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https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكترو

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع به -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للب
َ
حوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األ 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة
ً

و الرفض، فضال
َ
البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة  جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباح
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما 
َ
في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 



  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ايز في البحث.يغلب عليهن  التم (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 

ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنو
َ
انها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع 
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 فيه .يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 ية الخاصة بهذه املصادر .الببليوغراف

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق است -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
مارة تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ر جميع              ِ
فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

َ
األ

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

 التنويه

 رئيس هيئة التحرير 
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 المستخلص:
يشكككالطابعكككتعرطاب فيياكككوط كككوطابتكككب أط كككيافطاب نكككتراط  طاب  كككت يطعكككي طا عكككيا ط

طئفطابتب أط وطابممتيتتتطابحيت يفطابمخ باف.اب اتعبيف،ط عم نعهط  حددطهي
  ككوطاعككتيطابفبيككفطعككي طابككل ني ط ككس طبععيفككفطابتككب أطابفككتعاوط همي ككهط ككوطيتكك ط
مبمكككلطابفبيككككفطا ن متعيكككفطعي نمككككت،طامكككتطا ككككهطي خككككرطاشكككات  طم فككككدد ط كككوطاعككككتيطابم ايكككك ط

طا ن متعيفطابم   عف.
اوطعككي طابككل ني ط ككوطبقككدطهككد طابعحككاطتبكك طاب فككي طعبكك طععيفككفطابتككب أطابفككتع

اعككتيطاب اتعككلطابخككتمطعي نمككت،ط عيككت طععيفككفطربككأطابتككب أط ككوطمنككتلطاب اتعككلطمككرطا ع ككت ط
(طحتبكككف،ط15 ا هكككل.ط بقكككدطاع مكككدتطابعتحركككفطمككك ن طدياتكككفطابحتبكككف،ط اكككت طعكككددطابحكككت تط 

 عي كككتطاعكككيلطاب  كككتئ طعكككع طابتكككب أطابفكككتعاوطعكككي طابكككل ني طبككك طيح ككك طعاتعبيكككفطعتبيكككف،طامكككتط
طبتب أطابفتعاوطاشات  طم   عفط عفت طبععيففطابم ي طا ن متعو.ا ضلطا طب

  ككوطابمنمككلط ككس طابككل ى  طي كك ب طاعككتد طابخبككمطاب اتككوط ا ن مككتعوطب خككيطمكك ط
خبلطاتب اطاب اتعلطمفكه،ط يمركلطاب  كييلطابفكتعاوطاحيكت ا طببكراتطاب اتكيفط ا ن متعيكف،ط

عكككي طا خكككيط كككس طتكككمتعنتط  طي ي نكككتطترطا طاب فعيكككياتطابفتعايكككفطاب كككوطييتكككبنتطابكككل ى  طبب
ط ا حتتسطعنتطيف  طع ا يتطعتيفطابتا  ط  طاب ا يط ات عدابنتطععتيفطاب نددط اب نترا.

طابمقدمف:
يفكككدطابكككل ىطم ككك  طتكككب اوطشكككاب هطابل نكككفط  طابفاكككسطتبككك طحكككدطمكككت،طترطا طعتيكككفط

.ط تكككمتتطابتكككب أط  تعبي كككهط مركككلطابمكككتد طا تتتكككيفط كككوط حديكككدطععيفكككفطابفبيكككفطا ن متعيكككف
طابتب أط وطاب فيي ط اب   ي ط  شيطعتد طات نتعفطابعي طا خيطنرعت ط  ط ا يا .

                                                 

 قسم علم االجتماع/ كلية اآلداب/ جامعة الموصل. 
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ا طابتب أطابفتعاوط وطاعتيطابفبيفطابل نيفطيف ك طعيتك ط ك ي طابفبيكفطاب اتكيفط
 ا ن متعيكككفطعم نكككاطمكككدايطاب فعيكككيطط متككك  لط شكككتعهط كككوطابفمبيكككتتطاب اتعبيكككفطابم   عكككف،ط

ابخت ككفطعككتبايد،ط مكك رياتطابعيئككفطا ن متعيككفطاب ككوطحككددتط يا ككلط ككوطربككأطعكك طابععيفككفط
ابتككككتئدط ابمقعكككك لطعتعايككككت ط ككككوط فعيككككييطاب كككك  وط ا باككككت ط ععيفككككفطا  كككك ات(ط اب كككك يطط

ط ابحياتتط ابم ني(.
طابمعحاطاأل ل
طابنت اطاب  يط

ط    :طاإلعتيطاب  يططببعحا
طم ض عطابعحا:ط-1

افطمكككك طا تكككك تدطابتككككب اوطي اككككرلطابايككككت طاب اتككككوطا ن مككككتعوطبباككككيدطعبكككك ط ككككي
ابحياككتتط ابم نككي(ط   شككالطابمتككت فط-ابابمككتتط اب فعيككياتطاب عقيككف،ط اب كك يط- اب كك  و

اب اتككيفطاب ككوط عككي طمككديتتطاب ككفب ط اب  ككت يطعككي طاباككتعبي ،ط   حككددطعم نعنككتطععيفككفطابفمبيككفط
ط.اب اتعبيفط وطديم م نتط اات  نتطب    ط م رىطابفبيفطا ن متعيفط مت  لط شتعنت

ا طابتكككمفطابدابكككفط كككوطابتكككب أط شكككييطتبككك طا كككهطمكككي  ط فاكككسط ككك ي  تطبكككدلطا خكككي.ط
 ككتب فيي طعتب  كك ياتط ا  نتهككتتط ابف اعكك طيفبكك طعكك ن طابتككب أطععشككاتلط فعيييككفطم   عككفط
 ف  طع ضخي طا   تىطاب اتعبوطع يا هطابع ت  ط  ط خاضهطعم ناطابمحتاكت طابتكب ايفطعكي ط

طابعي ي .
ا طابفمبيككككككفطاب اتعبيككككككفط ككككككوطاب كككككك ي طابل نيككككككفط  تكككككك طط  ككككككوطا نككككككتيطم اككككككيعط نككككككد

عتبخ   كككيفطابعتباكككف،طترط حامنكككتطع امكككلطمخ باكككفط نفبنكككتطمتكككيحت طبب  ككك عطابتكككب اوطابكككرطط
ي عغطابفبيفطاب اتيفطا ن متعيفطعي طابل ني طعنيئفطم ايد ،ط يا يضطا طياك  طببخت كيفط

وطاب فككي طعبكك طععيفككفطابفتعايككفطد يهككتطابنككت ط ككوطربككأ.ط مكك طه ككتطاككت طم ضكك عطابعحككاط كك
ابتككب أطابفككتعاوطعككي طابككل ني طمكك طحيككاط بي ككهطاب فعيييككف،ط عيككت طمككدلطاهمي ككهط ككوطابحيككت ط

طاب اتيفطا ن متعيفطعي نمت،ط مت  لط مريبهط وطابم اي طا ن متعيفطابمخ باف.
ط هميفطابعحا:ط-2

يككت ط  نبكك ط ككوطعيحككهطي يككفطخت ككفطببحيككت طابل نيككفط ربككأطمكك طخككبلطابتككب أطابفككتعاو،ط ع .1
ععيفكككفطاب فعيكككياتطابفتعايكككفط مكككدلطاع متدهكككتط كككوطابمنكككت تطاب اتعبيكككفطابم   عكككفط ابتكككب أط
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ابفككتعاوطعككي طابككل ني ط ككوطاعككتيطاب اتعككلطابخككتم،ط ابتككب أطابفككتعاوطعككي طابككل ني ط ككوط
 اعتيطاب اتعلطمرطا ع ت ط األهل(.

وطمن مككرط ببعحككاط هميككفط ككوطمحت ب ككهطاب فييكك طعععيفككفطابتككب أطابفككتعاوطعككي طابككل ني ط كك .2
طابم  لطابرططي ت طعتبخ   يفط وطم نييفطابتب أ،ط ا ب لا طعمتطه طتتئدطان متعيت .

ط
ط هدا طابعحا:ط-3

اب فكككي طعبككك طععيفكككفطابتكككب أطابفكككتعاوطعكككي طابكككل ني طمككك طخكككبلطاب يككك  طعبككك طاب فعيكككياتط .1
ابتككب ايفطابتككتئد ط يمككتطيخككمطاب كك تطابفككتعاوط ابابمككتتط اككلطاشككاتلطاب فعيككيطاب كك  و(ط

ي طابفتعايكككفط ابحياكككتتط ابم نكككي(،ط مكككدلط تعبيكككفطابتكككب أطابفكككتعاوطعكككي طابكككل ني ط اب ككك ط
 عشالطعت .

ابتكب أط-اباش طع طععيففطابتب أطابفتعاوطعكي طابكل ني ط كوطابم ايك طاب اتعبيكفطابم   عكف .2
ابفتعاوطعي طابل ني ط وطاعتيطاب اتعلطابختم،طابتب أطابفتعاوطعي طابل ني ط كوطاعكتيط

  األهل.اب اتعلطمرطاألع ت ط
 عيت طاهميفطابتب أطابفتعاوطعي طابل ني . .3
ط ضرطعفضطابمق يحتتط اب   يتتطاب وط  ب  طمرط  تئ طابعحا. .4

ط تت  تطابعحا:ط-4
 هلط ت خد طاب فعيياتطابفتعايفط وط اتعبأطمرطابل ى  طعتت مياي؟ .1
 هلطي عريطابتب أطابفتعاوطعي طابل ني ط وطاعتيطاب اتعلطمرطا ع ت ؟ .2
 تب أطابفتعاوطعي طابل ني ط وطاعتيطاب اتعلطمرطا هل؟هلطي عريطاب .3
 متط هميفطابتب أطابفتعاوط وط عتمطابفبيفطابل نيف؟ .4

ط حديدطابماتهي :طط-5
:طيفككككي طابتككككب أطا ن مككككتعوط عع ككككهط يككككفطحياككككفط  طBehaviourالسلللللو   -1

  طتكععنتط فتبيفطمق  د طي دينتطابايدط  عخرطعفي طا ع عتيط نك دطاأل كيادطا خكيي ،ط يكدطياك
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ابعيئككفط  طاألحككدااطاب ككوط قككرط ينككتط  طاألشككختمطابككري طيبلمكك  طاباتعككلطا ن مككتعوطابككرطط
ط.(1 يق  طعفمبيفطابحداطا طابتب أ(

 ه ط تب اطاب  كي ط  ط قكدي طابكراتط كوطعبيكتتطابحيكت طابختينيكف،طعمكتطي ضكم ط
ط.(2 دينفطم طابتيعي طعب ط قدي طابراتطمرطا خيي 

:ط كككوطا  نكككتيطابباككك طط ف كككوط شكككامط يحككك ،ط ععككك طط Emotionطالعاطفلللةط-2
ابشكككو طح ككككتيط  متبكككه،ط يقككككتلطععككك طابباكككك طعبكككك طتكككتعقيهط ط:ط  عفككككهطتيكككتيطع اتككككعفطحككككي ط

ط.(3 ابفع 
 متطا عبحت ط  في طعع نتطحت تطمك طابمشكتعيطابمياعكفطاب كوطبنكتطن ا كاط اتكيفط

ط.(4 فتبو نتديفط تب ايفط ي ععطعحتبفطم طاب ندا ط  طابملاى،ط اب   طاأل ا
  ككوطيككتم سطعبكك طابكك اسطييفككي ط نمككيسطديياككي(طابفتعاككفطعع نككتطحتبككفطمفقككد طيمككيط
عنككتطنتككك طاباكككتئ طابعشكككيطط  مرككلط كككوط ايكككياتطنتكككديف،ط عبكك طابمتككك  لطابفقبكككوطيعكككدطط ينكككتط
 حتتككيسط نفبككهطي  ككي طععييقككفطمفي ككف،ط يضككي طعككع طابفتعاككفط  ككين ط ككوطحككت تطحتككيفط

ط.(5 أطع دطاباضا تب أطمرلطابايايطع دطابخ  ط ابفيا
امتط ف وطعع نكتط تك فدادط نكدا وطمياكاط    كي طما تكاطبكعفضطاأل افكت تط حك ط
م يكك طمفككي ط ككد رط ككتحعنتطببقيككت طعتككب أطخككتم.طعمف كك ط  ككهطتراط نمفككتطعككد ط  افككت تط
حك لطم ضكك عط احككدط س نككتط كد رط ككتحعنتطببقيككت طعتككب أطخكتمط نككتيطربككأطابم ضكك ع،ط مككرب ط

