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  :��د��


�ت ���رة ��ل ا���وات  ا�
ن���ت �ط���ت   �
�� �ط�ع ا��
��� ا���رةاھ��
، و

$% ا���د ��و�' �ط�ع ���س و���ر $% د$�ع �ن  ا�
ن�ط�ع  أھما�
د��� ا�ذي ����ر 
ن 


واط��ن 
ن ا��طر(� ���
  .ا
ن ا�وطن وا��


واط��ن، $��
واطن و�)�
��� ا�
د��� دور ��ص $% و*( �دود ��ن ���ة و
وت ا�


�)���'��1رع 
ن ا0ل ا�
��$ظ� �). �-�' و��,)�' 
، و$% ��ن �2وم ر0ل ا��
��� و

 '2����م 
و�)� ي ��3
ل و0'، و�دون 1�و��ت و�را��ل �
$% ��6ر 
ن  إن إ4ا�
د��� �


وض وا��ر �را �وا0�' ر0ل  أ�ظم4 �
�ن ا��8)ب �). ا�
وت ا�ذي ��د  ا����ن:


ر��ط �دى  إن��1' �)ق ��0ه ھذه ا�
��طر و��ث  إن�د��% ا��
��� و
ن ا� '
�و-


 ��
 )
��6ر 
ن �)
�ء ا��-س ���4-��4ت وا�
?��ر ا����-� وا�0�4ھ�ت ا��)��� ��0

��  إن���ون �)ق ا�
وت ���ر:م 
ن ?�� ا�$رادظ�ھرة ا�
وت ���رر ����
رار، و�


�روھ�  أ��� إ14د�ق،  أو �ز�ز ?�ص��4ت $2دان  أووا�0
���ت ط�)� �����م  .2��

)�
�� ا�0�
  .و�2)ق 

 ���
 ا��ط�را�0روح وا�
وا$ق  $*��تو*���ت ��
ل  إ�.وان ��رض ر0ل ا��

�����' و��ر*' ا�
��رر �)
وت و���ط-' 
( ا�
واط��ن، و�ل ھذه ا�
وا�ف ��رك 
و�ذا 


� �ؤدي  أ�راض
�دم ��ظ�م  �.إ�-��� 
��)-� ��دث ��8ر $% 
�و��ت ا�0��ز ا��-�% 

  .ا��-س وا����ر ا�ذات

ا���ل ����وازن ا��-�% �ر0ل ا��
��� ا�
د��� $����0ب : ا�1د
� ا��-��� أ�6ر$
ن ��ن 

 ��ھ% ��*
ن $�رة و0ود $0وة �
��2  ا����ن�
�ق وا*طراب ���ر و$% ا:)ب  ��3م�


� �ؤدي  ا���63رات$% 0��ز 
� ��ل ا�?�ور �-�ل ا����ر وا�( ��ذه 
�)ل $%  .:��و

 �
ا�*�ف ا��-�% �ر0ل  أوا��وازن ا��-�% ا�دا�)% �واء ��ن ذ�ك را0( �2وة ا�1د

��  .ا��
��� ا�
د��� وا���دادا�' �
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�0
' و����' ا��-���، �?�ط'  أنو��ث  '(
��� ���

س ر0ل ا��� �
 ����'���� ا�1د


��' �). $2دان وا*طراب وا��ف وظ�,ف ا��وم�
، وا��8ذ��، ا���,��2، و��
ر�ز اھ�

  .ا���م���2ل ا�و�%  أووا���0ب ا���0%، و���
ر ��. ��م ا�و�% �-2دان 


ل ����ر �ن ا�1د
�ت وھذا را0( إ�. �درا��م �و���)ف ا��
��� ا�
د��� $% ا���2م �

ا�1د
�، و�������م ��ن �0د وأ��ر وأ�
ق ����� ��د ر0ل  ?دةوا���دادا��م إ�. 

  .����ة وھذا �1-� ���1ا��
��� ا�
د��� ھ% ����� ��

 �
�

�نوا��
��� ا�
د��� ����ر 
ن �Fا  ��0�دات������ة، و�2و
ون ر��0
���رة  �

���  وإط-�ء وإ���ف �2�Fذ$ ،�-(��
�ر*�ن �)
��طر ا��
ر0ل ا��
��� ���دى  �ر���0ا�

  .ا���م���ر و��-% ھذا ا�وا�(  ا��ر���0وا�(  ا���را�
وت ��ن ��د
� �G�1 ھذا 

  :ا������ اF?�����طرح  إ�.�ل 
� �0ء ����2  إ�.�ؤدي و�

  1 -�����	
  : ا


دى  �
ا�1د
� ا��-��� �). ر�0ل ا��
��� ا�
د��� ��ن ا��در�ب $% ا���و�ن  ��63ر

  ا�����0؟ وا�����ب

  و
�' �طرح ا����ؤ4ت ا������،


رة �ؤ6ر �).  -1��
��% ا�داءھل �وة ا�1د
� ا��-��� و��8را��� ا�
�ر0ل  ا�

 ا��
��� ا�
د��� ا�
1دوم؟


ن  أدا,'ا�
��ررة �ر0ل ا��
��� ا�
د��� ا�
1دوم �ؤ6ر �).  ����تا�8ھل  -2 %��
ا�

 ��ل �در��' $% ا���و�ن؟
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  :ا��ر��ت1 -  1 

  :ا��ر�� ا�����1- 1 - 1 

 وا�����ب�). ر�0ل ا��
��� ا�
د��� ��ن ا��در�ب $% ا���و�ن  ا��-���ا�1د
�  ��63ر

����0ا�.  

  :ا��ر��ت ا��ز���1- 1 - 2 


رة  -1��
��% �ر0ل  ا�داء�).  أ6رت�)
� ازدادت �وة ا�1د
� و��8را��� ا�
ا�

 .ا��
��� ا�
د��� ا�
1دوم


ن  أدا,'�).  أ6رتر0ل ا��
��� ا�
د��� ا�
1دوم  ����ت:�)
� ��ررت  -2 %��
ا�

 .��ل �در��' $% ا���و�ن

  :ا���ث������ 2 -  

0�ر ا�درا�� �دى و*( ا�1د
� ا -
��-���  �دى ر�0ل ا��
��� ا�
د��� ��ت 

 .ا�����6ن


دى 
��ھ
� ا��رة وا�
��ط $% 
���دة ر0ل ا��
��� ا�
1دوم �).  - �
�ر$� 



دى ��2ل ا�
1دوم �����' ا�
ر*�� ��د  �
��% أدا,'ا����ف 
( و*�'، و
 .ا�

 .��� إ�. 
رض �2)%ا���-ل ا��-�% ا��ر�( ��ذه ا�-,� ا�
1دو
� ��ل �طور ا�� -
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�ط �� ��د ا��د��3 -  :ا�درا!�ت ا�!���� ا��  ���و�ت اطراب ا�


د أ�
د ا����)�% "درا�� ا����م ا�)����% ا�د��ور ا�ط��ب ا��-�%  – )1�
1994 "

ا�ذي ����ر أول 
ن اھ�م �درا�� آ�6ر ا��رب ا�)������ و��4ت ا�1د
� ا��-��� $% ا�وطن 

 .ا��ر�%

�د 
ن ��4ت أ�ر ا��رب $% ا��0ون ا�Fرا,�)��، و��ھم $% �2د �
� درس ا��د

���-
  .ا��د�د 
ن ا�
ؤ�
رات ا��% ���و�ت 
و*و��ت �)م ا��-س ا��ر�% وا����رة ا�

 : ا��دف �ن ا�درا!� -

 Jر �?�� أن ��ر���
�د ا�1د
� �0ب ��0' �?�ل � �
أن ا�-رد ا�
�1ب ��3راض 

���1 ��0�� G�1راض و�?�د و���ا.  

�درا�� 
( ا��Fث وا�ذ�ور 
ن أ�
�ر 
��)-� و��د  ��Bersbay  ���2002م  – )2


6ل ����� ��
ا�1�:4ب �دى : 
رور أ?�ر و�دة ��وات 
ن ��ر*�م ��داث 1د

 .ا����ء، 
?�ھدة ����� زو��0، 1د�ق ���*ر، 
?�ھدة �ز�ف د
�ء


ن ا����ء % 13
ن ا�ر�0ل و % 5$��ظ ھذه ا��راض $% �ل 
ن .  

�د ا�1د
� و�� -� �
ن ا��دف 
ن ا�درا�� أن ا��Fث �طورون ا*طراب ا�*8ط 

�دل 
ر��ن 
�2ر�� ���ذ�ور
�. 

���رات ا�
وت ��2003 ا���رث ��د ا��
�د درا – )3
، أن ا���ود ا�ذ�ن �0و 
ن 

���ون 
ن أ�راض ا�
رض ا��-�%، �
�  15ا���ز�� 
�زا�وا ��. اKن و��د �وا�% � ���

وا�وظ�-� ا��-��� . أن ��ض ا�
��ر��ن $% ا�-����م 
�زا�وا ����ون 
ن ھذه ا��راض

�ط)� �د��م، و
�زال

�زا�ت  ����
آ4م ا�
راھ�2ن وا�?��ب وا�$راد ����ون 
ن  وا�04
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�م 
( ا�$��ر ا�و�وا��� و�)و���ت ھ���ر��، ��F*�$� إ�. 
ا*طراب $% أ��

�
�د ا�1د� �
 )1(. أ�راض 

�د4ت ا��?�ر  Khamis  ���2005وا���ت درا�� ا��
�س  – )4
إ�. أن 

0
و�� 
ن أط-�ل �رب $)�ط�ن �)
 %$ �
�د ا�1د� �
L �ددھم ا*طراب ا�*8ط 

�ر*وا �).  % 34,7إ4 أن . ��� 14، 12ط-ل ��راوح ���م 
� ��ن  1000� ����
ن ا�

�د  % 34,1وأن . ا��ل �1د
� وا�دة طول �����م� �
���ون 
ن ا*طراب ا�*8ط �

�
 .ا�1د

 و��دف ا�درا�� إ�. 
�. ��ون رد $�ل ا�1د
� ��د�� و
�. ��ون ا*طرا��؟  -

��م ��� �). ا�?��ص ا�را?د�ن  ا�ذي Alexander 2009درا��  – )5

�ر*�ن ��داث و�وارث $% ا�وطن ا��ر�%�
 .ا�

 �
�د ا�1د
�ت $% ا�را?د�ن � �
�د4ت ا��?�ر ا4*طراب 
$�و1ل إ�. ���,M أن 

  .% ��11,2ن 

 ��
��ن ا�را?د�ن 
وا0N� ��-�� �$ر�
  )PTSD .)2و��دف ا�درا�� إ�. 

  :ا����ھ�م ا
�را���4 - 

 .ھ% �ل 0رح أو أذى أو رض ذي �8�1 �0
�� أو �-���: ا���!�� ا��د�� -


�ر��ت ا���2و��� ا�?�' ا����ر�� ��
���  :ا������ ا��د��� -
0
و�� 
ن ا�
ھ% 

 .ا�
واطن 
ن �طر ا�
وت


ن أ0ل ر$(  :ا��در�ب - ���
��رف و��رات ر0ل ا��
��رات و
�د�ل إ�%��0 ��

 .�-���' $% ا�داء و���ق 
را�ل ا�����ن
                                                           

  .195إىل ص  190، ص 1998، 2، القاهرة، ط2، الد املد بويلعبد املنعم احلنفي، موسوعة أعالم علم النفس، مكتبة  -  1

  .���196 ا����� ا���
�، ص : �
	 ا����� �ـ - 2
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 .ھو �ل 
� �طرأ 
ن ���8ر و�-�وت $% ا�و*( ا���م �ر0ل ا��
��� :ا���و�ن -

وآ�% �*���� ��دث 
-�O0، ا���-�ض 
ن ����  �ر�( ا��2د: ا��د'ل ا����  -

  .ا����,M ا�
�ر��� ��'
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  :أھ��� ا���ث5 -

 G*����
  :ا���Kا���ث $% ا���2ط  أھ


دى  إ�راز -1 �
�وم ا�1د
�ت ا��-��� و-

ل $% 
1)��  ���63رھ��). ��,� ا�

 .ا��
��� ا�
د���

 ا�
�ر��� ا�6Kر���م $% ا��2)�ل 
ن  إنا��?ف �ن ا�1د
�ت ا��-��� ا��% �
�ن  -2

 ���� �
��و�� أم
�د�� (وا������ف ا���0
�واء ���ت �). 
��وى ا�-رد او �). ) 

�0
( أو ا�
ن
ؤ��� 
 .ا�


ن  -3����
���� و�و0' ا���ث $% 
��و�� ا�و�وف �). 
�1د أھ
ر ا�1د
�ت ا�


ن ��ل  ا��
��� ا�
د��� أ�وان ���0���
� �� ا�
�,و��نو
��و�� �ر����� و$ق ?دة در�0

 .و$��)�� ا�دور ا�ذي �2وم �'  ا��
��� ا�
د��� $% ا
ن و��
� ا�
واط��ن �ھ
���ظرا 

4-  ���
 %������� وا�1�و��ت ا��% �
����د ھذا ا���ث $% ��د�د �0م ا�1د
�ت ا�

ا��0د $%  وا�داءا����ف  إ��دةا��
��� و������% �2د�م �و��1ت ا��% �د ���م $%  أ�وان


ل ا��
��� ا�
د����. 


ن  -5����
ا���ث $% �دا�6'، $���ر:م 
ن �دا ا4ھ�
�م �ظ�ھرة ا�1د
�ت ا��-���  أھ

 ،�����وث ا�' �م �)ق ا4ھ�
�م ا�
���ب $% ا إ4
ن ��ل ا��د�د 
ن ا�درا��ت ا��% ���و��

��وا�درا��ت ا�
��)-�،و���ر:م 
ن ��
��%  ا�داءو�طور��� �).  أھ
ا��
���  ��وانا�

و�2ص ا�دا$��� و$2دان ا�2درة �).  ا�
��4ة?�ورھم ��دم  إ�. �-�ء��مو�ؤ6ر �). 

 .ا����4ر وا���2م ���وا��0ت
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  :دوا*( ا'���ر ا���ث      6- 

ا�
�0ل �' $% وا�����6ن 
ن ا�ط)�� ا���6ر   ھ�
�م�). �دم ا���ء  ��� ا���ث�م ا����ري 

  .ا��-�%

و���ر:م 
ن �طور ا�طب وا��)وم $% �?��ص ا4*طرا��ت ا��-��� �م ��طوا اھ�
�م 

�ذه ا�-,� و�دم �1ر ھذه ا�1د
�ت $% 
�0ل وا�د�.  

$% ا�
�0ل ا��-�% ��ون  ا���د�����و�ت 
و*وع �
س ��1ص ا�طب وا�درا�� 


ن 1د
�ت �-���  ا��
��� ا�
د���، %���و$% 
��2ل ذ�ك وا0��ن �دة ��4ت 
ر*�� �

���-� و���1 $% $,� ا��
��� ا�
د��� ���م أ�6ر �ر*� ��Pط�ر و��?�ل �د��م �)ق 

�م�

ل ���ر$� ا�
��ط�ن ��م ��-�� ا��
  .ا�
وت $% ا�
��ط ا�ذي أ��ش $�'، و�دم 

��4*طرا��ت ا��2)�� و�*�و��م وا�
��ط ����ر ھؤ4ء ا�
1دو
�ن 
ن ��ن ا�
���1ن 

�0���
(� ��(2�
��1ت ا�
راض ا� %$.  


� زاد 
ن ���4�م ا�
ر*�� 
�م 
ن إ�
�ل  إ��1ءھم �طورة ھوو�
�م، و���

ن 

  .وا�0�م

�4ظت أن 0
�( ا�ط)�� �د ���و�وا $% 
ذ�را��م 
وا*�( 
��)-� ��4*طرا��ت 

ه ا4*طرا��ت ����0 �ن 1د
�ت �-��� ا��-��� وا��2)��، و�م �ر�زوا ا����ھ�م أن ھذ

  .و�وادث و�وارث

 

   

 

 

  



 

 

  .ا�	��� ا��
��: ا�
	� ا�����

�����.  

1- ����	
� ا��
 .����� ا

2- ����	
� ا��

��� ��ر���� �� ا. 

3- ����	
�ت ا��
 .أ��اع ا

4- ����	
� ا��
 .أ ��ب ا

5- ����	
� ا��
 .أ��اض ا

�ت -6��
 .ا#�اض ا
	�"�� �� ا

7- $
 .ا
&�() ا' &�%�

8- ���
 .�+ج ا

 .(+ص� �

 



 ا���� ا����                                                                              ا��
	� ا������
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���� أ�داث �ط
رة �ر��� و������ ���م ��و��� ا��د
دة أو ����ر    �� �
ا��داث ا��د�

و+
ر وا���%ب و�ذ�ك ذات �دة �ر����  ،ا&%���بوا��$ق و ف و�ا���طر!� و���ب ا�

 و
��ن أن �ؤ�ر 0/ ا���ص ���رده ���دث �
ر أو �ر
�� �ن �را�م ا��%ف، ��و!��،


أو %ز
ف د�وي ����3 0/ �%�طق � �وادث ��%
� و��&ت ا&+���ب، �وادث �%ز�

�ر 0/ ا�����: �$9 ��� ھو ؤ��ور و�روق و!د � إ���� ��6راض �ز�%�، �ر�� ا���م،


ر وا�ز&زل و�%9 �%�طرق 0/ ھذا ا���ل إ�; أھم ��=��� �
�
ا���ل 0/ ا��وارث ا�ط�

�ر ا����$�� ����د�� ا�%��
�ا��%�:  

  Le traumatisme psychique:��ر�ف ا��د	� ا������ -1

?ر�� : و�د��� و�د��، ?رب ا��/ء ا��$ب ��/ء ��$9،: ا��دم �دم، :��� - أ

  )1(. أ�ر أ����م: وا�طد�� و�د�9 �دم و�د��م ���ده و��د�9 �0��د��،

   .ا�%ز=�: ، ا��د��ا��زا�م :وا����دم

�دة أي أ�ر
ن �د�� وا و
��ل & أ�0ل ا�د0:،: دما��: !�ل أ�و ا����س =ن أ�ن ا�=را�/

  .د��0 وا�دة

  :ا��د	� ا������-ب

��Aط�و!د =ر��0 �$�� 
و%�%
� ا��ل ��%�ھ� إ���� ا���م �?رر   Trauma :ا

�/ �$��ص =%د�� �6%�� ظ�ھرة ��دث 0/ ا����ز ا�%� ، Louis Crocoا�ط�
ب ا����ري 

�� �

��9 و�9��A ا���د
� و ا���$�
��رض ھذا ا��
ر ���دث ����3 و=%
ف 
�دد  �

�دث ��� 9�
��� ;$= C$ط�
  )2( .ا��د�/

  

                                                           

روت، ا���د، دار %و�$
س، ف�ر ،16���ن ا��رب ا���$د أ�/ ا��?ل ���ل ا�د
ن ���د �ن ��رم ا�ن ا��%ظور، - 1� 
  .2006، 1ط

�� ا� /،���د أ��د ا�%��$� - 2�  .16ص، 2010، 1ط دار ا�%�?� ا��ر�
�، =$م ا�%�س �روب و�وارث، �
�،%�ا�
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  :������ ا�ط���ر�ف 	��م ا-ج

Trauma :�� ;%��� �
�
�ط$C ��6وذ �ن ا��$�� اD+ر�  wound ل ھذا����
،و


ر إ�; �� �

ب ا���م �ن �رح 
��ب !وة ��ر�� ��ر�
�،أو ��

ر إ�; �� �
� C$ط�ا��

  )D. )1%��ن=$; ا
��ب �%�س �ن �د�� ا%����
� �د
دة ا�وا!: 

  :��ر�ف 	ن 	�ظور ا�����ل ا�����-د

=$;  19$: �%ذ �دا
� ا��رن�ا��د�� ا�%��
� =%د ���و%د 0رو
د �دل =$; =��ب ا�

�وم �6=راض ا���رار �: ا��وا�
س �ا�%��
� ا��/ ���
ز =$; ا����و=� �ن ا&?طرا��ت 


� �داوا�ر=ب أ�%�ء ا�$
ل ��رز ��د ز�ن ��ون ��
ن إ�ر �د�� =�ط�
� !و.  

�دده �ز
�دة إ��رة & 

���دم ���
ر ا��$: �ن �%ظور ا&!���دي و �
��ن 0رو
د 0/ ا��دا


��ن إدار��� ���و���ل ا�����دة 0/ ا����ز ا�%��/.  

��ب �� �
�ف أ
?� ا��دث ا��د�/ 0/ ��ر
F ا��رد ا�ذي 
��ن أن 
��ل �دا
وا��$: 


�ري ا���ث =%�� 0/ ا��Aج ا�%��/ ��
ن، وإن ا���و
ن ا�%��/ �$��ر�� ا��د�
� ا� �����


$/ ���%��� ����و%د 0رو
د$�   )2(.ا��

  

  

  

  

  

                                                           
  .180، ص 2008، 1، ا����م ا�%��/ ا�ط�/، ا%�$
زي، =ر�/، دار ا��ر�
� �$�$وم، �
روت، ط
�رآر�ر أس  - 1

2 - J. P Dreyfus/ introduction a la notion de traumatisme, chez Freud confortation 
psychiatrique n :12-1974 p106. 
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  :��ر�ف ا�د �ور ��د ا�	��م ا�����-ه


�ة ھ/ ا����رب ��ق ا���م وا�%�س �%�� ����$ف، و�د��ت ا�$� �
ا��د�� ��رة �ؤذ


�9 و������ �
ط�: �� 9��%� I��� ف =%�� أذى$��
�?طرب ا��/ 
�ر ��� ا���ص، و


� أو و�وا�
� أو !�ر
� أو ھ��
ر
� أو �������� ���0ون =��
� أو ھذا�
� أي أن ���0 9

إ& أن 
�$ك ��$وك ا��ر
ض �6ي �ن ھذه ا&?طرا��ت ا������، وإن �م 
�ن �9 �رض 

  ) 1(.�$و�9 �: ذ�ك 
ظل �$و�� +
ر �وي

 André Midol :��ر�ف أ�در�! 	�دول- و

راض �واء =$; ا����وى ا�%��/ أو ا���دي، �0�����ون ا��د�� ا�%��
� ھ/ �ن ا�=


�ون ���%�ت ��
رة، وإذا �م ��د ا����ل ا�%��/ D=�دة ا��
��� ا���6
د وا=���ر ذات ��� 

  .ا���دوم

�

�ة ا���دوم %��
� و��د��وھ� ا�ز�ن، �د�رة �
 & ��
. وھ/ ��رك ����ت أ�

� �
�دث %�
�� إ���� ������ و�د
دة أو وا��د�� ا�%��
� ���و=� �ن ا�=راض ا��ر?

�

� ���ض ا��واد أو ا����!
ر ا�ط�����
وي ����  ) 2(.���=ل 

  Marty: ��ر�ف 	#ر��- ن


���ر ��ر�/ أن وزن ا��د�� 
ر��ط أ���� ��وا�ل �%ظ
م ا�دا�$/ ���� ����رد و������/ 


رات =%
��  K0ن ���وم ا��د�� 
��; �ر��ط� �ط�
�� ا��%
� ا�%��
� =ن طر
ق ���و=���

  ) 3(.و=دوا%
� �ؤ�ر �ن ��� =$; !درات ا��رد ا�د�0=
� و�ن ��� أ�رى �واز%9 ا�%��/

  

  : ��ذة �#ر�$�� �ن ا��د	� ا������-2

                                                           
  .19، ص 1994، 1ا���%/، ����� ا��د�و�/، ا���ھرة ط=�د ا��%�م ا��%�/، �و�و=� ا�طب ا�%��/، ا���$د  - 1

2 - André Médol/ AE Nor association de normalisation, Paris p90. 

3 - Marty, les mouvement individuels de vie et de mort/ PVF Paris 1976 p102. 
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�/ إ& 0/ %��
� ا��رن %
$�Dر ا
�ن  20ا��د�� ا�%��
� ظ�ھرة ���� �م �$ق  ا����

 �

ن، و!د أد�ل أ��طرف أ����/ ا��راض ا���$
��/ ا�=��ب �$���ر

Oppenheim Hermann  وم���le traumatisme psychique  ت ا�طب��إ�; ��ط$

إ�; إد��ل ���وم �د
د  Breuerو Freud، 0/ %�س ا��
�ق !�م �ل �ن 1888ا���$/ �%� 

�د�� �%ذ �%�$�1883  �
و=�$
� ا%�ط�ر  réminiscenceوھو ا�ذ�ر
�ت ا��د�

  .dissociation du conscientا���ور

�� 9

���ر �
�ر ��% �Piere Janet  /د��أول �ن ��دث =ن ا����ف ا�A��ور ا�

�رر ا���ص ا���دوم �ن ا�ذ�ر
�ت � ����وا�ذي �0ر ا����ب ا��د�/ وأو?C ا��

�����  .ا��ؤ��� ا��/ ������ �9 ا��د�� وا��/ ���C أ��0ر 


ن ا�%
���
د ا�� ;$= �
�د�� ا�%��$� /�
%
$�Dر ا

ن و!د �طور ا����
�

ن ا��ر
��


ث أ%9 ��د =�ر �%وات �ن �رب ا��
�%�م &�ظوا أن ��ر
ب ��ن ا��%ود ا�ذ
ن  %40

��دة و�$ت إ�; در�� ا&%���ر أو  �
��ر�وا 0/ ھذه ا��رب 
��%ون �ن ا?طرا��ت %��

ار���ب �را�م 0ظ
�� �?�دة �$����: وأر��وا ذ�ك إ�; ظ�ھرة ��
ت ������ب ا��د�/ 

)névrose traumatique ( رب�ا�ذي ا=��ره %وع  (névrose de guerre)أو =��ب ا�


��; ��$ق �� ��د ا��د��  C��
ث أ� �état de stress ،postن أ%واع ا��$ق 

traumatique ou ESPT   9 ?�ن�
%� DSM3  �%�1980و
�ود ��م ا��?ل 0/ �

 ���$� �

ف ا��%ظ�� ا�����%�  )6�CIM10. )1ول �رة، و�ذ�ك �م إدرا�9 ?�ن �

  

  :أ�واع ا��د	#ت ا������-3

 :ا��د	� ا�ر(����-3-1

                                                           
1 - François libigot, traiter les traumatisme psychique (clinique et prise en charge) 1993, P 109 
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����� ا��/ &  �

�ة أي ��ص ���د90 ���را، و��ون ��� آ��را %���ھ/ ا���رة 0/ ا�


��ن أن ���  ) 1(.أي �د�� أ�رى ����د

 �د	� ا�و*دة-2

�
� �$ط�ل & 
����ر 0
9 إ���ح ا����� و& ��د
د أو ���� ��
را=�ت ��=���ر أن ا�ر�م �


ن دا�م �Aل %�وه �ن %���ب ا�ط�ل ����$: ��ظ� ا�و&دة و
��/ ��دة 
ظل �9 
و�ن �م 

�ط%: �%��9 �و!�� =��� 
�� %��9 =$; ظروف ����
�ود إ�; ا�ر�م �0راه 
$�6 إ�; �


��رب �ن �
�� ا�ر�م، ور��� 
�ون ا�ذھول ا�����و%/.  

��ر ا��ذي 
ظ�ر 0/ ا�ط�ل =%د ا�و&دة و�د�� ا�و&دة ھ/ أ
?� ا��$ق وا��وف وا�

وھذه ا��د�� �ؤ�ف أ�د ) دا�ل ا�ر�م(و�ن ا�����ل أن 
�ون %���� =ن ��ر�� ا&��%�ق 

��� �ن �را�ل & �$�0/ ��د
د ا��وف و��ر
ره �دى ا��رء 0/ �ر �
$�ا��وا�ل ا�

  ) 2(.ا���ر

  :�د	� ا�و*دة  	# �ر+,# ��	و�د +رو�د- 3

�داث ا�Aز�� ا��
ز
و�و�
�، و��ض ا��ظ�ھر ا�ذا�
� �$�$ق ��ن 0رو
د أول �ن ا�0رض أ

�س �9 ا��و�ود ا��د
د �Aل ا�و&دة و����رة ��دھ�
  .ھ/ ������ ��� 

��رات إ�; ��ق �ن D�� ��

� ا�ط�$
� ا�?���
�ة ا�ر���رات�0&%���ل ا�����3 �ن ا�Dا 



رات ا���ر
�، !د ���ق �ل ا��روط ا&!���د
� =%د =�ل ا��%�س ا�ول، وا&����ء �: ا��

�ول ا��د���� ���� �
   )3(.وا�%��

  

                                                           

د، ���م ��ط$��ت ا��ر�
� و=$م ا�%�س، دار ا��$د
�، =��ن،ـط - 1��  .117،ص2001، 1ھ�� ���د =�د ا�

2 - O. Rank, le traumatisme de la naissance puff, Paris, 1976, P 10. 

3- O. Rank, le traumatisme de la naissance puff, Paris, 1976, P 10.  
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���س �9 أ�%�ء Dق !د ��ون إذن ��رار �م �رى ا$�$� �

� ا���د���0��ظ�ھر ا�دا�$
� وا�

�
  .ھذه ا��د�� ا�و�

���  Rankوا��%�N را%ك A�ة ا�
�ھ/ ��� !��9 0رو
د أن �ل �ظ�ھر ا��$ق ا��رى 0/ ا�

) �0دان ا��ب(�� ا�و&دة وأن ا�و?�ع ا����$�� ا������ �$�$ق ���و&ت ���ر
ف �د


�ت ������/ إ& ر�وزا ��ذه ا��د���.  

