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ٙ فٙ خايعح ذاخهان ًُظًح طالب اندايعحن انغاتق انضعٛى عهٗ تعذ انغهطح يرالصيح ،47004480أنٛك ٔٚذٚاَا، 

 إتشاْٛى يانك خايعح يٕالَا انُفظ عهى كهٛح ،انثحث اندايعٙ ًاالَح،اإلعاليٛح انحكٕيٛح ت إتشاْٛى يانك يٕالَا

 .0402اإلعاليٛح انحكٕيٛح تًاالَح، 

 ،فٙ انقثم انغهطحقٕج أٔ ان ٔ٘عادج عهٗ ر Post power syndrome انغهطح تعذ رالصيحيأصاتد 

 كٛفٛح ْٙ انثحث ْزايثكهح  .ٔانغهثٛح ٔانعاطفٙ انعقهٙ االعرقشاس عذو أعشاض ذصٛةْا حرٗ ٚقضٕ ْا نىٔتعذ

 إتشاْٛى يانك الَاانذاخهٙ فٙ خايعح يٕ نًُظًح طالب اندايعح انغاتق انضعٛى عهٗ انغهطح تعذ يرالصيح ذشكٛم

عهٗ  انضعٛى اعرداتاخ ٔكٛف ، انغهطح تعذ عهٗ يرالصيح انغاتق انضعٛى فٓى ٔكٛف ،اإلعاليٛح انحكٕيٛح تًاالَح

 .انغهطح تعذ يرالصيح

 فٙ يُظًح طالب اندايعح انغاتق هضعٛىن انغهطح تعذ  يرالصيح اعركشاف إنٗ نثحثاا ْز ٓذفٔٚ

 يشج كقائذ خذو ٚكٍ نى أَّ يٍ انشغى عهٗ انحاكى ٚضال ال يٕقفذعُٗ ْٙ انرٙ  انغهطح تعذ يرالصيحانذاخهٙ. 

. ٔضعف م،اعكٔانر انعًٛق، انغثاخ أكثش ٚثذٔ انغهطح يرالصيح ٚعإٌَ انزٍٚ األفشاد. يٍ حٛث اندغى، أخشٖ

. ٔيٍ حٛث األخشٖ انغهثٛح ٔانًشاعش األيم، ٔخٛثح تانٛأط ٌٔشعشٚ عٕف ،انفشدٚح انعٕاطف حٛث ئٍ

 كثٛش انٕقد. ج ٔٚغضثٌٕذٚخذ تشئاعح ٔيقاسَرٓا ىٔالٚرٓ عٍ ٌٕحذثٚ األحٛاٌ يٍ كثٛش ٛح،ٕكغهان

 إتشاْٛى يانك انذاخهٙ فٙ خايعح يٕالَا نًُظًح طالب اندايعح انغاتق انضعٛى نثحث ْٕ ا ٔيدرًع ْزا

 انًالحظحْٕ  انثٛاَاخ خًع ْزا انثحث انًذخم انكٛفٙ، ٔأعهٕب  ٔاعرخذاواإلعاليٛح انحكٕيٛح تًاالَح. 

 .انًرعًقح ٔانًقاتهح ًشاسكحان

 حٛث يٍ ،ْٙ يدرًع انثحث عهٗ انغهطح تعذ يرالصيح ، عشف انثاحث تأٌثانثح َرائحاعرًادا إنٗ 

انفشدٚح  انعٕاطف حٛث انفشدٚح ٔيٍ انعٕاطف حٛث انركاعم. ٔئٍ ٔضعف انعًٛق، انغثاخدغى ظٓشخ ان

 أٌ ٔٚحة َصٛحرّ، ذداْم ٚرى عُذيا صعاجٔاإل د،اَرقاال أحة حٛث ئٍ اإلصعاج،ٔ، ٔاإلحثاطظٓشخ فشاغا، 

 ٔانغهٕكٙ ٔانعاطفٙ دغًٙان فٙ ذغٛٛشقذ  أَّيدرًع انثحث  عشفاندذٚذج.   شئاعحان يع ٔيقاسَرٓا ٔالٚرّ أقٕل

 ٔانشعٕس ،فاسغحانرغٛش فٙ انعاطفٙ ٔ ٔاالعرشخاء، م،انركاع شٛكثاندغى  فٙ أٌ نى ٚقضٙ انشئاعح. ٔانرغٛٛش تعذ

 ذداْم عُذيا ٔاالَضعاج ُصٛححان ذقذٚىٙ حة انغهٕك فٙ انرغٛٛشٔ اندذٚذج،هشئاعح ن ٔيفاخأج أيم تخٛثح أٚضا

 نهرغٛٛشاخ انرصذ٘ فٙج. ٔاندذٚذ شئاعحنتا ٔانًقاسَحٚكٌٕ سئٛغا  عُذياأٌ ٚحكٙ عصش انغاتق  ٔععٛذ ،اَصٛحرٓ

 رضٚم راذٛا.ع عشانًشا ْزِ ّ ٚثقألَيدرًع انثحث  ٔٚغًح حذثد، انرٙ

 انغاتقنضعٛى ا ، انغهطح يرالصيح :احيةتمفال كلماتال

 


