تدرج تفإلضظرفيةتتفوه يهينص  

 أدوات الدراسة: .2
تفإلضظرفيةتت ت قصةس ت ؽ: تءل تفوبةوص  تفودرفع  ت   تفونيقخد   تفندئفت ةمنهت

تولنرفىقةت تتفوه يهينص  تعزفم، تىصةم تئ ت وقؾش ت5094 إنرفىصؼ ت( تءةةل تئرسق ةر ولذءةء،تف
ت فو ة ث ( تئرعقنةرنتنصةنةتتأئوص تولغرئدتفإلجقنةع تفوقعلصنص تورعرن

 ااس وب اإلحصائ : .3
  عة يتتفرة ة تنصرعؾنت -تأ

  عة يتتفإلرة ة تفوهزرص  -تب
 حدود الدراسة .4

تفوق ت تفندئفت تئط صع  ت صية تفونيقخد   تفوعصه  تيظ صع  تفودرفع  تىذه تنقةر  ةقبدد
تئةؾت تفوعصه  تىذه تأ رفد تعل  تفندئفتأجريت تىذه تإجرفء تفنعلؾبتت- صت تط صع  تجةنب إو 

تفإل لةر تفونيقخدمت  ت عةوه تنقةرهية 
 :نتائج البخث وتفشريها

عةوهتتفو ة ث تنصةنةتتفو ب تيتعقخدفمت عة يتتفرة ة تنصرعؾنتوبيةبتفوعي  تنصؽتتتتتتتت
تئدرجةتتن ستفوظةو ةتت  ت ت ؽتنة ص   قؾعظةتتدرجةتتفوقبلصلتفودرفلتوظةو ةتتفوعصه 
كلت ؽتفنيعةدتفو رعص تفونقمنه ت  ت قصةستفإلضظرفيةتتفوه يهينص تفونيقخدمت ؽتنة ص ت

ت عة ي تفعقخد ت تءنة تأسرل  تفوهزرص  تفإلرة ة  ت يةبتتPartial correlationsت   
تإوصينة تفونوةر تفونقفصريؽ تنصؽ تفإلرة ة  تونقفصرتت- عة يت تفونبقنل تفوقأثصر تفعق عةد  م

تفوعي ةت تىذه ت ؽ توكل تيةوهي   تورعرن تفإل قلةدل تفإلجقنةع  تسصرل،تتفونيقؾل ت   فويصد
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 تئ صنةت(ت265/ت260صت،تصت9646فت ءفدتفو ي تفويصد،تت202/ت202،تصتصت9640
ت ل تجدئلت ؾض ت ةةؾصلتتإوصوتفو ة ث ت ؽتنقةر ت  تىذفتفولدد 

ت(9جدئلت 
ت عة يتتفإلرة ة ت نصرعؾن(تئفوهزرص تنصؽت قؾعظةتتدرجةتتفوقبلصلتفودرفع 

 ئدرجةتتفإلضظرفيةتتفوه يهينص ت

 

ت(02 0(تتتتتتتتتتتتت*تدفلتعهدت يقؾلت 09 0**تدفلتعهدت يقؾلت تتتتتتتتتتتت
 قم ت ؽتفوهدئلتفويةنقتئجؾدت عة يتتإرة ة تص ري ت نصرعؾن(تنصؽت قؾعظةتتت

تدرفعصةات تفونق ؾ ةت تفوظةو ةت ت ؽ تفوعصه  تن رفد تفودرفع  تولقبلصل تفوقرفكن  تفونعدل درجةت
تفإلضظرفيةتت ت ؽ تعدد ت   تفوظةو ةت تن س تعلصية ت للت تفوق  تئفودرجةت تفوثةنؾي  يةونر ل 

تفونت-فوه يهينص  تىذه تءةنت ت  ص  تة ل  ت 226 0عة يت ت 204 0(، (،ت102 0(،
ت 559 0  تولعي ةتتنصؽتفوقبلصلتفودرفع تئءلت ؽتفضظرفيةتت295 0(، (تئذوػتيةوهي  

