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 جامعة االنبار -للعلوم االنسانية كلية الرتبية 
  ادلستخلص

ٍزؼوض أفواك القواد المَلؾخ إلي ظووف ثلنَخ ونفََخ ثبلغخ الشلح والزؼقَل فٌ المؼابه        

الؾوثَخ، ٍَٕمب اّفاواك الانٍي ٍزؼوظاوص ٓاابثبد ثلنَاخ ،بٍاَخ، الزاٌ راإكً ثلاو إلاي الؼاو  

، ولقال دالف الجؾاش الؾابلٌ الجَئخ المؾَطخ ثلاو ثنَت مؼَنخ، ورؾل مي ،بثلَزلو فٌ الزفبػل مغ 

 الي الزؼّوف ػلي: 

 الؾوة. للى مؼو،ٌمَزوى القجواد الصبكمخ .ٔ

 رجؼبً لنَجخ الؼغي ونوع إابثخ.  مَزوى القجواد الصبكمخكٕلخ الفوو  فٌ . ٕ   

موكاي ثعالٍي اوزػَنخ ػشوائَخ مي أفواك القواد المَلؾخ الؼوا،َخ المؼاب،َي الم بصأفزبه الجبؽض 

 %(ٓٙ( عنلً مؼبٍ  مماي ثلغاذ نَاجخ الؼغاي لالٍلو) ٖٓٓرأدَل الزبعٌ فٌ ثغلاك ثلغ ػلكدو)

ع غاٖٕثؼال ا (فمب فو ، و رطلجذ اعواءاد الجؾش إػالاك مقَابً لمفلاوا )القجاواد الصابكمخ 

 هالَاَوومزوٍخ ، وثؼال رطجَقا القصابئ زؾقا  ماي الػلي الؼلٍال ماي المقابٌٍَ ماد الؼٖ،اخ، و

إّص مَاازوى القجااواد ظلااود النزاابئظ أ الؼَنااخ، واٍاازقلاا الوٍاابئل إؽصاابئَخ المنبٍااجخ، ػلااي

 ً )القجاواد  مَازوىٕ روعال فاوو  كالاخ إؽصابئَبً فاٌ ، الصبكمخ للى افاواك الؼَناخ كابص مورفؼاب

)ناوع آااابثخ، ونَاجخ الؼغااي(، ماغ وعااوك فاوو  كالااخ  الصابكمخ، و،اوح اّنااب( رجؼابً لمزغَااوً 

اؽصبئَبً ثَي مؼو،ٌ الؾوة النٍي للٍلو إابثبد ثبّغواف، وأ،وانلو مّمي للٍلو إاابثبد فاٌ 

مَازوى الوأً لصبلؼ مؼو،ٌ الؾاوة الانٍي لالٍلو إاابثبد فاٌ الاوأً، وٕ روعال فاوو  فاٌ 

 بصفاٌ ظاوء النزابئظ أوااي الجبؽضاو، غايثَي المؼو،َي رجؼبً لمزغَو نَجخ الؼ القجواد الصبكمخ

 ثؼلك مي الزواَبد والمقزوؽبد.

 انحشة،يعٕلٙ  ،انخجشاد  انكهًبد انًفزبحٛخ :

Traumatic Experiences of the War Disabled 
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Abstract 

The armed forces troops are exposed to sever psychological and 

 physical conditions during the war, especially these who are exposed 

to sever physical injuries, which lead to a certain rate of disability and 

limits their ability to interact with the environment surrounding them, 

and the compatibility with people as they were can do before the injury. 

The war which leaded by Iraqi army against terrorist organizations a 

number of disabled people due to injuries during the war.   
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And the important of these people in our society, and an attempt to 

present psychological help and assistance to them, to facilitate their 

adaptation with environment surrounding them, and to practice their 

lives in optimal manner and compatibility with the type and rate of 

disabilities. As well as, the present study presents indications of work 

in training . 

Keywords; Traumatic , War, Disabled 

 انفصم االٔل

 اًْٛخ انجحث ٔانحبجخ انّٛ : 

مااو ثلاالنب ثبلؼلٍاال مااي الزغاابهة القبٍااَخ نزَغااخ الؾااووة ورفودااب اللغمااخ الشوٍااخ لقااوى        

ناواع أ كالّ هدبثَاخ المغوماخ (، ام اٍازقلمذ الؼصابثبد ا2014ٓهدبة الزٌ ثلأد فٌ ػبا )آ

 ً ثناابء بااؼجنب الؼوا،ااٌ أفَاابئو فااٌ  مااي أكجااو ،االه لؾااب إثلاالف  اٍّاالؾخ ومنلااب المؾومااخ كولَااب

ػلاك الشللاء والمصابثَي والمؼاب،َي ألهد ،ُ وثصوهح ػبمخ والغَش الؼوا،ٌ ثصوهح فباخ ، 

ٍااياا الغناالً  ماابػاالاك كجَااوح فااٌ ااافوف القااواد المَاالؾخ الؼوا،َااخ، وأنزَغااخ رلااع الؼملَاابد ث

لموا،ف هدَجخ ومفغؼخ رفو  فٌ بلرلب وبموللب الزغابهة الصاؼجخ الزاٌ ماو الؼوا،ٌ ٍزؼوض 

ٍانواد الؾااووة الَابثقخ ، فابلغنوك الؼوا،َاوص ٍزؼوظااوص للقزال المزؼمال أو الؼشااوائٌ  فاٌثلاب 

 لٖفزطابف والزؼانٍت وٍشابدلوص ثاأػَنلو أاال،بءدووولٔابثبد الجبلغخ وآػب،ابد اللائماخ، 

ػب،خ الزٌ رمنؼلو مي ممبهٍخ ؽَابرلو ثشاول غجَؼاٌ، ثخ وآٍزؼوظوص للمود وآاب وموٍلو

ػاالاك كجَااوح مااي المؼااب،َي الاانٍي ٍؼاابنوص مااي مشااولزَي ألنزَغااخ المجببااوح للؾااوة دااٌ وعااوك فب

وللماب رزؼلا  ثؼملَاخ روَفااه ماغ مؾَطاه الجَئاٌ وفقابً للؾاالوك الزاٌ هٍامزلب لاه الؼبدااخ أٍبٍاَزَي أ

هح الندنَاخ الزاٌ كونلاب ػاي نفَاه فاٌ ظاوء ؽبلزاه المَزؾلصخ ، وصبنَلماب ٍزعامي رؼالٍل الصاو

الغَلٍخ والنفََخ الغلٍلح، وٍلفل فٌ ملع ػٖ،زه مغ مي ٍزؼبمل مؼلو فٌ المغزماغ ماي ىوعاخ 

اابثخ المإكٍاخ الاي الؼاو  الزاٌ آ أصّ  وال،بء  وىمٖء  فٌ الؼمل وغَاودو ، أدل  وأثنبء وأو

رجؼل الفوك ػاي ثَئزاه الَابثقخ وٍواوص للاب ص أرصَت ،لهاد الفوك ثعوه عيئٌ أو كلٌ ، ٍموي 

 صو الواظؼ فٌ نمو الشقصَخ وانؾوافلب. اّ

الَاااجت الاااوئٌَ ٕنزشااابه إظاااطواثبد والمشاااوٖد واّىمااابد فاااٌ الؾاااووة  إصّ       

داااو الزغَاااواد الغنهٍاااخ فاااٌ أٍااالوة ؽَااابح الغناااوك المؼاااب،َي النبعماااخ ػاااي القلااا  والقاااوف 

،اااال لاااوؽع اىكٍاااابك ومواه الطجَؼااااٌ فاااٌ الؾَااابح ،بٍٕااازثوظاااَبع المَااازقجل وفقاااالاص اّمااال 

نَاااجخ ماااي ٍمَلاااوص إلاااي الؼيلاااخ إعزمبػَاااخ والَاااأً وإكزئااابة أو إنقطااابع ػاااي اااالٍ  

 . (2007:7دل )النؼَمٌ:أو إنفصبا ػي اليوعخ وإثزؼبك ػي اّ مقوة،

ظاوا اّفواك الانٍي رؼوّ  إلي أصّ ( Bardwell, 1987)ثبهكووا  أعوادب أببهد كهاٍخو        

ٍاوٍخ ّؽلاس وفجواد اابكمخ بالٍلح ٍؼابنوص ماي اظاطواثبد فاٌ ػٖ،ابرلو إعزمبػَاخ واُّ 

أنلاو  ولو ٍمزلووص ،الهاً مؾالوكاً ماي الؼبغفاخ ، واليوعَخ  فلو أ،ل روَفبً وأ،ل هظبً ، وملع ّنّ 

اُفاااااوٍي لااااانلع رعاااااطوة ػٖ،ااااابرلو ثصاااااوهح ػبماااااخ ماااااغ ٍنيػغاااااوص ماااااي إفااااازٖغ 
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ػااي أكاء مزطلجاابد ؽَاابرلو اٍّااوٍخ أو الملنَااخ ثَااجت  وص(، فلااو ػاابعي1995:16لؼطوانااٌ:)ا

الزؼاوض ثؼال  بدلاو إكضاو اٍازؼلاكاً لٔاابثخ ثبظاطواثنّ أوعال وٍوء روافقلو ماغ اُفاوٍي ، 

لاي إظاوا ثاوى ٍامبد إفاواك الانٍي رؼوّ أماي  صّ أكالد كهاٍابد افاوى وأ،  للقجواد الصبكمخ

 (.2 :2000:)ؽَي وة ورغنت المواعلخ، وإنَؾبةفجواد ابكمخ دٌ اللو

ورومي أدمَخ كهاٍخ مؼو،ٌ الؾوة ومب ٍزجؼلب مي ػملَبد إػبكح رأدَللو مي كونلب        

ٌّ ٍزمضل فٌ  مشولخ ماد أثؼبك أفٖ،َخ وإنَبنَخ وا،زصبكٍخ واعزمبػَخ، فبلجؼل إفٖ،ٌ وإنَبن

لصبكمخ نزَغخ لفقلاص أعياء مي اػعبئلو كونلو ٍمضلوص هموى للشغبػخ رؼوظذ للقجواد ا

و،لهارلو ، فمي الطجَؼٌ أْص رزعبفو الغلوك لزؼَل للو القلهح ػلي مواالخ الؾَبح ثبلقله النً 

رَمؼ ثه إموبنبد المزبؽخ، فعًٖ ػي إموبنبد الغَمَخ والمؼوفَخ والشقصَخ للغنلً 

 (.ٔٔ:388ٔالمؼب  )القٌََ:

نَجٌ ٍإكً الي فلل وظَفٌ عيئٌ ٍؾال ماي القالهح ػلاي موااالخ  إّص إػب،خ دٌ ػغي        

الؼااَش ثشااول غجَؼااٌ، فبلغناالً المؼااب  ،اابكه فااٌ ظااووف مؼَنااخ وراالهٍجبد فباااخ ػلااي اكاء 

أكواه مؾاالكح ٍموااي أْص رؾقاا  الفبئاالح للمغزمااغ ، ٍعاابف الااي ملااع أّص للغنااوك المؼااو،َي ،َمااخ 

المزبؽخ فٌ الؼلٍل مي اّػمابا والملاي الزاٌ رزوافا  ماغ  إموبنبرلوا،زصبكٍخ ، ام ٍموي اٍزضمبه 

غجَؼخ ػو،لو ورغنت المغزمغ رؾمال أػجابء مَازقجللو اما ماب رؾّولاوا الاي باوائؼ غَاو فؼبلاخ ٕ 

فبئلح منلب ، فلو غب،بد ٍموي اٍزضمبهدب ثبلؼمل المضمو ّمماب ٍزاَؼ للاو الشاؼوه ثنموبنَاخ الؼطابء 

َاااااابرلو الطجَؼَااااااخ وٍقومااااااوا ثنشاااااابغبد اٍغبثَااااااخ مااااااي علٍاااااال، وٍمواااااانلو أْص  ٍمبهٍااااااوا ؽ

 (.  33ٓ:38ٔ)الؼجَلً:

إّص النياػاابد المَاالؾخ رناازظ أؽاالاصبً رزَااو ثقجااواد ااابكمخ ، فبلناابً الاانٍي ٍؼَشااوص فااٌ        

الؾصاابه أو إؽاازٖا، أو فااٌ القطااوغ اّمبمَااخ أو اّبااقب  الزلغَااو أو اللغااوء مؼوظااوص 

