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 ٌذٍ ّْند ِٓ ىٍحد  غةِْد زىشّر بٌقذِْد ٌٍسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه ئسؽةدُبضش جشٔةِع 
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 0بدلٍخـ
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Abstract:  

This study aimed to investigate the effect of the program counseling to alleviating post- 

traumatic stress disorder among a sample of Tikrit University students, sample consisted of (8) 

students from the first stage students in the Department of History / Faculty of Education 

(Humanities) / University of Tikrit, and then distributed randomly into two groups: an 

experimental group received its members pilot program according to cognitive-behavioral 

therapy to relieve post- traumatic stress disorder among a sample through guidance collective 

and by (12) session guidance, and a control group did not receive its members any training, 

adopted researcher scale (Davidson , 1987 ) , the results show statistical differences between the 

experimental group and the control group at (0, 05) and in the interest of the experimental group 

after its members received program in accordance with cognitive -behavioral therapy. 
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 ِؾىٍد بٌحؿص0

بحلفةً ٍَّ  ٌإلٔغةْ ًىٌ ػلةًي  بألًىلِنز بٌنؾأخ      

ًبٔسمةٌو  بٌشغُ ِٓ زيٌس فىشه ًغٌده ًوْنٌٔسو ًجمةؤه ، ًٍَّ

ٌٔبّةه  أْ ئالِٓ بٌحذبئْد فةذلّػْد فةٌربجشّد ًِٓ ضُ بٌْمالْٔد ، 

يف سلةٍّو بٌْمٍْد ، ًمل بٌْذًبْٔد جأعةٌْحية بدلخسٍفد ٍٍر زذًس 

بٌٌعةئً  ًبٌنٌبّة جً غري ًىٌس ِٓ بألىذبفة زسغري فْي

فىشخ  أْ، ًىزب ّْين  بٌْذًبْٔد بٌيت زٌفً ٌٔبّةه ًبٌيشبئك

وً  بحلشت وةٔر ًِةصبٌر ًعسحمَ ىةغغة سلْفة ٌإلٔغةْ يف

ٔسةظ ًىِ  يةًًعةئٍ أىذبفيةصِةْ ًِىةْ ، ًىٌ ِٓ بّذ  

 بإلٔغةًٍْ  أخشٍبجلضء بٌْذًبِٔ ِٓ ؽخقْسو ، ًِٓ ٔةؾْد 

ّقةسُ بٌيحْْد فّشخ  بألسك هًِنز ًىأخ لذِةه فٌق ىز

ّنسقش ٍّْية جْمٍو ًدسبّسو ، ًِشخ زنسقش ٍّْو جبربًصبة ًلٌصبة 

 بألسمْدفسؿذش بٌىٌبسش بٌيحْْْد ِطً بٌضالصي ًبذلضبذ 

ًبٌفْنةٔةذ ًغريىة ، ًيف وال بحلةٌسني ّنذِة زىٌْ بٌىةسضد 

 بإلٔغةًْبالىُ ىٌ  بٌٌؾْذىحْْْد بً بفينةّْد فةْ بدلسنشس 

زأضشب  بألوطشًىٌ ِٓ ففةذ ًمسةذ ؽخقْد ، جىً ِة ػلٍّو 

 ًألةسجو ًأىٍوزذِريّد ٌو ًدلّسٍىةزو  أضةسبألعلة زغحث 

ًغريبٔو ، ًذلزب زنحير بدلإعغةذ بٌٍّْْد بٌْةدلْد  ًأفذلةئو

بدلخسقد جسقنْف بالميشبجةذ بٌنفغْد ذلزب بدلٌمٌُ ًرٌه 

 أّمحربٌنفغْد بٌيت  بإلفةجةذبٌىحريخ ِٓ  بألّذبدجْذ 

،  ًبألًُِت ًبٌىٌبسش بٌيحْْْد بٌيت ِشذ ذبة بٌؾٌْت بحلش

فأفشدذ ّنٌبٔة خةفة الميشبجةذ ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد 

وةْ بٌسؾخْـ ذلزه بالميشبجةذ بٌيت ّْةِٔ ِنية  أْجْذ 

بدلشمْد بٌيت  بألّشبكبدلقةت ًبٌيت زسٌصُ ؾغث ىحْْد 

ّْةِٔ ِنية بدلقةت ًبٌيت زسٌصُ ٍَّ ّنةًّٓ ِطً بٌمٍك 

وساةت ًبٌشىةت ًبالميشبجةذ بٌغٌٍوْد.)ؾغٓ ًبال

،1006  067      .) 

ّْد دبئّة جْغش ًٍَّ ؾغث ِة ًال زغري بٌْاللةذ بالغسّة 

 ، ًلـذ زسْـشك ؾْـةخّسٌلْو بٌفشد 

بألفشبد ٌسغريبذ بغسّةّْد ِفةغاد ًغري زلغٌجد ِإدّد ئىل 

 زغريبذ عٌٍوْد عْاد فـِ بألفـشبد

 .(268 28740،جشبىُْ بًبجلّةّد. )

يف بٌىٌْ ًىٌ ّْةِٔ ِٓ سلسٍف  بإلٔغةًْغذ  أًِْنز 

 بألفشبدبٌقذِةذ بٌنفغْد ًبجلغذّد ًوالمهة ّإضشبْ ٍَّ 

جذسغد ِْْند ، ٌْظ ِشدىة خليٌسخ بٌىةسضد ًؽذخ بٌنغو 

بٌنفغِ بدلسٌٌذ ّنية جمذس ِة ٌّْد ٌٍىْفْد بٌيت ّذسن ذبة بٌفشد 
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 بإلٔغةْشّد بدلْشفْد "بْ بٌنَ دلحذأبدلٌلف ، فةٌقذِد ًفمة 

ّغٍه ؾغث ِة ّفىش" ٌْظ رلشد بْٔىةعة ٔمْة ًجغْية 

ٌٍؿذش يف ؾذ ربزو ، ٌىنية ٔسْػد ٌسأًًّ ًزفغري بدلقذًَ 

ٌٍؿذش شلة غلًْ ِنية فذِد دبئّد بً ّةجشخ ، ًىزب ِة بوذه 

ٌٌو " ال ّنيشت بٌنةط ِٓ  ًٌىٓ ِٓ  بألؽْةءبجْمٌسط يف ل

0 2887،جشبىُْ ًبٌْغىشُبٌيت ػلٌٍّعلة ّنية" .)ب بٓسبء

162.) 

بحلٌبدش بٌيت زطري  أوطش بإلٔغةًًٌْْ بحلشًت بٌيت ىِ ِٓ فًْ 

ري ًبٌسيػري فِ بٌنفٌط ، فةٌمسً ًبٌسذًِبخلٌف ًبٌمٍم بٌشّث

 أجنةءوً  زأضريىةفذِد ٔفغْد ّؾًّ بٌزُ ّنسع ّنية ّغحث 

 (.021 1001)بٌؾْخ،بحملةست. بٌحٍذ

فةْ  بإلٔغةْٔدبجملسّْةذ ٌٍسمذَ بحلنةسُ بدلغسّش يف  ًَٔشب  

دسغد ِٓ بٌؾذخ  ئىل بٌنغٌه بٌنفغْد لذ بصدبدذ ً زفةلّر 

ًِٓ جني ىزه  ،  بألفشبدّسؿٍّو بغٍث  أْحبْص زفٌق ِة ؽلىٓ 

بٌيحْْْد ًغري  أٌٔبّيةبٌقذِْد جىً  بألؾذبشبٌنغٌه 

 ؾىً خيٌسخ صبذدبٌيحْْْد بدلغححد ٌٍقذِةذ بٌنفغْد ًبٌيت ز

 بٌزُ ؽلْض بٌغٌٍن بٌغٌُ ًؽخقْسو فنال ّٓ بإلٔغةْوْنٌٔد 

0 1022،ًبٌْةفِ.)بٌغشّش بالفشبد جْنيُ ّٓ جْل

بميشبت ِة جْذ (. ًِٓ جني ىزه بالميشبجةذ 227

بٌذسبعةذ بٌيت  أوذذ( ًبٌيت PTSDبٌنغٌه بٌقذِْد )

يف بٌْشبق ٍَّ صّةدخ بٔسؾةس ىزب بالميشبت يف  أغشّر

( ًدسبعد 2883، وذسبعد )بٌغةِشبئِ، بألخريّٓبٌْمذّٓ 

( ًبٌيت دٌر 1002(ًدسبعد )بٌْحْذُ،2887)بٌىحْغِ،

%( جةميشبت ِة جْذ بٌنغٌه 63% بىل 31) ئفةجدٍَّ 

 بٌقذِْد.

 ٌإلفةجدبٌشئْغد  بألعحةتبٌقذِْد ِٓ  بألؾذبشزْذ ً    

دلٌبلف بخليشخ بٌيت جةميشبت ِة جْذ بٌقذِد بٌنفغْد ِطً ب

بالّسْةدّد ًزسغث  بإلٔغةْٔد بالٔغةْ ًخرببزو ئسبدخزمِ خةسظ 

بٌقذِْد سدًد فًْ ّنْفد ٌذٍ أُ ؽخـ  بألؾذبشىزه 

بىسّةَ ًسّةّد ٔفغْد ًغغذّد  زمشّحة، ًػلسةظ ِٓ ّسْشك ذلة

 ئّةدخد ِٓ بغً خةفد  فنال ّٓ بجليٌد بٌىحريخ ًبدلذخ بٌيٌٍّ

 :Atkinson,etal,1990.)بٌسٌبفك بٌنفغِ ٌذّو  

565-566). 

ئىل أْ (Ursano et al,1994)  ّؾري ّشصبًٌٔ

بألؾذبش بٌقذِْد أؾذبش خيريخ ًِشجىد ًِفةغاد، زسغُ 

جمٌصبة بٌؾذّذخ أً بدلسيشفد، ًزغحث بخلٌف ًبٌمٍـك 

ًبالٔـغؿةت ًبٌسػنث. ًبألؾذبش بٌقذِْد وزٌه ربذ 

ؽذخ ِشزفْد، ًغْـش ِسٌلْـد، ًغْـش ِسىـشسخ، ًسبسٍف يف 

دًبِية ِٓ ؾةدخ ئىل ِضِند. ًؽلىٓ أْ زإضش يف ؽخـ دبفشده 

وؿةدش عـْةسخ أً غشؽلد ِٓ غشبئُ بٌْنف، ًلذ زإضش يف 
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بجملسِّ وٍو وّة ىـٌ بحلـةي فـِ بٌضٌـضبي أً بإلّقةس. ) ّحذ 

 (.034 2887بخلةٌك، 

 ٌألؾذبشبٌسْشك  أْ ئالًزؾري بٌىطري ِٓ بٌذسبعةذ     

ّنسع بميشبجةذ ٔفغْد ًغغّْد ٌذٍ  أْبٌقذِْد ؽلىٓ 

 ئْ( Anthony,1986ًغذذ دسبعد ) ئربدلسْشمني ذلة 

 جةألِٓجْذ بٌىةسضد ّؾْشًْ جنمـ ًبمؽ  بألفشبد

(.Anthony,1986: 299-305 ًًغذذ ، )

ّىٌْ  أْ( بْ ٌُٔ بٌىةسضد ؽلىٓ Green,1982دسبعد )

ِة جْذ بٌقذِد  أّشبكِسغريب ِيّة يف بٔسؾةس 

 .(Green,1982: 544-552بٌنفغْد.)

بدلقةجٌْ جةميشبت  بألفشبد ئًْجْنر بٌْذّذ ِٓ بٌذسبعةذ 

ِٓ ِؾىالذ يف ؾْةصبُ ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ّْةٌْٔ 

دسبعد  أؽةسذ ئر،  جةٓخشّّٓاللةصبُ بٌؾخقْد ًيف 

(Sonik,1987بْ ب )ميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد 

 ّإضش ٍَّ بٌْةئٍد ًبٌنٌّ بٌؾخقِ ٌٍفشد ًػلذ ِٓ لذسزو

بً  مْف خ ًبًٌّْ ، شلة جغحثبحلْة أىذبفٌبغيد ِسيٍحةذ دل

يف لذسزو ٍَّ بًٌّْ شلة ّإدُ بىل زىٍفد بلسقةدّد ّةٌْد  زْيً

 .ٌٍفشد ًبجملسِّ

 ( 25-024 2884)بٌْيشبِٔ،

ٍَّ بْ ( Mcfarlan,1987دسبعد ) أوذذفّْة 

ٍَّ  ًبمؽ ذلة ضةضري بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد

-Mcfarlan,1987: 764ٌذسبعِ.)ببٌسؿقًْ 

769.) 

ًئرب وةٔر جْل بألُِ ًبٌؾٌْت لذ زْشمر أضنـةء     

بحلـشًت ًبٌىـٌبسش ًبٌطـٌسبذ دلٌبلف ًأؾذبش فةدِد 

ًمةغيد ًِإدلد أدذ ئىل ئفةجد بٌْذّذ ِٓ أجنةئية جةألِشبك 

بجلغّْد ًبٌنفغْد، فاْ بٌٌمِ بٌْشبلِ ّسّْض خبقٌفْد يف 

ىزب بجملةي، ؾْص ئْ ِـة ّسْـشك ٌـو بٌؾْث بٌْشبلِ ِٓ 

 بألِشّىِؾذبش ًخرببذ فةدِد ِسّطٍد جةالؾسالي أ

بدلسّطٍد جةٌسفػريبذ ًبالخسيةف ًبٌمسً  بإلسىةجْدًبٌٍّْْةذ 

بٌيت زحْر ىزب بالؾسالي  بإلسىةجْدبٌيت لةِر ذبة بدلنَّةذ 

وحريخ ِٓ بسك بٌْشبق ِٓ لحً  أغضبءبؾسالي  ئىل أدذًبٌيت 

ّذد وحري جذًسه بىل ٔضًؼ  أدٍزنَُْ دبّؼ بالسىةجِ ًبٌزُ 

 أوطش ّشبلْد بىل ِذْ ًبألسّةفِٓ بدلٌبىنني ِٓ بدلذْ ًبٌمشٍ 

بٌيت لةَ ذبة ىزب  بألّّةيًبْ عحث بٌنضًؼ ىٌ  ًىذًء أِةْ

بٌْةِد  بألِالنبٌسنَُْ ِٓ بّسمةالذ ًصبػري ًبالعسْالء ٍَّ 

ًبخلةفد ًبعسحةؾد بٌذِةء ًعيب ًبغسقةت بٌنغةء ًبٌفسْةذ 

ِٓ بٌذّةٔةذ بالخشٍ فنال ّٓ ِقةدسخ بحلشّةذ بٌؾخقْد 

ٌٍنةط، وً ىزب ّْذ ِٓ ِقةدس ًأعحةت بٌقذِد بٌنفغْد 
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ًبالميشبجةذ بٌـغٌٍوْد بالٔفْةٌْد ًبٌْمٍْد بٌيت ّْةِٔ ِنية 

ِٓ  ةٌْ بٌحةؾطبٌْذّذ ِٓ أجنةء ؽْحنة بٌْشبلِ، فمذ الؾ

يف مٌء  نيشجٌّز ًِّٓشؽذ نيوسذسّغْ ّةخالي ٍّّي

بدلْذبْٔد دلخّْةذ بٌنةصؾني  ّةًِٓ خالي صّةسبصب ّةبخسقةفي

بٌقذِد بٌنفغْد ،  أّشبكبْ بٌْذّذ ِٓ بٌيٍحد ّْةٌْٔ ِٓ 

، (PTSD)ًِنيُ ِٓ ّْةِٔ ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌـقذِد 

قةدِد ًبٌْنْفد ًزضّذ ِْةٔةخ ىإالء ِِ بعسّشبس بألؾذبش بٌ

ًوطريبً ِة صلذ جذء ؾةٌد ِٓ بالميشبت بٌنفغِ زٍِ ِحةؽشخً 

فذِد، أً خحـشخ ِفةغاـد ًبغير ؽخقةً ِة، ًزحذً ىزه 

بٌقذِد أً بخلربخ بدلفةغاد ًوأعلة بٌْةًِ بدلحةؽش بٌزُ أدٍ 

ئٌـَ ؾذًش بالميشبت، ًّغٍث أْ ّحمَ جني عحث ًٔسْػد، 

ـقذِد أْ زإرُ بٌؾخـ ًأْ ًًبلِ بحلةي أْ ِٓ بدلّىٓ يف بٌ

زإدُ ٌذّو ئىل خًٍ ِقذسه بدلحةؽش فْضٌٌٌّغِ. أِة 

بٌقذِةذ بٌنفـغْد ًِة ّسقً ذبة ِٓ خرببذ ِفةغاد فْػث 

أْ زإخز ٍَّ أعلة ّةًِ جـني ٌّبِـً، ًأْ بٌٌْبِـً بدلسْذدخ 

-بٌغةجمد لذ ىْأذ بٌرتجد ٌٍْةًِ بدلفةغئ ٌْىٌْ أضشه لٌّةً

. ؾةٌد بالميشبت ئٍيةسفـِ  -ةجمدًِنةفةً ئىل بٓضةس بٌغ

 (.021 2886)ِْةعة، 

أضحسر بألحبةش بحلذّطد أْ بٌْةًِ بألىُ يف زبذّذ سدًد فًْ ً

حبذ ربزو؛ ًئظلة بٌمذسخ أً  أٌقذِِبٌىةئٓ بحلـِ ٌـْظ بحلذش 

0 ١٩٩١)بٌنةجٍغِ،   .ّذَ بٌمذسخ ٍّـِ ٌِبغيـو ىـزب بحلـذش

٣٤) 

ًجنَشخ فةؾقد ٌٌبلِ بإلٔغةْ بٌْشبلِ جؾىًٍ ّةَ، ً     

ؽلىننة بٌمٌي أْ ِة ْْٔؾو ِٓ ٍشًف  بٌيةٌث جؾىً خـةؿ

 ًأؾذبش فةدِد لذ أٌمر جَالذلة ًأضـشذ جـؾىً ِحةؽـش

ًغري ِحةؽش ٍَّ عٌٍوو ًأدبئو ًأؾذضر يف سًزني ؾْةزو 

 . بٌٌِِْ جؾىً ّةَ

يف  بإلسؽةدُ ّةِٓ خالي ٍّّي نيًًٌْ بىالُ بٌحةؾط     

ّإوذ جٌمٌؼ ِذٍ زأضري ىزه بألؾذبش ٍَّ  ّةمٌء سبققي

عٌٍن بٌيٍحد، ًّسحني رٌه ِـٓ خـالي بٌضّةسبذ بدلْذبْٔد 

ِِ بٌْةٍِني يف  أغشبئية مت دلخّْةذ بٌنةصؾني ًبدلمةجالذ بٌيت

ِٓ ِشؽـذّٓ زشجٌّني ًِذسبء  ًبٌرتجٌُ رلةي بًٌّْ بإلسؽةدُ

ٌْةء أٌِس، زْىظ ًغٌد ِذبسط ًٍِّْني ًِذسعني ًأً

ًزفةلُ سدًد بألفْةي بٌنةربد ّٓ بٌقذِد بٌنفغْد ًخةفد أضش 

رٌه ٍَّ زىْف بٌيٍحد ًِْةٔـةصبُ ِٓ مْف بٌسؿقًْ 

بٌذسبعِ، ًزؾسر بالٔسحةه، ًبٌْذًبْٔد، ًبخلٌف، ًبٌسٌزش. ِٓ 

يف زقُّْ جشٔةِع ئسؽةدُ   ةْخالي ِة زمذَ فىش بٌحةؾط

ٌٍسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ٌذٍ ّْند 

 ِٓ ىٍحد غةِْد زىشّر.

 بٌحؿص0 أمهْد
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ىٌ  –أّنّة وةْ  –بدلْةفش  بإلٔغةًٌْْ أوطش ِة ٌّبغو     

زْشمو ٌٍنغٌىةذ ًبدلإضشبذ بدلخسٍفد بخلةسغد ّٓ ٔيةق 

ٌيت غةٌحة ِة عْيشزو، ًِذٍ بخسْةسه ًلشبسه ًؾػُ ئسبدزو، ًب

زٍمِ جطمٍية ٍَّ وةىٍو، ًجةٌسةيل زرتن آضةسىة بٌٌخّْد ًغري 

بدلسٌلْد ٍَّ وً ِٓ ؾغو ًئدسبوو، ؽٌْسه ًال ؽٌْسه ًِٓ 

ضُ ٍَّ ؾةٌسو بٌنفغْد ًبٌْمٍْد ًبٌغٌٍوْد ًبٌقؿْد ًبٌحذْٔد، 

جً بٌٌٍْفْد بدلسٍْمد جأدبئو بٌفشدُ ًبألعشُ ًبجلّةِّ، ًِة 

ٌٌٌغْد لذ ّسّخل ّٓ رٌه ِٓ  ِسةّث ٔفغةْٔد ًفغْ

 .ًؾشوْد أدبئْد ًِينْد ًبلْْد

ًًٌْ بٌنىحةذ ًبألصِةذ ًبٌىٌبسش؛ بٌيحْْْد ِنية ًغري      

بٌيحْْْد0 وةٌفْنةٔةذ، ًبٌضالصي، ًبٌرببوني، ًبحلشبئك، 

ًبٌٌْبفف، ًبٌقٌبّك، ًٌٍبىش بحلشِةْ ًبٌفمش ًبجلٌُ، 

ًبٌفغةد ًبٌىغةد، ًبٌٍَُ، ًبٌىشًت ًبحلشًت، ِٓ أىُ 

بٌر فٌس ًأؽىةي زٍه بٌنغٌه ًبدلإضشبذ بٌيت ًبغير ًِة ص

 بدلْةفش.  بإلٔغةْزٌبغو 

جةّسحةسىُ  بألمهْدؽلطً ىٍحد بجلةِْد ضشًخ ًىنْد يف غةّد ً

زمذُّ  ئىلبٌيةلد بٌذبفْد ضلٌ بٌسمذَ ًبٌحنةء ، فيُ حبةغد 

بٌشّةّد بٌٍّْْد ًبالغسّةّْد ًبجلغّْد ًبٌنفغْد ، ًبعسطّةس 

لذسبصبُ ؾسَ ّغيٌّب يف زيٌس رلسّْةصبُ ًزنّْسية، ًبْ 

بٌسٍّْْْد ًبٌرتجٌّد بٌيت زمذِة بجلةِْد ٌيٍحسية زنّنية بٌرببِع 

يف بٌٌلةّد ِٓ بدلؾىالذ بٌنفغْد دبخسٍف  ئسؽةدّدجشبرلة 

بٌفشدُ ًبجلّةِّ ًبٌيت زبذ ِٓ  بإلسؽةد، فنال ّٓ  أٌٔبّية

زْشك بٌيٍحد دلؾىالذ ًفٌْجةذ سلسٍفد ، بر زغةّذىُ 

 ئٌْيةسةغٌْ ٍَّ بِسالويُ بدليةسبذ بٌسىْفْد بدلنةعحد بٌيت ػل

ّنذ بٌسْةًِ ِِ بٌنغٌىةذ بٌيت زْرتك ؾْةصبُ ًِغريصبُ 

 بجلةِْْد.

