
  جامعة الجزائر
  كلية العلوم االجتماعية و االنسانية
  قسم علم النفس و علوم التربية

  
  

  موضوعال
 

      

 الذين لصــالبة النفــسية عند المصــدومينا  
  تعرضوا الضطراب الضغط ما بعد الصدمة

  

  

    -دراســة مقارنــة-  
      

 
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في علم النفس العيادي

 
  

  :تحت اشراف              اعداد الطالبة
المير در اا عبد الق.د/        األستاذ        حراوبية ليندة

  خياطي
  
  2004/2005:السنة الجامعية

 
 



  توياتــــــهرس المحـــــف
  

 ùƇداǋƍ.  
  . وعرƼاǂƬǇر  Ǆǂمة -

Ƙالمحتويا ƩرǌƼ ù  
  اب اǓولـبـال

  الجانب النưري
  :الفصل اǓول

 ù01.......................................................................مقدمة  
  07..................................................................البحƚمǄǂƬة .1
2 .ƘياưرƼƚ11.............................................................. البح  
3.ƚمية البحǋƊ .................................................................13  
4.ƚالبح ƻدǋƊ ................................................................13  
5. ǅيǋاƽتحديد مƚ14.......................................................... البح  
  15................................................................حدود الدراسة. 6

  
  .الدراساƘ السابقة: الƙانيالفصل 

  18..........................................................................تمهيد
  .Kobasa................................................18  (1979 )دراسة  .1
 19.........)...............................(1982وƈخروKobasa  Ǉ   ةدراس .2

 Kobasa b ) 1982.......................................(.........20دراسة .3

 ƈ ) 1987.....................................(.......20خروǇ و Hull ةدراس .4

 Rhodewalt .....................................21 و zone (1989) ةدراس .5

 Moos ) 1985................................(.......21 و Holahan دراسة .6

 Moos ) 1987.............................(...........22 وHolahan دراسة .7



 Blaney ) 1984.................(....................23 و Ganellen دراسة .8

 Puccetti) 1983..............(.......................23 و Kobasa  دراسة .9
 
  
 

  .الƮدمة النƽسية: الƙالƘالفصل 
  30............................................................................تمهيد
 32....................................................تعريƻ الƮدمة النƽسية .1

 33................................. المƽسرة لƮǄدمة النƽسيةالتناوالƘ النƲرية .2

  33........................................................النƲرية التحǄيǄية. 1.2
  33......................................................الجانƔ الدينامي. 1.1.2
2.1.2 .ǐادƮتƿاال Ɣ35....................................................الجان  
  Ʈ........................................................35دمة الميǚد. 3.1.2

  37......................................................النƲرية البيولوجية. 2.2
  38........................................................النƲرية المعرƼية. 3.2

  DSM  IV.......................39الƮدمة النƽسية حسƔ الدليý اǗحƮاƑي . 3
  ǂ...............................................41يƽية عمý الحدƚ الƮدمي. 4
  Ɗ..................................................44نواƳ الحوادƚ الƮدمية. 5
 Ɗ................................................45نواƳ االستجاباƘ الƮدمية. 6

 45.....................................................االستجابة االنƽعالية. 1.6

  45.......................................................المعرƼية االستجابة 2.6
  46....................................................االستجابة البيولوجية. 3.6
  49................................................... .االستجابة السǄوǂية. 4.6
  49............................................ .الخاƮة بالطباƳاالستجابة . 5.6

  49................................. راباƘ الناتجة عǇ الƮدمة النƽسيةاالưط. 7
  50........................................اưطراƔ الƺưط ما بعد الƮدمة.1.7



2.7.ƾǄ51....................................................................الق  
  51........................................................الخوƻ المرưي.3.7
4.7.ƔاƑتǂǗ52................................................................ا  

 
 

 
 

  .الƺưط والǚƮبة النƽسية: الرابƲالفصل 
  56........................................................................تمهيد

  58...........................................................تعريƻ الƺưط .1
 58..........................................................تعريƻ الưاƹط .2

 59.......................................... لƺưǄط المƽسرةالنماذƜ النƲرية .3

1.3 .Ɯ59........................................................."يليس "نموذ  
  61.........................................نموذƜ احداƚ الحياة الưاƹطة. 2.3
  61................................ لƺưǄط اجتماعي– نƽسي -نموذƜ البيو. 3.3
  Ɯ.......................................................62 المعرƼيالنموذ. 4.3

4 .Ɣطراưالحياة وا ƚحداƊطƺưدمة الƮ65........................... مابعد ال  
  66.............................................االستجابة االنƽعالية الƽورية. 1.4

  66..........................................االستجابة االنƽعالية المتǂيƽة. 1.1.4
  66............................................االستجابة االنƽعالية الحادة. 2.1.4
  67.................................................االستجابة السيǂاترية. 3.1.4

  67................................االستجاباƘ االنƽعالية المتƋخرة واالنتقالية. 2.4
  68...............................................المƲاǋر المتƋخرة المƨمنة. 3.4

1.3.4 .ƾǄالق ƘماƨƊ..........................................................68  
  Ƽ..............................................68وبيا-اưطراباƘ حƮر. 2.3.4
  68........................................................حاالƘ اǂتƑابية. 3.3.4

  68........................... مابعد الƮدمة الƺưطالعƮاƔ الƮدمي Ɗو حالة. 5



  69......................................................األعراƯ الخاƮة. 1.5
  69.................................................اƮةخالاألعراƹ Ưير . 2.5
  70...................................................اưطراباƘ الƬخƮية. 3.5
 70.................................................................التطور. 4.5

  71............................................................ةالǚƮبة النƽسي.6
  75..................................................تعريƻ الǚƮبة النƽسية.1.6
  76..........................................ية لǚƮǄبة النƽسيةالخƽǄية النƲر.2.6
ائص.3.6   77.............................................. الǚƮبة النƽسيةخص
  79................................بعƯ المưاميǇ التطبيقية لǚƮǄبة النƽسية.4.6

  
  انيــــــاب الƙــــالب

  الجانب التطبيقي
  

  .وƊدواƘ البحƚ, منƝǌ الدراسةÜ مجموعة البحƚ: الƢامسالفصل 
1. ƚالبح ǅميƮ85............................................................ت 

  85.....................................................الدراسة اǗستطǚعية .2
3. ƚ86...............................................................عينة البح 

4. ƚ86.............................................طريقة اختيار مجموعة البح 

  87..................................................................حجمǌا. 1.3
  87..............................................................خƮاǌƮƑا. 2.3

4 . ýمجاƚ94..............................................................البح  
5 .ƚالبح ƘدواƊ.............................................................95  

  CIDI Démo ........................99)(استبياǇ الباناƘ الديموƹراƼية  . 1.5
  CIDI PTSD...(..........99(استبياǇ اưطراƔ الƺưط مابعد الƮدمة  . 2.5
  100...............................................استبياǇ الǚƮبة النƽسية. 3.5



  103....................................................طريقة ƍجراƇ الدراسة. 6
  103......................................................المعالجة االحƮاƑية. 7

  
  .عرƯ النتاƝƑ ومناƬƿتǌا: السادسالفصل 

1. ƚالبح ƝƑنتا Ư106...................................................عر  
1.1. Ǐية األولưرƽال ƝƑ106................................................نتا  
 107.................................................ية الƛانيةưنتاƝƑ الƽر .2.1

 109.................................................نتاƝƑ الƽرưية الƛالƛة .4.1

 111................................................نتاƝƑ الƽرưية الرابعة .4.1

 113.................................................تحǄيý النتاƝƑ ومناƬƿاتǌا .2

  Ƽ...................................113ية نتاƝƑ استبياǇ البياناƘ الديموƹرا. .21
  ƝƑ........................114 استبياǇ اưطراƔ الƺưط ما بعد الƮدمةنتا. 2.2

  الǚƮبة النƽسية عند المƮدوميǇ والƽرƾ بيǇ الجنسيƼ Ǉي.3.2
  115.......................................................الǚƮبةالنƽسية 

4.2 .ǅاƨلتǗة اƿǚوع ǅاƨلتǗا ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƽال  
  118................................باألمراƯ الجسدية واألمراƯ النƽسية

5.2 .ǅǂة التحƿǚوع ǅǂالتح ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƽال  
  120................................باألمراƯ الجسدية واألمراƯ النƽسية

 حدǐالƽرƾ بيǇ الجنسيƼ Ǉي مستوǎ التحدǐ وعƿǚة الت.6.2

 121................................... باألمرƯ الجسدية واألمراƯ النƽسية

 ù125....................................................................خاتمة  
 ùƴ128..................................................................المراج  
  ......................................................... مقترحاƘ الدراسة-

 ùƾحǚالم.  
  

 



  ǉƋداƅ وشكر
  
  

   يسعني ƍال ǋƊ ǇƊدƍ ǐلǏ بعد معاناة وعمý متواǄƮيǇ ونƛ Ɲưمرة ǋذا البحƚ المتواƴư ال      
  طريقي ووƼروا ýǂ الƲروƻ التي عƘƨƨ لدǐ رƹبة المƛابرة ومواǄƮة العمƍ ýلǇƊ Ǐ بƸǄ مامƊ Ǉنار 

 ýƮو Ǌليƍ ديقة ابيƮمي وƊة ومس وƿطا Ǉم ǁǄما تم ýǂوحيدة حدة التي ساعدتني ب ýايƘوماǄع.  
  

     ǂمدماƊ Ǉم ýǂة وǄمنيرة وجمي Ǐلƍ ýذا العمǋ ǐدǋƊ ýذا العمǋ ƨنجاƍ دƮƿ Ǉلي يد العو   
   واليƽوتني Ɗ ǇƊتقدǅ بالǂƬر والعرƼاǇ ألستاذǐ خياطي لما الƿيتǊ منǊ مǇ رعاية وتوجيǂ Ǌانا  
  ƚالبح Ɣي دروƼ لي معينا.  

  
  

  ندةــــــــلي                                                                        
 



 
 

  
 
  :مقدمة
   ƚببحو ÜǇذا القرǋ Ǉم ÜƘوالتسعينا Ƙمانيناƛي الƼ Üبيرǂ ǅتماǋا ƚلقد حد

 Ǆبحƚ العǄميÜ وتƨايد ǋذا اǋǗتماưƍǅطراباƘ الƺưوطÜ بوǌƽƮا مجاالƘ محددة ل
Ʃƽالن ǅǄع Ǉم ýǂ يƼPsychologyسيƽالن Ɣوالط Psychiatry ǅي عاƼو Ü1985 Ü

 ƘسسƋدمة " تƮوط الƺư Ƙوبدا "جمعية دراسا Üǅتماǋاال ƚالتي بالبحو ƭتخت 
 Ǉم ÜýعاƼƊ ي ردودƼ ÜةǂترƬر مƮعنا ǁناǋ ǇƊ Üر سريعاǌƲو ÜةƽǄمخت ƘدماƮب

Ü االƹتƮاƔ بقوا عƿ ǏǄيد الحياةÜ مǇ الحرƔ والǂوارƚ الطبيعية وưحايا
ǇيǄوالمعتق ǎواألسر....ƣالǉدǂƊ ما Ɣحس Ü  ƾ1998(عبد الخال( Ǉم Ƙولقد باÜ

ط الواƿعةÜ عǏǄ اǗنساǇ المعاƮرƿ Üد ال تنتǌيÜ الواƠư اǇƊ Ü ǇǓ مƮادر الƺưو
عǄما بƋنǌاÜ تختƻǄ مƼ Ǉرد ƍلǓ ǏخرÜ ومǇ مرحǄة ƍلƊ ǏخرÜǎمǇ مراحý النمو Ɗو 
 ǇƊ ǏǄع Üسيةƽوالطبية الن Üسيةƽالن ƚالبحو Ƙد دلƿو Üرد الواحدƽال ǎالتطور لد

ÜƔحسƼ Ǉمƨالم ƾǄالق Ɣال تسب Üمناƨ التي تستمرÜيبةƮالع ƻƿمواǄل Ưالتعر ýب 
 ýبƿ العمر ǅر تقدǋاƲوم ÜاةƼوالو Ưالمر Ǉم ýǂ Ƙمعدال Ǉيد مƨت ÜاưيƊ اǌنƍ
األواƍ ǇلǏ سوƇ استخداǅ العقار Ɗو االعتماد عǄيÜǊ والمخاوƻ المرưية ƍلƹ Ǐير 

  .ذلǁ مǇ اưǗطراباƘ النƽسية التالية لƮǄدمة
  

 يتميƨ بƎحساƩ حاد مǇ اưطرابا الƮدمة -دما بع ويعد اưطراƔ الƺưط   
 الحادÜƚ امعايƬة ǋذƻ والرعƔ تجاǉ حادƮ ƚدمي مƽجرÜ يجعý الƽردÜ يعيد الخو

 ÜǊررة حولǂالمت Ƙرياǂبالذ ƇوسواƊ ƠبƮت ǊنƊ ماǂ ÜƩوابيǂوال ǅǚاألح ƾطري Ǉع 
 ýǂو لƊ ÜدميƮال ƚحادǄة لǌابƬالم ƻƿوالموا ƘعياưوǄل Ɣسير التجن Üردƽال ǎلد

 وƹير ذلǁ االستƛارةتيقƲ وسرعة ما يمǇǂ التذǂير بÜǊ باưǗاƼة ƍلǏ اƼǗراط Ƽي ال
 يعيƾ الƽرد Ƽي اưطراباÜ االưطراƔمǇ األعراƯ األخرÜǎ التي تجعÜý مǋ Ǉذا 

Ƙعدة مجاال.  
  



 
 

 الƽرد مǇ عدة عوامý تعمý عǏǄ حمايةƍال ǋ ǇƊناǁ مميƨاƬ ƘخƮية       
ة الƽرد واستقرارǌ ǉي ترجƴ بƽاƑدة ǂبيرة عƮ ǏǄحبالتالي Ƽمرưية لǄمحيط و

  . النƽسي
وجد Ƽي ǋذا السياƾ المعتقداƘ وƊنماط معرƼية مƬتقة مǇ تناوالƘ وت
التƽاÜýƇ مرƨǂ التحÜǅǂ ( سǄوǂية لƬǄخƮية  -  معرƼية واجتماعية-اجتماعية

Üعالية الذاتيةƽال...ƣلƍ(.  
  
ومǅǋƊ Ǉ متƺيراƘ الوƿاية Ɗو المقاومة النƽسية لƛǚار السǄبية لƺưǄوط   

ƘحباطاǗوا ƘدماƮوال Ƙماƨنجدواأل ƺسي متƽبة النǚƮةير الHardiness وƊ  

EnduranceÜýبقوة التحم ƻو ما يعرƊ ǐيعتبر والذ ƔطراưǗ االيجابي Ɣالجان 
تǂوǇ الǚƮبة مƨ ǇمǄة مǇ الخƮاƭƑ النƽسية وǋي تو. الƺưط مابعد الƮدمة

 ǅاƨااللت Üǅǂوالتح Ƈمة األداǚس ǏǄة عƲƼا المحاǌنƋƬ Ǉم ƭƑاƮالخ ǉذǋو ǐالتحد 
ǅƹرد رƽسي لƽطةالنƹاư بيةǄس ƚألحدا Ưالتعر .  

                     
لوجية Ƽي العƬريتيǇ اǓخرتيǇ والتي بدميواساƘ األولقد توƘǄƮ الدر

ƊجريƘ عǏǄ عيناƘ عامةƍ ÜلǇƊ Ǐ األƼراد الذيǇ تعرưوا لحوادƮ ƚدمية 
Ɣطراưيطور ا Ǉم ǅǌمن ǁناǌƼ Üالطريقة Ʃƽبن Ǉط ال يستجيبوƺưǄطولƺưال  

ǁناǋدمة وƮمابعد ال ǁناǋ ǇƊ ماǂ ÜǎخرƊ باتولوجية ýاǂƬƊ ǊيǄر عǌƲت Ǉم ǅǌمن 
ǚƮو الƊ المرونة Ƙدراƿ ǇروǌƲي ǅǌمن Ǌب ƩƋالبة وعدد ال ب ƴم ƻيǂالت ǏǄقدرة ع

  .متطǄباƘ الوưعياƘ الƮدمية
    
 الǚƮبة مستوǎعǇ  نحاوǇƊ ý نقƻ ونتساƾ ÜýƇما سب عǏǄ اعتمادامǋ Ǉناو      

 ǉعتبارƎب ǇدوميƮسية عند المƽالن Ɣبالجان Ƴوưالمو ǅتماǋǗ يجابيƍ رƬƌم
ƴرد والمجتمƽال ǎمستو ǏǄع Ü سيةƽدمة النƮǄااليجابي لÜǁوذل ǅالقيا ýǚخ Ǉم 

ǏǄطةبدراسة عƹاư ƻروƲ ƾƼو ƫتعي ÜǐرƑاƨالج ƴالمجتم Ǉعينة م .  
  



 
 

  :ولقد اعتمدنا Ƽي بحƛنا ǋذا عǏǄ الخطواƘ التالية
تناولنا ,  البحƚمƽاǋيمǊ Ǌ وưبطتحديد ǂƬƍالية البحƚ ووƼ ƴưرưياتبعد و       

Ƙالسابقة التي تناول Ƙالدراسا ǐرƲالن Ɣي الجانƼƳوưسية  موƽبة النǚƮال 
  .الƮدمة النƽسية ƍلǏ جانƔ الƺưط والǚƮبة النƽسيةموưوƳ و

 Ƽي الجانƔ الميداني ýǂ الخطواƘ المنǌجية التي اعتمدنا عǄيǌا Ƽي تناولنا      و
Ƙياưرƽالب, اختبار ال ǅميƮتǂ وطريقة ƚالبح ƘدواƊو ƚحƇجراƍ ونوعية ƚالبح 

 لننتǌي Ƽي األخير ƍلǏ النتاƝƑ وتحǄيǌǄا ومناƬƿتǌا ǅƛ الوƮوý المعالجة اǗحƮاƑية
   .ƍلǏ الخاتمة ومقترحاƘ الدراسة
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  :مشكلة البحƘـ 
  

 ƫوطا           يعيƺưر الƮبع ƻر يعرƮي عƼ ǇنساǗ , Ƙيراƺبالت ƨيتمي
سريعة و , بý و التƺيراƼ Ƙي القيǅ, الƿتƮادية و التǂنولوجيةاالجتماعية و ا

و يجعý الƽرد يƬعر باالƹتراƔ , مما يưاعƻ مǇ حدة وƨƊ ƴƿماƘ النمو, متǚحقة
 ǁد ذلǂƋما يǂ2002(, مخيمر.(  

  
      ǎاألخر Ƙالمجتمعا Ǉم ǉيرƺǂ ǐرƑاƨالج ƴالمجتم ƫويعي      , ƚحداƊ
ǂƊدƘ نايƘ عبد و,  بنياتǊ االجتماعيةوƊ ƾƼنƲمتǊ و, و Ɗخرư ǎاƹطة, سارة
ǅǚ2002(الس (ǐرƑاƨالج ƴالمجتم ǇƊونة األخيرةǓي اƼ ƻة,  عرƮة خاǄو , مرح
و ال ǋ ǇƊ ǁƬذǉ المرحǄة , مƼƊ Ǉعاƍ ýجرامية,  الخبراƘ الƮدمية مƬǇابǂة

                                     .األǋالي  مǇالخاƮة ƿد ترƛƈ Ƙǂار عميقة جدا Ƽي نƽوƩ الƛǂير
  

ƼقداƼ , Ǉياưاư  ,Ǉاƹطة ƨǂلƨاýتعرƯ الƽرد الǏ مواƎƼ      ƻƿذا      
ƨيƨع...ƣال Ü ƾتحقي ƴيستطي ǊانƼ Ǌدراتƿ ƨذا التتجاوƍ ماƊ ƾƼو التوا ƻيǂالت

 Ɣوط مطالƺưال ǉذǋ Ƙمنưتتƿطا ƾوƽǊحتمالوا تǊ,انƼ اǌ  ƻيǂالت Ƈسو Ǐلƍ ǐدƌت
  .و ǌƲور اưطراƔ الƺưط ما بعد الƮدمة

  
Ƽي الدليPTSD ( ý (    وƊدرƜ اưطراƔ الƺưط ما بعد الƮدمة       

استجابة ليƬير ƍلDSM IV , Ǐ اǗحƮاƑي و التƬخيƮي لưǚطراباƘ العقǄية
 يتميƨ باحساƩ الƽرد بخوƻ عميƊ ƾو الرعƊ Ɣو العجƨ ,الƽرد لحادƮ ƚدمي

Ɣالتجن ǁوǄرطة وسƽة لمƲواليق ǅǂالسيطرة والتح ǇقداƼو...ƣال ǉدǂƊ ماǂ Ü.  
   ).ƾ  )1998 عبد الخال



 
 

  
بينƘ دراسة مسحية Ƽي الجƨاƑر ƿاǅ بǌا مجوعة مǇ الباحƛيýǂ Ǉ مǂ Ǉما        
 )عƨبيطاجيǇ و, بوƿاƻ, بوعطة عر عار, دمƮطǏƽ المƮرǐ و نور الديǇ خال(

ƔاƑتǂǘǂ سيةƽالن Ƙطراباưاال Ǉم ýǂ Ǉبير بيǂ وجود ارتباط ,ƾǄالق...ƣال , ƴم
Ɣطراưطاƺưدمة ما بعد ال الƮ   .(Psychologie N°9, 2001),  

  
          Ǉم ýǂ اǌب ǅاƿ دراسة Ƙو بين)ƾقي, عبد الخالƼر , Ʃعباýيد,عادƨال  ,

 ǇماƮالعǅǚو و عبد الس ƨطرا با,  ) عجوưا ǇƊƘ دادƨدمة تƮط ما بعد الƺưال 
Ƽي حيǇ ينسبوǇ ,  بƬرا مǅǌǄƛيعند األƼراد حيǇ يǂوǇ مƮدر الحدƚ الƮد م

   ).2000مǂتƔ النماƇ االجتماعي . (يعية لǄقưاƇ و القدراألحداƚ الطب
  

د ǇƊ األƼرا,   ويتبيǇ مǇ خýǚ األعماý التي ƊجريƘ حوý الƮدمة النƽسية       
لديǅǌ احتماý مưاعƻ الǇ ,  ما بعد الƮدمةالذيǇ يعانوǇ مǇ اƲطراƔ الƺưط 
ǎاألخر Ƙطراباưاال Ưابوا ببعƮي :ƔاƑتǂاالǂ ,Ǆالقƾ ,الوسواƩ ,رالقǌǐ..ƣال .
وǋو بعد واحد مƊ Ǉبعاد الƮدمة النƽسية التي , وǋي بمƛابة نتاƝƑ سيǂولوجية سǄبية

يتعƾǄ األمر , وǋو بمƛابة الجانƔ اǗيجابي,  ƿد يحمý بعدا ƈخرÜتƺư ýǂƬطا ǂبيرا
  .Ɗ  Endurenceو ƿوة التحمHardinessýبالǚƮبة النƽسية 

            
ي دراساتǌا الǇƊ Ǐ الǚƮبة النƽسية ǋي Kobasa)1982 (Ƽتوƿ ƘǄƮد     و    

  Ǌ عǏǄ استخداýǂ ǅ المƮادر النƽسيةاعتقاد عاǅ لƽǄرد Ƽي ƼعاليتǊ و ƿدرت
  و االجتماعية المتاحة ǂي يدرǁ و يƽسر و يواجǊ بƽعالية Ɗحداƚ الحياة الưاƹطة 

االلتƨاÜǅ التحÜǅǂ :و تتǂوǇ الǚƮبة النƽسية مƨ ǇمǄة مǇ الخƮاƭƑ النƽسية وǋي
وǋذǉ الخƮاƭƑ مƋƬ Ǉنǌا المحاƲƼة عǏǄ سǚمة األداƇ النƽسي رǐ , ǅƹالتحد

  .التعرƯ لǖحداƚ سǄبية ưاƹطة 
  
  



 
 

معرƼة المتƺيراƘ ل تǌدƻ ة االستƬǂاƼيةبدراس) ƿ Kobasa  )1979امƘ و       
النƽسية التي مƋƬ Ǉنǌا مساعدة الƽرد عǏǄ االحتƽاƲ بƮحتǊ الجسمية و النƽسية 

ǏǄع ÜوطƺưǄل Ǌưتعر ǅƹور رǂالذ Ǉ76( عينة م( , ƘدǂƊ رƛǂراد األƼاأل ǇƊ
ǚƮبة ƛǂƊ ǅǋر Ʈمودا ومقاومة وƍنجاƨا وưبطا داخǄيا وƿيادة واƿتدار ومبادƊة 
 Ǉم ƻƽولوجي يخǂير سيƺمتǂ ýا تعمǌوناتǂسية ومƽبة النǚƮالƼ Üعيةƿاطا وواƬون
ƛǂاأل ƭخاƬاألƼ ردƽǄسية لƽحة الجسمية والنƮال ǏǄطة عƹاưال ƚاألحدا ƴƿر و

Ǉوưوال يمر Ǉوưبة يتعرǚƮ.    
  
 ƍلƼ Ǐرد 138  عƊǏǄجريƘ ,)1987(وƢƆرون Hull     و ƿد ƬƊارƘ دراسة  

وجود ارتباط سالƔ بيǇ الǚƮبة و االǂتƑاǂ ÜƔما توƘǄƮ الدراسة ƍلǏ وجود 
 ýƿاأل ƭخاƬاأل ǇƊ و ÜيجابيǗا Ƙبة و تقدير الذاǚƮال Ǉبي Ɣارتباط موج

  . ƛǂƊر ƬعوراŹ و تعميما لخبراƘ الǚƮýƬƽبة ƛǂƊر نقداŹ لذواتǅǌ و
                

 Ü267 و التي اجريƘ عMoos)1985( ǏǄ و HollahanوتوƘǄƮ دراسة        
بيǇ الذǂور و االناƼ ƚي متƺيراÜ Ƙ الǏ اǋ ǇناƼ ǁروƿا ) اناƚ و ذǂور(Ƽردا 

ƛǂا Ƈبينما النساÜƇالنسا Ǉبة مǚƮ رƛǂو ا Ʃƽقة بالنƛ رƛǂا ýالرجاƼ يةƮخƬر ال
  .سعيا لǄمساندة االجتماعية Ƽي مواجǌة الƺưوط

   
 عينة  الǚƮبة النƽسية عندةÜ دراسنريد Ƽي البحƚ الحاليبناƇ عǏǄ ما تقدǅ  و    
ǇمǇدوميƮالم ǇرييƑاƨانو , الجǂ ذاƍ ة ماƼسيةومعرƽبة نǚƮب Ǉوƨا يتمي ǅƹر 

 ǅǌưتعرƔطراưدمةالƮط ما بعد الƺưال , ƾرƼ ǁناǋ Ǉاǂ ذاƍ ة ماƼومعر  Ǉبي
  .الجنسيƼ Ǉي ýǂ متƺيراƘ المرتبطة بالǚƮبة النƽسية

  
  
  
   



 
 

  :ǄتساƌالƘ التاليةل طرحنامǋ Ǉنا يƋتي و
  
ýǋ يتميƨ المƮدوموǇ بǚƮبة نƽسية رǅƹ تعرǅǌư الưطراƔ الƺưط ما بعد  -1

ÞدمةƮال  
-Þسيةƽبة النǚƮال ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƼ يوجد ýǋ   

  
  اللتƨاýǋÞǅ يوجد Ƽرƾ بيǇ الجنسيƼ Ǉي مستوǎ ا -2

جسدية Ɗو النƽسية حسƔ مستوýǋ  ǎ يختǌƲ ƻǄور Ɗو ƹياƔ األمراƯ ال-
ÞǅاƨلتǗا  

  
3- Þǅǂالتح ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƼ يوجد ýǋ  

- Ɣسية حسƽالن Ưو األمراƊ الجسدية Ưاألمرا Ɣياƹ وƊ ورǌƲ ƻǄيخت ýǋ 
Þǅǂالتح ǎمستو  

  
    4-Þǐالتحد ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƼ يوجد ýǋ  

      -  ǎمستو Ɣسية حسƽو النƊ الجسدية Ưاألمرا Ɣياƹ وƊ ورǌƲ ƻǄيخت ýǋ
Þǐالتحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
      
 

  :اتالفرضي ـ 
:        وبناƇا عǋ ǏǄذǉ التساƌالƘ المطروحة اعǉǚ اƼترưنا ما يǄي  

Ǉ بǚƮبة نƽسية رǅƹ تعرǅǌư الưطراƔ الƺưط ما بعد و يتميƨ المƮدوم-1
.الƮدمة  

.مǇ اǗناƚ الذǂور ƛǂƊر ǚƮبة -    
2 -ƚناǗا Ǉاما مƨر التƛǂƊ ورǂالذ .  

 Ǆǂما ǂاǇ مستوǎ اǗلتƨاǅ عالي Ǆǂما ƛǂر ǌƲور األمراƯ الجسدية Ɗو -  
.األمراƯ النƽسية  

3 -ƚناǗا Ǉما مǂر تحƛǂƊ ورǂالذ .  
  - Ưو األمراƊ الجسدية Ưور األمراǌƲ ýƿ ماǄǂ عالي ǅǂالتح ǎمستو Ǉاǂ ماǄǂ 

.النƽسية  
.حدǐ مǇ اǗناƚ الذǂور ƛǂƊر ت- 4  

. Ǆǂما ǂاǇ مستوǎ التحدǐ عالي Ǆǂما ǌƲ ýƿور األمراƯ الجسدية والنƽسية-     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  :البحǉƈƘمية ـ 
ترجǋƊ ƴمية ǋذǉ الدراسة Ɗ ǏƼƍنǌا تحاوý معرƼة مدǎ تƛƋير الƮدماƘ التي 
 ǏǄي عǄعيد العالمي و المحƮال ǏǄي االونة الخيرة عƼ ƲحوǄم ýǂƬو ب Ƙايدƨت

  .ƍلƣ...بيعية و ارǋاǂƔوارƚ ط
 Ǆƿة الدراساƘ النƽسية الجƨاƑرية التي ǂما ترجǋƊ ƴمية الدراسة الحالية 

 ǏǄع ƨǂا ترǌة و انƮرية و التطبيقية خاƲا النǌميتǋƊ ǅƹر Ƴوưذا الموǋ Ƙتناول
  .الجانƔ اǗيجابيǏ لƮǄدمة Ɗال و ǋو الǚƮبة النƽسية

Ƽيǌا ƼƊراد عانوا مǇ حÜ ƚالبǂما ترجǋƊ ƴمية ǋذǉ الدراسة ƍلǇƊ Ǐ العينة   
  .مختƻǄ الƮدماƘ بƋنواعǌا و لǅ تƼ Ǉǂقط مرƨǂة عǏǄ نوƮ Ƴدمة واحدة Ƽقط

  
  :البحǉƈƘداف ـ 

تǌدƻ الدراسة الحالية ƍلƼ Ǐحƭ الƽروƾ بيǇ المƮدوميǇ الذǂور و   
 ǅǌưتعر ǅƹبة رǚƮب Ǉوƨيتمي ýǋ و Üسيةƽبة النǚƮي درجة الƼ ƘدوماƮالم

ǂذلƼ ǁي مختƻǄ مستوياƘ الǚƮبة التي . لƮدمةưǗطرباƘ الƺưط  ما بعد ا
 Ưور األمراǌƲ و Ǉالجنسي Ǉبي ƾروƽو ال ǅاƨلتǗو ا ǅǂتحǄو ل ǐي التحدƼ ýƛتتم

  .الجسدية Ɗو ƹيابǌاǂ Üذلǁ بالنسبة لǖمراƯ النƽسية
  

  :تحديد متغيرات البحƘـ 
 :تعريف الصدمة.1

               وربية  Ƽي الƺǄاƘ األTraumataو جمعǌا ƮدماǄǂTrauma  Ƙمة Ʈدمة   
 مƮطƠǄ عاǅ يƬير ƍما ƍلƮƍ Ǐابة و ǋي". ƊجرƊ Ɵو يجرƟ"مǇ الǄǂمة اليونانية 

 ƻعالي متطرƽان ǅجوǋ اǌيƼ Ɣسية تسبƽابة نƮƍ Ǐلƍ وƊ وة خارجيةƿ اǌجسمية سببت
)Reber,1995,P814(                 ǇنساǗا ǅاجǌي ƚحاد ǐƊ اǌنƋا بưيƊ دمةƮال ƻو تعر Ü

ǌاƨ الدƼاعي لديÜǊ مƍ ƴمǂانية تمƨيƾ حياة الƽرد بƬدة                  ويخترƾ الج
)Üƾ1998عبد الخالƭÜ45.(  



 
 

ƿد ينتƝ عǋ Ǉذا الحادƚ تƺيراƼ Ƙي الƬخƮية Ɗو مرƯ عưوƍ ǐذا لǅ و  
و تƌدǐ الƮدمة ƍلǏ نƋƬة الخوƻ . يتǅ التحƼ ǅǂيǊ و التعامý معǊ بسرعة و ƼاعǄية

  ).Mitchell and Everly, 1995,P6(لرعƔالعميƾ و العجƊ ƨو ا
 
 :تعريف الصالبة النفسية.2

ǏǄ استخداýǂ ǅ و ƿدرتǊ عالǚƮبة النƽسية ǋي اعتقاد عاǅ لƽǄرد Ƽي ƼاعǄية         
 بƽاعǄية Ɗحداƚ يواجǊو تماعية المتاحة ǂي يدرǁ و يƽسراالجالمƮادر النƽسية و
 :اƭƑ النƽسية اǓتيةالǚƮبة النƽسية تتǂوǇ مǇ الخƮالحياة الưاƹطة و

  
ƈ. االلتزامCommitment: ǉرد تجاƽال Ǌب ǅƨتǄسي يƽد النƿالتعا Ǉم Ƴو نوǋ و 

Ǌيمƿ و ǊƼداǋƊ و Ǌسƽن.  
  
           و يƬير ƍلǏ اعتقاد الƽرد ƊنǊ بƎمǂانǇƊ Ǌ يǂوǇ لǊ تحƼ ǅǂيما : Controlالتحكم .ب

 ÜƚحداƊ Ǉم ǉقاǄو يي Ǌل ƚية عما يحدƮخƬولية الƌالمس ýالقدرة و تحم ǅǂالتح Ǉمưت
عǏǄ اتخاذ القراراƘ و القدرة عǏǄ تƽسير األحداÜƚ و القدرة عǏǄ المواجǌة الƽعالة 

  .لƺưǄوط
  

اعتقاد الƽرد ǇƊ ما يطرƊ مǇ تƺيير                 و ǋو  :Chollengeالتحدي .جـ
Ǌل Źديداǌت Ǌونǂ Ǉر مƛǂƊ ǐرورư ير وƛمر مƊ وǋ Ǌحيات Ɣجوان ǏǄع                .

 البيƑة و معرƼة المƮادر النƽسية  و االجتماعية ƻمما يساعد عǏǄ المبادƊة و استƬǂا
  .)Kobasa,1982B(التي تساعد عǏǄ مواجǌة الƺưوط بƽعالية 
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  .التي تناولƘ الǚƮبة النƽسيةالدراساƘ السابقة : الفصل اǓول
  

  .تمǌيد
  Kobasa  (1979 )دراسة . 1

 )(1982وƈخروKobasa  Ǉ   ةدراس2 .

 )Kobasa b ) 1982دراسة .1

 )ƈ ) 1987خروǇ و Hull ةدراس .2

 zone (1989)و Rhodewalt ةدراس .3

 )Moos ) 1985 و Holahan دراسة .4

 )Moos ) 1987 وHolahan دراسة .5

 )Blaney ) 1984 و Ganellen دراسة .6

 )Puccetti) 1983 و Kobasa  دراسة.9
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  تمهيد
بدƘƊ الدراساƼ Ƙي مجاý الƺưوط النƽسية خýǚ السنواƘ القǄيǄة الماưية 

Ƙمانياƛي الƼ ي ال سيماƼ يجابيةǗا Ɣالجوان ǏǄع ƨيǂي الترƼ Ƙو بداية التسعينا 
 ýƲرد يƽال ýتجع ǇƊ اǌنƋƬ Ǉالتي م Ƙيراƺالت ǏǄو ع ÜيةƮخƬال ǊحتƮب ŹاƲƽمحت

 Ƙالدراسا Ưي عرƼ ƨǂرƊ ƻو سو Üوطƺưة الǌي مواجƼ سيةƽالجسمية و الن
 ǉذǋ ǅǋا احد اǋسية باعتبارƽبة النǚƮال Ƙالتي تناول Ƙالدراسا ǏǄالسابقة ع

  .المتƺيراƘ اǗيجابية و ǂذلǁ الǚƮبة النƽسية Ƽي تƽاعǌǄا مƴ المساندة االجتماعية
  

  :)Kobasa )1979  دراسة – 1
 ما ƿامƘ بǂ Ǌوباƨا                  - Ƽي مجاý- لدراساƘ الجديرة بالعرƯ  امǇو

 )1979 ÜKobasa  ( Ƙيراƺة المتƼة معرƼدǌمست ýية األوƼاƬǂا االستǌبدراست
النƽسية التي مƋƬ Ǉنǌا مساعدة الƽرد عǏǄ االحتƽاƲ بƮحتǊ الجسمية و النƽسية 

تراوحƊ Ƙعمارǅǋ ما ). 76(لذǂور رǅƹ تعرǊư لƺưǄوطÜ و ذلǁ عǏǄ عينة مǇ ا
 ÜǇ49-4بي ǅǌيǄع ƾو طب ýƿاأل ǏǄجامعية ع Ƙدراجا ǏǄع ǇيǄƮالحا Ǉم Źعاما 

  :المقاييƩ اǓتية
 .مقياǋ Ʃو لمƨوراǏǋ ألحداƚ الحياة الưاƹطة.1

2. Ưمراǖواينر ل Ǉاستبيا(Wayler, 1968) Illness Questionnaire. 

