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ُةبالمغةُالعربيُالدراسةهمخصُ
ذدفت اسدرالن إسى تاديد اسعبلقن بيف كذـ األطراؼ كاال فعاالت اس فلين )اسغضب  

 فعاالت اس لؿ  اس لؽ( سدل ااالت اسبتر. جما كذدفت إسى تاديد ملتكيات كذـ األطراؼ كاال
اس لؽ( سدل ااالت اسبتر كاسفركؽ اإلاصائين فيخا استي تعزل اسغضب  اس لؿ  اس فلين )

سمتغيرات اسدرالن اسديمكغرافين )اسل س  اسعمر  مجاف اسبتر  مدة اسبتر  لبب اسبتر  اسااسن 
االلتماعين( سدل ااالت اسبتر. الت دـ اسبااث األدكات استاسين سلكصكؿ إسى اس تائج: م يالي 

( 127اال فعاالت اس فلين كجبلذما مف إعداد اسبااث. تجك ت عي ن اسدرالن مف )كذـ األطراؼ  ك 
ااسن مف ااالت بتر األطراؼ في ماافظات قطاع غزة  ممف اصلكا على أعلى اسدرلات في 

في ا تيار  اس صدينطري ن اسعي ن اسبااث م يالي كذـ األطراؼ  كاال فعاالت اس فلين. كالت دـ 
  .سم خج اسكصفي استاليلياسبااث اعي ن اسدرالن. اعتمد 

اسدرلن سكذـ األطراؼ ك  كلكد عبلقن طردين ايلابين بيف اسدرلن اسجلينأذـ  تائج اسدرالن: 
تكلد فركؽ ذات دالسن إاصائين في ملتكل  ن.رتفعاالت اس فلين كاستي كصفت باسماسجلين سبل فع

  مدة اسبتر  لبب اسبتر  سللـاألطراؼ تيعزل سلمتغيرات )اسل س  اسعمر  مجاف اسبتر باكذـ 
تكلد فركؽ ذات دالسن إاصائين في ملتكل  كجذسؾ سدل ااالت اسبتر.ُاسااسن االلتماعين(
  مدة اسبتر  لبب اسبتر  تيعزل سلمتغيرات )اسل س  اسعمر  مجاف اسبتر باسللـاال فعاالت اس فلين 
  سدل ااالت اسبتر.ُاسااسن االلتماعين (

إعداد برامج إرشادين سلتدريب على ألاسيب االلتر ا  كاستاصيف  أذـ تكصيات اسدرالن:
تفعيؿ برامج اسمشاريع  استدريلي سلت ليؿ مف ادة استكتر كاسغضب بعد استعرض سااسن اسبتر.

في  اس فلي اسملتمعيكاستجيؼ  بللت بلسينس استشغيلين كاستأذيؿ اسمخ ي سااالت اسبتر سلكصكؿ بخـ
 عمايية حقوو  وو  اإلعقةة وهميية ميهم  ي  اليهتي. التوعية اإل اياتخـ اسيكمين.
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Abstract 

The study aimed to determine the relationship between the phantom limb 

and psychological emotions (anger, shyness, anxiety) among amputation 

cases. It also aimed to determine the levels of phantom limbs and 

psychological emotions (anger, shyness, anxiety) among amputation 

cases and the statistical differences attributable to changes in the 

demographic variables of the study (gender, age, place of amputation, 

period of amputation, cause of amputation, marital status) among 

amputation cases. The researcher used the following tools to reach the 

findings: phantom limb scale and psychological emotions scale, both 

prepared by the researcher. The study sample consisted of (127) 

amputation cases in the Gaza Strip who received the highest scores on 

the phantom limb and the psychological emotions scales. The researcher 

used the intentionality sampling method in selecting the study sample 

and adopted the analytical-descriptive approach. 

 

Study most important findings: There was a high positive direct 

correlation between the total score of the phantom limb scale and the that 

of the psychological emotions scale. There were statistically significant 

differences at the level of phantom limb attributed to the variables of 

(gender, age, place of amputation in the body, period of amputation, 

cause of amputation, marital status) among amputation cases. There were 

also significant differences at the level of psychological emotions 

attributed to the variables of (gender, age, place of amputation in the 

body, period of amputation, cause of amputation, marital status) among 

amputation cases. 

Study most important recommendations: The study recommends the 

preparation of guidelines for relaxation training and gradual fortification 

techniques so as to reduce the tension and anger after exposure to the 

amputation case. Activation of employment projects and programs of 

vocational rehabilitation for amputation cases to attain their 

independence and the psychological and societal adaption in their daily 

lives. Media awareness raising of rights of persons with disabilities and 

the importance of integrating them into the society.
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ُاإِلىَدْاءُ 
ر كضياًئخا  إسى  يًر معلـو على إسى طبِّ اس لكًب كدكاًئخا  كعافيًن األبداًف كشفاًئخا  ك كًر اسبصائً 

ـ  اس بييف  إسى اسمبعكًث رامنن سلعاسميف ... ليد ا  ليف  ك ات كلً  ذذًا اسبليطن  إسى ليًد اسميرلى
 مامدو عليً  أفضؿي اسصبلًة كاستلليـ.

خـ على تراًب ذذا اسكطًف  إسى أركاًح شيخداًئ ا  اسذيف ارتى ىٍكا إسى اسعليا   إسى مف  زفٍت ًلرااي
اسصامًد  ف ىبىتىٍت ش ائؽي اس يعماًف. كأ ص باسذجر إ كتي اسشخيديف أامد كمامكد بار اسذيف ألأؿ 

 اهلل أف يلمع ي بخما في ملت ر رامت .

ـ  ًبايريًتجـ س ايا بأمفو كلبلـ. يت اى  إسى ألرا ا اسبكالؿ  لؼ اس ضباف  يا مف ضى

 أذتدم ب  في اياتي.إسى كاسدم ك كاسدتي اسابيبيف مخلن قلبي  كاس كر اسذم 

 إسي زكلتي اسصابرة كأب ائي األقمار.

ـى  اًسصى االمت اًف كاسشجًر  سمف جا كا عي نى ذذا اسباث  مف  ٍف ج تي أ لى فبل أ لى ت دي كا 
 األبطاؿ ذكم اسبتر  كجا كا جك ى ي كفضا ىاي اسبلمت اذي  كجا كا كط ان في عطاًئًخـ. 

كاسزمبل  كاسزميبلت  كًسجيًؿ  كاألصدقا   األذؿ  كاألقارب  مف إ لازاتي  مف تيلعدا ًسجيؿً  كأ يران 
نى ي مىٍف لا ىدى ي  اعبً  تىلاكزً  علىٍ  كاى     اساياة مىصى

خدم اسمتكاضع       أيذدم سجـ لميعان نمرةى لي




 س 

ُشكٌرُوتقديرٌُ
  اسامػػد هلل رب اسعػػاسميف  كاسصػػبلة كاسلػػبلـ علػػى اسرلػػكؿ األمػػيف  مامػػد صػػلى اهلل عليػػ

: "مػف ال قػان مػف قكسػ  صػلى اهلل عليػ  كلػلـبعػد فػإ  ي: ا طبلك   على آسػ  كصػاب  ألمعػيفكللـ ك 
وشعورًا بوالب يشجر اس اس ال يشجر اهلل كمف ال يشجر اس ليػؿ ال يشػجر اسجنيػر" )متفػؽ عليػ (. 

علي  أن وف  ي ؤسى اسن ػػػػػا  ك تعاسى هلل ويلخج سلا ي باسشكر  يػػػػػػر قلبػػػػػػ  يغمػػػػػػاسشكر واسعرفان فإ 
هلل وؤن أ طأت فمن  فلي واسشيطان و    وادا ال شريك س ػػػػػبت فم ػػػػػإن أصػػػػػفؿ م ذذا اسعمؤتما
 برا ..م   

أت ػػػدـ ك  استػػػي م ات ػػػي فرصػػػن اسباػػػث اسعلمػػػي  اإللػػػبلمينأت ػػػدـ باسشػػػجر اسلزيػػػؿ سللامعػػػن 
زيف باست دير كاسكفا  إسى جؿ مف أنػرل لكا ػب ذػذا اسدرالػن اسمتكاضػعن ب اسص شجرم اسعميؽ اسمي 

ب اسص شػجرم كت ػديرم إسػى مشػرفي  أك  صيان  كفي م دمن ذؤال  أت دـ  أك تكلي   رأمب لكا ن 
كاالذتمػاـ طػكاؿ فتػرة   كاسلخػد  اسدجتكر عبد اسفتاح اسخمص اسذم م ا ي اسكقػتكألتاذم اسفاضؿ 

ك برتػػ  اسعاسيػػن إل رالخػػا بأفضػػؿ صػػكرة ممج ػػن    اسػػذم أاػػاط ذػػذا اسدرالػػن بتكليخاتػػ ك   اسباػػث
ف ػت فػي ت ػديـ مػا يرضػيأج كأرلك أف   اسػذم جػاف كمػا يليػؽ بالػم  ػاطرا  كيلػر  فلػ   كف قػد كي

 .أطركاتي اسعلمينب  صدر  زيفى سي عظيـ اسشرؼ أف أ
  اسنػػػػػم اقشن اسرلؿ ب بوتجرمػػػػا  اسلػػػػذافسؤللتاذين اسفاضلين  شػػػػجرمب اسص  وأت دمجمػػػػا 

كاسػذم  بػ  هلل و فع ا  افظػ لميؿ اسطخراكمتكر اسدجك  ب  هلل و فع  افظ    ميس اإللي اسدجتكر
مكصػكؿ إسػى ألػاتذتي اسػرائعيف اسشػجر أف  جمػا جاف سػ  اسفضػؿ كااللػخاـ فػي بػركز فجػرة اسدرالػن  

جمػػا ي تضػػي اسعلميػػن طػػكاؿ فتػػرة اسدرالػػن   اسمتػػأس يف فػػي قلػػـ علػػـ اسػػ فس اسػػذيف أمػػدك ي ب بػػراتخـ
بتاجػػيـ أدكات اسدرالػػن م ػػي اسم ػػاـ تكليػػ  تايػػن شػػجر كت ػػدير إسػػى لميػػع األلػػاتذة اسػػذيف تفضػػلكا 

ال يفػػػكت ي أف أقػػدـ ت ػػديرم كشػػجرم إسػػػى أابػػابي كأصػػدقائي مػػػف ذكم ك  .ح كاسمشػػكرةكت ػػديـ اس صػػ
ملتمران ك سخـ اساظ اسكافر جعي ن سخذا اسدرالػن اسمتكاضػعن كاستػي  اسبتر اسذيف جا كا سي ل دان كعك ان 

إسػػػى  يفكااترامػػػي اسمكصػػػكس كال أ لػػػى شػػػجرم .فيدكا م خػػػا فػػػي ايػػػاتخـ االلتماعيػػػنأتم ػػػى أف يلػػػت
مؤللػػن رعايػػن ألػػر اسشػػخدا  كاسلراػػى  كلمعيػػن ي مرجػػز األطػػراؼ اسصػػ اعين بغػػزة  ك اسعػػامليف فػػ

ـ كال يلػػع ي جػػذسؾ إال أف أت ػػد. بيػػؽ ادكات اسدرالػػنعمليػػن تطاسلػػبلمن اس يريػػن اسػػذيف لػػخلكا سػػي 
ي  ف جا ػػا يافػػك الػػذاسعزيػػز اسٌ  كأبػػي است ػػدير اسعظػػيـ أكالن كأ يػػران إسػػى أمػػي اسغاسيػػنك   باسشػػجر اسلزيػػؿ

  كأامػػدي اهلل عػػز متعخمػػا باسصػػان كاسعافيػػنك كاسعطػػا  اسبلماػػدكد  أطػػاؿ اهلل فػػي عمرذمػػا   باسػػدعا 
 اسصان سكلخ  اسجريـ.كلؿ كأشجرا على تكفي   سي بإتماـ ذذا اسعمؿ  كألأس  تعاسى أف يلعل   
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 الفصـــلُاألول
 اإلطارُالعامُلمدراسة

ُهقدهة:ال1.1ُ
 يمنقد ظاذرة األرض  كذي ذذا على اإل لاف كيلد أف ذكم اإلعاقن مي ذي  اسبشرين عىرفت

 مف ملتمع أم ي لك ال ايث لكا   ادو  كاسمت لفن على اسمت دمن اسملتمعات جافن في كملتمرة 
 ذكم اإلعاقن إسى اسملتمعات  ظرة غىير أف سديخـ   ص معيف في اسلكا ب اساياتين  أفراد كلكد

 ل دماتس خات ديم أكل  في اسملتمعات ا تلفت جما إسى آ ر  عصر مف ا تلفت كرعايتخـ
 .ين كاستأذيليناس فل

كتترؾ اساركب آناران متعددة على لميع م ااي اساياة كمف أذـ ذذا اآلنار اإلعاقات 
"ايث تعد اإلعاقن مشجلن قديمن كملتمرة بدأت م ذ كلد اإل لاف  كس د أ ذت صكرا كأشجاال 
ت كأالاما م تلفن عبر تاري خا اسطكيؿ كألف اإلعاقن ال تفرؽ بيف ملتمع كآ ر سذسؾ ف د أكس

اسشرائع اسلماكين كفي م دمتخا اسديف اإللبلمي اذتماما باسضعفا  كاسمرضى كاسعالزيف فمج تخـ 
 (. 2ـ  ص2002ستجافؿ االلتماعي" )اسشمرم  مف تا يؽ أذدافخـ في استعليـ كاسن افن كا

كمتدا لن   متعددة  أبعاد ذات التماعين إ لا ين مشجلن اسعلز اسللميأف كيرل اسبااث 
كاستأذيلي  كجا ت أكؿ ااسن بتر ذي ااسن معاذ بف عمرك بف  كااللتماعي كاس فلي ياسطب م خا

اسلمكح في معرجن بدر اسجبرل. كأكؿ امرأة قاتلت كقطعت يدذا ذي  ليبن ب ت جعب األ صارين 
في معرجن ادي ن اسمكت  ايث ذالمت مليلمن اسجذاب في ع ر م را كضربخا اارل  كقطع 

 ميداف شخدا ما رغـ اساديث اسعصر في ذكم االاتيالات اس اصن أعداد تزايدت كقد يدذا.
لفت كاساركب كاسجكارث كاألكبئن استلكث عكامؿ  تيلن كذسؾ ت دـ جبير؛ مف اسطب  أعدادان  استي  ى
 ارمتخـ إصابن أدت إسى بتر لزئي أك جلي مف أطرافخـ أك علز مف يعا كف ممف م خـ  جبيرة
  .بشجؿ طبيعي أللامخـ الت داـ مف

 مف يصاابخا كما  اسبتر كمع دة  ااالت الالن مشاجؿ تكال  استي اإلعاقات "كمف
 مشجلن يشجؿ مما بكظائف ؛ اس ياـ عف اسعضك كيعلز اكاس اسفرد  ؿطى عى تي  ايث اسعضك  ف داف

 ت لؽ يعيش ؛ ايث اسذم مايط  كعلى  اسفرد على تؤنر كالتماعين   ك فلين  نبلنين للمين
 (.209  صـ1997)ا ا   "اسيأس كاسمعا اة مف ااسن إسى ب  تؤدل نا فعاسي صدمن سدي 
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كيرل اسبااث أف  اسبتر مف اإلعاقات اسللدين اسمرتبطن باسارجن  كاستي سخا صفن اسدكاـ  
ك تؤنر على ممارلن اسفرد سايات  اسطبيعين  لكا  جاف ذسؾ استأنير جليان أك  لبيان. كييعد اسبتر 

د فيخا أاد أطراف  جلخا أك بعضخا كقد يجكف ذسؾ  ل يان أك  تيلن ااسن مف اسعلز يف د اسفر 
كقد  اساكادث أك اساركب  أك لراايان ستفادم  طكرة بعض األمراض استي تلتلـز عملين اسبتر.

كآ ركف درالن لتريت  كذـ األطراؼ منؿ األل بين علىكاألبااث جزت اسعديد مف اسدرالات ر 
(Streit F, others,2015)   ك درالن جاتبلف كآ ركف(Catalan M, Others, 2014)   ك

 .(Nasim, others, 2010)درالن  ليـ كأ ركف 
ّّٓ% 4 إٌى% 2 ُِٕٙ جش،اٌع أشىاي ِٓ ِا شىً ِع اٌعاٌُ سىاْ ِٓ% 51 ٔذٛ ٌرعاٌشٚ" ِ 
 اٌصعٍذ عٍى اٌعجش أرشار ِعذالخ تٍغد ٚلذ. اٌعادٌح تٛظائفُٙ اٌمٍاَ فً وثٍزج صعٛتاخ ٌٛاجْٙٛ

 "اٌعاٌٍّح اٌصذح ِٕظّح أجزذٙا اٌرً اٌساتمح اٌرمذٌزاخ ذفٛق ِسرٌٛاخ اٌعاًٌّ

 ـ(2016)مكقع م ظمن اسصان اسعاسمين  

ؿ ستأذيـ اتأذيلخك  ـبخـ الذتماف امد ستي الباسملتمع ت افئاد اـ أإلعاقن ذإف ذكم ا"
  رمساضاطكر استدـ اشاملن  ت  كط ينتيلين رالتاسى كؿ إصكساعلى ـ ئداسرص اساكا  بأل لا
"           ئمنداسكا سشاملناين رسبشا ست مينافي  ـتلاذك  اسنطسبكااللتماعي ا شستخميا فم دتاك
 .(20ـ  ص2014  ينزجرسم  اإلاصارة ائ)دا

 إسى تاتاج استي كااللتماعين اس فلين اسم اكؼ مف جبير عدد سديخـ اسبتر كااالت
 كم دمي اسملتمع جبلن مف  تكعين مف بد كال بصكرة أفضؿ  اسشاملن اسرعاين معاسلن  جذسؾ تكفير

 األطراؼ سمبتكرم اإلضافين كااللتماعين اس فلين سبلاتيالات لرةاألك  اسصاين اسرعاين
(Bhutani S, Others, 2016,p.9). 

تاتػػاج إسػػى رعايػػن  كاستػػي   يلػػب تلػػليط اسضػػك  علػػى اػػاالت اسبتػػراسبااػػث أٌ ػػ سػػذسؾ يػػرل
اتػػػى يلػػػتطيع   التماعيػػػنك   ك فلػػػين  مػػػف متابعػػػن لػػػريرين ذااإلصػػػابن كبعػػػد كع ايػػػن مػػػف لػػػاعن

 اسمصاب أف يعكد بما تب ى س  مف قدرات إسى ممارلن ايات  اسطبيعين جأم فرد في اسملتمع.

جما كيؤدم اسبتر إسى ادكث صدمن ا فعاسين شديدة  ي شأ ع خا شعكر عاـ باس لارة 
أفجار  باعتبار أف مبتكر األطراؼ ف د عضكا مخما مف للدا فيبدأ يغير مفخكم  عف ذات  بإ شا 

 (.273ـ  ص2006تظخر سدي  )علكاف   لديدة

 كالالػن فػي م تلؼ  كمما ال شؾ في  أف اسفئات االلتماعين استي تكال  مشاجؿ مع ػدة
  منػؿ مشػجلن للما ينيي  كاسبتر  صكصػان  اإلعاقن عمكمان  ف  إايث   اسملتمعات ذي فئن اسمعاقيف

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streit%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26431882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhutani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27790532
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ترؾ اسفرد مع تلللػؿ مف كباستاسي يي   يطخـكعلى ما  تؤنر على األفراد  ك فلين  التماعين
 كيشمؿ ذذا االضطراب  مكذلػان  .األفجار يتكسد ع خا غاسبان معا اة قد تصؿ سدرلن االضطراب

تد ؿ في إطار اس مكذج اسذم   كااللتماعين  كاس فلين  أشمؿ يتجكف مف األبعاد اسبيكسكلين
كتجكف األبعاد   ((psychosocial-Bio-modelلػمى اس مكذج اسبيكسكلي اس فلي االلتماعي يي 

 (.45ص ـ 1998)اسليؿ   اسنبلنػن م ظكمن يؤنر جؿ م خما في اآل ر

 تأنيرات كذـ األطراؼ اس اتج عف اادث اسبتر سلش ص يؤدم إسى أف  إسى اسبااث  شيركي
يلبب  قد مما كااللتماعي  اسش صي كتجيف  صات  اس فلين على كتغيرات ا فعاسين ت عجس

 كاس صكر  باسعلز  شعكرا زيادة في كيلخـ باسطمأ ي ن كاألمف  اسشعكر ف داف سدي  أايا ان 
 اآل ريف. عف كاال تبلؼ

كيلب على األطبا  االجلي يجييف رصد  مبتكرم األطراؼ على مدل فترة زم ين أطكؿ في 
اسمرالن األكسى بعد اسلراان. كمف األذمين بمجاف ت ييـ اس لؽ كاستد بلت استي تلتخدؼ 

  سمعت دات كاألفجار اسمتعل ن باسمظخر  كاستي  قد تجكف ذات فائدة سخذا اسفئن مف اسااالت.ا
(Atherton R & Robertson N,2005, p. 1201-1209) 

 يلعلخػػا ممػػا اسعػػاسـ  فػػي اإللمػػاسي اسمػػرض عػػب  مػػف (16٥) اس فلػػين اسصػػدمات تمنػػؿك 
 (Bhutani S, Others, 2016,p.9) اس امين اسدكؿ في ك اصن كاألمراض سلكفيات رئيليان  لببان 

ذػذا  كتلػببفػي لميػع أ اػا  اسعػاسـ   سلعلػزذي اسلػبب اسرئيلػي  اال فعاسينالضطرابات كا
كاضػطراب مػا بعػد اسصػدمن   االجتئػاباسغضػب  منؿ اسمشجبلت اس فلين االضطرابات اسعديد مف 

 .(Gu, 2016, p. 6)كاسعصبين  يرلع إسى استغيرات اسخرمك يناسذم 

 تللط أف اسدرالن تااكؿ ما ا اال فعاالت: اسغضب  اس لؿ  ك اس لؽ  كذذاكمف ذذ 
 اسدرالن علي  مف  بلؿ فصكؿ اسدرالن بد ان باسفصؿ األكؿ كاسذم يتادث عف: أذداؼ اسضك 

مكضكع كذـ األطراؼ كعبلقت  باال فعاالت اس فلين سااالت اسبتر مف  يعد كبذسؾ .كتلاؤالتخا
 كاستاليلين اسكصفين استفليرات إدرال  ضمف يتكلب ك إغفاس   ي بغي ال كاسذم اسدرالات اس ادرة 

 كاألكسكين بؿ اساؽ كسخذا اسمفخـك كاسدجتكراا  اسماللتير مرالتي في قليلن  كعين درالات في
 األ رل اسعلمين بباقي اسمفاذيـ ألكة اس فلين بيف اسدرالات كيبرز اسلطح على يظخر أ   ايث
 كقت ا اسااسي.  في اس فلين كاستربكين اسدرالات ملاؿ في سغان با اذتماما تل ى استي

http://www.tandfonline.com/author/Atherton%2C+Rachel
http://www.tandfonline.com/author/Atherton%2C+Rachel
http://www.tandfonline.com/author/Robertson%2C+Noelle
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhutani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27790532
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ُ:وتساؤالتيا الدراسة هشكمة1.2ُُ
كفي ملاؿ اإلرشاد   ااث مف اسم تصيف في ملاؿ تأذيؿ كتدريب ذكم اإلعاقنجكف اسب
س ي  إ كافب ين جقد تعرض اسبااث أفراد اسملتمع األصلي اسمجلـك  ك كذك أاد   كاستكلي  اس فلي

آنر إال   كرغـ ذسؾ ف د م ىال فلار أدل إسى بتر في جؼ يدا اسيي  اسصخيك ي االاتبلؿؿ مف ًقبى 
تاديداي ك   ك فلي  اسكقكؼ عف جنب سما يعا ك   مف  لؿ للميكأف ي كـ بمتابعن ذذا اسعي ن ك 

  اس لؽ( اس لؿ  )اسغضب : بخا مف ا فعاالت  فلين كمف أذمخا يترتبكما   ظاذرة كذـ األطراؼ
 بيا ات قاعدة عدـ تكفر ظؿ كذـ األطراؼ سااالت اسبتر في درالن اسمخـ مف لعؿ سكاقعا كذذا

تلفن على ذذا اسعي ن في قطاع اسم  اال فعاسين اسمتغيرات تأنير كمدل  ذذا اسظاذرة عف متجاملن
 في اسلؤاؿ اسرئيس استاسي: نؿ مشجلتخا تمتاستي كمف ذ ا لا ت فجرة اسدرالن اسااسين ك  .غزة

ُقةُوىمُاألطرافُباالنفعاالتُالنفسيةُلحاالتُالبتر هاُعبل

 كي بنؽ عف اسلؤاؿ اسرئيس األلئلن اسفرعين استاسين:

 .؟تكل كذـ األطراؼ سدل ااالت اسبترما مل -1

 .؟اس فلين )اسغضب  اس لؿ  اس لؽ( سدل ااالت اسبتر ما ملتكل اال فعاالت -2

بػيف كذػـ األطػراؼ  (05.0سػن )تكلد عبلقن ارتباطيػن داسػن إاصػائيان ع ػد ملػتكل دالذؿ  -3
 ؟.بتراسكاال فعاالت اس فلين )اسغضب  اس لؿ  ااس لؽ( سدل ااالت 

( فػػي كذػػـ األطػػراؼ تيعػػزل α ≤0.05 ذػػؿ تكلػػد فػػركؽ ذات دالسػػن إاصػػائين ع ػػد ملػػتكل ) -4
 اسااسػػػػن  لػػػػبب اسبتػػػػر  مػػػػدة اسبتػػػػر  مجػػػػاف اسبتػػػػر  اسعمػػػػر  )اسلػػػػ س اسديمكغرافيػػػػن سلمتغيػػػػرات
 .؟سدل ااالت اسبتر( االلتماعين

اس فلين  اال فعاالت( في α ≤0.05 ذؿ تكلد فركؽ ذات دالسن إاصائين ع د ملتكل ) -5
اسااسن   لبب اسبتر  مدة اسبتر  ف اسبترمجا  اسعمر  )اسل ساسديمكغرافين تيعزل سلمتغيرات 

 .؟سدل ااالت اسبتر( االلتماعين

ُ:الدراسة أىداف1.3ُ
  علػػػػى تلػػػػػاؤالت اسدرالػػػػػن كذسػػػػؾ سلتعػػػػػرؼ علػػػػػى عبلقػػػػن كذػػػػػـ األطػػػػػراؼ تخػػػػدؼ إسػػػػػى اإللابػػػػػن

 .ربتاساالت اس فلين سااالت باال فع

 .استعرؼ على ملتكل كذـ األطراؼ سدل ااالت اسبتر 
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 اس لؽ( سدل ااالت اسبتر. فعاالت اس فلين )اسغضب  اس لؿ  استعرؼ على ملتكل اال 

 اس لػؽ( سػػدل  فلػػين )اسغضػب  اس لػػؿ   فعػاالت اساالشػؼ عػػف اسعبلقػن بػػيف كذػـ األطػػراؼ ك اسج
 ااالت اسبتر.

  ( اسلػػ س  اسعمػػر  مجػػاف اسبتػػر معرفػػن اسفػػركؽ بػػيف كذػػـ األطػػراؼ ك اسمتغيػػرات اسديمكغرافيػػن
   مدة اسبتر  لبب اسبتر  اسااسن االلتماعين( سدل ااالت اسبتر.باسللـ

 اسمتغيرات خػػػػا بػػػػعبلقتاس لػػػػؽ( ك  فعػػػػاالت اس فلػػػػين )اسغضػػػػب  اس لػػػػؿ  معرفػػػػن اسفػػػػركؽ بػػػػيف اال
ر  لػػػػػبب اسبتػػػػػر  اسااسػػػػػن   مػػػػػدة اسبتػػػػػاسلػػػػػ س  اسعمػػػػػر  مجػػػػػاف اسبتػػػػػر باسللػػػػػـ) اسديمكغرافيػػػػػن
 ( سدل ااالت اسبتر.االلتماعين

ُ:أىهيةُالدراسة1.4ُ
مكضكع كذـ األطراؼ ت بع أذمين ذذا اسدرالن جك خا اسدرالن األكسى استي تباث في 

جذسؾ مف   -في ادكد علـ اسبااث  –فللطيف  فيكعبلقت  باال فعاالت اس فلين سااالت اسبتر 
مف  بلؿ بياف األلاسيب كاست  يات   .اس لؽاسغضب  كاس لؿ  ك في است فيؼ مف أعراض تخا أذمي

ر اإليلابي على اتلاذات يناستأكباستاسي  اس درة على ضبط اس فستعزيز إضافن إسى اسعبللين  
 جما. تماعي اسلكمى اس مك اس فلي كاالليلاعدذـ علمما األفراد  اك ذكاتخـ ك اك اآل ريف  

إال اس ليؿ مف ذذا  لد اسبااثيعد ذذا اسدرالن مف اسدرالات اسعربين اس ادرة في ذذا اسملاؿ  فلـ تي 
ذذا  ف  فإٌذٌه  على فئن ااالت اسبتر اسعربيناسغربين ك  عاتتمألريت في اسملاستي اسدرالات 

 ي: س ظرم كاستطبي ي مكضان فيما يلاأذمين  جبيرة على اسلا بيف اسدرالن  سخا 
ُاألىهيةُالنظرية:/ُأوالًُ

كذػػػك كذػػػـ األطػػػراؼ كعبلقتػػػ  باال فعػػػاالت اس فلػػػين  درالػػػنت اكسػػػ  استطبيعػػػن اسمكضػػػكع اسػػػذم   -1
منػػؿ ذػػذا استػػي ت اكسػػت  اتدرالػػمنػػؿ ذػػذا استػػر ايػػث تفت ػػر اسبيئػػن اسفللػػطي ين إسػػى ساػػاالت اسب
 كذسؾ في ادكد علـ اسبااث.  اسمكضكع

كاسكطف اسعربي    منؿ ذذا اسدرالن إلخامان لديدان في إنرا  اسمجتبات اسعلمين في فللطيفتي   -2
 .في ادكد علـ اسبااثاسمشابخن درالات  درة اسكذسؾ  ظران س

 استرجيز على اسلكا بال فعاسين سدل ااالت بتر األطراؼ  ك إس ا  اسضك  على استغيرات ا -3
 كملتمعين. إرشادينببرامج تأذيؿ  تعلؽتن يمذأن ك كصيا سخذا اسفئن مف  ص  سماسش صين

 األىهيةُالتطبيقية:/ُثانياًُ
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مكضكعات لديدة سمكاجبن استطكر ك  ا اسمكضكع اانيف إسى درالن منؿ ذذتكلي  أ ظار اسب -1
 .كاسصان اس فلين اسملتمعين في ميداف علـ اس فس كاسعلمي اسمعرفي

ف بفئن مبتكرم األطراؼ اسذيف ك كاسمختم  فك سباانكا  فك يأمؿ اسبااث أف يلتفيد اسدارل -2
ؽ مف ذذا اس تائج سمكضكعات كاال طبل  ـ األطراؼ مف  تائج ذذا اسدرالنيعا كف مف كذ

 .لديدة

تأذيلين فعاسن اسدرالن في كضع برامج إرشادين ك  أف يلتفيد األ صائييف اس فلييف مف ذذا -3
خـ كااتيالاتخـ سملاعدة مبتكرم األطراؼ في ت طي أزماتخـ بعد استعرؼ على متطلبات

 .كااللتماعيناس فلين 

مجا ات مبتكرم األطراؼ ك  -4  .التنمارذا في اسملتمع اسفللطي ياالذتماـ ب درات كا 

ُ:اإلجرائية والتعريفات الدراسة هصطمحات1.5ُ

ُوىمُاألطراف:ـــُ

رصد بشجؿ استي تي  ن )اس خايات اسعصبين(شباياساسزكائد   أ ب(: "Tobin" )عرف  "أ دريك
           " اسللـ عفي  ريطن اسدماغ االرتباؾ فكذذا األسـ  اتج مف بتر اسف مؤسـ مجا

(Tobin, 2014, p 3.) 
ُتعريفُالباحث:ـــُ

ال تزاؿ   أك اسمف كدة  أطرافخـ اسمبتكرة أف    أطرافخـ أك ف دت  بترت ذك إالاس اسذيف
ُ.كتتارؾ بشجؿ م الب مع ألزا  أ رل مف اسللـ  تلتصؽ باسللـ

طراؼ اسميعد كذـ األذي اسدرلن استي ياصؿ عليخا اسمفاكصيف في م ياس  :التعريفُاإلجرائيـــُ
ُفي ذذا اسدرالن.

 :االنفعاالتُالنفسيةـــُ

خا في شعور أو ااسن من االذتياج اسعام تفصح عن  فل  ااسن للٌمين  فٌلين نائرةذي: "
اسفزع واسخلع من يجكف وسخا اس درة على افزا على اس شاط    وبذا   كللكج  رد وللم  ػاسف

ُُ(.122ـ  ص1999  )رالح "اال فعاالت
ُلباحث:تعريفُاـــُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
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يشمؿ اسفرد جل   كيؤنر في للكج   ك برت  اسشعكرين  ككظائف   غير م تظـاضطراب ذك 
؛ التماعين  لكا  جا ت أكل   شاط  فلين  أك ستي ي كـ بخاا أ شطت كفي لميع اسفليكسكلين  

 كذك ي شأ في األصؿ عف مصدر  فلي.بمع ى أ خا ااسن عدـ اتزاف  فلي كفليكسكلي  
اال فعاالت اس فلين ذي اسدرلن استي ياصؿ عليخا اسمفاكصيف في م ياس  :جرائيالتعريفُاإلـــُ

ُاسميعد في ذذا اسدرالن.
 البتر:

 كاستعريؼ يتب اا اسبااث في درالت  اسااسين:

 .ذك ازاسن لز  مف اسللـ كيأ ذ  مطيف: بتر لرااي  كبتر صدمي

 (Ruth wittman-Price,et al.2013,p.186)                                      

اد أطراؼ أك أل م صكدلرااي بتر ذك التئصاؿ : "اسمكلكعن اسصان اسعلياكفي تعريؼ 
 ."ت فيؼ األسـسن صابإزاسن األ للن اسمت فيذ مف  بلسخا يتـ   لز  مف اسللـ

 ( Encyclopedia of Senior Health, 2009) ُ
ُحاالتُالبتر:

ـ ئخأداعلى رت نأجين رعاقن اإ تج ع   ر كجنأك أـ فخد أطراادكا أف ف يذسص األش اـ اذ"
 .(113ـ  ص1995 )تكفيؽ  " فليانك  لتماعيانكا  ن مخ ياـ تأذيلخب لطمما يتـ ذدكارأل

 حدودُالدراسة:ــــُ
تتادد اسدرالن اسمكضكعن مف  بلؿ جشؼ اسعبلقن بيف كذـ األطراؼ ك :ُالحدُالهوضوعي -

ُسدل ااالت اسبتر.( )اسغضب  اس لؿ  اس لؽاال فعاالت اس فلين 

- ُ ُالبشري: ااسن )ذجكر كا  اث( مف األش اص اسذيف تعرضكا ( 150)ا تار اسبااث  الحد
علكم كلفلي معان(   لٌرا   لفلي  ساكادث أدت سبتر في ألزا  م تلفن مف اسللـ )علكم 

ُاساكادث كاساركب كاألمراض.
ُفي قطاع غزة.ذذا اسدرالن على ااالت بتر األطراؼ  إلرا تـ الحدُالهكاني:ُ -

ُ.ـ(2016-ق1437)عاـ  طبيؽ أدكات اسدرالن اسااسين  بلؿتـ تالحدُالزهاني:ُ -
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 :لا بيف إسى اسدرالن بت ليـ قاـ استاسين: اس طن اتبع اسبااث  اسمكضكع ذذا كسمعاسلن 
اسدرالن  إشجاسين على ياتكم اسذم ؛اسدرالن مد ؿ فصؿ كقبلخما  تطبي ي كآ ر   ظرم لا ب

 .اسدرالن ادكد كأ يران  اسمكضكع  ا تيار دكافع تليخا اسمكضكع  كأذداؼ أذمين ـن كفرضياتخا 

مبانيف  اسمباث األكؿ  مف تجكف  ف د لا  في اسفصؿ اسنا ي  ك  اس ظرم اسلا ب أما
ـ   قدك  (  Phantom limbsسكذـ األطراؼ )  صيصً  خيد  تعريؼ : تمإسى  بلس مف  تطرؽاس ت

تع يب اسبااث   (  كاستعريؼ اإللرائيطبلاان  تعريؼ اسبااثاصك )سغن   ظاذرة كذـ األطراؼ
جيؼ تتشجؿ ذذا   تفليرات ظاذرة كذـ األطراؼ )اسطرؼ اسشبح(على تعريفات كذـ األطراؼ  

 ظاذرةنار اس فلين استي تلي ادكث   اآلياسكذماألسـ اسظاذرة كعبلقتخا باألسـ اسكذمي  كملببات 
 .بتع يب اسبااث سلمباث  اصن ب بلصن    خاينكذـ األطراؼ  اس ظريات اسمفلرة ساألسـ اسكذمي

ـ   اسنا ي اسفصؿ أما اسمباث اسنا ي في  فعاالت اس فلين مف  بلؿ: االعلى  استعرؼ ف د ت
  عريؼ اسبااث  استعريؼ اإللرائي(ت  اصطبلاان ك   سغنن )  تعريؼ اال فعاالت اس فلين تمخيد

صادر   ألباب كمأ كاع اال فعاالت اس فلين   فليناستع يب اسبااث على تعريفات اال فعاالت 
سبااث نبلنن ا فعاالت   كقد ت اكؿ اريات اسمفلرة سبل فعاالت اس فلين  اس ظاال فعاالت اس فلين

كما     اس لؽاسغضب  اس لؿ :  كذىطخا بعي ن اسدرالن "ااالت اسبتر"كارتبا  ذميتخا فلين أل
كبياف اسم ظكر اإللبلمي سخذا   يات اس فلين اسمفلرة سخاكاس ظر   كألباب  تشتمؿ علي  مف مفاذيـ

  خاين بتعليؽ عاـ على اس ظريات اس فلين اسمفلرة سبل فعاالت اس فلين.  اال فعاالت
ـ  ي تخي ذذا اسفصؿ باسمباث اسناسث اسذم يتادث عف "ااالت اسبتر" كذسؾ مف  بلؿ  ن

تر )سغنن  كاصطبلاان  كتعريؼ اسبااث(  ت اكؿ اسبااث سلمكضكعات استاسين: ت ديـ  تعريؼ اسب
ـ  كألباب     تعريفات مفخكـ اسبتر  ك   استطرؽ سئلعاقن اسارجين اسمترتبن على عملين اسبتر فيكمف ن

اسعكامؿ اسمؤنرة على استجيؼ اسبتر  ااالت أ كاع اس دمات استأذيلين اسم دمن سذكم األطراؼ  
األطراؼ ائج ما بعد اسبتر  مياًددة س تاسغيرات متاس  كااللتماعي سدل ااالت اسبتر  اس فلي

 ي تـ اسبااث ب بلصن على ما لا  في ذذا اسمباث.  ك االصط اعين
  كقد قلمخا اسبااث إسى اسدرالات اسلاب ناسبااث في  التعرض أما اسفصؿ اسناسث ف د 

ات اسعربين اسدرال نبلنن ع اصر كذي: اسدرالات اسعربين كاألل بين استي ت اكست كذـ األطراؼ 
ـ  (اس لؽ)اسغضب  اس لؿ  كاألل بين استي ت اكست اال فعاالت اس فلين  استع يب على ذذا    كمف ن

  كما أضافت  اال تبلؼك   أكلي  االتفاؽ :اسااسين مف ايث ندرالاسكربطخا بمكضكع   اسدرالات
   كيليخا اسفركض.نـ صعكبات اسدرالن  اسدرالن اسااسين إسى اسمجتبن اسعلمين
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بع كاف اإللرا ات  كذك اسفصؿ اسرابع لا  األكؿ :فصليف مف فتجكف استطبي ي اسلا ب أما
م خج اسدرالن  ملتمع اسدرالن  عي ن  :إسى استمخيد بعد في  استطرؽ كتـ سلدرالن اسم خلين

 .اسدرالن  أدكات اسدرالن  األلاسيب اإلاصائين اسملت دمن   طكات إلرا  اسدرالن  تائج اسدرالن
كتفلير  اسدرالن فرضيات بم اقشن تعلؽ اسميدا ي اسلا ب مف كاأل ير اس امس اسفصؿأما 
 نـ تفلير ادا  على كاادة جؿ اسدرالن فرضيات م اقشن نـ تمخيد  بلؿ مف اسعامن اس تائج
اسمرالع   قائمن نـ كاسم تراات سلدرالن  كاستكصيات  ب اتمن متبكعن ستجكف اسعامن  اس تائج

 .بمكضكع اسدرالن اس اصن كاسمبلاؽ
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 اإلطارُالنظري
 

 



 

 

ُالفصلُالثاني
ُاإلطارُالنظري

ُتقديم:ـُــ
 ؿ على متغيريف ألالييفتماستي تشك متغيرات اسدرالن في ذذا اسفصؿ  بااثاس التعرض

اسمتغير ك   مف  بلؿ اسمباث األكؿ ان كمكضاكذـ األطراؼ في نؿ تمكذما: اسمتغير اسملت ؿ كي
 جما ت اكؿ اسبااث .باث اسنا يممف  بلؿ اس ان مكضاك اال فعاالت اس فلين في نؿ تمكياستابع 

مف  بلؿ كمكضان ااالت اسبتر  في ننلتممأيضان اسفئن اسملتخدفن أال كذي عي ن اسدرالن 
 متغيرات اسدرالن. (2.1) كيكضح اسشجؿ باث اسناسث.ماس
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ُالهبحثُاألول
ُ((Phantom limbsوىمُاألطرافُ

ُ:تهييد2.1.1ُ

كمف نـ اسعلز  (impairmentاقن تمر بنبلث مرااؿ: اس لؿ )اإلعمظاذر أشجاؿ ك إف  
(disapility( وهخرمق اإلعقةة )handicapو ،) استي ييمجف أٍف تيصيب اإل لاف لكا  في مرااؿ

  بلبب اساركب أك اساكادث اسبيئين  أك األمراضج مجف أف ت تتجكي   األكسى أك تلؾ استي يي 
سذسؾ فخي تتطلب مف اسملتمعات استرجيز على لكا ب تأذيل  اتى ال يتاكؿ اسعلز إسى إعاقن 

ما تب ى س  مف قدرات   كمف أف يلتفيد متاكؿ كتم ع اإل لاف مف أف يعيش اياة طبيعين
مجا يات في أدا  كظيفن م البن ل  إ لا ان قادران على اسعطا  بدالن مف أف كتلع  تا ؽ س  ذات  ؛كا 

 Phantom)كمف ذذا اسمظاذر ظاذرة كذـ األطراؼ  .يجكف عاسن على اسملتمع كقكة معطلن في 
limbs)   تعريؼ كذـ مف  بلؿ استطرؽ إسى:  اسبااث مف  بلؿ ذذا اسمباث خات اكسكاستي

(  تع يب اسبااث على تعريفات األطراؼ )سغنن  كاصطبلاان  تعريؼ اسبااث  استعريؼ اإللرائي
كذـ األطراؼ  اس ظريات اسمفلرة سكذـ األطراؼ  تع يب اسبااث على اس ظريات اسمفلرة سكذـ 

 األطراؼ  است  يات اسعبللين   يبلصن اسمباث.
ُوىمُاألطرافُلغًة:ُ -أ 

يصااب    بتراسبعد  بأف أاد أطراف  ال يزاؿ مكلكدان اسش ص كذـ مف اس ااين اسدكائين: "
 Collins Corpus, 2014).)" (طرؼ اسكذمياسأسـ ) ييطلؽ علي  أسـ يا ان أا

مكلكد جلز  مف جأ   شعكر صااب اسطرؼ اسمبتكر ذك كييعىر ؼ مف اس ااين اسطبين: "
ـ  اسللـ بعد أف   " جكف مؤسـ مف كلكد منؿ ذذا األطراؼيما  اإلالاس غاسبان ك  .ابتر ت

 (American Heritage, 2016.) 
ُرافُاصطبلحًا:وىمُاألط -ب 

األااليس لن مف ات  يذك  اسمبتكر في اسطرؼ اسش ص  ذا يتصكر استي األااليس "
  "  ؿ رلائؿ مضللن إسى اسدماغباسذم يلتمر ك   ت تخي في اسلذعاستي اسعصبين 

 ((Diagram Group, 2008. 
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ؿ بشج تظخراستي  ن )اس خايات اسعصبين(شباياسأف اسزكائد (: "Tobin" )تكبفجما عرف  "
"         اسللـ أعضا  عفي  ريطن اسدماغ االرتباؾ فكذذا األسـ  اتج مف   بتراسمؤسـ مجاف 

(Tobin, 2014, p 3.) 

تلؾ استي يشعر بخا اسش ص مبتكر األطراؼ جما ذى   «آالـ اسطرؼ اسكذمي»كي صد بػ
ن في م ط ن اس بليا اسعصبي ت كـكاستي تادث ع دما  فعليان  سك جا ت  المن عف اسطرؼ اسمبتكر

ااالت اسبتر  سج خا في  ع دسلمخ  كتللؿ ذذا اآلالـ بدرلن جبيرة  ينإرلاؿ رلائؿ أسمباسبتر 
 اسذيف تعرضكا سلبتر. اساياة سدل اسمرضى لكدةاسااالت تلتمر كتؤنر على  ذذا نلث

 (Catalan M, Others, 2014) 

 يادث أف يمجف بخا  يايط اسذم كاسللد اسللـ مف لز  جؿ أك لز  إزاسن: ذك كاسبتر
 اسبتر ت فيذ يتـ اسمعرجن  كجذؾ ميداف في أك ايكاف  مف سخلكـ استعرض أك اادث  بلبب اسبتر
 اسص يع  ذلمن مضاعفات  تيلن اسغرغري ا ا تشار سم ع كذسؾ. اسلرااين اسعمليات بإلرا  أيضا

 اسدمكين  رةاسدك  في  لؿ يلبب آ ر مرض أم أك اسشراييف  كتصلب اسلجرم  بمرض كاإلصابن
 في كاسعدكل اسدـ ف داف مف كسلاد اسعظاـ لرطاف ا تشار سم ع أيضا  اسبتر ت فيذ يتـ كجذسؾ

 بإلرا  اسلراايف كع د. أطراف  أاد إسى شديد إصبلا  يمجف ال ضرر مف يعا ي اسذم اسش ص
 األ للن مف لز  يب ى بايث اسمصابن أك استاسفن اسم ط ن فكؽ مف عمكما كقطع بتر عملين
 .ص اعي طرؼ الرتدا  بعد فيما مبلئمن تجكف بايث كاسعظاـ  اسلليمن

(medterms medical dictionary,2016)

ُتعريفُالباحث:ـــُ

ال تزاؿ   أك اسمف كدة  أطرافخـ اسمبتكرة أف    أطرافخـ أك ف دت  بترت ذك إالاس اسذيف
ُ.اسللـ جما يرلمخا اسدماغ في صكرةم الب  بشجؿكتتارؾ   تلتصؽ باسللـ

كذـ األطراؼ اسميعد ي م ياس ذي اسدرلن استي ياصؿ عليخا اسمفاكصيف ف :التعريفُاإلجرائيـــُ
ُفي ذذا اسدرالن.

ُتعقيبُالباحثُعمىُتعريفاتُوىمُاألطراف:

  أك ما لماا (phantom limb pain) سـ اسكذمياألُأف  ُيتضح مف استعريفات اسلاب ن
في ااؿ  األش اصذك شعكر كاذـ يتشاب  مع ما ي تاب اسبااث في ذذا اسدرالن "كذـ األطراؼ" 

. كيرلح علما  تكفي أفيلمعكف صكت ف يدذـ بعد  أ خـفي يؿ سخـ  ؛ف داف ش ص عزيز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
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استرجيب اسعصبي سلدماغ  أف إسىسـ التمرار ذذا اسشعكر اسكذمي باأل اسلبب كرا  أف األعصاب
  كأل   مكلكدان  ما زاؿ يعمؿ جما جاف قبؿ اسبتر  فيرلؿ اسدماغ إشارات إسى اسطرؼ اسمبتكر كجأ  

جنؼ مف إرلاؿ إشارات  عن مف اسطرؼ اسذم بتر  فإف اسدماغ يي ال تكلد تغذين أااليس رال
كذك ما أطلؽ علي  اسبااث في درالت  تلمين  اسعصبين إسى ذذا اسلز  كباستاسي يتجكف تكذـ األسـ

ُ"كذـ األطراؼ".

سى كد إتعرة كذـ األطراؼ اذظب كسخا: "إف  " جريلتيف"  إسى ذذا اسمكضكع كقد أشارت
رات شاغ إمادسؿ الرفير  سبتؿ اقبف جما جاؿ يعمزاؿ سعصبي ما ب اجيرتسف ابأغ مادسس االاإ
ر  بتذم سطرؼ اسف العن مس راااليأين ذتغد لكأل   ال تكد  كلكجأ   مكر كسمبتطرؼ اساسى إ
ي تج ع   رات سئلشاؼ ستجنيذا اذز   كسلذا اسى ذإسعصبين ات  راشاؿ إلاف إرمؼ يجنغ مادسف افإ
رؽ أك ااـ سأسشبح بأ   ف طرؼ اس اتج عـ األس  اسعلماؼ ايصكسشبح ـ اسأك أسشبح رة ااذظ

 "     ع يؼإسى ملتمر ك  فيفان كعان ط   مت كجف مكت يتفاف أف يمجزم  ك أك كتش لي 
Kristin, 2002, p. 33).)ُ

مف  بعد ادكث اسبتر ي تج االاس كذمي أك أسـ كذمي في  خاين اسطرؼ اسمبتكر ك 
 التي ًدمت كقد في األطراؼ  بتر سديخـ اسذيف سؤلش اص اس لبنب سلغاين م ل ن تجكف أف اسممجف
 .اسكذمين على األطراؼ استلارب بالرا  اسكذمين اسظكاذر سمعاسلن مؤ ران  ألريت استي اسباكث

(MacLachlan M, Others, 2003, P. 59) 

عطي ما  لبت  بيف اسدارلات تي  ف  أب" (Joel & Bruce): "لكيؿ كبركس"كقد ذجرت  
سى إ (%5)بيف  كما  مف ااالت اسبتر تعا ي مف آالـ األطراؼ اسكذمين (%85) إسى (50%)
ألفراد ذكم األطراؼ مف ا (10٥)إسى  (%5)ما ي ارب  يشعر  ك الـ شديدةأيعا كف مف  (10%)

      .(Joel A. Delisa & Bruce M., 2004, p.520)" بخذا األااليس اسكذمين اسمبتكرة 

مبتكرم  سدلتغيرات في اسدماغ األسـ اس الـ قد يجكف مف كتشير درالن ادينن أف 
ذذا ك   غير اس ادرة على استأقلـ جألاس عصبي سؤلسـ كذمياسلدك ن في  ضطراب  كااألطراؼ

 .(Flor, Others, 2013)ر إعادة ت ظيـ اس شرين بعد اسبت ائج تضيؼ معلكمات قيمن عفاس ت

ذؤال   يشعر في معظـ اسااالتك   اسغاسبين اسعظمى مف ذذا األااليس تجكف مؤسمنك 
. اتى كقت سخـ أ خا في مكاقؼ مشكذن كمؤسمن ت  بؿ كيبدكرى صي األش اص بأف أطرافخـ قى 

ف لبب اسشعكر باألطراؼ اسكذمين ذك استخاب اس خايات اسعصبين قريب  جا ت اس ظرين اسلائدة أ
اسم طكعن كتشجيلخا ألكراـ عصبين ترلؿ اإلشارات اسجخربائين إسى م اطؽ األسـ في اسدماغ. كقد 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacLachlan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15150721
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أعدت اسعبللات على ألاس ذذا اس ظرين كسج خا با ت باسفشؿ. كسجف سـ يمر كقت طكيؿ اتى 
رغـ أف اسعلما  سـ   س طاؽ ستؤجد مف لديد ذذا اس ظرينظخرت أبااث لديدة ألريت على ذذا ا

تكلد أبااث علمين أ رل ت لب ذذا األمر إال أ   يتكصلكا بعد إسى تفلير قاطع سخذا اسظاذرة  
تيارات اإلالاس مف اسعضك يلببخا ا عداـ  إسى تعديبلت مع دة تادث على ملتكل اسدماغ 

 .(Vaso A, Others, 2014, p 1384) "اسمبتكر

"كذـ األطراؼ" شجؿ سغزان م ذ فترة طكيلن  ك اس ظريات اس ديمن فلرت اسظاذرة على ا خا 
لز  مف عملين اداد في اسذات  بالب است ظير اسفركيدم سااالت اسبتر  كفي اسكقت اسااضر  

 -ـ في مجاف اسطرؼ اسمبتكر استي تيرصد بشجؿ مؤس -استفلير اسمعتاد ذك أف اسزكائد اسكذمين 
 .(Tobin, 2014, p 5) ع مف االرتباؾ في  ريطن اسدماغ عف طبيعن اسللـك  ي تج 

األسـ اسمزمف ذك ع صر نا كم م تشر كيؤنر على اسعديد مف ااالت اسبتر  باإلضافن ك 
إسى غيرذا مف استاديات استي تفرضخا طبيعن اسبتر  يمجف أف األسـ يجكف س  عكاقب ك يمن على 

.االت  ا  فاض اسعمؿ كاسمشارجن في األ شطن االلتماعيناسصان كاألدا   بما في ذسؾ ااتم

(Millstein, Others, 1985, p. 69)

ُ:)الطرفُالشبح(ُتفسيراتُظاىرةُوىمُاألطراف2.1.2ُ
  بكلكد اسطرؼ اسمبتكرفيخا يشعر اسش ص كاستي سدل ذكم اسبتر  شائعناسظاذرة ذذا اس

شي . ك يمد يدا الملاؾ أ  عليخا دان ف د ي زؿ مف اسلرير معتم ؛لاس كلكدذاأكيتصرؼ على 
ك أ  ك استش لاتأ  سـ باسارؽأفي اسطرؼ اسمبتكر لكا   ةف يشعر بآالـ اادأكقد يتعدل ذسؾ ب

  .جما سك جاف اسطرؼ اسا ي ي مكلكد ؛كاسبلؿ  كاسار  كقد يشعر باسبرد  االستخاب

 ـ(1999اسعلكـ   )يوة. يهلة

ُ:تفسيراتالأىمُ -

أف  اسشبجات اسعصػبين اسملػؤكسن عػف ادارؾ اسللػد الػيا تجػكف مب يػن  إسىما يرلع  اسعلما   .1
 .اسطرؼ اسشبحمف اسااالت  لد سديخا  (%70) دا ؿ اسدماغ جما يؤجدكف على أف  

ف بأغ مادسس االاإسى كد إتع" : خػػػػػػػػارة كذػػػػػػػػـ األطػػػػػػػػراؼ بأاذ( ظ2002جريلػػػػػػػػتيف )تيفلػػػػػػػػر ك  .2
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ساسى رات إشاغ إمادسؿ الرفير  سبتؿ اقبف جما جاؿ يعمزاؿ سعصبي ما ب اجيرستا
 ف  فإر  تبيذم سطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ اسف العن مس راااليأين ذتغد لكأل   ال تكد  كلكجأ   مكر كسمبتا
ي تج ع   رات سئلشاؼ ستجنيذا اذز   كسلذا اسى ذإسعصبين ات  راشاؿ إلاف إرمؼ جنييغ مادسا

http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=1075
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=1075
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أك   رؽااـ سأسشبح بأ   ف طرؼ اس اتج عـ األس  اسعلماؼ ايصك .سشبحـ اسأك أسشبح رة ااذظ
 "          ؼع يك  رسى ملتمإ فيفان ك  عاط   مت كج فم كتيتفا أف فيمجك. زم ك أك  تش لي

(Kristin, 2002, p 33.) 

س ػد جمػا سػك أ خػا ال تػزاؿ مكلػكدة  ك  ةاسمف كد أطرافخـر شعي مبتكرم األطراؼ ما زاست تى غاسبين " .3
مػػػػا ذػػػػك أصػػػػؿ ذػػػػذا ك   طػػػراؼاألأسػػػػـ سمعرفػػػن ماذيػػػػن أاالػػػػيس  ربااسعديػػػػد مػػػػف استلػػػػأيلريػػػت 

ظػاذرة أف إال أ خػـ ذجػركا ف يال يكلػد تكافػؽ كالػع بػيف اسبػاانكفي اسكقت اسااسي األااليس؟ 
ػػكذػػي تػػ لـ   مػػف أعلػػى إسػػى ألػػفؿيػػأتي لطػػرؼ ساألسػػـ اسػػكذمي  بلت اسالػػين د عػػف ف ػػداف اسمن

 .(p1384)2014, Vaso , "كاستي تلببخا اسلدك ن اس شرين غير اس ادرة على استأقلـ
يات اسعصبين سلطرؼ ظاذرة كذـ األطراؼ بأ خا إالاس كذمي في اس خا الباحثفلر كيي 

اتفظ بخا اسدماغ عف    اتج عف اسصكر كاس برات استي ياسمبتكر ع ب عملين أك اادث اسبتر
رت أاد تً يتكسد ع د األش اص اسذيف بي  عتبر متبلزمن األطراؼ اسكذمين إالالان تي ك  ألزا  اسللـ.

ارؾ بشجؿ م الب كتت  أطرافخـ اسمبتكرة ال تزاؿ ملتص ن بأللامخـ ايث يالكف أف   ؛أطرافخـ
 مف اسللـ.مع ألزا  أ رل 

ُوىمُاألطراف:ُأعراض2.1.3ُ
ذك أسـ يشمؿ ظاذرة مع دة سطائفن كالعن مف األعراض تتراكح مف ك ز إسى ارقاف كاجن 

ستفلير أسـ  عراضباانكف ت دمان في عدد مف األكأسـ. ك بلؿ اسل كات اسعشركف اسماضين ا ؽ اس
 ذي: عراضتلؾ األ ذمين  نبلنن مف أبرزاألطراؼ اسك 

س شرة اسالين األكسين استغيرات غير اس ادرة على استأقلـ في ا :اسلدك ن غير اس ادرة على استأقلـ (1
 .بعد اسبتر

كاسمعلكمات استي ت دمخا  بيف إشارة كردت مف بتر في اسلاؽصراع : الت باؿ اساس اسعميؽ (2
 كر.اسرؤين ايث تعمؿ على إرلاؿ األكامر اسارجين إسى اسطرؼ اسمبت

،آخز)ِٛلعٌٚىٍثٍذٌاذجريات اين عف مكقؼ أطرافخـ استى برزت بعد اسبتر. اسذاجرة كاست زيف:  (3

 َ(2107ذذذٌسٌٕاٌز
 Lorimerسكريمر مكللي كبيتر بركلر ألرل عاسـ اسعبلج اسطبيعي  ـ((2009في ك  (4

Moselely  كPeter Broujr تلربن شارؾ فيخا لبعن مف مبتكرم األذرع   قاـ اسعاسماف 
فيخا بتشليع اسمشارجيف على تأدين ارجات ملتايلن بأطرافخـ اسكذمين ك ذسؾ بالت داـ صكر 
مرئين سلتاجـ باألطراؼ اسكذمين ك قد  لح أربعن أش اص مف اسلبعن اسمشارجيف في تأدين 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaso%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24769187


 08 

اسارجات اسملتايلن   ك تشير ذذة اسدرالن إسى أ   تـ تغيير استمنيؿ اسعصبي في اسدماغ سخذا 
اسمبتكرة فالتطاعكا تأدين ارجات مف اسملتايؿ على أصااب األطراؼ اسطبيعين  األطراؼ

تأديتخا ك ذسؾ في غياب ردكد اسفعؿ مف اسللـ   ك ذذة استلربن تكلع مفخكم ا اكؿ مرك ن 
)ِٛلع .اسدماغ ك أف اسدماغ قادر على تغيير  فل  الا ا عف طريؽ عمليات دا لين بات 

 َ(2107زٌٚىٍثٍذٌا،آخزذذذٌسٌٕاٌ
يمجف أف يجكف ذ اؾ إدراؾ سؤلسـ دكف التنارة اس خايات اسعصبين  كيمجف أف يجكف ذ اؾ 

لرس دكف أف ف أف يجكف مصدر سخذا األسـ  كيمجف أف يلمع اال لاف صكت ك ادراؾ سؤلسـ د
 كسدي ا دسيؿ مادم كقاطع إسى ذذا: اسذيف يف دكف لز ان مف أطرافخـيجكف مصدر سخذا اسصكت  

  بعضخـ يظؿ يشعر باألسـ في مجاف اسلز  اسمبتكر كجأ   مكلكد فعبلن  فإذا ؽ اسبترعف طري
جا ت قدم  اسيم ى قد بترت فإ   يشعر بأسـ صادر عف قدم  اسيم ى رغـ أ خا غير مكلكدة  
كبخذا يف د تعريؼ األسـ اسشؽ األكؿ مف استعريؼ كذك االالاس األلالي  كيب ى سدي ا ف ط 

كف أف يجكف ذ اؾ مصدر سخذا األسـ )صادؽ  ك برة األسـ كاسمعا اة مف األسـ دااللتلابن سؤلسـ 
 (.18-17ـ  ص1986

ُالتقنياتُالعبلجية:2.1.4ُ
ُالعبلجاتُالدوائية:ُ-

كمضادات  كت تصر عبللات آالـ األطراؼ اسكذمين عادة على ملج ات األسـ اسعادين
ـ. كقد يجكف ذ اؾ اسعديد مف اسعكامؿ . كال ياظى أصؿ ذذا اآلالـ ب در جاؼ مف اسفخاالجتئاب

استي تؤدم إسى األسـ  بما في ذسؾ تضرر اس خايات اسعصبين اسمكلكدة في م ط ن اسبتر  كادكث 
 .تغيرات في اسم اطؽ اسدماغين اسمرتبطن باسطرؼ اسمبتكر

 العبلجاتُالبلدوائية:ُ-

سدرالن جيفين ارتباط  كالت دـ فريؽ لامعن "أجلفكرد" ت  ين استصكير باسر يف اسمغ اطيلي
)مكقع ملمكعن  كف األسـ اسكذمي اسذم يشعر ب  مبتكرك األذرع باستغيرات اسااصلن في أدمغتخـ. 

 ـ(2014اسعلمين  
ُالعبلجاتُالجراحية:ُ-

ااسن اسمريض اسذم يعا ي مف آالـ كذمين م خجن في اسطرفيف اسلفلييف على  لريت تلربنكأي 
عف طريؽ ترجيب أذرع جربك ين تاتكم على   (SCS) مراسرغـ مف كلكد  ظاـ اسلخد اسملت

الطكا ات فكؽ اسللد ب خاين اسطرؼ اسلفلي اسمبتكر  مف نـ تكصيل  مع  ظاـ مكلات 
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جخركمغ اطيلين متكاصؿ سلت فيؼ مف آالـ اسمريض  كبعد مركر ل ن كاادة على ذذا اسعملين  
 .راف  اسلفلينأطفي أفادت اسااسن  بادكث تغطين أك اد مف أسم  اسكذمي 

 Bunch, Others,2014.p7))

ف بعدـ اعتماد اسعبلج باسمرآة ج يار أكسي في معاسلن كذـ بعض اسباانييكصى ك 
األطراؼ  سعدـ كلكد ملتكل أدسن جافي جمؤشر س لاعت   كذ اؾ االن إللرا  اسمزيد مف 

ن  كصكرة اسللـ  األبااث ست ييـ تأنير ذذا اسعبلج على األسـ اسكذمي  كاألطراؼ االصط اعي
  (Barbin, 2016, p. 5) كتكايد معايير اس ياس اسبركتكجكسين

ؽ اسطبين كاسلرااين طر سؤلطراؼ  كاس اسكذمياألسـ تاـ مف اسكقت ال يكلد شفا  "كاتى ذذا 
ة دائمن مف  بلؿ طرؽ التفاد ا  كامف اسملتطلعيف  (1٥)تللب لكل راان مؤقتن  كأقؿ مف ال 

 . (Modirian, others,2009. p3)" اسعبلج اسم تلفن

 ف ط استغيرات سيس يتعرؼ األطبا  أف اسضركرم فإ   مف األطراؼ  مبتكرم عبلج ع دك 
 نااللتماعين  اسعاطفي اس ضايا بعض مف للللن ذ اؾ أيضا كسجف اسمتعل ن باسبتر ف ط  اسللدين
طبيعن  استي فرضتخا تأذيؿ اسمريض  استغيرات إعادة على سخا تأنير استي كاالقتصادين كاس فلين

 اسكـر   ل يأ   بلبب ذذا اسبتر يجكف اسبتر  قد أك األطراؼ  سف داف ألباب عدة اسبتر  كذ اؾ
 إشعار ملبؽ أم فيلائياي. أم دكف تادث اسعدكل استي قد أك اسمرض  اإلصابات 

(Belon, Vigoda, 2014, p. 53) 

 

http://www.tandfonline.com/author/Modirian%2C+Ehsan
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ُ:تعقيب2.1.5ُ
كمما لبؽ ذجرا يلت لص اسبااث أف كذـ األطراؼ يتشجؿ في صكرتيف م تلفتيف كسجف 
مرتبطتيف في ملار كااد  اسصكرة األكسى سكذـ األطراؼ تجكف الين ك تتشجؿ في اسدماغ 

لاس باسطرؼ اسمبتكر كتلعب كاس خايات اسعصبين اسميلت ببلت اساٌلين دكران جبيران في ترليخ االا
  كاسصكرة اسنا ين سكذـ األطراؼ تتشجؿ عف طريؽ اس برات ك اسصكر اسمي ز ن في اسذاجرة بأف 

  ك باستكافؽ مع اسصكرة األكسى ي تج ما  –مع اسعلـ بعدـ كلكدا كاقعيان  –اسطرؼ ما زاؿ مكلكدان 
الن متعددة تاجمخا درلن يلمى باألسـ اسكذمي اسذم يظخر على شجؿ ا فعاالت  فلين تأ ذ أشجا

 درلن استجيؼ مع اسطرؼ اسمبتكر فيما بعد.لين سااالت اسبتر  ك اسصبلبن اس ف

كالقت  كعلـ األعصاب قد ت دمت استج كسكليا  ك ظـ اسمعلكمات اس اصن باسابؿ اسشكجي
تشليعان على مدل اسل كات اس ليلن اسماضين. كمع ذسؾ بعد مرالعن األدبيات تبيف عدـ كلكد 

عبلج مف أسـ اسطرؼ اسكذمي في اس لخ كاسمللدات مف است مكن ن ليدان قد القت  لااان في ااال
 (.(Bunch, Others,2014.p7 أ ظمن اسمعلكمات استي ذجرت لاب ان بخذا اسشأف
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ُالهبحثُالثاني
ُاالنفعاالتُالنفسية

ُتهييد:2.2.1ُ
س ك قدرت  على استعامؿ مع ي تج عف بتر األطراؼ تغير في قدرة اسش ص على اإلالا

لكؼ يؤنر على اسااسن  األشيا  مما يؤنر على استكاصؿ ك اسمشارجن االلتماعين   كذسؾ اسف د
كتجكف التلابن اسش ص سلبتر مع دة فخي تعتمد على طبيعن اإل لاف كش صيت    اال فعاسين

 كمعت دات . 

ف اياة اال لاف بدكف ا فعاالت أك في ظؿ غيابخا ال يجكف ك  فيخا أم الت صا  سلا ي ن  ا 
سذا فاال لاف اسبلمباسي أك عديـ االجتراث سلكاقع اسمكضكعي اسمايط ب   غير قادر على ممارلن 

 (.314ـ  ص  2004بجؿ ن ن كاقتدار كتا يؽ ما ير ك إسي  )ب ي يك س   اساياةدكرا في 

ف داف  عادة ع دما يف د اسش ص اسطرؼ يجكف في ااسن صدمن كعدـ تصديؽ ك في ااسن
اسطرفيف معاي يجكف في ااسن يأس. كعادة ما يصااب اسش ص مشاعر مؤسمن م تلفن منؿ: 

باسذ ب  اإل جار  ف داف األمؿ  اس لؿ   اس لؽ كغيرذا. كفي بعض األاياف  اإلالاساسغضب  
فاأل صائي ذ ا البد مف مكالختخا عف طريؽ   اسمريض ذذا اسمشاعر على األ صائييعرض 

مليئن باسصدؽ كاالاتراـ كاستعامؿ مع فريؽ عمؿ سلت ليؿ مف اسااالت اس فلين    اشات مفتكان
سخا. فاسبتر ال يؤنر ف ط على اسكظائؼ اسللدين بؿ يؤنر أيضا على  ظرت   يتعرضاستي قد 

كفي ذذا اسمباث ل ت اكؿ مفخـك   تياح كت بؿ اسمريض سايات  اسيكمياسملت بلين ك مدل ار 
ا عٌرف  بعض اسعلما  كاسباانيف في اسميداف اس فلي كااللتماعي   جذسؾ اال فعاالت اس فلين  جم

. كل بار في بعض اال فعاالت اس فلين اسخامن  ظر االلبلمين سمفخكـ اال فعاالتكلخن اس
  أال كذى  كاسمصاابن سااالت بتر األطراؼ اس اتلن عف اساكادث كاساركب كاألمراض اسمزم ن

 .اسغضب  اس لؿ   اس لؽ

ُ:هفيومُاالنفعاالتُالنفسية2.2.2ُ
ُالتعريفُالمغويُلبلنفعاالتُ:2.2.2.1ُ
ع اسلغن ػبمع ى. ف د ٌعرف ملمؿ ا فعؿ تأنر مأ وذ من اسفعؿ:   واال فعامفردؿ ا فعا

 "تأنر ب  ا بلاطان وا  باضان ".ؿ ب: وم فعؿ اسعربين ا فع
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ري ػتعت  فلي : ااسن تغيير أو تأنير أن  ٌعرف اال فعاالت في االصطبلح يمجفك 
 .مؤنرؿ بفعؿ اسم فع

تعرؼ اال فعاالت بصكرة عامن بأ خا ااسن شعكرين اادة ت شأ مف مصدر  فلي  
كيصاابخا اضطراب قكم يتميز بااسن شديدة مف استكتر كاستخيج ت تاب اسفرد جل  كتعنر على 

ـ   2001)مامكد  للكج  ككظائف  اسفليكسكلين اسدا لين  كتلاذـ في تشجيؿ  برات  اسشعكرين 
 .(144ص 

جما أف سبل فعاالت أنر قكم في تاريض اسللكؾ كتكليخ  أك إعاقت  كاستكقؼ ع   منلما  
 .(17ـ  ص 2003)اسكقفي  اس لبن سلدكافع اسفليكسكلينذي اسااؿ ب

أ خا ااسن للٌمين  فٌلين نائرة    أو ااسن من االذتياج اسعام كيعرؼ رالح اال فعاالت بأ خا 
  وسخا اس درة على افزا على اس شاط     كللكج رد وللم  ػعور اسفتفصح عن  فلخا في ش

 .(122ـ  ص 1982  )رالح اسفزع واسخلع من اال فعاالت يجكف وبذا 

جاسلا ب اسع لي  :يرتبط بلكا ب اسش صيناال فعاؿ يرل اسبااث أف كمف لخن أ رل 
لس اسخامن في ب ا  اال فعاؿ ااد األ ييعد  كعلى ذسؾ اسللكجي كاسلا ب االلتماعيكاسلا ب 
 .اذا تـ ضبط  ب ا ذا بشجؿ ايلابييعمؿ  فخكاسش صين 

جما أ   سيس ذ اؾ شؾ بأف اال فعاالت تعد أيضان أاد األلس اسخامن في ب ا  اسش صين 
اإل لا ين  اسلكين  إذ تعمؿ على تاديد كتكلي  اسللكؾ اإل لا ي ك مك اسش صين بجؿ ما تامل  

كقيـ  كب ا  على ذسؾ فإف اسلا ب اال فعاسي يرتبط ارتباطا كني ا  مف أفجار كعكاطؼ كاتلاذات
بلكا ب اسش صين األ رل اسللمين كاسع لين كااللتماعين  فبدكف اال فعاالت تصبح اياة 

 (.179ـ  ص 2007ببل اراؾ فيخا )اسزعبي  اإل لاف باردة

باال فعاالت ألف  ( أف اس ظرين اسمعرفين تختـ اذتمامان باسغان (Beck , 2001كي رر بيؾ 
اإلنارة اال فعاسين تعد لز ن لكذريان فيما يا    اسعبلج اسمعرفي  معتمدان على تغيير اسمعارؼ 
كاألفجار استي أدت إسى ذذا اإلنارة اال فعاسين  فاألفراد اسمجتئبكف يجك كف في ااسن مف اإلنارة  

ن إلعادة اسب ا  اسمعرفي  كي اقشكف مكضكعات منيرة سبل زعاج  كسذا يلب إمدادذـ بألس قكي
كتمنؿ اسمرك ن في تشليع األفراد سلتعبير عف ا فعاالتخـ دكران مخمان أل خا تبعث على اال للاـ  
كتلخؿ إدراؾ اسمريض سلتفاعؿ بشجؿ إيلابي مع اسمعاسج  ايث إف معظـ تأنيرات اسعبلج تجكف 

 لن كظيفيان.ذات صلن بتعطيؿ األ شطن استل ائين سلمعت دات  كاألفجار اسم ت
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كالبد مف اإلشارة إسى أف اال فعاالت تلعب دكران رئيليان في تجكيف اإل لاف اس فلي . كجنير 
مف االضطرابات اس فلين كاسع د اس فلين كاضطرابات اسللكؾ كاالضطرابات اسللمين  فلين 

 فعاسي اسم شأ ) جاسصداع كآالـ اسبطف كاسضعؼ اسل لي ( تلد تفليرذا في ا ت اؽ استعبير اال
اسصايح كاسم الب   كفي اسجبت اسمدمر سبل فعاالت اإل لا ين اسطبيعين   كفي إستكا  استعبير 
اال فعاسي اسصايح . كي ـك اسعبلج اس فلي على باث كالتنارة اال فعاالت اسم تلفن اسمرضين 
 كاستعرؼ عليخا نـ استعبير ع خا كم اقشتخا دكف  كؼ شديد أك قلؽ معطؿ   كفي لك عبللي

كجؿ ذسؾ  سكعي اسذاتي اال فعاسي كاسع لي يلكدا األماف كاسطمأ ي ن . كذذا مايعرؼ باستبصر كا
 )اسماسح  يلاذـ في إعادة استكازف اس فلي سئل لاف كيافظ طاقات  اس فلين دكف تعطيؿ أك شلؿ

 .(46ـ  ص 2012

 بتقسيمُاالنفعاالتُإلىُ:(148ُم،ُص1985ُُ)يونسُقدُقاهتُو

 فن عدكا ين  منؿ :اسغضب كاسغيرة كاسجراذين كاسا د. ا فعاالت ذات ص -

 ا فعاالت ذات صفن ما عن أك معطلن  منؿ :اس كؼ كاس لؽ كاسفزع كاسضيؽ كاس دـ.  -

 ا فعاالت لارة  منؿ :اساب كاسا اف كاسبخلن كاسلركر. -

ُ"ُاإلنفعاالتُإلىُقسهينُأساسيين:"Rogersوأيضاُقسمُ
اابن اسلخود ػتلك اسملموعن من اسمشاعر ؤسى مصؿ تمي   اسمشاعر اسمؤسمن أو اسم ل ن  -1

 وؤشباع اساالن.

ن أو   اس برة ػتلك اسملموعن ؤسى مصاابن ؤشباع اساالؿ اسمشاعر اسخادئن أو اسلارة وتمي -2
اسللوك  او ترجيز ى ػاسلارة سذسك  رى أن اسملموعن األوسى من اسمشاعر سخا تأنير عل

اسغيرة ترجز في اين اي باتلاا اسخركب مف اس طر   فاس كؼ منبل ينير اسجائف اساسخدف
وت تلف ادة ذذا اإل فعاالت وف اً سمدى   رين ػى اآل ػوق علػود سلتفػواسم افلن اسلخ

ـ  ص 2005 )امزة اسفرد جما يدرجخا ذات وتا يق اس مو ػى اسػن علػا باسماافظػؤرتباطخ
96 .) 

 جاسفرح لارة ا فعاالت :إسى اسفرد في تترج  اسذم األنر  ااين مف أيضا اال فعاالت كت لـ
 (.144ـ  ص  2001)مامكد    كاسغضب جاس كؼ مجدرة كا فعاالت كاسزذك 

كأراد اسبااث اسكقكؼ قليبلن على بعض مشاذد اال فعاالت استي كردت في اس صص اس رآ ي 
إف : (ـ1999 األش ر)يكضح ايث تز ر باسجنير مف ذذا اسمكاقؼ    كاسل ن اس بكين كاستي
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فرعون ب تل   اجـي ولماع   بأ ػ  سل بطػد قتلػبععلي  اسلبلـ ى ػ وف اسذي أصاب مولاس
ْضتَحََ  ػوؤعدام

َ
ََخانًِفا ِفَ فَأ ِ ِديَِث ٍَ ْ اين علي  اسلبلـ. ذي أصاب داود ػزع اسػواسف  َيََتَكَُّبَ ال

ودََ . ػتلورا علي  بابيعرفخـ  علي  رلبلن ال  ؿد  ََداُو ٰ َلََعَ ٔا ُ ََدَخي ْ ًََْػفََ إِذ ُٓ ْ ٌَِِ َََلَ زَِع ٔا ُ كَال
   سؤلعمى ػي مبلقاتػفصلى اهلل علي  كللـ د ػعلى ول   بيي ا مام  كاسعبكس اسذم باف  ََتَْفَ
َْعَمَ َؼبََس

َ
َاأل ُ ََجاَءه ن

َ
َأ ، ََلّ َٔ َ األ بيا   استي ذجرت في اس رآف اسجريـ وغيرذا من ا فعاالت  َوح

 (.99ـ  ص 1999  ز)األش س اسبشرين كاستي تت كع الب اسمكاقؼ استي تتفاعؿ معخا اس ف

( أ   على اسرغـ مف أف االتلاا (Dryden & Bond ,1996,p 28كيذجر دريدف كبك د 
تالاتخا  إال أ   ال ي ترح اسمعرفي يؤجد على تاديد اال فعاالت اسللبين  كاسم تلن كظيفيا كالت 

األفجار كاسمعت دات ذي ا يزمات اسمرتبطن بخذا اال فعاالت  كيفترض أف ماتكل جياسم تمييز
األلاس في للبين اال فعاالت  كا تبلؿ اسكظائؼ  ايث إف فجرة اسفرد عف  فل  بأ   جؼ  منبل 

 تلعل  قادرا على استغلب على مشجبلت اساياة  كمف نـ تجكف ا فعاالت  إيلابين.

( إسى أف االضطرابات اس فلين تادث سؤلفراد عف (Sdorow,1995,p 13كيشير لدكرك 
ؽ اسمعت دات اسلاسبن عف اسذات  كاسعاسـ  كاسملت بؿ  كقد يلكـ األفراد أ فلخـ كيميلكف إسى طري

اسمزيد مف األاداث اسلاسبن  كتجكف  ظرتخـ سلملت بؿ تشاؤمين  كذسؾ باس ظر إسى ظركفخـ  
كألاسيبخـ اس طأ في استفجير  كبخدؼ اسعبلج اسمعرفي اسللكجي إسى تغيير منؿ ذذا اسمعت دات 

اسلن االضطرابات اس فلين  كاالاتفاظ بللؿ يكمي عف اسمعت دات اسبلع بل ين في مااكسن كمع
 تعديلخا  مما يلتكلب تعديؿ اال فعاالت كاسللكجيات اسمرتبطن بخا.

 يلتليب استي اال فعاالت مف بملمكعن لباا   كزكدا اإل لاف  لؽ اهلل أف  لد ذ ا كمف
 ا فعاؿ اإل لاف اياة في اس كين اال فعاالت كمف رلين ك ا دا لين منيرات مف يكالخ  سما بخا

 ما تعرض أك ذات  تخدد منيرات مف يدرج  ما سجؿ االلتلابن على اسفرد يلاعد اسذم  اسغضب
 يعطي  أك ب  يتعلؽ ما جؿ على اسماافظن في اسفرد يلاعد اسغضب فا فعاؿ سل طر  ب  يتعلؽ
 اسش صين بممتلجات  كا تخا  كعرض  كع ل   ك فل كع يدت  دي   مف ايات  ابتدا  في قيم 

 (.7ـ  ص  1993اطي  اسش اكم كاسدم. )كاسمادين

ُجوانبُاالنفعاالتُ:2.2.3ُ
 :لا ب شعكرم ذاتي (1

 ذذا اسلا ب ي برا اسش ص اسم فعؿ كيمجف درالت  عف طريؽ استأمؿ اسباط ي .



 25 

 ذاتين . كعكامؿ دا ليننر إدراؾ اسش ص سلمكقؼ بعكامؿ  ارلين مكضكعين ك يتأ

 أك م بخا دا ليا منؿ استذجر كاستكقع .   ارليا م بخان  :مكقؼ اسذم ينير اال فعاؿ قد يجكفكاس

 لا ب  ارلي ظاذر :  (2

يشمؿ م تلؼ استعبيرات كاألكضاع كاألسفاظ ك برات اسصكت  كذذا ذك ما ياجـ مف  بلس  
 عادة على للكؾ اآل ريف .

 لا ب فليكسكلي دا لي : (3

 ي اسدكرة اسدمكين :أ( تغيرات تادث ف

 تزداد لرعن  بضات اس لب  مما يؤدم إسى ارتفاع ضغط اسدـ . -

ت  بض األكعين اسدمكين في األاشا  اسدا لين كتتلع في األطراؼ كاسللد  مما يؤدم ال دفاع  -
سى اامرار اسكل  .  اسدـ سؤلطراؼ كا 

 ب ( استغيرات في األاشا  :

 تماما مما يؤدم إسى علر اسخضـ سدل اسم فعؿ .ي ؿ إفراز اسعصارة اسمعدين أك ي عدـ 

 ج( استغيرات في اسغدد :

  شاط اسغدد اسعرقين مما يؤدم سزيادة إفراز اسعرؽ .زيادة  -

 ا  فاض  شاط اسغدد اسلعابين مما يؤدم إسى لفاؼ اسالؽ . -

فعاؿ   زيادة  شاط اسغدتيف اسجظريتيف مما يؤدم إسى  شاط استغيرات استي تادث أن ا  اال  -
 كالتمرارذا كم اكمن استعب .

 د( تغيرات أ رل :

 زيادة إفراز اسجبد سللجر في اسدـ مما يؤدم سزيادة اسطاقن في اسللـ استي ياتالخا اال فعاؿ . -

 اتلاع شعب اس صبن اسخكائين . -

 اتلاع ادقن اسعيف . -

 زيادة استكتر اسعضلي . -

 .(51ـ  ص  2001  ) لاتيا تصاب شعر اسرأس  -
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 : هنُقواعدُالسيطرةُعمىُاالنفعاالتُ
 .  ٌفس عف ا فعاالتؾ بأعماؿ مفيدة  -1
 . اٌكؿ ا تباذؾ ألشيا  أ رل  -2
 . ااكؿ إنارة التلابات معارضن سبل فعاؿ -3
 . ابعث ااسن مف االلتر ا  في  فلؾ  -4
 . تعلـ أف ت ظر إسى اسعاسـ  ظرة مران  -5
 . ا  اال فعاؿتل ب اسبت في أمكرؾ اسخامن أن   -6
ـ  ص  2001  ) لاتي تل ب اسمكاقؼ استي تنير ا فعاسؾ إذا علزت عف ضبط ا فعاسؾ  -7

45). 

