72
.2 ؿوهُا دودو جامعت دمحم زُلسبظىسة لُىت ػلبي جامعت دمحم إلاحن دباػحن –طوُف.د
:ملخف
ـ الاًجابي هٓغا إلاا اؾخدىطجه الضعاؾاث مً اَخمامٟ مً مىٓىع ٖلم الى٫ائٟ ؾمت الخ٫ذ الضعاؾت الخالُت بلى جىاوَٞض
 الىٓغٍاث٠ضث مسخل٦ض ؤ٣ٞ غص و مالها مً جإزحرٟؿُت و الجؿمُت للٟ بالصخت الى٫ائٟالعجباٍ الخ، بل الباخشحن٢ ً مٜبال
 خُض ْهغ الاَخمام،ٗالُت الظاث و ػعٕ ألاملٞ ٘ مً مؿخىيٞ بالؿٗاصة و اإلاشابغة و ؤلاهجاػ و الغ٫ائٟٖلى اعجباٍ الخ
 بُىلىظُت٫ائٟ لالخ:) جدذ ٖىىان1979، ( جاًجغ٫خاب ؤؾهم في بلىعة َظا املجا٦ ٫ان ؤو٧بضعاؾخه في حهاًت الؿبُٗىاث و
هىمٟحن اخخل م٣ضًً الؿاب٣ٗ ال٫ والصختل ومً زال٫ائٟ لالخ:خاب آزغ ٗىىان٦ ألاملل زم جؼاًضث البدىر وؿبُا خ ى ْهغ
ـ الصخت و زانت ٖلمٟي وفي ٖلم ه٩ُلُي٧ـ ؤلاٟؼ الهضاعة في ٖضص مً الضعاؾاث في ال سهُت وٖلم الى٦ مغ٫ائٟالخ
 ؤلاوؿاوي٥ ؤلاقاعة للجىاهب الاًجابُت مً الؿلى٫ الاًجابُت مً زال٫ الظي اَخم بضعاؾت السها،ـ ؤلاًجابيٟالى
كل و جدىٍل الٗثراث بلى مهاعاث ٖلى عؤؾها ؾمتٟاومت ال٣ُت و بمغوهت حؿاٖض ٖلى مٚ الًا٠٢اهحزماث إلاىاظهت اإلاىا٩ُم٦
.حر ألاصخاءٛاجي لؤلصخاء و ٖالجي ل٢مضزل و٦ ٫ائٟالخ
ل ٖغيت لئلنابت باألمغاى٢اثلحن ؤٟـ الاًجابي ؤن اإلاخٟوَظا ما ؤزبدخه صعاؾاث وؤبدارل ؾُلجمانل في مُضان ٖلم الى
.ؿُت و الجؿضًتٟالى
ـ الاًجابيٟ ي ٖلم الى٫ائٟ ؾمت الخ:خاخُتٟلماث اإلا٩ال
Abstract :
The present study aimed to address optimism from the point of view of positive psychology, with
researchers showing great interest in the correlation between optimism and the physical and mental health of
the individual. Various theories have confirmed the correlation between optimism and happiness,
perseverance, success and increased self-efficacy and hope. The first book contributed to the crystallization of
this region (Tiger, 1979) under the title: "optimism biology" The research then progressed until another book
entitled "Optimism and Health" "Over the last two decades, the concept of optimism has taken the lead in
many studies of personality, clinical psychology, health psychology and positive psychology. Who was
interested in studying positive characteristics by referring to the positive aspects of human behavior as
mechanisms in stressful and stressful situations Helps in a flexible way to resist failure and turn traps into
skills, especially optimism as a preventive entry for healthy people and therapeutic for people in poor health.
Studies and research by "Seligman" in the field of positive psychology show that optimists are less susceptible
to psychologicall and physical illnesses.
Keywords: Optimism  يPositive psychology
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ملدمت
ٗضما ع٦ؼ جاعٍش ٖلم الىٟـ ٖلى ٧ل ماَى اهٟٗاالث ؾلبُت و ايُغاباث هٟؿُت و ؾلى٧اث ٚحر ؾىٍت صون التر٦حز ٖلى
الاهٟٗاالث ؤلاًجابُت و الؿلى٧اث الؿىٍت.
الىٟؿُت في psyhinfoو َظا ما بُيخه مغاظٗت ٢اٖضة اإلاٗلىماث الىٟؿُت ال ي جىز ٤ملسهاث البدىر الضوعٍاث املسخلٟت
ؤن َىا ٥ج٣غٍبا  21بدشا وكغ ًٖ الالؾىاء م٣ابل بدض واخض ًٖ الاهٟٗاالث الاًجابُت و طل ٪مً زال ٫الضوعٍاث بحن ٖامي(
 1967ي ،)2000وظضوا ؤن َىا5548 ٥بدشا وكغ ًٖ الًٛب،و ًٖ41416ال٣ل ٤و  ًٖ54040الا٦خئاب ،بِىما 415بدشا ًٖ
الؿٗاصة.