 . لقياƩ االلتƨاǅ و التحǅǂ و التحدǐباưǗاƼة ǏǄƹ مقياƩ الǚƮبة النƽسية.3

   و ƬƊار نتاƝƑ الدراسة ƍلǏ اǇ األƬخاƭ الƛǂر ǚƮبةÜ رǅƹ تعرǅǌư لƺưǄوط 
 Üيادةƿ و سيطرة و Źاƨنجاƍ و ŹموداƮ رƛǂƊ ǅǌبان Ǉيتمسو ǅǌنƊ ماǂ ÜŹاưمر ýƿƊ انواǂ
 ÜŹاƨو عج Źاưر مرƛǂانوا اǂ بةǚƮ ýƿاأل ƭخاƬاأل ǇƊ Ǉي حيƼ ÜŹياǄداخ Źبطاư و
و ƊعƼ  ǏǄي الưبط الخارجيǂ Üما توƘǄƮ الدراسة ƍلǇƊ Ǐ األƬخاƭ األƛǂر 

 Źتحاماƿة و اƊو مباد ŹاطاƬو ن Źتداراƿاية و اƽǂ انوا مرونة وǂ بةǚƮ .  
  
  
  



 
 

  :)1982(و ƢƆرونKobasa دراسة -2
            ƿ )  1982Kabasa et  al( Üامǂ Ƙوباƨا بدراسة ƊخرƼ1982 ǎي سنة 

ƍدراǁ الǄتحǅǂ و االلتƨاǅ و التحدǐ (و مǂوناتǌا ǚƮبة النƽسية اƼترƼ Ƙưيǌا ǇƊ ال
تعمǂ ýمتƺير سيǂولوجي يخƻƽ مǇ وƴƿ الحداƚ الưاƹطة عƮ ǏǄحة  الجسمية ( 

 Ǉيƺالبال Ǉعينة م ǏǄع ǁو ذل Üسيةƽيا  ) 259(و النǄدارة العǗا ƴƿموا ǇوǄيحت  
   سنةÜ 40   Ü بمتوسط عمرǇ32-65ǐ  و المتوسطةÜو تǚاوحƊ Ƙعمارǅǋ ما بي

و ƿد ǂƊدƘ نتاƝƑ الدراسة ما سبƾ .  و طبقƘ عǄيǅǌ نƩƽ األدواƘ السابقة
 ƚالحدا ƴƿو Ǉم ƻƽبة ال تخǚƮال ǇƊ Ǉالدراسة السابقة م ƝƑنتا ǊدتǂƊ ǇƊ

 الƮمود و Resistanceالưاƹطة عǏǄ الƽرد Ƽقط و لǂنǌا تمýƛ مƮدراŹ لǄمقاومة 
ưال ƚاألحدا Ǌƛتحد ǐر الذƛاأل Ǉاية مƿسيةوالوƽحة الجسمية و النƮال ǏǄطة عƹا.  

  
  :)(1982وƢƆرون  Kobasa  دراسة -3

   Ǉالمحامي Ǉعينة م ǏǄي دراسة عƼ و)B1982 ÛKobasa ( اǌوامƿ ƸǄب
)157( ǅǋو متوسط عمر Ü40 Źعاما Ʃمقيا ǅǌيǄع  ƾو طب ÜǇوجيƨور المتǂالذ Ǉم

 طبƾ عǄيǅǌ وايǄر لǖمراÜƯ و مǇ مقياƩ الǚƮبة طبƾ عǄيǅǌ بعد االلتƨاǂ ǅما
  .مقياƩ لǄمساندة االجتماعية

خƼǚاŹ لƛǂǄير مǇ –حيǂƊ ƚدƘ .  و ǂانƘ نتاǋ ƝƑذǉ الدراسة ƛǂƊر ƛƍارة  
بيƍ Ǉدراǁ الƺưوط و بيǇ المرƯ ) 0.03( عدǅ وجود ارتباط -الدراساƘ السابقة

 ǇƋاالعتقاد ب Ǐلƍ ǇوǄيمي Ǉالمحامي ǇƋب ǁا ذلƨوباǂ ýǄو تع ÜǇالمحامي ǎالجسمي لد
 ǅǌǄسية ال عمƽبة النǚƮال ǇƊ Ǐلƍ الدراسة ƘارƬƊ و Üوطƺưال Ƙتح ýưƼƊ Ǉوǂي
 Ƽي ǂيƽية ƍدراǁ األحداÜƚ و لƼ Ǉǂي ǂيƽية مواجǌتǌا Ɗيưاǂ Üما Ƽ- ǇƊقط–تƛƌر 

  .الǚƮبة و المساندة االجتماعية يخƽƽاǇ مǇ وƴƿ األحداƚ الưاƹطة
  
  
  
 



 
 

  :)ƢƆ )1987رون و Hullدراسة - 4
   Ǉحة النو عƮبة و الǚƮدراسة  ال Ƙانǂ سيةƽ)1987 ÛHull et all              (

ƘƼدǌالتي است Ƙاǋو االتجا ƔاƑتǂو اال Ƙتقدير الذا Ǉم ýǂ Ǉة بيƿǚة العƼمعر 
 ǅǋعدد ƸǄب Ɣǚالط Ǉعينة م ǏǄع ǁو ذل ÜƘنتيجة ). 138(نحو الذا ƘارƬƊ دƿ و

دراسة الدراسة ƍلǏ وجود ارتباط سالƔ بيǇ الǚƮبة و االǂتƑاǂ ÜƔما توƘǄƮ ال
 ƭخاƬاأل ǇƊ و ÜيجابيǗا Ƙبة و تقدير الذاǚƮال Ǉبي Ɣوجود ارتباط موج Ǐلƍ

ýƬƽال Ƙو تعميما لخبرا ŹعوراƬ رƛǂƊ و ǅǌلذوات Źر نقداƛǂƊ بةǚƮ ýƿاأل.  
 
  :zone (1989)وRhodewalt دراسة  -5

 ƾروƽال Ǉي و عƼ بةǚƮي الƼ ýƿبة و األǚƮي الƼ ǏǄاألع Ƙالسيدا Ǉبي
Ƽ وط وƺưال ǁدراƍدراسة Ƙانǂ ÜƔاƑتǂ1989(ي اال ÛRhodewalt and 

zone(ƘجريƊ التي Ü ǏǄع  Ƙالسيدا Ǉعينة م)249(ǇǋعمارƊ Ƙتراوح Ü  Ǉما بي
25-65 Ʃو مقيا Üوط الحياةƺưل Ʃو مقيا ÜبةǚƮال Ʃمقيا ǇǌيǄع ƾو طب Üسنة 

  .بيǁ لǂǚتƑاÜǐ و مقياƩ وايǄر لǖمراƯ الجسيمة
عǚƮ ǏǄبة طبقاŹ لمقياǂ Ʃوباƨا Ƽي و ƿد تǅ تقسيǅ عينة الدراسة ƍلǏ األ

 ŹاساƑتǂر اƛǂƊ Ǉǂ بةǚƮ ýƿاأل ƚناǗا ǇƊ Ǐلƍ Üالدراسة ƝƑنتا ƘارƬƊ و  ÜبةǚƮال
و مرưاŹ جسيماŹ   و ƛǂƊر تƛƋراŹ بƋحداƚ الحياة الưاƹطةǂ Üما ǇƊ السيداƘ األƛǂر 

  .ƺưوطǚƮبة ǂاǇ تقييمǇǌ لذواتƍ ǇǌيجابياÜ و ýƿƊ Ǉǂ اǂتƑاباÜŹ و ýƿƊ تƛƋراŹ بال
   

  :Moos (1985) و Holahan  دراسة- 6
  Ʃو مو Ǉاǋوالǋ دراسة Ƙقƽد اتƿ 1985 (وÛ Holahan and Moos                (

 ǏǄرد عƽسية و اجتماعية تساعد الƽن Ƙيراƺمت ǁناǋ ǇƊ يƼ اƨوباǂ Ƙدراسا ƴم
ǊحتƮب ƲاƽوطاالحتƺưǄل Ǌưتعر ǅƹسية رƽالدراسة .  الجسمية و الن ƘجريƊ دƿو

 سنةÜ و Ü44 و بƸǄ متوسط عمر الرجاý )267(ينة  مǇ الذǂور و اǗناƚ عǏǄ ع
 Ƙ46متوسط عمر السيدا ƚحداǄل Ǐǋولمروراǋ Ǉاستبيا ǅǌيǄع ƾو طب Üسنة 



 
 

 Ǐلƍ ةƼاưباال ÜيةƮخƬال Ƙلمسا Ʃو مقيا Üة األسريةƑبيǄل Ʃو مقيا Üطةƹاưال
ƔاƑتǂوسوماتية و االǂالسي ƯعراǄل Ʃمقيا.  

سة ƍلǇƊ Ǐ البيƑة األسريةǇ التي تتسǅ يالدƇƻ و الحÜƔ و ƬƊارƘ نتاƝƑ الدرا  
تجعý الƽرد ƛǂƊر ǚƮبة و ƼاعǄيةÜ و ƿدرة عǏǄ المواجǌةÜ و ýƿƊ اǂتƑاǂ ÜƔما 
 Ƙيراƺي متƼ ƚناǗور و اǂالذ Ǉبي ŹاƿروƼ ǁناǋ ǇƊ Ǐلƍ الدراسة ƝƑنتا ƘارƬƊ

ǚƮ رƛǂƊ و ÜƩƽقة بالنƛ رƛǂƊ ýالرجاƼ ية و المساندة االجتماعيةƮخƬال Ǉبة م
  .النساÜƇ بينما النساƛǂƊ Ƈر سعيا لǄمساندة االجتماعية Ƽي مواجǌة الƺưوط

  
  :)Holahan)1987 و ,Moos  دراسة- 7

 )Moos,  Holahan ,1987(دراسة Ɗخرǎ لǌوالǋاǇ و موƩ و Ƽي 
 Riskطورة استǌدƘƼ معرƼة العƿǚة بيǇ مƮادر المقاومةÜ و ǂذلǁ عوامý الخ

factors التي ýالعوام ǐƊ   الجسمية و Ưابة باألمراƮǘرد لƽية الǄابƿ Ǉيد مƨت
 ǅǌالƽطƊ و Ƙاǌو األم ƇباǓا Ǉعينة م ǏǄع ǁو ذل Üسيةƽ454(الن ǅǌ194 من ÜŹراǂذ 

32ǏƛنƊ .(  
 ǅǋعمارƊ 10.7-  سنة 39و متوسط ǅǌيǄع Ƙو طبق ǅǌالƽطƊ Ǐلƍ ةƼاưǗبا Ü

ǂو اال ƾǄقǄل Ʃمقيا Ǐلƍ Üي الدراسة السابقةƼ المستخدمة Ƙالدوا ƘǚǂƬو الم ƔاƑت
االنƽعالية لǖطƽاÜý و توƘǄƮ الدراسة ƍلǇƊ Ǐ اǓباƇ الذيǇ يƬعروǇ بالƛقةÜ و 
 Ƈاألبنا ǇƎƼ ÜǅǌƑالية ألبناƽمساندة ان Ǉو يبدو ÜبةǚƮقة  و الƛǄل Ɯنماذ ǇوǄƛيم

  .يƮبحوƛǂƊ Ǉر ƛقة و طموحاŹ  و ǚƮبة
  

  :)Blaney)1984 و Ganellen  دراسة- 8
  Ƙالدراسا Ưبع ǁناǋ المساندة  و ƴسية مƽبة النǚƮال ýاعƽبت Ƙتمǋالتي ا

ýاƛالم ýسبي ǏǄا عǌسية و منƽوط النƺưحدة ال Ǉم ƻيƽي التخƼ االجتماعية:  
   Ǐنǚو ب ǇيǄ1984(دراسة جاني,  Ganellen and Blaney (دƿ و 
ƘƼدǌاست  Ƙيراƺمتǂ سية و المساندة االجتماعيةƽبة النǚƮة دور الƼالدراسة معر

 ƴƿو Ǉم ƻƽتخ Ǉع Ǌعين ǏǄع ǁرد و ذلƽال ǏǄطة عƹاưال ƚ83(الحدا ( Ǉطالبة م



 
 

طالباƘ عǅǄ النƩƽ و طبƾ عǄيǇǌ مقياƩ الƺưوط لǌولمƨ و مقياƩ الǚƮبة 
ǏƼƍ  باالưاƼة) ,Moos 1981(النƽسية لǂوباƨا و استبياǇ المساندة االجتماعية 

ƔاƑتǂǚل ǁبي Ʃمقيا.  
ية تتƽاعý مƴ المساندة و ƬƊارƘ نتاƝƑ الدراسة ƍلǇƊ Ǐ الǚƮبة النƽس

 Ǉمية و مǌرد بالقيمة و الƽال ǏǄوط عƺưال ƴƿحدة و Ǉم ƻƽتخ Ǐǂ االجتماعية
 ƝƑنتا ƘارƬƊ ماǂ Üوطƺưة الǌي مواجƼ Źر نجاحاƛǂƊ ǊǄمما يجع ǐالتحد ǏǄع Ǌدرتƿ
 ǎلد ƔاƑتǂاال Ǉوط و بيƺưال ǁدراƍ Ǉبي ýدا Ɣوجود ارتباط موج Ǐلƍ الدراسة

ǇƊ الƍ Üالجامعة Ƙسية و المساندة طالبااƽبة النǚƮال ƴم ýة تقƿǚالع ǉذǋ 
  .االجتماعية الǄذاǇ يخƽƽاǇ مǇ وƴƿ الƺưوط

  
  ):Puccetti)1983 و Kobasa  دراسة -9

 تƋييدا لǄدراساƘ (Kobasa & Puccetti, 1983)وتƋتي دراسة ǂوباƨا          
ة والǚƮبة السابقةÜ وƿد استǌدƘƼ الدراسة معرƼة دور ýǂ مǇ المساندة االجتماعي

النƽسية ǂمتƺيراƘ وسيطة بيƍ Ǉدراǁ الƺưوط وƊعراƯ االǂتƑاƔ وذلǁ عǏǄ عينة 
 Ǉونة مǂ170م Ǉمابي ǅǋعمارƊ Ƙتراوح ýاألعما ýرجا Ǉسنة 65 و 32 م 

 ǉدرƿ ǐسنة48بمتوسط عمر  . Ǉسية واستبياƽبة النǚƮال Ʃمقيا ǅǌيǄع ƾوطب
سمي والنƽسي ومقياƩ موƩ لǄمساندة االجتماعية ومقياƩ وايǄر لǄمرƯ الج

  .Ǘدراǁ األحداƚ الưاƹطة
وƬƊارƘ نتاƝƑ الدراسة ƍلǏ وجود ارتباط داý موجƔ بيƍ ǇدراƊ ǁحداƚ الحياة 
الưاƹطة وبيǇ المرƯ الجسمي واǂǗتƑاǂ ÜƔما ƬƊارƘ الدراسة ƍلǇƊ Ǐ اƼتقاد 
 ǇمƼ وطƺưǄل Ǌưبتعر ǊنƋƼ ماǋǚǂ وƊ بةǚƮو الƊ مساندة االجتماعيةǄرد لƽال

ǇƊ Ơ يƮبƠ مǂتƑبا حيƬƊ ƚارƘ النتاƍ ƝƑلǇƊ Ǐ اƼتقاد المساندة وǂذلǁ اƼتقاد األرج
ǂما ƬƊارƘ نتيجة الدراسة . الǚƮبة النƽسية يرتبط باالǂتƑاƔ والمرƯ الجسمي

ƍلƊ ǏنǊ بƯƺ النƲر عǇ مستوǎ وƬدة الƺưوط ǇƎƼ األƬخاƭ األعƼ ǏǄي 
ندة مǇ الرƌساƇ تǄعƔ الǚƮبة النƽسية ýƿƊ مرưا مǇ األǚƮ ýƿبةǂ Üما ǇƊ المسا

ýي العمƼ وطƺưر الƛƊ Ǉاية مƿوǄاألسرة ل Ǉالمساندة م Ɣاما بجانǋ دورا.  



 
 

 Ǉع Ǐاألول Ǉي دراستيƼ سيةƽبة النǚƮال Ǉاستبيا ǅباستخدا ƚالباح ǅاƿ دƿو" ǁدراƍ
والƛانية عǇ " القبوý والرƯƼ الوالدǐ وعƿǚتǊ بالǚƮبة النƽسية لطƔǚ الجامعة

لمساندة االجتماعية ǂمتƺيراƘ وسيطة Ƽي العƿǚة بيƺư Ǉوط الǚƮبة النƽسية وا"
  ".الحياة وƊعراƯ االǂتƑاƔ لدǎ الƬباƔ الجامعي

ýالقبو ǁدراƍ Ǉة بيƿǚة العƼمعر ƚالباح ƻدǌاست Ǐي الدراسة األولƽƼ/ ƯƼالر
 – ذǂور 88 منǅǌ 163(الوالدǐ والǚƮبة النƽسية وذلǁ عǏǄ عينة بƸǄ عددǋا 

 بمتوسط عمرƿ ǐدرƊ 19 -23 ǉعمارǅǋ ما بيǇ و تراوحƍ  (Ƙناƚ 75و
20,85 ǐمعيار ƻ1,02عاما وانحرا ƾيƨاƿƨبجامعة ال ǅوǄوالع ƔداǓيتي اǄǂ Ǉم 

ýالقبو Ǉاستبا ƚالباح ǅسية استخدƽبة النǚƮال Ǉاستبيا Ǐلƍ ةƼاưǗوبا/ ƯƼالر
 ǐرونالد(الوالد.Ɣ.رونر - Ǌمǚس Ǌعداد ممدوحƍ1986( ǐالوالد ýبعاد القبوƊ Ʃليقي

) الǚمباالةÜ الرƹ ƯƼير المحدد- العدواÜǇ واǋǗماý-العداƇ(الرƯƼ المتمƼ ýƛي و
وƬƊارƘ نتاƝƑ الدراسة ƍلǏ وجود Ƽروƾ دالة ƍحƮاƑيا بيǇ متوسط درجاƘ الذǂور 

 بينما لǅ توجد Ƽروƾ دالة -واǗناƼ ƚي بعدǐ التحǅǂ والتحدǐ لƮالƠ الذǂور
لدرجة الǄǂية لǚƮǄبة النƽسية ƍحƮاƑيا بيǇ متوسط درجاƘ الذǂور واǗناƼ ƚي ا

ǅاƨي بعد االلتƼو.  
ǂما ƬƊارƘ النتاǂ ƝƑذلƍ ǁلǏ وجود ارتباط موجƔ داý بيǇ الǚƮبة النƽسية 
والدƇƻ الوالدǐ لدǎ الذǂور واǗناƚ مما يƬير ƍلǇƊ Ǐ البيƑة األسرية اǓمنة 

Ɗ Ƈالبنا ýيجع Ƈواألبنا Ǉالوالدي Ǉبي Ƈƻوالد Ɣا الحǋة والتي يسودƑƼدرة والداƿ رƛǂ
 بالنǂ ƩƽذلƬƊ ǁارƘ ةعǏǄ المواجǌة والتحدǐ وƛǂƊر ǚƮبة نƽسية وƛǂƊر ƛق

النتاƍ ƝƑلǏ وجود ارتباط سالƔ بيǇ الǚƮبة النƽسية والرƯƼ الوالدǐ لدǎ الذǂور 
 Ǉالوالدي ƴة مƑƼة داƿǚع Ǐلƍ تقادƼو االƊ ýماǋǗا Ƙخبرا ǇƊ Ǐلƍ يرƬذا يǋو ƚناǗوا

ƛوƾ بǌا يجعý الƽرد يƬعر بعد األمǇ وعدǅ الƽǂاية Ɗو عدǅ وجود عƿǚة يمǇǂ الو
  .والتǌديدǂ Üما يƨداد تƛƋرǉ بالƺưوط وƬعورǉ بالعجƨ عǇ مواجǌتǌا

 * Ǉا عǌسية منƽبة النǚƮال Ǉاستبيا ƚا الباحǌيƼ ǅانية التي استخدƛما الدراسة الƊ
"ƺư Ǉة بيƿǚي العƼ وسيطة Ƙيراƺمتǂ سية والمساندة االجتماعيةƽبة النǚƮوط ال

 171وذلǁ عǏǄ عينة بƸǄ عددǋا " الحياة وƊعراƯ االǂتƑاƔ لدǎ الƬباƔ الجامعي



 
 

 ǅǌور و75منǂ96 ذ Ǉما بي ǅǋعمارƊ Ƙتراوح ƚناƍ 19-24 عاما بمتوسط 
 ǉدرƿ ǐ20,75عمر ǐمعيار ƻة 1,12 وانحراƛالƛال Ǉتيƿرƽال Ɣǚط Ǉوالعينة م 

ƿƨوالتربية بجامعة ال ǅوǄوالع ƔداǓا ƘياǄǂراد العينة والرابعة بƼƊ ǏǄع ƾوطب ƾيƨا
  :األدواƘ اǓتية

  ).ƍعداد الباحƚ( استباǇ الǚƮبة النƽسية - 1
  ).ƍعداد الباحƚ( مقياƊ Ʃحداƚ الحياة الưاƹطة - 2
  Twrnes, 1983 مقياƩ المساندة االجتماعية - 3

                           ) ÜǇومحمد السيد عبد الرحم ǐناوƬال Ʃعداد محروƍ1994(  
  Beck Depression InventoryقياƩ االǂتƑاƔ  م- 4

                                                            ) ÜƟتاƽعبد ال Ɣريƹ عدادƍ1985(  
وƬƊارƘ نتاƝƑ الدراسة ƍلǏ وجود ارتباط داý موجƔ بيǇ درجاƼƊ Ƙراد العينة 

Ƒتǂاال Ʃمقيا ǏǄع ǅǌطة ودرجاتƹاưالحياة ال ƚحداƊ Ʃمقيا ǏǄعƔا.  
ǂما ƬƊارƘ النتاƍ ƝƑلǇƊ Ǐ الǚƮبة النƽسية تتƽاعý مƴ المساندة االجتماعية ليسǌما 
 ǅالمساندة االجتماعية تدع ǇƊ ƚحي Üوطƺưال ƴƿحدة و Ǉم ƻيƽي التخƼ معا
الǚƮبة النƽسية وتقويǌا وتتƽاعý معǌا ليسǌما معا Ƽي ƼاعǄية مواجǌة الƽرد 

Ƽتقاد الƽرد لǚƮǄبة النƽسية Ɗو ƹياƔ لƺưǄوط واستمرار ƮحتǊ النƽسيةÜ بينما ا
 ƠبƮي ǇƊ Ơاألرج ǇمƼ Ƙماƨو األƊ ƘǚǂƬة المǌالمساندة االجتماعية عند مواج
ǋذا الƽرد عرưة لǖمراƯ والجسمية ويبدو ǇƊ الƮحة النƽسية والمرƯ النƽسي 
يعتمداǇ عƽǂ ǏǄاƇة المƮادر النƽسية واالجتماعية لƽǄرد وƼي المرحǄة الجامعية 

 يبدو ǇƊ اعتقاد الƽرد Ƽي ǚƮبتǊ النƽسية وƿدرتǊ عǏǄ االلتƨاǅ والتحǅǂ بالتحديد
والتحدƍ ǐذا اƿترǋ Ǉذا االعتقاد بƽǂاƇة وعمƾ عƿǚتǊ مƴ اǓخريǇƎƼ ÜǇ الƽرد 
 ƻذا سوǋ ǇƎƼ Ƙواالحباطا Ƙماƨوط واألƺưة الǌي مواجƼ وحيدا ƻيق ƻسو

 Üýالمستقب ǉقا تجاǄƿ رƛǂƊو ýابا بƑتǂر اƛǂƊ ƔاƬال ýيجع ƘماƨƊ Ǉم ǊǄوما يحم
  .متوƿعة

  



 
 

ƾالساب Ưالعر Ǉسيةمƽبة النǚƮǄل Ü Ƙيراƺمت ǅǋƊ حدƋǂ ماǌميتǋƊ Ơưيت 
 Ơưما يتǂ ÜوطƺưǄل Ǌالتوج Ǉبية الناتجة عǄار السƛǔسية لƽو المقاومة النƊ ايةƿالو
نƋƬة الǚƮبة النƽسية مƍ Ǉدراǁ الدƇƻ الوالدǂ Üǐما يتǂ ƠưذلǇƊ ǁ الǚƮبة 

ƽاعý مƴ المساندة االجتماعية يسǌما معا Ƽي التخƽيƻ مǇ حدة وƴƿ النƽسية عندما تت
  .الƺưوط النƽسية
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  : تمهيد
  

 ǏǄع Ǌو يعتقد بقدرتǋ المحيط و Ƙديداǌت Ǐال Ǌي حياتƼ ǇنساǗا Ưيتعر       
ƼاǇ اǂبر Ʈدمة ,  Ƽي مجاý الحديƚ عǇ الƮدمة النƽسيةǇلǂ, تجاوƨ األخطار

ǇƊ Ǉ يتǄقاǋا ǋي تǁǄ المواجǌة المƽاجƑة مƴ الموƘ مǇ جراƇ الǂوارƚ يمǇǂ لǘنسا
و ƿد يدƼعǊ ذلǁ الǏ التǂƽير Ƽي , الطبيعية Ɗو التعرƍ ƯلǏ اعتداƇ جسدǐ و ƹيرǋا

  .احتماý الموƼ Ƙي Ɗية لحƲة
  

 Ɗو ي      و ƊطƾǄ عǋ ǏǄذǉ المواجǌة مƴ تǌديد الحياة مƮطƠǄ العƮاƔ الƮد م
  لعƿƊ ýدƮƿ ǅة حوǋ ýذا العƮاǋ Ɣي لقƮة المحارƔو. الƺưط ما بعد الƮدمة

ǌǋيرودوتƩ الذƮƊ ǐيƔ بالعمǏ نتيجة لمجابǌتǊ المƽاجƑة لعدو ǉ  الذǐ ذǂراǗيƛيني
   ).ƭ11 , 1991, عǇ النابǄسي ( جƛة جعǊǄ يحǇƊ Ʃ موتƮƊ ǊبƠ وƬيǂاưخǅ ال

  
Ǆبطريقة ع ƔاƮذا العǋ درسوا Ǉالذي ýƑاألوا Ǉسينا م Ǉمية         و يعتبر اب

بحيƿ ƚاǅ بربط حمý و ذƼ ƔƑي ƹرƼة واحدة دوǇƊ Ǉ يطالǊ الذƔƑ و , تجريبية
 Ǌال انƍ طبيعية ƻروƲ يƼ ýحم ǐƋǂ ǊƑذاƹ Ǉم Ǌما يحتاج ýǂ ýحمǄر لƼو Ǌان ǅƹر

Ƙما ǅƛ مورưل Ưسينا .تعر Ǉاب Ǉاǂ Əي عدة مبادƼ رǂƽنا نǄي تجربة تجعǋ و
 ƍعادة ǂƊمبد, ة الحالية ƈنذاǁالسباƍ ƾلǏ دراستǌا و Ǉƍ لǅ تǇǂ تحمý نƩƽ التسمي

 ǐد مي الذƮال ƔاƮر العƛا Ɗو مبد ǁوسوماتيǂالسي Ɗية و مبدưعية مرưو Ɯنتاƍ
Ǌانǂا, بامƼخو Ƙالمو Ǐلƍ ǐدƌي ǇƊ ) .سيǄالناب Ǉ1991, ع ,ƭ12.(   

  
 Ƽي الطƔ النƽسي مƿ Ǉبý ي        و تƍ ǅدراƜ تسمية العƮاƔ الƮد م

Oppnhein ǅا عاǌقǄطƊ ǐالذ1889 الذ  ƚحداƊ دميةƮال ƘاباƮالع ƻƮو ǐ
).  القطاراƘ و الحروƚ Ɣحواد, ǂاالعتداƇاƘ( عنƻ تƛƌر عǏǄ الجانƔ النƽسي  

 Ǉا عǌيراتƛƋو ت)(Perron,2001 , Ǌưو عارCharcot  ارƛǓا ǉذǋ ƻƮو ǐالذ
بدراسة  Freud  و   Jannetو Ƽي نƩƽ السياƾ حاوǂ , ýنوƳ مƊ ǇنواƳ الǌستيريا



 
 

 التي ƿد يتعرƯ لǌا الƽرد Ƽي مرحǄة سابقة و تسجƼ ýي الجانƔ المرưي لƮǄدمة
   ).ƭ18, 1991النابǄسي ( الƬǚعور 

  
 Ʃالنا Ǉبير مǂ عدد Ưانية تعرƛو ال Ǐالعالمية األول Ɣالحر ƔوƬن ƴو م       

و حاليا نجد Ƽي مختƊ ƻǄنحاƇ , الǏ تǌديداƘǄǂƬ Ƙ لديǅǌ عƮابا Ʈدميا جماعيا
ƨو الن Ɣالحرو Ǉالعديد م ǅو العال ƻالعن ýعماƊ ية وǄيمية و الداخǄƿǗا Ƙاعا

و لقد تبيǋ ǇƊ Ǉذǉ . اǗرǋاƔ و التعذيƔ و الǂوارƚ الطبيعية و حوادƚ المرور
 نƽسية عند الذيǇ يتعرưوǇ لǌا و ǋي Ƙاألعماý جميعǌا ƿد تƌدƍ ǐلǏ اưطرا با

  . ƿد تستمر لسنواƘƘاưطرا با
)1987, Crolstew ,  1989  Speed , 1985 ,  Quarantelli   (  خوذƋممǇ 

 )  Ɣ1994,يعقو,  ƭ13.(  
   

اưطراƔ لǊ مواƽƮاتPTSD  ( Ǌ(           و ƮƊبƠ اưطراƔ ما بعد الƮدمة 
الجمعية األمريǂية  ( 1980و تǅ تƮنيƑƽǂ Ǌƽة مرưية عاǅ , و ƊعراǊư المميƨة

ǋذ1994 ( ǉ  (OMSو ƿد حددƘ منƲمة الƮحة العالمية Ü ) APAلǄطƔ النƽسي 
Ʈة بƑƽال Ưو المر ƚالحد Ǉة بيƿǚالع Ǉذ تبيƍ ةƮة خاƽƮب Ɣحة األسباưة واƽ

 ǐاترǂالسي. Ɣالجان ƨراد و برƼǘعالية لƽاالن Ƙاالستجابا Ɯدراƍ ǅو تدريجيا ت
 ).      p 153 , 2001, Cottraux. (المعرƼي لƮǄدمة النƽسية

  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

  : النفسيةتعريف الصدمة.1
  

ǅدƮو ال ǅدƮ Ǉدمة مƮال         :Ɣرư ǊدمƮ و ǊǄƛم ƇيƬب ƔǄƮال ƇيƬال 
و , و ƮدمǊ يƮدمƮ Ǌدما, Ʈدما ưربǊ بجسدǉ و ƮادمǊ تƮادما و اƮطدما

   ).ƭ44, 1998, عبد الخالƾ( و التƮادǅ التƨاحƮƊ. ǅابƮ :ǅǌدمƊ ǅǌمر
  

Ǉو الجراحة القديمي Ɣي الطƼ Ǌر استخدامƛǂ ƠǄطƮو مǋ مة ,        وǄǂ يǋ و
 Ƙارتبط Ǉƍ و Ɵسور يونانية تعني الجرǂال ǅƨǚي ǐالذ Ɵعبد ( بالجر Ǉحسي

Ɗو ƿرƊ Ɵو blessure  ( ǅǄǂ( و التي تعني جرƟ  ) ƭ460, 2005, القادر
)plaie ( , العامة Ǉاألدبية و بي Ƙتاباǂي الƼ يوعاƬ رƛǂƊ Ǉاǂ دƿ و Ǉوǂو التي ت

ƭاƮاالخت ýǋƊ Ǉمية و بيǄالع Ƙتاباǂي الƼ Ǌعن , Ǌي استخدامƽذا ال ينǋ Ǉاǂ Ǉƍ و
 Ʈدمة Ɗيưا ƿد ƼتحǏ Ƙ بمعن,traumaو يýưƽ عǄيǊ عǄميا استخداǅ .ينǅǌتماما ب

   ) .44 ,1998, احمد عبد الخالǋ )ƾي مƮطƠǄ عاǅ , بطريقة عنيƽة
  

 Ǉوǂالبا ما يƹ ƚحد Ǉع Ɲديدة التي تنتƬارة الƛǗا ƠǄطƮويعني الم         
Ɗ جسمية ƘانǂƊ Ƈرارا سواưƊ وƊ جراحا ƻǄمما يخ ƴƿير متوƹ وƊ اƑاجƽسيةمƽن ǅ ,

Ɗو رسوƼ Ɣي اختبار لǅ يǇǂ ,  انƽجار Ƽي موƴƿ عسǂرǐ بǊ جنودوƊ,  عƨيƨةǂوƼا
بحيƚ خاƻ استƬارة انƽعالية بالƺة الƬدة ƊربƘǂ الجǌاƨ النƽسي لƽǄرد و , متوƿعا

Ǌانƨات Ǉيرا مƛǂ ǊقدتƼƊÜتةƿƌسية مƽدمة النƮار الƛƊ Ǉوǂد تƿ و  ,Ƽد يƿ اǌنƊ Ǉحي 
Ưالبع ǎامم, تستمر لدǅǌǄا  يجعǋارƛƊ سي لتخطيƽالن Ɯǚالع Ǐي حاجة الƼ 

ǅǌياتƮخƬ ǏǄبية عǄسي و و, السƽالن ƨاǌبة الجǚƮ ǎمد ǏǄا عƇبنا ǁذل 
ǉاستعداد ).Ǌعبد القادر ط ƜرƼ.2005 , ƭ461, 462 (  .  

  
  
  



 
 

,           و لقد استخدمǌا Ƽرويد ليدý عǏǄ معاني ƛǚƛة ǋي معنǏ الƮدمة العنيƽة
و الƮدمة بǌذا المعنǏ حدƘƛ , و ƛƊرǋا عǏǄ اǗنساǇ, ةو الǂسر و اƮǗابة بعام

Ƽي حياة اǗنساƊ Ǉو ǋي تجربة معاƬة تƌدǐ خƼ ýǚترة و جيƨة لƨيادة جد ǂبيرة 
  ǊيƼ Ǌسƽن Ƈيجد المر ǐالذ ƨعجǄا و لǌدتƬارة تتحدد تبعا لƬǗا Ǉاالنا و ( م ƻعư

 Ǌوتƿ( , اǌتǌو مجاب )دمةƮعن) ال ǅر الناجƮالح Ưƽو محاولة خƊ سوية ýوǄا بحǌ
Ǉاألحيا Ưي بعƼ ýƬƽال Ǐلƍ يǌة تنتƼلوƋم , ǊاعاتƼبد ǅقياǄطر االنا لưمما ي

   ).ƭ 460, 2005, حسيǇ عبد القادر. (لمواجǌتǌا
  

  : للصدمة النفسيةةالتناوالت النưرية المفسر.2
دة نƲرياƘ تƽسر الƮدمة النƽسيةÜ تجعǄنا نتعرƻ عǏǄ عدة Ɗبعاد      توجد ع
ǂي بذƽتǂا ونǌالǌمن Ưر البع. 