ثلهعخ كجَاوح لقجاواد راإصو فاٌ ؽَابرلو و رلالكدب لماواد ػلٍالح ، ماغ أّص هكوك الفؼال اّولَاخ 

لصاالمخ رجقااي دااٌ نفَاالب، إٕ انّااه وثمااووه الو،ااذ ٍطااوه اّفااواك رو،ؼاابد للقجااواد المزوااوهح ل

ورؾعَواد مؼَنخ للصلمبد الزٌ ٍزؾلس، الاي عبنات ارقابم رورَجابد إعوائَاخ فاننلو ٍقوماوص 

ثننشبء "علاه نفَاٌ للؾمبٍاخ النارَاخ" ظال ميٍال ماي آٍاناء الشقصاٌ والزالمَو الاندنٌ، فلاو 

ونلاب المنبفان، وٍؾانهوص أنفَالو،  وٍجلالوص مشابػودو، ٍوجزوص وٍوجؾوص مشبػودو وٍغلقاوص ك

وٍؼجااااووص ثشااااول ظاااابدو ػااااي غعااااجلو ثشااااأص الؼغااااي وآمٕا لِفااااوٍي أو ظاااال موارلااااو 

 (.      2ٕ: 33٘ٔ)الَونَََف:

ٍؼاال إدزماابا ثبلغبناات النفَااٌ لمؼااو،ٌ الؾااوة مااي أثناابء ،وارنااب المَاالؾخ مااي المَاابئل و        

رأدَللو وأػبكرلو الي المغزمغ ، ام ٍوافا  الؼاو  أصابه ٍالجَخ ػلاي اللبمخ الزٌ رَبػل فٌ أػبكح 

بقصَخ  الغنلً المؼب  ثؼل فقلاص ،لهاره الجلنَخ أو رؼطَللب عيئَبً ، ومب ٍزورت ػلي ملاع ماي 

نزبئظ أفوى رزؼل  ثَوء الزواف   الشقصٌ وإعزمبػٌ ، وفاٌ ػٖ،براه وأكواه   إعزمبػَاخ 

ؼبئلخ او المغزماغ ، فعاًٖ ػاي فقالاص الوضَاو ماي إمزَابىاد الزاٌ ٍواء ػلي اؼَل الؼمل أو ال

 :(.ٗٗ: ٍٖٕٔٓزمزغ ثلب ،جل آابثخ أو الؼو  )القمش
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وفقب لمب مو مكاو  فابص الجؾاش الؾابلٌ ٍؾابوا إعبثاخ ػاي الزَابيا الانً ٍزؼلا  ثمَازوى و     

كمب اص دانا الجؾاش ٍموناه القجواد الصبكمخ للى المؼب،َي مي افواك القواد المَلؾخ الؼوا،َخ ، 

 اص ٍعَف ثؼلاً مؼوفَبً ملهوٍبً وإفبكح منه ػنل الزؼبمل مغ المؼب،َي.

 ٍللف الجؾش إلي مب ٍأرٌ:  :أْذاف انجحث   

 ، مي فٖا اػلاك مقَبً .وف ػلي مَزوى القجواد الصبكمخ للى مؼو،ٌ الؾوة الزؼّ  -1

رجؼبً           للى مؼو،ٌ  الؾوة القجواد الصبكمخ  مَزوىوف ػلي كٕلخ الفوو  فٌ الزؼّ  -2

 لــ )نوع إابثخ، ونَجخ الؼغي( .

للى المؼو،َي مي مقبرلٌ ( القجواد الصبكمخ مفلوا)ٍزؾلك الجؾش ثلهاٍخ  حذٔد انجحث:

ػلاك إفٌ موكي  المزواعلٍي%( فمب فو ، ٓٙالغَش الؼوا،ٌ ، النٍي رجلغ نَجخ الؼغي للٍلو )

 .(8ٕٔٓالزبعٌ لؼبا )ورأدَل الغوؽي فٌ مؼَوو 

 رحذٚذ انًصطهحبد:

 (:Traumatic Experienceأٔال. انخجشاد انصبديخ )

انلب اؽلاس أو رغبهة أو فجواد  : (Kufeel et at 1967)ّعشفٓب كٕفٛم، ٔاخشٌٔ -

،بٍَخ ّمو ثلب الفوك، و،ل ٕ ٍظلو رأصَودب ثشول مجببو ثل فٌ مواؽل ٕؽقخ مي ؽَبح 

 .(136:1967إنَبص )كوفَل وافووص:

ؽالس اابكا ٍوافقاه ؽبلاخ انفؼبلَاخ راإكً إلاي ظاوه (: James,1989عشفٓب جيًٛظ ) -

عودوً واظؼ فٌ الزووٍي النفٌَ للفوك، ورووص ،وٍخ وؽبكح وٕ ٍموي الََطوح ػلَلب ، 

ورزورات ػلَلاب  أظاواه نفَااَخ مزمضلاخ ثمشابػو الؼغاي، وفقاالاص الشاؼوه ثابّمي ، فقاالاص 

 .(36: 2005الََطوح ػلي المشبػو)بؼذ: 

مغموػخ مي  (DSM-IV-TR,1994) :عشفزٓب جًعٛخ انطت انُفغٙ االيشٚكٛخ   -

اّػواض الممَيح المزؼلقخ ثؾبكس المٌ مفوغ الشلح، وٍشزمل ػلي فجوح بقصَخ ػي ملع 

الؾلس المزعمي رللٍلاً ؽقَقَبً ثبلمود أو آابثخ الجبلغخ، ورووص اٍزغبثخ الفوك لنلع الؾلس 

ً مزعمنخ فوفبً، و  .(DSM-IV:1994:462)هػجبً، أو ػغياً ربمب

دٌ إؽلاس المفبعئاخ وغَاو المزو،ؼاخ ، الزاٌ  :(1995عشفٓب يكزت انَٕٛٛغف االلهًٛٙ ) -

ٍزؼوض للب الفوك ، رووص فبهط ؽلوك فجوره إنَبنَخ الؼبكٍخ ،ورلالك أو رالمو ااؾزه أو 

 .(22: 1995ؽَبره ، وٍَزغَت للب الفوك ثبلقوف الشلٍل او الؼغي والوػت )الَونَََف: 

ٍّبٍااَخ فااٌ رطااوه أنّلااب الَاامخ ا: (:WHO 1999ّعشفزٓييب يُةًييخ انصييحخ انعبنًٛييخ ) -

إػااواض ممَااي  ثؼاال مااووه الفااوك ثقجااواد ؽاالس ااابكا أو ؽاالس فاابهط نطااب  القجااوح 

آنَبنَخ الطجَؼَخ ، ورزعمي دن  آػواض مؼبٍشخ ؽلس الصالمخ ثصاوهح مزواوهح، ماغ 

 .(1: 2004)ػجل الؾمَل: أػواض أفوى مزنوػخ رزعمي الغوانت المياعَخ والمؼوفَخ

ؽالس ٙ رمّذيذ رٕصم انجبحث انٗ رعشٚف انخجيشاد انصيبديخ ثهَٓيب: ٔيٍ انزعشٚفبد انز        

و ثلب الفوك أو رللٍل لؾَبره ثشول مجببو وٍقغ فبهط ؽالوك القجاوح  ابكا ٍمضل رغوثخ ،بٍَخ ٍمُّ
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إنَاابنَخ الؼبكٍااخ ، وٍوافقلااب اٍاازغبثبد رزمضاال ثاابلقوف الشاالٍل ،والؼغااي ،ورزوراات ػلَلااب رصاابه 

  ٌَ وإعزمبػٌ.ٕؽقخ رللك كَبص الفوك النف

فلٌ اللهعخ الزٌ ٍؾصل ػلَلب المفؾو  ػي غوٍ  انزعشٚف االجشائٙ نهخجشاد انصبديخ: 

 بصإعبثزه ػي فقواد مقَبً القجواد الصبكمخ النً أػلّ  الجبؽض

 ( :The War Disabilitiesثبَٛبً: يعٕق انحشة )

ّكل فوك مي أفواك الغَش أاَت أصنبء الؾوة ثبٓػب،خ إكائَخ  ( :1984ّعشفّ انجغًبَٙ) -

الغَمَخ، ونقصذ ،لهره ػلي القَبا ثؼمله أو أكاء وظبئفه إعزمبػَخ إٍبٍَخ فٌ الؾلوك 

 .(48: 1984)الغَمبنٌ:  الزٌ رؼُّل ٍوٍخ، وملع نزَغخ ػغي عَمٌ عيئٌ أو كلٌ

ض مي عواء الؾوة لٔابثخ الزٌ دو الشق  النً رؼو(: 1988عشفّ انمٛغٙ أٚضبً ) -

أكد الي ؽلوس نق  فٌ إموبنَبره الؾََخ أو الغَمَخ أو الؼقلَخ ، وأاجؼ ٍؼبنٌ مي 

 . ( 25 :1988:اؼوثبد فٌ أكاء ملبمه الَبثقخ ثنفٌ القلهح والملبهح )القٌََ 

لب ، دو أً فوك مي أفواك القواد المَلؾخ أو القواد المَبنلح ل(:1989عّشفّ انحهٕ أٚضبً ) -

مّمي رؼوض لٔابثخ أصنبء الؼملَبد الؼَووٍخ أو عوائلب وٍججذ له ػبدخ مَزلٍمخ نَجزلب 

%( فأكضو مي ،لهره الغَلٍخ الزٌ ٍَزوعت مؼلب إػبكح رأدَله وروَفه للقَبا ثأػمبا (60

 .(24::1989رزْا مغ إموبنَبره و،لهاره المزجقَخ ) الؾلو

- ( ً دو الشق  النً رؼوض لٔابثخ مي عواء الؾوة ( :1990ّعشفّ انعجٛذ٘ أٚضب

ثؾَش أكد دن  آابثخ إلي ؽلوس نق  فٌ إموبنَبره الؾََخ أو الغَمَخ أو الؼقلَخ ، 

 .(48: 1990وأاجؼ ٍؼبنٌ مي اؼوثبد فٌ إموبنَخ مياولزه لؼمله الَبث  )الؼجَلً: 

عُٛخ إنٗ رعشٚف انطجٛعخ يٍ اعزمشاء انزعشٚفبد انغبثمخ ٔثًب ٚزالءو يع  بٌٔلذ رٕصم انجبحث

 يعٕق انحشة فٙ ْزِ انذساعخ ثبٜرٙ: 

ودو كل فوك مي أفواك القواد المَلؾخ الؼوا،َخ ، مّمي رؼوض لٔابثخ ثَجت    

ً او نفََبً  ً او ػقلَب الؼملَبد الؼَووٍخ أو مي عوائلب ، وٍججذ له رلع إابثخ فلًٖ عَمَب

ً ورزواوػ نَجخ الؼغي للٍه لزأكٍخ  % فمب فو  (، 60ملبا ؽَبره الؼبمخ والقباخ )ملؾوظب

والمزمضل فٌ ثزو أؽل اّغواف الؼلَب أو الَفلي أو عيء منلب، أو إابثبد مقزلفخ فٌ الوأً 

وكَوه فٌ الؼبموك الفقوً ومب ٍزورت ػلَه مي معبػفبد أو فقلاص الجصو ، أو آابثخ 

 ثؾوو  مزوٍطخ أو بلٍلح .

