
 صولت لُبُا

 وػاعة الخعلُم العالي والبدث العلمي

 فغع مصغاجت ــألاواصًمُت اللُبُت ــ

 قعبت الخىحُه وؤلاعقاص الىفس ي ـــكؿم علم الىفـ ــ

 

"مـضي اهدكـاع اطؼغاب طغىغ مـابعض الصضمت لـضي عُىت مً ػلبت مغخلت 

غ "  الخعلُم الثاهىي بمضًىت مصغاجت بعض خغب الخدٍغ

 إلاخؼلباث الحصٌى على صعحت ؤلاحاػة العالُت " اإلااحؿخير" في علم الىفـكضم هظا 
ً
 البدث اؾخىماال

 
 / ضاص ـــــــــئع                        

 هـىزـغ عبض الغخـُم الخــائـب

 

 

 ضهخىع /ــالألاؾخاط غاف ــــئق                     

 مصؼـفى مفـخاح الكلمـاهـي

 

 

 

 

 م ( 5102ــ  5102للعام  الجامعً  ) 

 



 ب
 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

وَقْصٍ مِهْ األمْىَالِ  ﴿ الْجُىعِ وَ وَّكُمْ بِشَيْءٍ مِهْ الْخَىْفِ وَ لُىَ بْ نَ لَ وَ

بَشِّسْ الصَّببِسِيهَ الثَّمَسَاتِ وَ ةٌ  وَاألوفُسِ وَ بَ ي تْهُمْ مُصِ ببَ الَّرِيهَ إِذَا أَصَ

لَيْهِ زَاجِعُىنَ وَّب إِ إِ لَّهِ وَ وَّب لِ بِّهِمْ  قَبلُىا إِ لَىَاتٌ مِهْ زَ يْهِمْ صَ لَ ئِكَ عَ لَ أُوْ

تَدُون ئِكَ هُمْ الْمُهْ لَ أُوْ  ﴾ وَزَحْمَةٌ وَ

 

 صدق اهلل العظيم                         
 

 517،  155سورة البقرة /  أٌة 
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 ضاءـــــؤلاهــ

 

ــــ ذ     ـــــ ذ ؤهــــــضـذهــــــظإذإـىدــــطذبــــــــ،ذ٦ـــــلذَــــــرذٖــــــة ذ ذ ؿٗــــــ،ذـ٨ؿـــــرذإإلاٗٞغ

 عن ضهذإإلاٗغفيذ إـٗةـميذ إـث٣ــفيذ.

 

 

 

 .الباخثت .
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 وفــاء وعغفـان 

ذألانب ـءذ إإلاغؾةحنذؾ ضنـذمد ضذ ٖلىذآـهذذذذ إلخ ضذهللذعبذإـٗـإلاحنذ إـهالةذ إـؿالمذٖلىذؤقٝغ

 ؤنؼ٫ذٖة هذإـ٨تـبذإإلاىحنذ هضىذ عخ  ذـة ت٣حنذهوذ  صخىهذؤج حنذ.ؤعؾةهذهللاذعخ  ذـةٗـإلاحنذ 

ضذ إـك٨غذ ذهضىذإـبكغ ذ حهضحه ذبليذَغي٤ذإلخحرذفيذإـضن ـذبهضإهذ ذـهذإلخ  إـظـذالذبـهذبالذهوذ 

ذ  تسجضذـهذ
ً
ذ٦ثحرإ

ً
ذ د ضذهللاذٖؼذ جلذخ ضإ ذـظـ٪ذٞهي ذإـىدطذ  ذبنجـػذهظإ ذمن إنتهتذإـىـخث 

ذَيُْ رذ ذٞةنه ذ: ذ بٗض ذ. ذ وٞ ٣ه ذ خؿن ذُٖـئه  ذ جؼيل ذًٞةه  ذٖٓ   ذٖلى ذإـكـ٦غين  سجوص

ـنذبلىذألاؾتـطذإـض٦توعذإـٟـيل ذإـٗٞغ ذبوإٞغذإـك٨غذ ٖٓ   ذ ت٣ضم ذؤن ذإإلا٣ـم ذهظإ ذفي ذ )  ـةىـخث 

إـظـذ٧ـنذنٗ ذمصؼفى مفخاح الكلماوي ( أؾخاط علم الىفـ ؤلاولُيُيي بجامعت مصغاجت، 

ذمٗهـذ إـىدطذيسُوإذزُوإ هذألا لىذ ذ
ً
-ألاؾتـطذٞهوذ صج٘ذ يؿـنضذ يوجهذصإئ ـذ ذ٩ٞـنذنىوعإ

م ـذؾـٖضهـذٖلىذؤْهـعذهظإذإـىدطذفيذنوع هذهظهذ ذ ٧ـنذزال٫ذهظإذإـو٢تذبكوقـذمتوإيٗـذ

ذإـٗة ـ ذمكـٚة ذبالذؤنهذ٧ـنذ إؾ٘ذإـهضعذص٢ ٤ذفيذمالخٓـ هذؾضيضذفيذ وإي٘ ذ٦ثرة ذ هوذٚع  ذ  ء

تذإـىـخث ذٞةنذ٧ة ـتهـذ ى٣،ذ٢ـنغةذٖنذإـتٗىحرذٖنذٖٓ  ذق٨غهـذ ؤعإئهذ  وجحهـ هذ ذ ذمه ـذخــ 

ـجهـذـهذبـلج  لذٖلىذنبرهذ ذٞتضٖوذهللاذؤنذيٟتذذٖة هذإإلاؼيضذمنذؤبوإبذًٞةهذ ٖة هذٞجؼإهذ  ٖٞغ

ذ إـ ٟؿ  ذ ذهللاذ ٖنذ ذإلجؿ    ذبــصخ  ذ ي تٗه ذٖ غه ذ ؤنذي ضذهللاذفي ذ  ذزحرذجؼإه ٧لذَالبه

  يو٣ٞهذفيذخ ـ هذإـٗة   ذ إـٗ ة  ذذفيذْلذؤؾغ هذإـ٨غي  ذ.

ذ ت٣ضمذإـىـخث ذبجؼيلذإـك٨غذ ٖٓ  ذالامت ـنذبليذإـض٦توع:ذ
ً
ـنذبـلج  لذؤيًـ  فيذم٣ـمذإـٗٞغ

ـ خؿين مدمض ألاػغف   ذـ٣ـءذ ٨غمهذبـإلاوإ٣ٞ ذٖلىذذؤؾتـطذٖة ذإـ ٟـذإـتربو بجـمٗ ذمهغإ ه

ذهللاذٖجهـذ٧لذزحرذ  ؤؾإ٫ذهللاذتٗـلىذؤنذي  دهذ م ـ٢ك ذعؾــتهـذٚع ذمكـٚة ذ ٦ثرةذمهـمهذ ذٞجؼإه

ذإـصخ ذ إـؿٗـصةذ ذ ؤنذيجٗةهذفيذمحزإنذخؿ ـ هذ.ذ  ص إم

مدمض ذمفخاح٦ ـذ ت٣ضمذإـىـخث ذبإؾمىذمٗـنيذإـك٨غذ إـت٣ضيغذ ذ ٖٓ  ذالامت ـنذبلىذإـض٦توع:ذ

ـذٚع ذ  ؤؾتـطذؤلاعقـصذإـ ٟسخيقىغي  ذب٣ىو٫ذم ـ٢ك ذعؾــته
ً
جـمٗ ذإإلاغ٢رذـتًٟةهذمك٩وعإ

ـنذٖلىذمـذ ٨ىضهذمنذٖ ـءذإـؿٟغذ ذٞجؼإهذهللاذٖجهـذ٧لذزحرذ مكـٚة ذ ٦ثرةذمهـمهذٞةهذزــوذإـٗٞغ

  متٗهذبــصخ ذ إـٗـٞ  ذ.



 ه
 

ئ٪ذإـظينذ٢ضموإذـهـذ٧لذمؿـن ضةذ  إي ضذٖلىذمستة٠ذمؿتويـته ذ ذ٦ ـذالذ  ٨غذإـىـخث ذًٞلذؤـ 

   سوذمجه ذبٗـَغذإـظ٦غذ:

 ذإـظـذـ ذيىسلذٖةحهـذب الخٓـ هذإـ٣   ذ ؤعإئهذ  وجحهـ هذَ ة ذ/ زالض مدمض اإلاضوي  إـض٦توع 

 مكوإعذإـىدطذ ذٞإؾإـ٪ذإـةه ذؤنذ ىـع٥ذفيذٖة هذ ٣ٖةهذ ؤنذ  تٗهذب٩ـملذإـصخ ذ إـٗـٞ  ذ.

ذآيـتذإـك٨غذ ذؤؾمى ذإـىـخث  ذإـٟـيلذ تسجل ذـةض٦توع ـن ٖلىذصٖ هذ) أخمض خؿيُين (  إـٗٞغ

ذإإلاؿت غذ مض ذإـٗونذ إإلاؿـٖضةذ بض نذمةلذ ذ٩ٞـنذآلعإئهذإـٗة   ذإـ٣   ذفيذإلجـنرذ  نصخه يض

ذ ذ ـن ذإـك٨غذ إـٗٞغ ذجؼيل ذ.ـه ذنٟـذإـىـخث  ذإـىدطذ في ذفي ذألاجغذإـىــٜ ذإـىدط ذـهظإ ؤلاخهـئي

  ذ.ذ إـضٖـءذبإنذيت ت٘ذب٩ـملذإـصخ ذ إـٗـٞ 

ذ ذ/ ذ٦ىحرةذ نهـئدهـذٚــ   ذالذخىان عبضهللا اإلاؼوغي ألاؾتـطة ذمجهـ ذإـىـخث  ذ٧ـنتذإؾتٟـصة إـتي

ذبلىذيومذإـضين.ذ
ً
  ٣ضعذبث نذ ذٞجؼإهـذهللاذزحرإ

ذ ذ/ ذألاؾتـط ذبلى ذبــك٨غذ آلام تـن ذإـىـخث  ذإـض عذعاصٌ مصؼفى ؾلؼان   توجه ذـه إـظـذ٧ـن

  وجحهـ هذإإلاؿت غةذإـتيذؤصتذبلىذبجغإءذإـىدطذ ذبيـٞ ذإـ٨ىحرذفيذإـتٛةرذٖلىذنٗوبـتذإـىدطذ ذ

 بلىذصٖ هذ تصج ٗهذإإلاؿت غذ.ذٞإؾإ٫ذهللاذتٗـلىذؤنذي  دهذص إمذإـصخ ذ إـؿٗـصةذ.

هللاذزحرذذإلاـذؤبض هذمنذٖونذ تصج ٘ذ مؿـٖضةذ عٖـي  ذجؼإهـؾما مدمض الجغوش ي   إـؿ ضةذ/ذ

 إلجؼإءذ

ذ ذ/ ذإـؿ ضة ف بلى ذػهغه الكٍغ ذ ًٟةتذذ ذجؼيلذإـك٨غذإـتي ذـهـ ذ  ذإـٗ ل ذـهظإ ذإـةٛوي  بـإلاغإجٗ 

  ٖٓ  ذذآلام تـنذ.ذ

ذبســوذإـك٨غذ آلام تـنذبلىذإـض٦توعذ ذإـىـخث  ذ ت٣ضم ذ ٖ  ضذ٧ة  ذآلاصإبذإلاـذعمغ الىعاؽ ٦ ـ

٩لذَــرذٖة ذ  بلىذ ظ يهذـ  ذخٟٓهذهللاذـ  ذمنذٖونذ مؿـٖضة ذـهـ ـ ؤبضإه أعظاء هُئت الخضَع

ذذبلؿم علم الىفـ ذ ػمالئهـ ذمهغإ   ذَ ة ذٞترةذػلبت الضعاؾاث العلُا بجـمٗ  ذـهـ إلاؿـنضته 

 إـضعإؾ ذ إـىدطذ.ذذذ

ذ ذإـض٦توع ذبلى ـن ذبــك٨غذ إـٗٞغ ذإـىـخث  ذ توجه ذإـ ٟـذذأخمض الغابعي٦ ـ ذٖة  ذ٢ؿ  عئيـ

ذمهغإ  ذٖلىذنصخهذ صٖ هذ بعقـصهذ ذٞإؾإـ٪ذإـةه ذؤنذ ىـع٥ذفيذٖة هذ بـأل٧ـصي   ذإـة ب  ذٕٞغ

 ةهذ ؤنذ  تٗهذبــصخ ذ إـٗـٞ  ذ.ذذ ٖ 



 و
 

ـنذبلىذمغإ٢رذقا نذإـترب  ذ إـتٗة  ذب هغإ  ذ بصإعةذإـثـنويـتذ ٦ ـذؤ ٣ضمذبســوذإـك٨غ  إـٗٞغ

 إـُــىـتذ إـُالبذ الازتهـن ـتذ الازتهـن حنذإلاـذؤبض هذمنذتؿه التذ تٗـ نذ.ذـ  ذيتؿ٘ذ

ذ إخضإذ.
ً
 إإلا٣ـمذـظ٦غذؤؾ ـئه ذ إخضإ

ذإـىـخث ذذذ ذإـظينذذ  توجه ذ إـضحهـ ذبلى ـن ذ إـٗٞغ ذ آيـتذإـك٨غذ إـث ـء ذإلخرذ إـوٞـء ذمٗـني ب٩ل

ذمتٗه ذهللاذ ذإـهٗـبذ. ذٖةحهـ ذ ؾهةوإ ذ  ذبض نذخض ص ذإـُٗـء ذ ٦ ٠ذي٩ون ذ٦ ٠ذ هبرذ  ٖة وهـ

ذ.ذ
ً
 ب٩ـملذإـصخ ذ إـٗـٞ  ذ ذ٦ ـذ توجهذبلىذؤزوتهـذ ؤزوإتهـذؾ ضهـذإـ ومذ ٚضإ

ذآيـتذإـذذ ذبإؾمى ذإـىـخث  ذ د ةتذمٗهـذإـٗ ـءذ ذ ت٣ضم ذإـتي ذإـ٨غي   ذؤؾغتهـ ذ الامت ـنذألٞغإص وص

 إلجهضذفيذؾب لذبنجـػذهظهذإـضعإؾ ذ ذ  سوذبــك٨غذإلجؼيلذ إـضهـذإـ٨غي ذم دهذهللاذإـصخ ذ

 إـٗـٞ  ذ ذ مضذفيذٖ غهذ ذ  إـضتهـذإـ٨غي  ذخٟٓهـذهللاذ ذ ؤَـ٫ذٖ غهـذ ذ ٦ظـ٪ذبزوتهـذ ؤزوإتهـذ

ذجؼيلذإـك٨
ً
ـنذ ذٖلىذمـ٢ضموهذـهـذمنذصٖ ذ إهت ـم. ذٞةه ذج  ٗـ  غذ إـٗٞغ

٦ ـذتك٨غذإـظينذ٧ـنذـه ذإـًٟلذفيذبزغإجذهظإذإـىدطذبهوع هذإلخــ  ذ ذٞةلج  ٘ذ٧لذإـك٨غذذذذ

ـنذ ذ إـضٖـءذـه ذبض إمذإـصخ ذ إـٗـٞ  ذ إـؿٗـصةذ.   إـت٣ضيغذ إـوٞـءذ إـٗٞغ

  
ً
٣تذ د ضذإـىـخث ذهللاذؾىدـنهذ تٗـلى ذ تك٨غهذٖلىذإذوزخاما نجـػذهظإذإـٗ لذ ذٞةنذ٧ـنتذ٢ضذٞ 

ٞىًٟلذهللاذ  وٞ ٣هذ  ة٪ذهيذٚـيتهـذ ذ بنذ٧ـنتذ٢ضذ٢هغت ذؤ ذنؿيتذٞ نذنٟؿهـذ ذ إـ٨ ـ٫ذ

 هللذ خضهذ ٖلىذهللاذ٢هضذإـؿب لذ.

 و الحمض هلل عب العاإلاين

 

 الباخثت ..
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 مدخىٍاث البدث

 عكم الصفدت  اإلاىطـــــــــــــــــــىع ع.م

ــــ ذإـ٨ــغي    ـ  ب آلايـ

ــــضإء  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ج ؤلاهـ

ن  ــــــ ـ ـ ٞغ  ص ،هـ ،و  ٞـءذٖ 

 ػ ، ح ، غ ٢ـئ  ذمدتويـتذإـىدط 

 ي ٢ـئ  ذمدتويـتذإلجضإ ٫  

 ق ٢ـئ  ذمدتويـتذإإلاالخ٤ذ 

 1 ملخوذإـىدطذبــٛ ذإـٗغب  ذ 

 2 ملخوذإـىدطذبــٛ ذالانجةحزي ذ 

  ٌ  أؾاؾُاث البدث  : الفصل ألاو

 4 م٣ضمـــ ذإـىدطذذ 

 6 مك٩ة ذإـىدطذ 

 7 ؤهضإٝذإـىدطذ 

 8 ؤه   ذإـىدطذ إلخـج ذبـ هذ 

 9 مدضصإتذإـىدطذذ 

 9 مٟـه  ذإـىدطذ 

 1 زُوإتذإـؿحرذفيذإـىدطذ 

 فصل الثاوي : ؤلاػـاع الىظغي ال

ٍذمـبٗضذإـهضم       13 إـتُوعذإـتـعيذيذاليُغإبذيٛو

 16 تٗغي٠ذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ 



 ح
 

 19 ؤٖغإىذ مٗـيحرذإيُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذ 

 26 إـٗوإملذإإلااجغةذفيذإيُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذ 

 30 إـ ٓغيـتذ إـ  ـطجذإإلاٟؿغةذاليُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذذ 

 39 إـهضم ذ ت٣ٗ رذٖـمذٖنذإـ ٓغيـتذإإلاٟؿغةذاليُغإبذيٛوٍذمـذبٗض 

 الثالث : الضعاؾاث الؿابلتالفصل 

 42   ه ضذ 

ٍذمـبٗضذإـهضم ذ  تذإيُغإبذيٛو  42 صعإؾـتذ  ــ 

 49 م ـ٢ك ذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذ 

 53 مضىذالاؾتٟـصةذمنذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذ 

 الفصل الغابع : ئحغاءاث البدث

 

 55 م هجذإـىدطذ 

 55 مجت ٘ذإـىدطذ 

 57 ٖ   ذإـىدطذ 

 58 ؤصإةذإـىدطذ 

ـذإـىـخث ذ٢ىلذ ُى ٤ذإإلا٣ ـؽ   60 ؤلاجغإءإتذإـتيذ٢ـمتذبه
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 الت باللغت العغبُتمىحؼ الغؾ

 تدضصذمك٩ة ذهظإذإـىدطذفيذإـتؿـئالتذآلا   ذ:ذ  

ـذبٗضذإـهضم ذـذ1ذذ ٍذم ـذمضىذإنتكـعذإيُغإبذيٛو ـذبٗضذخغبذإـتدغيغذـضىذَةى ذمغخة ذإم ـتٗة  ذإـثـنو

 ب ضي  ذمهغإ  ذ؟ذ

ذإلاتٛحرذذ2
ً
ـذهلذه ـ٥ذٞغ١ذط ذصالـ ذبخهـئ  ذفيذصعج ذخضةذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذ ٣ٞـ

 إلجاـذ؟

ذإلاتٛحرذذ3
ً
ـذهلذه ـ٥ذٞغ١ذط ذصالـ ذبخهـئ  ذفيذصعج ذخضةذإيُغإبذمـذبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذ ٣ٞـ

 إـؿ٨نذ)ذإإلا ٣ُ ذ(ذ؟ذ

ـذبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذ ٤ٞذإإلاؿتوىذذ4 ـذهلذه ـ٥ذٞغ١ذط ذصالـ ذبخهـئ  ذفيذصعج ذخضةذإيُغإبذم

 إـتٗة ميذـةوإـضينذ؟

ٝذهظإذإـىدطذبلىذإذذذذ ـذبٗضذإـهضم ذبٗضذخغبذإـتدغيغذـضىذَةى ذ حهض ـ٨ك٠ذٖنذمضىذإنتكـعذإيُغإبذم

ـذ  إـؿ٨نذ ذ إإلاؿتوىذإـتٗة ميذـةوإـضينذ لجا مغخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذب ضي  ذمهغإ  ذذ ىٗـذـىٌٗذإإلاتٛحرإتذـ٧

. 

ذٖلىذمضىذإنتكـعذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـضىذة   ذإؾتسضإمذإإلا هجذإـونٟيذإإلاؿخيذـ ؤٞغإصذتٗٝغ

 إـٗ   ذ.

ذذ ٣ٞضذؤْهغتذنتـئجذهظإذإـىدطذؤنذٖضصذإلخـالتذإـتيذتٗـنيذمنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـ ذهضم ذمنذنٕو

ضصذإلخـالتذإـتيذتٗـنيذمنذإيُغإبذيٛوٍذ%(ذذ.ذذ13.22(ذباؿى ذ)172إـبؿ ِذـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذإـ٩ة  ذ)  ٖ

ِذـضىذؤٞغإصذٖ   ذإـىدطذإـ٩ة  ذمـبٗضذإـهضم ذمنذ ذإإلاتوؾ ننٕو %(ذذ82.39(ذباؿى ذ)1072)خ طذبةٜذ٦ىحرذذـ٧

ذإـكضيضذذـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذ ذ ـذبٗضذإـهضم ذمنذنٕو ٍذم ٦ظـ٪ذؤنذٖضصذإلخـالتذإـتيذتٗـنيذمنذإيُغإبذيٛو

%(ذ ذ٦ ـذب اتذؤنهذ وجضذٞغ ١ذطإتذصإـ ذبخهـئ  ذبحنذؤٞغإصذإـٗ   ذمنذذ4.38باؿى ذ)ذخــ (57)بةٜذإـ٩ة  ذ

نذإ جـهذإـٟغ ١ذـهـلرذؤلانـثذ.ذ٦ظـ٪ذإـظ٧وعذ ؤلانـثذفيذمؿتوىذإ ذ ـ٧ ذ  يُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم 

نذإ جـهذ  وجضذٞغ ١ذطإتذصإـ ذبخهـئ  ذبحنذإإلا ـ٤َذإـتؿ٘ذفيذمؿتوـذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذذ ـ٧

 جوصذٞغ ١ذطإتذصإـ ذبخهـئ  ذبحنذؤٞغإصذإـٗ   ذفيذإـىدطذذم ٣ُ ذ)ػإ ي ذإإلاذجوب(ذ.ذ ؤْهغ ذإـٟغ ١ذـهـلر

نذإ جـهذإـٟغ١ذـهـلرذذمؿتوى  ذالزتالٞه ذفيذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلمذ  ـ٧
ً
ٍذمـبٗضذإـهضم ذ ٣ٞـ إيُغإبذيٛو

ذ الي٨ترذ( ذ٦ظـ٪ذ وجضذٞغ ١ذطإتذصالـ ذبخهـئ  ذبحنذؤٞغإصذإـٗ   ذفيذمؿتوىذ ذ)الي٣غؤ إإلاؿتوىذإـتٗة مي

ن ذالزتالٞه ذفيذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذ ـ٧
ً
ٍذمـبٗضذإـهضم ذ ٣ٞـ إ جـهذإـٟغ ١ذـهـلرذؤٞغإصذذإيُغإبذيٛو

 ـٗ   ذإـظينذي٩ونذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذ)ذالي٣غؤذ الي٨ترذ(ذذ.ذإ
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Abstract  

The problem of this research is determined in the main following enquiry "What is the extent of 

spreading of post-stroke stress disorder after the liberation war with the students of 

secondary education stage in Misrata city". 

 

The main enquiry is subdivided into the following enquiries:  

1- Are there any statistical differences in the grade of the intensity of post-stroke stress disorder 

with the members of the sample according to gender factor? 

2- Are there any statistical differences in the grade of the intensity of post-stroke stress disorder 

with the members of the sample according to place (area) factor? 

3- Are there any statistical differences in the grade of the intensity of post-stroke stress disorder 

with the members of the sample according to the educational level of parents? 

 

research tends to discover the extent of spreading of post-stroke stress disorder with the students 

of secondary education stage in Misrata city according to some factors such as gender and housing 

the educational level of parents. 

Using the descriptive survey has been used to recognize the extent of spreading of post-stroke 

stress disorder after the liberation war with the members of the sample.  

The results of this research that the cases suffer from the post-stroke stress disorder of simple type 

among the members of total research sample members is a big number of 1072 as of 82.39%. The 

cases suffer from the simple type of the total research sample members is 172 as of 13.22% while 

the cases suffer from the severe type of the total research sample members is 57 as of 4.38%. The 

results of the research also has shown that there are differences of statistical indications  among the 

members of the sample of males and females in the level of post-stroke stress disorder and the 

trend of the post-stroke stress disorder for the favour of females. There are also differences of 

statistical indications among the members of the sample at Zawit Almahjoub area. The research has 

also shown statistical indications among the members of the sample of the level of post-stroke 

stress disorder according to the differences of mothers' educational level. The trend of differences 

go for the educational level of illiteracy "neither reads nor writes". There are also differences of 

statistical indications among the members of the sample at the post-stroke stress disorder 

according to the differences of fathers' educational level and the trend of the differences go for the 

educational level of the fathers  of the sample members whose educational level of illiteracy is 

"neither reads nor writes"                           
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 ٌ  أؾاؾُاث البدث  : الفصل ألاو

 

 

 م٣ضم ذإـىدطذـــــــذ

 إـىدطذذمك٩ة ذـــــــذ

 ؤهضإٝذإـىدطذـــــــــذ

 ؤه   ذإـىدطذذذـــــــذ

 مدضصإتذإـىدط ـــــــذ

 مٟـه  ذإـىدطذذــــــــذ

 زُوإتذإـؿحرذفيذإـىدطذــــــــذ
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 اإلالضمت :  
ٞ ذؤٞغإصذإإلاجت ٘مهضصةذ٧لذإلخغ بذ  ثلذؤزُـعإذذذذ تذ إؾتىـخـت ذتهضصذـ٧  تٗغيه ذـةٗضيضذمنذذ. ذ إنتهــ٧

عج  ذ ذـظـ٪ذ ةٗرذإلخغ بذ إـهضمـتذ.ذ تٗضذإلخبرإتذإـتيذ ٗيكهـذضخـيـذإلخغبذزبرإتذٖ  ٟ ذ مؿت غةذ ـ٧

ذفيذخ ـةذ
ً
ذ٦ىحرإ

ً
ـهـذنتـئجذؾةى  ذٖلىذألاٞغإصذذٞهيؤمغإىذجؿ   ذ نٟؿ  ذ٦ثحرةذ ذذياتجذٖجهـذ ٢ضذ ذألاٞغإصص عإ

 ذإإلاـصـذ إإلاٗ وـذ إـ ٟسخيذ الاجت ـعيذ.ذ إلج ـٖـتذ   سة٤ذجوإنرذمنذٖضمذالاؾت٣غإع 

مجهـذإيُغإبذإـتيذ ذذألاٞغإصإػصإصذإنتكـعذالايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذبحنذفيذْلذإلخغ بذإـتيذقهضهـذإـٗــ   ذذذ

ذهظإذالايُغإبذبحنذ٣ٞضذؤْهغتذإـضعإؾـتذإـٗة   ذفيذإـٗضيضذمنذإإلاجت ٗيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ. ـتذق ٕو

ذمنذذؤ٢ل  ذى ٗ إـُالايُغإبذنت ج ذإـ٩وإعثذذنذنؿى ذإـتٗغىذـهظإ ؤ ذإـؿ٩ـن
ً
إـ٩وإعثذٚحرذإـُى ٗ  ذإنتكـعإ

 (8،9ص  : 2008) زيربً ، ذذ.ذذمثلذإلخغ ب

 

٘ذ٩٦لذب ستة٠ذؤٞغإصهذ مٞةنذ إجحرإتذإلخغبذٖضيضةذ مت وٖ  ذ٢ضذ هيرذإإلاذ ـظـ٪ذذذذذذ ٞإزُغذاؾؿـ ه.ذجت 

ملذ؛ذ ٢تذإلخغبذذ ؤجـعذإلخغ بذـيـذمـذيٓهغذمجهـ ذفيذج لذـ٧
ً
م نذنجوإذمنذإلخغبذ ٢ضذ ذبلذمـذيٓهغذالخ٣ـ

ذمٗه ذمك٨التذنٟؿ  ذ إجت ـٖ  ذالخهغذـهـ نت ج ذإلاـذقـهض هذبإمهـتذؤٖ جه ذ ذبلذبجهـذؾةؿة ذ،  خ ةوإ

 ذ.متتــ  ذمنذإلخبرإتذ إـظ٦غيـتذإإلااإلا 

ذ إؾٗ ذٖلىذج  ٘ذألانٗضةذذ( 2011ٖـمذ)إلخغبذفيذـ ب ـذ  ذذذذذذذ
ً
نتذخغبـ تٗغىذٞحهـذإـكٗرذإـة بيذأل يـٕذـ٧

ذمنذ٢ىلذإـ٨تـئرذإـتـبٗ ذـة ٓـمذإـؿـب٤
ً
ٖلىذذ فيذبَال١ذإـغنـمذ إـ٣ظإئ٠ذذألا يـٕ  ت ثلذهظهذذ نٗى ذجضإ

بـ هذ٧لذطـ٪ذمنذ ضمحرذ  سغيرذ ذذؤصى مـذذ.ص نذ   حزذ إإلاؿـ٦نذ إإلاىـنيذ إإلاضإعؽذ ألامـ٦نذإـٗـم ذ إلخـن 

ق ةتذإـٗضيضذمنذإلجوإنرذ ذٞإٞغػتذإـكه ضذ إلجغيذذ ألاؾحرذ إإلا٣ٟوصذ ذذخ طذتؿىبتذفيذبخضإثذمأؽذٖضيضة

ٟـ٫  غ٦تذإـٗضيضذمنذ ذ.ذإـكضيضةلذ الايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذ ٗـنونذمنذإإلاكـ٧  إـاؿـءذ إـكىـبذ إـك ورذذألَا

ذإـٚغ ذمنذإلخؿـئغ  لى ذإـتيذذٖ  ذإـٟـصخ  ئرذمنذجغإءذإؾتسضإمذإـ٨تـذلخ٣تذبــكٗرذإـة بيإـبكغي ذ إإلاـصي 

بهضٝذ٢ ٘ذإـثوعة ذبالذؤنذإـكٗرذإـة بيذإؾت غذفيذإإلا٣ـ م ذب٩ـٞ ذإـُغ١ذذألاؾلخ ؤنوإٕذذخضثإـتـبٗ ذـة ٓـمذأل 

 إـ ًــ  ذإإلاتـخ ذ.

فيذإنتكـعذإـ٨ثحرذمنذإلجغإئ ذ  ؤلخ٣تذبــٗ غإنذ إـىيئ ذإـٗضيضذذؾىبت م ـذالق٪ذٞ هذؤنذإلخغبذفيذـ ب ـذذذذذذ

ـذإإلاإؾـ ي ذمـذذ غ٦تهذٖ ضذ ٨نذمنذؤقضذنتـئجه ٖلىذصخته ذذؤجغتمنذآلاجـعذإـؿةى  ذإـتيذذألاٞغإصمنذإـ٩وإعثذ.ذـ 

ٞـلخغ بذ مـذيهـخبهـذمنذيٛوٍذ ن٨ىـتذذذ إـ ٟؿ  ذ  ؾىبتذـه ذإيُغإبـتذنٟؿ  ذ٢ضذ ٩ونذمؼم  ذ ذـظإ

  هظإذمـالذيضع٦هذإـ ـؽذفيذخ  هذ.ذـصي ٩ونذؤجغهـذإـ ٟسخيذؤ٦برذمنذؤجغهـذإإلاي

ـتؤ٦ثرذإإلاضنذإـتيذتٗغيتذـٗضيضذمنذبحنذ ذتٗتبرذمضي  ذمهغإ  ذمنذذذذذذذ ج  ٘ذإإلاؿتويـتذذٖلىذ إـًَٛو

ذإـ ٟؿ  ذ الاجت ـ ذ ٖ  ذ الا٢تهـصي  ذؤجغذ هظإ ذإلخ ـة ذؤجغ ٖلى ذإإلاضي  ذ بــتـلي ذفي ذذإـ وم  
ً
ٖلىذإـصخ ذؾةىـ

ٟـ٫ذ  إإلاغإه٣حنذ ذألَا
ً
  ٦ىـعذإـؿنذ.إـ ٟؿ  ذـؿ٩ـجهـ ذ زهونـ

إـتيذ ٣٘ذذمـبٗضذإـهضم ذ يٛوٍذألاؾىـبذإـغئيؿ  ذـئلنـب ذبـيُغإبذإإلاوإ٠٢ذإـًـُٚ ذذتٗتبر ذ ـظإذذ"ذذ

ياتجذٖجهـذعصةذٞٗلذٖ  ٟ ذـضىذإـٟغصذ.ذذٞــهضمـتذإـتيذيتٗغىذـهـذإـٟغصذبٟٗلذذ.ذؤلانؿـن  زـعجذخض صذإلخبرةذ
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ذفيذإـظإ٦غةذ.ذ  ؼصإصذإلخــ ذنٗوب ذبطإذ
ً
ـذيتٗغىذـهذمنذجغإءذإـ٩وإعثذإـُى ٗ  ذ  ؤ٦ثرذعؾوزـ إلخغبذؤ٢سخىذم 

ذ. منذألامذألاخضإث ٨غعتذ
ً
ذٞكيئـ

ً
نذهظهذإلخـالتذـٖذ٠ـوب ذإـ٨كـظـ٪ذنٗـوعذإإلاٗو٢ ذــإـهـصم ذـتترإ٦ ذقيئـ

 هظإذياصـذذ ؤ ذإـتٗىحرذٖنذقٗوعه ذ خــته ذإـ ٟؿ  ذإـتيذي غ نذبهـذؤلاٞهـحٞ هٗرذٖةحه ذذ ـضىذألاٞغإص

به ذبلىذمك٨التذنٟؿ  ذقضيضةذ زـن ذبطإذـ ذيت ٨نذألاهلذؤ ذإـىيئ ذإإلاد ُ ذبه ذمنذإختوإءذهظهذإلخـالتذ

ذ جـ ػهـ ذٖلى ذإلخغ  مؿـٖضته  ذ٧ل ذفي ذهوذإلخـ٫ ذ ٦ ـ ٟـ٫ذ إإلاغإه٣حنذ ه ذؤ ٫ذإ بذ. ذفيذٞةنذألَا ـطخـيـ

 ؤذإـجزإٖـتذإإلاؿلخ  ذٞه 
ً
موإجه ذ م٣ـ م ذمـذيتٗغيونذـهذذٖلى٣ضعةذإـٗضمذطـ٪ذـ  ذ ٦ثرذإإلاغإخلذإـٗ غي ذعجؼإ

 (14ص : 2007) الكُش ،ذ.ذ"منذزُغذ عٖرذ

ويـتذذإـتيذياىػيذؤنذ  ـ٫ذلخغبذإـ ٟؿ  ذـجـعذآلا"ذـظـ٪ذيغىذإـىـخثونذؤنذ ٖلىذإإلاغإه٣حنذؤنىدتذمنذألاـ 

مذ زـنــ ذ ذ ؤالاهت ـــ
ً
عإ تذ٢ــضذ تــر٥ذآجـــ ــ ذؤنذإـجزإٖـــ ــتذهــظإذإلجـنــرذ٢ة ةــ ذ ذٚع تذإـٗة  ــ ذإـتــيذ  ــ  نذإـضعإؾـــ

ذـٟتــرةذَويةـــ ذنٟؿــ  ذ إجت ـٖ ــ ذَويةـــ ذألامــض رذإـتٛةـــرذٖةحهـــ نذألاٞـــغإصذذ ٢ــض.ذذ ذيهـٗـ عذب٨ ـــ  ســلذهـــظهذآلاجـــ

ٟـ٫ذ إإلاغإه٣حنذبـٖتىـعه ـذمنذإـٟئـتذإإلاه  ذإـتيذتؿـتد٤ذ إلج ـٖـتذ  ذذـظـ٪ذجـءذإهت ـمذإـىـخثحنذبٟئ ذألَا

 (34،ص  1999)الغقُضي،ذ.ذ"إـضعإؾ ذمنذؤجلذ وٞحرذإإلاٗٞغ ذإـًغ عي ذلخ ـيته ذبـٖتىـعه ذؤج ـ٫ذإإلاؿت٣ىلذ

 

ذمـنذزبـرإتذإلخـغبذ
ً
ذإـ ٟؿـ  ذذ "ذ تٗتبرذمغخة ذإإلاغإه٣ ذمنذبـحنذؤ٦ثـرذإإلاغإخـلذ ًـغعإ  نـضمـتهـذ  إجحرإتهــ

عيذبهـوعةذزـنــ .ذإـؿـةى  ذٖلــىذإـهـٗـ عذ ضذإـ ٟســخيذ الاجت ـــ صبد ــطذ جٗــلذؤجـــ إـ ٟســخيذ٢ــضذ ٓهــغذٖلــىذذؤلاجهــ

ٟترإتذَوية ذمنذإـٗ غذ.  وضرذإـىدوثذفيذمجـ٫ذإـ  وذإـ ٟسخيذؤنذٞترةذإإلاغإه٣ ذ ٨ثرذ إإلاغإه٣حنذبوجهذزـمذـ 

ذمنذإإلاكـ٧لذإـ ٟؿ  ذ الاجت ـٖ  ذ إـؿةو٦  ذؤج ـءذٞترإتذإـ  وذ
ً
ٞحهـذإيُغإبـتذإـ  وذ ذٞ ٗـنيذإإلاغإه٣ونذ٦ثحرإ

ٖغذإـضإزة ــ ذٚحــرذإزة ــ ذإـُـعئـ ذغ ٝذ إـتٛحـرإتذإـضمـنذجــغإءذبٗـٌذإـٓــ دـضثذـــضحه ذإـٗضيـضذمــنذإإلاكــ إـتــيذ د

ءذإلجؿـميذ إـ ٟسـخيذذ اصيـمون ـ ذذإإلاإإلاغيد ذ إـتيذ ـاجغذٖلـىذؾـةو٦ه ذ ذبلـىذجـنـرذإـتٛحـرإتذإـهغ  بلـىذتٛحـرذفـيذإـى ــ

.ذـة غإه٤ذ"
 (36، ص  1991) ملصىص ، ذ

إلجؿ   ذ الانٟٗــ ـ ذإـتــيذ دـضثذ إـتدوالتذذـىٌٗذالايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذ٢ضذي٩ونذٖغي ٞـإلاغإه٤ذذ ــظإذذذذ

غبذنٓغ ـهذـة ؿـت٣ىلذ  ي ٨ــنذؤنذيتجـهذندـوذإـتـضمحرذإـــظإتي ذ الانُـوإءذٖلـىذإــظإت ذ إـٗض إن ــ ذ ٖ ــضهذٞتًُـ

مذإـىـخثـــ ذبٟئــــ ذ ءذإهت ــــ ــــغإىذإـ ٟؿـــ  ذ إلجؿـــ   ذإإلات وٖـــ ذ ـــــظـ٪ذجــــ وعذبـــــظنر ذ ألٖا  إـ٩ـــوإبيـذ إـكــٗـ

ت ذمــنذإـٟئــــ يته ذذإإلاــغإه٣حنذبـٖتىـعهــــ ــ ذإـًـــغ عي ذلخ ــــ إإلاه ــ ذإـتـــيذتؿـــتد٤ذإـضعإؾــ ذمـــنذؤجــلذ ـــوٞحرذإإلاٗٞغ

 بـٖتىـعه ذؤج ـ٫ذإإلاؿت٣ىلذ.

   ذإـتر٦حزذٖلىذمغخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذب ضي  ذمهغإ  ذ؛ألنذمجه ذمنذقـع٥ذفيذإـٗ ة ـتذإـ٣تــ  ذيضذذذذ

ذؤنـوإٕذإـ٣تـلذ إـتٗـظيرذ.ذ مــجه ذمـنذتٗـغىذــظـ ــ لذؤبك٘ـ هضذٖ  مذ ذ قــ ٪ذؾـوإءذ٧ــنذإـتٗـغىذمىـقــغةذإـ ٓــ

ـلخضثذؤ منذزال٫ذإلخبرةذٚحرذإإلاىـقغةذ ذمثلذإلخوٝذمنذإـ٣تلذ إـتٗظيرذؤ ذإلخ٠ُذؤ ذٖنذَغي٤ذمكـهضةذ

ـضإمذ  تذإـ٣تـلذ ؤلٖا ٫ذإـ٣ـصمـ ذ ذ  تٗتبـرذهـظهذإـكــغيد ذإـٗ ــذخ ـطٖ ة ــ نيذصذإـ ـشـخ ذـؤلج ــ غإبـتذ ٗـــ ؤـذإيُـ

ٝذ  ذٖلىذخ ـته ذ  ذاجغ مجهـذإإلاغإه٣حنذؾو
ً
مؿت٣ىةه ذ ذ ذ غ٦حزذإلجهضذٖلىذمٗٞغ ذآلاجـعذإـ ٟؿ  ذ الاجت ـٖ  ذؾةىـ



6 
 

ٝذإإلاٗ   ذمنذنـخ   ذ بٖـصةذ إه لذإـىا  ذإـ ٟؿ  ذ غإ ٝذببغإػذهظهذآلاجـعذـالزتهـن حن  ألَا ٖلىذإإلاغإه٣حنذبهض

  الاجت ـٖ  ذإـتيذؤنـبهـذإـترإج٘ذمنذنـخ  ذذؤزغىذ.ذذ

ذأله   ذصعإؾ ذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذذذ
ً
 إـهضم ذ٣ٞضذؤجغيتذٖ هذإـٗضيضذمنذإـضعإؾـتذمجهـذصعإؾ ذ نٓغإ

  ً "ذإـهضمـتذإـ ٟؿ  ذـضىذإـٗغإ٢ حنذبٗضذإلخغبذ)ذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذ(ذ"ذعً  ( 2008ـ  2007)زيرب

ذؤنذإـٗغإ٢ حنذ٢ضذٖـنوإذمنذ ذبلى ذإـضعإؾ  ْهغتذجـعذإلخغبذمنذزال٫ذؤٖغإىذإـهضمـتذإـتيذآ ونةتذهظه

، وصعاؾت مثلذالا٦تئـبذ مكـ٧لذفيذإـ ومذ ذإـكٗوعذبــظنرذ ذ ٧وإبيـذمت٨غعة إضخ ذـضىذنؿى ذ٦ىحرةذمجه ذ

ً ( 2011ـ 2010ئبغاهُم وهىاص ) ضإصي ذ"ع ٍذإـهضم  ذ إـٗ ٠ذـضىذَةى ذؤلٖا ذقـعتإـتيذؤ "ذإيُغإبذإـًٛو

 ذ ؤنذمؿتوىذؤلا إإلاغخة ذنتـئجهـذؤنذمؿتوىذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـضىذَةى ذ
ً
نذمغ ٟٗـ ٖضإصي ذـ٧

.
ً
نذمغ ٟٗـ ٍذمـبٗضذإـهضم ذـ٧ ذحكاعؾىن وػمالئهصعاؾت ٦ظـ٪ذذإـٗ ٠ذـضىذإـُةى ذإإلاهـبحنذبـيُغإبذيٛو

(Charlson et al)(2012)هضٞتذبلىذ ٣ضيغذمٗضالتذؤلانـب ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذفيذإإلاجت ٘ذإـتيذذ

فيذذإنتكـعذالايُغإبذٖت ـصذٖلىذ دة لذ مغإجٗ ذمٗضالت طـ٪ذبـال ذ(2011(إـة بيذبٗضذإـثوعةذإـة ب  ذفيذٖـم

إإلاضنذذمنذؾ٩ـن%(ذ41.3) إؾتسةهتذإـضعإؾ ذؤنذمـذنؿبته.ـة جت ٘ذإـة بيذكـبه ْغ ٝذمذٖـقتمجت ٗـتذ

ذ) ذب ٛــػ ذ  ذذ مهغإ   ذ ٗـنونذمنذصعج ذخـصةذمنذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذ ذ ؤنذ ذـػ تنذ   عؤؽذجضيغذ(

ذؾ٩ـنذمضي  ذمهغإ  ذ ذمن(ذ%9.7ذ)مـنؿبته
ً
ـذ ٗـص٫ذ ٣غيىـ ذذ(ذ34100) ٗـنونذمنذصعج ذخـصةذمنذالايُغإبذب 

ذ ذخــ  ذيسوذإـ . ذ٢ضعتذهظه ٞ  ـ ذمضي  ذمهغإ  ذ  ذفي ذمنذهظإذـػخون ذإلخـالتذإـكضيضة ذإـضعإؾ ذٖضص

ـ ذ3100الايُغإبذبدوإليذ)  هظهذذ.25000إـ ـػخحنذفيذهظهذإـضعإؾ ذ ذ هوذذمنذٖضص(%ذ12.4ذ)(ذخــ ذب ـذ ؿـ 

لذه ـ٥ذخـج ذملخ ذإلجغإءذ.ذ  ٓإـاؿرذإـٗــ  ذإـتيذ٢ضعتهـذصعإؾ ذتكـعؾونذ ػمالئهذتٗتبرذطإتذؤه   ذ٦ىحرةذ

زُوةذإلخـليذإـىدطذ ٗتبرذذصعإؾـتذم ضإن  ذمسخ  ذـت٣ضيغذإلخـالتذإإلاغي  ذإـتيذ دتـجذبلىذزضمـتذٖالج  ذ.

 فيذـ ب ـ.ذ (2011)فيذهظإذإـُغي٤ذ مدــ  ذـضعإؾ ذَالبذمغخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذإـتيذٖـنتذمنذخغبذ
 

 مكيلت البدث :  

ذـةت٣ضمذ  
ً
ذبٗضذيومذ ىٗـ

ً
ـ "ذ ؼصإصذإـًٛوٍذيومـ  ذ ٢ضذ ٟـ٢ تذهظهذذؤلانؿـن  إإلاؿت غذفيذإإلاجت ٗـتذذإلخًـع

مـذي ٨نذؤنذيتد ةهذإـ٨ثحرذمنذألاٞغإصذ منذبحنذهظهذإـًٛوٍذألاخضإثذذٞـ٢تإـًٛوٍذبلىذصعج ذمنذإـكضةذ

ذإـُى ٗ   حرذذ إـهضم  ذب٩لذؤنوإٖهـ  إإلاؿبى ذـةهضمـتذإـ ٟؿ  ذ.ذذ ؤلانؿـنإـُى ٗ  ذ إـتيذهيذمنذن ٘ذٚ 

  جٗلذمجه ذذ ٞـألخضإثذإـهضم  ذإـ ـ ج ذٖنذإلخغبذتك٩لذزُوعةذتهضصذإـصخه  ذ إـؿةو٥ذإـؿوـذـؤلٞغإص

 
ً
لىذإإلاجت ٘ذ"ذ ٖلىذؤنٟؿه ذٖىـ غ، العاص ي،ذذذذذ.ٖ      (138ص  ،2011)الغٍغ

ٍذي ٨نذإٖتىـعذيٛوٍذإلخ ـةذإإلاٗـنغةذذ   إـتيذؤنىدتذفيذ هـٖضذمؿت غذ فيذت٣ٗ ضذ "ذ منذبحنذ ة٪ذإـًٛو

٢ضذ ٟغىذ ىٗـتهـذ مك٨التهـذإإلات وٖ ذ  ت ثلذفيذإلخغ بذ إـهغإٖـتذــظإذٞةيـذٚغيىـذؤنذ ك٩وذؤٞـغإصذذ  إضر

ذالايُـغإبـتذ ذهــظه ذبحن ذ مـن ذإـهضمـت ذ ة٪ ذٖـن ذإـ ـ ج  ذإـ ٟؿ   ذالايُغإبـت ذمـن ذؤلانؿـن   إإلاجت ٗـت

  (55،ص 2008)اللبالي ،     ."ذ( PTSD)  إيُــغإبذإـًٛوٍذمـبٗـضذإـهضمــ 
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إـظـذ مـذبٗضذإـهضم ذيٛوٍذ منذؤ٦ثرذالايُغإبـتذإـتيذيتٗغىذـهـذؤلانؿـنذبٗضذإلخغبذهوذإيُغإبذذذذذذذ

جـعذإلخغ بذآ ٗتبرذمنذالايُغإبـتذإلخُحرةذإـتيذذتهضصذخ ـةذألاٞغإصذ ذ ؤنذؤٚةى  ذإإلاستهحنذيا٦ض نذؤنذؤزُغذ

ملذؾ ٨برذمنذي جوذمجه   هوذ ٗـنيذمنذمكـ٧لذ إيُغإبـتذذهوذمـذؾ ٓهغذالخ٣ـذبك٩لذمة وؽذفيذج لذـ٧

 نٟؿ  ذ ترإ حذفيذزُوعتهـذب٣ضعذإؾت ٗـبذ  عيذألاهلذـ٨ ٟ  ذمؿـٖضةذإـٟغصذٖلىذ جـ ػذإلخبرةذإـتيذمغذبهـذ.
 

زتهـن  ذالخٓتذإـىـخث ذذذذذ (ذ جوصذ2011)إـ ٟؿ  ذب هغإ  ذزال٫ذٞترةذإلخغبذبٟغي٤ذإـصخ ذنٟؿ  ذذـ٧

ٖلىذبٌٗذإلخـالتذإـتيذ غصصتذٖلىذإـٗ ـصإتذذ( PTSD) بٌٗذؤٖغإىذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ

غإىذإيُغإبـتذإـ ومذ ذ ٧وإبيـذمؼعج ذ ذالانُوإءذإـتىةضذإـٗـَٟيذ إـ ٟؿ  ذفيذ ة٪ذإـٟترةذ ذ منذهظهذألٖا

ى ذفيذإـ٣ ـمذبـأٖل ـ٫ذ ضمذإـٚغ حرهـ  إـ وم  ذ ذٖ  بضعإؾ ذإؾتُالٖ  ذإـىـخث ذذ٢ـمت٦ ـذ نوبـتذإـًٛرذ...ٚ 

ذٖ   ذمنذ ــىـتذمٖلى نإـتـبٗ ذـذغخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذفيذإإلاضإعؽَةى ذَ  ذةتٗة  ذإـٗـمذب ضي  ذمهغإ  ذ ـ٧

ذ ذ) ذإـٗ    ذؤٞغإص ذَــى30ٖضص ) 
ً
ــى ذـ ذ()  صعػذ ٞوعصبٖضإصذ ُى ٤ذم٣ ـؽذ٦غبذمـبٗضذإـهضم ذمن    ذَ 

Weathers and Ford )ىي تذإـىـخث ذمنذزال٫ذنتـئجذهظهذإـضعإؾ ذ جوصذؤٖغإىذإيُغإبذيٛوٍذذذ (ذذ  

غإىذفيذ:ذ ج رذألا٩ٞـعذ إـظ٦غيـتذإـتيذذت  ثة  ذ% ( 60) مـبٗضذإـهضم ذٖ ضذؤٞغإصذإـٗ   ذباؿى ذ هظهذألٖا

نٗوب ذفيذإـ ومذ ذ٦ظـ٪ذ اتـبه ذنوبـتذمنذإـًٛرذ ذإـكٗوعذبـلخؼنذ إـ٣ة٤ذذ ذ  ذ ظ٦غه ذبـلخضثذإـهـصم

ضمذإـ٣ضعةذٖلىذإـت ت٘ذبــاكـَـتذإـ وم  ذإـتيذتٗوص إذٖةحهـذذ   ضحه ذنٗوب ذفيذإـتر٦حزذٖ  قٗوعه ذ  إـتو غذ ذـ 

 بإنذمـذخضثذؾوٝذيدضثذمغةذؤزغىذ.

 ـ:ومً هىا جبلىعث مكيلت البدث الحالي في ؤلاحابت على الدؿاؤالث آلاجُت  

ذذ1ذذذ بٗضذذوـذب ضي  ذمهغإ  َةى ذمغخة ذإـتٗة  ذإـثـنمـذبٗضذإـهضم ذـضىذيٛوٍذمـذمضىذإنتكـعذإيُغإبذـ

 ؟ذذخغبذإـتدغيغذ

ذإلاتٛحرذغ١ذط ذصالـ ذبخهـئ  ذفيذصعج ذخضةذـذهلذه ـ٥ذٞذ2
ً
إيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذ ٣ٞـ

 إلجاـذ؟

ذإلاتذ3
ً
ٛحرذـذهلذه ـ٥ذٞغ١ذط ذصالـ ذبخهـئ  ذفيذصعج ذخضةذإيُغإبذمـذبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذ ٣ٞـ

 إـؿ٨نذ)ذإإلا ٣ُ ذ(ذ؟ذ

ـذبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذ ٤ٞذإإلاؿتوىذذ4 ـذهلذه ـ٥ذٞغ١ذط ذصالـ ذبخهـئ  ذفيذصعج ذخضةذإيُغإبذم

 إـتٗة ميذـةوإـضينذ؟
 

 أهضاف البدث :   

ٍذإيُغإبذصعج ذـذإـ٨ك٠ذٖنذمضىذإنتكـعذذ1  ب ضي  ذإـتٗة  ذإـثـنوـذذـضىذَةى ذمغخة ذمـبٗضذإـهضم ذيٛو

 .بٗضذخغبذإـتدغيغذذمهغإ  

ذٖلىذصالـ ذإـٟغ ١ذفيذصعج ذخضةذإيُغإبذ2 ذإـتٗٝغ ذإلاتٛحرذذؤٞغإصمـذبٗضذإـهضم ذـضىذذيٛوٍذذـ
ً
إـٗ   ذ ٣ٞـ

 إلجاـذ.

ذٖلىذمـذذ3 نذه ـ٥ذٞغ١ذـهذصالـ ذذبطإـذإـتٗٝغ مـذبٗضذإـهضم ذـضىذيٛوٍذفيذصعج ذخضةذإيُغإبذذبخهـئ  ـ٧

 إـٗ   ذ ٣ٞـذـةؿ٨نذ)ذإإلا ٣ُ ذ(.ذذؤٞغإص
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ذٖلىذمـذذ4 نذه ـ٥ذٞغ١ذـهذصالـ ذذبطإـذإـتٗٝغ إـهضم ذـضىذمـذبٗضذيٛوٍذةذإيُغإبذفيذصعج ذخضذبخهـئ  ـ٧

ذـة ؿتوىذإـتٗة ميذـةوإـضينذذؤٞغإص
ً
 .إـٗ   ذ ٣ٞـ

 

 :ـذتيآلا ٨ نذؤه   ذإـىدطذإلخـليذفيذذذذأهمُت البدث : 

   
ً
ت :  /أوال  مً الىاخُت الىظٍغ

ذٖلىذـ  1 ـ إـثعهـذبحنذَةى ذمغخة ذإـتٗة  ذإـهضم  ذ مٗض٫ذإنتكـمـبٗضذيٛوٍذإيُغإبذإـتٗٝغ  هلذذ ـنو

  ستة٠ذصعج ذإإلاٗـنـةذفيذإيُغإبذمـذبٗضذإـهضم ذـضىذٖ   ذإـىدطذبـزتالٝذبٌٗذإإلاتٛحرإتذ.

ذذ2 إـىدطذذمدــ  ذـتؿة ِذإـًوءذٖلىذإإلاكـ٧لذإـ ٟؿ  ذإـتيذ ٗـنيذمجهـذبٌٗذإـة ب حنذبٗضذإلخغبذذ ٗتبرذهظإـ

 مـبٗضذإـهضم ذ.يٛوٍذ بهوعةذزـن ذإيُغإبذ 

ذذ3  ذ إـىدطذـ٩ـٞ ذإإلاهت حنذبكإنذمغخة ذإإلاغإه٣إـة ب  ذذمه  ذـة ٨تى ذإـٗة   ذذبيـٞ إـىدطذإلخـليذذي ثلـ

ذالؾتثـ٩ونذخـإـٗةميذ ذ بــتـليذ٣ٞضذي
ً
ٞ ذجوإنبهـعةذإـىدطذإـٗةميذـضعإؾ ذإإلاك٩ة ذٞؼإ ٞذ منذـ٧  ذ إؾتهضإٝذـ٧

 .٢ُـٖـتذإإلاجت ٘ذ

ٍذإـتيذؤجغيتذٖلىذإيُغإبذذـ٣ة ة منذإـضعإؾـتذإإلادة  ذإذ ٗضذإـىدطـذذ4 ذـضىذإإلاغإه٣حنذذمـذبٗضذإـهضم يٛو

ذإـىـخث ذ(بة ب ـذ  .)فيذخض صذإَإل

ذذ5 ذبـ ة هذٞــتٗٝغ نذالايُغإبذإـ ٟسخيذياصـذبلىذؾوءذإـت٨ ٠ذ بٖـ٢ ذإـت٣ضمذفيذمستة٠ذمجـالتذإلخ ـةذٖ 

ذالؾ  ـذؤنذمؿت٣ىلذإـىالصذ ب ـءذإإلاجت ٘ذ  ُويغهذمغ ىِذبـألص إعذإـتيذ ٖلىذصخ ذإـُالبذإـ ٟؿ  ذؤمغذيغ ـع

  ٣ومذبهـذهاالءذإـُالبذ.ذؾ
 

 
ً
 مً الىاخُت الخؼبُلُت :  /زاهُا

ـذإلخغبذذفيذخهغذآلاجـعذؤلاخهـءنتـئجذهظإذإـىدطذي ٨نذؤنذ ٟ ضذمغإ٦ؼذبنذ .1  إـ ٟؿ  ذإـتيذزةٟته

ذـٟتذذ2 ذإإلاضإعؽذـتُى ٤ذإـبرإمجذإـٗالج  ذ ؤلاعقـصي ذم٘ذإإلاغإه٣حنذذؤنٓـع ـ ٢ضذذإـتي إإلاٗـلجحنذ إإلاغقضينذفي

 فيذَغي٣ ذتٗـمةه ذم٘ذؤب ـئه ذ.ذألاهـلي ؿتٟ ضذمجهـذ

ذذ3 ٍذمؿتوىذإيُغإبذذٖلىـذإـتٗٝغ إإلاؿتوىذ   ذم ٣ُ ذإـؿ٨نذ ذحرإتذ)ذإلجاـذمـبٗضذإـهضم ذ ؤجغذمتٛيٛو

 م ـؾى ذـظـ٪ذ.نٟؿ  ذبن ـئ  ذ ٢ـئ  ذ بعقـصي ذإـتٗة ميذـةوإـضينذ(ذٖلىذطـ٪ذ بــتـليذ ي٘ذبغإمجذ

ذٖلىذمضىذإنتكـعذإيُغإبذذ4 غإٝذذإـ ـ جذٖنذإلخغبذ؛ذ ؿـٖضذمـبٗضذإـهضم ذيٛوٍذـذبنذإـتٗٝغ طإتذألَا

 . إه لذإـىا  ذإـ ٟؿ  ذ الاجت ـٖ  ذإـتيذؤنـبهـذإـترإج٘ذذبٖـصةإـٗال٢ ذفيذ

ذلدج ذإإلاك٨التذإـ ٟؿ  ذ5 ذٖةمي ذ إلخـج ذإإلالخ ذـوي٘ذؤؾـؽذمنهي ذبنذإـىدطذيٓهغذخضإج ذإإلاويٕو ذ ـ

ذ هظإذ ؿـٖضذٖلىذب ـءذإـبرإمجذلخ ـي ذإـٟغصذمنذ ذبٗضذإلخغبذ  ذـ ب ـ ذفي ٢ىلذإإلااؾؿـتذإلخ٩وم  ذ ؤن ـَهـ

 إإلادة  .ذ
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 البدث :   ًلخصغ البدث الحالي على الحضوص الخالُت :ـ ذمدضصاث  

ذ : ــ الحض البكغي  ـ ٖلىذَةى ذمغخة ذإـتٗة ذإـىدطؤجـغ ذذذذذذذذذذذ م نذ ترإ حذؤٖ ـعه ذمـبحنذ(بنـث)ذط٧وعـذذ ذإـثـنو

 .ؾ  ذ(ذذ17ذــ15ذ)ذ

ـ فيذمضإعؽذإـتٗة  ذذإـىدطذبجغإء  ذذــ الحض اإلاياوي :  إـتـبٗ ذـ٣ُـٕذإـتٗة  ذإـٗـمذب ضي  ذمهغإ  ذ.ذ إـثـنو

ـ ذــ الحض الؼماوي :  (ذ.ذ2014ـذذ2013إـىدطذزال٫ذإـٗـمذإـضعإسخيذ)ذذؤجغ

ذؤلاخهـئ   ألاص إتذإإلاُى٣ ذ ألاؾــ رذذ  حج ذإـٗ   ذذيتدضصذإـىدطذبـإلا هجذإإلاٗت ضذإلخض صذإإلاويوٖ  ذ:ذــ 

 ذإإلاؿتسضم ذ

 

 ذ: مفاهُم البدث  

ـتـليذ:ـذذذذذذذ  خغنتذإـىـخث ذٖلىذتٗغي٠ذإإلاٟـه  ذإـتيذـهـذٖال٢ ذبــىدطذ هيذـ٧

هذٞـزغذٖـ٢ل)ذ ـ مــضي :  1  ذ.ذذ"ذسجلذ ؤصن،ذمـذسجلذفيذمج وٖ ذمـذذإـٟغ١ذبحنذؤٖلىذمـذ"ذبإنهذ(ذ1985 ٗٞغ

                                                                                                                                     

 (64ص :  1985)عاكل ، 

 طغىغ مابعض الصضمت : ـ اطؼغاب  2

ٍذ( : "  ICDـ  10ــ حعٍغف مىظمت الصحت العاإلاُت )  إـتــ  ذـةهضم ذٖلىذؤنهذإؾتجـب ذياكإذإيُغإبذإـًٛو

ؤ ذٞـجٗ ذ ذ يدت ذألنذيتؿبرذفيذذ٠ذيـِٚذ يته٠ذبإنهذط ذَى ٗ ذمهضصةمغجـةذؤ ذم تضةذلخضثذؤ ذمو٢

 
ً
ذ)ذمثلذإـ٩وإعثذإـُى ٗ ذؤ ذإـتيذمنذن ٘ذذ ي ٤ذ ؤسخىذقضيضينذٚــىـ ذيتٗغىذـه ؤ ذذؤلانؿـنـضىذؤـذٞغص

ذؤ ذإلخوإصث ذإإلاوتذإذ إلخُغةذإإلاٗـع٥ ذإـتٗظيرذذ ـٗ  ٠ذألشخـمذآزغينؤ ذمكـهضة ؤ ذؤنذي٩ونذضخ  

تهـبذ"  ) 20ص : 2008) زيربً ،  .ذذ الٚا

 

ىُتـ حعٍغف الجمعُت  بعض  الطؼغاب الظغىغ ماىفس ي في الضلُل الدشخُص ي الغابع ؼب اللل ألامٍغ

يوإجهذٞ هذإإلاوتذنـصمذ ذلخضثذٞ هذهوذالايُغإبذإـظـذيتٗغىذإـصخوذ: " ( DSM - IV )الصضمت 

ؤ ذإـعجؼذؤ ذذ ؤ ذإـتهضيضذإلجؿميذـةظإتذؤ ذآلازغينذ ذ  تً نذإؾتجـب ذإـٟغصذإـكٗوعذبـلخوٝذإـكضيضذ إـٟٗلي

ذ يدـ ٫ذ ج رذإـاكـَـتذ ألامـ٦نذ إـٟٕؼ ذ  ذؤـ    ذم٣تد   ذمتٗـ٢ى  ذط٦غيـت ذ ثحرذذ.  د ل ؤ ذإـ ـؽذإـتي

  .ذـالتذالاجت ـٖ  ذ إإلاه   ذ" إلخظعذإـؼإئضذبلىذإـعجؼذفيذإإلاجذ ط٦غيـتذإـهضم ذم٘ذنٗوب ذإـتر٦حز

                                                                                                                                                  

 (27ص  : 2008)مدمىص ، 

خظمً اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت زالر مجاالث :     ٍو

ـذمغةذؤزغىذ ذ  ٩ونذذي٣هضذبهـذ  اؾخعاصة الخبرة الصاصمت : ـ  1 قٗوعذإـٟغصذبإنذإـهضم ذؾوٝذيت٨غعذخض ثه

 .   مصخوب ذب٩وإبيـذمت٨غعةذ ط٦غيـتذمؼعج ذ تٗة٤ذبــهضم 
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ذ 2  هيذ ج رذإـىٌٗذ٧لذمـذيظ٦غه ذبـلخضثذمنذؤق ـءذ ؤشخـمذ ٢ضذ ٗـنيذذججىب الخبرة الصاصمت :.

