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  الرمحن الرحيم اهللبسم 
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 إهداء
...  اهلدٖ٘إيل دنٛهُا حنٕ... إيل انذ٘ أضاء اندَٛا ٔأَار انعقٕل ٔانقهٕب بعهًّ

. سٛدَا حمًد صهٗ اهلل عهّٛ ٔسهى
 أسكُّ اهلل فسٛخ جُاَّ  رٔح أبٙ انطاْزة إىل 

 إيل انتٙ اَتظزث ْذِ انهذظت بفارغ انصرب أطال اهلل بعًزْا
  ٔاندتٙ 

إخٕتٙ انذٍٚ يدٔا يل ٚد انعٌٕ الجتٛاس أ٘ عائق حيٕل دٌٔ إمتاو ْذا انعًم  إيل
ٔأخٕاتٙ  

إىل يٍ عهًُٙ دزفا فصزث نّ عبدًا 

 أساتذتٙ األفاضم

إنٛٓى مجٛعا اْد٘ ْذا اجلٓد املتٕاضع 
 انبادث

 إبزاْٛى ريضاٌ انُجار



 و
 

شــــكر وتقدير 
 ُقْل َىْل يْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمموَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَمموَن ِإنَِّما  هالحمد هلل القائل في محكم كتاب

َل يشكر اهلل من " والصالة والسالم عمى رسول اهلل القائل  (9: الزمر  ) يَتَذكُر ُأْوُلوا أألََلَباِب 
"  َل يشكر الناس 

 ، فموَل توفيقو لما تحقق من ذلك لدراسةبداية أشكر اهلل الذي أعانني عمى إتمام ىذه ا
شيء ، فيو المتفضل والمنعم وحده الذي بنعمتو تتم الصالحات ، وبشكره تكون الزيادة قال 

........  وبعد  (7: إبراىيم  )   َلِئن َشَكُرْتْم أَلِزيَدنُكم  : تعالى

 مفتاح / لدكتورا األستاذإلي أستاذي الجميل فإنو يطيب لي أن أتوجو بالشكر والعرفان 
 ، عمي ما بذلو ويبذلو من سعة صدره ، ورحابة خاطره ، وكرم طبعة ، إرشادًا محمد عبد العزيز

نسانًا كريمًا ذلل لنا العقبات وسيل لنا الطرق ،  وتوجييًا وتسديدًا ألفكاري ، فقد كان أبًا رحيمًا وا 
. رعاه اهلل ووىبو الصحة والسعادة وطول العمر . وأفادنا بعممو 

نو لمن دواعي سروري أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلي  أشرف / األستاذ الفاضل وا 
 فميما قدمت  جالل بودبوس/ واألستاذ الفاضل  ،أحالم الرفادي  /األستاذة الفاضمةوالعقيمي 

.    التقدير و مني خالص الشكرم ، فمومل عاجزًا عن الوفاء بحقوظمن شكر وتقدير أ

التدريس  ةأىي أعضاء لكافة وتقديري وامتناني شكري بخالص أتقدم أن عمى لزاما وأجد
  .بنغازي جامعة اآلداب بكمية عمم النفسالتربية و بقسم

 أدعى َل فأنى وأخيراً  ومشيئتو ، بفضمو الدراسة ىذه في وفقني قد يكون أن اهلل وأدعو
 ما يؤتيو اهلل فضل فذلك أصبت قد كنت فإذا محاولة ، وتمك وحده هلل فالكمال بموغ الكمال ،

ن كنت يشاء ،  الطاقة جيد بذلت قد وأنى البشر، أعمال من النقص أن فحسبي األخرى وا 
 .العظيم  العمى باهلل إَل وما توفيقي واجتيدت ،

                                                                                                                                                                      وبركاتو هلل ورحمة عميكم والسالم

 الباحث ،،،
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اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وعالقته ببعض المتغيرات لدى النازحين في مدينة 

 بنغازي

 إعداد

 إبراهيم رمضان عطية النجار

 المشرف

 د مفتاح محمد عبد العزيز.أ

ممخص  ال

      استيدفت الدراسة الحالية إلي التعرف عمى مستوي اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

  (دمار السكن– المستوي التعميمي – الحالة اَلجتماعية – النوع  )وعالقتو ببعض المتغيرات 

.  لدي األسر النازحة في مدينة بنغازي 

 فردا 144      وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المقارن وتكونت عينة الدراسة من

 . (القصدية)العمدية  أسرة نازحة في مدينة بنغازي وقد تم اختيارىم بطريقة 36ممثمين 

 دافيدسون إعداد      شممت أدوات الدراسة عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة من 

 .وأبوعروش  ، ترجمة عبدالعزيز  (1987)

وتم تحميل بياناتيا بواسطة برنامج ،       واستخدمت الدراسة األسموب اإلحصائي البارامتري 

اَلنحرافات ، باستخدام المتوسطات الحسابية  ،  SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموم اَلجتماعية 

وتحميل ، لمعينات غير المعتمدة  (ت  )وكذلك اختبار ، لمعينة الواحدة  (ت  )المعيارية واختبار 

 .البعدي توكي لمتحميل واختبار  ANOVAالتباين األوحادي  

:  النتائج التالية اإلحصائية     وقد كشفت التحميالت 



 ف
 

 ُبْعدأنو توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي في        

 ، ويالحظ من المقارنة بين 0.01 اَلستثارة ، عند دَللة إحصائية ُبْعداستعادة الخبرة ، و

 استعادة الخبرة الصادمة أن ُبْعدعمى  (19.99)ومتوسط العينة ( 24 ) المتوسط الفرضي 

 المتوسط الفرضي أكبر من متوسط العينة ، مما يشير إلى انخفاض اضطراب ما بعد الصدمة

استعادة الخبرة لدى عينة الدراسة مقارنة بالمتوسط  ُبْعدفي  وانخفاض، لدى عينة الدراسة 

 (16)  الفرضي بفارق ذو دَللة إحصائية ، بينما يالحظ من المقارنة بين المتوسط الفرضي 

 اَلستثارة أن المتوسط الفرضي أصغر من متوسط العينة ، ُبْعدعمى  (18.69)ومتوسط العينة 

 اَلستثارة لدى عينة الدراسة ُبْعد ما بعد الصدمة في  ضغطمما يشير إلى ارتفاع اضطراب

  .مقارنة بالمتوسط الفرضي بفارق ذو دَللة إحصائية

أن ىناك فروقا ذات دَللة إحصائية بين متوسط عينة الذكور وبين متوسط عينة اإلناث       

 إذ بمغت  في الدرجة الكمية لممقياس لصالح اإلناثعمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة

  . "0.001" بمستوي دَللة إحصائيا " 2.33 " " ت"قيمة 

ىناك فروقا ذات دَللة إحصائية في متغير الحالة اَلجتماعية بين متوسط عينة العزاب       

  "ت" وبين متوسط عينة المتزوجين عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة إذ بمغت قيمة 

  .واقل وكانت الفروق لصالح المتزوجين " 0.01" بمستوي دَللة إحصائيا " 3.10"

عدم وجود فروق ذات دَللة إحصائية في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة في المستوى       

وجود فروق ذات دَللة إحصائية في و، التعميمي المستوى اَلبتدائي واإلعدادي والثانوي 

 بين المستوى التعميمي الثانوي 0.05اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عند مستوى دَللة 

 . والجامعي لصالح التعميم الثانوي



 ص
 

أن ىناك فروقا ذات دَللة إحصائية بين متوسط عينة النازحين المدمرة منازليم وبين       

متوسط عينة النازحين الغير مدمرة منازليم عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة إذ 

واقل وكانت الفروق لصالح  " 0.001" بمستوي دَللة إحصائيا " 4.01 " " ت" بمغت قيمة

عدم وجود فروق ذات دَللة إحصائية في اضطراب ضغط ما بعد  ، النازحين المدمرة منازليم

 .الصدمة في دمار السكن حسب متغير النوع  

عدم وجود فروق ذات دَللة إحصائية في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة في المركز       

أن أفضل المنبئات وأكثرىا إسياما في التنبؤ  باضطراب ضغط ما بعد الصدمة ىو ، األسري 

  . "0.330" متغير دمار المنزل حيث بمغ معامل اَلرتباط المتعدد 
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: المقدمة - 1.1

بؿ ,         تاريخ اإلنساف مع الضغكط كاألزمات كالشدائد كالككارث ضارب بجذكره منذ القدـ 

, كالبراكيف , كالزالزؿ  )بعض ىذه الككارث طبيعية , منذ أف كجد اإلنساف عمي سطح األرض 

, كالقتؿ ) كالبعض األخر كىك األقصى كاألعنؼ مف صنع البشر  (كالفيضانات , كاألعاصير 

 .(الخ , كاإلبادة , كالتيجير , كاالغتصاب , كالخطؼ , كاالعتقاؿ , كاألسر 

 ما تكصؼ كأقؿ شدة أك كضغكط لمكاقؼ معينة أكقات في يتعرضكف كاألفراد الشعكب       إف

 أك حد األزمة إلى فتصؿ , البشرية لمخبرات العادم المدل عف تخرج أنيا المكاقؼ ىده مثؿ بو

ثاران يمكف أف تمتد لفترات أكبر كتككف ذات تأثير آىذه المكاقؼ الغير عادية تترؾ , الصدمة 

 شخص ككفاة مستجداتيا مع األمثؿ لتكافؽقصد ا معيا التعامؿ الفرد عمى تحتـ كالتي,  أطكؿ

 يسمى ما قد تحدث صدمات كميا كىي مكاقؼ غيرىا, أك  مركع لحادث التعرض أك عزيز

ىي أعمى درجات الصدمة أك الفجيعة ك الصدمة النفسية أك الشرخ النفسيالرض أك بالجرح أك 

 .صاحبيا عمى كسمككية كجسدية نفسية آثار مف تخمفو ماالنفسية ك

كاآلثار المدمرة التي تتركيا سكاء كتبيعاتيا       كمف ىذم األحداث الصدمية صدمة الحركب 

.  لإلنساف  ك االجتماعيةمف الناحية المادية أكمف الناحية النفسية

      ىذه الحركب الخارجية أك الداخمية تنطكم عمى مخاطر كبيرة كالقتؿ كالتدمير كالتيجير 

, كتدمير البنية التحتية التي تمقي بظمميا عمى المجتمع بشكؿ عاـ كعمى األسرة بشكؿ خاص

 في كاألزمات االضطرابات كالمشكالت النتشار الرئيس السبب أف إلى العمماء بعض كيشير

مف  كالخكؼ القمؽ عف تنجـ كالتي  الحياة أسمكب في الجذرية ىك التغيرات كالمآسي الحركب

(.  2007 النعيمي,(كفقداف اآلمؿ  المستقبؿ ضياع
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 راجع كذلؾ الفردية الفركؽ لمبدأ تخضع الصادمة لألحداث األفراد استجابة أف غير       

 شخصية كنمط , االجتماعية التنشئة كعكامؿ الشخصية جكانب مع ذاتيا في حد الصدمة لتفاعؿ

 كيستجيب, آخر إلى شخص مف تختمؼ كالتي عمى المكاجية القدرة عامؿ كعمى , المصدكـ

غير  ىك ما , كمنيا سكم ىك ما منيا االستجابات ببعض الصدمات كالضغكط ليذه اإلنساف

 بعد ما الغير سكية أك المرضية لمصدمات باضطراب ضغط االستجابات كتسمى , سكم

 ( . 2004, حجازم  ) Post Traumatic Stress disorder (PTSD) الصادمة

ضغط  باضطراب اإلصابة مصادر أكبر مف الحرب بأف ( 1998) الخالؽ عبد ذكر       فقد

ا تصيب بؿ كضباط جنكد مف المحاربيف فقط ال يصيب أنو إلى كأشار ما بعد الصدمة  أيضن

ا كبالتالي يتعرضكف النزاع ظركؼ في عاشكا الذيف المدنيف  باالضطراب كذكر لإلصابة أيضن

ا النفسية االضطرابات أكثر بيف مف أنو( 1998)في عبدالخالؽ Blansh بالنش   التي شيكعن

 يعكد حيث , الصدمة بعد ما اضطراب ضغط ىك تعيش النزاعات التي الشعكب بيا تبتمى

 فقد , العشريف القرف سبعينيات في الفيتنامية الحرب إلى ىذا االضطراب اكتشاؼ في الفضؿ

 بعد ىذا االضطراب مف يعانكف أمريكي محارب مميكف نصؼ كجكد عف النفسية كشفت الدراسات

 ). 1998, عبد الخالؽ ) الحرب تمؾ انتياء عمى خمسة عشر سنة مركر

,  ـ1980, تـ تصنيفو مف قبؿ جمعية الطب النفسي األمريكية عاـ        كىك مرض نفسي

,  الحركب: كيحدث ىذا االضطراب عندما يتعرض الفرد لحدث صادـ كمؤلـ بشكؿ كبير, مثؿ

, أك  , أك االغتصاب أك التعرض لمتعذيب الجسدم كالتيديد بالمكت لمفرد, أك مف يحب ,

 (. 1999يعقكب ,  ), أك التيجير أك إجباره عمى النزكح  مشاىدة القتؿ كالتعذيب
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 كذلؾ ,العشريف القرف  مف الثمانينيات بداية في مرة كألكؿ االضطراب بيذا االعتراؼ       تـ

 (DSM- III, 1980)النفسي , لمطب اإلحصائي التشخيصي الدليؿ مف الثالثة الصكرة في

 الفرد خبرة عف خارجة حادثة أم ": بأنو نفسو لممرجع المنقحة الصكرة كعرفتو اعتبرتو كالذم

 األمر عميو استقر ما كىك, " كالرعب كالعجز بالخكؼ كالشعكر الكرب لو كتسبب عمييا المعتاد

  معDSM-IV, 1994 ) )النفسي  لمطب اإلحصائي التشخيصي لمدليؿ الرابعة الصكرة في

 اضطراب" ك  "الصدمة بعد ضغط ما اضطراب" ب عميو اصطمح , ما بيف الفارؽ إضافة

  .(2001 ,مكتب اإلنماء  ) "الحاد الضغط

 مف القرف السبعينيات أكائؿ في االضطراب ىذا كالباحثكف المتخصصكف عرؼ أف       كمنذ

 بعد ما ب متالزمة آنذاؾ يعرؼ كاف حيث فيتناـ؛ في األمريكية الحرب عقب خاصة ,لعشريف ا

 مف عادة ما يصطحبو حكؿ كالبحكث كالدراسات" (Post Vietnam Syndrome) " فيتناـ 

 بعد ما ضغط مف ارتباط الرغـ فعمى,  األخرل تمك الكاحدة تتكالى كأعراض كمظاىر آثار

 فإنو ككما فيتناـ , حرب التي خاضت األمريكية المسمحة القكات كخبرات الحرب بتمؾ الصدمة

 كاستجابة يحدث ما عادة اضطراب لكحظ بأنو المجاؿ ىذا في البارزيف الباحثيف مف العديد يقكؿ

 أنو إلى الدراسات بعض تكصمت قد كالحادة كالمؤثرات الضغكط مف أخرل لحاالت فعؿ كردة

, عساؼ ) التكالي  عمى كالنساء الرجاؿ مف كؿ عند (0.10 )إلي (0.05)حكالي  بنسبة مكجكد

(. 2006, الحسف 

      كتظير لدل الفرد الذم يعاني مف ىذا االضطراب عدد مف األعراض,  نذكر منيا 

 ,APA) .)األعراض التي كردت في الدليؿ التشخيصي الرابع لجمعية الطب النفسي األمريكية 

التيديد : , مثؿ  بحدث صادـ يتخطى المألكؼ أك المجتمع كالذم يشترط مركر الفرد2000
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الشديد عمى الحياة الشخصية أك الجسد, أك أحد األبناء, أك الزكج أك الزكجة, أك أفراد العائمة, 

, رؤية أحد ينزؼ دمها أك يقتؿ أماـ الشخص كنتيجة العتداء جسدم,  التدمير المفاجئ لممنزؿ

كما يشترط استمرار االضطراب مدة تتراكح مف شير إلى ستة أشير, أك ظيكر العكارض بعد 

 . (1999يعقكب ,  ) ستة أشير مف بدء الصدمة

:  كقد قسـ الدليؿ األعراض إلى ثالث مجاالت

 Hyper arousal Symptomsفرط اإلثارة كالتيقظ : أكال 

: كىي أعراض دائمة مف االستثارة الزائدة ,كتظير عمى األقؿ في شكؿ اثناف مف األعراض اآلتية

  .الدخكؿ فيو الصعكبة في النـك أك- 1

 .االىتياج كنكبات الغضب - 2 

  .صعكبة التركيز- 3

 .القمؽ كالتكتر الزائد - 4

 .ردكد الفعؿ المبالغ فييا - 5

ردكد فعؿ فسيكلكجي عند التعرض لمكاقؼ تشبو ظركؼ الصدمة مثؿ التعرؽ , كاالرتعاش   - 6

 (. 1999يعقكب ,  )

 كىك التجنب Avoidance and Emotional Numbingالتجنب كالتبمد االنفعالي : ثانيا

المستمر لممثيرات المرتبطة بالصدمة , أك الخمكد في االستجابات العامة بشكؿ غير معتاد في 

: السابؽ, كيظير التجنب في ثالثة أشكاؿ عمى األقؿ مما يأتي
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بذؿ الجيد لتجنب األفكار كالمشاعر المرتبطة بالحدث الصادـ  - 1

 .تجنب المكاقؼ كاألنشطة التي تذكر بالصدمة - 2

 .نسياف أجزاء ميمة مف الحدث - 3

.  انخفاض  ممحكظ في االىتماـ بالنشاطات التي كانت محؿ اىتماـ الفرد- 4

 .الشعكر باالنفصاؿ كالبعد عف اآلخريف - 5

 .اليأس مف المستقبؿ - 6

. عدـ القدرة عمى الشعكر بالحب- 7

–  كىك أف يعيش الفرد الحدث Re-experiencing Symptomsاستعادة الحدث :  ثالثيا

: بإحدل الكسائؿ اآلتية (بشكؿ دائـ عمى األقؿ )الصدمة 

 .تكرار تذكر الذكريات المؤلمة  لمحدث - 1

   .الككابيس المتعمقة بالحدث- 2

 .  ( Flash Back )الشعكر بأف الحدث  قد يعكد مف جديد- 3

الضيؽ كالتكتر عند المركر بمكاقؼ , أك أماكف أك رمكز تشبو في شكميا ظركؼ الحدث - 4

.   (1999يعقكب ,  ) الصادـ

      كتختمؼ معدالت انتشار اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة في المجتمع تبعها لعدة عكامؿ, 

    ,  (2006عبد الخالؽ, )منيا اختالؼ الحدث الصادـ, كالظركؼ المحيطة بالفرد, كمتغير النكع 
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, إال إف اإلناث  إف الذككر أكثر عرضة لمتعرض لمحكادث الصدمية (2006)كيذكر عبد الخالؽ 

الالتي يتعرضف لمحكادث الصدمية يقعف في خطكرة أكبر, لتطكير اضطراب ضغكط ما بعد 

, فإف الرجاؿ أكثر عرضة لإلصابة باالضطراب الناتج عف صدمات  , مف جية أخرل الصدمة

, في حيف يزداد احتماؿ حدكث االضطراب عند النساء في االعتداءات  الحركب كاليجـك البدني

, كيضيؼ عبد الخالؽ إف النساء يتألمف أكثر مف الرجاؿ عند مشاىدة اإلصابات العنيفة  الجنسية

, فاف اإلناث لدييف ميؿ أكبر الختيار عبارات المقياس التي  , كعندما تحدث الككارث كالكفيات

 . أكثر مف الذككرما كأؿفاتعكس خك

 التعرض نتيجة المدل طكيؿ فعؿ رد ةأىي الصادمة عمى بعد ما اضطراب ضغط كيظير

 فتظير تذكرياىذه اؿ أثيرت  إذاأك األحداث ىذه الفرد تذكر كيمكف لمحياة, الميددة لألحداث

 االجتماعية الكظائؼ في ارتباؾ أك محنة يشكؿ بدكره كاالضطراب كىذا كالقمؽ الخكؼ أعراض

 سكاء حياتو في متعددة جكانب عمى تؤثر لمفرد بالنسبة الصدمة كىذه الميمة, كالنشاطات كالعمؿ

 كاالضطرابات الحالة البدنية أك االجتماعية العالقات أك السمكؾ أك األفكار أك المشاعر عمى

 .(1999, إبراىيـ كعسكر)لمشخص  الجسمية

, تغير محؿ السكف بسبب التيجير القسرم أك كفاة        كمف التغيرات المصاحبة لمحرب مثالن 

أك قتؿ احد أفراد العائمة أك احد األقارب أك عكؽ شديد يصيب الفرد أك احد إفراد عائمتو كصعكبة 

التنقؿ مف مكاف آلخر كالمصاعب التي يالقييا المجندكف كالمتطكعيف في الحياة العسكرية, ىذا 

فضالن عف األضرار ممكنة الحدكث في البنية التحتية لمبمد مما ينعكس عمى المكاطف بشكؿ 

خاص مف خالؿ تعطؿ الكيرباء كتكصيؿ المياه كعمى المجتمع بشكؿ عاـ مف خالؿ تعطؿ 
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حركة اإلنتاج كتأثيره عمى االقتصاد العاـ لمدكلة, ككؿ ذلؾ دكف شؾ يعد مف الضغكط الناجمة 

  . (2015, محمد )أك المصاحبة لمحرب 

 مف عدة أزمات كقد كاف آخرىا ( 2011)سنة كقد عانت ليبيا مف بعد سقكط نظاـ الحكـ       

األحداث التي شيدتيا مدينة بنغازم مف إغتيالت كتفجيرات خاصة بالسيارات المفخخة كصكال 

إلي اصطداـ مباشر بيف القكات النظامية كمميشيات مؤدلجة خارجة عف القانكف كالتي بدكرىا 

كأجبرتيـ عمى أثرت في أغمب سكاف المدينة مما جعميـ يترككف منازليـ حفاظا عمى أركاحيـ 

كفجأة كجدكا أنفسيـ خارج منازليـ كأحيائيـ  في مناطؽ كأماكف لـ يعتادكا عمى العيش بيا اإلقامة

 .التي اعتادكا عمييا 

      كيعتبر النزكح مف أكبر تأثيرات الحرب مف حيث الشعكر بفقداف المكاف المألكؼ الذم 

فالنزكح مؤشر لكقكع , اعتاده إلي عالـ غريب قد يفتقر الي ابسط مقكمات الحياة اإلنسانية 

الضرر الذم يؤثر عمى السالمة البدنية كاالجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية ؛ فالنازح ال يغادر 

, المنفي  )فقط مساحة جغرافية كيستبدليا بأخرل كلكنو يغادرىا إلي مكاف يختمؼ عما اعتاده 

2017 .) 