  
  :نưرية التحليل النفسي.1.2

    :يالجانب الدينام.1.1.2
  

Ƽي المحور األوǇƊ ý الƮدمة النƽسية تǂوFreud  ( Ǉ(    اƼترƼ Ưرويد        
  .ƹƍ ǐƊواƇ طýƽ مǇ طرƬ ƻخƭ راƬد, و تنتƝ عǇ اƹǗواƇ, داƑما جنسية

ǂ Ƈاƹ ǇƑير و ƬƊار ƍلǇƊ Ǐ حدوƚ الƮدمة يقتưي توƼر ƊمريǇ االوǋ ýو ƹƍوا
Ɲưبية, ناǄعية سưي وƼ Ǉوǂو ي ,Ɛيǌت Ǉدو Ǉم, و مƊانياƛجر ,  الƽالم ýو العامǌƼ

 ǐلبعدƊ وƊ )l’après coup(  ,الذǐǊلǚخ Ǉا مǋدمة معناƮخذ الƋت  , ǐو الذǌƼ
 Ǌحجب ǏǄع Ƙبǂال ýعم ǐر الذǂالمب ƇواƹǗا ƚقة بحادǄروية المتعǂار الذƛǓط اƬين

Ǌو نسيان )  .ƿƨ 2000,ارسي موسي و , ƭ63.(   
  

 ýتناو         Freud سيةƽر النǋواƲاوية الƨ Ǉطار مǗذا اǋ يƼ سيةƽدمة النƮال 
و الƮراعاƘ التي تستƛيرǋا القوǎ ذاƘ المنƋƬ النƨوǐ نتيجة , التي تƮاحبǌا

ǊǄǂƬت ǐالذ ƳاƼي جنسية .االندǋ دمةƮال ǇƊ ستيرياǌال ýحو Ƙي دراساƼ ǎو ير



 
 

الǏ عناƮر عدة و يƽترƯ دوما وجود حدƛيǇ عǏǄ و يجƨا عمý الƮدمة , Ɗساسا
ýƽالط Ưيتعر ƚحي ýƿاأل ,Ƽيýد األوǌƬالذ,  المǐوايةƺد الǌƬم Ǐال,  يسمǏ 

و بعد .ƹƍراƇ جنسي مƿ Ǉبý الراƬد بدوǇƊ Ǉ يولد ǋذا اƹǗراƇ عندƛƍ ǉارة جنسية
وý يوƲƿ المǌƬد األ,  ما يǂوǇ عديǅ األǋمية Ʋاǋريااƹالب, البǄوƷ يƋتي مǌƬد ƛاني

   ). ƭ63 , 2000,سي موسي و ƿƨار(.امǇ خƍ ýǚحدǎ السماƘ المترابطة بينǌم
                           
و ليƩ بýǂƬ , تǄقǏ بýǂƬ سǄبي, خاƮة الǌستيرǐ ,بي         ƼالراƬد العƮا

Ʈدمة جنسية Ƽي طƽولتǊ و Ƽي البǄوƷ بƽعý جدƚ لǊ عƿǚة ترǂيبية , Ʈدمي
 الذǂرǎ المǂتوبة سابقا و تحدƚ عƛƍ ǏǄرǋا ƨعƨعة بالحادƚ السابƾ تنƬط الƮدمة

 ƫيعي ǇƊ ýدمة األوƮور الǌƲل ǇرطاƬ يوجد ǇǓوعة لحد اưالمو ǅي المعالƼ
و ال تǌƲر الƮدمة ƍال Ƽيما بعد , الƽرد Ƽي حالة مǇ السǄبية و عدǅ النƝư الجنسي 

Ƽ ýǄي التي تبعƚ الخ,و بذلǁ يطƼ ƾǄيƯ مǇ االستƬارة الجنسية , الحادƚ الƛاني 
    ) .ƈ.    )89 -88 pp  ,1997, DamianiلياƘ دƼاƳ االنا

  
 ǋƊمية التاريƣ النƽسي لƽǄرد Ƽي حدوƠ ƚتوǄƼ  ,ưنƲرة الدينامية لƮǄدمة       

 Ɗبدا عƿ ǏǄاعدة يƍذ ال يƋتي الحادƚ الƮد م, الƮدمة و ǂيƽية التعامý معǌا
Ƈة, عذراƽǄوية جنسية مختǋ سي و نرجسية وƽن ǅيƲيوجد تن ýابǌبتǚƮ يƼ  , ƴم

.        و ƿدرة متƽاوتة Ƽي مقاومة الƮدمة التي يتǄقاǋا الƽرد مǇ الواƴƿ, تǌيƑة دƼاعية
و نرجسيتǊ ذاǚƮ Ƙبة معينة ال تưعƻ , و حينما يǂوǇ االنا منƲما بýǂƬ جيد

و حينǌا يǂوǇ الطýƽ محبوبا و , Ɗماǅ العوامý الخارجية Ɗو الƲروƻ الƮعبة
,  ƿƨ,2000ار, وسǏسي م. (اǂبر Ƽي مقاومة الƮدماƘيǂوǇ لǊ حƲ ,  محترما

 ƭ65 -66.(   
  
  
  
  



 
 

 : الجانب االقتصادي.2.1.2

    
 Ƽي دراسة حوý الǌستيريا ǇƊ الƮدمة النƽسية تعرFreud ƻ         اعتبر 

ǋذǉ النƲرة الǂمية االƿتƮادية تعƘƨƨ بƽعý .بǂمية الطاƿة النƽسية التي تحرǌǂا
حتƘǄ العƮاباƘ الƮدمية مǂانة ǋامة Ƽي الحرƔ العالمية األولǏ حيƚ ا

 Ƙسنوا Ǉا بيǌ1920 – 1916دراست Ǌل Ʃدمة ليƮال ƠǄطƮم ƠبƮƊ و   
معنǏ اƿتƮادǐ حيƚ تطƾǄ حتمية الƮدمة عǏǄ حدƹ ƚير ممتد Ƽي الوƘƿ و 

 Ǉاǂالتي ,الم ýعتبة التحم ǊدتƬ ƾوƽسية تƽارة  النƬاالست Ǉا مưيƼ Ǌمع ýيحم
 .  داƑمة Ƽي استعماý الطاƿة النƽسية Ƙ اưطرا بامما يخƾǄ,يتوƼر عǄيǌا الƽرد 

 )91p  , 1997, Damiani (     
 

,  و ƿد خƭ العديد مǇ الباحƛيǇ البعد االƿتƮادǐ لƮǄدمة بالدراسة      
 تحدƚ بƽعý تƨعƳƨ يالت,  عǏǄ األعراƯ المƮاحبة لưǚطراباƻƘلǄتعر

Ʈ Ɣدمي Ʈنƽوا متطورة Ƽي ýǂƬ عƮا, الوưعية االƿتƮادية لǄتنƲيǅ النƽسي
Ƙسية و االستبياناƽالن Ƙاالختبارا Ǉالعديد م Ǉمư ǊưعراƊ ) . سي موسي و

   ).ƿ ƨ,2000 , ƭ69ار
  

  : صدمة الميالد.3.1.2
  

Ʈدمة الوالدة مƴ ما يƮاحبǌا مƍ ǇحساƩ الوليد  Freud          اعتبر Ƽرويد
Ǘي حياة اƼ ƾǄالق Ɣتجار ǏولƊ ابةƛبم Ƙالمو ƾيưل ƻالمراد ƾباالختناǇنسا. ǅƛ

         .  Ƽي مناسباƘ مختƽǄة يعاد Ƽرويد وتناوý موưوƳ العƮاƔ الƮد م
   ). ƭ 24, 1991النابǄسي ( 
  

 ǁما اعتبر اوتورانǂ            Otto Rant  يǄƑاالوا Ɯد النموذǚدمة الميƮ
ƔاƮع ýǂ ي نواةǋ وƊ. Ǉم Ǌاعƨبانت Ǐيانوسية األولƿجنة اال Ǉم ýƽالط ƜخروƼ



 
 

و .ة الƽردوية لǌو النمط األولي لýǂ حƮر و اýǂ ýƮ عƮاƔالحياة الرحمي
Ƽمƴ التسǄيǅ بƮدمة الميǚد و ƛƊارǋا النƽسية و .ǋو األمر الذǐ عارƼ Ǌưرويد  

ǂونǌا نموذجا اǄƮيا لýǂ خبرة تالية ƍال Ɗنǌا Ƽي اǇǓ نƽسǊ مجرد حالة وجدانية 
 التوتر عبر Ƭانǌا Ƭاƹ Ǉيرǋا مǇ تǁǄ اƬǗاراƘ الداخǄية التي تƌدǐ لƨيادة

 Ɣلتجن ǇنساǗال محاولة اƍ نذارƍ ارةƬƎǂ رƮة و ما الحƽǄالتطور المخت ýمراح
  .الحƮر اǓلي الذǐ يماýƛ ذلǁ النموذƜ االواǄƑي

   ).ƭ 461, 2005, عبد القادر( 
  

 ǁد رانǂƌو ي         Rank يǋ سانيƽالن ýǄمحǄيسية لƑعية الرưالو ǇƊ 
ǏǄع ƴƿالوا ǐيبيدǄال Ƙبيƛة التƼمعرǊبطالƍ Ǐال ýƮرد و التوƽال  , ƴيرج ǐو الذ

و ƛƊناƇ الوưعية التحǄيǄية .Ƽي Ɗوý األمر االنƮƽاý عǇ األǅ بالمعنǏ البيولوجي
 ǊǄيƮاƽت ýǂد تقريبا بǚالمي ýعƼ عية الرحمية وưالو Ɯنتاƍ Ưو , يعيد المري

 ýالمستبد Ƴوưالمو Ǉع ýاƮƽاالن ýƮيتو ýيǄواخر التحƊ يƼ) ýǄذ , ) المحƍ
Ǉوǂديǚدمة الميƮ مةƨǚم Ǉي مƑاǌن ýǂƬب Ǉǂخرا لƋمت ƭǄد تخƿ .            

   ).ƭ70 , 2000,سي موسي و ƿ ƨار( 
  

         ƍلǏ جانƔ وجǌاƘ النƲر ǋذǋ ǉناǁ العديد مǇ البحƛة تعرưوا لƮǄدمة 
ǅǌبين Ǉر مǂسية نذƽالن:  

  
            "ǐƨنǂرنƼ "Frenkzi عور بƬيار الǌان Ǉمưدمة تتƮال ǇƊ  Ƙالذا ,

Ʃƽالن Ǉع ƳاƼالد ƻدǌير بǂƽو الت ǁوǄالمقاومة و الس ǏǄو القدرة ع , ǇƊ وƊ
 Ǐا الǌعيتưو Ǉم ýǄو تقƊ ýمحưت Ƙالذا Ǉع Ʋاƽالح Ǉمưالتي ت Ƈاưاألع

Ǉǂحد مم ǏƮƿƊ .Ǉذƍ Ǐذا المعنǌي بǌƼ ,يǄƮاأل ýǂƬال ǇقداƼ ي وƬǚو , ت
دمة النƽسية داƑما حيƚ تبرƨ الƮ, التقبý السýǌ و مƹ Ǉير مقاومة لýǂƬ جديد

Ʃƽي النƼ قةƛعور بالƬة بالƿمسبو Ǉوǂو ت Ɛيǌير تƹ Ǉت, مƋيƼي ǅادƮال ƚالحاد 
 ǂاǇ ذƍ, ليƨعǋ Ƴƨذǉ الƛقة و يحطمǌا Ƽي ƊلذاƘ و Ƽي المحيط الخارجي



 
 

Ǌل ƚيحد Ǉل ǁذل ǇƊ يعتقد ƚالحاد ýبƿ ƭخƬال.Ǉخريǔقط لƼ ýب . ǎما يرǂ
" ǐƨǂرنƼ  "FrenkziƼ Ǉوǂد تƿ دمةƮال ǇƊ  ةƮية خالƑياƨي ,Ɗة وƮسية خالƽن 

 ǏǄالقدرة ع ǅعور بعدƬال Ǉمưا و يتǌرة لƬو النتيجة المباǋ ƾǄالق Ǉوǂت ƚحي
 ينتƝ بسبƔ طابƴ الƽجاƑية الذǐ تتسǅ بǐ Ǌالذ, التǂيƻ مƴ وưعية الưيƾ الǂبير

ǚƼ يتمǇǂ بذلǁ الƬخƭ مǇ تنƮيƔ دƼاعاƘ واƿعية ưد .الƮدمة النƽسية
, متعǄقة بالتƺير المستقبǄي لǄواƼ ƴƿي االتجاǉ المƊǅƑǚو ƍنتاƜ تƮوراƘ .الưرر

ǅو األل ƾيưد الư ƴƿواǄي لǄيير المستقبƺقة بالتǄمتع ƘوراƮالت ǉذǋ ǇƊ ǁذل .
  ).Ü2000 Ü  ƭ ƭ73-74عǇ سي موسي و ƿƨار(
  

 ƨما ميǂ           BaillyǇترتيƼ Ɲسية الجنسية التي تنتƽدمة النƮال Ǉبي  ,
 Ƽرويد التي تتưمǇ الǂبƘ و عقدة اوديƔ و االستمتاƳ  لنƲرية البعدية عنداطبق
 )jouissance(  , سية المميتةƽالن ƘدماƮال Ǉو بي )mortifères ( , Ɲالتي تنت

         مباƬرة بعد حادƼ ƚي ƹياƔ الǂبƘ و تýǂƬ نقƮا ƹير ƿابý لǚرتداد 
 )irréversible  (ƚالƛ Ƴنو Ǐال Ƙƿالو Ƙي ذاƼ يرƬما يǂ , ƘدماƮو الǋ و

و ǋو , و التي تحتوǐ عǚǂ ǏǄ النوعيǇ السابقيmixtes  (Ǉ( النƽسية المختǄطة 
  ما يجعý بعƯ الجداوý العيادية ƛǂƊر تعقيدا ǂما ǋو الǇƋƬ بالنسبة لǄحداد 

  ) .ƿƨ 2000Üƭ  74ارÜعǇ سي موسي و(. يالƮد م
  

  :النưرية البيولوجية.2.2
  

بعد الƮدمة بعمý الدماƷ حاوý بعƯ الباحƛيǇƊ Ǉ يربطوا اưطراƔ ما        
 VAN)(ويرǎ . وما يطرƊ عǄيǊ مǇ تبدالǂ ƘيمياƑية وƼيƨيولوجية ووƲاƽƑية

DER KOLK 1984 Ʒة الدماƽيƲي وƼ Ɣطراưا Ǐلƍ ǐدƌدمة تƮال ǇƊ   
ǅالجس ƇنحاƊ Ưوبع.  

  
  



 
 

  :          وǋذا االưطراƔ يǌƲر عǏǄ الýǂƬ التالي
- ǅي الدƼ Ǉوالميǂاتيǂي نسبة الƼ Ƴاƽارت.  

ƽارتǇوليǂǄنسبة االسيتي Ƴا.  
  

  :النưرية المعرفية.3.2
  

         ƻيǂو ƭخƬعند ال ƚالحد Ǐمعن ǁدراƍ Ǐلƍ يƼالمعر Ɯيرمي النموذ 
ويبدو ǋ ǇƊذا األمر يتوƻƿ عǏǄ نƲرة الƬخƍ ƭلǏ ذاتǊ . تǌƲر لديǊ المعاناة

ǅوالعال . ƨية التي تميƼالمعر Ɯو النماذ Ƙوالمعتقدا ǅالقي ƔǄƮ يƼ ýنا ندخǋ
ƮخƬخرƈ Ǉا ع . Ƙالبيانا ǉذǋ عةƨعƨ Ǐلƍ ǐدƌدمة تƮال ǇƊ ǊيƼ ǁƬومما ال

  ).ƹ,1999 ,ƭ75ساǇ يعقوƔ.(الƬخƮية
  

      ǎير Epstein   )1991( ǇƊرةƲن Ǌمع Ǌƽيǂوت ƴƿالوا Ǐلƍ ƭخƬال 
  : يرمياƍ ǇلǏ تحقيƾ األǋداƻ التالية

  
- ǅذة واأللǄتي الƽǂ Ǉبي ǅƑالقا Ǉƨالتوا ǏǄع Ʋاƽالح.  
- ǅǌƼ ǏǄا القدرة عǌمع ƻيǂبالت ƭخƬǄل Ơبطريقة تسم ƴƿالوا Ƙمعطيا 

 .بطريقة ما

- ýمقبو ýǂƬب Ƙاعتبار الذا ǏǄع Ʋاƽالح. 

- ǇخريǓا ƴم ǅǚǂوال ýاƮي االتƼ بةƹالر. 
  

        ǎير Ʃذا األساǋ ǏǄوع Epstein يةƮخƬ Ƙة معتقداƛǚƛ ǁناǋ ǇƊ 
  :تƽسر موƻƿ اǗنساǇ السوǐ مǇ الواƊ ƴƿو العالǅ الخارجي

  
  .ا العالǋ ǅو مƮدر الخير والنƬراǋ ǇƍƟذ -
- Ǌب ǅǂالتح Ǉǂويم Ǐيمة ومعنƿ ǅذا العالǌل Ǉƍ. 



 
 

 
ƋƼنا Ƭخƭ محبوƔ وجدير بالتقدير ( Ǉƍ األنا لǌا ƿيمتǌا وǋƊميتǌا الخاƮة   

ǅواالحترا.(  
 

 ǐو العادƊ ǐالسو ƭخƬرنا عند الǂما ذǂ ورة موجودةǂالمذ Ƙالمعتقدا Ǉƍ
 Ǉم Ǌمالƈ ويبني Ǌسƽبن ƾƛي ǐور والذƮوبالتالي ال يت ǊيƼ ƫيعي ǐالذ ƴƿالوا ýǚخ

ýالمعقو ƾنطا Ǉع Ɯة تخرƛارǂو لƊ ǅمحت ýƬƽل Ưيتعر ƻسو ǊنƋب.  
  

    ƭخƬعر الƬورة ويǂالمذ ýماǓوا Ƙالمعتقدا ǅة تتحطƛارǂال ƴوعندما تق  
تتحوý المعتقداƘ , وǂǋذا.  ما جرƾǎبالذǋوý والنقمة واليƩƋ وƋǂنǊ ال يƮد

ƍذ . قداƘ سǄبية ويƮبƠ العالǅ الخارجي مرعبا وتاǌƼا لƺǄايةاǗيجابية ƍلǏ معت
, 1999,يعقوƹ ƔساǇ( لǂارƛة وتƽقد معناǋا وƿيمتǌانستحƊ ƾالنا تحƘ وطƋة ا

ƭ76(.  
  

وتجدر اƬǗارة ƍلǇƊ Ǐ المدرسة المعرƼية تتبنǏ تƽسير الدليý التƬخيƮي       
 ƴي الرابƑاƮحǗاDSM IV) (ط ماƺưال Ƙطراباưل Ǌي تناولƼدمةƮبعد ال  ,

 .وخاƮة ƊنƊ ǊدرƜ الجانƔ المعرƼي Ƽي تحديد مميƨاتǌا ǂما سنراƼ ǉيما يǄي
 
  :DSM IV اǕحصائي  التشƢيصي الدليل حسبالصدمة النفسية.3
  

       Ƙبƛا DSMIV ) Cottraux 2001  (   ýيجع ǐي الذƮخƬال Ɣالجان
ƽردǐ لوưعية ǂنتاƝƑ انƽعالية لǄتƽسير ال ) PTSD( مǇ الƺưط ما بعد الƮدمة

  : و يتطابƾ الƺưط ما بعد الƮدمة مƴ المƬƌراƘ التالية.مǌددة
  
 Ɗ–التالية ƘاƽƮال Ǉم ýƿاأل ǏǄع ǇتيƽƮ ýدمي يحمƮ ƚلحد ƻالتعر  :  

 *ǇخريǓو اƊ ƘذاǄسية بالنسبة لƽو الوحدة النƊ Ɵو الجرƊ Ƙديد بالموǌالت.  



 
 

ǋيجاǇ و ,Ƭ Ɣعور بالعجƊ ƨو الرع, االستجابة ǂانƘ عýǂƬ ǏǄ خوƬ ƻديد* 
 ýƽعند الط Ǉƨالتوا ýǚاخت.  

Ɣ-ýǂƬ ǏǄع ƚة الحدƬمعاي ǅيت  :  
  .ذǂرياƘ دخيǄة* 
  Ɗحǅǚ متǂررة * 
 *flash-back     
  ưيƬ ƾديد * 

  .ارتجاƼ Ƴيƨيولوجي
  

 ƨو ترمƊ ƚالحد ǊبƬت Ƙاǌلمنب Ưعند التعر Ǉاألخيرتي ǇتيƽƮر الǌƲد تƿ و Ǌل  
Ɯ- Ǉم ýƿاأل ǏǄة عƛǚƛ يƼ رǌƲي Ɣاأل التجنƯالتاليةعرا :  
 *ƘاƬƿاعر و المناƬار و المǂƼاأل Ưبع Ɣتجن.  
 * Ƙعياưبعد الو Ɣتجن  
  نسياǇ جƑƨي لƮǄدمة * 
  ƼقداǇ النƬاط * 
 * ýاƮƽان  
  انسداد انƽعالي * 
  .االعتقاد باǇ المستقبý مسدود* 

  
  : اƛناǇ عǏǄ األýƿ مƊ ǇعراƯ المنƬطة التالية–د 
 * ǅالنو Ɣطراưا  
 * Ɣưƺال  
 *Ƽ ƘعوباƮ ƨيǂي التر  
  اليقưة الƬديدة * 
   ƽƿSursaut exagèreاƨاƘ مبالƼ Ƹيǌا * 
  



 
 

ǉ –رǌƬ Ǉر مƛǂƊ المدة   
  .الƣ,  اưطراƔ و تداخý مƴ الحياة االجتماعية المǌنية-و
  

      ýاǂƬƊ ةƛǚƛ خذƋدمة تƮو ال :  
  

   Aigue) اýƿ مƛǚƛ Ǉة اǌƬر ( الحاد * 
 * Ǉمƨر ( المǌƬة اƛǚƛ Ǉر مƛǂƊ (Chronique   
     Différé)  اǌƬر مǇ الƮدمة 06يǌƲر بعد  ( المتƋخر*
  

           ǂǋذا ƼاǇ التǌديد الذاتي ǋو الذǐ يعƨƨ االưطراƔ ما بعد الƮدمة 
 )PTSD ( ديد الحقيقيǌالت Ǉر مƛǂƊ. 

  
,      مǅǋƊ Ǉ عوامý الخطر ƿبý الƮدمة نجد الƮدماƘ الجنسية المبǂرة      

المƬاýǂ النƽسية و , لƽرد Ɗو احد ƿƊرباǊƑوجود Ʈدمة Ɗولǋ ǏددƘ حياة ا
  .االنسحاƔ و تعاطي المخدراƘ, السيǂاترية

  
 سابقة ǂاالǂتƑاƔ و الحƮر و Ǉƍ            Ƙ األƼراد الذيǇ لديǅǌ اưطرا با

 لƬǄخƮية ƛǂƊ ǅǋر عرưة الưطراƊ Ɣو ƺưط ما بعد الƮدمة Ƙاưطرا با
نبوƊ Ǉنƽسǅǌ بسبǅǌƼ Ɣ يƑ, خاƮة األƼراد الذيǇ يǌƲروǇ حساسية لǄحƮر

 Ƴرجو ƴƿبالتالي تو ǇولوƑمس ǅǌنƊ ǏǄحيانا عƊ ط وƺưال ƚحدǄل ǅǌưتعر
ǅǌسي يعيقƽالن ƚالحد).Cottraux,2001.(  

  
 :كيفية عمل الحدƘ الصدمي .4   

  
و ) الưاƹط  ( يǂما تتاƟ نماذƛǂ Ɯيرة تبيǂ Ǉيƻ يعمý الحادƚ الƮد م         

Ƒǚمƨ و Ǉجري Ǌدمتƿ ǐالذ Ɯا يعد النموذǌ )Green and all, 1985  (   مقبوال



 
 

 و الخƮاƭƑ يو يبيǇ النموذƜ التƽاعý بيǇ الحدƚ الƮد م, مǇ عدد المƮادر
             . الƽردية Ɗو الجوانƔ الƽردية Ɗو جوانƔ الƬخƮية و العمǄية المعرƼية

 ) ýǂƬر الƲ1-ان- .(   
 ƚالحاد ǎد مي            يتحدƮية لالƽيǂالت Ƙاƿالطا Ǉذƍ ǇنساǗا ǎد , ǏيسعƼ
Ǌنƨاستعادة توا Ǐلƍ داǋجا ,ǁي ذلƼ Ơد ينجƿ و ,ƾƽد تخƿ األخيرة, و Ƙانǂ ذاƎƼ ,

  . اưطراƔ ما بعد الƮدمة.ƮƊيƔ الƽرد باưطراباƘ محددة ǋƊمǌا
)ƾ1998عبد الخالǅǚعبد الس Ƙناي Ǉ2002,  ع ,ƭ66(   
  

 ýǂƬة الƲحǚمǂ Ơưد م-1           و يتƮال ƚالحاد ǇƊ يƊ رƛƌي  يƼ وال
Ƽيƌدǐ بالƽرد الǏ وƴư تƺيراƘ نƽسية محددة لǌذا , التنƲيǅ المعرƼي لدǎ الƽرد

ƚرد , الحادƽال ǏǄامة عǋ Ưور لعوارǌƲ ƴم ƚذا الحادǌبي لǄيير السƺالت ƾƽو يت
و ينجǅ عǇ , منǌا الذǂرياƘ التي تقتحǅ عقý المرƯ و التنبǊ الƨاƑد لƺưǄوط

ǅƛ يǄي ,  االنسحاƔ و الخدر و االǂتƑاǄǂ:Ɣيǌما Ɗعراƛǚƛ Ưة ƛǂƊر تحديدا و ǋي
Ɗو , Ɗو اƲطراباƬ ƘخƮية, ƨمƘǚ طبية نƽسية: ذلǁ احتماالƘ مرưية ƛǚƛة

  . نƽسية ƼيƨيولوجيةƘاưطرا با
  

 ƔاƮرد يƽال ǎدمة لدƮط ما بعد الƺưال Ɣطراưو عندما يستقر ا           
التنبيǋƊ Ǌمǌا التخيƘǚ المقتحمة و السǄوǁ التجنبي و , بƎعراƯ محددة

Ɣطرưالم. ) ƾ1998, عبد الخال , ƭ53 – 54 (   
  
  

  
  
  
  
  



 
 

  
 
  

   نموذƚ عمل الحادƘ الصņدمي-1-الشكل 
):Green, Wilson and Lindy, 1985 ( عن) ÛƼالƢحمد محمد عبد الƈ1998(  

  
  

  الƬخƮية ƿبý الƮدمة •
• ƘǚǂƬة المǌمواج ǁوǄس 

• ƳاƼŇالد ƔوǄسƊ 

 تقدير المواƻƿ و اǂسابǌا معاني •

   محدŇدة
Ǉم ýǂ عادة   :درجةƍ النمو و

  االستقرار                                                                                       مقابý العواƔƿ المرưية  
  PTSDاưطراƔ*                                                                                                       الƽقر* 

 PTSD         ال                                                                     *      تǌديد الحياة* 

  القƾǄ*التخذير                                                                               *
  *                   ýالنق*                                                              ƔاƑتǂاال  
      التعرƯ لǄبƬاعة                                                                               *

 *Ǉاǋالذ  
  دور القاǅƑ باǗنقاذ* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

)الƬخƮية(الخƮاƭƑ الƽردية   

 عملية التداول المعرفي لما بعد الصدمة

 
    ǐو التعدƊ ǅحاƿǗا 

                 *                  Ɣالتجن
      *ǐستعادƍ  

ǇبيƑة الƽƬاƊ Ƈو التحس  

الدعǅ االجتماعي*   
 

 *ƴمجتمǄاني لǂالس Ǉمة البياǚس  
 

 *ƚنحو الحاد ƴالمجتم Ƙاǋاتجا  
 

جوانƺư Ɣوط ưƍاƼية*   

Ƙالخبرا 
 

ƻيǂالت 



 
 

  : ƈنواع الحوادƘ الصدمية.5
  

       Ɣنسانية العادية و يسبǗالخبرة ا ƾنطا Ǉع Ɯيخر ƚحاد ǐƊ Ǉƍ  
 ǏǄخذ عƋدميا و نƮ اƛجميعا يعد حاد ƩناǄل ƾالعمي Ɣو الرعƊ ƨو العجƊ ƻالخو

  :  سبيý المƛاý النماذƜ التالية
  
1 - Ɣي : الحرǄسية ما يƽن Ƙا دراساǋعند Ɵالتي تتا Ɣالحرو ǅǋƊ و : Ǉالحربا

و Ɗحدǌƛا , و حرƔ الƽييتناǅ , الحرƔ الǂورية , العالميتاǇ األولǏ و الƛانية 
  ).ƭ48 , 1998, عبد الخالƾ.    (حرƔ الخǄيƝ الƛانية

  
2 - ýبالقناب ƻƮقǄل Ưة : التعرǄالقنب Ǉم Ǉالناجي Ǉمة مǄǂ رǂنذ ǇƊ ال بد لنا

Ǉي الياباƼ الذرية ) .Ɣيعقو Ǉساƹ ,1994 , ƭ19 (  

  
3 - ƔاƮتƹاال :ưبة الƹد رư Ƴو الجماƊ اجعةưو المǋ حيةو , ǅƹالر ǏǄو ع

 Ƙايد معدالƨت Ǐير الƬيرة تƛǂ ýƑدال ǁناǋ ǇاƼ ƘاƇاƮحǗة اƿد ǅعد Ǉم
Ǌƛحدو) .ƾ1998, عبد الخال , ƭ48.(  

               
, ƨلƨاǂ ,ýوارƚ طبيعية تتمƼ ýƛي ƼيưاǇ: الǂوارƚ الطبيعية - 4

  ).ƹ ,1999 , ƭ25ساǇ يعقوƔ.             ( الƍ.....ƣعƮار

  
 . Ƽي روسياǂýانƽجار المƽاعý النووƼ ǐي تƬير نوب: جيةالǂوارƚ التǂنولو - 5
 
 : حوادƚ وساýƑ المواƘǚƮ التي تنجǅ عنǌا ƮƍاباƘ عưوية خطيرة - 6

  .ǂحوادƚ السياراƘ و تحطǅ الطاƑراƘ و تƮادǅ القطاراƘ و حوادƚ البحر
  



 
 

و , ǂالتǌجǅ العنيƻ و الưرƔ المبرƟ المƌذǐ: الحوادƚ اǗجرامية - 7
عنيƻ التي يƬيƴ حدوǌƛا Ƽي ƬوارƳ المدƼ Ǉي االنقưاƯ و االعتداƇ ال

ýيǄي الƼ ةƮو بخا ýاألو ǅالعال ýدو Ưبع. 

  
8 - ǅنا المحارƨ : Ǐالقرب ǐاجعة ذوưو مƊInceste. 
 
 و ,Child abuseسوƇ الممارسة مƴ األطƽاý : حوادƚ داخý األسرة - 9

 و العنChild male station, ƻ األطƽاƊ ýو التحرƫ بǅǌ ةǂمưايق
ǐال, األسر Ɣرư وجةوƨ .  

ǂالتƬويƊ Ǌو بتر عưو مƊ ǇعưاƇ :  اƮǗابة العưوية البǄيƺة -10
 .و ǂذلǁ التعذيƔ,  عمƼƍǊǄسادالجسƊ ǅو 

  
و منǌا التǌديد الخطير : Ɗحداƚ عƮيبة ذاƘ سياƾ اجتماعي محدد -11

Ǌمتǚو سƊ Ɣمحبو ƭخƬ Ǉألم ,ǉوƬخر يƊ ƭخƬ يةƌر ,ǉبجسد ýƬو يƊ ,
   )ƭ48 , 1998, الخالƾعبد . (يقتƊýو يبتر عưو مƊ ǇعưاƇ جسمƊ Ǌو 

  
 : ƈنواع االستجابات للصدمة.6

  
         ƻǄدمية تختƮال ƚحوادǄل ƭخاƬاأل Ƙاستجابا ǇƊ ýي القوǌالبدي Ǉم 

 .و سوƻ نعرǋ Ưذǉ االستجاباƘ تبعا ألنواعǌا, اختƼǚا ǂبيرا

  :   و تنقسǅ استجاباƘ األƬخاƭ لƮǄدماƍ ƘلǏ خمسة ƊنواƳ نǄخǌƮا ǂاألتي 
  
  
  
  
 



 
 

    Emotional: ابة االنفعاليةاالستج.1.6

         
الƮدمة و عدǅ تƮديƾ :  يندرƜ تحǋ Ƙذا النوƳ مǇ االستجاباƘ ما يǄي      

Ưيƺو ال Ɣưƺال ,Ɣو الرع ,Ɣو الذن ,Ǐو األس ,ƟجرǄية لǄو و, و القابƊ Ɲيǌالت 
و , و االƬمƨƑاƨ, و االǂتƑاƔ و الحǇƨ, و القƾǄ, و الخوƻ, و العجƨ, االستƛارة
ƩƋو ال, اليƔرǂ .ǁو الترƊ جرǌال Ǉم ƻالخو Ǉع ǚưƼ ذاǌƼ , Ǉم ƻو الخو

ǅǌمن Ʃو االحترا ǇخريǓا Ǉو , الوحدة و الحذر مƊ Ɣالح ǏǄالقدرة ع ǅعد ǁذلǂ و
 Ɣاعر الحƬم ýي بذƼ عوبةƮجر , الƽالمن Ɵƨو الم Ɣưƺولة الǌو س.  

  
   cognitive   :المعرفية االستجابات .2.6

  
و لوǅ الذاƘ و ,  Ɗو الخǄططƊو االختǚ, اǉو منǌا العجƨ عǇ ترǂيƨ االنتب

 ǅعدǊالتوج ,ýالعق ǅار التي تقتحǂƼو األ ,Ɣو التجن ,Ƙتقدير الذا ƭو نق ,
و الخوƻ المتƨايد مƼ Ǉقد السيطرة و الخوƻ مǇ , وانخƽاƯ الƽǂاƇة الƬخƮية
  .ǚưƼ عǇ مƼ ƘǚǂƬي الذاǂرة, حدوƚ الƮدمة مرة ƛانية

  
  bilological: االستجابات البيولوجية.3.6

  
          و تتمýƛ االستجابة الƽيƨيولوجية لƺưǄط Ƽي ƍبراƨ دور الجǌاƨ العƮبي 

و منǊ يمǂننا ǇƊ نتعرƻ عǋ ǏǄذǉ االستجابة التي تتǅ بواسطة , و الجǌاƨ الǌرموني
 ƳاƼدǄل Ǉيƨاǌج:  

  
  
  
  
  



 
 

  
  
  

  
ƍنذار تستجيƔ  وǋياستجابة,استجابةƼورية

ƔǄطا لط ƻعني ƨراƼƍ Ǌو من Əر
Ǉدرناليǚلadrénaline   

  
  

استجابة 
ƨاǌرموني الجǌال  

  

   
 ƨراƼƍ خرةƋة و متƑاستجابة بطي  

 Ɣاǌااللت Ƙاداưمcorticoïdes ,  
  .تحدƼ ƚي حالة استمرار الƺưط

  
  

     ǎير      Guillemin خو ƌذ  م Ǉم CHOLVIN, 1991)( Ǐيبق ƣالم ǇƊ 
Ǆتنط ǇيƊ Ǉيسية مƑالبنية الر ƴم ǅالجس ƻيǂت ƾتحقي ǏǄع ýاألوامر التي تعم ƾ

  . الوưعياƘ الưاƹطة الحادة Ɗو المƨمنة
  

Ǉبطريقتي ƣالم ýانية :           يتدخƛو ال ƣمǄل ǐرادǗاط اƬالن ýمƬت Ǐاألول
ǐرادƍ ýǂƬب ýالتي تعم ƣالم Ǉم ǎاألخر Ƈاƨاألج ýمƬت.  

   
 de Sauve qui peutرية      ƽƼي حالة الƺưط المƽاجƐ الذǐ يتطƔǄ استجابة Ƽو

 Ƙواعي ألخذ القرارا ǐرادƍ رǌƲي مƼ ǅتت ǐد المعتدư ƳاƼدǄة لƑالطار
Agresseurو  ƇحاǄال ýال يعم Ǉǂرة المخية و لƬو القƊ ƇحاǄال Ǌب ƭيخت ýو عمǋ

  .لوحدǉ بý بالتناسƾ مƴ بنياƊ Ƙخرǎ التي تعمý دوǇ وعي منا
  

  
  استجابة الجǌاƨ العƮبي



 
 

 situationطارƑة             بمجرد ǇƊ ندرǁ و نتعرƻ عǏǄ وưعية 

d’urgence  اد بواسطةǌالم Ƙتح Ǐتدع Ʒالدما Ǉنذار منطقة مƍ رةƬمبا ǅيت  
  . الطرƾ العƮبية التي تمر مǇ النخاƳ الƬوǂي

  
  مرƨǂ و Ƭƿرة الƺدد الƲǂرية : ǋرموناƘ الƺưط

                       Les médullosurrénales et les cortico surrénales   
 

الƺدة الƲǂرية مǇ الƺدد الƮماƇ موجود Ƽوstora  )1993( Ü  ƾ           يƬير
 Ǉم Ɯبية سمباتية التي تخرƮع ƻلياƋيا مرتبطة بǚخ Ǉم Ǉوǂتت ǅية بالجسǄǂ ýǂ

و تحƘ تƛƋير التنبيǌاƘ العƮبية السمباتية و تنبيǌاƈ Ƙتية مǇ , النخاƳ الƬوǂي 
 ƣالم Ƙولي, تحǂ ýبية السمباتية االستيƮالع ƻتحرر األليا  ǇAcétylcholine , 

تحرير , عǏǄ مستوǎ  الخǚيا الƲǂرية مرƨǂ الƺدة ,الناýƿ العƮبي الذǐ يƛير
ǅالد ýداخ Ǉو النورادرينالي Ǉاألدرينالي.  

  
Ƙوالميناǂاتيǂال ƨراƼƍ يعد             Catécholamines  Ƙƿي وƼ ǅية تتǄعم

 بǌدƻ المقاومة و ǋو يساعد عǏǄ تحريǁ الطاƿة المدخرة Ƽي ƛواǇ معدودة, Ʈƿير
Ɣروǌو الƊ. Ɣưƺال Ƙي حاالƼ اǌداد نسبتƨت Ǉاألدرينالي ǇƊ Ǉا و تبيǌراتƛƋت Ǉو م
Ƽقد تسبƔ , و يمǇƊ Ǉǂ يǂوǇ لعمý الǂاتيǂوالميناƘ تƛƋيراư Ƙارة , و العدوانية

  .السǂتة القǄبية Ƽي حالة الوưعية االنƽعالية الخيالية 
  

 مǇ الǌرموناƘ تدعǏ مưاداƊ             Ƙما Ƭƿرة الƲǂرية تƽرƨ مجموعة
  :و ǋي.   Ɗو ǋرموناƘ الƺưط corticoïdesااللتǌاƊ Ɣو 

  
• Cortisol et Cortisone   Ƙر و البروتيداǂالس Ɣǚاستق ǏǄع ýالتي تعم

 ǇيستاميǌǄادة لưحساسية و مǄاد لưم ƘيراƛƋا تǌطة و لƹاưعية الưة بالوƮالخا
تالي ǌƼي تعمý عƻǂ ǏǄ بال, و ǋي تحوý الǄبيداƘ و البروتيداƍ ƘلǏ سǂر

  .االلتǌاباƘ الناتجة عǇ الحساسية الƮادرة مǇ عوامý الƺưط



 
 

• Corticostérone et Aldostérone  رƛƌا تǌنسبة عالية من ǎخرƊ Ƙرموناǋ   

ýƮاƽالم Ɣاǌو الت ǅط الدƺư Ƴاƽارت Ǐلƍ ǐدƌاية يƺǄبي لǄس ýǂƬب. 