زم حٛحر جىظه البدىر الىٟؿُت مىظ زماهُاث ال٣غن الٗكغًٍ ٞخًاٖٟذ البدىر اإلايكىعة ًٖ الؿٗاصة و ألامل و الغيا
ًٖ الخُاة بم٣ضاع ؤعب٘ مغاث( مً 200بدض ؾىىٍا الى  800بدض).
( ؤخمض دمحم ٖبض السال2004،٤م) 183،184
ؤي اججهذ الى جىاو ٫مىيىٖاث اًجابُت في يىء لٖلم الىٟـ ؤلاًجابيل ،خُض ٌٗىص الًٟل الى ؤلاقاعة للجىاهب
الاًجابُت مً الؿلى ٥ؤلاوؿاوي الى لماعجً ؾلُجمانل في زماهِىاث ال٣غن الٗكغًٍ في وي٘ مهُلر لٖلم الىٟـ الاًجابيل و
مىظ طل ٪الخاعٍش اعجٖ ٟ٘ضص البدىر ال ي وكغث في بَاعٍ و ؤؾؿذ مجالث زانت مشل مجلت البدىر ًٖ الؿٗاصة ي الغيا ًٖ
الخُاة ي ألامل و الخٟائ ٫ي الٟٗالُت الظاجُت .
(ؤخمض ٖبض السال،2003،٤م  582ي)583
٦ؿماث اًجابُت و مضزل و٢اجي لؤلصخاء و ٖالجي لٛحر ألاصخاء ٟٞ ،ي ٖام ٦ 2000خب ماعجً ل ؾلُجمان و ػ مُله
محهالي ل في مجلت ٖلم الىٟـ ألامغٍُ٨ت الٗضص  55م٣اٖ ٫ىىاهه ل ٖلم الىٟـ الاًجابيل ج٣ضًم و ٖغى(دمحم هجُب ؤخمض
الهبىة،2008 ،م .)16
٦ما اَخم بالسها ٫الاًجابُت في مُضان ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي مً بُجها الخٟائ٦ ٫ؿمت و  ٦سهُت مخٟاثلت ،و مً زال٫
َظا ألازحر ؾىدىاو ٫ؾمت الخٟائ ٫مً مىٓىع ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي.
مك٩لت الضعاؾت :ج٨مً في صعاؾت ماَُت الخٟائ ٫بد٨م ؤهه لِـ مجغص ؾمت اسهُت و بهما هىٕ مً الخهاهت الىٟؿُت
يض مجمىٖت مً مك٨الث الخُاة ٦،مااؾخدىطث صعاؾت الخٟائ ٫والدكائم ٖلى اَخمام بال ٜمً ٢بل الباخشحن في مسخل٠
املجاالث الىٟؿُت ،وطل ٪هٓغا العجباٍ َاجحن الؿمخحن بالصخت الىٟؿُت للٟغص ٣ٞ،ض ؤ٦ضث مٗٓم الىٓغٍاث اعجباٍ الخٟائ٫
بالصخت الىٟؿُت واإلاشابغة والاهجاػ والىٓغة الاًجابُت للخُاة و ؤن ؤ٦ثر مً ( )1000ؤل ٠صعاؾت بُيذ ؤن اإلاخٟاثلحن مً الىاؽ
ؤ٢ل ٖغيت لؿىء الخىا ٤ٞالىٟسيي و ؤ٦ثر مُال للىجاح في اإلاضاعؽ و في ألاٖما ٫و ؤًٞل صخت مً الىاخُت الجؿمُت و
الىٟؿُت ٖما َى الخا ٫باليؿبت للمدكاثمحن(لىعاوـ،قابحر ،)1997 ،وبغَىذ ؤن للخٟائ ٫صوع مهم في الاعج٣اء في الخُاة و
جد ٤ُ٣الغٞاَُت و الغيا والصخت الىٟؿُت.
و٢ض بحن ماصو٦ـ) (madduxؤن ال سو بطا ٧اهذ اسهِخه جدؿم بالخٟائلُت ٞةن ٢ىاٖخه ٖالُت بٟاٖلُخه الظاجُت وٚضا
َظا ال سو هاجخا في خُاجه ،ألهه ؾىٌ ٝؿهم في حكُ٨ل مٟهىم بًجابي ًٖ طاجه والٗ٨ـ صخُذ(maddux,1998,p231).
ي ؤَمُت الضعاؾت :جيب٘ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في مداولت بزغاء الضعاؾاث والبدىر ال ي ؤظغٍذ في مجاٖ ٫لم الىٟـ
ً
ؤلاًجابي و ٖلم هٟـ الصخت زانت وال ي ُّ
حٗض ٢لُلت بلى خض ما– ال ؾُما في املجخمٗاث الٗغبُت -هٓغا للخُىع اإلاؿخمغ
ً
إلاشل َظٍ اإلاىايُ٘٦ ،ما جيب٘ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت اًًا في جىاولها بالضعاؾت والبدض ألَم الىماطط الخُبُُ٣ت الخضًشت
لهظا الىىٕ مً ؾماث ال سهُت الٟٗالت.