                                                 

،ط1991دطابحتكك ،طم تكك عفطعبكك طا ن مككتعطابككدايطابفيعيككفطببم تكك عتت،طعاككدادط،ط(طتحتككت طمحمكك1 
ط.332مط

(طعكك  وطع يككتط  خككي  ،طماككت يلطا ككعبحيفطنديككد ،ط ينمككف:طتككفيدطاباككت مو،طابم  مككفطابفيعيككفط2 
ط.396،طمط2010بب ينمفطعيي ت،ط

،طمط1989 ،ط(طمنمكككرطابباكككفطابفيعيكككف،طابمفنككك طابككك نيل،طدايطاب حييكككيطببععكككرط اب شكككي،طابقككككتهيط3 
ط.423

،ط2001(طبعاوطابشيعي و،طم ت عفطشيحطابم عبحتتطاب اتيف،طدايطاب نضفطابفيعيف،طعيكي ت،ط4 
ط.111مط

 www.alhuwoar(طعككككككلطابككككككدي طاباكككككك يبو،طتككككككيا ب نيتطابف اعكككككك ،طابحكككككك ايطابم مككككككد .5 
ahmtmadn.comط.2018 7 19ع تييخطط
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بايتعككهط  قبككمطبميضككه،ط  بككأطابمشككتعيطاب ككوط نمفككتطحكك لطيككدط اككيحطبي يككفطشككخمط  حككل ط
ط.(1 هراطابشخمط تم طعتعافطابحا

:طييفي ط متاسط يعي(طابافلطابفتعاوطعع هط حدطا مكتعطايعفكفطالسلو  العاطفيط-3
مككك طا  فكككتلطابعشكككييفطتبككك طنت كككاطابفقب كككوطابنكككتد ط ابفقب كككوطابقيمكككوط اب قبيكككدط.ط ي ميكككلط

ط.(2 حعفط  طاياهيف،طتخع،طيضت،ط لع،ط  طني  ع د ييطع طت افتلطعتعاوطم طم
 هكك طانيائيككت :طاب فعيككيطعكك طعتعاككفطابحككاطعككي طابككل ني ،ط متكك  لطاألدا طابفككتعاوط
ابكككرططي نتكككدطعيمككك لط ككك  يفط   ككك اتطمفي كككف،طابمكككتت،طععكككتيات(ط  ط ككك ييفط ابحياكككتتط

ط ابم ني(.
 أهميته وآلياته: –ثانيًا: السلو  العاطفي 

 اعكك ط ككوطابتككعفي تتط لايككدطاب عايككدطعبكك طن ا ككاطمفي ككفطمككرط شككع طتيتككي ب نيتطابف
 ككوطعحككاطم ضكك عتتطابفتعاككف،ط ايكك ط تكك رتيطابف اعكك ط  فمككلط  شكك دط  ط قككلطمكك طخككبلط

(طتبككك ط  طاأل كككيادطNorman Denzinابباكككفط ابفكككتداتط ابعقككك سط عكككيي طط  يمت كككدطي كككلي ط 
  نكتط  كعلطابحيكت طيي عع  طعتبمن مرطم طخكبلط نكتيعن طابرا يكفطعك طابفتعاكفط اب كوطمك طد

ط.(3 ابي ميفطختبيفطم طابمف  
   اكككدطت تكككي ب نيتطابف اعككك طعبككك ط هميكككفطمكككتط  ضكككم هطابف اعككك طمككك طمشكككتعيط
م   عككفطاككتبايح،ط ابحككل ،ط اباضككا،ط ابخكك  ،ط ابخنككل،ط ابشككف يطعتبككر ا،ط ا شكك يتمط مككتط

ططط.(4 تب طربأط وط عرييهتطعب طابفمبيتتطاب اتعبيفط  يتغفطابفبيتتطا ن متعيف

                                                 

،ط2003أل نب ابم ككييف،طابقككتهي ،ط(طعبفككتطم  كك يط  خككي  ،ط تككسطعبكك طابكك اسطابفككت ،طما عككفطا1 
ط.156-155مط

،طمط1992(ط  تبيكككتطيييم  كككتط    يكككمطتكككب  ،طمفنككك طابفبككك  طا ن متعيكككف،طدايطاب قكككد ،طعيكككي ت،ط2 
ط.112

(طنككك  طتكككا ت،طعبككك طا ن مكككتعطابماكككتهي طاألتتتكككيف،ط ينمكككف:طمحمكككدطعرمكككت ،طابشكككعافطابفيعيكككفط3 
ط.271-268،طمط2009بألعحتاط اب شي،طعيي ت،ط

 4) Theodore. D. Kempor, research agenas in  the sociology of emotins, 
State University of NewYork K press, 1990, p 207.  
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ت طاإلشككعتعطابفككتعاوطبككهط همي ككهط ككوطاتكك قيايطاباككيدط  ميككليطعكك طا خككيي ط عتب ككتبوط
اي قكت يططا ن مككتعو،طممكتطيكك فاسطعبك طتككب ايت هطمككرطابنمتعكف.ط قككدي طاباكيدطعبكك طاب   ككلط
مكرطا خككيي ط  شكايلطابفبيككتتطا ن متعيكفطيف مككدطعشككالط تتتكوطعبكك طاشكعتعطحتنت ككهطمكك ط

ككاطم ككريطتكك  ا هطعا ط .طترطت ط قيككي طاباككيدطبرا ككهطي حككددطع قيككي طا خككيي طبككه،ط(1 ب ككهابفعكك ط ابحي
  وطربأطتراطات طاب قيي طابيملططتينتعيت ط س طاب اتعلطعي طاأل يادطيت مي،ط مكتطتراطاكت طتكبعيت ط
 س هطيدطي فريط ي  نو.ط ف كدمتطيقك لطابكل ىطبل ن كهطابمكفط  يد (ط س نكتط قكي ط اتكنت.طعم نكاط

ط.(2 يفطعي طابل ني  قيي طل ننتطممتطيفممطابفب
ت طاباككب طابفككتعاوط ابعكك حطعتبمشككتعيطب خككيطييفككدطضككي ي ط  كك تعفطاعككيل،ط باككفط

يمكت ات ،طباكك طابحكاطغيكيطابم عك مطيشكييطتبك طحتبكفطمكك ط(3 ابحكاطي عكمطعنكتطععكيط  فكتلط اا
ابخعكككيطعكككع طيتكككتب هطيكككدط شككك ي،ط عتب كككتبوط تبفتعاكككفطابد ي كككفطيماككك ط  طيتكككت ط اتكككييهتط  اككك  ط

.ط بطي لطاباعلطابابكوطببف اعك طامكتط طي عاكوط(4  عخرطاعميطمتب طعهطم ض عط نتهلط  
 عبينككتطعحييككفطمعبقككف،ط ضككععطابف اعكك ط حتكك ط  نيننككتطيفككدطضككي ي ط لمككف،ط عم نككاط

.ط  ككوطا ككتاطتككع  طابف اعكك طي اككدط(5 ابف اعكك طابتككبيمفطياكك  طاي قككت طاأل ككيادط ابمن مفككتت
ابفقب ككككوطببتككككب أط اإل ككككدمتىطمككككرطط تككككت دي(طعبكككك طد يطابف اعكككك ط  همي نككككتط ككككوطاب   ككككي 

                                                 

ط.217،طمط2002(طت   تيطي  س،طابتب أطاإل تت و،طابما عفطابنتمفيف،طاإلتا دييف،ط1 
،طمط2005ي،طعمكت ،ط(طتحتت طمحمدطابحت ،طاب  ييتتطا ن متعيفطابم قدمف،طدايط ائلطبب شك2 

ط.91
ا ر  غيا يتط اب  ييف،ط ينمكف:طتتكتمفطاباكل ط،ط–(طهيبي ط  متسط نميبفط حمد،طا نتتدطابرقت يفط3 

ط.71،طمط2010ابميالطابق موطبب ينمف،طابقتهي ،ط
ط.79(طابم ديط اته،طمط4 
،طمط1987ت،ط،طدايطتحيت طابفب  ،طعيكي ط4(طيني تبدط ايبدط د  تبدطبيتيد،طابم ت عفطاب اتيف،طع5 

ط.32
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.ط تككمت نتطاب حايليككفط اككرططتدياأطاباككيدط مفتي ككه،ط  فعيككهطابقككدي طعبكك طاب ايككك ط(1 ا خككيي 
ط.(2  اإلعداع

ت طاب فعييطع طابفتعافطي عرطي اعدطاب  شئفطا ن متعيف،ط  وطربكأطيشكييط  ك يعيتط
بيكككتتطابم فبمكككفطان متعيكككت .طابيكككتس(طعكككع طاب فعيكككيطينمكككرطابفمبيكككتتطابمعيمنكككفطعتي ب نيكككت ط ابفم

 ت ع تكككتمفطمكككرب طهكككوطيدط فكككلط  فاتتكككوط طتيادططبكككدلطاألعاكككتلطاب كككاتي،طت ط  طاأل كككيادط
داي طعضبتط ننن طبمحتات طابف اع  ط.طط(3 األاعيطي فبم  ط  نيهط اا

   ككياععط فعيككياتطابنتككدطمككرطابابمككتتط ككوطعمبيككفط فبككي طي اعككدطابتككب أطابفككتعاو.ط
يق لطابمفط شايا (ط يع تك طع كدمتطي بقك طهديكفطمكت،طربكأط  طابابمكفطمكرط  فب طابعالطمرب ط  ط

ط.طط(4 ا ع تتمفطبنتط ريطمخ ب ط وطاب  ا لطمرطا خيط ات نتع ه
يدط نيتطعحركت ط كوطاب تكتئلطاب كوطط Arlie Hochechild ات تط  يبوطه  شيتبد(ط

طمككتطمفيضكك ي طببضككا عطمكك طيككدييطعنككتطاأل ككيادطعكك اعان .ط  شككتيتطتبكك ط  طاأل ككيادطط ككوطنككل  
ابمن مككر،ط ربككأطمكك طخككبلطابق اعككدطاب ككوط مبككوطعبككين طمككتطينككاط  طيشككفي اطعككهط ككوطم ايكك ط

ط.(5 مفي فط  ق لطمرب ط:ط ابي  طل ت وط عدط  طاشفيطعتبتفتد (
 يعخكككرطاب فعيكككيطعككك طابف اعككك ط كككوطا  نكككتيطابحياكككوط شكككات  طمخ باكككفط عفكككت طبععيفكككفط

أل ك  طامكتطبكدلطاب ي لب كدي  ،ط  طعتب يعيكتطعبك طابمن مرط قكدطياك  طربكأطعتب قعيكلط  طحكأطا
ط.(6 األريع،ط  طابعع  ط  طعضياطاب نهطببد بفطعب طابح  ط ابفع 

                                                 

.طع تييخطwww.alhayat.com(طعتع طمحمدطععدطابمنيد،طابف اع ط تع  نتطعب طاإل تت ط1 
ط2019 2 13

 2)  K.T strongman, The psychology of emotion, fifth edit john wiley, 
USA, 2003, p132. 