غمكض المستقبؿ كاألزمات الحياتية ك      إف انعكاسات النزكح كالتكترات المصاحبة ليا, 

داخؿ المخيمات )  في المدارس كاألككاخ كالمصانع كالكمياتالمصاحبة ليا مف حيث المسكف

, صبغى  , ككيفية تعميـ األطفاؿ كعدـ تكافر مدارس أك قمتيا , كصعكبة تأميف العمؿ (كخارجيا

,  صراع األفكار حكؿ العكدة أك البقاء»,   مف التكتر الدائـةاؿح لألسرة الالجئة بم األسركى الج

كتتأثر كظائؼ األسرة التقميدية حينما تفقد قدرتيا عمى  , , كآبة كضيؽ د في الجك األسرمؿتب

 ة, ألف االنتماء عممية نفسي , كمف ثـ تفقد انتماءىـ إلييا  حاجات أبنائيا المادية كالمعنكيةإشباع
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, كيؤدم عدـ تكافر ذلؾ إلى شحكب  , تتككف بيف الفرد كالجماعة التي تحقؽ لو اإلشباع جدلية

 .(2014, عمي )ة نيائية ؿ, كتيديد اليكية كمحص , كبالتالي االنتماء لمكطف االنتماء إلى األسرة

عينة مف  بدراسة اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدل  تيتـ الدراسة الحاليةكمف خالؿ ما سبؽ

.   في مدينة بنغازم كعالقتو ببعض المتغيراتةالنازحاألسر 
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: مشكمة الدراسة - 2.1

 باالغتراب مف حيث الشعكر التي يتعرض ليا الفردصدمات اؿالنزكح مف صدمة     يعد     

 الحياة مقكمات إلى يفتقر غريب كفقداف المجاؿ الحيكم المطمئف ك المألكؼ كالكقكع في عالـ

 جانحة ممارسات كاإلقباؿ عمى األخالؽ كتدىكر االجتماعية الضكابط اضطراب ككذلؾ العادية

 عمى بطالة ) االقتصادية الصعكبات (إلى ىنا اإلشارة مف كالبد اجتماعيا متكيفة غير كتصرفات

. كآثارىا عمي جك األسرة كتماسكيا كانعكاس ذلؾ عمي األبناء كتسيبيـ  أشكاليا مختمؼ

يستمر مع الزمف أك قد     كلقد أظيرت معظـ الدراسات أف اضطرب ضغط ما بعد الصدمة 

 إذ ما كانت الصدمة ل الصدمة , كينطبؽ ذلؾ خاصة عؿ حدكثيتطكر بعد فترة طكيمة مف

 ). مركبة أك امتدت لفترة طكيمة , كما في حالة الحركب كاألسرل أك سجناء الحرب أك النزكح 

 ( . 2001الرشيدم كآخركف ,

      كيعتقد الباحث أف المجتمع الميبي قد تعرض لصدمة مركبة مف حيث صدمة الحرب 

 .كانتشار األعماؿ العدائية مف تفجير كقتؿ كتعرضو أيضا لصدمة النزكح كما تبعيا مف أحداث 

: و تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عمي السؤاؿ التالي 

الحالة االجتماعية – النوع  ) اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وفقا لممتغيرات التالية مستوىما 

.  في مدينة بنغازي ةالنازحعينة مف األسر لدي  (دمار السكف – المستوي التعميمي – 
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:- أىمية الدراسة - 3.1

.     تكمف أىمية الدراسة في المكضكع الذم تتناكلو كأىدافيا التي تسعى إلى تحقيقيا

: كتتمثؿ أىمية الدراسة في النقاط اآلتية

تكمف أىمية الدراسة في ندرة الدراسات النفسية التي تناكلت لحاالت النزكح الناجمة عف - 1 

. الحركب كخاصة في البيئة المحمية حسب عمـ الباحث 

. إضافة إثراء لمتراث النظرم لعمـ النفس حكؿ متغيرات اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 2

مف الناحية النظرية تشكؿ الدراسة الحالية إضافة معرفية لمكضكع اضطراب ضغط ما بعد - 3

. الصدمة لدم النازحيف مف الحركب 

تفيد ىذه الدراسة العامميف في حقؿ اإلرشاد كالعالج النفسي مف معرفة مستكل اضطراب ما  -4

.  بعد الصدمة لدل النازحيف مف الحرب

يمكف أف تككف ىذه الدراسة نكاة لبحكث أخرل مستقبمية كاالستفادة منيا كأداة في ىذه - 5

.  البحكث كالدراسات لفئات أخرل
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: أىداؼ الدراسة - 4.1

: تتمثؿ أىداؼ الدراسة في األتي 

التعرؼ عمى مستكل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده لدل النازحيف في مدينة - 1

. بنغازم 

ذككر  )التعرؼ عمي الفركؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده كفقا لمتغير النكع - 3

 . (إناث – 

التعرؼ عمى الفركؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده تبعا لمتغير الحالة - 4

 . ( متزكج-أعزب )االجتماعية 

التعرؼ عمى الفركؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده تبعا لمتغير المستكم - 6

.  ( جامعي – ثانكم – إعدادم –ابتدائي  ) التعميمي

عمى مقياس  (كغير المدمرة منازليـ – مدمرة منازليـ )التعرؼ عمى الفركؽ لدم النازحيف - 7

. اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  

النازحيف )التعرؼ عمى الفركؽ عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده لدم - 8

. حسب متغير النكع  (مدمرة منازليـ كالنازحيف الغير مدمرة منازليـ 

التعرؼ عمى الفركؽ عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده لدم عينة الدراسة - 9

.  حسب المركز األسرم 
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عدادم كثانكم  ) الدراسي لالمستك (ذككر إناث  )النكع :  أفضؿ متغيرات التنبؤ 10 ابتدئي كا 

مدمر أك غير ’ دمار السكف ) الخبرة الصادمة ( أعزب متزكج ) الحالة االجتماعية  (كجامعي 

 األسر النازحةإسياما في اضطرابات الصدمة لدم عينة الدراسة مف , المركز األسرم  (مدمر 

 .في مدينة بنغازم 

 :تحديد مصطمحات الدراسة - - 5.1

: اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 1.5.1

 :التعريؼ النظري : أوال 

 أك لحدث ممتدة أك مرجأة استجابة :أنو عمى  (WHO ) العالمية الصحة منظمة       كتعرفو

 , فاجعة أك ميددة طبيعة ذك بأنو كيتصؼ , طكيمة أك قصيرة لفترة مستمر ضاغط مكقؼ

 World)لو يتعرض فرد أم لدل غالبان  شديديف كأسى حدكث ضيؽ في يتسبب أف كيحتمؿ

Health Organization . 1992) 

 :ويعرؼ الباحث اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

ىك استجابة الشخص لمكقؼ صادـ يتبعو ضغط شديد نتيجة خركج المكقؼ الصادـ عف       

 لتيديد حقيقي أك مشاىدة لحظات مؤلمة غير اعتيادية لمشخص مثؿمجاؿ خبرتو الشخصية 

كيصبح الشخص عاجز عف  كالنفسي فسيكلكجياؿختالؿ اللمحياة مما يسبب لو نكع مف ا

 نفسية كجسدية مستمرة تختمؼ مف أعراض إلى تؤدم بو  كاالستجابة ليذا المكقؼ بشكؿ طبيعي

حسب شدة الصدمة كحداثتيا كقد تظير األعراض بعد  آخر إلى آخر كمف مكقؼ إلىشخص 

 .الصدمة مباشرة أك قد تتأخر إلى سنكات 
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: التعريؼ اإلجرائي : ثانيا 

      ىك حاصؿ مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا المفحكص مف خالؿ استجابتو عمى 

ىي " 62"حيث أف الدرجة  , المفردات التي يحكييا مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة

, المتكسط الفرضي لممقياس كتدؿ الدرجة المرتفعة عمى كجكد اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

. كتدؿ الدرجة المنخفضة عمى عدـ كجكد اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

: ف يالنازح- 2.5.1

: التعريؼ النظري : أوال 

ىـ األشخاص أك المجمكعات الذيف اضطركا إلي " ف كفؽ اتفاقية كمباال م      يعرؼ النازح

آك بغية , اليركب أك مغادرة مساكنيـ أك أماكف إقامتيـ المعتادة بصفة خاصة لألتي مستقبال 

تفادم أثار النزعات المسمحة كأعماؿ العنؼ المعممة كانتياكات حقكؽ اإلنساف كالككارث التي مف 

  ( .1990, منظمة  )" . كالذيف لـ يعبركا حدكد الدكلة المعترؼ بيا دكليا , صنع اإلنساف 

 :ويعرؼ الباحث النازحيف 

 داخؿ حدكد أخرل أماكف إلى سكنيـ أماكف خرجكا مف األفراد مجمكعة مف أكىـ أشخاص       

 كجكدىـ داخؿ  مف تيديدات تحيط بيـ نتيجةأنفسيـدكلتيـ المعترؼ بيا دكليا مف اجؿ حماية 

انتمائيـ لعرؽ معيف أك قد يككف تكجيات أك  معتقدات أك أك اعتناقيـ ألفكار مناطؽ نزاع أك

 .مما يجبرىـ عمى النزكح مف أماكف إقامتيـ  األصمينتيجة حدكث كارثة بيئية في مكطنيـ 
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: التعريؼ اإلجرائي : ثانيا 

ىك كؿ أسرة اضطرت إلي ترؾ مكاف إقامتيا األصمي كالنزكح إلى مكاف آخر داخؿ مدينة       

. بنغازم نتيجة لألحداث كالمكاجيات العسكرية التي حدثت داخؿ المدينة 

: مدينة بنغازي 

 , ا      تقع في الجزء الشمالي الشرقي مف دكلة ليبيا كتعتبر بنغازم ثاني أكبر مدف ليبيا سكاف

كأكبر مدينة في إقميـ برقة كالعاصمة المشتركة السابقة لمبالد حسب دستكر استقالؿ ليبيا العاـ 

. تطؿ عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط  , 1951

  :حدود الدراسة- 6.1

:     وتتمثؿ حدود الدراسة في اآلتي 

كتتمثؿ في معرفة مستكل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة : الحدكد المكضكعية  -1

دمار – المستكم التعميمي – الحالة االجتماعية – النكع  )كعالقتو ببعض المتغيرات

 في مدينة بنغازم حيث أف نتائج الدراسة ال تتعدم األسر النازحةلدم عينة مف  (السكف 

 .ىذه المتغيرات 

كتتمثؿ في البيئة التي ستجرل فييا الدراسة الميدانية كىى مدينة :  الحدكد المكانية -2

.  بنغازم

  .2017 – 2016تـ إجراء ىذه الدراسة خالؿ العاـ :  الحدكد الزمنية -3

كتتمثؿ في العينة التي ستجرل عمييا الدراسة مف األسر النازحة بمدينة :  الحدكد البشرية -4

 . أسرة نازحة 10573بنغازم كالمسجميف بكزارة الشؤكف االجتماعية كالبالغ عددىـ 
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حيث تقتصر حدكد ىذه الدراسة عمى المنيج المستخدـ كاألداة كالعينة : الحدكد المنيجية  -5

 . كاألساليب اإلحصائية المستخدمة كالنتائج كالتكصيات التي جاءت بيا ىذه الدراسة 

: الصعوبات التي واجييا الباحث - 7.1

 .عدـ تكفر المصادر كالمراجع . 1

. عدـ كجكد إمكانيات مادية تسمح لمباحث لمكصكؿ لعدد كبير مف النازحيف . 2

. عدـ تعاكف البعض مف األسر في اإلجابة عمى المقياس . 3

  .عدـ القدرة عمى تحديد حجـ المجتمع. 4
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 الفصؿ الثاني 

 الخمفية النظرية 

 

 .اضطراب ضغط ما بعد الصدمة : المبحث األوؿ - 1.2

  

 .النزوح : المبحث الثاني - 2.2
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 المبحث األوؿ

 

.تمييد - 1.2  

 . اضطراب ضغط ما بعد الصدمة- 2.2

 .الوبائيات أو االنتشار - 3.2

 .نظرة اإلسالـ لمصدمة النفسية - 4.2

 .تصنيؼ اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 5.2

 .نظريات اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 6.2

 .القابمية لإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة- 7.2

 .التنبؤ باضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 8.2

 .عالج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 9.2

 .مآؿ اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 10.2
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:- تمييد - 1.2

إف الحياة اإلنسانية عرضة دائما لتيديدات مف المحيط الذم يتكاجد فيو اإلنساف , كمع       

الكقت يدرؾ اإلنساف مكضكعية ىذه التيديدات كحقيقتيا كما يدرؾ أف آماؿ نجاتو أكبر بكثير مف 

في نحف رد في أم لحظة مف الزمف ك ابأف احتماؿ مكتو ك احتماالت مكتو , مما يدفع بو لمتفكير

مجاؿ الحديث عف الصدمة النفسية فإف أكبر صدمة يمكف لإلنساف أف يتمقاىا ىي تمؾ المكاجية 

عمي تسميتو بالعصاب  إف ىذه المكاجية مع تيديد الحياة ىي ما أصطمح, المفاجئة مع المكت 

, أك الصدمة   محمميف النفسيف أك كضعية الكارثة حسب األطباء النفسيفاؿالصدمي حسب تسمية 

النفسية حسب عمماء النفس العيادييف أك اضطراب الشدة عقب الصدمة كما أطمؽ عمييا العمماء 

مختمفة لمجمكعة المظاىر النفسية كالجسمية التي تظير لدم الفرد عقب  كىي تسميات, حديثا 

إحساسو بتيديد مباشر في حياتو , ىذا التيديد  قد يشكؿ كارثة فردية كجماعية بالنسبة لو 

 (. 1991النابمسي ,)

كلعؿ ابف سينا ىك أكؿ مف درس العصاب الصدمي كأثاره النفسية  كالجسدية في تاريخ         

الطب بطريقة عممية  تجريبية , حيث قاـ بربط حمؿ  كذئب في غرفة  كاحد دكف أف يستطيع 

فكانت النتيجة ىزاؿ الحمؿ كضمكره كمف ثـ مكتو , ذلؾ بالرغـ مف ,  أحدىما أف يصؿ األخر

. إعطائو نفس الكميات الغذاء التي كاف يستقبميا حمؿ آخر يعيش  في ظركؼ  طبيعية 

باسـ العصاب  الصدمي ىي  (اقتراب المكت)ال أف تسمية كضعية الشعكر بتيديد الحياة  إ      

 1884ككاف قد أطمقيا في العاـ (   Oppenheim Hermanاكبنيايـ ىرماف) تسمية العالـ

 ( المرجع السابؽ) (القطارات)بكصفة لالضطرابات النفسية الناجمة عف حكادث السكؾ الحديدية 

 .
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 Post-Traumatic Stress)      ظير مصطمح اضطراب الضغكط التالية لمصدمة 

Disorders)  في الطبعة الثالثة مف الدليؿ التشخيص لالضطرابات النفسية الصادرة عف 

الجمعية األمريكية لمطب النفسي , كقد أشارات الطبعات السابقة ردكد فعؿ الضغكط بمصطمحات 

مثؿ رد الفعؿ الكاضح , االضطراب المكقفي العابر , كقد اعتمد كصؼ دليؿ جمعية الطب 

النفسي األمريكي الثالث الضطراب الضغكط التالية لمصدمة عمي أساس كجكد بحكث امبريقية 

استمد معظميا مف الدراسات التي أجريت عمي جنكد الحرب العالمية األكلي ,  ثـ اتسعت حقكؿ 

درستيما باىتماـ الباحثيف األكربييف بالعصاب الصدمي الناتج عف الحرب بصكرة أدؽ إباف 

 (.  2002 , ديفيد)الحرب العالمية الثانية 

  :-تعريؼ اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 1.1.2

مف الجدير قبؿ التعرؼ إلى تعريؼ اضطراب ضغط ما بعد الصدمة مف األفضؿ التعرؼ       

عمى األساس في ىذا اضطراب ىك الصدمة النفسية أك الخبرة الصادمة ليككف تعريؼ اضطراب 

إذا البد لنا مف الخكض في الحديث عف الصدمة ,  ضغط ما بعد الصدمة أكثر كضكحا كتمييزا

 الصدمة النفسية لككنيا الركيزة األساسية كالسبب المباشر لمكصكؿ إلى االضطراب ضغط ما بعد

 .

 :                                                                                                                                         الصدمة النفسية-2.1.2

في الشخص يتحدد بشدتو كبالعجز الذم يحد الشخص فيو نفسو أك خبرة مؤلمة ىي حدث       

, كبما يثيره في التنظيـ النفسي  مف اضطراب كآثار أك خبرة مؤلمة المالئمة حالة  عف االستجابة

 مف اإلثارات تككف مفرطة , بالنسبة لطاقة الشخص بفيضكتتصؼ الصدمة  دائمة مكلدة لممرض

ىي  (الصدمة كالصدمي  ) , عمي االحتماؿ كبالنسبة بكفاءتو في السيطرة عمي ىذه اإلثارات
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التي تعني  (Trauma  )تعابير مستعممة قديما في الطب كالجراحة حيث تدؿ كممة صدمة 

كمف مرادفيا  عمي الجرح مع كسر, ك,  في اليكنانية كتشتؽ مف فعؿ ثقب أك الرضالجرح

يتركيا جرح   المخصصة عمي األدؽ لمحديث عف اآلثار التي ( Trauma Tisme )بالفرنسية 

إذا يصاب إلي  , ناتج عف عنؼ خارجي , كإلبراز دكما فكرة تمزؽ أك إصابة الغشاء الجمدم

 Trauma)كما لكحظ إف مصطمحي (الصدمات الجمعية كالدماغية المفصمة  )الحدث مثال عف 

Tisme- Trauma)  ( . 2008خيربؾ, ) يستعمالف في الطب كمرادفتيا 

 :  الصدمة في المغة- 3.1.2

: ضرب الشيء الصمب بشيء مثمو , كصدمة صدما : , كالصدـ " صدـ"      الصدمة مف 

أصابيـ : كصادمة فتصادـ كاصطدـ , كصدمة بصدمة صدما , كصدميـ أمر . ضربو بجسده 

فاجأتو , كالرجالف يعدكاف فيتصادماف , أم يصدـ : كصدمة النازلة فالنا . كالتصادـ كالتزاحـ . 

