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 يناير

 

 دادـإع
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 إشـراف

 أ.د/ أشرف أحمذ عثذ القادر
 أستاذ الصحة اليفسية وعنيد الهلية 
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 هللا أ.د/ منال عثذ الخالق جاب 
 أستاذ ورئيس قسه الصحة اليفسية 

 دامعة بيها –نلية الرتبية 

 أ.م.د/ وجذي عثذ اللطٍف زٌذان
 أستاذ مساعد الصحة اليفسية

 دامعة بيها –نلية الرتبية 

 حبح مشتل مً الرسالة اخلاصة بالباحجة
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 الغــرٌــة محمــذ محمــذ رودٌنــاأ/ 

 إشـراف

 أ.د/ أشرف أحمذ عثذ القادر
 أستاذ الصحة اليفسية وعنيد الهلية 

 دامعة بيها –نلية الرتبية 

 أ.د/ منال عثذ الخالق جاب هللا 
 أستاذ ورئيس قسه الصحة اليفسية 

 دامعة بيها –نلية الرتبية 

 أ.م.د/ وجذي عثذ اللطٍف زٌذان
 يفسيةأستاذ مساعد الصحة ال

 دامعة بيها –نلية الرتبية 

  ةـــــالذراس صـــــملخ

لتهةا  م  52تعتبر ثورة  اةراراهم  وار يناير من الثورات التي أذهمت العالم  بعزيمة  بةباب ا وار
إ  أن ةةةا مالبثةةةت وتحولةةةت المبةةةاهد  ،حةةةود هةةةد  واحةةةد هةةةو العةةةدش والحريةةة  والعدالةةة  ا  تما دةةة 

هةرت  ةي  ،يت ا الكثيةر مةن ريةرة بةبار ماةرالثورية   ي ةا لمبةاهد  ندهة  راح  ةح تمة  المبةاهد حر
ذاكرة كل الماريين حيثر لعر اإل ةمم دورا  هامةا   ةي إدرةاد كةل المبةاهد وااحةداث العندهة  إلة  

ن كةانوا   دبةاركون  دة   ،كل بيت ماري    عل كا    ئات البعر دباركون نهسدا   دما دحةدث وار
 (69الدراسةةةة   مةةة  م مو ةةة  مةةةن البةةةبار البةةةال   ةةةةددهم   قامةةةت الباحثةةة  بةةة  را  هةةةذ   ،بالهعةةةل

وقةةةةةد اسةةةةةتردمت الباحثةةةةة  قائمةةةةة  التوا ةةةةة   ،إنةةةةةاث( وتةةةةةم إرتدةةةةةارهم بطريقةةةةة   بةةةةةوائد   ،  ذكةةةةةور  
  تو ةةد  ةةروت ذات د لةة  أنةة   وقةةد تواةةمت نتةةائا هةةذ  الدراسةة  إلةة     ،إ ةةداد الباحثةة (  النهسةةي

 قائم  التوا   النهسي. متوسطي در ات الذكور واإلناث  مي إحاائد  بين
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 ة:ـــذمـــالمق

ينةةاير مةةن الثةةورات التةةي أذهمةةت العةةالم، حيةةثر بةة د ميةةدان التحريةةر بوسةة       52تعتبةةر ثةةورة 
القةةاهرة أود مظةةةاهرة إحت ا دةةة   ةةةي ذلةة  اليةةةوم الةةةذي يتةةةزامن مةة  العطمةةة  الرسةةةمد  لمحتهةةةاد بعيةةةد 

القةو  السداسةد  ومنظمةات الم تمة   البرط  الماري ، حيث است ار اآل   لةد وات العديةد مةن
المدني بالنزود إلي البارع والتظاهر سممدا  دون ا بتبا  م  قةوات اامةن وكانةت البةعارات التةي 
رددهةةةةا المتظةةةةاهرون تنةةةةدد بوحبةةةةد    ةةةةاز البةةةةرط  وقةةةةانون الطةةةةوار ، كمةةةةا هتةةةة  المتظةةةةةاهرون 

و إلةةةي الحريةةة  والعدالةةة  ببةةعارات تعبةةةر  ةةةن إحبةةاط م البةةةديد مةةةن م مةةل النظةةةام السداسةةةي، وتةةد 
ا  تما دةة ، وتطالةةر بموا  ةة  البطالةة  والتةةم  ،واسةةتمرت حالةة  التمدةةان  ةةي ماةةر ال يئ  العامةة  

 (.21  5922لمستعممات،
وبالرغم من اإلي ابدات ااولي لمثةورة مةن ترمةي الةرئدس وسةقوم نظةام قةوي امتةدت  ةذور  

ثةةر مثةةل أحةةداث لثمثةةين  امةةا ، إ  أنةة  تةةم ذلةة  أحةةداث مبةةين  راح   ةةحيت ا بةة دا  وماةةابون كر
 بارع دمحم محمود، وأحداث م مس الوزرا ، وأحداث بورسعيد وغيرها.

كةةل هةةذ  ااحةةداث ومةةا لحق ةةا كانةةت ل ةةا  ثةةار نهسةةد   مةة  البةةبار الماةةري  قةةد ذكةةرت 
(  ي دراسةت ا  ةن الواقة  الماةري وانعكاسةات   مة  المةواطن قبةل الثةورة 5922ناني  بد السمم  

ا بعةةد الثةةورة أن معةةد ت القمةةة  قةةد إرتهعةةت نتي ةة  لوحةةداث مابعةةةد الثةةورة  ، كمةةا تةةذكر نةةةا ي ومةة
2012))Nagy  ةي م مةة  البعثة  الدولدةة  لمطةر النهسةةي  ةي إاةةدارها الةذي دبةةمل ثةمث م ةةمت 

أنة  قةد إنتبةةر بةيوع أ ةراض نهسةةد  بةين أ ةراد البةةعر الماةري، وارااة  إنتبةةار البةعور بةةالتوتر 
ادةةام ااولةةي لمثةةورة ممةةا يةة دي لمبةةا ر الرةةو  مةةن المسةةتقبل . وقامةةت ب سةةتعراض والقمةة  منةةذ ا

  دة حا ت سنذكر من ا ما يمي 
ة ن  عمدةا  مة  والددة  المسةنين  ةي بةقت ما يةوم  41حال  بار يبمرة  مةن العمةر   امةا  قةد سر

سةةا  ، بمسةةا دة  25م وكةةانوا معر ةين لمرطةةر مةةن الماةوص المسةةمحين لمةدة 5925ينةاير  55
القةةةوات العسةةةكري  اسةةةتطاع مةةة   ائمتةةة  اإلنتقةةةاد لمنةةةزد أحةةةد أقاراةةة  بعةةةد رسةةةارة  مدةةة  ممتمكةةةات م، 
وأاةب  هةةذا بةةار درعةةاني مةةن أ ةةراض تتةةراوح مةةن القمةة  البةةديد و اارت الحةةاد و  قةةدان البةة د  و 
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الةةذكريات الم لمةة  التةةي تتمثةةل  ةةي إسةةتعادة إسةةتر اع ااحةةداث، ويةةزداد معةةدد القمةة   نةةد   نةةدما 
 ر  والدد  لمذهار لمعمل، و لدد  بعور ب نعدام اامل.يت

والحالةة  الثاندةة   مةةرأة التةةي تق ةةي معظةةم وقت ةةا بمبةةاهدة ااربةةار التمدهزيوندةة  والتعمدقةةات 
وتعةةةاني مةةةن البةةةعور بةةةالرو   نةةةدما تهكةةةر بجن ةةةا قةةةد ت ةةةطر لمرةةةروج رةةةارج المنةةةزد أو المحاولةةة  

سةةتمرار ا  ةةرابات والمظةةاهرات وزيةةادة الحةةوادث إلسةةتعادة حدات ةةا ا  تما دةة ، و كةةذل  بسةةبر ا
وال ةةرائم، كةةل هةةذا يةة ثر م  اسةةتعدادها إلرسةةاد أطهال ةةا لممدرسةة  أو لح ةةور اانبةةط   ةةي ال ةةوا  
الطمةةة ، و ةةةي بعةةةض ااحدةةةان   تسةةةتطد  الةةةذهار لمعمةةةل، و ةةةي بعةةةض ااحدةةةان تبةةةعر بحا ت ةةةا 

وا ةة  اةةعوب   ةةي اسةةتردام سةةدارت ا لبةةرا  ب ةةائ  إ ةةا د  مةةن ااغذدةة  لترزين ةةا  ةةي المنةةزد، وت
ينةاير  52لرو  ا من تعر  ا لمسرق ، وتقود "لقد بعرت بالسعادة البالتة  والتهةا د  نةد قدةام ثةورة 

 (.N., 2012 ،Nagy      (61و لكن اآلن أبعر بجن اامور تن ار وهذا دحطم قمبي". 

