
 
 

  
 

ISSN : 2410-1818 

 
  نهؼهٕو اإلَضبَيخ ٔاالحتًبػيخ

 

 

 

 

 

 
 نلخص البحث

 بالدراسة اإليجابي النفس يهتم علم 

 تمكان التاي القوة وللفضاال  لمكامن العلمية

 االزدهاار مان والمجتمعاات والمؤسسات األفراد

 كافاة دراساةوالرفاهية والتطور، أي أنه يهتم ب

 مان كا  ماا ودراسة البشر، لدى القوة مكامن

 بارانن فاي الوقاو  مان البشار وقاياة شاننه

إلا   إضاافة والسالوكية، النفسية االضطرابات

 العواما  الفردياة، واالمتماعياة، كا  دراسة

 مديرة اإلنسانية الحياة تجع  التي والمجتمعية

 الشخصي أو الذاتي المستوى فعل  ،ُتعاش بنن

 الذاتية الشخصية الخبرات وتحلي  بدراسة يهتم

 الشخصية الرفاهية :مث  القيمة ذات أو المقدرة

 القناعاة، الشخصاي، الاذاتي مودة الومود أو

 فاي( والتفاال  األما  ؛)الماضاي في( والرضا

والساعادة ففاي الحاضار    التدفق ؛)المستقب 

 الانفس علام يتعلاق الفردي، المستوى وعل 

 اإليجابياة السامات وتحليا  بدراسة اإليجابي

 البسالة الحب والعم ، عل  مث : القدرةللفرد 

 المتبادلة االمتماعية العالقات مهارات والجرأة،

الجماالي،  والتاذو  اإلحسااس اآلخارين، مع

 العقلاي االنفتاح األصالة، التسامح، المثابرة،

 الموهبة الروحي، الشغف للمستقب ، والتطلع

 الجماعاة، مساتوى وعلا  .والحكمة العالية،

 الفضاال  حاو  اإليجاابي الانفس علام يدور

 األفاراد تجاا  تحرك التي المدنية والمؤسسات

 ماع التاواد المساؤولية، الصالحة، المواطنة

 األدب اإليثاار، بهام، واالهتماا  اآلخارين

 العما   وخلاق االعتادا  التحما ، واألخال ،

وتتركز مجاالت البحث في علم النفس اإليجابي 

ة أو المشاعر في اآلتي: أ الخبرة اإليجابية الذاتي

اإليجابية: حيث يتم دراسة موضاوعات نفساية 

قوية في حياة اإلنسان كالحب والمودة والرحماة 

في الماضي والحاضر والمساتقب   ب  السامات 

اإليجابية للفرد: وبصورة رليسية دراساة القاوى 

والفضااال  والقاادرات واألنشااطة، والساامات 

الشخصااية اإليجابيااة والعبقريااة والموهبااة 

ات المعرفيااة، والشااجاعة واالستبسااا  والقاادر

والقيادة والشاكر واالمتناان والمعاروا والكار  

والتكام  واألصالة والقادرة علا  تلقاي الحاب 

ومنحه، بمعن  أن مجا  علم النفس اإليجاابي 

عل  المستوى الفردي يهتم بالسامات الفردياة 

اإليجابيااة مثاا  القاادرة علاا  الحااب والعماا  

والمثابرة والصفح  والحساسية للجما  وتذوقه،

والرحمااة واألصااالة والذهنيااة المسااتقبلية 

والروحانية والموهبة العالية والحكماة وفاعلياة 

الذات وتحقيق الذات واإلبدا  والذكاء الوماداني 

والااتفهم الومااداني والساالوك االمتماااعي 

اإليجابي والتصميم الذاتي والصالبة  ج  دراساة 

ا مؤسسات الحياة ذات المعن : وهي التي تحققه

التطبيااع االمتماااعي المتمثلااة فااي األساارة 

والجيران واألقارب والمدرسة والجامعة والناادي 

والمسجد واألقران والزمالء واألصادقاء والحاي 

والمجتمع بنسر  وما يشايع فياه مان نقافاات 

ناك رقاباة داخلياة يتوالهاا معينة، حيث أن ه

ت ، ورقابااة خارميااة تتوالهااا مؤسساااالضاامير

االمتماااااعي سااااالفة الااااذكرالتطبيااااع 

 علم النفس اإليجابي: ناهيته، أسسه وافتراضاته، تطبيقاته.
. 

  د. محمود عبده حسن محمد العزيزي
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Abstract 

Positive Psychology: what it is, its 

foundations , assumptions, and 

applications. 

Dr. Mahmood Abdo Hasan Al-Azizi 

Positive psychology is concerned 

with the scientific study of the 

strengths and the factors that enable 

individuals, institutions and societies 

to flourish, prosperity and 

development, that is, it is interested 

in studying all the strengths of human 

beings and studying everything that 

would prevent people from falling 

into the clutches of psychological and 

behavioral disorders. Social, and 

societal factors that make human life 

worthy of living. At the self or 

personal level, it is interested in 

studying and analyzing personal 

experiences estimated or valuable, 

such as personal well-being or 

quality of self-existence, satisfaction 

and satisfaction (in the past); Hope 

and optimism (in the future); pastor 

and happiness (in the present). In the 

individual level, positive psychology 

relates to the study and analysis of 

the positive traits of the individual, 

such as: ability to love and work, 

courage and courage, interpersonal 

skills, sense and aesthetic taste, 

perseverance, At the community 

level, positive psychology revolves 

around virtues and civic institutions 

that motivate individuals towards 

good citizenship, responsibility, 

communion with others and attention 

to them, altruism, literature, and self-

interest. Morals, moderation, 

endurance, and work creation. The 

areas of research in positive 

psychology are concentrated in the 

following: A. Positive self-

experience or positive emotions: The 

study of strong psychological topics 

in human life such as love, affection 

and compassion in the past, present 

and future. B. Positive personality 

traits: mainly the study of powers, 

virtues, abilities and activities, 

positive personality traits, genius, 

talent, cognitive abilities, courage, 

elitism, leadership, gratitude, 

gratitude, generosity, integration, 

originality, ability to receive and give 

love. On love, work, sensitivity to 

beauty and taste, perseverance, 

forgiveness, compassion, originality, 

mental future, spirituality, high 

talent, wisdom, self-efficacy, self-

realization, creativity, emotional 

intelligence and understanding. 

Emotional and positive social 

behavior, self-determination and 

hardness. C. The study of life is 

meaningful: it is achieved by the 

social normalization institutions 

represented in the family, neighbors, 

relatives, school, university, club, 

mosque, peers, colleagues, friends, 

neighborhood, society as a whole and 

the common denominators of certain 

cultures, as there is internal control 

exercised by the conscience, and 

external control carried out by the 

institutions of social normalization 

mentioned above. 
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 يمذيخ

 ضًٝذُإ ٜد ع٢ً اْطًل ايٓؿظ عًِ يف َٔ االػاٖات اؿدٜج١ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ٜعد
 أٚد٘ َٔ بداّل اإلْطإ يف ايك٠ٛ أٚد٘ ع٢ً سٝح ٜسنص  ايٓؿظ، يعًِ األَرين١ٝ ز٥ٝظ ايسابط١

 َٔ بداّل ايؿسف ايكؿٛز، ٚع٢ً ايٛقا١ٜ بداّل َٔ ايعالز، ٚع٢ً اإلهابٝات بداّل َٔ ايطًبٝات، ٚع٢ً
 املعٛقات. عٓد ايتٛقـ َٔ بداّل اإلَهاْات تعصٜص ٚع٢ً األخطاز،

 األؾساد متهٔ اييت ايك٠ٛ ٚيًؿكا٥ٌ ملهأَ ايع١ًُٝ بايدزاض١ اإلهابٞ ايٓؿظ ٜٚٗتِ عًِ
 إٔ يف ٜسغبٕٛ ايبػس إٔ َؤداٙ اعتكاد ع٢ً ٖرا اجملاٍ ُٚأضظ االشدٖاز، َٔ ٚاجملتُعات ٚاملؤضطات

 اإلْطا١ْٝ قدزاتِٗ ؾٝٗا ٜٚٛظؿٕٛ طُٛساتِٗ ؾٝٗا وككٕٛ ٚاملعين بايك١ُٝ ١٦ًَٝ ١ٝإْطاْ سٝا٠ وٝٛا
 ناؾ١ اجملاالت يف ايعا١َ اإلْطا١ْٝ خرباتِٗ ٚؼطني اؿكٝك١ٝ، ٚايطعاد٠ ايسقا يًٛؾٍٛ إىل

 .(17، 2014ايًعب )أبٛ سال٠ٚ،  ٚست٢ ايعٌُ، االدتُاع١ٝ، ايعالقات :َجٌ ايك١ُٝ ذات اإلْطا١ْٝ

 قسٚزٟ أَس يف ايػدؿ١ٝ اإلهاب١ٝ اـؿاٍ إٔع٢ً ( 8، 0222) ُإضًٝذ ٜٚؤند
 اـؿاٍ هلرٙ إٔ نُا ايطًب١ٝ، ْٚٛاػٗا ايكػٛط قد قّٜٛا ٚقا٥ّٝا سؿّٓا تعدسٝح  ، يإلْطإ
 ايٓؿط١ٝ، ٚايطعاد٠ يًٗٓا٤ ايطبٌ يًٛؾٍٛ أؾكٌ َٔ ؾٗٞ اؿكٝك١ٝ، ايطعاد٠ اضتجاز٠ دٚزّا يف اإلهاب١ٝ
، 0202قط٠ٛ املاقٞ )عطا اهلل، ٚعبدايؿُد،  َٔ ايؿسد ٚؼسز ايؿعاب، ٚؼٌُ ايؿػٌ، ٚؽطٞ

5) . 

 ْكٌ إىل ٜؤدٟ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ اضرتاتٝذٝات إٔ اضتدداّ (23، 0228ايؿٓذسٟ ) ٜس٣ٚ
 ايٓؿط١ٝ ٚاألَساض ايطًب١ٝ املٛاقـ َعاٜػ١ أٚ األؾساد، ع٢ً األؾل ايرتنٝص قٝل عٔ بعٝدّا ايػدـ

 ٚاالضتؿاد٠ اؿٝا٠، َد٣ ع٢ً اإلهاب١ٝ ٚايك٣ٛ ٚايؿك١ًٝ اإلهاب١ٝ ايطُات ت١ُٝٓددٜد ٖٛ  َٓٗر إىل
ٚعا٤  أْ٘ ع٢ً ايؿسد إىل ٜٓعس ال اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ إٔ نُا ٚايعٌُ، ٚايعالقات يف ايؿش١ َٓٗا

 إٔ ت١ُٝٓ نُا ٚؾاع١ًٝ، ٚإتكإ ٚإداد٠ ضٝاد٠ ساي١ يف قساز ؾاْع ٜعتربٙ بٌ ملجري، ٜطتذٝب ضًيب
 (.2، 0200، ضامل(ٚيػتِٗ ٚعًُِٗ ٚتعًُِٝٗ األؾساد تسب١ٝ يف تؿٝد اإلهاب١ٝ ايطُات

 يبْيخ ػهى انُفش اإليخبثي:* 

 األَساض عالز( 1) :ٖٞ ز٥ٝط١ٝ َٗاّ ثالخ ايٓؿظ يعًِ نإ ايجا١ْٝ ايعامل١ٝ اؿسب قبٌ
 املٛاٖب ع٢ً ايتعسف( 3) ،ٚإغباعّا ٚزقّا إْتادّا أنجس األؾساد سٝا٠ دعٌ( 2)، ايعك١ًٝ ٚايٓؿط١ٝ

 امل١ُٗ ع٢ً يرتنٝصسٝح شاد ا ّا نبري ؼٛاّل سدخ ايجا١ْٝ ايعامل١ٝ اؿسب املتُٝص٠ ٚزعاٜتٗا، ٚبعد
 األَساض يعالز ٚدٗت اييت ايطا١ً٥ األَٛاٍ بطبب ٚذيو يًُُٗتني األخسٜني نبري تُٗٝؼَع  األٚىل

 املتشد٠ ايٛالٜات يف ايطاقات أغًب ؾتٛدٗت اؿسب َٔ ايٓاػ١ ملعاؾ١ األٚقاع ٚدزاضتٗا ايعك١ًٝ
 ايكسٕ مثاْٝٓٝات يف ٚيهٔ ،ايٓؿطٞ ٚاملسض االقطسابات ع٢ً إىل ايرتنٝص ايدٍٚ َٔ ٚغريٖا
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 ايٓؿط١ٝ ٚاـربات ايؿؿات بعض يبشح تتذ٘ ع١ًُٝ أعاخ تعٗس ايتطعٝٓات بدأت ٚبدا١ٜ ايعػسٜٔ
 ايبٝاْات ترتانِ ٚبدأت ،ٚاملس١ْٚ ،ٚاألٌَ، ايتؿاؤٍ :َجٌ ايٓؿط١ٝ باالقطسابات َتؿ١ً ػرياي

 يف ٚدٚزٖا ايبد١ْٝ ٚاألَساض ايٓؿط١ٝ االقطسابات َٔ ايٛقا١ٜ يف اإلهابٞ عٔ أثسٖا ايع١ًُٝ ٚايتذازب
 بات ايرٟ ايعًِ ٖرا إسٝا٤ يف ضاُٖت اييت األٚىل ايع١ًُٝ ايبٛادز ٖٞ ٖرٙ األؾساد ؾهاْت سٝا٠ إثسا٤

  .(2002ضًٝذُإ، ) اإلهابٞ بعًِ ايٓؿظ ٜعسف

 ايٛظٝؿٞ األدا٤ ايٓؿطٞ ؼطني ع٢ً ٜسنص ايٓؿظ عًِ ؾسٚع َٔ ؾسع اإلهابٞ ايٓؿظ ؾعًِ
 ايؿسع ذيو ْؿظ عًُا٤ ٜٚٗتِ .مبعٓاٙ ايتكًٝدٟ ايٓؿط١ٝ ايؿش١ َؿّٗٛ َٔ أبعد ٖٛ َا إىل يإلْطإ ايعاّ

 ايعٝؼ َٔ اإلْطإ متهني إىل تؿكٞ اييت ايعٛاٌَ ٚايرتنٝص ع٢ً ايبػس١ٜ ايطعاد٠ قددات ببشح
إىل  ٚٚؾٛاّل ممهٔ سد أقؿ٢ إىل قدزات٘ ؾٝٗا ٜٚٛظـ طُٛسات٘ ؾٝٗا َٚػبع١ وكل َسق١ٝ سٝا٠

 ٗتِسٝح ٜ (02، 0202) أبٛ سال٠ٚ، عا١َ،  بؿؿ١ ايعامل ٚعٔ اآلخسٜٔ ٚعٔ ايرات عٔ ايسقا
 يدِٜٗ ايطًب١ٝ ايطاقات ع٢ً ٚايتػًب إظٗازٖا ٚقاٚي١ األؾساد ايها١َٓ يد٣ اإلهاب١ٝ بايطاقات
 اإلهابٞ، ( ايتؿهري فاٍ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ عًٝٗا ٜستهص اييت املٛقٛعات َٚٔ عًٝٗا، ٚايككا٤

 ٚضًٛى تؿهري َٔ ايػدؿ١ٝ يف اإلهاب١ٝ باؾٛاْب اإلهابٞ ايٓؿظ نُا ٜٗتِ عًِ ٚايطًيب(.
 ٚايهؿا٠٤ ايرات ٚتكدٜس ايٛدداْٞ ٚايرنا٤ ٚايتؿاؤٍ ايػدؿ١ٝ ٚاشدٖاز ٜٗتِ ظٛد٠  اؿٝا٠ نريو

 ٚاؿب ٚايتؿتح املٛد٠ ع٢ً ٚايتػذٝع ٚايعطا٤ ايٛددا١ْٝ ٚاملػازن١ ايرات ٚاإللاش ٚؼكٝل ايػدؿ١ٝ
 ٚاإلسطاع باؾُاٍ االدتُاعٞ ايتؿاعٌ َٚٗازات ٚايػذاع١ األخالقٞ ٚاؿهِ اـرب٠ ع٢ً ٚاالْؿتاح
 .يًػدؿ١ٝ اإلهاب١ٝ اؾٛاْب َٔ ذيو ٚغري يًُطتكبٌ ٚايتطًع ٚاؿه١ُ ٚاإلبداع ٚاملجابس٠ ٚايتطاَح

 ٜبشح عًِ إىل ايٛؾٍٛ يف ايٓؿظ عًِ ؾسٚع َٔ نؿسع اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ٖدف ٚمتجٌ
 تؿعٌٝ إىل ٜٗدف نُا ٚتُٓٝتٗا، انتطابٗا ٚنٝؿ١ٝ يًؿسد اإلْطا١ْٝ ايتذسب١ يف اإلهاب١ٝ اؾٛاْب

 بٓا٤ ع٢ً ايرتنٝص إىل اؿٝا٠ يف األضٛأ إؾالح ع٢ً ايرتنٝص َٔ عاّ بػهٌ ايٓؿظ عًِ يف ايتػٝري
 َٞاق يف ٚاملعسيف االْؿعايٞ املطت٣ٛ ع٢ً اإلهابٝات بٓا٤ خالٍ َٔ ايٓؿطٞ شدٖازٚاإل ٚايسقٞ األؾكٌ

 َٚطتكبً٘.، ٚساقسٙ ،ايؿسد

 ايعٛاٌَ ؾِٗ ٚؼدٜد َؿادٙ عاّ ٖدف بتشكٝل اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ٜٗتِ عًُٞ ٚنتدؿـ
 يف َا أؾكٌ تٛظٝـ خالٍ ٚذيو َٔ االشدٖاز، َٔ ٚاجملتُعات املؤضطات، األؾساد، متهٔ اييت

 ع٢ً بايرتنٝص ال ،ايٓؿط١ٝ املعاْا٠ ؾٛز َٔ ايبػس ٚؽًٝؿِٗ َػهالت دزاض١ يف ايع١ًُٝ ايطسم
إْطا١ْٝ  ٚؾكا٥ٌ ق٠ٛ َهأَ َٔ اإلْطإ يف َا ع٢ً بايرتنٝص بٌ أٚ املسق١ٝ املدت١ً ايؿٛز ٖرٙ

