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 اضطراب ما بعد الضغوط الصدمىة  لدى النازحىن وأثاره على الصحة النفسىة

 المستخمص
اضػػطرابا ػػإاحلػداابضػػدمطاابدػد  نابػػد،اابشػإزث فطامه ػػ  صااضػػطرابااسػهددؼاابحثػػثاابثػإبىاتبػػصاه ػ  صا     

 ػػإاحلػػداابضػػدمطاابدػػد  نابػػد،اابشػػإزث فاانابػػذ مراطاااشػػإثااطامب ػػإساااػػراضااضػػطرابا إحلػػداابضػػدمطاابدػػد  نا

بػػػػد،اابشػػػػإزث فاطام لراػػػػنادابػػػػناابوػػػػرمؽاحػػػػ فاابػػػػذ مرامااشػػػػإثاااػػػػصااااسػػػػهحإشناااػػػػراضااضػػػػطرابا إحلػػػػداابضػػػػدمطا

اااشػإزحاا022م هثدداابحثثاابثإبىاحإألاراداابشػإزث فاماب همادػد فااػىا د شػناحدػداداطاما هػإراابحإثػثاا شػنانااابدد  نط

اااشػػػػإثطامبػػػػإـاابحإثػػػػثاحناػػػػداداااسػػػػهحإشنا هػػػػنبؼا ط ػػػػإسااضػػػػطرابا إحلػػػػدااابضػػػػدمطا022ااذ ػػػػمرامنا022حمابػػػػ انا

اااطػرةاطا02بطسـاابثإشىااااػراضام هػنبؼا ػفاناااطرةاطاما02ابدد  نا فابس  فاابطسـااامؿاابه   صام هنبؼا فان

ااطاهمدػؿاابحثػثاابػصاابشهػإئتاااه ػنرااظدػرتاشهػإئتاابحثػثااب هلاطػنااspssمحلدا لإبدناابح إشإتاحإبثط حناااثدإئ نان

اااطاماظدرتاشهإئتاابحثثااب هلاطػناحإبدػدؼاابثػإشى50.19حإبددؼااامؿاافا دإؿاابشزمحادإءاحإب رهحنااامبصامحشسحنان

ااطامدػػػإءاحإب رهحػػػنااامبػػػصاباشػػػإثاا  ضػػػإ امحشسػػػػحنانا52.9افا دػػػإؿاابشػػػزمحادػػػإءاحإب رهحػػػنااامبػػػصاباػػػذ مرامحشسػػػػحنان

 ظدػػػرتاشهػػػإئتاابهثا ػػػؿااخثدػػػإئىااب إدػػػناحإبدػػػدؼاابثإبػػػثاارهوػػػإعا سػػػهم،اااػػػراضااضػػػطرابا إحلػػػداا%ااا,م55.9

ؽااػػىاااػػراضااضػػطرابا ػػإاحلػػداابضػػدمطاابضػػدمطاابدػػد  نابػػد،اابشػػإزث فاح ػػ ؿااػػإـاطامبدػػرضاهلػػرؼادابػػناابوػػرا

ابدػػد  نااهحلػػإاب هد ػػراابدػػشسابػػد،اابشػػإزث فا ػػفاابػػذ مراماخشػػإثاطاهحػػ فااشػػ اهمدػػدااػػرمؽاحػػ فاابػػذ مراماخشػػإثااػػىا

اااراضااضطرابا إحلداابضدمطاابدد  ناطابدإبحاابذ مراطام رجاابحثثاح د مانا فاابهمد إتاماب طهرثإت.

ا  
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Abstract ا

The current research aimed at diagnosing the post-traumatic stress disorder of the 
displaced, diagnosing the post-traumatic stress disorder of the displaced (male and 
female), measuring the symptoms of post-traumatic stress disorder among the 
displaced, identifying the differences between males and females on the post- The 
researcher selected a sample of (200) displaced persons in the city of Baghdad (100) 
males and (100) females, and the researcher built a scale consisting of the scale of the 
disorder after the shock pressure of two parts, the first section diagnosis And The 
results of the research on the first target showed that the field of displacement came in 
first place with (91.75), and showed The results of the second objective were that the 
field of displacement came in first place with 86.5%. The first place for females was 
89.5%. The results of the statistical analysis of the third target showed a high level of 
post-traumatic stress disorder The significance of the difference in the symptom scale is 
known After the traumatic impact on the sex of the male and female displaced, it was 
found that there were differences between males and females in the symptom of post-
traumatic stress disorder, in favor of males, and the research came out with a set of 

recommendations and suggestions.ا
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 الفصل االول

 مشكمة البحث

اامدراسػػػناا0551اامدراسػػػنان حػػػما داػػػىاطاLazarus&Follkman,1966  ػػػدتادراسػػػإتااد ػػػدةا شدػػػإادراسػػػنانااااااا
Jhone&Greene,1985اطامهطػػػػإر را شظ ػػػػناابدػػػػثنا0200ااامدراسػػػػنانابلػػػػإ ر اط0225اااطامدراسػػػػنانابلػػػػإ ر ط

ابلإب  ػػناطابػػصا فااسػػه راراابضػػدمطاب ػػدةاطم اػػنا ػػفاابػػز فا ػػ د اابػػصاصثػػإراسػػاح ناههلاػػؽاحإبدػػثناابشوسػػ نامابدػػثنا
اضػطراحإتاابشوسدسػ  ناطاابحدش ناابلإ نا ثؿاسمءاابهمااؽطامضلؼاابه إ ػؿاابشوسػىاطمابهػمهراابػدائـاطامابدػرااإتاطاما

ما ػػػراضاابطرثػػػناماب لػػػدةامهدػػػ تاابطػػػإبمفاطاماخدػػػإحناحػػػإ راضاارهوػػػإعاضػػػدطاابػػػدـاما ػػػراضاابطاػػػبامهدػػػابااب ػػػرا  فا
اا.اا3طصا0222نابزح د 

م فا ػػر ثناابشػػػإزث فابػػػداهلرضػػػمااابػػػصاضػػدمطاادػػػد  نا ح ػػػرةادػػػدا ا ػػػفا ػػاؿاهلػػػرضاابلد ػػػدا ػػػشدـاابػػػصاابطهػػػؿااماااا
ـااب شػػإزؿامسػػابااا ػػماؿاماطػػدافااب  إشػػناااده إا ػػنطاما لػػإشمفاااافاهثػػتامطػػنةاظػػرمؼابإسػػ ناابهدد ػػداحإبطهػػؿام ػػد

مدػػػلحنابادإ ػػػناااػػػىااب    ػػػإتامسػػػطاا  ػػػإؿاث ػػػم ىاماضػػػحاطام ل  ػػػمفاثإبػػػنااشهطإبػػػنادد ػػػدةادلاػػػتاث ػػػإهدـا ا ئػػػنا
ةاابهػػىاهلطحدػػإاح ػػ ؿا ػػإصاحإب  ػػ اتامابدػػرااإتااب سػػه رةادا ػػؿااألسػػرةاماب ده ػػ اطام فاابثػػرباح ػػ ؿااػػإـامابوهػػرا

هسػػححتاحثػػدمثاصثػػإراشوسػػ نامدػػث نا  ب ػػناباوػػردا ثػػؿااب ػػلمراحػػإب مؼامابثػػزفاماخثحػػإطامابو ػػؿاماا هئػػإبامابهػػمهرا
مابطاػػؽا ػػفااب سػػهطحؿام ػػفا دػػإدرااب طػػرطام ػػفا ػػاؿاابهطػػإر راابرسػػ  ناه ػػ راابػػصا فا شػػإؾا ػػإا ز ػػدااػػفاناثاثػػػنا

ظػػرمؼاح ئ ػػنامدػػث نامشوسػػ نادػػلحنادػػدا طامحػػذبؾاهحاػػمرتا  ػػ اناابحثػػثاا ا ػػ فااشػػإزحااػػىاابلػػراؽا ل  ػػمفااػػىاظػػؿ
اابثإبىا فا اؿااخدإحناااصااألسئانااآله نر

  إا د،ا  معااضطرابا إاحلداابضدمطاابدد  ناح فاابشإزث ف -1
ا إا د،ا  معااضطرابا إاحلداابضدمطاابدد  ناح فاابذ مرامااشإثا فاابشإزث ف؟ا -2

 اهمية البحث 

 لإشػػإةاابشوسػػ نامابدسػػد ناابشإد ػػنااػػفاهزا ػػداابثػػمادثاابدػػد  ناسػػماءا إشػػتا ػػفادػػش ااخشسػػإفا ػػإبثرمباا دتاابااااا
ماار ػإبا ما ػفادػش اابطح لػػنا ػإب مارثاابطح ل ػناتبػػصامدػمدا اػدادا ح ػػرةا ػفاابضػثإ إاابػػذ فاهلرضػماابضػدمطا ح ػػرةا

ااطابػػذاااػػألفااألثػػداثاابدػػد  ناه ثػػؿا012-019را0550 دتاتبػػصاا هػػزازاابه إ ػػؿاابشوسػػىامابدسػػد ابدػػـاناب ػػرح شىطا
بثػػإؽااألذ،اح ػػفاثمبػػ طام شدػػإاذاتاصثػػإراهثط   ػػنا وإدئػػناههسػػـا هدد ػػدا ا ط ػػرا ابث ػػإةاابوػػردامبه إ ػػؿا اضػػإءادسػػ  اما 
حإبلشؼاابحدشىا مار  نااآل ر فام ـا هلرضػمفابػىذ،طا ماههضػ فااشدػرا احػدش إ ااضػم إ ا ألدػإحنا ثػدا اضػإءاابدسػـا

اا.030را0555ن ث دطا
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م فاابدػػد ناه ثػػؿاهثػػما ا وإدئػػإ ااػػفااب سػػإرااب ػػنبمؼا مااب لشػػصااب لهػػإداباثػػإدثطام  ثػػؿاابحطػػإءااػػىادائػػرةاابثػػإدثاااا
ابدػػد ىا ػػفا ػػاؿاابه  ػػؿا ماابهػػذ رااػػىااب طظػػنا مااب شػػإـطامادػػزاابوػػردااػػفااسػػهثإرةاش ػػإطاهاػػؾااب ػػح ناح ػػإا سػػ حا

 ا.Pitman; 1993: 173-175نحألاإدةاابحشإءا ماهلد ؿاابدمرةاابذ ش ناباوردا

م زدادااثه إؿاتدإحناابورداحإضطرابا إاحلداابضدمطاابدد  ناتذااهما با ػ اتددػإدادسػ ىا مااما ػؿااضػم نطااااا
م الباااسهلدادااب  دىامابطدرةااب  د ناااصاابهلإ ؿا  ااألثداثادمرا ا سإس إ ااػىاظدػمرااسػهدإحنااب ػرباابثػإدةا

اػػػراضاهحإ شػػػإ ا ػػػد دا امابهػػػىاههضػػػ فااشسػػػثإبا ػػػفااب مبػػػؼاابدػػػد ىامه ػػػمشااخدراؾامدردػػػنا ػػػدهدإطا  ػػػإامهظدػػػرااأل
اامسػػمءاابهمااػػؽا ػػ اابح ئػػنااب ث طػػناحػػ اسػػماءا إشػػتاابو ز ط ػػنا شدػػإا ماااده إا ػػنطااألشػػ ااػػػىا055را0223نا إ ػػنطا

 :Giese, 2001 انثط طنااأل را لػإشىا ػفا  ػإ ؿا ط ػرةاهػ ثراااػصا سػ مب إه ام دائػ األدمارأااهدػإأا سػره ام ده لػ
اام ه ػػإثامفاPTSDاامه هاػػؼادردػػنا ػػدةااخدػػإحناحػػ فااألاػػراداا ػػشدـا ػػفاهظدػػرابػػد دـااألاػػراضااضػػطرابان185

با ػػوإءاهاطإئ ػػإ اح ػػرمراابمبػػتاحػػدمفا  اهػػدا ؿااادػػىطام ػػشدـا ػػفا ظدػػرا ػػذااااضػػطراباح ػػ ؿا مبػػىاثػػـا هلػػإاصاحلػػدا
اا.5را0555ااناب ح سىطاBlan Chard, 1997: 216راضانذبؾطام شدـا فا لإشىا فاحدا نا هن رةابظدمرااألا

ااثػإدااب ػدةا ظدػرمااادػزا ااػىاPTSDتبصا فااألاراداابذ فا لإشمفا فااضػطرابانا0559اطدا  إرتادراسنا مشؾااااا
ث ػػإهدـا  حػػرا ػػفا مبئػػؾاابػػذ فا لػػػإشمفا ػػفااضػػطرابا همسػػطااب ػػدةطا  ػػػإامه ػػ راابدراسػػناحػػنفااب دػػإح فاحإضػػػطرابا

ماا ػػفاذم ا ر ػػزاابسػػ طرةااب ػػإردىامابػػذ ا   ػػفااػػىاضػػمئ اهوسػػ راادػػزااب ػػر ضااػػفاابػػه اصا ػػفااا  مشػػPTSDن
اب  ػػإمؼامابدػػمادسااب رضػػ ناماب ػػ م،ااب سػػه رةطاث ػػثا لهطػػدااألاػػرادا ػػفاذم ا ر ػػزاابسػػ طرةااب ػػإردىاحػػنشدـااإبػػدماا

اا.02را0559طراشىطابطدرةاااصاضحطا ماابس طرةاااصا  اثدثااىاث إهدـامحإبهإبىا  لرمفاحإبلدزانابل

ااااضطرابادلبام ط رطااألفا دإباابوردادلؿا ػفاث إهػ ادث  ػإ اPTSDم  إاسحؽا   فاابطمؿا فااضطراباناا
اا طػػإؽامح ػػإا فاابشػػإزث فا ػػـاا ػػر ثنا ػػفااب ده ػػ ابػػذاا دػػبااا شػػإاث ػػإ هدـا ػػفا ػػذااااضػػطرابااب ط ػػراحماسػػطنا

ما  دػإدا شسػباابطػرؽااار ػإد نااابمبإئ ػنامابلاد ػنااػىاابهدػد اهثد داشسبااشه إرأامدردػناهػنث رأاما   إش ػناه   دػ طا
شطػػإذااابشػػإزث فا ػػفا ػػرمرأطاثهػػصا ه  شػػماا ػػفا مادػػانااث ػػإهدـاحدػػمرةاد ػػدةا إب ػػنا ػػفا  ااطحػػإتاهثػػػمؿادمفا بػػ اما 

ا-هثط ؽااابهمااؽامااسهطراراابشوسىامابدثىاطام فا شإاهحرزا    ناابحثثاابثإبىا فا اؿاابشطإطااآله نر

ااح فا ارادااب ده  ام إدنااابشإزث فا  إا ػداماتبػصات دػإدا سػإب بااار ػإد ناابمبإئ ػناPTSDمعااضطرابان   -0
 مااد نااب شإسحنااباهدد اب .

اااػػىااب  سسػػإتااماب را ػػزاPTSDهطػد ـا ط ػػإسا   ػػفاااسػػهوإدةا شػ ااػػىاه ػػ  صام  ػػؼاااػراضااضػػطرابان -0
 اخر إد ن.

اابػػػد،اابشػػػإزث فام ػػػذأاابدراسػػػنابػػػد تاPTSDاػػػىاه ػػػ  صااضػػػطرابانباػػػناابدراسػػػإتامااحثػػػإثاابهػػػىاا ه ػػػتا -3
 تضإاناشما نام   ناااىا ذاااب دإؿ.
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ااPTSDادـاا هػراثااب  هدػ فااػىا دػإؿاابطػباابشوسػىامابلػاجاابشوسػىاماخر ػإداابشوسػىاحدراسػنااضػطرابان -0
ش ػإا شدػباا ه ػإ دـاحػإألا راضااب دػإثحنطا  ػإا د،امابهلرؼاااصاشسبااشه إرأاح فاابشإزث فامدردػناهػنث رأطاما 

تبػػصاهطػػمرأااػػىا ث ػػرا ػػفاابثػػإاتاتبػػصان ػػز فاامحػػذبؾا  ػػمفا ػػفاابدػػلمحنااادػػ طا  ػػإاابدراسػػناابثإب ػػنادػػإءتا
ابهدؽاشإبمسااب طرامهشح اتبصا سإمئات  إؿا ذااااضطراباااصااابشإزث ف.