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ي صعاؾاث ؾاب٣ت :زبذ مً الضعاؾاث ؤن الخٟائ ٫له جإزحرا مباقغا ٖلى الصخت الىٟؿُت و مً الخا ٫الظاحي
(لىعاوـ،قابحر.( Boehner,2007، 1997 ،
ومً بحن الضعاؾاث هظ٦غ صعاؾت ٧ل مً:
صعاؾت حكل)Tchilg,2011(ٜال ي َضٞذ الى جدضًض الٗال٢ت بحن ٗٞالُت الظاث و الخٟائ ٫لضي ُٖىت مً اإلامغياث في
اإلاؿدك ،ٟبخاًىان  ،و ؤٞاصث الىخاثج ؤن  %52مً اإلامغياث ٧اهذ ؤٖغاى الا٦خئاب زُٟٟت و مٗخضلت ،وجىنلذ بلى ؤن
لٟٗالُت الظاث و الخٟائ ٫صوع مهم ومداؾً ٦بحرة يض ؤلا٦خئاب.
و ؤًض َظا ألازحر ما نضع في مجلت ؤمغٍُ٨ت جا ٗت إلاغ٦ؼ الخمغٌٍ( ،)Nursing,center,2014ؤن الكٗىع بالخٟائ٨ٌٗ ٫ـ
الٟٗالُت الظاجُت و ًمٞ ً٨غٍ ٤الخمغٌٍ مً ؤصاء اإلاهام الهٗبت .
صعاؾت ٧ل مً ؤعماث و بلضوًٍ ( ،)Armat & Baladwin,2008صعاؾت دمحم عظب(،)2001
ماٌؿت ق٨غي( )1999ؤن ال سو اإلاخٟاثل له ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ اإلاىا ٠٢الًاُٚت.
٦ما زبذ ؤن َىا ٥اعجباٍ مىظب بحن الدكائم ٦ؿمت باإلاخٛحراث اإلاغيُت الٛحر مغٚىبت مشل :الُإؽ ،الىخضة
الىٟؿُت،ال٣ل ، ٤في خحن اعجبِ ؾلبا باإلاخٛحراث الىٟؿُت اإلاغٚىبت مشل :الخٟائ ،٫الغيا،الؿٗاصة،يبِ الىٟـ
صعاؾت ظىوؿىن و ما٧ ٥ىحكً  ، )Johnson&Mccutcheon,1981صعاؾت صوٍغ ٦حرمى٣ـ()Dwyer,curmmings,2001
وظىص ٖال٢ت ٦بحرة بحن الدكائم و ؾىء الخىا ٤ٞالىٟسيي.
ومً زال ٫الضعاؾاث الٗلمُت زبذ ؤن لٟٗالُت الظاث ٦ؿمت في اسهُت الٟغص لها جإزحر مباقغ ٖلى الخا ٫الظاحي ٟٞ ،ي
خالت بصعا٦ها واعجٟاٖها جخد ٤٣الصخت الىٟؿُت ٦ىدُجت لهظٍ الؿمت.
Nursing and MidwiferyStudies,2014,p,3
ؤوال :ماَُت ؾمت الخٟائ:٫
ؤقاع ؾلُجمان (:)1995الى ؤن ؾمت الخٟائ٦ ٫بٗض ؤؾاسيي في ال سهُت ًم ً٨حٗلمه مً البِئت بىاؾُت السبرة  ،و ٌٗخبر
همُا مضٖما ل سهُت الٟغص بض ٫مً ؤن ً٩ىن همُا مدبُا له (ػٍاص ؤمحن بغ٧اث،1998،م.)56
٦ما ٌٗغ ٝؾلُجم ان ال سهُت اإلاخٟاثلت بإحها الُغٍ٣ت ال ي ًٟؿغ ها الٟغص اججاَه هدى الىجاح و الٟكل في خُاجه،
ٞالٟغص ًغي الٟكل بإهه ٖباعة ًٖ مهضع ٌؿاٖض ٖلى الخُىع و الىجاح لظا ًخهغ ٝو ٌؿخجُب بٟٗالُت و ؾٗاصة وٍُىع
خُاجه هدى ألاًٞل بىٟؿه (مغظ٘ ؾاب،٤م 58ي.)59
وَظا ٌٗني ؤن الٟغص اإلاخٟاثل ٌؿدشمغ ٞكله ٣٦ىة لخد ٤ُ٣الىجاح و جدىٍل الٗثراث الى مهاعاث.
 ،الى ؤن اإلاخٟاثل ًمخل ٪جىٗ٢اث اًجابُت ٖامت هدى ألاخضار ال ي , 1955 D.golmanو ٌكحر صاهُِل
ًخٟاٖل مٗها و جىلض لضًه ؤلاخباٍ ٞ ،الخٟاثل بمشابت آلُت هٟؿُت حؿاٖض ٖلى م٣اومت الُإؽ و الٟكل ٖ٨ـ اإلادكاثمحن.