 انفصم انثبَٙ

 ٔدساعبد عبثمخاالطبس انُةش٘ 

 انخجشاد انصبديخExperience)  ( Traumatic: 

وا مي أ فلواثي ٍَنب،  كهٍلب فقل دزو ثبلقجواد الصبكمخأوا مي أي َالؼوة المَلم ؼلّ ٍُ        

 إمصبه  النفََخ والغَلٍخ فٌ ربهٍـ الطت ثطوٍقخ ػلمَخ رغوٍجَخ، ركهً الؼصبة الصلمٌ و

ؽلدمب الواوا لِفو، فوبنذ النزَغخ أغَغ أْص ،با ثوثػ َؽِمل ومئت فٌ غوفخ واؽلح كوص 

الزٌ كبص ٍَزللولب  نفَه ػطبئه كمَبد الغناءإالوغو مي ػلي موره  وّ صُ  ،دياا الَؾِمل وظموه 

لي نزغبوى  ورأٍََبً ػلي ملع  ،(Shelton:2006:18) ؽمل رفو ٍؼَش فٌ ظووف غجَؼَخ
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ولٌَ  هٍي مجلأ الؼصبة الصلمٌ،أة الؾقَقٌ النً اثي ٍَنب دو اّ صّ إب ،لنب المنط  اما م

ٍلً ثبؽضٌ القوص الؼشوٍي، ومنلب أكا ػلي ملع مي روواه دن  الزغوثخ ثزونَوبد ؽلٍضخ ػلي أ

( ومشبهكَه النٍي ،بموا ثزؼوٍط ػلك مي الفئواص لَمبع بوٍػ ٍغلذ Raabرغوثخ  هاة )

َي ،ػ و فأه، فوبنذ النزَغخ مود ثؼط الفئواص ثَجت انَلاك اواد مؼوكخ نببجخ ثأػلَه 

 وفَمب ٍأرٌ اٍزؼواظبً ٕدو إغو النظوٍخ : ،(Hayward:2001:23)بواٍَي القلت للٍلب 

 ( :Selye,1956َةشٚخ عٛهٙ )  .1

ؽلاس الزٌ ٍمو ثلب الفوك فٌ ثَئزه الزٌ ٍؼاَش فَلاب اّ صّ أ(Selye,1956 )ٍوى دبني ٍَلٌ     

رصابهاً  رواوص مملالح  خً رجبٍنذ رؼل ػوامال ظابغطخ ػلَاه مَاججه اٍازغبثبد عَامَخ ومقلفاملمب 

ؽلاس ومب رقلفه رؼل ؽلقه الواال ثاَي العاغوغ الزاٌ النفََخ ، ودن  اّ إظطواثبدلؾلوس 

ام رفااوض داان  العااغوغ ػلااي  ،(55: 1997مااواض النفَااَخ الغَاامَخ )الوبااَلً:ولاالرلب واّ

و رغمغ ثَي دان  الزغََاواد الضٖصاخ أو نفََخ ،أو اعزمبػَخ أالفوك مزطلجبد ،ل رووص فََولوعَخ 

، إ أص ؽشل الفوك لطب،براه ػنال  نبعؾخً  اٍزغبثخً  ووصإٍزغبثخ للعغوغ ،ل ر ميوغو ػلي ال، 

،دان  إػاواض ٍصافلب  فَاَولوعَخ( –ػاواض) نفَاَخ أمواعلزلب، ،ل ٍالفغ صمنلاب ػلاي باول 

(Seyle ػلي)أٍبً أ ً ماب ٍطلا  ػلَاه مزٖىماخ  غواه صٖصخ لٍٖازغبثخ للعاغوغ ، ورإلاف مؼاب

 غواه دٌ :، ودن  اّ (General Adaptation syndrome)الزوَف الؼبا 

َّاٍو ( (Reaction Alarm االَيزاس ثيبنخطش - وا : وداٌ مالح الصاالمخ ،َامَي اّ ػلايو ق

ورؾوٍااع ،لهارااه للزصاالً لؼواماال الشاالح ػااي غوٍاا  هكوك الفؼاال  المزمضلااخ ثننااناه الغَاال

ب القَو الضبنٌ فَزمضل ثملح مّ أفواى اللوهمونبد لزؼيٍي مقبومخ الغَو، إومنلب  ،الفََولوعَخ

الصلمخ المعابكح الزاٌ رظلاو فاٌ ؽابا اٍازمواه ػوامال الشالح ، ورزغلاي ثبنقفابض هكوك 

ًْ  ٍخاّػزَبكالفؼل الفََولوعَخ ػنلب فٌ الؾبلخ  إٍزضبهح فٌ الطوه إوا رنشػ رلَبد  اصّ  أ

: 1995)النبثلَاٌ: )مَوبنيمبد( الزوَاف الاي الؾال إ،صاي رفابػًٖ ماغ مَازوى إٍازضبهح

287-288). 

ودٌ الموؽلخ الزٌ ٍزوَف الفوك فَلب مغ القجواد الصابكمخ،   : (Resistance)انًمبٔيخ   -

 وافا  للاب ػلاي بالح الصالمخ ، وٍاؼخ الفاوكورؼزمل القلهح ػلي مقبومخ العغػ النفَاٌ الم

ه نّاأػلي المقبومخ والزوَف ،ام ٍظلو الفوك الوا،غ رؾذ رأصَو القجوح الصبكمخ ػلي  و،لهره

غجَؼٌ، لوي الوظبئف الفَلغَخ له رووص فٌ دن  الموؽلاخ غَاو غجَؼَاخ، ام رظلاو رغَاواد 

منلااب القوؽااخ  مااواضػصااجَخ  ودومونَااخ مقزلفااخ ، فعااًٖ ػااي  ظلااوه مغموػااخ مااي اّ

، Ulcerative colitis)والزلابة القولاوص الزقوؽاٌ ) (Peptic ulcer) المؼلٍخ والمؼوٍخ

 خمااااواض القلاااات وإوػَااااخ اللموٍااااأ(، و(Hypertension واهرفاااابع ظااااغػ الاااالا

(cardiovascular diseases) وفااوغ ػمااال الغاالح الله،َاااخ Hyperthyroidism)) ،

مقبومخ العغػ رَجت رغَواد فٌ علابى  صّ أ و، ( (Bronchial Asthmaوالوثو القصجٌ

 .ٍللخابثخ ثبلؼلوى رووص آوالمنبػخ 

وٍزمَااي ثبٍازنفبم ،االهاد الغَال ػلااي الزوَاف مااغ    : (Exhaustion)االجٓبد/االعيزُضاف  -

ػواماال الشاالح ، ورزمَااي داان  الموؽلااخ ثزنشااَػ الغاايء )الجبهاٍاامجضبوً(  للغلاابى الؼصااجٌ 
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ففٌ الظووف الطجَؼَخ ٍؾفع رنشَػ الغيء )الجبهاٍمجضبوً ( ػمال الغَاو ثصاوهح  ،النارٌ

مااب فااٌ موؽلااخ إٍاازنياف فبلوظاابئف راانقفط ثصااوهح غَااو غجَؼَااخ لزؼااوٍط أمزواىنااخ، 

إهرفبع النبرظ ػي رنشَػ الغلبى الَمجضبوً ، وثزوواه إٍزنياف ٍصبة الفاوك ثبلوبثاخ ، 

  (. Brannon&Feist:2000:117)د وفٌ أؽَبص افوى ،ل ٍإكً الي المو

 هزاَلمضَو ٍَجت العغػ ، فَقاوا ثؾشال اموبن فوكه ػنل رؼوض النّ أ (Seyle 1956 ,)كل أو     

الفاوك  صّ أإٍزغبثخ الزٌ ٍزصله ػنه ، الزٌ ٕ رقزلف ثبفزٖف مَججبد العغػ ، ودنا ٍؼناٌ 

ٍَقلا النمػ نفَه مي هكوك إفؼبا الفََولوعَخ ثصوف النظو ػي ٍجت الزللٍل ، ومغ مووه 

لاي ػوامال الزماي  وإدزاواء إاليمي وروواه الزؼوض للقجواد الصابكمخ فبلغَاو ٍاَزؼوض 

ػوامل  ػليػوامل بلح القجواد الصبكمخ ( (Seyle,1956وٍصنف ، (346: 2008)ربٍلوه:

ااابثبد الغَاالٍخ وإصاابهاد الؾَااَخ الميػغااخ ٕا والغااووػ وآكس واُعَاالٍخ مضاال الؾااوا

نلاب  النفَاٌ والمقابوف ػلاي فوبه المللكح للؾَبح والقل  وآوغَودب ، وػوامل نفََخ مضل اّ

بلظووف المؼَشااَخ الصااؼجخ ثااهدااب  الفواوً، وػواماال اعزمبػَااخ مزمضلاخ نواػلاب والوؽاالح وآأ

 .     (280: 1995ثبلغوانت المبلَخ وإ،زصبكٍخ )النبثلٌَ:والصواػبد وػوامل رزؼل  

 (Psychological dynamic Preferenceانزٕجّ  انُفغٙ انذُٚبيٙ  ) .2

الصالمخ  داٌؽَابً الولَال ثابٕفزٖف إالوٕكح ومب ٍوافقلب مي  ( أصّ Freudٍوى فووٍل )      

لااي الصااواػبد إماانلظ الزؾلَاال النفَااٌ ٍنظااو  صّ أورغوثااخ القلاا  إولااي فااٌ ؽَاابح إنَاابص ، و

ٍااجبة إظااطواثبد ألااب مااي نّ أالٖبااؼوهٍخ الزااٌ رعااوة ثغاانوهدب فااٌ موؽلااخ الطفولااخ ػلااي 

  النفَااَخ ، و،اال اػزماال ثؼااط المنظااوٍي ػلااي داان  الفوااوح لزفَااَو القجااواد الصاابكمخ ، ورفااوّ 

لؼٖمابد الوادناخ للقجاواد نظوٍخ الزؾلَل النفٌَ ثَي مب ٍمواي رَامَزه ثبلؼٖمابد إٍبٍاَخ وا

القجوح الصبكمخ، الزٌ لاو رواي لزظلاو  دٌبلؼٖمبد النبعمخ ػي ؽلس ؽَبرٌ مؼَي فالصبكمخ، 

رؼَال  صْ أدٌ ماب ٍامَذ ثبلؼٖمابد الوادناخ ، لواي القجاواد الصابكمخ ٍمواي ولوٕ دنا الؾلس ، 

مابد داٌ المقصاوكح لــاـي الطفولاخ ( ودــاـن  الؼٖإؽَبء ػٖمبد ػصبثَخ كبمنه) هثماب راـؼوك إ

 .(Cohen:2000: 14 )ٍبٍَخ ثزَمَخ اّ

( رفََو إظطواة النبرظ ماي الزؼاوض الاي  Howartiz,1986ؽبوا ) دوهرـــي(  ) و      

غؼال الفاوك فاٌ رص أالقجوح الصابكمخ ٍمواي  صّ أفجواد ابكمخ ثنظوٍخ نفََخ كٍنبمَخ فٖازلب 

الاي  الفاوك ٍؼمال لانلع هكوك الفؼل دن  رووص مإلمخَجت له الفيع وإنلب  ، و رؽبلخ اهرجب  و

ص الفاوك ؽبلخ إنوبه دن  ٕ رؾل المشاولخ ّ فوبه القباخ ثبلقجواد الصبكمخ ، غَو اصّ ،مغ اّ

ٍغؼاال المؼلوماابد القباااخ ثاابلقجواد الصاابكمخ رزوبماال مااغ مؼلومبرااه  صْ أػلااي  ٕ ٍوااوص ،اابكهاً 

 .(104: 2005: )ابلؼ ثناره آؽَبًمي  فوى ورشول عيءاً اّ

كضااو مؼااب،ٌ أ صّ أام وعاالا ( (Armonds & semoor وداانا مااب ثَنزااه اهموناالى وٍااَموه     

الؾوة ،ل ػبنوا مي روواه الزغبهة الصبكمخ ، وثؼعلو كبنوا ٍؼبنوص منلب ،جل ثلوغلو الضبمنخ 

رووص للن  الزغبهة ثبلغ الزاأصَو فاٌ بقصاَخ داإٕء إفاواك وااؾزلو  صْ أكى الي أمب مّ  ،ػشو

كجاو اباوبا القلا  أالنفََخ ، ولمب كبص القوف مي المود المواكف للشؼوه ثزللٍل الؾَابح ٍشاول 
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رطوها ورولَلا للعغػ كبص ماي الطجَؼاٌ رصانَف الؼصابة النابرظ ماي القجاواد الصابكمخ فاٌ 

الصلمخ الؾلٍضخ  صّ أ ملع لٔهثب ، ٍإٍل زصنَف كبص مصلهاّ ي دنا الفبنخ اظطواثبد القل ، لوّ 

لي المبد ػبئلح إالؼصبة الصلمٌ ٍوعغ  صّ أ( الزٌ رقوا Freudالؼلل رزؼبهض مغ نظوٍخ )

( ػلااي إػزااواف ثمجاالأ الؼصاابة Freudعجااود )أداان  الو،اابئغ الؼلمَااخ  صّ ألؼلاال الطفولااخ ، و

بهثَي القاالامي الاانٍي رؼوظااوا لقجااوح فااٌ ثؼااط مااي  مٖؽظبرااه ػااي المؾاا فقاال مكااوالصاالمٌ، 

داو مإباواد أالؾوة الؼبلمَخ إولي اصنَي مي القصابئ  الوجاوى الزاٌ رؼال ماي  فٌالصلمخ 