 ٚتعٗدٖا املهأَ ٚايؿكا٥ٌ ٖرٙ عٔ ايهػـ بإٔ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ أْؿاز ٜٚؤَٔ إهاب١ٝ،
 ذات٘ يف ايطًيب تؿهريٙ طسم تػٝري ٚسج٘ ع٢ً يرات٘ اإلْطإ ؾِٗ إىل برات٘ ٜؿكٞ ٚايت١ُٝٓ، بايسعا١ٜ
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 أال اؿٝا٠، ؾؿٛ تعهري َؿادز َٔ َؿدز ٚأٍٚ أِٖ َٔ ٚبايتايٞ ايتدًـ اآلخسٜٔ ٚيف ايعامل ٚيف
 (.00 ،0202)أبٛ سال٠ٚ،  ايطًيب ايتؿهري ٖٚٛ

 ايك٠ٛ ٚبٓا٤ ايتُهني ثكاؾ١ ع٢ً اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ظٗٛز بداٜات يف ضًٝذُإ زنص دٚق
 اإلهاب١ٝ، ايرات١ٝ اـرب٠ ع٢ً ايجكاؾ١ ٖرٙ ٚتعتُد ايٓؿط١ٝ، االقطسابات َٛاد١ٗ عٓد اإلقدا١َٝ

 )اؿاقس يف(اؿط١ٝ ٚاملتع ٚايتدؾل ٚايطسٚز ،)ٞاملاق يف( ايػدؿ١ٝ ٚايسؾا١ٖٝ ايطعاد٠ يف املتُج١ً
 ٚمتهني ؽًٝل يف اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ دٚز ٜٚعترب، )املطتكبٌ يف (ايبٓا٠٤ ٚاملعازف ٚاألٌَ ٚايتؿاؤٍ

 ٚيف عا١َ بؿؿ١ ايٓؿط١ٝ ايؿش١ فاٍ ٚيف ،ٞايٓؿط ايعالز يف ْٛع١ٝ ْكً٘ ،ؾٛاب ٖٛ َا ٚتععِٝ
 االٖتُاّ إطاز يف نبري٠ ٚبؿٛز٠ ط١ًٜٛ يؿرت٠ ُاٗتػٜٛٗ بعد اـؿٛف ٚد٘ ع٢ً ايٓؿظ عًِ فاٍ

 ٚايؿكا٥ٌ ايك٠ٛ َهأَ دزاض١ إىل ذيو ػاٚش ٚعدّ ،ٚايعذص ٚايتًـ ٚايكعـ املسض بدزاض١
 .اإلْطا١ْٝ اإلهاب١ٝ

 يف اإلهاب١ٝ ايٓٛاسٞ ت١ُٝٓ بهٝؿ١ٝ ايهؿ١ًٝ ايطبٌ يف ٜبشح اإلهابٞ ايٓؿظ ًِٚع
 االدتُاعٞ ايطًٛى :اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ظٗٛز ؾاسبت اييت اإلهاب١ٝ املؿاِٖٝ َٚٔ ايػدؿ١ٝ،
، ٚغريٖا َٔ ايٛدداْٞ ٚايرنا٤ ٚايتؿاؤٍ ٚايطعاد٠ اؿٝا٠ ٚدٛد٠ ايرات١ٝ، ٚاإلهاب١ٝ اإلهابٞ،

 إىل ايعٛد٠ داؾساأل تعًِ إذا" بأْ٘ ايكا١ً٥ ايؿهس٠ ع٢ً ٜكّٛ ايعًِ ٖرا إٔ إىل ضًٝذُإ ٜٚػري املؿاِٖٝ،
 بايطعاد٠ ٚضٝػعسٕٚ باالنت٦اب يإلؾاب١ عسق٘ أقٌ ضٝهْٕٛٛ ؾإِْٗ ايتؿاؤٍ ٚنريو اهلد٤ٚ،
 .(022، 0202إ، ٚايٓٛادش١، ٛ)عً ْتادّا"إ أنجس سٝاتِٗ ٚتهٕٛ

 تؼشيف ػهى انُفش اإليخبثي:* 
 :Positive Psychologyاإليخبثي  انُفش ػهى

" ايدزاض١ ايع١ًُٝ املٛقٛع١ٝ  ( عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ بأ0225ْ٘تعسف غًٝٞ ٚدْٛاثإ )

، َٔ ني األؾساد، ٚاؾُاعات ٚاملؤضطاتٚمته ،زؾا١ٖٝايعًُٝات اييت تطِٗ يف اشدٖاز، ٚيًعسٚف ٚ

 (.90، 0200األدا٤ ايٛظٝؿٞ ايؿعاٍ أٚ املجايٞ )عبداملٓعِ، 

 تٗدف اييت املجاي١ٝ اإلْطإ يٛظا٥ـ ايع١ًُٝ ايدزاض١ بأْ٘ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ غًٝدٕ عسفٜٚ
 (.02، 0200تصدٖس)ضامل،  بإٔ يًؿسد ٚاجملتُعات تطُح اييت ايعٛاٌَ ٚإظٗاز انتػاف إىل

دزاض١ ايع١ًُٝ ذات عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ بأْ٘ " اي (2، 0202ٜٚعسف عطااهلل ٚعبد ايؿُد )

يف ايؿسد ٚاملؤضطات ايٓؿط١ٝ  ٝك١ٝ يًدربات املجُس٠ ٚاـؿاٍ ايػدؿ١ٝ اإلهاب١ٝايطبٝع١ ايتطب

ٕ ذٟ دتُاع١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ٚتٝطري ٖرٙ اـربات ٚاـؿاٍ ٚاالزتكا٤ بٗا يتهٜٛٔ إْطاٚاال

عس إىل َا ٖٛ نا٥ٔ بايؿعٌ بٌ تطع٢ ٚتٓعس إىل َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ غدؿ١ٝ إهاب١ٝ َٚؤثس٠ ال تٓ

 يف اإلهاب١ٝ باـربات ٚاملعسيف االْؿعايٞ املطت٣ٛ ع٢ً َع١ٝٓ ايع١ًُٝ ايدزاض١ ، ٖٚرٙ ايؿسد َطتكباّل"
 بايطُات َعين ٖٛ ايؿسدٟ املطت٣ٛ ٚعًٞ ، ٚايتؿاؤٍ ايسقا ٚايطعاد٠ َجٌ ٚاملطتكبٌ ٚاؿاقس املاقٞ
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 بايؿكا٥ٌ َعين ٖٛ اؾُعٞ املطت٣ٛ ٚعًٞ ، ٚاؿه١ُ ٚايٛؾا٤ َجٌ ايػذاع١ اإلهاب١ٝ ايػدؿ١ٝ
 اإلٜجاز َجٌ اجملتُع يف ٚعكٛ نُٛاطٔ ايؿسد َػازن١ ؾعاي١ٝ َٔ تصٜد ٚاملؤضطات اييت املد١ْٝ

 ٚاملط٦ٛي١ٝ.
اإلْطإ  يف اإلهاب١ٝ يًدؿاٍ املٛقٛع١ٝ ايدزاض١" بأْ٘ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ٜعسفٚ

 غدؿٝات إلعداد ٚتُٓٝتٗا اـؿاٍ ٖرٙ تسق١ٝ ع٢ً تعٌُ اييت ٚاالدتُاع١ٝ ايٓؿط١ٝ ٚيًُؤضطات
 " .إهاب١ٝ

 َٔ نٌ َا ٚدزاض١ ايبػس، يد٣ ايك٠ٛ َهأَ ناؾ١ دزاض١" بأْ٘ بازى نسٜطتاٍ ٚتعسؾ٘ 
 نٌ إىل دزاض١ إقاؾ١ ٚايطًٛن١ٝ، ايٓؿط١ٝ االقطسابات بساثٔ يف ايٛقٛع َٔ ايبػس ٚقا١ٜ غأْ٘

)َػسٟ،  "عاؽُت بإٔ ددٜس٠ اإلْطا١ْٝ اؿٝا٠ ػعٌ اييت ٚاجملتُع١ٝ ايعٛاٌَ ايؿسد١ٜ، ٚاالدتُاع١ٝ،

0202 ،002.) 

ًًَٝس إىل إٔ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ٖٛ ايعًِ اؾدٜد يًطعاد٠ ايرٟ هٝب عٔ أض١ً٦ ٜٚػري 

 (.02، 0202اؿٝا٠ ٚدٛدتٗا َٚطازات ؼكٝكٗا )ايػٗاٟٚ،  تتعًل مبع٢ٓ

( عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ بأْ٘ " ايدزاض١ ايع١ًُٝ ذات ايطبٝع١ 0، 0202ٜٚعسف ايؿب٠ٛ )

ايػدؿ١ٝ اإلهاب١ٝ، ٚيًُؤضطات ايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ايتطبٝك١ٝ يًدربات اإلهاب١ٝ، ٚـؿاٍ 

تعٌُ ع٢ً تٝطري ت١ُٝٓ ٖرٙ اـربات ٚاـؿاٍ ٚاالزتكا٤ بٗا ـًل إْطإ ذٚ غدؿ١ٝ إهاب١ٝ ٚؾعاي١ 

 َٚؤثس٠، تٗتِ باإلقاؾ١ إىل َا ٖٛ نا٥ٔ مبا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ" .

 يٓؿظ اإلهابٞ:( ايتعسٜؿات اآلت١ٝ يعًِ ا48، 42، 4102ٚأٚزد أبٛ سال٠ٚ )

 إىل إٔ ٜؤدٟ غأْ٘ َٔ َا نٌ ع٢ً دزاض١ ٜؤند ايٓؿظ عًِ َٔ ؾسٚع ؾسع اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ-
 ايعاد١ٜ. ايٓؿط١ٝ ايؿش١ أٚ سدٚد ْطام ٜتذاٚش مبا يًها٥ٔ ايبػسٟ  ايٛظٝؿٞ األدا٤ ايٓؿطٞ ؼطني

 ٚاجملتُعات َٔ األؾساد متهٔ ايك٠ٛ اييت َٚهأَ ايؿكا٥ٌ عًِ دزاض١  :ٖٛ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ- 
 ٚايتطٛز. ٚايسؾا١ٖٝ االشدٖاز

 ع٢ً ايبشح ع٢ً ٜسنص اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ إٔ ٖٛ ايتعسٜؿات ٖرٙ خالٍ َٔ ٚاملالسغ
 دٛاْب ت١ُٝٓ ع٢ً املطاعد٠ ايعٛاٌَ كتًـ يف نريو ٚيهٔ ؾشطب، ايؿسد عٓد يٝظ ايك٠ٛ ْكاط
 َٚٔ .نهٌ اجملتُع أٚ َع١ٓٝ، َؤضطات تٛؾسٖا أٚ ْؿط٘، ايؿسد يف ناْت ضٛا٤ ايؿسد، عٓد ايك٠ٛ

 اييت ايٓعس١ٜ األزق١ٝ َٔ اضتُدت قد اإلهابٞ ايٓؿظ يعًِ املكد١َ ايتعسٜؿات كتًـ إٔ ايٛاقح
 إذ اإلهابٞ، ايٓؿظ يعًِ تعسٜؿُٗا يف  Seligman & Csikszentmihalyi َٔ نٌ قدَٗا

 ايراتٞ املطت٣ٛ : ٖٞ َع١ٓٝ، َطتٜٛات ع٢ً بٗا ٜٗتِ اييت ايبشح فاالت ع٢ً خالي٘ َٔ صازن
 .اؾُاع١ َطت٣ٛ ايؿسدٟ، املطت٣ٛ ،)ايػدؿٞ(

 ايػدؿٞ أٚ اتٞاير ٣املطتٛ ع٢ً اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ فاٍ" إٔ ع٢ً ايتعسٜـ ٖرا وينص
ٖٛ 
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 ايسؾا١ٖٝ :َجٌ ايك١ُٝ ذات أٚ املكدز٠ ايرات١ٝ ايػدؿ١ٝ اتاـرب ٚؼًٌٝ زاض١بد ٜٗتِ عًِ
 يف( ٚايتؿاؤٍ األٌَ ;)املاقٞ يف( ٚايسقا ايكٓاع١، ايػدؿٞ، ايراتٞ ايٛدٛد دٛد٠ أٚ ايػدؿ١ٝ

 )يف اؿاقس(. ٚايطعاد٠ ايتدؾل ;)املطتكبٌ

 يًؿسد اإلهاب١ٝ ايطُات ٚؼًٌٝ زاض١بد اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ٜتعًل ،ايؿسدٟ ٣املطتٛ ٚع٢ً

 اآلخسٜٔ، َع املتبادي١ االدتُاع١ٝ ايعالقات تازَٗا أ٠،سٚاؾ ايبطاي١ ٚايعٌُ، اؿب ع٢ً ايكدز٠ َجٌ:
 ايػػـ يًُطتكبٌ، ٚايتطًع ايعكًٞ االْؿتاح األؾاي١، ايتطاَح، املجابس٠،، اؾُايٞ ٚايترٚم اإلسطاع
 .ٚاؿه١ُ ايعاي١ٝ، املٖٛب١ ايسٚسٞ،

 اييت املد١ْٝ ٚاملؤضطات ايؿكا٥ٌ سٍٛ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ٜدٚز ،اؾُاع١ ٣َطتٛ ٚع٢ً
 األدب اإلٜجاز، بِٗ، ٚاالٖتُاّ اآلخسٜٔ َع ايتٛاد املطؤٚي١ٝ، ايؿاؿ١، املٛاط١ٓ ساد ػاٙاألؾ ؼسى

 ايعٌُ. ٚخًل االعتداٍ ايتشٌُ، ٚاألخالم،

 :ٔتطٕسِ ػهى انُفش اإليخبثيَشأح 

 ؾرت٠ تسأع ّ أثٓا1998٤ ايٓؿظ عاّ  عًِ ؾسٚع َٔ نؿسع اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ تأضظ
 اؾدٜد ايؿسع غٝهصٜٓتُٝٗايٞ ٖرا ايٓؿظ، ٚدعِ يعًِ األَسٜه١ٝ ايسابط١ أٚ يًذُع١ٝ ضًٝذُإ
 .ايس٥ٝط١ٝ ايككاٜا َٔ ٚايطعاد٠ ٚغريٖا اإلهابٞ ٚاإلبداع ايتدؾل عٔ املتعُك١ بدزاضات٘

، Christopher Petersonبٝرتضٕٛ  نسٜطتٛؾس :اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ َٚٔ أغٗس عًُا٤

غًٝدٕٚ  ، نٕٝٓٛ Daniel Gilbertدًبريت  ، داْٝاCarol Dweckٍدٜٚو  ٚنازٍٚ

Kennon Sheldon ،ٜٔؾسٜدزنطٕٛ  زٜؿٝتؼ، ٚبازبسا ٚنازBarbara Fredrickson ٛأب( .

 (.08، 0202سال٠ٚ، 

 أًْيخ ػهى انُفش اإليخبثي:

أندت آزا٤ نجري َٔ عًُا٤ ايٓؿظ ع٢ً إٔ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ي٘ ؾا٥د٠ نبري٠ يف َٝدإ 

ايبػس١ٜ ٚت١ُٝٓ ايك٣ٛ اإلْطا١ْٝ عرب َساسٌ ايعُس املدتًؿ١، ٚإٔ ي٘ دٚزّا ايعٌُ ٚيف املٛازد ٚايت١ُٝٓ 

سٝح  (.003، 0202 ْتاد١ٝ يف أَانٔ ايعٌُ )ايٛنٌٝ،ؾع١ٝ ٚاإلنبريّا يف شٜاد٠ ايسقا َٚطت٣ٛ ايدا

ٜسنص عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ع٢ً أٚد٘ ايك٠ٛ عٓد اإلْطإ بداّل َٔ دٛاْب ايكعـ، ٚع٢ً ايؿسف بداّل 

طاز، ٚع٢ً تعصٜص اإلَهاْات بداّل َٔ ايتٛقـ عٓد املعٛقات، ٚتٓػٝط ايؿاع١ًٝ ايٛظٝؿ١ٝ َٔ األخ

قطسابات ٚعالدٗا، ٜٚٗتِ ببٓا٤ ايكدز٠ ايرتنٝص ع٢ً اال يإلْطإ بداّل َٔٚايهؿا٠٤ ٚايؿش١ ايه١ًٝ 

أ١ُٖٝ عًِ ايٓؿظ  ٚتتذ٢ًٚاملتع١ ٚايؿش١ يف اإلْطإ املعاؾ٢ ٚؾٛاّل إىل املصٜد َٔ ؼكٝل ذات٘، 

 اإلضٗاّ يف قاٚي١ ع٢ً ايٓؿظ ٚتػذٝع عًُا٤ ايٓؿظ، يعًِ ايتٛاشٕإعاد٠  واٍٚنْٛ٘ اإلهابٞ 
 األبعاد ايطًب١ٝ. أٚ باؾٛاْب االٖتُاّ ؾكط ٚيٝظ يًشٝا٠، ٚاؾٛاْب اإلهاب١ٝ األبعاد دزاض١
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ت١ُٝٓ داؾع١ٝ ايتالَٝر ٚثكتِٗ نُا إٔ ي٘ دٚز ؾاعٌ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ اإلضٗاّ يف  

بأْؿطِٗ ٚت١ُٝٓ اؾٛاْب اإلهاب١ٝ ٚاالْؿعاي١ٝ ٚاإلبداع١ٝ يدِٜٗ ٚدعًِٗ أنجس تؿاؤاّل َٚس١ْٚ ٚأَاّل يف 

 .املطتكبٌ ٖٚرا بدٚزٙ ٜؤثس تأثريّا إهابّٝا يف ع١ًُٝ ايتشؿٌٝ ٚايتؿٛم

األضباب اييت تؤدٟ  ٜسنص عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ع٢ً ايبشح عٔ اإلنًٝٓٝهٞٚيف املٝدإ  

إىل ضال١َ ايتؿهري َٚٛاد١ٗ ايكػٛط ٚاالقطسابات بطسٜك١ إهاب١ٝ، ٚشٜاد٠ ؾاع١ًٝ ٚق١ُٝ ع١ًُٝ 

 اإلزغاد ايٓؿطٞ.