تفوعل  ت تفوهيةز تئفضظرفيةت تفونهيد تفإلنمفةط  تفوقعب تئفضظرفيةت تفويمن  فوهيةز
تعل  تءكل تفوه يهينص  تئفإلضظرفيةت تفوقه ي  تفوهيةز تئجنصعيةتتئفضظرفيةت فوقرةصب

ت( 09 0 عة يتتإرة ة ت ؾج  تئدفو تعهدت يقؾلت 
ئنغرفاتوظ صع ت قفصرفتتءلت ؽتفوقبلصلتفودرفع تئفإلضظرفيةتتفوه يهينص ت تنتءياتتتتتتت

ت- ؽتىذ ؽتفونقفصريؽتعرضوتولقأثصرتيظ صع تئ ةىص تفوغرئدتفإلجقنةعص تفإل قلةدي تورعرن
تفو ة ث ت ؽ تإعقلز ت تف قنةوص  تفوهزرص تئى  تفإلرة ة  ت عة يت تأعلؾب تإعقخدفم تفوبةوص   

ت ةنصؽت ت ؽتفوعي   تورعرن تفوقأثصرتفونبقنلتونقفصرتفوغرئدتفإلجقنةعص تفإل قلةي  إلعق عةد

 اللحصيل اإلضبرابات النفسجسمية م
 1/2ر 

 م/ ق ج
 1/3ر 

ت
ت
ت
ت

ر تفوقبلصل*تمت
تجت 

 ر. الجزئ 

ت9
ت5
ت2
ت1
ت2
ت3
ت4

تفضظرفيةتتفوهيةزتفويمن 
تفوقعبتفإلنمفةط تفونهيد

تفإلضظرفيةتتفوهلدي 
تفضظرفيةتتفوهيةزتفوعل  

تفضظرفيةتتفوقلبتئفوهيةزتفودئرلت
تفضظرفيةتتفوهيةزتفوقه ي 
تفضظرفيةتتفوهيةزتفويصكل 

ت226 0**ت
ت204 0**ت

ت933 0
ت102 0**ت

ت592 0
ت559 0*ت

تتت906 0

ت564 0
ت223 0
ت995 0
ت502 0
ت934 0
ت545 0
ت036 0

تت290 0*
ت152 0*ت

ت912 0
ت101 0*ت
ت542 0*ت

ت960 0
ت943 0

ت506 0ت561 0ت295 0*تتفإلضظرفيةتتفوه يهينص تءكلتد/ك
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تفإلضظرفيةتت تئدرجةت تنة صص  ت ؽ تفودرفع  تولقبلصل تفوقرفكنص  تفوعي ةت  قؾعظةت
رت ؽتفود  تئفونؾضؾعص تيةوهي  تئذوػتععصةاتوقبقصقت درتأك ت–فوه يهينص ت ؽتنة ص تأسرلت

ت  ونةتأع رتتعهوتفودرفع تفوبةوص ت ؽتنقةر
ئةبقصقةاتوذوػفت قدتة صؽت ؽتن ستفوهدئلتئجؾدت عة يتتإرة ة تجزرص تنصؽت قؾعظةتتتتتتتتت

تعلصيةت ت للت تفوق  تئفودرجةت تفوظةو ةت توه س تفودرفع  تولقبلصل تفوقرفكن  تفونعدل درجةت
ت ؽتفإلضظرفيةتتفوه يهينص تئفإلضظربةتتفوه يهينص تءكلن ستفوظةو ةتتأيمةات  تعددت

ت  تة ل  تفونعة يت تىذه تءةنت ت 290 0 ص  ت 152 0(، ت 101 0(، ئذوػتت–ت(542 0(،
يةوهي  تولعي ةتتنصؽتفوقبلصلتفودرفع تويء ءتفوظةو ةتتئ عةنةةيؽتإلضظرفيةتتن يهينص ت

نهيدتئفضظرفبتفوهيةزتةقمنؽتفضظرفبتفوهيةزتفويمن تئفضظرفبتفوقعبتفإلنمفةط تفو
تفوقرةصب تعل  تفودئرل تئفوهيةز تفوقلب تئفضظرفيةت ت ؾج  تت-فوعل   تفرة ة  ت عة يت ئى 

