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�ھ�� �وة ا���ل ا�� 
 �� ����� ا��وا�ق ا���ل, وإَن ا��رد  -����� ا��و�� و���را ھ���د ا�� �ل ا����� �ظ�را �ن �ظھر ا�

  ا�ذي �د�+ � �ل �ٍل �د�+ ���وى �ٍل �ن ا�)درة ��' ا��وا�ق وا����ل �& %$وط ا� �ة .
, أي (ا��ط�� ENDURANCE)و�رد ���وم 4وة ا�� �ل ا����� �� ��م ا���س �& ا���ظ ا��0�1زي ( -

ق, أو ا���ود �� ��ر ��ٍل � ;ر:م ا���ب ,أو ا���ود ا�راھن ��8ً).�  ا ��ل ا=>م أو ا��
���ظ ( -; ًإ�' ��ط�A ��ف ا>�?ھت ا>?����� أو ��و�0ت  ) ����رTOLARANCEو�رد أ�%

.(  ا�1راد, أو 80ھ�
ط (1952وأ����ل 0;8ن ( -; Bر إ�' � �ل ا��), FRUSTRATION TOLARACE) ھذا ا���ظ ��

  ) أ�����+ ����� ا�$�وض.1948) أ� (;رو�زو�ك 1974), (روز�و�ك1968وأ�����+ 0ل �ن (آر0وف 
   


�وم ا���ل ا�� إذن
	� ا�ر���� ھو:  

��+ �ن ا��وا4ف وا1 داث,أو أ;داء  �> �ر:بأو 4درة ا��رد ��' � �ل  ا���داد�GOOD( +�F;)ر�+ ( -
  �0ون �� أ�م ��طف ���). ا=راء,أو �4�+ ;�وا4ف >

ب أو %�ف 1987و��ر�+ (;�رو���0  -�: +�F; ا�� �ل ا����� (�;1ي ��ل :�ر  ا>������ ا>��?
  �ر:وب ��+ ;�;ب أدراك ا��رد أو �)���+ ���و4ف .

) وا�ذي ��0ون 1979�و��	� ) ا�ذي و%��+ (HARDINESSو�رد ���وم 4وة ا�� �ل ا����� �& ا���ظ ( -
: ����Jت ر  ا�	�طرة - ا ��زام - ا���دي�ن 8Kث �0و�

   

ت وا����ل ��� (4درة ا�ر�%� ��' %;ط ا���س �� �وا?�� أ دا ;�F+و� ن �رى ��ث ا��در�ب وا���
;� ا ��ل�;�د ا�ر�%� �ن  ;��Fوب�Bراض ا�B;  +� ھذه ا�ظروف) و0ذ�ك ��Kا������ وا�?���� ا��� � د

س 4وة ا�� �ل ا�����.�(� '�� +�;  ا�در?� ا��� � �ل ���� ا�ر�%� �ن �8ل ا��?
   

( �درة ا�ر���� $#" ��ر�ف د�4ق �ن ا�� �ل أ> وھو  ا���8ص�ن �8ل � �)دم �ن ��ر��ت ���ط�& 
�ون ن $دة -� ت , وا�* ��و	ط ا�()�� ��ن أ�داث ا����ة �� �	
ل ا��.وط وإن �.�ر �وة ا���ل ا����

 (������� ا�و?ود�� �� طرح ا�و �;دئ��'  ا>���دا���3ط� و���2-�� ا��و�(� �1 ا���0 ا��
	�� وا�-	
  �.ا�� �ل ا����

   
:�+ ��' ا������ ا�و?ود�� و��ظ�ر  وا���دت 41979وة ا�� �ل ا����� �م  ���وم�و��	� طر ت �� ��

�ص �� س ;و?وده, �ن �8ل : ), (���� ا�و?ود�� (1��ور 1را��ل���ء ا���س ا�و?ود��ن �Kل �و>ت ا� �
ول   ��0 ������ش ط;)ً �)��+ و�;دJ+) و��' %وء ذ�ك  أنأ�?د ���' ��ذا ا�و?ود, Kم ��و�' أ���+ ا�

و�رص  ا ��>ت إ�'�رى أن ا�1راد 4درون ��' �وا?�� ا�ظروف ا���;� و� و�ل  وادث ا� �ة ا��?�دة 
  ���� ��م.