  سهددؼاابحثثاابثإبىاتبصراهداف البحث : 

اه   صااضطرابا إاحلداابضدمطاابدد  نابد،اابشإزث فاا.ا -1
ا لرانادابناابورمؽاح فاابذ مرامااشإثااىاه   صااضطرابا إاحلداابضدمطاابدد  نا. -2
 ب إساااراضااضطرابا إحلداابضدمطاابدد  نابد،اابشإزث فاا -3
اطاابدد  ن. لرانادابناابورمؽاح فاابذ مرامااشإثاااصا ط إساااراضااضطرابا إحلداابضدما -4

 حدود البحث  

 طهدراابحثثاابثإبىاااصااألاراداابشإزث فاماب همادد فااىا د شناحددادانا د ػ اابشحػىا ػ تاخ ػماءاابشػإزث فااػىاااااا
 شططػػناحػػمبااب ػػإـاام د ػػ ان داػػسا ثإاظػػناحدػػدادااػػىاا د شػػناااب ػػلبااااػػىاابردػػإانام د ػػ اابػػدمرةاماػػم رجااػػىا

اثاثنا ا  فاشإزحااثسباتثدإئ إتاابرس  نااباد ئناابلا إاباشإزث فا.اب رخطاامابحإبغاادد ـاثمابىاا

 مصطمحات البحث

 Post traumatic stress disordeاضطراب ما بعد الضغوط الصدمية      

امارا ا ؿا فر

 ابد ل نااأل ر   ناباطباابشوسىااىاهدش ودإاابراح انDSM-IV,1994ااا 
 ناشوسػػ نام ػػمارداالػػؿا ػػد دام هػػن راباضػػدطام ه  ػػزاحإسػػه راراتاػػإدةا ػػمااضػػطرابا شػػهتااشػػداهلػػرضاابوػػرداتبػػصادػػد

 حرةاابثدثاابدد ىامهدشبا همادؿابا ث راتااب رهحطناحإبدد نا فا ا ػإرا ما  ػإارا ما  ػإ فا ما  ػ إصامهػراخا
ااسػهثإرةااىاابطدرةاااصاااسهدإحنان إبهذ رامابلدػزامااشلػزاؿامبدػمرااػىااب  ػإاراابمدداش ػنااماب لإشػإةا ػفا اػراضا

ا ماابهر  زا ماازد إداابهمهرامابه طظامه مفا دةاظدػمرااألاػراضا ػفا سػحمعاتبػصا  ثػرا ػفا ابدائ  نا دلمحإتااىاابشـم
 رحلػػنا سػػإح  ام ػػماحػػثاثا سػػهم إتا ػػفااب ػػدةرانابثػػإداماب ػػز فاماب هػػن راابظدػػمرارام ػػ ثراااضػػطراباااػػصاسػػا نا

ااAPA,DSM-IV,1994س ناماااده إا ناماأل إد   ناماب دش ن.اناألاراداح  ؿا ح را فاابشماثىاابدث نامابشو

 ا0220احداابم إبا
طاضػػػلؼااااا نحنشػػػ ا د ماػػػنا ػػػفااألاػػػراضااب رضػػػ نانتاػػػإدةا حػػػرةاابثػػػدثاابدػػػد ىطاز ػػػإدةااب طظػػػنطااضػػػطراباابشػػػـم

ابهر  ػػػزامااشهحػػػإأاطاهظدػػػراحلػػػداابهلػػػرضاتبػػػصاابثػػػمادثاماألز ػػػإتاابهػػػىابػػػدااا سػػػهط  ااخشسػػػإفا فا سػػػهماحدإطامهػػػزدادا
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ثػداثامابدػد إتااب ػد دةاماألاػراداابػذ فاه ػمفااألاراضا  ااألطوإؿام حإراابسػفاابػذ فا دػدمفادػلمحنااػىاهث ػؿااأل
اا.30ر0220اابإهدـاااده إا نا ثدمدةااااااناحداابم إبطا

-DSMم ػػػفا ػػػاؿاابهلػػػر و فاابسػػػإحط فاااه ػػػداابحإثػػػثاهلر ػػػؼاابد ل ػػػنااأل ر   ػػػناباطػػػباابشوسػػػىااب رادلػػػناابراحلػػػنان
IV,1994ا-اا هلر ؼاشظر امذبؾابىسحإبااآله نر

 ا.DSM-IV, 1994حشإءا داةاابحثثااب سهل انااىاابه   صااألمؿاااصا لإ  راناااه إداابحإثثااى -1
 ,DSM-IVااه إداابحثثااىاابه   صاابثإشىاااصا لإ  راابد ل نااأل ر   ناباطباابشوسىاابهدش ؼاابراحػ ان -2

اا.1994
 التعريف اإلجرائي

ابا ػإاحلػداابضػدمطاابدػد  نااب لػدااػىا ماابدردناابهىا ثدؿااا دإااابشػإزحا ػفا ػاؿااخدإحػناااػصا ط ػإسااضػطرا
اابحثثاابثإبى.
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 الفصل الثاني : االطار النظري

 (Post Traumatic Stress Disorderاضطراب ما بعد االحداث الصدمية:) 

هحإ شتا س  إتااضطراحإتا إاحلداابدد نابحؿاافاهسػهطرا ػذأاابوئػناابه   دػ ناااػصاابشثػماابػذ اشلرادػإااا ػ ااااااا
اافااإبلربااىاابدإ ا ػنا إشػتابدػـاا ػإـاهث ػـابدػصاابثػرمباحػ فاابطحإئػؿطام ػإا ثػدثاا دػإا ػفاحطػماتااػىا طإحػؿا

ماؿامابشسإءامابوه ػإتامابوه ػإفطام ػفاا ػـا ػذأااا ػإـاابهػىا إ ثدثاا دإ فابهؿامه ر دامهد  راماسرامهلذ بامسحىابا 
 إشػػػتاه ػػػ راابػػػصا ػػػؿا ظػػػإ را إحلػػػداابدػػػد ناا ػػػإـاداثػػػسامابدحػػػراءطاامثػػػرباابحسػػػمسطاا ػػػإااػػػفاابو ػػػراابدرحػػػىاابطػػػد ـا

ااTanayمابثػػد ثااطػػداههحػػ اهإشػػإ ا ا ااضػػطراحإتا إحلػػداابدػػد ناثهػػصااسػػهطرا وئػػناه   دػػ ناا–هطػػمرا ػػذاااب ودػػـم
ابحػػإثث فااافااػػىاااػػـاابػشوسااا ا ش ػػىاماػػىاااػػـاابػػشوسااب رضػىاماػػىاابطػػباابشوسػػىامابلدػػحىاماار ػػإدااه ػدؿاا ػػر

اا.00طصا0229مابلاجاابشوسىاناب مزةط

 دػطاحاندػد ناابطػذائؼااب  ػ راا0505ااااػإـااF-Mottمشه دناباثرباابلإب  نااامبصامض اننار دار ؾا ػمتاااا
بػػذا رةاامااطػػدافااب ػػاـااماابحدػػراابػػذ ا ػػإفا دػػ باحلػػضااب ثػػإرح فام ػػفاثػػـاحػػ اابػػصااضػػطراباشوسػػىا هسػػـاحوطػػدافاا

ابػذ ا ػإفابػدامضػل ااػإبـاااادػإباا0500اااسػه داـا دػطاحانابلدػإباابدػد ىاااػإـاKardinerااإدان ػإردشرا
ا.0555ااااإـاOppenheimااب إشىاننامحشدإ ـا

ناَ فاهلاػـا حػراءاابلػاجاابشوسػىامابدػثناابشوسػ ناافاابلػاجامب فا إفا ػفاابشهػإئتااا دإح ػناباثػرباابلإب  ػناابثإش ػاااا
ماار ػػإداابشوسػػىاابوػػمر ا لػػدافا ػػفاا ثػػراااسػػإب باالإب ػػناب سػػإادةاابدشػػمداابػػذ فا ػػإشماا لػػإشمفا ػػفا ػػذااااضػػطرابا

 اااWilson & Others, 1985,P:115ابشوسىاااصاابرغـا فاا هاؼا س  إه .ن

اااظدػػرتا ػػذأاابوئػػناابه   دػػ نااػػىاابػػدب ؿاابه   دػػىاابثإبػػثاابدػػإدرااػػفاPTSDماػػىاابهدػػش وإتاابدمب ػػنابػػػاناااا
اا.اااا52را0222هثتا س صانناضطرابا إاحلداابدد نااانابدحمةطاا0552راحطناابطباابشوسىااا ر   نااإـا

ىااػىااب ه ػبااب  دػاAnxiety Disorderاا فااضطراحإتاابطاػؽا9ابربـاناPTSDاىاابهدش وإتاابدمب نااثهؿااااا
اا ػػػفااضػػػطراحإتا5ااماثهػػػؿاابػػػربـان0220ر05اام ػػػما ه دػػػصااػػػىااا ػػػراضاابشوسػػػ نامابلطا ػػػنانثسػػػشصطManualن

اا ػػػػػفاF.43اامابػػػػػربـانAPA,DSM-IV,1994ابطاػػػػػؽااػػػػػىااب رادلػػػػػناابراحلػػػػػناباد ل ػػػػػنااا ر   ػػػػػناباطػػػػػباابشوسػػػػػىان
ا.ا090راا0552ابلإب  ػػػنطااان شظ ػػػناابدػػػثناICD-IOاضػػػطراحإتاابطاػػػؽااػػػىاابهدػػػش ؼاابػػػدمبىاابلإ ػػػرابا ػػػراضان

ااا.90راا0223نابلح د اطا

ماىاضمءاذبؾاشاثظاافاابدد ناابشوس نابدإاشططناحدا ناماضثنا رهحطناحإبثدثاابدد ىاابذ امبػد إاب ػفا شػإؾاااا
هسإ ؿا ماب إذاااب ث را فاابشإساابذ فااإ  مااشوساابثدثاابدد ىابـا هإثرمااح ؟ا ل  ػمفاابثػدثا ثإبػنا طػرا ػددا

ـام همبدابد دـاضدطاشوسىا,اب ػفا هداحػمفااا ػ اما همااطػمفا ػ ااب مبػؼاابشػإهتااػفاذبػؾاح ش ػإاص ػرمفا دمدػمفاث إهد
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اىاهاؾاااثداثاابهىااراحهدـ؟اافاذبؾاب سا ردأاابصا طمرةااب إرثنام دةاابضدطاابشوسػىااب همبػدااشدػإااطػطاحػؿاابػصا
فا دػػباافا ولاػػ طا  ػػإا دلػػؿا شدػػإادػػد ناشوسػػ نادائ ػػنا مااب  و ػػناابهػػىااػػإ شاابوػػرداا دػػإااب إرثػػنا ػػإذااالػػؿام ػػإذاا ػػإ

اإحرةامافا ردل هدـاابشوس نا فااط دةامهطإب ػدااإئا ػناماده إا ػنام  هاػؼا  هسػحإهدـاابهلا   ػنامابثطإا ػناا م ػإا  شػهدـا
ثػداثا فاابه  ؼطاحوضؿاهمظ ؼا لإرادـاااسإس ناابسإحطناابذ راماب  ططاابهإبىا مضػحا راثػؿااضػطرابا إحلػدااا

اا.05طص0229ابدد  ناناب مزةط

مافاابضدطاابشوسىاحلداابدد نطا حد ا ػفااب ػمؼااب ػد داب دػؿاابػصاثإبػناابراػبامابػذ مؿ.امدػ رمرةااألاػراضاااااا
ا-ابشوس نامابدسد نارغـا رمرا درااا دإاه هداااصا د،اادةاسشماتاما  إا نهىاهمض حابدذأااب راثؿام ىر

ا-راب رثانااامبصانابثدثااب رابا .0
افاابثمادثااا ثرا  ماإاابهىا شدـااشدإاذبؾا ػمارثاابثػرمباماثػمادثامسػإئؿاابشطػؿاا م ػإاماااغهدػإباابدشسػىا
بػػػد،اااشػػػإثامااب ػػػمارثاابح ئ ػػػنا ثػػػؿاابثرائػػػؽامابػػػزازؿامابو ضػػػإشإتاماابلمادػػػؼاابلإه ػػػنامابحػػػرا  فااه اػػػؼاابدرثػػػصا

إدصءاباهمادؿاااسػر اماشططػإعااب ػدداح سػهاز إتاابث ػإة.ااههمبػداماب مهصامااطدافااب س فامحإبهإبىاابه ردامابهطط ااب و
  إاراابهدد داماب مؼااب د داشه دنااماد ااب ػمتامابلػمزامدػلمحإتاابث ػإةااب م  ػناماب سػهطحا ن.ام ػذاا إاثدثػ اا ضػإا

صااحشػػإءاابزبػػزاؿاابػػذ اضػػربا شططػػناحػػم رداساحػػإبدزائرامحػػدمفا ػػؾا ػػماا ثػػرا ػػفاذبػػؾا إ اوػػ اابلػػدمافااا ر  ػػىاااػػ
ااا.5-0رصاا0223اب لباابلرابى.اندإرااهللطا

ا-اب رثاناابثإش ناندلؽاابثماسار .0
بػػمةام ػػدةااب شحػػ امحدػػوناادإئ ػػنا ػػىادػػلؽاابثػػماسام  ػػصاثإسػػناماثػػدةاامااػػدةاثػػماسااػػىاابزبػػزاؿطااػػإفاادإئ ػػناا

محل ػد,اارهدػإجااابلمارضااب ثسمسنام دهدإا ىادلؽاألاضإءاابثسااب ر ز ناس إعادمتا دم ا نش ااشودإرابػم 
اارضا ػػفاهثػػتااألبػػداـاما ػػهاؼاهػػمازفاابمبػػمؼطاارهدػػإجا ػػؿا ػػإا ػػما ثػػ طاحػػإبورد.احلػػدا ػػذااابدػػلؽااب ػػرهحطاحػػز فا
ابثإدثػػػنطا ا دػػػإاابدػػػلؽاابثػػػإشىااب ػػػرهحطاحلمابػػػبااب إرثػػػنااػػػىاابوهػػػرةااباثطػػػنا حإ ػػػرةاناث إشػػػإاههػػػدا ؿااب ػػػرثاه فاار  ػػػنا

دإابهلمداابصا إ إشتااا  ا  ما إاااصااارضطاس إعادمتاارهطإ دإااب وػزعا ػ اابددرافاماب حإشىاحن  ادإاهدإدرا  إش
دػػراخاابمابػػدافام دػػماتا ػػفا ػػؿاااا ػػإرا ػػذااابدػػلؽاابثػػإشىاباثػػماس.ام شػػإؾااثه ػػإؿا ح ػػرابثػػدمثادػػلؽاباثػػماسا

احإبلمارضااب ثسمسنااامبصادمفا

فاابػػذ اسػػ هح اذبػػؾابػػفا  ػػمفاحػػشوساابثػػدةامابهػػنث راابثإش ػػنامحإبهػػإبىاااضػػطراباابشوسػػىا إحلػػداابدػػد ناابثػػإداامااب ػػز 
ااااا5-0صراا0223ابشوسىامابحدشىاااصااب دإباندإرااهللاطا

ااا-اب رثاناابثإبثننابضدطاابشوسىاار .3
ثإبناابضدطا د نادداام ىاابهىاهد صءاابوػردامهدلاػ ااػىاثإبػنااسػهشوإرا  ػإـا طػرا دػدداث إهػ .امهه ثػؿااػىارداالػؿا

وسىا شهتاافااارازا ثشإتا ػفااادر شػإب فاابهػىاهلطػىا ػفاابشإث ػناابو ز مبمد ػناهسػإرعادبػإتاح مبمدىاما ز مبمدىامش
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ابطاػػػبطااشوهػػػإحاابطدػػػحإتاابدمائ ػػػناما ػػػؽاابهػػػشوسطاهػػػمهراابلضػػػات.اهػػػداؽاابػػػدـاابػػػصااااضػػػإءاابثسإسػػػنطا ػػػفاابشإث ػػػنا
ظػنا ػإامزمابػ اثػـاامدهػ ااب ه ػررةاالػااابشوس نطاز إدةاابشحإ نامر إاناااثسػإسام ثشػإءا ماددػنااب ػمتااب وػإدصءااػىابث