 مشكلـــة الــذراســــة :

و قةا  لمةا تمرةر بة  الةبمد مةن ظةرو  رااة  إ  أنة  التوا   النهسي  تناولت دراسات  ديدة
ينةةاير مثةةل أحةةداث بةةارع دمحم محمةةود وأحةةداث  52نتي ةة  لوحةةداث العندهةة  التةةي حةةدثت بعةةد ثةةورة 

م مةةةس الةةةوزرا  وأحةةةداث بورسةةةعيد ومةةةا يةةةتم مبةةةاهدت  مةةةن رةةةمد التتطدةةة  اإل ممدةةة   قةةةد  ةةةا ت 
 سي لمببار و دمكن اداغت ا  دما يمي  الحا   الماس  ل ذ  الدراس  ،لدراس  والتوا   النه

هل يرتم  مستوي التوا ة  النهسةي لمبةبار الةذين تعر ةوا لماةدم  النهسةد  بةارتم  ال ةنس  -1
 إناث(؟ - ذكور

 أهــذاف الــذراســـة:

 يناير. 52ت د  الدراس  لمتعر   م   التوا   النهسي لمببار بعد أحداث ثورة 

 أهمٍـــة الــذراســة:

يناير وأسباب ا وأحداث ا وتوابع ةا، وكةذل  تبةمل ااهمدة  52لتعر   م  ثورة تتمثل  ي  ا
النظري   التوا   النهسي وأبعةاد  ومحكاتة  ومعةايير  و مقتة  بال ةتوم النهسةد  والنظريةات المهسةر  

دمكن أن ترسةة م نتةةائا الدراسةة  الحالدةة  والتةةي هةةي التوا ةة  النهسةةي لةةد  البةةبار بعةةد أحةةداث ،و لةة .
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وذلةة  لتحسةةين التوا ةة  النهسةةي لةةد  البةةبار إسةةتردام بةةراما وأسةةالير مناسةةب   نةةاير  ةةيي 52ثةةورة 
 يناير. 52طبقا  لطبدع  ااحداث  التي مر ب ا الببار بعد ثورة 

 مصطلحــــات الـــذراســـة:

 التــــوافــــل اليفســــي
تحدم ، وتعةديل مةا  ممد  دينامد  مستمرة دحاود  ي ا الهرد تقبل الواق  الذي يبدو اآلن مسة

درمكةةن تعديمةة   ةةي سةةموك  والبيئةة  مةةن حولةة  واةةو   إلةة  حالةة  التةةوازن التةةي تت ةةمن إبةةباع الهةةرد 
 (.)من إعداد الباحثةلحا ات  وتحقي  متطمبات البيئ  

 ري:ـــــــار النظـــــــاإلط

 يياير وأحداخ ما بعد اىطالم الجورة : 52أواًل: : ثورة 
نةة  ااريةةرة  ةةي البمةةدان العرادةة   ةةي سةةبيل اسةةترداد الكرامةة  وتحقيةة  كثرةةرت الثةةورات  ةةي اآلو 

حدةةاة كريمةة ، وكانةةت الثةةورة الماةةري   ةة  غادةة  التميةةز ان ةةا ثةةورة بةةم قائةةد، ثةةورة بةةعبد    تسةةق  
 ان قائدها هو البعر ككل ثورة بعارها "  دش، حري ،  دال  ا تما د ".

عالمدة  التةي واكبت ةا  ةن حةا ت  الدة  مةن تم  الثورة التي كبهت التاريحات الرسةمد  ال
التقدير واإل مد ل ا ولبباب ا،  قد د ت العديد من القدةادات  ةي العةالم إلةي اسةتم ام الةدروس مةن 
بةةبار ماةةر، بةةل إن بعةةض الةةدوائر السداسةةد  "النمسةةا" طالبةةت بمةةن  الثةةورة الماةةري  " ةةائزة نواةةل 

ا  "ي ةر أن نراةي أبنا نةا لداةبحوا كبةبار ماةر، لمسمم"  دما قاد الرئدس اامريكةي بةارا  أوبامة
البةةةبار الماةةةري أل منةةةا وسةةةو  يم ةةةم العةةةالم أ مةةة  "، أمةةةا رئةةةدس وزرا  النةةةرويا  تبةةةاه  بةةةالقود 

 ( .3  5922 "اليوم كمنا ماريون"   رم ان قرني دمحم، 
و مةة  الةةرغم مةةن تميةةز الثةةورة الماةةري  التةةي أسةةقطت النظةةام إ  أن الةةذي أوقةةد  تيم ةةا هةةو 
ن كانةةةةت  ةةةةروح ال سةةةةد ماةةةةيرها البةةةةها   مقتةةةةل رالةةةةد سةةةةعيد ومئةةةةات  رةةةةرين تحةةةةت التعةةةةذير، وار
أوالتمبةةي مةة  الوقةةت، إ  أن  ةةروح الةةنهس   تتمبةةي، رااةة  وأن ال ةةحادا هةةذ  المةةرة هةةم ثةةوار 

ينةةةاير،  مقةةةد كانةةةت مبةةةاهد العنةةة  المتتالدةةة  بجحةةةداث ا المرتمهةةة  ذات  ثةةةار نهسةةةد  كبيةةةرة  مةةة   52
 (.1   5922ككل  الم ان البعبد  لمد اع  ن الثورة، البعر الماري 
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 تعريف الجـــــورة املصـــــريـــــة: 
 لحركة   ةا ت كنتةاج التةي ينةاير 52  ةي الماةري  الثةورة وكةذل    ةجة، تحةدث   الثةورات

 ا  تما دة  المواقة  مةن رةمد وم سسةات ، أو منظماتة  رةمد مةن سةوا  المةدني لمم تمة  مسةتمرة

 بمثابة  والتةي كانةت  Twitter، وتةويترFace Bookبةو   الهةدس مثةل اإللكتروندة   البةبك  مة 

 (.6: 3122)سحر إبراهيم الدسوقي,والتتيير  باإلامح المنادين      ي ا ت م  التي الرمد 
 بةم ثةورة   ةي ينةاير هةي ثةورة  ريةدة  ةي التةارير الماةري المعااةر، 52ومةن هنةا  ثةورة 

قدةةادة بعةد أن حةددت التةةارير   مةاهير غهيةرة بةم الهةةور  مة  هو  ااة إلةة  قائةد، ثةورة ان ةمت
ينةةةاير، والمكةةةان ميةةةدان التحريةةةر، والها ةةةل الرئدسةةةي هةةةم بةةةبار ماةةةر  52والمكةةةان، التةةةارير هةةةو 

الناهض الذي أبةعل نارهةا، حتة  كةان لة  مةا أراد ب سةقام النظةام  نةدما ترمة  الةرئدس مبةار   ةن 
م. ولةم تتوقة   نةد 5922مح   ةي الحةادي  بةر مةن  برايةر سمطات  لمم مس اا م  لمقوات المس

ذلةة  بةةل ظمةةت  ةةي أوج زرم ةةا حتةة  تقةةددم  نااةةر وأركةةان النظةةام السةةاب  إلةةي الق ةةا  لمتحقيةة  
) أحمددد سددتاد  دداج مع ةةم  ةةي كةةل مةةا ارتكبتةة  أيةةدي م مةةن مظةةالم ومهاسةةد بحةة  هةةذا البةةعر اابةةي

 (.6: 3122الدان,
( بسةقوم النظةام 5922ي ذكر  أحمد سةعيد تةاج الةدين  يناير بالمعن  الذ 52انت ت ثورة 

وتقةةةددم أركانةةةة  لمق ةةةا ، إ  أن الباحثةةةة  ترتمةةة  معةةةة   ةةةالثورة مازلةةةةت قائمةةة  ولةةةةم تكتمةةةل، وتسةةةةتند 
(  ةي قولة  " الثةورة م مةا دكةن ماةدرها   2641الباحث   ي ذل  إل  ما  ا  ب  غوستا  لواون 
 ما ةة ،  ال ما ةة  تةةتم الثةةورة و  تكةةون ماةةدرها، تاةةب  ذات نتةةائا إ  بعةةد هبوط ةةا إلةة  روح ال

