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  البشر كائنات طالبة (تلبية للحاجات والدوافع)
  وكائنات باحثة استكشافية (للحصول على المعرفة)"

 وهم كذلك كائنات مخاطرة (من أجل التحكم والسيطرة)
 

  ة.ــــــــــــــمق�م
ُخِل5َ ل&ع��3 على نف+ه، و01/ن خل&فة  إن اإلن+ان ()'&عة خلقه، و ��ة حاجاته، وض�ورة إش�اعها، ورسال�ه في ه�ه األرض، وق�

في األرض، ل&ع�3ها، و1+��3 في ال/ج/د، ال ب� له، إذن، أن ی9@? و�1ادر، و1+عى و�1فاعل مع م; ح/له، و:3ا ح/له، و�91قل 
مع م; وضO&ة إلى أخ�N، و1غ�Lّ و�1غ�Lّ، وال 03I; له االس��3ار في الJ&اة، دون أن Iع3ل و�1ادر و1'�ل جه�ا، وG�1ارع 

الGع/:ات ال�ي 0I/ن (عUها (+&)ا ال ی�ع�N ال�J ة نJ/.... أو ال�3ادرة إزاء.... لJل م@0الت (+&)ة، أو إش�اع حاجات 
()�ق (+&)ة مع�ادة، ول\; في (ع] األح&ان، ZIه� أن األم� ل&Y (+&)ا ول&Y سهال، بل ی�/ف� على ت�J، م3ا ی�)لX الW&ام 

 Xعل&ه.(3`ا_�ات وم^ازفات ومغام�ات لل�غل  
0I/ن الف�د، عادة، في وضO&ة ما، غ�L راض ع9ها، واإلن+ان ()'&ع�ه ال ی�ضى (أIة وضO&ة مه3ا  انb ُمْ�ض&ة له، أو 
 ،�LLة، ول\9ه ت+�ه/1ه اإلثارة، و1غ�1ه ال�غJ1ة م�&O0/ن في وضI ة، أوJ1�3ال �Lة غ&Oال/ض X'+) 9ةLمع f/غUی�ع�ض ل

، و1+�ه/1ه ال�k�J وال�Gاع وال93اف+ة. فال�@�  لهI j`ا_�ون، وJ�1ّ�ون، و91اف+/ن و�1فعه حافi اك�+اب خ'�ات ج�ی�ة
  و:�رجات؛ م; أقلها إثارة وخ)/رة، إلى أك'�ها إثارة وخ)/رة. وم; أقلها ر:Jا أو خ+ارة إلى أك'�ها ر:Jا أو خ+ارة.

ة مع9Lة وJ1ق5 ه�فا م�Jدا، إن الJ&اة م`ا_�ة، الJ&اة 0I/ن الف�د ساك9ا، ول\9ه ال ب� أن I`�ج م; س0/نه، m&`ا_�، ل&@�ع حاج
 N/�+3أو ال Y9^عامل آخ�،  ال+; أو ال kع; أ �Z9كلها م`ا_�ة، ال ی�/قف اإلن+ان ع; ال3`ا_�ة، أی39ا  ان، و:غ] ال

أو م+�/N ال��UJ،  ال�عل&3ي، أو ال3ه9ة، أو م+�/N ال`'�ات، أو مق� اإلقامة، أو الN/�+3 االج�3اعي االق�Gادk، أو ال+اللة،
أو ن/ع ال3^�3ع زراعي أو ص9اعي، وم9� أن qه� اإلن+ان على  / X األرض وه/ I`ا_�. ح+X ق�راته وحاجاته وواج�اته 
وم)ال�ه، وأه�افه، وt&3ه وات^اهاته، ال\ل I`ا_�؛ األ_فال، األش`اص ال\�ار، ش�ار ال�@�، وأخ&ار ال�@�؛ األن'&اء خا_�وا، 

  9اجJ/ن خا_�وا.العل3اء خا_�وا، ال
إن ال3`ا_�ة سل/ك إن+اني، مارسه أول إن+ان، وس/ف I+��3 إلى أن ی�9هي آخ� إن+ان، وفي م^ال ال�uJ العل3ي، هي م; 
اخ�Gاص العل/م اإلن+ان&ة، ول\; في ح�ود ا_العي ال5LU، الحbZ أن ال�J/ث ال�ي اس�)عb اال_الع علLها، وهي قلLلة 

�ض لل`)�، وخاصة في م^االت t&ادة ال+&ارات وتعا_ي ال��خL;، وال3`�رات، ومع3Zها ل�N صغار ج�ا، ت9اولb ال+ل/ك ال3ع
  ال+; (ال�3اهقL;). ول\; ه�ا ما ه/ إال جانX (+&? م; سل/ك ال3`ا_�ة.

ج9ح بي، GI/ل ف\&} الع3ل، إذن، إلن^از ه�ه ال�3اخلة (ال3قالة)، أ_لقb الع9ان ل`&الي، وقل3ي ی��عه، وت� b خ&الي ح�ا، 
و1^/ل في األرض، وفي األف\ار وفي الZ/اه�، وفي _'&عة اإلن+ان وسل/ ه، ی�� � وJ1ّلل، و1ف\� و1+��9ج، وع'� تار1خ 
اإلن+ان&ة م; أول qه/رها، م; آدم عل&ه ال+الم إلى إبل&Y، إلى مغادرة ال9اس ألرحام أمهاتهj إلى الJ&اة ال�ن&ا، ال�ي  لها 
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ازفات، إن أفعال (ادأ و:ادر وخا_� وغام� وجازف تع9ي واجه، أk م/اجهة  ل ما ه/ سهل أو صعX م`ا_�ات ومغام�ات وم^
و ل ما یه�د (ال`)�، أk الهالك، ی/ج� ف�ق بL; سل/ك ال3`ا_�ة وال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�. فال3`ا_�ة ل&+b هي، فق?، تل� 

Wفة ال�ي هي ��ارة ع; م@0الت س/ء ت/اف�J93اج�3ا�&ا، أف�اد األفعال "ال)ائ@ة" ال ;Lم�/افق �Lر، عادة، م; أش`اص غ�Gة ت&
أو ج3اعات، م�ل: ال�3اهقL; ال�3مL9;، وال�3ه/ر1; في t&ادة ال+&ارات وما شا(ه ذل�. ه�ا 3I�ل ال^iء القلLل م; م^االت 

ا_�ة رm&قة اإلن+ان، ال3`ا_�ة، ل\; األصل، أن ال3`ا_�ة هي الJ&اة، بل هي  ل الJ&اة، م; ب�ای�ها إلى نهای�ها، إن ال3`
وخاص&ة م; خGائGه اللG&قة (ه، فه/ ی�N�J  ل ما Iق/م (ه في ح&اته، أو  ل ما Iق/م (ه فه/ م`ا_�ة، م; أ(+? سل/ك 
 b+&ا ق�رت أن أت9اول ال3`ا_�ة، ل�م0ان&ا وزمان&ا وه�فا وجه�ا، ون�&^ة، إلى أعق� سل/ك زمان&ا وم0ان&ا وه�فا وجه�ا، ون�&^ة. له

ول\;  `اص&ة (@�1ة وس3ة م; س3ات اإلن+ان، GIارع صع/:ات الJ&اة، س/اء مع ال)'&عة أم مع أخ&ه اإلن+ان،  ك+ل/ك فق?،
س/اء م; أجل إش�اع حاجات (+&)ة وض�ور1ة، أم م; أجل م/اجهة تI�Jات ص�Oة؛ ل&+&)� وj0J�1، أو ل&+�\L; وU`1ع، 

  � م; ال3`ا_�ة.و1ف/ز و�1ف/ق. أو ل&`+� و1ف@ل. إنها إّما و�ّما، ول\; ال ب
و�ضافة إلى ذل�، ت3U; ال�uJ ال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، وم^االته وم/اقفه، و:ع] أسالXL ال��:&ة في األس�ة وفي ال�3رسة 
ال�ي ر:3ا ت39ي ال+ل/ك ال3ع�ض لل`)�، ل�N األ_فال وال�المL�. وفي األخ�L أش�ت إلى مالحZة الJ3للة ال9ف+&ة/ أنا ف��1، 

/ك ال�3ضي في عه� أبLها، واض)�ا(ات ال@`G&ة (ع� عه�ه، م; خالل إج�ائها لل3قارنة بI ;Lق�Gون الO&ادات ل)'&عة ال+ل
 ال9ف+&ة في عه� أبLها، وم; Iق�Gونها (ع� عه�ه.

  

  ة.ــــــــــــ�اف ال�راســـــــــــــأه
  ت+عى ال�راسة إلى تJق5L األه�اف ال�ال&ة.

  ) ت�Jی� مفه/م ال3`ا_�ة.1
  `ا_�ة خاص&ة إن+ان&ة م9� أن ُوِج�.) مع�فة أن ال23
  ) مع�فة أن اإلن+ان م`ا_� و�1ع�ض لألخ)ار و31ارس ال+ل/ك ال3ع�ض لل`)�.3
  ) مع�فة أه3&ة ال3`ا_�ة وم0Jاتها.4
  ) مع�فة خGائ� ال@`� ال3`ا_�.5
  ) مع�فة دور ال3/قف في الW&ام (ال3`ا_�ة م; ع�مها.6
  الع/امل ال3ع�m&ة وغ�L ال3ع�m&ة في الW&ام (ال3`ا_�ة. ) مع�فة7
  ) ع�ض ال1�Z9ات ال3ف+�ة ل+ل/ك ال3`ا_�ة.8
  ) مع�فة الف�ق بL; ال3`ا_�ة وال+ل/ك ال3ع�ض لل`)�.9

  ) مع�فة م^االت ال+ل/ك ال3ع�ض لل`)�.10
  )�.) مع�فة خGائ� األش`اص ال33ارسL; لل+ل/ك ال3ع�ض لل`11
  ) ال�ع�ف على ال�3س+ات ال3+�ولة ع; qه/ر ال+ل/ك ال3ع�ض لل`)�.12
  

  ة ال�راسة.ــــــــــــأس�ل
  ) ما ال3`ا_�ة ؟1
  ) هل ال3`ا_�ة خاص&ة إن+ان&ة مالزمة له ؟2
  ) ما م0Jات ال3`ا_�ة ؟3
  ) ما خGائ� ال@`� ال3`ا_� ؟4
  ) هل ال3`ا_�ة س3ة ؟5
  ) ما دور ال3/قف في الW&ام (ال3`ا_�ة ؟6
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  ) ما دور الع/امل ال3ع�m&ة وغ�L ال3ع�m&ة في الW&ام (ال3`ا_�ة ؟7
  ) ما ال1�Z9ات ال3ف+�ة ل+ل/ك ال3`ا_�ة ؟8
  ) ما الف�ق بL; ال3`ا_�ة وال+ل/ك ال3ع�ض لل`)� ؟9

  ) ما م^االت ال+ل/ك ال3ع�ض لل`)� ؟10
  ) ما خGائ� األش`اص ال33ارسL; لل+ل/ك ال3ع�ض لل`)�؟11
  ) ما ال�3س+ات ال3+�ولة ع; qه/ر ال+ل/ك ال3ع�ض لل`)� ؟12
  

  ة.ــــــــــــة ال�راســــــــــــأه��
ت�9ع أه3&ة ه�ه ال�راسة م; ت9اولها لZاه�ة مارسها اإلن+ان م9� أن أوج�ه خالُقه، وح�ى ق'ل أن I+0; األرض، بل إن م`ا_�ته 

�أت ع�9ما أكل م; ال@^�ة، وه/ في ال^9ة و انb ال+'X في إخ�اجه م9ها، و�س0انه في األرض ال�ي وج� نف+ه فLها عل&ه أن ب
، ل&O&� وJ1&ا و1+��3 في الJ&اة. و1ع�3 األرض، و1'9ي I4`ا_� و1^ازف و1غام�، و01اب� "لق� خلق9ا اإلن+ان في  '�" ال'ل� : 

ما في األرض لGالJه، ول/ال ال�3ادرات وال3`ا_� وال3^ازفات وال3غام�ات، ما اس��3ت الUJارات، و1+�غّل أو I+���3  ل 
الJ&اة ال�@�1ة على ه�ا ال\/ X، ال�k ی/صف (األزرق. وت�9ع أه3&ة ه�ه ال�راسة  �ل� م; ت9اولها ل+ل/ك ال3`ا_�ة وف5 ما 

_�ة، وت�9ع أه3&ة ه�ه ال�راسة أنها ف�قb بL; سل/ك (J�ه عل3اء العل/م اإلن+ان&ة، وما ق�م/ه م; ن1�Zات ل�ف+�L سل/ك ال3`ا
ال3`ا_�ة وال+ل/ك ال3ع�ض لل`)� والهالك. و:b9L م^االت سل/ك ال3`ا_�ة، وم^االت ال+ل/ك ال3عّ�ض لل`)�. والع/امل 

ي مه3ة وال�3س+ات ال3+�ولة ع; سل/ك ال3`ا_�ة. ولعّل ه�ا ال�راسة هي األولى في م/ض/عها وف5 ا_الع ال�احu، وله�ا فه
.Xا ال^ان�ج�ا، م; ه  

  

  �ةـــــــــ� ال��ا�ـــــــــة عـــــــــ� عامــــــــــمفاه�
Iق/م سل/ك الـ3`ا_�ة على م'�أ ال\+X وال`+ارة، و1ع9ي ه�ا ال3'�أ أن ال9اس  لهj . ) سل$ك ال��ا��ة %ق$م على م!�أ ال �� وال��ارة1

  I`ا_�ون. و ل ما Iق/م/ن (ه م; ن@اI fعّ� م`ا_�ة.
وسO&ه في الJ&اة، ی'�ل جه�ا؛ ب�ن&ا وعقل&ا ووج�ان&ا، و91ف5 ماال و1+�غ�ق وق�ا وزم9ا، م; أجل إش�اع حاجة م; إن اإلن+ان في سل/ ه 

  حاجاته، وحل م@0لة م; م@0الته، وتJق5L ه�ف م; أه�افه، وق� ی9^ح في ذل�، وق� Iف@ل. إذن، فه/ I`ا_�.
ی/صف سل/ك ال3`ا_�ة، (أنه سل/ك Iع�ف الف�د القلLل ع9ه في ب�ای�ه، وال ) سل$ك ال��ا��ة مع�وفة ب�ای*ه وغ�� مع�وفة نهای*ه. 2

). ووف5 ه�ا ال/صف، فإن  ل ما Iق/م (ه اإلن+ان م`ا_�ة، رغj أن ال@ائع 43، 2019نهاد ع'� ال�L3J م3J/د، Iع�ف ش�Lا ع; ع/ا�tه. (
�J03; تI �(ال3`ا_�ة، إذا  ان ی�/ف� على خ) ف/ن ال+ل/كGI jال9اس أنه Nادة ل�&t 9ة.  ال+�عة الفائقة فيLمع �Lی�ه (اس�ع3ال معای

  ال+&ارة، أو تعا_ي ال3`�رات، وما شا(ه ذل�.
  إن ســــــــل/ك الـ3`ا_ـــ�ة، I`ــــــ�اره الف�د ) ســل$ك الـ��ا��ة اخـــ*ـــ6ار5، عادة.3

'� عل&ه. ( ْ̂ Iُ إرادته، وق� [J3) ،389، 1993ف�ج ع'� القادر _ه�ل ال3غام�ة) م�له م  
  وال3^ازفة.

Iأتي سل/ك ال3`ا_�ة إما في ص/رة إق�ام على إح�اث شيء ما  ) سل$ك ال��ا��ة َق!$ل و?ق�ام أو رف; و?ح=ام (رف; أداء ال$اج�).4
  وت9فL�ه، أو في ص/رة رف] أم� ما، و�ح^ام ع; ت9فL�ه.

وه9اك ال3`ا_�ة على أساس (م/اقف الG3ادفة) (ال ه�ف واضح و:ال ت`)&?  هارة.) سل$ك ال��ا��ة یGّفD Eال�Hادفة أو یGّفD Eال�5
  ل�WJ&قه، وال3`ا_�ة على أساس (م/اقف ال3هارة) ب��Jی� اله�ف وال�`)&? ل�WJ&قه.

ع/:ة وع�Wة ما، 0I/ن ال�افع وراء سل/ك الـ3`ا_�ة، وه/ ال@ائع، ه/ ال�غلX واالن�Gار على ص ) سل$ك ال��ا��ة ��LM إلى ال*ف$ق.6
 jZ30; وراء معI ا ما�عادها ع; _�1قه. وه)�تعّ/ق ر��ة الف�د أو ال3^�3ع في إش�اع حاجاته وتJق5L _3/حاته، m&ق/م (3`ا_�ة إلزال�ها و
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  ال9^احات واالن�Gارات االق�GادIة واإلب�اعات العل3&ة في م^االت م`�لفة.
غ�LLات ج�ر1ة، ع�9ما ی��Jون الGع/:ات، و�01@ف/ن الـ3^ه/ل، و�01@ف/ن ال�ات، ی�L3ـiون إن ال3غام�1; وال3`ا_�1; هj ال�ی; �JIث/ن ت

  (XJ االس�)الع، وال�uJ ع; ال�ف/ق وال�iL3. وال�j0J وال+&)�ة.
ل�3ف/قة  ان ه�ا م; ناح&ة، وم; ناح&ة أخ�N، ف�غj أن ال3`ا_�ة، تiL3 بها أف�اد  ان لهj األث� ال^�L على م^�3عاتهj، فال3^�3عات ا

 jقق/ا ل3^�3عاتهJه، في ات^اه ال^/دة، ف�Lوفي ال3^ال العل3ي وغ kادGوفي ال3^ال االق� kاد&Wأف�ادا خا_�وا في ال3^ال ال jقادته
االن�Gار على صع/:ات الJ&اة وتغل'/ا على الفق� وال�3ض واألم&ة (األع�اء ال�الثة لإلن+ان)، وم^�3عات أخ�N ت/لى أم�هj قادة خا_�وا 

  هj أUIا في ال3^ال االق�Gادk وفي ال3^ال العل3ي وغ�Lه، ول\; في ات^اه الف@ل.
إن ال3`ا_�ة ال تZه� إال م; ش`G&ة ق/1ة ال تع�ف ال`/ف. إن ال@`� ال3`ا_� ی�/ف� على  فاءة  ) سل$ك ال��ا��ة ق$ة وش=اعة.7

ق�ارات ص�Oة، ول�Iه ق�رات  اm&ة للW&ام (ال3`ا_�ة، عY0 ال@`�  م�ر ة عال&ة و1+�)&ع ال�ع�ف على ال3/اقف ال3عق�ة ال�ي ت�Jاج إلى
  الOU&} فـي  فاءته وفي إدراكه لل3/اقف ال�ي ت�Jاج إلى

) .�ّJان صالح ��اد، تUوان رمiخلف، غ jسال �L3387، 2012ح.(  
اذ ال3`ا_�ة  اخ�&ار وق�ار، ألن ه�ه ال3^�3عات �L@I ال�اح�/ن إلى أن معjZ ال�قافات في ال3^�3عات ال�3ف/قة تعلt 5&3ة  '�Lة على ات`

ح�L3 سالj خلف، ت��1 أف�ادها ال3`ا_�1; وت@^عهj على ات`اذ ق�ار ال3`ا_�ة إزاء الGع/:ات وال�I�Jات أك�� م; ات`اذهj للJ�ر  ق�ار. (
  ).387، 2012غiوان رمUان صالح ��اد، 

كل3ا خا_� الف�د أو ال3^�3ع، زادت خ'�اته، وت)/رت مهاراته في الJ&اة، وتغلX  !�ات.) سل$ك ال��ا��ة ��LM لMSادة ال*عل� وتQ$ر ال�8
على ال\��L م; الGع/:ات. وصار أك�� س&)�ة وت30Jا في ش�ون ح&اته، أما قلة ال3`ا_�ة، ف�9&^�ها هي نق� ال`'�ات، وضعف 

  ال3هارات، وال�ض/خ أمام م@0الت الJ&اة وصع/:اتها.
إن ال�ی; خا_�وا و1`ا_�ون صاروا م�ق�مL;، فق� خا_�وا في  ل  ��ة ��LM إلى ال�G$ وال*ق�م وع�مه س�ة ال*�لف.) سل$ك ال��ا9