اما لإ  ه احإسػهلإده ا وهػتادػاحناابػشوسام وطػداثهػصاابػشوسااب رشػنا  و ػناابهلإ ػؿا ػ ا ػذااابشػمعا ػفاابدػد إتا ػمؿا
اااااا5-0صراا0223اب إرثنا دلؿاابورداا سهط  اافا هث ـااىاسام  إه اما در اافا إشتا ماطنااـااطاندإرااهللطا

 -ة اضطراب مابعد  الضغوط الصدمية :ثانيا: طبيع

اااافاDSM-IV 1994,P:424بطدامردااػىاابطحلػناابراحلػناباػدب ؿاابه   دػىامااثدػإئىابا ػراضاابشوسػ ننااااااا
اب ظدػػراااسإسػػىااضػػطرابا ػػإاحلػػداابدػػد نا ه ثػػؿااػػىاهطػػم راااػػراضا ثػػددةاهاػػىاابهلػػرضابثػػإدثادػػد ىا ػػد دا

ااا- هض شإا إ اىار

ثدثادد ىا إا  مفاابوردابداهلرضاب االػا,ا ما  ػمفابػدااػرضاث إهػ ابا ػمتااماسػحبابػ ا حرةا  د ناازاءا -0
اذ،اغ ػػرا ثه ػػؿااماهدد ػػدابه إ اػػ اابحػػدشىااما  ػػمفابػػدااػػرضااثػػداااضػػإءادسػػ  ابالطػػبا ماابحهػػرا ما  ػػمفابػػدا

ث ػىا طضػىا إ داابثدثاابدػد ىام ػما طػ اآل ػر فا ػإب متا ماهدد ػداابه إ ػؿاابحػدشىابدػـ,ا ماابهلػرضابلشػؼاما
باماإةاا مابثإدثابهؿاادإئىا مار  نا شإسا هـاهدد د ـاحإبطهؿطا ماهلػرضااثػدا اػراداااسػرةاب حػرةا  ذ ػنا ػفااثػدا

ااارادااسره ااما فاابإرباابدردنااامبصااما فااثداااددبإءااب طرح ف.
طوػإؿاحإبسػامؾاابد ػػإدىااحػداافاه ػه ؿااسػهدإحناابوػرداااػصا ػمؼا ػد دامهلإسػػنامراػبا ػرمعانمههسػـااسػهدإحنااا -0

 ابهو  ىا.ا
 مهش ناااراضا ذااااضطرابا فاابهلرضابدد ناحإبدناح إااىاذبؾااب دام نااب سه رةابهذ راابثدثاابدد ى. -3
 ابهدشبااب سه رابا شحدإتااب رهحطناحإبثدثاابدد ىام دراامام فااىا سهم،اااسهدإحناابلإ ناباورد. -0
 اب هزا دة دام ناظدمراااراضاااسهثإرةا -9
 احداافاهظدراابدمرةااب إ انابدذأااااراضام سه راظدمر إاب دةااهطؿاافا در.ا -2
م فاابشإث نااب ا ش   نااحداافا سحبا رحإ اثإدا اامااضطراحإ ااىاحلضا دإاتاابث إةاااده إا ناماب دش ػناامااػىا -1

احلضا دإاتاابث إةاابمظ و نااب د نااا ر،ااما ادإ.
لناابثدثاابدد ىاافااضطرابااب  طناابهإبىاباثإدثاابدد ىا مااحإرةاافا د مانا ػفااب ظػإ ر مامماطإابطح اااا

صراا0222اب ا ػػحااب رضػػ نااب ا ش   ػػناابثط ط ػػناابهػػىاه ثػػؿا طػػرااااػػصاث ػػإةاااشسػػإفام سػػهطحؿاهمااطإهػػ .انابدػػحمةطا
ااا دػػ باInoue, 2002,P:1ااطام ػػماا ضػػإااضػػطراباضػػدطىا اػػىاابدػػد نام ثػػدثاحلػػداهدػػإربا راحػػنانا52

اب ث را فااا  إصاابذ فاهلرضماابثػمادثادػد  ناا إار ػإبااماابلشػؼاااسػر ا ماابثػرمبا مااب ػمارثاابطح ل ػنطا
اا.90صراا0223 إبو ضإشإتامابدزاتااألرض نامغ ر إا إااهداءاتاابلش ونامابهلذ بامااسرطاناابلح د طا
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لدػػ نامذ ر ػػإتا  ب ػػنااػػفاابثػػإدثام ػػلمراحػػإبحرمداااشولػػإبىامافام لػػإشىااب دػػإحمفا شػػ ا ػػفااا ػػإرا راحػػنا سهاااا
اا شطػػم ادم ػػإاااػػصاهدد ػػداابث ػػإةامااشػػذاراPTSDابثػػإدثاابدػػد ىاابػػذ ا سػػحبااضػػطرابا ػػإاحلػػداابدػػد ناابشوسػػ نان

حطػػربااب ػػمت.ام سػػهذ رااب دػػدم مفادم ػػإاثػػإدثاابدػػد ناااػػصاشثػػما ػػماح ساماسػػهذ إراتا زادػػنا ػػاؿاابشدػػإر,امبػػدا
اماب بحػػػناماب ػػػلمراحػػػإاشلزاؿامابحػػػرمدااابلػػػإطوىاماشلػػػداـاابثػػػسامسػػػراناابدواػػػنانابدواػػػناا لػػػإشمف  ػػػفا  ػػػإ ؿااػػػىاابشػػػـم

اب ورطناامبدا ها صااا ه إـاحإا مراابهىاااهإدمااااصا  إرسهدإامبدا  لرمفاحإبد دإفامابلدماش ناا ثرا ػفاذ ابحػؿا
ثا  ػػإابػػداهػػػ د اابػػصاادهشػػإحدـاأل ػػػإ فام مابػػؼا ل شػػناهث ػػػرام  ػػدابػػمةاماشوػػػإ,اماػػإدةا ػػإا ث ػػػر ـا  ػػ إءاهػػذ ر ـاحإبثػػػإد

ااBecky,2002,P:1ابذ ر إتاااب  نابد دـ.اان

مبػػدا  ػػمفا ػػذااااضػػطرابا دػػثمحإاحإب بحػػنا ماابلدماش ػػنااب ػػد دةا ماابطاػػؽامههػػرامحا ػػدةااااػػراضا ػػفااب لهدبػػنااااااا
اشػؼ,ااوػىاابثػإاتاابثػإدةا لػإشىااب ضػطرحمفاسػمءااابصاابثإدة,امبداه ػمفا ػذأااااػراضاسػداناابهدػ ت,امهمبػداشمحػإت

ابهمااؽااىاابل ػؿامابلابػإتاااده إا ػنامافااب ضػطربا هلػرضاابػصااسػهردإاإتااػفاابثػمادثاابدػد  ناااػصا ػ ؿا
دػػمرةا ما دػػماتا مارمائػػحا ما  ػػإارا هػػم ـاافاثػػإدثاابدػػد نا لػػمداثإش ػػن.اما  ػػإا  ػػصابسػػـا ػػفااب دػػإح فااػػنفا

بد رةااا دامسر لناابزماؿاب فاابطسـااآل ػرا لػإشىاحإسػه راراب ػدمرااماسػشماتاما هثسػشمفاااه مفاPTSD اراضان
اا.APA,2002 ,PP:1-4ااا فا اؿاابهدا ؿاابلادىان

ماػػإدةا إ هدشػػبااب دػػدم مفا ػػؿااب شحدػػإتاماب مابػػؼااب رهحطػػناحإبدػػد إتام حػػذبمفاددػػمدااذ ش ػػنامشوسػػ نا ضػػش ناااااا
مابثػػماراماب شإب ػػإتاابهػػىاهػػدمراثػػمؿاابثػػدثاابدػػد ى.ا  ػػإا هدشحػػمفاااش ػػطناماب مابػػؼا مابهوػػإد اااا ػػإراماب  ػػإارا

اا.53را0222ثهصااا  إصاابذ فا ذ رمشدـاحدذااابثدثاابدد ى.انابدحمةط

 (PTSDاالسباب الرئيسية المؤدية لالصابة باضطراب ما بعد الضغوط الصدمة  )

ا,اPTSD نااب  د ػػنابادػػإحناحإضػػطرابا ػػإاحلػػداابدػػد ناابشوسػػ نانهلػػداااثػػداثاابدػػد  نا ػػفاااسػػحإباابرئ سػػ     
 ثػػػػؿااب مابػػػػؼااب طػػػػرةاابهػػػػىاهطػػػػ ا ػػػػإرجاشطػػػػإؽااب حػػػػرةاااشسػػػػإش نااااه إد ػػػػن.امههضػػػػ فااب ػػػػمارثاابطح ل ػػػػنا ػػػػإبزازؿا

اءامابو ضإشإتاماب ػمارثا ػفادػش اااشسػإفا ػإبثرمبااامابثػمادثااب ودلػنا ثػمادثاابسػ إراتامسػطمطاابطػإئراتاماا ػذ
 Atkinson etابدسػػػد طام ثهػػػإجااب ػػػ صااب هلػػػرضابدػػػذأاااثػػػداثاددػػػمداا ح ػػػرةام ػػػدةاطم اػػػناااػػػإدةاه  وػػػ .ا

al,1990,PP:565-566اا.اا 

م ػػذأاابدػػد إتا ماااثػػداثاابدػػد  ناابهػػىاههشػػإمؿاابلشػػؼاحػػ فااااػػرادامهدد ػػداابث ػػإةاماادػػإحناابدسػػد ناماب سػػإرةاااا
بد إاإتاح طإبػباا حػرا ػفاطػإبهدـاهدلادػـا لػإشمفا ػفاااضػطرابام دػلباااػ دـااابشوس ناابحا دنام ماددنااااراداما

ابهمااػػؽاطامافاا ااػػرداهلػػرضاب حػػرةادػػد  نا حإ ػػرةااما ػػفا ػػاؿا اثظػػناااثػػداثاابدػػد  نا   ػػفاافا لػػإشىا ػػفا
 Rothaboun et al,1992هلط ػػؿا همبػػ ااػػىاابمظػػإئؼاابشوسػػ نام ػػما طػػمرااسػػهدإحنابثػػإدثادػػد ىااطػػطان

,PP:455-475.ااا
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مهه  زاردمداابولؿااب حإ ػرةاباثػداثاابدػد  ناحإشدػإاماسػلنادػداامهله ػداااػصاطح لػناااثػداثاابدػد  نام طمرهدػإاااا
ااا92راا0223امااب إرثنامدردناادـاهمبلدإانابلح د طا

اااا ػػػىاب سػػػتااب هلاطػػػناحػػػإبثرمبام مارثدػػػإااطػػػطاماش ػػػإا ػػػذPTSDمافاااثػػػداثاابدػػػد  نااب سػػػححنااضػػػطراباناااا
ااضػػطرابا   ػػفاافا سػػحبااب ث ػػرا ػػفااشػػماعاابدػػد إتاابهػػىاهشطػػم اااػػصاهدد ػػداابث ػػإةامحإ  إشػػ اافا دػػ باابػػذ مرا
مااشػػإثاااػػصاثػػداسػػماءام دػػ باااطوػػإؿا ثا ػػإا ثػػدثااشػػداابحػػإبد فاب ػػفابػػ سا ػػؿا ػػفامادػػ ادػػد إتاشوسػػ نا ثهػػإجا

شإدااماح سػػإادةاابػػمااظاابػػد شىطاب ػػفااب ث ػػر فاابلػػاجااطسػػـابػػدا  ػػوصاح سػػإادةااادػػدبإءانابشدػػ ثناماار ػػإداامااسػػ
حثإدػناالا ػنابا سػػإادةااب ه ددػنااػىااار ػػإدامابلػاجا ػفاادػػؿاابشدػإحااػىااب ػػوإءا ػفاابضػرراابشوسػػىاابشػإدـااػػفا

اا.APA, 2002P: 3ابدد إتااماااثداثاابدد  ناامار  ناثإدثادد ىاامااب  إر ناا  .ن

 -(:DAM-IV,1994( حسب تصنيف )PTSDاعراض اضطراب )ا

ااااه ػػإدااااػػصاشهػػإئتاابدراسػػإتاابسػػإحطناPTSDمضػػلتاابد ل ػػناابطح ػػناابشوسػػ نااا ر   ػػناهدػػش ؼاااػػراضاناااااا
ااطاما  ػإااAPA,DSM-III-R,1987ااماػىانDSM-III,1980ابهىاادر تااػىا ػذاااب دػإؿامابهػىامرداذ ر ػإااػىان

ا- اىاارضابدذااابهدش ؼار

ا-ماراا  ااب رطإفااآله إفاارهلرضاابورداابصاثدثادد ىا ها- 

 حراابوردااما ددااماهلرضابثدثاامااثداثاهض شتااثه إؿااب متطااماهدد دااح ااماادػإحنا طػرةااماهدد ػداا .0
ابسا ه طااماسا نااآل ر فاابدسد ن.

ارداالؿاابوردا هسـاحإب مؼااب د دااماابلدزااماابراب.  .0
ااا-  حراابورداابثدثاابدد ىاحإسه راراحماثدةااماا ثرا فاابطرؽااآله نرا-با

اذ ر إتا ثزشناابهثإ  نا ه ررةاافاابثدثاابدد ىطاهسحباابهمهرامابدـامه  ؿادمراطاماا إراطام در إت.  -0
 .ااثاـا زادنام ه ررةاافاابثدثاابدد ى. -0
ابمبػمعان هضػ فراااػإدةا حػرةاابثػدثاابدػد ىطااما.اابهدرؼطاامااب لمرا نفاابثدثااب سحبابادد نا لإمدا -3

 اب داعاابثسىااما امساامشمحإتاهو   ناح إااىاذبؾاابهىاهثدثااىااب طظناامااىاثإبناابهس ـا.
 .ااشزاإجاشوسىاثإدااشداابهلرضاب ث راتادا ا نااما إرد ناه إح ا ظدراا فا ظإ راابثدثاابدد ى.ا -0
دا ا ػػنااما إرد ػػناه ػػإح ا ظدػػراا ػػفا ظػػإ راابثػػدثاابدػػد ىا ثػػؿاا.ااسػػهدإحنااسػػاد نااشػػداابهلػػرضاب ث ػػرات -9

نهسإرعاضرحإتاابطابطااماهد راابهشوسااماابهلرؼاامااب لمراحػإبهمهراامارا ػنااشػد إا دػإدؼااب ػر ضا ػ ئإا
ا إا ذ رأاحإبثدثاابدد ىطام   فاافاهسه راهاؾاااشولإاتاابوس مبمد ناابصا إاحلدااشهدإءاابهلرضابا ث را.