: 2:45")غوسد ا  لوودون, وهي   تقدر  م  بئ و  تريد بيئا  إن لم دكن  مي ا رئةدس دقودهةا
( قةائم  "إنة  2641، وثورة ب ذا المعني لم تكتمل ان ا بةم قائةد، كمةا دركمةل غوسةتا  لواةون (26

   مي ةةةا ماةةةير اامةةةم بالتةةةدريا، و هةةةذا مةةةا ي عةةةل  ةةةي التالةةةر تةةةتم الثةةةورات الحقدقدةةة  التةةةي يتوقةةة
، إذن  ةالثورة طبقةا  لمةا  ةا  (26)المرجد  السداب : الم ررين يمقون ماةا ر  ةي تعيةين بةدايت ا" 

بة  غوسةةتا  لواةون تكةةون ثةةورة مكتممة   نةةدما تت ةةمن إسةقام نظةةام سةةاب ، وتةو ر  ناةةر القدةةادة 
 راحل وتدرج. ي الثورة، ولتكون ثورة حقدقد  ي ر أن تتم  بر م
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ينةةةةةةةةاير إن ن حةةةةةةةةت  ةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةة  التحةةةةةةةةود الةةةةةةةةددمقراطي  52وتةةةةةةةةر  الباحثةةةةةةةة  أن ثةةةةةةةةورة  
 سةةةةتكون ثةةةةورة  ريةةةةدة مةةةةن نو  ةةةةا، ونموذ ةةةةا   ديةةةةدا  يثةةةةور  مةةةة  النمةةةةاذج السةةةةابق  التةةةةي و ةةةةعت 
 نااةةةةةر أساسةةةةةد  لن ةةةةةاح الثةةةةةورات البةةةةةعبد ،   ةةةةةي ثةةةةةورة بةةةةةدأت بةةةةةم قائةةةةةد لكةةةةةن ت معةةةةةت حةةةةةود 

(  تقةةةةةةةود إلةةةةةةة  5925الثورة كمةةةةةةةا دقةةةةةةةود  زمةةةةةةةي ببةةةةةةةارة  هةةةةةةةد  ومطمةةةةةةةر واحةةةةةةةد.، ولتكتمةةةةةةةل  ةةةةةةة
الددمقراطدةةةة  بهعةةةةل واحةةةةد هةةةةو قمةةةةر نظةةةةام الحكةةةةم بةةةةل مةةةةن رةةةةمد  ممدةةةة  إاةةةةمح وانةةةةا  طويمةةةة  

 (.95: 3123)عزمي بشارة, المد  تعقر تتيير النظام 

 ملخـــص أحـــوال مصـــر بعـــد الجــــــورة:
ن ةةةد أن ا نهةةةمت اامنةةة  والبمط ةةة   تبةةة د ماةةةر اآلن تتيةةةرا  كمدةةةا   ةةة  كةةةل ااو ةةةاع إذ -1

 مازالت ت ثر سمبا   م  الحداة    مار وهذا هو أرطر ما دعاند  الم تم  الماري.
ون ةةةد أد ةةةا  مةةةا تعاندةةة  ماةةةر مةةةن تظةةةاهرات ومطالةةةر  ئودةةة  لر ةةة  اا ةةةور وار تاةةةامات  -2

 وتعطل لمنتاج .
 مين .الهتن  الطائهد  بين المسممين وااقبام بل بين المسممين والمسم  -3
 مبكم  مدا  النيل الرطر ااكبر الذ  كان ي دد مار. -4
 المبكم  الهمسطيند  وهي  عم  تبتل الماريين الوطنيين. -5

 .(:9: 3122)ناني محسن عبد االسالم,                                                  

 رصد ألحداخ ما بعد الجورة و توابعها واالضطرابات اليفسية الالحكة:
أاابت ااحداث التي تمت الثورة ومن ا أحداث بورسعيد الكثيرين بالاةدم  ان ةا لةم تكةن 
ثةةةر مةةةن بةةةبار  متوقعةةة  و ةةةا ت بعةةةد مبةةةاهدة مبةةةاراة ريا ةةةد  وراح  ةةةحيت ا بةةة دا  وماةةةابون كر

 مار.
وقد  ا  بدان ائتم  نهسانيون من أ ل الثورة راادا  لتمة  ااحةداث، مةن رةمد متابعة   

رات ااريةةرة  ةةةي ماةةر والظةةرو  الحالدةةة  التةةي تمةةر ب ةةا الةةةبمد بعةةد مةةرور هةةةذا ااحةةداث والتطةةو 
م  قةةد رأينةةا إاةةدار هةةذا البدةةان بعةةد دراسةة  وتحميةةل 5922ينةةاير  52الوقةةت  مةة  ثةةورة البةةعر  ةةي 

وامت إلد  اامور واآلثار والتدا دات اإل تما د  والنهسد  لوحةداث ااريةرة، وبحكةم  الحاد الذي
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ي م اد الاح  النهسةد  والطةر النهسةي إ ةا   إلة  و ةعنا كمةواطنين ماةريين موقعنا الم ني  
   ننا هنا بادد إ من لموق  وا   يتمرص  ي النقام التالد  

ته ةةةرت مةةة ررا  مو ةةةات مةةةن ا حت ةةةاج كامتةةةداد لثةةةورة ينةةةاير العظدمةةة  و ةةةاد البةةةبار ليتقةةةدم  أواًل:
   مي ةةا وتهريت ةةا مةةن م ةةمون ا الاةةهو  بعةةد أن تعر ةةت مسةةيرة الثةةورة إلةة  رطةةر ا لتهةةا

من رمد ثورة م ادة ت ةمنت تبةوي ا وحراةا  نهسةد   ةد مبةادي  الثةورة والثةوار قمنةا براةد 
  ثارها السمبد  .

تم ممحظ  حال  من الهو   واإلنهةمت اامنةي الةذي يبةدو متعمةدا  أو  مة  ااقةل مسةكوتا   ثانيا:
  ةةم   ةةن إنعةةدام البةةعور بةةاامن، وكةةان   نةة  وقةةد أد  هةةذا إلةة  تةةدهور الحالةة  ا قتاةةادد 

 هذا يردم الثورة الم ادة ويد م أركان النظام البائد.
تةةجررت كثيةةرا   ممدةةات التط يةةر لم سسةةات الدولةة  مةةن رمةةوز وكةةوادر النظةةام السةةاب ، كمةةا  ثالثددا:

تةةجررت محاسةةبات ومحاكمةةات أركةةان الهسةةاد والمسةةيئين لمبةةعر الماةةري وقتمةة  المتظةةاهرين 
 ها سا  بعودة النظام القددم بجسما  مرتمه .مما بكل 

   ةةي دراسةةتنا وتحميمنةةا مةةن و  ةة  النظةةر النهسةةد  لسمسةةم  مةةن ااحةةداث  مةة  مةةد  البةة ور رابتددا
الما ةد  تةم راةد م مو ةة  مةن ا نت اكةات والتعةددات  مةة  حرية  وكرامة  ا نسةان الماةةري 

احتمال ةةا وتتمثةةل  دمةةا تةةم   ةةي مناسةةبات متعةةددة تهةةوت الحةةدود التةةي دمكةةن التتا ةةي  ن ةةا أو
توثدقةة  مةةن  انةةر بعةةض المنظمةةات العالمدةة  وال  ةةات التةةي ت ةةتم بحقةةوت ا نسةةان مةةن قتةةل 
وتعةةذير وترودةة  ومحاكمةةات غيةةر قانوندةة  و نةة   ةةد المظةةاهرات واإل تاةةامات السةةممد .. 
ونحةةن ن كةةد مةةن موقعنةةا كم نيةةين  ةةي م ةةاد الطةةر النهسةةي والاةةح  النهسةةد  نعمةةل  ةةي هةةذا 

 م  ر  نا التام ل ذ  الممارسات تحت أي اد ا  وند وا إلةي وقه ةا  ةورا  ومحاسةب  كةل  البمد
 من تورم  ي ا م ما كان اهت  أو موقع . 