 (. 124:  2002 :)فوط و الزغنت أنوبه اظطواة العغوغ مب ثؼل الصلمخ ودمب الزوواه وآ

        (Wilson & Krauss 1985)ٔنغٍ، ٔكشٔط  –انذعى انُفغٙ . َةشٚخ 3

فقال  (Wilson & Krauss 1985)ماي ولَاي وكاووً نزَغخ لؼلح كهاٍابد ،ابا ثلاب كال        

و،فَاخ فاٌ  رفَاَو منمومط ؽبوٕ فَه الزوفَ  ثاَي الؼوامال الشقصاَخ و الؼوامال الأرواٖ إلي 

الزوَاااف والااالفبع الااانارٌ الطجَؼاااٌ  مَوبنيمااابد صّ أالزؼاااوض للقجاااواد الصااابكمخ، و،ااال وعااالا 

ػلاي الفاوك،  وبالرلبرعطوة نزَغخ الصواع النفٌَ النبرظ ػاي غجَؼاخ و،اغ القجاوح الصابكمخ 

وثااااانلع رصاااااجؼ دااااان  المَوبنيمااااابد غَاااااو مٖئماااااخ فاااااٌ رقفَاااااف الصااااالمخ ورغبوىداااااب       

(Wilson&Krauss:1985:109-111)  ،صْ أص ظال الصالمخ فلاو إماب ونب اّفواك المؾّصامّ أ 

وااوص ٍااجت ملااع اااٖثخ و،ااوح كفبػاابرلو النارَااخ نزَغااخ رؼوظاالو لقجااواد ااابكمخ مزؼاالكح، أو ٍ

نزَغااخ الزاالهٍت القااب  المصاامو لزلَئاازلو لْؽاالاس الصاابكمخ ثواٍااطخ اٍاازوارَغَبد مؼوفَااخ 

 .(43: 1995 :)الؼطوانٌ وٍلوكَخ فباخ ٍبثقخ للنزبئظ المزو،ؼخ مي الؾلس الصبكا المللك للؾَبح

ظاووف الفاوك المزؼاوض لقجاوح  صّ أ ( Wilson & Krouss) وٍاوى ولَاي وكاووً        

 ٍزَؼبة رلع القجوح رلهٍغَبً وٍصل إلي نزَغخ نبعؾخ ثزغبوىدب مغ ،لَلٍ ابكمخ هثمب ٍزلفؼه ٓ

مااي المَاابػلح والَاابنلح مااي ،جاال المؼاابلظ النفَااٌ، أو القعااوع لجااوامظ هػبٍااخ فباااخ لزفؼَاال 

)  وٍإكال ، َخ مواعلخ رلع القجوح ثمب ٍؾق  اؾخ نفََخ مقجولخ ، لنلع و كَفكفبػبره النارَخ ورؼلّ 

Wilson & Krouss )  ّفااٌ رقلَاال ظلااوه  للااب أصااو ملااوالجَئااخ المَاابنلح ثؼاال الصاالمخ  أص

ػااواض الزبلَااخ للقجااواد الصاابكمخ ، فبلجَئااخ الغَاالح ،اال رزعاامي كهعاابد ػبلَااخ مااي آٍاانبك اّ

 اظاطواة ماب ثؼال القجاواد الصابكمخالزنجإ ثاأػواض  ثواٍطزهالنً ٍموي  إعزمبػٌ النفٌَ

ٍشااؼو ثاانق  فااٌ آٍاانبك إعزماابػٌ لااه  ؽاالح الصاالمخ، وثبلمقبثاال فاابلفوك الاانً والزقفَااف مااي

ٍصجؼ بلٍلح الو،ؼخ ػلَه، وؽَنلب ،ل ٍؼيا نفَه وٍشؼو ثبلوؽالح  ،فزأصَو القجوح الصبكمخ هثمب

 .(Wilson & Krauss: 1985:134) والقل  صو الوبثخ

 ( :Learned Helplessness)ى َةشٚخ انعجض انًزعهّ  . 4

وعمبػزاااـه لزفَاااـَو هكوك  (,Seligman 1967) ٍااالغمبصغاااـوهد دااان  النظوٍاااخ ماااـي        

)كبلصالمبد الولوثبئَاخ( ،  اّفؼـبا لـلى الؾَوانبد ػنالمب رزؼاوض لؼواماـل ظغاـػ مفوغـاـخ

الواٖة ػنالمب  رواوص موصو،اخ وٕ رَازطَغ الؾوكاخ ورزؼاوض لصالمبد كلوثبئَاخ  صّ أفقل وعل 

لب ٍزظلو ودنبً واظؾبً فٌ رؼلو إٍزغبثخ الزٌ رإكً إلي إنلابء راأصَو الصالمخ، و،ال لاوؽع نّ نف

نمومعب ٍواوص فَاه أؽال الؾَوانابد موثوغابً ثابّفو أرغبهة  الؼغي المزؼلو غبلجبً مب رَزقلا  أصّ 
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، لوي الؾَواص الضبنٌ ٍووص ،ابكهاً ػلاي إنلابء المؾفاي نفَه ؾَوانَي إلي المؾفيوٍزؼوض كٖ ال

المؾفاي المَالػ ػلاي الؾَاواص اّوا ٍازو  صّ نوملع ثبٍزقلامه اٍزغبثخ فبػلخ وفٌ الو،ذ نفَه فا

إنلبئااه ثغااط النظااو ػااي اٍاازغبثزه ، وفااٌ داان  الؼٖ،ااخ فاانّص الؾَااواص اّوا لااٌَ للٍااه ٍااَطوح 

وٍجاَي فٌ إهرجبغ ثَي مب ٍفؼله دو وانزلبء المؾفي المقَاذ ،  ظؼَفخً  اؽزمبلَخً دنبلع  وٍزؼلو أصّ 

اّعواء المزقن ٕ غبئل منه وانه ٍنلهط رؾذ العاؼف أو الاودي الانً  أصّ  دنا إػزقبك اللفَل

 ٍواف ثه:

فابكح ماي اٍازغبثخ ػالا القالهح ػلاي آ، فشل فاٌ المجابكهح ٍٕازغبثخ اللاووة )ػغاي كافؼاٌ( -

 .الموافقخ الَلجَخ ػلي الصلمخ )ػغي انفؼبلٌ( ، ة)ػغي مؼوفٌ(اللوو

ودانا ٍؼناٌ كل رلع الصفبد الضٖس رإلف أوااو الؼغي المزؼلو مي القجوح الصبكمخ ، و        

ً نمومعاوناه أالؼغي المزؼلو ،ال ،ُالَا فاٌ اّاال ك صّ أ ( لواي فاٌ الو،اذ Seligmanللوبثاخ ماي ) ب

 :Kolk et al) لااـزفََو الزؼااوض للقجااواد الصاابكمخكونااه مناابظواً الؾبظااو ،اال ا،زااوػ 

1984:139.) 

 يُٓج انجحث ٔاجشاءارّ::انفصم انثبنث 

 : ّأٔالً: يجزًع انجحث ٔعُٛز

رااألف مغزمااغ الجؾااش مااي افااواك القااواد المَاالؾخ الؼوا،َااخ )المؼااب،َي( ، مّمااي رؼوظااوا          

(3٘ٔٓٗػاالكدو )( والجاابلغ ٖٕٔٓٓااابثبد فااٌ الؼملَاابد الؼَااووٍخ مناان ػاابا)

مؼب،اابً مااي  

المزواعااالٍي فاااٌ موكاااي اػااالاك ورأدَااال الغوؽاااي فاااٌ الزااابعٌ ، والجصاااوح ، وااااٖػ الااالٍي، 

( ػَاووً مؼاب  ماي ٖٓٓواللٍوانَخ و،ل افزَود ػَناخ ممضلاخ ثطوٍقاخ ػشاوائَخ ثلاغ ؽغملاب )

ناخ ( ٍوظاؼ روىٍاغ الؼَٔموكي إػلاك ورأدَل الغوؽي فٌ الزبعٌ ثمؾبفظخ ثغلاك ،  والغلوا )

 ؽَت نَجخ الؼغي، ونوع إابثخ .

 (أعذاد )عُٛخ انجحث( يٕصعٍٛ حغت َغجخ انعجض َٕٔع انصبثخ1جذٔل )

 انعذد َغجخ انعجض انعذد َٕع االصبثخ

 ٔٗٔ %2ٓ-%ٓٙ 3ٓ ثزو اغواف ػلَب وٍفلي

 3ٖ %8ٓ-%2ٔ ٓٗ كَو فٌ الؼموك الفقوً

 ٙٙ %8ٓاكضو مي  ٘ٗ فقلاص ثصو

   ٓ٘ ؽوو  بلٍلح

   ٘٘ فٌ الوأً اابثبد

   ٕٓ اابثبد افوى

 333 انًجًٕع 333 انًجًٕع

 :( (Tools of Researchانجحث  حثبَٛبً. أدا

                                                 

ػلي إػلاك مي موزت مزبثؼخ الشللاء والمزوفَي والغوؽي فٌ وىاهح اللفبع ثنبء ػلي كزبة رَلَل ملمخ النً  بصؽصل الجبؽض 

 .ىوك ثه الجبؽش مي عبمؼخ إنجبه 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2029( حزيران)

 

  (ٖٖ8(  

 

لقَاااابً مزغَااااو                           حلزؾقَاااا  أداااالاف اللهاٍااااخ الؾبلَااااخ رطلاااات اّمااااو القَاااابا ثنػاااالاك أكا         

 ) القجواد الصبكمخ( ، وفَمب ٍأرٌ ػوٌض لزلع القطواد وآعواءاد :

  يمٛبط انخجشاد انصبديخ(Traumatic Experience): 

الصبكمخ  ادػلي أٍّخ أكاح مؾلَخ أو ػوثَخ أو أعنجَخ رقٌَ مفلوا القجو بصلو ٍؾصل الجبؽض      

للى مؼو،ٌ الؾوة، ٍوى ػلك مي المقبٌٍَ الزٌ رزنبوا ،َبً دنا المفلوا ّفواك رؼوظوا 

لقجواد ابكمخ مقزلفخ لٌَ مي ثَنلب الزؼوض لصلمخ الؾوة، لنلع  فقل رطلت اّمو إػلاك 

ام اغلغ الجبؽضبص ػلي ػلك و مغ غجَؼخ ػَنخ اللهاٍخ وفصواَزلب، ئمقَبً للنا المفلوا ٍزٖ

و،ل  المقبٌٍَ القباخ ثبلقجواد الصبكمخ ، كمب هاعؼب إكثَبد النفََخ فٌ دنا المغبا،مي 

ً ّغو نظوٍخ مزجبٍنخ، أو أنلب فصصذ لؼَنبد  بصوعل الجبؽض أّص دن  المقبٌٍَ أُػلد وفقب

اـوهحً  واظؾخً لطجـَؼخ  بصرقزلف ػي ػَنخ اللهاٍخ الؾبلَخ  إٕ أنّلب وظؼذ أمبا الجبؽـض

 . لزٌ أُػلد لقَبً دنا المفـلوا، وآفبكح منلب فٌ إػلاك أكارهاّكواد ا

الفقاواد الزاٌ رغطاٌ كاّل  امي رؾلٍل مغبٕد المقَبً ورؼوٍفلب ، و أػلّ  بصو،ل رموي الجبؽض     

( صٖصاخ مغابٕد ٖ( فقاوح روىػاذ ػلاي )8ٕمغبٍا، و،ل ثلغ المغموع الولٌ لفقواد المقَابً )

 وكمب ٍأرٌ:

 ( فقواد ، وكبنذ ثلائل إعبثخ )نؼو ،ٕ ( .٘: ثوا،غ )اإلصبثخ. يجبل لجم 1

( فقااواد منلااب ثااـ                ٗ( فقااوح ، وكبنااذ ثاالائل إعبثااخ ػااي )ٕٔثوا،ااغ ). يجييبل أثُييبء اإلصييبثخ 2

 كضَواً( .-ثبػزلاا -،لًَٖ  -( فقواد المزجقَخ ثـ ) ٕ مطلقب8)نؼو ، ٕ( ، والــ)

( فقااااااوحً ، وكبنااااااذ ثاااااالائل إعبثااااااخ ػنلااااااب ثـااااااـ                                       ٔٔا،ااااااغ )ثو. يجييييييبل ثعييييييذ اإلصييييييبثخ 3

( ٍُوّظااؼ ػاالك فقااواد مغاابٕد مقَاابً  ٕكضَااواً( ، والغاالوا ) -ثبػزاالاا -،لااًَٖ  -) ٕ مطلقااب

 ومصبكهدب. القجواد الصبكمخ

 ( 2جذٔل ) 