شبا سه رابا ث راتااب رهحطناحإبدد ن,مهرا ىااىاابطػدرةاااػصاااسػهدإحنانم ػما ػإابػـا  ػفا مدػمداااشػدااابوػرداهدا-ج
ا-بحؿاابدد ناامهظدراحثاثنااماا ثرا فاابطرائؽااآله نار
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احذؿاابددمدابهدشباااا إراماب  إارااماااثإد ثااب رهحطناحإبدد ن. -0
 اا  إصاابذ فا ث رمفاذ ر إتاابدد ن.حذؿاابددمدابهدشباااش طناامااا إ فااما -0
 ادـاابطدرةاااصاهذ رادإشبا دـا فادماشباابثدثاابدد ى. -3
 احهلإدا اثمظاافااا ه إـاامااب  إر نااىاااش طنااب د نا. -0
 اب لمراحإاشودإؿاافااآل ر فااماابدرحنااشدـ. -9
 بدمرااىااب  إاراابمدداش نان ثؿاادـاابطدرةاااصااب لمراحإبثبا. -2
اساحد مضااب سهطحؿان ثؿااطدافااا ؿاحإبثدمؿاااصاا ؿااماابزماجاماشدإباااطوإؿاا...ابخا.ااثسإ -1
ااا-ااراضا فاااسه إرةاابدائ نانبـاه فا مدمدةابحؿاابدد ناامههضحااىااثشه فا ماا ثرا  إا نهىارا-داا

ااماااسػػػه رار ناا ػػػ ااذا لػػػإشىااب ػػػر ضا ػػػفادػػػلمحإتااشػػػداابرا -0 بػػػإدااما سػػػه طظااشػػػدادػػػلمحإتااػػػىااب اػػػمداباشػػػـم
ااااما سه طظا ح راااشداابدحإح. ا شهدؼاابا ؿانااصاابرغـا فاثإده اابصاابشـم

ااسهثإرةانابد دإفاااماشمحإتاابدضبام  رااب ر ضاحشمحإتا فاااسهثإرةانابد دإفاااماح  ػإاراغضػبا ػد دةا -0
 مبدا ظدراادماش ناحهلإح رأااباوظ نااماابدس  نا اؿاااسهثإرة.

 بهر  زارا ددااب ر ضادلمحنااىاابهر  زاااصااداءاااش طنااب م  ناابهىا زامبدإامااهإدااا دإ.دلمحنااا -3
ابهػػػ طظااب ػػػد دانثسإسػػػ نامش ػػػإطا وػػػرطامهثوػػػزاا لػػػإشىااب ػػػر ضا ػػػفاثسإسػػػ نامش ػػػإطا وػػػرطامز ػػػإدةابا اػػػنااػػػىاا -0

 اادراؾامدلمحإتااىاااسهر إء.
دػمهإ ا وإدئ ػإا إرهطػإـاابحػإباامابػرعاابدػرساامارشػناابدػإهؼااسهدإحنادوانا حإبغاا دإاندوانا ورطنااشػداسػ إا ا -9

اامااشد إا ا س ا  صاادنةاا.
ادااا ثرا فاا درام ماااصااشماعراا–جاا–ه مفا دةااسه راراااضطرابانماطإاب لإ  راباا- ػ

اا3-0اااذاااسػػه رتاااػػراضاااضػػطرابا ػػإاحػػ فانAcute-PTSDاضػػطرابا ػػإاحلػػداابدػػد ناابشوسػػ ناابثػػإدان -0
ا درا.

اااذاا ػػإفااسػػه راراااػػراضاااضػػطراباثاثػػناchronic PTSDاضػػطرابا ػػإاحلػػداابدػػد ناابشوسػػ نااب ػػز فانا -0
 ا درااإ ثر.

اااذااظدػرتااا ػإتاااضػطراباحلػداDelayed PTSDاضػطرابا ػإاحلػداابدػد ناابشوسػ نااب هػن راابظدػمران -3
اسهناا درامبـاهظدرابحادإ.

ااىاابمظ وناااده إا ناماب دش ػنااماغ ر ػإا ػفاابمظػإئؼاابث إه ػناابلإ ػنا سحباااضطرابااشزاإدإاماضثإاام ااا-م
ااطامشاثػظا  ػإاسػحؽاافا لػإ  رااا Healthy Living Library,2002,PP:2)  ااناAPA;DSM-IV,1994ن

 ػنااام ػىانبطاجطادااام ػىا لػإ  رااسإسػ ناا ػإااب لػإ  ران طا ػػطامااادػىا لػإ  راثإشماPTSDابه   صااب ا ش  ىابػان
اذاافااب ل إران اا ثددااططا إااذاا ػإفاابوػردابػدا ػراحنثػداثادػد  نااماااما  ػإااذاا ػإفارداالػؿااب ػ صابدػإا هسػـا
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حإب مؼااماابلدزااماابرابامحذبؾااإفااب  صااذاابـا سهماىا ذ فااب رط فااااهطحؽااا  احط ػنااب ػرمطاماا  ػمفا
اام ػػذاا ثػػدثاحلػػداه   دػػ ااػػىاPTSDثد ػػداشػػمعااضػػطراباناػػىاثػػدمدا ػػذااااضػػطرابام ػػذبؾااب ل ػػإران ػػػاا ػػمابه

اب لإ  راابثاثناااسإس نانبطاجاطادااا إااب ل إرانماا مابهثد داابحرا تاابلاد نامحذبؾاه ػمفااب لػإ  راابثإشم ػنان اطا
م شػػإؾااما ػػؿااػػدةا رهحطػػنااػػىاه ػػ  صا ػػذأا اا20صراا0223 ػػػاطاماا شػػإابهلػػرؼااشطحػػإؽااب لإ  رطنابلح ػػد طا

ا-اراضا ىاراا

ا شإؾابسـا فاااسهلداداابمراثىاب ش اضل ؼ. -0
 اما ؿاشوس نااىاغإ نااا   نا ثؿانااهطإداابضث ناحإش اس  متا. -0
 هإر خاابوردانا  إا  صاهلرض اااب  إ ؿاشوس ناسإحطناهدلا اارضنابادإحناحدذااااضطراباا ثرا فاغ رأ. -3
 اادإحنااب سحطناحإب بحناهز داشسحنااادإحناحدذااااضطراب.ا -0
ااشػإح ا ػفااسػهدإحنا ر مش ػنابادػد ناافاابدر مشػإتاهوػرزاPTSD حدماافااضطرابا إاحلداااثػداثاابدػد  نان -9

 مههد اباد إغامبداهسحبااشلداـا مازشنا    إئ ناطم انااا د,امه مفا س  بناافااااراض.
 (PTSDىاهرا   ػػػنااػػػإب هلرضاا ثػػػرا ػػػفادػػد نا دػػػححاا ثػػػراثسإسػػػ ناااػػػراضانافاابهدػػإرباابدػػػد  نط  -2

(Fenn,2002 ,P:1-2اام شإؾاد انااما ؿا شوداناه صا  و نااسهدإحناابورداااراضانPTSDا-اا ىار 
ا.اااشلزاب مفاا ثراارضنابادإحناحدذااااضطرابا.ا 

ذاااشػػػإاحإبػػػذاتاا  مشػػػمااا ثػػػراارضػػػنابادػػػإحناحإضػػػطرابا.ااااػػػراداابػػػذ فا دهػػػرمفاابثإدثػػػناابدػػػد  نا هسػػػإئا فانب ػػػإاب
ااااب ز ف.PTSDن

ااافاابدد نا ثؿااطداشدـااضما فاابدسػدا  مشػمااا ثػراChronic Reminder.ااااراداابذ فابد دـاهذ را ز فانات
اارضنابادإحناحدذااااضطراب.

ا هئػإباحػإبرغـا ػفاابه ػإح ااب ح ػراحػ فااامااراضا ؿا فاابطاؽاماPTSDم دباابه   زامادـااب اطاح فاااراضانااا
اا  مفابدا ػراحإثػداثادػد  ناماسػهدإحه اPTSDاامااراضا ؿا فاابطاؽاماا هئإبااذاافا ر ضانPTSDااراضان

بدػػإاه  ػػزتاحػػإب مؼااب ػػد دااماابلدػػزااماابراػػبااػػىاثػػ فا رضػػصاابطاػػؽاماا هئػػإباا  ػػهرطااػػ دـا ػػذااماش ػػإابػػداه ػػمفا
اا.Masic,2002,P: 5ر،اناثداثاث إه ناامااسحإباا 
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 (:PTSDالنظريات التي فسرت اضطراب ما بعد االحداث الصدمية )  

 -النفسية لمصدمة(: –نظرية السيكوسوماتيك التحميمية ) اآلثار الجسدية 

ابشوسػػ ناااه ػػمفاشه دػػناباضػػرراابشوسػػىاابػػذ اا–ه ػػ را ػػذأاابشظر ػػناابػػصاافاااضػػطراحإتاابس  مسػػم إه نانابدسػػد نااااا
 ثػػدثااػػىاددػػإزااب شإاػػناابشوسػػ ن.اااه ػػدااب ثااػػمفااب ثػػدثمفاابلػػإ امفااػػىا  ػػدافاابس  مسػػم إه ؾااػػىادراسػػهدـانثإبػػنا

ثإبهدػػإا هإحػػػإ ااااثظػػماااشدػػػإا إشػػتاهلػػػإشىا ػػفامضػػػل إتاادمرااهاػػؾااب ر ضػػنااب ػػػد رةاابهػػىااإبددػػػإاارم ػػدام هػػػبااػػف
ا–ادإح ناا ر،اهشه ػىاابػصا  ػدافاابلدػإحإتااباش ط ػنام ػذأاااادػحنا ػىااب سػ مبنااػفاابس  مسػم إه نانابدسػد نا

ا-ابشوس نااابد،ادمراام فا شإادإءتاهس  نا ذأاااادحنا"حإبس  مسم إه ن"ام ـا طس مفا ذأاااادحناابصار

اابسام ىارام شدـاافاسمءاهشظ ـاابددإزاابشوسى..اابلدإبا -0
اابلدإباابطحإئلىارام شدـاافاادـا وإ ناابهشظ ـاابشوسى.ا -0

اد داطغ را   داطسىءا.-م طس مفاابلدإباابطحإئلىاناباش طىااا فاث ثاادـااب وإ ناااصاثاثادردإتا ىار

بػؿابػدرةاااػصاهث ػؿاابدػد إتاابشوسػ نامذبػؾام   داحلضااب ثااػ فاابشوسػ  فاافااب دػإباحدػذأاااادػحنا  ػمفااااااا
حسػػحبا اػػؿاددػػإزأاابشوسػػىااب سػػ مؿاادػػاااػػفاادػػإحه احإبلدػػإب.امابس  مسػػم إه ؾااذا  ػػددمفاااػػصادمراااادػػحنا

ابدسػػد نااػػإشدـاا د اػمفاااادػػحناابشوسػػ ناما  إش ػناهمادػػداابشػػما فا لػإ.امذبػػؾاحث ػػثاههحػد،اث شػػإااب ظػػإ راا–ابشوسػ نا
اا.02-0550ر09 ظإ راابدسد نااىاث فاا ر.انابشإحاسىطابشوس نابههحد،ااب

ا-م فااحرزا ره زاتاابه   صاابس  مسم إهىابالدإباابدد ىا ىا إبهإبىراا

ابحش ناابذاه نرام ىاشه دناش طاهشظ ـاابددإزاابشوسىام ػىاهل ػسا ػذااابهشظػ ـا  ػإاهل ػساا هااهػ .اا ااشدػإا -ا 
ا.هثددابشإا د،اهمازفااب  صابحؿاهلرض ابادد ن

هإث راابدد نرام هثددا ذااابهنث را ػفا ػاؿا طإرشهشػإاحػ فااب دػإئصااااه إد ػنابا ػ صابحػؿاابدػد ناا-ب -اب
 م دإئد اابثإب نا  احلداهلرض ابادد ن.

هثد ػػػداابه ػػػ  صاابهور طػػػىاحػػػ فااب ظػػػإ راابد سػػػه ر نااب دسػػػدةامحػػػ فااب ظإ رابشوسػػػ ناابدسػػػد ناابثط ط ػػػن.اا-ج -ات
اا0550ر30نابشإحاسىطا

 -(:Psycho immunologyمناعة النفسية )نظرية ال 

اا ػػفادراسػػإتااد ػػدةااػػفاااثػػداثاابدػػد  ناافا ػػذأاااثػػداثاE.K. Moussongاسػػهشهدتااب زاح ػػثا مسػػمفنااااا
اهػػ ثراحإبطر طػػناشوسػػدإامحإب طػػداراشوسػػ ابػػد،اا ػػ إصا  هاوػػ ف.امافاابلإ ػػؿااا ػػـااػػىاهثد ػػداردمداالػػؿااب ػػإئفاابثػػىا

 اماش ػػإاابطػػدرةاااػػصااب ماددػػنااماابسػػ طرةاااػػصااب مبػػؼام ػػذأاهسػػإاداااػػصاابػػهث ـااػػىابػػ ساابثػػدثاابدػػد ىاحثػػداذاهػػ
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  إاراابث رةامابطاؽاماب مؼاماااراضاابهػىاهاز دػإطا ثػؿاهسػإرعاضػرحإتاابطاػب,امارهوػإعاابضػدطامابهلػرؽام طإم ػنا
اا.11را0223اابهدإحإتاماامراـانا اااصاددإزااب شإاناانابلح د طا

ابضدمطاابدد  ناهسحبااىااطاؽااا مشػإتااب ػخااب سػ إةانااشػدمرا فاا ػفا دػإدرا ر ز ػنامابلػنااامبطداثحتاافاااا
اػػػىانابػػػد إغاام إ  ػػػ نان ػػػإرجاابػػػد إغاا  ػػػإا هسػػػحبااػػػىاب ػػػ اردمداابولػػػؿااب شإا ػػػنابػػػد،اذم اابطػػػدرةااب ثػػػدمدةاااػػػصا

إشػبااب طإحػؿا   ششػإا اثظػنااش وػإضااشهػإجااب ماددنانا ا إااش وضتا ذأاابطدرةا ا إاازدادااارازاااشدمرا فااماػىاابد
نابشػػمراادر شػػإب فااااػػصادػػل داابػػػد إغااامسػػطاباث ماشػػإتا ػػاؿا رثاػػناابش ػػػإطااابدػػصابػػرداابولػػؿااب شػػإاىانشه دػػػنا

اا.099ا–ا002راا0550باضماحطااب شإا ناابهىا طاطدإاددإزااب شإاناانابشإحاسىطا

د إغىابػػػدا شػػػهتااشػػػ ااش وػػػإضااػػػىاابش ػػػإطااب شػػػإاىام ػػػذاا وسػػػرابشػػػإامافااش وػػػإضا سػػػهم،انابشػػػمراادر شػػػإب فااابػػػاااااا
اسػػحإبااش وػػإضا طإم ػػناضػػلإؼاابطػػػدرةاااػػصا ماددػػنااآلثػػإرااب  ذ ػػناماااػػػراضااب رضػػ ناابهػػىاهش ػػناشه دػػناباثػػػدثا

اااا000-092راا0550ابدد ى.اانابشإحاسى,

شوسػ نا ػذااابلإ ػؿا ػمانباػؽااب سػهطحؿاام ػىامهر،ا مسمفاافا شإؾااإ ا ا د إ ا  د اابصاارهوإعاشسػحنااا ػراضاابااا
هػػر،اافاااضػػؿاطر طػػناب ماددػػنانباػػؽااب سػػهطحؿااهه ثػػؿااػػىااهثسػػ فااامضػػإعاااده إا ػػناافااا ػػإفاابشوسػػىاباوػػردا
ا   ػػػفاافا هثطػػػؽاااا ػػػفا ػػػاؿاادػػػماءااشسػػػإش ناحل ػػػدةااػػػفاابه ػػػشتام ػػػذأاابطر طػػػناهاطػػػىاااػػػصااب سػػػ مب فاماب ده ػػػ فا

اا.90-ا92راا0552ن مسمفطاLearning to beد إ ا ح را ا ه ثؿاحػن  ؼاشث إااحإبدثناابشوس ناهث

ا-(:Stress Response Theory)-نظرية االستجابة لمضغط:ااا

ااابصا فاابضدطا مارداالؿاغ را ثػددا ظدػرااشػداابهلػرضاابػصاااثػداثاابدػد  ناH. Selyeا إرا إشزاس اىاناا
ا-ابهىاهدشؼاابصاثاثنااما ؿا ىار

ابدسػػد را ثػػؿااادػػماتااب زادػػناامااادػػإحإتااماابدػػرمحااماابثػػمادثطاامااآلاـاا–ابضػػدطاابشوسػػىااما ػػؿا .0
اابدسد ن....ابخ.

.ااما ؿاابضدطاابشوسىرا ثؿاابطاؽاماب  إمؼاااصااشماادإطاماا طإرانم إدػنا ػإا دػدداابث ػإةا شدػإاامابمثػدةا .0
 ماار إؽاابو ر ا...ابخ.