أْ بحلْةخ بإلٔغةْٔد ّشمد دبئّة ٌسيذّذبذ بحملْو بٌزُ    

ٌِمٌّْد ىزه  بإلٔغةّْسٌبغذ فْو بإلٔغةْ ، ًِِ بٌٌبلِ ّذسن 

بٌسيذّذبذ ًؾمْمسية ، وّة ّذسن أْ آِةي صلةزو بورب وطريب ِِ 

 ئىلبدلٌذ بدلإغً و، ًذبزب زرتعخ ٌذّو فىشخ بؾسّةالذ ٌِز

ّْسمذ جمذسزو ٍَّ ربةًص بألخيةس  بغً غري ِغَّ ًىٌ

بورب فذِد ؽلىٓ ىِ بألؾذبش بٌقةدِد ً، ًبٌسيذّذبذ

بدلفةغاد ِِ بدلٌذ  بدلٌبغيد ىِ بٌيت زمٌدًٌإلٔغةْ بْ ّسٍمةىة 

فيزه بدلفةغاد زضًّ ّٓ ٌِزو بٌؾخقِ فىشخ بٌسأغًْ ، 

ًزذفْو ٌٍسفىري جةؾسّةي ٌِزو يف أُ حلَد ، أً مّٓ فرتخ 

ِْْند ِٓ بٌضِٓ ، ًىٌ ِة أفيٍؽ ٍَّ زغّْسو بٌْقةت 

ًزبذش بالعسػةجد ٌٍنغٌه ّنذِة ّسْشك بٌفشد ئىل  أٌقذِِ

عسػةجد ال ؾةدش فذِِ ِنةّك بً ِإمل. ًلذ زىٌْ

 1006ٌٍنغٌه بٌقذِْد فٌسّد أً ِإغٍد.)بخليْث ، 

02044-2052.) 
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زيٍك بخلربخ بٌقةدِد ٍَّ ٌُٔ بخلربخ بدلفشىد ٌٍفشد، حبْص ال ً

جةألّشبك  ئفةجسو ئىلبؾسّةذلة شلة ّإدُ ّغسيِْ ٌِبغيسية  ً

ً  ؾذًش بٌقذِد أضنةءًبْ بٌسأضري ّىٌْ فػةئْة  بدلشمْد،

ّأزِ زأضريىة ِٓ بٌفػةئْد بٌيت زبذش أضنةء بٌقذِد ، ًسبسٍف 

بعسػةجد بٌفشد ٌٍخرببذ بٌقةدِد ًبدلإدلد، ًرٌه ٌٌغٌد بٌفشًق 

بٌفشدّـد جْـنيُ، فّنيُ ِٓ ّنيةس ًال ّمٌٍ ٍَّ بدلٌبغيد، ًِنيُ 

ِٓ ّمِ فشّغد ٌٍّشك بٌنفـغِ ًبجلـغِّ، ًآخشًْ ِٓ ٌّبغو 

بهلل ًّضؽلد ًٔفظ سبمْد جمنةء  ، جمٌخزٍه بٌَشًف بٌقةدِد

ًلذسه، ًرٌه ّشغِ ئىل ّذد ِٓ بٌٌْبًِ بٌنفغْد ً 

بالغسّةّْد، أً ٌّبًِ ربزْـد ًٌّبِـً بغسّةّْـد 

 .(01  1020خةسغْد.)ٌّدخ، 

جةىسّةَ  (ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ؾَِ )بميشبتً

بٌذسبعةذ بٌرتجٌّد ًبالغسّةّْد ًبّسربًىة ٌْغر رلشد 

غري زلغٌجد فيِ ِشزحيد حبْةخ  أًخ ّةجشخ ٌٍبىش زبذش ٌفرت

بٌطمةفْد  بألجْةدزغريبذ غزسّد يف  ئىلزإدُ  ئعلة ئر بألفشبد

 بٌؾخقْدًزإضش ٍَّ اللسقةدّد ًبٌرتجٌّد ، ًبالغسّةّْد ًب

 (.050 2884الغسّةِّ.)بدلٌعٌُ،ب ًجنةئية ًأظلةىية

ًٍَّ بٌشغُ ِٓ بخسالف بجلزًس ًبألفٌي بدلسٍْمد جةدلفيٌَ 

ًبدلقيٍؽ، فمذ زشغُ ئىل بٌْشجْد ًفْغ جقْغ ًأٌفةً 

ًِنةِني عْىٌٌٌغْد سلسٍفد0 "وةميشبت بٌؾذخ بٌنفغْد 

("؛ ً"بميشبت ١٩٩١ّمث بٌسْشك ٌٍقذِد )بٌنةجٍغِ، 

( ًبميشبت ١٩٩٤ئغيةد ِة جْذ بٌقذِد )بٌغةِشبئِ، 

("، ١٩٩٥ٌٍؾذخ بٌنفغْد ) بٌْيشبِٔ،  ّمةجًْ بٌسْشك

ً"بميشبت بٌسٌزش بٌالؾك ٌٍقذِد بٌنفغْد )بٌٌْْٔغْف، 

ّنو يف ("، ًغريىة ِٓ بالفيالؾةذ. ًىٌ ِة ْٔرب ١٩٩٥

ىزه بٌذسبعد جـّقيٍؽ )بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه 

 .بٌقذِْد(

ِٓ ؾْص بدلفيٌَ ًبدلذٌٌي، ٔش0ٍ "جأْ أُ ؾةدضد زىٌْ       

ٌفشد بدلْسةدخ، ًزغحث ٌو بألعَ )بٌىشت خةسغد ّٓ خربخ ب

ًبحلضْ(، ًزىٌْ بعسػةجسو ذلة ِقؿٌجد جةخلٌف بٌؾذّذ 

ًبٌشّث ًبٌؾٌْس جةٌنْف ًبٌْػض ِة ىِ ئال بميشبت ِة 

ًىزب ِة ّقفو بٌذًٌْ بٌسؾخْقِ  ،جْذ مغو بٌقذِد

بٌْةدلِ دلنَّد بٌقؿد بٌْةدلْد "جأٔو بعسػةجد ِسأخشخ حلةدش أً 

أً  صبذّذّوٌِلف مةغو غذب، زىٌْ بألٌِس فْو ربذ ىحْْد 

أِة ِٓ ؾْص ، وةسضْد، زغحث وشجة ٔفغْة ٌىً ِٓ ّسْشك ٌو

بٌسؾخْـ، فيِ وّة زحْنية ًزبذدىة  ًزلىةْبألّشبك 

ٌطالضد بٌسةٌْد؛ ًرٌه ِِ مشًسخ زٌفش ؽشه بٌفاةذ بٌشئْغد ب

بعسّشبسّد أّشبك وً ِٓ ىزه بٌفاةذ )أً جْنية( ألوطش ِٓ 

ِذخ صِنْد ِمذبسىة ؽيش ًبؾذ ٍَّ بأللً. ًبٌفاةذ 

 0بٌطالضد بحملىةْبدلمقٌدخ ًأّشبمية وّة زحْنية 
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  :ٌقذِِببحمله بألًي0 ئّةدخ خربخ بحلذش  

بحمله بٌطة0ِٔ ربنث بٌسنحْيةذ )بدلطريبذ( بدلشزحيد جةحلذش 

 .ٌقذِِب

)بجٌ بحلغٓ  ).بحمله بٌطةٌص0 فشه بحلغةعْد ًبالعسطةسخ

 (61-062  1006،ًّغةف

بالميشبجةذ بٌسةٌْد ٌٍقذِد زإدُ  أْ ئىلًزؾري بٌذسبعةذ  

بدلغسٌّةذ بٌنفغْد ِنية  ٍَّ وًزذِري بٌؾخقْد  ئىل

ّمً  ئسجةن ئىلشلة ّإدُ  ًبجلغذّد ، ًزنيِ خيٌه دفةّية

 بٌفشد ًبٌزُ ّإدُ جذًسه بىل  فمذبْ بٌطمد يف زلْيو

بٌزُ ّإدُ بىل ّقةت  بألِشبالغسّةِّ، 

 (.04 1004بخلضسغِ،بٌقذِد.)

 زإوذ بٌذسبعةذ يف ِْذبْ ٍُّ بٌنفظ أخشِٓ غةٔث     

وةحلشًت ًعٌء  ذ بحلْةزْد بٌنةغيدبخلربب ئْ بإلوٍْنْىِ

ّاللِ فٌْجد  أْبٌسىْف ِِ بٌحْاد بالغسّةّْد زإدُ جةٌفشد 

 بجلغّْد.  بألِشبكِمةًِد بٌمذسخ ٍَّ 

 .(022 1003)ؾغٓ،                                  

بخلرببذ )بىل بْ (  2882ًزٌفٍر دسبعد )بحملةست،     

بٌغٍيب ًبدلحةؽش يف بجليةص بٌْقيب بدلشوضُ  زأضريىةبٌقذِْد ذلة 

وزٌه بذلشٌِٔةذ بٌيت ّفشصىة بجلغُ ّنذِة ّىٌْ بٌفشد زبر 

 أوطشبٌزُ غلٍْو  بألِشًىأخ بٌنغٌه بٌنفغْد بدلخسٍفد ، 

فغْد بٌن جةألِشبك ٌإلفةجدّشمد 

زإضش عٍحة  ( ، ًبٌيت07  1006)بدليذبًُ،.ًبٌْمٍْد(

ِمرتٔد  بٓخشّٓبٌفشد ًّاللةزو ِِ  أدبءٍَّ ًجؾىً ًبمؽ 

 ًبإلؾحةهًبحلضْ ًّذَ بالعسمشبس ًبٌنمـ  ًبألملجةدلْةٔةخ 

بجلغّْد بٌيت  بألِشبكبؽذ ًىأخ ٍَّ بٌفشد ِٓ  أضشىةًّىٌْ 

زقْث ّنٌب زلذدب ؽلىٓ ّالغو جؾىً ٌِمِْ بً بٌغْيشخ 

بالميشبت بٌنفغِ ؾةٌد ؽةٍِد زإضش يف  أْ ئالٍّْو ، 

 بإلدسبن ئىلّش ًبٌزبذ ًؽلسذ بٌسأضري ًبدلؾة بإلؾغةط

 (.012 2886ةذ بٌْمٍْد.)وفةيف،ًبٌٍّْْ

( بْ بعسّشبس عٌء بٌٌمِ 1005ًزإوذ دسبعد )ؾغني،   

 بإلفةجد أًيف بٌْشبق ًّذَ بالعسمشبس بٌغْةعِ ًبالغسّةِّ 

 أْ ئىل أدٍحبٌبدش ؾذّطد بٌْيذ ٔسْػد ٌىطشخ بالٔفػةسبذ 

ّْةِٔ بٌْذّذ ِٓ ىٍحد بجلةِْد ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه 

بٌقذِْد زرتبًؼ ؽذزو جني بٌحغْو ًبدلسٌعو ًبحلةد 

 (.0103  1020،)بٌمْغِ ًغةجشٓ.ًبدلضِ

بٌقذِْد لذ  ًبألؾذبشالصِةذ بحلشت  بألِذجْْذخ  ًبٓضةس

بٌغٍحْد  بٌسأضريبذشبسذ ىٌي ؾْةخ بٌفشد ، ًلذ زغسّش جْل 

شبت بٌنغٌه ِة جْذ بٌقذِْد بدلْشًفد جةمي

(PTSD ٌغنٌبذ ّذّذخ ِٓ ّّش بٌفشد وّة)زنسمً ِٓ  أعلة

 (.Davison,1980: 50.)بألجنةء ئىل بٓجةء
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ٌذٍ مجِْ  بٌسأضريًبْ بٌسْشك حلذش مةغو ال ػلذش ٔفظ 

فٌْبًِ بخليٌسخ ؽلىٓ بْ زٍْث دًسب يف بًٌّْ ٍَّ  بألفشبد

ِد جْذ صّةدخ بؾسّةٌْد ٍيٌس بميشبت مغٌه ِة جْذ بٌقذ

بٌقةدِد ، فةٌْذّذ ِٓ بخلقةئـ  ٌألؾذبشبٌسْشك 

بٌؾخقْد زٍْث دًسب ىةِة يف زيٌس بميشبت مغٌه ِة 

ِْةٔةخ ِٓ بٌزوٌس ،  أوطش فةإلٔةشجْذ بٌقذِد ِطً غنظ بٌفشد 

بميشبت مغٌه ِة جْذ بٌقذِد زشزفِ جني  أّشبك أْوّة 

عنة ، وّة بْ ٔمـ  بألفغشعنة ِمةسٔد ِِ  بألورب بألىفةي

بدلٌٍِْةذ بخلةفد لحً بحلةدش ًزمُْْ بٌفشد ٌٍؿذش ًًغٌد 

بٌقذِْد بٌيت زْشك ذلة بٌفشد يف بٌيفٌٌد  بألؾذبشزةسّخ ِٓ 

ِٓ ٌّبًِ  أّنةوةٌسؿشػ ًبالّسذبءبذ بجلنغْد زْذ 

 (0213 1022مذبدُ،بخليٌسخ. )ِ

ًبٌْالغْد الميشبت مغو  بإلسؽةدّد بألعةٌْثًزنٌّر  

بٌزُ ّشوض ٍَّ  بٌغْىٌ دّنةِِِة جْذ بٌقذِد ِنية بٌْالظ 

ًبٌسخذس ًبٌسنفْظ ًبٌسػنث جةعسخذبَ  بإلٔىةسِفةىُْ ِطً 

يف  أعةٌْثوّة بجسىش بٌغٌٍوٌْْ ّذخ  ِنيع بٌسؿًٍْ بٌنفغِ ،

 بإلؾػةَبٌزُ ّيذف بىل خفل  جةإلفةمدبٌْالظ ِنية بٌْالظ 

ًبٌسػنث ٌٍزوشّةذ بٌقةدِد ، ًزمًٍْ بحلغةعْد بٌسذسغلِ 

بٌيت  بألّشبكِنةعحة ًفْةال يف ّالظ جْل  أعٌٍجةبٌزُ ّْذ 

 أعةٌْثّْةِٔ ِنية بدلقةجٌْ جنغو ِة جْذ بٌقذِد ، بِة 

 ذبةبدلْشيف بٌيت زشٍ بْ بٌنغٌه ًبٌغٌٍوْةذ بدلشزحيد  بٌْالظ

ؽلىٓ  ئرٌٍزبذ ،  ًبٌسفغري غري بٌٌبمؽ  بإلدسبنزنسع ّٓ 

 جادسبوةذبٌغٍحْد  بألفىةس أًزغْري ًبعسحذبي ىزه بالدسبوةذ 

 د.بغلةجًْ ًمٌؾة أوطشًزفغريبذ 

 (.0254  1022،زلّذ)غربًّ ً                       

ًّْذ بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ بربةىة ّالغْة ؾذّص ٔغحْة    

بٌفشد ٌٍّطريبذ بخلةسغْد ًزغريىة ،  ئدسبنًّشوض ٍَّ وْفْد 

ًزؾري بٌنَشّةذ بٌيت ّشمر بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ يف بربةه 

يف بٌْالظ  ًبٌسفىري بٌْمً ئدخةي أعةطسئْغِ ّمٌَ ٍَّ 

بدلْسمذبذ بٌالّمالْٔد بٌيت  أًبٌغٍحْد  بألفىةسبٌنفغِ ًزغْري 

ْذًّ ّسحنةىة بٌفشد ِٓ خالي خرببزو بدلحىشخ ًرٌه ٌغشك ز

ّٓ  بدلخسٍفد جأؽىةذلةعٌٍوو بر زْرب بالميشبجةذ بٌنفغْد 

 (.0182 1008)سجِْ،.ًبٌسفىري بإلدسبنزؾٌه 

 ئدسبنَ ِغةّذخ بٌفشد يف ٍّ ًّغسنذ بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ

 أً أفىةس ئىلىشّمد زفىريه بٌغٍحْد ذبذف زغريىة ًزفغري 

 بألفىةسزلةًٌد زغْري  ئىلًبلْْد ، ًّيذف  أوطشلنةّةذ بغلةجْد 

ّالغْد زغَّ  ًئعرتبزْػْدِٓ خالي فنْد  بخلةىاد ًرٌه

 أوطشبٌحنةء بدلْشيف ذبذف بْ زقحؽ بٌٍّْْةذ بدلْشفْد  ئّةدخ

ّسْةًِ ِِ بٌغٌٍن  بألعٌٍتًذبزب فةْ ىزب ، بزقةال جةٌٌبلِ

ىنة  ٓجةّسحةسه ٔسةغة ٌٍسفىري غري بٌٌٍْفِ ًِ غري بدلسٌبفك
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 ئّةدخبٌْالظ ٍَّ بٔو ٍّّْد زٍُْ دبخٍْد زؾًّ  ئىلؽلىٓ بٌنَش 

دلشزحيد ب بألفىةسزنَُْ  ًئّةدخ بإلدسبوِزنَُْ بجملةي 

ًبدلإضشبذ بٌحْاْد  بألؾذبشجةٌْاللةذ جني 

 (0213  1022بدلخسٍفد.)ِمذبدُ،

يف مٌء ِة زمذَ زربص أمهْد بٌذسبعد بحلةٌْد يف بجلٌبٔث 

 -بٓزْد0

يف رلةي بإلسؽةد بٌنفغِ ئعلة دسبعد ٍّّْد زيحْمْد  _1

ًبٌسٌغْو بٌرتجٌُ زغسيذف جنةء ًزيحْك جشٔةِع ئسؽةدُ يف 

بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ ٌٍسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ 

 بٌنغٌه بٌقذِْد ٌذٍ ّْند ِٓ ىٍحد بجلةِْد.

بحلةغد ئىل بعسخذبَ بٌرببِع بإلسؽةدّد دلٌبغيد  _1

بٌيٍحد يف بدلؾىالذ بٌيت ّْةِٔ ِنية بألفشبد جؾىً ّةَ ً

بدلشؾٍد بجلةِْْد جؾىً خةؿ ًبٌزُ ّغيُ يف زبمْك بٌسٌبفك 

 بٌنفغِ ًبالغسّةِّ.

صّةدخ بدلْشفد بٌنَشّد ًبٌسيحْمْد ذلزب بدلٌمٌُ ًبٌزُ ؾةص  _2

ٍَّ بىسّةَ بٌْذّذ ِٓ ٍّّةء بٌنفظ دلة ٌو ِٓ أمهْد يف ؾْةخ 

 بألفشبد.

لذ زغيُ بٌنسةئع بٌيت عسخشظ ذبة بٌذسبعد بحلةٌْد ِٓ  _3

خالي زيحْك بٌربٔةِع بإلسؽةدُ يف )بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ( 

ِٓ لحً  ةٍَّْ زيحْك بٌربٔةِع بإلسؽةدُ بٌزُ أّذه بٌحةؾط

 بدلشؽذّٓ بٌرتجٌّني ٍَّ ؾةالذ أخشٍ شلةضٍد.

ذسبعد زسّطً جةدلشؾٍد بٌّْشّد ًبٌذسبعْد بٌيت ؾلٍسية بٌ _4

بحلةٌْد ئر ئْ بٌؾحةت ىُ بدلقذس بألعةعِ ٌنيند بألِد 

ًزمذِية ًجنةء ِغسمحٍية ًّؾىً ىٍحد بجلةِْد بٌؾشػلد بدلطمفد 

 ٌٍؾحةت ًٍّْيُ زمِ ِغإًٌْد بٌحنةء ًبٌسغْري يف بجملسِّ.

 

 ىذف بٌحؿص ًفشمْةزو0

ٌسخفْف  ئسؽةدُبضش جشٔةِع  ئىل بٌسْشف بٌحؿص یيذف

 بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ٌذٍ 

 ًمْر رٌه مٌء ًيف ،ىٍحد غةِْد زىشّر  ّْند ِٓ

 :بٓزْد بٌفشمْةذ

 دسغةذ سزث جیٓ ئؾقةئْد دالٌد ربذ فشًق الزٌغذ .١

بميشبت ِةجْذ  ِمْةط ٍَّ بٌسػشّحْد بجملٌّّد أفشبد

 .ًبٌحْذُ بٌمحٍِ بالخسحةسّٓ يف ٌنغٌه بٌقذِْدب

 دسغةذ سزث جیٓ ئؾقةئْد دالٌد ربذ فشًق الزٌغذ .٢

بميشبت ِة  ِمْةط ًبٌنةجيد ٍَّ بٌسػشّحْد بجملٌّّسني أفشبد

يف  بإلسؽةدُ بٌربٔةِع زيحْك جْذجْذ بٌنغٌه بٌقذِْد 

 .بالخسحةس بٌحْذُ

 :بٌحؿص ؾذًد
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/ غةِْد )فحةؾِ( بألًىلىٍحد بدلشؾٍد  ٍَّ بٌحؿص یمسقش

 1024 _1023ٌٍْةَ بٌذسبعِ  زىشّر

 بدلقيٍؿةذ0زبذّذ 

 Counseling  بإلسؽةدُبًال0 بٌربٔةِع 

Program0 

 ّشفو وال 0ِٓ

 1985أٌذ ًعشُ،  _1

جشٔةِع سليو ًِنَُ ٍَّ أُعظ ٍّّْد عٍّْد، ًّسىٌْ "ىٌ 

ِٓ رلٌّّد ِٓ بخلذِةذ بإلسؽةدّد بدلحةؽشخ ًغري بدلحةؽشخ، 

زمذَ ىزه بخلذِةذ جلِّْ ِٓ زنّيُ بدلذسعد،ًرٌه ٌسؿمْك 

ًبٌسٌبفك بٌنفغِ ًبالغسّةِّ ًبدليين،ًؼليو  بٌنٌّ بٌغٌُ

فشّك ًّّ ِٓ بدلسخققني  ىزب بٌربٔةِع ًّنفزه ًّمٌِو

 (0127  2874)بٌذًعشُ ،               . "بدلإىٍني

 1992بجلنةجِ ، _2

جشٔةِع سليو ًِنَُ ٍَّ أعظ ٍّّْد ػلسٌُ ٍَّ "ىٌ      

بٌيٍحد يف  رلٌّّد ِٓ بخلذِةذ حلً بدلؾىالذ بٌيت ٌّبغيية

رلةي بدلؾىالذ باللسقةدّد ًبٌذسبعْد ًبٌنفغْد 

ًبالغسّةّْد، ًفك أىذبف بإلسؽةد ًبٌسٌغْو يف بٌسٍُْْ، بألِش 

.) "بٌزُ ّإدُ ئىل صلةؾيُ بٌذسبعِ ًزىْفيُ ِِ بٌحْاد

 .(024 2881بجلنةجِ، 

 1998صىشبْ ،  _3

جشٔةِع ِنَُّ يف مٌء أُعظ ٍّّْد ٌسمذُّ بخلـذِةذ  "ىٌ

بإلسؽـةدّد بدلحةؽـشخ ًغْـش بدلحةؽشخ ، فشدّةً ً مجةّْةً ذبذف 

ِغةّذصبُ يف زبمْك بٌنٌّ بٌغٌُ ًبٌمْةَ جةالخسْةس بٌـٌبِّ 

ْيو ًزنفْزه ًبدلسْمًّ ً ٌسؿمْك بٌسٌبفك بٌنفغِ ، ًّمٌَ جسخي

 . "ٌني بدلإىٍنيجلند ًفشّك ِٓ بدلغإً

 .( 0388 2887)صىشبْ ،                              

 2001ّشجْةذ، _4

خيد زسنّٓ أٔؾيد ًٍّّْةذ زغسيذف ِغةّذخ بٌفشد  "ىٌ

ٍَّ بٌٌِّ جغٌٍوو ًِؾىالزو ًزذسّحو ٍَّ بسبةر بٌمشبسبذ 

بدلنةعحد، جؾأْ بحلٌٍي بٌالصِد ٌٍّؾىالذ، ًزبشّش ىةلةذ 

 . "بٌفشد بٌىةِند، ًزنّْد لذسبزو ًِيةسبزو 

 (025 1002) ّشجْةذ،                             

 2002 ّحذ بخلةٌك ، _5

ٍّّْد،  أعظ ٍَّ ًبٌمةئّد بدلنَّد بخليٌبذ ِٓ رلٌّّد "ىٌ

 ٌفيُ بجلّةّةذ أً بٌفشد دلغةّذخ بخلذِةذ زمذُّ ئىل صبذف

 ِيةسبصبُ ًزنّْد جؾأعلة، ئىل ؾٌٍي ًبٌسٌفً ِؾةوٍيُ

 ؾْةصبُ، ًّسُ رلةالذ ؽسَ يف بٌغٌُ بٌنٌّ ٌسؿمْك ًلذسبصبُ

 ِسفيّد ِسحةدٌد ّاللد ِٓ ئىةس يف ِنَّد غٍغةذ فٌسخ يف

 (٢0٨٧::٢ّحذ بخلةٌك ،)".ًبدلغرتؽذ بدلشؽذ جني
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 ٌٍربٔةِع0 بإلغشبئِ بٌسْشّف

يف  ِمذِد بدلرتبجيد بإلسؽةدّد بإلغشبءبذ ِٓ رلٌّّد     

 فشدّد ئسؽةدّد ًفْةٌْةذ ًِنةلؾةذ زلةمشبذ فٌسخ

ئىل بٌسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه  صبذف ًمجةّْد

 ىٍحد بجلةِْد.بٌنفغْد ٌذٍ ّْند ِٓ 

 

 Traumatic Stress0بٌقذِد بٌنفغْد  ضةْٔة0

 ّشفية وال 0ِٓ

 ((Meichenbaum ,1944ِةّنىنحٌَ -1

ؾٌبدش ؽذّذخ ّنْفد زْذ لٌّد ًِإرّد ، ًِيذدخ ٌٍؿْةخ "ىِ 

حبْص زبسةظ ىزه بحلٌبدش بىل رليٌد غري ّةدُ دلٌبغيسية 

 (025  1007. )لٌّذس،"ًبٌسغٍث ٍّْية

 (Thabet,1996ضةجر ) -2

بٌيت ّسْشك ذلة بٌفشد  بألؾذبشرلٌّّد ِٓ  أًبُ ؾذش "

ًعْيشخ  ئسبدخخالي ؾْةزو ، ٔسْػد ٌَشًف خةسغد ّٓ 

بجلغذّد  ًبإلفةجةذبٌفشد ، وةحلشًت ًبٌىٌبسش بٌيحْْْد 

بخليريخ ًؾٌبدش بٌيشق ًبٌسْشك ٌالغسقةت بً 

 (.Thabet,1996: 73.)"بخليف

 (Postel,2000جٌعسً ) -3

ؾةٌد بٔقْةق ّةىفِ ًبٔفْةيل ِِ ّذَ بٌمذسخ ٍَّ "

بالعسػةجد بدلسىْفد ٍَّ بضش ٍيٌس ّنْف ًغري ِسٌلِ حلةدش 

0 1022محْذ، .)"بًغذ ؾةٌد فذِْد ٔفغةْٔد لقٌٍ

20.) 