  راةةةدنا رةةةمد الهتةةةرة ااريةةةرة الكثيةةةر مةةةن الظةةةواهر التةةةي حةةةدثت  مةةةدا  أو نتي ةةة  قةةةرارات خامسدددا
ماةةري  ةةي مرتمةة  المواقةة  متناق ةة  وكةةان مةةن بةةجن ا تهةةاقم الحةةا ز النهسةةي بةةين ا نسةةان ال

واةةين السةةمط  الممثمةة   ةةي ال  ةةات القائمةة   مةة  اترةةاذ القةةرار، ونةةر  أن الت ةةارر وا رتبةةا  
 ةةي كثيةةر مةةن القةةرارات  ةةي الهتةةرة الما ةةد  قةةد أسةة م  ةةي الحالةة  الراهنةة  مةةن الرمةة  وا رتبةةا  

دي وال مةا ي لد  قطا ات كثيرة من الناس.. و نحذر مةن نتائ  ةا السةمبد   مة  اادا  الهةر 
والمزاج العام لم مد ، ويتطمةر اامةر موا  ة  ربةيدة لممبةكمت العامة  مةن  انةر السةمطات 
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ن تترةةةذ  بنزاهةةة  التةةةي  مي ةةةا أن تةةةدرس اآلثةةةار المرتمهةةة  لكةةةل قةةةرار دمةةةس حدةةةاة النةةةاس قبةةةل أ
 .ومو و د  وبها د 

باةورة مبةال     ن كةد أن ااحةداث ا ريةرة التةي أسةهرت  ةن  ةحادا مةن بة دا  وماةابينسادسا
 ي ا قد تسببت  ي ادم  هائم  لمم تم  لن تقتاةر  ثارهةا  مة  ردود اا عةاد الحالدة  لكن ةا 

الكثيةةةر مةةن التةةةدا دات والم ةةا هات السةةةمبد  متمثمةة   ةةةي كةةم هائةةةل مةةن حةةةا ت  سةةت دي إلةة 
ا  طرار النهسي نتي   لمباهد العن  المجساود  التي تابع ا ال مد   ةي أنحةا  العةالم مثةل 
سةةةتردام أسةةةمح   اةةةابات العيةةةون المتعمةةةدة، وار لقائ ةةةا  ةةةي القمامةةة  وار التمثيةةةل ب ثةةةث البةةة دا  وار
مرتمهةة  وغةةازات سةةام   ةةد المتظةةاهرين السةةمميين .. وكمةةا ت كةةد مرا ةة  الطةةر النهسةةي  ةة ن 
هةةةذ  المبةةةاهد المجسةةةاود  الاةةةادم  تتسةةةبر  ةةةي حةةةا ت ا ةةةطرار  ةةةتوم مةةةا بعةةةد الاةةةدم  

حالة  نهسةد  لكن ةا تة دي إلة    ةز وار اقة  لمةن يتعةةرض  ، وهةي PTSDالمعةرو  ارتاةارا  
ل ذ  الممارسات، وا داد كبيرة حت  من الذين دقدمون  ي أماكن بعيةدة  ةن مسةرح ااحةداث 

 (.3122)وائدل أبدو هنددي,                أودباهدون ا  م  بابات التمهاز.

 Psychological Adjustmentاً : التـــــوافـــــق النفســـً انٍث

دعد مه وم التوا   من المهاهدم ال ام ، وقةد إهةتم  ممةا  الةنهس  مة  ارةتم  إت اهةات م  
 بمو وع التوا   والكثير من م  سرو   م  أن  ح ر ااساس  ي حداة الهرد واحت  النهسد .

 التوافل اليفسي:
( أن الةةةبعض ينظةةةر إلةةةي الاةةةح  النهسةةةد  با تبارهةةةا  ممدةةة  5992يةةةذكر حامةةةد زهةةةران  

توا ةة  نهسةةي ويتحةةدد مةةةا إذا كةةان التوا ةة  سةةةمدما  أو غيةةر سةةمدما  تبعةةا  لمةةةد  ن ةةاح ااسةةالير الةةة  
يتبع ا الهرد لمواود إل  حال  التوازن النسبي م  بيئت ، ون ةاح  ممدة  التوا ة  النهسةي ية دي إلة  

النهسةةي حالةة  التوا ةة  النهسةةي التةةي تعتبةةر قمةةر الاةةح  النهسةةد ، كمةةا درعةةر  حامةةد زهةةران التوا ةة  
بجن   ممدة  دينامدة  مسةتمرة تتنةاود السةمو  والبيئة   الطبدعة  وا  تما دة ( بةالتتيير والتعةديل حتة  
دحدث توازن بين الهرد وايئت ، وهذا التوازن يت ةمن إبةباع حا ةات الهةرد وتحقية  متطمبةات البيئة  

 (.38:3116)حامد زهران, 
توا ة  النهسةي بجنة   ممدة  دينامدة  ( م  حامد زهران وترعر  ال5999وتته  إ مد سري  

مستمرة، دحاود  ي ا الهرد تعةديل مةا دمكةن تعديمة   ةي سةموك  و ةي بيئتة   الطبدعة  و ا  تما دة ( 
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وتقبةةل مةةا   دمكةةن تعديمةة   ي مةةا، حتةة  تحةةدث حالةة  مةةن التةةوازن بينةة  واةةين البيئةة  تت ةةمن إبةةباع 
 (.44: 3111إجالل سري, ر د   معظم حا ات  الدارمد  ومقابم  أغمر متطمبات بيئ  الرا

أن لمتوا ةةة  النهسةةةي و  ةةةان هامةةةان، ااود  (Lazarus,1961) الزاروس ويو ةةة  
التوا ةةة  النهسةةةي ك ن ةةةاز والةةةذي يةةةتم إتمامةةة  إمةةةا بطريقةةة  سةةةيئ  أو طريقةةة   يةةةدة، والتوا ةةة  النهسةةةي 

أو  ممدةات التةي ك ن از هو الو   البةائ  لمتوا ة  النهسةي، والو ة  الثةاني لمتوا ة  النهسةي كعممدة  
يتوا ة  ب ةةا البةةرص  مةةثم  دسةةجد نهسةة  "كيةة  أاةةب  متوا ةة ؟، مةةاه  أسةةالير التوا ةة  التةةي تمثةةل 

 است اب  البرص لممرتم  المطالر؟".
الو  ةةان  ةةي  وهرهمةةا دربةةيران اهةةدا  مرتمهةة   ةةالتوا   النهسةةي ك ن ةةاز يةةتم  نةةدما نريةةد 

أن نه ةةم،  ةةالتوا   ك ن ةةاز هةةو ااكثةةر انتبةةارا  و  التقيةةدم بينمةةا التوا ةة  النهسةةي كعممدةة   نةةدما نريةةد
ااهم، مةثم  لر ةل اا مةاد الةذي يريةد أن يوظة  أبةراص أكثةر  ا مدة   ةي وظةائه م  مة  الةرغم 
رتدةةار  لم نةود المتةةوا قين نهسةدا  مةة  ال ةةتوم  مةن تعر ةة م ازمةات وكةةذل  مثةل القائةةد العسةكري وار

الةذي يةتم مةن رةمد تةدريب م  مة  مثةل هةذ  اامةور  ي المعار  العسةكري  ومة  الحرمةان النهسةي و 
وتحقدق م لمتوا   النهسي برغم ا، ولكن من دهبةل  ة  تحقية  التوا ة  النهسةي مع ةا قةد دقة   ريسة  

ذ بكل العاار، الذهان، ا طرابات البراد  .  لسو  التوا   الذي قد دجرر
رة طولدة  لممبةكمت  ي تحميةل السةمو  كعممدة  لمتوا ة  النهسةي، مةن الممكةن أن نجرةذ نظة

ولمطالةةر النمةةو رةةمد تكةةون البراةةد   ةةي مراحم ةةا العمريةة  المرتمهةة  بدادةة  بالطهولةة ، ون ةةد أن 
طبدعةة  التوا ةة  النهسةةي  ةةي أي مرحمةة  مةةن المراحةةل تعتمةةد  مةة  البةةكل الةةذي دجرةةذ  النمةةو، و مةة  

الدارمدة  ومطالةةر العوامةل البيولو دة  ب انةةر الربةرات ا  تما دة  حيةةث تو ية  الهةرد بةةين حا اتة  
  .   (Lazarus, 1961 :9-16)بيئت  الرار د  

 ي:معــايــري التــوافـــل اليفســـ
 لقد أبار آلزاروس وبا ر أن  قد تم تحديد معايير التوا   النهسي  ي اآلتي 

دقادون ب ا أن البرص المتمت  بةالتوا   النهسةي هةو الةذي دسةتطد  موا  ة   الراحة النفسية:أ( 
 وحل المبكمت بطريق  تر اها نهس  ودقرها الم تم . العقبات
تعتبةةر قةةدرة الهةةرد  مةة  العمةةل وا نتةةاج والكهادةة   ي ةةا و ةة  مةةا تسةةم  بةة    ب( الكفايددة  ددي التمددل

قةةدرات م وم ةةارات م مةةن أهةةم د ئةةل الاةةح  النهسةةد ،  ةةالهرد الةةذي يةةزاود م نةة  أو 
حقية  أهدا ة  الحيودة  وكةل  مم   ندا ، تتةاح لة  الهراة   سةتتمد كةل قدراتة  وت

 ذل  دحق  ل  الر ا والسعادة النهسد .
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إن بعةةةض اا ةةةراد أقةةةدر مةةةن غيةةةرهم  مةةة  إنبةةةا   ج( مددددس اسددد م اد الفدددرد بتالقدددات اج ماعيدددة:
  مقات ا تما د  و م  ا حتهاظ بالاداقات والرواب .