( إسى عدد مف االلتراتيليات استي يمجف اتباعخا 150ص  ـ  2001مامكد )كيشير 
 سلت لص مف اسغضب  كذى جاستاسي:

 كمراعاتخا.اسملببن سلغضب فخـ دكافع اسفرد  -

 ؽ اؿ اسمشجبلت.تدريب اسفرد على طر  -

 استدريب على استعاكف. -

 تل ب فرض اس يكد على األفراد دكف مبرر. -

 تغيير اسااسن اس فلين. -

كيعت د اسبااث أف األفراد األلكيا  يتميزكف باس درة على استاجـ في ا فعاالتخـ كعدـ 
يتميزكف  استمادم فيخا سذسؾ يتميزكف باسصان اسللمين كاس فلين اسليدة  بي ما األفراد اسذيف ال

بخذا اس درة تتلـ ا فعاالتخـ باسشدة كاسادة فإ خـ ي خجكف طاقتخـ اسللمين كيتعرضكف دائمان 
 .سؤلمراض اس فلين كاسللمين

يطلؽ اصطبلح اسللكؾ على ملمكع أكل  اس شاط اس فلي كاسللمي ” كي كؿ رالح : 
 ” يئت  كيتفاعؿ معخا كاسارجي كاسفليكسكلي كاسلفظي استي تصدر عف اإل لاف كذك يتعامؿ مع ب

 (.6 ـ  ص1999)رالح  

كيذجر اسبرز لي أف اال فعاؿ تخيج  فلي  الـ عف ا تبلؿ في استكازف بيف اسجائف اساي 
كاسظركؼ استي يمر بخا كا   بلبب ذذا اال تبلؿ تفرز اسغدد اسصما  ذرمك ات في اسدـ تؤدم 

 لب كاست فس كاستكتر اسعضلي إسى تافيز اسعمليات اسكظيفين في ألخزة اسللـ منؿ  بض اس
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ي إسى للكؾ معيف إلعادة استكازف كاستكتر اسعصبي   فكظيفن اال فعاؿ ا   يدفع اسجائف اسا
 .(95ـ  ص  2007)اسبرز لي  

يرتبط اال فعاؿ ارتباطا  ( بأف235ـ  ص  2007يؤجد أ رس كاسشيخ ) كمف لخن أ رل
سارجي كاسلا ب االلتماعي   كعلى ذسؾ جاسلا ب اسع لي كاسلا ب ا :بلكا ب اسش صين كني اى 

يعتبر اال فعاؿ ااد األلس اسخامن في ب ا  اسش صين إذ يعمؿ على تكلي   مكذا اسكلخن 
 .اسصايان

كأراد اسبااث ذ ا اس كؿ: إف ت شئن اسفرد شيئان فشيئان في اسلا ب اال فعاسي باستجامؿ مع 
ا اال فعاالت  كليعرض اسبااث فيما لكا ب اسش صين   مرتبط بتشجيؿ للكؾ اسفرد كف ان سخذ

يلي اإل فعاالت استي سخا ارتباطان كني ان باسااالت استي تعرضت سبتر في األطراؼ  كاستي ذى 
 ماكر اس ياس كاسباث مع عي ن ذذا اسدرالن

 (Anger)الغضب:2.2.4ُُ
أك  سما يشعر ب  اإل لاف مف استخديد أك اإلاباط ان غضب التلابن ا فعاسين عادين تماماس

اسمخالمن  ايث يلتعد اسللـ اسبشرم بطري ن أكتكماتيجين سرد فعؿ دماغي مف ذذا اسعكامؿ 
اس ارلين كاسدا لين  ما يزيد ضربات اس لب كيلرع است فس  جما يزداد إفراز األدري اسيف في اسدـ  

اهلل  كذجذا يزداد استكتر  كذذا لز  مف اسشعكر اسذم يطلؽ علي  اسغضب  اسذم يعد عطين م اخا
ئد ض من إذا أالف س  فكا سذسؾلباا   كتعاسى سئل لاف ستجكف م فذنا يي رج اسضغط اسزائد  

كاسغضب ا فعاؿ ا لا ي طبيعي يتضمف عملين استفجير باإلضافن إسى االلتلابن  .اإل لاف إدارت 
غضب اسللمين اسبد ين  كيعتبر ا جار اسغضب غير صاي مف اس اايتيف اال فعاسين كاسللمين  فاس

يعتبر ااتلاج قكم على اسمكقؼ اسمابط  كانبات سلذات في جنير مف األاياف )أبك لادك  
بأف اسغضب مف اال فعاالت اسبارزة استي تصااب  أبضان  كيرل اسبااث(. 318ـ  ص  2007

ُاسش ص اسذم تعرض سبتر في أاد ألزا  للم    في ايات  اسيكمين كاستفاعؿ مع اآل ريف.

ااسين أيضان ربط ا فعاؿ اسغضب بمتغيرات اسدرالن األ رل كبياف عبلقت  كتااكؿ اسدرالن اس
باسمتغير اسملت ؿ "كذـ األطراؼ" مف  بلؿ م ياس صيمـ سخذا اسغرض . كسعل  مف اسم الب 

 األطراؼ في ذذا اسم ياس عف غضبخـ. مبتكرمسجيفين استي يعبر بخا األفراد أيضان أف  تعرؼ ا

 تعريفُالغضبُلغويًا:

بىنن   ي كؿ  مٍغضى بان كى لىٍيً  غىضى ا . كقد غىًضبى عى ابف م ظكر : اسغىضىبي :  ىً يضي اسٌرضى
)ابف م ظكر سلاف اسعرب: ٍبتي ي أى ا فىتىغىض بى  .(3262كأىٍغضى
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 وهنُهرادفاتُالغضب:

قيؿى : اسغىٍيظي غىضىبه جاًمفه ًسلٍعاًلًز   كقيؿى : ذيكى أىشىدُّ  .1 ًب. غيظ . اٍسغىٍيظي : اسغىضىبي   كى  ًمفى اسغضى

 (3327)اسمصدر اسلابؽ ص:

طي : ًضدُّ اسٌرضا   كلىً طى أىٍم غىًصبى   فىخيكى لا طه . .2 طى ي :   لً ط : اسلٍُّ طي كى اسل  ى كأىٍل ى
بى ي .   أىٍغضى

 (1964ص: )اسمصدر اسلابؽ 

ٍردي : اٍسغىٍيظي كىاٍسغىضىب . )اسمصدر اسلابؽ ص: .3  (824ارد . اٍساى

ُصطبلح:ويعّرفُالغضبُفيُاال
ـ  ص  2009تامد ع باذا" )مصطفى   ال أمكر ع   ي تج قد ااد   فلي ا فعاؿذك "

2.) 

"ا فعاؿ يادث ع د اسش ص ع دما تعاؽ رغبن مخمن سدي   كيتميز بدرلن عاسين  أيضان  ذكك 
 2007مف اس شاط في اسلخاز اسعصبي اسلمبناكم  كيترافؽ بشعكر قكم بعدـ اسرضا" )اسزعبي  

 .(202ـ  ص 

( ا فعاؿ اسغضب بأ  : "ا فعاؿ  فلي طارئ قكم 143ـ  ص2005فت اساليف )كعر  
كمبلاظ يادث  تيلن تعرض اسذات إسى معكؽ أك فشؿ أك اباط  أك شعكر باسعلز كقلن اسايلن 
تلاا ما يكالخخا كما يعيؽ اشباع دكافعخا كاالاتخا  كال ليما تلؾ اسمتعل ن باألمف كاسارين 

لتمتاع كاس لاح  كاسمجا ن  كاسجرامن  كيعد كليلن أك مااكسن إلزاسن اس يكد كاسطعاـ كاس كـ كاال
ككليلن سلذب اال تباا كتا يؽ اسخدؼ أك اسمراد  ككليلن سلت فيس عف اسشعكر باسضيؽ كعدـ 

 االرتياح".

 اسشعكرين ك برت  للكج  في كتعنر مفالأة أك اادة بصكرة اسفرد تصيب ا فعاسين ااسنكذك "
ـ  2001)عبد اهلل ك ليفن    فلي مصدر عف األصؿ في كي شأ اسدا لين فليكسكليناس ككظائف 

 (.657ص

ذك ا فعاؿه كتكٌتره  فليٌّ  تصاب  متغٌيرات فليكسكلين )بد ين(  تنيرا دكافع دا لين  كمنيرات 
 ارلين ماٌدين كمع كين مؤذين  كيميؿ اسفرد أن ا  اسغضب ًإسىى اسعدكاف  كقد ي غمس في  بالب 

 .(42ـ  ص1997)اسلمرم  كاسمكقؼ اسمتأٌزـ عبر صكرو عديدةسدرلن ا
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ات زوتصاب  تغي زتٛاست ٓااسن م ٓلار ي تاب اإل لان وي شأ ع زا فعاؿ غي ٛ٘اسغضب 
  ك ا اال فعاؿ ذ٘درلن  ٓع زللما ين  ارلين تعبمظاذر و  اسدا لين األعضاكظائؼ في 

ـ  ص  1998  كفيٛ)تادت  ودرلن سغضب كذسؾ الب  كع اللبنا أو ؤيلابنا يؤنر على اسللـ 
978). 

ل   اص التلابن ا فعاسين ينيرذا بك ” أف اسغضب ذك: كلا  في معلـ علـ اس فس كاستربين
سعدكا ي كاستغيرات استي تبدك   كتتميز ببعض اس صائص منؿ اسللكؾ ااستد ؿ كاإلذا ن كاستخديد

 (.14معلـ علـ اس فس كاستربين  ص”)اسكل  على 

ا فعاؿ مؤسـ تصاب  تغيرات فليكسكلين منؿ ” اسديف تكفيؽ يعرف  على أ   : أما عز  
اامرار اسكل  كارتلاؼ األطراؼ كاضطراب اسارجن كاسجبلـ   كقد تراف   للكجيات  ارلين منؿ 

 (.378ـ  ص1995 تكفيؽ )“اسلب كاسضرب كاس تؿ كاال ت اـ  :

يف طبيعن كدرلن ا فعاؿ س د عرؼ لبيلبيرلر ا فعاؿ اسغضب عف طريؽ تمييزا بك  
اسغضب  كيفرد سجؿ م خما مصطلع ذما: اسغضب جااسن كاسغضب جلمن  فاسغضب جااسن يشير 
إسى ااسن عاطفين تترجب مف أااليس ذاتين تتضمف استكتر كاال زعاج كاإلنارة كاسغيظ  أما 

دل اسغضب جلمن فيشير إسى ميؿ أك تخيع أك لمن نابتن  لبيا في اسش صين  بايث يجكف س
)عبد فن بطري ن يغلب فيخا ااسن اسغضباسفرد ميؿ نابت  لبيا سبللتلابن سمكاقؼ اساياة اسم تل

 (9  صـ1998اسرامف كعبد اساميد 

كاسغضب أمر طبيعي   فخك رد فعؿ غريزم سئلاباط أك استعرض سخلكـ أك سعدـ تلبين 
 Ashleyلك )ألشلي مك تا اسلي  ذك بشجؿ عاـ  تيلن ك تبعان  تكقعات ا فإف اسمزاج

Montague سئلاباط سيس سفعؿ  اطي  فأ ت سـ تاصؿ على ما ج ت تتكقع ك في مااكسن  )
ساؿ اسمشجلن ت كـ باستعبير عف مشاعر قكين بدالن مف أف تفجر بطري ن م ط ين ك سلك  اساظ فإف 

ـ  2008  وميلمان زشيف كبن اسغضب سيلت أجنر اسطرؽ فاعلين في اؿ اسمشجبلت ) 
 .(422ص

بتر  كاستي مف بعد ادكث اسسمعاسلن اسغضب كاسصدمن  باالن أيضان ااالت اسبتر  إف  "
كذسؾ باس لبن سبعض   يمجف أف يجكف سخا تأنير جبير على اآلالـ اسللدين استي يشعركف بخا

 ,Rogers, 2015) اسمرضى اسذيف يعا كف مف آالـ يصعب عبلل 

dailymail.co.uk/health/article).
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ين تاتكم على ملمكعن مت ال ن مف اال فعاالت كيعتبر اسغضب أادذا  كاسش صين اسلك 
كيعدم ذذا اس لؽ إسى اس درة على ضبط اس فس  كالف استكافؽ اس فلي كااللتماعي  فاسميؿ إسى 
ا فعاؿ اسغضب أمر طبيعي مف اسملتبعد التئصاس  مف للكؾ اإل لاف بصكرة جلين  كا  ما 

 .(242ـ  ص2001)اس اسدم  ي كاسليطرة اسذاتينعاسيتطلب تدريب  على اسضبط اال ف

فاسغضب التلابن ا فعاسين  تيلن متطلبات ضاغطن يشعر بخا جؿ فرد  فاس اس    
متلاككف بخا  مف ايث اس كع إال أ خـ ي تلفكف بيف بعضخـ اسبعض في اسدرلن  كيجمف اسفرؽ 

بير عف اسغضب تتبايف بيف اس اس الب اسمكاقؼ اسمنيرة سلغضب سديخـ  اتى إف ألاسيب استع
 د فرد قد ال تنير اسغضب ع د غيرابيف فرد كآ ر   فاسمكاقؼ استي تنير اسغضب ع 

 .(242ـ  ص2001)اس اسدم 

كسخذا يرل اسبااث ا فعاؿ اسغضب أاد أذـ اال فعاالت األلالين استي قد ترافؽ اإل لاف    
ما يريد في تا يؽ االات  استي طكاؿ ايات   كيظخر في اسمكاقؼ استي تزعج اإل لاف  كتعي   ع

 يشعر معخا باسراان اس فلين .

كالن إسى مرالن اسمراذ ن زذراف إسى أف ا فعاؿ اسغضب يتعدل األطفاؿ كص كأشار  
متخكرة ال تت الب مع منيراتخا    ايث تتلـ مرالن اسمراذ ن كاسشباب با فعاالت ع يفن ك كاسشباب

في اسمظاذر اس ارلين سخا  باسضافن إسى أ خا تميز ببعد  الال يلتطيع اسمراذؽ استاجـ فيخا ك قد ك 
 (.304 ص  ـ 1990  انز٘)زاسنبات اال فعاسي 

جما أف ال فعاؿ اسغضب مراتب أكسخا: اسل ط كعدـ اسرضا  نـ غضب مع تجبر مع رفع 
اسرأس  يليخا اسبرطمن أم اسغضب مع اسعبكس  كيلي ذسؾ اسا ؽ أم شدة اسغيظ مع اسا د 

 (.250ـ  ص  2007شيخ  )أ رس  كاس

اال فعاالت اإل لا ين تع يدًا فخو رد فعؿ عام سئلاباط وسلمعاملن أجنر اسغضب من يعد ك 
ت  كأدائ  أك اس ظرة اسللبين مف قبؿ اآل ريف  سلش ص اسذم تعرض س  ص معيف في قدرااسليئن  

أن  في ايات ا ؤذ جنيرةوقدر ا أن  وال  اسغضب في م البات   اسارجي على كل  اس صكص
سكن ع دما يصبح   فخو ميؿ طبيعي في اإل لان وشعور صاي   من ايات ا لز  اسغضب ذو 

في األلرة أو في ملاؿ اسمشاجؿ  لكا  من جنير  ارج قدرت ا وليطرت ا علي  قد ي ود ؤسى 
 ( .54ـ  ص2001)بجير  كس على لميع أمور ايات ا وباستاسي ي عاسش صين    اسعبلقات 

بوصف    كبلت اال فعاسين استي اذتم بخا اسعلم في اآلو ن األ يرةمن اسمشجذسؾ اسغضب ك 
 ,Cormierجكرمير )ألالين في اياة اإل لان في م تلف لوا بخا. وعرف  تعد صارت  مشجلن
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مما يؤدي ؤسى   ماشي  ويكون مولخًا  او ش ص أو   ( شعور قوي بعدم اسرضا2005
ويكون اسخدف من ذذا   ادوث ااسن ا فعاسين تلبب األذى واال زعاج سلش ص اسمع ي

 اماين اسذات من استعرض سمنؿ ذذا األذى ملت ببل .  اال فعاؿ

واال فعاؿ  برة   Emotionاسغضب ذو ا فعاؿ ( أف 32ـ  ص2010)كريجات ويشير 
تعم آنارذا اإل لان للمًا جين وتظخر من  بلؿ مظاذر للو  تادث س ا يوميًا  ؤ لا ين عامن 

 و فلًا. 

ضب عادةن ما يف د اس درة على ؤدراك م ومات اسموقف اسش ص اسغاكيرل اسبااث أف 
كمف كاقع على لا ب معين من اسموقف ولعل  ماور غضب  .  ترجيزابلبب   اسملبب سلغضب

استلربن غاسبان ما يجكف استرجيز كاستفجير في لكا ب اس  ص كقلن األدا  بعد ادكث اسبتر اسملبب 
 .س  ص أك ما  لمي   كع مف اإلعاقنا اسخذ

عد اسغضب مف اسمشجبلت اال فعاسين استي اذتـ بخا اسعلـ في اآلك ن األ يرة  بكصف  يي ك 
مشجلن ألالين في اياة اإل لاف في م تلؼ ل باتخا  كقد ا تلؼ اسباانكف في تعريف . إذ يشير 
االتلاا اسمعرفي إسى أف اال فعاالت تتضمف مجك ات معرفين ت كـ على إدراؾ اسفرد ككعي  

ؼ اسمنير سبل فعاؿ  كيعجد اسم ظكر اسبيكسكلي على ردكد اسفعؿ اسفليكسكلين. كمف كمعرفت  سلمكق
 ااين أ رل يفلر أفريؿ اال فعاالت باعتبارذا أب ين التماعين  كقد فلر تكلخ  ذذا على ألاس 
أف سبل فعاالت كظيفن دا ؿ اس ظاـ االلتماعي  أك أ خا ترتبط على األقؿ ببعض اسللكجيات 

كظيفي  كعلى اسرغـ مف تأجيد أفريؿ على األب ين االلتماعين سبل فعاؿ  إال أ   سـ  استي سخا مغزل
 .)2ـ  ص2005امر  )عي جر األلس اسبيكسكلين اسمرتبطن بخا 

فا فعاؿ اسغضب للكؾ يشترؾ في إ تال  نبلنن عكامؿ رئيلن تشجؿ جياف اإل لاف بأجمل   
ذ ين  كاسعكامؿ اس فلين  كيمنؿ اسعامؿ األكؿ كذي: اسعكامؿ اسبيكسكلين  كاسعكامؿ اسفجرين اسذ

 (.27ـ  ص2008اسللد كاسبدف  كاسنا ي اسبيئن كاسع ؿ  كاسناسث اسمشاعر كاسكلداف )جاظـ  

 كضبطاستاجـ في ا فعاؿ اسغضب ك اسليطرة  أفٌ إسى اسبااث في ضك  ما لبؽ  كيشير
تطيع أف يتكافؽ مع  ماذج اس فس مف األمكر باسغن األذمين سجي ي لح اإل لاف في ايات  كيل

كأيضان سجي يتل ب ما يلبب  اسغضب مف اضطرابات   اسبشر على ا تبلؼ طباعخا كأ بلقخا
 فلين كعضكين متعددة  كيتفادل جنرة استصادـ كاالاتجاؾ كاسذم ي تج ع    صكمات كعداكات 

 جنيرة.
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ُأنواعُالغضب:2.2.4.1ُ

 ي لـ اسغضب إسى  كعيف رئيلييف :
عتدؿ كصاي: ك ذك اسغضب اسذم ال يذذب بصكاب اال لاف بؿ ي ضع : غضب ماألول

سليطرت  فبل يتمادل ك يعد ذذ اس كع مف اسغضب رفيؽ سئل لاف في ايات  يدعـ في  الف اس لؽ 
 كجظـ اسغيظ ك اسعفك ك اإلالاف  ففي  اساماين سلديف ك اسكطف ك اسعرض ك اسا كؽ. 

كؿ اسغضب جا فعاؿ مف اعتداس  اسصاي : ك ذك اسغضب اسلامح ك ذ ا يتاالثاني أها
 ن ك طاقن ذائلن تكل  إسى استاطيـاساميد إسى تصرؼ مرضي ك يتاكؿ إسى شا ن ا فعاسي

 .(24ـ  ص1997  يز)اسلم كاست ريب

ُ(:ُأنُالناسُتجاهُالغضبُثبلثةُأنواع:23م،ُص2008وذكرُ)كاظم،ُ

لعؿ اال لاف ال امين س   كذك تبلد مذمـك  أل   بف د قكة اسغضب أك ضعفخا  ياستفريط:  .1
كيكقع  في االلتجا ن كاست اعس  كعدـ تامؿ ملؤكسين  فل  كال ملؤكسين غيرا ممف ذـ في 

 عخدت   لكا  جا كا أفرادان أك ملتمعان أك قيمان اعتبارين.

االفراط: كذك أمر مذمـك جلاب    أل   غضب يتلاكز ا د دفع اسشر إسى اي اع اسشر ب فل   .2
 ذذا استلاكز غلبن ذذا اس صلن اسفطرين في األصؿ على صاابخا.كاآل ريف  كلبب 

االعتداؿ: االعتداؿ في اسغضب ذك اسشجؿ اسمطلكب اسمامكد  ألف قلمن اسع بل   .3
كاسراشديف  كأل   للكؾ اال لاف اسعاقؿ  كسخذا يلترشد في لميع تصرفات  بكاي اسع ؿ 

اي ما تتارؾ في مكلبات اسامين   كاسديف كيراعي قيـ اس ظاـ كاسملتمع اسذم ي تمي إسي  
تلب اسامين  كي طفي  كيجكف رد فعل  بشجؿ ي الب اسفعؿ كاسادث  في بعث غضب  ايث 

 ايث يالف اسصبر كاسالـ.

 بين شكلين من اسغضب ذما: (Namika 2006)ويميز  امكا 

ولوء   وم بوؿ سؤلذى اسللدي  اسغضب اسصاي: وذو عبارة عن رد فعؿ ا فعاسي م ط ي -1
وذذا اس وع من اسغضب   ويااوؿ من  بلس  اماين ذات   املن استي يتعرض سخا اسفرداسمع

 يمكن اعتبارا صاي.

واسذي يلت د   اسغضب غير اسصاي: وذو اسغضب اس اتج عن األفكار واسمشاعر اسللبين -2
سلليطرة   ؤسى ألباب غير م بوسن ستبرير اسغضب. وذذا اس وع يتطلب وعيا ذاتيا عاسيا

 غضب ذدام.ييعىد وفي ااؿ عدم اسليطرة علي  فإ     ك ضبط  علي  
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ُالنظرياتُالهفسرةُلمغضبُ:2.2.4.2ُ

فاس ظرين اسبيوسولين تشير ؤسى أن   وقد ظخرت  ظريات عديدة في تفلير اسغضب
 Claytonاإلفرازات اسخرمك ين )وا تبلؿ في   اسغضب يمكن أن يكون ورانيًا

&Tacker,2000). 
 :النظريةُالتحميمية .1

وياتاج اسغضب   اسغضب ذو أاد أذم مظاذر اسغريزة اسعدوا ين سدى اإل لانأٌف فترى 
ؤما بطري ن   ويكون اإلشباع من  بلؿ استعبير ع    شأ   شأن باقي اسغرائز  ؤسى اإلشباع

 (.5ـ  ص  2005 )عامر ؤيلابين أو للبين 

رين كيعرف  ي ظر مجدكلؿ كاسذم يعد أكؿ مؤيدم ذذا اس ظرين سلعدكاف على أ   غريزة فط"
بغريزة اسم اتلن ايث يجكف اسغضب ذك اال فعاؿ اسذم يجمف كرا ذا كس د افترض فركيد أف 
اعتدا ات اإل لاف على  فل  أك على غيرا للكؾ فطرم غير متعلـ تدفع  إسي  عكامؿ في 
ي تجكي   اسفليكسكلي ستصريؼ اسعل ن اسعدائين استي ت شأ دا ؿ اإل لاف عف غريزة اسعدكاف كتلح ف

طلب اإلشباع كيعتبر فركيد مف مؤللي ذذا اس ظرين  فاس مكذج اسذم ي دم  فركيد ذك  فض 
مف  استكتر  ايث ي شط للكؾ اسفرد بفعؿ اسمخيلات اسدا لين كتلخز ع دما يت ذ إلرا ان م البان 

 (12ـ  ص 2012". )مليد  شأ   أف يزيد أك ي فض اسمخيج

 :النظريةُالهعرفية .2

واستفلير غير اسم ط ي   واسمعت دات اس اطئن  واسبلع بل ين  ل ائيناألفكار استأف فتشير 
وسيس اسادث باد ذات .   ذي لبب االضطراب واسغضب اسذي يشعر ب  اسفرد  سؤلاداث

اسغضب كرا  ذي اسدافع   وتفليرا سلمواقف استي يتعرض سخا  فطري ن تفكير اسفرد
 (.54ـ  ص  2010 )وريكات

 ؿ سلتعامؿ مع اسغضب كذى:نبلث بدائ Ellisإسيس كقد ادد 

كيصيب  باألمراض منؿ قران اسمعدة كارت اع  اسفرد يضربؿ  ف يفيدس كخف اسغضب جبت -
 ضغط اسدـ كاس لب.

 استعبير اسار عف اسغضب كذذا يلبب سلفرد اسمشجبلت. -

استعبير عف اسغضب بشجؿ بٌ ا  فيعبر اسفرد عف غضب  بشجؿ  اضج فيلتمع يرا سكلخن  -
 .(Ellis ,C,1977,p. 3)  ظرا كي ت ع برأي 



 34 

 :السموكيةالنظريةُ .3

ايث يتم تعزيز ذذا   ؤشراطيناسغضب للكؾ متعلـ  بطرؽ م تلفن كعمليات فترى أن 
سلاصوؿ على تعزيزات   سلتعامؿ مع اسمواقف اسم تلفن  نم يتم تعميم اسغضباسللكجيات  

 .(Corey,2001,p 95)ستلك استي اصؿ عليخا في اسموقف  األصلي   مشابخن

كيرل اسبااث أف استاجـ في ا فعاؿ اسغضب كاسليطرة على اس فس مف األمكر باسغن 
األذمين سجي ي لح اإل لاف في ايات  كيلتطيع أف يتكافؽ مع  ماذج اسبشر على ا تبلؼ 
طباعخا كأ بلقخا  كأيضان سجي يتل ب ما يلبب  اسغضب مف اضطرابات  فلين كعضكين متعددة  

ُاالاتجاؾ كاسذم ي تج عت   صكمات كعداكات جنيرة.كيتفادل جنرة استصادـ ك 
ُ:أسبابُالغضب2.2.4.3ُ

( إسى نبلث م كمات ال فعاؿ اسغضب ك استي 36-35ـ  ص  2007) اليفأشار 
 تت اعؿ ستكسد اسغضب سدل اسفرد:

اسمنيرات استي تعمؿ على التنارة اسغضب  كقد تجكف ذذا اسمنيرات ذات مصدر  ارلي مف  .1
 أك مصدر دا لي مرتبط بذات اسفرد.اسبيئن اس ارلين 

ااسن اسفرد قبؿ اسغضب  كتتضمف اسااسن اسللمين كاال فعاسين كاسمعرفين كاس صائص اس فلين  .2
 سلفرد في اسكقت اسذم بتعرض في  سبللتفزاز.

ت ييـ كتفلير اسفرد سلمنيرات استي تلتنير اسغضب  كقدرة اسفرد على استعامؿ أك استجيؼ مع  .3
 ذذا اسمنيرات.

أيضاى عدداى مف األلباب استي قد تؤدم إسى ( 121-119ـ  ص  2000ذجر دافيدكؼ )كت
 اسغضب  كذى جاستاسي:

 االاباط. -
 اسصراع. -
 األسـ اسللدم. -
 است ريع كاالذا ن كاستخديد. -

( بعض األلباب استي تنير اسغضب ع د األفراد: 123ـ  ص  1988) مكلىكذجر 
  كاسع اب  كم ار تخـ بآ ريف  كاستد ؿ االلتماعي استخديدات اسللمين  كف داف األمف كاسمرجز

 في شؤك خـ اس اصن.
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كقد تلعب اسعكامؿ اسكرانين دكر في زيادة أك   صاف ا فعاؿ اسغضب  كذسؾ  ظراى سفطرين 
سلم اتلن أجنر مف غيرذا  كجذسؾ اسرلاؿ  ذذا االلتعداد  فل د عرفت بعض األمـ كاس بائؿ بميلخا

اس لا   كجذسؾ تؤنر اسعكامؿ اسبيئين في اسغضب منؿ: است اسيد  كاسمعاملن  سلم اتلن مف  ميبلن أجنر 
 (.54ـ  ص  2004كدرلن اسارارة  استغذين  كاساياة األلرين )مامد  

كس د قاـ ملتزر بإاصا  األلباب استي تؤدم إسى اسغضب عف طريؽ لؤاؿ طلبت   فكلد 
ـ  ص  1984مؿ اال لاف )زيداف  % مف ذذا األلباب يرلع إسى مكاقؼ أيابط فيخا ع86أف 
112.) 

 كلكد مف ي تج كاسذم اإلاباط  اسفرد سدل اسعدكاف نـ كمف اسغضب تنير استي األشيا  كمف
 نـ كمف اسغضب ينير كمما كاسضيؽ  اسصراع مف اإلاباط ي تج كقد اسخدؼ  تا يؽ يم ع عائؽ

 كاستخديد اإلذا   تنير جما دم اسلل سؤلسـ فعؿ جرد اسعدكاف فيأتي اسللدم  األسـ أيضا اسعدكاف
 (.250ـ  ص 2007) أ رس كاسشيخ   اسعدكاف إسى اسمعدين اسشديدة اسغضب مشاعر

( إسى أف ال فعاؿ اسغضب أضرار جنيرة ك طيرة تلعل  17ـ  ص 1980كيشير عيلكم )
لديران بما يبذؿ في عبلل  مف لخكد  فاسغضب يلبب جنيران مف األمراض اسللمين كاس فلين  

 ا أ   يعرقؿ عملين استفجير  كيفلد على اال لاف التدالالت  كأاجام .جم

كي ليص اسبااث مما لبؽ أف ألباب اسغضب يمجف ايعازذا سى نبلث عكامؿ م تلفن  
 كذى: اسعكامؿ كاسمؤنرات اس ارلين  اسعمليات االدراجين كاسمعرفين  كاسعكامؿ اسعاطفين اسكلدا ين.

ُالغضب:انفعالُإدارة2.2.4.4ُُ

( بعض اس كاعد استي يمجف مف  بلسخا 187-186ـ  ص ص 2007  ادد )اسزعبي
 استاجـ في اال فعاالت بصكرة عامن  كا فعاؿ اسغضب بصكرة  اصن  كذى جاستاسي:

تصريؼ اال فعاالت بأعماؿ مفيدة  فاال فعاالت تكسد في اسللـ طاقن زائدة تلاعد اسش ص  -
 االلتفادة م خا.في ا لاز أعماؿ مخمن في ايات  إذا أالف 

تزكيد اسش ص بمعلكمات كمعارؼ عف اسم بخات اسمنيرة سبل فعاؿ بخدؼ ملاعدت  على  -
 ت فيض شدة اال فعاؿ  كاستغلب على ما يصااب  مف اضطراب.

 اسباث عف التلابات معارضن اللتلابن اال فعاؿ )اسجؼ باس  يض(. -
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سذم ال يلتطيع استاجـ في عدـ ترجيز اسش ص على األشيا  اسمنيرة سبل فعاؿ  فاسش ص ا -
ا فعاالت  عف طريؽ اسباث عف اسلكا ب االيلابين في اسشي  مصدر اال فعاؿ  فا   يمج   

 أف يغير اذتمام  عف ذذا اسشي  إسى األشيا  اسمخمن استي تلاعدا على اسخدك .

عدـ اصدار األاجاـ على األمكر اسمخمن في اياة اال لاف أن ا  فترة اال فعاالت  ألف  -
سش ص يجكف في ااسن عدـ الت رار أن ا  اال فعاالت  كباستاسي تجكف رؤيت  سؤلمكر كاساجـ ا

 عليخا غير صايان.

( إسى أف معظـ برامج إدارة اسغضب تتضمف نبلث 118ـ  ص  2007كأشار )اليف        
 مرااؿ ألالين  كذى جاستاسي:

ُأواًل/ُاالعدادُالهعرفي:

تعلـ قيـ األفراد اسمشارجيف في برامج ادارة اسغضب   كفي ذذا اسمرالن يتـ استرجيز على
 ألباب اسغضب  كاسمجك ات اسعرفين كاال فعاسين كاسللكجين سلغضب كاس ائج اسمترتبن علي .

ُثانيًا/ُاكتسابُالهيارة:

  اسذاتين يماتلاستعكفي ذذا اسمرالن يتـ استدريب األفراد على تعلـ مخارات اسمكالخن منؿ: 
  كاستدريب على االلتر ا   كاستدريب على اسمخارات االلتماعين  تاسمشجبل اؿ عى كاستدريب

كذسؾ مف  بلؿ تعليـ األفراد ملمكعن مف االلتلابات االلتماعين استكاف ين كااليلابين استي 
يمج خـ اس ياـ بخا ع دا يكالخكف بمكاقؼ التفزازين أك ااباطين تلتنير اسغضب سديخـ  جما أف 

يتيح سؤلفراد استدريب على اصيلن مف اسللكجيات اسلديدة استي تلاعدذـ على استدريب استكجيدم 
 اؿ اسصراعات بطرؽ مبلئمن كم بكسن.

ُثالثًا/ُتطبيقُالتدريب:

ايث يتـ ممارلن كتطبيؽ اسمخارات استي تعلمخا اسفرد كذسؾ مف  بلؿ سعب األدكار في 
 اسكاقع اساي أك على ملتكل است يؿ.

ُعمىُالغضبُ:ُأساليبُالتغمب2.2.4.5ُ

 فخـ دكافع اسطفؿ : .1

مف أذـ ألباب اسغضب ع د اسفرد عدـ إشباع االات  كرغبات   كبذسؾ يجكف اسباث عف 
 ذذا اساالات كمااكسن إشباعخا ذا أنر ذاـ في استغلب على اسغضب .
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 تدريب اسطفؿ على اؿ مشجبلت  : .2

ن استفجير في اؿ ألف اسعلز يكسد ا فعاؿ اسغضب سدل اسطفؿ  سذسؾ يجكف تعليم  جيفي
 مشجبلت  بدال مف اسغضب أللكبا فاعبل في است لص مف اسغضب .

 تدريب اسطفؿ على استعاكف : .3

إف اسذم ي شأ على تا يؽ رغبات  ف ط دكف اسمباالة باالات اآل ريف كرغباتخـ يجكف دائـ 
 استصادـ معخـ  مما ينير ا فعاؿ اسغضب سدي  بشجؿ متجرر .

ستعاكف كاستكفيؽ بيف رغبات  كرغبات اآل ريف معي ا على است ليؿ كبذسؾ يجكف تدريب  على ا
 مف اسمكاقؼ استي تنير ا فعاؿ اسغضب سدي  .

 تل ب فرض اس يكد ببل مبرر . .4

 تغيير اسااسن اس فلين : .5

سج خا ال تفيد في تل ب    ط في ت فيؼ ااالت اسغضب اسطارئنذذا اسطري ن مفيدة ف
 اسغضب .

فت ا تباا اسطفؿ ألمر لار بدال مف استرجيز على اسمكضكع اسذم كتتمنؿ ذذا اسطري ن في س
  .(32ـ  ص 2001  ) لاتي ينير غضب 

ذاك   إسى دا ليان  ليتاكؿ فإ   األلباب مف لبب ألم  ارليا اسغضب عف استعبير يتـ سـ ا 
 (.658ـ  ص2001)عبد اهلل ك ليفن   اسببلدة أك كاس لؽ كاس لؿ كاسذ ب االجتئاب مشاعر

استكعين اسملب ن ألم مكقؼ يتعرض س  اسفرد كيتكقع أف يزيد في  ا فعاس   س  دكر  جما كأف
  24). ص  ـ 2000 كاس ياؿ  جفافي(ذاـ في  فض اسغضب سدي  

( إسى أف اسفرد ممجف أف يتاجـ في غضب  بأف ي فض صكت  .1Bill ,2004,pكأشار )
لديدة سلتاجـ في اسغضب   كي كؿ س فل  بأ   ذك اسذم يلعؿ  فل  يغضب  كيتعلـ مخارات

جتغيير طري ن استفجير  كااللتر ا  نـ يااكؿ اغبلؽ فم  ع د اسغضب كيلأؿ  فل  ما لدكل 
 اسغضب.

ع ادان بيف جؿ اسااالت اسمزالين استي يرغب اسغضب ذك أجنر اسااالت تصلباي ك  يبدك أفك 
غكاين ك اضان على اس اس في اسخركب م خا. اذ إ   يصعب اسليطرة علي  كذك أجنر اسااالت 
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اسعكاطؼ اسللبين   ذسؾ ألف اسمك كسكج اسدا لي اسذم ياث على اسغضب ك اسمبرر أ بلقيان يمؤل 
 .(77ص  ـ 2001  )اسع ادع ؿ اسغاضب باسذرائع اسم  عن سيصب لاـ غضب  

كيرل اسبااث بأ   دكمان يكٌرث اسغضب آنار مدمرة على اسش ص اسغاضب ذات  صايان 
  ألف اسغضب يف د اسليطرا على ع ل  مف  بلؿ ايذا  اسمايطيف ب  التماعيان  ك فليان كأيضان 

 كتصدر م   اقكاالن ك أفعاالن ي دـ عليخا جنيرا فيما بعد ع دما ي تخى مكقؼ اسغضب .

ُ:الغضبُفيُالهنظورُاإلسبلهي2.2.4.6 

مف في   اإلفراط إسي  يعدم سما  ظرا  اصن ع اين كأكالا اال فعاؿ بخذا اإللبلـ اذتـ س د
 كاسع ؼ كاسظلـ اسعدكاف إسى اسشديد اسغضب يفضي أف اسمتكقع مف إذ اس اس  بيفمشجبلت 
رد اس ائؼ على ذات   فإف أنر اسغضب كايف  لد أف أنر ا فعاؿ اس كؼ يرتد إسى اسف  اسم يت

 اسبشرين عا ت استي باساركب اافؿ كاستاريخ يتلاكز اسغضب إسى غيرا ممف كقع عليخـ غضب  
ـ  ص  1993)اسش اكم   قيمن ذات غير أللباب  ارا تتكقد قد اسذم اسغضب بلبب كيبلتخا مف
8.)

 كاسبطر كاسف ر اسجبر امين مف ب  تظاذركا بما مجن أذؿ مف اسجفار اسجريـ اس رآف ذـ كس د
 عليخـ اهلل أ زؿ بما اسمعم يف كامتدح  اسلاذلين س عرتخـ باسباطؿ اسغضب عف اسصادر كاستع ت

ـ   1993)اسش اكم   كدي خـ سربخـ يغضبكف بؿ سذاتخـ يغضبكف ال لعلتخـ ككقار لجي ن مف
 (.8ص 

  كللـ  كجل ا يذجر قصن اسغضب مف اسصفات استي  خى ع خا اس بي اسرايـ صلى اهلل عليك 
ذسؾ األعرابي اسذم لا  سيأ ذ اس صيان مف اسرلكؿ فأمرا أال يغضب ف اؿ زد ي قاؿ ال تغضب 
ف اؿ زد ي قاؿ ال تغضب... كال زاؿ اس بي يجرر ذذا األمر اتى ا تخى األعرابي عف اسلؤاؿ. 

لرار كفكائد كدالالت  إف ذذا اسجلمن يطل خا علما  اسغرب اسيكـ بعدما اجتشفكا ما تامل  مف أ
يؿ س  أف اإللبلـ يتل ص في ذذا  إ خا )ال تغضب( كاستي جررذا اس بي مراران سؤلعرابي اتى  ي

  م خا قكس  صلى اهلل تادث فيخا  بي اسرامنجنيرة  أااديثكذ اؾ اسعبارة اسرائعن )ال تغضب(  
ُ»علي  كللـ:  نها نُالشيطانُخمقُهنُالنارُوا  ُالنارُبالهاءُإنُالغضبُهنُالشيطانُوا  تطفأ

  كذ ا  كد استعريج على مفخكـ اسغضب كملببات  جللكؾ ا فعاسي  «فإذاُغضبُأحدكمُفميتوضأ
ؼ اسعلما  اسغضب بتعريفات جنيرة  عر  ايث  س  ارتباط مباشر باألش اص اسذيف تعرضكا سلبتر  

« )  ت اـغلياف دـ اس لب بطلب اال»م خا ما ذجرا اإلماـ اسغزاسي ف اؿ أف اسغضب ذك: 
 (.  1054اسغزاسي ص: 

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/dourouss_thakafia/mahasen_alkalem/page/lesson9.htm
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/dourouss_thakafia/mahasen_alkalem/page/lesson9.htm
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رادة اال ت اـ»كجذسؾ اسراغب األصفخا ي عرؼ اسغضب بأ  :  )األصفخا ي: « نكراف اس لب كا 
)ابف اسمل ف  ص: « فكراف اس لب كغليا   إلرادة اال ت اـ»(  أما ابف اسمل ف ف اؿ أ  : 374ص
ف ا تلفت بعض أسفاظخا إال أ خا ألمعت عل (.167 ى أف اسغضب ااسن  فلين ذذا استعريفات كا 

سدـ  كتغير تصيب اإل لاف ع د ادكث بعض األمكر اسمخيلن س   في تج ع   ارتفاع ضغط ا
كجذسؾ ما كرد في  فا ي ت  أ   لمرة يل يخا اسشيطاف في قلب اآلدمي   اسلكف كا تفاخ اسعركؽ

 علي  كللـ في اس بي صلى اهللاسلٌ ن اس بكين  فعف أبي لعيد اس درم رضي اهلل ع   قاؿ: قاؿ 
ُأوداجو»شأف اسغضب أ  :  ُوانتفاخ ُعينيو ُإلىُحهرة ُرأيتم ُأها ُآدم ُابن ُقمب ُفي .  «جهرة

 (.2191رقـ اساديث: د ت  )سترمذم  

ُين:نوع إلى كهاُيرىُعمهاءُالدينُالغضب انفعال وينقسم

 :اسمامكد اسغضب .1

 فبل اسشرعين  ادكدسل تلاكزا عدـ ااؿ في إال مامكدا يجكف كال تعاسى  هلل جاف ما كذك 
ـ  ص  2001) مامكد    األذل أك استللس إسى أك اهلل ارمات ا تخاؾ إسى كال ظلـ إسى يعدم
 (.30-28ص 

 أك عرض   أك  فل   أك ماس  على اؽ كل  بدكف اإل لاف على اعتدل إذا سلاؽ كيجكف 
 غضب  ن ا أ يتصرؼ أف يلب سجف كالبا  يجكف كقد شرعا  ملتلاغا يجكف اسغضب فخذا  كسدا
 (.84ـ  ص  2009)مصطفى   كاسعداسن اساؽ يكافؽ كبما دي    بادكد ذذا

2. :  اسغضب اسمذمـك

 ليالن عف ي رج اتى اسصفن ذذا بغلبن كيجكف في   اإلفراط ذك اسغضب مف اسمذمـك
 صكرة في يصير بؿ ا تيار كال كفجر ك ظر بصيرة معخا سلمر  يب ى كال كاسطاعن  كاسديف اسع ؿ

 (.30-28ـ  ص ص  2001مامكد  )  اسمضطر

ُ: عبلجُالغضبُهنُهنظورُالتربيةُاإلسبلهية2.2.4.7ُ

يؤجد اسبااث على أف تعاسيـ اسديف اإللبلمي تدعك اسفرد اسمللـ إسى استالي بلميؿ 
كم خا اسصبر على اسشدائد كاالاتماؿ كاسعفك ع د اسم درة   كجظـ اسغيظ    األ بلؽ كفضائلخا   
َاىَْغيَْظَ:اساجيـ قكس  تعاسى ايث لا  في اسذجر  نَي ٍِ ََواىََْكِع ِ اء َّ لَضّ َوا َ ِ اء َّ َالَسّ َِف َُيِْفُِلَٔن ََ ِي اََلّ

ْدِصننِيََ ٍُ ْ َال َُُيُِبّ َالَّاِسََواَّلَلُ َِ  [134آؿ عمراف :  ].ََواىَْؽاػنَِيََؼ
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كجذسؾ في اساديث اسشريؼ اسذم ركاا اسصاابي أبي ذريرة رضي اهلل ع   أف رلبلن قاؿ 
) «سل بي صلى اهلل علي  كللـ أكص ي. قاؿ: ال تغضب  فرٌدد مرارنا  قاؿ: ال تغضب

 .(6116.ت  رقـ اسب ارم د

( في عبلج اسغضب مف اسم ظكر االلبلمي إسى 196ـ  ص 2003كذجرت لعد اسديف )
أف اسفزاسي قاـ بعرض يعض اسطرؽ االرشادين اسدي ين استي تعيف على عبلج اسغضب  ايث ذجر 

   كيتضمف اسعلـ لتن أمكر ذى:ضب يعاسج بمعلكف اسعلـ كاسعمؿأف اسغ

 .أف يتفجر اسغاضب في نكاب جظـ اسغيظ كاسعفك كاسالـ -

 أف ي كؼ  فل  بع اب اهلل. -

 أف ياذر  فل  عاقبن اسعداكة كاال ت اـ في اسد يا كاآل رة. -

ي قبح أف يفجر في قبح صكرت  ع د اسغضب بأف يتذجر صكرة غيرا ع د اسغضب  كيتفجر ف -
 اسغضب  فل .

 .أف يذجر  فل  بأال يطيع اسشيطاف في اال لياؽ كرا  غضب  -

 .سبل لاف ال ما يريدا س فل  أف يذجر  فل  بأف األمكر تلرم على ما يريد اهلل عز كلؿ -

 أما اسعمؿ فيتضمف نبلث أمكر ذى:

 اس كؿ باسللاف أعكذ باهلل مف اسشيطاف اسرليـ. -

  كاالقتراب مف األرض استي كاالضطلاع اذا جاف لاسلان  فان اسللكس إذا جاف اسغاضب كاق -
سى استراب.  لؽ م خا اال لاف  سيغرؼ أ   مف استراب كا 

 اسكضك  أك االعتلاؿ باسما . -
َالساءَي كؿ اسشيخ عبداسرامف اسلعدم في تفلير اآلين اسجريمن : َف َيِفلٔن اَليَ

ف أعلركا سـ يات ركا  أم : في ااؿ علرذـ كيلرذـ   إف أيلركا أجنركا والضاء مف اس ف ن   كا 
َاىغيظَمف اسمعركؼ شيئا كسك قؿ . أم : إذا اصؿ سخـ مف غيرذـ أذين تكلب   والَكعٍني

  ذؤال  ال يعملكف  –كذك امتبل  قلكبخـ مف اسا ؽ   اسمكلب سبل ت اـ باس كؿ كاسفعؿ  –غيظخـ 
ظ   كيصبركف عف م ابلن بم تضى اسطباع اسبشرين   بؿ يجظمكف ما في اس لكب مف اسغي

َالاساسملي  إسيخـ .  َؼَ يد ؿ في اسعفك عف اس اس   اسعفك عف جؿ مف ألا   واىؽافني
إسيؾ ب كؿ أك فعؿ  كاسعفك أبلغ مف اسجظـ   ألف اسعفك ترؾ اسمؤا ذة مع اسلماان عف اسملي    
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  كممف تالر مع بلؽ اسرذيلن كذذا إ ما يجكف ممف تالى باأل بلؽ اسلميلن  كت لى عف األ 
الا ا إسيخـ   كجراذن ساصكؿ اسشر عليخـ   كسيعفك اهلل اهلل   كعفا عف عباد اهلل رامن بخـ   كا 
َوأضيحََ:لى اسعبد اسف ير   جما قاؿ تعاسى  كيجكف ألرا على رب  اسجريـ   ال عع   َؼفا فٍَ

َ.َفأجرهَلَعَاَّلل
 اإلالاف   ف اؿ ]تعاسى[: نـ ذجر ااسن أعـ مف غيرذا   كأالف كأعلى كألؿ   كذي

َاىٍدصنني َُيب كاإلالاف  كعاف: اإلالاف في عبادة اس اسؽ. ]كاإلالاف إسى  واَّلل
كذذا ما ذجرا اس بي صلى اهلل علي  كللـ في اساديث اسطكيؿ اسم لكؽ  فاإلالاف في عبادة . 

اهلل جأ ؾ تراا    أف تعبد” اس بي صلى اهلل علي  كللـ: فعف أبي ذريرة رضي اهلل ع   قاؿ: قاؿ 
كأما اإلالاف إسى اسم لكؽ   فخك (  49) اسب ارم  د.ت  رقـ ” فإف سـ تجف تراا فإ   يراؾ 

إيصاؿ اس فع اسدي ي كاسد يكم إسيخـ   كدفع اسشر اسدي ي كاسد يكم ع خـ   فيد ؿ في ذسؾ أمرذـ 
ن سعامتخـ ك اصتخـ باسمعركؼ   ك خيخـ عف اسم جر  كتعليـ لاذلخـ   ككعظ غافلخـ   كاس صيا

يصاؿ اسصدقات كاس ف ات اسكالبن كاسملتابن إسيخـ  على ا تبلؼ    كاسلعي في لمع جلمتخـ   كا 
أاكاسخـ كتبايف أكصافخـ   فيد ؿ في ذسؾ بذؿ اس دل كجؼ األذل   كااتماؿ األذل   جما 

كاؽ عبيدا  كصؼ اهلل ب  اسمت يف في ذذا اآليات   فمف قاـ بخذا األمكر  ف د قاـ باؽ اهلل
 .)اسلعدم  اسمجتبن اسشاملن(

جما أف سعلما  اسمللميف إلخامات كاضان في استعامؿ مع مشجلن اسغضب   كذسؾ مف 
ليؽ   فعلى لبيؿ اسمناؿ اذتـ اإلماـ أبي اامد اسغزاسي في  ٍلف اساي  بلؿ جبلمخـ في األدب كاي

ابف رلب قد أكسى اذتمام  أيضان  جتاب  اس فيس ) إايا  علكـ اسديف ( باأل بلؽ كاألدب   جما أف
في جتاب  اس ٌيـ ) لامع اسعلكـ كاساجـ ( في األ بلؽ كاألدب   كابف مفلح اسم دلي في جتاب  
اسشخير ) اآلداب اسشرعين ( رجز على األ بلؽ كماال خا   كغيرذـ اسجنير مف علما  اسمللميف 

ح لماح اسغضب ملت ديف بذسؾ اسذيف جاف سخـ اسلبؽ في اساديث عف مشجلن اسغضب كجيفين جب
على اس رآف اسجريـ كاسل ن اس بكين اسمطخرة . كفي ن ايا اسمباث لتجكف ذ اؾ كقفات عبللين مف 

  بلؿ ما قاس  علما  اسللؼ رامخـ اهلل تعاسى .

 اإللتعاذة باهلل مف اسشيطاف اسرليـ : –أواًلُ

ََقاؿ تعاسى :  يَْطاِنَُ َالَشّ ََ َمٌَِ اََيْْنََغَِّ ٌَّ ًٌَِإَو يٌػََؼيِي ٍِ ََش ُّ َّ َِإُِ  لكرة األعراؼ } ُْزٌغَفَاْشخَؽِْذَةِاَّلَلّ
200} 
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ج ت لاسلا مع اس بي صلى اهلل علي  كللـ كرلبلف يلتباف ” كعف لليماف بف صرد قاؿ : 
فأادذما اامر كلخ  كا تف ت أكدال  ف اؿ اس بي صلى اهلل علي  كللـ : إ ي ألعلـ جلمن سك 

  سك قاؿ : أعكذ باهلل مف اسشيطاف ذذب ع   ما يلد . ف اسكا س  إف قاسخا ذذب ع   ما يلد 
د.ت  )اسب ارم   "اس بي صلى اهلل علي  كللـ قاؿ تعكذ باهلل مف اسشيطاف ف اؿ كذؿ بي ل كف

 (3040رقـ: 

  أف يلتعيذ اسمللـ باهلل تعاسى مف اسشيطاف اسرليـ   اتى ال يترؾ  فيذاُىوُالعبلجُاألول
 لج  اسغضب .س  ملاؿ أف يمت

ُ:تغييرُالحالُ–ثانياًُ

إذا غضب أادجـ : ” رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـقاؿ رضي اهلل ع   قاؿ: عف أبي ذر 
ال فليضطلع   (4151 :رقـاسب ارم  د.ت  ” . )كذك قائـ فليللس فإف ذذب ع   اسغضب كا 

س دك   في ذسؾ   إف اسمع ى في ذذا أف اس ائـ متخيئ سبل ت اـ   كاسلاس: ” كي كؿ ابف رلب
 (365)ابف رلب  ص: ” كاسمضطلع أبعد ع     فأمرا باستباعد عف ااسن اال ت اـ 

ُالسكوتُ:ُ–ثالثاًُ

قاسخا ” إذا غضب أادجـ فليلجت ” عف ابف عباس عف اس بي صلى اهلل علي  كللـ قاؿ : 
 كؿ ما نبلنان . كذذا أيضان دكا  عظيـ سلغضب   ألف اسغضباف يصدر م   ااؿ غضب  مف اس

ي دـ علي  في ااؿ زكاؿ غضب  جنيران مف اسلباب كغيرا مما يعظـ ضررا   فإذا لجت زاؿ ذذا 
ُ. (4777" )ل ف أبي داكد  د.ت  رقـ: اسشٌر جل  ع  

ُالوضوءُ:ُ–رابعاًُ

قاؿ رلكؿ اهلل صلى اهلل علي  كللـ إف اسغضب مف اسشيطاف :” عف عطين اسلعدم قاؿ 
ف اسشيطاف  لؽ مف اس ار  )ل ف أبي ” . كا  ما تطفأ اس ار باسما  فإذا غضب أادجـ فليتكضأ كا 

 (4152 :اديث رقـد.ت  داككد   
ـكمُتصرفُالغاضب:2.2.4.8ُ ُح 

اسغضب ال يعذر اسغاضب كال يعفي  عف ملؤكسين تصرفات   فتصرفات  جلخا معتبرة كعليخا 
ذا قتؿ  فلنا فإ   ي تص م    أاجاـ كع كبات  فإذا أتلؼ ماالن فإ   يضمف اسماؿ اسذم أتلف   كا  

ذا طٌلؽ زكلت  فإف طبلق  ي ع إال  ذا تلفظ باسجفر فياجـ علي  باسردة عف اإللبلـ اتى يتكب  كا  كا 
في ااسن كاادة إذا جاف اسغاضب فاقدنا اسكعي ال يدرم ما ي كؿ  فإ   في ذذا اسااسن ال ي ع 
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اسشريؼ  فعف عائشن رضي اهلل كذذا ما ذجر باساديث   (30ـ  ص  2004 )اسصغيِّر  اسطبلؽ
ال طبلؽ كال عتاؽ في : »ي كؿ رلكؿ صلى اهلل علي  كللـع خا أ خا قاست: لمعت 

كذجذا فتصرفات  معتبرة كت ع علي  ملؤكسين تلؾ  (.2193)ل ف أبي داكد  د.ت  رقـ: «إغبلؽ
 استصرفات. 

اس درة يزكف بكمف  بلؿ اطبلع اسبااث في اسدرالات الت لص أف األفراد األلكيا  يتم
كعدـ استمادم فيخا سذسؾ يتميزكف باسصان  -كاسغضب مف أذمخا –على استاجـ في ا فعاالتخـ

تخـ باسشدة اسللمين كاس فلين اسليدة  بي ما األفراد اسذيف ال يتميزكف بخذا اس درة تتلـ ا فعاال
لمين   ك اسكازع طاقتخـ اسللمين كيتعرضكف دائمنا سؤلمراض اس فلين كاسلكاسادة فإ خـ ي خجكف 

 .ذا اال فعاالت مخما تعاظمت شدتخااسدي ي سلفرد   كاستربين م ذ اسصغر  ير ضابط سخ

 

ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ((Shyness emotionalالخجل:2.2.5ُُ
ُتهييد:2.2.5.1ُ

ييعد اس لؿ مف أاد أذـ اال فعاالت استي تصااب اسفرد  بلؿ ااتجاج  باسملتمع   
كسعؿ اسصدمات اس فلين   ب ا  اسش صين ك است شئن األلرين لبكتتفاكت درلات  مف فرد آل ر ا

أك استشكذات اسللمين استي يتعرض سخا اسفرد مف  بلؿ ايات  تزيد مف ااسن االرتباؾ كاستكلس 
  في استفاعؿ ك استعامؿ مع باقي أفراد اسملتمع اسذم يعيش في .

 ٓ  وتبايصكراميع بلااللتماعي اس لؿ مف اسمكضكعات اسخامن في استفاعؿ  تبرعيي ك 
ؽ ف  فخك يؤنر في استكاًين وعبلقات اسعمزواسعبلقات األل طاق  سيشمؿ عبلقات اسصداقن  
  ك ذسؾ ع دما يصؿ إسى يعرقؿ استكاصؿ اسب ا  فيما بي خـاس فلي كااللتماعي سؤلفراد   ك 

يزيد في  درلات مرتفعن تفكؽ اال لاف في تعبيرا عف ذات  أماـ اآل ريف تف دا ن ت  ب فل   مما
 .(Hoyos,2006,p 147) اسمشاعر اسللبين استي تتراجـ  تيلن ذسؾ

تت لص مشجبلت اسش ص اس لكؿ فيما يعا ي  مف اضطرابات سدل كقكف  في مكقؼ ك   
يتعامؿ في  مع اآل ريف لكا  في اسم البات االلتماعين أك ع د اساالن سلتعبير عف  فل  ايث 

في اسخركب مف اسمكقؼ ك  ص اس درة في استعبير عف اس فس  ت تاب  مشاعر عدـ االرتياح كاسرغبن
يعتبر أاد األلباب اسش صين اس فلين استي تعكؽ  -ك اصن إذا جاف بصكرة مرضين-  كاس لؿ 

اسبااث ماذين  يلتعرضكذ ا  ف تا يؽ استكافؽ اس الح اسم شكد.اسفرد عف إشباع االات  كع
  كاس ظريات  كاست  يات اسملت دمن سلت فيؼ م  جاس اس لؿ كتعريفات  اس فلين   كأذـ مظاذرا كأش

 .اسمفلرة سل لؿ

ُتعريفُالخجلُلغويًا:
 لؿ  جفرح  التايا  كدذش كب ي لاج ان ال يتجلـ كال يتارؾ   كاس لؿ مارج  أف يتلبس 

 (.1281ـ  ص  1978األمر على اسرلؿ فبل يدرم جيؼ اسم رج م   )اس امكس اسمايط   

ُالخجلُاصطبلحًاُ:

معظـ تعريفات اس لؿ تدكر اكؿ اس لؽ اسزائدة مف اسمكاقؼ االلتماعين كفي أن ائخا    إفٌ 
كيرلع ذذا اال تبلؼ في كلخات اس ظر اس اصن بتعريؼ اس لؿ إسى طبيعت  اسمرجبن تبعان 

 أل ماط اسش صين اسم تلفن   كمف ذذا استعريفات :



 45 

كاسمشاعر استي تتد ؿ في  عرؼ اسلمادك ي اس لؿ بأ   ملمكعن متآسفن مف االتلاذات
ـ   2001  )عبد اسمعطي قدرة اسفرد   ك لعل  يتأنر ا فعاسيان باآل ريف في اسمكاقؼ االلتماعين

 .(324 ص

كيعرف  اسدري ي أيضاي بأ   اسميؿ إسى تل ب استفاعؿ االلتماعي   مع اسمشارجن في اسمكاقؼ 
مظاذر م خا : اسشعكر باس لؽ  االلتماعين بصكرة غير م البن كيجكف اس لؿ مصاكبان بعدة

كعدـ االرتياح كذك ما يؤدم إسى اسصمت كاال لااب مف مكاقؼ استفاعؿ االلتماعي كيجكف 
 ـ  ص1988  )اسدري ي كاال شغاؿ باسذاتالن أيضان مصاكبان باسشعكر باسالالين سلذات كاستع

7). 

على مشاعر يعرؼ علما  اس فس كااللتماع اس لؿ بأ   مرض التماعي ك فلي يليطر 
مجا ات  اإلبداعين كقدرات  اسع لين   كيشؿ قدرت   اسفرد م ذ اسطفكسن كيؤنر على طاقات  اسفجرين كا 

 (.10ص   ـ 1989في اسليطرة على للكج  كتصرفات )غاسب 

اس لؿ بأ   التلابات تدؿ على عدـ اسراان  (1986) لك ز برلز  لميث عرؼجما   
 ريف  كيؤجدكف أيضان بأف اس لؿ يتعلؽ بشجؿ ألالي كاسجؼ كاس لؽ كاستافظ في كلكد اآل

 .(Jons, Briggs and smith,1986 :p 626)في اسمكاقؼ االلتماعين اسش صين  باستخديد

كعرف  جؿ مف تير ر  كبيدؿ  كتا للي بأف األفراد اس لكسيف يصفخـ عامن اس اس بأ خـ مف 
لتماعين   كيبدك عليخـ أ خـ يالمكف تظخر عليخـ مشاعر عدـ االرتياح كاستكتر في اسمكاقؼ اال

عف اسمشارجن في اسماادنن االلتماعين   كعلى اسرغـ مف أ خـ في ا ي ن األمر يتكقكف إسى 
  .(128 ص  ـ 1999 )امادة كعبد اسلطيؼ مع اآل ريفاال  راط في اساديث 

منير كيرل اسبااث أف معظـ استعريفات أجدت على أذمين اسمكاقؼ االلتماعين بكصفخا اس
 سردكد األفعاؿ استي تتلـ باس لؿ  كتؤجد أيضا على أف اس لؿ يتصؼ ب لن األلالي

كم   يمجف اس كؿ أف اس لؿ ذك ااسن  .االلتلابات استفاعلين أن ا  كلكد اس لكؿ مع اآل ريف
االرتياح  كاالرتباؾ في اسمكاقؼ االلتماعين  ايث  ا فعاسين تتلـ باسشعكر باس كؼ كاس لؽ كعدـ

 .ش صين اسفرد كقدرات  كا  تال  كدرالت  علىيؤنر 

كاس لؿ يلبب اسجنير مف اسمشاجؿ كيؤدم اسى لك  تجيؼ كيبعد اسطفؿ عف اال ريف 
كيؤدم اسى شعكرذـ باس كؼ كعدـ اتصاسخـ باال ريف كيؤدم اسى صعكبن في تجيفخـ مع 

ضكف س  كاس لؿ اال ريف كاسى قلن اسن ن باس فس كت ل ب اال ريف كاستردد في جؿ مكقؼ يتعر 
 .)78ـ  ص  2009 يلبب سصااب  شعكر دائـ باس لؽ كعدـ اسراان )اسفاؿ 
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ن ػي طري ػذكا ػسخػركف سجنيب التليػن يػي ؾ طراػذ أف  ـ( 2005ي كؿ )عبد اسرازؽ ك 
دة اػيزي ػفد لاعػي   ارتػاللاى ػعلب يػدرستف األ   ارتػاللاصاابخا ػي يػست    ايطػسبػدرج استا
ػرد ملػت جا ػك سر  اطػإل ان ػلخكاي مػفػدك  باسخك  ػتذاى ػعلطرة ليػباسكر شعػسف االػإل ب الاػجتا

)عبد  درجباستكؿ سع ف امكؼ سم ااسن إزاجي ذي كسللج ابلػسعػذا اذػف مػدة فاسفائؿ  اػ ي
 (.47ـ  ص  2005اسرازؽ 

ُاالتجاىاتُوُاآلراءُالهفسرةُلمخجل:2.2.5.2ُُ

مفلرة سظاذرة اس لؿ  كمف أذـ ف ذ اؾ اتلاذات ( أـ1999)كأبك زيد  اس ياؿ أكضات
 :االتلاذات ما يليذذا 

 : االتلاا استاليلي -1

كيفلر ذذا االتلاا اس لؿ في ضك  ا شغاؿ األ ا بذات   سيأ ذ شجؿ اس رللين  فضبل عف 
 .اتصاؼ اس لكؿ باسعدائين كاسعدكاف

 :إتلاا استعليـ االلتماعي -2

كاسذم ينير أ ماطا متباي ن مف اسللكؾ اال لاابي   االلتماعي  في  يعزك اس لؿ إسى اس لؽ
كعلى اسرغـ أف اس تيلن اسطبيعين سبل لااب كاستفادم تتمنؿ في  فض معدالت اس لؽ  كمف نـ 
اس لؿ إال أ   يم ع فرصن تعلـ اسمخارات االلتماعين اسمبلئمن   بؿ كيمتد سيجكف عكاقب معرفين 

كالالين مفرطن سلت كيـ اسللبي مف قبؿ  لتماعينتظخر في شجؿ تكقع اسفشؿ في اسمكاقؼ اال
 .للبيا اآل ريف كميؿ مزمف ست كيـ اسذات ت كيما

عكامؿ بيئين ألرين متمنلن فيما يمارس  يرلع اسبعض اس لؿ إسى:االتلاا اسبيئي األلرين -3
اسكاسديف مف ألاسيب معاملن  جاساماين اسزائدة كاس  د اسملتمر  إسى لا ب استخديد اسدائـ 

 زيلر مف شأ   أف يلعؿ مشاعر اسلبف كاس كؼ تتفاقـ سدل اسطفؿ  كيؤيد ع اب اسذمباس
 .اسبيئن إف اس لؿ ينير كينار عف طريؽ ادراؾ (ziller rorer) 1985 كركر

 :االتلاا اسكراني -4

 كيعزم في  اس لؿ إسى شؽ كراني تجكي ي  فيميؿ بعض األطفاؿ إسى استعرض سلضكضا 
كاال فراد  كيلتمر مبلزما  ايف يميؿ اسبعض اآل ر إسى اسلجكف كاسرغبن في اال طبلؽ   في

بطرؽ  سللكؾ اسطفؿ طكاؿ ايات   كفي مرااؿ اسعمر استاسين. كسذا فمعاملن اسطفؿ اس لكؿ كرانيا
كرانيا بطرؽ اسممارلات  اسممارلات اسكاسدين اسلاسبن  كقد يلعل  معرضا سلمعا اة مف اس لؿ
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 1987 آشر درالن سلمعا اة مف اس لؿ اسمزمف  كذذا ما أجدت  معرضااسكاسدين اسلاسبن  قد يلعل  
 (Asher) يتلمكف باس لؿ مف اس ااين اسكرانين  كقد ظخر ذسؾ بكضكح مف  بأف ذ اؾ أطفاؿ

 .(26ـ  ص  1999)اس ياؿ كأبك زيد   اسفيزيكسكلين  بلؿ التلاباتخـ
ُ: أنواعُالخجل2.2.5.3ُ

:ً٘عذٌذجِٓأتزس٘اٚ

كامت اع أك تل ب  كيتمنؿ في شجؿ  فكر مف اسزمبل  أك األقارب :اآل ريف  لؿ م اسطن -1
سلد كؿ في مااكرات كتعمد االبتعاد عف أماجف تكالدذـ  كيرغب اسطفؿ في اال تبلط 

 .(306ـ  ص  2004) ملاـ  يف يشبخك   في  لل  كا طكائ  بأطفاؿ يصغرك   ل ا  أك اسذ

  : لؿ اساديث  -2

تزاـ باسصمت  كت تصر إلابات  على اسرفض أك اس بكؿ  أك يابذ اسطفؿ اس لكؿ االس
 عدـ اسمعرفن سؤلذكا  استي يلأؿ فيخا  كال ي ظر في اسغاسب إسى مف يادن   كيغلب علي  إعبلف

جاسزكاج  استلعنـ كاسضعؼ  كذ اؾ مف األطفاؿ مف ي لؿ أن ا  اساديث عف بعض اسمكضكعات
 (.106 ـ  ص 1994اسشربي ي  (

 :عات لؿ االلتما  -3

سمشارجن في أك بعض أقرا    كيبتعد عف ا يجتفي اسطفؿ باساديث مع أفراد ألرت 
 (.306ـ  ص  2004 االلتماعات أك رابلت) ملاـ

  : لؿ اسمظخر -4

ع دما يرتدم نكبا لديدا  أك يامؿ ا يبن لديدة   كقد يظخر على اسطفؿ للكؾ اس لؿ
ص   ـ 2004ي اسشارع اسعاـ )ملاـ  يت اكؿ طعاما ف جما يظخر علي  منؿ ذذا اسللكؾ ع دما

306(. 

  :استفاعؿ مع اسجبار  لؿ -5

كبيف اسمدرليف  أك مديرة مدرلن  أك ع دما يلت بؿ  ي لؿ اسطفؿ اي ما يبدأ اكار بي  
بعض األمكر سلجبار ب ا  على طلب اسكاسديف )اسشربي ي  أصدقا  كاسدا أك كاسدت   أك ع د إببلغ

 (.108ص   ـ 1994 
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  :اسم البات الاتفاالت أك لؿ اضكر ا -6

مف األطفاؿ مف ي لؿ مف اضكر األفراح أك افبلت اس لاح  كيفضؿ اسعزسن  ذ اؾ
 (.108ص   ـ 1994مكاقع منؿ ذذا اسم البات )اسشربي ي   كاالبتعاد عف

 : اس لؿ بيف  كعيف مف ( pilkonis) بيلجك س كقد ميز

اسارج ع د ممارلن اسمظاذر اسللكجين  ؿكيتميز صااب  بعيكب في األدا  من  :اس لؿ اسعاـ -1
 .اسعامن  كباستاسي يفشؿ في ممارلتخا

كبااللتشارة اسدا لين   كيتميز صااب  باسشعكر اسذاتي بعدـ االرتياح   :اس لؿ اس اص -2
 ـ  ص 2001اسللبي )عبد اسمعطي   كباس لؽ كباسالالين اسزائدة سلذات  كباس كؼ مف است ييـ

396( 

 :فصنفوُإلىُنوعين ( eysenck) أهاُايزنك
ُ :الخجلُاالجتهاعيُاالنطوائيُ-1

 .اس درة على اسعمؿ بجفا ة مع اسلماعن إذا اضطر سذسؾ كيتميز اسفرد باسعزسن كسجف مع
  :الخجلُاالجتهاعيُالعصابيُ-2

اسشعكر باسالالين اسمفرطن  اك اسذات كاسشعكر باسكادة  كيتميز صااب  باس لؽ اس اتج عف
 لكد صراعاتاس فلين  مع ك 

كمدات  ين مع اآل ريف ك كف  م خا )مايلن   فلين بيف رغبن في تجكيف عبلقات التماع
 .               (17ـ  ص 1999

كمما لبؽ يلت تج اسبااث بأف مشجلن اس لكؿ أ   يتصكر أ   ماكر ا تباا اسعاسـ  كأف 
اؿ كما كرا ذا كاس ظرات اسلميع يراقب ارجات  كلج ات   كسذسؾ تراا غارقان في تفلير األفع

كمغزاذا كاسجلمات كمرادذا. كباستاسي ذك متكتر مف اس ارج  كمضطرب مف اسدا ؿ بصكرة مرذ ن 
تدفع  إسى تل ب منؿ ذذا اسل ا ات االلتماعين اتى ال ي شغؿ جنيران بتفاصيلخا  كتفليرذا  

 تبلفان في  ظرتخـ الليما أف اساديث عف أ اس ف دكا لز ان عزيزان مف أللامخـ سذسؾ  لد ا
 ألقرا خـ في اسملتمع كمرتبطان بدرلن استأقلـ كاال دماج في .
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ُصفاتُالشخصُالخجول:2.2.5.4ُ

 :يلي جما اس لكؿ صفات بعض تتادد -
 كتكتران. قل ان  أجنر -
 .االلتماعي كاستفاعؿ استدا ؿ في كن ن سباقن أقؿ -
 .اسعزسن إسى اسميؿ -
 .ص   مف فيخا ما كتأمؿ باسذات اال شغاؿ -
 (66ـ  ص  1992)ابيب   .اسلماعن ع د  ركل  ايف سلصمت اسميؿ -

ُهكوناتُالخجل:2.2.5.5ُ

اسمجكف اال فعاسي: ك يظخر مف  بلؿ ت بي  األااليس اس فلين استي تدفع اسفرد إسى التلابن  .1
 استفادم كاال لااب بعيدان عف مصدر است ب   ج ف اف اس لب كاامرار اسكل  كبركدة اسيديف.

بأ   "ا تباا مفرط سلذات  ككعي زائد  Eysenckسمعرفي: ايث أشار ايز ؾ اسمجكف ا .2
 باسذات  كصعكبات في االق اع كاالتصاؿ".

اسمجكف اسللكجي: اسمتمنؿ في   ص اسللكؾ اسظاذر كبرجز على اسجفا ة االلتماعين  .3
 سؤلش اص اس لكسيف كيتصفكا ب  ص في االلتلابات اسلكين.

ي اسالالين  كضعؼ اسن ن باس فس كاضطراب اسماافظن على اسمجكف اسكلدا ي: اسمتمنؿ ف .4
 (.16-14ـ  ص  1999اسذات.)اس ياؿ كأبكزيد  

ُأعراضُالخجلُوهظاىره:2.2.5.6ُُ

رغـ تعدد أعراض اس لؿ كمظاذرا  فإف نـ ما يلمع بي خا في زمرة أعراض ت تلؼ 
 راض ما يلي: لبيتخا مف فرد آل ر كمف ملتكل آل ر  كمف منير آل ر  كمف تلؾ األع

 Physiological symptomsاسفيزيكسكلين  األعراض .1

 اس لب(.  ف اف )اامرار اسكل   لفاؼ اسالؽ  زيادة

 Social symptomsااللتماعين  األعراض .2

 اسكادة  اسرغبن في اال لااب(. استكاصؿ  تفضيؿ أك استفاعؿ على اس درة ضعؼ)

 Emotional symptomsكاسكلدا ين  اال فعاسين األعراض .3

 باس فس(. اسن ن ضعؼ   اس كؼ   )استكتر
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 Cognitive symptomsاسمعرفين  األعراض .4

 .اسفخـ( قدرة ضعؼ   األفجار تدا ؿ   استرجيز )قلن

  بؿ يادث بعضخا كف ان سشدة كاادة دفعن تادث ال األعراض تلؾ لملن فإف كعلي 
 (.22ـ  ص  1999 كأبك زيد  اسمكقؼ  كطبيعن اسش ص  فل   كدرلن ااؿ اس لؿ )اس ياؿ 

ُبُالخجلُفيهكنُإجهالياُبالتاليُ:أهاُأسبا
األلباب اسكرانين :فاألبكيف اس لكسيف غاسبا ما يعدكف أطفاالن  لكسيف كتد ؿ اسكرانن بشجؿ  -1

قكم فيخا كتامؿ التعداد جبيرا فيلبر األطفاؿ على ذذا األللكب كتجكف اتصاالتخـ 
ـ باس كؼ كعدـ اسن ن ايث يظخر األفراد االلتماعين مادكدة كاستادث مع اآل ريف يتل

 اس لؿ اسشديد م ذ اسطفكسن سدل م ابلتخـ سلغربا  أك تعرضخـ سمكاقؼ غير مأسكفن سديخـ .

 األلباب اسبيكسكلين : إف فليكسكلين اسدماغ ع د األفراد تخيؤذـ سبللتلابن سظاذرة اس لؿ . -2

لتماعين غير اسلليمن في اسبيت األلباب االلتماعين : است شئن االلتماعين : است شئن اال -3
 .(60ـ  ص  2005 )اسلبعاكم  ما ت دـ أش اصا  لكسيفكاسمدرلن كمجاف اسعمؿ غاسبا 

األلباب اس فلين : إف اسشعكر بعدـ األماف يؤدم باألش اص غير اآلم يف بعدـ اسشعكر  -4
 خـ مشغكسكف باسطمأ ي ن   كذذا ي تج ع   عدـ اسن ن باسذات كاالعتماد على اآل ريف . جما إ

بمااكسن اسشعكر باألمف كتل ب اإلاراج كعدـ ممارلن اسمخارات االلتماعين فع دئذ يشجؿ 
اس لؿ دائرة مفرغن باس لبن سخـ كيصباكف أجنر  لبل بلبب   ص اسمخارات االلتماعين 

 .(73-71ـ  ص ص  2005)اسزغبي  كاسمعلكمات االيلابين مف اآل ريف

 ؿ أيضان:كمف األلباب اسمؤنرة في اس ل

ُالعاىاتُوالنقصُالعضوي:

كقد يعا ي بعض األطفاؿ مف مشاعر اس  ص  تيلن عاذات للمين بارزة تلاعد على أف 
ي شأكا  لكسيف مياسيف سلعزسن  كمف ذسؾ ضعؼ اسبصر  ضعؼ اسلمع  استأتأة كاسلللن في 

أك ظخكر اسبنكر   اسجبلـ  أك اسشلؿ اسلزئي أك اسعرج  أك اسلم ن اسمفرطن أك طكؿ اس امن اسمفرط
  كقد يعا ي اسطفؿ مف مشاعر اس  ص غير اسكاقعي اسذم يتصكرا في أاد أعضا  في اسكل 

  كال يلد في اق اع  أم دسيؿ أك م اقشن  جما قد يعا ي اسطفؿ اس لكؿ  تيلن للم  كال يراا غيرا
أك سضعؼ  كلك  م ظرا  اشعار اسبيئن س  باس  ص سعدـ كلامت   أك عدـ ت الؽ ت اطيع كلخ 

قدرت  اسع لين  كبذسؾ يعترم اسطفؿ اسشعكر باس  ص ع دما يلد  فل  عالزان عف أف ياؿ ما 
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يعرض س  مف مشاجؿ كيصااب  مف ا فعاالت اس كؼ كاس لؽ  كاستردد  كعدـ اس درة على ات اذ 
ـ   1996  أك استصرؼ في اسمكاقؼ  فيبدك عديـ اسجفا ة ضعيؼ اسن ن باس فس )لرلس  اس رار
 (.60 ص

ن ػمتأتياس لؿ ك استردد ك اس كؼ دوافع جؿ أن ( 8-7ـ  ص ص  1989)كيرل شكقي  
ولط ك ااتجاج  تبدأ من تلارب اإل لان اسن ن باس فس وعدم اسش صين ن ضعف في ب يان ػم

من اسكاقع لا ت  ذي في اسع د اس فلين وأغلب اسملتمعات اسمتعددة ودرالن تلك اسملتمعات 
و  ص اسع د ببل مبرر فت لق عدة أ واع من اسمر  تضعف ؤرادة  اذسن متايعازات الشعورين 

 .اسش صينظاذر في 
ُالنصائحُالعبلجيةُلمخجل:2.2.5.7ُ

بعض اس صائح اسعبللين سااالت اس لؿ ع د األطفاؿ ك استي ـ(  1995  اسماسح)س ص 
 تفيدذـ في اسم البات االلتماعين كذي جاآلتي:

وغير   ضعيف   ٌوافؿ اس لكؿ  مناسمفيدة ر واألوصاف غياستلميات تل ب ؤطبلق  -1
 ذسؾ.

 ذا ت  أمام اآل رين قدر اإلمكان.إواسطفؿ تل ب ع اب  -2

يوميًا أو  ملن تتطلب سلطفؿ مزيدان مف فرص استدريب في اسم زؿ كسمدة عشر دقائؽ وفر  -3
أدائ  وال ؿ مع ت ب  أو االصدقاؿ م   أن يتادث عن موضوع أو قصن أو غيرذا أمام األذ

 اسمبلاظات في اسمرااؿ األكسى مف استدريب.تكنر من 

 اس طأ ك استلربن .ب فل  وذو يتعلم من اكس  ما اجتشاؼ في سلطفؿ اسارين ترك ا -4

  ػع د موالختاسطفؿ ذسؾ وأن يفخم اساالن ومولودًا اين سلطفؿ أن تكون عو ًا تذجر  -5
 اعي صعب.ػالتمسمكقؼ 

مباشرة ؿ اسمجافآت لعاواسليد اعي االلتمللكج  ومكافأت  على اسطفؿ في تشليع ؿ ال تب  -6
 (13ـ  ص  1995)اسماسح  اسجبار يفخم  اسزمف جما ال يفخم اسطفؿ دة زم يًا ألن ػر بعيػوغي



 52 

ُ:تعقيب2.2.5.8ُ

يرل اسبااث أف اسشعكر باال تبلؼ عف اآل ريف مف اس ااين اسللدين كاساٌلين يلعؿ مف  
اسارجين   اٌلاليف  ك  لكسيف  األش اص على ا تبلؼ أ كاع إعاقاتخـ  ك صكصان  ذؤال 

كمٌياسيف سبل لااب مف اسملتمع ك اصن إذا جا ت اسظركؼ االلتماعين غير كاعين كغير 
متفخمن س ضاياذـ اسعادسن  غير أف تربيتخـ كتعليمخـ كفتح اسفرص أمامخـ سلتعبير كاسمشارجن 

اسن ن باس فس كاالبداع في جفيؿ بتبديد ذذا اسللكجيات غير اسطبيعين كتبديد فجرة اسعلز كتا يؽ 
ملاالت شتى كاسذم يؤجد صان ذذا اسرأم ذك أف اسجنير مف ذكم اإلعاقن اسذيف ا  كا ا لازات 
جبيرة في ملاؿ اسعلكـ كاسف كف ك اسرياضن كغيرذا كسـ ت ؼ إعاقتخـ أماـ إصرارذـ كتاديخـ 

 ن اسعامن.كا تصارذـ  األمر اسذم يلعلخـ على درلن ال بأس بخا مف اسصان اس فلي

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ(Anxietyالقمق:ُ)2.2.6ُ
ُ:تهييد2.2.6.1ُ

اساياة اسيكمين تكالخ ا بمكاقؼ جنيرة تتطلب اسلخد كاسرد اسصايح   كاس لؽ ا فعاؿ ك باعث 
إيلابي سلتجيؼ مع اسكاقع كمتطلبات    كتجمف اسمشجلن ع د زيادة جمين اس لؽ أك التمرارا فترة 

ضان كاضطرابان   أل   يعطؿ اإل لاف كيرذ   كيلعؿ ايات  اسيكمين طكيلن   كذ ا يعتبر اس لؽ مر 
مؤسمن كمزعلن   كيلعؿ أعصاب  مشدكدة كمتكترة   جما أف اإلالاس باس لؽ كاسترقب فترة 

 .كالت زاؼ اسطاقن ك  ص اإل تالين طكيلن يؤدم إسى اسمزاج اسليئ كاإلرذاؽ

فٌ ك  منؿ اسفرح كاسازف كاس كؼ ك ل  اس لؽ ذك مف اسمشاعر اإل لا ين األلالين من ا 
ـ كذك يع ي أيضان عدـ   كيع ي اس لؽ اسشعكر باستكتر كاسترقب كاإلالاس باس طر اسعااسغضب

اسخامن استي  است اظان كفيران في اسدرالات اس فلين  اسمكضكعاتتيعد درالن اس لؽ مف ك   االطمئ اف
يجين   اصن ك اف  عيش في عصر كال زاست تاتؿ مجاف اسصدارة في اسباكث اس فلين كاإلجلي 

اعين كاالقتصادين كال يعتبر اس لؽ اسلمن اسمميزة سعصر ا تم  االل باستغيراتغامض مافكؼ 
اسااسي ف ط  فاس لؽ قديـ قدـ اإل لا ين  فاساياة اسبدائين سـ تجيف  اسين مف اس لؽ  إال أف  اس لؽ في 

ا األفراد بملتكيات م تلفن  كأللباب اسعصر اساديث  أصبح إشارة سظاذرة مرضين  يتعرض سخ
م تلفن  منؿ: ف داف االطمئ اف كاألماف اس فلي كف داف اس درة على إشباع اساالات اس فلين 

 كاسبيكسكلين كتا يؽ األذداؼ. 