 2002 ، ٔسةٌْظًجٌ الجالٔؼ -4

ؾذش يف ؾْةخ بٌؾخـ ّسؿذد جؾذزو ًجةٌْػض بٌزُ "جةعلة 

غلذ بٌؾخـ فْو ٔفغو ّٓ بالعسػةجد بدلالئّد ؾْةٌو ، ًدبة 

دبئّد ٌٌِذخ  ًأضةسّطريه يف بٌسنَُْ بٌنفغِ ِٓ بميشبت 

 . (0200  1001. )الجالٔؼ ًجٌٔنسةٌْظ،"ٌٍّشك

 2006 ، بجٌ ىني -5

ػلذش ٌٍؾخـ جقٌسخ  ًِفةغئؾذش لٌُ ًؽذّذ " جأعلة

غري ِسٌلْد ّنسع ّنو زْيًْ يف لذسبذ ًًعةئً بٌؾخـ 

 (.021 1005ٌ ىني،.)بج"بٌذفةّْد
 

 Postبميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد  ضةٌطة0

Traumatic Stress Disorder PTSD0 

 ّشفو وال 0ِٓ

 1992ِنَّد بٌقؿد بٌْةدلْد ،  _1

شلْضخ جْذ بدلشًس خبربخ  أّشبكيف زيٌس  بألعةعْدبٌغّد " جأٔو

ًبٌيت  بإلٔغةْٔدخةسظ ٔيةق بخلربخ  أؾذبش أًؾذش فذِِ 

ِْةّؾد ؾذش بٌقذِد  بألّشبكزْذ ىحْْْد ، زسنّٓ ىزه 
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ِسنٌّد زسنّٓ بجلٌبٔث  أخشٍ ًأّشبكجقٌسخ ِسىشسخ 

 (.023 1006.)بدليذبًُ،"بدلضبغْد ًبدلْشفْد

)بدلشبغْد بٌشبجْد(  ٌٍيث بٌنفغِ  بألِشّىْدْْد ّبجل _2

،1994 

بدلّْضخ بٌيت زٍِ ٌِبغيد مةغو  بألّشبكرلٌّّد ِٓ "ىٌ     

فذِِ ؽذّذ ّؾًّ خربخ ؽخقْد ّٓ رٌه بحلذش بٌزُ 

جةٌغد ًزىٌْ  ًئفةجدّؾًّ ٌِذ ؾمْمِ بً صبذّذ جةدلٌذ 

بعسػةجد بٌفشد ٌٍؿذش ِسنّند خٌفة ؽذّذب بً ّػضب بً 

ٌِبغيد بٌقذِد 0  بٌنةمجد ّٓ بألّشبكسّحة ، ًزسنّٓ 

بخلربخ بدلغسّشخ ٌٍؿذش بٌقةدَ ًبٌسػنث بدلغسّش  ئّةدخ

ًمْف يف بدلؾةّش  أٌقذٌٍِِّطريبذ بدلشزحيد جةحلةدش 

ِغسّشخ ٌالعسطةسخ بٌضبئذخ  ًأّشبكًبٌمذسخ ٍَّ بالعسػةجد 

ِٓ ؽيش ًبْ  ال وطش ٌألّشبكزحمَ بٌقٌسخ بٌىةٍِد  أًّْفنً 

 بألدبءزْيًْ  أًِضّػد  عشّشّو أّشبكّغحث بالميشبت 

-APA,DSM.)"يف بجلٌبٔث بالغسّةّْد ًبدلينْد 

IV,1994: 462 .) 

 2001ّحذ بٌٌىةت ، _3

خربخ بحلذش، صّةدخ  ئّةدخبدلشمْد ) بألّشبكِٓ  دبٔو "رلٌّّ

بٌْمَد ، بميشبت بٌنٌَ ، مْف بٌرتوْض ًبالٔسحةه(( زَيش جْذ 

بْ  بإلٔغةْبٌيت لذ ال ّغسيِْ  ًبألصِةذبحلٌبدش  ئىلبٌسْشك 

 (.03  1007،دلٌصخ.)غةعُ ً"ّغسٌّحية أًّسؿٍّية 

 2005بالصّشغةًُ ، _4

ؾٌبدش ِشّحد  ئىلزنسع ّٓ زْشك بٌفشد  أّشبكرلٌّّد "

ِْةٔةخ بٌؾخـ بٔفْةٌْة ًزضبّذ ٔغحد  ئىلًِيذدخ ٌٍؿْةخ زإدُ 

 ٌألٔؾيد أٌقذِِخربخ بحلذش  ًئّةدخبٌسػنث بٌغٌٍوِ 

بدلشزحيد جةٌقذِد ، فنال ّٓ زذِٔ يف بدليةسبذ 

 (. 023 1004.)بالصّشغةًُ،"ةّْدبالغسّ

 ((Javidi,2012غةفْذُ  _5

رلٌّّد ِٓ سدًد بٌفًْ غري بٌسىْفْد ًبدلشزحيد جةحلذش "

ًبٌيت زؾ0ًّ فٌْجةذ يف جنةء بٌْاللةذ بالغسّةّْد  بٌقةدَ

ًبخلٌف بدلغسّش ًبميشبجةذ بٌنٌَ ًبٌزوشّةذ بدلغسّشخ 

 أٌسػنيبٌسفةفًْ بٌقذِد ًسدًد بٌفًْ بالوساةجْد ًبٌغٌٍن 

-0302 1022مّشخ،يف  .)"ٌٍّطريبذ بدلشزحيد جةٌقذِد

303.) 

 

  2015بٌسٌبزِ ، جٓ  _6

ّسػةًص بخلربخ بٌْةدّد ًّمِ خةسظ  ٌقذِِببْ بٌنغو "ىٌ

بٌسٌلْةذ ًّسٌٌذ ّنو لذسب ىةئال ِٓ بالٔفْةالذ بٌيت زسنّنو 

بعسػةجةذ غغذّد غري ِْسةدخ ًزأضريبذ عْىٌٌٌغْد زرتن 
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بٌسٌبزِ، جٓ . )"ٍَّ ّاللةذ بٌفشد بالغسّةّْد أضةسىة

1024  025.) 

 

 بإلغشبئِ الميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد0 بٌسْشّف

بٌنيةئْد بٌيت زلذدخ جةٌذسغد  ّْند بٌحؿصبعسػةجد ىِ      

 شبتيئمٍَّ ِمْةط  ئغةجسوِٓ خالي  بٌيةٌثػلقً ٍّْية 

 (.PTSDِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد )

 

 دسبعةذ بٌغةجمد0

 ,Smith &Halfordًىةٌفٌسد ) دسبعد مسص _1

1993 ) 

بميشبت ِة جْذ بٌقذِد ٌذُ ّْند ِٓ بألىفةي ًبدلشبىمني "

 "غنٌت ئفشّمْة، ًأضش بٌسفشّغ بٌنفغِ ٍّْيُيف 

بٌذسبعد لْةط أّشبك بميشبت ِة جْذ بٌقذِد  ىذفر

(PTSD ( ٌذٍ ّْند لٌبِية )ىفال ًِشبىمًة زرتبًؼ  ٣٥ )

( عند يف أؾذ ِشبوض بٌْنةّد 27-١٢أّّةسىُ ِة جني ) 

جةألعشخ يف غنٌت ئفشّمْة، ًبألدًبذ بٌيت مت بعسخذبِية ىِ 

د ًأخز بٌسةسّخ بدلشمِ، ًبٌسمُْْ بٌسؾخْقِ بدلمةجٍد بٌفشدّ

( ، ًجْذ DSM IVؾغث ِْْةس بٌسؾخْـ بألِشّىِ)

رٌه مت ًّّ غٍغةذ زفشّغ ذلُ، حبْص مت زمغّْيُ ئيل ضالش 

رلٌّّةذ ؾغث ٌُٔ بألؾذبش بٌقةدِد بٌيت زْشمٌب ذلة. 

ؾْص بعسخذَ ِْيُ بٌسفشّغ بٌنفغِ ًبٌْالظ بٌنفغِ بدلخسقش 

(short-term Psychotherapy  ًجةٌنسةئع زحني )

أْ أفشبد بجملٌّّد زْشمٌب ألؾذبش فةدِد ّنْفد، ًأعلُ 

ًبغيٌب مغٌىًة ِغسّشخ عٌبء جفمذ أؾذ بٌٌبٌذّٓ، أً 

% ِٓ  :٦بٌنغٌه بدلغسّشخ يف بٌحْر أً بدلذسعد. أوطش ِٓ 

أفشبد بٌْْند أٍيشًب ًغٌد ِؾةوً عٌٍوْد ًّةىفْد. ًجْذ 

ٓ أفشبد بٌْْند أٍيشًب زبغنًة ِ ١٢زحني أْ  ٌحْذُببٌمْةط 

ًبمؿًة جةعسخذبَ بٌسفشّغ، ًأْ عسد ِنيُ أٍيشًب زبغنًة 

جةعسخذبَ بٌسفشّغ ًبٌْالظ بٌنفغِ بدلخسقش. ًأٍيشذ 

بٌذسبعد أْ ىنةن ّاللد ِة جني بألؾذبش بٌقةدِد بٌيت 

ٌّبغيية بألىفةي يف غنٌت ئفشّمْة ًبدلؾةوً بٌغٌٍوْد 

ذ رٌه. وزٌه بٔسير بٌذسبعد أْ ًبٌْةىفْد بٌيت ٌّبغيٌعلة جْ

بٌسفشّغ بٌنفغِ ًبٌْالظ بٌنفغِ بدلمنٓ ذلّة أضش ًبمؽ يف 

بٌسخفْف ِٓ أضةس بٌقذِد بٌنفغْد ٍِّ بألىفةي ًبدلشبىمني. 

(Smith &Halford, 1993.) 

 

 ( Hudgins,2000دسبعد ىةدغنظ ) _2

ِة جْذ  أّشبكيف ّالظ  دسبِة بضش بعسخذبَ بٌغْىٌ"

 "بٌقذِد
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ىذفر بٌذسبعد بٌسْشف ٍَّ ِذٍ فةٍّْد بعسخذبَ 

، زىٌٔر ّْند بِة يف ّالظ بّشبك ِة جْذ بٌقذِدبٌغْىٌدس

بٌذسبعد ِٓ ؾةٌد فشدّد زْةِٔ ِٓ بّشبك ِة جْذ بٌقذِد ، 

 أّشبكًِٓ بالدًبذ بٌيت بعسخذِر يف بٌذسبعد 0 ِمْةط 

ِة جْذ بٌقذِد ًِمْةط بٌغٌٍن غري بالغسّةِّ ًِمْةط 

بٌسؿًٍْ  ئغشبءبجلغّْد ، ًجْذ  بألّشبكبالوساةت ًِمْةط 

بٌنسةئع بٔو  أٍيشذٌٍؿةٌد بٌفشدّد ٌِمٌُ بٌذسبعد ،  بإلؾقةئِ

 جني بٌمْةط بٌمحٍِ ًبٌحْذُ ئؾقةئْدىنةن فشًلة ربذ دالٌد 

 بٌذسبعد ، شلة ًٍَّ بدلمةّْظ بدلغسخذِد  يف ٌحْذُبًٌقةحل 

يف بٌسخفْف  ةبٌغْىٌدسبِ أعٌٍتّذي ٍَّ فْةٌْد بعسخذبَ 

 (.Hudgins,2000).ِة جْذ بٌقذِد أّشبكِٓ 

 ١::٢دسبعد ضةجر ًآخشًْ ،  _3

أضش بٌقذِد بٌنفغْد ٍَّ بألىفةي بٌفٍغيْنْني ًبٌقؿد  "

 "بٌنفغْد ألِيةصبُ

ىذفر بٌذسبعد ئىل فؿـ ىحْْد بألؾذبش بٌقةدِد وّة 

ّةّؾية بألىفةي بٌفٍغيْنٌْْ يف ليةُ غضخ، ًلْةط ِذٍ 

زأضريىة ٍّْيُ ًٍِّ أِيةصبُ، ًبٌْاللد ِة جني بٌقؿد بٌنفغْد 

 ٢٨٦ٌألِيةذ ًأىفةذلُ ، ًزىٌٔر ّْند بٌذسبعد ِٓ ) 

عند( ًأِيةصبُ، ًمت  ١٨ -8ِةجني ) أّّةسىُىفال( زرتبًؼ 

بخسْةس بٌْْند ِٓ ِذْ ًلشٍ ليةُ غضخ ، ًمت بعسخذبَ 

بدلمةّْظ بٌسةٌْد0 )ِمْةط بخلرببذ بٌقةدِد ٌميةُ غضخ(، 

)ًبخسحةس بألّشبك بٌنةؽاد ِة جْذ بٌقذِد(، ؾْص مت 

بعسخذبَ ىزه بدلمةّْظ ِِ بألىفةي، أِة ِِ بألِيةذ فمذ مت 

بعسخذبَ )ِمْةط بٌقؿد بٌنفغْد ٌألِيةذ(. ًلذ أٍيشذ 

ذسبعد أْ بألىفةي لذ زأضشًب جؾىً ًبمؽ جةألؾذبش بٌ

% ِٓ بألىفةي  ٣٣٣٥بٌقةدِد ؾْص أٍيشذ بٌنسةئع أْ ٔغحد 

وةٔر ٌذّيُ سدبذ فًْ ؽذّذخ ئصبء بألؾذبش بٌقةدِد وّة أْ 

ٔغحد بألّشبك بٌالؾمد ٌٍقذِد ّنذ بٌفسْةذ وةٔر أوطش ِنية 

وطش ّنذ بٌفسْةْ سغُ أْ ٔغحد بٌسْشك ّنذ بٌفسْةْ وةٔر أ

ِنية ّنذ بٌفسْةذ، ًوةْ ىنةن ّاللد أعةعْد جني بٌقؿد 

بٌنفغْد ٌألَ ًِذٍ بٌنغو بٌزُ ّْةِٔ ِنو بٌيفً، ًوةْ 

ًبمؿة ِٓ بٌنسةئع أْ بألِيةذ بٌٌٍبزِ ّسّسْٓ جقؿد ٔفغْد 

)ضةجر ًبخشًْ غْذخ زىٌْ وّْد بٌنغٌه ألً ّنذ أًالدىٓ.

 ،1002.) 

 (٣::٢غشُ، دسبعد )بحلٌب  _4

فةٍّْد جشٔةِع ئسؽةدُ ِمرتؼ ٌٍسخفْف ِٓ أضةس ِذٍ  "

بٌقذِد بٌنفغْد ٌذٍ ىٍحد ِشؾٍد بٌسٍُْْ بالعةعِ يف 

 ." زلةفَد غضخ

ىذفر بٌذسبعد ئىل زمُْْ فةٍّْد جشٔةِع ئسؽةدُ ِمرتؼ      

ٌٍسخفْف ِٓ أضةس بخلرببذ بٌقةدِد ًأّشبك ِة جْذ بٌقذِد 
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سذبئْد ّنذ رلٌّّد ِٓ بألىفةي ِٓ ىالت بدلشؾٍد بالج

ًزبذّذب بٌقف بٌغةدط بالجسذبئِ، ًبٌزّٓ ّذسعٌْ يف 

 ١٢ىةٌحًة ً  ١٢ِذبسط ًوةٌد بٌغٌش، ؾْص مت بخسْةس ) 

ىةٌحد (  ١٢ىةٌحًة ً  ١٢ىةٌحد ( وْْند ربشّحْد ًبخسْةس ) 

وْْند مةجيد مل ّسُ ئغشبء أُ زذخً ِْيُ، ًلذ مت بخسْةس 

دسغةصبُ ٍِّ ِمْةط سدًد بٌفًْ ٌٍخرببذ  جنةء ٍَّبٌيالت 

 ١٢بٌقةدِد بدلغسخذَ يف بٌذسبعد. ًبؽسًّ بٌربٔةِع ٍِّ 

غٍغد ئسؽةدّد زنّنر أعةٌْث بالعرتخةء بٌْنٍِ ًبٌسفشّغ 

بالٔفْةيل ًبٌغْىٌدسبِة ًٌْث بألدًبس، ًأٍيشذ بٌذسبعد 

ًغٌد فشًق ربذ دالٌد ئؾقةئْد ٍَّ ِمْةط سدًد بٌفًْ 

ِد بدلغسخذَ يف بٌذسبعد ٌقةحل بجملٌّّد ٌٍخرببذ بٌقةد

ٌنفظ  أٌسسحًِْبٌمْةط  أٌحْذُبٌسػشّحْد يف بٌمْةط 

 (.1002بجملٌّّد.)بحلٌبغشُ ،

 ( 2003دسبعد بٌْحْذُ ) _5

بٌذّين يف بميشبت ِة جْذ بٌقذِد  –بضش بٌْالظ بٌنفغِ "

 "بٌنفغْد

بٌذّين يف  –بضش بٌْالظ بٌنفغِ  ئىلىذفر بٌذسبعد بٌسْشف 

شبت ِة جْذ بٌقذِد بٌنفغْد ، زىٌٔر ّْند بٌذسبعد بمي

رلٌّّسني ربشّحْد ًمةجيد  ئىل( فشدب ًصٌّب ّؾٌبئْة 11ِٓ )

 أدًبذ( ٌىً رلٌّّد ، بعسخذَ يف بٌذسبعد 22ًدبْذي )

، ًبٌسؾخْـ ْد ضالش ىِ بٌسؾخْـ بٌييب بٌنفغِزؾخْق

( ، ًِمْةط بميشبت ِة جْذ DSM,IV,1994دبْةّري )

(، مت جنةء ًزيحْك 2887بٌنغٌه بٌقذِْد ٌٍىحْغِ )

( 25دّين زنّٓ ىزب بٌربٔةِع ) -جشٔةِع ّالغِ ٔفغِ

 ئؾقةئْةغٍغد ّالغْد ، ًبعسخذَ بٌحةؾص ٌسؿًٍْ بٌحْةٔةذ 

بخسحةس ًٌىٌوغٓ ٌٍْْنةذ بٌرتبجيْد ، ًِةْ ًزين ٌٍْْنةذ 

يشبت ِة جْذ بٌقذِد يف بٌنسةئع ؽٌُْ بم أٍيشذبدلغسمٍد ، 

ؾغث زؾخْقو  %5215بٌْشبق ًوةٔر ٔغحد بٔسؾةسه 

دبمْةط بميشبت ِة جْذ بٌقذِد ، ًفْةٌْد بٌربٔةِع بٌْالغِ 

بٌذّين يف خفل ًِْةجلد بميشبت ِة جْذ  _بٌنفغِ 

 .(1002بٌقذِد. )بٌْحْذُ،

 (. 2005دسبعد بٌغنحةِٔ )  _6

يف سبفْف  –ِْشيف  –فْةٌْد جشٔةِع ّالظ عٌٍوِ  "

 ."بميشبت ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ بألىفةي بدلغةء ئٌْيُ

ىذفر بٌذسبعد جْةْ ِذٍ فةٍّْد بٌربٔةِع بٌْالغِ يف 

بٌسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ ّْند بٌذسبعد، 

أخزًب ِٓ دًس ىفالً ًىفٍد  24زىٌٔر ّْند بٌذسبعد ِٓ 

 -0 بٓزْد، ًبعسخذِر أدًبذ بٌذسبعد بالغسّةّْدبٌشّةّد 

ِمْةط بميشبت ِة جْذ بٌقذِد ، ِمْةط ؾةٌد ًمسد بٌمٍك 

ٌذٍ بألىفةي ، لةئّد بالوساةت ٌألىفةي ، ظلٌرظ زمشّش بدلٍُْ ،  
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بٌربٔةِع بٌْالغِ ًّسنّٓ فنْةذ ِسْذدخ )ئّةدخ بٌحنةء بدلْشيف، 

الّمالْٔد( ، بالعرتخةء، بٌسذسّث ٍَّ زقؿْؽ بألفىةس بٌ

ًأٍيشذ بٌنسةئع بدلسٍْمد جةميشبت ِة جْذ بٌقذِد فْةٌْد 

ٌذٍ  بألّشبكجشٔةِع بٌْالظ بٌغٌٍوِ بدلْشيف يف سبفْف 

 (.1004بجملٌّّد بٌسػشّحْد. )بٌغنحةِٔ ، 
 

  2005دسبعد فةؽلد ،  _7

ِمرتؼ يف بٌسفشّغ بالٔفْةيل  ئسؽةدُِذٍ فةٍّْد جشٔةِع "

ٌٍسخفْف ِٓ بضةس بخلرببذ بٌقةدِد ٌذٍ ىٍحد بدلشؾٍد 

 "بٌٍْْة بألعةعْد

جشٔةِع يف  بٌسفشّغ  لْةط ِذٍ فةٍّْد ئىلىذفر بٌذسبعد 

بخلرببذ بٌقةدِد ٌذٍ ىٍحد  أضةسبالٔفْةيل ٌٍسخفْف ِٓ 

يف زلةفَةذ ليةُ غنٌت غضخ ،  بٌٍْْة بألعةعْدبدلشؾٍد 

 أٍَّ( ىةٌحة شلٓ ؾقٌٍب ٍَّ 13ند بٌذسبعد ِٓ )ّْ زىٌٔر

بٌقةدِد ، مت زٌصّْيُ  بألؾذبشٍَّ ِمْةط بٌذسغةذ 

( ىةٌحة 21) ًجٌبلِ رلٌّّسني ربشّحْد ًمةجيد ئىلجةٌسغةًُ 

ٌىً رلٌّّد ، ًلذ بعسخذَ بٌحةؾص ِمْةط بٌسْشك 

جشٔةِع غضخ ٌٍقؿد بٌنفغْد ،  ئّذبدبٌقةدِد ِٓ  ٌألؾذبش

فةدِد  ألؾذبشجْذ بٌسْشك  بألىفةيًِمْةط سدًد فًْ 

غةٔث جشٔةِع بٌسفشّغ بالٔفْةيل ًىٌ  ئىل( DSMIVؾغث )

( غٍغةذ بسؽةدّد 8ًبٌزُ زىٌْ ِٓ ) بٌحةؾص ئّذبدِٓ 

عةّد  _34ِذصبة ِٓ ) جٌبلِ غٍغد بسؽةدّد وً بعحٌُ

ًق ربذ دالٌد ، ًزٌفٍر بٌذسبعد بىل ًغٌد فش وةٍِد(

ًدسغةذ بفشبد بجملٌّّد بجملٌّّد  أفشبدجني دسغةذ  ئؾقةئْد

ٌقةحل بجملٌّّد  بألىفةيبٌنةجيد ٍَّ ِمْةط سدًد فًْ 

 .(1004بٌسػشّحْد. )فةؽلد،

 2007،  ًؽْردسبعد ضةجر  _8

ٍَّ بحلضْ ًوشت ِةجْذ  ًأضشىةبٌقذِةذ بٌنفغْد ٌالؾسالي  "

 "يف ليةُ غضخ  بألىفةيبٌقذِد ٌذٍ 

ىذفر ىزه بٌذسبعد ئىل زمُْْ زأضري بألؾذبش بٌقةدِد     

بٌيت زْشك ذلة بألىفةي بٌفٍغيْنٌْْ خالي بٔسفةمد بأللقَ 

ٍِّ زيٌس وشت ِة جْذ بٌقذِد ً بحلضْ جني بألىفةي ، 

ئٔةش ،  108ىفً )  304بٌذسبعد ِٓ  زىٌٔر ّْند

روٌس ( مت بخسْةسىُ جقٌسخ ّؾٌبئْد ، مت مجِ بٌحْةٔةذ  285

جيشّمد ِحةؽشخ ِٓ بألىفةي ً جاؽشبف بٌحةؾطني بدلحةؽش ٌٍّْْد 

مجِ بٌحْةٔةذ، ًرٌه جةعسخذبَ بعسحةٔةذ بٌذسبعد بألسجِ 

بدلٌٍِْةذ بٌؾخقْد ً بٌذؽلٌغشبفْد ، ِمْةط  بعسحةٔو 0ًىِ

غضخ ٌٍخرببذ بٌقةدِد، ً ِمْةط سدًد بٌفًْ ٌىشت ِة جْذ 

ٔسةئع  ًأٍيشذبٌقذِد ٌألىفةي، ً ِمْةط بحلضْ ٌألىفةي ، 

بٌذسبعد زْشك بألىفةي بٌفٍغيْنْني خالي بٔسفةمد بأللقَ 

ئيل خرببذ فةدِد ؽذّذخ ؾْص جٍغ ِسٌعو بخلرببذ 
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خرببذ فةدِد، ً زْشك  8بٌقةدِد بٌيت زْشك ذلة بألىفةي 

وً ىفً ٍَّ بأللً ألسجِ خرببذ فةدِد ًحبذ ألقَ جٍغ 

ني خربخ ، جٍغ ِْذي بٔسؾةس وشت ِة جْذ بٌقذِد ج 23

%، فنال ّٓ رٌه أٍيشذ بٌنسةئع ًغٌد  2894بألىفةي 

فشًق ربذ دالٌد جني فاةذ بٌّْش ِٓ ؾْص زيٌس سدًد بٌفًْ 

ٌىشت ِة جْذ بٌقذِد ٌقةحل بألىفةي بألورب عنة ، جْنّة مل 

زٌغذ فشًق ربذ دالٌد جني بجلنغني ً ِىةْ بٌغىٓ ِٓ ؾْص 

بٔسؾةس زيٌس سدًد بٌفًْ ٌىشت ِة جْذ بٌقذِد ، جٍغ ِْذي 

%، جْنّة مل زٌغذ فشًق ربذ دالٌد  3698بحلضْ جني بألىفةي 

جني بجلنغني ً فاةذ بٌّْش ِٓ ؾْص زيٌس أّشبك بحلضْ ، 

أٍيشذ بٌنسةئع ًغٌد ّاللد ِْنٌّد ىشدّد جني ؽذخ  وّة

بٌقذِد بٌنفغْد ً زيٌس سدًد بٌفًْ ٌىشدبة جْذ بٌقذِد ً 

بذ بٌقةدِد بٌيت بحلضْ ، ًًغٌد ّاللد بسزحةه جني ٌُٔ بخلرب

زسنّٓ بدلؾةىذخ ًبٌغِّ ً زيٌس وشت ِة جْذ بٌقذِد ً 

 .(013 1006)ضةجر ًؽْر ، بحلضْ .