دػرااإتااب دش ػنامابظػرمؼاابث إه ػنااب ل  ػ ناابدػلحناماب ااػإتاابلإئا ػنطا.ااما ؿاابضػدطاااده ػإاىا ثػؿااب .3
امدلمحإتاابلابإتاااده إا نااب  د نامابلزبناااده إا ن....ابخ.

هضػ ـاابط ػرةااب ظر ػنا-ااافااار إؽاابشإدـاافاابضػدطا ػ د اابػصاظدػمرااب ظػإ رااآله ػنرSelyeمبطدااثظاس اىان
طامهرادػػػػػ اااشسػػػػػدناابا  وإم ػػػػػنامابدػػػػػدةاابدػػػػػلهر ناناب سػػػػػ مبنااػػػػػفاددػػػػػإزااب شإاػػػػػناطاشز ػػػػػؼاغ ػػػػػإءااب لػػػػػدةطااشثطػػػػػإ

اا092راا0550انابشإحاسىط
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مبػػداهظدػػراابلابػػناحػػ فاااشولػػإؿاماػػدـاابهمااػػؽاابوسػػ مبمدىااب دػػإثبابػػ اح راثػػؿاثػػاثاسػػ  تاحػػػاااػػراضاابه  ػػؼااا
ا-ابوس مبمدىاابلإـا ىر

رامهه ثػػؿاحػػرداالػػؿا ػػماح ثإحػػناااشػػذارام هداػػصاحهثر ػػؾابػػدراتاابدسػػدااThe Alarm Stage رثاػػناااشػػذارا .0
اباهدد ابالما ؿاابضإغطن.

رامهػإهىا ػذأااب رثاػنابهلطػباسػإحطهدإااػىاثػإؿااسػه راراااThe Stage of Resistance.ا رثاػنااب طإم ػناا .0
 هإث رااما ؿاابضدطام ىاهطهضىاهلحئنابدراتاابدسدا إاناب ماددناابلما ؿ.

راهه  ػزاحإسػهشوإذابػدراتاابدسػـاااػصاابه  ػؼا ػ اابلما ػؿااThe Stage of Exhaustionشدػإؾا.ا رثاػنااا .3
ابدد  نا  إا دلؿاابدسـااإدزا اافاابهوإاؿااماثهصاااطإءااادمحػناااػصا ػذأااب ث ػراتااػىاثػإؿااسػه رار إا

ااا.095ا–ا091راا0550هسهط  ا ذأااب رثاناافاه د اابصااب مت.نابشإحاسىط
  



[ ((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

617 
 

 لث : اجراءات البحثالفصل الثا

 هض فا ذااابودؿااادراءاتاابهىااهحلتااىاهثد دا ده  اابحثثاما ه إراابل شنامااػدادا داةابط ػإسااضػطرابا ػإاااا
حلداابضدمطاابدػد  ناابػد،اابشػإزث فاطامادػراءاابهطح ػؽاابشدػإئىابا ط ػإساااػصاا شػناابحثػثاماب طػماتاابهػىاااه ػدتا

ثدإئ نااب سه د نااىا ػذااابحثػثااماهحػ اناب ػشدتاابمدػوىاابهثا اػىاااػىااب  ػؼااىاهثا ؿااادإحإتاماب لإبدإتااا
ا-افااضطرابا إاحلداابضدمطاابدد  ناابد،اابشإزث فاطما  إا اىاارضابدذأااادراءاتار

هثػػػػددا ده ػػػػ اابحثػػػػثاحإبشػػػػإزث فاامابحػػػػإبغااػػػػدد ـاثػػػػمابىاناثاثػػػػنا ا ػػػػ فاشػػػػإزحاااثسػػػػباا- ده ػػػػ اابحثػػػػثرا-اما ر
اتاابرس  ناابدإدرةا فامزارةااابددرةاماب ددر فا.اااثدإئ إ

اا فااألاراداابشإزث فاماب همادد فااىا د شػناحدػدادااابردػإانانا د ػ اابشحػىا022ا هإراابحإثثاناااثإش إ راا شناابحثثر
 ػػ تاخ ػػماءابشػػإزث فااػػىا شططػػناحػػمبااب ػػإـاام د ػػ ان داػػسا ثإاظػػناحدػػدادااػػىاا د شػػناااب ػػلباااطااماب ػػرخا د ػػ ا

ااااشإث.022ااذ مرامنا022ام ر تام د  اابدمرةانا

ااادادااااسهحإشنااضطرابا إحلداابضدمطاابدد  ن.ا-ثإبثإ رااداةاابحثثارا

هػػػـاهثد ػػػدا دػػػإاتاماطػػػراتاااسػػػهحإشناااضػػػطرابا إحلػػػداااثػػػداثاابدػػػد  نطاااه ػػػإدا اااػػػصا لػػػإ  راد ل ػػػناابطػػػباااا
اامحلػداااطػاعاااػصا د ماػنا ػفاDSM-IVابشوسىااأل ر   نطااىااب رادلناابراحلنابا راساااثدإئىاابه   دىان

ااVostanis,1992اامانAPA,DSM-IV,1994اامان0555 رادػػػػػػػػػ اابسػػػػػػػػػإحطنام   دػػػػػػػػػإاناب ح سػػػػػػػػػىطاادح ػػػػػػػػػإتاماب
اا.WHO,2001من

ا-هـااادادااااسهحإشناااصاماؽااب طماتااابلا  نااآله نر

ا- .اهثد دا دإاتاااسهحإشناماطراه ااىاضمءااب رادلناابراحلناباد ل نااأل ر   ناباطباابشوسىر

ا-ا.ا ىارPTSD إحلداااثداثاابدد  نانااااضطرابAPA,DSM.IV,1994ن

ا-ااااب دإؿااألمؿاانابه   دىاراهشإمؿا ذاااب دإؿاسهنا دإاتاارا نا ىا إآلهىار0ن

اب دػػػإؿااامؿرا ه ػػػمفا ػػػفا ػػػرط فا سإسػػػ  فا دػػػباهماار  ػػػإا لػػػإ اب لػػػدااب ػػػ صا دػػػإحإ احإضػػػطرابا إحلػػػداااثػػػداثاا
ا-ابدد  نام  إار

رضابثػػدثاامااثػػداثاهضػػ شتااب ػػمتااب ثطػػؽااماهدد ػػدا ابسػػا ه اااماسػػا نااآل ػػر فااما را حػػراابوػػردااما ػػددااماهلػػ
اابدسد ن.

اثإش إ رارداالؿاابوردا إفا ماإ ا د دا ا ماادزا ااماراحإ ا



[ ((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

618 
 

ا دإؿااابهدد دااب حإ ر .0
  دإؿا  إ دةااا إؿاابلشؼ .0
  دإؿا متااثدااا  إصااب طرح ف .3
  دإؿاابهلرضاباذ، .0
  دإؿاابشزمحامابهدد راا .9
ا دإؿااااهراؽامااشودإؿ .2
مهثسػػباابدردػػنااب ا ػػنابدػػذاااب ل ػػػإراحناطػػإءادردػػناماثػػدةااشػػدااألدإحػػػنانشلػػـاامدػػورااشػػدااادإحػػناناااماهػػػد ؿاااا

ابدردػنااشػدااادإحػػنااػفا ػػذاااب ل ػإراحضػػ فااثهسػإباابدردػػنااب ا ػناألفااب ل ػػإرااألمؿامضػ انبا  ػػؼااػفاابهلػػرضا
اباضدمطاابدد  نا.

 ه مفا فاارحلناااراضامب ىاشثطؽا غراضا ػذاااب ل ػإرا دػباهػمااراماثػداا-را حرةاابثدثاابدد ىاالمجال الثانيا
 لإ شا ما ل شا حرةاابثػدثاابدػد ىاحإسػه راراحماثػدةااماا ثػرا ػفاابطرائػؽاا- فا ذأااااراضااارحلنام  إا نهىر

ااآله نر

 ؿادمرا ام ا إرا ام در إت.ذ ر إتا ثزشناابهثإ  نا ه ررةاافاابثدثاهسحباابهمهرامابدـامه   -0
  ثاـا زادنام ه ررةاافاابثدث. -0
اشزاػػػإجاشوسػػػىاثػػػإدااشػػػداابهلػػػرضاب ث ػػػراتادا ا ػػػنااما إرد ػػػناابهػػػىاهر ػػػزا ماه ػػػإح ا ظدػػػرا ا ػػػفا ظإ رابثػػػدثاا -3

 اااااااابدد ى.
اابدد ى.اسهدإحنااساد نااشداابهلرضاب ث راتادا ا نا ما إرد ناهر زا ماه إح ا ظدرا ا فا ظإ راابثدثا -0
هدشبا سه رابا ث راتااب رهحطػناحإبدػد نامهػراخااػىاابطػدرةاااػصاااسػهدإحنانم ػما ػإابػـا  ػفا مدػمدا االمجال الثالث: ا

ابحؿاابدد نااام  إرااب دإاحثاثنااماا ثرا فااألاراضااآله نر

 حذؿاابددمدابهدشبااألا إرا مااب  إارا مااألثإد ثااب رهحطناحإبدد ناابشوس ن.ا -0
 دمدابهدشبااألش طنا مااا إ فا مااا  إصاابذ فا ث رمفاذ ر إتاابدد ن.حذؿاابدا -0
 اطدافااأل ه إـا مااب  إر نااىااألش طنااب د ن.ا -3
ااب لمراحإاشودإؿاافااآل ر فا ماابدرحنااشدـ.ا -0

راضاطام ه مفا فا  سناااراضامب ىا شطحؽا ذاااب ل إرا دباهماارااثش فا ماا ثرا ػفا ػذأااااػا-المجال الرابع: 
ا-ااراضاااسهثإرةاابدائ نانابـاه فا مدمدةابحؿاابدد نااامههضحااىااثش فااما  ثرا  إا نهىر

ا ماااسه راراا  .ا -0  دلمحإتااىااب امداابصاابشـم
 األسهثإرةاابلدح نا ماشمحإتاابدضبا.ا -0
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 دلمحناابهر  ز.ا -3
 ه طظا د د.اا -0
ااسهدإحنادوانا حإبغاا دإ.ا -9

ااابػػصا مابػػؼااػػىااطػػراتاااػػصا فاهػػهـاهدط ػػنا ػػؿادماشػػبااب ل ػػإرطاDSM-IVمبػػداثمبػػتااب دػػإاتاابػػماردةااػػىانااااا
حدػػضاابشظػػرافااػػدداابوطػػراتا ػػ ا رااػػإةا فا  ػػمفااػػدداابوطػػراتا شإسػػحإ اباددػػدامابمبػػتااب حػػذمؿااػػىاااسػػهدإحنطم ه مفا

ااااطرة.02اب ط إسااىادمره ااألمب نا فن

ا-ااناصراءااب حراءاحوطراتاااسهحإشنارFace Validityنبا.اابددؽاابظإ ر ا

اا هحػػػإراابدػػػإدؽا طػػػ سا إمضػػػ ابط إسػػػ امه هاػػػؼااا هحػػػإراتااػػػىا سػػػهم إتاب إسػػػدإاطاماشػػػد إا دػػػؼاابحػػػإثثمفاااااا
ااسهحإشناحنشدإادإدبناادـا لشمفا شدإاه  ؼاافااب هد راتا مناابس نااابهىامضلتا فا دؿااب  ػؼااشدػإاطام سػهشدا

بشمعا فاابددؽاابصاا رةا د،ا شإسحنااا هحإراب إا ط سامب فا طحػؽاااػ دـطامغإبحػإ ا إ طػدرا ػفا ػاؿا د ماػنا ذااا
اطامادؿاابهن دا ػفادػدؽااب ط ػإساEbel, 1972, P:555 فااب ه دد فااىااب دإؿاابذ ا شه ىااب  ااا هحإراان

إؿاااػػـاابػػشوساماار ػػإداابلػػاجاابشوسػػىامابطػػبااا ح ػػرا ا ػػفااب حػػراءااب  هدػػ فااػػىا دػػ05اطػػداهػػـااػػرضاااداةاااػػصان
اابشوسىااباث ـاااصاداث هدإااىاب إسا إامضلتا فاادؿاب إس .ا

 ػػػد،ادػػػاث ناابوطػػػرةطاا ػػػد،ا اء ػػػناابوطػػػراتاا-مبػػػداطاػػػبا ػػػفااب حػػػراءااحػػػداءااب اثظػػػإتاماآلراءاا  ػػػإا  ػػػصاراااا
ابا دإؿاابذ امضلتاا  اطااهلد ؿاامااضإاناحلضاابوطرات.ا

%اااػن ثراااػصا52حلدااسهردإعااسهح إفاصراءااب حػراءامهور ػغاابح إشػإتطاهحػ فاافا شػإؾااهوإبػإ احػ فا لظػـااب حػراءانمااااا
%ااا ػػإااػػمؽاااػػصا شدػػإاشسػػحنا له ػػدةا52ادػػراءاحلػػضاابهلػػد اتاااػػصاحلػػضااطػػراتاااسػػهحإشناطامبػػداااه ػػدتاشسػػحنان

اا ح را اان ثرا ل إرا ابدػاث ناابوطػرةا00إثثاااصا مااطناناا ح را طااذاااه داابح05بدرضابحمؿاابوطرةا فا اؿاصراءان
اىاب إسا إامضلتا فاادؿاب إس اطامااصاضمءاذبؾاهـاااه إداابوطراتاد  لدإا  اادراءاهلد ؿااىادػ إغناحلػضا

ااااطرة.اا02ابوطراتطامادحثتاااسهحإشناحدمره ا ح اابشدإئ نا ثهم اااصان

ا-ابوطراتارا ػ.ااادراءاتاااثدإئ نابهثا ؿاااا

ااافاEbelهلػػداا ا ػػناهثا ػػؿاابوطػػراتا طػػمةا د ػػنام سإسػػ نااػػىاا اػػداداااسػػهحإشناطام  ػػإا   ػػدان-ه   ػػزاابوطػػراتارا-0
اطاهػػـاEbel, 1972, P:392ابدػػدؼا ػػفاهثا ػػؿاابوطػػراتا ػػماااحطػػإءاااػػصاابوطػػراتااب   ػػزةاابد ػػدةااػػىااااسػػهحإشنان

ااااشػػػإثطا022ااذ ػػػمرامن022هػػػىاحإبطر طػػػناابل ػػػمائ ناابطحط ػػػناحمابػػػ ناا ه ػػػإرا د لػػػ فاا ػػػماءاابشػػػإزث فطامحلػػػد إاا ُا
اشػػػإزحامشإزثنط.محلػػػداهدػػػث حااادإحػػػإتامااطػػػإءاابػػػدردإتاب ػػػؿا022محػػػذبؾاادػػػححااػػػددااب  هػػػإر فابل شػػػناابه   ػػػزان

انا%ا ػػفاااسػػه إراتاابثإدػػ01اسػػه إرة.ارهحػػتااسػػه إراتاهشإزب ػػإ ا ػػفااااػػصادردػػناابػػصا مطػػنادردػػن.امهػػـاا ه ػػإراشسػػحنا



[ ((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

620 
 

%ا ػػػفاااسػػػه إراتاابثإدػػػاناااػػػصاابػػػدردإتاابػػػدش إطاألفا ػػػإه فااب د ػػػماه فا01ااػػػصاابػػػدردإتاابلا ػػػإااػػػىااب ط ػػػإسام
اا.ااااStanley & Hopkins,1972,P: 268ه مشإفاحنبدصا إ   فا فاابثدـامابطمةاابه   ز نان

اا025اتااب إضػػلناباهثا ػػؿاناااسػػه إرةطا  اافااػػدداااسػػه إرا90محػػذبؾاحاػػغااػػدداااسػػه إراتااػػىا ػػؿا د ماػػنانااا
اسػػه إرةاطامبػػدابػػإـاابحإثػػثاحثسػػإبااب همسػػطاابثسػػإحىامابهحػػإ فاباػػدردإتاااػػصا ػػؿااطػػرةامب ػػاااب د ػػماه فاماسػػه دـا