م9احي الJ&اة؛ االق�GادIة والعل3&ة، وفي االك�@افات في األرض وفي الفUاء، في ال)X وفي ال9Gاعة، في الj0J وفي ال+&اسة وغ�Lها، 
  والJ�ر، I+&)� علLهj ال\+ل وال`3/ل.أما ال�3`لف/ن L3&mل/ن إلى ال+0/ن 

(ق�ر ما ت\/ن ال3`ا_�ة أساس&ة للJ&اة (ق�ر ما هي خ)� علLها. فال3`ا_�ة أساس&ة للJ&اة (j0J . سل$ك ال��ا��ة سالح ذو ح�ی�. 10
على تف^�L _اقاته ال\ام9ة ال�ي  أنها ت+3ح لإلن+ان (3/اجهة ال�I�Jات والGع/:ات ال�ي ت/اجه سO&ه في س'Lل إش�اع حاجاته، وأنها تع3ل

ت+3ح له ب�Jق5L ال�)/ر وال�ق�م في م^االت الJ&اة ال3`�لفة، وتع3ل على ت�1�Jه م; قL/د نف+ه وقL/د غ�Lه. فال3`ا_�ة  ال3اء واله/اء، 
ن+ان t&3ة نف+ه. وم; ب�ونها 3I/ت اإلن+ان ج/عا و:�ونها ی�قى اإلن+ان أس�L اآلخ�1; تا(عا لهj خاضعا لهj، وم; دونها ل; Iع�ف اإل

 أه3&ة ال3`ا_�ة أنها ت�`� م0Jا لل�iLL3 بL; ال9^اح والف@ل و:L; ال�ق�م وال�`لف. وم; ناح&ة أخ�N، ت�دk ال3`ا_�ة إلى الهالك وال3/ت،
  ).2014ع'� ال�J&� مق�م، وال`+ارة وال�مار. وال�لف والU&اع. (

  I`ا_�، ی�`� سل/ك الJ&)ة والJ�ر، واالس�\انة.إن ال@`� ال�k ال  . ع[\ ال��ا��ة ه$ ال]Eر.11
  

  المخاطرة خاصية إنسانية
) اإلن+ان  ائ; 1إن ال3`ا_�ة خاص&ة إن+ان&ة، أو ح&اة اإلن+ان  لها م`ا_�ة، وت\/ن على ثالث حاالت، أو ثـــالث وضO&ات، هي: (

  لل`)�. ) اإلن+ان 3Iارس ال+ل/ك ال3ع�ض3) اإلن+ان ی�ع�ض لألخ)ار (2م`ا_�. (
  ك3ا أن ال�@�  ائ9ات _ال�ة (تل'&ة للJاجات ) اإلن�ان _ائ� م�ا��.1

وال�وافع)، و ائ9ات (اح�ة اس�\@اm&ة (للGJ/ل على ال3ع�فة)". فهj  �ل�  ائ9ات م`ا_�ة (م; أجل ال�j0J وال+&)�ة)، إن ح&اة اإلن+ان 
&Oاإلن+ان في م0ان واح� وعلى وض ;L\�+I ما كلها م`ا_�ة؛ ال jJاة، و1ق�&Jة واح�ة، ه/ في ح� ة دائ3ة، ی�ادر دائ3ا، و�1فاعل مع ال

ه/ صعI ،X`ا_�: ع�9ما I+عى إلى  +X رزقه، وع�9ما I+عى إلى ال�ف/ق، وع�9ما ی��1 أن 0I/ن قائ�ا وحاك3ا، وع�9ما ی��1 أن ی�خل 
I وع�9ما ،X^9وج، وع�9ما یiوع�9ما ی� ،XJI اف�، وع�9ما في عالقة اج�3ا�&ة ما، وع�9ما+I 5 (ع3ل، وع�9ماJ0ّ/ن أس�ة، وع�9ما یل�

I+عى إلى أن 0I/ن ث�1ا، وع�9ما ی9@ئ م@�وعا، وع�9ما Iفلح أرضا، وع�9ما ی'�اع سلعة، وع�9ما I+�ح، وع�9ما JIل5 في _ائ�ة. و1ق/م 
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  (+ل/ك ال3`ا_�ة  ف�د أو  ^3اعة أو  3^�3ع.
إق�ام وت9فL�، أس0; هللا تعالى آدم عل&ه ال+الم في ال^9ة، وقال له: "إن ل� أال ت^/ع فLها وال في ص/رة  أول م�ا��ة قام بها اإلن�ان.

. أk ال ت/ج� م`ا_� ومغام�ات في ال^9ة. ول\; آدم خا_� فعGى ر:ه وأكل 119ـ  118تع�N. وأن� ال ت�3Zا فLها وال تJUى". _ه: 
`ا_�ة ال`+�ان، ألنه ُأْخِ�َج م; ال^9ة، فi9ل إلى األرض، وم9� ذل�، والJ&اة  لها م; ال@^�ة ال�ي نهاه ع; األكل م9ها، و ان مآل ه�ه ال3

  م`ا_� ومغام�ات وم^ازفات، م; أجل ال�غلX على تI�Jاتها،
ل+^/د أما الـ3`ا_ــ�ة فـي صــ/رة رف] و�ح^ام. فهي م`ا_ـــ�ة إبل&Y، حLـ; رف] أم� ر:ه (ا م�ا��ة قام بها إبل6\ (رف; أداء ال$اج�).

�: 12آلدم، وأqه� الِ\َ'َ� وال�\'�، "قال أنا خ�L م9ه خلق�9ي م; نار وخلق�ه م; _L;". األع�اف:  ْ̂ Jِال ."j&قال فاخ�ج م9ها فإن� رج" .
  . و ان مآل ه�ه ال3`ا_�ة ال`+�ان، أUIا.34

ومغام�ات  اتالUاغ)ة ب�I�Jاتها، Iق/م فLها (3`ا_�  حI ;Lغادر رحj أمه قادما إلى الJ&اة ال�ن&ا ثاني م�ا��ة في ح6اة اإلن�ان.
"، لق�  ان ال/ل�L في �G)Birth Traumaمة ال3&الد " O. Rankوم^ازفات، ال�ي ال ت�9هي أب�ا، ما دام حّ&ا، ألI jقل ف�و�1 وؤت/ ران� 

لW&ام ب/qائف ال�9فY واإل_عام واإلخ�اج، رحj أمه ُتل'ى له  ل حاجاته دون جه� م9ه، وم9� ص�خ�ه األولى عل&ه أن ی'�ل جه�ا و1`ا_� (ا
ومJاوالت ال�/اف5 مع ال'�Lة ال^�ی�ة، و1/اصل t&امه (ال3`ا_�ات، (عUها في ال`�L، و:عUها في ال@�. (عUها 0I/ن مآلها ال9^اح 

الW&ام (+ل/ك معL;.  وال�:ح، و:عUها 0I/ن مآلها الف@ل وال`+�ان. و:عUها (اإلق�ام على م3ارسة سل/ك معL;، و:عUها (اإلح^ام ورف]
وت\/ن ال3`ا_� على درجات؛ ت��رج م; م+�/N ضO&} ج�ا ثj ت��رج إلى أقGى م+�/N لها. واإلن+ان I`ا_� وه/ في ال+لj ال شيء 
یه�ده، و1`ا_�  �ل�، حL; ی�فع ع; نف+ه األخ)ار، و1`ا_� اإلن+ان  �ل�، وه/ جاد، و 3ا I`ا_� في الهiل. I`ا_� ف�دا و1`ا_� 

  `ا_� م^�3عا. و1`ا_� لل'9اء و1`ا_� لله�م.ج3اعة و1
OI&� اإلن+ان، م9� م/ل�ه، تbJ شع/ره (أنه مه�د (اس��3ار، في ح&اته وفي مO&@�ه وفي ن@ا_اته، وفي  ) اإلن�ان ی*ع�ض لألخQار.2

وفي أكله وفي ش�:ه وفي ل�+ه عالقاته مع اآلخ�1;، ف\ل سل/ك Iق/م (ه، 0I/ن اله�ف ه/ دفع األذN واألخ)ار، في ت9ف+ه وفي ن/مه 
و:9اء م+90ه وفي ع3له. I`اف م; تعّ�ضه لألخ)ار، واألذN والع�وان، I`اف م; ال�ه�ی� ال�I kأت&ه م; ال)'&عة، وت�عى ال\/ارث 

9ه، وق� ی�غلX ال)'&O&ة؛  ال�&Uانات والiالزل وال'�اكL; واألعاص�L وال�ل/ث واألم�اض واألو:�ة، وال^فاف وغ�Lه. m&ق/م (3`ا_�ة ل�Gها ع
علLها و1قه�ها، وق� ت�غلX عل&ه ف�قه�ه. و�1ع�ض اإلن+ان ألخ)ار،  �ل�، م3ا I+'�ه ه/ ل9ف+ه، فاإلن+ان خ)� على اإلن+ان؛ 

ي كال�Gاعات وال�Jوب والفق� واألم&ة وال�`لف والع^i واإله3ال واألو:�ة واألم�اض ال�ي I+''ها (+ل/ ه، وال�iLL3 الع�قي وال^9+ي وال�ی9
  لل/ني وغ�Lه.وا

و01/ن ال`)� مادIا ومع1/9ا، م/جه لل�ات وم/جه لآلخ�0I ،;1/ن ال`)� آن&ا وم�جال، 0I/ن ال`)� م�اش�ا وغ�L م�اش�، 0I/ن ال`)� 
 (`ل�&ة ذات&ة، و01/ن (`ل�&ة أس�1ة واج�3ا�&ة.

3.�Qل$ك ال�ع�ِّض لل��ن (ه ح�ودا قان/ن&ة أو معای�L ش`G&ة أو اج�3ا�&ة أو ح3I ;Lارس ال9اس سل/ ا ی�^اوزو  ) اإلن�ان %�ارس ال
  صJ&ة.

  

  سيكولوجية المخاطرة
ى أت9اول m&3ا Iأتي  ــــــال م; ع3ل&ة الـ3`ا_�ة، س&0/ل/ج&ة ال@`� الـ3`ا_�، وال'�Lة الJ3&)ة (ال@`� ال3`ا_�، وال�9ائج ال��3ت�ة عل

  سل/ك ال3`ا_�ة.
  

  �ة.ــــــــال��ا�$ك ــــــأوال: سل
  تع�jM ال��ا��ة.

  جاء في اللغة الع�:&ة.
  ).مع^j ال3عاني ال^امعخا_�، I`ا_�، م`ا_�ة، فه/ ُم`اِ_�، وال3فع/ل ُم`اَ_ٌ� (ه. وخا_� (ه جازف. ( -
  ).ال3ع^j ال/س&?خا_� I`ا_� م`ا_�ة: أk جازف (ه. ( -
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  ص)الح&ة ل�N الLGG`�3; فق� ت9/عb ال�ع�1فات وال�9G&فات ال�ي ت9اولb مفه/م ال3`ا_�ة،و:ال9+�ة لل�ع�1فات اال
  ف93ها ما ر i على ال@`�، ال�I kق/م (ات`اذ الق�ار (الW&ام (الـ3`ا_�ة. م; حuL ق�راته وأسال�Lه ال3ع�m&ة وس3اته ال@`G&ة، -
  `اذ الق�ار،وم9ها ما اه�j ب�JلLل ع3ل&ات ال3`ا_�ة، وات -
  وم9ها ما ر i على ال�9ائج ال�ي س/ف ت��تX على ال3`ا_�ة، م; حuL ال\+X وال`+ارة. -
  و:ع] ال�ع�1فات ات^ه إلى تJلLل ال'�Lة الJ3&)ة (ال@`� ال3`ا_�، أو ال3/قف ال�0I k/ن m&ه الف�د خالل ات`اذه الق�ار (ال3`ا_�ة. -
دمحم ن'Lل ع'� مع مفه/م الـ3`ا_�ة، م�ل: الـ3^ازفة، والـ3غام�ة، وال3قام�ة، وال�ه/ر، وفي ال/قb نف+ه ت`�لف ع9ها. ( وه9اك مفا´&j ت��اخل -

 ،�L3J1995ال،  
  ).421ـ  420

  إن ال3`ا_�ة خاص&ة م/ق�&ة لل9@اf اإلن+اني، ت�3U; ن�&^ة غ�L م�Jدة، واح�3ال آثار غ�L مالئ3ة في حال الف@ل.
  في علj ال9فY ت�)اب5 ال�ع�1فات ال�الثة األساس&ة ال��3ا()ة ال�ال&ة مع مفه/م ال3`ا_�ة:و 
  . تق�ی� الف@ل ال�3/قع (3/ازنة اح�3ال الف@ل وش�ة اآلثار ال9033ة غ�L ال3الئ3ة.1
  . فعل یه�د الف�د (الف@ل ()�1قة ما (ال`+ارة، اإلصا(ة، ال�Uر).2

ال9فY م; ال9اح&ة ال�^�1'&ة بL; ال3`ا_�ة ذات ال�افع الJ3+/ب على أساس مiاIا ال3/قف في م^ال ما م; ال9@اf (م/قف وiL31 عل3اء 
L3لة ع�9 ت9ف�J3ال�3/قع وال`+ارة ال X+\ال ;Lب iLL3ضافة إلى ذل�، ی�9غي ال��� ال3هارة)، وال3`ا_�ة ال�ي (ال دافع )م/قف الG3ادفة(. و

  رف] الW&ام (+ل/ك ما. الW&ام (+ل/ك معL;، أو
  . االخ�&ار بLـ; _�1ق�Lـ; مL�903ـ; للع3ل، إح�اه3ا أقل جاذب&ة، ول\9ها مأم/نة3

  ب�رجة أقل (ذات ن�&^ة مه3ة ت�3U; آثارا م903ة غ�L مالئ3ة)، وiL31 عل3اء ال9فY تقلI�Lا في ه�ه الJالة بL; ن/عL; م; ال3/اقف:
  ل9^اح والف@ل فLها (اس�ع3ال مW&اس إن^از خاص (م/قف له _ا(ع "م+�/N ت)لعات").أ) الـ3/اقف ال�ي Iَقّ�ر ا

  ب) ال3/اقف ال�ي I+�لiم الف@ل فLها العقاب (ال�ه�ی� ال^+�k أو األلj أو العق/:ات االج�3ا�&ة).
فة) وال3/اقف ال�ي تع��3 فLها على ق�رات ال@`� وه9اك تiLL3 هام بL; ال3/اقف ال�ي تع��3 ال�9&^ة فLها على الG3ادفة (م/اقف الG3اد

 ;3Uفي ال3/اقف ال�ي ت� �L�0) م`ا_�ة أعلى N/�+ال9اس م k�'ی ،Nوف األخ��Zع; ال �Z9ف ال�G) أنه ;L'(م/اقف ال3هارة). وت
ا_�ة ع; نف+ها أساسا ال3هارة أك�� م; الG3ادفة، أk ع�9ما Iع�ق� ال@`� أن ش�Lا ما Iع��3 على ش`Gه ه/ أساسا. وتفGح ف\�ة ال3`

أ. ف. ب��وف+0ي، في علj ال9فY في ق'/ل ال3`ا_�ة، أk ع�9ما IفUل الف�د اخ�&ارا مJف/فا (ال3`ا_� ع; اخ�&ار مأم/ن م; ال3`ا_�. (
  ).271ـ  270، 1996م. ج. Iاروشف+0ي، 

�ی;؛ فهي م; ناح&ة تk/�J على إم0ان الف@ل و 3ا أش�ت، ت�3U; ع3ل&ة الـ3`ا_�ة _�في الW9&] في ال/قb نف+ه، أو هي سالح ذو ح
&Jا ال3ع9ى ت@0ل مانعا لل9^اح وال�ق�م في ال�ت�/ف� على إم0ان اإلن^از وال�:ح وال9^اح. وهي به ،Nاة، وال`+ارة، والفق�ان، وم; ناح&ة أخ�

&j، أح�3 دمحم ال9L+Jي، (أو عامال م&ّ+�ا لل�ق�م وال9^اح. أما سل/ك ال3`ا_�ة فه/ ال+ل/ك ال�I kعّ'� ع; ه�ه الف\�ة.  &j ال@افعي إب�́ا إب�́ا
2013 ،3.(  

وتف+� ال3`ا_�ة (3عاني ال�JلLل ال9ف+ي، و أن الف�د I`�ار و1ق�ر أن UIع نف+ه في م/ضع ال`)�. وق� ت\/ن ه�ه س3ة، أح&انا، ل3; 
�ات أو عقابها. وخاصة على الN/�+3 ال3عk/9، ی��1ون على الN/�+3 ال@ع/رk أو الالشع/رk إIقاع األذN (أنف+هj،  9/ع م; تع�یX ال
  ).389، 1993ف�ج ع'� القادر _ه، I^ازف الف�د أح&انا ب/ضع نف+ه في م/ضع ی�9ج ع9ه ل/مه وت/:&`ه، أو ف@له وعقا(ه. (

م; ال03اسX ال3ادIة  (أنها: "ق�ار ی�`�ه الف�د، ب9اء على ع/امل نف+&ة، أو اج�3ا�&ة، وJ1ق5 (ه ،03IAdventure; تع�1} ال3`ا_�ة 
واالج�3ا�&ة ما ال 03I; لق�ار آخ� أن JIققه. و�ذا  انb ال03اسX اج�3ا�&ة سbL3 م`ا_� اج�3ا�&ة، أما إذا  انb مادIة سbL3 م`ا_� 

  ).420، 1995دمحم ن'Lل ع'� ال�L3J، اق�GادIة". (
لل@`G&ة، (أنها س3ة مع�m&ة في ال@`G&ة ذات وجهة اج�3ا�&ة، ت�Jد  الـ3`ا_�ة، م; خــــــالل دراساتهjو1ع�ف الـ�Z93ون فـي ال+3ات، 

 ?�Uإلى حالة م; ع�م الق�رة على ال kها ال3عل/مات، م3ا ی�دLوتفاعل الف�د في ال3/اقف االج�3ا�&ة ال3`�لفة، ال�ي ال ت�/اف� ف fن@ا
ـ  422، 2005ع'� الف�اح ال+�L درو�1، (ة مع9Lة. االنفعالي وال3ع�في، وم; ثI jق��ف الف�د سل/ ا خ)�ا م; خالل م3ارس�ه ألن@)
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423.(  
(أنها تع9ي إت&ان الف�د سل/ ا ت^اه شيء ما ع�9ما ال ت�Uح ن�ائج ذل� ال+ل/ك، حJI uLاول (ع]  Neihart, 1999ب39Lا ع�فها نLهارت 

ر فع�9ما ال Iق/م/ن (3�ل ه�ا ال+ل/ك ال`)�، فإنهj الGغار أداء ال+ل/ك (ان�فاع نJ/ (ع] األش&اء، ال�ي I)ل5 علLها ال`)�ة. أما ال\�ا
  ).423، 2005ع'� الف�اح ال+�L درو�1، (ی�^9'/ن ال3عاناة واإلح�اf وال`/ف والiJن أو األسى وخ�Lة األمل. 

ضافة إلى درجة الU9ج ال9ف+ي والـ3ع�في و�1ت'ـ? سل/ك الـ3`ا_ـــ�ة (3قـــ�ار الف/ائ� ال9اج3ـــة م; ج�اء أداء ال+ل/ك نJـــ/ تــلــ� الـ3��Lات، إ
&j، (للف�د، م; خالل تفاعله مع الـ3��Lات ال3`�لفة.    ).54، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا

)ة ال`)�ة ، فعّ�ف الـ3`ا_ــــ�ة (أنــــــها الـ3ـــLـــل إلـى الـ3^ازفــــــة، واالس�غ�اق في م3ارسة األع3ال أو األن@Jackson, 1994أما جاك+/ن 
  ع'� الف�اح ال+�L((ال9+�ة للف�د. 