  9

و��دف ا��د �ن آ��ر ھذه ا��د�� =$; ا��و�ود ا��د
د و?: ا�ط�
ب �و�وا

Leboyer  ز ��ون ا�و&دة ��ري
ا����ص ����و�
د طر
�� د=
ت ا�و&دة �A =%ف، و���

 �$
�داث 0/ +ر�0 !$D 9د ���ض ا�و!ت =$; �طن أ�
اD?�ءة، و�و?: ا��و�ود ا��د

ا&���ل ا�ول �ن ا��$د إ�; ا��$د !�ل ا��
�م ����%�
� ا�ط�
� وذ�ك ���$ق ا�م ��و�ودھ� 

  .ا��د
د

  :�د	� ا���وغ-4

�6/ ���ر�0ت 

رات 0/ ���9، و
��ر ����=ر �م ��ن �9 �ن !�ل، وO� I����د ا��


�س إزاءھ� أ9% 
ور��� ��ون �9 0/ ھذه ا��ر�$� �ن %�وه ا������ت و���� ���$ف �����، 


���ن ا�%��
� و�ظل ���ن ��
� =�رھم�
رات ھ��$� =$; �  )1(.=%د ا��%�ت ��ون ��� �6


9 ا��رء 0/ ا�ط�و�� ا����رة و!د �رى %��
�د�� =�ط�
� ذات �%�6 وط��: �%�/ 


ل ا�%��/ ��$����� ��ب �ن ا����ب ا��/ ��رر ا��طور ا=���رھ� 0/ ����ل %ظر
� ا��


ر أ%9 �رى اPن ا���$/ =ن ھذه ا�%ظرة =�و��+ ،�
�ق ����� ا����
رA�2(.ا(  

  ھ/ �د�� %���� =ن و!وع  ا���دث أ��د�/ ، وأ
?� %���� =ن �0دان ا��ر:�د	#ت  ا���#ة

  choc de la guerre: �د	� ا��رب-6

��ب ��� ا��%ود 
 �

� ھ��
ر��= �����$
��    )1(.=%د ا%���ر ا��%��ل و!�ف ا��دا0: ا�
                                                           

  .269، ص 2000، �1��ود =واد، ���م ا�طب ا�%��/ وا���$/، دار أ����، ا���رق ا����0/، =��ن، ا�ردن، ط - 1

��ود =واد، %�س ا��ر�: -2�.   
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  :ا��د	� ا��#ط���-7

ھ/ ���رب =�ط�
� �0�$� �ن آ��ر �د�� =�ط�
� ����$ق وا��و�ر و%�ص ا��ر�
ز وا��ز�� 


��ن أن و!د ��6�ر ا�درا�� أو ا���ل ���ل �$�/ وا�ر�وب،  �
و0/ ��&ت أ�رى �ر?


��ب ا���دوم �%و�� ا�����
� �د
دة أو 
��ول ا&%���ر.)2(  

�
  :ا��د�� ا�و=��
� ا�د��+


رات =$; �
ز ا��د��ت ا�و=��
� ا�د��+
� ��طورة ا��$ل ا�%��/ وا��/ ��ون ��� �6���

ا����� ا�%��
� �$�ر
ض و�ذ�ك 0�دوث ا�%و��ت ا&�����
� 0/ أ=��ب ا���رات ا�����رة أو 

و�� ا�����
� ��دو �ر��ط� �: �دوث % 50%و 30ا���
دة ��د�� و=��
� د��+
� ���$ف �
ن

�ف ا��رة % :� �

� ا���=د������ ا���د ا��Dا�����!�� و �
أھ�
� ا&?طرا��ت ا���ر0

  ) 3(.ا�
�ر

  :أ��#ب ا��د	� ا������-4

  :ا������ا.��#ب -4-1

�$�� ���و%د 0رو
د 0/ ا����ز ا�%��/ � ��� �
�ر�: ا��وا�ل ا��ؤد
� إ�; ا��د�� ا�%��


� ����رة �?م ا��$
ل �ن ا�ط�!� ���ل و0ق ��دأ ا�$ذة �دى ا����ب �
��%
�$� د
�و�

��ط� �O��ء وھو ������ ا�درع ا�وا!/�.  

و=��ل ا��دث ا��د�/ ������ ا���م ا��ر
ب 
��رق ھذا ا�O��ء �
���ر 0/ ا�دا�ل  

��C ���ن 0/ ا�دا�ل
  .و=د�� ��ن ا&����ب وا��$ق وا��$: !��: �ن ا���رج، 

                                                                                                                                                                                     
   .20، 19، ص 2010، 1طر
ق، =��ن، طز
�د %��ل ا�طروا%�، ا&%���ر، �ؤ��� ا� -1

  .ز
�د %��ل ا�طروا%�، %�س ا��ر�: - 2

0
� �$�Aج ووظ
���� 0/ ا����ر ا���A/ ا�����ب ا�را�د، ر���� د��ورا،  ا�����Aت�ن أ��د !و
در،  - 3���ا�
2010،2011.  
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ت و���ون ا���
ث أ%9 أ�%�ء ������ ا�%واة ������ز ا�%��/، �� C���ورة ا��د�
� ا��/ �


ر آ�
� اD%��ر ��$وا!: ا��ؤ�م  ا�A��وريا��ورة 
�و!ف =�ل ا����ز ا�%��/ و��ت �6

  ) 1(.وذ�ك �ر0ض إدرا�9 و�وا���9

  :ا���	��ا.��#ب -4-2

  .�/ا��$ط� ا��$�
� وا����ء ا��$: =دم ���
� ?F ا��$ب �$دم -

����ت ا��د
دة، ا�%ز
ف، �0دان �Aز�� ا�دم، ا��روق، �ورم ا��?Aت :��م ا�دم -Dا.  

  .ا%�داد ا�����ك ا��%��
�، وإ����ت ا����ز ا��%��/: �0ص ا. ���ن -

��&ت ا����س وا����م :ا�$�#ض 	0#و	� ا�1را��ن ا�	��ط� -.  


� وا���ول ���%ب ظ�ور ا�=راض -��
�
  .ا�دو
� وا��واد ا��

  ) 2(.ان �وا�ل ا���م وا%�داد دا�$/ �$��م�0د -

  :ا.�راض-5

 :ا.�راض ا���	��- 1 -1

  ):أ�%�ء ا��د��:(ا�	را�ل ا�	� رة

�وب وازر!�ق ا��$د �: �رودة و��رق ��رد -أ �. 


ر !�در =$; ���=دة %��9(?�ف =�م  - ب + ��
 ).و
�ون ا����ب ?�

 .���رع ا�%�ض         
ز
د =ن د!
�� -ج 

��ب ��9 +���� إ& 0/ ا�ر!��                              
أو  أ�����/ا��ر
�ن (

  ).ا���ذي
                                                           

   .191 -190ص ، 2009، 1، �
�و�و�
� ا�ط�ل وا��راھق، دار ا���ر�0، =��ن، ط�و�� ز
نأ��ن  -1 

  .، %�س ا��ر�:�و�� ز
نأ��ن  - 2
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ر  -د � ���رع ا��%�س      !

                            ��

� أو =��  �ط


ر �%�ظم                           +  


�ون ا����ب ���
N و
��ر ����$ق ���ب %�ص    0/ ��&ت ا�%ز
ف      -ه O2. 


�ن، وا��/ء                                   �  ) 1(.=طش، +

 :ا�	را�ل ا�	�3$رة -2

  )ر
�ن ا�دم 0/ ا�وردة�ط3 �(ا���ور �����ول، 
زرق ا��$د 


ن ��دة%
  .=دم ا&������ �$�%�
��ت، و�Oرق ا��
%�ن �: �و�: �د!�� ا��

ول إ�; �0دان ا�و=/، �%��ض در�� ا��رارة، أو ��; ا�و�    إذا �م 
�م ا��Aج    

  ) 2(.ا�و�0ة

  :ا.�راض ا������-2

إ=�دة ���
�� ا��د�� و�
طر��� =$; ا���ص ا���دوم، و��ون =$; ��ل �وا�
س 


� أو ��&ت و=/ ������، و��و�� =%د رؤ
�9 أو ���=9 ��9�% 
��9 ا��د�� ا��/ $
�

  .��رض ��� ا���دوم

 .0رط ا��%�9 وا�
�ظ� وا�رق -

 .=ن ا�Pر
ن ?�ف ا��ر�
ز وا���$د وا�Oرا�� -

                                                           

روت، ��%�ن، ط - 1� ،�
، ص 2010، �1ر
م �$
م، ا&?طرا��ت ا�%��
� =%د ا�ط��ل وا��راھ�
ن، دار ا�%�?� ا��ر�

547- 548.  

  .�ر
م �$
م، %�س ا��ر�: - 2
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� ���ه ا��وادث ا��/ �ذ�رھم �����رة -��� .ردود أ��0ل =

�0���رض ا���ري ���ل ھذه ا��وا!ف 
ؤدي إ�; ا�=راض ا���د�� وإ=�دة ا��$وك ا�����/ 


ر ا�و=/ ���ل اD�راط
Oل، و�Aذوذ وظ�ورة ��.  

��ذ�ذب ا&%���ل، و���
N و�%�م �ن 
$�6 إ�; ���ط/ ا���ول %�د ا��ر
ض  -

 )1( .ا��ؤ�رات ا���$
�و

 :ا.	راض ا��#�	� �ن ا��د	#ت- 6       

 :��#ب ا��د	� -  1 - 6

���� =�ب ا��د�� !��
� ھو ���و=� �ن ا&?طرا��ت ��ا&%����
� ا��/ �ظ�ر =$; 


رات و�دا%
� ����O ا��ر =$; �
ث 
��رض ا��رد ���
���رھ� ا��رد =�ط�
� أو ����%
�، و


��9 أو =%د�� 
��%/ �ن أز��ت %و=�  ���=ره أو �دى ��ر?9��?رار ����%
� !د �ؤدي �

A
  .�� ���ررة أو أز�� !د ����ر ��9 ز�%� طو

 Syndrome de répétition: 	�5ز	� ا�� رار - 2 -6


ر ����ر =ن ا��ورة ��� �
$
$��6/ ���6
د �دوث ا��د�� وھو ��ب ا�%ظر
� ا��


/ وھ/ إ=�دة ��ر�� �د�
� �ن طرف ا���ص ا��د�
� ا�����رة دا�ل ا����ز ا�%��

  )2( :ا���دوم =$; ا�%�و ا����/

ظ�ور ذ�ر
�ت أ�
�� ��دو =$; ��ل �ور أو أ��0ر أو إدرا��ت �ر��ط ����دث  -أ 

 .ا��د�/

 .أو أ�زاء �%9 0/ ا��Aمظ�ور ا��دث ا��د�/  - ب 

                                                           
1 - DSM4, Manuel diagnostique et statique des troubles manteaux 2eme éditions, Masson, 

Paris, 2003, P95. 


روت، ��%�ن، ط - 2� ،�
، ص 2012، �1د�ت =�د ا�رزاق ا����زي، ���م ��ط$��ت =$م ا�%�س، دار ا���ب ا��$�
268.  
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ش 0/  -ج �
�دث �رة أ�رى 0
�رف ا���ص أو 
��ر ��� �و أن ا��دث ا��د�/ �


 .دا�م و�ر!ب!$ق 

��ور ا���ص ���?
ق وا&ر���ك =%د ا���رض D��رات أو ر�وز دا�$
� أو  -د 

 �
�وت، �و!ف(��ر� ،�� ).را�

�ظ�ر �دى ا���ص ا������ت أو ردود أ��0ل �0
و�و�
� =%د ا���رض ��ذه  -ه 

  .اD��رات

 Phase de l’atence: +�رة ا� 	ون- 3 -6


ن أ%9 �ن ا������د ظ�ور ا��$ق
����� ��د ا��د�� أو ا����ب ا��د�/  ��ب ا��

ز�%
� �ن أ
�م !$
$� إ�; ��ر، و!د ����رة ��د و!وع ا��دث ا��د�/، �ل ��د �رور �دة 

 �
�ل إ�; �%� ��� 
�رف ���رة ا���ون أي �0رة ا��/ ���ل �
ن �دوث ا��د�� ا�%���

  )1(. وأول ظ�ور ���Aز�� ا���رار

 PTSD: ا6طراب ا��6ط 	# ��د ا��د	� - 4  -6 

 ��$�PTSD  ر �$���رة��و�م �ر�����  Post Traumatic Strass Disorderھ/ ا��

�دث �دى ا���ص 
�ط$C ا?طراب ا�?Oط �� ��د ا��د��، وھو ا?طراب �� �
�$�ر�

��د ��ر?9 ��د�� أو ��دث �د
د، & ���و=��� ��رة ا���ص ا�����دة و
���ز �6=راض 

�� وھ/��:  

دان ا���
�، ا��$:، ا&%�
�ر ا����/ ا�����3، ا�%��ط ا�
�ظ� ا���رط�، ا�رق، �0 -

  )2(. ا��ر�/ ا�زا�د

  :ا�	� #ت ا��1$���� *6طرا�#ت ا��6ط 	# ��د ا��د	�-   7 

                                                           
  .170، ص 2003، 1��ن �����، ���م ا���ط$��ت ا��ر�و
� وا�%��
�، دار ا���ر
� ا�$�%�%
�، ا���ھرة، ط - 1

��: %�س ا��ر�: �ـ - 2����  .ن �
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1( /$
 �� 9

��رض ا���ص ���دث ��دم 
�و0ر 0: 


��ر ا���ص أو 
��ھد أو 
وا�9 ��دث 
�?�ن ا��وت أو ا���د
د �9 أو إ
ذاء ��
ر  -


ط
ن �9�ذا�9 وا�Pر
ن ا���. 

��ون ا������ ا���ص ��?�%� =$; �وف ��د أو =�ز أو ر=ب، وأن 0/ ا�ط��ل  -

N

�ون ���
رھم =ن ذ�ك �ن �Aل ا��$وك ا�����ك +
ر ا��%�ظم وا����م �����. 

2( �
 :����ر إ=�دة ���
�� ا��دث ا���دم �وا�دة أو أ��ر �ن ا�طرق ا����

وا&درا��ت، و0/  وا���0را���
Aت ذ�ر
�ت �ؤ��� ����� ��ررة �$��دث، و���ل  -

�ورة أ���ب ���ررة ��دث أو ���رب �
%�� أو ا�ط��ل ��Oر ا��ن 
�م ا����
ر =%��  /0

1( .=%��ر �ن ا��د��( 

 : أ�Aم �ؤ��� )3

  .��ون ���ررة ���دث، و�ن ا����ن أن ��ون أ�Aم ��ز=� و�
�� �دون ���وى ��دد

4( ��رف و
��ر ا��رد ��� �و ��ن 0/ ا��
 :�دث ا��د�/

إ=�دة ا��دث ا��د�/ �ن �د
د، و
�?�ن إ���س �K=�دة ���
�� �$��رة وا��Aوس 

  .وا�%و��ت ا����
ر
� ا�����
� ��� 0/ ذ�ك ا��/ ��دث =%د ا�0D!� أو ا����م

 :ا��م ا�%��/ ا���د )5

��ت أو =��Aت دا�$
� أو ��ر�
� �ر�ز أو ���9 

��رض ا���ص ا���دوم إ�; �$�

  .�ظ�را �ن ا���دث ا��د�/��%�� أو 

  

 .=ودة ا�%��ط ا���
و�و�/ -
                                                           


���ت ا�����، دار ا��$م وا&
��ن �$%�ر  ا��ر �
%/ا��
د ���ل  - 1��
ن وذوي ا&
�� ا�%��
� �$��د��ور، ا�%�
  .103 -102، ص 2011، 1وا��وز
:، =��ن، ط
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- �

�م ا���ص ا���دوم �وظ���9 ا����!. 

�ل  -�
 ��
��دث ا��د�/ �: & ���&ة 0��� �$�
رات ذات ا��ا���%ب ا�����ر �$�

�� أو أ��ر �ن ا����Aت A��������� ا����� �م ��ن �و�ودة !�ل ا��د��، و
��دل =$; ذ�ك �

�
 )1( :ا����

∗ �
 .ا��رد ��ود ��%ب ا���0ر أو ا����=ر أو ا���دث =ن ا��د��ذل 


�ذل ا��رد ��ود ��%ب ا�%�ط� وا����ن وا�%�س ا��/ 
��ر�: ا�ذ�ر
�ت =ن  ∗

 .ا���دث ا��د�/

 .ا���ز =ن ا��د=�ء ��%ب ھ�م �ن ا���دث ا��د�/ ∗

∗ �
 .ا%���ض وا?C 0/ اھ���م أو ���ر�� 0/ أ%�ط� ذات أھ�

 .و ا���%ب 0/ ا�����ل �: ا�Pر
نا���ور ��&%���ل أ ∗

�ل ا���ز =ن أن ��ون �د
9 ���=ر ا��ب(�دى ��
د �ن ا&%���ل  ∗�.( 

�ول =$; ��%� أو : إ���س �����م �ول ا������ل ��ل ∗�أن 
�و!: =دم !در�9 =$; ا�

�
�

�ة ط��
ش �

���ن �ن ا�زواج، أو أن . 

 د��، و
��ن ا&��د&لو�د !�ل ا��أ=راض ����رة �ن ا&����رة ا���رط� & � -


�� �ن �Aل �ؤ�ر
ن أو أ��ر �ن ا����/$=: 

∗ 9
��و�� ا�د�ول 0/ ا�%وم أو ا&���رار 0. 

 .�ر=� ا���
N وا&����رة، وا%���ر ا�O?ب ∗

 .ا�
�ظ� ا���رط�، ��و�� ا��ر�
ز ∗

∗ 9
0 I�����ا������ ا��زع ا. 
                                                           

%�104�ور، ص  ا��ر �
%/ا��
د ���ل : %�س ا��ر�: �ـ - 1.  
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 .�دوم ���ر �ن ��ر) ا�=راض 0/ ب، �ـ، د(�دى ا&?طراب  -

�%

�/N =ن ھذا ا&?طراب أ�م و%
دال 0/ ا��وا%ب ا&����=
� وا���%
�، أو +
رھ�  إ�$

  .�ن ا����&ت ا�داء ا�����

  :و
��ن ��د
د

�� أ��ر: ا6طراب �#د -A� .إذا ��%ت �دة ا�=راض أ!ل �ن 

�� أ��ر أو أ��ر: ا6طراب 	ز	ن -A� .إذا ��%ت �دة ا�=راض 

- �د�ت ��د و!وع ا��د�� ���� أ��ر =$; �: �دا
� ���6رة ��%ت �دة ا�=راض 

 .ا�!ل

��ت  -
ا��$ق وا&����ب أو ا&?طراب ا���$/ وا��?وي، 
�ب و?: ھذه ا����

�%ظر ا&=���ر إذا �د�ت ��د و!وع ا���دث ا���دم، ا?طراب ا��6!$م 
�ون ا���دث ا���دم 

�0/ ھذا ا&?طراب و
�ون أ!ل �دة و���و=�9 ��رة اD%��ن ا�����دة، 
دث ���
�� و& 

��دث �: +
�ب ا�=راض ا���
زة &?طراب ا�?Oط �� ��د ا��د��ت$�. 

  :أ��#ب ا6طرا�#ت ا��6ط 	# ��د ا��د	#ت- 8 


� ��وة ���
: أ=راض ا&?طراب، و�
%ت ���  ا����ث���د �ر��ط ا��وا�ل ا�ورا
ا��د

����و=�ت أن ا?طراب ا�?Oط �� ��د ا��د��ت �9 أ���ب �
و�و�
� ���$�� ����0ر%��م 

  .�ر?
� أ�رى

�� أن ا����ص ا���دو�
ن �د
�م ���وى �ر��: �ن ���و=� 
وو�دت ا����ث ا��د

�

ن وھر�و%�ت ا�����&catécholamine )ن
��%

ن وا�%ورأدر��%
وا��/ ��رف ) ا�در


ث ��د ا���م ��وا��� ا��وا!ف ا�ط�ر!��  .��ر�و%�ت ا�طوارئ أو ا�?Oوط 

و�
ن ذو ���وى �%��ض =ن ا���و�ط 0/ ��
� ا��ر�و%�ت و��� 
�دو ھؤ&ء ا���د


ل ا�Oذا�/، و�%�
�� �ذ�ك K0ن %��� �و���� ا��ور�
زول ا�ذي 
�د أھ��� 0/ =�$
� ا���
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 ���� ���ا����
�و&�
ن ?�ف %��� ا��ور�
زول �دى �ر?; ?Oط �� ��د ا��د��ت �

 �

� ا��دون ���
  )1( .رى���و=�ت �ر?; ا��$ق أو ا����و=�ت ا����


� ��ون ���� : ا��داث ا��د�
� ا��د
دة ��ل�
�وادث ا��
�رات أو ا��وارث ا�ط�

�دوث ھذا ا&?طراب�.  

وا����طر ا��/ 
��رض ��� ا��رد !�ل �دوث ا��د�� ��ل ا���رض ��وادث ���ددة 0/ 



� أو ا&%طوا�
� أو ا�ذ����ل ا��� �
�ن ا���?/، أو ا����طر ا��/ �ؤدي إ�; ���ت ا���

در�� ا���رض �$��دث ا��د�/ : �د
�م أ�راض %��
�، وھ%�ك ���طر أ�%�ء ا���دث ��ل

  ).ا��دة وا��دى(

ا���رات ا���
�� ا��/ ��ر�ب =$; رؤ
� ��ص �
ت أو ���ب ��روح وا����طر ا��/ 

���� ا��د%
� �راء ا���دث ا��د�/: �$/ ا���دث ا��د�/ ��لDدى ا�.  

  :د ا��د	�أ�واع ا6طراب ا��6ط 	# ��- 9 


�م �ن �A�9: ا��6ط ا����� ا�	 �ف ا��#��7- 1-  9 :  

 .�ر�
ز ا&%���ه -

- �

: ا�ط�!� ا�%�����. 


ز ا��دوم =$; ا���ل  -�� ).��وا��� ا����ل(�


رات وا���د
�ت ا��/ ��
د %�و ا��رء و�طوره ������
ر وھذا ا�%وع O��وھو =��رة =ن ا

��ن �ن ا�داء ا���م و
��=د�ن ا�?Oط 
  .=$; ز
�دة ا���� ���%�س 

  :%�د 0
9 ا���&ت: ا��6ط ا����� ا�	��#وز ا�����-2  -9 

 .ا���ود/ ا��ف -

                                                           
  .105، ص 2010، 1ر أ����، =��ن، ط%�
ف %زار ا��
�/، ا����م ا��ر�وي و=$م ا�%�س، دا - 1
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 .ا&?طراب -

 .ھ$: 0ردي/ ھروب -

- �
�
 .أ��0ل أو�و���

وھو =��رة =ن ا�?Oوط�ت ا��/ �ؤ�ر �$�� =$; ا����� ا���د
� وا�%��
� �$�رد و=$; 

&م ا���دة وا�ظ�ر آا�%��/ ����داع وأدا�9 ا���م و�ؤدي إ�; =وارض �ر��ط� ���?Oط 

  )1(.وا���%��ت ا��?$
� و=�ر ا��?م وا�رق وار���ع ا�?Oط ا�دم وا���ري

  :وھ/ ���$ف �ن 0رد �Pر و�%��م إ�;: أ�راض ا��6ط 	# ��د ا��د	�- 10

  )2( :%�د �ن �
%�� :ا.�راض ا���	��- 1-  10 

 .ا%���ض ا����0 وا���ور ��&%���ك -

 ...).إ����ت ���ررة ���%�$و%زا، ا�ز��م(%�=/ ?�ف ا����ز ا�� -


ن ���دم ��� 
ؤدي 0/ ���� ا���رار ا�?Oط ��دة طو
$� إ�;   -��%
ز
�دة ا�در

 .ا?طرا��ت ا�دورة ا�د�و
� وأ�راض ا��$ب

-  �$

ؤدي إذا ا���ر ا�?Oط �� ��د ا��د�� ��دة طو ��� �
ز
�دة إ0رازات ا�Oدد ا�در!


را ا%�
�ر ���/إ�; إ���د و%�ص ا�وزن، وأ�. 

 .ا?طرا��ت ا����ز ا��?�/ -

- �
 .ا?طرا��ت =?$

 .ا?طرا��ت ا����ز ا��%��/ -

                                                           

�ل ���د �
ر  -1 
 ص 2004ا�زراد، ���Aت ا��راھ�� وا����ب 0/ ا�وطن ا��ر�/ ،دار ا�%���س ،�
روت ��%�ن ،ط،0
30.   

أ���� �0روق ��ط�;، �د�ل ا&?طرا��ت ا��$و�
� وا&%����
�، أ���ب، ���
ص، ا��Aج، دار ا���
رة �$%�ر  - 2
  .63 -61، ص 2011، 1طوا��وز
:، =��ن، 
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 ).ا��داع(أو��ع ا�رأس  -


� ا�%���� =ن إ0راز ا��ور�
زون ���دم -���� .أ�راض ا�

  )1( :%�د �ن �
%��: ض ����� ا���#���أ�را   - 2-  10  

 .ذھول =�ط�/ -

 ).!$ق ا&%���ل(���=ر ا&%���ل  -

 .ا��وف���=ر  -

 .ا���ور ���ذ%ب أو اDھ�%� -

- ��
 .0�ل 0/ ��د
ر ا�ذات، و�طور ا���ور �����ز و=دم ا��

�زن، =ز��، �0دان أ�ل -. 

�ر، وا%���ض ا��درة =$; ا&��ر��ء -�
رة، ا�� .ا�


� ا���رط�(ازد
�د ا�����ل ا���وا�دة  -���� ).����$ق وا�

��رة وا�%ر0زة، و%و��ت ا�O?ب -Dو�� ا��. 

 .ا����ما���ور ��دم  -

  :%�د): ذھ%
�( :أ�راض 	�ر+��- 3 - 10     

 .ا%���ض ا&%���ه، ��و�� ا��ر�
ز وا?طرا��ت ا�ذا�رة -

 ).��رار 0/ ��ض ا���0ر(أ��0ر ���ررة  -


م -
 .%�ص !درات ا���م وا���

                                                           
  .65 - 64أ���� �0روق ��ط�;، ص : %�س ا��ر�: �ـ - 1
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�� ��� !د 
ؤدي ����و&ت ا���و
ض إ�; !رارات  -
��ا%���ض ا������ت �ر
�� ا�

 .���ر=� و��ط��

 

 .ا��درة =$; ا��%ظ
م وا���ط
ط ��
د ا��دى �دھور 0/ -

��C أ��0ر ا��رد ��دا�$� و+
ر ���و��  -�)�
 ).أ��0ر & �%ط�

  )1(: و%�د 0
��: أ�راض ��و ��- 4 -  10 

- �
��
� .%�ص 0/ ا&ھ�����ت وا����س وا��%�زل =ن ا�ھداف ا�

- �
 .ا?طرا��ت ا�%وم، وا?طرا��ت ا���

 .ا��
ل D���ء ا�$وم =$; ا�Pر
ن -

- /��ل ا�����ل ���ل �ط. 

 .ز
�دة ����ل ا����طب ا�����$� 0/ ز
�دة ا��$��م وا��6�6ة -


�ة ا���%
� وا��A!�ت ا����$
� وا&����=
� �$�رد =����
ر =$; ا��  .��� %�د أن �$?Oط �6

 :ا��6وط ا�	,���-   11 

و+�و?9 وھ/ ا��/ �ر��ط ��
�� ا���ل ��ل ا��بء ا���/ وا��
�/ �$��ل، و�راع ا�دور 

وا���0Aت �: ا�ر�0ق 0/ ا���ل، و��دد ���در ا�?Oط وا��و�ر 0/ ا���ل �� �
ن ا���ل 

ا�دا�$
� وا���ر�
� ا��/ ��رك آ��رھ� =$; ���و
�ت ا�داء، و=$; ���� ا��رد ا�%��
� و�ذا 

�
�  .=$; ا��A!�ت ا���


ف ���در ا��و�ر و�$�
ص أھ: 	�#در ا��6وط ا�	,���-1 - 11 %�م أ������ و
��ن �

 )1(: =$; ا�%�و ا����/

                                                           
  .67 - 66أ���� �0روق ��ط�;، ص : %�س ا��ر�: �ـ - 1
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�دث �راع ا�دور =%د�� 
�ون ھ%�ك أ��ر �ن : �راع و��#رض ا�دور-  11-2     


ا���رف ا�ذي : ��A. �ط$ب =$; ا��رد ا������ ��دھ�� ���ب =$
9 ا&������ �Pر

��ول ز
�دة اD%��ج 0/ !��9 0/ ا�و!ت 9��% 
ط���9 ا����$ون � 9�
9 �%�
ذ ط$ب ر�
ت =$

 .إ�را90 ����وا��0 =$; ���
ض =بء ا���ل ا�
و�/


�ب : 8	وض ا�دور- 3  - 11 -O� ق +�وض ا�دور$��
ا�و?وح �ول ا���ؤو�
�ت 


ن ر�
س �د
د، 
�� ،�
ا���%
� ا��ط$و�� �ن ا����ل %�
�� �دا
� ا��Aم =�ل �د
د، ا��ر!