 ة  هةو مةا دظ ةر  ي بعض ااحدان دكةون الةدليل الوحيةد  مة  سةو  التوا األعراض الجسمية :د( 
  ي بكل أ راض  سمد  مر د .

البراد  السود  ه  التي تعةدش  ةي سةعادة دائمة  وهة  براةد  رالدة     الشتور بالستادةهة( 
 من الاراع أو المباكل.

إن البةرص السةوي هةو الةذي دسةتطد  أن يةتحكم  القدرة عمى ضبط الداات و حمدل السديولية:و( 
 ةي رغباتةة ، ودكةةون قةةادرا   مةة  إر ةةا  إبةةباع بعةةض حا اتةة  و أن يتنةةازد لةةذات 
قريب   ا م   ي سبيل ثةوار   ةل أبعةد، أكثةر دوامةا    ةو لددة  قةدرة  مة   ةب  

 ذات  و م  إدرا   واقر اامور.
د  هةةو الةذي د ةة  أمةةام نهسةة  أهةةدا ا  البةةرص المتمتة  بالاةةح  النهسةة ا خدداا أهدددا  واقتيددة :ح( 

ومسةةتودات لمطمةةوح ودسةةعي لمواةةود إلي ةةا حتةة  ولةةو كانةةت تبةةدو لةة   ةةي غالةةر 
ااحدةةان بعيةةةدة المنةةاد  ةةةالتوا   المتكامةةل لةةةدس معنةةا  تحقيةةة  الكمةةاد، بةةةل بةةةذد 

 ال  د والعمل المستمر  ي سبيل تحقي  ااهدا .
 (.74 -74:  3118صطفي حسان, )حسان أحمد وم                                

 التـــوافـــل والضغـــوط اليفسيـــة:
(  ةةةةةةي كتابةةةةةة  "التوا ةةةةةة  والبراةةةةةةد "، التوا ةةةةةة  (Lazarus,1961لقةةةةةةد تنةةةةةةاود  زوراس  

وال ةةةتوم النهسةةةد  و ي ةةةا أبةةةار إلةةة  أن ال ةةةةتوم النهسةةةد  ل ةةةا تعريهةةةات كثيةةةرة نتي ةةة   رةةةةتم  
نةةة  أو ةةة   ةةةي كتابةةة  أن ال ةةةتوم تكةةةون مها ئةةة  ات اهةةةات البةةةاحثين المتنةةةاولين الماةةةطم ، ولك

وبديدة ولكن ا ترتم  من برص آلرر سوا   ي ا ست اب  ل ا أو كدهدة  إسةتردام  لمدكانيزمةات 
التوا ةةةة  إ  أن المع ةةةةم  تتمثةةةةل  ةةةةي الظةةةةرو  الدارمدةةةة  والرار دةةةة  لوبةةةةراص الةةةةذين يوا  ةةةةون 

 زوادا ال توم، و ي هذا البجن تناود التوا   وال توم من أراع  
 أوالً: ظروف أو مصادر الضغوط والتي قسمها لمصدرين :

 ةةةتوم نات ةةة   ةةةن الحرمةةةان مةةةن ا حتدا ةةةات البيولو دةةة  أوالمطالةةةر ال سةةةدد  البةةةديدة،  -1
 مثل در ات الحرارة القاو  أو ظرو  الم ا ات .
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 توم تمثل ت ديد لتقدير الةذات، وهةو الماةدر ااكثةر قةوة الةذي قةد دسةبر العاةار أو  -2
، مثةةل ال نةةدي  ةةي الحةةرر ووقو ةة   ةةي اةةراع بةةين رو ةة  مةةن الحةةرر واةةين رغبتةة  الةةذهان

  ي إظ ار ب ا ت  وأن دكون بطل .
 ثانياً: طبيعة الضغوط نفسها : 

والتةةي تعتمةةد  مةة  طبدعةة  إثةةارة العاطهدةة   نو ةةا  ودر ةة  (، و مةة  الطةةرت التةةي دسةةتردم ا 
ان البةرص ممكةن أن يةن    ةةي  اابةراص لموا  ت ةا، ومة  ذلة   ال ةتوم   تعةةادد العاطهة 

الرهةةض أو الحةةد مةةن الحالةة  العاطهدةة  المز  ةة  ب سةةتردام مدكانيزمةةات الةةد اع، وهنةةا قةةد ن ةةد أدلةة  
قميم  أو   ن د أدل   م  و ود إثارة  اطهدة ، ولكةن السةمو  الةذي دقةوم بة  البةرص الةذي دعةاني 

ن ةد أننةةا   نسةتدد  مةة  مةن أ ةراض نهس سةةمد  تبةير إلةة  أنة  تحةت  ةةت  نهسةي، و ةةي الن ادة  
حالةةةة  ال ةةةةةت  مةةةةن رةةةةةمد التقةةةةارير الذاتدةةةةة  لمحالةةةة  ولكةةةةةن مةةةةن رةةةةةمد ردود الهعةةةةل الهسةةةةةيولو د  

 أوالمظاهر السموكد  لمدكانيزمات د اع اانا .
 ً  ميكانيزمات التوافق للتغلب على الضغوط:  :ثالثا

م البةةةةةرص الةةةةةذي يتعةةةةةرض لم ةةةةةتوم   دعةةةةةر  مةةةةةا الةةةةةذي دحةةةةةدث لةةةةة ، وتمقائدةةةةةا  دسةةةةةترد
 (.Lazarus,1961:303- 323)مدكانيزمات د ا د  قد تسبر توا    يد أو توا   سيئ. 

 ً  العواقب السلوكية للضغوط:  :رابعا

ةة  م ةةدي أحمد بةةد     ( القةةدرة  مةة  تحقيةة  التوا ةة  العةةام مةةن منظةةور 5999كمةةا ِدا 
 ةةي قةةدرة البةةرص  أيزية  وكاتةةل  ةةي نظريةةات م  ةي البراةةد  بجن ةةا ا تةةزان ا نهعةةالي، التةي تتمثةةل

 مةة  الةةةتحكم  ةةةي انهعا تةة   ةةةي موا  ةةة  المواقةة  الاةةةادم  كةةةم تتهةة  تمةةة  ا نهعةةةا ت والمواقةةة  
الرار د ، ولذل  كان ا تزان ا نهعةالي اةه  البةرص الةذي   دسةت ير باةورة مبةال   ي ةا لتمة  

بةةعور بالاةةح  المواقةة  الاةةادم ، كمةةا دقاةةد ب ةةا التهةةا د والببابةة  و ةةدم التقمةةر ا نهعةةالي، وال
ال يةةدة والتحةةرر مةةن البةةعور بةةاإلثم أو القمةة  والوحةةدة وأحةةمم الدقظةة  والتحةةرر مةةن سةةدطرة بعةةض 
اا كةةار والمبةةا ر، هةةذا باإل ةةا   إلةة  القةةدرة  مةة  تحمةةل ال ةةت  المةةادي و اادبةةي والرمةةو مةةن 

 ( .39: 37, 3111)مجدي أحمد عبد هللا, اا راض العاابد  
 :ةــــاتقــــات الســــذراســـال

 ي  ةو  البحةث  ةن البحةوث و الدراسةات السةابق  و ةي حةدود  مةم الباحثة  وقةدرت ا  قةد  
 مثةل توامت إل  بعض البحوث والدراسات التةي تةرتب  ببةكل أو بةبرر بمو ةوع دراسةت ا الحالدة  

تندوان: الواقد  المصدري وانتااسدا ى عمدى المددواطن ب (3122دراسدة نداني محسدن عبدد السدالم )
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هد ت الدراسة  إلة  استقاةا  واقة  الحدةاة  ةي ماةر بمرتمة   .,وال ي  رة وما بتد الثورةقبل الثو 
طةةرأ  مةة  الحدةةةاة  ةةي ماةةر مةةن تتيةةةر  ةةي أهةةم لحظةة  مةةةن    وانب ةةا قبةةل وبعةةد الثةةورة وراةةةد مةةا