إنما الصبر عند : " ىذا ذاؾ ك ذاؾ ىذا , كالجيشاف يتصادماف , كفي الحديث النبكم الشريؼ 

(. 1970ابف المنظكر,)" الصدمة األكلى , أم عند فكرة المصيبة كحمكتيا 

  : تعريؼ الصدمة النفسية- 4.1.2

 ردة ىي عاـ بشكؿ النفسية الصدمة: ) 1985 كبينكس, , 1992 ىيرماف, ( يعرفيا       

 السابقة المكاجية فنكف كتككف فييا التحكـ نطاؽ خارج مييمنة لخبرة التعرض تتبع الفعؿ التي

 . (2004,حجازم  )الستيعابيا  كافية غير

 كالضرر األذل حدكث أك كقكع :أنيا عمى"  )  271 ,1993 ,منصكر  ( يعرفيا ك      

 المادية النكاحي الفيزيقية كفي العقؿ, أك لمنفس كاليزة كالرجة كاإلصابة كالجرح كالخسارة كالظمـ
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 البنى في خمؿ أك تحدث اضطرابان  انفعالية صدمة شكؿ في ذلؾ كيحدث البناء أك التركيب كفي

 لدرجة كفقان  تقصر, أك تطكؿ قد مف الكقت لفترة كذلؾ , الجماعة أك لمفرد كالكظائؼ كالتراكيب

  ."الصدمة  شدة

 : American Psychiatric Association: 1994)كتعرفيا الرابطة األمريكية لمطب النفسي 

P424) التعرض لحدث صدمي ضاغط عمي نحك مفرط  الشدة متضمنا خبرة شخصية "  بأنيا

أك إصابة شديدة أك غير ذلؾ  مباشرة ليذا الحدث الذم ينطكم عمي مكت فعمي أك تيديد بالمكت

إصابة أك تيديد بسالمة الجسـ  مف التيديد لمسالمة الجسمية , أك مشاىدة حدث يتضمف مكتا أك

مكتب )الشخص آخر, أك اإلصابة مما قد كقع العضك مف أعضاء األسرة أك لبعض األصدقاء 

(.  2001,اإلنماء 

أف الصدمة تشير إلي حكادث " Meicnenbaum  ( " 1994 )" مايكنبـك "            يرل 

قكية كمؤذية ميددة لمحياة ,بحيث تحتاج ىذه الحكادث إلي مجيكد غير  شديدة أك عنيفة تعد

  (.2003الحكاجرم ,)" عمييا  عادم لمكاجيتيا كالتغمب

 مفاجئ كغير خارجي حدث :بأنيا"  ( 77 ,1995: اإلقميمي اليكنيسيؼ مكتب ) يعرفيا       ك

 شديد الفرد بخكؼ لو يستجيب ما كىك حياتيـ, أك اآلخريف أك الفرد كشمكلية تكامؿ ييدد متكقع

حساس  ".بالرعب أك بالعجز كا 

 تحمؿ معنى متكقعة غير نفسية لظركؼ التعرض :بأنيا"  ( 2001 )خمسيف  بك       كيعرفيا

 لدل النفسي التكازف عدـ مف حالة يخمؽ ما كسمككية مزاجية عكامؿ نتيجة المصاب لدل عميقان 

    . "المصاب
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ىي حدث خارجي فجائي كغير متكقع يتسـ بالحدة كيفجر  : " (7 :2003 )الحكاجرم ,      

 ".ال يستطيع كسائؿ الدفاع المختمفة إف تسعؼ اإلنساف لمتكيؼ معو  الكياف اإلنساف بحيث

الصدمة النفسية بأنيا حدث يصطحبو نكع مف االنضغاط  " Millerميممر "كما يعرفيا       

 (. 2005صايمة ,)النفسي كيككف خارج الخبرات العادية لمشخص 

أك جسدم شديدة يصيب الجسـ " جرح نفسي " الصدمة بأنيا Davison      يعرفيا دفيسكنا 

 .(صايمة مرجع سابؽ) عف طريقة قكم خارجية أك يترؾ أثار شديدة عمي  صحة اإلنساف النفسية

: أسباب الصدمة النفسية - 5.1.2

:  منيانذكرأسباب عدة لصدمة النفسية       ؿ

االجتماع إلى أك منعة مف إشباع حاجاتو  ككجكد اإلنساف كحيدا في سجف , :عقبات مادية . 1

. بالناس , أك عدـ كجكد ماء أك طعاـ أك إتالؼ ممتمكاتو

كمنيا ضركب اإلحباط التي تنشأ في زحمة تعاممنا مع الناس ,مما يثبط  : عقبات اجتماعية. 2

. مف جيكدنا يعيؽ رغباتنا , أك يمس بكرامتنا 

كصعكبة الحصكؿ عمي الماؿ , كالفقر الذم يعد مصدرا لإلحباط ألنو :  عقبات اقتصادية. 3

 (. 2000ربيع ,  )يمنع الفقير مف إرضاء حاجاتو  

 :-االستجابة اإلنسانية لمصدمة النفسية - 7.1.2

 كعمييا تحدد استجاب ما حد إلى       تعتبر عممية أدراؾ الفرد لمصدمة النفسية مسألة نسبية 

ستجابة افقد يتعرض شخصاف لصدمة عنيفة كقكية اإلثارة نالحظ اختالفا  الفرد ليذه الصدمة ,
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كما إف ردكد األفعاؿ لمصدمة النفسية تتكقؼ عمي عدد مف عكامؿ تحدد في السياؽ  كؿ منيما ,

 انو ال تكجد عالقة خطية مباشرة بيف التعرض لمصدمة كحتمية إذاالتي تحدث فيو الصدمة 

 أعراض يتطكر إلىبمعني انو ليس بالضركرة لكؿ إنساف يتعرض لمصدمة إف  المعاناة النفسية ,

حيث تكجد مجمكعة مف المتغيرات كالعكامؿ الكسيطة التي تمعب دكرا  , الضغط ما بعد الصدمة

. ة السمككية محاسما مثؿ القدرات العقمية  كالعالقة الكالدية  كالفاعؿ

     كتشير الدراسات النفسية أف قدرة الناس عمي مكاجية مصاعب الحياة ىـ أشخاص لدييـ 

كأقؿ الناس حظا الذيف يكلدكف ك ليس لدييـ ميارات عمي التأقمـ أك  ميارات عالية عمي التأقمـ ,

لـ يدربكا عمي ذلؾ الميارات ثـ مكاجية عديد مف التحديات كالصراعات في حياتيـ فيـ بالتالي 

 (. 2007الخطيب,)اضعؼ الناس في سرعة اإلصابة االضطراب النسبة 

 العكامؿ قجاتصؼ بو ردكد أفعالنا ليإلي نمكذج متالزمة التكيؼ العاـ  (سيمي)      كقد تكصؿ

:  كىك يحدث ثالث مراحؿ في استجابتنا عمي النحك التالي كالصدماتالضاغطة

  :االستنفار استجابة  :المرحمة األكلي

 جيةكالفيزيكؿ الدفاعات كفييا تستنفر المرحمة ىذه في كؿ مكارده بتعبئة الجسـ يقكـ      

 كازدياد , اليرمكنات إفرازات ازدياد في ذلؾ بما األيضية التغيرات كتحدث , كتستدعي لمعمؿ

 , استمرت إذا الضغكط كلكف , كاألمعاء المعدة في كتغيرات األدريناليف لمغدة العميا نشاط القشرة

 إلى مؤدية بالفعؿ ضارة فأصبحت كتحكلت الفائدة عديمة الزائدة اليرمكنية اإلفرازاتأصبحت 

 .األخرل  كاألعضاء المخ عمى مرضية تؤثر تغيرات

  : المقاكمة  :الثانية المرحمة
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 االستجابة كاحتفاء الفرد يكاجو الذم المعيف لمضغط معينة مقاكمة بنشأة تتميز التي      

أجبر  إذا كلكف الفرد, قكة عمى كبيرة درجة إلى  يعتمد "المقاكمة ةؿمرح" كدكاـ  األخرل  لممثيرات 

 .مؤكدبشكؿ  تحدث اإلنياؾ ةؿمرح فإف ) الثالثة ةؿالمرح( طكيمة لفترة  االستمرار عمى

 : كاإلنياؾاالستنزاؼ   :الثالثة المرحمة

 التعامؿ أثناء التكيؼ عنده لمكارد العضكم الكائف استنفاد عف المرحمة ىذه تنتج      

  ,قدفاعات انييار بعد المقاكمة عمى قادر غير الحي الكائف يصبح كعندئذً  , األصمية الضغكط 

 .(2004, الحسف ) الشخص مكشكفا كأصبح

  :الحدث الصدمي- 8.1.2

األحداث الصدمية بأنيا أحداث خطيرة كمركبة كمفاجئة ,  (2000عبد الرحمف , )    عرؼ 

كتتسـ بقكتيا الشديدة أك المتطرفة , كتسبب الخكؼ كالقمؽ كاالنسحاب كالتجنب , كاألحداث 

الصدمية كذلؾ ذات شدة مرتفعة , كغير متكقعة كغير متكررة , كيختمؼ في دكاميا مف حادة 

 كحادث سيارة كجريمة مف جرائـ العنؼ , قد تؤثر قإلي مزمنة كيمكف أف تؤثر في شخص بمفرد

كتحدث االستجابة   ( 2008خيربؾ , ) اإلعصارفي المجتمع كمو كما ىك الحاؿ في الزالزؿ أك 

كقد تككف االستجابة .  مؤلـأكلمضغكط  عندما يتعرض الفرد الي حادث صدمي مضايؽ 

 كيككف الحدث الصدمي في ىذه الدراسة  (2007الخطيب ,)لمضغكط الصدمية فكرية أك مؤجمة 

 .ىك النزكح مف أماكف اإلقامة 
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:-  أنواع الحوادث الصدمية -1.9.1.2

سبب الخكؼ كالعجز أك الرعب مك ف أم حادث يخرج عف نطاؽ الخبرة اإلنسانية العادية ,إ      

 : األحداث الصادمة إلي قسميف رئيسيف تكقد صنؼ عد حادث صدميا ,مالعميؽ لمناس جميعا 

 :ك مف أمثمة ذلؾ حكادث صدمية طبيعية : أوال

. الككارث الطبيعية كالزالزؿ كالبراكيف كاألعاصير السيكؿ كالفيضانات

:  مف أمثمة ذلؾ  اإلنسافحكادث صدمية مف فعؿ : ثانيا

 الحرباف عالميتاف األكلي كالثانية ىيا عنيا دراسات نفسية التي نتج الحركب مف أىـالحرب ك. 1

. ية كحرب فيتناـ كحرب الخميج ركالحرب الكك

. التيجـ العنيؼ كالضرب الجرح المؤذم كاالنتفاض كاالعتداء العنيؼ : الحكادث اإلجرامية . 2

.  ىك المضاجعة أك الجماع ضد رغبة الضحية: االغتصاب . 3

كاالنفجار المفاعؿ النككم تشير يزنؾ في ركسيا :الككارث التكنكلكجية . 4

التي تنجـ عنيا إصابات عضكية خطيرة كحكادث السيارات : حكادث كسائؿ المكاصالت . 5

.  كتحطـ الطائرات, كتصادـ القطارات

حكادث األسرية سكء الممارسة مع األطفاؿ كمضايقة األطفاؿ أك التحرش بيـ كالعنؼ األسرم . 6

. ك ضرب الزكجة 

معسكرات االعتقاؿ ,معسكرات المكت التيجير , اآلسر, : حكادث سياسية أك إرىابية . 7

. اإلرىاب , الخطؼ , االنفجار 
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اإلصابات العضكية , كالتشكيو أك بتر عضك مف أعضاء الجسـ أك إفساد عممة أك التعذيب . 8

. الجسدم

أحداث عصبية ذات سياؽ اجتماعي التيديد الخطر ألمف شخص محبكب أك سالمة أك رؤية . 9

. شخص أخر أك يمثؿ لجسده , أك يبتر عضك مف أعضاء جسمية أك مشاىدة يقتؿ 

(. 2010, عكدة ). الحرائؽ الكبرل كالحريؽ لندف الشيير . 10

 ضحايا مختمؼ الصدمات كالككارث أفعمي  (2010, عكدة ) مكينبـك في أكد     كقد 

 مف االضطراب النفسي كما يشيع لدييـ الحدكث قالطبيعية كاالغتصاب كالحرب لدييـ النمط نفس

اضطراب القمؽ العاـ, :الضطرابات الضغكط التالية لمصدمة كتشخيصات أخرم مثؿ  المشترؾ

 .االكتئاب 

  :اضطراب ضغط ما بعد الصدمة- 2.2

      حسب تعريؼ الدليؿ التشخيص بأنو استجابة متأخرة لحادث أك مكقؼ ضاغط جدا , ذا 

كارثة مف : كربا نفسيا لكؿ مف يتعرض ليا تقريبا مف قبيؿ  طبيعة تيديديو أك كارثية كتسبب

صنع اإلنساف , أك معركة , أك حادثة خطيرة أك مشاىدة مكت آخريف في حادثة عنؼ , أك أف 

تعذيب أك إرىاب أك اغتصاب أك أم جريمة أخرل ك ىذه االستجابة تككف  يككف لفرد ضحية

خكؼ شديد أك عجز أك رعب ك نتيجة لذلؾ يصاب الشخص بأعراض مف القمؽ  عمي شكؿ

(.  2001,مكتب اإلنماء )التي لـ تكف مكجكدة لديو قبؿ تعرضو لمصدمة  كاالستثارة

: ىك رد فعؿ شديد عمى األحداث الصادمة كيتميز بثالثة أعراض: كقد عرفو النابمسي     

. أم الشعكر بأف الصدمة سيتكرر حدكثيا مرة أخرل:  إحياء التجربة. 1
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. حافز قكم لتجنب كؿ ما يتعمؽ بالتجربة الصادمة : التحاشي. 2

 (.1991نابمسي , )إحساس مستمر بالتأىب كالعصبية  : اإلثارة المفرطة . 3

 لحدث التعرض عف تنتج أزمة أنو"  عمى ) :78 , 1995اليكنيسيؼ (       يعرفو مكتب 

كتخدر  بيا يذكره ما كؿ كيتجنب الصدمة, يعيش بأنو الشعكر يعاكده الشخص بأف كيتميز صادـ

 ."الضاغطة األحداث اتجاه الحادة الفعؿ كردكد كالتيقظ التكتر كيزداد العكاطؼ

 ينجـ اضطراب أنو عمى الصدمة ما بعد ضغط اضطراب(190:2003 ) " عكاشة  عرؼ كقد

 , الحركب أىكاؿ) المألكفة اإلنسانية التجربة حدكد يتخطى مؤلـ شخص ما لحدث يتعرض عندما

 األسرة كاالغتصاب أفراد أحد عمى كاالعتداء لمتعذيب التعرض , كالقتؿ العنؼ رؤية أعماؿ

 , الدخيمة كالصكر , األفكار كالتبمد التجنب) كجسدية نفسية عكارض عدة الحقنا تظير حيث.

 ".كاإلجفاؿ التعرؽ , النكـ اضطرابات

ىك اضطراب ينتج عف تعرض الفرد إلي صدمة نفسية ىك رد  ( 2005 )" يكنس "        يعرفو 

بإستمراريتو ,  فعؿ شديد كمتأخر لمضغط عادة , كيككف مف الشدة بحيث يصبح مرىقا , كيتميز

مف أفكار أك  )معاكدة خبرة الحدث الصدمي ك التجنب المتكاصؿ لممثيرات المرتبطة بالصدمة 

, العجز ,  التذكرصعكبة )كالتراضي في القدرة عمي االستجابة  (مشاعر أك أماكف أك أشخاص 

كصعكبات ) كالمعاناة مف أعراض االستثارة الدائمة  (االنعزاؿ , كقصكر في المشاعر الكجدانية 

كتككف مدة ظيكر األعراض أكثر مف شير كىك  (في النـك أك التركيز أك ازدياد التكتر أك التيقظ 

كيؤثر ىذا االضطراب في  (الشدة ك الحاد ك المزمف كمتأخر الظيكر )ثالث مستكيات مف 

.  سالمة األفراد كبشكؿ جدم في النكاحي االجتماعية كاألكاديمية كالمينية 
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 عمي نحك يتفؽ إلي حد كبير مع تحديد (ICD-10)          أما منظمة الصحة العالمية 

ينشأ اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عمي أنو : األمريكية لمطب النفسي فيما يمي  الرابطة

ميددة أك فاجعة , ذك طبيعة استجابة  مرجاة أك ممتدة لحدث  أك مكقؼ ضاغط كيتصؼ بأنو 

مثؿ الككارث الطبيعية  )يحتـ ألف يتسبب في ضيؽ كآسي شديديف غالبا لدل أم فرد يتعرض لو 

أك التي مف صنع اإلنساف أك المعارؾ أك الحكادث الخطرة , أك مشاىدة المكت العنيؼ ألشخاص 

  (. 2008خيربؾ ,   )(االغتصابلتعذيب آخريف أك أف يككف ضحية ا

اضطراب ما بعد الصدمة بأنة اضطراب  Shire Alde ( " 1999 ) م شير الد"      يعرفو 

أك سمسمة مف األحداث المرىقة نفسيا مثؿ الحرب االغتصاب ,  يحدث نتيجة التعرض لحدث

إذف ىك استجابة طبيعية مف أشخاص أسكياء لحدث غير طبيعي , األحداث . سكء المعاممة 

الكارثة التي تسبب اضطراب ما بعد الصدمة ىي أحداث استثنائية أك حادة تؤثر تقريبا في أم 

شخص تعرض لمحادثة كتككف ىذه األحداث عادة مفاجئة كتمثؿ خطرا عمي الشخص أك اآلخريف 

(. 2010عكاشة ,  )في استجابة ليا بشكؿ صحيح  ,كما أنيا تمثؿ أك تستغرؽ قدرتنا

: الوبائيات أو االنتشار - 3.2

مف التعداد العاـ لمسكاف  % 3- 1انتشار اضطراب ضغط ما بعد الصدمة يتراكح بيف       

 , (المخفؼ  )ممكف أف يعانكا مف شكؿ تحت سريرم مف االضطراب  % 15 – 5 إلى إضافة

 صدمية ذات خطكرة عالية فإف معدؿ انتشار إلحداثكلكف ضمف الجماعات الذيف تعرضكا 

مف جنكد % 30كفي حرب فيتناـ كانت نسبة االنتشار حكالي ,  % 75 -5االضطراب مف 

عانكا شكؿ تحت  سريرم مف االضطراب  % 25 إلى إضافة,  باالضطراب أصيبكافيتناـ 

 عند انتشارا عمر إال أنو أكثر أم إف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة يظير في , (مخفؼ)
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كبالنسبة لمنكع يحدث االضطراب عند ,  يصابكا باالضطراب األطفاؿكمع ذلؾ فإف  , الراشديف

 التحرش أكفيشيع نتيجة االغتصاب   عند النساءأما, قتاؿ اؿ أكمعارؾ اؿبرة خالرجاؿ نتيجة 

, المطمقيف ,  احتماؿ حدكث اضطراب ضغط ما بعد الصدمة يغمب عند العازبيف ك, الجنسي 

  ) ذكم المستكل االقتصادم كاالجتماعي المتدنيكاألفراد, المنسحبيف اجتماعيا  , األرامؿ

Brewin,at al.2002 , 2014, في مراد ) . 