 عذد ٔيصبدس انفمشاد ٔانًجبالد نًمٛبط انخجشاد انصبديخ  

 انًصذس انًجبل انفمشح فٙ انًجبلسلى 

 انجبحث لجم اإلصبثخ 4،  3، 2

 ((Freah,2013 لجم اإلصبثخ 5،  1

 ((Freah,2013 أثُبء اإلصبثخ 11،  13،  9،  8،  7،  6

 انجبحث أثُبء اإلصبثخ 17، 16،  15، 14، 13،  12

 ((Freah,2013 ثعذ اإلصبثخ 23،  22، 21،  18

 انجبحث اإلصبثخ ثعذ 26،  24،  19

 (Danial & Charles,2007) ثعذ اإلصبثخ 27،  23

 (2313حجٛت ) ثعذ اإلصبثخ 25

 (2313عٕدح ) ثعذ اإلصبثخ 28
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أْص رووص  ، وو،ل هوػٌ فٌ اَبغخ الفقواد أْص رووص ٍللخً وواظؾخً وٕ روثع المَزغَت      

رواوص وأْص ٕ روؽٌ ثبٍٕازغبثخ ، و ،،صَوحً وواظؾخ الفووح المللوا ورزنبٍت مغ أفواك الؼَنخ

 .(ٖٗ:  38ٔٔرمضل المغبا النً وظؼذ فَه ثشول ك،َ   )اليوثؼٌ :، واوٍؾخً ومجببوحً 

( ػلي مغموػخ مي ٔ( فقوحً ) الملؾ  /8ٕلنا فقل ػوظذ فقواد المقَبً والجبلغ ػلكدب )

َبص َوَظَؼ فَه (  ثبٍزجٕ( مؾومبً ) ملؾ  /ٗٔالمؾومَي المزقصصَي فٌ ػلو النفٌ ػلكدو)

ً لول مغبا ثؼل  مفلوا القجواد الصبكمخ والمغبٕد الزٌ ٍزووص منلب ووىػذ الفقواد وفقب

 .رؼوٍفه، فعٖ ػي روظَؼ الللف مي إػلاك المقَبً

 انزطجٛك االعزطالعٙ نهًمٛبط : 

 للزؾقّ  مي ملى  فلو الؼَنخ  لزؼلَمابد المقَابً وغوٍقاخ آعبثاخ ػاي  فقواراه ووظاوؽلب      

(ػلاي  ٖواؽزَابة الو،اذ المَازغو  لٔعبثاخ ، فقال ُغجّا  المقَابً ثصاَغزه إولَاخ ) الملؾا /

مااي  بص( مؼب،اابً افزَااووا ػشااوائَبً مااي موكااي )الزاابعٌ(، وغلاات الجبؽضاا40ػَنااخ موونااخ مااي )

ًت غمااوض فااٌ رؼلَماابد آعبثااخ أو فااٌ فلااو   المفؾواااَي إثاالاء مٖؽظاابرلو وإٍزفَاابه ػااي أ

زفَو المفؾواوص ػي أٍتخ فقوح ، إم أكلوا ػلي وظاوػ كاّل الفقاواد وٍالولخ الفقواد، ولو ٍَ

( ك،َقااخ ٘ٔ-ٓٔرؼلَماابد آعبثااخ، ورجااَي أٍعاابً أّص الو،ااذ المَاازغو  لٔعبثااخ رااواوػ ثااَي )

 ( ك،َقخ.٘.ٕٔوثمزوٍػ )

 انزحهٛم اإلحصبئٙ نفمشاد يمٛبط انخجشاد انصبديخ:

لفقواد المقَبً ماد أدمَخ كجَاوح فاٌ المقابٌٍَ النفَاَخ،  رؼل القصبئ  الََوومزوٍخ  

فلااااااااٌ رجااااااااَّي ماااااااالى ،اااااااالهح المقَاااااااابً لقَاااااااابً مااااااااب وظااااااااغ مااااااااي أعاااااااال ،َبٍااااااااه                                                 

(Holden : et al : 1985 : 368-389  ،) فزَابه الفقاواد ماد القصاابئ  ص الانا فااأ

إكً الاااي ثنااابء مقَااابً ٍزصاااف ثقصااابئ  ،َبٍاااَخ عَااالح                               الَاااَوومزوٍخ المنبٍاااجخ والغَااالح ٍااا

(Ghisell,etal : 1981: 421  )  ام اص وك،خ المقَابً فاٌ ،َابً ماب وظاغ ماي اعلاه رؼزمال ،

ورَزنل ، (2ٕٕ: 338ٔ :الي ؽلٍّ كجٍَو ػلي ك،خ فقواره وفصبئصلب الََوومزوٍخ )ػجل الوؽمي

اد فاٌ فصبئصالب الَاَوومزوٍخ ) اال،لب وصجبرلاب( إلاي ،الهح فقوارلاب كال المقابٌٍَ وإفزجابه

الزمََيٍااخ ومؼاابمٖد ااال،لب، وٍَاازقلا الزؾلَاال آؽصاابئٌ لفقااواد المقَاابً كونااه إعااواءاً 

إؽصبئَبً لؼيا أنواع مؼَناخ ماي الفقاواد أو ؽانفلب، وٍٕاَّمب رلاع الزاٌ ٕ رعاَف إلاي اللهعاخ 

ورَاالل افزَابه الفقااواد ماد القصاابئ  ، (8ٔ: ٕٓٓٓ :ًالولَاخ ثمااب فَاه الوفبٍااخ   )اّنصابه

فبلزؾلَل آؽصبئٌ لللهعبد الزغوٍجَخ الزٌ ؽصلذ ػلَلاب ػاي غوٍا   ملعػي  الغَلح، فعًٖ 

 :Ebel)اٍزغبثبد ػَنخ مي اّفواك ٍوشف ػي ك،خ الفقواد فٌ ،َبً مب وظؼذ ّعل ،َبٍاه 

ورؼل ػملَخ الزؾلَل آؽصبئٌ لفقواد المقَبً مي القطواد اٍّبٍَخ لجنبئاه، ، (406 :1972

وأّص اػزماابك الفقااواد الزااٌ رزمَااي ثقصاابئ  ،َبٍااَخ عَاالح ٍغؼاال المقَاابً أكضااو ااال،بً وصجبراابً 

(Anastasi: 1988: 192). 

  ٍٛرًٛٛض انفمشاد ثهعهٕة انًجًٕعزٍٛ انًزطشفز 

 فقواد ثلنا اٍّلوة ،با الجبؽضبص ثبلقطواد اُرَخ:لغوض الزؼّوف ػلي القوح الزمََيٍخ لل 

 رؾلٍل اللهعخ الولَخ لولًّ اٍزمبهح ثؼل رصؾَؾلب. -

رورَت اللهعبد الزاٌ ؽصال ػلَلاب أفاواك الؼَناخ ماي أػلاي كهعاخ إلاي أكناي كهعاخ الزاٌ  -

 ( كهعخ.8ٕ -ٔٗرواوؽذ ثَي )

َاال المغمااوػزَي %( الاالنَب مااي الاالهعبد لزمض2ٕ%( الؼلَااب ونَااجخ )2ٕافزَااود نَااجخ )  -

( مؼب  ؽاوة لانا كابص ػالك اٍازمبهاد ٖٓٓالمزطوفزَي، وّّص ػَنخ الزؾلَل موونخ مي )
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( كهعخ أمب اٍزمبهاد 8ٕ -ٙٙ( اٍزمبهح كبنذ كهعبرلب ثَي )8ٔأفواك المغموػخ الؼلَب )

( وثلانا ٍواوص لالٍنب 8٘ –٘ٗ( اٍزمبهح كبنذ كهعبرلب ثاَي )8ٔالمغموػخ اللنَب فوبنذ )

 :Anastasi)وأ،صي رجبٍي ممونَي وٍقاوة روىٍؼلماب ماي الزوىٍاغ الطجَؼاٌ أكجو ؽغو 

1976: 208) . 

رطجَاا  إفزجاابه الزاابئٌ لؼَنزااَي مَاازقلزَي ٕفزجاابه كٕلااخ الفااوو  ثااَي المغموػااخ الؼلَااب  -

مإبااواً لزمََاي كاال فقاوح ػااي غوٍاا   والمغموػاخ الاالنَب لوال فقااوح، وػالد القَمااخ الزبئَاخ

( الزاٌ كبناذ ٓٙٔ( وكهعاخ ؽوٍاخ )٘ٓ.ٓمقبهنزلب ثبلقَمخ الغلولَخ ػنال مَازوى كٕلاخ )

 ( ٍوظؼ ملع.ٖ(. و،ل رجَي أّص كّل الفقواد ممَيح والغلوا)3ٙ.ٔ)
 المزطوفزَي(مؼبمٖد رمََي فقواد مقَبً القجواد الصبكمخ  ثأٍلوة المغموػزَي ٖعلوا )

سلى 

 حانفمش

انمًٛخ  انًجًٕعخ انذَٛب انًجًٕعخ انعهٛب

انزبئٛخ 

 انًحغٕثخ

 انذالنخ

انٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

انٕعظ 

 انحغبثٙ

 االَحـشاف انًعٛبس٘

 دانخ 26723 36498 1643 36482 1664 1

2 1667 36524 

،75773 

،85192 

 دانخ 46369 36479 1635

 دانخ 46427 36382 1636 36511 1673 3

 دانخ 46598 36465 1631 36524 1667 4

 دانخ 36333 36494 1629 36538 1662 5

 دانخ 56236 36633 2673 36597 3623 6

7 3623 36663 

،75773 

،85192 

 دانخ 46349 36579 2683

 دانخ 66859 36649 2658 36679 3633 8

 دانخ 36271 36465 1631 36628 1659 9

 دانخ 36791 36454 1628 36498 1657 13

 دانخ 56147 36418 1622 36494 1659 11

 دانخ 26889 36482 1636 36497 1658 12

 دانخ 26911 36473 1632 36531 1654 13

 دانخ 26788 36454 1628 36533 1649 14

 دانخ 36766 36465 1631 36494 1659 15

 دانخ 56651 36473 1632 36448 1673 16

 دانخ 36469 36532 1647 36448 1673 17
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)ٖٗٔ ) 
 

سلى 

 حانفمش

انمًٛخ  انًجًٕعخ انذَٛب انًجًٕعخ انعهٛب

انزبئٛخ 

 انًحغٕثخ

 انذالنخ

انٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

انٕعظ 

 انحغبثٙ

 االَحـشاف انًعٛبس٘

 دانخ 26453 36592 3633 36493 3621 18

 دانخ 66537 36819 2668 36587 3641 19

 دانخ 76259 36788 2658 36528 3635 23

 دانخ 166611 36673 1657 36664 3631 21

22 3635 36574 

،75773 

،85192 

 دانخ 146993 36737 1679

 دانخ 126223 36921 2635 36551 3651 23

 دانخ 136852 36827 2612 36492 3663 24

 دانخ 136121 36721 1683 36763 3636 25

 دانخ 146722 36682 1693 36633 3642 26

27 3643 36651 

،75773 

،85192 

 دانخ 136634 36755 1693

 دانخ 116899 36821 2632 36648 3641 28

 

 :عاللخ دسجخ انفمشح ثبنذسجخ انكهٛخ نهًمٛبط 

ً فٌ المقبٌٍَ النفََخ ػي غوٍ  اٍزقواط مؼبمٖد   ٍَزقوط مؼبمل ال  الفقوح رغوٍجَب

اهرجبغلب ، ثمؾع فبهعٌ أو كافلٌ النً ٍؼل أكضو أدمَخ مي ال،لب المنطقٌ ثَجت رأصو نزبئظ 

( ، وٍشَو الصل  Helmstader : 1966 : 90الصل  المنطقٌ ثبُهاء النارَخ للقجواء) 

               هرجبغ المؾزوى الزووٍنٌ للَمخ أو القباَخ ثؼعه ثجؼط الزغوٍجٌ إلي ملى ا

 (٘ٔٗ – ٗٔٗ: 38ٖٔ)ػجل الوؽمي:
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 (يعبيالد اسرجبط دسجخ انفمشح ثبنذسجخ انكهٛخ نًمٛبط انخجشاد انصبديخ4جذٔل )