 (2011دسبعد بٌْسةجِ ) _9

فةٍّْد جشٔةِع ئسؽةدُ يف بٌسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ "

 "بٌنغٌه بٌقذِْد ّنذ ىٍحد بدلذبسط بدلسٌعيد

ٌٍسخفْف  ئسؽةدُفةٍّْد جشٔةِع  ئىلىذفر بٌذسبعد بٌسْشف 

ِٓ بميشبت ِةجْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ّنذ ىٍحد بدلذبسط 

، ًزىٌٔر ّْند بٌحؿص  يف زلةفَد بدلطنَ/ بٌْشبق  بدلسٌعيد

( ىةٌحة ، ًٌسؿمْك أىذبف بٌحؿص فمذ بؾسةظ 30ِٓ )

بٌحةؾص ئىل ئّذبد ضالش أدًبذ0 بعسّةسخ مجِ بدلٌٍِْةذ، 

ِمْةط بميشبت ِةجْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ، بٌربٔةِع 

ٔسةئع بٌحؿص ًغٌد فشًق ربذ دالٌد  ًأٍيشذإلسؽةدُ ، ب

ئؾقةئْد جني ِسٌعو ئغةجةذ بٌْْند )بجملٌّّد بٌسػشّحْد (ٍَّ 

ِةجْذ بٌنغٌه بٌقذِْد  لحً زيحْك  بميشبجةذِمْةط 

بٌربٔةِع بإلسؽةدُ ًجْذ بٌسيحْك ، ًًغٌد فشًق ربذ دالٌد 

ْد بٌْْند )بجملٌّّد بٌسػشّح ئغةجةذئؾقةئْد جني ِسٌعو 

(ً)بجملٌّّد بٌنةجيد(ٍَّ ِمْةط بميشبجةذ ِةجْذ بٌنغٌه 

بٌقذِْد جْذ زيحْك بٌربٔةِع بإلسؽةدُ .)بٌْسةجِ ، 

1022.) 

  2013دسبعد جةِْالْ ،  _10

فْةٌْد جشٔةِع ِْشيف عٌٍوِ ٌسخفْف ؾذخ بميشبت "      

مغو ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ ّْند ِٓ ىةٌحةذ بجلةِْد 

 "بدلْشمةذ ٌٍقذِد

بٌسخفْف ِٓ ؾذخ بميشبت مغو ِة  ئىلىذفر بٌذسبعد 

جْذ بٌقذِد ٌذٍ ّْند ِٓ ىةٌحةذ بجلةِْد بدلْشمةذ 

غةِْد ( ىةٌحةذ 20ٌٍقذِد ، زىٌٔر ّْند بٌذسبعد ِٓ )

بىل  جؾىً ِسغةًُ ًصٌّببدلٍه ّحذ بٌْضّض يف بٌغٌْدّد 
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ىةٌحةذ ٌىً رلٌّّد ،  (4رلٌّّسني ربشّحْد ًمةجيد ًجٌبلِ )

جني  ئؾقةئْدسةئع بٌذسبعد جٌغٌد فشًق ربذ دالٌد ٔ ًأٍيشذ

ِسٌعو سزث دسغةذ بٌيةٌحةذ ٌٍّػٌّّسني بٌسػشّحْد 

ًبٌنةجيد ٍَّ ِمْةط بميشبت مغٌه ِة جْذ بٌقذِد 

ٌقةحل بجملٌّّد بٌسػشّحْد جْذ زيحْك بٌربٔةِع ، شلة ّذي ٍَّ 

فْةٌْد بٌربٔةِع بدلْشيف بٌغٌٍوِ يف سبفْف ؾذخ بميشبت 

 (.1022مغٌه ِة جْذ بٌقذِد. )جةِْالْ،

 (2013) ًزلّذً دسبعد غربّ _11

بضش جشٔةِع ّالغِ يف خفل بّشبك بميشبت مغو "     

 "ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ بٌنغةء بدلْنفةذ يف بالسدْ

بضش جشٔةِع ّالغِ يف خفل  ئىلىذفر بٌذسبعد بٌسْشف 

بميشبت مغو ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ بٌنغةء  أّشبك

( بِشأخ مت 27ّْند بٌذسبعد ِٓ ) زأٌفر،  بألسدْبدلْنفةذ يف 

رلٌّّسني ،  ئىل، ًمت زمغّْيٓ  لقذّوبخسْةسىٓ جقٌسخ 

يف مجْْد  ( ٔغةء ِْنفةذ8بجملٌّّد بٌسػشّحْد زىٌٔر ِٓ )

( ٔغةء ِْنفةذ يف 8، ًبجملٌّّد بٌنةجيد زىٌٔر ِٓ ) بألًِ

بٌذسبعد بعسخذَ  أىذبفِنَّد وري بٌْةدلْد ، ٌسؿمْك 

بميشبت  بعسحةٔوةء ، ًبعسخذِر ِمْةط بٌْنف مذ بٌنغ

مغو ِة جْذ بٌقذِد ٌٍنةغْةذ ِٓ بٌقذِد بدلقّّد ِٓ 

(بر مت زْشّحية ًزيٌّشىة، Williams,2002لحً ًٌّْظ )

بٌنَشّد بدلْشفْد  ئىلًمت زيحْك بٌربٔةِع بٌْالغِ بدلغسنذ 

( 13بجملٌّّد بٌسػشّحْد ٍَّ ِذٍ ) أفشبدبٌغٌٍوْد ٍَّ 

بجملٌّّد  أفشبدّسُ زيحْمو ٍَّ يف ؾني مل  ئسؽةدّدغٍغد 

جةعسخذبَ زبًٍْ بٌسحةّٓ  ئؾقةئْةبٌنةجيد ، ًمت زبًٍْ بٌحْةٔةذ 

ٌمْةط بضش بٌربٔةِع بٌْالغِ يف خفل  بألؾةدُبدلؾرتن 

بٌنسةئع ًغٌد  أٍيشذًلذ مغو ِة جْذ بٌقذِد ،  أّشبك

جني بجملٌّّسني بٌسػشّحْد ًبٌنةجيد  ئؾقةئْدفشًق ربذ دالٌد 

مغو ِة جْذ بٌقذِد بر بطلفل ِغسٌٍ  ّشبكأيف ِغسٌٍ 

مغو ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ بدلؾةسوةذ ، ًخٍقر  أّشبك

بٌذسبعد بىل بعسنسةظ ِفةده بْ بٌربٔةِع بٌْالغِ رً فةٍّْد يف 

ٌذٍ بٌنغةء  مغو ِة جْذ بٌقذِد أّشبكخفل 

 .(0252 1022،زلّذبدلْنفةذ.)غربًّ ً

 (2013دسبعد ِمذبدُ ) _12

زٍُْْ  ئىلبضش جشٔةِع بسؽةدُ ِْشيف عٌٍوِ ِغسنذب "     

بٌسؿقني مذ بٌسٌزش يف خفل ِغسٌٍ بّشبك بميشبت 

 "مغٌه ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ ّْند ِٓ ىٍحد غةِْد بي بٌحْر

ِْشيف عٌٍوِ  ئسؽةدُبضش جشٔةِع  ئىلبٌسْشف ىذفر بٌذسبعد 

زٍُْْ بٌسؿقني مذ بٌسٌزش يف خفل ِغسٌٍ  ئىلِغسنذب 

بميشبت مغٌه ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ ّْند ِٓ  أّشبك

ىٍحد غةِْد بي بٌحْر ، زىٌٔر ّْند بٌذسبعد ِٓ بٌيٍحد 
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بٌذسغةذ ٍَّ ِمْةط بميشبت مغٌه  أٍَّبٌزّٓ ؾممٌب 

( ىةٌحة ًىةٌحد مت 25ِة جْذ بٌقذِد ًبٌحةٌغ ّذدىُ )

رلٌّّسني ربشّحْد ًمةجيد ًجؾىً  ئىلزٌصّْيُ ّؾٌبئْة 

ىالت ًىةٌحةذ ، مت بعسخذبَ  (7ِسغةًُ وً رلٌّّد )

زبًٍْ بٌسحةّٓ بدلؾرتن ًرٌه دلْشفد بضش بدلْةجلد بٌسػشّحْد ٍَّ 

 ئىلبٌنسةئع  أؽةسذبميشبت مغٌه ِة جْذ بٌقذِد ، ًلذ 

ِمْةط بميشبت  أجْةدٍَّ مجِْ  ئؾقةئْةًغٌد فشًق دبٌد 

مغٌه ِة جْذ بٌقذِد جني بجملٌّّسني بٌسػشّحْد ًبٌنةجيد 

بدلْشيف  بإلسؽةدُد بٌسػشّحْد ًبْ بٌربٔةِع ًٌقةحل بجملٌّّ

زٍُْْ بٌسؿقني مذ بٌسٌزش وةْ فْةال يف  ئىلبٌغٌٍوِ بدلغسنذ 

 خفل بميشبت  مغٌه ِة جْذ بٌقذِد.

 (.0211 1022)ِمذبدُ،
 

  2015،دسبعد ًبيف ًبجٌ غؿػٌؼ _13

 بألؾذبش أّشبكفْةٌْد زمنْد بحلشّد بٌنفغْد يف بحلذ ِٓ "

ٍَّ زلةفَةذ  2014 بإلعشبئٍِْبٌقةدِد غشبء بٌْذًبْ 

 "غضخ

لْةط ِذٍ فْةٌْد زمنْد بحلشّد بٌنفغْد  ئىلىذفر بٌذسبعد 

( 5بٌقةدِد ، زىٌٔر ّْند بٌذسبعد ِٓ ) بألؾذبشٌٍؿذ ِٓ 

بميشبت ِة جْذ بٌقذِد ، بعسخذَ  أّشبكّْةٌْٔ ِٓ  أفشبد

زشمجد ًزمنني ّحذ بٌْضّض ضةجر  بٌحةؾطةْ ِمْةط دبفْسغٌْ

 ذ( ٌمْةط بٌؾذخ بٌنفغْد ، ًجSudsْ( ًِمْةط )1004)

 ئؾقةئْدبعسخذبَ ًٍّىٌوغٓ ًبدلسٌعيةذ بحلغةجْد وٌعةئً 

جني  ئؾقةئْدزٌفً بٌحةؾطةْ بىل ًغٌد فشًق ربذ دالٌد 

سزث دسغةذ بجملٌّّد بٌسػشّحْد يف بالخسحةسّٓ بٌمحٍِ ِسٌعو 

حةس بٌحْذُ ، شلة ّذي ٍَّ فْةٌْد زمنْد ًبٌحْذُ ًٌقةحل بالخس

ِد ٌذٍ ّْند بٌقةد بألؾذبش أّشبكبحلشّد بٌنفغْد يف خفل 

 .(01  1024،بٌذسبعد. )ًبيف ًبجٌ غؿػٌؼ
 

 بٌحؿص0 ئغشبءبذ

 أًال0ً بٌسقُّْ بٌسػشّيب0

ٍَّ رلٌّّد ِٓ بٌسقةُِْ بٌسػشّحْد بٌيت زسفةًذ  بالىالُجْذ 

دلإضشخ يف يف ِضبّة لقٌسىة ًلٌصبة، ِٓ ؾْص محو بدلسغريبذ ب

زقُّْ بجملٌّّسني بٌسػشّحْد  ةْبٌحةؾط بدلسغري بٌسةجِ  بخسةس

ًبٌيت  ًبٌنةجيد بٌْؾٌبئْد ربذ بالخسحةسّٓ بٌمحٍِ ًبٌحْذُ

( 2)، ًبجلذًي ف بٌحؿص ًؾػُ بٌْْندزسنةعث ِِ ىذ

 ٌّمؽ رٌه.
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 (1غذًي )

 ٌّمؽ ٌُٔ بٌسقُّْ بٌسػشّيب.

 بخسحةس جْذُ

 ئسؽةدُِسغري ِغسمً ) جشٔةِع 

ٍَّ ًفك بٌْالظ بدلْشيف 

 بٌغٌٍوِ(

 بجملٌّّد بٌسػشّحْد بخسحةس لحٍِ

 بجملٌّّد بٌنةجيد بخسحةس لحٍِ جذًْ جشٔةِع بخسحةس جْذُ

 

 ًٌغشك زنفْز بٌسقُّْ بٌسػشّيب، بزحْر بخليٌبذ بٓزْد0

ٍَّ  بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْدىحك ِمْةط   _1

 يف وٍْد بٌرتجْد بألًىلمجْْيُ يف لغُ بٌسةسّخ بدلشؾٍد  بٌيٍحد

 .(/ غةِْد زىشّربإلٔغةْٔد)بٌٌٍَْ 

ع بخسريذ ّْند جْذ زيحْك بدلمْةط ًٍَّ مٌء بٌنسةئ _1

بٌسػشجد ِٓ بٌٍزّٓ ؾقٌٍب ٍَّ أٍَّ ِٓ بدلسٌعو بٌفشمِ 

 .بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْدٍَّ ِمْةط 

أؾذمهة  رلٌّّسنيًصّر ّْند بٌسػشجد ّؾٌبئْةً ٍَّ  _2

 ربشّحْد ًبألخشٍ مةجيد.

ئغشبء زىةفإ جني بجملٌّّسني بٌسػشّحْد ًبٌنةجيد ٍَّ  _ 3

)بميشبت ِة جْذ بٌسةجِ  بٌْاللد جةدلسغريبدلسغريبذ ربذ جْل 

 (بٌنغٌه بٌقذِْد

زْشك بجملٌّّد بٌسػشّحْد ئىل ِْةجلةذ ربشّحْد ِسّطٍد  _4

 جةألعٌٍت بإلسؽةدُ، يف ؾني مل زسْشك بجملٌّّد بٌنةجيد ٌو.

بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه ئغشبء بخسحةس جْذُ دلسغري   _5

ٌّّسني بٌسػشّحْد يف علةّد بٌربٔةِع بإلسؽةدُ ّنُ بجمل بٌقذِْد

 ًبٌنةجيد ٌحْةْ أضش بٌربٔةِع يف بجملٌّّد بٌسػشّحْد.

 

 ضةْٔة0ً رلسِّ بٌحؿص ًّْنسو

بألًىل غةِْد زىشّر / بدلشؾٍد زىٌْ رلسِّ بٌحؿص ِٓ ىٍحد 

 ىةٌحة ًىةٌحد (4222)فحةؾِ( ؾْص جٍغ ّذدىُ )

 .* ( وٍْد12ٌِصّني ٍَّ )

                                                           

  حسب إحصائية  وحدة التسجيل وشؤون الطمبة في جامعة
 2102_2104تكريت لمعام الدراسي 
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 ّْند بٌحؿص0 _

 ِٓ ىٍحد لقذّوبخسريذ ّْند بٌذسبعد بٌسػشّحْد جقٌسخ 

ِٓ لغُ بٌسةسّخ يف وٍْد بٌرتجْد )بٌٌٍَْ  بألًىلبدلشؾٍد 

( ىةٌحة ًىةٌحد ، 70جٍغ ّذدىُ ) (/ غةِْد زىشّربإلٔغةْٔد

 ٌألعحةت بٌىٍْد ألغةَ جیٓ ِٓ بدلزوٌس بٌمغُ بخسیش ًلذ

 :بٓزْد

غةِْد وشوٌن ىٌ ٔفظ ٌمغُ يف بْ بدلٌلِ بٌحذًّ ٌذًبَ ب -2

 .نيبدلٌلِ بٌزُ زذبًَ فْو وٍْد بٌحةؾط

 .بٌحؿص ألغشبء ُبٌمغ ئدبسخ ٌِبفمد-1

 بجلذًي مّٓ بٌسػشجدئغشبء صِٓ  زنَُْ يف ُبٌمغ زْةًْ-2

 .ُبٌمغ يف ٌٍّؿةمشبذ بٌْةَ

 .بٌحؿص جسػشجد بدلؾةسود يف بٌْیند زْةًْ-3

 ّؾٌبئْد ّیند ٍَّ بعسيالّْد جسػشجد نيبٌحةؾط لیةَ-4

 أٍيشذ بسزفةُ (بإلٔغةْٔد)بٌٌٍَْ بٌرتجْد وٍید ألغةَ ِٓ عؿحر

بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ٌذٍ ىٍحد  ِغسٌٍ

 .بٌمغُ

بخليٌبذ  ئزحةًٌُغشك زبذّذ ّْند بٌذسبعد بٌسػشّحْد، مت 

 بٓزْد0

ٍَّ  بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ىحك ِمْةط -

 يف وٍْد بٌرتجْد بألًىلبدلشؾٍد / مجْْيُ يف لغُ بٌسةسّخبٌيٍحد 

 .(/ غةِْد زىشّربإلٔغةْٔد)بٌٌٍَْ 

زبذّذ بٌيٍحد بٌٍزّٓ ؾقٌٍب ٍَّ أٍَّ ِٓ بٌٌعو بٌفشمِ  -

، ًجزٌه  بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْدٍَّ ِمْةط 

( ىةٌحة ًىةٌحد ، ًصٌّب ّؾٌبئْةً 7أفحؿر بٌْْند زنُ )

( 3د ًجٌبلِ )ٍَّ رلٌّّسني ئؾذبمهة ربشّحْد ًبألخشٍ مةجي

 ىةٌحة ًىةٌحد ٌىً رلٌّّد.

بجملٌّّسني بٌسػشّحْد ًبٌنةجيد يف بالخسحةس  أفشبدضةٌطة0 زىةفإ   

 بٌمح0ٍِ

ألغً بٌغْيشخ ٍَّ بدلسغريبذ بٌذخٍْد ًبٌيت لذ زإضش ٍَّ      

جأغشبء  ةْٔسةئع بٌحؿص ٌٌ زشور ِٓ دًْ محو ، لةَ بٌحةؾط

يف بدلسغريبذ ربذ بٌْاللد جةدلسغري بٌسةجِ  بإلؾقةئِبٌسىةفإ 

ىزه  أىُ( ًِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد)

بميشبت ِة جْذ بدلسغريبذ دسغةذ بالخسحةس بٌمحٍِ دلمْةط 

، بٌّْش بٌضِين ٌٍيٍحد ، ّذد أفشبد بألعشخ ،  بٌنغٌه بٌقذِْد

بدلغسٌٍ بٌسٍِّْْ ٌٌٍبٌذّٓ ، ِيند بٌٌبٌذّٓ ، ًأٍيشذ بٌنسةئع 

ًىزب ِإؽش ٍَّ  ئؾقةئْة مجِْ بدلسغريبذ بعلة غري دبٌد يف

 زىةفإ بجملٌّّسني.

 بٌحؿص0 أدبزةسبجْة0       
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 ِمْةط بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد _1

 :بدلمْةط ًفف-أ

مت بخسْةس ِمْةط وشت ِة جْذ بٌقذِد ٌذبفْذعٌْ 

(Davidson , 1987 زشمجد ًزمنني ّحذ بٌْضّض ، )

( فمشخ  زمْظ 26( ، ّسىٌْ بدلمْةط ِٓ )1004ضةجر )

بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ىحمة دلْةّري  أّشبك

بٌشبجِ ٌالميشبجةذ بٌنفغْد  بإلؾقةئِ بألِشّىِبٌسؾخْـ 

(DSM-IV ًّسُ زمغُْ فمشبذ بدلمْةط ، )ضالضد  ئىل

 ِمةّْظ فشّْد ًى0ِ

 1، 02 بٓزْدبٌقةدِد ًزؾًّ بٌفمشبذ  بعسْةدخ بخلربخ -2

،2 ‘3  ‘26. 

، 6، 5، 04 بٓزْدربنث بخلربخ بٌقةدِد ًزؾًّ بٌفمشبذ  -1

7 ،8 ،20 ،22 . 

 24، 23، 22، 021 بٓزْدبالعسطةسخ ًزؾًّ بٌفمشبذ  -2

،25 . 

 فذق بدلمْةط0 _ت  

بْ فذق بدلمْةط ِغةٌد ٍَّ دسغد ّةٌْد ِٓ        

جةٌسطحر ِٓ فؿد بدلمْةط  ةْةَ بٌحةؾط، ٌزٌه فمذ لبألمهْد

ًِذٍ شبطٍْو دلغسٌٍ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ، 

ؾْص ّشك بدلمْةط ٍَّ رلٌّّد ِٓ بحملىّني بدلخسقني يف 

يف  ىٍث ِنيُ أجذبء آسبئيُ بٌنفغِ * ًبإلسؽةدٍُّ بٌنفظ 

ِذٍ ؾلٌٌْد ىزه بٌفمشبذ الميشبت ِة جْذ بٌنغٌه 

بٌقذِْد ًشبطٍْية ٌو ، ًيف مٌء ِالؾَةصبُ ًبلرتبؾةصبُ بمجِ 

بحملىّني ٍَّ فالؾْد أدبخ بٌحؿص ًأعلة زمْظ ِة ًمْر 

 ٌمْةعو. 