أن +�وض ا�دور و�
%ت ا���وث ... ��ؤو�
� اD�راف �ول �رة، إ=�دة �%ظ
م ا��ؤ���

�ن ا���%ب 
ر��ط ��%���ض ا�ر?� ا�وظ
�/، ا��و�ر 0/ ���ن ا���ل، ا%���ض ا���� ���%�س، 


ن +�وض ا�دور وار���ع ?Oط ا�دم� �!A= و�و�/ ھ%�ك
 .ا���


ث ا���ؤو�
�ت، طر
�� ا�داء : ط���� ا��	ل -    4 - 11 -�����وت ا���ن 0/ ط�
���� �ن 


�وم �9 ا��رد، ھذا ا����
ن 
ؤدي إ�; إ
��د در��ت ����و�� �ن وا�%���N ا���ر��� =$; � �


�ة ا�%�س أ��ر : ��A. ا�?Oوط ا�وا!�� =$; ا����ل�ا�=��ل ا��/ ��ط$ب ا����ظ =$; 

�
 .���ھ�� 0/ ا��$ق ���ر%� ���=��ل ا�����

��زد
�د ا����م ا��ط$و�� �ن ا����ل �واء �ن : ز�#دة ا��	ل ا�وظ��� -  5 -  11  -


ث ا���
� أو ���وى ا����رة � )2(). !درة و���رة ا��رد �$����ل �: ا����م ا��ط$و��(

و+���� �� �ؤدي ز
�دة ا���ل ھذه إ�; ���Aت �د%
� و=�$
� وا��/ �دورھ� �ؤ�ر �$�� =$; 

  .ا�داء

إز=�ج ���
ر !$� ا���ل ا�وظ
�/ �دورھ� ��در : ��9 ا��	ل ا�وظ���-  6  -   11 -

/ ا�=��ل ا��/ ��ط$ب !درات أ!ل �ن إ���%�ت ا��رد، أو ��ط$ب �زءا �$���ل و����ل 0


را �ن و!�9، ا��ر ا�ذي 
�رض ا��رد �$�$ل، �0دان ا�دا�0
�، اھ�زاز ا���� ���%�س�
. 

                                                                                                                                                                                     

$/، دار ا����ب ا��د
ث، ا���ھرة، ط - 1$��1��د =�د ا�ظ�ھر، �
د أ��د ا����ص، ا�?Oوط ا�%��
� وا��Aج ا�%��/ ا�� ،

  .36ص  ،2013 -2012

  .38 -37و�
د أ��د ا����ص، ص ���د ا�ط�ھر : �: �ـ%�س ا��ر - 2
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- �

م ���ن ا���ل، ���وى : ظروف ا���ل ا���د��� ��
�ل �
�� ا���ل وطر�

 .اD?�ءة، ودر�� ا��رارة وا�رطو�� وا�?و?�ء

�ل ذ�ك : �دم ا��وا+ق ��ن 	�ط��#ت ا���ظ�م و	�ط��#ت ا��رد-   7   - 11 -��
و

 9

ق ا�ذات �: �� �%ص =$������رض ا�ر+��ت ا��رد
� 0/ ا���رف ��د
� وا���ل =$; �

 .ا���$
��ت وا�$وا�C وا�Dراءات

  


ر ھذا ا����وم إ�; ���� �ن اD%��ك : Burn-out: ا*��راق ا�����- 8  -  11  �


�ل 0/ ���و=� وا&����
%زاف ا��د%/ وا&%����/ %�
�� ا���رض ا�����ر �?Oوط =��
�، و

�ل� �
اDرھ�ق، ا���ور �����ز، �0دان ا&ھ���م ���Pر
ن، �0دان : �ن ا��ظ�ھر ا��$�


�ة وا��A!�ت ا&����=
�، ا��$�
� 0/ ���وم ا�ذات�  .ا&ھ���م �����ل، ا��ك 0/ !
�� ا�

أن ��&ت ا��و�ر وا���ور ����$ق & ��دث و& ����!م 6�0ة، �ل &�د �ن اD��رة إ�; 

 �

� و�%��س =$; �$وك ا����$
ن، ��� ��رك ھذه ا����ب آ��را ���
� و%���
��طور �در

��ق أن �طر!%� إ�
��، ا��ر ا�ذي 
��و�ب =$; ا��رد أ�ذ و���ل ��
ف و%�ط ���
ش �$
م 

طرق +
ر ا��و
� 0/ ����$9 �: ا�?Oوط �: ھذه ا�?Oوط و���� ا&����د =ن �ل ا�

  )1(...). ����ط/ ا���درات، ا��د�
ن، ا���دءات، ا���ور(

�
  .و����وت ھذه ا�و���ل �� �
ن ا�و���ل ا��د%
� إ�; ا�و���ل ا�%��
� وا�و���ل ا&����=

  

  

  

  

                                                           
1 - le meme reference : Mohammed benrabah , P 94. 
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  :	را�ل ا��6ط 	# ��د ا��د	�-  12    


�م 0
�� ��%: 	ر��� ا�7ذار- 1  -   12   �

د ا�و���ل ا�د�0=)�
) ا��
��%ز��ت ا�د�0=

 �
�0
و�و� �
�$�رد �ن أ�ل ا&������ ا��ر
�� ����ل ا�?Oط، وھ%� �ظ�ر أ=راض %��

أ�� =$; ا����وى . ��
%�، 0%�د ���رع ?ر��ت ا��$ب، �ر=� 0/ ا��%�س، �
�س =?$/

 .ا�%��/ %�د ازد
�د ا��ر�
ز، ��ور ��D%ذار أو ���?
ق

�����رار =��ل ا�?Oط ����ت ا�د�0=�ت و����6 ا�ط�!�  :	ر��� ا�	0#و	�-  2  -    12 -1

و����/ ھ%� ا����Aت ) ا��/ ��%ت 0/ ا����وى ا���دي(ا�Aز�� �$�رد �ر0: در�� ا����و�� 

 .ا���
و�و�
� ا��/ ظ�رت 0/ �ر�$� اD%ذار

�����رض ا�����ر ����ل ا�?Oط �و!ت طو
ل، : 	ر��� ا7رھ#ق-   3   -  12 -2

��C ا��رد +
ر !�در =$; ا��وا��� ا�و?�
� ا�?�+ط� ���ل ��Aم ��
%�!ض ا�د�0=�ت و

 .و��
ف، ��� 
ؤدي إ�; إ=�دة ظ�ور ا�=راض


ر =��ل ا�?Oط 
�دأ ا��رد 0/ ا&ر�
�ح �
��  :	ر��� ا���و�ض- 4 -12            
���


�� و
�م إ=�دة ��ن ا�ط�!��1( .0( 


�، و����ر ظ�ھرة  و�ن ھ%� %�د أن ا������ ا�%ظ�م�
0/ ا�و?�
�ت ا����� ھ/ ط�


� إذ ��ط/ ���
�ر
ر و���ل  إ%ذارا���
��; ��م ا��وا��� ا������ ا����� �$و?�
�تط�! ،.  

                                                           
�ل ���د �
ر ا�زراد، ص : %�س ا��ر�: ا����ق �ـ - 1
043.  
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  :*6طراب 	# ��د ا��د	� ا��د$ل ا*����#��-13         

 :Débriefing: ا���ر�> ا*���#��  - 1-  13   -

��=�  72و��;  �48=/ ھو ����$� أ���
� ��ري �Aل ا���ر
I ا�%��/ ا&%����/ ا���

��د �رور ا��دث ا��د�/، �Aل ھذه ا�دورة ا����ص ا���6�ر
ن ����دث ا��د�/ ا��وي 

�
  )1(. �د=وون �$���
ر =ن ��را��م ا�%��

 :	دة ا���ر�> ا*���#��-2 -  13        -


رة �0/ ����د =$; ��م ا����و=�O�� /����%&ا I
و%وع ا��دث ا��د�/  �دة ا���ر

  )2(. و���
دا�9، إ& أن ا�و!ت ا���دد & 
�ب أن 
���وز �Aث ��=�ت

 :	را�ل �	��� ا���ر�> ا*���#��-  3- 13         -


� ��دة �را�ل وھ/ ���� ���%��� �ـ �A��ا �
 ��Michelle et Dyregrouر ا���%

��!�راب وا&����د �ن ا��ر�ز ، و���C ھذه ا��را�ل Armstrong et Alوأر��� ���%��� �ـ 

 �

� وا��را�ل ا����O
ا&%����/ و%��
� ا���ص �ن �Aل ا����
ر =ن ا%���&�9 �طر
�� ��ر

  )��Le professeur Crocque 1998 .)3ص 

  
                                                           


ن، =$م ا�%�س  - 1��  .648، ص 2005، 1، دار وا�ل �$%�ر وا��وز
:، =��ن، طاDر��ديط�ھري ���C أ��د 


ن: ر�: �ـ%�س ا�� - 2��  .ط�ھري ���C أ�د 


ن: %�س ا��ر�: �ـ - 3��  .ط�ھري ���C أ�د 
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  	ر��� ا��0د�م: ا�	ر��� ا.و�=- ا -13-3         

�
ث 
��ق �ل �ن ��ھم 0/ �طو
ر ھذه ا���%
� إ�; أن ھذه ا��ر�$� ھ/ =��ل %��ح إذا 


ث 
�وم ا������ن �����$
� �����ر
ف =$; أ%���م وو�ف ا��دف �ن �
دة، �� ��
ط��ت �طر

�
�Pن ا��دء �����$� ا��
0
��ط �
�A��ا �
  :ھذه ا���$

��د �ر ��دث �ط
ر، %��%; أن %�����9 ���م و%ر+ب ����ر�
ز =$; ���=ر وا%���&ت 

  .�ل ��ص

  	ر��� ا���0�0: 	ر��� ا�<#���ا�-ب    -  3 - 13   

%�ط/ ا�دور ��ل ��ص ����د
ث وا����
ر =ن ا��دث ا�ذي �
�ون ����را ���ر+م �ن 

/�Pق طرح ا��ؤال ا

�� و
�ون ذ�ك =ن طر��  :أن ا��دث ��ن طو
A 0/ ا�

�وف 
�وم �ل ��ص 0
�م ����%�وب ����د
ث =ن ا�و!��: وا�����ق �
ف �د�ت؟  -

 ؟و��;؟ و��ذا �دث ���م

  	ر��� ا.+ #ر: ا�	ر��� ا�<#�<�- ج  - 3  - 13         


�ت ا����
ر وا���ذ ا��رارات وطرح ا���0ر $�= ;$= �$�
�ون ا��ر�
ز 0/ ھذه ا��ر

/�Pل طرح ا��ؤال اA� ون ذ�ك �ن�
  :ا����$�� ����دث و
��ن أن 

 ��ذا ��ن ا%ط��=ك ا�ول �Aل ���
��ك �$�دث؟ -

 %ك 0/ �$ك ا�$�ظ�ت؟�� أ��ب �/ء �طر =$; ذھ -
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 )1(�� ھ/ أ��ر �0رة �طرت =$; ���ك أ�%�ء ا��دث؟  -

  

  

  	ر��� ا�	1#�ر: ا�	ر��� ا�را���- د   - 3 - 13          


رورةوا�طول �Aل وھ/ ا��ر�$� ا�ھم �و�ن ا�?روري =$; ا������ن �����ر
I  ا�

; ا�و!ت ا�ذي 
�ب أن ا��
�م ����=دة �ل ��ص 0/ ا����
ر =ن ا%���&�9 �: ا&%���ه إ�


$�� ��Tر �
�و!ف =%ده �0/ اA=Dن =ن ا����%�ة ا�%��
� ا������ وا��درة =$; �و

/�Pل ا��د ��ون =$; ا�! ���  :وا���$� ا�وا�ب طر

أ��� �Aل ا���دث؟ وھل =�
ش ا�Pرون %�س ا����=ر ھل ��ر?�م ��� ھو أ��ر 

��  )2( ?ر؟وا&%���&ت؟ �
ف ���رون اPن و0/ ا�و!ت ا�

  :	ر��� ا.�راض :ا�	ر��� ا�$#	��- ه  -3 - 13                   


�م ا��ر�
ز =$; ا�=راض ا���د
� ا&%����
� أو ا��$و�
� �ردود أ��0ل  �$�0/ ھذه ا��ر

، �Aل ��=�ت ا��/ �$
9، و�Aل =�$
� ا���ر
I 0%و�9 أ��د�/ا��$ق �ن �Aل ا��دث 



� �ن ا&?طرا��ت 0/ ا�%وم، ا�ذا�رة وا&%���ه ا��%�!�� =ن طر
ق ا��ؤال ��ن �����%ون 

   )3( .أو ا?طرا��ت 0/ ا&%���ه وا���0ر

  	ر��� ا��#د�� 	ر��� ا����0س-و  - 3 -  13                  

ھذه ا��ر�$� �ن ا���ر
I ا&%����/ ���C �$�%ظم �����$
� ا��
�م ����ر?
� ردود ا���0ل 

Dق ا
  . �6%�� ردود أ��0ل ����ر�� و
������� أ0راد ا����و=�ظ��ر ا����ر =%�� =ن طر

                                                           

ل إ�راھ
م أ��د، ا��ر�د 0/ ا��Aج ا�%��/، �%�ورات دار ا�0Pق، �
روت، ط - 1���
  .85، ص �3 ،1991


ل إ�راھ
م أ��د، ص : %�س ا��ر�: �ـ - 2���
�86.  


ل إ�راھ
م أ��د، ص : %�س ا��ر�: �ـ - 3���
�87.  
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  :	ر��� ا�	���0ل: ا�	ر��� ا��#���-ن   -  3 -  13           


� �ن ا���ر
I ا&%����/ ��د �0رة �ن ا�را�� ��ن دا��� �: ا����ظ %�� ����د
د � :
%��ط

   )1(. �ر�
ن �%�م أو �: أ�دا��م=$; إ���%
� ���ر�� و������ ا����ص &%���&��م �: ا��

  :	#ھ�� ��ص ا���ر�> ا*���#�� - 14     

�ص �$�راC��� ��0 ��و0
ر ا�د=م ا�%��/ �$�رد أو �ھ/ �د�ل ����ر =ن طر
ق 


� و0رد
� ��� ��د =��� I
�ص ��ر�ا��د�� �$���و=� ا��/ ��
ش �د�� %��
� �0%�ك 

�� ��ن أ�رع �$�� ��ن أ��ن و
��ط�ع إ�; ��%ب أ9% 
ط�ق ��د ا���رض ��دث =%
ف و�$

 :
��; ��د �رور أ��ر أو �%وات ��د ا��د�� وا���ر
I ا&%����/ ا����=/ 
��ط 9�
�ط�

 �
�ص ا���ر
I ا&%����/ ا��رد
� و
�ون ذ�ك ?رور����%��� �U���ص أن 
�ون ���و=� �


�ون ���و�� 0/ ا����و=���
  ) 2(. ا�ذي & 

  :�ا���ص ا����5- 15      

 .ا��دد 
��$ف �ن ���� ��رى -

�Aل �ر��ت ا��
ن �ر�ز ا����� =$; ا���0ر وا&%���&ت ا��ر��ط� ����دث  -

 .أ��د�/

                                                           

ل إ�راھ
م أ��د ص  - 1���
  .88%�س ا��ر�: ا����ق ��


روت، دون ط���،  - 2� ،:

ل ا�%��/، دار ا�%�?� �$%�ر وا��وز$�
ن =�د ا���در، ����: =$م ا�%�س وا����، ص 2009
55.  
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رات =$; ���وى ا���0ر -O��م ا

 .ا��را�� �ن أ�ل ��

�ر��ت ا��
ن ��وا�ل إ�; ��د�� ا&%���&ت - �$�$� .)1 ( 

I.     16 -ا������ �	د�5ج ا��: 

 :ا�ط��ا��5ج -1 - 16     


�  anti dépresseur��د ا�ط��ء إ�; �?�دات ا&����ب �� lesوا���د��ت ا��

sédatifs  وم
�
�$�� ��ط/ %���clonodine  Nوا��$و%
د
ن  sel de lethiumو�$C ا�$


� A= /0ج ا?طرا��ت �� ��د ا��د�� و��ن ���
ا��Aج ا�ط�/ و�ده & 
��/ �ل �ن إ


��$ف 0
�� ا�%�نا!�راA���� 9%ج ا�%��/، وھذ & ��
��  .ه 

إن ا��Aج ا�ط�/ 
��ل ا��ر�$� ا�و�; وا����
� 0/ ا��Aج ا�%��/، و
رى ��ض 


ن أن ��!د ��ن ��
دا ���
ف ا���0ر ا�دا�$
�  �ران و�ونا���رون �:  وا��$و%
د
نا���


وموا������ت ا��$: وا��زع وا��دوا%
� وا��وا�
س، ��� أن �
��ر?; �ن !د ��ن ��ض ا ا�$

  .�و0
ر �
طرة أ0?ل =$; ا%���&��م

��
� �0ن ا����%�

��$ق ��&����ب ���%��� ����� ا����ك وا��%��ر ا��ذ ��
ن أن أ�� 0


�ط/ ا��ر
ض �ر=� �ن �?�دات ا�ذھ�ن ��ل �ر���ت ا����دول hadot  أو

olanzapine .)2 (  

  

  

  

  
                                                           


ن =�د ا���در، ص : %�س ا��ر�: �ـ - 1��55.  


ر ا��د�� ا�%��
� =$; ا - 2�6� ،��

د، �زرق ������وا0ق ا�%��/ �دى ا�0راد، �ذ�رة ��رج �%
ل ���دة ا�$
��%س O0$و 
  .40ص  2004/2005، أ���%
�0/ =$م ا�%�س ا��
�دي، ����� وھران 




	� ا������ا���� ا����                                                                              ا��  

 

37 

 

  

 :ا��5ج ا��	#�� - :ا��5ج ا�����-17     

رة =ن �%�!�� =دد �ن ا��ر?; أو ا����ص ا�ذ
ن 
��%ون �ن ا&?طرا��ت وھو =��


ث �0
طر�ون ����$�م و
�داو�ون �ول ا�طرق ا��/ 
����$ون ��� �ن  �
وا��د��ت ا�%��

�وا��� و�ط��� و+�
��م أن 
��=دوا ��?�م ����دل ا���رات وا���0ر 0/ �و 
�وده 

���$�م 0
��ر�ون �ن ��?�م أ��ر و
���ط�ون ا&��رام وا�ر+�� ا���د!� أن 
���وزوا �

���Pر
ن و�ن و
���ر�ون ا����=ر ���0ق و�0م �و?�=�م و
��$�ون & 
��ون ا&���ل 

  :�زا
� ا��Aج

أن ا��ر
ض أو ا���دوم 
درك �6ن ا�Pر
ن �ر?; ��$9 و
��%ون �ن أ=راض  -

 C��
 ���و��ت=ن ا��د�� أو أ��ر، و
���وه أن 
��ر =ن ���%��9 و����$9 وأن 


���م !د 
���: ھو أ
?� =$; �ذ�ر . و���=ره�و=%د�� 
���: ����%�ة ا�Pر
ن =ن 

���=ره 0
و�/ �9 ذ�ك �طرق =د
دة �$����ل �: ����$9، و��$ول ��� �م �طرأ =$; ���9 أو 

 .أ%9 �0ر 0
�� و��ن ���
ره +
ر ��%:

���=ر  وھو =%د�� 
�د 9��% 0/ �?ور ���و=� 
���طف ���م، و
��ر =ن -

  )1(. ا��راھ
� و�0دان ا��ل 
��ر =%�� و
طر��� =ن %��9 و
��$ص �%��

 �
�ل �����9 ا�%���� �%
�ول ����ل �� 9�
�9 ����ھ
��وا��راءة ���ف �ن �و�را�9 ��

 �

ل ا�د�0=�
��$ق �%�� ��� �� ��
�ت ا?طرا�9 ����%
و!د �ز
د �ن ا�����ره �د

  .وا���دا�����

= �?

��%/ �ن و!د ���=ده أ ��� �
$; �0م ا�������9 ا��
ز
و�و�
� وا��
�و�و�

�را=�ت وإ���ط�ت.  

                                                           

ل أ��د، د�
ل ا��Aج ا�%��/، دار ا�%�?� ا��ر�
�، ��%�ن، ط - 1���
  .207ص 202، ص �1 ،2010
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و��ل . و��
ر =$9 أ�ور ا��وا�ل �������N �6ن ��ون ��دة �$%��ش 
دور �و��� %������

9��
  .���=ر ا�ذ%ب وا����وف �دى ا���دوم و�ر��: ��%و

  :ا���� ودرا	#-2  - 17     

�ل =$; ����  Moreno و?: ھذا ا��%�N �ور
%و�
وا�ذي 
��: ا���دوم �/ 

�د�� أو !�� ���$ق ���و��ت و�و?وع 
��ر�9 ا���دوم أو / ا���رح �و!��، ��رة

�دد ا��و?وع ا��و!ف ا�درا�/ �م 
�رك ا��ر
ض و�ده 
ا�����N و!�ل �ل �$�� ����رة، 

�ر 0/ إ��ل آ�رون أدوارا �%�
��C �%���� و
 ;�� �

ل ا��و!ف �$����
د ���
��رة 

ا���دوم �/ 
�ون وا!�
� و�$���
�، وھو =��رة =ن طر
�� ����=دة ا��ر
ض �$�ط�
ر 

    )1(.ا%���&�9ا�%��/ وإ�راج 

  :ا*��ر$#ء- 3 -  17    

�?ر
� ا��?�ر
� ھو ا%���ط إرادي $�Tonus  �����س ���راD9 ا���
ا��?$
� ا�ذي 

 /�A��9 =$م ا�%�س ا$����
�ول psychothérapieو�=$; ا��ر��ء =�م �$��م �:  �$

 ���= ���
ر +
ر ����ر �%��
� ا����� �وا�ط� ا&%���ط ا�ذي ��د�9 وا��ر��ء �
O�

 �

����ل ��Aج �U���ص ا�ذ
ن 
��%ون �ن ز
�دة ا���$ص أو 
��%ون �ن ا?طرا��ت %��

�
  .أو %��
� ��د

  :طرق ا*��ر$#ء 3-1

 Jacobson: طر��0 �# و��ون - أ

��ء ا��در
�/ ا�ذي 
�دف إ�; ا&%���ط وذ�ك �����ور ��ر���ء �طر طر
�� ا&��ر

�
  .ا��?Aت، و
ؤ�د أن ا��را!�� �ؤدي إ�; ا����م 0/ را�� ا���رة ا�د��+

  schuldz: طر��0 1و�دز

                                                           
1 - Moreno .J.L who shall survive? N.Y p214. 
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�طر طر
�� ا&��ر��ء =ن طر
ق ا��ر�
ز ا���
ق ا�ذا�/ أو ا��%و
م ا��O%�ط
�/ ا�ذا�/ 

  )trainningotautogène de schuldz .)1: وا�ذي 
�رف ���م

  TCC: ا��5ج ا�	�ر+� ا���و � - 18

�ل ا��Aج ا���ر0/ ا��$و�/ ��0�
� أ�
دة A= /0ج ا?طراب ا�?Oط �� ��د ا��د�� �



� ا�زا�دة وذ�ك ����
�ت ا���دا�� 0/ ���
ف ا��
�د ا��واء، وھو أ��ر ا&��را� ;$=

ف ا��دث ا��د�/ وا&%��Oس ���ل �%�ظم، إ?��0 إ�; ��ر
ض ا��ر
ض ا���درج ��وا!

0
�� وإدارة ا&����&ت وا���ز
ز و��$
د ا�%��ذج �
�م �%�
� ���رات ا���دوم ��وا��� 


ر إدراك ا���دوم وأ��0ره وا%��
O� ;$= ���0ل �
&�9 0/ �ا��و!ف أ�� ا���%
�ت ا���ر0

��� �
  )2( .ا��وا!ف ا����$� أو 
���دم ھذه ا���ر0
� وا��$و�

 :�#�����ل ا����� ا��5ج-  19  -

 :ا��دا�� ا��ر-      


ط$ب �ن ا��ر
ض أن 
�وم ��ل �� 
رد إ�; ذھ%9 أو 
��ر �9 ��; و�و ��ن ����0 أو 

9
  .=د
م ا��
�� أو 
�دو +
ر �ر��ط أو �ر��ك �دون أي �ذر أو �وف أو �ذف أو ��و

9 و�ن و��د ھذه ا�طر
�� أ�$وب +
ر ����ر ���ر�0 ا�دوا0: ا�A��ور
� وراء �$و�

�دث دون ���ط�� وأن 
�ون �

� و�ر�9 ���
��ول ا�����N �رك ا��ر
ض إ
ا���م أن 


�و�9 �
���ن �ن ا����ف ا�دوا0: ا�A��ور
� �$�ر
ض ��
�� و
د!ق 0
�ر .)3(  

��5$:  

ا��%��ت ��� ��د�ت �9 أن إزا�� ا���رات ا�%���� =ن ا��د��ت ا�%��
� ا����$�� �و!وع 

���ج طرا��ت ا�%��
� و+���� �� �ا��م ا����/ وا&?
�ون ���� ��� ��د�ت �ذ�ره، إذ 

                                                           
  .89=�د ا��%�م ا��%�/، ص : ا��ر�: ا����ق ل %�س - 1


ل أ��د ص : %�س ا��ر�: ا����ق ل - 2���
�207.  

3 - Brown J.A.C Freud and the post Freudians penguin 1974 p109. 
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�د ا��واء، و& �د أن ��دم �د��ت  ;$= �

� إ�; ا����%دة ا�%��
� وا����=دة ا�ط���ا�?


�%� %�د أن ا���دو�
ن 
�رددون �ا��6ھ
ل ��6رع و!ت ���ن ��د و!وع ا��دث ا���دم، وأ

�ر0وا ���م ��در �ن  0/ ���ل ا����=دة ا���%
� وا��/ 
�م�
��د
��� إ�
�م، �ذا 
�ب أن 


�در �%9 ا����ون ;�� 9�

� و�����
� وا���ر وأن 
�ون ��در ا�را�� ا�����  .ا�
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: ا�	�� ا�������  ا����ر��ت ا�����
 ����ل ا�����
 ا��

� �����.  

 .����� ا����� ا������ -1

� ��ر���� �� ا����� ا������ -2��. 

 .دور ا����� ا������ -3

 .أھ�اف ا����� ا������ -4

��ت ا�و��� ������ ا������ -5������ت ا��� .أ

 � ا����� ا������ -6�! "� .ا&�%$�ط 

���ت ا&�%$�ط -7. 

 .�(�,+ ا�*�(�� ��)' ا����� ا������ا� -8

9- ������ ���� .ا&�.-ا!�ت ا���!� ��)' ا�

 .وظ�/� ر)' ا����� ا������ - 10

 .�3/�� �2��� ا����1 - 11

 .ط�ق ا�. �ء ر)�ل ا����� ا������ و��ر�4�$ - 12

��ت ا�و��� - 13��� .أو�8��ت ا�

��ت �;:�9�ت ا���.�/� - 14��� .أو�8��ت ا�

 .)�ل ا����� ا�������3/�� �2' =�+ !(�ب و���!' �9 - 15

 .خ<:� �
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�����:  

إن ا&ھ.��م �9(�� ا����� ا������ �Fورة C '3 D�� ���.2��8ن وا�A�1�ت ا�*$@ 

 �*Iا� D�� ����ا���I1�� ا��اخ��� ا�." �J.�" إ����، وھ" 2�)� أ!��J ���� �1��� ر)' ا�

�����J� D أدا,@ ا���J" وھ" وC�,�� �� ا�.��ادا�@ و�Cرا�@ وط�C��@ ا����1L وا�J/��1 وا���' 

�ن أ!� ا�8ط� و�<!.@ �.O�A ا�.%�� 9���وح وا�*L���، وط$�� & �$�' �.8I�� ھM&ء 

  .ا��)�ل إ& 9�&�%$�ط وا�.8I�� ا�(�P، وا���اد ا�!J" وا� ���8" ا���دل
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1- 
���	��م ا�����
 ا��: 

 :ا�!���  ا����ي - أ

!�J@ ود�J� S@، و�2�ه ا�J�س ���@ إ��ه D�2 : �� و�2"، و�2��� و!���D�2 ا�*"ء �2 -

����2 :@�J! 1( .أي( 

- ����! ،"J��! ،"��!ھ� ا�4�1، و!����: و�J�! :����� ���� .د

 :ا�!���  ا)'&%$# - ب

ا����� ا������ أو ا�C8��� ا������ ھ" !��V ��8!" !��!@ �2��� ا�=��ص وا���.�I�ت، 

�.��ار !��ر�� ا�.8Aرات ا��(��� وا�. ��J، وھ" !�8F8! �Cع �W وظ�/� �.8Aر 9�

و!�-ا��� !1. ��، �3� أ��� ��.4�ZJ.9 S إداري � J" و:��� وزارة ا��اخ��� �.�.I��9 S' خ�ص 

��9 ��J1���� ا�����9�����م ا '/I.�� ����F2(. و���" و(  

-  
��
 ا�������� 
ر�
 ا��ط(���� 
�� :2013.���  ا��-�
 ا,+%

ا����� ا������ !��J =��/� � 8م 9]��س )��S ا�����ت وا�.�خ<ت ا�." �8.1)$�� !�.�� 

4���I�.�!أ�9ا��4 و "�وا�." ��Aأ و���د أ!<ك  ا�8ادث وا�8Iارث ا�." ��+ ا�=��ص 

�1�ت Mت وا���A�1ا� ��.�! S! V�1J.وذ�^ 9��.��ون وا� ،`�ا�8ط��J أو ا�$���a وا��

  )3. (ا���8!��

-  

.���  ا��-���
  ا,+%��
 ا�������� 
���2014ر�
 ا��ط(�: 

 ��8�L! "ع ا����"، وھ�� وا����ل ا�)�اءاتا����� ا������ أو !� �V�A ����� أ�%� 9���

ا�<ز!� ����� ا�I1�ن وا���.�I�ت ا���!� وا���:� !� أخA�ر وا��ا,V وا�8Iارث وا��وب 

��98IJا�� �b�cا���.�/�، وإ V�، و�]!�� �<!� ا��8ا:<ت وا&�(�&ت و��� ا���' �" ا���ا

ا���!� و�2��� !(�در ا��dوة ا�8ط��J وذ�^ ز!� ا�4�1 و�" 2�&ت ا��ب، وا&�AFا9�ت 

  .أJb�ء ا�8Iارث

  
                                                           

  .8ZJ1 ،2006ر، �1�ن ا���ب، !��L ا�S9�1، �2ف ا��ء وا���4، دار ا�e��98J، ��9وت، طا�9 ! - 1
2 -  ������ ��Jا�8ط ��ا�� �� ا�-��f �$� ا����، وا��<زم ا�ول !8�1دي !��، !��L إ�<!�� �(�ر 3' =���� �� ا���ر

  .2014، 4ا������، دار ا���.�ر، =�رع ا�$��� �A�وا�"، ا�L-ا,�، ط
3 -  ،�*Jوا� ���$A�� ا������، دار ا���.�ر ������ ��Jا�8ط ��ا�� �� ا�-��f �$� ا����، !��L إ�<!�� �(�ر 3' =���� ����ر

2013، 3�A�وا�"، ا�L-ا,�، ط.  
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� ��ر���� �� ا����� ا������ -2��: 

�$O ا�J*]ة -: 

�" ظ' ا�!$�اط8ر� W��3 4��ا�� "�� ا��و!���� �2 ��9�V رو!� أول ! ��س ������ ا������ 

�" ا�����2 ،4��J� Vن  ����L1� 4� ".ا� V,ا�، و�2�V 1812، و!8�8I 1866ا�*���، و!� ا�

 8I1�1ا���1906��ن  "� �$$� ����dوا� D��9 ا������.�� ا�و���"  ا�./��I، و� � 3�ن �*8ب ا�

�!�.�� وSF خ�A ����� ��8ا)�� ا�g,�.J ا�8خ��� ا�." ا��Lت �� ا�.���ل ���"  ا�

�" 2��� ا�4�1 e��  )1(. ا��ب، وا!.�اد ھhا ا�.]