  ).422، 2005درو�1، 
، ال3`ا_�ة (أنها سل/ك م�علj ع; _�51 ال3الحZة وال�قل�L ل39/ذج في م/اجهة الGع/:ات، وال3^ازفة في IBandura, 1977ع�ف (ان�ورا 

&j فiع، (ال3ع�m&ة الJاض�ة، وال3��Lات الالحقة. اخ�&ار الW&3ة ال�3/قعة ال3'9&ة على أساس ال`'�ات ال+ا(قة، والع3ل&ات  ، 2020ع3اد إب�́ا
120،(  

إن الف�د I+عى _/ال ح&اته الك�+اب خ'ــ�ات ج�ی�ة، ل�ل� Iق�م على أن/اع م`�لفة م;  أه�6ة سل$ك ال��ا��ة وض�ورته في ال]6اة.
j أو ی�ق; أk مهارة أو X+�0I خ'�ة ج�ی�ة دون أن Iق�م على م`ا_�ة. ال3`ا_� العقل&ة وال'�ن&ة واالج�3ا�&ة وال/ج�ان&ة، وال 03I; أن ی�عل

&j فiع، ( ف�ج ع'� القادر _ه، )، وال 03I; ح�وث ال�/اف5 في الJ&اة دون م`ا_�ة في م+�/N االع��ال وال+/اء. (125، 2020ع3اد إب�́ا
  دائ3ا إما (ال9^اح أو (الف@ل. ). وح�ى في م+�/N أعلى م; االع��ال وال+/اء. وت\/ن نهاIة ال3`ا_�ة389، 1993

  03I; اس�`الص م0Jات، للj0J على سل/ك ال3`ا_�ة في ق/تها وضعفها. وه9اك ثالثة م0Jات. م][ات سل$ك ال��ا��ة.
و1'�ل جه�ا  ألنه م; خالل اح�3االت ال\+X وال`+ارة ال�ي UIعها ال@`� ال3`ا_�، Iق�م على ال3`ا_�ة . م]l ال �� أو ال��ارة.1

  في ذل�، أو j^JI ع9ها.
  ی�iL3 ال@`� ال3`ا_� (0��ة الع3ل واإلن^از في مقابل ال@`� ال�k ال I`ا_�. . م]l الع�ل وEmل ال=ه�.2
3.o6Q�*ال*]ل�ل وال�راسة وال l[لل ال3/قف و�1رس م0/ناته (ع53، ( . مJI ،�_فال@`� ال3`ا ،�L3Jل ع'� الL'425، 1995دمحم ن .(

.�Lع خ)ة لل�9فUI jوم; ث  
ه9اك ن3/ذج ل�9G&} الZ/اه� في العل/م اإلن+ان&ة ی�عى ال�9G&} ال�الثي؛ (ضO&}، م�/س?، ق/k)، أو  م�*$Mات سل$ك ال��ا��ة.

ة ع/اقX ذل� ال+ل/ك (م9`ف]، م�/ســــــــ?، م�تفع). ول\ــــ9ي وسعـــb فـي ه�ا ال�9G&}، فقb3 ب�9G&} سل/ك ال3`ا_�ة وف5 درجات خ)/ر 
  على الف�د وعلى غ�Lه، إلى ما Iأتي.

1 Nال@`� أو ل� kه�ف م3ا ه/ مأل/ف ل� /Jم/جها ن N/�+3ا ال�0/ن سل/ك ال3`ا_�ة في هI .;Lمع fن@ا /Jح� ة ال@`� ن .
  ن  &�&ة نهای�ه.ال^3اعة وم; ن@ا_هj الL/مي، ح�ى و�ن  انb نهای�ه م^ه/لة إال أنه و:+'X ألف�ه ل�N ال9اس ی�/قع/ 

. سل/ك م`ا_�ة ل&m Y&ه خ)/رة، عادة، م�ل األع3ال الL/م&ة لألف�اد في ال`�مات ال3`�لفة، إال إذا qه� خ)� ما ف^أة (+'X حادث أو 2
  خ)أ ما.

لة، م�ال، أو  ��Lة . سل/ك م`ا_�ة خ)/رته (+&)ة، 03I; ال�غلX علLها. م�ل: t&ادة ال+&ارة (+�عة عادIة. وفي _�51 ص�Oة م'ل3
  ال93ع�جات، م�ال.

  . سل/ك م`ا_�ة خ)/رته م�/س)ة، 03I; ال�غلX علLها (االن��اه و:�ل ال^ه�،4
  م�ل: t&ادة ال+&ارة (+�عة أك'� م; ال3ع�اد. وفي _�51 ص�Oة زل^ة، م�ال. أو وج/د

  ش`� ب9ّاء في _/اب5 عل&ا.
5 ;03I ،ل ال^ه�،. سل/ك م`ا_�ة خ)/رته م�تفعة�ها (االن��اه و:Lعل Xال�غل  

  وه�ا ی�)لX مهارة وخ'�ة وت�رX1، وه/ م; ن/ع ال93اف+ات ال�1اض&ة ال`)�Lة.
6.�L(ل: ال�3ادرة إلنقاذ ش`� م; وضع خ�ها. مLعل X03; ال�غلI سل/ك م`ا_�ة خ)/رته م�تفعة ج�ا، ق� ال .  



8 

 

  

  �.ـــــــل��ا�q اـــــــة ال�pــــــــثان6ا. س6[$ل$ج�
  ه/ ال@`� ال�k ی�`� ق�ارا (ال3`ا_�ة، وتقع عل&ه م+�ول&ة دراسة ال^/انX ال�3ع�دة له�ا الق�ار، (3ا في ذل� ال�9ائج ال��3ت�ة ع9ه.

3/قف ذاته. ول�ا إن ال@`� ال�k ی�`� ق�ارا ی�+j (ال3`ا_�ة، إن3ا ی�`� ه�ا الق�ار ب9اء على ع/امل م/ض/�&ة، وأخ�N ذات&ة خاصة (ال
اه�b3، معjZ ال�راسات، ال�ي ت9اولb ال3`ا_�ة، (ال\@ف ع; عالقة ات`اذ ق�ار ال3`ا_�ة (ع�د م; ال�3غ�Lات في جان'L; أساسLL; ه3ا: 

  ).421، 1995دمحم ن'Lل ع'� ال�L3J، ال^انX العقلي وال^انX ال@`Gي. (
  ه ض3; ثالث ف�ات وف5 ال^/انX ال�الثة لل+ل/ك وهي :03I; تق+&j سل/ك ال3`ا_�ة وت9G&ف. م=االت ال��ا��ة
ه9اك م`ا_�ون (3ا Iق�م/نه م; أف\ار ج�ی�ة، ون1�Zات ج�ی�ة، ت\/ن غ�L مأل/فة ل�N ال9اس �G&mم/نهj بها، (uLJ  م�ا��ة عقل6ة.

) jأت/ن م; ع�9 ر:هI ;ی�ألفها ال9اس، تلغي ما ألف/ه م; أف\ار لق�ون، وأول ه�الء ال3`ا_�1; األن'&اء الI jأف\ار وم3ارسات دی9&ة ج�ی�ة، ل
فه ك3ا تع3ل على مJار:ة ال�Iانة ال+ائ�ة و�لغائها ت3اما، و1`ا_�، أUIا، العل3اء والفالسفة، (3ا Iق�م/نه م; ج�ی� Iعارض ما ه/ سائ� وأل

ل� ی�غX في أمه ج9+&ا)، و:/:� (ال�اف] ال9اس م; أف\ار ون1�Zات، وم; األم�لة على ه�الء؛ دارو1; (أصل اإلن+ان ق�د) وف�و�1 (ال/ 
لالس�ق�اء  )�1قة الك�+اب ال3ع�فة)، ووال�� م&@Lل (ناك� لل+3ات  3ف+�ات لل+ل/ك) و ل ال1�Z93; في العلj، و ل م; I^�ون ال�^ارب 

  في العلj، م`ا_�ون، ق�3Iا وح�ی�ا.
ال3@اع� واالنفعاالت، بل I)ل5 على  ل ما ل&Y عقل&ا،  الXJ وال\�ه، إن لف� وج�ان، ال I)ل5 فق? على الع/ا_ف و  م�ا��ة وج�ان6ة.

وال�ضا وال+`?، والق'/ل وال�ف]، واإلع^اب واالزدراء وغ�Lها. إن ق'/ل آدم األكل م; ال@^�ة (م`ا_�ة)، ورف] إبل&Y ال+^/د آلدم 
ال3+�@ارة األل3ان&ة، أن^&ال م�L ل ل3لL/ن الجئ (م`ا_�ة). إن حY&t X لLلى، Iع� م`ا_�ة، وحX رومL/ وج/لbLL، م`ا_�ة، إن ق'/ل 

  س/رk في أل3ان&ا، Iعّ� م`ا_�ة،
وت@&ع ال3`ا_�ة ال'�ن&ة في ال33ارسات ال�1اض&ة الع9&فة وال`)�Lة، م�ل الG3ارعة، وت+ل5 ال^�ال والG`/ر، وال�iحل5  م�ا��ة ب�ن6ة.

  على ال�ل/ج، واألم/اج العات&ة، واالك�@افات ال^غ�اm&ة.
إن ال3`ا_�ة (ال9+�ة لل@`� ال3`ا_� هي ع3ل&ة إدراك&ة في ال3قام األول؛ ألنها ع3ل&ة قائ3ة على تق�ی�  ال��ا��ة ع�ل6ة إدراك6ة.

 ،j&Wه ب9اء م; الIق�اراته وف5 ما ی�رك، وم; ال3ع�وف أن ه9اك ع/امل ذات&ة ت��خل في اإلدراك؛ فال@`� ل� �االح�3االت؛ فال@`� ی�`
ق�ات، واالت^اهات، وه/، نف+ه، ن�اج ت9@�ة اج�3ا�&ة مع9Lة، وخ'�ات سا(قة، و�1/ف� على س3ات وخGائ� ش`G&ة، ��ارة ع; وال3ع�

ب9اء نف+ي م�ف�د،  ل ه�ا 30I; وراء ت�Gفاته، وiL31ه ع; غ�Lه، إضافة إلى أن إدراكه ل3/قف ال3`ا_�ة ی�أث� (ع�ة ع/امل: االن��اه، 
  ).422ـ  421، 1995دمحم ن'Lل ع'� ال�L3J، ت^اهات، الj&W. (اإلدراك، االس�ع�ادات، اال

  وال@`� حL; ی/اجه م/قف ال3`ا_�ة، ی�9غي عل&ه أن ی�رك ال^/انX اآلت&ة.
  . ال3/قف ال+اب5 على ات`اذ الق�ار (ال3`ا_�ة.1
  . ب��Lه (3ا فLها م; j&t وات^اهات.2
  لى ال3`ا_�ة في حال�ي ال9^اح والف@ل.. ال�9ائج ال�ي س/ف ت��تX ع3

وم; ثj فق� ات^هb (ع] ال�راسات إلى t&اس ذ اء ال@`�، أو اس�ع�اداته، أو ق�راته، أو (ع] أسال�Lه ال3ع�m&ة. في عالق�ها (ات`اذ 
و:ع] أ(عادها، م�ل:  ق�ار ال3`ا_�ة.  3ا ات^هb دراسات أخ�N إلى ال\@ف ع; عالقة ات`اذ سل/ك ال3`ا_�ة ب�ع] س3ات ال@`G&ة

)، والقل5، وال�قة John, F & al, 1979)، وال`/ف م; الف@ل، ووجهة الTouhey, j & Villemez, W, 1975) ?�UدافO&ة اإلن^از (
) Yال9ف)Wyatt, G, 1990 �`أن ال@`� ال3`ا_� ش ،Nح م; دراسات أخ�Uواإلن\ار. وات b'\و:ع] الع3ل&ات ال�فا�&ة،  ال ،(

(ق�ر  '�L م; ال^�أة واإلق�ام. فه/: Iق'ل ال�خ/ل في م@ار1ع، أو UIع نف+ه في م/اقف ت�iL3 (أنها ذات م�L'  X+0، (ال�غj م�اب�، ی��3ع 
 bل، مه3ا  انLأن م0+'ها قل) iL3ق'ل ال�خ/ل في ال3/ض/عات أو ال3^االت ال�ي ت�I ال ;Lم; أن اح�3االت ن^احها (+&)ة، في ح

  ).422، 1995ن'Lل ع'� ال�L3J،  دمحماح�3االت ن^احها م3U/نة. (
إن ال@`� ال3`ا_�: ه/ (Gفة عامة، ش`� غ�L ح�ر، ان�فاعي، مغام�، م^ازف، مقام�، ج�kء،  خHائq الq�p ال��ا��.

.i^9اب�، م�مق�ام، م ،Yء، _3/ح، م9اف{  ،k/ش^اع، ق  
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ع9ها، إن االت^اه نJ/ ال3`ا_�ة، ه/ م0ّ/ن عقلي وج�اني نiوعي و1+'5 سل/ك ال3`ا_�ة ات^اه نJ/ها أو (ع�Lا  االت=اه ن]$ ال��ا��ة.
�م ثابb ن+'&ا م; ال�قL&3ات لل1�Jة غ�L ال3+�ولة ولل3^ازفة، ولل�قلLل م; خ)/رة ال`+ارة، أو خ)/رة اإلصا(ة، ن�&^ة ال�ه/ر واإله3ال، وع

لع/اقX، ال@ع/ر (الق/ة في م/اجهة ال`)�، أما ال^/انX االس��Gار (الع/اقX، وت@3ل ال^/انX االنفعال&ة ع�م ال`/ف وع�م القل5 م; ا
ع'� ال�L3J صف/ت الi9و�&ة ف�@3ل اإلق�ام لل��Gف (1�Jة ودون قL/د، االن�فا�&ة واإله3ال ال�3ع�3 ل@�وf ال/قاIة الJG&ة وغ�Lها. (

 ،j&   ).619ـ  618، 1991إب�́ا
��� في سل$ك ال��ا��ة.G=/ر،  الف�وق ب�� ال �ا_� ال`I ل ال^ه��إم0انات وق�رات على ال�`)&? و: Xعادة، في األن@)ة ال�ي ت�)ل

ال�3/اصل؛  االس��3ار في م@ار1ع اق�GادIة  '�N، وتأس&Y ش� ات  '�Lة، وال3`ا_�ة في ال�Jوب وال�Gاعات ال+&اس&ة، و1`ا_�ون 
وال`)�Lة، م�ل الG3ارعة، وت+ل5 ال^�ال والG`/ر،  ك�ل�، في األن@)ة ال�ي ت�)لX إم0انات وق�رات ب�ن&ة؛  ال�1اضات ال'�ن&ة الع9&فة

Jا_�ن، عادة، في م^ال العالقات االج�3ا�&ة؛  ال`&m ة. أما اإلناث&mل/ج، وعلى األم/اج العات&ة، واالك�@افات ال^غ�ا�حل5 على الiوال� X
  والiواج، واإلن^اب، وفي م^ال ال�^L3ل.

  

  �.ــــــq ال��ا�ــــــة Dال�pــــــة ال�]Q6ــــــف أو ال!��ــــــــثالtا: ال�$ق
ق�ار ات`�ه  ر ــــiت (ع] ال�ع�1فات على أن الـ3`ا_�ة هـي حالـــة ی/جـــ� فLـها ال@`� فـي م/قـــف ال I+�)&ع أن ی�ـ9ـ�أ m&ه ب�9ائج اخ�&ار أو

  .أو قام (ه، فال3`ا_�ة م/قف ی�iL3 (ال�9'� غ�L ال�ام للJ/ادث االخ�&ار1ة
  إن ال@`� ال�0I k/ن م`ا_�ا في م/قف ال 0I/ن م`ا_�ا في م/قف آخ�، ول�ا

). و�ن3ا ت�ت�? (ال3/قف. وال3/قف jUI  ل ال3عل/مات ال�ي ت�Jد Solvic, P, 1962ی�ف] ال�ع] الق/ل (أن ال3`ا_�ة س3ة ش`G&ة (
سX أو ال`+ائ� مادIة أو اج�3ا�&ة، ه�ا إضافة إلى أن ال3/قف كل ال03اسX وال`+ائ�،  3ا أن ال3/قف ه/ ال��JI kد ما إذا  انb ال03ا

) .N�3ال �LGأنه _/1ل أو ق uLم9ي لق�ار ال3`ا_�ة، م; حiال �Lد ال�أث�JITversky, A, 1974.(  
ال�ي ت+اع� على  وjU1 م/قف ال3`ا_�ة ن/عL; م; ال3عل/مات؛ إح�اه3ا تZه� ال03اسX، ون/عها اج�3اعي مادk،  3ا تZه� ال�Zوف ال3@^عة

تiداد إدراك ال03اسX، وثانLه3ا تZه� ال`+ائ�، ون/عها اج�3اعي مادk،  �ل�، وتZه� ال�Zوف ال3�ّ�)ة ال�ي تقف دون ات`اذ الق�ار (ال3`ا_�ة، و 
  ).424، 1995دمحم ن'Lل ع'� ال�L3J، ال3`ا_�ة  ل3ا زادت ال�Zوف ال3@^عة، وتقل  ل3ا زادت ال�Zوف ال3��)ة. (

). ألن 424، 1995دمحم ن'Lل ع'� الi  ،�L3Jت (ع] ال�ع�1فات على ال3عای�L االج�3ا�&ة ال+ائ�ة في ال'�Lة ال�ي OI&� فLها الف�د، (ور 
ه9اك ب�Lات ت@^ع على الW&ام (+ل/ك ال3`ا_�ة، وت�ع/ إلى ال93اف+ة، مقابل ب�Lات أخ�N ت�ع/ إلى الO&� في ه�وء وس0/ن. وح�ر، وال 

ال)'&O&ة إذا  انb (+&)ة I+هل الO&� فLها، و:3`ا_� قلLلة، أو ب�Lة ص�Oة ت�)لX ال\��L م; سل/ك ال3`ا_�ة لل�غلX  نه3ل دور ال'�Lة
  علLها.

  

  �ة.ــــــــ$ك ال��ا�ــــــــة على سلــــــــج ال�*�ت!ــــــــراDعا: الG*ائ
&Wتعّ� ال�9ائج ال��3ت�ة ع; سل/ك ال3`ا_�ة عامال هاما ل Xق/م (ه، ت��تI ه ال@`� وسل/ك�ام ال@`� (الـ3`ا_�ة، إن ال3`ا_�ة ق�ار ی�`

دمحم ن'Lل ع'� ع9ه إما م0اسX أو خ+ائ�، مادIة أو مع1/9ة، وق� ت+��3 ه�ه ال03اسX أو ال`+ائ� لiم; _/1ل أو ت\/ن ق�LGة ال�3ة. (
 ،�L3Jن�&^ة ال3`424، 1995ال bفإذا  ان ،(�9L0س) ;LL /�3 في ). و:لغة ال+ل�+I �_عل ال3`ا^I i1iا_�ة م0+�ا، فه/ ��ارة ع; تع

 X+\0ف ال@`� ع; ال3`ا_�ة. و1أتي  ل م; الI 3ل أن�J3ا(ة عقاب م; ال�ا (3�ن�&^ة ال3`ا_�ة خ+ارة، فه bذا  ان�ال3`ا_�ة، و
وال@ه�ة وال03انة االج�3ا�&ة، أو في  وال`+ارة، على أش0ال م`�لفة؛ م0اسX أو خ+ارة مال&ة، أو في العالقات االج�3ا�&ة، أو في ال+3عة

  ال�ف/ق والف@ل العل3ي وال+&اسي والع+k�0 وغ�Lها.
  