 ضحةذ بدلمْةط0  _ظ  

ِٓ بٌؾشًه بٌٌبغث زٌفشىة يف بدلمْةط ؾسَ ّىٌْ      

ّْيِ بالخسحةس ٔفظ بٌنسةئع  ئِْنةعحة ًدلْمة ، ًّْين بٌطحةذ 

أرب ِة أّْذ زيحْمو ٍَّ بألفشبد أٔفغيُ يف بٌَشًف ٔفغية ، 

ًِٓ أفنً بٌٌعةئً ٌمْةط بٌطحةذ ئؾقةئْة ىٌ ؾغةت ِْةًِ 

بٌْْند يف  أفشبدبالسزحةه جني بٌذسغةذ بٌيت ؾقً ٍّْية 

بٌسيحْمني ، ًذبزب فمذ مت ؾغةت ِْةًِ بٌطحةذ ٌٍّمْةط 

( ٌِّة 26ًجفةفً صِين ِمذبسه ) ,بالخسحةس  ئّةدخجيشّمد 
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( ىةٌحة ًىةٌحد ، ؾْص جٍغر 10ٍَّ ّْند زىٌٔر ِٓ )

 (.0, 72لّْد ِْةًِ بٌطحةذ )

 :بٌسقؿْؽ ًىشّمد بإلغشبء زٍّْْةذ _د   

 بألعاٍد وشبعد ًزبسٌُ مجةّْة، أً فشدّة ئغشبء بٌمْةط ؽلىٓ

 زٌمؽ زفقٍْْد زٍّْْةذ ٍَّ

 فارب ربصبة، بٌىشبعد ٍَّ بإلغةجةذ ًزغػً بإلغةجد، ىشّمد

 بٌسٍّْْةذ لشبءخ ّيٍث ِنو أْ ّىفِ ًبؾذ فشد ٍَّ ىحك

 ٍَّ ىحك ًئرب بإلغةجد، يف بٌحذء ضُ بٌىشبعد يف بٌٌبسدخ

 ٍَّ بألعاٍد وشبعد زٌصُ أْ ؽلىٓ ِٓ بألفشبد رلٌّّد

 ، بإلغةجد ًزةسّخ ًغنغو ّّشه ِطً جْةٔةزو ّىسث ضُ بدلفؿٌؿ

 جْنّة جأٔفغيُ بٌسٍّْْةذ ّمشؤًب أْ بدلفؿٌفني ِٓ ًّيٍث

 جقٌذ بٌسٍّْْةذ ىزه لشبءخ بٌٌلر ٔفظ يف ةّْسٌىل بٌحةؾط

 أّد ىنةن ئرب وةٔر الّْغأ ضُ ، بدلفؿٌفني ئىل ّقً ّةيل

 يف بألفشبد ٍَّ بالخسحةس ًّيحك . ًبمؿد غري أعاٍد

 ِغسٌٍ ٌذّيُ ّىٌْ أْ ًِٓ بدلغسؿغٓ قًِة فٌ عند21عٓ

زلذد  ًلر ىنةن ًٌْظ بٌسٍّْْةذ، جمشبءخ ذلُ ّغّؽِ زٍّْْ

 ؾغث ألً ًلسة أً أىٌي ًلسة ّغسغشق فمذ ٌسيحْمو

فمشخ ،  26ًّسىٌْ ىزب بدلمْةط ِٓ  بدلفؿٌؿ بعسػةجةذ

، بر دسغر  ًّسُ زقؿْؽ بدلمْةط بعسنةدب ٌيشّمد ٌْىشذ

دسغةذ، )ًغةٌحة( ًذلة ضالش  أسجِ)دبئّة( ًذلة  ئىل بإلغةجد

دسغةذ ، )ًبؾْةٔة( ًذلة دسغسةْ ، )ًٔةدسب( ًذلة دسغد 

 ًبؾذخ ، )ًبجذب( زٌمِ ذلة ففش.

ًّسُ بؾسغةت بٌذسغد بٌىٍْد ٌٍّمْةط ِٓ خالي ًمِ      

بٌفمشخ بٌيت زسفك ًزْرب ّٓ ِؾةّشه ،  أِةَ ئؽةسخبدلفؿٌؿ 

ِٓ بٌنفِ بدليٍك  ّحذأًبٌفمشبذ وٍية فؿْؿد ًذبة زذسظ 

ًّنسيِ جةٌسأوْذ ذلزه بدلؾةّش ، ًزرتبًؼ دسغةذ بدلمْةط ِٓ 

بٌذسغةذ ألًٌاه بٌزّٓ زْشمٌب  أًٍَّىِ  57 ئىلففش 

خلرببذ فةدِد عةجمد ، ًففش دلٓ مل ّسْشك ٌٍخرببذ 

ّذ  ئر( ، 23دلسٌعو بٌفشمِ ٌٍّمْةط )بٌقةدِد دبئّة ، ًب

ِٓ ّْةِٔ  جأٔوِٓ ّمِ يف بٌفاد بدلسٌعيد فّة فٌق  ْأ ةْبٌحةؾط

( ّحني 2بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد، ًبدلٍؿك )

 بدلمْةط جقٌسزو بٌنيةئْد.
 

 : بإلسؽةدُ بٌربٔةِع _2

ٌٍسخفْف  عٌٍوِ ِْشيف ئسؽةدُ جشٔةِع جاّذبد ةْبٌحةؾط لةَ

 ىٍحد ّْند ِٓ ٌذٍ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ِٓ

 ذلزب ُئّذبدى ّنذ ةْبٌحةؾط بعسنذ ، ًلذغةِْد زىشّر 

بٌنَشّد ًبٌذسبعةذ بٌغةجمد بدلسٍْمد  بألىش ٍَّ بٌربٔةِع

 جةدلٌمٌُ. 
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 :بٌربٔةِع زْشّف _

 ِٓ ِنيٍمةًبٌغٌٍوِ  بدلْشيف بإلسؽةد أعٌٍت ةْبٌحةؾط بعسخذَ

 ّذخ ّأخز ًبٌزُبٌغٌٍوِ  بٌْالظ بدلْشيف ًأعٌٍت فىشخ

بٌغٌٍوِ  بالٔفْةيل بٌْمالِٔ بٌْالظ : ِنية أؽىةي

Rational Emotional Behavior Therapy 
(REBT) ُئٌْظ، ًبٌسذسّث بٌسؿقْين مذ  لذِو ًبٌز

 Stress-Inoculation Training (SIT)بٌنغو 

 Cognitiveبٌغٌٍوِبٌْالظ بدلْشيف ًّنذ ِْؾنحةًَ ،

Behavior Therapy (CBT)  ًأِريُ. جْه ّنذ 

 بٌْالظ ِٓ ؾذّطة زيٌسبًبٌغٌٍوِ  بدلْشيف بٌْالظ ًّْذ     

 ٍَّ زشوض ًبٌيت بٌنفغْد ّنةفش بٌذّنةِْىْد جني غلِّ بٌغٌٍوِ

ىْاد  يف بٌفشد دبخً بٌىةِند بألعةعْد بٌغٌٍن زلذدبذ

 ٍَّ ّشوض بٌزُ بٌسمٍْذُ بٌغٌٍوِ ًبٌسفىري ًسغحةذ، دًبفِ

 والً بدلْشيف بٌغٌٍوِ ًّمحً بالربةه  .بخلةسغْد بألؾذبش زأضري

يف  ِنيّة وً ّإضش ؾْص ًبخلةسغْد بٌذبخٍْد بألعحةت ِٓ

 (0222  1002بٓخش.  )بحلٌبغشُ ، 

 :بإلسؽةدُ بٌربٔةِع أىذبف _

 ،ًبعسغالي دبؾىالصبُ بالعسحقةس ٍَّ بٌيٍحد ِغةّذخ _2

 بحلْةخ ًٌِبلف بٌَشًف ًٍ يف بٌسىْف ئىل ٌٌٍفٌي ىةلةصبُ

بميشبت ِة جْذ  ئىل ًزإدُ ذلة بٌيٍحد ّسْشك بٌيت بحملضٔد

 .بٌنغٌه بٌقذِْد

ِٓ  بٌنفغْد بٌقؿد ِٓ دسغو ئىل بٌيٍحد ذبإالء بٌٌفٌي _1

 بٌيت بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ٔغحد خالي خفل

 جٌبغحةصبُ. بٌمْةَ دًْ زبٌي

ِة جْذ بٌنغٌه بميشبت  ٍَّ ِغةّذخ بٌيٍحد بٌسْشف _2

 .جذبخٍيُ ّرتوية بٌيت بٓضةس ٌى أّشبك ،بٌقذِْد

بميشبت  ِٓ بٌسخفْف يف بإلسؽةدُ  بٌربٔةِع بضش لْةط _3

 .بٌذسبعد ّْند ٌذٍ ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد
 

 0بإلسؽةدُجنةء بٌربٔةِع  _

 ّْسّذ بٌيت بدليّد بألٌِس جْل ِشبّةخ ٍَّ ةْبٌحةؾط ؾشؿ

 ,صلةؾو ٍَّ مهةٌسغةّذ سؽةدُبإلربٔةِع بٌ جنةء ّنذ ٍّْية

 :أىذبفو ًزبمك

ةْ بٌحةؾط زحنَ ؾْص َٔشُ أعةط ٌٍربٔةِع ّىٌْ أْ _2

 بٌنفغِ. بإلسؽةدِفةىُْ 

 بٌْْند. ألفشبد بٌربٔةِع ئغشبءبذ ِنةعحد _1

 ؾْص بٌيٍحد، جني بٌفشدّد بٌفشًق بٌربٔةِع ّشبِّ أْ _2

 .ِسنٌّد ًأِطٍد أٔؾيد ٍَّ بٌربٔةِع بؽسًّ

 ّسمْذ ًمل جةجلٌّد بٌربٔةِع ّسقف مل ؾْص بٌربٔةِع ِشًٔد _3

 دلسيٍحةذ زحْة بجلٍغةذ ًلةئِ زقُّْ مت ئظلة دلْمد، جسفةفًْ
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جةخليٌه  الٌسضبٌَ ِْة غٍغد وً زفشمو بٌزُ بدلٌلف

 .بٌْشّند

 ِشبّةخ ٍَّ بٌحةؾص ؾشؿ ىزب ًيف ًبٌسنَُْ بٌحنةء _4

 ِة0ٍِّ

 .بٌربٔةِع دلٌبد بجلْذ بٌسنَُْ-أ

 ِيةسبذ ٍَّ بٌربٔةِع غٍغةذ ِٓ غٍغد وً بؾسٌبء-ت

 .بجلٍغد أىذبف زبمك

 ًِذٍ أمهْد زٌمؽ ٌٍيٍحد خرببذ بٌربٔةِع ّسنّٓ أْ-ظ

 .ؾْةصبُ رلةالذ ؽسَ يف بٌربٔةِع ىزب ِٓ بالعسفةدخ

 وً زبسٌُ حبْص غْذخ جيشّمد ِنَّة بٌربٔةِع ّىٌْ أْ _5

 .بدلغرتؽذًْ ًأٔؾيد ؽلةسعية ٌٍِِْةذ ٍَّ غٍغد

 ؾْص غٍغةزو يف بدلنيمِ بٌسغٍغً بٌربٔةِع ّشبِّ أْ _6

 ةًؾشف ِسسةجْد غٍغةذ بٌربٔةِع زىٌْ أْ ةْبٌحةؾط سبَّ

 .بجلٍغةذ جني بسزحةه ىنةن ّىٌْ أْ ٍَّ

 بخسْةس ِٓ ٔةجْد ًبلْْد أِطٍد ٍَّ بٌربٔةِع ّْسّذ أْ _7

 .بٌْْندألفشبد  غْذبً دبفْةً رٌه ّىٌْ ؾسَ بٌْْند

 ٌذٍ زغسطري حبْص جةحلٌّْد بٌربٔةِع غٍغةذ زسّْض أْ _8

 ألعلة     ًبٌرتوْض، بالٔسحةه بدلغرتؽذ

 .ؾْةصبُ ًبلِ شبظ     

 0بإلسؽةدُ بٌربٔةِع جنةء خيٌبذ _

 :أمهية بخليٌبذ ِٓ جْذد بٌربٔةِع ىزب جنةء ِش   

 بٌْاللد ربذ بٌنَشّد ًبٌىسةجةذ بٌذسبعةذ ٍَّ بالىالُ _2

 بٌذسبعد. دبٌمٌُ

 فّّر بٌيتبإلسؽةدّد  بٌرببِع جْل ٍَّ بالىالُ _1

 ٌٍسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه     

 ٌذٍ بٌيٍحد. بٌقذِْد   

 ذلزب ؾةغسيُ ًِذٍ بٌْْند خقةئـ ٍَّ بٌسْشف _2

  .بٌربٔةِع

 ًفْةغسية. بٌربٔةِع أىذبف زبذّذ _3

 ٍَّ زبسٌُ بجلٍغةذ ِٓ ّذد يف بٌربٔةِع زلسٌٍ فْةغد _4

 ًبدليةسبذ بٌيت بدلٌٍِْةذ أىُ

 يف بدلغسخذِد ًبٌفنْةذ ذبة بجملٌّّد أفشبد زضًّذ ّنحغِ   

 .بجلٍغةذ ىزه

 بٌربٔةِع. زلسٌٍ يف بٌسذسظ بّةخِش _5

 أفشبد عْسحْية بٌيت ًبألعةٌْث بإلغشبءبذ جْل زبذّذ _6

 .بٌربٔةِع أضنةء بجملٌّّد

 :بإلسؽةدُ بٌربٔةِع ئّذبد خيٌبذ _

 ٌألّشبك ًفمة بٌربٔةِع غٍغةذ جسقُّْ ةْبٌحةؾط لةَ _2

بٌيٍحد بٌزّٓ ّْةٌْٔ ِٓ بميشبت ِة جْذ  ّْةِٔ ِنية بٌيت

 بٌنَشّةذ بدلْشفْد بٌغٌٍوْد ، ًِٓ خالي بٌنغٌه بٌقذِْد
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 جٌمِ بحملىّني ِٓ زغْد لةَ بٌغةجمد،ًلذ ًبٌذسبعةذ

 ٌٍربٔةِع. بٌسْذّالذ بٌالصِد

 ًأخز بٌربٔةِع ٍّْية عْيحك بٌيت بٌْْند زبنري مت _1

 بٌربٔةِع زيحْك يف ٌِبّْذ ٌٍحذء ًزبذّذ ِنيُ بٌؾفيْد بدلٌبفمد

 بٌربٔةِع يف ًِذصبة غٍغد أًي ٌِّذ زبذّذ ًوزٌه

 دبغةّذخ ًرٌه ٌٍسيحْك بدلنةعث بدلىةْ ربيْض يف بٌحذء _2

( / غةِْد بإلٔغةْٔد)بٌٌٍَْ  يف وٍْد بٌرتجْد بٌسةسّخ لغُ ئدبسخ

 .زىشّر

 0بإلسؽةدُبٌربٔةِع  زلسٌٍ _

مت  بٌيت بدليين بٌسذخً ًِشبؾً بٌْالغْد بألعةٌْث ًّؾًّ

 :ِطً بٌربٔةِع يف بعسخذبِية

 :بدلْشفْد بألعةٌْث -أ

بٌيٍحد بٌزّٓ ّْةٌْٔ ِٓ بميشبت ِة جْذ  زغةّذ ًىَ

 بدلْشيف بٌحنةء ًئّةدخ بٌفيُ ئّةدخ ٍَّ بٌنغٌه بٌقذِْد

 .بحملْيني ذبُ ٌألفشبد جةٌنغحد ًوزٌه

 بدلحغو )بٌسفغري(. ًبٌؾشؼ بٌسٌمْؽ -

 .ًبحلٌبس بدلنيمْد بدلنةلؾد-

 .بٌسؾػِْ-

 .غري بدلنيمْد ٌألفىةس بدلنيمِ بٌسؿًٍْ-

 بالعسحقةس، بٌسنفْز، بذلػٌَ، بدلْةسمد، بدلٌبغو، ،بٌسؿذُ -

 .بإللنةُ ،بدلْشيف بٌسؾسر

بٌيٍحد بٌزّٓ  ئدسبن ٍَّ بألعةٌْث ىزه بعسخذبَ ًّغةّذ

ئىل  زإدٍ جأعلة بألفىةس غري بدلنيمْد ًباللسنةُ ّْةٌْٔ ِٓ

 ٍَّ عٍحْد زأضريبذ ذلة بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد

 فؿسيُ بٌنفغْد .
 
 :بالٔفْةٌْد بألعةٌْث -ت

 ،ٌٍزبذ بدلذِشخ بالعلضبِْد بألؾةدّص ّٓأٌسخً  ٍَّ ًزغةّذ

 :بألعةٌْث ىزه ًِٓ

 بالٔفْةٌْد بعسػةجةزو أْ فىشخ بٌفشد ّسمحً ؾْص :بٌسمحً -

 غري ّمالْٔد ًأؾةدّص جأفىةس ِشزحيد

 جْحةسبذ بعسحذبذلة أً ربزْد ّحةسبذ ًزمحً ٌزبزو ًًزمح

 ّمالْٔد. أوطش غذّذخ

 .ٌالميشبت بدلطريخ بألفىةس ِٓ ٌٍسمًٍْ : بدلشؼ -

 ّمالْٔد ًّحةسبذ أوطش أفىةس جسٍُْ : بالٔفْةي محو -

 ٍَّ بٌٌٍَ أً بدلغاٌٌْد زشغِ غذّذخ

 .بٌزبذ ٍَّ ًٌْغر بألؾذبش

 ِؾةّش ؾذخ ٌسخفْف ًرٌه :بدلنيمِ بالٔفْةيل بٌسخًْ - 

 .بٌزبذ ٍَّ بٌْذًبْ
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 ًبٌحذبئً بحلٌٍي ًًمِ  :بدلؾىٍد ؾً ِيةسبذ زٍُْْ  -

 .بٌغٍُْ بدلنيمِ بٌٍِّْ جةٌسفىري ٌْالغية

 ًبالٔفْةالذ بالعلضبِْد، بٌْحةسبذ إلدسبن :بألدًبس ٌْث  -

 .بٌغةٌحد

 الوسؾةف ًّحةسبذ أفىةس زأًِ ىشّك ّٓ ًرٌه :بٌسأًِ  -

 ًّحةسبذ أفىةس ًزحنَ ّمالْٔسية ّذَ

 .بالٔفْةالذ ؾذخ ِٓ سبفف

 .بٌغٌٍن زْذًّ ئىل ًصبذف  :بٌغٌٍوْد بألعةٌْث  -ظ

 ٌسغْري بٌنةغؿد ٌٍفشد بجليٌد دبىةفأخ : بدلٌغث بٌسذُّْ - 

 يف ًبٌسؿىُ بٌالّمالْٔد بألفىةس

 .بٌغةٌحد بالٔفْةالذ

  :ًبحملذًدخ بٌحغْيد بدلنضٌْد بٌٌبغحةذ - 

 بٌسخفْف ٍَّ زغةّذ ظلةرظ بٌفشد جاّيةء  :بٌنّزغد  -

 .بٌغٍحْد الميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد بٓضةس ِٓ

 .بٔفْةالزو محو ّنذ ظلٌرغةٔفغو  بٌحةؾص ًّمذَ

أٔؾيد  يف بالٔذِةظ ٍَّ بٌفشد ؾص ذبذف  :بحلص -

 .بالغسّةّْد بدلنةعحةذ ًؾنٌس فذبلةذ ًزىٌّٓ غذّذخ

 :بالسؽةدُ بٌسذخً ِشبؾً _

 ضالش ِشبؾً ى0ِ ِٓ ًزسىٌْ

 :بإلّذبد ِشؾٍد _أ

 بإلّذبد ّنذ ِشبّةصبة ّسُ بٌيت بٌنٌبجو ِٓ بٌْذّذ ىنةن

 بٌنسةئع زفغري يف بٌسػشجد ٍَّ ؽلىٓ بالّسّةد ؾسَ ٌٍربٔةِع

 :ِطً

 عٍّْد ِْةّند جازحةُ بٌسػشّحْد أّنةء بجملٌّّد بخسْةس _2

 .بألّنةء مّةْ زؾةجو ّإوذ شلة ًبؾذ رلسِّ ًِٓ

 دسغد ٍَّ بٌذسبعد يف بدلغسخذَ بدلمْةط ّىٌْ أْ _1

 ٔسةئػو ٍَّ بالّسّةد حبْص ؽلىٓ ًبٌقذق بٌطحةذ ِٓ ِمحٌٌد

 بدليين بٌسذخً لحً ٍّْية ضلقً بٌيت بٌفشًق أْ ِٓ ًبٌسأوذ

 .بإلسؽةدُ بٌربٔةِع ئىل ًجْذه زشغِ

 وةٔر عٌبء بإلسؽةدُ ٌٍسذخً بدلنةعحد بألعةٌْث زبذّذ _2

 .أً عٌٍوْد بٔفْةٌْد أً ِْشفْد أعةٌْث

 ًبمؿد عيٍد جٍغد ٌٍْْند بدليين بٌسذخً جشٔةِع ًفف _3

 بٌسأضري ٌسٌمْؽ بعسخذبَ بدلقيٍؿةذ بٌٍّْْد،ث ربن ِِ

 ًبدلْشيف بالٔفْةيل بالميشبت زبغٓ ٍَّ ٌٍربٔةِع بإلغلةجِ

بٌزّٓ ّْةٌْٔ ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه ٌٍيٍحد  ًبٌغٌٍوِ

 .بٌقذِْد

 ًبٌسمحً ًبالؾرتبَ بدلٌدخ أعةعية ِينْد ّاللد زىٌّٓ _4

 بٌْْند بٌسػشّحْد. أفشبدِِ  ًبٌطمد ًبدلٌمٌّْد

 :بدليين بٌسذخً ِشؾٍد _ت 
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 ةًصبْاسي بجملٌّّد ئّذبد ئىل ًصبذف  :بٌمحٍِ بإلّذبد -

 زٌغيية ًبعسْذبدىة ًصّةدخ ،ًبٌْالغِ بإلسؽةدُ بدلمشس ٌسٍمَ

 .بإلسؽةدّدبجلٍغةذ  ِٓ ٌالعسفةدخ

 ئىل بدلشؾٍد ىزه ًصبذف : بدلؾىٍد ًزبذّذ بٌمحٍِ بٌسمٌُّ -

 يف ًىَ جأفشبد بٌْْند بدلؾىالذ بخلةفد أً بدلؾىٍد زبذّذ

   )بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْدبحلةٌْد0 ) بٌذسبعد

 ًزبذّذ بٌيٍحد، ٍَّ بٌغٍحْد ؾذخ بٓضةس ِٓ بٌسخفْف ًزلةًٌد

 ٌزٌه ًّىٌْ بدلْذ بدلمْةط جةعسخذبَ ًرٌه ًؽذزو، ىحْْسو

 . بٌمحٍِ بٌسمٌُّ دبطةجد بدلمْةطب ىز

  :ًبٌسمٌُّ بإلعلةء ِشؾٍد _ظ

 ،بٌسىٌّين بٌسمٌُّ :بٌسمٌُّ ِٓ ٌّٔني ةْبٌحةؾط بعسخذَ ًلذ

 ألفشبد بدلحةؽشخ ٌٍغٌٍوْةذ ةْبٌحةؾط ِالؾَد خالي ِٓ ًرٌه

 فؿـ خالي ًِٓ بٌربٔةِع زيحْك خالي بجملٌّّد بٌسػشّحْد

 ِٓ بٌسذسغلِ بالٔسيةء ضُ ، غٍغد جذبّد وً بٌنفغْد بحلةٌد

 مت بٌيتبإلصلةصبذ  أىُ زبذّذ يفًِغةّذصبُ  بدليين بٌسذخً

 جسيحْكأٌحْذُ  بٌسمٌُّ فنال ّٓ بٌسذخً ، ِذخ خالي زبمْمية

 جْذ ًبٌحْذُ بٌمحٍِ جني بٌمْةط بٌفشًق ٌمْةطأٌحْذُ  بٌمْةط

 بٌربٔةِع زيحْك ّٓ بٌنةمجد بٌسغريبذ ًسفذ بٌسػشجد بٔسيةء

 ًجْذ لحً بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ًِمةسٔد ؾةٌد

 .ًئعلةئو بٌربٔةِع خسةَ ضُ ًِٓ بٌربٔةِع ِٓ بالٔسيةء

 
 0بإلسؽةدُبٌربٔةِع  أٔؾيد_

 بألٔؾيدٍَّ رلٌّّد ِٓ  بإلسؽةدُػلسٌُ بٌربٔةِع   _أ   

بٌفنْةذ  ِٓ ٍَّ  رلٌّّد ةجةّسّةدمه ةْبٌحةؾط أّذىةبٌيت 

ًبٌيت بٌغٌٍوِ  بدلْشيف بالربةه ٍَّ زغسنذ ًبٌيت بإلسؽةدّد

 بٌربٔةِع يف بعسخذبِية مت بٌيتبإلسؽةدّد  زنّنسية بجلٍغةذ

( 34بجلٍغد) ِذخ ،ئسؽةدّد ( غٍغد21ًّحٍغ ّذدىة )

 .غٍغسني أعحٌّْة ، جٌبلِفمو دلْمد

ّشك سليو بٌربٔةِع جقْغسو بألًٌْد ٍَّ ّذد ِٓ  -ت

بٌنفغِ *   ًبإلسؽةدبخلرببء ًبدلخسقني يف ِْذبْ ٍُّ بٌنفظ 

ٌٍسأوذ ِٓ بألىذبف ًبألٔؾيد بٌيت بعسخذِر فْو فنال ّٓ 

، ًبدلذخ بٌضِنْد بٌالصِد ٌسؿمْك  بإلسؽةدّدّذد بجلٍغةذ 

 أىذبف بٌربٔةِع .