: نظرة اإلسالـ لمصدمة النفسية - 4.2

ـٍ  }تعالي في كتابة العزيز    يقكؿ ا نَّنكي لىنىٍبميكى ٍكؼً  ًمفى  ًبشىٍيءو  كى كعً  اٍلخى نىٍقصو  كىاٍلجي  اأٍلىٍمكىاؿً  ًمفى  كى

بىشِّشرً  ۗ   كىالثَّنمىرىاتً  كىاأٍلىٍنفيسً  اًبًريفى  كى فَّن  } كيقكؿ أيضا (155: البقرة){  الصَّن ـٍ  ًفي لىتيٍبمىكي ـٍ  أىٍمكىاًلكي  كىأىٍنفيًسكي

لىتىٍسمىعيفَّن  ـٍ  ًمفٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيكا الَّنًذيفى  ًمفى  كى ًمفى  قىٍبًمكي فٍ  ۚ   كىًثيرنا أىذنل أىٍشرىكيكا الَّنًذيفى  كى كا كىاً  تىتَّنقيكا تىٍصًبري  فىًإفَّن  كى

ًلؾى  ٍزـً  ًمفٍ  ذى  ابى  مىا: )) تعالى ا قاؿ (186: عمراف آؿ){  اأٍليميكرً  عى  اأٍلىٍرضً  ًفي ميًصيبىةو  ًمفٍ  أىصى

ـٍ  ًفي كىالى  مىى ذىًلؾى  ًإفَّن  نىٍبرىأىىىا أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ  ًكتىابو  ًفي ًإالَّن  أىٍنفيًسكي  (.22:الحديد) يىًسيره  المَّنوً  عى

 (ركاه البخارم كمسمـ)«  الصبر عند الصدمة األكلي»    كيقكؿ الرسكؿ صمي ا عمية كسمـ 

لي تعريؼ الصدمة  بأنيا الحدث المفاجئ كالقكم الذم يصعبو احتمالو إشارة إكفي ىذا  الحديث 

لي الصبر كاالحتماؿ عند البالء كالمقاكمة دعـ  كعدـ االنييار كالذيف إالؾ يدعكا الرسكؿ ذ,كرغـ 

لي طرؽ مقاكمة إاإلسالمي الحنيؼ تطرؽ في العديد مف اآليات القرآنية كاألحاديث الشريفة 

: الصدمات النفسية نذكر منيا
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الصبر والبالء - 1.10.2

عىٍمنىا       جعؿ سبحانو كتعالي اإلمامة في الذيف منكطة بالصبر كاليقيف فقاؿ تعالي ﴿  ًمٍنييـٍ  كىجى

كا لىمَّنا ًبأىٍمًرنىا يىٍيديكفى  أىًئمَّنةن  بىري كىانيكا ۖ   صى   . (24السجدة  )﴾  ييكًقنيكفى  ًبآيىاًتنىا كى

اًبًريف ﴾  كأخبر أف الصبر خير ألىمو مؤكدا باليميف فقاؿ تعالي  ﴿ ٍيره ًلمصَّن بىٍرتيـٍ لىييكى خى لىًئٍف صى  )كى

,  ( 126النحؿ

ف تصبكـ ﴿ تعالي كأخبر أف الصبر كالتقكل ال يخبر كيد العدك فقاؿ  إف تمسسكـ حسنة تسؤىـ كا 

فٍ  ۖ سيئة يفرحكا بيا  كا  كىاً  تىتَّنقيكا تىٍصًبري ـٍ  الى  كى رُّركي ـٍ شىٍيئنا يىضي ا المَّنوى   ًإفَّن  ۗ  كىٍيديىي آؿ  )﴾ ميًحيطه  يىٍعمىميكفى  ًبمى

نيكا الَّنًذيفى  كربط الفالح بالصبر كالتقكل يقكؿ تعالي ﴿ يىا أىيُّريىا  (120.عمراف كا آمى كا اٍصًبري اًبري  كىصى

ـٍ  المَّنوى  كىاتَّنقيكا كىرىاًبطيكا كفى  لىعىمَّنكي ﴾  200 .عمراف آؿ ﴾﴿تيٍفًمحي

عميو كسمـ  عنو أف الرسكؿ صمي ا    كفي الصحيحيف مف حديث أنس بف مالؾ رضي ا

ىب قيؿ ذكما تبالي بمصيبتي,فمما :كاصبرم فقالت أتي أمرآة تبكي عمي صبي فقاؿ ليا اتقي ا

لـ : عميو كسمـ فأتت بأيو فمـ تجد عمي بابو بكابيف فقالت يا رسكؿ  صمي ا أنو رسكؿ ا:ليا

(. 2010, عكدة.) نما الصبر عند أكؿ صدمة ﴾ كفي لفظ عند الصدمة األكليإأعرفؾ فقاؿ ﴿ 

: أمر اإلنساف خير - 2.10.2

ما مف مسمـ تصيبو مصيبة "يقكؿ         في صحيح مسمـ عف أـ سممو قالت سمعت رسكؿ ا

الميـ آجرني في مصيبتي كاخمؼ لي خيرا " ليو راجعكف ﴾ إنا إك نا اإ﴿ "  فيقكؿ ما أمره ا

ال  )عميو كسمـ أنو قاؿ,  كفي صحيح مسمـ  مف حديث ما عائشة عف النبي صمي ا" منيا 
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مرجع اؿ )(بيا درجة حط عنو بيا خطيئة ال رفعة اإيصيب  المؤمف مف شككة فما فكؽ 

.  (سابؽاؿ

 :تصنيؼ اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 4.2

 (ICD-10 )يكرد تصنيؼ منظمة الصحة العالمية الخاص باالضطرابات العقمية كالسمككية      

 الخاصة بالعصاب كاالضطرابات (F48 – F40 )إضطراب ضغط ما بعد الصدمة ضمف الفئة

بالعصاب  كيضعو ضمف الفئة الفرعية الخاصة ذات العالقة بالضغكط الجسمية المظير

كيضعو ضمف الفئة الفرعية الخاصة ,  الجسمية المظير كاالضطرابات ذات العالقة بالضغكط

: , كالتي تشمؿ خمسة أنكاع ىي"ردكد الفعؿ نحك الضغط الحاد كاضطرابات التكيؼ " ب

. ردة فعؿ الضغط الحاد . 1

. اضطراب ضغط ما بعد الصدمة . 2

. اضطرابات التكيؼ . 3

. ردكد فعؿ أخرل نحك الضغط الحاد . 4

. غير محددة . 5

 (,DSM-IV 1994)كيرد ىذا االضطراب في الطبعة األخيرة لمدليؿ التشخيصي اإلحصائي 

:  ضمف المحكر السابع الخاص بإضطربات القمؽ التي تشمؿ كالن مف

. اضطراب الرىاب . 1

. اضطراب الفزع أك اليمع . 2
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. اضطراب الكسكاس القيرم . 3

. اضطراب الضغط ما بعد الصدمة . 4

. اضطراب الضغط الحاد . 5

. اضطراب القمؽ المعمـ . 6

       أما عف اإلصدار الجديد لمدليؿ التشخيصي اإلحصائي فقد أعاد تصنيفو ضمف  

(DSM-5, 2013)االضطرابات التي ليا عالقة بالضغكط كالصدمة كالتي تشمؿ كؿ مف  :

. اضطراب التعمؽ . 1

. اضطراب الكؼ االجتماعي . 2

. اضطراب الضغط ما بعد الصدمة . 3

. (االجياد  )اضطراب الضغط الحاد. 4

. اضطراب التكافؽ . 5

صنؼ اضطراب  م(,DSM-IV 1994)استنادا لمدليؿ التشخيصي كاإلحصائي الرابع       ك

األعراض كاألعراض األكلية كاألعراض الثانكية  : فئتيف رئيسيتيف ىما إلىضغط ما بعد الصدمة 

 غطصية االضطراب ضمشختاألكلية ىي التي تشكؿ األساسي الذم تقكـ عميو تحديد المحكات اؿ

أما األعراض الثانكية فتشير  ( DSM-IV,1994)ما بعد الصدمة كفقا لمدليؿ التشخيصي الرابع 

 زممة األعراض المصاحبة لالضطراب ضغط ما بعد الصدمة التي ال أكإلي المعالـ أك المالمح 

  (.2001,مكتب اإلنماء )تشكؿ جزءا مف المحكات الشخصية ليدا االضطراب 
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 بضطراإل التشخيصية المحكاتلي أف إ( 2001)      تشير الرابطة  األمريكية لمطب النفسي 

: تتألؼ مما يمي ( DSM-IV,1994)ضغط ما بعد الصدمة استنادا لمشخص اإلحصائي الرابع 

 :-األعراض األولية : أوال 

كأف  تعرض الشخص لحدث صادـ تتكافر فيو المعايشة كالمكاجية لمحدث الميدد أك الخطير,. 1

       .تشمؿ االستجابة عمي الخكؼ أك عجز شديديف

كريات مؤلمة تككف عمي ذتعاد معايشة الحدث الصادـ باستمرار بطريقة أك أكثر, مف خالؿ . 2

 , أك أحالـ مزعجة متكررة , ككرب نفسي قعيكدراكات تقتحـ إىنية أك أفكار, أك ذشكؿ صكرة 

. لي الحدثإكتفاعالت فسيكلكجية حادة ترمز  , شديد متعمؽ بالمثيرات المرتبطة بالحدث

لـ تكف  )في االستجابات العامة  (تبمد)حذر التجنب الدائـ لممثيرات المرتبطة بالصدمة ك. 3

كالمشاعر , كاألنشطة , كاألماكف  كتظير مف خالؿ تجنب األفكار , , (مكجكدة قبؿ الصدمة 

 كالذيف ليـ عالقة بالحدث , كنقص في المشاركة في األنشطة اليامة كاإلحساس بدفكاألشخاص 

 . ؿ كالتبمد الكجداني جاأل

مثؿ الصعكبة قي  (لـ تكف مكجكدة قبؿ الصدمة )تكجد بشكؿ دائـ أعراض زيادة االستثارة  .4

  .جفاؿإلالنـك أك مكاصمتو , كصعكبة التركيز كزيادة اليقظة ,كزيادة استجابة ا

 كرب داؿ لؿإيؤدم االضطراب , أكثر مف شير  "(4"ك "3"ك "2"أعراض ) مدة االضطراب .5

 .عاقة لألداء االجتماعي الميني كالكظائؼ الميمة األخرل إكمينيكيا كإ

ا كانت مدة األعراض أقؿ مف ثالثة أشير أما االضطراب المزمف إذكيككف االضطراب حادا . 6

. فتككف منو األعراض ثالثة أشير كأكثر 
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 -:األعراض الثانوية: ثانيا

 ضغط ما بعد الصدمة كىي االكتئاب , بضطراإلىناؾ جممة مف األعراض الثانكية       

كتعاطي الكحكؿ أك المخدرات ,  ية ,تكالقمؽ , كالخكؼ مف المكت , كاالضطراب السيككسكما

(.   1999يعقكب,)كالتغير في الشخصية الفرد 

كيعتبر األكثر شيكعا عند الناجيف مف التعذيب كالككارث كالصدمات , كقد يشكؿ : االكتئاب . 1

مف االضطرابات لدل المحاربيف القدامى في فيتناـ , باإلضافة إلي % 70ر مف ثاالكتئاب أؾ

 (مرجع السابؽاؿ , يعقكب)ارتفاع نسبة انتحار المقاتميف في فيتناـ 

ىناؾ ارتباط قكم بيف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  : تعاطي الكحكؿ أك المخدرات. 2

. (مكمني مرجع سابؽ)ات كالمخدرات كعمفـاؿككتعاطي الكحكؿ كالتدخيف كالميدئات العصبية , 

 

ك الككارث كالحركب كمف قمؽ  يعاني معظـ الناجيف مف التعذيب , : الخكؼ مف المكت. 3

(. 2008مكمني,)المكت كيعتقدكف أف حياتيـ في خطرك أنيـ سيمكتكف قريبا 

كالككارث كالحركب  , يعاني معظـ الناجيف مف التعذيب: االضطراب السيككسكماتية . 4

كالنزاعات مف اضطرابات سيككسكماتية مختمفة كاآلـ في الصدر كالشعكر بكجكد كتمة في البمعـك 

 كالتيابكالقمب , كمشاكؿ في الرئتيف  , ىبات مف الحر كالبرد ,  في الظير كالكتفيفكآالـ ,

كالدكار , كآالـ في المفاصؿ , كتكتر شديد كآلـ , كالصداع  القكلكف , قرحة في المعدة كغثياف

 . (مكمني مرجع سابؽ)مزمف في العضالت 
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 في اإلحساس تيتضمف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة تغيرا: تغير في اإلحساس بالكقت . 5

سكء أدراؾ مدة الفترات الزمنية , كالتشكيش في تتابع الكقت السيما لدم : بالكقت ك قد تشمؿ 

مكتب اإلنماء )ر بسكء الطالع كاإلحساس بالتنبؤ ذاألطفاؿ , كانحراؼ الكقت , كاستعادة دالئؿ تف

,2001.) 

يشير القمؽ بشكؿ كاضح لدم الناجيف مف التعذيب كاآلسر كالحرب كالككارث الطبيعية : القمؽ . 6

مف المحاربيف القدامى في فيتناـ يعانكف مف القمؽ , % 75 أف أكثر مف إلى, كبينت الدراسات 

 كجكد أسباب فكد القمب كالتعرؽ الشديد كاليمع , فكالخكؼ كالتكتر كالعصبي كالرجفة كخفقا

كاضحة , كيقدر كجكد أعراض القمؽ لدم حاالت اضطراب  ضغط ما بعد الصدمة بحكالي 

 ( .2001,مكتب اإلنماء  ,1999يعقكب ,)مف الحاالت  % 75

لي تغيرات إتتعرض شخصية كسمكؾ الناجيف مف الككارث كالصدمات  :لتغير في الشخصية ا. 7

الشديد منيـ كالحذر فقداف االىتماـ بأنفسيـ كبمف حكليـ , كعدـ الثقة باآلخريف : سمبية تشمؿ 

كالشعكر باالضطياد كالمالحقة , كفقداف األمؿ في المستقبؿ , كالنككص , كالصالبة كالتطرؼ 

في المكاقؼ كاآلراء كالقرارات الدفاعية  اليجكمية , كاليركب كاالنسحاب كالتيرب مف المسؤكليات 

 مكتب اإلنماء  ؛1999يعقكب, ), ككثرة كالتغيب عف العمؿ , كالصكرة السمبية عف الذات 

,2001.)  

كتظير ىذه النكبات بصكرة عنيفة عند المركر بمكاقؼ تحاكي المكقؼ :  النكبات العنيفة. 8

التعرؽ كاضطراب نبضات  ك ,الذم تعرضكا لو كتترافؽ بارتفاع الحرارة كالخمجاف , الصادـ 

 .القمب
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 في المجتمع إلى االندماجكال يميؿ , إف المصاب يفضؿ االختباء كحيدا :  السمكؾ االنزكائي . 9

 .أحيانا غرفتو في نفسو يحبس أنو حتى, 

كىك منحى خطير يجب التعامؿ معو بجدية كتكثيؼ المراقبة لمف يظير : الميكؿ االنتحارية . 10

 .(2010, سميـ  ).الغتصاب ضحايا مف كبخاصة الميكؿ, ىذه

 :نظريات اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 5.2

 :تمييد- 1.5.2

عدد مف النظريات كالنماذج التصكرية ب" اضطراب ضغط ما بعد الصدمة " ميداف يزخر      

التي تسعي إلي تفسير نشأة ىذه الفئة مف االضطرابات كتطكرىا كأسبابيا كالصكرة اإلكمينيكية 

(. 2001,مكتب اإلنماء )الناتجة الكاسمة ليا  

:- كفي ما يمي أىـ النظريات التي تناكلت تفسير ىذا االضطراب       

.  النظرية المعرفية  :أوال

مكانة " اضطراب ضغط ما بعد الصدمة "       تحتؿ النماذج ك النظريات المعرفية في تفسير 

 .متميزة لما تقدمة مف أساس في فيـ ىذه الفئة مف االضطراب 

 عدة نماذج إلىكالنماذج المعرفية التي تركز عمي اضطراب ضغط ما بعد الصدمة تنقسـ       

 :أساسية كىي

 . " نمكذج معالجة المعمكمات"المعركؼ باسـ " ىكركني " نمكذج .1

 ".شبكة الذاكرة القائمة عمي الخكؼ " المعركؼ ب " فكا " كنمكذج . 2



38 
 

 .نمكذج التقدير المعرفي . 3

  -: نموذج معالجة المعمومات: أوال 

 النظريات التي قدمت كصفا دقيقا لعممية اضطراب أىـ      تعتبر نظرية معالجة المعمكمات مف 

كتركز ىذه النظرية عمي النظريات الكالسيكية كالمعاصرة لمصدمة كما  ضغط ما بعد الصدمة ,

مكتب اإلنماء )أنيا تكالي اىتماما جميا المعالجة المعمكمات كالنظريات المعرفية لالنفعاالت 

,2001 .) 

 .المعمكمات كبيرة مثؿ الصكر كاألفكار, الخ  كمية تككف لمصدمة الفرد يتعرض فعندما

يعالجو الدماغ في حيف إف القسـ األخر ال تتـ معالجة بالطريقة الصحيحة , كقد يككف  ما  منيا 

 كىذا قد تفكؽ طاقة الجياز العصبي في استيعابو , أنيا أك المعمكمات في السبب في ذلؾ نقصا

 كنماذجو الشخص خبرات مع كالفجائية الخطيرة المنبيات فييا تتالءـ ال الخبرة الصدمية أف يعني

. تتخطى المدل الطبيعي لمتجربة اإلنسانية ألنيا

 المنبيات أككتبقي المعمكمات  , كمشكىة       كعمية فأف معالجة المعمكمات ستككف مضطربة

الصادمة ناشطة كتعمؿ بشكؿ مستمر في ضغطيا المؤلـ عمي الشخص المصدـك الذم يحاكؿ 

.  الراحة  ك باألمف ليشعر الكعي تكرار إخراجيا مف

المجكء إلي استخداـ كسائؿ الدفاع  إال فإف الشخص المصدـك  ليس أمامو خيارا      كليذا

 (. 1999يعقكب ,  )السمبية مثؿ التكرار كالتبمد ك التجنب 

:-  كتمر المعالجة المعمكمات الصادمة بخمس مراحؿ متعددة كىي كاألتي 

مرحمة الصرخة  : المرحمة األكلى 



39 
 

  مرحمة اإلنكار: المرحمة الثانية 

  مرحمة اإلقحاـ: المرحمة الثالثة 

 ع مرحمة العمؿ عمي مكاجية الكاؽ :المرحمة الرابعة 

(. 1991يعقكب,  )(2001,مكتب اإلنماء ) مرحمة االكتماؿ: المرحمة خامسة 

 :-نموذج شبكة الذاكرة القائمة عمي الخوؼ : ثانيا 

شبكة الذاكرة القائمة عمي الخكؼ لدم الفرد عقب تعرضو "      كفقا ليذا النمكذج تتطكر 

لصدمة ما كتحتكم ىذه الشبكة عمي معمكمات تتعمؽ بعدد مف مككنات التي تشتمؿ المثيرات 

(.  مشاعر,  سمكؾ ألفكار , )كاالستجابات لمصدمة  المتعمقة بالصدمة ,

المكاقؼ أك تصبح ينشأ حينما " اضطراب ضغط ما بعد الصدمة "       يفترض ىذا النمكذج أف 

األشخاص أك األشياء التي كانت تتصؼ في السابؽ باألمف كالسالمة  مرتبطة بخطر بالغ الشدة 

حالة مف العجز  (كالذكريات , كاألحالـ المفزعة  )أثناء الصدمة , كتعكس ظاىرة معاكدة الخبرة 

لدم الفرد في تنشيط شبكة الخكؼ داخؿ مدم أكسع يكفي لتعديؿ عناصر الذاكرة كيكضح ىذا 

يككف مختمفا عف أم اضطراب أخر بسبب  (اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  )النمكذج أف 

 )بنية الخكؼ " حجـ " كثافة عناصر االستجابة التي خمفت االستثارة النفسية الفسيكلكجية ك

كسيكلة الكصكؿ إلي شبكة المتعمقة بالصدمة , كفي ىذا تعمؿ الصدمة عمي  (قابميتيا  لمتعميـ 