  

  العوامل المسؤولة على سلوك المخاطرة
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  03I; ت�Jی� م^3/ع�L; م; الع/امل ال3+�ولة على ال3`ا_�ة.
`� (ع� ال�ف\�L في ال'�ائل ال3`�لفة له�ا ال+ل/ك واخ�&ار ما وت�Z9 إلى ال3`ا_�ة (Gف�ها ن@ا_ا مع�m&ا Iق/م (ه ال@) الع/امل ال3ع�m&ة. 1

  ی�اه م9اس�ا.
). Jeffery, 1989وت�3U; العامل ال/راثي وخGائ� األس�ة وثقافة ال3^�3ع وال)�قة وال�9@�ة االج�3ا�&ة () الع/امل غ�L ال3ع�m&ة. 2
) ،j&   ).54، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا

  لل3^3/ع�L; م; الع/امل.وm&3ا Iأتي ع�ض 
  

  �ةـــــــــــة في ال��ا�ـــــــــــل ال�ع�ف�ـــــــــــأوال: الع$ام
ا تأخ� ال39اذج ال3ع�m&ة (عL; االع��ار تأث�L ال3عل/مات على ال3`ا_�ة، ففي م^ال االق�Gاد، م�ال، I@0ل ال^هل ب�قل�ات ال+/ق، س'�ا هام

ش`اص قلLل/ ال3ع�فة ب�قل�ات ال+/ق، هj أك�� الف�ات t&اما (+ل/ك ال3`ا_�ة (أم/الهj. وفي م^ال م; أس�اب ال3`ا_�ة (ال3ال، فاأل
الJGة،  �ل�، I@0ل ال^هل (أس�اب الع�وN س'�ا هاما م; أس�اب ال3`ا_�ة (الJGة، فاألش`اص قلLل/ ال3ع�فة (أس�اب الع�وN، هj أك�� 

). وم; جهة أخ�N، اتUح م; دراسة س&Waddus et al, 1999; Morgan, 1967 ،i903الف�ات t&اما (+ل/ك ال3`ا_�ة (الJGة. (
&ج، أن ت/ف� ال3عل/مات ع�9 الJ�3/ثL; ع; م�ض األی�ز، لj تغ�Lّ م; سل/ هj ال^9+ي. ( ). وق� Simkins & Eberhage, 1984إی'́�

الJ�3/ثL; ب�غj معل/ماتهj ع; أس�اب  ی�جع ذل� إلى نق� في (ع] ال�فاصLل وفي الق�رة على ال�:? بL; ال3عل/مات، م�ال ذل� أن
.jهLال) واح�3ال ان�قال االی�ز إل�(كاس�ع3ال ال�3اح&]، م Nادر نقل الع�وG3ال�ع�ض العارض ل ;Lع/ا ال�:? ب&(�+I jل jإال أنه ،Nالع�و 

)Goggin, 1988 .(في اس�ع�اضه ل3^3/عة م; ال�راسا ،Xأم�اض القل) ;Lذل� في عالقة ال��خ kح م; ك3ا أك� ج&ف�Uات uLت، ح
). Jeffery, 1989مI ;3ع�ف/ن أنهj مع�ض/ن ألزمات قل'&ة (+'X اس��3ارهj في ال��خL; ی�/قف/ن ع; ال��خL;. ( % 10مقارن�ها أن 

). واإلس9اد Schwartz, 1975). و:)�ق ال�� � وال�ف\Slovic et al, 1982) .�Lإضافة إلى تأث�L ال3عل/مات الJG&ة (0&�&ة إدراكها. (
Attribution. )Weiner, 1985 .() ،j&   ).56، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا

ت�اوحb ال1�Z9ات ال3ع�m&ة لل3`ا_�ة بL;: أنها ت�j خالل ع3ل&ة مW(9&ة خالGة ت+3ى ات`اذ الق�ار، أو ت�j خالل ع3ل&ة مع�m&ة م�أث�ة 
  (ع/امل نف+&ة ع�ی�ة.

لI�Lة في ات`اذ الق�ار على تف+�L ال3`ا_�ة (اع��ارها أفUل ق�ار ی�`�ه الف�د ل1iادة م0اس�ه قامb ال1�Z9ة ال�ق ) اإلن�ان االق*Hاد1.5
وتقلLل خ+ائ�ه، وقامb ه�ه ال1�Z9ات على اف��اض (اإلن+ان االق�Gادk) ال�k ی�iL3 (ال93)W&ة ال\املة، وأنه ی�`� ق�اراته ب9اء على 

الJ+اس&ة ال3)لقة للف�وق بL; ال'�ائل (3ا 903Iه م; ح+; ال�iLL3 ب9Lها، ال93)W&ة، أk أن ال3ع�فة ال�امة (3ا أمامه م; اخ�&ارات ون�ائ^ها، 
). وG�1/ر ه�ا ال39/ذج ال�قلk�L في االخ�&ار ال93)قي Atkinson, 1964ق�ارات الف�د ته�ف دائ3ا إلى ز1ادة ال93فعة وتقلLل ال`+ائ�. (

/مات م�/ف�ة، و1ف��ض  �ل� أن لل@`� الق�رة وال/قb على ح+اب ال�9ائج ال��3ت�ة أن ج3&ع ال'�ائل م�احة أمام ال@`�، وأن ج3&ع ال3عل
&Certainity) .Simon, 1979) .( ،jع;  ل ب�یل، وأنه في حالة  املة م; ال�أك�    ).56، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا

) ذو ق�رة 1ف��اض ع�م ال�أك�، على أن اإلن+ان (وعلى عY0 اف��اض اإلن+ان االق�Gادk قامb ن1�Zات أخ�N على ا) ع�م ال*أك�. 2
) .jودة على الفه�Jال'�ائل. (2م ;Lا م; أن ت�&ح لإلن+ان ف�صة االخ�&ار ب�+ا_ة ب�Lتعق ��أك bإن اح�3ال ال�9ائج ال��3ت�ة 3) إن ال/ق (

  ).428ـ  427 ،2005ع'� الف�اح ال+�L دروSimon, 1979) .( ،�1على  ل اخ�&ار غ�L م3U/نة أو غ�L م� �ة. (
)، أن األش`اص L3Iل/ن إلى إن\ار اح�3ال إصاب�هj (ال�3ض، ب�ال م; تغ�LL سل/ هGoggin, 1988 jوج�ت  /جL; ( ) اإلن ار.3

و:b9L ن�ائج ال�راسات ل^/ء م�J/ثL; إلى إن\ار الGلة بL; سل/ك ال3`ا_�ة وال�3ض (ال�غj م; ت/ف� ال3ع�فة. ال�3دk إلى ذل� ال�3ض. 
)Wolitski & Rhodes, 1987; Weinstein, 1987 إلى kة م; ال�3ض، فق� ت�دIت@3ل صع/:ة ال/قا b3ا أن ال3عل/مات إذا  ان  .(

). م; جهة أخ�N، فإن _�1قة تق�jI ال3عل/مات ت�ث� في ق�ار ال@`� Widdus et al, 1990تقلLل االه�3ام (اإلج�اءات ال/قائ&ة. (
ال�k اتUح م; دراسات م�ع�دة تأث�Lه على ق�ار ال@`�،  ،Frame of Informationل3عل/مات (ال3`ا_�ة m&3ا Iع�ف (إ_ار تق�jI ا

). أم m&3ا ی�عل5 (ال3`ا_� في Kahneman & Taversky, 1984 ; Taversky & Kahenman, 1981س/اء في الق�ارات العامة (
وت�دk  �ل�، ). 428، 2005ال+�L درو�1،  ع'� الف�اح(). Marteau, 1989; Meyerowitz & Shaiken, 1987م^ال الJGة. (
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). و1+عى Slovic et al, 1982ال�قة الiائ�ة في إم0ان ت�ارك ال`)� في آخ� لZJة إلى ال�هاون في ات`اذ االح�&ا_ات الالزمة لل/قاIة. (
تف�س0ي (ال�أك�L الiائف. ال@`� أح&انا إلى ت�تXL معل/ماته ()�1قة تقلل م; ال`)� ال�3/قع م; سل/ك معm ;L&3ا أس3اه  اه39ان، 

)Kahneman & Taversky, 1979  ;0/ن ت`�&] ال`)� مI uLه م; 1إلى  2). حU&�`1، أقل شأنا م; ت  kإلى صف�.  3ا ی�د
س/ء تق�ی� الiم; إلى ق�ارات صJ&ة خا_�ة، فال�3ة ال9ات^ة ع; تعا_ي ال\J/ل وال��خL; تع�'� ق�LGة الN�3، مقارنة (فق�ان الJGة على 

N�3ال ) .�Lال�عJeffery, 1989 .() ،j&   ).57، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا
I+3ى ال�افع وراء ال�j&3G على سل/ك ال3`ا_�ة. رغj ال/عي (`)/رته على الJGة. (االت^اه نD.  /JالH]ة ) االت=اه ن]$ ال��ا��ة4

 افة ال3/اقف ذات العالقة (الJGة، م�ل الع�وN، ال��خL;، ال3`ا_�ة (الJGة. وiL3�1 االت^اه (أنه ثابb ن+'&ا ع'� الiم;، وأنه I@3ل 
&Lasorsa & Shoemaker, 1988 .() ،jتعا_ي ال3`�رات. (   ).57، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا

  

  �ةـــــــــــة في ال��ا�ـــــــــــ� ال�ع�ف�ـــــــــــل غ�ـــــــــــثان6ا : الع$ام
، أن ال3`ا_�ة أح� ع/امل ال@`G&ة (س3ة) مقابل ال`^ل والJ�ر وال�Jص، حCattell uLبLّ;  اتل  ) ال��ا��ة _��ة في ال6H�pة.1

 0I/ن ارتفاع ال�رجة على ال3`ا_�ة م�ش�ا على اإلق�ام وال3غام�ة واالن�فاع مقابل شL/ع ال`^ل والJ�ر وال�Jص واالنعiال أو االن+Jاب م;
  ).428، 2005ف�اح ال+�L درو�1، ع'� الق'ل م9`فUي ال�رجة على س3ة ال3`ا_�ة. (

ر:? ایiن� بL; م+�/N اإلثارة ال�اخل&ة ال��JI kده إف�از أن/اع مع9Lة م; اله�م/نات في ال^+j، و:L;  . الع$امل ال$راث6ة في ال��ا��ة.2
ال�اخل&ة األم� ال�k ی�فعهj لل�uJ  (ع� االن�+اf واالن)/اء في ال@`G&ة، فاالن�+ا_L/ن، ح+X ما ی�N ایiن�، Iقل ل�یهj م+�/N االس��ارة

ع; اس��ارة خارج&ة، م3ا I^علهZI jه�ون ان�+ا_LL;. وألن ال3ادة الفعالة في ال+^ائ�، وهي ال9&0/تL;، مادة م9@)ة، فل&Y م; الغ�X1 أن 
) .;LL9ا مقارنة (االن)/ائLت�خ ��ن أك/L_0/ن االن�+اIEysenck, 1973اسا ل+ل/ك ال�&Wات ). و_ّ/ر زو �مان م�L�3ع; ال uJ

Sensation Seeking) ،Zuckerman, 1978 ل/ن إلى تعا_ي ال3/اد ال93'هةL3I ا ال+ل/ك�ه jی; ی�تفع ل�یه�وأك�ت دراساته أن ال .(
م� �ا على صJة ن�ائج ایiن� ال�ي أوضbJ أن سل/ك ال�uJ ع; ال3��Lات ی�Gف (ه األش`اص ال�93فع/ن ال�ی; �JIل/ن ال�رجة 

&�Frankin, 1982 .() ،j+ا_&ة. (ال�3)�فة في االن   ).55ـ  54، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا

بLّ; معjZ ال�راسات ارت�اf ال3`ا_�ة (ع�د م; ال�3غ�Lات ال�3Iغ�اm&ة، وأه3ها ال+;،  ) الع$امل االج*�ا6yة وال�%�غ�ا6wة في ال��ا��ة.3
). و:b9Lّ أن Goggin, 1998ع�9 األقل م; ال�الثL; س9ة م; الع�3. (حuL اتفقb على وج/د ف�وق بL; األع3ار؛ حuL ت�تفع ال3`ا_�ة 

واتفقb دراسات م�ع�دة ). Feldstien & Feldman, 1978(الG/رة ال39)&ة ع; الف�د،  '�L ال+;، أنه أك�� ح�را م; صغ�L ال+;. 
 25س9ة)، واألك'� م; الع�3 العادk ( 25ـ  20على تق+&j ف�ات الع�3 ح+X ال3`ا_�ة إلى أقل م; ع@�1; عاما، ثj الع�3 ال^امعي (

ك3ا وج�ت ف�وق بL; ال^L+9; في ال3`ا_�ة، حuL ت�تفع ل�N ال� /ر أك�� م; اإلناث. ). Widdus et al, 1990(س9ة فأك'�)، 
)Lasorsa & Shoemaker, 1988) .( ،j&   ).55، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا

 Bushال3`ا_�ة، لj ت\; مJل اتفاق بL; ال�راسات؛ ففي حL;  ان االرت�اf ب9Lه3ا _�دIا وداال. (ل\; االرت�اf بL; م+�/N ال�عل&j وسل/ك 
& Lannotti, 1987 .() .Nفي دراسات أخ� j&ال�عل N/�+ال3`ا_�ة (ان`فاض م b(ارت�Lasorsa & Shoemaker, 1988 ; 

Brandt, 1990واالس�ق�ار ال k/9+ال3`ا_�ة (ارتفاع ال�خل ال b(عائلي. (). وارت�Widdus et al, 1990.(  .و:&ةiالع) b(3ا ارت� 
&Lasorsa & Shoemaker, 1988 .() ،j(و:الJ&اة في ال�3ن، وج3اعات األقل&ة.    ).55، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا

  
  

  النظريات والنماذج المفسرة لسلوك المخاطرة
  (لماذا يقوم الناس بالمخاطرة ؟)

  �3 على اف��اض أن ق�ار سل/ك ال3`ا_�ة ه/ ع3ل&ةتع�) ال�Gاذج ال]�اب6ة. 1
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عقالن&ة م�Jدة ت@�L إلى م^3/عة م; ال`)/ات أو اإلج�اءات ال�ي ت�دk في ال9هاIة إلى اخ�&ار الف�د ال'�یل ال�k ی�1i م; ف�صة ال9^اح 
ساع�ت في ال�ق�ی� ال\3ي ل\ل م;  وتقلLل ح^j ال`+ائ� ح+اب&ا ق�ر اإلم0ان. وق� ان�@�ت ه�ه ال39اذج في تف+�L ال3`ا_�ة. ألنها

 Expectedاح�3ال&ة ال`)� وال9^اح، وذل�  3ا أوضJها ال�uJ في سل/ك ال3قام�ة.   3ا ان�Jر م9ها ما ُعِ�ف ب39/ذج الW&3ة ال�3/قعة 
Value Model الف�د إلى اخ�&ار ال) k3ة مال&ة ی�د&tائ� مال&ة وGل\ل م9ه3ا خ ;Lب�یل ;Lأوضح أن االخ�&ار ب k�ال jZعI k�یل ال�'

الW&3ة ال�3/قعة. وتj نق� ه�ه ال39اذج ل�^اهلها مفا´&j ال3`ا_�ة م�ل الف�وق الف�دIة في ن3? ال+ل/ك أو ال+3ات، وأUIا ال`Gائ� 
  ).Warschall, 1987ال3ع�m&ة واالنفعال&ة واالج�3ا�&ة ل`�3�k سل/ك ال3`ا_�ة، وه�ا ما أوض�Jه ال39اذج ال�ي جاءت (ع� ذل�. (

). ل�ف+�L ل3اذا I@ارك ال�3اهق/ن في Costa et al, 1989ن@أت ه�ه ال1�Z9ة على ی�  /س�ا وزمالئه. ( ) ن}�Mة ال�ل$ك ال�p[ل.2
سل/ك ال3`ا_�ة. حuL ت@�L ال1�Z9ة إلى وج/د ثالثة أن3Zة تف+� ال+ل/ك ال3@0ل، وهي: نZام ال@`G&ة، ونZام ال'�Lة ال�3ر ة، ونZام 

Zام ال@`G&ة ال�/جه االج�3اعي ال3ع�في، و1@�3ل على م�غ�Lات م�ل: االت^اهات وال3ع�ق�ات وال�/قعات والj&W. ال+ل/ك، و1عY0 ن
j و1عY0 نZام ال'�Lة ال�3ر ة إدراك الف�د لل`'�ات ال�3اش�ة. و1@�3ل على م�غ�Lات م�ل: ال�/قعات وال3عای�L والU/ا(? االج�3ا�&ة. و91ق+

LLف�ع ;LامZام ال+ل/ك إلى نZل : إدمان ال3`�رات)، واآلخ� ن�فا (م�J9ع�'� مI k�؛ أح�ه3ا لل+ل/ك ال3@0ل و1@�3ل على ال+ل/ك ال;
  لل+ل/ك ال�قلk�L، و1@�3ل على ال+ل/ك ال3/جه نJ/ ال�3رسة ودور ال�Oادة.

ي سل/ك ال3`ا_�ة. ففي ل/صف الN�3 ال�I k@��ك m&ه ال�3اه5 ف PronenessمG)لح االس�ه�اف  Jessor, 1991واس�ع3ل ج&+/ر 
نZام ال@`G&ة ی/صف االس�ه�اف م; خالل ان`فاض j&ّt اإلن^از األكاد3Iي وتق�ی� ال�ات.  �ل� ی/صف االس�ه�اف في الZ9ام ال'�Lي 

م; خالل م; خالل ان`فاض ال3+ان�ة ال/ال�Iة وال�أث�L ال\'�L لل�فاق في ات`اذ ال�3اه5 لق�اراته. أما االس�ه�اف في نZام ال+ل/ك فL/صف 
ال�/رf ال93`ف] في ال+ل/ك ال�قلk�L وال�/رf ال�3تفع في ال+ل/ك ال3@0ل.  3ا I@�3ل  ل نZام على م�غ�Lات في سل/ك ال3`ا_�ة، س/اء 
كانb ت�ع3ه أو ال ت�ع3ه. وه9ا تق��ح ال1�Z9ة أن ال�3اهقL; ال�ی; ی�/ر_/ن (@0ل م�تفع في سل/ك ال3`ا_�ة، هj ال�ی; ل�یهj م+�/1ات 

 Shapiroة م; االس�ه�اف في  ل األن3Zة ال+ا(قة، وه/ ما ی�دk أUIا إلى االش��اك في أك�� م; سل/ك ول&Y واح�ا أو اثL9;. (م�تفع
et al, 1998 ; Monash, 2012 .() ،3/دJم �L3J45، 2019نهاد ع'� ال.(  

� بL; الف�د وال3عای�L ال`اصة ب�قاف�ه، إن سل/ك عّ�ف ه�ا ال�3خل سل/ك ال3`ا_�ة م; خالل عالق�ه (ال�قافة، على أنه سل/ك ی�اع
ال3`ا_�ة، وف5 ه�ا ال�3خل، ی�3U;: ال+ل/ك ال^انح، وس/ء اس�ع3ال ال3/اد ال3`�لفة، واألن@)ة ال^9+&ة. ور i ه�ا ال�3خل على ال'�Lة 

 ,Jessor et alح ج&+/ر وآخ�ون االج�3ا�&ة. وج/انX ش`G&ة ال�3اهقL; ال�ي ی�Z9 إلLها على أنها س3ات ش`G&ة ال ت/افW&ة. وأوض
1977 ،;Lل: ال��خ�ار، مUا هادفا، وأن ال+ل/ك ال&�&q0/ن سل/ ا وI وم; ال033; أن ،;Lأن سل/ك ال3`ا_�ة ه/ خاص&ة ن3ائ&ة لل�3اهق ،

، والN/�+3 وتعا_ي ال3/اد ال�3ث�ة على الJالة ال9ف+&ة، ت�)/ر خالل م�حلة ال�3اهقة، ن�&^ة لع/امل ب�L&ة م�ل : ضغ? األص�قاء
 ،jة ل�3تفعي ال3`ا_�ة م; خالل ت�ای; إدراكه&mائ� ال3ع�G`ا ال�3خل أن ه9اك (ع] ال�لألس�ة. وأوضح ه kادGاالج�3اعي/ االق�
وتقL&3هj ألنف+هj ولل'�Lة ال�ي OI&@/ن فLها. و:ال�الي فإن سل/ك ال3`ا_�ة ه/ جiء _'&عي ون3ائي م�ت�? (�3حلة ال�3اهقة. ول\; فق? مع 

  ش`G&ة غ�L ت/افW&ة.س3ات 
  ثالثــــة ع9اص� مه3ة ت�ث� على سل/ك ،Jessor et al, 1977وح�د ج&+/ر وآخ�ون 

  ال3`ا_�ة م; خالل مفه/م الL3ل/ الi9وعي : نZام ال@`G&ة، إدراك ال'�Lة، و�دراك ال+ل/ك.
، حuL أن س3ات ال@`G&ة ت�3U; ع3ل&ات م�ل : تق�ی� ی�3U; الL3ل الi9وع ر��ة ال�3اهقL; في سل/ك ال3`ا_�ة ال�k ی�9م^/ن m&ه

 ;3U�13ي وال��ی;. وIل األكادLGJات وال��3; ان`فاضا في درجة تق�ی� الUام ی�Zأنه ن kال�اخلي/ ال`ارجي لل+ل/ك، أ ?�Uات، وال�ال
ام إدراك ال'�Lة. فj+�L (ان`فاض ). أما الL3ل/ الi9وع في نJessor et al, 1977ZأUIا م+�/N م�تفعا م; الL3ل إلى االس�قالل&ة. (

إن سل/ك ال3`ا_�ة ی9ق+j إلى م^3/ع�Shapiro, 1998،  ;Lم+�/N ال3+ان�ة ال/ال�Iة، وتأث�L'  �L لألق�ان على ات`اذ الق�ار، وأوضح 
ف�اد األقل ان�ماجا فـي ف�عL�L; ه3ا : ال+ل/ك ال3@0ل وال+ل/ك ال)'&عي، وأن األف�اد األك�� اح�3اال ل�)/�1 سل/ك ال3`ا_�ة ل�یهj، هj األ

&j ال@افعيال+ل/ك ال)'&عي، وأقل ان�ماجا فـي ال+ل/ك ال3@0ل. (   إب�́ا
&j، أح�3 دمحم ال9L+Jي،   ).6، 2013إب�́ا

ش��اك في اخ�'� ال�اح�/ن في ه�ه ال1�Z9ة الع3ل&ات ال\ام9ة ح/ل أس�اب و &�&ة ات`اد ق�ار اال) الM�{Gة ال�ع�6wة أو ن}�Mة ات�اذ الق�ار. 3
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تk/(9  ل الق�ارات  Furbu & Beyth –Maron, 1992سل/ ك ال3`ا_�ة ل�N ج3&ع األف�اد (@0ل عام. ووفقا لف/ر:/ و:uL ـ مارون 
 ;Lال�3اهق ;Lن في سل/ك ال3`ا_�ة. وت\3; الف�وق ب/ ��@I ;ی�ال jه jع�'� ال�3اهق/ن وح�هI على درجة م; ال3`ا_�ة. وعلى ذل� فال

/�&ة االخ�&ارات ال�ي Iق/م/ن بها. فعلى س'Lل ال3قال، ق� j&WI ال�3اه5 ع/اقX ال+ل/ك (@0ل م`�لف ع; ال�اش�، أو Y&WI وال�اش�ی; في ن
  اح�3ال&ة ه�ه الع/اقX (@0ل م`�لف.