 اْتًبيبد ػهى انُفش اإليخبثي:

 اٖتُاَات عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ؾُٝا ًٜٞ: (003، 0200ًٜدـ ايؿٓذسٟ )

َٔ سٝح تٛاؾك٘، ٚايسقا ٚايتدؾل ٚاملسح ٚاملتع١ ٜٗتِ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ باإلْطإ نؿسد:  -

اؿط١ٝ، ٚايطعاد٠ يف اؿاقس، ٚايتؿاؤٍ ٚاألٌَ ٚاإلميإ يف املطتكبٌ، ٜٚطع٢ إىل ت١ُٝٓ ايطُات 

عالقات بٝٓػدؿ١ٝ عٌُ ٚايػذاع١ ٚاملٗاز٠ يف إقا١َ ايؿسد١ٜ اإلهاب١ٝ ، نايكدز٠ ع٢ً اؿب ٚاي

 ٚاألؾاي١ ٚاالْؿتاح ع٢ً املطتكبٌ ٚاملٖٛب١ ٚاؿه١ُ.ٚاإلسطاع باؾُاٍ ٚايٛقا١ٜ ٚايتطاَح 

١ املؤضطات ٜٗتِ بدزاض١ اـرب٠ ايرات١ٝ اإلهاب١ٝ، ٚدزاض١ ايطُات ايؿسد١ٜ اإلهاب١ٝ، ٚدزاض -

 .املد١ْٝ اييت ؽدّ االثٓتني

عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ باجملتُع َٔ خالٍ ت١ُٝٓ ايؿكا٥ٌ اجملتُع١ٝ ٚتؿعٌٝ دٚز املؤضطات ٜٗتِ  -

د١ْٝ اييت تعٌُ ع٢ً ؼطني ايٛاقع ٚت١ُٝٓ املطؤٚي١ٝ يد٣ األؾساد ٚاإلٜجاز ٚايتطاَح ٚايعٌُ اـًكٞ امل

 (.083، 0202)ايططٛسٞ، 

 أْذاف ػهى انُفش اإليخبثي:* 

)عطا اهلل، ٚعبد ايؿُد،  ٜطع٢ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ يتشكٝل ايعدٜد َٔ األٖداف َٓٗا -

 : (5 ،0202ايؿب٠ٛ،  ،2 ،0202

 َٔ االشدٖاز. ٚاجملتُعات األؾساد، ٚاملؤضطات، متهٔ اييت ٚؼدٜد ايعٛاٌَ ؾِٗ -
َجٌ : ايسقا  دزاض١ ٚؼًٌٝ َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚاإلبداع ٚايعبكس١ٜ، ٚدٚز اـؿا٥ـ اإلهاب١ٝ -

ٚايتؿاؤٍ، ٚاالَتٓإ، ٚاالعرتاف بايؿكٌ، ٚايؿؿح، ٚايعؿٛ، ٚايتطاَح، ٚاألٌَ، ٚاإلٜجاز 

اعٞ، ٚايسغب١ يف ايتشهِ، ٚسب االضتطالع، يف ؼكٝل ٚتعصٜص ٚايتعاطـ، ٚايتكدٜس االدتُ

 ايطعاد٠ ايػدؿ١ٝ يًؿسد يف كتًـ أْػطت٘ ٚممازضات٘ اي١َٝٛٝ. 
 متهني ايؿسد َٔ اإلسطاع بايطعاد٠ ٚايسقا عٔ اؿٝا٠ )ايؿش١ ايٓؿط١ٝ اإلهاب١ٝ(. -
 َكاد نطسح ١ٝايبػس١ٜ اإلهاب ايك٠ٛ َٚهأَ اإلْطا١ْٝ ٚايطذاٜا يًؿكا٥ٌ تؿٓٝـ إْتاز -

 متهني بػ١ٝ ايٓؿط١ٝ، باالقطسابات ٚاألَساض اـاف اإلسؿا٥ٞ ايتػدٝؿٞ يًديٌٝ
 أٚ ايباٍ )زاس١ ٚؾـ ؾُٝا ٚاملتُج١ً اإلْطاْٞ اؿكٝكٞ اإلهابٞ مبعٓاٖا ايطعاد٠ َٔ ايبػس
 .ايراتٞ( ايتٓعِ
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بٛاطٔ  أٚ ايؿػٌ ؾٝؼ َٔ دزاض١ بداّل اؿٝا٠ يف لاح اإلْطإ إىل ٜؤدٟ َا نٌ دزاض١ -

 اإلْطإ. يد٣ ايكعـ
 اييت ٜكرتسٗا ٚايؿٓٝات ٚؾا٥د٠ املداخٌ ؾش١ ع٢ً تؤند ٚايػٛاٖد اييت األدي١ ٚؾـ -

 ايٓؿطٞ. َطاز ايطٛا٤ ع٢ً ٚٚقعِٗ سٝا٠ ايبػس ْٛع١ٝ يتشطني
 ؼطني دٛد٠ سٝا٠ ايبػس ٚؼكٝل َا ٜعسف بايطعاد٠ ٚايتُهٔ. -
َٚٛاطٔ قٛتِٗ اإلهاب١ٝ، ٚت١ُٝٓ ٜطاعد األؾساد ٚاملؤضطات ع٢ً انتػاف قدزاتِٗ  -

 نؿا٤تِٗ ايرات١ٝ.
ٚاؾُاعات  األؾساد يد٣ ايطٟٛ ٚايُٓٛ اإلْطا١ْٝ ايك٠ٛ ْكاط عٔ بٓا٤ َعسؾ١ دقٝك١ ٚسكٝك١ٝ -

بايطعاد٠  ايػعٛز تٛؾس طسٜل عٔ األٖداف يتشكٝل ع١ًُٝ َٚطايو طسم هادٚإ ٚاملؤضطات،

 ايكاض١ٝ. ٚايعسٚف ٚاالقطسابات ايكػٛط َكا١َٚ ٜطتطٝعٛا ست٢ األؾساد يد٣ ٚاألٌَ
 يف دٛاْب ايك٠ٛ ٜبين عٝح ايعالدٞ اإلنًٝٓٝهٞ ايٓؿظ عًِ اٖتُاّ دا٥س٠ تٛضٝع -

 عاداتِٗ ايػاذ٠ َٔ ايٓؿطٝني املسق٢ ؽًٝـ إىل باإلقاؾ١ ٜٚطٛزٖا اإلْطا١ْٝ ايػدؿ١ٝ
 ايٓؿط١ٝ. ٚاقطساباتِٗ

قطسابات بطسٜك١ ايكػٛط ٚاالال١َ ايتؿهري َٚٛاد١ٗ اييت تؤدٟ إىل ضايبشح عٔ األضباب  -

 إهاب١ٝ.
 تكدِٜ ايعدٜد َٔ ايتهٓٝهات اإلهاب١ٝ يف اإلزغاد ٚايعالز ايٓؿطٞ. -

ايتأثري يف سٝا٠ األؾساد يٝؿبشٛا أنجس زقا عٔ أْؿطِٗ ٚسٝاتِٗ ٚعاملِٗ َٚطتكبًِٗ، عٔ  -

 .طسٜل ت١ُٝٓ قدزاتِٗ َٚٗازاتِٗ ٚتطٜٛسٖا ٚإثسا٥ٗا
اإلنًٝٓٝهٞ ايعالدٞ عٝح ٜبين دٛاْب ايػدؿ١ٝ تٛضٝع دا٥س٠ اٖتُاّ عًِ ايٓؿظ  -

 ٜٚطٛزٖا باإلقاؾ١ إىل ؽًٝـ املسق٢ ايٓؿطٝني َٔ عاداتِٗ ايػاذ٠ ٚاقطساباتِٗ ايٓؿط١ٝ.

 أصش ػهى انُفش اإليخبثي ٔافتشاضبتّ انُظشيخ:* 

 (:03، 0228َٓٗا )ايؿب٠ٛ ، عد٠ أضظ ٜكّٛ عًٝٗا عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ي 

يف اؿٝا٠ عَُّٛا أٚ يف أ١ٜ َؤضط١ َٔ املؤضطات ال ٜعين بايكسٚز٠  إٕ ٚدٛد َا ٖٛ إهابٞ .0

غٝاب َا ٖٛ ضًيب، يهٔ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ٜبشح ؾُٝا ٖٛ نا٥ٔ اآلٕ يٝؿٌ بايؿسد إىل 

 ١ًٝ ٚتأثري ملؿًشت٘ َٚؿًش١ اآلخسٜٔ.اعَا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ َٔ نؿا٠٤ ٚؾ
 ْطإ ٖٞ املكابٌ املكاد يًُع٢ٓ ايطًيب أٚيٝظ املع٢ٓ اإلهابٞ أٚ ايؿؿ١ اإلهاب١ٝ يف اإل .0

ايؿؿ١ ايطًب١ٝ ؾٝ٘، أٟ إٔ اـربات اإلهاب١ٝ ٚنريو ايطُات اإلهاب١ٝ، يٝطت فسد 

تطدس بايكسٚز٠ َٔ أدٌ ايتدًـ َٔ ايطُات أٚ  Slave Processesعًُٝات عبٛد١ٜ 
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ُات َجٌ ٖرٙ ايطاـربات ايطًب١ٝ، ٚيهٓٗا هب إٔ تهتطب ٚمتازع ست٢ ال تٓػأ 

ٚاـربات ايطًب١ٝ، ؾًٝظ َع٢ٓ ايطعاد٠ ٚال اؿٝا٠ ايطعٝد٠ إٔ آالَٓا قد خؿت، بٌ تعين 

ب١ ذات املع٢ٓ اييت ؼكل أٖداؾّا زاق١ٝ يٓا ٚيآلخسٜٔ ٚاؿٝا٠ ايطعٝد٠ ايٓػط١ املؤثس٠ ايدؤ

 ٚوٝطٗا ضٝاز أخالقٞ َتني، ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد االنت٦اب ٚايكًل ٚايػكب.
اؾدٜد٠ اييت دعت إيٝٗا األدٜإ ٚعًّٛ األخالم ٚعًِ ايٓؿظ اإلْطاْٞ،  املٛقٛعات ايع١ًُٝ .2

ٚاييت بًٛزٖا عًُا٤ ايٓؿظ اإلهابٞ ٜٚسٕٚ قسٚز٠ ايرتنٝص عًٝٗا ٚدزاضتٗا عًُّٝا ٚمبٓاٖر 

عح َتكد١َ ٚقسٚز٠ تطبٝل ْتا٥ذٗا يف فاٍ ايٛقا١ٜ ٚايعالز ايٓؿطٞ، أٚ نٌ َا ميت 

 ٖرٙ املٛقٛعات ٖٞ:يًُُازض١ اإلنًٝٓٝه١ٝ بؿ١ً، ٚ
ِ ٚطًب االٖتُاّ، سب ايتعُّ َٚهْٛاتٗا ايؿسع١ٝ ٖٞ)سب االضتطالع، :انركًخ ٔانًؼشفخ . أ

ايعًِ، اؿهِ ٚايتؿهري ايٓاقد ٚاالْؿتاح ايعكًٞ، ٚاألؾاي١ ٚايرنا٤ ايعًُٞ، ٚاإلبداع، 

ٗا َٛز ٚايككاٜا يف ضٝاقٚايٛدداْٞ، ٚايكدز٠ ع٢ً زؤ١ٜ األ ٚايرنا٤ االدتُاعٞ ٚايػدؿٞ

 ايؿشٝح ٚؾكّا يعالقاتٗا ايؿشٝش١(.
ايبطاي١، برٍ اؾٗد، املجابس٠، ايتهاٌَ، ِ ايتعبري عٓٗا بايطُات اآلت١ٝ ): ٜٚتانشخبػخ . ب

 األَا١ْ ، األؾاي١، اؿُاع ، اؿ١ٜٛٝ(.
ٜٚتِ ايتعبري عٓٗا َٔ خالٍ ايطُات اآلت١ٝ )ايتطاَح ٚايعطـ ٚايتعاطـ،  :انرت ٔاإلَضبَيخ . ت

 ٚإٔ ؼب ُٚتشب َٔ قبٌ اآلخسٜٔ(.
ايدمي١َٛ ع٢ً ايعٌُ ٚايعٌُ اؾُاعٞ عٓٗا َٔ خالٍ ايطُات اآلت١ٝ ) : ٜٚتِ ايتعبريانؼذانخ . ث

 اد٠(.ٚايكٝ ،١ ٚاالعتداٍ يف األقٛاٍ ٚاألؾعاٍٚايٛال٤ ٚاالْتُا٤، ٚاملطاٚا٠ ٚايٛضطٝ
ٜٚتِ ايتعبري عٓٗا َٔ خالٍ ايطُات اآلت١ٝ ايطٝطس٠ ع٢ً ايرات أٚ  :انضيطشح ػهٗ انُفش . ج

 ايكبط ايراتٞ، ٚاؿرز ٚايتعكٌ ٚاؿؿاؾ١، ٚايتٛاقع ٚاإلْطا١ْٝ يف ايتعاٌَ.
ٜٚتِ ايتعبري عٓٗا َٔ خالٍ ايطُات اآلت١ٝ )تكدٜس ايتُٝص ٚايتؿٛم ايعكًٞ  :انضًٕ ٔانشٔذبَيخ . ح

ٚاألخالقٞ ٚاؾُايٞ، األٌَ ٚايتؿاؤٍ ٚايتؿهري يف املطتكبٌ، االَتٓإ ٚغهس اآلخسٜٔ، 

ايسٚسا١ْٝ ٚايتٝكٔ ٚايتدٜٔ ٚايٛعٞ باهلدف، ٚايكدز٠ ع٢ً ايتطاَح ٚايعؿٛ ٚايسمح١، ايكدز٠ 

 .ع٢ً املسح ٚسظ ايدعاب١(
 يُبْج انجرث ٔانًٕضٕػبد انتي يُشغم انجبذثٌٕ ثذساصتٓب فيّ ٔيُٓب:4.

 اؾٛاْب املعسؾ١ٝ يًطًٛى اإلهابٞ. . أ
 اؾٛاْب املصاد١ٝ يًطًٛى اإلهابٞ. . ب
 ايعالقات بني ايػدؿ١ٝ. . ت
 ايتدٜٔ ٚايتؿًطـ ايتأًَٞ. . ث
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 صؼبدح = يؼُٗ + اَغًبس + اصتًتبع
 

 تطجيمبد ػهى انُفش اإليخبثي:* 

 :(01، 0202 )أبٛ سال٠ٚ،اإلهابٞ  ايٓؿظ يعًِ املُه١ٓ ايتطبٝكات َٔ

 ايٛددإ ايداخ١ًٝ، ايداؾع١ٝ ع٢ً: يرتنص األطؿاٍ ٚتسب١ٝ ٚتٓػ١٦ َعا١ًَ أضايٝب ؼطني . أ
 .ٚاملدازع املٓاشٍ داخٌ ٚاإلبداع اإلهابٞ،

 املع٢ٓ،ٚ األٌَ، :ع٢ً تسنص عالد١ٝ َداخٌ تطٜٛس خالٍ َٔ ايٓؿطٞ ايعالز ؼطني . ب
 .ايرات َطاْد٠ٚ ايتؿاؤٍ،ٚ

 ٚااليتصاّ األؾاي١، ايتًكا١ٝ٥، اؿب،  :دٜٓاَٝات ؾِٗ خالٍ َٔ األضس١ٜ اؿٝا٠ ؼطني . ت
 .ٚاالْتُا٤

 االْدَاز ع٢ً ايبػس مبطاعد٠ اؿٝا٠ َساسٌ كتًـ عرب ايعٌُ عٔ ايٛظٝؿٞ ايسقا ؼطني . ث
 .َبدع١ إلاشات ؼكٝل إىل ايتدؾل، ٚؾٛاّل غرب٠ ٜعسف َا َٚعاٜػ١ ايعٌُ، يف

 ايجك١، تعصش اييت ٚايػسٚط ايعسٚف انتػاف خالٍ َٔ ٚاجملتُعات املٓعُات ؼطني . ج
 .األغداف بني ري١ٜٚاـ ايتٛاؾٌ،

 األخالق١ٝ ٚايكِٝ ايدٚاؾع ٚت١ُٝٓ ؾِٗ خالٍ َٔ يًُذتُع األخالق١ٝ اـؿا٥ـ ؼطني . ح
 .ايبػس١ٜ ايػدؿ١ٝ داخٌ ٚغسضٗا ٚايسٚس١ٝ

 يؼبدنخ انضؼبدح نذٖ ػهًبء انُفش:* 

 اييت املعادي١ ُٚتعد أضعد، هْٕٛ إٔ ع٢ً تطاعدْا قد ددٜد٠ مبعادي١ عًٝٓا ايٓؿظ عًُا٤ خسز
 َتػريات ثالخ املعادي١ تتكُٔ .سٝاتو تػري إٔ ع٢ً قادز٠ أْٗا ايعُس ط١ًٜٛ عٛخ ْتاز ناْت

 : (92، 0202)أبٛ سال٠ٚ ،  ٞتاآل ايػهٌ تأخرٚ

 
 

املس٤  اضتدداّ َٔ تتهٕٛ ببطاط١  "اؿط١ٓ أٚ ايطٝب١يًشٝا٠   "َعادي١ ضًٝذُإ ٚقد ؾاؽ

 ذات اهلادؾ١ اؿٝا٠" َعادي١ إىل اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ". إقاؾ١ أْػط١ يف مٛ َٜٛٞ ع٢ً األؾ١ًٝ قٛت٘ ملهأَ
 األؾ١ًٝ ـد١َ ايػدؿ١ٝ ٚايؿكا٥ٌ ٚاملٝصات املهأَ هلرٙ اضتدداّ املس٤ باػاٙ تدؾع ٚاييت "املع٢ٓ

 ايعاّ. اـري أٚ ايك٠ٛ، ٜص املعسؾ١،يتعص خاؾ١ اآلخسٜٔ،

 املطتٜٛات ايعاي١ٝ يف ايعٝؼ اإلْطإ ع٢ً تطاعد دٝد٠ اإلهابٞ دٛاْب ايٓؿظ عًِ ميًوٚ
 َٔ ٚايدا٥ِ، بايؿا٥ض اؿكٝكٞ ٚاالنتؿا٤ بايعٛاطـ اإلهاب١ٝ، أنجس اإلسطاع :ايطعاد٠ ضَِّ َٔ

 أد١ٜٚ. إىل دٕٚ ايًذ٤ٛ
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 ٖرٙ ايطعاد٠ يف ٜدزى ئ بأْ٘ اقتٓاع اإلْطإ يف اإلهابٞ ايٓؿظ بٓعس عًِ ٜهُٔ ايطسؾ
 ناًَني. اؿصٕ ٚغري دا٥ُٞ ضٓعٌ دْٚ٘ ايطعاد٠، َٚٔ ٖٛ اهلل ٚسدٙ اؿٝا٠ املكب١ً، يف بٌ اؿٝا٠،

 َت٢اإلضالَٞ َا ٜؤند ٖرا ايطس )اؿكٝك١( ، عٓدَا ض٦ٌ اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ  ٚيف تساثٓا

 : عٓد أٍٚ قدّ ٜكعٗا يف اؾ١ٓ.ٜرٚم اإلْطإ طعِ ايساس١؟ ؾأداب

 ثؼض انًفبْيى انًشتجطخ ثؼهى انُفش اإليخبثي:* 

 تٛدد عد٠ َؿاِٖٝ هلا ازتباط بعًِ ايٓؿظ اإلهابٞ أبسشٖا: 

ايطعاد٠ يف املعادِ ايًػ١ٜٛ ٖٞ: غعٛز بايعاؾ١ٝ ٚاهلٓا٤ ٚايطسٚز ٚايسقا،  :Happiness ايطعاد٠أ(

ٜكاٍ: أضعدٙ اهلل أٟ ٚؾك٘، ٚضعد املس٤ ٜطعد ضعدّا ٚضعاد٠ ؾٗٛ ضعٝد، أٟ ْاٍ اـري، ٚايطعاد٠ قد 

َّ﴿: ايػكا٤، َٔ قٍٛ اهلل عص ٚدٌ ِٛ ُِ اَل َِٜأٔت َٜ ٘ٔ ِإالَّ َِْؿْظ َتَهَّ ْٔ ِِ ٔبِإِذ ُٗ ِٓ ُٔ ٌّٞ َؾ (. 025ٖٛد: )﴾ ََٚضٔعْٝد َغٔك

ٚايطعاد٠ َعٓاٖا ايطعد أٟ ايُٝٔ تكٍٛ ضعد َٜٛٓا َٔ باب خكع، ٚايطعٛد٠ قد ايٓشٛض١، َٚٓ٘ ضعد 

، 0202بكِ ايطني ؾٗٛ َطعٛد ٚاؾُع ُضعدا٤ )ايػٗاٟٚ،  –ايسدٌ َٔ باب ضًِ ؾٗٛ ضعٝد ُٚضعد 

01.) 