(تيةوهي  ت02 0(تيةوهي  تولنعة يتتفوثيث تفنئو ،تئعهدت يقؾلت 09 0ئدفو تعهدت يقؾلت 
تولنعة لتفنسصر 

تعةتتتتتت تةيقخدم تإ لةر  تءأعلؾب تفإلرة ة  ت عة يت تأن تفونعرئد ت دلتئ ؽ توقصةس دن
ت ؾج  فتت تر نص  تعي   تئى  تفإلىقنةم ت ؾضم تفونقفصريؽ ت ةنصؽ تفإل قرفن  تأئ تفوقيز   فوقفصر
تفإلضظرفبت تفرة ة  تنية تيققرن تأئ تيلة  ية تفودرفع  تفوقبلصل تدرجةت تفرة ة  تأن ينعه 
تفإلضظرفيةتت توقصةس تفونيقخدم تيةإلسق ةر تفوخةص  تفوقعلصنةت تضؾء تئ   فوه يهين ،

نتفرة ة تفودرج تعل تفونقصةستةعه تزيةدنتفئتفرة ة ت  ت عد تتفونعةنةنت ؽتفوه يهينص ت ت
تىذفتفإلضظرفبتفوه يهين  

ئىكذفت   تضؾءت ةع قفت تنتنقةر تفودرفع تفوبةوص تةعه تأنتفرة ة ت عد تتفوقبلصلتتتتتتت
تفونرفىقةت تىء ء ت عةنةن ت   تزيةدن تيلة  و تدرفعصةا تفونق ؾ ةت تفونرفىقةت تودل تفودرفع 

تئغثصةنت تفونعدن ت   تفوبنؾض  تنزيةدن تشعؾرىؽ تةقمنؽ تئفوق  تفويمن  تفوهيةز إلضظرفيةت
ت رفتت تعدد تئزيةدن تفويمؼ تئعير تيةإلنق ةخ تئفووعؾر تولظعةم ت  تفوق تئ قدفنتفوويص  ئرغ  

ئى تت-فوق ؾلتوصياتئ دئثتآ متئةيص ت  تفوقؾوؾنت متزيةدنتف قنة تتفإلصةي تيقر  تفونعدن
تخ ةضتئفض ت  تفوؾزن أ ؾرتيلة  يةتفن

تفونرفىقةتتتتتتتت تودل تفودرفع  تفوقبلصل ت عد ت تفرة ة  تأن تفوهدئل تن س ت ؽ ت قم  كنة
فوهق ؾ ةتتدرفعصةا،تيلة  وتءذوػتزيةدنت  تف كةنص تشعؾرتىء ءتفونرفىقةتتيتضظرفيةتتفوقعبت
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ضظرفيةتتشعؾرتيةوقعبتئفإلجيةدتيوكلت يقنرت ص تةقمنؽتىذهتفإلت-فإلنمفةط تفونهيد
تعدمت تودرج  تفوود د تئفإلنيةك تيةومعف تئف يةس تعةم تيترىة  تئشعؾر تفول ةح، ت   سةص 
فوقدرنتعل تةهةئلتفوظعةمتئفنعدفمتفوقدرنتعل تفوقرءصزتأئت ؾفصل تفوعنلتأئتفونذفكرنتئفووعؾرت
يعدمتفوقدرنتعل تنذلتألت هيؾدت متشعؾرت قزف دتيةوقلقتئفوقؾةرتئرغ  ت  تفوؾ دنتئفإلن رفدت

نةنتصعؾب ت  تندءتفوهؾمتأئتفإلعقنرفرت صو،تئف ققةدتفنصد ةءتئعدمتفووعؾرتيببتيةوذفتتئ عة
تفوهةست نة ءدلتإو تةؾفردتأ كةرت ؾلتفإلنقبةرتأئتفورغ  ت  تفونؾت 