 :��ر�i ا�J*]ة -

 �J�)8رج ��ن "، C j�2�م ا�O�$A ا�/��1" 1931إن ��ر�i إ�*�ء ا����� ا������ ��9 

�l9*�ء )���� !*�رف )��J، وا��h !� 9�ر�e ! � ��� و!� ھhه ا�����L ا�$W d " 89ل

  .������ا����ZJ ا��و��� ������ ا

 O�$Aن 89ل"و3�ن ا���ھ�Jي "!� خ<ل ا�=�رة إ��! D���J( �J !1 ` رأس " )8رج 

�e �3�2 ا�(��O ا���2" دو��نM!.  

 ���2 "����ة أو !�ن !/.�28 وآ!�J، و���I �������� ا��8Lء إ���� ! VAJ! د�L�إ Dإ� "!��

  .ا��وب وا�J-ا��ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - http:/www.himaya.34.info/page.phid P13, 14. 
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�����J  إ��دة� ا������ ��D.2 @��2 D و ��9 ا&�. <ل 4�ZJ� " 9 ا� "�ھ���I ا�$����ت و 

�8م  1964�! D%. �9 64،129و  "�ا�����  إدارةا��.��4�ZJ.9 V  04/1964/ 15ا��Mرخ 

�D�� e روح ا�.%�!� ا��*.�ك و �.�d' ا����� ا���!� M! ������ن )��ز ا� @J! ا������،و

 ����2 "�ت �W ا�*��ر ا�b>d" ا�C8���، ا�.SC8، و ا���.�I� ا�=��ص������ ا������ 

  .ا����ف

ا�����  أ�8ان،j�2 ا�./�د P��)!1970 ا����� ا������  �l9*�ءو �W/�I ا��و�� ا�L-ا,��� 

 20/02/1979، و ا�./�د ا� A�ع Z� �! 'I3�م =$@ ��I1ي !��I' و 9.�ر�i ا�.]ھ�' إ��دة!� 

 �! ��L! 4 !� ا�وا!�:�رتZJ� ".4 ا������� ا������ �" !L�ل ا�C8��� !� وا���ا�� �!�

����2د !��م  76/04 ا�!�، �O(8�$ ا�خA�ر��ا��ا,V، و O(8�9  أخA�ر��C8��� !�  ا�

ا����ZJ ا��و��� ������ ا������ و e/J9  إ�4�D ا�%��م  ا����� ا������ ا�L-ا,���  76/16 ا�!�

 4��ا���3-�� �8زارة  ا�دارة��l9  4�ZJ�دةا��.��V 76/39ا�.�ر�i :�رت ا����� !� ا���ا

 ���� 1.ا������� ا���!� ������ ا������ إ�Dا��اخ���، �8�' ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -  Le même référence, p15.                  
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- 
��  :دور ا�����
 ا��

��ت�����9�رة و ������ ��(�ب !� ��J و8Cع  ا�و�Dھ" ا� �رة ��D � ��4 ا��<ج  ا�و��� ا�

�ة ا��(���9 �./�دي ��م �8Aر ا����ط� و ��ھ8ر �2 إ� �ذ!�ض !/�)t، و ھ" !��رة  أو2�دث 

�"2��.@ و ھ8 دور ��  .و !�د أ

���ف��� "���ا��.8��ة و  ا�!I����ت��F  ا�و���ا��<)��  ا�)�اءات��DJ 9. ��4  ��@ أ

��J"  ��@ا����دة ا�A$��، و ھ8 !�د و وC."  أوا��(�ب D/*.1��� ��2  إ�(�لذ�^ !� ا)' 

F د� �$�أو !���� ا����1 ا��A�1$، و �J.�" ��' ا���J� ��1!�  إ!I����ت�� ا�.�خ' ا��

 O�$A���91@ ا�خ(�,"ا�  


 ا2و��
 ا,����1ت.���   -�� :����ل ا�����
 ا��

��ت���ا��(���9 !�  أو�.$J��� S��� 9���(�ب  أنا�." �OL  ا�و�Dھ" ا��8Aات  ا�و��� ا�

��Zا)' �و ا���ھ�ت و ا��%��/�ت ا�." 4LJ� �C ��  ا��Fار� ��D �2���4 �4 ا�.�/�� ! ا��

ا���((�  ا�!��3 إ�Dو D.2 و:8ل ا��(�ب  ا�:�hJ!�9 �9ا�� ا��1$$�ت ا���.�/� و ذ�^ 

�1�ت ا���8!��(���<ج Mا��1.*/��ت و ا��(...  

 :ا�8&��ة �6'��5تا��4د�
  ا�3�2ب -

- ����$A8ارث ا�Iرات، ا&�ا�/�%���تا�-&زل، ا�$�ا��3، (ا��L/.(... 

 .و ا�8ادث ا��J-��� ا��وب، ا��ا,V، 82ادث ا���ور -

 .، ا��*�)�ات، ا�8ادث ا�$���aا�و�a9ا��fق، ا�1 8ط !� ا����/��ت، ا�.4�1،  -

 2).ا2.*�ء ا� �O، ا�J-�� ا��!�c"(ا��/�)�a  ا�!�اض -

  

  

  

  

  

                                                           
   .252ص  ،2002،  1ط !$�دئ �" ا�(� وا�1<!� ا���!�، دار ا����1ة ��J*� وا�.8ز�S ���ن، <,��،��& �A�C*�ت وز! -1
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 أھاف -�� :ا�����
 ا��

 .و ا��1���ة ��D =/�ء ا��(�ب:� ا��(�ب،  ��ھ8ر!SJ  ، و�2�ة ا����w إ� �ذ -

 .ا����C أوا�� !� ��ا���ت ا��Lوح  -

- �(� .����4 ا���ة �" ا��&ت ا�

-  "� . اxخ�������J روح ا��8ن و ا��1���ة 

 V و !SJ ا�8��ة ا��$�=�ة إ� �ذ -! �A�2�ة ا��(�ب !� خ. 

 w�9 ك�Jا��(�ب  ا���اضو ھ �J� �و)8دھ "J�� ".أنو ا��<!�ت ا� ��2��@  �Aدھ� خ��

����� و !�ھ�ة ��SJ ظ�8ر ھhه ا��<!�ت ا����Aة l9)�اءاتو � ^�h�OL ا� ��م  ا��8ت.  

 OL� اh� ا��8ت و ا��%��/�ت �A�9 ن �2�ة ا��(�ب !��دة���/" 2��� و)8د �-�� @� إ� �

  .، �8دة 2��� ا��J� "�8 ا��(�ب)ا�.e/J(و �.�L! Pى ا��8اء

- ��� : !SJ ��ھ8ر ا�

���ف ا��(�ب ���19 ظ��ت ���@ �<!�ت ا��8Aرة و ا��%��/�ت �hا �OL إذا �4 �.4 إ

  :ھ"��' !� ��" ��SJ ��ھ8ر 2��� ا��(�ب و 

-  �$��J! �:�خ �A99]ر ��A99%��دات خ�:� و ر ��.�Af� وح و �� ���� و�Lا� ��ZJ�

 .�./�دي !%��/�ت !� ا&�.��9�ت

- �����" ا����F8 ا�." �*��  ��.�$d� OL� 81ر وIا� W�$d�  8زL� & 41 وL�9ا�2 ا�

�1 ���^ ا��%8 ا��81Iر، ��-�- إ!I���� ا�*/�ءI9��*/�ء( إ:<ح ا� '�L�.1)ا� 

  

  

  

  

  

  

                                                           
���ت ا�.���I! w.$� ا��S�.L ا���J�� "9*� و ا�.8ز�S ���ن،ط -1���" أ �����، 2009، 1راF" خ*�م، ا��$�دئ ا�

  . 41ص
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-  ���2 �! ��.�� ��، و ا��F8" ا������! ���Fو "��/"  أخ�ى إ�DوSF ا��(�ب 

�" 2���  ا��أس�8Iن  أن2��� ا�(�!� �/%'  ��J�9 41L8.1ى ا�! D�� w/�J! 8.1ى! "�

"� V�F ا ،e/J.ا�h� ن��9� ا�(�ر�� '%��8Iن ا��(�ب ��D ھ��a �(�  أنو���F ھ"  أ

 .!� !8.1ى ا�41L أ��D رأ�@�8Iن  أنا�8�Lس،و 

�" ا�$�A  ا�:�W��3�9  إذاو  -'%�[��D�� " �.1 ظ��ه !Jb S" ر3$.�@  أنو���F ھ"  

 �1/�"�%<ت ا��Aف ا �زاA9�2����ت !�/8�� ��9 ا�1�ق و ا�/�h  أوووSF !��ات 

 :ا��1���ة ��D ا�*/�ء  -

�" �9ا��  ����ا���� ا����� ��1/J��bM� w !$�=�ة ��D 2��.@ ا����1L و ا�(�� و &

�8ن  أوو ا��8ف و ا� �V و � ^�h�D�� OL ا����1  9���4ا��دث j�2 �*�� ا��(�ب 

 ����  : أنا�

 أوار�$�ك  أي& �d9 ��Z � و  إ��@و �.�ث  ا�:��9 أھ���� �' !�  أنو : ��a�A ا��(�ب -

 .ا�/��ل أودھ*� 

 إ�8CD�� �3� ا�@ �Mدي  إ:��9�j�$ ا��8ف �" ا�e/J &�. �د 89)8د  ����4: ا����4/��  -

 ��/�� OL� اh� �!�: ���19 ا���24وث @J�I1� 1.و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .42،43ص راF" خ*�م،: �/e ا���)S ا�V9�1 ل - 1
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- 
��
 ا�������� 
 :أ�����ت ا,����1ت ا2و��

��ت��8C 4ا��  -��� .��و !M1و���� ا�و��� ا�

 .��!�� !SC8 ا��دث و �-ل ا�41L، و �3/�� �.P !��ات ���8اء أھ��� إدراك -

- "��J)ا� e/J.ا� ��م ��9' ا�. 

 .� ��I! 4�ن ا��دث -

 .ا�SF8 ا��<,���� 4�w او ا��(�ب -

-  �� .و �<!�ت ا���A ���*�3' ا�A$�� ا���اض!��

 .ا��A�1ة ��D ا�J-�� ا��اخ�" -

-  �! �� .& أم" 3�ن �8)� �-�� داخ�إذا !��

-  S! '!��.ا���8د ا�/ �ي إ:�9�تا�. 

 .أ)�-�@و  أ�%�ءهو �*��@ و  ا��1�ن�8�� !��8!�ت ��!@ ���@ �� )41  -

-  �! ��-�� @F��� �! ��/�.�� ^و ذ� w�ار�3/�� �2' ا����Fأو ا�ذى أو ا�  �!�J�

& �.�ج ��.�خ' ا�A$" أو ا�:�8I��9ن  ��8��b �98�.1 ا���ض 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .S(�253 ا�V9�1 ل ��& �AC*�ن و ز!<,�� ص�/e ا�� - 1
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ا)� -�� : >�3ط 1# ���ز ا�����
 ا��

�	��م ا)�>�3ط .1: 

ذو !/�8م =�!'،و ھ8 و��� ر���F ا�.D�� eJ ا�ZJ�م، �.8ي ����d3 D !� ا��1�ت و 

  .و ا�." �81د داخ' ا��L��� ا�!�ا���دات و ا��38�1�ت ا��A$� و ا����ة ا�." �.�D �9� �8ن 

�" ا�e/J  8�1ك ا�(�P أ!�ا� ��L' ا�A��� و ا�و ا&�%$�ط 2��� � ��� و �/�1 ��-��c

 D�� 8م �وف و ھ8 �Zا� W��3 ���!س��  .ا&2.�ام و ا�8&ء ���A�1 ا� �����8 أ

��و �J*� ا&�%$�ط ��  .!� ا�.���9 ا�����1 و 9��.�ر�O و ا3.*�ف ا���دات ا�J$��� أ

���و ��� ا&�%$�ط !��Zا ���)' ا����" و !� !Z�ھ� ا���ة ا������ و د&,�@ ا���!� �" ا� أ

 "��" ا����Z و  ��8��� و  أداءا��28ة ا������ و ا�J*�ط و ا��ZJا���' و ا��C�ا��  "�e$و  ا���

، و �12 ا�C�!� أ!��3و ا�ZJ�م، و ا�$�� �� ا�/DF8، و O���� �12 ا�����ت و  ا�!���

�����ت ا�." و ا�. ا�وا!���8 ا���V و �/� ا��1�ن، و ا2.�ام ا��ؤ��ء و �h�/J ا�.(�ف و 

 "�  .و�I�! WC أD)C�(�رھ� ا��ؤ��ء J9(�� و رو�2� و I9�!' ا��F� و 

-  ����$Aو ا� ��8J8ى ا�� ��� و ا��� �� `$Fو ���J� و ��4 و ���ZJ! O�و ا&�%$�ط ھ8 ��ر

�" ا�hھ� ا��%8ع  `$F م ����4 و�Z� 8و ا�8�1ك ا�81ي و ھ e/Jا� `$F ا�� �رة، و �A�1��

ا�8ا)O، و  أداءو ا���C و �12  ا&�-ان�%$�ط 8�/�9!@ ا��/Z" ا��L�� و ا��4Z.J و ��J" ا&

، و ا� �رة ��D ا�.���- ��9 !� ھ8 !*�وع و )�,- و ��9 !� ھ8 !%8ر اxخ���ا2.�ام 2 8ق 

 .و ��c !$�ح

-  S�A.1� �! 8ھ ��Lا� �����| J9/�1�  أنو �8ن ا���" )���� !� ا�J�س 3" � �bM�

L1�&م و ا�ZJا� D1�م��  

  

   

  

  

  

                                                           
   24، 23ص2012، �1�دل �8�� ا���Jc 89، ��4 ا�e/J ا���I1ي، ا��ار ا&3�د!�� ����8م،ط - 1
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ا���I1�� W��3 و �Cر��� �.�C8  أوا������  أ=I����و  أ�8ا���3/�ءة ا���ZJ�ت 9�خ.<ف  أن

�8Iن !(�ر ا&�%$�ط �" ا��d�$J! ��ZJ�  أن ا��%'��D و)8د ا&�%$�ط ا���L و ا�@ ��� 

�8ف �" ا���' و ��D�� e ا��ھ$� و ا� ا��c$�و  ء!� ا�%$�ط D�� 4,�C اJ.C� ا���اد!�� ��ى 

 8�J� ط�$%�&���lذا، و ا�.���4 و ��e 9��� �ب ا�ر=�دا�.8)�@، و  أ��8ب �l9$�ع!� ا�� �ب،  

 @L.� ^�h� ` ��' و ا�.��'، و ��J!�  إ�D ا���اد3�ن ا&�%$�ط D�� ��,�C ا�.���� 9��� �ب �I.ا�

*�(" و ، و ھhIا �/ �ون ا� �رة ��D ا&I.9�ر ا�أ!�ھ4�" ا�� �ب و ا�/%P  أ��4�8J%ن 

  .� 8دھ4 أن�4�C81 �9ل !�  أن ا�!�و � .%D ا���اC$� ا��ا,��،  إ�Dو �.�)8ن  ا�!���

�" �h�/Jه  ���)$�رو  �! �$��c� S ا&�.$�س DJ�! ��9 ا&�%$�ط و !�DJ ا�)$�ر،  - �J.1�Dإ� 

��M&ء � ��8 ���^  ،�!8Ih3ا و  ���' أنا�A�1�ت ا�� �رة 3��8ا���� و ا����4 و ا����� و ا�

��I ا19`  أ!�ھ�!�د�� و !�8J�� )9��ذىا����8  أي(���A�1�ت �S�A.1 ا�.��ام ا��(�   إ&h3ا و 

!� دوام ا� �رة ��D ا�.��ام ا��(� !�د�� و  أ�d3& ��وم  ا�)$�ر �]��b أن أL�W.$b�رب ا���ة 

��8J�!. 

� ا&�%$�ط ا�hي و ھJ�ك ��ق =��S ��9 ا&�%$�ط ا�hي � �� ا�e/J و ��c8 ا�(�ر و �9 -

 .�8Iن 2��-ا !/��ا

!� �J*�ه ا�J�س )���� ھ8 ا&�%$�ط ا&�L�9"، ا� �,D�� 4 ا&J.C�ع و ��e ا&�%$�ط  أنو 

& �O1.I ا&�%$�ط !� �S�C8 ا�� �ب  ا��%'ا��1$"  ا� �,D�� 4 ا��8ف !� ا�� �ب، و ا�@ ��� 

 WJI� ا��1.�� و ��b[.9 "�   1.���/��8ا ا�(8اب دا,� ا���اد

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .�25�دل �8�� ا���Jc 89، ص : �/e ا���)S ل - 1
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���ت ا&�%$�ط -: 

���ت  - �! ���ا����� ا������، وو)8د ا&�%$�ط �" )��ز ا����� د��'  أ�8انا&�%$�ط 

�" )��ز ا����� ا������ !D�� �=M ا��ار  إ=���، و ا���ا!@ ا�!�ن��D ا&�-ان و  DF8/ا�

 .�]خ�ه!8.1ى ا��L�ز و 

ا�8ا) O�V$1 دا,��  أداء أن أ��س8م ��D و ا&�%$�ط ا�hي � V ا�. �م و ا&�A<ق، �  -

 "�ظ�وف، و���$`  أي!L�ل، و �W  أيو �"  ="ء أيط�O ا�V و ا&�.-ام ��9 ا&�.Jd�ء 

�1�ت ا������ و ا���I1�� 8.1�9ى ا&�%$�ط  أداءMر�$�  ا��8ان3' 3' ا�� 'C�9� �9ءا !� ا

 .9 ��د��� ا�.��ء�9� و 

- 1-e/Jا� `$F D�� ا� �رة: 

Jا� `$F �! e/4أھ  OL� ".دة )���� !�  أنا�(/�ت ا���C D�8.� يh�9� ا�*�+، ا� D�.�

 أ��Dو  ="ء!� 3'  ا���D��J.1  أن�*�ف ����4، ��� �,� ا� P(�J�f$J" ) أ�8ان(ا�J�س 

  .ا&�%$�ط ھ8 ا� �رة ��F D$` ا�e/J أ�8اع

���� وWC ا�*�ا,� و ��و�%�� و  4Iو  ا�ھ8اءا�$�� �� و ��F "J$` ا�e/J ا� �رة ��D ا�.

   )1(. ا��cاض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .24ص  2005 �1$� ا����2 !�� ا��8�1ي، ��4 ا�e/J ا�*�ط"، !J*�ة ا����رف �JI1��9ر��، ط - 1
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-2- V��/ا���' �9وح ا�:  

 �����" ا&�%$�ط �3� أن C�,� أ�8ان ا� ����d! �$.�� V��/�9وح ا� S.�.� يhإن ا�*�+ ا�

 ��9 V��/81د روح ا�� �!�J�� ،&���ا������ ا�hي ���' ��J9 D�ء روح ا�/�� ،V��C �$.�,�ا 

��د 9]�@ وC�9" ا���اد 3*�+ وا�2، وأن أ�%�ء أي )���� أ�8ان ا '3 ��*� j�9 ،�����

�" !� و�2ة !.I�!�� وh9 ��,�Cا��������V وا�2 وأ�@ )-ء أ ��F @1( .إ12�س ا�/�د أ�(  

 e/Jا� �F��ور � dوا� ،��A$Fو e/Jا2.�ام ا� D�� &اد إ���" ا� 8�J� & V��/وأن روح ا�

 O(ا�8ا �! �d3' أ���1�ن ��ا '�Lا��/�وض ���@ �9 �ار 3$��و�.  

  :ا��وح ا���8J�� ا������ -3-

ا��وح ا���8J�� �A$��! ار�$�ط� و�b � 9�&�%$�ط وھ�� :/.�ن !�8J�.�ن !.<ز!.�ن و�]�bان 

  .�]��bا !$�=�ا ��D ا�./�- وا��وح ا� .����

  :ا�خ<ق ا������ -4-

 ���L*ا� D�� 8م � ،��!��وا�*�ف وا�./��" �" أداء ا&�%$�ط أخ<ق �����، و� ���� 

V,�   .ا�8ا)O وا�($� وا�41 وا�!���، وإ�I�ر ا�hات و!8ا)�� ا�

�� ا���!� -5-� dا�:  

��� �OL أن �.�D �9� ا��8ان )����، خ�:� ا� �دة !4�J، و!� �.D�8 ا��,��� أو ��:/� أ

�.� �� � �� ا���!� ھ" ا���ر�� ا�� d���  .�4 ا&�%$�طا�=�اف ��D )���� !� ا��8ان، 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .�25$� ا���2�ن !�� ا��81ي، ص : �/e ا���)S ل - 1
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-6- 'dا� �وة وا��:  

�OL أن �.�D ا� �,� �" أي !SC8 !� !8اSC ا���' ا����" 9�&�%$�ط، وأن �8Iن ا� �وة 

�" 3' �(�ف � 8م 9@ @��  .وا��d' ���ؤو

 ،P���� �,� ذو ا&�%$�ط ا� ��L�S.�. !�ؤو��@ �9وح ا&�%$�ط ا����" وخ<ف ذ�^ :

"@�A�� & ا�*"ء �C�� ." @���" �/8س !�ؤو ��b[.ا� "� @.��c D(' إ��أن  �I�� & �,� وا�

  .وا1.3�ب b .�4 !� �4 ��اع 8Cا�� خ�:� ������ ا�دراك ا�4��1

  :ا�./��" �" ا���' -7-

��� �8)8د ا&�%$�ط �" )��ز ا�������، و�O ا��1�ن ا�./��" �" ا���' أ�2 ا��Z�ھ� ا�

���@، إذا �8ا D��/.�+ و���و @��� "� O��Jا��)' ا�� SFو ���ا h� ،@�����I!را�@ وإ�C S! V

@��� "� �����LJ� O�ح �8ن ا��Jوا���' ا�� ،O��Jن ا���I1(. ا��(  

  :إط��� ا�!� -8-

إط��� ا�!� و�h�/J ا�.�����ت، وإ�$�ع ا� 8ا�� ا�.����ZJ، ھ" )8ھ� ا&�%$�ط �" )��ز 

���I!ى إ�! D�� ح ا&�%$�ط�L� �C8.�و ����  .� �h�/J ا�!�ا�

���*�+ ا�hي �%�Aه ا���� إ�D أن ��A" أ!� & �h�/J� S�A.1ه ���' 89)@ ا����1 ��9 

  . ذ�^ إ�D ��م إط��� ا�!� ا�hي �h�/J� S�A.1ه
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 :ا��(�,+ ا�*�(�� ��)' ا����� ا������ -

1- ��Zا��: 

��J9 @. b D�� ��Z/1@ أن �8Iن !��-ا �" !�$1@ و�(����@ و�8Iن �Cوة ���ؤو��@، و��$� ا

 ���$A4 ا���28" 9����وء وا&�-ان وا��:��� ��.�ك ���أن  OL�و ،@.JA�و�*�ط@ و8�2�.@ و

  .��!� d��9 � وا�!�ن

2- ���L*ا�: 

���I�� . "J ا��1�ن !� ا��A�1ة ��D ا��8ف و��JI@ !� ا).��ز ا����ط� وا�(��ب

  .ا�8C8ف ��D ا�V، إ:�ار ا� �ار d9 � و)�أة

 :ا�-م -3

�$�، وإ�L�ز ا� �ارات ھ�J! �Z� "�8 ا� �رة ��D ا���ذ ا� �ار دون ��دد وI*9' واPF و

  .ا�/8ر��

 :ا�($� وا&2.��ل -4

�' ا��(��O وا�.�O و��C ا�8Jم وا��ا�2 و��' ا�)��د ا�*��� �" أD)C ا��Zوف وھ" �

@��  .:/� �O1I �8ن ا����� b � وا2.�ام !�ؤو

 :ا�J-اھ� -5

"��� ا��� وا��1�ن وا�8Lارح ا�. �!� ا���V وا�.�Z9(/�ت ا�!��� وا��/�، و�.  

6- �� :ا����

 @))�.9 V��.� �!8ث وا��$�ات و3' أ�8اع ا���8م وا����رف وا��C�J*�ت ا��L��، وا�$

  .و���@
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 :ا��$��C و�12 ا�.��!' -7

�4 ا��$��C �3/�� ا�.��!' !S اxخ��� !� ا�-!<ء �" ا���' وا��8اط��J ا�h�� �.��!�8ن !�

  .ر)�ل ا����� و9]��8ب !�hب و!.�م

8- �Cا�(�د �$cا��: 

  .ھ" ا&����ع ا�� <�" ا���روس �� ��م 9�����م و��' أ�$�ء ا���'

9- e/Jا� `$Fء ا���ذ ا� �ار :ا���وء و�Jbا��(�ب أ `$F. 

 .��4�Z ا��L�زات وا2.�ام !*��� اxخ���، و�d��9 DZ � وا&2.�ام !� C$' أ�$��@ - 10

11 - ���Cا�8ا: 

 �V ا�ھ�اف & �8Iن ��ZJ.��9 وا�*��رات 9' & �9 ��)' ا����� أن ���ف إ!I����  إن�

��1 و�Cرات !8ظ/�@ وJ9�ءا ��D ذ�^ �.(�فMا��.  

 .ا�8&ء وا�8��ء 9����� -

 .ا��d�ر -

 .ا���ل -

 .ا���س -

- ���fن 9����ف وا�����ا. 
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- ���� :ا&�.-ا!�ت ا���!� ��)' ا�

- �� V$1اد ا����.� . ��م 9]���ل ا����ف ا�و�"، وF$` ا�e/Jا&

 .أن �8Iن !Mھ< �� ��م 9�����ف ا�و�" ��Z�� و�����  -

- V�ط� �� ���� :أن �V$1 �@ أن ��رب �W إ=�اف ا���.+ أو ط$�O ا�

 .�D�� V�$A ���ذج !��1L - أ

 ).ا����ع ا����"(ا�-��رات ا����ا��� �1C�م ا�8Aارئ ا���.�/�   -  ب

-  ����ا�.��ف ��D ا�:�9�ت ا���.�/� و�3/�� �<)��، و�.4 ذ�^ 9-��رة !�ا3- ا�.]ھ�' ��

 .ا������

-  ���C88ادث و�3/�� ا��&ت ا���.�/� �<�./�دة !� ا��<e9 ا��� ��Fا���1ة ا��� ��درا

��J!. 

-  Wا��*�ر�3 ا�/���� �" �����ت ا����ف أو إ� �ذ �" 2�&ت ا�8ادث أو ا�8Iارث �

 .=�اف �8ن �2��� !�.+إ

 .ھ�وء ا��(�ب، و�8Iن �@ ���� �9���� و���� ا�.(�ف -

 .و�$�1` وط�]�� ا��(�ب �� 2��� إ:�9.@ا�e/J��9 � d وا�*L��� دون ��دد،  -

- ����� )1(. ��م ����w ا��A��� e/J، �2��� ا��A9 e/Jق 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
�ت ا���!� ا&).�����، ا���L-ي ��9"، دار ا��J�ھg، ���ن، ط - 1�A)! 4L�! ،'- �$� هللا ا��خ��ص 2007، �1$� ا��- ،

223.  
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  :ط�O ا��1���ة !� اxخ��� -ج

�د !M1و�����4و�) ز!<,@(أن �O�A !� اxخ��� .  