ذياؿونذإـكٗوعذ ذبــٗـؼ ذ إنٗضإمذإإلاكـٖغذ إـٗوإ٠َذ عب ـ ذإـتر٦حزذ إـكٗوع ذٖلى ذإـ٣ضعة ذ٣ٞضإن ذمن هاالء

نذـضحه ذ٢ىلذإلخـصج ذ  يتج ىونذإـت٨ٟحرذبـإلاؿت٣ىلذبذج ذإ٢ترإبذؤجةه ذذ.  بـلخرذإـظـذـ٧

 هيذػيـصةذخؿـؾ  ذإـىٌٗذ جـهذألانوإتذؤ ذألاشخـمذؤ ذألامـ٦نذإـتيذ ثحرذذالصاصمت : اؾدثاعة الخبرة.ذذ3

ط٦غيـتذإـهضم ذ ذٞيؿهلذ غ يٗه ذم ـذ كٗغه ذبــ٣ة٤ذ إـًٛرذ ذ اصـذبه ذهظهذإلخؿـؾ  ذإإلاَٟغ ذبلىذ

ذ.
ً
 الاع١ذ نٗوب ذإـتر٦حزذ نٗوب ذفيذإـ ومذ إـكٗوعذبـلخُغذٞ هىدونذؤ٦ثرذخ ُ ذ خظعإ

 

 طغىغ ما بعض الصضمت : حغا ي الطؼغاب عٍغف ؤلا ــ الخ

م٣ ـؽذإيُغإبذمـذبٗضذإـهضم ذ٣ٞغإتذٖلىذمنذزال٫ذإـت٣ضيغإتذذ هوذإـضعج ذإـتيذيتدهلذٖةحهـذإـُــرذ

غإىذهظإذإـىدطذ  .ذإإلاٗضذأٚل
 

"ذهيذمغخة ذمه  ذ خـؾ  ذـة تٗة حنذفيذإـتٗة  ذإـٗـمذٞهيذإإلاغخة ذإـتٗة    ذـ حعٍغف اإلاغخلت الثاهىٍت :  3

 ذ.ذ"إـوؾُ،ذبحنذإـتٗة  ذألاؾـسخيذ إـتٗة  ذإـٗـليذ.ذ مضتهـذجالثذؾ وإتذ ىضؤذمنذؤ لىذجـنوـذ ختىذجــث ذجـنوـذ

                                                                                                          (  

www.eshraf.info/lesssons/index.ph ) 

 

 ذذذذ
ً
ذذوحعغف الباخثت اإلاغخلت الثاهىٍت ئحغائُا ذ: ذ ة٪ذإإلاغخة ذإـتيذ توؾِذإـ ٓـمذإـتٗة ميذإـغؾميذبإجهـ هي

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.إـؿ وإتذإـتؿ٘ذ ياتهيذٖ ضذمضزلذإـتٗة  ذإـٗـليذىإتيذبٗضذمغخة ذإـتٗة  ذألاؾـسخيذطإـة بيذ  

 عً عاصٌ ؾلؼان مضًىت مصغاجت :حعٍغف ـ  4
ً
عغفها الخعضاص الؿياوي   هلال بخضىذإإلاضنذإـة ب  ذإـتيذ هي" ٌُ

ِذ ذ منذإـكغ١ذمضي  ذؾغتذ منذإـٛغبذمضي  ذ ـذمنذإـك ـ٫ذإـىدغذإإلاتوؾ  ذذـػ تن ٣٘ذفيذق ـ٫ذـ ب ـذ ذيدضه

 (14ص  : 2007)ؾلؼان ،     ."ذـ٤َم ذ  ت٩ونذمنذتؿ٘
 

ياججذنـعذتٗـعىذنؼ إتذإـوإخضذذألاشخـم٣حنذمنذينغإٕذصإمذبحنذشخهحنذؤ ذٞغ  هيالحغب : " حعٍغف ـ  5

ذ ذنؼ إت ذم٘ ذٞٗلذٖ  ٟ ذٖ ضذالاج حنذألازغ مجه ـ ذعصة ذؾوىذذ مدضج  إـٗض إن  ذذبؾ٣ـٍـ س٠ٟذمنذخضتهـ

 (43ص : 1991 وآزغون ،  )هصاع ذذ.ذذإإلاتإجج ذ صإزةه ـذٖلىذآلازغينذ"

 

 
ً
ذإـة بيذذكٗرإـ  ذ ٓـمذإـؿـب٤ذ٦تـئرذإـإإلاؿلرذإـظـذخضثذفيذـ ب ـذبحنذ بإجهـذإـجزإٕ:  وحعغفها الباخثت ئحغائُا

  .مذ2011/ذذ10/ذذ23فيذذتدغيغبلىذبٖالنذإـمذذ2011ذ/ذ2ذ/ذ17فيذإـٟترةذإـوإ٢ٗ ذبحنذ

 

 زؼىاث الؿير في البدث :   

ذٖةحهـذإـؿـب٣ ذإإلاغ ى إـضعإؾـتذمغإجٗ ذإـىدوثذ إإلاهـصعذ.1 إل ذإـىدطذ ؤلَا  .ُ ذب ويٕو

ذإـىدطذٖنذم٣ـييـذإيُغإبذيٛوٍذذ2 ذ   ذإزت ـعذم٣ ـؽذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذـ مـبٗضذإـهضم ذ 

 ( ذ غج  ذ)ذزــضذإإلاضنيذ(.ذ  Weathers and Fordذإـهضم ذمنذبٖضإصذ)ذ  صعػذ ٞوعص
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 تونلذبلىذإـى ـنـتذألاؾـؾ  ذـةُالب ذ إـتيذإع ىُتذبتؿـئالتذإـىدطذ.ذةـذبٖضإصذإؾت ـعةذـةىدطذـذ3

ذذ4 إـثـنوـذ؛ذـتدضيضذإـُـالبذمغخة ذإـتٗة  ذ٤ذم٣ ـؽذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذٖـلىذَالبذى ُ ـ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذمنذزال٫ذإـضعج ذإـتيذيتدهلذٖةحهـذإـُــرذٖلىذإـظيـنذ  ذإإلا٣ ـؽ ٗـنونذمنذإيُغإبذيٛو

 .ـئلجـب ذٖلىذتؿـئالتذإـىدطذSpSS ) إإلاٗـلج ذؤلاخهـئ  ذذبـؾتسضإمذبغنـمجذ)ذذإءجغ بـذذ5

ـذ.ذ6 ذ  ٟؿحره
ً
ـذبخهـئ ـ  ـذ  ذ ج  ٘ذإـ تـئجذ  دة ةه

 ـذ ٣ضي ذإـتون ـتذ إإلا٣ترخـتذ.ذ7

 

ذـةىدطذ ذذذذذذذذ ـعذإـ ٓـغ ٞ  ـذؾى٤ذ  ذٖغىذؤؾ ـؾـتذإـىدطذ ذ فيذإـٟهلذإـثـنيذتؿتٗغىذإـىـخث ذؤلَا

ٍذمـبٗضذإـهض ـذٖلىذمتٛحرذ إخضذ هوذإيُغإبذيٛو ُـءذإـىـخطذإـ ٟسخيذ٨ٞغةذٖ هذ.إـظـذيدتو  م ذ طـ٪ذإٖل
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 ـغي ـــاع الىظــؤلاػ:    الفصل الثاوي

 

 

 .يُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذال ذإـتُوعذإـتـعيذيـــــ  

 .تٗغي٠ذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـــــ  

 .إيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ  مٗـيحر ؤٖغإىــــ  

 .إيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذإـٗوإملذإإلااجغةذفيذــــ  

 ذذ.مـبٗضذإـهضم إـ ٓغيـتذ إـ  ـطجذإإلاٟؿغةذاليُغإبذيٛوٍذـــــ  
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دي    بعض الصضمت :  طؼغاب طغىغ ماال  الخؼىع الخاٍع

ذإـ٣ٗضذألازحرذ  "  ذفي  هوذ ٗجيذصعإؾ ذٖة   ذ ُى ٣  ذـآلجـعذإـ ٟؿ  ذذ ذمنذإـ٣غنذإإلاـضخيْهغذٖة ذإـهضم 

 ٦ظـ٪ذإـٗوإملذ إإلاجـالتذذ إإلاضىذـؤلخضإثذإـكضيضةذإـًـُٚ ذَوية إإلاضىذ  ذ٢هحرة  ذ إإلاىـقغة الاجت ـٖ  ذ

ذٞحهـذ تهـبذ إـكظ طذإلجاسخيذ إـٗ ٠ذصإزلذألاؾغةذ: منذؤمثة ذهظهذإإلاجـالت. إإلاغ ىُ ذبهـذذ إإلااجغة ذ  الٚا

 :بـإلنجةحزي ذهضم ذؤ ذ٦ ـذي٣ـبةهـبنذٖىـعةذإيُغإبذيِٛذمـبٗضذإـذ إلجغإئ ذ نضمـتذإلخغ بذ.

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ (POST   

TRAUMATIC  STRESS  DISORDERذ) 

نذإـٗة ـءذ ؿتٗ ةونذ٢ىلذهظإذإـتـعيشذ(ذ1980)ـ ذ ٨نذموجوصةذفيذ٢ـموؽذإـُرذإـ ٟسخيذ٢ىلذٖـمذذذذ بطذـ٧

 (38، ص 1999)ٌعلىب ،ذذذذذذذذذذذ."ؤ ذإإلاٗـع٥ذ إلخغ بذ بٌٗذإـٗىـعإتذإلخـن ذمثلذنضم ذإـ٣ه٠ذ
 

ِذخ لذببطذ٢ـمذبغ   يظ٦غذؤنذ)ذإبنذؾي ـذ(ذهوذؤ ٫ذمنذصعؽذإـٗهـبذإـهضميذبُغي٣ ذٖة   ذ جغيب  ذ"ذذذذذذ

 ت ج ذهؼإ٫ذإلخ لذ ي وعهذ ذ ؿتُ ٘ذؤخضذمجه ـذمُــ  ذآلازغذ ذ٩ٞـنتذإـ طئرذفيذٚٞغ ذ إخضةذ ذص نذؤنذ

نذ ؿتهة٨ طـ٪ذٖلىذإـٚغ ذمنذبُٖـئ ذذهمو    غ ٝذـيذْـغذ ٗيلذٞـ لذآزـهـذخهذ٦  ـتذإـٛظإءذنٟؿهـذإـتيذـ٧

 ذذ(16، ص 1991)الىابلس ي ، ذذذ.ذ"َى ٗ  
 

بـؾ ذإـٗهـبذإـهضميذ هيذتٗوصذبلىذإـٗــ ذتؿ   ذ يٗ  ذإـكٗوعذبتهضيضذإلخ ـةذ)ذإ٢ترإبذإإلاوتذ(ذذ  "ذذذذذذذذ

نذـهذإـًٟلذفيذٖؼ٫ذهظإذإـٗهـبذذ1884ؤَة٤ذهظهذإـتؿ   ذٖـمذذإـظـ(ذ ذذOppenheim)ذؤ بجهـمذ  ذ ٢ضذـ٧

رذإإلاهـخرذذوجض    حزهذبونٟهذي ذنٟؿ  ذنـج  ذٖنذإـٖغ
ً
ػإصذالاهت ـمذبٗضذطـ٪ذ  ذإـهضم  ذ.ذـؤلخضإثآجـعإ

و٫ذبلىذإزتهـمذمتٟغصذ هوذ)ذٖة ذختىذ دذ إلخغبحنذإـٗـإلا تحنذألا لىذ إـثـن  ذذبٗضذ بضعإؾ ذهظإذالايُغإب

 ( 18،19ص :  1999 ) ٌعلىب، ذذذذذ.ذ "نٟـذإـ٩ـعج ذ(ذ

تهـبذ"ذذذذ ذالٚا ذإـ ٟؿ  ذـطخـيـ ذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم  نذيُة٤ذٖلى ذـ٧ ذإإلاـضخي ـاؿـءذمنذإ في

ٟـ٫ تهـب()مهُلخـتذ وءذإإلاٗـمة ذ إـٗ ٠ذ إـًغبذـإـظينذ ٗـنونذمنذؾذ  ألَا  ػمة ذإإلاغؤةذ)نضم ذالٚا

غإىذؤنىذذ ذبهـذٖلىذؤجهـذؤق٩ـ٫ذإإلاٗتضـذٖةحهـذ(ذ )ذػمة ذؾوءذإؾتسضإمذإـُٟلذ(ذ هظهذألٖا اليُغإبذ ٗتٝر

ىدتذتك٩لذفيذإـ٨ثحرذمجهـذػمة ذمج وٖ ذؤٖغإىذؤنذ.(Samuel ٢ضذط٦غذن ون لذ)ذ.مـبٗضذإـهضم ذإـ ٟؿ  ذ

ؼذذط٦غ (ذ ذج ذ1666إـهضم ذبٗضذخغي٤ذـ ضنذ)ذُغإبذيٛوٍذمـبٗضيإ ذذذذذذذذذذ(Dickens  ذذ Charles) ص٦جزذتكــع

بٗضذإـهضم ذإـ ـج ـ ذٖـنذخوإصثذإـؿ٨ـ٪ذإلخضيضي ذ ذ ٢ـضمذذ(ذنوعةذؤزغىذاليُغإبذيٛوٍذمــ1870)ذ

(ذ1871 فيذٖـمذ)ذ.(ذمهُةـذذ)ذٖهـبذإـتٗويًـتذ(ذبٗضذخوإصثذإـؿ٨٪ذإلخضيضي ذ1879)ذ((Riglerعجـةغذ 

 (28،29ص  : 2012)أبىعِكت ، عبضهللا ،        .ذ"ْهغذمهُلرذ)ذٖهـبذإلخوإصثذ(
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ر(ذْهغذ دتذمد ذ1896ٖـمذ)فيذ ذذذ  ٢هضذبهذإلخــ ذذE.kraeplin)ذ((ذٖلىذيضذبم لذ٦غب ةحنؿمىذ)ذٖهـبذإـٖغ

رذإإلاٟـجئذإـظـذياكإذبٗضذإـتٗغىذلخوإصثذ  ذ الانٟٗــ  ذإـكضيضةذ  زُحرةذ خغإئ٤ذ نضمـتذ.ذ بنـبـتإـٖغ
 

هـبذقـع٧وذ  م٘ذجهـي ذإـ٣غنذإـتـؾ٘ذٖكغذذذ بتصخ وذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذذ(Charko)ذ٢ـمذَىيرذألٖا

ذمنذألا  ذيترصص نذٖلى نوإ ذإـظينذـ٧ ذإؾتسضمذإـُىيرذإـ ٟسخيذألاإلاـنيذبم لذٞغإص ذ. ذإـ ٟؿ   ماؾؿـتذإـصخ 

 مهُلرذ)ذٖهـبذإلخغبذ(ذـئلقـعةذبلىذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذ.(ذذkraepelin)٦غإيىةنذ
 

 

ٍذمـبٗضذإـهضم ذب ؿ ْهغذذذذ  طـ٪ذفيذإـٟترةذذ )ٖهـبذإإلاٗـع٥ذ(ذ )بجهـصذإإلاٗـع٥ذ( ـتذ٦ثحرةذإيُغإبذيٛو

 نتجتذٖجهـذ ذإـؿ٨٪ذإلخضيضي ذإـتيذخضجتخوإصثذـتـؾ٘ذٖكغذ٦ تـئجذـلخغ ١ذ إلخغ بذ  إـوإ٢ٗ ذفيذإـ٣غنذإ

ــــ ٞذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذ. مهُلرذإـ٣ظإئ٠ذـيكحرذبهذبلىذذ(Mott )وتذـــــٙذمــ(ذن1919)ذذـمـــيذٖـ

نذيهـبذإيُغإبذنٟسخيذيتؿ ذب٣ٟضإنذإـظإ٦غةذؤ ذ٣ٞضإنذإـ٨المذؤ ذإـىهغذ  إلج وصذإإلادـعبحن.بهذإـظـذـ٧

مٟهومذ)ذإإلاًـٖٟـتذإـ ٟؿ  ذإـتــ  ذـةهضم ذ(ذـون٠ذخـالتذألاشخـمذذ(Adler)صـغؤآـٟغيضذ٦ظـ٪ذ٢ضمذذذذذ

ٝذ ذخ تذ غإىذٖلىذهاالءذإـطخـيـذمثلذْهغ إـىـ٢حنذٖلىذ٢ ضذإلخ ـةذبٗضذخغي٤ذبوؾُنذإإلاٗغ  تذٖضصذمنذألٖا

 ذحجـميذ.ألاع١ذ إـؿةو٥ذؤلاخالمذإإلاؼعج ذ بــهضم ذ ألا ذذألا٩ٞـعذإإلاتٗة٣ ؾ ُغةذ

)والهىن ،  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ( 140، 133ص :  2001

هغذه"ذذذذذ هذفيذإـىضإي ذمنذ٢ىلذإـٗؿ٨غيحنذإـظينذإقتر٧وإذفيـْ  ونهذبـذذظإذإإلاهُلرذ   ذ ضإـ  نوإذ ٗٞغ إلخغ بذ ـ٧

يذـغ بذإـتـنت ج ذـلخذ هـــميذبــمذإـٗــمذإـٗـضؤذالاهت ـ،ذبــإلا  ذألاـ ـغبذإـٗـٟٞيذإلخذ.)ذإـتٗرذإـ ـ جذٖنذإلخغبذ(

و٫ذمضتهـذ  إؾتجـبـته ذإلاوإ٠٢ذإلخغبيذـ ذٞــعإتذنٟؿ ـ وصذبـجه ــبتذإلجـؤن ُى ٗ ذَ  ٣ٞضذْهغتذؤٖغإىذذ.ـ 

صعإؾ ذذبلىٖلىذإلج وصذألامغي٨ حنذإـٗـئضينذمنذإلخغبذألامغذإـظـذصٞ٘ذإـٗؿ٨غي ذألامغي٨  ذ مغي  ذجضيضة

ــغإىذإلجـضيضةذٖةـحه ذ بم٩ـن  ذ وٞحرذؾىلذإـٗالجذ إــتيذــ ذذ  إـو٢ـي ذمنذمٗـنـةذج وصهـذمنذمثلذهـظهذألٖا

الجهـ ؿى٤ذـه ذإـتٗـملذ  .ذ"ذمٗهـذٞـهت وإذب ٗٞغ ذؤؾىـبهـذ ص إٞٗهـذ تصخ ههـذٖ 

)مدمىص ،                                                                                                                           

 (261، 260ص  : 2008
 

عصنغ)ذ1941ٖـمذ)ذفيذذ٦ ـذؤنه"ذذذ نذ٢ضذذ(ذKardiner(ذؤَة٤ذإـٗــ ذـ٧ مهُلرذ)ذإـٗهـبذإـهضميذ(ذإـظـذـ٧

هـبذألاإلاـنيذؤ بجهـي ذ بٗضذ إ٦ضهذمنذ جض صذٖال٢ ذبحنذألاخضإثذإـهـصم ذإـتيذذ(Openhiem) يٗهذٖــ ذألٖا

غإىذ إـٗالمـتذؤلا٧ة ا ٨  .ذذتؿبرذإإلاك٣ ذإـ ٟؿ  ذ إع ٟـٕذمٗضالت ذإلخغبذإـٗـإلا  ذإـثـن  ذألٖا  م٘ذمكـٝع

ذ ذـةصخ  ذبٌٗذإإلا ـعؾحن ذ)٢ـم ذ ذجغي ٨غذ ذؾؿب جل ذ زـن  ذذGrinker  &  Spiegelإـ ٟؿ   (ذ1945()

 . "ذنذمنذإلخغبإـهضم ذإـظـذؤنـبذإلج وصذإـٗـئضيذبتصخ وذإـ٨ثحرذمنذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗض

                                                                                                                                                                                                           

  (37ص : 1999ٌعلىب، )
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٘ذ غمىلذ)ذ٦ظـ٪ذذذذ إـتُوعذإـتـعيذيذإلاهُلرذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ ؤقـعذ(ذ1985)ذ(ذ Trimble تى

مذ) تذ(ذٖــ بذإـتٗويًـــ ذبـؾ ذ)ذٖهــ
ً
ذؤ ال ذإلخغبذإـٗـإلا   بٗضذ.ذ(ذRigler(ذٖةـ،ذيـضذعيجةـغ)ذذ1936بلىذؤنهذٖٝغ

ٝذبـؾ ذ)ذنضم ذإـ٣ظإئ٠ هـبذٖ(ذؤنىذذإؾ هذ)1941(ذ فيذٖـمذ)1919ٖـمذ)ذ(MoHذ)(ٖلىذيضذموهألا لىذٖغ

 ذ( 22ص :  1991) الىابلس ي ، ذذذذذذذذذ.(ذMardiner)(ذٖلىذيضذمغصنحرذإـهضم 
 

إـىضإئيذ"ذ٢ضذصعجذفيذإـضـ لذإـتصخ صخيذ ذؤلاخهـئيذألا ٫ذفيذذه إلجضيغذبــظ٦غذؤنذهظإذالايُغإبذ"ذب ٟهومذ"

ذ)1925ٖـمذ) )DSM-Iذ ذ)عص ذ دتذمهُلر ذٞئ ذمنذٞئـتذالايُغإبـتذإـ( ٟٗلذإـكضيضذـةًٛوٍذ(بـٖتىـعه

ذ تً نذالاخت ـجـتذإلجؿ   ذ ذإإلاوإ٠٢ذإـتي ذإـتٗغىذبلى ذجغإء ذمن ذإـ ـ ج  ذ إـًٛوٍذإـ ٟؿ   إـكضيضة

 ٢ضذإنت٣ضذهظإذإـتٟؿحرذألنهذ٢ضذي ُى٤ذفيذذ.إـؼإئضةذمثة ـذيدضثذفيذخـالتذإإلاٗـع٥ذ إـ٩وإعثذإـُى ٗ  ذ٣ِٞذ

ذالذإـ٨ثحرذمنذإلخـالت
ً
ـ ـذ.ذٖلىذألاشخـمذإـٗـصيحنذإـظينذيسبر نذيَٛو ٨نذهظهذإـٟئ ذمنذ ؿتُ ٗونذ د ةه ـ 

إـاسخ ذإـثـن  ذمنذإـضـ لذإـتصخ صخيذ ؤلاخهـئيذـاليُغإبـتذذفيذخظٞت)عصذإـٟٗلذإـكضيضذـةًٛوٍ(٢ضذ

يُغإبذتؿ  ـتذؤزغىذؤ٦ثرذق وـ  ذمثلذ)ذالا ذه(ذ  ؤَة٣تذٖة 1986(ذإـظـذنضعذفيذٖـمذ)DSM-IIإـ ٟؿ  ذ)

 ( 31،32ص :  2012)أبىعِكت ،عبضهللا ، ذذذ.ذ"ٟٗلذإـتوإ٣ٞيذإـت٨ ٟيذ(إـإإلاو٢ٟيذإـٗـبغذ(ذ )ذعصذ
 ذ

ذ"ذذذذذ ذإـتصخ صخي ذـةضـ ل ذإـثــث  ذإـاسخ  ذقهضت ذٖـمذ(DSM-III)ذ ؤلاخهـئيبي  ـ ذفي ذنضعت إـتي

 ب٢غإع ذ(إـهـصعذٖنذإلج ٗ  ذألامغي٨  ذـةُرذإـ ٟسخي1980)
ً
ذبهظإذالايُغإبذذإ

ً
ذمدضصإ

ً
ذتصخ ه ـ

ً
ذ مد٩ـ

ً
عؾ  ـ

ذبـزتهـعذ ذPTSD) إإلاٗغ ٝ ذ( ذالاؾ ذفي ذبهظإ ذ ٗٝغ ذ ب٣، ذ  ألاصـ ذ  ذ إجحرذإـتــ  ذ  ـ ذي٣تهغذإـتٗغي٠ذٖلى

ذ ذـة ٗـع٥ ذإـٗ ٠ذإإلاجزليإـتٗغى ذؤق٩ـ٫
ً
ذؤيًـ ذ ً ن ٨ن ذـ  ذ  ذٞدؿر ذذ ذ إلخغ ب تهـب  ؾوءذ  الٚا

حذالاؾتسضإمذإلجؿميذ إلجاسخيذـؤلَٟـ٫ تضإءذ ذ  ً نذإيُغإبذذر  إـاؿـءذٚ  طـ٪ذمنذؤق٩ـ٫ذإـٗ ٠ذ الٖا

ذي٩ونذزـعجذنُـ١ذإلخبرةذ
ً
غإىذ اكإذبٗضذإـتٗغىذلخضثذنـصمذنٟؿ ـ ذأٖل

ً
إـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ ُوعإ

نـعذإـضـ لذإـتصخ صخيذؤلاخهـئيذإـثــطذي٨تؿرذم٩ـن ذمغمو٢ ذ ذ م ظذطـ٪ذإـو٢تذ.ذبهٟ ذٖـم ذؤلانؿـن  ذ

 
ً
ذإٖترإٞـ ذإـ ٟؿ  .ذ ية٣ي ذمنذالازتهـن حنذإإلا ـعؾحنذـةصخ 

ً
ذإـتها ٟـتذإـضـ   ذإختلذ إؾٗـ ذPTSD ذفي

 ذ هوذمتسهوذؤلاخهـئيذإـثــطذإـتصخ صخيذضـ لفيذإـ (ذDisorderذ(Anxiety(ذمنذإيُغإبـتذإـ٣ة٤ذ5إـغ٢ ذ)

 (18ص : 2001)خؿً ،ذذذذذ.ذ"ذفيذألامغإىذإـ ٟؿ  ذ إـ٣ٗة  
 

ذذذذذذ ذٖـمذ)" ذؤنضعذإـضـ لذإـتصخ صخيذؤلاخهـئيذإـثــطذإـاسخ ذإإلاٗضـ ذ1987 في إـ ٟؿ  ذذـاليُغإبـت(

(DSM-III-Rذ جـءذٞحهـذتٗغيٟـتذ مد٩ـتذ)غإىذإـٟـع٢ ذذجضيضةتصخ ه  ذمدضصه ذ مٗةومـتذ ٖنذؤه ذألٖا

)ذإـتٗغىذاليُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ ٦ظـ٪ذإإلاوإ٠٢ذإـتيذ تؿبرذفيذنكإةذهظإذالايُغإبذ ذمثلذ

ذ ت ذؤ ذإـتي ذ  ذ( ذؤ ذؾالمتهذإلجؿضي  ذإـٟغص ذتهضيضإتذٖلىذخ ـة ذذذذذذذذذذذذذً نذإإلاىـقغذـًٛوٍذ٢وي ذ ته٠ذبوجوص

نذ)ذزبرإتذمالخٓ ذؤ ذعئي ذشخوذآ زغذـهذبنـب ذقضيضةذؤ ذيتٗغىذـة٣تلذنت ج ذخـصثذؤ ذٖ ٠ذبضنيذ(ذذ ـ٧

 ذخ وذ ٞه ذؤٖ ٤ذـهظإذالايُغإبذ".ذتصذـٓهوعذهظهذإـاسخ ذإإلاٗضـ ذؤه   ذٖة   ذَى  ذبــٛ ذفي
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ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

  (87ص :   2000)ؾالمت ،

(ذفيذٖـمذDSM-IV) ؤلاخهـئيذـاليُغإبـتذإـ ٟؿ  صخيذبٗضذطـ٪ذنضعتذإـاسخ ذإـغإبٗ ذـةضـ لذإـتصخ ذ"ذذ

نذفيذ)(ذ  1994) ذذ(ذي نذٞئـتذ)إيُغإبـتذإـ٣ة٤ذ(DSM-III-Rب٣يذ)إيُغإبذإـكضهذمـبٗضذإـهضم ذ(ذ٦ ـذـ٧

٘ذإإلاٗض٫ذ ذمنذإـضـ لذإـتصخ صخيذ ؤلا  -DSM-IV)خهـئيذـؤلمغإىذإـ ٟؿ  ٦ظـ٪ذب٣يذ٦ ـذهوذفيذؤلانضإعذإـغإب

TR(198ص  :  2004)الحجاع ، ذ.ذذـ ذيُغؤذٖة  ذؤـذتٛ حرذيظ٦غذ"(ذ.  2000)(ذإـظـذنضعذفيذٖـمذ 
 

ذنسختهذ"ذذذذ ذفي ذإإلاؿتسضمذفيذتصخ وذألامغإىذإـ ٟؿ   ذإـضـ لذإـتصخ صخي ذالايُغإبذفي ذط٦غذهظإ  ٢ض

(ذإـظـذنضعذICD-10 هوذ)ذإـتها ٠ذإـض ليذإـٗـقغذـاليُغإبـتذإـ ٟؿ  ذ إـؿةو٦  ذ(ذإإلاٗغ ٝذبـذ)ذذإـٗـقغة

ذإـٗـإلا  ذ)ذ1999ٖـمذ  ن ٠ذٞ هذإيُغإبذإـكضةذمـبٗضذإـهضم ذي نذ (WHOمنذ٢ىلذم ٓ  ذإـصخ 

ذ  ي٘ذي نذٞئ ذ) ذ  ذقضيضة ذإـتٗغىذـهضم  ذجغإء ذمن ذإـ ـقئ  ذبــٗهـب ذF43.1الايُغإبـت (إلخـن 

ذإإلا ذالايُغإبـت ذ ت٩ونذمنذتٗة٣  ذإـتي ذإـٟٖغ   ذ ي٘ذي نذإـٟئ  ذ إـٓوإهغذإلجؿ   ذ  دضيضإ بــًٛوٍ

 .ذؤنوإٕذمنذالايُغإبـتذإلخـن ذ"ذبغص صذإـٟٗلذندوذإـًِٛذإلخـصذ إيُغإبـتذإـت٨ ٠ذ"ز ؿ ذ

)مىظمت الصحت العاإلاُت                                                                                                                                                                      

 (141،158ص : 1999، 
 

ــــغ٢ ذ)"ذذذذذ ــــخيذ8 إختــــلذإــ ــــرذإـ ٟسـ ــــ ذـةُـ ــــ ذألامغي٨ ـ ــــ ذـلج ٗ ـ ــــ ذإـغإبٗـ ــــيذإإلاغإجٗـ ــــ٤ذفـ غإبـتذإـ٣ةـ ـــُـ ــــنذإيـ (ذمـ

(DSM-IV(ذ إـغ٢ ذ.)F.43(ذمنذإيُغإبـتذإـ٣ة٤ذفيذإـتها ٠ذإـض ليذإـٗـقغذـؤلمغإىذ)ICD-IO")ذذ.ذذ 

)مىظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (152ص : 1996العاإلاُت ، 

ىخب باللغت   ؼلحاث عضة ومنها: عغبُت بمصالٍو

بذإـهـــضميذؤ ذإـغيــخيذ(ذذ" ذـةهـــضم ذ(٣ٖــرذإـتٗـــغىذ )٣ٖبـــىذإـ٨ــغبذإـغيـــخي( )ذإـكــضةذإـ ٟؿـــ  ذ)إـٗهـــ

بٗضذإـكضةذ(ذ ؾمىذ)ذإيُغإبذ٣ٖـب لذإـتٗغىذـةكضإئضذإـ ٟؿ  ذ(ذ ؾمىذ)ذإيُغإبذذجهـصذمـؤلا )إيُغإبذ

وٍذإـهـضم  ذ(ذ ءذإـ ٟؿــ حنذمـبٗـضذإـًٛـ ىــ بذإـهـضم ( ذٖ  ـضذألَا  هـوذٖ ـضذإإلادةةـحنذإـ ٟؿـ حنذ ؿـمىذ)ٖهــ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذذ"ؿمىذ)إـهضم ذإـ ٟؿ  (ذ ؿمىذ) يٗ  ذإـ٩ـعج ( ذٖ  ضذٖة ـءذإـ ٟـذإـٗ ـصيحنذ إـصخ ذإـ ٟؿ  ذ 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذ(74ص : 2003)العبُضي ،

ذبحنذإإلاذذذ
ً
ـذبهذفيذإـتها ٟـتذإـُى  ذإـ ٟؿ  ذذستهحن ه٨ظإذؤنىذذهظإذالايُغإبذمٗغ ٞـ  يؿتسضمذ  مٗتٞر

ذ م ـعؾ ذ.
ً
 بك٩لذ إؾ٘ذفيذم ضإنذإـصخ ذإـ ٟؿ  ذبدثـ

هذ       د٣ ٣ـذإلاٗٞغ ذبٌٗذإلجوإنرذإـغئيؿ  ذاليُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذؾوٝذ ٣ومذإـىـخث ذبت ــ 

  ؾىـبهذخؿرذإـ ٓغيـتذإإلاٟؿغةذـهذ.زال٫ذتٗغيٟـ هذ ؤٖغإيهذ ؤذمن
 

 حعٍغف اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت :   
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ذ"ذ ذ ذ ذبٗضذإـهضم  ذ اتجذٖنذإـتٗغىذـتجغب ذمؼعج ذ مؿبى ذٗتبرذإيُغإبذيٛوٍذمـ ذٞٗلذَى ٗ   عصة

ذ٦ىحر ذبك٩ل ذ ؤ   ـةهضم  ذمو٠٢ذٚحرذَى عي لى ذ٦ىحرذٖ  ذبك٩ل ذماط ـَٟي ذؤٖ  ذيجٗلذ ذخضثذجؿضـ م ـ

ذٞ ٗـنيذمــ ٗـنيذمنذهذإـصخو ذ  ذإلخضثذبك٩لذمت٨غع نذخــ ذي٠ٗذ تةوذإلخـصج ذإإلاس ٟ ذ منذؤ٩ٞـعذـظإ

  ( 12ص :  2012 )أبىعِكت ، عبض هللا ، ذذذ.ذ" ط٦غيـتذمس ٟ ذ
 

بإنهذؤـذ"خـصج ذذ(  DSM – III – R , 1987)ذالثالث  الدشخُص ي وكض وصفخه الؼبعت اإلاىلدت للضلُل   

 ٩ونذزـعجذإؾتجـب ذمضىذإلخبرةذإإلاٗتـصةذـةٟغصذ ذ تؿبرذـهذإـ٨غبذإـ ٟسخيذ  ٩ونذإؾتجـب ذإـطخ  ذٞ هذ

رذ إـكٗوعذبــعجؼذإل"ذـذمتهٟ ذب  (101ص  : 2013) الىىاؾُت ،        ".خوٝذإـكضيضذ ذ إـٖغ

لضم الضلُل الدشخُص ي وؤلاخصا ي الغابع )     ألامغي٨  ذـةُرذذصإذبلىذإـغإبُ إؾت ـذ(DSM –IV,2000ٍو

ذ
ً
بإنهذٞئ ذمنذٞئـتذإيُغإبـتذإـ٣ة٤ذ ذإـظـذيهيرذإـٟغصذ"اليُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذإـ ٟسخيذتٗغيٟـ

غةذذفيذبٌٗذألاخ ـنذ ذبٗضذتٗغيهذلخضثذيـِٚذنٟسخيذؤ ذجؿميذٚحرذٖـصـذيتٗغىذـهذإـٟغصذبهوعةذمىـق

ٍذ.ذذ ؤزغىذ٢ىلذجالج ذؤقهغذؤ ذؤ٦ثرذ فيذؤخ ـن  منذؤٖغإىذؤلانـب ذبهظإذالايُغإبذبٗضذإـتٗغىذـتة٪ذإـًٛو

ذ  ج هوذالا  ذإلخضث ذإإلاؿت غذلخبرة ذبــهضم ذؤ ذؾترجـٕ ذإإلا بهـتذإإلاغ ىُ  ذـةٟغصذر ذإـٗـم  خظعذالاؾتجـب 

ذ  تً نذإـهضم ذ دضي  ذإـؼإئضة ذلخبرةذخضثذمهضص مٓـهغذالاؾتثـعة ذإـٟغص ذمٗـ ك  ذـةت٩ـملذذضإ
ً
ؤ ذتهضيضإ

ذـٟغصذؤ ذؤشخـإلجؿميذـة ٍّ
رذمذآزغينذم٘ذخض ثذعصذٞٗلذماص   ."ةكٗوعذبـلخوٝذإـكضيضذؤ ذإـعجؼذؤ ذإـٖغ

)عبض                                                                                                                                  

 (75ص :  2007اإلاىعم ،

ىعص الضلُل     ذ"ذذإيُغإبذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذبإنه( إلاىظمت الصحت العاإلاُت   ICD-10)العاقغ ٍو

ذـ٩لذذإؾتجـب ذمتإزغةذلخـصج ذؤ 
ً
ذنٟؿ ـ

ً
عج  ذ ذتؿبرذ٦غبـ ذ ٩ونذطإتذَى ٗ ذتهضيضيهذؤ ذـ٧

ً
مو٠٢ذيـِٚذجضإ

ذ ٣غ  عج ذمنذن ٘ذبنؿـنمنذيتٗغىذـهـ ذمنذ٢ى لذـ٧
ً
موتذآزغذؤ ذؤ ذمٗغ٦ ذؤ ذخـصج ذزُحرةذؤ ذمكـهضةذذيىـ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذؤ ذؤنذي٩ونذإـٟغصذضخ  ذتٗظيرذؤ ذبعهـبذؤ ذإٚتهـبذؤ ذجغي  ذؤزغى" مكـهضةذخـصج ذٖ ٠ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

    (165ص : 2007 ،)الخؼُب

ذذ"ذذالكُشذهما حعغفه   
ً
بإنهذمٗـ ك ذإـٟغصذلخبرةذإلخضثذؤ ذمكـهض هذؤ ذموإجهتهذ ذ هظإذإلخضثذيتً نذمو ـ

ٝذإـكضيضذؤ ذ ٘ذإـكٗوعذبـلخو ذؤ تهضيضذإـٟغصذؤ ذألشخـمذآزغينذم٘ذخض ثذعصذٞٗلذٞوعـذم
ً
ؤ ذؤطىذخ٣ ٣ ـ

رذ   ( 22ص  : 2007) الكُش ، ذذذ."ذإـعجؼذ إـٖغ

ذاليُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم 1991)الىابلس ي   ي٣ضمذذذذ
ً
ذتٗغيٟـ ٖلىذإلخـصثذعصذٞٗلذقضيضذذبإنه"ذذذ(

غإىذ: إـهـصمذ ذ يت حزذعصذإـٟٗلذهظإذبثالج ذؤن ـٝ   ٦برىذمنذألٖا

بخ ـءذإـتجغب ذ:ذؤـذإـكٗوعذبإنذإـهضم ذيت٨غعذخض تهـذمغةذؤزغىذ  ٩ونذمصخوب ذٖـصةذب٩وإبيـذمت٨غعةذذ-

 مؼعج ذ تٗة٤ذبــهضم ذ. ط٦غيـتذ

 ذذذذذ صم ذ.ـإـتدـشخيذ:ذخـٞؼذ٢وـذـتج رذ٧لذمـذيتٗة٤ذبــتجغب ذإـهذ-

  ذإـتر٦حزذ.َٟغ ذ:ذبخؿـؽذمؿت غذبــتإهرذ إـٗهب  ذ نٗوبإإلاجـعةذؤلاذ-
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 ( 189ص  : 1991) الىابلس ي ، ذذذ.ذ"إيُغإبـتذؤج ـءذإـ ومذ نٗوب ذفيذإلخةوصذبلىذإـ ومذذ-
 

ذ٧لذذذ بإنهذؤـذذ"(ذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم 1995(ذ)ذMitchell ,Everly)ذذاًفغلي ومدكلمنذذ يٗٝغ

خضثذحهـج ذؤلانؿـنذ يستر١ذإلجهـػذإـضٞـعيذـضيهذم٘ذبم٩ـن  ذ  ؼي٤ذخ ـةذإـٟغصذبكضةذ ذ ٢ضذياتجذٖنذهظإذ

ذإـصخه  ذبطإلخض   اطـذبهذبلىذنكإةذ. ٞ هذ إـتٗـملذمٗهذبؿٖغ ذ ٞـٖة  ذ ٨ـ ذيت ذإـتدذإثذتٛحرإتذفي

رذ  (189ص  : 1997)علي ،    . ذ"إلخوٝذإـٗ  ٤ذ إـعجؼذؤ ذإـٖغ

ذ عصذٖنذذذ ذذٌعلىبذ٦ ـ ذذ1999) ذبإنذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم  مغىذنٟسخيذ٢ضي ذ٢ضذ  ذ ها ٟهذ:هوذ"(

ٖ ضمـذ ذ ي ج ذٖنذهظإذالايُغإبذ.(ذذ1994،  1987،  1980  ون ٟهذمنذجـنرذج ٗ  ذإـُرذألامغي٨  ذ)ذ

ذ
ً
)ذنضم ذ(ذيتسُ،ذخض صذإـتجغب ذؤلانؿـن  ذإإلاإـوٞ ذ)ذؤهوإ٫ذإلخغ بذ ذ يتٗغىذشخوذمـذلخضثذماـ ذجضإ

تضإءذ ذ ذالٖا عج ذَى ٗ   ذـ٧ تهـبذ  ذإلخُحرذ الٚا تضإء ذإـتٗغىذـةتٗظيرذ الٖا ذ  عئي ذؤٖ ـ٫ذإـ٣تلذ إـٗ ٠ذ

ؿ  ذ جؿضي ذ)ذإـتج رذ ذإـتىةضذ ذألا٩ٞـعذإلخُحرذٖلىذؤخضذؤٞغإصذإـٗـئة ذ...ذ(ذبد طذ ٓهغذٖـصةذٖضةذٖوإعىذنٟ

  .ذ" ذي٠ٗذإـظإ٦غةذ إـتر٦حز إلخوٝذ الاخترإػذذإـضز ة ذ ذإيُغإبذإـ ومذ إـتٗغ١  إـهوعذ

                                                                                                                                         (

                                                                                                                                 (38ص :  1999ٌعلىب ، 

إيُغإبذياتجذٖنذذ:هوذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ"ذبإن (2004وعص عً عبض الحلُم )٦ظـ٪ذ  ذذذذ

ذ هوذعصذٞٗلذقضيضذ متإزغذـةًِٛذٖـصةذ ذ ي٩ونذمنذإـكضةذبد طذيهىذ.تٗغىذإـٟغصذبلىذنضم ذنٟؿ  ذ

ذ ذإـٟغص
ً
ذمغه٣ـ ذإلخضثذإـهضميذ  ت حزذبـؾت غإع   ذبــهضم ذزبرة ةتج رذإإلاتوإنلذـة ثحرإتذإإلاغ ىُ ذ يته ـ 

فيذإـ٣ضعةذٖلىذالاؾتجـب ذ)ذنٗوب ذإـتظ٦غذ ذذ إـترإدي ذبــهضم ذ)ذمنذؤ٩ٞـعذؤ ذمكـٖغذؤ ذؤمـ٦نذؤ ذؤشخـم(

ذ ٢هوعذفيذإإلاكـٖغذإـوجضإن  ذ(  إإلاٗـنـةذمنذؤٖغإىذالاؾتثـعةذإـضإئ  ذ)ذ٦هٗوبـتذفيذذ إـعجؼذ الانٗؼإ٫ذ 

غإىذؤ٦ثرذمنذقهغذ هوذبيـصذصإـ ومذؤ ذإـتر٦حزذؤ ذإػ  ثالج ذمؿتويـتذمنذإـتو غذؤ ذإـت ٣ٔذ(ذ  ٩ونذمضةذْهوعذألٖا

ذ) ذ  إـكضة ذ(مخـص ذ متإزغذإـٓهوع ذذ ياجغ ذؼمن ذألاٞغإص ذؾالم  ذفي ذالايُغإب ذإـ وإحيذهظإ بك٩لذجضـذفي

صي   ذ إإلاه   ذ  ( 8ص  :  2004،  عبض الحلُم  ) .ذ"ذالاجت ـٖ  ذ ألاـ٧
 

عغف       ذذ"ذ(2001) الؿغاج ٌُ ذ نضم ذؤنه
ً
ذقضيضإ

ً
عصذٞٗلذقٗوعـذَى عيذـتجغب ذخ ـ   ذؾىبتذإيُغإبـ

ذ ذبٗضهـ ذ إـتي ذ  ذمـنذقضيضة ذ يٗـنيذإـٟغص ذبلىذألابضذ  ذهي ي٩ونذمنذإـهٗرذ هضي٤ذؤنذإلخ ـةذؾتٓلذ٦ ـ

ذإـتر٦حزذ ذذ مك٨الت ضم ذٖ  ذ ي٠ٗذإـظإ٦غة ذإـوعإء ذبلى ذ إـظ٦غيـت ذبـألخضإث ذ ٧وإبيـذ إـغجٕو ذإـ وم في

غإىذإـكـئٗ ذ"  إلخؿـؾ  ذإإلاَٟغ ذ الانٗؼإ٫ذ إـؿةو٦ ـت حرهـذمنذألٖا   . ذالاجت ـب  ذٚ 

                                                                                                                                  

 ( 21ص :  2001)الؿغاج ، 
 

غي عياقت    َـب٘ذيد لذذطىذبجهـصيٓهغذ٦غصذٞٗلذمتإزغذؤ ذم تضذلخضثذؤ ذيُغإبذالا هظإذ ؤن بلىذ(1992) ٍو

ـؼالػ٫ذ إـبرإ٦حنذؤ ذمنذن ٘ذ لخغ بذ ذ ياتٓغذم هذؤنذذؤلانؿـننٟ ذإـتهضيضذؤ ذإـ٩ـعج ذالاؾتث ـئ  ذـــذَى ٗ  ذـ٧ ـ٧

ذ)إـ٣هغي ذ ذشخوذيتٗغىذـهذ  بنذ جضتذٖوإملذمغؾى ذمثلذؾ ـتذإـصخه   ذألـ
ً
ذٖـمـ

ً
ذي ٣ـ يدضث
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ذؤ ذ ـعيشذ ذ( غإىؾـب٤ذـةٗهـبذ٣ٞضذيؼيضذطـ٪ذمنذإخت ـ٫ذْ إـوإه   ٨نذ ة٪ذذؤ ذ ٟـ٢ ذمؿـعهـذهوعذألٖا ـ 

ٞ  ذـتٟؿحرذْهوعهـذ حرذـ٧  (156ص  : 1992)عياقت ،      .ذ"إـٗوإملذٚحرذيغ عي ذٚ 
 

عغف   ه َو
ً
 هيرذبٌٗذإـ ـؽذ٣ٖرذتٗغيه ذلخــ ذمنذإـهضم ذ ذذبإنهذؤمغإىذنٟؿ  " (2004)اإلاهضيأًظا

ىذلخوإصثذٖ  ٟ ذؤ ذ٧وإعثذتٗغ إـؤ ذؤلانـب ذإـىضن  ذ ذ٦ ـذيدهلذفيذمـذبٗضذإلخغ بذمنذ٣ٞضإنذألاخى ذؤ ذ

 (3ص :  2004)اإلاهضي،    .ذ"َى ٗ  ذ
 

ذ  ذ"ذذ ذ.إيُغإبذنٟسخيذزـمذيتةوذخض ثذإـهضم ذبإنه :ذ(ذإيُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذمهُلرذيٗٝغ

 ه ـ٥ذتٗضيالنذمه ـنذذ ٖـصتذج ٗ  ذإـُرذإـ ٟسخيذألامغي٨  ذ ؤصزةتذبٌٗذإـتٗضيالتذ ذ بٗضذؾى٘ذؾ وإت

 ؤلاقـعةذبـحه ـذ:ذمنذالبضذ

ذإـتج رذذـــ ذٖ ة   ذـةضالـ ذٖلىذإيُغإبذمـٞذ يت ـ ٫ذألا ٫ذإـتر٦حزذٖلى
ً
ذؤؾـؾ ـ

ً
ـ ذٗضذإـهضمـبذ ٗتبرذماقغإ

 .ي ٨جهـذؤنذ و٢ٔذط٦غيـتذإلخضثذ(ذذ ج رذألاق ـءذ ألا٩ٞـعذ إإلاكـٖغذإإلاغ ىُ ذبـلخضثذ  ج رذإـويٗ ـتذإـتي)

ٟـ٫ذ)ذإؾتٗـصةذإلخضثذإإلااـ ذٖنذَغي٤ذذـــ  يت ـ ٫ذإـثـنيذأل ٫ذمغةذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذٖ ضذألَا

ذبــهضم  ذإإلاغ ىِ ذإإلات٨غع ذبٌٗذألانكُ ذ إإلاهـعإتذ إـةٗر ذفي ى  ذإنسٟـىذإـٚغ ذبلى ذطـ٪ذذ بـإليـٞ  ذفي ب ـ

 (38ص :  1999ٌعلىب،)ذذذ.ذ"إـ٨المذ(

عج ذ ؿ٣ُونذفيذالايُغإبذإإلاظ٧وعذ.ذبطذ  فيذإـوإ٢٘ذ"ذذذذذ ـيـذج  ٘ذألاشخـمذإـظينذيتٗغيونذـهضم ذؤ ذـ٧

ى ٗ ذ ه ـ٥ذٖوإملذمٗ   ذ٢ضذتؿـٖضذٖلىذْهوعذالايُغإبذب ـذفيذطـ٪ذَى ٗ ذإـهضم ذ ذ ؾنذإـطخ  ذ ذَ 

 (18ص :  2008 )زيربً ،ذذذذذذ."إـصخه  ذ إؾتٗضإصهـذإإلاغضخيذ ذبيـٞ ذبلىذص عذإـىيئ ذ
 

ذبحنذمٗٓ ذإـتٗغيٟـتذإـؿـب٣ ذ  غىذذذذذ
ً
ذ إضخـ

ً
 ٢ضذيغج٘ذهظإذالا ٟـ١ذؤ ذإـتكـبهذذذإـىـخث ذؤنذه ـ٥ذتكـبهـ

ذ دضثذإلاغضخىذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ غإىذألاـ   ذ إـثـنوي ذ إـ ٟؿ  ذ إلجؿ    إـتي ذألٖا بلى

هـذبــضعإؾ   .ذ إـتيذؾتت ــ 

ٝذإـىـخث ذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ت ذهـصمذإـخضثذإلإـٟغصذلخبرةذؤ ذمكـهضةذمٗـ ك ذؤنهذ:ذٖلىذذٗغ

ظإعذب٣غبذمو هذ  يتً نذهظإذإلخضثذتهضيضإذلخ ـةذإـٟغصذؤ ذألشخـمذآزغينذ اصـذبهذبلىذنضم ذنٟؿ  ذؤ ذبن

  ثحرإتذإإلاغ ىُ ذبـلخضثذإـهـصمذذ)ذألا٩ٞـعذؤ ذألاشخـمذؤ ذألامـ٦نذ(ذ. ذم٘ذ ج رذإـٟغصذـة
 

 غ مابعض الصضمت :أعغاض ومعاًير اطؼغاب طغى   

غإىذإإلاغي  ذإـتيذ ٓهغذٖلىٖنذذٗبر غىذإـىـخث ذؤنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ د ذذذذ ذمج وٖ ذمنذألٖا

ذذبٌٗ
ً
منذتٗغىذبلىذؤػم ذؤ ذمهيى ذ ذ عب ـذي تضذهظإذإـتإجغذـؿـٖـتذؤ ذؤيـمذبٗضهـذ ذ هظإذ ٗضذؤمغإذَى ٗ ـ

ـذإمتضذهظإذإـتإجغذـٟترةذَوية ذ ذ تٗغىذؤلانؿـنذـ وبـتذمنذإـهة٘ذ إـٟٕؼ ٨نذبطإذم ذ ذـ 
ً
مغ عذذٚع ذ   إجغذمتو٢ٗـ
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منذالايُغإبـتذمنذؤه هـذإيُغإبذذٞظـ٪ذياتجذٖ هذٖضصذ ؤ ذإلخضثذذ  ٢تذَويلذٖلىذخض ثذإإلاهيى 

ٍذمـبٗضذإـهضم  تذؤ ذؤٖغإىذمٗ   ذ٢ضذ ستة٠ذمـنذٞــغصذذ.يٛو هـظإذالايُـغإبذٖالمــ  إـىٌٗذذ.زغآـٟغصذـ 

ألا٩ٞـعذ إإلاكـٖغذ ألاخضإثذذ٢ضذيتسظذـضحه ذهظإذالايُغإبذنوعةذبٖـصةذإلخضثذإـهـصمذؤ ذمدــ  ذ ج ر

ذبــهضم ذ ذ ـإهرذ ته جذ.إإلاغ ىُ  ذخــ  ذفي فيذنوعةذؤمغإىذمهـخى ذذيٓهغذٖةحه  إـىٌٗذ.ذؤ ذي٩ونذإـٟغص

ـ٣ة٤  عب ـذ جت ٘ذ  ذ ذؤ ذ٢ة٤ذإإلاوتذؤ ذإيُغإبـتذنٟؿ  ذجؿ   ذؤ ذؤٖغإىذمٗٞغ  ذ..ذ ه٨ظإذ  الا٦تئـبذ ـ٧

ذفيذشخوذ إخضذ
َ
غإىذمٗـ غإىذ إزتالَهـذم٘ذٚحرهـذمنذؤمغإىذنٟؿ  ذ ج.ذهظهذألٖا ذهظهذألٖا ؿ ـن  ذ   ٕو

ذٖة هذبإٖغإيهذذ إـتىـينذإـكضيضذبحنذألاٞغإصذفيذإزتىـعذهظإذؤلاخؿـؽذ ذؤزغىذ. ٢ضذ كحرذبلىذنٗوب ذفيذإـتٗٝغ

غإىذتٗضصةذإإلات وٖ ذ ذ ؤ جههذإإلا ذمنذهظهذإلخـج ذي ٨نذبج ـ٫ذهظهذألٖا
ً
 . ذ إنُال٢ـ

غإىذه ـ٥ذٖضةذٖوإملذيتو٠٢ذٖةحهـذْهوعذذ ٢ىلذإـضزو٫  * ـضىذألاٞغإصذ(ذذPTSDإيُغإبذ)ؤٖغإىذفيذألٖا

 ذذذذذذذذذذذذذ: ا   هومنإـظينذيوإجهونذنضم ذمـذ ذ

و٫ذٞتر 1  هـذ ٞجإتهـذ  ٨غإعهـذ.تـذخضةذ قضةذإـهضم ذَ 

 ـذإإلا٩ـنذإـظـذخضجتذٞ هذإـهضم ذ.2

 ـذإـؼمـنذإـظـذ ٢ٗتذٞ هذإـهضم ذ.ذ4

 صخيذ  غ٦ بتهذإـ ٟؿ  ذ ٢وةذ د ةهذإـصخذهصـذإـؿ ـتذإـصخه  ذـةصخوذإـظـذتٗغىذـهـذ ذ مضىذإؾتٗضإذ5

ذذ3 ذإإلاـ ذإـىيئ ذالاجت ـٖ   ذنٕو ذد ُ  ذإإلاتوٞغذـهذ  ذ الاجت ـعي ذذذذذذذذذذذذذ مضىذ ؼإمنذإـهضم  ذ مضىذإـضٖ ذألاؾـغ

 .ىذزغ ؤذ٨التذصخ  ذؤ ذإجت ـٖ  ذؤ ذنٟؿ  ذ)ذإـ٩ـعج ذ(ذم٘ذمك

غي٣ ذتٗـمةهذ4  .ذذذـة هـبحنذ نٓغتهمٗهـذ  ذ ـذمضىذ ٣ىلذألاؾغةذ إإلاجت ٘ذإلاثلذ ة٪ذإإلاهـئرذَ 

                                                                                                                                       

 (112ص :  2013)الىىاؾُت ، 

 جىلؿم ئلى : اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت أعغاض   

  ألاولُت : غاضــألاعـ  1

غإىذإـتيذتك٩لذألاؾـؽذإـذذذذ ٣ومذٖة هذ دضيضذإإلاد٩ـتذإـتصخ ه  ذاليُغإبذيٛوٍذمـبٗضذظـذي هيذألٖا

ذ
ً
إـهضم ذ  تً نذإـًوإبِذإـهـصم ذإـتيذياتجذٖجهـذ ُوعذهظإذالايُغإبذٖضةذٞئـتذؤه هـذ ؤ٦ثرهـذإنتكـعإ

تضإءإتذ تذإـصخه  ذ إـ٩وإعثذإـُى ٗ  ذ.إإلاٗـع٥ذإلخغب  ذ ألٖا ـ٫ذإـٗؿ٨غي ذ إـٗ ٠ذ الٖا  ذ الانتهــ٧

غإىذ ذإــظـذ ٗـنيذمـنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ  ٓهغذـضىذإـٟغصذ      ـغإىذ ذمجهـذألٖا ٖضصذمنذألٖا

ضـتذ ها ٠ذؤٖغإىذهظإذ ذإـتيذ عصتذفيذإـتصخ وذإـغإب٘ذلج ٗ  ذإـُرذإـ ٟسخيذألامغي٨  ذ  ٢ضذَوعتذٖ 

ذبــُىٗ ذإـثـن  ذٖـمذ)ذذDSMـذIـذذ1951إـُىٗ ذألا لىذٖـم)ذذ(ذإبتضإًءذمنذPTSDالايُغإبذ)ذ
ً
ـذذIIـذذ1968(ذمـغ عإ

DSMمذ)ذ مذ)ذ DSMـذذIIIـذذRذ1987(ذ إإلاـغإجٗـ ذإـثــث ذإإلاٗضـ ذٖــ (ذ ذذDSMـذذIVذ,ذ1994(ذ إإلاغإجٗ ذإـغإبٗ ذٖــ

قغذـؤلمغإىذٖـمذ)ذ غإىذٞـيذإـتها ٠ذإـض ليذإـٗــ  ذ(ذ.ذICDذ ـذ10ذ,ذ1990  عصتذهــظهذألٖا
 

ذجـء(2012)ذأبىعِكتؤ٦ضتذ  ذذذذذذ ذمـ إـضـ لذإـتصخ صخيذ ؤلاخهـئيذإـغإب٘ذـؤلمغإىذإـ ٟؿ  ذؤنذبهذذٖلى
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صمذي ذٞ هذمــغ عذإـٟـغصذبدـضثذنــ ١ذزبرةذإـٟغصذ ي٨ـونذطإإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ كتٍر ذتسُ،ذنُــ

عج ذمنذن ٘ذذتهضيضيهَى ٗ  ذ ذـ٧
ً
عج  ذ ذمثال ذؤ ذمكـهضةذموتذآزغ ذ ذؤ ذخـصج ذزُحرةذ ذؤ ذمٗغ٦ ذ ذؤلانؿـنؤ ذـ٧

ذذ.ذجغي  ذؤزغى ذؤـذؤ ذ إٚتهـبذ بعهـبذؤ ذؤنذي٩ونذإـٟغصذضخ  ذتٗظيرذ ذفيذخـصج ذٖ ٠  ٦ ـذتكتٍر

غإىذبٗضذؾت ذؤقهغذمنذبضءذإـهضم ذنذقهغذبلىذؾت ذؤقهغ ـضةذ ترإ حذمـغإبذمـإؾت غإعذالايُ  ."ؤ ذْهوعذألٖا

)أبىعِكت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (40ص : 2012،عبضهللا ،
 

ل الدشخُص ي ـخؿب الضلُىغ مابعض الصضمت ـطغالطؼغاب  اإلادياث الدشخُصُتومً أهم   

  هما ًلي : ( DSM ـ IVـ  1994) غاض الىفؿُت ـغابع لألمـوؤلاخصا ي ال

ـنذآلا  ـنذإإلاجت ٗـنذ٦الهه ـذ:ذ"ذذذـــؤذ  يتٗغىذإـٟغصذلخـصثذنـصمذيتوإٞغذٞ هذإـكَغ

ذبهذؤ ذبنـب ذؤ ذتهضيضذـؿالمتهذؤ ذ1ذذ
ً
ذؤ ذقهضذخضثذؤ ذؤخضإثذ ً  تذإإلاوتذإإلاد٤٣ذؤ ذتهضيضإ ذزبرذإـٟغص ـ

 ؾالم ذآلازغينذإلجؿضي ذ.ذ

ذ ت٨ٗـذؤنذ2ذذ
ً
ذقضيضإ

ً
رذ. تً نذإؾتجـبـتذإـٟغصذزوٞـ  ـذ٢ة ذإلخ ة ذؤ ذإـعجؼذؤ ذإـٖغ

 خضىذإـوؾـئلذإـتــ  ذؤ ذؤ٦ثرذ:ذؤنذ ٗيلذإـٟغصذإلخضثذإـهـصمذبك٩لذصإئ ذٖلىذألا٢لذبةذـــب ـ

 بك٩لذمت٨ٖوصةذ  ضزلذإـظ٦غيـتذإإلااإلا ذـذ1ذذ
ً
تذ.ذغعذٖنذإلخضثذإـهضميذ تك لذنوعإ ذ مضعـ٧

ً
  ؤ٩ٞـعإ

ذذ2ذذ ذطإتذمدتوىذالي ٨نذإـتٗٝغ
ً
ـذمؼعج ذ مت٨غعةذمتٗة٣ ذبـلخضثذإـهـصمذ إـتيذ ٩ونذؤخ ـنـ ـذؤخالمذ ٧وإبي

 ٖة هذ.