ا ن١ًُ ْطتددَٗا يإلغاز٠ إىل نٌ َا وًٛ يٓا َٔ أغٝا٤، َٚ -ببطاط١  –ايطعاد٠ ٖٞ ؾ

ٜٛيد داخًٓا َٔ َػاعس إهاب١ٝ. تطتددّ ايه١ًُ يًتعبري عٔ ثالث١ أَٛز َستبْط بعكٗا ببعض ٖٚٞ: 

 ايطعاد٠ ايعاطؿ١ٝ ٚايطعاد٠ األخالق١ٝ ٚايطعاد٠ ايتكدٜس١ٜ.

ؾايطعاد٠ ايعاطؿ١ٝ ٖٞ األِٖ ٚتطتددّ يف ايتعبري عٔ غعٛز أٚ خرب٠ َا أٚ ساي١ ذات١ٝ، َٚٔ 

ايعامل املادٟ، ٖرا ايُٓط َٔ ايطعاد٠ ٖٛ َا ٜعرتٜو عٓدَا تس٣ طؿًو أٚ  ثِ ؾًٝظ هلا تعسٜـ قدد يف

سؿٝدى ٜبتطِ يًُس٠ األٚىل، أٚ عٓدَا تتًك٢ خربّا بايرتق١ٝ، أٚ عٓدَا تتدسز ٚؼٌُ غٗاد٠ ع١ًُٝ 

 َسَٛق١.

أَا ايطعاد٠ األخالق١ٝ ؾكد زبط ايؿالضؿ١ عرب ايتازٜذ بني ايطعاد٠ َٔ ْاس١ٝ ٚبني ايؿك١ًٝ 

س١ٝ أخس٣، ألِْٗ ظٓٛا أْٗا ايطعاد٠ اييت هب عًٝٓا إٔ ْتطًع إيٝٗا، ٚزمبا أؾابٛا يف اعتكادِٖ َٔ ْا

ٖرا ، ألٕ ايطعاد٠ َؿّٗٛ ْطتددَ٘ أسٝاّْا يًتعبري عٔ خرب٠ َا، ٚيٝظ عٔ األؾعاٍ اييت ؼسى ٖرا 

ٔ هلرٙ األؾعاٍ إٔ ايػعٛز بداخًٓا. ٚؾُٝا تػري ايطعاد٠ إىل املػاعس ٚتػري ايؿك١ًٝ إىل األؾعاٍ ميه

، ؾايػعٛز بايطعاد٠ ال تؤدٟ إىل ايػعٛز بايطعاد٠، ٚيهٔ زمبا ال ٜهٕٛ ٖرا ؾشٝشّا يف نٌ املٛاقـ

 ٜكتؿس ع٢ً ايؿك١ًٝ ؾشطب.

ٚايطعاد٠ ايتكدٜس١ٜ تعين نٝـ ْؿسم بني تعبري ايػدـ عٔ ٚد١ٗ ْعسٙ، ٚبني َا ٜصعُ٘ عٔ 

براى، ؾٓشٔ ْػري إىل غ٤ٞ َا باعتبازٙ ضببّا قّٜٛا  خربت٘ ايرات١ٝ؟ عٓدَا ْكٍٛ أْٓا ضعدا٤ بٗرا أٚ

ْعتكد أْ٘ نإ  ملػاعس ايبٗذ١ أٚ إىل غ٤ٞ نإ ؾُٝا َك٢ َؿدزّا ملػاعس ايبٗذ١، أٚ إىل غ٤ٞ

هب إٔ ٜبعح ع٢ً ايبٗذ١ يهٓ٘ مل ٜهٔ يف ٖهرا يف ذيو اؿني. مبع٢ٓ أْٓا يف سكٝك١ األَس ال 



 
 

08 
 

ISSN : 2410-1818 
                                                   ناهيته، أسسه وافتراضاته، تطبيقاته:  علم النفس اإليجابي

 د. محمود عبده حسن محمد العزيزي                                                                        

ISSN : 2410-1818 

  نهؼهٕو اإلَضبَيخ ٔاالحتًبػيخ و2019يَٕيٕ -إثشيم( 6انًخهذ ) ( 22انؼذد )

 

 

٤ ٜػبٗ٘، يهٓٓا ْكدز األَٛز ٚؾل غعٛزْا اؿايٞ ْصعِ أْٓا ْػعس بٗرا ايػعٛز أٚ بأٟ غٞ

 (.2،ب.ت)دًٝربت،

ٜٚعد ايػعٛز بايطعاد٠ ٖدؾّا إْطاّْٝا أمس٢ ٜطع٢ ايؿسد دا٥ُّا إيٝ٘ ُٜٚذد يف ايبشح عٓ٘ أُٜٓا 

عاؽ سٝح تطتٓد إىل َع٢ٓ ٖٚدف نإ يف غدٚٙ ٚزٚاس٘ ذيو اهلدف ايرٟ هعٌ اؿٝا٠ ددٜس٠ بإٔ ُت

١ُ ٚبٗذ١، إْٗا بال غو ؿع١ تٖٛر ايرات ْٚكازتٗا تًو ايًشع١ اإلبداع١ٝ اييت ٜكؿٞ عًٝٗا أْطّا ٚقٝ

تبدع ؾٝٗا ايرات يراتٗا، إْٗا بال غو اإلهاب١ٝ اـالق١، أٚ مبع٢ٓ آخس ايتٛظٝـ األَجٌ يًرات، 

اب١ٝ مسٖٛا ٚازتكا٥ٗا ْٚكا٥ٗا، إْٗا تًو ايًشع١ اييت تعٝػٗا ايرات يف ازتباطٗا باؿاي١ املصاد١ٝ اإله

اييت تعهظ زقاٖا عٔ ذاتٗا ٚسٝاتٗا بؿٛز٠ أنجس إغساقّا ٚبٗذ١ ٚاضتُتاعّا سني تطتػعس ٖرٙ 

ٚقدز٠ ع٢ً ؼكٝل ذاتٗا ٚتهاٌَ إَهاْٝاتٗا، أٚ تًو ايًشع١ اييت تعهظ اضتُتاعٗا  إسطاضاايرات 

 ايراتٞ باؿٝا٠.

ٚاالضتُتاع باؿٝا٠  Happinessَٔ ٖٓا ٜس٣ ؾٝٓٗٛؾٔ إٔ ايؿسم بني نٌ َٔ ايطعاد٠ 

Enjoying Life   ؾسم دٖٛسٟ; سٝح ٜستبط َؿّٗٛ االضتُتاع باؿٝا٠ بعًُٝات عك١ًٝ، بُٝٓا ٖٛ

ٜتكُٔ َؿّٗٛ ايطعاد٠ عًُٝات ٚددا١ْٝ أنجس; ٚهلرا ٜعهظ َؿّٗٛ ايطعاد٠ ذيو ايتكِٝٝ ايػاٌَ 

ّا ٚدداّْٝا سّٜٝٛا إلسداخ ساي١ ؾٛد٠ خربات ايؿسد أثٓا٤ إدازت٘ يػ٦ٕٛ سٝات٘; ٚهلرا متجٌ ايطعاد٠ داْب

، 0202َٔ ايتٛاشٕ يف ذيو اؾاْب ايٛدداْٞ يد٣ ايؿسد يؿرت٠ َا َٔ ايصَٔ )عبدايعاٍ، َٚعًّٛ، 

93.) 

بأْٗا: "غعٛز عاّ بايسقا ٚاإلغباع ٚطُأ١ْٓٝ ايٓؿظ ايطعاد٠ ( 02، 0992أزاداٌٜ ) عسفٜٚ

 ٚؼكٝل ايرات ٚأْٗا غعٛز بايبٗذ١ ٚاالضتُتاع ٚايًر٠".

ٜٚعسف ؾٝٓٗٛؾٔ ايطعاد٠ بأْٗا: "ايدزد١ اييت وهِ ؾٝٗا ايػدـ ضًبّا أٚ إهابّٝا ع٢ً 

ْٛع١ٝ سٝات٘ اؿاقس٠ بؿؿ١ عا١َ، نُا تػري أٜكّا إىل سب ايػدـ يًشٝا٠ ٚاضتُتاع٘ بٗا ٚتكدٜسٙ 

ايراتٞ هلا نهٌ; ٚهلرا اعتربت ايطعاد٠ ق١ُٝ إْطا١ْٝ ٚغا١ٜ قؿ٣ٛ ٜطع٢ نٌ ؾسد إىل 

 (.82، 0202ايعاٍ، َٚعًّٛ، ؼكٝكٗا)عبد

إٔ ايػدـ ايطعٝد ٖٛ ايرٟ ٜتُتع باإلميإ باهلل ٚايسقا  (000، 0225ٜٚس٣ املدزضٞ )

بككا٥٘ ٚقدزٙ، ٜٚكّٛ باألعُاٍ ايٓاؾع١، ٜٚطتػٌ قدزات٘ بػهٌ ناٌَ، ٖٚٛ ايرٟ ُٜٗ٘ إٔ ٜطعد َع 

اآلخسٜٔ، ٚيف ايٛقت ايرٟ ميٌٝ إىل االضتكالٍ ٚاالنتؿا٤ ايراتٞ، ٜٚتُتع بهٌ َٔ ساي١ اإلْؿساد 

إىل  عَؿاسب١ اآلخسٜٔ، ٖٚٛ عاد٠ ٜػؿس يًٓاع ٖؿٛاتِٗ، ٜٚهسٙ ايٓصٚٚ ٚاالْعصاٍ ٚساي١ االدتُاع

ايتدَري، ٚال ٜبايٞ نجريّا بايسخا٤ املادٟ، ٜٚأب٢ َػازن١ اآلخسٜٔ يف اْؿعاالتِٗ ايطًب١ٝ، أٚ إٔ ٜعٌ 

أضريّا الْؿعاالت٘ املُاث١ً، ٖٚٛ ضًِٝ ايؿش١ ٜٚػعس عاد٠ بأْ٘ يف تكدّ ٚؼطٔ، ٚبأْ٘ يف ضبًٝ٘ إىل 

 َبتػاٙ. ؼكٝل
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بأْٗا ساي١ ْؿط١ٝ َٔ َػاعس ايساس١ ٚايطُأ١ْٓٝ  (01، 0223ٜٚعسؾٗا ايكعٝد ٚاملبازى )

ٚايسقا عٔ ايٓؿظ ٚايكٓاع١ مبا نتب اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ٖٚٞ أٌَٝ ع٢ً ايدمي١َٛ ٚاالضتُساز يف 

 ْؿظ اإلْطإ إمجااّل، ٚتعترب َؤغسّا ع٢ً َد٣ عالقت٘ بسب٘ ٚخايك٘ ٚزاشق٘.

بإٔ ايطعاد٠ تتُجٌ يف فُٛع١ َٔ املؤغسات ايطًٛن١ٝ ( 082، 0202) ٖاغِٜٚس٣ أبٛ 

اييت تدٍ ع٢ً تٛؾس ساي١ َٔ ايسقا ايعاّ يد٣ ايؿسد ٚضعٝ٘ املطتُس يتشكٝل أٖداؾ٘ ايػدؿ١ٝ يف إطاز 

 االستؿاظ بايعالقات اإلهاب١ٝ َع اآلخسٜٔ.

َطتُس ْطبّٝا ميجٌ إسطاع بأْٗا اْؿعاٍ ٚدداْٞ إهابٞ ٚ (5، 0221ٚتس٣ أسالّ عبداهلل )

ايؿسد بايبٗذ١ ٚاالْػساح ٚاألٌَ املؿشٛب بايتؿاؤٍ ٚايسقا، ٚوكل ٖرا االْؿعاٍ اإلهابٞ )ايطعاد٠( 

 فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ متجٌ َؿادز ٖا١َ هلا.

أْٗا َؿّٗٛ َسنب َٔ ايعدٜد َٔ ( ايطعاد٠ ب820، 0200ٚتعسف املسغٛد ) 

تتُجٌ يف إسطاع ايؿسد بايطُأ١ْٓٝ ٚايطه١ٓٝ ٚاالْػساح ٚايسقا. ْؿعاالت ايٛددا١ْٝ اإلهاب١ٝ اال

ٚتستهص ع٢ً فُٛع١ َٔ األضايٝب املعسؾ١ٝ اييت اضتددَٗا ايؿسد َٓر ايؿػس ٚتػسبٗا عٔ طسٜل 

، ٚإْٗا مس١ أضست٘ َٔ خالٍ ايعادات ٚايكِٝ ايد١ٜٝٓ، نُا أْٗا تستهص ع٢ً بعض ايعٛاٌَ ايؿطس١ٜ

 ، تبعّا يتشكٝل األٖداف اييت متجٌ يٓا ق١ُٝ َٚؿدزّا زٚسّٝا يًسقا.ضتكسازّا َتٛضطّاَطتكس٠ ا

مخظ قددات يًطعاد٠ تتُجٌ يف  (0993نُا يف ؾٝٓٗٛؾٔ ) (20 ،0203ٚأٚزد األمحد )

 اآلتٞ:

ايؿسف املتاس١ يًؿسد: ٖٚٞ تًو ايؿسف اييت دا٤ت يتعتًٞ قا١ُ٥ قددات ايطعاد٠ ٚايكدز٠  . أ

 ٚاالضتُتاع بايعسٚف احملٝط١ ب٘.ع٢ً إغباع سادات٘ املدتًؿ١ 
دٛد٠ اجملتُع ذات٘: َا ٜكدَ٘ اجملتُع ايرٟ ٜعٝؼ ؾٝ٘ ايؿسد َٔ خدَات ٚتطٗٝالت تٝطس  . ب

 سٝات٘ ٚػعًٗا أنجس ضالض١ ٜٚطسّا
دتُاع١ٝ يًؿسد داخٌ اجملتُع: أٟ ايدٚز ايٓاتر عٔ ايٛقع أٚ املها١ْ االدتُاع١ٝ ايٛظٝؿ١ اال . ت

ايرٟ ٜعٝؼ ؾٝ٘، ٚاييت تعهظ دزد١ إسطاض٘ بايتشطٔ  اييت وتًٗا ايؿسد يف اجملتُع

املطتُس ؾٛاْب غدؿٝت٘ يف مجٝع ايٓٛاسٞ ايٓؿط١ٝ ٚاملعسؾ١ٝ ٚاإلبداع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، 

ٚنريو سٌ املػهالت، ٚتعًِ أضايٝب ايتٛاؾل ٚايتهٝـ، ٚتبين َٓعٛز ايتشطٔ املطتُس 

ات٘ ايٓؿط١ٝ ملتٛاشٕ مبا ُٜٓٞ َٗاز٘ بايكدز ايألدا٤ نأضًٛب سٝا٠، ٚتًبٝت٘ الستٝادات٘ ٚزغبات

 ٚاالدتُاع١ٝ.
املكَٛات ايػدؿ١ٝ يًؿسد )ايتأثري(: ٜٚعد بعدّا أضاضّٝا َٔ أبعاد ايػدؿ١ٝ ايٓاقذ١  . ث

، اييت ٜعتكد َععِ ايٓاع بأْٗا ٖب١ مسا١ٜٚ نُا ٚايٓادش١، اييت تتؿـ بايهازش١َٝ

 انتطابٗا ٚتعًُٗا.ٜعهطٗا املع٢ٓ اؿسيف يًه١ًُ، بُٝٓا ٜس٣ آخسٕٚ بأْ٘ ميهٔ 
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ٖٚٞ تًو األسداخ ايكدز١ٜ اييت ميس بٗا ايؿسد يف سٝات٘ ضٛا٤ّ أناْت َبٗذ١ أّ قص١ْ: . ج

األسداخ اييت متتشٔ قدز٠ ايؿسد ع٢ً ايتشٌُ ٚايؿرب ع٢ً ايػدا٥د، ٚنًٗا أَٛز تستبط 

 بك٠ٛ ايؿسد اإلميا١ْٝ، ٚنرا إمياْ٘ بايكدز خريٙ ٚغسٙ.

ات، ايعاطؿٞ ٚايػعٛزٟ يف عامل ؼهُ٘ املادٜ ىترب داْب٘ ٖٞ َالذ اإلْطإ ايرٟؾايطعاد٠ 

َكاز١ْ ا٤ يف ايعٌُ ٚايعالقات اإلْطا١ْٝ ؾكد أثبتت ايدزاضات إٔ ايطعدا٤ وككٕٛ أع٢ً َعدالت األد

 بػريِٖ.