في أغلب ؿ وصدمت  باسمترتبن على ادكث اسبتر واس لق بول  عام ذو  تيلن من اس تائج 
ن اسمظاذر اسعصبين ػر مػلبب يؤدي ؤسى ظخور اسكني من ملرد  تيلن ؤسىؿ األايان يتاو
تلارب اسبااث اسعملين في مضمار استأذيؿ ومن واقع ااالت بتر األطراؼ ذذا واس فلين سدى 

ود اضطرابات ػن ولػم مبلاظػمع ذذا اسفئن وتأذيلخا تؿ في استعاماسملتمعي سذكم اإلعاقن ك 
 كالع س  دكافع  كملببات .    جاضطراباس لق زذا  عامن سدى ذذا اسفئن ومن أبر

عد اس لؽ مف أجنر اسمصطلاات اسشائعن في ملاؿ علـ اس فس عمكمان  كفي ملاؿ كيي    
ذاـ في ب ا   ميدي ا كلا ب اإل لا ي اسكلكد ا ائؽ مف دمٍمح فاس لؽ .اس فلين  صكصان  اسصان

ير لارة يمجف أف اسش صين كمتغير ألالي مف متغيرات اسللكؾ  كعلى اسرغـ مف جك    برةن غ
 تؤدم إسى تصدع اسش صين  إال أف  كلكدا ب درو م الب يعد ضركرة سلتجامؿ اس فلي  أل    ي دـ

  .(20 ـ  ص2004 اسفرد سل طر قبؿ كقكع  )اسلزائرم  ٌٕٚثٗأغراضان ذامن في اياة اإل لاف 
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تعريفات   مفخكـ اس لؽ ك  اس لؽ مف  بلؿ عرض اسمكضكعات استاسين: اسمباث ذذا ت اكؿيك 
  كاسفرؽ بيف كألباب   كأعراض   كملتكيات   كأ كاع   كتفليرات بعض اسمدارس كعلما  اس فس

استادث  تـ  ليكأ يران كمدل ا تشارا     باإلضافن إسى طرؽ قيال  كعبلل اس لؽ كبعض اسمفاذيـ
 .اس لؽ مف م ظكر إلبلمي عف

ُ:ُهفيًنُالقمق2.2.6.2ُ

ُالقمقُلغة:ُ

مجاف ي ػفلم يلت ر ف ارج أي  قل ان اسشي قلق  وي ذي سكلم  قلق :ؤن اسمع ى اسلغ 
 .(18: 1اضطرب وا زعج فخو قلق ) اسمعلم اسوليط ج  وااد

مف ذسؾ يتبيف أف اس لؽ ذك االضطراب في اس فس )مضطرب اسباؿ( كاسللـ ) اسارجن 
سليكؼ أم :  كعدـ االلت رار(.كت كؿ اسعرب أقلؽ اسشي  أم ارج  في مجا  . كاقلؽ اس كـ ا

اٌرجيكذا في أغمادذا  إذان اس لؽ ذك اسارجن كاالضطراب  كذك عجس 
 (11:1999اسطمأ ي ن.)اسلباعي 

( كتع ي متجدر  anxius( مشت ن مف اسجلمن اسبلتي ين )anxiousكقيؿ أف جلمن اس لؽ )
 اسباؿ اكؿ أمر غير ما ؽ في اسملت بؿ  كذي مرتبطن بأصؿ مع اا ػ يضغط بشدة أك ي  ؽ.

 (13ـ  ص  1999 )مارجس

ُحًا:القمقُاصطبلُ

( اسذم يرل أف  اس لؽ ذك: "عبارة عف ااسن مف استكتر Masserman) تعريفُهاسرهانُُ
ـ   2008 اسديف  بخا ( اسشامؿ  اسذم ي شأ مف  بلؿ صراعات اسدكافع كمااكالت اسفرد سلتجيؼ"

184.)  

  دث ػك أن تاػتوشارنن جاس لق ذو شعور عام باسفزع واس وف من شر مرت ب وك  
دم ػاعرعػما يصدر عن اسصراعات اسبلشعورين ومشجنيران واس لق التلابن ستخديد غير مادد 

م ػئ اسللػاستين يخيػاس فس وفي اساؿ األمن واس زاعات اسغريزين اسمم وعن اسم بعنن من دا 
 راجػف) استخديد ذن ؤمكا يات  سموال  فتتوتر اسعضبلت  ب ػس و بضات اس لويتلارع اس ف

 (.        219ـ  ص  2006 
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ر  تيلن تكقع تخديد  طر تم  : "ذك ااسن تكتر شامؿ كمل(484ـ  ص2005) زىرانُي َعرَِّفوُ ُوُُ
 ف  أف اسمريض كجك كيج أك أعراض  فلين للمين. فعلي أك رمزم قد يادث  كيصاابخا غامض 

 سلاف ااس  ي كؿ: شاعر بمصيبن قادمن".

ُالفتاح : "عدـ االلت رار اسعاـ  تيلن سلضغط اس فلي (52ـ  ص  2004) تعريفُعبد
اسذم ي ع على عاتؽ اسفرد  مما يلبب اضطرابان في للكج  كيصااب  ملمكعن مف األعراض 

  اس فلين كاسللمين."
: اس لؽ (DSM VI)تعريفُالدليلُالتشخيصيُواإلحصائيُالرابعُلبلضطراباتُالعقميةُُُ

بكلكد عدد مف األعراض يشترط تكفر نبلث م خا على ااسن مرضين تتصؼ باسشعكر باسرعب ك 
لخادذا   األقؿ ذي: كلكد صعكبن في استرجيز  كلرعن اال فعاؿ  كتكتر اسعضبلت كا 
كاضطرابات اس ـك  جما تصاابخا أعراض عضكين تشير إسى اس شاط اسزائد سللخاز اسعصبي 

 (. 15ـ  ص2015 اسبلإرادم )الازم 

لؽ مفادا بأف  اس لؽ عبارة عف إالاس اسفرد باسرعب : تعريؼ شامؿ سل تعريفُهنسيُ
ر كاس كؼ  تيلن س يـ معي ن بايث ياملخا اسفرد بدا ل   أك مف أاداث  ارلين ال تبرر تم  اسمل

كمشاعر ا فعاسين يد ؿ فيخا اس كؼ  أااليسكلكد ذذا اإلالاس  فاس لؽ قد يع ي ملمكعن 
مؤسمن يعا ي م خا اسفرد ع دما يشعر ب كؼ أك تخديد  كاألسـ كاستكقعات اسليئن كذك  برة ا فعاسين

 (.36ـ  ص1998مف شي  دكف أف  يلتطيع تاديدا بدقن أك بكضكح )م لي  
ك   وتر ػز واستػستولس واس وف واستافبأ   شعور غامض غير لار با عجاشن ي َعرَِّفوُ و
صبي مصاوب عادة ببعض اإلالالات اسللمين  اصن زيادة  شاط اسلخاز اسعيجكف 

ؿ ك منوذس  أو اسشعور ب بضات اس لب  يأتي في  وبات تتكرر في  فس اسفرد    اسبلؤرادي
 .(107ـ  ص 1988  عجاشن)اسضيق في است فس أو اسصداع 

ز ػوتر وتافػوف وتػعنمان بأ   شعور غامض غير لار في  تولس و  ي َعرَِّفوُ و  
 2000  انػاس لب ) عنم اس فس واسشعور ب بضجضيؽ مصاوب ببعض اإلالالات اسللمين 

 ( .10ـ  ص 
لؾ اإل لاف  كيلبب س  جنيرا تم  " ااسن مف اس كؼ اسغامض اسشديد اسذم ي ي َعرَِّفو ُفرويد:ُوُُ

  كيبدك اس لؽ يتكقع اسشر دائمان  كاسش ص  كاس لؽ يع ي اال زعاج  مف اسجدر كاسضيؽ كاألسـ
كيبدك مترددان   اس لؽ يف د اسن ن ب فل  . جما أف  اسش ص  كمتكتر األعصاب  كمضطربان متشائمان 

 (.18ـ  ص2001  كيف د اس درة على استرجيز" )عنماف  عالزان عف اسبث في األمكر
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ي موقف ػياع فػتوشك أن ت ع وؤالاس باسضجارنن وترى اسع ا ي بأ   ؤشارة ؤ ذار  او 
 ـ  ص2000 ا يػمنمر ) اسع ؿ ؤسى اؿ واسعلز عن اسوصواسترجيز مع عدم   شديد اسدافعين 

112). 
راع ػود صػذاروسد بأ   ااسن من عدم االتزان اسملتمرة ت شأ بلبب ول ي َعرَِّفوُ  جما  

 .(124ص  ـ 1997 دا لي فيما بين االلتلابات اإل فعاسين )ذاروسي دف ك 

ف اس لؽ مف اسعكامؿ األلالين سلصان اس فلين  إذ يي    د مف اال فعاالت األلالين استي عى كا 
لاف  كيشجؿ اسمفخكـ األلالي في علـ اإلمراض اس فلين كاسع لين  كاسعرض اسلكذرم تصيب اإل 

في االضطرابات اس فلين  كفي أمراض عضكين جنيرة  جما يعد اس لؽ أيضا ماكر اسعصاب 
 (.162 ـ  ص1991كاالضطراب اس فلي )ابيب  

ارر اللت دـ اعؽ  كس لف اا مك لدار بم دد ت  تتاذاسرد سفر ايدلن ت ت أف درنبد قك  
كان  مك س ماعلى ؾ سذا دلاعدة متمتعان بصان  فلين ليرد سفف ا   جلما جاابمع ى   س فليا
ت  رفجف فار سملت ر اغيؽ س لكع اس ف امرد سفف اجاإذا ما   أتفعارت  مذاا سريدت ف جاكبيعيان ط
 .(15ـ  ص  1999  )اسديبت  ذاا سريدت ض تاسي ي  فباس  كم  فضنكف ت  تجف ذاع

كيرل اسبااث اس لؽ سيس ا فعاالن يشيع بيف اس اس فالب  بؿ ذك  اصين عامن كعاسمين 
يتعرض سخا لميع األفراد بدرلات متفاكتن   جؿه الب طاقت  اس فلين ك برات  اسمجتلبن في 

 اساياة.

كقد أجد فركيد على عمكمين اس لؽ ب كس  " سعل ي ال أاتاج ش صيان أف أيعرفجـ بمكضكع 
ؿ م ا دكف التن ا  قد عا ى كا تبر ذذا اإلالاس أك على األارل  ذذا اسااسن اس لؽ  فج

 (14ـ  ص  1991)إبراذيـ   فعاسين مرة أك أجنر في ايات  " اسكلدا ين اال

كقد أكضح ذذا اسمع ى سكغاؿ جما أجد على إف اسبيئن مؤنرة في اس لؽ  فاستلميذ يتجكف قل   
إسى اس زعن اس ل ن اسمكلكدة سدي  ايث قاؿ "أف اسم ابع  مف قلؽ ألرت  كقلؽ معلمي  باإلضافن

ص ص  ـ 1988اال فعاسين سؤل ا كقكاذا اسفجرين قد تدفع إسى ذركة اس لؽ ك االزدكالين" )سكغاؿ 
40-29). 

زذراف " ذك ااسن مف تكتر شامؿ كملتمر  تيلن تكقع  تخديد  طر فعلي أك رمزم  ك قاؿ
 (.397ـ  ص  1978  )زذرافمي " راض  فلي  كللقد يادث  ك يصاابخا  كؼ غامض كأع
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كذ ا إشارة إسى قلؽ اسلمن ب كس   زعن قل ن  ك مع ى ذسؾ أ   قد تجكف ش صين اسفرد تتلـ 
بتلؾ اس زعن كبذسؾ يمجف أف ي اؿ ع   أف سدي  لمن قلؽ . ك اس لؽ يؤنر في اس مك االلتماعي 

ع د اسكاسديف كبأللكب استعامؿ اسمتبع تلاذخـ   كاس مك اسمعرفي سلفرد جما إ   يتأنر بملتكل اس لؽ
ـ( بأف درلن اس لؽ  اسمعتدسن تلاعد على 1989) Chapinكأشارت إسى ذسؾ درالن شابيف 

 (.383ـ  ص  1989)الماعيؿ   استعلـ كالف األدا 

جما أف اس لؽ ا فعاؿ يجاد يجكف مبلـز سجؿ فرد جبيران جاف أـ صغيران  يتفاكت في ادت  
ي  كعيت  الب اسمكاقؼ استي يمر بخا كتؤنر في اسفرد بالب ش صين ذذا اسفرد كي تلؼ ف

 .(9ـ  ص  1994)عبد اس اسؽ لمكاقؼ كجيفين فخم  كتفليرا سخا اسذم يتعرض س
 هؤشراتُوجودُالقمقُ:2.2.6.3ُُ

 ذ اؾ مؤشرات نبلث تشير إسى كلكد اس لؽ كذذا اسمؤشرات ذي : 

سمرتبطن بكلكد اإل لاف كاستي تؤنر في اياة اس اس كلكد االلتخاد كاستكتر كاسشجكؾ ا -1
 ألمعيف.

 تكافر اسظركؼ كاسااالت اسمتصلن بمرالن  مك اسمراذؽ كما يتصؿ بخا مف مأزؽ. -2

ي تمتد إسى اسمصاعب اسمرتبطن باسمشجبلت استي سـ  لد سخا ابلن بعد في اياة اسمراذؽ كاست -3
 .( 126ـ  ص  1990) اساافظ  أياـ اسطفكسن اسمبجرة 

ُأنواعُالقمق:2.2.6.4ُ

 objective anxietyالقمقُالطبيعي:.1ُ

ػف اسشعكر باستكتر اسدا لي أك مػف ااسن عض اس اس جلمن اس لؽ سلتعبير بعؿ يلتعم   
كأف اتى اسجلمن  يعي مع ى جؿ ا لاف مف اس لؽ اسطبيعي  كاتما عا ى اس كؼ أك استكلس  ك

ؽ شعكر طبيعي ك متكقع كم بكؿ  تات ظركؼ سـ يلتطع كضع ذذا اسمع ي في جلمات اف اس ل
معي ن منؿ مكالخن اسم اطر اسللدين كاسمع كين ك شدائد اساياة استي يتعرض سخا جؿ إ لاف   
كاستي تتضمف تخديدان سلبلمت  أك صات  أك ماس  أك ااترام    كاس لؽ ذك أاد اسكظائؼ اسخامن 

امن كذى تل يد جؿ طاقات اإل لاف سلدماغ   كاستي تعمؿ على ب ا  اإل لاف كس  كظيفن ذ
اسللدين كاسع لين سمكالخن اسمكقؼ اسمنير سل لؽ   كذسؾ عف طريؽ رفع درلن است بي  اسذذ ي 
كت بي  اسلخاز اسعصبي أك اسلمبناكم   كت بي  بعض اسغدد اسصما  إلفراز ذرمك ات منؿ 
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كيشجؿ اافزان على اؿ األدري اسيف كغيرا   سذا  رل أف اس لؽ اسطبيعي يلاعد على استجيؼ 
 .(21ـ  ص  2002)أبك اللن  اسمشاجؿ اساياتين كمكالختخا

ػػرب إسى اس كؼ  ألف مصدرا يجكف كاضح اسمعاسـ سدل اسفرد  قػػف اس لؽ أمػػذا اس كع ذك
كيكضح فركيد في  ظريت  أف اس لؽ كاس كؼ ما ذما إال ردكد أفعاؿ في مكقؼ معيف  فاس كؼ 

كؼ  كاس لؽ التلابن س طر دا لي معركؼ  فاس لؽ ذك مف لخن التلابن س طر  ارلي معر 
  فعبلقن اس لؽ باستكتر ترلع رل تجرار سلصدمن   في صكرة م ففنتكقع صدمن  كمف لخن أ 

إسى ااسن اس طر   بي ما تاديد اس لؽ ك عدـ كلكد مكضكع س  يرلعاف إسى ااسن اسصدمن استي 
 .(21ـ  ص  2001)عنماف  نخا في ااسن اس طراستي يتكقع ادك يلببخا اسعلز  كذى اسااسن 

ب كسخا إف األش اص اسذيف ن تخـ بأ فلخـ تجكف عاسين كقائمن على  برة  كتؤجد مٌيالن
كالعن فخـ مابكبيف كأقكيا  يجكف مدل بعدذـ عف اس لؽ أكلع مف اسمدل اسذم يجكف ع د 

ـ   1997  . )ميالنذزيلنأصااب اسن ن اسضعيفن  بأ فلخـ ك اصن إذا جا كا ذكك ب ين للمين 
 (144ص 

كقد أجد فركيد على عمكمين اس لؽ ب كس  " سعل ي ال أاتاج ش صيان أف أيعرفجـ بمكضكع 
اس لؽ  فجؿ م ا دكف التن ا  قد عا ى كا تبر ذذا اإلالاس أك على األارل ذذا اسااسن 

 .(14ـ  ص  1991)ابراذيـ  "اسكلدا ين اال فعاسين مرة أك أجنر في ايات 

 Neurotic anxietyالقمقُالعصابي:ُ.2ُ

يأتي اس لؽ اسعصابي بأشجاؿ متعددة  بالب شدت  كضراكت   فيجكف إما ااسن ا فعاسين 
شديدة أك يتزايد سدرلن أف يلتليب اسللـ باس شعريرة كاسرعدة  كتكتر عضبلت اسللـ  أك يتاكؿ 

عر درلن أشد مف درلات في اسااالت اسمت دمن إسى  كبن اادة مف اال زعاج ك اسذعر  فاسذ
ذا جا ت أ كاع اس لؽ اسعصابي تتفاكت بالب اسشدة فإ خا تتفاكت أيضان مف ايث  اس لؽ. كا 
التمرارذا  ف د يلي  مفالئان ك لريعان )جما في ااالت اسذعر( أك يلي  بطيئان على فترات 

إسى ااالت دائمن  ممتدة  كيلتمر أايا ان فترات قصيرة  أك قد يب ى فترات طكيلن إسى أف يتاكؿ 
  .(13ـ  ص  2002براذيـ اك إسى لمن ملت رة مف لمات اسش صين )

كيلمى ذذا اس كع باس لؽ اسمرضي  كيجكف متلاكزان في شدت  أك مدت  ما ي تضي  اسلبب  
فخك غير مت الب مع اسلبب  ك في جنير مف األاياف ال يجكف س  لبب  ارلي كاضح 

ف لبب دا لي غير معركؼ  ك يت ذ ليران  اصان ب  غير سلمريض ك اآل ريف  كجأ    الـ ع
متأنر باسظركؼ اس ارلين سلمريض لكا  جا ت ليدة أـ ليئن   ك يعتبر ذذا اس كع مف اس لؽ 
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عجس اس لؽ اسطبيعي فخك يضعؼ اس درة على استجيؼ ك ي لؿ مف جفا ة اسش ص اسمصاب  أل   
خن فعاسن  كملت فذان سلطاقن اس فلين ك باد ذات  يصبح ع صران شاغبلن سلمريض عف أم مكال

اسللدين   جما أف شعكرا مؤسـ  فليان  إذ ياـر اسمصاب مف االلتمتاع مف مباذج اساياة أك 
 (22-21ـ  ص  2002)أبك اللن  مف فرصخا االلتفادة

ُُ-:الخوفُوالقمق2.2.6.5ُ

سفرد بكلكد اس لؽ ي تلؼ عف اس كؼ ايث يشير اس لؽ إسى ااسن  فلين تادث ايف يشعر ا
 طر يتخددا كذك ي طكم على تكتر ا فعاسي تصااب  اضطرابات فليكسكلين م تلفن . بي ما 
يشير اس كؼ إسى ااسن  فلين تكلد ع د اسش ص ايف يتخددا  طر ما   كي طكم أيضان على 
تكتر ا فعاسي كاضطرابات فليكسكلين م تلفن كيمجف تكضيح أكل  اال تبلؼ بيف اس لؽ كاس كؼ 

 -م في اس  اط استاسين :اسعاد

مصدر اس لؽ سيس س  كلكد في اسعاسـ اس ارلي كيجت ف  اسغمكض   بي ما مصدر اس كؼ  -1
 أمكر  ارلين يكالخا اسفرد .

 يجكف اس لؽ على ملتكل اسبلشعكر   أما اس كؼ فيجكف على ملتكل اسشعكر. -2

 يب ى اس لؽ غاسبان رغـ زكاؿ منيرا   كاس كؼ يزكؿ بزكاؿ منيرا . -3

 ؽ ذائـ ال يت الب مع مكضكع    أما اس كؼ مت الب مف ايث اسشدة مع مكضكع . اس ل -4

ي شأ اس لؽ جرد فعؿ سكضع ماتمؿ غير قائـ كسج   متكقع   بي ما اس كؼ ي شأ جرد فعؿ  -5
 سكضع م يؼ قائـ فعبلن .

 تكلد في اس لؽ صراعات   بي ما اس كؼ ال تكلد في  صراعات . -6

 أما اس كؼ فالتلابت  عابرة مؤقتن .التلابن اس لؽ تدكـ طكيبلن    -7

اإلنارة استي ترجخا اس لؽ على اسللد أقكل عم ان كتأنيران   بي ما في اس كؼ ال تجكف اآلنار  -8
 .(25  ص ـ2007) اسجايمي كآ ركف    طرة 

 :اسفرؽ بيف اس كؼ كاس لؽ( 100ـ  ص2005جما أكضات )اسع ا ي  

نيرا كذسؾ بلبب أكل  استشاب  بي خما كيبدك يصعب استمييز بيف اس لؽ كاس كؼ في ااالت ج
 :في اسلكا ب اآلتي  اسشب  كاضاان 

 في جؿ مف اس كؼ كاس لؽ يشعر اسفرد بكلكد  طر يتخددا. -
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أيضان في جؿ مف اس كؼ كاس لؽ يشعر اسفرد بااس  ا فعاسي  ت طكل علي استكتر  -
 .كاسضغط

 .جؿ م خما يافز اسفرد سبذؿ اسطاق  ساماي   فل  -
 يصااب  عدد مف استغيرات اسللمين. جؿ م خما -

ُ:لمقمق الهفسرة النظريات2.2.6.7ُ

تعددت اس ظريات اسمفلرة الضطراب اس لؽ  كقد يرلع ذذا استعدد أك اال تبلؼ إسى 
استكليخات اس ظرين اسمت كعن استي تختـ بتفلير ذذا االضطراب  فيرل بعض علما  تلؾ 

كرانين  كيرل اسبعض األ ر أف اضطراب اس لؽ اس ظريات أف اضطراب اس لؽ يرلع إسى عكامؿ 
يرلع سبث اسرغبات في اسبلشعكر . بي ما يذذب فريؽ ناسث إسى أف اضطراب اس لؽ يرلع إسى أ   
تعلـ  اطي  كيلب عبلل  باعتبارا للكجنا مضطربنا بي ما يعتبر اسبعض أف اضطراب اس لؽ 

مف يرل ذذا االضطراب يرلع إسى  يرلع إسى لكا ب معرفين كمعت دات مشكذن. كأ يرنا ذ اؾ
إدراجات للبين مف لا ب اسش ص ذات  سلعاسـ اسمايط ب    كب ا  على ذسؾ لكؼ يعرض 

 للكؾ اسمضطرب بشي  مف استفصيؿ.اسبااث ذذا اس ظريات اسمت كعن استي اذتمت بتفلير اس

ُ:وىي القمق تصنيفات تظير السابقة التعريفات استعراض خبلل هن
 استكافؽ تا يؽ اسفرد مااكسن كذي (:السوي أو الصحيح أو الواقعي) الخارجي القمق -

 اعيتم  االل باسرفض أك اعيتم  االل األمف بعدـ اسبيئي اسمايط مف يكال  اعي إال أ   تم  االل
 .سئل لاف

 مصدر اسمصاب يدرؾ ال اس لؽ مف  كع كذك :الهنشأ داخمي أوُالهرضي العصابي القمق -
 باس لؽ يلميك   ضيرى مى  قلؽ كذك مكضكعي مبرر دكف اسغامض باس كؼ يشعر ايث علت 
 سدم كدائـ رتممل شعكر كذك  اسمصائب ترقب االرتياح  بعدـ نؿتمي اسذيف اسطليؽ أك  اسخائـ
 (.2003: 49)فايد   اسفرد

ُ :أسبابُالقمق2.2.6.8ُ

مؿ استي تتعدد ألباب اس لؽ بتعدد كلخات اس ظر سركاد علـ اس فس ع دما يتادنكف عف اسعكا
 تؤدم إسى اس لؽ  كفيما يلي عرض ستلؾ األلباب: 

د على جيفين عمؿ اسكظائؼ  كبعض تم  ف  ملتكل اس لؽ ع د األفراد يعإُاألسبابُالوراثية: -
اآلسيات اسفليكسكلين  فليس غريب أف  تجكف ذ اؾ فركؽ كرانين بيف األفراد  جما ذك اسااؿ 
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كيبدك أف  اسعكامؿ اسكرانين سخا دكر    يف منبلن في جنير مف اس صائص اسللمين جلكف اسعي
  ذذا ما بي ت  اسدرالات مخـ  بؿ كمف اسماتم ؿ أف يجكف أجنر اسعكامؿ أذمين في تاديد اس لؽ

اسم تلفن أف  اسكرانن تلعب اسدكر اسخاـ كاأللالي في االلتعداد سل لؽ  ف د دست اس تائج أف  
انلن في جؿ اسلكا ب بلبب تكفر اسطبيعن تم  ستي تعد م لبن اس لؽ في استكائـ اسمتشابخن ا

في استكائـ غير اسمتشابخن كاكاسي ( %4)بي ما تصؿ إسى  (%50)اسكرانين  فلخا تصؿ إسى 
في آبا  كا  كة مرضى اس لؽ  جما دست اس تائج أيضان أف   لبن مف يعا كف مف لمات  (%(15

ُ(.150 ـ  ص2001  اس لؽ مف بيف اسااالت غير اسمتشابخن )عبد اهلل

ُالنفسي - ُالعام) االستعداد كاسشعكر باستخديد اسدا لي أك اس ارلي اسذم   (الضعفُالنفسي
كاألزمات   كاستكتر اس فلي اسشديد  تفرض  بعض اسظركؼ اسبيئين باس لبن سمجا ن اسفرد كأذداف 

ف اسع اب كاسشعكر باسذ ب كاس كؼ م  أك اسمتاعب أك اس لائر اسمفالئن كاسصدمات اس فلين
كتعكد اسجبت بدالن   كاسشعكر باسعلز كاس  ص  كاسم اكؼ اسشديدة في اسطفكسن اسمبجرة  كتكقع 

مف است دير اسكاعي سظركؼ اساياة. كأايا ان قد يؤدم فشؿ اسجبت إسى اس لؽ كذسؾ بلبب 
ات طبيعن استخديد اس ارلي اسذم يكال  اسفرد أك سطبيعن اسضغكط اسدا لين استي تلببخا اسرغب

كاسفشؿ   كاإلاباط  اسملان. كمف األلباب اس فلين جذسؾ اسصراع بيف اسدكافع كاالتلاذات
)  Taboos) )اسن افين كجنرة اسمارمات  كاسالكؿ اس اطئن  أك مخ يان   أك زكاليان   اقتصاديان 
 (. 485ـ  ص2005 زذراف 

ُالضاغطة - ُالحياة ن كاستغييرات جاسضغكط اساادة اس المن عف  مط اساياة اسادينُهواقف
اسمتتابعن  كاسبيئن اس ل ن اسمشبعن بعكامؿ اس كؼ كاسخـ كمكاقؼ اسضغط كاسكادة كاسارماف 

ُ(.120 ـ  ص 2000)اسع ا ي  األلرمكعدـ األماف كاضطراب كتفجؾ اسلك 
كمشجبلت اسااضر استي ت شط ذجريات اسصراعات   هشكبلتُالطفولةُوالهراىقةُوالشيخوخة -

 اطئن في ت شئن األطفاؿ منؿ اس لكة كاستللط كاساماين اسزائدة كاسطرؽ اس  في اسماضي
 كاضطراب اسعبلقات اسش صين مع اآل ريف.   كاسارماف

ُالحادة - ُوالخبرات ُلمحوادث )اقتصاديان أك عاطفيان أك تربكيان(  كاس برات اسل لين  التعرض
كظركؼ   كاإلرذاؽ اسللمي كاستعب كاسمرض  اسصادمن ك اصن في اسطفكسن كاسمراذ ن

 اسارب.
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ُالهستقبل - ُفي   ايث يلاعد ذسؾ في الترلاع ذجريات اسماضي اسمؤسمن كاستفجير التفكير
          كلعي  ستا يؽ أذداف  اإل لافاسمباسغ في  في ضغكط اساياة اسعصرين  كطمكح 

 (. 120ـ  ص2000 )اسع ا ي 

 ستل ب اسامؿ كاسايطن اسطكيلن  اصن اسلماع اس اقص. الطرقُالخاطئة -

 اسكاقعين كاسذات اسمناسين كعدـ تا يؽ اسذات. عدمُالتطابقُبينُالذات -

ُفرويدُبطَُرَُ - بيف اس لؽ كبيف إعاقن "اسليبيدك" مف اإلشباع اسل لي  ((Freud سيجهوند
دسر ككلكد ع دة أكديب أك ع دة إسيجترا كع دة اس صا  )غير اسمالكسن(. كأرلع آ  اسطبيعي

(Adler) كمشاعر اس  ص ع د اسفرد لكا  مشاعر اس  ص اسللمي  اس لؽ إسى ع دة اس  ص  
سى تخديد أللكب ايات . كعزا أكتكرا ؾ تم  أك االل  أك اسمع كم اس لؽ إسى  (Rank)اعي كا 

      أك اس لؽ األكسي Prototype of anxiety))صدمن اسميبلد فخي تؤدم إسى باجكرة اس لؽ 
((Primary anxiety   كأرلعت جاريف ذكر ي(Horney)  اس لؽ إسى نبلنن ع اصر ذي

 اسشعكر باسعلز كاسشعكر باسعداكة كاسشعكر باسعزسن. 

ُالقمق - ُأنَّ ُالسموكيون التلابن مجتلبن قد ت تج عف اس لؽ اسعادم تات ظركؼ أك  يرى
 صارايث يرلع أ  (.486ـ  ص2005 )زذراف  نـ تعميـ االلتلابن بعد ذسؾ  معي نمكاقؼ 
 عامن اسللكؾ اضطرابات كبافلكؼ دكالر  كميلر  باانيفاس أمناؿ اسللكجين اسمدرلن

 كتلاذـ فيخا يعيشكف استي اسبيئن مف  اطئن للكجيات تعلـ إسى  اصن كاضطراب اس لؽ
 رارذاتم  ال على كاسعمؿ اسللكجيات تلؾ إسى تدعيـ اسطفؿ فيخا ي شأ استي اعينتم  االل اسظركؼ
  فايدأك تفخم  ) اضطراب أم ادكث في ان ذام دكران  اسبيئين اسضغكط تلعب جما كب ائخا 
  (. 57ـ  ص2001

ُالهعرفيون - أف اسمجكف األلالي سل لؽ ذك اسمجكف اسمعرفي اسذم يشير إسى أفجار  يعتقد
اسذذ ين ذات اسطبيعن اسمخددة  فخي تعتبر اس لؽ ت ييما معرفي سل طر  والصورةاسملترشد 

ف اس لؽ التلابن ا فعاسين ست ييـ اسمنيرات يتضمف ا فعاالت غير لارة  ايث أجد بيؾ كأميرم أ
 (. 72ـ  2003 )لليماف  اسمخددة

 -:األسثاب عند انعيسوي
يرل أف اس لؽ ي شأ بلبب رد فعؿ شرطي سؤلسـ أم أ   التلابن شرطين سؤلسـ اس اتج عف 
ااسن اس كؼ استي يمر بخا. كذك بذسؾ يفلر اإلصابن باس لؽ في ضك   ظرين استعلـ اسشرطي. 

 (.78ـ  ص  1996 عيلكم )اس
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ُأعراضُالقمق:2.2.6.9ُ

كتشمؿ: اسضعؼ اسعاـ ك  ص اسطاقن اسايكين كاس شاط كاسمنابرة  كبركد  األعراضُالجسهية: .1
األطراؼ كتكتر اسعضبلت  كاس شاط اسارجي اسزائد  كاسبلزمات اسعصبين اسارجين باإلضافن 

ألطراؼ كشاكب اسكل   كلرعن إسى تصبب اسعرؽ كعرؽ اسجفيف كارتعاش اسيديف  كبركدة ا
ر كاضطرابات في اسمعدة كلرعن تم  اس بض كاس ف اف  ارتفاع ضغط اسدـ  اسصداع اسمل

                       ضربات اس لب  ف داف اسشخين  اسدكار كاسغنياف كاس ي  كاسشعكر باسضيؽ في اسصدر
 (.   131ـ  ص2000 )لبؿ (؛ 31ـ  ص2011 )زري ن 

كاسعصبين   كتشمؿ: اس لؽ اسعاـ كاس لؽ على اسصان كاسعمؿ كاسملت بؿ ة:األعراضُالنفسي .2
  كاسخياج  كلخكسن االلتنارة  كاسالالين اس فلين اسزائدة  كاستكتر اسعاـ كاسشعكر بعدـ اسراان

  كاسشؾ  كاس كؼ اسذم قد يصؿ إسى درلن اسفزع  كاس كاؼ بصفن عامن  كعدـ االلت رار
كاال شغاؿ بأ طا    كاستشاؤـ  كاالجتئاب اسعابر  كاسخـ   اذ اس راراتكاستردد في ات  كاالرتباؾ
             كاس كؼ مف اسمكت  كاسشعكر ب رب اس خاين  كتكذـ اسمرض  كجكارث اسملت بؿ  اسماضي
 (.487ـ  ص2005 )زذراف 

  تباؾاالر   تاجإ أ    يميؿ إسى  استفجير كاإلدراؾ كاستعلـ يؤنر علىاس لؽ  أعراضُهعرفية: .3
كمعا ي   في األش اص   كسجف أيضان اسزماف كاسمجاف مف ف ط  كسيس في اإلدراؾاستشكا ك 

كيمجف سخذا استشكذات أف تتدا ؿ مع استعلـ عف طريؽ  فض استرجيز  كاساد مف  .األاداث
ضعاؼ اس درة على ربط ع صر بآ ر  .,Sadock)ـ (p237 ,2008 استذجر  كا 

ُهستوياتُالقمق:2.2.6.10ُ

ُهستوياتُالقمقُإلىُثبلثةُهستويات:Basaowiterُ))ازوفيترُيقسمُب

ُالهستوىُالهنخفض:  .1

ادث ااسن است بي  اسعاـ كيزداد تي ظ  كترتفع سدي  اسالالين سؤلاداث اس ارلين كتزداد يي 
اس درة على اسم اكمن كاستافز على اسمكالخن  فاس لؽ ذ ا بمنابن اإلشارة كاإل ذار س طر كشيؾ 

 ذذا كيظخر مف اسكقكع  كشؾ على س طر إ ذار بأ    اس لؽ مف اسملتكل ذذا إسى كيشاراسكقكع. 
 فيخا يعيش استي اسبيئن في أم سلفرد  عاـ ت بي  يادث ع دما ترتفع اس لؽ درلن أف   اسملتكل
اسكقكع  كشؾ على س طر ت بي  كظيفت  ألف   اسفرد ع د عادم قلؽ مف اس لؽ  اسملتكل ذذا كيعتبر

  (. 110ـ  ص2001 )شاذسي 
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ُالهتوسط:ُالهستوى .2

صبح اسفرد ذ ا أجبر قدرة على اسليطرة كيزداد اسللكؾ في مرك ت  كتل ائيت   كتزداد قكة يي 
اسفرد على االبتجار كيزداد اسلخد اسمبذكؿ سلماافظن على اسللكؾ اسم الب كاسمبلئـ في مكاقؼ 

 اساياة اسمتعددة. 
ُالهستوىُالعالي: .3

ييز تم  ار سلت ظيـ اسللكجي سلفرد  كيصبح اسفرد غير قادر على اسذ ا يادث اضمابلؿ كا خي
اسدقيؽ بيف اسم بخات اسضارة كغير اسضارة  كيظخر ذسؾ في صكرة اسمصاب باس لؽ اسعصابي في 

 (.28ـ  ص1994)عنماف  .    كلرعن تخييل   كعشكائين للكج ذذكس   كتشتت فجرا  ككادت

ي ت في تفليرذا سل لؽ  كأف استفليرات ال تعمؿ أف ذذا اس ظريات تبا رل اسبااثيك    
 ريف  فإدراؾ اسمكقؼ كت ييـ  طكرت  تم  م عزسن عف بعضخا اسبعض  بؿ في تجامؿ كتفاعؿ مل

 .ينير استفجير كاال فعاؿ كاسللكؾ
ُواعُالقمقُوتصنيفاتو:نأ2.2.6.11ُُ

ُ:يمي ها أىهيا عدةُتقسيهات، إلى القمق الباحثون ي َقسم

 نبلنػن إسػى صػ ف  اسػذم اس فلػي استاليػؿ مدرلػن صػااب فركيد تص يؼ  :مقمقللُاألو صنيفالت
 :كاعأ 

 (Objective Anxiety):ُالهوضوعي القمق .1

 إذ اسعادم  اس كؼ مفخـك إسى أقرب شعكرم قلؽ كذك اسكاقعي  باس لؽ أيضان  كييلمى  
 متكقعان  أك فعليان   كاقعيان  اسمصدر ذذا يجكف كربما يخددا  بيئت  في  ارلي مصدر ييدرؾ اسفرد

 إدراؾ عف يىٍ تيج اس لؽ فخذا س   ألرم ا تبار  تيلن اسفرد اسذم يعترم اس لؽ أمنلن كمف بلن تم  ما
 اس طر ذذا سم ابلن اسفرد كظيفن إعداد اسااسن ذذا في سل لؽ كيجكف بيئت   في ما س طر اسفرد

اسمكضكعي  اس لؽ ذذا أف   اظكيبل إزائ  دفاعين ألاسيب بإتباع أك تل ب   أك علي  باس ضا 
 سلللكؾ  كتكليخين دفاعين كظائؼ مف س  سما كاسلماعن اسفرد اياة في األذمين باسغ دكرا اسعادم
 مف اسبلـز باس در مد اكيى  بشأ خا اسبلزمن اس رارات كات اذ تاديد مشجبلت ا على يلاعد ا فخك

                     اس طر  كتل ب اسمشجبلت نكترجزيخا سمكالخ كتجريلخا اس فلين اسطاقن ستارير استافز
 .99-100)ـ  ص 2004 كآ ركف صبرا)
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 اس طر  تل ب ألؿ مف يعمؿ اسفرد لعؿ في باسغ دكر س  سما فائدة س  اس لؽ مف اس كع فخذا
 إسى أقرب كيجكف رارذا تم  كال اسفرد اياة في أذمين ذا اس لؽ مف اس كع ذذا يصبح اسااسن ذذا ففي

 األلباب ذذا تل ب ألؿ مف يعمؿ اسفرد سذا  لد اسمصدر  كمعلكمن كاقعين ألباب  ف  أل اس كؼ 
 .اس اس عامن سدل ميشتىرؾ كيجكف اس فلين  اسراان إسى سلكصكؿ

 :((Neurotic Anxiety العصابي القمق .2

كغير  كمجبكتن  الشعكرين كألباب  دا لي مصدرا بأف   اسعصابي )اسمرضي( اس لؽ يزتم  ي  
 فخك كاست دـ   تاجكاإل استكافؽ يعكؽ أ    جما إسي   تدعكا استي اسظركؼ مع يت الب كال نمعركف
 "اسخك" ييخىدد ع دما ي شأ أ    أم سل ارج  سخا م فذان  تلد قد بأف  غرائزا اسفرد إدراؾ ع د ييلتىنار

شباع "األ ا"اسدفاعات  على باستغلب كمجبكتات  اسمع ى   بخذا كافؽتت ال استي اس زكات اسغريزين كا 
 استبرير  اإلل اط  اسجبت  :منؿ اسدفاعين اسايؿ إسى اسللك  علي    كاسذم"سؤل ا" ييطلؽ  كا  ذار

 كمتكتران  شديدان  اس لؽ جاف جلما كعلي  كاسضيؽ  سلتكتر اسمكسدة اسكضعين مع سلتعامؿ اس جكص 
 (. 103-102ـ  ص2002زقار   )مكلى ك سبلضطراب مرضيان كمؤشران  جاف جلما
 (:Moral Anxiety)ُالخمقي القمق .3

كاسعاسـ  اسش ص بيف اسصراع كسيس اسش ص  دا ؿ يادث اسذم اسصراع  تيلن ادثيى   
  عادات  اسؼتي  بللكجيات قيام  ع د م   ك كف   اسش ص ضمير عف  اتج أ    أم ؛اس ارلي
 ع ب يظخر كعادة   صاسش ترجيبن دا ؿ جامف اس ل ي كاس لؽ .في  يعيش اسذم عتم  اسمل كت اسيد
                اعينتم  اس يـ االل مع ت للـ استي "األعلى اسمرتبطن "باأل ا اإلاباط ااالت
   (. 43-42ـ  ص2001 )م لي 

 األ ا"ك "األ ا""اسخك" ك دكافع بيف اسصراعات  تيلن يادث اس ل ي اس لؽ أف   كيرل اسبااث
 كمعايير اس يـ ي اسؼ بللكؾ اس ياـ مف ك كف   اسفرد تأ يب ضمير كذسؾ يرلع إسى "األعلى
 .باسذ ب اإلالاس اس لؽ مشاعر مف اس كع ذذا يصااب ما كعادة في   يعيش اسذم عتم  اسمل
ُ:(الحالةُوالسهة)الثانيُلمقمقُُصنيفالت

 ااسن إسى اس لؽ تص يؼ إسى أشار مف ( كذك أكؿCatel, 1960)جاتؿ  تص يؼبالب 
 إطار في ككضعخا استفرقن ذذا ,Spielberger) ـ1972) رلرلبيلب اسبااث كتابع كلمن 
 :جما يلي  ظرم
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 اسمكضكعات ألاد تعرض إذا س  يادث اسفرد ع د كقتي طارئ كضع إسى ييشير :حالة القمق .أ 
 ااسػن ت تخػي ع خػا كاالبتعػاد عليخػا باس ضػا  اسمكضػكعات ذػذا اس لػؽ  كا تفػا  ذػذا تنيػر استي

 كاستػي اسفػرد يػدرجخا استػي أك اس طػر استخديػد درلػ  الػب اسااسػن ذػذا شػدة كتتفػاكت اس لػؽ 
 (. 92ـ  2004 كآ ركف  )صبرا اسمخدد اسمكقؼ ياتكيخا

 ذػذا يػزتم   مػف اسػرغـ علػى. اسفػرد سػدل  لػبينا نابػت الػتعداد إسػى تشػير كذػى :القمـقُسـهة .ب 
 بػيف قان فردينفرك  ذ اؾ فأف   االلتعداد  ااسن إسى باسم ار ن االلت رار أجبر مف ب در االلتعداد
 سؤلشػيا  االلػتلابن إسػى مػيلخـ كفػى مصدران سلتخديد  باعتبارا إلدراؾ اسعاسـ تخيئتخـ في األفراد
 مػف تلػت تج قػد بؿ اسللكؾ  في مباشرة اس لؽ لمن كال تظخر ب   است بؤ يمجف  اص بأللكب
 اسػدرلات ذكك فػراداأل يػزتم  كي اسزمػاف  امتػداد اسفرد على سدل كشدتخا اس لؽ ااسن ارتفاع تجرار

 إدراؾ إسػى منػاؿ علػى ذسػؾ مػيلخـ اسمضػطربيف  فلػيان  جاسعصػابيف اس لػؽ لػمن فػي اسمرتفعػن
             اسعصػبين تعرضػان سلمكاقػؼ األفػراد أجنػر ذػـ كذػؤال  ايػاتخـ  ييخػدد  طػران  باعتبػارا اسعػاسـ

  (. 165ـ  ص1991 )ابيب  

نؿ في لا ب االلتعداد سل لؽ في تم  ي يتضح مف استص يؼ اسلابؽ سل لؽ أف اس لؽ جلمن
نؿ في لا ب اس لؽ اسذم يشعر ب  اسفرد في تم  اسمكاقؼ اسم تلفن  أما باس لبن سل لؽ جااسن فإ   ي

مكقؼ معيف كيزكؿ بزكاؿ اسمكقؼ  جما أ   جلما جا ت لمن اس لؽ على درلن عاسين مف اسشدة 
اس لؽ في اسمكاقؼ اسمخددة سخذا اسفرد.ارتفاع في ااسن اؿ ظخكرتم  سدل اسفرد   ازداد اا

ُمقمق:أخرىُلُاتفيصنت

 كيمجف بألباب  اسفرد يعي شعكرم قلؽ إسى اس لؽ ي  لـ ايث :بو الفرد وعي هدى حيث هن 
 إسى اسفرد يفطف ال الشعكرم كقلؽ األلباب  تلؾ بزكاؿ يزكؿ ما سخا كغاسبان  كاستصدم تاديخا
 . للكج على ليطرت  رغـ كدكاعي  مبررات 

 سؤلدا  كم شط ملير قلؽ ذ اؾ :وهياهو لواجباتو الفرد أداء هستوى عمى تأثيره حيث هن 
 .مضعؼ سؤلدا  أك منبط كقلؽ

 عادم قلؽ إسى ذ ا اس لؽ كيص ؼ :النفسية وصحتو الفرد توافق عمى تأثيره هدى حيث هن 
 (.99-98ـ  ص2004 آ ركف  ك عصابي مرضي )صبرا كقلؽ كاقعي
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  هنُالقمقُنذكرُهنيا:ىناكُأنواعُأخرىُ

 ُالعامُ القمقGeneral anxiety):)ُ

طليػؽ  (free) اػر اس لػؽ كذػذا اسفػرد  ايػاة مػف عديػدة لكا ػب يت لػؿ ايػث اسشػامؿ اس لػؽ ذػك
(floating ) بملاؿ (specific) يجػكف أف   يمجػف أ رل  ااين مف كسج   اسمكضكع  مادد غير 

 جاالمتاػاف  استشػاب  مػف قػدر ذات مكاقػؼ تنيػرا أك  ػاص  بمكضػكع أك بملػاؿ معػيف ماػددان 
  (. 165ـ  ص1991 كاسمكت )ابيب  اس اس ُكمكالخن كاسل س 

 الدراسةُ قمق:(Study Anxiety) 

كرفض  اسدرالن  كصعكبن اسدرالن  جراذين: كذى أبعاد مف مرجب مجتلب ا فعاؿ ذك
ذماؿ اسدرالي  األدا  كتكتر اسدرالن    اسدرالن مخارات ركقصك  اسدرالن  كملؿ اسدرالن  كا 

   (. 184ـ  ص2000 )زذراف 

 مخارة: منؿ اسدرالن مخارات ب  ص يرتبط قلؽ مكضكعي" :ؼ قلؽ اسدرالن على أ   ر  عى جما يي 
 " استل يص كمخارة اس را ة  كمخارة استلاؤؿ  اع  كمخارةتم  االل كمخارة  است ظيـ كمخارة است طيط 

1980, p238)  ـ.(Callis & Dickey,  

 االهتحان مقق :(Test Anxiety) ُ

 أدا  كتكتر االمتااف  كارتباؾ االمتااف  رذبن ذي: أبعاد مف مرجب مجتلب ذك ا فعاؿ
           االمتااف أ ذ كاضطراب مخارات االمتااف  ك  ص االمتااف  كا زعاج االمتااف 

 (. 184ـ  ص2000 ف  )زذرا

 تنير بايث. اال تبار بمكاقؼ اسمرتبط ؽاس ل مف  كع كذك استاصيؿ أايا ان ب لؽ كييلمى 
 قلؽ كيتكسد اال تبارات. مكالخن ع د اسجبير كاسخـ باس كؼ  شعكرنا اسفرد في ذذا اسمكاقؼ

 سدل شائع كذك اآل ريف  كاألطفاؿ كاسكاسديف اسمعلميف التلاذات  تيلن عمر مبجر في اال تبار
اسمعرفي كاسلا ب  اسلا ب :يف ذماألال يتضمف لا بيف االمتااف قلؽ ف  إُاستبلميذ. لميع

  (. 165ـ  ص1991 )ابيب ُاال فعاسي

 ُاالتصالُ قمقCommunication Anxiety):)ُ

 اعينتم  االل باسمكاقؼ اس لؽ مف اس كع ذذا كيتصؿ اس اس  أماـ اساديث قلؽ ب  كيي صد
 ي ظركف  اساس مف جنير عدد أف   كيبلاظ اس اس  مف عاـ لمخكر أماـ األااديث اس اصن بإس ا 
 مف اس كؼ  تيلن كاالرتباؾ كاس شين  اس لؽ  مف بجنير اسلمخكر مكالخن في إسى اساديث
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 أ كاع أربعن االتصاؿ كس لؽ اساديث  أن ا  ما  طأ في اسكقكع اؿتم  اا في أك استفجير اإل فاؽ
  (. 165ـ  ص1991 اسعاـ )ابيب  اسن ائي  اسلماعي  االتصاؿ اسلمعي  قلؽ: ذي

 وتُاله قمق(:(Death Anxietyُ

 ك كؼ كعلز شؾ كمشاعر مجدرة  اسعاـ  ييشير إسى ااسن ا فعاسين اس لؽ مف  اص  كع
 أف   اسممجف كمف ذكي   أك  فل  اسش ص كاالاتضار سدل باسمكت يتصؿ ما جؿ اكؿ تترجز
                     درلتخا مف اسلارة كترفع غير اال فعاسين اسااسن ذذا اساياة أاداث تنير
  (. 361ـ  ص1998 اس اسؽ  )عبد
 الوجوديُ القمقExistential Anxiety)):ُ

 ي صد كا  ما ا فعاسي  اضطراب على يدؿ اسذم اسعصابي اس لؽ ب  ي صد ال اسكلكدم اس لؽ
 لكل سيس  إ  كلكدذـ  يتاملكف ملئكسيات اسذيف جؿ ي تاب اسذم اسيلير اس لؽ مف اس كع ذسؾ ب 

-Frederick Perls, 1893) بيرسز فريدريؾ إسي  يذذب كذذا ما ت بؿ كاسمل فاآل بيف استكتر
رجيزة  عف ابتعدت فجلما كاسملت بؿ  اسااضر بيف اسخكة ذك اس لؽ أف   " قكس  في(  1970
 (. 39ـ  ص1989 )اسطيب  اس لؽ مف عا يت باسملت بؿ كا شغلت بأم    اسمؤجدة اسااضر

 ُاعيُتهَُّاالج القمق:(Social anxiety) ُ

 ت يؿ أك اسكاقعي اسملتكل على لكا  األفراد بيف است ييـ ادكث اؿتم  اا مف ت تج ااسن
 : اعين كيشمؿتم  ال أكضاع

 :Interaction anxiousness))التفاعلُ قمق -ُأ

 ((Contingent Interactionاسمتكقع  استفاعؿ عف اس اتج اعيتم  االل اس لؽ إسى كيشير 
 . اسش صين اسعبلقات قلؽ ااالت كبعض  اآل ر اشتخا  اسمكاعدة  قلؽ اس لؿ  قلؽ  كيشمؿ

ُ:((Audience anxiousnessالهواجيةُ قمقُ -ُب

 Noncontigent) اسمتكقعن غير اسمكالخات عف اس اتج اعيتم  االل اس لؽ إسى كيشير

Encounters) ـ  1997 )اسرشيدم  اسملرح كقلؽ االتصاؿ  كقلؽ اساديث  قلؽ كيشمؿ
  (. 260ص
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 ُةالعنوس قمق :(Spinsterhood anxiety)ُ

كتلخفخا  زكالخا  عدـ مف باس كؼ اسفتاة بشعكر اسمتعلؽ اسملت بلي اس كعي اس لؽ ذسؾ كذك
 على رضاذا كعدـ اسزكاج  في اسضائعن فرصخا على باس دـ اسدائـ كشعكرذا سلزكاج  اسمفرط

الامخا  اسااسي اعيتم  كضعخا االل  لؤاسخا  شين األ رل اعينتم  االل اسم البات اضكر عف كا 
      اس لؽ مف اس كع سخذا اسمصاابن اسفليكسكلين األعراض عف فضبل ااستخا اسزكالين  عف
  (. 8ـ  ص2006  مرلى)

 ُالهستقبلُ قمقFuture anxiety)):ُ

 غامض  كؼ اسفرد  بلسخا لؾتم  ي لارة غير ا فعاسين  برة": بأ    اسملت بؿ قلؽ ؼر  عى كيي 
 اسمتكقعن كاسشعكر سؤلاداث اسللبي كاست بؤ صعكبات  مف بعدان  األجنر اسغد يامل  ما  اك

لديرة  غير اساياة بأف   كاسشعكر فيخا  استفجير في االلتغراؽ ع د كاسضيؽ  كاستكتر  باال زعاج
  (.145ـ  ص2004  عشرم) اسملت بؿ  اك اسطمأ ي ن أك األمف  بف داف اسشعكر مع اـ تم  باالذ

 قمقُعندُبعضُعمهاءُالنفس:تفسيرُال2.2.6.12ُ

ُفرويدُلمقمق:ُأواًل:ُتفسير

ـ  اذ كااكؿ أف يعرؼ لبب  شأت  ع د اسفرد. فخك   بدرالن ظاذرة اس لؽ( Frude) فركيد ت
 لاف عرف  بأ   : "شي  ما يشعر ب  اإلسذسؾ يرل أف  اس لؽ ذك اسمشجلن اسمرجزين في اسعصاب  ك 

اسجائف اسعضكم  كيتضمف مجك ات ذاتين كفليكسكلين أك ااسن ا فعاسين  كعين غير لارة سدل 
 (.79ـ  ص2003)أامد   كللكجين"

جما يرل "أف  اس لؽ عادة ما يجكف بداين سؤلمراض اسعصابين كاسذذا ين  فاسفرد ع دما يشعر 
باس لؽ يكال  مكقفان يكد است لص م   بلرعن  فيعيش استكتر اسذم ال يلتطيع تامل  سفترة طكيلن 

فإ    يللأ إسى جبت اسصراع نـ ي جص )يرتد( إسى مرالن مف دا ؿ طفكست  ايث كمف ذ ا 
يلت دـ اسايؿ اسدفاعين اسمميزة سخذا اسمرالن كمف نـ تتكسد سدي  األعراض اسعصابين أك اسذذا ين 

 (.273ـ  ص2002)مامد   تبعان سلمرالن استي ارتد إسيخا"

ظخكر مف ملتكل اسبلشعكر إسى ملتكل "فع دما تخدد اسذجريات كاسرغبات اسمجبكتن باس
ـ  1998اسطارؽ   ف  اس لؽ ياصؿ سيجكف )إشارة إ ذار( إسى األ ا")صاسح كإاسشعكر  ف

 (.264ص
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ُ:(Frudeعندُفرويدُ)ُعُالقمقاأنُو

ياػدث اي مػا يػدرؾ اسفػرد أف  مصػدر اس لػؽ  ػارلي  كيعػرؼ فركيػد اس لػؽ  :القمقُالهوضـوعي .1
فمصػػدر اس طػػر فػػي اس لػػؽ اسمكضػػكعي   طػػر  ػػارلي معػػركؼرد فعػػؿ س " :اسمكضػػكعي بأ  ػػ 

فمػنبلن اس ػكؼ مػف لػيارة ملػرعن قػد ال يلػػيطر  .كذػك  طػر ماػػدد  يكلػد فػي اسعػاسـ اس ػارلي
كأطلػػؽ فركيػػد  .يعتبػر قل ػػان مكضػكعيان   أك اس ػكؼ مػػف قػرب امتاػػاف آ ػر اسعػػاـ  عليخػا لػػائ خا

               اس لػػػؽ اسا ي ػػػيReal Anxiety))علػػػى اس لػػػؽ اسمكضػػػكعي اسلػػػمات استاسيػػػن: اس لػػػؽ اسػػػكاقعي 
((True Anxiety اس لػػػؽ اسلػػػكم  .(Normal Anxiety)  كذػػػذا اس ػػػكع مػػػف اس لػػػؽ أقػػػرب إسػػػى

اس ػػكؼ  ألف  مصػػدرا يجػػكف كاضػػح اسمعػػاسـ سػػدل اسفػػرد. كيكضػػح فركيػػد فػػي  ظريتػػ  أف  اس لػػؽ 
 طػر  ػارلي معػركؼ  كاس كؼ ما ذما إال ردكد أفعاؿ في مكقؼ معيف. فػاس كؼ الػتلابن س

كاس لؽ ذك التلابن س طر دا لي غير معركؼ. فاس لؽ ذك مف لخن تكقع صدمن  كمف لخػن 
أ رل تجرار سلصػدمن فػي صػكرة م ففػن  فعبلقػن اس لػؽ بػاستكقع يرلػع إسػى ااسػن اس طػر  بي مػا 
تاديػػد اس لػػؽ كعػػدـ كلػػكد مكضػػكع سػػ  يرلعػػاف إسػػى ااسػػن اسصػػدمن استػػي يلػػببخا اسعلػػز كذػػي 

 .(20ـ  ص2001استي يتكقع ادكنخا في ااسن اس طر )عنماف  اسااسن
ال يلتطيع اسش ص أف  يشعر    كؼ غامض غير مفخكـ" :ؼ على أ   ر  عى يي : القمقُالعصابي .2

فخػك رد فعػؿ غريػزم دا لػي. كيتضػح مػف ذػذا استعريػؼ أف  مصػدر اس لػؽ   ب  أك يعػرؼ لػبب 
في ػاؼ اسفػرد مػف   "(ID)عليػ  "اسخػك  اسعصابي يجمف دا ؿ اسش ص في اسلا ب اسػذم يطلػؽ

كقػد تدفعػ  سي ػػـك  .ك اسػتاجـ فيخػػاأأك تلػيطر عليػػ   زعػن غريزيػن ال يمجػػف ضػبطخا   أف  تغرقػ 
 (. 21ـ  ص2001  )عنماف" أك يفجر في أمر قد يعكد علي  باألذل  بعمؿ

اسم اكؼ  كيميز فركيد بيف نبلنن أ كاع مف اس لؽ اسعصابي كذي: اس لؽ اسخائـ اسطليؽ كقلؽ
 " اسمكضكعي اسمرضي كاس لؽ أك اسعصابي اس لؽ بيف" فركيد فرؽ اسمرضين كقلؽ اسخلتيريا. جما

 في جام ان  أك  اتلان  يجكف :اسنا ي أف   ايف في  اسغريزين اسدكافع في جامف مف  طر ي تج :فاألكؿ
 مف  كعان  يلتشعر  فإ  ؛األ طار مكالخن عف عالز  أ  اسفرد كايف يدرؾ  اس ارلي اسعاسـ
 (.46ـ  ص2006)غا ـ   "اس لؽ

 بيف فاسصراع دا لي  مصدر كذك مرضي قلؽ ييعتبر اسعصابي اس لؽ أف  ذ ا  بلاظكيي 
 كغير الشعكرين خاأل  يدرجخا أف   سلفرد يمجف ال كألباب  اسذم يلتنيرا ذك اسش صين ألخزة

 يكافؽ ال استي اسغريزين زكاتاسخك" إشباع اس  "يريد ع دما ي شأ اس لؽ مف اس كع كذذا معركفن 
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ـ   كاستي "األعلى األ ا"عليخا  كاسذم  ""األ ا بإ ذار ي ـك اس لؽ كباستاسي  "األ ا"طرؼ مف جبتخا ت
 .سلضيؽ اسمكسد اسمكقؼ مكالخن ألؿ مف اسدفاعين اسايؿ يلتعمؿ

(: ذك  كع مف اس كؼ اسمكضكعي  ايث إ    يرتبط ب كؼ Moral Anxiety) القمقُالخمقي .3
مادد اسمعاسـ  إال أ    سيس  ارلي اسمصدر  بؿ يجكف مصدرا األ  ا األعلى كيبدك فػي صػكرة 
إالاس األ  ا باسذ ب أك اس لؿ اس اتليف عف تخديد اسخك كذسؾ في اسااالت اسمتعل ن باسضمير 

   ,Davison & Neale & Kring). ـp23 ,2003أك اس يـ كاست اسيد األ بلقين )

ُ:(Otto Rank)ورانكُتلقمقُعندُأُوتفسيرُاثانيًا:ُ

كرا ؾ اس لؽ على ألاس اسصدمن األكسى كذي صدمن اسميبلد  فا فصاؿ اسكسيد عف تفلر أك يي 
األـ ذك اسصدمن األكسى استي تنير سدي  اس لؽ األكسى. فاسفطاـ يلتنير سدل اسطفؿ اس لؽ أل    

لؽ أل    يتضمف اال فصاؿ عف كاسذذاب إسى اسمدرلن ينير اس   يتضمف ا فصاالن عف ندم األـ
كرا ؾ ذك تكجذسؾ اسزكاج ينير اس لؽ أل    يتضمف اال فصاؿ عف األـ. فاس لؽ في رأم أك  .األـ

اس لؽ األكسى يت ذ " :كرا ؾ إسى أف  تكيذذب أك   اس كؼ اسذم تتضم   اال فصاالت اسم تلفن
ف  إك كؼ اسمكت.   اياةذما:  كؼ اس  راف مع اسفرد في لميع مرااؿ ايات تم  صكرتيف تل

 كؼ اساياة ذك قلؽ مف است دـ كااللت بلؿ اسفردم اسذم يخدد اسفرد باال فصاؿ عف عبلقات  
أك   كضياع اسفرد في اسملمكع  أما  كؼ اسمكت فخك قلؽ مف استكتر كف داف اسفردين  كأكضاع 

 (.21ـ  ص 2001 افاد على اسغير )عنمتم   كف  مف أف يف د الت بلس  اسفردم إسى ااسن االع
سمعظـ اس لؽ اسذم يشعر  عد مصدران أف  صدمن اسميبلد تي : "(Otto Rank)كرا ؾ تكيرل أك 

ب  اسفرد في م تبؿ ايات  كعلى ألاس استخديد بأ    م فصؿ عف مأكل اساب كاألمف  كيبيف أف  
د كغير  اضج تم  اإلرادة أذـ قكة ايكين في تجامؿ اسش صين أك تفججخا  كأف  اسعصابي ش ص مع

 (.46ـ  ص2006)غا ـ  " كمف تأجيد اسذات  كسـ تتطكر إمجا يات  مف اسضبط  ا فعاسيان 

 :(May)ُتفسيرُالقمقُالقمقُعندُهايثالثًا:ُ
كتعت د أ  خا   لؾ بخا اسفردتم  اس لؽ ع د مام ذك تكلس يصاب  تخديد سبعض اس يـ استي ي

كاألاداث اس اصن استي   االلتعداد اسفطرمكترل مام أف  سل لؽ ألاليف ذما:   ألالين
كأف  التلابن اس لؽ تجكف لكين إذا جا ت   تلتاضر اس لؽ عف طريؽ استعلـ بأ كاع  اسم تلفن

مت البن مع اس طر اسمكضكعي. كاس كؼ ع د مام عبارة عف التلابن متعلمن س طر مالي ال 
 (.22ـ  ص 2001 يشجؿ تخديد سل يـ األلالين سلفرد )عنماف



 72 

"أف  اس لؽ ااسن ذاتين يدرؾ فيخا اسفرد أف  كلكدا يمجف أف  يتاطـ كيف د May): ) ترل مامك 
فيخا  فل  كعاسم   فاس لؽ ذك تخديد سلاضكر اسكلكدم سلفرد يرلع إسى استصادـ األلالي 

 (. 61ـ  ص2008 كاسلكذرم بيف اسكلكد كاستخديد بعدـ اسكلكد" )اسعطين 
ُ:(Carl Jung)ُكارلُيونجُتفسيرُالقمقُعندرابعًا:ُ

"رد فعؿ ي كـ ب  اسفرد اي ما تعزك ع ل   :أف  اس لؽ عبارة عف(:ُ"Carl Jung)يعت د يك ج 
كاسبلشعكر اسلمعي مف اسلمات   قكل ك ياالت غير مع كسن صادرة عف اسبلشعكر اسلمعي

عبر األلياؿ  اسمميزة س ظرين يك ج. ففي اسبلشعكر اسلمعي ت تزف اس برات اسماضين اسمتراجمن
فاس لؽ ذك  كؼ مف ليطرة اسبلشعكر  .كاستي مرت باأللبلؼ اس دامى كاسع صر اسبشرم عامنن 

جما يعت د أف  اإل لاف   اسلمعي غير اسمع كسن استي مازاست باقين في  مف اياة اإل لاف اسبدائين
ـ  يخ سمع كسن مف عادة في ت ظيـ ايات  على ألس مع كسن م ظمن كأف  ظخكر اسمادة غير ا ت

 (.22ـ  ص2001  فا)عنم" اسبلشعكر اسلمعي يعتبر تخديدان سكلكدا
ُ:Adler (Alfred )ُتفسيرُالقمقُعندُألفريدُآدلرخاهسًا:ُ

كذذا استفاعؿ   عتم  يؤمف باستفاعؿ اسدي امي بيف اسفرد كاسمل Adler (Alfred )جاف آدسر 
ؼ كعلز باس لبن سلجبار كاسباسغيف بصفن كيرل أف  اسطفؿ يشعر عادة بضع .يؤدم إسى  شأة اس لؽ

 لاف اسلكم يتغلب على شعكرا كسلتغلب على ذذا اسعلز يللؾ طريؽ اسلكين. فاإل  عامن
 .اعين استي تربط اسفرد باآل ريف اسمايطيف ب تم  باس  ص كاس لؽ عف طريؽ ت كين اسركابط االل

ع اسذم يعيش تم  ا  إسى اسملتم  ال كيلتطيع اسفرد أف يعيش بدكف أف يشعر باس لؽ إذا ا ؽ ذذا ا
 (.22: عنماف  صفي  )اسمرلع اسلابؽ

ُ:(Harry Sullivan)ُالقمقُعندُىاريُسوليفانتفسيرُسادسًا:ُ

أف  ش صين اسطفؿ تتجكف مف  بلؿ استفاعؿ اسدي امي (Harry Sullivanُ)يعت د لكسيفاف 
اب  بعض اسعادات اسللكجين استي مع اسبيئن اسمايطن ب   فتربين اسطفؿ كتعليم  تؤدم إسى إجل

كاستي تلتنير في  فس اسطفؿ اسرضا كاسطمأ ي ن. كيرل لكسيفاف اس لؽ ذك   يلتال خا اسكاسداف
كيعت د أف  اس لؽ  .ااسن مؤسمن سلغاين ت شأ مف معا اة عدـ االلتالاف في اسعبلقات اسبي ش صين

  يلتاث اس لؽ مف  بلؿ االرتباط ايف يجكف مكلكدان سدل األـ ت عجس آنارا في اسكسيد أل   
 اسعاطفي بيف األـ ككسيدذا.

Harry Sullivanُ)كيذذب لكسيفاف   إسى أف  ذدؼ اال لاف ذك  فض ادة استكتر (
اسذم يخدد أم  . كت شأ استكترات مف مصدريف: تكترات  اشئن عف االات عضكين كتكترات ت شأ 
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لؽ يعتبر مف اسعمليات اسخامن في  ظرين ك فض استكترات اس اشئن عف اس   عف مشاعر اس لؽ
اد اسمارجات األكسين في أكاس لؽ في  ظر لكسيفاف ذك  .لكسيفاف كاستي أطلؽ عليخا " مبدأ اس لؽ"

ب ا  كذداـ في اسكقت  فل . فاس لؽ اسبليط يمجف أف  يغير اال لاف كيبعدا عف ذك   اياة اسفرد
كيلعؿ اسش ص   سى اضطراب جامؿ في اسش صين    يؤدم إفإاس طر. أما اس لؽ اسشامؿ اسجلي 

     ف مصطلاان ذك " ظاـ اسذات"اكقدـ لكسيف. عالزان عف استفجير اسلليـ أك اس ياـ بأم عمؿ ع لي
((Self System كيعت د أف   ظاـ اسذات يتشجؿ في صكرة فردين بكالطن اس لؽ اس الـ عف عدـ .

          س المن عف مابن اآلبا  كرضاذـ ي ن اأرضا اآلبا  كمكاف تخـ كعف مشاعر اسطم
 (.23ـ  ص2001  فا)عنم

ُ:(Karen Horney)ُكارينُىورنيعندُالقمقُسابعًا:ُتفسيرُ

 :علىمصدر اس لؽ األلالي اسذم يؤدم إسى اسعصاب  (Karen Horney)تفلر ذكر ي  
ايات  كسذسؾ أف  قلؽ اسطفؿ األلالي ذك شعكرا بف داف اساب كاسعطؼ في اسمرالن األكسى مف "

د تم  كسما جاف اسطفؿ يع .يميؿ إسى إظخار اسجرا كاسعدا   اك كاسدي  ك اك األش اص اآل ريف
 .اس لؽ ىمما يؤدم إس  على كاسدي  فخك ال يلتطيع إظخار دكافع اسعدكاف اسمكلخن  اكذما

جبت ذذا ك   كذذا يؤدم إسى جبت اسشعكر اسعدكا ي  فاسشعكر اسعدكا ي  اك اسكاسديف يكسد اس لؽ
 عريبات  )أبك ألعد ك. كعدـ اس درة على اسدفاع  اسشعكر يؤدم إسى شعكر اسطفؿ باسعلز

 (. 96ـ  ص2012
ُ"Karen Horney)كتؤجد ذكر ي  أف  جؿ فرد يملؾ بدا ل  إمجا يات ايلابين كجذسؾ (:

اؼ قيمت  اعين استي تكفر س  اساب كاسعطؼ  يلد  فل  أماـ فرصن الجتشتم  في اسبيئن االل أيضان 
مف  بلؿ اآل ريف كت ديرذـ س  في اسكقت  فل  يا ؽ ت ديرا سذات  كااترام  سخا  أما في ااسن 

اعين كعدـ تكفيرذا ستلؾ اسمطاسب األلالين س ؛ فإ    يتعرض تم  االضطراب في تلؾ اسبيئن االل
ب اسطفؿ بعزست  كاسذم تعرف  بأ   : "اإلالاس اسذم ي تا  سل لؽ اسذم تلمي  "باس لؽ األلالي"

كقلن ايلت  في عاسـ يافؿ بإمجا يات اسعداكة". إف  اسعكامؿ اسللبين اسمكلكدة في اسبيئن استي يعيش 
فيخا اسطفؿ ذي استي تؤدم ب  إسى اسشعكر بعدـ األماف  كمف أمنلن تلؾ اسعكامؿ: عدـ ااتراـ 

في اسمعاملن  اإلذماؿ   االات اسطفؿ  االفت ار إسى استكلي  اسا ي ي  االتلاذات اسمتضاربن
 .(557ص ـ 1975  غ يـ)" اسبلمباالة  كاسلك اسميعادم كما إسى ذسؾ

أف  اسطبيعن اسبشرين قابلن سلتغيير سؤلالف طاسما أ  خا (:ُ"Karen Horney)بر ذكر ي تى عٍ تى ك 
 صبح إ لا ان تلؾ اسصفات اإليلابين كما داـ ذ اؾ اس درة كاسرغبن في ت مين إمجا يات اسفرد ألف  يتم  
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 لا ين يمجف ايث أف  اسش صين اإل .كديعان بعيدان عف استكتر كاالضطراب في عبلقت  مع اآل ريف
أف تتغير  كسيس اسطفؿ كادا ذك اسمرف اس ابؿ سلتغيير كاستشجؿ بؿ لميع ا سدي ا اس درة على 

  (. 556ـ  ص1975  غ يـ) "استغير ما دم ا على قيد اساياة مدعميف باس برة كاستلربن
ُ:(Erich Fromm)ُالقمقُعندُايريكُفرومتفسيرُثاهنًا:ُ

دان على اسجبار تم  أف  اسطفؿ ي ضي فترة طكيلن مف اسزمف مع(:ُ"Erich Fromm)يرل فرـك 
كبازدياد  مك اسطفؿ   اد ي يدا ب يكد يلتـز بخا اتى ال يف د ا ا  خماتم  كذذا االع  ك اصن كاسدي 

 لازا مف إكاسذم يكسد شعكران باسعلز كاس لؽ  تيلن ما يكد  .ى  فل ادا علتميزداد تاررا كاع
كذجذا يرل فركـ أف  اس لؽ ي شأ عف اسصراع  .اؿ قدرات  ال لازا ذذا األعماؿتم  األعماؿ كعدـ اج

 (.23ـ  ص2001)عنماف   "بيف اساالن سلت رب مف اسكاسديف كاساالن إسى االلت بلؿ
اد اسطفؿ على كاسدي  مف لخن  ك زكع  تم  أف  اعان: "أيض(Erich Frommُ)فرـك كيرل  

إسى االلت بلؿ مف لخن أ رل لببان ألصؿ اس لؽ  باإلضافن إسى عامؿ آ ر مف بيف اسعكامؿ 
استي ذجرتخا ذكر ي  كذك اس  د كعدـ االلتالاف اسذم يكال  مف أب قاس  أك أـ شديدة  أك 

 .(215ـ  ص2003)اسرفاعي   "ع غير كاعتم  مل

ُ:& Miller (Dollard)ُهيممرُدوالردُوعندُالقمقُاسعًا:ُتفسيرُت

ف  اضطراب اسللكؾ عامن  كاضطراب أ":Miller & (Dollardُ) ميللر دكالرد كُكقد أشار
اس لؽ  اصن  يرلع إسى تعلـ للكجيات  اطئن في اسبيئن استي يعيش فيخا اسفرد  كتلخـ اسظركؼ 

       رارذا كب ائخا" تم  يـ تلؾ اسللكجيات كاسعمؿ على الاعين استي ي شأ فيخا إسى تدعتم  االل
ُُ(.349ـ  ص1990)جفافي  

ااسن غير لارة يعمؿ اسفرد على " :& Miller (Dollard)ميللر  كاس لؽ ع د دكالرد ك
كاسصراع قد   كيادث اس لؽ  تيلن اسصراع .تل بخا كاس لؽ يعتبر دافعان مجتلبان أك قاببلن سبلجتلاب

أك صراع   اإلقداـ –أك صراع اإلقداـ   ير مف األشجاؿ منؿ صراع اإلقداـ كاإلالاـيأ ذ اسجن
اإلالاـ. إال أف  ذذا اسصراع يكسد ااسن مف عدـ استكازف تؤدم إسى اس لؽ كال يجكف  –اإلالاـ 

ذ اؾ مفر مف ذذا اسصراع اتى يعكد االتزاف مرة أ رل  كاس لؽ ما ذك إال دافع ع دما يزداد إسى 
 (.25ـ  ص2001 )عنماف  "عيف يؤدم إسى تدذكر في األدا  كاسعجس صايحاد م
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  :Cattel, Shayer))ُكاتلُوشايرعندُالقمقُتفسيرُعاشرًا:ُ
أكؿ مف ميز بيف اس لؽ جااسن كاس لؽ جلمن  ايث جشفت  (Cattel) عتبر ريمك د جاتؿيي   

كلكد  كعيف مف مفاذيـ  عف Cattel, Shayer)) شاير األبااث استاليلين اسعاملين سجاتؿ ك
كذما أجنر  State Anxiety))كااسن اس لؽ (  Trait Anxiety)اس لؽ أطلؽ عليخما لمن اس لؽ 

 طارئ كضع إسى ييشير"أ   : ُجاتؿ اس لؽ جااسن ؼى ر  أ كاع اس لؽ شيكعان في استراث اس فلي. كقد عى 
 ذذا اس لؽ  كا تفا  ذذا نيرتي  استي اسمكضكعات ألاد تعرض إذا س  يادث اسفرد ع د كقتي

 الب اسااسن ذذا شدة كتتفاكت .اس لؽ ااسن ت تخي  ع خا كاالبتعاد  عليخا باس ضا  اسمكضكعات
ـ  2004  )صبرا. اسمخدد اسمكقؼ ياتكيخا كاستي  اسفرد درجخايي  استي  أك اس طر  استخديد درل 
 (. 92ص

ين كمؤقتن أقرب ما تجكف إسى ااسن ر ااسن اس لؽ جظرؼ أك ااسن ا فعاسين ذاتين مكقفك  صى كتى 
كيشعر بخا جؿ اس اس في مكاقؼ استخديد مما يؤدم إسى ت شيط لخازذـ   اس كؼ اسطبيعي
سمكالخن مصدر استخديد. كت تلؼ شدة اسااسن تبعان سما يلتشعرا جؿ  كيخيئخـ  اسعصبي اسملت ؿ

كرة أك استخديد. كتتغير جما تزكؿ بزكاؿ مصدر اس ط  فرد مف درلن  طكرة اسمكقؼ اسذم يكالخ 
ـ  2001)عنماف  . ااسن اس لؽ في شدتخا كتتذبذب عبر اسزمف تبعان سلمكقؼ اسمخدد سلفرد

 .(25ص

كذي ااسن ا فعاسين مؤقتن ت تلؼ مف ساظن إسى أ رل كلرعاف ما تزكؿ ذذا اسااسن بزكاؿ 
 (.19ـ  ص2007مصدر استخديد )اليف  

أف  لمن اس لؽ تشير إسى ( اي ما أشار ب كس : "Spielberger)لبيلبرلر كذذا ما أجدا  
اسفركؽ اسنابتن  لبيان في اس ابلين سل لؽ. كلمن اس لؽ تشير إسى اال تبلفات بيف اس اس في ميلخـ 

كلمن اس لؽ  .كذسؾ بارتفاع شدة اس لؽ  إسى االلتلابن تلاا اسمكاقؼ استي يدرجخا جمكاقؼ مخددة
يث أ  خا ت شط بكالطن اسضغكط اس ارلين استي تجكف ا  تتأنر باسمكاقؼ بدرلات متفاكتن
 .(26ـ  ص2001)عنماف   مصاكبن بمكاقؼ  طرة مادكدة

إسى اسفركؽ اسنابتن  لبيان في اسميؿ إسى اس لؽ كذذا اسفركؽ ت شأ عف لمن اس لؽ شير كتي 
 .(18ـ  ص2007ا تبلؼ ردكد األفعاؿ تلاا اسمكاقؼ اسمدرجن بأ  خا مخددة )اليف  

أف  لمن اس لؽ ال تظخر مباشرة في اسللكؾ  كأف   (19ص ـ 1994د عبد اس اسؽ )كيؤج
 جاف يمجف الت تالخا مف تجرار ارتفاع ااسن اس لؽ سدل اسفرد عبر اسزمف كشدة ذذا اسااسن. 
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يتضح مف اسعبلقن بيف ااسن اس لؽ كلمن اس لؽ أف  االلتعداد أك استخيؤ سل لؽ يظؿ جام ان 
لتنار ف ط بمنيرات مخددة )جااسن اس لؽ( كتأ ذ ذذا اسعبلقن شجؿ )جلمن اس لؽ( كي

 (.26ـ  ص2001ف  ااسم ا ى)عنم
      اسمشار إسيخما سدل )Shayer) شاير ك Cattel)) مف جاتؿ جؿه  كس د أقر  

أ    ع دما  يكصؼ ش ص سدي   زكع قكم  ااين اسشعكر باس لؽ  :(54ـ  ص 1989)اس طيب 
رات استي لببت ااسن اس لؽ  أك أف  ذذا اسش ص يعيش ااسن مف اس لؽ ف ط كال عبلقن س  باسمني

مف مكقؼ معيف يرتبط بشجؿ جمي كجيفي باسمنيرات اس ارلين  ايث تكصؼ اسااسن األكسى بأ  خا 
   خا اس لؽ جااسن كقتين مرتبطن باسمكقؼ.إ ين فالمن اس لؽ  أما اسااسن اسن

ُ(:Morer)ُالقمقُعندُهوررتفسيرُالحاديُعشر:ُ
على اسم خج اسللكجي جألاس ستعلـ كاجتلاب دافع للكؾ  (Morer)د  ظرين مكرر تم  تع

اس لؽ؛ كذسؾ تات ظركؼ معي ن كقد عرؼ اس لؽ بأ    رد فعؿ شرطي سم ب  مؤسـ  قد يجكف ذذا 
 لاف بما يلاعدا اسم ب  مف اسدا ؿ أك اس ارج  فينير تكتر كت بي  أللخزة اسللـ فيلتليب اإل

 (.17ـ  ص1998  )عبد اسرامف على ت فيؼ ذذا اسشعكر كتل ب األسـ

أف  اس لؽ اسعصابي س  دكر ذاـ في  شأة اسعديد مف االضطرابات " :(Morerمكرر )كيرل  
اسللكجين  كأف  اس لؽ ذك اسلكسب اسمارؾ سلعصاب  كذذب إسى اس كؿ بأف  أعراض اسعصاب ما 

ذ يرل بأف  اال لاف يرتجب بعض األفعاؿ اسغير مرغكب ذي إال للكؾ دفاعي ست فيؼ اس لؽ  ك  ا 
فيخا استي ال يرضى ع خا اس اس فيااكؿ إ فاؤذا كسج   يدرؾ بأف أمرا لييجشؼ يكمان فيشعر ع د 

اعيان تم  ذسؾ باس لؽ كتأ يب اسضمير  كأف  اسش ص اسعصابي يللؾ عادةن للكجان غير م بكؿ ال
كباستاسي يعمؿ على إيذا  غيرا كذك أيضان ال يت يد بت اسيد أك كسذسؾ فخك يلعى إسى إشباع رغبات  

ع   جما أٌ   يفشؿ في جبت شخكات  استي ال يرضى ع خا  سذسؾ يشعر باسضيؽ كاس لؽ تمقيـ مل
 (. 25ـ  ص2003  أبك لخؿ) كاسذ ب

يرتجب بعض األفعاؿ اسميارمن أك  اإل لافأف  " :سل لؽ إسى (Morer)كت لص  ظرين مكرر 
م كعن كيي في أ طاؤا عف اس اس كيتجرر ارتجاب  سخا كال يجشؼ عف ا ي ن أمرا سآل ريف  اسم

كسج   يدرؾ في اسكقت  فل  أ    مخما أ جر فبل بد أف يجتشؼ أمرا يكمان ما  كيعرفكف أ   قد 
  (. 33ـ  ص1988 )أبك ذيف " غشخـ ك دعخـ فيشعر باس لؽ

كذك أيضان ألاس لميع اال لازات اإليلابين   "ذك ألاس لميع األمراض اس فلين :كاس لؽ
في اساياة" كذك "باتفاؽ لميع مدارس علـ اس فس األلاس سجؿ ا تبلالت اسش صين كاضطرابات 
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مف أكائؿ مف قاؿ باسلكا ب اإليلابين  ((Spence(. كيعتبر 13ـ  ص2007اسللكؾ" )اليف  
ة على شاذ اسجائف اساي )األ صارم  سل لؽ ايث رأل أف  اس لؽ ما ذك إال دافع مجتلب س  اس در 

(. فااسن اس لؽ مبلزمن سجؿ فرد م ا كسجف بدرلات م تلفن  كذك ضركرم ستكاصؿ 4ـ  ص2004
فاس لؽ ي شط للكؾ  مليرة اال لازات كاإلبداع في اساياة  فخك دافع ذاـ في اتلاا تا يؽ اس لاح.