العصؼ بالفرضيات كالمكافؽ التي كانت تعتبر في السابؽ جكانب آمنة كسالمة ,  كلكنيا تصير 

عالمات أك ىاديات لمخطر , كىذا تصبح الحدكد أك الخكاطر بيف السالمة كالخطر غير كاضحة 

. (مرجع سابؽ  ,مكتب اإلنماء )األمر الذم  ترتب عميو تناقص القدرة عمي الضبط كالتحكـ  ,
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 - :نموذج األبنية المعرفية : ثالثا

     يتميز ىذا النمكذج بأنو يكلي أىمية كبيرة لفردية الشخص ضحية الصدمة كيذىب ىذا 

النمكذج إلي أف األفراد يطكركف معتقدات أك فرضيات أك تكقعات محكرية في مجاالت لمحاجات 

كاف ىذه الخطط تتأثر بالصدمة إلي أقصي حد  " Schemasبالخطط المعرفية " األساسية تعرؼ

محدثة حالة مف التمزؽ  , , كتتصؼ الصدمة بأنيا تفكؽ قدرة الشخص عمي تمبية متطمباتيا

. (الخطط المعرفية  )لمحاجات النفسية األساسية 

كمما يركز عميو ىذا النمكذج  إف كؿ خطو مف ىذه الخطط المعرفية يتـ تقييميا تحديد       

أكلكيتيا داخؿ نسؽ ببنية الذات لدم الشخص لذا تعبير الصدمة خبرة مدمرة ألنيا تمزؽ العناصر 

. (مرجع سابؽ  , مكتب اإلنماء )المحكرية لمكجكد لدل الشخص 

 :نموذج التقدير المعرفي  : رابعا 

 إلىف العالـ كينظر ع     يقكـ ىذا النمكذج عمي االفتراضات األساسية التي يككنيا كؿ فرد منا 

لذا ينظر  األحداث الصدمية عمي  أنيا عكامؿ تمزؽ قكتو ليذه االفتراضات عف الذات كالعالـ ,

الي اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عمي انو استجابات لممكاجية غير تكيفيو إزاء عجز ىذه 

. المعتقدات األساسية 

     كيفسر ىذا النمكذج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عمي انو تنشأ كرد فعؿ لمحدث الميدد 

الذم يعصؼ عمي مستكم عميؽ مف الخبرة بيذه الفرضيات اك المعتقدات الرئيسية في النظرية 

. (, مرجع سابؽ مكتب اإلنماء )الشخصية عف الكاقع 
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 : النظرية السموكية: ثانيا 

       لقد تعددت التجارب العممية لدراسة السمككيات المختمفة كظيرت نماذج متعددة في ىذه 

 البيئة الخارجية أفحيث أسس سكينر ما يعرؼ باالرتباط الشرطي الفعاؿ كيعتبر , النظرية 

 خفض ىذا أكككنيا تعد مدخال  صحيحا لزيادة احتماؿ صدكر استجابة  تتحكـ في السمككيات ,

الذم ىك استجابة مباشرة تصدر كرد  االحتماؿ , كميز سكينر بيف ما أسماه السمكؾ االنفعالي ,

, كأكضح إف السمكؾ الفعاؿ  (كىك ما تعبر عنو مثال حاالت تكتر الصدمة  )فعؿ عمي المنبو 

 , بؿ يصدر عنو تمقائيا , ةحددـالذم يصدر عف الكائف ليس فقط كاستجابة لمنبيات خارجية 

عبر عنو مثال حالة تالحصكؿ عمي نتائج معينة كىك ما إلى ىدؼ مسكاء كاف سكيا أك مضطربا 

 (. 2013فريد,)لمكاقؼ ترتبط بالصدمة  التجنب

 the factorإلي نظرية العامميف " Keaneكيف " السمككية التي يقدميا النظرياتكتستند      

Two- " ماكررMowrer كاالشتراط الكسيمي  (الكالسيكي ) إلي أىمية كؿ مف االشتراط التقميدم

كيشبو تطكر أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة اكتساب , في تطكر االضطرابات النفسية 

                 . االستجابات النفسية كالسمككية لمخكؼ عمي أساس االشتراط الكالسيكي 

 كمف خالؿ التعمـ الترابطي قد تكتسب ,     يعتبر الخكؼ استجابة متعممة باالشتراط الكالسيكي 

مثؿ مناظر معينة أك أحداث أك ركائع أك أشياء أك أشخاص  )بعض االثارات أك العالمات 

قدرة عمي استدعاء  (كغيرىا مف المنبيات اإلشراطية مما قد يذكر الشخص بالخبرة الصدمية 

. الخكؼ الشديد 

      أما العامؿ الثاني فيتحدد بالسمكؾ اإلحجامي الكسيمي فضحايا الصدمة ينزعكف إلي تجنب 

أم حد ممكف مف مستكم انغمارىـ بالذكريات  إشارات أك عالمات معينة لكي يحفظكا إلي
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كالمخاكؼ التي يخبركنيا بشكؿ متكرر مثاؿ عمي ذلؾ  قد يمجأ الشخص ضحية الصدمة إلي 

تجنب الحدث مما خبرة أك يتجنب  األشخاص أك األماكف أك غير ذلؾ مما قد يماثؿ الحدث 

(. 2001,مكتب اإلنماء )الصدمي 

 : السيكوديناميةالنظرية  :ثالثا 

 (التحميؿ النفسي )      تحتؿ  مفيـك الصدمة النفسية مكانة جكىرية في نظرية السيككدينامية 

كقد ميز " دراسات حكؿ اليستيريا " ىذا المصطمح منذ بداية أعماؿ فركيد في كتابة  حيث ظير

 التي تشير إلي األثر الداخمي الناتج عند الشخص بسبب حادث ما , (Trauma) بيف الصدمة

 التي تشير إلي الحادث الخارجي الذم يصيب Traumatisme ) ( كبيف الصدمة النفسية

 ( .  2001جيمة ,فابك)الشخص

 المرادؼ لضيؽ باالختناؽ الكليد إحساس مف يصاحبيا كما الكالدة صدمة أف فركيد اعتبر كقد

 (  2006 , الخالدم(اإلنساف حياة في الصدمة تجارب لأكؿ بمثابة المكت

لقد قدـ التحميؿ النفسي تاريخيا تفسيرات عف عصاب المعارؾ اإلجرامية لدل الجنكد , ككاف في 

, كدراسات  (مقدمة في سيككلكجيا اعصبة الحرب )أكائؿ القرف الماضي كتابو في ىذا الشأف 

لدم األشخاص الباقيف عمي قيد الحياة بعد خبراتيـ في معسكرات  (العصاب الصدمي )حكؿ 

التدريب النازم , كيفترض ىذا النمكذج أف الشدة أك الصدمة قد أعادت تنشيط صراع نفسي قديـ 

غير محمكؿ , كانبعاث أك تجدد الرضا الطفكلي ينتج عف نككص , كاستخداـ اآلليات الدفاعية 

مثؿ الكبت كإلنكار كاإللغاء كينبعث الصراع مف جديد حيف يحدث المكقؼ الصادـ كتحاكؿ األنا 

. أف تسيطر عمي المكاقؼ لتخفيض القمؽ 
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قد اىتـ بالصراعات الداخمية عند " التحميؿ النفسي "  السيككدينامية النظرية      كبذلؾ نرم أف 

المصاب كقد أرجع فركيد سبب ىذا االضطراب إلي انبعاث المشكالت التي كاف يعاني منيا 

المصدـك في الطفكلة كاستخدامو آلليات الدفاع لمسيطرة عمي القمؽ , كاف أم مكاسب أك محفزات 

خارجية مف بيئة الفرد كالتعاطؼ كالمحفزات المالية ىي التي تعزز ىذا االضطراب أك تديمو 

كبذلؾ يككف فركيد قد أغفؿ البيئة  الخارجية لممصابيف , كركز عمي شخصية  قبؿ اإلصابة 

 ( . 2001جيمة ,فابك)بالصدمة 

 : النفسي واالجتماعيالنموذج نظرية : رابعا 

       ترم ىذه النظرية إف مصير الصدمة يتكقؼ مف جية عمي حدتيا كطبيعتيا كطكؿ مدتيا ,

الصدمة , كمف جية أخرل عمي شخصية المصدـك كدكر البيئة  كقكع ببداية اإلنذار كسرعة

 االجتماعية كالثقافية , فعندما تككف العكامؿ النفسية كالبيئة مناسبة كداعمة يككف المصدـك أقدر

. الصدمة آثار تخطي عمى

كمصادر المكاجية ,  قكة األنا ,: الفردية مثؿ  الخصائص عمى النظرية       كتركز ىذه

السمككية , كالمرحمة  كالتاريخ السابؽ لالضطراب النفسي , كالخبرات الصدمية السابقة , كالميكؿ

السف, المستكم التعميمي )الحالة لممصدـك , كالعكامؿ الديمكجرافية مثؿ  النفسية االجتماعية

المكاقع كاألماكف  مثؿ قيمة , كما أف المتغيرات المكقفية ذات(الخ.....كاالجتماعي كاالقتصادم 

مكتب اإلنماء )األجنبي  التي حدثت فييا الصدمة كالمنزؿ أك األماكف المألكفة , أك البمد

,2001 .)

إف ىناؾ عدة عكامؿ  ( 2008مكمني  ) في  Plasc et al, 2007 ))       كما ترم بالسؾ 

الضغكط الحياتية : سابقة لمصدمة تسيـ في اإلصابة باالضطراب ضغط ما بعد الصدمة مثؿ 
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كاإلساءة في فترة الطفكلة كالطبقة  (انثي - ذكر)  الفرد نكعالمستمرة كالتاريخ النفسي , ك

االقتصادية الدنيا , كتدني مستكم التعميمي , كتدني الذكاء كقصكر الدعـ االجتماعي , كاالنتماء 

 مف كعنصرية كاألحداث الصادمة السابقة , كالكراثة النفسية , كتاريخ ميدرؾ إلي أقميات عرقية

. المييددة  الحياة أحداث

االجتماعي مف األشخاص الميميف كاألصدقاء كالمجتمع سيككف  الدعـ قصكر فإف  ككذلؾ     

اإلستشفائية   قد تمعب دكرا  أك العالجية البيئة عامال مساىما في التأثر في الضغكط الجديدة أما

ىاما في معالجة اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كتتألؼ العكامؿ البيئية مف أنظمة التكافؿ 

كالخصائص  االجتماعية كعكامؿ الحماية التي تكفرىا األسرة كاألصدقاء كاتجاىات المجتمع ,

الثقافية كتؤكد نظرية النمكذج النفسي كاالجتماعي عمي أىمية كجكد ارتباطات بيف الدرجة 

 كطبيعة الصدمة كحدة اضطراب ضغط ما بعد الصدمة , كنقص التكافؿ كشدة االضطراب ,

كعكامؿ الشخصية قبؿ المرض كتطكر االضطراب , كما إف شدة الصدمة كدرجة العزلة النفسية 

االجتماعية في البيئة التي يعيشيا الفرد تعتبر أفضؿ المنبيات باالضطراب ضغط ما بعد 

 . (مرجع سابؽ  ,مكتب اإلنماء )الصدمة 

 : يةالبيولوجالنظرية  :خامسا 

أف الصدمة تؤدم ( 1999) في يعقكب  ( Van Der  koLk 1984فاف در ككلؾ ,)يرل      

.  نحاء الجسـ ألي اضطراب في منطقة الدماغ كبعض إ

:       كىذا االضطراب يظير عمي الشكؿ التالي 

 . ارتفاع في نسبة الكاتيككالمبف في الدـ . 1
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 .ارتفاع في نسبة االسيتيمككليف . 2

 .يبينفريف إانخفاض نسبة النكر. 3

 .انخفاض نسبة السبرتكنيف كالدكباميف في الدماغ . 4

بينيفريف يرتبط بعدـ قدرة , الشخص عمي التخمص مف الصدمة إ حيث أف استنزاؼ مادة النكر

زاء إلي استنزاؼ مادة الدكباميف ألف االستجابة الفعالة إ كىذا ما يؤدم بدكره ,التي يتعرض ليا 

لي حالة مف إالصدمة غير ممكنة , فالتعرض المتكرر لمصدمة  أك يتذكرىا يؤدم فيما بعد  

التبمد التخدر العاطفي ىنا يفرز الدماغ مكاد مخدرة شبيية باألفيكنات كيتكقؼ مصير اضطراب 

ككذلؾ عمي المكاد   (بينيفريف إالدكباميف ك النكر )ضغط ما بعد الصدمة عمي اإلفرازات المذككرة 

ف الدماغ يقـك بيذه الكظيفة عندما يتعرض الشخص أالمخدرة التي يفرزىا الدماغ , كيبدك 

 كبعد أف تمر الصدمة تحدث حالة شبيية باالنسحاب كالذم نالحظو في عكارض , لمصدمة 

. االنقطاع المفاجئ عف تعاطي المخدرات

فقد حاكؿ أف يربط اضطراب ضغط ما بعد  (  1984DeLa penaدم البينا ,)      أما 

الصدمة  بطبيعة الجياز العصبي كحيث يفترض أف الجياز العصبي ىك جياز معالجة 

شارة   لي إلي أف األشخاص الذيف يسيطر لدييـ جياز البارا سمبثاكم ال يتكصمكف إالمعمكمات ,كا 

حقيقة فيـ كاضح لممؤثرات المفاجئة كالمؤلمة يشكؿ صحيح ,كما يستجيبكف فسيكلكجيا لمصدمة 

لي ظيكر بعض األمراض مثؿ اضطراب النـك كالككابيس كالغضب إيشكؿ غير عادم مما يؤدم 

لي معالجة معمكمات تمت بشكؿ خاطئ كناقص ألنيا تعتمد عمي إكالعدكانية,  كىذا يشير 

 (.  1999يعقكب ,) المنبيات الحسية بالدرجة األكؿ
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االعتماد عمي نظرية كاحدة في تفسير اضطراب - كجية نظر الباحث  مف –كيبدك مف الصعب 

ضغط ما بعد الصدمة إذا أف ىذا االضطراب لو مف صكر التعدد كالتشعب كالتعقيد ما يحكؿ 

دكف تفسيره بساطة مف خالؿ نظرية كاعتماد كؿ نظرية مف النظريات التي حاكلت تفسير 

ىماليا ؿجانباضطراب ضغط ما بعد الصدمة عمي  . الجكانب باقي معيف في الصدمة كا 

: القابمية لإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة- 6.2

تتسـ شخصية ما لدييـ القابمية لإلصابة بالصدمة باالعتمادية كالسمبية كضعؼ الثقة       

, كالمعاناة الطكيمة أك الدائمة  بالنفس كضعؼ الميارات كاإلرادة كمحدكدية التعميـ كعتبة التحمؿ

مف المشاكؿ النفسية كاالجتماعية كالخبرات السمبية كالمؤلمة مثؿ التعرض لالختطاؼ أك التعذيب 

  ,أك اإلساءة أك اإلشراؾ القيرم في أعماؿ حربية أك تسكيؽ مخدرات أك سرقة أك ارتكاب الجرائـ

, ككجكد عكامؿ حيكية أك  , ككجكد تاريخ مرضي أسرم باإلضافة إلى ضعؼ أك غياب الدعـ

.    جينية

, فالبعض تظير عميو        تكجد فركؽ في ردكد فعؿ األشخاص حياؿ األحداث الصادمة

 , كالبعض تظير عميو بعد سنكات , كالبعض تظير عميو بعد أشير األعراض بعد أياـ أك أسابيع

,  بصكرة تدريجيةاألشخاص لبعض   كتظير األعراض أحيانا عمى ,, كمنيـ مف ال تظير عمييـ

 (.  2008, المفرجي,  كالشيرم, 2004الجمبي )  , كقد تظير كتختفي كقد تظير بصكرة فجائية
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 :التنبؤ باضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 7.2

لـ يتمكف العمـ مف التنبؤ الدقيؽ لدم استجابة الفرد اتجاه حادث صدمي , لكف ىناؾ       

عكامؿ معينة يمكف أف تككف  عالمات عمي احتماؿ كجكد اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كىذه  

: العكامؿ ىي 

صابة مف إكمما كانت الصدمة أشد كأطكاؿ مدة ,زاد احتماؿ  :مدل حدة الصدمة كاستمرارىا. 1

 .يتعرض ليا باضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

حدل الدراسات أف النساء إا كجدت إذ :مدل قرب الشخص مف الصدمة كمدل خطكرتيا. 2

صابتيف إالمكاتي يدركف أف حياتيف في خطر في أثناء حادث االغتصاب يككف احتماؿ 

كبر مف غيرىف المكاتي لـ يشعرف بالخكؼ في أثناء أباضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

. االغتصاب بمرتيف كنصؼ

تعرض الشخص الصدمات في السابؽ يزيد مف : الصدمات السابقة كدرجة المعاناة منيا. 3

 ضغط ما بعد الصدمة أكثر مف أكلئؾ الذيف لـ يتعرضكا لمصدمات باالضطراباحتماؿ أصابتو 

 .في السابؽ

التي مف صنع  )احتماؿ إصابة األفراد باضطراب ضغط ما بعد الصدمة :الككارث الصناعية . 4

 .أكبر مف احتماؿ أصابتيـ بعد الككارث الطبيعية (البشر 

سناد مف :طرؽ التكيؼ كالمساندة االجتماعية. 5 الشخص الذم يتحصؿ عمي دعـ عاطفي كا 

أسرتو كأصدقائو يككف احتماؿ اإلصابة باضطراب ضغط ما بعد الصدمة أقؿ مف األشخاص 

( . 2013شاىيف,)اآلخريف 
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: عالج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 8.2

      العالج يجب أف يككف مالئما لنمط الصدمة فاألفراد الذيف يتعرضكف ألحداث صدمية 

تتعمؽ بالككارث الطبيعية كالتكنكلكجية أك حكادث السيارات يختمفكف بشكؿ جذرم عف األشخاص 

ضحايا جرائـ العنؼ كاالغتصاب أك ضحايا الحركب ك التعذيب أك حاالت األسرل كسجناء 

كالحركب كلكف ىناؾ كدائما أىداؼ عامة لمعالج تتحدد كبالتالي العمؿ عمي زيادة اإلحساس 

بقدرتيـ عمي التحكـ في حياتيـ كبتحقيؽ ذلؾ عف طريقة تبصرييـ بأعراض اضطراب ضغط ما 

. بعد الصدمة 

كاألسباب كالعكامؿ التفسيرية ليذه األعراض عف طريقة مساعدتيـ كتعميميـ ميارات       

مكاجية الضغكط كالعمؿ عمي زيادة إحساسيـ باألماف , كمساعدتيـ كالتعرؼ عمي الصدمة 

كاألعراض البارزة التي تجنب عف الصدمة ككذلؾ , كتحديدىا كتعرؼ الخبرات الصدمة الثانكية 

الديكاف )لي لـك الذات إعادة بناء كتقييـ ىذه الخبرة بطرؽ تقمؿ مف النزعة إمساعدتيـ عمي 

( . 2001األميرم 

  :العالج الدوائي :أوال

,أف العالج الدكائي الطبي يشكؿ المرحمة األكلي في عالج (1998)كر عبد الخالؽ      ذ

اضطراب ضغط ما بعد الصدمة مف أجؿ تخفيؼ األعراض المؤلمة كتسييؿ عمميات العالج 

, ك (Antide press ants)كقد أظيرت الدراسات فائدة مضادات االكتئاب ثالثية . النفسي

متطمبات أعادة االمتصاص االنتقائي لمسير كتنيف كمتطمبات اإلنزيمات المؤكسدة أحادية 

األمينات فيي تساعد عمي كبح النشاط الفيزيكلكجي الزائد كتحسيف دكرة النـك كاألحالـ المضطربة 

امبيراميف , بارككينينف, فييازيف , كتستخدـ نفس الجرعات التي تؤخذ في :كخفض القمؽ مثؿ 
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 أسابيع , كبالنسبة لممرض 8عالج االضطرابات االكتئابية كيجب االستمرار في أخد الدكاء لمدة 

الذيف يستجيبكف الدكاء  عمييـ االستمرار في تناكلو لمدة سنة عمي األقؿ , كتشير بعض 

لي أف العالج باألدكية يككف أكثر فاعمية في معالجة االكتئاب كالقمؽ كفرط االستثارة إالدراسات 