و الخٟائ ٫بمٟهىم الظ٧اء الٗاَٟي َ:ى مىً ٠٢داي ألاٞغاص مً الى٢ىٕ في الالمباالة و ٣ٞضان ألامل  ،و ؤلانابت باإل٦خئاب
في مىاظهت زبراث الخبُاة ال٣اؾُت( صاهُِل ظىإلاان،1955،م)130
َظا ٌٗني ؤن حٗؼٍؼ الىجزٖت اإلاخٟاثلت مً مىٓىع ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي ججٗل الٟغص ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى جُىٍغ طاجه و جمضٍ خُاة
مكغ٢ت ٗٞالت ٢اصعة ٖلى مىاظهت اإلاىا ٠٢الهٗبت و بمغوهت.
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 -1حٗغٍ ٠الخٟائ:Optimism ٫
حكحر مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ( :)2004بلى ؤن الخٟائَ ٫ى ٖملُت هٟؿُت بعاصًت جىلض ؤ٩ٞاعا ومكاٖغ للغيا والخدمل
والش٣ت بالىٟـ ،وَى ٖ٨ـ الدكائم الظي ًمحز الجىاهب الؿلبُت لؤلخضار  ِ٣ٞمما ٌؿخجزَ ٝا٢ت اإلاغء وَكٗغٍ بالًٗ٠
والى٣و في وكاَهً( .ؼٍض ،2014 ،م )143
وَٗغٞه ٢امىؽ لا٦ؿٟىعصل للٛت ؤلاهجلحزًت :ؤهه جل ٪الجزٖت ال ي جىٓغ بلى الجاهب اإلاكى ١مً ألاويإ وجى ٘٢ؤًٞل
الىخاثج والخٟائٌ ٫ك٩ل صاُٗٞت ٢ىٍت ٦ما ٌٗخبر ؤخض ؤحجاع ػاوٍت الىجاح( .مهُ ،ٟحجاػي ،2012 ،م )114
ؤما صمبر ونٟه) :(Dember, 1989بإهه اؾخٗضاص اسصيي لضي الٟغص ًجٗله ًضع ٥ألاقُاء مً خىله بُغٍ٣ت بًجابُت.
(الؿلُم ،2006 ،م )29
وٖغ ٝباهضوعا )٧ :(Banduraل مً الخٟائ ٫والدكائم ًم ً٨للٟغص ؤن ً٨دؿبهما مً زال ٫الخ٣لُض واملخا٧اة لؿلى٥
آلازغًٍ م ى جىٞغ الضا( .٘ٞالؿلُم ،2006 ،م )27
ؤما جاًلىع )ُٗٞ :(Taylorغ ٝالخٟائ ٫بإهه هؼٖت جٟائلُت حكحر بلى جىٖ ٘٢ام للىخاثج ٖلى ؤحها بًجابُت ؤ٦ثر مً ٧ىحها
ؾلبُت ٖلى ؤن ج٩ىن ؾمت زابخت وؿبُا( .ؤبى الضًاع ،2010 ،م )64
٦ما ٌٗغٞه ) :(Snyderؤهه اٖخ٣اص ٥بإه ٪جمل ٪ؤلاعاصة والىؾُلت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٪ٞمهما ٧اهذ اإلاىا ٠٢الًاُٚت
والى٨ؿاث( .ظىإلاان ،1996 ،م )129
الخٟائَ ٫ى بىاء مٗغفي ٌكمل اإلاٗخ٣ضاث خى ٫ججاعب اإلاغء ،وَى جىٗ٢اث بًجابُت خى ٫اإلاؿخ٣بل(Margarete .
)etVolbarth, 2006, p31
وحٗغ ٝالباخشت الخٟائٖ ٫لى ؤهه:
الخيبا بخىٗ٢اث بًجابُت في يىء ألامل ًٟخذ آٞا ١الغئي واإلاؿا ي ؤلاًجابُت طاث َا٢ت صاٗٞت للٗمل وللخضبغ في مىاظهت
الهٗاب.
وبٗض ما جم ٖغيه مً حٗاعٍ ٠هخُغ ١الى ٌٗ اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بالخٟائ٫
زاهُا -اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بالخٟائ:٫ -1الخٟائ ٫الٟٗا:Dynamic Optimism ٫
ًا٦ض مىع ٖ Moreلى ؤن َظا الك٩ل مً الخٟائ ٫لالخٟائ ٫الٟٗا٫ل وَٗغٞه بإهه :اججاٍ ّبىاء وكِ طو ٢ىة صاٗٞت حٗمل ٖلى
بًجاص الكغوٍ اإلاالثمت للىجاح مً زال ٫التر٦حز ٖلى الٟغم اإلاخىٞغة والاخخماالث اإلام٨ىت ،وَؿاٖض الخٟائ ٫الٟٗا– ٫و٣ٞا
إلاىعٖ -لى جٟؿحر السبراث جٟؿحرا بًجابُا ،وٍاصي بلى هخاثج بًجابُت لهظٍ السبراث ،وَؿاٖض ٖلى الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث
والهٗىباث ال ي جىاظهه ٖىيا ًٖ الهغوب مجها وطل ٪مً زال ٫اؾخسضام الخ٨ٟحر اإلاىُ٣ي وؤلاًجابي( .ؾىػان بً ٖبض
الٗؼٍؼ ،2011 ،م م )79-78
 -2الخٟائٚ ٫حر الىا٢عي :Unrealistic Optimism
ٌٗغ ٝواًيكخاًً ) (Weinstein, 1980الخٟائٚ ٫حر الىا٢عي بإهه اٖخ٣اص الٟغص بإن ألاخضار الؿلبُت ً٣ل اخخما ٫خضوثها
له ،واٖخ٣اصٍ بان الخىاصر ؤلاًجابُت ًؼصاص اخخما ٫خضوثها له م٣اعهت ٛحرٍ ،وال ًخًمً الىٓغة اإلاملىءة باألمل  ِ٣ٞوبهما
ؤًًا الى٢ىٕ في السُإ ٖىض بَال ١ألاخ٩ام.