لؽ يمجف أف يعتبر صفن تعزيزي  اسفرد كياررا  كاس لؽ عامؿ تكليخي ستا يؽ ذدؼ معيف  كاس 
(. كسجف إذا بلغ ملتكل أك درلن ذذا اس لؽ ادان 26ـ  ص2001بعد ا لاز اسعمؿ )عنماف  

زائدان يتاكؿ إسى قلؽ مرضي  كسجؿ مف اس لؽ اسلكم كاس لؽ اسمرضي درلات متعددة كملتكيات 
 (.12-11ـ  ص1994م تلفن )عبد اس اسؽ  

ُ:القمق قياس طرق2.2.6.13ُ

 األ رل  اسلمات مف جغيرا قيال  يمجف كاستي اسش صين  لمات مف لمن اس لؽ ييعد
 :اس لؽ س ياس طري تاف كذ اؾ

 :اإلسقاطية الطرق .1

 تفليرا م   كيطلب غامض منير اسطري ن ذذا في مفاكص  على اسفااص يىعرض
 اراتاال تب أشخر بيف كمف رائز  بجؿ اس اصن إعطا  استعليمات بعد كذجذا س   كااللتلابن

 :اإلل اطين ما يلي

 الروشاخ اختبار:(Rorchach)  

 تلكل اسكاادة سلمفاكص ت دـ أسكاح عشرة في األشجاؿ م تلفن ابر ب ع عف عبارة ذك
 كقد األسكاح  ذذا  بلؿ مف كم اكف  بأااليل  سئلدال  تعليمات اال تبار ت ديـ مع األ رل 

    ركرشاخ ذيرماف ترم اسلكيلرماسلايجا طرؼ مف ـ(1920) ل ن في اال تبار ذذا أ شأ
  (. 43ـ  ص2002 كآ ركف  )مكلى

 الهوضوع تفيم اختبار :(TAT) 

 جؿ ظخر كعلى م تلفن  كضعيات في مشاذد تشمؿ سكان (31) مف أصبل اال تبار يتجكف
 إسى تشير اال لليزين باسلغن كأارؼ سلرائز  األ رل اسلكاات ضمف إسى ترتيبخا يشير رقـ سكان
عطا  جذسؾ  األ رل تلكل اسكاادةسلمفاكص  كت دـ اسلكان  سخا ت دـ استي اسفئن  اتاستعليم كا 

  بلسخا مف ل طاستي يي  قصت  اسمفاكص يركم اسلكاات ذذا  بلؿ كمف كاسماددة  اسبلزمن
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ذ رم  األمريجي اسطبيب طرؼ مف ـ(1935) ل ن اال تبار ذذا أ شأ كقد .كم اكف  أااليل 
 53).ـ  ص2002 كآ ركف  مكرام )مكلى

 :الهوضوعية الطرق .2

 في ـك اسفرد للكؾ عف بت ارير االلتعا ن أللكب اسطري ن ذذا في اال تبار مصمـ يىتىبع
 م خا قيالخا اسمراد سللمن اسم تلفن اسمظاذر أك اسمكضكع عبارات  تم نؿ أك بكضع ألئلن
 األلئلن مف كعنملم كضع اسعاسمين  كاسذم اسارب  بلؿ اسطري ن ذذا كاجتيشفت )االلتبياف( 

 (  كذي(Wood Warthكرث  ككد اسعاسـ طرؼ مف األكسى يلأسخا أك يضعخا استي تلؾ تشب 
 ذذا لملن كمف اال فعاسين  اس ااين مف اسل كد سفاص اس فلا ييف  األ صائييف أذـ مف

 (.25ـ  ص1998كآ ركف   ماركس) اس لؽ ت يس استي اسمكضكعين اال تبارات: اال تبارات

ُ:القمق عبلج2.2.6.14ُ  

 الب اسعبلج كي تلؼ سلعبلج  التلابن اال فعاسين االضطرابات أجنر مف اس لؽ ييعتبر     
 :أ كاع عدة بذسؾ فيأ ذ سلمعاسج  اس ظرم اإلطار كجذا شدة اس لؽ كدرلن اسفرد ش صين

 :التحميمي النفسي العبلج .1

 :كذي قكل نبلث بيف اعان صر  يعيش أ    إ لاف على اسمريض إسى اس فلي استاليؿ يى ظير
ان  يجكف ما غاسبان  اس لؽ أف   األعلى  كترل كاأل ا كاأل ا اسخك  إال اس فلين االضطرابات سبعض عىرضى
  (. 397ـ  ص1998 ألاليان )زذراف   فليان  اضطرابان   فلخا ذي فتصبح تغلب قد اس لؽ ااسن أف  

 على اسمليطر اسلز  اعتباراب اسمريض "أ ا "ت كينس ياستاليل اس فلي اسعبلج يىخدؼ  
 اسمريض ش صين كتطكير "األعلى األ ا"ضكابط  كبيف بي خا كاسم لؽ "اسخك"ك زكات  رغبات
 اسرغبات عف اسجشؼ إسى اسكصكؿ ألؿ مف كذذا اسار  استداعي بالت داـ استكافؽ كتا يؽ
 فجيؾ رمكزست األابلـ تاليؿ طري ن اسغرض سخذا جذسؾ كتلتعمؿ اسصراع تلبب استي اسمجبكتن

 (. 106ـ  ص2004  كآ ركف صبرا) اسمجبكتات

 مع اسبلشعكرين بصراعات  االلتبصار اسمريض على يلاعد استاليلي اسعبلج أف   ييبلاظ
 اؿ إسى يخدؼ استاليلي اسعبلج أف   كيتبيف اس درات  كت مين كتعديؿ األذداؼ استجيؼ مااكسن

 اسار جاستداعي اس فلي استاليؿ ب كأدكاتألاسي التعماؿ طريؽ عف كذذا اسمجبكتن اسصراعات
 .األابلـ كتفلير
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 :السموكي العبلج .2

 ادنت ماضين  برة اشتراط في  تيلن يادث اس لؽ بأف   مللمن على اسللكجي اسعبلج ي ـك
 سذسؾ اسظبلـ في سيبلن  طفكست  في جلب سعضن تعرض جش ص اس لؽ  فمنبلن  سدي  تنير سلمريض
ـ  ي ايث االشتراط ذذا فؾ ي صب على اسللكجي اسمعاسج لخد ف  فأ سذسؾ اس لؽ  سدي  ارتبط  ت

 بتدريب مريض كذسؾ كغيرذا اسغمر أك استدريلي جاستاصيف اسللكجي  اسعبلج كلائؿ الت داـ
 كاقعيان  اضكران  اس لؽ منيرات اضكر في اسعضلي االلتر ا  التلابات على اسعصابي اس لؽ
 (. 138ـ  ص2000 )لبؿ 

 ذذا يجكف أف   إما سمنير   تيلن يادث على أ    اس لؽ على ييرجز اسللكجي جاسعبل أف   يظخر
 اسمعاسج دتم  كيع اس لؽ سدي  تنير أ رل  برات أك اسمريض اياة ادنت في ماضين  برة اسمنير
 استدريلي  استعزيز. استاصيف االلتر ا   م خا عدة ألاسيب

  :البيئي العبلج .3

  كع تغيير منؿ اسمريض في تؤنر استي اسبيئين عكامؿاس تعديؿ على اسعبلج ذذا دتميع
 ايث مف األلرين اسبيئن تعديؿ كجذسؾ استكتر  كمنيرات  اسضغكط اسبيئين كت فيض  اسعمؿ

  اعيتماالل كاسعبلج اسللكجين  أ ماطخا ستغيير األلرة أفراد فإرشاد اسمريض   اك اتلاذاتخا
                 اسشفا  على اسمريض لاعدجلخا تي  كاسمكلي ى   كاسصداقات  كاسرابلت  كاسرياضي

    .(87ـ  ص1994  اسداذرم)

يلاد اسمخ ن جتغيير اسمريض في تؤنر استي اسبيئين اسعكامؿ تعديؿ في اسعبلج ذذا يظخر  كا 
 .اسعبلج على يلاعد اسمريض اسذم األلرم اسلك

 :الذاتي العبلج .4

 يعطي اسذاتي فاسعبلج لي  ار  تد ؿ دكف اسش ص يمارل  اسذم األللكب ذسؾ ذك
 كذذا كاسع اب كاسمجافأة كاسترذيب استرغيب  بلؿ مف ب فل  جؿ شي  سيفعؿ اسفرصن سلش ص
 اسذم اسعبلج تطكر كقد .ب فلؾ إعرؼ  فلؾ "ل راط" عبارات في قديـ زمف إسى يعكد االتلاا

 كاسعبلج K. Rogers))ركلرز  جارؿ اسبااث طري ن بكالطن اسش ص قدرات ت مين على ي ـك
 عليخا اسليطرة كباستاسي ااست   بايا عف اسجشؼ سلفرد يمجف اسذات  مبلاظن طريؽ عف
 (. 146-145ـ  ص1977  اسشربي ي)
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ـ  ي ف د اسذات على دتم  يع اسعبلج ذذا أف   اسبااث ظييبلاً    ارلين  ملاعدة أك تد ؿ بدكف ت
 مشاجل  عف اسجشؼ سلفرد   يمجفاسذات مبلاظن عف طريؽ أ    إذ ب فل    فل  يعاسج فاسفرد

 اسذم اس لؽ مف أف  يت لص يمجف فرد فجؿ ذات   مع اإليلابي باساديث عليخا اسليطرة كباستاسي
 األفجار م اقشن على دتم  يع اسذاتي فاسعبلج .ب  يفجر اسذم كاألللكب أفجارا بتغيير كذذا يمتلج 

ابلسخا اسمريض ع د غير اسم ط ين  ؛اسمريض ا فعاالت تتغير كبذسؾ م خا  الن بد م ط ين بأفجار كا 
 .اسمرضي تغيير للكج  إسى يؤدم بدكرا كذذا

ُسبلهي:اإلهنظورُالالقمقُهن2.2.6.15ُُ

ف اسجريـ عف ااسن اس لؽ استي شعر بخا آدـ آاس لؽ قديـ قدـ آدـ علي  اسلبلـ كس د ادن ا اس ر 
وُْجَمَيوََعاسى: كاكا  ع دما أجبل مف اسشلرة استي  خاذما هلل ع خا ف اؿ ت َز ََو َأَُج َْ َاْشُؾ َآَدُم ا

َفلَكََ َث َِّ َخََاْْلَ َْ ٍَِيٌَِ ِ َاىغال ََ ٌَِ ََػخَُهَُٔا َ َجَرة َِالشَّ ِذه َْ َ ََتْلَربَا ََوََل َِشئْخٍا َالشَََّ*َنيََُد ا ٍَ ُٓ َ َل ََٔس َْٔش َ َاطََيف نَّ
َلَِ ا ٍَ اُن َٓ ََن ا ٌَ َ ََوكَاَل ا ٍَ آحِِٓ ْٔ ََش ٌََِ ا ٍَ ُٓ ْ ََعِ َُوورَِي ا ٌَ َ ا ٍَ ُٓ َ َل َحَُؾَُٔاَتِْدَي َأنَّ َِإَِلَّ َجَرة َِالشَّ ِذه َْ َ َْ ََع ا ٍَ َرُبُؾ

َِنيََِميَهََ َاَْخَاِد ََ ٌَِ َحَُؾَُٔا ْو
َ

َّاِضدََِ*َََيَأ َال ََ ٍِ َ َل ا ٍَ َىَُه َأَّنَّ ا ٍَ ُٓ ٍَ َذَاكَاََ*َنيَََوكَاَش ا ٍَّ َ َفَي وٍر َةُِغُر ا ٍَ ُْ فََدَلَّ
َ ََوَطفَِلا ا ٍَ ُٓ آُت ْٔ ََش ا ٍَ ُٓ َ َل َةََدْت َ َجَرة َْالشَّ َؼََي ََِطَفأنَّ ََؼََيي ا ٍَ ُه َٓ َأنَّ ًْ َ ل

َ
َأ ا ٍَ ُٓ ََرُب ا ٍَ ُْ ََوَُاَدا ِ ِث َاْْلَ َرِق ََو ٌََِ ا ٍَ ِٓ

َالشََّ َأنَّ ا ٍَ َلُه كُو
َ

ََِوأ َجَرة َالشَّ ا ٍَ ََِنََاطََيحِيُْه ت ٌُ َ ََؼُدوٌّ ا ٍَ ََلَاََ*َنيٌَىَُه ََتْغفِْر ًْ َىَّ ََوَٕأنَّ َّفَصَِا َأُ َِا ٍْ َ ََعي َِا ََربَّ كَاََل
َ ََ ٌَِ ََّ َرََْحَِْاََلَُهَٔن  .[23-19  لكرة األعراؼ] َََياَْخَاِسََِوح

كفي ذذا اآليات كصؼ دقيؽ سااسن اس لؽ بمفخكمن اس فلي اساديث  كذك اسشعكر باس كؼ 
الالان باسعلز عف مكالخن ذذا اسشر  فآدـ علي  اسلبلـ ع دما أجؿ مف  اسزائد مف شر متكقع كا 

اب هلل كمف اسملخكؿ اسذم  فاد ب كأ  تاب   كؼ زائد مف ف اسشلرة كعصا أمر رب   شعر باسذ
ف اسجريـ م تلؼ درلات اس لؽ  كاس كؼ اسطبيعي ع د آجما كصؼ اس ر  ي تظرا بعد ذسؾ.

ذي تصاعدٌين على   مف أعراض عضكين في اسللـ  كذذا اسدرلات  كما يصاابخا ف ال اإل
 اسشجؿ اآلتي:

 قػاؿ اهلل تعػاسى:الضيقُالنفسـي :َي َِض ي َ ََّم ُ
َ

أ َ ًُ ْؽيَ َن َ ْد َل ىَ نَو ُٔ ل ٔ ُل َي َ ا ٍَ ِ ة َ ُرَك ْد ََض َ ،ُق ِد د ٍْ َِِبَ ْح ِّ ت َص فَ
َ ُك َو َ َِم ب َََ َر ٌِّ َََ ي ِد ِج ا َصّ ل َا َمَ، َبّ َر َ ْد ُت ْع َ َوا َتّ نيَُ َخ لِ ْلَ ا َ َم َِي ت

ْ
َأ  . [99-97  لكرة اسالر] ي

 قػاؿ اهلل تعػاسى:الخوف : ًَْ ُْؾ ي َؼيَ َ ًث َدّ ِش
َ

َمَ ۖ  أ ْد َِل َإ َن و ُر د ُْغ ِ َي َ ًْ ُٓ َخ د ْي
َ

َرأ َ ُُ ْٔ د َْخَ ا َ َء َجا َ ا َِذ ََفَإ ُر و ُد َد ح
َِ ّْ ي َؼيَ َ ََشٰ ْغ ُي َ ي ِ ََلّ ََك َ ًْ ُٓ ُِ ُي ْع

َ
َََ أ ْٔتَِ ٌِ ٍَ ْ ل  .[19  لكرة األازاب]  ا

 قلن اسصبر( قاؿ اهلل تعاسى:الجزع( : ًَ وع ُز َج َ ُّ لَشّ ا َ ُّ َصّ َم َ ا َِذ  .[19  لكرة اسمعارج] إ
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 قٌلن اسصبر مع شٌدة اسارص في جؿ شي ( قاؿ اهلل تعاسى:اليمع( : ََُخ نَْصاَن َاْْلِ ًَإَنّ ٔع ُ ي َْ َ  يَِق
ًَ وع ََجُز ُّ َالَشّ ُّ ًَ * إِذَاََمَصّ ٔع ُِ ٌَ َ َاَْخَْْيُ ُّ ِّنيََ * ِإَوذَاََمَصّ َطي ٍُ ْ َال  .[22-19  لكرة اسمعارج] إََِلّ

 اهلل تعاسى:اسخلع قاؿ : أعلى درلن مف الرعب َْ َإَِلَ إِذ ُبَم ََر ِِٔح َ ي ًْ َؽؾ ٌَ َ َِّن
َ

أ َ ِ ََلنَِهث ٍَ ْ ال
ٔا ِّخ َثب ٔا َػ ِ ٌَ َآ ََ ي ِ ىِْقَ ۖ  اََلّ

ُ
َالرُّْؼَبَ ِفَ َشأ ََؽَفُروا ََ ي ِ اََلّ َ ُِٔب كقاؿ تعاسى في . [12 ،األ فاؿ لكرة] كُي

َ: آ ر كضعم َُ ًَ ِفَ َوكََذ وَنَفَرِيلا ِسُ
ْ

َالرُّْؼَبَفَرِيًلاََتْلخُئَنََوحَأ ًُ  .[26  لكرة األازاب] كُئبِِٓ

 قاؿ اهلل تعاسى: : )اسذعر(  كذك أعلى درلن مف اسخلع.الفزع ًَََََُل ُٓ َاىَْفَزعَُ َُيُْزُن
ْؽَبَُ

َ
ََلنَِهثَُ اأْل ٍَ ْ َال ًُ ُْ ا َتخَيََلّ َٔؼُدونََ َهَٰذا َو ُ َح ًَّ ِيَُنِخ َاََلّ ًُ ُؾ ٌُ ْٔ َ  .[103  لكرة األ بيا ] ي

 قاؿ اهلل تعاسى:  تيلن اس كؼ اسشديد  : كذك ااسن ضياع ع لٌين  فيفن الذىول َاَالَّاُس َٓ ُيّ
َ

يَاَأ
َ َإَِنّ ًْ َُّؾ ََرب ٔا ُل ااَتّ ٍَّ ََع َُمرِْضَؽٍث َُكُّ ُو َْ َحَْذ ا َٓ َْٔمَحََرْوَن َ َي ًٌ ََؼِغي ٌء َََِشْ اَؼث رَْضَؽْجَََزلَْزىََثَالَصّ

َ
َُكَََُّوحََضػَُ أ

ا ذَاتَِ َٓ َ  .[1  لكرة اساج] ََحٍْوَََحْي

  ُقاؿ اهلل تعاسى:  عمي ن  تيلن اس كؼ اسشديد ع: أم اسضياع كذك ااسن ضياكرالس ََوحََرى
َبُِصََكَرىالَّاَسَُشََكَرىَ ًْ ُْ اَ ٌَ ََِشِديََو ََؼَذاَبَاَّلَلّ ََّ  .[2  لكرة اساج] ٌدَوَلِٰؾ

ُىناكُعدةُأسبابُلمقمقُهنُالناحيةُالدينيةُوهنيا:ُُرىُالباحثيُو ُأنَّ

 ف ال يعرؼ اس لؽ. قاؿ اهلل تعاسى: ا: فاسمؤمف قكم اإليمنااإليه ضعفًَ ََضاِِلا َو ٍِ ََؼ َْ ٌَََ َْ ِ ٌ
َُثَ

ُ
َأ ْو

َ
َأ َ ذََنٍر َٔ ُْ تَثًََو ِّ ََطي ً ََخيَاة ُّ َفَيَُِْديِيََِّ ٌَ ْؤٌِ ف بعمؿ اكي كل اإليم. [97  لكرة اس اؿ] ُم

كاستفجر في   كابخـ  كاضكر ملاسس اسصاسايف  فآكترؾ اسمعاصي كقرا ة اس ر   اسطاعات
 . لؽ اهلل تعاسى

 فخ اؾ مف ي اؼ اسمكت في لؽ بلبب ذسؾ  كسك أي ف أف  الخوفُعمىُالحياةُوعمىُالرزق :
   ما قرأ أآللاؿ بيد اهلل ما اصؿ ذسؾ اس لؽ. كاسبعض ي اؼ على اسرزؽ كيصيب  األرؽ كجا

َذُو قكس  تعاسى: اُق َزّ َالَرّ َٔ َْ َاَّلَلَّ َِ إَِنّ َّٔة خنِيَُ اىْل ٍَ ْ كسـ يلمع قكؿ اهلل . [58  لكرة اسذاريات] ال
ا: عز كلؿ ٌَ ِزْؼَُ ِفَ َداةَثٍَ ٌَِ َو َر ِ َاَّلَلّ َلََعَ َإََِلّ رِْض

َ
ااأْل َٓ

 [6  لكرة ذكد] .يع ي ذسؾ أف   كال
ف في بيت  ي تظر أف  تم طر اسلما  ذذبان  بؿ يلعى كبفعؿ األلباب امتناالن س كس  ا ليللس اإل
ٔا تعاسى: ٔا ِفَ فَاْمُش ُ ََوُُك ا َٓ ِ َِانِت ٌَ ٌَِ َِ زْكِّ ِّ َكيتكجؿ على اهلل . [15  لكرة اسملؾ] ر َْ ٌَ َو

َِ َاَّلَلّ َلََعَ ْ ََكّ َٔ ََُّيخَ ََخْصتُ َٔ ُٓ  .[3  لكرة اسطبلؽ] َػ



 82 

 مف مكت قريب أك  لارة ماسين أك مرض عضاؿ أك اادث أك غير ذسؾ  سجف الهصائب :
صابت  ضرا  صبر فجاف أف ا  صابت  لرا  شجر فجاف  يران س  ك أف  إاسمؤمف شأ   جل   ير 

ـ أف  ذسؾ ب در اهلل يعل فيلب أف . يران كلزا  اسصبر أف  اهلل يألرا كيعكض   يران مما أصاب 
يردكا ما كلدكا  كاسلما  أفع أذؿ األرض ر اهلل ليجكف ال مااسن سك التمكقضائ   كما قدٌ 

    يرضى كتجكف اسمصيبن علي  إف فا لإسى ذسؾ لبيبلن. ع دما ترلخ ذذا اسع يدة في  فس اإل
يان صامدان ف كلعلت م   رلبلن قك ا لإبردان كتجكف اسما ن م ان  فجـ مف مشجلن أصابت 

كعلمت  استامؿ بعد أف جاف في  عمن كرغد ال يتامؿ شيئان كغيرت مف  ظرت  سلاياة كأصبح 
 .لدان أماـ اسمعضبلت

 كذي لبب جؿ ببل  في اسد يا عنُالطريقُالهستقيمُالذيُأرادهُاُلناُواالنحراف الهعاصي :
َكاآل رة  كذي لبب مباشر سادكث اس لؽ  قاؿ اهلل تعاسى: 

َ
َأ ا ٌَ ََْ َضاةَمَََو ٌِ َ َْ ٍِ َ َف َشيِّئٍَث

 .[79  لكرة اس لا ] َنْفِصم

 ُاإُل ُلخمق ُالحقيقي ُبالسبب ُوالجيل ُبالدنيا ُوالتعمق ُاآلخرة ُعن : ايث يلعي ناسنالغفمة
إلشباع اساالات اسللدين بشجؿ مفرط على الاب اساالات اس فلين كاسركاين كسجف مف 

كف علي  اسمشاجؿ كي شرح صدرا كي بعث     تخإيتفجر كيتصكر  عيـ اسل ن بجؿ أشجاس  ف
 .األمؿ كاستفاؤؿ ع دا

ف كفػي ا ما كرد بعدة معا  ف اسجريـ جما ذك  ك آكمف اسمبلاظ أف  مصطلح اس لؽ سـ يرد في اس ر     
ْْلَعدة م البات ايث ي كؿ تعػاسى:  ا َ دا َِ ْل َخيَ َ ْد د َل دىَ َص دان د َت َن َ ِف َ ، ویقول  عاوا :   [4 ،لػكرة اسبلػد] ن

َْ َتؽَْيفَي وا ْلََُد ا َ ا َذ َْ َ َيَربَّ ٍَََلَِاَ*ِج َؽ ْط
َ

أ َ َٓي َ ٌ َ َجً ً ُٓ َِ ٌَ آ َو َ ٌٍََِٔع ٍُ ْٔ َخ َ َْ
 [4-3  لكرة قريش]. 

 ي فػي اعػدة معػكرد ذجػرا بفي ذذا اسم اـ إسى أف  اس لػؽ ( 64ـ  ص1987 كيشير )اسشريؼ 
   في اآليات استاسين: ف اسجريـآاس ر 
ْل ا َ نَّ صََأ ًَان ٔع يُ َْ َ َِق ُخي َ ََُن لشَّ ا َ ُّ صَّ َم َ ا َِذ ًََإ وع ُز  .[20-19  لكرة اسمعارج]  َج
َََؼي َ ء ا َٔ َِيَش ّمَّ َ َ ٌِ َ َلَا َ ا ٌَ َ َُا َبْ ََض ْم

َ
أ َ ا َِ زِْع َج

َ
أ َ ا  .[21  لكرة إبراذيـ]  ٍصَيَِ

َْ ٔا ُ َك َ ا ٍَ ِ ة َ ُِ ْٔ َْخَ َوا َ ِٔع ْْلُ ا َ َس ِلَا َ ٓا َك ا َذ
َ

أ نََيفَ ٔ ُؽ َِ  .[112  لكرة اس اؿ]  ْط
َُٓ ْ ِ ٌِ َ زَِع َف َػ َ وَد ُو ا َد َ لََعَ َ ٔا َخيُ َد َْ ِذ  .[22  لكرة ص]  ًَْإ
ََ ٌَ َيَو َيرِدَْأنَّ ُّ َِْضيَّ ًَيَؽْوََضْدَرهَُضََي  .[125  لكرة األ عاـ] َخرَجاَلا
ََالرُْؼَب ًُ َِفَكُئُبِِٓ َُ  .[26  لكرة األازاب] َوكََذ
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ُ:تعقيب2.2.6.16ُ

  ذٌي ان أف اسعيش مع اضطرابات اس لؽ ال يعتبر أمران يلت بط اسبااث مف ذذا اسمباث 
صان في كلكد لبب ملتديـ يتمنؿ في اسبتر أك اسعلز اسارجي  فإف سـ يتـ استغلب على ك صك 

ا فعاؿ اس لؽ  ف د يؤنر على استفاعؿ مع األصدقا  كاسعائلن  كجذسؾ على اإل تالين في اسعمؿ 
كعلى لكدة اساياة بشجؿ عاـ  إال أف ذ اؾ طرقان صاين سلتغلب على اضطرابات اس لؽ  اتى 

ف جا ت مزم تم د اسعبلج اسذاتي اسذم يعأذـ ذذا اسطرؽ   ك  ن كمكلكدة دائمان في ايات ا اسيكمينكا 
باسخمن اسعاسين كمااربن األفجار اسللبين.استصدم سل لؽ تٙذفيلابي مع اسذاتعلى اساديث اإل
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ُالهبحثُالثالث
Amputation casesُحاالتُالبترُ

ُتهييدُ:2.3.1ُ
كاال ت اؿ  كين ك اسلفلين ي تج ع   تغير في قدرة اسش ص على اإلالاسبتر األطراؼ اسعل

األشيا  مما  قدرت  على استعامؿ معك  مف مجاف آل ر كقدرت  على تأدينأ شطن اساياة اسيكمين 
اسمشارجن االلتماعين   كذسؾ اسف د لكؼ يؤنر على ت دير اسذات يؤنر على استكاصؿ ك 

عن اإل لاف بن اسش ص سلبتر مع دة فخي تعتمد على طبيكاإلالاس باسفعاسين. كتجكف التلا
عادةن ع دما يف د اسش ص اسطرؼ يجكف في ااسن صدمن كعدـ تصديؽ كش صيت  كمعت دات   ك 

ك في ااسن ف داف اسطرفيف معاي يجكف في ااسن يأس. كجذسؾ يصااب اسش ص مشاعر مؤسمن 
مؿ  اس لؿ  ك اس لؽ كغيرذا فاسبتر م تلفن منؿ: اسغضب  اإلالاس باسذ ب  اإل جار  ف داف األ

ال يؤنر ف ط على اسكظائؼ اسللدين بؿ يؤنر أيضا على مدل ارتياح كت بؿ اسمريض سلاياةػ  
  كالتعدادا سعملين استأذيؿ اسمتجاملن مع اسكضع اسلديد بعد ادكث اسبتر كمدل التعدادا سلتأقلـ

 ت . استي تمج   مف اال دماج باسملتمع بشجؿ يتبل ـ مع قدرا

اسعاذن تؤنر تأنيرا ليئا في اتلاذات اسفرد كميكس  كتؤدم إسى زيادة الاليت  كاسشعكر ك 
كي شأ عف اسشعكر باس  ص ف داف     اسللمين بااسن األفراد اآل ريفباس  ص ع دما ي ارف ااست

لز ش صا متكاجبل ايث يلعؿ م   اسع اسن ن باس فس كاسعلز عف استجيؼ مع اسمكقؼ اسلديد 
 (.207ـ  ص2008)مليد  للبيا

( بأف اسبتر يشجؿ تخديد نبلني ايث استخديد (john C.Racy,2008,p 68  كقد اعتبر
االكؿ ذك ف داف االالاس كاستخديد اسنا ي ف داف اسكظيفين سلطرؼ اك اسللد كاستخديد اسناسث ذك 

 ادكث  لؿ في صكرة اسللد.

اسبتر في اسدكؿ  ف  أ"(:ـ2009(كفي مبلاظات ملاين ااصائين سلل ن اسكط ين االمريجين
ما االلباب اسشائعن أر اسجبيرة أللباب اسااسن اسصاين اسص اعين اسجبرل يجكف غاسبا  في االعما

اك ميجا يؾ اك جيماكيات اك سلبتر سدل االعمار اسصغيرة ذي اس اتلن عف اسعمؿ لكا  جخربا  
 .  "لركح

تر في اسدكؿ اسغير ص اعين ذي بأف اسلبب اسشائع سلب يضان أكقد أظخرت االاصا ات 
لي كاستي تطاؿ اسصان اسعامن ذاألك عات اسعلجرين كاسع ؼ اسمد ي ار اسصاسصدمات اس اتلن عف 

 (.Paul Kennedy, 2012, p35د باسبتر كاس تؿ كاسلركح )ار سؤلف
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ُتعريفُالبتر:2.3.2ُ
ذك  زع عضك أك قطعن مف عضك كيادث باستاديد على ملتكل اسمفاصؿ كاسعضبلت 

 سمكلكدة على ملتكل اسعضك اسمبتكراألسياؼ استي تربط اسمفاصؿ اك 
(Antoine.Caron,2006,p50). 

John Ebenazar, 2003, p433ُ). " )اسعظـ  بلؿ مف طرؼ أك لز  سناز إ ذك"ك 
ااسن من اسعلز اسللمي تادث سلفرد في أي "    :بأ عٌرف  علي و عبد اسخاديكأيضان 

للم اإل لان يتم إل  اذ  ألزا لزء من ؿ ارة عن التئصاوذو عبعمرا ؿ مرالن من مراا
                              " بكظيفت اسعضو اسذي تم ع  اإلصابن من اس يام  أدا ايات  أو ستالين 

 .(18ـ  ص1997عبد اسخادم ك  )علي

ن عن ف د أاد أو ػ اتل( Acquired Condition) مجتلبنااسن " :ذو "  Rainsف  " عٌرك
اب   ػأطراف اسللم بلبب اإلصابات أو األمراض أو اسلراان أو اساروب أللب أادغياب 

(Corgentiol limb deficiency) أطراف ث ع د والدة رضيع بدون أاد  ل ين ياد" 
(Rains, 1995, p41). 

 :حاالتُالبتر2.3.3ُ
على رت نأجين رعاقن اإ تج ع   ر كجنـ أك أفخد أطراادكا أف ف يذسص األش اـ اذ"

          .(11ـ  ص1995 )تكفيؽ  " فليانك  لتماعيانكا  ن مخ ياـ تأذيلخب لطمما يتـ ذدكارألـ خئأدا

: األش اص اسذيف ف دكا لز  أك جؿ مف أطرافخـ اسعلكين أك اسلفلين خـ اسبااث بأ خـفي رِّ عى يى ك 
 تيلن اكادث أك اركب أك أمراض   تج ع    لبن مف اسعلز للمي   يلتدعي عملين تأذيؿ 

 املن.متج
 :الباحثُ"حاالتُالبتر"ُإجرائياًُُفُ رُِّعَُويَُ

ذـ األش اص اسذيف بيترت أطرافخـ بشجؿ لزئي أك جيلي بفعؿ األمراض اسمزم ن أك 
األمر اسذم يتطلب إعادة      لؿ في األدا  اسارجي كاسكظيفياساكادث كاساركب    تج ع 

 سملتمع.اسدمج في ااستجيؼ ك تأذيؿ للمي ك فلي كالتماعي بخدؼ تا يؽ 

أف كلد   برت  مف كاقع اسدرالات في ملاؿ تأذيؿ ذكم اإلعاقن الب اطبلع اسبااث ك كب
ل ين  نكغاسبان ما ت اصر ااالت اسبتر في نبلن  أك مجتلبن  أك كرانين  اسبتر ي تج عف ألباب  ى
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جؿ ملبب اسبااث ت اكؿ يلك   األمراض اسمزم ن  اساكادث  اساركب :ألباب رئيلين كذى
 .ا اسمباثاستفصيؿ في ذذ اسبتر بشي  مف سااالت

ُأسبابُالبتر:2.3.4ُ
ُأواًل:ُاألهراضُالهزهنة:

ت تج عف  لؿ في كظيفن اسعضك بلبب اإلصابن استي تظخر على ذيئن أكراـ  بينن 
سى لرطا ين  ايث يتـ بتر اسعضك سلماافظن على للد اإل لاف  كاساد مف ا تشار اسمرض إ

 .(185ص ـ 1999صاسح  ب ين ألزا  اسللـ )

اد أطػراؼ أك أل م صكدلرااي بتر ذك التئصاؿ : "اسمكلكعن اسصان اسعلياكفي تعريؼ 
 ".ت فيؼ األسـسن صابإزاسن األ للن اسمت فيذ مف  بلسخا يتـ   لز  مف اسللـ

 ( Encyclopedia of Senior Health, 2009) 

مػػكت األ لػػلن فػػي أاػػد يمجػػف أف تػػؤدِّم أمػػراضه منػػؿ ا لػػداد اسشػػراييف أك اسلػػجرم إسػػى ك 
أطراؼ اسللـ. كذذا قد يع ي ضركرةى بتر ذذا اسطرؼ اللتئصاؿ اس ليج اسميت. قد يكصي مي ٌدـ 
اسرعايػػن اسصػػاٌين بػػاسبىتر. فػػي اػػاؿ أكصػػى مي ػػٌدـ اسرعايػػن اسصػػاين باسلرااػػن سلمػػريض  فػػإٌف قػػرار 

عف  لى تجكيف فخـو أفضؿإلرائخا مف عدم  يرلع سلمريض  فل . ييلاعدي ذذا اسبر امجي استن يفي ع
ػعب. كلػكؼ تيبػذؿ ك  فكائد كم اطر ذذا اسلراان. أ ذي قرار ببتر اسرلؿ أك اسطرؼ اسلفلي أمره صى

سلبىتػر ذػك اسلػجرم أك دا  اسشػراييف  لافاظ على اسطرؼ. اسٌلبب اسرئيليلخكده ميجنٌفن عٌدة مرات س
مػػا بلػػك  كظيفػػن اسطػػرؼ مػػا باسغى غىري ػػن. يعمػػؿ اسلػػراح  اسميايطػػن  كاسػػذم قػػد يتلػػٌبب أمػػا بػػاألسـ كا  كا 

 بلؿ اسبتر على التئصاؿ جؿ األ للن اسميتن أك اآل ذة باسمكت. ك مف األذداؼ استأذيلين سلبتر 
 ذي ت فيؼ األسـ كتعزيز إستئاـ اسلرح كزيادة مى درة اسش ص على أدا   شاطات  اسيكمٌين.

 :أوُالغرغريناُالتورهات.1ُ

باألشعن فإف اسبتر يصبح ابلن مؤجدان كع دذا يلب أف يجكف إذا سـ ت لح معاسلن استكرمات 
اسبتر مػف  ػبلؿ أك أعلػى اسمفصػؿ اسملػاكر سلتػكـر مػف اسلخػن األقػرب إسػى لػذع اإل لػاف   علػى 

%  2,2جؿ ااؿ ف د دسػت اإلاصػائيات أف ذػذا اس ػكع مػف ألػباب اسبتػكر قليػؿ لػدان كال يزيػد عػف 
 (ـ2015 ِٛلعأٚرشٛالٌفىٛ،ن.)مف اسبتكر بشجؿ عاـ في اسبلداف اسمت دم

 :تيبلاظي بعض اسم اطر في أم  كع مف اسلرااات  كذي تتضٌمف
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ركرةن إلعطا  اسميضادات اسايكين  -1 اسعدكل  عمي ن أك على ميلتكل اسللد. كقد يجكف ذي اؾ ضى
 .على ألؿو طكيؿ في ااؿ شملت اسعدكل اسعظـ

 .اس زؼ  إما في أن ا  أك بعدى اسعملٌين -2

ن  دبن للدٌين -3  .قد تجكف مؤسمن أك قىبياى

تػػرتبط اسم ػػػاطر كاسميضػػاعفات األ ػػػرل ب صكصػػػٌين ذػػذا اسلرااػػػن. كذػػػي  ػػادرةه  سجػػػف مػػػف 
ـي مجافي اسبتر بشجؿو مي الب. كقد ياػدث إالػاس "شىػبىاي" أك أسػـ. ييشػب   اسمخـ معرفتخا. قد ال يلتئ

ة. كقػػػػد يجػػػكف ذػػػػذا ذػػػذا اإلالػػػػاس جمػػػا سػػػػك أٌف اسرلػػػؿى ال زاسػػػػت مكلػػػكدة رغػػػػـ أ خػػػا غيػػػػر مكلػػػكد
اإلالػػاس مي ل ػػان سػػك شػػعرى اسمػػريضي بػػأسـ يػػأتي مػػف لػػز و مػػف اسرلػػؿ سػػـ يعػػد مكلػػكدان. فمػػنبلن  يمجػػفي 
سلمػػريض أف يشػػعرى بػػأسـً فػػي قدمػػ  اتػػى كسػػك التيؤصػػلىت اسرلػػؿي لراايػػان. كرغػػـ اسعبللػػات اسطبيػػن 

 .كاسلرااين األفضؿ ااسيان  إال أ   يصعب استاٌجـ بخذا اس كع مف األسـ

 (ـ2015 ِٛلعأٚرشٛالٌفىٛ،)

قػػد تػػؤٌدم بعػػض األمػػراضه منػػؿى اسلػػجرم أك ا لػػداد اسشػػراييف إسػػى ُكبالػػب اطػػبلع اسبااػػث
ذا قٌرر اسفريؽ اسطبي أك مي ٌدـ اسٌرعاين اسصاٌين بأٌف لريػاف اسػدـ إسػى  مكت في أ للن األطراؼ. كا 

ػػركريان  لػػن سم ػػدار مػػا ييبتػػر مػػف اسرلػػؿ ت تلػػؼي اساا  اسطػػرؼ ال ييمجػػف تالػػي    ف ػػد يجػػكف اسبتػػري ضى
قػد يشػمؿي اسبتػر أصػابع اس ػدـ   استلؼمف اسطرؼ أك ما يجكف تاتى  يطكرة  تلؼبالب م دار ما 

أك اسلز  األمامي مف اس دـ أك اسرلؿ تات اسرجبن أك اسرلؿ فكؽ اسرجبن على لبيؿ اسمنػاؿ. كذػذا 
مرتبطػن  سعكامػؿ صػاين أ ػرل يعتمدي على عمر اسمريض ك ػكع عملػ  كااستػ  اسصػاٌين  باإلضػافن

ُ بلبلمن اسمريض.
ُ-ثانيًا:ُالحوادث:

اساكادث بأ كاعخا جاكادث اسمركر  اساكادث اسم زسين  كاكادث اسعمؿ  اصن اساركؽ 
  (curelli ,2004 , p. 7). مف ااالت اسبتر 20%اس اتلن عف اسجخربا  ايث تمنؿ

دعى بػاساكادث اسكعائيػن ا بي يك لد  كع آ ر مف اساكادث اسذم يلبب اسشلؿ اس صفي اسل
 . (saint.joseph, 2010, p. 3) اسدماغين

 .جما تلبب اكادث اسل كط ت طع على ملتكل اسابؿ اسشكجي فتؤدم إسى شلؿ ا ي ي
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% مػػف اسمعػػاقيف فػػي اسعػػاسـ  ك اػػكادث 8.5كيؤجػػد فخمػػي أف اػػكادث اسمػػركر ملػػؤكسن عػػف 
مليػػػكف فػػػرد فػػػي اسعػػػاسـ  جمػػػا تكلػػػد  (15.5)% مػػػف اسمعػػػاقيف فػػػي اسعػػػاسـ أم 4.5اسعمػػػؿ ب لػػػبن 

 (.44-43ـ  ص ص  2005 اكادث أ رل جاسزالزؿ كاساركب  كاسرياضن )فخمي 

اساكادث اسمركريػن ذػي مػف األلػباب اسرئيلػين استػي تػؤدم إسػى بتػر األطػراؼ لػكا  اسلػفلين 
% مػػػػف اػػػػاالت بتػػػػر األطػػػػراؼ اسعلكيػػػػن ذػػػػي  تيلػػػػن 75أك اسعلكيػػػػن سػػػػدل اسشػػػػباب. كقػػػػد كلػػػػد أف 

عامان. أما ااالت  45-15كادث اسمركرين كيادث معظمخا سدل اسرلاؿ في اسفئن اسعمرين بيف سلا
اسبتر في األطراؼ اسلفلين فإف اساكادث تعتبر اسلبب اسنا ي بعد األمراض جاسلجرم. كتبلغ  لبن 

 .اسبتر % مف لميع ااالت20بلبب اساكادث  اسبتر في األطراؼ اسلفلين

  (2016)يوة. يهلة الينقل، 

يعػػػزك اسبااػػػث ألػػػباب استعػػػرض سئلصػػػابن بػػػاسبتر أك اإلعاقػػػن سػػػيس ف ػػػط أللػػػباب  ل يػػػن أك 
كرانيػػن  كسجػػػٍف ذ ػػػاؾ ألػػػباب مجتلػػبن مػػػف أذمخػػػا اػػػكادث اسمػػركر  أك اسلػػػ كط مػػػف اسمرتفعػػػات أك 

    إصػابات اسعمػؿ كاسمصػا ع كمػا قػد يتعػرض سػ  األشػ اص مػف إصػابات بليغػن أك إعاقػن دائمػن
 أاد أطراؼ اسللـ.  تيلن سف د لز  مف

 :ثالثًا:ُالحروب
ة يؤجػػد اسبااػػث بػػأف ليالػػن اسظلػػـ كااللػػتبداد استػػي تمارلػػخا بعػػض اسػػدكؿ اسجبػػرل كاسملػػيطر 

تج كسكليان على اسجنير مف دكؿ اسعاسـ اسناسث  قد كٌرنت ك ٌلفت اركبان متبلا ن سللػيطرة علجريان ك 
ػػػ  عى ىػػػدم مزٌيػػػؼ  ك مػػػازاؿ اسصػػػراع اس ػػػائـ بػػػيف اساػػػؽ  إمػػػا علػػػى األرض أك اسنػػػركات أك مػػػف تكلُّ

أشارت بعض اسػدالئؿ إسػى أف بعػض األذػداؼ فػي قطػاع غػزة ك   كاسباطؿ ملتمران إسى قياـ اسلاعن
اسصػكاريخ ك   اسضػ مناسػنبلث األ يػرة  سل صػؼ اسلػكم كاسبػرم باس  ابػؿ  بك تعرضت  بلؿ اسار 
كمػػػا يعػػػزز ذػػػذا  ن دكسيػػػان مارمػػػلػػػلان اساألاستػػػي تصػػػ ؼ عاسميػػػا باعتبارذػػػا مػػػف اسمكلخػػػن اسفتاجػػػن 

 .بدرلات متفاكتن باسللـ اسعلكين بتر األطراؼ اسلفلين أكبسدالئؿ جنرة اإلصابات اسمتمنلن  ا

 اعين ذػػي كقػػد أظخػػرت االاصػػا ات ايضػػا بػػأف اسلػػبب اسشػػائع سلبتػػر فػػي اسػػدكؿ اسغيػػر صػػ
ن اسعامػن تػي تطػاؿ اسصػاعات اسعلػجرين كاسع ػؼ اسمػد ي االذلػي كاسار اسصدمات اس اتلػن عػف اسصػ

 .(Paul Kennedy, 2012,p.352 ) باسبتر كاس تؿ كاسلركح سؤلفراد

 ألباب اسبتر كاستي مف أذمخا:(cristian, 2006,p. 9)  جرلتيف كتادث
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 استخاب ككلكد اسللـ في اسم اطؽ بعض عف كا ابال  اسطبيعين دكرت  في اسدـ لرياف عدـ -
 األقداـ. في

 .عاسين اسبتر رس ط ااتماالت سديخـ  اصن اسلجر مرضى -
 .سلبتر ت كد قد اسلرطا ات ببعض االصابن -
 . اساركب عف  اتلن اصابات -
 . ل ين اعاقات عف  اتج بتر -
 .كارتطامات سصدمات اسللـ فيخا يتعرض اكادث اك طرؽ اكادث عف  اتلن اصابات -
 .ضاألمراك  كاالستخابات اسلركح مف اسعديد عف  اتج بتر -

ُأنًاعُالبتر:2.3.5ُُُ
ًال:ُالبت ُرُفيُاألطرافُالسفمية:ُأ

 على:  ؿ يكون ألادذما أو سلطرفين معاً ويشتم
 ُبترُالقدنFoot Amputation:ُ

 أصبع.من أجنر بتر أصبع أصبع اس دم أو  -1

 بتر م تصف اس دم  -2

 م  .   ء كلز أبأجمل  بتر اس دم  -3
 ُبترُالساقTranstibial: 

 ؿ.اتى اسكاااسرجبن على أي بتر من ؿ ويشتماسرجبن ويكون تات 

 لُالركبةُفصKnee Disarticulation: 

 اسرجبن.يادث ذذا اسبتر ع د ملتوى 
 ُبترُالفخذTrans Femoral:ُ

 ؿ اسرجبن .  من اسف ذ من ع د اساوض واتى مفصلز  أي بتر على ؿ ويشتم
 الحًضُلُفصHip Disarticulation: 

 بأجمل  .  اساوض مع اسف ذ ؿ يكون من ع د مفص
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ُالعمًية:ُُثانيا:ُالبترُفيُاألطرافُ

 على : ؿ ؤما يكون بتر طرف وااد أو األن ين معا ويشتم
 ًُهنياُجزءُبترُاليدُأHand Amputationُ:ُ

 اسرلغ.  من اسيد تات لز  صابع أو اإلبخام أو األبما فيخا 
 الرسغُلُفصWirst Disarticulationُ: 

 اسرلغ.  يتم بتر اسعضو ع د ملتوى 

 بترُعظهةُالساعد  :Transradial   

 بأجمل .  سك اسذي يادث تات اسكوع اتى اسرلغ أو اسلاعد وذ
 ُبترُعظهةُالعضدtransshumeralُ:ُ

 اسذراع. مف اسعلوي اسلز  فوق اسكوع اتى اسكتف أو في 

 ُالكتفلُفصshoulder Disarticulationُ:ُ

وة أو ػعظمن استرقؿ ف وقد يتم التئصاػاسكتؿ  صب ا  يتم اسبتر ع د ملتوى اسكتفين مع 
 .(Tierney,2006,p. 48التئصاسخا )عدم 

ك يلػػػت لص اسبااػػػث ممػػػا لػػػبؽ فػػػي مكضػػػكع ألػػػباب اسبتػػػر   بػػػأف معظػػػـ اػػػاالت اسبتػػػر 
تتعػػػرض سعلػػػز لزئػػػي أك جلػػػي يعػػػي خـ عػػػف ممارلػػػن أ شػػػطتخـ ك كظػػػائفخـ اسمعتػػػادة فػػػي ايػػػاتخـ 

ستػي اسيكمين  م ار نن مع كضعخـ اسلػابؽ قبػؿ اػدكث اسبتػر. كجػاف البػد أف  لػتعرض اسمشػجبلت ا
 يعا ي م خا ذكم اسبتر مف إعاقن ارجين مجتلبن ك قصكر بد ي يصااب اسفرد مدل اساياة.

ُاإلعاقةُالحركية:ثالثًا:ُ

على درة س ؿ ايخب  باسم اب كأف  ي دسبكاسللمي ؿ اسجماايخب  د أف سعباهلل على ـ ا عف م
فت  رمعدـ عف كإل لاؿ الخث أف اي بخا ؽ سبلئاضع كسماضعخا كعلى درة س   كافن  فل رمع
قيمتخا ف مؿ ما ي ل  كاا خا ر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جنأيخا طيعأف فإما   ئاطت  ت ييمان  اـ ذات  يلعل  ي يدراس 
تجيفخا ؽ تا يؿ لف أتجفبلن  اصان بخا مب لطتتت فئات سملتمعاف املتمع مؿ    في جر أغي 

ؿ فع كؿ دكفيا  شيؿ إلعاقن جؿ اتمنث اي  إلعاقنذكم اذي فئن   كفيخا ش ستي تعياباسبيئن 
بي خا ف مكمين كسيان طأل شا اصن كم كلؿ لن ايات  بشجرال يمج   مماكا ديرسما يص سش ا

ُ (.3ـ  ص  1976 )امزة اللتماعين ت اسعبلقا  استعليمينان طأل شذات  اسامن د: 
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كتعرؼ أيضان اإلعاقن اسللدين بأ خا قصكر كظيفي أك  لؿ عضكم مكضكعي يؤنر على 
)اسػػكقفي   تػاج إسػى تػػد ؿ عبللػي أك اتػى تعػديبلت فػي اسبيئػنأدا  اسفػرد فػي ظػركؼ معي ػن  كيا

 (.17صـ  2003

يعػػرؼ اسفػػرد اسمصػػاب باإلعاقػػن اسارجيػػن اسمجتلػػبن علػػى ا ػػ  ذسػػؾ اسفػػرد اسػػذم تعػػكؽ ارجتػػ  
ك شػػػاط  اسايػػػكم ف ػػػداف أك  لػػػؿ أك عاذػػػن أك مػػػرض أصػػػاب عضػػػبلت  أك مفاصػػػل  أك عظامػػػ  

عاستػ  س فلػ بطري ػن تاػد مػف كظيفتخػا اسعاديػن كباستػاسي  ـ  2005 ) فخمػػي  تػؤنر علػى تعليمػ  كا 
 .(54ص

ليػػػص اسبااػػػث إسػػػى أف اإلعاقػػػن اسارجيػػػن تتمنػػػؿ فػػػي أم اصػػػابن لػػػكا  جا ػػػت بلػػػيطن أك  ى ك 
شديدة تصيب اسلخاز اسعصبي اسمرجزم  أك اسخيجؿ اسعظمي  أك اسعضبلت كتلػبب علػز لزئػي 

 .اصنأك جلي ك استي تلتدعي  دمات  

ُ:لحاالتُالبترُعهميةُالتّأىيل2.3.6ُ
(  (Paul Kennedy,2012:p.351م تلفػن  ايػث يعرفػ   استأذيؿ يأ ذ أشػجاالن كأ ماطػان 

 ذك:  

ذػػػدافخـ كتلػػػخيؿ أ إل لػػػازد ار  بػػػكؿ مػػػف اسكظيفيػػػن استػػػي تلػػػمح سؤلفػػػاسافػػػاظ علػػػى ملػػػتكل م
لػػكا  مػػع اسطػػرؼ  سصػاتخـ اسش صػػين كتالػػيف مشػػارجاتخـ فػػي اسملتمػػع  كتالػػيف سلػػكدة اسايػػاة

 ايث يعيد اسش ص سلاياة مرة أ رل.   اك بدك   اسص اعي

 :ااث عملين تأذيؿ مبتكرك األطراؼكيعٌرؼ اسب

ذػػػػػك ملمكعػػػػػن اس ػػػػػدمات كاأل شػػػػػطن كاسمعي ػػػػػات االلتماعيػػػػػن كاس فلػػػػػين كاسطبيػػػػػن كاستربكيػػػػػن 
 كاستعليمين كاسمخ ين استي تمجف ذكم اسبتر مف ممارلن اياتخـ بالت بلسين  كارين .

ن ػػػػن فعاسػػػعبللي انػػػقب ك طػراسيػػػػلألي ػػػس فاي ػػػسعبللػػػداف اسمياي ػػػػجين فكللػػػسػػػـك اسعلت امػػػدق
ؿ تأذيدة عاك إسم شأ اس فلين اين كسعضت امازسمتبلا –ػػػػػػف سج  اعيػػػػػػاللتماا  ػػػػػػػذن ذػػػػػػػي معاسلػػػػػػػف
لين ػػػػفس ان ػػػػعايرباس ػػػػران ا جبيػػػػذتمامػػػػد الكي اليػػػػبرسعـ ااسػػػػسعاي ػػػػلي فػػػس فكل التػػػسماى ػػػعلب سمصاا
ـ   1994)ابػػراذيـ  ـ عليخت مادسصركب كاسجر اأنيػػػػتػػػػكا  اتإلن ػػػػبكلطسمؿ اائػػػػلكال باسس  كاػػػػسل 

 (.72ص 

كتػػرل عبيػػد بػػأف استأذيػػؿ يلػػب أف يػػتـ ضػػمف اإلطػػار االلتمػػاعي كاسبيئػػن استػػي يعػػيش فيخػػا 
تأذيؿ يلػب أف اسمعكؽ   كاستأذيؿ ملؤكسين التماعين كسيلت ملؤكسين لماعن أك فئن معي ن   كاس
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يعطي اسن ن باس فس كتا يؽ اسجفاين اسش صػين كااللتماعيػن كاسمخ يػن سلمعػاؽ   كأف يت بػؿ اسمعػاؽ 
 (.58  ص ـ2001)عبيد  جما ذك 

كيخػػدؼ استأذيػػؿ أيضػػان إسػػى تاريػػر اسمبتػػكر مػػف ملػػأسن  ظػػرة اسملتمػػع إسيػػ   إذا جا ػػت ذػػذا 
ستعػػكيض اتػػى يشػػعر بػػاألمف كاسطمأ ي ػػن  كا االلػػت بلسيناس ظػػرة مصػػدران سمتاعبػػ   كيشػػلع  علػػى 

فجنيػػػران مػػػا يبػػػاسغ اسمبتػػػكر فػػػي ت ػػػدير اس يػػػكد استػػػي لتفرضػػػخا اإلعاقػػػن دكف أف ي ظػػػر إسػػػى مكاذبػػػ  
 (.104ـ  ص1983 كمؤذبلت  استي يمجف أف يلتفيد م خا )فاسح 

كاستي  إلعادة تأذيؿ األش اص ذكم اسبتر  أ كاع متعددةألاسيب ك كيؤجد اسبااث بأف ذ اؾ 
تلتدعي كلكد فريؽ تأذيؿ مت صص يعمػؿ بشػجؿ مػ ظـ ست ػديـ أعلػى ملػتكل مػف اس دمػن سلفػرد 

  بخػػدؼ اسكصػػكؿ بػػ  إسػػى استػػأقلـ مػػع اسكضػػع اس ػػائـ كتالػػيف أدائػػ  كم ػػع اػػدكث تػػدذكر اسمصػػاب
 صاي   كتتل ص في اسملاالت استاسين:

ُأنواعُالتأىيل:2.3.6.1ُ

اس فلين  رد اسمعاؽ على مكالخن اسمشجبلتاستأذيؿ اس فلي: ذك استأذيؿ اسذم يلاعد اسف .1
 كتاديد ألبابخا كمعاسلتخا. األلرين كااللتماعين

استأذيؿ اسطبي: ذك استأذيؿ اسذم يعيد اسفرد اسمعاؽ إسى أعلى ملتكل كظيفي ممجف مف  .2
 اس ااين اسللدين كاسع لين.

 .استأذيؿ األجاديمي: ذك استعليـ اسمصمـ  صيصا سي الب االات اسفرد اسمعاؽ .3

استأذيؿ اسمخ ي: ذك استأذيؿ اسذم عف طري   ياصؿ اسفرد اسمعاؽ على اس دمات اسمخ ين  .4
 جاستكلي  كاستدريب اسمخ ي.

استأذيؿ االلتماعي: ذك استأذيؿ اسذم يلاعد اسفرد اسمعاؽ على استجيؼ االلتماعي بغرض  .5
 دمل  في اسملتمع.

عاقػن ك اصػن اسارجيػن م خػا اسبااث مػف  ػبلؿ  برتػ  فػي ميػداف استأذيػؿ سػذكم اإل شيركي 
ؿ على أذمين استأذيؿ اسارجي كاسذم يلتلـز تد ل  بعد اػدكث اسضػرر أك اس صػكر اسللػمي بشػج

  كاستػػي ؤنرة علػػى فاعليػػن اسعػػبلج استػػأذيليجػػذسؾ اسعكامػػؿ اسمػػك  اػػاالت اسبتػػر بشػػجؿ  ػػاص عػػاـ ك 
 يلي:ُيلتعرضخا فيما
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 أىهيةُالتأىيلُالحركيُ:2.3.6.2ُ

 .سارجي سلمفصؿالتعادة اسمدل ا .1

 التعادة اس كة اسعضلين كاسكظيفين اسطبيعين سلمفصؿ . .2

 زيادة التعادة اسعضبلت كاسمفاصؿ اسمصابن سكظائفخا في اقؿ كقت ممجف . .3

 است لص مف األسـ .  .4

 زيادة معدؿ استئاـ اسعظاـ .  .5

 .زيادة لرعن تصريؼ استلمعات اسدمكين .6
ُترُ:ُفريقُالتأىيلُالذيُيتدخلُهعُحاالتُالب2.3.6.3ُ
ٌرأٍ٘ىًإٌّاسىثحاٌعالجٍىحاٌخطىحٚظىععٍىىٌشزفغثًفزٌكعٍىاٌرأًٍ٘إعادجٌعرّذ

 يعمؿ فريؽ تأذيلي متجامؿ مع مبتكرم األطراؼ ك ذكم اإلعاقن مجٌكف مف  : ٚاٌّزٌط،

: يترجز عمل  اكؿ ملاعدة اسمريض سلاصكؿ على الت بلسين في جؿ اسمعاسج اسكظيفي -1
 .   مخارات اسرضى عف  فل  عبر تطكير  لكا ب ايات  كاف يمتلؾ

: يجمف دكرا في ت ديـ اسدعـ اسصاي كم ع ا تشار اسمرض  جما يلاعد اسمريض اسممرض  -2
ض ار عر اسمبلاظن كاست ييـ كتلليؿ األفي استجيؼ مع مرض  بت ديـ رعاين مباشرة عب

عبلج كردكد فعؿ اسمريض كتطكر ااست    جما يلاعد اسلراح أن ا  اسعملين كفي اس
 كاسفاكصات كفي استأذيؿ.  

  التعادة أدائخـ   كتالف ارجتخـ : ي دـ  دمن تلاعد االش اص علىاسمعاسج اسطبيعي -3
كت فيؼ االسـ   جما يلاعد على اساد مف االعاقن اسللدين كعلى التعادة اسلياقن كاسصان 

 سؤلفراد. 

لتعامؿ مع بيئتخـ كاؿ : يلاعد اسمبتكريف على اسعمؿ بأفضؿ طري ن سااللتماعياأل صائي  -4
 .  مشاجلخـ اسش صين كاسعائلين   كملائؿ اسعبلقات عمكما كمشاجؿ اسلجف كاسعمؿ أيضان 

اال صائي اس فلي: يلاعد اسمريض على استكافؽ عاطفيان ك فليان مع ايات    كقد يلاعد  -5
  ت ييم  سلمريض كعلى ضك   ي ن استعامؿ مع اسمرض اك اسلركحاسطبيب كاسلراح في طر 

يادد ذؿ ليد ل  عبلج فردم أـ عائلي اـ لماعي كي كـ بتصميـ   ش يص  سلااسنكت
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 .Joan E. Edelstein ,Kevin Carroll, 2006,pبر امج ستعديؿ اسللكؾ سلعمؿ علي  )
6) 

ُلمفردُالهبتًر:لُهبادئُعهميةُالتأىي2.3.6.4ُ

ن ػاسن ؿ  اسملت  جيا خامتكاملن سخا جكادة مع  ؿ ااترام وت دير اسفرد اسمبتور واستعام -1
 بإمكا يات  اسمتب ين.  

وقين ػرص سلمعػي وم على مبدأ تكافؤ اسفرص بين أفراد اسملتمع عن طريق تخيئن اسف -2
 سيعيشوا اياتخم اس اصن اتى ال يكو وا عاسن على اسملتمع .   

 تارير اسمبتور من ملأسن  ظر اسملتمع ؤسي .   -3

)علي ك عبد  اسطمأ ي نيشعر باألمن تشليع اسمبتور على االلت بلسين واستعويض اتى  -4
 .(50ـ  ص  1997اسخادم 
ُل:لتأىيدةُاعانُإهدفُليا2.3.6.5ُ

 مين.  كسية اساياان ط شدة ألتعاكاجين رسارات اسمخاف اتالي 

 عليخا.  طرة سليؿ كاستامت كاسعضبلكة اقز يزتع 

  سص اعين. طراؼ األداـ االلت كر سمبتاتخيئن 

 ذمي.  كسـ األسف امد ساااين راسلت اسعملياد ابع 

 كرة لديدة.سصدة يدمع ذيئن لؼ ستجيدة اعاإعلى دة سملاعا 

  سشفاكاسصان كاين ذستغز ايزستعكرة سمشـ ايدت . (Pohjolainen & etal,2007) 

ُخبراتُالبترُالصادهةُوالتكيف:2.3.7ُ
لػؿ اسكصػكؿ  برة اسبتر جف داف تتطلب مف اسش ص تكظيػؼ لخػكد استجيػؼ لميعخػا مػف ا

 كسجف اسف داف عامن ي تلؼ عف اسصدمات اال رل بعدة لمات :   ب سلتكافؽسملتكل م ال

  اسااؿ . اسف د ذك ادث  اص يادث في 

  ك سلز  مف للدؾ كال رلكع س  . لكا  سش ص أك مكضكع أ  يد ؿ في اسف د ا تفا 

  ت طكيلن كملتمرة قد يتبعخا  تائج تؤنر ااستجيؼ مع اسف د ياتاج ملخكدات تجيفين تعمؿ سفتر
 (.(Norman S. Zeinder,1996,p 55على لير اياة اسفرد 



 95 

( بػػأف اسملتمػػع يػػزكد اس ػػاس بػػأدكات فػػي عبلقتػػ  مػػع (Kleber,1995,p 304كيكضػػح 
ت اسصادمن  ذذا األدكات ذي عبارة عف اس يـ كاألعراؼ كاسرمػكز كاسط ػكس اتأنيرات ما بعد اس بر 

 ن سلتكافؽ.استي تشجؿ األفجار كاسعكاطؼ استي ت لؽ فرص كطرؽ فردي

ُالصدهةُوالتكيفُالجهاعيُ:2.3.8ُ
لػات بػاف استجيػؼ اسلمػاعي سلماعػن مػف اس ػاس فػي مكالخػن ار كقد أكضػات اسعديػد مػف اسد

 Morrisاسضػػػػػغكط كاسصػػػػػدمات يجػػػػػكف سػػػػػ   تػػػػػائج ايلابيػػػػػن ففػػػػػي دارلػػػػػن سمػػػػػكريس كا ػػػػػريف 
Et.al,1976)ـ ( كلػػػدكا اف تعػػػرض ملمكعػػػات مػػػف اس ػػػاس سلضػػػغكطات كاسصػػػدمات يزيػػػد اسػػػدع

 بط.ار يطكركف  بي خـ درلن عاسين مف استااللتماعي بي خـ كا خـ في ااسن اس طر كاس كؼ 

كتؤجد جليبر على اف اسم اطر كاسضغكط اذا كالخت اسلماعن معا تلاذـ في تجيؼ الػرع 
 Lansisalmi,and  رل ؿالن أر تفرقيف كقد برذ ت على ذسؾ مف  بلؿ  دمما سك جا كا افارد م

Peiro ,JM. Et ,AL, 2000) علػى ملمكعػات عمػؿ فػي مؤللػن فيخػا اشػ اص متعػددم )
اسن افػػػات قالػػػكا سػػػديخـ الػػػتلابات استجيػػػؼ اسلمػػػاعي تلػػػاا اسم ػػػاطر اسعامػػػن كاسضػػػغكطات استػػػي 
تػكالخخـ   فكلػػدكا  بػأف ذ ػػاؾ الػػتلابات تجيػؼ لماعيػػن سػػـ تجػف اسن افػػن ذػػي اسكلػيط اسكايػػد فػػي 

 ف سخما اس صيب االجبر.استأنير عليخا   كا ما اسم اطر كاسضغكط جا

ث باي  مندض  سلصرتعد بعص سش افن رفي معدث ساار استغٌيابأ   رؼ يعـ ستأقلك ا
دؼ سخكف ايجؾ  كسف ذس اتلن عالين رس اكا لين داست الباطسمتامع ؿ ستعامف امراد ألفف ايتمج
ر ستغيياذا ذكف يتجب سغاسافي   كمندسصرا  الدث اذم سر استغيياعلى طػػػػػػػػػرة سليك اذـ ستأقلف ام
 (.49ـ  ص  1976)فخمي  ص سش استي يتب اذا ف ام

أف اسباانيف اددكا  ملن عكامؿ تؤنر على الػتلابن  (10ـ  ص  2002)عنماف  كذجر 
 اسمصاب ستلربن اسارب اسصادمن كذى:

 اسبيوسولين.  ؿ اسعوام -1

اسملتوى استطوري سدى اسفرد في وقت ادوث اسصدمن أي تطور اسملتوى اإل فعاسي  -2
 اعي واسمعرفي سلفرد في وقت اسارب.   واإللتم

 شدة اسضغط اسمتوسد من اسصدمن.    -3

 اسلياق اإللتماعي .    -4

 ضغوط اساياة اسلاب ن سلصدمن.  -5
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أشار قوت  في درالات  عن تلارب اإل تفاضن اسفللطي ين بأن استلربن اسصادمن توسد ك
ؤسى اسذات وسك خا ال ؤسى اسمواقف اس طرة وتد ي اس ظرة  ؿملتوى عاسي من اسعصابين واسمي

 واإلبداع سدى اسمصدومين .اسذجا  تؤنر على 

سػػؽ ( أشاروا ؤسى صياغن ؤطار يتع(Karelson & Elinperg, 2000فػػي درالػػن ك 
وذو سماذا تب ى اسمعا اة  واألعراض  ؿبمفاذيم تأنير استلارب اسصادمن واسارب بلؤا

 صادمن ت تخي.جتلربن اسمرضين في اين أن تلربن اسارب 

 سادوث استلربن اسصادمن سدى اسفرد : ؿ اسباانون نبلنن عوام ويادد

 تلربن باسغن اسللبين.  ؿ ( تمناسجارنن -اسادث )اسارب  -1

 بما ادث.   استاجـعدم اس درة على  -2

     .(Quota, 2002 ,p. 23)فلائين اسادث    -3

ُالعواهلُالهؤثرةُعمىُالتكيفُالنفسيُواالجتهاعيُلدىُحاالتُالبتر:2.3.9ُ
ؽ  أك استجيػػؼ مػػا بعػػد اسبتػػر سيلػػت ماػػدكدة ف ػػط باسلا ػػب اسللػػمي سلبتػػر  فلػػ  بػػؿ استكافػػ

تتػػأنر بعكامػػؿ أ ػػرل م خػػا اسمخ يػػن كااللتماعيػػن اس فلػػين كاسعاطفيػػن كيعتمػػد ذسػػؾ علػػى  ػػكع اسبتػػر 
 كاسعمر كاسل س كعلى فخـ كطبيعن ادارؾ اإلعاقن.    

 جبيػػر اػد إسػى اسصػ اعين ألطػراؼا كترجيػب اسلػفلين األطػراؼ مبتػكرم تأذيػؿ تعتمػد إعػادةك 
 استاػدم  غايػن ذػك األطػراؼ أاػد سلمريض  كف داف اال فعاسين كاسااسن اس فلي استجيؼ عملين على

 اسايػػاة  ك كعيػػن كاس لػػؽ  االجتئػػاب  كاس فلػػين اسم تلفػػن  منػػؿ اسللػػدين اسمشػػاجؿ يلػػبب أف كيمجػػف
. اسدارلن سااالت اسبتر اسلػفلي ذي كاسخكين اسذات مفخكـ في كاستغيرات مف صكرة اسللـ االلتيا 

 اس اشػػئن كاسصػػعكبات اسمتغيػػرات أف يػػتـ استعامػػؿ معخػػـ كتعػػديؿ ذػػذا اساػػاالت كجػػاف مػػف مصػػلان
كدملخػا فػي  صػكرة اسللػـ في استعديبلت ت بؿ سخـ باس لبن اسمخـ كمف اس فلي  اسمشاجؿ كمعاسلن

 .(Panyi, Others, 2015) اسلديد اسذات ملأسن مفخكـ في األلالي ذك اسدافع ذكيتخـ  اسذم

كتأتي مرالن استكافؽ جمرالػن أ يػرة سمعرجػن استجيػؼ استػي ي كضػخا اسشػ ص سلافػاظ علػى 
استػػػكازف اس فلػػػي االلتمػػػاعي كتا يػػػؽ ااسػػػن مػػػف إعػػػادة اال ػػػدماج مػػػف  ػػػبلؿ تا يػػػؽ ت ػػػدير اسػػػذات 

لػػ  كاآل ػػريف  االيلػابي كمفخػػـك اسػػذات كااتػػراـ اسػػ فس كمااكسػػن تا يػؽ اسمكاقػػؼ االيلابيػػن تلػػاا  ف
 (.Paul Kennedy, 2012 ,p. 352) كتلاا االعاقن  فلخا
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( مػف  ػبلؿ مبلاظػات Bruce Rybarczyk et al,2004,p. 944لػن )ار كقػد انبتػت د
تخـ فػػي استجيػػؼ  ار ر كذػػـ فػػي تلػػاربخـ ك بػػاجلي يجيػػن ألربػػع اػػاالت بتػػر  بػػاف االشػػ اص ذكم اسبتػػ

عليخـ فيما ما بعد اسبتر يلمى اجتئاب  أر لين استي تطة على استغييرات اس فاستغلب كاسليطر  اس فلي
بح كتغييػرات فػي اسػدعـ ما بعد اسبتر كتغييرات في صكرة اسللـ كفي االالات كآالـ اسطرؼ اسش

 االلتماعي.

لػػػػات اف الػػػػت داـ الػػػػتراتيليات استجيػػػػؼ االيلابيػػػػن مخػػػػـ سػػػػػدل ار كقػػػػد كلػػػػدت بعػػػػض اسد 
تيلين الػػػت داـ اسدعابػػػن كتاديػػػد ار منػػػؿ الػػػت اس فلػػػي اسمبتػػػكريف ايػػػث يلػػػرع فػػػي اصػػػكؿ استجيػػػؼ

ف كاف يػػدرجكا بػػأاسمعػػا ي سللكا ػػب االيلابيػػن سل بػػرة كاسم ار ػػن االلتماعيػػن اسفعاسػػن كدكر اس مػػاذج   
 سف يعي خـ عف اسعمؿ كاساياة.اسبتر 

كلػد أف اسمبتػكريف يلػت دمكف  (Oaksfard et,al., 2005,p. 57لػن ؿ) ار كالػب د
اسباػػث عػػف  -تل ػػب ع لػػي سل بػػرة   -تلػػخيؿ استكافػػؽ اس فلػػي كذػػي : ( الػػتراتيليات تجيػػؼ س5)

التارتيليات معرفين تلاعدذـ على اعادة تأطير  -الت داـ اسدعابن    -دعـ مف عدة مصادر  
 .ملخكدات سلتجيؼ مع صعكبات عملينك  -أك  لؽ مع ى سل برة  

استجيػػػؼ استػػػي  كس ػػػد كلػػػد اسعلمػػػا  أف عػػػدـ اشػػػباع اساالػػػات اس فلػػػين ذػػػي الػػػاس مشػػػاجؿ
تكالخ ا  بمع ى اف اسش صين ال تتا ؽ سخا اسصان اس فلين اسلليمن كاستي تخدؼ اسى تكافؽ اسفرد 

ـ  1984)زيػػداف   مػػع بيئتػػ   ادا اشػػبعت ذػػذا اساالػػن كشػػعر اسفػػرد بػػأف االاتػػ  قػػد أيشػػبعت فعػػبلن 
 .(37ص 

ُالتكيفُوالصحةُالنفسية:2.3.10ُ
اسمؤشػػرات اسداسػػن علػػى اسصػػان اس فلػػين  فػػإذا سػػـ  مػػف أذػػـ –أك استكافػػؽ  –استجيػػؼ  –يعػػد 

يتمجف اسفرد مف تا يؽ استجيؼ مع شركط كظركؼ بيئت  تلك  صات  اس فلين  كاسعجس صايح. 
  سذا يرل فخمػي أف علػـ اسصػان اس فلػين ذػك علػـ  الانفاسصان اس فلين ذي  تاج عملين تجيؼ 

ين ككاػدتخا كت بػؿ اسفػرد سذاتػ   كت بػؿ اسذم يخػدؼ إسػى تمالػؾ اسش صػ اس فلياستجيؼ أك استكافؽ 
 (. 9ـ  ص 1995 اآل ريف س  بايث يترتب على ذسؾ جل  اسشعكر باسراان اس فلين )فخمي 

كيػػػربط مغػػػاريكس اسصػػػان اس فلػػػين بدرلػػػن  لػػػاح اسفػػػرد فػػػي استكافػػػؽ اسػػػدا لي بػػػيف دكافعػػػ  
عبلقاتػػ  ببيئتػػ   إسػػى درلػػن  لااػػ  فػػي استكافػػؽ اس ػػارلي بمػػا تتضػػمف إضػػافنك كازعػػ  اسم تلفػػن  

  .(71  ص:ـ1989اسمايطن بما فيخا مف مكضكعات كأش اص )مغاريكس  
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استػي  اسنا كين اسمجتلبات اسغير متكقعن اسفعؿف ردكد أبكيرل رايلي  قد على معتمدة تظخر
تعمػؿ علػى تالػف اسكضػع اسمػاسي أك االلتمػاعي فػذسؾ قػد  اإلعاقنقد ت تج عف اسبتر  فإذا جا ت 

 تعزيز استجيؼ اس فلي كت بؿ اسبتر Racy J,moor Ws,et al, 1989:98). )يعمؿ على
 ويصنفُفيهيُهجاالتُالتكيفُفيُأربعةُنقاطُرئيسةُىي:

 ُالتوافقُاالجتهاعي Social Adjustment:  

كيع ي اس درة علػى ع ػد صػبلت التماعيػن  الاػن مػع مػف يعاشػرك   أك يعملػكف معػ  مػف  
ع اسبيئػػػػن استػػػػي يعػػػػيش فيخػػػػا بلميػػػػع ع اصػػػػرذا اسماديػػػػن اس ػػػػاس  كذػػػػذا يع ػػػػي أف يتكافػػػػؽ اسفػػػػرد مػػػػ

ال شػػػػؾ فيػػػ  أف استكافػػػػؽ االلتمػػػاعي يتضػػػػمف اس ػػػدرة علػػػػى  كممػػػاكااللتماعيػػػن كبصػػػفن ملػػػػتمرة. 
اسمشػػارجن االلتماعيػػن كاجتلػػاب اسمخػػارات االلتماعيػػن كاالتلاذػػات اإليلابيػػن  اػػك اسلماعػػن استػػي 

 يعيش فيخا اسفرد.

 ُالتوافقُاالنفعالي Emotional Adjustment: 

كي صد باستكافؽ اال فعاسي " أف يجكف اسفرد راضيان عف  فل  غير جارا سخا أك  ػافران م خػا أك 
اياتػ  بػاس لك مػف استػكترات كاسصػراعات  –باستاسي  –م خا  كأف تتلـ  كانؽلا طان عليخا أك غير 

 اس فلين اسم تر ن بمشاعر اسذ ب كاس لؽ كاس  ص.
  ُالتوافقُاألسريFamily Adjustment  : 

كي صػػد بػػ  قػػدرة اسفػػرد علػػى استعػػايش فػػي اسلػػك األلػػرم بعيػػدان عػػف اسمشػػجبلت اسعائليػػن مػػع 
 اميمن مع أفراد األلرة. بعبلقناس درة على تامؿ اسملؤكسين كاالاتفاظ 

  ُالتوافقُالصحيHealth Adjustment  : 

متجيػؼ  –تكافؽ بيف دكافع  كاالات  كمتطلبات بيئت  كمايط  االلتماعي يكصؼ بأ   م 
بػاسملتمع اسماػيط  كاال ػدماجتمج ػ  مػف استجيػؼ  كأف ذسؾ يع ي أ   يتمتع بصػان  فلػين عاسيػن –

  بلخكسن.

كيع ي اس درة على استجيػؼ مػع األمػراض اسم تلفػن كاستػكتر اسمصػااب سخػا مػف  ػبلؿ اتبػاع 
تكافػػؽ اسصػػاي بمػػا يلػػمح سلفػػرد ممارلػػن اسايػػاة بشػػجؿ طبيعػػي  كاس اسصػػايناأللػػاسيب كاستعليمػػات 

سلفرد يما يكلب اسع اين اسصػاين بػ  ع ػد لػك  استكافػؽ اسصػاي  اسصاينيعطي مؤشران عف اسااسن 
 .(11ـ  ص  1995 )فخمي 
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ك يعٌرج اسبااث ب كس  أ ػ  جلمػا زادت درلػن تجيػؼ اسفػرد جلمػا زاد ملػتكل اسصػان اس فلػين  
 ا فعاالت  يتمتع بش صين لكين ك قكين. كأف اسش ص اسذم يكازف

ُالهتغيراتُالهؤثرةُفيُنتائجُهاُبعدُالبتر:2.3.11ُُ
بػأف ذ ػاؾ عػدة عكامػؿ كمتغيػرات تاػدد (  (Kevin Carroll et.al 2006,p. 7يػرل 

مدل تأنير اسبتر على اسمبتكريف كمدل تجيفخـ مع كضػعخـ اسلديػد أذمخػا :  ميجا يزمػات استجيػؼ 
 -اسعمػر  –اسلػ س  –لػتكل اس ضػج م  –لمات اسش صين مػا قبػؿ اسبتػر  –اس ارلين كاسدا لين  

 –االالاس باسجفاين اس فلين  –اسمرك ن  –اسدعـ االلتماعي اسمتاح  –استعايش مع اسااسن اسطبين 
 تامؿ األسـ . –اسبتر ااؿ جك   مفالئ اك م طط س  

 ,Ws,et al  مػا ذجرتػكأذػـ  ملػن متغيػرات مياػًددة س تػائج مػا بعػد اسبتػر سػدل ذكم اسبتػر 
1989,p. 98 ) ( Racy J,moor  كآ ػريف: )اسعمر اسش صػين  اسػدعـ االلتمػاعي كاس فلػي

 االقتصادين كاسعمؿ(.كاسمتغيرات 

ُالعــهر: -1

ترتبط درلن اسصعكبات اس فلين باسبتر بشجؿ متكازم مع اعتبارات أ ػرل مرتبطػن بمرااػؿ  
يػؼ مػع اسطػرؼ اسعمر  فاسطفؿ اسمكسكد باسبتر يتعلـ استجيؼ مع اسصعكبات ألرع مػف اسجبػار كيتج

اسص اعي افضؿ مف اآل ريف   بي ما اسبتر في اسمراذ ن يعتبر  طر ا ي ي على اسصان اس فلين 
 سلش ص أل   يدمج في مرالن اسمراذ ن باسخكين اسل لين .  

لػػ ن تعتمػػد الػػتلابتخـ سف ػػداف اسطػػرؼ علػػى ألػػباب كملػػتكل  18ك باس لػػبن سلشػػباب فػػكؽ 
سن ػػن االلتماعيػػن . كأمػػا  اسراشػػديف اسجبػػار يػػؤنر اسبتػػر علػػيخـ درلػػن االعاقػػن كاسمرك ػػن اسللػػمين كا

 بارتباط  بعكامؿ مشاجؿ اسجبر مف اسصان كاسمرض كاسعزسن االلتماعين كاسكضع اسماسي كاسعمؿ .
ُُنهطُالشخصية: -2

سطبيعن اسش صين دكر مخػـ كمػؤنر فػي استعامػؿ مػع مشػجلن اسبتػر ع ػد األفػراد  فاسش صػين 
رؼ جإذا ػػن شػػديدة   كاػػط سجرامتخػػا  ايػػث تعتبػػر أف اسمظخػػر اسللػػمي اس رللػػين تػػرل ف ػػداف اسطػػ

كاس ػػكة ألػػاس مخػػـ ساياتخػػا  بي مػػا اسش صػػين االعتماديػػن قػػد يركقخػػا دكر اسضػػاين كاسمػػرض فخػػك 
ي فػػؼ ع خػػا اسملػػؤكسيات كاسضػػغكط   بي مػػا اسش صػػيات االجتئابيػػن قػػد تعبػػر عػػف  فلػػخا بمعاقبػػن 

 اس فس كاسشعكر باسذ ب كاس لؿ. 
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ُدعمُالنفسيُاالجتهاعي:ُال -3

لالػػي سلػػدعـ االلتمػػاعي كاس فلػػي ك اصػػن سؤلطفػػاؿ كاسمػػراذ يف اسكاسػػديف ذػػـ اسمصػػدر األ
 كيعتبر اسشريؾ ع د اسجبار اسمتزكليف اذـ مصدر سلدعـ ك اصن اسذيف يتاملكف اسملؤكسين.