  :أن �.]�3 �8را !� ا�!8ر ا�.����: ���� أو�8��ت ا��<ج -د

ا����ات ا��8ا,��، وا�.e/J، وا�J-��، ا��c�ء، ا�(�!�، إ:�9�ت أخ�ى !d' ا�81Iر، 

  .ا��Lوح ا�I$��ة

  :أن � 8م l9خ$�ر وا�.���ء: ط�O ا��8ن -ه

  .�F O1ورة ا��دث، !M1ول �� ا�9��I�ء وا�f�ز 2)ا����ع ا�8طJ"(ا�*�ط� 

  :ا�.$��~ �*�'

 O�A.� ����8ع ا��دث، ��د ا��)���9، 2�&��4، �8ع ا�:�4�1J( ،�9، أ���رھ4، ھ' ا�

  .� ��� إ�D ا��D/*.1، إ�A�ء ��Iة �� ا���1ة ا�����F، ھ' ھJ�ك �-��، �2وق، 813ر

 :�� ا��A�V ا�x": �*��+ 2��� ا��(�ب -3

 .ا��دث، ووC�,�@ !� ا����w و!� ا�*�8د ���@ا&�./1�ر �� �3/�� و8Cع : ا�.�ر�i - أ

 :ا���اض وا��<!�ت -  ب

 ����� ')ا���اض ا�." �*�� �9� ا��(�ب وأھ��� ا��4، أ!� ا��<!�ت ��" ا�." �

ا����1 89ا��A 82ا�@ !� ا��ZJ وا���e وا�S�1 وا�*d! 4' �-�� أو �*8�@ أو ورم، ار�/�ع 

w$Jارة أو ار�/�ع ا�� )1(.در)� ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .�224خ�'، ص �$� ا��-�- �$� هللا ا�: �/e ا���)S ل - 1
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  :وظ�/� ر)' ا����� ا������

�D�� OL ر)' ا����� ��2 و8Cع ا�:��9 ��م ا���ذ دور ! �م ا������ ا�(�� ا��1. ' 

"�(� وظ�/.@ J� اh�:  

 .� ��4 ا���C8، �*��+ 2��� ا��(�ب، ا��<ج ا�و�" -

��ت O12 أو�8��ت ا����ف ا�و�" -��� .� ��4 ا�

-  Dف إ�������رة ا� "� ).ا&�.�L�&ت ا�A$��(ا��1.*/��ت � ' ا��(�ب 

1- �C88ن �� : � ��4 ا��I�ا����ل ا�.����و V�ط�: 

 .أن �.D�8 ا� ��دة دون ��ط/� أو ار�$�ك أو �-ع: ا� ��دة - أ

�/" : ا�1<!�  -  ب ،�Aا��(���9، 9�&9.��د �� أ!��3 ا�� �!>�أن �.]�3 !� �<!� �/1@، و

���2: 

- V�ه ا���1: 2�دث ط��Lا� ���f� Oاط�. 

 .SAC ا��(�ر، و� ' ا��(�ب إ�D ا��8اء ا�J ": �4 !� ا�f�زات�1 -

 .SAC ا�.��ر ا�9��I�,": اI.2�ك 9��3�," -

 ) 1(. ا� ' ا��(�ب إ�I! D�ن آخ�: �2�V أو � 8ط J9�ء -
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  :ا�/+ -ج

 w�ا��� +�+ ا��(�ب وا�.]�3 !� ا�8ظ�,� ا��8�� 4b ا��<!�ت ا�خ�ى، و�*�' �

�!�C Dإ� @�  :@ �x�3"!� رأ

 .و)8د �-��، اخ.<ل ا�*I'، 813ر، ا�1�,' ا�*38"، ازرC�ق وا�.e/J: ا��أس -

- ��Jء ا����ط": ا����*f8ن ا�� ،��.C� .�1�وي ا��C.��، �/��' ا�

 .ا��4، ا��Lوح: ا�(�ر -

- �A$وح: ا��Lا��4، ا�. 

 .ا�81Iر، ا�w$J، ا�12�س، إ��دة ا!.<ك ا�*���ات ا��!8��: ا�ط�اف -

��^ ا�ط�اف: �/ �ي وا���Zا���8د ا -�. 

 : وO12 !� � .%�@ ا�%�ورة �" ��^ ا��Z�ت :ا��<ج ا�و�" -

 .ا�.e/J ا�(J��" وإ� �ف ا�J-��: إ� �ذ ا���ة -

- �� .���Af ا��Lوح، �W�$d ا�81Iر: !SJ ��ھ8ر 2��� ا��(�ب ا�(

. ��(�بط�]�� ا��(�ب، ��/�� ا��4، ا�/�ظ ��D �2ارة )41 ا: ا��1���ة ��D ا�*/�ء -
)1 ( 
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2-  �$Cات ا��� � D�� أدوس "�$:l9و @.$Cر D�� �� W$bأ "����� ا���A )-ء 4b ��ى 

 .ا��أس

 .ا�ذ��ن وا��� إذا 3�ن ھJ�ك �-�� & ��ول !�@ -

- ��L�Lا� "� .أD�� e12 ا��أس �ن 813ر 

 .4b ��9ي ����Z� D ا��8ح -3

 .��Z� D�� ���$:l9 4b ا�.�8Cة -4

 .��ك و�2ك أ:��9^)-ء ار�S : ا�hراع -5

��^ 8�Fع ا�(�ر -6�. 

��J�ك �-�� -7 �/=�� W��3 إذا �A$ا� "$��( D�� �*Iا�. 

8- ���$:l9 ����� `fF4 اb ��Zا� ��Z� D�� @��� ��1ا�� S%�. 

9-  @/.3 D�� `f%و� ،���%f` ا��D�� S$:l9 ��1 3./@ ا���� و�1]�@ �� 2��.@ ا�(

�� ) 1(. ا���1 و�1]�@ �� 2��.@ ا�(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .�135�:� ��" ا���c"، ص : �/e ا���)S ا�V9�1 ل - 1
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  :�3/�� �2��� ا����1

��ت ا�و��� �8Iن ���F �;:��9 9������ !� ا�!�اض وخ�:� ا����1 ا�hي � 8م 9�����

'd!  ،ا��م V�ط� �� ' .J� ".ي ا�98�,": ��^ ا��$Iز أو ا�.��ب ا�����9 !� ا���ذ . ا & ^�h�

ا����Aة ��hه  w�9 ا&2.��ط�ت ا�C8�,�� ا�." �JL$@ ا�.��ض �;:�d�9 �9' ھhه ا���اض

  :w�9 ا�P,�)J ا�." �D�� OL ا����1 إ�$����

��ت وذ�^ �ن ا�� ��1�8Iن  -����8را ��9 ا� ��م 9�� ��J! +��..4 ا��ا� /�زات و e$�

 ��*cء، )�وح !/.�28، أ"C ،�/�.41 ا���L8ا,' ا����e��� �F دم ا�*�+ ا��(�ب أو 

�b8ا��(�ب ا��� e9>�� @2��� ا�. �ط "�أو ����f� �J ا�%��دات �.d! ���f� 4'  !��ط��، أو 

` � .ھhه ا� /�زات ��9 3' !(�ب وآخ� و��C-�� �J� أJb�ء ا�.��!' !S !(�ب وا�2 

 .1c' ا���ي !$�=�ة ��9 ا�.��+ !� ھhه ا� /�زات -

�D�� �Z ا��� وا�/4 -� .�$JC e�ع واق ���

81ا,' �C ���1c OL��� ا����، وإذا ���WF ا���� إ��AC Dات !� ا�ا�.��ام �Z�رة �8 -

 ��>� P8ل ا�����8را �9saline. 

-  e$�)ون�( (e9>ا�� ���� .�$�س خ�ص �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




                  :                                                             ا�	�� ا�������ا�����
 ا��  

 

64 

 

  :ط�ق ا�. �ء ر)�ل ا����� ا������ و��ر�4�$

 .خ%8ع ا��. �م �� � ��)�= ��9��L��� S! ا�خ(�," �" ��4 ا�e/J ا����دي -

+ ط$" =�!' -�. 

�D.2 O و��9 ا).��ز ھhه ا&خ.$�رات LJ9�ح �.4  -�J.4 اخ.��ر ا���د ا���و P=�.اخ.��ر ا��

 =�8ر �" 5�.� 8ن ��ر�$� ���ة 

- @�J�9 8رد/��.�   )�C .)1�س ا�3h�ء ��ى �8ن ا����� 9 ��س 

����  :و��,' ا� ��س ا��1.��!� �" اخ.��ر أ�8ان ا�

���ت =�(��  "�ا�� ���9 ا�.��ف �� و)8د أي ا�AFا9�ت � ��� أو �/ ��3 ��1���Z ذ�^ 

  .�/�دا

-  D�98 إ��A�98 أو ا��cا��1�ت ا��� ��ا�.��ام ا�� �9<ت ا�*�(�� ��.��ف ��D !�ى �8

 "1/Jا&).���" وا� g%Jا� �: ��8� �! V )��O ا�$j �� ا��Z�ھ� ا�����F !� ذ�^ ا�.

�" إC>� �!�C�ت ا).����� )��ة  �98�A1"، وا����رات ا��/Jت ا&�/���" وا��$dوا�� �" وا�

، وروح ا���ح وا�/I�ھ� ذ�^ & �(P�A ��8ن وا�خh وا��A�ء، وا��وح ا������ 3��.��ون

ا����� أن �8Iن 8AJ! �$�a3�� أو !�J-& أو خ8L& أز�� !� ا�<زم أو ��c واVb !� �/1@ أو 

 ) 2(. خ�,�
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  .وا�. V !� ��م و)8د ���ت !d' ا���' ��O%f وا�8dرة وا�.��g وا&�/��ل وا���وان

����98cوا�(/�ت ا��� ��Fا���اض ا��� '�*� +/.  

���ت & ���Z !� خ<ل �V�$A و��,' أخ�ى  �*3 D�� �ر���C و��� ���9 ا�*�(�� !�-ة

'd! ا� ��س "�اخ.$�ر ا�8رق و!� ذ�^ ا���f ا��/��Z و�<!� ا�41L ا��1 ا����Z وا���Jام : 

�O أو و)8د ��ھ�Jا�� �C8ا�� "� O��Jوظ�8ر ا&�/��ل ا�� D�� ت أو ��8ب ظ�ھ�ة وا� �رة�

e/J��9 � dوا� e/Jا� D�� 38�1@ وو��@ 9@ وا&�.��د� ����  .ا�/�4 وا�.���ب وإدراك ر)' ا�

�8)8د ��8ب خ� �� أو =���I أو ��ھ�ت ��SJ !� ا&�.�ق �J��9 ا����� ا������ 8��3ب 

�" ا��1. $'ك ن �8Iن ا�� �C ��9�درة ��D ا�.M$J 8�19أا�VAJ وا�I<م، وا��]�8ف  ����  .ر)' ا�

���� �A�� ��9" :8رة =�!�� �" =�(�� ا��. �م ���!� ا����� ا������ . "1/Jوا&خ.$�ر ا�

` �  .��A" :8رة !�دة 

�دة ����ا دC � �C$' إ)�اء ! ��.�a���/�، أو أ �98.I! أو �JJ ! ��9� 8ن ا��I� أن "f$J�و

�� �98�Aوا��1�ت ا�� �Jا�� ���9 82ل ا��� �C>�8�ت ذات ا��F8ا�� ��a�� و9�DA�� j أ

'����9. )1(    
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��ت ا�و������  :أو�8��ت ا�

  :أو�8��ت ا����ف إذا !� ���د ا��(�89ن

 .ا��D�f ����4 أو& -

 .ا��(�89ن l9:�9�ت !.��دة -

 )1( .إ:��9 ا��أس وا�8)@ وا�(�ر، ا��(�89ن J��9-�� وا��(�89ن 9��(�!� -

  :ا��(�ب ���� در)� و�"

إذا 3�ن ا��(�ب ���C ا��8" �lن !��� ا��8I� ��1ن :�$� و��Z2>! OL و)8د  -

 .ا�.e/J و��!@

�8ق و�W ا��(�ب ��.]�3 !� ��م و)8د �-�� و�" 2��� و)8ده !�و��  - +أن �/

�8را @/Cو. 

 .أن � �ر !8.1ى ا��J� "�8 ا��(�ب و�� ط��V !8.1��ت ا�.L�وب -

-  D��� .ا����1 أن ��ZJ و� �ر 4L2 ا�:��9 �3� ��اھ� � .��9�Oإذا 3�ن ا��(�ب وا��� 

 .أن �/+ ا�)-اء ا�����M ��ى ا��(�ب -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
��ت ا�و���، دار ا���زوري ������ ��J*� وا�.8ز�S، ا�ردن، ���ن، ط- 1���  .17ص  2010، �1(�م ا�(/�ي، ا�
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  :در)�ت ا��8" ھ"

 .�.L�وب �L�و9� ط$���� !S ا����a أو ا���د�b: ا��8" ا�.�م -

وھ8 أن ��د � ` ��D ا����a !$�=�ة أو ��د �A9� � D�� �%!�c ا����a أو : ا��J�س -

 S�A�4ا�� S! ` � .ا�وا!� أو �.L�وب 

 .& �.L�وب إط<C�: ا��c�ء -

  :!8.1��ت ا�.L�وب

ا��(�ب !� ا��<ج أو ا��1���ة وا�." �J. ' �9� !� ا�<و�" إن ا��&ت ا�." �.L�وب !��� 

��8Iن ا�<و�" و2��� ا >��C &وب إ�L.� 4� ا�<و�"، أ!� إذا Dء ��� �� أ!� إذا ا�$�1` إ���c�

+ ا��(�ب 3' �*� دV,�C ��.]�3  إط<L�C�وب �4 �.� OL� اh� ،�Aدخ' 2��� ا�� �C 8نI��

أو ا���4�I� ( e 9(8ت ��ل �" أذ�@(�L�وS! @9 ا��Jاء وا�(8ت خ(8:� !� !8.1ى �L�و9@، 

)�A�9 �.Iا���(أو ا��4 ) �2ك ا� �Lا� D�� `f%� Wا�8)@ وأ� OC(أو ا&�.$�ه ) را eا���

��Jر!8ش ا���.(  

�h3ا��(�ب D�� اه��3' !�  '�L1ا��(�ب و�$%@ و�2ار�@، و� e/J� �$Cا�! OL� ^.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




                  :                                                             ا�	�� ا�������ا�����
 ا��  

 

68 

 

��ت �:�9�ت !�.�/����  :أو�8��ت ا�

1-  e/J.ا� :OL� اh� ف��� :أو�D أو�8��ت �" ا�

- �I��� ����� �Z�� .ا�.]�3 !� �<!� ا��1��^ ا�.J/��1، و�.P ا��1��^ وا��

�"  �C�O(8.1 ا�!�  - �.� '��e/J.ة �.]!�� ا��LJ .ا�

 .�V�c OL )�وح ا�(�ر ��@  �C�O$1 خ�Aا و�Mدي V�F ا�.e/J واخ.J�ق -

2-  ��-Jا� :����, � �A��9ق ا��]�8 ���19 ��-Jف ا�� �إ OL�. 

 .��L���! OL ا�(�!�: ا�(�!�  -3

 :ا�خ�ى ا�:�9�ت -

 ,813ر �" ا��أس، ا�(�ر، ا���8د ا�/ �ي، و813ر أخ�ى: ا�81Iر -1

2-  �A$وح(إ:�9�ت ا��(.( 

وإ��� ���A 9 DAf =�ش !��8�$ �9�8ل  إدخ�����" 2��� و)8د أ2*�ء 9�رزة �OL ��م 

4 �! "�!.  

$@ !� ا��Lح �8ق ا=.�اد ���OL ��م  �LJ���3 ة�C�� �$��c 2��� و)8د أ)1�م "�و

  .ا�J-�� و��.^ ا��%<ت وا�و��� وا��(�ب

 .ا��وق وا�:�9�ت ا�خ�ى -3

 .ا�.4�1 9]�8ا�@ -4
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�  :$�)ت ا,'��5ت ���5

��� !I�ن ا��S! 4 و:/@ -�.  

  .�3/�� �2وث ا�:��9، و�.�,g ا�.��!' !S ا�:��9 -

  ).ا���� ا�A$" ���(�ب(���� ا�.�ر�i ا�A$" ���(�ب  -

- '$C �! ��� أو إ:�9�ت ���ض ��  .و)8د أي !*�3' :

  .ا�� ���C أو ا�دو�� ا�." �.J�و��� إن و)� -

  .، ا��1، ا�eJL، وا�8زنا����Z ا���م ���(�ب -

- 41Lا��م، ودر)� �2ارة ا� `fF ،e/J.ا� ،w$Jس ا���C.  

  .�C�س !8.1ى و��@، !<�Z2 �8ن ا���L، 2��� ا���� -


وق ا,����1ت ا2و��)':  

ا��&ت ا�����F أو 82ادث ط�ر,�  ����ف�.8ي ��D أدو�� وأدوات �1.��!�� ا����1 

����� وھhه ا�دو�� وا�دوات �SF8 داخ' :�Jوق �D�1 ا�." �.�ج إ�D خ�!� ط$�� ��)�� ��

  .ا����ف:�Jوق 

@��I! :ف������رة ا� "� S/��! ن�I! "� SF8�.  
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>.���!��:  

��ت ا�و���  -����"(د��' ا��� ).��L���! ��/�3 PF8 ا��*I' ا�

-  �����، ا� �A ا�%��دات ا�<: � ا��.��8J، ر9�ط L2[9 `c�F�م !�.�/�(ا�%��دات ا�

"$Aا�.( 

��ت ا�و���  -��� ).!� �ط، !�آة :��fة، =/�ة، ! +(أدوات ا�

- V��fذ ا�� ��3�=� 9��3�,"، 2$' . 

-  ����F�دات ا�/�ا=�(ا�%��دات ا��F ،4 �!م !�.�/� و�L2[9 ر9�ط ا�*�ش.( 

، !%�دات ھ��f$: ،��!�.1 �8د أو !�دة !�ھ4 �2وق، !1.%� ا���L(أدو�� ا�8Aارئ  -

,���8ل !����L )/�ف ا�/�AC ،4ات )���f+(��، !%�دات ��. �+ !� �� ! ،�/��، 89درة 

"1/J.ز ا���L�� `*J! ،رة�AC، ز)�)� 83را!�� و��ا����، !%�دات 8�2  ،e/J.ا� V�%�

�� أ�$8 ��ر)�ت ا��ارة ، ا����ل�$8س، أ�Cاص ���8� ،���.�أ�Cاص ا&�./�خ، أ�Cاص ���و

�F8� .ا������، أ�Cاص !%�دة ��

�8ر��، �J 2 =�)��: أدوات ا����ف - g�b ة، �$8ة��$( ،S� .را

-  D!��1.��' !�ة وا�2ة و� ^�.�خ��w ا��1�ن خ*$" �<�.���ل !�ة وا�2ة، 9 � 2<

 .��9 ذ�^ ذو ! ���ت !�.�/�
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���ب ?8@ ��$ 
�	�A:  

%� �A�19 2�&ت "��8ق �2��� �" 2��� إ�c�ء دون ���I@ ، و w�ا��� S%� ذرا�@ أن S

�" ا��.�ك�Iا� "�  .82ل ر��J! '3 �$C� و��2@ 

��� Jام ا���.�  .أ!� إذا 3�ن ا��(�ب C ��c�در ��D 2/| �8از�@ ���I ا

4 ��` ظ��ه b ��9 O�:ا��(�ب !� )�� ا�." أ O��L9 � � وإذا 3�ن ا����1 �9/�ده

  )h9 .)1را�^ و�%S ذراك خ�� �S! ^ J ا� $D�� w ر�~ ھhه ا�hراع

  :�.��!' !S ا�دوات�3/�� ا

  .��م ا�d3�ر !� ا�.��ا!�� 9 �ر ا�!I�ن

�" 2�و��ت 9<�.�^ أو :�D.2 O & �.��ض أي =�+ ��J ���2� ��%�ر ��Z/2.  

  .ا�.��+ !�J� أو �� ����، و1c' أ��ي ��9 ا�.��ام ھhه ا�دوات

 �9& �b8ا��� e9>ي ��9 خا�%��دات أو ا����1' ا�c 4b ار��اء ا� /�زات �!����.  

  .J�� �$1J��9 ���، ا��Iا�" ا��.��3 وا��I�ز �C �ZJ$' و��9 ا&�.��ام �9�دة ��A! ��,����3ة

  )�ZJ� .)2 ا�h2�� أو ا�2-!� ا���L�� 9��(�89ن وا�/�=�ة وا���ء ا�1�خ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - �1/Jا� �  .95، ص 2000، �1، ا� �ھ�ة، دار ا��=�د ، ط!�� ��دل �$� هللا، درا��ت �" ا�(
�� ��دل �$� هللا: �/e ا���)S �ـ - 2!.  
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  :إدارة !I�ن ا��دث

 OL����D ا����1 أن �D�� OL ا����1 أن �.D�8 إدارة !I�ن ا��دث !S��( S ا�8Jا2"، 

O�8.1�:  

�� ا���اض ا��.�� � ��9.�� ا�!�اض و�3/�� ا�.��!' !��� -��!. 

 .����^ ا� �O، ا�.��!' !S ا��وق وا�81Iر، و�3/�� �%��� ا��Lوح -

 .�3/�� ا�.��!' !S إ:�9�ت ا�ط/�ل -

��ت ا�و��� و��.�� 9�خ.<ف أ�8ا��� ا�:�9�ت -��� وھhه ا�����2 ھ" ا�." �V$1 � ��4 ا�

!� إذا W��3 �2)� أم �A�19 �ن ا��&ت ا��)� &�9 أن �8Iن ا�.I/' ا��1�S و� ' ا��(���9 

�O12 O أ�8اع ا�:�9�ت�J1.*/��ت �.� " ا��<ج ا��! Dإ�. 

- �A�1$ت ا�&� :ا�

و�.4 ���� أخh ا�$����ت !� ا��(�ب وإذا �h9 P�1� @.��2 W��3^ أو !� أ�2 أ��اد ��,�.@ 

  :و�.%�� ا�.��"

 .WC ا��د�bو -

 .أ��اض ا�:��9 -

- >,�C @.�[ا��(�ب وط� S! ��1ث ا��� :�OL أن �.

�ك ر�8C ،^.$C" !� ...أ�� !�رب ط$�$�، أو �8ن إ���ف أ�.S�A أن أ����ك� �! ��c �!

  .ا�hي �*�� 9@
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 :�<�C ا�(�!� ا�J/��1 �9)�ل ا����� ا������ -

��  ��9��Lي ��� ا����4 إن V�C ا�(�!� ا��J� ��1/J ر)�ل ا����� ا�������� !��$` أ

�" ھhا ا����4 وأ�@ V�C و)8دي أي  �9�L� �أ�� Dو�� ،V� ا���ر)" !� !��ط� ا��8ف وا�

  .!8ا)�� خ�A 2 � " ووا�C" و!(�ره ا����4 ا���ر)"

وأن ر)' ا����� ا������ ا��(�وم ���� �" ھ�)e ا�.Z�ر إزا�� ا���اض، وأ�@ =�8ر 

ء !��8م أو w!�c وإ�@ �8ع !� ا��4 ا�J/1" ا���ا9` 9/ �ان ا�!�ن �A���9 إزاء ="

Mا�� ���F8ا��-ام ا��� أ!�م ا� "J��، و��ا�8)8د �J��[�Aا ا&��-ام ھ$8ط وا�hھ @ ����، و��ا

  .ا���8J��ت وا���' إ�D ا�-ن وا&�8Aاء !S �8)�@ ا���وا��� إ�D ا�hات

�@ ��8د أ��س ا��ث ا�(�دم إ�D ا�-ن ا�hي و�.$DJ آ�� ��و�� �8:/�� ��(�ب ا�(�!� أ

�*�� 9@ ا��� �" !8ا)�� ��ا43 ا����dات �8اء W��3 داخ��� أو خ�ر)�� وھ" ��.$� ا��� ھ8 

 ���ث ا�(�!" و��J" & �8)� 2�)- وا�2 ���@ !� ا����d و& ���^ ا�%�� Dا�و�

b�2 8نI� أن �I�� ن أي �2ثl� ����3 �����  )1(. � :�د!�ا��(�وم آ���ت د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .65، ص 1971، 1ا� 8:" �$� ا��-�-، أ�e ا�(� ا�I! ،��1/J.$� ا��J%� ا��(���، ا� �ھ�ة، ط - 1
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�.�B:  

أ�.g.J إ�W!� � �! D 9@ إ�D أن ا����ر��ت ا������ ��)�ل ا����� ا������ �Mدي إ�D ا�رھ�ق 

ا�J/1" وا�hي � �' !� ��م �Cر��D�� 4 ! �و!� ا�.�O وا��L- و�8Iن ر)' ا����� ا������ 

ت ا�J/��1 وا�." � � وراءھ� و�2ة )���1 و�/��1 وا�2ة ��($�h9 P^ أ�d3 ا�.��ادا ��(�!�

 OL� اhو��م ا&�(��ع �� 8ا��� وا�.�����ت ا�." �/�ض ����4 و�� ،"Jا��/�ض ا�داء ا���

 ���������J� 3]خ(�,��� �/1����� ا� ��م I.��9/' ا��$�I وا��1�M�� S&ء ا��(�و!�� �-��دة 

�" !8ا)�� �OJL ا�(�!�ت ا��.��ض ��� @2�Lا��(�وم، و�. 



1 
 

  ا�	�� ا��ا��

- 
���  

  .ا���� ا����دي -

  ���ن ا�
را��  -

  .���� ا�
را�� -

  .ا�
را�� أدوات -


ة ا�
را�� -�.  


ا"�! ن  -� ��
 .PTSDا+*(�ر ا)'�اب ا�%$# �� ��
 ا��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 




 ا�را�
                :                                                              ا	ولا���� �����  

 

2 
 

����:  

0 �*'/(�ت ا�(-. و �-,�,� �
 3ھ
ا"1ا�*� ا��3س"8 ھ7ا ا�	�� �/( � 6��4�  5*

 8:���/6 ا�*!�ؤ0ت و �-,�C ا�	�)��ت ����B ���,� و ذ�@ �? +<ل درا�*8  �>ج���ا�

 ��!	E و��

ان و ھ7ا �/ G ل  اF��+3��?و ����/8 �? �-�0ت ��� إ�6ا��	!�E��? "8 ا�

� M/8 أ��ا��*��F ا�*8 � ف ���ض "8 ا�	�� ا�,�دم، �" �N  :�/OP �� ��*��و�1 ھ7ا ا�	�� "�*

 :ا����� ا����دي -1


ة "�د�M،و ا��ج ع ��4M  1+7ا���� ا����دي  أنR S ص -	��ر1PM ا� ج دي و ھ7ا  إ�6ا�

ا�	-O ا���C و  إ�6دا+/1 �? ط�CM ر�# �<�U ��1 و ھ7ا ا���� M, د ا�(�R.  إ�G /�6 ل 

  .��و)��� ���"8 ) ا�	- ص(�*� �)���� 1� ��Y� 8	�X ا�	�د ھ7ا �	%� ا�'�ق ا���	�� ا

�/6 درا�� ا�-��� ا�*8 ��
ف ��\ ",# � G]  أ����و Z���M ا���� ا����دي  -

�ا�	- ص Eإ �%Mأ  
M

1M ا�3(�بو��R [G*1 ا��	!�� و �-� ��] .و �' ر ا�

�� ا��/ ��ت  -:� �Fت وو����ل �,���*��� ���5 ��� ھ7ا ا�!M ت ��  أ_��ءو>��,ا�


و �'(�C ا0+*(�رات ا��	!��  ا�	- ص،S4*/� O�P]*1(. �? ا�(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
? ا��! ي، ���ھ� ا�(-. "X/� 8 ا��	\، ا��*` ا����8 ا�-
M. ا�,�ھ�ة،ط -1Rا�� 
  150، دت ص �1(
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2- 
 :���ن ا�را�


��� � ا����: 

 �,� ،��E

ر�� ا� ط��� �/-��M ا�
ة �? ��? �a �/-,�ت ا�*���� �/Rا� ا XE�$*!� �,-/� 
��

،XE�$*!� �M0 ء �? ��اب ا�Zج 
�(/R�!� b*��  ج$�ا"�� "8 ا��',� ا�$���� �? ا�:Zا�F و ��

  .�*��O 400 ا�*������، و ط��U 2م16000

�U �,� ا�/-,� �/6 ط ل ا�[�M# ا�!�XE�$*!� �M0 � 8/R، و "8 ا���R�� ا�[�U�� �? : ا�


ھ� "8 ا�: ار -M �M0 ا� �,� XUا� ط�8 ر CM�'ل ا��، �? ا�:� ب U'�� ارض �11? ا�[


ر�� 
�M( ا�,�آE��B�� �B�cة، و �? ا�[�ق ا�Mا�( ز �MاوZا�( ?M �*ا� ZSا�$�ب ��ا ?� ،

 .ا����P� 8و��

 .�� ان ا�/-,� 8R +�و��


 :%$#ة ��ر !�


  �Uم "���P رF�\ 2004"(�ا�M  11ه ا� ا"C ل  1424ذو ا�-:�  M19 م )� �Mر �ا�:

 � ZMZا��( � �,�/	��  �:Rا��3س g�ا� ط� �M�
ر�� ا� ط��� �/-� E:�ز �[�وع �/-,� ا�

 ?M �*أ� ان� XE�$*!
E�� �-8 +�و�� �  .ا�-��M ا�
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�Uم "���P رF�\ ا�:� ر�M  2007ج M/��  28ا� ا"C ل  ـھ 1428رج`  13و "M 8 م 

 �M�
ر�� ا� ط��� �/-
c�? �/-,� ا�*� �,�/	� � ZMZا�� 
)���E
�/���  أط/XE�$*!� �M0 �C و ا�

 
  .�P*�ر أوراديا�X ا�[��

 :إ%'�ء

 ?� O�Mء�]Eإ  XUا�,�ار ا� زاري ر �,-/��7  21/11/2000و ا�jرخ "8  1426ا�

 ��� �,-//� 8
 ا��ZMZ � �	/�,�  2007ا�*
c�? ا���)� �Mر ��? ط�ف "���P رF�\ ا�:

 :اE:�ز �
ة �[�ر�S7E �M ���� ا3+��ة��"a ھ7ه 

 .���U ا��S�!��(�M? وظ�	�� و اE:�ز ZEل �%(�ط و  10اE:�ز  2010و "8 

 :ا����م

 XUدة ر�
دة � ج` ا�-� �,-/ 21و ا�jرخ "8  �1426/�[ ر ا� زاري رXU  �2��م ا�

�)" E2000 8" �N*  : و ا�

-  O�P*
E�� ��l انا�*� M? ا�,��
ي وا�
ر�� ا� ط��� �/-��M ا� .ا�7ي �!'�ھ� ا�

 .ا�
را�� أ�Mم��Y�X ا��
وات وا�*:��ت و  -

-  ?M ا�3? أ� ان��  �M�U داراتوا�g  8" ��� �� M?، �!�ھX  إط�روا��j!�ت ا��


ة ا�%(�ط  إ���فو��Y�X ا�/-,� �����ت �� �M�� ����P* "8 �:�ل F�	� �M�U ت وا��U�'ا�

 �����*-!�\ ) ا�: �M ا3ر�Gد، ا�
رك، ا�3?(و��Y�X ا�-�)�ات ���*��ون �� ا����5 ا�

 .�/*P	��N,�] ا�*����? "8 �:�0ت و
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��� :�,ا+* ا��

- �M
 .ا�����S ا�,��

- 6�) .اgداري ا�

 )أ��ة �4ر������U ا��<ج، ا����د��، ���U ا�*�E ���U ،nM,�ھ� (ا����دة -


  :ا��,ا+* ا�$�ا/.-�


  ���U407ت  أر���,�
 و  288: �
رج -�,� 


���U :30ت أر�� -�,�. 