لحظةةات ماةةر، ومعر ةة  أثةةر كةةل مرحمةة   مةة  المةةواطن الماةةري، وتواةةمت إلةة  أن هنةةا  حالةة  
الثورة مقارن   بما قبل الثورة وذل  اسةتنادا   مة  نتةائا اسةتطمع اآلرا  بعد  من التها د  ند البعض

مةةةةن موقةةةة  التوااةةةةل اإل تمةةةةا ي الهدسةةةةبو ، لكةةةةن قامةةةةت الباحثةةةة  باسةةةةتطمع اآلرا   مةةةة   ينةةةة  
 بوائد  من مرتم   ئات البةعر الماةري وتواةمت الدراسة  ا سةتطم د  إلة  ارتهةاع معةد ت 

الثةةةورة مةةةن إنهةةةمت أمنةةة  وانتبةةةار البمط دةةة  ومبةةةكم  التطةةةر  القمةةة  نتي ةةة  لوحةةةداث التةةةي تمةةةت 
,  امدددا هدددد ت الةةةديني والهتنةةة  الطائهدةةة ، و ةةةدم و ةةةود رارطةةة  طريةةة  وا ةةةح  سداسةةةدا  واقتاةةةاددا .

 ددي سددياولوجية الثددائر المصددري بددان  بتنددوان : دراسددة (3122دراسددة  حيددة د عبددد التددال )
طبدع  العمق  بين حالة  الت ةر التةي  قو   م إل  الو اناار والثقة  ي اآلخر. 36غضب ثوار 

م و أزمةة  الثقةةة   ةةةي اآلرةةر  النظةةةام الحةةةاكم ( ، 5922ينةةةاير  52انتابةةت البةةةبار الثةةةوار  ةةي يةةةوم 
بواه ا قرا ة أولد   ي سدكولو د  الثائر الماري، وقد تواةمت الدراسة  إلة  أنة    يو ةد  مقة  

حةةررت دون ا تبةار لم ةنس أو انتاةار لمعمةةر إرتباطدة  ذات د لة  بةين در ةةات  مة  هةد  التةي ت
أو تو ةةة  لثقا ةةة  أو لحالةةة  تعمدمدةةة ،  مقةةةد ا تمعةةةت اإلرادة  مةةة  هةةةد  واحةةةد أ  وهةةةو الرغبةةة   ةةةي 
التتييةةةةةر حيةةةةةث ظةةةةةل البةةةةة  مةةةةةن قبةةةةةل البةةةةةبار وبةةةةةاقي  ئةةةةةات البةةةةةعر  ةةةةةي القدةةةةةادة السداسةةةةةد  و 

اةةائد  بةةين متوسةةةطات اآلرر الحةةاكم(، و تواةةمت كةةذل  إلةةة  أنةة    تو ةةد  ةةروت ذات د لةةة  إح
در ةات الةذكور الثةوار ومتوسةطات در ةةات اإلنةاث الثةائرات  ة  أبعةةاد مقدةاس الت ةر حيةثر دعةةود 

إنةةةاث(  مةةة  م مو ةة  ااسةةةبار التةةةي أدت إلةةة  إنةةةد ع  –ذلةة  إلةةة  إتهةةةات البةةةبار الثةةائر  ذكةةةور 
, و  وحةةات م.ينةةاير و الرغبةة  ااكيةةدة لةةدي م  ةةي إحةةداث التتييةةر بمةةا يتسةةاير مةة  طم 52الثةةورة  ةةي 

( بتنددوان : الثددورة (Gazis ,et al. ,2011( 3122دراسددة جدداز س و نخددر ن )ادداله هددد ت 
 المصر ة : ااف  حرر المصر ون 

 The Egyptian Revolution: How Egyptians Were Freedمدن الخدو  مدن المدوت

from Fear of Death  واةةين إلةة  التعةر   مة  العمقة  بةين الرةةو  مةن المةوت أو قمة  المةوت
المبةةةارك   ةةةي المظةةةاهرات، وكةةةذل  المقارنةةة  بةةةين در ةةة  قمةةة  المةةةوت لةةةد  المبةةةاركين  ةةةي المظةةةاهرات 
  مةة  ااقةةل  ةةي واحةةدة من ةةا( و بةةين غيةةر مبةةاركين  مةة  اإلطةةمت  ةةي أي مةةن المظةةاهرات،(، و مةةن 

 25 أهةم النتةةائا التةي تواةةمت إلي ةةا الدراسة  الراةةائص الددموغرا دة  حيةةثر كةةان  مةر المبةةاركين بةةين
% ممحةدين ، أمةا  ةن م ةن 5% مسةدحين و5.5% مةن أ ةراد العينة  مسةممين و56.5 امةا ، و  33و 
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أ راد العين  م ن م طمر و م ن م  ررون يزاولةون م نةا  مرتمهة  ونسةب  قميمة  مةن أ ةراد العينة  راةات منةزد 
 52ا بةةين أو غيةةر مةةوظهين ،كمةةا تواةةمت الدراسةة   ةةي نتائ  ةةا إلةة  أن المبةةاركين  ةةي المظةةاهرات مةة

 برايةةةر لةةةدي م مسةةةتودات رةةةو  أقةةةل مةةةن غيةةةر المبةةةاركين ، كةةةذل  تواةةةمت الدراسةةة   ةةةي  22ينةةةاير و 
نتائ  ةةا إلةةة  و ةةةود  مقةةة  سةةمبد  بةةةين المبةةةارك  السداسةةةد  وقمةةة  المةةوت ،وات ةةةحت هةةةذ  النتي ةةة  مةةةن 

هين % رةةائ13.5إ ابةةات أ ةةراد العينةة   ةةي مةةدي رةةو  م أثنةةا  توا ةةدهم  ةةي المظةةاهرات  كانةةت إ ابةة  
% غيةةر رةةائهين وكانةةةت إ ابةةات م  ةةن سةةبر مبةةاركت م  ةةةي 23.5% رةةائهين ببةةدة و 44.2قمةةدم  و 

% مةةن أ ةةراد العينةة  بةةاركوا  ةةي المظةةاهرات ان ةةم دةةجممون  ةةي التتييةةر و 21.1المظةةاهرات كمةةا يمةةي  
لةةة  % بةةةاركوا كرهةةا   ةةةي النظةةام القةةةددم ورغبةة    ةةةي محاراةة  اإل ةةةط اد و لتحقيةة  العدا24.4الحريةة  و 

.، تواةةمت % أرادوا أن دكونةةوا  ةةز ا  م ِمةةن بةةاركوا  ةةي اةةنا   التةةارير ولمةةد م 5.4ا  تما دةة  ، و 
( بتنددوان: الطاقددة النفسددية الفتالددة وعالق  ددا بمتنددى الحيدداة لدددس 3123دراسددة صددالح  ددياد د )

تباطدة  ذات إلة  نتي ة  م داهةا أنة  تو ةد  مقة  إر ( انداار .36الشباب الجامتي المشاراان  ي ثورة )
د لةةة  إحاةةةائد  مو بةةة  بةةةين الطاقةةة  النهسةةةد  الهعالةةة  ومعنةةة  الحدةةةاة لةةةد   ينةةة  الدراسةةة  مةةةن البةةةبار 

ينةةةاير ، كمةةا تواةةةمت الدراسةة  إلةةة  أنةةة    تو ةةد  ةةةروت ذات د لةةة   52ال ةةامعي المبةةةاركين  ةةي ثةةةورة 
 مةةة  مقدةةةاس  ينةةةاير 52إحاةةةائد  بةةةين الةةةذكور و اإلنةةةاث مةةةن البةةةبار ال ةةةامعي المبةةةاركين  ةةةي ثةةةورة 

الطاقةة  النهسةةد  الهعالةة ، كةةذل    تو ةةد  ةةروت ذات د لةة  إحاةةائد  بةةين الةةذكور و اإلنةةاث مةةن البةةبار 
ينةةاير  مةة  مقدةةاس تقةةدير معنةة  الحدةةاة ، و لقةةد  سةةر الباحةةث نتةةائا  52ال ةةامعي المبةةاركين  ةةي ثةةورة 

بةرص مةن   ة  وأهدا ة  الدراس  مو ةحا  أن معنة  الحدةاة الةذي هةو تهسةير اهمدة  و  ةدو  الحدةاة لم
وغادات  واستقرار   ي الحدا  من     أرةر ، هةو التةرض مةن و ةود اإلنسةان والسةعي نحةو تحقية  هةذ  
ااهدا  و هذا   دجتي إ  من رمد طاق  نهسةد   عالة  و ي كةد الباحةث  مة  اتهةات نتةائا دراسةت  مة  