 ١ُٖٝ َٚصاٜا ايػعٛز بايطعاد٠ َٚٓٗا:أٚقد قدَت بازبسا ؾسٜدزٜهطٕٛ عجّا ضًط ايك٤ٛ ع٢ً 
 ؾهسْا ٚػعًٓا أنجس َس١ْٚ ٚإبداعّا ٚاضتٝعابّا يًؿٛز٠ األمشٌ.تٛضع ايطعاد٠ آؾام  -
تتعُل ايطعاد٠ مبسٚز ايٛقت ٚػعٌ َٓا أغداؾّا أؾكٌ، بعد إٔ تٛيد بداخًٓا ايطعاد٠  -

 ٚاؿه١ُ ٚايك٠ٛ اييت متادٗا ملٛاد١ٗ ايتشدٜات.
س تهطبٓا ايؿالب١ يف َٛاد١ٗ ايؿعٛبات، إذ تؤًٖٓا ايطعاد٠ مبا ٜؿاسبٗا َٔ َػاع -

 دطدّٜا ٚعكًّٝا يًتعاطٞ َع ايكػٛط ٚاملػهالت املؿاد١٦. -إهاب١ٝ

إٔ ايطعاد٠ ايٓؿط١ٝ تتكُٔ ثالخ َهْٛات َرتابط١ ٖٞ:  ٜس٣ دْٝـ ٚنٛبس َهْٛات ايطعاد٠:

، ٚايسقا عٔ  Negative Affect، ٚغٝاب ايػعٛز ايطًيب  , Positive Affectايػعٛز اإلهابٞ 

، ٜٚعٛد املهْٛإ األٍٚ ٚايجاْٞ إىل املعاٖس االْؿعاي١ٝ Overall Life Satisfactionاؿٝا٠ نهٌ 

ٚايعاطؿ١ٝ، بُٝٓا ٜعٛد املهٕٛ ايجايح إىل املعاٖس املعسؾ١ٝ، ٜٚتطًب ايػعٛز بايطعاد٠ ايسقا عٔ 

 (.09 ،0202اؿٝا٠ بؿؿ١ عا١َ )ايػٗاٟٚ، 

 انُظشيبد انُفضيخ انًشتجطخ ثبنضؼبدح:

 Telic Theoryتٛدد ايعدٜد َٔ ايٓعسٜات ايٓؿط١ٝ املستبط١ بايطعاد٠ َٓٗا : ْعس١ٜ ايػا١ٜ  

،  Activity Theories، ْٚعسٜات ايٓػاط Pleasure Pain Theory  واأللمْٚعس١ٜ ايًر٠ 

 Top-Down Versus Bottom – Up Theoryْٚعس١ٜ َٔ ايك١ُ إىل ايكاع َٚٔ ايكاع إىل ايك١ُ 

 (.823، 0200. )املسغٛد،Associationstic Theoriesزتباط١ٝ اال، ٚايٓعسٜات 

 بايه١ًُ Quality اؾٛد٠ َؿّٗٛ ٜستبط ايًػ١ٜٛ ايٓاس١ٝ َٔ : Quality of Life ةحٕدح انريبأ( 
 املع٢ٓ ٚبٓؿظ .ٚاإلتكإ ايدق١ ٚتعين ايػ٤ٞ، طبٝع١ أٚ ايؿسد طبٝع١ تعين ٖٚٞ Qualitas ايالت١ٝٓٝ

ٛٓدٙ، بايػ٤ٞ ٚداد ايسد٤ٟ ْكٝض ٚاؾٝد، "ٚد ز" ايجالثٞ ايؿعٌ أؾًٗا ؾاؾٛد٠ َٓعٛز البٔ ٚطبكا  د
 .دٝدّا ؾاز أٟ ٚدٛد٠،



 
 

00 
 

ISSN : 2410-1818 
                                                   ناهيته، أسسه وافتراضاته، تطبيقاته:  علم النفس اإليجابي

 د. محمود عبده حسن محمد العزيزي                                                                        

ISSN : 2410-1818 

  نهؼهٕو اإلَضبَيخ ٔاالحتًبػيخ و2019يَٕيٕ -إثشيم( 6انًخهذ ) ( 22انؼذد )

 

 

اؿادات يف  سقا ٚايطعاد٠ ٚبايكدز٠ ع٢ً إغباع( بأْٗا غعٛز ايؿسد باي02، 0200ٜٚعسؾٗا ايهسخٞ )

أبعاد اؿٝا٠ ايرات١ٝ ٚاملٛقٛع١ٝ ٚاييت تػٌُ )ايُٓٛ ايػدؿٞ، ٚايطعاد٠ ايبد١ْٝ ٚاملاد١ٜ، ٚاالْدَاز 

 (.28، 0205) قُد،  االدتُاعٞ، ٚاؿكٛم ايبػس١ٜ

يؿسد ظٛد٠ املعٝػ١، ٜٚرتتب ع٢ً ذيو إسطاض٘ ْٛع١ٝ اؿٝا٠ بأْٗا إسطاع اٜٚعسف دايهٞ ٚزٚزى 

 (.028، 0221بايسقا أٚ عدّ ايسقا عٔ اؿٝا٠، ٚإسطاض٘ بايطعاد٠ أٚ بايػكا٤ )نسِٜ، 

 ايجكاؾ١ ضٝام يف اؿٝا٠ يف يٛقع٘ ايؿسد إدزاى بأْٗا اؿٝا٠ ٚتعسف َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ دٛد٠
 ٚاٖتُاَات٘ ٚقُٝ٘ ٚتٛقعات٘ أٖداؾ٘ َع ذيو تطابل عدّ تطابل أٚ َٚد٣ ؾٝٗا ٜعٝؼ اييت ايكِٝ ٚأْطام
 ايػدؿ١ٝ ٚاعتكادات٘ االدتُاع١ٝ ٚعالقات٘ َٚطت٣ٛ اضتكاليٝت٘ ايٓؿط١ٝ ٚسايت٘ ايبد١ْٝ بؿشت٘ املتعًك١

   (.08، 0205)ايػعالٕ، ٚاؾب١ًٝ، ٚايصعيب،  عا١َ بؿؿ١ بايب١٦ٝ ٚعالقت٘

 سادات٘ إغباع ع٢ً ٚقدزت٘ ٚايطعاد٠ بايسقا ايؿسد غعٛز" بأْٗا اؿٝا٠ دٛد٠ ٚناظِ َٓطٞ ٜعسفٚ
 ٚايتع١ًُٝٝ ٚاالدتُاع١ٝ ايؿش١ٝ اجملاالت يف ي٘ تكدّ اييت اـدَات ٚزقٞ ايب١٦ٝ سا٤ث خالٍ َٔ

 ايبٓا٤"َٚٔ َٓعٛز ْؿطٞ ؾإٕ دٛد٠ اؿٝا٠ تعين  .َٓ٘ ٚاالضتؿاد٠ يًٛقت إدازت٘ سطٔ َع ٚايٓؿط١ٝ
يألؾساد  األضاض١ٝ اؿادات إغباع إىل تٗدف اييت املتٓٛع١ املتػريات َٔ ٜتهٕٛ ايرٟ ايػاٌَ ايهًٞ

سات َٚؤغ َٛقٛع١ٝ ساتمبؤغ اإلغباع ٖرا قٝاع ميهٔ عٝح اؿٝا٠، ٖرٙ ْطام يف ٜعٝػٕٛ ايرٜٔ

 (.009 - 002، 0202)َػسٟ، ذات١ٝ" 

، ٜٚػري نازٍ زٜـ  Well Beingٖٚٓاى َٔ ٜس٣ بإٔ دٛد٠ اؿٝا٠ َسادؾ١ يًٛدٛد األؾكٌ 

، 0222 – 0992إىل إٔ ايٛدٛد األؾكٌ نإ َسنص دزاضات أَربٜك١ٝ اضتُست َٔ  (0989)

 (:008ٖٞ )َعُس١ٜ، ب.ت، ي٘ دزاضات عٔ ضت١ أبعاد َؿتاس١ٝ ٚنػؿت اي

تكبٌ ايرات: أٟ إٔ ٜهٕٛ عٓد ايؿسد اعتباز إهابٞ يرات٘، قا٥ِ ع٢ً ٚعٞ ايؿسد  . أ

 بؿؿات٘ اإلهاب١ٝ ٚبؿؿات٘ ايطًب١ٝ ٜٚتكبًٗا.
 اؿٝا٠: ايكدز٠ ع٢ً ايؿعٌ ٚبرٍ اؾٗد يتشكٝل األٖداف يف اؿٝا٠. اهلدف َٔ . ب
ايُٓٛ ايػدؿٞ: ٜٚعين ايكدز٠ ع٢ً ايتشكٝل املطتُس ملٛاٖب ايؿسد ٚإَهاْات٘،  . ت

 ٚنريو ت١ُٝٓ َؿادز ٚاضرتاتٝذٝات ددٜد٠.
 ايتشهِ يف ايب١٦ٝ: ٜٚتكُٔ إداز٠ ؼدٜات ايعامل احملٝط بايؿسد. . ث
يكدز٠ ع٢ً ايطري سطب اإلٜكاع ايػدؿٞ يًؿسد، ٚإٔ ٜطًو االضتكالي١ٝ: ٚتػري إىل ا . ج

 .ٚيٛ ناْت قد املعتكدات املكبٛي١ ٚايػا٥ع١ طب قٓاعات٘ َٚعتكدات٘ ايػدؿ١ٝ،س
 ايعالقات اإلهاب١ٝ َع اآلخسٜٔ. . ح
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  . خ
ٔ األبعاد فُٛع١ َ( 253، 2003)ٜرنس داٌْٝٝ ضتٛنٛيص  انتأثيشاد انجيئيخ ػهٗ انٕحٕد األفضم:

 َٛقح يف  نُا ٖٛ اييت تؤثس إهابّا أٚ ضًبّا ع٢ً ايٛدٛد األؾكٌدتُاع١ٝ يًب١٦ٝ ايؿٝصٜك١ٝ ٚاألبعاد اال

 

 ( :131انخذٔل اآلتي )يؼًشيخ، ة.د، 

 
 اؿٝا٠ دٛد٠ تكِٝٝ إَها١ْٝ إىل تؤدٟ عا١َ أبعاد مثاْٞ ؼدٜد ميهٔ أْ٘  سال٠ٚ أبٛ ٜٚس٣

 :ٖٞ األبعاد إْطإ، ٖٚرٙ ايػدؿ١ٝ يهٌ
 .ٚاألَٔ بايطال١َ ايػعٛز -   ايعاّ. ايبدْٞ ٚايتهاٌَ ايبد١ْٝ ايطال١َ  -
 .املك١ٓٓ املٓع١ُ اؿٝا٠ -    ايػدؿ١ٝ. ٚاؾداز٠ بايك١ُٝ ايػعٛز  -

 .االدتُاع١ٝ املػازن١ -    اآلخسٜٔ. إىل باالْتُا٤ اإلسطاع - 
 .ايداخ١ًٝ ٚايطعاد٠ ايسقا -   اهلادؾ١. أٚ املعين ذات اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ أْػط١  -

 توجذ عذة مذاخل لقياس جودة احلياة منها: انريبح:يذاخم ليبس حٕدح 
 ٖرا ٜٚسنص ايٓؿط١ٝ، اؾٛاْب تكِٜٛ خالٍ َٔ يعسٚؾ٘ ايؿسد إدزانات :انزاتي انًذخم .1

 أٜكّا ٜكٝظ نُا ايػدؿ١ٝ، ٚايطعاد٠ ايسقا أٚ ايٓؿط١ٝ ايسؾا١ٖٝ قٝاع ايتكِٜٛ ع٢ً
أؾشاب املدخٌ ايراتٞ إٔ ايبعد ٜٚبني  (يًشٝا٠ األؾساد ٚتٛقعاتِٗ يد٣ اإلهاب١ٝ املػاعس

انتأثيشاد انجيئيخ ػهٗ انٕحٕد 

 األفضم
 األثؼبد االحتًبػيخ األثؼبد انفيزيميخ

 . خؿا٥ـ مجاي1.١ٝ اإليخبثيخ 

 . ٚقٛح َعامل ايب١٦ٝ.2

. تؿُُٝات داخ١ًٝ َسو١ يف 3

 املباْٞ.

 ع٢ً ايب٦ٝات ايطبٝع١ٝ. . اؿؿاظ4

. َعاااااإ ادتُاعٝااااا١ َػااااارتن١  1

 يألَانٔ.

 . ؼطٔ ب١٦ٝ ايطًٛى.2

 . دعِ ادتُاعٞ.3

 . زأع َاٍ ادتُاعٞ.4

 . ايكٛقا1.٤ انضهجيخ

 . االشدساّ ايػدٜد.2

. سسن١ ايطٝازات ايهجٝؿ١ يف 3

 اؾٛاز.

. نااااااااااااااااٛازخ طبٝعٝاااااااااااااااا١ أٚ 4

 تهٓٛيٛد١ٝ.

 دتُاع١ٝ.. ايعصي١ اال1

 . ْكـ اـؿٛؾ١ٝ.2

 املعسق١ يًؿساعات. . املٓعُات3

 . ايعٓؿس١ٜ ايب١ٝ٦ٝ. 4
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ٖس ايتكِٜٛ ايراتٞ ؾٛد٠ ْؿعايٞ اـاف مبػاعس األؾساد َٚعاْاتِٗ يف اؿٝا٠ تعترب دٛاال

اؿٝا٠( أٟ إٔ ايسقا ايراتٞ عٔ أضًٛب اؿٝا٠ ٖٛ املعٝاز األؾكٌ يتعسٜـ ٚقٝاع دٛد٠ 

 .اؿٝا٠
 ٚايسؾا١ٖٝ ايؿش١ٝ ايعسٚف ٚتتكُٔ اـازد١ٝ، ايب١٦ٝ ع٢ً ٚتسنص :انخبسحيخ انًذاخم .2

  .ٚاألْػط١ ايؿساؽ ٚٚقت ٚايطهٔ ٚاألَٔ ٚايتعًِٝ املعٝػ١ٝ ٚايعسٚف االدتُاع١ٝ ٚايعالقات
 َطت٣ٛ زقٞ"بأْٗا  اؿٝا٠ ٚؾكّا هلرا املدخٌ  ٜٚعسف عبد املعطٞ دٛد٠ انًذخم انًٕضٕػي: .3

 تتُٝص اييت اؿٝا٠ منط مٛ ٚايٓصٚع اجملتُع، ألؾساد تكدّ ٚاالدتُاع١ٝ اييت املاد١ٜ اـدَات
 ايرٟ اجملتُع ذيو ايٛؾس٠، فتُع ض٣ٛ ٜطتطٝع ؼكٝك٘ ال اؿٝا٠ َٔ ايُٓط ٖٚرا بايرتف،
 (.224، 2014 ضهاْ٘" )َػسٟ، يػايب١ٝ املعٝػ١ٝ املػهالت ناؾ١ وٌ إٔ اضتطاع

 انًكَٕبد انشئيضيخ نؼهى انُفش اإليخبثي انًشتجطخ ثخٕدح انريبح انزاتيخ:

ايس٥ٝط١ٝ يعًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ٚاملستبط١ مبؿّٗٛ دٛد٠ اؿٝا٠ اإلهاب١ٝ: َٔ املهْٛات  

االَتٓإ، أؾعاٍ اـري، مسات ايك٠ٛ ايػدؿ١ٝ، ايتؿاؤٍ، األٌَ. ٚتعد ٖرٙ املهْٛات أٖداف طٝع١ 

ميهٔ تكُٝٓٗا يف ايتدخالت ايعالد١ٝ َٔ أدٌ ؼطني َطتٜٛات دٛد٠ اؿٝا٠ يد٣ األؾساد، ٚأسد 

ؾٛد٠ اؿٝا٠ ٖٞ دٛد٠ اؿٝا٠ ايرات١ٝ، ٚاييت تعترب أسد أِٖ املدسدات يًتدخالت أبسش املؤغسات 

 (.257، 2014 ِ ايٓؿظ اإلهابٞ )زَكإ،ًايعالد١ٝ يع

تعين ايسؾا١ٖٝ ايٓؿط١ٝ تكبٌ ايرات ٚإدزاى اؾٛاْب ايػدؿ١ٝ ٚايسقا عٔ  انشفبْيخ انُفضيخ:ج( 

ٚايتطًع مٛ املصٜد َٔ االلاشات ٚاالْؿتاح ع٢ً نٌ َا اـربات اؿٝات١ٝ، ٚايُٓٛ ايػدؿٞ ٚايتشؿص 

يطعاد٠ ايػدؿ١ٝ ٚايكٓاع١ اتتهٕٛ ايسؾا١ٖٝ ايٓؿط١ٝ َٔ اضتٝعاب َؿاِٖٝ ٚ ٖٛ ددٜد َٔ اـربات.

اؿٝات١ٝ، ٚاملٛاش١ْ بني اآلثاز اإلهاب١ٝ َٔ ْاس١ٝ، ٚايعٛاقب ايطًب١ٝ َٔ ْاس١ٝ أخس٣، تًو األب١ٝٓ 

 ايجالث١ تٓكطِ إىل:

 ايسقا باألسٛاٍ املعٝػ١ٝ. -
 ؼؿٝص ايعاطؿ١ اإلهاب١ٝ )االضتذاب١ املتأ١ْٝ ٚاملدزٚض١ يًُجريات(. -

 .تجبٝط ايعاطؿ١ ٚاملػاعس ايطًب١ٝ -
بُٝٓا ايسؾا١ٖٝ االدتُاع١ٝ تعين اإلضٗاَات اجملتُع١ٝ ٚؼكٝل االلاشات ايك١ُٝ ٚامل١ًُٗ ع٢ً  -

 أزض ايٛاقع.