لًٛخ يعبيم  د

 االسرجبط

 لًٛخ يعبيم االسرجبط د لًٛخ يعبيم االسرجبط د

1 36172 11 36337 21 36747 

2 36233 12 36212 22 36735 

3 36253 13 36221 23 36662 

4 36234 14 36245 24 36711 

5 36228 15 36263 25 36693 

6 36273 16 36325 26 36714 

7 36267 17 36183 27 36734 

8 36345 18 36194 28 36666 

9 36233 19 36381   

13 36263 23 36418   

  دسجخ انفمشح ثبنذسجخ ثذسجخ انًجبل انز٘ رُزًٙ انّٛ:عاللخ 

ثبٍزقواط الؼٖ،خ إهرجبغَخ ثَي كهعخ كل فقوح مي فقاواد مقَابً  بصولزؾقَ  ملع ،با الجبؽض 

القجواد الصبكمخ واللهعخ الولَخ للمغبا النً روعل فَه ،وملاع ثبٕػزمابك ػلاي كهعابد أفاواك 

( اٍاازمبهح وثؼاال اٍاازؼمبا مؼبماال اهرجاابغ ثَوٍااوص، ارعااؼ أّص مؼاابمٖد ٖٓٓالؼَنااخ والجبلغااخ )

( ػنل مَزوى كٕلخ 1ٖٔٔٓمواىنزلب ثبلقَمخ الغلولَخ والجبلغخ )إهرجبغ كللب كاا إؽصبئَب ػنل 

 ( ٍوظؼ ملع.٘( والغلوا )38ٕ( وثلهعخ ؽوٍخ )1ٓ٘ٓ)
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)ٖٖٗ ) 
 

 

 لٛى انًعبيالد ( اسرجبط انفمشح ثبنًجبل انز٘ رُزًٙ ان5ّٛجذٔل )

 ثُعذ ثَعذ اإلصبثخ ثُعذ أثُبء اإلصبثخ ثُعذ لجم اإلصبثخ

 يعبيم االسرجبط د  يعبيم االسرجبط د  يعبيم االسرجبط د 

1 36593 1 36414 1 36296 

2 36735 2 36393 2 36442 

3 36751 3 36442 3 36493 

4 36676 4 36534 4 36829 

5 36545 5 36656 5 36811 

  6 36676 6 36743 

  7 36668 7 36835 

  8 36657 8 36827 

  9 36585 9 36864 

  13 36643 13 36858 

  11 36362 11 36836 

  12 36213   

 :عاللخ انًجبل ثبنًجبالد األخشٖ ٔعاللزّ ثبنذسجخ انكهٛخ نهًمٛبط 

مي دنا النوع مي الصل  ثبٍزؼمبا مؼبمل اهرجبغ ) ثَوٍوص ( ٍٓغبك  بصرؾق  الجبؽض     

الؼٖ،خ ثَي كهعبد اّفواك ػلي كّل مغبا واللهعخ الولَخ للمقَبً .واٍغبك الؼٖ،خ ثَي 

المغبٕد ثؼعلب مغ ثؼعلب اُفو، وملع ّّص اهرجبغبد المغبٕد الفوػَخ ثبللهعخ الولَخ 

 :Anistasi) غبنٌ ّنّلب رؾلك مغبا الَلو  المواك ،َبٍهللمقَبً، دٌ ،َبٍبد أٍبٍَخ للز

1976:155) 

 (6جذٔل )

 يصفٕفخ االسرجبطبد انذاخهٛخ نهًمٛبط

انذسجخ انكهٛخ  انًجبالد

 نهًمٛبط

 ثعذ االصبثخ أثُبء االصبثخ لجم االصبثخ

 

 3.642 3.411 3.578 1 انذسجخ انكهٛخ نهًمٛبط

 3.423 3.488 1  لجم االصبثخ

 3.517 1   االصبثخأثُبء 

 1    ثعذ اإلصبثخ



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2029( حزيران)

 

  (ٖٗٗ(  

 

ٍزجَي مي الغلوا أػٖ  أْص عمَاغ إهرجبغابد ٍاواء كبناذ ثاَي المغابٕد ثؼعالب ماغ ثؼعالب 

اُفاااو أو اهرجبغلاااب ثبللهعاااخ الولَاااخ لمقَااابً القجاااواد الصااابكمخ وثبٍااازؼمبا مؼبمااال اهرجااابغ 

( فبلقَماااخ 38ٕ) ( وثلهعااخ ؽوٍاااخ٘ٓ.ٓثَوٍااوص كبناااذ كالااخ اؽصااابئَبً ػنااال مَاازوى كٕلاااخ )

 ( ، ودنا ٍشَو إلي ال  الجنبء.ٖٔٔ.ٓالغلولَخ رَبوً )

 : يؤششاد انصذق ٔانثجبد 

ٍزؼَي راوافو الصال  والضجابد لَواوص المقَابً اابلؾبً لٍٖازؼمبا، فَؼال الصال  والضجابد ماي   

 .(Rust: 1989:  69)الغوانت اّكضو أدمَخ للمقَبً 

 :Validity)انصذق ) .1

ٍؼاال مفلااوا الصاال  أكضااو المفاابدَو اٍّبٍااَخ أدمَااخ فااٌ مغاابا القَاابً النفَااٌ، و،اال رؼاالكد   

رؼوٍفبرااااه وأدملااااب دااااو: )،اااالهح المقَاااابً المصاااامو ػلااااي ،َاااابً مااااب وظااااغ مااااي أعلااااِه(                         

(Shaugness & Zechmister :1985: 15)،  ٌومي الغلٍو ثبلنكو أّص مصطلؼ  الصل  ف

ََخ ٍشَو الي مفلوا واؽل ملمب رؼلكد أنواػه والطوائ  المزجؼخ فاٌ ؽَابثلب ، إم المقبٌٍَ النف

رؼل دن  اّنواع مإبواد وغوائ  نَزلا ػي غوٍقلب ػلي دلف المقَبً فاٌ رمضَال الَامخ أو 

القباَخ الزٌ وظغ ماي أعللاب ، وكلماب راوافود للمقَابً مإباواد الصال  ، ىاكد الضقاخ فَاه 

 كبٕرٌ: و،ل رؾق  الصل  فٌ المقَبً الؾبلٌ ، (Anistasi: 1976:160) لقَبً مب أُػل له

 

ّ٘   .أ  : (Face Validity)انصذق انةبْش

إّص الؾصوا ػلي الصل  الظبدوً دو أؽل آعواءاد ٍٕزقواط مؼبمال اال  المقَابً،     

ًّ دٌ ػي غوٍ  ػوض فقاواد المقَابً  وٕ بع أّص أفعل غوٍقخ ٍٕزقواط الصل  الظبدو

مغموػخ مي المؾومَي المقزصَي واّفن ثبهائلو فٌ ملى رمضَل فقاواد المقَابً للصافخ ػلي 

، و،اال رؾقاا  داانا النااوع مااي الصاال  لمقَاابً القجااواد (Ebel: 1972: 555) المااواك ،َبٍاالب

الصاابكمخ ػااي غوٍاا  ػوظاالب ػلااي المؾومااَي واّفاان ثاابهائلو فااٌ اااٖؽَخ فقااواد المقَاابً 

 .(2ٕٙ:  ٕٓٓٓ :ع، وثبدٌ)ػجل الؾفَ(. ٖورؼلَمبره ملؾ  )

 : (Construct Validity)صذق انجُبء  .ة

                                       ٍؼاااااااال ااااااااال  الجناااااااابء أكضااااااااو أنااااااااواع الصاااااااال  رمضااااااااَٖ لمفلااااااااوا الصاااااااال       

وٍَامي أؽَبناب ثصال  المفلاوا ،ّنّاه ٍَازنل إلاي رؾلٍال المفاابدَو او  ،(3ٖ: 333ٔ)المصاوً: 

 (. ٖٖٔ: 328ٔالجني المقومخ للظبدوح المقبٍخ وصُّو الزضجذ منلب رغوٍجَبً)اٍؼل: 

ورؼل أٍبلَت رؾلَل الفقواد ثطوٍقخ المغموػزَي المزطاوفزَي ورؾلٍال القاوح الزمََيٍاخ للفقاواد 

مقَابً واهرجابغ الفقاواد ثبلمغابٕد والموظاؾخ فاٌ الغالاوا واهرجبغ الفقوح ثبللهعخ الولَاخ لل

( مإبواد ػلي دنا النوع ماي الصال ، فبلمقَابً الانً رنزقات فقواراه فاٌ ظاوء ٘( )ٗ( )ٖ)

ًْ أنّااه كلمااب رطبثقااذ النزاابئظ الزغوٍجَااخ مااغ إفزواظاابد  داان  المإبااواد ٍمزلااع ااال،بً ثنبئَاابً، أ

 (ٖٗ: 38ٔٔليوثؼٌ ورفووص: النظوٍخ أببه ملع إلي ال  ثنبء المقَبً )ا

 : (Reliability)انثجبد  .2

ٍقصل ثبلضجبد ملى ارَب  فقواد المقَبً فٌ مب ٍيوكنب ثِه مي مؼلومبد ػي ٍلو  اّفواك      

وٍؼل ؽَبثه أمواً ظووهٍبً وأٍبٍَبً فٌ القَبً، إم ٍشَو  ،(ٔٓٔ: 33ٙٔ)أثو ؽطت وابك : 

إلي الل،خ فاٌ كهعابد المقَابً إما ماب رواوه رطجَقاه فاٌ الظاووف والشاووغ نفَالب، وفاٌ دان  
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)ٖٗ٘ ) 
 

 (Internal consistency)لجَبص كهعخ إرَب  اللافلٌ  اللهاٍخ اػزملنب غوٍقخ الفب كوونجبؿ

 .(ٖٓ: 38ٔٔ)اليوثؼٌ ورفووص: 

 

 :  (Cronbach's Alpha)خ أنفب كشَٔجبخيعبدن  .3

رؼزمل دن  الطوٍقخ ػلي إرَب  فٌ أكاء الفاوك ماي فقاوح إلاي أفاوى، ورَازنل إلاي الزجابٍي       

، كاوص الفقاوح ػجابهح ػاي مقَابً (23: 38ٔٔ)اليوثؼاٌ ورفاووص: لٖفزجبه والزجبٍي للفقواد 

َّاو ،بئو ثؾل ماره، إم رؾَت الزجبٍنابد ثاَي كهعابد ػَناخ  الضجابد فاٌ كاّل فقاواد المقَابً، إم ٍُق

، و،اال (ٕٗ٘: 388ٔ)ػااوكح، والقلَلااٌ: المقَاابً ػلااي ػاالٍك مااي اّفااواك ٍَاابوً ػاالك فقوارااه

( اٍازمبهح،  ٖٓٓأٍُزقوط الضجبد ثلن  الطوٍقخ مي كهعبد اٍزمبهاد الؼَنخ اٍّبٍَخ الجبلغاخ )

 . دو مؼبمل صجبٌد عَلٌ (  و18ٖٓوثبٍزؼمبا مؼبكلخ ألفب كوونجبؿ ثلغ مؼبمل ألفب )

 :  انٕعبئم اإلحصبئٛخ

فٌ رؾلَل الجَبنبد و،ل  (SPSS)اٍزؼبص الجبؽش ثبلؾقَجخ آؽصبئَخ للؼلوا إعزمبػَخ        

 اٍزقلمذ الوٍبئل آؽصبئَخ اُرَخ:

 : رهاء المؾومَي فٌ ملى اٖؽَخ الفقواد فٌ المقبٌٍَ.انُغجخ انًئٕٚخ .ٔ

 مؼو،ٌ الؾوة.لللزؼوف ػلي مَزوى القجواد الصبكمخ  :ذح .االخزجبس انزبئٙ نعُٛخ ٔاح2

: اٍُازقلا لؾَابة القاوح الزمََيٍاخ لفقاواد أكواد اللهاٍاخ .االخزجبس انزبئٙ نعُٛزٍٛ يغزمهز3ٍٛ

 ثأٍلوة المغموػزَي المزطوفزَي.