 �����ط;) ��ذا �Qن ا��رد ا�ذي � ��ل در?� ���� �ن ا�%$وط دون أن ��ب ;��رض �Fن �+ ;�ء ��
���ف �ن ا��رد ا�ذي ��� +��� �رض ��د ��ر%+ ���س ا�در?� �ن ا�%$وط وا��� أط�)ت 0و;

)) HARDINESS '�� ل)) أي ا�)درة���� �ن 8Kث �0و�ت وھ� : ا> ���  و��0ون ھذه ا�
��. ا��)د ا�	�طرة: -��;ر�+ ا�;   ا��رد ;�F+ ���ط�& ا���طرة ��' ا1 داث وا���KFر ���
ر�0  ا��8ك: وھو ا ��زام -�طت ا� �ة. وا>ر�;طا��رد ���ور ا����;  
  .أ�%ل: �و4& ا��$��ر �0 د � و �طور أ;�د و ا���دي -
   

: �K8Kت ا� ��' ا��0و��  �ر%�ت 0و;
  ا5ول ا �1راض -



س �'  أو4وة ا���طرة ��' أ داث ا� �ة  ا��8ك� Bد أو;+  ا;+ �ظ�ر ا��رد ;� � أ�%ل �ن �دم  ا>��)
سأو �دم  ا��08+� Bا . +;  

  وا���دت����� ��ظ�� أ����;ري(أ�رل) ��� وص  ا��را%ت0و;��%�ف  > ا��� �;�ن أن ھ�ك ;�ءات ��
�ص ا����م ���ك :�ه ا���;�ت ا�%:ط� وإن ا�?�  

ر��طرة ?ز�� / أي  -���  ا�;د�ل ا����ب �ن ا���وك �����ل �& ا�%$ط . ا
  . ا�%:ط�ي ا�);��� ��' ����ر و�)��م ا1 داث ��طرة ��ر��� / أ -
ت��رات ا����ل/ أي  -;�ل �& ا�%$وط , �$رض �وا?�� و�)و�� ا1 داث و�دم  ا>��?���� ��J8ا��

ت����0ون  �� وا�ذ�ن > ا>���8م;  ���ط��ون ا��وا?�� . ���J8 و��طورة > ا��?
   

�ص ا�ذي ���رض ���رض ���?� ا�%$ط �0ون ;دون ط�4 أو 4درة و�0ون �د�+  إ�' (أ1رل)و�و�ل �أن ا�
زا�دا���� ?�8� . �� �����م ����  ����4 ��%�ف أ�م ا�%$وط و;

   
  ا��6�� ا �1راض -

ھو  ا>��زام) ��%$ط �� �?>ت  ��+ ��F+ �;دو ����ً �ن ا�1راض ا������ [;>��زام��د ��رض �رد (���ر 
����] �Qن � ا���ل وا����J وا��48ت ا���� �; �����4درة ا��رد �ر;ط  ��+ ;�ورة 0��� �� ا�ظروف ا��
رك ا=�ر�ن �ً أ�+ ��Jر دا���ص ا����زم ���و?�� ھذا ا��رد ��;��J ا�%:ط� ���ف ��� �%8ً �ن أن ا�

  وھذا ��0ل ��دراً ��)و�� ا�%$ط.
  ا���6ث ا �1راض -

�ص ا�ذي �0ون �د�+ ��� ا�� دي ��وا?+ ;+ ا��$��ر ;�ورة ����رة �0ون ��د ��ر%+ ��%$وط ;��داً إن ا��
;��ن �Bور  ا�����رض �;�;���4 ا� �ة  Bدرا0+�ن ا��$��ر ا�ذي � �ل �ن ا�;��J ��د  �زاً  ا>�?

� �ن ��$�ر 4وة ا�� �ل ا����� ��0ن أن و���)+ ;� , �%8ً �ن أ�+ �?د ا����� �� ھذه ا��;رات وط;)ً �0و;
  � �� ا��رد �ن ا���KFرات ا��د�رة 1 داث ا� �ة ا�%:ط�.

   
  �وة ا���ل ا��
	�:  أ�واع 

  : ا���9ط. ��ل 1
ط; Bق � ول دون  إدراكھو :  اJعا��رد ��;��+ أو ر:;�+ أو � )�ق ھدف أو �و4&  دوث ھذا ��  إ? 

  ا����);ل.
 ��ع�ظ�ر  �ن ��د�ل �);� � �� طر�ق  ا������وھ�  ;�ر:;� أو  ?� أو ھدف أو �و4& ��ل �. 0ذ�ك  إ

ا��را?&  إ�'ھ�  �� :�ر �ر:و;� و�ز�?� � دث �$��راً �� ا���وك ��راوح ;�ن ا�$%ب وا��دوان 
  . وا>�� ب

ط��;ب ; Bو��  اطظھرة ?د�دة ھ� �); Bو�� ا��رد �;د�د ا= ار ا���;�� : أي � Kط; V�  و� و���
ط��� + و�رى (�����) أن � �ل ; B�4  ان����0�  ����0+ط��Bطرة وا��ؤ���. ا�  ��وا?�� ا��وا4ف ا�

  أو ھ� 4درة ا��رد ��' ا���ود أ�م ا�%$وط دون ��ل �� ا��وا�ق ا����� .
 F�طو��; Bط� > ا: ھ� ?�ل ا��س ��0ن ا���طرة ���� أو �? �ن �0رار أ داث %��?� وطرق ���;�

  �$�رون ���0رھم �ن ا1 داث ا��� �وا?��م ��  ���م .
طو��د � �ل ; Bھر ا�� �ل ا����� او ا���ود %د ا�ص  ظ�ھر ا5�� �ظ�ر �ن �ظ�ا��� ��و�د ��د ��& ا�

  ا��دف ا�ذي �ر:ب ��+ . إ�'�ن ا�و�ول 
ط����ف � �ل ; Bر ��;;�ن : ا��ص =�  �ن 

  ���ل 1ن �ز�د �& ا��)دم �� ا���ر ��;;�ن / -1
�� �دى ا��رد و��و�� �& ا��)دم �� ا���ر ���م �� � �ل  ازد�د(Kطا�; Bا  
8ً ���داً �� ا���رف ��' ا���و4ت وا�%$وط ا��� �)ف ��  ازد�د��;رة ا��رد �& ا��)دم �� ا���ر ��د �

عطر�ق ;�  �+ ا��;)� ��?�;+ أو ��د��+ .ا� ?� , ����ل ا��رد ��' �;ر إ
وز ا�%$ط ��در ا��رد  -2?�� ا������0 �0 أ�+ در?� �4وى �ن  ا>���د���0ل �رد در?� � �ل �;دأ ��د�

طا�� �ل وھ� ���0 ; Bا��� ��ل  اطا��رد ��د ��ر ���ن �0 � �ل ��' أ�4' � �ل  إ���; V� .  
طإن � �ل ; Bل ا�)درة ��' � �ل ا ا���� �وا?�� ا��);ت, وازد�د � �ل  ا>�زان��و�ر وا� �ظ ��' �

ط; Bا . و�4وره ���8 ��' �دم ���8 ا�1�X� د��ل ��' ا���و ا��وي  
   



ل ا�.وض:2�� .  
 �%4�ره ا����� ا>?������0ل ا��وا4ف  وا��?;�+� �ل ا�$�وض : ���� 4درة ا��رد ��' �وا?�� �

Jص  ���و ا>��� واBدرا��0��ل ا���ر�� ���رد �1+ �ر�;ط ;)درة ا��رد ��' ا�����ز ;�ن ا�?��وھو �ر�;ط ;
��;  وا���;�� ���و%وع ���+ . ا>�?

 �%�أو 4درة ا��رد ����د أو �)وم ا���ل ا���و�د �ن ا���Kرات :�ر ا���ظ�� أو :�ر ا�وا% �. إن ا��وا4ف ا�$
 أو � �واھ � دث � �ل ا�$�وض �� ھ� ا��وا4ف ا�?د�دة ��' �;رة ا��رد أو ������; �%4ا��وا4ف ا����

  . واB?را����Jو��ن ھ� ا����و��ن ا�ظھري 
   

	�و��ت ��ل ا�.وض  
   :. ا����وى ا�ظھري1

�ر ا��رد�� . ���رد �درك و�)�م و���ر .�  و� دث %�ن ا1درا0ت وا��
  اB?را�J:. ا����وى 2

ء ا�ط;���� ��ر?��  وا>?�����و� دث �� ��م ا1�(ا�وا���4 )و���Kل ;���وك وا���ل ا����ل ;�;��J ا�
�%وع أو ا�ر�ض. إن � �ل ا�$�وض  ا��?;�و; �ب ھذ�ن ا����و��ن �0ون �; ا��رد ���و4ف ا�$�ض أ�

���� ��د� �0ون �ر?��, وھو ?زء �ن ا���ظ�م ا��ر�� �ن ����� ��0ف ا��رد �;��J+ ا�دا���� وا� ?زءا��� �
  �)�م ا��رد.

�ظ�ر �ن �8ل � ��+ ا�$�وض ��  ��+ و�ن �8ل ر:;�+ ��);ل  اB;دا��ا��رد ذو ا����وى  ا��)8لأن 
 ا��0وك وا���)�دات �� ا�و?ود �ن  و�+ .و���ر ;رو�زو�ك � �ل ا�$�وض ; �ب �وع ا��ر;�� ا��� ���)ھ

أن ا�وا�د�ن ا�����ط�ن ��4;ون أو>دھم ��' ا�$�وض ا�ذي �ظ�ر �� ��و0�م وھذا  إذ, ا��رد و����� وا�د�+ �+
ت�0و�ن  إ�'�ن ��F+ أن ��زز ا���ل ;  ��طر�4 �� �وا4ف ���ددة ا1و?+ . ا��?

   
ل $دم ا��ط��ق3�� .  
 ) Aق ھو ��ط�;ء ;+ رو?رز (congruenceا��ط? (Rogers ق) و�����;ره ا��رد � و  ا>��� ;�ن �

رج .�  ا�دا�ل و;�ن � ��;ر ��+ � و ا�
 ا���دام����رة دون �4ق ودون  أ�0رو�رى (وو��ن) أن � �ل �دم ا��ط;ق ھو/ ا�)درة ��' ا��ظر �� 

ت .�  ا�د�
و?ود �راع أ� رو?رز����ر ا��+ ا�' أن ا����ر ا� �ل ;�ن ���وم ا��رد �ن ذا�+ و;�ن �;را�+ ا�وا���4 (أي 