ط.269(طن  طتا ت،طم ديطتتعم،طمط3 
(ط شككتيبلطداي يكك ،طاب فعيككيطعكك طابف اعكك طع ككدطاإل تككت ط ابحي ا ككتت،ط ينمككف:طمحمككدطععدابتكك تيط4 

ط.169،طمط2010ابشيخبو،طعيي ت،ط
ط.271(طن  طتا ت،طم ديطتتعم،طمط5 
ط.238(ط شتيبلطداي ي ،طم ديطتتعم،طمط6 
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  وطا نتيطختمط ندط  طببتب أطابفتعاوطعي طابل ني طععيف هط  همي كهط  شكاتبهط
طاب فعيييككف.ط  ككوطربككأط ككس طمنككتي طابتككب أطابفككتعاوطبنككتطد يهككتط ككوطابحيككت طابل نيككف،ط تبل نككف
مرب ط شفيطعتبنكد  طاب اتكوطع كدمتطيتك مرطل ننكتطتبك ط ننكفط  يهكتط يك ان طمشكتعيهت،طامكتط

ط.(1   طهن  طابل نفط ا  قتدهتطيد رطعتبل ىطتب طم ي طد تعوط  طي نهطتب طاب مت
ل نككت طمكك طابينككتلطط156  كوطدياتككفطببتككب أطابفككتعاوطعككي طابكل ني ط نييككتطعبكك ط

 عط ابيضتطابل نو.ط بقكدط عيعكتطابل نكتتطعك طحتبكفط اب تت ،ط عي ط  طه تأطعبيفطعي طاب 
طعككك طابتكككب أطابفكككتعاوط ابكككل اىطغيكككيط مككك طابتكككبعيفطابفتبيكككفطمقتي كككفطعكككتألل اىطع كككدطحكككديرن ا

ط.(2 ابتفيد
ت طا بيفطاب وطيف مدهتطابشييأط كوط اتعبكهطمكرطا خكيطبنكتطد يهكتط يضكت طمك طخكبلط

يكفطابن تكيفطينكاطيععنكتطعتبفتعاكفطابفبيفطابن تكيف،ط  كوطربكأطيكيلط نكت طعيشكبي(ط  طابفب
.ط تبفبيككفطابن تككيفطهككوط شككتعطي ضككم ط تعبيككفطاباككيدط(3 ح كك ط  ضككععط نتككتدطابينككلط ابمككي  

.ط يشكككييط  ياتككك  (طعكككع طاباتيكككفطمككك طابفبيكككفط(4  كككوطابمتككك  لطابحتكككوط ابفكككتعاوط ابي حكككو
ط.(5 ابن تيفطيا يضط  ط شييطتب طعبيفطحميمفطن تيت ط عتعايت ط

بفكككتعاوطاباتعكككلط كككوط بي كككهطاب فعيييكككف،ط  كككيافط قديمكككهط س كككهطييفكككدط هاكككراط تبتكككب أطا
طع اطابحيت طا ن متعيفط  تتسطديم م نتط ات ميايهت.
طابمعحاطابرت و

                                                 

،طابمنبككسط262ددط(طدا يكتلطن بمككت ،طابكرات طابفككتعاو،ط ينمكف:طبيبكك طابنبعكو،طعككتب طابمفي كف،طعكك1 
ط.205،طمط1990اب ع وطببرقت فط ابا   طط األدا،ط

 2)  Laura. L. Carstensen. et al, Emotional Behavior in long- Term 
Marriage, Vol 10, No.1, American psychological Association, , 1995, 
p 11  

،ط2004ييفطغييطم ش ي ،طابقكتهي ،ط(طتتميفطيديط،طابنتدط وطابدياتتتطابت تي ا ري ع ب نيف،ط ط3 
ط.13م

(طنككككت طانكككك ط  خككككي  ،طم تكككك عفطابحيككككت طابن تككككيف،طدايطاباياشككككف،طببععتعككككفط اب شككككي،طعيككككي ت،ط4 
ط.219،طمط2005

ط.89(طابم ديط اته،ط5 



 
 م2020/هـ1442                                 (                        82العدد ) –                          

 697 

طابنت اطابميدا و
طا   :طانيا اتطابعحاطابميدا و

طم ن طابعحا:ط-1
اي ضتطععيففطابم ض عطعتم داديطابدييمط كوط عكتمطابحيكت طابل نيكفطاع مكتدطمك ن ط

طفطابحتبفطبايضطاب   لطتب طمفب متتط  يي طع طابتب أطابفتعاوطعي طابل ني .ديات
طاد اتطابعحا:ط-2

 فككدطابمقتعبككفطابمفمقككفط ككوطهككراطابعحككاطاب تككيبفطا تتتككيفط ككوطنمككرطابمفب مككتت،طترط
يتمتطابعتحرفطعمقتعبفطابحكت تط تك ابن طعك طم ضك عتتطم   عكفطضكم طمحكت يطعتمكفطعك ط

 ،ط اخككككيلطخت ككككف.طامككككتطاع مككككدتطعبكككك طمبح ككككفطابشككككالطابتككككب أطابفككككتعاوطعككككي طابككككل ني
طاب فعييططبب نهط حياتتطابنت طع دطحدياطابحت تطع طابتب أطابفتعاوطعي طابل ني .

طحت تطابعحا:ط-3
(ط15ات خدمتطابعتحرفطابعييقكفطابق كديفط كوطاخ يكتيطحكت تطابعحكا.ط  مربكتطعككط 

تبك ط كيتغفطدبيكلطابمقتعبكفطابكرططحتبفطم طا  يادطابم كل ني ،ط يكدطعمكدتطابعتحركفط كوطربكأط
 ضكككم طمنم عكككفطمككك طاألتكككئبفط كككوطمحككك يطعككك طابعيت كككتتطاأل بيكككف،ط  خكككيطخكككتمطعتبعيت كككتتط
ا ن متعيككفط ككوطنت كككاطعكك طابتكككب أطابفككتعاوطعككي طابكككل ني ط ككوطاعكككتيطاب اتعككلطابخكككتم،ط
 ابتب أطابفتعاوطعي طابل ني ط وطاعتيطاب اتعلطمرطا ع ت ،ط اربأطابتب أطابفكتعاوطعكي ط

ط ني ط وطاعتيطاب اتعلطمرطا هل.ابلط
طمنت تطابعحا:ط-4

 ابمنتلطابعشيط:طي مرلطعتأل يادطابم ل ني ط وطمدي فطابم  ل. .1
 ابمنتلطابمات و:ط فدطمدي فطابم  لطمنت  طمات يت طببعحا. .2

ط.2019 4 1تب طط2018 10 15ابمنتلطابلم و:طات اييتط  ي طتعدادطابعحاطم ط
طحارت يت :طعيضط  حبيلط  تئ طابع

طابعيت تتطاأل بيف:ط-1
طند لطي ضلطابعيت تتطاأل بيفطبحت تطابعحا
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 البيانات
عدد 
 الحاالت

المستوى  العمر الجنس
 العلمي

مستوى 
 الدخل

المنطقة 
 السكنية

نوع 
 السكن

ملكية 
 السكن

سنوات 
 الزواج

طضفي طاع دائوط39طا ر ط1
حوط
طاب حييي

ط23طاينتيطمت قل

ط16طمبأ مت قلطابمر  طم  تعطاع دائوط34طا ر ط2
ط5طمبأ مت قلطابتايطم  تعطاعدادطط34طا ر ط3
ط13طمبأ مت قلطاب حد طنيدطنتمففط48طرايط4

ط47طا ر ط5
نتمففط
ط عاري

ط26طمبأ مت قلطابتايطنيد

ط27طاينتي مت قلطابييم أطنيدطم  تعفط50طا ر ط6

ط47طا ر ط7
نتمففط
ط عاري

ط11طمبأ مت قلطاب ديمطنيد

ط48طا ر ط8
نتمففط
ط عاري

ط24طاينتي مت قلطابعبديتتطنيد

ط12طمبأ مت قلطابي تمطنيدطاعداديفط40طرايط9
ط10طمبأطمش يأطابقتدتيفطم  تعطم  تعفط37طرايط10
ط15طاينتي مت قلطاب  يطنيدطاعداديفط42طرايط11

ط47طا ر ط12
نتمففط
ط عاري

ط8طمبأ مت قلطابمر  طنيد

ط35طا ر ط13
نتمففط
ط عاري

ط12طاينتي مت قلطابله يطم  تع

ط9طاينتيطمش يأطاباتي مطضفي طاع دائيفط24طا ر ط14
ط12طاينتيطمش يأطابميرتمطضفي طاع دائيفط27طا ر ط15

طابعيت تتطا ن متعيف:ط-2
طابتب أطابفتعاوطعي طابل ني ط وطاعتيطاب اتعلطابختم:ط- 
طابتب أطابفتعاوط وطابت فطاأل ب طم طابل اى:ط-1

األ بكك طمكك طابككل اىطي خببنككتطاباريككيطمكك طط  ضككحتطاباريككيطمكك طابحككت تطا طابتكك ف
ابخب ككتتط ابمشككابتطعككي طابككل ني طعتككعاطعككد طاب ايكك طمككرطابحيككت طابنديككد ،ط باكك طانتعككتط

طابحت تطنميفت طا طا يت طاأل ب ط قعطم طابل اىط طي نيط ينتطت طابحاط اب قتيا.
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فطا طابتككك فطاأل بكككك طمكككك طابكككل اىط شككككندطا حتككككتيا طببتكككب أطابفككككتعاوط ايضككككهطععيفكككك
ا خ ب تتطابتب ايفطعي طابل ني ،ط حتبفطعكد طاب ايك طمكرطابحيكت طابنديكد .ط هكراطمكتطااد كهط

(طا طابتكك فطاأل بككك طمككك طابككل اىط كككتدمف،طحيكككاط3حككت تطابعحكككا،طترط شككتيتطابحتبكككفطييككك ط 
 عكي طبنككتطتكب ايتتطنديككد ،طبكك ط اك ط   يفنككتطمك طل ننككتطيغكك طا نمكتط ل نككتطعفكدطي ككفطحككا.ط

نكك طععيفككفطمخ باككفطعشكككالطاعيككيطنككدا طعكك طععيف نككتط مككتط شكككعتط اضككت تطت ط هككلطل ننككتطب
طعبيه.طالطربأط عفدهتطع طاب طابحاط ابالل.

(طا طاب فعيكيطابفكتعاوطبكيسطمنمكت ط كوط بكأطابا كي ،طأل طه كتأط5 عي تطابحتبفطيي ط 
ا ب يتتطاخيلط  نتدط وط قيياطابمتكت فطمكرطابعكي طا خكي،ط محت بكفط اييكيطتكب ايت هط  ط

ط مفتبنفطابخب تتط ابمشابت.طاب اي طمفنت،
(طاب ككوطي  مككوطل ننككتطأل كك لطييايككفطممككتط عفككدطابم ضكك عط7 انتعككتطابحتبككفطييكك ط ط

ابفككتعاوطعكك ط ااييهككتط تككب انتط ككوطابتكك فطاأل بكك طمكك طابككل اى.ط  اننككتط ككف عفطتبكك طا ط
طات عتعتطا ط اييطعفضطم طتب ايتتطل ننت.

األ بك طمك طابكل اىطيابككاطط(طعبكك طا طابتك ف13 عشكالطمشكتعهطانتعكتطابحتبكفطييك ط 
عبينككتطابخب ككتتط ابمشككابتط خت ككفطتراطاككت طابل نككت طيفيشككت طمككرط هككلطابككل ى،ط هككراطمككتط

طحداطمفنت.
(ط ككككوطهككككراطابشككككع ،ط ككككوط15،ط14،ط13،ط11،ط10،ط8،ط4،ط1 ا اقككككتطابحككككت تط 

(طا نتطات تط  قياط وطابت فطاأل ب طمك طل ننكتط  تكمفهطابمكتتط6حي ط ادتطابحتبفطيي ط 
طدببكهطارييا طيغ ط ن دطاخ ب تتطاعيي طعي نمتط وطاب ااييط ابتب أ.ابحاط  

طمدلطات خدا ط فعيياتطابحاطعي طابل ني :ط-2
انتعكككتطغتبعيكككفطابحكككت تطمككك طابل نكككتتطعكككع طابكككل ىط طيفيكككيطاهميكككفطاعيكككي طبب فعيكككيط
طابفتعاو،ط مبعافطابل نفط  دبيبنتطعتب بميحتتط ابابمكتتط مكتطتبك طربكأ.ط يكدط اكدتطابحتبكف

(طعتبق لط   تديا طمتطيق  طل نوطع دبيبوطعكتباب ط اب فعيكيطعك طحعكه((.ط  ضكي طعع نكتط1يي ط 
عتبمقتعلط ط عتدبهطربأ.ط   ضلطا طاب فعيياتطابفتعايفط وطابحيت طابل نيكفطعتمكفط اك  ط كوط

ط(.15،ط14،ط13،ط7،ط5،ط3ابفبيفطابحميمفط عفدطابخ ت ط قع.ط هاراط نتعتطابحت تط 
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(ط بقككككدطعي ككككتطا نككككتط ككككوطا لطتكككك  اتطابككككل اىطاككككت طابم ضكككك عط2يكككك ط  مككككتطابحتبككككفطيط
ابفككككتعاوط ابمككككتتطابحككككاط اباككككللط شككككالط ااييهككككتطعتتكككك مياي،ط  كككك دطا ط  بقتهككككتطعتتكككك مياي.ط

ط  ضي طعتبق لط  عمي يطاب يتطابحيت طابل نيفطعنتط م يط ه ط   تط ارقفطم طحعهطبو((.
 طيتككمف وطابمككتتطابحككاط(طعككتبق لط  هكك12  ككوطا نككتيطمشككتعهطراككيتطابحتبككفطييكك ط 

عتت ميايط متط  ط ط ي لط ططابمكفطحكاط نك طيفكي ط  كوط حعكه((.طبا نكتط فكياطعك ط يح نكتط
ع فعييا ككه.ط ع ككدطتكك ابنتطبمككتراط ط عتدبككهطاب فعيككياتطابفتعايككفط عنتعككتطعتع تككتمفط  هكك طيفككي ط

ط  وطاحعهط  ف دتطا وطاتمرط قع((.
تكمف وطابمكتتطابحكاط اباكللط(طعكتبق لط  ل ن كوط 4 وطحكي طا ضكلطابحتبكفطييك ط 

عتت ميايط م طا لطبح فطدخ بوطابعيتط  فتمكلطمفكوطععتكب اطبعيك ط  نعي كوطعكع ط عتدبنكتط
طاب فعييطابفتعاو((.