: اٍاازقلا لؾَاابة اهرجاابغ كهعااخ الفقااوح ثبللهعااخ الولَااخ للمقَاابً .يعبيييم اسرجييبط ثٛشعيي4ٌٕ

 .وػٖ،خ المغبٕد ثؼعلب مغ ثؼطوللمغبا 

 الجؾش. َبًاٍُزقلمذ لؾَبة صجبد مق .يعبدنخ أنفب نالرغبق انذاخهٙ:5

 للمقَبً . لقطأ المؼَبهًل :(Std-Error). يعبدنخ انخطه انًعٛبس٘  6    

 انفصم انشاثع 

 َزبئج انجحث ٔرفغٛشْب 

 :أٔالً : عشض انُزبئج 

 انخجشاد انصبديخ نذٖ يعٕلٙ انحشةانٓذف االٔل : انزعّشف عهٗ يغزٕٖ 

للزؼوف ػلي دنا الللف ،با الجبؽش ثزطجَ  مقَبً القجواد الصبكمخ ػلي ػَنخ الجؾش        

( مؼوٍ  وأببهد نزبئظ الجؾش إلي أّص المزوٍػ الؾَبثٌ للهعبد ػَنخ الجؾش ٖٓٓالجبلغخ )

( كهعخ، وػنل 1ٔٔٔٔٔ( كهعخ وثبنؾواف مؼَبهً ،له  )1ٕٖٓٙػلي المقَبً ،ل ثلغ )

( كهعخً ، رجَي أّص ٙ٘مؼوفخ كٕلخ الفو  ثَي المزوٍػ الؾَبثٌ والمزوٍػ الفوظٌ النً ثلغ )

ً إؽصبئَب ػنل مَزوى ) ّٕ ( 1ٕٔ3ٔٔ(، إم ثلغذ القَمخ الزبئَخ المؾَوثخ )1ٓ٘ٓالفو  كبص  كا

نا ٍشَو إلي (، ود33ٕ(، وثلهعخ ؽوٍخ )13ٙٔودٌ أكجو مي القَمخ الزبئَخ الغلولَخ الجبلغخ )

 أّص ػَنخ الجؾش ٍمزلووص مَزوى القجواد الصبكمخ ثشول ػبٍا .

 

 

 

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2029( حزيران)

 

  (ٖٗٙ(  

 

 

 

 

 

 ( َزبئج االخزجبس انزبئٙ نًغزٕٖ انخجشاد انصبديخ نعُٛخ انجحث7جذٔل )

 

الي غجَؼخ ػَنخ الجؾش الملهوٍخ والمزمضلخ ثمؼو،ٌ الؾوة النٍي ،ل ورؼيى دن  النزَغخ 

رؼوظوا لموا،ف اؼجخ ،ل رووص مشبدلح ثؼط هفب،لو مي الغنوك النٍي ،ل أُاَجوا أو 

 .(DSM-IV,1994) إموٍوَخوظؾذ عمؼَخ الطت النفٌَ اٍزشللوا، و

انٓذف انثبَٙ: انزعشف عهٗ انفشٔق راد انذالنخ االحصبئٛخ فٙ انخجشاد انصبديخ نذٖ يعٕلٙ 

 : وكمب ٍأرٌانحشة رجعب نًزغٛش٘ )َٕع انعجض َٔغجخ االصبثخ(، 

اغواف ػلَب وٍفلي، كَو فٌ الظلو، فقلاص ثصو، ؽوو  بلٍلح، اابثخ أـ رجعب نُٕع انعجض)

وإنؾوافبد فٌ الواً( : للزؼوف ػلي دنا الللف ،با الجبؽش ثبٍزقواط المزوٍطبد الؾَبثَخ 

                                                      (.8غي وكبنذ كمب موظؾخ فٌ علوا )المؼَبهٍخ لؼَنخ الجؾش رجؼب لمزغَو نوع الؼ

 انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نعُٛخ انجحث رجعب نُٕع انعجض (8جذٔل)

 إنؾواف المؼَبهً المزوٍػ الؾَبثٌ الؼلك نوع الؼغي

 8ٔ8.ٙ ٖ٘ٙ.8٘ ٘ٔٔ اغواف ػلَب وٍفلي

 38ٙ.ٙ 888.٘ٙ 8ٔ كَو فٌ الظلو

 3ٙٗ.ٓٔ ٓٓٓ.ٙٙ ٙ فقلاص ثصو

 2٘ٔ.3 88ٓ.ٔٙ ٕ٘ ؽوو  بلٍلح

 ٕٔٙ.ٙ 8ٖ٘.ٗٙ ٕٔ اابثخ فٌ الواً

ولمؼوفخ كٕلخ الفوو  إؽصبئَخ ثَي دن  المزوٍطبد اٍزؼمل الجبؽش رؾلَل الزجبٍي إؽبكً 

 (3وكبنذ النزبئظ كمب موظؾخ فٌ علوا )

 (َزبئج رحهٛم انزجبٍٚ االحبد٘ نذسجبد عُٛخ انجحث رجعب نُٕع انعجض9جذٔل) 

انًزٕعظ  انعُٛخ انًزغٛش

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

انًزٕعظ 

 انفشضٙ

 انذالنخ   tانمًٛخ انزبئٛخ

 انجذٔنٛخ انًحغٕثخ (3635)

انخجشاد 

 انصبديخ
 دانخ 1696 116219 56 116111 63623 333

 يصذس انزجبٍٚ
يجًٕع 

 انًشثعبد

دسجخ 

 انحشٚخ

يزٕعظ 

 انًشثعبد

انُغجخ 

 انفبئٛخ

انذالنخ 

(3635) 

  8ٗٙ.ٙ 2ٗ٘.2ٖٙ ٗ 82ٔ.2ٓٗٔ ثَي المغموػبد
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( دٌ اكجو 8ٗٙ.ٙرجَي مي فٖا نزبئظ الغلوا اػٖ  اص القَمخ الفبئَخ المؾَوثخ الجبلغخ )     

        ( وكهعزٌ ؽوٍخ 1ٓ٘ٓ(، ػنل مَزوى كٕلخ )2ٖ.ٕمي القَمخ الفبئَخ  الغلولَخ الجبلغخ )

د ( ودنا ٍلا ػلي انه ٍوعل فوو  ماد كٕلخ اؽصبئَخ ثَي المغبمَغ فٌ بلح القجوا2ٔٔ،  ٗ)

الصبكمخ ، ولمؼوفخ الفوو  لصبلؼ اً مغموػخ اٍزؼمل الجبؽش افزجبه بَفَخ للؼَنبد غَو 

 (.ٓٔالمزَبوٍخ وكبنذ النزبئظ كمب موظؾخ فٌ علوا )

                                           

 (انٕعظ انحغبثٙ ٔانفشق ثٍٛ انٕعطٍٛ ٔلًٛخ شٛفٛخ انًحغٕثخ ٔانحشجخ13جذٔل )       

اطشاف عهٛب  انًجًٕعخ     

 ٔعفهٗ

كغش فٙ 

 انةٓش

فمذاٌ 

 ثصش

حشٔق 

 شذٚذح

اصبثخ فٙ 

 انشاط

 - - - - - اطشاف عهٛب ٔعفهٗ

 - - - - 7.523 كغش فٙ انةٓش

 - - - 3.112 7.635 فمذاٌ ثصش

 - - 4.12 4.338 3.515 حشٔق شذٚذح

 - 2.733 1.417 1.335 6.218 اصبثخ فٙ انشاط

( رغبٔ٘ 3.35نهفشق ثٍٛ يغزٕٚبد َٕع انعجض  عُذ يغزٕٖ دالنخ ) انمًٛخ انحشجخ نشٛفٛخ

(5.737  ،8.938  ،4.942  ،6.835  ،13.629  ،6.953  ،8.383  ،13.239  ،

ٍزجَي مي الغلوا أص الفو  كبص كاا إؽصبئَب فقػ ثَي اغواف ػلَب و،  (7.911،  11.257

بَفَه المؾَوثخ أكجو مي القَمخ وٍفلي وكَو فٌ الظلو ولصبلؼ كَو فٌ الظلو لووص ،َمخ 

الؾوعخ، ولو ٍظلو فو  كاا فٌ ثب،ٌ المقبهنبد كوص ،َمخ بَفَه المؾَوثخ أاغو مي 

 الؾوعخ.

 %( .83% ، اكثش يٍ 83-% 71% ، 73-% 63ة ـ رجعب نُغجخ االصبثخ ) 

للزؼوف ػلي دنا الللف ،با الجبؽش ثبٍزقواط المزوٍطبد الؾَبثَخ وإنؾوافبد     

 (.ٔٔالمؼَبهٍخ لؼَنخ الجؾش رجؼب لمزغَو نَجخ إابثخ وكبنذ كمب موظؾخ فٌ علوا )

 (11جذٔل)

 انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نعُٛخ انجحث رجعب نُغجخ االصبثخ

 إنؾواف المؼَبهً المزوٍػ الؾَبثٌ الؼلك نَجخ إابثخ

ٙ %-2ٓ% ٔٔ3 ٘8.ٕ3ٗ ٙ.3ٕٙ 

 كالخ  8ٗٙ.ٖ٘ 2ٔٔ 3ٔ23.33٘ كافل المغموػبد

  2٘ٔ 8ٕٔ.ٓ٘ٙٓٔ الولٌ
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2ٔ%- 8ٓ% ٗ2 ٙٗ.ٗ83 ٙ.3ٕ٘ 

 8ٖٓ.ٔٔ 8ٓٓ.ٗٙ ٓٔ %8ٓاكضو مي 

ولمؼوفخ كٕلخ الفوو  إؽصبئَخ ثَي دن  المزوٍطبد اٍزؼمل الجبؽش رؾلَل الزجبٍي إؽبكً 

 (ٕٔوكبنذ النزبئظ كمب موظؾخ فٌ علوا )

 (َزبئج رحهٛم انزجبٍٚ االحبد٘ نذسجبد عُٛخ انجحث رجعب نُغجخ االصبثخ12جذٔل)

( دٌ 8ٕٗ.ٗٔرجَي مي فٖا نزبئظ الغلوا اػٖ  اص القَمخ الفبئَخ المؾَوثخ الجبلغخ )      

( وكهعزٌ ؽوٍخ 1ٓ٘ٓ(،  ػنل مَزوى كٕلخ )ٓٓٓ.ٖاكجو مي القَمخ الفبئَخ الغلولَخ الجبلغخ )

( ودنا ٍلا ػلي انه ٍوعل فوو  ماد كٕلخ اؽصبئَخ ثَي المغبمَغ فٌ بلح القجواد 2ٖٔ،  ٕ)

ولمؼوفخ الفوو  لصبلؼ اً مغموػخ اٍزؼمل الجبؽش افزجبه بَفَخ للؼَنبد غَو  الصبكمخ ،

 (.ٖٔالمزَبوٍخ وكبنذ النزبئظ كمب موظؾخ فٌ علوا )

 (انٕعظ انحغبثٙ ٔانفشق ثٍٛ انٕعطٍٛ ٔلًٛخ شٛفٛخ انًحغٕثخ ٔانحشجخ13جذٔل )       

 %8ٓاكضو مي  %8ٓ-%2ٔ %2ٓ-%ٓٙ المغموػخ

ٙٓ%-2ٓ% - - - 

2ٔ%-8ٓ% ٙ.ٔ3٘ - - 

 - ٖٔٔ.ٓ ٙٓ٘.ٙ %8ٓاكضو مي 

( 3.35انمًٛخ انحشجخ نشٛفٛخ نهفشق ثٍٛ يغزٕٚبد َغجخ االصبثخ  عُذ يغزٕٖ دالنخ )

 (6.231،  5.863،  3.332)رغبٔ٘ 

% ولصبلؼ 8ٓ-%2ٔ% و 2ٓ-%ٍٓٙزجَي مي الغلوا أص الفو  كبص كاا إؽصبئَب  ثَي      

% ولصبلؼ 8ٓ% واكضو مي 2ٓ-%ٓٙاؽصبئَب ثَي % وكنلع كبص الفو  كاا 8ٓ-2ٔ%

% لووص ،َمخ بَفَه المؾَوثخ أكجو مي القَمخ الؾوعخ، ولو ٍظلو فو  كاا فٌ 8ٓاكضو مي 

 المقبهنخ الضبلضخ كوص ،َمخ بَفَه المؾَوثخ أاغو مي الؾوعخ.

   :  (Recommendations )انزٕصٛبد 

 فٌ ظوء النزبئظ الزٌ روال إلَلب الجؾش، ٍواٌ الجبؽش ثمب ٍأرٌ :        

 يصذس انزجبٍٚ
يجًٕع 

 انًشثعبد

دسجخ 

 انحشٚخ

يزٕعظ 

 انًشثعبد

انُغجخ 

 انفبئٛخ

انذالنخ 

(3635) 

  8ٕٗ.ٗٔ ٙٙٓ.2ٖ٘ ٕ ٖٔٔ.ٙٓ٘ٔ ثَي المغموػبد

 8٘ٙ.ٕ٘ 2ٖٔ ٔ٘ٓ.3ٔٗٗ كافل المغموػبد كالخ 

  2٘ٔ 8ٕٔ.ٓ٘ٙٓٔ الولٌ
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)ٖٗ3 ) 
 

،َاابا وىاهح الاالفبع  ثبٕدزماابا ثؼقاال ناالواد رطوٍوٍااخ رضقَفَااخ لوػبٍااخ بااوٍؾخ الغنااوك المؼااب،َي   .ٔ

وإدزمبا ثبؽزَبعبرلو ومَبػلرلو ػلي مواعلاخ القجاواد الصابكمخ  الزاٌ رؼوظاوا للاب نزَغاخ 

 الؾووة.