ُالهتغيراتُاالقتصاديةُوالعهل: -4

ين كاسػذيف ف ػدكا أطػرافخـ ذػـ عيرضػن يعتبر االش اص اسذيف يعتمدكف على مخاراتخـ اسارج 
جػػكف ت اسارجيػػن فػػي اسعمػػؿ قػػد تار شػػ اص اسػػذيف ال يعتمػػدكف علػػى اسمخػػاسػػردكد فعػػؿ مؤذيػػن   كاأل

 قؿ . أسديخـ صعكبات  فلين كعاطفين 

 ,Racy J,moor Ws,et alردكد اسفعػػؿ اسغيػػر متكقعػػن قػػد تظخػػر معتمػػدة  كيػػرل 
1989,p. 98 تػي قػد ت ػتج عػف اسبتػر  فػإذا جا ػت اإلعاقػن تعمػؿ باف على اسمجتلػبات اسنا كيػن اس

تعزيػػػز استجيػػػؼ اس فلػػػي كت بػػػؿ علػػى تالػػػف اسكضػػػع اسمػػػاسي أك االلتمػػاعي فػػػذسؾ قػػػد يعمػػػؿ علػػى 
 .  اسبتر
ُنوعُالبتر:ُ -5

يػػؤنر بتػػر االطػػراؼ اسعلكيػػن علػػى اسمشػػارجن فػػي اس شػػاطات اسيكميػػن جػػكف اسيػػديف تعتبػػر أداة 
كاآل ػريف كاألطػراؼ اسلػفلين تػؤنر علػى األدا  عمكمػا كعلػى  أكسين تلت دـ في استفاعؿ مػع اسبيئػن

شػػ ص سػػديخـ بتػػر  228علػػى   Burger&Marincek,1997 اسارجػػن  اصػػن. كفػػي دارلػػن ؿ
% مػػػف اسمشػػػارجيف ايػػػث ا  فضػػػت  شػػػاطاتخـ استػػػي جػػػا كا  60أطػػػراؼ لػػػفلى كظخػػػر مػػػا  لػػػبت 

اظخركا بأ خـ ي ضػكف معظػـ يمارلك خا في كقت فارغخـ عف اسلابؽ   جما أف غاسبين اسمشارجيف 
 اكقات فارغخـ في اسبيت مع مادكدين استفاعؿ االلتماعي.

ُ:الصورةُالذىنيةُعندُحاالتُالبتر2.3.12ُ
يػػرلح اسبااػػث بػػأف اس صػػكر اسللػػمي سػػ  ا عجالػػات متعػػددة ع ػػد األفػػراد اسمبتػػكريف  اصػػن 

يػؤدم دكران ذامػا فػي  اسذيف سا ت بخـ اإلعاقن بعد ل كات مف استمتع بللػـ لػليـ غيػر مشػكا   ك
تجكيف صكرة ذذ ين  اصن عف أللامخـ  ايػث ييكسٌػد ذػذا اس لػؿ اسللػمي اسعديػد مػف اسمشػجبلت 
استػي يتعػرض سخػػا اسفػرد فػي استفاعػػؿ مػع أقرا ػ  فػػي اسملتمػع اسػذم يعػػيش فيػ   ممػا قػػد يػؤنر علػػى 

 اسصكرة استي يجك خا عف  فل  مف  بلؿ عبلقات متبادسن مع اآل ريف.
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سذذ ين سدل اسمعاؽ عف للم   كشجل  كقػدراتخا كاس ػدرات األ ػرل اسمرتبطػن بخػا   كاسصكرة ا
كأم إعاقن في ذػذا اس ػدرات تخػدد اإل لػاف فػي ااضػرا  كملػت بل    كتػؤدم إسػى اضػطراب قدراتػ  

سى ظخكر اسعديد مف اسمشاجؿ  .(95ـ  ص 2001ابلكة  ك  )عبدا  اإل لا ين  كا 

( علػػى كلػػكد قصػػكر فػػي ـ2009جدرالػػن )اس اضػػي  كذػػذا مػػا أجدتػػ  اسعديػػد مػػف اسدرالػػات
 تجكيف اسصكرة اسللمين  كتجكيف مفخكـ للبي سخذا اسصكرة اس اتج باستاديد عف اإلعاقن.

أف االضػػطرابات اسش صػػين ترلػػع ألالػػا إسػػى  ـ(2007  ك أيضػػان يؤجػػد )صػػباي لػػليماف
ؽ ع ػػػد اسمعػػػاؽ  استغيػػػر اسػػػذم يطػػػرأ علػػػى اسللػػػـ   فاضػػػطراب اسصػػػكرة اسللػػػمين يػػػؤدم إسػػػى اس لػػػ

اسللػػػـ يػػػدؿ علػػػى أ ػػػ  تشػػػكي  كيػػػؤدم إسػػػى ظخػػػكر االلػػػتلابات اسعصػػػبين  ذسػػػؾ أف تشػػػكي  صػػػكرة 
كاساػػزف علػػى ف ػػد لػػز  مػػف اسللػػـ فػػي ااسػػن اسبتػػر تشػػب  ف ػػد أشػػ اص أعػػزا  سػػدل اسفػػرد سلػػذات  

 .(92ـ  ص  2007  )صباي  لليماف اسمعاؽ للميان 

معاؽ بأ   عضك في لماعػن سؤلقليػات أف شعكر اس(Roger.Barker) ي كؿ ركلر بارجر 
كذذا اسشعكر ي مػي اسمظػاذر  ت ضع جغيرذا مف ) األقليات سلضغكط االلتماعين   كاالقتصادين 

كس ص شعكر اسمعاؽ فػي اسشػعكر ليات في لبيؿ االاتفاظ بب ائخا اال فعاسين استي تجافح فيخا األق
 .(70ـ  ص  2005  سح  اسداذرم)صاالتزاف اال فعاسي باس  ص  كاسعلز كعدـ األمف كعدـ ا

اسشػػ ص اسمصػػاب اآلف جػػاف بػػاسطبع لػػليمان قبػػؿ اإلصػػابن  ك أف " (ـ1976 امػػزة)كذجػػر 
في أن ا  لػبلمت  جػاف سػ   ظػرة  اصػن إسػى اسعلػزة كذكم اسعاذػات. كذػذا اس ظػرة كذػذا اس ػيـ استػي 

استػػي جػػاف   ػػنجا ػػت فػػي ذذ ػػ  كال شػػؾ تلػػتمر بعػػد إصػػابت    فيبػػدأ ي ظػػر إسػػى  فلػػ  بػػ فس اسطري
 (.57ـ  ص  1976 امزة) "م يشعر أ   أقؿ مف اسش ص اسلليـأ ي ظر بخا إسى اسمصابيف 

ُصورةُالجسم:2.3.13ُ
ذػػي استمنػػؿ اسػػدا لي سمظخر ػػا اس ػػارلي كادراؾ اسشػػ ص سصػػكرة للػػدا كذػػى صػػكرة ع ليػػن 

 .(Nancy McCoy, 2009,p 41)الشعكرين كتعجس  برة اسش ص مع صكر للم  

مػػػف كاقػػع  برتػػػ  أف اسطػػػرؼ اسمبتػػكر مػػػف اسللػػػـ يظػػؿ ااضػػػران فػػػي اسػػػذاجرة  كيػػرل اسبااػػػث
كاس بػػػرات اسم ز ػػػن  كاػػػيف يتػػػكذـ اسشػػػ ص بكلػػػكد ذػػػذا اسطػػػرؼ اللػػػت دام  بػػػاسكاقع تظخػػػر عليػػػ  

 بعض اال فعاالت اسبلشعكرين استي تتفاكت ادتخا الب درلن استجيؼ مع اسبتر. 
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ُدورُاألطرافُاإلصطناعيةُ:2.3.14ُ
عػػد مػػف اسعمليػػات األلالػػين سملػػت بلخا اسارجػػي سطػػرؼ اسصػػ اعي سااسػػن اسبتػػر يي ا ترجيػػبإف 

فػػاسطرؼ اسصػػ اعي يػػؤدل اسػػى ت فيػػؼ اإلعاقػػن اسارجيػػن ك يلعػػب   كعكدتخػػا اسػػى اسايػػاة اسطبيعيػػن
ُ.دكران إيلابيان مف اس ااين اس فلين سااسن اسمريض

اسمعػػػاقيف ببتػػػر  بفضػػػؿ است ػػػدـ فػػػي تج كسكليػػػا األطػػػراؼ اسصػػػ اعين أصػػػبح عػػػدد جبيػػػر مػػػف
ُ.(101ـ  ص  2002  األطراؼ يمارلكف أ كاع م تلفن مف األ شطن )ملعكد

بدأت فجرة األطراؼ اسص اعين بعػد اساػرب اسعاسميػن اسنا يػن كجا ػت أسما يػا :  لهحةُتاريخية
مػػف أكائػػؿ اسػػدكؿ استػػي بػػدأت بفجػػرة تصػػ يع ذػػذا األطػػراؼ. كجا ػػت مػػادة اس شػػب أكؿ مػػادة أكسيػػن 

ت تافر لذكع األشلار كيفرغ ماتكاذا بأشجاؿ ذ دلين أ بكبين أك مربعن كمف نػـ الت دمت كجا 
بدأت فجرة اسطرؼ اسمتارؾ ذات اسمفصؿ ايث تمجف اسمصاب مف عطؼ كبلط اسطرؼ اسعلكم 
أك اسلػفلي ) مفصػؿ اػكض ػ رجبػن ػ ع ػؽ اس ػدـ ػػػ معصػـ ػػػ مرفػؽ ( بشػجؿ لزئػي اتػى م تصػؼ 

 اعين بتطػػكير ذػػذا اسفجػػرة كذػػذا اسصػػ اعن ايػػث الػػٌت مػػادة اسلػػبعي ات ايػػث قامػػت اسبلػػداف اسصػػ
بداٌل مف اسمادة اس شبين س ٌفن اسكزف كلخكسن استص يع   كع دذا بدأت  ( Orthocryl ) اسببللتيؾ

 . ص اعن األطراؼ تتطٌكر بشجؿ فٌعاؿ مف ايث اسشجؿ كمف ايث اسميجا يجين

بتػػر بااسػػن مػػف اساػػزف ك االجتئػػاب ك اسػػرفض سلكاقػػع اسلديػػد  عمليػػن يشػػعر جػػؿ مػػف الػػرل
ب لارة أاد أطراف . كسجف ذذا اسرفض سئلعاقن يصبح دافعا قكيا سبللتمرار فػي اسايػاة ك الػتعادة 

 االصط اعي . اسطرؼ ا شطن اساياة اسطبيعين مع

ـ سلل  اعضاد أألار سبتؽ ايف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريخ  عكتشد بعـ سللـ ايظت دة عاإفي ؿ سفشإف ا
س فلي ؽ افكاستك  الت مشجبلكراع  سصذا اذؿ في ادكر سص اعي طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ اسلكسى  ؤدم إي
  ب ا دةعاكاجا رمشاكف اللتماعي س  سجي يجكاس فلي ؽ افكاستدة اعاـ كاسللكرة اصطػػػػػػػػػػػػراب ضكا

  اللتماعيرم كاأللا  طسملت بلين في ماية اساياب ا كافعاالن  في لميع لرد كسفاش صين 
طػػػػػرؼ سد افيلاعف ييدسعادل اسر فكاال تتدرات قؾ يمتلكر سمبتأف ايضان د أجؤسص اعي يطػػػػػرؼ افاس
كر سمبترد اسفداؼ اذؽ أتا ي  كسنكإلعاقن بلخؿ ات بـ كسللكرة اصـ يظت دة عاإسص اعي على ا
 .patterson,2004,p 58))سملتمع اسلاب ن في امجا ت  دة التعكا

قيامخا ف جن عرسا  اعضارد كأسفكاس ااطػؿ تعر سبتت اسللمين جما في ااالاإلعاقن إف ا
دة يازسفئن باا ذذـ تتلرل  كأل ات   اجفاص كسش كارد اضافين على م  إعباأتل ي   كائفخاكظب
ي شأ د مما قف  يرآل اسللمين بااسن ـ استخ ن اارم اد ع ص باس  ـ ذكرسالالين  تيلن سشعا

http://m3aq.net/vb/showthread.php?t=46273
http://m3aq.net/vb/showthread.php?t=46273
http://m3aq.net/vb/showthread.php?t=46273
http://m3aq.net/vb/showthread.php?t=46273
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س باس ف  سص اعين طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ األكد الؿ ككستأذياعملين كر خظمع ف سجكسن ن  داف اف دة ع   عا
سخا ف جارد   سفدة افي ملاعرة ذمين جبيأسص اعي طػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ اسلكسملتمع افي ؼ ستجيف اعز سعلكا
يلابان س إي  مما ي عجدسـ سللكرة اصف على تاليكر سمبتت اسمشجبلاا ذذف مد ساافي ر جبير نأ

 (.32ـ  ص  1998  )اسخكارمت . ذات  سظر كعلى ت ييم  

  كذسػػؾ بملػػاعدت  أف يعػػيش فػػي عاسمػػ  اسػػكاقعي ف اسممجػػف إاػػداث تغييػػر ع ػػد اسمصػػابمػػ
ي تالػيف لميػع أاكاسػ  كأف يفجر تفجيران مكلخان م تلان  كأف يكال  مشػجبلت  بشػلاعن كأف يفجػر فػ

يلػػػتعيف بػػػاأللخزة استعكيضػػػين كمػػػا ي تػػػرح عليػػػ  مػػػف أطػػػراؼ صػػػ اعين  أك   ك أف كجافػػػن اسطػػػرؽ
لماعات صػكتين أك مػا شػاب  ذسػؾ كأ ػ  ال يػزاؿ يمتلػؾ رصػيدان جبيػران مػف اس ػدرات اسم تلفػن كف سػـ 
يشعر ب  مف قبؿ  إال أف ذذا اسرصيد يعكض عليػ  مػا ف ػدا بلػبب اإلصػابن  كعلػى ذسػؾ فخػك ال 

ين جبرل في اسملتمع اسذم يعيش في   ك إف إصرارا على م ار ػن  فلػ  يزاؿ رلبلن جامبلن  كس  أذم
  امػزةبغيرا بيف جػؿ اػيف كآ ػر باسشػ ص اسلػليـ ال يعػكد عليػ  أك علػى غيػرا بػأم فائػدة تػذجر )

  (.59ـ  ص  1976

ك تذجر اس را في درالتخا بأف تأذيؿ ذؤال  اسمبتكريف يلب اف يتـ است ليؽ بيف جؿ أعضا  
كباس لػػبن سلمعػػاسليف اس فلػػييف فػػي اسفريػػؽ يلػػب اف   سلتعامػػؿ مػػع ذػػؤال  االشػػ اصتأذيػػؿ فريػػؽ اس

يجك كا م تصيف في استأذيػؿ  اصػن س صكصػين استعامػؿ مػع ذػذا اسفئػن كاالػن ذػذا اسفئػن سعػبلج 
طكيؿ األمد كتصميـ  طن عبللين تلمػع بػيف اسع ايػن اسطبيػن كت ػديـ اسػدعـ االلتمػاعي  كتعزيػز 

ت ار بػػرة اسبتػػر اسصػػعبن كاستػػي سخػػا تػػأنيكت بػػؿ    يلابيػػن كدعػػـ لػػكدة اسايػػاةتجيػػؼ االميجا يزمػػات اس
  )اس ػرادل علػى اسمػريض اسػى عائلتػ  كمايطػ   فس التماعيػن كمخ يػن كماسيػن كل لػين طكيلػن اسمػ

 .(90ـ  ص  2015
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ُ:تعقيب2.3.15ُ
تػر فػي أاػد أطػراؼ مػع اسشػ ص اسػذم تعػرض سلب  األلرة سخا اسدكر األلالػي فػي استعامػؿ

مصػػػدر اسػػػدعـ األلالػػػي سػػػ   فلػػػيان ك التماعيػػػان ك اقتصػػػاديان فػػػاسعلز أك  ذػػػيللػػػم    ك تجػػػكف 
ذي دافع  اػك است ػدـ كاإلبػداع  ا يؽ أذداف  كطمكاات  كآماس  بؿت  ال تاكؿ بي   ك بيف  اإلعاقن

نبػػػات كلػػػكدا جعضػػػك فعػػػاؿ فػػػي اسملتمػػػع فاسمعػػػاؽ معػػػاؽ اسع ػػػؿ كسػػػك أدرج ػػػا ذػػػذا ستمج ػػػا مػػػف  كا 
كتلبيػػػن   مػػػف مػػػكاذبخـ كقػػػدراتخـ سصػػػاسح اسملتمػػػع اسػػػذم يلعػػػب دكر مخػػػـ فػػػي رعػػػايتخـ االلػػػتفادة
فخ ػػاؾ  مػػاذج بػػارزة ت طػػت إعاقتخػػا كأ ػػذة تشػػؽ طري خػػا اسػػى اسعليػػا   كاضػػعن  صػػب   ااتيالاتػػ 

سيلػػت ع بػػن صػػعبن است طػػي  كمػػف اسكاقػػع اسػػذم  عػػيش فيػػ   ػػرل اسجنيػػر مػػف   أعي خػػا إف اإلعاقػػن
جػػػذسؾ اسػػػدعـ اسمع ػػػكم كاسمػػػادم   ستغلػػػب علػػػى ذػػػذا اإلعاقػػػن باإلصػػػراراذكم اإلعاقػػػن الػػػتطاعكا 

كاأللخػػػزة استعكيضػػػين  كاسمشػػػاريع اسصػػػغيرة تعتبػػػر اػػػافز ملػػػاعد سبلرت ػػػا  بػػػأدا  اسشػػػ ص اسػػػذم 
أقػػؿ لػػى مكاصػػلن اسايػػاة بصػػفا  ك تعػػرض س صػػكر للػػمي كصػػدمن  فلػػين   بايػػث يجػػكف قػػادر ع

 ع ا  ممجف.
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ُالفصلُالثالث
ُالدراساتُالسابقة

ُتهييد:3.1ُ
الت استربكيػػػن األل بيػػػن اسلػػػاب ن فػػػي اسملػػػاقػػػاـ اسبااػػػث بػػػاالطبلع علػػػى اسدرالػػػات اسعربيػػػن ك 

اسمرتبطػػن بخػػا مػػف ايػػث بعػػض اسمتغيػػرات اسمرتبطػػن كاس فلػػين كاسطبيػػن كاسمينريػػن سلدرالػػن اسااسيػػن ك 
داؼ كبعض اس تائج  كيتضح مػف  ػبلؿ ذػذا اسدرالػات أ خػا ت اكسػت متغيػرات باال فعاالت   كاالذ

اصػػلت علػػى  تػػائج أيضػػان م تلفػػن كمت كعػػن  كت ػػاكؿ اسبااػػث عي ػػن اسدرالػػن كذػػـ اػػاالت ك  م تلفػػن
اسبتر اس اتلن عف األمراض كاساكادث كاساركب  كتطرؽ بعمؽ إسى اسمتغيػر اسملػت ؿ فػي اسدرالػن 

عبلقتػ  بػاسمتغير مصػطلاان اػدينان فػي اسملػاؿ اسعلمػي  ك " كاسذم يعتبر اسااسين كذك "كذـ األطراؼ
استابع " اال فعاالت اس فلػين" استػي ت اكسػت ا فعػاؿ: اسغضػب  اس لػؿ  اس لػؽ. جػي يتكصػؿ اسبااػث 

ت لادراسرض ابعدة تيضػػاؼ إسػػى ميػػداف اسباػػث اسعلمػػي  ك قػػد قػػاـ  اسبااػػث يدعلمين لإسػػى أفػػاؽ 
 على اسٌ اك اآلتي:  قديـسل اديثسف ام ي مزسؿ الستللب اال

ُدراساتُتناولتُوىمُاألطرافُوحاالتُالبترُ.ُ/أوالًُ

ُةُ)الغضب،ُالخجل،ُالقمق(.االنفعاالتُالنفسيدراساتُتناولتُثانيًا/ُ

ُ:دراساتُتناولتُوىمُاألطرافُوحاالتُالبتر3.2ُ
ُ:(Trevelyan, Others, 2016)دراسةُتريفميانُ .1

"ُ ُلحاالتُالبترُلؤلطرافُيالوىهُاأللمُتصوراتبعنوان: :ُالحياةُجودةُعمىُوتأثيرىاُالسفمية
ُ"نوعيةُدراسة

عاشػػن مػػف قبػػؿ مبتػػكرم األطػػراؼ اسلػػفلين ذػػدفت اسدرالػػن اللتجشػػاؼ استلػػارب اسكصػػفين اسمي 
( علػػػى لػػػكدة اسايػػػاة  PLP(  كفخػػػـ جيػػػؼ يػػػؤنر )PLP)أسػػػـ اسطػػػرؼ اسػػػكذمي اسػػػذيف عػػػا كا مػػػف 

مػدادذـ بمعلكمػات جافيػن  كستاديد ما إذا جاف مبتكرم األطراؼ يشعركف األسػـ اسػكذمي سؤلطػراؼ كا 
ع ػػػ   الػػػتي دـ اسمػػػ خج اسكصػػػفي اس ػػػكعي  كت ػػػع تاػػػت اس مػػػكذج اسب ػػػائي  كيتػػػأسؼ مػػػف اسم ػػػاببلت 

( مبتػػػػكرم األطػػػػراؼ 15كألريػػػػت م ػػػػاببلت مػػػػع عي ػػػػن قصػػػػدين مػػػػف ) اسمخيجلػػػػن شػػػػب  ملتعرضػػػػن 
تخـ مف استلارب اسلاب ن كاسااسين عػف األسػـ ( أشخر مف اسلراان كتـ أ ذ افادا3-1اسلفلين  بعد )

اسػػػػكذمي سؤلطػػػػراؼ مػػػػرة كااػػػػدة  كجا ػػػػت اسم ػػػػاببلت اسصػػػػكتين اسملػػػػللن  ليػػػػللت ارفيػػػػان كتاليلخػػػػا 
بالت داـ تاليؿ اإلطار. كألريت م اببلت في ايف جاف اسمشارجكف اسمرضى اسم يميف في كاػدة 
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تػػـ تاديػػد لػػتن مكاضػػيع  إسػػى أ ػػ  قػػد اس تػػائج  ليصػػت  ك إعػػادة تأذيػػؿ مبتػػكرم األطػػراؼ فػػي س ػػدف
رئيلين أن ا  تاليؿ  كاستي جا ت نبلث م خا مرتبطن باألسـ اسكذمي سؤلطراؼ  كيبلغ ع خا في ذذا 

كجػػاف سؤلسػػـ اسػػكذمي سؤلطػػراؼ    (مػػف اسػػكذـ اسشػػجكلبد يػػن  كيعيشػػكف مػػع ك  يػػن اسم ػػاؿ )أشػػباح ا ي
 شػػطن اسارجيػػن  كجػػاف سؤلسػػـ اسػػكذمي اسعديػػد مػػف اسصػػفات اسمؤسمػػن. كرأل كذػػـ ا ي ػػي مػػرتبط باأل

يمجف أف تؤنر على لكدة اساياة. كجا ػت اسظركؼ ما أف لفن سلمبتكريف  كجسؤلطراؼ تعبيرات م ت
 .سلدالسن على ذسؾ اسمعلكمات اسم دمن اكؿ األسـ اسكذمي سؤلطراؼ جافين

 م(:2016دراسةُ)أبوُالقهصان،ُ .2

لذاتُلدىُهبتوريُاألطرافُفيُالحربُاألخيـرةُنهوُهاُبعدُالصدهةُوعبلقتوُبفاعميةُا"ُعنوان:ُب
ُ"2014عمىُغزةُ"حربُعامُ

ذدفت اسدرالن إسى استعرؼ على  مك ما بعد اسصدمن كعبلقتػ  بفاعليػن اسػذات سػدل مبتػكرم 
"  كتأنيرذػػػا علػػػى بعػػػض اسمتغيػػػرات 2014األطػػػراؼ فػػػي اساػػػرب األ يػػػرة علػػػى غػػػزة "اػػػرب عػػػاـ 

  اسعمػػػر( اسااسػػػن االلتماعيػػػن  اسملػػػتكل االقتصػػػادم  اسملػػػتكل استعليمػػػي  مجػػػاف اسبتػػػر  )اسلػػ س 
)م يػاس  مػك طب ػت اسباانػن ك  ( ش ص مف مبتكرم األطػراؼ 40ن مف )تمنلت في عي ن قصديك 

)م ياس فعاسين كعبد اسعزيز نابت   كت  يفكترلمن    كجاسخكفإعداد تيدشي  مفما بعد اسصدمن( 
 كذػىاسم ػاييس  مػف سمعاسلن اإلاصائين عػددان اسباانن في ا ك الت دمتإعداد اسباانن  مفاسذات( 

  تاليػػؿ استبػػايف  اسمتكلػػطات اسالػػابين  معامػػؿ ارتبػػاط T.Testك ا تبػػار كاس لػػب    استجػػرارات)
. بيرلػػػكف كلػػػبيرماف بػػػراكف  كاستلزئػػػن اس صػػػفين  معامػػػؿ ارتبػػػاط أسفػػػا جرك بػػػاخ  اسصػػػدؽ اسػػػذاتي(

اسمتكلط اسالابي س مك ما بعد اسصػدمن  فأأظخرت اس تائج سلتا ؽ مف صدؽ األدكات كقيالخا  ك 
جػػاف فػػكؽ اسمتكلػػط   سفاعليػػن اسػػذاتاسمتكلػػط اسالػػابي  فأأظخػػرت اس تػػائج جػػاف متكلػػطان  جمػػا ك 

 مك ما بعد اسصدمن كفعاسيػن اسػذات  فطردين متكلطن ذات دالسن ااصائين بي عبلقنكلكد كبي ت 
دالسن ااصائين في  مك ما بعػد  ذات فركؽتكلد  ال  ك غزة علىفي اسارب  األطراؼسدل مبتكرم 

اسبتػػػػػر   اسااسػػػػػن  فيمػػػػػي  مجػػػػػال  اسملػػػػػتكم استعفاسلػػػػػج فاسلػػػػػ س  مجػػػػػاسجػػػػػؿ مف)اسصػػػػػدمن تعػػػػػزم 
في فعاسين اسذات سدل مبتكرم  فركؽكلكد عدـ  أظخرتجما   (االلتماعين  كاسملتكم االقتصادم

ر   اسااسػػػػن اسبتػػػػ فيمػػػػي  مجػػػػال  اسملػػػػتكم استعفاسلػػػػج ف)اسلػػػػ س  مجػػػػا مػػػػف سجػػػػؿتعػػػػزل  األطػػػػراؼ
كاضػػان فػػي فعاسيػػن  اس تػػائج  كلػػكد فركقػػان  فػػي اػػيف أظخػػرت (االلتماعيػػن  كاسملػػتكم االقتصػػادم
ذات  فػركؽسصاسح اسم ط ػن اسكلػطى  جمػا  كتكلػد  فاسلج فاسذات في اسبعد اال فعاسي تعزل سمجا

صػػاسح يمػػي سلتعػػزل إسػػى اسملػػتكل استع األطػػراؼدالسػػن إاصػػائين فػػي اسبعػػد اال فعػػاسي سػػدل مبتػػكرم 
 اسملتكل اسلامعي فأجنر.
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ُ:(Streit F, others,2015)وآخرونُدراسةُستريتُ .3

هساىمُفيُُدليل:ُالهزدوجُالبترُفيُالهتبقيُالطرفُالوىمُوألمظاىرةُبينُُالعنوان/ُ"التوافق
 "هشتركةالُالفرديةُالعواهلُتهييز

ذػػدفت اسدرالػػن إسػػى معرفػػػن جيػػؼ يطػػكر مبتػػكرم األطػػػراؼ اسمزدكلػػن اسػػكذـ   أك ب ايػػا أسػػػـ 
اسطرؼ اسمبتكر   جذسؾ جشؼ اسفركؽ اسفردين كاال تبلفات في درلن األسـ  كتجك ت عي ن اسدرالن 

كر ماتمػؿ سلعكامػؿ اسكرانيػن  كفرضػين كلػكد ( ذكم اسبتر اسمػزدكج  سمعرفػن ذػؿ ذ ػاؾ د122مف )
 زعػػن فرديػػن قكيػػن سلتكافػػؽ اسػػدا لي سلفػػرد فيمػػا ي ػػص ظػػاذرة األسػػـ  كتكصػػلت  تػػائج اسدرالػػن إسػػى 

  ٥PLP( مػف اسمرضػى  طػكركا كذػـ األطػراؼ 95( ب لػبن )116كلكد تكافؽ دا ػؿ اسفػرد ع ػد )
  ك أيضػػػا قػػػد سػػػكاظ RLPكر٥( طػػػكركا ب ايػػػا أسػػػـ اسطػػػرؼ اسمبتػػػ90مريضػػػان أم  لػػػبن ) 110ك 

استكافػػؽ اسػػدا لي سلفػػرد مرتفػػع ستلاذػػؿ اسمػػؤنرات اسعصػػبين. كقػػد سػػكاظ ارتبػػاط  فيػػؼ بػػيف استػػاريخ 
اسلابؽ سلااالت  كدرلػن استػأنر بػكذـ األطػراؼ  كب ايػا أسػـ اسطػرؼ اسمبتػكر   كلػكد تكافػؽ دا لػي 

فػي تطػكير كذػـ األطػراؼ كب ايػا مرتفع سدم اسفرد في ظاذرة األسـ يعزل  سل زعن اسفردين كاس بػرات 
أسـ اسطرؼ اسمبتكر  كجشفت اسدرالن بكلػكد ارتبػاط متكلػط بػيف كذػـ األطػراؼ كب ايػا أسػـ اسطػرؼ 
اسمبتكر يتضمف عكامؿ مميزة كمشترجن س فس اسظاذرة كذػذا يلػٌخؿ درالػن ك فاػص ذػذا اسظػكاذر 

 كاأللباب اسجام ن  لفخا سدل ااالت اسبتر.
 (:(Durmus D, Others, 2015ُدراسةُدورهوس .4

العبلقةُبينُاستخدامُالطرفُاالصطناعيُواألعراضُالنفسيةُلدىُهبتوريُاألطرافُبعنوان:"
"الذكور   

مبتػكرم األطػراؼ ذدفت ذذا اسدرالن إسى استعرؼ على األعراض اس فلين سلمرضى اسػذجكر 
طػػػػراؼ مػػػػع اسضػػػػكابط اسصػػػػاين كتاديػػػػد اسعبلقػػػػن بػػػػيف ذػػػػذا األعػػػػراض اس فلػػػػين ككذػػػػـ األ اسػػػػذجكر

( 51( متطػػكعيف )104ك صػػائص الػػت داـ اسطػػرؼ االصػػط اعي  كقػػد شػػملت عي ػػن اسدرالػػن )
( مػػػف األصػػػاا   تػػػـ تلػػػليؿ اسبيا ػػػات اسديمكغرافيػػػن بمػػػا فػػػي ذسػػػؾ اسعمػػػر  53مػػػ خـ مرضػػػى  ك )

اسطكؿ  اسكزف  مرة م ذ اسبتر  كمدة الػت داـ اسطػرؼ االصػط اعي  كاسرضػا مػف  تػائج االلػتبياف 
 (VAS)اؼ االصػػػط اعين  كتػػػـ قيػػػاس األسػػػـ اسػػػكذمي فػػػي  طػػػاؽ استمنيػػػؿ اسمرئػػػياسمتعل ػػػن األطػػػر 

visual analysis scale 90-. كتـ قيػاس األعػراض اس فلػين بالػت داـ األعػراض اسمرلعيػن-
R بم يػػاس بيػػؾ سبلجتئػػاب  كمؤشػػر لػػكدة اس ػػـك بيتلػػبرغ  كم يػػاس ركز بػػرغ الاتػػراـ اسػػذات   ك  

ديػد اسعبلقػات اسمتبادسػن بػيف اسػزمف اسم  ضػى م ػذ اسبتػر  كمػدة م ياس اس لؽ جلػمن كااسػن  كتػـ تا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streit%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26431882
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الػػت داـ اسطػػرؼ االصػػط اعي كاسرضػػا مػػف  تػػائج الػػتبياف اسطػػرؼ االصػػط اعي ك تػػائج اسم يػػاس 
اس فلػػي  كأشػػارت اس تػػائج إسػػى أف اسمرضػػى اسػػذيف بتػػرت أطػػرافخـ لػػللكا درلػػات أعلػػى فػػي اس لػػؽ 

لات اس لؽ كاضطراب اس كـ  ك تـ تاديد أم ا ػتبلؼ اسرذابي  ااسن اس لؽ  اسلمات اسش صين در 
مػػف ايػػث األعػػراض اس فلػػين بػػيف األسػػـ اسػػكذمي  كتكلػػد ملمكعػػات أسػػـ كذمػػي  يكلػػد ارتباطػػات 
للبين جبيرة بيف اسكقت اسم  ضى م ذ اسبتر  كمدة الت داـ اسطػرؼ االصػط اعي  مػدة االلػت داـ 

ياف اسطػػرؼ االصػػط اعي كاألعػػراض اسطػػرؼ االصػػط اعي بشػػجؿ يػػكمي  كرضػػا بػػيف  تػػائج الػػتب
 اس فلين.

 (Srivastava K,& Chaudhury S, 2014):سريفاستافاُوشادىوريدراسةُ .5

هنُهنظورُىندي"ُالنفسيةُالهعالجةُتدخبلتُنهوذج:ُالبترُبعدُالتأىيلُبعنوان:ُ"إعادة   

 يكلػػد كال اساػاسي  اسعػػبلج  ظػاـ فػػي تيؤ ػذ كسػػـ متعػددة  اسمبتػػكريف سلتجيػؼ اس فلػػين اسلكا ػب
مف م ظكر ذ دم  كتجك ت عي ن اسدرالػن  كم رلات  اس فلي سلتد ؿ اسااسين باكثفي اس دسيؿ أم

 اسػػذيف اضػػركا إسػػى األطػػراؼ مبتػػكرم مػػف استػػكاسي علػػى تػػـ أ ػػذذـ عشػػكائيان  مريضػػان  (173مػػف )
   اسعاديػػن جملمكعػػن سلعػػبلج( 90=  ف) اس فلػػي  قيلػػمكا إسػػى ملمػػكعتيف  كاسعػػبلج استػػد ؿ كاػػدة

 مػػف ذذػا ي اضػطراب مػف يعػا كف اسػػذيف اسمرضػى الػتبعاد كتػـ طن اسضػاب جملمكعػن (83=  ف)
 اس لػػػؽ لػػػمن-كم يػػػاس  (CRSD) سبلجتئػػػاب جػػػاركؿ اسدرالػػػن  تمنلػػػت أدكات اسدرالػػػن فػػػي م يػػػاس

 إسػػى ل بػػا( IES) اساػػدث م يػػاس كأنػػر  (ABIS) سلبتػػر اسللػػـ م يػػاس صػػكرة  (STAI) اسم ػػ ف
 تػـ كقػد فػردم  بشػجؿ تيػدار جا ػت كاستػي  صيصػان  اسمصممن سلمعلكمات اسزم ي اسلدكؿ مع ل ب
 لللػات لػت PIM ملمكعػن فػي اسمرضػى إعطػا  تػـ سلتد ؿ  اس فلي اسعبلج  ظاـ كادة تطكير
 شػخريف بعػد األدكات  فػس على اسمرضى لميع ت ييـ تـ. سل لؽ ماددة ملاالت كمعاسلن اسعبلج 

  CRSD علػى درلػات يفػ جبيػر تػد ي كلػكد سػكاظ اسعػبلج بعػد أف استاليػؿ كأظخر. اسعبلج مف
STAI  ABIS   كIES اسملمكعػػػػػػن فػػػػػػي PIM .كسػػػػػػكاظ  اسضػػػػػػابطن  لامعػػػػػػن ملمكعػػػػػػن علػػػػػػى

 فعاسػػن اسبػػاانيف قبػػؿ مػػف اسم تراػػن اس فلػػي استػػد ؿ كاػػدة كجا ػػت  ABIS فػػي ف ػػط جبيػػر ا  فػػاض
 اسطري ػػػن علػػػى متفكقػػػن جبيػػػر اػػػد إسػػػى كجا ػػػت كاس لػػػؽ  كاالجتئػػػاب  اس فلػػػي اسضػػػيؽ ت فيػػػؼ فػػػي

 .اآلف األطراؼ مبتكرم إدارة في متبعناس است ليدين
ُ(Catalan M, Others, 2014):ُدراسةُكاتبلنُوآخرون .6

ُبعنوان:ُ"عبلجُوىمُاألطرافُبطريقةُالواقعُاالفتراضيُالهعزز"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhury%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
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ت  يػػػات اسكاقػػػع اسمعػػػزز كأسعػػػاب  ذػػػدفت اسدرالػػػن ت ليػػػؿ اسشػػػعكر بػػػاألسـ اسػػػكذمي عػػػف تطبيػػػؽ
مريضػػا مبتػػكرم اسػػذراع   (14)اس كذػػـ األطػػراؼ سػػدل اسفيػػديك  سمعاسلػػن اآلالـ اس المػػن عػػف إالػػ

ايث دعي اسمرضى كذـ مػف اسلػكيد كلػلكفي يا إسػى الػت داـ عضػكذـ اسمبتػكر س يػادة لػيارة عبػر 
لللػن شػملتخا استلربػن   (12)كأجدت  تائج اسدرالن  أ   في  خايػن   سعبن فيديك سلباقات اسليارات
 ػبلؿ اس ػـك  (%61)كتيرة ذػذا األكلػاع ب لػبن %  جما ت لصت  32ترالعت ادة آالمخـ ب لبن 

تػػـ  ػػبلؿ استلربػػن معاسلػػن أربعػػن مرضػػى باسملػػج ات  ككلػػد أف ان ػػيف    ػػبلؿ اسي ظػػن%( 43)ك
مػػ خـ قلصػػا بدرلػػن جبيػػرة لرعػػات عبللخمػػا  كأشػػارت اسدرالػػن إسػػى أف استالػػف اسملػػلؿ ب ػػي بعػػد 

ستلربن  مف إعادة تشغيؿ م اطؽ كتمجف اسباانكف عف طريؽ ذذا ا أشخر مف  خاين استلربن  (6)
فػػي اسمػػخ ملػػت دمن ستاريػػؾ اسػػذراع بعػػد اسبتػػر  كذسػػؾ اتػػى تعطػػي شػػعكرا سلمػػخ أف ذػػذا اسعضػػك 

 .مازاؿ فعاال

 ُ:(Couture, Others, 2012)راسةُكوتشرُوآخرونُد .7

ُالهستشفى،ُفيُالدهويةُاألوعيةُهرضُعنُالناتجةُالسفميةُاألطرافُبترُهعُبعنوان"ُالتعاهل
ُاألىداف"ُوضبطُ،التأىيل

 ساػػػػػبلت اسبتػػػػػر اسلػػػػػفلي اسملػػػػػت دمن اسمكالخػػػػػن الػػػػػتراتيليات اللتجشػػػػػاؼ ذػػػػػدفت اسدرالػػػػػن
عػػػادة تعػػػديؿ كعبلقتخػػػا عػػػداد اسملتشػػػفى  استأذيػػػؿ فػػػي كا   كاشػػػتملت عي ػػػن اسدرالػػػن علػػػى اسم ػػػزؿ  كا 

اسدمكيػن الػب  األكعين ك اسمرض بلبب في األطراؼ اسلفلين  بتر سديخـ اسذيف األفراد ( مف16)
 فػػػي اسعػػػبلج أن ػػػا   (WCQ) الػػػتي دـ الػػػتبياف استػػػأقلـ طػػػرؽ ذسػػػؾ فػػػي بمػػػا االلػػػتبا ات اسمعبئػػػن 

 استأذيػػؿ  إعػػادة مػػف أشػػخر (3-2 ػػركلخـ بمػػدة ) استأذيػػؿ  كبعػػد إعػػادة  خايػػن فػػي   اسملتشػػفيات
اس تػائج إسػى  كذكبرمػاف  كأشػارت استاليػؿ مػايلز مػ خج بالػت داـ م ػاببلت نبلث في شارجكا  كجما

عػػادة االلتمػػاعي اسػػدعـ عػػف اسباػػث تليخػػا ط اسػػ فس الػػتي دمت فػػي الػػتراتيلين استجيػػؼ أف ضػػب  كا 
 اسبيا ػػات فػي مكلػكدة غيػػر إضػافين سلمكالخػن الػػتراتيليات نػبلث تاديػد تػػـ كقػد  اإليلػابي است يػيـ
اسفجاذػن  باإلضػافن استعامػؿ مػع  كالػت داـ لديػدة  أشػيا  ملاكظ  فػي تعلػـ كت دـ  WCQاس كعين
 اسػدعـ عػف اسباػث   اإليلػابي است يػيـ إعادة مع استجيؼ بمشاجؿ مرتبطن كاستل ب جا ت كاسخركب

 الػتراتيليات كالت تلت اسدرالػن أف إيلابي  بتعديؿ االلتماعي  كاؿ مشجلن األسـ اسمزمف ارتبط
 يدؿ كباستاسي اسبيئات  با تبلؼ ت تلؼ يبدك فيما األطراؼ بتر مع استعامؿ في اسملت دمن استأقلـ
 .اسدمكين األكعين ألمراض  تيلن سااالت اسبتر اسلفلي  استأقلـ عملين تع يد ىعل

 



 000 

ُ:(Srivastava, Others, 2011)سريفاستافاُُدراسة .8

ُعنوان:ُ"العواهلُالنفسيةُبعدُالبتر"ب

ذدفت اسدرالن إسى  اسجشؼ عف اسعكامؿ اس فلين اسخامن سدل ااالت اسبتر  كتعديؿ لكا ب 
( مريضػػان مػػف اسػػذجكر 50رتبطػػن باإلعاقػػن  كقػػد ألريػػت ذػػذا اسدرالػػن علػػى )ايػػاة اسفػػرد اسخامػػن اسم

على استػكاسي يتعػاسلكا فػي مرجػز األطػراؼ االصػط اعين  كتػـ ت فيػذ  ػط األلػاس كاست يػيـ اس فلػي 
(  كجا ػػت تيػػدار ماػػاكر أعػػراض HADSبعػػد اسعػػبلج  ػػارج اسملتشػػفى اس لػػؽ كم يػػاس االجتئػػاب )

(  كأعطيػػت MIPSع مؤشػػر ميػػكف مػػف األ مػػاط اسش صػػين )( ل بػػان إسػػى ل ػػب مػػTSIاسصػػدمن )
اسعػػبلج اس فلػػي سخػػـ ب ػػا ن علػػى كصػػفن اسعػػبلج اسم تراػػن مػػف قبػػؿ اسبػػاانيف  كتػػـ تاليػػؿ اسبيا ػػات 

  قبػؿ (HADS)  كجشفت اس تائج فركؽ ذات دالسن إاصائين فػي درلػات علػى SPSSبملاعدة 
فاعي كاالجتئػػػاب سكاظػػػت ال بػػػد مػػػف كبعػػػد اسعػػػبلج  كعلػػػى أعػػػراض اسصػػػدمن اسلػػػائدة استل ػػػب اسػػػد

ت فيض فكؽ مف ملتكل  كجا ت أ ماط اسش صػين اسلػائدة استمرجػز اػكؿ اسػذات  كرجػزت دا ليػان 
فػي األلػاسيب اسمافػزة  كاستفجيػر اسػػذم ي ػكد أل مػاط سلتفجيػر اسلػػليـ  كألػاسيب اسخيم ػن كاسػتاجـ فػػي 

أبعػػػاد اسش صػػػين اسمتعل ػػػن  استصػػػرؼ  كلػػػكد تغيػػػر جبيػػػر بعػػػد اسعػػػبلج علػػػى درلػػػن مػػػف اس لػػػؽ  أف
باإلالػػاف كاسمطاب ػػن أظخػػرت تػػأنير لػػكذرم بعػػد اسعػػبلج  علػػى م يػػاس االجتئػػاب  كجا ػػت اس تػػائج 

 أشارت أف است ييـ اس فلي كاستد ؿ يلب تضمي خا جلز  مف إدارة ما بعد اسبتر.

ُ:(Nasim, others, 2010)دراسةُنسيمُوأخرونُ .9

 "الهحاربينُالقداهىُعبلقتوُبهبتوري"وىمُاألطرافُُوبعنوان:ُ

 اساػػرب ضػػاايا اسكذميػػن بػػيف ذػػدفت اسدرالػػن إسػػى تاديػػد كتيػػرة اآلالـ اسكذميػػن كاألاالػػيس
كعبلقتخػػػا بػػػبعض اسمتغيػػػرات اسديمكغرافيػػػن منػػػؿ ) الػػػت داـ اسطػػػرؼ اسصػػػ اعي  اس لػػػؽ   اإليرا يػػػن

تػػػر  ( شػػػ ص مػػف قػػػدامى اسماػػػاربيف اسػػذيف سػػػديخـ ب96االجتئػػاب(  كتجك ػػػت عي ػػػن اسدرالػػن مػػػف )
اسػكذمي كاألاالػػيس لػ كات عػا كا عػػف األسػـ  (9-7)كبي  ػت اس تػائج أٌف اسػػذيف تعرضػكا سلبتػر قبػػؿ 

األاالػػيس اسكذميػػن فػػي بتػػر األطػػراؼ فػػي  درلػػنسػػديخـ جا ػػت مػػ خـ  (40.6)٥ اسكذميػػن  ك لػػبن 
ـ  يكلد عبلقن بػيف اس لػؽ كاالجتئػاب يعػزل سمجػاف اسبتػر فػي اسللػ اسعلكين  كجشفت اسدرالن أ   ال

كجذسؾ كلكد ا  فاض في درلن األسػـ اسػكذمي كاألاالػيس اسكذميػن سؤلشػ اص اسػذيف يلػت دمكف 
 اسطرؼ االصط اعي.
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ُ:(Marisol A, Others,2009)دراسةُهاريسولُوآخرونُ .10

ُالعموية"ُاألطرافُلفقدانُالهصاحبُالهزهنُبعنوان:ُ"األلم

ف ػػداف األطػػراؼ اسعلكيػػن  صػػااب ذػػدفت اسدرالػػن سكصػػؼ شػػدة كا تشػػار أ ػػكاع األسػػـ اسػػذم ي
ؽ كطٌبػػػػ   كأسػػػػـ اسطػػػػرؼ اسصػػػػ اعي اسرقبػػػػن اسظخػػػػر  اسمبتػػػػكر  األسػػػػـ اسمتب ػػػػي  كذػػػػـ اسطػػػػرؼ :منػػػػؿ

أشخر فأقػؿ  6( ش ص سديخـ ف داف سؤلطراؼ اسعلكين مضى عليخـ 104اسباانكف اسدرالن على )
اة اسصػػاين ذات بعػػد اػػدكث اسبتػػر كا تخػػا  استػػدابير كاستػػد بلت اسعبلليػػن اسلػػريرين  ك كعيػػن اسايػػ

٥( أشػاركا (٥76( ت ريبا مػف اسملػتليبيف عػا كا مػف األسػـ  ك90كأشارت اس تائج إسى أف ) اسصلن 
إسػػػػى أجنػػػػر مػػػػف  ػػػػكع كااػػػػد مػػػػف األسػػػػـ. ك جػػػػاف كذػػػػـ اسطػػػػرؼ اسمبتػػػػكر ك األسػػػػـ اسػػػػكذمي سؤلطػػػػراؼ 

سع ػػؽ ٥( كا٥52 علػػى استػػكاسي(  تليخػػا اسظخػػر )٥71 ك 79االصػػط اعين كاألسػػـ األجنػػر ا تشػػارا )
األطراؼ االصط اعين األقؿ ٥(. كعلى اسرغـ مف األسـ 33عين )٥(  كأسـ األطراؼ االصط ا43)

ا تشػػاران  أفيػػد أف تتلػػبب فػػي أعلػػى ملػػتكيات استػػد ؿ كأيػػاـ اسعلػػز اسمرتبطػػن األسػػـ. جػػاف ب كعيػػن 
ؾ دكف أم م ار ػن مػع تلػاساياة اسمبلغ ع خا ذاتيا أقؿ بجنير باس لبن سؤلفراد مع جػؿ  ػكع مػف األسػـ 

 لبتر  كلبب اسبتر مع األسـ.س اسم  ضي باسعمر  كاسكقت األسـ اسكذمي سؤلطراؼ رتبطيسـ ك أسـ. 
 (Modirian, others,2009):دراسةُهودريانُوآخرونُ .11

ُرافُالعموية"بعنوان:"ُوىمُاألطرافُلدىُالبترُالثنائيُفيُاألط

ذدفت اسدرالن ست بي  اسعامليف في ملاؿ اسصان على كلكد األسـ اسكذمين كمدل اإلالاس 
( مػػف مبتػػكرم األطػػػراؼ 140سػػدل اسبتػػر اسن ػػائي فػػي األطػػراؼ اسعلكيػػن  كشػػملت عي ػػن اسدرالػػن )

 اسعلكيػػن اسن ائيػػن اس اتلػػن مػػف اساػػرب فػػي إيػػراف  كقػػد فاصػػت ذػػذا اسدرالػػن اسملتعرضػػن اسمكاضػػيع
بدقن مف قبؿ ا تصاصي اسطب اسطبيعي. كتـ ا ذ افػادة اسمرضػى اسػذيف يعػا كف مػف كلػكد األسػـ 

٥( مػف مبتػكرم 82اسكذمي كاألااليس  كاستردد  كلللت شدة ذذا اسشعكر  كأشارت اس تائج أف )
( لػ كات فأقػؿ عا ػت مػف إالػاس كذمػي  بمػا فػي ذسػؾ 6األطراؼ اسذيف مضى علػى اصػابتخـ )

  ك جا ػت اسظػكاذر  خايػن اسطػرؼ اسمبتػكربدرلػن متفاكتػن مػف كذػـ األطػراؼ فػي ٥( عا كا 53.9)
٥( أ خػـ "دائمػا" جػاف سػديخـ اإلالػاس 51.2(ردد في األطراؼ اسعلكين اسيم ػى  كأفػادت تاسكذمين ت

بأطرافخـ اسكذمين  كسكاظ كلكد عبلقن ذات دالسن إاصائين بيف اإلالاس اسكذمي كملتكل اسبتر 
 .سمبتكرا اسطرؼ خاين في 

 

 

http://www.tandfonline.com/author/Modirian%2C+Ehsan
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Fox, 2009)ُ& :(Murrayُدراسةُهورايُوفوكسُ .12

ُلهبتوريُاألطرافُالسفمية"صورةُالجسدُعنوان:ُ"الرضاُعنُب

 اسطػػػرؼ االصػػػط اعيكارتػػػدا  صػػػكرة اسللػػػد ت ػػػاكؿ اسعبلقػػػن بػػػيف ذػػػذا اسدرالػػػن إسػػػى ذػػػدفت 
  تبعػػػػان سلفػػػػركؽ بػػػػيف اسل لػػػػيف  كتػػػػـ عمػػػػؿ الػػػػتبا ن بطري ػػػػن استكاصػػػػؿ اسلػػػػفلين سمبتػػػكرم األطػػػػراؼ

قػػػد ككذػػػـ األطػػػراؼ  اس تػػػائج:  صػػػكرة اسللػػػداالسجترك ػػػي كأ ػػػذ االلابػػػات مػػػف اسمفاكصػػػيف بشػػػأف 
اسطػػػرؼ  كصػػػكرة اسللػػػـ عػػػف  رضػػػااسعاسيػػػن بػػػيف اسمضػػػطربن االرتباطػػػات اسلػػػلبين  معػػػدؿ سػػػكاظ

تـ اسجشؼ عف عبلقات أ رل أيضػا  بمػا ليف في ذسؾ  ك   كسـ تكلد فركؽ بيف اسل االصط اعي
ارتباطػات لػلبين بػيف ك مػع لػاعات االلػت داـ  اسطػرؼ االصػط اعيارتدا  في ذسؾ عبلقن طردين 

فػػي سكاظػػت ا تبلفػػات قكيػػن بػػيف اسل لػػيف ك   اسػػكذمي كتلربػػن األسػػـ اسطػػرؼ االصػػط اعيارتػػدا  
 .ذسؾ

 :(Hirsh AT, others, 2009)دراسةُىيرشُوآخرونُ .31

 بعنوان:ُ"الفروقُبينُالجنسينُفيُاأللمُواألداءُالنفسيُلؤلشخاصُهبتوريُاألطراف"

اسنػػا كم اسمعيػػؽ  ذػػدفت اسدرالػػن اسااسيػػن إسػػى معرفػػن اسفػػركؽ بػػيف اسل لػػيف فػػي ملػػتكل األسػػـ
%( 72سدل األش اص اسذيف يعا كف مف ف داف أطرافخـ  كاشتملت عي ن اسدرالن اسملػاين علػى )

مف اسرلاؿ كاسباقي إ اث  كأظخر اسمشارجكف  لبن اسمعا اة مف ظاذرة كذـ األطراؼ  كاألااليس 
كأشػػارت   األسـبػػ اسمتعل ػػن  كاستعامػػؿ كاسمعت ػػدات مػػؿ اسمشػػارجكف أيضػػا تػػدابير استػػد ؿاسكذميػػن  أج

٥( على استكاسي عا ت مف ٥77( م ابؿ )86اس تائج إسى أف  لبن اسذجكر أجبر مف  لبن اإل اث )
كلكد ظاذرة كذـ األطراؼ   كال تكلد فركؽ في اسل ليف يعزل سلبب اسبتر  ال تكلػد فػركؽ بػيف 

اإل اث أجبر مف  اسل ليف في كلكد األااليس اسكذمين  في اسم ابؿ كأشارت اس تائج إسى أف  لبن
 لبن اسذجكر عمكمان في متكلط شدة األسـ كاستد ؿ مف اسذجكر  كجذسؾ اإل ػاث أيضػا أجبػر بجنيػر 
فػػي الػػت داـ بعػػض الػػتراتيليات استعامػػؿ مػػع األسػػـ  كاسمعت ػػدات كاس بػػرات اسمتعل ػػن بعػػدة لكا ػػب 

 مف األسـ.

 (:(Phelps et al,2008نُيـرخسُوآبـةُفيمـسادُر .14

ُ"ــرُةُلمبتــلتاليانةُــلسايُــفُلمتكيفُيــفرلهعجُابلــلعاةُــىهيأُبعنوان:ُ"

  ػػػػػرن سلبتػػػػػستاسيا ن ػػػػػسلاي ػػػػػف سلتجيػػػؼ يػػػػػفرسمعج ابلػػػػػسعان ػػػػػذميأن ػػػػػفرمعإسػػػى اسدرالػػػن ت فػػػػدذ
 ائجػػػػ تػػػػرت خأظك   ينانػػػػداـ فخف بيتػػػرت أطػػػرايػػػػذسف ااسغيػػػػسبػػػػف ا( م٣٨ف )لن مدارسان ػػػػػعي ػػػػػت  كتجو

http://www.tandfonline.com/author/Murray%2C+CD
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirsh%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19734105
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راد فدل أ%( س20-15ب لبن )ػػت من جا ػدسصػد اا بعػمػػطراب ضػراض اعب كأاػالجتئأف ا: نػلادر سا
ػػػػرت خأظا ػػػػمن. جمػػػػدسصػػػػد ابعػػػك س مػػػف ابيان مػػػن  لػػم  فضت ياكتػملػف عكسـ يبلغ لن دارساعي ن 

يلابي ػػك إ مػػدكث ات ػػقعكت  كنػػسعبلليت ا بلػػدستاي ػػي فػػفرسمعج ابلػػسعان ػػذميأن ػػػلدارساائج ػػػ ت
 شخران . 12د من بعدفين سلصرسمعاسمعاسلن افي 
ُ:(Ketz. A, 2008)دراسةُكيتزُ .15

"خبرةُألمُاألطرافُالوىهيةُلدىُالهرضىُالذينُيعانونُالبترُالناتجُهنُالحرببعنوان:ُ"

ذدفت اسدرالن سلجلؼ عف تلربن أسـ اسطرؼ اسكذمي سلمرضى اسذيف يعا كف مف بتر مػؤسـ 
باس تػػػاؿ أك اساػػػركب. ككصػػػؼ مػػػدل ا تشػػػار ك صػػػائص كذػػػـ األطػػػراؼ  كجشػػػؼ فعاسيػػػن  متعلػػػؽ

اسطػػػرؽ اسطبيػػػن كاسعػػػبلج اسػػػذاتي اس يالػػػين استػػػي مبتػػػكرم األطػػػراؼ اسمؤسمػػػن مػػػع اصػػػابات اس تػػػاؿ  
كتػـ استطبيػؽ فػي كالت دمت اسدرالن اسم خج اسكصفي كجا ت أداة اسدرالن االلتبياف بػأنر رلعػي  

بتػػكرم األطػػراؼ فػػي مرجػػز طبػػي علػػجرم  كجا ػػت عي ػػن اسدرالػػن عبػػارة عػػف مساسعيػػادة اس ارليػػن 
( 5( مػػف أفػػراد اسلػػيش  اسػػذيف تعرضػػكا سبتػػر كااػػد أك أجنػػر فػػي أطػػرافخـ فػػي مػػدة أقػػؿ مػػف )30)

%( مف اسمشارجيف اسذيف عا كا مف كذػـ 77(  كشارؾ )50-18ل كات  كتراكات أعمارذـ مف )
اسػذيف عػا كا مػف  مػف األفػراد (78٥)سديخـ مت طع  كأفػاد  األطراؼ م ذ اسبتر  كجاف كذـ األطراؼ

مػف اسمشػارجيف مػف اسػذيف عػا كا مػف كذػـ  %(68)  علػى األقػؿ األكؿ كذـ األطػراؼ فػي األلػبكع
األطػػراؼ يتل ػػكف اسعػػبلج مػػف م ػػدمي اسرعايػػن اسصػػاين. أف اسعػػبلج اسطبػػي األجنػػر شػػيكعا سػػديخـ  

اسعبلج اسذاتي منؿ ت  يات االلتر ا  ترؾ أنػر على اسرغـ مف أف بعض اسمرضى  ذجرا أف طرؽ 
 أجبر في ت فيؼ اآلالـ اسكذمين في األطراؼ.

ُ(Cavanagh SR, Others, 2006):دراسةُكافناجُُ .16

 "النفسيةُواالنفعاليةُلمبترُالجراحيُتهضاعفابعنوان:"ُال

ذػػػػدفت اسدرالػػػػن إسػػػػى لمػػػػع اسبيا ػػػػات عػػػػف ا تشػػػػار اضػػػػطراب مػػػػا بعػػػػد اسصػػػػدمن اإللخػػػػاد 
(PTSDكغيرذا مف االضطرابات اس فلػين بعػد اسبتػر )   تػـ  اشػراؾ بعػض اساػاالت مػف ملتشػفى

 ظـ. كتشػير اسبيا ػات إسػى استأذيؿ اسشماسي اسشرقي  كتـ الرا  اسم ػاببلت اسلػريرين كعمػؿ ت يػيـ مػ
أف عمليات بتر لرااين اسم طط اس اتلػن عػف مػرض مػزمف ال تػؤدم فػي جنيػر مػف األايػاف إسػى 
أعػػراض اضػػطراب مػػا بعػػد اسصػػدمن  فػػي اسم ابػػؿ تشػػير اسبيا ػػات إسػػى أف اسبتػػر اس ػػاتج عػػف اػػادث 
عرضػػي قػػد يػػؤدم إسػػى ارتفػػاع معػػدؿ اضػػطراب مػػا بعػػد اسصػػدمن  بشػػجؿ لزئػػي بلػػبب اسضػػغط 

 اس فلي اسذم يترتب على اساادث.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavanagh%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17116945
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ُ:ةُ)الغضب،ُالخجل،ُالقمق(االنفعاالتُالنفسيدراساتُتناولت3.3ُُ
ُ:تناولتُالغضبدراساتُ -ُأ

ُم(:2016دراسةُ)وادي،ُ .1
ُاالعداديةُ ُالهرحمة ُتبلهيذ ُلدى ُالدراسي ُبالتوافق ُوعبلقتو ُالغضب ُانفعال ُهكونات بعنوان"

ُبهحافظةُغزة"

لتكل مجك ات ا فعاؿ اسغضب كملتكل استكافؽ اسدرالػي ذدفت اسدرالن إسى استعرؼ على م
سدل تبلميذ اسمرالن االعدادين بماافظن غزة  جما ذدفت اسجشؼ عف اسعبلقن بيف مجك ات ا فعاؿ 
اسغضػػب كملػػتكل استكافػػؽ اسدرالػػي سػػدل تبلميػػذ اسمرالػػن االعداديػػن فػػي مجك ػػات ا فعػػاؿ اسغضػػب  

ستاسيػػػػػن ) اسلػػػػػ س  اسم ط ػػػػػن  اسمرالػػػػػن استعليميػػػػػن(  كمتكلػػػػػط استكافػػػػػؽ اسدرالػػػػػي تبعػػػػػان سلمتغيػػػػػرات ا
( تلميػػذ كتلميػػذة 382كالػت دمت اسباانػػن اسمػػ خج اسكصػػفي استاليلػػي  كتجك ػت عي ػػن اسدرالػػن مػػف )

مػػف تبلميػػذ اسمرالػػن االعداديػػن مػػف مػػدارس شػػرؽ كغػػرب ماافظػػن غػػزة  كالػػت دمت اسباانػػن فػػي 
د أامػػد امػػزة(  كم يػػاس استكافػػؽ اسدرالػػي اسدرالػػن األدكات استاسيػػن: م يػػاس ا فعػػاؿ اسغضػػب )اعػػدا

مف اعداد اسباانن  كتكصلت  تائج اسدرالن إسى أف: ملتكل مجك ات ا فعاؿ اسغضب جاف مرتفعان  
كأف ملتكل استكافؽ اسدرالي جاف مرتفعان أيضان  كبي ت اسدرالػن كلػكد عبلقػن عجلػين بػيف متكلػط 

سمرالػن االعداديػن  كعػدـ كلػكد فػركؽ فػي مجك ات ا فعاؿ اسغضب كاستكافؽ اسدرالي سدل طبلب ا
اسلػػ س علػػى م يػػاس مجك ػػات ا فعػػاؿ اسغضػػب  ككلػػكد فػػركؽ بػػيف اسل لػػيف سصػػاسح اال ػػاث علػػى 
م ياس استكافؽ اسدرالي  ككلكد فركؽ بيف طبلب شرؽ كغرب غػزة علػى م يػاس مجك ػات ا فعػاؿ 

م يػػػاس اسغضػػػب سصػػػاسح طػػػبلب شػػػرؽ غػػػزة  ككلػػػكد فػػػركؽ بػػػيف طػػػبلب شػػػرؽ كغػػػرب غػػػزة علػػػى 
استكافػػؽ اسدرالػػي سصػػاسح طػػبلب غػػرب غػػزة  كعػػدـ كلػػكد فػػركؽ ذات دالسػػن ااصػػائين بػػيف لميػػع 

 اسمرااؿ استعليمين على م ياس مجك ات ا فعاؿ اسغضب ك م ياس استكافؽ اسدرالي.

ُ(:م2014،ُالخوالدةُوجرادات)ُدراسة .2

جياتُالتعاهلُأثرُبرناهجُعبلجُهعرفيُسموكيُفيُتخفيضُالغضبُوتحسينُاستراتي"عنوان:ُب
ُ"هعو

ضب في ت فيض اسغللكجي مج عبلج معرفي ذدفت ذذا اسدرالن ؤسى الت صا ء أنر بر ا
تكون   كاسنا وي اسعلمي ؿمع  سدى عي ن من طبلب اسصف األو ؿوتالين التراتيليات استعام

لين ػاساجلين في مدرلن اسنا وي ؿ ( طاسبًا من طبلب اسصف األو254ملتمع اسدرالن من)
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ي ػشوائيًا  فػوا عػ( طاسبًا عي 36)يار عي ن اسدرالن استي تكو ت من تم ا تك  عمان اسنا وين في
ستا يق   ًاػ( طاسب18ن ) ػمجك ت وضابطن ت  طاسبًا 18تجك ت مف ملموعتين : تلريبين 

مع ؿ ر اللتراتيليات استعامػاس آ ػوم يجااسن  الن التُ دم م ياس اسغضب أذداف اسدر
ت ػتل   جااسناس اسغضب ػاسدرالن على م ي ات أفراد ملتمععلى درلب ا ان ك   اسغضب

ن ػعأما اسملمو  ( لللات10تكون من )للكجي اسملموعن استلريبين بر امج عبلج معرفي 
رت ػن أظخػأشارت  تائج اسدرالن ؤسى أن اسملموعن استلريبيك  معاسلنأم اسضابطن فلم تتلق 
ر ػتراتيليات استعبيػفي ال ؿدا بشجؿعلى في اسغضب وتال ًا أؿ  داوؿ ا  فاضًا أعلى بشكو
وتبديد اسغضب م ار ن مع اسملموعن اسضابطن.   ك استكجيد  واستمعن  اسمباشر عن اسغضب

دعم ػن اسػوسم تظخر ذ اك فروق داسن بين متولطات درلات اسملموعتين على بعدي اسباث ع
 االلتماعي واستل ب.

ُ(ُ:م2014،ُحمهي)ُدراسة .3

ُ"جوُهنُهنظورُالتربيةُاإلسبلهيةلشبابُوعبلالغضبُعندُا":ُعنوانب

استعػػػرؼ علػػػى ألػػػػباب اسغضػػػب ع ػػػد اسشباب  كبيػػػاف آنػارا   كألػػػػاسيب  إسى اسدرالن تذدف
تكصػػؿ ك   اسمػػ خج اسكصػػفي استاليلػػي كالػػت دـ اسبااػػثُ عبللػػػػػ  مػػػػػػف م ظػػػػػكر استربيػػػػػػن اإللػػبلمين

ن  بي مػػا نػػفه اسغضػػب كاسكرايال تكلػػد عبلقػػن بػػ   كجػػاف مػػف أبرزذػػا:ملػػن مػػف اس تػػائجاسبااػػث إسػػى ل
يطػػػػن  ايػػػػث أف األلػػػرة استػػػي تعػػػيش ايػػػاة تلػػػكدذا باسبيئػػػن اس ارليػػػػن كاسظػػػػركؼ اسمار اسفػػػرد نيتػػػأ

 تكترات ا فعاسين  كتعا ي مف جنرة اس بلفات كاسشلار  مػف شػأ خا أف تؤنر على ش صين األب ػا  
ػػػػػاب مػػػػػػف أبػػػػػػرز ألػػػػػػباب  غضػػػػػب  اسشػػباب  معاملػػن اسش  ك ن اسغضػبفيغلػب علػػيخـ استػػكتر كلػػرع

  كا تخػػاؾ  صكصػػيت  ك افتاامخػػا  كاسلػػ رين م ػػ  كمػػف أفعاسػػ   كتاجػػـ اسجبػػار أ ػػػػػػ  ال زاؿ طفػػػػػػبلن 
ػػؿ ػػعػػػػبلج  اسغضػػػػب يتجػػػػكف مػػػػف ش يف: األكؿ قب  كجذسؾ تأ يب  كتكبي    كاس صح اسمتجررب   ك 

أمػػا اسشػػؽ اسنػػا ي ك   فخػػك ألػػلكب كقػػائي  ػػػػػػف ألػػباب بدفعػػػػػػ  باالبتعػػػػػػاد ع ؾكقػػػػػػكع اسغضػػػػػػب  كذسػػػػػػ
 . بلؿ اسعبلج اسفعلي ع د كقكع   يجكف مف

 (:م2014،ُالشريف)ُدراسة .4

ُعنوانب ُالهُر": ُلدىُطمبة ُاألسرية ُالتنشئة ُبأساليب ُالغضبُوعبلقتو ُفيسموك ُالثانوية ُحمة
ُ"عهان

عن ملتوى للوك اسغضب وعبلقت  بألاسيب است شئن  اسجشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼذدفت اسدرالن ؤسى    
كصػػػػػفي اسمػػػػػ خج اسدرالػػػػػن اس كالػػػػػت دـ اسبااػػػػػث  فػػػػػي عمػػػػػافاأللرين سدى طلبن اسمرالن اسنا وين 



 007 

وطاسبن تم ا تيارذم عشوائيًا من ملتمع ( طاسبػػػػػػػػػػػان 310ف )تكو ت عي ن اسدرالن مك  تاليلػػػػػػػػػػػي
وياتوي على   م ياس أللاسيب است شئن األلرينو  اس اسغضبم يالػػػػػػت دـ اسبااػػػػػػث   ك اسدرالن

وأظخرت   واألللوب استليبي  ألللوب استللطيوا  نبلنن أبعاد ذي: األللوب اسديم راطي
تعػػزل سمتغيػػر اسلػػ س كسصػػاسح في للوك اسغضب إاصػػائين ذ اك فروقا ذات دالسن أف اسدرالن 

عبلقن ارتباطي  داسن  وولود  ألنر اسصفتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزل وعدم ولود فروق ذات دالسن   اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػذجكر
 ؤاصائيان بين للوك اسغضب واألللوب استللطي.

ُ(:م2013،ُحهام)ُدراسة .5

فاعميةُبرناهجُالوساطةُالطبلبيةُفيُالقدرةُعمىُحلُالهشكبلتُوُالتحكمُبالغضبُ" عنوان:ب
 "لدىُالوسطاءُفيُالهرحمةُاالساسيةُالعميا

بلبيػػػن فػػػي اس ػػػدرة علػػػى اػػػؿ ذػػػدفت اسدرالػػػن إسػػػى استا ػػػؽ مػػػف فاعليػػػن بر ػػػامج اسكلػػػاطن اسط
اسمشػػجبلت ك اسػػتاجـ باسغضػػب سػػدل اسكلػػطا  فػػي اسمرالػػن االلالػػين اسعليػػا فػػي اسمػػدارس استابعػػن 

اسمػػ خج استلريبػػي مػػف  ػػبلؿ فعاسيػػن بر ػػامج    كالػػت دمت اسباانػػنسػػكازرة استربيػػن ك استعلػػيـ اسعػػاسي
ب اسصػػػؼ استالػػػع مػػػف طػػػبل ( طاسػػػب ك طاسبػػػن260تأسفػػػت عي ػػػن اسدرالػػػن اسجليػػػن مػػػف )  ك تػػػدريبي
إعداد اسباانن ك م يػاس اػؿ اسمشػجبلت  :بر امج اسكلاطن اسطبلبين كالت دمت اسباانن  األلالي

  استاجـ اسغضب: مف اعداد اسباانن م ياسك   يبل ك  يزم( ترلمن كت  يف اسغصيف: ) إعداد ديزر 
الػػػي اػػػؿ يكلػػػد فػػػركؽ ذات دالسػػػن إاصػػػائين فػػػي درلػػػات م ي: إسػػػى أ ػػػ   تػػػائج اسدرالػػػنكتكصػػػلت 

اسملمػػكعتيف استلػػريبيتيف )اإل ػػاث(   ك )اسػػذجكر( بػػػيف  اسمشػػجبلت  كاسػػتاجـ باسغضػػب سػػدل أفػػراد
في درلات  يكلد فرؽ ذك دالسن إاصائين  كجذسؾ لي ك اسبعدم سصاسح اس ياس اسبعدماس ياس اس ب

لمكعن استاجـ  باسغضب بيف أفراد اسملمكعن استلريبين )اإل اث(  ك اسمم يالي اؿ اسمشجبلت  ك 
يكلػػد فػػركؽ ذات دالسػػن إاصػػائين   جمػػا ك   فػػي اس يػػاس اسبعػػدم سصػػاسح اسػػذجكراستلريبيػػن )اسػػذجكر(

فػػػي درلػػػات م يػػػاس اسػػػتاجـ باسغضػػػب  سػػػدل أفػػػراد اسملمكعػػػن استلريبيػػػن )اسػػػذجكر(  بػػػيف اس يػػػاس 
 اسبعدم  ك استتبعي سصاسح اس ياس اسبعدم.

ُ(:م2013،ُالشيري)دراسةُ .6
فيُتحسينُإدارةُالغضبُوُُاالنفعاليعميهيُهستندُإلىُنظريةُالذكاءُفاعميةُبرناهجُت"عنوان:ُب

ُ"عممُفيُالههمكةُالعربيةُالسعوديةالتحصيلُلدىُالطمبةُذويُصعوباتُالت

لجشؼ عػف فاعليػن بر ػامج تعليمػي ملػت د إسػى  ظريػن اسػذجا  اإل فعػاسي فػي ساسدرالن  تذدف
اسػػػػػتعلـ فػػػػػي اسمملجػػػػػن اسعربيػػػػػن  تالػػػػػيف إدارة اسغضػػػػػب ك استاصػػػػػيؿ سػػػػػدل اسطلبػػػػػن ذكم صػػػػػعكبات
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  لدرالػن: سمػ خج اال فعاسي جبر امج تعليمي ملت د إسى  ظرين اسذجا  كالت دـ اسبااث   اسلعكدين
( طاسبػان مػف طلبػن ذكم صػعكبات اسػتعلـ مػف مػدارس كزارة استربيػن 60تجك ت عي ػن اسدرالػن مػف )ك 

 دين ممف ت طبؽ عليخـ شػركط تشػ يصكاستعليـ في م ط ن اسمدي ن اسم كرة باسمملجن اسعربين اسلعك 
م يػػاس إدارة   اسبااػػث  كصػػمـ صػػعكبات اسػػتعلـ ك اسملا ػػيف بغػػرؼ اسمصػػادر فػػي تلػػؾ اسمػػدارس

لدرالػػن مػػف  ػػبلؿ اسرلػػكع إسػػى األدب اس ظػػرم كاسدرالػػات اسلػػاب ن  كلػػرل استا ػػؽ س اةدجػػأاسغضػػب 
ي مػػادة اسلغػػن اسعربيػػن مػػف دالالت صػػدق  كنباتػػ   جمػػا قػػاـ اسبااػػث بإعػػداد ا تبػػاريف سلتاصػػيؿ فػػ

 دان كقاـ اسبااث بتصميـ اسبر امج استدريبي ملت  االبتدائيكاسرياضيات مف جتاب اسصؼ اسلادس 
كلػػػكد فػػػركؽ ذات دالسػػػن إاصػػػائين بػػػيف  أظخػػػرت  تػػػائج اسدرالػػػنك   إسػػػى  ظريػػػن اسػػػذجا  اال فعػػػاسي

سغضب  سلطلبن ذكم متكلطات درلات أفراد اسملمكعتيف استلريبين كاسضابطن على م ياس إدارة ا
جمػػا أطخػػرت  تػػائج   عليمػػي   كسصػػاسح اسملمكعػػن اسضػػابطنصػػعكبات اسػػتعلـ  تعػػزل سلبر ػػامج است

اسدرالػػن كلػػكد فػػركؽ ذات دالسػػػن إاصػػائين بػػيف متكلػػطات درلػػػات أفػػراد اسملمػػكعتيف استلريبيػػػن 
يمػػي  كاسضػػابطن سػػدرلات استاصػػيؿ اسدرالػػي سلطلبػػن ذكم صػػعكبات اسػػتعلـ  تعػػزل سلبر ػػامج استعل

 كسصاسح اسملمكعن استلريبين.

ُ(:م2012ُ،الدوسري)ُدراسة .7

ُ"الهكرهةُةُهنُطالباتُجاهعةُأمُالقرىُبهكةعبلقتوُبانفعالُالغضبُلدىُعينالعفوُُو:ُ"عنوانب

اسدرالػػن إسػػى معرفػػن درلػػن جػػؿ مػػف اسعفػػك بأبعػػادا اسم تلفػػن كا فعػػاؿ اسغضػػب جااسػػن  تذػػدف
م ػػدار كاتلػػاا اسعبلقػػن بػػيف اسعفػػك بأبعػػادا اسم تلفػػن  كلػػمن سػػدل طاسبػػات لامعػػن أـ اس ػػرل  كمعرفػػن

سئللابػػن علػػى تلػػاؤالت اسدرالػػن ك   كا فعػػاؿ اسغضػػب جااسػػن كلػػمن سػػدل طاسبػػات لامعػػن أـ اس ػػرل
 مػف عي ػن اسدرالػنكتجك ػت   اسباانن اسم خج اسكصفي االرتباطيكاستا ؽ مف فرضياتخا الت دمت 

كستا يػػػؽ ذػػػذا   معػػػن أـ اس ػػػرل فػػػرع اسزاذػػػر( طاسبػػػن مػػػف طاسبػػػات لا467)عي ػػػن عشػػػكائين بلغػػػت 
(  كترلمػػن Mullet, 2007) تتطبيػػؽ م يػػاس اسعفػػك مػػف إعػػداد مكسيػػاألذػػداؼ قامػػت اسباانػػن ب

كت  ػػيف اسباانػػن  كم يػػاس اسغضػػب جااسػػن كجلػػمن سلػػبيلبيرلر كس ػػدف ترلمػػن كت  ػػيف مامػػد عبػػد 
فػي درلػن  ذ اسػؾ ا  فاضػان أف  إسػى  تػائج اسدرالػنكأشػارت   (1998سرامف كفكقين عبػد اساميػد )ا

بيعػػػػد الػػػػتمرارين اسشػػػػعكر بااللػػػػتيا  سػػػػدل عي ػػػػن اسدرالػػػػن  فػػػػي اػػػػيف ترتفػػػػع درلػػػػن بيعػػػػد اسالالػػػػين 
أف   جمػا ك ل عي ن اسدرالن فخي درلن معتدسنسلظركؼ  أما باس لبن سدرلن بيعد اسرغبن في اسعفك سد

كلػػػكد    كجػػػذسؾكاسغضػػػب جلػػػمن سػػػدل عي ػػػن اسدرالػػػن ذ اسػػػؾ ا  فاضػػػا فػػػي درلػػػن اسغضػػػب جااسػػػن
عبلقػػػن ارتباطيػػػن ايلابيػػػن م  فضػػػن لػػػدا ذات دالسػػػن إاصػػػائين بػػػيف اسعفػػػك )بعػػػد الػػػتمرار اسشػػػعكر 

عػدـ كلػكد عبلقػن ارتباطيػن داسػن إاصػائيا   باالضافن سكا فعاؿ اسغضب جااسن كجلمن بااللتيا  (
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باطيػػن كلػػكد عبلقػػن ارت  ك ؼ ( كا فعػػاؿ اسغضػػب جااسػػن كجلػػمنبػػيف اسعفػػك )بعػػد اسالالػػين سلظػػرك 
( كا فعػػاؿ اسغضػػب  لػػاسبن م  فضػػن لػػدا ذات دالسػػن إاصػػائين بػػيف اسعفػػك )بعػػد اسرغبػػن فػػي اسعفػػك

 جااسن كجلمن. 

ُ(:م2012،ريشانُوالعذارى)ُدراسة .8

 "أثرُأسموبُالسيكودراهاُفيُفضُالغضبُلدىُطمبةُالهرحمةُالهتوسطة" عنوان:ب

اما فػي  فػض اسغضػب سػدل اسدرالن اسااسين إسى استعرؼ على أنػر ألػلكب اسلػيجكدر  تذدف
: "تكلػػػد فػػػركؽ ذات دالسػػػن إاصػػػائين بػػػيف اسمتكلػػػطن مػػػف  ػػػبلؿ اسفرضػػػين اآلتيػػػنطلبػػػن اسمرالػػػن 

. الػػػت دـ اس بلػػي كاسبعػػػدم علػػى م يػػػاس اسغضػػب درلػػات اسملمكعػػن استلريبيػػػن  علػػى اال تبػػػاريف
اسااسيػن  تجك ت عي ن اسدرالن أللكب اسليجكدراما في  فض اسغضب سدل عي ن اسدرالن.اسبااناف 
( طاسبػػػان مػػػف طلبػػػن اسمرالػػػن اسمتكلػػػطن ممػػػف اصػػػلكا علػػػى درلػػػات عاسيػػػن علػػػى م يػػػاس 30مػػػف )

(  بعػد  (Williams E. Snell, Jrعدادإمف  (cas)الت دـ اسبااث م ياس اسغضب ك  اسغضب.
ع عي ػػػن مػػػ ػػػ  سيػػػتبل ـ مػػػع اسبيئػػػن اسعراقيػػػن ك ت  يالػػػت راج اسمعػػػايير اسلػػػيجكمترين ك اس يػػػاـ بترلمتػػػ  ك 

 تائج اسدرالن: تكصلت اسدرالن اسااسين إسى كلكد فػركؽ ذات  .يجكسكليان لالن اسااسين عمريان ك اسدر 
دالسػػن إاصػػائين بػػيف درلػػات اسملمكعػػن استلريبيػػن علػػى  اال تبػػاريف اس بلػػي كاسبعػػدم علػػى م يػػاس 

 اسغضب اسملت دـ في ذذا اسدرالن بالت داـ اال تبار استائي سعي ن كاادة. 

 :(Lopez, 2008لوبيزُ)ُدراسة .9

اسغضب سدى  لػػػػلكجياتعن اسمعاملن اسواسدين ؤيلابيًا أو للبيًا مع اسدرالػػػػن سلجشػػػػؼ ذدفت 
أدكات  ( طاسبػػػػػػػػػان كطاسبػػػػػػػػػن.349تكو ت اسدرالن من )عي ػػػػػػػػػن اسدرالػػػػػػػػػن: طلبن اسمرالن اسنا وين. 

أشارت  تائج  تػػػػػػػػائج اسدرالػػػػػػػػن:  م ياس ألاسيب اسمعاملن اسواسدين.اسباانػػػػػػػػن الت دمت اسدرالػػػػػػػػن: 
است شئن اسليدة )  مط است شئن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكجيات عبلقن ترابطين ؤيلابين بين ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ درالن أن اس

أشارت  تائج اسدرالن   جمػػػػػػػػػػػا االلتماعين اسليدة سدى ذذا اسفئناسلػػػػػػػػػػػلكجيات اسديم راطي( وبين 
أيضًا أن ممارلات است شئن اسواسدين اسللبين )منؿ  مط است شئن استللطي( تلاذم في تطوير 

 .اسغضب واسعصيانسللكجيات اسطبلب 
 :(Johns & Jolly,2005دراسةُجونزُوُجوليُ) .10

 شئن األلرين واسغضب سدى اسمراذ ينذ اك عبلقن بين است ذػػػػػػدفت اسدرالػػػػػػن إسػػػػػػى معرفػػػػػػن 
واسدعم األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديمي ومن ألؿ استعرف على آنار اسب ين اسعائلين واسملتوى اسمادي واسملتوى 
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من تجك ػػػػػػػػت  :عي ػػػػػػػػن اسدرالػػػػػػػػن .اسنا وين في اسمرالنسلمػػػػػػػػراذ يف على ملتوى اسغضب   اسواسدي
أب ػػػػا  ك اسمطل ين أب ػػػػا  من مػػػػف اإل ػػػػاث   (90) مػػػػف اسػػػػذجكر ك (73  )ومراذ ن( مراذ ًا 163)

تم تطبيق م ياس  :أدكات اسدرالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلت مدارس. فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األلر اسعادين من اسمرالن اسنا وين 
بين اسملموعتين  أشارت اس تائج ؤسى ولود فروق ذات دالسن ؤاصائين : تػػائج اسدرالػػن. اسغضب

وملتوى اسدعم اسواسدي   تعزى ألنر است شئن األلرين سؤللر اسعادين ظخر من  بلؿ اسغضب
 م تظخر فروق لوذرين بين اسل لين.وس  سؤلب اء

 دراساتُتناولتُالخجل: -ُب

ُ(:م2013،ُالقطروس)دراسةُ .1

ُ"وُعبلقتياُبالخجلُلدىُالهراىقينخبراتُاإلساءةُ"عنوان:ُب

اسعبلقػػن بػػيف  بػػرات اإللػػا ة ك ظػػاذرة اس لػػؿ  كاستعػػرؼ علػػى اسدرالػػن سلجشػػؼ عػػف  تذػػدف
  اسملػػتكل استعليمػػي(-اسملػػتكل االقتصػػادم-اسفػػركؽ فػػي ملػػتكل اس لػػؿ  تيلػػن ال تبلؼ)اسلػػ س

كطبػػؽ   مػػف طػػبلب اسصػػؼ اسعاشػػر بماافظػػن غػػزة( طاسبػػان ك طاسبػػن 657شػػملت عي ػػن اسدرالػػن )ك 
إعداد د.عماد م يمر  د. عماد عبد اسػرازؽ  م ياس  برات اإللا ة ): أدكات اسدرالناسبااث مف 

عبلقػن ارتباطيػن  سكلػكد تػائج اسدرالػن:   كتكصػلت (ـ1998م ياس اس لؿ )سلػدري ي   ك (ـ1988
ذات دالسن ااصائين بيف  برات اإللػا ة مػف األب ك ملػتكل اس لػؿ أم أ ػ  جلمػا زادت اإللػا ة 

سػػن ااصػػائين بػػيف  بػػرات اإللػػا ة كلػػكد عبلقػػن ارتباطيػػن ذات دال  ك زاد اس لػػؿ  كاسعجػػس صػػايح
 مف األـ ك ملتكل اس لؿ أم أ   جلما زادت اإللا ة زاد اس لؿ  كاسعجس صايح.