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وُٞما ًلي وٗغى ٌٗ اإلاخٛحراث طاث الٗال٢ت بالخٟائ٫
زالشا ي الخٟائ ٫وٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث
ؤ -الخٟائ ٫وٖال٢خه بالصخت:
جُغح ٖال٢ت الخٟائ ٫والدكائم بالصخت ًُ٢ت الٗال٢ت بحن الىٟـ و الجؿم Mindي body problemال ي قٛلذ ال٨شحر
مً الٟالؾٟت و ألاَباء و ٖلماء الىٟـ ،وؤزظث َظٍ الًُ٣ت ٦شحرا مً اإلاىا٢كاث الٟلؿُٟت والُبُت والىٟؿُت ،ؤؾٟغث في
ألازحر ًٖ مهُلر مكتر ٥بحن الُب وٖلم الىٟـ ؤال وهي الىٟسيي الجؿاي  psychosomaticالظي يهخم بٟدو الٗال٢ت بحن
الخالت الىٟؿُت والايُغاباث البضهُت وجٟاٖلهما ؤي الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن الٗملُاث الٟحزًىلىظُت و السبراث الؿُ٩ىلىظُت
وٍغي ؾلُجمان ٦ظل ٪ؤن الدكائم لِـ مجغص ؤؾلىب ؾلبي للخ٨ٟحر ،بل ٌٗخبرٍ ؤخض ؤ٦ثر التهضًضاث ظؿامت لصخخىا
وٍ٣ى (ً: ٫ؤهه اإلاغى اإلااصي الى الا٦خئاب).
وبحن الٗضًض مً الضعاؾاث ،اعجباٍ الخٟائ ٫و الدكائم بالصخت الىٟؿُت والجؿمُت للٟغص ،وألاصاء الىُْٟي ،والخىا،٤ٞ
ويبِ الىٟـ(.مٗمغٍت،2015،م م143ي.)144
ب -الخٟائ ٫وٖال٢خه باال٦خئاب:
ؤظغي لؤبغامؿىن وآزغونل ) Abramson et al (2000صعاؾخه ،وجبحن ؤن  %17مً َلبت الخٗلُم ألاؾاسيي الظًً
ٌؿخسضمىن ؤؾلىب جٟؿحر حكائمي َىعوا ا٦خئابا ؤؾاؾُا في مضة ؾيخحن وهه ٠مً ٞترة الضعاؾت وؤن  ِ٣ٞ %1مً الظًً
٧اهىا ٌؿخسضمىن ؤؾلىب جٟؿحر جٟائلي حٗغى مشلهم لئلنابت باال٦خئاب في خحن ؤحهم لم ًخٗغيىا ُٞما ٗض لى٨ؿت ؤلانابت
مغة زاهُت ٛ٦حرَم مً طوي الخٟؿحر الدكائمي ،و هظا جىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى ؤن الخٟائً ٫داي ألاٞغاص مً جُىٍغ الا٦خئاب.
)(Voblarth, 2006
ط -الخٟائ ٫وٖال٢خه بخ٣ضًغ الظاث:
ؤ٦ضث صعاؾت لٞالقغ ولُدىبرٙل ) ًٖ Flasher & Leitenberg (1986خالت الترابِ ؤلاًجابُت بحن الخٟائ ٫وج٣ضًغ
الظاث والاعجباٍ الؿلبي بحن الدكائم وج٣ضًغ الظاث.
(بضع دمحم الاههاعي ،1998 ،م م )54-53
وَٗخبر ج٣ضًغ الظاث مً الٗىامل اإلاهمت وألاؾاؾُت في بىاء ال سهُت ،وألا٦ثر جإزحرا في الؿلى ٥ؤلاوؿاوي .وله صوع ٗٞا ٫في
جٟاٖل الٟغص م٘ املجخم٘ واؾخجاباجه ال ي ٢ض جىاظهه و٦ظل ٪في جد ٤ُ٣الصخت الىٟؿُت له ،و٢ض بحن لمالهيل )Malhi (2006
ؤن وؿبت  %66مً البكغ لضيهم مؿخىي مخضوي مً ج٣ضًغ الظاث ،وهي وؿبت ٖالُت ٞال سو الظي ًخمحز بخ٣ضًغ بًجابي
لظاجه ً٩ىن ؤ٦ثر جٟائال في الخُاة ،وؤؾٗض خاال مً الظًً ً٩ىن ج٣ضًغ طااهم مخضهُاٞ ،لخ٣ضًغ الظاث ال٣ضعة ٖلى حٗضًل وحُٛحر
الؿلى ٥ؤلاوؿاوي هدى ألاًٞل( .مالهي وآزغون)2006 ،
ص -الخٟائ ٫وٖال٢خه باإلاؼاط:
ٖىضما جؼصاص صعظت الدكائم لضي الٟغصٞ ،ةن طلٌٗ ٪غيه لئلنابت بإػماث هٟؿُت  ،وًٖىٍت بيؿبت %40م٣اعهت
باإلاخٟاثلحن .