ن;�ن ا�ذات ا��در�0 وا�ذات ا���K') وا��� ���� � �ط�A أن �0و�+ ��Bن ���+. ا�  
ت ا�;�ر�� �?ھد �� )�ق �J;�ن ا��;رات و�ورة ا�ذات، (��ن ا�� ��ل  ا>��قوا��راض رو?رز ھو أن ا�0

 A��� سھذه ا�1ور ;د�4), أ� ا��� ���ق �& ���وم ذا��م ;�د�ول �� ا�و�� و�در0ون  ���وا4فأن ا��
 ا��;رات ا��را��� ��� �ر%� 1ن ���& �ن ا�د�ول �� ا���ور و�درك ;$�ر دQ� �4ذا  دث ��رض ;����

ا����ل  أ���ب�0ون ��در ��د�د ���رد و��;&  أ� ا�;��J ا��� > ا>��قا��رد ��' أ�+ ���� �ن �دم  إ�'��ظر 
;�Q; Aھل و��� �0ون ��در ا�)��J ��' ا� ب وا�����F� ���ت ا�1?ا���و  إ�'�+ و�د��+  إ��دع ا� 

ه � )�ق ا�ذات. و��ظر رو?رز ?�ؤل���وم ا�ذات ��0�وم ��)د ��;ر �ن  إ�';�� .+�J�; &� ا��رد  

   

�وم �وة ا���ل ا��
	� �1 $#م ا��
س   �ظر��ت 

���� ��د ا�� �ل ا����� �ظ�راً �ن �ظھر ا�� � ا������ ا��� ��د �ن%رور�� �� ��Bدد ا�� �ل  إذ. ا �
.�����  ا����� ���وى 4;��� ا��رد ��' ا��وا�ق �& ا��$��رات ا�;���J ا��

���;� �����وم �� ��م ا���س وھ� : �ظر�توھ�ك �دة   ;  
  ا��ظر�� ا�و?ود�� -
  ( ا�� �ل ا����� و4وة ا�1 )  �ظر�� �رو�د -
   �ظر�� �����ن -

 �����لو�وف ���و��;  
   

  ا��ظر�� ا�و-ود��
���ن ا0�1ر ا��� �ؤ0د ���� ا�و?ود�� ھ� �0رة ا�و دة ا�$�ر 4;�� ����0ك أو ا�ذو;ن �ن ا�و�� ��Bوھ�  ا

 �ط�ق ���+ ا�و?ود�ون ��ط�A ( ا�و?ود �� ا���م ) (�Being in the world.(  



ا��K0ر �ن ا�; وث وا�درا�ت ا���  إ��� ا���دت���ق ا��ظر�ت ا�و?ود�� ��' �?�و�� �ن ا�1س ا�������. 
ن أن��'  ا��ظر�تھذه  وا��)تا�� �ل ا����� ,  �و%وع��و�ت ��Bث �ن و?وده ��  ا ;�� �Jدا '���

 +�J�; ة وأن��' � ��ل و?ود  ا��ظر�توا������ �� �$��ر ����ر �ذا �ر0ز ھذه  ا>��4د��و  ا>?�����ا� �
��1ل ط;) ا��رد �� ��م �  > ���ظر�ت�)د ��?Jأن ھ�ك �وا�ل أ�رى � دد ���8  إذ�;رر ��' أ�س ��

��ا�)رار ��Bدرون ��'  ا�ر ھم و دھم ا�);�� ,��48�رأو �د�+ �ن ا�� �� ا1���  ��و0�م �� أي و4ت. ا
�� ����� درا�ت �را�0ل ا������ ا�و?ود إ�' وا���دتو�ن ا�درا�ت ا��� ��و�ت �و%وع ا�� �ل ا����� 

)Frankle)(1948-1962 �� � �psychologicalن 4وة ا�� �ل ا����� ( �ظر���) وا��� �و?�� 0و;
hardiness.(  
ن أنو�رى �را�0ل ��Bف���ط�&  ا�ذي > ا�طا����' ����ش �;رة  ا�0; Bا  ��ا�و?ودي ا��� ��د �ن و?

ذ .وا��دا����' ���� �0ح ا�0Jن ا�;�ري  إ�?در:;� �� �ظره ا���در ا�ر���J ����وك ا�?�B  ء���;ب أو 
ف  ��0ن أ�?د ھذا ا����' إ> �ن �8ل �;رة و��ر�� ا�)�م و> > �ن ا���طق ���80ت و?وده و���0ن ا�0

�+ و� ��� . إ>ھذه ا�)�م �  �ن �8ل ��ر�� ا���ل و ب ا=�ر�ن و �وا?�� ا��رد ���
��' أ�+ � �ل ��ؤو��� ا���ل وا�)رار  إ��+أذن ���وم 4وة ا�� �ل ا����� وط;)ً ��ظر�� ا�و?ود�� ��0ن ا��ظر 

دا� ر ���  ا��)ل �ن طر�ق � �ل ا1 داث ا�%:ط� و�وا?��� �ن �8ل و?ود ھدف �� ا� �ة. ;
   