ُ(ُ:م2013،ُالعنزي)دراسةُ .2

 "الهكوناتُالفرعيةُلمثقةُبالنفسُوالخجل"عنوان:ُب

مػػػ خج ك ذػػػدفت ذػػػذا اسدرالػػػن إسػػػى اسجشػػػؼ عػػػف اسمجك ػػػات اسفرعيػػػن سلن ػػػن بػػػاس فس كاس لػػػؿ  
( مػػف طػػبلب اسخيئػػن اسعامػػن 342تجك ػػت عي ػػن اسباػػث مػػف )  ك الػػن ارتباطيػػن عامليػػندر  اسدرالػػن:

( مػػػػف 167( مػػػف اسػػػػذجكر ك)175سلتعلػػػيـ استطبي ػػػػي كطاسباتخػػػا )جليػػػػن استربيػػػػن األلالػػػين( بكاقػػػػع )
 جا ت األدكات اسملت دمن م ياس اسن ن باس فس كم ياس اس لؿ )مف إعداد اسبااث(. ك  اإل اث 

رالػػػن عػػػف كلػػػكد أربعػػػن عكامػػػؿ فرعيػػػن مجك ػػػن سلن ػػػن بػػػاس فس  كنبلنػػػن قػػػد ألػػػفرت  تػػػائج اسدك 
عكامؿ فرعين مجك ن سل لؿ  جما جشػفت  تػائج اسدرالػن عػف عػدـ كلػكد فػركؽ داسػن إاصػائيان فػي 
اسن ػػن بػػاس فس بػػيف اسل لػػيف  فػػي اػػيف أظخػػرت اس تػػائج كلػػكد فػػركؽ داسػػن إاصػػائيا علػػى م يػػاس 
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فكفات االرتباطين عػف عبلقػات مكلبػن بػيف متغيػرات اس لؿ إسى لا ب اإل اث  جما جشفت اسمص
اسن ن باس فس بعضخا ببعض كمتغير االلتماعين في م ياس اس لػؿ  كجػذسؾ عبلقػات مكلبػن بػيف 

جمػػا ألػػفرت اس تػػائج عػػف عبلقػػات لػػاسبن بػػيف متغيػػرات اسن ػػن بػػاس فس كاس لػػؿ.  متغيػػرات اس لػػؿ 
لن ن باس فس  كاآل ر سل لؿ ع د عي ات كجشؼ استرجيب اسعاملي عف الت راج عامليف: أادذما س

ُ.اسذجكر كاإل اث كاسل ليف معان. ك كقشت اس تائج على ضك  استراث اسعلمي سلن ن باس فس كاس لؿ
ُ(:م2013،ُشبرم)دراسةُ .3

ُ"مستوى الطموح وعالقته بالخجل لدى المعاقين حركيا  "عنوان:ُب

ر استػػػابع )ملػػػتكل اسطمػػػكح( تعػػػرؼ علػػػى اسعبلقػػػن االرتباطيػػػن بػػػيف اسمتغيػػػلس اسدرالػػػن تذػػػدف
قػػد   ك كاسمتغيػػر اسملػػت ؿ )اس لػػؿ( سػػدل اسطلبػػن اسمعػػاقيف ارجيػػان فػػي اسمرالػػن اسدرالػػين اسمتكلػػطن

( طاسبان كطاسبن مف اسمعػاقيف ارجيػان فػي اسمرالػن اسدرالػين اسمتكلػطن 36تجك ت عي ن اسدرالن مف)
( دارلػػان كدارلػػن فػػي 187تػػـ ا تيػػارذـ بطري ػػن قصػػدين مػػف ملتمػػع اسباػػث اسجلػػي اسمجػػكف مػػف )

ك اسبااػث اعتمػد   (ـ2013- ـ2012معخدم اسلعادة كاسم ار سلعكؽ اسفيزياكم في بغػداد سلػ ن )
( طاسػب كطاسبػن 109( طاسبان كطاسبن سم ياس ملتكل اسطمكح ك)114عي ن إاصائين مجك ن مف )

ن باإلضػافن إسػى سم ياس اس لؿ مف اسمدارس االعتيادين في بغػداد مػف اسمرالػن اسدرالػين اسمتكلػط
عي ػػػن اسباػػػث األلالػػػين اسطلبػػػن اسمعػػػاقيف ارجيػػػان سغػػػرض عمليػػػات استاليػػػؿ اإلاصػػػائي اس اصػػػن 

الػت دـ اسبااػث أداتػيف س يػاس ملػتكل اسطمػكح كاس لػؿ سػدل   ك بالت راج صدؽ اسب ػا  سلم يالػيف
  من إلعدادذمااسطلبن اسمعاقيف ارجيان  ف اـ اسبااث بإعداد تلؾ األداتيف بعد أتباع اس طكات اسبلز 

يتصػػؼ اسطلبػػن اسمعػػاقكف ارجيػػان : تكصػػؿ اسباػػث بعػػد أف تػػـ تا يػػؽ أذدافػػ  إسػػى اس تػػائج اآلتيػػنك 
يتصػػػؼ اسطلبػػػن اسمعػػػاقكف ارجيػػػان بملػػػتكل  لػػػؿ دكف    كجػػػذسؾبملػػػتكل طمػػػكح فػػػكؽ اسمتكلػػػط

ال تكلد فركؽ ذات دالسن إاصػائين فػي ملػتكل اسطمػكح سػدل اسطلبػن اسمعػاقيف ارجيػان   ك  اسمتكلط
ال تكلػد فػركؽ ذات دالسػن إاصػائين فػي ملػتكل اس لػؿ سػدل اسطلبػن ك  )إ انػان  -تبعا سلل س )ذجػكران 

تكلػػػد عبلقػػػن أرتباطيػػػن لػػػاسبن )عجلػػػين( لزئيػػػن   ك )إ انػػػان  -اسمعػػػاقيف ارجيػػػان تبعػػػا سللػػػ س )ذجػػػكران 
 متكلطن بيف ملتكل اسطمكح كاس لؿ سدل اسطلبن اسمعاقيف ارجيان.

 (:م2011ُ،شياب)دراسةُ .4

ُ(دراسةُهيدانيةُفيُهدينةُبغداد)ُُ"وُالعبلجاألسبابُلُالطفلُالهعوقُجخ"ان:ُعنُوب

  ك اس لػػؿ سلطفػػؿ اسمعػػكؽتلبب استػػي  ن األلباب أذميأجنػػر على  سلتعػػرؼ اسدرالػػن تذػػدف
( طاسػػب كعي ػػن اسباػػث 30اػػددث اسباانػػن )  ك اسمشػػجلنمن ذذا استكصػػيات سلاػػد ملموعن كضػػع 
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ؽ اسفيز  وبعد إسيخػا اسدرالػن توصلت  استػي اس تػائجأذم  كيػاكم )اسبػد ي(مف طلبن معخد اسلعادة سلعكى
اسطفػػؿ اسمعػػكؽ باس لػػؿ شعور ؿ باب اوػػػاأللاسػػكزف اس لػػبي ك استلللػػؿ اسمرتبػػي سجػػؿ الت راج 

علػػػٌي في موقف يتولب أجػػػكف ع دما   (٤٩باس لػػػؿ )ال ط على األرض أشعر ع دما  :فكا ت
زوار ال أعرفخم ؿ ع دما ألت ب  (٨٣,٣)سػػػػػػػػي  رين أو تتول  األ ظار اآلك سػػػػػػػػـك في  لمع   د 

أشعر أن ػػػػػا  اسػػػػػدرس  م ياسمعلمػػػػػن ع دما تل ر   (٨٣,٣باس لػػػػػؿ)أشعر اسمعخػػػػػد أو بيػػػػػت اسفي 
 (.٪,٪٨)باس لؿ رين وال ألد اذتمام أشعر اآلؿ ع دما يرفض طلبي من قب  (٨٨,٨باس لؿ )

 (:م2010،ُخهيس)دراسةُ .5

الباتُكمياتُالتربيةُالرياضيةُفيُجاهعاتُالسموكُالهظيريُوعبلقتوُبالخجلُلدىُط"عنوان:ُب
 "الفراتُألوسط

لتعػػػرؼ علػػػى ملػػػتكل اسلػػػلكؾ اسمظخػػػرم كاس لػػػؿ سػػػدل طاسبػػػات اسمرالػػػن س اسدرالػػػن تذػػػدف
  (جػػرببل  –اس ادلػػين  –لػػط )بابػػؿ األكسػػى فػػي جليػػات استربيػػن اسرياضػػين فػػي لامعػػات اسفػػرات األك 

الػت دمت اسباانػن ك   لػؿ سػدل عي ػن اسباػثاستعرؼ على  كع اسعبلقن بيف اسللكؾ اسمظخػرم كاس ك 
( طاسبن مف نبلث جليػات مػف 67عي ن اسباث فتجك ت مف )  أما اسم خج اسكصفي بأللكب اسملح

أدكات   كالػػػػت دمت اسباانػػػػن مػػػػف جليػػػػات استربيػػػػن اسرياضػػػػين كذػػػػي )بابػػػػؿ   اس ادلػػػػين   جػػػػرببل  (
كجا ػػت   لػؿ( مػف اعػداد اسباانػن)م يالػي اسلػلكؾ اسمظخػرم كاس اسدرالػن: اسمبلاظػن   االلػتبا   

اسباانػػػن مػػػف  ػػػبلؿ ذػػػذا اسعمػػػؿ اسبانػػػي امػػػتبلؾ عي ػػػن اسباػػػث سملػػػتكل  ناظػػػمبل تػػػائج اسدرالػػػن: 
عبلقػػن عجلػػين بػػيف اسلػػلكؾ د ك لػػكك   كملػػتكل مرتفػػع مػػف اس لػػؿ اسمظخػػرممػػ  فض مػػف اسلػػلكؾ 

 اسمظخرم كاس لؿ سدل اسطاسبات عي ن اسباث.

ُ(:م2007ُ،جعفر)دراسةُ .6

 "خجلُوعبلقتوُبتقديرُالذاتُوالوحدةُالنفسيةال"ُعنوان:ب

ذػػدفت اسدرالػػن سلجشػػؼ عػػف طبيعػػن اسعبلقػػن أالرتباطيػػ  بػػيف اس لػػؿ كت ػػدير اسػػذات كاسكاػػدة 
 بلػػغ الػػـ  رتبػػاطياالكصػػفي  اساسمػػ خج   كالػػت دـ اسبااػػث اس فلػػين كاستعػػرؼ علػػى درلػػن ا تشػػارا

كتضػػػـ طلبػػػن اسملػػػتكل األكؿ  ( طاسبػػػا كطاسبػػػن مػػػكزعيف علػػػى ملمػػػكعتيف األكسػػػى2453) اسعي ػػػن
( مػػػػف لامعػػػػن دمشػػػػؽ  بي مػػػػا 5289( كأمػػػػا اسملػػػػتكل اسرابػػػػع ف ػػػػد بلػػػػغ عػػػػددذـ )6769كعػػػػددذـ )

(  كأمػا 663اسملمكعن اسنا ين كتضـ طلبن لامعن عدف كقد بلػغ عػدد اسطلبػن فػي اسملػتكل األكؿ)
يالػػي اس لػػؿ قػػد الػػت دمت اسباانػػن م   ك ( طاسبػػا كطاسبػػن586اسملػػتكل اسرابػػع ف ػػد بلػػغ عػػددذـ )

كت دير اسذات مف إعدادذا  بي ما اعتمدت اسناسث م ياس اسكادة اس فلين مف إعداد رالػؿ كآ ػركف 
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د عبلقػن ارتباطيػ  ك لػسك  تكصػلت  تػائج اسدرالػن  كجا ػت )1988اسشػ اكم)  ضػر تعريػب كت  يػيف
كلبػن د عبلقن ارتباطيػ  مك ل  كك لاسبن بيف اس لؿ كت دير اسذات سدل طلبن لامعتي دمشؽ كعدف

د عبلقػن ارتباطيػ  لػاسبن بػيف ك لػ  كك بيف اس لؿ كاسكادة اس فلين سدل طلبن لامعتي دمشؽ كعدف
تبػايف ملػتكيات ا تشػار   كجػذسؾ ة اس فلين سدل طلبػن لػامعتي دمشػؽ كعػدف\ت دير اسذات كاسكادة

د فػػركؽ فػػي اس لػػؿ كاسكاػػدة ك لػػكك   اس لػػؿ كاسكاػػدة اس فلػػين بػػيف طلبػػن لػػامعتي دمشػػؽ كعػػدف
 .ن سصاسح طلبن لامعن دمشؽ بي ما في ت دير اسذات سصاسح طلبن لامعن عدفاس فلي

ُ(:Coplan&Armer, 2005دراسةُكوببلنُوُآرهرُ) .7

  "دورُالهفرداتُالهعبرةُكوسيمةُهعادلةُبينُالخجلُوسوءُالتوافقبعنوان:ُ"

ذػػػػدفت اسدرالػػػػن إسػػػػى معرفػػػػن دكر اسمفػػػػردات اسمعبػػػػرة جكلػػػػيلن معادسػػػػن بػػػػيف اس لػػػػؿ ك لػػػػك  
 ةأدا  كجا ػػػت ( أ نػػػى43)( ذجػػػر  ك39( طفػػػبلن   )82الػػػن مػػػف )قػػػد تجك ػػػت عي ػػػن اسدر   ك افػػػؽاستك 

ت يػيـ مفػرداتخـ اسمعبػرة عػف اسدرالن مف  بلؿ اسم ابلن اسش صين سجؿ عي ن اسدرالػن بشػجؿ م فػرد س
 ال يكلد عبلقن ذامن بيف اس لؿ ك اسمفردات اسمعبرة ع  .أ     تائج اسدرالنأظخرت   ك اس لؿ

 تناولتُالقمق:ُدراسات -ُت

ُ:(Bhutani S, Others, 2016)دراسةُبيوتانيُ .1

ُبعنوان:"التعايشُهعُبترُاألطراف:ُوارتباطاتوُبالقمقُواالكتئاب"

كربط صدمن اسبتر على اسصان اسع لين سلمريض كذسؾ فػي ماػيط ذدفت اسدرالن إسى ت ييـ 
ريفػػػي شػػػماؿ اسخ ػػػد  كشػػػملت ذػػػذا اسدرالػػػن ملتعرضػػػن االشػػػ اص اسػػػذيف  ضػػػعكا ستلربػػػن اسبتػػػر 
اسمؤسمن  كطبؽ اسباانكف التبياف شب  مػ ظـ سجػؿ مشػارؾ اسدرالػن بعػد مكاف ػن سفظيػن كاعيػن مػ خـ 

ز  األكؿ لمػع اسمعلكمػات االلتماعيػن كاسش صػين دا ؿ اسملتشفى  كجاف االلػتبياف لػزئيف. اسلػ
(  كاس تػػػائج HADSكاسعلػػز اسمػػرتبط  بػػػاسمريض كتضػػمف اسلػػػز  اسنػػا ي م يػػاس اس لػػػؽ االجتئػػاب )

أظخرت أف اس لػؽ كاالجتئػاب اصػؿ علػى درلػات متكلػطن علػى استػكاسي. مػع طػكؿ كقػت اإلقامػن 
بتػػػػر  كعػػػػدد اسميمىرضػػػػيف  كعػػػػدد األصػػػػلين سلمرضػػػػى اسػػػػدا لييف  كاس ػػػػاس اسػػػػذيف لػػػػا دكا اػػػػاالت اس

اسمتابعػػات اسلػػ كين  ك ػػػكع األلػػرة   اإلالػػاس بػػػاألسـ كاستفػػاؤؿ كاالرتيػػاح استأذيػػػؿ كبتػػر األطػػػراؼ 
اسلػػػفلى ارتػػػبط بشػػػجؿ جبيػػػر مػػػع ملػػػتكيات اس لػػػؽ فػػػي اسمرضػػػى. ملػػػتكل االجتئػػػاب ارتػػػبط بشػػػجؿ 

 ملاكظ  ف ط مع اإلالاس باألسـ.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhutani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27790532
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 (Raichle & others, 2015) :دراسةُرايشلُوآخرون .7

ُ ُالجراحةُوعبلجوُالعامُالقمقُالجراحي"بعنوان: ُبعد ُالحادُها بالهسكناتُلحاالتُالبترُُواأللم
ُ"السفمي

ذدفت ذذا اسدرالن إسى جشؼ اسعبلقن بيف اس لؽ قبؿ اسلراان كبعد اسعملين اسلراايػن كاألسػـ 
ألشػػػ اص اسػػػذيف اسػػػكذمي اسمتب ػػػي فػػػي األطػػػراؼ  كاسعػػػبلج اسملػػػجف اسملػػػت دـ سػػػدل عي ػػػن مػػػف ا

( مػػف األشػػ اص اسبػػاسغيف اس اضػػعيف 69ي ضػػعكف سلبتػػر اسلػػفلي  كتجك ػػت عي ػػن اسدرالػػن مػػف )
اسبتػػر  قبػػؿ اسلػػابؽ األلػػبكع سلمشػػارجيف  ػػبلؿ كاس لػػؽ األسػػـ متكلػػط ت يػػيـ سلعػػبلج باسملتشػػفى  تػػـ

  مػػػػع PLP)) ككذػػػـ األطػػػراؼ (RLP)اسلرااػػػي  كطبػػػؽ اسبػػػاانكف م يالػػػي األاالػػػيس اسكذميػػػن
( أياـ بعد اسلراان  كأشػارت اس تػائج سكلػكد ارتبػاط لزئػي بػيف اس لػؽ 5الت داـ اسملج ات  بلؿ )

 اسلرااػػن قبػؿ اس لػػؽ ارتػبط ( أيػػاـ بعػد اسلرااػن  جمػػا5اسزائػد قبػؿ اسلرااػػن  ككذػـ األطػػراؼ  ػبلؿ )
 يػناسعمل استػاسي بعػد اسيػكـ فػي ف ػط (RLPتصػ يفات األاالػيس اسكذميػن ) متكلط مع جبير بشجؿ

اسلرااين  كلكد تػكازف فػي اس لػؽ قبػؿ كبعػد اسلرااػن بالػت داـ اسملػج ات اسعبلليػن ساػاالت اسبتػر 
 اسلفلي.

ُ(:م2015را،ُالق)دراسةُ .3

قمقُالهوتُلدىُحاالتُالبترُاستراتيجياتُالتكيفُوعبلقتيهاُبخبرةُالبترُالصادهةُُو"عنوان:ُب
ُ"فيُالحربُاألخيرةُعمىُغزة

تيليات استجيػػؼ كعبلقتخمػػا الػػى  بػػرة اسبتػػر اسصػػادمن كالػػتر لػػن سلتعػػرؼ عاذػػدفت ذػػذا اسدر 
فيػػػن ات اسديمغر ا يػػػرة علػػػى غػػػزة  كبعػػػض اسمتغيػػػر ب لػػػؽ اسمػػػكت سػػػدل اػػػاالت اسبتػػػر بعػػػد اساػػػرب األ

)اسلػػ س كاسااسػػن االلتماعيػػن كطبيعػػػن اسبتػػر كاسػػد ؿ اسشػػخرم كاسملػػػتكل اسعلمػػي( كقػػد تػػـ تطبيػػػؽ 
  لػػػ ن كمػػػا فػػػكؽ  18مػػػف لػػػف  شػػػ ص 52 اسدارلػػػن علػػػى عي ػػػن مػػػف ذكم اسبتػػػر   مجك ػػػن مػػػف

الػػػت دمت اسباانػػػن سئللابػػػن علػػػى الػػػئلن  كجػػػذسؾ  اسكصػػػفي استاليلػػػيالػػػت دمت اسباانػػػن اسمػػػ خج ك 
تيليات الػػػن األدكات استاسيػػػن : م يػػػاس اس بػػػارت اسصػػػادمن سعبػػػد اسعزيػػػز نابػػػت كم يػػػاس الػػػتر ااسدر 

يف  اذػدا اسعرلػا علػى اسبيئػن استجيؼ ت  يف لمير قكت  كم ياس قلؽ اسمكت ألامد عبد اس اسؽ ت  ػ
لػػن مػػا يلػػي: عػػدـ كلػػكد فػػركؽ لكذريػػن ذات دالسػػن ااصػػائين اجا ػػت اذػػـ  تػػائج اسدر   ك اسفللػػطي ين

(value>0.05 -p فػػي درلػػات  بػػر )ؼ فػػي قطػػاع غػػزة ات اسبتػػر اسصػػادمن سػػدل مبتػػكرم األطػػر ا
سطبيعن ااسػن اسبتػر تعزل سلعمر كاسااسن االلتماعين كاسملتكل استعليمي كسملتكل اسد ؿ اسشخرم ك 

ت اؼ اسلػػفلين(  عػػدـ كلػػكد عبلقػػن ذات دالسػػن ااصػػائين بػػيف  بػػر ا)كاسفػػركؽ جا ػػت سصػػاسح االطػػر 
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تيليات استجيػػػؼ بالػػػتن ا  كلػػػكد عبلقػػػن طرديػػػن ذات دالسػػػن إاصػػػائين بػػػيف ااسبتػػػر اسصػػػادمن كالػػػتر 
غػػزة   تيلين )استل ػػب كاسخػػركب( سػػدل مبتػػكرم االطػػارؼ فػػي قطػػاعات اسبتػػر اسصػػادمن كالػػتر ا بػػر 

ت اسبتر اسصػادمن جلمػا أدل اسػى اؼ مف  بر اطر كذذا يدؿ على أ   جلما ازدت تعرض مبتكرم األ
عػػدـ كلػػكد فػػركؽ لكذريػػن   جػػذسؾ تل ػػب كاسخػػركب سػػديخـ كاسعجػػس صػػايحتيلين اساالػػت داـ الػػتر 

ت اسصػادمن سػدل اتيليات استجيؼ مػع اس بػر ا( في التر value>0.05 - pذات دالسن ااصائين )
لػػتكل ؼ فػػي قطػػاع غػػزة تعػػزل سلعمػػر كاسااسػػن االلتماعيػػن كاسملػػتكل استعليمػػي كماألطػػر مبتػػكرم ا

ت اسبتػػػر كقلػػػؽ اعػػػدـ كلػػػكد عبلقػػػن ذات دالسػػػن إاصػػػائين بػػػيف  بػػػر   ك اسػػػد ؿ كسطبيعػػػن ااسػػػن اسبتػػػر
اسمػػػػكت كأبعػػػػادا استاسيػػػػن )اس ػػػػكؼ مػػػػف اسمػػػػكتى كاس بػػػػكر اس ػػػػكؼ ممػػػػا بعػػػػد اسمػػػػكت   اس ػػػػكؼ مػػػػف 

ؼ فػي قطػاع غػزة بعػد اساػرب اغاؿ باسمكت كأفجارا ( سدل مبتكرم األطر ض اسمميتن   اال شااألمر 
( فػي درلػات value>0.05- pعدـ كلكد فػركؽ لكذريػن ذات دالسػن ااصػائين )  كأيضان األ يرة

اس ػػكؼ ممػػػا بعػػػد اسمػػكت  اس ػػػكؼ مػػػف تاسيػػػن )اس ػػػكؼ مػػف اسمػػػكتى كاس بكر قلػػؽ اسمػػػكت كأبعػػادا اس
ؼ فػي قطػاع غػزة تعػزل سلعمػر اأفجػارا( سػدل مبتػكرم األطػر اسمميتن  اال شغاؿ بػاسمكت ك  ضااألمر 

عػدـ كلػكد   باالضػافن س ؿ اسشخرم كسطبيعن ااسن اسبتػركاسمؤذؿ اسعلمي كاسااسن االلتماعين ك اسد
تيليات استجيػػؼ مػػع اسمكاقػػؼ اسضػػاغطن سػػدل اعبلقػػن ذات دالسػػن إاصػػائين بػػيف قلػػؽ اسمػػكت كالػػتر 

ال تكلػػػد عبلقػػػن ذات دالسػػػن ااصػػػائين بػػػيف   ك غػػػزة ر بعػػػد اساػػػرب األ يػػػرة فػػػي قطػػػاعاػػػاالت اسبتػػػ
 .  في اسارب على قطاع غزة ااالت اسبترس ستجيؼ جعامؿ كليط كقلؽ اسمكتتيليات ااالتر 
ُ:(Kazemi, Others, 2013)دراسةُكاظهيُوآخرونُ .4

بعنوان:ُ"القمقُواالكتئابُلدىُحاالتُالبترُالذينُيعانونُهنُاأللمُالوىهي:ُدراسةُهقارنةُهعُ
ُمُالهزهنُغيرُالوىهي"األل

 علػى تػؤنر أف مػف اسماتػؿ استػي األطػراؼ  بتػر بعػد شػائعن ااسػن تيعد أسـ األطراؼ اسكذمين
 بتػػر مػػف يعػػا كف اسػػذيف اسمرضػػى فػػي كاالجتئػػاب اس لػػؽ ت يػػيـ اسدرالػػن إسػػى تخػػدؼ ك. اسايػػاة  كعيػػن

 أف مػػػع  فلػػػيناس االضػػػطرابات ذػػػذا  كم ار ػػػن أسػػػـ األطػػػراؼ اسكذميػػػن مػػػف يعػػػا كف اسػػػذيف األطػػػراؼ
 (16اسدرالن مف ) عي ن مزم ن  كتجكف الماسي كلكد آالـ كذمين عدـ مف يعا كف اسذيف اسمرضى

 اسػػػذجكر مػػػف (24) ك اسػػػذيف يعػػػا كف مػػػف أسػػػـ األطػػػراؼ اسكذميػػػن  اسػػػذجكر األطػػػراؼ مبتػػػكرم مػػػف
فػػي  ألريػػت استػي اسدرالػػن  ذػذا غيػر اسػػكذمي فػػي اسمػػزمف األسػـ مػػع بػػ فس تطػابؽ اسعمػػر اسمرضػى

 كعلػى اسملتشفى اس لؽ مف استا ؽ اسفارلين اس ل ن الت داـ تـ إيراف  ك طخراف في أاد عيادات
 بػػػػػيف - كاالجتئػػػػػاب اس لػػػػػؽ - اس فلػػػػػين االضػػػػػطرابات بػػػػػيف سلم ار ػػػػػن( HADS) كاالجتئػػػػػاب  طػػػػػاؽ

 يعػا كف اسػذيف اسمرضػى فػي بجنيػر أقػؿ اس لػؽ اسجليػن فػي اسدرلػن متكلط اسدرالن  كجاف ملمكعتي
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   أسػـ األطػراؼ اسكذميػن ملمكعػن فػي أقػؿ أيضػا كجػاف  اس لؽ   كا تشار ألطراؼ اسكذمينمف أسـ ا
مػ  فض    أسـ األطراؼ اسكذمين يعا كف اسذيف اسمرضى في االجتئاب اسجلين اسدرلن متكلط كجاف

 االجتئػػاب ا تشػػار فػػإف كباستػػاسي جػػاف مرتفػػع سػػديخـ  اسمػػزمف االجتئػػاب استػػي تعػػا ي األسػػـ كملمكعػػن
 اسذيف عا كا مف أسـ األطراؼ اسكذمين. اسمرضى في ؿأق جاف
 :(م2013ُ،بودي)دراسةُ .5

ُ"قمقُالحالةُوالسهةُدراسةُهقارنةُبينُهرحمتىُالجاهعيةُوُالثانوية"عنوان:ُب

استعرؼ على مدل كلكد ااسن كلمن اس لػؽ فػي ليػؿ اسشػباب جمػا درس إسى  اسدرالن تذدف
ستعليمي سلكاسديف على كلكد ذذا االضطراب في ليؿ مدل ا تشارا بي خـ   كمدل تأنير اسملتكل ا

قد ا تيرت عي ن اسدرالػن مػف طلبػن كطاسبػات اسمرالػن اسنا كيػن كاسلامعيػن بدكسػن اسباػريف   ك األب ا 
تمػت اسدرالػػن ك ( طاسػب كطاسبػػن كذسػؾ بعػػد الػتبعاد االلػػتمارات اسغيػر مجتملػػن  766بلػغ قكامخػػا ) 
الػػػتبا    اصػػػن با تبار"ااسػػػن كلػػػمن اس لػػػؽ ش صػػػين  ك الػػػتبا    اصػػػن باسمعلكمػػػات اسبالػػػت داـ 

عػػداد عبػػد اسرقيػػب اسبايػػرم  كذسػػؾ سلتأجػػد مػػف صػػان  سلجبػػار" تػػأسيؼ لػػبيلبيرلر كآ ػػركف تعريػػب كا 
: كلكد ااسن قلؽ ك لمن قلؽ سدل جػؿ مػف طاسبػات كطػبلب إسى  تائج اسدرالنت   كأشار اسفركض

أف ذ اؾ فركؽ بيف اسمرالتيف سصاسح طبلب  جما أكضات اس تائج  اسمرالتيف اسنا كين كاسلامعين
ايث أف اسلامعييف أعلى  لبنن في ااسن اس لؽ كجذسؾ في لمن اس لػؽ مػف طلبػن  اسمرالن اسنا كين 
أما عف اسفركؽ بػيف اسل لػيف فجا ػت سصػاسح اسػذجكر  ايػث أظخػرت اس تػائج أف   اسمرالن اسنا كين

أ يػران جشػفت اسدرالػن أف ملػتكل تعلػيـ اسكاسػديف   ك  لبن اس لؽ ع د اإل اث أعلى م خا ع ػد اسػذجكر
 اسم  فض س  أنره كاضح في كلكد ااسن اس لؽ كلمن اس لؽ ع د األب ا .

ُ(:م2010ُ،آدم)دراسةُ .6

"أثرُسهتيُالقمقُوالغضبُعمىُعهمياتُالذاكرةُ)ُالتذكرُ،ُاالسترجاعُ،ُالنسيانُ("عنوان:ُب  

اس لػػػػػؽ كاسغضػػػػػب علػػػػػى  ذػػػػػدؼ ذػػػػػذا اسباػػػػػث بشػػػػػجؿ عػػػػػاـ إسػػػػػى اسجشػػػػػؼ عػػػػػف أنػػػػػر لػػػػػمتي
اسػػذاجرة ) استػػذجر   االلػػترلاع  اس لػػياف ( سػػدل عي ػػن مػػف معلمػػي اسمرالػػن األلالػػين فػػي  عمليػػات

 (254 ) طاسب كطاسبن مكزعن باستلاكم (474 ) بلغ الـ اسعي ن ماافظتي دمشؽ كدير اسزكر 
سلػ ن اسناسنػن طلبػن ا مػف  اسعشػكائين اسبلػيطن ( مػف اإل ػاث ملػاكبن باسطري ػن220) مف اسػذجكر ك

م يػػػاس لػػػمن اس لػػػؽ إعػػػداد لػػػبيلبيرج   تعريػػػب كترلمػػػن  نػػػبلث أدكات كذػػػي اسباانػػػن الػػػت دمت  
ترلمػػػن اسػػػدجتكر عبػػػد اسػػػدجتكر أامػػػد عبػػػد اس ػػػاسؽ  كم يػػػاس اسغضػػػب إعػػػداد لػػػبيلبيرج   تعريػػػب ك 

ؽ أشارت اس تائج إسى كلكد فركؽ بيف اسل ليف في أدائخـ على م ياس لػمن اس لػ  ك اسفتاح اس رشي
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  جمػػا جشػػفت اس تػػائج عػػف أنػػر لػػمن لػػى م يػػاس لػػمن اسغضػػب سصػػاسح اسػػذجكرسصػػاسح اإل ػػاث كع
كجػذسؾ أنػر   اس لؽ اسمرتفعن كاسمتكلػطن علػى عمليػات اسػذاجرة ) استػذجر   االلػترلاع   اس لػياف (

لمن اسغضػب علػى اسمرتفعػن كاسمتكلػطن علػى عمليػات اسػذاجرة ) استػذجر   االلػترلاع ( كسػـ تلػد 
 سلمن اسغضب سلمات اسغضب على عملين اس لياف.أم أنر 

 ُ: (م2009،ُالقحطاني)دراسةُ .7

دورُههارسةُاأللعابُفيُخفضُالقمقُلذويُاإلعاقاتُالجسديةُالحركيةُبهؤسسةُ"عنوان:ُب
"رعايةُاألطفالُالهشمولينُبالطائف  

اسفػركؽ بػيف قيالػات ملػتكل اس لػؽ سػدل اسملمكعػن استلريبيػن مػف  إسػى درالػن ذدؼ اسباػث
قيػاس الػـ األنػر اسػػذم   ك ات اسللػدين اسارجيػن )قبلػػي  بعػدم( تطبيػؽ بر ػامج اسلعػػبذكم اإلعاقػ

يادنػػ  بر ػػامج اسلعػػب فػػي ملػػتكل اس لػػؽ سػػدل اسملمكعػػن استلريبيػػن مػػف ذكم اإلعاقػػات اسللػػػدين 
سلتا ػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػان اسفػػػػػرض تػػػػػـ الػػػػػت داـ ا تبػػػػػار إشػػػػػارات اسرتػػػػػب " كيلججلػػػػػكف " و  اسارجيػػػػػن

WilcoxonSigned Ranks Test  إلظخػػػار اسفػػػركؽ بػػيف متكلػػػطات رتػػػب اس يػػػاس اس بلػػػي
ال يكلػد تػأنير داؿ إسػى أ ػ    تػائج اسدرالػنكأشارت   سلملمكعن اسضابطن )سم ياس اس لؽ(كاسبعدم 

إاصائيان سمتغير اسلعب على اس لؽ سدل ذكم اإلعاقات اسللدين اسارجين: تكلػد فػركؽ ذات دالسػن 
استطبيػؽ اس بلػي كمتكلػطات رتػب درلػات استطبيػؽ اسبعػدم إاصائين بيف متكلطات رتب درلات 

 . سدل سؤلطفاؿ بعد اسبر امجسم ياس اس لؽ 
ُ:(Rajiv singah, et al, 2009دراسةُرجيفُسنغاُ) .8

ُ"والعمويطرافُالسفمىُأعراضُالقمقُواإلكتئابُبعدُبترُاأل" عنوان:ب

الت اسبتػػر  ػػبلؿ ذػػدفت ذػػذا اسدارلػػن سلتعػػرؼ علػػى زمػػف اػػدكث اس لػػؽ كاالجتئػػاب سػػدل اػػا
( شػػػ ص تعرضػػكا سلبتػػػر كااللتشػػػفا  68)مػػػف  عي ػػػن اسدرالػػن  كتجك ػػػت نػػبلث لػػػ كات بعػػػد اسبتػػر

قػػػد أظخػػرت اس تػػػائج كلػػػكد   ك بػػػار اس لػػػؽ كاالجتئػػاب االلتشػػػفائيطبػػػؽ علػػيخـ ا تك   سفتػػرات طكيلػػػن
ر شػػػيكعا ع ػػػد % مػػػف اسعي ػػػن كقػػػد جػػػاف اس لػػػؽ اجنػػػ19اضػػػطراب اس لػػػؽ كاالجتئػػػاب سػػػدل مػػػا ي ػػػرب 

جمػػػا كلػػػد ا  فػػػاض سل لػػػؽ كاالجتئػػػاب بعػػػد اػػػدكث استفريػػػغ اس فلػػػي فػػػي   مرضػػػى صػػػغار اسلػػػفاس
لللات استأذيؿ كسج   رلع مرتفعا مرة أ رل بعد ا تخا  استفريغ. كسـ يظخر تأنير سعكامؿ  اسل س 

 .سعمر على متغير اس لؽ كاالجتئابكا
 :(Hawamdeh Z, Others,2008)دراسةُحواهدةُوآخرونُ .9
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ُاألردنيين"ُالهرضىُلدىُالطرفُالسفميُبترُبعدُواالكتئابُالقمقُيمبعنوان:ُ"تقي

 اسلػفلين األطػراؼ مبتػكرم بػيف كاالجتئػاب اس لػؽ ا تشػار مػدل ت يػيـ إسػى اسدرالػن ذذا ذدفت
 اسااسػػػن اسلػػػ س ) كاسديمكغرافيػػػن االلتماعيػػػن كاسبيا ػػػات اسلػػػريرين اسم تلفػػػن ك صائصػػػخـ األرد يػػػن

  كتجك ػت عي ػن اسدرالػن (كاالاػتبلؿ اسبتر  كملتكل ك كع كاسد ؿ يااللتماع كاسدعـ االلتماعين 
 تػػـ(. لػػ ن 5.75±  8.4) مػػدة متكلػػط مػػع مريضػػاى مػػف ذكم اسبتػػر اسلػػفلي األاػػادم (56) مػػف

 ملتشػػػفى مػػػف كاس ػػػارليف اسم يمػػػيف اسمرضػػػى عيػػػادات مػػػف اشػػػراجخـ فػػػي تطبيػػػؽ أدكات اسدرالػػػن
 ألػاب. األردف عمػاف  فػي اسبشػير كملتشػفى أذيػؿ است إعػادة فرح ركياؿ مرجز االرد ين  اسلامعن

 عػف مػكلزة معلكمػات تطلػب استػي األلػئلن مػف ملمكعػن تضػمف اسػذم االلتبياف على اسمشارجكف
 مػػػريض سجػػػؿ كاس لػػػؽ ملػػػتكل ت يػػػيـ تػػػـ. اسبتػػػر ك صػػػائص كاسديمكغرافيػػػن االلتماعيػػػن اسمتغيػػػرات
 (20٥ ك٥ 37) االجتئػػاب راضكأعػػ اس لػػؽ   كبي ػػت اس تػػائج ا تشػػار(HADS) االجتئػػاب كم يػػاس
 سصػػاسح اال ػػاث  اس فلػػين األعػػراض ا تشػػار معػػدؿ ارتفػػاع اسمرتبطػػن اسعكامػػؿ كمػػف. استػػكاسي علػػى

 م ػذ األقصػر كبصاسح اسزمف اسصدمن أك اساكادث  كبتر كاسبطاسن االلتماعي اسدعـ إسى كاالفت ار
 اس لػػؽ مػػف جبيػػر فػػيضت  طريػػؽ عػػف اس تػػائج ذػػذا تأجػػدت كقػػد. اسرجبػػن تاػػت كبتػػر اػػدكث اسبتػػر 

 بتػػػر مػػػف يعػػػا كف اسػػػذيف كاسمرضػػػى االلتمػػػاعي  اسػػػدعـ تل ػػػكا اسػػػذيف اسمرضػػػى سعشػػػرات كاالجتئػػػاب
كسػػػـ يكلػػػد ا تشػػػار سؤلسػػػـ ع ػػػد . اسرجبػػػن فػػػكؽ بتػػػر مػػػف يعػػػا كف اسػػػذيف كاسمرضػػػى اسمػػػرض  بلػػػبب

 .األش اص اسذيف سديخـ أطراؼ اصط اعين

ُ(:م2007،ُالشبؤون)دراسةُ .10

ُ"قتوُباالكتئابُعندُالهراىقينعبلالقمقُُو"ُ:عنوانب

عن اسعبلقن بين اس لق ااسن بوصف   واس لق  بوصف  لمن  اسجشؼؤسى ذذا اسدرالن  تذدف
سدى اسمراذ ين من تبلميذ اسصف استالع من استعليم األلالي في مدارس مدي ن االجتئػػػاب وبين 

  ااسن واس لق  يخدف ؤسى معرفن اسفروق بين اسمراذ ين في اس لق بوصف  جمػػػػػػػػػػا دمشق اسرلمين 
اسدرالػػن مػػف عي ن  تجك ػػتقد   ك ذجػػكر(تبعًا سمتغير اسل س)وؤ اث ك بػػيف االجتئػػاب بوصف  لمن 

( ؤ اث 352و) ( ذجكر 303موزعين ؤسى )  ً من تبلميذ اسصف استالع األلالي( طاسبن 655)
 طُبق عليخمك  ين من مدارس مدي ن دمشق اسرلمينطاسبن تم ا تيارذم بطري ن عشوائين طب 

( 2005) مداد عبد اسرقيب أامد اسبايرمن ؤع STAIا تبار ااسن ولمن اس لق سلكبار 
سدى اسمراذ ين من ؤعداد اسباانن بعد أن قامت اسباانن بتطبي   على باالجتئاب وا تبار اسشعور 

ولود ارتباط بين اس لق  : تائج اسدرالنكأظخػػػػػػػػػرت   من صدق  ونبات تأجػػػػػػػػػدت ن التطبلعين عي 
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مراذ ي عي ن اسباث لميعًا ايث   سدى االجتئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اس لق  بوصف  لمن وبين بوصف  ااسن و
( بي ما بلغت قيمن 0.63ك االجتئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب )االرتباط بين اس لق  بوصف  ااسن ؿ بلغت قيمن معام

ولود ارتباط بين اس لق   كجػػػػػػذسؾ (0.69) ك االجتئػػػػػػاببين اس لق بوصف  لمن  االرتباطؿ معام
ايث بلغت   اسل لين ف سدى اسمراذ ين ماالجتئػػػػػػػػػػاب وبين  بوصف  ااسن  واس لق  بوصف  لمن

( بي ما بلغت قيمن 0.63اسذجكر ) ع د ك االجتئاب االرتباط بين اس لق بوصف  ااسن ؿ قيمن معام
في اين بلغت قيمن (   0.67)ع د اإل اث كاالجتئػػػػػػػػػاب االرتباط بين اس لق بوصف  ااسن ؿ معام
( بي ما بلغت قيمن 0.64ع د اسذكور )  جتئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابكاالاالرتباط بين اس لق بوصف  لمن   ؿمعام
تبين عدم ولود   ك(0.70ع د اإل اث )ك االجتئػػػػػػػػاب ن  االرتباط بين اس لق  بوصف  لمؿ معام

تبين ولود فروق   جما واإل اث في اس لق  بوصف  ااسنكر اسذجفروق ذات دالسن ؤاصائين بين 
تبين   كسصاسح اإل اثن وذسك واإل اث في اس لق  بوصف  لماسػػػػػػػػػػػذجكر ذات دالسن ؤاصائين بين 

 وذسك سصاسح اإل اث.االجتئاب واإل اث في اسذجكر ولود فروق ذات دالسن ؤاصائين بين 

ُالسابقةُتعقيبُعمىُالدراسات3.4ُ
  ك اال فعػاالت اس فلػين كذػـ األطػراؼ) اسمتعل ػن لػاتدراسل تل يصػان  اسلا ػب ذػذا يتضػمف

ؼ األذػدا ايػث مػف م خػا اساػاسي اسباػث كمكقػؼ (: اسغضػب  اس لػؿ  اس لػؽا اسفرعيػنبمتغيراتخػ
  تػائج مػف لػاترااسد ذػذا إسي  تكصلت ما نـ كمف كاألدكات كاسعي اتكم اذج اسباث اسملت دمن 
تم امػان تشػب  عربيػن لػد أم درالػن ؼ كاستشاب   مع اسعلػـ أف اسبااػث سػـ يمع تكضيح أكل  اال تبل

كسخػػػا سمتغيػػػرات  سفئػػػن  اصػػػن مػػػف فئػػػات ف ػػػد امتػػػازت اسدرالػػػن اسااسيػػػن فػػػي ت ااسااسيػػػن.   درالػػػت 
اسملتمع اسفللطي ي اسخامن كاسذيف يعا كف مف علز متفاكت فػي اس شػاط اسارجػي أال كذيػـ اػاالت 
اسبتػػر   كذسػػؾ  ظػػرا ألذميػػن ذػػذا اسفئػػن استػػي تعػػيش فػػي ظػػؿ ظػػركؼ اياتيػػن معيشػػين م تلفػػن بعػػد 

كفػي ذػذا اسفصػؿ الػتعرض  استعرض سلبتر  كاستي قد ت عجس على كضعخـ اس فلػي كااللتمػاعي 
كاستع يػػػػب عليخػػػػا بشػػػػجؿ علمػػػػي  اسااسيػػػػن اسمتعل ػػػػن بمتغيػػػػرات اسدرالػػػػناسلػػػػاب ن اسبااػػػػث اسدرالػػػػات 

 كم ط ي.
ُتعقيبُعمىُالدراساتُالتيُتناولتُوىمُاألطرافُوحاالتُالبتر:3.4.1ُ

 هنُحيثُالهوضوع: .1

ـ األطػػػػراؼ بعػػػد االطػػػػبلع علػػػػى اسدرالػػػػات اسلػػػػاب ن تبػػػػيف أف ذ ػػػػاؾ اذتمامػػػػان بمكضػػػػكع كذػػػػ
كااالت اسبتر سدل اسباانيف في اسدكؿ األل بين كاسعربين ك اصن في اسل كات األ يرة  ايث تمت 
درالػت  مػػف ايػث  عبلقتػػ  بمتغيػػرات عديػدة  فخ ػػاؾ عػدة درالػػات ت اكسػػت كذػـ األطػػراؼ كاػػاالت 



 031 

الات كذ اؾ در   (Trevelyan, Others, 2016)درالن  كم خا كتأنيرذا على لكدة اساياةاسبتر 
)أبك اس مصػاف  درالن  ببعض األبعاد اس فلين كم خاكعبلقتخا ذـ األطراؼ ت اكست كذـ األطراؼ ك 

 Srivastava)  كدرالػػػػن ((Durmus D, Others, 2015  كدرالػػػػن ـ(2016
K,& Chaudhury S, 2014, p.6)  (Cavanagh SR, Others, 2006) 

درالػػن   منػػؿ تتعلػػؽ باست  يػػات اسعبلليػػن كذ ػػاؾ درالػػات ت اكسػػت عبلقتخػػا بمتغيػػرات أ ػػرل
(Couture, Others, 2012)  استػػي اقتراػػت الػػتراتيليات سلتػػأقلـ كاستأذيػػؿ ساػػاالت اسبتػػر  

ت  يػػات اسكاقػػع اسمعػػزز اسعػػبلج ب استػػي تاػػدنت عػػف (Catalan M, Others, 2014)كدرالػػن 
 Marisol)كدرالات ت اكست كذـ األطراؼ اسمتعلؽ باألطراؼ اسعلكين منؿ درالن   كأسعاب اسفيديك

A, Others,2009) ك درالن  .(Modirian, others,2009) 
ُة:هنُحيثُهتغيراتُالدراس .2

األطػػػراؼ كم خػػػا: كذػػػـ متغيػػػرات اسدرالػػػن ذ ػػاؾ درالػػػات لػػػاب ن طراػػػت اسمكضػػػكع الػػب  
األطػػراؼ بتػػر    كاسم ار ػػن بػػيفFox,2009) &(Murrayجدرالػػن  دكاػػاالت اسبتػػر بصػػكرة اسللػػ

كاس اتلػػن عػػف اساػػركب   (Couture, Others, 2012)جدرالػػن  األمػػراضمنػػؿ اسم طػػط سخػػا 
اسعػػبلج اسمعرفػػػي فػػػي اسلػػػ ن استاسيػػػن سلبتػػػر ك   (Nasim, others, 2010)كاساػػكادث جدرالػػػن 

  ـ(2016)أبك اس مصػاف  جدرالن  ك مك ما بعد اسصدمن(  Fhelps & others,2008جدرالن)
ج بلػػػسعا   ك(Hirsh AT, others, 2009)كعبلقت  بػاألسـ اسػكذمي جدرالػناسفركؽ بيف اسل ليف 

متغيػر (  في ايف ت اكسػت اسدرالػن اسااسيػن (Phelps et al,2008سلتجيؼ منؿ درالن  يػػفرسمعا
 ملت ؿ كذك كذـ األطراؼ.اال فعاالت اس فلين جمتغير تابع سلمتغير اس

ُهنُحيثُالسنة: .3

تفاكتػػػػت لػػػػ ن اسدرالػػػػات اسلػػػػاب ن  فيمػػػػا بي خػػػػا إال أف بعػػػػض اسدرالػػػػات تشػػػػابخت فػػػػي لػػػػ ن 
  كتشػػابخت ـ(2016 )أبػػك اس مصػػاف  (Trevelyan, Others, 2016)اسصػػدكر منػػؿ درالػػن 

  كجمػا كتشػابخت ((Durmus D, Others, 2015  (Streit F, others,2015) درالػن
 ,Catalan M, Others)  كدرالػن (Srivastava K,& Chaudhury S, 2014) درالػن

 ,Modirian)  (Marisol A, Others,2009)  كتشػػػػابخت أيضػػػػان درالػػػػن 2014

others,2009)،Fox, 2009) & (Murray مػػف نػػـ درالػػن  (Hirsh AT, others, 
 ,Srivastava, Others)  (Couture, Others, 2012)في ايف ا تلفت درالػن   (2009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
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2011)  (Nasim, others, 2010)  (Phelps & others,2008)  (Cavanagh SR, 
Others, 2006) .مف ايث ل ن اسصدكر 

ُهنُحيثُاألىداف: .4

كاػاالت اسبتػر  كاألسػـ اسػكذمي ت كعت أذداؼ اسدرالات اسلاب ن استي ت اكست كذـ األطػراؼ 
 باسباث كاسدرالن على اس اك استاسي:

درالن  اياة منؿتأنير كذـ األطراؼ على لكدة اسذدفت بعض اسدرالات إسى استعرؼ إسى 
(Trevelyan, Others, 2016)درالن جذسؾ    ك(Streit F, others,2015)  ك(Nasim, 

others, 2010)   (Modirian, others,2009)  (Ketz. A, 2008) استي ذدفت إسى
في ايف ذدفت أ رل  إسى استعرؼ على ملتكيات    مبتكرم األطراؼ اسكذـ سدل طكرتمعرفن 

)أبك كم خا درالن  اسمشجبلت كاسعكامؿ اس فلين كاال فعاسين اسمرتبطن بكذـ األطراؼ كااالت اسبتر
كدرالن  (Srivastava K,& Chaudhury S, 2014)كدرالن  ـ( 2016س مصاف  ا

(Srivastava, Others, 2011)ك    (Hirsh AT, others, 2009)      كدرالن
(Cavanagh SR, Others, 2006) جما كذدفت درالن  (Phelps & others,2008)  

 ػػرن سلبتػػستاسيا ن ػػسلاي ػػف سلتجيؼ يػػفرسمعج ابلػػسعان ػػذميأن ػػفرمعإسى 

سمعاسلػن اآلالـ اس المػن عػف إالػاس (Catalan M, Others, 2014) كذدفت درالػن   
  كذػػدفت صػػكرة اسللػػـ ت  يػػات اسكاقػػع اسمعػػزز كأسعػػاب اسفيػػديك  مػػف  ػػبلؿ تطبيػػؽكذػػـ األطػػراؼ 

اسم ار ن بيف األطراؼ اسم طط سخا كاس اتلن عف األمراض كاس اتلن عػف درالات أ رل أيضان إسى 
  كذػدفت (Ketz. A, 2008)كدرالن   (Nasim, others, 2010)اساركب كاساكادث جدرالن 

 .اسعبلج اسمعرفي في اسل ن استاسين سلبترألذمين  (Fhelps & others,2008درالن )
ُهنُحيثُالعينة: .5

عي ػات اسدرالػن فػي اسدرالػات اسلػاب ن علػى فئػن كذػـ األطػراؼ كاػاالت كتشابخت التمعت 
  Fox,2009) &(Murray،(Couture, Others, 2012)  (Ketz. A, 2008)اسبتر درالن 

(Hirsh AT, others, 2009)  (Fhelps & others,2008 ) ـ(.2016مصاف  )أبك اس 
ُهنُحيثُاألدوات: .6

أف بعػض اسدرالػات ألمعػت علػى م يػاس  علػىتفاكتت أدكات اسدرالات اسلاب ن فيما بي خا 
 ,Modirian)  كدرالػػن (Streit F, others,2015)كذػػـ األطػػراؼ كاػػاالت اسبتػػر جدرالػػن

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavanagh%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17116945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streit%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26431882
http://www.tandfonline.com/author/Modirian%2C+Ehsan
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhury%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirsh%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19734105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavanagh%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17116945
http://www.tandfonline.com/author/Murray%2C+CD
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirsh%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19734105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streit%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26431882
http://www.tandfonline.com/author/Modirian%2C+Ehsan
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others,2009)   (Hirsh AT, others, 2009)  ك(Trevelyan, Others, 2016)    في
 ,Srivastava K,& Chaudhury S)كFox, 2009) & (Murray اػػػيف درالػػػن

 طب ػػت (Catalan M, Others, 2014)  كدرالػػن الػػت دمت م يػػاس صػػكرة اسللػػد(2014
 ,Couture, Others)يف درالػػن درالػػن   فػػي اػػاسمعػػزز االفتراضػػي ت  يػػات اسكاقػػع م يػػاس 
( اسعبلج اسمعرفي Phelps & others,2008كالت دـ )  (WCQ) الت دمت التبياف (2012

األسػػـ م يػػاس  ((Durmus D, Others, 2015الػػت دـ فػػي اػػيف فػػي اسلػػ ن استاسيػػن سلبتػػر  
جلػمن كااسػن كم يػاس ركز بػرغ الاتػراـ اسػذات   ك م يػاس اس لػؽ   م ياس بيػؾ سبلجتئػابك اسكذمي 

 .سكذـ األطراؼفي معاسلن بعض اسمشجبلت اس فلين اسمصاابن 
ُتعقيبُعمىُالدراساتُُتناولتُإنفعالُالغضب:3.4.2ُ

 :هنُحيثُهتغيراتُالدراسة .1

مجك ػات ا فعػاؿ اسغضػب : تمت درالن اسمكضكع مػف ايػث عبلقتػ  بمتغيػرات عديػدة كم خػا
جدرالػػػن است شئن األلرين واسغضب ك ـ( 2016)كادم  منػػػؿ درالػػػن  كعبلقتػػػ  بػػػاستكافؽ اسدرالػػػي

(Johns&Jolly,2005( كدرالػػػػػػػػن  )Lopez,2008 ألػػػػػػػػلكب ـ2014( كدرالػػػػػػػػن )اسشػػػػػػػػريؼ  )
(  اسعفػك كاسغضػب جدرالػن ـ2012اسليجكدراما في  فػض اسغضػب جدرالػن )ريشػاف   اسعػذارل   

تالػيف إدارة  (  فاعلين بر امج تعليمي ملت د إسى  ظرين اسذجا  اإل فعاسي فيـ2012)اسدكلرم  
(  فاعليػػن بر ػػامج اسكلػػاطن اسطبلبيػػن فػػي اس ػػدرة ـ2013اسغضػػب ك استاصػػيؿ جدرالػػن )اسشػػخرم  

(  اسغضػػػػب ع ػػػػد اسشػػػػباب ـ2013علػػػػى اػػػػؿ اسمشػػػػجبلت ك اسػػػػتاجـ باسغضػػػػب  جدرالػػػػن )امػػػػاـ  
أنر بر امج عبلج معرفي للكجي ( ـ2014كعبلل  مف م ظكر استربين اإللبلمين جدرالن )المي 

 (.ـ2014اسغضب كتاليف التراتيليات استعامؿ مع  جدرالن )اس كاسدة  لرادات   في ت فيض
ُهنُحيثُالسنة: .2

 (  كدرالػػػػنJohns&Jolly,2005تفاكتػػػػت لػػػػ ن اسدرالػػػػات اسلػػػػاب ن فيمػػػػا بي خػػػػا  درالػػػػن )
(Lopez,2008 ـ2014( كدرالػػػػن )اسشػػػػريؼ.) فػػػػي اػػػػيف تشػػػػابخت   (ـ2016)كادم  كدرالػػػػن

(  كتشػػابخت درالػػػن )اسشػػػخرم ـ2012(  كدرالن)اسدكلػػػرم  ـ2012درالػػن )ريشػػػاف   اسعػػذارل   
(  كدرالػػػػػن)اس كاسدة   ـ2014(  كتشػػػػػابخت درالػػػػػن )المػػػػػي ـ2013  كدرالػػػػػن)اماـ  (ـ2013 

 (.ـ2014لرادات  
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 033 

 هنُحيثُاألىداف: .3

ذدفت بعض اسدرالات إسى تعرؼ على عبلقن إ فعاؿ اسغضب ببعض اسمتغيرات سدل أفراد 
(  كدرالػػػػػػػػػػن Johns&Jolly,2005)كدرالػػػػػػػػػػن  ( ـ2016  كادم)لػػػػػػػػػػن عي ػػػػػػػػػػن اسدرالػػػػػػػػػػن:  جدرا

(Lopez,2008)   (  كدرالػن ـ2012(  كدرالػن )ريشػاف   اسعػذارل   ـ2014كدرالن )اسشريؼ
(  بي مػػػا ذػػػدفت درالػػػن إسػػػى كضػػػع بػػػرامج عبلليػػػن ـ2014(  كدرالػػػن)المي 2012)اسدكلػػػرم  

كدرالػػػػػػػن)اس كاسدة  لػػػػػػػرادات  (  ـ2013(  كدرالػػػػػػػن )امػػػػػػػاـ  ـ2013إلدارة اسغضب)اسشػػػػػػػخرم  
 (.ـ2014

ُهنُحيثُاألدوات: .4

تعددت اسم اييس كاألدكات اسملت دمن مف قبؿ اسباانيف في اسدرالػات اسلػاب ن  إال أ ػ  تػـ  
كالػػػػػػت دمت (  Johns&Jolly,2005است شئن األلرين )الػػػػػػت داـ م يػػػػػػاس اسغضػػػػػػب كم يػػػػػػاس 

( Lopez,2008كدرالػػن )ي  كم يػػاس استكافػػؽ اسدرالػػم يػػاس اسغضػػب ( ـ2016)كادم  درالػػن 
م ياس اسليجكدراما  الت دمكا ( ـ2012كالت دـ )ريشاف  اسعذارل  (  ـ2014كدرالن )اسشريؼ 

(  كدرالػػػػن )امػػػػاـ ـ2013( م يػػػػاس اسعفػػػػك  كالػػػػت داـ )اسشػػػػخرم  ـ2012كالػػػت دـ )اسدكلػػػػرم  
ك ضػػب   ػػامج إرشػػادم ست فػػيض اسغ( فاعليػػن بر ـ2014(  كدرالػػن )اس كاسػػدة  لػػرادات  ـ2013 

 عبلج اسغضب ع د اسشباب مف م ظكر استربين اإللبلمين.ألاسيب س( ـ2014)المي  طبؽ
ُتعقيبُعمىُالدراساتُالسابقةُالتيُتناولتُإنفعالُالخجل:3.4.3ُ

ُهنُحيثُالهوضوع: .1

مف ايث عبلقت  بمتغيرات عديدة كم خػا: لػك  استكافػؽ  اس لؿا فعاؿ تمت درالن مكضكع 
(  اسلػػػػلكؾ ـ2007 (  اسكاػػػدة اس فلػػػين جدرالػػػػن )لعفػػػرCoplan&Armer, 2005جدرالػػػن )

(  ـ2011 (  اس لػػػػػؿ ألػػػػػباب  كعبللػػػػػ  جدرالػػػػػن )شػػػػػخاب ـ2010 اسظػػػػاذرم جدرالػػػػػن ) مػػػػػيس 
(   بػػػرات ـ2013 (  اسن ػػػن بػػػاس فس جدرالػػػن )اسع ػػػزم ـ2013 ملػػػتكل اسطمػػػكح جدرالػػػن )شػػػبـر 

 (.ـ2013 اإللا ة جدرالن )اس طركس
ُهنُحيثُالسنة: .2

اسدرالن اسلاب ن فيمػا بي خػا إال أف بعػض اسدرالػات تشػابخت فػي لػ ن اسصػدكر تفاكتت ل ن 
فػػػي   (ـ2013 (  كدرالػػػن )اسع ػػػزم ـ2013 (  كدرالػػػن )اس طػػػركسـ2013 منػػػؿ درالػػػن )شػػػبـر 
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(  كدرالػن ) مػيس ـ2007 (  كدرالػن )لعفػرCoplan&Armer, 2005اػيف ا تلفػت درالػن )
 ن اسصدكر.( مف ايث ل ـ2011 (  كدرالن )شخاب ـ2010 

ُهنُحيثُاألىداف: .3

 ت كعت أذداؼ اسدرالات اسلاب ن استي ت اكست إ فعاؿ اس لؿ باسباث كاسدرالن على اس اك استاسي:

ذدفت بعض اسدرالات إسى استعرؼ على ملتكيات اس لػؿ سػدل أفػراد عي ػن اسدرالػن  منػؿ: 
 (.ـ2011 (  كدرالن )شخاب Coplan&Armer, 2005درالن )

تغيػػػرات: منػػػؿ درالػػػن إسػػػى اسباػػػث فػػػي عبلقػػػن اس لػػػؿ بػػػبعض اسم فػػػي اػػػيف ذػػػدفت أ ػػػرل
(  كدرالػػن )اسع ػػزم ـ2013 (  كدرالػػن )اس طػػركسـ2010 (  كدرالػػن ) مػػيس ـ2007 )لعفػػر
 (.ـ2013(  كدرالن )شبـر ـ2013

ُهنُحيثُالعينة: .4

(  2013التمعت عي ػات اسدرالػن فػي اسدرالػات اسلػاب ن علػى فئػن اسطلبػن جدرالػن )شػبـر :
 ,Coplan&Armer(  كدرالػػػػن )ـ2013 (  كدرالػػػػن )اسع ػػػػزم ـ2013 اس طػػػػركسكدرالػػػػن )

 (.ـ2011 (  كدرالن )شخاب ـ2010 (  كدرالن ) ميس ـ2007 (  كدرالن )لعفر2005
 هنُحيثُاألدوات: .5

تعددت اسم اييس كاألدكات اسملت دمن مػف قبػؿ اسبػاانيف فػي اسدرالػات اسلػاب ن  إال أ ػ  تػـ 
(  كدرالػػػن ـ2013 (  كدرالػػػن )اس طػػػركسـ2013 رالػػػن: )شػػػبـر الػػػت داـ م يػػػاس اس لػػػؿ فػػػي د

(  كدرالػن ـ2007 (  كدرالػن )لعفػرCoplan&Armer, 2005(  كدرالػن )ـ2013 )اسع ػزم 
 (.ـ2011 (  كدرالن )شخاب ـ2010 ) ميس 

(  اسكاػػدة اس فلػػين Coplan&Armer, 2005فػػي اػػيف الػػت دـ لػػك  استكافػػؽ جدرالػػن )
(  اس لػؿ ألػباب  كعبللػ  ـ2010 للكؾ اسظاذرم جدرالن ) مػيس (  اسـ2007 جدرالن )لعفر

(  اسن ػػػن بػػػاس فس جدرالػػػن ـ2013 (  ملػػػتكل اسطمػػػكح جدرالػػػن )شػػػبـر ـ2011 جدرالػػػن )شػػػخاب 
 (.ـ2013 (   برات اإللا ة جدرالن )اس طركسـ2013 )اسع زم 
ُتعقيبُعمىُالدراساتُالسابقةُالتيُتناولتُإنفعالُالقمق:3.4.4ُ

ُوضوع:هنُحيثُاله .1

 تمت درالن اسمكضكع مف ايث عبلقت  بمتغيرات عديدة كم خا: 
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االجتئػػاب جدرالػػن مػػف ايػػث عبلقتػػ  بمتغيػػرات عديػػدة كم خػػا:  اس لػػؽ مكضػػكعتمػػت درالػػن 
 ,Kazemi, Others)  (Hawamdeh& etal, 2008)(  ـ2007 )اسشػػػػبؤكف 

2013) (Rajiv singah, et al, 2009دكر ممارلػن اسرياضػن اس  ) ي جدرالػن )اس اطػا بد يػن
(  م ار ػػػػػػػن لػػػػػػػمن كااسػػػػػػػن اس لػػػػػػػؽ جدرالػػػػػػػن )بػػػػػػػكدم ـ2010 (  اسغضػػػػػػػب جدرالػػػػػػػن )آدـ ـ2009 
األسـ اساػاد مػا بعػد بػ سعبلقػن اس لػؽ (Raichle & others, 2015)كأشػارت درالػن (  ـ2013 

 .اسلراان كعبلل 
ُهنُحيثُالسنة: .2

تشػابخت فػي لػ ن اسصػدكر  تفاكتت ل ن اسدرالن اسلاب ن فيمػا بي خػا إال أف بعػض اسدرالػات
(  درالػػن Rajiv singah, et al, 2009(  كدرالػن )ـ2007 درالػن )اسشػبؤكف  منػؿ درالػن
فػػي اػػيف ا تلفػػت  .(Raichle & others, 2015)درالػػن   كجػػذسؾ ( ـ2009  )اس اطػػا ي
 مف ايث ل ن اسصدكر.( ـ2013 كدرالن )بكدم   (ـ2010 درالن )آدـ 

 هنُحيثُاألىداف: .3

ؼ اسدرالػػات اسلػػاب ن استػػي ت اكسػػت إ فعػػاؿ اس لػػؽ باسباػػث كاسدرالػػن علػػى اس اػػك ت كعػػت أذػػدا
 استاسي:

ذػدفت بعػػض اسدرالػات إسػػى استعػرؼ علػػى ملػتكيات اس لػػؽ سػدل أفػػراد عي ػن اسدرالػػن  منػػؿ: 
 .(ـ2013 (  كدرالن )بكدم ـ2010 درالن جدرالن )آدـ 

درالػػػػن رات: منػػػػؿ ض اسمتغيػػػػفػػػػي اػػػػيف ذػػػػدفت أ ػػػػرل إسػػػػى اسباػػػػث فػػػػي عبلقػػػػن اس لػػػػؽ بػػػػبع
 (.ـ2009    كدرالن )اس اطا ي(Hawamdeh& etal, 2008)درالن (  ـ2007 )اسشبؤكف 

ُهنُحيثُالعينة: .4

  التمعػػػػت عي ػػػػات اسدرالػػػػن فػػػػي اسدرالػػػػات اسلػػػػاب ن علػػػػى فئػػػػن اسطلبػػػػن جدرالػػػػن )اسشػػػػبؤكف
(  كفئػػػػػن اػػػػػاالت اسبتػػػػػر جدرالػػػػػن ـ2013 (  كدرالػػػػػن )بػػػػػكدم ـ2010 (  كدرالػػػػػن )آدـ ـ2007

(Rajiv singah, et al, 2009). 
ُهنُحيثُاألدوات: .5

تػـ  تعددت اسم اييس كاألدكات اسملت دمن مػف قبػؿ اسبػاانيف فػي اسدرالػات اسلػاب ن  إال أ ػ 
 ,Hawamdeh& etal)(  كدرالػػػن ـ2007 ن )اسشػػػبؤكف الػػػت داـ م يػػػاس اس لػػػؽ فػػػي درالػػػ

(  كدرالػن ـ2009 (  كدرالػن )اس اطػا يRajiv singah, et al, 2009  كدرالػن )(2008
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م يالػي  (Raichle & others, 2015)كالػت دـ  ( ـ2013 (  كدرالػن )بػكدم 2010 )آدـ 
فػي اػيف الػت دـ لػمات اسش صػين جدرالػن   PLP)( ككذػـ األطػراؼ )RLPاألااليس اسكذمين)

ميػاف  (  كدرالػن )اسشػبؤكف  Patricia Vuijk et al  (2007(  االجتئػاب جدرالػن ـ2007 )جرى
 ,Rajiv singah, et al  كدرالػن )(Hawamdeh& etal, 2008)كدرالػن (  ـ2007 

(  اسغضػػػب جدرالػػػن )آدـ ـ2009  (  دكر ممارلػػػن اسرياضػػػن اسبد يػػػن جدرالػػػن )اس اطػػػا ي2009
 .(ـ2013 (  م ار ن لمن كااسن اس لؽ جدرالن )بكدم ـ2010 

 هيزُىذهُالدراسةُعنُغيرىاُهنُالدراسات:هاُيُ 3.5ُ
كذػػػي فئػػػن سيلػػػت باس ليلػػػن فػػػي ملتم ع ػػػا  صكصػػػان كأ  ػػػا  اػػػاالت اسبتػػػرمػػػف  أف  عي ػػػن اسدرالػػػن -

يتعػػرض اسجنيػػر مػػف أب ػػا  شػػعب ا إسػػى  تعػػرض سلعػػدكاف اإللػػرائيلي بشػػجؿ ملػػتم ر كمتكاصػػؿ ك 
استػػي ارتجػػزت عليخػػا ذػػذا سػػذسؾ فػػإف ذػػذا اسفئػػن اإلصػػابات كاسصػػدمات اس فلػػين كاال فعػػاالت  

بعػػػض  كذػػػذا مػػػا ت اكستػػػ . اػػػدكث اسبتػػػراس اتلػػػن عػػػف  اسلػػػلبين اآلنػػػاراسدرالػػػن سلت فيػػػؼ مػػػف 
درالػػن جاف ػػاج  ك   (Kazemi, Others, 2013)درالػػن جػػاظمي كآ ػػركف  :اسدرالػػات منػػؿ

(Cavanagh SR, Others, 2006).  
ت اكست اسدرالن متغير فريد كلديد أال كذػك "كذػـ األطػراؼ"   كقػد الػت دـ اسبااػث سػ  م يػاس  -

جىـ  كسـ     لكل بعض اسدرالات األل بين منؿ:أمِّ مف اسدرالات اسعربينتت اكس  مياى
درالن دكرمكس   ك (Srivastava K,& Chaudhury S, 2014)لريفالتافا كشادذكرمدرالن 

Durmus D, Others, 2015).) 

لػػللت أعلػػى  استػػياسفئػػن لػػ ن كذػػي  (30-15)عي ػػن اسدرالػػن مػػففئػػن اسعمريػػن مػػف فئػػات أف اس -
درلات على م ياس كذـ األطراؼ كجذسؾ م ياس اال فعاالت اس فلين  اصن اس لؽ  أل خـ في 

مصػاكبن بتغيػرات  فػي اسمػزاج مرالن عمرين تتطلع سلملػت بؿ ك اسطمػكح  كتعتبػر فتػرة ت لبػات
ممػػػػػا يػػػػػؤدم سلشػػػػػعكر بعػػػػػدـ استػػػػػكازف كتتلػػػػػـ بكلػػػػػكد بعػػػػػض فػػػػػي مظػػػػػاذر اسللػػػػػـ ككظائفػػػػػ  

 .كاس كؼ مف اسملت بؿ كاسغضب االضطرابات منؿ اس لؽ
ٌجمػػن مػػف إ الػػت دـ اسبااػػث فػػي اسدرالػػن - كذػػـ األطػػراؼ  كذمػػا م يالػػي عػػداداأدكات لديػػدة مياى

 كاال فعاالت اس فلين  مع عي ن اسدرالن اسااسين أال كىذيـ ااالت اسبتر.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavanagh%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17116945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhury%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
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 هنيـاُاالسـتفادة تـمَُّ فقـد ،دراسةال بهتغيرات الخاصة السابقة الدراسات عمىُحثالبا إطبلع بعد
 :يالالت والنح عمىُ

 .أذميتخا كتاديد اسباث مشجلن بلكرة .1

 .اسااسين سلدرالن اس ظرم اإلطار تاديد في م خا اإلفادة .2

 .اسباث طبيعن مع تتبل ـ استي اسم البن اإلاصائين اسكلائؿ على استعرؼ .3

تعتمد على األدكات استي ت يس اال فعاالت بشجؿ عاـ   استي اسدرالات اسكصفين على االطبلع .4
 كاإلفػادة كجذسؾ اسدرالات األل بيػن استػي ت اكسػت اسظػكاذر كاسمتغيػرات اسمتعل ػن بػكذـ األطػراؼ

 . اكب ائخ اسدرالن اسااسين بلكرة في م خا

 .صياغن فرضيات اسدرالن .5

ُفرضياتُالدراسة:3.6ُ
 اس لؿ  اس لؽ( سدل ااالت اال فعاالت اس فلين )اسغضبف كذـ األطراؼ ك ال تكلد عبلقن بي  

 .اسبتر

  ل س  اسل كذـ األطراؼ تيعزل سلمتغيرات )ال تكلد فركؽ ذات دالسن إاصائين في ملتك
 سدل ااالت اسبتر.ُ(ر  لبب اسبتر  اسااسن االلتماعين  مدة اسبتاسعمر  مجاف اسبتر باسللـ

  عاالت اس فلين تيعزل سلمتغيرات )اسل س  إاصائين في ملتكل اال فال تكلد فركؽ ذات دالسن
 سدل ااالت اسبتر( ر  لبب اسبتر  اسااسن االلتماعين  مدة اسبتاسعمر  مجاف اسبتر باسللـ
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 الفصلُالرابع
ُإجراءاتُالدراسة

ُ:ييدهت4.1ُ
في ذذا  اتبعخا اسبااثاسفصؿ كصفان سئللرا ات كاس طكات اسم خلين استي يت اكؿ ذذا  

نلت في ا تيار م خج تم    كقد كاسكصكؿ إسى اس تائج اسمرلكة م خا اسدرالن مف ألؿ تا يؽ أذدافخا
  ع اسدرالن كعي ن اسدرالن كأداة اسدرالن مف ايث ب ا ذا كاستأجد مف صدقخا كنباتخاتم  اسدرالن كمل

 ات سلكصكؿ إسى اس تائج  ان إسى األلاسيب اإلاصائين استي الت دمت في تاليؿ اسبيباإلضاف
ـ  كأ يران  طكات اسدرالن استي  كفيما يلي   كبعض اسصعكبات استي كالخت اسبااث إتباعخا  ت

 :كصؼ سخذا اإللرا ات

ُهنيجُالدارسة:4.2ُ
ايث في استاليلي  اسكصمف ألؿ تا يؽ أذداؼ اسدرالن قاـ اسبااث بالت داـ اسم خج 

: "اسم خج اسذم مف  بلس  يمجف كصؼ اسظاذرة مكضكع اسدرالن  كتاليؿ بيا اتخا   بأ    ؼي ر  عى يي 
ي تتضم خا  كاآلنار استي كبياف اسعبلقات بيف مجك اتخا  كاآلرا  استي تطرح اكسخا  كاسعمليات است

 (.105-104ـ  ص2010 صادؽ  )أبك اطب ك" ادنخاتي 

كصؼ اسظاذرة مكضكع اسدرالن  كتاليؿ بيا اتخا  اسبااث  ااكؿم خج مف  بلؿ ذذا اسك 
كاسعمليات استي تتضم خا  كاآلنار استي   طرح اكسخاكاسعبلقن بيف مجك اتخا  كاآلرا  استي تي 

 .ادنخاتي 

ُهصادرُالهعموهات:4.3ُُ

 :وىيُاستخدامُهصدرينُرئيسينُهنُهصادرُالهعموهاتُتمَُّ

ـ  : الهصادرُالثانوية • ات اسنا كين سمعاسلن اإلطار اس ظرم سلباث   اكع إسى مصادر اسبياسرل ت
نؿ في اسجتب  كاسمرالع اسعربين كاألل بين ذات اسعبلقن  كاسدكريات  كاسم االت  تمكاستي ت

كاست ارير  كاألبااث  كاسدرالات اسلاب ن استي ت اكست مكضكع اسدارلن  كاسباث  كاسمطاسعن في 
 .اسم تلفن اال تر تمكاقع 
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ـ   ب استاليلين سمكضكع اسباث  ا: سمعاسلن اسلك الهصادرُاألولية • ات األكسين مف  المع اسبي ت
سخذا  كاتجأدكذـ األطراؼ كاال فعاالت اس فلين  ي بلؿ م يال رئيلن سلباث  صممت  صيصا ن
ـ  اسغرض  كقد   ".SPSSات بالت داـ اسبر امج اإلاصائي " اتفريغ كتاليؿ اسبي ت

ُ:ةعُالدراستههج4.4ُ
يتجكف ع اسدرالن تمف  ملإدرلخا اسبااث  كبذسؾ فيلميع مفردات اسظاذرة استي  :بأ    ؼر  عى يي 
 ـتراكح أعمارذت اسذيف سديخـ ااالت بتر في أطراؼ م تلفن مف اسللـ   كاسذيفلميع األفراد مف 
( 129ذجكر ك )ش صان مف اس( 700) ( ش صان  م خـ829) كاسباسغ عددذـ ل ن (62-05) مف

سمرجز في اسللبلت اسرلمين  يفملللاسك     مف م تلؼ ماافظات قطاع غزة اثش ص مف اإل
(ـ2105ـ( كاتى عاـ )2117)ـ عااألطراؼ اسص اعين بغزة مف  مكضكع مشجلن  شجلكفيك ،

 ( يكضح تكزيع كتص يؼ ملتمع اسدرالن.4.1كاسلدكؿ )  اسدرالن
ُطاعُغزةهجتهعُالدراسةُفيُقُتصنيفتوزيعُُويوضحُُ:(4.1جدولُ)

 

ُ
ُ
ُ

ُ:عينةُالدراسة4.5ُ
 :كذماعي ن اسدرالن مف عي تيف   تتجك 
 :  االستطبلعية عينةال .0

 بطري ن ـا تيارذ ـ  ت  مف ااالت اسبترش صان  (30) على االلتطبلعين عي ناسلت تماش
مف األصلين  اسعي ن على خاستطبي  صبلايتخا مف كاستا ؽ اسدرالن  أداة ت  يف بغرض عشكائين

اصائين كنبات االلتبا ن باسطرؽ اإل  كاسصدؽ اسب ائي   بلؿ ا تبار صدؽ االتلاؽ اسدا لي
 .اسفعلين رالناسد عي ن ضمفا ااتلابخ تـياسمبلئمن  علمان بأف  اسعي ن االلتطبلعين سـ 

 :فعميةال عينةال .2

ال تيار مفردات اسعي ن مف ملتمع اسدرالن  اس صدينأللكب اسعي ن  بالت داـقاـ اسبااث 
( 051) ت مفكتجك   م تلفن مف اسللـطراؼ اسذيف سديخـ بتر في أاألش اص تجكف مف كاسذم 

 الهجهوع أنثى ذكر سببُُالبتر
 320 86 234 لجرم كأمراض أ رل

 423 35 388 اركب
 86 8 78 اكادث

 829 129 700 الهجهوع
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عدد االلتبا ات استي  بلغك ذذا كقد   أفراد اسعي ن كات اسدرالن علىأداسبااث طبؽ كقد ش صان  
أم بما  لبت   ( مف اإل اث 35)( مف اسذجكر ك92):م خـ( 127)لمعخا مف أفراد اسعي ن 

كقد الت دـ طري ن اسعي ن اسعشكائين في اال تيار بطري ن اساصن مف أفراد اسعي ن   %(84.0)
فيخا  ملمكعن األفراد "خا:    ( بأـ2000  األلتاذك  األغا)اسمتيلرة ع د تطبيؽ اسم اييس  كاستي ييعىرِّ

  كذذا جا ت مف "اسعي ن اسمتاانأيضان تلمى ك   ع د تطبيؽ م اييس اسدرالن اسمتكافرة سدل اسبااث
س لبن ليدة كتعتبر ذذا ا أاد اسصعكبات استي كالخت اسبااث أن ا  ا تيار اسعي ن اسعشكائين.

 دكات االاصائين.لرا ات كاألستطبيؽ اإل

ُ:ألفرادُالعينةُناتُالشخصيةوصفُالخصائصُوالبيا4.6ُ
عي ن اسدرالن ذـ مف ل س %( مف 72.44ما  لبت  ) ( أف  4.2)لدكؿ اس كضحيالجنس:ُ

ُ%( ذـ مف ل س اإل اث.27.56كما  لبت  )  اسذجكر
ُالجنستوزيعُعينةُالدراسةُحسبُيوضحُُ:(4.2)جدولُ

 %الهئوية النسبة العدد الجنس
 %72.44 92 ذكر
 %27.56 35 أنثى
 127ُ100.0 هوعالهج

%( ذـ مف اسذيف أعمارذـ 52.75ما  لبت  ) ( أف  4.3)اسلدكؿ  كضحي:ُيةالعهُرالفئاتُ
كما ( ل ن  45-31) فمف اسذيف أعمارذـ م%( ذـ 33.85كما  لبت  )  ل ن( 30-15) مف

ُ( ل ن.62-46مف )أعمارذـ %( 03.41 لبت  )
ُةيوضحُالفئاتُالعهريةُألفرادُعينةُالدراسُ:(4.3جدولُ)

 النسبة التكرارُلفئةُالعهريةا
 %52.75 67 سنة30ُُُ–15ُهنُ
 33.85% 43 سنة45ُ-31هنُ
 13.40% 17ُسنة62ُ-46هنُ

ُ%127ُ100.0ُالهجهوع

ُبالجسم ُهكانُالبتر ذـ مف اسذيف ( %48.81( أف ما  لبت  )4.4اسلدكؿ رقـ ) يكضح:
جاف اسبتر سديخـ لفلي  كما ( ذـ مف اسذيف م%39.37مجاف اسبتر سديخـ علكم  كما  لبت  )

ُ.( ذـ مف اسذيف مجاف اسبتر سديخـ لفلي كعلكم معان %11.82 لبت  )

ُ
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ُألفرادُعينةُالدراسةُهكانُالبترُبالجسميوضحُُ:(4.4جدولُ)
 اننسثح انتكرار مكان انثتر

 %48.81 62 انثتر انعهوي

%5139.37 انثتر انسفهي

%0511.82 عهوي وسفهي معا  

 100.0 127 انمجموع

سذيف مدة اسبتر سديخـ ذـ مف ا( %29.92ما  لبت  ) أف  ُ(4.5) لدكؿيكضح :ُهدةُالبتر
كما   ل كات (5 –1)%( ذـ مف اسذيف مدة اسبتر سديخـ مف 41.73كما  لبت  )   أقؿ مف ل ن

ُ.ل كات (5)مدة اسبتر سديخـ أجنر مف تتراكح %( ذـ مف اسذيف 28.35 لبت  )
ُألفرادُعينةُالدراسةُالبترُهدةيوضحُُ:(4.5جدولُ)

 النسبة التكرارُهدةُالبتر
 %29.92 38ُأقلُهنُسنة

 %41.73 53ُسنوات5ُسنةُإلى1ُُهنُ
 28.35% 34ُسنواتُفأكثر5ُهنُ

 100.0% 127ُالهجهوع

ُسببُالبتر يف لبب اسبتر %( ذـ مف اسذ77.06 لبت  )( أف  ما 4.6يكضح اسلدكؿ ):
%( ذـ مف اسذيف لبب اسبتر سديخـ  تيلن اساكداث  04.96) تونسبكما   سديخـ  تيلن اساركب

%( ذـ مف اسذيف لبب اسبتر سديخـ  تيلن األمراض كذسؾ في اسلدكؿ رقـ 7.88كما  لبت  )
(6.)ُ

ُلدىُأفرادُعينةُالدراسةُسببُالبتريوضحُُ:(4.6جدولُ)
 %الهئوية النسبة العدد سببُالبتر
 %77.06 98 حروب

 %04.96 09 حوداث

 %7.88 01 هراضأ

 311.1 372 الهجهوع

مف اسغير متزكليف %( 22.83ما  لبت  ) ( أف  4.7) اسلدكؿيكضح  الحالةُاالجتهاعية:
ُ.مطل يفمف اس%( ذـ 7.88كما  لبت  )  اسمتزكليفمف %( 69.29)أعزب(  كما  لبت  )
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ُألفرادُعينةُالدراسةُالحالةُاالجتهاعيةيوضحُُ:(4.7جدولُ)
 %الهئوية النسبة العدد عيةالحالةُاالجتها

 %22.83 29 أعزب

 %69.29 88 هتزوج

 %7.88 01 هطمق

 311.1 372 الهجهوع

ُ

ُ:الدراسةُواتأد4.7ُ
 ؼي ر  عى   كتي ك ا تشاران أ ان مف األفراد الت دامعد االلتبا ن أجنر كلائؿ اساصكؿ على اسبيا ات تي 

آرا  ي ـك  أك  اصكؿ على معلكماتكب كد تلت دـ سل  "أداة ذات أبعاد خا:االلتبا ن بأ   
 (.116ـ  ص2114 كذي جتابين تاريرين" )األغا كاأللتاذ  بااللتلابن سخا اسمفاكص  فل  

 كذما: م ياليفكقد تـ الت داـ 

 إعداد اسبااث(.اس كذـ األطراؼ م ي( 
  إعداد اسبااث(م ياس اال فعاالت اس فلين(.  