ذإـٟٗلذإـٟجذ3ذذ ذمنذجضيضذ)ذقٗوعذإـصخوذمثالذبإنهذ ٗيلذـ ذإـهضم ذ٢ضذ ٗـ صذإـو٢ٕو ـئيذبإنذإلخضثذـ

 .ذ ومـ ٣ٓ ذؤ ذفيذخــ ذإـإذؤج ـءذمثلذؤنذ دضثبلىذألا هـمذ إـهةوؾـتذؤ  إـتجغب ذبـإليـٞ ذ

ذؤ ذزـعج  ذ غمؼذؤ ذتكـبهذذ4ذذ ذخـصذٖ ضذإـتٗغىذإلاثحرإتذصإزة   ـجذنٟسخي ذإنٖؼ إلخضثذذؤق٩ـ٫منذذق٩لـ

 إـهـصمذ ذب ـذفيذطـ٪ذإـظ٦غىذإـؿ وي ذـةهضم ذ.

ذإؾتجـب ذٞؿ وـوج  ذٖ ضذإـتٗغىذإلاثحرإتذصإزة  ذؤ ذزـعج  ذؤ ذبقـعإتذؤ ذٖالمـتذتكـبهذمٓهغإذمنذ5ذذ ـ

ذيغبـتذإـ٣ةرذؤ ذتٛحرذإـت ٟـذؤ ذ ٖ ضمـذإـتٗغىذؤ ذإـكٗوعذبــتو غذمٓـهغذإلخضثذإـهضميذمثلذ)تؿـٕع

ـذيظ٦غهذبـلخضثذإـهـصمذ ذم
ً
ٌذقيئـ ٝذإإلاغي ـٟؿ وـوج  ذبلىذمـبٗضذإنتهـءذ ي ٨نذؤنذتؿت غذ ة٪ذألاٞٗـ٫ذإ.يهـص

 ( 78ص : 2003) العبُضي ،    .ذإـتٗغىذـة ثحرذ"
 

ذإـتج رذإـضإئ ذـة ثحرإتذؤ ذإإلا بهـتذإإلاغ ىُ ذبــهضم ذ ذؤ ذإلخ وصذ)ذإـتىةضذ(ذفيذالاؾتجـب ذإـٗـم ذؤ "  ــــج ـذ

ذٖ ضذإإلاغيٌذ٢ىلذذ غإديذفيذإـ٣ضعةذٖلىذالاؾتجـب ذ)ذ هو
ً
ؤ٦ثرذذإـهضم ذ( ذ  ٓهغذبثالج ذؤ مـذـ ذي٨نذموجوصإ

غإىذإـتــ  ذ:منذ ــــألٖا ـ  ـ

 ؤ ذألاخـصيطذإإلاغ ىُ ذبــهضم ذ.ذـذبظ٫ذإلجهوصذـتج رذألا٩ٞـع ذ إإلاكـٖغ ذ1ذ

 ـذبظ٫ذإلجهوصذـتج رذألانكُ ذؤ ذألامـ٦نذؤ ذألاشخـمذ إـويٗ ـتذإـتيذ و٢ٔذط٦غيـتذإـهضم ذ.ذ2ذ

 ـذٖضمذإـ٣ضعةذٖلىذ ظ٦غذجـنرذمنذجوإنرذإلخضثذإـهـصمذ.ذذ3
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 ـذ  ـ٢وذالاهت ـمذ إإلاكـع٦ ذفيذألانكُ ذإإلاه  ذ.ذ4

 .ؤ ذإـ ٟوعذمجه ذإـكٗوعذبـالنٟهـ٫ذٖنذآلازغينذؤ ذإـٛغب ذٖجه ذـذذ5

 إـكٗوعذبـلخرذ(ذ.ذذغذإـوجضإن  ذ)ذمثلذٖضمذإـ٣ضعةذٖلىـذ٢هوعذفيذإإلاكـ6ٖ

إلخؿـؽذبٛ وىذإإلاؿت٣ىل)ذ7 ٟـ٫مثلذ٣ٞضإنذألاملذبـلخهو٫ذٖلىذذــ  ذ.ذ"ذ..بلخذ(ٖ لذؤ ذإـؼ إجذؤ ذبنجـبذألَا

)عبض             ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

                      (77ص:  2007اإلاىعم، 

ذ ذـــــص ذذذ ذ:ذتٗجيذْهوعذخـالتذمنذالا " ذالاؾتثـعة ٢ىلذتٗغيهذؾتثـعةذـضىذإـٟغصذـ ذ ٨نذموجوصذؤٖغإىذٍٞغ

 ـةهضم ذ  ٓهغذؤٖغإىذهظإذإإلاٗ ـعذبوإخضذؤ ذؤ٦ثرذمنذآلاتيذ:ذ

 ـذنٗوبـتذفيذإلخةوصذـة ومذؤ ذالاؾت غإعي ذٞ هذ.ذ1ذ

 ـذنوبـتذإـًٛرذؤ ذإـه جـنذ ذمصخوب ذبؿةو٥ذٖض إنيذـٟٓيذؤ ذبضنيذ.ذ2ذ

 ـذنٗوب ذإـتر٦حزذ.ذ3ذ

 ـذخظعذؤ ذ  ٣ٔذقضيضذ نٗوب ذبــٛ ذفيذالاؾترزـءذ.ذ4ذ

 ذ ختىذٖ ضمـذؤ ذإلاؿ ذبهوعةذمٟـجئ (ذحهـذ)ذجٟة ذمَٟغ ذٖ ضذؾ ـٕذنوتذمٟـجئـذإؾتجـب ذجٟة ذمىــٜذٞذ5ذذ

 .ذية ؿهذشخوذآزغذبك٩لذٞجـئي

ذمنذؤق٩ــهـذإـهضم بػإءذإـتٗغىذـؤلخضإثذإـتيذ غمؼذبلىذذـذعصذٞٗلذ6ذ
ً
 .ؤ ذتكـبهذق٨ال

غإىذبٗضذــذإؾت غإعذالايُغإبذٖلىذألا٢ذ7 ذذذذذذضم ـمنذبضءذإـهَوية ذمضةذلذإلاضةذقهغذؤ ذؾت ذؤقهغذؤ ذْهوعذألٖا

فت ،   ذذ.ذ")ذإـك٩لذإإلاتإزغذؤ ذإإلاؼمنذ(  ( 28ص :   2011 ) أبى قٍغ

 .ؤنذ ؿت غذالايُغإبذ)ؤٖغإىذمٗـيحرذبذ ذجذ ذص(ذإلاضةذ ؼيضذٖلىذقهغذ"ذذهــ ـ

حرهـذمنذذو ــ ـئ٠ذالاجت ـٖ  ذ إإلاه   ذٚ  ذؤ ذإزتال٫ذإـْو ذ  ذب٧ة ا ٨  ذملخْو  ؤنذ ؿبرذالايُغإبذمٗـنـة

نذ  :ذالايُغإبذمجـالتذألاصإءذألازغىذإإلاه  ذذ  يجرذ دضيضذبطإذـ٧

غإىذذذ نتذمضةذألٖا  ؤقهغذ.ذ3ؤ٢لذمنذــــذخـصذ:ذبطإذـ٧

غإىذؤ٦ثرذمنذذذ نتذمضةذألٖا  ؤقهغذ.ذ3ـــذمؼمنذ:ذبطإذـ٧

غإىذبـذذبط٦ظـ٪ذ دضيضذ  .ذتٗغىذـةٗـملذإـهضميذ"إـؤقهغذٖلىذألا٢لذمنذبٗضذذ6بضؤتذألٖا

                                                                                                                                              ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (88،90ص  :  2006)غاهم ، 
 

ـذبٗضذإـهضم .ذ  ستة٠ذإؾتجـبـتذألاشخـمذاليذذذذذ ٍذم  ٓهغذٖة هذؤٖغإىذإـهضم ذذٞ جه ذمنُغإبذيٛو

يإزظذ ذ فيذبٌٗذألاخ ـنذذ.ؤـذبٗضذإلخـصثذمىـقغةذ ذؤ ذ إزظذٖضةذؤقهغذـ٩يذ ٓهغذ ذبٗضذٖضةذؤؾـب ٘ذؤ ذؤيـمذ

ذ  ذهظإذالايُغإبذبٌٗذإـو٢تذ٧يذ ٓهغذؤٖغإيهذ ذ هظإذإـو٢تذيتٟـ تذٞ ٣هغذفيذبٌٗذإلخـالتذبلىذؤؾىٕو

ذ ٓهغذمنذ ذبلىذؤنذمجه ذ يُو٫ذفيذخـالتذؤزغىذـ هلذجالجحنذؾ  ذ ذبيـٞ
ً
غإىذ ذ ؤخ ـنـ الذ ٓهغذٖةحه ذألٖا
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غإىذبُغي٣ ذٞجـئ  ذ  مجه ذمنذ ٓهغ غإىذ  ستٟيذٖلىذمغذذٖة هذبُغي٣ ذ ضعيج  ذؤ ذ٢ضذ ٓهغذٖةحه ذألٖا ألٖا

   إـؼمنذ.
 

 ـ ألاعــغاض الثاهىٍت :    2

٨جهـذالذتك٩لذ ذ هيذؤٖغإىذ وجضذٖـصةذبك٩لذقـئ٘ذم٘ذالايُغإبذذذذ ذمنذإإلاد٩ــ 
ً
تذإـتصخ ه  ذـهظإذجؼءإ

ذ ذـ٨  ـذالبضذؤنذنكحرذبـحهـذالايُغإبذ ذبلذب
ً
 ذألجهـذ٢ضذتؿـٖضذجهـذإـهوعةذؤلا٧ة ا ٨  ذألاق لذ ألا٦ثرذت٣ٗ ضإ

لىذ ي٘ذإلخُ ذإـٗالج  ذ  :ذومـً أهـم هـظه ألاعـغاض.ذذذمنذجه ذؤزغىذٖلىذٞه ذمٗـنـةذإإلاغيٌذمنذجه ذٖ 
 

 ـ الاهخئاب : ــــــأ 

ؤخضذإإلاالمذذإإلاغ ىُ ذذْهغذٖبرذإـؿا حنذؤنذالا٦تئـبذقـئ٘ذـضىذضخـيـذإـهضمـتذ ذ   ذ ً   هذبونٟه"ذ

ذـةضـ لذإـتصخ صخيذبـيُغإبذ
ً
ٍذمـبٗضذإـهضم ذفيذإإلاد٩ـتذإـتصخ ه  ذ ىٗـ إـثــطذإإلاٗض٫ذذ ؤلاخهـئييٛو

 .ذ(ذDSMـذIII ـذذR)ذذ

تذ خـالتذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ ٢ضذبغػتذؤٖغإىذالا٦تئـبذـضىذإـٗضيضذمنذضخـيـذإـهضمـ

ذـضىذ
ً
ـ ذ٩ٞـنذالا٦تئـبذملخْو ذ  ذـه ذإـٚغ ذمنذإزتالٝذإـهضمـتذإإلاتً   ذٞ هذ إإلاؿبى  فيذذإإلاٗت٣ةحنٖلى

ذ ٦ظـ٪ذمنذ ذ  ذ٢ ضذإلخ ـة ذٖلى ذ ب٣وإ ذإـظينذنجوإ ت٣ـ٫ذإـ ــػ منذإـ٩وإعثذإـُى ٗ  ذ ذذنجىمٗؿ٨غإتذالٖا

ذ٢ ضذإلخ ـةذبٗضذ تهـبذ.)ذهحر ق  ـذ نجـػإ٧يإـ٣ ىة ذإـظعي ذٖلىذذبـ٣ـء إـىـ٢حنذٖلى ذ(ذبــ ـبـنذ ضخـيـذالٚا

ذ٦كٟتذصعإؾ ذبيـ٧ونو  جضتذباؿى ذذعبيذفيذٞ ت ـمذؤنذؤٖغإىذالا٦تئـبٖلىذمدـ(ذ1984)ذ( Iaccono) ٦ ـ

 .ذ"%ذ(ذذـضىذإإلادـعبحنذإـظينذذ ٗـنونذمنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ75)ذبةٛتذذٖــ  

        ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (222ص: 2002)صالح ، 
 

ذنؿى ذمغ ٟٗ ذمنذذ"ذذذذذ ـضىذإإلاغضخيذإـظينذ ٗـنونذمنذذؤٖغإىذالا٦تئـب ٦كٟتذصعإؾ ذؤزغىذٖنذْهوع

نتذإـاؿى ذ)ذ يذــغإبذ   ثةتذٞـ%ذ(ذـضىذمنذ ٗـنونذمنذهظإذالاي75ُإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ ـ٧

بـلخؼنذ بـنٗضإمذألاملذ إـكٗوعذـءذ إـكٗوعذــمذبـألق ـإنذالاهت ضـوي ذ ب٣ٟـ ذ إلخ ــ ب ٣وذإـه ذوعذبــ٨أب ــإـكٗ

ذ ؤلاجهـ٥%ذمنذهاالءذإإلاغضخىذبــتٗرذ50إـى٩ـءذ ذ٦ ـذقٗغذؤ٦ثرذمنذبــ إؽذإ جـهذإإلاؿت٣ىلذ ذ ؾٖغ ذإـتإجغذ  

ضمذألاه   ذ ذ منذ٣ٞضإنذالاهت ـمـتذإلجاؿ  ذؤ ذ٣ٞضذإـةظةذإلجاؿ  ذ. %ذمنذإإلاغضخىذْهغذـضحه ذذ45 ؤنذذٖ 

ذ يٗ ذإلخ ـؾ  ذ ٣ٞضإن ذإـكه   ذؤ٩ٞـعذإنتدـعي ٣ٞضإن ذمن ذؤنذالا٦تئـبذ ٗتبرذماقغذذ.ذـنون ذ ٗجي ٖلىذهظإ

لىذؤٖغإيهذ ذ ٍذمـبٗضذإـهضم ذٖ  ـإيُغإبذيٛو مه ذفيذ٢ ـؽذإيُغإبذذالاهت ـمذبٗغىذالا٦تئـبذ ٗتبر ذؤمَّ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذ ٞه ه بـيُغإبذيٛوٍذ إإلاصخهحن ٦تئـبذـضىذإإلاغضخى منذإإلاه ذ دضيضذؤٖغإىذالاذ.يٛو

 (137،138ص :  1998)عبض الخالم ،    .ذ"مـبٗضذإـهضم ذ
 

 

 ب ـ الللم : 
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ذإـ٣ة٤ذٖبرذإـؿ حنذبونٟهذ"ذذذذذ ٍذمـبٗضذإـهضم ذفيذنوعةذ٢ة٤ذصإئ ذ ذ ٢ضذٖٝغ ٖـصةذمـيٓهغذإيُغإبذيٛو

غإىذمنذ ٗتبرذضختذإـضعإؾـتذؤنذإـ٣ة٤ذُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ ٢ضذؤ  مٓهغذمنذمٓـهغذإي ألٖا

%ذمنذإلج وصذذ75 ذؤنذه ـ٥ذؤ٦ثرذمنذ(1980ذ(( HoroitYذ) ؼ ذخ طذ جضذهوع  إـىـعػةذفيذهظإذالايُغإبذ

غإىذإـتــ  ذـضحه ذ:إإلا٣ـ ةحنذفيذٞت ـمذ إـكٗوعذبــتو غذذ ٗـنونذمنذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذي٣غع نذ جوصذألٖا

ك ذصإزة  ذ ذهؼةذ ذإـكٗوعذبـلخوٝذ ذؾٖغ ذص٢ـتذإـ٣ةرذ ؾبرذذ إـتٗغ١ذإـكضيضذ إـهة٘ذص ن   إـٗهب  ذ ذٖع

ىذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ٢ضذْهغتذإؾتجـبـتذإـ٣ة٤ذـضىذ٧لذإإلاج وٖـتذإإلاهـب ذبإٖغإذْـهغذ.

إـغهـئنذ ذ ضخـيـذإـ٩وإعثذإـُى ٗ  ذ ذ ضخـيـذإـ٩وإعثذإـتيذيه ٗهـذإـبكغذ إـ ـجونذمنذمٗؿ٨غإتذذمثلذ:

ت٣ـ٫ذ  (167،168ص  :  1993)عبض الخالم ،    .ذ"الٖا
 

 يٗتبرذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذؤخضذإـٟئـتذإـتصخ ه  ذإـٟٖغ  ذإإلا٩ون ذاليُغإبـتذإـ٣ة٤ذ ذذ"ذذذ

ذفيذؤنذإـ٣ة٤ذ٢ضذي٩ونذ ذؤنوإٕذإـ٣ة٤ذ  ذبحنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ب٣    ي٨ نذإـٟـع١ذألاؾـسخي

نتذمثحرةذإلاكـٖغذإـً ٤ذ إلخوٝذ  بالذؤنذإيُغإبذذإؾتجـب ذإلاوإ٠٢ذاليجضهـذإـصخوذمهضصهذلخ ـ هذ بنذـ٧

ؾتجـب ذ ذلخ ـةذإـصخوذنٟؿهذؤ ذشخوذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذياكإذـ٧
ً
ذمـذي٩ونذمهضصإ

ً
لخضثذنـصمذٚــىـ

ذذذٖؼيؼذٖة ه.
ً
هظإذإـتهضيضذألاؾـسخيذفيذإـ٣ة٤ذصإزليذ ذبي  ـذفيذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذيتً نذبصعإـ٧

ذلخُغذ تهضيضذزـعجيذ
ً
   (573ص:   1995 )مىصىع،ذذذذذذذذ.ذ"قٗوعيـ

ذـظـ٪ذ ٗتبرذإـ٣ة٤ذماقغ ذذ
ً
بٗضذإـهضم ذ منذإإلاه ذ دضيضهذـضىذإإلاصخهحنذبهظإذذٖلىذإيُغإبذيٛوٍذمـإ

 الايُغإبذ.
 

إلاوتذمنذإإلاالمذذألاؾـؾ  ذـةىـ٢حنذٖلىذ٢ ضذإلخ ـةذبٗضذإـ٩وإعثذؤ ذإـهضمـتذ ذ ٢ضذ٢ة٤ذإذ"ذ  كلم اإلاىث : ـــــج ـ

ٍذمـْهغذؤنذـىه  ذإإلاوتذٖال٢ ذبــتس التذإـتيذ ٌذبـيُغإبذيٛو بٗضذإـهضم ذ ذ هوذذ ٣تد ذ٣ٖلذإإلاغي

ٝذمنذذذ٣ة٤ذإـٟٗليذإـ  تً نذبه  ذإإلاوتذ كـٖغذإـتهضيضذؤ ذبجهـي ذإلخ ـةذ.ذإ٢تدـمذنوعذمتهة ذب )ذإلخو

ـذبلىذإـهال٥ذ بسـن ذمـذياتجذٖ هذ ٨ٟ٪ذإـ ٟـذؤ ذذإإلاوتذ(ذ ذ إـ٣ة٤ذإإلاتهلذب ٩ـٞئـتذإإلاوتذؤـذ٧لذمـ ياص

رذصإزليذصإئ ذ(ذنٟسخهـذ ذٞتلرذ ٖلىذإـصخوذنوعذإإلاوتذ  س ال هذ ذؤـذؤنذي ج ذمنذبه  ذإإلاوتذ)ذٖع

ٝذمنذؤنذإـهضم ذؾتت٨غعذ (140ص  :1993)عبض الخالم ،  ذذذذ.ذذذذذذ" يضزلذفيذهظإذإإلاٟهومذإلخو  

 اإلاىاص الىفؿُت : و ؾىء اؾخسضام العلاكير  ـــص ـ

بنذإؾتسضإمذألاص ي ذ إـ٣ٗـ٢حرذ إإلاوإصذطإتذإـتإجحرإتذإـ ٟؿ  ذمنذإـتٛحرإتذإـكـئٗ ذإـتيذ  ج ذٖنذهظإذ"ذذذذذذ

ذ ذؤ ضخت ذ٣ٞض ذ  ذإـضعإؾـتذ جوصذالايُغإب ذمن ذإؾتسضإمذإـ٣ٗـ٢حرذـضىذإـٗضيض مٗضالتذمغ ٟٗ ذـؿوء

٦ ـذخضثذطـ٪ذم٘ذإلج وصذذإإلاهـبحنذبهظإذالايُغإبذ ذ بـألزوذٖ ضمـذ كتضذٖةحه ذالا٦تئـبذ ألاع١ذ إـتو غذ 

 ذإإلا٣ـ ةحنذفيذٞ ت ـمذ إـ ـجحنذمنذإـتٗظيرذ إـهضمـتذ.

ٍذإـ٣وـذبحنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ تٗـَيذذذذذذ ٕذمنذالاع ىـ  تكحرذإـٗضيضذمنذألابدـثذبلىذ جوصذنو

 إإلاهضئـتذإـٗهب  ذ إإلا ومـتذ ختىذإإلاسضعإتذ ذطـ٪ذؤنذإـ٨دو٫ذتؿـٖضذإإلاهـبذفيذبضإي ذذ إـ٨دو٫ذ إـسجـئغ

ذإـتسٟ ٠ذمنذ ٚحرذؤنذمٟٗو٫ذإـ٨دو٫ذيتو٠٢ذبٗضذٞترةذمنذإـؼمنذ.خــ ذألاع١ذ الا٦تئـبذ إـ٣ة٤ذألامغذٖلى
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ذمـ ذبــتٗـَيذبلىذػيـصةذإـ٨   ذذ هظإ إـٗوإعىذ تؿوءذخــ ذه٨ظإذ تٟـ٢ ذذ ذؤلاصمـنبــتـليذي٣وصهذٖلىذ.ذيضٞ٘

 
ً
 (60ص :  1999)ٌعلىب ،  ذذذذذ.ذ"ذذإإلاغيٌذ  هىذذإإلاك٩ة ذؤ٦ثرذت٣ٗ ضإ

 

 ـ الاطؼغاباث الىفؿُت الجؿمُت :  ــــهـ 

ذإ"يت٨غعذخض  ذذذذذ ذفي ذؤق٩ـ٫ذثذألامغإىذإـ ٟؿ  ذإلجؿ     ذذٖضيضةيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذٖلى

ذمتٗضصةذمنذب جهـذ:ذ و غذقضيضذ
ً
غإىذنوعإ  ؤـ ذمؼمنذفيذإـًٗالتذ ذ ؤلاجهـصذ ؾٖغ ذإـتٗرذ ذ   تسظذألٖا

ذ ؤٖغإىذقى ذ  ذإإلاٟـنل ذح آلام ذ  ذبــغ مـ ؼم ذ  ه  ذ  ذ إـٛث ـن ذإإلاٗضة ذ ٢غخ  ذ  ذإـ٣وـونذ ذ إـإـهضإٕ تهـب

غإىذإـت ٟؿ  ذ إـ٣ةى  ذ إــوٖـئ  ذ ذ ٧لذٞ   ألٖا وعذبــ٠ًٗذـ ذفيذإـٓهـغذ إـ٨تٟحنذ ذ إـكٗــــؤ  يذإـغئتحنذ ذـمكــ

ٞ ذؤجؼإءذإلجؿ ذ ذٚه ذفيذإلخة٤ذ ذذ إـسخون ـتذمنذإـبر صةذبو ؤجؼإءذإلجؿ  ذ نٞـيذمستـة٠ذ  ذ إلخضعذفيذـ٧

غإٝذ"  (20ص: 1993)باعون ، ذذذذذ.ذ إـكٗوعذبث٣لذألَا

 

 بالؼمً : ازخالٌ الكعىع  ـــــو

ذ       ذ عصتذفيذإـضـ لذإـتصخ صخيذ تً نذإإلاد٩ـتذإـتصخ ه   ذ٦ ـ اليُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ 

ذب٣هغذإإلاؿت٣ىلذ.
ً
ٔذؤنذإذ ؤلاخهـئيذإـثــطذإإلاٗض٫ذـذقٗوعإ ـضحه ذتكوهـتذذإلاهـبحنذبهظإذالايُغإبخ طذـوخ

 ذــ طـ٪ذ٦ ـذيليذ: بــؼمنذبٗضذتٗغيه ذـةهضمـتذذؤلاخؿـؽفيذ

بٗضذإـهضم ذيغ نذؤنذإـؼمنذذإزتال٫ذفيذبصعإ٥ذص إمذإـٟترإتذإـؼم   ذ:ذبٌٗذإإلاغضخىذإإلاهـبحنذبـيُغإبذمـذـ 1

ذزال٫ذإـهضمـتذإإلا تضةذ.ض ذيى  بُئذزال٫ذألاخضإثذإـهضم  ذإـ٣هحرةذ ذؤ ذ ؿٕغ

بــاؿى ذبلىذبد طذ ستةِذط٦غيـتذإلخـصثذإـهضميذ:ذ يكحرذبلىذ ضإزلذفيذإـظإ٦غةذالازتال٫ذإـكـملذـةؿ ـ١ذـ 2

ٟـ٫ذ.  ذؾ ـ١ذإـؼمنذ ذ يدضثذطـ٪ذبوجهذزـمذـضىذألَا

ذالازتال٫ذفيذإـكٗوعذبــؼمنذ ذبد طذ وي٘ذألاخضذـ 3 إثذإـتيذخضجتذزال٫ذإـهضم ذإـتوإءذإـؼمنذ:ذ هوذنٕو

 ذ.٢ىةهـ

ذىإي ٨نذؤنذ تاذألاخالم:ذيستلذإـكٗوعذبــؼمنذفيذهظإذالايُغإبذبد طذيدـذإـٟغصذبإنذبــتاىاذؤلاخؿـؽذـ 4

 .ذذبـإلاؿت٣ىلذ

 :ذإـ٠ًٗذإلجاسخيذإـ ٟسخيذ ذإيُغإبـتذفيذإـٗـصةذإـكهغي ذـضىذإإلاغؤةذ.ذجيؿُتالاطؼغاباث ال ــــ ح

ٟـ٫ذ إإلاغإه٣حنذ ذم٘ذـ الاطؼغاباث الخعلُمُت : ـــ غ ٣ٞضإنذإـٟغصذألصن،ذإهت ـمذب تـبٗ ذإـتٗة  ذ ذزـن ذألَا

ذإلخغ٦ ذ إيُغإبذإـتر٦حزذ عهـٞ ذإلخـذ ذ هظإذي  ٘ذإـٟغصذإنتٓـمذ ذيالاؾت ٗـب  ذإـتذ٢ضع هخــ ذ وجغذ ٍٞغ

 .ذذخضإذمنذالاؾت٣غإعذإـ ٟسخيذ إـىضنيتؿتةؼمذ

ذـ الخغير في وظائف ألاها  ق  ذإـؼإئض ـًىِ ذـ٧ ذ هكـق ذ: ذ إـ ٩ومذ  ـتٟـصـذط٦غيـتذإإلاكـٖغذإـهضم ذ 

 .إـصخه  ذ إجه ـعذصٞـٖـتذإـٟغصذ إإلادـٞٓ ذإـ ٟؿ  ذبـنسخـبذإـٟغصذمنذإـتدضيـتذإلجضيضة

)أبىعِكت ،عبضهللا ، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (176ص:  2012
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ـذتٗغىذلخـصج ذنـذذذ  ذ إنسٟـىذصم ذؤٖغإىذم ٟهة ذٖضيضةذؤزغىذمثلبيـٞ ذ٢ضذ ٓهغذـضىذإـصخوذإـظ

يؿتذخ٣ ٣ ذ ذ إـكٗوعذذإـاكـٍذإـتة٣ـئيذإـتوإ٣ٞيذ ذ بصعإ٥ذإـىيئ ذبُغي٣ ذٚحرذ إ٢ٗ  ذ٦ ـذـو ذـ 
ً
نذخة ـ ـ٧

رذ إزتال٫ذبخؿـؽذإـصخوذبظإ هذ بخؿـ  كـهضذمـذيدضثذ الذٖال٢ ذـهذبهذؾهذ٦ ـذـوذؤنهذشخوذؤزغذبــٖغ

ٚ ـبذالاؾتجـب ذالانٟٗــ  ذ إـكٗوعذبـالنٟٗـ٫ذم نذخوـهذ ذ الاع ىـ٥ذ إيُغإبـتذإـظإ٦غةذمنذٖضمذإـ٣ضعةذ.

 (22،ص  1991)هصاع وآزغون ،ذذذذ.ٖلىذ ظ٦غذألاخضإثذإإلاغ ىُ ذبـلخـصثذبلىذ٢ضع هذٖلىذموإجه ذإـهضم ذ
 

ؤنذإلخضثذإـهـصمذي ج ذٖ هذٖالمـتذ ؤٖغإىذٖلىذإـٟغصذإـظـذتٗغىذ " ( 2000) ذمىس ى  عصذٖنذ ٦ ـ 

غإىذإـًٗوي ذ  :ذذذ الانٟٗــ  ذ إإلاٗٞغ  ذ إـؿةو٦  ـهظإذإلخـصثذ هظهذإـٗالمـتذ ألٖا

 إـٗغ١ذإـؼإئضذ  ذنوبـتذمنذإـض إعذ  إع ٟـٕذيِٛذإـضمذ ٦ظـ٪ذإـت ٟـذإـؿغي٘ذ.ـ ألاعغاض العظىٍت : 1

 إـ٣هغذ.ذ ذألاسخىذ ذ الا٦تئـبذ ذإـًٛرذ ـ ألاعغاض الاهفعالُت :  2

زةلذفيذْ  ٟ ذ ذ إنسٟـىذإـتر٦حزذ ٦ظـ٪ذإـ٣غإعذذإ سـطنٗوب ذإزتال٫ذإـت٨ٟحرذ ذذاإلاعغفُت :  ألاعغاضـ  3

 إـظإ٦غةذ.

 (29، ص2000)مىس ى ، ذ.ذذ"إيُغإبـتذإإلاةبـذ إيُغإبـتذإـ ومذذإيُغإبـتذألا٧لذ  ذـ ألاعغاض الؿلىهُت : 4
 

ذإزتالٝذؤنوإٖهـذ كتر٧ونذفيذمٗـنـته ذمنذ  م ـذذ ذألاخضإثذإـهـصم ذٖلى ؾى٤ذتؿتاتجذإـىـخث ذؤنذضخـيـ

غإىذ ذ٦ظـ٪ذؤنذإيُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذـيـذمجغصذبٖـصةذإلخضثذإـهـصمذؤ ذ مج وٖ ذمنذألٖا

ٟغصذفيذخــ ذ ـإهرذ ته جذ نٗوبـتذفيذمدــ  ذـتج رذألا٩ٞـعذ إإلاكـٖغذ ألاخضإثذإإلاغ ىُ ذبــهضم ذؤ ذي٩ونذإـ

ًوي ذ نتذؤٖغإىذنٟؿ  ذٖـَٟ  ذٖ  ذـهظإذالايُغإبذؾوإءذؤـ٧ ذبلذه ـ٥ذؤٖغإىذؤزغىذمهـخى  إـتر٦حزذ 

ذبٗضذإـهضم ذٖنذ٧لذ ة٪ذآلاالمذإـ ٟؿ  ذ إلجؿضي ذ ذ.ـظـ٪ذ ٗبرذإيُغإبذيٛوٍذمـ  مٗٞغ  ذ ؾةو٦  

ؿ وإتذهظإذهوذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذإـظـذ إإلا ٛهـتذإـتيذ٢ضذي طخيذٖةحهـذألايـمذ إـكهوعذ إـ

ذٖة هذ إـظـذيتُةرذإـتضزلذ إـٗالجذ.  ؤنىذذإـ ومذبـإلم٩ـنذإـتٗٝغ

 

 بعض الصضمت : اطؼغاب طغىغ ماالعىامل اإلاإزغة في   

ٍذمـبٗضذإـهضم ذ)ذذذذ  ذ يىض ذؤنذه ـ٥ذ"ذؾبرذذه(ذذنت ج ذؤخضإثذنـصم ذمدضصPTSDيدضثذإيُغإبذيٛو

٨نذإلخـصثذإإلاؿبرذـةهضم ذال ي٨ٟيذ خضهذـتٟؿحرذالايُغإبذ ذذ نت ج ذ"ذبحنذإـهضم ذ هظإذالايُغإبذ.ذـ 

ذإـٚغ ذمنذؤنذ٧لذشخوذمغذبسبرةذنضم  ذ٢ضذ إجغذبهـذبــتإ٦ ضذ ذٞةنذبٌٗذإـ ـؽذ٣ِٞذه ذإـظينذ ٞٗلى

غإىذإلخـن ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهض بٗضذخض ثذإلخـصثذ  ذإـتيذ٢ضذ ض مذػم ـذمـذ.م ذ ذ  يُوع نذألٖا

جه ذ  ٢ضذيغج٘ذهظإذيهـبذإـىٌٗذآلازغذمذإـهضميذيهـبذإـىٌٗذمنذإـ ـؽذبـيُغإبذإـًٛوٍذفيذخحنذال

٘ذمنذإخت ـالتذـٓهوعذهظإذالايُغإبذؤ ذمه إةبلىذٖوإملذ وإملذمؿبىهذفيذْهوعهذذخض   ذٖوإملذ ٞغ  ٖ:  
 

 ت لظهىع اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت :   العىامل اإلاهُئ (1

نذزُغذؤلانـب ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ٗت ضذٖلىذز ؿ ذٖوإملذ هيذ:ذإإلاؿتويـتذإإلاغ ٟٗ ذبذذذذذ

ؤ ذالايُغإبذالانٟٗـليذٖ ضهذ ذإـٟغصذإـصخه  ذؾ ـتذإلخةلذفيذمنذإـًٛوٍذؤ ذإـتٗغىذـًِٛذ٢وـذ ذ  
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ـذإإلاتهلذبـاليُغإب ةذ ذن٣وذإإلاؿـنضإلخضثذإـهـصمذإـُبيذإـ ٟسخيذ ذ ؤؾةوبذموإجه ذذ  جوصذإـتـعيشذألاؾغ

آلتيذ  :ذالاجت ـٖ  ذ ذ هظهذإـٗوإملذـ٧
 

 أ ـ ملضاع الظغىغ أو مؿخىي الخعغض لها : 

ذإـطخـيـذإـظينذيتُوعذـضحهذ"ذذ ذإـتٗغىذـة٩ـعج ذٞةنذٖضص ذإػصإصتذقضة  ذذ ذإيُغإبذإـًٛوٍذ تزإيض٧ة ـ

ذإ طرذؤن ٨ن ذذـ 
ً
ذإـ ـ جذ ٗضذإع ىـَـ ذإلخـصثذإـهضميذ الايُغإبذإـ ٟسخي الاع ىـٍذبحنذم٣ضإعذإـًِٛذفي

(ذؤنذإـ ـؽذٖ ضمـذي غ نذبسبرةذخـصثذنضميذٞ نذ1990)ذ(Epstein) (ئبكخاًً)م سًٟـذٖـصةذ ذ يٟترىذ

 إإلا ٨نذؤنذ لرذٖةحه ذؤعبٗ ذؤؾئة ذ٦ ـذيليذ:ذـ

 هلذإـٗــ ذزحرذؤ ذقغيغذ؟ذـــذذ

 مٗجىذ؟ذبض ن هلذـةٗــ ذمٗجىذؤ ذؤنهذذـــذذ

  مه ذؤ ذٚحرذطـ٪ذ؟ذـــذهلذؤنـذشخوذجضيغ ذذ

ـــذذ  هلذآلازغ نذجضيغ نذبــث٣ ذؤ ذٚحرذجضيغينذبهـذ؟ذذـ

عج ذمونوـ ذ مؿت غةذ ذؤ ذـ٧ ذٖ  ٟ  ذـٓغ ٝ ذنت ج  ذ  ٓهغذ٦ظـ٪ ذ  ذخـصة ذنضم  ذبٗض ذألاؾئة  ذهظه   برػ

 
ً
تهـبذمثال الزتُـٝذؤ ذ ٨غإعذالٚا  ذ(146ص:  1998 )عبض الخالم ،ذذذذ.ذ"ذـ٧

 

 :ــــ ب 
ً
 الخلل في الشخصُت أو الاطؼغاب الاهفعالي اإلاىحىص ؾلفا

ٍذضعإؾـتذٖلىذمٗضالتذخض ثذإيُغإبذ٦كٟتذبٌٗذإـذ"ذ فيذإـواليـتذإإلاتدضةذ (PTSD)مـبٗضذإـهضم ذيٛو

ٍذـضىذخض ثذإـهضم ذ ذبـيُغإبذإـًٛو
ً
ألامغي٨  ذؤنذإإلاك٨التذإـؿةو٦  ذ٢ىلذٖ غذإلخـمؿ ذٖكغذتٗضذم بئـ

إـتسغيرذإإلاتٗ ضذـة  تة٩ـتذ ذ إـصجـعذ ذذإـهغ بذمنذإإلاضعؾ ذ ذ ذ منذهظهذإإلاك٨التذ:ذإـؿغ٢ ذ ذإـ٨ظبذ ذ 

ى٨غةذ ذ ؾوءذإؾتسضإمذإإلاوإصذطإتذآلاجـعذإـ ٟؿ  ذ ذ إـُغصذ إـؿةو٥ذإـؿح ذفيذإإلاضعؾ ذ ذ إلخبرةذإلجاؿ  ذإإلا

ذ. ذ إلج وح ذإإلا سٌٟذ  ذ إـتده ل ذإإلاضعؾ  ذذمن ذذ  يىض ذؤنذبٌٗذألاشخـمذإـظينذ وجضذـضحه ذهظهذذ

إإلاك٨التذإـؿةو٦  ذ٢ضذ ٗض نذماهةحنذـتصخ وذإيُغإبذإـصخه  ذفيذإـضـ لذإـتصخ صخيذ ؤلاخهـئيذ

ذإيُغإبذإـ ذ: ذمثل ذإإلاٗض٫ ذإـثــط ذ. ذإـىـعإنويضي  ذـة جت ٘ذ ؤ ذإيُغإبذإـصخه    يغىذصخه  ذإإلاًـصة

ـذ عصذفيذ(ذ1983)(ذSierlesذ())ؾحريؼذ  ذؤنذإـتر٦حز ٦ 
ً
ـذ٢ضذياجغذؾةىـ ٖلىذإـتصخ وذإـؿة  ذذٖلىذص عذإـ٩ـعج ذ خضه

ؤنذإلخةلذفيذذScott & Stradlin))(1992)ذ( ؾترإصـ ج يغى)ؾ٩وتذ.خوذإإلاهـبذبـاليُغإبذبٗضذإـ٩ـعج ذـةص

                           . ذ"فيذإـته ئ ذـئلنـب ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذذمه إـصخه  ذإإلاوجوصذمؿى٣ـذ٢ضذي٩ونذٖـملذ

)أبىعِكت ،                                                                                                                          

 (23ص :  2012عبضهللا ،
 

ش ألاؾغي لالطؼغاب :  ـــحـ ـ  وحىص الخاٍع

٦كٟتذإـٗضيضذمنذإـضعإؾـتذؤنذؤ٦ثرذمنذنه٠ذإإلاهـبحنذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـضحه ذذ"ذذذذذذ

ذخ طذبنذالا جـهـتذألا  ذ  ذإـ ٟسخي ذمنذالايُغإبذإـُبي ذؾـؾ  ذـضىذإـٟغصذندوذإلخ ـةذ وي٘ ـعيشذؤؾـغ

ذ.ذ   ثلذإـتٛظي ذإ ذصإزلذؾ ـ١ذألاؾغة فيذإـ  وطجذإإلاٗغفيذ إجحرذذـغإجٗ ذفيذإـٗال٢ـتذبحنذألاشخـمذبظ عهـ
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ذمه ـذٖلىذ٧لذمنذألا٨ٞ
ً
ذمنذالايُغإبذيؼصإصذإخت ـ٫ذةو٥ذ.ذ خ طذيوجضذــٖغذ إـؿــعذ إإلاكـب ئ ـ  ـعيشذؤؾـغ

 (34ص : 1993)باعون،  ذذذذذ." ٣ىلذمج وٖ ذمنذالا جـهـتذٚحرذإـت٨ ٟ  ذمنذ٢ىلذألاب ـء
 

ــصذ ـ  أؾلىب اإلاىاحهت والخغلب على اإلاكىالث : ـ

بحنذذ(ذLazarus)ذذذذذذالػإع ؽذ٢ضذي٩ونذؤؾةوبذإإلاوإجه ذؤ٦ثرذإإلا بئـتذؤه   ذفيذالاؾتجـب ذـةهضم ذ.ذ ي حزذذذذذذ 

 ؤؾةوبحنذؤؾـؾ حنذـة وإجه ذ إـتٛةرذٖلىذإإلاك٨التذ٦ ـيليذ:ذ

 :ذذذ
ً
 :ذ يتلخوذفيذإإلاوإجه ذإإلاىـقغةذـةًٛوٍذ.ذذActiveألاؾةوبذإـٟٗـ٫ذذأوال

 :ذذذ
ً
 يكحرذبلىذإـؿ ُغةذٖلىذالاؾتجـبـتذالانٟٗــ  ذـضىذإـٟغصذٖنذذ:ذPalliativeألاؾةوبذإإلاة٠ُذإإلاس٠ٟذذزاهُا

 .  ا٦ضذألاصـ ذإـوإ٢ٗ  ذإـٗ ة  ذٖلىذ٢   ذؤؾةوبذإإلاوإجه ذإـٟٗـ٫ذؤ ذإـٟـٖلذذ.َغي٤ذتٗـَيذإـ٨دو٫ذ
 

 ـ هلص اإلاؿاهضة الاحخماعُت : ــــهـ  

وإذبٗضذزغ جه ذمنذإإلاؿتكٟ،ذ ٗت ضذبلىذخضذ٦ىحرذٖلىذمؿتوىذ إ طرذؤنذمأ٫ذخــ ذإإلا٨تئىحنذإـظينذقٟذذذ

نتذألاؾغةذقضيضةذالانكٛـ٫ذؤ ذنـ٢ضةذ ذٞةنذإخت ـ٫ذخض ثذإـ ٨ؿ ذ الانٟٗـ٫ذإـظـذتٗبرذٖ هذؤؾغه ذ ذٞةطإذـ٧

ذي٩ونذالا ذمـ
ً
ذ ٦ثحرإ ذ.

ً
ذ٦ىحرإ ذي٩ون ذيتضإزلذم٘ذٖ ضئظ ذمـ ــىـ ذ.ٚ  ذبي٣ـّذإـهضم  ذفي ٦تئـبذمك٩ة ذؤؾـؾ  

 و٢٘ذؤنذَى ٗ ذإإلاؿـنضةذ صعجتهـذ نوٖهـذ إـتٟـٖلذٗضذإـهضم ذ.ذ منذج ذٞ نذإإلا٣ٗو٫ذبذإيُغإبذيٛوٍذمـ

ذإإلاهض مذم٘ذألاشخـمذإإلاه حنذـهذي ٨نذؤنذيس٠ٟذمنذإيُغإبذيٛو  ٍذمـبٗضذإـهضم ذؤ ذإـظـذيتة٣ـه

ذـةٟغصذإـظـذالذذيجٗةهذيتٟـ٢ .ذ
ً
يتة٣،ذمؿـنضةذؤؾغي ذؤنهذؾ هىذذؤ٦ثرذ٢ـبة  ذـتإجحرذإـهضم ذذبنذمـذيدضثذٚــىـ

ذ ي ذ  ذمجهـ ذم٘ذػيـصةذزُغذإؾت غإعذإإلاٗـنـة ذطإتهـذـيؿتذهيذإإلاه  ذبلذذمٗٞغ رذج  ذفي نذبصعإ٥ذبؤنذإإلاؿـنضة

   (30ص :1994م، اإلاكعان ،)عبض الخال   . ٨نذؤنذي٣ةلذمنذؤجغذإـهضم ذيد ذإـصخوذـهظهذإإلاؿـنضةذهوذإـظـ
 

 ( عىامل الخؼىعة التي جٍؼض مً اخخماالث خضور اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت : 2

 ٞ  ـذيليذ:ذ تلخوذإلخُوعةذؤنذٖوإملذذ"ذذ(2006)ذزابذٖنذذ عصذ

و٫ذٞترةذإـتٗغىذـهذ1  منذؤزُغذإـٗوإملذ.ذ ذ ٗتبر ذـذقضةذإلخـصثذإـهضميذٖ  ٟهذَ 

 ـذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذإإلا سٌٟذ.ذذ2

 ـذإإلاك٨التذإـؿةو٦  ذفيذمغخة ذإـُٟوـ ذ.ذ3

ذـاليُغإبذإـ ٟسخيذ.ذ4  ـذإـتـعيشذألاؾـغ

ذإإلاتٗة٤ذبؿوءذإؾتسضإمذإإلاوإصذإـ ٟؿ  ذ.ذ5  ـذإـتـعيشذألاؾـغ

 .ـذمٗض٫ذإـٗهـب  ذ6

ذ مٗض٫ذإـ٣ة٤ذ٢ىلذإلخـصث.ذ7
ً
 ـذمٗض٫ذالا٦تئـبذؾـب٣ـ

 هذ إإلاؿتوىذالا٢تهـصـذ الاجت ـعيذـؤلؾغةذ.ــذجاـذإإلاهض مذٖ  غ ذ8

 ـذإـتٗغىذـهضمـتذؾـب٣ ذيؼيضذمنذإلخُوعةذ.ذ9

 (88ص :  2006)زابذ ،       ."ذـذإـٗوإملذإـث٣ـٞ  ذ ؤه  تهـذفيذخض ثذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ10
 

 ( عىامل ؤلاصابت باطؼغاب طغىغ ما بعض الصضمت :  3
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خثحنذبٟدوذذ"ذذذذذذذذ ذإـٗضيـضذمنذإـإهتـ ذ٦ثحرذمنذإـىــ ٗـوإملذـضىذإـطخ  ذ٢ىلذإـهـضم ذمثلذ:ذإـتـعيشذألاؾـغ

ى ٗ ذإـهضم ذطإتهـذ)ذمضةذإلخـصثذ ذ  إـتوإ٤ٞذإـ ٟسخيذالاجت ـعيذ ذ عص صذألاٞٗـ٫ذالانٟٗــ  ذـةًٛوٍذ ذَ 

ذٖنذالاؾتجـب ذإـٟوعي ذـلخـصثذمنذ٢ىلذإإلا
ً
 :ذٟدومذإـهضميذ قض هذ(ذ ذهظإذًٞال

 أ ـ عىف الصضمت وقضة الخعغض لها : 

ذفيذخـالتذإـ٣تـ٫ذ إلجغإئ ذ ؤبغػهـذذذذذ ذ٦ ـ ذ) ذإـتٗغىذـه ذإـىـخثونذؤنذٖ ٠ذإلخـصثذإـهضميذ قضة يـغ

ذبـخت ـالتذؤلانـب ذبـيُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذ.
ً
ذ ج ٣ـ

ً
تهـبذ مدــ  ذإـ٣تلذ(ذيغ ىِذإع ىـَـ  ٢ضذذالٚا

يتهلذبـلخغبذ.ذخ طذبنذإلخغبذ إـ٣تـ٫ذ غب ذزهى ذـاكإةذذإذإـهضصذ بسـن ذمـؤجغيتذصعإؾـتذ٦ثحرةذفيذهظ

إـتٗغىذـة٣تـ٫ذـهذألاجغذألا٦برذفيذقضةذؤلانـب ذبهظإذذبيـٞ ذبلىذؤنُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ  ُوعهذ إي

 (15ص : 2011)عبض اإلاجُض،ذذذذذذ."ذالايُغإبذ طـ٪ذبــاؿى ذبلىذإـتوإ٤ٞذ٢ىلذإلخغب
 

ذذذذ ؤنهذٖ ضمـذيوجضذمٗض٫ذؤٖلىذمنذالايُغإبذإـ ٟسخيذفيذٖـئالتذ"ذ(1987()ذ Fory)فىعي ٦كٟتذصعإؾ 

ذـ ذي٨نذجوهغيـذـضىذ إإلاهـبحنذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذٞةنذإـض عذإـظـذي٣ومذبهذإـتـعيشذألاؾـغ

إإلادـعبحنذإـظينذتٗغيوإذـة٣تـ٫ذبضعج ذٖ  ٟ ذ.ؤـذؤنذنؿى ذ٦ىحرةذمنذإإلادـعبحنذإـظينذتٗغيوإذـة٣تـ٫ذإـكضيضذ

ذمنذإإلاغىذإـ٣ٗليذؤ ذَوع إذإيُغإ نذـضحه ذ ـعيشذؤؾـغ ذإـ ٓغذٖ ـذبطإذـ٧ بذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذبهٝغ

 (168ص:  2007)الخؼُب ،     ."إـ ٟسخيذؤ ذـ ذي٨نذ

خغبذبٗضذإـهضم ذهوذمؿتوىذإـتٗغىذـلذؤنذؤه ذمتٛحرذياجغذفيذ ُويغذإيُغإبذيٛوٍذمـذ  غىذإـىـخث ذذذذذذ

ٍذذ. ـذفيذنكإةذ يا٦ضذطـ٪ذن وطجذؤلاقغإ نذإـتٗغىذـلخضثذإـهـصمذي ٓغذبذهظإذالايُغإبذ إـت٣ة ض ـ هذٞةنذـ٧

يذٞةن يذ.إـكَغ  ذي ٨نذؤنذيغ ىِذذإ٦تؿـبذالاؾتجـب ذٚحر ذٖلىذؤنهذم ىهذٚحرذقَغ   ب٣وةذإإلا ىهذإـكَغ
 

 العىامل الشخصُت والاحخماعُت كبل الياعزت :  ـــب ـ

ذذذذ ذإـٚغ ذمنذؤه    ذإـٗوإملذإـصخه  ذـضىذإـٟغصذ٢ىلذذإإلاه ذمٗٞغ ٖـملذٖ ٠ذإـهضم ذٞ نذٖلى ص ع

ذنٟؿهذمنذإـهضم ذ بنـبتهذبهظإذالايُغإبذ ذ طـ٪ذـؿبرذبؿ ِذؤنهذـيـذ٧لذإـ ـؽذإـظينذتٗغيوإذـة ٕو

ـنذإلخضثذإـهضميذهوذإـٗـملذألاؾـسخيذيهـبونذبهظإذالايُغإبذ ذٞ ُوع نهذ ذ  اكإذـضحه ذؤٖغإيهذ.ذٞةطإذ٧

.ذذإـهضم ذفيذْهوعذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذ
ً
 ٞةنذه ـ٥ذٖوإملذمه ئ ذ٦ؿ ـتذإـصخه  ذمثال

 

ئ٪ذإـظينذيُوع نذإـتيذ ذإلاتٛحرإتذإـصخه  ذ(إذ٢ضذع٦ؼتذإـىدوثذإلخضيث ذٖلىذٞدوذ)  "ذذذذذ  حزذبحنذؤـ 

 ذمثلذمـْهغذمنذيُغإبإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذبٗضذإقترإ٦ه ذفيذإلخغبذ منذـ ذيُوع إذهظإذالا 

ذإإلادـعبحنذ ذإجت ـحذـى ـنذ)ؤلاؾغإئ ة حنذفصعإؾ ذٖلى ذؤج ـء ذمنذؤنذ ُويغذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذ(1982ي  

إـهضم ذيغ ىِذبإؾةوبذإـٗؼ ذالا٦تئـبيذ هوذألاؾةوبذإـظـذ ٗؼ ذٞ هذإـٟغصذإإلا٨تئرذٞكةهذبلىذنٟؿهذ ذ إـٗؼ ذ

ذإتؿ ذهـظإذألاؾةوبذفيذموإجه ذإإلاك٨التذبــتر٦حذ.هوذإـتٟؿحرذإـظـذيًٗهذإـٟغصذـؿةو٦ه إإلاكـٖغذذزذٖـلى٦ ــ

ذ(ذؤ٦ثرذمنذإـتر٦حزذٖلىذإإلاك٨التذطإتهـذ.ذ إـصخه  ذ)ذ٦إنذي٣و٫ذإـٟغصذـ ٟؿهذ:ذبنجيذـنذؤؾتُ ٘ذتٛ حرذمكـٖـغ

ذيٟترىذؤنذ اجغ ذإـٟغص ذإـٚغ ذمنذؤنذشخه   لى ذؤ ذٖ  ذبنـبته ٖضمذبنـبتهذبـاليُغإبذبٗضذإـتٗغىذذفي



31 
 

ُٗ،ذـهذؤه ـًِٛذنـج ذ بـإلا٣ـعن ذبلىذٖ ٠ذإـهضم ذطإتهـذ. م٘ذذ٦ىحرةذ  ٖنذإـهضم ذ ذٞةنذهظإذإـتإجحرذالذ د

ـهغةذمتكـب٨ ذ"ذٞهو زذٖلىذ ٟـٖلذإـٗوإملذ ذحر٦يجرذإـتطـ٪ذ                         .ذإيُغإبذمغ٦رذْ 

)عبض                                                                                                                                    

 (159ص: 1998الخالم ،
 

 ٢ضذؤؾٟغتذإـىدوثذٖنذؤنذه ـ٥ذتك٨ ة ذمنذإـٗوإملذإلجؿ   ذ إـ ٟؿ  ذ الاجت ـٖ  ذإإلاستةٟ ذإـتيذ "     

ذٖليذؾب لذإإلاثـ٫ذذ دضصذبضإي ذإيُغإبذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ 
ً
ٞةنذإإلاك٨التذإإلاغي  ذإإلاوجوصةذؾةٟـ

ذالايُغإبذ ذهظإ ذ ُوع نذـضحه ذذ(1987(ذ)ذ (Helzerعذ ػمالئه٣ٞضذ جضذه ةؼإذ.تؿهل ذإـظينذـ٧ ؤنذألاٞغإص

ـؿغ٢ ذ إـ٨ظبذ إـٛ ـذةلذؾنذإلخـمؿ ذٖكغ ٢ىمك٨التذؾةو٦  ذ (ذ إـصجـعذ ص نذبطنذ بذمنذإإلاضعؾ ذ)ذـ٧

ألاشخـمذذم٘ طـ٪ذبـإلا٣ـعن ذذوعذهظإذالايُغإبذؤ ذبٌٗذؤٖغإيهذ.ُيؼصإصذالاخت ـ٫ذـضحه ذبضعج ذجوهغي ذـت

نذـضحه ذ ـعيشذؤؾذ  بــُغي٣ ذطإتهـذإـظينذـ ذي٨نذـضحه ذهظهذإإلاك٨التذفيذَٟوـته ذ. ذٞةنذألاٞغإصذإـظينذـ٧ ـغ

 يغ ىِذذُويغذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ.ه ذـتضؤ٦برذٖ ه ـ٥ذإخت ـ٫ذمنذإإلاك٨التذإـُى  ذإـ ٟؿ  ذ 

ذٖلىذصعج ذ٦ىحرةذمنذألاه   ذ ذ ذإإلاتٟـٖة ذمتٛحرذبصعإ٧يذمٗغفي ذإـٗوإملذإـصخه  ذ الاجت ـٖ   ذؤالذ هو بهظإ

ص :  2011)عبض اإلاجُض ،    ."بـ هذذمنذ٢ىلذإـطخ  ذ  جه ذنٓغذإـ ـؽؤلاصعإ٥ذالاجت ـعيذـلخـصثذإـهضميذ

16،17) 
 

 ـ وحهت هظغ الطحُت ئلى الحاصر الصضمي : ــــحـ 

ذؤؾىـبذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذالبضذمنذصعإؾ ذ جه ذنٓغذإـطخ  ذبلىذذ"ذذذذذذ ذٖلى ٖ ضذإـتٗٝغ

إلخـصثذإـهضميذ ذ٣ٞضذي ٓغذمنذتٗغىذلخـصثذنضميذبلىذؤنذهظإذإلخـصثذٖـملذ ٨ٟ ٪ذـصخهيتهذ مهضعذ

ىذ ذؤ ذؤنهذ ٨ٟحرذإلخـصثذٖلىذؤنهذإبتالءذ إزتىـعذمنذهللاذؾىدـنهذ تٗـلزغذبلىذهظإذٞغصذؤق٣ـءذـ ٟؿهذ.ذ ٢ضذي ٓغذ

طنوبهذ ذؤ ذؤنهذخـصثذي ٨نذؤنذيدضثذألـذشخوذ ذؤ ذؤنهذزبرةذنٗى ذيتٗحنذٖة هذؤنذيسغجذمجهـذ٢وىذـؿـب٤ذ

نذ   ٦ثحرذمنذألاٞغإصذمنذهظإذإـه ٠ذيوإ٣ٞونذٖلىذهظهذإإلا٣وـ ذذ)بنذذإـىا ـنذعإسخذإـ٣ٗ ضةذؤًٞلذم ـذـ٧

 (159ص:  1994)عبض الخالم وآزغون ، ذذذذذذإـًغب ذإـتيذال ٣تةجيذ؛ذ ؼيضنيذ٢وة(ذ".
 

ذذـظإذذذذذذ ذإـىـخث  ذصخه  ذإخت ـالتذالاؾتجـب ذـلخـصثذإـهـصمإإلا ٨نذؤنذ دضصذؾ ـتذإـؤنهذمنذذ غى

  ي٩ونذإلاثلذهظهذإـصخه  ذإـهضميذ ه ــ٪ذبوجهذٖـمذشخه  ذهك ذيٗ ٟ ذ جهـعذبؿهوـهذ دطذإـًِٛذ

ذصعج ذمغ ٟٗ ذٖلىذبٗضذإـٗهـب  ذؤـذإؾتٗضإصذـئلنـب ذبـاليُغإبذإـ ٟسخيذؤـذإـٗهـبذ ذ٦ ـذ تؿ ذ ٖـصة

ذٞغيؿ ذذالانٟٗــ  ذوجضإنيذ  بٗضمذالا ؼإنذإـ مثلذذهظهذإـصخه  ذٖلىذألاعجرذمه إةذؤ٦ثرذمنذٚحرهـذـةو٢ٕو

ذ. ذإـ٣ٗ ضةذٖ  ٤ذؤلاي ـنذـضىذذمٗٞغ  منذنـخ  ذؤزغىذٞ جرذذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم  ؤنذ٢وة

ذفيذالاؾتجـب ذـلخـصثذإـهضميذ ذٞ نذإإلا ٨نذؤنذيتة٣،ذؤلانؿـنذ
ً
ذ٦ىحرإ

ً
إـطخ  ذي ٨نذؤنذياجغذ إجحرإذبيجـب ـ

ذمنذالازتىـعذ الابتالءذ الامتدـنذإزتههذهللاذؾىدـنهذ تٗـلىذبهذ.  إـهضم ذٖلىذؤجهـذنٕو
 

 ـ هظم اإلاؿاهضة الاحخماعُت : ــــص 
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تٗضذنٓ ذإإلاؿـنضةذالاجت ـٖ  ذمنذؤه ذٖوإملذإـضٞـٕذيضذإلخوإصثذإـهضم  ذ ذ٣ٞضذْهغذؤنذألاشخـمذ"ذذذذ

يدـَونذبإنؿـ١ذؤ ذنٓ ذ٢وي ذتؿـنضه ذبٗضذخـصثذإـهضم ذؤ٢لذ٢ـبة  ذـتُويغذالايُغإبذ ذٞةنذإـظينذ

ذ ٗت ونذبه ذؤ ذألا٢ـعب: تهـبذإـالتيذ كٗغنذبإجهنذمدىوبـتذمنذ٢ىلذألانض٢ـء ذالٚا نذ ذ ي٣ضع جهنذضخـيـ

تضإءذإلجاسخيذ.ذ يىض ذؤنذٖضمذمؿـنضةذإإلاجت ٘ذـهـذ إجحرذذ يت٣ىةوجهن ذؤنذ كٟحنذب جـحذمنذهظإذالٖا
ً
يغجرذ٦ثحرإ

تهـبذ ذ  تة٣،ذنضم ذؤزغىذمنذم ثليذإـٗضإـ ذ ذٞ نذإإلادت لذؤ٦ثرذؤنذ ٨ٖسخيذ ذٞٗ ضمـذ د٣غذضخ  ذالٚا

ذتؿت غذػم ـذ ٢ضذ ٨غعتذإـ ت ج ذطإتهـذبـ
ً
ـاؿى ذإلادـعبيذٞ ت ـمذ ذذخ طذب اتذإـت٣ـعيغذؤلا٧ة ا ٨  ذ ُوعذؤٖغإيـ

نذـهـذص عذفيذ ُويغذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ؤنذألانؿـ١ذإإلاؿـنضةذالاجت ـٖ  ذإـًٗ ٟ ذؤ ذنٓ هـذـ٧

فت ،    . ـضىذبٌٗذإإلادـعبحنذ"  (26ص :   2011)أبىقٍغ

 

اث والىماطج اإلافؿغة الطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت :    الىظٍغ

مثلذإإلاوإ٠٢ذإلخُغةذـئلنـب ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذذإـغئيسخيذهيذإـؿبرخضإثذإـهضم  ذألا ذذذ

ت خ طذخـ ٫ذذهـذعص صذؤٞٗـ٫ذٖ  ٟ ذـضىذؤـذٞغص  ـصي ذ إـتيذياتجذٖجإـتيذ ٣٘ذزـعجذخض صذإلخبرةذؤلانؿـن  ذالٖا

إلخـن ذ ذمنذخ طذإـٗوإملذإـ٩ـم  ذذ(ذ٧لذمنذ جه ذنٓغهPTSDإـٗضيضذمنذإـٗة ـءذ ٟؿحرذهظإذالايُغإبذ)

ذ ذ عإءه  إع ىـٍذإـ وإحيذإـ ٟؿ  ذ إلجؿ   ذذؤلانؿـن ت٨ٗـذمج لذ ٟؿحرإته ذ خضةذ ٩ـملذجوإنرذخ ـةذ.