ئوعلت نةت قيقت متفوهقةر تفويةيق ت ةتأئضبقوتنقةر تفودرفع تفوبةوص تيخلؾصتئجؾدتتتتتت
فونعد تتفوقرفكنص تولقبلصلتفودرفع تولنرفىقةتتفونق ؾ ةتتعي  تةيز ص ت ةنصؽت قؾعظةتت

تفوعل   تفوهيةز تفضظرفيةت ت   تئدرجةةيؽ تونقفصرتت-درفعصةا تفونبقنل تفوقأثصر تفعق عةد  م
تفإلضظرفيةتت تىذه تءةنت ت ص  تفوعي  ، تىذه ت ؽ تورعرن تفإل قلةدي  تفإلجقنةعص  فوغرئد

 متشعؾرتنهؾبةتتعخؾن /تنرئدن،تةقمنؽتةكرفرت دئثتفولدف تئنؾبةتتفولر تأئتفوقوه ت
نؾبةتتشد دنت ؽتفودئس تئفإلغنةءتئفوقخد رتفونيقنرتئفوؾسزت  تأٍلت ؽتأجزفءتفوهيؼ،تئى ت

تأ ؾرت دتةقظؾرتإو تفونو تأثهةءتفوهؾم 
ئيرة  تيكلت ةع قت ؽتنقةر فت ةكو تتعهوتفودرفع ت ؽت ص تئجؾدتعي  تإرة ةطص تتتتتتت

تفوقرفك تفونعد ت ت قؾعظةت ت ةنصؽ تفودرفع  تولقبلصل ت  تونص  تئدرجةةيؽ تدرفعصةا لنق ؾ ةت
فعق عةدتفوقأثصرتفونبقنلتونقفصرتفوغرئدتفإلجقنةعص تتيعدت-فودئرلتفوهيةزتفوقلبتئتفضظرفيةتت

تورعرن تئفضظرفيةتتفإل قلةدي  ت وةعر ت ؽ تع ق تونة ت بلل  تينثةي  تةعق ر تنقصه  تئى  ،
  دئت ؽتفوظ صع ت  ت ثلتىذهتفوبةو تن يهينص تةعصويةتىء ءتفونرفىقةتتفونق ؾ ةتفت ص ت

أنتةكؾنتىء ءتفونرفىقةتتأكثرتعرض تورز ةتتئفونقةعبتئفإلضظرفيةتتفوقل ص ت متشعؾرت
نهؾبةتتضصقت  تفوقه ستئةذنذيةتت  ت عد تتضف تفودمتئنيبتفويكرتئفوكؾوصيقرئلت  ت

تفودم،تئءثرنتةل بتفوعر تئفوهيهةنتئبرئدنتئرعو ت  تفنطرفد 
نقلللةر تينكلللؽتة يلللصرىةت للل تضلللؾءتط صعللل تعلللةىرنتفوق لللؾ تفودرفعللل تئسةصللل تولللدلتتئىللل تتتتتتت

 للمتأن يليؽتئ ريهللةةيؽت للمتوللؽتىلء ءتفو قصللةتت ل تةهللة ست يلقنرتصفو قصلةتتفونرفىقللةتت صل تةع
 نللةتينكللؽتأنت قؾوللدتعهللوتشللعؾرت يللقنرتئدفرللؼتت-عصلل توإلنهللةزإرة للة تئعلللؾت لل ت يللقؾيةتتفودف 

و قصلللةتتفونرفىقلللةتتذئفتتفوقبللللصلتفونرة لللمتأكثلللرتيةوملللفؾ تفوه يلللص ،تئىللل تضلللفؾ تةهعللللتف
رزئعللللػتت-ءللللةدزيكؾتئييللللكةفعللللقيدف ةاتئعرضلللل تونعةنللللةنتعد للللدت للللؽتفنعللللرفضتفوه يهيللللنص ت ت
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Kadzikowska-Wrzosekفت للدزتئتدئلت5095،تت Yildiz, M.A., Duy, Bفت5094،ت
،تWilliams et alفتئيلصلللة زتئآسللرئنت5094،تGlozah., Pevalinجلللؾزفهتئبص للةوصؽت