و بٌربٔةِع ، ًجْذ ئغشبء جْذ بىالُ  بحملىّني ٍَّ سلي -ظ

غةىضب ٌٍسيحْك  بإلسؽةدُبٌسْذّالذ بٌالصِد أفحؽ بٌربٔةِع 

( غٍغد ئسؽةدّد جذأ 21بٌنيةئِ ، ئر زىٌْ بٌربٔةِع ِٓ )

  22بالضنني جسيحْمية ٍَّ أفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد ٌَّ ةْبٌحةؾط

،  1024/ 4/  26   بألسجْةءًبٔسير ٌَّ  1024/  4/ 

ًلذ زنّنر بجلٍغد بألًىل  ، بألعحًٌُجٌبلِ غٍغسني يف 

                                                           
النفسي من ( من المتخصصين في علم النفس واالرشاد 8بلغ عدد المحكمين )*

 .  اضطراب ما بعد الضغوط الصدميةضمن لجنة المحكمين لمقياس 
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ًأفشبد بجملٌّّد ِٓ خالي بٌرتؾْث  ةْ)بٌسْةسف( جني بٌحةؾط

بدلمرتؼ ، ًأىذبفو ًؽشؼ  بإلسؽةدُذبُ ًزْشّفيُ جةألعٌٍت 

بدلغسخذِد يف  بإلسؽةدّدخيٌبذ زنفْزه يف مٌء بٌفنْةذ 

َ ئزمةْ زلسٌٍ بٌربٔةِع ًبٌيت ِٓ ؽأعلة ِغةّذخ بدلغرتؽذ ٍّ

 بإلسؽةدّد، ًأدٔةه جْنة ِٓ بٌفنْةذ  بإلسؽةدّدبجلٍغةذ 

 بدلغسخذِد يف بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ ًوةٓزِ 0

 :بحملةمشخ_1

 ,بدلحةؽش ًبٌرتجْد بٌسٌغْوِة ّيٍك ٍّْد  شبطً بحملةمشخ     

ال ّْشف  ألٔو فةٌفشد لذ ّفىش جيشّمد بعلضبِْد زذٌّ ٌٍْأط

ًبْ بإلسؽةد بدلْشيف  ,بٌحذبئً بٌقؿْؿد ِٓ بٌسفىري بٌحنةء

ًمشًسخ  ,ّسنّٓ ٍّّْد ئّةدخ زشجْد بٌغٌٍوِ غلث أْ

 ؽلىنو ؾسَ ,بٌسؿةًس ِِ بٌفشد جىً بٌيشبئك بدلنيمْد بدلّىند

ِٓ  بخلةىئبجلةٔث  ٌوًؾسَ ّسحني  ,بعسحذبي فىشخ جفىشخ

  .ِْسمذبزو

بٌفنْد يف زمذُّ ٌٍِِْةذ  ذلزهِ بدلنٌّْ بٌسيحْم ًّسّطً    

بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه ألّنةء بجملٌّّد بٌسػشّحْد ّٓ 

 ةلْةعي ,أّشبمية ,ةأعحةذب ,ةِٓ ؾْص0 ِفيٌِي بٌقذِْد

 .بٌْالظ ًأعةٌْث .ةفنال ّٓ ىشق زؾخْقي

 :بجلّةّْدبدلنةلؾد_2

زًّْ بدلنةلؾد ٍَّ فغؽ بجملةي ٌٍّغرتؽذ ِٓ بٌسْحري      

شلة ّغةّذ  ,بالغلةجْد ًبٌغٍحْد ٍَّ ؾذ عٌبء أفىةسهبحلش ّٓ 

وّة  ,بألفىةس بٌغةجمد بٌفشد ٍَّ  بوسؾةف غٌبٔث بخليأ يف

زٍُْ ىشلة غذّذخ زإدٍ ئىل زنّْد بٌمذسخ ٍَّ ؾً  شبىنو

ًبوسؾةف بٌيشق بٌحذٍّد ٌسؿمْك أىذبف  ,ٌذّد بدلؾىالذ

 عٌٍووبٌسْذًّ ِٓ  شلة ّغةّذ بٌفشد ٍَّ ,أوطش ًبلْْد

 .       ِ ًبٌنفغِبالغسّةّ

بٌفنْد فْسحةدي بٌشأُ  ذلزهًّسّطً بدلنٌّْ بٌسيحْمِ    

ّإدٍ ئىل زغْري بدلْشفد  ,ًبٌسؿةًس ؾٌي ٌِمٌُ بحملةمشخ

ًزْذًّ بألفىةس بخلةىاد ألّنةء بجملٌّّد دّنةِِ،جؾىً 

 . ٌسٌبفً جني أّنةئيةًزْضّض ب ,بإلسؽةدّد

 :ئّةدخ بٌحنةء بٌْمالِٔ زذسغلْة _3

بٌحنةء بٌْمالِٔ ٍَّ ئّةدخ زمُْْ سؤّد  زًّْ فنْد ئّةدخ     

 ّغةّذهشلة  ,بدلغرتؽذ غري بٌٌبلْْد دلٌبلف بحلْةخ بدلخسٍفد

ًبٌسيذّذ بحملغٌط  ,ٍَّ بٌسّْْض جني بٌسيذّذ بحلمْمِ يف بٌحْاد

 .ٍَّ أٔو خيش خةىئ جؾىً

بٌفنْد يف ِغةّذخ  ذلزهًّسّطً بدلنٌّْ بٌسيحْمِ     

غري بٌٌبلْْد ىِ بٌغحث  أفىةسهبوسؾةف ئْ  بدلغرتؽذ ٍَّ

بٌيت  ,ًبألؾذبش يف أؾغةعد جؾذخ بٌنغو ًٌْغر بدلٌبلف

 ,أفىةسهزْذ دبطةجد ِةدخ ؽه يف ئلشبس بدلغرتؽذ جْذَ ًبلْْد 

 .لذسزو ٍَّ بٌسفىري بٌْمالِٔ بدلنيمِ  ًىزب ّنَّ
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  :بألؾةدّص بٌزبزْد _4

بٌفنْد ٍَّ ئزةؾد بٌفشفد ٌٍّغرتؽذ  ىزه زًّْ      

شلة  ٌزبزو ًزمّْْو ,بٌالّمالْٔد ًأفىةسه ِْسمذبزوجسغػًْ 

 .ذلة زفنْذهًّغػً  ,بألفىةس ىزهٍَّ دؾل  ّغةّذه

بٌحنةء  بٌفنْد يف ئّةدخ ذلزهًّسّطً بدلنٌّْ بٌسيحْمِ       

 ,ًزْذًّ جْل بألفىةس بٌالّمالْٔد ٌذّد ,بٌْمالِٔ ٌٍّغرتؽذ

وأؾذ بألعحةت بذلةِد ٌٍسخٍـ  جنفغوبٌسفىري  ًزؾػْْو ٍَّ

 .ًبألؾذبش  ِٓ بألفىةس بٌالّمالْٔد ئصبء جْل بدلٌبلف

  :ٌْث بٌذًس _5

 بٌفنْد ٍَّ بٌسذسّث يف ٌِبغيو بدلٌبلف ىزهًزًّْ       

ًبألؾذبش غري بٌسٌبفمْد بٌيت زسٌٌذ يف بٌفشد ّٓ ىشّك 

شلة ّإدٍ ئىل  ,بٌْاللةذ بدلحةؽشخ ِْيُ بألؽخةؿ بٓخشّٓ أضنةء

زسنّٓ بٌنؾةىةذ ئدخةي ،ً أالٔغؿةجِوف بٌغٌٍن 

عٌٍوْةذ غذّذخ ًبٌسغْري يف ِسنّنةذ ّنةفش بٌنَةَ 

بٌغٌٍوِ ٌٍفشد حبْص ّقحؽ أوطش عْيشخ ٍَّ ؾْةزو ًأوطش 

 لذسخ ٍَّ ئؽحةُ ؾةغةزو.

بٌفنْد يف ِغةّذخ  ذلزهبٌسيحْمِ  ًّسّطً بدلنٌّْ     

 غذّذ أً ِْسمذ ّمالِٔ بربةهرتؽذ ٍَّ بٌسْحري ّٓ بدلغ

بجلذّذ  بالربةهًٍّْد فةْ  ,ِنةعث ًبْ ّْْذ ًّىشس رٌه

ٍَّ بٌذخٌي يف  ّغةّذه شلة ,عْسؿٌي ئىل خةفْد دبئّد

بٌيت  بدلؾةّش بالغلةجْد فنالً ّٓ ,بدلٌبلف بجلذّذخ جطمد بورب

ًعٌٍوْد  زغْيش ٍّْد جْذ أْ أزمٓ شبطًْ بٌذًس جيشّمد بٔفْةٌْد

 ِنةعحد.

 : بٌنّزغد _6

 بٌغٌٍن صّةدخ يف بٌنّزغد أعٌٍت ؽلىٓ بعسخذبَ     

 ًزمًٍْ خفل يف وبعسخذبِ ؽلىٓ ًوزٌه فْو، بدلشغٌت

 بٌفشد زغْري زسنّٓ زٍُْ ٍّّْد ًىٌ فْو، بدلشغٌت بٌغٌٍن غري

 آخش. عٌٍن فشد ًزمٍْذ دلالؾَد ٔسْػد ٌغٌٍوو

 بٌغٌٍوْد ٌٍنّةرظ زٌفريىة خالي ِٓ بٌنّزغد ًبْ أمهْد     

 أظلةه بوسغةت ّٓ  ىشّمية ؽلىٓ بٌيت بدلٌٍِْةذ ٌنة بٌيت زٌفش

 فْةٌْد فةْ ًجةٌسةيل ئىل أدبئية، بحلةغد دًْ بدلخسٍفد، بٌغٌٍن

 ًبٌغّةذ ، بٌنٌّرظ ِٓ وً خقةئـ ٍَّ بٌنّزغد زْسّذ

 . بدلالؾٌ ٌٍفشد بدلْشفْد ًبٌؾخقْد

أْ ِٓ أىُ أٌٔبُ بٌنّزغد ًأوطشىة زأضريب يف عٌٍن بٌفشد     

ىِ بٌنّزغد بحلْد، ٌزب فمذ ّحذً ىزب بٌنٌُ ِنةعحة ٌيحْْد 

جنّزغد بٌغٌٍوْةذ بدليٌٍجد يف  ةْبٌحؿص بحلةيل، فمةَ بٌحةؾط

بجلٍغةذ بإلسؽةدّد ًبدلنغػّد ِِ أىذبف وً غٍغد ضُ 

 ّيٍث ِٓ بٌيٍحد زمٍْذىة ًبٌسذسّث ٍّْية.
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 بٌسْضّض بالغسّة0ِّ  _7

ًّسنّٓ ىزب بإلغشبء بٌطنةء ٍَّ بٌيٍحد ِٓ لحً       

ًأفشبد بجملٌّد، ّٓ ئزمةْ بٌغٌٍن بدلشغٌت فْو ًغلث  نيبٌحةؾط

أْ ّإخز جنَش بالّسحةس أْ بالعسػةجد بٌيت ّغَْ ٌٌٍفٌي ئٌْية 

 عسسؾىً جةٌسذسّع ِٓ خالي بعسّْةي ىزب بٌطنةء.

)جْذ  نيًبعسخذِر جْل وٍّةذ بٌطنةء ِٓ لحً بٌحةؾط    

زأدّد أفشبد بجملٌّّد ٌْث بٌذًس أً أدبء بٌنؾةىةذ بٌحْسْد أً 

ِؾةسود أُ فشد ِٓ أفشبد بجملٌّّد يف أٔؾيد بجلٍغد( ِطً 

أً بٌسْضّض غري …( وٍّةذ بإلىشبء )ؽىشب، غْذ، سبئِ

شود بجلغُ، بٌٍفَِ )ىض بٌشأط، بزقةي بٌْني، ؾشود بٌْذّٓ، ؾ

 بالجسغةَ ًمجْْية دبٌد ٍَّ بٌسمحً ًبالعسؿغةْ(.

 بٌسغزّد بٌشبغْد0  _8

ٍَّ عٌٍن بدلغرتؽذ، جْذ  نيًّمقذ ذبة زٍْْمةذ بٌحةؾط  

وزٌه  ، ْةذزضًّذه جةٌسٍّْْةذ إلصلةص رلٌّّد ِٓ بٌغٌٍو

جةإلِىةْ زٍِمِ أفشبد بجملٌّّد زغزّد سبغْد ِٓ جمْد أفشبد 

َ ىزب بألعٌٍت، فأْ أّنةء بجملٌّّد بجملٌّّد، ًجةعسخذب

ّغسيٌْْْ ربشجد عٌٍوْةذ غذّذخ جنةءً ٍَّ بفرتبمةذ 

 غذّذخ.

أً أفشبد  نيًزْيَ بٌسغزّد بٌشبغْد ِٓ لحً بٌحةؾط     

زمذِية أفشبد بجملٌّّد يف بٌربٔةِع  بعرتبزْػْدبجملٌّّد جْذ وً 

بإلسؽةدُ، ٌٌٍلٌف ٍَّ ِذٍ بٌنػةؼ يف زمذُّ بٌفنْةذ 

سفةدخ ِنية، ًئزمةْ بٌغٌٍوْةذ بدلشغٌجد بٌيت لذِر أضنةء ًبالع

 بجلٍغةذ.

 بٌسنفْـــــظ بالٔفْــــــةٌـــ0ِ _9

ّْشف بٌسنفْظ بالٔفْةيل أؾْةٔةً جةعُ بٌسفشّغ أً بٌسييري 

بالٔفْةيل ًّمقذ جو بٌسنفْظ ّٓ بدلٌبد ًبخلرببذ بدلؾؿٌٔد 

بٔفْةالذ، أُ بٔفْةٌْةً، ًّسنّٓ زفشّغ بدلغرتؽذ ِة جنفغو ِٓ 

ٌٌد  ئٔو ّْذ دبطةجد زييري ٌٍؾؿنةذ بالٔفْةٌْد ًزفشّغ ٌٍؿّ

بٌنفغْد، ًِٓ ًعةئً بٌسنفْظ ئزةؾد بٌفشفد أِةَ بدلغرتؽذ 

 -ٌٍسؿذش يف زذبُ ؾش ًزشبجو ىٍْك ّٓ وً ِة غلٌي خبةىشه 

ّٓ فشبّةزو ًئؾحةىةزو ًؾةغةزو ًِؾىالزو ًسلةًفو 

يف ئىةس ِٓ ؾغٓ  -ًٌٔبؾِ لٍمو ًأظلةه عٌٍوو بدلنؿشف 

بإلفغةء ًزؾػِْ بٌسْحري ّٓ بٌنفظ يف غٌ ٔفغِ دبفئ آِٓ 

خةي ِٓ بألؾىةَ بألخاللْد ًبٌٌٍَ، ًِٓ ًعةئٍو أّنةً بٌؾشؼ 

ًبٌسفغري ًزٌمْؽ بحلةالذ بالٔفْةٌْد دبة ّسْؽ بٌفشفد أِةَ 

 بًٌّْْ ٌىِ ّشٍ ٔفغو ًِة ٌٍّْ عٌٍوو ِٓ بٔفْةالذ.

    :  بالعرتخةء بٌْنٍِ_10
 

ضحسر بٌْذّذ ِٓ بٌذسبعةذ يف رلةي بٌْالظ بٌغٌٍوِ وفةءخ ب 

ًزسفةًذ ئغشبءبذ بالعرتخةء  ,بٌفنْد يف زمذَ بٌْالظ ىزه

ّغسغشق ٔقف عةّد يف  فحْل بٌسذسّحةذ لذ ,بٌْنٍِ
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بٌحذبّد ًجْنية بألخش لذ ّغسغشق جنِ دلةئك حبغث خربخ 

 ّإوذ نيًوةْ بٌحةؾط ,ذسّحةذًخبةفد يف شلةسعد بٌس ,بٌؾخـ

شبةسّٓ  بدلذبًِد ٍَّ أغشبء بجملٌّّد بٌسػشّحْد ألفشبدْ أ

 نيشلةسعد بٌحةؾط فنالً ّٓ ,مّٓ بٌٌبغث بدلنضيل ,بالعرتخةء

 جْذ أْ مت زذسّث بألّنةء ٍّْية. ِِ جذبّد وً غٍغد

 :بدلنضٌْد بٌٌبغحةذ _11
 

 ًبألعةٌْث بٌفنْةذ وأؾذ بدلنضٌْد بٌٌبغحةذ ئىل ّنَش 

 ًّْذ ِٓ بالربةه بدلْشيف بٌغٌٍوِ يف زغسخذَ بٌيت بإلسؽةدّد

 يف بٌفنْد ىزه ًزسّطً ،بٌغٌٍوِ بٌحْذ ٍَّ زْسّذ بٌيت بٌفنْةذ

 بإلسؽةدّد بجملٌّّد ّنٌ ِٓ بٌيت ّيٍث بدليةسبذ ِٓ رلٌّّد

 أً بٌْالغِ، بإلسؽةدُ بٌربٔةِع ِِ بٌسفةًّ ئىةس يف أدبئية

 بإلسؽةدّد بجلٍغد علةّد يف بدلنضيل بٌٌبغث زبذّذ ّسُ ًّةدخ

 بألدبئِ بٌسمٌُّ جًّْ بجملٌّّد لةئذ بدلشؽذ أً ّمٌَ أْ بغً ِٓ

 . بٌالؾمد جلٍغدب يف

 ِٓ ّسّىٓ بدلغرتؽذ ٌىِ زْيَ بدلنضٌْد بٌٌبغحةذ أْ    

 بجلٍغةذ، يف أصلضىة لذ ّىٌْ بٌيت بالغلةجْد زُّْْ بٌسغريبذ

 بحلْد،ًٌىِ بدلٌبلف ئىل زغريبزو بجلْذخ ٔمًيف  زغةّذه ًٌىِ

 ًّسُ بجلذّذخ بٌقؿْؿد ِْسمذبزو أً أفىةسه جذُّ ّمٌَ

 ًزْذ بدلنضٌْد بٌٌبغحةذ جْل زنفْز ٍَّ زؾػْْو ًزٌغْيو

 بٌْالغْد بإلسؽةدّد.                جةألىذبف ِشزحيد زىٌْ حبْص

بجملٌّّد جسيحْك ِة مت زٍّْو يف ٌِبلف  أفشبدًٍّْو مت زىٍْف 

بحلْةخ بٌٌبلْْد ، ًزمذُّ زمشّش ّسنّٓ بٌقٌْجةذ بٌيت فةدفسيُ 

 ةبٌٌبغحةذ بدلنضٌْد ًزةجْ ةْبٌسيحْك ، ًلذ ؾذد بٌحةؾط أضنةء

 . ئسؽةدّدبجملٌّّد ذلة يف جذبّد وً غٍغد  أفشبدِذٍ بصلةص 

 بإلسؽةدُع بٌيت زنّنية بٌربٔةِ بإلسؽةدّدجلٍغةذ أِة ب    

                       0بألزًِفك بٌرتزْث َ فىةٔر ّنةًّٓ ٌِمٌّةصبة ٍّ

 (2)غذًي 

 بجلٍغــــــةذ بإلسؽــــــةدّــــــدّنةًّٓ 

 بألعةٌْث ًبٌفنْةذ بدلغسخذِد ّنٌبْ بجلٍغد بجلٍغد

 بدلنةلؾد ًأفشبد بٌْْند نيبٌسْةسف جني بٌحةؾط بألًىل
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 بألعةٌْث ًبٌفنْةذ بدلغسخذِد ّنٌبْ بجلٍغد بجلٍغد

 بٌطةْٔد
ِفيٌَ بميشبت  -ِفيٌَ بٌقذِد بٌنفغْد 

 ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد
 ، بٌٌبغث بدلنضيلةمشخ ًبدلنةلؾد، بٌسْضّض بالغلةجِبحمل

 ظلو بٌسفىري ًبضشه يف بٌغٌٍن. بٌطةٌطد
، ، بٌسْضّض بالغسّةABCDEِّبدلنةلؾد، فنْد 

 بٌٌبغث بدلنضيل

 بٌسْحري ّٓ بالٔفْةالذ بٌشبجْد 
، ٌسنفْظ بالٔفْةيل، بٌسْضّض بالغسّةِّبدلنةلؾد، ب

 بٌٌبغث بدلنضيل

 ، بٌسْضّض بالغسّةِّ بالعرتخةء بٌْنٍِ بٌسذسّث ٍَّ بالعرتخةء. بخلةِغد

 بٌغْيشخ ٍَّ بٌنفظ. بٌغةدعد
، ٌْث بٌذًس ةمشخ ًبدلنةلؾد، بٌسْضّض بالغسّةِّ، بحمل

 بٌٌبغث بدلنضيل

 بٌْاللةذ بالغسّةّْد بٌغةجْد
 ,بٌسغزّد بٌشبغْد ,بٌذًس ٌْث ,بحملةمشخ ًبدلنةلؾد

 بٌٌبغث بدلنضيل. ,بٌسْضّض بالغسّةِّ

 بٌطةِند
ئّةدخ فْةغد أفىةس ًِْسمذبذ أفشبد 

 بٌْْند بخلةىاد

بٌسْضّض  ،بٌزبزْد بألؾةدّص، ABCDEبدلنةلؾد، فنْد 

 ، بٌٌبغث بدلنضيلبالغسّةِّ

 بٌسةعْد
أً يف  بٌسغْري أً بٌسْذًّ يف ئدسبن بٌفشد

 ٌلف بٌنةغو.بدل

 بٌزبزْد ، بألؾةدّص دلنةلؾد، بٌنّزغد،بحملةمشخ ًب

 ، بٌٌبغث بدلنضيلبٌسْضّض بالغسّةِّ

 خفل بٌؾٌْس جةٌْأط بٌْةؽشخ
بٌسْضّض  بٌسنفْظ بالٔفْةيلةمشخ ًبدلنةلؾد، بحمل

 بٌٌبغث بدلنضيل، ، بالغسّةِّ
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 بألعةٌْث ًبٌفنْةذ بدلغسخذِد ّنٌبْ بجلٍغد بجلٍغد

 .بإلسبدخلٌخ  بحلةدّد ّؾشخ
 ,بٌسْضّض بالغسّةِّ ,بٌنّزغد  ,نةلؾدبحملةمشخ ًبدل

 بٌٌبغث بدلنضيل.