ؤما الخٟائٟٞ ٫ىاثضٍ ٖضًضة ل٨جها جغظ٘ – ظؼثُا -بلى الُغٍ٣ت ال ي ًىاظه ها ال سو اإلاخٟاثل مكا٧له -ؤي الخٟائ-٫
ٌؿاٖض ٖلى الغٞاَُت الىٟؿُت والصخت البضهُت ويهم باالعج٣اء بدُاة ؤلاوؿان٦.ما ؤن الاؾخٗضاص للخٟائً ٫مى٘ اإلاغى وَٗؼػ
مً ٞغم الكٟاء وَؿاٖض ٖلى الخىا ٤ٞالىٟسيي و الخ ٠ُ٨الاظخما ي(الؿُض ٞهاي،2009،م م 76ي.)77
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وجغي الباخشت مما ؾب ٤ؤهه ًىظض جضازل بحن ٖضة مٟاَُم طاث نلت بمٟهىم الخٟائ ،٫وج٣ضًغ الظاث مً قإحها ًهبذ
الٟغص مدؿما بالخٟائ ،٫ؤما ال٣ل ٤والا٦خئاب ًازغ ؾلبا ٖلى جٟائ ٫الٟغص وٍجٗله مدؿما بالدكائم وبالخالي حٗخبر ٗ٦ىامل مً
قإحها ؤن جازغ بًجابا ؤو ؾلبا في صعظت الدكائم والخٟائ.٫
حٗخبر َظٍ ألازحرة اَم ما صمجه ٖلم الىٟـ الاًجابي ٦مخٛحراث طاث الٗال٢ت بالخٟائ ، ٫مماًلحها هظ٦غ ؤَم نٟاث
اإلاخٟاثلحن:
عا ٗا -نٟاث اإلاخٟاثلحن :حكحر صعاؾت (نبحي )2001 ،بلى ؤن ال سهُت اإلاخٟاثلت جخمحز بإحها:
-1

ج٣ضع ألامىع والٓغو ٝج٣ضًغا ؾلُما.

-2

جخٗامل م٘ آلازغًٍ بمىصة وز٣ت.

-3

ج٣بل ٖلى الخُاة بإمل وؾغوع.

-4

جخمحز باالجؼان الاهٟٗالي.

-5

جخٗل ٤باألمل ٖىض جسُُُها للمؿخ٣بل.

-6

جىاظه اإلاك٨الث بمغوهت وحٗمل ٖلى خلها.

-7

جشابغ إلاىاظهت ما ًهٗب ٖلحها مً ألامىع واإلاىا.٠٢

ٗض الخٗغٖ ٝلى نٟاث اإلاخٟاثلحن وٗغى ٌٗ الىٓغٍاث اإلاٟؿغة إلاٟهىم الخٟائ ٫مً بُجها الىمىطط الخٟؿحري و الىمىطط
ؤلاؾالمي
ؤي -الىمىطط الخٟؿحري:
ؤقاع ٧ل مً ؾلُجمان وػمالئٍ في هٓغٍتهم بلى ؤؾـ ؤو ؤؾاؾُاث الخٟائ ٫ال ج٨مً في الٗباعاث ؤلاًجابُت ؤو نىع الىهغ
وبهما في الُغٍ٣ت ال ي ً٨ٟغ ها الٟغص وٍىٓغ ها بلى ألاؾباب٩ٞ ،ل ٞغص مىا ٢ض ا٦دؿب ٖاصة مُٗىت للخ٨ٟحر في ألاؾباب ول٩ل
عئٍخه السانت اإلامحزة له وَى ما ؤَلٖ ٤لُه اؾم (الُغاػ الخٟؿحري) وَظا الُغاػ ًىمى وٍخُىع في الُٟىلت وٍضوم بن ب٣ي
بضون جضزل زاعجي ،مضي الٗمغ( .ؾلُجمان ،2006 ،م )67
وؤ٦ض ؾلُجمان ٖلى ؤن ؤؾلىب الخٟؿحر الدكائمي ًاصي بلى الى٢ىٕ في العجؼ والا٦خئاب ٖىضما ًىاظه الٟغص ؤخضازا ال
ٌؿخُُ٘ الخد٨م ٞحها ُٞضسم الخاالث الىٟؿُت.