  ( ا���ل ا��
	� و�وة ا5�� )  �ظر�� 1رو�د
� �� ;دا�� ا�)رن ا���ر�ن ;� و�� �رو�د �� ����ره ��%�ون ا�وا4& ا����� أر�;ط ��وء ا�� ��ل ا����

  وا�ظواھر ا������ .
) و�رى EGO) � ��8ً ����وم 4وة ا�� �ل ا����� �ن �8ل طر + ����وم ا�1 (1939-1856و4دم �رو�د (

ء ا����م�Kم ا��و��� أ��8�وھ�ك  )�)� ������ �ن  ?��م  �رو�د أن ا�1 �ظ�ر �8ل ��و ا�ط�ل �� 0م �� ��
���� و��Kل ا�)درة ��' �4م ا�1 ;وظ�J+  اBراديور:;��م و;رأي �رو�د ھذا ھو ?�ز ا���طرة �ا���ظم ��

روھ� (ا���طرة ��' ���ذ ا���وك وا���ل ���0ن ا�1 4و�ً و����ك ا�ط�4 ا�8ز��  وا ا����ب �ن ا�;��J و��0
0ن ا��رد أK0ر �%?ً و� �8ً �& ���+ و;��J+ و�?���+). ��)�م ;�ذه ا�وظ���  

 +�J������ ھ� �0و�� �ن( ا��و أو ا��� وا�1 وا�ذات ا���� ) و�0ل �ن ھذه ا1?زاء �و�رى �رو�د أن ا�
س���و أو ا��� ��%�ن 0ل ��ء �وروث وھ� ��ط)� �)��� أي � B�4  ا���� و��در ا��ظم ��ط��� ا�

 ا�ذات .00ل و��;Kق ���  
 ��� �� ا�0Jن , أ� ا�ذات ا�����  �رة و�������� وھ� 4وة ا�%��رأ� ا�1 ����و �ن ا��و �;Kا�ذات ا�� ,

�48ت ا��?��& .��F �ن ا1;و�ن و��Kل ����ر وأ��  
�ل �& ;�%� ����ب ��ل ��KFر 0ٌل ���, وھ0ذا ����و ا����م �ؤدي ��� �K8Kت ا��وء أ�ل  إ�'وھذه ا��0و��
0ن ا��رد أK0ر 4درة ��' ا�� �ل. +�J0ن ا�1 4و�ً و����ك ا�ط�4 ا�8ز�� ��)�م ;وظ   4و��, و��0

�وء ا�� �ل ا����� .�� ً�0��  و;�ذا �)دم �� �ظري ا�� ��ل ا����� ��رو�د ��KFراً د��
   

  ا���ل ا��
	� ط��� ا����2 ا��
	�� ا�و-��- �ظر�� ��
�ن
�رة ا1?�زة ��ور ��ر?� ;��ج ��ذ ��);+ �;� �ن ا���م ا������ ���; ���� ;و���� اBدرا����0ن ا�

�رة.;� ر?� �� س ;���Kرات و�رد �����  ا� ر��0 ا��� ���ل ;�� �ط ا�
 +�����ت ا��رد و�0و�ت ?�+ وإدرا0+����Kر �� �ظر ����ن ھو �?ل ��)د ��%�ن  ��0�B  ل���� � ا���

  و��%�ن ھذا ا��?ل ا���)د ا����ل ا�����ر ا���;دل ;�ن ا���ظ�م ا�دا��� ���رد و;�ن ا���م ا��و%و��.
�رة ��وك ا��رد �� � ظ� �����, و���;ر و�ط�ق ��' ھذه ا�;��J ا���0و�و?�� ���وم ( �ز ا� �ة) ا��� � دد �;

�0 ��$�ر��>ت ا��و�ر ا�دا��� ���رد  ;���رار ����ن ( �ز ا� �ة) ���و� د��  �� �Kد���?� ا��$��رات ا� 
.�J�;ا� �� �Kد  و�;ر�+ 0ذ�ك ا��$��رات ا� 

   
�ھ�� �وة ا���ل ا��
	� �1 ا�-�ل ا�ر���� :  

���� ا��8ب و� �+ ا������ و�� ��48+ ا������� �& ا�;��J, و���وت ���د �ن ا���ھ�م ا����� وا������ ;
���ف �� ا��8� '��;ون �� � ���م ا���;� �;�ً ���روق ا��رد�� و�ظراً �� �ز�ر ;+  �ة ا��8ب �ن %$وط 

��و4ف ا�ذي ��%�ن � د�ً ��8ب ر;� �0ون :�ر ��دد ��8ب � .أ�وا�� و; �ب ا��وا4ف ا��� ���رض ��
�ل �& ھذا ا��و4ف و� ول  ل ھذا ا�� دي ���� &?�و�رى ��+ �ر�� ���ز�ز ذا�+ ;��� آ�ر ���8ب ا1ول ��

  �?�ب ا��و4ف �1+ �رى ھذا ا��و4ف ��د�داً �+. إ�'���' ا��8ب ا=�ر 
����� ��;ر ��� ;�دم � ً<0�  .ا1داءأو �دم ا��ر�0ز ��'  ا>ر��حوإن ��KFرات ا�� �ل ا����� ��0ن أن ���ذ أ



ت �� أھ��� وا��� �� ا�و4ت ;درا�� ���وم 4وة ا�� �ل ا����� �� �����  ا>ھ��موإن ��ا��در�ب وا���
ز�دة ا�� دي وا���ود  إ�'ا�ر�%� �ؤدي  ا>�?زا� %ر, 1ن � )�ق ر�& 4وة ا�� �ل ا����� ا��ط�و;� �� 

��  واBرادة��وا�� دي �دى ا��8ب، ��� �ل ا����� �+ ��KFر  �م ��' ��;�J ا�ط�4 ا������ �دى ا��8ب، و;
�ت. أوا�ط�4 ا������ ا���K' �واء ;��در�ب  إ�'و�ول ���ده ;��  ا���

را�+  أداء ;��� ���ق آ�ر �ن ا�?زها�� �ل ا����� ا���?��� ظھراً 4د � �ز >�;ً �ز�دة  وإن أو%ع��
ت. أو;�0ل ?�د �واء ;��در�ب �����;  

ا��و4ف ا�%:ط, �Qن �م ���0ن �ن ذ�ك ��Q+ ��وا?+ و��ذا �Qن ا��8ب ����م ��  ��+ �0ف �� �ل و����ش �& 
��4 ا��ر�0ز �د�+   إ�'���ط�& ا��وا�ق ��� وذ�ك �%�ف 4وة ا�� �ل ا����� �د�+ �� �ؤدي  ��و;ت �K0رة >

��+ و�0رار ا��در�ب  وإن ?�د ا��در�ب >  وز�دة ا��ر�زة وا���;�� �د�+.K0م �)ط �ن  ?م ا��در�ب و?��
  ا�ر�%�. �دى ا=��� �ا�����; ��   أ�%�ق إ�� ���ور�;� ا�?�د و

  وإن در-� ا���ل ا��
	� �)$ب �(�د $#": 

 ������J+ ا���ط+ �Kل و;%���در?� �0و�ن �ت( أ;�د و�و?+ ��ت- >ھ��?��' ) ، وا1ھداف-ا> ��
ت �وع��  �����  ا��� � ��� ا�

  ا��� �وا?�� �� ;��J+ ا���� او ا�ر�%��. ا=���و0ذ�ك ��' ا��وا4ف وا� >ت 
ا�;د�� وا���ري �دى ا��8ب ��و ا�)�م ا����رك �� ��ظم  ا1داءو��د ا�� �ل ا����� �ن أھم �0و�ت 

�� ��ك ا��� �ت و ا�1�ط� ا�ر�%�� و�� ���رة طو��� �Kل (�; �  ��ط�با���;4��� ��+ ?�دا ;د��
ت ا�طو����  ا�درا?ت ا��وا��J ...ا�\) .-Kونا��را-ا���

طوا�طر�)� ا��� ����ل ;� ا��8;ون �& ا��وا4ف ا��� ��طوي ��' ; Bم  أو ا��ا�%$ط أو ا���د�د وردود أ��
ه ��KFرات ا1?�دات ا������ � دث �� 8Kث �را ل ����زة ھ�:?�  

   
  أو ا�����* �#و�ف ا���3ط : ا9�ذارر�#� 

ز�دة  إ�'ھر�ون ا�$دد ا���ء (ا�در��4) �� �ؤدي  إ�رازا�?�م ��وا?�� ا��و4ف ا�%:ط ��  ا���دادأي 
  %ر;ت ا�)�ب وا��و�ر �� ا��%8ت وز�دة ��;� ا��0ر �� ا�دم .

   
: �ر�#� ا�?�و  

 ��د�ن أ%رار ����ر ا��8ب ;�)�ق  ا1و�'أ�8ح ا�?�م �� �;;�+ ا� �?Bو�� ا� وا�و4ف ُ� و>ً �)
  ا�%:ط �Qذا  )ق ا��?ح �� ا��$�ب ���� �Qن أ�راض ا��و4ف ا�%:ط ��زول .

   
  : ا9���كر�#� 

�+ ��رة طو��� �Qن 4درة ا�?�م ��' �وإذا �م ���ط& ا��8ب ا��$�ب ��' ا��و4ف ا�%:ط وأ���ر �� ��
�0ل - ا�)ر �-%$ط ا�دم ار��ع-��� (ا��داع ا��وا�ق ��;A ����0 و���رض ��دة أ�را ض� أز�� �4;��) ��

��J وأ���ب و���ط�& � �ل ا��و4ف ا�%:ط و�)و��+ . �طراً ��' ا��8ب ,إذ >���0 ��J�;إن ا��وا�ل ا�
��� ا�وا�د�ن ���� �� �0و�ن 4وة ا�� �ل ا����� ��د ا��8ب .��  