 ٌِمؿة فْية وْفْد بعسخذبَ جْنة ِٓ بٌفنْةذ بٌيت مت بعسْشبمية عةجمة 0 بإلسؽةدّدًفّْة ّأزِ سليية ألؾذٍ بجلٍغةذ 
 

 ) بجلٍغد بٌطةٌطد(

 يف بٌغٌٍن ًأضشهظلو بٌسفىري    ٌِمٌُ بجلٍغد

بٌسػشّحْد ٍَّ أْ َُِْ ِؾىالذ بإلٔغةْ زنسع ِٓ زفىريه بخلةىئ، ِْشفد أفشبد بجملٌّّد  - بحلةغــــةذ

 ًِْةجلسوِ ٌألؾذبش بٌيت ّسْشك ذلة جيشّمدٍ غري ّمالْٔد.

 بٌسْشف ٍَّ أٌٔبُ بألفىةس ٌذٍ بإلٔغةْ. -

 أفىةسه.زْشّف أفشبد بجملٌّّد جأْ عٌٍن أُ فشد ّسنةعث ِِ بٔفْةالزو ًِؾةّشه بٌيت زٌٌذىة  _ بألىذبف بٌْةِـد

 حبشّد الوسغةت بٌطمد جةٌنفظ.  أفىةسىُبجملٌّّد بٌفشفد ٌٍسْحري ّٓ  أفشبد ئّيةء _

بألىذبف 

 بخلةفــــد

 ّسْشف أفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد ٍَّ زقنْف بألفىةس.   أْ -

ّسٍُْ ًّسذست أفشبد بجملٌّّد ٍَّ وْفْد زْذًّ بألفىةس غري بٌْمالْٔد. ًرٌه جازحةُ خيٌبذ  أْ -

 بٌسفىري بٌْمالِٔ بدلنيمِ يف وْفْد زْذٍّية.

 . بٌسفىري غري بدلنيمْد أظلةهبجملٌّّد ٍَّ وْفْد زفنْذ ًزقؿْؽ  أفشبدّسٍُْ ًّسذست  أْ _
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بٌفنْةذ 

ًبٌنؾــةىةذ 

 بإلسؽةدّد

رلٌّّسني ًّيٍث ِٓ وً رلٌّّد زفؿـ  ئىلبجملٌّّد بٌسػشّحْد  أفشبدجسمغُْ  ةْبٌحةؾطّمٌَ  _

ًبدلؾةّش ًبٌغٌٍن دلٌبلف فٍْْد ِشًب ذبة ، ضُ ّسُ بخسْةس ىةٌحني ِٓ وً رلٌّّد  بألفىةسبٌْاللد جني 

 بجملٌّّد.  أفشبددبغةّذخ جةلِ  بألدًبسٌنّزغد ىزه بدلٌبلف ًٌْث 

ِ أفشبد بجملٌّّد ؾٌي ٌِمٌُ بجلٍغد ذبذف صّةدخ زفةًّ بٌيٍحد ِِ جْنيُ بدلنةلؾد بجلّةّْد ِ -

 بٌحْل ، ًسؤّد ىزه بدلٌبلف ِٓ صًبّة ِسْذدخ يف ًٍ بٌسْضّض ًبٌسغزّد بٌشبغْد ذلزه بدلٌبلف.   

 ًبألضش( Dًبدلْسمذبذ بٌالّمالْٔد ) بألفىةسبجملٌّّد ٍَّ زفنْذ  أفشبدجسذسّث  ةّْمٌَ بٌحةؾط _

 (Eبجلذّذ ذلزه بٌٍّْْد )

زٌغْو عإبي ئىل أفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد ؾٌي زقنْف بألفىةس، ًِٓ أّيّة زأزَ بدلؾىٍد  ًّٓ  بٌسمٌّـــُ بٌحنةئِ

 وْفْد بٌسّىٓ ِٓ زْذًّ بألفىةس غري بٌْمالْٔد. 

 غري بٌْمالْٔد ًزلةًٌد زفنْذىة ًزْذٍّية.  بألفىةسبجملٌّّد بٌسػشّحْد جشفذ  أفشبد ةّْىٍف بٌحةؾط بٌٌبغث بدلنضيل

 

 0بإلؾقةئْدخةِغة0 بٌٌعةئً 

ًِٓ ضُ بٌسٌفً ئىل ٔسةئع بٌحؿص  ئؾقةئْةجغْد ِْةجلد بٌحْةٔةذ 

بٓزْد ، ًبدلٌغٌدخ يف  بإلؾقةئْدبٌٌعةئً  ةْبعسخذَ بٌحةؾط

 بحلةعٌت 0( ًجةعسخذبَ SPSSجشٔةِع ) بإلؾقةئْدبحلمْحد 

 ئّةدخبٌطحةذ جيشّمد  إلغلةدِْةًِ بسزحةه جريعٌْ  _2

 بالخسحةس

( ٌٍّػٌّّةذ Wilcoxonبخسحةس ًٌىٌوغٓ ) _1

بدلرتبجيد ، دلْشفد دالٌد بٌفشًق بدلْنٌّد يف بجملٌّّد بٌسػشّحْد يف 

 بالخسحةسّٓ بٌمحٍِ ًبٌحْذُ.

( Mann_ Whitneyًزين ) _بخسحةس ِةْ  _2

، دلْشفد دالٌد بٌفشًق بدلْنٌّد جني  ٌٍّػٌّّةذ بدلغسمٍد

بجملٌّّسني بٌسػشّحْد ًبٌنةجيد يف بالخسحةس بٌحْذُ.   )بٌغْذ 

 ،1004 0243_ 252) 
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 ّشك بٌنسةئع ًِنةلؾسية0

 سزث جیٓ ئؾقةئْد دالٌد ربذ فشًق 0 الزٌغذبألًىلبٌفشمْد 

بميشبت ِة  ِمْةط ٍَّ بٌسػشّحْد بجملٌّّد أفشبد دسغةذ

 .ًبٌحْذُ بٌمحٍِ بالخسحةسّٓ يف بٌقذِْدجْذ بٌنغٌه 

أٍيشذ بٌنسةئع أْ بدلسٌعو بحلغةجِ ٌٍّػٌّّد بٌسػشّحْد ٍَّ 

ِمْةط بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد لحً زيحْك 

( ، يف 2120( ، جةضلشبف ِْْةسُ )42140بٌربٔةِع جٍغر )

ؾني وةْ بدلسٌعو بحلغةجِ ألفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد جْذ 

( ، 2152( ، جةضلشبف ِْْةسُ )17100زيحْك بٌربٔةِع )

( ٌٍْْنةذ  Wilcoxonجةعسخذبَ بخسحةس ) ًٌىٌوغًٓ

بدلرتبجيد * الخسحةس دالٌد بٌفشًق جني بٌذسغةذ يف بالخسحةسّٓ 

، دٌر بٌنسةئع ٍَّ ًغٌد فشًق ربذ دالٌد ئؾقةئْد ّنذ 

( ئر جٍغر لْــّد )ً( بحملـغٌجد  0904ِغسٌٍ دالٌد ) 

ِٓ  ( ًىِ بورب 2)     )ففش( ، بِة لّْد )ً( بجلذًٌْد زحٍغ 

بحملغٌجد ، ئربً زشفل بٌفشمْد بٌقفشّد ًزمحً بٌفشمْد بٌحذٍّد 

بٌيت زؾري ئىل أْ دسغةذ أفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد ٍَّ ِمْةط 

بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد جْذ زيحْك بٌربٔةِع 

                                                           
ومان _وتني تحول الدرجات الى رتب وتكون النتيجة دالة  ولكوكسنفي اختبار *

: 2115احصائيا اذا كانت القيمة الجدولية اكبر من القيمة المحسوبة. )السيد ، 
354_361 ) 

 ِٓ رٌه بإلسؽةدُ أفنً ِٓ دسغةصبُ لحً زيحْمو،  ًّسنؽ

 0(2خالي بجلذًي )
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 (3غذًي )

 ٔسةئع بخسحةس ًٌىٌوغٓ ٌٍفشًق جني ِسٌعو دسغةذ أفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد

 ًجْذ بٌسيحْك بإلسؽةدُلحً زيحْك بٌربٔةِع 

 بدلْْةس    

 

 بالخسحةس

 بٌْذد
بدلسٌعو 

 بحلغةجِ 

 لّْد بخسحةس ًٌىٌوغٓ
ِغسٌٍ 

 بٌذالٌد

دالٌد 

 بجلذًٌْد بحملغٌجد بٌفشق

 بخسحةس لحٍِ
4   

53،50 
 دبٌد 0005   22    ففش  

 28،002 بخسحةس جْذُ

 

 جنيئؾقةئْد  دالٌد ربذ فشًق ًغٌدأّاله بجلذًي  ِٓ ّسنؽ

 ٌقةحل بٌربٔةِع ًجْذ زيحْك لحً بٌسػشّحْد بجملٌّّد أفشبد

بميشبت ِة جْذ  أْ ٍَّ ّذي ًىزب ،أٌحْذُ بٌسيحْك

 زيحْك جْذ بطلفل بجملٌّّد بٌسػشّحْد ٌذٍ بٌنغٌه بٌقذِْد

 جأعٌٍت بإلسؽةدُ بٌربٔةِع فةٍّْدٍَّ  ّذي شلة بٌربٔةِع،

ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ يف بٌسخفْف 

، الْ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد بٌنغٌه بٌقذِْد

ٔسةظ ىحِْْ  ئال ِة ىٌبٌْْند  أفشبدبٌزُ ّْةِٔ ِنو بٌيٍحد 

بٌيت ّْةّؾٌعلة ًٌْ علةس، فّٓ  بِٓندغري  ًبألغٌبء ٌألؾذبش

عٍحة ٍَّ بٌيٍحد يف وطري  بألؾذبشزنْىظ ىزه  أْبٌيحِْْ 

ِة دبْضي ّٓ  بإلٔغةّْْْؼ  أِْٓ بجملةالذ ، ًِٓ غري بدلْمٌي 

ّسأضش ذبة ، ًىنة ّإوذ  أْفْحد دًْ  أؾذبشؾٌٌو ِٓ  ّذًس

بٌربٔةِع  أغٌبءبٌْْند ّنذِة ّةؽٌب  أفشبدٍَّ بْ  ةْبٌحةؾط

ًبٌيّأْٔند ًبدلشؼ ًبدلؾةسود  بألِٓبٌيت ّغٍث ٍّْية  بإلسؽةدُ

بٌربٔةِع بدلخسٍفد ، شلة عةىُ يف  ًأٔؾيدًزفةٌٍّب ِِ فْةٌْةذ 

 أفشبدبٌسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ٌذٍ 

 بٌْْند.
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ًلذ ّفغش بٌنػةؼ بٌزُ أؾشصزو غٍغةذ بٌربٔةِع ئىل لٌخ      

ًبٌيت أضشذ ٍَّ  ةْبٌْاللد جني أفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد ًبٌحةؾط

صلةؼ بٌربٔةِع ؾْص وةْ بٌيٍحد ّسٍمٌب بالىسّةَ ِٓ لحً 

بٌنقؽ  ةِة ٌذّيُ ِٓ ِؾةوً ًّمذِ ْيّةئٌ ةْ، ًّقغْ ةْبٌحةؾط

ٍّّْد زفشّغ بٔفْةيل ٌٍيٍحد ،  ًبإلسؽةد ذلُ شلة وةْ ّإدُ ئىل

فنال ّٓ رٌه ِة مت يف غٍغةذ بٌربٔةِع بإلسؽةدُ ِٓ 

ِنةلؾةذ مجةّْد ًفشدّد ًبٌرتوْض ٍَّ صّةدخ بألٔؾيد بٌغةسخ 

ًخفل بألٔؾيد غري بٌغةسخ ٌْىٌْ بٌيٍحد ألً زٌزشب ًأوطش 

،  بالميشبتزبىّةً يف بٔفْةالصبُ بربةه بدلٌبلف بٌيت زغحث 

ِسنٌّد  ئسؽةدّد أعةٌْثلذ زنةًي  بإلسؽةدًُبْ بٌربٔةِع 

ٌٍسْةًِ ِِ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ٌذٍ بفشبد 

بجملٌّّد بٌسػشّحْد ، ِطً ِنةلؾد ِفيٌَ بميشبت ِة جْذ 

ٍَّ  زأضريىةبٌنغٌه بٌقذِْد ِٓ ؾْص ؾذصبة ًبعسّشبس 

فنال ّٓ رٌه ِة ٍيش ِٓ زنفْظ ٌٍّؾةّش ِٓ لحً  بٌفشد

بٌزبزْد ًٌْث بٌذًس  بألؾةدّصالي بٌيٍحد ًرٌه ِٓ خ

ًِنةلؾد بٌٌبغحةذ بدلنضٌْد بٌيت بسزحير جةٌٌبلِ بٌزُ ّْْؾو 

 بٌيٍحدِٓ بالعرتخةء بٌْنٍِ بٌزُ بلحً  أغٌبءبٌيٍحد ، ًيف 

 بإلسؽةدّدزيحْك بجلٍغةذ  أضنةءجؾغف ٍَّ زٍّْو ًشلةسعسو 

 خةسظ ٔيةلية. أً

بجملٌّّد  ًىنةن ّةًِ ىةَ يف بٌسمذَ بٌزُ أؾشصزو     

بٌسػشّحْد ًىٌ ّةًِ بٌشغحد بٌقةدلد يف بدلؾةسود بٌفْةٌد يف 

بجلٍغةذ بإلسؽةدّد ؾْص أْ بالٔنّةَ ئىل بٌربٔةِع وةْ يف 

بألعةط جنةء ٍَّ سغحد بٌيٍحد ًىٌ ِة ّسفك ِِ ِة أجذزو 

َُِْ بٌذسبعةذ ًبٌحؿٌش بٌغةجمد، ًأوذ ٍّْو )صىشبْ، 

بدلغرتؽذ أِش ىةَ ِٓ أْ بإللحةي ِٓ لحً "(  2887

. )صىشبْ، "ًمشًسُ ٌنػةؼ بٌٍّْْد بإلسؽةدّد

12402887 .) 

 

ًوةْ دلغةمهد بٌيٍحد ِٓ خالي ٔمٍيُ ًزيحْميُ ٌٌٍّبلف       

بٌيت دسجٌب ٍّْية يف بجلٍغةذ بإلسؽةدّد ئىل بدلٌبلف بحلْةزْد 

يف بٌسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ بألضش بٌٌبمؽ إلصلةؼ بٌربٔةِع 

، ؾْص وةْ ىنةن ِسةجْد ًِنةلؾد ْد ٌذّيُ بٌنغٌه بٌقذِ

دلة مت ئصلةصه يف بٌفرتخ بٌيت زمِ جني بجلٍغةذ بإلسؽةدّد، ًلذ 

أْ بٌيٍحد ؽلٍىٌب بٌشغحد يف بالعسفةدخ ِٓ  ةْالؾٌ بٌحةؾط

ّسزوشًب  ئعلُغٍغةذ بٌربٔةِع، ًلذ أوذ َُِْ بٌيٍحد 

يف  جةعسّشبس ِة ّسُ خالي بجلٍغد  بإلسؽةدّد ًػلةًٌٌب زٌٍْفو

 بإلسؽةدُبدلٌبلف بٌيت ٌّبغيٌعلة يف ؾْةصبُ ، ًبْ ٌٍربٔةِع 

غيد،  ِٓ ًشبةعىية بجملٌّّد أفشبد زفةًّ صّةدخ يف بٌفْةي أضشه

 بإلؾغةط دًْ بإلسؽةدّد بجلٍغةذ مجْْيُ بٌيٍحد ًؾنٌس
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أخشٍ.  غيد ِٓ بٌٌلر ّذَ ِنةعحد ِٓ ًبٌنْك جةٌنػش

بٌذسبعةذ بٌغةجمد ًزسفك ٔسْػد ىزه بٌذسبعد ِِ ٔسةئع 

بٌْسةجِ ، ( ًدسبعد )1022بحلٌبغشُ ، وذسبعد )

 (1022ِمذبدُ ، ( ًدسبعد )1022

جیٓ سزث  ئؾقةئْدبٌفشمْد بٌطةْٔد0 ال زٌغذ فشًق ربذ دالٌد 

 ِمْةطبٌنةجيد ٍَّ  بٌسػشّحْد بجملٌّّسني أفشبددسغةذ 

بٌربٔةِع  زيحْكجْذ  بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد

 بإلسؽةدُ.   

مت بٌسؿمك ِٓ فؿد ىزه بٌفشمْد جةعسخشبظ بدلسٌعو 

بحلغةجِ ًبالضلشبف بدلْْةسُ ٌذسغةذ أفشبد بجملٌّّد 

،  بإلسؽةدُبٌسػشّحْد ًبجملٌّّد بٌنةجيد جْذ زيحْك بٌربٔةِع 

بزنؽ بْ ِسٌعو دسغةذ أفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد  

( ، ًِسٌعو 2152( ، ًبالضلشبف بدلْْةسُ )17100)

( ، ًبالضلشبف 44140دسغةذ أفشبد بجملٌّّد بٌنةجيد )

( ، ًٌٍسْشف ٍَّ دالٌد بٌفشًق يف سزث 2122بدلْْـةسُ )

 Uبٌذسغـــةذ جْـٓ بجملٌّّسني ، أعسخذَ بخسحةس ) ِةْ ًزين 

ربذ دالٌد ئؾقةئْد ّنذ ِغسٌٍ  ةً( ، ًزحني أْ ىنةن فشًل

، بِة (( بحملغٌجد ) ففش U( ئر وةٔر لّْد ) 0904دالٌد ) 

( ًىِ بورب ِٓ بحملغٌجد ، ٌزب  4( بجلذًٌْد زحٍغ ) Uلّْد )

زشفل بٌفشمْد بٌقفشّد ًزمحً بٌفشمْد بٌحذٍّد بٌيت زؾري ئىل 

أْ دسغةذ أفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد زْرب ّٓ بطلفةك يف 

بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ّٓ دسغةذ أفشبد 

ذ بٌنغٌه بجملٌّّد بٌنةجيد ٍَّ ِمْةط  بميشبت ِة جْ

 ِٓ رٌه بٌقذِْد جْذ زيحْك بٌربٔةِع بإلسؽةدُ ، ًّسنؽ

 (3خالي بجلذًي )
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 (4غذًي )

 ًزين ٌٍفشًق جني ِسٌعو دسغةذ أفشبد بجملٌّّسني _ٔسةئع بخسحةس ِةْ 

 بإلسؽةدُبٌسػشّحْد ًبٌنةجيد جْذ زيحْك بٌربٔةِع 

 بدلْْةس    

 

 بجملٌّّد

 بٌْذد
بدلسٌعو 

 بحلغةجِ 

 لّْد بخسحةس      

 ًزين _ِةْ      
ِغسٌٍ 

 بٌذالٌد
 دالٌد بٌفشق

 بجلذًٌْد بحملغٌجد

 28،00   4       بٌسػشّحْد 
 دبٌد 0005  5     ففش   

 55،50  4      بٌنةجيد 

 

بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ يف خفل بٍيشذ ٔسةئع بٌذسبعد فةٍّْد 

بجملٌّّد  أفشبدٌذٍ  بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد

بٌسػشّحْد ِمةسٔد جةجملٌّّد بٌنةجيد ًرٌه ٌىٌْ بٌربٔةِع لذ 

بجلِّْ بٌيت زسّْض خبقةئـ  بإلسؽةدًٍف ِٓ خالي ِنيػْد 

فشفد بٌسفةًّ ًبحلٌبس ًبوسغةت بخلرببذ  ٌألفشبدًشلْضبذ زسْؽ 

ًبحلىُ ٍّْية جقٌسخ  أفْةٌو، ًزمُْْ سدًد  بألفشبدًزحةدذلة ِِ 

 زيحْكِنيمْد ًِمحٌٌد. ًوةْ ألزحةُ بإلسؽةد بجلِّْ يف 

،  بٌسػشّحْديف بٌسْةًِ ِِ بفشبد بجملٌّّد  بإلغلةجِبٌربٔةِع بألضش 

فةٍّیسو "ِّ ِٓ ؾیص بجلّة بإلسؽةد أدجْةذًىزب ِة زإوذه 

ٌألفشبد ، فيٌ  بٌزبزْدًبٌمیّد  بالغسّةّْديف زبغیٓ بٌىفةید 

 ئِىةْٔد، بٌيت زضیذ ِٓ بالغسّةّْدیٌفش فشفد ظلٌ بٌْاللةذ 

 "بٌسخٍـ شلة زٍّْو بٌفشد ِٓ عٌٍن ًبربةىةذ غیش ِشغٌجد

 (  028 2888)عٍیّةْ، 

 بإلسؽةدُبٌربٔةِع  ئْبٌنسْػد  ئٍيةسًشلة عةّذ ٍَّ        

زنّٓ بٌسٌّْد ًبٌسطمْف جؾأْ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه 

بٌيت  بألّشبكبٌقذِْد ، بر عةّذ بٌيٍحد ٍَّ فيُ ىحْْد 

ِْةٔةصبُ ىِ سد فًْ  ئْ ئدسبنّْةٌْٔ ِنية وّة عةّذىُ ٍَّ 

ًبٌفيُ  بإلدسبنٌنغو بحلذش بٌقةدَ ، فنال ّٓ رٌه بْ 
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، وّة بْ  ّشبكبألّغةّذ ٍَّ ّذَ بدلحةٌغد يف سد بٌفًْ ربةه 

بعسخذبَ  ْئ ئرالعسخذبَ بالعرتخةء دًسب يف ىزه بٌنسْػد 

بىل بعسػةجد  بالعرتخةء عةّذ ٍَّ زٍُْ بالٔسمةي بٌْةً

 بالعرتخةء ؾسَ ّنذ بٌؾٌْس جةٌنغو ًبٌسٌزش.

 بإلسؽةدّد ًبألعةٌْثبْ بٌفنْةذ  ةًّْشٍ بٌحةؾط       

ًبزحْر يف  بإلسؽةدُبدلسنٌّد بٌيت بؾسٌٍ ٍّْية بٌربٔةِع 

زيحْمو ٍَّ بفشبد بجملٌّّد بٌسػشّحْد عةمهر جمذس وحري يف 

ّٓ بٌشأُ، شلة أدٍ ئىل ئلةِد ّاللةذ ضمد  بٌسْحريئزةؾد فشفد 

ًأّنةء بجملٌّّد ِٓ غيد ًجیٓ أّنةء بجملٌّّد  ةْجیٓ بٌحةؾط

 بٌمٌّدجْنيُ جةٌحْل بٓخش ِٓ غيد أخشٍ. ئر أْ بٌْاللد 

زغةّذ بدلغرتؽذ ٍَّ بالٔسمةي ِٓ بٌذُّ بخلةسغِ ئىل بٌذُّ 

( ، ًىزب ّْين بْ بٌربٔةِع 020 1002بٌزبزِ.)بٌْضخ ، 

بٌنسْػد بدلشغٌخ ًعةّذ يف بٌسخفْف ِٓ لذ ؾمك  بإلسؽةدُ

بجملٌّّد  أفشبدٌذٍ  بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد

 . بإلسؽةدّد

ئع بٌذسبعةذ ًزسفك ٔسْػد ىزه بٌذسبعد ِِ ٔسة        

يف  بٌْالظ بدلْشيف بٌغٌٍوِ أعٌٍت بضش بٌغةجمد بٌيت زؾري ئىل

ِْةجلد بدلؾىالذ بٌنفغْد ًبالغسّةّْد ًبٌغٌٍوْد جيشّمد 

( ًدسبعد 1004بٌغنحةِٔ ، ِمحٌٌد بغسّةّْةً وذسبعد )

 (1022،  ًزلّذغربًّ ًدسبعد ))  1022جةِْالْ ، )

 0بٌسٌفْةذ

زمذُّ خذِةذ بٌذُّ بٌنفغِ ًبدلغةّذخ بدلسخققد  _1

ٌٍيٍحد بٌزّٓ ّةٌٔب ًِة ّضبٌٌْ ّْةٌْٔ ِٓ بميشبت ِة جْذ 

بٌنغٌه بٌقذِْد ًِغةّذصبُ جةٌسْحري ّٓ ِؾةّشىُ 

 جْذ بحلذش بٌقةدَ ِحةؽشخ. ًأفىةسىُ

بٌيٍحد بٌالغاني  ألعش بألعشُ بإلسؽةدزٌفري خذِةذ  _1

ًبٌنةصؾني ًزمذُّ بدلغةّذخ ًبدلٌٍِْةذ بٌالصِد ذلُ ؾٌي 

بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ًىشق بٌسْةًِ ِِ 

 ِؾىالذ بٌيٍحد بٌزّٓ ّْةٌْٔ ِٓ رٌه بالميشبت.