(طعي  اطعت طععيففطابحيت طابل نيفط ينكتطم ضك عتتط11،ط10،ط9 متطابحت تطيي ط 
طاه طم طابمتتطابحاط عع طشالطابحاطيخ ب طعمي يطاب يت.

(طا نتط  عتدلطحياتتطابحاطمرطل ننتط  حت لطا ط ايكيط كوط6يي ط  عي تطابحتبفط
طم نيهتطا  عطم طابنراطابفتعاو.ط  ضت تطعع هطياتلبنتط يدبفنتطعع لطحي طم طاتمنت.

(طعككتبق لط ا طععيفككفطل نككوط عفككديطعكك طاتكك خدا طاب فعيككيط7  ضككي طابحتبككفطييكك ط 
طابفتعاوط ن طم طا  لطييايفط عتبمقتعلطا تط ط عتدبه(.

 ككوطابتككيتمطرا ككهطانتعككتطحككت تطابعحككاط ككوطابي نككتطا طابحيككت طابل نيككفط ط شككندط ط
  يي ط احد ،ط يف يينتطعفضط شاتلطابا  يطيتك ميط  كي طمفي كفط عك لط  ط ق كيط عفكت طببحتبكفط
ابملانيف،ط ا ط بقوط فعيياتطعتعايفط كوط بكأطابا كي ط طياك  ط يكهط اتعكلطمكرطا خكي.ط عكتد ط

طينرطبتعاطيراي،طر طمتطيبعاط  طيف دطاب ضرطتب طشابهطابمف تد.متط ا  ط بأطابا ي ط ط 
 اشكككتيتطحكككت تطابعحكككاطنميفكككت طتبككك طاهميكككفطاب عتعكككدطابماكككت وطعكككي طابكككل ني طبا كككي ط
لم يككفط ليككتي طابل نككفطمككرب طبعيككتطاألهككلطبمككد طيكك  ط  ط ارككي(طإلعككتد طاب كك ال ط  نديككدطابحيككت ط

طعي نمت.ابل نيف،ط   عيدطابمتت فطاب اتيفط ا ن متعيفط
مكك طاككلطمككتط قككد طراككييط عككي طعككد ط حقككمط تككت لطابعحككا:ط هككلط تكك خد طاب فعيككياتط

طابفتعايفط وط اتعبأطمرطابل ى  طعتت مياي؟(.
طاهميفطابتب أطابفتعاوط وطابفبيفطابل نيف:ط-3
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اادتطحت تطابعحاط وطابشالطاباتباطعبك طاهميكفطاب فعيكيطابفكتعاوط كوطابفبيكفط
هطعع ككهطعفككدط  ككي طابخ ككت ط محت بككفطاحككدطابعككي ي طاب قككياطتبكك طابل نيككف.ط عيه ككتطعبكك طاهمي كك

ا خكيطيكك خاضطمتك  لطاب كك  يط ا تكك يت ،ط   ك فاطابفبيككفطابل نيككف،ط يك فاسطارككيطاب فعيككيط
ابفككتعاوط مداععككفطا خككيطبا يككت ط  طحيايككت طعبكك طابا ككياتطاببحقككف،ط يشككفيطابل نككت طعتبيضككتط

ط ا ي يتحطاب اتو.
 طمفت ت نكككتطمككك طضكككف طابتكككب أطابفكككتعاوطبل ننكككت،ط(طتبككك1 اشكككتيتطابحتبكككفطييككك ط 

 عي تطاهميفط  ييلطابل ىطعفتعا هط كوط قكياطابل نكفطتبيكهط  فبقنكتطعكهطممكتطيك فاسطاينتعكت ط
طعب طابحيت طابل نيف.

(طا طاب فعيككياتطابفتعايككفطمنمككفطأل نككتط شككفيطابل نككفطعتبرقككفط5 ااككدتطابحتبككفطييكك ط 
عيفككفطابفقب يككفطببينككلط ككوط  ي ككهطبألمكك يط ككوطابكك اس،ط ابقعكك لطمكك طابككل ى.ط  ضككي طعككع طابع

ط نفبهط طين  طعتب فعييطابفتعاو.
(طايضكت طاهميكفطاب فعيكياتطابفتعايكفط15،ط14،ط12،ط7،ط6،ط4،ط3 عي تطابحكت تط 

(طعمكتطيكدلط كوطانتع نكتطعبك طا طاب كمتط8 وط م كي طابفبيكفطابل نيكف.ط   اكدطابحتبكفطييك ط 
ابفتعايككفطبنككتطمافكك لطابتككحيط  فعككوطابعننككفطابفككتعاوطيريككيطغضككاطابل نككفط ا طاب فعيككياتط

ط(طعع طربأطيرييطشا انتط مخت  نتطم طخيت  هطبنت.13 ابتي ي،ط اعيعتطابحتبفطيي ط 
(طعبك طاهميكفطاب فعيكيطابفكتعاوطمك طيعكلطابل نكفط كوط10 وطحي ط ادطابحتبفطييك ط 

طمنتلطابفبيفطابحميمف.
وط ككككوطابفبيككككفط هاككككراط نيككككاطعبكككك ط تككككت لطابعحككككاط مككككتط هميككككفطابتككككب أطابفككككتعا

طابل نيف؟(.
طابتب أطابفتعاوط وطاعتيط  ت فطابنتدط ابي ائلط ا   ات:ط-4

عي ككتطحككت تطابعحككاطا طبب  ت ككفط ابككي ائلط ا  كك اتطبنككتطد يطاعيككيط ككوطاب قككياط
تب طا خيط  طاب ا يطم هطعدينفطمفي فطممتطي ريط يمتطعفدطعب طي  طابتكب أطابفكتعاو.ط  كوط

 ط  ت ككككفطابل نكككفطمتكككعبفطضككككي ييفطنكككدا ط نككككراطابينكككلطتبينككككتط(طا4ربكككأطااكككدطابحتبككككفطييككك ط 
ط خت فط وطابفبيفطابحميمف،ط يضي طعلطهوطاه طا شيت طاب وط قياطعي طابل ني .

(طعتبق لطا طاعك طحمكتططيائح كهطايينكفطنكدا ط  طينك  طاعبيكت ط1 اشتيتطابحتبفطيي ط 
طه.عتب  ت ف،ط عتبمقتعلطل ن هط ط ن  طبنراطابم ض عطأل نتط شعن
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(ط  قكك لطاحمككدطا طا طل نككوطيشككعن وط ككوط شككديديطابمعككتبغطعبكك ط2 مككتطابحتبككفطييكك ط 
م ض عطاب  ت فط ابي ائل،ط انتعتط  عتب عايدطب طات تطيائح كهطايينكفط مكتطينك  طعتب  ت كفطمكتط

طاتمفهطاب طحب ط متطا قياطم ه((.
 كدمتط(ط  طيبفط  ت فطابل ىطتكعاط كوطعفكدهتطع كه،ط خت كفطع3 عي تطابحتبفطيي ط 

طيييدطاب قياطابينتطبب فعييطع طعتعا هط س نتط شفيطعتب ا يطم هط  ط فعيهط ي فطاب فعيي.
(طعككتبق لط  ابحمككدط طا طل نككوط  يكك ط اا طتككيا  طربككأط13 راككيتطابحتبككفطييكك ط 

طمشابفطعي  ت((.ط
ط

ط   ا قتطعتيوطابحت تطمرطهريطاإلنتعتت.
(طعمكككتطيكككدلطعبككك ط  ط4فطييككك ط  عتب تكككعفطبأل ككك اتطاب كككوطيعبانكككتطا خكككيطراكككيطابحتبككك

طمت  لطابحاطابرططيا يهطابل ى  طببشييأط وطشد هطي  تتاطمرطابقع لطاب اتوطب خي.
(طا نكككتط  اكككيطعفكككضطابشكككو طمككك طمتككك  لط ككك  هط12امكككتطا ضكككحتطابحتبكككفطييككك ط 

ابفككتبو،ط يحككداطاحيت ككت طخب ككتتطعيكك ن طعنككراطابخ كك مطباكك طاككلطربككأط قككعط ككوطحي نككتط  ط
طي ريطعب طعبي نمت.

ط(طاضت طعتبق لط  ل ن وط ق لطبوطشخييأطتما  يف((.4متطابحتبفطيي ط  
مككك طاكككلطربكككأط نكككدطا طابتكككب أطابفكككتعاوطعكككي طابكككل ني طيكككي ععطعمكككدلطاب كككفب طمكككرط

طا خيطعم ناطابمشتيافطا ن متعيفطعي نمتط وطابحيلطابمات وط ابعيت اباي ف ابتييي(.
يم كككدطمككك طيعككك لطا خكككيط كككوطت طابمشكككتيافطا ن متعيكككفط ح كككتىطيعككك   ط اتكككيت طب خكككيط

 قديمككهطبنتككديط   ت ككفطابنتككد،طيائحككفطابنتككد،طحياككتتطابنتككد،طا كك اتطابنتككد(.ط مكك طركك ط
يعككك لطا خكككيط كككوطمكككدلطمياعت كككهطببشكككييأط ابف تيكككفطعكككهطمككك ط تحيكككفط اتكككيفط  ككك ي طابفعككك ط

ط ابح ت طاب وطيقدمنتطا خي(.
 ،طا هككل(ط مكك طركك طيعكك لطتككب ايتتطا خككيط ككوطتعككتيطاب اتعككلطمككرطا خككيي ط ا ع ككت

ا  نت  طع قدي طتب ايتتطا خيط يع بنتط وطمنتلطاب   ياتطابره يفط ابمنتلطابتكب اوطحك لط
طابقضتيتطابفتمفط وطا  شعفطابحيت يف.
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  ككوطمنككتلط  ت ككفطابنتككدط يائح ككهط ا  كك اتط ابحياككتتطاب ككوطي دينككتطاباككيدط كككوط
بنكككتط ا نراعككهطب خكككيط  ط اتعب ككهطابي ميككفط س نكككتط قككيي طمككك طيعككلطا خكككيطعافككلطيع بكككهطاب اتككوط

طعدمه.
   ت كككفطابنتكككدط ابمحت  كككفطعبككك ط  ت كككفطابماكككت ط  ضكككتع طاهمي نكككتطعقيم نكككتطبكككدلط
ابعي طابرت و.ط عشالطعت ط كس ط ي يكاطاألشكيت ط ا شكختمطابمحيعكي طع كتطبكهط كل عط اتكوط
 ان مككتعو.ط مكك ط تحيككفطان متعيككفط فككدطاب  ت ككفط اننككفطابتككب أطابم نككيط،ط ي مرككلطعتعفنككتط

عتبميكككلطبألشكككيت ط ا شكككختمط كككوطتكككيتمطاب  ت كككفطا  نكككتط نتكككدطشكككاب طمككك طاشكككاتلطاب اتكككوط
ابنمتلطابرططيفاسط  ي طبب عنييط ب  كمطعتبكراتط  ت شكفيطعم نعنكتطاب كات ط ا ي يكتح.ط
بككراطاككت طا  نككرااطبألشككيت طابمي عككفط ابنميبككفطع ككيافطاب  ت ككفطتككمفط ع اينككتطابككراتطاب اتككيفط

طشيطمتت فط اتيفط ان متعيفطم قتيعف. وط اتعبنتطمرطابفتب طابمحيعطب  ط
 هاككراطابحككتلطعتب تككعفطبككعفضطي ائككلطابنتككدط   كك ا هط حيات ككهطاب ككوطيككدط ط عبانككتط
اب اسط  تعاطابعفدط اب ا يط وطابمتت فطاب اتيفطعي طابل ني طب  فاسطعكد يهتطعبك طابفمبيكفط

طاب اتعبيفطععشاتلطم فدد ط  ريطتبعت طعب ط شتعطابتب أطابفتعاو.
طأطابفتعاوطعي طابل ني ط مدلطابيضتطع طتب أطا خيط يع به:ابتب طط-5

انتعككتطمف كك طحككت تطابعحككاطعتبم ا قككفطعبكك طا طابتككب أطابفككتعاوط مككدلطاب قككتياط
عي طابل ني طي كعريطعقعك لطتكب أطابشكييأط ابيضكتطعك ط كات ه.ط عبك طابفاكسطااكدتطابحتبكفط

عاكلطمكتط يكهطمك طعيك اطط(طعكتبق لط  يك  طابحكاط خاك طاركيطابفيك اط ع كتط  قعكلطل نكو2يي ط 
ط خت فطع عي هطابشديد ط هوط ط عتم((.