����ب دو���  �ة ا��8ب و ��مإن ���وم 4وة ا�� �ل ا����� ��$�رو�� �� ً���& أ داث   + و�وا�)+راً أ�
ت .��  ا��در�ب وا���

 إ�'�ن  ل �دم ا��وازن  ���8)لا�ط�4 ا������ �دل ��' 4درة ا��8ب  Fن; و�رى ����ن �)8ً �ن ����ور
0�ؤ دا��� ��;��J ا������ و�ؤدي � ���� أن ا�;��J إ�'��ض ا��و�ر .و�ن ھذا ��ل  إ�'ا��وازن و��;ر �ن 

ر?�� ��;ب %$وطً ��' ;��J ا��8ب ا������ ���;ب �+ ا��و�ر��ذا ، و�ؤKر ھذا ا��و�ر �� إدراك ا��8ب ،ا�
 ا�وا��4 ��و?+ ط�4 ����� دا���  إدراQ�+0ن ا��8ب � ول ��ض ا��و�ر �ن طر�ق ��0�ر?�� ;��;��J+ ا�

��ض �و�ره.�  
ط�4 ����� �و?�� � و � )�ق ا��وازن ا�����   ;�F+  وھ0ذا ��0ن ��ظر�� ا��?ل أن ��ف ا�� �ل ا�����

  ا�دا��� ��;��J ا������ .
   

  ا�(وال ا�ؤ6رة �1 ا���ل ا��
	� �1 ا�-�ل ا�ر���� :
آ�ر 0ل  �ب ;�ءه ا����� وا�;د�� و4در�+ ��' � �ل ا1ز�ت  إ�'����ف 4وة ا�� �ل ا����� �ن >�ب 

: 0ل و��?م ھذه ا�)درة �ن �دة �وا�ل ����  وا��
  . ا� �� ا�� �� وا�?���� وا������ ��8ب.1



2. �(;�;رات ا��8ب ا�� .  
  . ا�����J وأ���ب ا������ ا�وا�د�� �� ا���وات ا1و�' ��8ب .3
  . ا�)درات ا��)���.4
�� ا��8ب . .5(K  
 ا��8ب . ا>?�����. ا�)�م وا��)��د 6���� �  ا��� ��
   

  ا�(وال ا�ؤ6رة �1 ا���ل ا��
	� �1 ا�-�ل ا�ر���� :
: إذ ���ل ��' أن �0ون ا��8ب � �A ا�;دن (����& ;� � . ا����� ا����0 وا�-	�� وا��
	�� �)$ب1

ء ا��در�ب وا� �ة ?�دة) ذا �)��� �ن �8ل ز�دة 4;��� ا��Kر�+ أ?�م ��' � �ل ا�1;ء (ا� �ل) ا�ذي ��
�� �0ون  إ�'ا�وظ���� �� �ؤدي ���طو�ر ا1?�زة ا�وظ���� ��� �ل أ�;ء ھذه ا�?�ود ;�0ل ����د و;

�� ا�� ��  �ا1?�زة 4و�� 4درة ��' �)و�� ا��رض . وھذه ا� �� ا�� �� ا������ �دى ا��8ب ��KFر ;
دات وا��)��د  وا�?ھ�+ا��)��� و��و�+ و��; ً��� و� ��ر%+ ا��?��&  وا>�?ھت ا>?�����و��KFر أ�%(Kا�

  . وا��زا�ت��' ا��8ب �ن ��ؤو��ت 
ء ����ت ا����م  أ��0;�ا���رف وا����و�ت وا�)درات ا��طط�� ا���  : �Bرات ا�)$ب ا�	��?� .2�Kا��8ب أ

��� �ن أھم ا��وا�ل ا��� ���د ا��8ب ��' ا�� �ل ا����� . و��د ا��;رات ��ل ���د �� ا وا��را0+���
ع�� ��ر�� ط;��� ا���و4ت ا��� �)ف �� طر�ق ;�����ل ا��;رة ھ� دوراً ��' و4ف ھذه ا���و4ت  ا� ?�. إ

�0 ُ��ِ�ل أدراك ا��8ب ����ر ��ك ا��;رة. وإن ا��;رة ا�وا��� وا���ھ�م ا���)دة  ,أو �);�� أو �?�;�
ز�دة ا�� �ل ا����� , و��0ن ز�دة ا�� �ل ا����� �ن  إ�'�ؤدي  وا�����وا��وا4ف ا�%:ط� �� ا��در�ب 

0��� A�� ن ;را�_ �ط;�)�� ��� �ل ا����� .طر�ق�%�� ����وأ4رب ا�طرق :�ر ا������  رات �در�;�� ��
1ن ا�����,��' ا��;رة ا�ذا��� وا���ر�� ا� ��� ��8ب وھ� ?�ب ��م �� ا�� �ل  ا>���دا���م ھ�  إ�'

 أن ���0ب ا�)درة . و�ؤ0د �;رة أ �ن ا�ر�%��ن أ�+ ��0ن ��8ب �8 ظتا�طر�)� ا������ أ0;ر �ن 0و��
:�ر ا��ر:و;� وا�1��ب ا�����د�� �K0رة و���و�� و��و4ف ھذا ا�1ر ��'  ا>��������' ا�� �ل �� ا� >ت 