  :سư ǅد الƺưطيساǅǋ الجǌاƨ العƮبي المرǐƨǂ بطريقتيǇ لưماǇ الدƼاƳ لǄج
1 - ƨرƽي ǐاد الذǌالم Ƙيا تحǚط خƬط ينƺưال ǁدراƍ cortico releasing 

factors  وƊCRF Üامينية ƯحماƊ Ǉي عبارة عǋط و,  وƬين CRF ƨراƼƍ ǉبدور 
 Ǉرموǌدة النخامية لƺالACTH رية   اưǂدة الƺرة الƬƿ Ǐلƍ ǅعبر الد ýينتق ǐلذ

 Ɣاǌااللت Ƙاداưم Ɲالتي تنتcorticoïdesو  Ɯنتاƍ يطƬبتن ǅا تقوǋي بدورǋ
  .الǂاتيǂوالميناƘ مǇ مرƨǂ الƺدة الưǂرية

  
 ƺư ýǂط مǌما ǂاǇ مƮدرǉ يƌدƍ ǐلƨ Ǐيادة التورادريناليǇ العƮبية - 2     

التي تنتجǌا الخǚيا العƮبية بالدماƷ و ǋي بنƽسǌا تتحوƍ ýلǏ األدريناليǇ تƛƌر 
بي األدريناليǋ Ǉو الذǐ يƻǂ  يعتبر ǋذا الناýƿ العƮو, عƊ ǏǄوامر تحƘ المǌاد

 ǂاǇ الƺưط حادا Ǆǂما ǂاǇ اǄǂم, Ƽƍراƨ الǂاتيǂوالميناƼ Ƙي مرƨǂ الƺدة الƲǂرية
 .Ƽƍراƨ المƣ لǖدريناليǇ مستمر

  
          وƍذا استمرƘ الوưعية الưاƹطة Ɗياǅ وƊسابيƴ تجعý الƺưط مƨمǇ ال 

ƮبƼƍ Ơراƨ  حالة الƺưط المƨمǇ ييوƼ  ,ƼيǊ الƽرد الوưعية الطارƑةييع
ýƊACTH  و  Endorphine  Ǉدريناليǖل ǐانوƛال ƨراƼǗا Ɣجان Ǐلƍ Ǉمƨم ýǂƬب  

وƍذا استمر الوƼ , ƴưي الوưعياƘ الطارƑة األخرǎ التي تưاƍ ƻلǏ الƺưط
لǌƬور و سنواƘ تƮبƠ ميǂانيƨماƘ التǂيƻ تعمý بطريقة ƹير عادية و ǋذا ǋو 

.   Burn-outة لǘرǋاƊ ƾو مƮدر المƬاýǂ الƮحية األخرǎ التي تǌƲر ǂنتيج
 Ǉطأهمومƺưال Ǉالناتجة ع ƯمراǗا    

مƲاǋر ,تسمƼ ǅي حالة الحمý ,التǌاباƘ حادة ارتƽاƺư Ƴط الدÜ ǅالذبحة الƮدرية  
  التǌاƔ األنسجة التي تربط بيǇ األجƨǌة,الǄǂيتيǇ , التǌاƔ,الحساسية 



 
 

 ) Maladie du collagène (  , ǐرǂالس Ưا,القرحة المعدية ,مر Ɣاǌلت
 ǇتيƨوǄدة الدودية ,الƑاƨو ال ,Ʃƽعوبة التنƮ در وƮي الƼ ƾاختنا... ƣال .              

)1993. stora. 1991,  . (Cholvin   

   
   Behavioral االستجابات السلوكية .3.6

  
      Ƙاالستجابا ǉذǋ Ǉو م   :Ɣتراƹو اال Ɣاالجتماعي, التجن Ɣو االنسحا ,

و سوƇ استخداǅ المواد ذاƘ , لعƿǚاƘ مƴ اǓخريǇو الƺưوط المتƨايدة Ƽي ا
و اưطرا , و العجƨ عǇ المǌنة, و سǄوǁ البحƚ عǇ اƛǗارة, اƛǓار النƽسية

  . و تناƯƿ األداƼ Ƈي العمý,  المسǁǄ و التƮرƘƻبا
   

   caractérologieاالستجابات الƢاصة بالطباع .4.6
  

لذǐ استمر ƼتراƘ ا abuse  يحدƚ لدǎ الناجيǇ مǇ سوƇ الممارسة      
التƬوǋاƼ Ƙي العƿǚاƘ و Ƽي , طويǄة تƺيراƘ محددة Ƽي الƬخƮية مǇ بينǌا

  .الǌوية
 
    وýƮ األمر ببعƯ الباحƛيǇ الǇƊ Ǐ يƽترưوا ǇƊ اưطراƔ الƺưوط ما   

 لǄطƔ النƽسي مناƲرا لǄموƴƿ الذǂ ǐاǇ يحتǊǄ ة بالنسبPTSDبعد الƮدمة 
 ǐرǋƨالsyphilis  Ɣي الطƼ   )عبد الخƾ1998,  ال ,ƭ 81 ,82.(   

  
  :االضرابات النفسية التي يمكن حدوƙها بعد الصدمة.7

    
     ǚưƼ سية و االجتماعية و الجسميةƽالن ýالعوام Ǉعدد م ýاعƽت Ǉع ǅينج 

  .Ɗولǌا تǂيƽي و ƛانيǌا مرưي:  احد اتجاǋيǇيعǇ عنƻ الحادƚ الƮد م



 
 

ưطراƔ نƽسي و مǇ الممǇƊ Ǉǂ تحدƚ الƮدمة ǂذلƊ ǁية استجابة Ɗو ا
  :Ƽيƨيولوجي عǅǋƊ ǇƊ ǏǄ االưطراباƘ النƽسية الناجمة عǇ الƮدمة ǋي

  
   اưطراƔ الƺưوط التالية لƮǄدمة -
-ƾǄالق  
  .الخوƻ المرưي-
- ƔاƑتǂاال ) ƾ1998, عبد الخال ,  ƭ86 (    
  
   PTSD (   stress disorder:(  اضطراب الضغط ما بعد الصدمة-1

traumatic  post   
  

و عامة ,  المعاƫيمǋ ýƛذǉ االưطراباƼ Ƙي التǂرار الحدƚ الƮد م تت      
   ).P ,2002 ,KACHA 137( يǂوƼ ǇجاƑيا و خاطƽا 

 نƽسية تƮيƔ مǇ تعرưوا األحداƊ ƚو ƲروƘ ƻ         و ǋي اưطرا با
 ƚحداƊ و ƻروƲ ýƛم ǅǌاحتمال ƾوƼ Ǉاǂ ديدƬ سيƽط نƺư اǌحبƮ ةƑاجƽم

ýƨالƨو ال Ɣو الحرو ƚوارǂو ا, ال ƚو حواد ýو االعتقا ƔاƮتƹو اال ƻالختطا
Ƙالسيارا.  

  
   و لǌذǉ االưطراباƊ ƘعراƯ عدة منǌا تذǂر الحدƚ الưاƹط باستمرار و    

و ǌƲورǉ بýǂƬ متǂرر Ƽي Ɗحǅǚ الƽرد و عǋ ǏǄيƑة , العيƫ مƴ انƽعاالتǊ العنيƽة
الرƹبة ǂابوƩ و Ƽقد الƛقة Ƽي النƩƽ و Ƽي اǓخريǇ و اǗحساƩ بتƽاǋة الحياة و 

و , الخوƻ الƨاƑد ,و التƬاǅƌ مǇ المستقبý و ما يخبǊƑ القدر, Ƽي التخƭǄ منǌا 
 ǅƑاǌال ƾǄبية , القƮو الع , ǅالنو ǅاƲانت ǅو , و عد ǅطعاǄية لǌƬال ƔطراƲو ا

 ƔراƬر , الǂو التذ ƨيǂعوبة الترƮ و , Ƙطراباưو اال Ưاألمرا Ǉير مƛǂ و
  .البسيǂوسوماتية 

  



 
 

 ƺưوط ما بعد الƮدمة لƘƽ انتباǉ العǄماƇ العرƘ Ɣا با و حديƛنا حوý اưطر
ƍليǌا Ƽي محاولة لدراستǌا و تƬخيǌƮا و عǚجǌا نƲرا لƲǄروƻ المƋساوية 

, Ƽ ,2005رƜ عبد القادر طǊ.( التي عاǌƬا الوطǇ العربي Ƽي الƽترة األخيرة
 ƭ104.(   

  
2-Ƽالقل    :  
  

, 2005 حسيǇ عبد القادر .(   حالة مǇ الخوƻ التوتر و القƾǄ تƮيƔ الƽرد   
 ƭ361 .( ير سارƹ ýعاƽو انǋ ديد, وǌعور بتƬ و , ǅو عدƊ راحة ǅو عد

و ƹالبا ما يتعƾǄ , و خوƻ داǅƑ ال مبرر لǊ, مƴ اǗحساƩ بالتوتر و الƬد, استقرار
ýوǌو المج ýبالمستقب ƻذا الخوǋ , ما لوǂ الحياة العادية ƻƿو استجابة لمواǋ ذƍ

 Ǉو مواطƊ Əطوار Ƙانǂخطورة  .ƾ1998, عبد الخال , ƭ88.(   
  

      ƾǄبالق ǇابوƮالم ǅتية,  و يتسǓا ƭƑاƮالخ Ǉم ǎخرƊ الحساسية : بواحدة
, الخƬية مǇ المواƻƿ الجديدة,  الƛقة Ƽي النƭƩƽنق, عدǅ النƝư االنƽعالي, الƨاƑدة

, توƴƿ حوادƚ سيƑة, نقƭ المǌاراƘ االجتماعية, المخاوƻ المرưية ƹير واƿعية
, القابǄية المرتƽعة لǚنƨعاƜ, الƬعور بالنقƭ و عدǅ الƽǂاƇة, وƻ مǇ االمتحاناƘالخ

ƳداƮال ,Ʃوابيǂعجة و الƨالم ǅǚوية عديدة, األحưع ƯعراƊ Ǉم ǎوǂƬال ,
عǇ عبد .( سوƇ الƮحة الجسمية, الوسواƩ, العƮبية و التوتر, الƬعور بالتعاسة

ƾالخال ,ǅǚعبد الس Ƙ2002, ناي , ƭ72 ( .  
  

  :   الƢوف المرضي.3.7
  

       ƾالح ƴمقطSUFFIX  ƻي اليونانية يعني الخوƼFEAR ýوǌو ال 
HARROT     ورƽو النƊ ABERSION  Ü وƊ Ƴوưمو Ǉي مưمر ƻخو

ǅǌƑو اسويا Ʃعامة النا ǎلد ƻير عادة الخوƬال يست ƻƿو موƊ ƇيƬ. ذاǋ Ǉو م



 
 

و مǇ خوƻ و الذǐ يبد, ǂالخوƻ مǇ األماǇǂ المƽتوحة.اǂتسƔ طابعǊ المرưي
ƎƼذا دخƹ ýرƼة Ɗو منƨال ال يستريƍ Ơال , المريƯ مǇ البقاƼ Ƈي األماǇǂ المƽتوحة 

ǂƼاǇ الƽوبيا ....    ƍذا ƾǄƹƊ الباƔ و يǄƿ ýƲقا حتǏ تƾǄƺ جميƴ المناƼذ و ǂǋذا 
, عبد القادر( مƬƊ ǇياƇ و مواƻƿ نوعية ال حƮر لǌا ) مرưي(خوƬ ƻديد 

2005 , ƭ642.(  

        ƻو الخو ýعاƽان ,ƻعني ƻالسرور, مسر ǅو عدƊ ƾيưال Ǉبي Ɵيتراو ,
ƴǄǌبة و الǋالر Ǐيولوجية و , حتƨيƼ Ƙيراƺي تưالمر ƻالخو ýعاƽان ƔاحƮو ي
  .و ينجǅ عنǊ استجاباƘ حرǂية Ɗو تجنبية, Ƭعورية و تعبيرية

 
, الحƬراƘ الƨاحƽة:         و المنبǌاƘ المƛيرة لǄخوƻ المرưي ƛǂيرة منǌا

  .الƣ....التحدƊ ƚماǅ الجمǌور, التعرƯ لǄنقد الýƬƽ, رƌية الدǅ, سعةاألماǇǂ الوا
 )ƾ1998, عبد الخال ,ƭ 90.(   

  
  :االكتئاب.4.7

  
و االǂتƑاƔ حالة مǇ .  يعتبر مرƯ االǂتƑاƔ عادة مǇ الذǋاǇ الوưيƽي      

االưطراƔ النƽسي تبدو ƛǂƊر ما تǂوǇ وưوحا Ƽي الجانƔ االنƽعالي لƬخƮية 
Ưالمري ,ƚالحياةحي Ǉم ƩƋديد و اليƬال Ǉƨبالح ƨيتمي  , Ǌيتǂمير و تبưال ƨو وخ

Ɣالƺي الƼ يةƮخƬا الǌبǂرور ترتƬ ǏǄحد بعيد, ع Ǐمة الǋمتو Ǉوǂت ýب.  
  

         و يقوǅ المبدƊ النƽسي القاýƑ باǇ النية تساوǐ الƽعý بدور ǂبير Ƽي تƺذية 
ƾخذ بخناƋلي ǊارتƬو است ǊنيبƋمير و تưال ƨبوخ ƩحساǗا بقسوة اǌنبƌية يƮخƬال 

ƾا جحيما ال يطاǌحيات ýو يجع.  
  



 
 

حتǏ يتخƭǄ مǋ Ǉذǉ الحياة ,       و مǋ Ǉنا ǂاǇ احتماý انتحار المريǂ Ưبيرا 
 ǅالنو ýيǄƿ ǊǄد تجعƿ التي ƻو المخاو ƾǄو الق ƩƋو الي ǅǌو ال Ǉƨة بالحƇوǄالمم

ǅطعاǄا لưƼة راǂالحر Ƈد, بطيƬال ýاƨǌبال Ǌجسم ƔاƮيدو بالتالي ي .  
  

و .       و ƛǂيرا ما تƮاحƔ حاالƘ االǂتƑاǋ ƔذاƇاƘ و ǚǋوƩ تسندǋا و تدعمǌا
و ال يتخƻǄ عنǌا , حاالƘ االǂتƑاƔ ال تƮيƔ الوƲاƻƑ الذǋنية باưطراƔ خطير

تدǋور عقǄي ƹالبا ǂما ǇƊ نسبة الƽƬاƇ منǌا ƊعǏǄ مƹ Ǉيرǋا مǇ األمراƯ النƽسية 
   ).Ƽ  ,2005 , ƭ116رƜ عبد القادر طǊ(.األخرǎ عادة

   
و يعد مǇ الحياة ƍذا ما ,  Ƭيوعا األƛǂراالǂتƑاƔ مǇ االưطراباƘ النƽسية        

 ƴاريƬالم Ǉير مƛǂي الƼ ýاألم Ƙرار خيباǂو ت ǇنساǗا ƾحǚي ǐقد الذƽǄرنا لƲن
النƽسية و االجتماعية التي يحاوý اǗنساƍ Ǉنجاǋƨا و التي تدƴƼ بالƽرد الǏ معاناة 

Ƒتǂاعر االƬحقيقي الم Ưمرǂ ƔاƑتǂاال Ǉيعانو Ǉراد الذيƼاأل Ǉم ǁناǋ ابية بينما
بƮرƻ النƲر عǏǄ الƽقد و خيباƘ األمý لوجود ƊسƩ بيولوجية و بسيǂولوجية 

عبد الستار ƍبراǋيǅ عبد اŸ ( .تǌيƐ الƽرد لǄوƿوƼ Ƴي االǂتƑاƼ ƔيǊ لƽتراƘ طويǄة
  )HAMMEM   AND GOTLIT  ƭ 77-88  , 1992  ,1999عسǂر 

   
 نستخƭǄ مما جاƼ Ƈي ǋذا الÜ ýƮƽ اǇ لƮǄدمة النƽسيةÜ عدة مƲاǋر         

 Ǉبعد م ǁبدل  ýƛمƛ و Ü ǐرǌالق Ʃوبيا و الوسواƽو ال ƔاƑتǂاالǂ بيةǄولوجية سǂسي
ابعاد الƮدمة النƽسية التي ƿد تحمý بعدا Ɗخر و ǋو بمƛابة المǌƲر االيجابي 

   او ما يعرƻ بƿ ùوة التحمHardiness  ýلƮǄدمةÜ يتمƼ ýƛي الǚƮبة النƽسية 
Endurenceƾحǚال ýƮƽي الƼ اǌالتي سنتانول .  
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  تمهيد
 ǂالƽيƨياƇ و Üيعد الƺưط مǌƽوما واسƴ االنتƬار Ƽي المياديǇ العǄمية         

 ǅǄادية و عƮتƿاال Ƙسساƌالمناعة و تسيير الم ǅǄو ع ƔاƮاألع ǅǄيولوجيا وعƨيƽال
ƩƽالنÜحيةƮال ƘطراباưǗا Ǉميادي Ǐلƍ د امتدƿ و .  
طƠǄ الƺưط مǇ المƮطǄحاƘ الƬاƑعة Ƽي الحديƚ اليومي بيƮ Ǉيعتبر م       

األƼراد مǇ مختƻǄ التخƮƮاƘ العǄمية و المǌنية و مǇ مختƻǄ األعمار الƨمنية و 
المستوياƘ االجتماعية و التعǄيمية و ǋو Ǆǂمة مƬتقة مǇ الǚتنية و ƬاƳ استخدامǌا 

Ǐر بمعنƬع ƴالساب Ǉي القرƼ بيرǂ ýǂƬب :hardship دةƬو ال Üstraits و المحنة Ü
adversity Ǐو األسƊ Üaffectionا Ǉاية  القرǌي نƼ ماƊ Üاƛل ƳاƬ قدƼ رƬع Ǉم

 ǅمرة عا ýاألو ƠǄطƮر المǌƲ دƿ و Üادǌط و االجƺưالقوة و ال Ǐمعن ǅاستخدا
           .  ǅƛ بدƊ ينتƬر ƛƊناƇ الحرƔ العالمية الƛانية و ما بعدǋا1944

)Lazarus, 1966.(  
  

خدǋ ǅذا ست Ɗوý راƑد لدراسة الƺưطÜ و لǂنǊ لǅ يǄ "selyeييس"و يعتبر          
 Ǐلƍ ارƬƊ ýب ÜǏاألول Ǌتاباتǂ يƼ ƠǄطƮالم" ǅالعا ƻيǂة التǄمƨgénéral 

adaptation syndrom)GAS  (يرƬلي   Ǉع ƳاƼدǄل ǅالجس Ƙمحاوال Ǐلƍ اǌب
  ).,Kimble, 1990. (نƽسư Ǌد العوامý الưارة

  
اǇ تعريƻ الƺưط يتưمǇ مƘǚǂƬ خطيرةÜ " سيǄي"  لǌذاƼ Üقد رǎƊ و         

 ǊتƼو معر ǊمǌƼ يƼ Ưموƹ Ǉمي يعاني مǄع ǅوǌƽم Üالنسبية ǅوǌƽم ýƛم ǊǄƛو مǌƼ
  ).,Selye, 1980. (المعرƼة الجيدة

  
حالة جسمية و نƽسية تنتƝ مƍ ǇدراÜ" ǁ عرƻ الƺưط بƋنƊDubrin Ǌما           

  ).,Dubrin, 1990(ال يمǇǂ مواجǌتǌا بسرعة الخوƻ او المتطǄباƘ التي 
  



 
 

          ƻعرPeterson) 1997(Ü ردƼ Ǉالمعقد بي ýاعƽالت ǊنƋط  بƺưمع ال Ǉي
.  ƚ عندما يƬعر الƽرد بالتǌديد و التحدǐدو ǋذا التƽاعý يح. وبيƑة محددة

)Peterson, 1997, P. 622.(  
  

بƋنǊ المƬقة Ɗو االجǌاد " stress" مƮطÜ ƠǄ)1998(و ترجƊ ǅحمد عǂاƬة         
Ɣرǂو الƊ .وǋ Ɣرǂرد و : "و الƽǄل ƻيǂو الت ǅǄƿƋة التƿير سارة لطاƹ ýعوام ǐتحد

تعتمد ǂمية الƬدة Ɗو االنعƮاƔ الƨǚǄمة لنƋƬة األمراƯ النƽسية عǏǄ تǂويǇ و 
مýƛ  منǌاالحادةو ƿسƊ ǅنواƳ الǂرƍ ƔلǏ عدة ƊنواƳ  ".استعداد الƽرد الوراƛي

Ƽي الطƽولةƊ Üو ƼقداƊ Ǉحد الوالديƊ ǇواألعƨاƼ ÜƇقداǇ العمƊ ýو الƮدماƘ الجنسية 
تجمÜ  ƴ ومنǌا طويǄة المدǎ التيƊلƣ ...الماý المƽاجÜƇǏ اتǌاǅ بوليسي Ɗو سياسي
 ýƛم Üǅمدة األيا ǏǄع ǅǂو تترا Ɣروǂا القدرة : الǌƮموحة التي تنقǂية الƮخƬال

ǌدراتƿ ƇاưرǗ ةƮرƽال ýƮت ǅو لƊ Üاǌباتƹر ƾتحقي ǏǄي عƼ ƾƼالتوا ǅو عدƊ Üا
ƍلƊ Üƣو عدǅ التǂيƼ ƻي ...الƨواƜ سواƇ مǇ الناحية العاƼية Ɗو المƨاجية Ɗو الجنسية

ýا الذاتية.العمǌومن  Ǌرا لحاجتƲن Ǉرد معيƼ ǏǄر عƛƌم ÜدةƬال Ǉوǂنا تǋ و
الخاƮةÜ مýƛ النƨاƳ المستمر و الƮراƳ الداǅƑ بيǇ الƽرد و رƌساƼ ǊƑي العمƊ Üýو 

مýƛ األمرƯ الƬديدة ǂالحمياÜƘ و  ومنǌا جسمية.Ɗ Ǌو لǂرامتǊما يعتبرǉ لذات
 ǅǄƿƋالت ǏǄرد عƽدرة الƿ Ǉم ƭƽالجسمية تن ýالعوام ǁǄتƼ Üƣالم Ɯو ارتجا Üǅالسمو
 Ǌي حاالتƼ اǌمقاومت ƴيستطي Üدة بسيطةƬ ةƋوط Ƙار تحǌين ǊǄممما يجع ƻيǂو الت

Ƭا الƨونǄƽنƍ ةǋي نقاƼ وƊ Üبعد الوالدة ǁذلǂ و Üديدةالعادية...ƣلƍ.                  
) ÜةƬاǂحمد عƊ1998ƭ Ü. 108.(  
  

و ǂǋذا يمǇǂ القوý بǋ ǇƋذا المǌƽوǅ يƬير ƍلǏ وجود عوامý خارجية          
 Ƈƨج ǏǄو عƊ ǊيتǄǂب Ƈرد سواƽال  ǏǄناعية عƮ و بدرجة ÜǊمنǊحساسا يوجد لديƍ 

ة الƺưوط ǇƎƼ ذلƿ ǁد بالتوترƊ Üو تƬويǌا Ƽي تǂامý الƬخƮيةÜ و حينما تƨداد Ƭد
  .يƽقد ƿدرتǊ عǏǄ التواÜǇƨ و يƺير نمط سǄوǊǂ عما ǋو عǄيƍ ǊلǏ نمط جديد

)  ÜǇخروƈ و Ǌط ƜرƼ1993ƭ Ü. 145.(  



 
 

  ):stress( تعريف الضغط – 1
        ùط و المقاومة لƺưǄية لƼرية المعرƲطار النƍ يƼLazarus ذƍ ÜǇخريƈ و 

  .محيط – حدƚ -يدخư ýمǇ النموذƜ التƽاعǄي Ƽرد 
 و ǋو جمƺư ƴوط بƋنǊ مجموعة مǇ الردود التي Stressويعرƻ الƺưط        

و . تحرǌưا العوامý المحيطيةÜ و يتǅ خǚلǌا تقدير الحدƚ الưاƹط بýǂƬ ذاتي
ýǂƬيǇمǂوالي Üردƽالحالية عند ال ƘانياǂمǗا ƾوƽي Ǉدمة حيƮ ƚي  الحدƼ طƺưال 
عامǄة Ƽرد محيطÜ وحيǇ يقدر الƽرد  ذاتǊ وال Ƽي الحدƚ نƽسǊ وانما Ƽي المالƽرد

 عǏǄ انǌا تƽوƾ مƮادرÜǉ و ƿد تعرƯ رƼاǋيتǊ لخطر تحدƚ استجابة وưعية ما
الƺưط ǂنتيجة لƽقداǇ التواǇƨ بيǇ المتطǄباƘ الداخǄية Ɗو الخارجيةÜ وموارد الƽرد 

ƘباǄالمتط ǉذǋ ةǌلمواج )Lazarus et Folkman, 1986(Ǉخوذ مƋم)Paulhan 

et al,1994(.  
  
  ):Stressor( تعريف الضاƷط -2

          Ưرƽا يǌمنب ǊƽƮبو ýيعم ƚحاد ǐƊ وǋ و Üطƹواư ƴجم Üطƹاưال
Ü 1997محمد عبد الخالÜƾ (مطالƔ عǏǄ الƬخƭ او المجموعة Ɗو المنƲمة 

ƭ31 ( ط ناتجةƹواư ǁناǋ و)Michell et Everlly 1995 .( ýعوام ýعƽب
و ǋناǁ الưواƹط النƽسية  و ذاƘ تƛƋير ǂيمياƑي حيوBiologie Üǐحيوية 

 Ɣال تسبحداƚ بيƑةÜ تجƨǌ المسرƟ لǚستجابة الƺưط و Ɗاعية و ǋي جتماال
الƺưط بطريقة مباƬرةÜ تحدƚ مǇ خýǚ العƿǚاƘ الحوارية بيǇ األƬخاÜƭ و ال 

                  لǌا ساطة بý مǇ خýǚ تƽسير الƬخƭتسبǋ Ɣذǉ العƿǚاƘ الƺưط ببب
  ).1997ƭ  .31خالÜƾ عǇ محمد عبد ال(
  
  
  
  
  



 
 

  : للضغط المفسرة النماذƚ النưرية-3
  

1.3- ƚسلي" نموذ "Selye"  
Ƽ Üي نƲريتǊ عǏǄ الميƨة ƹير متخƮƮة Ǘستجابة )1956(اƮر سǄي      
ǅط : الجسƹاưال ýطبيعة العام Ƙانǂ ماǌسي(مƽو نƊ ÜيƑيمياǂ ÜيƑياƨيƼ ( Ưترƽي

 ƻدǌت ǅجسǄريدة ووحيدة لƼ استجابة Ǉوǂت ǇƊ Ǉƨعادة التواƍ Ǐلƍ                 
)Quitard, 1994.(  

ǇيǄǂƬ ǅخذ استجابة الجسƋو ت:  
  SLA (Syndrome locale d’adaptation( التناذر الموضعي للتكيف –

          ǅوƛيعبر جر ǇحيƼ Üǅالجس Ǉم Ǉمعي Ƈƨج ǏǄط عƺưور الǌƲ ƾيطاب
ưو استجابةǋ و Üوعيا جاداưابا موǌالت ƚيحد ÜدǄاستجابة ار الج ƴاعية تتبƼد 

 تحدد امتداد الخطرÜ و )Ɗ abcésو خراfuroncle Ɯدمrésistance)  ýمقاومة 
          ýالدم Ɵبقر ƴدية التي تترجǄاألنسجة الج ƾاǋرƍ ةǄمرح Ǌخيرا تتبعƊ

)Fistulation du furoncle) (Cholvin, 1991.(  
  SGA (syndrome général d’adaptatin: (التنادر العام للكيف –

  ):ƈSelyeو تناذر (
لǅ الƺدد الƮماƇ مƊ ǇواýƑ الذيƼ ǇحƮوا تاƛيراƘ الƺưوط اسيǄي ع"يعتبر         

ستجابة جسمية اقاوǅ بيǇƊ الجسǅ ال " سǄي"الƬديدة والمستمرة عǏǄ الجسÜǅ و وجد 
ط مǇ مو ƿد ƊطƾǄ عǋ ǏǄذا الن.  لưǄرر Ɗو الƺưوطرعامة ألǐ مƮد

 ƨ "généralمǄة التǂيƻ العاƊ "ǅو الخطر بƹùير المحددة لǄتǌديدتجابةاالس

adaptation syndrome")Zimbardo and Weiter, 1997, P.354.(  
  

سǄسǄة مǇ االستجاباƘ السمية لمǌاجمة المرÜƯ : و ƨمǄة التǂيƻ العاǋ ǅي       
ألǇ االستجاباƘ الƽسيولوجية الƛǚƛة التالية تحدƼ ƚي العديد " عامة"و يطƾǄ عǄيǌا 

  :ƻƿ الưاƹطةÜ و ǋيمǇ الموا
  . تưخƊ ǅو اتساƳ الƺدة األدرينالية-



 
 

  عترية و الجǌاƨ الǄمƽاوǐ المسƌوý عǇ مقاومة األمراƮÝƯ انǂماƫ الƺدة ال-
  ).Beck, 1992, P.235. ( القرحة الưǌمية-

  
 ƻيǂǄل ǅالتناذر العا ƚو يحد )SGA (ýة مراحƛǚƛ النمطي عبر ǊǄǂƬ يƼ:  

  ƍRéaction d’alarmeÝستجابة انذار * 
  phase de résistance ÝمرحǄة مقاومة * 
 * ƾاǋرƍ ةǄمرحphase d’épuisement. 

Ü يحدƼ ƚي الجسǅ )الحرÜ البردÜ وưعية مقǄقة(عند حدوƚ العامý الưاƹط 
Ƽ Üǅذا الجسǋ درجة مقاومة ƴƼر Ǐلƍ Ǌة اذااستجابة انذار التي تتجǄمرح Ƙامتد 

اǗرǋاÜƾ و ǋنا تحدƚ اưطراباƘ المقاومة ƛǂيراÜ يưعƻ الجسǅƛ ǅ يدخý مرحǄة 
       .الƣ...الدǅعưوية عƿ ýǂƬ ǏǄرƟ معديةÜ معويةÜ ارتƽاƺư Ƴط 

)Quintard, 1994.(  
  

       ǅتماǋǗا ýيǄƿ ƴم ÜسيولوجيةƼ ƘحاǄطƮطة بمƹاưال ƻƿي المواǄسي ƻعر
مƴ .  داللتǊوير ǋƊ ýƿƊمية بالنسبة لƽǄرد ƛبمعنǏ الموƻƿ وداللتǊ لƽǄردƬƼ Üدة الم

ǋƍال ƔجانǄل Ǌطممالƹاưال ƻƿموǄي لưر.  
         ǅتماǋǗ ýعƼ ردǂ طةƹاưالحياة ال ƚحداƊ Ɯور نموذǌƲ Ǐلƍ ǎدƊ ذا ماǋ

 .سيǄي المتƨايد بالمتƺيراƘ بوǌƽƮا مƮدرا لƺưǄوط

  
   The stressful life envents model:  نموذƈ ƚحداƘ الحياة الضاƷطة. 2.3

  
ƹطة عƊ ǇƊ ǏǄحداƚ الحياة و التƺيراƘ يǂƌد نموذƊ Ɯحداƚ الحياة الưا       

 ǏǄوطا عƺư ýǂƬت ǇƊ اǌانƬ Ǉبية مǄو سƊ يجابيةƍ Ƙانǂ Ƈسوا Üية الخارجيةƑالبي
  ).2004ƭ Ü. 47بƬرƍ ǎسماعيÜý (الƽرد 

  



 
 

Ü و ǋولمƨ  وماƨودا )ǋ 'Homes ans rahe) 1967ولمƨوراƢ"اتƾƽ         و
Holmes and masuda) 1974 (ǌالحياة ل ƚحداƊ ǇƊ ǏǄع ǏǄع ƘيراƛƋا ت

األƼرادÜ و مƬ ǅƛ Ǉروعوا Ƽي تحديد Ɗحداƚ الحياة التي يǂوǇ لǌا ƛمة ردود 
و الحدƚ الưاƹط .ưاƹطةÜ و طوروا نتيجة لذلǁ مقياسا ألحداƚ الحياة الưاƹطة

 ǁي ذلƼ رد بماƽحياة ال Ɣجوان Ǉم Ɣجان ǐƊ Ǉمưو يت ÜبياǄو سƊ Üيجابياƍ Ǉوǂي
ƽي ǁذلǂ نيةǌالحياة األسرية و الم ƻǄالحياة تخت ƚحداƊ يرƛƋت ǇƊ ǉتجاǗذا اǋ Ưتر

مǇ حيƿ ƚدرتǌا عǏǄ احداƚ الƺưطÜ و ǇƊ المقدار الǄǂي لǄتƛƋير يحدد مقدار الجǌد 
 لǄمواجǌةÜ و يƬير مƮطƍ ƠǄعادة التواǊ ƾƼالذǐ يجƔ عǏǄ الƽرد القياǅ ب

 و Ƽي السبعيناƊ ƘجريƘ دراساSocial readjustment scaleÜ ƘاǗجتماعي 
ǅطلتقييƺưǄل ǐرƲالن Ɯذا النموذǋ .)  Üýسماعيƍ ǎرƬ2004بƭ Ü.48.(  

  
  : اجتماعي للضغط–نفسي - التناول البيو– 3.3

  
Ü حيƍ1970 ƚبتداƇا مƍ  ( Ǉستجابة–مƛير (ة لƺưǄط طيانتقدƘ النƲرية الخ        

 Ƙرمونية ليسǌال Ƙاالستجابا ǇƊ ددƺو ال ƔاƮاألع ǅǄي عƼ ǇيوƑاƮاألخ ǁدرƊ
ƽعالية نحالة االالǐƊ Üǅǌ بتǂنǌا ترتبط بوưعية األƼراد و درجة ƛƍارانعǂاسية ƼقطÜ ل

  ).Quintard, 1994(التي يخǌƽǄا العامý الưاƹط 
  

ǅ التخǄي عǇ التناوý الƽيƨيولوجي الميǂانيǂي لƺưǄط لتعويǊư بتخطيط          ت
جابة ي ƛǂƊر تعقيداÜ يعطǋƊ Ǐمية لدور العوامý الذاتية Ƽي تƽجير اǗستمتƽسيرǐ دينا
  .الǌرمونية

عƩǂ ما جاƼ Ƈي تناوǇƍ) ý اǗستجاباƘ الƽيƨيولوجية لǘعتداƇاƘ ليسƘ نمطية 
Selye( ستجابةǗي اختيار نمط اƼ ýمعنية تتدخ ýعوام ǁناǋ ǇƊ ذƍ Üيولوجية اƨيƽل

 ǅǂانية التحǂمƍ ƴم Üعية جديدةưلو Ưي حالة التعرƼ ماǂ ÜƇعتداǗا ǉية تجاǂوǄوالس
  ).Quintard, 1994(تطور األحداƚ والقدرة عǏǄ التنبƋ ب

  



 
 

           ǉطور ǐسي الذƽط النƺưǄي لǄاعƽالت ýالتناو Ǐلƍ استنادا Üطƺưال ƻيعر
Lazarusو coll ةǄي المعامƼ رǌƲي ÜƔǄمط ǊنƊ ǏǄعTransactionردƼ - Üمحيط

 ǊيتǋاƼر Ưو عر ÜǉادرƮم ƾوƽا تǌنƊ ǏǄرد عƽا الǌالتي يقيمBien-être خطرǄل 
) ǇعGrazianiو  ÜǇخروƈ1998.( 
 

   النưرية المعرفية4.3
 Ƙبعاد واستعداداƊ ǁناǋ ǇƊ Ǉحيحة( تبيƮ ( ǅدور الخت ƔعǄية تƮخƬǄل 

Role – Tampon)( الحياة ƚحداƍ ǅماƊ :   
Ɗو تقدير مرتƴƽ /التƽاǋ ýƇو اتجاǉ معرƼي يتمƼ ýƛي تخƽيƯ خطر األحداƚ و •

ƚاألحدا ǉذǋ ǉية تجاƮخƬادر الƮمǄل.  
•  ýالتحمEndurance)  و الحيويةƊ  (و بعد درسǋت ǊKobasa و Maddi  

 ǅسƍ ƘتحHardiness ) 1981 Ü1982 Ü1983( عورƬال ǅبعد ƨيتمي Ü
والمƬارǂة Ƽي ƊنƬطة مختƽǄة بưƽوý والرƹبة Ƽي المخاطرة والرƹبة Ƽي 

  :التƺيير ويتǂوǇ التحمý مƛǚƛ Ǉة عناƮر
• ǁالمدر ǅǂالتح :Control perçu ǁتراƬواال ǐوالتحد Üƚحداǖويعتبر  ل

 Scheir)التحǅǂ المدرǁ عامý يساعد عǏǄ التنبƌ بالحالة الƮحية التالية 

carver , 1987) ǁعالية المدرƽبال ƩحساǗيعتبر ا ǅǂ Ü) Ɣريƿ  ǅوǌƽو مǋو
ǁالمدر ǅǂالتح Ǉحية التالية) مƮالحالة ال ǏǄيجابي عƍ يرƛƋا تưيƊ Ǌل( 

(Bandura , taylor et Williams, 1985) Ǉخوذ مƌم (Bruchon,  
1994(. 