(طعككتبق لط  اا شككاتطمككي طخيت ككفطل نككوط  فتمبككتطمككرط6 هاككراط نيككاطابحتبككفطييكك ط 
ابم ضكك عطع ككعيطشككديدط ا ككتطاحككيمطعبكك طاب قككياطم ككهط اعتبعككهطعككع طيتككمف وطاككب طحبكك ط

ط ابحمدط طاع ي طعع نتطميحبفط ا  نت((.
ع طعي اطابل ىط ق طعتئقكت ط كوط قيعنكتطم كهط  ضكي طعكع ط(طع1انتعتطابحتبفطيي ط 

ط(.9،ط8،ط3ريري هطملعنفطبباتيف.ط  وطا  نتيطرا هط نياطابحتبفطيي ط 
(ط بقككدط نتعككتطعككتبق لط  ابشككأطعتككب أطابككل ىطيعفككدطابل نككفطعكك ط7 مككتطابحتبككفطييكك ط 

ط ه((. قعبهط  ط شفيطعتبيغعفط وطاب قياطم هطتب ط  ط ا ش طابحقيقفط   عادطم طتخب
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(ط  قك لطع عكي طا تككحتعيفط   فك دتطعبك طا فتبككهط باك طعشككالط5  نيكاطابحتبكفطييكك ط 
طعت طا فتلطابشييأط  ريط وطاب قياط  طا ع فتدطع ه((.

(طا طعكككككد طيضكككككتطابكككككل ىطعككككك طعفكككككضط كككككاتتطابل نكككككفط11 يكككككيلطابحتبكككككفطييككككك ط 
 ككدطابحككدياط(طم ضكك عطاألمت ككفطع12 تككب ايت نتطيقبككلطمكك ط قيعككهطابينككت.ط ارككتيتطابحتبككفطييكك ط 

عككك طابتكككب أطابفكككتعاوط  كككعرييطعععيفكككفطابكككل ىطعق بنكككتط   ضكككفتطل نكككوط كككوطعدايكككفطل ان كككتط
طعتخ عتيط ات تط ب توطعمات طيفي هط عفدمتط عادتطم ط مت  هطلادطحعوط  فبقوطعه((.

(طي ينكتطعكتبق لط  ع كدمتطيفكتمب وطل نكوطعقتك  ط13 وطحي ط  ضكحتطابحتبكفطييك ط 
(طيتئبكفط  ابمكتطي كديطتكب أطمك طل نكوط14ي كتطابحتبكفطييك ط ا ايطم هط وط بأطابا ي ((.ط ع

طياضع وط طات عيرط قعلط ططشو طم ه((.
ط
ط

طابتب أطابفتعاوط وطاعتيطابفبيفطابن تيف:ط-6
اادتطحت تطابعحاطنميفت طا طببتب أطابفكتعاوطاهمي كهط كوطابفبيكفطابن تكيف،طترط

 ط هككوط ا ككوطابفبيككفطعي نمككت،ط(طا طابرقت ككفطابن تككيفطضككي ييفطببككل ني4  ضككلطابحتبككفطييكك ط 
(طتبككك طننكككلطابكككل ىط كككوط5 اب فعيكككيطابفكككتعاوطهكككت ط كككوطهكككراطابمنكككتل.ط اشكككتيتطابحتبكككفطييككك ط 

ابرقت ككفطابن تككيفط اب ككوطي عاككوط  طيياعككوط ينككتطيغعت نككتط اح يتنت نككت،ط اضككت تطعككع طابل نككفط
يفككفطعععيف نككتط ط ا ككلطعكك طيغعت نككتط ككوطهككراطابم ضكك عط هكك طابمعككتديطد مككت ،ط ااككدتطا طعع

ابفبيككفطابحميمككفط ككوطمككدلطايضككتئنتطببككل ىط نفبككهط د دا ط ككوطابا ككي طاببحقككف.ط  ضككي طعككع ط
 تككتسط نككتحطابفبيككفطابل نيككفطياكك  طمكك طخككبلطاب  ا ككمطابن تككو،ط مككدلطاه مككت طابعككي ي ط
طععفضنمت،ط عي تطاهميفطاب فعيياتطابفتعايفط اب وط خب طم نتطابفبيفط وطعفضطا حيت .

  كككيلطا طابععيفكككفطا  ت يكككفطببكككل ىط نفبكككهط طيقكككديط ططشكككالطط(7 مكككتطابحتبكككفطييككك ط 
بإليضككت طابن تككوطابككرطط قدمككهطابل نككفطب كك فاسط يمككتطعفككدطاينتعككت طعبكك طعبي نمككتطابفتعايككف،ط
 اضككت تطعككع ط ككدبيلطابل نككفطعفككدطابفبيككفطابحميمككفطهككت طنككدا طباكك طاباتبعيككفطمكك طاألل اىط ط

طي  عن  طتب طربأ.
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(طاب كككوطا ضكككحتط  طابكككل ىطينككك  ط8انتعكككفطابحتبكككفطييككك ط  هكككريطا نتعكككفط   ا كككمطمكككرط
ألمييط حتا،طت ط  هط وطابفم  ط ا  طببفبيفطابحميمفط مدلطاشعتعهط ينكتطد يا طهتمكت ط يمكتط

طعفدط  ق لط   يايطشخمطمخ ب ط يا  طبعي ط وطتب اهطمفو((.
(طي اكككدطعكككع طابرقت كككفطابن تكككيفط ككك ريط يمكككتطعفكككدطعبككك طعبيكككفط10 مكككتطابحتبكككفطييككك ط 

ط(.11ل ني ط وطالطابمنت ت.ط ع اسطا  نتيطانتعتطابحتبفطيي ط اب
(ط  قكككك لط  يغكككك طاككككلطتككككبعيتتطل نككككوطت ط  ككككهطيفككككتمب وطعييككككفط2 مككككتطابحتبككككفطييكككك ط 

ط ي مت تيفط وطالطمياحلطابفمبيفطابن تيف((.
(ط  قكككك لط  طحككككاطل ننككككتطبنككككتط ككككتعرطمكككك ط انمنككككتط6 هككككراطمككككتط اد ككككهطابحتبككككفطييكككك ط 

بن تكككيفط عكككع طابتكككب أطابفكككتعاوطيا كككيضطا ط طيايكككاطعككك طاكككلط ح يتنت كككهط كككوطابفبيكككفطا
ابمياحككلط ااككدتط  ا طاب  ا ككمطابن تككوطينككراطابعككي ي طبعفضككنمتط يمككتطعفككدط ينفككلطابينككلط

طيفعيطع طعتعا هطااري((.
مككك طاكككلطمكككتط قكككد ط قككك لطا طابفبيكككفطابن تكككيفط كككوط ككك ي نتطابفتعايكككفطابتككك يفطهكككوط

ط يدي هط ييم هطاايت ط اتوطان متعو(.ا ف تمطابنتدطم ط يدي هط احيلطمات و(طتب ط
  وطربأط ع طاب قتياطابنتدططمرطا خيطيبل طع قتياط اتوطان مكتعوطيفعكيطعك ط
 اتمبيككفطاباككيد،ط   ككاهطاتئ ككت طعشككييت طبككهطشخ ككي هطاب ككوط  اككرلطعبكك طاشككعتعتتطنمككف.ط  ككوط

ات كفطربأط  ح ط ف مكديطع  كاهطابحيكلطابمكتدططببايكت طاب اتكوطا ن مكتعوطبباكيدطبب فييك طعم
ا خيي طبدي تط ا افت   تط نتهن ط    نهطابيكهطبب فعيكيط كوطحتبكفطابحكاط كوط ك ي طابمبمتكفط

طابنتديفط ابمبعافط  ط وطحتبفطاباضاطمرب طعتبضياط  طمتطتب طربأ.
ت طمشتيافطا خيطببحيلطابمتدططببايدط ابنتد(طي ناطابمحت  كفطعبك طمات كفطهكراط

بنتككدطع يميككلاتطمخ باككفط ككوطاعككتيطابمتككت فطابمات يككفطابحيككلط يعتي ككه.ط  ككوطربككأط ككس ط اككيي طا
طعي طابعي ي طيفدطم شيا طعب ط اتعلطت ططيليدطم طخع عطابنراطعي نمت.

ا طابتككككب أطابفككككتعاوط ككككوطاعككككتيطابفبيككككفطابن تككككيفطي شككككيطابي يككككفطاب ندا يككككفط ككككوط
ا حتكككتسطعكككت خيط كككوط ككك ي ط  تعفيكككفط مياحكككلطابفمبيكككفطابن تكككيف(.ط اب ككك ددطابيكككهطععتكككتبياط

طي ف،طالطربأطياضوطتب طماتتاطم فدد ط  اط وطمح بفطابفبيفطا ن متعيفطعتمف.مف
 تبفبيفطابن تيفط فدطم بكدا طببعتيكفطا ن متعيكف.ط  كوطربكأطيا كيضطا ط طينحك ط
اباتعلطابن توط ابل ى ابل نف(طابعكي طا خكيط   طياك  ط كتعب طشكم بيت طيتك عيرطعمديات كهط
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اتعبيفط اتمبيفطببنتدط ف  طع نرياطاباييكل طع كدط قكديمنتطابحتيفط ا ن متعيفط قدي ط يافط 
عي يفطييميف.طترطا طييمفطا ح كيا طعكي طابكل ني ط تك دعوطاح كيا طيغعكتتط اح يتنكتتطا خكيط
 وطابعيحطابن تو،ط ي   طعكربأطاباضكت طابفكتعاوطابم تتكاطب شكايلطابفكتب طا ن مكتعوطعكي ط

طابل ني .
 طاعكتييطاب اتكوط ا ن مكتعوطيفمكلطعبك ط  وطا نتيطماتييط س طاتك باطابنتكدطمك

اغ يااطابفمبيفطاب اتعبيفط ن  حنتطع طمتكتيهتطابتك ط.ط  شكيو طابنتكدط ا ياغكهطمك طه ي كهط
اب اتككيفط ا ن متعيككفطيفككدطضككيعت طمكك طابف كك طابيمككلططابككرططيف مككديطاحككدطعي ككوطاب اتعككلط ككوط

طابفمبيفطابن تيف.
(طعمككتطيككدلطعبكك ط  ككهط5بككفط ترطيفككدطابككعفضط  طاب فعيككيطابفككتعاوطامككتطاشككتيتطابحت

اتككك  لا طبب  ننكككتتطاباييليكككفط  قكككتعرطمكككرطابحتنكككفطتبككك طاب فعيكككيطابفكككتعاوطععشكككاتلطيمليكككفط
   يفط   ييف.ط سر طابتكب أطابفكتعاوط كوطاعكتيطابفمبيكفطابن تكيفطمك طخكبلطركيا طيمك ليط

ط  تعبي هطيفدط  ي طم ط  يطاب  ا مطابن توطم فددطاألعفتد.
 