. منو في معالجة التجنب كاإلنكار ك الخدر العاطفي أك التبمد االنفعالي 

:    العالج السموكي : ثانيا 

      أكثر العالجات النفسية المستخدمة في عالج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ىك العالج 

السمككي كتمخص االفتراضات النظرية فيو بأف استجابات المريض لمذكريات حكادث الصادمة 

ىي التي تنبع المظاىر األكلية لالضطراب كالمالمح الثانكية ليذا االضطراب  تسبب في ردكد 

فعؿ المريض ليذه الذكريات كأف أشارت ىذه الذكريات ىي تؤدم االىتماـ في العالج السمككي 

. (الخالؽ مرجع سابؽ عبد )

: العالج  المعرفي السموكي : ثالثا

تتبع استراتيجيات العالج المعرفي السمككي طرؽ أك  ( 2010 في عمر, sue)كر سيك       ذ

ج  المعرفة لمتعامؿ مع الشدة,كيستخدـ مع الناجيف مف التعذيب كالحركب فالمصابكف ذنمك

باضطراب ضغط ما بعد الصدمة ال يمكنيـ التفكير بطريقة منطقية نسبة لمحالة النفسية التي 

دراؾ حقيقة التيديد كالخطر, كميارات التعامؿ عند تأثرىـ إدراكيـ مشكشا في إيمركف بيا كيككف 

: بكصفيـ النفسي كقد كضع باف ىناؾ قسميف لمعالج المعرفي السمككي ىما

تركز ىذه الطريقة عمي تأثير األفكار كالمعتقدات عمي سمكؾ الفرد  :عادة البناء المعرفي إ

كىذه األفكار ىي التي تفسر لمفرد الحدث أك المكقؼ التي حدثت لو كالتي ليا عالقة  كمشاعره ,
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مباشرة بحدكث االضطراب عند البعض كعدـ حصكلو عند البعض األخر رغـ تعرضيـ لنفس 

الحدث الصدمي , كبيذه  الطريقة يحدد األفكار السالبة اآللية كاالفتراضات الصادمة التي تسيـ 

 .في اضطراب االنفعالي أف يستبدليا بمعتقدات كأفكار كميارات اجتماعية أكثر تكيفيو 

ة مف ميارات المكاجية سكاء المعرفية مبمعني تعمـ فئة شاممة ك مرض :تحسيف طرؽ المكاجية 

المكاجية الفعالة لألزمات ىناؾ شركط يجب لتكفر أك السمككية التي يمكف تطبيقيا عبر الزمف ك

 :تكافرىا ىي 

 .استكشاؼ الكاقع كمشكالتو كالبحث عف المعمكمات الكافية - 

 .التعبير بحرية عف كؿ المشاعر المكجبة كالسالبة مع تحمؿ اإلحباط - 

 .طمب العكف مف اآلخريف - 

 .تجزئة المشكالت إلي كحدات يمكف معيا تناكليا كمعالجتيا في كقت  معيف - 

 .بداء المركنة كالرغبة في التغيرإتقبؿ المشاعر مع - 

. الثقة في النفس كفي اآلخريف- 

: العالج الجماعي :رابعا

      يتضمف العالج الجماعي كما يستخدـ في عالج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة مجمكعة 

لي المعالج بطبيعة الحاؿ كمف إاتيا باإلضافة ذمف المرضى الذيف يشترككف في االضطرابات 

اتيا , كيتقاسمكف المشكالف عنيا ذمميزاتو أف المشاركيف فيو يشارككف بعضيـ البعض الخبرات 

( . 2011أبك شريفو , )كيقدمكف سندا انفعاليا لبعضيـ البعض 
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أف العالج الجمعي أظير نتائج جيدة في   (2010عمر,)كر الرشيد كآخركف في ذ     كقد 

عالج اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كخاصة الناتجة عف الحركب كالككارث الطبيعية ك يعتقد 

يجابية فعندما يرل إالباحثكف أف العالج الجماعي مع الجنكد المقاتميف في فيتناـ قد أعطي نتائج 

المريض أشخاصا آخريف يعانكف مف المشكمة نفسيا فأف المقاكمة تنخفض لديو كيصبح أكثر 

.  كتعاكناإنفتاحا

 :  العالج األسرى: خامسا

      زاد االىتماـ بو في السنكات األخيرة فقد أكدت األبحاث أف الناجيف مف الحركب ك التعذيب 

الئقية علي دعـ كتشجيع مف جانب األىؿ كالبيئة كخاصة أنيـ يعانكف مف  إشكاالت إيحتاجكف 

مع أفراد العائمة الذيف يجدكف أنفسيـ في مأزؽ بحيث ال يعرفكف كيؼ يتعرفكف كبما أنو ال يمكف 

الفصؿ بيف الفرد كعائمتو فمف المفيد جدا أف يشترؾ أفراد العائمة في عممية العالج كالتأىيؿ كليس 

لي إمطمكب االبتعاد كاليركب بؿ الدعـ كالمكاجية ,كىذا األمر يتكقؼ عمي نظرة العائمة  

المشكمة أك الصدمة الحاصمة كىنا يتكجب عمي المعالج أف يشرح ألفراد كاألسرة مفيـك الصدمة  

 . (2010عمر, )كمعناىا ك كيؼ أنيا تعني كؿ فرد كتؤثر سمبي عمي حياة  العائمة 

: مآؿ اضطراب ضغط ما بعد الصدمة - 9.2

 سف بعد حادث كقد يتأخر االضطراب لما بعد بأسبكع أك يمتد أميحدث الضطراب عند       

 .أعكاـ عديدة لي إالتأخر 

كقد تزداد خالؿ فترات التعرض  (فترات مف الشدة كأخرل مف اليدكء) متماكجواألعراض       

تظؿ لدييـ أعراض % 20األعراض الخفية % 40مف المرض يتـ شفائيـ %30  ,الضغكط
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يرتبط التنبؤ بالمآؿ بحسب , مف المرض تسكء حالتيـ أك تظؿ دكف تغير % 10متكسطو الشدة 

 األداء الكظيفي الجيد قبؿ المرض ,( أشير 6تقؿ مدة األعراض فييا مف  )البداية السريعة 

 .    كغياب األمراض العضكية كالنفسية األخرل  كالمساندة االجتماعية القكية ,

مف مضاعفات االضطراب التجنب الرىابي لألنشطة المشابية أك التي تشير لمحادث       ك

( . 2002الحجاز,) لي االنتحارإالتقمب االنفعالي الشديد كالشعكر بالذنب الذم يؤدم ك, األصمي 
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تمييد - 1.2.2

      النزكح مف الككارث اإلنسانية التي تكاجو دكؿ العالـ اليـك نتيجة الككارث الطبيعية مثؿ 

الجفاؼ,السيكؿ,الزلزاؿ كاألعاصير كغيرىا كما تمعب الحركب كالصراعات الدكلية  اإلقميمية 

كالمحمية دكرا كبيرا في ظيكر مشكمة النزكح كما ىك الحاؿ  في ليبيا حيث شيدت  بعض المدف 

في ليبيا ظاىرة النزكح نتيجة كجكد عمميات عسكرية في بعض المدف مما أجبر في بعض 

. لي مناطؽ كمدف أكثر آمنا إالمدنيف عمي الخركج مف منازليـ كالنزكح 

  :مفيـو النزوح- 2.2.2

كرد تعريؼ كممة النزكح في كثير مف المعاجـ ككتب التفاسير لمغة  :  النزوح لغة:أوال     

: العربية عمي النحك التالي

نزح الشيء ينزح نزحا كنزكحا بعد , (498 ,1970)كرد في أبك الفضؿ ابف منظكر       

. كمعني بعد عف دياره غيبة بعيده : كنزح بو , ببعيد :ا لبعيد , كىك بمنزح :كالنزيح 

. نزحت الدار نزكحا , بعدت كبمد نازح : نزح  (864ف-ب)جاء في حسيف المغكم       

إذا بعد عف دياره غيبة بعيدة : بعد كيقاؿ نزح بفالف : نزحا كنزكحا – كفي مختار القامكس       

– كمنع كضرب – البعيد ؛ كنزح : كالنازح كالنزكح كالنزيح , بعد عنيا : كانتزح عف دياره , 

, فيي نازح , اك حتى يقؿ ماؤىا كنزحت ىي نزحا , استقي ماءىا : كنزح البئر , بعد : كنزكحا 

(. 1981, الزاكم  )كنزكح 
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:  النزوح اصطالحا :ثانيا

بأنو شخص أك مجمكعة :        عرفت لجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة النازح 

قامتيـ المعتادة ييدؼ تجنب أماكف الصراعات إأشخاص أجبركا عمي مغادرة منازليـ أك مناطؽ 

المسمحة أك الككارث الطبيعية أك اإلنسانية كلـ يعبركا حدكد دكلتيـ المعركفة دكليا كقد عرفتيـ 

مفكضة األمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف بأنيـ أفراد يعيشكف معيشة قريبو مف الالجئيف كقد نزحكا 

قامتيـ أك نتيجة أنكاع إمضطريف , أك أشخاص اكرىكا عمي اليركب أك ترؾ منازليـ أك  أماكف 

حاالت العنؼ العاـ أك النيب المسمح أكفي حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف أك الككارث الطبيعية 

لؾ داخؿ  حدكد الدكلة المتأثرة ذك ,كزالزؿ كالمجاعات أك الككارث التي مف صنع البشر,

. (د ت النحاؿ,)بالظركؼ المذككرة 

النازح بأنو الشخص الذم ينزح الي المناطؽ  " ( 2008, ىمت  )كيرل ريتشارد ركبنسكف في 

" . االكثر أمنا 

كجاء في مجمة النازحيف أف النزكح عبارة عف حراؾ سكاني في شكؿ مجمكعات كبرت أك       

. ( مرجع السابؽ ,ىمت).صغرت بقصد الكصكؿ الي كضع حياتي أفضؿ 

 الذيف األشخاص مجمكعة مف أك األشخاص" النازحيف بأنيـ  ( 1997 )كقد ذكر دينغ       

كخاصة نتيجة ,  المعتادة إقامتيـ أك أماكف اجبركا عمى الفرار أك عمى مغادرة ديارىـ أكاضطركا 

 أك اإلنساف انتياكات حقكؽ أك حاالت العنؼ المعمـ أك النزاع المسمح اثأر سعيا لتفادم أك

" . كلـ يعبركا حدكد الدكلة المعترؼ بيا دكليا ,  ككارث مف فعؿ البشر أكالككارث الطبيعية 
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ىك , كيعتبر التعريؼ السابؽ الكارد في المبادئ التكجييية لتحديد مفيـك النازحيف داخميا       

فيك ال يحدد , كلكنو تعريؼ كصفي أكثر منو قانكني ,  المتحدة األمـالمعترؼ بو حاليا في 

بؿ يستخدـ فقط لتحديد , حقكقا خاصة لألشخاص النازحيف داخميا بمكجب القانكف الدكلي 

 اىتماـ خاص مف جانب المجتمع الكطني كالمجتمع إلى الذيف يحتاجكف كاألفرادالجماعات 

 (. 1999, مارتف  )الدكلي 

  مفاىيـ ليا عالقة بالنزوح- 3.2.2

اليجرة   : أوال

انتقاؿ السكاف مف مكطنيـ األصمي إلي بمد أخر أك منطقة أخرل بقصد "  يمكف تعريفيا بأنيا 

كتككف اليجرة بإرادة الشخص ألسباب تتعمؽ براحتو الشخصية , " االستقرار في البيئة الجديدة 

كىذا ينطبؽ عمى األفراد كاألسر التي تنتقؿ إلي , كبدكف أم تدخؿ مف عامؿ خارجي قاىر 

منطقة أخرل أك بمد آخر لتحسيف كضعيـ االقتصادم كقد تككف اليجرة داخؿ حدكد الدكلة اك 

:  خارجيا كىي نكعاف 

كىي التي تتـ داخؿ حدكد الدكلة بغض النظر عف المسافة التي يقطعيا : اليجرة الداخمية 

فقد تككف انتقال مف سكف الي اخر داخؿ المدينة الكاحدة أك إلي مدينة أخرل أك مف , المياجر 

. الريؼ إلي الحضر اك بالعكس 

كذلؾ بأف يعبر الفرد حدكد , كتككف خارج حدكد الدكلة المعترؼ بيا دكليا : اليجرة الخارجية 

 (. 2011, طالح  )دكلة أخرل عبر دكلة إقامتو المعتادة 
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المجوء  : ثانيا 

 ( 1951 ) ينطبؽ مصطمح الجئ كفقا لميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة مف خالؿ اتفاقية جنيؼ      

أم شخص مقيـ خارج كطنو نتيجة لخكؼ مبرر مف التعرض الضطياد بسبب " بشكؿ عاـ عمى 

 آرائو السياسية خارج البمد الذم أك العضكية في مجمكعة معينة أكعرقو أك دينو أك جنسيتو 

, الزبف  )"  ال يرغب بسبب ذلؾ الخكؼ في العكدة لذلؾ البمد أكيحمؿ جنسيتو كال يستطيع 

2007 .) 

 أرغـكؿ شخص " كقد كرد تعريؼ الالجئ في ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية عمى انو       

, عمى مغادرة مكطنو األصمي بحثا عف مالذ امف في مكاف آخر خارج كطنو المنشأ أك األصؿ 

 غزك أجنبي أك أحداث خطيرة تيدد السالمة العامة في أك احتالؿ أككذلؾ نتيجة عدكاف خارجي 

 ( . 2010, مبيض  )" جزء مف كطنو أك كمو 

   التيجير: ثالثا 

ىك مصطمح يشير إلي إبعاد الشخص أك مجمكعة مف األشخاص عف مكطنيـ أك المنطقة       

أك بمبادرة ذاتية منيـ خكفا عمى حياتيـ أك ىربا مف عنؼ ممارس , التي ينتمكف إلييا باإلكراه 

كالميجركف قسريا , عمييـ أك إجبارىـ مف قكل عسكرية اك شبو عسكرية ألسباب مختمفة 

 (. 2013, المنظمة الدكلية لميجرة  )كنازحكف / ينقسمكف إلي نكعيف ميجركف 

الفروؽ بيف اليجرة والمجوء والنزوح - 4.2.2

النظر مف المسافات التي  (ىي اليجرة التي تتـ داخؿ حدكد الدكلة بصرؼ)ة م      اليجرة الداخؿ

لي آخر داخؿ الحي كاحد أك المدينة الكاحدة أك إيقطفيا المياجر, فقد تككف انتقاال مف مسكف 
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لي المناطؽ غير المأىكلة إمدينة أخرل أك مف الريؼ إلي الحضر أك مف المناطؽ المأىكلة 

لي رفع إتعني انتقاؿ األفراد أك المجمكعات مف رفعة جغرافية معينة )لتعميرىا ككذلؾ تعرؼ 

لي المدينة أـ ىجرة مضادة مف المدينة إسكاء كانت ىجرة مدف بمعني انتقاؿ مف الريؼ  (أخرل 

لي المجتمع الجديد كتترؾ إلي الريؼ تحمؿ معيا في الحالتيف أثارا اجتماعية  اقتصادية ,ثقافية إ

. أثارا كاضحة عمي المجتمع الذم ىاجرت منو المجمكعة األفراد 

لؾ بأف يعبر الفرد حدكد دكلة أخرل ذفيي تتـ خارج حدكد الدكلة ك )      أما اليجرة الخارجية 

 .(غير دكلة إقامتو المعتادة 

لي أخرل  داخؿ حدكد الدكلة أك تتـ إ حركة الفرد أك المجمكعة مف مكاف  فيك) النزكح أما      

النزكح رغما عف إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي ميدد لمحياة كالمجاعة أك الحركب أك الجفاؼ 

لي مكقع آخر طمعا في إلي مغادرة مكقعة كالتكجو إكالتصحر أك الككارث آخرم تدفع النازح 

 . (الخالص مف تمؾ الظركؼ

سرا بال رغبة  كاختيار مف الفرد أك الجماعة كما أنو قد ؽ      النزكح يختمؼ عف اليجرة ألنو يتـ 

لؾ بأف نزكح قبائؿ بأكمميا دكف مف ذكالنزكح قد يككف شامال ك. يحدث فجأة دكف سابؽ تخطيط

ىؤالء النازحكف ما يكيفيـ مف احتياجاتيـ المادية كالمعيشية ,أما اليجرة فأنيا تتـ عف سابؽ تمعف 

كتفكير كقد تككف ىجرة فردية أك جماعية ك لممرء أف يختار ما بحممة معو مف مستمزمات فميس 

 .(2007ابك القاسـ ,). ىناؾ ميدد لمحياة 

ؿ شخص يترؾ القطر الذم ينتمي إليو بجنسيتو خكفا مف  ؾ      المجكء جاء تعريؼ ىك

االضطياد أك الخطر بسبب العنصر أك الديف خكفا مف العمميات الحربية أك االعتداء الخارجي 
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لؾ ذأك االحتالؿ أك السيطرة األجنبية أك االضطرابات الداخمية كال يستطيع أك ال يرغب بسبب 

. لي فطرة إالخكؼ مف الرجكع 

لي دكلة أخرل , إ      يختمؼ المجكء عف النزكح باف المجكء عبكر حدكد دكلة المكاطف األصمي 

جباريتيف قسريتيف إأما النزكح فيك داخؿ الدكلة الكاحدة كيتفؽ النزكح مع المجكء في أنيما 

(  مرجع سابؽابك القاسـ ,)اختياريتيف 

لككف األشخاص لـ يترككا مناطقيـ ,  كما يميز النزكح عف غيره مف التحركات ىك فقداف اإلرادة 

بؿ ترككا ألسباب خارجة عف إرادتيـ كىـ ليـ نفس الحقكؽ , كأماكف إقامتيـ طكاعية كباختيارىـ 

أم النازحيف مازالكا تحت حماية حككماتيـ حتى لك كانت , كالمسؤكليات مثؿ كؿ مكاطني بمدىـ 

كىـ يحتفظكف بكامؿ حقكقيـ كمكاطنيف بما في ذلؾ حؽ الحماية كفقا , ىي السبب في فرارىـ 

 (. 2017, المنفي  ).لقكانيف حقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني الدكلي 

 النزكح يؤدم عادة إلي تعرض النازحيف إف ( 2010, المجنة الدكلية لمصميب األحمر  )كترل 

فغالبا ما يجدكا أنفسيـ ,  مغادرة ديارىـ كأحيانا أراضييـ إلىلعدد مف المخاطر نتيجة اضطرارىـ 

كقد يككف مصيرىـ اإلقامة في مناطؽ معزكلة أك , مخركميف مف مصادر رزقيـ كممتمكاتيـ 

كذلؾ يزداد خطر تمزؽ العائالت كانفصاؿ ,  حتى غير صالحة لمعيش اإلنساني أكغير آمنة 

كما  , األخرل كمحدكدية الحصكؿ عمى الرعاية الصحية كالخدمات األساسية أسرىـاألطفاؿ عف 

يمكف أف تتفاقـ ىذه األكضاع في حاالت النزكح المطكؿ كعدـ القدرة عمى العكدة إلي مكاطنيـ 

. األصمية أك إيجاد أم مكاف أخر إلعادة بناء حياتيـ مف جديد 
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: أنواع النزوح - 5.2.2

:  مف حيث األسباب : أوال 

النزكح الناجـ عف النزعات المسمحة كيعد ىذا النزكح احد التبعات المباشرة لعمميات القتاؿ . 1

كمكافحة التمرد أك نتيجة الف النزعات المسمحة قد أدت بشكؿ مباشر إلي األضرار باألمف 

. كيرتبط باالنتياكات الخطيرة لمحقكؽ اإلنساف , البشرم كالغذائي لمسكاف 

النزكح الناجـ عف االحتالؿ العسكرم كعمميات التنمية كيرجع ىذا النكع الي النزكح بصفة . 2

 فرض الضرائب الجائرة كالعمالة القسرية كغيرىا مف .ب.  مصادرة األراضي .أ: عامة إلي 

. االنتياكات 

النزكح الناجـ عف تردم األكضاع المعيشية فيك ناتج عف محدكدية األراضي الخصبة لمزراعة . 3