تئىؾت ةةقمنهوتفندفنتفونيقخد  ت  تفودرفع تفوبةوص  ت( 5095
ئبةوقللةو فت للتنتإرة للة ت يللقؾيةتتفومللفؾ تفوه يللص تفوندرءلل فتينكللؽتأنتيلللة  يةتئعللل تتتتتتت

نبللللللؾتدفلتفرة للللللة ت لللللل ت يللللللقؾيةتت ءشللللللرفتتءلللللللت للللللؽتعللللللؾءتفوبةولللللل تفوؾجدفنصلللللل تئفنعللللللرفضت
فوه يهينص ،تئرنتءةنتتفوعي ةتت ةنصؽتفومفؾ تفوه يص تفوندرء تئ وكيتتفوللب تفوه يلص ت

،ت نللةتيعهلل تSelf- regulation competencesتةق للة ؽتءدفولل توك للةءفتتةهغللصؼتفوللذفت
ئييقلزمتضرئرنتفإلىقنةمتنقهنص تىذهتفوك ةءفتتفونوةرتإوصيلةتءؾعلصل تأئتعل صلتوخ لضتف كةنصل ت
فإلعللقيدفدتولقللأثرتفومللةرتولنؾف للفتفومللةغظ تيةوهيلل  توكلللت للؽتفولللب تفوه يللص تئفوهيللنص ،ت

،تYildiz, M.A., Duy, B درفعل ت للدزتئتدئلتتئوعللتىلذفت ق لقت لمت لةتسلللتتإوصلوتنقلةر 
(تعهللللد ةتأئضللللبتتأنت عةئنلللل تفونللللرفىقصؽتعللللل تةهنصلللل تفعللللقرةصهصةتتفندفءتئفويلللللؾكت5094 

فوؾجدفن تينكؽتأنتةييؼت  تةبيصؽتجؾدنتفوبصةنتفوه يص تود يؼ،تئىلذهتفوهلؾدنتةقملنؽتضلنؽت
تةقمنهوتفنخ ةضت دنتئ عد تتفإلضظرفيةتتفوه يهينص  ت ة
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 املراجع :
تئت  9 ت وقؾش ت إنرفىصؼ تعزفم تفإلضظرفيةتت5094ىصةم تأعرفض تةقد ر تإسق ةر  )

ت تفوقربؾي فويصكؾعؾ ةةص   تفوعلؾم ت هل  ت هلد تفوعلصةتت52، تفودرفعةت تءلص  تفنئل، ت  ،
  195ت-252ولقربص ،تجة ع تفوقةىرن تصتصت

  تفوقةىرن:ت كق  تفننهلؾتفونلري  فوظبتفوه ي تفونعةصر( ت5002أ ندتعكةشوت   5
( تإدرفكتفونق للؾ صؽتعقلصاللةتولمللفؾ تئفإلنيللةكتفوه يلل ت9660فويلصدتإنللرفىصؼتفويللنةدئن ت   2

يبل ت ل ت:تفونلءةنرت  تفو للتفوندرع تئعي قوتنل عضتفونقفصلرفتتفوه يلص تئفو ص صل  ت
،ت5فوهنعصلل تفونلللري تولدرفعللةتتفوه يللص ،تجتتفويللهؾلتفويللةدستوعلللؼتفولله ست لل ت لللر،

  529ت-592صتص
 تفإل للللةءت للل تفو بلللؾثتفوه يلللص تئفوقربؾيللل تئفإلجقنةعصللل (:ت9640فويلللصدت تسصلللرلت   1

 فوقةىرن:تدفرتفوهيم تفوعربص  
( تعي لل تفإلضللظرفيةتتفويصكؾعللؾ ةةص تيةووخلللص ت"درفعلل ت9656ج للةو تنللؾرتفوللد ؽت   2

،تءلصلللل تف دفب،ترعللللةو ت ةجيللللقصر قةرنلللل توبللللة تتفوقر لللل تفونعديلللل تئ للللة تتفويللللكر" ت
 جة ع تعصؽتشنس 