 وطعي طابل ني :ابنديفط ابتب أطابفتعاط-7
ا ضككككحتطحككككت تطاريككككي طعككككع طببنككككدايتطد يهككككتط ككككوطليككككتد طاب قككككتياطعككككي طابككككل ني .ط

(طا طل ننتط طيقد طبنتطهديفط هوط  فتملطمفهطعتبمركل.ط   اكدطعبك ط1  شتيتطابحتبفطيي ط 
طاهميفطابندايتط نوط ايحطابل نفطارييا طأل نتطدابفطعب طاه مت طابل ىط  قدييي.

 هككوط ع تكك ط  قكك لط  ع ككدمتطيقككد طبككوطل نككوطهديككفطا قككياطط(3  نيككاطابحتبككفطييكك ط 
ابيهطعشالطاعييط ه طيبح طاي ط  اييطمفهط يق لطاتع تطاتكع عطياحكفطعكبطمشكتال((ط  كوط

طربأطاشتي طبألريطاب اتعبوطببنديف.
(طا هط عفت طبععيففطمن مف تط طي ندطاه مت طعم ضك عطابنكدايت.ط5 عي تطابحتبفطيي ط 

  قك لط  ا طابنكدايتط ط قكياطعكي طابكل ني طتراطات كتطابل نكفطعبك طعبك ط(ط6 مكتطابحتبكفطييك ط 
طعخيت فطابل ىطأل هط حيت ت طيقد طابنديفطح  طيخاوطخيت  ه((.

(طتبك طا كهطي عكتدلطابنكدايتطمكرطل ن كه،ط عكع طابنديكفطشكالطمك ط4  شتيطابحتبكفطييك ط 
طاب فعييطابفتعاوطعي طابل ني .
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د طهككوطمكك طيعككتديطع قككدي طابنككدايتطبيقكك  طهكك ط(طا طابل نككفطعككت13  عككي طابحتبككفطييكك ط 
عككيدطابنديككفط ككوطم تتككعفطاخككيل.ط  طا نككتطاحيت ككت ط بمككلطبككهطعقككياطابم تتككعفطبي ككرايط مككرطربككأط

ط عحيت ت ط طيقد طابنديف.
(طا ككهط ككوط  ككي ط قككدي طابنديككفطي ككحعنتط فعيككياتطعتعايككفط15 ا ضككحتطابحتبككفطييكك ط 

ط محوط ريطاإلتت  .
(طا ككهطي نككدط عككتدلطببنككدايتطمككرطابككل ىط ككوطحككي طعي ككتط6(ط  2 راككيتطابحتبككفطييكك ط 

(طا طل ننككتط طيقككد طبنككتطهديككفط  ط فنعككهطهككريطا شككيت ط هككوطعتبمرككلط ط قككد طبككهط7ابحتبككفط 
ط(طانتع اطعفد ط قدي طهدايتطبل نت ن .11،ط10،ط9هديف.ط  وطهراطابتيتمط نتع اطابحت تط 

ا يكفطاب كوطبنكتط  ياكفطا لاحكفط هاراط ندطا طابنديفط مرلطشاب طم طابدغدغكفطاب ند
ابره يككفطبب ععتعككتتطابتككتعقف،طترطيفمككلطابحكك ايطاب ككتمتطابككرطط بقيككهطابنديككفطعبكك طمداععككفط

طابرات،ط  ا يتطاب ش  طا  افتبوط  ط دعي طاب  ي طا ينتعيف.
ا طابنديفطمشعففطعتبد  تطاب وط مرلطح ايا طعتعايت طيارططابفبيكفطعكي طابكل ني ،ط

ع ت يطاب نديدط اإلرتي ط ابام ضط وطشابنتطابمبالطم طننف،ط متط ح  يكهط متط م باهطم ط
مكك طمف كك طاب قككدييط ككوطمح  اهكككتطمكك طننككفطاخككيلط س نككتطعكككربأط فمككلطعبكك طا فككتاطابفمبيكككفط
اب اتعبيكفطابتكتا فطعاتككيهتطبب كيافطابتككب ايفطابمعب  كفط ككوطاب شكتعطابيكك مو،ط  قييكاطابمتككت فط

طابفتعايفطعي طابل ني .
وط كك ي طمكك ط كك يطابتككب أطابفككتعاوطابككرططي تككسطبفبيككفط نترعيككفطار طابنديككفطهكك

م طخبلطمحتات طراتطا خيطع  ي ط ندا يكفط ف ك طع قييكاطابمتكت فطاب اتكيفطعكي طابكل ني ط
طب  فاسطاينتعت طعب طابفبيفطابفتعايف.

طابتب أطابفتعاوطعي طابل ني ط وطاعتيطاب اتعلطمرطا ع ت :ط-2
نكككتطعبككك طا طابكككل ىط طيفعكككيطعككك طعتعا كككهطامكككت طا اقكككتطانتعكككتتطابحكككت تط كككوطغتبع
(طعق بنكككتط  مكككتطيفعكككيطعككك طعتعا كككهط طعحضككك يط1ا ع كككت ،ط  كككوطربكككأطاشكككتيتطابحتبكككفطييككك ط 

ا ع ت ط  طعايتعن ((ط  عد ط وطانتع نكتط عكي طاباضكاطمك طاتكب اطل ننكتط كوطاب فتمكلطمفنكتط
طععي دطعتعاو.
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فعككيطع نككتطعب ككت طعتباضككاط(طا طغيككي طاحككدطاعاتبنككتط اب ككوطي2 اشككتيتطابحتبككفطييكك ط 
ابشديدطيم فنمتطم طاب فعيكياتطابفتعايكفطبعفضكنمتطح ك ط ا طات كتطاب فعيكياتطعتمكفط  حمكلط

طمف  طابمديلط قع.
(طعكع طل ننكتطيفعكيطعك طعتعا كهط نتهنكتط6  كوطانتعكفطمخ باكفطااكدتطابحتبكفطييك ط 

ب فعيككياتطامككت طا ع ككت طععتككب اطابمككلح،ط  طينككدطاططحككيىط ككوطاباككب طعحضكك يه طمككتطدامككتطا
طبا يفط  طحيايفط وطابتيتمطابمقع ل.

ممتط قد ط ندطا هط  قت طبن دتفطابتبعفطا ن متعيكفط كس طابحيكلطاب اكتعبوطبكهط كيافط
مكك طابتككب أط ككوطاعككتيطاب يا عيككفطا ن متعيككف،ط  ككوطربككأط ككس طابم اككتعبي ط ككوطابشككالطابنيمككوط

يمككك لا ط ككك  يفططببتكككبعفط يضكككتطعبكككين طمق ضكككيتتطابكككد يطا ن مكككتعوط م رنكككت طيف مكككدط يكككه
   ييفط طي عاوط نت لهت.طترط  ناط ابي طابراتطعمتطيبئ طععيفكفطابكد يطامكتطا طابتكيتمط
ابرقت وطببمن مرطيشييطتب ط قكدي ط كيافطتكب ايفطمفي كفطامكت طا ع كت ،ط  كوطربكأط كس طابك مط

طابتب اوطابمتم حطعهط وطابتيتمطابرقت وط ا ن متعوط طين لطخييه.
ب عكككت ط ياكككلطعبككك طا يحكككت ط ا خاكككت طبب فعيكككياتطا  افتبيكككفط تب ككك ي طا ن متعيكككفط

بككك بئ طابضككك اععطا ن متعيكككفطاب كككوطيتكككمتطحكككد دطاببئكككمط ابميغككك اطان متعيكككت طمككك طننكككف،ط
 ا شكنتيط ا يضككتحطببم نييككفطابتكب ايفطاب ككوط فبككوطمكك طييمكفطا ب ككلا طعتبق اعككدطا ن متعيككفط

فضطاشاتلطا شنتيط وطاب فعييطابفكتعاوطابمعب  فطم طننفطاخيل.طبراط طيف مدطابل ني طع
امككككت طا ع ككككت طع  كككك طربككككأطخدشككككت طبب كككك ي طا ن متعيككككفطاب ككككوط ق ضككككوط فككككديب طبب فعيككككياتط

طا  افتبيفطامت طا ع ت .
  ككوطربككأط نيككاطعبكك ط تككت لطابعحككا:طهككلطي ككعريطابتككب أطابفككتعاوطعككي طابككل ني ط

ط وطاعتيطاب اتعلطمرطا ع ت ؟
ط

ط ني ط وطاعتيطاب اتعلطمرطاألهل:ابتب أطابفتعاوطعي طابلطط-3
(طعككع طابككل ىط طيفعككيطعكك طعتعا ككهطامككت ط6 اككدتطحككت تطابعحككاطعككداطابحتبككفطييكك ط 

(طعكككع طابكككل ىطيفعكككيطعككك ط6ا هكككل،ط هاكككراطابحكككتلطعتب تكككعفطببل نكككف.طترط شكككتيتطابحتبكككفطييككك ط 
طعتعا هط نتهنتطامت ط ابد هط با طععييقفطمحععف.ط اشتيتطتب ط  ط   ابد هطهوطمك ط   كيه

طا طيدببنتطعتباب طامت طاب تس((.
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(طا طاريكيطمك طابفبيكتتطابل نيكفطا  نكتط4  وطا نتيطمخ ب ط  ضلطابحتبفطيي ط 
عكككتبعبمطعتكككعاط كككدخلطابحمكككت ط كككوطامككك يطرت  يكككف.ط عتب كككتبوط كككس ط فعيكككيطاحكككدطابعكككي ي طعككك ط
عتعا هط نتيطا خيطعحض يط ابد هطتكب أطمي ك ضط متمكت ط كوطمن مف كت.ط  عكي طابحتبكفطييك ط

(ط ككككوطراتطا  نككككتيط  ا طععيفككككفطمن مف ككككتط حككككريطابينككككلطعنككككراطابخ كككك م((ط  ضككككي ط5 
ط  حمت وطات تطييياطعبي تطعشالطاعيي((.

(طاحدطابم اي طحي طحمكلطل ننكتطحقيعكفطبمتكتعد نتطع كدمتط8  رايتطابحتبفطيي ط 
ات ككتطم نماككفط ككوطحمككلطابعاككلط حقيع ككه،ط  فككيضطبننكك  طابمككوطمكك طيعككلط ابد ككه.ط نككت ط

تبككفطعكك طربككأطابم يكك طيدا طعبكك طتكك ابوطبنككتطعكك طمككدلط فعيككيطابككل ىطعكك طعتعا ككهطحككدياطابح
طامت طا هل.ط وطاشتي طم نتطبشد طي ضطابحمت طبربأطاب  ييل.

(طاتككك يتئنتطمكك طتككب أطابحمكككت ط  قكك لط  ابحمككت ط نكككدط  ط13 ا نككيتطابحتبككفطييكك ط 
طابل نفطيدطاخرتطاع نت،ط بنراط ط قعلطا طيابمنتطعحاط د لطامتمنت((.