لذبليذ     ذذؤنذهظهذإـ ٓغيـتذ ستة٠ذفيذمؿتويـتهـذمنذخ تذإـٗ ٤منذٖلىذإـٚغ ذ إـ٣ٗة  ذ الاجت ـٖ  ذ 

 ذٞ  ـذب جهـذبضعج ذ٦ىحرة.إـتضإزلذ

فيذهظإذإإلاجـ٫ذ٦غؾوإذجهوصه ذـوي٘ذن ـطجذنٓغي ذـتٟؿحرذخض صذهظإذالايُغإبذ ذ إـٗة ـءذإـىـخثونذ  ذذذذذ

تذ ٣ضي ذ ٟؿحرذيج رذٖنذألاؾىـب ذإـ ٓغيـتذخــ  بٗضذذيٛوٍذمـإيُغإبذإـ٩ـم  ذ عإءذخض ثذذذ هظه

 أله ذهظهذإـ  ـطجذإـ ٓغي ذ:ذذيليذٖغىإـهضم ذ ذ ٞ  ـذ

 
 

ت الخدلُل الىفس ي :  /  1   هظٍغ

نذـذ"ذذذذ ذ ٟؿحرإتذٖنذٖهـبذإإلاٗـع٥ذإلخغب  ذـضىذإلج وصذ ذ ـ٧
ً
ج ونضذ ؾـذ)ـ٣ضذ٢ضمذإـتدة لذإـ ٟسخيذ ـعيس ـ

فيذؤ إئلذإـ٣غنذإإلاـضخيذ٦تـبـ هذفيذهظإذإـكإنذ)م٣ضم ذفيذؾ ٩وـوج ـذؤٖهى ذإلخغبذ(ذ ذ صعإؾـتذذ(ٞغ يضذ

ذذخو٫ذ)إـٗهـبذإـهضميذ( ـضىذألاشخـمذإـىـ٢حنذٖلىذ٢ ضذإلخ ـةذبٗضذزبرإته ذفيذمٗؿ٨غإتذإـتضعيرذإـ ــػ

 .ذ"

)أبىعِكت ، عبضهللا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (49ص:  2012 ،
 

ذآ"ذذذذذذ ذ ٟؿحرذ  ض ع ذٞغ يضذفي ذ ذعإء ذإـؿـب٣  الايُغإبـتذإـهضم  ذخو٫ذ إجحرذإـهضمـتذ ألاخضإثذإإلااإلا 

 بـألزوذألاخضإثذإـتيذزبرهـذإـٟغصذفيذٞترةذإـُٟوـ ذإإلاى٨غةذ ذ الايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذإـؿـب٣ ذ ذ  إجحرإتهـذٖلىذ

لجضيضةذإذألاخضإثؤـذؤنذذ ذ ذٞتسة٤ذـهذج ة ذمنذالايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذألاخضإثذإلجضيضةذإـتيذ هـصٝذإـٟغص
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نذ ٗـنيذمجهـذفيذ ذ هـصٝذإـٟغصذ و٢ٔذٞ هذإـظ٦غيـتذ آلاالمذؤ ذإإلاك٨التذؤ ذإـهغإٖـتذإـ ٟؿ  ذإـتيذـ٧ إـتي

ـذبك٩لذ ـمذ ذ ٦ىتتذفيذإـالقٗوعذفيذٞترةذمى٨غةذمنذإـٗ غ ذٞتٗوصذبل إـوعيذ   ضمجذم٘ذذىإـؿـب٤ذ ذـ  ذيت ذخةه

ذب ٗجىذي ضمجذإإلاـضخيذم٘ذذألاخضإث ذ  ذـضىذإـٟغص ماجغذ   ٟـٖلذ٢وـذبلىذإلخـيغذـضيهذ ذ ياصـذهظإذإلجضيضة

ماـ ذ ؿ ُغذٖلىذإـٟغصذ يجٗةهذ كٗغذبـإلاإؾـةذ إـعجؼذ الاجه ـع ذ منذزال٫ذمالخٓـتذٞغ يضذٖنذإإلادـعبحنذ  

إلخغبذإـٗـإلا  ذألا لىذ ذؤقـعذبلىذإج حنذمنذزهـئوذإيُغإبذيٛوٍذذ٫إـ٣ضإم،ذإـظينذؤنيىوإذبــهضم ذزال

 (127ص :  2001 )أبىهجُلت ،ذذذذذ.ذ"ت٨غإعذؤ ذبٖـصةذإـتجغب ذ ذ ؤلان٩ـعذؤ ذإـتج رذمـبٗضذإـهضم ذه ـذ:ذإـ
 

منذؤ٢ضمذإـ ٓغيـتذإـ٨الؾ ٨  ذإـتيذتٗـمةتذم٘ذذ) ؾُجمىهض فغوٍض (تٗتبرذنٓغي ذإـتدة لذإـ ٟسخيذذـظإذذذذذذ

 تؿبرذذـوعإج  ذ٢ضالايُغإبـتذالانٟٗــ  ذٖلىذؤؾـؽذٞؿ وـوجيذ ذخ طذإٞتريتذهظهذإـ ٓغي ذؤنذإـٗوإملذإ

تهت ذهظهذإـ ٓغي ذبـلخبرإتذإإلااإلا ذ بــظ٦غيـتذبيـٞ ذ(ذ ذPTSD)يٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذفيذخض ثذإيُغإبذ

ذإلاٗـنـ هذ
ً
ذ٢ويـ

ً
ـذي٨برذ يتٗغىذلخبرإتذإإلادؼن ذإـؿـب٣ ذإـتيذتٗغىذـهـذإـٟغصذفيذَٟوـتهذٖلىذإٖتىـعهـذصإٞٗـ ٖ ضم

نذ ٗـنيذم  مـذيجٗةهذ ٗـنيذمنذؤٖغإىذيٛوٍذمـبٗضذ هظإذذ.ذهذفيذإـُٟوـ ؤ ذط٦غيـتذم ـجة ذ قىحه ذب ـذـ٧

ذ. بٗضذؤقهغذؤ ذؾ وإتذمنذتٗغىذإـٟغصذ(ذPTSD)ذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ  ٓهغذبضإي ذإيُغإبذإـهضم 

نذ٢ضذٖضذنضم ذإـوالصةذ مـذيهـخبهـذمنذبخؿـؽذإـوـ ضذبـالزت ـ١ذبإجهـذ جغب   ألنذٞغ ذ؛نضميذلخـصثذ ذيضذـ٧

     (112ص:  2013)الىىاؾُت ، ذذذذذذ.ذإـ٣ة٤ذألا لىذفيذخ ـةذؤلانؿـن

                      

ذ"ذذذذذذ ذنٟسخي ذ اك ِذنغإٕ ذؤٖـصت ذ٢ض ذإـهضم  ذؤن ذ يٟترىذٞغ يض نضم ذذ إنىٗـث٢ضي ذٚحرذمدةو٫ذ 

ذ ياىٗطذإـهغإٕذمنياتجذٖ هذن٩ومذ إؾتسضإمذـآلـ ـتذإـضٞـٖ  ذمثلذإـ٨ىتذ ؤلان٩ـعذ ؤلاـٛـءذ ذإـُٟوـ ذ

 ،)مدمىصذذذذ. "دـ ٫ذألانـذؤنذتؿ ُغذٖلىذإإلاو٠٢ذـتسٟ ٠ذإـ٣ة٤ذجضيضذخ طذيدضثذإلخضثذإـهـصمذ ذ  

                     (265ص:  2008

 :  Numuudhaj Information Processing  :  همىطج معالجت اإلاعلىماث -

ؤنذب ٓغي ذنٟؿ  ذصي ـم  ذزالنتهـذ ٟؿحرذهـظإذالايُغإبذذ)1986))ذ (Horowitzتزهوعي٣ٞضذخــ ٫ذذ "ذذذذ

ذ ؤلاجهـ٥ذ  ألنذعص صذإـٟٗلذهظهذ.ذإلخـصثذإـهضميذي ٨نذؤنذيجٗلذإـٟغصذ كٗغذبإنهذمغ ى٪ذ يؿبرذـهذإـٟٕؼ

ذٚحرذؤنذخــ ذؤلان٩ـعذهظهذماإلا ذٞةذ ٩ون 
ً
نذإـٟغصذيلجإذبلىذ٦ىتذألا٩ٞـعذإلخـن ذبـلخـصثذإـهضميذؤ ذ٢ ٗهـذٖ ضإ

ذٖلى؛إإلاك٩ة ذذال دل
ً
ذبـلخـصثذإـهضميذ ت٩ـملذم٘ذذؤنذألنذإـٟغصذالذي٩ونذ٢ـصعإ يجٗلذإإلاٗةومـتذإلخـن 

ذمنذؤلاخؿـؽذبظإ هذ
ً
 (116ص : 2001)مىخب ؤلاهماء الاحخماعي ،  .ذ"مٗةومـ هذألازغىذ ذ تك٩لذجؼءإ

 

ذإـضي ـميذـهوعيتز"ذذذذذذ ذـ ذإـ ٟسخي ذإـتوجه ؤنهذإؾتُـٕذؤنذيؼ صنـذذ)ذHorowitzذ( يٓهغذؤنذإلجـنرذإـ٣وـذفي

ذالايُغإبذ ذفيذهظإ غإىذإـغئيؿ   ذـىٌٗذألٖا ذـٟه  ذبُغي٣  ذإـ  وطجذؤ٩ٞـعذ. منذإـ ٓغيـتذ يتً نذهظإ

ذـالنٟٗـ٫ذ ذ ذ:ذإإلاٗةومـتذ إإلا لذبلىذالا٦ت ـ٫ذ ذإإلاٗٞغ   ذتك لذم٩ونـتذؤؾـؾ  ذمجهـ  مٗـلج ذإإلاٗةومـتذإـتي

ذإـؼإئضذ :  2007)الىبِس ي ،ألاؾضي ، ذذذذذذ.ذذذإإلا٨ت ة ذمنذإإلاٗةومـتذ"لج ذٚحرذـمنذإإلاٗةومـتذ إإلاٗ إـٗرء

 (302ص
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ذ ذـظـ٪ذ ى٣،ذفيذإـظإ٦غةذإـاكُ  ت ذمٗـلجتهـذذؤنذإـهضم ذالذ)ذHorowitzذ(ذهىعٍتز يغىذ"ذذذذذ
ً
 إـهضم ذذ.ؤبضإ

ذم٘ذإلخُِذإإلاٗٞغ  ذـةٟغصذألجهـذزـعجذزبرإ هذإـٗـصي ذ)ذإلخ لذذ تً نذمٗةومـتذهـئة ذال  توإ٤ٞذمٗٓ هـ

ذ ؤلان٩ـع هظهذإإلاٗةومـتذبلىذإـالقٗوعذ ذ تٗ لذآـ ـتذإلخظعذالانٟٗـليذذبػإخ إـؼإئضذمنذإإلاٗةومـتذ(ذ ذـظإذيجغىذ

ذ ذصٞـٖ   ذ٦د ل ذمذبـإلاٗةومـتذبـالختٟـّ إـتج ر ـصة ذٖ  ذ. ذإـالقٗوع ذفي ذبــهضم  يتٗغىذإـٟغصذذـإإلاتٗة٣ 

خـصةذ ذ ٢ضذ ؿترج٘ذمٗ   ذ جٗةهذ ؿترج٘ذ ٟـن لذإـهضم ذمنذإـظإ٦غةذإـاكُ ذ ي ٟٗلذبهوعةذلخبرإتذ

منذإلخضثذإـهـصمذالذ ؿتُ ٘ذإـٟغصذذبيـذ ذ هظإذياصـذبلىذإ٢تدـمذنوع إلخضثذإـهـصمذٖنذَغي٤ذإـ٩وإ

ذمنذمٗـ ك ذإلخضثذإـهـصمذمغةذؤزغ  ذيجٗلذه ـ٥ذزُوعة ذ هظإ ذ  نذالا٢تدـمذٚحرذ ىذإـتد٨ ذبهـ بطإذمــ٧

ـذ ذم ـذيجٗلذإـتج رذ إل حرذمتد٨ ذبه ـذبلىذإنٟٗـالتذخـصةذٚ  عذٖ ة ـتذيىِذـت ٓ  ذخضمتد٨ ذبهذألنهذؾ اص

ذذ(1986ذ)ـمذهوعيتز ٢ضذ٢ مٗـلج ذإإلاٗةومـتذلخ ـي ذإـٟغصذمنذالانٟٗـالتذ.ذ
ً
بتُويغذن وطجهذ  ً   هذؤ٩ٞـعإ

ٖغإىذإيُغإبذتؿـٖضذفيذإلخ ـي ذيضذ ُويغذؤيجـب  ذ  ذإـ٣وي ذ ؤلا إإلاؿـنضةذالاجت ـٖذجضيضةذ٣ٞضذالخٔذؤن

 (85، ص2005)إلاىػة ،ذذذ.ذ"ذبٗضذإـهضم ذيٛوٍذمـ

 

ذذذذذ ذذ1993 )هىعوجيز ٢ضذخضص ذإـٟٗلذٖلىذ( ذإإلاٗةومـتذمنذخ طذعص وإعذمتتـبٗ ذإلاٗـلج  ذأَل
ً
ن وطجهذ ٣ٞـ

 إلخضثذإـهـصمذ هيذ:

 ( :  Outcry Phaseالؼىع ألاٌو : ػىع الصغزت )  

٢وي ذ ذذىـقغةذلخضثذنضميذ ٩ونذمصخوب ذبـنٟٗـالت يته٠ذبــًٛرذ إلخؼنذ إلخوٝذ ذٞـالؾتجـب ذإإلاذذ

يـذبــًغ عةذؤنذيدضثذهظإذإـُوعذـضىذ٧لذإـ ـؽذ ٞىٌٗذألاشخـمذإـظينذذ. بةنظإعذبـلخُغذإإلادض١ذ ذـ 

ذإـٟـٖة  ذ إـت ـؾ٪ذ إـ ذببضإء ذ ؿت ض نذفي تٗىحرذٖنذإنٟٗـالته ذ.بالذؤنهذيتٗغيونذألخضإثذيـُٚ ذقضيضة

هظهذإـهغز ذؾوإءذمنذصإزة ذؤ ذمنذزـعجهذذعإتذإإلاوإجه ذإإلاىـقغةذ ذ٣ٞضذ ىض  مـصإمذإـٟغصذـ ذي٨تؿرذبٗضذمهـ

ذ يسًٟونذمنذخوإجؼه ذبـالؾترزـءذبٗضذخ   ـذي٩ونونذ خضه ذ.ذ يىضئ  يالخٔذؤنذهاالءذألاٞغإصذٞ  ـذذ 

ذ ت ذ. ذمغخةتيذؤلان٩ـعذ الا٢تدـم ى ٗ  ذبػإءذألاخضإثذؤ ذبــتـلي ذإـُوعذإؾتجـب ذٖـصي ذَ  ذهظإ ذفي ٗتبرذإـهغز 

بـتذٚـحرذإـؿـوي ذـةهـإإلا ذالاؾتجــ ذ.ؤمــ ذ ذ إـؿـوإ٠٢ذإـهضم   ذٞتك لذإـهة٘ـ  إـ وبـتذضمحرىذـةو٥ذإـتـغز ذ 

 ذذذ(35ص:    2006)خب هللا ،ذذذ.ذذذإإلاٟـجئ ذـالجه ـعذ الاؾتجـبـتذالانٟٗــ  ذإـٗ  ٟ 

 
 

 ( :  Denial Phaseالؼىع الثاوي : ػىع ؤلاهياع ) ذ

ٌذ ة٪ذإـٗـصي ذؤ ذإـؿوي ذـهظإذإـُوعذفيذ"ذ ىض ذالاؾتجـب ذإـذذ هوعذؤ ذألا٩ٞـعذ ج رذط٦غيـتذإـهضم ذ فيذٞع

ذؤ ذ ذبهـ ذ.إإلاتٗة٣  ذ الانسخـبذذموإجهتهـ ذإـال ٨ ٟي ذإـؿةو٥ذالاحجـمي ذٞتىض ذفي ذإإلاغي   ذالاؾتجـبـت ؤمـ

ذبت٣   ذؤلاصعإ٥ذ يسبرذإـٟغصذالاجت ـعيذ ذ
ً
 تٗـَيذإـ٣ٗـ٢حرذؤ ذإإلاسضعإتذ الانضٞـٖ  ذ.ذذ ٢ضذيسبرذألاٞغإصذبخؿـؾـ

ذبـإلخؿـؾـتذإلجؿ   ذ ذ٢ضذيهلذبلىذخضذإـكٗوعذبإنهذ)ذم تذفيذإلخ ـةذ(
ً
ذمت ـ٢ًـ

ً
ذ إـــوإ٢٘ذؤنذإـ٨ثحرذ.ٖ  ـ

ـتذموػٖ ذٖلىؤؾــ رذؾوي ذـتٗضيلذالاؾتجـبـتذالان٢ٟضذ ٩ونذذؤلان٩ـع منذؤٖغإىذ ذجٖغ ذبلى ٞترإتذذٗــ  
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ذ د ةهـ. ذموإجه ذ ي ٨ن ذبلى ذإـؼإئضذإـظـذيجٗلذإـٟغصذال ؿعى ذٞ ته٠ذبـإلحجـم ذ  ذؤلان٩ـعذٚحرذإـؿوـ ؤمـ

ذ ذإـًٛوٍذ
ً
إلصمـنذمثال  (43ص : 2008)زيربً ،    .ذذ"ذ ٢ضذيغ٦نذنت ج ذـظـ٪ذبلىذؤؾــ رذمًـصةذـ٧

 

 :  (Intrusion  Phaseالؼىع الثالث : ػىع الاكخدام ) 

٣ذ"يته٠ذهظإذإـُوعذمنذخ طذالاؾتجـبـتذإـٗـصي ذذذذ د ذنٟؿهـذفيذنكـٍذبتوإ غذؤ٩ٞـعذ٢هغي ذٖنذإلخضثذ د

إـ٣ٗلذ٦ ـذـوذؤجهـذؤ٩ٞـعذؤ ذنوعذ ُٟة  ذ ذؤمـذالاؾتجـبـتذٚحرذإـٗـصي ذٞتٓهغذفيذخـالتذمنذالانٛ ـعذبــهوعذؤ ذ

الاع ىـ٥ذ الانٟهـ٫ذ الانضٞـٕذمـذيهـخرذطـ٪ذمنذإيُغإبـتذ منذ.ذألا٩ٞـعذإإلاؿت غةذ إإلاؼعج ذٖنذإلخضثذ

ٞؿ وـوج  ذ ذ يته٠ذهظإذإـُوعذبهٟ ذٖـم ذبــ ٣ٓ ذذإـؼإئضةذإـتيذ ا ٫ذبلىذعص صذؤٞٗـ٫ذ غ يٗ  ذإلا بهـتذ

ذمنذإلخضثذإـهضميذذ ذٖـصي 
ً
نتذألانوإتذإـٗــ  ذؤ ذإإلاثحرإتذإـىهغي ذإإلاإؾوي ذجؼءإ  منذ.ذ زـن ذبطإذـ٧

ؤ ذإـتُٟة  ذمنذإـهوعذ ألا٩ٞـعذؤنذتؿت غذفيذإـضزو٫ذبلىذإـوعيذ  ٣تد هذبالذذؤلا٢دـم  إـ ٟؿ  ذذقإنذإإلاـصة

 (78ص  : 1999)ٌعلىب ، ذذذذ.ذ"ذذؤنذ ت ذمٗـلج ذإإلاٗةومـتذ  جهحزهـ

اكِذمغةذؤزغىذ٢دـم  ذ ذٞتـذ)ذخ لذػإئضذ(ذؤج ـءذإـ وبـتذؤلا"ذؤمـذخ   ـذ سبرذألانـذ ة٪ذذإإلاٗةومـتذٖلىذؤجهذ

 ذ٢ضذ تُوعذخــ ذذمنذإـتظبظبذبحنذؤلا٢دـمذ ؤلان٩ـعـذإـتسضعذتؿى٤ذإـت٩ـملذإـ٨ليذـة ـصةذإـهضم  ذص عةذؤلان٩ـع

                   .ذ ذ  ة٪ذمنذإإلاٗــ ذإـتيذ دضثذبك٩لذَى عيذـٗ ة  ذمٗـلج ذإإلاٗةومـتذإإلاتٗة٣ ذبــهضم ذ"

)أبىعِكت ،                                                                                                                     

 (44ص: 2012عبضهللا ، 
 

 (:                                      Working  Through  Phaseالؼىع الغابع : ػىع العمل على مىاحهت الىاكع : )

٘ذؤـذ إ٢٘ذمـذخضث ذإل ٗتبرذهظإذإـُوعذمغخة ذإنت٣ــ  ذ اكِذٞحهـذمنذذ"ذذذذذ ـذآـ ـتذموإجه ذإـوإ٢ جـنرذإـؿو

.ذؤمـذالاؾتجـبـتذإإلاغي  ذفيذهظإذإـُوعذٞتت ثلذفيذخـالتذإـ٣ة٤ذ الا٦تئـبذ إـتٛحرإتذه إـٗ لذٖلىذإؾت ٗـب

إـٗ لذؤ ذؤلابضإٕذؤ ذإلخرذ ن٣وذإـٟـٖة  ذإـ ٟؿ  ذ إلجؿ   ذ إـتٛحرذفيذَىـئ٘ذإـٟغصذمثلذإٞت٣ـصذإـ٣ضعةذٖلىذ

٘ذآلازغينذ إـتوإنلذمٗه ذ ذ فيذإلخ ـةذ.ذذ  ته٠ذهظهذإإلاغخة ذالانت٣ــ  ذبت٣ضمذإـت٨ٟحرذ إإلاكـٖغ ذ إـٗال٢ـتذم

نتذموي٘ذي ٤ذ إيُغإبذؤج ـءذَوعذؤلا٢ضإمذ.ذ يتً نذهظإ إـت٣ضمذذؤـذبخغإػذ ٣ضمذفيذ ة٪ذإلجوإنرذإـتيذـ٧

ذ   ٩وينذزُِذمٗٞغ  ذجضي ذإإلاٗٞغ  ذإـضإزة  ذم٘ذضة ذإـ٣ـئ  ذ٧يذ توإ٤ٞذألابا   مغإجٗ ذإلخُِذإإلاٗٞغ  

٧لذمـذ إجغذإلخضثذمنذؾةؿة ذإلخبرإتذإـتيذٖـقهـذإـٟغصذ. ٢ضذلجضيضةذإإلاتٗة٣ ذبـلخضثذإـهضميذ  إإلاٗةومـتذإ

٨نذتٛةرذذ.ذخــ ذمنذإـٗوصةذ إـت٣ه٣غذبلىذؤٖغإىذؤلان٩ـعذؤ ذؤلا٢دـم اكإذفيذهظهذإإلاغخة ذ ٖلىذهظهذإإلاغخة ذـ 

ذإـتضعيج  ذلخــ ذالا ؼإنذإـ يتطرذفيذجهـيتهـذٖنذَغي٤ذإـتدغ٥ذبلىذخــ ذالا٦ت ـ٫ذإـاؿبيذذإـتيذذتيالاؾتٗـصة

 ت ثلذفيذمٗـلج ذمٗجىذإلخضثذإـهضميذ  جهحزهذ٧يذ  ثةهذإـظإتذصإزلذإلخُِذإإلاٗٞغ  ذ. فيذهظهذإـٗ ة  ذ

ذؤؾـؽذإلخُ ذ ٣ضيغذإلخضثذإـهـصمذـيـذ٣ِٞذٖلى ذٖلىذيجـغ
ً
ِذإإلاٗٞغ  ذإـظإ   ذألا٦ثرذ إ٢ٗ  ذبلذؤيًـ

ذم ـذ ٗ لذ٦ظـ٪ذٖلىذنهغذإلخضثذم٘ذإإلاٗجىذ إؾت ٗـبذإإلاٗجىذـه
ً
ـ   .ذ"ؤؾـؽذإلخُِذألا٦ثرذ ُٞغ

                                                                                                                             

 (44،45ص  : 1998)عبضالخالم ، 
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إـصخوذذبٌٗذإـ٣غإعإتذ.ذ هظهذإـٗ ة  ذ يه ذبــتونلذبلى بهظإذ ون٠ذهظهذإإلاغخة ذبــت ٓ  ذإـظإتيذ"ذذذذذذ

ـةٗ لذ الاـتزإمذ إإلاؿئوـ  ذبٗضذمـذزبرهذمنذمٗـنـةذإـ٣ٟضذؤ ذؤلانـب ذؤ ذإـًغع ذ  ٣ىلذإـظإتذ إـٗــ ذفيذيوءذ

    ."آلانذإإلاو٠٢ذإلجضيضذ إلخـليذ  ة٪ذجهـي ذ ٨ ٟ هذلخبرةذإلخضثذإـهضميذـضىذإـٟغصذ إ٢ٗ  ذإلاـذيتإـ٠ذم هنٓغةذ

)اإلاغهؼ العغبي للضعاؾاث ألامىُت والخضٍعب                                                                                                            

  (166، ص1989،

 (: Completion Phaseالؼىع الخامـ : ػىع الاهخماٌ ) 

ذخ طذيته٠ذإـٟغصذه ـذ"ذذذ ذبـلخضثذإـهضميذ  ذبـ٦ت ـ٫ذٖ ة  ذ جهحزذإإلاٗةومـتذإإلاتٗة٣  ذإـُوع يت حزذهظإ

ٟـٖة تهذفيذإلخ ـةذ موإنةتهذألص إعهذ  ْـئٟهذ مؿئوـ ـ هذٞحهـذ ذؤمـذؤلازٟـ١ذفيذبٞغإػذهظإذ بـؾتٗـص هذـتوإػنهذـ 

ذ إـتٟـٖلذم٘ذآلازغينذذإـت٣ضم ذإـٗ لذ  ذ٢ضع هذٖلى ذٖضم ذفي ذ يتطر ذ  ذإـٟغص ذشخه   ذفي
ً
ذتٛحرإ ذٞ دضث  

 إـتوإنلذمٗه ذ ذ إٞت٣ـصذإلخرذ ؤلابضإٕذ.ذبنذإـتر٦حزذفيذهظإذإـُوعذي٩ونذٖلىذإ٦ت ـ٫ذمٗـلج ذإإلاٗةومـتذ ذ

ذإـتونل يـذمجغص ذبلىذخــ ذمنذإـت ٟيـذؤذـ  ذإـ ـقئ  ٖنذإلخضثذإـهضميذـذ ٟغيٜذإـصخ ـتذالانٟٗــ  

 .ذذذ"ذ إإلاغ ىُ ذبــهوعذ ألا٩ٞـعذ إـظ٦غيـتذ الانٟٗـالتذإإلاهـخى ذـه.ذؤ ذبلىذخــ ذ ٟغيٜذـتة٪ذإـظ٦غيـتذإإلا٨ىو  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (172ص: 1993)عبض الخالم ،

تز يٗتبرذ"ذذذذذذذذ ذ1993)ذ)ذHorowitzذ(ذهىعٍو ؤنذألا٩ٞـعذ إـهوعذ إـظ٦غيـتذالا٢تدـم  ذتٗ لذٖلىذ يؿحرذ(

ٖ ة  ذمٗـلج ذإإلاٗةومـتذ ذ ؤنذإـٗ ة ـتذإـضٞـٖ  ذتؿـٖضذٖلىذ  ٨حنذإـٟغصذمنذالاؾت ٗـبذإـتضعيجيذـلخبرةذ

ـخبهـذمنذؾةو٥ذبحجـميذالاؾترجـٕذذإإلات٨غعذـظ٦غيـتذإـهضم  ذم٘ذمـذيهإـهضم  ذ ذ منذهظإذإإلا ٓوعذ  ثلذ

ذفيذؾب لذبخضإثذ ٩ـملذـظ٦غيـتذإـهضم ذصإزلذنٓغةذم٣ىوـ ذـةظإتذ مثلذ) ٣ضيغذ مكـٖغذإـتسض
ً
ع ذجهوصإ

 (45،46ص  : 1994)عبض الخالم ، اإلاكعان ،     .ذ"إـظإت  إـكٗوعذبــ٨ٟـءةذ
 

تز يغىذذ"ذذذذذذ ذٞهوذ كحرذذ)ذHorowitzذ(ذهىعٍو
ً
ذعئيؿ ـ

ً
ـذ ٗتبرذمٗة ـ ذ ذب٣ضعذم

ً
ذم حزإ

ً
ؤنذالا٦ت ـ٫ذعب ـذال ٗتبرذَوعإ

تىـعذ ذ ذبهظهذألاخضإثذإإلاه  ذموي٘ذالٖا ذإإلاٗةومـتذإإلاتٗة٣  ذإلاٗـلج 
ً
ذإـاؿب  ذـؤلَوإعذألا٦ثرذنكـَـ ذإـجهـي  بلى

تٗة٣ ذبـلخضثذإـهضميذ ذ   لذبلىذإـى٣ـءذ يٗتبرذالا٦ت ـ٫ذٖ ة  ذ"نؿب  ذ"ذألنذإـظ٦غيـتذ إلخُِذإإلاٗٞغ  ذإإلا

ذمنذؤَوإعذالاؾتجـبـتذإـتــ  ذـةًٛوٍذألنهذذ  دضيض الاؾت غإعذَوإ٫ذخ ـةذإـٟغصذ ذ
ً
إـت٩ـملذبـٖتىـعهذَوعإ

ال٢ـتذ ذبإص إعذٖ  ذـة٣ ـم ذآلان ذ نـعذمه إ ذ  ذإـظإتي ذ  ـؾ٨ه ذ ؿتٗ ض ذؤزض ذإـصخو ذبإن
ً
ذؤخؿـؾـ يتً ن

ذإلاوإنة  نكـَـتذجضيضةذ مؿ
ً
وإعذإإلاتتـبٗ ذـالؾتجـبـتذإـتــ  ذـةًٛوٍذٞـٖة تهذفيذإلخ ـة ذذتٗضإ  ة٪ذهيذألَا

"ذـؼمالتذالاؾتجـبـ ذـةً
ً
ذؤنـة ـ

ً
ـذ ٗتبرهذ"ذَغإػإ ٍذ ذبـــٚغ ذمـنذؤنـهذإمتـضإصفيذن وطجذ"ذهوع يتز"ذإــظ ه  ذذٛو إلاٟــ

هوع يتزذؤنذهظإذإـ  وطجذذ يا٦ضذ.إـتدـة لذإـ ٟسخيذٖنذإـهضم ذ  دضيطذـتة٪ذإإلاٟـه  ذفيذنؿ٤ذن وطجذمت حزذ

 (310ص:  2007)الىبِس ي ، ألاؾضي ،ذذذ."ذي ُى٤ذبــًغ عةذٖلىذ٧لذٞغصذذال

ؤه   ذ٦ىحرةذإلاتٛحرإتذإـصخه  ذ ألاؾةوبذإإلاٗغفيذ ؤن ـٍذذ)ذHorowitzذ(ذ٦ظـ٪ذيوليذن وطجذهوع يتز"ذذذذذذذذ

ٕذ آـ ـتذإإلاوإجه ذـضىذإـٟغصذ  ـذ ٦ظـ٪ذإلاتذإـهغإ حره ذفيذ ذمنذإـٗوإملٛحرإتذإـث٣ـٞ ذٚ 
ً
م ـذي ٨نذؤنذياجغذؤيًـ

ـذإـٟغصذؤ٩ٞـعهذ مكـٖغهذفيذإؾتجـبتهذـؤلخضإثذإـًـُٚ ذإـ٨ ٟ  ذإـتيذيد   (130ص :1999)الخىاحت ،    ."سبره
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ذؤزغىذٖلىذ٢ضعذ٦ىحرذمنذألاه   ذفيذ ُوعذذذذ
ً
إـت ٓحرذ ٟتذذإـتٟؿحرإتذإـؿةو٦  ذإـ٣ـئ  ذٖلىذنٓغي ذإـتٗة ذآٞـ٢ـ

ذ إـٗالجذ  ذفيذؤلاعقـص ذمنذ ً   ـتذٖ ة   ذـهظإ ذ مـ ذ  ذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم  ذفي  منذذ إـىدط

ٗحإإلاٗغ ٝذؤنذ ذبــٗوإملذإـوعإج  ذ إـؿ ـتذالاؾتٗضإصي ذ إلخبرإتذؤصخـبذإـتوجهذإـؿةو٧يذالذ د
ً
ر نذإهت ـمـ

إـى ئ  ذٖ  ة  ذذٖلىذؤه   ذإـٗوإملذإـالقٗوعي ذٖ ضذإلخضيطذٖلىذإـصخه  ذ الايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذ يا٦ض ن 

ذ) حرذإـؿوـذ ٧ةهـذإـتٗة ذب وٖ ه ذفيذإ٦تؿـبذإـؿةو٥ذإـؿوـذٚ  الاقترإٍذإـ٨الؾ ٩يذ الاقترإٍذؤلاجغإئيذ(

 (17ص:  2002،  صالح).ذذذذذذ٢ـنونذ إخضذهوذإـتٗة ذ"بلىذنٓغه (ذذفي سً٘ذ)
 

ذ    ذبٗضذإـهضم ذهيذمثـب ذإؾتجـبـتذيغىذذ  " ؤصخـبذإـ ٓغي ذإـؿةو٦  ذؤنذؤٖغإىذإيُغإبذيٛوٍذمـ

زُغذ يغعذ٢ضذيدضثذـهذ.ذٞإـذمثحرذيـعذألـذٞغصذإلاثحرذمٗحنذي ثلذماقغإتذمتٗة  ذٖ ضذإـٟغصذإـظـذيتٗغىذ

هظإذذمنؾ جٗةهذ ؿتج رذـهذبٗضصذمنذإإلآـهغذالانٟٗــ  ذفيذنوعةذؤٖغإىذ إيُغإبـتذ ض٫ذٖلىذمٗـنـ هذ

إإلاثحرذ ذ ٢ضذ ٗ  ذإـٟغصذهظإذإإلاثحرذٖلىذمثحرإتذؤزغىذمتكـبه ذمٗهذفيذزهـئههـذ قضتهـذ خضتهـذبــٚغ ذمنذ

فيذ٦ ـذؤنذإؾتجـبتهذـة ثحرذإـ٣ضي ذي ٨نذتٗ   هـذٖلىذإإلاثحرإتذإلجضيضةذم ـذيجٗةهذذ.إزتالٞهـذمٗهذفيذمهضعهـ

 ذ ٗتبرذمثحرإنٟؿ  ذتٗغىذـهـذإـٟغصذخ طذذم ؤـذنض  خــ ذمٗـنـةذمت حزةذ مت٨غعةذمـذـ ذ ٗـلجذمجهـذ.ذ
ً
ذؤنة ـ

ذفيذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ إـتيذ ؿتج 
ً
ذم ثال

ً
ذجـنويـ

ً
 ."ذرذـهـذإـٟغصذبـيُغإبـتذإنٟٗــ  يوـضذمثحرإ

:  1990)حاؾم ،                                                                                                                                   

 (55ص

تذ ٢ضذْهغتذإـٗضيضذمنذإـ ٓغيـتذ إـ ذ  ٟؿحرذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ ـطجذإـؿةو٦  ذإـتيذخــ 

  منذؤه ذهظهذإـ  ـطجذ:ذ

  ( : 1985)  (keen et al)ـ همىطج هين وػمالؤه 1

ٍذمـبٗضذإـهضم ذٖلىذنٓغي ذإـتٗة ذذ"ذذ تؿت ضذإـ ٓغيـتذ إـ  ـطجذإـ ٓغي ذإـؿةو٦  ذفيذ ٟؿحرذإيُغإبذيٛو

طإتذإـٗـمةحنذإـتيذ٢ضمهـذ٦حنذ ػمالئهذخ طذ ا٦ضذهظهذإـ ٓغي ذٖلىذ٧لذمنذالاقغإٍذإـت٣ة ضـذ)ذإـ٨الؾ ٩يذ(ذ

ُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ الاقترإٍذإـوؾ ليذفيذ ُوعذالايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذ.ذ يكىهذ ُوعذؤٖغإىذإي

  تٗ لذإإلا بهـتذإـهضم  ذإـ٨الؾ ٩يذذالاقترإٍإ٦تؿـبذالاؾتجـبـتذإـ ٟؿ  ذ إـؿةو٦  ذـلخوٝذٖلىذؤؾـؽذ

ك٩لذإن٩ٗـسخيذإؾتجـبـتذقضيضةذ  ة٣ـئ  ذبتؿتضعىذٖلىذؤجهـذم بهـتذٚحرذقَغ  ذإإلاتٗة٣ ذبـلخغ بذ إإلاٗـع٥ذ

 (40ص: 2006)خب هللا ، ذ.ذ"إـً ٤ذ الايُغإبذـضىذألاٞغإصذإـظينذزبر إذ ة٪ذألاخضإثذإـهـصم ذمنذ

ذبـالقترإٍذإـ٨الؾ ٩ي"ذذذذذذ ذ ٗتبرذإلخوٝذإؾتجـب ذمتٗة   ذإإلا ٓوع ذذ منذهظإ
ً
منذهظإذ ذ يتإ٦ضذطـ٪ذؤيًـ

إإلا ٓوعذإـٗهبيذ إلخؿـؾ  ذإـؼإئضةذ٢ضذ ٩ونذنت ج ذذـةاكـٍذإـؼإئضذـة ج وٖ ذإـٗهب  ذإإلاٗغ ٞ ذذبـذ"ذإإلا٨رذ

ذإـضمـٙذ ؤ ذإلخؿـؾ  ذ ذفي ذإـ٨ٓغي  ذنكـٍذإـٟترة ذفي ذإـؼإئضة ذؤ ذإلخؿـؾ   ذ" ذإـضمـٙ ذإلخـجؼذفي ذـ إلخهجي

ٌذإـهـصيـتذ)ذمثلذم ـْغذمٗ   ذؤ ذؤنوإتذؤ ذإـٗهب  ذإـٗـم ذ.ذ منذزال٫ذإـتٗة ذإـترإبُيذ ذ٢ضذ ٨تؿرذبٗ

حرذطـ٪ذمنذإإلا بهـتذالاقغإَ  ذم ـذ٢ضذيظ٦غذإـصخوذبـلخبرةذإـهـصم ع إئذذؤ ذؤق ـءذؤ ذؤشخـمذٚ  م٘ذ٢ضعةذذ 
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  ٨تؿرذ٢ضعةذإـصخوذٖلىذإؾتضٖـءذإلخوٝذإـكضيضذ ذ هظهذإـهـصيـتذإإلاتٗة  ذؤ ذإإلا بهـتذالاقغإَ  ذ تُوعذ

 (102ص  :1991)الىابلس ي ،     .ذ"خوٝذ ته٠ذبــكضةذ إـ٨ثـٞ ذلٖلىذإؾتضٖـءذإؾتجـب ذإ
 

ونذبلىذ ج رذبقـذؤمـذإـٗـملذإـثـنيذإـؿةو٥ذالاحجـميذإـوؾ ليذ ذ"ذذذ عإتذؤ ذهـصيـتذٞطخـيـذإـهضم ذيجٖز

ذإـتيذيسبر جهـذبك٩لذمت٨غعذ ذٞٗلىذؾب لذإإلاثـ٫ذ٢ـضذيلجـإذإـصخوذمٗ   ذـ٩يذيتج ىوإذ إـظ٦غيـتذ إإلاسـٝ 

ذزىـغهذ ذؤ ذيتج رذألاشخــوذ حرذطـ٪ذم ـذ٢ضذي ـجلذؤ ذضخ ـ ذإـهـضم ذبــ،ذ ج ـرذإلخـضيطذٖ ــ ؤ ذألامـ٦نذؤٚ 

لىذإـٚغ ذمنذؤنذإـٛغىذمنذإـؿةو٥ذالاحجـميذ٢ضذيىض ذؤنهذإـتذ كىهذإلخضثذإـهضميذ. د٨ ذفيذإإلاكـٖغذٖ 

ذ ضٖ  ذمكـٖغذإلخوٝذ ذإإلا٣ـبلذٖلى ذـة وإجه ذتٗ لذفي ذٞةنذالاؾترإ  ج ـتذالاحجـم   ذإإلااإلا ذ   إـظ٦غيـت

ذخ ـ ه ذؤنهذٖـجؼذٖنذإـتد٨ ذفي ذـظإ هذٖلى ذإـٟغص ذ بصعإ٥ ذ  ذالاجت ـٖ   ذ إـٗـؼ  :  1999)الخىاحت ،   ."

 (144ص
 

 : (Fory et al)ـ همىطج فىعي وػمالؤه 2

ـإلاؿـنضةذالاجت ـٖ  ذؤ ذبــٗوإملذمـبٗضذإـهضم ذبــٗوإملذإإلاسٟٟ ذبذ فيذعؤحه ذيتإجغذإؾت غإعذؤٖغإىذيٛوٍذ"ذذ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذمنذم ُة٤ذإإلا ٓوعذإـؿةو٧يذ إإلاًـٖٟ ذ٦تـعيشذألاؾغةذإإلاغضخيذ ذ ي ٨نذإٖتىـعذإيُغإبذيٛو

حرذؤلا تذإإلاٖلىذؤنهذإيُغإبذؤ ذؾوءذ وإ٤ٞذفيذص عةذؤلا٢ضإمذؤ ذؤلاحجـمذـة  بهـ قَغ  ذإـتيذستةٟ ذؤلاقغإَ  ذٚ 

 (64ص :  2004)ػه ،     .ذ"ذ  ثلذإـهضم 
 

ت 3  اإلاعغفُت :  / الىظٍغ

ذ ٟؿحرذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ طـ٪ذـض٢تهـذذإـ  ـطجذ إـ ٓغيـتذإإلاٗٞغ  ذم٩ـنذم حز   ثلذذذذ في

ذ ٟؿحرذنكإةذهظهذإـٟئ ذمنذالايُغإبـتذ فيذإؾترإ  ج ـتذؤلاعقـصذ إـٗالجذ إإلاٗغفيذ.ذ ذفي ذ بؾهـمهـ  ق وـهـ

ذإٞترإىذؤنذالايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذنـج  ذٖنذ ٨ٟحرذٚحرذ٣ٖالنيذبسهومذإـظإتذ ذإـ ٓغي ذٖلى   ٣ومذهظه

بك٩لذٖـمذ.ذ ٢ضذٞؿغتذإـ ٓغيـتذ إـ  ـطجذإإلاٗٞغ  ذهظإذالايُغإبذمنذزال٫ذٖضةذ ؤخضإثذإلخ ـةذ إـٗــ ذ

 ن ـطجذؤؾـؾ  ذمنذؤه هـذ:ذ

 ذ:(1989 ) (voa et al )  آزغون، فىا و الظاهغة اللائمت على الخىف ذـ همىطج قبىت1

ذفيذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذذ"ذ اصخ نٓغي ذمٗٞغ   قى٩ـتذمنذذع٦ؼتذٖلىذؤنذألاخضإثذإـهـصم ذ د

إلخوٝذ ت٩ونذمنذزال٫ذالاقترإٍذ إـتٗ   ذ م ـذي٣ٟضذإـٟغصذ٢ضع هذٖلىذإـتد٨ ذ إـتاىاذ ذٞتتوـضذ  تُوعذ

 ـضيهذؤٖغإىذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ.

ذذذ ذإـ  وطجذؤنذإيُغإب" (ذياكإذخ   ـذ هىذذإإلاوإ٠٢ذؤ ذذ PTSD)يٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذذ يٟترىذهظإ

نتذ ته٠ فيذإـؿـب٤ذبـألمنذ إـؿالم ذمغ ىُ ذبسُغذبــٜذإـكضةذؤج ـءذإـهضم ذ.ذذألاشخـمذؤ ذألاق ـءذإـتيذـ٧

ذـهظإذإـ  وطجذ تُوعذقى٨ ذـةظإ٦غةذ٢ـئ  ذٖلىذإلخوٝذـضىذإـٟغصذ٣ٖرذتٗغيهذـهضم ذمـذ ذ  دتوـذ
ً
 ٣ٞـ

ٖلىذمٗةومـتذ تٗة٤ذبٗضصذمنذإإلا٩ونـتذإـتيذتك لذإإلاثحرإتذ الاؾتجـبـتذإإلاتٗة٣ ذبــهضم ذ)ذؤ٩ٞـعذ مكـٖغذ

 (185ص: 1993،  )عبضالخالمذذذذ."ؾةو٥ذ(ذ  
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 :(Ganof bolman and Ienchtaen)عغفي)حاهىف بىإلاان وأًيكخاًً(ـ همىطج الخلضًغ اإلا2

يغىذؤصخـبذهظإذإـ  وطجذؤنذإلخضثذإـهـصمذٖـملذم ؼ١ذالٞترإيـتذإـٟغصذألاؾـؾ  ذٖنذإـٗــ ذمنذخوـهذذ"ذ

م ؼ٢ ذـهظهذالاٞترإيـتذٖنذإـظإتذ إـٗــ ذ ذ يٗتبرذإيُغإبذ ي ٓغذبلىذألاخضإثذإـهـصم ذٖلىذؤجهـذٖوإملذذ 

ـةٟغي ـتذ إإلاٗت٣ضإتذألاؾـؾ  ذصذٟٗلذـلخضثذإإلاهضإـعصذذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذإؾتجـب ذٚحرذ ٨ ٟ هذ 

ذ ذإـظـذ ٗه٠ذإلاؿتوىذٖ  ٤ذبهظهذإـٟغي ـتذؤ ذإإلاٗت٣ضإتذإـغئيؿ  ذفيذ.ـةٟغص ٞهوذعصذٞٗلذـلخضثذإإلاهضص

 (47ص:  2008)زيربً ،   ذذذ."إـوإ٢٘ذإـ ٓغي ذإـصخه  ذٖنذ
 

 : (1990 ) (Mak kan and Perlman)ـ همىطج ألابيُت اإلاعغفُت )مان وان وبيرإلاان 3

إـ  وطجذبإنهذيولىذؤه   ذذ هوذحهت ذبك٩لذ٦ىحرذبٟغصي ذإـصخوذإـظـذيتٗغىذـلخضثذإـهـصمذ ذ حهت ذهظإ"ذذ

يـذٖلىذإـهضم ذفيذ٦ىحرةذـ ٟغصي ذإـصخوذضخ  ذإـهضم ذ ذـظإذيغ٦ؼذإـ  وطجذٖلىذالاؾتجـب ذـةهضم ذـ 

ذ ذٞـألٞغإصذيت تٗونذ م  ذٖلىذب ـءذ إ٢ٗه ذإـصخصخيذ٧ة ـذ ٟـٖةوإذم٘ذبيئته ذ ذ يٗتبر بخضذطإتهـ هظإذذ٣ضعةذـ٧

ذ  ؼ١ذإـٗ ـنغذإإلادوعي ذـةوجوصذـضىذإـٟغصذإـ  وطج ذمضمغة ذذ٢ضمجهذإإلاٗغفيذإـتو   ذ ذ.ذإـهضم ذزبرة
ً
 نٟـ

ذـىٌٗذإـتٛحرإتذإإلاٗٞغ  ذإإلاهـخى ذ
ً
الذؤنهذـ ذيت٩ة ذٖنذبٌٗذبيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ.ذذاليُغإبم٣ٗوال

ذ  ألاموع
ً
ذٞةيـذ إضخـ ذ  ذمنذٚحره ذفيذؤلانـب ذذ

ً
ذهظهذإـ  ـطجذإـؿـب٣ ذإلاـطإذي٩ونذبٌٗذألاٞغإصذؤ٦ثرذ إجغإ في

ذ ذ  ذإـهضم  ذمـبٗض ذ ت٩ة ذٖنذإـبـيُغإبذيٛوٍ ذإلخضثذذ ٗوإملذإـوعإج  ـ   ذإهت تذبــتر٦حزذٖلى ٞهي

 (66ص:  2004)ػه ،  ذذ ."ـهـصمذ ؤٟٚةتذإلخضيطذٖنذإـٗوإملذألازغىذإ
  

ت /4   منذؤه ذهظهذإـ  ـطجذ:ذ     الىفؿُت والاحخماعُت :  الىظٍغ

لؿىن و  ــ ـ  :  (1985)(، Numuudhaj Wolsoon et  al )آزغونهمىطج ٍو

ذإـتٟـٖلذبحنذإلخضثذإـهـصمذ بحنذذ يٗتبرذ"ذذذذ ذإـ ٟؿ  ذالاجت ـٖ  ذألنهذع٦ؼذٖلى ذإـ  ـطج ذبحن ذمن ألاه 

ترصذٞحهـذؿ يذهـذإـٟغصذسبر  إـث٣ـٞ ذإـتيذيد الاؾتجـبـتذإـٗـصي ذـة٩ـعج ذ ذ زهـئوذإـٟغصذ إـىيئ ذالاجت ـٖ  ذ

إـظـذيغ٦ؼذٖلىذإـٟغ ١ذإـٟغصي ذذ(يتزإإلاٗةومـتذ)هوع  وإػنهذ ٞـٖة تهذ ذ يغ ٨ؼذهظإذإـ  وطجذٖلىذن وطجذمٗـلج ذ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذخ طذ تُوعذـضذألاشخـمبحنذ ذ.زغذىذإـٟغصذ ي جوذمجهـذإـىٌٗذآلا فيذ ُوعذإيُغإبذيٛو

ذٖنذ٢ضعإ هذختىذ
ً
ذػإئضإ

ً
ذنٟؿ ـ

ً
ذيسبرذٖىئـ  يغىذذ.ذإـهضم ذب جـحذصإزلذإلخُِذإإلاٗٞغ  ذـضيهذ ضزلٞــٟغص

ذؤنهذخــ ذال ذإـؼإئضذٖلى ذإـ ٟسخي ذإـٗرء ذ ػمالئه ذٞحذ يةؿون ذ قضتهـذهي ٨نذـةٟغص ذإلخبرة ذؤنذيٟه ذَى ٗ  ـ

 ياصـذبزٟـ١ذصٞـٖـتذألانـذ آـ ـتذإإلاوإجه ذبػإءذإـ٩ـعج ذ. مٗ ـهـذفيذيوءذمـذـضيهذمنذزُِذمٗٞغ  ذـةوإ٢٘ذ

 يغ٦ؼذهظإذذإؾت ٗـبهـذ.  ٖلىذإـتٗـملذم٘ذإـهضم ذإـعجؼذفيذمٗـلج ذإلخبرةذ ذ ه ـذتؿـٖضذإـىيئ ذإإلاوإ   ذذبلى

ٞ  ذـتُويغذ ذٖوإملذيغ عي ذ ـ٧ ذ٧ةهـ ذبـٖتىـعهـ ذإـهضم  وإمل ذٖ  ذإـٟغص ذٖوإمل ذبحن ذإـتٟـٖل ذٖلى إـ  وطج

ٍذمـبٗضذإـهضم ذ٦ ـذيغ٦ؼذٖلىذؤه   ذإـتٛحرإتذإإلاو٢ٟ  ذؤـذإإلاوإ٢٘ذ  ألامـ٦نذإـتيذخضجتذٞحهـذإيُغإبذيٛو

 (62، ص2002،  )الكُش      ."ذ إـهضم 

يذبـهت ـمذ٦ىحرذمنذإـىـخثحنذطـ٪ذألنهذيت حزذبوجوصذٖال٢ ذمىـقغةذبحنذإـؿبرذ هظإذإـ  وطجذ٢ضذخٓذ"ذذذذذذ

ذإـى ئ ذإـٗوإمل ذ اصيه ذإـظـ ذإإلاه  ذإـض ع ذ يا٦ض ذؤٖغإىذإيُغإبذ  إـ ت ج  ذ  ُوع ذنكإة ذفي ذ الاجت ـٖ    



39 
 

ذص عذ ٦ظـ٪ذ ُوعذؤٖغإىذإيُغإبذيٛوٍذمـبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ 
ً
٨ هذ جـهلذ  ـمـ ٗضذإـهضم ذـ 

 ذذ."ذؤٖغإىذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم إـٗوإملذإلخ وي ذ إـٟؿ وـوج  ذفيذنكإةذ  ُوعذ

)أبىعِكت ،عبضهللا                                                                                                                 

 (62ص:  2012، 

ٖضةذزهـئوذ ه٠ذإلخبرةذإـهـصم ذـٗال٢تهـذإـوج ٣ ذبـالؾتجـبـتذبٗ ضةذ(ذWolsoon)يبرػذ يةؿونذو"     

ذإـهضم ذ صعج ذإلخؼنذ ألاسخىذ ذ  با  ذذإإلاضىذـةهضم ذ ذمجهـذ:ذقضةذإـهضم ذ ذ ؾٖغ ذؤلانظإعذبىضإي ذ ٢ٕو

إـتإجحرذفيذإإلاجت ٘ذبــتهضيضذـلخ ـةذ ذ إـتٗغىذـة وتذ ذ إـًٛوٍذإإلاتٗة٣ ذبــهضمـتذ مـذٞحهـذمنذصمـعذ موتذ

 إـتد٨ ذٞحهـذ مـذ دضجهذمنذمٗـنـةذـضىذٗ وـذبػإءذمٗـ صةذخض ثذإـهضم ذ  ذ صعج ذإخت ـالتذإـهغإٕذإإلا

ذبنذإـ  وطجذإـ ٟسخيذ الاجت ـعيذاليُغإبذي ذ. ذإإلاهض م ذإـٟغص
ً
ذ٢ـبال

ً
ذٖـمـ

ً
ٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذي ثلذبَـعإ

ـ   Wolsoon)ـةتُى ٤ذٖلىذ٧لذإلخبرإتذإـهـصم ذذ   ىض ذ٢  تهذفيذنتـئجذإـىدوثذإـتيذؤجغإهـذ يةؿونذ ٦غإ 

and Kariueتذبحنذ.ذٖلىذإإلادـعبحنذإـ٣ضإم،ذفيذخـغبذٞ ت ـمذذ(ذ ئجذهظهذإـىدـوثذ جوصذإع ىـَــ ٣ٞضذ ىحنذمنذنتــ

وإملذإـصخه  ذ٢ىلذإإلاغىذ  ُوعذهظإذإـهصعج ذؤ ذَى ٗ ذ ضم ذ قضةذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذٖ 

 (256،ص 2001)مىخب ؤلاهماء الاحخماعي ،    .الايُغإبذذ"

 

ت البُىلىحُت  / 5  : الىظٍغ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذ تكحرذإـضعإؾـتذ"ذذذذذذ خ طذ جهذإإلاؼيضذمنذالاهت ـمذـلجوإنرذإـى وـوج  ذفيذإيُغإبذيٛو

ـ .بلىذؤنذمستة٠ذألاجهؼةذإـى وـوج  ذ تإجغذبهظإذالايُغإبذ  ذ إلجهـػذإـٗهبيذ مثـ٫ذطـ٪ذإلجهـػذإـٗهبيذإإلاغ٦ؼ

ـذ ك لذمـذ دتذإإلاهـصذ إـٛضةذإـ سـم  ذ إـٛضةذإـ٨ٓغي ذ ص عةذإـ ومذإـ وم  ذ ذإـُغفيذإـؿ ىثــ  ذ إإلادوعذإـظ

حرذطـ٪ذ. ذفيذالاؾتجـب ذ(ذص ع إـى وـوج  ذ) زـن ذإـٟحزيوـوج   إٞترىذبٌٗذإـىـخثحنذؤنذـةٗوإملذ ٚ 
ً
ذ٦ىحرإ

ً
إ

 (18ص :  2004)ػه ،       .ذذـةهضم ذفيذإإلاش"ٞترىذ جوصذمغ٦ؼذختىذبنذبًٗه ذإـةهضم ذ 
 

تذإـٗضيضذمنذإـ  ـطجذإلخ وي ذإـى وـوج  ذذخ طذذذذ  ُوعذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذمنذ ٟؿحرذخــ 

 تيذذ:ذذم ٓوعذمستة٠ذ ؤه ذهظهذإـ  ـطجذآلا

 (: 1984،(drkolk  Fan)ـ همىطج ألاؾاؽ الحُىي ) فان صعهىلً وػمالؤه 1

 يكىهذإـٗة ـءذفيذهظإذإـ  وطجذؾةو٥ذؤلانؿـنذ جـهذإلخضثذإـهـصمذبؿةو٥ذإلخ وإنذ جـهذإـهضم ذإـتيذذ"ذذذ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذٖنذإـتٛحرإتذٞـيذ ِذإـكضيضذ ذ   ج ذؤٖغإىذإيُغإبذيٛو ـذـةًٛ  ٗـ كهـذ يتٗغىذزالـه

ِذؤٖغإىذ٣ٞضإنذإـظإ٦ـغةذإلخـصة ٍذإـ ـ٢التذإـكضيـضةذ  غ ى نتٟـي  ذإـكضيضةذ إـثوعإتذ الاؾتجـبـتذالا ذنكــ

ة ثحرإتذبـإلاغ ىُ ذبــهضم ذ ذ إـتيذيتىٗهـذإؾتهال٥ذذإلجـعةإـٗض إن  ذ٧ةهـذ غ ىِذبــاكـٍذإـؼإئضذ ألاصعي ــحنذـ 

ذ إـ ٣وذفيذمؿتوىذإلجهـػذإـ ذـة شذ. ذمنذألاصعي ــحنذ ٟؿإـ٨  ـ يـتذإلخ وي  ذمثلذٗهبيذإإلاغ٦ـؼ
ً
غذؤٖغإيـ

بذالاجت ـعيذ إلخضعذإـوجضإنيذ.ذ ألاٞ ونـتذإـضإزة  ذإإلااكإذإـتيذ اؿـبذ٣ٞضإنذؤلاخؿـؽذبــةظةذ الانسخـ

ـذبلىذ٣ٞضإنذؤلاخؿـؽذبـألـ ذ ذ ي ٍذ ذياص ذذتر رذٖة هذؤنذزبرةذإـصخوذبـالؾتهال٥ؤج ـءذإـتٗغىذجـن  ذـةًٛو



41 
 

إـتٗغىذألاٞ ونـتذإـضإزة  ذإإلااكإذم ٟغةذ ذ  اكإذصإئغةذمنذإـؿةو٥ذإـتيذ٢ضذ ىدطذٞحهـذإـطخ  ذٖنذ ٨غإعذ

ـصةذإلخهو٫ذٖلىذ إجحرذ٣ٞضإنذؤلاخؿـؽذبـألـ ذ"   .ـةًِٛذفيذمدــ  ذمجهـذإٖل

)أبىعِكت                                                                                                                         

 (66،67ص : 2012،عبضهللا ،
 

 : ) 1987 ،1990((Kulob and Mak goof) )هىلب ومان حىف (ـ الىمىطج البُىلىجي 2

ـ ـذهع٦ؼذهظإذإـ  وطجذٖلىذ إجحرذإـتٗغىذـةٗوإملذإإلاؿبىذ"  ذم ـذ٢ضذ ؿبرذةًٛوٍذٖلىذإلجهـػذإـٗهبيذإإلاغ٦ؼ

ذفيذإإلاؿـعذإـٗهبيذ ذٞــتاىحهـتذإلخـصةذإـتيذيسبرهـذإـصخوذفيذألاخضإثذإـهـصم ذ٢ضذتؿبرذـهذ
ً
ذؤ ذتٛ حرإ

ً
 ةٟـ

"ذ ذ٦ ـذؤيضتذبدوثذخضيث ذؤزغىذذ1990 ذٗهبيذ. ٢ضذؤيضهذفيذطـ٪ذ"ذمـ٥ذجوٝؤ ذتٛ حرذفيذإإلاؿـعذإـذ ضمحر 

ـذ٦ ؿـه ذفيذؤٖغإىذإيُغإبذيٛوٍ ـذبلىذتٛحرذفيذنٓـمذإإلاشذإـٗهبيذإـ٨  ـ  مـبٗضذذ٨ٞغةذإـهضم ذإـتيذ اص

٢ضذ غ ىِذبإٖغإىذ٣ٞضإنذذ(ذإـظينذ جض إذؤنذإـتٛحرإتذفيذْ  ٟ ذإـؿحر   حن1990ذ إـهضم ذ)ذقـعنيذ ػمالئه

 ؤلاخؿـؽذبــةظةذ.