 Ǌاية بينما يقيمƺǄراد لƼاأل Ưبع ƻطر Ǉم ƚالحد Ʃƽيقدر ن ǇƊ Ǉǂيم
 وǂǋذا ƿد يسبƔ اưطراباƘ عند البعƯ ولChallange ǇǂاǓخروǂ ǇتحدƊ ǐو 

ليƩ عند البعƯ اǓخر بالتالي ǇƎƼ الƺưط المدرǋ ǁو وجǊ مǇ مجموعة 
الوưعية الưاƹطة سيروراƍ Ƙدراǂية معرƼية يتخذǋا الƽرد ليƩ مƊ Ǉجý تقدير 

 ǁذلǂ اǌتǌلمواج Ǌدراتƿ نما لتقديرƍو ƔحسƼ( Quintrad , 1994) . 



 
 

 ƚاألحدا ǁدراƍ يعتبر )ǁط مدرƺư ( اǌخطورت Ǉحيانا مƊ ميةǋƊ رƛǂƊ
 ǉادرƮرد مƽال ǊيƼ رŇيقد ǐالذ Ƙƿالو Ʃƽي نƼ ǁدراǗذا اǋ ǅيت Üوعيةưالمو

لتحǅǂ المدرǁ الƬخƮية وƿدراتǊ عǏǄ التحƼ ǅǂي الوưعية الذǐ يسمǏ با
Contrôle perçu" "  

 ùل ǅǂالتح ǅوǌƽوم(Rotter , 1966) Ƙي عدة مجاالƼ Ǌدراسات Ƙتم 
يعتبر التحƽƮ ǅǂة يتميƨ بǌا الƽردƼ Üقد ) lazarus et Folkman) 1984وبالنسبة 

Ɗعطيا ǋƊمية ǂبيرة Ƽي Ƽي نموذجǌا التعامǄي لتقدير الوưعية التي تواجǊ الƽرد 
ƍ ǇƎƼدراǁ وưعية ) 1986 (ÜRodin وحسƔ )لتوƿعاƘا( والمƮادر الƬخƮية 
 ǋو تقدير ذاتي يƬير ƍلǏ التǂƽير ƍنǊ يمǂننا ControleableخاƮة ǂمتحƼ ǅǂيǌا 

  ǇƊ نقرر ونتدخƊ ýماǋ ǅذǉ الوưعية بطريقة تƺيير مسارǋا ƍيجابيا
 ǅǋيرƛƋراد درجة تƼا األǌب ǁالطريقة يدر Ǐلƍ يرƬي ǁالمدر ǅǂالتح ǇƎƼ Ǌومن

  .(Nuisser , 1994 ) عǏǄ المحيط
وƬƊار العديد مǇ الباحƛيƍ ǇلǏ العƿǚة المتبينة بيǇ مرƨǂ التحǅǂ الداخǄي 

Ü (Parkers, 1984, Folkmen,1984). وƍدراǁ وưعية ما عƊ ǏǄنǌا متحƼ ǅǂيǌا
 ƔحسƼFolkman ǅǂتح ƨǂمر Ǌلدي ǐرد الذƽيقدر ال Üطةƹاư عيةưو ǅماƊ Ü

Ɗ اǌيƼ ǅǂا متحǌنƊ ǏǄعية عưي الوǄخارجيداخ ǅǂتح ƨǂمر Ǌرد لديƼ Ǉر مƛǂ .( 

Nuissier 1994).  
ومنǇƎƼ ÜǊ مرƨǂ التحǅǂ الداخǄي يخƯƽ مǇ اưǗطراباƘ النƽسية التي سببǌا 

 Cohen et)العامý الưاƹط بينما يƌيد مرƨǂ تحǅǂ خارجي مǇ حدتǌا 

Edwards, 1989) Ǉم (Nuissier, 1994).  
 ƴد تابƿو( Bandura 1977,166) ýعماƊ Rotter  Üاالجتماعي ǅǄالتع ýحو 

 ýوتناوBandura النتيجة ƴƿتو ( outcame expectation) و االعتقادǋو 
        بتƺيراƘ التي يتماǋا الƽرد والتي يتحýƮ عǄيǌا بواسطة مجǌوداتǊ الخاƮة 

 ) ùي لǄداخ ǅǂتح ƨǂمرRotter ( عاليةƽال ƴƿو توƊ عاليةƽوانتطار الefficacy 

expectation تناƿو اƊ مة ماǌبم ǅي القياƼ ةƮالخا Ǌرد بقدراتƽال Ƴ .Ǉخود مƌم  
 (Nuisseir , 1994)  



 
 

ǂǋذا يتبيǇƊ Ǉ مرƨǂ تحǅǂ داخǄي والتوƴƿ الƽعاý لنتيجة معينة ǋي ذاƘ عƿǚة 
مƴ الƮحة النƽسية لƽǄرد بƮيƺة Ɗخرǎ عندما يتوƴƿ الƽرد ǇƊ ما يحدƼ ƚي وưعية 

 Ǉوǂالنتيجة التابعة ت ǇƊو ǊيǄع ƻƿطة يتوƹاư ǏǄدرة عƿ Ǌل Ǌاختيارات Ɣحس
  .التǂيƻ مƴ ما Ʈ ýǂƬدمة لديƼ Ǌاƿ ƘƿدراتǊ الƬخƮية

ƿالتحكم المدر :ƘحداǓا Ʋكيفية التحكم م  
 – ƍلǇƊ Ǐ سباƾ التقويǅ لǄعƿǚاƬ ƘخFolkman ƭ و LazarusيƬير 

محيط تتƛƋر بالمƮادر الƬخƮية التي يتمتƴ بǌا الƽردÜ والمتƺيراƘ المتعǄقة 
 يƽسر لماذا نƩƽ الموƻƿ يýǂƬ تǌديد بالنسبة لƽرد ما وǂمǂسƔ بالمحيط وǋذا ما
  .بالنسبة لƽرد ƈخر

  التقويم والمصادر الشƢصية
ýوالتحم Ƙاماƨوااللت ǅǂوالتح Ƙي االعتقاداƼ يةƮخƬادر الƮالم ýƛتتم  

 ǎيرWrubell et al Ƙاالعتقادا ǇƊ  " ار موجودة مسبقا عندǂƼƊ Ǉعبارة ع
 Lazarus et)عƛ" Ǉابة مرƈة يدرǁ مǇ خǚلǌا الواƴƿالƽرد وتǂوǋ Ǉذǉ األخيرة بم

Folkman, 1984,P63)  
Ǉنوعا Ƙواالعتقادا:  

  مýƛ االعتقاداƘ الدينية بحيƚ يƮبGénéral Beliefs ƠاالعتقاداƘ العامة  •
 ǅالتقوي ǏǄر عƛƌالتي ت Ƙاالعتقادا ǅǋƊ Ǉي مǋو ǊǄتقب Ɣيج ǐدرƿ Ǐمعن ƚحادǄل

  ) الƺưط المدرǁ( األولي 
  Specific beliefsاƘ الخاƮة االعتقاد •

 ƚي األحداƼ ǅǂالتح ǏǄع Ǌانيتǂمƍ ýرد حوƽال ƘعتقاداƎǂ يةƮخƬ Ƙي اعتقاداǋو )
 Ɣي حسǄداخ ǅǂتح ƨǂمرRotter  Ǉع (Lazarus et Folkman , 1984, 

P841). 

  :ƈPTSDحداƘ الحياة والضغط ما بعد الصدمة. 4
استجابة Ɗولية لخطر عƊ ǏǄنptsd ( Ǌ( يعرƻ المنادر الƺưط ما بعد الƮدمة 

  .ǂبير والتي تختƽي Ƽي نƩƽ الوƘƿ مƴ الخطر 
  :اÜƯ التي يمǇǂ جمعǌا Ƽي ƑƼ ƚǚƛاƘتتمǋ ýƛذǉ االستجاباƼ Ƙي Ɗعر



 
 

Ƽي البداية ƍعادة معايƬة بعƯ مƲاǋر الƮدمة األولية بواسطة Ɗحǅǚ مƨعجة  •
   .وƊحاسيƩ مƽاجƑة تجعý الحدƚ الƮدمي يتǂرر

  تجنýǂ Ɣ ما يذǂر بالƮدمة  •
جود ƊعراƯ مختƽǄة مƔưƹ Ǉ واưطراƔ النوÜǅ ارتƽاƳ الƺưط االعاƬي و •

 .والعدوانية

 ǇƎƼ ذاǂǋ دمةƮما بعد ال ƯعراƊ ورǌƲ خطر ǅماƊ رادƼاأل ǎوال يتساو
 عƿ ǏǄيد 35 لباخرة ناǄƿة البتروƼ ýي البحر خư ƻǄحايا وبقي 1957انƽجار Ƽي 
 Ǉǂعال26الحياة لƽدمة انƮل ǅǌưلتعر ǅǌمساعدت Ƙتم Ǌ12ية و  من ǅǋƇاƽƬاست ǅƛ 

 تعرưوا الưطراباƘ سيǂارتية خطيرةÜ وǋو مƛاý يدý عǏǄ الƽروƾ الƽردية 4و
 ).ǂ )Crorwood, 1993ما ǋو موجود Ƽي ýǂ األمراƯ العقǄية 

 التي تعرƻ بالتǄǂيƽة تتوƻƿ عǏǄ طبيعة – العادية –Ǉƍ استجابة الƺưط 
  .يط االجتماعيوƬدة الحدƚ الưاƹط وƿدرة الƽرد عǏǄ مواجǌتǌا والمح

 Üررǂو متƊ ديدا جداƬ ƚالحد Ǉوǂية حينما يưط المرƺưر استجابة الǌƲوت
 ƻيǂالت Ƙطراباưا اǋر بعدǌƲوت Üرد متجاورةƽǄة لƽيǂالت Ƙانياǂام Ǉوǂت Ǉوحي

  .(Ferriri, 1993 )التي تتطور لحسابǌا رǅƹ اختƽاƇ الوưعية الưاƹطة 
  

 R.E immédiate transitoireية االستجابة االنفعالية الفورية االنتقال. 1.4

   االستجابة االنفعالية المتكيفية1.1.4
 Ƙاالستجابا Ǐلƍ ةƼاưرد المƽال Ƙوداǌية ومجƽيǂاالستجابة المت Ɗتبد
 ƴية والجسدية مƼالمعر Ƙانياǂير االمƛت ÜديدةƬ ةƲو يقƊ نذارƍ ةǄرمونية بمرحǌال

ƽوتستمر االستجابة الن Üنةǂي الستراتيجية ممƑمبد ǅيƲة المقاومةتنǄمرح ƴسية م.  
ويساýǂ ǅǋ مǇ ترǂيƨ االنتباǉ والتحÜǅǂ ومتابعة تقييǅ الوưعية الراǋنة 
 Ƙاالستجابا ýǚخ Ǉمرنة م ýتعامǄي اتخاذ استراتيجية لƼ ÜƔواتخاذ القرار المناس

نƩƽ ) المناسبة لǄتحƼ ǅǂي وưعية الƺưط وخƯƽ تƛƋيراتǌا السǄبية Ɗو المưرة 
ƴالمرج (.  
  



 
 

  تجابة االنفعالية الحادة االس2.1.4
 Ɯرد مجتاƽا الǌيƼ يبدوenvahi طƹاưال ƚالحد ýواƨ ƴو مƊ ǎمجر ƇناƛƊ 

 ƭخا ƚحد Ǉوǂالبا ما يƹ ǐالذ– Ǉبيرة مǂ حنةƬ ƴعالية حادة مƽباستجابة ان 
 ǊنƊ عورƬوال ÜǊيƼ ǅǂير متحƹ ƻخو Ǌما يبينǂ ديدƬ سيƽر النƮا الحǌيƼ يبدو ƾǄالق

ƮخƬي الƼ ýǚاخت ÜǇيج ƻية سوDepersonnalisation رƮر الحǌƲوي 
ارتƽاƺư Ƴط الدƮ ÜǅداƳ : الجسمي مǇ خýǚ انتƬار األعراƯ العƮبية االعاƬية

ارتعاƬاư ÜƘيƾ التنƽسيƼ ÜقداǇ الوعيù دبحة ƮدريةƬ ÜبǊ دوخةÜ وتƬجناƼ Ƙي 
  المعدة

        وƍذا ƮƊبحǋ Ƙذǉ األƛارة معتادةÜ مƴ وجود سǄوǂاƘ الǌروƊ Ɣحيانا و 

la sidération) (   ةǂحر Ǉرد متجمد بدوƽال Ǐيبق Ü ǅǂمǌت Ƙانǂ ذاƍ ƻعرƊ ال
Immobile hébété Ǐلƍ Ǌوال ينتب ǉي درجة الوعي واالنتباƼ Ưاƽانخ ƴم Ü

  .المƛيراƘ المحيطية
ƿد تدوƨƊ ǅمة القƾǄ عدة دƿاƾƑ وƊحيانا ساعاÜƘ وتختƽي بوجود Ƽرد ƈخر 
يطمƍ ǇƑليÜǊ تǂوǇ متبوعة بارتياƟ وتعƔ مƮحوƔ بنوƳ خƽيƻ مǇ المرÜƟ وƿد 

ýو طويƊ يرƮƿ Ǉمƨ ýي مجاƼ مةƨرر األǂتت. 

  
  : االستجحابة السيكارتية 3.1.4

ǋConfusionnel Üي نادرةƿ Üد تǌƲر مباƬرة عýǂƬ ǏǄ حالة اختǚط عقǄي 
 .وǋجمة ǋذاƑية عابرةÜ وƊعراǋ ƯوƊ Ʃو مǚنخوليا يƼ ƔǄƺيǊ االنحطاط

وال يتجاوǌƲ ƨور ǋذǉ األعراƛǚƛ Ưة ƊياǌƼ Üǅو يستǅƨǄ مساعدة ومراƿبة 
 ǇدماǗعور باƬ ردƽǄل Ơتمن 

  
  Differées et transitoires: االستجابات االنفعالية المتƢƉرة واالنتقالية. 2.4

 الذيǇ يǌƲروǇ سǄوǁ متǂيƊ ƻماƊ ǅحداƚ –دييǇ يتعƾǄ األمر بƼƋراد عا
ǇخريǓيساعد ا ÜƔحسا Ǉبدو ƻرƮة يتƛارǂ Ǉاألحيا Ɣالƹ يƼ دميةƮ. ة بعدƋجƼو



 
 

 Ǌنƨقد تواƽابتعاد الخطر يCraque ýǂƬ ǏǄعالية انتقالية عƽاستجابة ان ǊيǄر عǌƲوت 
ƾاǋار.  

سطة Ü التي تبقǏ مقنعة بواSidérationونادرا ما يǌƲر عǏǄ الƽرد حالة 
Ƽي ǂوǇ الƽرد ال يجد مǌاLa Sidération  ǅسǄوǂاƊ Ƙوتوماتيǂية متǂيƽة وتǌƲر 

  .طارƑة يقوǅ بǌا
ƨƊمة ƨƊ ÜƾǄƿماƘ بǂاƨƊ ÜƇماƛƍ Ƙارة : وتǌƲر Ƽي ǋذǉ الحالةƊعراƯ متنوعة

Ɣروǌال ǁوǄعدوانية وس Ü Ɣưƺال Ǉم ǁوǄوس ǅǚǂ ية بواسطةǂحر  
عاƘ معدودة ولƿ Ǉǂد تǌƲر ǋذǉ وتختƽي ǋذǉ األعراƯ عند ƔǄƹƊ الحاالƘ بعد سا

Ǉمƨو المƊ خرƋا المتǌǄǂƬ يƼ رǋاƲالم 

  
  manifestations Differées durables: المưاǉر المتƢƉرة المزمنة. 3.4

  : ƈزمات قلƼ متكررة-
يǌƲر لدǎ الƽرد بعد ƨƊمة Ɗ ƾǄƿولية Ɗو متƋخرة ƨƊ ÜماǄƿ Ƙقý متǂررة بعد 

بطة بالخوƻ مǇ معاودة ƨƊمة القƨ ƾǄمǂ ǇموǇ لبعƯ األياÜǅ وتǂوǇ تǄقاƑية مرت
  األولية Ɗو المتƋخرة التي عاǌƬا الƽرد

وتتطور سǄوǂاƘ التجنƔ لǌǄروƔ مǇ األماǇǂ المƬابǌة لتǁǄ الخاƮة 
ƾǄمة القƨƊ جرƽد تƿ ة والتيƛارǂبال  

وƿد يبدو الƽرد Ƽي ƹاية االنƨعاƜ حيǇ يطǌر القƼ ƾǄي األماǇǂ المعتادة 
ƍلǏ درجة ال يستطيƍ. ƴلƼ Ǐوبيا األماǇǂ الواسعةǂالخوƻ مǇ طريƾ الذǐ يتطور 

   لتجنƔ تǂرار القObjet contraphobeƾǄالخروƍ Ɯال بمƮاحبة Ƽرد ƈخر 
 وتختƽي ǄƹƊبية األعراƯ بýǂƬ بطيƼ Ɛي ƹياƔ العƿ Ɯǚد تبقǏ الƽوبيا مƨمنة

  
  Etats Depressifs: حاالت االكتئابية3.3.4

ية التي سبƾ ذǂرǋا والتي ƹالبا ما تǌƲر Ƽي مجاý االưطراباƘ الحƮر
Ǌيمتƿ انحطاط Ƙا سببǌنƊ ǏǄذا األخير عǋ اǌǂرد اجتماعيا ويدرƽال ƾتعي.  



 
 

 ÜǊسƽن Ɣنƌي Üير موجودةƹ مخاطر Ǉم Ɣرǌبال ǊǂوǄرد وينتقذ سƽال ǁويدر
ƔاƑتǂاال ǁر بعد ذلǌƲوي Ǌلذات Ɛواط ǉتقدير ƠبƮوي(Ferriri , 1993).  

  
  :د الصدمة العصاب الصدمي ƈو حالة الضغط مابع 5-

يمýƛ العƮاƔ الƮدمي استجابة ƺưط متƋخرة التي تتطور تدريجيا Ƽي 
ýمستق ƔاƮع ýǂƬلت ƇاƽƬال Ɣياƹ.  

  .ولǌذا نǇƊ ýưƽ نتانولǌا لوحدǋا رƊ ǅƹنǌا تدخư ýمǇ المƲاǋر المتƋخرة المƨمنة
   Ǉبي ǅيدو Ǉموǂ Ǉمƨ بعد Ǐاألول Ưر األعراǌƲر6-2تƛǂƊ وƊ رǌƬƊ .  
عنǌƽاÜ ولǇǂ بمعناǋاÜ وبƮدǎ المرجƴ الذاتي لƽǄرد ال تƛƌر الƮدمة Ƽقط ب  

  .Ɗو بوưعيتǌا المتناưƿة
  
  : اǓعراƭ الƢاصة- 5-1

  :توجد ƛǚƛة ƊعراƯ خاƮة بالعƮاƔ الƮدمي
  : ƍستجابة ƍنتƽاưة

 Ǉبير مǂ Ƈƨج ƭي تخǋو ǐو عادƊ ýير سمعي متبدƛا مǋجرƽد يƿو ÜياƑقاǄر تǌƲت
  .نة اǗنƽعالية تتمƼ ýƛي ƨƊماƘ بǂاƇالجسǅ وتƮحيǌا Ƽي بعƯ الحاالƘ تƽريƸ الƬح

ǐرارǂالتنادر الت:  
مǇ خýǚ األحǅǚ المƨعجة المتǂررة مƍ ƴعادة معايƬة الوưعية الƮدميةÜ يǌƲر 

 Üيةǂارة حرƛƹ ÜƘاǂالحر ÜارǂƼة بواسطة اجترار األƲي حالة اليقƼ رǌƲد يƿو
Ǉǂ ممǇǂ ويǌƲر التنادر التǂرارǂ ǐمحاولة متƋخرة لǄتحƼ ǅǂي الحدƚ التي لǅ ت

  .عندما حدƘƛ الƮدمة
 
 
 
 
 
 



 
 

 S . d’inertie: تنادر الجمود
 Ǌسƽن ƲحǚيƼ ÜردƽǄانية العادية لǂمǗا ýǂ ƭيخ ǐالذ ƻǂال ƩحساƎر بǌƲي
 ƴية مǂوالحر Üيرǂƽي التƼ عوبةƮ ƴية مƼالمبادرة المعر Ɣياƹ عادية Ƙي مجاالƼ

  .انخƽاƯ النƬاط الجسمي واالنƽعالية مƍ ƴنǌاǁ انƽعالي
  

      Les symptômes non spécifiques :اǓعراƷ ƭير الƢاصة. 2.5
Ƙالحاال Ɣيرة حسƺولوجيا متƛبا : Üوبياƽال ÜرƮح Üǅالنو ǇقداƼ ÜديدةƬ ةƲيق

de caractère ÜمƲاǋر اǂتƑابية واưطراباǋ ƘستيريةÜ استحواذية Ɗو طبعية 
Ƒتǂر االǋاƲالم Ǉوǂوت ÜƯمرǄرد السابقة لƽية الƮخƬالخيرة ب ǉذǋ ابية وترتبط

  .متǂررة تحقƾ حالة اǂتƑاƮ Ɣريحة مǂƼƊ ƴار انتحارية
  

  :اضطراب الشƢصية. 3.5
يتمƼ ýƛي ميوالƘ . تساǋ ýǂ ǅǋذǉ االưطراباƼ Ƙي اưطراƔ الƬخƮية

لǄسǄبية ونǂوƮية مƴ حاجة ƛابتة لƬǄعور باألمǇ والمǂاƋƼةƍ ÜلǏ درجة يƺưط Ƽيǌا 
Ƙ حسƬ Ɣدة الƮدمة تǌƲر ǋذǉ االưطرابا. عǏǄ اǓخريǇ وƿد يǂوǇ عدواني

والƮدǎ االنƽعالي وتưاƻ لƮǄراعاƘ النƽسية الحالية الƬخƮية واالجتماعية 
 .ǌƲور Ʈراعاƿ Ƙديمة

  
  Evolution: التطور. 4.5

 Ǉǂول ÜǇǂمم ƇاƽƬوال ÜƜǚالع Ɣياƹ يƼ Ơưدمي واƮال ƔاƮيتطور الع
 . Ƽي ƔǄƹƊ الحاالƘ يǂوǇ التطور مستمر

Ƙƿالو ƴة مƮالخا Ưي العراƽد تختƿة وƮير الخاƹ Ưتستمر األعرا Ǉǂول Ü
ƔاƮالع Ƴنو Ǉية مưي اعراƼ ǅƲوتنت.  

 ÜدمةƮال ǉجرƽت ǐالذ ǉواستعداد Ưية المريƮخƬ Ɣالتطورحس ǅويت
Ưعية المريưوو ýƽǂونوعية الت ÜǊالناتجة عن Ƙطراباưواال.) ƴالمرج Ʃƽن(  



 
 

Ƴنو Ǉم Ƙطراباưا Ưد يطور المريƿ Ǌومن : Üاالستحواذ Üوبياƽال ÜرƮالح
ǌال ƔاƑتǂية واالǄستيريا التحوي.....ƣلƍ.  
 
  :يةــــالبة النفســالصـ 6
  

 ǎوǚيوال الببƿور وƮمن ƘعǄط ƾƽ1989(يت ( ƴم Kobasa ǇƊ يƼ
 ƻƿوموا ƘاƿوƊ يƼ ǇنساǗا اǋنسانية يخبرǗر الحياة اǋواƲ Ǉرة مǋاƲ وطƺưال

ǇƋƬ رةǋاƲال ǉذǋ ÜةƑالبي Ǉم ƾƼعادة تواƍ وƊ قاƼتوا Ǌمن ƔǄتتط ÜةƽǄمخت ǅƲمع 
الƲاǋراƘ النƽسية ǂالقƾǄ والƮراƳ واǗحباطÜ وǋي مǇ طبيعة الوجود اǗنساني 
 ƘعالياƼ ƭيعني نق ǁذل Ǉا ألǌمن Ɣروǌو الƊ اǌعن ǅحجاǗا ƴوبالتالي ال نستطي

ƽǂ ورƮƿو ǇنساǗاƑي الحياة اƼ ƾاƽاالخ ǅƛ Ǉم ÜǊت "ƋƼ وطƺư Ǉبدو Ƈالمر Ǉوǂي Ǉ
Ƙذا يعني الموǋ ǇƎƼ ) "ور وƮمن ƘعǄط Üǎوǚيوال الببƿ1989.(  

  
 ǇوǄƲي Ʃالنا ǅƲمع ǇƊ ةƲحǚم ǇƊ الƍ وطƺưǄل Ʃالنا Ưتعر ǅƹر Ǉǂول
محتƲƽيǇ بƮحتǅǌ الجسمية وسǚمة Ɗدانǅǌ النƽسي رǅƹ تعرǅǌư لƺưǄوط 
 Ɣطراưطة واالƹاưال ƚاألحدا Ǉرتباط بيǗا Ƙǚيمة معامƿ ƴưتوا Ǐلƍ ةƼاưǗبا

 ƨوالتي ال تتجاو Üسيƽ0.3النǋ يرƹ قدƼ Ü رورة –ذاư Ǐلƍ ǅتماǋاال ǎمجر 
ǐƊ تǁǄ العوامý والمتƺيراƘ النƽسية  ƼStress-resistanceحƭ مƮادر المقاومة 

 ǏǄبية عǄارسƛƊ Ǉطة مƹاưال ƚحداǖما ل ýو تعادƊ تحيد ǇƊ Ǉǂية التي يمƑوالبي
 ýƲي ǇƊ ǏǄع ǉرد وتساعدƽال ǎوة لدƿ نقاط ýƛي تمǋو ÜردƽǄسي لƽالن ƇداǓمة اǚس

  .تǊ الجسمية والنƽسية رǅƹ تعرǊư لƺưǄوطمحتƲƽا بƮح

  ).Ü 465 -496 1991ممدوحة سǚمة (
مية الترǂيƨ عǏǄ دراسة ƍǋلChamberlain )1987( Ɗ Ǐ و ZikaويƬير

التي تƬير ƍلǏ وجود  و ƊModeratingو المعدلةBuffering المتƺيراƘ المخƽƽة
تƛƌر Ƽي ǂيƽية ) ماعيةǂالǚƮبة النƽسية والمساندة اǗجت(متƺيراƘ نƽسية وƍجتماعية 



 
 

رƌية الƽرد لǖحداƚ الưاƹطةÜ وǂيƽية ƍدراǊǂ وتƽسيرǉ لǌاǂ Üما تƛƌر Ɗيưا Ƽي 
ƚذا الحدǋ ةǌمواج ǏǄع Ǌدرتƿ ǎرد لمدƽال ǅية تقييƽيǂ.  

), pp155-162 1987ÜZika et Chamberlain(.  
 

 Ƽي تعريǌƽما لǄمتƺيراƘ المعدلة Ɗو المخƽƽة Cohen و Roos(1987)ويƬير
تǁǄ المتƺيراƘ التي مƋƬ Ǉنǌا التخƽيƻ مǇ اƛǓار السǄبية الناتجة عǌ" Ǉا ƍلƊ Ǐن
Ưتعر  ƚرد ألحداƽطةالƹاưالحياة ال"Ǉاƛير الباحƬوي Ü  ةƽƽالمخ Ƙيراƺالمت ǇƊ Ǐلƍ

  :تǌا ǂما يǄيǌتǄعƔ دورا ǋاما Ƽي ƍدراǁ األحداƚ الưاƹطة وƼي مواج
  ).لƽقد Ɗو درجة التǌديد مǚƛا(تƛƌر Ƽي ƍدراǁ الƽردÜ وتقييمǊ لǄحدƚ الưاƹط : ƈوال
تƛƌر Ƽي مدǎ تقييǅ الƽرد لƽاعǄية مƮادرǉ النƽسية واǗجتماعية لمواجǌة : ƙانيا

  .الحدƚ الưاƹط
  

ƍلƊ Ǐنǂ Ǌي نǅǌƽ الƮحة النƽسية  Ü)1991(وتƬير ممدوحة سǚمة 
ǂت ǇƊ يƺينب Üسيƽالن Ɣطراưوواال ýǂو Ƈالسو Ǉالربط بي Ơية تتيƌطر تنبƊ ǁناǋ Ǉ

المواجǌة  ý المعرưة لưǚطراƊ ÜƔو العوامý المدعمة لǄقدرة عǏǄمǇ العوام
 RiskالƽعالةÜ وعǏǄ ذلǁ يرƨǂ الدارسوǇ عƼ ǏǄحƭ عوامý ومƬƌراƘ الخطورة

Factors   Ưابة بالمرƮǗية اǄابƿ Ǉم ƴƼتر ǇƊ اǌنƋƬ Ǉالتي م ýالعوام ǁǄت ǐƊ
     Riskومة  Ɗو ƿد يرƨǂوǇ عǏǄ دراسة عوامý المقا–" النƽسي وƨيادة المعاناة

Factors  Ǐسية حتƽمة النǚية المرتبطة باستمرار السƑسية والبيƽالن Ƙيراƺالمت ǐƊ 
ǅا دعǌنƋƬ Ǉوالتي م Üطةƹاưال ƻروƲة الǌي مواجƼ ةǌمواج ǏǄرد عƽدرة الƿ 

  ).1991ÜƭƮ 199-218ممدوحة سǚمةÜ(المƘǚǂƬ والتƔǄƺ عǄيǌا 
  

سة الƺưوط مǇ مجرد الƼ ýưƽي تحويý مسار البحƼ ƚي مجاý درا ويعود
دراسة العƿǚة بيƍ Ǉدراǁ األحداƚ الưاƹطة ƍلǏ الترǂيƨ عǏǄ متƺيراƘ المقاومة 

 ýاƛمƊ الرواد Ưود بعǌج Ǐلƍ)1982 Ü1979Ü Kobasa(  



 
 

 1990Ü 1987Ü 1986 (و) 1990ÜRuter ( و(1983Ü Garmezy ( و
Ü1985ÜHolahan et Moos( ýي مجاƼ ƚالبح ǇƊ Ǐلƍ الرواد Ƈالƌǋ يرƬوي
ƺưوط يجǇƊ Ɣ يتحوƍ ýلǏ الترǂيƨ عǏǄ الƮحة وليƩ المرÜƯ وعǏǄ ال

 ǇƊ اǌنƋƬ Ǉجتماعية والتي مƍ ǅƊ سيةƽن Ƙيراƺمت Ƙانǂ Ƈيجابية سواǗا Ƙيراƺالمت
 ǅوتدع ýوط بƺưǄل Ǌتǌسية عند مواجƽالجسمية والن ǊحتƮب Ʋƽرد يحتƽال ýتجع

  .ƿدرتǊ عǏǄ مواجǌة الناجحة لǌذǉ الƺưوط
  

ƍلƊ Ǐنǌما ƿد تƛƋرا )ƬƊ) 1986Ü 1985Ü  Holahan et Moosار  ولقد
 ýǂينǋ Ǌيرا بما طرحƛǂ)1974Ü Hinkle( ƘجريƊ التي ƚبحاǖل ƭخيǄت Ǉم  ǏǄع

ƍلƊ ǏنǊ رǅƹ  مدǎ عƬريǇ عاما حوý التƺير اǗجتماعي والمرƯ والتي ƬƊار Ƽيǌا
Ưبع ǇƊ  ƨǂي المراƼ يرƺالت ýƛطة مƹاư Ǌحيات ƚألحدا Ǉوưيتعر ƭخاƬاأل

العƿǚاƘ األسرية ومǋ ƴذا ǅǌƼ يحتƲƽوǇ وƊوالƲروƻ المعيƬية Ɗاالجتماعية 
 ماسǄو –بƮحتǅǌ الجسمية والنƽسيةǂ Üما Ɗنǌما ƿد تƛƋرا ذلǁ برواد التوجǊ اǗنساني 

ǅǋيرƹو ƨوروجر- ǇƊ Ɣوط يجƺưال ýي مجاƼ الدراسة ǇƊ ǏǄع ǅǋيدǂƋي تƼ 
ويحققوǇ تتحوý لدراسة الƬخƮية السوية والƮحةÜ والذيǇ يواجǌوǇ الƺưوط 

Ǉوưوال يمر ǅǌذوات. Ƙيراƺتنمية المت ǏǄع Ƙالدراسا ƨǂتر ǇƊ ƔيجƼ وبالتالي
اǗيجابية ǂالǚƮبة النƽسية وتقدير الذاƘ والƽاعǄية وليƼ Ʃقط خƯƽ التوتر Ɗو 

ƨƑراƺال ƾتحقي .Ǉ2-15(ع pp.Ü1976Ü Moos.(  
  

Ƙاماǌاس ƘدƊ1990( و Garmezy,1983 et Rutter, ( اما ورانداǋ دورا
حويý مسار البحƼ ƚي مجاý الƺưوط ƍلǏ الترǂيƨ عǏǄ المتƺيراƘ الƬخƮية Ƽي ت

والبيƑية اǗيجابية والتي مƋƬ Ǉنǌا مساعدة الƽرد Ƽي الوƿاية  مǇ األƛر النƽسي 
  .والجسمي الناتƝ عند التعرƯ لƺưǄوط

  :ويحدد جارميǎƨ وراتر ǋذǉ المتƺيراƘ الواƿية Ƽيما يǄي
 ù ردƽǄية لƮخƬال Ƙتقدير ا(سماǂ العالي Ƙلية–لذاǚاالستق-Ƈاǂاية -الذƽǂال 

  ).والƽاعǄية



 
 

 ù ة المساندة األسريةƇاƽǂ–ولةƽة الطǄي مرحƼ ةƮة المسا- خاƇاƽǂ ýƛة ند وتتم
مما يƌدƍ ǐلǏ ) ترابط األسرة وتماسǌǂا وƍدراǁ الƽرد لǄدƇƻ الوالدǐ(األسرية Ƽي 

 .Ƭعور الطýƽ بالƽǂاية واƿǗتدار

 ùمساǄمة لƲنƊ انية وجودǂمƍ ǏǄرد عƽدرة الƿ ƨƽوتح ƴجƬجتماعية تǗندة ا
 .المواجǌة الناجحة لƺưǄوط

  
 العوامý التي تحمي األطƽاý الذيǇ تعرưوا لحرماRutter Ǉ  درƩوƿد         

ذǂرƘ دراساƘ مختƽǄة عƮ ǏǄحة األطƽاý و المراǋقيǂ , Ǉبير لسنواƘ عديدة
بارتƽاFacteur de Risque)  Ƴيولوجي و ǋو عامý الخطر مباستعماý مǌƽوƍ ǅيد

ǅƛ تعمǋ ǅذا عǏǄ السǄوǂاƘ و ƮƊبحنا ) الǂولستروý الذǐ يƌدƍ ǐلƮƍ Ǐابة Ǆƿبية
  .نتǅǄǂ عǏǄ سǄوǂاƘ خطر ǅƛ األƼراد و ƮƊبحنا نتǅǄǂ عƼƊ ǏǄراد Ƽي خطر

  Ǉلوا عƇألخطار و تساƊ وƊ خطرƋالمرتبط ب ýاƌالس Ʃǂع Ǉم Ǉيƛالباح Ǉم ǁناǋ و
ǅǂرد بالتحƽǄل Ơالتي تسم ýطالعوامƺư Ƙعياưي وƼ  , اǋارƛƈ Ɣا و تجنǌو مقاومت

  تǅ جمǋ ƴذǉ العوامý تحƘ مǌƽوǅ , الưارة عƮ ǏǄحتǅǌ النƽسية و الجسمية

Résilience ƻ La Résilience بةǄƮال ǅاألجسا Ưية لبعƑياƨيƼ يةƮي خاǋ 
  . دوǇƊ Ǉ تتǂسر عندما تتعرƍ ƯلƬ Ǐحنة نادرة ƿويةǎالتي Ƽي مǂانǌا ǇƊ تطو

  
, Rutter) 1985 مýƛ بة لبعƯ الباحƛيǇ االنقǄو سǂسونيƼǇبالنس       
1994(Ǉنوا مǂتم Üاسيةƿ ƻروƲوا لưراد تعرƼƊ Ʃو در ýǂاƬالم Ǉم Ɯالخرو 

 و ǋو مǌƽوǅ استنتƝ مǇ مǚحƲاMichaut (Ü Ƙ , 1999(العيƼ ƫي حياة راưية 

) 1994 , Werner (ÜƘي التي بينƼ ةǄي الثمانينات بعد دراسة طويƼ ýاƽطƊ ýحو 
Ƽي  و ǂانوا يعيƬوƺư Ǉط مƨمǇ تمǂنوا مǇ العيƼ ƫي تواƨKauaiÜ  Ǉƨيرة ج

  .سǇ الرƬد
  



 
 

 الذǐ الحǇƊ Ʋ األطƽاPines(Ü ý 1979(نƩƽ النتيجة توýƮ اليǌا            
 Ǉبدو ǁذل Ǉر مƛǂƊ التجربة و Ǉاسية ودرامية خرجوا مƿ ƻروƲ واƬعا Ǉالذي

  .ƊمراƯ جسمية و ال نƽسية
  

          Ʃد درƿ وRutter) 1985 ( ي وưدور مر ƔعǄالتي ت ýيالعوامƑاƿو 
Salutogéne Ƙاƨممي ƻƮي وƼ Ɗو بد La Résilience)  ةƋيǌالم Ƙاƨممي ,

 يقيǅ الوưعياƘ و يعطي لǌا معنǏ حسƼRésilient Ɣالƽرد  )المحيطية و التعامǄية
 ǅو القي ƘمعتقداǄل ǅاƲو , ن ýƨمع Ʃديدة ليƬطة الƹاưعية الưالو ƴم ƾƼالتواƼ

ǅوǌƽبم ǁر ذلǂرد يذƽال Ǉمưسي حقيقي يتƽاط نƬانما ن            coping  
 ùلfolkman و lazarus  Ü  ة ترتبطǄالمستعم ƾƼو التواƊ ýالتعام ƘاستراتيجياƼ

و ǂذلƼ ( ǁعالية ذاتية و تقدير الذاƘ(و ƬخƮيتǊ ) حý المýǂƬ(بقدراƘ الƽرد 
 ƿد تستند عǏǄ عƿǚة انƽعالية ǌƼذǉ التجارƔ) النجاƟ(التجارƔ السابقة االيجابية 
Ǉخريƈ رادƼƊ ƴط(ايجابية مƺưال Ǉم ýد يعدƿ السند االجتماعي(Ü ƴم ýعاƽال ýالتعامƼ

 ) P , 1985 Rutter 608(  الƽرد عǏǄ بناƇ الذاƘ و تعƨيǋƨاالƮعوباƘ يساعد
 ǅوǌƽو يعتبر مLa Résilience بةǚƮال ǅوǌƽم Ǉم Ɣريƿ Enduranceل ù 

Kobasa) 1979 (ǌƽو م ƾالتناس ǅوCohérenceل ù Antonavsky) 1987.(  
 Ǉخود مƌمBruchon,2002).(  
          Ƽù La Résilience  طƺưال ƴم ýو التعام ǅاƨبة (تعني االلتǚƮالǂ

Endurance ( ردƽǄبالنسبة ل Ɣو تقدير مناس) ƾتناسCohérence ( ƻيưوي
BruchonǊان  Ǉاǂي امƼ Ǉاǂ RutterƼالمعر ǅيǋاƽالم ǉذǋ Ɲية  دم) ǁط مدرƺư ,

 ǅǂالسند, المقاومة , التح......ƣية ) الǄي عمƼLa Résilience.  
  