ممككتط قككد ط نككدطا طابخككيمطغيككيطابمككعب  ط ككوطابتككب أطابفككتعاوطعككي طابككل ني ط ككوط
 اتعبن طمرطا خيي طيقرط وط عتمطاب تع طابيمكلططابكرططيح كيطعفكضطابتكب ايتتط يحيعنكتط
عككدائي طا تكك ننت .طترطا طابككرااي طا ن متعيككفط ابرقت يككفط مرككلطحككتنلا ط ككوطاب مككيدطعبكك طابكك مط

بتكتئدط ابمكعب  طان متعيكت ،ط  كوطربكأط  نعكتطرقت كفطابمن مكرطابفتعاوطابمكد ي طعبك ط ئحكفطا
ابشككييوطعتمككفط ابم  ككبوطخت ككفطاب ق ككي طا شككنتيططبككعفضطاشككاتلطابتككب أ،طترطا طابعككتعرط
ابم نيططببتب أط وطرقت فطابمن مرطابم  بوطابكرططيشكييطتبك طا ه مكت طع ك ي طاباكيدطامكت ط

 ع عفطع قييمتتطا خكيي ،ط فمكلطربكأطا خيي ط   يفت ن ،طنفبتطابتمفطابم نييفطببتب أطم
عبككك طحنكككاطاب فعيكككيطاب نكككدا وطامكككتمن طعابمكككتتطابحكككاط اباكككللطاب كككوط بقككك طاتككك ننت طمككك ط

طا خيي ط وطحتلطاب  ييلطعنتطعشالطغييطمف تد.
 تب   ياتطابره يفطببايدطح لطاب مريلطابفتعاوطم طخبلطاشاتلطيمليكفطمفي كفط ط

هل طيف مكككدهتطاباكككيدط كككوطا شكككع هطابحيت يكككفط كككوط  نكككت لطتكككبعفطابككك مطاب كككوط مركككلطي ابكككاطنكككت
ابم ايكك طا  افتبيككف،ط عككربأط ككس طابكك مطابفككتعاوطيشككييطتبكك طابمككعب  ط دا بككهط ككوطابخييعككفط

طابتب ايفطعي طابل ني .
ا طربكككأطابككك مطحكككددطاب ككك تطابفكككتعاوطعماكككيداتط ععكككتياتطمفي كككفط يتككك طاب ككك ي ط

بتكت طاب فعيكياتطاب ك  يفطابتكتئد طابفتعايفط وطابم نيط ابحياتتطاب فعيييكف،ط عكربأطيكعب طاب
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ب اكك  طنككتهل ط ككوطاعككتيطاتكك دعتئنتط تكك خدامت هطابي ميككف،طامككتطيف مككدطابنتككدطعبكك طابم نككيط
 ابحيافطاببئقفط وطاب فعييطابفتعاوط عخب هطيفتاطعب طابايدط نت ليط وطهراطابتيتم.طاكلط

ط طا هل.ربأطنفلطم طابفتعافطابمفب فط يافطغييطمحعر طتب ايت طامت طا خيي طم
  وطا نتيطختمط كس طابكل ني ط كوطمن مف كتطعكتد طيتكا ت ط كوطعيكتطاهكلطابكل ى،ط
 يبمككتط نككدطمكك طي ا ككلط ككوطتككا طمتكك قلطخت ككفط ككوطابتكك  اتطاأل بكك طمكك طابككل اى،ط ياكك  ط
ربككأطميككدا ت طب شكك  ط ككياعتتط خب ككتتطمككرطا خككيي طمكك طاهككلطابككل ىط  ككدخبن ط ككوطشكك   ط

طابل ني .
الطابرقكلط كوطابعيكت،ط نكوطابمحكيأط ابم نكهطبشك   هطامتطا طابحمت طعتمفط مرلطميط

ط ابمياياطبمتتيط  يادي.
  كككوطربكككأطي حتكككاطابكككل ىطمككك طمبعاكككفطل ن كككهطامكككت طاأل ط  طاألهكككلطعشكككالطعكككت ط
 ابحكدياطمفنككتطعحييككف.ط تبتككبعفطابحم يكفطعلعتمككفطا  ط شككيرطتككب ايت نتطنك طمكك طابحككريط ككوط

مطا يككتتطببتكك حمت طخت ككفطاب فتمككلطمككرطابعككي طا خككي.طامككتطا طعفككضطابحمكك اتط خ كك
 وطض  طشحفطاب ي دط ابانيعت ط وطابش ت ،ط يفبمطابل نت طعم ناطربأطعبي ن طابحميمكفط

(.ط15(ط  14عتعككككتيطمفككككي طخشككككيفطابحككككيىط مككككت طا خككككيي .ط هككككراطمككككتطااد ككككهطابحتبككككفطييكككك ط 
(طع دمتطات تط تا ط كوطعيكتطاهكلطابكل ىطعكتبق لط  ع كتطحمكتطط1 اشتيتطابيهطابحتبفطيي ط 

تط ق  طعد يطابحمكت طعميايع نكتطبكوط  حتتكع وطعبك طم ضك عطا تك حمت ط  بمكلطبكوط هكراطات 
طات طيحددطعبي وطعل نو((.

  كككوطربكككأطايضكككت طياككك  طبم ي  ب نيكككفطابمتكككا ط  ريهكككتط كككوطاب فعيكككيطابفكككتعاوطعكككي ط
ابككل ني ،ط مككرب طي تكك طابعيككتطابم  ككبوطابقككدي طعككتباي طابم قتعبككفط ابمعبككفطعبكك طحكك اطابككدايط

 ي طييتعيكفط حكدطمك طاتكب اطاب فعيكيطابفكتعاو.طا طتكبعفطابحمكت ط كوط متلننكتطمكرطب شالط 
تككبعفطابماككت ط اككيضطحنعككت طبعييقككفطاب فعيككيطابمفب ككف،ط اككربأطبنككتطد يهككتط ككوط حديككدطابفبيككفط

ط(.15(ط  14ابحميمفطعافلطربأطا ش ياأطابمات و،ط هراطمتطاادتطعبيهطابحتبفطيي ط 
 لطابعحا:ط هلطي عريطابتب أطابفتعاوطعي طابل ني ط وطممتط قد ط ا  طيدط نع تطعب ط تت

طاعتيطاب اتعلطمرطا ع ت ؟(
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ط
ط
 نككدط  طابتككب أطابفككتعاوطعككي طابككل ني طي حككددطعععيفككفط يمككتطيخككمطابمحككدداتطابايايككف:طط- 

طابايدط اتب عهطاب فعييط.
 عككككد ا ط نككككدطا طابميكككك لط ابحتبككككفطابملانيككككفط ككككي ععطعععيفككككفطاباككككيدط ابل ى ابل نككككف(ط

تكككيفطعتمككككف،ط عكككتبم رياتطا ن متعيككككفطاب ككككوط  نبككك ط ككككوطععيفككككفطابفمبيكككفطاب اتعبيككككفطعككككي طاب ا
طابل ني طععشاتلطمخ باف.ط يا  طابميلط اب  ددطتب طا خيطمبحت ط تي ،ط ختمب ط تي  طاخيل.

 مكككك طنت ككككاط خككككيط ككككع طابعككككتعرطاب اككككتعبوطبككككهطد ييط ككككوط حديككككدطععيفككككفطابتككككب أط
لططابفككتعاوط اب كك  وط اب كك يط(طابككرططيف مككديطاككلطابفككتعاو،ط فبيككفطاب فعيككيط ابشككالطابيمكك

طعي طياضوطتب طيت ط  ي طاب نتراط اب  ت ي.
امكككككتطا طا تككككك نتعفطابتكككككب ايفطابم د يكككككفطببعكككككي طا خكككككيط عاككككك ط تعبيكككككفطابتكككككب أط
ابفتعاوطابرططيقدمهطابعي طاأل لط وطمدلط ايايهتط  طابفاكسطت طات كتطا تك نتعفطعتبيكفط

فطعمكككدلطابقعككك لطاب اتكككوط  طابتكككب اوط ابيضكككتطعككك طتكككب أطابمتككك  ل.ط  كككي ععط بكككأطا تككك نتع
طا خي(.



 م. د. ابتهال عبد اجلواد كاظم                                         حبث ميداني يف مدينة املوصل السلوك العاطفي بني الزوجني       

 712 

ا طعي اطا خيط مرلطاب حدططا تتتوط وطيت طابفبيفطابفتعايف،طترط   كتط  كفب ط
مككرطمكك طيشككعن تط  طمكك ط ككعب طتككب ايت ه.ط عككد ا طعككد طاب  ا ككمطمككرطهككريطابفيكك اط يع بنككتطي نككهط

ا خيطتكب ايتتطمخ باكف،ط  ط حكددطاتك نتعفطعتبفمبيفطاب اتعبيفطتب طاب ا يط ابعيفد،ط يت شفييط
تككب ايت هطمكك طيعككلطابعككي طا خككيطبنككراطاب اكك يطابككرططيبمتككهطعم ايكك طمفي ككف،ط يتكك نياطبككهط

ط عتعت طع ا يطه طا خي.
 نكدط  ط كعمي طا شكيت طيخاك طمك ط  انكدهتط كوطابتكتحفط  وطا نتيطابمحدداتطاباميف:طط-ا

فللنحن نمللف الفرا للات  مكك طركك طابتككب او،ططابره يككفطبب  كك يات،ط يعفككدهتطعكك طاب ع ككوطابااككيط
ط.التي نستشعر نقصانها في حين ال نولي األهمية ذاتها لما نمتل  من اشياء

بككراط ككس طابتككب أطابفككتعاوطعككي طابعككي ي ط ككوطمتكك  ايطاباككتعبوط ككوط  ككي طابخع عككفط  ط
اب فتي طيا  طاي لطعتد طممتطه طعبيكهطعفكدطابكل اىطعتكعاطابح ك لطعبك طابعكي طا خكي،ط

طيا هط وطابممتيتتتطابحيت يف. مشت
 تبم ضكك عتتطاب ككوط ح كك طعارت ككفطحضكك يطعككتلطابمتكك  لط ككوطتككتحفطاب  كك ياتط
ابره يكككفط  نبككك ط ككك ي نتط كككوطا عكككتيطابتكككب اوطعدينكككفطعتبيكككفطابنككك د طاب ندا يكككفطمككك طحيكككاط
متك  لطاألدا طابكرططيقدمككهطاباكتعبي ،طط عبكك طابفاكسطع ككدمتط خك ط هميككفطابم ضك عتتط ككوط

اكك  طمنمككفط ككوطتككب اه،ط هككراطمككتطياتككيطحتبككفطابياكك دطابفككتعاوطعفككدطمضككوط اايككيطاباككيدط ط 
ط  ي طلم يفطم طابل اى.

امتطا طابتب أطابفتعاوطختيىطابل اىطياك  طيكتئ طعبك طابحكاطعكد  طمشكتياف،ط مكتط
ابحككاطعتبمشككتيافطابحيت يككفط س ككهطيق ككوطابتككب أطابفككتعاوطعكك ط همي ككه،طترط شككندطم عبعككتتط

طفطم طاب اييسط وطاببئحفطابااييفط ابتب ايفطببايد.ابحيت طابمفيشيفط ا تييفطحتب
 مكككتطعتب تكككعفطبمكككدلط اكككيايطابتكككب أطابفكككتعاوط كككوطا  شكككعفطابي ميكككفط نكككدط  طه كككتأط
ندبيككفط ككوطابفمبيككفطاب اتعبيككفطعككي طابككل ني ط ككوطهككراطابتككيتمط  مرككلطعندبيككفطابرعككتتط اب ايككي.ط

ابي يكككفطابتكككب ايفطط مككك طنت كككاط نكككدطا طبخت كككيفطا تككك نبأطاب اكككتعبوطابقكككدي طعبككك طخاكككض
ا ينتعيكككفط ي كككد  طابم شكككيطاب اكككتعبوط يعكككيحطمككك طمتككك  ايطابقيمكككو،طترط  طابشكككالطاب اضكككيبوط
ببتككب أط ككوطهككراطابمنككتلطي كك  ط  قككت طبحدارككفطممتيتكك ه.ط  اككيايطابم ضكك عط ككوطابممتيتككفط
ابتككب ايفطياقككديطنت عككت طمكك طييم ككهطاب ندا يككفطممككتطيضككف طاهمي ككهط ككوطابمنككتلطابااككيططاب ككوط

عتعكككت طعبككك طمتككك  لط مريبنكككتط كككوطابممتيتكككفطابتكككب ايف.ط ربكككأطمكككتطي ضكككلطا خاكككتضط ككك فاسط 
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متككك  لطاب اتعكككلطعكككي طابكككل ني ط كككوطابمنكككتلطابفكككتعاوطعتكككعاطابح ككك لطعبككك طدينكككفطابميكككلط
ابحككدططبب اتعككلط  عبكك طدينككتتطا شككعتعطاب اككتعبو(طعمككي يطاب يككتطببفككياطابمشكك يأط عكك لط

طت  اتطابل اى.
ابتكب أطيكدط  شكيطخبكب ط كوطابفمبيكفطاب اتعبيكف،طترط  وطا  نتيطابماكتييط كس طحداركفط

  ط قكككمطابخعكككي ط كككوطابممتيتكككتتطابتكككب ايفطابمبئمكككفطبم يككك طمفكككي طيحيكككلطتبككك طدينكككفطمككك ط
اب عتعدط وطابمتت فطاب اتيفطعي طابعي ي ،ط مك طرك طخاكضطا دا طابفكتعاوطعي نمكت.ط هكراطمكتط

حككت تطابدياتككفطعتككعاططياتككيطارككي طابخب ككتتط ككوطابتكك فطاأل بكك طمكك طابككل اىطامككتطا ضككح ه
طحتبفطعد طاب اي طمرطابحيت طا ن متعيفطابنديد .