 :الدراسةُواتخطواتُبناءُأد4.8ُ

ى األدب استربكم كاسدرالات اسلاب ن ذات اسصلن بمكضكع اسدرالن  كااللتفادة االطبلع عل .1
 .م خا في ب ا  االلتبا ن  كصياغن ف راتخا

 .تاديد األبعاد اسرئيلن استي شملخا اسم اييس .2
 .تاديد اسف رات استي ت ع تات جؿ بعد .3
ـ   .4 سدل ااالت اسبتر" س ياس "كذـ األطراؼ كعبلقت  باال فعاالت اس فلين  سييم ااسيـ تصم ت

  كاسم ياس اسنا ي/ ( ف رة19م ياس كذـ األطراؼ كيتجكف مف )اسم ياس األكؿ/  :يكذ
فيجكف إلماسي عدد اسف رات في اسم ياليف ذك ( ف رة  58مف )اال فعاالت اس فلين كيتجكف 

  (.3 4ملاؽ )( ف رة  اي ظر 77)
ـ   .5  .كتعديبلت  األكسينعرض أدكات اسدرالن على اسمشرؼ  كاأل ذ بم تراات   ت
ـ   .6 مف األجاديمييف في جليات استربين  كاسم تصيف  يف( ماجم10اسدرالن على ) كاتأدعرض  ت

( ييبيف ألما  1). كاسملاؽ   كلامعن اس دس اسمفتكانفي اسلامعن اإللبلمين  لامعن األقصى
 .اسماجميف
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ؼ كاال فعاالت طراكذـ األفي ضك  آرا  اسماجميف تـ تعديؿ بعض اسف رات مف م يالي  .7
ستلت ر ف رات أدكات ( 3 4أ ظر ملاؽ )مف ايث اساذؼ  أك اإلضافن كاستعديؿ  اس فلين 
 .(5)أ ظر ملاؽ  ( ف رة 70في صكرتخا اس خائين على ) يفلايسلم  اسدرالن

ُ:"Validity"ُالدراسةُواتصدقُوثباتُهقاييسُأد4.9ُ
 :)ُصدقُاألداةُ)الهقياس

 أم  ي صد  "مف أ خا لكؼ ت يس ما أعدت س يال  صد بصدؽ اسم ياس: "استأجد يي 
باسصدؽ: "شمكؿ االلت صا  سجؿ اسع اصر استي يلب أف تد ؿ في استاليؿ مف  ااين  ككضكح 

           سجؿ مف يلت دمخا"  نمف  ااين نا ين  بايث تجكف مفخكم كمفرداتخا ف راتخا 
 (.44ـ  ص2110 )عبيدات كآ ركف 

  هقياسُوىمُاألطراف:ــ  

( ف رة  كت ع إلابت  في نبلث 14كيتجكف مف )كذـ األطراؼ خدؼ إسى استعرؼ على ي
 )درلن كاادة(   ك)درلات 3كتتراكح اسدرلن سجؿ ف رة ما بيف )  )دائمان   ان أايا    ادران ( التلابات

ذي ( 2سلم ياس تجكف اس يمن ) ف ان ك ك   ((3   دائمان (2ان )أايا   1))  ادران بمع ى إذا جا ت اإللابن 
 .ت اسبترسدل ااالكذـ األطراؼ سلتعرؼ على ملتكل  ااسدرلن اسمتكلطن استي يتـ اس ياس ع دذ

ُ(.14  13  8  6إيلابين كذي ) ( ف رات4( أربعاسف رات جا ت لاسبن بالتن ا  لميع 

ُُ:ىهاُبطريقتين الهقياس صدق هن التأكد تمَُّ

 الظاىري الصدق" الهحكهين صدق": 

مف األجاديمييف كاسمت صصيف في جلين استربين   يف( ماجم10على )عيًرضىت أداة اسدرالن 
 (  كاس دس اسمفتكانعلـ اس فس في بعض اسلامعات اسفللطي ين بغزة )اإللبلمين كاألقصىكأقلاـ 

ـ  . ( ف رة19كبلغ عدد ف رات اسم ياس )   تبعان آلرائخـ إلرا  استعديؿ على بعض ف رات اسم ياس ت
  ( ف رات مف م ياس كذـ األطراؼ5اذؼ )(   ك 14  13  12  11  9  7  6كذي اسف رات )

 .(3)(  اي ظر ملاؽ 14( ستصبح عدد ف رات اسم ياس )19  18  17  16  15كذي )
 

 الداخمي االتساق صدق :Internal Validity"" 

اسدرلن اسجلين  مع اسم ياس ف رات مف ف رة جؿ اتلاؽ مدل: "اسدا لي االتلاؽ بصدؽ د صى يي 
ـ   كقد  "اسف رة ذذا إسي  ت تمي اسذم اسسلم ي   بلؿ مف كذسؾ  سلم ياس اسدا لي االتلاؽ الاب ت
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سلم ياس جما ذك  اسجلين كاسدرلن  اسم ياس ف رات مف ف رة جؿ بيف االرتباط معامبلت الاب
   (4.8مكضح في اسلدكؿ )

ُةُالكميةُلمهقياسهعاهلُاالرتباطُبينُكلُفقرةُهنُفقراتُالهقياسُوالدرجُيوضحُ:(4.8جدولُ)

ُهعاهلُبيرسون #
 لبلرتباط

ُالقيهةُاالحتهالية
(Sig.) # هعاهلُبيرسون 

 لبلرتباط
ُالقيهةُاالحتهالية

(Sig.) 
1.  0.605 0.000* 8.  0.484 0.007* 
2.  0.621 0.000* 9.  0.765 0.000* 
3.  0.566 0.001* 10.  0.646 0.015* 
4.  0.534 0.002* 11.  0.630 0.001* 
5.  0.590 0.000* 12.  0.711 0.001* 
6.  0.610 0.000* 13.  0.811 0.002* 
7.  0.714 0.000* 14.  0.662 0.016* 
 ( 05.0االرتباط داؿ إاصائيان ع د ملتكل دالسن.) 

  قيمنr  (.0.374)تلاكم  (28) كدرلن ارين( 0.05)اسلدكسين ع د ملتكل دالسن 

سدرلن اسجلين سلم ياس  عد كا( معامؿ االرتباط بيف جؿ ف رة مف ف رات اسبي 4.8يكضح لدكؿ )
عتبر كبذسؾ تي   (05.0) معامبلت االرتباط اسمبي ن داسن ع د ملتكل مع كين كاسذم يبيف أف  

 .األبعاد صادقن سما كضعت س يال 
 الصدقُالبنائي :(Structure Validity)  

لميع ف رات  سـ يالب اسبااث اسصدؽ اسب ائي سم ياس كذـ االطراؼ كذسؾ أل   اعتبر أف
 اسم ياس ذي بيعد كااد.

 ثباتُهقياسُوىمُاألطراف "Reliability": 

شير اسنبات إسى: "مدل اتلاؽ  تائج اسم ياس  فإذا اصل ا على درلات متشابخن ع د يي 
 تطبيؽ  فس اال تبار على  فس اسملمكعن مرتيف م تلفتيف  فإ  ا  لتدؿ على نباتخا"

 (. 466ـ  ص2101 )عبلـ 
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 :ستا ؽ مف نبات أداة اسدرالن مف  بلؿ طري تيف كذسؾ جما يليكقد تـ ا
 :(Cronbach's Alpha Coefficient)ُهعاهلُألفاُكرونباخ - أ

ـ   قيمن معامؿ أسفا جرك باخ سلميع اسف رات  ايث تبيف أف    ن أسفا جرك باخالت داـ طري  ت
 .معامؿ اسنبات مرتفع كداؿ إاصائيان  كذذا يع ي أف    (1.747)
 : (Split Half Method )طريقةُالتجزئةُالنصفيةُ -ب

ـ   )األلئلن ذات األرقاـ اسفردين  كاأللئلن ذات األرقاـ  :تلزئن ف رات اال تبار إسى لزأيف ايث ت
ـ   ـ   اسزكلين(  ن الاب معامؿ االرتباط بيف درلات األلئلن اسفردين  كدرلات األلئلن اسزكلين   ت
ـ   ( = معامؿ Spearman-Brownاالرتباط بمعادسن لبيرماف براكف ) تصايح معامؿ كبعد ذسؾ تػ

سلمعادسن استاسين:  االرتباط اسمعدؿ كف ان 
R1

2R
=


CorrectR  ايث R معامؿ االرتباط بيف درلات

( 1.579قيمن معامؿ االرتباط تلاكم ) كقد تبيف أف    اسفردين كدرلات األلئلن اسزكلين األلئلن
 ( كذذا يدؿ1.733( تلاكم )Spearman-Brownط اسمعدؿ لبيرماف براكف )مؿ االرتبااكقيمن مع

في مكضح  كاسم ياس في صكرت  اس خائين جما ذكبذسؾ يجكف   على أ خا مرتفعن كداسن إاصائيان 
 كنبات م اييس اسدرالن  مما يلعل مف صدؽ  ؿ سلتكزيع  كيجكف اسبااث قد تأجدقاب (5)اسملاؽ 

ة اسملت دمن  كصبلايتخا ستاليؿ اس تائج  كاإللابن عف ألئلن اسدرالن  على ن ن عاسين بصان األدا
 .كا تبار فرضياتخا

 الغضب،ُالخجل،ُالقمق(ُهقياسُاالنفعاالتُالنفسية(ُ:ُ

كت ع إلابت  في نبلنن   ( ف رة61  كيتجكف مف ) فعاالت اس فلينإسى استعرؼ على اال يخدؼ
 )درلن كاادة(   ك)درلات 3كح اسدرلن سجؿ ف رة ما بيف )كتترا  )دائمان   ان أايا    ادران ( التلابات

( ذي 2سلم ياس تجكف اس يمن ) ف ان ك ك   ((3   دائمان (2ان )أايا   1))  ادران بمع ى إذا جا ت اإللابن 
اسف رات لميع  .اال فعاالت اس فلينسلتعرؼ على ملتكل  ااسدرلن اسمتكلطن استي يتـ اس ياس ع دذ

ُ.جا ت لاسبن
ـ   كقد   :بطري تيف اسم ياس صدؽ مف استأجد ت

 "الصدقُالظاىري" صدقُالهحكهين -0

مف األجاديمييف كاسمت صصيف في جلين استربين   يف( ماجم10عيًرضىت أداة اسدرالن على )
علـ اس فس في بعض اسلامعات اسفللطي ين بغزة )اإللبلمين كاألقصى  كاس دس اسمفتكان( كأقلاـ 

ـ  ( ف رة. 61كبلغ عدد ف رات اسم ياس )   تبعان آلرائخـ إلرا  استعديؿ على بعض ف رات اسم ياس ت
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  34  31  30  26  25  24  23  22  21  18  15  10  9  7  6  5كذي اسف رات )
( 5)(  كاذؼ 60  59  54  52  51  50  48  46  44  43  40  38  37  36

( ستصبح عدد ف رات 37  35  29  19  13كذي ) فعاالت اس فلين االف رات مف م ياس 
 .ؿ سلتكزيعقاب (5)(  اي ظر ملاؽ 56اسم ياس )

 " Internal Validity " صدقُاالتساقُالداخمي:ُ -2

اعتمد اسبااث اسعي ن االلتطبلعين في ااتلاب صدؽ االتلاؽ اسدا لي كاسباسغ عددذـ 
كذسؾ مف  بلؿ  كقد تـ الاب االتلاؽ اسدا لي سلم ياس ( مفردة مف اسما  يف اسل ائييف  30)

 اسلدكؿجما ذك في   ف ف رات اسبعد كاسدرلن اسجلين س الاب معامبلت االرتباط بيف جؿ ف رة م
(4.9). 

ُلمهقياسالكميةُاالرتباطُبينُكلُفقرةُهنُفقراتُالهقياسُوالدرجةُُهعاهليوضحُُ:(4.9جدولُ)
 

# 

هعاهلُ
 بيرسون

 لبلرتباط

ُالقيهة
 االحتهالية

(Sig.) 

# 

هعاهلُ
 بيرسون

 رتباطلبُل

ُالقيهة
 االحتهالية

(Sig.) 

# 

هعاهلُ
 بيرسون

 لبلرتباط

ُالقيهة
 االحتهالية

(Sig.) 

 انقهق انخجم انغضة

0. 1.498 1.115* 0. 1.626 1.111* 0. 1.742 1.111* 

2. 1.654 1.111* 2. 1.435 1.106* 2. 1.517 1.114* 

3. 1.570 1.110* 3. 1.452 1.102* 3. 1.675 1.111* 

4. 1.644 1.111* 4. 1.521 1.113* 4. 1.696 1.111* 

5. 1.732 1.111* 5. 1.380 1.138* 5. 1.734 1.111* 

6. 1.604 1.111* 6. 1.572 1.110* 6. 1.372 1.143* 

7. 1.559 1.110* 7. 1.577 1.110* 7. 1.670 1.111* 

8. 1.471 1.119* 8. 1.585 1.110* 8. 1.518 1.114* 

9. 1.541 1.112* 9. 1.728 1.111* 9. 1.539 1.112* 

01. 1.622 1.111* 01. 1.726 1.111* 01. 1.527 1.113* 

00. 1.498 1.115* 00. 1.714 1.111* 00. 1.480 1.117* 

02. 1.486 1.116* 02. 1.598 1.111* 02. 1.582 1.110* 

03. 1.573 1.110* 03. 1.736 1.111* 03. 1.455 1.100* 

04. 1.424 1.109* 04. 1.462 1.101* 04. 1.586 1.110* 

05. 1.384 1.136* 05. 1.534 1.112* 05. 1.695 1.111* 

06. 1.808 1.111* 06. 1.495 1.115* 06. 1.578 1.110* 

07. 1.528 1.111* 07. 1.493 1.116* 07. 1.465 1.101* 

08. 1.565 1.111* 08. 1.483 1.117* 08. 1.454 1.102* 

 09. 1.605 1.111* 09. 1.409 1.120* 

 ( 05.0االرتباط داؿ إاصائيانع دملتكل دالسن.) 

  قيمنr  0.374تلاكم  28كدرلن ارين  0.05اسلدكسين ع د ملتكل دالسن 
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( معامؿ االرتباط بيف جؿ ف رة مف ف رات اسبعد كاسدرلن اسجلين سجؿ 4.9يكضح لدكؿ )
( كبذسؾ تعتبر 05.0ط اسمبي ن داسن ع د ملتكل مع كين)بعد  كاسذم يبيف أف معامبلت االرتبا
 .األبعاد صادقن سما كضعت س يال 

ُ : " Structure Validity"الصدقُالبنائي4.10ُ
كسلتا ؽ مف اسصدؽ اسب ائي تـ الاب معامبلت االرتباط بيف درلن جؿ بعد مف أبعاد 

 (.4.01ؿ )اسم ياس كاسدرلن اسجلين سلم ياس جما في لدك 

ُهعاهلُاالرتباطُبينُدرجةُكلُهقياسُهنُهقاييسُاألداةُوالدرجةُالكميةُلؤلداةيوضحُُ:(4.10)جدولُ

 االنفعاالتُالنفسية #
ُهعاهلُبيرسون

 لبلرتباط

االحتهاليةُُُالقيهة
(sig) 

 0.000* 1.882 الغضب .0

 0.000* 1.894 الخجل .2

 0.000* 1.929 القمق .3

 االرتباط داؿ إاصائ( 05.0يانع دملتكل دالسن.) 

  قيمنr  0.374تلاكم  28كدرلن ارين  0.05اسلدكسين ع د ملتكل دالسن 

أف لميع معامبلت االرتباط في لميع أبعاد اسم ياس داسن ُ(4.31) يتضح مف لدكؿ
أبعاد اسم ياس كبذسؾ تعتبر لميع  (05.0إاصائيان  كبدرلن قكين ع د ملتكل مع كين )

 .ت يس ما كضعت س يال 

ُ"Reliability"ثباتُهقياسُالسهاتُالشخصية:4.11ُُ
 :كقد تـ استا ؽ مف نبات أداة اسدرالن مف  بلؿ طري تيف كذسؾ جما يلي

 :(Cronbach's Alpha Coefficient )هعاهلُألفاُكرونباخ -أ

ؿ بعد مف أبعاد على ألاس ااتلاب معامبلت أسفا جرك باخ سج اسطري نت كـ ذذا 
 اسم ياس كاسدرلن اسجلين سف رات   كاستعرؼ على معدالت اسنبات.

 : (Split Half Method )طريقةُالتجزئةُالنصفية -ب

ايث تـ تلزئن ف رات اال تبار إسى لزئيف )األلئلن ذات األرقاـ اسفردين  كاأللئلن ذات 
األلئلن اسفردين  كدرلات األلئلن األرقاـ اسزكلين(  نـ تـ الاب معامؿ االرتباط بيف درلات 

اسزكلين  كبعد ذسؾ تػـ تصايح معامؿ االرتباط بمعادسن لبيرماف براكف = معامؿ االرتباط 
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اسمعدؿ كف ا سلمعاسدة استاسين: 
R1

2R
=


CorrectRايث  R معامؿ االرتباط بيف درلات األلئلن

 .اسفردين كدرلات األلئلن اسزكلين

بيف  تائج اسنبات كف ان سطري ن معامبلت أسفا جرك باخ كطري ن ( ي4.00كاسلدكؿ رقـ ) 
 استلزئن اس صفين سم اييس اسدرالن:

ُنتائجُهعاهلُألفاُكرونباخُوالتجزئةُالنصفيةُلهقاييسُاألداةُ:(4.11)جدولُ

 االنفعاالتُالنفسية #
عددُ
 الفقرات

هعاهلُألفاُ
 كرونباخ

هعاهلُ
 االرتباط

هعاهلُ
االرتباطُ
 الهعدل

 1.793 1.657 1.832 08 غضبال -0

 1.816 1.675 1.843 09 الخجل -2

 1.785 1.646 1.843 09 القمق -3

 1.916 1.828 1.932 56 الدرجةُالكميةُلبلنفعاالتُالنفسية

أف قيمن معامؿ أسفا جرك باخ سلدرلن  (4.00)كيتبيف س ا مف اس تائج اسمكضان في لدكؿ 
يدؿ على أ   قيمن مرتفعن مما يدسلخذا على أف اسنبات ( كذذا 1.932اسجلين سلم ياس تلاكم )

مرتفع كداؿ إاصائيا  جما يتبيف س ا أف قيمن معامؿ االرتباط اسمعدؿ)لبيرماف براكف( 
(Spearman Brown مرتفع كداؿ إاصائينا  بذسؾ يجكف اسم ياس في صكرت  اس خائين جما )

أجدت مف صدؽ كنبات م اييس اسدرالن    كيجكف اسبااث قد ت ؿ سلتكزيعقاب (5)ذي في اسملاؽ 
مما يلعلخا على ن ن تامن بصان األداة اسملت دمن  كصبلايتخا ستاليؿ اس تائج  كاإللابن عف 

 .ألئلن اسدرالن  كا تبار فرضياتخا

ُ:الهعالجاتُاإلحصائيةُالهستخدهةُفيُالدراسة4.12ُ
 Statistical" تـ تفريغ كتاليؿ االلتبا ن مف  بلؿ بر امج استاليؿ اإلاصائي

Package for the Social Sciences  (SPSS)" . 
 :تمُاستخدامُاألدواتُاإلحصائيةُاآلتية

اس لب اسمئكين  كاستجرارات  كاسكزف اس لبي: يلت دـ ذذا األمر بشجؿ ألالي ألغراض معرفن  -
 .تجرار فئات متغير ما  كيتـ االلتفادة م خا في كصؼ عي ن اسدرالن اسمباكنن

كا تبار استلزئن اس صفين؛سمعرفن نبات ف رات   (Cronbach's Alpha)سفا جرك باخا تبار أ -
 .اسم ياس
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؛ س ياس درلن االرتباط   (Pearson Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط بيرلكف  -
كي ـك ذذا اال تبار على درالن اسعبلقن بيف متغيريف  كقد تـ الت دام  سالاب االتلاؽ 

 .سب ائي سلم ياس  كاسعبلقن بيف اسمتغيراتاسدا لي  كاسصدؽ ا

سمعرفن ما إذا جاف متكلط درلن االلتلابن قد   (T-Test)في ااسن عي ن كاادة   Tا تبار -
(  أـ زاد أك قؿ عف ذسؾ  كس د تـ الت دام  سلتأجد مف 2كصؿ إسى اسدرلن اسمتكلطن كذك )

 .دالسن اسمتكلط سجؿ ف رة مف ف رات اسم ياس

سمعرفن ما إذا جاف ذ اؾ   (Independent Samples T-Test)سن عي تيف في اا  Tا تبار -
 .فركقات ذات دالسن إاصائين بيف ملمكعتيف مف اسبيا ات اسملت لن

  ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)ا تبار تاليؿ استبايف األاادم -
  أك أجنر مف سمعرفن ما إذا جاف ذ اؾ فركقات ذات دالسن إاصائين بيف نبلث ملمكعات

 .اسبيا ات

ُخطواتُالدراسـةُ:4.13ُ
قاـ اسبااث بعرض األدبيات اسمتعل ن بكذـ األطراؼ كاال فعاالت اس فلين سدل ااالت اسبتر في  .1

 قطاع غزة.

 قاـ اسبااث بتطكير أدكات اس ياس. .2

 قاـ اسبااث باستا ؽ مف صدؽ ك نبات اسم اييس. .3

 تكزيع أدكات اس ياس على اسعي ن اسفعلين. .4

 اس ركج باس تائج كاستكصيات.اليؿ اسبيا ات ك تفليرذا  ك ت .5

ُصعوباتُالدراسة:4.14ُ
سلميع أفراد عي ن اسملتمع ايث مازاؿ لز اي م خـ  اسكصكؿكلد اسبااث صعكبن في  

استعامؿ مع  فٌ أد بشجؿ م تظـ على اسمؤللات  جما يتل ى اسعبلج في اس ارج كم خـ مف سـ يترد
في االلرا ات  كسـ تتكافر إاصائين   دمن سخذا اسفئن سـ يجف لخبلن بعض اسمؤللات استي تعطي 

تعاك ت  رلمين مفصلن بأعداد اسلراى سدل كزارة اسصان اسفللطي ين  إال أف بعض اسمؤللات
كلمعين اسلبلمن  اسص اعين  ألطراؼمرجز ادكات اسباث مع اسعي ن م خا أكلخلت تطبيؽ 

ااالت في بيكتخـ.  مف اس سبعضتكل  اسبااث ك جما  كمؤللن ألر اسشخدا  كاسلراى   اس يرين
التلـز مف ايث ا  فاض اسملتكل استعليمي سدل بعض أفراد اسعي ن  يضان أكمف اسصعكبات 

ف بعض ااالت أيضان أكمف اسصعكبات   لؿ تعبئن االلتبا اتأاسشرح كاستفلير مف  اسبااث
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االلتبا ات ع خـ. مف اسصعكبات  األفراد ذكم بتر األطراؼ اسعليا التدعى مف اسبااث تعبئن
 دماتين  ايضان مااكسن اق اع اسبعض م خـ باف ذذا اسباث علمي كسيس كار ا أم م افع مادين اك

مف اسصعكبات أيضا ذك اساصكؿ على درالات لاب ن ادينن في ك   مف اسممجف ت ديمخا سخـ
ت  بمتغيرات قعبلذـ األطراؼ ك ك خذا اسمتغيرات   ك اصن في متغير لكذر ذذا اسمكضكع كس

اسدرالن األ رل  فغاسبين اسدارلات تماكرت اكؿ اسمتغيرات اسفرعين منؿ اس لؽ كاس لؿ 
ف أجما   ربط اس تائج بمعطيات بانين لاب نكاسغضب. كذذا  لؽ صعكبن في اعطا  تفليرات ك 

لت ؿ   ال ليما اسمتغير اسماسبااث كلد صعكبن في ايلاد دارلات ادينن ب فس متغيرات اسدرالن
ُ"كذـ األطراؼ" سـ يلد اسبااث س  درالات عربين لكل بعض اسدرالات األل بين. 
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ُالفصلُالخاهس
ُتحميلُنتائجُالدراسةُوتفسيرىا

ُ:هييدت5.1ُ
ـ   قاـ استكصؿ إسيخا مف  بلؿ اسبااث في ذذا اسفصؿ بت ديـ عرض تفصيلي سل تائج استي ت

تطبيؽ أدكات اسدرالن  كتفلير كم اقشن اس تائج مف  بلؿ اإللابن عف تلاؤالت اسدرالن كاستا ؽ 
 مف فرضياتخا  باإلضافن إسى كضع استكصيات كاسم تراات اسمتعل ن باسدرالن.

ذدفت ذذا اسدرالن إسى استعرؼ على كذـ االطراؼ كعبلقت  باال فعاالت اس فلين سااالت 
كاسكقكؼ على متغيرات اسدرالن اسديمكغرافين استي اشتملت على )اسل س  اسعمر  مجاف   اسبتر

ايث قاـ اسبااث في ماافظات قطاع غزة   (االلتماعيناسبتر  مدة اسبتر  لبب اسبتر  اسااسن 
 تتضمف م يالي كذـ األطراؼ كاال فعاالت اس فلين استي ناس اص أداة اسدرالنبإعداد كب ا  

 باسدرالن. يف دمى اسملت

ـ  تاجيـ  مف قبؿ  باسدرالن يفاسملت دم م يالي كذـ األطراؼ كاال فعاالت اس فلينكقد ت
 (1ا ظر ملاؽ رقـ ) صيف في ملاؿ علـ اس فس تمف اس برا  مف ألاتذة لامعييف م  ملمكعن
ع اسبيا ات بلم كس د قاـ اسبااثمف ااالت اسبتر  اسدرالن  عي نعلى  األداة اـ  تطبيؽ ذذكقد ت

سلاصكؿ على  تائج اسدرالن ( (SPSSكتاليلخا تاليبلن إاصائيان  بالت داـ اسبر امج اإلاصائي 
 تـ عرضخا كتاليلخا في ذذا اسفصؿ.استي لي

ُ:الهحكُالهعتهدُفيُالدراسة5.2ُُ
 اسنبلني م ياس سيجرت في اس بليا طكؿ تاديد تـ ف د اسدرالن  في اسمعتمد اسماؾ ستاديد

 في أجبر قيمن على ت ليم  نـ (  كمف2=1-3) اسم ياس درلات بيف اسمدل الاب  بلؿ مف
 أقؿ(  كبعد ذسؾ تـ إضافن ذذا اس يمن إسى 0.67=2/3أم ) اس لين طكؿ على سلاصكؿ اسم ياس

 اس لين  سخذا األعلى اساد ستاديد كذسؾ) صايح كااد كذي اسم ياس بداين) اسم ياس في قيمن
 .(42ـ  ص2004استميمي )(: 5.1) اسلدكؿ في مكضح ذك جما اس بليا طكؿ أصبح كذجذا
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ُيوضحُالهحكُالهعتهدُفيُالدراسةُ:(5.1)ُجدول
ُدرجةُالهوافقةُالوزنُالنسبيُالهقابلُلوُطولُالخمية

 م  فضن 33.3% -55.67%مف1 – 1.67مف
 متكلطن55.67% - 78.00%أجبر مف 1.67 - 2.34 أجبر مف
 جبيرة% 78.00%- 100.0أجبر مف 2.34 – 3.00أجبر مف

 على ترتيب اسبااث اعتمد االلتلابن  ملتكل على كاساجـ اسدرالن  تائج كستفلير
 كقد ملاؿ  جؿ في اسف رات كملتكل ججؿ  سؤلداة اسملاالت ملتكل على اسالابين اسمتكلطات

 .سلدرالن اسمعتمد اسماؾ الب اسمكاف ن درلن اسبااث ادد
ُةُبأسئمةُالدراسةُوفرضياتيا:النتائجُالهتعمق5.3ُ

ُي ص اسلؤاؿ اسرئيس على ما يلي ُلدىُ: ُالنفسية ُباالنفعاالت ُاألطراف ُوىم ُعبلقة ها
ُ حاالتُالبترُ

كاستا ؽ  اسفرعين استاسين اسبااث باإللابن على ألئلن اسدرالن كسئللابن على ذذا اسلؤاؿ قاـ
ُمف فرضياتخا:

ُ:النتائجُالهتعمقةُبالسؤالُاألولُوتفسيرىا .1
ُوىمُاألطرافُلدىُحاالتُالبترُفيُقطاعُغزةُ ُهاُهستوىُ

 عي ن كاادةلس One Sample T Testا تبار  سئللابن على ذذا استلاؤؿ  تـ الت داـك 
سلتعرؼ على ما اذا جا ت ذ اؾ فركؽ ذات دالسن إاصائين بيف متكلط ت ديرات أفراد عي ن 

 اسمتكلط اسالابيسملت دـ  كقد تـ ااتلاب ( كف ان سلم ياس ا2اسدرالن كاسدرلن اسمتكلطن كذي )
ُكاسكزف اس لبي سلملاالت كترتيبخا تبعان سذسؾ :

ُُةُاالحتهاليةُلهستوىُوىمُاألطرافواالنحرافُالهعياريُوالقيهالهتوسطُالحسابيُيوضحُُ:(5.2)جدولُ

ُالهتوسطُ
ُالحسابي

االنحرافُ
ُالهعياري

ُالوزن
ُالنسبي

ُقيهةُاالختبار
(t) 

القيهةُ
يةُاالحتهال
Sig)) 

 0.000 38.235 79.33 0.112 2.38ُالدرجةُالكميةُلهستوىُوىمُاألطراف

  1.96" تلاكم 126كدرلن ارين " 0.05 اسلدكسين ع د ملتكل دالسن tقيمن * 

ف د اصلت  اسدرلن اسجلين سملتكل كذـ األطراؼ( 5.2كيتضح مف  بلؿ اسلدكؿ رقـ )
( كذي 0.000تلاكم )  (sigكاس يمن االاتماسين ) (%79.33ي قدرا ) لب متكلط الابيعلى 

جاف طراؼ سدل ااالت اسبتر كذـ األملتكل   مما يدسؿ على أف 0.05أقؿ مف ملتكل اسدالسن 
سلم ياس اسملت دـ. كف ان  جبيران 
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سدل ااالت اسبتر  جبيرةكيعزك اسبااث تلؾ اس تيلن إسى كلكد ظاذرة كذـ األطراؼ بدرلن 
  كجما أف اسكذـ مرتبط بدرلن استجيؼ اس فلي سلا ب اس فلي كاسفليكسكلي سديخـي ترتبط باكاست

اسظركؼ   بأف (Trevelyan, Others, 2016)جما ذجرت درالن كلكدة اساياة  كااللتماعي 
األمر اسذم ي عجس على ارتفاع درلن كذـ األطراؼ سدل يمجف أف تؤنر على لكدة اساياة 

اتف ت  تيلن اسدرالن مع ك  سزم ين األكسى بعد استعرض سلبتر في اسمرااؿ ا ك صكصان اسمبتكريف  
 ن استي األعصاب كاسمخ ك اس برات اسم ز  أفاستي ذجرت  (Streit F, others,2015)درالن 

 كاتف ت تلؾ اس تيلن مع تفلير درالن  تتاجـ في ارجن  خايات األطراؼ اسمبتكرةما زاست تعمؿ ك 
(Kristin, 2002) ف بأغ مادسس االاإسى كد إتعرة كذـ األطراؼ بأ خا اذاستي أكضات أف ظ
ن   كأف اسدماغ يظؿ ماتفظان بصكرة اسلاب رسبتؿ اقبف جما جاؿ يعمزاؿ ما  سعصبيب اجيرستا

  استي Fox, 2009) & (Murray  كاتف ت  تائج اسدرالن مع درالن  سلللـ اسلليـ سفترة طكيلن
االرتباطات اسللبين  معدؿجذسؾ   ذجرت أف اسطرؼ االصط اعي يعزز كلكد كذـ األطراؼ

 .اسللـ صكرةعف  رضااس فيعاسين اسمضطربن 
ُ:وتفسيرىاُثانيالنتائجُالهتعمقةُبالسؤالُال .2

 فيُقطاعُغزةُ ُهاُهستوىُاالنفعاالتُالنفسيةُلدىُحاالتُبترُاألطراف
 عي ن كاادةلس One Sample T Testا تبار  سئللابن على ذذا استلاؤؿ  تـ الت داـك 

ت أفراد عي ن سلتعرؼ على ما اذا جا ت ذ اؾ فركؽ ذات دالسن إاصائين بيف متكلط ت ديرا
 اسمتكلط اسالابي( كف ان سلم ياس اسملت دـ  كقد تـ ااتلاب 2اسدرالن كاسدرلن اسمتكلطن كذي )

ُكاسكزف اس لبي سلملاالت كترتيبخا تبعان سذسؾ :
ُواالنحرافُالهعياريُوالقيهةُاالحتهاليةُألبعادُهستوىُاالنفعاالتالهتوسطُالحسابيُيوضحُُ:(5.3)جدولُ

ُُ.النفسية

ُفعاالتُالنفسيةاالنُ#
ُالهتوسط
ُالحسابي

االنحرافُ
ُالهعياري

ُالوزن
ُالنسبي

قيهةُ
ُاالختبار

(t)ُ

القيهةُ
االحتهاليةُ

Sig)) 

ُالترتيب

 2 0.000 10.693 79.67 0.411 2.39ُالغضب .1

 3 0.000 11.691 78.67 0.347 2.36ُالخجل .2

 1 0.000 12.132 81.67 0.418 2.45 القمق .3

  0.000 12.990 80.00 0.347 2.40ُنفعاالتُالنفسيةالدرجةُالكميةُلبُل

  1.96" تلاكم 126كدرلن ارين " 0.05 اسلدكسين ع د ملتكل دالسن tقيمن  *

متكلطات أبعاد اال فعاالت اس فلين ( أف لميع 5.3كيتضح مف  بلؿ اسلدكؿ رقـ )
ججؿ ف د  م ياس  أما اسدرلن اسجلين سلناسمتكلطات اسالابيمف ايث  مت اربنجا ت  اسم تلفن

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streit%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26431882
http://www.tandfonline.com/author/Murray%2C+CD
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تلاكم   (sigكاس يمن االاتماسين ) (%81.11 لبي قدرا ) متكلط الابياصلت على 
 اس فلين لتكل اال فعاالت  مما يدسؿ على أف م(0.05)( كذي أقؿ مف ملتكل اسدالسن 0.000)

 . سلم ياس اسملت دـ كف ان جاف جبيران سدل ااالت اسبتر 

سدل ااالت اسبتر  طرأاستي ت اس فليناستغيرات بلملن مف  على ذذا اس تيلنكيدسؿ اسبااث 
صدمن اسبتر بم تلؼ ألبابخا   ظران سف داف لز  عزيز مف اسللـ بايث يادث ارتباؾ كقكع بعد 

 كتتفؽ  تائج اسدرالن اسااسين مع درالن في ركتيف اساياة اسيكمين كاس ظرة اسملت بلين كاسكظيفين 
Durmus D, Others, 2015) )إسى أف اسمرضى اسذيف بترت أطرافخـ لللكا  خاأشارت  تائل

  درلات أعلى في اس لؽ اسرذابي  ااسن اس لؽ  اسلمات اسش صين درلات اس لؽ كاضطراب اس كـ
( ايث Rajiv singah, et al, 2009ت ذذا اس تيلن مع ما تكصلت إسي  درالن )كجذسؾ اتف 

رضكا سلبتر  كمجنكا فترة طكيلن بااللتشفا  جا ت  لبن اس لؽ تكصلت إسى أف األش اص اسذيف تع
 .مرتفعن سديخـ
ُفقدُكانتُكالتالي:ُالهتوسطاتُالحسابيةحسبُأبعادُهقياسُاالنفعاالتُالنفسيةُأهاُترتيبُ

ُاألول .1 ُُ:البعد   مما (%79.67قدرا ) بكزف  لبي اسنا ينف د اصؿ على اسمرتبن الغضب،
 .بدرلن جبيرةيشير على أف بعد اسغضب لا  

  مما (%78.67قدرا ) بكزف  لبي اسناسث  ف د اصؿ على اسمرتبن الخجلُ:ُُالبعدُالثاني .2
 يشير على أف بعد اس لؿ لا  بدرلن جبيرة.

ُالثالث .3 ُُالبعد   مما (%81.67قدرا ) بكزف  لبي األكسىف د اصؿ على اسمرتبن   القمق:
 .يشير على أف بعد اس لؽ لا  بدرلن جبيرة

ي ك اسارجي سلللـ بعد بااث ذسؾ إسى لملن استغيرات اس اتلن في األدا  اسكظيفكيعزك اس
اسبتر   ك اصن اذا جاف اسش ص سـ يصؿ سبللت بلسين اسذاتين في ايات  اسيكمين  كادكث اسبتر

اسفرد في االن ؤسى اآل رين واالعتماد عليخم ستلبين ااتيالات  ألن ذذا االعتماد في  ؿ يلع
ؿ فع  جرد العتمادا اسزائد على اآل رين كاال فعاؿيشعر باسضيق   سذسؾ مباسواقع اسمؤستذجير 

إسى االغبلؽ اسمتجرر سلمعابر استي  اال فعاالت  كيعزك اسبااث أيضان كلكد  تيلن سخذا اسواقع 
ص اعين ادينن  كتتفاكت درلن تطمح مف  بلسخا عي ن اسدرالن سللفر كاسعبلج كترجيب أطراؼ 

ذذا  تيلن بيف اسذجكر كاال اث  كاتف ت   لبيان  ػػػ )اسغضب  اس لؿ  اس لؽ( فعاالت اسمتمنلن باال
كأشارت اس تائج إسى أف اسمرضى اسذيف ( (Durmus D, Others, 2015 درالن مع درالناس

كاتف ت ذذا كبعض األعراض اس فلين  جما بترت أطرافخـ لللكا درلات أعلى في اس لؽ اسرذابي 
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( استي أظخرت اسدرالن أف ذ اؾ فركؽ ذات دالسن ااصائين ـ2014)اسشريؼ اس تيلن مع درالن 
اسغضب تعزل سمتغير اسل س  كسصاسح اسذجكر  جما ك ا تلفت مع كدرالن ا فعاؿ في للكؾ 
( استي أظخرت أف ذ اسؾ ا  فاضان في درلن اسغضب جااسن كاسغضب جلمن ـ2012)اسدكلرم 

 سدل عي ن اسدرالن.
 :وتفسيرىاُثالثلُالالنتائجُالهتعمقةُبالسؤا.3ُ

ُ ُدالةىل ُارتباطية ُعبلقة ُُتوجد ُهستوىُداللة ُعند ُاألطرافُُ(05.0)إحصائيًا بينُوىم
ُ. بترالواالنفعاالتُالنفسيةُ)الغضب،ُالخجل،ُاالقمق(ُلدىُحاالتُ

 سلؤاؿ تـ استا ؽ مف اسفرض استاسي:كسلتا ؽ مف ذذا ا
"ُُ ُإحصال ُدالة ُارتباطية ُعبلقة ُتوجد ُهستوىُداللة ُعند ُاألطرافُُ(05.0)ائيًا بينُوىم

 "بترالواالنفعاالتُالنفسيةُ)الغضب،ُالخجل،ُاالقمق(ُلدىُحاالتُ
كذـ األطراؼ بيف كسلتا ؽ مف مف ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار بيرلكف سلتعرؼ على اسعبلقن 

فجا ت اس تائج الب اسلدكؿ  بتراسالت كاال فعاالت اس فلين )اسغضب  اس لؿ  ااس لؽ( سدل اا
(5.4).ُ

ُوىمُاألطرافُواالنفعاالتُالنفسيةلمعبلقةُبينُُ"ُبيرسوننتائجُاختبار"ُُ:(5.4)جدولُ

ُ
ُاالنفعاالتُالنفسية

ُاالنفعاالتُالنفسيةُالقمقُالخجلُالغضب الهؤشراتُاالحصائية

ُوىمُاألطراف
 0.772 0.793 0.752 0.772 هعاهلُاالرتباط

*1.111 .(Sig)ُيهةُاالحتهاليةالق  1.111*  1.111*  1.111*  

 (05.0)معامؿ االرتباطداؿ ع د ملتكل دالسن * 

أف معامؿ االرتباط سلدرلن اسجلين سملتكل ( تبيف 5.4مف اس تائج اسمكضان في لدكؿ )
اسم ابلن  (.Sig)اس يمن االاتماسين ( ك 0.772كذـ األطراؼ كاال فعاالت اس فلين يلاكم )

  مما يدسؿ على (05.0مف ملتكل اسدالسن ) ( كذي أقؿ0.000تلاكم ) " بيرلكفال تبار"
ُ.كلكد عبلقن ارتباطين بي خما كذي عبلقن ايلابين

متزامف ك  جبير كيعزك اسبااث ذذا اسعبلقن إسى أف ظاذرة كذـ األطراؼ تتأنر بشجؿ طردم
كيلاذـ في ذسؾ درلن استكافؽ  اسمتمنلن بػػػ )اسغضب  اس لؿ  اس لؽ( ت اس فلين مع اال فعاال

ايث أف االصطداـ باسكاقع كاس برات اسلاب ن فيما قبؿ ادكث اسبتر    اس فلي كلكدة اساياة
اسلديد بعد اسبتر يلعؿ استأقلـ كتبلشي ذذا اس برات في  صعكبن لمن  كيأ ذ كقتا طكيبلن في 
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يأتي كذذا استفلير  يات اسطبين كاس فلين أيضان في رفع درلن استجيؼ  استجيؼ  كمع ذسؾ فإف است 
جما كا تلفت اسدرالن اسااسين بخذا اس تيلن ُ (Trevelyan, Others, 2016)مع درالن  متف ان 

ُ.(Srivastava K,& Chaudhury S, 2014)مع درالن 
ُ:ُوتفسيرىاُالرابعالنتائجُالهتعمقةُبالسؤالُ .4

وىمُاألطرافُفيُهستوىُُ(05.0وىُداللةُ)عندُهستُةإحصائيُذاتُداللةىلُتوجدُفروقُ
،ُ)ُالجنسُ،ُالعهرُ،ُهكانُالبترُبالجسمُ،ُهدةُالبترُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزىُلمهتغيرات

  (ُُسببُالبتر،ُالحالةُاالجتهاعية

 كهاُيمي:فرضياتُوىيُُستُهنُُالباحثُتحققُالتساؤلُولئلجابةُعنُىذاُ

 وضُالدراسةُالذيُينصُعمى:هنُفُرالفرضُاألولُ
وىمُاألطرافُفيُهستوىُُ(05.0عندُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ

 لهتغيرُالجنس.ُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزى

اسفركؽ ال تبار ف اسملت لتيف سلعي تيt كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار 
في لدكؿ  كاس تائج مبي ن  سمتغير اسل س ؼ سدل ااالت بتر األطراؼ تيعزلكذـ األطراملتكل 
 (5.5رقـ )

لمتعرفُعمىُُ(Independent Samples T Test)ُلمعينتينُالهستقمتينT اختبارُُنتائجُ:(5.5جدولُ)
ُلهتغيرُالجنسُبترُت عزىالوىمُاألطرافُلدىُحاالتُالفروقُهستوىُ

 الهتوسط العدد الجنس 
الحسابيُ  

نحرافااُل  
الهعياريُ  

ُقيهة
ُاالختبارُ

ُ(t) 

ُالقيهةُ
ُُاالحتهالية

(Sig). 

ُالداللةُ
ُاالحصائية

لهستوىُوىمُاألطرافالدرجةُالكميةُ  
922.461.360ُذكر

5.199 1.111 
ُدال

ُاحصائياًُُ 352.301.435ُأنثى

  قيمنt " 1.96تلاكم  0.05" كملتكل دالسن 125اسلدكسين ع د درلن ارين  

تلاكم سلدرلن اسجلين سملتكل كذـ األطراؼ  .(Sigتبيف مف اسلدكؿ أف اس يمن االاتماسين )
( كذي 5.099اسمالكبن تلاكم  ) t (  كقيمن0.05)ملتكل اسدالسن مف  أقؿ( كذي 0.000)

ئين ( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن إاصا1.96اسلدكسين كاستي تلاكم ) tمف قيمن  أجبر
سمتغير اسل س  بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت ( في ملتكل 05.0)ع د ملتكل دالسن 

 كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ سصاسح اإل اث.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhury%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
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كاسليجكسكلين اسبيبكسكلين  اسااسنإسى كذـ األطراؼ  عبلقن فيكيعزك اسبااث تلؾ اس تيلن 
صدمن االصابن باسبتر ع د  اك  كاس براتكطبيعين است بؿ كاستجيؼ  جكرسجؿ مف اال اث كاسذ

ملؤكسيات التماعين جبيرة ك صكصان  اال اث بشجؿ أجبر مف اسذجكر  بايث ي ع عليخف
اسمتزكلات  جذسؾ سديخف فرصن أقؿ مف اسذجكر في ممارلن ألاسيب تفريغ اال فعاالت كاأل شطن 

ا فعاالن معين  كفي منؿ ذذا اسظركؼ تجكف اال اث أجنر اسرياضين كاستكاصؿ مع اسبيئن اسملت
 ,Hirsh AT, others)  كتتفؽ تلؾ اس تيلن مع درالن تمردان على اسكاقع اسذم يعيشكف في ك 

 .Fox, 2009) & (Murrayدرالن  ا تلفت معك   (2009

 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:الثانيُالفرضُ
وىمُاألطرافُفيُهستوىُُ(05.0عندُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ

 لهتغيرُالعهر.ُافُت عزىلدىُحاالتُبترُاألطُر

تاليؿ استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار 
مبي ن في  كاس تائج  اسعمرسمتغير  كذـ األطراؼ سدل ااالت بتر األطراؼ تيعزلفي ملتكل 
 .(5.6لدكؿ رقـ )

وىمُلمتعرفُعمىُالفروقُفيُهستوىُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُُ:(5.6جدولُ)
ُلهتغيرُالعهرُاألطرافُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزى

 هصدرُالتباين 
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

لهستوىُوىمُالدرجةُالكميةُ
 األطراف

 1.780 2 0.563 بينُالهجهوعات

7.738 1.111 
دالُ
ُاحصائياًُ  1.011 024 02.522 داخلُالهجهوعات

   025 04.185 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05دالسن  " كملتكل124  2اسلدكسين ع د درلن ارين 
 

تلاكم  كذـ األطراؼسلدرلن اسجلين سملتكل  .(Sig) لدكؿ أف اس يمن االاتماسينف مف استبي  
كذي    (7.738اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿكذي  (0.000)

( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين 3.06اسلدكسين كاستي تلاكم ) fمف قيمن  أجبر
اسعمر سمتغير  بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت في ملتكل ( 05.0)ع د ملتكل دالسن 

 .كاس تائج الب اسلدكؿ استاسيLSD عرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ ا تبار كسلت

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirsh%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19734105
http://www.tandfonline.com/author/Murray%2C+CD


 061 

ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.7)جدول
 15-33 31-45 46-62 

15-33    
31-45 3.32123   
46-62 3.36278* 3.343241  

 3.35* اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن                       

ل ن ( 30–15بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح مف) مف  بلؿ اسلدكؿ تبيف عدـ كلكد فركؽ
  جما تبيف كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح مف (45-31(م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف 

–15)كسصاسح اسذيف أعمارذـ مف  (62-46)ل ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف (30–15)
ل ن م ار ن  (45-31(اسذيف أعمارذـ تتراكح مف  بيفكلكد فركؽ  ف أيضا عدـ  جما كتبي  (30

 (.62-46)مع اسذيف أعمارذـ مف 

(  ذى مرالن اسمراذ ن كاسشباب كيجكف فيخا 30–15اسبااث أف مرالن اسعمرين ) لكير 
تيلخـ في ارتفاع درلن كذـ كأجنر تأنران بصدمن اسبتر بايث تغيرات فليكسكلين كا فعاسين 

اس تيلن مع كاتف ت  ؾ يرلع أيضان سل برات اسمجتلبن استي تزيد مف درلن اسكذـ  كذس األطراؼ 
 ,Marisol A) مع درالنذذا اس تيلن جما كا تلفت    (Ketz. A, 2008)درالن

Others,2009). 

 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:الثالثُالفرضُ
وىمُاألطرافُفيُهستوىُُ(05.0عندُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ

 لهتغيرُهكانُالبتر.ُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزى

تاليؿ استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار 
مبي ن في  كاس تائج  مجاف اسبترسمتغير  كذـ األطراؼ سدل ااالت بتر األطراؼ تيعزلفي ملتكل 
 .(5.8ـ )لدكؿ رق
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لمتعرفُعمىُالفروقُفيُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُيوضحُُ:(5.8جدولُ)
ُلهتغيرُهكانُالبترُبترُت عزىالوىمُاألطرافُلدىُحاالتُهستوىُ

 هصدرُالتباين 
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

لةُالداُل
ُاالحصائية

لهستوىُوىمُالدرجةُالكميةُ
 األطراف

 0.113 2 2.117 بينُالهجهوعات

01.312 1.111 
دالُ
ُاحصائياًُ  1.197 024 02.178 داخلُالهجهوعات

  026 04.185 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05دالسن  " كملتكل124  2اسلدكسين ع د درلن ارين 
 

تلاكم  كذـ األطراؼسلدرلن اسجلين سملتكل  .(Sig)  يمن االاتماسينلدكؿ أف اسف مف استبي  
   (10.320اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000)

( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن 3.06اسلدكسين كاستي تلاكم ) fمف قيمن  أجبركذي 
 بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت في ملتكل ( 05.0)إاصائين ع د ملتكل دالسن 

كاس تائج LSD كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ ا تبار ،ُمجاف اسبترسمتغير 
ُ.الب اسلدكؿ استاسي

ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.9)جدول
 األن يف معا اسبتر اسلفلي اسبتر اسعلكم 

    اسبتر اسعلكم
   *3.17123 ر اسلفلياسبت

  *-3.23231 3.33391 األن يف معان 
 3.35* اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن                       

كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ااالت بتر علكين م ار ن مع ي  مف  بلؿ اسلدكؿ تبيف أ 
علكين  جما تبيف عدـ كلكد اسذيف سديخـ ااالت بتر لفلين كسصاسح اسذيف سديخـ ااالت اسبتر اس

بتر علكين م ار ن مع اسذيف سديخـ ااالت بتر في اسلزأيف اسعلكم   ااالتفركؽ بيف اسذيف سديخـ 
  جما كتبيف أيضا كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ااالت بتر لفلين م ار ن مع اسذيف معان كاسلفلي 

 .لزأيف اسعلكم كاسلفلي معان كسصاسح اس معان سديخـ ااالت بتر في اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي 

  كاسلزأيف اسعلكم كيمجف تفلير ذذا ارتفاع درلن كذـ األطراؼ سدل ااالت اسبتر اسعلكم
جبر  مما يلعؿ  برات اللت دامخا في اساياة اسيكمين بشجؿ أ اسمتجررة ظران سلاالن  كاسلفلي معان 
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مع ذذا  (Streit F, others,2015)كاتف ت درالن كصكرة اسطرؼ اسمبتكر ااضرة بالتمرار  
كلكد تكافؽ دا لي ك كب ايا أسـ اسطرؼ اسمبتكر  بكذـ األطراؼ  تأنر كلكداس تيلن ايث أظخرت 

سل زعن اسفردين كاس برات في تطكير كذـ األطراؼ كب ايا   مرتفع سدم اسفرد في ظاذرة األسـ يعزل
كسجف ت  فض سدل األش اص اسذيف يلت دمكف اسبتر اسمزدكج  ااالتسدل  أسـ اسطرؼ اسمبتكر

  كدرالن (Nasim, others, 2010)مع درالن ذذا استفلير اسطرؼ االصط اعي  كيتفؽ 
(Marisol A, Others,2009). 

 لدراسةُالذيُينصُعمى:هنُفروضُاالرابعُالفرضُ
وىمُاألطرافُفيُهستوىُُ(05.0عندُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ

 لهتغيرُهدةُالبتر.ُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزى

تاليؿ استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار 
مبي ن في  كاس تائج  مدة اسبترسمتغير  طراؼ سدل ااالت بتر األطراؼ تيعزلكذـ األفي ملتكل 
 .(5.10لدكؿ رقـ )

لمتعرفُعمىُالفروقُفيُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُيوضحُُ:(5.10جدولُ)
ُلهتغيرُهدةُالبترُوىمُاألطرافُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزىهستوىُ

 هصدرُالتباين 
 هجهوع

ربعاتالهُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

لهستوىُوىمُالدرجةُالكميةُ
 األطراف

 0.537 2 3.174 بينُالهجهوعات

07.318 1.111 
دالُ
ُاحصائياًُ  1.188 024 00.100 داخلُالهجهوعات

  026 04.185 الهجهوع

  قيمنf 3.06تلاكم  0.05" كملتكل دالسن 124  2لدكسين ع د درلن ارين "اس 
 

تلاكم  كذـ األطراؼسلدرلن اسجلين سملتكل  .(Sig) لدكؿ أف اس يمن االاتماسينتبيف مف اس
   (17.308اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000)

( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن 3.06م )اسلدكسين كاستي تلاك  fمف قيمن  أجبركذي 
 بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت في ملتكل ( 05.0)إاصائين ع د ملتكل دالسن 

ُمدة اسبترسمتغير  كاس تائج LSD كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ ا تبار ،
ُ.الب اسلدكؿ استاسي

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streit%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26431882
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ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.11)ُجدول
 5أجنر مف  5-1 ل ن فأقؿ 

    أقؿ مف ل ن
1-5 3.17123*   

  3.143412 -3.33214 5أجنر مف 
 3.35* اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن                       

م ار ن  (ل ن فأقؿ)مف  بلؿ اسلدكؿ تبيف أف كلكد فركؽ بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف 
  جما تبيف عدـ كلكد فركؽ (ل ن فأقؿ)ل كات كسصاسح اسذيف  (5 -1)سذيف مدة بترذـ مف مع ا

  ( ل كات5)م ار ن مع اسذيف مدة بترذـ أجنر مف  (ل ن فأقؿ)بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف 
ل كات م ار ن مع  (5 -1بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف ) فركؽ كلكدعدـ  جما كتبيف أيضان 

 .ل كات (5)أجنر مف ة بترذـ مف اسذيف مد

 تجكف مرتفعن سااالت األقؿ مف ل ن  فيجكف كيفلر اسبااث ذسؾ بأف درلن كذـ األطراؼ
 ؿ ي اسدماغ سـ يجف قد تأقلـ بعد على اسكضع اسلديد اس ائـ سلطرؼ اسمبتكر  كسجف ذذا اسكذـ

كاستأقلـ مع اسطرؼ  تدريليان مع اسمدة اسزم ين  كذسؾ سلكصكؿ إسى ملتكل مت دـ مف استجيؼ
 ,Modirian)كا تلفت مع درالن  (Marisol A, Others,2009). تتفؽ  ك اسمبتكر

others,2009)  مع درالن 
 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:الخاهسُالفرضُ

وىمُاألطرافُفيُهستوىُُ(05.0هستوىُداللةُ)ُعندُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ
 لهتغيرُسببُالبتر.ُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزى

تاليؿ استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار 
مبي ن في  تائجكاس   لبب اسبترسمتغير  كذـ األطراؼ سدل ااالت بتر األطراؼ تيعزلفي ملتكل 
 .(5.12لدكؿ رقـ )

http://www.tandfonline.com/author/Modirian%2C+Ehsan
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لمتعرفُعمىُالفروقُفيُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُيوضحُُ:(5.12جدولُ)
ُلهتغيرُسببُالبترُوىمُاألطرافُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزىهستوىُ

 هصدرُالتباين 
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُقيهةال
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

لهستوىُالدرجةُالكميةُ
 وىمُاألطراف

 0.185 2 2.070 بينُالهجهوعات

00.297 1.111 
دالُ
ُاحصائياًُ  1.196 024 00.904 داخلُالهجهوعات

  026 04.185 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05" كملتكل دالسن 124  2اسلدكسين ع د درلن ارين 
 

تلاكم  كذـ األطراؼسلدرلن اسجلين سملتكل  .(Sig) لدكؿ أف اس يمن االاتماسينف مف استبي  
   (11.297اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000)

كلكد فركؽ ذات دالسن عدـ ( مما يدؿ على 3.06اسلدكسين كاستي تلاكم ) fمف قيمن  أجبركذي 
كذـ األطراؼ سدل ااالت بتر األطراؼ في ملتكل ( 05.0)ع د ملتكل دالسن  إاصائين

 LSD كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ ا تبار ،ُلبب اسبترسمتغير  تيعزل
ُ.كاس تائج الب اسلدكؿ استاسي

ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.13)جدول
 أمراض اكادث اركب 

    بارك 
   -3.32213 اكادث
  -*3.13959 -*3.15732 أمراض
 0.0.*ُالفروقُدالُاحصائياُعندُهستوىُداللةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

مف  بلؿ اسلدكؿ تبيف أف عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ اساركب م ار ن مع 
كب م ار ن مع لبب فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ اسار  كلكداسذيف لبب بترذـ اكادث  جما تبيف 
كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ    جما كتبيف أيضان أمراض بترذـ أمراض كسصاسح اسذيف بترذـ

 .بترذـ أمراضلبب اكادث م ار ن مع اسذيف لبب بترذـ أمراض كسصاسح اسذيف 

كيعزك اسبااث تلؾ اس تيلن إسى أٌف كذـ األطراؼ يكلد بشجؿ أجبر ع د ااالت اسبتر اس اتج 
أك استجيؼ مع اسكضع اسمترتب على عملين اسبتر اسلرااي   است بؿألمراض  كذسؾ سعدـ عف ا

 عملين تع يد استي دٌست على (Couture, Others, 2012)كتتفؽ مع ذذا اس تيلن درالن 
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ذجرت   تائج اسدمكين  كسجف ا تلفت مع ما  األكعين ألمراض  تيلن سااالت اسبتر اسلفلي  استأقلـ
 .(Marisol A, Others,2009)درالن

 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:السادسُالفرضُ
وىمُاألطرافُفيُهستوىُُ(05.0عندُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ

 لهتغيرُالحالةُاالجتهاعية.ُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزى

استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ  تاليؿكسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار 
 كاس تائج  اسااسن االلتماعينسمتغير  كذـ األطراؼ سدل ااالت بتر األطراؼ تيعزلفي ملتكل 

 .(5.14مبي ن في لدكؿ رقـ )
لمتعرفُعمىُالفروقُفيُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُيوضحُُ:(5.14جدولُ)

ُلهتغيرُالحالةُاالجتهاعيةُاألطرافُت عزىُوىمُاألطرافُلدىُحاالتُبترهستوىُ

 هصدرُالتباين 
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

لهستوىُالدرجةُالكميةُ
 وىمُاألطراف

 0.486 2 2.972 بينُالهجهوعات

06.581 1.111 
دالُ
ُاحصائياًُ لهجهوعاتداخلُا  00.003 024 1.189 

  026 04.185 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05" كملتكل دالسن 124  2اسلدكسين ع د درلن ارين 
 

تلاكم  كذـ األطراؼسلدرلن اسجلين سملتكل  .(Sig) لدكؿ أف اس يمن االاتماسينف مف استبيٌ 
   (16.580اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000)

( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن 3.06اسلدكسين كاستي تلاكم ) fمف قيمن  أقؿكذي 
كذـ األطراؼ سدل ااالت بتر األطراؼ في ملتكل ( 05.0)إاصائين ع د ملتكل دالسن 

 تجكف تـ الت داـ ا تبار  كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف،ُاسااسن االلتماعينسمتغير  تيعزل
LSD كاس تائج الب اسلدكؿ استاسي.ُ

ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.15)ُجدول
 غير ذسؾ متزكج أعزب 

    أعزب
   -*3.13125 متزكج
  -3.34123 -3.39214 غير ذسؾ

 3.35* اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن                       
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بيف أف كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ غير متزكليف م ار ن مع اسذيف ذـ مف  بلؿ اسلدكؿ ت
متزكليف كسصاسح اسمتزكليف  جما تبيف عد كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ اسغير متزكليف م ار ن مع 

عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ متزكليف  م ار ن مع اسذيف  أيضان  كتبيفاسذيف ذـ غير ذسؾ  جما 
 اسذيف ذـ غير ذسؾ.

اسباث ذذا اس تيلن بأف اسمتزكليف ذـ األجنر تأنران بكذـ األطراؼ  ظران سؤلعبا  كيفلر 
كجيؼ ذى  ظرة األلرة س  باسكضع  االلتماعين كاس فلين اسمل اة على عات خـ بعد ادكث اسبتر

اك اسطرؼ يلعل  يلترلع  برات    كاسدكر اسكظيفي اسلابؽ س  في اساياة اسيكمين اسلديد 
اسااسين أل خا تفردت بمتغيراتخا  كسجف  د اسبااث درالات تتفؽ مع اسدرالنكسـ يل  اسمبتكر

ـ( في عدـ كلكد فركؽ ب مك ما بعد اسصدمن سدل 2016ا تلفت مع درالن )أبك اس مصاف  
 ااالت اسبتر يعزل سمتغير اسااسن االلتماعين.

ُ:ُوتفسيرىاُخاهسالنتائجُالهتعمقةُبالسؤالُال .5

فيُهستوىُاالنفعاالتُُ(05.0عندُهستوىُداللةُ)ُةحصائيإُذاتُداللةىلُتوجدُفروقُ
ُت عزىُلمهتغيراتاللدىُحاالتُُالنفسية ُهدةُُبتر ،ُ ُبالجسم ُالبتر ُهكان ،ُ ُالعهر ُالجنسُ، (
  (ُُ،ُسببُالبتر،ُالحالةُاالجتهاعيةالبتر

ُكهاُيمي:فرضياتُوىيُُستُهنُُالباحثُتحققُالتساؤلُولئلجابةُعنُىذاُ

 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:فرضُاألولُال
ُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ فيُهستوىُاالنفعاالتُُ(05.0عند

 لهتغيرُالجنس.ُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزىُالنفسية

سفركؽ اال تبار ف اسملت لتيف سلعي تيt كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار 
في لدكؿ رقـ  كاس تائج مبي ن  سمتغير اسل س بتر تيعزلاسسدل ااالت اال فعاالت اس فلين ملتكل 

(5.16). 
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لمتعرفُُ(Independent Samples T Test)ُلمعينتينُالهستقمتينT اختبارُُنتائجُ:ُ(5.16جدولُ)
ُنسلهتغيرُالجُبترُت عزىاللدىُحاالتُُعمىُالفروقُهستوىُاالنفعاالتُالنفسية

 الهتوسط العدد الجنس االنفعاالتُالنفسية
الحسابيُ  

 االنحراف
الهعياريُ  

ُقيهة
ُاالختبارُ

ُ(t) 

ُالقيهةُ
ُُاالحتهالية

(Sig). 

ُالداللةُ
ُاالحصائية

 الغضب
 1.342 0012.49ُذكر

2.454 0.000 
ُدال

ُاحصائياًُُ  1.399 062.28ُأنثى

 الخجل
 1.333 0012.23ُذكر

3.088 0.000 
ُدال

ُحصائياًُاُ  1.404 062.49ُأنثى

 القمق
 1.40 0012.32ُذكر

2.436 0.000 
ُدال

ُاحصائياًُُ  1.48 062.57ُأنثى

 الدرجةُالكميةُلهستوىُ
 االنفعاالتُالنفسيةُ

 1.339 0012.3ُذكر
2.346 0.000 

ُدال
ُاحصائياًُُ  1.418 062.5ُأنثى

  قيمنt " 1.96تلاكم  0.05تكل دالسن " كمل124اسلدكسين ع د درلن ارين  
سلدرلن اسجلين سملتكل اال فعاالت اس فلين  .(Sig)لدكؿ أف اس يمن االاتماسين ف مف استبيٌ 
( 2.346اسمالكبن تلاكم  ) t (  كقيمن0.05)ملتكل اسدالسن مف  أقؿ( كذي 0.000تلاكم )
( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن 1.96اسلدكسين كاستي تلاكم ) tمف قيمن  أجبركذي 

 بتر تيعزلاسسدل ااالت  اال فعاالت اس فلينملتكل ( في 05.0)إاصائين ع د ملتكل دالسن 
أما باس لبن سبعد اسغضب  سصاسح اال اث.باف اسفركؽ  اسمتكلطاتمف  بلؿ  ك سمتغير اسل س

لؽ ف د تبٌيف مف  بلؿ ر  كفي بعد اس لؿ كاس اسفركؽ سصاسح اسذجك  جا تاسمتكلطات   بلؿمف 
 .ف اسفركؽ سصاسح اإل اثاسمتكلطات بأ

ين وما ػن اسل لػمجبلن األوضاع استي تعرض سخا  ا تبلؼؤسى كيعزك اسبااث تلؾ اس تيلن 
مع  اتف ت اس تيلنك  سجبل اسل ليف  مين ػ تج عن ذذا اسمعا اة من اضطرابات وتغيرات لل

تي أشارت  تائلخا إسى كلكد فركؽ بيف اسل ليف في أدائخـ على م ياس ( اس2010درالن )آدـ 
اسمعا اة    كال شؾ أفلمن اس لؽ سصاسح اإل اث كعلى م ياس لمن اسغضب سصاسح اسذجكر

للم  لز  مف ألزا  تعرض سلبتر وف د جبلذما اسل لين متشابخن و سدلواسظروف اس الين 
تب عليخا بعض اال فعاالت اسمصاابن منؿ اس لؽ تادث تغيرات في شجؿ اسللـ يتر وباستاسي  

كقد كسجف اال اث ت تلؼ عف اسذجكر في شدة اال فعاالت كاس ااين اسعاطفين  كاسغضب اسخ  
ولود فروق ذات دالسن  أظخرت( ايث 2007ت تلؾ اس تيلن مع  تيلن درالن )اسشبؤكف تف ا

كجذسؾ اتف ت مع   ح اإل اثواإل اث في اس لق  بوصف  لمن وذسك سصاساسذجكر ؤاصائين بين 
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 األعراض ا تشار معدؿ استي أظخرت ارتفاع (Hawamdeh Z, Others,2008)درالن 
أف  خا تائلايث أظخرت  (ـ2013  بكدمكاتف ت أيضا مع درالن )سصاسح اال اث   اس فلين

 استي( ـ2013  اسع زم  كاتف ت مع درالن ) لبن اس لؽ ع د اإل اث أعلى م خا ع د اسذجكر
تلؾ كلا ت  اإل اثسصاسح  رت اس تائج كلكد فركؽ داسن إاصائيا على م ياس اس لؿأظخ

( استي بي ت أ   ال تكلد فركؽ ذات دالسن ـ2013مع درالن )شبـر م تلفن أيضان  اس تيلن
  كأيضان )إ انان  -إاصائين في ملتكل اس لؿ سدل اسطلبن اسمعاقيف ارجيان تبعا سلل س )ذجكران 

كاستي أظخرت عدـ كلكد فركؽ في اسل س على م ياس ـ( 2016كادم  )ا تلفت مع درالن 
 .مجك ات ا فعاؿ اسغضب

 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:الفرضُالثانيُ
ُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ االنفعاالتُفيُهستوىُُ(05.0عند

 لهتغيرُالعهر.ُرُاألطرافُت عزىلدىُحاالتُبتُالنفسيةُ)الغضب،ُالخجل،ُالقمق(
في كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار تاليؿ استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ 

 .(5.17كاس تائج مبي ن في لدكؿ رقـ )سمتغير اسعمر   بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت ملتكل 
لمتعرفُعمىُالفروقُفيُهستوىُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُُ:(5.17جدولُ)

ُلهتغيرُالعهرُبترُت عزىاللدىُحاالتُُاالنفعاالتُالنفسيةُ)الغضب،ُالخجل،ُالقمق(

 هصدرُالتباين االنفعاالتُالنفسية
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُاالختبارُقيهة
(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهالية

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

 الغضب
هجهوعاتبينُال  3.277 2 1.639 

ُدالُاحصائياًُ 0.000 11.955  0.137 123 16.858 داخلُالهجهوعات

  125 20.135 الهجهوع

 الخجل
 1.694 2 3.387 بينُالهجهوعات

ُدالُاحصائياًُ 0.000 17.820  0.095 123 11.689 داخلُالهجهوعات

  125 15.076 الهجهوع

 القمق
 2.055 2 4.11 بينُالهجهوعات

ُدالُاحصائياًُ 0.000 14.255  0.144 123 17.732 داخلُالهجهوعات

  125 21.842 الهجهوع

 الدرجةُالكميةُلهستوىُ
 االنفعاالتُالنفسية

 0.514 2 1.027 بينُالهجهوعات

ُدالُاحصائياًُ 0.000 4.493  0.114 123 14.059 داخلُالهجهوعات

  125 15.086 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05دالسن  " كملتكل123  2اسلدكسين ع د درلن ارين 
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 اال فعاالت اس فلينسلدرلن اسجلين سملتكل  .(Sig) لدكؿ أف اس يمن االاتماسينف مف استبيٌ 
   (4.493اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000تلاكم )
( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن 3.06دكسين كاستي تلاكم )اسل fمف قيمن  أقؿكذي 

 بتر تيعزلاسسدل ااالت  اال فعاالت اس فلينفي ملتكل ( 05.0)إاصائين ع د ملتكل دالسن 
كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ   كجذسؾ في لميع اسملاالت اسعمرسمتغير 
 .الب اسلدكؿ استاسي كاس تائجLSD ا تبار 

ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُ(:5.18ُ)جدولُ
 45-31 33-15 اسعمر االنفعاالتُالنفسية

ُالغضب
15-33   
31-45 3.11234  
46-62 3.16278* 3.13233 

ُالخجل
15-33   
31-45 3.34321  
46-62 3.15333* 3.97412 

ُالقمق
15-33   
31-45 3.11198  
46-62 3.17231* 3.34321 

ُالدرجةُالكمية
ُلبلنفعاالتُالنفسية

15-33   
31-45 3.12345  
46-62 3.22341* 3.39653 

 3.35* اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن                       
 مف  بلؿ اسلدكؿ تبيف استاسي:

 –15)راكح مف ف أف عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تت: تبيٌ عدُالغضبب ُلبالنسبةُُ
  جما تبيف كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ  (45-31)ل ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف  (30

كسصاسح اسذيف أعمارذـ  (62-46)ل ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف ( 30 –15)تتراكح مف 
 (45-31)  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح مف (30 –15)مف

ُ.(62-46)مف  اسذيف أعمارذـ ار ن مع ل ن م
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( 30 –15): تبيف أف عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح مف الخجلبعدُلبالنسبةُ
  جما تبيف كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح (45-31)ل ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف 

 –15)سذيف أعمارذـ مف كسصاسح ا(62-46)ل ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف ( 30 –15)مف 
م ار ن  ل ن( 45-31)  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح مف (30

 (.62-46مع اسذيف أعمارذـ مف )
( 30 –15): تبيف أف عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح مف القمقبعدُلبالنسبةُ

بيف كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح   جما ت (45-31)ل ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف 
كسصاسح اسذيف أعمارذـ مف  (62-46 ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف )ل( 30 –15)مف 

 ن ل( 45-31)  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح مف (30 –15)
 (.62-46م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف )

ف أف عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ : تبيٌ عاالتُالنفسيةلمدرجةُالكميةُلبلنفبالنسبةُ
  جما تبيف كلكد فركؽ  (45-31)مف  أعمارذـل ن م ار ن مع اسذيف ( 30 –15)تتراكح مف 

 (62-46)ل ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف ( 30 –15)بيف اسذيف أعمارذـ تتراكح مف 
يضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف أعمارذـ   جما كتبيف أ(30 –15)كسصاسح اسذيف أعمارذـ مف 

 (.62-46)ل ن م ار ن مع اسذيف أعمارذـ مف  (30 –15)تتراكح مف 

(  ذى مرالن اسمراذ ن كاسشباب كيجكف فيخا 30–15كيرل اسبااث أف اسمرالن اسعمرين )
اسلديد  كصكرة اسللـ جيؼ  سلكاقعتغيرات فليكسكلين كا فعاسين متعل ن باس ظرة اسملت بلين 

لتجكف  كذذا اسفئن أجنر تأنران بصدمن اسبتر بايث تيلخـ في ارتفاع درلن اال فعاالت اس فلين 
كجذسؾ ارتفاع  لبن ُ (Rajiv singah, et al, 2009)كاتف ت ذذا اس تيلن مع درالن  بأبعادذا 

  الميمتف ا مع درالن )اسغضب سدل ااالت اسبتر في مرالن اسشباب ايث لا  استفلير 
مػػػػف أبػػػػرز ألػػػػباب  غضػػػػب  اسشباب  معاملن اسشػػػاب أ ػػػػ  ال زاؿ ستي بٌي ت أف ا (ـ2014
ا تلفت مع درالن سجف  ك  م   كمف أفعاس  كاسل رين  كا تخاؾ  صكصيت  ك افتاامخا  طفػػػػبلن 

(Kazemi, Others, 2013)  ( 45-31في ايف أف ااالت اسبتر ضمف اسفئن اسعمرين) 
كذسؾ يرلع سملتكل ـ يلللكا تأنران ملاكظان على م ياس اال فعاالت اس فلين  ( س62-46)ك

اس تيلن  كا تلفتاس ضج اال فعاسي كاس برات اسلاب ن اسمجتلبن استي تيلخـ في تكازف اال فعاالت  
ت اسبتر اكلكد عبلقن ذات دالسن إاصائين بيف  بر  عدــ( استي أظخرت 2015)اس را   مع درالن

 .(ـ2007  جرىميافكا تلفت مع درالن )  كقلؽ اسمكت
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 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:الثالثُالفرضُ
ُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ فيُهستوىُاالنفعاالتُُ(05.0عند

 .بالجسمُلهتغيرُهكانُالبترُبترُت عزىاللدىُحاالتُُالنفسية

تاليؿ استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ لت داـ ا تبار كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ ا
 كاس تائج  باسللـ مجاف اسبترسمتغير  بتر تيعزلاسسدل ااالت اال فعاالت اس فلين في ملتكل 

 (5.19مبي ن في لدكؿ رقـ )
لمتعرفُعمىُالفروقُفيُهستوىُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُُ:(5.19جدولُ)

ُلهتغيرُهكانُالبترُبترُت عزىاللدىُحاالتُُالنفسيةاالنفعاالتُ

 هصدرُالتباين االنفعاالتُالنفسية
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُاالختبارُقيهة
(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

 الغضب
 1.148 2 2.296 بينُالهجهوعات

7.495 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ جهوعاتداخلُاله  18.839 123 0.153 

   125 21.135 الهجهوع

 الخجل
 0.530 2 1.06 بينُالهجهوعات

4.651 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ  0.114 123 14.016 داخلُالهجهوعات

   125 15.076 الهجهوع

 القمق
 0.582 2 1.163 بينُالهجهوعات

3.459 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ

 0.168 123 20.679 داخلُالهجهوعات

   125 21.842 الهجهوع

لهستوىُالدرجةُالكميةُ  
 االنفعاالتُالنفسية

 0.564 2 1.128 بينُالهجهوعات

4.970 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ  0.113 123 13.958 داخلُالهجهوعات

   125 15.086 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05دالسن  " كملتكل132  2اسلدكسين ع د درلن ارين 
 

 سلدرلن اسجلين سملتكل اال فعاالت اس فلين .(Sig) لدكؿ أف اس يمن االاتماسينف مف استبيٌ 
   (4.970اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000تلاكم )
 ( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن3.06اسلدكسين كاستي تلاكم ) fمف قيمن  أقؿكذي 

 بتر تيعزلاسسدل ااالت  اال فعاالت اس فلينفي ملتكل ( 05.0)إاصائين ع د ملتكل دالسن 
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كاس تائج LSD كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ ا تبار ،ُمجاف اسبترسمتغير 
ُ.الب اسلدكؿ استاسي

ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.20)جدول
 اسلفلي اسعلكم مجاف اسبتر نفسيةاالنفعاالتُال

ُالغضب
   اسعلكم
  *3.17435 اسلفلي

 *-3.15631 3.33423 االن يف معا

ُالخجل
   اسعلكم
  *3.18654 اسلفلي

 *-3.14533 3.97765 االن يف معا

ُالقمق
   اسعلكم
  *3.15743 اسلفلي

 *-3.16732 3.33453 االن يف معا

ُالدرجةُالكمية
ُتُالنفسيةلبلنفعاال

   اسعلكم
  *3.17435 اسلفلي

 *-3.15332 3.32314 االن يف معا
 3.35اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن *                       

 مف  بلؿ اسلدكؿ تبيف استاسي:
: كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ااالت بتر علكين م ار ن مع اسذيف بعدُالغضبلبالنسبةُُ

لفلين كسصاسح اسذيف سديخـ ااالت اسبتر اسعلكين  جما تبيف عدـ كلكد فركؽ بيف  سديخـ ااست بتر
اسذيف سديخـ ااالت  بتر علكين م ار ن مع اسذيف سديخـ ااالت بتر في اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي 

كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ااالت بتر لفلين م ار ن مع اسذيف سديخـ  معا  جما كتبيف أيضان 
ُ.اسلزأيف اسعلكم كاسلفليُكسصاسح في اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي معاااالت بتر 

ُ ُلبالنسبة : كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ااالت بتر علكين م ار ن مع اسذيف الخجلبعد
كلكد فركؽ بيف ااالت اسبتر اسعلكين  جما تبيف عدـ  سديخـسديخـ ااست بتر لفلين كسصاسح اسذيف 

 ار ن مع اسذيف سديخـ ااالت بتر في اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي بتر علكين م اسذيف سديخـ ااالت
معا  جما كتبيف أيضا كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ااالت بتر لفلين م ار ن مع اسذيف سديخـ 

ُ.اسلزأيف اسعلكم كاسلفليُكسصاسح ااالت بتر في اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي معا
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ـ ااالت بتر علكين م ار ن مع اسذيف سديخـ : كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخالقمقبعدُلبالنسبةُ
اسبتر اسعلكين  جما تبيف عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف  ااالتااست بتر لفلين كسصاسح اسذيف سديخـ 

سديخـ ااالت  بتر علكين م ار ن مع اسذيف سديخـ ااالت بتر في اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي معا  
االت بتر لفلين م ار ن مع اسذيف سديخـ ااالت جما كتبيف أيضا كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ا

ُ.اسلزأيف اسعلكم كاسلفليُكسصاسح بتر في اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي معا

ُ ُالنفسيةبالنسبة ُلبلنفعاالت ُالكمية بيف اسذيف سديخـ ااالت بتر  فركؽ: كلكد لمدرجة
سبتر اسعلكين  جما ت بتر لفلين كسصاسح اسذيف سديخـ ااالت اعلكين م ار ن مع اسذيف سديخـ ااال

تبيف عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ااالت  بتر علكين م ار ن مع اسذيف سديخـ ااالت بتر في 
اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي معا  جما كتبيف أيضا كلكد فركؽ بيف اسذيف سديخـ ااالت بتر لفلين 

اسلزأيف اسعلكم ُسحكسصا م ار ن مع اسذيف سديخـ ااالت بتر في اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي معا
ُ.كاسلفلي

للت درلات أعلى سدل ااالت يلت لص اسبااث أف اال فعاالت اس فلين بلميع أبعادذا لى 
مبتكرم األطراؼ اسلفلين  كلا ت اسفركؽ أيضان سصاسح اسبتر اسلفلي    كسـ يتأنراسبتر اسعلكم

 ,Rajiv singah, et al)كلا ت اس تيلن متف نن مع درالن  كاسعلكم معان م ار ن باسبتر اسلفلي
كألف األدا  اسكظيفي سااالت اسبتر اسعلكم كاسبتر اسمزدكج في اساياة اسيكمين يتأنر   (2009

بشجؿ مباشر الليما أف األطراؼ االسجترك ين اسمتكفرة في قطاع غزة سيلت مكاجبن سلتطكر 
مف درلن اال فعاالت كالتماعيان  األمر اسذم يزيد  استج كسكلي اساديث اتى يلت ؿ اسش ص ذاتيان 

اس لؿ  اس لؽ( كسجف ب لب متفاكتن  كمف اسلدير ذجرا أف اسملا دة اس فلين اسمتمنلن بػػ)اسغضب 
االلتماعين كدعـ األقراف كاسبرامج االرشادين تيلخـ جنيرا في  فض ادة اال فعاالت جما ذجرت 

  كا تلفت مع درالن )اس را  (Srivastava K,& Chaudhury S, 2014)درالن لاب ن كذى 
 ( استي أظخرت اسفركؽ سصاسح ااالت اسبتر اسلفلي.ـ2015

 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:الفرضُالرابعُ
ُ ُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةُفروقالُتوجد فيُهستوىُاالنفعاالتُُ(05.0عند
 لهتغيرُهدةُالبتر.ُبترُت عزىاللدىُحاالتُُالنفسية

تاليؿ استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ الت داـ ا تبار  كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ
مبي ن في  كاس تائج  مدة اسبترسمتغير  بتر تيعزلاسسدل ااالت اال فعاالت اس فلين في ملتكل 
 .(5.21لدكؿ رقـ )

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhury%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
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لمتعرفُعمىُالفروقُفيُهستوىُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُُ:(5.21جدولُ)
ُلهتغيرُهدةُالبترُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزىُيةاالنفعاالتُالنفس

 هصدرُالتباين االنفعاالتُالنفسية
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

 الغضب
 1.498 2 2.996 بينُالهجهوعات

10.158 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ هجهوعاتداخلُال  18.139 123 0.147 

   125 21.135 الهجهوع

 الخجل
 0.815 2 1.629 بينُالهجهوعات

7.450 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ  0.109 123 13.447 داخلُالهجهوعات

   125 15.076 الهجهوع

 القمق
 1.156 2 2.312 بينُالهجهوعات

7.673 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ  0.151 123 18.53 داخلُالهجهوعات

   125 20.842 الهجهوع

لهستوىُالدرجةُالكميةُ  
 االنفعاالتُالنفسية

 0.787 2 1.573 بينُالهجهوعات

7.159 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ

 0.110 123 13.513 داخلُالهجهوعات

   125 15.086 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05دالسن  " كملتكل123  2اسلدكسين ع د درلن ارين 
 

 سلدرلن اسجلين سملتكل اال فعاالت اس فلين .(Sig) لدكؿ أف اس يمن االاتماسينتبيف مف اس
   (7.159اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000تلاكم )
 ( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن3.06اسلدكسين كاستي تلاكم ) fمف قيمن  أقؿكذي 

 بتر تيعزلاسسدل ااالت  اال فعاالت اس فلينفي ملتكل ( 05.0)إاصائين ع د ملتكل دالسن 
ُمدة اسبترسمتغير  كاس تائج LSD كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ ا تبار ،

ُ.الب اسلدكؿ استاسي
ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.22)ُجدول

 5_1 ل ن فأقؿ مدة اسبتر نفسيةاالنفعاالتُال

ُالغضب
   ل ن فأقؿ

1_5 3.19415*  
 3.12312 *3.18541 ل كات فأجنر 5

ُالخجل
   ل ن فأقؿ

1_5 3.23345*  



 075 

 5_1 ل ن فأقؿ مدة اسبتر نفسيةاالنفعاالتُال
 3.13322 *3.22312 ل كات فأجنر 5

ُالقمق
   ل ن فأقؿ

1_5 3.19415*  
 3.12312 *3.18541 ل كات فأجنر 5

ُالدرجةُالكمية
ُالنفسيةلبلنفعاالتُ

   ل ن فأقؿ
1_5 3.23141*  

 3.12563 *3.19321 ل كات فأجنر 5
 3.35اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن *                       

 ف استاسي:مف  بلؿ اسلدكؿ تبيٌ ك 

: كلكد فركؽ بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف أقؿ مف ل ن م ار ن بعدُالغضبلبالنسبةُُ
ل كات كسصاسح اسذيف أقؿ مف ل ن  جما تبيف كلكد فركؽ بيف  (5 -1)ترذـ مف مع اسذيف مدة ب

ل كات ( 5 -1مف )م ار ن مع اسذيف مدة بترذـ  ل ناسذيف مدة بترذـ تتراكح مف أقؿ مف 
كسصاسح اسذيف مدة بترذـ أقؿ مف ل ن  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف مدة بترذـ 

 .ل كات (5)أجنر مف  ار ن مع اسذيف مدة بترذـ مف ل كات م( 5 -1)تتراكح مف 

: كلكد فركؽ بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف أقؿ مف ل ن م ار ن مع الخجلبعدُلبالنسبةُ
ل كات كسصاسح اسذيف أقؿ مف ل ن  جما تبيف كلكد فركؽ بيف ( 5 -1)اسذيف مدة بترذـ مف 

ل كات كسصاسح  (5 -1)سذيف مدة بترذـ مفاسذيف مدة بترذـ تتراكح مف أقؿ مف ل ن م ار ن مع ا
بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف  اسذيف مدة بترذـ أقؿ مف ل ن  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ

 .ل كات (5)أجنر مف ل كات م ار ن مع اسذيف مدة بترذـ مف  (5 -1)
م ار ن مع : كلكد فركؽ بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف أقؿ مف ل ن القمقبعدُلبالنسبةُ

أقؿ مف ل ن  جما تبيف كلكد فركؽ بيف  اسذيفل كات كسصاسح ( 5 -1)اسذيف مدة بترذـ مف 
ل كات كسصاسح ( 5 -1)اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف أقؿ مف ل ن م ار ن مع اسذيف مدة بترذـ مف

مف كح اسذيف مدة بترذـ أقؿ مف ل ن  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف مدة بترذـ تترا
 .ل كات (5)أجنر مف مف  بترذـل كات م ار ن مع اسذيف مدة ( 5 -1)

: كلكد فركؽ بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف لمدرجةُالكميةُلبلنفعاالتُالنفسيةبالنسبةُ
كسصاسح اسذيف أقؿ مف ل ن  جما  ل كات( 5 -1 ن م ار ن مع اسذيف مدة بترذـ مف )أقؿ مف ل

مدة بترذـ تتراكح مف أقؿ مف ل ن م ار ن مع اسذيف مدة بترذـ تبيف كلكد فركؽ بيف اسذيف 
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ل كات كسصاسح اسذيف مدة بترذـ أقؿ مف ل ن  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ  (5 -1)مف
 (5)أجنر مف ل كات م ار ن مع اسذيف مدة بترذـ مف ( 5 -1)بيف اسذيف مدة بترذـ تتراكح مف 

 ُ.ل كات
جا ت  اس فلين اسمتمنلن بػػ)اسغضب اس لؿ  اس لؽ(ف درلن كيى ليص اسبااث مما لبؽ إسى أ

مرتفعن سدل األش اص اسذيف تعرضكا سصدمن اسبتر  بلؿ ل ن فأقؿ مضت على بترذـ  كيعزك 
كاس كؼ مف اسملت بؿ اسكظيفي كااللتماعي   اسبااث ذذا اس تيلن إسى االرتباؾ كاسصدمن اس فلين

ذا استفلير يتفؽ مع ما تكصلت إسي  درالن كذ  مع اسكضع اسلديد بىعدي  كعدـ استجيؼ
(Hawamdeh Z, Others,2008)   كدرالنDurmus D, Others, 2015) جما كتشير  )

بأف استد بلت االجلي يجين كاس فلين في  (Srivastava K,& Chaudhury S, 2014)لن درا
 كقت مبجر بعد ادكث اسبتر س  أنر جبير في ا  فاض معدؿ اال فعاالت كاسصدمن اس فلين.