، جiئ&ا على مN/�J م/قف ات`اذ الق�ار، واف��ض أن ه9اك نZامL; م`�لفL; لل3عارف Gostanzo, 1991ر i  �ل� ج/س�انiو 
م االج�3ا�&ة ه3ا : الZ9ام ال�/ال�k والZ9ام الJاف�. وk/�J1 الZ9ام ال�/ال�k على األسل/ب العقالني في ات`اذ الق�ار. و1ع3ل ه�ا الZ9ا

ع�9ما 0I/ن ه9اك (ع] ال3+افة بL; الف�د والق�ار، وعلى ذل� ق� k/�JI ات`اذ الق�ار في الN/�+3 العقالني على ت�Jی� ال�\ال&} 
ى س'Lل ال3�ال. و1+�ع3ل ه�ا الZ9ام ع�9ما 0I/ن الفعل ح�یu أو لI j`�'�ه الف�د م; ق'ل. وم; ناح&ة أخ�I Nع� الZ9ام وال`+ائ�، عل

الJ3اف� أك�� اع�3ادا على االنفعال وتJّ�كه الJاجات ال3لJة. وعلى ذل� ی9@أ معjZ سل/ك ال3`ا_�ة ل�N ال�3اهقL; في ال3/اقف ال�ي 
  ).I) .Shapiro et al, 1998 ; Warshall, 1987+�ع3ل فLها الZ9ام الJ3اف�

 Davidی� � ال39/ذج ال9ف+ي في تف+�L سل/ك ال3`ا_�ة ل�N ال�3اهقL; على ف\�تL; م� L�1i; ق�مه3ا دIف�L ال\�9L  ) ال�G$ذج الGف�ي.4
Elkind, 1978 ات�ح/ل ال i �3وه3ا : ال� ،Egocentrism  Nوع�م قابل&ة ال�ع�ض لألذInvulnerability  iL3إلى ت �L@I uLح

ال�3اهقL; في ال�i �3 ح/ل ال�ات في  &�&ة رؤ�1هj ألنف+هj مقارنة (اآلخ�1;، و�1دk ه�ا ال@ع/ر (0/نهj غ�L عادیL; إلى ال@ع/ر 
الGJانة ض� الق/انL; ال)'&O&ة ال�ي ت)'5 على األف�اد العادیL;. وم; ثj ی�Z9ون إلى أنف+هj على أنهj مL9GّJ; ض� األذN، ل�ل� ال (

 �Z9ر على ال�اش�ی;، و:9اء على ذل� ی�Uإلى ال3`ا_� وال kت�د bن  ان�ت�رك اخ�&اراتهj ذات&ا على أنها ت3Jل م`ا_� حW&W&ة، ح�ى و
  �ة على أنه م�ش� على ع�م الU9ج ال3ع�في لل�3اه5.إلى سل/ك ال3`ا_

وتف��ض ه�ه ال1�Z9ة أن ال�3اهقL;، أو اس�ع�ادهj لل3@ار ة في سل/ك ال3`ا_�ة إن3ا  ) ن}�Mة ال*�pGة االج*�ا6yة الpاملة وال�]�دة.5
ال@امل (ال�أكG) �L/رة  '�Lة على اس�قالل&ة ال�3اه5.  ی�ت�? (ال+&اق االج�3اعي ال�قافي ال�k ن@�وا m&ه. وiL3�1 ال+&اق االج�3اعي ال�قافي

ووج/د ق/اع� أقل وض/حا لل+ل/ك وتهاون ش�ی� ع�9 خ�ق وان�هاك ه�ه الق/اع�. ب39Lا ت�iL3 ال�9@�ة االج�3ا�&ة ال�J3دة على ال�� iL على 
العقاب ال/ضح واإلج�ارk. وم; ثj فإن t&ام  اإلخالص لل^3اعة، ومعای�L واضJة لل+ل/ك،  3ا أن اخ��اق أو ان�هاك الق/اع� ی�9ج ع9ه

 ).Monash, 2012(ال�3اه5 (+ل/ك ال3`ا_�ة، إن3ا ی�9ج ع; غل�ة ال+&اق االج�3اعي ال�قافي ال@امل على ال�9@�ة االج�3ا�&ة ال�J3دة. 
  ).47ـ  45، 2019نهاد ع'� ال�L3J م3J/د، (
ات والع/امل إلى علj ال9فY الفارقي، ودراسة الف�وق الف�دIة وt&اسها. وم; أشه� ت�جع أص/ل ن1�Zة ال+3 ) ن}�Mات ال��ات والع$امل.6

و�Z91 أصJاب ه�ه ال1�Z9ة لل@`G&ة اإلن+ان&ة على . Williamsonوول&ام+/ن  Cattellو اتل  Allportعل3اء ه�ه ال1�Z9ة؛ ال'/رت 
ی�j ال�ع'�L م; خاللها ع; سل/ك الف�د. فال+3ة تGف الف�د أنها نZام م; الع/امل وال+3ات. و�1 � ال'/رت على أن ال+3ات هي ال�ي 

(`&ال أو  �31ا أو قلقا أو ش^اعا او مغام�ا أو م`ا_�ا. ل\; ل&Y (ال�Uورة أن 0I/ن  �ل� دائ3ا. ول\ي 0I/ن ل�Iه االس�ع�اد لالس�^ا(ة 
 /ن م/قفا m&ه شيء م; ال3`ا_�ة أو ال3غام�ة.). وه9ا 03I; اإلشارة إلى أن ذل� ال3/قف 03I; أن 19840Iفي م/قف معL;. (الزاروس، 

، إلى سل/ك ال3`ا_�ة على أنه أح� س3ات ال@`G&ة، Eysenck & Eysenck, 1977ون�Z عل3اء نفY آخ�ون، أم�ال ایiن� وایiن� 
ش��اك في م�ل ه�ا م�ل: االن�فا�&ة، �mع] األش`اص ل�یهj س3ة ال3`ا_�ة أو ه9اك ش`G&ات ت+عى إلى اإلثارة وت�دk بهj إلى اال

  ).Hewitt et al, 2006ال+ل/ك. (
ی�N س�9L0 أن الف�د L3Iل إلى ت\�ار ال+ل/ك ال�k  ان م; ع/ا�tه الGJ/ل على إش�اعات م�غ/:ة  ) ن}�Mة اإلش�ا| اإلج�ائي.7

  (ال�عi1i). و:ال�الي فإن ال3`ا_�ة سل/ك حق5 (ه صاح�ه الGJ/ل على تعi1i (الX+03 والفائ�ة).
  أن ال9اس I`�لف/ن فـي Maslowی�N ماسل/  ) ن}�Mة ال�وافع وال]اجات.8

م+�/1ات دوافعهj و_3/حاتهj؛ فال3+�\@ف/ن ی�/ف�ون على دافO&ة أق/N نJ/ االس�)الع م; غ�Lهj،  3ا أن ال3`ا_�1; ی�/ف�ون على 
أن ال3`ا_�ة هي دالة ل\ل م; ال�افO&ة وال�/قع والW&3ة.  Atkinson, 1987دافO&ة نJ/ ال�ف/ق وتJق5L ال�ات م�تفعة. و:Lّ; ات\9+/ن 

  الW&3ة.× ال�/قع × وت+^ل وف5 ال3عادلة ال�ال&ة. ال3`ا_�ة = ال�افع 
ت�N ال1�Z9ة ال3ع�m&ة أن األف�اد ال L^�+I'/ن لل93'هات والJ/ادث ال`ارج&ة أو ال�اخل&ة ()�1قة  ) ن}�Mة ال~�6ة ال�*$قعة (مع�6wة).9
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 ئ&ة، بل L^�+I'/ن وف5 الع3ل&ات ال3ع�m&ة ال�ي Iفه3/ن م; خاللها تل� ال93'هات والJ/ادث. وت@�L ال1�Z9ة إلى أن الW&3ة ال�3/قعة تق/متلقا
هـي ــ�د على ما Iع�فه الف�د، و�1م; (ه. و1ع��3 ال9اس على ال�ق�ی� ال�اتي، فإذا ت+اوت ف�ص ال�:ح وال`ـــ+ارة، فإن ال`ـــ'ـ�ات ال+ا(قة للفـ

أن سل/ك ال3`ا_�ة ه/ ن�اج ل�فاعل الj&W ال�3/قعة مع مLل ال@`�  Zagroskyال�ي ت�ث� على سل/ ـه وات`اذه لق�اراتــــه. وN�1 زاك�وس0ي 
  لXJ ال3غام�ة.

�ما Iالح� ال@`� ی�N (ان�ورا أن ال+ل/ك اإلن+اني م�علj م; خالل مالحZة اآلخ�1;. فع9 ) ن}�Mة ال*عل� االج*�اعي (Dان�ورا).10
ش`Gا آخ� Iق/م (+ل/ك معL; وj�1 تعi1iه على ذل� ال+ل/ك، فإن ال@`� ال3الِح� س/ف I+عى إلى تقل�L ذل� ال+ل/ك. وN�1 (ان�ورا أن 
 الف�د ال�@�k  ائ; اج�3اعي OI&� في وس? اآلخ�1; ی�أث� (+ل/ هj فN�L اس�^ا(اتهj و1قل�ها. وم; ثj فإن االن`�اf في سل/ك ال3`ا_�ة

&j فiع، اس�^ا(ة ن�^b ع; تقل�L سل/ك اآلخ�1;. (   )،125، 2020ع3اد إب�́ا
أن ال9اس ی�عل3/ن ال+ل/ك ال3ق'/ل أو ال�3ف/ض اج�3ا�&ا  Catalane et al, 1996اف�ــــ�ض  اتاالن وآخ�ون ) ال*عل� االج*�اعي. 11

أن ال3عای�L االج�3ا�&ة أو ض� االج�3ا�&ة ت�)/ر ل�N األف�اد م; م; األس�ة واألص�قاء وتعال&j ال�ی; وم; م�س+ات ال3^�3ع األخ�N. و 
  ) إدراك وج/د ت��&j ن�&^ة لالن�ماج.4) مهارات ت+هLل ال3@ار ة. (3) درجة االن�ماج وال�فاعل. (2) ف�ص االن�ماج، (1خالل : (

مل ال3JاIة ت@0ل وق/د ال3عای�L االج�3ا�&ة م; خالل إن ال3عای�L االج�3ا�&ة هي ع3ل&ات م33Gة ل\ف ال+ل/ك الU3اد لل3^�3ع، وع/ا
Iة ت��&j م�ونة األف�اد ال�ی; ی�أث�ون (G/رة م�اش�ة (3`ا_� ع�ی�ة م�ل : اس�ع3ال وتعا_ي ال3/اد ال3`�لفة، أو اإله3ال. أما ع/امل ال3Jا

) jال^�ول رق ;L'1ها. و�Lع/امل ال3`ا_�ة ل\9ها ال تلغي تأث �Lع/امل ا1ف��/س? تأث ( �Lة وع/امل ال3`ا_�ة ال�ي ت�ث� على ال3عایI3اJل
  االج�3ا�&ة _�قا لل39/ذج ال�علj االج�3اعي.

  
�HGع$امل ال��ا��ة  ع$امل ال]�ا%ة  الع  
  ال�3ونة الi3اج&ة، -  الف�د

  ال� اء، -
  ال�/جهات االج�3ا�&ة اإلI^اب&ة. -

  الف@ل األكاد3Iي، -
  االغ��اب، -

  ال��3د، -
  ��0 لل3`�رات.االس�ع3ال ال3 -

  ال�3اس� العائلي، -  األس�ة
ال�فء األس�k في م�حلة ال)ف/لة  -

  ال�0�3ة.

  ان`فاض ال3عای�L األس�1ة، -
  ال�Gاعات األس�1ة، -

  ضعف مهارات إدارة األس�ة، -
  تار1خ أس�k ل�عا_ي ال3`�رات. -

ال��ان�ة االج*�ا6yة 
ال�ارج6ة (األس�ة، األص�قاء، 

  ال�=*�ع).

- j&س3ات الف�د، ت��  
-  �Lام ال3عایZ5 نL'(ام ب�iاالل�

  االج�3ا�&ة.

  ف/ض/1ة ال^�Lان، -
- ،kادGمان االق��Jال  

  اس�ع3ال االص�قاء لل3`�رات -
  رف] الiمالء للف�د في ال�3رسة -

وج/د مO&ار اج�3اعي ق� ی'�ر اس�ع3ال  -
  ال+ل/ك اإلج�امي.

  
ك ال3`ا_�ة ی�9ج ع; ان`فاض م+�/N ال3عای�L االج�3ا�&ة، وف@ل ال���&j ال'�Lي لل+ل/ك ی/ضح ن3/ذج ال�علj االج�3اعي أن سل/ 

ه االج�3اعي. وح�ى مع وج/د معای�L اج�3ا�&ة فإن سل/ك ال3`ا_�ة ی�j اخ�&اره ع�9ما ت\/ن ت\لف�ه االج�3ا�&ة قلLلة في مقابل إدراك ف/ائ�
&j ال@افع). (Catalane et al, 1996ال3�J3لة. ( &j، أح�3 دمحم ال9L+Jي، إب�́ا   ).6ـ 5، 2013ي إب�́ا

بLّ; ه�ا ال�3خل أن اح�3ال&ة ت)/ر سل/ك ال3`ا_�ة في م�حلة ال�3اهقة ل&Y اض)�ا(ا ن3ائ&ا بل سل/ك _'&عي أk  ) ال��خل ال�Gائي.12
اهقة، ه/ سل/ك االس�قالل واالس�\@اف. أنه أح� ج/انX ال39/ ال9ف+ي ال+/k في ه�ه ال�3حلة. فال+ل/ك ال39ائي ال)'&عي في م�حلة ال�3 
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)Baumrind, 1987.(  
، أن ه9اك ن/عL; م; سل/ك ال3`ا_�ة، ه3ا : سل/ك ال3`ا_�ة ال�3ضي وسل/ك ال3`ا_�ة ال�/افقي. Baumrind, 1987وأوضح ب/م�ان� 

3`ا_�ة إن3ا Iق�م له t&اسا دt&قا وفعاال ل�9ائج فال+ل/ك ال�3ضي ی�Z9 إل&ه على أنه ��ارة ع; عادات س�Lة، إن تعا�I ال�3اه5 مع سل/ك ال
سل/ ه. وم; ثj ت�دk خ'�ات ال�3اه5 دورا مه3ا في ه�ا ال+&اق،  3ا أن فق�ان ال`'�ة ی�دk إلى أخ)اء في الj0J ع�9 ات`اذ الق�ار خاص 

  (ال3`ا_�ة، إن خ'�ة ال�3اه5 هي ال�)/ر ال3ع�في ل+ل/ك ال3`ا_�ة.
ل�/افقي m&+اع� ال�3اه5 على ز1ادة تق�ی� ال�ات وت3Jل الUغ/f، وتJق5L م0اسX ج/ه�1ة وأخ�N ثان/1ة. و1ع�'� أما سل/ك ال�3اهقة ا

ال�^�X1 أح� مالمح الJGة ال9ف+&ة،  3ا جاء في (ع] ال1�Z9ات. إال أن ه�ا ال Iع9ي أن تعا_ي ال3`�رات 03I; أن 0I/ن ملJ3ا ل�)/ر 
/اء، و�1دk إلى م@0الت ش`G&ة. وأخ�Lا، فق� اع�'� ه�ا ال�3خل ل+ل/ك ال3`ا_�ة _�1قة الJGة ال9ف+&ة. ول\; ه/ ان�Jاف ع; ال+

&j ال@افعي ). (Baumrind, 1987ل�)/�1 ع9اص� اج�3ا�&ة ونف+&ة أفUل ت+اع� في ز1ادة االس�قالل، وز1ادة تj&Z9 ال�ات. ( إب�́ا
&j، أح�3 دمحم ال9L+Jي،   ).7، 2013إب�́ا

13 �6{G*اتي.) ن�$ذج الEأوضح ال  iن�LبByrnes, 2003  م3ارسة سل/ك /Jفي ت/جه األف�اد ن jأن ه9اك خ3+ة ع/امل أساس&ة ت+ه
  ال3`ا_�ة ال�3ت�)ة (إن^از األه�اف، هي:

  ) مع�فة اس��ات&^&ات ت�Jی� األه�اف ال`اصة.1(
  اح�.) الق�رة على االن�ماج في أه�اف م�ع�دة ب�ال م; ال�� iL على ه�ف و 2(
  ) اس��ات&^&ات ال�JG&ح ال�اتي ل3/اجهة مL/ل ع�م ال�j&Z9، م�ل: (القل5، واالن�فا�&ة، وال93اف+ة، وات`اذ الق�ار، وسعة ال�اك�ة).3(
  ) ال3ع�فة ال�t&قة (ال�9ائج ال3�J3لة.4(
&j، أح�3 دمحم() والL3ل إلى ال�علj م; ال`'�ات. 5( &j ال@افعي إب�́ا   ).7، 2013 ال9L+Jي، إب�́ا

األف�اد و1/ضح ه�ا ال39/ذج أن األف�اد الL3Z93; ذات&ا، ل�یهj الق�رة على ال�G/ر ال/اقعي لل3/اقف ال3@0لة، ولN/�+3 مهاراتهj ال/اقO&ة. أما 
ال39/ذج، فإن األف�اد ال�ی;  غ�L الL3Z93; ذات&ا فال I+�)&ع/ن وضع تG/ر واقعي لل3@0الت أو لN/�+3 ال3هارات ال3)ل/:ة. و_�قا له�ا

ل�یهj مL/ل لل3`ا_�ة هj أف�اد غ�L مL3Z9; ذات&ا. وأوضح ال39/ذج أن م+�/N ذ اء الف�د ی�ث� على سل/ك ال3`ا_�ة، فال� اء مفه/م معق� 
�عة العقل&ة، والق�رة ذو م0/نات ع�ی�ة م�ل : ال�ف\�L ال3^�د، والق�رة على اك�+اب ال3ع�فة، وحل ال3@0الت، وال�/اف5 مع ال'�Lة، وال+

  اللغ/1ة، وم; ه�ا ال93)ل5، فإن ه9اك ع�ة م�ادß ت�:? بL; الع/امل ال`3+ة ال+ا(قة وال� اء وتفاعله3ا على سل/ك ال3`ا_�ة،  3ا Iأتي :
  ) مع�فة اس��ات&^&ات ت�Jی� اله�ف واالس��3ار m&ه. ت�)لX: مع�فة عامة، ووج/د ذاك�ة،1(
  ى ال�عامل مع أه�اف م�ع�دة ب�ال م; ه�ف واح�، ت�)لX: الق�رة على حل ال3@0الت،) والق�رة عل2(
  ) واس��ات&^&ات ال�JG&ح ال�اتي، ت�)لX: ت/افقا ب�L&ا، ومع�فة عامة، وذاك�ة،3(
  ) وال3ع�فة (ال�9ائج ال3�J3لة، ت�)لX: س�عة عقل&ة،4(
&j، أح�3 دمحم ال9L+Jي، ی�)لX: ذاك�ة وا�&ة، وتف\�Lا م^�دا. () والL3ل إلى ال�علj م; ال`'�ات، 5( &j ال@افعي إب�́ا   ).8ـ  7، 2013إب�́ا

� ون1�Zا، فإن األف�اد م9`فUي ال� اء، ی�9م^/ن في سل/ك ال3`ا_�ة مقارنة (األف�اد م�تفعي ال� اء ال�ی; ت�/ف� ل�یهj الق�رة على ال��Jی
ه�ا األم� واضJا ل�N األف�اد ال�ی; Iعان/ن م; ت`لف عقلي، ال�ی; ی�9م^/ن في م`ا_� غ�L مالئ3ة  ال�ق5L لع9اص� ال3`ا_�ة. و1'�و

) .jلق�راتهByrnes, 2003) .( ،9يL+Jأح�3 دمحم ال ،j& &j ال@افعي إب�́ا   ).8، 2013إب�́ا
ه/م ص9ع الق�ار. و_�قا له�ه الع3ل&ة، فإن اع��3 ه�ا ال�3خل في تف+�L سل/ك ال3`ا_�ة على مف ) ال��خل ال�ع�في (صGع الق�ار).14

  ).Byeth-Maron et al, 1993سل/ك ال3`ا_�ة ه/ فعل ی�3U; اح�3ال&ة ال\+X أو ال`+ارة. (
وم; مZ9/ر ص9ع الق�ار، فإن اخ�&ار الـ3`ا_�ة/ ع�م ال3`ا_�ة، Iع�'� أم�ا _'&O&ا إذا عY0 ه�ا االخ�&ار: j&t صانع الق�ار ومع�ق�اته؛ 

 ف�اد ال�ی; ل�یهj&ّt j ومع�ق�ات م`�لفة، 9GIع/ن ق�ارات م`�لفة. ول3قارنة وتقj&L م9)قي ل+ل/ هj، فإن األم� �JIاج إلى اخ��ار ع9اص�فاأل
  م0ّ/نة لع3ل&ة ص9ع الق�ار ل3ع�فة  &} ی�9مج األف�اد في ه�ا ال+ل/ك.