كلعدـ تكافر النشاط التجارم كالصناعي كاأليادم العاممة كاالفتقار إلي الخدمات األخرل 

 (. 2011, أبك طالب  )الضركرية 

:  النزوح مف حيث المكاف : ثانيا 

:  نكعيف إلىكيمكف تقسيـ 

: نزكح داخؿ المدينة . 1

. أم انتقاؿ النازح مف حي إلي حي أخر داخؿ حدكد المدينة, كىك يحدث داخؿ المدينة نفسيا 

:  نزكح خارج المدينة . 2

.  كىك انتقاؿ النازح مف مدينة إلي أخرل داخؿ حدكد دكلتو 
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 : النزوح موقؼ اإلسالـ مف - 6.2.2

كترؾ األمكاؿ ,       أعظـ شيء عمى النفس مفارقة الدار المسككنة كاليجرة مف البمدة المألكفة 

فيصبح غنيا كيمسي , يترؾ المٌيجر في بمده كد عشرات السنيف في لحظة كاحدة , المكتسبة 

ألنو قتؿ في المعنى , كمكازيا لمقتؿ , كال عجب أف يككف التيجير القسرم إعداما لمنفس , معدما 

ف عاش الجسد  ـٍ }كتجده حيف قرف ا تعالى بيف القتؿ كاإلخراج مف الديار , كا  مىٍيًي لىٍك أىنَّنا كىتىٍبنىا عى كى

ا فىعىميكهي ًإال قىًميؿه ًمٍنييـٍ  ـٍ مى كا ًمٍف ًديىاًركي ـٍ أىًك اٍخريجي  اآلية مف سكرة 66 : النساء {أىًف اٍقتيميكا أىٍنفيسىكي

كلكال شدة ذلؾ عمى النفس البشرية لما أخبر ا تعالى أنو لك كتبو عمى جماعة منيـ لما , النساء

 (.2013, السرجاني ). انصاع منيـ إال القميؿ 

يستدؿ مف النصكص القرآنية  أف أحكاـ اإلسالـ قطعت دابر اليجرة القسرية كإجراء كقائي      ك

كمنعت كؿ ىجرة قسرية كذلؾ لفداحة اآلثار كالنتائج المتكلدة كقد كرد في مبادئ اإلسالـ الحنيؼ 

 :نصكص مف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ ما تمنع اليجرة القسرية كتحد مف دكافعيا كمنيا

ٍف أىٍرًضنىا أىٍك لىتىعيكديفَّن ًفي  }: يقكؿ ا تعالي: القرآف الكريـ نَّنكيـ مِّش ـٍ لىنيٍخًرجى ًمًي كا ًلريسي قىاؿى الَّنًذيفى كىفىري كى

ـٍ لىنيٍيًمكىفَّن الظَّناًلًميفى ۖ  ًممَّنًتنىا  بُّريي ـٍ رى ى  ًإلىٍيًي كىابى  }: كقاؿ أيضا (13إبراىيـ اآلية )  { فىأىٍكحى فىمىا كىافى جى

ـٍ  كا آؿى ليكطو مِّشف قىٍريىًتكي كفى ۖ  قىٍكًمًو ًإالَّن أىف قىاليكا أىٍخًرجي ـٍ أينىاسه يىتىطىيَّنري فياتيف . (4النمؿ اآلية ) {" ًإنَّنيي

اآليتيف فييما تيديد كاضح كصريح لمطغاة الذيف استعممكا التيجير سالحا فتاكا ضد األنبياء 

ٍذ يىٍمكيري ًبؾى "} : يقكؿ ا تعالي  ككضد مف يعارضكف سياساتيـ المتسمة بالبطش كالترحيؿ كىاً 

كؾى  كا ًلييٍثًبتيكؾى أىٍك يىٍقتيميكؾى أىٍك ييٍخًرجي يىٍمكيري المَّنوي ۚ  الَّنًذيفى كىفىري كفى كى يىٍمكيري اًكًريفى ۖ   كى ٍيري اٍلمى  {" كىالمَّنوي خى

كؾى ًمٍنيىا "}. (229األنفاؿ اآلية ) كنىؾى ًمفى اأٍلىٍرًض ًلييٍخًرجي ف كىاديكا لىيىٍستىًفزُّر ذنا الَّن يىٍمبىثيكفى ۖ  كىاً   كىاً 
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فىؾى ًإالَّن قىًميالن  كفي ىاتيف اآليتيف تيديد لمرسكؿ بالسجف أك القتؿ أك  (86اإلسراء اآلية ) {"ًخالى

 . (2016, إيكاف  ) .التيجير

إف أكؿ ما كاجيو النبي صمي ا عميو كسمـ التيديد بالتيجير كقد نفذ ذلؾ في :  السنة النبكية 

نفي رسكلنا الكريـ كبني ىاشـ إلى شعب مف شعاب مكة المكرمة حيث عانكا فييا كيالت الجكع 

.. كالحصار كالعذاب الشديد مما اضطرىـ لميجرة كترؾ بيكتيـ لمحبشة مرتيف نتيجة لالضطياد

كا "كقد ىاجر الرسكؿ الكريـ إلى المدينة المنكرة مكرىا كعٌبر عف ذلؾ بقكلو عف مكطنو مكة 

 . "انؾ أحب البالد إلي كلكال أف أىمؾ أخرجكني منؾ ما خرجت

 " ال إكراه في الدين"مكقؼ اإلسالـ كاضح مف التيجير فإف كاف الدافع ديني فا تعالي قاؿ 

 .256اآلية 

كما إف الدكافع األخرل اقتصادية كانت أك عرقية أك قكمية أك سياسية فاف مبادئ       

أىيُّريىا النَّناسي ًإنَّنا  }اإلسالـ  ال تسمح بالتيجير فالناس في نظر اإلسالـ أصؿ كاحد كيقكؿ تعالي 

ًميـه  ـٍ ًإفَّن المَّنوى عى ـٍ ًعٍندى المَّنًو أىٍتقىاكي فيكا ًإفَّن أىٍكرىمىكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى مىٍقنىاكي خى

ًبيره   (.13الحجرات اآلية ){" خى

إذف ال عرؼ يقبؿ كال ديننا اإلسالمي الحنيؼ يحمؿ أك يبيح التيجير ابتداءن, فضال عف       

الجكانب األخرل المتعمقة األمراض النفسية كاالضطرابات االجتماعية التي تحدثيا جريمة التيجير 

, إيكاف  )كتيدد الكيانات االجتماعية بالتشظي كاالنييار كتغرس في إفراده الضغائف كاألحقاد

 . (مرجع سابؽ
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: اآلثار النفسية لمنزوح - 7.2.2

ل الضغكط النفسية التي يمر بيا اإلنساف, فيي تيديد مباشر ص      تعد الحركب ذاتيا مف أؽ

لحياتو كحياة عائمتو كتيديد لممتمكاتو كمستقبمو بشكؿ عاـ, كالحركب ذاتيا تستفز اإلنساف كتثير 

انفعاالتو بشكؿ كبير كصدمة أكلى باإلضافة إلى ما يصاحبيا مف أحداث تعد ضغكطان حياتية 

تؤثر في تكيؼ اإلنساف كتحدث عنده تغيرات بدنية كجسمية قد تؤدم إلى إصابتو بمرض نفسي 

أك جسمي مما يصعب تالفيو, كمف التغيرات المصاحبة لمحرب مثالن, تغير محؿ السكف بسبب 

التيجير القسرم أك كفاة أك قتؿ احد أفراد العائمة أك احد األقارب أك عكؽ شديد يصيب الفرد أك 

احد إفراد عائمتو كصعكبة التنقؿ مف مكاف آلخر كالمصاعب التي يالقييا المجندكف كالمتطكعيف 

في الحياة العسكرية, ىذا فضالن عف األضرار ممكنة الحدكث في البنية التحتية لمبمد مما ينعكس 

عمى المكاطف بشكؿ خاص مف خالؿ تعطؿ الكيرباء كتكصيؿ المياه كعمى المجتمع بشكؿ عاـ 

مف خالؿ تعطؿ حركة اإلنتاج كتأثيره عمى االقتصاد العاـ لمدكلة, ككؿ ذلؾ دكف شؾ يعد مف 

 . (2015, محمد )الضغكط الناجمة أك المصاحبة لمحرب 

      إف انعكاسات النزكح كالتكترات المصاحبة ليا, ف غمكض المستقبؿ كاألزمات الحياتية 

, كصعكبة تأميف العمؿ, ككيفية (داخؿ المخيمات كخارجيا)المصاحبة ليا مف حيث المسكف 

تعميـ األطفاؿ كعدـ تكافر مدارس أك قمتيا, صبغى الجكَّن األسرٌم لألسرة الالجئة بيالةو مف التكتر 

صراع األفكار حكؿ العكدة أك البقاء, تبٌمد في الجك األسرم, كآبة كضيؽ,كتتأثر كظائؼ »الدائـ, 

األسرة التقميدية حينما تفقد قدرتيا عمى اشباع حاجات أبنائيا المادية كالمعنكية, كمف ثـ تفقد 

انتماءىـ إلييا, ألف االنتماء عمميةه نفسيةه جدلية, تتككف بيف الفرد كالجماعة التي تحقؽ لو 
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اإلشباع, كيؤدم عدـ تكافر ذلؾ إلى شحكب االنتماء إلى األسرة, كبالتالي االنتماء لمكطف, 

 . (2014, عمي  )كتيديد اليكية كمحصموة نيائية 

فيـ يتكزعكف داخؿ مخيمات كبيرة , كمف أىـ المشاكؿ التي تكاجو النازحيف ىي الحاجة لممأكل 

كمزدحمة تفتقر الي الخصكصية أك في بيكت مؤجرة مع نقص في المكارد المالية كزيادة في 

 األصدقاء في ظركؼ غير أك التي تسكف مع األقارب األسركىناؾ مف ,  البيكت أجارأسعار 

اعتيادية  

, مف حيث الشعكر باالقتالع كفقداف المجاؿ        فالنزكح كالتيجير مف أقسى مجريات الحرب

الحيكٌم المطمئف كالمألكؼ, حيث يتعٌرضكف لالنتقاؿ المفاجئ كاالضطرارٌم إلى عالـو غريبو ال 

يتيح لمكثيريف منيـ مقٌكمات الحياة العادٌية؛ كيعرؼ الفرد, في ىذا الظرؼ القاىر الجديد, 

كيتعٌرض مجتمع النازحيف لميامشٌية عمى صعيد التعميـ, . اضطرابنا عمى صعيد رؤية المستقبؿ

 (الناجمة عف البطالة بمختمؼ أشكاليا)فتطحف الصعكبات االقتصادٌية . كما العمؿ المينيٌ 

األسرة, كتنعكس عمى تماسكيا كخيارات أبنائيا, فنجد بعضيـ ينحك باتجاه الجماعات الجانحة, 

    . ( 2017, عمي  )سكاء كانت مسٌمحةن أـ غير مسٌمحةو, غاضبنا كمحبطنا
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 تمييد - 1.3

 عرض الدراسات يتـ كسكؼ الدراسة , بمكضكع المتعمقة السابقة الدراسات الفصؿ ىذا يتناكؿ

كعمى الرغـ مف  مكضكع اضطراب ضغط ما بعد الصدمة , حكؿ كتبت التي كاألجنبية العربية

كندرة الدراسات في البيئة , قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع الدراسة الحالية بشكؿ مباشر

 األقدـ مف تاريخي تتابع في المحمية إال أف الباحث تكصؿ إلى عدد مف الدراسات كسيتـ عرضيا

 الباحث يعرض كسكؼ الفصؿ , نياية السابقة في الدراسات عمى الباحث يعمؽ ثـ األحدث , إلي

 التي النتائج أىـ ككذلؾ كاألدكات , كالعينة حيث اليدؼ مف البحث بمكضكع المتصمة الدراسات

 لألساليب اختياره ككذلؾ أىدافو كصياغة كأدكاتو اختيار عينتو في منيا يفيد حتى إلييا تكصمت

 .لمنتائج كتفسيره اإلحصائية

 الدراسات السابقة - 2.3

 .(1991)دراسة شكور والنابمسي  

 .عصاب الحرب المبنانية:      عنكاف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى إيجاد النسبة المئكية لمف يعانكف مف العصاب نتيجة لمحرب : ىدؼ الدراسة

. المبنانية

 مكاطنا لبنانيا مف الذيف عايشكا الحرب المبنانية األىمية 100تككنت العينة مف : عينة الدراسة

.  سنة60 إلى 16تتراكح أعمارىـ ما بيف 

قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس اضطراب ما بعد الصدمة مف إعداد النابمسي, أيضا : أدكات الدراسة

. تـ إجراء مقابالت مقننة مع أفراد العينة



67 
 

مف أفراد العينة قد تعرضكا لصدمات مختمفة أثناء الحرب % 95أظيرت النتائج أف :نتائج الدراسة

منيـ يعيشكف الخبرات المؤلمة عف طريؽ إعادة التذكر, كاستحضار صكرة % 93األىمية, كأف 

ال يزالكف يتجنبكف األماكف كاألشياء المرتبطة بالحدث  % 70المعاناة كاأللـ الذم تعرضكا لو,كأف 

. مف المبنانييف الذيف كنكا يعيشكف في لبناف أثناء الحرب األىمية يعانكف مف عصاب الحرب

  (.2004)دراسةبيني كريشتاف وآخروف 

    عنكاف الدراسة األحداث الصدمية كأعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كبيف المكاطنيف 

. كبيف الالجئيف السكدانييف في منطقة غرب النيؿ 

 الدراسة إلي مقارنة مدم انتشار األحداث الصدمية كعالقتيا بأعراض اضطراب ما بعد تىدؼ

. الصدمة في شماؿ أكغندا كجنكب السكداف 

    اتبعت الدراسة المنيج المسحي الديمكغرافي المنيج لمدراسة حيث جمعت البيانات عمي 

المستكم الفردم  أخذت العينة الدراسية عف طريقة العينة العشكائية الطبقية كاشتممت العينة عمي 

.  مف الذككر ك االناث  75, سنة  30:مف الراشديف متكسط أعمارىـ  ( 3323)

إف أعداد كبيرة مف الالجئيف السكدانييف تعرضكا كشاىدكا :    كأظيرت نتائج الدراسة ما يمي 

خبرات مف العنؼ كفي الكصؼ الديمكغرافي السكاني كجد أف النكع كالعمر كالتعميـ كالعمؿ يرتبط 

بصكرة عممية بتطكر أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأظيرت الدراسة  إف نسبة انتشار 

كسط %48اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كسط السكاف السكدانييف المقيميف كانت نسبة 

%. 18كسط المكاطنيف اليكغندييف كانت نسبة %46السكدانييف الالجئيف كانت نسبة 
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 .( (2004دراسة القيسي 

 .بغداد مدينة مجتمع في الصدمية الضغكط بعد ما       بعنكاف اضطراب

 أثناء أحداث بغداد بعد االضطراب ىذا انتشار مدل عمى التعرؼ إلى       ىدفت الدراسة

 كغيرىا كتفجيرات عنؼ أحداث مف تبعيا كما 2004 كلغاية2003 العسكرية مف  العمميات

 مف عينة أشير كعمى (6 - 3) بمدة العسكرية العمميات احداث مف مدة مركر بعد كخاصة.

 سنة 18 مف أعمارىـ تتراكح353 ) ) عددىا بمغ الشرائح مختمؼ كمف بغداد مدينة في المكاطنيف

 كالصدؽ بالثبات يتميز فقرة ( 45 ) مؤلفة مف االضطرابات ىذه لقياس أداة إعداد تـ. فأكثر

 لمطب االمريكية لمجمعية الرابعة المراجعة  DSM –IV بحسب االضطراب معايير عمى محتكينا

 .النفسي 

 مجمكع مف ( 64 ) كاف االضطراب ىذا مف يعانكف الذيف عدد أف  ظير:      النتائج

 بمغ, مزمف ( 14 ) ك حاد باضطراب مصاب ( 50 ) منيـ (% 18 ) كبنسبة ((353العينة

 كبنسبة ( 42 ) اإلناث كعدد العينة مف (% 6.12 ) كبنسبة ( 22 ) المصابيف مف الذككر عدد

 ( 27 ) المتزكجيف عدد كاف  االجتماعية الحالة لمتغير كبالنسبة,  العينة مف (% 11.88 )

 ( 35 ) بمغ المتزكجيف كغير , العينة افراد مف المتزكجيف مف ( (19.85%كبنسبة

 أك أرممة مطمقة )األخرل  الحاالت عدد ككاف .العينة مف المتزكجيف غير مف ( 16.27)كبنسبة

 )) عمر فئة األفراد عدد العمر كاف لمتغير كبالنسبة33.3%) )كبنسبة  (6 ) مجمكع مف ) (2 )

 ( 31 40) كفئة نفسيا, الفئة في أقرانيـ مف ( 17.26%) كبنسبة فردنا (39  )  18 - 30 

 ( 10 ) عددىـ ( 41 50 ) كفئة اقرانيـ, مف ( (17.26% فردنا كبنسبة ( 14 ) عددىـ

  أفراد مف (% 11 ) كبنسبة (1 ) عدد ( فكؽ فما (50 ) كفئة أقرانيـ  مف( 27.3 ) كبنسبة 
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 (13%)  كبنسبة( 6 ) عميا  فئة المصابيف األفراد عدد بمغ الدراسي التحصيؿ لمتغير كبالنسبة

 ) اإلعدادية أقرانيـ , كفئة مف (% 85.4 ) كبنسبة (  ( 27   البكالكريكس كفئة ,أقرانيـ  مف

 %) كبنسبة (2 ) كفئة االبتدائية , (24%) كبنسبة (6 ) المتكسطة كفئة (23 %) كبنسبة ( 23

 كغير المكظفيف (17.6%) كبنسبة ( 27 ) المكظفيف عدد بمغ المينة لمتغير كبالنسبة  ( 25

 .أقرانيـ مف (18.5%) كبنسبة ( 37 ) عدد

 .(2007)دراسة الكبيسي وآخروف 

. اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدل منتسبي جامعة بغداد بعد االحتالؿ:       عنكاف الدراسة 

      ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عدد المتعرضيف لمحكادث الصدمية كالتعرؼ عمى مدل 

انتشار اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدل المنتسبيف إلى جامعة بغداد كالتعرؼ عمى أكثر 

مزمف , حاد  )كالكشؼ عمى أنكاع االضطراب لدل العينة , المظاىر إسياما في ىذا االضطراب 

. (متأخر, 

تـ استخداـ مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة اعتمادا عمى :       أدكات الدراسة 

. 1994المراجعة الرابعة لتصنيؼ الجمعية األمريكية لمطب النفسي لعاـ 

تراكحت أعمارىـ  ( ذكرا43,  أنثى 241) فردا  (284)عينة الدراسة بمغت عينة الدراسة عمى 

. سنة ( 17-54 )بيف 

مف أفراد العينة تعرضكا لحدث أك كثر مف  (%69)أظيرت نتائج الدراسة أف :       النتائج 

. حدث صدمي مف أنكاع األحداث الصدمية 
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أم تكفر ) مف أفراد العينة باضطراب ضغط ما بعد الصدمة بشكؿ كامؿ  (%61)إصابة 

دلت النتائج إف نسبة الذككر اقؿ مف نسبة اإلناث ,  (المعايير كالشركط الثالثة لالضطراب

كاف أكثر المعايير ظيكرا ىك فرط االستثارة كالثاني ىك استعادة الخبرة , باإلصابة باالضطراب 

فردا  (86)أما بالنسبة لنكعية االضطراب فإف , الصادمة كالثالث ىك تجنب الخبرة الصادمة 

فردا  (32)كقد أصيب , فردا أصيب باالضطراب المزمف  (56)ك, أصيب باالضطراب المتأخر 

. باالضطراب الحاد 

 .(2007 )(UNHCR)دراسة المفوضية السامية لشؤوف الالجئيف لألمـ المتحدة بدمشؽ 

عمى الالجئيف العراقييف "  *"ipsosعنكاف الدراسة النتائج النيائية لمسح 

كمقارنة ,  ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى االثار النفسية الناجمة عف التعرض لمحاطر الحركب 

. النتائج العينة مع نتائج دراسات مشابية عمى عينات مف دكؿ أخرل تعرضت لمخاطر الحركب 