يف بجلةِْد فنال ّٓ  ًبٌسذسّغْنيصّةدخ ًِّ بٌٌبٌذّٓ  _2

 ألؾذبشببٌشمسْد ؾٌي وْفْد بٌسْةًِ ِِ  بإلّالًَعةئً 

 بٌقذِْد ًوْف ؽلىٓ ًلةّد بٌيٍحد ِٓ بالميشبجةذ.

بٌنفغْد يف  ذجةالميشبجةصّةدخ بٌسٌّْد بٌنفغْد ًبٌرتجٌّد  _3

جْل بدلٌبد بٌذسبعْد بٌيت  ئدخةيوٍْةذ بجلةِْد ّٓ ىشّك 

بٌيٍحد زغةّذ بٌنذًبذ بٌيت  ئلةِدسبـ بدلٌمٌُ بً ِٓ خالي 

بٌٌلةّد ِنية فغْد ًوْفْد ٍَّ بٌسْشف بالميشبجةذ بٌن

 ِغسمحال.

بدلْذ يف ىزه بٌذسبعد  بإلسؽةدُبالعسفةدخ ِٓ بٌربٔةِع  _4

ِٓ خالي بٌمْةَ جٌسػ ًّّ ٌسذسّث بدلذسعني بدلشؽذّٓ يف 

دلغةّذخ بٌيٍحد ٍَّ  بإلسؽةدّدبجلةِْد ٍَّ زيحْك بٌفنْةذ 
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 ًبألوةدؽلِؾً ِؾىالذ عٌء بٌسٌبفك بٌنفغِ ًبالغسّةِّ 

بحلْةخ بٌنةغيد بٌيت  أؾذبشًِ ِِ بٌيت ٌّبغيٌعلة ًبٌسْة

 ّسْشمٌْ ذلة.

 بدلمرتؾةذ0

 ءال غشببإلفةدخ ِٓ بٌربٔةِع بإلسؽةدُ ٌٍحؿص بحلةيل  -2

 دسبعد شلةضٍد ٍَّ بدلشبؾً بالخشٍ يف بٌىٍْةذ .

بٌسخفْف ِٓ  دسبعد بضش أعةٌْث ئسؽةدّد أخشٍ يف  _1

ِطً )ؾً بدلؾىالذ ، بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد 

 ، بٌنّزغد(  بٌسفشّغ بالٔفْةيل

 دسبعد أضش بٌربٔةِع بإلسؽةدُ بحلةيل ٍَّ ِسغريبذ بخشٍ _2

 ، بٌمٍك بالغسّةِّ ( . ِطً ) بدلخةًف ، بالمل بٌنفغِ

 بدلقةدس0

ًٍُّ بٌنفظ ،  بإلٔغةْ( 2874بجشبىُْ ، ّحذ بٌغسةس ) _

 بٌىٌّر. ، 75بٌْذد  ،عٍغٍد ّةمل بدلْشفد

( 2887) ، ّحذبهلل بٌْغىشُ،ًبٌغسةسبجشبىُْ ، ّحذ  _

،  1، ه يف ِْذبْ بٌيث بٌنفغِ بإلوٍْنْىٍُِّ بٌنفظ 

 ِىسحد بالصلٌٍ بدلقشّد ، بٌمةىشخ.

( بضةس 1006ّحذ )ًّغةف ،  ،بجٌ بحلغٓ ، ًبئً _

بٌنغٌه بٌنفغْد بٌقذِْد بدلرتزحد ٍَّ فًْ بالغسْةؾةذ 

رلٍد غةِْد دلنيمد سلُْ غنني ،  بإلعشبئٍْْدبٌْغىشّد 

 2، بٌْذد  8، بجملٍذ  (بإلٔغةْٔدغضخ )عٍغٍد بٌٌٍَْ  -بألصىش

(56-200 .) 

بٌقؿد بٌنفغْد يف بجملسِّ ( 1005بجٌ ىني ، فنً ) _

 ، ِىسحد دبس بالسلُ ، غضخ ، فٍغيني. بٌفٍغيْين

جنةء ِمْةط ( 1004بالصّشغةًُ ، سؾُْ مهٍِ ) _

، سعةٌد  بدلشبىمنيالميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ٌذٍ 

ِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، غةِْد جغذبد ، وٍْد بٌرتجْد )بجٓ 

 بذلْطُ(.

فٍْْد جشٔةِع ِْشيف ( 1022جةِْالْ ، ىنذ ّحذبهلل ) _

عٌٍوِ ٌسخفْف ؾذخ بميشبت مغو ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ 

، سعةٌد  ّْند ِٓ ىةٌحةذ بجلةِْد بدلْشمةذ ٌٍقذِد

حذ بٌْضّض ، وٍْد ، غةِْد بدلٍه ِّةغغسري غري ِنؾٌسخ

 .بإلٔغةْٔدًبٌٌٍَْ  بٓدبت

بميشبت بٌنغٌه بٌسةٌْد ( 1024جٓ بٌسٌبزِ ، بِْند ) _

بٌْنف جٌالّد  أؾذبشٌٍقذِد ٌذٍ بدلشبىمني بدلسنشسّٓ غشبء 

، سعةٌد ِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، غةِْد لةفذُ  غشدبّد

 . ًبإلٔغةْٔدبجلضبئش ، وٍْد بٌٌٍَْ بالغسّةّْد -ًسلٍد-ِشجةؼ

بضش بٌقؿد بٌنفغْد ( 1002) ًآخشًْضةجر ، ّحذ بٌْضّض  _

ًبٌقؿد بٌنفغْد ألِيةصبُ يف ليةُ  بٌفٍغيْنْنيٍَّ بالىفةي 

 ، جشٔةِع غضخ ٌٍقؿد بٌنفغْد. غضخ
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( بٌقذِةذ 1006) فةمً ، ًؽْرضةجر ، ّحذ بٌْضّض _

، ٍَّ بحلضْ ًوشت ِة جْذ بٌقذِد  ًأضشىةبٌنفغْد ٌالؾسالي 

 (.27-13) 22، بٌْذد  بٌنفغْد بٌْشجْدرلٍد ؽحىد بٌٌٍَْ 

( 1007بؽٌبق عةِِ )،ًدلٌصخ ،  غةعُ ، ؽةوش ِحذس _

بٌنغٌه بٌقذِْد ًّاللسية جةٌسؿقًْ بٌذسبعِ ٌذٍ زالِزخ 

-رلٍد بٌحؿٌش بٌرتجٌّد ًبٌنفغْدبٌقف بخلةِظ بالجسذبئِ ، 

 (.28-2) 28، بٌْذد غةِْد جغذبد

ّحذ بحلغني  أمسةءًزلّذ،  ، غربًّ ، ٌِعَ ّحذ بخلةٌك _

بميشبت  أّشبك( بضش جشٔةِع ّالغِ يف خفل 1022)

رلٍد مغو ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ بٌنغةء بدلْنفةذ يف بالسدْ ، 

 2، بٌْذد  30، بجملٍذ  )بٌٌٍَْ بٌرتجٌّد( بألسدْٔددسبعةذ 

(252-270   .) 

جنةء جشٔةِع يف ( 2881بجلنةجِ ، ػلَْ دبؤًد عٍّةْ ) _

 أىشًؾد،  بٌنفظ ًبٌسٌغْو بٌرتجٌُ ٌيٍحد بجلةِْةذ بإلسؽةد

 دوسٌسبه غري ِنؾٌسخ ، بجلةِْد بدلغسنقشّد ، وٍْد بٌرتجْد.

بالميشبت ِة ( 1003ؾغٓ ، بحلةسش ّحذ بحلّْذ ) _

،  بٌىحةس-بدلشبىمني-جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ّنذ بالىفةي

 .ًصبسخ بٌسٍُْْ بٌْةيل ًبٌحؿص بٌٍِّْ ، ِشوض بٌحؿٌش بٌرتجٌّد

( بميشبت ِة 1006) _______________ _

،  رلٍد ؽحىد بٌٌٍَْ بٌنفغْد بٌْشجْدجْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ، 

 (.81-50. ) 22بٌْذد 

بٌقذِْد دبخً  بألؾذبشبضش ( 1022محْذ ، بًٍٍِِْ ) _

 ٍَّ بدلخذسبذ ّنذ بدلشبىك بجلةٔؽ بإلدِةْبالعشخ يف ٍيٌس 

، سعةٌد ِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، غةِْد ِسنٌسُ 

 ًبالغسّةّْد. بإلٔغةْٔدبجلضبئش ، وٍْد بٌٌٍَْ  -لغينيْنْد

 ئسؽةدُ جشٔةِع فةٍّْد ِذٍ  ( ٣::٢بحلٌبغشُ، بمحذ )  -

ٌذٍ ىٍحد ِشؾٍد  أضةس بٌقذِد بٌنفغْد ٌٍسخفْف ِٓ ِمرتؼ

بجلةِْد ، وٍْد بٌرتجْد ، بٌسٍُْْ بالعةعِ يف زلةفَد غضخ 

 بالعالِْد، غضخ ، فٍغيني.

بميشبت ِة جْذ ( 1004) ئؾغةْبخلضسغِ ، ّحري  _

بٌنغٌه بٌقذِْد ًّاللسو جمٍك بدلٌذ ٌذٍ ىٍحد بدلشؾٍد 

، سعةٌد ِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، غةِْد جغذبد ،  بدلسٌعيد

 وٍْد بٌرتجْد )بجٓ سؽذ(.

ٌذٍ بٌؾحةت  بألٔة( زمُْْ ٌّبًِ 1006بخليْث ، زلّذ ) _

رلٍد بجلةِْد بٌفٍغيْين يف ٌِبغيسو ٌألؾذبش بٌقةدِد ، 

،  24، بجملٍذ  (بإلٔغةْٔدغضخ )عٍغٍد بٌذسبعةذ -بإلعالِْد

 (.2077-2042) 1بٌْذد 



 (، ٌغند ، بٌْذد )رلٍد أحبةش وٍْد بٌرتجْد بألعةعْد ، بجملٍذ 

- 45 - 

 

( بالربةىةذ بٌٍّْْد يف 2874بٌذًعشُ ، فةحل غةعُ ) _

-رلٍد سعةٌد بخلٍْع بٌْشجِ،  ًبإلسؽةدسبيْو جشبِع بٌسٌغْو 

 (.174-124) 24بٌغٌْدّد ، ّذد 

بدلشغِ يف ٍُّ بٌنفظ ( 1008سجِْ ، زلّذ ؽؿةزد ) _

، دبس بدلغريخ ٌٍنؾش ًبٌسٌصِّ ًبٌيحةّد ، ّّةْ ،  بٌسػشّيب

 . بألسدْ

بٌسٌغْو ًبالسؽةد ( 2887صىشبْ ، ؾةِذ ّحذ بٌغالَ ) _

 ، ّةمل بٌىسث ، بٌمةىشخ ، ِقش. 2، هبٌنفغِ 

دسبعةذ حبٌش ً( 2888عٍّْةْ ، ّحذ بٌشمحٓ بٌغْذ ) _

، ِىسحد صىشبء  2، ه 1يف بٌقؿد بٌنفغْد ًبٌْالظ بٌنفغْع

 بٌؾشق ، جريًذ.

فْةٌْد جشٔةِع ّالغِ ( 1004بٌغنحةِٔ ، بؽلةْ فةحل ) _

عٌٍوِ ِْشيف يف سبفْف بميشبت ِة جْذ بٌقذِد ٌذٍ 

، سعةٌد ِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، بجلةِْد  بالىفةي بدلغةء بٌْيُ

 ٌٍْْة.، وٍْد بٌذسبعةذ ب بألسدْٔد

 بإلؾقةئٍُِّ بٌنفظ ( 1004بٌغْذ ، فإبد بٌحيِ ) _

 ، دبس بٌفىش بٌْشجِ ، بٌمةىشخ. 20، ه ًلْةط بٌْمً بٌحؾشُ

بدلقةؾحد  بألّشبكجْل ( 1001بٌؾْخ ، سًبد ٔةىك ) _

الميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ًّاللسية جحْل 

، سعةٌد ِةغغسري  بدلسغريبذ )ٌذٍ بالعشٍ بٌْشبلْني بٌْةئذّٓ(

 غري ِنؾٌسخ ، بجلةِْد بدلغسنقشّد ، وٍْد بٓدبت.

ِذٍ فةٍّْد جشٔةِع ( 1004فةؽلد ، مْةء بٌذّٓ ) _

بخلرببذ  أضةسِمرتؼ يف بٌسفشّغ بالٔفْةيل ٌٍسخفْف ِٓ  ئسؽةدُ

، سعةٌد  بٌٍْْة بألعةعْدبٌقةدِد ٌذٍ ىٍحد بدلشؾٍد 

غضخ ، وٍْد -بإلعالِْدِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، بجلةِْد 

 بٌرتجْد.

( بميشبت لٍك ِة جْذ 1022مّشخ ، غالي وةّذ ) _

ًبدلشبىمني بٌالغاني بٌْشبلْني يف  بألىفةيبٌقذِد ٌذٍ ّْند ِٓ 

رلٍد بٌٌٍَْ يف مٌء جْل بدلسغريبذ بٌذؽلٌغشبفْد ،  بألسدْ

 3، بٌْذد  23غةِْد بٌحؿشّٓ ، بجملٍذ -بٌرتجٌّد ًبٌنفغْد

(282-310.) 

،  بٌقذِد بٌنفغْد( 2887ك، بمحذ زلّذ )ّحذ بخلةٌ _

 ، غةِْد بٌىٌّر ، بٌىٌّر. 2ه

 ئسؽةدُ( بضش جشٔةِع 1001ّحذ بخلةٌك ، ؽةدّد بمحذ ) _

بحبةش بدلإشبش بٌغنٌُ بٌسةعِ ،  بألؽمةءيف خفل بٌْذًبْ جني 

 . 1، رلٍذ  غةِْد ّني ؾلظ-بٌنفغِ بإلسؽةددلشوض 

(72-225) 

 –ضش بٌْالظ بٌنفغِ ( ب1002)بٌْحْذُ ، زلّذ بجشبىُْ  _

، سعةٌد بٌذّين يف بميشبت ِة جْذ بٌقذِد بٌنفغْد 
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ِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، غةِْد جغذبد ، وٍْد بٌرتجْد )بجٓ 

 سؽذ(.

فةٍّْد جشٔةِع ( 1022بٌْسةجِ ، ّّةد ّحذ محضخ ) _

يف بٌسخفْف ِٓ بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد  ئسؽةدُ

سعةٌد ِةغغسري غري ِنؾٌسخ  ،ّنذ ىٍحد بدلذبسط بدلسٌعيد 

 ، غةِْد بٌحقشخ ، وٍْد بٌرتجْد.

جنةء جشٔةِع ( 1002ّشجْةذ ، بمحذ ّحذ بحلٍُْ ) _

،  بألسدْٔدٌٍسىْف ِِ بحلْةخ بجلةِْْد يف بجلةِْةذ  ئسؽةدُ

دوسٌسبه غري ِنؾٌسخ ، بجلةِْد بدلغسنقشّد ، وٍْد  أىشًؾد

 بٌرتجْد.

 أعةٌْحوبٌنفغِ  بإلسؽةد( 1002بٌْضخ ، عْْذ ؾغني ) _

، بٌذبس بٌٍّْْد بٌذًٌْد ًدبس بٌطمةفد ًبٌنؾش ًبٌسٌصِّ ،  ًفنْةزو

 . بألسدّّْةْ ، 

ّمةجًْ بٌسْشك ( 2884بٌْيشبِٔ ، عْذ عةجو ) _

ِٓ ٌّبئً  بإلّذبدّدٌٍؾذبئذ بٌنفغْد ٌذٍ ىٍحد بدلشؾٍد 

 ، سعةٌد ِةغغسري بٌْةِشّد ًبٌٌْبئً بحملْيد جو ٍِػأمؿةّة 

 غري ِنؾٌسخ ،بجلةِْد بدلغسنقشّد، وٍْد بالدبت.

بخلربخ بٌقةدِد ًّاللسية ( 1020ٌّدخ ، زلّذ زلّذ ) _

بٌسىْف ِِ بٌنغٌه ًبدلغةٔذخ بالغسّةّْد ًبٌقالجد  جأعةٌْث

، سعةٌد  بدلنةىك بحلذًدّد جميةُ غضخ أىفةيبٌنفغْد ٌذٍ 

غضخ ، وٍْد  – بإلعالِْدِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، بجلةِْد 

 ٌرتجْد.ب

( 1022سّةك )، ًبٌْةفِ،  ٔةًّ بٌغشّش ، بمحذ _

ٌٍنؾش ًبٌسٌصِّ ، ّّةْ ،  بإلضشبء، ِىسحد بٌسؾخْـ بٌنفغِ

 .بألسدْ

بخلٌف ِٓ عشىةْ بٌذَ ( 1007لٌّذس ، دالي ٌِعَ ) _

، سعةٌد ِةغغسري غري ِنؾٌسخ ،  ًّاللسو جةٌقذِد بٌنفغْد

 غةِْد دِؾك ، وٍْد بٌرتجْد.

عْذ عةجو ، ًغةجش،  بٌغفةس ّحذ بجلحةسبٌمْغِ ، ّحذ  _

بٌقذِْد جني ىٍحد غةِْد  بألؾذبش( دسبعد بٔسؾةس 1020)

، ِشوض بٌحؿٌش بٌرتجٌّد ، جغذبد ،  رلٍد بٌٌٍَْ بٌنفغْدجغذبد ، 

 (.126-288) 25بٌْذد 

،  3( بٌقؿد بٌنفغْد ، ه2886وفةيف ، ّالء بٌذّٓ ) _

 ِقش. ىػش ٌٍيحةّد ًبٌنؾش ًبٌسٌصِّ ، بٌمةىشخ ،

( 1001غةْ جشزشبٔذ )، ًجٌٔسةٌْظ ، الجالٔؼ ، غةْ  _

، زشمجد ِقيفَ  3، ه ِْػُ ِقيٍؿةذ بٌسؿًٍْ بٌنفغِ

ؾػةصُ ، بدلإعغد بجلةِْْد ٌٍذسبعةذ ًبٌنؾش ًبٌسٌصِّ ، 

 جريًذ ، ٌحنةْ.

 ئسؽةدُ( بضش جشٔةِع 1022ِمذبدُ ، ٌّعف ٌِعَ ) _

مجِْ ِْشيف عٌٍوِ ِغسنذ بىل زٍُْْ بٌسؿقني مذ بٌسٌزش يف 
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بميشبت مغٌه ِة جْذ بٌقذِد  أّشبكخفل ِغسٌٍ 

رلٍد بٌذسبعةذ بٌرتجٌّد ٌذٍ ّْند ِٓ ىٍحد غةِْد بي بٌحْر ، 

 1، بٌْذد  6، رلٍذ  غةِْد بٌغٍيةْ لةجٌط –ًبٌنفغْد 

(211-221 .) 

سعِ بٌْنف بدلذ( 1006بدليذبًُ ، زلّذ ىةدُ ) _

ًّاللسو جةميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْد ٌذٍ ىٍحد 

، سعةٌد ِةغغسري غري ِنؾٌسخ ، غةِْد  بدلشؾٍد بدلسٌعيد

 دّةىل ، وٍْد بٌرتجْد.

بدلنؿَ بالغسّةّْد يف ( 2884بدلٌعٌُ ، زلّذ فةدق ) _

بالغسّةِّ ،  بإلظلةء، ِىسث  حبٌش بميشبت بٌقذِد

 بٌىٌّر.

 ًبألِشبكبٌقؿد بٌنفغْد ( 2886ِْةعة ، زلّذ ) _

 ، دبس بجلًْ ، جريًذ ، ٌحنةْ. ًلةّد ًّالغة بٌنفغْد ًبٌْمٍْد

بٌقذِد بٌنفغْد ، ٍُّ ( 2882بٌنةجٍغِ ، زلّذ بمحذ ) _

، دبس بٌنيند بٌْشجْد ٌٍيحةّد ًبٌنؾش  ٔفظ بحلشًت ًبٌىٌبسش

 جريًذ ، ٌحنةْ. ,

مْةء ّطّةْ ،ًبجٌ غؿػٌؼ ،  ًبيف ، ّحذ بٌشمحٓ مجْد _

 أّشبك( فْةٌْد زمنْد بحلشّد بٌنفغْد يف بحلذ ِٓ 1024)

ٍَّ  1023 بإلعشبئٍِْبٌقةدِد غشبء بٌْذًبْ  بألؾذبش

دلإشبش بٌسذبّْةذ بٌرتجٌّد ًبٌنفغْد حبص ِمذَ زلةفَةذ غضخ ، 

غضخ ، وٍْد -بإلعالِْد، بجلةِْد ٌٍْذًبْ ٍَّ زلةفَةذ غضخ 

 بٌرتجْد.
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 (1ٍِؿك )

 جقٌسزو بٌنيةئْد ٌذبفْذعٌْ مْةط بميشبت ِة جْذ بٌنغٌه بٌقذِْدِ             

 

 ذ

 

 بخلربخ بٌقةدِد               

 بٌحذبئً           

 دبئّة غةٌحة أؾْةٔة ٔةدسب أجذب

      ّٓ بخلربخ بٌقةدِد ؟ ًأفىةسىً زسخًْ فٌس ، روشّةذ ،  1

      ِضّػد زسٍْك جةخلربخ بٌقةدِد ؟ أؾالَىً زبٍُ  2

ىً زؾْش دبؾةّش فػةئْد بً خرببذ جأْ ِة ؾذش ٌه عْؿذش ِشخ  3

 ؟أخشٍ

     

      بٌيت ززوشن دبة زْشمر ٌو ِٓ خربخ فةدِد ؟ بألؽْةءىً زسنةّك ِٓ  4

      بدلؾةّش بٌيت ززوشن جةحلذش بٌقةدَ  أً بألفىةسىً زسػنث  5

      بٌيت ززوشن جةحلذش بٌقةدَ ؟ ًبألؽْةءىً زسػنث بدلٌبلف  6

ىً زْةِٔ ِٓ فمذبْ بٌزبوشخ ٌألؾذبش بٌقةدِد بٌيت زْشمر ذلة )فمذبْ  7

 ربوشخ ٔفغِ زلذد( ؟

     

      ىً ٌذّه فٌْجد يف بٌسّسِ حبْةزه ًبٌنؾةىةذ بٌٌِْْد بٌيت زٌْدذ ٍّْية؟ 8

بً  بٓخشّٓىً زؾْش جةٌْضٌد ًجأٔه جْْذ ًال زؾْش جةحلث ربةه  9

 بالٔحغةه؟

     

      ( ؟بإلؾغةطىً فمذذ بٌؾٌْس جةحلضْ ًبحلث )بٔه ِسحٍذ  10
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ىً ربذ فٌْجد يف سبًْ جمةئه ٍَّ لْذ بحلْةخ ٌفرتخ ىٌٍّد ٌسؿمك  11

 ؟  بألىفةي ًئصلةتيف بًٌّْ ، ًبٌضًبظ ،  أىذبفه

     

      ىً ٌذّه فٌْجد يف بٌنٌَ بً بٌحمةء ٔةئّة ؟ 12

      ؟ ىً زنسةجه ٌٔجةذ ِٓ بٌسٌزش ًبٌغنث 13

      ىً زْةِٔ ِٓ فٌْجةذ يف بٌرتوْض ؟ 14

ٍَّ ؾةفد بالعلْةس )ًبفٍد ِْةن ٍَّ بٓخش( ، ًِٓ  جأٔهىً زؾْش  15

 بٌغيً زؾسْر بٔسحةىه ؟

     

      ؟ بألعٌأِسؿفض ًِسٌلِ   جأٔهًزؾْش دبئّة  بألعحةتىً زغسطةس ألزفو  16

بٌزّٓ ّزوشًٔه جةخلربخ بٌقةدِد غلٍْه زْةِٔ ِٓ  ًبألؽخةؿ بألؽْةءىً  17

ٌٔجد ِٓ مْك بٌسنفظ ، ًبٌشّؾد ، ًبٌْشق بٌغضّش ، ًعشّد يف مشجةذ 

 بٌمٍث؟

     

 