ومǅǋƊ Ǉ متƺيراƘ الوƿاية Ɗو المقاومة النƽسية لƛǔار السǄبية لƺưǄوط 
 Ǉاƨسو Ǌدرست ǐسية الذƽبة النǚƮير الƺمت Ƙواالحباطا ƘدماƮوال Ƙماƨواأل

ا التي استǂمƼ ƘǄيǌا األبعاد Ƽي رسالتǌا لǄدǂتوراǉ وƼي Ɗبحاǂ Kobasa ǌƛوباƨا 
  النƽسية والمتƺيراƘ المرتبطالمختƽǄة لǚƮǄبة 
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و ƿدرتǊ عǏǄ استخداýǂ ǅ الǚƮبة النƽسية ǋي اعتقاد عاǅ لƽǄرد Ƽي ƼاعǄية 

 ƚحداƊ يةǄاعƽب Ǌسر و يواجƽو ي ǁي يدرǂ سية و االجتماعية المتاحةƽادر النƮالم
ƹاưطةالحياة ال. 

  
  :رية للصالبة النفسيةưالƢلفية الن.2.6

  
 Ƽي عرǌưا لمǌƽوƼ)1982 Ü1979Ü Kobasa(  ǅي البداية تƬير       

 ƛǂيرا بعǄماƇ النƊƩƽنǌا ƿد تƛƋرPsychological Hardiness  Ƙ الǚƮبة النƽسية
 الǄذيǂƊ Ǉدا عǋ ǇƊ ǏǄناǁ بعRogers Ưو ǏǄMaslow رƊسǅǌ اǗنسانييǇ وع

Ǉيستطعو ƭخاƬوط األƺưǄل ǅǌưتعر ǅƹامنة رǂال ǅǌاناتǂمƍو ǅǌذوات ƾتحقي 
 Ƈاألسويا ƭخاƬاأل ǏǄع ƨǂير ǇƊ Ɣالدراسة يج ýمجا ǇƎƼ وبالتالي Ƙواالحباطا

 ǅǌKobasa وليƩ المرǂ ÜǏưما تƛƋرƘ الذيǇ يƬعروǇ بقيمتǅǌ ويحققوǇ ذوات
ưيƊا] ýاعما Frankelي حياة الƼ ƻدǋ وƊ Ǐوجود معن ǇƊ Ǐلƍ اǌيƼ ارƬƊ رد  التيƽ

Ƽالحياة معاناة والمǇƊ ǅǌ نجد معنǏ لǌذǉ  –يجعǊǄ يتحمý االحباطاƘ والƺưوط 
   ǂما تƛƋرǂ Ƙوباƨا Ɗيưا بالمنƲور المعرƼي لƨǚاروƩ- المعاناة
) 1966Ü Lazarus(  يƼرد المعرƽال ǅتقيي ǇƊ Ǐلƍ ǊيƼ ارƬƊ ǐوالذ

Cognitive  appraisal   Ʈالن لخ ǊƮƑاƽبةǚƮالǂ ي ت سيةƼ رƛƌت ǚƛم Ǌقييم
المعرƼي لǄحدƚ الưاƹط ذاتǊ وما ينطوǐ عǄيǊ مǇ تǌديد ألمنǊ وƮحتǊ النƽسية 

ƭƑاƮي لخƼالمعر ǅا التقييưيƊ رƛƌما يǂ ÜǊلذات ǉوتقدير Ǌي تقييمƼ سيةƽرد النƽال 
تحمý -التجنƔ- الǌروƔ-مواجǌة المƘǚǂƬ( ألساليƔ مواجǌة الƺưوط 

  ).البحƚ عǇ المساندة االجتماعية-المسƌولية
  



 
 

Ƽ ƾقد استǌدƘƼ مǇ سǄسǄة  بýǂ ما سبKobasaومǇ خýǚ تƛƋر   
 Ǘجتماعية التي تǂمǇ وراƇ احتƽاƲمعرƼة المتƺيراƘ النƽسية وادراساتǌا

  .األƬخاƭ بƮحتǅǌ الجسمية والنƽسية رǅƹ تعرǅǌư لƺưǄوط
  

ǋي اعتقادعاǅ 'وتوǂ ƘǄƮوباƨا Ƽي دراساتǌا ƍلǏ اǇ الǚƮبة النƽسية       
ǊيتǄاعƼ يƼ ردƽǄسية والجتماعية المتاحة لƽادر النƮالم ýǂ ǅاستخدا ǏǄع Ǌدرتƿو 

 - ǂي يدرǁ ويƽسر ويواجǊ بƽاعǄية احداƚ الحياة الưاƹطة والǚƮبة النƽسية
Ɵالمتا ƚتراǄقا لƼي-وǋسية وƽالن ƭƑاƮالخ Ǉة مǄمƨ Ǉم Ǉوǂتت :  

 .التحدǎالتحǅǂ وو اللتƨاǅا
 
  : CommitmentااللتƨاƢ: ùǅصائƫ الصالبة النفسية.3.6

      Ǌيمƿو ǊƼداǋƊو Ǌسƽن ǉرد تجاƽال Ǌب ǅƨتǄسي يƽد النƿالتعا Ǉم Ƴو نوǋو
Ǌحول Ǉم ǇخريǓوا.  

  
 ù ǅǂالتحControl 

     ǎمد Ǐلƍ يرƬوي  Ǉم ǉقاǄيما يƼ ǅǂتح Ǌل Ǉوǂي ǇƊ ǊانǂمƎب ǊنƊ ردƽاعتقاد ال
 ǏǄالقدرة ع ǅǂالتح Ǉمưويت  Ǌل ƚية عما يحدƮخƬولية الƌالمس ýوتحم ÜƚحداƊ

اذ القراراÜƘ والقدرة عĂǄتƽسير األحداÜƚ والقدرة عǏǄ المواجǌة الƽعالة ƍتخ
  ."لƺưǄوط

  
           ǅǌنƊ و ǅǌل ƚيما حدƼ نسبيا Ǉموǂيتح ǅǌنƊ راد عموماƼيعتقد األ
 و لو  جƑƨيا Ƽي مجرǎ حياتƼ ǅǌالƬعور بالتحǅǂ الذاتي يتمýƛ -  التحǇ ǅǂيستطيعو

اباتنا نستطيƴ تحقيǋƊ ƾداƼنا و تجنƔ األحداƼ ƚي االعتقاد ƊنǊ بƿ ýưƽدراتنا و استج
Ƽالتحǅǂ المدرǋ ǁذا يǄعƔ دور وƿاƑي بتخƽيƹ)Rodin , 1986 ( , Ưير المحببة 

و عǏǄ العƼ ƩǂتحƛƊ , ǅǂر Ɗحداƚ الحياة الưاƹطة بتسǌيý تبيƊ Ǉنماط حياة Ʈحية 



 
 

 Ưƽمنخ ǁمدر)ǅǂالتح ǇقداƼ حياناƊ ƻيعر ǐديد و ) الذƬ ǁط مدرƺưيرتبط ب
 ƾيưورةǋحة جسمية متدƮ 229(و P , 1998Horner.(  

 
و يمǇƊ Ǉǂ يƬير التحǅǂ المدرǁ الǏ بعƯ المميƨاƘ الƽردية المعرƼية         

)Ƙالمعتقدا Ƙالتطورا ( وƊConatives) يةƮخƬة ) الƮة خاǄمعام Ǐير الƬو يǌƼ
  .بيǇ الƽرد و وưعية ưاƹطة

قيǅ الƽرد المýǂƬ و Ƽي التقييǅ ي  Evaluation PrimaireÛيǅ األولǏ يقلت       ƽƼي ا
 ǁالمدر ǅǂا التحǌيƼ التي نجد ǉادرƮم ǅيقي ǐانوƛال)Contrôle Perçu ( ارƬƊ ماǂ

 Ǌ1984(الي , Lazarus et FolKman(  
               Ƽالتحǅǂ يقǅ اǂتسابǊ عǇ طريƾ التعǅǄ االجتماعي خýǚ تجارƔ الحياة       

)1966 , Rotter , 1987 , Phares , 1986 , Bandura ( Ɵالنجا ƾطري Ǉع
و الýƬƽ التابعيǇ لسǄوǂاƘ الƽرد و ǂذلǁ مǇ خýǚ مǚحƲة سǄوǂاƘ اǓخريǇ و 

Ǌسƽرد نƽال ǊجƑنتا.  
           

       Ǉالوالدي ýتعام ýǚخ Ǉولة مƽالط Ǉية مǄالعم ǉذǋ Ɣتساǂا Ɗي الحقيقة يبدƼ و
Ǉالوالدي ǇƊ بي اذǄااليجابي و الس ƨيƨو التع ýƽالط ƴو م ǇجعاƬو الم Ǉتماǌالم 

و ǋناǁ تجارƊ Ɣخرǎ خýǚ , المتǌƽماǇ يسǇǚǌ تطور مرƨǂ تحǅǂ داخǄي 
  وخة ƿد تعدý مǇ مرƨǂ التعǅǄ لƽǄردالطƽولة و المراǋقة و مǇ الرƬد الǏ الƬيخ

) p 11 1994  , Sarafino ( , يةưما ƘوماǄمع Ǉم Ǉوǂيت ǁالمدر ǅǂالتحƼ
  .يتوƊ ǅǋنƿ Ǌادر عǏǄ التحǅǂ,  يǂوǇ وǋمي ا الƽرد و ƿديبينưƿ ǌةمعقدة و متنا

 ). Ǉخود مƌمBruchon, 2002.(   
     ƼƨǂمرÜǇاذƊ يةǄالداخ Ƙالمعتقدا Ǉو مجموعة مǋ ǅǂالتح  Ǉبي ƨو الخارجية تمي

 . األƼراد 

  
  
  



 
 

 ù ǐالتحدChallenge 

وǋو ƍعتقاد الƽرد ǇƊ ما يطرƊ مǇ تƺيير عǏǄ جوانƔ حياتǋ Ǌو Ɗمر مƛير      
ǂƊ ǐرورưةوƑالبي ƻاƬǂة واستƊالمباد Ǐعب ǉمما يساعد ÜǊديدا لǌت Ǌونǂ Ǉر مƛ 

ومعرƼة المƮادر النƽسية واالجتماعية التي تساعدǉ عǏǄ مواجǌة الƺưوط 
  ".بƽاعǄية

  
   ǅƹرد رƽǄسي لƽالن ƇداǓمة اǚس ǏǄة عƲƼا المحاǌنƋƬ Ǉم ƭƑاƮالخ ǉذǋو

  ).Kobasa, 1982 B(التعرƯ ألحداƚ سǄبية ưاƹطة 
  

  : المضامين التطبيقية للصالبة النفسيةبعض.4.6
  

ƍذا ǂاǇ تعرưنا لƺưǄوط Ɗمر حتمي ال مƽر منÜǊ حيǇƊ ƚ واƴƿ الحياة 
محƽوƻ بالعقباƘ والƮعوباƘ واألƨماƘ وǂƬƊاý الýƬƽ والنǂساƘ والƲروƹ ƻير 
 Ǉم Ɣرǌو نƊ Üقدƽو الƊ االحباط Ƙخبرا Ɣنتجن ǇƊ ƴنا ال نستطيǂ ذاƍو ÜǊالمواتي

Ƽي النمو الƬخƮي Ƽي ǎƊ مرحǄة مǇ مراحý النموƋƼ Üننا نستطيƴ متطǄباƘ التƺير 
اǎ تǁǄ العوامý والمتƺيراƘ النƽسية ǇƊÜ نǌتǅ بدراسة وتقوية مƮادر المقاومة 

 ǏǄبية عǄار سƛƈ Ǉطة مƹاưال ƚحداǖما ل ýو تعادƊ تحيد Ǉا Ǉǂية التي يمƑوالبي
 Ü ردƽǄسي لƽالن Ƈمة األداǚرسƽال ǎوة لدƿ نقاط ýƛي تمǋد وتسو ýƲي ǇƊ ǏǄع ǉعد

  .محتƲƽا بƮحتǊ الجسمية والنƽسية رǅƹ تعرǊư لƺưǄوط
ومǅǋƊ Ǉ المتƺيراƘ النƽسية التي تساعد الƽرد عǏǄ االحتƽاƲ بƮحتǊ الجسمية 

ويمǇǂ االستƽادة مǇ " الǚƮبة النƽسية"والنƽسية Ƽي مواجǌة الƺưوط ǋو متƺير 
  :لمجاالƘ اǓتية Ƽي ا)ǂ )2002ما اƬار اليǊ مخيمرالǚƮبة النƽسية

  
  : في التنشئة االجتماعية–

 Ǉع ƚدراسة الباح ƝƑنتا ƘارƬƊ ƚحي " ýالقبو ǁدراƍ / ǐالوالد ƯƼالر
ǗلǇƊ Ǐ نمو الǚƮبة النƽسية يتوƻƿ بƽƮة Ɗساسية " وعƿǚتǊ بالǚƮبة النƽسية 



 
 

Ǉ عǏǄ طبيعة العƿǚة بيǇ الوالديǇ وƊبناƎƼ ÜǅǌƑدراǁ األبناƇ لǄدƇƻ والمحبة ƍذا اƿتر
 Ƙاتخاذ القرارا ǏǄع ǅǌƑألبنا Ǉالوالدي ƴجيƬوت Üما بالقيمةǌذات Ǉعور الوالديƬب
بƋنƽسǅǌ وحý المƘǚǂƬ المناسبة لسنǅǌ وǂذلǁ تƬجيعǅǌ عǏǄ المبادرة 
واالستƬǂاƻ واالƿتحاǅ والتحدǋ ǇƎƼ Üǐذا يجعƛǂƊ ǅǌǄر ǚƮبة وƬعورا بالقيمة 

ينا نماذƜ تتسǅ بالǚƮبة النƽسية والƽǂاية والƽاعǄية وǋذا معناǉ انǊ حتǏ يǂوǇ لد
 Ƈعار األبناƬƍ ةƑƬالتن ƔساليƊ Ǉمưتت ǇƊ بدǚƼ ǅǂوالتح ǐالتحد ǏǄوالقدرة ع

Ƙالذا ƾوتحقي ǐوالتحد ǅǂوالتح ǇماǓوا Ǉاعدة المƿ ýƛيم ǐالذ Ƈƻبالد.  
  

 :في البرامƛ الوقائية واǕرشادية والعالجية –

  
تساعد الƽرد عǏǄ التحدƍ ǐذا ǂانƘ الǚƮبة النƽسية مǇ المتƺيراƘ التي 

والتحǅǂ والمƛابرة ومواجǌة الƺưوط بý والعمƛƊ ýناƇ التعرƯ لǌذǉ الƺưوط 
 ǏǄع ƨǂتر ǇƊ Ɣجية يجǚادية والعƬرǗية واƑاƿالو Ɲالبرام ǇƎƼ Üسيةƽالجسمية والن

  .الخبراƘ التي مƋƬ Ǉنǌا ǇƊ تƨيد مǇ الǚƮبة النƽسية
  : في العالقات مƲ اƢǑرين–

 ƝƑنتا ƘارƬƊ Ƙالدراسا Ư1997عماد مخيمر ( بعÜKobasa, 

Puccetti ,1983.(   
Ǉƍ الǚƮبة النƽسية عندما تتƽاعý مƴ المساندة االجتماعية ǇƎƼ اƛǓار السǄبية 
 ǅǌسƽي انƼ قةƛال Ƈالبنا Ƈعطاƍ ƔيجƼ ǅƛ Ǉرد ومƽال ǎيرا لدƛǂ ýسية تقƽوط النƺưǄل

Ü وǂذلǁ تقديǅ العوǇ وƼي اǓخريÜǇ ونعǄمǅǌ طالعوǇ مǇ اǓخريǇ عند الحاجة
ǇخريǓوا Ƙالذا ǉي تجاƿǚاألخ ǅاƨلتǗا ǁذلǂعند الحاجة و Ǉخريǔل.  
 الƺưوطǂǋ    ý Üذا نستخƭǄ اǇ مǌƽوǅ الǚƮبة النƽسية جدير بالدراسة Ƽي مجا

 ǅƹراد رƼاال Ǉالعديد م ƨد تميƿ االيجابية التي Ƙاƨالممي Ǉع ƻƬǂال Ǉم Ǉǂلنتم
 ƾد تعيƿ ýǂاƬلم ǅǌưنريد تعر Ü ذاǋ ي بحتناƼ و ÜƘاƿاالو Ǉم Ƙƿي وƼ ǅǌحيات

 ÜǇدوميƮالم ǎسية لدƽبة النǚƮدرجة ال Ǉم ƾنريد التحق Üǁذل Ǉابعد م Ɣاǋالذ
  .الǄذيǇ لǅ تدرƩ سوǎ الجوانƔ الباتولوجية



 
 

 
 
 
 
 

انيــــــباب الƙــــــال  
 

ـانـبجـال قـيـالـتـطـبي   
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1 - Ƙتصميم البح  
 

       ýسية عند الرجاƽبة النǚƮة درجة الƼمعر Ǐلƍ الحالي ƚالبح ƻدǌي
ƍ ǎنتƬار ưƍطراƔ الƺưط مابعد الƮدمة لديÜ ǅǌ لذلƍ ǁستخدمنا والنساƇ ومد

.المنƝǌ الوƽƮي المقارǇ الذǐ يسمƠ لنا بƎختبار ومناƬƿة Ƽرưياتنا Ƽي النǌاية   
 

       Ƴنو Ǉي دراسة مƼ- ǐالبعد Ʃي – القياƼ ýالتدخ ƚالباح ƴاليستطي 
 Après le الحدƚ المتƺيراƊ Ƙو المتƺير المراد دراستÜ Ǌ لǇǂ يقوǅ بƎختيارǉ بعد

fait (Robert Michel,1982,p48)          
 

   وƿد ƬƊار عبد الرحماǇ عيساوƍ ǐلǏ مايسمǏ بالتجربة البعدية       

past factor éxperiment Ǉǂالتي ال يم Ƙي الحاالƼ الطريقة ǉذǋ ǅوتستخد 
Ǉوǂماي Ɣالƺي الƼو Ü ǅǂالتجريبي المح ǅميƮتǄة لǄالمستق Ƙيراƺالمت Ƴاưخƍ 

 ƴيجم ǇƊ الƍ ǊيǄة وما عǄطوي Ƙمنذ سنوا ƚد حدƿ Ǌي دراستƼ Ɣƹير ǐالذ ƚالحد
 Ƙالمعطيا) Üǐعيساو Ǉ1984عبد الرحما ƭ Ü86 (  

 

ƍستحالة ƍحداƚ المتƺيراƊ Ƙو المتƺير Ü : ولǌذا التƮميƛǚƛ ǅة حدود رƑيسية  
Ü Ɛالخاط ýيǄوخطر التح Ü يةƑواƬالدراسة بطريقة ع Ƙالمجموعا Ǉويǂعوبة تƮو 

لǇǂ يǄعǋ Ɣذا التƮميǅ دورا Ƽي ƹاية األǋمية خاƮة حيƚ يتعƾǄ األمر بدراسة 
 Ƙالدراسا Ǉبير مǂ عدد ǁناǋو Ü معالجة  التجريبيةǄا لǌاعưخƍ ƔعƮي Ƙيراƺمت
ex post facto ميةǋاية األƹ يƼ ƝƑنتا ƘعطƊ (Robert Michel,1982,p49) 

 

الدراسة اǕستطالعية.2  

 
 ƿمنا بدراسة استطǚعية لتحديد النǌاƑي Üألساسيةƿبƍ ýجراƇ الدراسة ا      

 Ǉمجموعة م ǏǄا عǋجريناƊ التي ƚالبح ƘدواƊ ǏǄع ƔتدريǄول ƚالبح Ƙياưرƽل
 مǇ استبياǇ البياناƘ الديموƹراƼية واستبياǇ   وƿمنا بتعديý بعƯ العباراƘ األƼراد

ǏǄع ýاجرينا تعدي ƚدمة حيƮط ما بعد الƺưالحياة"ال ƚحداƊ " ا وǋيرناƹ
  ƿمنا بتعديǇý الǚƮبة النƽسيةÜوƮƊبحƘ حدƮ ƚدميƊ Üما Ƽيما يخƭ استبيا



 
 

 ýيقو ǐالذ ǐرƮالم ýƛطارة"المƬ ǇداƼ وال Ʋيرط حƿ " بالدارجة ƠبƮƊو " ǊويƬ
وƊعطيناǉ ألساتذة Ƽي الجامعة ومختƮيƼ Ǉي مجاǋƨ  " ýر خير مǇ بƨاƬ ƻطارة 

Ǌتطبيق Ǉننا مǂمƊ وبالتالي Ǌبولƿو Ʃƽالن ǅǄع.  
.العباراƼ Ƙي االستبياناƘ الƛǚƛة وǂانƘ مǌƽومةƼƊراد المجموعة  ǌƼموا   

  Ǌتطبيق ǅت ƚسية بحيƽبة النǚƮال ǇستبياǗ Ƙباƛختيار الƎمنا بƿ ي األخيرƼو
 ǏǄع Ǐي المرة األولƼ10سبوƊ راد وبعدƼƊ انية وƛ مرة Ǌتطبيق ǅت Ǉعي ƾمنا بتطبيƿ 

ýاألو ƾالتطبي Ǉرتباط بيǗختيار اǗ Ǉبيرس ýمعام ǉاني ووجدناƛال ƾوالتطبي 
ǐيساو 

 
 

ة البحƘـعين .3  
 

1.3.Ƙتيار عينة البحƢƋ طريقة  
 

         ǅت ƚبحي Ü ƚختيار عينة البحƍ يƼ حتماليةƍǚالمعاينة ال ǏǄعتمدنا عƍ
 Ü ƚذا البحǋ يƼ ǁتراƬǗوا اǄبƿسية وƽن ƘدماƮوا لưتعر Ǉراد الذيƼختيار األƍ

لربƠ الوƍ Ƙƿتجǌنا مباƬرة و يƾ المقاييƩومنǊ تǅ اǗتجاǉ مباƬرة لǌǄدƻ لتطب
ƎƼ ÜختارƘ األماǇǂ التǏ تسمƠ بالعƛور عǂƊ ǏǄبر عدد ممǇǂ مǇ المƮدوميǇ لǄعينة

ƔاǋرǗوا ƚوارǂال ƘدماƮ Ǐلƍ خراƌوا مưتعر Ǉالذي.  
:وتتمƬ ýƛروط ƍختيار العينة Ƽي    

- Ǉم ǅǋعمارƊ Ɵتتراو Ü Ǉالجنسي Ǉم Ǉالمستجوبو Ǉوǂي ǇƊ 18ƾوƼ ماƼ سنة  
  ǇƊ اليǂوǇ لƌǌالƇ األƼراد سوابƾ مرưية ƿبý الƮدمة -

  ǇƊ يǂوǇ المستجوبوƿ Ǉد تعرưوا ưǗطراƔ الƺưط مابعد الƮدمة -

).ưواƹط( ǇƊ يǂوǇ المستجوبوƿ Ǉد تعرưوا لƮدماƘ بمختƊ ƻǄنواعǌا -  
 
 

 
 
 



 
 

  :حجمها.2.3
 

       ƔستجواƎامنا وبمساعدة الوسيط بƿ Ü ƚالبح ƘياưرƼ ختبارǗ170 
Ƽ ǅǌمن Ü و 91رد ƚناƍ 79 ƘجاباƎنا بƲƽحتƍو Ü ورǂوا 100 ذưتعر Ǉرد الذيƼ 

 ǅǌدمة منƮط مابعد الƺưال ƔطراưǗ61 و ƚناƍ 39 العدد Ƙستبعدƍو Ü ورǂذ 
الباƿي منǅǌ لعدǅ تعرưǗ ǅǌưطراƔ الƺưط مابعد الƮدمة Ɗو لعدǅ توƼر 

.الƬروط األخرǎ المذǂورة ƈنƽا  
 

  :Ƣصائصها..3.3
لبياناÜ Ƙ توǄƮنا ƍلǏ الخƮاƭƑ التاليةبعد تƽريƸ ا   

السن توزيƈ Ʋفراد المجموعة حسب : )1(جدول رقم   
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  الƑƽة العمرية

18-23  28  20  48  
24-29  08  12  20  
30-35  15  04  19  
36-41  07  01  08  
42-47  02  01  03  
48ƾوƼ ماƼ   01  01  02  

Ƴ100  39  61  المجمو  
 ǅƿر ýالجدو Ơư1(يو (ت Ǐالعمرية األول ƘاƑيƼ ƚǚƛ يƼ رادƼاأل ƨǂمر)ة 48Ƒبالم 

 Ü20 ة وƑة19 بالمƑبالم  ( ǐƊ Ü87 Ǉم ýƿƊ ǅǌة سنƑبينما النجد 36 بالم Ü سنة 
 ǎ19سو %  Ǉم ǅǋعمارƊ Ɵ36 تتراو ƚناǗا Ǉمتوسط س ƸǄوب ƾوƼ ماƼ سنة 

.Ü25.42بينما بƸǄ متوسط سǇ الذǂور 27.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

يƈ Ʋفراد المجموعة حسب الحالة المدنية توز: )2(جدول رقم  
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  الحالة المدنية

Ɯوƨ23  06  17  مت  
ýرمƊ  01  00  01  
ƾǄ04  00  04  مط  

Ɯواƨال Ǌل ƾيسب ǅ72  33  39  ل  
Ƴ100  39  61  المجمو  

 ǅƿر ýالجدو Ǐلƍ ستناداƍ)2  ( بر نسبة تقدرǂƊ ورǂوالذ ƚناǗا Ǉم Ɣاƨالع ýǂƬي
 ùة و 72بƑب23 بالم  ǇقيǄوالمط ýة األرامƛالƛي المرتبة الƼ تيƋوت Ǉوجيƨة متƑالم

  بالمƑة مƼƊ Ǉراد العينة5حيƚ تƼ ýǂƬقط 
 

توزيƈ Ʋفراد العينة حسب المستوǌ التعليمي: )3(جدول رقم   
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  المستوǎ التعǄيمي

  67  28  39  تعǄيǅ عالي
ǐانوƛ ǅيǄ09  01  08  تع  
  12  02  10  تعǄيǅ متوسط

ǅيǄيتعƑبتداƍ   03  07  10  
  Ɗ  01  01  02مي

Ƴ100  39  61  المجمو  
 ǅƿر ýالجدو Ơư3(يو ( ǇوǄǂƬيمي عالي يǄتع ǎذوو مستو ǅǋ رادƼبية األǄƹƊ ǇƊ

 بالمƑة 10 بالمƑة ذو مستوǎ متوسط Ü 12:  بالمƑة Ɗما الباƿي يتوƨعوǂ Ǉالتالي 67
. بالمƑة Ɗميي2Ǉذو مستوƍ ǎبتداƑي وƛانوǐ و   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

توزيƈ Ʋفراد العينة حسب المهنة قبل الصدمة: )4(جدول رقم   
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  الوưعية المǌنية ƿبý الƮدمة

  01  01  00  بǚ مǌنة
ýǋƌير مƹ ý09  03  06  عام  

Ƙ14  00  14  ربة بي  
Ɣ69  33  36  طال  
  01  01  00  تاجر
  ƍ  05  00  05طار

  01  01  00  مǌنة حرة
Ƴ100  39  61  المجمو  

 ǅƿر ýالجدو Ơư4(يو ( ǇوǄǂƬي ƚحي Ü Ɣǚبية العينة طǄƹƊ ǇƊ69 ةƑبالم 
 ǎنة 01واليوجد سوǌم ǚة بƑبالم .  

 

توزيƈ Ʋفراد العينة حسب المهنة الحالية: )5(جدول رقم   
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  المǌنة الحالية
  01  01  00  بدوǇ مǌنة

ýǋƌير مƹ ý10  04  06  عام  
Ƙ17  00  17  ربة بي  
Ɣ65  32  33  طال  
  ƍ  05  01  06طار

  01  01  00  موƻƲ دولة
Ƴ100  39  61  المجمو  

 ǅƿر ýالجدو Ơưراد العينة ) 5(يوƼƊ بيةǄƹƊ ǇƊ ƚحي ƾالساب ýجدوǄل ǊƼǚختƍ ǅعد
 بالمƑةÜعامƹ ýير 17 بالمƑة تǄيǌا ƑƼة ربة البيƘ بù 65الطƔǚ يǄǂƬوǂƊ Ǉبر نسبة 

 ùب ýùùǋƌ10م ùطار بƍ Ü ةƑ06 بالم ùنة بǌم ǚة بƑƼ ǅƛ Ü ةƑة  بال01 بالمƑم
.Ƽقط  

 



 
 

الوضƲ اǕقتصادي قبل الصدمةتوزيƈ Ʋفراد العينة حسب : )6(جدول رقم   
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  الوƴư اƿǗتƮادƿ ǐبý الƮدمة

  Ƽ  10  04  14وƾ المتوسط
  67  26  41  متوسط

  19  09  10  تحƘ المتوسط
Ƴ100  39  61  المجمو  

 ǅƿر ýالجدو Ǐلƍ ستناداƍ)6 (ǎذوو مستو ǅǋ راد العينةƼƊ ƔǄƹƊ متوسط ǐادƮتƿƍ 
 ǇوǄǂƬما نجد 67ويǂ Ü ةƑو19 بالم Ü Ưƽمنخ ǎة ذو مستوƑة ذو 14 بالمƑبالم 
ǎمستو ƴƽمرت  

 
الوضƲ اǕجتماعي قبل الصدمةتوزيƈ Ʋفراد العينة حسب : ) 7(جدول رقم   

  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  الوƴư اǗجتماعي ƿبý الƮدمة
  Ƽ  16  04  20وƾ المتوسط

  66  31  35  متوسط
  14  04  10  طتحƘ المتوس
Ƴ100  39  61  المجمو  

 ǅƿر ýالجدو Ǉجتماعي متوسط ) 7(يبيƍ ǎذوو مستو ǅǋ راد العينةƼƊ ƔǄƹƊ ǇƊ
 ǇوǄǂƬما نجد 66ويǂ ةƑالمتوسط و20 بالم ƾوƼ ǎة ذو مستوƑة ذو 14 بالمƑبالم 

Ưƽمنخ ǎمستو.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

الصحة الحاليةتوزيƈ Ʋفراد العينة حسب : )8(جدول رقم   
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƮ  ƚحة الحاليةال

  11  05  06  ممتاƨة
  56  26  30  جيدة

  ư  23  07  30عيƽة
  ư  02  01  03عيƽة جدا
Ƴ100  39  61  المجمو  

 ǅƿر ýالجدو Ǐلƍ ستناداƍ)8 ( حة جيدةƮب Ǉوƨراد العينة يمتاƼƊ بيةǄƹƊ ǇƎƼ
 ǇوǄǂƬ56وي ùا بǌيǄت ǅƛ Ü العينة Ǉة مƑ30 بالمƽعيư حةƮب Ǉوƨة يمتاƑبالم  Ü ة

  بالمƑة ưعيƽة جدا03و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

المشاكل الصحية بعد الصدمةتوزيƈ Ʋفراد العينة حسب : )9(جدول رقم   
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  المƬاýǂ الƮحية

  01  01  00  متاعǄƿ Ɣبية
ǅط الدƺư Ƴاƽرتƍ  00  01  01  
  Ɗ  02  04  06مراƮ Ưدرية

  00  00  00  السǂر
Ǉالعي ǏǄع Ƈ01  00  01  ما  
Ǆج ƯمراƊ01  00  01  دية  

ǅاưي العƼ ƾƬ وƊ سرǂ  00  00  00  
  02  00  02  متاعƿ Ɣدǅ مƨمنة

  01  00  01  بواسير
  00  00  00  ديداǇ معوية

Ưي المبيƼ Ƙيسǂ  01  00  01  
Ǉولوƿ  07  04  11  
  03  03  00  معدة

ǇتاƨوǄ01  01  00  ال  
Ưمر Ǉ30  15  15  بدو  

Ưمر Ǉر مƛǂƊ  31  10  41  
Ƴ100  39  61  المجمو  

ǄƹƊ ǇƎƼبية ƼƊراد العينة لديǅǌ مƬاƮ ýǂحية ويǄǂƬوƼ Ǉي ) 9(وý رƍ ǅƿستنادا لǄجد
 ǅǌة بينما 70مجموعƑ30 بالمƯمر Ǉبدو ǅǌƼ ةƑبالم .  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

اǓمراƭ النفسيةتوزيƈ Ʋفراد العينة حسب : )10(جدول رقم   
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  المرƯ النƽسي

  07  02  05  يوجد
  93  37  56  اليوجد

Ƴ100  39  61  المجمو  
 مƼƊ Ǉراد العينة يعانوǇ مǇ مرƯ نƽسي  بالمƑةƊ7نǊ يوجد) 10(يǇ الجدوý رǅƿ يب

 ǅǌمن ǐي العيادƑاƮاألخ ƭخيƬتبعا لت ƔاƑتǂǗو اǋو05و ƚناƍ 02 ماƊ ورǂذ 
. لǅ تسجý لديƊ ǅǌمراƯ نƽسية بالمƑة93Üالباƿي   

 

نوع الصدمةتوزيƈ Ʋفراد العينة حسب : )11(جدول رقم   
  لمجموƳا  ذǂور  ƍناƚ  نوƳ الƮدمة

  ƨ(  23  15  38لƨاƼÜýيưاناǂ)Ƙوارƚ طبيعية 
ƨيƨع  ƭخƬ ǇقداƼ  16  06  22  
  Ƽ ýƬƼ  01  02  03ي الباǂالوريا

  11  05  06  خيانة ƛقة
Ƙالمو Ǉم ƔتراƿǗ03  00  03  ا  

ƻختطاƍ  01  00  01  
Ƴوưالمو ǇقداƼ  04  01  05  

Ɣ02  01  01  تعذي  
Ɣاǋرƍ  05  06  11  
Ǉ02  01  01  السج  

  02  02  00  حوادƚ المرور
Ƴ100  39  61  المجمو  
 Ơưيو ǅƿر ý11(الجدو (ǇƊ 38ةƑبالم  ƚوارǂوا لưد تعرƿ راد المجموعةƼƊ Ǉم 

ƼقداǇ عƨيƨبù  مƼ ǇيưاǇ و ƨلƨاý و تýǂƬ بǚتالي اǂبر نسبة و تǄيǌاطبيعية بما 
22 ǅƛ ةƑبالم Ɣاǋرƍقة وƛ خيانة Ǉم ǚǂ  Ɣ 11ةƑخيرا  بالمƊو  Ǉالسج Ǉم ǚǂ

 ùالمرور ب ƚة2وحوادƑبالم .  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

مدة المعاناة للمشاكل بسبب الصدمةتوزيƈ Ʋفراد العينة حسب : )12(جدول رقم    
  المجموƳ  ذǂور  ƍناƚ  مدة المعاناة لǄمƬاýǂ بسبƔ الƮدمة

 Ǉم ýƿƊ06رǌƬƊ   27  26  53  
ǅعا Ǉر مƛǂƊ  28  11  39  
ǅعا Ǉم ýƿƊ  06  02  08  
Ƴ100  39  61  المجمو  

 ǅƿر ýجدوǄستنادا لƍ)12 ( ǇƎƼ Ɣطراưƍ ارƛƊ ǅǌلدي Ƙراد العينة دامƼƊ بيةǄƹƊ
 Ǉم ýƿƊ دمةƮط ما بعد الƺư06ال ǇوǄǂƬي ƚر حيǌƬƊ 53ةƑالمجموعة  بالم Ǉم 

 داǅ لديǅǌ اưǗطراƛǂƊ Ɣر مǇ عاǅ وال  بالمƑة 39وƼي المرتبة الƛانية بù ) العينة(
 ǎة08يوجد سوƑبالم ǅعا Ǉم ýƿƊ .  