اإلهاب١ٝ يف إٔ ٜتذاٚب اإلْطإ َع نٌ اـربات اييت  ٜٚكؿد بايسؾا١ٖٝ ايعاطؿ١ٝ : ايعاطؿ١ -

 تكؿٞ ع٢ً اؿٝا٠ ًَُطّا محاضّٝا َبٗذّا.
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بُٝٓا ايعاطؿ١ ايطًب١ٝ تعين إٔ ٜتذٓب اإلْطإ نٌ َا ٜػطٞ اؿٝا٠ بسدا٤ َٔ ايهآب١  -

ٚايتػاؤّ، ؾٗٞ عاطؿ١ طازد٠ بؿعٌ ايطاق١ اإلهاب١ٝ ايها١َٓ )ضٓٝدز، يٛبٝص، ٚبٝدزٚتٞ، 

 (.6، ب.ت

إٕ ايتدؾل ٖٚٛ ايرتنٝص ايهاٌَ ؾُٝا ٜٓذص، ٜتٛقـ ؾٝ٘ ايػعٛز بايٛقت  :Flow انتذفك د(

ٚبايرات، ٖٚٛ ساي١ ٜٓطشب ؾٝٗا ايؿسد َٔ نٌ ايٛدٛد يٝتِ ايرتنٝص ع٢ً امل١ُٗ اييت ٜٓذصٖا أٟ أْ٘ 

 Selfاؿاي١ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايؿسد َطتػسقّا متاَّا ؾُٝا ٜعًُ٘، ٜٚعترب ايتدؾل ساي١ َٔ ْطٝإ ايرات 
forgetfulness. ٚع اييت ْؿٌ إيٝٗا عٓدَا ٜعسف َٝٗايٞ غٝهصٜٓتُٝٗايٞ ايتدؾل بأْ٘ " ساي١ اإلغبا

 (.110ضتػسام ايهاٌَ ؾُٝا ْعًُ٘". )َعُس١ٜ ، ب.ت،  ْػعس باال
َٗازات٘  ٚتٛظٝـ ع٢ً اضتدداّ قادزّا ؾٝ٘ ْؿط٘ املس٤ ْؿطٞ هد ٚقع ايتدؾل ساي١ إٔ

 ؾكط يٓا ٜطُح ال ؾعب١، ؾايتدؾل َتشد١ٜ أٚ يعسٚف َٛادٗت٘ ممهٔ ساٍ سد أقؿ٢ إىل ايػدؿ١ٝ
 قدز٠ أنجس هعًٓا بٌ َٚؿادز ايتٗدٜد، ايطًب١ٝ ايصا٥د٠ باملػاعس اْػػاالتٓا تأدٌٝ بإزدا٤ أٚ

نأؾساد، نُا إٔ  ٚت١ُٝٓ أْؿطٓا ايتطٛز باػاٙ ٚٚاقح ٚدؾعٓا َسٕ ْعاّ تأضٝظ ع٢ً

 ممازض١ قسا٠٤ نتاب، تهٕٛ ؾكد ،َتٓٛع١ ٚنجري٠ ٚاؿ١ٜٛٝ باػاٙ ايتدؾل تدؾعٓا اييت األْػط١
نُا ٜػري ايتدؾل اإلهابٞ  .(93، 2014َع ؾدٜل )أبٛ سال٠ٚ،  ايتشدخ فسد أٚ األيعاب ايسٜاق١ٝ،

 (.1،ب.تإىل ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ َٔ ايٛقت أٚ اؿٝا٠ اييت تعٌُ ؾٝٗا عكٛيٓا يؿاؿٓا )غاَني،

ايدقٝك١ بني ايكًل ٚاملًٌ، ؾايتدؾل ٖٛ  شاي١ ايتدؾل تكع يف تًو املٓطك١ ايػعٛز١ٜؾ 

ؾإذا شاد ايتشدٟ نإ  اط أٚ امل١ُٗ، ٚبني َٗازات ايػدـ،ايتٛاشٕ بني ايتشدٟ ايرٟ ٜكدَ٘ ايٓػ

 .٠ نإ ٖٓاى ًٌَٖٓاى قًل، ٚإذا قٌ بدزد١ نبري

 مما ضبل ٜتكح إٔ ايتدؾل ٜتكُٔ َا ًٜٞ:

 بايرات أٚ ْطٝإ ايرات.ْػػاٍ ايهاٌَ بايٓػاط أٚ ايعٌُ، َع قعـ ايػعٛز اال -
 االضتػسام ايهاٌَ بايٓػاط أٚ ايعٌُ، ٜؿاسب٘ ايٛعٞ ٚتسنٝص االْتباٙ. -
 األدا٤ ودخ بطسٜك١ اْطٝاب١ٝ ، ٜٚتدؾل نايػالٍ. -
 تسنٝص االٖتُاّ ع٢ً ايعٌُ َع انؿاض ايػعٛز بايصَإ ٚاملهإ. -
 تٛظٝـ االْؿعاالت يف خد١َ األدا٤ ٚايتعًِ. -
 ؾاز ضٗاّل، ٚايػعٛز بػٝاب املًٌ. ايػعٛز بإٔ ايعٌُ ايؿعب -
 تٓاضب ؾعٛب١ ايعٌُ َع َطت٣ٛ قدزات ٚإَهاْات ايؿسد. -
 ايرتنٝص ايعايٞ يالْتباٙ ٖٛ دٖٛس ايتدؾل. -

 ٔيتًيز انشخص انًتذفك ثبنخصبئص األصبصيخ اآلتيخ:
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: ؾٝعسف ايػدـ َاذا ٜسٜد إٔ ٜعٌُ )ٚقٛح اهلدف( ٚقد ٜكع ايؿسد Clarityايٛقٛح  -

ٚػص٥ت٘ إىل أٖداف دص١ٝ٥ َسس١ًٝ َٓاضب١ تؤدٟ يف ايٓٗا١ٜ إىل ؼكٝل اهلدف ٖدؾّا عاَّا 

 ايعاّ.
مٛ هد ايؿسد طسقّا َٓاضب١ ٚذات دٛد٠ عاي١ٝ يكٝاع تكدَ٘  :Measurement ايكٝاع  -

 األٖداف املطًٛب١. ؼكٝل
تهٕٛ يًؿسد ايكدز٠ ع٢ً ايرتنٝص ع٢ً َا ٜكّٛ بعًُ٘،  :Concentrationايرتنٝص  -

اعّٝا باألٖداف اييت ٜطع٢ إىل ؼكٝكٗا، إقاؾ١ إىل تسنٝصٙ ع٢ً األْػط١ اييت ٜٚهٕٛ ٚ

 ٜؤدٜٗا ٚايٛقت املٓاضب ألدا٤ ٖرٙ األْػط١.
عتكاد ايؿسد إٔ يدٜ٘ اختٝازات، ٜٚطتطٝع ايتشهِ يف : ٜٚتُجٌ يف ا Choice االختٝاز -

 سٝات٘، ٜٚدزى أْ٘ ال ٜهٕٛ قش١ٝ يب٦ٝت٘.
ٖٚٛ قدز٠ ايؿسد ع٢ً إيصاّ ْؿط٘، ٚإٔ ٜؤدٟ ضًٛنّا إهابّٝا  :Commitment االيتصاّ -

 ٜستبط بتشكٝل األٖداف املطًٛب١.
: ٖٚٛ ايسغب١ يف إٔ ٜهٕٛ ايؿسد َتطٛزّا باضتُساز، ٚإٔ ٜبشح عٔ   Challengeايتشدٟ -

 ايتشدٜات اؾدٜد٠، ٚإٔ ٜػهٌ باضتُساز أٖداؾّا ددٜد٠ َٓاضب١ ملساسٌ تطٛزٙ.
ٛؾٝل ايؿسد بني ايتشدٜات اييت ٜٛادٗٗا َٚطت٣ٛ املٗازات اييت : أٟ ت  Matchايتٛؾٝل -

 ميًهٗا.

عدّ ايٓعس إىل ايؿػٌ ْعس٠ أض٢ ٚسطس٠ ع٢ً َا ؾات، ٚعدّ ايكدز٠ ع٢ً ؼكٝل أٖداف  -

املطتكبٌ، ٚيهٔ إٔ ٜدع عكً٘ ٜسنص ع٢ً ايًشع١ اؿاي١ٝ اييت ٜؤدٟ ؾٝٗا ايٓػاط يتشكٝل 

 .أٖداؾ٘
ايكٝاّ مبا ٖٛ َطًٛب : َجٌ بإَهاْٞ positive self talk  ايتشدخ ايراتٞ اإلهابٞ -

َين، ٖرٙ ؾسؾ١ إلثبات ٚدٛدٟ، أْا قادز، ٚغريٖا َٔ ايعبازات اإلهاب١ٝ اييت ٜكٛهلا  ايؿسد 

 يٓؿط٘.
 ايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع األخطا٤ ٚايتشهِ ايكٟٛ ٚاملٓطكٞ يف ايكًل. -
 (.142أٚ ايعٌُ )َعُس١ٜ، ب.ت، عدّ ايػعٛز بايٛقت أثٓا٤ اُْٗاى ايؿسد يف ايٓػاط  -

ايٛقا١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعس عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ تعين تععِٝ َؿادز ايك٠ٛ  :Prevention انٕلبيخه( 

، بُٝٓا ٜس٣ ايٓؿط١ٝ ٚتؿعًٝٗا يد٣ اإلْطإ ملكا١َٚ اإلؾاب١ باألَساض ايبد١ْٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚقتًٗا يف َٗدٖا

إٔ ايٛقا١ٜ تعين تٛظٝـ ايك٣ٛ اإلهاب١ٝ نايػذاع١ ٚايؿرب ٚاملجابس٠،  ٜٓتُٗايٞضًٝذُإ ٚضهٝص

 ٚاألخالقٝات ٚاألَا١ْ، ٚاألٌَ ٚايسؤ١ٜ َتعدد٠ اؾٛاْب يًشٝا٠ ٚاملطتكبٌ، ٚايطعاد٠ ٚايتؿاؤٍ، ٚايتدٜٔ
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ْتادّا، ٚاالضتبؿاز، ٚايكدز٠ ع٢ً ايتٛاؾٌ، يتُجٌ ضدّا ٚسؿّٓا اهلادف املتدؾل س١ٜٛٝ ٚإ ٚايٓػاط

َٓٝعّا قد ٚقٛع األطؿاٍ ٚاملساٖكني ٚايػباب، ٚنباز ايطٔ ؾسٜط١ يإلسباط ٚاالقطساب ايٓؿطٞ 

ٚاالمساف ٚايؿػٌ، يف سني تدٚز ايسؤ١ٜ ايطب١ٝ يًٛقا١ٜ سٍٛ تطبٝل ايُٓٛذز ايطيب َبهسّا قبٌ 

يٓؿظ ، ٚيرا سدد ضًٝذُإ ٚضهٝصٜٓتُٗايٞ أسد أدٚاز عًِ ااإلؾاب١ باملسض اؾطُٞ بايدزد١ األٚىل

اإلهابٞ يف ٚقع بساَر ٚقا١ٝ٥ ٜهٕٛ ٖدؾٗا ت١ُٝٓ اـؿاٍ ايػدؿ١ٝ يد٣ األطؿاٍ ٚايٝاؾعني 

ٚاملساٖكني َٓر ايؿػس، ؾٝٓكذٕٛ َبهسّا ٚوؿٕٓٛ قد ايؿػٌ ٚاالمساؾات ٚاإلؾاب١ باألَساض 

ٛا٤ ايبد١ْٝ ٚايٓؿط١ٝ، َٚٔ ثِ وككٕٛ َطتكباّل أؾكٌ هلِ غدؿّٝا ٚألضسِٖ ٚجملتُعاتِٗ ع٢ً ايط

 (.20، 2008)ايؿب٠ٛ، 

( بأْ٘ تكِٝٝ ايؿسد يرات٘ َٚعسؾت٘ ؿدٚد 3، 1993ٜعسؾ٘ غٛنت ) :Self Esteem تمذيش انزادو( 

إَهاْات٘ ٚزقاٙ عٓٗا ٚثكت٘ يف ْؿط٘ ٚيف قدزت٘ ع٢ً ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ َٚٛاد١ٗ املٛاقـ املدتًؿ١ َع 

 اآلخسٜٔ ٚغعٛزٙ عب ٚاٖتُاّ ٚتكدٜس اآلخسٜٔ ي٘.

 ( عددا َٔ تعسٜؿات تكدٜس ايرات َٓٗا:34-33، 2004) أٚزد ناٌَ

( بأْ٘ ْعس٠ ايؿسد ٚاػاٖ٘ مٛ ذات٘، َٚد٣ تكدٜس ٖرٙ ايرات َٔ 1993ايؿتاح ) تعسٜـ عبد

اؾٛاْب املدتًؿ١ نايدٚز ٚاملسنص األضسٟ ٚاملٗين، ٚبك١ٝ األدٚاز اييت ميازضٗا يف فاٍ ايعالق١ 

 بايٛاقع .

س ايرات بأْ٘ سهِ غدؿٞ ٜكع ع٢ً بعد أٚ َتؿٌ ٜرتاٚح بني ( يتكد1958ٜٚتعسٜـ ناتٌ )

 اإلهاب١ٝ ٚايطًب١ٝ.

ٚتعسٜـ اٜصانظ يتكدٜس ايرات بأْ٘ ايجك١ بايٓؿظ ٚايسقا عٓٗا ٚاسرتاّ ايؿسد يرات٘ 

 ٚإللاشات٘ ٚاعتصاشٙ بسأٜ٘ ٚبٓؿط٘ ٚتكبً٘ هلا، ٚاقتٓاع ايؿسد إٔ يدٜ٘ َٔ ايكدز٠ َا هعً٘ ْدّا يآلخسٜٔ.

ٖٞ ن١ًُ الت١ٝٓٝ تعين  Satisfactionايسقا  :Life Satisfactionػٍ انريبح  ضبانشز( 

، مما ٜع٢ٓ إٔ ايسقا عٔ اؿٝا٠ ٖٛ تكبٌ ايؿسد يعسٚف سٝات٘ ٚايػعٛز  do enoughاالنتؿا٤ 

بتشكل االستٝادات ٚايسغبات بؿٛز٠ ٜساٖا ايؿسد ناؾ١ٝ. إال إٔ دٖٛس ايسقا عٔ اؿٝا٠ ٜتُجٌ يف 

 (.905، 2011ايتكِٝٝ ايراتٞ يًؿسد ؾٛد٠ سٝات٘ )غاٖني، 

( بجالخ 1994 ،711) Oxfordلًٝصٟ يف قاَٛع أنطؿٛزد اال Satisfactionٚتعسف ن١ًُ ايسقا 

( غ٤ٞ َا ٜػبع 2مبع٢ٓ نٕٛ ايػ٤ٞ َسقٞ َٚػبع، )  Satisfying( تأتٞ َٔ ن١ًُ 1َعإ ٖٞ: )

 Satisfy( تعٜٛض اإلؾاب١ أٚ ايؿكد أٚ ايكسز تطتدعٞ إزقا٤ . أَا ايؿعٌ 3ايسغب١ أٚ ٜطس املػاعس )

( ٚقع ْٗا١ٜ يًُطًب أٚ ايسغب١ 2( إعطا٤ ايؿسد َا ٜسٜدٙ أٚ وتاد٘، ؾعً٘ ضعٝدّا َٚبتٗذّا )1ٜعين )

( ٜتصٚد بإثبات ٚاقتٓاع، َجٌ إٔ ايبٛيٝظ اقتٓع 3املًش١ َٔ خالٍ إعطا٥٘ َا ٜتطًب٘، ٜػبع دٛع ايؿسد )
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( ايسقا عٔ 2006 ،19) Westٜٚعسف ٚضت  ٚزقٞ متاَّا بإٔ ٚؾا٠ ٖرا ايػدـ ْتٝذ١ ؿادخ.

اؿٝا٠ بأْ٘ قسى دٖٛسٟ يًطًٛى اإلْطاْٞ ، ٖٚٛ تكِٝٝ ايؿسد يًذٛاْب املتٓٛع١ اييت ػعً٘ ٜػعس 

اييت تطاِٖ يف تعصٜص ايػعٛز  بايسقا عٔ ٚدٛدٙ طٛاٍ سٝات٘، ٚقد مت سؿس ايعدٜد َٔ اجملاالت

القات األضس١ٜ، بايسقا عٔ اؿٝا٠ يف أثين عػس فااّل ٖٞ: اؿاي١ االقتؿاد١ٜ، ايؿش١، ايع

ايؿداقات، ايعٌُ اجملصٟ، املطهٔ، األْػط١ ايرتؾ١ٝٗٝ، غسٜو اؿٝا٠، ايتدٜٔ، ٚضا٥ٌ املٛاؾالت، 

 (.93، 2011تكدٜس ايرات، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ )عبداملٓعِ، 

ٜرنس زشم بإٔ ايسقا ٖٛ تًو اؿاي١ ايػعٛز١ٜ اييت تؿاسب بًٛؽ ايؿسد غاٜت٘ أٚ ٚؾٛي٘ إىل ٖدف ٚ

ٜؿـ اؿاي١ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ ايػعٛز اييت تساؾل بًٛؽ ايٓصٚع إىل غاٜت٘ املٓػٛد٠، ٚتعكب إغباع َعني، ٖٚٛ 

 (.5،  1986 اؿادات ٚايسغبات يد٣ ايؿسد )املطًب،

ٚايٓٛع ٚايعُس ٚايعالقات االدتُاع١ٝ ٚايدخٌ ٚايعٌُ  ايجكاؾ١ َٚٔ املتػريات املٓب١٦ بايسقا عٔ اؿٝا٠:

 (.911 -909، 2011ٚايتعًِٝ )غاٖني، 
ٜعرب ايتؿاؤٍ عٔ ْعس٠ اضتبػاز مٛ املطتكبٌ ػعٌ ايؿسد ٜتٛقع األؾكٌ،  :Optimismانتفبؤل ح( 

، 2014ٜٚٓتعس سدٚخ اـري، ٜٚسْٛ إىل ايٓذاح، مما ٜطاعد ع٢ً ؼكٝل أٖداف ايؿسد )ايسؾاعٞ، 

115.) 

 اإليخبثي: انُفش ػهى ثؼض ًَبرج* 
اإلهابٞ ٚؾُٝا  ايٓؿظ عًِ ( بعكّا َٔ مناذز79، 2013أٚزد ايعدٍ ٚايُٝاْٞ ٚايهٓدزٟ ) 

 ًٜٞ تٛقٝح ذيو:
 ًَٕرج اصتشاتيخيخ تًُيخ يفٕٓو انزاد:. 1

تتكُٔ ٖرٙ اإلضرتاتٝذ١ٝ اسرتاّ ايرات ٚانتػاؾٗا ٚت١ُٝٓ ايػدؿ١ٝ، نُا تتكُٔ مخط١  

 مناذز يًتعاٌَ َع ت١ُٝٓ ايرات ٖٚٞ:
ٚاقع١ٝ ٚأٖداف قاب١ً يًتشكل ٜٚطتددّ اؿٛاز منٛذز إعاد٠ ايتكِٜٛ ايٛاقعٞ: ٜتكُٔ أض١ً٦  -

 ايٛاقعٞ.

 منٛذز اإللاش : ٜعٌُ ع٢ً ؼكٝل األٖداف ايػدؿ١ٝ ٚت١ُٝٓ َطت٣ٛ ؼطني ايرات. -

 قِٝ ٚأٖداف ايؿسد ٚتكدٜس ٚسب ايرات نُا ٖٞ.منٛذز انتػاف ايرات: إعاد٠ تكِٝٝ  -

األٖداف ايرات١ٝ ْٚعس٠ اإلْطإ إىل ْؿط٘ ع٢ً أْ٘ منٛذز االزتباطات ايرات١ٝ: اضتبعاد االزتباط بني  -

 ال ٜطتطٝع ؼكٝل تًو األٖداف.