  الـ3`ا_�ة، وأوضح ه�ا الـ�3خل، أUIا، أن مع�فة الف�د ب�\لفة وفائ�ة سل/ك
اَهَل ه� َ̂ ا 3JI&ه م; االن�ماج في سل/ك ق� X'+I له أذN أو ض�را م3�Jال. إن إدراك ال`)� ی�ت�? (إدراك الفائ�ة ال�ي ق� ت\/ن ح+9ة. وَت
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&Byeth-Maron et al, 1993 .()jال�3خل ال3ع�في ال�وافع ال3ع�m&ة ال�ي تق/د األف�اد إلى االن�ماج في سل/ك ال3`ا_�ة. ( ال@افعي  إب�́ا
&j، أح�3 دمحم ال9L+Jي،    ).8، 2013إب�́ا

15.lmار ال���ه�فb ه�ه ال1�Z9ة إلى مJاولة وصف وتف+�L الع/امل ال93U�3ة في ات`اذ ق�ار ی�+) jال3`ا_�ة ل�(  N ن}�Mة ال�
اسي ZIه� و�1)/ر في نهاIة م�حلة ). مفه/م ال�ف\�L ال3ع��3 على ال^/ه�،  3فه/م أسRivers et al, 2008ال�3اهقL; وال\�ار. ووضع (

 ال�3اهقة و:�اIة ال�ش�. وأوضJ/ا أن االرت�اك في م+ار ال�ف\�L ه/ ع3ل&ة ح�س&ة لالخ�&ارات الG�3لة (W&3ة ال3��L (إI^ابي/ سل'ي) أك��
وأن ه9اك أس+ا عG'&ة ت�ث�  م; ال3ع9ى الZاه� له�ا ال3��L. وأوضbJ ال1�Z9ة أن الق�ار العقالني ل�N ال�3اهقL; أدN إلى ن�ائج م`�لفة.

اج على ات`اذ ه�ا الق�ار أ_ل5 علLها مفه/م ال�9@&? االنفعالي؛ فع�9 ات`اذ ق�ار ال3`ا_�ة، فإن ال�9@&? االنفعالي ی�دk إلى جه/د لالن�م
  في ال�ف\�L ال3ع��3 على ال^/ه�، ال�k ی�دk إلى ال�j&Z9 ال�اتي وت^X9 ال3`ا_�ة.

). م�N تأث�L ال�ف\�L ال3ع��3 على ال^/ه� على ع3ل&ات ال39/. فه/ تف\�L ی'�أ مع ب�اIة ال�3اهقة، و1ق/م Rivers et al, 2008وأوضح (
ال�3اه5 (ال�iLL3 بL; ال3+�/1ات ال3`�لفة لل3`ا_�ة (اس�ع3ال ه�ا ال9/ع م; ال�ف\�L. إن ال�ف\�L ال3ع��3 على ال^/ه� یه�j (ال`Gائ� 

وم; خالله، 9GIف الف�د األش&اء إلى ف�ات، م�ل: ال3ع/قات وال�Gاعات ال3�J3لة، وال/اج�ات، والj&W، العقالن&ة و�1^اهل ال3عّ/قات. 
). وفي ال3قابل ه9اك ن/ع آخ� م; ال�ف\I �L+3ى ال�ف\Rivers et al, 2008 �Lوال3عاني، و:ال�الي I`�ار ع�م االن`�اf في ال3`ا_�ة. (

ع م; ال�ف\I �L+�ع3ل  أح� م�اخل تع�یل سل/ك ال3`ا_�ة م; خالل: ت/ض&ح اإل_ار ال@0لي ال+)Jي. وأوضح ال�اح�/ن أن ه�ا ال9/ 
 ،�L�3ة ع; الGئ، ووضع قLل: مع�ل ت\�اره، وع�ده، وهل ه/ ح+; أو س�ة، مJفي ش0ل ��ارات واض �L�33ة ال&Wابي وال+ل'ي ل^Iاإل

غ�L ال&ق9L&ة لل�خ/ل في سل/ك ال3`ا_�ة، و1/ضح ال@0ل رقj وال�\امل مع نZام مع�ق�ات ال�3اهقL; الG�3ل (ال3`ا_�ة، وت/ض&ح ال)'&عة 
  ) م`)? نk�Z تفLGلي له�ا ال39/ذج.1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) jال3`�لفة في سل/ك ال3`ا_�ة (1ش0ل رق �L\دور ع3ل&ات ال�ف (Rivers et al, 2008) .( ،9يL+Jأح�3 دمحم ال ،j& &j ال@افعي إب�́ا إب�́ا
2013 ،9.(  

  
  

  ي. التفكير السطحي الشكل

لديك فرصتان : الذهاب إلى 
  الحفل أو النوم المبكر.

) وهي أن 10 -  1المخاطرة (
شيء غير متوقع في  يحدث
 الحفل.

قضاء وقت ممتع أفضل 
  من عدم المتعة.

النتيجة : سلوك 
 لمخاطرة.ا

املبكرةاملرا�قة   

  التفكير المعتمد على الجوهر.

افتقاد متعة الحفل في مقابل 
عدم المخاطرة بحدوث شيء 

  غير متوقع في الحفل.

فقدان المتعة أفضل من 
  المخاطرة.

النتيجة = مخاطرة أقل ال 
  أريد أن أخاطر.

النتيجة = تجنب 
المخاطرة. 

 املرا�قة املتوسطة

  التفك�� املنطقي.

املتعة دون مخاطرة أفضل من 

 املتعة مع مخاطرة

عدم ا%$اطرة أفضل من 

 وجود مخاطرة
 املرا�قة

 املتأخرة

 و.داية الرشد
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  مخاطرة والسلوك المعّرِض للخطرال
.�Qال� jMتع�  

  Iع�ف ال`)� (أنه : اإلش�اف على الهالك.
  ذو خ)� عj&Z : ی�دk إلى الهالك وال�لف. -
  معّ�ض لل`)� / س�1ع اإلصا(ة وال�لف. -
  ه�ا ع3ل خ)�L عل&� : مهل� ل�. -
  ر X األخ)ار : جازف ب9ف+ه، -
  عّ�ض نف+ه لل`)� : ألقى ب9ف+ه في ال�هل\ة. أو عّ�ض نف+ه للهالك. -
  ).مع^j ال3عاني ال^امعخُ)� األم� :  ان م�دIا إلى الهالك وال�لف، صار خ)�Lا. ( -
  

  كj6 %�[� ال*���S ب�� م�ا��ة مق!$لة وم�ا��ة غ�� مق!$لة ؟
  م`ا_�ة، ف\&} نiL3 بL; م`ا_�ة مق'/لة وم`ا_�ة غ�L مق'/لة ؟ما دامb ال9@ا_ات في الJ&اة  لها 

ی�9غي ال�iLL3 بL; ال3`ا_�ة،  3ا ت�Jثb ع9ها (Gف�ها خاص&ة م�افقة ل'9ي اإلن+ان م9� ح�ى ق'ل نiول أبLهj آدم وأمهj ح/اء إلى األرض. 
ه ومق�Gه، وال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�. ه/ ال�Iُ kعّ� ت�Gفا وهي خاص&ة ثاب�ة ل\ل ال+ل/ك ال�@�k أIا  انb غاIاته، ودرجة أدائه، وه�ف

  Iع�ض الف�د ل\��L م; األخ)ار ال�ي ق� تGل إلى ال3/ت، أح&انا.
  

.�Qل$ك ال�عّ�ض لل��  تع�jM ال
'/لة اج�3ا�&ا في ، ه/ االن�ماج في أن3اf سل/ &ة ت'�ع� (الف�د ع; ال3عای�L ال3قRisk-taking Behaviorإن ال+ل/ك ال3ع�ض لل`)� 

ثقاف�ه ب�رجة واضJة، وت\/ن له آثار غ�L م�غ/:ة أو م9'/ذة ق��1ة أو (ع�Lة الN�3 على ن/احي ع�ی�ة؛ صJ&ة ونف+&ة واج�3ا�&ة للف�د. 
)Gullone et al, 2000 .() ،9يL+Jأح�3 دمحم ال ،j& &j ال@افعي إب�́ا   ).5، 2013إب�́ا
  

  ��Q %قعان على م*Hل.سل$ك ال��ا��ة وال�ل$ك ال�عّ�ض لل
 kإلى ال`)� وال+ل/ك ال�3د kال�3د �L3; ال+ل/ك غUسل/ك ال3`ا_�ة وال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، فإن ال3`ا_�ة ت� ;Lه ال�ف�قة ب�ه jورغ

G03; تI سل/ك ال3`ا_�ة وال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�،  3ي، م3ا ;L03; الق/ل، إن الف�ق بI ا�نف+ه، ل bا إلى ال`)�، في ال/ق�Lره3ا م�غ/
واح�ا ی/زع على خ? م�Gل، 0I/ن في أح� _�m&ه سل/ك ال3`ا_�ة ال�+&?، ثj ی��رج صع/دا م; حuL ش�ة ال`)/رة إلى ال)�ف اآلخ�، 

.N�'\إلى الهالك، وال\/ارث ال kر:3ا ی�د k�ْ�عى ال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، الLُف  
  

.�Qل$ك ال�عّ�ض لل��  ع$امل ت]�ی� ال
  Iأتي ع/امل ت�Jی� ال+ل/ك ال3عّ�ض لل`)�.وm&3ا 

)1 �Lم�اش�ة أم غ bا ال+ل/ك خ)�، م; خالل خ'�ته ال+ا(قة، س/اء  ان�ق/ل: إن ه&m ر ال@`� ح30ا�GI ;Lه9اك ع/امل ذات&ة. ح (
  م�اش�ة.

'Lّ; له أن سل/ ا مع9Lا یk/(9 على ) وه9اك ع/امل م/ض/�&ة. حGJI ;Lل ال@`� على معل/مات م; جهات مع9Lة، تف/قه خ'�ة، تُ 2(
  خ)/رة؛  اآل(اء وال3علL3; وال\�ار (Gفة عامة، واأل_�اء ورجال القان/ن، وال`'�اء في م^االت م`�لفة.

  ك3ا 03I;، ن1�Zا، ت�Jی�  &�&ة اع��ار ال+ل/ك خ)�ا على صاح�ه وعلى غ�Lه في ال/قb نف+ه، ب/اح�ة م; ال)�1ق�L;؛
)1bوم3ارسة سل/ك  )  3ا قل jل ت9اول القل�ال`)�، م �Lه ال+ل/ك غ&m�_ ل، ی/ضع في أح�Gآنفا، ی/ضع سل/ك ال3`ا_�ة على م�

  ال\�ا(ة، وفي ال)�ف اآلخ� UIع سل/ ا ی�دk إلى ال`)/رة/ الهالك، م�ل : أن ی�مي الف�د ب9ف+ه في ال��J، وه/ ال JI+; ال+�احة.
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ي مـــ^االت م`�لفة،  األ_ــــ�اء م�ال، ب/ضع قائ3ة م; أن3اf ال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، في م^ال ) تق/م م^3/عة م; ال`'ـ�اء فـ2(
  األم�اض، وت9G&فه إلـى سل/ك مع�ض لل`)� (ال9+�ة للف�د فق?، وسل/ك مع�ِّض لل`)� (ال9+�ة آلخ�1; ولل3^�3ع.  �ل�.

. ع�م ال��خL; سل/ك نافع للJGة. وه9اك ت9G&}  3ي: غ�اء غ�L أk ه9اك ت9G&}  &في، ن/عي: ال��خL; سل/ك خ)�L على الJGة
 ;Lة م; ال�/ازن ح�Lی��رج في ت/ازنه إلى درجة ج jة)، ثJGعلى ال �L(سل/ك خ) ة على الع^ائ; وال+1�0ات�L'  ع��3 ب�رجةI م�/ازن

3I ،أو م3ارسة ال�3ار1; ال�1اض&ة .(ةJGسل/ك نافع لل) ائ&ة  لها�3ل على الع9اص� الغ@I jث (ةJGال) �Uم; ع�م م3ارس�ها (سل/ك م ��
  ی��رج في م+�/1ات م3ارساتها إلى ال33ارسة ال3)ل/:ة (سل/ك نافع للJGة).

  

  كj6 %[$ن ال�ل$ك م�ا��ة فقo ؟
&mة، و�L'  ســـــل/ ا مع�ِّضا لل`)�، إذا ت/ف� على صــــع/:ات Y&0/ن ال+ل/ك م`ا_ـــــ�ة فق?، ولI ،م إذنiالع kها إال ذوLعل Xوال ی�غل ،�Jه ت

  وذوk ال`'�ة وال��3ر:L; عل&ه ت�ر�1ا عال&ا، م�ل :
  ) ال9ــ@اf ال�I kقـــ/م (ه م; ی�ــJــ�ون الGــــع/:ات (انــ`ــ�ا_ــهــj فـي مـــ9اف+ات1(

  ر1اض&ة ص�Oة، م; أجل الف/ز، م�ل: ت+ل5 ال^�ال وس�اق ال+&ارات، أو ال�iحل5 على
  ال�لج أو على األم/اج وما I@�ه ذل�.

  ) ال9@اf ال�3I kارسه األف�اد به�ف االس�\@اف، في األرض وفي الفUاء. (��اس ب; ف�ناس).2(
  ) ن@اf ال�اح�L; العلLL3; في م^االت مع9Lة ق� ت�/ف� على (ع] األخ)ار  ال3/اد ال+امة أو الJارقة وغ�Lها.3(

ه�ا ال+ل/ك م; ال9اح&ة ال9ف+&ة، دافO&ة لالس�)الع م�تفعة، ودافO&ة لإلن^از ق/1ة، و_3/ح م�/اصل، و�ص�ار على ال�ف/ق  وعادة ما Iق/د
  على اآلخ�1;، وال�افع نJ/ تJق5L ال�ات، (على ح� ق/ل ماسل/).

  

.�Qل$ك ال�ع�ِّض لل��  ف�ق آخ� ب�� سل$ك ال��ا��ة وال
ل/ك ال3`ا_�ة وال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، إلى أن سل/ك ال3`ا_�ة، 0I/ن له اح�3االن؛ ال\+X أو ال`+ارة، أما وأنهي ه�ه ال3قارنة بL; س

 ال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، فله اح�3ال واح� فق?، ه/ ال`+ارة، إال إذا ت`لى الف�د ع9ه.
  

  مجاالت السلوك المعّرِض للخطر
1 .�Qها.وه) سل$ك ُ%ع�ِّض ال]6اة لل��Lادة ال+&ارة وغ&t �9وال3`�رات، وال`�3، وم`الفة إشارات ال�3ور ع ،;Lوث  ال��خ�Jال �L�  /  
2 .�Qة لل�[Hه جان�ان؛ () سل$ك ُ%ع�ِّض ال&mو 1و ;Lة  ال��خJGال) �UI ;Lال�3/ازن. ( ال+93ة) م3ارسة سل/ك مع �Lاء غ�2والغ (

; ال�3ار1; ال�1اض&ة. وتأخ� ال39اذج ال3ع�m&ة (عL; االع��ار تأث�L ال3عل/مات على وع�م م3ارسة سل/ك معL; مف�L للJGة  ال�`لي ع
ال3`ا_�ة، إذ I@0ل ال^هل (أس�اب ال�3ض س'�ا هاما م; أس�اب ال3`ا_�ة (الJGة، فاألش`اص قلLل/ ال3ع�فة (أس�اب ال�3ض، هj أك�� 

&Waddus et al, 1999; Morgan, 1967) .( ،jالف�ات t&اما (+ل/ك ال3`ا_�ة (الJGة. (   ).56، 1992ع'� ال�L3J صف/ت إب�́ا
3.�Qإع�اد العامل وت�ر�1ه ت�ر�1ا ) سل$ك ُ%ع�ِّض الع�ل لل� jع�9ما ال ی�  

  ج�Lا، في ت`GGه، و:9اء ات^اه إI^ابي ل�Iه نJ/ الع3ل، فإن ه�ا I@0ل خ)�ا على
  الع3ل وم�دوده.

  0I/ن ال+ل/ك خ)�Lا على ال3ال واالق�Gاد، إذا لI j+�9 ت+�LLه إلى ذوk ال`'�ة والi9اهة. ��Q.) سل$ك ُ%ع�ِّض ال�ال واالق*Hاد لل4
5 .�Qة ) سل$ك ُ%ع�ِّض ال!��ة لل��L'ع�ض الI ل&ة في ال�1} وفي ال�3ی9ة، وأك'� سل/كJة وم&O&'_ة؛ اج�3ا�&ة و�L'وه9اك م^االت لل

ل�ل/ث االج�3اعي أو ال3ادk، وتل/ث العق/ل وال3@اع� واألف\ار. والع3ل على ت`�X1 لل`)�، ه/ تل/ثها (فعل سل/ك اإلن+ان، س/اء ا
  م0/ناتها ال)'&O&ة وج3الها ال)'&عي.

6.�Qوس/ء  ) سل$ك ُ%ع�ِّض الف�د لل� ،;Lر م9ه ه/؛  ال��خ�GI k�عّ�ض الف�د لل`)�، م9ه ال+ل/ك الI k�ه9اك أن/اع ع�ی�ة لل+ل/ك ال
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�ی� ل��Gفاته، وتع�1] نف+ه للUغ/f.  3ا ی�ع�ض الف�د لل`)� م; سل/ك اآلخ�1;،  االع��اء واإلج�ام، وم; ال�غ�Iة، وس/ء ال�ق
  ال3^�3ع  ال�)الة وع�م ت/ف� األم;.

7 .�Qسل$ك ُ%ع�ِّض األس�ة لل� (ف �&Oل الLUاب&ة،  �ف^Iاإل j&Wات وال�ف\�، و�&اب ال)ة بها وتع�ضها لالض)�اIي كال�`لي ع; الع9ا
  األس�ة، و:� ال/ال�ی;، واالع�9اء (األ_فال وع�م ال�iLL3 ب9Lهj، و�شاعة عا_فة الXJ وال�ق'ل لل^3&ع وال3+ان�ة لل^3&ع.