-  �)P�20 و��ت��
، ��ج ا��,�. 


  :ا��,ا+* ا�, ��0


دة  -�*� ���Uت��(�Mج اريا�� `�/� ،.  

- 
  :ا��,ا1Uا��02
د ا�
Rا� ا 
U�  :، ط��U ا�*���ب �/

-  C��'308: ا3ولا� O��*�. 

- 8E�Nا� C��'282: ا� O��*�. 

- X�' .ا���دي+ ا�


ق �/%(�ط -�". 

 .�!�? وظ�	8 20 -
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  :ت +8 �57.ى ا�45���ت��2'

�" *�  8" O��*
E�� �P� 6/*/] ا��ا"C ا�*M 8-*�ج�� ا�
ر�� ا� ط��� �/-��M ا�ا�


ر��  .R���1 دا+� ا�

∗ 
8 �$'6، �/�` �*�
د ا���M)�ت  :�,ا+* ر ��0)
م، + �!(�E 5] او�U ة�S `�/�

 .*��U��M�/� ?)� �$'�ة

∗ �9
��ت، ط`  :�,ا+* ا�Pدة ا�
 .، ط` ��م و ط` E	8E�!ا���3ن���دة �*�

∗ 

را��، �
رج�ن �-�)�ات، ���P*� ���U  11 :�,ا+* ا�را�/� ���P� ���U

 .ا�cgرة"8 

 X�'� ،���
�G400  ،

ر��  �2,�
�8 ا�P*!� و ا�%(�ط و ?����* E04 ادي �/

 ).���Mا 250( إM اء�!��  �>���ن��رات 

 .���Mا، �-� �/-<ZE15 �/!$� ،�Uل 

���P .ا8�p ماP�>�g(� ا�/$�ت، �P(� : ا�


 ا	��9ل�,ا+*  ∗��  :ا��$45


ات ا�(�
اB ج��R ة 02:ا��S�-� ج��ز.  

  .ج��ز �-��Sة +�ص �-�اCF ا�$���ت "E ���R 8[�ط، ��ج ا���ورات، ار)�� ���ورات
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3- 
��9
 ا�را�:  


روس و�,
  �E4�����ف ا����� � ا�*:� و��N ا�OF��P ا����� �/*: �:4تجZء �? ا�

 أ�NSا�'�M,� ا��[ اF�� ا�'(,�� وذ�@ �/-� ل �/6 ����  إ�6"8 ا+*��ري ����� �-8N ھ7ا 

 �*:/� >�N�8/G3ا.  

 a�
 �X ا+*��ر R!` ا�[�وط ا�*���� أر��� ا�
را��و �%U0ت و�R : 

 .�P*/	� أ��ر�*����ن و�
ر��ن وذو 

 .�� ن ا����� ����� ��
�� E	!�� أن

	� �? R�. ا�!* ى ا�N,�"8 وا�-��� ا��� ن ا����� �P*/ أن��E
 ) ��B? و�وجZ*�

 )�*Zوج�?


ة و��! .وھ7ا R!` ط(��� ا� ) ع ا��	!�8E اX�8F��+3 ا�*��ف �/6 ا�-�0ت �

  :ا�را�
 أدوات -4

4-1  

 ا����د �;�� :ا��

"8 ا�	-O وا�*[P�O وھ�U>� 8 �<ج�� ��? ا�����  أ�������*(� ا�,��/� و��/� 

ا�N,� ا�*(�د�� وا�!��M ا�*��� ��? ا�'�"�? ��
ف �(�دل وا�	- ص "8 ���خ E	!8 ا�? �! ده 

P ف �ا��/ ��ت وا�P(�ات وا�[��� وا�0:�ھ�ت و�� ن ا��<�U ا��<ج��  +���� �? ا�[@ وا

 
M
    )1(. وا���8 وا��3وا�*�

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 -  Maher Mohamed Omar, the interview in counseling and psychotherapy Dar el Marfa 
Algameiah, 2endedication, 1989. 
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4-2 

 ا��.-��;���? E ع  أو�(��cة �-���  أ�r/�ا��	!�8E  اM 8F��+3, م :ا��


+� وaU  ا3و���+�ص ��
ف ج� ا�(���Eت *Mا�و`���. 


 ا��,ة 4-3�;�� :ا��

8 �
ة "�)�*/� ���-/� �G�� ���R ?*�� ا��	!��  أ�'8	P� ��/�:� 8*وا� ،�M�R ء�����cأ 

�����R ?� ج��R1( .ھ��� و(  

 �YR>ھX ا�*$���ات أ�!:�� �G�+ CF�,R �!/ ك ا�-��� و إ��6�
ف ا�<�YR : ا����د�Mا�

sR>
 ا�� ا�� �-�S /� 1S�� و�	!�� ا�!/ ك ا�M
  و�-�/� �:�*E 1S /� 8" ث
 .ا�*8 �-

 :ا��?<=
 ا��$�>,ة 4-4

و��(��ات ا� ج1، وE(�ات ا�� ت، و�S�Rت ا�:!�YR>� 8" 6/:*�  ،X ا�Y�� ا��Pرج8

Uا   )2(. ] اE0	����� أو ا�-�ج� أ_��ء إج��� �? اr�3/� "8 ا�,��/�وا�


ة ا�
را�� -5�: 


E�� ا�7ي دام 
ر�� ا� ط��� �/-��M ا�
ا8E "8 ا��� O��*� aU50  ?� اء
M ��، وذ�@ ا�*

، و�X إج�اء ا�,��<ت M �S م �� ���R و����? ��2015رس  25إ��M�B 6  2015"�	�ي  03


 ا�	�)��ت "8 ا�3( ع،�S4ا�(-. و� �����cج��� �/6 إgا ��Eا
�  .و�Sن ا��
ف �? ا�
را�� ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ا0+*(�رات و ا�,�M�\ "8 ا��/ م ا��	!�� و ا�*�� �M، دار ا��*�ب ا�-
M. ا�,�ھ�ة، ط - 1Rح ا>G2 ،2005  86ص.   
2
  ��ح أ�د: �
س ا��ر�� �ـ - 
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ا"�! ن  -6� ��
 ):PTSD(ا+*(�ر ا)'�اب ا�%$# �� ��
 ا��

�_� ا���$� ا�*[P����  M31*� ن �,��س دا"�! ن �,��س �4_�� ا�P(�ات ا���د�� �? � 
��

،8�M��3!8 ا	وھ8  ا��ا��� �/'` ا�� ����" \�M�,� �_>_ 6س إ���,  :و!,� X*M�X �� د ا�

، 22، 19، 18، 17، 13، 7، 6، 5، 2، 1: ا�*��دة ا�P(�ة ا���د�� و�[� ا�(� د ا�*���� -1

27 ،28 ،30. 

 .31، 25، 16، 15، 10، 9، 8: �:�` ا�P(�ة ا���د�� و�[� ا�(� د ا�*���� -2


���-* �Mت �� د ا+*(�ر ا)'�اب ا�%$# �� ��
 ا� -3�: 

 :إ��دة ���M[� ا�-
ث ا��
�8 �? +<ل -

 .ا�� ا��\ واR3<م ا�*��رة ا�*�U>� ��� 8 ���-�دث ∗

 .ذ�M�Sت وأ"��ر ا��-*U�� ��U>� ��� �:�Z ���-�دث ∗

 .ا�[� ر و4Sن ا�-�دث ����ود ا� U ع ∗

 .ا��ZEج اE	���8 3ي ��(�M 1!*-%� ا�-
ث ∗

 :ا���('� ���-�دث ا���دم وظ��ت �? +<ل ا�!/ S��ت ا�*:�(�� ∗


ث  -أ -��� �E�S7� 8*ا� [Uا  .�:�` اS��3? وا�Pc3ص أو ا�


ث و�:�` ا�-
M. ��1 - ب -��� �E�S7� 8*0ت ا���	E0ط�د ا3"��ر وا. 

�رس U(� وU ع ا�-�دث  -ج � aE�S 8*ر��ت ا�� .اPE	�ض "8 ا��[�ط�ت وا�

 .[� ر ���-`"* ر ��ط	8 �/- ظ +��G )�] ا�,
رة �/6 ا�  -د 

 )1(. ا�0*��د �? اM�+p? وا�[ ر ����X��� ��Z  -ه 

  

  

  

  

  

                                                           
ا�$*�(�، ��S7ة ���� c��دة ���*� �/X ا��	\ ا����دي وا��-� �/� اري � M[�، ا��
�� ا��	!�� ��
 ا�	*�ة ا���ز��  - 1

 ،XE�$*!� ، ج������46، ص2013، 2012ا��,/.  
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  :أ��اض "�ط ا�N*�0رة

 .�G �� "8 ا�� م  -أ 


واE�� تE ��ت ��(�� أو ھ�:�ن ��- ب �!/ S�� - ب �. 


M?  -ج M
c �Y,M7ر وR. 

 .�G �� "8 ا�*�S�Z واE0*(�ه  -د 

 .ا)'�ا��ت "8 ا�� م  -ه 

 .ظ� ر ا0pم ا�:!��  -و 

 :ط�M,� ا�*�-�5 -

- X�  ده �� ?� 
�� �S 6/� ص -	و)� ��/��ت �!�'� �/,��س �*%? أن M:�` ا�

 �!+ �Fا
)� ��)�)�Fدا( ،)�)��B( ،)�E��Rدرا(، )أ�E( ،)ا

 و)�a ��7ه ا�0*:���ت ) أ�Uو

8�p�S رج�
� : أوزان �*F04(دا( �)��B ،)03) �E��Rدرا )02(، أ�E ،(01( ا
). 00(، أ�


م ا�:� ا�:(�يP*!Mو  .�R س��,"R 8!�ب ا�
رج� ا��/�� ا�*M 8-�� �/��� ا�	�د �/6 ا�

  )1(. أن ا�
رج� ا���	�� �!�� إ�M��� 6[� ا��
�� ا��	!��

                                                           
  .48، �47/� اري � M[�، ص : E	\ ا��ج� �ـ - 1
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    :مناقشة الفرضيات وتحليل النتائج 

تعد الصدمة النفسية شكال من أشكال الهجوم النفسي الخارجي الناتج عن تجربة ومعاش 

وجداني واقعي لخطر يهدد حياة رجال الحماية المدنية مع اإلشارة أن هذا الخطر يأتي 

توصلت إلى أن هناك بطريقة فجائية وحادة ، وهذا ما أثبته في دراستي للحاالت األربعة وقد 

  .تأثير لصدمة نفسية على رجال الحماية المدنية أثناء التدريب في التكوين 

فالحدث الصدمي يعاش كخبرة سلبية بالغة األثر على حياة المصدومين فهو أول سبب 

لظهور الصدمة النفسية نظرا إلى حجم اآلثار التي يخلفها وتتجلى األعراض التي عنها 

معايشة الحدث كانت مزمنة عند كل الحاالت من خالل الكوابيس واألحالم إعادة : فيمايلي 

التي حملت معها تفاصيل الحدث إضافة إلى التركيز واالنتباه وبعض أعراض القلق 

التي ساهمت  في  واالكتئاب و وضعيات االنعزالية ، و كما تظهر عليهم سلوكات تجنبية

ي ، وتكرار التفاصيل المرتبطة به ، وتجنب معاناتهم بسبب الخوف من تكرار الحدث الصدم

  .كل مثير يستحضر الحدث الصدمي ويساعد ذلك في االبتعاد عن الخبرة المؤلمة 

إضافة إلى حالة الرعب والهلع بعد تعرضهم للصدمات النفسية ، فإعادة معايشتهم الصدمة 

والتي بقيت مثبتة  المرتبطة بهذه األعراض كانت نتيجة للتنبيهات المتعلقة بالحدث الصدمي

حذر ، في الذاكرة تهدد نومهم ، وتفقدهم شهيتهم ، باإلضافة إلى السلوكات العدوانية وال

   .التيقظ المفرط 

و باعتماد على مقياس اضطراب الضغط ما بعد الصدمة لدافيسون يمكن القول أن الحاالت 

  .األربعة عانوا من صدمات نفسية 

  .لحاالت األربعة إذن الفرضية العامة تحققت عند ا

  :مناقشة الفرضية األولى 

من خالل دراستي للحاالت الحظت أن الحاالت عاشوا صدمات نفسية مختلفة من حيث 

  .النوع والشدة والتأثير على حياتهم 
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فالصدمة النفسية تعبر عن حالة من الرعب والفزع والهلع يعايشها رجل الحماية المدنية نتيجة 

حادا في صعوبات حياة رجل الحماية   تثبيطاتعرضه لتجربة عنيفة مؤلمة ومفاجئة فتسبب 

المصدوم ، وتهدد حياته بالموت كما تعكس اختالل توازنها على جميع المستويات النفسي 

السلوكي والجسدي و العالئقي والمعرفي  ، وهذا مما يخلق لديهم أعراض جسمية واالنفعالي و 

لتعبير عن حاالتهم النفسية ، وهذا ما الحظته مع جميع الحاالت المدروسة وبالتالي نستنتج 

أن الفرضية القائلة أنه ازدادت شدة الصدمة وتغيراتها المستمرة أثرت على األداء المهني 

  .وم لرجل الحماية المصد

  :مناقشة الفرضية الثانية 

من خالل دراستي للحاالت األربعة توصلت إلى أنهم تعرضوا للصدمات النفسية في ظروف 

مهنية قاسية وهذا ما أحدث لهم آثار نفسية وجسدية مؤلمة تمثلت في الجرح النرجسي 

يتهم ، والشعور بالذنب  ، ورفض األداء المهني اإلنساني ألن الصدمة النفسية أصابت هو 

  .والشعور بغموض المستقبل غير واضح المعالم 

أما اآلثار الجسدية المتمثلة في األمراض العصبية واألعراض الجسمية المختلفة وكما 

  .انعكست سلبا على المستوى العالئقي وعلى األداء المهني 

رجل الحماية المصدوم  عياباتكل ما تكررت  الفرضية القائلة أنومنه استنتج القول أن 

      .أثرت على أدائه المهني من خالل تدريبه في التكوين 
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  :التوصيات واالقتراحات 

قيام بالتشخيص المبكر لرجال الحماية المتعرضين لصدمات نفسية قبل تطور  .1

  .حاالتهم ، وتتحول إلى اضطرابات عقلية 

ية لرجال الحماية المدنية وتعريفهم تحديد التدابير الوقائية ، ووسائل الحماية الذات .2

  .باألخطار التي تهدد حياتهم وذلك عبر منتدى أو ملتقى خاص في الملحقة 

توضيح القطاع الشبه العسكري ، كيفية التعامل مع هؤالء المصدومين بخلق جو  .3

  .مهني متوازن 

  :صعوبات البحث 

واتخاذهم القوانين  بهذه الفئات المصدومة ،نقص توعية المصالح الشبه العسكرية  .1

  .الصارمة وسرية المعلومات ، وعدم تشجيعهم للبحث العلمي في المجال 

  ).إجراء المقابالت ( عدم التزام الحاالت بالمواعيد  .2
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  :خالصة البحث 

من خالل الدراسة التي أجريتها مع الحاالت المتعرضة للصدمات النفسية والتي اشتملت على 

والتطبيقي ، وتوصلت إلى نتائج مفادها أن رجال الحماية المدنية المتعرضين الجانب النظري 

للصدمات يعيشون صدمة نفسية تنجر عنها مجموعة من األعراض سواء على المستوى 

  .النفسي أو الجسمي أو االجتماعي 

فهم يعيشون معاناة كبيرة ، وخاصة إذ لم يجدوا التكفل النفسي السريع إلعادة بناء وحدته 

  .النفسية 

والحادث الصدمي ال يدفع ثمنه أحد غير الشخص المصدوم نفسه فهو يترك بصمات أليمة 

ال يمحوها الزمن مدمرا حياة الشخص المصدوم نفسيا وجسديا ، وهذا كله يرمز حاجة التكفل 

النفسي الذي يكون له دور فعال في مساعدة رجال الحماية المدنية على تخطي تلك المرحلة 

  .من حياتهم الحرجة 

ويعتقد رجال الحماية أن وضعه ميؤس منه ، ونسبة شفائه ضئيلة ويفسر هذا كله بتقص 

   .لدى األخصائي النفساني ، وغياب اإلمكانيات العالجية كفاءة ال
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	ص ا�درا���:  

إن ا��و�وع ا�ذي �طر�ت ��درا�� ��، ��د �ن ا��وا��� ا��� ���ت اھ���م ا����ر �ن 

ا�����ء وا��+�ر�ن .� �-��ف ا��(�*ت ا��+��� وا*(���$��، وذ�ك ��'&ول $�# ���"! 

ذات .�"دة ����$دة ھذه ا�+"� ا��� ���ل (�ھدة $�# '���� ا��واط��ن �ن -طر ا��وت 

  .ا�دا"م $�# أ��3م و��4�3موا�'رص 

و��ون ا�&د��ت ا��+��� * �9ل -طور�3� $ن ا*�طرا6�ت ا8-رى 6�$�6�رھ� 

��طوي $�# ���$+�ت �+��� -ط�رة $�# ا�'��ة ا��+��� �ر(�ل ا�'���� ا��د��� أ���ء 

و'�ث �طر�ت -4ل 6'�� ھذا إ�# (��6�ن ھ�� ا��ظري وا��ط�9�6، .+� . أدا"3م ��وا(ب

  . �طر�ت إ�# ���4 .&ول و�ل .&ل �'�وي $�# $دة $��&را��ظري 

  .�د-ل ��درا�� ��9د�م ا�6'ث: .���و�ت .� ا�+&ل ا8ول

  .ا�&د�� ا��+��� �6ن ا��69ل وا�ر.ض: و.� ا�+&ل ا�����

  .ا����ر��ت ا������ �ر(�ل ا�'���� ا��د���: و.� ا�+&ل ا����ث

درا�� أر�6 '�*ت 6���در�� أ�� ا�(��ب ا����� .-&ص ��(��ب ا��ط�9�6 وھو 

ا�وط��� ��'���� ا��د��� ��6�<��م، و���و�ت .� ا���3(�� ا��9���6 وا��4'ظ� و�ذا ا-�6�ر 

PTSD.  

ا8داء  ��و��� �����! أ�� ا��ط��� �'�9ق ا�+ر���ت، 6'�ث أن �وة ا�&د�� �?�ر 

  .ا����3 ���&دوم

  .�را'�تو-��ت درا��� 6-4&� ا�6'ث و�و&��ت و�(�و$� �ن ا*�

  

  

  د  



 

 أ 

  

  

� ا����	، وا����ء ا����	، وهللا ا����� ا����	، ا���در ا�����ل وا���
	 �� ا���� ��أ"�!م ���

� ا����	 إ�% $	 �� ��� وا����ن وا
��از أ"�!م ���)* 	�1�23، وا0-/�ن *�. -,�+، و�

  .4!م �9 �! ا��8ن وا��/�
!ة �� ا���1ء وا56!4�ء

� ا�36�ذ إ�% $	 أ3�":ة 
�� ا��<= وأ>; ���:$"������ ��	
ا�:ي أ�! ��� �! " �

."��/A هللا أن ����. *9 ���ان �� B�C8د وراD�ة �. ھ:ا ا���$�F �-ا��8ن، وأ.  

 9G�,<6ا �وإ�% $	 *��J ا���	 *9 ا��!رB3 ا�8ط���H�� B��B ا��!-�B، وأ>; ���:$

  .ا��</�-9 وز�G1. *9 ا���	

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ب 

  

�ي، إ��L أ�9 إ�% �� زر
K ا�6	 ورK�3 ا0MN %�
 B��/��9، واDCو %�
 B�-�/-

B2�2Hا�.  

 ،9��M9 ا��أ L9 إ���Cأ �� �D�:2� 98دات ا��D�م ا���9 أ��H-. وأ���2. وأAوإ�% ا�:ي أ

 ��$��
���أط�ل هللا *9 �

�% ط� 9�-�
  .وأ


2! ا���در، �38%، ر�F!ة و>�B5 ا����$�K أوPد : وإ�% إ>8"9 وأ>8ا"9 ،%��� ،B���-

3� و��H! ا��2H+أ>�9 ��.  

Bاء 85ر��  .وإ�% Q��C ز�9G1 وز��1"9 *9 ا���!ان، D3�م، -8ال، 5�رة، *�ط��B ا��ھ

B����9 *9 ا�G1وإ�% ز� :B���3 9Aوإ�% "8أم رو ،B��/A ،B>��F ،BH��* ،%���.  

  .وإ�% $	 �� ا56!4�ء وا2A6�ب أ"��% ��D �8*8ر ا�,BH وا��D�ء

�اB3 ا�:�� ھ� ا��$��ة وإ�% Q��C أ3�":ة 
�� ا�Hل ا���
�<=، و
��ل ا����B2 وا0دارة و

�������� B�3�36ا.  

  

  

  



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

  .دقيقة 45ودامت  03/02/2015كانت يوم  ):01(المقابلة 

                                  .             جمع المعلومات والبيانات األولية :المحور 

جمع المعلومات عن الحالة ومع التعريف بعملي كأخصائية نفسانية ومدعمة ذلك  :الهدف 

  .  بأخالقيات مهنتي

  :البيانات األولية عن الحالة 

  و :االسم 

  ح :اللقب 

  ذكر :الجنس 

  .سنة 22 :السن 

  .السنة الثالثة ثانوي :المستوى الدراسي 

  .متوسط  :المستوى المعيشي 

  .والية المدية :السكن 

  .كلهم ذكور 8 :اإلخوة  عدد

  .األخير :ترتيبه بين اإلخوة 

  أعزب  :الحالة المدنية 

  عون إطفاء  :الرتبة في العمل 

  :معلومات عن الوالدين     

  .يعمل مدير في مديرية التربية :األب 

  ماكثة في البيت  :األم 



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

  : الحالة الصحية للوالدين 

  .األب يعاني من مرض الكولسترول في الدم

  LVCاألم تعاني من شلل نصف يساري 

  ال يوجد :السوابق المرضية للحالة 

  .العالج النفسي  :نوع العالج الذي يتلقاه 

  :السيميائية العامة للحالة 

  .كان االتصال بالحالة سهال وكان متجاوبا معي في كل المقابالت  :االتصال  

  .طويل القامة ، قوي البنية ، بشرة بيضاء ، شعر أسود :البنية المورفولوجية  

ارتداء الزي الرسمي لقانون الحالة المدنية نظيف ومرتب ويحتوي على ألوان  :اللباس  

  .مختلفة األصفر ، األحمر ، واألبيض وكلها تحمل دالالت على شيء 

  .ة الحزن واالكتئاب إضافة إلى العصبية الزائد  :المالمح واإليماءات  

  .حزين :المزاج  

  :الوظائف المعرفية للحالة 

  .سليم  ، فالحالة يدرك زمان دخوله للملحقة أو مكان تواجدها :التوجه المكاني و الزماني  

  .فالحالة يدرك كل ما يحيط به من العالم الخارجي  :اإلدراك  

غير منتبه للمثيرات الخارجية ، وعند سؤالي للحالة يتوجب علي تكرار السؤال أو  :االنتباه  

  .شرح قصير أو إحداث إشارات باليد قبل حصولي على اإلجابة

  .طريقة تفكيره منطقية ، وأفكاره مترابطة فيما بينها  :التفكير  

و انقطاع في سليمة يسترجع الذكريات طويلة المدى بسهولة دون نسيان أ :الذاكرة  

  .األحداث



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

  .لديه شرود ذهني وخاصة عندما يتكلم عن حياته المستقبلية  :الصور الذهنية  

مفهومة وواضحة يتكلم بالدارجة وألفاظ باللغة الفرنسية ، متناسقة وسهلة ، نبرة  :اللغة  

  .صوته خفيفة ولديه توازن في الطبقات 

  .العدوانية متوجهة نحو اآلخرين  :االضطرابات السلوكية 

لديه بطئ شديد في الحركة بل من سالمة حواسه وأن مهمته  :االضطرابات الحسحركية  

  .تتطلب نشاط كبيرا

يحدث األرق لدى الحالة خاصة في الساعات األخيرة من الليل  :اضطرابات في النوم  

  .ويستيقظ باكرا وٕاذا حاول أن ينام فال يستطيع 

  .فقدان الشهية  :بات في األكل اضطرا 

  .دقيقة 40ودامت  10/02/2015كانت يوم  ) :02(المقابلة 

  .دراسة العالقات األسرية واالجتماعية للحالة  :المحور  

  .معرفة تأثير العالقات على الحالة النفسية للحالة قبل وبعد االضطرابات :الهدف  

    :عرض الحالة 

عالقة الحالة بأمه تقوم على التفاهم والتحاور والتسامح في كل األمور  ، وأحيانا التدليل 

  .المفرط والحماية الزائدة وخاصة عند قيام الحالة ببعض الواجبات على أكمل وجه 

بتعزيز الكفاءات وتقديم له مكافآت وتحاول تشجيعه على المواصلة وتفضيله عن فتقوم أمه 

  .»ماما تغفر لي قبل ما نتوب «:إخوته وفي قوله 

أما عالقة الحالة بأبيه فهي تبادلية سطحية تنص على االحترام والتقدير و عدم تجاوز 

الحدود في كل األمور ، وتنفيذ األوامر وٕاتباع القوانين والتعليمات داخل وخارج المنزل ال 

، وال يحترم آراء الحالة وال يترك للحالة مجاال للحديث أو التفاهم أو النقاش بل يفرض قراراته 

  .يأخذ بها بل يهمه فقط النتائج والتفاخر أمام الناس



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

  :عالقة الحالة بإخوته 

االتفاق وكتمان األسرار وكل واحد ينافس اآلخر يحاول التفوق عليه ليكون محبوبا عند  

   .أهله

  .الواجب المهني عالقة سطحية وتعاون وأداء  :عالقة الحالة مع أصدقائه في الملحقة  

فهي ) البنات ( وخاصة من الجنس المغاير  :أما عالقة الحالة بأصدقائه خارج الملحقة  

عدم المباالة وتضخيم الذات والسيطرة وحب تسيير أمور اآلخرين ، وتصغيرهم والتحكم فيهم  

  .ليس له أوسط بل التمييز واالستثنائية 

  .دقيقة 45امت ود 18/02/2015كانت يوم ) : 03(المقابلة 

  .التاريخ المرضي للحالة :المحور  

 .معرفة األسباب واألعراض التي ساعدت على ظهور االضطرابات  :الهدف  

  :عرض الحالة 

بعد قيام الحالة بتربص ميداني على مستوى والية أخرى ، فأمر بالتدخل لحمل شخص 

على مستوى الحوض يوما مبتور  15عجوز مقتول في بيته فبعد جهود األبحاث وجد بعد 

وتصدر منه رائحة كريهة ، ووجه مشوه بالسكين والجراثيم تخرج من جسمه ، وفي نفس اليوم 

إلنقاذ شاب متكهرب في عمود كهربائي في مكان إقامته وبعد تدخل الحالة في حادثة أخرى 

ساعات على الحادث أصبح الحالة يشعر بتنميل في األطراف ، والصداع الشديد ،  5مرور 

والرؤية المزدوجة ، والدوار ، اضطرابات في األكل واألرق الحاد ، فعرض من قبل مسؤولين 

لته المرضية وتوصلت أن لديه انخفاض في بالملحقة إلى طبيبة الملحقة فقامت بتشخيص حا

  .الضغط ووضعت له بعض األدوية مضادة للصداع و حقنته  بمهدئ 

ولكن لم تستقر حالته بل زادت سوءا  بعد مرور أسبوعين ، فعرض مرة أخرى على طبيب 

إال أن نتائج الفحوصات كانت إيجابية ، ثم عرض بعد أسبوع على مختص نفساني أعصاب 

، استعمل معه تقنية التفريغ االنفعالي و االسترخاء ومنذ ستة أشهر على مرور  في الملحقة



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

الحادثة وهو في المتابعة النفسية فظهرت لديه أعراض التوتر و القلق ، صعوبة التكيف 

وأصبح يشعر أن ذاكرته تستحضر هذه األحداث بكل معالمه الحسية من أصوات ورؤى 

لمس ، وٕاحساسه بالبرد و الصقيع ، ويعتبر ما قام به وما يتصل بها من مذاق و م وروائح 

  .تجربة خيالية ال يستطيع تقبلها ، والخوف من التدخالت 

يقوم بمشاهدة قنوات األطفال كطيور الجنة و أفالم وعندما تشتد هذه األفكار السلبية 

Cartoune.  