وَكحر بلى ؤن الٟغص ألا٦ثر ٖغيت لال٦خئاب ًامً بإن ألاؾباب اإلااصًت بلى ألاخضار الؿِئت ال ي ج ٘٣له ج٩ىن مؿخمغة وؤن
الؿبب ؾىً ٝب ،٣لؤلبض في هٓغٍ وَظا ٌٗني ؤن ألاخضار الؿِئت ؾى ٝجخىانل ك٩ل صاثم ،وفي اإلا٣ابل ًغي الٟغص الظي
ًجُض الخٗامل م٘ ؤلازٟا ١والخهضي لال٦خئاب ؤن ألاؾباب ال ي ج ٠٣وعاء ألاخضار الؿِئت هي مجغص ؾبب و ٢ي( .قٗبان،
 ،2009م )288
وَؿل٧ ٪ل مً اإلاخٟاثل واإلادكاثم ؾلى٧ا مسخلٟا ججاٍ ألاخضار ال ي جمغ هم في الخُاة وٍخمشل َظا الازخال ٝفي ؤمىع ٖضة،
وهظ٦غَا مً زال ٫زالر ؤؾـ ٌؿخسضما الٟغص صاثما ًٟؿغ ؾبب و٢ىٕ ؤي خضر ظُض ؤو سييء وهي:
 -1الضًمىمت (ؤلاؾخمغاعٍت) :وهي بُٖاء الخضر ؤو اإلاىَ ٠٢ا ٘ الضوام وؤلاؾخمغاعٞ ،اإلاخٟاثل ًىٓغ بلى الىىادي اإلاًِئت
وؤلاًجابُت وَُٗحها نٟت الضوام٧ ،إن ً٣ى( :٫ؤها صاثما مخٟى ١في ٖملي وبك٩ل ممخاػ ،الخمض هلل ؤها عاى ًٖ هٟسيي صاثما)،
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بِىما اإلادكاثم ٌُٗي نٟت الضوام ٖلى ٧ل ألاخضار الؿلبُت والؿِئت والٟاقلت٧ ،إن ً٣ى( :٫ؤها صاثما خٓي سييء ،ولً ؤؾخُُ٘
خل مك٩ل ي ؤبضا)ٞ ،هى هظا ألاؾلىب ًجٗل اإلاك٩لت جضوم في ٖ٣له وج٨ٟحرٍ ،وخُاجه.
 -2الخٗمُمَ :ى حٗمُم الخضر ؤو اإلاىٖ ٠٢لى ظىاهب الخُاة ألازغي ٞاإلاخٟاثل ٌٗمم ألاخضار ؤلاًجابُت ٖلى خُاجهٞ ،هى
ًغي ؤن ؾبب ازخُاعٍ لهظا الخسهو ؤو الىُْٟت َى هدُجت مجهىصٍ ،و٢ضعاجه ٖلى الىجاح في ؾاثل خُاجه الىُُْٟت
واملجاالث ألازغيٞ ،هى ٌؿخسضم ؤؾلىب الخٗمُم للمىا ٠٢وألاخضار الؿاعة والىاجخت ،ؤما اإلادكاثم ٛٞىه ٌٗمم اإلاك٩لت ٖلى
ظىاهب خُاجه ألازغي ،خ ى لى ًى ر في مجا ٫ما ٞةهه ٌٗخبرٍ يغبت خٔ ؤو نضٞت.
 -3الظاجُت (الد سُو) :وَى ٌٗىص بلى ال سهُت وُُٟ٦ت هٓغ ٧ل اسو بلى هٟؿهٞ ،اإلاخٟاثل ًىٓغ بلى ألاؾباب
الخ٣ُ٣ت للمك٩لتٞ ،لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن َى ؾبب اإلاك٩لت٦ ،ما ؤهه ٌٗظع هٟؿه وَؿامدها ،بِىما ًغي اإلادكاثم
صاثما ؤهه َى ؾبب اإلاكا٧ل وؤهه ٌؿخد ٤ما خهل لهٞ ،هى صاثما ًلىم
هٟؿه ٖلى ٧ل شييء وهغاٍ صاثما ً٣ى( :٫ؤها ؤؾخد ٤ما خهل مً ٞكل في الٗمل ؤو الضعاؾت ولً ؤؾامذ هٟسيي ٖلى
طل ٪ؤبضا)( .وكغة الصخت الىٟؿُت ،2004 ،م )2
ب ي الىمىطط ؤلاؾالمي في الخٟائ:٫
وألَمُت الئٟائ ٫في بىاء ال سهُت ؤلاوؿاهُت الٟاٖلت٣ٞ ،ض صٖا ؤلاؾالم بلُه ،وخظع مً ؤزغ الدكائم ٖلى بيُت الظاث ًٗٞ
اوـ ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا ال ٖضي وال َحرة وَٗني الٟإ٢ ،٫الىا  :وما الٟا٢ ٫ا :٫ال٩لمت الُُبت ؤخؿبها الٟا ٫والُحرة هي
الدكائم مً شييء (ما) عواٍ مؿلم والبساعي ،بن الخٟائَ ٫ى خؿً الًٓ باهلل واإلاامً مإمىع بدؿً الًٓ باهلل حٗالى (ٖلى ٧ل
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ُ
اءا ُه ُم ال َخ َؿ َىت ٢الىا ل َىا ََ ِيظ ٍِ َوِبن ج ِه ْب ُه ْم َؾ ِِّئت ًَُح ُروا
خا ،)٫و٢ض وعص ط٦غ الُحرة في ال٣غآن ال٨غٍم في ٢ىله حٗالىِ ٞ  :ةطا ظ