اابل شه فا سهطاه فاأل هحإراابورمؽاح فادردإتااب د ػماه فاابلا ػإامابػدش إاااػصا ػؿااطػرةاماػدتاt-testاا هحإراابهإئىن
ابه   زا ؿااطرةا فا اؿا طإرشهدإاحاط  ناابهإئ ناابددمب ن.اابط  ناابهإئ نا   را ا

مهػـاابهثطػؽا ػفادااتادػدؽاابحشػإءابى هحػإراحنهحػإعا سػامبااإاا ػناابوطػػراتطا-عالقةة درجةة الفةةرة بالدرجةة الكميةة :ا
اا002-035را0222  ا ػػػػػد،اارهحػػػػػإطا ػػػػػؿااطػػػػػرةا ػػػػػفااطػػػػػراتاااسػػػػػهحإشناحإبدردػػػػػنااب ا ػػػػػناااػػػػػصااأل هحػػػػػإران حمدػػػػػإدمط

 -ااطامبداهثطؽا ذاااب   را فاابددؽا فا اؿاثسإبا إا نهىارAnastasi,1976,P:151ن

اا-اابػػنادردػػناابوطػػرةاحدردػػنااب ط ػػإسااب ا ػػنارا-  افاارهحػػإطادردػػناابوطػػرةاحإبدردػػنااب ا ػػنا لشػػىا فاابوطػػرةاهطػػ سااب ودػػـم
ابشػمعا ػفاابدػدؽاحنسػه داـا لإ ػؿااااطام هثطػؽا ػذاAllen & yen,1979 ,P:125شوس اابذ اهط س اابدردػنااب ا ػن.ن

ارهحإطاح رسػمفاألسػه راجاابلابػنااارهحإط ػناحػ فادردػنا ػؿااطػرةامابدردػنااب ا ػنامبػدااثدػتادابػنا لػإ اتااارهحػإطا
اا.055اامحدردناثر نان2.29مهح فا شدإادابنااشدا سهم،ان

 فااطراتا ؿا دػإؿاه ثاػ احثسػبا لإ ػؿاابدرضاابهن دا فا-اابنادردناابوطرةاحدردنااب دإؿاابذ ا شه ىااب  ارا-ب
ارهحإطاح رسمفاح فادردػناابوػرداااػصاابوطػرةاضػ فا دإبدػإامدردهػ ااب ا ػناااػصا ػذاااب دػإؿطام إشػتا لػإ اتااارهحػإطاا

اا.اا055اامحدردناثر نان2.29ااسهحإشنااضطرابا إحلداابضدمطااابدد  نااذاتادابنااثدإئ نااشدا سهم،ان

بدرضاابهن ػدا ػفا لػإ اتااارهحػإطاحػ فادردػإتاب ػؿا دػإؿامابدردػنااب ا ػناا-حإبدردنااب ا نراابنادردنااب دإؿا-ج
حإسهل إؿا لإ ؿاارهحإطانح رسمفاااطامبػدااظدػرتاابشهػإئتاافا لػإ اتاارهحػإطادردػنا ػؿا دػإؿاحإبدردػنااب ا ػناا إشػتا

ااا.055اامحدردناثر نان2.29دابنااثدإئ إ ااشدا سهم،ان

ههدػػؼاااسػػهحإشنااحإبثحػػإتااشػػد إا لطػػىاابشهػػإئتاشوسػػدإاهطر حػػإ ااػػىا ػػؿا ػػرةا طحػػؽاا دػػإاا -( :Reliabilityالثبةةات )  
ااصااب د ماناا إ إا فاابل شنا.اإبثحإتااىاابط إسا لشػىا فاابوػردا ثػإاظاااػصااب مبػ اشوسػ اهطر حػإ احإبشسػحناب د ماهػ ا

حط  ػنادػد رةابا طػنااب ل ػإر ااػىاابط ػإسطااماح لإ ػؿااشداه راراب إس ام حطصاااصاثإب اهطر حإ احإبطدراابذ ا ه ثػؿاا ػ ا
 Test retestنا-ا.مبػػدااسػػه رجاثحػػإتااب ط ػػإساحطر طػػناااػػإدةااا هحػػإررا000را0222ثحػػإتا رهوػػ اطاناحػػمادػػإدماط

methodهسه دـا ذأاابطر طنااىاثسإباابثحإتاتذااشدإاه  ؼابشإاافا د،ااسػهطراراابشهػإئتطااشػد إا طحػؽااا هحػإرا ا
مبػػػداهػػػـاهطح ػػػؽا، ااا000صرا0552اػػػنا ل شػػػناأل ثػػػرا ػػػفا ػػػرةاماحػػػرااإدػػػؿاز شػػػىطندامداماحػػػداابػػػرث فطااػػػصا د ما

ااشػػإث.اتذاهػػـاا ه ػػإر ـاحإبطر طػػناابل ػػمائ ناابطحط ػػنامحلػػدا ػػرمرا09ااذ ػػمرامن09ااشػػإزحامشإزثػػنان32اب ط ػػإساااػػصان
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فااحػػ فادردػػإتااػػىاابهطح طػػ فااحاػػغااسػػحما فاهػػـاااػػإدةاهطح ػػؽااب ط ػػإساااػػصاابل شػػنامحنسػػه داـا لإ ػػؿاارهحػػإطانح رسػػما
 اام ما لإ ؿاثحإتااإٍؿ.اا2.522ن

 هػػػنبؼا ط ػػػإسااضػػػطرابا إحلػػػدااابضػػػدمطاابدػػػد  نا ػػػفابسػػػ  فاابطسػػػـااامؿاا-مدػػػؼااب ط ػػػإساحدػػػ ده اابشدإئ ػػػنار
امثػتااااطرةااطامحػذبؾااطػداهرا02اااطرةاماادإحناحشلـااما ااطامابطسـاابثإشىااااراضا فان02ابه   صام هنبؼا فان

ااادردن.52اادردنامح همسطاشظر ان002-02ابدردنااب ا ناابشظر ناااصااب ط إساح فان

 الفصل الرابع : نتائج البحث

 ابددؼااامؿارااب  ؼاافاااضطرابا إاحلداابضدمطاابدد  ناابد،اابشإزث فاا.ا

ااطامدػػػإءا50.19محشسػػػحنانااظدػػػرتاشهػػػإئتاابحثػػػثااب هلاطػػػناحدػػػذااابدػػػدؼاافا دػػػإؿاابشػػػزمحادػػػإءاحإب رهحػػػنااامبػػػصااااا
ااطامدػإءا11.9ااطامدػإءاحإب رهحػناابثإبثػنا دػإؿاااشودػإؿامحشسػحنان15.0حإب رهحناابثإش ػنا دػإؿااا ػإؿاابلشػؼاحشسػحنان

اامدػإءاحإب رهحػنااب إ سػنا دػإؿاابهدد ػدااب حإ ػرا21.2 ػمتااثػدااا ػ إصااب طػرح فامحشسػحنانااحإب رهحناابراحلنا دػإؿ
 ا.13.1اطامح لدؿااد إبىابدرأان20.9حإب رهحنااا  رةا دإؿاابهلرضاباذ،امحشسحناناامدإءا20.2محشسحنان

 ا-.ا دإؿااابهدد دااب حإ راار0

%اام ػػىااااػػصاشسػػحنا ئم ػػناثدػػاتا53هرامثػػتاابشسػػبااب ئم ػػنابىدإحػػناحػػشلـاااػػصاااسػػئانابدػػذاااب دػػإؿاحػػ فاناااااا
%ااام ػػىاادشػػصاشسػػحناثدػػاتا00اثشػػإءاااثػػداث؟اا.امناااا دػػإاابوطػػرةان ػػؿاثر ػػتا ػػفاابطلػػإـاماب ػػراباب ػػدةاطم اػػن

ا.مابدػدمؿاربػـا20.5م إشػتاابشسػحنااب ئم ػناب ػؿااب دػإؿا ػىاناااا دإاابوطرةاناا ؿادرثػتااثشػإءااااا ػإؿااار إح ػن؟ا
ااا مضحاذبؾا0ن

اا0ددمؿاربـان

 % كال % نعم الفةرة ت
 %7 14 %93 186 هل حرمت من الطعام والشراب لمدة طويمة  اثناء االحداث؟    1
هةةل سةةةطت رصاصةةة بةةالةرب منةةك الةةن درجةةة انةةك كنةةت  تةتةةل او تصةةاب  2

   بجروح كبيرة ؟ 
156 78% 44 22% 

هل سةطت قذائف قريبًا منك الن درجةة اناةا كانةت سةوف تةتمةك وتصةاب  3
 بجروح كبيرة؟

138 69% 62 31% 

 %89 178 %11 22 هل جرحت اثناء  االعمال االرهابية؟ 4
 %28  56  %72 144 هل هددك شخص ما بالةتل اثناء االحداث االرهابية؟ 5

 -.ا دإؿا  إ دةااا إؿاابلشؼار0ا
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%اااثدػػؿااا دػػإاابسػػ اؿان ػػؿا52هرامثػػتاابشسػػبااب ئم ػػنابادإحػػناحػػشلـاااػػصاااسػػئاناابث إش ػػنابدػػذاااب دػػإؿاحػػ فناااا
%اام ػػىاادشػػصاشسػػحنا ئم ػػنا22 ػػإ دتااا ػػإؿاه ر ػػبااماهػػد  را ثػػؿاضػػرباابطشإحػػؿاهػػد  راابدسػػمرامابحشإ ػػإتا؟اامن

اطامابدػدمؿاربػـا15.0نااب ئم ناب ؿااب دػإؿا ػىانام إشتاابشسحاثدؿااا دإاابس اؿان ؿا إ دتاا إ ؾااثدا ا طهؿا؟ا
ااا مضحاذبؾ0ن

 ا0ابددمؿاان

 % كال  %  نعم الفةرة ت
 %41 81 %61 121 هل شاهدت امامك احدًا يةتل ؟ 6
 %2545 51 %7445 149 هل شاهدت  امامك جثة شخص مةتول ؟ 7
 %17 44 %83 166  هل شاهدت احدًا مصاب بجرح خطر؟  8
 %11 32 %89 178 نةمت احد المجروحين المصابين او المةتولين ؟ هل لمست او 9

 %46 72 %64 128 هل شاهدت احدًا يتعرض  لمضرب بةسوة او بةوة؟ 11
 %18 36 %82 164 هل شاهدت احدًا يتعرض لالذى والمعاممة السيئة ؟ 11
 %21  42 %79  158 هل شاهدت احدًا يمةن الةبض عميه او يسجن ؟ 12
 %4 8 %96 192 شادت اعمال التخريب او تدمير مثل، تدمير الجسور والبناياتهل  13

 - دإؿا متااثدااا  إصااب طرح فار -3
%اام ػىااااػصاشسػحناثدػؿااا دػإا50هرامثتاابشسبااب ئم نابادإحناحشلـاااصاااسػئانااب  سػنابدػذاااب دػإؿاحػ فنااا

%اام ػػىاادشػػصاشسػػحناثدػػؿااا دػػإا03.9ابسػػ اؿان ػػؿاهلػػرضاااثػػدااابػػإرباابػػصاابطهػػؿااثشػػإءاااا ػػإؿااار إح ػػن؟اامان
اا21.20م إشػتاابشسػحنااب ئم ػناب ػؿااب دػإؿا ػىاناان؟ا.ابس اؿان ؿابهؿادد طؾااب طربااب ؾااثشإءااااثداثااار إح ػ

ااا مضحاذبؾ3طامابددمؿاربـان

 ا3ددمؿان

 % كال   %  نعم الفةرة ت
 %46 92 %54 118 هل تعرض  احد افراد عائمتك لمةتل اثناء االحداث االرهابية؟ 14
 %5645 113 %4345 87 هل قتل صديةك المةرب اليك اثناء  االحداث االرهابية؟ 15
 %21 42 %79 158 هل تعرض جارك الن الةتل االعمال االرهابية؟ 16
 %6 12 %94 188 هل تعرض  احد االقارب الن الةتل اثناء االعمال االرهابية؟ 17

 - دإؿاابهلرضاباذ،ر -0
%ااباسػػ اؿان ػػػؿاهلػػػرضااثػػػدا50.9هرامثػػتاابشسػػػبااب ئم ػػػنابادإحػػناحػػػشلـاااػػػصاااسػػػئاناابثاثػػنابدػػػذاااب دػػػإؿاحػػػ فانا

%ااام ىاادشصاشسحناثدؿااا دإاابس اؿان ػؿاهلػرضااثػدااااػرادا30اابإربااابصاسمءا لإ انااثشإءاااثداث؟ااامان
ااا مضحاذبؾ.0اطامابددمؿاربـان20.9ب دإؿا ىانام إشتاابشسحنااب ئم ناب ؿاااابلإئانابااهطإؿااامابسدفا؟ا.
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 ا0ددمؿان

 % كال % نعم الفةرة ت
 %41 78 %59 118 هل تعرض احد  افراد العائمة االذى والضرب بةسوة اثناء االحداث 18
 %545 11 %9445 189 هل تعرض احد االقارب  الن سوء معاممة اثناء االحداث؟ 19
 %66 132 %34 68 لالعتةال  اوالسجن ؟ هل تعرض احد  افراد العائمة 21

 - دإؿاابشزمحامابهدد راارا -5
ثدػػاتااادإحػػناحػػشلـاااػػصاابسػػ اؿان ػػؿاادحػػرتاااػػصا دػػإدرةااب شػػزؿاحسػػحباااب ػػمؼا ػػفاااا ػػإؿااار ػػإبااااػػصااا

%اام ػػػىااااػػػصاشسػػػحناثدػػػؿااا دػػػإا ػػػذااابسػػػ اؿا ػػػفاحػػػ فاااسػػػئانااارحلػػػناابهػػػىاهضػػػ شدإا ػػػذاا022ابشسػػػحنااب ئم ػػػنانا
اؿان ػؿاادحػرتاااػػصاهػرؾااب د شػناحسػػحبا%اااثدػاتااا دػإااادإحػػناحػشلـاااػصاابسػػ ا15اب دػإؿطامادشػصاشسػحنا ئم ػػنان

ااا مضحاذبؾ.9ااطامابددمؿاربـان50.19ابهدد دااب حإ را؟ا.ام إشتاابشسحنااب ئم ناب ؿااب دإؿا ىان

 ا9ددمؿان

ا%ا ا %اشلـاابوطرةات
 %1 2 %99 198 هل تعرض منزلك  لالضرار بصورة كبيرة وخطيرة  اثناء االحداث االرهابية ؟ 21
 %1 1 %111 211 عمن مغادرة المنزل بسبب  الخوف من االعمال االرهابية؟هل اجبرت  22
 %21 42 %79 158 هل اجبرت عمن ترك المدينة بسبب التاديد المباشر ؟ 23
 %11 22 %89 178 هل اضطر احد االقارب الن ترك الوطن بسبب االعمال االرهابية؟ 24
 - دإؿااااهراؽامااشودإؿار -2
هضػػ فا ػػذاااب دػػإؿاسػػ اب فاثدػػاتااادإحػػناحػػشلـاااػػصاابسػػ اؿان ػػؿاهوػػرؽاااػػراداابلإئاػػنابػػىاا ػػإ فا هلػػددةااحسػػحباااا

%اا20%ااا ػػإاابسػػ اؿاابثػػإشىااطػػداثدػػؿاااػػصاابشسػػحنااب ئم ػػنان50ااثػػداثااار إح ػػن؟ااااااػػصااااػػصاشسػػحنا ئم ػػنان
ااا مضحاذبؾ.2%ااطامابددمؿاربـان11.9ام إشتاابشسحنااب ئم ناب ؿااب دإؿا ىانام ىاادشصاشسحنا ئم ن.