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ: (1994)  (Dee Labnea ()) صي البيُا ـ  همىطج  3

ذإـهضم ذإؾتجـب ذتٗويً  ذي ٓ ذذ ذمـبٗض ذإيُغإبذيٛوٍ ذالبا ـ ذصـ ذ ؼإيضذ ٗتبرذن وطج ذإـضمـٙذبػإء هـ

 (185ص :1998)عبض الخالم ،       .ذ"إإلاٗةومـتذ
 

 ذ:( 1992) ( and Barlo  Gonz)باعلى  و  "حىهؼ ذـ همىطج 4

ـذؤنذمـذذذ ذـالؾتجـب ذـةًٛوٍذ ذم٘ذ جوصذالاؾتثـعةذذ" يغىذإـٗـإلاـنذفيذن وطجه 
ً
هوذموع ثذ٢ضذي٩ونذإؾتٗضإصإ

ذمالخٓ  ذٖلى ذإـ  وطج ذ يغ٦ؼذهظإ ذ  ذإـظإ    ذإيُغإبذإإلاؼم   ذبحن ذإإلاتكـبه  ذإـهضم ذذمـذإإلاتٛحرإت بٗض

ـذمويوٖ  ذفيذإـ٨ك٠ذبلىذبنذإـ  ـطجذإلخ وي ذتؿت ضذ  إيُغإبـتذإـ٣ة٤ذألازغىذ زـن ذإيُغإبذإـهة٘. ؤؾ

ذ  ُوعذؤٖغإىذيٛوٍذمـ ذنكإة ذؤنذتؿبرذفي ذمنذقإجهـ بٗضذإـهضم ذ ذ٦ ـذؤنذإـ  ـطجذذٖنذألاؾىـبذإـتي

.بالذؤنذهظهذإـ  ـطجذإلخ وي ذ تـحذـهـذؤؾــ رذتصخ ه  ذٖضيضةذ ص٢ ٣ ذ زـن ذإـٟدومذإـ ٟؿ  ذإـٗهب  ذ

ذإـتاكئ ذ ذ ؤؾــ ر ذالاجت ـعي ذ إـؿ ـ١ ذإـى ئ   ذ إـٗوإمل ذإلخـعج   ذ إجحرذإـىيئ 
ً
ذ  ـمـ ذ جـهةت إـى وـوج  

الاجت ـٖ  ذإإلاستةٟ ذإـتيذمنذقإجهـذؤنذتؿه ذبك٩لذؤ ذبأزغذفيذنكإةذ  ُوعذؤٖغإىذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذ

 (67: ص2012)أبىعِكت ، عبضهللا ،       . ذإـهضم ذ"

 

اث اإلافؿغة    ـطغىغ مابعض الصضمت : الطؼغابحعلُب عام عً الىظٍغ
 

ذبٗضذإـهضم ذمنذػإ ي ذزـنبنذذذذذذذ تذ ٟؿحرذإيُغإبذيٛوٍذمـ ذ٧لذنٓغي ذمنذإـ ٓغيـتذخــ 
ً
 ذ ٣ٞـ

 ذـؤلؾـؽذإـظـذإٖت ض ه
د
ٗجيذفيذ ٣ضي ذٞه ذجؼئيذفيذفيذب ـءذ٨ٞغتهـذ ذم٘ذؤنذإـتٟؿحرإتذإـتيذؤ عصتهـذ٧لذنٓغي ذت

ذإلاٗٞغ ذخ٣ ٣ ذإيُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذذ
ً
ٞ ـ ت ـصذٖلىذبخضإهـذـ٧ هظإذالايُغإبذبالذؤنهذالذ ٗتبرذالٖا

ذ ٞ نذٚحرذإإلا ٨نذٞهلذجوإنرذخ ـةذؤلانؿـنذٖنذبًٗهـذإـىٌٗذ ذ  إجغذإـ وإحيذ  ألاؾىـبذإـ٩ـم  ذ عإءه

 ذإـى وـوج  ذ)ذإـٟؿ وـوج  (ذخ طذإـ ٟؿ  ذالاجت ـٖ  ذال ؿت٣لذٖنذ إجحرذإلجوإنرذإإلاٗٞغ  ذؤ ذإـؿةو٦  ذؤ
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ٍذمـذبٗضذإـ ٖلىذؤنذذهضم ذبسبرإتذإـُٟوـ ذ ذ إـىٌٗذآلازغذمغ٦ؼ عبِذإـىٌٗذخض ثذ  ُوعذإيُغإبذيٛو

ذإـٟغصذفيذخــ ذتٗغيهذلخبرإتذمكـبه ذ ذٞ  ـذ جضذآزغ نذؤنذ ذنكُ ذ يؿتضٖحهـ ذإـظإ٦غة ذ ى٣،ذفي إـهضم 

ب٨ٗـذإـتـعيشذإـصخصخيذ ألاؾغىذإإلاغضخيذإـظـذيؼيضذمنذإإلاؿـنضةذالاجت ـٖ  ذ س٠ٟذمنذؤٖغإىذالايُغإبذ

ذٖ ضذمدـ مٗٞغ ذإـ ٓغيـتذإإلاٟؿغةذـ  ذمٗٞغ ذهظإذالايُغإبذ ؤؾىـبهذ  ؤٖغإيهذ ذ بــتـليذٞةنهذمنذإـًغ ـع

 ذ بــٚغ ذمنذالازتالٞـتذإـ٣ـئ  ذبحنذإـىـخثحنذفيذذالبضذمنذالاهت ـمذب٩لذ جهـتذإـ ٓغذإإلاستةٟ ذخوـه ذـهذ

ه ذهظإذ  ذذالايُغإبذبالذؤنهذيدرذؤنذيتسظذفيذ ٟؿحرهذالا جـهذإـت٩ـمليذٞ  ـذبحنذ ة٪ذإـ ٓغيـتذ.  ــ 

ذـةىدطذ ذذ ـعذإـ ٓـغ ذإـظـذإؾتٟـصتذم هذإـىـخث ذفيذ ٟؿحرذنتـئجذإـىدطذإلخـليذ ذ ٞ  ـذؾى٤ذ  ذٖغىذؤلَا

إإلاٗةومـتذإإلاٟؿغةذ طـ٪ذمنذزال٫ذم٣ـعنتهـذباتـئجذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذمنذخ طذالا ٟـ١ذ الازتالٝذم٘ذبٌٗذ

ذ  ذإـىدطذبُغي٣ ذمويوٖ  ذ م ٣ُ  ذٖبرذ جهـتذنٓغذمستةٟ ذخو٫ذهظإذإإلاويٕو هذت  ــ ذمـ هظإذذإلاك٩ة 

 .ذ ذفيذإـٟهلذإـ٣ـصمذثإـىـخ
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 الضعاؾاث الؿابلت:   الفصل الثالث

 

 

 

 .  ه ضذذذـــــــ 

تذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذذـــــــذ  .صعإؾـتذ  ــ 

 م ـ٢ك ذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذ.ذـــــــذ

 ضىذالاؾتٟـصةذمنذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذ.مذــــــــ 
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 جمهُض : 

ذفيذهظإذإـٟهلذبٌٗذإـضعإؾـتذإـٗغب  ذ ألاج ب  ذإـتيذ ة٣يذإـًوءذٖلىذجوإنرذإـىـخث ذذت  ــ ذذذذذ مويٕو

ذإـىدطذ ذ طـ٪ذـٛغىذالاؾتٟـصةذمنذإـ تـئجذ ألاص إتذإـتيذإؾتسضمتذٞحهـذ إإلا ـهجذهظإذ إـتيذإ ىٗتهـذ إـتٗٝغ

ـذ مـٖلىذمـذ ٝذْغ ٝذ٧لذصعإؾ ذمنذهظهذإـضعإؾـتذ.هظإذي ٨نذؤنذ ً ٟهذبلىذذ  ذٞحه ٘ذمغإٖـةذإزتال  إـىدطذم

ذألنذهظإذذذذ
ً
ذإذض  َٗ  د ذؤلاجغإء نٓغإ ـىدطذ   ٨نذإـىـخث ذمنذإـونو٫ذبلىذإـٟه ذفيذٚـي ذألاه   ذإلجغإءذمويٕو

ذ ذهظإذ٣ٞضذ  ذإلخهو٫ذٖلىذٖضصذمنذإـضعإؾـتذإـتيذ غ ىِذب ويٕو ذذهظإذإـىدطإإلاتٗ ٤ذ إـكـملذإلاويٕو

  ٢ىلذٖغيهـذ ا٦ضذإـىـخث ذٖلىذآلاتيذ:ذـذإـىدطذ

ذ"ذٖلىذخضذٖة ذإـىـخث ذ  ذـةضعإؾ ذإلخــ  ذ٢ة ذإـضعإؾـتذإإلاكـبه ذـ 1
ً
ٖنذنضعةذإـضعإؾـتذذهظإذي٨ك٠"ذمدة ـ

 إإلادة  ذفيذهظإذإإلاجـ٫ذ.

 نٗوب ذإلخهو٫ذٖلىذإـ وذإـ٩ـملذبــاؿى ذـىٌٗذإـضعإؾـتذإـتيذؾيت ذٖغيهـذ.ذـ 2

ـذبك٩لذذذذ موجؼذ ٤ٞذتؿةؿةهـذإـؼمجيذمنذألا٢ضمذبلىذألاخضثذ ذمنذخ طذمويوٖهـذ هضٞهـذ ذ ٢ضذ ٣غعذٖغيه

 هـذ.ذإـٗ   ذإـتيذَى٣تذٖةحهـذ إـ تـئجذإـتيذ ونةتذبـح  
 

 صعاؾاث جىاولذ اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت :   

ؿىن وآزغونذـ صعاؾت : 1  ذ( : 1993) (Carison et  al) واَع

ع ـ  ـذٖـمذذبٖهـع بٗضذ ذٖلىذألاٞغإصذ  إجحرذإـ٩وإعثذإـُى ٗ  ذ إـى ئذعىىان الضعاؾت :  ب٩وـومى ـذ1990ق ـ٫ذـ٧

ذٖلىذإيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذٖ ضذإإلاغإه٣حنذبٗضذخـصثذبٖهـعذق ـ٫ذذهضف الضعاؾت : إـتٗٝغ

ع ـ  ـذب٩وـومى ـذ.  ـ٧

ذ ذذ1264 إـٟتذٖ   ذإـضعإؾ ذٖنذعُىت الضعاؾت : 
ً
ٌذإـةونذ ذذ265مغإه٣ـ ذؤب 

ً
ذؤؾوصذإـةونذذ335مغإه٣ـ

ً
مغإه٣ـ

نوإذبإٖ ـعذ)ذألا %ذمنذذ20 ٢ضذ جضذؤنذ.ذ  ؾ  ذ(ذ.ذ17ـذذ11ٞغإصذـ٧

  ذ٣ٞغةذي٣يـذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضمذ174 ٠ذإؾتب ـنذم٩ونذمنذا  ذ هذصاة الضعاؾت :أ

ت ـصذٖلىذإإلاغإجٗ ذإـثــث   إإلاٗضـ ذـلج ٗ  ذألامغي٨  ذـةُرذإـ ٟسخيذ.ذبـاٖل

  ونةتذإـضعإؾ ذبليذإـتـليذذهخائج الضعاؾت :

ذ جضذؤنذذ1ذ ذذ20ـ ذبإٖ ـعذ) نوإ ذـ٧ ذإـٗ    ذذ11%ذمنذؤٞغإص نوإذ ٗـنونذمنذبٖـصةذزبرةذإلخضثذذ17ـ (ذؾ  ذـ٧

ذالاؾتثـعةذ18 ذ يٗـنيذ%ذمجه ذمنذؤٖغإىذ ج ب 9إـهضميذ يٗـنيذ  .ذ%ذمجه ذمنذٍٞغ

ٍذإـهضم  ذٖ ضذإـظ٧وعذإـؼنوجذم٣ـعن ذبــظ٧وعذإـى ٌذ.ذ2 نتذنؿى ذؤلانـب ذؤ٢لذبـيُغإبذمـبٗضذإـًٛو  ـذ ـ٧

نـب ذبـيُغإبذمـذبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذبحنذإـظ٧وعذـذؤنذنؿى ذخوإصثذإـٗ ٠ذ غ ىِذبضعج ذٖــ  ذبـإل ذ3

  ؤلانـثذ.

 ( :1999صعاؾت : أبىؾابا  ) ـ  2

  نضم ذإلخغبذ زهـئوذإـًٛوٍذـضىذٖ   ذمنذَالبذإلجـمٗ ذألامغي٨  ذفيذبحر تذ.عىىان الضعاؾت : 

إـ٨ك٠ذٖنذنضم ذإلخغبذ زهـئوذإـًٛوٍذـضىذٖ   ذمنذَالبذإلجـمٗ ذألامغي٨  ذفيذذهضف الضعاؾت :

 بحر تذ.
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ــى ذم نذٖـقوإذؤخضإثذإلخغبذ.ذ273 ٩ونتذمنذ)ذذعُىت الضعاؾت : ذَ 
ً
 (ذَــىـ

ذ(Davidson)صإٞ ضؾون ذ م٣ ـؽ ـهوب٨جزذـ٣ة٤ذ٦تئـبذ إالاؤٖغىذـذإؾتسضمتذإـضعإؾ ذم٣ ـؾذأصاة الضعاؾت :

 .(2005 غج  ذجـبتذ)اليُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ(1995)

ذم٣ ـؽذذهخائج الضعاؾت : ذٖلى ذإـُالب ذهاالء ذصعجـت ذإع ٟـٕ ذٖلى ذإـضعإؾ  ذنتـئج  إـ٣ة٤ذذـال٦تئـبصـت

نتذمٗضالتذؤلانـثذ ؤٖلىذمنذإـظ٧وعذٞ  ـذيتٗة٤ذب ٣ ـؽذإـ٣ة٤ذٞ  ـذ إيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ـ٧

نتذإـٟغ ١ذٚحرذصإـ ذٖلىذم٣ ـؽذ   الا٦تئـبذ إيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ.ـ٧
 

 ذ( : 2001)  (koonjen  et  al)ذ وآزغونهىهجين ذـ صعاؾت 3

غإىذذعىىان الضعاؾت : ال٢تهذبىٌٗذألٖا ٟـ٫ذ إإلاغإه٣حنذٖ  إيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذٖ ضذألَا

ـنحرذإـتيذإجتـختذن ٩ـعإٚوإذ.  الا٦تئـب  ذإإلاهـخى ذـهذبٗضذخوإصثذألٖا

ال٢تهذبىٌٗذذالضعاؾت :هضف  ٟـ٫ذ إإلاغإه٣حنذٖ  ذٖلىذإيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذٖ ضذألَا إـتٗٝغ

غإىذالا٦تئـب  ذإإلاهـخى ذـهذ.  ألٖا

ذذ158إختوتذٖ   ذإـضعإؾ ذٖلىذذعُىت الضعاؾت :
ً
ذ مغإه٣ـ

ً
نذٖضصذإـظ٧وعذ)َٟال ضصذؤلانـثذ)ذ(81 ـ٧  ٖ88). 

ـنحرذذأصاة الضعاؾت : إؾتسضمتذإـضعإؾ ذم٣ ـؽذإيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذإإلاتٗة٤ذبهضم ذألٖا

ت ـصذٖلى  Depression)ذ   ذبٖضإصهذمنذ٢ىلذإـىـخطذ ٦ظـ٪ذ  ذإؾتسضإمذم٣ ـؽذـال٦تئـبذ (-DSM ذ IV)بـاٖل

Selfrating scaleذ). 

 ؤْهغتذإـضعإؾ ذإـ تـئجذإـتــ  ذ:ذذهخائج الضعاؾت :

ـنحر.ذ68ؤنذـذذ1  %ذمنذؤٞغإصذإـٗ   ذ ٗـنونذمنذنضم ذألٖا

 %ذمجه ذمهـبونذبإٖغإىذإ٦تئـب  ذ.ذ95ـذ ؤنذذ2

ـذ ه ـ٥ذٖال٢ ذ٢وي ذبحنذم٣ضإعذإـتٗغىذـلخضثذإـهـصمذ خضةذؤٖغىذالا٦تئـبذ ؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذذ3

ذ ذم٣ضإعذإـتٗغىذـلخضثذإـهـصمذ ٣ٞضإنذؤ٢غبـء ذبحن ذ٢وي  ذٖال٢  ذه ـ٥ ذ٦ظـ٪ ذ   خضةذالانـب ذإـهضم 

 ذبإٖغإىذالا٦تئـبذ ؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذ.
 

 ( :  2006)  وآزغونـ صعاؾت : فغهىص  3

ذإـتــ  ذعىىان الضعاؾت :  ذإـًٛوٍ ذإيُغإبـت ذ مٗضالت ذبـلخغب ذإإلاغ ىُ  ذإـهضم   إـتٗغىذـؤلخضإث

 ـضىذإإلاضن حنذفيذج وبذـى ـنذ.ـةهضم ذ الايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذإـٗـم ذ

 ج وبذـى ـنذ.إإلاتوإجضينذفيذإإلاس  ـتذذإإلاضن حنعُىت الضعاؾت : 

ـؿب ة حرجغذذإـ٣ة٤ذ م٣ ـؽ(ذ1995)بٗضذإـهضم ذذيُغإبذيٛوٍذمـؾونذال صإٞ ضم٣ ـؽذذأصاة الضعاؾت :

ـتيذ٢ـمذإ(ذ1983إـهـصعةذ)ذذ(Frem y ٛ ذإإلاؿتسضم ذفيذإـضعإؾ ذهيذ)(ذذ إـه1993(ذ) Spielerger et al ػمالئه)

  م٣ ـؽذالا٦تئـب.ذ(ذ1984بتٗغيبهـذ بٖضإصهـذٖىضذإلخــ٤ذ)

ذبـلخغبذ مٗضالتذإيُغإبـتذإـًٛوٍذإـتــ  ذذهضف الضعاؾت : إـ٨ك٠ذٖنذألاخضإثذإـهضم  ذإإلاغ ىُ 

 إـهضم  ذ الايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذإـٗـم ذـضىذإإلاضن حنذفيذج وبذـى ـنذ.
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ذإع ىـٍذبحنذمٗضالتذهخائج الضعاؾت :  يُغإبـتذإـ ٟؿ  ذإيُغإبـتذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذذ الا  جوص

ٗغيوإذألخضإثذنضم  ذ ذ بةٛتذنؿى ذمٗضالتذإيُغإبـتذإـًٛوٍذإـتــ  ذ%ذتذ7.97بلىذؤنذذ ؤقـعتإـٗـم ذ

ذإـظينذ ىة٘ذؤٖ ـعه ذمـٞو١ذ ذبــغجـ٫ذ ألاٞغإص ذم٣ـعن  ذـضىذإـاؿـء ذؤٖلى ضىذم سٌٟذذ40ـةهضم  ذـ 
ً
ٖـمـ

ضىذإإلاتز جحنذم٣ـبلذإـٗؼإبعن ذب غ ٟعيذإإلاؿتوىذإـتٗة م٣ـإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ  ذ٦ ـذؤْهغتذإـضعإؾ ذذذميذـ 

ذبحنذإيُغإبـتذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ إـ٣ة٤ذ الا٦تئـبذ.
ً
ذ ج ٣ـ

ً
 إع ىـَـ

 

 ( :  2007)   وآزغونـ صعاؾت : ؾلمان  4

إيُغإبذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الا٦تئـبذ إـ٣ة٤ذـضىذإإلاغإه٣حنذفيذ٢ُـٕذٚؼةذزال٫ذذعىىان الضعاؾت :

 الانتٟـي ذإـثـن  ذ.ذ

ذ.ذ229 ً  تذٖ   ذإـضعإؾ ذخوإليذذعُىت الضعاؾت :
ً
 مغإه٣ـ

ٍذإـتــ  ذـةهضم ذإؾتسضمتذإـضعإؾ ذم٣ ـؽذذأصاة الضعاؾت : منذبٖضإصذإـىـخثحنذ م٣ ـؽذاليُغإبذإـًٛو

 .ذمنذبٖضإصذإـىـخثحنذذ م٣ ـؽذـة٣ة٤ذ إؾتب ـنذؤٖغإىذالا٦تئـب (Hamleton)٦تئـبذهـمةتونذـال

ٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الا٦تئـبذ إـ٣ة٤ذـضىذإإلاغإه٣حنذمنذ٢ُـٕذذهضف الضعاؾت : إـ٨ك٠ذٖنذإيُغإبذإـًٛو

 ٚؼةذزال٫ذالانتٟـي ذإـثـن  ذ.

%ذذ40 ٗـنونذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ ذمنذؤٞغإصذإـضعإؾ ذ%ذذ9.68ؤؾٟغتذإـ تـئجذٖلىذؤنذهخائج الضعاؾت : 

ذ9.69%ذ ٗـنونذمنذمٗضالتذ٢ة٤ذمغ ٟٗ ذذ ذذ9.94ـضحه ذمٗضالتذمٗتضـ ذ قضيضةذمنذالا٦تئـبذٞ  ـذ ىحنذؤنذ

ذ%ذـض ذ. وب  ؤـذؤنذإإلاغإه٣حنذإـظينذ ٗـنونذمنذإيُغإبذإـًٛوٍذإـتــ  ذحه ذإؾتجـبـتذموإجه ذٚحرذمٚغ

  إـ٣ة٤ذ.ـةهضم ذـضحه ذؤٖلىذمٗضالتذالا٦تئـبذ
 

 ذ( : 2007الكُش  )   صعاؾت :ذـ5

ٍذإـتــ  ذـةهضم ذإـ ٟؿ  ذإـ ـ ج ذعىىان الضعاؾت :  .ٖنذخوإصثذإـُغ١ذـذذصمك٤ذـذؾوعيـذإيُغإبـتذإـًٛو

فيذمضي  ذصمك٤ذ  ترإ حذَٟلذ٢ضذتٗغيوإذلخوإصثذإـؿحرذذ302 ً  تذٖ   ذإـضعإؾ ذخوإليذذعُىت الضعاؾت :

 (ذ.ؾ  ذذ12ـذذ7ؤٖ ـعه ذمـبحنذ)ذ

ٟـ٫ذألخضإثذإـهـصم ذذم٣ ـؽذأصاة الضعاؾت : منذفيذتصخ وذإلخـالتذإإلاتإجغةذذ ذالؾتسضإمهـغص صذٞٗلذألَا

 ذ.بٖضإصذإـىـخث ذ

ذذهضف الضعاؾت : ٟـ٫ذإـظينذتٗغيوإذلخوإصثذإـُغ١ذذٖلىإـتٗٝغ ؤٖغإىذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذـضىذألَا

   دضيضذنؿى ذإنتكـعهـذ.

 ونةتذإـ تـئجذبلىذ جوصذٞغ ١ذبحنذإـظ٧وعذ ؤلانـثذفيذؤٖغإىذإيُغإبذإـتــ  ذـةهضم ذذهخائج الضعاؾت :

غإىذبحنذإـظ٧وعذ ؤلانـثـهـلرذؤلانـثذ إـ ٟؿ  ذ خؿرذذبطإذتٗغيوإذإلنـبـتذجؿضي ذ ؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذفيذألٖا

ذ
ً
بٗضذإـهضم ذذمـذاليُغإبمتٛحرذإـٗ غذ صعج ذؤلانـب ذ ذ٦ظـ٪ذؤنذؤلانـثذإإلاهـبـتذبدوإصثذإإلاغ عذؤ٦ثرذتٗغيـ

ذإإلاؼمنذمنذ  إـظ٧وعذذؤلانـث ٦ظـ٪ذؤجىتتذٖضمذ جوصذٞغ ١ذبحنذإإلاهـبحنذبـلخوإصثذذإـظ٧وعذإإلاهـبحنمنذإـ ٕو
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بٗضذذيٛوٍذمـذاليُغإب إإلاهـبحنذبدوإصثذإإلاغ عذفيذإـتٗغىذؾ وإتذذ(ذ9ذــذ7ذإـظينذ ترإ حذؤٖ ـعه ذبحنذ)

 .إـهضم ذ
 

ً )  :ـ صعاؾت ذ6       ( :  2007زيًر

 .ذٗضذإلخغبذ)إيُغإبذمـبٗضذإـهضم (ذإـ ٟؿ  ذـضىذإـٗغإ٢ حنذبإـهضمـتذىان الضعاؾت : عى

ذ20ؤٖ ـعه ذمـبحنذ)ذذ  ترإ حـلخغبذفيذإـٗغإ١ذذوإتٗغيذٞغصذ100 ً  تذٖ   ذإـضعإؾ ذخوإليذذعُىت الضعاؾت :

حنذفيذؾوعيـذ.ذ50ـذ نتذ ُةرذإـتَو  ؾ  ذ(ذ  ذإزت ـعه ذمنذإـٗـئالتذإـتيذـ٧

 ذالضعاؾت :ذأصاة

 .ذألاصإة٢ضذ غإ٤ٞذهظإذم٘ذ ُى ٤ذإإلا٣ـبة ذٚحرذإإلاوج ذ)ذإـٟٗوي ذ(ذذـ 1

وعصذ طـ٪ذإلاٗٞغ ذم٣ضإعذإـهضمـتذإـتيذتٗغىذـهـذإـصخوذإؾتب ـنذزـمذخو٫ذإـهضم ذذـ 2 منذجـمٗ ذهـٞع

 .UNHCRفيذب ضذمنذ غج  ذمسته ذإيـغ ضي ذذ17زغذخو٫ذؤٖغإىذمـبٗضذإـهضم ذيدتوـذٖلىذب ـنذآت إؾ

ذٖلىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذذهضف الضعاؾت :   ٗـنيذمجهـذإـٗغإ٢ حنذبٗضذإلخغبذ.ذإـتيإـتٗٝغ

ـعذإلخغبذمنذزال٫ذؤٖغإىذإـهضمـتذإـتيذْهغتذج تـئجذؤنذإـٗغإ٢ حنذ٢ضذٖـنوإذمنذآب اتذإـذهخائج الضعاؾت :

ِذصعجـتذؤٖغإىذإنذفيذ.ذ ؤنذإـظ٧وعذ ؤلانـثذمتؿـ يحذ%(87)ذ إضخ ذـضىذنؿى ذ٦ىحرةذمجه  ذيُغإبذمـمتوؾ

(ذؤ٦برذمنذذ30ـذذ20 ؤنذمتوؾِذصعجـتذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذـضىذإـٟئ ذإـٗ غي ذ)ذبٗضذإـهضم ذ.

ـٟئـتذإـٗ غي ذ(ذؤـذؤنذإذ50ـذذ37متوؾِذصعجـتذؤٖغإىذالايُغإبذمـبٗضذإـهضم ذـضىذإـٟئ ذإـٗ غي ذ)ذ

غإىذإـهٛحرةذؤقضذ إجحر   .خ ذ قضيضةذـضحه ذؤ٦ثرذمنذإـ٨ىـعذ إضذمنذإـ٨ىحرةذبــهضم ذ ألٖا
 

 ذ( : 2007)    ـ صعاؾت : الىبِس ي وألاؾضي 7

 َــىـتذ٧ة  ذإـترب  ذـةى ـتذ ذجـمٗ ذبٛضإصذ.إيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذذإـهضم  ذـضىذذعىىان الضعاؾت :

ذ ج  ٗه ذ300إـضعإؾ ذخوإليذذ ً  تذٖ   ذعُىت الضعاؾت :
ً
ـذذ17مـبحنذ)ذهنذع ؤٖ ـذ غإ ختذؤلانـثمنذذٞغصإ

 (ذؾ  ذ.ذ36

ذٖلىذإإلاغإجٗ ذإـغإبٗ ذذأصاة الضعاؾت :
ً
إؾتسضمذم٣ ـؽذإـ٨ىيسخيذـ٣ ـؽذإيُغإبذإـًٛوٍذإـهضم  ذإٖت ـصإ

 .ذ٣ٞغةذ(88 ذ  إـ٠ذإإلا٣ ـؽذمنذ))ذ1994ذ(مغي٨  ذـُرذإـ ٟسخيذـٗـمتها ٠ذإلج ٗ  ذألا ـ

ذمضىذإنتكـعذإيُغإبذمـبذهضف الضعاؾت : ذٖلى ـضىذَــىـتذ٧ة  ذإـترب  ذذضم  ذٗضذإـًٛوٍذإـهإـتٗٝغ

ذ(ذ.
ً
ذالايُغإبذ)ذخـصذ ذمؼمنذ ذمتإزغإ  ـةى ـتذ إـ٨ك٠ذٖنذنٕو

َــى ذبلىذؤخضذؤنوإٕذإلخوإصثذإـهضم  ذذ187 ونةتذإـضعإؾ ذبلىذإـ تـئجذآلا   ذ:ذذـذتٗغيتذذهخائج الضعاؾت : 

ذؤٞغإصذإـٗ   ذؤـذباؿى ذ٢ضعهـذ  َــى ذبإخضذؤنوإٕذ155%ذ بنـب ذذ62منذمج ٕو

 %ذمنذإإلاتٗغيـتذلخوإصثذإـهضم ذ.ذ82يٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذؤـذباؿى ذإيُغإبذذ

ملذؤـذباؿى ذذبـيُغإبَــى ذذ118ذبنـب ـذذ2 ذألانة  %ذمنذإـٗ   ذذ39مـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذبك٩لذـ٧

 ذإـهضم  ذذَــى ذبـيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذذ37 بنـب ذخوإصثذإـهضم  ذل%ذمنذإإلاتٗغيـتذـذ63 باؿى ذ
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ذيجرـظإذ%ذمنذإإلاتٗغيـتذـلخوإصثذإـهضم  ذذ20 باؿى ذذألانة  %ذمنذإـٗ   ذذ12ؤـذباؿى ذبك٩لذجؼئيذ

 .صعإؾ ذْوإهغذهظهذالايُغإبـتذـضىذإإلاصخهحنذ

ذمنذخ طذنوٖ  ذالايُغإبذ3 ذؤمـ  ذ٣ٞضذؤْهغتذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذذإإلاهـبـتذبـيُغإبذ(118ذ) ـ

منذإإلاهـبـتذبهظإذالايُغإبذ(%ذذ8) إخضةذبـيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذإلخـصذؤـذباؿى ذ٢ضعإهـذَــى ذذبنـب 

ملذ ذ بنـب ذ(%ذ97)َــى ذبـيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذإإلاؼمنذؤـذباؿى ذ(ذذ115ذ) بنـب بك٩لذـ٧

 ذ.(%16ذ)هضم  ذإإلاتإزغذؤـذباؿى ذ٢ضعهـمـبٗضذإـًٛوٍذإـذبـيُغإبَــىتحنذ
 

 ( :  2008ـ صعاؾت : الىبِس ي وآزغون ) 8

 .م تؿبيذجـمٗ ذبٛضإصذـضىإيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذعىىان الضعاؾت : 

ذ ذذ284ذضعإؾ ذخوإليــ ً  تذٖ   ذإـذعُىت الضعاؾت :
ً
ذ غإ ختذؤٖ ـ٦طذ435،ذ ذــؤنثذ241ٞغصإ

ً
ــــعهــغإ  ذنــ ـ ذمـبـ

 ؾ  ذ(.ذ54 ذ17)

ٍذإـهضم  إؾتٗ لذفيذإـضعإؾ ذم٣ذأصاة الضعاؾت : بٗ ذإإٖت ـصإذٖلىذإإلاغإجٗ ذإـغ ذ ـؽذإيُغإبذمـبٗضذإـًٛو

 .ذ(ذؾاإ٫ذ46  إـ٠ذإإلا٣ ـؽذمن)(ذ1994)تها ٠ذإلج ٗ  ذألامغي٨  ذـةُرذإـ ٟسخيذـ

ذٖلىذإيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذـضىذم تؿبيذجـمٗ ذبٛضإصذ  دضيضذنؿى ذذهضف الضعاؾت : إـتٗٝغ

ذالايُغإبذ)ذخـصذ مؼمنذ ذإنتكـعهـذ ذفيذهظإذالايُغإبذ ذ إـ٨ك٠ذٖنذنٕو
ً
ٝذٖلىذؤ٦ثرذإإلآـهغذإؾهـمـ  ذ إـتٗغ

 .متإزغذ(ذ

  ونةتذإـضعإؾ ذبلىذإـ تـئجذإـتــ  ذ:ذهخائج الضعاؾت : 

ذذ196ـذتٗغىذذ1
ً
 .ذخـصثذنـصمذ إخضذمنذؤنوإٕذإلخوإصثذإـهضم  ذذذأل٦ثرذمنٞغصإ

ذ)ذذ174ـذبنـب ذذ2
ً
ملذؤنثىذ(ذبـيُغإبذذ167ط٧وعذ ذ7ٞغصإ  مـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذبك٩لذـ٧

نذ ٗـنيذمنذؤٖغإيهذإإلاهـبحنذبطذهوذذإإلاَٟغ الاؾتتـعهذذـذمٗ ـعذ3 ذفيذهظإذالايُغإبذإـظـذـ٧
ً
ؤ٦ثرذإإلاٗـيحرذبؾهـمـ

ذذ185ـعذبٖـصةذإلخبرةذ(ذذمنذؤٖغإىذهظإذإإلاٗ ـعذ يةحهـذمٗ ؤنثىذ191 ذذط٧وع ذ5ٞغصإذًذ)ذذ196ٖـنيذ
ً
ط٧وع ذذ5)ذٞغصإ

ذذ117إـتج رذ إـظـذسجلذ مٗ ـعذؤنثىذ(ذذ180
ً
 ؤنثىذ(ذ.ذ112ط٧وعذ ذذ5)ٞغصإ

ذ)ذذ32اتذإـ تـئجذٖنذبنـب ذ ـذبذ4
ً
ذ)ذذ56(ذبـيُغإبذإـًِٛذإلخـصذ بنـب ذذمنذؤلانـثذ28ط٧وعذ ذذ4ٞغصإ

ً
ٞغصإ

 منذؤلانـثذ(ذبـيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذإإلاؼمنذ.ذ54منذإـظ٧وعذ ذذ2
 

 ( . 2010)   هىاص صعاؾت : ئبغاهُم و ـ  9ذ

ضإصي ذـذجـمٗ ذألا إيُغإبذإـًٛوٍذإـهضم  ذ إـٗ ذعىىان الضعاؾت : نىـعذـذ٧ة  ذإـترب  ذ٠ذـضىذَةى ذؤلٖا

 ؤلانؿـن  ذ.ـةٗةومذ

ضإصي ذفيذمدـٞٓ ذالانىـعذ.ذعُىت الضعاؾت :  َةى ذإإلاغخة ذؤلٖا

ؤٖت ضذٖلىذإإلاٗـيحرذإـوإعصةذفيذمنذبٖضإصذإـىـخثحنذ  بٗضذإـهضم  ذذإيُغإبذمـم٣ ـؽذـ٣ ـؽذذ:أصاة الضعاؾت 

م٣ ـؽذ  ذب ـئهذ.فيذ(ذDSM-IV- 1994ـةُرذإـ ٟسخيذـــذإإلاغإجٗ ذإـغإبٗ ذ)(ذ ها ٠ذإلج ٗ  ذإـٗـإلا  ذ)ألامغي٨  

ذإـىـخثإـٗ ٠ذمنذب ذب ـئهذٖلىذألاصب ـتذ إـىدوثذإـؿـب٣ ذذحنٖضإص  خضصذمجــحنذـة ٣ ـؽذه ـذ ؤٖت ضذفي
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ذ)إإلاتٗغيحنذ إإلاتإجغين(٣ٞغةذ هوذم٣ ـؽذزـمذبـألشخـمذذ32إـٗ ٠ذ إـٗ ٠ذيضذإإلا تة٩ـتذ ذ يت٩ونذمنذ

 .بـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ

ذٖلىذمؿتذهضف الضعاؾت : ضإصي ذ إـ٨ك٠ذإـتٗٝغ وىذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذـضىذَةى ذإإلاغخة ذؤلٖا

ذ. ذإنتكـعهـ ذنؿى  ذٖلىذمؿتوىذإـٗ ٠ذـضىذإـُةى ذإإلاهـبحنذبـيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذٖن ذإـتٗٝغ ٦ظـ٪

ذ  إـىدطذ.ذٗ ذإـٗال٢ ذالاع ىـَ  ذبحنذمتٛحرإتٖلىذَى  إـتٗٝغ

 :ذبلىذإـتـليذؤؾٟغتذنتـئجذإـضعإؾ ذذهخائج الضعاؾت :

ضإصي (ذـضىذَةى ذإإلاغخة ذذذ PTSD)ذذبٗضذإـهضم ذـذبنذمؿتوىذإيُغإبذيٛوٍذمـذ1 ذ.ذؤلٖا
ً
نذمغ ٟٗـ  ـ٧

هـلرذإـظ٧وعذفيذذبخهـئ  ـذ جوصذٞغ ١ذطإتذصالـ ذذ2 ذإلاتٛحرذإلجاـذـ 
ً
ذبٗضذإـهضم ذإيُغإبذيٛوٍذمـ ىٗـ

ذ)(ذبـندغإٝذمٗ ـ64.05خ طذؤْهغتذإـ تـئجذؤنذإإلاتوؾِذإلخؿـبيذـٗ   ذإـظ٧وعذ) نذمتوؾِذذ10.81ـع (ذ ذ ـ٧

ذ)39.06)ذؤلانـث  .ذ(21.01(ذبـندغإٝذمٗ ــع

ذ.ـضىذإـُةى ذإإلاهـبحنذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذذـذؤنذمؿتوىذإـٗ ٠ذ3
ً
نذمغ ٟٗـ  ـ٧

هـلرذإـظ٧وعذفيذإـٗ ٠ذ.ذ4 ذإلاتٛحرذإلجاـذـ 
ً
 ـذ جوصذٞغ ١ذطإتذصالـ ذمٗ وي ذ ىٗـ

ذ جوصذٖذ5 ذـ ذإع ىـَ هذَغصي ذصإـ   ال٢ 
ً
مـبٗضذإـهضم ذ إـٗ ٠ذـضىذَةى ذيٛوٍذبحنذإيُغإبذذبخهـئ ـ

ضإصي إإلاغخة ذ  .ذؤلٖا
 

 ذ( : 2010 مجُض ) ـ صعاؾت : 10

ذ ٗـنيذمجهـذؤًٖـءذه ئ ذإـتضع يٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذإإيُغإبـتذعىىان الضعاؾت :  يـذفيذإلجـمٗـتذـتي

 إـٗغإ٢  ذـذجـمٗ ذبٛضإصذ.

)ذبٛضإصذ ذإـىهغةذ ذصيـليذ ذ ضعيـذفيذإلجـمٗـتذإـتــ  ذ:ًٖوذه ئ ذذ478بةٛتذٖ   ذإـضعإؾ ذذعُىت الضعاؾت :

 بـبلذ(ذ.

 .ذمنذبٖضإصذإـىـخث ذذ ضذإـهضم يٛوٍذمـبٗم٣ ـؽذإيُغإبـتذذأصاة الضعاؾت :

ذٖليذمؿذهضف الضعاؾت :  يٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذبهوعةذٖـم ذ.توىذبنـب ذه ئ ذإـتضعيـذبإٖغإىذإـتٗٝغ

يٛوٍذمـبٗضذه ئ ذإـتضعيـذ ٗـنونذمنذؤٖغإىذذ%ذمنذؤًٖـءذ68.4ؤقـعتذإـ تـئجذبلىذؤنذ هخائج الضعاؾت : 

ذ ؤ٦ثرذمٗـنـةذمنذإـظ٧وع ذؤلانـث%ذمجه ذ ٗـنونذمنذإيُغإبـتذإـًٛوٍذإـهضم  ذإلخـصةذ ؤنذذ5.4إـهضم ذ ذ

غإى ٗـنونذمنذهظهذذ%ذمنذؤًٖـءذه ئ ذإـتضعيـذالذ12.5 ؤنذ  مجه ذقـهض إذؤخضإجذ%84 ذ ؤنذذألٖا
ً
ماإلا ذذـ

نوإذؤ٦ثرذمٗـنـةذمنذمغإتذـؤلخضإثذذ(5 ؤنذألاٞغإصذإـظينذتٗغيوإذأل٦ثرذمنذ) ذؤجغتذفيذخ ـته ذ إـهضم  ذـ٧

 .ألاٞغإصذإـظينذـ ذيتٗغيوإذـؤلخضإثذإـهضم  ذ
 

 ( : 2011ـ صعاؾت : الُدفىفي )  11

ال٢تهـذبـيُغإبذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الا٦تئـبذ إـتضينذـضىذعىىان الضعاؾت :  ألاخضإثذإـهضم  ذٖ 

 .إـُالبذإلجـمٗ حنذإـةى ـن حنذـذجـمٗ ذـى ـنذ
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ــى ذمنذإلجـمٗ ذإـةى ـن  ذ إلجـمٗ ذإـةى ـن  ذألامغي٨  ذذ734 إـٟتذإـٗ   ذمنذخوإليذذعُىت الضعاؾت : ذَ 
ً
َــىـ

 ؾ  ذ(ذذذ30ـذذ17 ذمـبحن)ؤٖ ـعهتذ ستة٠ذإـتسههـتذ غإ خبفيذبحر تذ

٦ ـذإؾتسضمتذ(ذ2000)ٖىضذإلخــ٤ذإـهضم  ذمنذ إـ ٠ذذألاخضإثذ  ذإؾتسضإمذم٣ ـؽذأصاة الضعاؾت :

 .ذ(1996)إـضعإؾ ذ٢ـئ  ذب ٪ذـال٦تئـبذبٖضإصذ تٗغيرذٖىضذإلخــ٤ذ

ذإـٗال٢ ذإإلادت ة ذمـبحنذألاخضإثذإـهضم  ذ إيُغإبذذهضف الضعاؾت : ذٖلى ذإـتٗٝغ ذبلى ذإـضعإؾ  هضٞت

 إـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الا٦تئـبذـضىذٖ   ذمنذإـُالبذإلجـمٗ حنذ.

  ونةتذإـضعإؾ ذبلىذإـ تـئجذإـتــ  ذ:ذذهخائج الضعاؾت :

 ـةهضم ذ الا٦تئـبذ صعج ذإـتضينذ.إـهضم  ذ إيُغإبذإـًٛوٍذإـتــ  ذـذاليوجضذإع ىـٍذبحنذألاخضإثذذ1

ٗد ذ2 فيذمتٛحرإتذألاخضإثذإـهضم  ذ الا٦تئـبذ صعج ذإـتضينذ.ذٞ  ـذذؼإبـذٖضمذ جوصذٞغ ١ذبحنذإإلاتز جحنذ إـ

ٖد ذإـٗؼإبْهغتذٞغ ١ذبحنذ نوإذؤ٦ثرذ تــ  ذـةهضم ذمنذؤ٢غإجه ذاليُغإبذإـًٛوٍذإـذغي  إإلاتز جحنذإـظينذـ٧

ؼإب ٗد  .ذذإـ

 .ـهـلرذإـظ٧وع ـظ٧وعذ ؤلانـثذفيذالا٦تئـبذإبحنذـذ جوصذٞغ ١ذذ3

ذذ4 ذـ ٕو
ً
ٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الا٦تئـبذ صعج ذإـتضينذ ىٗـ ـذ جوصذٞغ ١ذفيذألاخضإثذإـهضم  ذ إيُغإبذإـًٛو

 إلجـمٗ ذ.
 

 : ذ( 2012ضوي  ) ــاإلا ـ صعاؾت :  12

 .)ذـ ب ـ(مهغإ   ضي  ذٗضذـةهضم ذـضىذٖ   ذمنذإـ ـػخحنذبإيُغإبذيٛوٍذمـبذعىىان الضعاؾت :

ذمنذمضي  ذمهغإ  ذذ118إختوتذٖ   ذإـضعإؾ ذٖلىذذعُىت الضعاؾت :
ً
بلىذذ15)ذذذذذؤٖ ـعه ذمنذذ غإ ختنـػخـ

 (ذذؤنثىذ23 ذذط٦غ ذ95ؾ  ذ(ذمجه ذ)ذذ70

ذ ٞوعصذذذأصاة الضعاؾت :  ذ  صعػ ذبٖضإص ذمن ذإـهضم  ذمـبٗض ذٞدوذؤٖغإىذيٛوٍ ذ٢ـئ   ذإـىـخط َى٤

Weathers and Ford  ) ٣ٞغةذ هيذطإتذؤٖغإىذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذذ17  تً نذإـ٣ـئ  ذذ(1996))ذ

 ٢ـمذذإـهضم ذإإلا٣ترخ ذمنذإلج ٗ  ذألامغي٨  ذـةُرذإـ ٟسخيذفيذإـاسخ ذإـغإبٗ ذـتها ٠ذألامغإىذإـ٣ٗة  

 .إـىـخطذبتٗغيبهـذ

 إـ٨ك٠ذٖنذإيُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذـضىذإـ ـػخحنذمنذب وته ذب ضي  ذمهغإ  ذ.ذهضف الضعاؾت :

 هخائج الضعاؾت : 

ذمنذإذ78ذؤنإـ تـئجذٖلىذذؤْهغتـذذ1
ً
ذإـًٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ  ذيُغإبإإلاكـع٦حنذفيذإـىدطذ ٗـنونذمنذٞغصإ

 %ذمنذإـٗ   ذإـ٩ة  ذ.ذ66باؿى ذ

نتذؤنذنؿى ذالايُغإبذـضىذؤلانـثذ٦ ـذؤْهغتذـذذ2 %ذبالذؤنذنؿى ذإلخـالتذذ61%ذؤ٦برذمجهـذـضىذإـظ٧وعذذ87ـ٧

ذـضىذإـظ٧وعذ ذـضىذإـكضيضة ذمجهـ ذذؤلانـثؤٖلى %ذمنذإـٗ   ذإـ٩ة  ذـضحه ذذ17ألا٦برذذإـظ٧وعذإـاؿى  يك٩لذ.

ذ
ً
%ذـضىذٖ   ذ9لذالؾتجـبـته ذٖلىذ٢ـئ  ذٞدوذؤٖغإىذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذفيذم٣ـبإيُغإبذقضيضذ ٣ٞـ

 .ذؤلانـث
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ذؤنذمتوؾِذصعجـتذؤلانـثذيؼيضذب٣ة لذٖنذمتوؾِذصعجـتذإـظ٧وعذذ3 ذ(ذذ1.6)ذـ
ً
نذتكتتذؤذ٦ ـصعج ذ ٣غيىـ

نذصعجـتذإـظ٧وعذ ِذ.ـ٧ ذمنذإإلاتوؾ
ً
 ٦ظـ٪ذؤْهغتذذؤ٦برذم هذـضىذؤلانـثذم ـذ كحرذبلىذؤنذصعجـتذؤلانـثذؤ٦ثرذ٢غبـ

 ذ(ذٖنذإإلاج وٖـتذإـٗ غي ذألازغىذ.ذ49 ذذ40ـذذ39ـذذ30إـٗ غي ذ)ذإـ تـئجذإع ٟـٕذمتوؾِذصعجـتذإـٟئـتذ

ذمتوؾِذصعجـتذذ4 ذ ٣ـعبذفي منذذبؿ ِذـهـلرذإـ ـػخحنذذ ـػخحنذمنذم ـ٤َذمستةٟ ذم٘ذٞـع١ إـذألاٞغإصـ

 إإلا ـ٤َذإـ٣غيى ذمنذزِذإإلاوإجه ذ.

ذذ5 ذي نذإإلاجـ٫ذألا ٫ذ هوذإؾتٗـ ذ ٣٘ ذإـىدط ذٖ    ذـضى
ً
غإىذألا٦ثرذإنتكـعإ ذإلخضثذؤ ذإـهضم ذألٖا ـصة

ذـض
ً
غإىذألا٢لذإنتكـعإ  ٖ   ذإـىدطذ هيذ ٣٘ذفيذإإلاجـ٫ذإـثـنيذ هوذإـتج رذ إـتىةضذالانٟٗـليذ.ذذى ألٖا

لىذإـٚغ ذمنذإـتىـينذذذذ إَةٗتذإـىـخث ذٖلىذٖضصذمنذإـضعإؾـتذإـٗغب  ذ ألاج ب  ذإـتيذـهـذٖال٢ ذبىدثهـذٖ 

بالذؤجهـذؤٞـصتذإـىـخث ذفيذإزت ـعذمغإج٘ذبدثهـذ فيذبٌٗذبجغإءإ هذ ذب جهـذ بحنذَى ٗ ذهضٝذبدثهـذ بجغإءإ هذ

تتر٦ؼذم ـ٢ك ذإـىـخث ذـةضعإؾـتذإـؿـب٣ ذٖلىذإؾتسالمذؤ جهذإـكىهذ الازتالٝذب جهـذ بحنذإـىدطذؾـظـ٪ذ

 إلخـليذ.
 

 بعض الصضمت :  طغىغ مااؾاث الؿابلت اإلاخعللت باطؼغاب مىاككت الضع   

 تيذ:ذإـؿـب٣ ذ جضتذإـىـخث ذآلاـضعإؾـتذفيذيوءذإؾتٗغإىذإ

 ـ مً خُث ميان ئحغائها :  1

ذ(Carison et  al) إزتةٟتذإـضعإؾـتذإـؿـب٤ذمنذخ طذم٩ـنذبجغإئهـ ذخ طذؤجغيتذصعإؾ ذ٦حر ؿونذ آزغ نذذذ

(ذ صعإؾ ذإـ دٟوفيذ2006(ذ صعإؾ ذٞغهوصذ آزغ نذ)1999(ذب٩وـومى ـذ ذبي  ـذؤجغيتذصعإؾ ذؤبوؾـبـذ)1993)

إـ٨ىيسخيذ(ذ ذ صعإؾ ذ2007(ذ ذ صعإؾ ذنـ٤َذإـ٨ىيسخيذ ذألاؾضـذ)2007ي٪ذ)ـى ـن ذؤمـذصعإؾ ذزحر ذ(ذفي2011)

(ذبٟةؿُحن ذ صعإؾ ذ2007(ذفيذإـٗغإ١ ذبي  ـذصعإؾ ذؾة ـنذ آزغ نذ)2010)ذمج ض صعإؾ ذ(ذ ذ2008 آزغ نذ)

ذفيذ٣ضذ(ذ2014ٞذ– 2013)إـىدطذهظإذ(ذفيذـ ب ـ ذؤمـذ2012(ذفيذؾوعيـ ذبي  ـذصعإؾ ذإإلاضنيذ)2007إـك شذ) ؤجـغ

 ـ ب ـ.

 ـ مً خُث الهضف :  2

ذذذذذذ ذإـضعإؾـتذإـؿـب٣  عيؿونذذآزغى إـهضٝذ٢ضذتٛحرذمنذصعإؾ ذبلىذؤنذـوخٔذٖلى  ذ٣ٞضذهضٞتذصعإؾ ذـ٧

ذٖلىذإيُغإبذيٛوٍذمـذبذ1993)ذ(ذCarison et  alذ) آزغ ن ٖ ضذإإلاغإه٣حنذ ذبي  ـذٗضذإـهضم ذ(ذبلىذإـتٗٝغ

ذ)ؤبو هضٞتذصعإؾ ذ ذإـ٨ك٠ذٖنذنضم ذإلخغبذ زهـئوذإـًٛوٍذـضىذٖ   ذمنذَالبذ1999ؾـبـ ذبلى )

ـذصعإؾ ذ٧ونجحنذ آزغ نذذ.ذإلجـمٗ ذألامغي٨   ٝذٖلىذإيُغإبذمـذ2001)(koonjen  et  al)ذؤم (ذهضٞتذبلىذإـتٗغ

غإىذالا٦تئـب  ذإإلاهـخى ذـه ال٢تهـذبىٌٗذألٖا ٟـ٫ذ إإلاغإه٣حنذٖ  صعإؾ ذ  ذ ذبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذٖ ضذألَا

(ذهضٞتذبلىذإـ٨ك٠ذٖنذألاخضإثذإـهضم  ذإإلاغ ىُ ذبـلخغبذ مٗضالتذإيُغإبـتذذ2006ٞغهوصذ آزغ نذ)

ٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذإـٗـم ذـضىذإإلاضن حنذ ذبي  ـذصعإؾ ذؾة ـنذ آزغ نذ) (ذذ2007إـًٛو

غإه٣حنذ ذؤمـذصعإؾ ذإـك شذ)ذبلىذإـ٨ك٠ذٖنذإيُغإبذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الا٦تئـبذ إـ٣ة٤ذـضىذإإلا

ٟـ٫ذ  دضيضذنؿى ذإنتكـعهـذذ٦ ـذفيذذ2007 ٝذبلىذؤٖغإىذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذـضىذألَا (ذهضٞتذبلىذإـتٗغ
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ذٖلىذإيُغإبذذ(ذذ2007 ذبي  ـذصعإؾ ذزحرب٪ذ)ذذ(2008ذغ نذ)صعإؾ ذإـ٨ىيسخيذ آز مـبٗضذإـهضم ذبلىذإـتٗٝغ

ذٖلىذمضىذذ2007)ذإـ٨ىيسخيذ الاؾضـ ذبٗضذإلخغبذ ذ هضٞتذصعإؾذإـظـذ ٗـنيذم هذإـٗغإ٢ حن (ذبلىذإـتٗٝغ

ٍذإـهضم  ذإنتك ذالايُغإبذ)ذخـصذ ذمؼمن ذـضىذإـُــىـتذ إـ٨ك٠ـعذإيُغإبذمـبٗضذإـًٛو متإزغذٖنذنٕو

ـذصعإؾ ذذ.(ذ ٝذٖلىذمؿتوىذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذـضىذذ2010 ذ٦ــوإصذ)ذذببغإه  ؤم (ذهضٞتذبلىذإـتٗغ

ضإصي ذ إـ٨ك٠ذٖنذَة ذٖلىذذ2010مج ضذ)ذذنؿى ذإنتكـعهـذ ذبي  ـذصعإؾ ذى ذإإلاغخة ذؤلٖا (ذهضٞتذبلىذإـتٗٝغ

ذذذإـ دٟونيؤًٖـءذه ئ ذإـتضعيـذبإٖغإىذإـًٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذبهوعةذٖـم ذ ذؤمـذصعإؾ ذذبنـب مؿتوىذ

ذ ذإـٗال٢ ذإإلادت ة ذمـبحنذذ2011) ذٖلى ذإـتٗٝغ ذهضٞتذبلى وٍذإـتــ  ذًٛإـيُغإبذإـهضم  ذ إذألاخضإث(

(ذهضٞتذبلىذإـ٨ك٠ذٖنذ2011ــــضنيذ) ذإإلاــــذصعإؾــبي   ذنذـــنذإـُالبذإلجـمٗ  ـــةهضم ذ الا٦تئـبذـضىذٖ   ذم

ذـضحه ذ
ً
غإىذألا٦ثرذق وٖـ ذألٖا ذٖلى ذب وته ذ إـتٗٝغ ذمن ذإـ ـػخحن ذـضى ذإـهضم  ذمـبٗض إيُغإبذيٛوٍ

ذٖلىذصعج ذالازتالٝذٖنذخضةذالايُغإب ذإلاتٛحرذإلجاـذ إـٗ غذ م٩ـنذإـجز حذ.ذ إـتٗٝغ
ً
  ٣ٞـ

 

حهضٝذبلىذإـ٨ك٠ذٖنذمضىذإنتكـعذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـضىذَةى ذمغخة ذٞذؤمـذهظإذإـىدطذذذذذذ

ذ نذه ـ٥ذٞغ ١ذطإتذصالـ ذبخهـئ  ذفيذصعج ذإيُغإبذٖلىذإـتٗة  ذإـثـنوـذ٦ ـذحهضٝذبلىذإـتٗٝغ مـذبطإذـ٧

 يٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإصذإ
ً
 ذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـةوإـضينذإلاتٛحرإتذإـىدطذ)ذإـٗ غذـذإلجاـذـٗ   ذ ٣ٞـ

إـىدطذٖنذؤهضإٝذبٌٗذإـضعإؾـتذإـتيذهضٞتذبلىذصعإؾ ذإـٗال٢ ذهظإذ ذ بظـ٪ذيستة٠ذ م ٣ُ ذإـؿ٨نذ(ذ

 ذذذبحنذإإلاتٛحرإتذ.

 :ذذـ مً خُث مىهج الضعاؾت 3

عيؿونذذذذذ )ذ (Carison et  al)وآزغون مٗٓ ذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذإٖت ضتذإإلا هجذإـونٟيذإإلاؿخيذ٦ضعإؾ ذـ٧

(ذ صعإؾ ذإـك شذذ2007(ذ ؾة ـنذ آزغ نذ)ذ2006(ذ صعإؾ ذٞغهونذ آزغ نذ)ذ1999ؤبوؾـبـذ)ذ(ذ صعإؾ ذ1993

إـ٨ىيسخيذ آزغ نذ(ذ صعإؾ ذذ2007 صعإؾ ذإـ٨ىيسخيذ ألاؾضىذ)(ذذ2008ـذذ2007(ذ صعإؾ ذزحرب٪ذ)ذذ2007)

ذ.(ذ2012إإلاضنيذذ)ذ(ذ ٦ظـ٪ذصعإؾ ذ2010)ذمج ض(ذ صعإؾ ذذ2011ـذذ2010 ٧وإصذ)ذ صعإؾ ذببغإه  (ذذ2008)

(ذإٖت ضتذٖلىذإإلا هجذذ2011(ذ صعإؾ ذإـ دٟونيذ)ذذ2001)ذ(koonjen  et  al)ذٞىي  ـذصعإؾ ذ٧ونجحنذ آزغ نذ

 الاع ىـَيذ.