َ ُ َ ُُ ْ َ َُ ْ َ
ُ َ ََ َ ُ َ َ َ ُُ ْ َ ُّ َ ََْ
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الِل َول ِي ً٨ؤ٦ث َر َُ ْم ال ٌَ ْٗل ُمىن ( ألاٖغا ،)131 :ٝو٢ىله حٗالى٢  :الىا َا ِثغ٦م مٗ٨م ؤ ِثً
ِبمىسيى ومً مٗه ؤال ِبهما َا ِثغَم ِٖىض
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُط ِّْ ٦غُجم َب ْل َؤ ُهخ ْم َْ ٢ى َم ُّم ْؿغ ُٞى َنٌ( ـ ،)19:و٢ىله حٗالى٢  :الىا اَح ْرها ب ٪وب َمً مَٗ ٢ ٪
الِل ب ْل ؤهخ ْم ٢ى َم
اَ ٫ا ِث ُغْ ٦م ِٖىض ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
ج َْ ٟخ ُىىن( الىمل .)47 :
و٢ض ؤ٦ض ال٣غآن ال٨غٍم في ؤ٦ثر مً آًت ٖلى الخٟائ ٫وٖضم الدكائم وال٣غآن ال٨غٍم يهضي ؤلاوؿان بلى الخىا ،٤ٞوٍىٗم ٖلُه
باألمً الضازلي وٍهلر ٢لبه ُٞمسر ٖىه ال٣ل ٤والدكائم ،ألهه ًدضص له الهض ٝمً الخُاةٞ ،ال ٌكٗغ بالٟغا ٙالىٟسيي الىاجج
مً اهُ٣إ الُمىخاث  ،و الاٖخضاٖ ٫ىض الخٗامل م٘ ٧ل ألامىع ،في الٗمل والٗال٢اث ُٞدهل ٖلى الخىا ٤ٞالىٟسيي( .بًمان
ٖبض ال٨غٍم ،2012 ،م )468
ز ـ ـ ـ ـ ــاجمت
وٍخضر مما ؾب ٤ؤن الخٟائ ٫له جإزحرا بالٛا في خُاة الٟغص بما باإلًجاب ؤو الؿلب،خُض ًغجبِ الاججاٍ الٗ٣لي الاًجابي
اعجباَا وزُ٣ا بالىجاح وؤزغ ٗٞا ٫و٢ىي في اسهِخىا وؤمىع خُاجىا الُىمُت واإلاؿخ٣بلُت و حٗض ؾمت الخٟائ ٫حجغ الؼاوٍت ؤو
ألاؾاؽ الظي ًم ً٨ألاٞغاص مً وي٘ ألاَضا ٝاملخضصة ،و َغ ١الخٛلب ٖلى الهٗىباث ال ي ٢ض جٟخ ٪هٟؿُت الٟغص و
املجخم٘ ،و عٚم ؤحها طاجُت و اسهُت بال ؤحها جخإزغ باألويإ الاظخماُٖت ،الا٢خهاصًت ،وؤن حٗؼٍؼ الجزٖت اإلاخٟاثلت ،ججٗل
الٟغص ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى جُىٍغ طاجه بهٟت ٗٞالت في مىاظهت اإلاىا ٠٢الهٗبت ،ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ ألامل و جى ٘٢ألاًٞل  ،و مً
اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت ال ي جمشل اإلاغ٦ؼ الغثِسيي في جدضًض الُا٢ت ؤلاوؿاهُت وجٟؿحرَا وؤحها جخًمً ؾلى ٥اإلاباصعة واإلاشابغة لضي
الٟغص مً زالٖ ٫ملُاث صاُٗٞت مٗغُٞت وظضاهُت .وَظٍ الٗىامل في عؤي (باهضوعا) جاصي صوعا مهما في الخىا ٤ٞالىٟسيي
والايُغاب وفي جدضًض مضي هجاح ،ؤي ٖالط للمك٨الث الاهٟٗالُت والؿلىُ٦ت وَظا ًبرػ ؤن الؿمت الخٟائلُت ًم ً٨ؤن
جدؿً ؤو حُٗ ٤الخىا ٤ٞالىٟسيي ٦ىدُجت لهظٍ الؿمت ،وؤن الٟٗالُت الظاجُت جغج٣ي بالكٗىع الاًجابي اإلاؿخمض مً الجزٖت
الخٟائلُت ٖ٨ـ الجزٖت الدكائمُت.
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وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن الخٟائٗٞ ٫ال لِـ مجغص ؾمت اسهُت و بهما هىٕ مً الخهاهت الىٟؿُت يض مجمىٖت مً مك٨الث
الخُاة ٌؿاٖض الٟغص في جد ٤ُ٣بهجاػاجه و جدضي الهٗاب و بمغوهت.
في يىء ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي و جد ٤ُ٣الىٟؿُت الٟٗالت و اإلاتزهت.
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