 ا2ددمؿان

 % كال % نعم الفةرة ت
 %6 12 %94 188 هل تفرق افراد العائمة قي اماكن متعددة  بسبب االحداث االرهابية؟   25
 %39 78  %61 122 هل  انفصمت عن العمل مجبرًا بسبب تاديد االرهابين؟ 26

  

مه ػػػ را ػػػذأاابشهػػػإئتاابػػػصاافاااػػػراداابل شػػػنااب ا ػػػناهلرضػػػمااابػػػصااضػػػطرابا ػػػإاحلػػػداابضػػػدمطاابدػػػد  ناابهػػػىاهضػػػ شهدإااا
ااطمثدػؿا دػإؿا50.19اب دإاتاابستامب فاحشسبا ئم نا  هاون.مثدؿا دإؿاابشزمحامابهدد راااصااااػصاشسػحنان

 اا.ا20.9ابهلرضاباذ،اابصاابؿاشسحنان
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 الادف الثاني: الكشف عن اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  لدى النازحين  )الذكور ، االناث( 

اا52.9اظدػػرتاشهػػإئتاابحثػػثااب هلاطػػػناحإبدػػدؼاابثػػإشىااافا دػػػإؿاابشػػزمحادػػإءاحإب رهحػػػنااامبػػصاباػػذ مرامحشسػػػحنانااااا
ااطا15.3بثػػنا دػػإؿاابهلػػرضابالشػػؼاحشسػػحناناطامدػػإءاحإب رهحػػناابثإ53مدػػإءاحإب رهحػػناابثإش ػػنا دػػإؿاااشودػػإؿامحشسػػحنان

ااطامدػػإءاحإب رهحػػنااب إ سػػنا دػػإؿاابهلػػرضاا12مدػػإءاحإب رهحػػناابراحلػػنا دػػإؿا ػػمتااثػػدااا ػػ إصااب طػػرح فامحشسػػحنان
ااطامدػإءا20.3اامدإءاحإب رهحنااا  رةاحإبشسحناباذ مرا دإؿاابهلرضابػاذ،امحشسػحنان29.2باهدد دااب حإ رامحشسحناان

%ااااامدػػػإءا دػػػإؿاااشودػػػؿامابوػػػراؽاحإب رهحػػػناابثإش ػػػنامحشسػػػحنا55.9مبػػػصاباشػػػإثا دػػػإؿاابشػػػزمحامحشسػػػحناناحإب رهحػػػنااا
اامدػػإءاحإب رهحػػناابراحلػػنا دػػإؿاابهدد ػػدااب حإ ػػرامحشسػػحنا02اطامدػػإءاحإب رهحػػناابثإبثػػنا دػػإؿا ػػمتابر ػػبامحشسػػحنان92.2ن
إءاحإب رهحػنااا  ػرةاحإبشسػحناباشػإثا دػإؿاابهلػرضااامدػ09اامدإءاحإب رهحنااب إ سنا دػإؿاااشودػإؿامحشسػحنان09.5ن

ااا-اطاام  إا رهحناااصاماؽاابشسبااب ئم نامب ؿا دإؿا فااب دإاتاابسهنام  إا نهىار35.0بالشؼامحشسحنان

ااا-.ا دإؿاابهدد دااب حإ راباا إؿااار إح نار0

%اام ػػػىااااػػػصاشسػػػحنا ئم ػػػنا55 مرح فانهرامثػػػتاابشسػػػبااب ئم ػػػنابىدإحػػػناحػػػشلـاااػػػصاااسػػػئانابدػػػذاااب دػػػإؿاباػػػذااااا
ثداتااا دإاابوطرةاناثشإءاااثػداثااار إح ػناثر ػتا ػفاابطلػإـاماب ػراباب ػدةاطم اػنا؟ااااطاا ػإاااشػإثااطػداثدػاتاا

ااباػػػذ مرامشسػػػحنانااا29.2%اااطامبػػػداثدػػػؿااب دػػػإؿاح ػػػ ؿااػػػإـاااػػػصاشسػػػحنانا50شوػػػساابوطػػػرةاااػػػصااااػػػصاشسػػػحناان
ااا مضحاذبؾ.1ـانااباشإثاطامابددمؿارب09.5

اا1ددمؿان

 االناث الذكور الفةرة ت
 % كال % نعم % كال % نعم

اثناء االحداث االرهابية حرمةت مةن الطعةام والشةراب  1
 لمدة طويمة ؟  

88 88% 12 12% 92 92% 8 8% 

هل سةطت رصاصة بالةرب منك الن درجة انك كنت    2
 تةتل او تصاب بجروح كبيرة ؟

78 78% 22 22% 46 46% 54 54% 

هل سةطت قذائف قريبةًا منةك الةن درجةة اناةا كانةت  3
 سوف تةتمك وتصاب بجروح كبيرة؟

58 58% 42 42% 51 51% 49 49% 

 %82 82 %18 18 %78 78 %22 22 هل جرحت اثناء  االعمال االرهابية؟ 4
هةةةةل هةةةةددك شةةةةخص مةةةةا بالةتةةةةل اثنةةةةاء  االحةةةةداث  5

 االرهابية؟
82 82% 18 18% 22 22% 78 78% 

ا-.ا دإؿا  إ دةااا إؿاابلشؼار0ا
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%ااثدػػؿااا دػػإاابسػػ اؿان ػػؿا52هرامثػػتاابشسػػبااب ئم ػػنابادإحػػناحػػشلـاااػػصاااسػػئانابدػػذاااب دػػإؿاباػػذ مراحػػ فانااا
 إ دتااا إؿاه ر بااماهد  را ثؿاضرباابطشإحػؿاهػد  راابدسػمرامابحشإ ػإتااطااا ػإاااشػإثااطػداثدػاتااشوػساابوطػرةا

ااا35.0ااباػػػذ مرامشسػػػحنانا15.3حنانااا%اااطامبػػػداثدػػػؿااب دػػػإؿاح ػػػ ؿااػػػإـاااػػػصاشسػػػ55ااػػػصااااػػػصاشسػػػحناانا
ااا مضحاذبؾ5باشإثطامابددمؿاربـان

اا5ددمؿان

 االناث الذكور الفةرة ت
 % كال % نعم % كال % نعم

 %72 72 %28 28 %14 14 %86 86 هل شاهدت امامك احدًا يةتل ؟ 6
هل شاهدت  امامك جثة شخص مةتةول 7

  
94 94% 6 6% 44 44% 56 56% 

 %42 42 %58 58 %13 13 %87 87 شاهدت احدًا مصاب بجرح خطر؟هل  8
هةةةل لمسةةةت او نةمةةةت احةةةد المجةةةروحين  9

 المصابين او المةتولين ؟
68 68% 32 32% 22 22% 78 78% 

هةةةةل شةةةةاهدت احةةةةدًا يتعةةةةرض  لمضةةةةرب  11
  بةسوة او بةوة؟

82 82% 18 18% 24 24% 76 76% 

هةةةةةل شةةةةةاهدت احةةةةةدًا يتعةةةةةرض لالهانةةةةةه  11
 والمعاممة السيئة ؟

56 56% 44 44% 32 32% 78 78% 

هل شاهدت احدًا يمةةن الةةبض عميةه او  12
 يسجن ؟

66 66% 34 34% 18 18% 82 82% 

هةةل شةةةادت اعمةةال التخريةةةب او تةةةدمير  13
 مثل، تدمير الجسور والبنايات؟

96 96%  4 4% 88 88% 12 12% 

ا- دإؿا متااثدااا  إصااب طرح فار-3
%اام ػػىااااػػصاشسػػحناثدػػؿا50هرامثػػتاابشسػػبااب ئم ػػنابادإحػػناحػػشلـاااػػصاااسػػئاناابدػػذاااب دػػإؿاباػػذ مراحػػ فاناااا

اا دػػإاابسػػ اؿان ػػؿاهلػػرضاااثػػدااابػػإرباابػػصاابطهػػؿااثشػػإءاااا ػػإؿااار إح ػػن؟ااطاا ػػإاااشػػإثااطػػداثدػػاتااشوػػساابوطػػرةا
%اااباشػإثاطا90%ااباػذ مرامشسػحنانا12شسػحنانا%اااطامبداثدؿااب دإؿاح  ؿااإـاااػصا55ااصااااصاشسحناانا

ااا مضحاذبؾ5مابددمؿاربـان

اا5ددمؿان

 االناث الذكور الفةرة ت
 % كال % نعم % كال % نعم

 %62 62 %38 38 %66 66 %44 44هل تعةرض  احةد افةراد عائمتةك لمةتةل اثنةاء االحةداث  14



[ ((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

626 
 

 االرهابية؟
االحةةةةداث هةةةةل قتةةةةل صةةةةديةك المةةةةةرب اليةةةةك اثنةةةةاء   15

 االرهابية؟
58 58% 48 48% 24 24% 76 76% 

هةةةةل تعةةةةةرض جةةةةةارك الةةةةن الةتةةةةةل  اثنةةةةةاء االعمةةةةةال  16
  االرهابية؟

86 86% 14 14% 34 34% 66 66% 

هةةل تعةةرض  احةةد االقةةارب الةةن الةتةةل اثنةةاء االعمةةال  17
 االرهابية؟

92 92% 8 8% 88 88% 12 12% 

     

ا- دإؿااابهلرضاباذ،ر -2
%اااباسػػ اؿان ػػؿاادػػ بااثػػداا50هرامثػػتاابشسػػبااب ئم ػػنابادإحػػناحػػشلـاااػػصاااسػػئاناابدػػذاااب دػػإؿااباػػذ مراحػػ فانااا

%اااطامبػػدا25اابػػإرباحدػػرمحا طػػرةااثشػػإءاااثػػداث؟اااطاا ػػإاااشػػإثااطػػداثدػػاتااشوػػساابوطػػرةاااػػصااااػػصاشسػػحنااناا
اا مضػػحا02%اااباشػػإثاطمابدػػدمؿاربػػـان92.2ا%ااباػػذ مرامشسػػحناناا20.3ثدػػؿااب دػػإؿاح ػػ ؿااػػإـاااػػصاشسػػحنانا

اذبؾ.

اا02ددمؿان

 االناث الذكور الفةرة ت
 % كال % نعم % كال % نعم

هل تعرض احد  افراد العائمة االذى والضةرب بةسةوة  18
  اثناء االحداث

72 72% 28 28% 68 68% 32 32% 

هةةةةل اصةةةةيب احةةةةد  االقةةةةارب بجةةةةروح خطةةةةرة اثنةةةةاء  19
 االحداث؟

84 84% 16 16% 68 68% 38 38% 

 %66 66 %34 34 %72 72 %28 28 هل تعرض احد  افراد العائمة لالعتةال  اوالسجن ؟ 21
ا- دإؿاابشزمحامابهدد راارا -1

ثدػػاتااادإحػػناحػػشلـاااػػصاابسػػ اؿان ػػؿاادحػػرتاااػػصا دػػإدرةااب شػػزؿاحسػػحباااب ػػمؼا ػػفاااا ػػإؿااار ػػإبااااػػصاااا
%ااطامبػػػدا55%ااحإبشسػػحناباػػػذ مراطاا ػػإاااشػػػإثااطػػػداثدػػاتااشوػػػساابوطػػرةاااػػػصااااػػصاشسػػػحناان55ابشسػػحنااب ئم ػػػناناا

اا مضػحا00ااباشػإثاطامابدػدمؿاربػـان%اا55.9%اااباػذ مرامشسػحنانا52.9ثدؿااب دإؿاح  ؿااػإـاااػصاشسػحنانا
اذبؾ.

ا

ا

ا
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اا00ددمؿان

 االناث الذكور الفةرة ت
 % كال % نعم % كال % نعم

هةةل تعةةرض منزلةةك  لالضةةرار بصةةورة كبيةةرة وخطيةةرة   21
 اثناء االحداث االرهابية ؟

88 88% 12 12% 94 94% 6 6% 

هل اجبرت عمن مغةادرة المنةزل بسةبب  الخةوف مةن  22
 االرهاباالعمال 

94 94% 6 6% 98 98% 2 2% 

هل اجبرت عمن ترك المدينة بسبب التاديد المباشر  23
 ؟

86 86%  14 14% 82 82% 18 18% 

هةةةل اضةةةطر احةةةد االقةةةارب الةةةن تةةةرك الةةةوطن بسةةةبب  24
  االعمال االرهابية؟

78 78% 22 22% 84 84% 16 16% 

 -4 مجال االفتراق  :6

هض فا ذاااب دإؿاس اب فاثداتااادإحناحشلـاااصاابسػ اؿان ػؿااهر ػتااابل ػؿا دحػرا احسػحباهدد ػدااار ػإح ف؟اااااا
%ااباػػذ مرطااا ػػإاااشػػإثااطػػداثدػػاتااااػػصاشسػػحنا ئم ػػناااػػصاابسػػ اؿان ػػؿاهوػػرؽاااػػرادا55ااػػصااااػػصاشسػػحنا ئم ػػنانا

%اطامبػداثدػؿااب دػإؿاح ػ ؿااػإـاااػصاشسػحنانا22سػحنانابلإئانابىاا إ فا هلددةااحسحباااثداثااار إح ػن؟اااامحش
ااا مضحاذبؾ00%اااباشإثاطمابددمؿاربـان09%اااباذ مرامشسحناانا53

اا00ددمؿان

 االناث الذكور الفةرة ت
 % كال % نعم % كال % نعم

هةةل تفةةرق افةةراد العائمةةة قةةي امةةاكن متعةةددة   25
 بسبب االحداث االرهابية؟  

78 78% 32 32% 66 66% 44 44% 

هةةةةل  تركةةةةت  العمةةةةل مجبةةةةرًا بسةةةةبب تاديةةةةد  26
 االرهابين؟

88 88% 12 12% 24 24% 76 76% 

مه ػػ را ػػذأاابشهػػإئتاابػػصاافاااػػراداابل شػػناااناابػػذ مراطامااشػػإثاااهلرضػػمااابػػصااضػػطرابا ػػإاحلػػداابضػػدمطاابدػػد  نااا
ابهىاهض شهدإااب دإاتاابستامب فاحشسػبا ئم ػنا  هاون.مثدػؿا دػإؿاابشػزمحامابهدد ػراااػصااااػصاشسػحنااباػذ مرانا

باػػذ مرطامثدػػؿا دػػإؿاابشػػزمحامابهدد ػػراااػػصا%ااا20.3%ااطمثدػػؿا دػػإؿاابهلػػرضابػػاذ،اابػػصاابػػؿاشسػػحنان52.9
ااااباشإثا.35.0%ااطمثدؿا دإؿاا  إ دةااا إؿاابلشؼاابصاابؿاشسحنان55.9اااصاشسحنااباشإثانا
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 الادف الثالث قياس اعراض اضطراب مابعد الضغوط الصدمية لدى النازحين  

ا ظدرتاشهإئتاابهثا ؿااخثدػإئىااب إدػناحإبدػدؼاابثإبػثاا فا همسػطاابثسػإحىابػدردإتا اػراداابل شػناااػصا ط ػإساااا

اادردػػػناااػػػصا02.15اادردػػػنامحػػػإشثراؼااب ل ػػإر ابػػػدرُأان50.92ااػػراضااضػػػطرابا إحلػػػداابضػػػدمطاابدػػد  نااحاػػػغان
رشنااب همسطاابثسإحىا  ااب همسػطاابشظػر اب ط ػإساابهمابىاطاا  إا ظدرتاشهإئتاابهثا ؿااخثدإئىا  ضإ"ا ش ااشدا طإ

اادردناحإسػه داـااا هحػإراابهػإئىابل شػناماثػدةطاهحػ فا فاابط  ػنا52ااراضااضطرابا إحلداابضدمطاابدد  ناابحإبغانا
اطامه ػػػ را055اامدردػػػناثر ػػػنانا2.29اام ػػػىادابػػػناتثدػػػإئ إ ااشػػػدا سػػػهم،ادابػػػنان00.00ابهإئ ػػػنااب ثسػػػمحناهسػػػإم ان

ب لرمضنااىاابددمؿاابسإحؽاتبصامدمداارؽاداؿاحػ فااب همسػطااابثسػإحىاااماب همسػطاابورضػىاب هد رااػراضاابشه دناا
اضطرابا إحلداابضدمطاابدد  ناطامب إا إفاابورؽابدإبحااب همسطاابثسإحىااألفاذبػؾا لشػىاارهوػإعا سػهم،اااػراضا

نا طإحطػػػنا ػػػ اابمابػػػ اابػػػذ ا ل  ػػػ ااضػػػطرابا إحلػػػداابضػػػدمطاابدػػػد  نابػػػد،اابشػػػإزث فاح ػػػ ؿااػػػإـاطامدػػػإءتاابشه دػػػ
ابشػػإزثمفااػػػىاابمبػػػتاابثػػػإبىا ػػػفاظػػرمؼا ل  ػػػ نامح ئ ػػػنا هرد ػػػنا دمدػػػإ اسػػ شناااب    ػػػإتاابهػػػىاهوهطػػػراابػػػصااحسػػػطاا

ااما إرتاابػصاارهوػإعا سػهم،اابضػدمطاابشوسػ نابػد،اابشػإزث فطاام هوطػنا0200اب د إتاطام هوطنا  ادراسناناابلإ ر ط
%اا ػػفاابلػػراب  فا52اا ػػفاهلػػرضان0225بلإب  ػػنااػػىااب ػػ ه رااب شلطػػدااػػىاحدػػدادان ػػ ا ػػإا ااشهػػ ا شظ ػػناابدػػثناا

ابضػػدمطاابشوسػػ ناام ػػمفاابشػػإزث فا ػػـادػػزءادػػد را ػػفااب ده ػػ اابلرابػػىطااػػنفاهلرضػػدـاتبػػصاابشػػزمحاابطسػػر اااػػصا ػػدا
ثاسػ شتاابلد ػداث ػاابد إاإتااخر إح ناسحبابدـاضدمطااده إا ػناامابهدػإد ناطمشوسػ ناطامدػث ناطام  ش ػنامح ئ ػنا.