  .دقيقة 45ودامت  25/02/2015كانت يوم  : المقابلة

  .الجانب النفسي للحالة  :المحور   

معرفة االضطرابات النفسية التي ظهرت للحالة بعد مرور أشهر من الحادث  :الهدف  

  .الصدمي 

  :عرض الحالة 

القلق و اإلحباط وعدم الرضا بحالته الصحية  يعيش حالة نفسية مضطربة  من »و «الحالة 

بعدم كفاءة الطاقم الطبي حيث تراوده أفكار . والنفسية بسبب تأخر شفائه  لعدة شهور 

والنفسي وشعوره بالعجز الدائم والنقص مقارنة بأقرانه وشعوره بالذنب اتجاه عائلته ، ويرى أنه 

عدوانيته نحو اآلخرين وقيامه بشجارات مسؤول عن حالته النفسية ، وأصبح عدوانيا فتوجهت 

وٕافشاء أسرار زمالئه في العمل ويعيش كوابيس مخيفة أثناء نومه ، بحيث يرى نفسه أنه 

مختل عقليا وغموض المستقبل القريب فهو يفضل الموت على مواصلة هذه األحداث 

  .المؤلمة 

المهني على أكمل وجه   والحالة يعيش نوع من الرهاب والخوف الشديد من عدم قيامه بأدائه

: ما خلق له نوع من النكوص بالرجوع إلى حياته الماضية في طفولته وفي قوله  وهذا 

  .»نتمنى يرجع نهار واحد من صغري «



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

أما االضطرابات في الجهاز النفسي فاستعمل اإلسقاط عن مشاعر الكره والعدوانية لشريكهم 

دف االنتقام من أخيه المقيم في أمريكا والذي كان في التجارة واتهمه بالخيانة وسوء التفاهم به

  .خسارة أمالك العائلة واإلفالس وكان ذلك بطريقة ال شعورية 

  :تحليل المقابالت 

أشهر على الحادث  6مرور  دوبع » و « من خالل المقابالت التي أجريته مع الحالة 

الصدمي ظهرت على الحالة بعض االضطرابات النفسية كالخوف والقلق ، واضطرابات في 

النوم واألكل من آثار األحداث الصدمية ، و الخوف من المضاعفات السلبية بعد تخطي 

مرحلة الخطر من الحادث الصدمي ، وظهور اضطرابات سلوكية كالعدوانية متوجهة نحو 

في العمل بقول ين فهو يلوم غيره عن إعادة سوء حالته وعائلته وزمالئه و المسؤولين اآلخر 

كون ماشي طمع تاع دارنا ، وهذا التدريب الصعيب حاسبينا عبيد ، ربي وكيلهم   «: الحالة 

  .  »عندهم الصح يديروا كثر منهاك الخبزة دارتها بنا

الصدمية وعدم تقبله لحالته النفسية بعد  واضطرابات في الصورة الجسمية لديه بسبب إصابته

  . »كون تشوفي كي كنت وكي وليت «: الحادث الصدمي وفي قول الحالة 

والحالة اآلن يبذل جهد ا كبيرا في التكيف مع أدائه المهني وزمالئه في العمل فتشكلت لديه 

المؤلمة بالعزلة بغموضه للمستقبل القريب ، ويفضل المواقف صراعات نفسية داخلية وذلك 

دارنا وما حنوش علي و رسلوني هنا  «:وتجنب إقامة عالقات مع الجنس المغاير وفي قوله 

  . »غمين ولده ، كيفاش بغيتي واحدة بنت الناس تحس بيا

استخدام الحالة لتوازنه النفسي آليات دفاعية منها النكوص برجوع شخصيته إلى مراحل 

  .من حياته  الطفولة لتجنب هذه الفترة الحرجة

  .واستعمل اإلسقاط مشاعره ضد أخيه األكبر باتهامه بسوء التسيير وسبب إفالس عائلته

    :استنتاج المقابالت 

عاش صدمة نفسية ناتجة عن فقدان اآلخر  »و «من خالل ما سبق توصلت إلى أن الحالة 

  .اإلنقاذ أثناء التدخالت متمثلة في 



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

والحدث الصدمي هذا خلق للحالة صدمة نفسية أخلت بتنظيمه النفسي والبد من اإلشارة أن 

حدث تدخل لإلنقاذ لم يكن إال عامال مفجرا لمعاناة عاطفية و عالئقية عاشها الحالة بدءا 

من انفصاله عن أمه بمعنى فقدان الرعاية والحنان والعطف ، واستبدلها بمعاناة القسوة و 

عاشه من طرف والده ، وٕالى جانب ضغوط العمل وانعدام رغبته في تحمل مشاق األلم الذي 

عوبة التدريب في الملحقة ، وسوء المعاملة من طرف المدربين في التكوين التدخالت وص

آثار بالغة الخطورة ، وجعل منه شخص عاجز بالحدث الصدمي الذي خلف وراءه  وانتهاء

  .عن مساعدة نفسه

   : لضغط ما بعد الصدمة عرض نتائج اختبار ا

  المجموع  دائماغالبا              أحيانا           نادرا   أبدا  الحالة

  32  07   10   12   03   0     عدد النقاط

  

نقطة 32تحصلت الحالة على  من خالل نتائج المقياس الختبار الضغط ما بعد الصدمة ،  

  .الصدمة النفسية  ة تعاني منذا يعني أن الحالوه رتفعةوهي درجة م

  :تشخيص الحالة 

  :نستنتج األعراض التالية  والمقابالت لدافيسون الصدمةمن خالل اختبار الضغط ما بعد 

التوتر والقلق ، غموض المستقبل ، الخوف من التدخل ، األفكار السلبية ، ومنه فإن الحالة 

 DSM4المي ل يحاول تجاوز اضطراب الضغط ما بعد الصدمة ألنه حسب التصنيف الع

أظهرت   أعراض الصدمة ومع أعراض القلق و االكتئاب ، ولكن األعراض 9و 5توفر من 

وهي  حياةالحالة يعاني من الصدمة ال على الحالة ردود أفعال بعد الحادث الصادم ، ألن

تغيير نمط حياة المصدوم وعالقته االجتماعية ، ويتطلب تكيفا جديدا ويظهر االضطراب 

  .يستمر لفترة ال تزيد عن ستة أشهراألول من ظهور األعراض و خالل الشهر 

�ن ����� ا��ج ا��
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&����وا��� ا0/ر�ن و�ن /ل  و����رك و��ب �ن ������� و�
,+ �ن ��*و��ت و��
�����  ا������4ت وأراء ا0/ر�ن ��و�� �� ذ�ك *���2د ��ول �د�د ��

  .دقيقة  45ودامت   17/02/2015كانت يوم  ) :1(المقابلة 

  .جمع المعلومات والبيانات األولية عن الحالة :المحور 

تعريف الالقيام بجمع المعلومات عن الحالة بهدف دراستها ومحاولة كسب ثقتها و  :الهدف  

  .بدوري كأخصائية نفسانية مدعمة ذلك بأخالقيات مهنتي 

 :البيانات األولية عن الحالة 

  ن :االسم 

  ر :اللقب

  ذكر :الجنس 

  سنة 22 :السن 

  السنة الثالثة ثانوي :المستوى الدراسي 

  متوسط :المستوى المعيشي

  عين الدفلى :السكن 

  .ذكور وبنتان 3، 5 :عدد اإلخوة 

  .الثاني :ترتيبه بين اإلخوة 

  عون إطفاء :رتبة العمل 

  أعزب :الحالة المدنية 

  :معلومات عن الوالدين 

  يعمل تاجر  :األب 
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  ماكثة بالبيت :األم 

  ال يوجد  :السوابق المرضية 

  حادث مرور  :نوع الحادثة المؤثرة 

  .عالج نفسي + عالج طبي  :العالج نوع 

  :السيميائية العامة للحالة

  .كان االتصال مع الحالة سهال وكان متجاوبا معي في كل المقابالت  :االتصال  

  .قصير القامة ، نحيف البنية ، أسمر البشرة ، شعر أسود :  البنية المورفولوجية 

مدنية الذي يحتوي لون غالبا وألون الرسمي للحماية ال الزىنظيف ، ويرتدي  :اللباس  

  .أخرى ترمز إلى عدة أشياء خاصة بالمهنة 

لديه عالمات الحسرة والحزن ولكن في بعض األحيان الضحك  :المالمح واإليماءات 

  .المتكرر بدون أسباب

حك لديه مزاج متقلب بين الحزن واليأس ولكن في بعض األحيان الض :المزاج والعاطفة 

  .المتكرر بدون أسباب 

لديه مزاج متقلب بين الحزن واليأس وبين االنبساط والسرور إضافة إلى  :المزاج والعاطفة 

  .العصبية الزائدة نتيجة الملل والوحدة والضغط الزائد من التدريب 

    :الوظائف المعرفية للحالة 

يقظة مفرطة يتكلم يلتفت يمينا  ينتبه لكل المثيرات الداخلية والخارجية ، لديه :االنتباه  

  .وشماال

  .فالحالة يدرك كل ما يحيط به من مثيرات العالم الخارجي  :اإلدراك  
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مكان الهنا  أي ال زمان والسليم فالحالة يدرك اآلن أي  :التوجه المكاني و الزماني  

  .ويعرف كل ما يتعلق بالعالم الواقعي للحالة

يسترجع الذكريات بسهولة كبيرة حتى إفراط في استرجاع الذكريات وبكل التفاصيل  :الذاكرة  

  .المملة وبدقة 

  منطقي :التفكير  

  .مترابطة فيما بينها :محتوى األفكار  

مفهومة وواضحة ، نبرة صوته عالية ، يتكلم باالنفعاالت الشديدة ولديه توازن في  :اللغة  

  .الطبقات ، وهي مزيج باللغة العربية والدارجة

  .لديه تطلعات كبيرة عن المستقبل : الصور الذهنية  

  .لديه نشاط حركي زائد  :االضطرابات الحسحركية  

  .فقدان الشهية :اضطرابات األكل  

أرق في النوم ، وعندما يشعر الحالة بصداع وصعوبة في النوم للحالة  :ابات النوماضطر  

يتناول أدوية تساعده على النوم ، وكثرة الحركة وتقلبات أثناء النوم ، والنوم القلق وكثرة 

  .االستيقاظ أثناء النوم 

  .دقيقة  45ودامت  18/02/2015 ) :2(المقابلة 

  .للحالة األسرية واالجتماعية دراسة العالقات  :المحور  

معرفة كيفية تكوين العالقات األسرية والمهنية والعاطفية مع الحالة ، و تأثيرها  :الهدف  

  .في السلوك 

  :عرض الحالة 

  : عالقة الحالة بوالديه 
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تقوم العالقة بينهما على الثبات في أسلوب المعاملة وبين العطف والقسوة و معاملته بالسخاء 

بالنفس .. مع سلطة ضابطة مرنة جعلته ينشأ على درجة معقولة من الثقة  والدفء العاطفي

والشعور باألمن والطمأنينة والتقبل وشعوره بالمسؤولية وأن عليه واجبات أن يؤديها ، وأن 

  .يعتذر منها عندما يخطئ في التقصير من واجبهم

  : عالقة الحالة بإخوته  

على التكامل والتسامح والحاجات فيما بينهم وأحيانا في توتر دائم عالقة أخوية عادية تقوم 

بسبب تدخل الوالدين السلبي في منح المكافآت والهدايا والهبات و التفضيل بين اإلخوة بدون 

  .قصد لكن الحالة من هذا الفعل يشعر بالنقص 

  :عالقة الحالة بزمالئه في العمل  

حاجات ما أو مصالح شخصية أو مهنية فيما بينهم   عالقة سطحية متفردة تقوم على تحقيق

  .وهذا لكون الحالة لديه حساسية مفرطة واالنتقادات التي توجه إليه وآلراء اآلخرين فيه 

الزمالء الذين يعرفون مكانته بينهم ألنه لديه تطلعات وأهداف واقعية تشغله ويرى أنهم ليسوا 

  .يبالون بها ويحاول تحقيقها مستقبال ، ولكن زمالئه ال 

فيفتقر الحالة معهم للتعاطف والمشاركة الوجدانية ، وال يثق فيهم ، وال يشجعوه ، و ال 

   يشجعوه وال يساعدونه وال يفهمونه بل يعتبرون ما يقوم به تخيالت يصل إليها في األحالم

من غير دارنا ، صاحبي جيبي ، لصحاب كانوا في وقت الرسول صلى اهللا  «: وقول الحالة

  .» عليه وسلم

  :ـ عالقة الحالة بأصدقائه خارج الملحقة

تربط بينهم عالقة متينة خاصة زمالء الدراسة والمحيط ، وهم الذين يعرفون أهمية األهداف 

  .التي هو منشغل بها ويريد تحقيقها مستقبال

  :في الملحقة ) المدربين (عالقة الحالة بالمسؤولين  

       .  في ذلك والتقدير وهي عالقة عمل بينهم ومع وضع حدود االحترامعالقة تنص على 
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  ) :03(المقابلة 

  .دقيقة 45ودامت  24/02/2015يوم  كانت

  .المرضي للحالةالتاريخ  :المحور 

معرفة األعراض واالضطرابات النفسية ، والظروف و أسباب اإلصابة ، ولماذا  :الهدف  

  أصيب هو وليس آخر؟

  :عرض الحالة 

كانت بداية ظهور األعراض النفسية للصدمة بعد قيام الحالة بتربص ميداني في والية أخرى 

 5وكان والذي دام شهرين ، فأمر الحالة بالتدخل إلنقاذ طفل متعرض لحادث مرور عمره 

سنوات كانت عائلته معه في سيارة ، وكانت حالته خطيرة ووجود نزيف وجروح كبيرة على 

تمأل كل وجهه وصدره فقام الحالة بتدخل سريع بحمله إلى سيارة  مستوى رأسه والدماء

اإلسعاف وليتم نقله سريعا إلى المستشفى لتلقي العالج ، وال يطبق ما تعلمه نظريا في 

، وكان اعتقاد الحالة أن الطفل الميدان بعدم لمس المصاب قبل تدخل لطبيب األول بفحصه 

  .مة خطورة الجروحصغير السن ليس لديه مناعة كافية لمقاو 

وال يبالي بمكانته فقد كان همه الوحيد إنقاذ الطفل من خطر الموت بالرغم من تدخله 

الخاطئ الذي ينص على إسعاف اإلصابات األولية الخطيرة ويكون بأمر من الطبيب ، وقبل 

  .حضور هيئة الدفاع الوطني إلدارة الحادث وتقييم أسباب وقوع الحادث

لوقت كان يشعر بالذنب بسبب عدم استطاعته إنقاذه لطفل متعرض ـ والحالة في ذلك ا

لحادث في المنطقة التي يسكن فيها ، وكان هذا قبل دخوله ملحق الحماية المدنية ، ولعدم 

التكفل والتدخل السريع به من قبل الهيئات المعنية وكان ليس من واجبه التدخل ألنه مواطن 

الطفل فارق الحياة قبل إسعافه إلى المستشفى لتلقي  لقوانين األمن والحماية ولكونيخضع 

  .العالج المناسب
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وهذا األمر الذي دفع بالحالة إلى الشعور بالروح اإلنسانية وتفكيره في التوجه إلى حماية 

ودخوله مهنة الحماية ) األبرياء(المواطنين من خطر الموت وخاصة األطفال صغار السن 

  .المدنية بكل الطرق القانونية

في إنقاذ عائلة الطفل المصاب ونقلهم بعد ساعات قليلة من تدخل فريق الحماية المدنية 

لالستعجاالت الطبية ، فأعلم الحالة أن أم الطفل المصاب توفيت بسبب نزيف داخلي على 

  .مستوى الصدر ، واألب في العناية المشددة 

كن تدخله صحيحا ألنه بالرغم فبدأت تراود الحالة أفكار وصراعات داخلية وتفكيره بأن لم ي

من ذلك بقي الطفل المسعف يتيما بال أم ترعاه ، وحتى ولو تعافى وأن حالته الصحية ال 

مصيره مع المتكفلين به مجددا سيصاب بإحباط ، وكيف سيكون ) المشي( تسمح له بالوقوف

  .ولو لم أتدخل لكان الطفل اآلن مع أمه حتى لو توفي 

يشعر باضطرابات في النوم واألكل واستمرت أيام عليه أعراض نفسية  وبعد أيام بدأ الحالة 

  .تكرار الحادث ، مشاهدة حالة الطفل في النهار ، حزن على حالته 

فخضع من طرف المسؤولين في الملحقة إلى عقاب دام يومين بالحراسة ليال ونهارا مع زميل 

قامت بفحص الجهاز العصبي له فالحظ عليه تلك األعراض ، فعرض على طبيبة الملحقة ف

إال أن النتائج كانت إيجابية وبعد مرور أسابيع من وقوع الحادث عرض على  EEGوالدماغ 

أخصائي نفساني في الملحقة فقام بتكفل نفسي سريع وأمر بمنع الحالة من مواصلة التدريب 

  . TCCلفترة وجيزة لتستقر حالته واستعمل تقنية االسترخاء 

  .دقيقة 45ودامت  26/02/2015كانت يوم  :المقابلة 

  .الجانب النفسي للحالة  :المحور  

معرفة أهم االضطرابات النفسية التي ظهرت عند الحالة بعد مرور أشهر على  :الهدف  

  .الحادث الصدمي 
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   :عرض الحالة 

التعرض المتكرر لألحداث السلبية في حياته ، وممارسات الحوادث الصادمة المؤلمة  إن

الضاغطة تتسبب في تحطيم كل قيمه اإلنسانية ومعتقداته وتسلبه الثقة وتشوه تفكيره ونفسيته 

وتهز كيانه وتحدث له خلل في عواطفه ليصبح هذا الخلل مصدرا لحدة االضطرابات النفسية 

  .ماعية والعالقات االجت

وكل هذه األحداث تحطم تطلعات الحالة وأحالمه الطبيعية للمستقبل ، ويبدأ الحالة ال إراديا 

  . في تكوين تطلعات وتصورات مستقبلية مختلفة وربما تكون معاكسة 

وفي أي مكان وزمان ويسبب له ويكون تكرار الحدث الصدمي تلقائيا وبدون سابق إنذار 

" راني غي نمشي ونتفكر في هذاك الطفل : " ي في قول الحالة االرتباك واالضطراب الذهن

فالتمثالت السلبية عن الذات وعن العالم وعن المستقبل تساهم في اضطراب مشاعر وتقدير 

يحسوا بيا   omoi«: الذات واألمان ، والضيق والقلق والمزاج العصبي وفي قول الحالة 

  .»، دايرين روحهم يعرفوا القانون ويعرفوا عالش درت هاك ، من بعديها يعاقبوني

عالش ما  «: وفقد غياب السيطرة على األحداث سواء كانت إيجابية أم سلبية يقول الحالة 

  .» طورناش كي أوروبا العدل مكاش في بالدنا حاسبينا عبيد يهمهم الفاني برك

يستمتع بها والتعب وشعور الحالة بالذنب وعدم القيمة ، وفقدان االهتمام باألشياء التي كان 

الزائد عن العادي ، واالنطواء والعزلة ، واضطرابات في االنتباه والتركيز وفقدان الشهية قول 

  .، واضطرابات في النوم  » ما نكلش نهار كامل و منحسش بالجوع de fois « : الحالة 

  :تحليل المقابالت 

حاجاته وأن اآلخرين سوف يستجيبون له بايجابية ،  إشباعإن الحالة غالبا ما يفقد األمل في 

ومن جهة أخرى فقد يميل إلى توقع كل ماهو سيء من اآلخرين ومن الحياة وغالبا ما 

كون  «: يستسلم لتوقعاته بأن أي شيء يمكن أن يحدث خطأ والبد أن يكون كذلك في قوله 

االستمتاع بالكثير من ومن تم ال يمكنهم  »مصرا شهاك للطفل ، أناال سباب كل شيء 

: األحداث اإليجابية ألنه يتوقع دائما حدوث شيء يفسد ذلك االستمتاع وفي قول الحالة 
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 problèmeشطارتي بسح ما وصلتش لقصدت ، وليت في  litnoباش نبين  بلخافدخلت «

  .»...تع العقاب ، زهري قليل 

  :باطات ، وفي قول الحالةوفي كثير من األحيان فإن سلوكاته قد تعرضه لكثير من اإلح 

وحيث يؤدي ما يشعر به من . »راني نادم لدخلت روحي ، حاجة لنديرها ما تكمليش « 

وفي قول تشاؤم إلى تجنب اإلقدام والمثابرة  اإليجابية ، ومن تم ال يسعى إلى تحقيق أهدافه 

  .» كنت متمني بزاف حوايج في حياتي ، بسح دروك قلبي برد عليهم «:الحالة 

  .وهذا بدوره يدعم شعوره بأنه ال يوجد أي شيء في الحياة يسير نحو األفضل مطلقا 

  :استنتاج المقابالت 

أن االنفصال عن األهل بشكل غير مباشر ، والمعاملة استنتج من خالل ما توصلت إليه 

خطيرة كانت  القاسية التي تلقاها الحالة من بيئته ، ومن خالل تعرضه ألحداث صدمية

ضحاياه أطفال قبل دخوله ملحقة الحماية المدنية ، فخلقت هذه األحداث وراءها صدمة في ، 

وخلل في جهازه التنفسي ، وٕان هذه األحداث طويلة المدى لم يتخطى الحالة هذه المرحلة 

الحرجة وسببت له مضايقة سلبية تعيق حياته المستقبلية ، وما الحادث الذي تعرض له 

سوى عامل مفجر لمعاناة عاطفية عاشها في حياته ة أثناء قيامه بالتربص الميداني الحال

  .تركت له فراغ عاطفي كبير

  :عرض نتائج اختبار الضغط ما بعد الصدمة لدافسون 

 الحالة   )0(أبدا   ) 1(نادرا   )2(أحيانا  )3(غالبا ) 4(دائما  المجموع 

 النقاطعدد  00    04   07   09   13   33  

نقطة  33من خالل نتائج المقياس الختبار الضغط ما بعد الصدمة تحصلت الحالة على 

  .وهي درجة مرتفعة ، وهذا يعني أن الحالة تعيش صدمة نفسية 
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  :تشخيص الحالة 

من خالل تطبيق اختبار الضغط ما الصدمة والمقابالت التي أجريتها مع الحالة نجد 

بالذنب ، تكرار تفاصيل الحادث ، الحزن ، االنسحاب ، أحالم الشعور : األعراض التالية 

  .اليقظة ، انعزال عن زمالئه ، اضطرابات في النوم واألكل 

فإن الحالة يعاني من اضطراب الضغط ما  Dsm4إلى التصنيف العالمي استنادا و  ومنه 

    .بعد الصدمة 

  : العالج النفسي

من ناحية العالج النفسي فان الحلة تتطلب العالج البسيكودرامي ليمثل دور تنحصر فيه   

إثارته ويكون واقعيا وتلقائيا في مشاعره وغرائزه الن مشكله األساسي هو التحكم المفرط في 

سلوكاته وانفعاالته ويضحي بجميع الجوانب االيجابية للحياة من رغبات وملذات ورفقة ويعتقد 

ن لم يكن يقظا  كفاية يمكن لحياته ا ن تأخذ مسارا سيئا والهدف من العالج التطهير انه إ

  النفسي والتحرر من الضغوطات الدائمة والنقد الذاتي

  .دقيقة 40ودامت  03/03/2015كانت يوم :  )1(المقابلة 

  .بطاقة المعلومات األولية  :المحور  

  .جمع المعلومات والبيانات األولية عن الحالة بهدف دراستها  :الهدف  

  :عرض الحالة 

  / :االسم 

  ذكر  :الجنس 

  سنة 37 :السن 

 Dia biologie :المستوى الدراسي 

  متوسط :المستوى المعيشي 
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  .بنات  3ذكور ، و 4 :عدد اإلخوة 

  .األول :ترتيبه بين اإلخوة 

  ).سكن مستقل عن عائلته(والية معسكر  :مكان اإلقامة 

  .Agédentمساعد  :رتبة العمل 

  .متزوج :الحالة المدنية 

  .سنوات  9 :مدة الزواج 

  .ماكثة في البيت  :مهنة الزوجة 

  .سنوات 5سنوات ، والثانية  7بنتان ، البنت األولى ذات عمر  :عدد األوالد 

  :معلومات عن الوالدين 

  .متقاعد :األب 

  .ماكثة في البيت  :األم 

  ).خالية من المعاناة(جيدة  :الحالة الصحية للوالدين 

  .تدخل أثناء حادث مرور: نوع الحادثة المؤثرة 

  .ال يوجد  :السوابق المرضية 

  :السيميائية العامة للحالة 

  .كان االتصال بالحالة سهال وكان متجاوبا معي في كل المقابالت  :االتصال  

  .الحالة طويل القامة ، قوي البنية ، شعر أسود وبشرة بيضاء  :المورفولوجية البنية  

  .ارتداء الزي الرسمي الذي يفرضه قانون الحماية المدنية: اللباس  

  .متأقلم مع سلوك الحالة  :المزاج  
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  .تعبير عن مشاعره بكل طالقة وحرية : الجانب االنفعالي  

  :الوظائف المعرفية للحالة  

  .الحالة ينتبه لكل مثيرات العالم الخارجي  :االنتباه  

  .يدرك كل ما يحيط به من العالم الخارجي  :اإلدراك  

  سليم  :التوجه المكاني و الزماني  

  منطقي  :التفكير  

  .مترابطة فيما بينها  :محتوى أفكاره  

هذه األحداث يسترجع األحداث بسهولة ، خاصة أحداث ذاكرة طويلة المدى ألن  :الذاكرة  

  .تشكل لديه صراعات داخلية بسبب الكبت وعدم التعبير عنها في ساحة الشعور 

  .سليمة ، مفهومة ، واضحة ، نبرات صوته عالية  :اللغة  

  .اإلحساس باأللم  :الوجدان العاطفي  

  .رق في النوم ، لديه صعوبة في الدخول في النوم لديه أ :اضطرابات النوم  

  .فقدان الشهية  :اضطرابات األكل  

  .حركات نمطية متكررة ال أهداف لها  :اضطرابات الحسحركية  

 .دقيقة 45ودامت  10/03/2015كانت يوم : ) 2(المقابلة 

  .دراسة العالقات األسرية واالجتماعية والمهنية للحالة  :ـ المحور 

  .معرفة نوعية العالقات وتأثيراتها للحالة النفسية للحالة :الهدف ـ 

  :عرض الحالة 

  :ـ عالقة الحالة بوالديه 
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هي عالقة وطيدة تقوم على شعور الحالة بالطمأنينة واالحترام في جو عائلي هادف و 

ي درجة معتدلة من الثقة بالنفس وعدم شعوره بالنقص ، وعدم التمييز بين إخوته فإعطائه 

  .الممتلكات 

  :ـ عالقة الحالة بإخوته 

  .هي عالقة أخوية عادية تقوم على التنافس في كل األمور 

  

  : ـ عالقة الحالة بالمتربصين 

تقوم عالقته بالمتربصين على احترام القانون والقواعد والمرجعيات ونجاح في ضبط التدريب 

وأحيانا يتقلب سلوك الحالة إلى سلوك عدواني فتنقلب نتائج تدريب المتربصين إلى نتائج 

سلبية ، وهنا ينبذ متربصين الحالة ويتجنبون التحاور معه لتفادي مشاكل مهنية وفي قول 

ح أنا ندير لهم هاك باش نوريلهم صيهدروا لهم  فيا بقاع المتربصين يكرهوني  «: الحالة 