  و�دى �طور ���+ ا������ و��ط ا�?�ز ا���;� و:�رھ. � ��زه�;رة ا��8ب ودر?� 
#� ا�وا�د�� �1 ا�	�وات ا5و�" �)$ب:3�)���م ا��8ب أ��طً ��و��0 إزاء ا���$�رات � . ا����2C وأ	���ب ا�

���وا�%$وط وا��وا4ف ا������ ا���Fو�� و:�ر ا���Fو�� , وإن ا�)درة ��' ا�� �ل ���و و���0ب ��ذ  ا>?��
A��� :�ر ا���رة , وا�� �ل ھو  ا>��������ط�ل ا��رص وا�دوا�& ����م ا����ل �& ا��;رات   ا�ط�و�� ��د�

�ن �8ل �)د�م ا� ب  ا>?������ %د ا1�طر. وإن ا�وا�د�ن ����ن �� ����� ا�����J ا� ��� ا�����
:1;�J�م .وإن أ���ب ا������ ا�وا�د�� �� دد ;;�د�ن ر����Jن ھ� ��  وا�ر�

  )  autonomy – control ا���طرة) ( – ا>��)8ل(
  )  love – hosilisty ا��داء) ( –(ا� ب 

 –ا���طرة) و (ا��داء  –) و(ا� با>��)8ل –و���ل ا����ل ;�ن ھذ�ن ا�;�د�ن أر;�� �?>ت ھ� (ا� ب 
  ا���طرة). –) و (ا��داء ا>��)8ل

ا��8ب �ن طر�ق ا��در�ب أو ;دو�+،  إ���ا�)درة ھ� ا�)وة ا������ ��' ا1داء ا��� ��ل  ا�?درات ا�(?#��. 4.
�ده ذ0ءه ��' ا���رف ا����ب ا�ذي �?�;+ وإن ا��8ب ا�ذي �درك ا��و�� ً � � ًط4ف إدرا0; Bأو  ا

�ل ھم �� ��  أ�%��م ا���س ا�ر�%� وھ�  �;دئا��و�ر. و��Kل ا�)درات ا��)��� أ د ا��دا�ل ��ط;�ق �
 ا>�?زا�ل و�طو�ر ا���رات ا� ر��0. ��)درات ا��)��� وا�;د��� وا� ر��0 ��0ل ;�ورة �?���� �و ا��0ب

ا�ر�%� ��?ب ا���0Fد ��' ����� ھذه ا��وا�ل �ن �8ل ��ر�� ا�1�ط� ا�ر�%�� �ن أ?ل ����� ا�� �ل 
  ا����� .

در?� � �ل ا��8ب أذ أن ا��8ب ا��K)ف �درك ط;��� ا��و4ف  ار��ع: 4د �ؤKر �� . 6?��1 ا�)$ب 5
�� و��(K ك �ن���� 0�ت ��رف ا�ر�%� و�����+ ; �ث �وا?+ ا��و4ف ;� ��0  أK0ر�و�ت (أذ ��0 ً��و�

�+ ا������). و4د ���0ب ا��8ب ا��K0ر �ن ا���رف  ا����بأزداد �ن ا��0ل �� �� �J�و�)ل ��را�+ و��
 �?��� �%ط ا�ر���� ;�وع ا���ط , ���ر�� ا��8ب �)وا�د ��;�  ا��را0+ا��ر�� ھذا ا��وع �ن ا���� ��

ط ����� و��وا �� ا����� وا��طط�� ���;ر �ن ا��وا � ا����� ا��� �?�ل ا��8ب �� �ل ھذا ا��وع �ن ا��
  و�ز�د 4وة � ��+ ��ظروف .

و���ر ا�;�ض ا=�ر و��د  �;�%�: 4د ����ك ا��8ب  ا��� ���C $#��� ا�)$ب ا -��$��. ا�?�م وا��?���د 6
 �� �J�;وا� �Kورا�� .��ر ا�;�ض ��� 4د �)ف �و4ف ا���رض ��� . ��0+ ��زم �� �K0ر �ن ا1 �ن ;� ���

ت��KFر 0;�ر ��' ����� 4وة ا�� �ل ا����� ��8ب ��ورا�K �زود ا��8ب �0�B��� �ل وا�;��J  ا>���دادات و ;
�)رر � إذا 0�ت �0�B4درات ����� و�دى  إ�'�� ول  ��� ول أو > تا���� أن  و�0ن ھذا > ا���8$�

  �ن أKر ا1�رى . ا�ورا�K وا�;��J � ددان ا�)درة أو ا���� ;��س ا���;�، �)د �0ون أKر أ دھ� أK0ر



�J�;ر ا�Kن أ�   و�ط�ق ��' ا���ت ا��� �0ون أKر ا�ورا�K أ0;ر ;�K0ر �� � د�دھ
 