 

  مجال الدراسة– 3
 

نيالمجال المكا. 3-1  
ǂما سبƾ وƬƊرنا ƍليǊ توجǌنا مباƬرة ƍلǏ األماǇǂ التي يتوƼر Ƽيǌا       

األƼراد الذيǇ تعرưوا لƮدماƘ وǋي مناطǂ ƾانƘ عرưة ƍلƊ Ǐحداư ƚاƹطة 
ƍلƨ........ƣلƨاƼ Üýيưاناƍ ÜƘرǋاǂ:Ɣبيرة   

:تǅ الحƮوý عƼƊ ǏǄراد العينة مǇ عدة مناطǂ ƾالتالي   
اد Ü بǇ عǂنوÜ Ǉ برƜ البحرǐ اƿǗامة الجامعية بǄدية باƔ الو:  والية الجƨاƑر -

.لǄبناƘ  بدرƿانة Ü وبǄدية الرويبة   
- Ʃور :  والية بومرداǂذǄامة الجامعية لƿǗا.  
.Ɗساتذة وطǄبة مǇ جامعة البǄيدة:  والية البǄيدة -  

ƿامنا بتطبيƾ مقاييƩ الدراسة بمساعدة الوسيط Ɗستاذة بجامعة البǄيدة وƊخƮاƑية Ƽي 
Ʃƽن ǅǄعƩƽي نƼ Ƙƿالو .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

المجال الزماني. 3-2  
تƍ ǅجراƇ الدراسة Ƽي الƽترة الƨمنية الممتدة بيǌƬ Ǉر مارƍ Ʃلƹ Ǐاية       

 ǐر ماǌƬ ايةǌستعانة 2005نǗا Ƙتم Ǉالمستجوبي Ǉبر عدد مǂƊ ǏǄع ýوƮحǄول Ü 
.بوسيط لǄحƮوý عǂƊ ǏǄبر نسبة ممǂنة مǇ األƼراد Ƽي ǋذǉ الƽترة الƨمنية   

 
 

ت البحƈ Ƙدوا– 4  
تناولƘ الǚƮبة النƽسية لدǎ المƮدوميǇ الذيǇ تبعا لطبيعة الدراسة التي  

 الƮدمة ƍ Üعتمدنا Ƽي ƍختبار ƼرưياƘ –تعرưوا ưǗطراƔ الƺưط مابعد 
Ƙستبياناƍ ةƛǚƛ ǏǄع ƚالبح.  

(CIDI Demo )   ƍستبياǇ البياناƘ الديمƺراƼية- 

(CIDI PTSD ) لƮدمة ا– ƍستبياưƍ ǇطراƔ الƺưط مابعد -   

  ƍستبياǇ الǚƮبة النƽسية-

 لقد ƍعتمدنا Ƽي ǋذǉ الدراسة عƍ ǏǄستبياناƘ تسمƠ لنا بجمƴ معطياƘ عديدة 
:حوý العينة  

 (PTSD)المعطياƘ الديمƺراƼية Ü تƬخيưƍ ƭطراƔ الƺưط مابعد الƮدمة 
 Ü وƊخيرا ƿياƩ درجة الǚƮبة (DSM IV)حسƔ المعايير التƬخيƮية لǌا Ƽي 

.Ƽراد النƽسية لدǎ األ  
والجدير بالذǂر ǋو ǋ ǇƊذǉ اǗستبياناǋ Ƙي عبارة عƍ ǇجƨاƇ مǂونة  

 ǅعا ǇستبياǗ ) ǇاǂسǄسية لƽحة النƮال Ǉستبياƍ ( ǐرƑاƨالج ƴالمجتم ǏǄع ƻŇيǂ
Ʃƽالن ǅǄي عƼ ƚبحǄرية لƑاƨالجمعية الج ƻطر Ǉم ǉبنود Ưبع ƘلŇوعد 

لسǂاÜǇ بƺرƯ القياǅ بدراسة ƍبيد ميولوجية حوý الƮحة النƽسية    (SARP) 

 Ǉمة األمنية بالوطƨǖل Ưمة بعد التعرƮر العاƑاƨالج )ƔاǋرǗا ( ƩسƊ ولقد Ü  

ƘاƼقاƛجتماعية عبر الǗسية اƽمة النƲالمن ƻطر Ǉم ǇستبياǗذا اǋ 
ƘدماƮال ýبيدميولوجية حوƍ بدراسة ǅالقيا Ưرƺب ǁوذل.  (T.P.O) 



 
 

لƊ Ǌو ƊجƨاƇ مǂونة ونجد Ƽي ǋذا اǗستبياǇ العاƍ Ü ǅستبياناƊ ƘخرƼ ǎرعية  
لƼ Ü Ǌنجد Ɗوال جƊ Ƈƨو ƍستبياǇ خاƭ بجمƴ البياناƘ الديمƺراƼية الخاƮة باألƼراد 

. ƍلǂ..... ƣالسÜ Ǉ الجنÜ Ʃ المستوǎ التعǄيمي   
ǊƬعا ƚحد Ƈألسو Ɣختيار المستجوƍ ناǋ ǅدمة ويتƮبال ƭاني، خاƛال Ƈƨالج  

)  ƨيƨع Ƙمو Ü Ɣاǋرƍ Ü ƘاناưياƼ Ü ýاƨلƨالǂ.......ƣلƍ ( ردود Ʃياƿ ǅيت ǅƛ Ü
 ƘستبياناǗا ǉذǋ يǄي ƴنيƬال ƚذا الحدǋ ǉتجاƍ Ü ردƽال ƻطر Ǉالمتبناة م ýعƽال

)ǅالعا Ǉستبياǘونة لǂالم Ƈاƨاألج (Ǉم ƇاƨجƊ ýƮي األƼ يǋو Ü ǎخرƊ ƇاƨجƊ  
 Ɣحس ǁية و ذلǄالعق ƘطراباưǗا Ʃياƿو ƭخيƬداة لتƊ يعتبر ǐالذ (CIDI) 

 .       (ICD10 )  (DSM IV)  ƻتعاري  
 ƻǄومخت ƴي جميƼ يةǄالعق ƘطراباưǗ بيدميولوجيةǗا Ƙي الدراساƼ ǅو يستخد

 Ǉميدانيتي Ǉمحاولتي ƝƑنتا Ǉƍ Ü الدراسة Ƙ20: عينا Ü ƨǂو 12 مر Ü ةƺ1200 ل  

ǅستخداǗ ƾدƮوت ƾƼتتوا Ü األداة مقبولة عموما ǇƊ يرƬت Ü CIDI  يƼ Ɣمستجو 
 ƘعداداǗوا ƘاƼقاƛال ƻǄعبر مخت.  

  جƇƨ -    (C)  يقيƩ مختƻǄ األمراƊ Ưو اǗستجاباƘ الجسدية التي يعاني   
منǌا الƽرد ǂ Üما نجد Ɗيưا Ƽي ǋذا الجƇƨ جانƔ خاƭ بالحياة الجنسية لƼǖراد 

)Üǅǚعبد الس Ƙ2001نايƭ 177(  
انواƳ(و ǋو خاƭ بقياƩ مختƻǄ االستجاباƘ مǇ النوƳ الƽوبي   (D)   Ƈƨج ù  
) الƽوبيا المختƽǄة  

اǂǗتƑابية  اǗستجاباƘ ردود األƼعاƊ ýو بقياƩ مختƻǄ خاƭوǋو   (E)   Ƈƨج ù  

.بƋنواعǌا   
ƘستجاباǗا Ưبع Ʃبقيا ƭو خاǋو  و Ʃوǚǌالǂ انيةǋالذ Ü  (G)  - Ƈƨج  

.والǌذياناƘ البارانويا   
.وǋو خاƭ بقياƩ اǗستجاباƘ الǌجاسية  (K): -Ƈƨج  

: Ʃبقيا ƭسي خاƽاد النǌجǗو حالة اƊ  (Extreme stress)  –Ƈƨج    

.ǏƮƿƊ الƺưط   
Ʃبقيا ƭخا Ưانية :بعǋالذ ƘستجاباǗ ا.  (SM)  -Ƈƨج  



 
 

:خاƭ بقياƩ وƲيƽة الذاǂرة  (M)  -Ƈƨج  
خاƭ: عƍ ǇستبياǇ وǋو عبارة  (SCL)  -Ƈƨج  
.   والجسمية التي يتعرƍ Ưليǌا األƼراد ǂمǄخƭبجمƿ ƴاƑمة الǂƬاوǐ النƽسية  

 
: (Social support)  - ǅعŇبالد ƭخا Ƈƨجتماعي جǗا  

يمǇǂ التعرƻ عبر ǋذا الجÜƇƨعǇ عƿǚة الƽرد باǓخريÜǇمýƛ العاǄƑة 
 واألƮدƿاÜƇوƨمƇǚ العمƊ ýو ƈخريƼ Ǉي المجتمÜƴوطبيعة الدŇعǅ المتǄقǏ لدǐ الƽرد 

: (coping)   -ýالتعام ƔساليƊ Ʃبقيا ƭخا Ƈƨج  
 المستخدمة لدǎ األƼراد

الƽرد Ü نوعية حياتǊ  جƇƨ خاƭ بالتعرƻ عǏǄ الǂيƽية التي يقيǅ بǌا -  
(Quality of life)  

- Ɣجوان Ưي بعƼ Ü ردƽال Ǌيبدي ǐالذ ƨو العجƊ ةƿعاǗا ǎمد Ʃبقيا ƭخا Ƈƨج 
.(Disability) الحياة   

ǐƊ ماذا يƽعý المƽحوÜ ƭ :  جƇƨ خاƭ بسǄوǁ طƔǄ المساعدة ونماذƜ التƽسير -
ƍ وǋ ƻرƮيت ƻيǂ Ü Ưو مرƊ ةǄǂƬم Ǐلƍ ǊƑرباƿƊ حدƊ Ưعندما يتعر Ü ذاǋ ǉتجا

 ƭالخا ǅالعا ǇستبياǗا Ǉم Ƈƨخر جƉǂ Ü ذاǋ ويعتبر Ü Þ ýǂƬذا المǋ Ċýيح ƻيǂ
.بالƮحة النƽسية   

 

لǅ نستخدǋ ǅذا اǗستبياǇ العامý : ولطبيعة بحƛنا نحÜ Ǉ وǂما ذǂرنا ƈنƽا  
 ǊƑاƨجƊ Ưبع ǏǄع Ü قطƼ ختيارناƍ ƴƿنما وƍو Ü ƇاƨجƊ Ǉم ǊيǄع ǐبما يحتو Ü ýǂǂ

الƮدمة ưƍ - ÜطراƔ مابعد: ة بحƛنا Ü وƼقا لǄمتƺيراƘ التالية التي تخدǅ طبيع
.والبياناƘ الديمƺراƼية وƼيما يǄي سنتعرƍ ƯلǏ وǌƽƮا بدƿة   

 

  :Ƌستبيان Ƣاƫ بالبيانات الديمغرافية. 4-1
  ƴيا مƬتما ǉبنود Ưبع ƘلŇد عدƿ Ü ǇستبياǗذا اǋ ǇƊ Ǐلƍ ارةƬǗتجدر ا 

جƨاƑرية لǄبحƼ ƚي عǅǄ النƩƽالمجتمƴ الجƨاƑرǐ مǇ طرƻ الجمعية ال  

 Ü  (SARP) ونجد Ƽيýǂ Ǌ البياناƘ المتعǄقة بالƽرد ǂالجنƩ و السنو الحالة



 
 

Ü يميǄالتع ǎالمستو Ü نيةǌالمدنية والم........ ƣلƍ)ƾحǄر المƲنƊ1(  
والجدير بالذǂر ǋ Üو ǋ ǇƊذا اǗستبياÜ Ǉ سمƠ لنا بجمƴ معطياƛǂ Ƙيرة  

.ǅ نستǌǄƺا ǌǄǂا Ü وذلǁ لطبيعة البحƚ حوƼƊ ýراد عينتي البحÜ ƚ ولǇǂ ل  
 
 
 

:الصدمة-Ƌستبيان Ƣاƫ بقياس Ƌضطراب الضغط مابعد . 4-2   

 

 (PTSD) 
حسƔùù المعùùùùاييùùر التùùƬخيƮيùùùة لùùùƼ Ǌùùùي  

(DSM IV) Ǉم Ǌبحد ذات Ʃوالمقتب CIDI 
(Composite International Diagnostic Interview)  

  ǇستبياǗذا اǋ ýمƬي ƚالحاد ǉتجا Ü ýعƽوال بتحديد رد الƊ ةƮة خاǄƑسƊ ǏǄع
-الƮدمي Ü مƊ Ǉجƿ ýياƊ Ʃوý معيار Ƽي تƬخيƮƍ ƭطراƔ الƺưط ما بعد

-الƮدمة Ɗ ǅƛ ÜسǄƑة Ɗخرǎ لتحديد األعراƯ المرتبطة بưƎطراƔ الƺưط ما بعد  
: و ǋي (PTSD) ا لƮدمة   

  Ʋدة التيقƬرة وǄƛستǗسرعة ا Ü دميƮال ƚة الحدƬعادة معايƍ Ü والحذر
.تجنƔ مý مايمǂنǊ التذǂير بالحدƚ الƮدمي   

ǋ ÜناƊ ǁسǄƑة Ɗخرǎ حوý ما ƍذا ǂانƘ األعراǋ ƯذÜ ǉ تدوƛǂƊ ǅر مǌƬ Ǉر  
ǎخرƊ ةǄƑسƊ خيراƊو (ASD) و )  PTSD)  Ǉة بيƿرƽتǄل  

حوý مدǎ خطورة ǋذǉ األعراÜ Ư مǇ حيƚ تƛƋيرǋا عǏǄ الجانƔ العƑǚقي 
)ƾ2 رƊ ǅƿنƲر مǄح. (الوƲيƽي والمǌني لƽǄرد   

 

:Ƌستبيان الصالبة النفسية .4-3  
ƍستبياǇ الǚƮبة النƽسية وǋي Ɗداة تعطي تقديرا ǂميا لǚƮبة الƽرد       

:النƽسية ويمǇǂ تعريǌƽا ǂالتالي  
ǋي ƍعتقاد عاǅ لدǎ الƽرد Ƽي ƼعاليتǊ وƿدرتǊ عƍ ǏǄستخداýǂ ǅ المƮادر النƽسية 

الية Ɗحداƚ الحياة الưاƹطة والبينية المتاحة ǂ Üي يدرǁ ويƽسر ويواجǊ بƽع  
 (Kobasa, 1982. Pines, 1986) 



 
 

 Ǉونة مǂ47واألداة م ƴوتق Ü ردƽǄسية لƽبة النǚƮال Ɣجوان ǏǄع ƨǂعبارة تر 
 Ƙة مستوياƛǚƛ يƼ Ʃالمقيا ǏǄجابة عǗبدا(اƊ Ü حياناƊ Ü ماƑالدرجة ) دا Ɵوتتراو

Ƙانǂ ذاƍ Ǐودرجة واحدة بمعن Ƙدرجا ƚǚƛ Ǉعبارة ما بي ýǂجابة لǗا ) ƾتنطب
) .ƍ Ü 1ذا ǂانƘ التنطبƊ ƾبدا ƍ Ü 2ذا ǂانƘ تنطبƊ ƾحيانا 3داƑما   

  Ǉداة ما بيǖي لǄǂال Ƴالمجمو Ɵيتراو Ü ǁ47وبذل Ǐلƍ 141 ƚحي Ü درجة 
.يƬير ƍرتƽاƳ الدرجة ƍلƨ Ǐيادة ƍدراǁ المستجيƔ لǚƮبتǊ النƽسية   

ƴưو ǅƛ Response Set ƛابƘ لǘستجاباƘولǄتقǄيý مǇ الميǗ ýتخاذ نمط    
 Ƙالعبارا ǉذǋ يرƬت ǐƊ Ü ǎاألخر Ƙالعبارا ǉتجاƍ Ʃǂي عƼ Ƙالعبارا Ưبع
 Ü Ƙالعبارا ǉذǋ ýƛم ǇƎƼ Ü بة وبالتاليǚƮǄبي لǄالس Ɣالجان Ǐلƍ وسةǂالمع

ينبƺي ǇƊ تƮحƼ Ơي اǗتجاǉ العǂسي Ü * والموưحة Ƽي ƍستمارة التƮحيƠ بعǚمة 
 Ü 2 Ü تنطبƊ ƾحيانا 1تنطبƾ داƑما : (بمعنǋ ǇƊ Ǐذǉ العباراƘ تƮحǂ Ơالتالي 

 15وبƸǄ عدد العباراƘ التي يجǇƊ Ɣ توƴư لǌا الدرجة المعǂوسة ) 3التنطبƊ ƾبدا 
 ǐƊ Ü 31عبارة %  ǇستبياǗا Ƙعبارا Ƴمجمو Ǉم .  

:والǚƮبة النƽسية Ü تقƼ ƴي ƛǚƛة Ɗبعاد ǋي    
Commitment   : اǕلتزام-

لƽرد تجاǉ نƽسǊ وǋƊداǊƼ وƿيمة األخريǋ Ǉو نوƳ مǇ التعاƿد النƽسي يǄتǅƨ بǊ ا 
 Ǉم Ǉوǂذا البعد يتǋو Ǌحول Ǉذا البعد 16مǋ Ƙة عباراǄƛمƊ Ǉوم Ü عبارة :  

-ǅوالقي Əالمباد Ưرد لبعƽال Ƈي والƼ Ǉمǂيمة الحياة تƿ  
- ǊǄجƊ Ǉم ƫعيƊ Ǐا ومعنƼدǋ لحياتي ǇƊ عتقدƊ .  

.Ǌ ال يوجد لي مǇ األǋداƻ ما يدعو لǄتمسǁ بƊ Ǌو الدƼاƳ عن-  

 Ǌسƽن ǉتجاƍ اماƨلتƍ رƛǂƊ ردƽال ǇƊ Ǐلƍ ذا البعدǋ ǏǄعة عƽير الدرجة المرتƬوت
 ǇخريǓيمة اƿو ǊƼداǋƊو.  

 

: Control    التحكم-
  Ǉم ǉقاǄيما يƼ ǅǂتح Ǌل Ǉوǂي ǇƊ ǊانǂمƎب ǊنƊ ردƽعتقاد الƍ ǎمد Ǐلƍ يرƬوي
Ǆما ي ǅǂالتح Ǉمưويت Ü Ǌل ƚية عما يحدƮخƬولية الƌالمس ýويتحم Ü ƚحداƊ ي:  



 
 

. القدرة عƍ ǏǄتخاذ القراراƘ واǗختيار بيǇ بداýƑ متعددة-  
. التحǅǂ المعرƼي ǐƊ Ü القدرة عǏǄ التƽسير والتقدير لǖحداƚ الưاƹطة -  

- ƨنجاǘبيرة لǂ ةùعيƼدا ƴد مǌالج ýة وبذùعالƽة الùǌالمواج ǏùǄدرة عùالق 
(Kobasa, 1982 a)  ǐوالتحد  

 . Ǉم Ǉوǂذا البعد يتǋ15و Ü ة عبارةǄƛمƊ Ǉوم  

 Ǌعبارات:  
 *Ʋالح Ǌسمƍ ƇيƬ ƴƿي الواƼ اليوجد.  
الحياة Ƽرƭ وليسƘ عمǚ وƽǂاحا*   

Ɗتخذ ƿراراتي بنƽسي وال تمǄي عǄي مǇ مƮدر خارجي*   

وتƬير الدرجة المرتƽعة عǋ ǏǄذا البعد ƍلǇƊ Ǐ الƽرد لديǊ تحǅǂ وƍعتقاد Ƽي 
 Ǌل ƚية عما يحدƮخƬال Ǌوليتƌمس.  

 

: Challenge   التحدي-  
وǋو ƍعتقاد الƽرد ǇƊ ما يطرƊ مǇ تƺير عǏǄ جوانƔ حياتǋ Ǌو Ɗمر مƛير  
 ƻاƬǂستƍة وƊالمباد ǏǄمما يساعد ع Ü Ǌديدا لǌت Ǌونǂ Ǉر مƛǂƊ نموǄل ǐرورưو

البيƑة ومعرƼة المƮادر النƽسية واǗجتماعية التي تساعد الƽرد عǏǄ مواجǌة 
.(Kobasa, 1982 b)عاليةƽوط بƺưال   

: عبارة Ü ومƊ ǇمǄƛة عبارتǇ16 Ǌ مǇ وǋذا البعد يتǂو   
. ƿƊتحǅ المƘǚǂƬ لحǌǄا والƊنتƲر حدوǌƛا-  
. لدƿ ǐدرة المƛابرة حتƊ Ǐنتǌي مǇ حƊ ýية مǄǂƬة تواجǌني-  

-ƚتحد ǇƊ ýبƿ Ǐحت ƘǚǂƬة المǌمواج Ǉم ƻعر بالخوƬƊ .  

 ǏǄع Ɗيير يطرƺت ǐƊ ǇƋرد بƽعتقاد الƍ Ǐلƍ ذا البعدǋ ǏǄعة عƽير الدرجة المرتƬوت
ياتƍ Ǌنما ǋو Ɗمر مƛير وưرورǐ لǄنمو ƛǂƊر مǂ ǇونǊ تǌديدا لÜ Ǌ مما يساعدǉ ح

ǐوالتحد ƻاƬǂستǗالمباداة وا ǏǄع.  
 
 
 



 
 

- ǇستبياǗا ƾدƮو Ƙباƛ :  
تǅ حساƛ ƔباƘ وƮدƾ اǗستبياǇ عǏǄ عينة مǇ طƔǚ الجامعة مǄǂ Ǉية  

Ɗعمارǅǋ  ذǂر تراوحƊ 35 ƘنÜ Ǐƛ و 45منƊ)80 ( ǅǌداƔ الƿƨاƨيÜ ƾ وبƸǄ عددǋا 
 Ǉ28-19مابي ǉدرƿ ǐ20.875 سنة بمتوسط عمر ǉدرƿ ǐمعيار ƻنحراƍ1.03 و  

:تǅ التحقƾ مƛ ǇباƘ اǗستبياǂ Ǉالتالي   
ýǚخ Ǉم ƘعباراǄي لǄالداخ ƾاألتسا ýيجاد معامƍ ǅت 

 حساƔ معامý األرتباط بيǇ درجة ýǂ مƽردǉ ومجموƳ درجاƘ البعد الذǐ تنتمي -
Ǌليƍ 
 بيǇ درجة ýǂ بعد وبيǇ المجموƳ الǄǂي لدرجاƘ  حساƔ معامý األرتباط-

ǇستبياǗا. ƘرتباطاǗا ǉذǋ يجادǗو Ǉستبياǘي لǄالداخ Ʃيجاد التجانƍ ýجƊ Ǉم ǁوذل
تƍ ǅستخداǅ معادلة بيرسوÜ Ǉ وƿد وجد ƍرتباط بيǇ درجة ýǂ مƽردة ودرجة البعد 

يعǌا دالة الذǐ تنتمي ƍلية Ü وǂذلǁ درجة ýǂ بعد والدرجة الǄǂية لǘستبياǇ وجم
 ǎ0.05عند مستو.  

 

  : طريقة Ƌجراƅ الدراسة– 5
ƛƊناƍ ƇجراƇ المقابƘǚ مƴ األƼراد المƮدوميǇ الذيǇ تعرưوا ƍلư Ǐواƹط  

مختƽǄة ƿ Üمنا Ƽي البداية بƎجراƍ Ƈستبياưƍ ǇطراƔ الƺưط ما بعد الƮدمة 
PTSD سيةƽبة النǚƮال Ǉستبياƍ ƾمنا بتطبيƿ Ü ƔطراưǗوجود ا ƭخيƬوبعد ت 

 ƚالبح ƘياưرƼ ختبارƍ Ưرƺل.  
Ɗما باƿي األƼراد Ü رǅƹ تعرǅǌư لưواƹط ǂبيرة ƍال Ɗنǅǌ لǅ يتعرưوا  

. الƮدمة لǌذا تجنبنا ƍجراƍ ƇستبياǇ الǚƮبة النƽسية -ưǗطراƔ الƺưط مابعد
.ولقد تمƘ الدراسة عýǂƬ ǏǄ مقابƘǚ عيادية مƼƊ ƴراد العينة  

 

: المعالجة اǕحصائية - 6  
: معالجة نتاƝƑ البحƚ عǏǄ األساليƔ اǗحƮاƑية التالية ƍعتمدنا Ƽي   

   المتوسط الحسابي-
–ǐالمعيار ƻنحراǗا  



 
 

:t-test "ƍ "Ƙختبار –  
 Ǘختبار الƽروƼ ƾي متوسطاƘ الجنسيƼ Ǉي ýǂ متƺيراƘ الدراسة

:X2   ƍختبار–
 Ǘختبار وجود Ɗو عدǅ وجود الǚƮبة النƽسية واألمراƯ الجسدية

ƽالن Ưالدراسة     واألمرا Ƙيراƺمت ýǂسية المرتبطة ب.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

  امســفصــل الƢــلا
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Ʈƽالùùالخ ýùùƩام  

 تقديǅ نتاƝƑ البحƚ ومناƬƿتǌا
 

1 –ƚالبح ƝƑنتا Ưعر  
1 – 1.Ǐية األولưرƽال ƝƑنتا  
نتاƝƑ الƽرưية الƛانية.2 – 1  
نتاƝƑ الƽرưية الƛالƛة.3 – 1  
1 – 4. ƝƑية الرابعةنتاưرƽال  
  تحǄيý النتاƝƑ ومناƬƿتǌا– 2

2 – 1. Ǉستبياƍية وƼراƺالديم Ƙالبيانا Ǉستبياƍ ƝƑنتا (PTSD) 
الǚƮبة النƽسية والƽرƾ بيǇ اǗناƚ والذǂور Ƽي مستوǎ الǚƮبة .2 – 2  
2 – 3. ǅاƨلتǗوا ÜǅاƨلتǗا ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƽوال ǅاƨلتǗا

 واألمراƯ الجسدية والنƽسية
2 – 4. Ưواألمرا ǅǂوالتح ǅǂالتح ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƽوالÜǅǂالتح

 الجسدية والنƽسية
2 – 5. ǐوالتحد Ü ǐالتحد ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƽوال Üǐالتحد

 واألمراƯ الجسدية والنƽسية
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

1-Ƙالبح ƛنتائ  
 

1-1 ǍولǓالفرضية ا ƛنتائ :  
Ǘ ǅǌưتعر ǅƹسية رƽبة نǚƮب ǇدوموƮالم ƨمابعد يتمي Ɣطراư  

.الƮدمة  
 

نتائƢƋ ƛتبار : )13(جدول رقم  X2   للفروƼ في درجة الصالبة النفسية      
  مستوǎ الداللة  X2  العدد  درجة الǚƮبة
  ǚƮ  91بة ƿوية

  ǚƮ  08بة ưعيƽة
Ƴ100  المجمو  

  
69.58  

  

  
0.01  

  

91يبيǇ الجدوƊ ýعǄƹƊ ǇƊ ǉǚبية ƼƊراد العينة لديǚƮ ǅǌبة ƿوية بنسبة  % 
ƨ08بينما يتمي X2 منǅǌ بǚƮبة ưعيƽة وتدý نتاƍ ƝƑختبار % ) 69.58 (

 ǎعند المستو ýدا ƾرƼ وجود ǏǄية 0.01عưرƽال Ƙقد تحققƼ ذاǂǋو 
Ǐاألول.  

 

 ƛالفرضية الجزئية نتائ:  
 يوجد Ƽرƾ بيǇ المƮدوميǇ الذǂور والمƮدوماƼ Ƙي درجة الǚƮبة  

 النƽسية
 

  الصالبة النفسيةمتوسطللفروƼ في  "ت"نتائƢƋ ƛتبار : )14(جدول رقم 
 بين الجنسين

Ʃالعدد   الجن  
  المتوسط 
  الحسابي

 ƻنحراǗا  
ǐيمة   المعيارƿ"Ƙ"  

 ǎمستو  
  الداللة

  8.09  113.35  39  الذǂور
ƚناǗ11.30  108.27  61  ا  

  

2.61  
  

0.01  

 ǅƿر ýالجدو Ǉ14(يبي ( ƘƺǄوب ƚناǗمتوسط ا Ǉم ǏǄعƊ ورǂمتوسط الذ ǇƊ
 تدý عǏǄ وجود Ƽرƾ بيǇ الذǂور واǗناƼ ƚي درجة )ƿ"Ƙ ")2.61يمة 



 
 

 ǎعند المستو ýدا ƾرƼ وǋسية وƽبة النǚƮ0.01(ال ( ƠالƮل ƾرƼ وǋو
 Ǉبي ƾرƼ يوجد ǎخرƊ ةƺيƮية بƑƨية الجưرƽال Ƙقد تحققƼ Ǌومن Ü ورǂالذ

ƚناǗا Ǉبة مǚƮ رƛǂƊ ǅǋو Ü بةǚƮي درجة الƼ ƚناǗور واǂالذ.  
 
 

1-2 ƛان نتائƙية الفرضية ال:  
 ǅاƨلتǗا ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƼ يوجد 

مستوǌ  متوسطفي الجنسية  للفروƼ "ت"نتائƢƋ ƛتبار : )15(جدول رقم 
 اǕلتزام

Ʃالعدد   الجن  
  المتوسط 
  الحسابي

 ƻنحراǗا  
ǐيمة   المعيارƿ"Ƙ"  

 ǎمستو  
  الداللة

  3.62  40.94  39  الذǂور
ƚناǗ4.87  39.86  61  ا  

  

1.88  
  

ýير داƹ  

 Ǉيبي ǎي مستوƼ ƚناǗمتوسط ا Ǉبر مǂƊ ورǂمتوسط الذ ǇƊ ǉǚعƊ ýالجدو
تدý عǏǄ وجود ƼرƼ ƾي ) Ƙ) "1.88"اǗلتƨاǅ بيǇ الجنسيÜ Ǉ وبƿ ƘƺǄيمة 

 ýير داƹ ƾرƼ Ǌنǂور ولǂالذ ƠالƮل ƾرƼ وǋو Ǉالجنسي Ǉبي ǅاƨلتǗا ǎمستو
.ƍحƮاƑيا   

 

 ƛ1(الفرضية الجزئية نتائ: (  
. Ɗو عدمǌا بƎختƻǚ مستوǎ اǗلتƨاǅيختǌƲ ƻǄور اƮǗابة الجسدية   

نتائƢƋ ƛتبار : )16(جدول رقم  X2   ƭمراǓياب اƷ وƈ هورưل  
 الجسدية حسب مستوǌ اǕلتزام

 ǎمستو  
ǅاƨلتǗا  

ƯمراƊ ورǌƲ  
   جسدية

Ưاألمرا Ɣياƹ  
  X2  الجسدية

 ǎمستو  
  الداللة

  28  65  عالي
Ưƽ02  02  منخ  

  

0.71  
  

ýير داƹ  

ǁناǋ ǇƊ ǉǚعƊ ýالجدو ýا يدǌو عدمƊ ابة الجسديةƮǗور اǌƲ يƼ ƾرƼ 
 ǐلد ǅاƨلتǗا Ǉعالي م ǎويوجد المستو Ü ǅاƨلتǗا ǎمستو Ɣ93حس % Ǉم 



 
 

ƼƊ65راد المجموعة Ü و % 28 مǇ يعانوƊ ǇمراƯ جسدية Ɗما  % Ɣيƺت 
.لديƍ ǅǌال ǋ ǇƊذا الƽرƾ ليƩ لǊ داللة ƍحƮاƑية  

 

 ƛ2(الفرضية الجزئية نتائ: (  
 ƽابة النƮǗور اǌƲ ƻǄيختǅاƨلتǗا ǎمستو ƻǚختƎا بǌو عدمƊ سية.  

نتائƢƋ ƛتبار : ) 17(جدول رقم    X2   ƭمراǓياب اƷ وƈ هورưل  
 النفسية حسب مستوǌ اǕلتزام  

ǎمستو  
ǅاƨلتǗا   

 ƯمراƊ ورǌƲ 
  النƽسية

Ưاألمرا Ɣياƹ  
  X2 النƽسية 

ǎمستو  
   الداللة

  86  07  عالي
Ưƽ04  00  منخ  

  

0.32  
  

ýير داƹ  

ǌƲ ǉǚ07ور األمراƯ النƽسية عند يبيǇ الجدوƊ ýع % Ü راد العينةƼƊ Ǉم 
 ǎلد Ɣيƺ86بينما ي % Ü 93 ويǄǂƬوǇ معا  % ǎراد ذووا مستوƼاأل Ǉم 

 ýير داƹ ƾرƼ ǊنƊ الƍ Ƈالƌǋ عند ƾرƼ وجود ǅƹور ǅاƨلتǗا Ǉعالي م.  
 

1-3 ƛة  نتائƙالƙالفرضية ال:  
 ǅǂي درجة التحƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƼ يوجد 

للفروƼ الجنسية في متوسط مستوǌ  "ت"تائƢƋ ƛتبار ن: ) 18(جدول رقم 
 التحكم

Ʃالعدد  الجن  
  المتوسط 
 الحسابي

 ƻنحراǗا  
ǐيمة  المعيارƿ"Ƙ"  

 ǎمستو  
  الداللة

  4.46  34.43  39  ذǂور
ƚناƍ  41  31.99  5.25  

  

2.41  
  

0.01  

 ýالجدو Ǉي ) 18(يبيƼ ƚناǗمتوسط ا Ǉبر مǂƊ ورǂمتوسط الذ ǇƊ ǉǚعƊ
 ǅǂالتح ǎيمة مستوƿ ƘƺǄوب"Ƙ "2.41 ƚناǗا Ǉبي ƾرƼ وجود ǏǄع ýتد 

والذǂور بƮيƺة Ɗخرǎ الذǂور ƛǂƊر تحǅǂ مǇ اǗناƚ وǋو Ƽرƾ داý عند 
 ǎية) 0.01(المستوưرƽال Ƙد تحققƿة.وƛالƛال  

 



 
 

 ƛ1(الفرضية الجزئية نتائ: (  
 ǅǂالتح ǎمستو ƻǚختƎا بǌو عدمƊ ابة الجسديةƮǗور اǌƲ ƻǄيخت 

ائƢƋ ƛتبار نت: ) 19(جدول رقم  X2 لưهور ƈو Ʒياب اǓمراƭ الجسدية    
 حسب مستوǌ التحكم

ǎمستو  
 ǅǂالتح  

ƯمراƊ ورǌƲ  
  جسدية 

 Ưاألمرا Ɣياƹ  
  X2 الجسدية

ǎمستو  
   الداللة

  24  49  عالي
Ưƽ04  18  منخ  

  

1.75  
  

ýير داƹ  

 ǅƿر ýالجدو Ǉا ) 19(يبيǌيابƹوƊ ابة الجسديةƮǗور اǌƲ يƼ ƾرƼ ǁناǋ ǇƊ
73حÜ ǅǂ ويوجد مستوǎ عالي مǇ التحǅǂ لدǐ حسƔ مستوǎ الت % Ǉم 

ƼƊ49راد المجموعة و  % 24 منǅǌ يعانوǇ مƊ ǇمراƯ جسدية بينما  % ǅǌمن 
.تƺيƔ عنǋ ǅǌذǉ األمراƍ Ưال ǋ ǇƊذا الƽرƾ ليƩ لǊ داللة ƍحƮاƑية   

 

 ƛ2(الفرضية الجزئية نتائ: (  
 ǅǂالتح ǎمستو ƻǚختƎا بǌو عدمƊ سيةƽابة النƮǗور اǌƲ ƻǄيخت.  

نتائƢƋ ƛتبار : ) 20(جدول رقم  X2 لưهور ƈو Ʒياب اǓمراƭ النفسية    
 حسب مستوǌ التحكم

 ǎمستو  
ǅǂالتح  

 ƯمراƊ ورǌƲ 
  النƽسية

Ưاألمرا Ɣياƹ  
  X2 النƽسية 

 ǎمستو  
  الداللة

  69  04  عالي
Ưƽ19  03  منخ  

  

1.64  
  

ýير داƹ  

 ǅƿر ýالجدو Ǉ20(يبي (Ɗ سيةƽالن Ưور األمراǌƲ يƼ ƾرƼ ǁناǋ ǇƊ اǌيابƹو
 ǐلد ǅǂالتح Ǉعالي م ǎويوجد مستو Ü ǅǂالتح ǎمستو Ɣ73حس % Ǉم 

 ǅǌراد العينة منƼƊ04 % 69 يعانوǇ مƊ ǇمراƯ نƽسية و  % ǉذǋ ǅǌلدي Ɣيƺت 
.األمراƍ Ü Ưال Ɗنǋ Ǌذا الƽرƾ ليƩ لǊ داللة ƍحƮاƑية   

 
 
 
 
 



 
 

1-4  ƛالفرضية الرابعة نتائ:  
 ǐالتحد ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƼ يوجد.  