 منٛذز ايتػًب ع٢ً ْكـ ايرات: واٍٚ ايككا٤ ع٢ً )األْا( ٚايبشح عٔ أع٢ً َع٢ٓ يف اؿٝا٠. -
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 :اإليخبثي . ًَٕرج انًضبًْبد انرذيثخ نهؼالج انُفضي2

ْعاّ عالز أمست٘ ايعالز ايٓؿطٞ اإلهابٞ، ٖرا  Nossrat Peseschkianيكد اضتشدثت  

ايٓعاّ ٜكّٛ ع٢ً ؾسق١ٝ إٔ نٌ ؾسد يدٜ٘ عددّا َٔ ايكدزات يًتعاٌَ َع املػهالت، ٖرٙ ايكدزات 

قد تطٛزت ع٢ً َس ايطٓني ٚيهٓٗا غري َطتػ١ً. ؾعٓدَا ٜطبل ايعالز ايٓؿطٞ اإلهابٞ ع٢ً األؾساد 

ا٤ات يتكِٝٝ املػهالت ٚقدزات ايػدـ ٚإَهاْٝات٘. ٜٚٛقح ، ٜكّٛ املعاجل باضتدداّ اإلدسٚاألضس

عًُا٤ ايٓؿظ االهابٝني أْ٘ يف ايعالز ايتكًٝدٟ، وؿٌ ايؿسد ع٢ً اٖتُاّ املعاجل باإلبالؽ عٔ 

األعساض ايطًب١ٝ ٚايؿعٛبات ٚأٚد٘ ايكعـ، بُٝٓا واٍٚ ايعالز ايٓؿطٞ اإلهابٞ تعصٜص قدزات 

هاب١ٝ َجٌ املٛاظب١ ٚاملٛثٛق١ٝ، ٚايؿرب أٚ ايجك١. عال٠ٚ ع٢ً ذيو ايػدـ ايؿع١ًٝ. ٖٚٞ ايطُات اإل

دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، يًعالز متاَّا َجًُا ٜؤند ٞ اإلهابٞ أٜكّا ع٢ً اؾٛاْب االٜؤند ايعالز ايٓؿط

ع٢ً ايطٝاقات االدتُاع١ٝ َٔ سٝاتٓا. ٚقد زنصت ايتدخالت اييت تتب٢ٓ تٛد٘ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ 

زٜب ايٓاع ع٢ً شٜاد٠ األٌَ. ؾعالز األٌَ ٜكّٛ ع٢ً أضاع ايؿهس٠ ايكا١ً٥ بإٔ األٌَ أٜكّا ع٢ً تد

وسى املػاعس اييت ؼدد ايطال١َ ايؿش١ٝ، ٖٚٞ َطتُد٠ َٔ ْعس١ٜ األٌَ اييت تؿرتض إٔ ايؿش١ 

تتعصش عٓدَا ٜطٛز ايٓاع األٖداف بؿٛز٠ دٝد٠، ٜٚعتكدٕٚ إٔ يدِٜٗ ايكدزات ٚاملٛازد يتشكٝل ٖرٙ 

 .دافاألٖ
 . ًَٕرج إداسح انزاد:3

 املساقب١ ايرات١ٝ. - ايرات إىل ثالخ ؾ٦ات ٖٞ: إداز٠ٚتٓكطِ  

 ايتكِٝٝ ايراتٞ. -      

 ايتعصٜص ايراتٞ. -      

 :اإليخبثي انُفش ػهى في انجرث يخبالد* 

 ثالث١ إىل اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ يف ايبشح فاالت يتؿٓٝـ قاٚي١ ٚضٝهصمثٝٗايٞ ضًٝذُإ قدّ
 :(7، 2013)عطا اهلل، ٚعبد ايؿُد ، ٢ٖٚ فاالت،

 ٜعٝػٗا َا ؿع١ هعٌ َا نٌ بٗا ٜكؿد: Positive experience اإليخبثيخ  انخجشح .1
 باؿٝا٠ " ٜعسف َا فاٍ يف عٛخسا٤ إد ميهٔ يريو ، هلا ايتاي١ٝ ايًشع١ َٔ أؾكٌ ايؿسد

 يف ٜٚسنص" ، The Pleasant Life"ٚاملتع١  االضتُتاع سٝا٠ أٚ املبٗذ١ أٚ ايطاز٠ أٚ املُتع١
 مبرام ٜطتُتعٕٛ نٝـ ، ايٓعِٝ ايٓاع ىرب نٝـ " ، ٚؾشـ ض١زاد ع٢ً اجملاٍ ٖرا

 دٛد٠ : َجٌ) ايؿش١ٝ ايطبٝع١ٝ اؿٝا٠ َٔ دص٤ا باعتبازٖا اإلهاب١ٝ ٚاالْؿعاالت املػاعس
 ٚدٗات ؾٗٓاى ،ٚاالٖتُاَات(ٚايطعاد٠، ٚايعالقات، ٚاهلٛاٜات،  ٚايتؿاؤٍ، ، ايرات١ٝ اؿٝا٠

 ٚبايطبع، اإلهاب١ٝ اـرب٠ يف ٚتٓدزز زاضتٗاد ميهٔ اييت املٛقٛعات سٍٛ كتًؿ١ ْعس
 ٚزا٤ األضباب زاض١بد تٗتِ سٝح ، ساي١ باعتبازٖا املٛقٛعات ٖرٙ مجٝع تٓاٍٚ ميهٔ
 األؾساد ميٝص َا ْدزع سٝح ، مس١ باعتبازٖا تتٓاٚهلا أٚ ، ايتؿاؤٍ أٚ ايطعاد٠ ؿعات
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 ايطعدا٤ غري ساداألؾ بؿؿات َكاز١ْ غدؿ١ٝ ٚمسات ؾؿات َٔ املتؿا٥ًٕٛ أٚ ايطعدا٤
 .املتػا٥ُني

 نْٛٗا يف ٖٓا زاضاتايد مجٝع ٚتػرتى : Positive Personalityاإليخبثيخ  انشخصيخ .2
ايراتٞ  ، ٚايتٛدSelf-organizing٘ ايراتٞ بايتٓعِٝ ٜتؿـ باعتبازٙ اإلْطإ إىل تٓعس

self-directed ،اؾٛاْب زاض١د عًٞ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ٜسنص سٝح، ٚايتهٝـ 
 َٚٔ ، اؿٝا٠ دٛد٠ ؼطني يف ِٗتط اييت اإلهاب١ٝ ايؿسد ٚمسات، ايػدؿ١ٝ َٔ اإلهاب١ٝ

 بػهٌ ٜطِٗ بدٚزٙ ٖٚرا ايؿسد، ٜعٝػٗا اييت اؿٝا٠ ٖرٙ ع٢ً ٚاإلقباٍ بايطعاد٠ ايػعٛز ثِ
 ٜعٌُ اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ؾإٕ ثِ َٚٔ ، ايٓؿطٞ ايتٛاؾل َٔ عاٍ َطت٣ٛ ؼكٝل يف نبري

 يف اإلهاب١ٝ زاتٚاملٗا ٚايطُات زاتٚايكد اإلهاب١ٝ ٚايٓٛاسٞ املبادئ انتػاف عًٞ
 ٚايتأنٝد ٚتُٓٝتٗا ايؿسد غدؿ١ٝ يف ٚايتُٝص ايك٠ٛ َٓاطل عٔ ايبشح مبع٢ٓ ايؿسد غدؿ١ٝ

 ٜتعسض قد َا قد ايتشؿني مبجاب١ تؿبح ست٢ ٚزعاٜتٗا يُٖٓٛا ٚايتُٗٝد ٚايتُهني عًٝٗا
 . اي١َٝٛٝ سٝات٘ ضٝام يف سباطاتإٚ َٚػهالت تٗدٜدات َٔ ايؿسد ي٘

 ايطٝام بدٚز اإلهابٞ ايٓؿظ عًِ ٜٗتِ(:Social Contextاالحتًبػي ) انضيبق .3
 سٝح ، اؾٝد٠ املٛاط١ٓ ٚؼكٝل اإلْطإ ٖٓا٤ ؼكٝل يف االدتُاع١ٝ ٚايعالقات االدتُاعٞ

 ايٓؿظ عًِ ٖتِا يريو دتُاعٞ،اال ايطٝام َٔ صأٜتذ ال دص٤اساد ٚاـربات األؾ ٜعد
 ٚايتؿاؤٍ ٚايسقا ايكٓاع١ َػاعس ؾت١ُٝٓ اإلهاب١ٝ، ٚاملؤضطات اؾُاعات زاض١بد اإلهابٞ

 ايػدؿ١ٝ مسات ت١ُٝٓ إٔ نُا ، بايطعاد٠ ايؿسد إسطاع يف ٜطِٗ املطتكبٌ يف ٚاألٌَ
 املطؤٚي١ٝ ٚؼٌُ ٚاملجابس٠ ٚاألؾاي١ ٚايتطاَح ٚايػذاع١ اؿب َجٌ ايؿسد يف اإلهاب١ٝ
 ٚايكِٝ ٚاألخالقٝات املجٌ عًٞ ايكا١ُ٥ ايؿادق١ املٛاط١ٓ َٔ أؾكٌ َطت٣ٛ مٛ ٚايطعٞ
 ايٓؿطٞ ٚايتٛاؾل ايطعاد٠ ؼكٝل يف ٜطِٗ ضٛف يٓؿط٘ اجملتُع ازتكاٖا اييت ٚاملبادئ

 .ٚاالدتُاعٞ

 

 :اإليخبثي انُفش ػهى في انجرث يخبالدٔانخذٔل اآلتي يٕضد  

 انزاتيخ اإليخبثيخ انخجشح يخبل

 راتي( )يضتٕٖ

 اإليخبثيخ انشخصيخ يخبل

 شخصي( )يضتٕٖ

 االحتًبػي انضيبق يخبل

 احتًبػي( )يضتٕٖ
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 .(8، 2013، نُا ٚزد يف عطا اهلل ٚعبد ايؿُد ) (Peterson & Seligman,2004)املؿدز 

 –( املػاعس اإلهاب١ٝ ٚؾكّا يتعًكٗا باملاقٞ ٚاؿاقس ٚاملطتكبٌ 62، 2006ضًٝذُإ )ٜٚؿٓـ 

 :نُا ًٜٞ -ٚاييت ميهٔ إٔ تهٕٛ فااّل يًبشٛخ

 املػاعس اإلهاب١ٝ املتعًك١ باملاقٞ َجٌ: اإلغباع، ٚايسقا، ٚايكٓاع١، ٚايؿدس، ٚاالعتصاش. . أ
ٚايٓػ٠ٛ، ٚاهلد٤ٚ، ٚايٓػاط، ٚاؿُاع، املػاعس اإلهاب١ٝ املتعًك١ باؿاقس َجٌ: ايطسٚز،  . ب

 ٚاملتع١، ٚايتدؾل.
 املػاعس اإلهاب١ٝ املتعًك١ باملطتكبٌ َجٌ: ايتؿاؤٍ، األٌَ، اإلميإ، ايجك١.  . ت

 ( يخبالد انجرث في ػهى انُفش اإليخبثي كًب يهي:153كًب يخًم يؼًشيخ )ة،د، 

ٜتِ دزاض١ َٛقٛعات ْؿط١ٝ  سٝح يخ انزاتيخ أٔ انًشبػش اإليخبثيخ:دساصخ انخجشح اإليخبث .1

ْؿعاٍ اقٞ ٚاؿاقس ٚاملطتكبٌ، ٜٚدٚز االق١ٜٛ يف سٝا٠ اإلْطإ ناؿب ٚاملٛد٠ ٚايسمح١ يف امل

ايٓؿطٞ، اإلهابٞ ألسداخ اؿٝا٠ املاق١ٝ سٍٛ ايكٓاع١ ٚاإلخالف ايدٜين ٚايسقا ٚايؿؿا٤ 

ايسؾٝع، ٚاإللاش املجُس، ْؿعاٍ اإلهابٞ يف اؿاقس ؾٝدٚز سٍٛ ايجك١ بايٓؿظ ٚاـًل أَا اال

ْؿعاٍ اإلهابٞ سٍٛ املطتكبٌ ايًر٠ ٚاملتع اؾط١ُٝ، ٜٚتكُٔ االٚاسرتاّ ايكِٝ األخالق١ٝ، ٚ

  نٌ َٔ ايتؿاؤٍ ٚاألٌَ.
ٚبؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ دزاض١ ايك٣ٛ ٚايؿكا٥ٌ ٚايكدزات ٚاألْػط١،  دساصخ انضًبد اإليخبثيخ نهفشد: .2

ذات َع٢ٓ ٚذات ٖدف ٚاقعٞ، ٜٚتكُٔ ايك٣ٛ أٟ ايرٚبإ يف سٝا٠ ْػط١ إهاب١ٝ د٤ٚب١ 

 طُات ايػدؿ١ٝ اإلهاب١ٝ ٚايعبكس١ٜايٓؿط١ٝ أٚ خؿاٍ ايػدؿ١ٝ اـًٛق١ ٚؾكا٥ًٗا، ٚاي

عسٚف ٚاملٖٛب١ ٚايكدزات املعسؾ١ٝ، ٚايػذاع١ ٚاالضتبطاٍ ٚايكٝاد٠ ٚايػهس ٚاالَتٓإ ٚامل

ايكدز٠ ع٢ً تًكٞ اؿب َٚٓش٘، مبع٢ٓ إٔ فاٍ عًِ ايٓؿظ ٚايهسّ ٚايتهاٌَ ٚاألؾاي١ ٚ

 : يٕضٕػبتّ أْى يٍ
 ايػدؿٞ، ٚاهلٓا٤ ٚايطعاد٠، األٌَ،

 ايٓؿط١ٝ، ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايتؿاؤٍ،
 ٚايؿالب١ ايٓؿط١ٝ، ٚايسؾا١ٖٝ
 ايٓؿط١ٝ،

 ايٓؿطٞ، ٚايؿُٛد ايٓؿط١ٝ، ٚاملس١ْٚ
 عٔ ٚايسقا ايتشهِ، يف ٚايسغب١
 مٛ اإلهابٞ ٚايتٛد٘ اؿٝا٠،
 َٚٛاد١ٗ ،٠اؿٝا ٚدٛد٠ اؿٝا٠،

 . بايٓؿظ ايكػٛط، ٚايجك١

 :يٕضٕػبتّ أْى ٔيٍ

 ٚتٓعِٝ ٚايػذاع١، اؿب،
 . ايراتٞ ٚايتٛد٘ ايرات،

 األؾاي١:َجٌ  املتُٝص األدا٤
 )ايؿؿح(، ٚايعؿٛ ، ٚاإلبداع

 ٚاملجابس٠، ٚاملٖٛب١، ٚايتطاَح،
 ٚاؿه١ُ، ٚايؿدم، ٚايتدٜٔ،
 ٚايرنا٤ ،ٞايصٚاد ٚايتٛاؾل

 ٚاملسح، ٚاألَا١ْ، االْؿعايٞ،
 .املطتكب١ًٝ ٚايسؤ١ٜ

 : يٕضٕػبتّ أْى ٔيٍ

 ايٛضط )ايب١٦ٝ( ايُٓا٥ٞ،
 اإلهاب١ٝ، يُٓٛ اـرب٠ املػذع

 يف ايتطٛع١ٝ ٚدٚزٖا ٚاألْػط١
 ايٓؿط١ٝ يًػباب، املٛازد ت١ُٝٓ

ادتُاع١ٝ  نُؤضط١ ٚاألضس٠

 املٛاٖب، منٛ يف ٚدٚزٖا
 ٚاملسح، ٚاملط٦ٛي١ٝ، ٚاإلٜجاز،

 ٚأخالقٝات ايعٌُ، ٚايتشٌُ
 اآلخسٜٔ، َع ٚايتٛاد

 .ٚايؿرب ٚايهٝاض١،
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اإلهابٞ ع٢ً املطت٣ٛ ايؿسدٟ ٜٗتِ بايطُات ايؿسد١ٜ اإلهاب١ٝ َجٌ ايكدز٠ ع٢ً اؿب ٚايعٌُ 

ٚاؿطاض١ٝ يًذُاٍ ٚترٚق٘، ٚاملجابس٠ ٚايؿؿح ٚايسمح١ ٚاألؾاي١ ٚاير١ٖٝٓ املطتكب١ًٝ 

ع١ًٝ ايرات ٚؼكٝل ايرات ٚاإلبداع ٚايرنا٤ ٚايسٚسا١ْٝ ٚاملٖٛب١ ايعاي١ٝ ٚاؿه١ُ ٚؾا

 ٚايؿالب١.ايٛدداْٞ ٚايتؿِٗ ايٛدداْٞ ٚايطًٛى االدتُاعٞ اإلهابٞ ٚايتؿُِٝ ايراتٞ 
ٖٚٞ اييت ؼككٗا َؤضطات ايتطبٝع االدتُاعٞ املتُج١ً يف األضس٠  دساصخ انريبح راد انًؼُٗ: .3

ٚاألقسإ ٚايصَال٤ ٚاألؾدقا٤ ٚاؿٞ  ٚاؾريإ ٚاألقازب ٚاملدزض١ ٚاؾاَع١ ٚايٓادٟ ٚاملطذد

ٚاجملتُع بأضسٙ َٚا ٜػٝع ؾٝ٘ َٔ ثكاؾات َع١ٓٝ، سٝح إٔ ٖٓاى زقاب١ داخ١ًٝ ٜتٛالٖا ايكُري 

 ، ٚزقاب١ خازد١ٝ تتٛالٖا َؤضطات ايتطبٝع االدتُاعٞ ضايؿ١ ايرنس.