 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:اهسُالخالفرضُ
ُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ فيُهستوىُاالنفعاالتُُ(05.0عند

 لهتغيرُسببُالبتر.ُبترُت عزىاللدىُحاالتُالنفسيةُ
تاليؿ استبايف األاادم ال تبار اسفركؽ كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار 

 كاس تائج  لبب اسبترسمتغير  سدل ااالت بتر األطراؼ تيعزلاال فعاالت اس فلين ملتكل  في
 (5.23مبي ن في لدكؿ رقـ )

لمتعرفُعمىُالفروقُفيُهستوىُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُُ:(5.23جدولُ)
ُلهتغيرُسببُالبترُلدىُحاالتُبترُاألطرافُت عزىُاالنفعاالتُالنفسية

نفعاالتُالنفسيةااُل  هصدرُالتباين 
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

 الغضب
 1.508 2 3.015 بينُالهجهوعات

10.831 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ  0.139 123 17.12 داخلُالهجهوعات

   125 20.135 الهجهوع

 الخجل
 1.093 2 2.186 بينُالهجهوعات

10.430 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ  0.105 123 12.89 داخلُالهجهوعات

   125 15.076 الهجهوع

 القمق
 2.143 2 4.285 بينُالهجهوعات

15.010 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ

 0.143 123 17.557 داخلُالهجهوعات

   125 21.842 الهجهوع

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhury%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526895
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نفعاالتُالنفسيةااُل  هصدرُالتباين 
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

لهستوىُةُالكميةُالدرج  
 االنفعاالتُالنفسية

 0.564 2 1.128 بينُالهجهوعات

4.638 0.000 
دالُ
ُاحصائياًُ  0.122 123 14.958 داخلُالهجهوعات

   125 16.086 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05دالسن  " كملتكل123  2اسلدكسين ع د درلن ارين 

 سلدرلن اسجلين سملتكل اال فعاالت اس فلين .(Sig) نلدكؿ أف اس يمن االاتماسيف مف استبيٌ 
   (4.638اسمالكبن تلاكم  ) f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000تلاكم )
( مما يدؿ على كلكد فركؽ ذات دالسن 3.06اسلدكسين كاستي تلاكم ) fمف قيمن  أجبركذي 

 بتر تيعزلاسسدل ااالت  اال فعاالت اس فلينفي ملتكل ( 05.0)إاصائين ع د ملتكل دالسن 
كاس تائج LSD كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ ا تبار ،ُلبب اسبترسمتغير 

ُ.الب اسلدكؿ استاسي
ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.24)ُجدول

 اكادث اركب لبب اسبتر االنفعاالتُالنفسية

ُالغضب
   اركب
  -*3.22213 اكادث
 -*3.18919 -3.12634 أمراض

ُالخجل
   اركب
  -3.31213 اكادث
 -*3.16543 -*3.17654 أمراض

ُالقمق
   اركب
  -3.11213 اكادث
 -*3.15431 -*3.16754 أمراض

ُالدرجةُالكمية
ُلبلنفعاالتُالنفسية

   اركب
  -3.33231 اكادث
 -*3.17542 -*3.16542 أمراض

 3.35* اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن                       



 078 

ُنُالتالي:هنُخبللُالجدولُتبيُّ
: كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ اساركب م ار ن مع اسذيف لبب عدُالغضبب ُلبالنسبةُُ

بترذـ اكادث كسصاسح ااالت اساكادث  جما تبيف عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ 
لبب بترذـ أمراض  جما كتبيف أيضا كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ  اساركب م ار ن مع

 .اكادث م ار ن مع اسذيف لبب بترذـ أمراض كسصاسح اسذيف بترذـ أمراض
: عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ اساركب م ار ن مع اسذيف الخجلعدُب ُلبالنسبةُ

ترذـ اساركب م ار ن مع لبب بترذـ لبب بترذـ اكادث  جما تبيف كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب ب
  جما كتبيف أيضا كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ  أمراض بترذـأمراض كسصاسح اسذيف 

 .اكادث م ار ن مع اسذيف لبب بترذـ أمراض كسصاسح اسذيف بترذـ أمراض
ُب ُلبالنسبةُ : عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ اساركب م ار ن مع اسذيف القمقعد

بترذـ اكادث  جما تبيف كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ اساركب م ار ن مع لبب بترذـ لبب 
كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ    جما كتبيف أيضان أمراض بترذـأمراض كسصاسح اسذيف 

ُاكادث م ار ن مع اسذيف لبب بترذـ أمراض كسصاسح اسذيف بترذـ أمراض
ُ ُالنبالنسبة ُلبلنفعاالت ُالكمية ُلمدرجة عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ فسية:

اساركب م ار ن مع اسذيف لبب بترذـ اكادث  جما تبيف كلكد فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ 
  جما كتبيف أيضا كلكد  أمراض اساركب م ار ن مع لبب بترذـ أمراض كسصاسح اسذيف بترذـ

أمراض كسصاسح اسذيف بترذـ فركؽ بيف اسذيف لبب بترذـ اكادث م ار ن مع اسذيف لبب بترذـ 
 .أمراض

كيلت لص اسبااث مف تلؾ اس تائج أف اسفركؽ لا ت سصاسح األمراض باسدرلن األكسى كيليخا 
ذذا يدسؿ على أف اسبتر اسلرااي اس اتج عف األمراض اسمتمنلن بتلؼ  ك  اساركباساكادث كمف نـ 

  كذسؾ سعدـ منؿ اسغضب كاس لؿ كاس لؽاألكعين اسدمكين أك اسلجرم يزيد ملتكل اال فعاالت اس فلين 
 ,Couture)  كاتف ت اس تيلن مع درالن اسلديد مع اسبتر است بؿ أك استجيؼ أك اسرفض سلكاقع

Others, 2012) بتر مع استعامؿ في اسملت دمن استأقلـ التراتيليات ايث الت تلت اسدرالن أف 
سااالت اسبتر  استأقلـ عملين تع يد على ؿيد كباستاسي اسبيئات  با تبلؼ ت تلؼ يبدك فيما األطراؼ
كأظخرت  تيلن اسم ارا ات أف اسبتر اس اتج عف اساكادث   اسدمكين األكعين ألمراض  تيلن  اسلفلي

يأتي في اسدرلن اسنا ين أك اسمتكلطن مف ايث كلكد اال فعاالت سدل ااالت اسبتر ألف األمر يعكد 
جاكادث اسطرؽ أك اسل كط مف علٌك أك اصابات اسعمؿ  سبيعد اس ضا  كاس در ك ارج  طاؽ اإلرادة 

كلا ت اس تيلن متف ن   فدرلن االيماف كاسرضا تلعب دكران جبيران في  فض ادة اال فعاالت بأبعادذا
ُ(Cavanagh SR, Others, 2006)مع درالن 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavanagh%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17116945
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اسبتر اس اتج عف اادث عرضي قد يؤدم إسى ارتفاع معدؿ اضطراب  استي أشارت إسى أف
  كفي بشجؿ لزئي بلبب اسضغط اس فلي اسذم يترتب على اساادثكسجف ما بعد اسصدمن  

كب  كيفلر اسملتكل األ ير لا ت اال فعاالت م  فضن سدل ااالت اسبتر اس اتج عف اسار 
اسبااث ذسؾ بكلكد ملا دة التماعين عاسين  كتعزيز كدعـ  فلي ملتمر مف بداين االصابن  

كااليماف باسصير على االبتبل  كاسي يف على اهلل تعاسى بأف اسلز  اسمبتكر قد  جذسؾ اسبعد اسدي ي
 ـ(.2015 (  كدرالن )اس را 2016لبؽ إسى اسل ن  كاتف ت اس تيلن مع درالن )أبك اس مصاف  

 هنُفروضُالدراسةُالذيُينصُعمى:السادسُالفرضُ
ُهستوىُداللةُ)ُةإحصائيُذاتُداللةفروقُُتوجدالُ فيُهستوىُاالنفعاالتُُ(05.0عند

 لهتغيرُالحالةُاالجتهاعية.ُبترُت عزىاللدىُحاالتُُالنفسية
في األاادم ال تبار اسفركؽ  كسلتا ؽ مف صان ذذا اسفرض تـ الت داـ ا تبار تاليؿ استبايف

كاس تائج مبي ن في لدكؿ سمتغير اسااسن االلتماعين   بتر تيعزلاسسدل ااالت  ملتكل اال فعاالت اس فلين
 (5.25رقـ )

لمتعرفُعمىُالفروقُفيُهستوىُُ(One Way ANOVA)نتائجُتحميلُالتباينُاألحاديُُ:(5.25جدولُ)
ُلهتغيرُالحالةُاالجتهاعيةُزىبترُت عاللدىُحاالتُاالنفعاالتُالنفسيةُ

 هصدرُالتباين االنفعاالتُالنفسية
 هجهوع

الهربعاتُ  
 درجةُ
 الحرية

 هتوسط
 الهربعات

ُقيهة
ُاالختبار

(f)ُ

ُالقيهة
ُاالحتهاليةُ

(Sig).ُ

الداللةُ
ُاالحصائية

 الغضب
 0.552 2 1.104 بينُالهجهوعات

ُدالُاحصائياًُ 0.000 3.390  0.163 123 20.031 داخلُالهجهوعات

   125 21.135 الهجهوع

 الخجل
 1.525 2 3.05 بينُالهجهوعات

ُدالُاحصائياًُ 0.000 15.597  0.098 123 12.026 داخلُالهجهوعات

   125 15.076 الهجهوع

 القمق
 0.602 2 1.203 بينُالهجهوعات

ُدالُاحصائياًُ 0.000 3.585  0.168 123 20.638 داخلُالهجهوعات

لهجهوعا  21.841 125   

لهستوىُالدرجةُالكميةُ  
 االنفعاالتُالنفسية

 1.093 2 2.185 بينُالهجهوعات

ُدالُاحصائياًُ 0.000 10.416  0.105 123 12.901 داخلُالهجهوعات

   125 15.086 الهجهوع

  قيمنf " 3.06تلاكم  0.05دالسن  " كملتكل123  2اسلدكسين ع د درلن ارين 
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 سلدرلن اسجلين سملتكل اال فعاالت اس فلين .(Sig) لدكؿ أف اس يمن االاتماسينمف اس تبيف
اسمالكبن تلاكم   f(  كقيمن 0.05) ملتكل اسدالسن مف أقؿ( كذي 0.000تلاكم )

( مما يدؿ على كلكد فركؽ 3.06اسلدكسين كاستي تلاكم ) fمف قيمن  أجبركذي    (10.416)
سدل ااالت  اال فعاالت اس فلينفي ملتكل ( 05.0)ل دالسن ذات دالسن إاصائين ع د ملتك 

ُاسااسن االلتماعينسمتغير  بتر تيعزلاس كسلتعرؼ على اسفركؽ سصاسح مف تجكف تـ الت داـ ،
ُ.كاس تائج الب اسلدكؿ استاسيLSD ا تبار 

ُلمهقارناتُالثنائيةLSDُنتائجُُ(:5.26)جدول
 متزكج أعزب سن االلتماعيناساا االنفعاالتُالنفسية

ُالغضب
   أعزب
  -*3.17254 متزكج
 -3.11159 -3.33924 غير ذسؾ

ُالخجل
   أعزب
  -*3.24312 متزكج
 -3.13123 -3.12214 غير ذسؾ

ُالقمق
   أعزب
  -*3.16875 متزكج
 -3.34123 -3.38765 غير ذسؾ

ُالدرجةُالكمية
ُلبلنفعاالتُالنفسية

   أعزب
  -*3.19125 متزكج
 -3.33212 -3.37654 غير ذسؾ

 3.35اسفركؽ داؿ ااصائيا ع د ملتكل دالسن *                       

 ف استاسي:مف  بلؿ اسلدكؿ تبيٌ 
ُالغضبلبالنسبةُُ : كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ اسغير متزكليف م ار ن مع اسذيف ذـ بعد

كؽ بيف اسذيف ذـ اسغير متزكليف م ار ن مع عد كلكد فر  تبيفمتزكليف كسصاسح اسمتزكليف  جما 
اسذيف ذـ غير ذسؾ  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ متزكليف  م ار ن مع اسذيف 

 .ذـ غير ذسؾ

ُ ُلبالنسبة : كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ اسغير متزكليف م ار ن مع اسذيف ذـ الخجلبعد
فركؽ بيف اسذيف ذـ اسغير متزكليف م ار ن مع عد كلكد  تبيفمتزكليف كسصاسح اسمتزكليف  جما 
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اسذيف ذـ غير ذسؾ  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ متزكليف  م ار ن مع اسذيف 
 ذـ غير ذسؾ.

ُ ُلبالنسبة : كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ اسغير متزكليف م ار ن مع اسذيف ذـ القمقبعد
د فركؽ بيف اسذيف ذـ اسغير متزكليف م ار ن مع متزكليف كسصاسح اسمتزكليف  جما تبيف عد كلك 

اسذيف ذـ غير ذسؾ  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ متزكليف  م ار ن مع اسذيف 
 ذـ غير ذسؾ.

ُ ُبالنسبة ُلبلنفعاالتُالنفسية: ُالكمية كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ اسغير متزكليف لمدرجة
كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ  ـف عدمتزكليف  جما تبيٌ م ار ن مع اسذيف ذـ متزكليف كسصاسح اس
  جما كتبيف أيضا عدـ كلكد فركؽ بيف اسذيف ذـ ذسؾاسغير متزكليف م ار ن مع اسذيف ذـ غير 
 متزكليف  م ار ن مع اسذيف ذـ غير ذسؾ.

تبٌيف مف لدكؿ اسم ار ات أف اسفركؽ في اال فعاالت اس فلين بأبعادذا لا ت سصاسح 
متير اسااسن االلتماعين  كيفلر اسبااث ذسؾ باسكاقع اسلديد اسذم ليعيش  اسمتزكليف في 

اسش ص مع  اسبتر كصعكبن استأقلـ كاستجيؼ دا ؿ األلرة كاسملتمع اسمايط مف ايث 
اسش ص سللك  كطلب اسملاعدة ممف  ذذا  مما يضطر  لؿ في لكدة اساياة االلت بلسين اسذاتين

زيد مف ادة اال فعاالت قتصادم كاسملت بؿ اسكظيفي ياالاكس   كجذسؾ استفجير في اسكضع 
كدرالن )أبك   ـ(2015)اس را    تلفت اس تيلن مع درالناك  ال ليما ا فعاؿ اسغضب اس فلين 

 .(ـ2016اس مصاف  
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ُنتائجُالدراسة:ُعمىُعامُتعقيب5.4ُ
ين كعبلقن جؿ في اسدرالن اسااسين تـ اسجشؼ عف ملتكل كذـ األطراؼ كاال فعاالت اس فل

  كستا يؽ أذداؼ اسدرالن كجذسؾ عبلقن جؿ م خما ببعض اسمتغيرات اسديمكغرافين  م خما ببعض
ى الت دـ اسبااث اسم خج اسكصفي استاليلي  كقاـ أيضان بالت داـ أداة اسدرالن مف إعدادا كذ

 .م يالي كذـ األطراؼ كاال فعاالت اس فلين

ُ:الدراسةُالحالية إليياُتوصمت التي النتائج ضوء في اتضح وقد
كذك ييعىدي مرتفعان الب اسماؾ  (%79.33)اال فعاالت اس فلين بلغ اسكزف اس لبي سملتكل  .1

 اسمعتمد في اسدرالن.

كذك ييعىدي أيضان مرتفعان الب اسماؾ  (%80.00)بلغ اسكزف اس لبي سملتكل كذـ األطراؼ  .2
 اسمعتمد في اسدرالن.

بتر اسكذـ األطراؼ سدل ااالت في ملتكل سن إاصائين كلكد فركؽ ذات دالظخرت اس تائج أ .3
 .اسذجكرسمتغير اسل س كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ سصاسح  تيعزل

سمتغير  بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت في ملتكل  كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .4
 .(30–15رالن اسعمرين )اسم كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ سصاسحاسعمر 

 سمتغير بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت في ملتكل  كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .5
مف نـ اسبتر اسعلكم   كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ سصاسحُمجاف اسبتر

 .اسلزأيف اسعلكم كاسلفلي معان 

 سمتغير بتر تيعزلاسسدل ااالت كذـ األطراؼ في ملتكل  كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .6
 .)ل ن فأقؿ(اسمدة سصاسح كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ  مدة اسبتر

 سمتغير بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت في ملتكل  كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .7
ج عف ااالت اسبتر اس ات سصاسحكمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ  اسبتر لبب

 .األمراض

 سمتغير بتر تيعزلاسكذـ األطراؼ سدل ااالت في ملتكل  كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .8
 اسمتزكليف. سصاسحكمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ   اسااسن االلتماعين
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 بتر تيعزلاسسدل ااالت  اال فعاالت اس فلينفي ملتكل  كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .9
اسذجكر في بيعد  سصاسحكمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ  ل س اس سمتغير

 اسغضب  كتبٌي ت اسفركؽ سصاسح اال اث في بيعد اس لؿ كبيعد اس لؽ.

سدل  بأبعادذا اسنبلنن في ملتكل اال فعاالت اس فلين كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .10
 متكلطات تبيف أف اسفركؽ سصاسح  كمف  بلؿ م ار ن اسسعمرسمتغير ا بتر تيعزلاسااالت 

 .(30 –15اسذيف أعمارذـ تتراكح مف )

سدل  بأبعادذا اسنبلنن في ملتكل اال فعاالت اس فلين كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .11
  كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف مجاف اسبتر باسللـسمتغير  بتر تيعزلاسااالت 

 .يف اسعلكم كاسلفلي معان اسلزأمف نـ اسبتر اسعلكم   اسفركؽ سصاسح

سدل  بأبعادذا اسنبلنن في ملتكل اال فعاالت اس فلين كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .12
  كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ مدة اسبترسمتغير  بتر تيعزلاسااالت 
 .)ل ن فأقؿ( سصاسح

سدل  ادذا اسنبلننبأبع في ملتكل اال فعاالت اس فلين كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .13
  كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف اسفركؽ اسبتر لببسمتغير  بتر تيعزلاسااالت 
   كمف نـ بلبب اساكادث كاساركب على استكاسي.اسذيف بترذـ بلبب األمراض سصاسح

سدل  بأبعادذا اسنبلنن في ملتكل اال فعاالت اس فلين كلكد فركؽ ذات دالسن إاصائين .14
  كمف  بلؿ م ار ن اسمتكلطات تبيف أف  اسااسن االلتماعينسمتغير  تيعزلبتر اسااالت 

 اسمتزكليف. اسفركؽ سصاسح
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ُتوصياتُالدراسة:5.5ُ
في ضك  اس تائج استي مف  بلؿ االلتفادة مف اإلطار اس ظرم كاسدرالات اسلاب ن  ك 

ي ن اسدرالن كجؿ د عتكصلت إسيخا اسدرالن اسااسين ت دـ اسبااث بلملن مف استكصيات استي تفي
اسملتمع  في اسمراجز اسم تلفن مرت بخذا استلربن   كاس ائميف على رعايتخـ في اسااالت استي
 كاسمتمنلن في اس  اط استاسين: اسفللطي ي

  ضركرة تكفير اس دمات اس فلين كاإلرشاد اس فلي على ملتكل اسملتشفيات كاسمراجز اسصاين
ين اسمجتلبن  اصن ذكم اسبتر اسمجتلب في سملاعدة اسش ص اسمصاب باإلعاقن اسارج

تاليف  ظرت  إسى  فل   كملاعدت  على استجيؼ بشجؿ ايلابي كاستكافؽ مع اسكاقع اسلديد 
 عاقن.اسذم فرض علي  سيتاكؿ إسى جتلن مف اسطاقن كسيس اال

  تلليط اسضك  على ظاذرة كذـ األطراؼ كاستعمؽ بدرالتخا مف قبؿ اسباانيف اسم تصيف في
 ميداف اسطبي كاس فلي.في اس

  تفعيؿ برامج اسمشاريع استشغيلين كاستأذيؿ اسمخ ي سااالت اسبتر سلكصكؿ بخـ سبللت بلسين
 اس فلين اسملتمعين في اياتخـ اسيكمين.

  ضركرة االستزاـ ب صكص قا كف ا كؽ األش اص ذكم اإلعاقن كقا كف اسعمؿ اسفللطي ي
% األش اص مف ذكم 5ا ال ي ؿ عف  اصن ما يتعلؽ بإسزاـ صااب اسعمؿ بتشغيؿ م

 اإلعاقن.

  االذتماـ برياضن ذكم اإلعاقن كت مين مكاذبخـ كقدراتخـ  جلز  مف استأذيؿ اسكظيفي اسارجي
بايث تم ع اسعضبلت اسمصابن مف اسضمكر  ك سما سخا مف أنر فعٌاؿ في استفريغ اس فلي 

 كاال فعاسي.

  ذكم اسبتر.تكفير أطراؼ ص اعين إسجترك ين م البن ساالات-  

  االذتماـ بإعداد برامج إرشادين سلتدريب على االلتر ا  كاستاصيف استدريلي سلت ليؿ مف ادة
 استكتر كاسغضب بعد استعرض سااسن اسبتر.

  تكلي  اذتماـ اسباانيف سل ياـ باسمزيد مف اسدرالات فيما ي ص اسمشجبلت اس فلين اسمتعددة
 اب  اسم تلفن.ع د األش اص اسذيف يتعرضكف سلبتر بألب
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ُدراساتُهقترحة:5.6ُ
 جما يلي:كذى اسعديد مف اسدرالات اسم تران ست مين كتطكير اسباث اسعلمي ب ـ اسبااثت د  

  استجيؼ مع صكرة اسللـ بعد ادكث اسبتر.في ارشادم بر امج فاعلين 

 سـ ت  ين اسصكر اسم ز ن في اسذاجرة سلت فيؼ مف األد على تم  إلرا  درالن تلريبين  تع
 ي. م ب اسللاسلتأجد مف فاعلين ذذا است  ين على اسل اسكذمي 

  ااالت سلت فيؼ مف أعراض اس لؽ سدل  لكدة اساياةرضا عف  امج في اسدرالن فاعلين بر
 .اسبتر اال اث

  اسضغكط درالن مدل تأنير أللكب اساديث اإليلابي مع اسذات في است فيؼ مف ادة
 اس فلين اسم تلفن.كاال فعاالت 

  سدل اسشباب اسمبتكريف. كعبلقتخا بلكدة اساياة ضبط اال فعاالتامج ست مين مخارة بر 

 درالن ااسن( ااالت اسبتر اس ائج عف األمراض. اس فلين سدل تخيئنسا( 
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ُالهصادرُوالهراجع
ًََِ﴿َالكريم القرآن رَِّخي  .﴾ حَْنِيَوَاىَْؽزِيزَِال

   بيركت  ل ف أبي داكد.)د.ت(. د لليماف بف األشعث بف إلااؽ بف بشيرأبك داك األزدم  
 سب اف: دار اسجتاب اسعلمين.   

   بيركت  سب اف: دار اسلبلـ صايح اسب ارم.)د.ت(.  أبك عبد اهلل مامد بف إلماعيؿاسب ارم  
 سل شر كاستكزيع.   

   ل ف استرمذم (.د.ت. )يمامد بف عيلى بف لىٍكرة بف مكلى بف اسضااؾ  اسللماسترمذم  
 اسرياض: مجتبن اسمعارؼ سل شر كاستكزيع.   

ُالهراجعُالعربية:ُأواًل:
ـ(. ملتكل استكل   اك اسملت بؿ كعبلقت  ببعض االضطرابات سدل 2003بدر .)  ابراذيـ

 . 25 – 16(   38) 13. اسمللن اسمصرين سلدرالات اس فلين اسشباب اسلامعي . 
(  األردف: 485ع) اس لؽ قيكد مف اسكذـ) للللن جتاب اسخبلؿ(.ـ( 1991. )إبراذيـ  عبد اسلتار

 دار اسخبلؿ.
  دسيؿ اسمعاسج اس فلي سلعبلج اسمعرفي اإليلابي -عيف اسع ؿ .(ـ2011). إبراذيـ  عبد اسلتار

 .دار األ للك اسمصرين :اس اذرة
عبلقت  باس لؽ كاستكل  درالن سلتفجير اسبلع بل ي مف ايث  .(ـ1990). براذيـ  عماد مامدإ

 -جلين اآلداب. رلاسن ماللتير غير م شكرة() اسش صي سدل عي ن مف اسشباب اسلامعي
 .اس اذرة  لامعن اسزقازيؽ

مشجبلت األطفاؿ اس فلين كاسللكجين كاسدرالين ألبابخا كلبؿ ـ(. 2005أامد مامد أسزغبي .) 
 . دار اسفجر اسعربي   األردف .1. طعبللخا
مرجز  . اإللج درين  مصر:2ط .اسصان اس فلين كاستكافؽ ـ(.2003). جامؿ أامد  لخير
 سلجتاب. اإللج درين

 .1054 ص: 2إايا  علـك اسديف ألبي اامد اسغزاسي  ـ: 
،اٌطثعحاألٌٚى،ِذخًإٌىعٍُإٌفسُ.(م2117اٌشٍخ،ذاجاٌسزعثذهللا.)؛أ رس   ائؿ مامد

 اٌزٌاض:ِىرثحاٌزشذ.
أنر لمتي اس لؽ كاسغضب على عمليات اسذاجرة ) استذجر   االلترلاع   (. 2010آدـ   بلما  .)
 .لامعن دمشؽ -جلين استربين  -قلـ علـ اس فس )رلاسن ماللتير غير م شكرة(     اس لياف(



 090 

 ظريات اإلرشاد اس فلي  .(ـ2012). امد عبد اساليـ  أكعريبات  امد عبد اسلطيؼ  أألعد أبك
 .اسمليرة سل شر كاستكزيع دار: عماف. 2ط .كاستربكم

. اسجكيت:  دار 1.  ط اسطفؿ مف اسامؿ إسى اسرشدـ(. 1989إلماعيؿ  مامد عماد اسديف )
 اس لـ سل شر كاستكزيع .

 رسل شائس . عمان: دار اس ف8. ط لاالترواس للراس(. ق1419. )رلليمان  عم  راألش 
 زيع.وواست

يمي في دألجاز اال لاجـ كاستاز اجرمذات كسا ريدت ف سعبلقن بيا(. ـ1999علي .)د مامب  يدسا
س فلين. ت الادارين سلرسمصاسلمعين . ادسميبلافؿ في طسب اتيرترة  كأللـ االك  ض
 اسمصرين اسعامن سلجتاب.سخيئن رة: اس اذا
  اسمللن اسعربين  اسغضب كجيؼ عاسل  اإللبلـ(. ـ1997  مامد مصطفى.)ي راسلم

 .45-42(  243ع)
دل سذات سكـ امفخـ كسللكرة اعبلقت  بصؿ كسملت بؽ اقل  ـ(.2009.) د مام  فا  كس اضيا

 زة. غ  إللبلميناسلامعن ر(. الاسن ماللتي)رػزة على غرب ساد ابعر سبتت اااال
ان ػػجيراكف اقػػسمعاجخا ػدرا يػن جمػاللتماعيدة اسملا ـ(. ا2003ـ .)يرسجد اعبكف   ذدسما

-137(  18  ع)يػػس فلد ااػػشرإلان ػػمللػػزة  ن غظػػي ماافػػين فػػس فلاان ػػا باسصػػعبلقتخك
174. 
ُاألنصاري ُ(.ـ1923. )أبك مامد عبد اهلل بف لعد بف أامد بف أبي لمرة األزدم األ دسلي،

بيركت   اسب ارم شرح م تصر صايح  .بخلن اس فكس كتاليخا بمعرفن ما سخا كما عليخا
.دار اسجتب اسعلمينسب اف: 

  )جتاب األدب(   باب ما يلكز مف اسغضب كاسشدة ألمر اهلل تعاسى.اسب ارم .صايح اسب ارم 
اس اذرة:   رعاين اسمعكقيف لمعيان كارجيان  ـ(.2001)بدر اسديف جماؿ عبدا  مامد اسليد ابلكة .

 اسمجتب اسلامعي اساديث.
 اإل فعاالت اس فلين كعبلماتخا اسبد ين في اس رآف اسجريـ. ـ(.2007. )اسبرز لي  فاركؽ

ين اسضبط جزفاعلين بر امج سلضبط اسذاتي في استاكم باسغضب ومر(. ـ2001ر   بريف .)بجي
اسلامعن   )رلاسن ماللتير غير م شكرة(سدى عي ن من طاسبات اسصف االوؿ اسنا وي

 األرد ين  األردف .
   اسطبعن األكسى  عٌماف: دار اسشركؽ سل شر.مبادئ علـ اس فسُ.(م2004ب ي يك س  مامد. )
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  دار 1اسضغط اس فلي "مشجبلت  كأنرا على اسصان اس فلين". طُ.(2008سديف  اسليد. )بخا  ا
 كفا  سل شر كاستكزيع  عماف  األردف.

قلؽ اسااسن كاسلمن درالن م ار ن بيف مرالتي اسلامعين ك ـ(. 2013بكدم  ابتلاـ ب ت مامد .)
   ماسيزيا.)رلاسن دجتكراا غير م شكرة(. لامعن اسمدي ن اسعاسمين اسنا كين

 . اس اذرة: لي ا سل شر.1. طاإل لاف كاس لؽـ(. 1993بكعلك  األزرؽ .)
 ( مادة "غضب" 16اسلز  اسنامف  )ص:  تخذيب اسلغن سؤلزذرم

  اسطبعن اسنا ين  عٌماف: دار اسمليرة علـ اس فس استطكرمُ.(م2007لادك   صاسح مامد. ) أبك
 سل شر كاستكزيع.

  اسمجتبن اسلامعين 1  طاسصان اس فلين كليجكسكلين اسش صينُ.(م2000لبؿ  فكزم مامد. )
 بااللج درين  مصر.

)رلاسن دجتكراا غير اس لؿ كعبلقت  بت دير اسذات كاسكادة اس فلين(. ـ2007لعفر   فاجخن .)
 م شكرة(  لامعن دمشؽ  لكريا.

 . 262( اسذجا  اسعاطفي  عاسـ اسمعرفن  اسعدد ـ2002لكسماف  دا ييؿ )
 . بيركت: اسمؤللن اسعربين سلدرالات كاس شر.2. طاسمراذؽـ(. 1990   كرم. ) اساافظ
 سدل ميدا ين درالن : سلش صين ألالي جبعد اس لؿُ.(م1992عبداسجريـ. ) ملدم   ابيب

ُ.85-66  ص (23مللن علـ اس فس )اسلامعين   اسمرالن طبلب مف عي تيف
ن عاملي  ال تبارات اس لؽ  باكث مؤتمر (. اس لؽ اسعاـ كاس اص  درالـ1991ابيب  ملدم .)

 اسلابع سعلـ اس فس في مصر  اسلمعين اسمصرين سلدرالات اس فلين  ال للكا اسمصرين  اس اذرة.
اسصان اس فلين م ظكر دي امي تجاملي سل مك في اسبيت  .(ـ2004). الازم  مصطفى

 اسمرجز اسن افي اسعربي.: بيركت  كاسمدرلن
 عماف.  اسلامعن األرد ين    جلين اسطباسطب اس فلي اساديث(. 2002اللن    ظاـ ) أبك

ـ( . اإلعاقن اسارجين : درالن في ليجكدي اميات مبتكرم 2007الف   إيماف اليف اسليد )
األطراؼ   اسمؤتمر اسعلمي األكؿ س لـ اسصان اس فلين " استربين اس اصن بيف اسكاقع كاسمأمكؿ 

  "15-16. 
  اسطبعن اسمشجبلت اس فلين اسللكجين ع د األطفاؿـ(  2005زيز. )اساليف  ألما  عبد اسع

 اسنا ين  اسرياض: مجتبن اسراشد.
  اسطبعن األكسى  التراتيليات إدارة اسغضب كاسعدكافُ.(م2007اليف  ط  عبد اسعظيـ. )

 عٌماف: دار اسفجر سل شر كاستكزيع.
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رؽ استاليؿ اإلاصائي. مجتبن م اذج اسباث كط ـ(.2010  فؤاد؛ ك صادؽ  آماؿ. ) اطب أبك
 األ للك اسمصرين  اس اذرة  مصر.
 اسغضب عف اسشباب كعبلل  مف م ظكر استربينـ(. 2014المي  للطاف بف عبد اسرؤكؼ.)

 اإللبلمين . جلين اسدعكة كأصكؿ اسديف. اسلامعن اإللبلمين باسمدي ن اسم كرة: اسلعكدين.
(  سمؤللن استأذيؿ اسمخ ي  4اس شرة ). تاذاسعذكم ا لينكسكليج( . ـ1976ر .)م تاامزة  
 اسمعارؼ.ر: دار مص

  مللن اسعلكـ استربكينقلؽ اسملت بؿ سدل أب ا  اسعامليف باس ارج.  (.ـ2005) .امزة  م تار
 ؼ.ر اسمعر: دار امص

ـ(. رعاين اسفئات اس اصن مف م ظكر اس دمن االلتماعين  للللن 1997ا ا  مريـ كآ ركف. )
 (3االلتماعين )ملبلت اس دمن 

(.اسللكؾ اسمظخرم كعبلقت  باس لؿ سدل طاسبات اسمرالن األكسى ـ2010 ميس  شيما  علي )
 (  2)3 مللن علـك استربين اسرياضينفي جليات استربين اسرياضين في لامعات اسفرات األكلط. 
بلج معرفي ـ(. أنر بر امج ع2014اس كاسدة  عنماف عبد اسفتاح   كلرادات  عبد اسجريـ مامد .)

للكجي في ت فيض اسغضب كتاليف التراتيليات استعامؿ مع . مؤت  سلدرالات كاسباكث  
            (.2)9للللن اسعلـك اال لا ين كااللتماعين  

  ترلمن ليد اسطكاب كمامكد عمر  اسش صين.اسدافعين كاال فعاالتُ.(م2000دافيدكؼ  سي دا. )
 كسين سبللتنمارات اسن افين.اسطبعن األكسى  اس اذرة: اسدار اسد

ٔاظُ ادّذ دسٓ صاٌخاسداذرم   ٚاٌعثٍذي، ، ( 0994٘اشُ   النفسية والصقة الشخصية(.
 .اٌعٍٍّح اٌشؤْٚ اٌرزتٍح، وٍٍح تاتً، اٌعًٍّ،جاِعح ٚاٌثذس اٌعاًٌ اٌرعٍٍُ ٚسارج

   اسمجتبن اسشاملن . 4151داككد: ل ف أبي داككد   اديث رقـ  أبي
 . 20  ص:16 لدكؿ 2014كم سل ر ايرست اسمرجزين  ا دائرة اإلاصا 

. االلج درين : اسمجتب اسمصرم  10(. أصكؿ علـ اس فس. ط:ـ1982امد .)ت أزرالح .ع
  اساديث سل شر كاستكزيع .

 ن.. اس اذرة. مجتبن اال للك اسمصريعلـ اس فس اسعاــ(. 1982رالح  أامد عزت .)
   دار اسمعارؼ  اس اذرة  مصر.11 فس. ط(. أصكؿ علـ اس1999رالح  أامد عزت .)

 . 366رلب   لامع اسعلكـ كاساجـ   ص:  ابف
  م شكرات لامعن 14  طفي ليجكسكلين استجيؼ اس فليناسصان ُ.(م2003اسرفاعي   عيـ. )
 دمشؽ  لكريا.
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أنر أللكب اسليجكدراما في  فض ـ(. 2012ريشاف  اامد قالـ كاسعذارل  طارؽ  عبد اسجاظـ .)
 لامعن اسبصرة  اسعراؽ.  )رلاسن ماللتير غير م شكرة( سدل طلبن اسمرالن اسغضب

 . اس اذرة : دار استضامف. 1ـ(. قلؽ اسعصر. ط1988زاذر  رف ي .)
   اسطبعن األكسى  اسرياض: مجتبن اسرشد.مد ؿ إسى علـ اس فسُ.(م2007اسزعبي  أامد مامد. )

عبلقت  بلمات اسش صين سدل األطفاؿ قلؽ اسملت بؿ ك ـ(. 2015اسزعبلف  إيماف امدم .)
)رلاسن ماللتير غير  ملخكسي اس لب "في مؤللات اإليكا  كاسماتض يف سدل ألر بديؿ

 م شكرة( اسلامعن اإللبلمين  غزة.
. عماف: دار اسن افن 1. طاسصان اس فلين كاسمرض اس فلي كاسع لي(. ـ2010زغير  رشيد .)

 سل شر كاستكزيع.
 . اس اذرة:  عاسـ اسجتب.2. ط(.  اسصان اس فلين كاسعبلج اس فليـ1978زذراف  اامد . ) 

عاسـ اسجتب : اس اذرة .4ط .اسصان اس فلين كاسعبلج اس فلي .(ـ2005). ف  اامد عبد اسلبلـازذر 
ُسل شر كاستكزيع كاسطباعن.
  اسطبعن األكسى  اسرياض: مجتبن عجاظ اسدكافع كاال فعاالتُ.(م1984زيداف  مامد مصطفى. )

 سل شر كاستكزيع.
  اس اذرة  (25. ع)اسمللن اسعربينـ(. اس لؽ مرض اسعصر. 1999ذػ 1420اسلباعي  زذير .)

 مصر.
اس لؿ االلتماعي كعبلقت  بألاسيب اسمعاملن اسكاسدين ـ(. 2005اسلبعاكم   فضيلن عرفات. )

ن )رلاسن  دجتكراا غير م شكرة( لامع كبعض لمات اسش صين سدل طلبن لامعن اسمكصؿ
 اسمكصؿ   اسعراؽ.

  مجتبن 1  ط:تيلير اسجريـ اسرامف في تفلير جبلـ اسم اف ـ(.2002) فعبد اسرام  اسلعدم
 اس اذرة.  اسصفا

 درلات ت دير اسذات كاالجتئاب كاس لؽ سدل األاداث اسلا ايف(. ـ2003) لليماف   ر  ع.
لامعن اس دس  . ة(غير م شكر  رلاسن ماللتير) في اسضفن اسغربين  بفللطيف كاسعادييف
 فللطيف.

دبلكـ كممارس معتم د اسمرجز اسعاسمي  .اسبرملن اسلغكين اسعصبين .(ـ2007). ف  ع ترالليم
 (WWW. Icnlp .net ن  اسمكقع: )سلبرملن اسلغكين اسعصبي

  اسمللن اسعربينـ(. اسغضب كجيؼ عاسل  اإللبلـ. 1997اسلمرم  مامد مصطفى. )
 .42(  ص243ع)
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  جتاب اسفتف  باب ما لا  ما أ بر اس بي )ص( أصااب  بما ذك جائف إسى يـك ل ف استرمذم
 .2191اس يامن  رقـ اساديث: 

ـ(. م ظكر زمف اسملت بؿ جمفخكـ دافعى معرفى كعبلقتن  1996اسليد  عبد اسدايـ عبد اسلبلـ .)
 قازيؽ.بجؿ مف اسل س كاست صص   كاستاصيؿ االجاديمى سدل طلبن جلين استربين لامعن اسز 

 .676 - 643(  4)5مللن درالات  فلين 
  اسمجتبن اسلامعين  االلج درين  استكافؽ اس فلي سلمل يفُ.(م2001شاذسي  عبد اساميد مامد. )

 مصر.
)رلاسن ماللتير غير  اس لؽ كعبلقت  باالجتئاب ع د اسمراذ يف(. ـ2007اسشبؤكف   دا يا .)

 م شكرة(. لامعن دمشؽ  لكريا.
  اس اذرة: دار اسفجر 1(. اسمشجبلت اس فلين ع د األطفاؿ  ط1994جريا أامد. )اسشربي ي  ز 
 اسعربي.

للكؾ اسغضب كعبلقت  بألاسيب است شئن األلرين سدل طلبن ـ(. 2014اسشريؼ  بلمن عيد .)
 عماف  األردف. -لامعن عٌماف األذلين -. جلين اآلداب كاسعلـكاسمرالن اسنا كين في عماف

 ـ(. ت كيـ فعاسين برامج استأذيؿ اسمخ ي سلمعكقيف مف2002) ذذاؿ اسكريؾ. اسشمرم  مشكح بف
)رلاسن ماللتير غير م شكرة(. جلين  ايؼ  كلخن  ظر اسمعكقيف كاسمشرفيف كرلاؿ األعماؿ

 اسمملجن اسعربين اسلعكدين.سلعلـك األم ين  
درالن  األبعاد اسمتعدد اسغضب م ياسُ.(م1993) اسغفار عبد اسدماطي  ؛ مامد اسش اكم 

 .كاستكزيع سل شر اس ريلي دار :اسرياض األكسى  اسطبعن  عاملين
لامعن اإلماـ بف لعكد  .اسعملين اإلرشادين كاسعبللينـ(. 1993. )اسش اكم  مامد ماركس

 (  اسلعكدين.(3اإللبلمين  مكلكعن اإلرشاد كاسعبلج اس فلي  رقـ 
)رلاسن ماللتير غير ك اسعبلج األلباب  ؿ اسطفؿ اسمعكؽ لـ(. 2011شخاب  لار عد اف .)

 م شكرة( لامعن بغداد  بغداد.
فاعلين بر امج تعليمي ملت د إسى  ظرين اسذجا  اال فعاسي في ـ(. 2013اسشخرم   اسد  اصر .)

تاليف إدارة اسغضب ك استاصيؿ سدل اسطلبن ذكم صعكبات استعلـ في اسمملجن اسعربين 
 كرة( اسلامعن األرد ين  األردف.) رلاسن دجتكراا غير م شاسلعكدين

دكر اسرياضن في معاسلن بعض اسمشجبلت ـ(. 2012شكين  بكلمعن  ابيبن  ضيؼ اهلل )
)رلاسن ماللتير غير م شكرة( لامعن اسلزائر  اس فلين اسمصاابن سئلعاقن اسارجين اسمجتلبن

 اسلزائر.
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 سل شر كاستكزيع. . اس اذرة: األذراـاألسـ اس فلي كاسعضكمـ(. 1986صادؽ  عادؿ. )
. مف م ظكر اس دمن االلتماعين  متادك اإلعاقنـ(. 1999  عبد اسماي مامكد الف.)صاسح

 اس اذرة: دار اسمعرفن اسلامعين.
ن كاسللكجين مف ياالضطرابات اس فلين كاسع ل ـ(.1998). صاسح  قالـ الف كاسطارؽ  علي

.لديدمجتبن اسليؿ اسص عا :  .كاإللبلمينراتخا اس فلين ك م ظ
. )د.ط(. األزارطن  اسصان اس فلين كاستكافؽ اس فليـ(. 2004صبرا  مامد علي كآ ركف. )

 اإللج درين: دار اسمعرفن اسلامعين.
(. اػديػث ال تغضب درالن ادينين دعكين  فلين. للللن ـ2004اسصغيِّر  فاسح بف مامد )

 (  دار ابف األنير.6أااديث في اسدعكة كاستكلي  )
ـ(. درالن اسعبلقن بيف اس لؽ ع د األب ا  كجؿ مف االتلاذات 1991مد  اسد .) اسطااف  ما

(  6)6 مللن جلين استربين اسكاسدين في است شئن كاسملتكل االلتماعي ك االقتصادم سؤللرة.  
 لامعن اإلمارات  اسعيف.

دار . بيركت: 1. طمعلـ علـ اس فس كاستاليؿ اس فليط   فرج عبد اس ادر كآ ركف ) د ت( 
 اس خضن اسعربين.

. بيركت:  دار 1ط   فرج عبد اس ادر كآ ركف .) د ت(. معلـ علـ اس فس كاستاليؿ اس فلي. ط
 اس خضن اسعربين.

  صكرة اسللـ اسللبين سدل مصابي اسارب اسفللطي ييفـ(: 2016اسطخراكم  لميؿ الف .)
 باث م دـ سمؤتمر فللطيف اسدكسي سذكم اإلعاقن  غزة.

 ـ(. علـ اس فس. بيركت: دار اسعلـ سلمبلييف . 1981.)  عاقؿ   فا ر
اسعبلقن بيف األفجار اسبلع بل ين كجؿ مف اسغضب كاستكتر كاألرؽ ُ.(م2005عامر  عبد اساافظ )

. رلاسن دجتكراا غير م شكرة.قلـ االرشاد ع د طلبن اسلامعن كأنر بر امج ارشادم في  فضخا
ُكين اسعليا  لامعن عٌماف اسعربين سلدرالات اسعليا:عٌماف.اس فلي كاستربكم جلين اسدرالات استرب

أنر قلؽ االمتااف في استاصيؿ اسدرالي اسعاـ سدل طلبن اسصؼ ـ(.  1995عباس  ر ا مامد .)
)رلاسن ماللتير غير م شكرة(. لامعن اس لاح اسكط ين  اسنا ي نا كم في اسمدارس اساجكمين

 فللطيف.
اساكسين اسرابعن  -اكسيات جلين اآلداب -درالن استطكرين سل لؽاسـ(. 1994عبد اس اسؽ  اامد .)

 اسجكيت.  9ص -استلعكف اسرلاسن -عشر
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دار  اس اذرة: م ياس اسغضب جااسن كلمن (.ـ1993عبد اسرامف  مامد  عبد اساميد  فكقين.)
 .قبا  سلطباعن كاس شر كاستكزيع

 .27  ص(53 ع)مللن اسفيصؿ  ـ(. اس صائص اس فلين سلمعكقيف1981عبد اسلبلـ  فاركؽ .)
في  ا فعاسيمدل فاعلين بر امج إرشادم ع بل ي ُ.(ـ2004) عبد اسفتاح   يرة غز اسلعيد.

رلاسن ) ت فيض اس لؽ كاالجتئاب كاس كؼ مف اسمكت سدل عي ن مف األطفاؿ مرضى اس لب
 معخد اسدرالات اسعليا سلطفكسن  لامعن عيف شمس  مصر. (دجتكراا

: اس اذرة  االلتماعي اس فس علـُ.(م2001. )مامد اسلطيؼ عبد  ليفن  ؛ يدل معتز اهلل  عبد
 .كاستكزيع كاس شر سلطباعن غريب دار

 دار اسرلاسن. . بغداد:دكافع استردد ك اس لؿ(. ـ1989عبد اسمليح  شكقي .)
. عماف:  دار صفا  م اذج كألاسيب تدريس اساالات اس اصنـ( . 2001  مالدة اسليد .)عبيد

 ر. سل ش
دارة اسضغكط اس فلينـ(. 2001عنماف  فاركؽ اسليد ) . اس اذرة:  دار اسفجر 1. طاس لؽ كا 

 اسعربي.
لامعن جلين استربين    كآنارذااسصدمن اس فلين  :يوم درالي بع وانـ(. 2000  مافكظ .)عنمان

 فللطين.  غزة  األقصى
ُاسعطين ُـ(2002ألما  عبد اهلل. )، ي للكجي في  فض بعض فاعلين بر امج إرشادم معرف.

لامعن قطر  قطر. -)رلاسن ماللتير غير م شكرة(. جلين استربين ُاضطرابات اس لؽ.

عماه  يعري   ينقى وترويضمق العموانية   سيكولوهية(2001)اللطيف   عحم عصق  العوقم،

 .والتوزي. والنشر للطحقعة غريب هميم، الوقمرة، مار
ليجكسكلين اسعدكا ين كتركيضخا م اى عبللي معرفي ـ(. 2001اسع اد  عصاـ عبد اسلطيؼ .)

   اس اذرة: دار غريب سلطباعن ك اس شر ك استكزيع.لديد
   اس اذرة: مجتبن األ للك اسمصرين.9  طاسطب اس فلي اسمعاصر(. 1988عجاشن  أامد. )

عبلقن مفخكـ اسذات باستكافؽ اسش صي كااللتماعي سدل ـ(. 2005). علكاف   عمات شعباف 
 .األقصى اقي ا تفاضنمع

فاقدي ؿ درالن  فلين ستأذيـ(. 1997  أامد مامد .)عبد اسخادي  عبد اسلبلم علي  علي 
 .18ص(   42.ع)مللن علم اس فساسللم عن طريق اسبتر.  أعضا 

أعضا   فاقدم (. درالن  فلين ستأذيؿ1997علي  علي عبد اسلبلـ  عبد اسخادم  أامد مامد .)
 (43  ع)مللن علـ اس فس اسللـ عف طريؽ اسبتر.
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  عماف: دار اسفجر سلطباعن كاس شر  اسصان اس فلينُ.(م2000) .اٌذٍّذ عثذ دٕاْ اٌعٕأً،
 األردف.

دار اسفجر سلطباعن كاس شر     عماف:اسصان اس فلينـ(. 2005اسع ا ي  ا اف عبد اساميد. )
 األردف.

 لؽ على مخارات األدا  ـ(. أنر اس1996اسعيلكم  لماؿ مصطفى   نا ي  الف مامد .)
مللن اسعلـك اسلغكم اسشفخي سدل طبلب جليات اسمعلميف باسمملجن اسعربين اسلعكدين. 

   لامعن اسجكيت.االلتماعين
اس لؽ ك االجتئاب سدل اسم عديف قبؿ كبعد استأذيؿ: درالن  ـ(.1983فاسح  مامد صاسح )

 امعن عيف شمس  مصر.) رلاسن ماللتير غير م شكرة(  جلين اآلداب  لاجلي يجين
. اس اذرة : دار 1 ط برامج االرشاد اس فلي اس ظرين كاستطبيؽـ( 2009).    بيؿ مامداسفاؿ

 اسعلكـ.
. اس اذرة:  4. ترلمن مامد عنماف  لاتي. طاسجؼ كاسعرض كاس لؽـ(. 1989فركيد  ليلم د .)
 دار اسشركؽ .

 فض اس لؽ سذكم اإلعاقات دكر ممارلن األسعاب في ـ(. 2009اس اطا ي  لارة مامد )
) رلاسن ماللتير غير م شكرة(  اسللدين اسارجين بمؤللن رعاين األطفاؿ اسمشلكسيف باسطائؼ

 لامعن أـ اس رل  اسمملجن اسعربين اسلعكدين.
 برة اسبتر اسصادمن كالتراتيليات استجيؼ كعبلقتخما باس لؽ اسمكت سدل ـ(. 2015اس را  زذين .)

 سن ماللتير غير م شكرة(. اسلامعن)رلا ب األ يرة على غزةااالت اسبتر في اسار 
 اإللبلمين  غزة.

)رلاسن   برات اإللا ة ك عبلقتخا باس لؿ سدل اسمراذ يفـ(. 2013اس طركس   لريف أامد .)
 ماللتير غير م شكرة( لامعن األزذر  غزة.

 كاستكزيع. لامي سل شر. األردف: دار 1ط اسمعلـ استربكم كعلـ اس فس(. 2006اس يلي   ايفن. )
ر . اس اذرة: دار اسلبلـ سل ش1ط جيؼ  تارر مف  ار اسغضبـ(. 2008جاظـ  مامد  بيؿ .)

 كاستكزيع.
ـ( . 2007اسجايمي   كلداف عبداسعزيز   اماـ   فادين جامؿ   مصطفى  علي أامد ليد .)

 مجتبن اسرشد.: اسرياض اسصان اس فلين " سلطفؿ كاسمراذؽ "
)رلاسن دجتكراا غير لمات اسش صين كعبلقتخا ب لؽ اسملت بؿ ـ(. 2007.)جرمياف  صبلح 

 م شكرة( األجاديمين اسعربين اسمفتكان  اسد مارؾ.
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 اس اذرة: دار اسفجر 1االرشاد كاسعبلج اس فلي األلرم  طُ.(م1999جفافي   عبل  اسديف. )
 اسعربي.

. ترلمن طاسب  فالي. رين كاستطبيؽاإلرشاد كاسعبلج اس فلي بيف اس ظـ(. 1985جكرم  ليراسد. )
 اسمملجن اسعربين اسلعكدين.  . اسمجتبن اسفيصلي 1ط

 سلاف اسعرب البف م ظكر مادة "غضب".  
 اسلمخكرين اسلكرين.  –ـ(. اس لؽ كاساص. ترلمن كلي  العد. دمشؽ1988سكغاؿ  أ درك .)

 كطاسبات سدل طبلب ـ(. عبلقن بعض اسمتغيرات باس لؽ اسعاـ1998اسليؿ  مامد لعفر لمؿ)
(  لامعن 32 ع)مللن علـ اس فساسمرالن اسمتكلطن كاسنا كين في اسمملجن اسعربين اسلعكدين. 

 بغداد  اسعراؽ.أـ اس رل  
. ترلم  مامد عنماف  استعايش مع اس كؼ فخـ اس لؽ كمجافات ـ(. 1999مارجس  ايزاؾ ـ. )

 . بيركت:  دار اسشركؽ.1 لاتي ػ ط
 . دمشؽ: دار اإلشراقات.اس كؼ االلتماعي(. ـ1995اسماسح  إالاف .)

 . 14ملمع اسلغن اسعربين : معلـ علـ اس فس كاستربين   ص 
اتلاذات معاصرة في رعاين كت مين مخارات األطفاؿ ذكم (. ـ2008مليد  لكلف شاجر.)

 .  عماف : دار صفا  سل شر ك استكزيع.1طاالاتيالات اس اصن. 
    ف. اسعدكاف  مفخكم    ظريات   اشجاس   كاسفركؽ بيف اسل لي (.ـ2012مليد  لكلف شاجر.)

 10:44 - 19/  4/  2012 - 3702اسعدد: -اساكار اسمتمدف  
لـ اسباث اسعلمي في استربين اسرياضين كعـ(. 1999مامد الف عبلكم   ألامن جامؿ راتب .) 

 . اس اذرة : دار اسفجر اسعربي  . اس فس اسرياضي
(. استأصيؿ اإللبلمي سلدرالات اس فلين اسباث في اس فس اإل لا ين 1995مامد عزاسديف تكفيؽ.)

 .378كاسم ظكر اإللبلمي  ص 
  اسطبعن األكسى  مشجبلت اسصان اس فلين كأمراضخا كعبللخاُ.(م2004مامد  مامد لالـ. )
 ر اسن افن سل شر كاستكزيع.عٌماف: مجتبن دا

  دي اميات اسللكؾ اال لا ي كالتراتليات ضبط  كتعديل ُ.(م2001مامكد  عصاـ  ليب. )
 اسطبعن األكسى  عٌماف: ار اسبرجن سل شر كاستكزيع.

سدل عي   مف  طلب   اسعبلقن بيف اس لؽ اسااسن كاسلمن كاستاصيؿـ(.1993مرار   لاة إسياس.)
 األرد ين كا تبلؼ ذسؾ با تبلؼ اسل س كاسملتكل اسدرالي ك كع اسجلين اسبجاسكريكس باسلامعن

 اسلامعن األرد ين  األردف. ( ) رلاسن ماللتير غير م شكرة

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3702
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3702
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 األلخزة استعكيضين كاسكلائؿ اسملاعدة سذكم اإلاتيااات اس اصن(. 2002ملعكد  كائؿ مامد )
 ن.  اسمملجن اسعربين اسلعكدي –أجاديمين اسرياض اس اصن  –

  اسجريـ اس راف في األ بيا  ع د اس فلين اال فعاالتُ.(م2009. )اسرايـ عبد إبراذيـ مصطفى 
 اس لاح لامعن اسعليا  اسدرالات جلين اسديف  أصكؿ قلـ . م شكرة غير ماللتير رلاسن

 : فللطيف.اسكط ين
   مادة "غضب"374سلعبلمن اسراغب األصفخا ي  ص: معلـ مفردات أسفاظ اس رآف 

 .  167ذػ(ص: 804معيف على تفخـ األربعيف البف اسمل ف )ت: اس
)د.خ عثذ ِذّٛد ،م لي اٌصذٍح،ُ.(اٌذٍٍُ. إٌفساالجرّاعًٚاٌرزتٍح ٚعٍُ إٌفسٍح اٌصذح

 اللج درين   مصر.،ِزوشاالسىٕذرٌحٌٍىراب،ا2ج
 مصر. علـ  فس اس مك  مرجز االلج درين سلجتاب  االلج درين ُ.(م2001م لي  مامكد. )

علـ  فس االعاقن  مجتبن األ للك اسمصرين  اس اذرة  ُ.(م2002مكلى  رشاد عبد اسعزيز. )
 مصر.

  اسطبعن اسناسنن  اس اذرة: اسدار اسمد ؿ إسى علـ اس فسـ(  1988مكلى  عبد اهلل عبد اساي. )
 اسعربين سل شر كاستكزيع.

 بيركت:  دار اسليؿ.  كاسع لين راض اس فلينـ(. اسصان اس فلين كاألم1997ميالا  مامد  .)
 اس اذرة:  دار اسشركؽ.  مد ؿ إسى علـ اس فس اإللبلمي ـ(2001 لاتي  مامد عنماف .) 

اس لؿ كبعض أبعاد اسش صين  درالن ارت ائين كارتباطين  مللن  ـ(.1996اس ياؿ  مايلن )
 اسدرالات اس فلين.

رالن م ار ن في ضك  عكامؿ اسل س  اس لؿ كبعض أبعاد اسش صين  د (.1999اس ياؿ  مايلن )
 اسعمر  اسن افن  االلج درين  دار اسمعرفن اسلامعين

 . عماف: دار اسمليرة سل شر كاستكزيع.تأذيؿ اسمعاقيفـ(. 2009ذبلؿ  ألما  لراج اسديف .)
كرة صـ  كسللكرة اصف تعييت ي امياد ن في ريبين م ارلن تلدراـ(. 1998اسخكارم  ماذر.)

 س  مصر.شمف ا( لامعن عيكراجتدلاسن )رجلي يجين م تلفن ت إفي فئاذات سا
مجك ات ا فعاؿ اسغضب كعبلقت  باستكافؽ اسدرالي سدل تبلميذ اسمرالن (. 2016كادم  م ى. )

جلين استربين  قلـ علـ اس فس   )رلاسن ماللتير غير م شكرة(  االعدادين بماافظن غزة
 اسلامعن االلبلمين  غزة.
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أنر بر امج ؤرشادي في ضبط اسغضب وت مين االذتمام االلتماعي ـ(. 2010كريجات  طارؽ. )
  اسلامعن األرد ين  غير م شورة(دجتكراا ) رلاسن سدى األاداث اسلا ايناالجتئاب و فض 
 األردف.

 .  عماف: لخي ن سل شر كاستكزيع.(.  ألاليات استربين اس اصنـ2003اسكقفي  راضي .)
اسطبعن اسناسنن  عٌماف: دار اسشركؽ سل شر   في علـ اس فسم دمن ُ.(م2003اسكقفي  راضي. )

 كاستكزيع.
  اسطبعن اسرابعن  اس اذرة: دار اسمعارؼ سل شر اسللكؾ اال لا يُ.(ـ1985)يك س  ا تصار. 

 كاستكزيع.
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ُالهبلحق
ُهينكُِحَُالهُ السادةُقائهةُبأسهاءُ:ُ(1همحقُ)

 اسعمؿ مجاف است صص ميفمياجً اس ألما  ـ

 اسلامعن اإللبلمين .علـ اس فس استربكمألتاذ  عبلكم اسالك يد. مامد كفائ أ.  .1
 لامعن اس دس اسمفتكان  .اسصان اس فلينألتاذ  د. زياد علي اسلرلاكم أ.  .2
 لامعن اس دس اسمفتكان .اسملاعد نألتاذ اسصان اس فلي ملعكد عبد اساميد الكد.   .3
 اسلامعن اإللبلمين .ألتاذ اسصان اس فلين اسمشارؾ د. أ كر اسعبادلن  .4
 اسلامعن اإللبلمين .اسمشارؾعلـ اس فس ألتاذ  د. عاطؼ عنماف األغا  .5
 اسلامعن اإللبلمين .اسمشارؾ اسصان اس فلينألتاذ  اسطخراكمد. لميؿ   .6
 اسلامعن اإللبلمين .سملاعدا اسصان اس فلينلتاذ أ   د. ألامن عطين اسمزي ي  .7
 األقصىلامعن  اسملاعد. ألتاذ علـ اس فس اسشاعرد. درداح   .8
 اسلامعن اإللبلمين   .اسملاعد فسألتاذ علـ اس  د اف د.  بيؿ جامؿ مامد  .9

لمعين اسمرفأ سلصان  أبكديس-مااضر بلامعن اس دس  د. مكلى مامد  ليب  .10
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ُرسالةُتسييلُهيهة:ُ(2همحقُ)
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ُالصورةُاألوليةُلهقياسُوىمُاألطرافُ)لمهحكهين(ُ:(3همحقُ)
 غزج  -انجامعــــــح اإلســـــــالميح 

      قسم عهم اننفس   -رتيح كهيـــح انت

 اندراســـــــــــــــــاخ انعـهـيـــــــــا                                                           

عيح     ماجستير صحح نفسيح مجتمَّ

 

 بلـ اهلل اسرامف اسرايـ                  
 لهحترم/ةاُ_________________________األستاذُالدكتورُالفاضل/ةُ

ُ ،السبلمُعميكمُورحهةُاُوبركاتو
ي شرفنيُأنُأضعُبينُيديكُىذاُالهقياسُكأداةُلجهعُالبيانَّاتُالهتعمقةُبالجزءُالهيدانيُلدراستيُاستكهااًلُلهتطمباتُنيلُ

لحـاالتُدرجةُالهاجسـتيرُفـيُالصـحةُالنفسـيةُوالهجتهَّعيـة،ُوىـيُبعنـوانُ"ُوىـمُاألطـرافُوعبلقتـوُباالنفعـاالتُالنفسـيةُ
البتر"ُبإشرافُالدكتورُالفاضل/ُعبدُالفتاحُعبـدُالغنـيُاليهـصُحفظـوُا،ُورغبـةُفـيُاالسـتفادةُهـنُخبـرتكمُوعمهكـمُ

(ُلمفقـراتُالهناسـبة،ُ✓الوفير؛ُأرجوُالتكرمُبإفادتيُعنُهدىُهبلئهـةُاألبعـادُوالفقـراتُالهسـجمة،ُوذلـكُبوضـعُإشـارةُ)
جراءُالتعديلُعمىُالفقـراتُالتـيُتحتـاجُإ لـىُتعـديل،ُأوُاقتـراحُهـاُترونـوُهناسـبًا،ُلتخـر جُىـذاُالهقيـاسُبصـورةُهفيـدةُوا 

لمقــارئ،ُأهــبًلُفــيُزيــادةُالعائــدُالعمهــيُلمبيانــاتُالهدونــة،ُوقــدُاســتخدهتُالباحثــةُبــدائلُهقيــاسُليكــرتُالثبلثــيُ)نــادرًا،ُ
ُهشكمةُالدراسةُتتحددُفيُالتساؤلُالرئيسُاآلتي:ُأحيانًَّا،ُدائهًا(. بأنَّ ُعمهاًُ

ُهاُعبلقةُوىمُاألطرافُباالنفعاالتُالنفسيةُلحاالتُالبتر 
 وينبثقُعنُالسؤالُالرئيسُاألسئمةُالفرعيةُالتالية:

  بترالهاُهستوىُوىمُاألطرافُلدىُحاالتُ -1
ُ بترالهاُهستوىُاالنفعاالتُالنفسيةُ)الغضب،ُالخجل،ُالقمق(ُُلدىُحاالتُ -2
بينُوىمُاألطرافُواالنفعاالتُالنفسيةُ)الغضب،ُُ(05.0داللةُ)ُتوجدُعبلقةُارتباطيةُدالةُإحصائيًاُعندُهستوىىلُ -3

  بترالالخجل،ُاالقمق(ُلدىُحاالتُ
الجنس،ُالعهر،ُهكانُ)ُ(ُفيُوىمُاألطرافُت عزىُلمهتغيراتαُ≤0.05 ىلُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُهستوىُ) -4

ُ بتراللدىُحاالتُُ(ةالبتر،ُهدةُالبتر،ُسببُالبتر،ُالحالةُاإلجتهاعي
الجنس،ُالعهر،ُ(ُفيُاإلنفعاالتُالنفسيةُت عزىُلمهتغيراتُ)αُ≤0.05 ىلُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُهستوىُ) -5

  بتراللدىُحاالتُُ(هكانُالبتر،ُهدةُالبتر،ُسببُالبتر،ُالحالةُاإلجتهاعية
ُفرضياتُالدراسة:ـــــُُ
 ُلدىُحاالتُالبترُ.)الغضب،ُالخجل،ُالقمق(ُُالنفسيةُاالتاالنفعالُتوجدُعبلقةُبينُوىمُاألطرافُو 
 الجــنسُ،ُالعهــرُ،ُهكــانُالبتــرُبالجســمُ،ُهــدةُىُوىــمُاألطــرافُت عــزىُلمهتغيــراتُ)الُتوجــدُفــروقُذاتُداللــةُإحصــائيةُفــيُهســتُو

 لدىُحاالتُالبتر.ُ(،ُسببُالبتر،ُالحالةُاالجتهاعيةالبتر
 ُالجـنسُ،ُالعهــرُ،ُهكـانُالبتــرُبالجســمُ،ُالنفســيةُت عـزىُلمهتغيــراتُ)ُاالنفعـاالتالُتوجـدُفــروقُذاتُداللـةُإحصــائيةُفـيُهســتوى

ُلدىُحاالتُالبتر.ُ(،ُسببُالبتر،ُالحالةُاالجتهاعيةهدةُالبتر
ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهعُخالصُالشكرُوالتقدير،،،،ُ
ُ:الباحثُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُفريدُخضرُبحرُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
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ُ

بأنُأطرافيمُالهبتورةُأوُ أطرافيم أوُف قدت ب ترت إحساسُاألشخاصُالذينُالتعريف اإلجرائي لوهم األطراف:
ززُذلكُاإلشاراتُالهفقودةُالُتزالُتمتصقُبالجسمُوهوجودة،ُبسببُأنُالعقلُيحتفظُبالصورةُالنهطيةُلمطرفُوُيع

 .الواردةُهنُالنياياتُالعصبيةُلمطرفُالهبتور

 الُتقيس تقيس العبارة الرقم
   أشعرُبوخزُأوُحرقانُفيُنيايةُالطرفُالهبتور.  .1
   أشعرُبخذالنُوتخدرُفيُنيايةُالطرفُالهبتور.  .2
   وكأنوُهوجود.ُأشعرُبالحكةُأوُالتنهيلُفيُالجزءُالهبتور  .3
   أحركُأصابعيُأوُقدهيُالهبتورة.أشعرُكهاُلوُأننيُ  .4
   أحسُبسخونةُأوُبرودةُشديدةُفيُنيايةُالطرفُالهبتور.  .5
ُهقدارُاأللمُفيُطرفيُالهبتورُيقلُبهرورُالوقت.  .6    أشعرُبأنَّ
   صورةُالطرفُالهبتورُهاُزالتُحاضرةُفيُذىني.  .7

   أستخدمُالطرفُالهبتورُلمقيامُببعضُالهياراتُناسيًاُعدمُوجوده.  .8

   أرىُأطرافيُالهبتورةُهوجودةُبشكمياُالطبيعيُفيُأحبلهي.  .9

   أشعرُبالضيقُعندهاُأتذكرُطرفيُالهبتور.  .10

   أشعرُباإلحباطُنتيجةُعجزيُالحركيُوالوظيفيُلغيابُأحدُأطرافي.  .11

   الشعورُبالنقصُيزيدُهنُألهيُالنفسي.  .12

   أهارسُحياتيُاليوهيةُبدونُطرفُصناعي.  .13
   أصبحُجزءُهنُشخصيتي.ُالطرفُالصناعي  .14
   أستخدمُالطرفُالصناعيُفيُالهناسباتُالعاهةُفقط.  .15
   استخدامُالطرفُالصناعيُيسببُليُالتياباتُوحساسيةُفيُالجمد.  .16
   أحتاجُهساعدةُاآلخرينُعندُقياهيُببعضُالهياراتُاليوهية.  .17
   تساعدنيُاألجيزةُالتعويضيةُفيُأداءُهياهيُاليوهيةُبشكلُكاهل.  .18
   أشعرُباالستقبلليةُعندُاستخداهيُلمطرفُالصناعي.  .19

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
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ُيوضحُهقياسُاالنفعاالتُالنفسيةُالصورةُاألولىُ)لمهحكهين(ُ:(4همحقُ)











 الُبعد األول: انفعال الغضب.

التعريفُاإلجرائي:ُالغضبُىوُأحدُأىمُاالنفعاالتُاألساسيةُالتـيُقـدُترافـقُالشـخصُالـذيُتعـرضُلبتـرُفـيُأحـدُ
وُاستجابةُانفعاليةُتظيرُفيُالهواقفُالتيُتزعجوُوُتعيقوُعهاُيريدُفـيُتحقيـقُحاجاتـوُالتـيُيشـعرُأطرافوُ،ُوى

 هعياُبالراحةُالنفسية.

 الُتقيس تقيس العبارة الرقم

   أشعرُبأنيُشخصُعجولُأوُهتيور.  .1
   بسببُالبتر. أغضبُبشدةُعندهاُينتقدنيُشخصُأهامُاآلخرين  .2
  ُنفسيُباألصحاءُجسهيًا.أشعرُبالغضبُعندهاُأ قارنُ  .3

   أشعرُبالغضبُعندهاُأتذكرُعجزيُالوظيفي.  .4

   أتحكمُفيُنفسيُعندهاُأشعرُبالغضب.  .5

   .أتعاهلُهعُالهشكبلتُبطريقةُواعية  .6
   الُأىتمُبعواقبُاألهورُعندهاُأفقدُالسيطرةُعمىُنفسي.  .7
   أشعرُبصعوبةُفيُاالسترخاء.  .8
   .أتمفظُبألفاظُقاسيةُعندهاُأغضب  .9

   الُأعتذرُلآلخرينُأثناءُثورةُغضبي.  .10
  ُأحطمُاألشياءُعندهاُأغضب.  .11
   أشعرُبالغضبُعندهاُأعجزُعنُههارسةُبعضُالهيام.  .12
   أنزعجُهنُارتداءُالطرفُالصناعي.ُ  .13
  ُأشعرُبالغضبُعندهاُيتجاىمنيُاآلخرون.  .14
   أشعرُبالغضبُعندهاُي ساعدنيُشخصُهاُهنُبابُالشفقة.  .15
   عندهاُأفكرُبحياتيُالهستقبمية.ُأتوتر  .16
   أشعرُبالضيقُعندُرؤيةُاألشخاصُذويُالبتر.  .17
  ُأتحهلُهسؤوليةُهشاعريُعندهاُأغضب.  .18
  ُأهارسُالتفريغُاالنفعاليُعندُشعوريُبالغضبُبالرسمُأوُالكتابة.  .19
  ُأصبحتُسريعُالتوترُبعدُحدوثُالبتر.  .20
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ُانثُعد انثاني: انفعال انخجم
االرتيـاح،ُواالرتبـاكُفـيُالهواقـفُاالجتهاعيـة،ُ فُاإلجرائي:ُىوُحالةُانفعاليةُتتسمُبالشـعورُبـالخوفُوعـدمالتعري

نتاجوُ،ُهقارنةُبهاُقبلُالتعرضُلمبتر. بسببُعجزُحركيُأوُقصورُجسهيُ،ُيؤثرُعمى  شخصيةُالفردُوقدراتوُوا 
   أشعرُبالخجلُعندهاُي طمبُهنيُأنُأتحدثُأهامُُهجهوعةُهنُالناس.ُ  .21
   .أ فّضلُالوحدةُوالبعدُعنُالناس  .22
   أخجلُعندُسهاعُهديحُاآلخرينُلي.ُ  .23
   أخجلُهنُهقابمةُشخصُبهفردي.  .24
   أخجلُهنُالتعاهلُهعُفردُهنُالجنسُاآلخر.  .25
   أشعرُبالخجلُعندُزيارةُالضيوفُليُفيُهنزلي.  .26
   أترددُفيُاتخاذُالقراراتُالخاصةُبي.  .27
ُتكوينُأصد  .28    قاءُجددُبعدُحدوثُالبتر.يصع بُعميَّ
   أشعرُبالخجلُعندهاُيتجاىمنيُاآلخرون.ُُ  .29
   أحتاجُلشخصُيساندنيُفيُاتخاذُقراراتي.  .30
   أخجلُهنُتناولُالطعامُوالشرابُأهامُاآلخرين.  .31
   ينتابنيُشعورُُبالخجلُعندهاُأقفُهعُأشخاصُلدييمُبتر.  .32
   أشعرُبالخجلُعندهاُينتقدُاآلخرونُهظيري.ُ  .33
   أخجلُهنُالهشاركةُفيُالهناسباتُالعائميةُواالجتهاعاتُبسببُالبتر.  .34
   أستطيعُالتعبيرُعنُهشاعريُفيُأيُوقت.  .35
   أتصببُعرقًاُخجبًلُإذاُط مبُهنيُالحديثُأهامُهجهوعة.ُ  .36
   أفضلُالصهتُإذاُجمستُبينُهجهوعةُهنُالناس.  .37
   أشعرُبالنقصُفيُأساليبُاالتصالُوالتواصلُالناجحة.  .38
  ُأخجلُأنُأظيرُبهظيرُالضعفُأهامُاآلخرينُبسببُالبتر.ُ  .39
ُاآلخرونُنظرةُشفقةُبسببُالبتر.  .40    أخجلُعندهاُينظرُإليَّ
   أشعرُبأنُدائرةُأصدقائيُتقّمصتُبعدُحدوثُالبتر.  .41
  ُأحاولُإخفاءُطرفيُالهبتورُعنُاآلخرين.  .42



 208 





 

ُُُُُُُُُ

 الب عدُالثالث/ُانفعالُالقمق:
ىـوُحالـةُانفعاليـةُغيـرُسـارةُتتسـمُبـالفزعُوالتـوترُوالتيديـدُالهسـتقبميُتنتـابُالشـخصُالـذيُالتعريـفُاإلجرائـي:ُ

 تعرضُلبترُفيُأحدُأطرافوُ،ُتؤثرُفيُطريقةُتفكيرهُوُسموكو.
   .نوهيُهضطربُوهتقطع  .43
   .هخاوفيُقميمةُجدًاُبالهقارنةُبأصدقائي  .44
   أشعرُبالعصبيةُالزائدةُخبلفًاُلآلخرين.  .45
   حبلمُهزعجوُ)أوُكوابيس(ُكلُعدةُليالي.تنتابنيُأ  .46
   .ترتجفُيدايُعندهاُأحاولُالقيامُبعهلُها  .47
  ُ). تصيبنيُنوباتُهنُالغثيانُ)غهاهاتُالنفس  .48
   أشعرُبالتوترُعندُالتفكيرُفيُحياتيُالزوجية.  .49
   أستطيعُتركيزُعندُأداءُعهلُها.ُ  .50
   أشعرُباليدوءُفيُهعظمُأوقاتي.  .51
   بالخوفُوالتوترُعمىُشخصُأوُشيءُها.ُينتابنيُشعور  .52
   ينتابنيُشعورُبالرىبةُعندُهواجيةُاألزهات.ُ  .53
   أشعرُبصعوبةُالحياة.  .54
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 الصورةُالنيائيةُلهقياسيُوىمُاألطرافُواالنفعاالتُالنفسية:(5)همحقُ
 

 غزج - اإلســـــــالميح انجامعــــــح

                                                            اشؤون انثحث انعهمي واندراساخ انعهي

  اننفس عهم قسم  - انترتيح كهيـــح

    مجتمعيح نفسيح صحح تخصص



 إ كا ي األعزا  :ك  أ كاتي

ًٌٍٕدرجحُ"توُباالنفعاالتُالنفسيةُلحاالتُالبتروىمُاألطرافُوعبلقُ" ي ـك اسبااث بإلرا  درالن بع كاف

اٌّاجسرٍزفًاٌصذحٔفسٍحاٌّجرّعٍحِٓلسُعٍُإٌفستىٍٍحاٌرزتٍحفًاٌجاِعحاإلسالٍِحتغشج.ٚلذذُ

( في اسمجاف xك أرلك م ؾ قرا ة جؿ عبارة ك اإللابن عليخا بكضع عبلمن )إعذادأدٚاخخاصحٌٙذااٌغزض.
لبان سؾ مع اسعلـ أ   ال يكلد إلابات صايان ك أ رل  اطئن  ك سجف البما ترل مدل ا طباؽ اسذم تراا م ا

 سعبارة عليؾ بجؿ صدؽ ك مكضكعين .ا

 -ك ايطجـ علمان بأف ذذا االلتبا ن لتلت دـ ألغراض اسباث اسعلمي ف ط  -
،،شاوزاًٌىُدسٓذعاٚٔىُٚا٘رّاِىُ،،

ُالباحث/ُفريدُخضرُبحر

 0592034510جوال/ُ
 

 اسبيا ات األكسين : 
 ذجر      أ نى.       : الجنس

 .:_______________العهر

 :      أعزب       متزكج/ة      مطلؽ/ة      أرمؿ/ة .اسااسن االلتماعين

  مس ل كات فأجنر .       مس ل كات إسى أقؿ مف  مف ل ن :      أقؿ مف ل ن       البترُهدة

 :      علكم      لفلي      علكم كلفلي معان .هكانُالبتر

 اكادث      أمراض. اركب           :سببُالبتر
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