للفروƼ الجنسية في متوسط مستوǌ  "ت"نتائƢƋ ƛتبار : )21(ل رقم جدو
 التحدي

Ʃالعدد  الجن  
  المتوسط 
 الحسابي

 ƻنحراǗا  
ǐيمة  المعيارƿ"Ƙ"  

 ǎمستو  
  الداللة

  3.73  37.78  39  ذǂور
ƚناƍ  61  36.60  4.10  

  

1.55  
  

ýير داƹ  

 ǅƿر ýالجدو Ǉي) 21(يبيƼ ƚناǗمتوسط ا Ǉبر مǂƊ ورǂمتوسط الذ ǇƊ 
 تدý عǏǄ وجود Ƽرƾ لƮالƠ الذǂور Ƙ "1.55"مستوǎ التحدǐ وبƿ ƘƺǄيمة 
.ولǂنƼ Ǌرƹ ƾير داƍ ýحƮاƑيا  

 

 ƛ1(الفرضية الجزئية نتائ: (  
  ǐالتحد ǎمستو ƻǚختƎا بǌو عدمƊ ابة الجسديةƮǗور اǌƲ ƻǄيخت 

نتائƢƋ ƛتبار : ) 22(جدول رقم  X2 لưهور ƈو Ʒياب اǓمراƭ الجسدية   
يحسب مستوǌ التحد  

 ǎمستو  
ǐالتحد  

ƯمراƊ ورǌƲ  
  جسدية 

 Ưاألمرا Ɣياƹ  
  X2 الجسدية

 ǎمستو  
  الداللة

  26  58  عالي
Ưƽ03  07  منخ  

  

0.04  
  

ýير داƹ  

 ǅƿر ýالجدو Ǉ22(يبي ( Ưاألمرا Ɣياƹ وƊ ورǌƲ يƼ ƾرƼ ǁناǋ ǇƊ
 ǎلد ǐالتحد Ǉعالي م ǎوجد مستو ǐالتحد ǎمستو Ɣ84الجسدية حس % 
 ǅǌراد العينة منƼƊ Ǉ58م % 26 يعانوǇ مƊ ǇمراƯ جسدية بينما  % ǅǌمن 

.تƺيƔ لديǋ ǅǌذǉ األمراƯ لǋ Ǉǂذا ƹير داƍ ýحƮاƑيا   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ƛ2(الفرضية الجزئية نتائ: (  
 ǐالتحد ǎمستو ƻǚختƎا بǌو عدمƊ سيةƽابة النƮǗور اǌƲ ƻǄيخت 

نتائƢƋ ƛتبار : ) 23(جدول رقم  X2 لưهور ƈو Ʒياب اǓمراƭ النفسية  
حديحسب مستوǌ الت  

 ǎمستو  
ǐالتحد  

 ƯمراƊ ورǌƲ  
  النƽسية

 Ưاألمرا Ɣياƹ  
  X2 النƽسية

 ǎمستو  
  الداللة

  80  04  عالي
Ưƽ07  03  منخ  

  

8.25  
  

0.01  

 ǅƿر ýالجدو Ǉا ) 23(يبيǌيابƹ وƊ سيةƽابة النƮǗور اǌƲ يƼ ƾرƼ ǁناǋ ǇƊ
 ǎلد ǐالتحد Ǉعالي م ǎويوجد مستو Ü ǐالتحد ǎمستو Ɣ84حس % Ǉم 

04نƼƊ ǅǌراد العينة م % 80 يعانوǇ مƊ ǇمراƯ نƽسية Ü بينما  % Ɣيƺت 
 ǎعند المستو ýدا ƾرƼ وǋو Ưاألمرا ǉذǋ ǅǌ0.01(لدي.(  

 
 

: تحليل النتائƛ ومناقشتها-2  
: نتائƛ استبيان البيانات الديمغرافية- 2-1  

 ǏǄع ÜǊليƍ رناƬƊو ƾما سبǂ Üƚالبح ǐجرƊ100التاليǂ Ǉعوƨرد يتوƼ :  
- 61ƚناƍ   
  ذǂور39 -

- 87ǌسن ýيق  Ǉع ǅ36سنة  

- 72Ɣاƨع  

- 23Ǉوجوƨمت  

 ) ذǂورƍ 33ناƚ و 36منǅǌ (  طƿ Ɣǚبý الƮدمة ا ǂانو69 -

- 14Ƙبيو Ƙربا ƚناǗا Ǉم  

- 05ƚناǗا Ǉم Ƙطاراƍ  

- 09 ǇيǄǋƌير مƹ ýو06(  عما ƚناƍ 03ورǂذ ( 



 
 

 ) ذǂورƍ 32ناƚ و 33( بقيوا طƔǚ بعد الƮدمة 65 -

- 17Ƙبيو Ƙربا ƚناƼƊ Ǉم  

 .ƍطار ذǂر ƍ 01طاراƘ مǇ اǗناƚ و 05 -

  ذǂور05 عامƹ Ƙǚير مǄǋƌيǇ و 05 -

 ƍ 27ناƚ و ǂ  )40اǇ مستواǋماƿǗتƮادƿ ǐبý الƮدمة متوسط 67 -
 )ذǂور

 ) ذǂورƍ 57ناƚ و Ʈ )29رحوا بƋنƼ ǅǌي Ʈحة جيدة 86 -

 ) ذǂورƍ 07ناƚ و Ʈ )23رحوا بƋنƼ ǅǌي Ʈحة ưعيƽة 30 -

 ) ذǂورƍ 26ناƚ و 46(  لديǅǌ مƬاƮ ýǂحية 70 -

- 30ǂاƬم ǅǌلدي Ʃحية ليƮ ý 

- 07 ƔاƑتǂا Ǉعبارة ع Ü سيƽن Ưمر ǅǌو 05(  لدي ƚناƍ 02ورǂذ .( 

 
: نتائƛ استبيان اضطراب الضغط ما بعد الصدمة- 2-2  

 ƍلǏ اưطراƔ الƺưط مابعد الƮدمةÜ مǇ جراƇ 100( تعرƼƊ ýǂ Ưراد العينة 
:التي تمƼ ýƛي) ưواƹط(ƮدماƘ متنوعة   

- 38 ýƨالƨو ǇاưياƼ Ǉطبيعية م ƚوارǂوا لư23 ( تعر Üƚناƍ 15 
  )ذǂور

- 22ƨيƨع ƭخƬ قدواƼ  )16 Üƚناƍ 16ورǂذ .( 

 ). ذǂورƍ 5ناÜƚ 6(  تعرưوا لǄخيانة 11 -

- 11Ɣاǋرǘوا لư05(  تعر Üƚناƍ 06ورǂذ .( 

- 04 Ǉوالسج ƔتعذيǄوا لư02(  تعر Üƚناƍ 02ورǂذ ( 

 
:ودامƘ مدة تƛƋير اưطراƔ الƺưط ما بعد الƮدمة لدƼƊ ǎراد العينة ǂالتالي  

- 53Ǉم ýƿƊ  06 رǌƬƊ  )27 Üƚناƍ 26ورǂذ .(  
- 8 ǅعا Ǉم ýƿƊ  )06 Üƚناƍ 02ورǂذ .( 

- 39  ǅعا Ǉر مƛǂƊ  )28 Üƚناƍ 11ورǂذ .( 



 
 

 
نǚحƲ مǇ خǋ ýǚذǉ النتاƝƑ وجود Ƽرƾ بيǇ اǗناƚ والذǂور Ƽي عدة خƮاƍ ƭƑذ 

ǇƊ Ǉتبي:  
اǗناƛǂƊ Ǉǋ ƚر عرưة ưǗطراƔ الƺưط مابعد الƮدمة مǇ الذǂور وعاƬوا 

 ǉيرƛƋت Ƙتح Ưمراǖة لưر عرƛǂƊ Ǉǋ ƚناǗا ǇƊ ماǂ Üورǂالذ Ǉم ýطوƊ لمدة
.الجسمية والنƽسية مǇ الذǂور  

 
 تحليل نتائƛ البحƘ ومناقشتها

الصالبة النفسية عند المصدومين والفرƼ بين الجنسين في الصالبة  -1
:النفسية  
       ǅǌưتعر ǅƹر ǇدوميƮالم ǎسية عالية لدƽبة نǚƮ وجود ƚالبح ƝƑنتا Ƙبين

 ǅǌنسبت ƘƺǄب Ǉدمة والذيƮط مابعد الƺưال ƔطراưǗ)91 (  ƨبينما يتمي)8 (
   بǚƮبة ưعيƽة وتدǋ ýذǉ القيǅ عǏǄ وجود Ƽرƾ واƠư بيƌǋ ǇالƇ األƼراد ذوو 

تدý عƼ ǏǄرƾ ذو داللة احƮاƑية ) 69.88( الǚƮبة القوية والưعيƽة وبƿ ƘƺǄيمة 
 ǎ0.01عند المستو.  

ولÜǏ التي تƬير ƍلǏ وجود الǚƮبة النƽسية ǂǋذا Ƽقد تحققƘ الƽرưية األ 
.عند المƮدوميǇ رǅƹ تعرưǗ ǅǌưطراƔ لƺưǄط مابعد الƮدمة  

 وǋي نتيجة تتماǏƬ مƴ نتاƝƑ الدراساƘ السابقة
رƨǂ العديد مǇ الباحƛيǇ عư ǏǄرورة تحويý الدراسة Ƽي مجاý الƺưوط        

Ǘا Ƙيراƺالمت ǏǄوع Ưالمر Ʃحة وليƮال ǏǄع ƨيǂالتر Ǐلƍ بةǚƮالǂ يجابية
.النƽسية  

 ƘǄƮوتو Kobasa ƍلǇƊ Ǐ األƼراد األƛǂر ǚƮبة ƛǂƊ ǅǋر Ʈمودا ) 1979 (
ومقاومة وانجاƨا وưبطا داخǄيا وƿيادة واƿتدار ومبادƊة ونƬاطا وواƿعيةƼ ÜالǚƮبة 

النƽسية ومǂوناتǌا تعمǂ ýمتƺير سيǂولوجي يخƻƽ مǇ وƴƿ األحداƚ الưاƹطة 
ƽسية لƽǄرد ƼاألƬخاƭ األƛǂر ǚƮبة يتعرưوǇ وال عǏǄ الƮحة الجسمية والن

Ǉوưيمر.  



 
 

 
  ƘǄƮما توǂKobasa ) 1982 ( ǏǄا عǌجرتƊ ي دراسةƼ259 Ǐلƍ رداƼ 
 ǏǄطة عƹاưال ƚاألحدا ƴƿو ǏǄع ƻƽسية ال تخƽبة النǚƮال ǇƊ ǏǄع ýتد ƝƑنتا
 Ǌƛتحد ǐر الذƛاأل Ǉاية مƿمود والوƮمقاومة والǄدرا لƮم ýƛا تمǌنǂقط ولƼ ردƽال

.ألحداƚ الưاƹطة عǏǄ الƮحة الجسمية والنƽسيةا  
  Ǉاستبيا ƝƑية ونتاƼراƺالديم Ƙالبيانا Ǉاستبيا ƝƑنتا ýولعPTSD  رةǂƼ ǅتدع 
 Ǐلƍ ƚناǗور واǂالذ Ǉراد العينة مƼƊ Ưتعر ǅƹسية رƽبة النǚƮǄيجابي لǗير اƛƋالت

يƚ بح: ưƍطراƔ الƺưط مابعد الƮدمة ǋو استمرارƼ ǅǋي الحياة بýǂƬ ايجابي
 Ǉم ýƿƊ ةǄي مرحƼ دمةƮار الƛƊ Ǉمعاناة مǄوا لưر 06تعرǌƬƊ )53 ( Ǉم ýƿƊو

 ǅ08(عا ( ǅعا Ǉر مƛǂƊو)وا )39ǄƮالحياة و وا ǎمجر ƴم ǅǌقƼاسترجعوا توا ǅƛ Ü
Ü وǄƹƊبيتǅǌ ال )23(والتýƽǂ بالعاǄƑة ǅǋ  وألطƽالǅǌ ) 82(العمý نسبة الدراسة 

دراسة ƼƊراد مƮدوميƼ Ǉي محيط Ü وƿد تعمدنا )93(يعانوǇ مƊ ǇمراƯ نƽسية 
.طبيعي وليƩ محيط باتولوجي ǗبراǋƊ ƨمية الǚƮبة النƽسية   Ɣالجان ýحو   

).اǗيجابي لƮǄدمة  
 

:الفرƼ بين الجنسين في الصالبة النفسية  
توƘǄƮ الدراسة ƍلǏ نتاƝƑ تدý عǏǄ وجود Ƽرƾ بيǇ الجنسيƼ Ǉي        

ǂور Ƽي درجة الǚƮبة النƽسية ƍلǏ متƺير الǚƮبة النƽسيةƍ Üذ بƸǄ متوسط الذ
113.35 ƚناǗمتوسط ا ƘƺǄما 108 بينما بǌبين ƾرƼ وجود ǏǄع ýتد ǅيƿ يǋو 

0.01 وǋو Ƽرƾ داý عǇ المستوƘ"2.61 ǎ " لƮالƠ الذǂور وبƿ ƘƺǄيمة   
 

  Ǉبي ƾرƼ وجود Ǐلƍ يرƬالتي ت Ǐية األولƑƨية الجưرƽال Ƙقد تحققƼ ذاǂǋ
ƽبة النǚƮي درجة الƼ Ǉسيةالجنسي.  

 
  ýƮتوKobasa)  B 1982( Ǉعينة المحامي ǏǄع Ƙي دراسة اجريƼ Ü157 

Ǉور المتخرجيǂالذ Ǉم.  



 
 

 
  Ɣدمة حسƮحية الư Üردƽال ƴويتمتPearlin et Schooler 1978 et 

WHeaton1983 ƫالعي ǏǄع ǉجتماعية التي تساعدǗادر اƮالم Ǐلƍ ةƼاưǘب Ü
ǅ لمواجǌة الƮعوباƘ المعاƬة يستعمǌǄا المƮدو) ǚƮبة نƽسية( بمƮادر ƬخƮية 

.وǋي مƮادر يمǇƊ Ǉǂ تǂوǇ لǌا تƛƋيراƍ Ƙيجابية عƮ ǏǄحة ǋذا الƽرد  
 

 Ǉƍ الǚƮبة النƽسية الƘ تƛƌر Ƽقط عǂ ǏǄيƽية ƍدراǁ األحداƚ الưاƹطة  
 Ǉم Ǉاƽƽجتماعية يخǗبة والمساندة اǚƮال ǇƊ ماǂ ÜاưيƊ اǌتǌية مواجƽيǂ يƼ Ǉǂول

.وƴƿ األحداƚ الưاƹطة  
 

ا ǂƊدǂƘم  Moos et Holahan دراسة  Ü والتي ƊجريƘ عǏǄ عينة )1985( 
 ƚناǗور واǂالذ Ǉ267(م( Ƙيراƺي متƼ ورǂوالذ ƚناǗا Ǉا بيƿروƼ وجود ǏǄع Ü

الƬخƮيةƼ ÜالرجاƛǂƊ ýر ƛقة بالنƩƽ وƛǂƊر ǚƮبة مǇ النساÜƇ وتعتبر النساƛǂƊ Ƈر 
.سعيا لǄمساندة اǗجتماعية Ƽي مواجǌة الƺưوط  

 
ǇƊ Ǉǂ ندعǋ ǅذǉ الǂƽرة بناتƝ التي تحǄƮنا عǄيǌا Ƽي اǗستبياǇ يم       

 مƍ Ǉناƚ 29الية ƍذ ƮرحƘ حوالتي تƬير ƍلǏ تقييǅ األƼراد لوưعية Ʈحتǅǌ ال
 ýحة جيدة مقابƮ يƼ ǅǌنƊ ǏǄ57ع ƘرحƮ ماǂ ورǂالذ Ǉ23 م ǇƊ ƚناǗا Ǉم 

 ýة مقابƽعيư ǇǌحتƮ7ورǂالذ Ǉم .  
 

 ǏǄع ǅتدع ǊنƊ ǅالقي ǉذǋ Ǉد تبيƿ Ǉر مƛǂƊ ورǂبة عند الذǚƮرة وجود الǂƼ 
ƚناǗطةاƹاưال Ƙتير االحداƋƛ Ƙتح ǚاطا و عمƬن Ǉيدوƨي ǅǌونǂربما ل Ü .  

 
 

3- ƭمراǓلتزام باǕلتزام وعالقة اǕا ǌبين الجنسين في مستو Ƽالفر 
:الجسدية واǓمراƭ النفسية  



 
 

 
ǎ اǗلتƨاÜǅ تبيǇ نتاƝƑ الدراسة ǋ  ǇƊناƼ ǁرƾ بيǇ الجنسيƼ Ǉي مستو      

 39 .86 و ǋو ǂƊبر مǇ متوسط اǗناƚ الذƿ ǐدر 40Ɣ .94وبƸǄ متوسط الذǂور
ƚ يمةƿ ƘƺǄير 1 .88و بƹ ƾرƼ Ǌنǂو ل ǅاƨلتǗا ǎي مستوƼ ƾرƼ وجود ǏǄع ýتد 

ƚناǗور بمجموعة اǂمجموعة الذ Ʃتجان ǅلعد ǁذل ƴد يرجƿ يا وƑاƮحƍ ýدا.  
.تحقǋ ƾذǉ الƽرưيةلǅ بالتالي   

 
ر اƬǗارةƍلǇƊ Ǐ اǗلتƨاǋ ǅو نوƳ مǇ التعاƿد النƽسيÜ يǄتǅƨ بǊ وتجد       
الƽرد ƍتجاǉ نƽسÜǊ وǋƊداǊƼ وƿيمة واǓخريǇ مǇ حولÜǊ ويƬير المستوǎ العالي ǋذا 

 ǇخريǓيمة واƿو Ǌسƽن ǉاما تجاƨلتƍ رƛǂƊ ردƽال ǇƊ Ǐلƍ 1982(البعد(Ü ǇƊ ǅƹور 
اǇ الدرجة العالية منƿ Ǌد يترتƔ اǗلتƨاǋ ǅو ميƨة مǇ مميƨاƘ الǚƮبة النƽسيةƍ Üال 

 موƴư الرǋاƊ Ǉو Üويƴư اǗلتƨاǅ الƬيƇ المǅǌ بالنسبة لƽǄرد. عǄيǌا الƺưط
.المخاطرة وǋذا ما يƨيد مǇ حدة الƺưط  

  ƘارƬƊ دƿوKobasa (1982)       Ǉالمحامي ǏǄع Ƙا اجريǌي دراسة لƼ 
ýưƼƊ Ǉ تحƊ ƘنƛǂƊ ǅǌر ادراǂا لƺưǄوطÜ يميǄوƍ ǇلǏ اǗعتقاد ǇƊ عمǅǌǄ يǂو

.الƺưوط  
 

       Ƙياƨالمع Ǌي وجƼ ƻيق ǊاحبƮ ýيجع Ǉمعي ǎمستو ƾاƼ ذاƍ ǅاƨلتǗوا
 Ưولو تعر Ǐحت ƭǚجدية واخ ýǂب ǅاƨلتǗذا اǋ ƴم Ưما يتعار ýǂ ƯƼوير

  ).1999ƭ Ü40عيسǏ محمد ( لƺưوطاƘ متƨايدة 
Ǉلو ا Ǐحت Üǎحد ǏǄسية عƽبة النǚƮال Ǉير مƺمت ýǂ ƭحƼ ذا اعتمدناǌو ل 
.االلتƨاǅ جƇƨ منǌا Ü اال اǇ مستوǎ عالي منƿ Ǌد يسبƔ الƺưط لدǎ االƼراد  

  Ǐبير حتǂ ǅاƨلتƎب Ǉوƨراد العينة يتميƼƊ ǇƊ Ǉتبي ƝƑالنتا ǉذǋ ýǚخ Ǉوم Ǉذƍ
وǇƍ لǅ يǋ ǇǂناƼ ǁرƾ بيǇ الذǂور واǗناƚ داƍ ýحƮاƑياƼ Üقد يƽسر ذلǁ وجود 

.المƬاýǂ الƮحية لديǂ ǅǌما سنراǉ الحقا  
 



 
 

  :م واǓمراƭ الجسدية والنفسيةƋلتزا
         Ǉاǂ ماǄǂ ǊنƊ الجسدية Ưباألمرا ǅاƨلتǗة اƿǚع ýالدراسة حو ƝƑنتا Ƙبين

 ǇابيƮنسبة الم ƘƺǄذ بƍ الجسدية Ưاألمرا ƘرǌƲ ماǄǂ عالي ǅاƨلتǗا ǎمستو
 يعانوǇ مǇ 2 مǇ اǗلتƨاÜǅ بينما يوجد عالي وǅǋ ذوو مستو65ĂبƋمراƯ جسدية 
.وǅǋ ذوو مستوǎ منخƯƽ مǇ اǗلتƨاƊǅمراƯ جسدية   

 
تدǋ ýذǉ النتاǇƊ ƝƑ المستوǎ العالي مǇ اǗلتƨاƿ ǅد يساƼ ǅǋي ǌƲور         

.األمراƯ الجسدية ولǇǂ ليƩ لǌذǉ النتيجة داللة ƍحƮاƑية  
Ü بحيƚ يختǌƲ ƻǄور اƮǗابة  جƑƨياǂǋذا تحققƘ الƽرưية الجƑƨية 

Ü و ƹياƔ الداللة ƿد يرجƴ الǏ حجǅ ǅالجسدية Ɗو عدمǌما بƎختƻǚ مستوǎ اǗلتƨا
 ƚذا البحǋ يرةعينةƺƮال.  

 
       ǊنƊ سيةƽالن Ưباألمرا ǅاƨلتǗة اƿǚع ýالدراسة حو ƝƑنتا Ƙما بينǂ

Ǆǂما ǂاǇ مستوǎ اǗلتƨاǅ عالي تǌƲر األمراƯ النƽسية ولو بنسبة ǄƿيǄةƍ Üذ سجǄنا 
07Ǉم Ǐعال ǎذوو مستو ǅǋو ƔاƑتǂƍ Ǉم Ǉراد يعانوƼاأل Ǉبينما ال  م ǅاƨلتǗا 

ǅاƨلتǗا Ǉم Ưƽمنخ ǎراد ذوو مستوƼسية عند األƽن ƯمراƊ يوجد.  
 

      Ǉالدرجة العالية م Ǉوǂ Ǉم ƾردنا التحقيƊ يةưرƽال ǉذǋ ýǚخ Ǉوم
 ǏǄع ƝƑالنتا ýسية وتدƽالجسدية والن Ưمراǖة لưراد عرƼاأل ýتجع ǅاƨلتǗا

يرجƴ ذلǁ لƺƮر حجǅ العينة تحقيقǌا رƊ ǅƹنǊ ليƩ لǌا داللة احƮاƑيةÜ ربما   
). Ƽرد100(   

 
 
 
 



 
 

3- ƭمراǓالتحكم وعالقة التحكم با ǌبين الجنسين في مستو Ƽالفر 
:الجسدية والǔمراƭ النفسية  

       Ɗ الدراسة ƝƑنتا Ǉتبي Ǉ ورǂ34.43( متوسط الذ ( ƚناǗمتوسط ا Ǉبر مǂƊ
 المستوǎ  متƺير التحÜǅǂ وǋو Ƽرƾ لƮالƠ الذǂورÜ وǋو Ƽرƾ داƼýي)31.99(
)0.01( ǅǋ ورǂالذ Ǉا Ƙالتي بين Ǐية االولưرƽنتيجة ال ƴالنتيجة م ǉذǋ ǏƬو تتما 

ƚاالنا Ǉبة مǚƮ رƛǂية .اưرƽال Ƙقد تحققƼ ذاǂǋةƛالƛال  Ǉبي ƾرƼ ذ يوجدƍ Ü
ǅǂالتح ǎي مستوƼ Ǉالجنسي.     

        ǅǂتح Ǌل Ǉوǂي ǇƊ ǊانǂمƎب ǊنƊ ردƽاعتقاد ال ǎمد Ǐلƍ ǅǂير التحƬوي
ولية الƬخƮية عما يحدƚ لÜǊ ويتưمǇ التحƌ ǅǂ يǄقاǉ مƊ ǇحداÜƚ وتحمý المسƼĉيما

القدرة عǏǄ اتخاذ القراراÜƘ والقدرة عǏǄ تƽسير األحداƚ والقدرة عǏǄ المواجǌة 
.الƽعالة لƺưǄوط  

 
Oubrayrie  يƬير   Ǉخروƈ1996( و ( ýǂƬمعقد ويت ǅǂالتح ƨاǌج ǇƊ

Ǉ السǄوǁ والحƽاƲ عǏǄ استقرارǉ تدريجيا خýǚ نمو الƽردÜ ويعمý عǏǄ تƋمي
Ƙالذا Ǉع ƳاƼوالد ƻرƮتǄل ƭويحدد نمط خا ǊيمƲوتن.  

 
وƍذا تميƨ األƼراد بمستوǎ تحǅǂ يدý عǏǄ وجود ǚƮبة نƽسية لديÜǅǌ ربما  

ǅǌسية والجسدية لديƽالن Ưاألمرا Ɣياƹ يƼ ǁذل ǅǋيسا.  
 

:التحكم واǓمراƭ الجسدية واǓمراƭ النفسية   
      ƝƑنتا Ǉتبي ǎيوجد لد ǊنƊ الجسدية Ưباألمراا ǅǂة التحƿǚع ýالدراسة حو 

49 ǎلد Ưاألمرا Ɣيƺوت ǅǂالتح Ǉعالي م ǎمستو ǅǌلدي ǇƊ ǅƹجسدية ر ƯمراƊ 
24 Ǉعالي م ǎذوو مستو ǅǂوالتح ǊنǂلƾرƼ ÜÜيةƑاƮداللة اح Ǌل Ʃلي  ƾتتحق ǅول 

ÜيةƑƨية الجưرƽال ǉذǋǌيابƹ وƊ الجسدية Ưور األمراǌƲ ƻǄذا يختǂǋ  Ɣا حس
ǅǂالتح ǎو مستوÜƯابة باالمراƮاال Ǉم ƴيمن ǅل Ü Ǌالعالي من ǎالمستو ǅƹو ر 



 
 

تجدر االƬارة الǏ اǇ رǋ ýǂ ǅƹذا Ƽ Ǉقد ƮرƟ اƼراد العينة Ƽي اǄƹبيتǅǌ انƼ ǅǌي 
ǅǋتقدير Ɣحة جيدة حسƮ.  

 
       ǊنƊ Üسيةƽالن Ưباألمرا ǅǂة التحƿǚع ýالدراسة حو ƝƑنتا Ǉما تبيǂ

بينما ) اǂتƑاƔ( ذوو مستوǎ عǏǄ مǇ التحƊ ǅǂمراƯ نƽسية Üديوجد لدǎ األƼرا
 ǎلد Ɣيƺ69تǅǂالتح Ǉعالي م ǎراد ذوو مستوƼاأل Ǉم .  

ǊنƊ الƍ Ơưوا ƾرƽال ǇƊ ǅƹيا ورƑاƮاح ýير داƹ.  
 

4- ƭمراǓالتحدي وعالقة التحدي با ǌبين الجنسين في مستو Ƽالفر 
:الجسدية واǓمراƭ النفسية  

 
 اǂبر مǇ متوسط اǗناǇƊ 37.78 ƚ متوسط الذǂور Üةتدý نتاƝƑ الدراس     

36.60Ü ƾƼ وǋو ǐالتحد ǎي مستوƼ Ǉالجنسي Ǉبي ƾرƼ وجود ǏǄع ǁذل ýيد 
 ýير داƹ ƾرƼ Ǉǂول ƚناǗا Ǉم ǐر تحدƛǂƊ ورǂالذ ǇƊ Ǐلƍ يرƬي Üورǂالذ ƠالƮل

. تحققƘ الƽرưية الرابعةلǅحƮاƑيا ومنǊ ا  
 

تƺيير عǏǄ جوانƔ حياتǋ Ǌو Ɗمر التحدǋ ǐو ƍعتقاد ǇƊ ما يطرƊ مǇ     و 
 ƻاƬǂة واستƊالمباد ǏǄع ǉمما يساعد ÜǊديدا لǌت Ǌونǂ Ǉر مƛǂƊ ǐرورưير وƛم

ومعرƼة المƮادر النƽسية واالجتماعية التي تساعدǉ عǏǄ مواجǌة الƺưوط . البيƑة
.بƽعالية  

 
 
 
 
 

  Ƙديداǌتǂ Ʃتطور وليǄل ƭرƽǂ Ƙيراƺي اعتبار التƼ ǐالتحد ýƛويتم 



 
 

 ǅل Ǉƍو Üذاǂǋ ƴم ǏƬيتما ǊنƎƼ ÜياƑاƮاح ýور داǂوالذ ƚناǗا Ǉبي ƾرƽال Ǉǂي 
نتاƝƑ الƽرưية األولƼ ÜǏالذǂور ƛǂƊر ǚƮبة مǇ اǗناƚ وƿد تƺيƔ الداللة 

Ǉيرر متجانستيƹ Ǉالعينتي Ǉوǂية لƑاƮحǗا.  
 

  :التحدي وعالقتǈ باǓمراƭ الجسدية واǓمراƭ النفسية -
 Ɗ58نǊ يوجد . دǐ باألمراƯ الجسميةتبيǇ نتاƝƑ الدراسة حوý عƿǚة التح      

 ذوو 26 لديƊ ǅǌمراƯ جسمية مختƽǄةÜ بينما دÜǐذوو مستوǎ عالǏ مǇ التح
مستوǎ عالǏ مǇ التحدǐ تƺيƔ لديǅǌ األمراƯ الجسدية ويعتبر ǋذا الƽرƹ ƾير 

.Ü و منǊ لǅ تتحقǋ ƾذǉ الƽرưية الجƑƨيةداƍ ýحƮاƑيا  
 

ǌƲور األمراƯ النƽسية عǂ ǏǄما تبيǇ نتاƝƑ حوý عƿǚة التحدǐ ب      
) اǂتƑاƔ( مǇ األƼراد ذوو مستوǎ عالǏ مǇ التحدǐ لديǅǌ مرƯ نƽسي 4وجود 
.  مǇ األƼراد ذوو مستوǎ عالي مǇ الحدǐ تƺيƔ لديǅǌ األمراƯ النƽسية80بينما 

 ǎعند المستو ýدا ƾرƼ وǋ0.01و.  
 

 العالية وǂǋذا تحققǋ Ƙذǉ الƽرưية الجƑƨيةÜ التي تƬير ƍلǇƊ Ǐ الدرجة     
.مǇ التحدǐ لǌا عƿǚةبƺياƔ األمراƯ النƽسية  

 
  ƘارƬƊKobasa وطƺưǄل ǅǌưتعر ǅƹبة رǚƮ رƛǂاأل ƭخاƬاأل ǇƊ 

  ).ƭ 8 2002مخيمر ( ǂانو ýƿƊ مرưا  
 

  ǏǄع  ƘجريƊ ǎخرƊ ي دراسةƼ ƘǄƮ259وتو ƻƽبة ال تخǚƮال ǇƊ رداƼ 
Ʈدرا لǄمقاومة مǇ وƴƿ األحداƚ الưاƹطة عǏǄ الƽرد ƼقطÜ ولǂنǌا تمýƛ م

والƮمود والوƿاية مǇ األƛر الذǐ تحدǊƛ األحداƚ الưاƹطة عǏǄ الƮحة النƽسية 
.والجسمية  

 



 
 

HallوتوƘǄƮ دراسة    Ǉخروƈ1987( و( ǏǄع ƘجريƊ التي Ü138 ÜرداƼ 
ƍلǏ نتاƝƑ تدý عǇƊ ǏǄ األƬخاǚƮ ýƿƊ ƭبة ƛǂƊ ǅǋر نقدا لذواتǅǌ وƛǂƊر Ƭعورا 

ǚƮǄل ÜýƬƽال Ƙخبرا Ǉوتعميما مƔاƑتǂǗة باƿǚبة ع.  
 

        ǅƲمع ǅƊ الدراسة ǉذǋ يƼ اǌليƍ ناǄƮالتي تو ƝƑالنتا Ǉم ƭǄنستخ
 Ǉع ǅǌسن ýيق ƔباƬ ǅǋ ǇدوموƮراد العينة المƼƊ36 انواǂ Ɣاƨع ǅǌمƲمع Üسنة 

التي لǅ تتƺير ) طƔǚ وموƽƲيǇ وعماý( يمارسوǇ نƬاطاƘ مختƽǄة ƿبý الƮدمة 
ǅǌنƊ ǅǌمƲمع ƟرƮ دƿو ÜدمةƮوجود بعد ال ǁي ذلƽوال ين Üحة جيدةƮ يƼ 

 ولǇǂ تنتƬر األمراƯ الجسدية عند النساƛǂƊ Ƈر منǄƹƊ Ü ǊبتǎǅǌمƬاƮ ýǂحية لد
عند الرجاÜý ولǇǂ تقý المƬاýǂ النƽسية مقارنة باألمراƯ الجسديةÜ وتتمƼ ýƛي 
اǂǗتƑاƔ الذǌƲ  ǐر عند النساƛǂƊ Ƈر مǇ الرجاý ربما ǋ ýǂذǉ المعطياƘ تǂƌد 

.لǚƮبة النƽسية عند الرجاƛǂƊ ýر مǇ النساƇعǏǄ وجود ا  
 

        Ɣطراưال ǅǌưتعر ǅƹسية رƽبة نǚƮب ǇدوموƮالم ƨيتمي Üعموما
الƺưط مابعد الƮدمةÜ وǋو الجانƔ اǗيجابي التي يجعǅǌǄ يستمروƼ Ǉي الحياة 

.Ʈدمة ƛǂƊر مǌƬ Ǉربعد ƛاƛرǅǋ بال استمرو Ƽي ممارسة نƬاطتÜ ǅǌبýǂƬ طبيعي  
 

يتميƨ الذǂور بǚƮبة ƿوية مقارنة باǗناǂ Üƚما يتميƨ الذǂور ǋذا و      
Ǆما ǂاǇ مستوǎ اǗلتƨاǂ ǅبƎلتƨاǂƊ ǅبر مǇ اǗناƚ ولو ƊنƼ Ǌرƹ ƾير داƍ ýحƮاƑياÜ و

. Ǆǂما ǌƲرƘ األمراƯ الجسدية واألمراƯ النƽسيةÜعالي  
 
 
 
 
 
 



 
 

       Ǌل Ʃلي ƾرƼ Ǌنǂول ƚناǗا Ǉر مƛǂƊ ǅǂوتح ǐور بتحدǂالذ ƨما يتميǂ
.لة احƮاƑيةدال  

  ýب ÜƯاألمرا Ɣياƹ ǏǄع ǅǂوالتح ǐالتحد Ǉالعالي م ǎالمستو ýوال يد
 ربما لƬدة الƺưط الذǐ يتمƼ ýƛي ÜمعǅƲ المƮدوموǇ يعانوǇ مƊ ǇمراƯ جسمية

 الختبار ما اذا ÜÜ و تعمدنا Ƽي ǋذا البحƚ دراسة المƮدوميǇ لƬدة الحدƚالƮدمة
ǁذل ǅƹسية رƽبة نǚƮب Ǉوƨانوا يتميǂماǂ Ü ƝƑنتا ǏعطƊ يرƺƮالعينة ال ǅحج ǇƊ 

ƚناǗعينة ا ƴير متجانسة مƹ ورǂعينة الذ ǇƊ ماǂ Üير متباينةƹ.  
 

ǋو وجود جانÜ Ɣ مǇ خǋ ýǚذا البحƚ المتواÜ ƴư التحقƾ منǊنادارما      
ايجابي لƮǄدمة النƽسية وǋي الǚƮبة النƽسيةÜ ولǇǂ النتاƝƑ التي توǄƮنا ƍليǌا ال 

  .لمƮدوميǇ بý تبقǏ تخƭ مجموعة البحƼ ƚحسƔمǌا عǏǄ ايعميمǇǂ ت
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

:Ƣاتمة  
      ÜǇدوميƮالم ǎسية لدƽبة النǚƮال ǏǄع ƻالتعر ƻدǌمنا بالدراسة الحالية بƿ

.الǄذيǇ تعرưوا ưǗطراƔ الƺưط ما بعد الƮدمة  
وترǋ Ƙƨǂذǉ الدراسة عƛƍ ǏǄباƘ وجود Ƽرƾ بيǇ اǗناƚ والذǂور Ƽي  

ǚƮال ǎا مستوǌيراتƺبة ومت )ǅǂوالتح ǐالتحد Üǅاƨاأللت.(  
 

واخترنا لǌذا الƺرƊ Ưدواƿ ƘياƩ مناسبةÜ وبعد المعالجة اǗحƮاƑية       
لǄنتاÜƝƑ توǄƮنا ƍلǇƊ Ǐ المƮدوميÜǇ رǅƹ تعرưǗ ǅǌưطراƔ الƺưط مابعد 

الƮدمةÜ يتميƨوǇ بǚƮبة نƽسية مǂنتǅǌ مǇ االستمرار Ƽي الحياة وممارسة 
ǂƬب ǅǌاطاتƬويعتبر ن Üسيةƽالن Ưاألمرا ǅǌبتǄƹƊ عند Ƙابƹ ذاǌول Üطبيعي ý

ƚǄنǗا Ǉبة مǚƮ رƛǂƊ ورǂالذ.  
 

      ǇنساǗحة اƮ ǏǄع ƲاƽحǄر لƬƌمǂ سيةƽبة النǚƮاعتبار ال Ǉǂذا يمǌول
.النƽسية والجسمية  

 
ما مǇ اǗناƚ وƛǂƊر ǂǂما يعتبر الذǂور ƛǂƊر ƍلتƨاما مǇ اǗناƚ وƛǂƊر تح 

ƚناǗا Ǉم ǐتحد Ʃسية ليƽبة النǚƮال ƨالتي تمي Ƙيراƺي المتƼ ƾروƽال ǉذǋ Ǉǂول Ü
.لǌا داللة ƍحƮاƑية  

 
       ƾتتحق ǅبينما ل ƘياưرƼ ةƛǚƛ ƘدǂƋت ƝƑالنتا ǉذǋ ýǚخ Ǉوم Üذاǂǋو

ǎاألخر Ƙياưرƽال.  
ǂما نرǋ ǇƊ ǎذǉ الدراسة تƽتƠ المجاý لدراساƊ Ƙخرǎ تتناوý الǚƮبة       

ر حجماÜ وارتباط الǚƮبة بمتƺيراƊ Ƙخرǂ ǎالمساندة النƽسية عند عينة ǂƊب
 ýالتعام Ƙجتماعية واستراتيجياǗاCoping. 

وتعتبر النتاƝƑ المتوƍ ýƮليǌا خاƮة بǌذا البحƼ ƚقط وال يمǇǂ تعميمǌا  
ǇدوميƮالم ǏǄع.  
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