 ٖلىذإإلا هجذإـونٟيذإإلاؿخيذ.م٘ذمٗٓ ذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذإـتيذإٖت ضتذذهظإذإـىدطذإ ٤ٟذذذذ
 

 ـ مً خُث عُىت الضعاؾت :  4

(ذٞغصذ٦إنٛغذذ100تهـذ ذ٣ٞضذ ىـياتذٖ  ـتهـذمنذخ طذإـٗضصذمـبحنذ)ذـإزتةٟتذبٌٗذإـضعإؾـتذمنذخ طذٖ  ذذ

عيؿونذــــ٦ ـذٞ  ؤ٦برذٖ   ذذ(ذ 2007زحرب٪ذ)ٖ   ذ٦ ـذفيذصعإؾ ذ ذذذذذذذذذذتــ(ذبة1993ٛ)(ذ(Carison et  alيذصعإؾ ذـ٧

ذذ1264)ذ
ً
 (ذَــىذ1301)ٞ هذضذبةٜذٖضصذؤٞغإصذإـٗ   ذإـىدطذ٣ٞهظإذؤمـذ.ذ(ذمغإه٣ـ

ً
ــى ذ.ذـ  َ 

نتذٖ  ذ  إ ٣ٟتذمٗٓ ذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذخ طذـ٧ ذإٖت ضتهـ ذإـتي ذمستةُ ذمنذـمنذخ طذجاـذإـٗ    تهـ

ذإلجاؿحنذ ذ  ذصعإؾ  ذٖضإ نتذٖ  2007إـ٨ىيسخيذ ألاؾضـذ)مـ ذخ طذـ٧  يت٤ٟذإـىدطذذتهـذمنذؤلانـثذ٣ِٞ.ـ(
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ذ ذم٘ ذإٖت ضتذذؤٚةرإلخـلي ذإـتي ذ بنـثـٖ  إـضعإؾـتذإـؿـب٣  ذط٧وع ذإلجاؿحنذ) ذٖلى غخة ذإإلا(ذمنذَالبذتهـ

 (ذ٧ونذٖ  تهـذمنذؤلانـثذ٣ِٞذ.ذ2007ؾضـذ)ذ ستة٠ذٖنذصعإؾ ذإـ٨ىيسخيذ ألا  هيذبظـ٪ذذ إـثـنوي

 

 : ث  أصاة الضعاؾت ـ مً خُ 5

ذيستة٠ذذذذ ذفيذألاصإةذإإلاؿتسضم ذفيذإـضعإؾ ذـ٩وجهـذإٖت ضتذٖلىذم٣ ـؽذهظإ ذإـضعإؾـتذإـؿـب٣  إـىدطذم٘

خ طذصعإؾ ذ ٧لذصعإؾ ذذؤهضإٝإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ م٣ـييـذؤزغىذ طـ٪ذالازتالٝذ ٗوصذبلىذ

 (ذإؾتسضمتذإؾتب ـن1993غيؿونذ آزغ نذ)٦
ً
صعإؾ ذؤبوؾـبـذـ٣ ـؽذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم  ذبي  ـذـذ

(ذإؾتسضمتذم٣ ـؽذإيُغإبذذ2007(ذ ذ صعإؾ ذؾة ـنذ آزغ نذ)ذ2006)ذ آزغ ن صعإؾ ذٞغهوصذ(ذ1999)

   ها ٠ذم٣ ـؽذإـ٣ة٤ذ.يٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ م٣ ـؽذـال٦تئـبذ
 

ذإؾتسضمتذ  ذذذ ذإـك شذ) ذؤصإةذـغص صذٞٗلذذ2007صعإؾ  ٟـ٫( ـؤلخضإثذإـهضم ذ.ذؤمـذصعإؾ ذ٧ونجحنذ)ذذألَا

ذذ2001 ذإإلاتٗة٤ذبهضم ذذ٣ٞضذإؾتسضمت( ـنحر م٣ ـؽذإيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم    م٣ ـؽذذألٖا

ذالا٦تئـب ذذؤمـ. ذصعإؾ  ذإؾتسضإمذإإلا٣ـبة ذ إـضعإؾ ذٚحرذذ2007زحرب٪ذ) ذإٖت ضتذٖلى )ذإـٟٗوي ذ(ذذإإلاوجه (

إـ٨ىيسخيذ ألاؾضـذصعإؾ ذذـــبي  ذؤٖغإىذمـبٗضذإـهضم ذ ذزغذخو٫ ؾتب ـنذزـمذخو٫ذإـهضم ذ إؾتب ـنذآ إ

مجهـذذإٖت ضتذ٧ل(ذ2012ذ)ذ ٦ظـ٪ذصعإؾ ذإإلاضنيذ(ذذ2010)ذمج ض صعإؾ ذ صعإؾ ذإـ٨ىيسخيذ آزغ نذذ(ذ2007)ذ

ذــٖ ــــإؾتسضإمذم٣ ـؽذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضملى ـ (ذإؾتسضمتذ2010) ذببغإه  ذ ذ٧وإصذـــ صعإؾذ ذ ذـ

 م٣ ـؾ
ً
 ـاليُغإبذ م٣ ـؾذـ

ً
(ذإؾتسضمتذم٣ ـؽذألاخضإثذإـهضم  ذذ2011صعإؾ ذإـ دٟونيذذ)ذبي  ــةٗ ٠ذ ذـذ

  ٢ـئ  ذب ٪ذذـال٦تئـبذ.ذ

مثلذبٗضذإـهضم ذذإيُغإبذيٛوٍذمـذإـتيذإٖت ضتذم٣ ـؽإـىدطذ٣ٞضذإ ٤ٟذم٘ذإـضعإؾـتذهظإذؤمـذذذذذذذ

إـ٨ىيسخيذصعإؾ ذ(ذ  2010)ذمج ض(ذ ذ صعإؾ ذذ2007) آزغ نذذ ذ صعإؾ ذإـ٨ىيسخي(ذ2011صعإؾ ذزــضذإإلاضنيذ)ذ

 (ذ.2007ؾضـذ)ذ ألا 
 

 ـ مً خُث هخائج الضعاؾت :  6

 ــذ: ٞ  ـذيسوذنتـئجذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذ٣ٞضذتٗضصتذ  ىـياتذ يتطرذمنذزال٫ذنتـئجذإـضعإؾـتذمـيليذذذذذذ

عيؿون ذذ نتؤ(ذبلىذؤنذCarison et al()1993 )ذ ونةتذصعإؾ ذـ٧ ذ(ذ17ـــذ11مـبحنذ)ذؤٖ ـعه ذٞغإصذإـٗ   ذإـظينذـ٧

نوإذ ٗـنونذمنذبٖـصةذزبرةذإلخضثذإـهضميذ ذالاؾتثـعةذ ذ٦ظـ٪ذؤنذذ ذمنذؤٖغإىذ ج ب  ؾ  ذـ٧  ؤٖغإىذٍٞغ

ذبـإلنـب ذبـيُغإبذمـبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذبحنذإـظ٧وعذ ؤلانـثذنؿى ذ ؤمـذذ.إـٗ ٠ذ غ ىِذبضعج ذٖــ  

ذ ذ) ذؤبوؾـبـ ذم٣ ـؽذالا٦تئـبذ م٣ ـؽذإـ٣ة٤ذذ1999صعإؾ  ذإع ٟـٕذصعجـتذإـُالبذٖلى ذ ونةتذبلى ذ٣ٞض )

نتذمٗضالتذؤلانـثذؤٖلىذمنذإـظ٧وعذ ذ )ذصعإؾ ذ٧ونجحنذ آزغ نذذبي  ـ م٣ ـؽذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذ ـ٧

koonjen  et  alذ ذذ2001() ـنحرذ ؤٖغإىذؤنذنؿى ذ٦ىحرةذمنذؤٞغإصذإـٗ   ذ ٗـنونذمذؤجىتتذ( نذنضم ذألٖا

ذبحنذم٣ضإعذإـتٗغىذـلخضثذإـهـصمذ خضةذؤٖغىذالا٦تئـبذ ؤٖغإىذإ٦تئـب  ذ ذ٦ظـ٪ذه ـ٥ذٖال٢ ذ٢وي   

إيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذ ذ٦ظـ٪ذه ـ٥ذٖال٢ ذ٢وي ذبحنذم٣ضإعذإـتٗغىذـلخضثذإـهـصمذ ٣ٞضإنذؤ٢غبـءذ خضةذ
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(ذبلىذذ2006 ونةتذصعإؾ ذٞغهوصذ آزغ نذ)ذ.ذ  ؤلانـب ذبإٖغإىذالا٦تئـبذ ؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم 

ذإع ىـٍذبحنذمٗضالتذإيُغإبـتذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذإـٗـم ذ ذ ؤْهغتذ  جوص

ذ ذـضىذؤنتـئجهـ ذ ٦ظـ٪ ذبــغجـ٫ ذم٣ـعن  ذإـاؿـء ذـضى ذؤٖلى ذـةهضم  ذإـتــ   ذيٛوٍ ذإيُغإب ذمٗضالت ن

ضىذإإلاتز جحنذم٣ـعن ذبــٗم سٟطخيذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذم٣ـعن ذب غ ٟعيذإإلا ٦ ـذؤْهغتذذؼإبؿتوىذإـتٗة ميذـ 

ٍذإـتــ  ذـةهضم ذ إـ٣ة٤ذ الا٦تئـبذ.ذؤمـذ ذمـبحنذإيُغإبذإـًٛو
ً
ذ ج ٣ـ

ً
صعإؾ ذؾة ـنذ آزغ نذإـ تـئجذإع ىـَـ

ـذذ2007)ذ  ؤنذـةهضم ذإـ ٟؿ  ذبلىذؤنذإإلاغإه٣حنذإـظينذ ٗـنونذمنذإيُغإبذإـًٛوٍذإـتــ  ذ(ذؤْهغتذنتـئجه

غإىذبحنذإـظ٧وعذ ؤلانـثذخؿرذمتٛحرذإـٗ غذ صعج ذؤلانـب ذذه ـ٥ زحرب٪ذ)ذ.ذ  ونةتذصعإؾ ذٞغ ١ذفيذألٖا

إـتيذْهغتذ إضخ ذـضىذنؿى ذ(ذبلىذؤنذإـٗغإ٢ حنذ٢ضذٖـنوإذمنذآجـعذإلخغبذزال٫ذؤٖغإىذإـهضمـتذذ2007

ٟئـتذإـهضم ذ ؤنذإـصعجـتذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذ٦ىحرةذمجه ذ ؤنذإـظ٧وعذ ؤلانـثذمتؿـ يحنذفيذمتوؾِذ

 ذذمنذإـٟئـتذإـٗ غي ذإـ٨ىحرةذبــهضم ذ.ذإـٗ غي ذإـهٛحرةذؤقضذ إجغ 
 

ذذذذذ ذإـ٨ىيسخيذ الاؾضـذ) ذصعإؾ  ذ2007ؤمـ بلىذؤخضذؤنوإٕذذىتَــى ذتٗغيذ187تذنتـئجهـذبلىذؤنذ٣ٞضذ ونة(

ٍذإـهضم  ذإلخـصذ   ذ115بنـب ذإلخوإصثذإـهضم  ذ ذ ؤنذَــى ذ إخضهذ٣ِٞذؤنيىتذبـيُغإبذمـبٗضذإـًٛو

 ذتحنذبـيُغإبذإـًٛوٍذإـهضم  ذإإلاتإزغذ.ىبٗضذإـًٛوٍذإـهضم  ذإإلاؼمنذ بنـب ذَــذَــى ذبـيُغإبذمـ
 

ذبـيُغإبذمـذ174بنـب ذٖنذذؤؾٟغتذنتـئجهـذ(2008)ذ آزغ نذإـ٨ىيسخيصعإؾ ذذبي  ـذذ
ً
بٗضذإـًٛوٍذذٞغصإ

ملذ ذ ؤنذمٗ ـعذالاؾتثـعةذإإلاَٟغ ذهوذؤ٦ثرذإإلاٗـيحرذبؾهـمـذفيذهظإذالايُغإبذ ية هذمٗ ـعذ إـهضم  ذبك٩لذـ٧

ذ ذإلخبرة ذ  ذمٗ ـعذإـتج ر ية هذبٖـصة ذمنذؤٞغإصذإـٗ   ذبـذ56بنـب ذ 
ً
يُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذٞغصإ

ةتذنتـئجهـذبلىذؤنذمؿتوىذإيُغإبذيٛوٍذمـذبٗضذإـهضم ذ ونذ(ذ2010)ذذ٧وإصذ  ذببغإه   صعإؾ ذذ إلخـص

ذ.ذ  ونةتذصعإؾ ذ
ً
نذمغ ٟٗـ ضإصي ذـ٧ (ذبلىذؤنذنؿى ذ٦ىحرةذمنذؤًٖـءذه ئ ذذ2010مج ضذ)ذـضىذَةى ذإإلاغخة ذؤلٖا

ٍذمـبٗضذإـهضم إـتضعيـذ ٗـنونذمنذؤٖغإىذ  ٗـنونذذ(%ذ5.4ذ)ذ ذ ؤنذؤلانـثذؤ٦ثرذمٗـنـةذمنذإـظ٧وعذ ؤنيٛو

ذ ؤنمنذإيُ ذإـتضعيـذالذ(%ذ12.5)ذغإبـتذإـًٛوٍذإـهضم  ذإلخـصة ذه ئ   ٗـنونذمنذهظهذذمنذؤًٖـء

غإىذ (ذ5 ؤنذألاٞغإصذإـظينذتٗغيوإذأل٦ثرذمنذ) ذ%ذمجه ذقـهض إذؤخضإثذماإلا ذؤجغتذفيذخ ـته ذ84 ؤنذألٖا

نوإذؤ٦ثرذمٗـنـةذمنذألاٞغإصذإـظينذـ ذيتٗغيوإذـؤلخضإثذإـهضم    ذ.مغإتذـؤلخضإثذإـهضم  ذـ٧
 

(ذ ونةتذنتـئجهـذبلىذؤنهذاليوجضذإع ىـٍذبحنذألاخضإثذإـهضم  ذ إيُغإبذذ2011بي  ـذصعإؾ ذإـ دٟونيذ)ذذذذذ

ٞغ ١ذفيذألاخضإثذإـهضم  ذ إيُغإبذذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الا٦تئـبذ صعج ذإـتضينذ ذ٦ظـ٪ذ جوص

ذإلجـمٗ ذ.ذ ذـ ٕو
ً
(ذ٣ٞضذؤْهغتذذ2012)ؤمـذصعإؾ ذإإلاضنيذذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذ الا٦تئـبذ إـتضينذ ىٗـ

ذٖضص ذه ـ٥ ذؤنه  نتـئجهـ
ً
 ٦ىحر ذإ

ً
ذذإ ذإـهضم  ذمـبٗض ذإيُغإبذيٛوٍ ذمن ذ ٗـنون ذإـ ـػخحن ذ  من ذنؿى ذ  ؤن

ـذذ30إع ٟـٕذمتوؾِذصعجـتذإـٟئـتذإـٗ غي ذ)ذالايُغإبذـضىذؤلانـثذؤ٦برذمنذإـظ٧وعذ ذ٦ظـ٪ذؤْهغتذنتـئجهـذ

ذـضىذؤٞغإصذٖ   ذإـضعإؾ ذ ٣٘ذزغىذ ذ ؤنذإـٟئـتذإـٗ غي ذألا ذٖنذ(ذ49ـذذ40 ذذ39
ً
غإىذألا٦ثرذإنتكـعإ ي نذألٖا

ذإـضعإؾ ذ ٣٘ذفيذإإلاجـ٫ذ ذـضىذٖ   
ً
غإىذألا٢لذإنتكـعإ ذإلخضثذؤ ذإـهضم ذ ألٖا إإلاجـ٫ذألا ٫ذ هوذإؾتٗـصة

 ذذذإـثـنيذ هوذإـتج رذ إـتىةضذالانٟٗـليذ.
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إـتيذؤجغيتذٞحهـذإـضعإؾـتذقهضتذذىةضإن٧لذإـذ  غىذإـىـخث ذمنذزال٫ذٖغىذنتـئجذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذؤنذذذ

ذٖ  ٟ ذٖهيى ذٖـقتهـذقٗوبذهظهذإـىةضإنذ  ٧لذإـضعإؾـتذص نذإؾتث ـءذتٗغىذؤٞغإصذٖ  
 
تهـذلخبرإتذـؤخضإجـ

صثذنضم  ذنت ج ذـلخغ بذؤ ذنت ج ذلخوإ.ذؤ ذزبر هـذذإـتيذٖـ كوهـذاإلا نٟؿ  ذنـصم ذنت ج ذـةتجـعبذإإلا

ذ ذآ ٞ ذإـىيئـتذ ألاٞغإصذ.ـظإذ ا٦ضذإـىـخث ذزـغ عج  ذٖلىذـ٧  ؤنذآجـعذإلخغبذالذ ستة٠ذمنذبيئ ذألزغىذٞجهـيتهـذـ٧

ـذ إإلاتإجغينذمنذإلخغبذتٗضذ٢ة ة ذ   ذذ ٍذـ  ذ غ ذإـضعإؾـتذإـتيذؤجغيتذٖلىذألاٞغإصذفيذـ ب  ٦ؼذٖلىذإيُغإبذيٛو

ذذ مـبٗضذإـهضم  ذفيذهظإذإإلاجـ٫ذبك٩لذ إؾ٘ ذ ُٗيذـةىدطذإلخـليذألاه     إإلابرعذإـ٣وـذإلجغإئهذ طـ٪ذم ـ

أله   ذهظإذالايُغإبذ زُوعةذآجـعهذٖلىذإإلاضىذإـ٣غيرذ إـىٗ ضذٖلىذإـى ـءذإـ ٟسخيذ إلجؿميذ زـن ذـكغيد ذ

ٟـ٫ذ إإلاغإه٣حنذ.  ألَا
 

 ـ:  مضي الاؾخفاصة مً الضعاؾاث الؿابلت 

 :ذـ٣ضذإؾتٟـصتذإـىـخث ذمنذإـضعإؾـتذإـؿـب٣ ذفيذبدثهـذإلخـليذ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ بجغإءذإلجـنرذـذػيـصةذالَا ٕذٖلىذألاصب ـتذإإلاتٗة٣ ذبـيُغإبذيٛو ذـةىدطذإلخـليال  .إـ ٓـغ

  دضيضذمك٩ة ذإـىدطذ ب ـءذ هوعإتذٖـم ذـةىدطذ. -

ذٖلىذم ـهجذإـىدطذإـتيذإ ىٗتهـذهظهذإـضعإؾـتذ. -  إـتٗٝغ

 إزت ـعذألاص إتذإإلا ـؾى ذـةىدطذ. -

 َغي٣ ذإزت ـعذإـٗ   ذ  دضيضهـذ. -

 بحنذ ة٪ذإـضعإؾـتذ إـىدطذإلخـليذؤج ـءذإـتٗة ٤ذٖنذنتـئجذإـىدطذ.إإلا٣ـعن ذ -

ذٖلىذألاؾــ رذؤلاخهـئ  ذإإلاؿتسضم ذفيذ دة لذإـى ـنـتذ. - إل  الَا

 

 

 ذ
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 ئحغاءاث البدث ذذ: الفصل الغابع

 

 

 .إـىدطذذ هجمذــــــذذ

 .ذمجت ٘ذإـىدطــــــــذذذ

 .ٖ   ذإـىدطذــــــــذذذذ

 .ؤصإةذإـىدطذــــــــذذذ

 .ؤلاجغإءإتذإـتيذ٢ـمتذبهـذإـىـخث ذ٢ىلذ ُى ٤ذإإلا٣ ـؽذذـــــــــذذ

 إإلاٗـلج ذؤلاخهـئ  ذ.ـــــــذذذ
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ذإـٟهليت ـ ٫ذذذذذذذ ذـئلجغإءإتذإـتيذإ ىٗتهـذإـىـخث ذفيذ  ٟ ظذإـىدطذ ذ منذطـ٪ذذ دضيضذذهظإ
ً
ذمٟهال

ً
 نٟـ

 ب ـنذبجغإءإتذإـىدطذإـىدطذ ذذ  دضيضهـذ إزت ـعذؤصإةذتهمجت ٘ذإـىدطذ ذ إزت ـعذٖ اذم هجذإـىدطذ  ن٠

 ؾت٣ومذإـىـخث ذبتوي ذذ ة٪ذؤلاجغإءإتذ ألاؾــ رذؤلاخهـئ  ذإإلا ـؾى ذإـتيذ  ذإؾتسضإمهـذإلاٗـلج ذإـ تـئجذ

 ٦ ـذيليذ:ذـذ

  مىهج البدث :ــــ  

ذبذذذ ذإإلااصي  ذإـُغي٣  ذ" ذبإنه ذإإلا هج ذإـ٨ ٗٝغ ذإـٗةومذ لى ذفي بوإؾُ ذَـئٟ ذمنذإـ٣وإٖضذك٠ذٖنذإلخ٣ ٣ 

ذ إـٗـم  ذته  نذٖلىذؾحرذإـ٣ٗلذ  دضيضذٖ ة ـ هذختىذيهلذبلىذنت ج ذمٗةوم ذ"ذ ، 1993)بضوي ، ذذذذ . إـتي

 (5ص
 

ذٖلىذمضىذإنتكـعذإيُغإبذيٛوٍذذذذ ذألهضإٞهذإـتيذ ت ثلذفيذإـتٗٝغ
ً
ٕذإـىدطذ ذ  د٣ ٣ـ ذـُى ٗ ذمويو

ً
 نٓغإ

 . ذإؾتسضإمذإإلا هجذإـونٟيذإإلاؿخيذَةى ذمغخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذ ذ٣ٞضذ ٖ   ذمنذمـبٗضذإـهضم ذـضىذ
 

عغف اإلاىهج الىصفي  ذذَو ذإإلا ٓ ذذ"بإنه ذؤ ذمك٩ة ذؤخضذؤق٩ـ٫ذإـتدة لذ إـتٟؿحرذإـٗةمي ـون٠ذإـٓـهغة

ذٖنذَغي٤ذج ٘ذب ـنـتذ مٗةومـتذم٣  هذٖنذإـٓـهغةذذ مدضصة
ً
ـذ٦  ـ ؤ ذإإلاك٩ة ذ  ها ٟهـذ  دة ةهـذ   هويغه

 (324،ص 2000)ملحم ،  ذ.ذ" بزًـٖهـذـةضعإؾ ذإـض٢ ٣ ذ
 

عغف اإلاىهج اإلاؿ   ذذحيَو ذمنذذ"بإنه ذإـظـذيت ذبوإؾُتهذإؾتجوإبذج  ٘ذؤٞغإصذطـ٪ذإـ ٕو مجت ٘ذإإلا ـهج

ذَى ٗتهـذ صعج ذ  جوصهـذ٣ِٞذ  إـىدطذؤ ذٖ   ذ٦ىحرةذم هذ ذ طـ٪ذبهضٝذ ن٠ذإـٓـهغةذإإلاضع ؾ ذمنذخ ط

 (191، ص2006) العؿاف ،      .ذ"ذص نذؤنذيتجـ ػذطـ٪ذبلىذصعإؾ ذإـٗال٢ ذؤ ذإؾتاتـجذألاؾىـب
 

غإىذإـىدطذإلخـليذذذ ذٖلىذـظـ٪ذ غىذإـىـخث ذؤنذإإلا هجذإـونٟيذإإلاؿخيذم ـؾرذأٚل إـظـذ ٗت ضذٖلىذإـتٗٝغ

 مضىذإنتكـعذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإصذٖ   ذإـىدطذ.
 

ـعذإإلاغ مجت ٘ذإـىدطذهوذ"ذذبنذ مجخمع البدث :ـــــ     .ذ"جعيذـةىـخطذفيذإزت ـعذٖ   ذإـىدطؤلَا

                                                                                                                                                

 (221، ص1995)علُل ، 
 

ب غخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذب ضي  ذذإـىدطذمنذج  ٘ذَالبذإـؿ  ذألا لىذ إـثـن  ذ إـثــث هظإذجت ٘ذ يت٩ونذمذذذ

٘ذإـىدطذ(خـليذٖضصذإـُالبذـٜذبج ـخ طذبةذ.مذ(ذذ2014/ذذ2013مهغإ  ذـةٗـمذإـضعإسخيذ)ذ  13010يذ)ذـوإـــ)مجت 

ــى َذ(  .ذيوضرذطـ٪ذ(1 إلجض ٫ذ)إـثـنويـتذذج  ٘ذفي ثــث ذ(إـثـن  ذ  إـ ليذ  ألا فيذإـؿ وإتذإـضعإؾ  ذ)ذذذــرذَ 
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 )طهىع ئهار( في ول مىؼلتا ػالبهالبدث خؿب الثاهىٍاث  وعضص  أفغاص مجخمع ( جىػَع1حضٌو )
 اسم الثانوٌة      سنة أولى سنة ثانٌة سنة ثالثة

 
 ت المنطقة 

 ذكور إناث ذكور  إناث ذكور إناث

  أم الشهٌد  بنات ـــ 164 ـــ 124 ـــ 284
 
 

 شهداء الرمٌلة  

1 
 2 بناتأم سلمه  ـــ 94 ـــ 103 ـــ 73

 3 مصراتة بنات ـــ 170 ـــ 214 ـــ 244
 4 مصراتة بنٌٌن  160 ـــ 263 ـــ 274 ـــ

 5 شهداء الرمٌلة بنٌٌن  210 ـــ 153 ـــ 113 ـــ
 6 الٌقظة بنات  ـــ 62 ـــ 54 ـــ 78

 7 علً المستٌري بنات  ـــ 140 ـــ 124 ـــ 111
 8 ابن غلبون  254  233  320 ـــ

 المجموع   624 637 649 619 777 797

  أسماء بنت أبى بكر ـــ 192 ـــ 118 ـــ 118
 ذات الرمال 

9 
 10 القرضابٌة بنات ــــ 111 ــــ 94 ـــ 69

 11 خولة بنت األزور  ـــ 166 ـــ 120 ـــ 119
 12 سعدون السوٌحلً  193 ـــ 138  145 ـــ

 المجموع  139 469 138 332 145 376

 13 رأس الطوبة  النهضة بنات ــــ 181  143 ــــ 133
 14 الٌرموك  320 ـــ 211  144 ـــ

 15 االستقالل بنات ـــ 79 ـــ 53 ـــ 98

 المجموع   327 267 211 196 144 231

  فاطمة الزهراء ـــ 207 ـــ 209 ـــ 93
 الزروق 

16 

 17 ابن سٌنا  84 ـــ 59  54 ـــ

 18  ذات النطاقٌن ـــ 157 ـــ 135 ـــ 135

 19 أحمد البهلول  132 ـــ 116  85 ـــ

 المجموع  216 364 175 344 139 228

  المحجوب بنات ـــ 192 ـــ 124 ـــ 98
 زاوٌة 

 المحجوب

20 

 21 جمٌلة أبو حٌرد ـــ 152 ـــ 143 ـــ 218
 22 الجٌالنً محمد المحجوب 168 ـــ 175  101 

 المجموع  168 344 175 267 171 316

 23 الدافنٌة  شهداء أبوروٌة بنات ـــ 101 ـــ 58 ـــ 84

 24 ابن خلدون بنات ـ بنٌٌن  54 16 41 12 15 15

 المجموع   54 117 41 77 15 99

 الغٌران       الغٌران بنات ـــ 246 ـــ 148 ـــ 221
 

25 

 26 الغٌران بنٌٌن  245 ـــ 162  262 ـــ

 المجموع     245 246 162 148 262 221

  الخالدات ثانوٌة ــــ 55 ـــ 45 ـــ 25
 طمٌنة

27 
 28 كرزاز بنات ـــ 165 ـــ 145 ـــ 197

 29 طمٌنة بنٌن          80 ـــ 35 ـــ 38 

 المجموع  87 227 35 197 38 222

 30 قصر أحمد  الخنساء بنات ــــ 155 ـــ 85 ـــ 115
 31 المنارة  188 ــــ 121 ـــ 62 ـــ

 المجموع  188 155 121 85 62 115
2492 1613 2229 1689 2785 1997                       

                       ً  4895 3969 4146 اإلجمـــــــــــــــــــال
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 عينة البحث : ــ  ـــ

ذنت جذ ذ تو٠٢ذٖةحهـ ذألجهـ ذإـىدطذ  ذفي ذمه   ذـةٗ   ذزُوة ذالازت ـعذإإلا ـؾر ذإـىدطذإـتيذؾتبن هلذبـحهـذ 

 .ذإـىـخط

ذ."ذ  ثلذإلخهـئوذإـٗـم ذـلج هوع ذطبد وٖ ذمٟغصإتذؤزظتذمنذج هوعذمٗحنذ بإجهـذ"ذمج ذوحعغف العُىتذ  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

(90)الخير ، ص.ث ، صذذذذذذذذ   

ذـإـىدطذإلخذإزت ـعذٖ      ذذذ ذإـٗكـبُغي٣ـلي ذإـٗ    ذإـُى٣  ذإـاؿب  ذ  ـ  (ذَــرذ1301)ذــضصهــةٜذٖـبذوإئ  

ــى ذ ذإـ٨ليذإلاإإلامنذ ذ(ذؤنثى761(ذط٦غذ )540مجه ذ)َ  (ذَــرذ 13010ضصهذ)ذإـىــٜذٖذجت ٘ذإـىدطذألانليج ٕو

ذإـؿ  ذألا لىذ إـثـن  ذ إـثــث ذب غخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذ ذفي ــى  ذمنذإـٗ   ذإلا ـؾىتهـذ َ     ذإزت ـعذهظإذإـ ٕو

%ذ(ذمنذ10ـذ)ذـضإعهـ ذم٣ـويـٗ   ذباؿى ذمئظهذإــهـعتذإـىـخث ذــإزتخ طذذهذ ـ ؤهضإٞ متٛحرإ هذـُى ٗ ذإـىدطذ

إإلاجت ٘ذحج ذـ٨برذ طـ٪ذ٧لذؾ  ذصعإؾ  ذ)ذؤ لىذ جـن  ذ جــث ذ(ذفيذ٧لذجـنوي ذبج  ٘ذم ـ٤َذمضي  ذمهغإ  ذ

 ذ(ذيوضرذطـ٪ذ.2 إلجض ٫ذ)ـةىدطذألانليذ
   

 % مً مجخمع البدث خؿب الجيـ واإلاىؼلت10( ًىضح عُىت البدث 2الجضٌو )
  سنة أولً  سنة ثانٌة سنة ثالثة

 

  

 

 ت المنطقة 

 ذكور  إناث   ذكور  إناث  ذكور  إناث

  أم الشهٌد  بنات 164 ــ             16 124 ـــ 12 284 ـــ 28

 

شهداء 

 الرمٌلة  

1 

 2 أم سلمه بنات 94 ـــ 9 103 ـــ 10 73 ـــ 7

 3 مصراتة بنات 170 ـــ 17 214 ـــ 21 244 ـــ 24

 4 مصراتة بنٌٌن 160 16 ـــ 263 26 ـــ 274 27 ـــ

 5  شهداء الرمٌلة بنٌٌن 210 21 ـــ 153 15 ـــ 113 11 ـــ

 6  الٌقضة بنات 62 ــ     6 54 ـــ 5 78 ـــ 8

 7 علً المستٌري بنات 140 ــ      14 124 ـــ 12 111 ـــ 11

 8 ابن غلبون 254 25 ـــ 233 23 ـــ 320 32 ـــ

ذات  أسماء بنت أبى بكر 192 ـــ      19 118 ـــ 12 118 ـــ 12

 الرمال 

9 

 10 القرضابٌة بنات 111 ـــ 11 94 ـــ 9 69 ـــ 7

 11 خولة بنت األزور 166 ـــ      17 120 ـــ 12  119 ـــ 12

 12 سعدون السوٌحلً 193 19 ــ 138 14 14 145 15 ـــ

رأس  النهضة بنات 181 ــ 18 143 ـــ 14 133 ـــ 13

 الطوبة 

13 

 14 الٌرموك 320 32 ـــ 211 21      ـــ 2 144 14 ــ

 15 االستقالل بنات 79 ـــ      8 53 ـــ 5 98 ـــ 10

  فاطمة الزهراء 207 ـــ 21 209 ـــ 21 93 ـــ 9

 الزروق 

16 

 17 ابن سٌنا 84 8 ـــ 59 6 ـــ   54 5 ـــ

 18  ذات النطاقٌن بنات 157 ـــ 16 135 ــ 14 135 ـــ 14

 19 أحمد البهلول 132 13 ـــ 116 12 ــ 85 9 ـــ

  المحجوب بنات 192 ـــ 19 124 ـــ 12 98 ـــ 10

زاوٌة 

20 

 21 جمٌلة أبو حٌرد 152 ـــ 15 143 ـــ 14 218 ـــ 22
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 22 المحجوب الجٌالنً محمد المحجوب 168 17 ـــ 175 18 ـــ 101 10 ـــ

 23 الدافنٌة شهداء أبوروٌة بنات 101 ـــ 10 58 6 ـــ 84 ــــ 8

2 2 15_15 2 4 41 _

12 
 24 وبنٌٌن  ابن خلدون بنات 16 _54 5 2

 25 الغٌران الغٌران بنات 246 ــ 25 148 ـــ 15 221 ـــ 22

 26 الغٌران بنٌٌن 245 25 ــ 162 16 ـــ 262 26 ـــ

  الخالدات ثانوٌة 55 ــ 6 45 ـــ 5 25 ـــ 3

 طمٌنة

27 

 28 كرزاز بنات 165 ـــ 17 145 ـــ 15 197 ـــ 20

 29 طمٌنة بنٌن 80 8 ـــ 35 4 ـــ 38 4 ـــ

قصر  الخنساء بنات 155 ـــ 16 85 ـــ 9 115 ـــ 12

 أحمد

30 

 31 المنارة 188 19 ـــ 121 12 ــ 62 `6 ــ

  المجمــــوع 4895 278 282 3969 177 219 4146 161 254

 

 أصاة البدث : ــــ  

ذ ٗتبرذذ ذإـىدط ذألصإة ذذالازت ـعذإإلا ـؾر ذ ألاؾـؾ  ذـ جـحذإـىدطذ  د٣ ٤ذؤهضإٞهذ ذمن ذإإلاه   إلخُوإت

تإ٦ ضذإـ تـئجذإـتيذؾتتونلذبـحهـذ.ذ٣ٞضذإؾتسضمتذإـىـخث ذ٢ـئ  وٍذمـبٗضذـغإىذإيُغإبذيٛـوذؤٖـ ذٞدــ 

 .)ذ The PTSD Checkist pcl ذ)ذــضمـإـه

 وصف اإلالُاؽ : 

ٍذمـبٗضذإـهضم ذمجـالتذ ؤٖغإىذذذ إيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ طـ٪ذيتً نذم٣ ـؽذإيُغإبذيٛو

ذـةتها ٠ذإـغإب٘ذـ
ً
ذٞ هذمغ عذإـٟغصذبدضثذ(APA.2000)ج ٗ  ذألامغي٨  ذـةُرذإـ ٟسخيذل ٣ٞـ  إـظـذ كتٍر

عج  ذذتهضيضيهنـصمذيتسُ،ذنُـ١ذزبرةذإـٟغصذ ي٩ونذطإذَى ٗ  ذ ٖلىذإلخ ـةذإـصخه  ذؤ ذؤخضذألاب ـءذؤ ذ ؤ ذـ٧

ٍذإؾت غإعذالايُغإبذمضةذ تر إحذي٣تلذؤ ذإـتضمحرذإإلاٟـجئذـة جز٫ذ عئي ذؤخضذ ٗظبذؤ ذذ ؤٞغإصذإـٗـئة ذ ٦ ـذ كتر

غإىذبٗضذ غإىذبٗضذٖضةذؾ وإتذذؾت منذقهغذبلىذؾت ذؤقهغذ ؤ ذْهوعذألٖا ؤقهغذمنذبضءذإـهضم ذؤ ذْهوعذألٖا

٢ـئ  ذ ٣غيغذ هوذذ(1996))ذ (  Weathers and Fordعػذ ٞوعص  ؤٖضذهظإذإإلا٣ ـؽذفيذألانلذ  صٖلىذطـ٪ذذ ب ـًء ذ.

 ؿتسضمذبك٩لذ إؾ٘ذفيذإـٗ ـصإتذإـ ٟؿ  ذـت  حزذألاٞغإصذإـظينذ ٗـنونذمنذإيُغإبـتذيٛوٍذمـبٗضذذطإتيذ 

٣ ـؽذذ"ذPTSD"ذإـهضم ذ .ذذم(ذ2012 ذإـٗغب  ذؾ  ذ)إـهـصم ذ.ذ ٢ـمذإإلاضنيذبترج تهذبلىذإـةٛذ إجحرذإلخبرإتـ 

ذ) ذطإتذؤٖغإىذإيُغإبذيٛذ17  تً نذإـ٣ـئ   ذ هي ذ( وٍذمـبٗضذإـهضم ذإإلا٣ترخ ذمنذإلج ٗ  ذ٣ٞغة

(ذ.خ طذ  DCM- IVI   .APA2000  ألامغي٨  ذـةُرذإـ ٟسخيذفيذإـاسخ ذإـغإبٗ ذـتها ٠ذألامغإىذإـ٣ٗة  ذ)

ذ ذإإلا٣ ـؽ ذذ17 ُٛي ذبلى ذ م٣ؿ ه
ً
ذإإلاذمجـالتذجالج ٖغيـ ذ(ذجـ٫  ذإـهـصم ذإلخبرإت ذإؾتٗـصة ذ) ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذألا ٫

ذذذذذإـثـنيذذجـ٫ إإلاذ(ذ ذ5بلىذذ1)ذإـ٣ٟغإتذمنذذهظإذإإلاجـ٫(ذ إـ٣ٟغإتذإـتيذ ٣يـذ Re-experiencing  symptomsذ(

يـذهظإذإإلاجـ٫ذذ ٣ إـ٣ٟغإتذإـتيذذ ( (Avoidance  and   Emotional  Numbing )ذإـتج رذؤ ذإـتىةضذالانٟٗـ٫ذ(ذِ

ذإـ٣ٟغإتذمنذذهي ذ ((Hyperarousal   symptomsؤلاجـعةذ إـت ٣ٔذ(ذذإـثــطذ)ٍٞغذجـ٫(ذ ؤمـذإإلاذ12بلىذذ6)

ز ـسخيذذؾة (ذ.ذ تؿتج رذٖ   ذإـىدطذبلىذذ17بلىذذ13منذمنذ)إـ٣ٟغإتذذجـ٫ إـ٣ٟغإتذإـتيذ ٣يـذهظإذإإلا

ذ تُٗ،ذ)ذيتً نذبضإئلذ هي ذذ(صعجـت(  )ٚــىـ5)صإئ ـ( ذ تُٗ،ذ)ذ4 تُٗ،ذ)
ً
صعجـت(ذ ذ3صعجـتذ(ذ ذؤخ ـنـ



61 
 

ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذ
ً
ذ(ذ تُٗ،ذ)صعج ذ إخضةذ(ذ ذ يٗضذإـٟغصذمهـبـ

ً
(ذ تُٗ،ذ)صعجتـنذ(ذ  )الذؤبضإ

ً
 )نـصعإ

ذ ذٖلىذألا٢لذٖلىذ٣ٞغةذ إخضذمنذإـ٣ٟغإتذإـتيذ ٣يـذؤٖغإىذ
ً
ذ ؤ ذؤخ ـنـ

ً
ذ ٚــىـ

ً
إـهضم ذ بطإذمـذإزتـعذصإئ ـ

ذإلخ لىذجالثذ٣ٞغإتذمنذإـ٣ٟغإتذإـتيذ ٣يـذؤٖغإىذإـتج رذ إـتىةضذالانٟٗـليذ ذإؾتٗـصة ضثذإـهـصمذ ذٖ 

ذؤلاجـعةذ إـت ٣ٔذذ  لىذ٣ٞغ حنذمنذإـ٣ٟغإتذإـتيذ ٣يـذؤٖغإىذٍٞغ ئ  ذ دـضيضذصعجـ ذقـضةذذٖ  ذ ت ذذإـ٣ــ ٦ ــ

(ذ هيذؤ٢لذصعج ذي ٨نذ17ىذ)ؤٖلىذصعج ذفيذإإلا٣ ـؽذبلهيذ(ذ  85الايُـغإبذــضىذإـٟـغصذٖلىذم٣ ـؽذيتر إحذمـنذ)

ذؤنذ ذجالتذمج وٖـتبيـٞ ذ  ذ ها ٠ذألاٞ،  إإلاٟدوميتدهلذٖةحهـ ذإإلاًُغبحنذبلي  ذ طـ٪ذإؾت ـصإذغإص

(ذ2هيذإـضعجـتذإـتيذ ٣لذٖنذؤلاعبـعيذألا ٫ذ ذ)(ذ  33بلىذذ18(ذبؿ ِذ:ذإـضعجـتذ)1بلىذ)ذ ـضعجـته ذٖلىذإإلا٣ ـؽذ

ِذ: (ذقضيضذ:ذإـضعجـتذ3بـعيذإـثـنيذ إـثــطذ ذ)ع إـضعجـتذإـتيذ ٣٘ذبحنذؤلا (ذ  هيذ64بلىذذ34إـضعجـتذ)منذذمتوؾ

(ذ هيذإـضعجـتذإـتيذ ؼيضذٖنذؤلاعبـعيذإـثــطذ85بلىذذ65)منذ
 (38،39ص :  2012)اإلاضوي ،     ذذذ."

 

ذإـىدطذماـٟ ذمنذإـى ـنـتذألاؾـؾ  ذ)الاؾ ذ ذ إـٗ غذ ذإلجاـذ ذإـؿ  ذذذ ذإؾت ـعة ذبةٖضإص  ٢ـمتذإـىـخث 

 (ذيوضرذطـ٪ذ.1 إإلالخ٤ذذ)ذضعإؾ  ذ ذم٩ـنذإـؿ٨نذ ذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـةوإـضينذ(إـ

 اإلالُاؽ : وزباث صضق ـ  1

تذإـٗضيضذ نتذ  إيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ٣ ـؽذمهظإذ جىـتذنض١ذذؿـب٣ منذإـضعإؾـتذإــ٣ضذ  ــ  ـ٧

 ٖلىذإـ دوذإـتـليذ:ذــ

 ــأ ـ صضق اإلالُاؽ :

بةجغإءذ(ذبٗ وإن) ها ٠ذم٣ ـؽذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم فيذصعإؾتهذذ(1995)(ذDavidson)صإٞيؿونذ٢ـمذذ"      

 طـ٪ذب ٣ـعنتهذذ)ذ (  Weathers and Ford )  ص عػذ ٞوعص(م٣ ـؽذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذنض١ذ

ذٞغصذ120ٖ   ذم٩ون ذمنذذبإزظ طـ٪ذذـئل٧ة ا ٨ حنب ٣ ـؽذالايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذإـ ـ ج ذٖنذموإ٠٢ذنـصم ذ

تهـبذ ذ ذضخـيـذ ذالٚا نتذإـ ت ج ذبإنذذبٖهـع منذمج وٖ ذضخـيـ منذذ67إنضع ذ ذ إإلادـعبحنذإـ٣ضمـءذ.ذ ـ٧

نذإإلاتوؾِذإلخؿـبيذإلا٣ ـؽذإيُغإبذ ذ ـ٧ ذ. هاالءذألاشخـمذ  ذتصخ هه ذ٦دــ ذ٦غبذمـبٗضذإـهضم 

ٍذمـبٗضذإـهضم ذـؤلشخـمذإـظينذـ ذ ٓهغذٖةحه ضصه ذؤٖغإىذ٦غبذمـبٗضذإـهضم ذذ يٛو (ذهوذذٞغصذ62)ٖ 

نتذ٢   ذذ-13.8+ذ/ذذ15.5  .(ذذ0.0001 هيذصإـ ذبخهـئ  ذٖ ضذمؿتوىذ)ذذ(ذ9.37)إإلادؿوب ذذتذذ ذ ـ٧

 ــ: اإلالُاؽ زباث ـ  ب

ذذذذذذ ذ٢ـم ذDavidson )ذ(ذصافِؿىن ) ذبـؾتسغإجذجىـتذم٣ ـؽذإي1996)( ُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ(

فيذٖضةذذٞغصذ(120م٩ونهذمنذ)ٖليذٖ   ذذؤؾىوٖحنبٟـنلذػمجيذ٢ضعةذبُغي٣ ذ ُى ٤ذالازتىـعذ بٖـصةذ ُى ٣هذ

نذمٗـملذالاع ىـٍذصخ  ذمغإ٦ؼذ ذ(ذ  ذ0.86)ذبحنذإـتُى ٣حنذ ذ ـ٧
ً
ٖ ضذ  ذإـضالـ ذؤلاخهـئ  ذ ٢هيذصإـ ذبخهـئ ـ

 (44ص :1995ؾىن ، ض)صافُ      .ذ"(ذذ0.001)ذذمؿتوىذ
 

 ذـضىذإـ٩وإصعذإـصخ  ذفيذ ٟؿ )عص صذإـٟٗلذإـصخ ذإـذهـٖ وإجذضعإؾ بذ(ذ2005)ذوآزغون ( لُلت)أبى ٢ـمذذ  "ذذ

ذفيذم ٣ُ ذإلخغبذ( إإلاؿتسضمذفيذذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم إؾتسغإجذجىـتذم٣ ـؽذ  ذذخـالتذإـُوإـع

ذذ بُغي٣ ذ ُى ٤ذالازتىـعذإـضعإؾ ذ ذذه  ُى ٣ بٖـصة ذٖ   ذمنذؾـئ٣يذؤلاؾٗـٝذؤؾىوٖحنذبٟـنلذػمجي ٖلى
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نتذإـٗ  نذمٗـملذالاع ىـٍذذؾـئ٤ذ(ذذ20   ذم٩ون ذمنذ)ذ ـ٧ ذذـخهـئ بذإـه٢   ذصهيذ(ذ  ذ0.86)ذبحنذإـتُى ٣حنذ ـ٧

 (ذ.ذذ0.001)ذذذٖ ضذمؿتوىذ

 ٣ ـؽذمنذةغ نىـرذإلاٗٞغ ذالاتؿـ١ذإـضإزليذـمٗـملذؤـٟـذ٦ذبـؾتسضإمذ(2005)( )أبى لُلت وزابذكام بيـٞ ذذ

تذ)ذ نذمٗـملذؤـٟـذ)ذم٣ـعن ذم٘(ذؾـئ٤ذبؾٗـٝذذ215زال٫ذصعإؾ ذ  ــ  ٟيذفيذٚؼهذ ـ٧ ٢ـمذ٦ظـ٪ذ(ذ ذذ0.78مْو

نتذ٢   ذبتُى ٤ذَغي٣ ذإـتجؼئ ذإـ هٟ  ذٖلىذنٟـذإـٗ   ذ ذمٗـملذإـثىـتذ ـ٧  .ذ"(ذذ0.61)ذتؿــ 

)أبىلُله                                                                                                                               

 ( 11ص :2005، زابذ ، 
 

ذصعإؾـتذمستةٟ ذ مجهـذذذذ ذإإلا٣ ـؽذفي ذإـٚغ ذمنذإؾتسضإمذهظإ (ذفيذـ ب ـذ ذبالذؤنذ2012صعإؾ ذإإلاضنيذ)ٖلى

ذخ طذ٢ـمتذإـىـخث ذ ذإـضعإؾـتذ  ذهظه ذإإلا٣ ـؽذإإلاؿتسضمذفي ذباتـئجذنض١ذ جىـتذهظإ ذ ٨تٟي ذـ  إـىـخث 

 .)ذ (  Weathers and Ford()  ص عػذ ٞوعصبـؾتسغإجذنض٢هذ جىـ هذ
 

 ؤلاحغاءاث التي كامذ بها الباخثت كبل جؼبُم اإلالُاؽ :  
 

 الخؼبُم اإلابض ي للملُاؽ :

ذبتُى ٤ذإإلا٣ ـؽذٖلىذٖ   ذإؾتُالٖ  ذمنذإـُالبذ)ط٧وع ذذذ (ذ30(ذبةٜذٖضصذؤٞغإصهـذ)ذ بنـثذ٢ـمتذإـىـخث 

 َــى
ً
ــى ذ ذمجه ذ)ذـ  (ذَــىذ15َ 

ً
ةرذمجه ذ طـ٪ذـةتد٤٣ذمنذنض١ذ جىـتذؤصإةذإـىدطذ ذ(ذَــى ذ ذذ15 )ذـ  َ

ذ  مٗٞغ ذمضىذ يوخهـذ مالءمتهـذمنذإـ ـخ  ذإـةٟ
ً
ٓ  ذ ذ هلذ ؿتُ ٘ذهاالءذإـُالبذ٢غإءةذإـ٣ٟغإتذج ضإ

ذٖلىذ إؾت ٗـبهـذ ذ  دضيضذإـ٩ة ـتذإـهٗى ذؤ ذإـٛـمً ذإـتيذ دتـجذبلىذإؾتٟؿـعإتذمنذ٢ىةه ذ ذ٦ظـ٪ذإـتٗٝغ

ٖلىذإإلا٣ ـؽذ ذ ٢ضذؤبضىذمٗٓ ذإـُةى ذإؾت ٗـبه ذـتٗة  ـتذذؿتٛغ٢هذؤٞغإصذإـٗ   ذفيذالاجـب إـو٢تذإـظـذ 

 إؾت ـعةذإـىدطذ ذ٣ٞغإتذإإلا٣ ـؽذ.ذ

  Validityـ صضق اإلالُاؽ :  1

ٍذألاؾـؾ  ذإـتيذياىػيذؤنذ توإٞغذفيذؤصإةذإـىدطذ ذ ي٣هضذبــهض١ذؤنذي٩ونذالازتىـعذ "ذ ٗضذإـهض١ذمنذإـكغ 

ذفيذ٢ ـؽذمـذ ي٘ذـ٣ ـؾهذ"ذ
ً
 (59ص :1999)عىض ، ذذذذ.نـص٢ـ

 

  الصضق الظاهغي :

ذ17وع هذ)ذألاـ   ذ(ذإإلا٩ون ذمن)ذإإلا٣ ـؽذبهبطذ٢ـمتذبٗغىذذـة ٣ ـؽذ ذـ إـىـخث ذإـهض١ذإـٓـهغ ذإؾتسغجتذ

 ذ( 3)منذإإلاد٨ حنذفيذ٢ؿميذٖة ذإـ ٟـذ إـترب  ذب٩ة  ذآلاصإبذمهغإ  ذذملخ٤ذٖلىذٖضصذذ(2)ذملخ٤(ذ٣ٞغةذ

٣ ـؽذـضىذَالبذمغخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذ)ذإـؿ  ذألا لىذ ذإإلا ٣ٞغإتذمالئ  ذ  يوح طـ٪ذـى ـنذعؤحه ذفيذمضىذ

 م ـؾىتهـذـهاالءذإـُالبذم٘ذط٦غذىذ يوحذإـتٗة  ـتذ مضذ٦ظـ٪ذ يوحذن ـٚـتهـذإـةٛوي ذ إـثـن  ذ ذإـثــث ذ(ذ

 إـتٗضيالتذإـتيذي٣ترخوجهـذ.ذ
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ذٖلىذمالخٓـته ذ جــضذج ٘ذإؾتجـبـتذإإلاد٨ حنذ الَاـٖ   ٖلىذنالخ  ذذمت٣ٟحنضتذإـىـخث ذؤنذج  ٗه ذـإل

ذبإنذإـىـخث ذإٖت ض
ً
 %ذ(ذمنذإإلاد٨ حنذـ٣ىو٫ذإـ٣ٟغإتذ.ذ85نؿى ذالا ٟـ١ذ)ذذت٣ٞغإتذإإلا٣ ـؽذ ذٖة ـ

ذمنذإـهضالصضق البىا ي ) الخىىٍني ( :   :ذذ١ذ  ذإزت ـعذَغي٣ ذمنذَغ١  لخؿـبذهظإذإـ ٕو

لت*  :اإلالاعهت الؼغفُت  ػٍغ

ذ ؤزظذؤٖلىذذذ
ً
ـذب جه خؿـبذصالـ ذإـٟغ ١ذذ(ذ%25) ؤؾٟلذ(ذ%ذ25)  ذ غ يرذصعجـتذؤٞغإصذٖ   ذإـهض١ذ  ــػ ـ

 ذذ(ذإـتـليذيوضرذطـ٪ذ.3.ذ إلجض ٫ذ)

 

 صضق اإلالاعهت الؼغفُتًىضح (  3حضٌو )

 المجموعات 
 

 المتغير 

المجموعة الدنيا 
 (المنخفضين)

 المجموعة العميا 
 (المرتفعين)

 مستوى الداللة قيمة ت

 000,5 ــ 25.819   ع     م ع  م    

 1.90156 11.2833 1.06888 03.1.33 ضغوط اضطراب مابعد الصدمة 

 

كحرذ01 منذإلجض ٫ذيتطرذؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذٖ ضذمؿتوىذ)ذذذذذ ٢ضعةذإإلا٣ ـؽذذبلى.ذذ(بحنذإإلاج وٖتحنذم ـذ د

 ٖلىذإـت  حزذبحنذَغفيذإـ٣ضعةذ..ذذ

لت   الاحؿاق الضازلي : * ػٍغ

٦ اقغذـهض١ذإإلا٣ ـؽذمنذزال٫ذخؿـبذالاع ىـٍذبحنذإـضعج ذٖلىذ  ذخؿـبذمٗـمالتذالاتؿـ١ذإـضإزليذذذذذ

ذإـى ضذ ذصعج  ذخظٝ ذ٢ىل ذإإلا٣ ـؽذؾوإء ذٖلي ذإـ٩ة   ذ إـضعج  ذإلجض ٫ذإـتـليذ إـى ض ذ يوضر ؤ ذبٗضذخظٞهـ

 .ذ إلجض ٫ذإـتـليذيوضرذطـ٪مٗـمالتذالاع ىـٍذبحنذإـضعج ذٖليذإـى ضذ إـضعج ذإـ٩ة  ذـة ٣ ـؽذ.
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  الاعجباغ بين البىىص والضعحت اليلُت للملُاؽمعامالث (4حضٌو )

 االرتباط بعد حذف درجة البند االرتباط قبل حذف درجة البند رقم البند   
 

5 .404** .350 
2 .362** .356 
0 .511** .416 
. .464** .436 
1 .452** .398 
6 .352** .329 
7 .357** .337 
8 .378** .352 
9 .494** .454 
53 .474** .458 
55 .439** .428 
52 .396** .414 
50 .421** .420 
5. .552** .529 
51 .584** .501 
56 .435** .375 
57 .543** .512 

 
ذ)0(01,ؤنذج  ٘ذإـى وصذ٢ضذإع ىُتذبك٩لذصإ٫ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذإـىـخث ذالخٔذ منذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذ ذذذذ

 ٣ ـؽذ. كحرذبلىذمٗـملذنض١ذإإلاذهظإ  م ـذ كحرذبلىذ٢ ـؾهـذـ ٟـذإـؿ  ذبــضعج ذإـ٩ة  ذـة ٣ ـؽذ

 

 Reliabilityـ زباث اإلالُاؽ :  2

ذ ألنهذيض٫ذٖلىذإـضعج ذإـٗــ  ذمنذإـض٢ ذذذذ ذإـىدطذإـٗةمي ذفي  ٗتبرذجىـتذإإلا٣ ـؽذمنذإلخُوإتذألاؾـؾ  

  الاتؿـ١ذ الاؾت٣غإعذإـتيذيت ت٘ذبهـذإإلا٣ ـؽذ.ذ

ؤ ذنتـئجذمتكـبه ذبطإذمـذؤٖ ضذ ُى ٣هذمغةذجـن  ذٖلىذألاٞغإصذذهوذإـظـذ ُٗيذإـ تـئجذنٟؿهـذ "ذإإلا٣ ـؽذإـثـبتذ

 (194ص :1992)عىصه ، ذذ.ؤنٟؿه ذ  فيذإـٓغ ٝذنٟؿهـذ"



64 
 

 ذؤؾتسضمذالاتؿـ١ذإـضإزليذـة ٣ ـؽذ إـظـذي ٨نذإـ٨ك٠ذٖ هذذخؿـبذجىـتذم٣ ـؽذإـىدطذ ماقغإ ه ل

 بٗضةذَغ١ذمجهـذ:ذ

  : لت ألفا هغوهبار  ػٍغ

ذجىـتذإإلا٣ ـؽذذذالؾتسغإجذذذ ذٖ   ذم٩ونه ــى ذب غخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذ200من)  ذ ُى ٣هذٖلى ذَــرذَ  )

 هيذ٢   ذذ)ذ0,70ذذ)ذخ تذبةٛتذ٢  تهب ضي  ذمهغإ  ذ ذ ٢ضذ  ذ ٣ضيغذإـثىـتذبـؾتسضإمذمٗـملذؤـٟـذ٦غ نىـرذ

 .ضةذ تكحرذبلىذمٗـملذج ضذـة ٣ ـؽذمغي  ذ ج 
 

 ـ جؼبُم اإلالُاؽ : 3

ذإإلاجىـتذبٗضذإـتإ٦ضذمنذنض١ذ  ذذذ ذ٣ ـؽذفي ذإإلا٣ ـؽذبهوع   إـىدطذهظإ إـجهـئ  ذذه ٢ـمتذإـىـخث ذبُىـٖ 

 ذ ٢ضذؤ ضختذإـىـخث ذفيذإـهٟد ذألا لىذتٗة  ـتذإـتُى ٤ذ ب اتذٞحهـذؤنذؤلاجـبـتذؾت٩ونذؾغي ذذ(4)ملخ٤ذ

غإىذشخه  ذ ذ منذج ذبضؤتذإـىـخث ذبتُى ٤ذإإلا٣ ـؽذ يؿتذأٚل  هيذـٛغىذزضم ذإـىدطذإـٗةميذ٣ِٞذ ذـ 

ذمهغإ  ذ صي   ذإـة ب  ذٕٞغ ٢رذقا نذإـترب  ذ/ذمغإذإـؿ ضذبلىب وجرذعؾــ ذموجه ذمنذإـؿ ضذ/ذعئيـذألاـ٧

لىذيوئهـذ  ذمسـَى ذمضإعؽذإـتٗة  ذإـثـنوـذمنذ٢ىلذمغإ٢رذقا نذإـترب  ذ   إـتٗة  ذ إـتٗة  ذب هغإ  ذٖ 

ـتؿه لذبجغإءذإـتُى ٣ـتذإـٗ ة  ذـةىدطذٖلىذج  ٘ذإـثـنويـتذـتُى ٤ذإإلا٣ ـؽذ  ذ(5)ب ضي  ذمهغإ  ذ ذملخ٤ذ

ذـةًوإبِذآلا   ذ:ــذمنذ٦الذإلجاؿحنذ)ذط٧وعذ ذبنـثذ(ذٖلىذٖ   ذ
ً
   ذبجغإءذإـتُى ٤ذ ٣ٞـ

 

تذإـذـذ1 فيذ٧لذجـنوي ذؤنذحه ذؤصإةذإـىدطذُى٤ذٖةىـخث ذؤنذي٩ونذإـُالبذإـظينذؾوٝذ ٢ىلذإـتُى ٤ذإقتَر

جهحزذجـنوي ذٖ ضذصزوـهـذـةتُى ٤ذبتذَةىتذإـىـخث ذمنذ٧لذ٦ ـذمنذؾ٩ـنذإإلا ٣ُ ذإـتيذبهـذإـثـنوي ذ ذوإي٩ون

 .مؿغحذإـثـنوي ذ طـ٪ذـةتُى ٤ذ

إـىـخث ذمنذإـُالبذيغ عةذ٦تـب ذإـى ـنـتذألاـ   ذٖلىذالاؾت ـعةذ إـتيذذتَةىـذ  ذ وػي٘ذإؾت ـعةذإإلا٣ ـؽذ  ذ2

 إإلاؿتوىذإـتٗة ميذـةوإـضينذ(ذ.  تك لذ)ذإـٗ غذ ذإلجاـذ ذإـؿ  ذإـضعإؾ  ذ ذ

ذمنذقٗوعه ذإلخ٣ ٣يذ بخؿـؾه ذ جـهذذـذخطذإـُالبذٖلىذؤه   ذؤلاجـب ذبهض١ذ نغإخ ذ ـم ذ 3
ً
 إنُال٢ـ

 ٣ٞغإتذإإلا٣ ـؽذم٘ذيغ عةذؤلاجـب ذٖلىذج  ٘ذ٣ٞغإتذإإلا٣ ـؽذ.

ـــإـىـخث ذبٗذ غ٦ت ذـذ  ذ٢غإءةذ  وي ذذ٣ٞغإتذإإلا٣ ـؽذلج  ٘ذؤٞغإصذإـٗ   ذبهوعةذ إضخ ذ ذ د ذ4  ٌذـ

ٖلىذذؤلاجـب ت ذستـعةذ ذ ه٨ظإذختىذ عذـةٗىـعةذإإلافيذإإلاغب٘ذإإلاجـ  إـو٢تذـ ت ٨نذإإلاٟدومذمنذ ي٘ذإـٗالم ذ

 ج  ٘ذإـ٣ٟغإتذإإلا٣ ـؽذ.

 ـذإـتإ٦ضذٖلىذٖضمذ غ٥ذبخضىذ٣ٞغإتذإإلا٣ ـؽذبض نذبجـب ذ.ذ5

 10إإلا٣ ـؽذخوإليذ) ذ يؿتٛغ١ذذنتهـءذمنذؤلاجـب ـذيت ذ ج  ٘ذإإلا٣ ـؽذمنذإـُالبذبٗضذالا ذ6
ً
 .ذ(ذص٢ـئ٤ذ ٣غيىـ

 

 جصحُذ اإلالُاؽ : 

إـظـذ ذ(1996)(ذذ Weathers and Ford)( ٞوعص)  ص ػذمـبٗضذإـهضم ذ٫ذيصدرذم٣ ـؽذإيُغإبذيٛوٍ  

ٌ  جاٌاإلايت٩ونذمنذجالج ذب وصذ  إؾتثـعةذذالثاوي جاٌواإلاإؾتٗـصةذإلخبرةذإـهـصم ذ يك لذز ـذ٣ٞغإت ذذألاو

  إزظذ يك لذز ـذ٣ٞغإتذ ذ إـتىةضذالانٟٗـليذذإـتج رذالثالث جاٌواإلاإلخبرةذإـهـصم ذ ك لذؾتذ٣ٞغإتذ ذ
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ذ)إـ ذمن ذصعجـت ذذ٣ٟ1غإت ذإـٗغىذذ(ذ5بلى ذإػصيـصذقضة ذإ جـه ذفي ذـةٟغصذ بظـ٪ذٞةنذإـضع ذ. طـ٪ ذإـ٩ة   ج 

ذ)ــــإإلاًُغبذتؿ )ذؤ٢لذصعج ذي ٨نذؤنذيتدهلذٖةحهـذإـٟغصذذ(17)،ذـــ)ذؤ٢صخىذصعج ذفيذإإلا٣ ـؽذ(ذبـذ(85ــ 

ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ بطإذمـذإزتـذإإلاًُغبذ(ذ.
ً
ذ  يٗضذإـٟغصذمهـبـ

ً
ذ ٚــىـ

ً
ذ ذٖلىذذعذصإئ ـ

ً
ؤ ذؤخ ـنـ

لىذجالثذ٣ٞغإتذمنذ ذ إخضذمنذإـ٣ٟغإتذإـتيذ ٣يـذؤٖغإىذإؾتٗـصةذإلخضثذإـهـصمذ ذٖ  ذ٣ٞغة ألا٢لذٖلى

ذ لىذ٣ٞغ حنذمنذإـ٣ٟغإتذإـتيذ ٣يـذؤٖغإىذٍٞغ إـ٣ٟغإتذإـتيذ ٣يـذؤٖغإىذإـتج رذ إـتىةضذالانٟٗـليذ ذٖ 

ئ  ذ ذ ت ذذإـ٣ــ (ذ85 دـضيضذصعجـ ذقـضةذالايُـغإبذــضىذإـٟـغصذٖلىذم٣ ـؽذيتر إحذمـنذ)ؤلاجـعةذ إـت ٣ٔذذ ٦ ــ

٠ذألاٞغإصذإإلاًُغبحنذه  يد ،  إإلاٟدوميتدهلذٖةحهـذؤنذ(ذ هيذؤ٢لذصعج ذي ٨نذ17ؤٖلىذصعج ذفيذإإلا٣ ـؽذبلىذ)

(ذ33ىذبلذ17(ذبؿ ِذ:ذإـضعجـتذ)1بلىذإيُغإبذ)ذعجـته ذٖلىذإإلا٣ ـؽذ بليذجالثذمج وٖـتذذ ذ طـ٪ذإؾت ـصإذـض

ِذ:إـضعجـتذ)منذ2 هيذإـضعجـتذإـتيذ ٣لذٖنذؤلاعبـعيذألا ٫ذ ذ) (ذ  هيذإـضعجـتذإـتيذ ٣٘ذبحنذ64بلىذذ34(ذمتوؾ

 .(ذ هيذإـضعجـتذإـتيذ ؼيضذٖنذؤلاعبـعيذإـثــطذ85بلىذذ65(ذقضيضذ:ذإـضعجـتذ)منذ3بـعيذإـثـنيذ إـثــطذ ذ)ع ؤلا 
 

 ـ أؾالُب اإلاعالجت ؤلاخصائُت : 

ذإـتــ  ذبـؾتسضإمذبغنـمجذ)ذذذذذ  إؾتسضإمذالازتىـعإتذؤلاخهـئ  ذذSpSS )   ذإؾتسضإمذإـوؾـئلذؤلاخهـئ  

ذإـىدطذذ:  إإلا ـؾى ذبهضٝذإـونو٫ذـضالالتذطإتذ٢   ذ ماقغإتذ ضٖ ذمويٕو

ذذ ذ ذ إـاؿرذإإلائوي ذ  مٗـملذإع ىـٍذبحرؾونذ مٗــ ملذإـت٨غإعإتذ إإلاتوؾُـتذإلخؿـب  ذ ذ الاندغإٝذإإلاٗ ــع

(ذ ذ مٗـملذTـذTest  دة لذإـتىـينذؤخـصـذالا جـهذ ذ إزتىـعذ)ذ الاع ىـٍذؾىحرمـنذبغإ نذ  مٗـملذؤـٟـذ٦غ نـرذ

(Dunnett) (ذ إزتىـعذ Tukey) .)ذمٗـملذ)ذإيتـذ  
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 هخائج البدث  : الفصل الخامـ

 

 

  

 ذذذذذ م ـ٢كتهـذ.نتـئجذإـىدطذذذٖغى  ــــــذ

 إإلاٗـلج ذؤلاخهـئ  ذ.ذـذذؤؾــ رــــــذ

  ون ـتذإـىدطذ.ذذـــــــذ

 م٣ترخـتذإـىدطذ.ذذــــــــذ
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 عغض هخائج البدث " مىاككتها وجفؿيرها "

غىذ  دة لذإـى ـنـتذ "ذذذذ  ٦ظـ٪ذإـونو٫ذبلىذذيستوذؤلاخهـءذبــُغ١ذإـٗة   ذلج ٘ذ   ٓ  ذ  لخ وذ ذٖ 

ذـهظإذ ٗتبرذؤلاخهـءذمنذؤه ذإـوؾـئلذإـتيذ ؿتٗحنذبهـذإـىـخطذ ذذذإـ تـئجذ إـ٣غإعإتذفيذيوءذهظإذإـتدة لذ.

                  .ذ"لذهظهذإـ تـئجذ  ها ٟهـذ ن٣ضهـ تؿتٗحنذبهـذإـٗةومذإإلاستةٟ ذفيذإـونو٫ذبلىذنتـئجهـذ ذ فيذ دة 

                                                                                                                                                                                                

 (455ص :1979) الؿُض ،

آلتيذ:ذ   ؾ ٩ونذٖغىذنتـئجذإـتدة لذؤلاخهـئيذالؾتجـبـتذؤٞغإصذإـٗ   ذـ٧
 

 
ً
ٌ :  أوال ٌ ألاو  : هخائج الخدلُل ؤلاخصا ي باليؿبت للدؿاؤ

ىص  ٌ " ما مضي اهدكاع اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت لضي عُىت مً ػلبت مغخلت ٍو هظا الدؿاؤ

 الخعلُم الثاهىي ؟ "

ئلجـب ذٖلىذهظإذإـتؿـ إـتيذتكحرذإؾتجـبـته ذٖلىذذئ٫ذ٢ـمتذإـىـخث ذبدؿـبذٖضصذ نؿى ذؤٞغإصذٖ   ذإـىدطـ 

ٍذمـبٗضذإـهضم ذ ِذ ذقضيضذ(بضعجـ هذؤصإةذإـىدطذبإجه ذ ٗـنونذمنذإيُغإبذيٛو ذإـثالج ذ)بؿ ِذ ذمتوؾ

 إلجض ٫ذإـتـليذنت ج ذهظإذؤلاجغإءذ يوضرذ.