 غ الملنٌ ثؼقل لقبءاد كوهٍخ مغ بوٍؾخ الغنوك المؼب،َي وإدزمبا ثلو.،َبا منظمبد المغزم .ٕ

إفعاابع إفااواك القااواد المَاالؾخ الؼوا،َااخ ثوااّل ااانوفلب إلااي ثااوامظ رلهٍجَااخ رؼاايى إرااياص  .ٖ

 إنفؼبلٌ وكَفَخ الزؼبمل مغ إابثبد المؼوكخ.

 :(Suggestions) ثبنثبً: انًمزشحبد

 الغنوك المؼب،َي. رغب نبء ثوامظ رلهٍجَخ ثبٍزقلاا إٍبلَت آهببكٍخ ث .ٔ

أفاوى مضال                      للى الغنوك المؼاب،َي ومزغَاواد  القجواد الصبكمخ ثَي الؼٖ،خإعواء كهاٍخ رجَي  .ٕ

 .(، واظطواة مب ثؼل الصلمخالناد رطوٍو إعزمبػَخ ، أٍبلَت الزنشئخ)

ٌّ للزقلَال ماي أػاواض القجاواد  .ٖ ٌّ و ٍالوك ٌّ مؼوفا إعواء كهاٍخ رزنبوا إػالاك ثونابمظ ػٖعا

 الصبكمخ 

 لبئًخ انًصبدس 

(: منبدظ الجؾش وغو  الزؾلَل آؽصبئٌ فٌ الؼلوا 33ٙٔأثو ؽطت، وابك ، رمبا ).   ٔ

 النفََخ والزوثوٍخ وإعزمبػَخ، القبدوح، موزجخ اّنغلو المصوٍخ.

 (: القَبً النفٌَ. كمش : مطجؼخ الغملوهٍخ.328ٔمَقبئَل اثوادَو )اٍؼل، .   ٕ

 (: الزقوٍو والقَبً، ثغلاك، كاه الؾومخ للطجبػخ والنشو.33ٓٔآمبا، مصطفي مؾموك ).  ٖ

  ( : الزقوٍو والقَبً النفٌَ والزوثوً، كاه الشوو ، الووٍذٕٓٓٓإنصبهً، دمحم ).   ٗ

 ػلو النفٌ الصؾٌ، كاه النشو والزوىٍغ، ػمبص، إهكص.(: 8ٕٓٓربٍلوه، بَلٌ ).    ٘

(: القَبً والزقوٍو فٌ ػلو النفٌ والزوثَخ، 383ٔصوهنلاٍع، هوثود، والَياثَش دَغي ).   ٙ

 ػجل هللا ىٍل الوَٖنٌ وػجل الوؽمي ػلً، ػمبص ، موكي الوزت إهكنَخ. :روعمخ

، ٔغ ،إٍبٍَخ ولخ والموادقخ وؽقبئقلب(: ٍَوولوعَخ الطف38ٗٔ) الغَمبنٌ، ػجل الؼلٌ.   2

 لجنبص. اللاه الؼوثَخ للؼلوا:

(: اظطواة مب ثؼل العغوغ الصلمَخ ػنل اّغفبا  ٕٓٓٓ) ؽَي ، الؾبهس ػجل الؾمَل.   8

 الوجبه، عبمؼخ ثغلاك، موكي الجؾوس النفََخ، موزت إنمبء إعزمبػٌ ، الووٍذ. –الموادقَي 

هٍبلخ )، رغََو إرغبدبد مؼو،ٌ الؾوة نؾو انفَلو  (:383ٔ) ػلٌ ؽََيالؾلو ، .   3

 ،عبمؼخ ثغلاك. اُكاة، كلَخ (مبعَزَو غَو منشوهح

(: الجؾش الؼلمٌ اٍبٍَبره النظوٍخ وممبهٍزه الؼملَخ، ٕٓٓٓكوٍلهً، هعبء وؽَل ).   ٓٔ

 .كاه الفوو، كمش 

، ٔخ ُصبه الؼلواص، غ ( : اٍزوارَغَخ المواعلخ الشبمل332ٔالوبَلً، ثشَو ابلؼ ).   ٔٔ

 موزت إنمبء إعزمبػٌ، الووٍذ.

(: إفزجبهاد والمقبٌٍَ النفََخ، 38ٔٔاليوثؼٌ، ػجل الغلَل اثوادَو، وافووص ).   ٕٔ

 عبمؼخ الموال، وىاهح الزؼلَو الؼبلٌ والجؾش الؼلمٌ.

 الووٍذموزجخ الفٖػ ،  ( :  القَبً النفٌَ للمؼب،َي،33ٍٖٔؼل، ػجل الوؽمي  ).   ٖٔ

، كاه  ٖ( :ػلو النفٌ آؽصبئٌ و،َبً الؼقل الجشوً ، غ323ٔالََل ، فإاك الجلٌ ).   ٗٔ

 الفوو الؼوثٌ، القبدوح.
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(: رأصَو الصلمخ النفََخ فٌ رطوه كوة مب ثؼل الصلمخ  ٕ٘ٓٓبؼذ، نبظل ) .   ٘ٔ

كلَخ الصؾخ  ، عبمؼخ القلً ثبلزؼبوص مغ(هٍبلخ مبعَزَو غَو منشوهح)والؾيص ثَي اّغفبا، 

 الؼبمخ، فلَطَي.

(: ٍَوولوعَب إىمبد ،اظطواة مب ثؼل العغوغ ٕ٘ٓٓ)  ابلؼ، ،بٍو ؽََي.   ٙٔ

الؼلك الزبٍغ وإهثؼوص ،المغلل الضبلش ػشو، موكي  المغلخ النفََخ المزقصصخ، الصلمَخ،

 . غواثلٌ ،لجنبص اللهاٍبد النفََخ والغَلٍخ،

(: القَبً والزقوٍو النفٌَ والزوثوً ثَي َٕٗٓٓغ، مبدو )الصمبكً، ػجل هللا، واللهاث.   2ٔ

 ، كاه وائل للنشو، مإره.ٔالنظوٍخ والزطجَ ، غ

(: غو  الجؾش الؼلمٌ ٕٓٓٓػجل الؾفَع، إفٖ  دمحم، ثبدٌ، مصطفي ؽَي ).   8ٔ

 والزؾلَل آؽصبئٌ فٌ المغبٕد الزوثوٍخ والنفََخ والوٍبظَخ، موكي الوزبة للنشو.

(: اظطواة مب ثؼل العغوغ الصلمَخ ػنل اّغفبا ٕٗٓٓالؾمَل، الؾبهس)ػجل .   3ٔ

 عبمؼخ ثغلاك ،موكي الجؾوس النفََخ. والموادقَي والوجبه،

 ، الووٍذ، موزجخ الفٖػ.ٗ( : القَبً النفٌَ، غ 338ٔػجل الوؽمي، ٍؼل ) .   ٕٓ

نمومط ػوا،ٌ، ثنبء  خماػثونبمظ المؼو،َي فٌ آ (:33ٓٔالؼجَلً ،عجبه ػوكح ).   ٕٔ

 عبمؼه ثغلاك. ،كلَه الفنوص الغمَلخ (،هٍبلخ مبعَزَو غَو منشوهح)

( : ػقبثَل الزؼوض للشلائل النفََخ للى غلجخ الموؽلخ 33٘ٔالؼطوانٌ ،ٍؼل ٍبثػ ) .   ٕٕ

هٍبلخ مبعَزَو غَو )آػلاكٍخ مي ػوائل ظؾبٍب ملغأ الؼبموٍخ والؼوائل المؾَطخ ثلو، 

 مَزنصوٍخ ، كلَخ اُكة.، الغبمؼخ ال(منشوهح

(: إؽصبء للجبؽش فٌ الزوثَخ 388ٔػوكح، اؽمل ٍلَمبص، وفلَل ٍوٍف القلَلٌ ).ٖٕ

 ، اهثل، كاه إمل .ٕوالؼلوا إنَبنَخ، غ

(: النمو النفٌَ للطفل، كاه الفوو للطجبػخ والنشو والزوىٍغ، ٖٕٓٓػوٌٍ، ػفبف اؽمل ). ٕٗ

 ، ػمبص، اّهكص.ٔغ

(: الزقوٍو والقَبً النفٌَ والزوثوً، كاه الشوو  المصوٍخ، 38٘ٔ) الغوٍت، هميٍخ.ٕ٘

 القبدوح.

 .. القبدوح : كاه الفوو الؼوثٌ ٔ، غ (: القَبً النفٌَ ٕٕٓٓ)  افود ،فوط.   ٕٙ

، كاه المََوح للنشو،  ٖ(: آػب،بد المزؼلكح، غ ٖٕٔٓالقمش، مصطفي نوهً ) . 2ٕ

 اّهكص.

 (: ،َبً مفلوا رقجل الناد للى مؼو،ٌ الؾوة،388ٔوً )غفوهً ػجل الغبث القٌََ،. 8ٕ

 كلَخ الزوثَخ ،الغبمؼخ المَزنصوٍخ . ،(هٍبلخ مبعَزَو غَو منشوهح)

 اّولوٍخثنبء ورقنَي مقَبً الَمبد الشقصَخ ماد  (:33٘ٔالوجٌََ، كبمل صبمو ).  3ٕ

اغووؽخ ) ، للقجوا فٌ الولَبد الؼَووٍخ للى غٖة الصف الَبكً إػلاكً فٌ الؼوا

 اثي هبل.-كلَخ الزوثَخ-ككزوها  غَو منشوهح(، الؼوا ، عبمؼخ ثغلاك

مؾموك اليٍبكً، مواعؼخ الََل  :( : ػلو نفٌ الشوام، روعمخ3ٙ2ٔورفووص ) ،كوفَل .   ٖٓ

 دمحم فَوً، كاه النلعخ الؼوثَخ، ثَوود.

َبغزلب فٌ القصبئ  اصو ارغب  الفقوح واٍلوة ا (:333ٔالمصوً، دمحم ػجل المغَل ) .  ٖٔ

اغووؽخ ككزوها  ، )الََوومزوٍخ لمقبٌٍَ الشقصَخ وؽَت مَزوى الصؾخ النفََخ للمغَت

 ، عبمؼخ ثغلاك ، كلَخ الزوثَخ ، اثي هبل .(غَو منشوهح
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)ٖ٘ٔ ) 
 

( : مَبػلح الطفل 33٘ٔموزت الَونََف إ،لَمٌ فٌ الشو  إوٍػ وبمبا افوٍقَب ) .   ٕٖ

خ كلَل للؼبملَي إعزمبػََي والصؾََي ولمؼلمٌ موؽلخ مب ،جل النً ٍؼبنٌ مي الصلمخ النفََ

 إهكص –الملهٍخ، روعمخ ىدَو ىكوٍب، ػمبص 

ؾموك ػوض هللا ورفووص، كاه :م(: نظوٍبد النمو، روعمخٕ٘ٓٓمَللو، ثبروٍشَب ). ٖٖ

 الفوو، ػمبص.

والوواهس، الطجؼخ (: الصلمخ النفََخ ػلو نفٌ الؾووة 33٘ٔالنبثلٌَ، دمحم أؽمل .).   ٖٗ

 .اّولي، كاه النلعخ الؼوثَخ، ثَوود

(: ظغوغ الؾَبح الزٌ رواعه المغزمغ 2ٕٓٓالنؼَمٌ، فبلل ػجل الوؽمي ٍلطبص ).   ٖ٘

، الغبمؼخ (أغووؽخ ككزوها  غَو منشوهح)الؼوا،ٌ ثؼل الؾوة وػٖ،زلب ثجؼط المزغَواد، 

 المَزنصوٍخ، كلَخ اُكاة.

فوط اؽمل ورفووص، اللَئخ  :(: النظوٍخ الشقصَخ، روعمخ32ٔٔدوا،   ، ولنلىً ).   ٖٙ
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