طابتب أطابفتعاوطعي طاب  ي طابمفيتييفط اب ايفيف:ط-2
يمكككيطابتكككب أطابفكككتعاوطعكككي طابعكككي ي طعفكككد طمياحكككلطبنكككتط ككك يا طم   عكككف.ط نمبنكككتط

طعتبشالطا  و:
طاب  ي طابمفيتييف:ط-1

  طعتب كك ي طابمفيتييككفطاب ككوطيتككمنتطاككلط  ككعد طابفمبيككفطاب اتعبيككفطعككي طابككل ني ط  ط
عككي طب خككي.ط   نتككدط بككأطاب كك ي ط ككوطميحبككفطمككتطيعككلطابككل اىط   ككي طاب فككتي ط ابخع عككف(ط

ط يا  طابتب أطابفتعاوط ينتطر طعتعرطخيتبو.
طاب  ي طاب ايفيف:ط-2

 ككككوطابميحبككككفطابرت يككككفط ميحبككككفطابفككككياطابمشكككك يأ(ط ح ككككلطاب كككك ي طاب ايفيككككفطابي يككككفط
بعي ي .ط يا  طاب يايلطعب طامات يفطاب فتياطمرطهكريطاب ك ي طعت نكتهي ط مكتطابره يفطبابطا

يعكك لطتككب أطا خككيط  طي ضككه.ط يشككندطابتككب أطابفككتعاوط ككوطاعككتيطهككريطاب كك ي طحتبككفطمكك ط
طابتا  .

طاب  ي طاب   يقيف:ط-3
 تككك دط كككوطهكككريطابميحبكككفط ميحبكككفطابفكككياطابمشككك يأطعفكككدطمضكككوط  كككي طمككك طابكككل اى(ط

وط  شككالطمكك طمككلىطاب كك ي طاب ايفيككفطعتب كك ي طابمفيتييككف.ط ككوطمحت بككفطاب كك ي طاب   يقيككفطاب كك
بب ن ضطعتب  ي طاب ايفيفط  قييعنتطبب  ي طابمفيتييفط يا  طابتكب أطابفكتعاوط تشكعت طألنكلط

طاب اييي،ط  طيا  طم حتعت ط  طا د تعيت .
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  ككوطاعككتيطابتككب أطابم حتككاطيشكك اطابحككريط اب ييككاطبح ككيبفطاب شككتعطابفككتعاوط
هط حدطابعي ي ط  طابهمتط وطمحت بفطبب اييكي،ط يكدطياك  طابتكب أطا كد تعيت .ط  كوطابرططي دي

ربككأط ككس طعتيككفطابتككب أط ط اكك  ط تعبككفط ككوطابتككب أطابم حتككاطامككتطهكك طابحككتلط ككوطابتككب أط
ا  د تعوطابرططيشددطعم نعهطابايدطعب طابمحت بفط اب اكيايط كوطاب قييكاطمك طا خكيطعتعايكت ط

طوطي شدهت.ببح  لطعب طا ت نتعفطاب 
طاهميفطابتب أطابفتعاوط وطابايت طاب اتوط ا ن متعوطببل ني :ط-3

 عكككد طابمفي كككفطيت كككي طعككك ط دائنكككتطابككك  ياوطت طبككك ط ي كككمطعتكككب أطيفكككللط ككك ي نتط
عب طعتي نت. طابااييفط وطهراطابتيتم،طبراطات تطابفتعافطابمفب فطشاب طب فليلطابمفي فط اا

ب أطابفكككككتعاوطضكككككي ييفط كككككوطابفبيكككككفطت طابفتعاكككككفطابمفب كككككفطع  كككككانتطشكككككاب طببتككككك
ا ن متعيفطعكي طابكل ني ،طترطا كهطعبك طابكيغ طمك طمفي كفطابكل ى  طعحكاطابشكييأطبكه،طت طا ط

طا عب طابفتعاوطيمرلط  عينت طيف  طع  شيعطابايت طاب اتوط ا ن متعوطببايد.
 حتنت  كككتط اشككككعتعت نتط ط تكككعلط ككككوطاباضككككت طعكككلطهككككوط ح ككككتىطشكككاب طمكككك طاب قككككدي ط

نتطي  تتكككاطمكككرطععيف نكككتط   مركككلط كككوطاب فعيكككياتطابفتعايكككفطاببا يكككفط  طابحيايكككفط  طإلشكككعتع
طابم نييف.

  ككوطربككأط ككس طابنتككدطعح اتككهطابتككمفيفط ابع ككييفط اببمتككيفطيمرككلط تككيعت طبإلرتعككفط
اب اتككيفط ا ن متعيككفطاب ككوطيت شككفيهتطاباككيدطمكك طشككيياهطابفككتعاو،طترطيح ككلطعبكك طابيضككتط

فمبيككككفطاب اتعبيككككف،ط  قككككدي طابككككد يطا ن مككككتعوط ككككوطابحيككككت ط ا ي يككككتحط يكككك فاسطربككككأطعبكككك طاب
ابل نيفطعشابهطاب حيل.طامتطا طابم فكفطابفتعايكفطاب كوط فيكدطاب شكايلطاب اتكوط ا ن مكتعوط

طببل ى  ط فبوطابحي يفطابنتديفط اب اتيفط وطادائنتطابتبي .
 انله للو يلدر  كالط الطلرفين دور الكلملة أو الحركلة فلي  علاد م طالطربكأط قك لط

احيللاء العطقللة العاطفيللةي وتأثيرهللا فيمللا بعللد علللس عطقتهمللا النفسللية واالجتماعيللة لمللا 
.ط  ككوطربككأط تكك رايطيكك لطتللوانس كللل منهمللا عللن تقللديم التعبيللرات العاطفيللة بللأ طر متنوعللة

ط.طبمتطبنتطم طماتتاطعب طعي وطاب اتعل.":ط"ابابمفطابعيعفط ديف( يت لطا ط
لللا النفسللي واالجتمللاعي ل خللر مللن خللطل  ذ ان كللل طللرن يعنللس باعللاد  الخ

الرسللا ل الصللوتية والصللورية بينهمللاي فهللي منبهللات نفسللية تمثللل صللي ة مللن التللدلي  



 
 م2020/هـ1442                                 (                        82العدد ) –                          

 715 

الرمزي الذي يختص بازاحة طاقة الفتلور والجملود واسلتبدالها بطاقلة الجلذب نحلو اآلخلر 
 لتعم الطمأنينة واالرتياح النفسي.

ط تعبيفطابتب أطابفتعاو:ط-4
عاوطابمفب طد ييط وطا فتاطابحيت طابل نيكف،طت طا طعتيكفطابتكب أطت طببتب أطابفت

ابفتبيفط  تعبي هط ط  مرلط وطا طابيتتئلطابفتعايفطابميتبفطب خي،طعلطع  عطابيتتئلط  يكتط
ايتكككتبنت.ط عتكككب اطعكككيحطاب ككك تطابفكككتعاوط ابابمكككتتط ابفعكككتيات(ط عييقكككفط قكككدي طاب ككك ي ط

مككتطتبكك طربككأ(طي شككيط شككتعطاببفعككفطا ن متعيككفطابفتعايككفط شككالطا ع تككتمف،ط  ككياتطابحككاط ط
ع دط قديمنتطعتبشالطابمبئ طمك طحيكاطاب  ك عط اب نديكد،ط ابكرططيك فاسطاينتعكت طعبك طابفمبيكفط

طاب اتعبيفطعي طابل ني .
  ككوطا نككتيط خككيط ككس طابشككح طابفككتعاوطابمتكك ميط ككوطعبيككفطع يبككفطاألمككدطيعنككتط

طيت بل طمنتي طا   تلط اب بقو.ابفبيفط  طيق ينت،ط براط س طابتب أطابفتعاوط
 تبككدائي طابفتعايككفط ككوطابككراتط  عبككاطشككاب طمكك طاب اييككغط اب ن يككرطإلعككتد طا شككعتعط
 ينككتطببتككب أطابفككتعاو،طبككراطات ككتطحتبككفطغيككتاطابككل ني طعكك طعفضككنمتطبا ككي طمفي ككفطينتككدط
 كك ي طببنكك عطابفككتعاوطاب ككوط فبككوطييمككفطابتككب أطابفككتعاوطاب شككع.ط هككراطمككتطااد ككهطحككت تط

طبعحا.ا
طابمعحاطابرتبا
طخت مفطابعحا

ط    :ط  تئ طابعحا
طيما ط بخيمطاعيلط  تئ طابعحاطعتبشالطا  و:

  عي طا طمف  طحت تطابعحاطانتعتطعقبفطات خدا طابشييأطبب فعيياتطابفتعايف. .1
ببتككككب أطابفككككتعاوطاهمي ككككهط ككككوطابحيككككت طابل نيككككف،طترطيف كككك طع  شككككيعطابفمبيككككفطاب اتعبيككككفطعككككي ط .2

 سطاينتعت طعب طابايت طاب اتوط ا ن متعوطببعي ي .ابل ني ،ط ي فا
 ف يططابحيت طابل نيفطعشالطعكت ط  كياتطمك طابا ك يط فك دطألتكعتاط اتكيفط اخكيلطان متعيكف،ط .3

    فاسطتبعت طعب طتب انمتطابفتعاو.
 عككي طا طابتككب أطابفككتعاوطعككي طابككل ني طياكك  ط ككوطاعككتيط اككتعبن طابخككتم،ط  طيتكك خدمت ط .4

طنمتطعحض يطا ع ت ط ا هل. فعيياتطعتعايفطعي 
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طابمق يحتتط اب   يتت:
اب عايككدطعبكك طد يط تككتئلطا عككب ط ككوطاب  عيككفطابفتعايككفطمكك طخككبلط قككدي طابعككيام طاب ككوط عككي ط .1

اهميككفطابتكككب أطابفككتعاوطعكككي طا كككيادطا تككي طعتمكككف،طب اكك  طابفتعاكككفطابمفب كككفطيا ككت طهتمكككت ط كككوط
 .اب معطابتب اوطاب   وط اب  يططعي طابل ني ط حقت ط

ا شت طميالطان متعوطيف  طع قدي طمحتضياتط رقيايفطح لطاألتكتبياطابمبئمكفطبب اتعكلطعكي ط .2
ابل ني ،ط اب فيي طععهميفطابتب أطابفتعاوط وطابحيت طابل نيفطببمقعبي طعب طابكل اىطاعحكدط

 انيا اتطعقدطابل اى.
دي طا شككككت طمياككككلطات شككككتيططيككككديييطاتككككت ر ط م خ  ككككي ط ككككوطابفبيككككتتطا تككككييفطيتككككن طع قكككك .3

ابمفتبنككتتطاببلمككفطببمشككابتطابل نيككفط ككوطاعككتيطابتككب أطابفككتعاوطابككرطط شككالطاخاتيت ككهط
نل ا طهتمت طم طابمشابتطابل نيف،ط يف  طمتتييطا ينتعوطع  عيدطابفبيفطا ن متعيفطعكي ط

طابل ني .ط
Emotional Behavior between Spouses: A 

Field Research in Mosul 

Lect. Dr. Ibtehal Abduljawad Kadhim 

Abstract 

The declarative character of the conduct forms an attraction 

or disharmony between the interactive parties, under which the 

entity  of conduct is determined in different life practices. 

In the context of the relationship between the spouses, the 

nature of the emotional behavior is important in shaping the social 

relationship between them, and it takes many forms in the context 

of various social attitudes. 

The aim of the research was to identify the nature of the 

emotional behavior between the spouses in the context of their own 

interaction, and to indicate the nature of that behavior in the field of 

interaction with children and parents. The study adopted a case 

study method, the number of cases (15), and showed the most 

notable results that the emotional behavior between the spouses did 

not have a high effectiveness, as it turns out that emotional 

behavior has different forms depending on the nature of the social 

situation. 

 