درفعلللل تإكلصهصكصلللل تت-( تيعللللضتفن للللرفضتفويصكؾعللللؾ ةةص 9663 للللوت جنللللةلتفويللللصدتة ة  3
 ،ت عيدتفودرفعةتتفوعلصةتولظ ؾو ،تجة ع تعصؽتشنس رعةو تدءقؾرفهتةوخصلص  ت

( تدرفعلل تإعقكوللة ص تولل عضتفونوللكيتتفوه يللص تئفإلجقنةعصلل ت9666 يللؽتعللصدت ت   4
 عيلدتفودرفعلةتتفوعلصللةت،ترعلةو ت ةجيلقصرولظليبتفونق لؾ صؽتيةونر لل تفوثةنؾيل تفوبد ثلل  ت

 ولظ ؾو ،تجة ع تعصؽتشنس 
( تدرفعللل تفوعؾف للللتفوه يلللص تفونرة ظللل تنللل عضت9651 يلللؽت للللظ  تع لللدتفونعظللللت   5

ءلصللل تفوقربصللل ،تجة عللل تترعلللةو تدءقلللؾرفه،فإلضلللظرفيةتتفويصكؾعلللؾ ةةص تولللدلتفونلللرفىقصؽ ت
 فوز ةزيق 

درءيةت( تفنثلللرتفوه يللللتن لللدفثتفوبصلللةنتءنلللةت للل9656 يلللؽت للللظ  تع لللدتفونعظللللت   6
  تفوقةىرن:تفويص  تفوعة  تولكقةب 6،ت  هل تعلؼتفوه سفونرض تفويصكؾعؾ ةةصصؽ ت
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ت   90 تعصد تعنصر تيةإلضظرفيةتت5091رشة تئفوه يص  تفو ص ص  تفونقفصرفت تيعض تعي    )
ت ت خقل    تودلتفونرفىقةتت  تنص ةت ت ةجيقصر،فويصكؾعؾ ةةص  تفودرفعةتتترعةو   عيد

 ئفو بؾثتفو ص ص ،تجة ع تعصؽتشنس 
فوقلةىرن:ت كق ل تتجيلنص ت( ت-فن لرفضتفويصكؾعلؾ ةةص ت تفوله س( ت5002زيهبتشلقصرت   99

 فوهيم  
( تفوعؾف لللللللللتفنعللللللللري تفونرة ظلللللللل تيةإلضللللللللظرفيةتت5002علللللللنص ت بنللللللللؾدتفووللللللللربصهلت   95

،ت عيللدترعللةو ت ةجيللقصرفوه يهيللنص توللدلتفونرفىقللةتت  لللتأ للدت رفكللزتطللبتفنعللرن( ت
 فودرفعةتتفوقربؾي ،تجة ع تفوقةىرن 

ت  92 ت عيصر ت5003ءة ل تفوخةص (  تفإل قصةجةت تذئل ت رءزتعصكؾوؾجص  تفنعكهدري :  
 فنعكهدري تولكقةب 

ت   91 تفوب ه  تفونهعؼ ت9662ع د تفوه ي (  تئفوقبلصل تفوه س تعلؼ تدفرت ؾعؾع  تفوقةىرن:  
 فوهيم تفوعربص  

تع دفوف ةر   92 ت9644ع دفوييم تئفإلنقكةر(  تفوعقل  تفوهيم تفوق ؾ  ت كق   ت: تفوقةىرن  
 فوعربص  

ت ع  93 تفوقريظ  ت5002 دفونظلب تئركقوة يؼت(  تسلةرليؼ ت    تئفونق ؾ ؾن فونؾىؾبؾن
 فوقةىرنت:تدفرتفو كرتفوعرب  ئرعة قيؼ ت

ت   94 ت  تفوقةعؼ تأنؾ تفإلضظرفيةتت5006عزيزن تن عض تئعي قية تفوه يص  تفومفؾ   )
،ت عيدتفودرفعةتتفوقربؾي ،تجة ع ترعةو ت ةجيقصرفوه يهينص تودلتطيبتفوهة ع  ت