هنةا  معةانأ أكثةر بةيو ا  لةد   ينة   نتائا الدراسات السابق  التي اطم   مي ا ، كمةا أو ة  الباحةث أن
الدراسةةةة  مةةةةن البةةةةبار حيةةةةثر تواةةةةمت الدراسةةةة  إلةةةة  أن معةةةةاني الحدةةةةاة قبةةةةل الثةةةةورة اقتاةةةةرت  مةةةة  أن 
"المسةةتقبل  ةةي العمةةل بالرةةارج و الاةةبر" و هةةذ  المعةةاني تتيةةرت تمامةةا  بعةةد الثةةورة حيةةثر لةةم تقبةةل العينةة  

, قةةات م النهسةةد  الهعالةة  و اةةاروا أكثةةر قةةوة.اإلحبةةام و  ةةدم الر ةةا بةة  ممةةا د ع ةةم  مةة  اسةةتتمد طا
دراسدة بورجدا و ومدن أهدم الدراسدات ال دي  ناولدت ال وا د  النفسدي لددس الشدباب بتدد أحدداث عنيفدة 

هةد ت إلة  التعةر   مة  دور التوا ة  النهسةي اإلي ةابي   وال دي  (Borja ,et al , 2006)نخدر ن 
ين بعةةةد تعر ةةة م لربةةةرات اإل تةةةدا  ال نسةةةي ، وذلةةة   ازددةةةاد (، والةةةدور التوا ةةة  النهسةةةي السةةةمبي لمبةةةالت
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من اإلناث من الطالبات ال امع  المتةي تةم ارتدةارهن مةن رةمد اسةتطمع  مة   224 م   ين  من 
ا نترنةةةت  ةةةن ت ةةةارر الحدةةةاة ومةةةن رةةةمد دراسةةة  ردود الهعةةةل المرتبطةةة  بالمسةةةاندة اإلي ابدةةة  والسةةةمبد  

رةةمد المقةةايدس السةةابق   ةة ن ااثةةر ال مةةا ي لممسةةةاندة المقدمةة  بطريقةة  رسةةمد  وغيةةر رسةةمد  و ومةةن 
اإلي ابد  والسمبد  سوا  بطريق  رسمد  أو غير رسمد  تم التجكةد من ةا مةن رةمد التنبة  بةالتوا   النهسةي 
اإلي ةةابي والسةةمبي،  كةةم البةةكمين مةةن المسةةاندة التيةةر الرسةةمد  ور ةةد إرتباط ةةا بالنتةةائا اإلي ابدةة  واينمةةا 

وهةةذ   ة السةةمبد  التيةةر مبابةةرة بةةج راض ا ةةطرار  ةةتوم مةةا بعةةد الاةةدم  النهسةةيإرتبطةةت المسةةاند
النتائا تعني أن   ي حال   ةدم تةو ر مسةاندة إي ابدة   ة ن التوا ة  النهسةي اإلي ةابي يةنرهض  ةي مقابةل 

إلة  و ةود  ( Blix, et al , 2013دراسدة بمدياس ونخدر ن ), امدا  وصدمت ارتهةاع التوا ة  السةمبي.
لة  و ةود  مق  بين ا  طرار  توم مابعةد الاةدم  واةين انرهةاض التوا ة  ا  تمةا ي والم نةي ،وار

لةة    مقةة  إرتباطدةة  سةةالب  دالةة  بةةين أ ةةراض ا ةةطرار  ةةتوم مابعةةد الاةةدم  واةةين  ةةودة الحدةةاة ، وار
و ود  مق  إرتباطد  مو بة  دالة  بةين التعةرض لماةدم  وا سةت اب  لماةدم  وال ةنس واةين انرهةاض 

 ما ي والم ني.التوا   ا  ت

 التعلٍق على الذراسات الساتقة:

ينةةةةةاير دراسةةةةةات اسةةةةةتطم د   ةةةةةن حالةةةةة  المةةةةةواطنين  52الدراسةةةةةات التةةةةةي تناولةةةةةت ثةةةةةورة 
ن ارتمهةةت  ةي المتتيةةرات التةةي  الماةريين وهةةد ت إلة  دراسةة  الحالة  النهسةةد  والثوريةة  لممةواطنين وار

بعةةد أحةةداث  ندهةة  قةةد أبةةارت  مدع ةةا إ  أن الدراسةةات التةةي تناولةةت التوا ةة  النهسةةي  سةةت ااتةةم در 
الدراسةات التةي تناولةت إل  إنرهاض التوا   النهسي  إ   ي حال  توا د مساندة نهسةد   ، كمةا أن 

ينةةةةاير قامةةةةت  مةةةة   ينةةةة   بةةةةوائد  مةةةن أ ةةةةراد البةةةةعر الماةةةةري ،و حظةةةةت الباحثةةةة  أن  52ثةةةورة 
ن كةةان كمتوسةةة   مةةر  نةةد    الدراسةةات قةةد اتهقةةةت  مةة   مةةر البةةةبار بعةةةض الدراسةةات وذلةةة  وار

، كمةةا ينةةاير  52اهمدةة  هةةذا العمةةر والةةدور ال ةةام الةةذي لعبةة  البةةبار مةةن كةةم ال نسةةين  ةةي ثةةورة 
ينةاير قةد ارتمهةت  ةي نسةب  الةذكور أو  52ثةورة   حظت الباحث  أن بعةض الدراسةات التةي تناولةت

د لة  إحاةائد   اإلناث دارل ،كما أن كل الدراسات لم تتوال  ي نتائ  ا إلة  و ةود  ةروت ذات
بين الذكور واإلنةاث أثنةا  دراسة  المتتيةرات وقةد أر عةت بعةض الدراسةات هةذ  النتي ة  إلة  طبدعة  

 .الثوري العين  وطبدع  الحدث 
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 فــــروض الــــدراســــة:
بنةةا    مةة  نتةةائا الدراسةةات السةةابق  التةةي تةةم  ر ةة ا  ةةي هةةذا الهاةةل و ةةي  ةةو  إطةةمع 

 قامت الباحث  باداغ   روض الدراس   م  النحو التالي الباحث   م  اإلطار النظري 
متوسةةطي در ةةات الةةذكور واإلنةةاث  مةةي قائمةة     تو ةةد  ةةروت ذات د لةة  إحاةةائد  بةةين -1

 التوا   النهسي.
 ة:ــــذراســــراءات الــــــإج

 .اقت ت طبدع  الدراس  الحالد  ومتتيرات ا وأهدا  ا أن تستردم الباحث  المن ا الواهي
 ــة:ــــــة الــذراســــعٍنـ

( 69(  ةي الدراسة  ا سةتطم د ،   299( مةن م  269بم  إ مالي ح م العين  الكمد    
 ةي العينةة  الن ائدةة ، ولمواةةود إلةة  العينةة  المسةةتردم   ةةي هةةذ  الدراسةة  والتةةي تةةم ارتدارهةةا بطريقةة  

  بوائد  من ببار مدين  المناورة 

 ة ـــــذراســـأدوات ال

 .)إعداد الباحجة(  وافل اليفسي للشباب قائنة الت 
 أساليب المعالجة اإلحصائية:

اسةةةةةتردمت الباحثةةةةة  ااسةةةةةالير اإلحاةةةةةائد  لتقنةةةةةين وار ةةةةةداد أدوات الدراسةةةةة   ةةةةةموة  مةةةةة  
ي ةاد ثبةات واةدت المقةايدس، ونتةائا  استردام ا إلثبات اح  أو  دم اةح   ةروض الدراسة ، وار

المسةتردم   ةي العمةوم ا  تما دة ، ومةن أهةم  SPSSئد  الدراس  با ستعان  ببراما الحزم اإلحاةا
 هذ  ااسالير اإلحاائد  المستردم  

 معامل اإلرتبام لبيرسون. -1
 معادل  ألها لكرونباخ. -2
 .T-TESTارتبار  -3

     ن ائج الدراسة ومناقش  ا
 ةةي هةةذا ال ةةز  مةةن الدراسةة  قامةةت الباحثةة  بعةةرض النتةةائا التةةي  ةةا ت مت ةةمن   ةةي هةةذ  