  . »مصلحتهم 

  : عالقة الحالة بزمالئه بالعمل  

عالقة سطحية تقوم على التحية فيما بينهم لكون الحالة يعيش في انسحابية عن المحيط  

عامة وكثير الطلبات وآخذ اإلجازات  المهني وفي ظروف فوضوية و اهمالية بصورة 

المرضية ، وغير قادر على تنمية القدرة على احتمال اإلحباطات الضرورية للعالقات 

الناجحة ، ويغيب عن األنظار ، وعند شعوره بالذنب إضافة إلى أنه يسقط على اآلخرين 

  .مسؤولية أعماله 

  .دقيقة 45ودامت  17/03/2015يوم  كانت:المقابلة 

  .المرضي للحالة التاريخ  :ور المح 

معرف الظروف المساعدة على ظهور المرض وأهم األعراض التي ظهرت على  :الهدف  

  .الحالة 
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  :عرض الحالة 

سنوات في مختلف الحوادث ومنها  7قام الحالة   بعدة تدخالت في والية شلف والتي دامت 

شلف وعين الدفلى والذي خلف حادث المرور الذي وقع بين الطريق الوطني الرابط بين 

أشخاص متوفين  6راكبا وتمثلت في  30خسائر مادية وبشرية أكثر إثر حادث حافلة تحمل 

في حالة خطيرة وبقي جرحى ، ولم يستطيع فريق الحماية المدنية إسعاف السريع  2و 

اته للحاالت الخطيرة قبل سوء حالتهم الصحية ، وألول مرة تعرض الحالة لفشل مهني في حي

  .سنوات بالتدخالت  10منذ عمل بالمهنة 

بعمل رجال الحماية ، حيث سجلت وبالرغم من اللوم وتهديد والمواطنين وأقارب المفقودين 

مصلحة الحماية المدنية أخطاء المتدخلين ومحاسبة القائمين بها ،  وفتح تحقيق دقيق في 

  .لخسائر البشرية كبيرةإدارة الحادث وذلك بالتعاون مع هيئة الدرك الوطني ألن ا

وهذا مما أثر سلبيا على الحالة باعتبار مصلحة الحماية تعتبر تدخله خطأ يعاقب عليه 

القانون وذلك بتحويله من مقر عمله في واليته إلى والية أخرى بعيد عن عائلته وأوالده وترك 

  .زوجته لوحدها في سكنه الخاص بعيد عن بيت العائلة 

  . »ون خموا غير في المرأة لي قعدت وحدهاك «:وفي قول الحالة  

سنوات ثم يرجع ليواصل عمله في واليته مجددا ، ولكن الحالة  6هذا كله كعقاب للحالة يدوم 

يعتبر هذا ظلما في حقه وعائلته ، وأن على السلطات األمنية إعادة النظر في قرارها وما 

باءت بالفشل ، وهذا مما زاد  حصل في الحادث قضاء وقدر ، وبالرغم من المحاوالت التي

من سوء الحالة النفسية له ، وأصبح يعاني من الخوف الذي يشل حركته عن مواجهة 

  .اإلنساني البسيط متطلبات 

يتعرض لكثير من الفترات للخوف حيال المستقبل وعدم القدرة على تحمل أعباء والضغوط 

دث وقد يصل إلى شعور الحالة المهنية ، والشعور بالفزع غير المحدد من شيء ما قد يح

باآلالم التي تعيقه عن ممارسة الحياة بصورة عادية ، وغالبا ما يتسم بعدم الراحة في نومه 

ويشاهد كوابيس التي يكون موضوعها االنفصال ، وعدم النوم العميق والكثير من التوتر غير 
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تعلق بفكرة االنفصال المحدد ، والضيق الشديد من فكرة االنفصال ، والحزن الدائم بما ي

  .المجبر ، ويرافقه عادة اضطراب في المزاج 

وقد تبدوا نوبات الهلع فيستجيب لها بصورة تدعم همومه الشديدة ، وفقدان قدرته على التحكم 

  .في نفسه أو التصرف بأسلوب مخجل دون المباالة بمكانته في العمل 

النسحابية والسلبية  ، ويتأرجح الحالة الحالة ال يشكو من الحزن ولكن يلفت المحيطين به با

ورفض التواصل وٕالى الطلب العاطفي الذي يصعب إرضائه ، وتضاؤل القدرة بين االنطواء 

  . »كرهت حياتي  «:على تسلية النفس ويشعر بالملل ويردد بقوله 

  .دقيقة  45ودامت  24/03/2015كانت يوم  ) :04(المقابلة 

  .الجانب النفسي للحالة  :المحور 

  .معرفة الحالة النفسية للحالة بعد اإلصابة باالضطراب  :الهدف  

  :عرض الحالة 

يظهر الجانب النفسي للحالة في االنفعاالت والذهول يظهر أوال ثم يضعف التفاعل مع 

 المؤثرات الخارجية وتضييق مساحة الوعي وضعف االنتباه والتركيز وضعف اإلدراك والتوجه

  .في المكان والزمان ونحو األشخاص

حالة انسحاب من الموقف المحيط به والشرود الذهني ، إضافة إلى الحزن واألسى  

  .الشديدان اللذان يصالن إلى الشعور باليأس وفقدان األمل واألرق وتقطع في النوم 

والفزع ،  تشوه إدراك الواقع واآلخرين مع الرهاب الذي قد يكون شديدا يصل إلى هجمة ، 

وفرط النشاط العصبي التلقائي الذي يتظاهر بسرعة ضربات القلب و التعرق وصعوبة في 

  .التنفس ويصاحب ارتفاع درجة الحرارة والغثيان 

و توتر عضلي  شديد وسرعة االنفعال والتعصب والضجر من هذه الذكريات المؤلمة ويصل 

  .األمر إلى انفعاالت عدوانية شديدة 
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  :الت تحليل المقاب

ترتبط االنفعاالت السلبية بصورة الذات وكذلك بصورة الحياة والمستقبل السلبيين ويتعلق 

وفي بعض  »مجتمع فاسد  «وهذا  »كان والو  ما آ «:اإلدراك السلبي بالذات بقول الحالة 

ما نصيبش روحي في  «: األحيان ال يستطيع أن يوظف المستقبل القريب لصالحه في قوله 

l’avenir  نعيشه كل يوم وكيفاه ، باال ما نعرف شايصرا غدوا« .   

هذه األفكار السلبية تساهم في مجموعة من األعراض وما يتعلق بها بانخفاض تقدير الذات 

  .والحزن وما يتعلق منها بالحياة ، تتناول الحزن وفقدان االهتمام ولذات النشاطات

عزيمة ، والتشاؤم ، وفقدان الدافعية والكبح أما ما يتعلق منها بالحياة ، تتناول الحزن ، ال

  .إضافة إلى تكرار مشاعر اليأس والوهن عند الحالة 

وعادة ال يعي الحالة العالقة بين تنشيط األفكار السلبية  وحضور المشاعر السلبية  و 

األفكار السلبية تكون آلية وال يدركها بشكل واع ، وعندما يعي الحالة هذه األفكار السلبية 

  .فإنه يعتبرها حقيقية وليس أفكار قابلة للنقد 

  : استنتاج المقابالت 

استنتاج للحالة أنه مر بظروف جد صعبة وتجارب قاسية غيرت مجرى توصلت من خالل 

حياته وجعله ضحية تعرضه لخطأ مهني أثناء قيامه بالتدخالت والذي خلف وراءه صدمة 

  .نفسية ناتجة عن معايشته للحدث الصدمي

أحدثت اضطرابات نفسية قهرية للحالة فهي نتيجة لفشل جهود ومحاوالت للسيطرة على 

  .وضعه وبراءة نفسه 

فاالستحواذ األفكار الالإرادية الملحة يختبرها الحالة كخياالت تقتحم تفكيره وتكون غير  

  .مالئمة لوضعه 

رة كإعادة ترديد كلمات أما األفعال القهرية فهي أنماط من السلوك متكررة سواء كانت ظاه 

الحسرة و االنفصال ، وأحيانا تكون إيجابية بكثرة الصالة ، والدعاء ، واالستغفار ويشعر 
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الحالة بأنه مجبور للقيام بها و يمكن أن تسبب كل من هذه األفكار واألفعال القهرية توترا 

وعالقته  مله في حياة الحالة ، وتتدخل بشكل ملحوظ في نظامه العادي و أداء عإضافيا 

  .االجتماعية 

   :سون يعرض نتائج اختبار الضغط ما بعد الصدمة لداف

  المجموع  )4(دائما  )3(غالبا  )2(أحيانا  )1(نادرا  )00(أبدا   الحالة  

  31   09   12  07   03    00     النقاطعدد

نقطة  31بعد الصدمة ، تحصلت الحالة على نتائج المقياس الختبار الضغط ما من خالل 

  .من درجة مرتفعة جدا وهذا يعني أن الحالة تعيش صدمة نفسية 

  :تشخيص الحالة 

والمقابالت التي أجريتها مع  من خالل تطبيق اختبار الضغط ما بعد الصدمة لدافيسون

نوبات الهلع ، االنسحابية ، السلبية ، االنطواء ، رفض : الحالة نستنتج األعراض التالية 

التواصل ، التصرف بأسلوب مخجل حيال المستقبل ، اضطرابات النوم و في المزاج 

       . والحزن

فإنه يجب توفر  Dsm4لمي وبناءا عل األعراض السابق ذكرها واستنادا إلى التصنيف العا 

أعراض فأكثر من أعراض الصدمة وأعراض القلق واالكتئاب فإن الحالة تعاني  9إلى  5من 

  . من اضطراب الضغط ما بعد الصدمة 

  :العالج النفسي 

من ناحية العالج النفسي فان الحالة تتطلب العالج باستعمال تقنية االسترخاء التدريجي الذي 

والشعور بارتخاء العضالت وخفض التوتر الناتج عن األفكار القهرية يهدف إلى استنباط 

  االارادية للحالة والدي يتدخل في نظامه العادي ويعيق ادائه المهني

  .دقيقة 45ودامت  04/03/2015كانت يوم  ) :1(المقابلة 

  .المعلومات والبيانات األولية  :المحور  
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لية عن الحالة لتساعدنا في الوصول إلى تشخيص جمع المعلومات والبيانات األو  :الهدف  

  .االضطراب

  :عرض الحالة 

  أ :االسم  

  ر :اللقب  

  .سنة 32 :السن  

  ذكر  :الجنس  

  .شهادة اللسانس في االقتصاد :المستوى الدراسي  

  .متوسط :المستوى المعيشي  

  .إناث  4ذكور ،  4،  8 :عدد اإلخوة  

  .الثالث :ترتيبه بين اإلخوة  

  .والية بشار  :مكان اإلقامة  

  .أعزب  :الحالة المدنية  

  .رقيب  :رتبة العمل  

  .محاولة انتحار :نوع الحادثة المؤثرة  

  .العالج النفسي  :نوع العالج  

  

  : معلومات عن الوالدين  

  يعمل متصرف إداري :األب 
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  أستاذة اللغة العربية بالمتوسطة :األم 

  :الصحية للوالدين الحالة  

  األب يعاني من مرض داء السكري 

  .األم تعاني من مرض ارتفاع الضغط الدموي 

  ال يوجد :السوابق المرضية والجراحية  

  :السيميائية العامة للحالة 

كان االتصال مع الحالة سهال وكان متجاوبا معي في كل المقابالت التي  :االتصال  

  .أجريتها معه 

الحالة طويل القامة ، نحيف البنية ، شعر أسود ، بشرة  :المورفولوجية للحالة البنية  

  .بيضاء

  .ارتداء الزي الرسمي للحماية المدنية نظيف ومرتب :اللباس  

متقلب في معظم األحيان كئيب ومتشائم ، الوجه خال من التعابير ، النظرة  :المزاج  

  .الغائبة

  :الوظائف المعرفية للحالة 

  .ينتبه الحالة لكل مثيرات العالم الخارجي :االنتباه  

  .يدرك كل ما يحيط به من العالم الخارجي :اإلدراك  

  سليم : التوجه المكاني و الزماني ـ 

  منطقي  :التفكير  

  مشتتة غير مترابطة فيما بينها ، وكلها أفكار صدمية ، متكررة  :محتوى األفكار  

  .يسترجع الذكريات طويل المدى بكل سهولة  :الذاكرة  



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

سليمة ومفهومة ، نبرات صوته عالية يستعمل لغة التأكيد يتحدث بشكل قلق  :اللغة  

  .وبانفعال ويستخدم العبارات القصيرة والمتشائمة 

  .العاطفية  افتقار عاطفي و الالمباالة :الوجدان العاطفي  

  .والنشاط ، تحريك الرجلين ، وطأطأة الرأس كثير الحركة : اضطرابات الحسحركية  

  .العدوانية متوجهة نحو ذاته ، وباحتقارها ، ونحو اآلخرين  :اضطرابات سلوكية  

نوم عميق قصير ، وعند استيقاظه يشعر بالتعب ويدوم ساعتين على  :اضطرابات النوم  

  .األقل

  .يةفقدان الشهية وخاصة في الفترة الصباح :اضطرابات األكل  

  .دقيقة 45ودامت  11/03/2015كانت يوم  ) :2(المقابلة 

  .دراسة العالقات األسرية واالجتماعية للحالة  :المحور  

  .معرفة نوعية العالقات مع أسرة الحالة وزمالئه في العمل  :الهدف  

  :عرض الحالة 

  :عالقة الحالة بوالديه  

هي عالقة حميمية تتسم بالتربية ، بالتدليل ، وغياب القواعد والقوانين وغياب الصرامة في 

العالقات وٕاضافة إلى انعدام الترابط بين األسرة وهذا كله من جانب أم الحالة أما عالقة 

 يسودها التوتر والصراع والنقد القاسي والكراهية لألعمال التي يقوم بها الحالة ،الحالة بأبيه 

  .وغياب العاطفة والدعم 

  .الخالفات والنزاعات المتكررة وعدم التفاهم بين الحالة و والده

  : عالقة الحالة بإخوته  



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

هي عالقة أخوية عادية أحيانا يتخللها خالفات عابرة ، ولكن كل واحد يحترم خصوصية 

  .أخيه ويقوم بدوره دون محاسبة اآلخرين 

  : عالقة الحالة بالمتربصين  

تربط بينهم عالقة عمل ، ويتصور الحالة العمل مع المتربصين على أنه مصدر للمتعة بدال 

من تصوره واجب ثقيل ، ويستعمل طريقة الكف المتبادل مع المتربصين كطريقة فعالة في 

إحداث التغيير السلوكي المطلوب ، فضال على أنها تحسن من استخدام البيئة بإدراكها في 

  .ى أنها أقل مدعاة لالضطراب والخوف مواقف التهديد عل

  :عالقة الحالة مع زمالئه في العمل  

يدفعه اكتئابه إلى اإلسراف في الصمت وبعد عن التفاعل مع اآلخرين والذي يكثر من نقد 

ذاته ، قد ينجح أحيانا في أن يقلل من أداء دور مختلف لمدة ثالث أيام ، يقوم خاللها 

من كل العيوب وكما ولو كان شخصا شديد الجاذبية ، وحسن بالتصرف كما لو كان خاليا 

الحديث ، ولكن عند الضغط عليه يصبح غير قادر على المبادرة بخلق عالقات اجتماعية 

وأن يتاح له أن يشاهد النتائج السلبية للدور الذي يتبناه ، وقد يساعده على تعديل أفكاره 

ية التي لم يكن مدربا أو مكونا على غير الالعقالنية عن نفسه وعن ضرورة الشكوى السلب

من قبل ، فالتشجيع على مواجهة المشكلة بطريقة لعب دور اإلنسان العادي والناجح سيؤدي 

  .إلى النظر إلى أساليب الالتوافقية بشكل مختلف 

  :عالقة الحالة مع زمالئه في المحيط  

تتمثل عالقة الحالة بزمالئه خارج قطاع العمل في نقص المهارات االجتماعية وقدرات 

التواصل وعدم القدرة على حل مشكالت مع زمالئه في المحيط ، تجنب العالقات مع الجنس 

  .المغاير ، ونقص العالقات مع الرفاق و االنزواء 

 

  .دقيقة  45ودامت  18/03/2015كانت يوم  ):3(المقابلة 



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

  .المرضي للحالة  التاريخ:المحور  

  كيفية ومدة ظهور األعراض المرضية وأهم الظروف المساعدة على ذلك  :الهدف  

  :عرض الحالة 

سنوات صادف حادثة تدخل فيها والتي كانت الرابعة من  6بعد قيام الحالة بتدخالت منذ 

حيث تدخله في الحوادث ، وكانت تتمثل في إنقاذ امرأة متزوجة حاولت االنتحار لسببين هما 

عائلة مجهولة األول الخيانة الزوجية ، والسبب الثاني هو معرفتها أنها متبنية من طرف : 

طوابق وهي حامل في الشهر الخامس فقام الحالة  3فقامت برمي نفسها من أعلى الوالدين ، 

بتدخل سريع إلسعافها مع زميله في العمل ، ورأيته للدماء التي تمأل األرض وكل جسمها ، 

كي  «:والشيء الذي أثر على نفسية الحالة أن المرأة المنتحرة مثقفة وفائقة الجمال بقوله

  . »شفتها للقمر ليلة بدر 

واألمر المأسوي هو أن المحاولة لالنتحار كانت تتردد على السلطات األمنية مرارا وتكرارا 

لحمياتها من زوجها ، ولكن السلطات األمنية اعتبرت كل ما تقوله خالفات زوجية وسرعان 

ما تزول حتى وضعت نقطة نهاية لفترة طويلة من معاناة مشاعر اليأس وفقدان األمل ومن 

ة والحالة مضطرب نفسيا يشعر بالذنب واإلثم وتوجيه الغضب لنفسه واحتقاره لذاته تلك اللحظ

عالش ندارت الشرطة والحماية المدنية ، مازال  «:ولآلخرين ويحاول التخلص منها وبقوله 

  . »م قالوا إنسانية بسح قانونية بركمعرفناش خدمته

ومنعها من محاولة االنتحار  ويشعر بمشاعر عميقة من الندم لعدم تخفيفه آلالم الحالة

وتوضيح لها العواقب مع المجتمع الذي ال يرحم ويعتبرها مريضة عقليا ، ومع اهللا سبحانه 

  .الذي منحها إياها وجعل حياتها أغلى من أي شيء عندها 

عندما رأيتها شعرت أن شيئا ما  «:واآلن والحالة يشعر بالعجز عن مساعدة أمثالها بقوله 

  . »، وهو شيء لن يعود إلى الحياة أبدا  بداخلي قد مات

واألحداث الضاغطة الحادة في حياة الحالة أدت به إلى العزلة المهنية والعدوانية واإلدمان 

  .على العقاقير المضادة للصداع 



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

أشهر على الحادث الصدمي أن  9فظهرت األعراض المرضية للحالة بعد علمه من مرور 

  صبحت مشلولة وتمشي بكرسي متحرك التي حاولت االنتحار أالمرأة 

  . »سبحانوا ربي ما خلق  «:قول الحالة 

اإلحساس بالالواقع وتجمد العواطف وتفجرها وانتباه و تيقض شديدان ، سوء اإلدراك ،  

ممارسة الروتين  واالستمرار عليه ، المخاوف والقلق ، تجنب ما يذكر بالحدث والتخيالت 

حزن والغضب ، لوم الذات ومشكالت في التركيز والنوم واألحالم واسترجاع الحدث الم

  .واألكل ، ومشحون بمشاعر االنفعاالت والهلع الشديد 

  .دقيقة  45ودامت  25/03/2015كانت يوم  :المقابلة 

  .الجانب النفسي للحالة  :المحور  

  .معرفة الحالة النفسية للمريض بعد اإلصابة بالمرض النفسي  :الهدف  

  :الحالة عرض 

يظهر الجانب النفسي للحالة في تعابير وجهه الحزينة والمتعبة والجامدة ، وأنه متضايق 

بصعوبة ويريد التعبير عن شعوره فهو يتمتم بصوت ويتجنب النظر لآلخرين ، وعندما يتكلم 

  .خفيف ، وهو ينظر إلى األرض

طيء ومرتبك ويظهر الكبح ووقفته تفتقد للقوة ، وقليل ما يستخدم اإلشارات في كالمه ، ب

  .والكف في سلوكه ، ولكن هذا البطء الحركي يرافقه في الكثير من األحيان االهتياج 

ويتم أيضا تغطية المزاج الحزين ببعض لحظات من الفرح الكاذب واالندفاع واستعمال آلية  

  . »أشعر أنني ضائع وال أستطيع إيجاد نفسي  «:التفكيك بقول الحالة 

زاج الحزين يكشف عن نفسه في رسوبه في تكوينه وتدريبه الفاشل للمتربصين  ولكن الم

  .وٕاضافة إلى العصبية الزائدة والشكوى المتكررة من أداء المتربصين بالرغم من نجاحهم 

  :تحليل المقابالت 



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

يتم تغطية المزاج الحزين للحالة بآليات دفاعية وببعض لحظات من الفرح الكذب واالندفاع 

  :للواقع المؤلم بقول الحالة  الالشعوريوقد يدافع الحالة عن نفسه باستعمال آلية التفكيك 

  .وقد يحاول جاهدا تخبئة حزنه  »أشعر أنني ضائع وأنني ال أستطيع إيجاد نفسي  «

السلبية تجاه ذاته واتجاه العالم واتجاه المستقبل وشعوره بالدونية والفشل وقد يعكس والمواقف 

مع زمالئه وبأنه وحيد وبأن اآلخرين يضطهدونه  مرتاح هذا الموقف شعوره المؤلم بأنه غير

  . »قاع المتربصين هم عدياني  «: بقول الحالة 

وعائلته وهو يشعر بعدم الكفاءة وعدم القدرة وحيث  ويشعر بالفشل بما يتعلق بالعمل والمحيط

  .ترافقه مشاعر االنهزام وشعوره بأنه مؤذ

وهو غير قادر على تصور المستقبل متصل  وقد تمتد هذه األفكار لتشمل المحيط بقوله 

عالش لحياة  «: بالحاضر المؤلم ، ويظهر الغد مشبوها بالتشاؤم وهو يقول بصورة متكررة 

  . »ها أوجاع ظالمة ، وكل

نفضل نقعد وحدي  «:كما تتناقض العالقات االجتماعية وينطوي الحالة على نفسه بقوله 

  .مع شعوره الدونية والحاجة لالنعزال واالنسحاب المهني  »المشاكل  éviteباش 

إضافة إلى نقص االنتباه وضعف الذاكرة والكبح والكف ، وفقدان االهتمام والدافعية بأدائه  

نتفرج باش ننسى شويا وما  «: ، وهو يلجأ إلى نشاطات سلبية أو نمطية بقوله  المهني

  . »...نخممش ونتفكر لي صار

  : استنتاج المقابالت 

يعيش صدمة نفسية عاطفية متمثلة في تدخله  «»من خالل ما سبق توصلت إلى أن الحالة 

إلنقاذ امرأة محاولة االنتحار ، وخلفت وراءها عوامل تهدد كيانه وخاصة أنه يعتبر اعتداء 

مباشر على جسمه ، وهذا ما يفجر أفكار وصراعات لديه ، والعجز عن مساعدة نفسه 

  .الذي تتركه لدى المصدوم   النرجسيوٕاضافة إلى الجرح 

  :ج اختبار ما بعد الصدمة لدافيسون عرض نتائ



ا	���تا	�� ا	����                                                                          ��ض   

 

الصدمة ، قد تحصلت الحالة من خالل نتائج المقياس الخاص الضطراب الضغط ما بعد  

نقطة وهي درجة مرتفعة جدا ، وهذا يعني أن الحالة الزالت تحت تأثير الصدمة  31على 

  .النفسية 

  :تشخيص الحالة 

  :من خالل اختبار الضغط ما بعد الصدمة ومن خالل المقابالت نستنتج األعراض 

، و تيقظ شديد ، سوء اإلدراك ، اإلحساس بالالواقع ، تجمد العواطف أو تفجرها ، انتباه  

سة الروتين واالستمرار عليه ، اضطرابات في النوم و األكل ، التخيالت ، المخاوف ممار 

  .والقلق ، الحزن ولوم الذات وشعور بالذنب 

يجب توفر من  Dsm4  1994وٕان معايير التشخيص كما وردت في الدليل اإلحصائي  

  .ى ثالثة أشهر معايير كل يوم وتقريبا طيلة النهار واستمرارها منذ أسبوعين إل 9إلى  5

  .تعاني من اضطراب الضغط ما بعد الصدمة  »ن «ومنه فإن الحالة  

�ن ����� ا��ج ا��
	� ��ن ا����� ��ط�ب ا��ج ا���ر�� ا�	�و�� : ا�
	ج ا�����    
� �� ا��وا)ف ا���  وا6دراك ا�5��رو د�ك *��د�ل �#��
*����دث  �ذ�رها��,دوم وا�


�ف �ن ا��	�	�� ا�زا:دة وذ�ك *��ر�ض ا����� �در���� ��وا)ف  ا�,د��/�* ��و�>��ر 	�و
�  ا��دث ا�,د�� وا#�>��س ��� ���م �وا��� ا��وا)ف ا��ر�� �� ����

   

    

     

  

     

  المجموع  )4(دائما   )3(غالبا  )2(أحيانا   )1(نادرا    )0(أبدا    )1(الحالة 

  31   09     08     10     04    00     عدد النقاط
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:المراجع باللغة العربية -أ  

،دار المسيرة للنشر مدخل الى االظطرابات السلوكية واالنفعاليةأسامة فاروق مصطفى، -1

 .2011 ،1والتوزيع،عمان،ط

 1،2009ط،دار المعرفة،عمان،سيكولوجية الطفل و المراهقأحمد بويازين، -2

 ،1المسيرة،عمان،ط،دار مبادئ الصحة و السالمة العامةتاال قطيشات وزمالئها، -3

2002. 

،مكتبة المجتمع العربي للنشر المبادئ االساسيات التمريضراضي خشرم، -4

 .2009 ،1والتوزيع،ط

 .1،2010،مؤسسة طريق،عمان،طإنتحارزياد تائل الطراؤنة، -5

،دار الكتاب اإلختبارات والمقاييس في العلم النفسية والتربويةصالح أحمد،  -6

 .2005 ،2الحديث،القاهرة،ط

،دار وائل للنشر علم النفس األرشاديري صالح أحمد حسين،الطاه -7

 .2005 ،1والتوزيع،عمان،ط

  ،1العلمية للنشر والتوزيع،عمان،ط دار اليازوري،األسعافات األوليةعصام الصفدي،  -8

 . 2012 ،1،دار األكادمية للعلوم،طعلم النفس العسكريعادل يوسف ابو غنيمة، -9

،المكتب العربي  البحث في علم النفسمناهج عبد الرحمان محمد العسوي، -10

 1الحديث،القاهرة،ط

 ،1،منشأة المعارف،اإلسكندرية،طعلم النفس الشرطيعبد الرحمان محمد العسوي، -11

2005. 

 ،1،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،ط ، أسس الصحة النفسيةالقوصي عبد العزيز -12

1971. 

دار ، االحتياجات الخاصةالصحة النفسية للعاديين و دوي كامل الشرييني منصور، -13

 .2011 ،1العلم وااليمان للنشر والتوزيع،ط
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،دار مشكالت المراهقة والشباب في الوطن العربي ،فيصل محمد خير الزراد -14

 .2004 ،2النفائس،بيروت،ط

،دار الوفاء لدنيا الطباعة اإلسعافات األولية،محمد عبد الرحمان عبد المقصود -15

 .2013 ،1والنشر،اإلسكندرية،ط

 دار الكتاب،الضغوط النفسية والعالج بالتحليل النفسيمحمد عبد الطاهر، -16

 .2012 ،1الحديث،القاهرة ،ط

 دار النهضة،)علم النفس،حروب وكوارث(الصحة النفسيةمحمد أحمد النابلسي، -17

 .2010 ،1العربية،بيروت،ط

 .2010، 1ط،لبنان،دار النهضة العربيةدليل العالج النفسي،ميخائيل أسعد، -18

 ،1دار النهضة العربية،ط،النفسية عند األطفال المراهقين اإلظطراباتسليم،مريم  -19

2010. 

 1،2000،دار الرشاد،القاهرة،طدراسات في الصحة النفسيةمحمدعادل عبد اهللا ، -20

، 3المرشد في العالج النفسي،منشورات دار األفاق،بيروت،ط،ميخائيل إبراهيم أسعد -21

1991. 

،دار النهضة للنشر علم النفس والتحليل النفسي ،مجتمعحسين عبد القادر -22

 2009والتوزيع،بيروت،

،دار اليازوري للنشر السالمة والصحة المهنيةناصر علي الدغمي، -23

 .2009 ،1والتوزيع،األردن،ط

  :الموسوعات -ب

،تعريب فؤاد Z،Q،3موسوعة علم النفس ،مجلدروالن دورون،وفرونسواريارو، -24

 .1997، 1عويدات،طشاهين،لدار المنشورات 

، 1،مكتبة المدبولي،القاهرة،ط2،المجلدموسوعة الطب النفسيعبد المنعم الحنفي، -25

1994. 
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  :القواميس -ج

 .2003، 1،دار نوبليس،بيروت،ط16،المجلد لسان العرب،إبن المنظور -26

،إنجليزي ،عربي،دار العربية المعجم النفسي الطبيريبرو إيميلي ريبر، آرثر اس -27

 .2008، 1للعلوم،بيروت،لبنان،ط

 .2008،  1،دار أسامة،عمان، ط ،معجم اإلدارةإبراهيم بدر الشهاب  -28
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