 ػػفاابلمائػػؿااػػىاابلػػراءابلػػدةا  ػػإـام دمدػػإ اابلمائػػؿاابهػػىاشزثػػتاابػػصاتباػػ ـا ردسػػهإفامدحػػؿاسػػشدإراسػػحبابدػػـااذبػػؾا
اخددػػػإداابشوسػػػىاماخشدػػػإؾاابشوسػػػىامااثهػػػراؽاابشوسػػػىام ػػػىادردػػػإتا هطد ػػػنا ػػػفاابضػػػدمطاابشوسػػػ ناح ػػػ ؿا سػػػه راط ما

ااا مضحاذبؾ03ابددمؿاربـان هطط اسماءا  إفاحدش إ ا ـاشوس إ ا ـاذ ش إاطاما

اا03ابددمؿانا

اا هحػػػإراابهػػػإئىاباوػػػػرؽاحػػػ فااب همسػػػػطاابثسػػػإحىابػػػػدردإتاابل شػػػنا  ػػػؿااب ط ػػػػإساااػػػراضااضػػػػطرابا إحلػػػداابضػػػػدمطاا
اابدد  ن

ثدػػػػػػػػـااابل شن
اابل شن

اب همسػػػػػػػػػػػػػػطا
اابثسإحى

ااشثػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼا
ااب ل إر 

اب همسػػػػػػػطا
اابشظر 

ابط  ػػػػػػػػػناابهنئ ػػػػػػػػػنا
ااب ثسمحن

اابط  ناا
اابددمب ن

 سػػػػػػػهم،ا
اابدابن

ا2.29ا0.52ا00.00ا52ا02.15ا50.92ا022ا  ؿ
اااا
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 الادف الرابع: معرفة داللة الفروق بين الذكور واالناث عمن مةياس اعراض اضطراب مابعد الضغوط الصدمية4

بدرضاهلرؼادابناابورؽااىاا ط إساااػراضااضػطرابا ػإاحلػداابضػدمطاابدػد  نااهحلػإاب هد ػراابدػشسابػد،اااااااا
ابشػػإزث فا ػػفاابػػذ مراماخشػػإثاطااطػػداهػػـااسػػه داـااأل هحػػإراابهػػإئىاابل شهػػ فااب سػػهطاه فااهحػػ فا فاابط  ػػناابهإئ ػػنااب ثسػػمحنا

اطام ػذأاابشه دػناهػدؿا55ااماشػدادردػناثر ػنانا2.29شػدا سػهم،ادابػنانا حرا فاابط  ػناابهإئ ػناابددمب ػنابػذااهلػدادابػناا
اش اهمدداارمؽاح فاابذ مراماخشإثااىا ط إساااراضااضطرابا إحلداابضدمطاابدد  ناطابدإبحااابػذ مرابدػذاااػإفا

ر إح ػنا ػفاابشسػإءا ذأاابشه دناههوؽا  اابماب اافاابذ مرااا ثراهلرضإ اباهدد دامااذ،امابطسمةام  إ دهدـاااثػداثااا
ااا مضحاذبؾ00طامابددمؿان

اا00ابددمؿانا

اا هحػػػإراابهػػػإئىاباوػػػرؽاحػػػ فااب همسػػػطاابثسػػػإحىابػػػدردإتاابل شػػػنااابػػػذ مرامااشػػػإثااب ط ػػػإساااػػػراضااضػػػطرابا إحلػػػدا
اابضدمطااابدد  ن

 

ه  را ذأاابشهإئتاابصا فا همسطادردإتاااا شػناابػذ مرامااشػإثاااااػصاا ػفااب همسػطاابورضػىاب ط ػإساااػراضاااااا
اااشثػراؼا ل ػإر اماثػداهطر حػإ امحدابػنااثدػإئ ن.ام ػذأاابشهػإئتاه ػ راابػصا0-اضطراحإتا إحلداابضدمطااابدػد  نامان

 ػػإا ط سػػ ا ط ػػإسااضػػطرابا إحلػػدااابضػػدمطااابدػػد  ناافاابل شػػناابػػذ مرامااشػػإثاهلػػإشىا ػػفااااػػراضاااضػػطرابا 
اااااب سه دـااغراضا ذااابحثث.

 التوصيات: 

ضػػرمرةااا ه ػػإـاحدماشػػباابشوسػػ ناباشػػإزث فا ػػفابحػػؿاابددػػإتاذاتاابلابػػنااب سػػ مبناااػػصا دارةا اػػؼاابشػػإزث فانا -1
ابػمزراءاطا دػإبسااب ثإاظػإتطا شظ ػإتاابد ئػناابلا ػإااب  ػراناطامزارةاابددػرةاماب ددػر فاطااأل إشػناابلإ ػناب داػسا

 اب ده  ااب ثاىا.
ضػػرمرةاهمادػػػداطح ػػػباشوسػػػىام  دػػػإئىااده ػػػإاىاام را ػػػزاااسػػػشإداااده ػػػإاىابهطػػػد ـاابراإ ػػػناابشوسػػػ نامابدػػػث ناا -2

اباشإزث فاااىااب    إتاماب شإطؽااشداامدهدـ.

ثدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـااابل شن
اابل شن

اب همسػػػػػػػػػػػطا
اابثسإحى

ااشثػػػػػػػراؼا
ااب ل إر 

اب همسػػػػػػػػػػػطا
اابشظر 

ابط  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا
اابهإئ ن

ابط  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا
اابددمب ن

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػهم،ا
اابدابن

ا2.29ا0.52ا00.25ا52ا00.50ا50.22ا022اابذ مر
ا2.29ا0.52ا5.22ا52ا00.15ا52.05ا022اااشإث
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اابه   صااب ح ر.ضرمرةاا دراءاابوثصاابدمر ابد،اابشإزث فاابلإئد فاابصا شإططدـابدرضاا -3
اه د صاراهبا در اب ؿااإئانابه و ؼاابضدطااابهدإد .ا -4
اضرمرةاحهطد ـاابداـاماخسشإداااده إاىا فاد   اائإتااب لباابصاابشإزث ف. -5
اضرمرةااخسراعاحلمدةااألسراابشإزثناابصا شإططدـااألدا نا  اضرمرةاهما رااأل فابدـ. -6

 المةترحات

 فاابذ فا لإشمفا فااضطرابا إحلداابضدمطاابدد  ن.ادراءادراسناه   د نااباشإزث  -1
 .اادراءادراسنا  إثاناااصاااطوإؿااابشإزث ف.ا -0
 ادراءادراسنا  إثانابادراسناابثإب نامب فاااصاا شنااب سش فاا.ا -3
 ادراءادراسناثمؿااضطرابا إحلدااابضدمطاابدد  ناماابه اح هد رحإا راضااب ز شنااا -0
اب لإبدنااابشإزث فااب دإح فاحإضطرابا إحلدااابضدمطااابدد  ن.ادراءااحرشإ تااار إد ااا -9
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 المصادر 

ا.دارااب س رةاباش رامابهمز  امابطحإانطاا إف.ااااردفا0ااااـاابشوساابهرحم .ط0222احمدإدمطدإبحا ث داااى.نا-

ابهرح ػػنامااػػـاابػػشوس.ااا.اااثدػػإءاابمدػػوىامااسػػهدابىااػػى0511ابح ػػإهىطااحػػداابدحػػإراهما ػػؽاماثشإسػػ مسطاز ر ػػإانا-
احدداد.ا– طحلنا  سسناابثطإاناابل إب نا

اطاااضػػػػػػػػطراحإتاابشوسػػػػػػػػ نا ػػػػػػػػإاحلػػػػػػػػداابضػػػػػػػػدمطاابدػػػػػػػػد  ن.ا داػػػػػػػػناث إهشػػػػػػػػإاابشوسػػػػػػػػ ن.ا0220دػػػػػػػػإرااهللاسػػػػػػػػا  إفنا-
www.hayahtnafs.comا

ااا اثظإتااىاسإ  مبمد إاابثرب.اا طحلناادإـ.حدداد0550ثح بطادإسـا ر ـانا-

ا.ا شإ تاابحثثااىاابهرح نطادارااب هباباطحإاػنامابش ػرادإ لػنا0552ماحداابرث فطا شمراثس فاندامدطااز زاثشإاا-
ااب مدؿ.

ا.0ااااـاابشوساابلس ر طاح تاابث  ناباش راحددادطاط0552ابزح د طا إ ؿاااماف.نا-

 ػػفااألسػػرااػػىاااااضػػطراحإتاابشوسػػ نابػػد،ا سػػر،اابثػػرباابلػػراب  فاابلإئػػد ف0550ابسػػإ رائىطا ث ػػدااحػػداابث  ػػدنا-
ااسحمعابلمدهدـندراسنا مب ناااب داناابطح ناابلس ر ناابلراب ػنطااب داػداابسػإدساابلػددااألمؿطا د ر ػنااب ػد إتاابطح ػنطا

احدداد.

ااحلػػػػضااألاػػػػراضااب دػػػػإثحنااضػػػػطرابا ػػػػإاحلػػػػداابضػػػػدمطاابدػػػػد  نا0220اب ػػػػ خطارماءاشػػػػإطؽادػػػػإبحاشػػػػمر نا-
الراب  فاابلإئد فا.ارسإبنا إدسه را ا نااآلدابطاابدإ لنااب سهشدر ن.ماابهدإاححلضااب هد راتانبد،ااألسر،ااب

ا–اااضطرابا إاحلداابضدمطاابدد  ن.ا داػناابثطإاػناابشوسػ ناابلػدداابهإسػ اماألرحلػمفا0220دإبحطابإسـاثس فانا-
اااFile://A:\psyinterdisc-com.htmاان09ا–ا0نا0اب داداابثإبثاا رطااؾ

ابلػػدداابراحػػ اا-شطد ػػناألثػػراابدػػد إتاابشوسػػ ن.ا داػػناابثطإاػػناابشوسػػ نا-اا رادلػػناشظر ػػن0222ابدػػحمةط ث داشد ػػبنا-
اسحه حرا-ا0اب داداابثإد اا راتا-ماارحلمفا

ابد شىااىااضطرابا إاحلداابدػد ناابشوسػ ناناطرمثػناا-اا ثراابلاجاابشوسى0223ابلح د طا ث دااحرا  ـا ث مدنا-
انطااحفار د.د همراأاادإ لناحددادطا ا ناابهرح 

اااطإح ػػؿاابهلػػرضابا ػػدائداابشوسػػ نابػػد،اطاحػػنااب رثاػػنااااداد ػػنا ػػفاامائػػؿاضػػثإ إا0559ابلطراشػػىطاسػػلداسػػإحطنا-
ا ادناابلإ ر نامابلمائؿااب ث طناح .ارسإبنا إدسه رطاابدإ لنااب سهشدر نطا ا نااآلداب.
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ةااهرد ػػنامدػػد اااػػىاابدرحػػإم امد.ااحػػدااهللااحػػماااابضػػدمطاابشوسػػ نانهداػػبااا دػػإاماحػػد اابث ػػإ0555امشهإشػػإطادا و ػػدنا-
اسر  طا رادلنامهطم ـا .د.ا ادا حماثطبطا  هحناااشدامااب در نطاابطإ رة.

اابضػػدمطاابهػػىاهلػػرضابدػػإاااطوػػإؿاااب ػػم ه  فا ػػاؿاابلػػدمافاابلرابػػىااب م ػػتطااػػإبـا0553ابطر ػػىطااحػػداابوهػػإحنا-
اا.003-52ناابلددااامؿاطانصا00ابو رطا تا

اااشسػػػإش ن.اط0222اػػػمدةطا ث ػػػداسػػػا  إفام ا ػػػؿا مسػػػؼااب ا اػػػىنا- طادارا0ااااثدػػػإءاباحإثػػػثااػػػىاابهرح ػػػنامابلاػػػـم
ااا ؿاباش رامابهمز  طاااردف.

ااابضػػدمطاابشوسػػ نامااضػػطراحإتاابشوسػػ ناماب دػػإثحنابدػػإااػػىاابلػػراؽا.ناا0559اب ح سػػىطاطػػإرؽااثػػؿاما ػػرمف.اناا-
ا نامزارةاابهلا ـاابلإبىطااحدداد.دراسناامب نااا ر زاابحثمثاابشوس

ااحشػػػػإءا ط ػػػػإسااضػػػػطرابا إحلػػػػداابضػػػػدمطاابدػػػػد  نانرسػػػػإبنا إدسػػػػه رااابدإ لػػػػنا0555_ااب ح سػػػػىطاشػػػػإطؽااثػػػػؿ.ن
ااب سهشدر ن. ا نااآلداب.

اااابدثناابشوس ناطاابطحلناابثإبثطاابطإ رة.ا دراباطح امابش رامابهمز  امااااف.ا0552 وإاىطاااءاابد فاناا-ا

ااابدػػػثناابشوسػػػ نااػػػىاضػػػمءاااػػػـاابػػػشوسامااسػػػاـاابطحلػػػنااامبػػػصطاا0552 رسػػػىام ث ػػػدا  ػػػإؿام ث ػػػدااػػػمدةانا-
ااب م تطاداراابطاـ.

ار سػػػإادةاابطوػػػؿاابػػػذ ا لػػػإشىا ػػػفاابدػػػد نا0559  هػػػبااب مشسػػػ ؼااابا  ػػػىااػػػىااب ػػػرؽااامسػػػطام ػػػ إؿااار ط ػػػإنا-
اااردف.ا– رثانا إبحؿااب درسن.اا إفاابشوس ن.ادب ؿاابلإ ا فاااده إا  فامابدث  فامب لا ىا

ااهدػػػػش ؼاااضػػػػطراحإتاابطػػػػباابشوسػػػػىامابلطاػػػػىطاابهدػػػػش ؼاابلػػػػإب ىاابلإ ػػػػراا0552 شظ ػػػػناابدػػػػثناابلإب  ػػػػن.نا-
اااداراابشدضناابلرح نطاح رمت.اا09ااابلدداناا1باضطراحإتاابلطا نامابسام  ن.ا داناابثطإاناابشوس نا دانان

اطا09ااابلػػددانا1ا.اشظر ػػإتاثد ثػػنااػػىاابطػػباابشوسػػىطا داػػناابثطإاػػناابشوسػػ نا داػػنانا0552 مسػػمفطااب زاح ػػتانااا-
اداراابشدضناابلرح ناباطحإانامابش رطح رمت.

اااابدد إتاابشوس ناااـاشوساابثرمباماب مارثاداراابشدضناابلرح ناطاح رمت.0550ابشإحاسىطا ث دااث داناا-

ا

ا
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