 ن فوقةىرت
ت   95 تفوعقص   تعلصنةن تفودرفع ت9655غةدن تيةوقؾف ق تفويصكؾعؾ ةةص  تفنعرفض تعي    )

 ،تءلص تف دفب،تجة ع تعصؽتشنس رعةو ت ةجيقصرودلتفوظيبتفونرفىقصؽ ت
ت   96 تفو ي تفويصد تفوه ستفإل لةر تئ صةستفوعقلتفو ورلت( ت9646 ءفد ت:تعلؼ تفوقةىرن  

 دفرتفو كرتفوعرب  
ت ي  50 تئنهؾل تفوهي دن ت  ؾزي  تئفإلجقنةعص ت5099ؽ تئفوه يص  تفووخلص  تفوبةجةت  )

تفوعربص ت تأن ييؼت  تفوننلك  تفونؾىؾبصؽت ؽتئجي تنغرتفونعلنصؽتئفوظل   ودلتفوظل  
 /ت هة ر ت9،ت ت هل تفوعلؾمتفوقربؾي درفع ت صدفنص  تت-فويعؾدي 
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ت   59 تفو هة تولند ريؽ9655كنةل تفوه ي  تفوقؾف ق تفإلدفرلتت-(  تفوهن  تنصؽ تفوعي   درفع 
،تءلص تف دفب،تجة ع ترعةو تدءقؾرفهتئنؾ تفإلضظرفيةتتفويصكؾعؾ ةةص ت  تفولهةع  ت

 عصؽتشنس 
( تفوملفؾ تفوه يلص تولظليبتفونق لؾ صؽتدرفعلصةاتئفوعلةد صؽت5004 ةجدنتىةشؼتيخصلتت ت  55

يب ت ل :تفونلءةنرتفوعلنل تفنئل،تيةولفتفنئلتفوثةنؾلتئعي قيةتن عضتفونقفصرفت ت
 ،تجة ع تنهية كلص تفوقربص 

( تدرفع ت قةرن ت لت كؾنةتتفوعي  تنصؽتفونوكيتتفوه يص ت9661 هدلت تزيهوت   52
تئفنع تفوعة    تئفوندفرس تفود هص  تيةونعةىد تفونرفىقصؽ تودل تفويصكؾعؾ ةةص  رعةو ترفض

 ،تءلص تف دفب،تجة ع تعصؽتشنس  ةجيقصر
( تدرفعللل ت قةرنللل تولقؾف لللقتفوه يللللتنلللصؽتفوظللليبتفونق لللؾ صؽت5005 ت نلللدتفويلللعصدت ت  51

ت عيللدت،هترعللةو تدءقللؾرفتئغصللرتفونق للؾ صؽت للؽتطلليبتفونر للل تفونقؾعللظ تندئولل تفوكؾيللت ت
 فودرفعةتتفوعلصةتولظ ؾو ،تجة ع تعصؽتشنس 

  تفنردن:تدفرتفوصةزئرلتفوعلنص  فوذءةءتئةهنصقوتودلتفنط ةل( ت5004 تعدنةنت   52
تفوهلر ت  53 تأنؾ ت5004 د ت تفوخةص (  تفوقدرفت تأصبةب ت هنؾع ترعةي  تفوقةىرن:  

 فوهصلتفوعربص  
ت ت  54 تفولظصف تع د تفوبنصد تع د ت9660 د ت تئفوق ؾت(  تفوه يص  تفودرفع  فولب  ت 

 نصرئت:تدفرتفوهيم تفوعربص  
( ت ةعلصلل تنرنللة  تعقينلل تإن عللةو تعلللؾء ت لل تةهنصلل ت5092ئ ءترجللبتع للدفور صؼت ت  55

،تءلصلل ترعللةو تدءقللؾرفهت يللةرفتتفوقعة لللت للمتفومللفؾ توللدلتعصهلل ت للؽتفو ةرقللةتتدرفعللصاة ت
 فوقربص ،تجة ع تعصؽتشنس 
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