 يخبالد انميبس في ػهى انُفش اإليخبثي:* 

املتػريات اييت ميهٔ قٝاضٗا يف فاالت ايبشح يف عًِ ٕ إىل أ (155ٜػري َعُس١ٜ )ب.ت، 

 ايٓؿظ اإلهابٞ ميهٔ تًدٝؿٗا نُا ًٜٞ:

يف  : The Pleasant Lifeليبس انًشبػش اإليخبثيخ أٔ انريبح انضؼيذح انضبسح .1

ٖرا اجملاٍ ميهٔ قٝاع املتػريات اآلت١ٝ )ايػعٛز بايطعاد٠، ايتؿاؤٍ، ايسقا عٔ 

 ، ايجك١ بايٓؿظ، األٌَ، ايٛدٛد األؾكٌ(.اؿٝا٠، ايتٛد٘ مٛ اؿٝا٠
 The Engaged ٔثخشد أٔ انريبح انُشطخ انًثًشح انذءليبس انضًبد اإليخبثيخ نهف .2

Life : ،يف ٖرا اجملاٍ ميهٔ قٝاع املتػريات ايتاي١ٝ )تٛنٝد ايرات، تكدٜس ايرات

١ٝ، ؾعاي١ٝ ايرات، املجابس٠، ايرنا٤ ايٛدداْٞ، ايرنا٤ ايٓادح، ايؿالب١ ايٓؿط

 االيتصاّ ايػدؿٞ، املٗازات االدتُاع١ٝ، داؾع االضتطالع، ايداؾع يإللاش، ايتدؾل.
يف ٖرا اجملاٍ : The Meaningful Lifeليبس انريبح اإليخبثيخ راد انًؼُٗ  .3

 ميهٔ قٝاع املتػريات اآلت١ٝ )َع٢ٓ اؿٝا٠ ، ْٛع١ٝ اؿٝا٠، ايتدٜٔ باإلضالّ(.

 .خالصخ* 

إٔ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ٜكدّ يٓا دع٠ٛ َؿادٖا إٔ اإلْطإ وٌُ ٜتكح َٔ خالٍ َا ضبل 

بداخً٘ ايك٠ٛ ٚايكعـ َُٚٓٗا ٚبُٗا تتشدد سٝا٠ اإلْطإ، نُا إٔ اـربات اييت متس بٓا تػهٌ 

، ٚترتنص ايبعض اآلخس غري قابٌ يًتعدٌٜٚ ٖٚرٙ اـربات بعكٗا قابٌ يًتعدٌٜغدؿٝاتٓا ُٚتشددٖا، 

يًتعدٌٜ نُدخٌ يتشكٝل ايطعاد٠  ٢ إثسا٤ ايك٣ٛ اإلْطا١ْٝ ايكاب١ًاإلهابٞ ٖٓا عًدٗٛد عًِ ايٓؿظ 

واٍٚ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ٚؼكٝل َطت٣ٛ أؾكٌ َٔ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ ٚاألضسٟ، أٟ إٔ 

ػاٚش َا ٖٛ نا٥ٔ ايّٝٛ ، إىل َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ عًِ ايٓؿظ َطتكباّل، ؾ١ُُٗ املعاجل ايٓؿطٞ 

ٓبػٞ إٔ ال ٜتِ تهسٜطٗا يف ؽًٝـ املسٜض ايٓؿطٞ َٔ َعاْات٘، بٌ هب إعاد٠ بٓا٤ ٚدداْ٘ يٝؿبح ٜ

 ذٚ غدؿ١ٝ إهاب١ٝ ؾعاي١ َٓتذ١ يف بك١ٝ سٝات٘، زاٍض عٔ سٝات٘، ٜٚعٝؼ ضعٝدّا. 
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ؾعًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ٜطِٗ بؿٛز٠ أٚ بأخس٣ يف متتني َٛاطٔ ايك٠ٛ، مبا ٜكؿٞ ع٢ً اؿٝا٠ 

 ٚطعُّا ٚق١ُٝ سكٝك١ٝ َع٢ٓ ٚيّْٛا

 
 

 انًشاحغ

(. اـؿا٥ـ ايطٝهَٛرت١ٜ ملكٝاع ايتػٝري اإلهابٞ يد٣ 2016محد، عبدايعصٜص بٔ عبداهلل )األ -

، ن١ًٝ اآلداب ، داَع١ ايكاٖس٠،  سٛيٝات َسنص عٛخ املٖٛب١ ٚاإلبداعع١ٓٝ َٔ ايطعٛدٜني، 

 (.2016اؿٛي١ٝ اـاَط١، ايسضاي١ ايجا١ْٝ، ؾرباٜس )
 عامل املعسؾ١،(. ضٝهٛيٛد١ٝ ايطعاد٠، تسمج١: ؾٝؿٌ ْٜٛظ، 1993، َاٜهٌ  )أزاداٌٜ -

 .175اجملًظ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاآلداب، ايهٜٛت، ايعدد 
نتاب يف (. نٝـ لد ايطعاد٠: ْعٝؼ ايًشع١ ْٚتدٌٝ املطتكبٌ، ب.تدًٝربت، داٌْٝٝ ) -

ٍ َهتّٛ، اإلَازات ، ًَدؿات يهتب عامل١ٝ تؿدز عٔ َؤضط١ قُد بٔ زاغد آدقا٥ل

 ايعسب١ٝ املتشد٠.  
عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ َاٖٝت٘ َٚٓطًكات٘ ايٓعس١ٜ (. 2014أبٛ سال٠ٚ، قُد ايطعٝد عبد اؾٛاد ) -

ؤضط١ ايعًّٛ ايٓؿط١ٝ َ(، إؾداز 34، ايعدد )ايهتاب ايعسبٞ يًعًّٛ ايٓؿط١ٝ .ٚآؾاق٘ ايعا١َ

 ايعسب١ٝ.
املتػريات ايٓؿط١ٝ املستبط١ بايػدؿ١ٝ اإلهاب١ٝ (. بعض 2014ايسؾاعٞ، ْع١ُٝ مجاٍ مشظ ) -

ٚأضايٝب تُٓٝتٗا. عٛخ ٚأٚزام عٌُ املؤمتس ايعًُٞ ايسابع: ايرتب١ٝ ٚبٓا٤ اإلْطإ يف ظٌ ايتشٛالت 

 .121 – 105( ، ف 2014داَع١ املٓٛؾ١ٝ، َؿس ، إبسٌٜ ) –ن١ًٝ ايرتب١ٝ  –ايدميكساط١ٝ 
(. ؾعاي١ٝ بسْاَر إزغادٟ يتشطني دٛد٠ اؿٝا٠ ايرات١ٝ 2014زَكإ، ٖاي١ عبدايًطٝـ قُد ) -

دزاضات عسب١ٝ يف ايرتب١ٝ باضتدداّ ايتدخالت ايعالد١ٝ َتعدد٠ املهْٛات يعًِ ايٓؿظ اإلهابٞ. 

 .280 – 251نتٛبس، فأ، 54، ايطعٛد١ٜ ، ايعدد ٚعًِ ايٓؿظ
اضتدداّ ايتؿاؤٍ املتعًِ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهري ايٓاقد  أثس (.2012ضامل، آ١َٓ أمحد قُد ) -

، زضاي١ دنتٛزاٙ ٚايٓكر االدتُاعٞ َٔ َٓعٛز عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ يد٣ طالب املسس١ً ايجا١ْٜٛ

 يف عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ، داَع١ ايكاٖس٠ ، َعٗد ايدزاضات ايرتب١ٜٛ، قطِ عًِ ايٓؿظ، َؿس.
(. اضرتاتٝذٝات عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ٚدٚزٖا 2014ايططٛسٞ، ٖاْٞ عبد اؿؿٝغ عبد ايععِٝ ) -

، ف١ً ايكسا٠٤ ٚاملعسؾ١يف خًل ب١٦ٝ َدزض١ٝ إهاب١ٝ يد٣ َعًُٞ َدازع ايرتب١ٝ ايؿهس١ٜ، 

 .204 – 169، دٜطُرب 158َؿس، ايعدد 
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ايطعاد٠ اؿكٝك١ٝ : اضتددّ عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ اؿدٜح  (.2006ضًٝذُإ، َازتٔ، إٟ، بٞ ) -

َهتب١ دسٜس، ايسٜاض، املًُه١ ايعسب١ٝ ، َا ميهٓو َٔ اإلغباع ايدا٥ِيتشكٝل أقؿ٢ 

 ايطعٛد١ٜ.
عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ايٛقا١ٜ اإلهاب١ٝ ٚايعالز ايٓؿطٞ (. 2002ضًٝذُإ، َازتٔ، إٟ، بٞ ) -

 (.2006تسمج١: قُد ايطعٝد أبٛ سال٠ٚ ) اإلهابٞ: َٔ نالضٝهٝات عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ،
(. ايسٚح اإلهاب١ٝ، اضتهػاف ب.تيٛبٝص، غني دٞ، ٚبٝدزٚتٞ، دٓٝؿس )ضٓٝدز، تػازيص آز، ٚ -

، ًَدؿات نتاب يف دقا٥لَٛاطٔ ايك٠ٛ اإلْطا١ْٝ ٚطاقاتٗا ايها١َٓ يف ايٓؿظ ايبػس١ٜ، 

 يهتب عامل١ٝ تؿدز عٔ َؤضط١ قُد بٔ زاغد آٍ َهتّٛ، اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠.  
(. ايرنا٤ اإلهابٞ، ملاذا ٜتأيل ايكًًٕٝٛ ٜٚكٛدٕٚ، ٚىؿل ايهجريٕٚ ب.تغاَني، غريشاد ) -

ًَدؿات يهتب عامل١ٝ تؿدز عٔ َؤضط١ قُد بٔ زاغد آٍ  نتاب يف دقا٥ل،ٜٚرتادعٕٛ، 

 َهتّٛ، اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠.  
ًُني املع َٔ ع١ٓٝ يد٣ اؿٝا٠ عٔ ٚايسقا االْؿعايٞ (. ايرنا2011٤غاٖني، إميإ ؾٛشٟ ضعٝد ) -

 ايٓؿطٞ )اإلزغاد مشظ ظاَع١ عني ايٓؿطٞ يإلزغاد عػس ايطادع ايطٟٓٛ املؤمتسٚاملعًُات، 
 .659 - 899َؿس. ف  – ٜٓاٜس( 25 ثٛز٠ بعد َؿس . ايتػٝري ٚإزاد٠

(. دٚز عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ يف ت١ُٝٓ ايػعٛز بايطعاد٠ 2014مساعٌٝ )إايػٗاٟٚ، قُٛد زبٝع  -

 .44 – 21، ؾرباٜس ف 148َؿس، ايعدد  ف١ً ايكسا٠٤ ٚاملعسؾ١،يد٣ املساٖكني املهؿٛؾني. 
(. تكدٜس املساٖل يرات٘ ٚعالقت٘ باالػاٖات ايٛايد١ٜ ٚبايعالقات 1993غٛنت، قُد قُد ) -

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، َسنص ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ.َع األقسإ. داَع١ املًو ضعٛد
(. دٚز عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ تؿعٌٝ إدسا٤ات ايٛقا١ٜ ٚايعالز 2010ايؿب٠ٛ، قُد لٝب أمحد ) -

(، 9، اجملًد)2010، َؿس، داز املٓع١َٛ، ٜٓاٜس، ف١ً دزاضات عسب١ٝ يف عًِ ايٓؿظايٓؿطٞ، 

 .25 - 1( ، ف 1ايعدد )
 
عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ تعسٜؿ٘، ٚتازى٘، َٚٛقٛعات٘، (. 2008ايؿب٠ٛ، قُد لٝب أمحد ) -

 .43 – 16ف 79،76، ع 21نتٛبس، اجملًد/ ايعدد عأ ، داز املٓع١َٛ،ٚايُٓٛذز املكرتح ي٘
(. االضتُتاع باؿٝا٠ يف عالقت٘ ببعض 2013عبدايعاٍ، ؼ١ٝ قُد، َٚعًّٛ ، َؿطؿ٢ عًٞ ) -

، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ببٓٗاإلهاب١ٝ "دزاض١ يف عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ"، َتػريات ايػدؿ١ٝ ا

 (، َؿس.2(، ٜٓاٜس، اجملًد)93ايعدد)
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(. َطتٜٛات َٚؿادز إغباع ايطعاد٠ نُا ٜدزنٗا املطٕٓٛ يف 2007عبداهلل، أسالّ سطٔ ) -

اجمل١ً املؿس١ٜ يًدزاضات ق٤ٛ دزد١ متطهِٗ بايكِٝ ايد١ٜٝٓ ٚبعض املتػريات األخس٣، 

 .193 – 115(، ف56(، ايعدد )17) ايٓؿط١ٝ، اجملًد

(. عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ ٚدٚزٙ يف زؾع ايسقا عٔ اؿٝا٠ يد٣ 2011عبداملٓعِ، ل٣ٛ إبساِٖٝ ) -

 .120 – 91(، دٜطُرب ف122، َؿس، ايعدد)، ف١ً ايكسا٠٤ ٚاملعسؾ١املطٓني
عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ (. 2013عطا اهلل، َؿطؿ٢ خًٌٝ قُٛد، ٚعبدايؿُد، ؾكٌ إبساِٖٝ ) -

، عح ٚتأثريٙ يف املُازضات ٚاـدَات ايٓؿط١ٝ " زؤ١ٜ َطتكب١ًٝ يدٚزٙ يف ايتدخالت ايعالد١ٝ" 

 َكبٍٛ يًٓػس يف ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٓٝا، َؿس.
١ٝ بعض آيٝات (. ؾاع2013ًايعدٍ، عادٍ قُد، ٚايُٝاْٞ، ضعٝد أمحد، ٚايهٓدزٟ، أْٛاز ) -

عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ يف زؾع َطت٣ٛ ايداؾع١ٝ يًدزاض١ يد٣ ذٚات ؾعٛبات ايتعًِ َٔ املسسًتني 

َسنص املعًَٛات ايرتب١ٜٛ  -ف١ً ايرتب١ٝ اـاؾ١االبتدا١ٝ٥ ٚاملتٛضط١ بدٚي١ ايهٜٛت، 

 .120 – 67(، ٜٓاٜس ف2ٚايٓؿط١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايصقاشٜل ، َؿس، ايعدد)
 طًب١ باإلهاب١ٝ يد٣ ٚعالقت٘ ايٛدداْٞ ايرنا٤(. 2013عًٛإ، ْعُات، ٚايٓٛادش١، شٖري، ) -

غص٠، ف١ً اؾاَع١ اإلضال١َٝ يًدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ،   اجملًد  مبشاؾعات األقؿ٢ داَع١

 ّ.2013، ٜٓاٜس 51 -1( ، ف 1(، ايعدد )21)
(، داز 2)ط املسغد ايػدؿٞ يًطعاد٠ ٚايٓذاح،(. 2006ايكعٝد، إبساِٖٝ، ٚاملبازى، خايد ) -

 املعسؾ١ يًت١ُٝٓ ايبػس١ٜ، ايسٜاض، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.
(. أبٓا٤ ايطعاد٠: خطٛات تٓػ١٦ دٌٝ َٔ األبٓا٤ املبتٗذني ٚاآلبا٤ ب.تنازتس، نسٜطتني ) -

ًَدؿات يهتب عامل١ٝ تؿدز عٔ َؤضط١ قُد بٔ زاغد آٍ  نتاب يف دقا٥ل،اهلا٦ْني، 

 َهتّٛ، اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠.  
دتُاعٞ يد٣ األطؿاٍ قعاف (. عالق١ تكدٜس ايرات بايكًل اال2004ناٌَ، ٚسٝد َؿطؿٞ ) -

عٔ زابط١  ، دٚز١ٜ ع١ًُٝ ضٝهٛيٛد١ٝ زبع ض١ٜٛٓ قه١ُ،تؿدزدزاضات ْؿط١ٝايطُع، 

، 2004(، ٜٓاٜس 1(، عدد)14األخؿا٥ٝني ايٓؿطٝني املؿس١ٜ )زامن(، َؿس ، ايكاٖس٠، فًد )

 .68-31ف 

(. ْٛع١ٝ اؿٝا٠ ٚعالقتٗا ببعض املػاعس ايطًب١ٝ 2007نسِٜ، عادٍ غهسٟ قُد ) -

ف١ً  ٚاإلهاب١ٝ: دزاض١ َكاز١ْ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ اؾٓطني املكُٝني ٚغري املكُٝني يف داز املطٓني،

(، ف 13، َؿس، ايعدد )َسنص اـد١َ يالضتػازات ايبشج١ٝ به١ًٝ اآلداب داَع١ املٓٛؾ١ٝ

131 – 181. 
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(. عالق١ املٓعٛز ايصَين يًٛقت ببعض مسات عًِ ايٓؿظ 2015عبدايًطٝـ ) قُد، ٖاي١ -

، إبسٌٜ 42، َؿس، ايعدد ف١ً اإلزغاد ايٓؿطٞاإلهابٞ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طالب اؾاَع١، 

 .100 – 45 ، ف2015
( داز ايعًّٛ يًتشكٝل 3)ط نٝـ تتُتع عٝاتو ٚتعٝؼ ضعٝدّا.(. 2008املدزضٞ، ٖادٟ ) -

 https://ia601607.us.archive.orgٚايطباع١ ٚايٓػس، 
(. ايطعاد٠ ٚعالقتٗا ببعض املتػريات يد٣ طايبات اؾاَع١، 2011املسغٛد، دٖٛس٠ ؾاحل ) -

(، ٜٛيٝٛ 2(، ايعدد )4يكؿِٝ، ايطعٛد١ٜ، اجملًد )داَع١ ا ف١ً ايعًّٛ ايعسب١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ،

 .878 – 797ّ، ف 2011
، ف١ً دٛد٠ اؿٝا٠ َٔ َٓعٛز عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ : دزاض١ ؼ١ًًٝٝ(. 2014َػسٟ، ضالف ) -

 -215، ف 2014(، ضبتُرب 8دتُاع١ٝ، داَع١ ايٛادٟ، ايعدد)ايدزاضات ٚايبشٛخ اال

237. 
إلهابٞ اػاٙ ددٜد يدزاض١ ايك٣ٛ ٚايؿكا٥ٌ اإلْطا١ْٝ. ، بػري )ب.ت(. عًِ ايٓؿظ اَعُس١ٜ -

 .http:// www.asjp.cerist.dz/en/article/22318 دزاضات ْؿط١ٝ
(. ايُٓٛذز ايبٓا٥ٞ يًعالقات بني ايطعاد٠ ايٓؿط١ٝ ٚايعٛاٌَ 2010أبٛ ٖاغِ، ايطٝد قُد ) -

اـُط١ ايهرب٣ يًػدؿ١ٝ ٚتكدٜس ايرات ٚاملطاْد٠ االدتُاع١ٝ يد٣ طالب اؾاَع١، ف١ً 

 . 350 - 268(، ف81(، ايعدد )20ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ بٓٗا،  اجملًد )

ؾاع١ًٝ اضتدداّ بعض ؾٓٝات عًِ ايٓؿظ اإلهابٞ يف  (.2010ايٛنٌٝ، ضٝد أمحد قُد ) -

، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ببٛز ؼطني َطت٣ٛ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يد٣ ع١ٓٝ َٔ َسق٢ ايطهس

 .156 – 118(، ٜٓاٜس ف 7(، ايعدد )4، َؿس، اجملًد )ضعٝد
 