8.�Qع�ض األ_فال ألخ)ار س/ء  ) سل$ك ُ%ع�ِّض األ�فال لل�I ه3الها�ه9اك م^االت الع9اIة (األ_فال  ال�غ�Iة والJGة وال�عل&j، و
اإلصا(ة (األم�اض، وألخ)ار ان�@ار األم&ة، ول\; ه9اك م^االت أخ�N لها أه3&ة  '�N وهي الع9اIة ال9ف+&ة  ال�غ�Iة، وألخ)ار

  ، س9L@أواالج�3ا�&ة، (uLJ إذا لj ی�ل5 ال)فل ع9اIة ورعاIة نف+&ة واج�3ا�&ة (ال�ق'ل وتعل&j الف\� وال+ل/ك ال9افع، وال3ف�L ف�دIا واج�3ا�&ا
  لى سل/ك م�U له ول3^�3عه.على ف\� وات^اهات تق/د إ

9.�Qب�ل االع�3اد على  ) سل$ك ُ%ع�ِّض ال*عل�6 لل� ،;LLوال+&اس ;L1ه وت/ج&ه م+اره على اإلدار�LL+لل`)�، اع�3اد ت j&عّ�ض ال�علI م3ا
 jائفهq/ال�3س+ات ال�عل&3&ة ب k�L+وم ;L3اق ال3علJوفالسفة ال��:&ة. إن إل ;L1/:ال�� ;L�ه ال`'�اء وال�اح�لل�\/1; ال3ه9ي في ه jهLدون تلق

  ال/qائف، Iعّ� أك'� عامل Iعّ�ض ال�عل&j لل`)�. إضافة إلى ال3فاضلة بL; العل/م ع�9 ت/ج&ه ال�المL� إلى م/اصلة ال�راسة في م�حلة
.k/ان�ال j&ال�عل  

10.�Qالعل�ي لل� �[�  ض0I/ن ال'ـــJـــu العـــلــ3ي مع�َّ  ) ســـــل$ك ُ%ع�ِّض ال
 �9+I kه ودوره وفائ�ته، أ�L3هل/ن _'&ع�ه وأه^I ;، م�لى أم�ه، ع�9ئ/�Lم; أول/1اته، ف Y&0/ن م; ثقافة ال3^�3ع ولI لل`)�، ع�9ما ال

  لغ�L أهله.
11.�Qلل� �Mال�ي ی9ف�دون بها ع; اآلخ�1 ) سل$ك ُ%ع�ِّض اآلخ� jص&اته/Gه/ ذات الف�د، فه/ "آخ�" ولآلخ�1; خ Y&كل ش`� ل ،;

 ،jأخالقه ،j3ه&t ،ال'�ن&ة وال9ف+&ة jه�Jص jاتهi^9م ،jأع3اله ،jم�3ل\اته ،jأم/اله ،jم+�ول&اته bJسالمة أف�اد آخ�1; ی/ج�ون ت ،jس3ع�ه
  ه�ه األم/ر  لها م; ال5J أن ت\/ن في األم; وال+المة، وأk سل/ك Y3I سالم�ها وأم9ها، فه/ سل/ك Iُعّ�ضها لل`)�.

وه9اك ال3^�3ع ه/  ل ما ه/ م@��ك بL; ال9اس مادk أو معk/9 في م0ان معL; وفي زم; معL;،  ض ال�=*�ع لل��Q.) سل$ك ُ%ع�ِّ 12
ج/ان  X��Lة في ال3^�3ع 03I; أن ت�ع�َّض لل`)�، إذا تj االع��اء علLها، (اإلق�ام أو (اإلح^ام. أk ال�`لي ه9اك نjZ وم�س+ات 

  +�LL و�دارة وصJة وتعل&j وأع3ال وروا(? وعالقات وم�3ل\ات وأم; وأه�اف وخ)? وت/قعات.وأش`اص وأخالق وj&t وات^اهات واق�Gاد وت
13.�Q3لها في ذاك�ته،  ) سل$ك ُ%عّ�ض اآلداب العامة لل�JI م�0/:ة سائ�ة في ال3^�3ع �Lتع� اآلداب العامة أو الع�ف، ق/اع� عامة غ

� الل&اقة وال�وق العام. و1ل�iم بها أف�اد ال3^�3ع، و�ذا لj یل�iم بها أح� أف�اده، تع�ض وهي جiء م; ثقاف�ه، ل�U? سل/ك أف�اده، وت@3ل ق/اع
  لالس�9\ار م; اآلخ�1;، و ان ذل� (3�ا(ة سل/ك Iُعّ�ض اآلداب العامة والع�ف لل`)�.

14.�Q3&ة وضعها الـ3^�3ع، ی�عل3ها أف�اد ) سل$ك ُ%ع�ِّض ال~�6ّ لل�&Lأح0ام تق j&Wولها ث�ات ن+'ي، وهي تعّ� ال ،jه وت�ث� في سل/ ه
ت`�لف م; م0ان إلى آخ� وم; زمان إلى آخ�، ه9اك j&t تقلI�Lة وj&t معاص�ة، وj&t ال�1} وj&t ال�UJ، وت`�لف  �ل� ح+X ال3^االت 

'� (ال/ال�ی;، واح��ام ال\'�L، وال3/ض/عات؛ ه9اك j&t دی9&ة وj&t ج3ال&ة وj&t اق�GادIة وj&t س&اس&ة وغ�Lها وj&t اج�3ا�&ة، م�ل: t&3ة ال
 �L� ها، و�Lل/م وغZ3ام، وال�فاع ع; الiال/_;، واالل� Xق/ق اآلخ�1;، وحJ) اج، واح��ام اآلخ�، واالع��اف�J3وم+اع�ة ال ،{&Uك�ام ال�ا و

لj&W ل&+b  لها فUائل وح+9ات، ما ت\/ن الj&W ملiمة لألف�اد، و�ذا خالفها الف�د أو ال3^�3ع،  ان ذل� اع��اء على t&3ة م; تل� الj&W. وا
  فه9اك الـL3ل إلى ال+لW  j&3ة م; الفــUائــل،

  وه9اك أUIا الL3ل إلى االع��اء على الغ�L وال+&)�ة عل&ه ول\9ها t&3ة م; ال�ذائل.
15.�Qأو ش� م;  ) سل$ك ُ%ع�ِّض األخالق لل� �Lر ع9ها األفعال م; خ�Gراس`ة ت Yُل5 حالة لل9ف ُ̀ غ�L حاجة إلى ف\� أو "Iعّ� ال

لألخالق م^االت م�ع�دة، وم0Jات م`�لفة؛ ه9اك األخالق األس�1ة وأخالق الع3ل، وأخالق ال)X، ). و مع^j ال3عاني ال^امعرو1ة". (
 وأخالق ال�^ارة واالق�Gاد وال3ال، وأخالق الفالحL;، واخالق ال@�اب، وأخالق  �ار ال+;، وأخالق ال�جال، وأخالق ال9+اء. وأخالق
ال^�Lان، وأخالق الXJ، وأخالق ال�Gاقة، وأخالق ال�uJ العل3ي، وأخالق ال�1}، وأخالق ال�3ی9ة وغ�Lها. أما م0Jاتها ف\ل م^ال له 
 أخالقه تj وضعها م; خ'�اء ذل� ال3^ال، ی�9غي ع�م م`الف�ها. و ��Lا ما ت\/ن تعال&j ال�ی; األساس األول وال�وحي لألخالق  لها، إضافة

ال3^ال، حuL ت/ضع ل\ل م^ال م^3/عة م; اإلرشادات والق/اع� الUا()ة ل+ل/ك األف�اد. س/اء  انb م�0/:ة أو شف/1ة (ع�ف  إلى _'&عة
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ى الف�د أو ت^اوز تل� الق/اع� الUا()ة، Iع� سل/ ه خ)�Lا على األخالق.   وآداب عامة) و�ذا ت`)ِّ
16.�Qعة لل���I+3ع ع; ش`� م; ذ � ح+; أو سLئ، تقj&L عام ل3ا ی�) iL3ه ال@`�  ال+3عة هي الbLG ما ( سل$ك ُ%ع�ِّض ال

I@ار إلى األخالق، عادة، على أنها ما Iع�فه الف�د ع; سل/ ه وت�Gفاته، إذا ). و�ذا  ان مع^j ال3عاني ال^امعم; سل/ك ح+; أو سLئ. (
إذن، ت�ت�? س3عة الف�د (أخالقه، ول�ا إذا  كانb على خل5 ح+; أو على خل5 سيء، فإن ال+3عة هي ما I+3عه ال9اس ع; أخالقه،

  ت�Gف الف�د ول��JI jم الق/اع� األخالt&ة، فإن ذل�، س/ف Iعّ�ض س3ع�ه لل`)�.
17.�Qسل$ك %ع�ِّض ال�ولة لل� (  وزاد jّع kأ) ا على ال�ولة، ال\&ان ال+&اسي، ه/ اس�@�اء الف+اد�L(عّ� خI عامل jوع'� ال�ار1خ،  ان أه

/ء الW&ادة. ثj ال`&انة ل^هات خارج&ة. و:ع� ذل�، فإما أن تiول ال�ولة نهائ&ا، أو تUعف وت\/ن تbJ س&)�ة دولة و &ان س&اسي و ��) وس
  آخ�، وتi9ل م0ان�ها بL; ال�ول األخ�N، س&اس&ا واق�GادIا.

  

  بعض مواقف السلوك المعّرِض للخطر
ایـــة وال�\فل (اآلخــــ�1;، أال ی��ك أk ش`� عاجi (3ف�ده، بل ال ب� م; م�اف5 أو جل&Y، م; إجـــ�اءات ال�ع . ت�ك الف�د العاج�D Sف�ده.1

و01/ن الع^i إما لGغ� ال+; أو ل\'�ه، أو إلعاقة أو ل�3ض، و ��Lا ما ی�عّ�ض األش`اص الع^iة ألخ)ار ت�دk إلى إصا(اتهj (أح�اث 
  سائل اإلعالم ال�3علقة (+ق/f األ_فال في اآل(ار ال�قلI�Lة.خ)�Lة ی�دk (عUها (J&اتهj، م�ل: الJ/ادث ال�ي ت� �ها و 

واالس�`فاف، والف@ل في الع9اIة وال�عاIة. م�ل إه3ال  ).مع^j ال3عاني ال^امع(و3U�1; ال�ق�LG، اإلغفال، ال�هاون، ال�\اسل . اإله�ال. 2
  اIة (�3س+ة... وما شا(ه ذل�،الع9اIة (@`�، إه3ال الع9اIة (أس�ة، إه3ال الع9اIة (3ال، إه3ال الع9

  م3ا Iع�ضها لل`)�، ف�9Lج ع; ذل� ض�ر غ�L مقG/د.
وضعb ال3^�3عات أن3Zة ت�j0J في سل/ك ال9اس وت3Z9ها، م9ها ما ه/  . االس*�فاف Dال�$اoD االج*�ا6yة ال�*][�ة في ال�ل$ك.3

العامة، وت�iL3  لها ()ا(ع اإللiام، و1ع�'�  ل م; I+�`ف بها م�0/ب م�ل : الق/انL;، وم9ها ما ه/ غ�L م�0/ب،  الع�ف واآلداب 
  و�1^اوزها، أتي سل/ ا Iع�ِّضه ه/ و1ع�ِّض اآلخ�1; لل`)�.

إن ناق� ال`'�ة في ت�Gف معI ،;Lعّ� ه/ أUIا  العاجi، فه/ I^هل  &} ی�دk ع3ال مع9Lا أو مه3ة مع9Lة، ف�Lت\X  . نقq ال�!�ة.4
  3�J3ل أن ت��تX ع9ها ن�ائج خ)�Lة، وعادة ما ت\/ن ع; غ�L ق�G.أخ)اء، ال�ي م; ال

تهّ/ر : ت�Gف دون تف\�L ودون رو1ّة ودون م�االة. و1قال أUIا : تهّ/ر أk ت�Gف في _&� ونiق. وتGّ�ف ب�هّ/ر أk . ال*ه$ر. 5
مع^j ال3عاني ب�هّ/ر : أk (3`ا_�ة و:3^ازفة. (تهّ/ر : أق�م على أم�، دون م�االة ودو تGّ/ر للع/اقX. تGّ�ف  (3`ا_�ة و:3^ازفة.

). و ��Lا ما ت\/ن ع/اقX ال��Gفات ال�3ه/رة تعّ�ض اآلخ�1; لألخ)ار و�لJاق ال�Uر بهj مادIا أو مع1/9ا، والJ/ادث القاتلة في ال^امع
  م/اكX األع�اس، خ�L م�ال على ذل�.

ء نف+ي خاص، إلى م3ارسة سل/ك معL; ل+'X واح� فق?، وه/ حX الZه/ر، ك��Lا ما I+عى (ع] األش`اص ذوk ب9ا . ح� ال}ه$ر.6
أمام اآلخ�1;، ل\/نهj أصJاب مهارات وق�رات خارقة، m&ق/م/ن (أع3ال تعّ�ضهj  3ا تعّ�ض غ�Lهj لل`)�. و01/ن ه�الء، عادة، م; 

  األش`اص العاج1i; ع; الW&ام (أع3ال أخ�N فLها فائ�ة لهj ولآلخ�1;.
إن ال3/اجهات بL; أ_�اف م�Gارعة، ق� ت\/ن م�\اف�ة في ق/تها أو ق��1ة م; ال�\اف�، وفي ه�ه الJالة، فإن ال�ع�ض  جهة األق$�.. م$ا7

  لل`)� ه9ا، (ال9+�ة ألk _�1} ضO&} أو م9ع�م، أما إذا  انb ال3/اجهة غ�L م�\اف�ة، فإن ال)�ف الOU&} ق� عّ�ض نف+ه لل`)�.
وفي ه�ه الJالة،  �ل�، إذا  انb ال3ه3ة ال�ي Iق/م (ه الف�د أو ال^3اعة، أك'� (0��L م; م+�/N  فاءاتهj، فإن  . م$اجهة األصع�.8

.�L'  �(`لل jاح�3ال تعّ�ضه  
  ر:3ا Iع�ِّض الع�وان إلى سل/ك خ)� م; خالل رد فعل ال3ع��N عل&ه، س/اء  ان الع�وان مادIا أم مع1/9ا. . الع�وان.9

إن ال@ع/ر (ال�Jمان، م; ال3�J3ل أن 0I/ن م/قفا ی�/ل� m&ه ال�افع إلى االن�قام م; الX'+�3 في ال@ع/ر لpع$ر Dال]�مان. . ا10
  (ال�Jمان، م3ا ی/ل� سل/ ا خ)�Lا.

  تعّ�ض الZالj لل`)�.إن ال@ع/ر (الZلj، م; ال3�J3ل أن 0I/ن م/قفا ی�/ل� m&ه ال�افع إلى رد الZلj، م3ا ی�دk إلى  . الpع$ر Dال}ل�.11
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.�Qل$ك ال�ع�ِّض لل��  خHائq األش�اص ال��ارس�� لل
ی�iL3 األش`اص ال33ارس/ن لل+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، (ال`Gائ� اآلت&ة. م�ه/رون، غ�L م�ر L; للع/اقX وال3آالت، غ�L م��0ثL; (3ا 

ّ�ع/ن، ع�وانLّ/ن، س&0/:اتLّ/ن، صغار ال+;، غال�ا، م; ال� /ر، غال�ا، س/ف �JIث، ناقG/ ال`'�ة، مه3ل/ن، ان�فاعL/ن، م+�`فُّ/ن، م�+
.N/ی/اجه/ن ما ه/ أق ،Xن، ی/اجه/ن ما ه/ أصع/Lل/م/ن، ع�وانZوم/ن، م�Jن لل3^ازفة، م/'Jن لل3غام�ة، م/'Jه/ر، مZن لل/'Jم  

  

  المؤسسات المسؤولة عن ظهور سلوك المخاطرة
كل عاجi وضO&}، ی�9غي أن 0I/ن تbJ رعاIة دائ3ة وم/جهة. ه9اك أس�ة اإلن^اب، وه9اك  األس�ة.أوال. أ�فال مع�ض$ن لل��Q في 

ا أس�ة ال�/ج&ه. �L@I الع�ی� م; ن1�Zات ال@`G&ة إلى أه3&ة م�حلة ال)ف/لة (Gف�ها ال�3حلة ال�0�3ة م; ن3/ الف�د ال�ي ی�9غي أن ی�j فLه
'ل. م3ا ی�9غي إع)اء أه3&ة  '�Lة ل�عاIة األ_فال (G/رة شاملة، إلى أن ی'لغ/ا س; ال�ش� إع�اد األف�اد ل33ارسة ش�ون ح&اتهj في ال3+�ق

 jZومع ،X(ال ،Nاألكل وال@�ب، الل�اس، ال3أو �Lع�ی�ة؛ ت/ف Xرة شاملة، ج/ان/G) ،ة ال)ف/لةI3; رعاUوت� .(ة&Oال�3حلة ال^ام) ال�0�3
 لها (الفائ�ة على ال^انX ال^+3ي، إال أن ه9اك ج/انX أخ�N أك�� أه3&ة (ال9+�ة  األس� ت\�في به�ه ال^/انX، وال تف\� في غ�Lها، وتع/د

ءهj لإلن+ان، وت�3�ل في ال�عاIة العقل&ة وال/ج�ان&ة واالج�3ا�&ة وال+ل/ &ة. وت�رج ض3; ع3ل&ات ال��:&ة وال�عل&j، حI ;Lعّلj اآل(اء أب9ا
Gاالج�3ا�&ة ال j&Wاألخالق واآلداب العامة، وال ßة م�ادIم&ة، م; ال9اح&ة الف�د/Lال jفاته�Gم; ت jالئI وما ال jالئI ما jة، و1عّل3/نهJال

واالج�3ا�&ة، و1لف�/ن ان��اههj إلى ما ی�9غي أن ن\/ن عل&ه ت�Gفاتهj، وأن ه9اك ض/ا(? وح�ودا ل\ل ت�Gف ی�9غي ع�م ت`)Lها. 
في مق�'ل أع3ارهj، ی�ر /ن ما ی�9غي وما ال ی�9غي الW&ام (ه في و:3/اصلة ه�ه ال�/جLهات واإلرشادات، م; ال3�J3ل أن ی9@أ األف�اد 

.jوعالقاته ،jوأن@)�ه ،jفاته�Gت  
.jه�Lولغ jق/ق لهJو�1ع�ف/ن على ال/اج�ات وال  

ال�k إال أنه في ال/اقع، ل&Y األم� ه0�ا، إنه (+'X ال^هل (أه3&ة ال)ف/لة، و:+'X ال^هل  �ل�، (3ا ی�9غي أن 0I/ن عل&ه ال3^�3ع 
I+عى أن 0I/ن راt&ا، ان�Gف اآل(اء ع; الع9اIة (أب9ائهj، اج�3ا�&ا ووج�ان&ا وسل/ &ا، فاس�@�N اإله3ال، (@0ل 0Iاد 0I/ن  امال، 
لل^/انX ذات األه3&ة االج�3ا�&ة، فال یه�j اآل(اء (�3ا�tة ت�Gفات أ_فالهj، بل مJ9/ا لهj ح�1ة م)لقة، لل��Gف، (غ] ال�Z9 ع; 

األ_فال، تق��1ا، IقU/ن معjZ أوقاتهj خارج الi93ل، (ع�Lا ع; رقا(ة آ(ائهj، ی��Gف/ن  &ف3ا I@اؤون، ال أح� ی/جه إلLهj أع3ارهj، ف\ل 
مالحZات ل�U? ت�Gفاتهj، ی'L; لهj ال+Lئ والق'&ح، والJ+; وال^�L، ف9L@�ون ه0�ا م; ال)ف/لة إلى ال�3اهقة إلى ال@�اب، ال iL3Iون في 

I م; األح&ان ما �L�3َح (ه م; ك+ْIُ م/ن ح�ود ما��JI وال+ل/ك اآلم;، وال �L(`وما ال+ل/ك ال ،jالئI وما ال jفاته�Gم; ت jالئ
ال��Gفات، وال ��JIم/ن الق/انL; وال اآلداب العامة. والJالة ه�ه، 0I/ن م; ال)'&عي ج�ا أن ت�Gف ت�Gفات معjZ األف�اد (ال)&� 

  �.وال�ه/ر، واإلت&ان (ال��Gفات ال3ع�ضة لل`)
في ال�3ن وفي الق�Iُ ،Nالح� األ_فال في أع3ار م`�لفة، اب��اء م; ق�رة ال)فل على ال3@ي إلى  األ�فال في ال*=�عات ال�[ان6ة.