 الوؿبت ًىضح عضص  (5حضٌو )
ً
حاالث طوي اطؼغاب طغىغ ما بعض الصضمت لضي أفغاص العُىت وفلا

 .إلاخغير الجيـ وصعحت الاطؼغاب
 

 درجة    
 االضطراب 
 

 عدد الحاالت والنسبة المئوية 

 7057ن =  العينة الكـمية  167ن =      إنـاث       045ن =     ذكـور

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة )%( التكرار 

 %50.22 572 % 53.15 83 % 57.30 92 طـبسي
 % 82.09 5372 % 80.96 609 % 83.58 433 وسط     ـمت

 %  08.. 17 % 1.15 2. % 2.77  15 شـديـد 

 
ذإإلاتوؾِذٖضصذإلخـالتذإـتيذتٗـنيذمنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذذؤن(ذ5 يٓهغذجض ٫ذ)   ـضىذمنذنٕو

نؿى ذذ ذ  ك٩لذؤلانـثذإـاؿى ذألا٦برتذ%(ذخ طذذ82.39باؿى ذ)ذ(1072)ذإـ٩ة  ذهوذٖضصذ٦ىحرإـىدطذٖ   ذؤٞغإصذ

ثذنذٖ   ذــ%(ذمـ83.96خ طذؤنذمـذنؿبتهذ)ذمجهـذـضىذإـظ٧وعذ ب٣ة لذإلخـالتذإإلاتوؾُ ذـضىذؤلانـثذؤٖلىذ ؤلانــ

ذالؾتجـبـ ـهنضحهنذإيُـــ
ً
ِذ ٣ٞـــ ئ  ذؤٖذـغإبذمتوؾـ (ذذ%80.18فيذم٣ـبلذ)ذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم غإىذـٖـلىذ٢ــ

ذ٦ظـ٪ذيٓهغذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنذٖضصذإلخـالتذإـتيذتٗـنيذمنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذ ذ. ذإـظ٧وع ـضىذٖ   

ذإـإـهضم ذمنذ  ذنؿى ذذ.%(ذذ4.38(ذباؿى ذ)57ٖضصذـيـذب٨ىحرذجضإذ)ذهو ـضىذؤٞغإصذإـٗ   ذإـ٩ة  ذـكضيضذذإ ٕو
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ذـضىذؤلانـثذؤٖلىذب٣ة لذمجهـذـضىذإـظ٧وعذ  %(ذمـنذٖ   ذؤلانـثذ5.51نذمـذنؿبتهذ)بخ طذذإلخـالتذإـكضيضة

 %(.ذ2.77باؿى ذ)ذـضحهنذإيُغإبذقضيضذفيذم٣ـبلذٖ   ذإـظ٧وع 

ذ) ذإإلاضني ذصعإؾ  ذم٘ ذ ستة٠ ذإـ ت ج  ذٖ ضذ2012 هظه ذؤ٦برذب٣ة ل نت ذـ٧ ذإـكضيضة ذإلخـالت ذنؿى  ذؤن ذفي )

ـهغْتذٖ ـضذ9%(ذم٣ـعن ذبـإلنـثذ)18إـظ٧وع)
َ
ؤلانـثذ%( ذ  ت٤ٟذمٗهـذٞــيذؤنذإلخـالتذإإلاتوؾُ ذمــنذالايُغإبذْ

 .ذ%(42)منذإـظ٧وعذذباؿى ذؤ٦برذ%(69)
 

ذإـٗ   ذ5 يتىحنذمنذإلجض ٫ذ)ذذذذ ذؤنذؤٞغإص بٗضذإـهضم ذبضعجـتذذيٛوٍذمـ ٗـنونذمنذإيُغإبذإـ٩ة  ذ(

ذ (ذفيذمٗـيحرهذإـثالجDSM_IVؤنذؤلانـب ذبهظإذالايُغإبذبدؿرذمـذخضصهذإـضـ لذإـتصخ صخيذ)ذبط.ذمستةٟ ذ

 يٓهغذفيذجالثذ  ج رذإلخبرةذإـهـصم ذذؤ ذؤ٦ثرذ  إخضذيٓهغذفيذجـنرذ تة ذفيذإؾتٗـصةذإلخبرةذإـهـصم ذإإلاث

ذالاؾتثـعةذذجوإنرذؤ ذؤ٦ثرذ  هوعذؾتذؤٖغإىذؤ ذؤ٦ثرذمنذفيذإج حنذؤ ذؤ٦ثرذمجهـذ ذ يٗجيذْذ يٓهغ  ؤٖغإىذٍٞغ

ذمنذالايُغإبذببإذ ذ إإلاٗـيحرذإـثالج  عجـتذمتٟـ   ذ.ضنذإـصخوذيهـبذبهظإذإـ ٕو
 

مـجـءذفيذإـضـ لذإـىدطذ٢ضذ  ذبٗضذؾاتحنذمنذؤخضإثذإلخغبذ  ٤ٞذهظإذؤنذذ ذ ٟؿغذإـىـخث ذهظهذإـ ت ج   ذذ

ذ ذإـٗـقغذ) ذؤنذمٗٓ ذإلخـالتذيتو٢٘ذؤنذتكٟ،ذICD-10-1992إـتصخ صخي غإىذ٢ضذ ٓهغذـضىذذؤ إن.ذ( ألٖا

 ٢ضذؤ ذ ٓهغذٖة هذبٗضذٖضةذؾ وإتذذ إـىٌٗ ٓهغذـضىذإـىٌٗذبٗضذٖضةذؤقهغذذ ؤإـىٌٗذبٗضذؤيـمذؤ ذؤؾـب ٘ذ

غإ تذذ"(ذذ1991)ذ إـ ـبةسخيذ  (ذ٦1998 ـذيظ٦غذ)ٖىضذإلخــ٤ذ ذىذ  ستٟيذ.ذ ٓهغذألٖا ؤنذإـضعإؾـتذإـتيذ  ــ 

 ذ٢ضذب اتذؤنذبٌٗذإـ ـجحنذمنذإلخغبذإـٗـإلا  ذإـثـن  ذ٢ضذؤْهغ إذذإـ ـج  ذٖنذنضم ذإلخغبذذإـىٗ ضةذآلاجـع

ذـؤلخضإثذ ذإـظينذتٗغيوإ ذي٩ونذألاٞغإص ذؤـذعب ـ ذي٣ـعبذنه٠ذ٢غنذبٗضذجهـي ذإلخغبذ  ذمـ ذبٗض إيُغإبـت

ذبغصذٞٗلذإـًِٛذإإلات تىـعذـغصذإـٟٗلذإإلاتإزغذيؼيضذإلخـج ذبلىذإزغخـي حنذـة غىذ هوذمـ ٗٝغ  ذ  ي٘ذالٖا

 (44ص: 1998عبض الخالم ، )ذ.ذ"ذإـضعإؾـتذإـتتب ٗ  ذـلخهو٫ذٖلىذإـى ـنـتذإـ٩ـٞ  ذـتٟؿحرذهظهذإـ ت ج 
 

ذإيُغإبذيٛذ٦ ـذ ىحنذنتـئجذهظإذإـتؿـئ٫ ذذ نتذفيذإلخـالتذإإلاتوؾُ ذذؤنذنؿى ذق ٕو وٍذمـبٗضذإـهضم ذـ٧

ذ تٗضصذإـهضمـتذإـتيذتٗغيتذـهـذٖ   ذإـىدطذ ذم٘ذزهون  ذإإلاجت ٘ذإـة بيذ ذذ"ذخ ط ذ إـكضيضةذ ؤنذنٕو

ٞـإلاجت ٘ذإـة بيذـ ذيتٗوصذفيذصعإؾتهذ ذ(ذ2012)إإلاضنيؤ٦ضهذذ هظإذمـ٩ونذمبرعإذـهظهذإـاؿى ذإإلاغ ٟٗ ذي ٨نذؤنذ 

ذ ذٖلىذمثلذهظهذإـهضمـتذ ذ
ً
 منذ  ذذألاؾلخ ؤنوإٕذ إؾتسضمذزالـهـذج  ٘ذ٦ ـذؤنذٞترةذإلخغبذَــتذنؿب ـ

منذ٢ضعته ذٖلىذإـتد لذ إـت٨ ٠ذم٘ذْغ ٞه ذإـهٗى ذذ ضعيج ـَــتذٞترةذمٗـنـتذإـ ـؽذ آالمه ذم ـذ٢ةلذ

 (40ص : 2012)اإلاضوي ،    .     إلجضيضةذ" إإلااإلا ذ
 

ذإـضيا  ذذ يـذـضحه ذإلخةٟ   ذـ  ذ  ذـهـ ذـٓغ ٝذـ ذ ؿى٤ذؤنذإؾتٗض إ ذإـٗ   ذتٗغيوإ ذؤٞغإص ذؤن ذبلي ذبيـٞ 

 هـذ.٢ضذي٣ةلذمنذحج ذ نوٖ  ذإـتإجحرذبذ إـث٣ـٞ  ذـةغإقضينذ إـتيذتُٗيذألاخضإثذإـهـصم ذمٗجى
 

ذؾىبتذإإلاوتذـةىٌٗذ ذؤ ذق٩ةتذتهضيضإذـه ذؤ ذذؤٞغإصذإإلاجت ٘ذإـة بيذ٢ضذٖـ كوإذ  ذ  ذذ
ً
ذـآلزغينقـهض إذؤخضإجـ

ترإبذٖنذ ٌذ ؤ ذؤصتذـةت٨ٟ٪ذ إـ٣ٟضإنذ إلخغمـنذ الٚا نذبـإلاوتذؤ ذتؿىبتذبـألطىذ إلجغ حذإلخُحرةذـةىٗ إـَو

 مثلذهظهذألاخضإثذ ذؾىبتذإلخوٝذ إـظٖغذ إنٗضإمذألامنذ مهـصعذإـضٖ ذـة٨ثحرينذمجه ذ تٛ حرذن ِذإلخ ـةذ  

ٟـ٫ذ إإلاغإه٣ ٨ٟيذـاكوءذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهض بيـٞ ذبلىذؤنذ٢وةذإلخغبذذ ذحنم ذزـن ذ ؾِذألَا
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ذأليـمذ إلخ٠ُذ إـٟوضخىذإـتيذذ ألاهوإ٫ذإـتيذتٗغىذـهـذإـٗضيضذمنذإإلاضنذ  منذ٢ه٠ذ موتذ مغىذ جٕو

٦ـلذهظإذؤصىذبــ،ذإػصيـصذ٢ــوةذإـهـضمـتذإـتيذذتٗغىذـهـذهاالءذألاٞغإصذ ذذ إنتكغتذؤيـمذإلخـغبذ إـ٣ـتلذإـٗكوإئي

تسُ ِذإلاـذؾ ٟٗةونهذفيذمؿت٣ىةه ذ بطإذوعذالانضٞـٕذإـ٨ىحرذندوذإلخ ـةذـةَذ ٢ضذ ٗوصذهظإذبلىذؤجه ذمـػإـوإذفي

 به ذيغ نذآـ ذإلخغبذإإلاةٗون ذ دُ ذؤمـمه ذخـيغه ذ مؿت٣ىةه ذ.
 

ذيظهرذبلىذطـ٪ذ٧لذذذ  إـضـ لذذ (DSM4منذإـضـ لذإـتصخ صخيذؤلاخهـئيذإـغإب٘ذـاليُغإبـتذإـ٣ٗة  ذ)ذ٦ ـ

ذإـٗـقغذـاليُغإبـتذإـ٣ٗة  ذ) ذإيُغإبذ (ICD_10إـتصخ صخي ذتٗتبرذالايُغإبـتذإـ ٟؿ  ذمنذب جهـ ذـظإ .

ذإـة بيذهيذإإلا٩ونـتذإـ ٟؿ  ذإـتيذ  ذإ٦تؿـبهـذزال٫ذٞترةذتٗتبرذ ذإإلاجت ٘ يٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـضىذؤٞغإص

 خــهذ.َوية ذ  إجحرإتهـذال ؼإ٫ذمؿت غةذم٘ذإؾت غإعذإـوإ٢٘ذإـة بيذٖلىذ
 

 : هخائج الخدلُل ؤلاخصا ي باليؿبت للدؿاٌؤ الثاوي  : 
ً
 زاهُا

ٌ " هل هىان فغق طو صاللت ئخصائُت في صعحت خضة اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت و  هص هظا الدؿاؤ

 إلاخغير الجيـ ؟ "
ً
 لضي أفغاص العُىت وفلا

ذإـتؿـئ٫ ذذذذ ذهظإ ئلجـب ذٖلى  الاندغإٞـتذإإلاٗ ـعي ذ ٢   ذذ ذ٢ـمتذإـىـخث ذبدؿـبذإإلاتوؾُـتذإلخؿـب  ذـ 

ذ ذـذT-Testإزتىـعذ" ذإـٟغ ١ذبحنذإـظ٧وعذ ؤلانـثذفيذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذة" ذٖلى .ذ يوضرذتٗٝغ

 . إلجض ٫ذإـتـليذنت ج ذهظإذؤلاجغإء
 مابعض الصضمتطغىغ ذالفغوق بين الظهىع وؤلاهار  في صعحت اطؼغابًىضح  ( 6)حضٌو 

              الجنس     
 

 المتغير

 قيمة 167إناث    ن =  045ذكور   ن = 
 ت

مستوى 
 الداللة

 معامل ايتا
)( 2 ع م ع م 

اضطراب ضغوط 
 7.55. 53.27 .0.8. مابعد الصدمة

 

53.68 
 

1.12 
 

,001 320. 

 
خ طذبةٛتذذ(مٗـملذإيتـفيذالايُغإبذفيذيوءذ)ذجاـمتٛحرذإل منذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذي ٨نذ ٟؿحرذصعج ذ إجحرذ 

ـذم٣ضإعهذذ (023,هظهذإـ٣   ذ) ذ  تكحرذبلىذؤنذم
ً
ٍذإيُغإبذ%ذمنذإـتىـينذفيذ23 هيذ٢   ذٖــ  ذ٢ة ال يٛو

٘ذبلىذإل  .جاـمـبٗضذإـهضم ذيغج

ذإـٗ   ذمنذإـظ٧وعذ ؤلانـثذذ٦ظـ٪ذمن ذبحنذؤٞغإص
ً
ذؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ فيذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذيتطر

ذذذذذذذذذذ(ذ هيذصإـ ذبخهـئ ـذٖ ضذمؿتوى ٢5.52   ذ)ت(ذ) ذ٣ٞضذبةٛتذمؿتوىذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ

نذمتوؾِذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذٖ ضذؤلانـثذـهـلرذؤلانـث طـ٪ذ(ذ001,)ذ (ذ47.11)ذذ ذخ طذـ٧

 (ذ.43.84بي  ـذإـظ٧وعذ)
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نذفيذمتوؾِذصعجـتذمتؿـ   ذ ؤلانـث(ذإـتيذؤ٦ضتذؤنذإـظ٧وعذ2008 ستة٠ذم٘ذنتـئجذصعإؾ ذزحرب٪ذ)بظـ٪ذ  ذذذذ

ؤنذذٖلى(ذإـتيذؤ٦ضتذ٧2010وإصذ)ذؤٖغإىذإيُغإبذمـبٗضذإـهضم ذ ذ٦ظـ٪ذ ستة٠ذم٘ذنتـئجذصعإؾ ذإبغإه  ذ  

ذؤ٦ثرذتٗغي  إـظ٧وع
ً
ذ  ذـ ذذإـتؿـئ٫ذإـثـني ت٤ٟذنت ج ذاليُغإبذمـبٗضذإـهضم ذمنذؤلانـثذ  صعإؾ ذنتـئجذم٘

(ذ ذ2007صعإؾ ذإـك شذ) ت٤ٟذم٘ذنتـئجذذ( ذ٦ظـ٪2006نذ)صعإؾ ذٞغهوصذ آزغيم٘ذنتـئجذ  (ذ ذ1999وؾـبـذ)ؤبَ 

ذ آزغي   ذإـ٨ىيسخي ذ2008ن)صعإؾ  ذ( ؤلانـثذؤ٦ثرذفيذؤنذ(ذ2012إإلاضنيذ)(ذ ذ صعإؾ ذذ2010إإلاج ضذ)ٖىض صعإؾ 

 تٗغي
ً
 .اليُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذمنذإـظ٧وعذذـ

بٗضذإـهضم ذـضىذؤلانـثذؤ٦ثرذمنذمتوؾِذذ يتطرذمنذطـ٪ذؤنذمتوؾِذصعجـتذإيُغإبذيٛوٍذمـذذذذ

ؤنذإـظ٧وعذإـىـخث ذ٢ىلذبجغإءذؤلاخهـءإتذذٟترى   ذصعجـتذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذٖ ضذإـظ٧وعذ 

٨نذبٗضذطـ٪ذ جضتذؤنذذ  خضه ذ ٗـنونذمنذالايُغإبذ  ؤٖغإيهذبؿبرذ وإجضه ذفيذؾـخ ذإلخغبذ ذـ 

٢ضذٖـنتذؤ٦ثرذمنذإـظ٧وعذمنذؤٖغإىذإيُغإبذإـهضم ذألنذإـ٣تلذ إلخ٠ُذ إـتضمحرذ٢ضذ نلذب وته ذذؤلانـث

ونذ إإلاغضخىذ إـ٣تلىذ إإلاٗظبونذبيـٞ ذبلىذإ٢تدـمذذ ٞةزوإجه ذ ؤ٢ـعبه  ه ذـةتسغيرذ إـتضمحره ذإإلاسُٞو ذ.م ــػ

ذمـذنجضذؤلانـثذ كـهضنذمـيتٗغىذـهذإـظ٧وعذمنذمدنذ مأؽذ ؤطىذ هوذذـظـ٪
ً
يجٗلذمنذجؿضهـذمت ٟؿـ

ذ إـُـ  .٢ـتذإـتيذ ٓهغذفيذنوعذنٟؿ  ذـة سـٝ 

ذالذه٣حنذؾوإءإ ٟؿحرذإـ ت ج ذبإنذإإلاغ ذ(ذي ٨ن2001ط٦غهذ٩ٖـق ذ)ذ فيذيوءذمـ"ذذذذ
ً
ذؤمذبنـجـ

ً
نوإذط٧وعإ ي ٨نذذـ٧

ٖنذإـى وـوجيذذألانثىـيـذالزتالٝذذه ؤنذ ٣ِٞذذإزتالٞـته ذإـٟؿ وـوج  ذ إـتكغيد  إـت  حزذب جه ذفيذيوءذ

ذبليذ٣ِٞذإـظ٦غ  م٣ـعن ذإـًٛوٍذذإ جـهؿةو٦  ذي ٨نذؤنذ ٟؿغذي٠ٗذعص صذؤٞٗــهـذإـتً   ـتذإـذبيـٞ 

 (123، ص  1992)عياقت ، ذذذ.ذ"بغص صذٞٗلذإـظ٧وع 
 

نذؤمذؤنثىذ"ذذ(1994ٖال نهذ)ذ يغى ذ ذـ٧
ً
ـذ اجغذفيذتك٨ لذشخه  ذإـٟغصذط٦غإ وإمةه ذ بإنذإـىيئ ذب٩ـٞ ذمُٗ ـتهـذٖ 

 .ذ"تهـذفيذموإجه ذإـًٛوٍذ إـتدضيـت ؤنذإلخبرإتذهيذمهضعذؤؾـسخيذـى ـءذإـظإتذ ٞٗــ 

                                                                                                                                                                                                  

ماوي ، )  (35ص: 1994الٍغ
 

 ٩وينذإـؿةو٦ ـتذذفيذ ٩وينذؤ ذٖضمةتاكئ ذالاجت ـٖ  ذ ألاؾغي ذص عذمه ذؤنذـإـىـخث ذذ غى يوءذطـ٪ذذفي ذذذذذ

ذ٧ل ذـضى ذ ؤلانـثذإإلاغي   ذإـظ٧وع ذإـتاكئ ذألاؾغي ذذ.من ذؤنذَى ٗ  ذؤقـعتذإـٗضيضذمنذإـضعإؾـتذبلى ٣ٞض

يجـبيذؤ ذتك٩لذصإزةه ذؾــ رذؾةو٦  ذتؿه ذفيذ وإ٣ٞه ذؤلا  إـوإـضي ذمنذقإجهـذؤنذ ىجيذصإزلذإـصخه  ذؤ

ذ ذـظإذذؾتٗضإصالا  جٗلذمنذ ذإـظ٦غذفيذإإلاجت ٘ذإـة بيذيئ اكذؤنذإلخبرإتذإـتيذ وٞغهـنجضذ ذإـؿةو٧يذإإلاغضخي

منذزال٫ذألانكُ ذإلج ـٖ  ذإإلاجت ٗ  ذ ذٞـإلاغإه٤ذإـظ٦غذ ؿتُ ٘ذإلخغ جذذٞغن ذإـتٗىحرذٖنذطإ هـضيهذإـظ٦غذ

 ـعؾ ذألانكُ ذزـعجذنُـ١ذماؾؿتهذ إـتٗىحرذٖنذطإ هذ ؾِذإإلاجت ٘ذ  تـحذـهذإـٟغن ذـةهضإ٢ ذ إلخغ جذإلا

ذؤمـمذألانثىذـة٣ ـمذ إـٗـصإتذ إـت٣ــ ضذـ٨نذإـ٣  ذذ ذبلذفيذؤـذ ٢تذ كـءذ؛إـتٗة    ذ
ً
الاجت ـٖ  ذ ٠٣ذٖـئ٣ـ

صإزةهـذ إـًِٛذ إـ٣ة٤ذبهوعةذ ى٣،ذٖوإملذإـتو غذذألانكُ منذهظهذبهظهذألانكُ ذفيذنٟـذإـو٢تذ دغمذ

ذ   بهوعة
ً
ذمجـال ذذجٗلذمنذجؿضهـ ذيجٗةهـذٞغيؿ ذـةٗضيضذمنذإإلاكـ٧لذإـصخ  ذ ذ ـةت ٟيـذالانٟٗـلي ذ هظإ
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ذإـ  إ ذ الانٟٗــ   ذ إـؿةو٦   ذ ــ ٟؿ   ذإـ٣ضعة ذمن ذألانثى ذخغمـن ذٖن ذ ذج  ذإلخغ٦ ذ إـتٗىحرذٖنذطإتهـ ٖلى

ذإـت   ذيستلج ذ ٟيـذٖ ـ ذ طإ٦غ في ذ ؤخضإثذمكـٖغهـ ذمنذنوع "ذ٦ظـ٪ذيغى ذ.تهـ ؤنذإإلاغؤةذهيذألا٦ثرذذإـغي ــ 

ذفيذموإجه ذإـًٛوٍ"
ً
ذٖـَٟ  ذ ألا٦ثرذيٟٗـ

 (24، ص1994)عالوهه ،ذذذذ.

بيـٞ ذبلىذؤنذإـظ٧وعذيهضع نذذإؾتجـبـتذبضن  ذلخ ـي ذؤنٟؿه ذيضذإإلاوإ٠٢ذإـًـُٚ ذ ذبي  ـذتؿت غذذذذذذذ

ذفيذذإـتاكئ ذؤؾةوب  غىذإـىـخث ذه ـذؤنذذ٢ـتذَوية ذفيذإـت٨ٟحرذبـإلاك٩ة .ؤلانـثذأل  
ً
ذ٦ىحرإ

ً
الاجت ـٖ  ذياصىذص عإ

 بيٗـٝذؤؾــ رذإـت٨ ٠ذم٘ذإإلاوإ٠٢ذإـًـُٚ ذ إـهـصم ذالؾ  ـذ موإجه ذإـكضإئضذإـ ٟؿ  ذآـ ـتذذبيٗـٝ

ئ٪ذآلابـءذإـظينذيتٗـمةونذم٘ذؤب ـئه ذب٨ثح نذؤؾةوبذإـتاكئ ذنذؤــ ذٟٞيذخ ذرذمنذإـت  حزذبحنذإـظ٧وعذ ؤلانـثؤـ 

ثذإـهـصمذإإلاجز٫ذص نذ٢ وصذ يجٗةهذيت ٨نذمنذإإلاغ عذبـلخبرةذفيذموإجه ذإلخض ؿ ذذـةظ٦غذبـلخغ جذمنذذظإـه

 يً٘ذإـ٣ وصذؤمـمذألانثىذ ي  ٗهـذمنذإلخغ جذؤ ذإإلاغ عذبــتجغب ذب ٟؿهـذ. إـتٗـملذمٗهذ ذ  
 

٨نذباؿرذهوذـظإذيتىحنذؤنذؤٞغإصذإـٗ   ذ٢ضذتٗغيوإذـًٛوٍذنضم  ذزال٫ذإلخغبذ  ذذ مـذيدضثذبلىذآلانذـ 

 تٗضذهظهذإـ ت ج ذمـنذإإلااقـغإتذإلخُحرةذٖلىذ ذـهظهذإـًٛوٍذذخؿـؾ  ؤلانـثذؤ٦ثرذذ ىحنذؤنذ  ذمستةٟ ذ 

ذإـؿةى  ذ ذهـئة ذفيذإنتكـعذذياصـذطـ٪خ طذذ إـوإؾٗ ذـلخغبذإلخــ  ذآلاجـعذإـ ٟؿ   ذػيـصة الايُغإبـتذبلى

ؾ اكإذٖلىذؤيضحهنذج لذإإلاؿت٣ىلذ ذذ  ألجهنذؤمهـتذإإلاؿت٣ىلذذ إـ ٟؿ  ذٖلىذإإلاؿتوىذإـٟغصـذ بسـن ذؤلانـث

 ٦ظـ٪ذإـٓوإهغذإلج ـٖ  ذذ  ٢ضذ اصىذهظهذآلاجـعذبلىذخـالتذؤ ذؤمغإىذمثلذإـ٣ة٤ذ إـتو غذ الا٦تئـبذإـ ٟسخي

  إلخوٝذإلج ـعي.ذ ذمثلذؤلاخىـٍذإـٗـم
 
 

 
ً
 :  ؤلاخصا ي باليؿبت للدؿاٌؤ الثالث : هخائج الخدلُل زالثا

ٌ " هل هىان فغق طو صاللت ئخصائُت في صعحت خضة اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت و  هص هظا الدؿاؤ

ً ) اإلاىؼلت ( ؟ "   إلاخغير الؿى
ً
يوـ وذـذطإتذإـغمـ٫ذـذ9)ذَ    ذـذ٢هغؤخ ضذـذإـؼع ١ذـذ  لضي أفغاص العُىت وفلا

 إـضإٞ   ذ(ذ.  قهضإءذإـغم ة ذـذإـٛحرإنذـذػإ ي ذإإلاذجوبذـذ

ئلجـبذذذذذ ذ  ذإؾتسضإمذؤؾةوبذ دة لذإـتىـينـ  ذإـتؿـئ٫ ذهظإ ذٖلى ذ   ذؤخـصـذالا جـه ـتوي ذذ مٗـملذإيتـ

ذإـؿ٨نذ.ذذذ ذالزتالٞه ذفي
ً
ذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ طـ٪ذ ٣ٞـ ذصعج  ذفي ذإـٗ    ذؤٞغإص ذبحن إـٟغ ١

  يوضرذإلجض ٫ذإـتـليذنت ج ذهظإذؤلاجغإءذ.

لخىطُذ أزغ اإلاىؼلت الؿىىُت في اطؼغاب طغىغ اًخا  ومعامل( جدلُل الخباًً أخاصي الاججاه 7حضٌو )

 مابعض الصضمت

المتغير 
 المستقل

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغير التابع 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 " ف"

 معامل ايتا الـداللة
)( 2 

 
 

المنطقة 

 
اضطراب 

 ضغوط مابعد

  2285.258 8 582.9.7.6 المجموعاتبين 
 

22.877 

 
   

,000 

 
 

,024 
داخل 

 المجموعات
528801.307 5292 99.758 



72 
 

 السكنية
 

 المجموع الصدمة
 الكمي

5.738..782 5033  
 

   

خ طذذ(ذ )ذمٗـملذإيتـفيذالايُغإبذفيذيوء منذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذي ٨نذ ٟؿحرذصعج ذ إجحرذمتٛحرذإإلا ٣ُ ذذذذ

ذ  تكحرذبـذ (024,بةٛتذهظهذإـ٣   ذ)
ً
ـذم٣ضإعهذ،ذؤــــ هيذ٢   ذٖــ  ذ٢ة ال إيُغإبذإـتىـينذفيذ%ذمـــنذ24نذمـــ

٘ذبلىذإإلا ٣ُ ذإـؿ٨   ذ.  مـبٗضذإـهضم ذيغج

ذٖ ضذمؿتوىذ)ذذذذ
ً
ذؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ (ذبحنذإإلا ـ٤َذإـتؿ٘ذفيذذ0,01 منذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذيتطر

ـذإيُ ٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذمؿتو ٫ذٖلىذؤنذج  ٘ذؤٞغإصذإـٗ   ذفيذم ـ٤َذمضي  ذمهغإ  ذـ ذ هظإذيضد غإبذيٛو

ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ذ إلاٗٞغ ذإ جـهـتذإـٟغ ١ ذبك٩لذمتؿـ ٍّ بحنذإإلاج وٖـتذ٢ـمتذذيتإجغ إ

ج وٖـتذ. إلجض ٫ذإـتـليذ(ذ طـ٪ذلخؿـبذ جـنـذؤ ذٖضمذ جـنـذإإلاذDunnett دة لذ)ذذإـىـخث ذبـؾتسضإم

 .يوضرذطـ٪
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ت وصاللت الفغوق واججاهاتها فًىضح اإلاخىؾؼاث والاهدغافاث اإلاعذ(8حضٌو ) ي ول مجمىعخين على خضه ُاٍع

 ذخؿب ول مىؼلت ؾىىُت

االنحراف  المتوسط المتغٌر المستقل المتغٌر التابع 
 المعٌاري 

 مستوى الداللة  متوسط الفرق  المقارنات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اضطراب ضغوط 
 مابعد الصدمة 

 
  

 
 

 طمٌنة      
 
 (1منطقة )    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
41.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
8.75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1منطقة )
 (2منطقة )

2.59 ,955 

 (1منطقة )
 (3منطقة )

   * 7.70 ,000 

 (1منطقة )
 (4منطقة )

1.94 ,983 

 (1منطقة )
 (5منطقة )

1.52 ,996 

 (1منطقة )
 (6منطقة )

 * 8.70 ,000 

 (1منطقة )
 (7منطقة )

2.73 ,877 

 (1منطقة )
 (8منطقة )

 * 5.77 ,029 

 (1منطقة )
 (9منطقة )

6.82 ,121 

 
 
 

 قصر أحمد     
     
 (2منطقة )    
 
 

 

 
 
 
 
 
43.59 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
11.09 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2منطقة )
 (3منطقة )

5.11 ,115 

 (2منطقة )
 (4منطقة )

4.54 ,274 

 (2منطقة )
 (5منطقة )

1.06 1,00 

 (2منطقة )
 (6منطقة )

 *6.11 ,003 

 (2منطقة )
 (7منطقة )

,14 1,00 

 (2منطقة )
 (8منطقة )

3.17 ,771 

 (2منطقة )
 (9منطقة )

4.23 ,784 

 
 

 الغٌران 
 

 
 (3منطقة )
 

 
 
 
 
48.70 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
10.33 
 
 
 
 
 

 

 (3منطقة )
 (4منطقة )

 *9.65 ,000 

 (3منطقة )
 (5منطقة )

 * 6.18 ,000 

 (3منطقة )
 (6منطقة )

1.00 ,998 

 (3منطقة ) 
 (7منطقة )

 *4.97 ,030 

 (3منطقة )
 (8منطقة )

1.93 ,953 

 (3منطقة )
 (9منطقة )

,88 1,000 

 . 0,05)*دالة عند مستوى داللة )
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 المتغٌر التابع

المتغٌر 
 المستقل

 
 المتوسط

االنحراف 
 المعٌاري

 المقارنات
متوسط 
 الفرق

 مستوى الداللة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضطراب ضغوط 

 مابعد الصدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌولٌو 9   

 

 (4منطقة )   

 

 

 

 

39.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45 

 

 

 

 

 (4منطقة )

 (5منطقة )

3.47 ,356 

 (4منطقة )

 (6منطقة )

  * 10.65 ,000 

 (4منطقة )

 (7منطقة )

4.68 ,070 

 (4منطقة )

 (8منطقة )

 * 7.72 ,000 

 (4منطقة )

 (9منطقة )

   * 8.77 ,002 

 

 ذات الرمال

 

 (5منطقة )

 

 

 

42.52 

 

 

 

 

9.29 

 (5منطقة )

 (6منطقة )

 *7.18 ,000 

 (5منطقة )

 (7منطقة )

1.20 ,998 

 (5منطقة )

 (8منطقة )

4.24 ,103 

 (5)منطقة 

 (9منطقة )

5.30 ,328 

 

زاوٌة 

 المحجوب

 

 (6منطقة )

 

 

49.70 

 

 

 

 

10.11 

 

 

 (6منطقة )

 (7منطقة )

   * 5.97 .000 

 (6منطقة )

 (8منطقة )

2.93 ,360 

 (6منطقة )

 (9منطقة )

1.88 ,995 

 

 الزروق

 

 (7منطقة )

 

43.73 

 

11.44 

 (7منطقة )

 (8منطقة )

3.03 ,631 

 (7منطقة )

 (9منطقة )

4.09 ,733 

 شهداء الرمٌلة 

 (8منطقة )

 (8منطقة ) 8.62 46.77

 (9منطقة )

1,05 1,77 

 الدافنٌة  

 (9منطقة )

47.82 7.60    

 

 
 .ذ0,05)*صإـ ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ)

ذ ٌ ، ومىؼلت )5) ًىلُى ، ومىؼلت 9( 4(الغيران  ، ومىؼلت )3ومىؼلت ) ( كصغ خمض ،2( ػمُىت ، ومىؼلت )1وحعنى مىؼلت )ذــ ( ػاوٍت اإلاحجىب ، 6( طاث الغما

 .ذ( الضافىُت9( قهضاء الغمُلت ، ومىؼلت )8( الؼعوق ، ومىؼلت )7ومىؼلت )

 

ـذبحنذDunnettذخث ذبـؾتسضإمذإزتىـعذ)٢ـمتذإـىـذذذذ (ذخ طذؤْهغذ دة لذإـتجـنـذٖضمذ جوصذ جـن

ـذفيذإإلا ٍذإـتجـن  .بحنذإإلاج وٖـتذذ دة لذإـٟغ ٢ـتذإـىٗضي ج وٖـتذخ طذال كتر
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 الخالي :واجطح مً الجضٌو الؿابم 

ــــذ1 ذـ ذـ
ً
ذبخهـئ ـ ذصإـ  ذٞغ ١ ذه ـ٥ ذؤن ذإـغم ة ذ إـٛحرإنذ ػإ ي ذذ ٧لػمُىت  م ٣ُ بحن منذم ٣ُ ذقهضإء

بحنذم ٣ُ ذَ    ذ بـقيذإإلا ـ٤َذذبخهـئ ـ الذ وجضذٞغ ١ذصإـ ذ ذ(ذ0,05إإلاذجوبذ طـ٪ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ)

  إـضإٞ   ذ(.ذ يوـ وذ  طإتذإـغمـ٫ذ9 ذ  إـؼع ١  )ذ٢هغذؤخ ضذذألازغى 

ـــذ2 ـ  بحنذم ٣ُ ذػإ ي ذإإلاذجوبذ طـ٪ذٖ ضذمؿتوىذكصغأخمض  بحنذم ٣ُ ذبخهـئ ــذ٦ظـ٪ذ وجضذٞغ ١ذصإـ ذـ

ذبحنذم ٣ُ ذ٢هغذؤخ ض0,05صالـ ذ)
ً
٨نذ ىحنذؤنهذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ ذ ـ   بـقيذإإلا ـ٤َذ)ذَ    ذذ(

 يوـ وذ ذطإتذإـغمـ٫ذ ذإـٛحرإنذ  إـضإٞ   ذ(.ذ9 ذ   إـؼع ١ 

ـــذ3 ـ ـ ـذم ٣ُ ذذـ ذب جهـذ بحنذ٧لذٞةنهذ وجضذٞذالؼعوق ؤم
ً
ذ ذ المنذم ٣ُ ذقهضإءذإـغم ة ذ إـٛحرإنغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

ذبحنذم ٣ُ ذإـؼع ١ذ بـقيذإإلا ـ٤َذ وجضذٞغ ١ذصإـ ذ
ً
يوـ وذ  طإتذذ9)ذَ    ذ  ٢هغذؤخ ضذ  ذألازغى بخهـئ ـ

 .ذإـغمـ٫ذ  ػإ ي ذإإلاذجوبذ ذ إـضإٞ   ذ(

ـــذ4 ـ ذب جهـذ بحنذ٦الذمنذًىلُى 9ـذ م ٣ُ ذـ
ً
ذ م ـ٤َذ)قهضإءذإـغم ة ذ  إـٛحرإنذ ىحنذؤنهذ وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

ـذصالـ ذذ ػإ ي ذإإلاذجوبذ  إـضإٞ   ذ( ذبحنذم ٣ُ ذ0,05) طـ٪ذٖ ضذمؿتو
ً
٨نذالذ وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ ( ـ 

  إإلا ـ٤َذألازغىذ)َ    ذ  ٢هغؤخ ضذ  إـؼع ١ذ  طإتذإـغمـ٫ذ(ذ.يوـ وذذ9

ـــذ5 ـ ـ ذب جهـذ بحنذ٧لإ طرذؤنهذ وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ طاث الغماٌ ؤمـذم ٣ُ ذذـ
ً
إـٛحرإنذ ػإ ي ذمنذإإلا ـ٤َذ)ذـ

ذب جهـذ بحنذإإلا ـ٤َذألا 0,05 طـ٪ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ)(إإلاذجوبذ
ً
٨نذالذ وجضذٞغ ١ذصإـهذبخهـئ ـ زغى)ذ(ذ ـ 

  إـضإٞ   ذ(ذذ ذقهضإءذإـغم ة ذيوـ وذ 9 ذَ    ذ  ٢هغذؤخ ض  إـؼع ١ 

ذب جهـذ بحنذ٧ل وجضذٞخ طذقهضاء الغمُلت  م ٣ُ ذـذ6
ً
يوـ وذ9 ذ م ٣ُ ذ ذمنذم ٣ُ ذَ   ذغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

ذبحنذم ٣ُ ذقهضإءذإـغم ة ذ ب(ذ0,05 طـ٪ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ)
ً
٨ هذالذ وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ حنذبـقيذ ذـ 

  ػإ ي ذإإلاذجوبذ  إـضإٞ   ذ(.ذ إـٛحرإنذ ذ طإتذإـغمـ٫ذ ذإإلا ـ٤َذ)٢هغذؤخ ضذ  إـؼع ١ذ 

ـــذ7 ـ ذـ ذـ ذم ٣ُ  ذب جهـذ بحنذم ٣ُ ذَ    ذ ذ إـؼع ١ذ ذالغيرانؤمـ
ً
ذ9 ذخ طذإ طرذ جوصذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

٨نذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذ0,05يوـ و  طإتذإـغمـ٫ذ طـ٪ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ) ذبحنذم ٣ُ ذإـٛحرإنذ(ذ ذـ 
ً
بخهـئ ـ

  ػإ ي ذإإلاذجوبذ ذ إـضإٞ   ذ.ذمنذم ٣ُ ذ٢هغذؤخ ضذ  قهضإءذإـغم ة ذ ذ ٧ل

ت اإلاحجىب ذم ٣ُ ذـــذذ8 ذب جهـذ بحنذذػاٍو
ً
ذ  ٢هغذؤخ ضمنذم ٣ُ ذَ    ذ ذذ٧لخ طذ وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

ذبحنذ0,05 إـٛحرإنذ طـ٪ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ)ذ طإتذإـغمـ٫ ذيوـ و ذ9 
ً
٨ هذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ (ذ ذـ 

 .(ذ قهضإءذإـغم ة ذ ذ إـضإٞ   ذم ٣ُ ذإـؼع ١ذ بـقيذإإلا ـ٤َذألازغىذ)م ٣ُ ذػإ ي ذإإلاذجوبذ  

ــــذ9 ذـ ذب جهـذ بحنذم ٣ُ ذإ طرذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنهذ وجضذمىؼلت الضافىُت ؤمـذـ
ً
يوـ وذذ9ٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

ذ) ذبحنذم ٣ُ ذإـضإٞ   ذ بـقيذإإلا ـ٤َذ0,05 طـ٪ذٖ ضذمؿتوىذصالـ 
ً
٨ هذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ ذـ  ذ  )

  ػإ ي ذإإلاذجوبذ(ذ.ذ إـٛحرإنذ ذ طإتذإـغمـ٫ذ  قهضإءذإـغم ة ذ ذ ٢هغذؤخ ضذ  إـؼع ١ذ ذ    )م ٣ُ ذَ 

٘ذصعإؾ ذإإلاضنيذ) ت٤ٟذنت ج ذإـتؿـئ٫ذ  ذ عبذفيذمتوؾِذصعجـتذألاٞغإصذإـ ـػخحنذ إـتيذ ٓهغذ ٣ـذ(2012إـثــطذم

 .منذم ـ٤َذمستةٟ ذ ذم٘ذٞـع١ذبؿ ِذـهـلرذإـ ـػخحنذمنذإإلا ـ٤َذإـ٣غيى ذمنذزِذإإلاوإجه ذ
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ذبضعجـتذمغ ٟ٘ذم٣ـعن ذ(49,70إإلاتوؾِذإلخؿـبيذإلا ٣ُ ذػإ ي ذإإلاذجوبذ) يتطرذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنذذذ

ِذإلخؿـبيذـة  ـ٤َذألازغىذ ذـظـ٪ذجـءتذم ٣ُ ذػإ ي ذإإلاذجوبذفيذإإلاغ ى ذألا ليذ  ةحهـذم ٣ُ ذإـٛحرإنذ إإلاتوؾ

ذإلخؿـبي) ذذ(48.70 متوؾُهـ ذإـضإٞ    ذ)م ٣ُ  ذإلخؿـبي ذ47.82متوؾُهـ ذإـغم ة ذ( ذم ٣ُ ذقهضإء   ةحهـ

ـذإلخؿـبيذ)   ـذإلخؿـبيذ)ذ  ذم ٣ُ ذإـؼع ١ ذ(46.77متوؾُه متوؾُهـذ  ذم ٣ُ ذ٢هغذؤخ ضذذ(43.73متوؾُه

متوؾُهـذإلخؿـبيذ  ذم ٣ُ ذَ    ذ(ذ42.52متوؾُهـذإلخؿـبيذ)  ذم ٣ُ ذطإتذإـغمـ٫ذ(ذ43.59إلخؿـبيذ)

 ذ.(39.05متوؾُهـذإلخؿـبيذ)يوـ وذ9  إزظذإإلاغ ى ذألازحرةذم ٣ُ ذذ(41.00)
 

ذذذذ ذإإلاتوإجضينذفي ذـضىذج  ٘ذألاٞغإص
ً
ج  ٘ذإإلا ـ٤َذإـتؿ٘ذ  ؤنذه ـ٥ذ  غىذإـىـخث ذؤنذإلخغبذ غ٦تذؤجغإ

رذ إـغهى ذ إـ٣ة٤ذ  جـعبذـضىذألاٞغإصذبـزتالٝذم٩ـنذ وإجضه ذبـالؾتهضإٝذم ـذ ك ٘ذإنٟٗـ٫ذإلخوٝذ إـٖغ

ذػإصذ٢غبذإـؿ٨نذمنذمو٢٘ذإإلاوإجهـتذػإصتذ ذ طـ٪ذؤنذ٧ة ـ ذ   يجٗلذإـٟغ ١ذبحنذم ٣ُ ذ ؤزغىذموجوصة

إـٗةميذإـظـذيت ثلذبإنذإـ٣غبذمنذمو٢٘ذإإلاوإجهـتذإـتيذإـًٛوٍذإـ ٟؿ  ذ ذ  ت٤ٟذهظهذإـ ت ج ذم٘ذإإلا ٤ُذ

ـذإـ٣ه٠ذ إـتسغيرذ إـتضمحرذ إلخ٠ُذ إـ٣تلذ ٗغىذؤهـليذ ة٪ذإإلا ـ٤َذـضعجـتذٖــ  ذمنذإـًٛوٍذ ي٨ثرذٞحه

ٝذإـضإئ ذ  هظإذي٩ونذب ثـب ذمثحرذـؼيـصةذإـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذذمنذ جضصذإإلاوإجهـتإـ ٟؿ  ذ إـهة٘ذ إلخو

ذب ذك٩لذؤ٦برذمنذإإلا ـ٤َذإـتيذ ٩ونذبٗ ضهذٖنذمو٢٘ذإإلاوإجهـتذ إلخُغذ إـتيذ كـهضذؤٞغإصهـذمـٖلىذألاهـلي

ذ.
ً
ذمنذإـظينذيتٗغيونذـهذشخه ـ

ً
ذ  و غإ

ً
 يتٗغىذـهذؾ٩ـنذم ٣ُ ذمٗ   ذمنذمدنذ مهـئرذي٩ونذؤ٢لذ٢ة٣ـ

 

ذاليُغإبذيٛوٍمنذم ٣ُ ذػإ ي ذإإلاذجوبذإـىـخث ذؤنذجضذـظـ٪ذ ذذذذ
ً
مـبٗضذإـهضم ذذؤ٦ثرذإإلا ـ٤َذتٗغيـ

ذبـإلا ـ٤َذألازغى  ذإإلا ذم٣ـعن  ذؤنذهظه ذبلى ذيغج٘ ذ هظإ نتذمنذإإلا ـ٤َذإـ٣غيى ذمنذمو٢٘ذإإلاوإجهـتذذ٣ُ   ـ٧

ذ إـوإ٢ٗ ذ دتذإـتهضيضذ إلخهـعذذ إلخُغ  ٗكوإئيذ٣ه٠ذ إـ٣تلذإـإـذقـهضذؤٞغإصهـذمكـهضٖـ كوإذ   إـتي

ـذ  ؾىبتذإإلاوتذـةىٌٗذؤ ذق٩ةتذ إـٗ ٠ذ إـتٗظيرذ ؤخضإج
ً
آلزغينذبـإلاوتذذتهضيضإ إػصيـصذ٧لذهظإذؤصىذبلىذـه ذـ 

نتذ٢غيى ذمنذإلخُغذ ذإـهضمـتذإـتيذتٗغىذـهـذؤٞغإصذهظهذإإلا ٣ُ ذ إـٗضيضذمنذإإلا ـ٤َذألازغىذإـتيذـ٧ ٢وة

ذإـضإٞ   ذ إـتهضيض ذ م ٣ُ  ذإـٛحرإن ذم ٣ُ  ذ ذمثل ذمـ.يوـ وذذ9َ      ذإـتصخ صخيذذ هظإ ذإـضـ ل ؤ٦ضه

٘ذ ذICD _10إـٗـقغ)ذذـاليُغإبـت إـضـ لذإـتصخ صخيذإـٗـقغذ (DSM_ 4إـ٣ٗة  ذ)ذغإبـتـاليُ ؤلاخهـئيذإـغإب

٘ذألاٞغإصذإـ ـػخحنذتٗغيتذخ ـته ذـلخُغذ بك٩لذمىـقغذذ(2013)ؤ٦ضهذزــضذإإلاضنيذفيذصعإؾتهذذ٦ظـ٪. ( ؤنذج  

نتذ ذؤٚةرذألاخ ـنذ ذؾوإءذمنذزال٫ذإـغنـمذ إـتهضيضذبــ٣تلذ ؤ ذٖنذَغي٤ذإـهوإعيشذ إـ٣ظإئ٠ذإـتيذـ٧ في

نتذبٗ ضةذٖنذزِذإإلاوإجه ذإإلاىـقغ.   تؿـ٢ِذٖلىذإـى وتذبك٩لذٖكوإئيذختىذ بنذـ٧
 

 
ً
ٌ ال: هخائج الخدلُل ؤلاخصا ي عابعا  :  غابعباليؿبت للدؿاؤ

ٌ " هل هىان فغق طو صاللت ئخصائُت في صعحت خضة اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت و  هص هظا الدؿاؤ

"  ً  إلاخغير اإلاؿخىي الخعلُمي للىالضً
ً
 لضي أفغاص العُىت وفلا

ـذ ذصبةومذ ذجـمعيذ ذصإعؾـتذذبٖضإصـ ذإبتضإئيذ ذذ الذي٨ترذي٣غؤذال)ذذذذ  ٖة ـذ( ذجـنو

 : اإلاؿخىي الخعلُمي لألب : 
ً
 أوال

ئلجـب ذٖلىذهظإذإـتؿـئ٫ذ  ذإؾتسضإمذؤؾةوبذ دة لذإـتىـينذذذذ ـذالا جـهذ ـ  ـتوي ذذإـٟغ ١ذ مٗـملذإيتـذؤخـص

ذالزتالٞه ذفيذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـ
ً
ٍذمـبٗضذإـهضم ذ طـ٪ذ ٣ٞـ .ذذذؤلببحنذؤٞغإصذإـٗ   ذفيذصعج ذإيُغإبذيٛو

 . يوضرذإلجض ٫ذإـتـليذنت ج ذهظإذؤلاجغإءذ
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في اطؼغاب  لألباإلاؿخىي الخعلُمي لخىطُذ أزغ ومعامل اًخا ( جدلُل الخباًً أخاصي الاججاه 9حضٌو )

 طغىغ مابعض الصضمت

 مجموع المربعات مصدر التباٌن المتغٌر التابع المستقل المتغٌر
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 " ف"

 الـداللة
 معامل  اٌتا

     
2 

المستوى 
 التعلٌمً لألب

 
 

اضطراب 
 ضغوط مابعد

 الصدمة

 272.370 6 1634.223 بٌن المجموعات

 
2.423 

 
 

,025 
 

 
,011 

 112.404 1294 145450.560 داخل المجموعات

 المجموع
 الكلً

147084.782 
 

1300 
 

 

 
صعج ذ إجحرذمتٛحرذإإلاؿتوـذإـتٗة ميذـؤلبذفيذالايُغإبذفيذيوءذ)ذمٗـملذإيتـذي ٨نذ ٟؿحرذذ(ذ9 منذإلجض ٫ذ)ذذذ

%ذمنذإـتىـينذفيذالايُغإبذ11م٣ضإعهذذكحرذبلىذؤنذمـت    هيذ٢   ذيٗ ٟ ذذ (011,(ذخ طذبةٛتذهظهذإـ٣   ذ)

 مـبٗضذإـهضم ذيغج٘ذبلىذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذ.
 

ذذذذ ذٖ ضذمؿتوىذ)
ً
ذؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ ذيتطر ذإـؿـب٤ ذإلجض ٫ ذبحن0,05 من ذفيذذ( ذإـٗ    ؤٞغإص

ذالزتالٞه ذفيذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ
ً
توي ذذإ جـهذهظإذإـٟغ١ذـؤلبذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ٣ٞـ  ذـ 

  إلجض ٫ذإـتـليذيوضرذهظإذؤلاجغإءذذ"ذ.ذ٢Tukeyـمتذإـىـخث ذبـؾتسضإمذإزتىـعذ"ذ
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ت وصاللت الفغوق واججاهاتها في ول مجمىعخين على 10حضٌو ) ( ًىضح اإلاخىؾؼاث والاهدغافاث اإلاعُاٍع

 )لألب(خضه خؿب ول مؿخىي حعلُمي  
االنحراف  المتوسط  المتغٌر المستقل المتغٌر التابع 

 المعٌاري 
 مستوى الداللة    متوسط الفرق  المقارنات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اضطراب ضغوط 
 مابعد الصدمة 

 
 
 
 
 
 الٌقرأوالٌكتب   

 
 
 
 
 

49.08 
 

 
 
 
 
 

10.71 
 

 الٌقراوالٌكتب
 ابتدائً

1.223 ,508 

 الٌقراوالٌكتب
 اعدادي

  *4.06 ,016 

 الٌقراوالٌكتب
 ثانوي

2,98 ,075 

 الٌقراوالٌكتب
 دبلوم

*4,25 ,010 

 الٌقراوالٌكتب
 جامعً

* 3,90 ,019 

 الٌقراوالٌكتب
 دراسات علٌا

2,11 ,245 

 
 
 
 

 ابتدائً      

 
 
 
 

47.85 
 

 
 
 
 

11.88 
 

 ابتدائً
 إعدادي

*2.82 ,026 

 ابتدائً
 ثانوي

1,74 ,165 

 ابتدائً
 دبلوم

*3,02 ,014 

 ابتدائً
 جامعً

   * 2,67 ,031 

 ابتدائً
 دراسات علٌا

,88 ,541 

 
 

 
 إعدادي

 
 
 

45.02 
 
 
 

 

 
 
 

10.04 
 

 

 إعدادي
 ثانوي

1.08 ,268 

 إعدادي 
 دبلوم

,196 ,835 

 إعدادي
 جامعً

,152 ,873 

 إعدادي 
 دراسات علٌا

1,94 ,108 

  
 

 ثانوي        

 
 

46.10 
 
 

 

 
 

10.88 
 

 ثانوي 
 دبلوم 

1.27 ,167 

 ثانوي  
 ً  جامع

,928 ,319 

 ثانوي  
 دراسات علٌا

,863 ,470 

  
 دبلوم 

 
44.82 

 

 
10.68 

 دبلوم 
 ً  جامع

,348 ,697 

 دبلوم  
 دراسات علٌا 

2,13 ,067 

ً  10.30 45.17 جامعً    جامع
 دراسات علٌا 

1,79 ,127 

    10.34 46.96 دراسات علٌا  

 . 0,05)*دالة عند مستوى داللة )
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ذبحنذذـ
ً
ذًىخب ( والذًلغأ )الإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذ منذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذيتطرذؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

ذذإـتٗة    ذألازغى ذ بحنذإإلاؿتويـت ذ( ذبٖضإصـذ صبةومذ جـمعي ٨ترذ إـٟغ ١ذصإـ ذٖ ضذاليذ ذـهـلرذالي٣غؤ)

ة    ذ)ذإبتضإئيذ ذجـنوـذ ذهـذ بحنذإإلاؿتويـتذإـتٗ جبذبخهـئ ـصإـ ذ ذفيذخحنذال وجضذٞغ ١ذ(0.05مؿتوىذصالـ ذ)

 .ذ ذصعإؾـتذٖة ـذ(ذ

ذ ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذذ٦ظـ٪ذيتطرـ
ً
 بحنذإإلاؿتوىذإـتٗة    ذذ)ابخضا ي(ؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

ـذ صبةومذ جـمعيذ(ذ ( ذفيذخحنذال وجضذ0.05ٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ)ـهـلرذالابتضإئيذ إـٟغ ١ذصإـ ذألازغىذ)ذبٖضإص

ذ ذ  )ذإإلاؿتوىذإـتٗة ميبحنذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ ذالي٣غؤذإبتضإئي( ذجـنوـذ ذذ ذإإلاؿتويـتذإـتٗة    ذ) الي٨ترذ 

 صعإؾـتذٖة ـذ(ذذ.

ذ ذـ ذيوضر ذـؤلبذ ٦ ـ ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة مي
ً
 بحنذذ(ئعضاصي)إلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

( ذفيذخحنذال وجضذٞغ ١ذ0.05ٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ)ذـهـلرذالابتضإئيذ إـٟغ ١ذصإـ (إبتضإئيذ)ذإـتٗة ميإإلاؿتوىذ

ذ ذ)صإـ ذبخهـئ ـ صبةومذ ذ الي٨ترذ ذجـنوـذ ذذإإلاؿتويـتذإـتٗة    ذ)ذالي٣غؤذ  ذ(بٖضإصـبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة مي

 صعإؾـتذٖة ـذ(ذذ.جـمعيذ ذ

ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنهذال وجضذذبي  ـذيتطرذـ
ً
 بحنذذ(زاهىي )ٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

  ذصبةومذ ذجـمعيذ ذصعإؾـتذٖة ـذ(ذذ.ذبٖضإصـإبتضإئيذ ذ الي٨ترذ ذذ)ذالي٣غؤذ ذألازغى إـتٗة   ذإإلاؿتويـت

ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذ
ً
 بحنذذ)صبلىم(ـذ يتطرذ٦ظـ٪ذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

( ذ0.05ٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ) إـٟغ ١ذصإـ ذ ذالي٣غؤ الي٨ترذـهـلرإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ)الي٣غؤذ الي٨ترذ ذإبتضإئيذ(ذ

 ذجـنوـذذبٖضإصـذ ذإإلاؿتويـتذإـتٗة    ذ)ذ(فيذخحنذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ)صبةومذ

 . ذجـمعيذ ذصعإؾـتذٖة ـذ(ذذ
 

ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذ
ً
 بحنذذ(حامعي)ـذيتطرذ٦ظـ٪ذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنذه ـ٥ذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

ذ  ذ)الي٣غؤ ذإبتضإئيذ(ذإإلاؿتوىذإـتٗة مي ٖ ضذمؿتوىذصالـ ذذالي٨ترذ إـٟغ ١ذصإـ ذ ذي٣غؤذـهـلرذالذالي٨ترذ 

ـذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ)0.05)  ذذبٖضإصـذإإلاؿتويـتذإـتٗة    ذ)ذ(  جـمعي( ذفيذخحنذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ 

 صعإؾـتذٖة ـذ(ذذصبةومذ ذجـنوـذ ذ

ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذذبي  ـذيتطرـذ
ً
ذ)صعاؾاث علُا(منذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنهذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

  إـتٗة    ذ)الي٣غؤذ الي٨ترذ ذإبتضإئي ذبٖضإصـذ ذجـنوـذ ذصبةومذ ذجـمعيذ(.ذذ بحنذإإلاؿتويـت
 

 
ً
 :  م: اإلاؿخىي الخعلُمي لأل  زاهُا

ئلجـب ذٖلىذهظإذإـتؿـئ٫ذ  ذإؾتسضإمذؤؾةوبذ دة لذإـتىـينذذذذ ـذالا جـهذ ـ  ـتوي ذذإـٟغ ١ذ مٗـملذإيتـذؤخـص

ذالزتالٞه ذفيذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤل بحنذؤٞغإصذإـٗ   ذفيذصعج ذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهض
ً
.ذذذمم ذ طـ٪ذ ٣ٞـ

 . يوضرذإلجض ٫ذإـتـليذنت ج ذهظإذؤلاجغإءذ
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 في ملخىطُذ أزغ اإلاؿخىي الخعلُمي لأل ومعامل اًخا ( جدلُل الخباًً أخاصي الاججاه 11حضٌو )

 اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت

المتغير 
 المستقل

درجات  المربعاتمجموع  مصدر التباين المتغير التابع
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 " ف"

 مستوى
 الـداللة

 معامل ايتا 
)( 2 

 
 

المستوى 
 التعميمي لألم

 
 

 
 

اضطراب 
 ضغوط مابعد

 الصدمة

  286.693 6 5723.507 بين المجموعات
 

2.112 

 
 
,018 
 

 
 

,012 
 

داخل 
 المجموعات

5.106..6.1 529. 552.007 

 المجموع
 الكمي
 

5.738..782 
 

5033 
 

 

 
ـذإـتٗة ميذـؤلمذفيذالايُغإبذفيذيوءذ)ذمٗـملذإيتـذي ٨نذ ٟؿحرذصعج ذذ(11 منذإلجض ٫ذ)ذذذذ  إجحرذمتٛحرذإإلاؿتو

إيُغإبذمنذإـتىـينذفيذ)%ذ12ذ(ؤنذمـم٣ضإعهكحرذبلىذت هيذ٢   ذيٗ ٟ ذ  ذ (012,خ طذبةٛتذهظهذإـ٣   ذ) (

 يغج٘ذبلىذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلمذ.مـبٗضذإـهضم ذيٛوٍذ

 يتطرذؤنذه ـ٥ذٞغ ٦٢ظـ٪ذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذ
ً
ذٖ ضذمؿتوىذ)ذذـ

ً
(ذبحنذؤٞغإصذإـٗ   ذفيذ0,05صإـ ذبخهـئ ـ

ذالزتالٞه ذفيذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤل 
ً
ٍذمـبٗضذإـهضم ذ ٣ٞـ تويذمإيُغإبذيٛو  ذذإ جـهذهظإذإـٟغ١ذ٢ـمتذ ذـ 

 "ذ. إلجض ٫ذإـتـليذيوضرذهظإذؤلاجغإءذTukeyبـؾتسضإمذإزتىـعذ"ذإـىـخث ذ
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ت وصاللت الفغوق واججاهاتها في ول مجمىعخين على 12حضٌو ) ( ًىضح اإلاخىؾؼاث والاهدغافاث اإلاعُاٍع

 خضه خؿب ول مؿخىي حعلُمي  )لألم(

االنحراف  المتوسط  المتغٌر المستقل المتغٌر التابع
 المعٌاري 

متوسط  المقارنات
 الفرق 

 مستوى الداللة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اضطراب 
ضغوط مابعد 

 الصدمة

 
 
 
 
 
 
 التقرأوالتكتب   

 
 

 
 
 
 

48.34 

 
 
 
 
 
 

11.11 

 التقراوالتكتب
 ابتدائً

 * 3.78 ,000 

 الٌقراوالٌكتب
 اعدادي

* 2.97 ,066 

 التقراوالتكتب
 ثانوي

1.87 ,143 

 التقراوالتكتب
 دبلوم

2,11 ,118 

 التقراوالٌكتب
 جامعً

2.25 ,069 

 التقراوالتكتب
 دراسات علٌا

1,23 ,535 

 
 
 
 

 ابتدائً      

 
 
 
 

47.11 

 
 
 
 

9.72 

 ابتدائً
 إعدادي

1,74 ,349 

 ابتدائً
 ثانوي

,647 ,744 

 ابتدائً
 دبلوم

,87 ,665 

 ابتدائً
 جامعً

1,23 ,535 

 ابتدائً
 دراسات علٌا

2,55 ,166 

 
 

 
 إعدادي

 
 
 

45.36 

 
 
 

10.75 

 إعدادي
 ثانوي

1,09 ,311 

 إعدادي 
 دبلوم

,86 ,456 

 إعدادي
 جامعً

  
*2,97 

,066 

 إعدادي 
 دراسات علٌا

1,74 ,349 

  
 

 ثانوي      

 
 

46.46 

 
 

10.97 

 ثانوي 
 دبلوم 

,231 ,864 

 ثانوي  
 ً  جامع

1,87 ,143 

 ثانوي  
 دراسات علٌا

,647 ,744 

  
 دبلوم 

 
46.23 

 
10.36 

 دبلوم 
 ً  جامع

2,11 ,118 

 دبلوم  
 دراسات علٌا 

,878 ,665 

ً  10.49 46.08 جامعً    جامع
 دراسات علٌا 

1,02 ,602 

    10.49 44.55 دراسات علٌا  

 . 0,05)*دالة عند مستوى داللة )
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ــ ــ ـ ـ   منذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذيتطرذؤنذه ـ٥ذٞغ ٢ذـ
ً
ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤل ذـ

ً
ذىخب (جوالذلغأجال )ذمصإـ ذبخهـئ ـ

٨ترذ إـٟغ ١ذصإـ ذمؿتوىذصالـ ذ الذ ذ٣غؤ ذ(ذـهـلرذالذبٖضإصـذالابتضإئي ذ  ذألازغىذ)إـتٗة  ذيـت بحنذإإلاؿتو 

ـذب 0.05) ـذ جهـذ بحنذإإلاؿتويـتذإـتٗة    ذ)( ذفيذخحنذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ   ذصعإؾـتذذصبةومذ جـمعيذجـنو

 ٖة ـذ(ذذ

ــــ ـ ـ ذيتطرذـ ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤل إلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنهذال وجضذذبي  ـ
ً
 بحنذذ)ابخضا ي(ذمٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

  ٨ترذ بٖضإصـذ صبةومذ جـمعيذ ذصعإؾـتذٖة ـذ(ذ.ذزغىذ)ذال ٣غؤذ الإإلاؿتوىذإـتٗة    ذألا 

ذيوضرذـــ  إلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنذه ـ٥ذٞغ ٢ذ ٦ ـ
ً
ذـؤل صإـ ذبخذـ ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة مي

ً
 بحنذذ)ئعضاصي(ذمهـئ ـ

( ذفيذخحنذال وجضذٞغ ١ذ0.05 إـٟغ ١ذصإـ ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ) ذإلجـمعي(ـهـلرذذإلجـمعيإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ)

إبتضإئيذ ذجـنوـذ ذالي٨ترذ ذذ ذصإـ ذبخهـئ ـذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ)بٖضإصـ( ذإإلاؿتويـتذإـتٗة    ذ)ذالي٣غؤ

  ذصعإؾـتذٖة ـذ(ذذ.ذصبةومذ

ـــ ــ ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلمذذـ
ً
 بحنذذ)زاهىي(يتطرذ٦ظـ٪ذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنهذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

 إـتٗة    ذألازغىذ)ذالي٣غؤذ الي٨ترذ ذإبتضإئيذ ذبٖضإصـذ ذصبةومذ ذجـمعيذ ذصعإؾـتذٖة ـذ(ذذ.ذإإلاؿتويـت

ـــــ ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذـؤلمذذ٦ظـ٪ذيتطرذـ
ً
 بحنذذ)صبلىم(منذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنهذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

 ذ.٨ترذ ذإبتضإئيذ ذإٖضإصـذ ذجـنوـذ ذجـمعيذ ذصعإؾـتذٖة ـذ(ذ ٣غؤذ ال إـتٗة    ذألازغىذ)الذإإلاؿتويـت
 

ــ ـ ــ ذيوضرذـ ذؤنهذ٦ ـ ذإـؿـب٤ ذـؤلمذذإلجض ٫ ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة مي
ً
 بحنذذ)حامعي( وجضذٞغ ١ذصإـ ذبخهـئ ـ

 وجضذٞغ ١ذذ( ذفيذخحنذال0.05 إـٟغ ١ذصإـ ذٖ ضذمؿتوىذصالـ ذ)إلجـمعيذـهـلرذذ(ذبٖضإصـإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ)

 ذذتضإئيذإبذال ٨ترذ ذ ذال ٣غؤ)ذذإـتٗة    ذألازــغى ذ ذإإلاؿتويـتذصإـ ذبخهـئ ـذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ)جـمعي(

 .جـنوـذ ذصبةومذ ذصعإؾـتذٖة ـذ(ذذ

ـــ ـ ذبحنذإإلاؿتوىذإـتٗة ميذ يتطرذ٦ظـ٪ذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذؤنهذال وجضذٞغ ١ذصإـ ذبـذـ
ً
)صعاؾاث ـؤلمذخهـئ ـ

ـذ ذجـنوـذ ذصبةومذ ذجـمعيذ(.ذ ٣غؤذ ال  بحنذإإلاؿتوىذإـتٗة    ذ)الذعلُا(  ٨ترذ ذإبتضإئي ذبٖضإص

ـــ (ذ49,08(ذؤنذإإلاتوؾِذإلخؿـبيذـة ؿتوىذإـتٗة ميذـؤلبذ)الذي٣غؤذ الي٨تر(ذ)12)ذإلجض ٫ يتطرذمنذ٦ظـ٪ذذــ

 ذ٦ظـ٪ذيتطرذمنذإلجض ٫ذإـؿـب٤ذذمغ ٟ٘ذم٣ـعن ذبضعجـتذإإلاتوؾِذإلخؿـبيذـة ؿتويـتذإـتٗة    ذألازغى 

ذ14) ذـ( ذإلخؿـبي ذإإلاتوؾِ ذةؤن ذإـتٗة مي ذ ؿتوى ذ)ـؤلم ذ الي٨تر( ذ49,08)الذي٣غؤ ذم٣ـعن  ذمغ ٟ٘ بضعجـتذ(

 ذ.ـة ؿتويـتذإـتٗة    ذألازغى ذ إلخؿـب ذـتإإلاتوؾُ
 

ذنتـئجذصعإؾ ذٞغهوصذ ؤزغ نذ)ذ ذإـتؿـئ٫ذم٘ (ذإـتيذؤ٦ضتذؤنذمٗضالتذإيُغإبـتذ2006 بظـ٪ذ ت٤ٟذنت ج 

 إـًٛوٍذإـتــ  ذـةهضم ذؤٖلىذـضىذم سٟطخيذإـتٗة  ذم٣ـعن ذب غ ٟعيذإـتٗة  .ذ
 

ذذخ ط"ذذذذ ذؤن ذ إإلاهـعإت ذإـ٣ٗة   ذٖلىذؾة ذإـتٗة ذ  ؤنذإؾتجـبـتذإـ٣ضعإت ذبـالع ٣ـء ذ   وذ  تُوع إإلاٗٞغ  

ألاٞغإصذفيذإإلاوإ٠٢ذإإلاستةٟ ذ تإجغذق٨الذ مويوٖـذبـإلاؿتوىذإإلاٗغفيذ إـتٗة ميذـةٟغصذبيـٞ ذبلىذؤنذـ٩لذٞغصذ

ذزـنـذفيذ ٟؿحرذإـهضم ذ  ٣وي هـذ الاؾتجـب ذـهـ
ً
 ذذ.ذ" ٤ٞذمؿتوإهذإـ  ـئيذ إـتٗة ميذؤؾةوبـ
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فت ،   (112ص: 2011)أبىقٍغ

ذإـٟغصذمغخة ذٖة ـذمنذإـتٗة  ذي٨ؿىهذمهـعةذزـن ذفيذبصعإ٥ذؤبٗـصذإـهضم ذ إـ٣ضعةذذذذذذ   غىذإـىـخث ذؤنذبةٙو

ٖلىذإؾتٗـصةذإلخضثذ إـغبِذبي هذ بحنذإإلآـهغذالايُغإب  ذإـتيذ ٗـنيذمجهـذإـٟغصذ إـ٣ضعةذٖلىذإـتٗـملذمٗهـذ

ذؤ٦ـض هذإـإليجـصذ تذإإلاإـُغ١ذـٗالجهـذؤ ذإـتسٟ ٠ذمجهـذ.ذ هـظإذمــ ءذ ألامهــ ئجذٞـآلبــ ٖـلىذمؿتويـتذذتدهةحن تــ

ذإؾت ٗـذتٗة     ذٖلى نذـضحه ذإـ٣ضعة ذـ٧ ذ ٗـنيذمجهـذؤب ـئه ٖــ    إـتٗـملذمٗهـذ  ٟؿحرهـذذبذإـهضمـتذإـتي

ـذ بــتـليذإن٨ٗـذهظإ ـذ ـئه ذ ذٖلىذؤبذ مدــ  ذإـتسٟ ٠ذمجه . هظهذذإإلاؿتويـتذإـتٗة    ذألا٢لم٣ـعن ذبـآلبـءذط 

ذخو٫ذإع ىـٍذإإلاؿتويـتذإـ  ـئ  ذ إـتٗة    ذب ضىذ ٟؿحرذإـهضم ذ ذإـتٟؿحرذإـٗةمي ذيبرعهـ ذم ٣ُ   نت ج 

  الاؾتجـب ذـهـذ.
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 :الخىصُــاث

ذمنذإـ تـئجذإـتيذ ونلذبـحهـذ
ً
 يليذ:ــذإـىدطذ ذ وصخيذإـىـخث ذب ـهظإذإنُال٢ـ

ضذإإلايغ عةذ غ٦حزذ ػإعةذإـترب  ذـذذ1 ضإعؽذبـإلاؼيضذمنذإإلاغقضينذ إـتٗة  ذٖلىذبغإمجذؤلاعقـصذإـ ٟسخيذمنذزال٫ذٞع

 .ن وذآجـعذإلخغبذ مٗـلجتهـذذإلخضذمنؾـٖـتذإـٗ لذـه ذبهضٝذذ الازتهـنحنذإـ ٟؿ حنذ  ٨ت ٠

ـذيغ عةذبنكـءذمغ٦ؼذمتسهوذبهظإذالايُغإبذ ذؤ ذمغ٦ؼذ)متـبٗ ذإـ٩وإعثذ إـهضمـتذ(ذ٦ ـذهوذمٗ و٫ذبهذذ2

ذبإنذإإلاجت ٘ذإـة بيذبإمـذإلخـج ذإلاثلذهظإذإإلاغ٦ؼذ ذٖلىذؤنذيً ذمتسههحنذفيذإـُرذإـ ٟسخيذ
ً
ذ ذٖة ـ

ً
ٖـإلا ـ

ذ بـخثحنذنٟؿ حنذ إجت ـٖ حنذ م غيحن ذنٟـذ)صخ ذنٟؿ  ذ ؾغيغ ن( ة ـء نٟؿ حنذمنذإإلاتٗـمةحنذم٘ذذٖ 

 . (PTSD)إيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ضخـيـذ

غ١ذذ3 ذبـيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذ ؤؾىـبهذ ؤٖغإيهذَ  ذإـة بي ذإإلاجت ٘ ذتٗغي٠ذؤٞغإص غ١ذذٖالجهـ  َ

المذؤ ذإإلاغإ٦ؼذإإلاتسهه ذبطخـيـذإلخغ بذ ذ ذؤلٖا ذٖنذَغي٤ذؤجهؼة  ؾـئلذذ وج هبلىذذبيـٞ إـو٢ـي ذم هذ 

الم  بذؤلٖا
د
ى ذ نوعذإلجغحىذ إإلاستُٟحنذألنذهظهذإإلاكـهضذ إـهوعذت غىذألاشخـمذبلىذٗ ِ   ٘ذٖغىذإإلاكـهضذإإلاٖغ

 الايُغإبذ  ظ٦غه ذبـإلاأسخيذ.