 الد  ومناقب  هذ  النتائا و دما يمي  رض لنتائا هذ  الدراس .الدراس  الح
متوسةةةةةطي  والةةةةةذي يةةةةةنص  مةةةةة   "   تو ةةةةةد  ةةةةةروت ذات د لةةةةة  إحاةةةةةائد  بةةةةةين الهةةةةةرض

در ةةةةةةةات الةةةةةةةذكور واإلنةةةةةةةاث  مةةةةةةةي قائمةةةةةةة  التوا ةةةةةةة "، ولمتحقةةةةةةة  مةةةةةةةن اةةةةةةةح  هةةةةةةةذا الهةةةةةةةرض تةةةةةةةم 
  إحاةةةةةائد  بةةةةةين   تو ةةةةةد  ةةةةةروت ذات د لةةةةةأنةةةةة  ، وأسةةةةةهرت النتةةةةةائا  ةةةةةن ت""اسةةةةةتردام ارتبةةةةةار 
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 متوسةةةةةة  در ةةةةةةات الطةةةةةةمر الةةةةةةذكور، ومتوسةةةةةة  در ةةةةةةات الطةةةةةةمر اإلنةةةةةةاث  ةةةةةة  الدر ةةةةةة  الكمدةةةةةة 
متقةةةةةةةةارر مةةةةةةةةن متوسةةةةةةةة  در ةةةةةةةةات  حيةةةةةةةةث متوسةةةةةةةة  در ةةةةةةةةات الطةةةةةةةمر اإلنةةةةةةةةاث لقائمةةةةةةة  التوا ةةةةةةةة 

،  (3113)أنددددديس عبدددددد الدددددرحمن , ر وتمةةةةة  النتي ةةةةة  تتهةةةةة  مةةةةة  نتةةةةائا دراسةةةةة  كةةةةةل مةةةةةن الةةةةذكو 
طبدعةةةةةة  البحةةةةةةث ر نتةةةةةةائا هةةةةةةذا الهةةةةةةرض  دمةةةةةةا يمي ودمكةةةةةةن تهسةةةةةةي (,3122)أمدددددداني حمدددددددي , 

التةةةةي طبقةةةةت  مي ةةةةا و  العندهةةةة   ةةةةي الثةةةةورةوالعينةةةة  والظةةةةرو  البيئدةةةة  التةةةةي حةةةةدثت  ي ةةةةا ااحةةةةداث 
ناثةةةةةا ( التةةةةةي كانةةةةةت و  تةةةةةزاد  ةةةةةي  قائمةةةةة  التوا ةةةةة  النهسةةةةةي ،تمةةةةة  العينةةةةة  مةةةةةن البةةةةةبار  ذكةةةةةورا ، وار

ناثةةةةةا  كةةةةةل ت معات ةةةةةا الثوريةةةةة  تتحمةةةةةل تبعةةةةةات مطالب ةةةةةا الثوريةةةةة  وتسةةةةةا ند بع ةةةةة ا الةةةةةبعض ذكةةةةةورا  وار
 .دون تهرق  .

 الــــــذراســــــة : تـــوصٍـــات

 ةةي  ةةو  مةةا أسةةهرت  نةة  نتةةائا الدراسةة  الحالدةة  دمكةةن الرةةروج بةةبعض التواةةدات وذلةة  
 كما يمي 

 اإلهتمام بعمل المزيد من الدراسات والبراما اإلربادد  لتحسين التوا   النهسي. -1

  ال امعدةة  مةة  مةةا تقدمةة  الوسةةائل اإل ممدةة  المرتمهةة  لمتقميةةل أن تتكامةةل   ةةود الم سسةة -2
 من حدة المباهد وااربار العنده  التي ت ثر سمبا   م  الببار.

 

 مـــــراجــــع الـــذراســــة

 أواًل : املــــــرادــــــع العــــــربيــــــة:
 تر.، القاهرة   م لمك5(.  مم النهس العم ي . م5999إ مد سري   -2

،القةةةةةاهرة  ال يئةةةةة  العامةةةةة  2ينةةةةةاير ثةةةةةورة بةةةةةعر .م 52(. 5922أحمةةةةةد سةةةةةعيد تةةةةةاج الةةةةةدين   -5
 لمستعممات.

(. دراس  مقارن  التوا   النهسي اإل تمةا ي لةد  أبنةا  5922أماني حمدي بحادة الكحموت   -4
العةةاممت وغيةةر العةةاممت  ةةي الم سسةةات الرااةة   ةةي مدينةة  غةةزة ، رسةةال  ما سةةتير، كمدةة  

 ل امع  اإلسممد  غزة.تراد ، ا



2028  (2ج)يوليــو ( 115)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 922 

(.أسةةةالير الر ادةةة  م سسةةةات ر ادةةة  اايتةةةام 5995أنةةةدس  بةةةد الةةةرحمن  قةةةدمن أبةةةو بةةةمال    -1
و مقت ةةا بةةالتوا   النهسةةي واإل تمةةا ي ، رسةةال  ما سةةتير ، كمدةة  ترادةة  ،ال امعةة  اإلسةةممد  

 غزة.

ينةاير  52(. دراس   ي سدكولو د  الثائر الماري بين غ ةر ثةوار 5922تحد   بد العاد   -2
والثقةة   ةةي اآلرةةر. المةة تمر العممةةي لقسةةم الاةةح  النهسةةد  ، كمدةة  ترادةة  ، امعةة  بن ةةا، الم مةةد 

 .533-244ااود ،

 ، القاهرة   الم الكتر.1(. الاح  النهسد  والعمج النهسي.م5992حامد زهران   -3
(. التوا ةة  النهسةةي والتةةوازن الةةوظدهي. 5994حسةةين أحمةةد حبةةمت وماةةطهي حسةةين بةةاهي   -4

 ار  الدار العالمد  لمنبر والتوزي . م
،القةةاهرة  ال يئةة  العامةة  2ينةةاير مةةن اإل ةةمم الةةدولي.م 52(. ثةةورة 5922رم ةةان قرنةةي دمحم   -5

 لمستعممات.
،القةاهرة   2ينةاير .م 52(.مسةتقبل الم تمة  المةدن  بعةد ثةورة 5922سحر إبةراهدم الدسةوقي   -6

 ال يئ  العام  لإلستعممات .

(.الطاقةةةة  النهسةةةةد  الهعالةةةة  و مقت ةةةةا بمعنةةةة  الحدةةةةاة لةةةةد  5925كةةةةاوي  اةةةمح  ةةةة اد دمحم م -29
( ينةةةاير. دراسةةةات تراودةةة  ونهسةةةد  م مةةة  كمدةةة  52البةةةبار ال ةةةامعي المبةةةاركين  ةةةي ثةةةورة  

 .43التراد  بالزقازي ، ع

 (. ي الثورة والقابمد  لمثورة. بيروت  مطاب  الدار العراد  لمعموم.5925 زمي ببارة  -22

 (.روح الثورات و الثورة الهرنسد . القاهرة  المطبع  العاري .2641غوستا  لواون  -25

 .2(. م م  مار الثوري ، ع5922الم ان البعبد  لمد اع  ن الثورة   -24

دراسةةة   ةةةي البراةةةد  بةةةةين –(.  مةةةم الةةةنهس المر ةةةي 5999م ةةةدي أحمةةةد دمحم  بةةةد     -21
 السوا  وا  طرار . اإلسكندري    دار المعر   ال امعد .

( .الواقةة  الماةةري وانعكاسةةات   مةة  المةةواطن قبةةل الثةةورة 5922ن  بةةد السةةمم  نةةاني محسةة -22
 وما بعد الثورة. المع د العالي لمردم  ا  تما د  ببورسعيد، بحث منبور باإلنترنت.

 دالةةة  -ددمقراطدةةة –ينةةةاير حريةةة   52(. يومدةةةات ثةةةورة 5922ال يئةةة  العامةةة  لإلسةةةتعممات   -23
 إ تما د  .

 .ينةاير  52ثورة ماةر –بدان نهسانيون من أ ل الثورة  .(5922 ،2905وائل أبو هندي   -24
http://www.maganin.com/Content.asp?ContentID=17210   

http://www.maganin.com/Content.asp?ContentID=17210
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Abstract 

The present study aimed it investigating the psychological 

adjustment among youth after the events of 25 January Revolution. 

Study Sample: 
The sample of the present study consisted of 90 male and female 

youth, The sample was drawn randomly. 

Study Tools:  

1- Inventory of Youth’s psychological adjustment, developed by the 

present study author. 

Study Findings: 

The present study reached the following finding: 

1- There were no statistically significant differences between the 

male’s and females’ scores means on the inventory of youth’s 

psychological adjustment. 