م�حلة ال�عل&j ال�ان/I ،kقU/ن معjZ ساعات الL/م خارج م9ازلهj، في ال@/ارع وفي ال)�قات، یلع'/ن ألعا(ا م`�لفة مع  ��ة الG&اح، 
ال+0ان في م9ازلهm ،j&ق)ع/ن ع9هj خG/ص&اته�J) ،jمانهj م; ال@ع/ر (اله�وء وال+9L0ة في م9ازلهj، و:ان�فاعهj ال'�ني في یiع^/ن 

ال@/ارع وال)�قات یiع^/ن ال3ارة، وأصJاب ال�3 �ات، وه�الء األ_فال مع3Zهj تالمL�، ی�G9ف/ن ع; دروسهj، و91غ3+/ن في ه�ه 
هj ال�راسي، ف�Lس'/ن، و�1+�:/ن، وم; ث3ة الع/دة إلى م^�3ع األمLL;. وع�9 رس/:هj، ع�9ئ� ی��9ه أول&اء األلعاب، وال�9&^ة ان`فاض م+�/ا 

وش" أk "ال3عل3/ن (األسات �ة) ال أم/رهj، إلى خ)/رة األم�، فL/جه/ن الّل/م إلى ال3علL3; (األسات�ة) (ق/لهj: "ال3علL3; (األسات�ة) ما Iق�ِّ
  ی�ّرس/ن ج�Lّا".

ل&Y صJ&Jا أن ن3ّJل ال3علL3; (األسات�ة)  ل ال3+�ول&ة في ت�دk الN/�+3 ال�راسي لل�المL�،  6ة ال�عل� وم��ول6ة اآلDاء.م��ول
ي ونعفي األس�ة م9ها. فال3علj (األس�اذ) ی�3ّJل ال3+�ول&ة في ال/قb ال�k ی�/اج� معه ال�لL3� في ح^�ة ال�راسة، أما (ع� ذل� فاألس�ة ه

ا m&3ا ی�عل5 (�03+�اته ال�راس&ة، ی�لقى ال�لL3� على ی� ال3علj في ال�3رسة ال3عل/مات ال�ي ی�93Uها ال�رس، وال3ق�ر ال3+�ولة ع; اب9ه
ال�راسي، و:ع� ذل�، له أن@)ة دراس&ة م; ال�Uورk الW&ام بها، في الi93ل، وهي م�اجعة ال�روس، و�ن^از ال/اج�ات الi93ل&ة، وه�ه 
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أن معjZ ال ته�j بها، 3�m^�د وص/ل ال�لL3� إلى مi9له، عائ�ا م; ال�3رسة، ی�`ل� م; الJ3فZة، و1ع/د  األن@)ة رغj أنها واج�ة، إال
 ،Xم; ال�راسة وم; اللع Xل وه/ في حالة تعi93وال�3ح، و1ع/د إلى ال Xه ما ت�قى م; ساعات ال9هار في اللع&m يUقI ،راجعا إلى ال@ارع

3ار1; الi93ل&ة. وه0�ا _Lلة أIام ال+9ة. وال ت��خل معjZ األس� ل�/ج&ه أب9ائها إلى االع�9اء ف9Lام، و�1`لى ع; م�اجعة ال�روس وحل ال�
  ب�روسهj، بل 0I/ن م/قفها ان+Jاب&ا ت3اما.

ف وم; اآلفات ال\'�N، أن ت��ك األس� أ_فالها وش�ابها، ال� /ر، (ع� ال�ام9ة ل&ال، خارج بbL األس�ة، إلى ما (ع� مG�9 اآلفة ال !��.
اللLل، وهj في س; ال�3اهقة، I+ه�ون ج3اعات، (ال رقXL وال م/جه، ف�Lعل3/ن أف\ارا وت�Gفات ال\��L م9ها خا_ئ، مع3Zه سل/ك م; 
ال9/ع ال3ع�ِّض لل`)�،  ال��خL; وال3`�رات، واللG/ص&ة، ی�9غي أن 0I/ن األ_فال وال�3اهق/ن وال@�اب، تbJ رقا(ة أول&اء األم/ر، 

هj ع; ت�Gفاتهj وع; أص�قائهj. ح�ى ت\/ن لهj ف�ص ق��1ة لل��خل ع�9ما ی�ر /ن أن ه9اك أخ)ارا مع9Lة ت�Gر م; (اس��3ار، وم+اءل�
.jأب9ائه  

  هل صJ&ح أن ال�لL3� ال�u03I k خارج مi9ل أس�ته إلى مG�9ف اللLل أو إلى ما (ع�ه، أن ی9^ح دراس&ا؟ ماذا نق$ل لآلDاء ؟
رk أن نق/ل لآل(اء ال�ی; یه3ل/ن أب9اءهj، و��1 /نهj (ال رعاIة وال رقا(ة، إن\j ت+اه3/ن، دون أن تعل3/ا، في والJالة ه�ه، م; ال�Uو 

.;Lص وم^�م/Gول ;L9وم�م ;Lف�J9م ;Lو�1 ال3^�3ع (أف�اد فاشلiت  
�غي أن ن�mي ؟Gی j6ك ;LJة، ال�ي ی�/قع م9ها إع�اد أف�اد صال�L^ال��:&ة األس�1ة ال XLم; أسال XJال jهJ9ه/ تق'ُّل اآل(اء لألب9اء، وم ،

 وال9Jان، ل\; مع ال�Gامة في رعای�هj، م; خالل ال�قا(ة ال�ائ3ة، لألب9اء وال'9ات، س/اء في ال+ل/ك الL/مي أو ال�راسي، m&@ع� األب9اء
; ال�Uورk أن ی�/اج�  ل الGغار في وال'9ات (أنهj تbJ رعاIة أب/1ة م+�ولة هادفة، ول&+/ا مه3ل�m ،;Lع� ال�ام9ة أو ال�اسعة ل&ال، م

اء ال'bL، س/اء  ان/ا م; تالمL� ال�3ارس أو ال�ی; غادروها (فعل ال�+�ب. ول&Y ه�ا م9عا لل1�Jة، بل ه/ رعاIة أس�1ة م)ل/:ة ل3JاIة األب9
  وال3^�3ع م; اآلفات واألخ)ار.

; ال3هام، (Gف�ها م�س+ة تعل&3&ة، ی�/الها م/qف/ن  ل في ت�دk ال�3رسة ع�دا م ثان6ا.  تالم�E معّ�ض$ن لل��Q في ال��رسة.
اخ�Gاصه ال3ه9ي وال/q&في. ه9اك م�ی� ال�3س+ة ال�k ی�/لى مهام ال�+�LL اإلدارk وال3الي وال��:/k. له م+اع�ی; في ال@�ون اإلدار1ة 

ي ال�/ج&ه ال�3رسي، وع3ال الZ9افة وال�Jاسة واإل_عام وال3ال&ة وال�عل&3&ة. فj�L ت+^Lل ال�لL3� إدار1ا و:�Lاغ/ج&ا، وه9اك ال3عل3/ن وأخGائ
.�L3ور1ة لل�ل�Uال`�مات ال jIر ح/ل تق�/J3ه ال3هام  لها ت��إلى ال�3س+ة وخ�وجه م9ها، وه �L3دخ/ل ال�ل j&Z9إن ُوِج�، وت  

م9هj في ال/قb نف+ه، وفي ال03ان  ل\; ال�المL�، وهj ی�عل3/ن في ال�3س+ة ال�عل&3&ة، ت�Gر ال�ل$ك غ�� ال*$افقي في ال��رسة.
نف+ه، ت�Gفات، تع� م`الفة للZ9ام ال3ع3/ل (ه في ال�3رسة، ت�عى م`الفات سل/ &ة في ال�3رسة، أو م@0الت سل/ &ة، أو م`الفات 

Uه، ل\; (ع&m j0J03; ال�غاضي ع9ه وت^اهله، مع الع3ل على ال�I ها (+&)اU0/ن (عI ،�Lال�الم Xام ال�3رسي، أو شغZ90/ن الI ها
خ)�Lا، وهي م; ن/ع ال3`ا_�ة أو ال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، ألنه I`ل (الZ9ام في ال�3س+ة، و1ع�قل ع3ل&ة ال�عل&j داخل ح^�ة ال�راسة، 
ور:3ا ی�+'X في رس/ب ال�لL3� وم; ثj ت+�:ه. ه�ا ال9/ع م; سل/ك ال�لL3� داخل ال�3رسة، 0I/ن خارج ن)اق م+�ول&ة ال3علj (األس�اذ)، 

رج ن)اق م+�ول&ة أk م/qف في ال�3س+ة ال�عل&3&ة، و�1عى بلغة علj ال9فY: "ال+ل/ك غ�L ال�/افقي في ال�3رسة". إن ه�ا ال9/ع م; وخا
سل/ك ال�لL3� في ال�3رسة، (قي مه3ال م; ِقَ'ل ال3+�ولL; على الع3ل&ة ال��:/1ة وال�عل&3&ة في ال/_;، ال ی/ج� م/qف ی�/لى االه�3ام 

�/افقي لل�لL3� في ال�3رسة، ومع�فة أس�ا(ه، وم; ثj تق�jI الJل/ل ال93اس�ة له لل�قلLل م9ه. رغj أن معjZ ال�3س+ات (ال+ل/ك غ�L ال
 ،;L'ی; ی/صف/ن (ال3@اغ�ال �L9ة م; ال�المLل�، م; ف�ة مع�عاني  ل م; في ال�3س+ة، وأول&اء األم/ر،  I ،ال�عل&3&ة، وخاصة في ال�3ن

ل&3&ة. و�ضافة إلى ما I+''/نه م; ضغ/�L'  fة ل3; ی�/لى تعل&3هj. ی�ع�ض ه�الء لل�أخ� ال�راسي وم; ثj وم`الفي نZام ال�3س+ة ال�ع
.;LLال�+�ب م; ال�3رسة، واالن�ماج في م^�3ع األم  

، ه/ اس��عاء ولّي أم� إن الJّل ال@ائع ال�k ت�`�ه إدارة ال�3س+ة ال�عل&3&ة إزاء ال�المL� ال3@اغ'L;. أسل$ب اس*�عاء ولّي األم�
ّي ال�لL3�، إل(الغه (Jالة اب9ه غ�L ال�U93? في ال�3رسة، وعل&ه أن ی�3ّJل ال3+�ول&ة في ه�ا األم�. وفي ه�ه الJالة،  ��Lا ما ی�G/ر ول

ن م; في ال�3س+ة ال�عل&3&ة أم� ال�لL3� أن ت'ل&غ إدارة ال�3رسة ع; حالة اب9ه أو اب�9ه، على أنه ته�ی� ()�د اب9ه أو اب�9ه. و:عUهI jع�ق� أ
� ال ی9اص'/ن الع�اء الب9ه أو الب�9ه، ف�L`� م/قف ال�3افع، m&ق�م ت'��1ا لع�م ان�Uاf اب9ه في ال�3رسة، �LG&m األم�، ع�9ئ�، في ات^اه آخ

ال3الئj ل�ع�یل سل/ك اب9ه،  ج�وN م9ه وال فائ�ة م9ه إلصالح أم� ال�لL3�. و�ضافة إلى ذل�، فإن ولّي أم� ال�لL3� ال ی�/ف� على األسل/ب
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  ألن س/ء ت/اف5 ال�لL3� مع ال�3رسة ل&Y ع3ال (+&)ا 03I; تغ�LLه وتع�یله (+ه/لة. وعادة ما ت+�ع3ل األس�ة إح�N األسالXL اآلت&ة:
  ) تق�jI الJ&G9ة لالب; (أن 0Iف ع; إثارة ال3@0الت في ال�3رسة،1(
)2;Lه ال�ش/ة، ح�@I ما jIفي ال�3رسة واالع�9اء ب�روسه، ) أو تق� fا�U93ح األب الب9ه ماال _ال�ا م9ه االنI  
  ) أو م; خالل العقاب. وه�ه األسالXL ل�JI jث أن  انb ناجعة، ل�ع�یل سل/ك األب9اء، ف�L/افق/ن مع ال�3رسة ونZامها.3(

�ع3لها األس�ة، یل^أ (ع] ال3علL3; (األسات�ة) في ال�3رسة إلى و�ضافة إلى األسالXL ال+ا(قة ال�ي ت+ أسل$ب ال*ه�ی� E[Dف درجات.
ته�ی� ال�لL3� غ�L ال�U93?، (الJ�ف م; درجات االم�Jانات، لل3/اد ال�ي ی�رس/نها، أو ح�فها فعال، وه�ه العق/:ة، ل&+b مق'/لة أب�ا، 

ا، وال عالقة لها (+ل/ ه، وق� ت�دk إلى ع/اقX ول&+b أخالt&ة، فهي م; جه� ال�لL3� في دراس�ه، ول&Y ألk جهة ال5J (ال3+اس به
  أخ�N، أك�� س/ءا. وه/ مغادرة ال�3رسة.

إن ه�ه األسالXL ال�ي تق/م بها األس�ة وال�3رسة ل�ع�یل سل/ك األب9اء وال�المL�، ل&+b ناجعة، وهي م; األسالXL الفاشلة ال�ي تعّ�ض 
  سي، م3ا I^عل ن+X األم&ة وال^هل ت�فاقj.األب9اء لل+ل/ك ال`)�،  االن�Jاف وال�+�ب ال�3ر 

ه�ه ال3@0الت ی�/الها عادة أخGائL/ن نف+L/ن واج�3اعL/ن، ی/qف/ن في ال�3راس  أی� األخHائ�$ن في عل� الGف\ ال��رسي ؟
ل^iائ�1ة. م3ا Iعّ� نقGا (غ�ض أن ی�/ل/ا ه�ه الJاالت، (ال�uJ وال�@`&� والعالج، وه�الء ال ی�/ف�ون (مع األسف ال@�ی�) في ال�3ارس ا

ك'�Lا في ال`�مات ال�ي تق�مها ال�3رسة للع3ل&ة ال�عل&3&ة، إن �&اب األخGائLL; في علj ال9فY ال�3رسي، ت�ت'b ع9ه ن�ائج س�Lة على 
  ق)اع ال�عل&j. م+ار الع3ل&ة ال�عل&3&ة. في ال�3ارس ال�3/س)ة وال�ان/1ة، ومع ذل�، فق� تj إه3اله ت3اما م; ِقَ'ل ال+ل)ة ال/ص&ة على

(اخ�� أص�قاء اب�9، واخ�� ص�Iقات اب��9). I+��3 ال)فل في م+ار ع�3ه، تbJ رعاIة وال�Iه، I)&عه3ا وG91اع له3ا،  تأث�� ال�فاق.
\/ن هي و�1ق'ل م9ه3ا األم� وال9هي، إلى أن I@�ع في االت^اه نJ/ االس�قالل&ة، وت@�L ال�J/ث إلى أن س; ال�ام9ة م; الع�3 الiم9ي ت

م3ا ال'�اIة في ش�وع ال)فل في االن3Uام إلى ال�فاق وال+3اع لهj واألخ� (3@/راتهj وتقل�Lهm j&3ا Iق/ل/ن وm&3ا Iفعل/ن، و�1أث� بهj أك�� 
ات، ی�أث� ب/ال�Iه. و:L; الع�ی� م; ال�راسات تأث�L ج3اعات ال�فاق على عU/ فLها أو على أعUائها، وت�Jث ال\��L م; األدب&ات وال�راس

خاصة، على دور رفاق ال+/ء في دفع عU/ فLها أو (ع] أعUائها إلى الW&ام ب39? ما م; أن3اf ال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، ف�دIا أو 
  ج3ا�&ا.

ا ت�ث� وسائل اإلعالم، تأث�Lا ق/1ا، على ال9اس، (3ا تق�مه م; معل/مات لفZ&ة أو ص/ر، ت�فعهj إلى تقل�Lها، وخاصة، م .تأث�� اإلعالم
علLهI jق�مه ال�لف1i/ن م; سل/ك ال3غام�ات وال3^ازفات، واألع3ال ال`)�Lة، L3&mل ال�3اهق/ن وال@�اب إلى اإلت&ان بها، غ�L م�الL; (3آالتها 

.jه�Lوعلى غ  
(ام�&از، وم9�  م� ب9ا في ه�ه ال/رقة أن سل/ك ال3`ا_�ة، وال@ع/ر (ال`)�، واإلت&ان (ال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، س3ة (@�1ة خات�ة.

وج/د اإلن+ان إلى أن I`�في م; م+�ح ه�ا ال/ج/د. وق� لف�b ان��اه ال�اح�L; في م^ال دراسة ال+ل/ك ال�@�k في ال3/اقف ال3`�لفة، 
f ال+ل/ك كع3ل&ة وسل/ك وال�9ائج ال�ي ت��تX عل&ه. وتار1`&ا، فق�  انb ال3^�3عات الغ�:&ة، وجامعاتها، لها األس�W&ة في االن��اه إلى أن3ا

  ال3`�لفة ال�ي ت�Gر م; األف�اد وال^3اعات، في حاالته ال�/افW&ة وفي حاالته غ�L ال�/افW&ة.
(ال9+�ة ل+ل/ك ال3`ا_�ة، وال`/ف م; ال�ع�ض لألخ)ار، وم; ثj الW&ام (ال+ل/ك ال3الئj ل�فعها، راف5 ال�@�1ة م9� وج/دها. أما (ال9+�ة 

تع�ض ل�)/رات ملف�ة لالن��اه، م3ا جعل _�ح ال+�ال ع; الع/امل ال�ي جعلb ال+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)� لل+ل/ك ال3ع�ِّض لل`)�، فق� 
�Lّ ی�فاقj في  ل ال3^�3عات، ض�ور1ا، وخاصة الغ�:&ة م9ها، ال�ي تأث�ت (ال�)/رات العل3&ة وال�\9/ل/ج&ة، واألف\ار الفل+�&ة، ما جعلها تغ

j3ها وات^اهاتها، وم; ث&tوم; ال9اح&ة ال9ف+&ة، ما  م; أف\ارها و .N�'\وخاصة تل� األح�اث العل3&ة ال ،Nسل/ ها، م; ف��ة زم9&ة إلى أخ�
؟ ال�ي م; ال�3 � أن م^�3عات أخ�N  فـي ال3^�3عات الغ�:&ة م�N م+�ول&ة ف�و�1 ع; س/ء ت/اف5 األف�اد وqه/ر اض)�ا(ات ال@`G&ة

  تأث�ت بها.
�1 ن�1�Zه في ال@`G&ة، في أث9اء مJاول�ه عالج م�ضاه العGابLL;، ال�ی;  ان Iف��ض أنهj صاغ ف�و  في عه� ف�و�M وما Dع�ه.

 AnnaضJاIا ال\'b ال@�ی� لل3^�3ع الف\�/رk، ولI jقل ف�و�1 أن م�ل ه�ه ال��:&ة ال\اب�ة أم� م�غ/ب m&ه. وع�9ما  انb اب�9ه، أنا ف�و�1 
Freud ة األم�01&ة، في�J�3ات الIاض� في ال/الJحاالت س/ء ، ت Xة م�3ازة، مفادها أن أغلZان&ة، أب�ت مالح�ب العال3&ة ال�Jأعقاب ال

م;  /نها، في األغلX، حاالت عGاب&ة، في عه� ف�و�1، إلى  ال�/اف5 ال�ي  انb ت@اه� في الO&ادات (ال�JلLل ال9ف+ي) ق� تغ�Lت
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�ة، و:ع�م الق�رة على االن+^ام مع ال3^�3ع. وعiت ذل� اض)�ا(ات في ال@`G&ة، أk إلى أش`اص ی�iL3ون ب�9@�ة اج�3ا�&ة غ�L م9اس
ما أّدN إلى االن�قال م; ال�ه�یX الف\�/رk القاسي أIام أبLها، إلى ال�+امح الiائ� ع; ال�J في ت9@�ة ال)فل (ع� ال�Jب العال3&ة ال�ان&ة، مع 

; ال�+امح غ�L ال�J3ود في ال��:&ة، وأن Iالم على إل&ه م; ضعف في ته�یX ال�ات. وهل 03I; اع��ار ف�و�1، ول�3ة _/1لة، م+�وال ع
 )131، 1981رت@ارد س. الزاروس، انه&ار نZام ت�:&ة ال)فل، وذل� ل3^�د ان�قاده لآلثار ال�3م�ة لل��:&ة ال\اب�ة في أIامه. (
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