ـذ ي٘ذبغنـمجذمتسهوذفيذمجـ٫ذؤلاعقـصذإـ ٟسخيذإلاٗـلج ذإإلاغإه٣حنذإـظينذ ٗـنونذمنذإيُغإبذيٛوٍذمـذذ4

ذٖنذ٣ٖضذإإلاتًغعينذمنذإلخغب  بٗضذإـهضم ذ
ً
 عفذٖ لذ ص عإتذم٨ثٟهذـتضعيرذإـٗـمةحنذفيذهظإذ ذًٞال

إإلاجـ٫ذزـن ذفيذ ػإعةذإـترب  ذ إـتٗة  ذ إـصخ ذ إـكا نذالاجت ـٖ  ذ إـٗ لذمنذؤجلذبعقـصذإإلاٗ  حنذإـظينذ

ذإإلاغإه٣حنذبإؾــ رذإ٦تكـٝذخـالتذالايُغإبذبك٩لذٖـمذمنذؤجلذ ي٘ذزُ ذٖالج  ذم ضذ يتٗـمةونذم٘

 بضإيتهذ.

منذالازتهـن حنذـؼيـعةذمضإعؽذإإلا ٣ُ ذ)ذػإ ي ذإإلاذجوبذ إـٛحرإنذ ذإـضإٞ   ذ ذقهضإءذتك٨ لذٞغي٤ذــ  5 

 ضعيرذإإلاىـقغذ ذذ  ذ ذ طـ٪ذـةتسٟ ٠ذمنذخضةذإإلادنذإـتيذتٗغىذـهـذؤب ـئهـذجغإءذتٗغيه ذـة٣ه٠إـغم ة (ذ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذٖلىذإلخـال  تذإـتيذالازتهـن حنذإـ ٟؿ حنذبـإلاضإعؽذٖليذ ُى ٤ذم٣ ـؽذإيُغإبذيٛو

ٍذ خهغه ذمنذؤجلذ ٣ضي ذإإلاؿـٖضةذإـالػم ذـه ذ.   كتىهذبإجهـذتٗـنيذمنذإيُغإبذإـًٛو
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 :اثــاإلالترخ

ـ ـذ:ـ ٌذإـضعإؾـتذمجه  فيذيوءذنتـئجذإـىدطذ ٣ترحذإـىـخث ذبجغإءذبٗ

ذذ1  م٣ـعن ذبجغإءذصعإؾ ذقـمة ذإلاٗٞغ ذمضىذإنتكـعذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذفيذإإلاغخة ذإلجـمٗ  ذـ

 .نتـئجهـذم٘ذنتـئجذإـىدطذإلخـليذ

ذإـ٣ ـمذبةجغ ذ2 م٘ذمتٛحرإتذؤزغىذمثلذإـهالب ذذإءذصعإؾ ذٖنذإـٗال٢ ذبحنذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ـ

 إـ ٟؿ  ذ ؾ ـتذإـصخه  ذ ذإـصخ ذإـ ٟؿ  ذ.

ٍذمـبٗضذذ ذإلاٗـلج ذألاشخـمذإإلاهـبحنذبـيُغإبمجذٖالج إـذبجغإءذصعإؾـتذ بدوثذ تً نذبغ ذ3 يٛو

 .إـهضم ذ

ذإـ٣ ـمذب ؼيضذمنذإـضعإؾـتذـةو٢وٝذٖلىذخ٣ ٣ ذآلاجـعذإـ ٟؿ  ذإـؿةى  ذإـتيذزةٟتهـذإلخغبذٖ ضذإإلاغإه٣حنذذ4 ـ

ذمستة٠ذإلجوإنرذإـ ٟؿ  ذ ذ بجغإءذؾةؿ ذمنذإـضعإؾـتذإإلات٩ـمة ذـة٣ ـمذب سرذٖـمذـٗ   ذمنذمجت ٘ذ في

  ذ موإجهتهذبــؿىلذإـٗة   ذإإلا ـؾى ذ.إإلاغإه٣حنذـة٨ك٠ذٖنذخ٣ ٣ ذإـوي٘ذإـ ٟسخيذٖ ضه
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 المـــــراجـــع 
 : الىخب : 

ُ
 أوال

 .*اللغآن الىٍغم

 .جـمٗ ذإـ٣ـهغةذ ذصإعذإـ٨ترذ.ذذعلم الىفـ الاحخماعي(.1999ـذؤبوذإـٗالءذ ذمد ضذ)ذ1

ذٖىضذهللاذ يؿحر)2 ذ  ذػإهضة ذؤبوٖيك  اث ـ (2012ـ .  اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت الىفؿُت )الىظٍغ

 ..ذٖ ـن ذذصإعذ إئلذـةاكغذ إـتوػي٘ذذألاعغاض ـ العالج (

.ذَغإبةـذ ذإإلااكإةذـةك ـذـةاكغذذملضمت مباصئ وأؾـ البدث الاحخماعي.إـتحرذ ذمهُٟ،ذٖ غ)ص.ت(.ذذ3

الن.ذ   إـتوػي٘ذ ؤلٖا

  ذصمك٤ذ ذإـ٨تـبذـةاكغذ إـتوػي٘ذ.ذذ. حشخُص ألامغاض الىفؿُت (2004.إلدجـع ذمد ضذ)4

ذ)ذ5 ذبكحرذنـلر ذإـغق ضـذ  ذم٨ترذالان ـءذالاجت ـعيذ ذ1999ـ ذإـ٩ويتذ  ذ  ذإلخغبذ ؾ ٩وـوج  ذإإلاجت ٘ .)

ذ.  ذإـضيوإنذألامحـر

ذ ذمد ضذٖوصهذ)6 .ذبحر ت ذصإعذإـكغ ١ذذالجمعُت في الحُاة الىفؿُتؾُىىلىحُت الفغوق (.ذ1994ـذإـغي ــ 

  إـتوػي٘

 (ذ.إـ٣ـهغةذ ذصإعذإـ٨ٟغذإـٗغبيذ.ذ3)ٍعلم الىفـ ؤلاخصا ي (ذ.ذ1979ـؿ ضذ ذٞاإصذإـىهيذ)إذذـ7

(ذ.ذإـغيـى ذم٨تى ذ4)ٍذاإلاضزل ئلى البدث في العلىم الؿلىهُت(.ذ2006إـٗؿـٝذ نـلرذبنذخ ضذ).8

 ذإـٗى ٩ـنذـةاكغذ إـتوػي٘ذ.

٘ذ.الاطؼغاباث الؿلىهُت الاهفعالُت (.ذ2008يدحىذ) ذـذإـ٣ىـليذ9  .ٖ ـنذ ذإـُغي٤ذـةاكغذ إـتوػي

ذ مد ضذؤخ ضذ)10 ذإـ ـبةسخي ذ1991. ذصإعذذالصضمت الىفؿُت )علم هفـ الحغوب والىىاعر ((. ذبحر تذ  .

 ذإـجهً ذإـٗغب  ذذ.

.ذٖ ـنذ ذصإعذذب اإلاؿاهضةالظغىغ وألاػماث الىفؿُت وأؾالُ(.ذ2013ـذإـ وإؾ  ذ ذإـٟـَ  ذٖىضذإـغخ  ذ)ذ11

 إإلا ـهجذـةاكغذ إـتوػي٘ذ.

ذبـع نذ ذزًغذٖىـؽذ12 الاطؼغاباث الىفؿُت والجؿمُت الىاججت عً العضوان العغاقي عىض  (.1993).

  ذإـ٩ويتذ ذٖــ ذإـ٨ٟغذ.ذاإلاغاهلين الىىٍدُين

ذ ذٖىضذإـغخ نذ)ذ.13  .ذإـ٣ـهغةذ ذصإعذإـجهً ذإـٗغب  ذالبدث العلمي(.ذ1993بضـ 

 .ذبحر تذصإعذإـٟـعإبيذ.ذقيالها العُاصًت وأبعاصها الىحىصًتأ الصضمت الىفؿُت(ذ.ذ2006خرذهللاذ ذٖضنـن).14

 .ذإـ٣ـهغةذ ذصإعذإـ هغذـةتوػي٘ذ إـاكغ.ذملضمت في علم الىفـ(.ذ2000.ذؾالم  ذم ض خهذ)15

 (ذ.ذبحر تذ ذصإعذإـٗة ذـة اليحنذ.4)ذٍذذمعجم علم الىفـ(.ذ1985.ٖـ٢لذ ذٞـزغذ)ذ16

الصضماث الىفؿُت "مع ئقاعة زاصت للعضوان العغاقي على صولت  (.1998ـذٖىضذإلخــ٤ذ ؤخ ضذمد ضذ)ذ17

 جـمٗ ذإـ٩ويتذ ذ٧ة  ذآلاصإبذ ذمُىوٖـتذجـمٗ ذإـ٩ويت ذمجةـذإـاكغذإـٗةمي.ذذالىىٍذ" .

ذؤخ ضذمد ضذ)18 ذٖىضذإلخــ٤  (. اطؼغاب طغىغ الخالُت للصضمت بىصفه أهم آلازاع الؿلبُت 1993ـ

 ذ.إـ٩ويتذ ذٖــ ذإـ٨ٟغذ.للعضوان العغاقي على الىىٍذ 
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 .ذمــُـذ ذصإعذإـ٨ٟغذـةاكغذذ.ذفلؿفت مىهج البدث العلمي(.ذ1995ـذ٣ٖ لذ ذخؿنذ٣ٖ لذ)ذ19

  ذصإعذألامحن.أػفاٌ بالعىف . اللاهغة (.ذ2007ٖىضذإإلا ٗ  ذمد ض)ذ.20

ذذ21 ذٖوصه ذٞتخيذخؿنذ) ذـ أؾاؾُاث البدث العلمي في التربُت والعلىم (ذ.ذ1992ؤخ ضذؾة  ـنذ ذإإلا٩ــ 

 ( ذجـمٗ ذإـحرمو٥ذ ذ٧ة  ذإـترب  ذ.ذ2)ٍؤلاوؿاهُت 

ت والخؼبُم(ذ.1999ـذٖوىذ ٖىـؽذمد وصذ)ذ22  ..إـ٣ـهغةذ ذصإعذإإلاٗٞغ ذإلجـمٗ  ذذاللُاؽ الىفس ي بين الىظٍغ

 .ذإـ٣ـهغ ذم٨تى ذالانجةوذذذ.الؼب الىفس ي اإلاعاصغ (.ذ1992ـذ٩ٖـق ذ ذؤخ ض)ذ23

.ذإـ٣ـهغةذ ذم٨تى ذالانجةوذذالاطؼغاباث الىفؿُت والعللُت والؿلىهُت(.ذ2006ـذٚـن ذ ذمد ضذمدؿنذ)ذ24

 إإلاهغي ذ.

 .ذٖ ـنذذ ذم٨تى ذؤلاجغإءذـةاكغذ إـتوػي٘ذ.ذالدشخُص الىفس ي(ذ.ذ2011عيـىذ) ذؤخ ضذ ذإـٗـصخيذ ذٚغيغذ.25

ع ذ)ذ26 ـهونذ ذـ٧ .ذذ. اطؼغاب الظغىغ الخالُت للصضمت :مغحع ئولُيُيي في الاطؼغاباث الىفؿُت(ذ2001ـذـ٧

 ذ غج  ذنٟتذٞغجذ آزغ نذ ذإـ٣ـهغةذ ذصإعذالانجةوذإإلاهغي ذ.

ٌ واإلاغاهلين .الخأزغ باألػمت والحغب (ذ.1991ـذم٣هوصذ مجىذؾة  ذ)27ذ ـ٩ويتذ ذصـ لذأؾالُب مؿاعضة أػفا ــ

 إـوإـضينذ إإلاضعؾحنذ ذ ػإعةذإـصخ ذ.

ؾلؿت حشخُص الاطؼغاباث الىفؿُت واطؼغاباث الظغىغ الخالُت (ذ.ذ2001ـذم٨ترذؤلان ـءذالاجت ـعيذ)28

ذ ذإـ٩ويتذ.ذللصضمت  ذ.ذإـضيوإنذألامحـر

اإلاغاحعت العاقغة للخصيُف الضولي لألمغاض والاطؼغاباث الىفؿُت  (.1999)ذ.ذم ٓ  ذإـصخ ذإـٗـإلا  29

 ذ.ذ غج  ذ:ذؤخ ضذ٩ٖـق ذ ذإـ٣ـهغةذ ذم٨ترذؤلا٢ة ميذـةكغ١ذألا ؾِذ. (ICD-10والؿلىهُت )

.إـ٣ـهغةذ ذإـٟـع ١ذإلخضيطذالعالج الضًني لألمغاض الىفؿُت(.ذ2000مد ضذ) عقـصذ ذيوؾ٠ذذ ذ.ذموسخى30

  إـاكغ ذإـ٣ـهغةذ.ـةُىـٖ ذ

 ذ.صإعذإإلاؿحرةذـةاكغذ إـتوػيٖ٘ ـنذ ذذ.ذمىاهج البدث في التربُت وعلم الىفـذ(.2000)ذؾـميذمد ض ملخ ذذـذ31

ذ32 ذ٦غؾتحنذ). ذ1991نهـع  ذصإعذجغ ؽذبغؽذـةاكغذذواكع الحغب واوعياؾاتها على الؼفل(. ذَغإبةـذ  .

  إـتوػي٘.

 ذ.ذ.ذبحر تذ ذصإعذإـٟـعإبيذؾُىىلىحُا الحغوب والىىاعر وصوع العالج الىفس ي ذ(.1999)ٚؿـنذ  ٣ٗوبذـذذ33

 

 :  الغؾائل العلمُت : 
ً
 زاهُا

ىُت في (.ذ1999ـذؤبوؾـبـ ذمد ضذ)1 صضمت الحغب وزصائص الظغىغ لضي عُىت مً ػالب الجامعت ألامٍغ

  ذعؾــ ذمـجؿتحر)ٚحرذماكوعةذ(ذ ذجـمٗ ذبحر تذ ذـى ـنذ.ذبيروث 

اطؼغاب مابعض الصضمت وعالكخه بالخىحه هدى الضعاء لضي عُىت (.ذ2011ؤبوقغيٟ ذ ذميؿـءذقٗىـنذ)ـذ2

 ذعؾــ ذمـجؿتحر)ٚحرذإإلااكوعة( ذإلجـمٗ ذؤلاؾالم  ذ ذ٧ة  ذإـترب  ذ ذٚؼةذ ذمً ػوحاث الكهضاء في كؼاع غؼة 

 ٞةؿُحن.
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ـ حؿمُت لضي (ذ.ذ2006ـذؤبوهحنذ ذًٞلذ)ذ3 الخعغض للخبراث الصاصمت وعالكخه باالطؼغاباث الىف

  ذعؾــ ذمـجؿتحر)ٚحرذماكوعة(ذ ذجـمٗ ذألا٢صخىذ ذ٧ة  ذآلاصإبذ ذٞةؿُحنذ.الفخُان الفلؿؼُيُين 

بعع ألاعغاض اإلاصاخبت الطؼغاب مابعض الظغىغ الصضمُت وعالكتها (.ذ2002.إـك شذ ذع إءذنـ٤َذ)4

 ذعؾــ ذمـجؿتحر)ذٚحرذماكوعةذ( ذإلجـمٗ ذإإلاؿت هغي ذ ذذؾغي العغاكُين العائضًًببعع اإلاخغيراث لضي ألا 

 ٧ة  ذآلاصإبذذ.

ً خىاصر الؼغق (.ذ2007ـذإـك شذ ذم ـ٫ذ)ذ5  ذاطؼغاباث الظغىغ الخالُت للصضمت الىفؿُت الىاججت ع

 عؾــ ذمـجؿتحر)ٚحرذماكوعة(ذ ذجـمٗ ذصمك٤ ذصمك٤ذ ذؾوعيـذ.ذ

ؤَغ خ ذذأزغ العالج الىفس ي الضًني في اطؼغاب الصضمت الىفؿُت ،(ذ.ذ2003ه  ذ).إـٗى ضـذ ذمد ضذببغإ6

 ص٦توعإهذ)ٚحرذماكوعةذ( ذجـمٗ ذبٛضإصذ ذ٧ة  ذإـترب  ذإبنذإـغقضذ ذبٛضإصذ ذإـٗغإ١.

ألاخضار الصضمُت وعالكتها باطؼغاب الظغىغ الخالُت للصضمت والاهخئاب (ذ.2011.ذإـ دٟوفيذ ذنجوىذ)7

  ذعؾــ ذمـجؿتحرذ)ٚحرذماكوعة(ذ ذجـمٗ ذبحر تذ ذبحر تذ ذـى ـن.ذذب الجامعُين اللبىاهُينوالخضًً لضي ػال 

 ذعؾــ ذأزغ العالج باإلاىؾُلى لخسفُف الللم لضي ػلبت الجامعت (ذ.2001ـذخؿنذ ذعبـبذمد وصى)8

 .جـمٗ ذإإلاؿت هغي ذ ذ٧ة  ذآلاصإبذ ذإـ٩ويتذمـجؿتحرذ)ٚحرذماكوعةذ( ذ

ذالصضماث الىفؿُت لضي العغاكُين بعض الحغب )اطؼغاب مابعض الصضمت((ذ.2008)عقـذخىيرذ.ذزحرب٪ذ 9

 .ذؾوعيـذصمك٤ذ ذعؾــ ذمـجؿتحرذماكوعةذ ذجـمٗ ذصمك٤ذ ذذ.

مضي فاعلُت العالج باللعب في جسفُع الاهخئاب الىفس ي لضي جالمُظ (ذ.2007ـذؾةُـنذ ٖـص٫ذمهُٟ،ذ)10

 ذعؾــ ذمـجؿتحرذ)ٚحرذماكوعةذ( ذجـمٗ ذمهغإ  ذت مصغاجت الكم ألاٌو مً مغخلت الخعلُم ا أؾاس ي بمضبى

  ذ٧ة  ذآلاصإبذ.

بعض الصضمت على هفاءة بعع الىظائف اإلاعغفُت  أزغ اطؼغاباث ما(ذ.2004)ذٖىضذإلخة  ذ ذبي ـنذذَه.ذ11

ذ ذعؾــ ذص٦توعإهذ)ٚحرذماكوعة( ذجـمٗ ذإـ٣ـهغةذ والخىافم الىفس ي والاحخماعي لضي عُىت مً اإلاصضومين 

 إـ٣ـهغةذ.

اطؼغاباث الظغىغ ما بعض الصضمت التي ٌعاوي منها أعظاء (.ذ2011ؾوؾنذقـ٦غذ) ذج ضذٖىضذإإلاـذذذ12

 . ذإـٗغإ١ ذعؾــ ذمـجؿتحرذ)ٚحرذماكوعةذ( ذجـمٗ ذبٛضإص ٧ة  ذآلاصإبهُئت الخضَعـ في الجامعاث العغاكُت 

ذ 13 بالخىافم الىفس ي والاحخماعي لضي جالمُظ ألاخضار الصضمُت وعالكتها . (2005إلاوػةذ ذؤقوإ١ذؾـمي)ـ

 ذبٛضإص.ذ٧ة  ذإـترب  ذ  ذجـمٗ ذبٛضإصذذ ذ(ٚحرذماكوعة)ص٦توعإهذذؤَغ خ  ذذاإلاغخلت الابخضائُت

 

 : 
ً
 ذ: اإلاجالث العلمُت زالثا

ذؤلانؿـن   ذمغ٦ؼذإـىدوثذذالىفؿُتذملاالث في الشخصُت والصحت(.ذ2001.ذؤبوذؤنج ة ذ ذؾٟ ـنذمد ضذ)1

 .ذ133ــذ124  ذم إـت    ذالاجت ـٖ  ذ ذمُىٗ ذم هوعذ ذٚؼهذ

)ؾةؿ ذذالفلؿؼُني في مىاحهت ألاخضار الصاصمتذجلُُم ألاها لضي الكباب(.2007.ذإلخُ رذ ذمد ضذ)2

 .1088ــــذذ1051 ذٚؼهذ ذمذذ2 ذإـٗضصذذ15 ذإإلاجةضذذؤلاؾالم  ـةضعإؾـتذالانؿـن  ذ(ذ ذمجة ذإلجـمٗ ذ
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 ذإـٗضصذ13ؿ  ذ ذمجةضذ مجة ذخ ـ  ـذإـ ٟذهظه الحغب الظاإلات وآزاعها الىفؿُت ((.إـكغب جيذ ذـُٟيذ)ص.ت(.ذ3

 .247 ذ233 ذمذ ذـى ـنذ49

.ذاطؼغاب الظغىغ مابعض الصضمت لضي عُىت مً الىاػخين بمضًىت مصغاجت (.ذ2012ـذإإلاضنيذ ذزــضذمد ضذ)4

ـي ذإـ ٟؿ  ذالاجت ـٖ  ذـًمجة ذإإلا ٓ  ذإـة ب  ذـةٗ لذالاجت ـعيذ  ـنذإـثوعإتذ إـٗ ٠ذ إـث٣ـفيذ إـت    ذ)ذإـٖغ

ذذإـؿ ـسخي( ذذ  .صإعذإـ٨ترذإـَو   ذ ذب ٛــػ

ذطاع الؼفل العغبيزغاها على أو آالحغوب والىىاعر و ذ(.1989)ـذإإلاغ٦ؼذإـٗغبيذـةضعإؾـتذذألام   ذ إـتضعيرذذ5

 ذ.182ــذذ169 ذمذذ ذإـغيـىذ

ذإـ٨ىيسخيذذ6 . اطؼغاب ما بعض الظغىغ الصضمُت لضي ػالباث (ذ2007نـ٤َذٞدلذذ ذإـٟـخلذالاؾضـذ) ـ

ذإإلاجةضذذولُت التربُت للبىاث . ذإـٗةومذإـ ٟؿ  ذ الاجت ـٖ  ذ  ذذذذذذذ. ذإـٗغإ١ ذجـمٗ ذبٛضإصذذ5 ذإـٗضصذذ4مجة 

 ذ.ذذذذذ317ــذذذ299مذ

ذالصضمُت لضي مىدؿبي حامعت بغضاص" اطؼغاب مابعض الظغىغ(ذ.2008.ذإـ٨ىيسخيذ نـ٤َذٞدلذ آزغ نذ)7

  ذذذذذذذذذ.بوي ذ ألابدـثذإـ ٟؿ  ذ ذإـٗغإ١ذ ذمغ٦ؼذإـضعإؾـتذإـتر ذ14 إـٗضصذذ6 ذمجة ذإـٗةومذإـ ٟؿ  ذ ذإإلاجةضذ

ذٖىضذهللاذٖلى)ذ ـذإإلاٟغجيذ8 الصالبت الىفؿُت وألامً الىفس ي لضي عُىت مً (.2006ؾــ ذمد ضذ ذإـكهـغ

 ذذ6.ذمجة ذٖة ذإـ ٟـذإإلاٗـنغةذ إـٗةومذالاجت ـٖ  ذ ذإإلاجةضلغي بمىت اإلاىغمتػالب وػالباث حامعت أو ال

  ذجـمٗ ذإإلا  ـذ ذإـؿٗوصي ذ.ذذ19إـٗضصذ

. اطؼغاب الظغىغ الصضمُت والعىف لضي (2010) خؿنذخ وصذببغإه  ذ ذ٧وإصذخ  ضذَه ـذببغإه  ذ9

 .107 72 ذمذ ذجـمٗ ذالانىـعذذذ3 إـٗضصذذ2ةضذ ذمجة ذإـضعإؾـتذإـ ٟؿ  ذ ذذإإلاجذذػلبت ؤلاعضاصًت

ٌ اهخفاطُت ألاكص ىذالصضماث الىفؿُت التي(ذ.2001)ذبيـصذإـؿغإجذ ذـذ10 ٌ زال  ذمجة ذذحعغض لها ألاػفا

 .132ــذ19 ذ ذٞةؿُحنذذ4 ذإـٗضصذذ5 ذ ذمجةضذإـث٣ـٞ ذإـ ٟؿ  ذإإلاتسهه

ذجـبتذٖىضذإـٗؼيؼذموسخىذ)11  ذمجة ذقى٨ ذذالىاحمت عً اهخفاطت ألاكص ىالصضمت الىفؿُت  (ذ.ذ2006.

 .ذ95ــذ85 ذم ذٞةؿُحنذذ12 ذإـٗضصذ4 ذذ ذمجةضذإـٗةومذإـ ٟؿ  ذإـٗغب 

الظغىغ الصضمُت وعالكتها بالخدصُل الضعاس ي لضي (.ذ2008.جـؾ ذقـ٦غذمىضعذ ذإلاوػهذؤقوإ١ذؾـميذ)12

 .ذ178ـذ155 ذمذإـٗغإ١ ذذ3 ذإـٗضص1 ذمجة ذجـمٗ ذبٛضإصذـذإإلاجةضذجالمُظ الصف الخامـ ابخضا ي 

ذبىاء ملُاؽ اطؼغاب الظغىغ الخالُت للصضمت في اإلاجخمع الىىٍتي ، (ذ.1999)ذ ـذجـؾ ذمد ضذزوإج13

 .214ـذذ201 ذمذ ذإـ٩ويتذذ3 ذإـٗضصذذ6 ذ.إإلاجةضذمجة ذصعإؾـتذنٟؿ 

 ذإإلاجة ذإـ ٟؿ  ذذذؾُىىلىحُت ألاػماث ، اطؼغاب الظغىغ الصضمُت(.ذ2002.ذنـلرذ ذ٢ـؾ ذخؿحنذ)ذ14

 .226 ذ222 ذمغ٦ؼذإـضعإؾـتذإـ ٟؿ  ذإلجؿ   ذ ذَغإبةـذ ـى ـنذ ذمذذ49 ذإـٗضصذ13إإلاتسهه ذ ذإإلاجةضذ

ذإـٗؼيؼذموسخى)15 ذٖىض ذجـبت ذعيـىذ  ذن ضم ذ.2007ـ الصضماث الىفؿُت لالخخالٌ وأزغها على الصحت (

 .139ـذ132 ذمذ ذٞةؿُحنذذ4 ذإـٗضصذذ2مجة ذإـث٣ـٞ ذإـ ٟؿ  ذإإلاتسهه ذذ ذإإلاجةضذالىفؿُت للؼلبت . 

مجة ذذ. صعاؾت في آلازاع الىفؿُت والاحخماعُت للغؼو العغاقي لضولت الىىٍذ .(ذ1995)ذَةٗت ذذم هوع ـذ16

 .ذ605ــذذ566 ذمذذذ ذإـ٩ويتذ195 ذإـٗضصذذ9 ذإإلاجةضذٖــ ذإإلاٗٞغ ذ
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غاقي لضي ػلبت الىفؿُت للعضوان العصعان آلازاع ئ(ذ.ذ1994)ٖويضذإإلاكٗـنذذؤخ ضذمد ضذ ذٖىضإلخــ٤ذـذ17

 .ذ42ــذ28 ذإـ٩ويت ذ74 ذإـٗضصذذ3جؼيغةذإـٗغب  ذ مجةضمجة ذصعإؾـتذإلخة جذ إلذ ذالجامعت الىىٍدُين

ا جضعهها العامالث حخماعُت ومىاحهت أخضار الحُاة بماإلاؿاهضة الا  (.1997)ٖىضذإـؿالمذٖليذ ذٖلىذذ.18

 .170ـذ186مذذذ. ذمهغذ2 ذإـٗضصذذ7ذةضمج ذإإلاجة ذإإلاهغي ذـةضعإؾـتذإـ ٟؿ  ذذذ.ذاإلاتزوحاث

ذذـ19 ذ  ذ آزغ نٞغهوص ذمد ض الخعغض لألخضار الصضمُت اإلاغجبؼت بالحغب ومعضالث . (2006)ـ لى

.ذمجة ذذاطؼغاباث الظغىغ الخالُت للصضمت والاطؼغاباث الىفؿُت العامت لضي اإلاضهُين في حىىب لبىان

 .ذ145ـذ123مذ ذذ ذـى ـنذ7 ذإـٗضصذذ4إـٗةومذإـ ٟؿ  ذإـٗغب  ذذ ذإإلاجةضذ

وعالكتها  98الاطؼغاباث اإلاصاخبت للصضمت لضي ضحاًا العباعة  (.2008)مـجضةذخؿحنذمد وصذ ذـذذ20

 .ذ280ــذ268 ذمذذ2 إـٗضصذ12 إإلاجةضذذمجة ذإـضعإؾـتذإـ ٟؿ  ذإإلاتسهه ذ.بأعغاض الللم والاهخئاب

مجة ذإـث٣ـٞ ذإـ ٟؿ  ذذذ.ذجصيُف اطؼغاباث الؼب الىفس ي والعللي.ذذ(1996)ـذم ٓ  ذإـصخ ذإـٗـإلا  ذذ21

 .158ـذ149 ذمذذصإعذإـجهً ذإـٗغب  ذ ذبحر تذذ (ذ25(ذ ذإـٗضصذ)7 ذمجةضذ)

 

 : عابع
ً
 :  قبىت اإلاعلىماث الضولُت ا

www.eshraf.info/lesssons/index.php1ـذ 

ؼهذـةصخ ذإـ ٟؿ  ذ ذذـذـ2 مجٚذ   :2003بغـن

 . htm       .9-8-2013                           -Port  mar 102k3 

ـذ ذ٦غبذمـ.ذ3ـ ِذإـتـليذ:ذ2004بٗضذإـهضم ذ )ذمد ضذإإلاهض  (ذمتـحذٖلىذإـغإب

http://www.maganin.com/palestine/articlesview.asp,key=2jkjtri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maganin.com/palestine/articlesview.asp,key=2
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 مــــــــالخــــــــــــــاإلا
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 (1ملحم عكم )

 اؾخماعة البدث

  : أعحى حعبئت الفلغاث الخالُت كبل ؤلاحابت على فلغاث اإلالُاؽ 

 

 ..........................................:ذـ اؾــم اإلاـضعؾـت  

 (. ؾ  ذذ)ذ...............ذ 17  ـذ15ذذذذـ العمغ :

 (ذ.ذذذذ  (ذذذذذذؤنثىذ)ذذذذ ط٦غذ)ذذذذذـ الجيـ :    

 (.ذ  (ذذذذذذذجــث ذذ)ذذذذذ   (ذذذذذجـن  ذ)ذذذذذ  :ذذؤ لىذذ)ذذذـ الؿىت الضعاؾُت 

 : ً  ـ ميان الؿى

(ذذذذذذذذذ )ذذ  طإتذإـغمـ٫ذذ يوـ وذذذذذ)ذذذذذ(ذذذذ9ذ    (ذذ (ذذذذ٢هغذؤخ ضذذ)ذذذذ(ذذذذذذإـؼع ١ذ)ذذذذذ )ذ َ    ذذذذذذذذذ

 (ذذذذذػإ ي ذإإلاذجوبذذذذذذذ)ذذذذذ(ذذذذإـضإٞ   ذذ)ذذذذذ(ذذذذ.ذذذذذ (ذذذذذذإـٛحرإنذذذذذ)ذذ )ذذذ قهضإءذإـغم ة ذ

ذ(ذ.  م ٣ُ ذ)ذ............................

 

 اإلاؿخىي الخعلُمي لألب :ـ 

ـذٞو١)ذذذذ(ذ  ـ ذيتٗة ذ)ذذذ(ذذإبتضإئيذ)ذذذ(ذذبٖضإصـذ)ذذذذ(ذذذجـنوـذ)ذذذذ(ذذصبةومذ)ذذذ(ذذجـمعيذ)ذذذذ(ذٞ 

 ـ اإلاؿخىي الخعلُمي لألم :

ـذٞو١ذ)ذذذ(ذ  ـ ذ تٗة ذ)ذذذ(ذذإبتضإئيذ)ذذذ(ذذبٖضإصـذ)ذذذ(ذذجـنوـذ)ذذذذ(ذذصبةومذ)ذذذذ(ذذجـمعيذ)ذذذذذ(ذٞ 
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( 2ملحم عكم )   

 ألاواصًمُت اللُبُت / فغع مصغاجت 

 ذكؿم علم الىفـ ـ قعبت الخىحُه وؤلاعقاص

 ذملُاؽ اطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت بصىعجه ألاولُت 

 

ذ.ألاؾخاط الفاطل       ............................................................. 

ذبدطذمؿخيذحهضٝذبلىذمٗٞغ ذمضىذإنتكـعذإيُغإبذيٛوٍذمـبٗضذإـهضم ذـضىذذذذذ  ٣ومذإـىـخث ذبةجغإء

 َةى ذمغخة ذإـتٗة  ذإـثـنوـذب ضي  ذمهغإ  ذبٗضذخغبذإـتدغيغذ.ذ

ٍذمـبٗضذإـهضم ذمنذإٖضإصذذذذ ٛغىذ د٣ ٤ذهضٝذإـىدطذ  ذإٖت ـصذم٣ ـؽذإيُغإبذيٛو ذوفىعصذووصعػ ـ 

(ذ ذ يت٩ونذهظإذإإلا٣ ـؽذمنذذ2011هذبــةٛ ذإـٗغب  ذمنذ٢ىلذذزــضذإإلاضنيذذؾ  ذ)ذ   ذ غج ت ( 1996ؾ  )ذ

ذإـتصخ ه  ذإـغإبٗ ذلج ٗ  ذإـُرذإـ ٟسخيذالامغي٨  ذم٣ؿ هذبلىذجالج ذم٣ـييـذ17) ذ  ـجلذإـه ٛ  ذ٣ٞغة )

 ذوهي : ـٖٞغ  ذذذذ)ذب ثـب ذب وصذـة ٣ ـؽذ(ذذ

ذبـ اؾخعاصة الخبرة الصاصمت : وهي  1 ذإـٟغص ذؤزغىذ ذ  ٩ونذقٗوع ذمغة إنذإـهضم ذؾوٝذيت٨غعذخض ثهـ

كمل الفلغاث الخالُت : مصخوب ذب٩وإبيـذمت٨غعةذ ط٦غيـتذمؼعج ذ تٗة٤ذبــهضم ذ.ذذذ  َو

 

 ـذ ت٨غعذفيذطهجيذإ٩ٞـعذ ذ نوعذ ذ ط٦غيـتذمؼعج ذمنذألاخضإثذإإلاـي  ذ.ذ1

 ـذـضـذإخالمذمؼعج ذخو٫ذألاخضإثذإإلاـي  ذ.ذ2

 ألاخضإثذإإلااإلا ذؾوٝذ ت٨غع) ٦إنيذؾوٝذؤٖيكهـذمغةذؤزغى(.ـذٞجإةذؤقٗغذبإنذذ3

ـجذإـكضيضذٖ ضمـذؤ ظ٦غذشخ ذمـذيتٗة٤ذبـألخضإثذإإلااإلا ذإإلاـي  ذ.ذ4  ـذإقٗغذبـالنٖؼ

ـذ ذإـتٗغ١ذ ذٖ ضمـذإ ظ٦غذؤـذشخيذيتٗة٤ذبـألخضإثذإإلااإلا ذذ5 ـذياتـبجيذإيُغإبذفيذنىًـتذإـ٣ةرذ ذنٗوب ذفيذإـت ٟ

 إإلاـي  ذ.

 هيذ ج رذإـىٌٗذ٧لذمـذيظ٦غه ذبـلخضثذمنذؤق ـءذ ؤشخـمذ ٢ضذ ٗـنيذهاالءذذلخبرة الصاصمت :ـ ججىب ا 2

منذ٣ٞضإنذإـ٣ضعةذٖلىذإـتر٦حزذ إـكٗوعذبــٗـؼ ذ إنٗضإمذإإلاكـٖغذ إـٗوإ٠َذ عب ـذياؿونذإـكٗوعذبـلخرذإـظـذ

نذـضحه ذ٢ىلذإلخـصج ذ  يتج ىونذإـت٨ٟحرذبـإلاؿت٣ىلذبذج ذإ٢ترإبذؤجةه ذذ.ذذذ  ـ٧

  يك لذإـ٣ٟغإتذإـتــ  ذ:ذذ

 ـذؤ ج رذإـت٨ٟحرذؤ ذإلخضيطذخو٫ذإلخبرإتذإإلااإلا ذمنذألاخضإثذإإلاـي  ذ.ذ1

 ـذؤ ج رذإإلاكـع٦ ذفيذإإلا ـقِذؤ ذإإلا ـؾىـتذألجهـذ ظ٦غنيذبـلخبرإتذإإلااإلا ذمنذألاخضإثذإإلاـي  ذذ2

   ذ.ـذـضـذنٗوب ذفيذ ظ٦غذؤجؼإءذمه  ذمنذإلخبرإتذإإلااإلا ذمنذالاخضإثذإإلاـيذ3
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ى ذ الاهت ـمذبـألنكُ ذإـتيذ٦ تذؤخبهـذ٢ىلذالاخضإثذ.ذ4  ـذـضـذ٣ٞضإنذفيذإـٚغ

 ـذإقٗغذبــىٗضذؤ ذإـٗـؼ ذٖنذإـ ـؽذ.ذ5

 ـذؤقٗغذبإنيذٚحرذ٢ـصعذٖلىذإلخهو٫ذٖلىذمكـٖغذإلخرذمنذإإلاد ُحنذبيذ.6

ذياتـبجيذإخؿـؽذبــ إؽذمنذإإلاؿت٣ىلذ)ذٖلىذؾب لذإإلاثـ٫ذ ذالؤ و٢٘ذؤنذي٩ونذليذذ7 مه  ذ ذؤ ذالذإ ؼ جذ ذؤ ذالذـ

ٟـ٫ذ ذؤ الذؤٖيلذخ ـةذَى ٗ  ذ(ذ.  ؤنجرذالَا

 هيذػيـصةذخؿـؾ  ذإـىٌٗذ جـهذألانوإتذؤ ذألاشخـمذؤ ذألامـ٦نذإـتيذ ثحرذذـ اؾدثاعة الخبرة الصاصمت :3

ط٦غيـتذإـهضم ذ ذٞيؿهلذ غ يٗه ذم ـذ كٗغه ذبــ٣ة٤ذ إـًٛرذ ذ اصـذبه ذهظهذإلخؿـؾ  ذإإلاَٟغ ذبلىذ

ذ.ذ تك لذإـ٣ٟغإتذالا 
ً
ذإـ ومذ إـكٗوعذبـلخُغذٞ هىدونذؤ٦ثرذخ ُ ذ خظعإ ذفي ذإـتر٦حزذ نٗوب  ع١ذ نٗوب 

 إـتــ  :

 ـذــضـذنٗوب ذفيذإـ ومذذ.ذ1

 ـذ اتـبجيذنوبـتذمنذإـتو غذ إـًٛرذبضعج ذ٦ىحرةذ.ذ2

 ـذــضـذنٗوب ذفيذإـتر٦حزذ.ذ3

 ـذـضـذعصإتذٞٗلذمٟـجئ ذ ذمىــٜذٞحهـذ.ذ4

 بــ٣ة٤ذ.ـذؤقٗغذذ5

لصض باطؼغاب طغىغ مابعض الصضمت :ذذذ الايُغإبذإـظـذيتٗغىذٞ هذإـصخوذلخضثذيوإجهذٞ هذذٍو

ذإـٟغصذ ذ  تً نذإؾتجـب  ذإلخضثذ  ذـةظإتذؤ ذـؤلشخـمذإإلاد ُحنذؤج ـء ذؤ ذإـتهضيضذإلجؿمي ذإـٟٗلي إإلاوت

ذ ذؤـ    ذم٣تد   ذمتٗـ٢ى  ذط٦غيـت ذ  د ل ذإـٟٕؼ ذإـعجؼذؤ  ذؤ  ذإـكضيض ذبـلخوٝ ذ ج رذإـكٗوع ذ يدـ ٫  

إـاكـَـتذ ألامـ٦نذؤ ذإـ ـؽذإـتيذ ثحرذط٦غيـتذإـهضم ذم٘ذنٗوب ذإـتر٦حزذ إلخظعذإـؼإئضذبلىذإـعجؼذفيذإإلاجـالتذ

 الاجت ـٖ  ذ إإلاه   .

                                 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 إلاا جخمخعىن به مً زبرة   
ً
وصعاًت في هظا اإلاجاٌ ، هأمل مىىم الخفظل بلغاءة فلغاث اإلالُاؽ ،  وهظغا

 وئبضاء عأًىم في مضي مالئمت الفلغاث لعُىت البدث .

 

٨ ذجؼيلذإـك٨غذ ٞـئ٤ذالاخترإمذ إـت٣ضيغ     ـ 

 

 خثت / هىزغ عبضالغخُم الخائب  البا                                                                                              
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 جدخاج ئلى حعضًل  غير صالحت   صالحت   الخبرة الصاصمت      ـ          ـ   الغكم

 ت٨غعذفيذطهجيذإ٩ٞـع ذ نوع ذ ط٦غيـتذمؼعجـ ذمـنذألاخـضإثذ 1

 إإلاـي  ذ.

   

ذ 2 مذبـألنكُـ ذإـتــيذ٦ ـتذؤخبهـــ ىـ ذ الاهت ـــ ــضـذ٣ٞـضإنذفــيذإـٚغ

 ٢ىلذألاخضإثذ.

   

غذبـــإنذألاخــضإثذإإلااإلاــ ذؾـــوٝذ ت٨غع) ٦ــإنيذؾـــوٝذ 3 ٞجــإةذؤقـٗـ

 ؤٖيكهـذمغةذؤزغى(

   

    ؤقٗغذبــ٣ة٤ذ. 4

وب ذفـيذإـتـ ٟـذ ذ ذ 5 تذإـ٣ةـرذ  نٗـ غإبذفـيذنىًــ بجيذإيُـ ياتــ

ـذإ ظ٦غذؤـذشخيذيتٗة٤ذبـألخضإثذإإلااإلا ذإإلاـي  ذ إـتٗغ١ذ ذٖ ضم

. 

   

منذألاخـضإثذؤ ج رذإـت٨ٟحرذؤ ذإلخضيطذخو٫ذإلخبرإتذإإلااإلا ذ 6

 إإلاـي  ذ.

   

ــــظ٦غنيذ 7 ـ ذ ـ ــــ ـ ــــىـتذألجهـ ـ ذؤ ذإإلا ـؾـ ــِـ ـ ــــيذإإلا ـقـ ـ ع٦ ذفـ ـــــ ــــرذإإلاكـ ؤ ج ـ

 بـلخبرإتذإإلااإلا ذذمنذألاخضإثذإإلاـي  ذ.

   

وب ذفــيذ ــظ٦غذؤجــؼإءذمه ــ ذمــنذإلخبــرإتذإإلااإلاــ ذمـــنذ 8 ـــضـذنـٗـ

 الاخضإثذإإلاـي  ذ.

   

    ـضـذؤخالمذمؼعج ذخو٫ذألاخضإثذإإلاـي  ذ. 9

    ؤ ذإـٗـؼ ذٖنذإـ ـؽذ.إقٗغذبــىٗضذ 10

ٖغذإلخــرذمـــنذ 11 صعذٖلـــىذإلخهــو٫ذٖلــىذمكــــ غذبــإنيذٚحـــرذ٢ـــ ؤقـٗـ

 إإلاد ُحنذبي.

   

٫ذ ذ 12 ؽذبــ ــإؽذمــنذإإلاؿــت٣ىلذ)ذٖلــىذؾــب لذإإلاثـــ بجيذإخؿـــ ياتــ

٫ذ ٟــ ذؤنذي٩ـونذلـيذمه ـ ذ ذؤ ذالذإ ـؼ جذ ذؤ ذالذؤنجـرذالَا الؤ و٢٘ـ

  ذؤ الذؤٖيلذخ ـةذَى ٗ  ذ(ذ.ذ

   

    إـ ومذ.ذـضـذنٗوب ذفي 13

     اتـبجيذنوبـتذمنذإـتو غذ إـًٛرذبضعج ذ٦ىحرةذ 14

    ـضـذنٗوب ذفيذإـتر٦حزذ. 15

    ـضىذعصإتذٞٗلذمٟـجئ ذمىــٜذٞحهـذ. 16

ـذيتٗة٤ذبـألخضإثذ 17 ـذؤ ظ٦غذقيًئـمَّ ـجذإـكضيضذٖ ضم إقٗغذبـالنٖؼ

 إإلااإلا ذإإلاـي  ذ.
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 (3ملحم عكم )

 كائمت اإلادىمين

 ألاؾاجظة اإلادىمين الظًً عغطذ عليهم أصواث البدث *أؾماء 

 ميان العمل

 
  الاؾـــم الخسصص الضعحت العلمُت

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ٧ة  ذآلاصإبذـذجـمٗ ذمهغإ  
 1 مهُٟ،ذمٟتـحذإـك٣ ـني ٖة ذإـ ٟـذؤلا٧ة ا ٩ي ؤؾتـطذمكـع٥

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ـذجـمٗ ذمهغإ  ذ.٧ة  ذآلاصإبذ

ؤؾتـطذ

 مؿـٖض
 2 زــضذمد ضذإإلاضني إزتىـعإتذ م٣ـييـ

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ٧ة  ذآلاصإبذـذجـمٗ ذمهغإ  ذ.
غف ٖة ذإـ ٟـ ؤؾتـطذمؿـٖض  3 خؿحنذألَا

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ٧ة  ذآلاصإبذـذجـمٗ ذمهغإ  ذ.
 مدـيغ

 

 ٖة ذإـ ٟـ
 ٖ غذإـ ٗـؽ

4 

 

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ٧ة  ذآلاصإبذـذجـمٗ ذمهغإ  ذ.
 مدـيغ

 

 ٖة ذإـ ٟـ
 ؤبوذـ٣ـؾ ذإ٢ؼيِ

5 

 

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ٧ة  ذإـترب  ذذـذجـمٗ ذمهغإ  ذ.
 6 ؤخ ضذخؿ حن ٖة ذإـ ٟـ ؤؾتـطذمؿـٖض

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 مهغإ  ذ.٧ة  ذآلاصإبذذـذجـمٗ ذ
 مهضـذجـؾ  صخ ذنٟؿ   مدـيغ

7 

 

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ٧ة  ذآلاصإبذذـذجـمٗ ذمهغإ  ذ.
 ٖـص٫ذمهُٟ،ذؾةُـن ٖة ذإـ ٟـ مؿـٖضذمدـيغ

8 

 

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ٧ة  ذآلاصإبذذـذجـمٗ ذمهغإ  ذ.
 ٖة ذإـ ٟـ مؿـٖضذمدـيغ

 خ ـنذٖىضهللاذإإلاؼ غي

 
9 

 ًٖوذه ئ ذ ضعيـذـذ٢ؿ ذٖة ذإـ ٟـذـ

 ٧ة  ذآلاصإبذذـذجـمٗ ذمهغإ  ذ.
 10 ؾ ـذمد ضذإلجغ شخي ٖة ذإـ ٟـ مؿـٖضذمدـيغ

 * توجهذإـىـخث ذبإزةوذٖىـعإتذإـك٨غذ إـث ـءذـهاالءذألاؾـ ظةذألاجالءذ.
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  (4ملحم عكم )

 بكيله النها ي اإلاؼبم علي أفغاص العُىت    صعػذ ٞوعص(اؾخماعة البدث و ملُاؽ اطؼغاب مابعض الصضمت )

 ألاواصًمُت اللُبُت / فغع مصغاجت 

 كؿم علم الىفـ / قعبت الخىحُه وؤلاعقاص 

 بؿ ذهللاذإـغخ نذإـغخ  ذ 

 ..........................................أخي الؼالب / 

 ........................................ذأزتي الؼالبت /

يليذمج وٖ ذمنذإـ٣ٟغإتذإـتيذ ه٠ذمكـٖغ٥ذ ؤخـؾيؿ٪ذ ؤ٩ٞـع٥ذزال٫ذإـٟترةذإإلاـي  ذ)ذبٗضذفُما     

 إلخغبذ(ذ.

(ذفيذإإلاغب٘ذإإلا ـؾرذ إـظـذذ√م ٪ذ٢غإءةذ٧لذ٣ٞغةذبض٢هذ ـم ذ ذج ذإزترذؤلاجـب ذإـتيذ  ـؾى٪ذبوي٘ذ)ذذأعحى   

 ذـظـ٪ذيجرذؤلاجـب ذ٦ ـذتكٗغذبهذيه٠ذمكـٖغ٥ذ ؤ٩ٞـع٥ذ ذـيؿتذه ـ٥ذبجـب ذصخ د ذ ؤزغىذزـَئ ذ

ذفيذؤـذ٣ٞغةذمجهـذ.ذ
ً
ذَويال

ً
ذ الذ ٣طخيذ ٢تـ

ً
   ـمـ

نتذإـ٣ٟغةذ  ُى٤ذٖة ٪ذبضعج ذ٦ىحرةذجضإذًًٞ٘ذٖالم ذ)ذ ذ.ذذ√ٞةطإذـ٧
ً
 (ذ دتذصإئ ـ

نتذإـ٣ٟغةذ  ُى٤ذٖة ٪ذبضعج ذ٦ىحرةذًٞ٘ذٖالم ذ)ذ ذ.ذذ√ٞةطإذـ٧
ً
 (ذ دتذٚــىـ

نتذإـ٣ٟغةذ  ُى٤ذٖة ٪ذبضعج .ذذ√ ذمتوؾُ ذًٞ٘ذٖالم ذ)ذٞةطإذـ٧
ً
 (ذ دتذؤخ ـنـ

نتذإـ٣ٟغةذ  ُى٤ذٖة ٪ذبك٩لذمتوؾِذًٞ٘ذٖالم ذ)ذ .ذذ√ٞةطإذـ٧
ً
 (ذ دتذنـصعإ

نتذإـ٣ٟغةذالذ  ُى٤ذٖة ٪ذؤبضإذذًٞ٘ذٖالم ذ) ذ.ذ√ٞةطإذـ٧
ً
 (ذ دتذؤبضإ

 

 
ً
  بإنذإإلا٣ ـؽذمٗضذـؤلٚغإىذإـٗة   ذ بجـبت٪ذؾت٩ونذموي٘ذإـؿغي ذإـتـم ذ..... علما

 

 الغحاء عضم جغن فلغة صون ئحابت

 

ل الكىغ والخلضًغ  لىم حٍؼ

 

 الباخثت                                                                                                 
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 ال أبضا هاصعا   أخُاها غالبا   صائما  الفلــــغة الغكم

ذفيذطهجيذؤ٩ٞـعذ ذ نوعذ ذ 1  ط٦غيـتذمؼعج ذمنذألاخضإثذ ت٨غع

 إإلاـي  ذ.

     

ى ذ الاهت ـمذبـألنكُ ذإـتيذ٦ تذؤخبهـذ٢ىلذ 2 ـضـذ٣ٞضإنذفيذإـٚغ

 ألاخضإثذ.

     

ذؾوٝذ 3 ذ ت٨غع) ٦إني ذؾوٝ ذإإلااإلا  ذألاخضإث ذبإن ذؤقٗغ ٞجإة

 ؤٖيكهـذمغةذؤزغى(

     

 ؤقٗغذبــ٣ة٤ذ. 4

 

     

ذ 5 ذنىًـتذإـ٣ةرذ  نٗوب  ذفي ذإيُغإب ذ ذياتـبجي ذإـت ٟـذ  في

 إـتٗغ١ذ ذٖ ضمـذؤ ظ٦غذؤـذشخيذيتٗة٤ذبـألخضإثذإإلااإلا ذإإلاـي  ذ.

     

ؤ ج رذإـت٨ٟحرذؤ ذإلخضيطذخو٫ذإلخبرإتذإإلااإلا ذمنذألاخضإثذ 6

 إإلاـي  ذ.

     

ـذ ظ٦غنيذبـلخبرإتذ 7 ؤ ج رذإإلاكـع٦ ذفيذإإلا ـقِذؤ ذإإلا ـؾىـتذألجه

 إإلااإلا ذذمنذألاخضإثذإإلاـي  ذ.

     

ـضـذنٗوب ذفيذ ظ٦غذؤجؼإءذمه  ذمنذإلخبرإتذإإلااإلا ذمنذ 8

 ألاخضإثذإإلاـي  ذ.

     

 ـضـذؤخالمذمؼعج ذخو٫ذألاخضإثذإإلاـي  ذ. 9

 

     

      إقٗغذبــىٗضذؤ ذإـٗـؼ ذٖنذإـ ـؽذ. 10

ؤقٗغذبإنيذٚحرذ٢ـصعذٖلىذإلخهو٫ذٖلىذمكـٖغذإلخرذمنذ 11

 إإلاد ُحنذبيذ.

     

ياتـبجيذبخؿـؽذبــ إؽذمنذإإلاؿت٣ىلذ)ذٖلىذؾب لذإإلاثـ٫ذ ذ 12

ٟـ٫ذ ذ ٘ذؤنذي٩ونذليذمه  ذ ذؤ ذالذإ ؼ جذ ذؤ ذالذؤنجرذألَا الؤ و٢

 ؤ الذؤٖيلذخ ـةذَى ٗ  ذ(ذ.ذ

     

  ـضـذنٗوب ذفيذإـ ومذ. 13

 

    

   اتـبجيذنوبـتذمنذإـتو غذ إـًٛرذبضعج ذ٦ىحرةذ 14

 

    

  .ـضـذنٗوب ذفيذإـتر٦حزذ 15

 

    

ـذ. 16   ـضىذعصإتذٞٗلذمٟـجئ ذمىــٜذٞحه

 

    

ـذيتٗة٤ذبـألخضإثذ 17 ـذمَّ ـذؤ ظ٦غذقيًئ ـجذإـكضيضذٖ ضم إقٗغذبـالنٖؼ

 إإلااإلا ذإإلاـي  ذ.
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