الجئا عراقيا مف الذيف كصمكا الى سكريا   (1138)بمغت عينة الدراسة 

% 67, مف عينة الدراسة تعاني مف االكتئاب % 89نتائج الدراسة أكضحت نتائج الدراسة أف 

. يعانكف مف أحداث صادمة % 91ك, تعاني مف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

   Bayard Roberts and others (.2008)دراسة بايارد روبرتس وآخروف 

    عنكاف الدراسة  العكامؿ المرتبطة باضطراب ضغط ما بعد الصدمة كاالكتئاب بيف المتشرديف  

كالغرض مف ىذه الدراسة ىك قياس معدالت اضطراب ما بعد الصدمة , داخميا في شماؿ أكغندا 

كالصدمات   كاالكتئاب بيف ىؤالء النازحيف داخميا, كالتحقيؽ في العكامؿ المرتبطة بالديمكغرافية

ككالة أبحاث عالمية كمقرىا باريس *
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شخص مف المشرديف داخميا  (1210 )كقد بمغ حجـ عينة الدراسة   , النفسية التعرض لمخطر

تـ , ( 727) كبمغ عدد اإلناث  ( 483 )مف البالغيف في شماؿ أكغندا كقد بمغ عدد الذككر 

قياس مستكيات التعرض لألحداث الصادمة كاضطراب ضغط ما بعد الصدمة استخداـ مقياس 

تـ استخداـ .  ىك بكنز ىارفارد الصدمة كتـ قياس مستكيات االكتئاب قائمة فحص أعراض

االنحدار متعدد المتغيرات 

مف المستجيبيف أظيرت أعراض ما بعد  (%54)       كأظيرت نتائج الدراسة أف أكثر مف 

مف  (%58)مف أفراد العينة أعراض االكتئاب أكثر مف نصؼ (%67)الصدمة كأكثر مف 

 أك أكثر مف األحداث الصدمية المشمكلة في المقياس كتشمؿ العكامؿ 8المستطمعيف عانكا مف 

المرتبطة ارتباطا قكيا باضطراب ضغط ما بعد الصدمة كاالكتئاب كالنكع كالحالة االجتماعية 

كمسافة النزكح كتعاني مف سكء الصحة دكف رعاية طبية أك تعاني مف االغتصاب أك االعتداء 

. الجنسي أك تعاني مف نقص في الغذاء أك المياه كتعاني مف ارتفاع معدالت التعرض لمصدمة 

 .(2008)دراسة خيربؾ 

. الصدمات النفسية لدل العراقييف بعد الحرب:    عنكاف الدراسة

التعرؼ عمى الصدمات النفسية لدل العراقييف تبعا لبعض المتغيرات : ىدؼ الدراسة      

ك التعرؼ ما إذا كاف ىناؾ فركؽ في اضطراب ما بعد الصدمة حسب متغير .الديمكغرافية

. األعراض

 فرد عراقي تعرضكا لمحرب في العراؽ,تتراكح أعمارىـ 100تضمنت العينة :      عينة الدراسة

.  سنة ينحدركف مف أسر طمبت المجكء إلى سكريا 50إلى20بيف 
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تـ استخداـ مقياس ىارفارد الضطراب ما بعد الصدمة, كاستبانو ألعراض :      أدكات الدراسة

. اضطراب ما بعد الصدمة

أظيرت الدراسة أف ليس ىناؾ فركؽ بيف الذككر كاإلناث في اضطراب ما :      نتائج الدراسة

كما .بعد الصدمة عمى الرغـ مف الذككر كانكا أكثر تعرضا لألحداث الصدمية في ساحة الحرب

 سنة أكبر متكسط درجات أعراض اضطراب ما بعد 30-20أشارت النتائج أف الفئة العمرية 

 سنة,ككانت الفئة العمرية الصغيرة أشد تأثرا مف الكبار في 50-37الصدمة مف الفئة العمرية

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة كما أظيرت نتائج الدراسة أف متكسط درجات اضطراب ضغط 

. ما بعد الصدمة لدل الذككر أعمى منو لدل االناث فيما كانت االعراض متساكية لدل الجنسيف 

  . (2008 )دراسة مومني 

أثر استراتيجيات التعامؿ كالدعـ االجتماعي في اضطراب ضغط ما بعد :       عنكاف الدراسة 

. الصدمة لدل ضحايا أسر تفجيرات فنادؽ عماف 

      ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر استراتيجيات التعامؿ كالدعـ االجتماعي في اضطراب 

. ضغط ما بعد الصدمة لدل ضحايا أسر تفجيرات فنادؽ عماف 

فردا مف الضحايا كأسرىـ مف دراجة القرابة االكلى كقد تـ  (353)      تألفت عينة الدراسة مف 

كمقياس الدعـ , كمقياس استرتيجيات التعامؿ , استخداـ مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

 نتائج الدراسة بمغ مستكل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدل العينة  ,االجتماعي المدرؾ

كعدـ , عدـ كجكد فركؽ في متغير النكع في مجاؿ اضطرا بضغط ما بعد الصدمة  (75%)

. كجكد فركؽ في مستكل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة تعزل ألثر الدعـ االجتماعي 
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 . ( 2011 ) وآخروفدراسة أحمد 

      عنكاف الدراسة اضطراب ما بعد الصدمة كسط األطفاؿ كالمراىقيف بمعسكرات النازحيف 

بكالية غرب دارفكر 

      تيدؼ ىذه الدراسة لمعرفة السمة العامة المميزة الضطراب ما بعد الصدمة كسط األطفاؿ 

في معسكرات أردمتا كالرياض بكالية غرب دارفكر, كمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ في أعراض 

كتككف مجتمع الدراسة مف كؿ , االضطراب تبعا لنكع األطفاؿ أك الختالفيـ في مستكل التعميـ 

األطفاؿ كالمراىقيف بمعسكرم أردمتا ك الرياض بمدينة الجنينة بكالية غرب دارفكر كالبالغ عددىـ 

أنثى,  (223) ذكرا, ك 172)مفحكصا منيـ  (395)تـ اختيار . طفؿ كمراىؽ (5200)حكالي 

ليمثمكا عينة الدراسة, كقد تـ تطبيؽ مقياس أعراض الصدمة النفسية لألطفاؿ الذم يحتكم عمى 

اضطراب ما بعد الصدمة, كالقمؽ, كاالكتئاب, كالتفكؾ, :  عبارة تفحص ستة أبعاد كىي44

.  كالغضب, كاضطراب عدـ التكافؽ الجنسي, ىذا إضافة ألسئمة المعمكمات األكلية

أف جميع أبعاد االضطرابات النفسية :       كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج مف أىميا

كما أنو ال . تتسـ باالنخفاض بدرجة دالة إحصائيا كسط األطفاؿ كالمراىقيف بكالية غرب دارفكر

كذلؾ تكجد . (ذكر أك أنثى)تكجد فركؽ دالة في كؿ أبعاد أعراض الصدمة النفسية تبعا لمنكع 

فركؽ دالة في جميع أبعاد االضطرابات النفسية تبعان لممستكل التعميمي بيف مستكل التعميـ الثانكم 

كما بينت النتائج أف اضطراب ما بعد . كبقية المستكيات التعميمية كذلؾ لصالح المستكل الثانكم

. الصدمة ىك األعمى أم األكثر شيكعان, بينما القمؽ ىك األدنى أم األقؿ شيكعان 
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  .(2012) سميماف دراسة

 إلى العائديف باألحداث الميبية لممتأثريف لمصدمة التالية الضغكط       عنكاف الدراسة اضطراب

, كالية  .السكداف الخرطـك

 السكدانييف كسط لمصدمة التالية اضطراب الضغكط عمي التعرؼ إلى الدراسة ىذه       ىدفت 

 في إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ كاف إذا معرفة ما إلى ىدفت كما الخرطكـ بكالية ليبيا مف القادميف

 كاف إذا ما معرفة أيضا النكع, المستكل التعميمي, االجتماعية, الحالة لمتغير تبعا االضطراب

 استخداـ اليجرة,تـ سنكات كعدد االقتصادم لألسرة, الكضع العمر, بيف ارتباطيو عالقة ىناؾ

 أعمارىـ كتراكحت إناث (81) ذككر (126) منيـ فردا (212) العينة حجـ كبمغ الكصفي المنيج

 أدكات تمثمت ـ, 2111 فبراير أحداث بعد ليبيا مف القادميف السكدانييف مف (65 – 14)بيف 

,   لمصدمة التالية الضغكط اضطراب مقياس في الدراسة 

 مف القادميف السكدانييف كسط لمصدمة التالية الضغكط ارتفاع عف الدراسة نتائج       كأسفرت

, ليبيا بكالية كالكضع  العمر مف ككؿ اضطراب بيف إحصائيا داؿ عكسي ارتباط كجكد الخرطـك

العمر  مف ككؿ لمصدمة التالية الضغكط اضطراب بيف ارتباطا النتائج تظير كلـ االقتصادم,

النتائج  أظيرت كما اليجرة, سنكات كعدد بيف ارتباطا النتائج تظير كلـ, االقتصادم كالكضع

أرتفع  إذ االجتماعية كالحالة النكع لمتغير تبعا باالضطراب اإلصابة في إحصائيا دالة فركقا

المستكل  لمتغير تبعا فركؽ عف النتائج تكشؼ كلـ المطمقات فئة كسط االضطراب متكسط

  .التعميمي
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. and others Taiwo lateef (2014)دراسة تايو لطيؼ شيخ وآخروف 

جياد ما إ    عنكاف الدراسة الصدمة النفسية كالتكيؼ النفسي كاالجتماعي كأعراض اضطراب 

بعد الصدمة بيف النازحيف داخميا في كادرنا  شماؿ غرب نيجيريا اليدؼ مف الدراسة ىك تحديد 

مدل انتشار الصدمة النفسية , كالعكامؿ االجتماعية الديمكغرافية المرتبطة باضطراب ما بعد 

 نازح تـ اختيارىـ بالطريقة 258الصدمة بيف األشخاص المشرديف داخميا, بمغت عينة الدراسة 

. العشكائية 

 نازح 258    تـ استخداـ مقياس ىارفارد لمصدمة النفسية كأظيرت نتائج الدراسة أف مف بيف 

تـ تشخيصيـ باضطراب ما بعد الصدمة , كانت أكثر الصدمات النفسية  (42.2% ) 109كاف 

.                                                     شيكعا ىي تدمير الممتمكات الشخصية

 )مف أفراد العينة العنؼ , كأفادت % 88تـ إخالئيـ مف مدينتيـ كشيد % 96ك  96.1%

كفاة احد أفراد األسرة ك أف اإلناث اقؿ تعرضا لمصدمات النفسية مف الذككر كلـ يكف   (87%

. ىناؾ فرؽ كبير في انتشار اضطراب ضغط ما بعد الصدمة بيف الجنسيف 

 ( . 2014 )آخروفدراسة الحبيبي و 

      عنكاف الدراسة االضطرابات النفسية بيف عينة مف النازحيف داخميا في جنكب دارفكر 

      تيدؼ الدراسة إلى تقييـ االضطرابات النفسية في عينة مف النازحيف داخميا في الجنكب 

. دارفكر

التي نظميا االتحاد العربي لألطباء " حممة دارفكر", كجزء مف        دراسة رصدية مستعرضة

النفسييف, كتقييـ االضطرابات النفسية في عينة مف النساء المشردات داخميا باستخداـ المقابمة 
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 استخدمت ىذه الدراسة أداة مكحدة لتشخيص االعتالؿ النفسي لدل الالجئيف ,السريرية المنظمة 

, أف متكسط (٪89.2) مشاركا شكمت اإلناث غالبية العينة 74بمغ عدد المشاركيف  ,في دارفكر 

, في (٪ 51.4 ) سنة , ككاف غالبية المشاركيف متزكجيف 18 ك 32عمر المشاركيف كاف بيف 

 في المائة أرامؿ 17.6في المائة منيف عازبات ك " 31.1"حيف أف

فقد العديد مف المشاركيف أحد أفراد العائمة المقربيف أك أكثر في المكاجيات : : أظيرت النتائج

٪ في حيف أف 9.5٪ فقدكا أزكاجيـ , كخسر 13.5مف بينيـ , ٪ 25.7العنيفة التي كصمت إلى 

. ٪ فقدكا أكثر مف أحد أفراد األسرة خالؿ النزاع  10.5٪ فقدكا كالدىـ ك 2.7

٪ مف المشاركيف كجكد اضطرابات نفسية ككاف 62.2       أظيرت التشخيصات النفسية في 

٪ 13.5٪, يميو االكتئاب 14.9األكثر تكرارا ىك اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ليصؿ إلى 

, في حيف اضطراب ما بعد الصدمة المصاحب لالكتئاب (٪ مع ميزات ذىانية2.7مف بينيا )

٪ مف المشاركيف ككاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لمذيف يعانكف مف 8.1كصؿ إلي 

, التشخيصات النفسية لصالح األكبر سنا كلـ يكف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بيف مجمكعتيف 

. النكع , كالحالة االجتماعي 

                             Khatuna Martskvishvili( 2015)دراسة خاتونا مارتكفيشفيمي 

    عنكاف الدراسة العالقة بيف الذكاء العاطفي كاضطراب ضغط ما بعد الصدمة اليدؼ مف 

الدراسة  تأثير تقييـ الخصائص االجتماعية كالديمكغرافية, كطبيعة الصدمة كتغيرات ما بعد 

الحرب في حياتيـ كمعرفة العالقة بيف الذكاء العاطفي كاضطراب ما بعد الصدمة الذم عنبو مف 

% 38إمرأة 100 رجؿ ك100فرد 200في جكرجيا كقد بمغت العينة  (النازحيف)المتشرديف داخميا 
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تعميـ عالي % 33غير ممتحقيف بالتعميـ الثانكم %8مف العينة تحصمكا عمي تعميـ الثانكم 

. طالب % 4.5تعميـ ميني % 16.5

كاألرمؿ  (%5.5)عزاب كنسبة صغيرة مطمقيف (%30)متزكجيف ك  (%61)الحالة االجتماعية 

(3.0 . )%

كأظيرت نتائج الدراسة أف الحدث الصادـ كاف تأثير اكبر عمي النساء أكثر مف الرجاؿ بنسبة 

الذككر كأف األفراد الذيف  عانكا مف كفاة أقاربيـ كانت % 5.64لصالح اإلناث كنسبة % 6.52

% . 5.96األفراد  الذيف  لـ يعانكا مف كفاة أقاربيـ نسبة % 7.4اعمي مف غيرىـ 

 . Al-Shagran (2015)دراسة الشقراف 

. عنكاف الدراسة اضطرابات ضغط ما بعد الصدمة لالجئيف السكرييف في األردف      

 في 53.5) ذكرا83 مشاركا كقد بمغ عدد الذككر 155    بمغ عدد المشاركيف في الدراسة 

كاف المشارككف . مف عينة الدراسة ( في المائة46.5) إناث 72كقد بمغ عدد اإلناث   (المائة

عائالت سكرية كانت في غير محميا بسبب الحرب السكرية كىي اآلف تعيش في الجئيف مخيميف 

 63.2 )98كمف بيف إجمالي عدد المشاركيف , كاف , لالجئيف في الجزء الشمالي مف األردف 

كمف بيف إجمالي عدد . غير مرتبط  ( في المائة36.8 )57مف المتزكجيف ك  (في المائة

 منيـ أعمى مف التعميـ 37أكمؿ التعميـ الثانكم أك أقؿ ك  ( في المائة76.1 )118المشاركيف, 

. عاطمكف عف العمؿ (٪70.3 )109ك  (٪29.7) مستجيبا 46تـ تكظيؼ . (٪23.9)الثانكم 
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    كالغرض مف الدراسة ىك دراسة اضطراب ما بعد الصدمة لدل الالجئيف السكرييف في 

استخدمت الدراسة منيجية البحث الكمي حيث اإلجياد ما بعد الصدمة تـ استخداـ . األردف

. استبانو لمتعرؼ عمى اضطراب ما بعد الصدمة بيف الالجئيف السكرييف

     ككشفت نتائج ىذه الدراسة أف كانت ىناؾ اختالفات بيف الالجئيف السكرييف في مدل كدرجة 

اضطراب ما بعد الصدمة أف اإلناث كالناس الذيف كانكا أكثر تعميما أك كانكا متزكجيف أظيرت 

. أعراض أكثر مف اضطراب ما بعد الصدمة مف الذككر أك الناس الذيف كانكا أقؿ تعميما أك كاحد

كعالكة عمى ذلؾ, كالناس الذيف عانكا مف الصدمة كاألحداث مباشرة أك أصيبكا في األحداث 

. الصادمة تأثرت أكثر مف اإلجياد ما بعد الصدمة اضطراب مف أكلئؾ الذيف لـ يفعمكا ذلؾ

العكامؿ األخرل المساىمة في كجكد اضطراب ما بعد الصدمة أك تعرضيـ ألذل جسدم أك فقدكا 

.  في األحداث الصادمة, أك السمع أك الرؤية أك التعرض ليا كاألحداث الصادمة نفسيا

  Kazour, Francois and others (2016 )دراسة كازور وآخروف 

. عنكاف الدراسة اضطراب ما بعد الصدمة في عينة مف الالجئيف السكرييف في لبناف      

 فردا مف األسر السكرية التي تعيش في مخيمات بمبناف 452عينة الدراسة بمغت حجـ العينة 

.  سنة 65 ك18كتزاكجت أعمارىـ بيف 

أنو ال تكجد  % 35.4كأظيرت نتائج الدراسة أف معدؿ انتشار اضطراب ما بعد الصدمة بمغ 

. فركؽ في مستكم اضطراب ما بعد الصدمة في المتغيرات الديمكغرافية 
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 : الدراسات السابقة مناقشة- 3.3

تبيف لمباحث اختالؼ الدراسات ,       بعد عرض الدراسات السابقة التي تناكلت متغيرات الدراسة 

السابقة في تناكليا لمفيـك اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كعالقتو ببعض المتغيرات مف حيث 

 كطبيعة ىذه المتغيرات كأسمكب التناكؿ كالتفسير األىداؼ

 : األىداؼ :أكال

 الدراسات السابقة مف حيث تناكليا لمتغير اضطراب ضغط ما بعد الصدمة أىداؼ      تباينت 

  أما,الى معرفة نسبة انتشار مف يعانكف مف عصاب  (1991)حيث ىدفت دراسة شككر كالنابمسي 

ىدفت إلي معرفة مدم انتشار األحداث الصدمية  ( 2004 )دراسة بيني كريشتاف كآخركف 

فقد ىدفت الى  (2004) أما دراسة القيسي ,كعالقتيا بأعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

فكاف ىدفيا  (2007)أما دراسة الكبيسي  ,معرفة مدل انتشار اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

التعرؼ عمى عدد المتعرضيف لمحكادث الصدمية كالتعرؼ عمى مدل انتشار اضطراب ضغط ما 

بعد الصدمة لدل المنتسبيف إلى جامعة بغداد كالتعرؼ عمى أكثر المظاىر إسياما في ىذا 

كىدفت دراسة ,  (متأخر, مزمف , حاد  )كالكشؼ عمى أنكاع االضطراب لدل العينة , االضطراب 

UNHCR( 2007 )الحركب أما لمخاطر النفسية الناجمة عف التعرض اآلثار التعرؼ عمى إلى 

بعد الصدمة   معرفة العكامؿ المرتبطة باضطراب ضغط ماإلىىدفت  ( 2008 )دراسة ركبرتس 

التعرؼ عمى الصدمات النفسية لدل العراقييف تبعا  (2008)ككاف ىدؼ دراسة خيربؾ , كاالكتئاب 

لبعض المتغيرات الديمكغرافية ك التعرؼ ما إذا كاف ىناؾ فركؽ في اضطراب ما بعد الصدمة 

فكاف ىدفيا معرفة أثر استراتيجيات التعامؿ  (2008)أما دراسة مكمني , حسب متغير األعراض

, كالدعـ االجتماعي في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدل ضحايا أسر تفجيرات فنادؽ عماف 
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فقد ىدفت إلى لمعرفة السمة العامة المميزة الضطراب ما بعد  (2011 )كآخركفأما دراسة أحمد 

الصدمة كمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ في أعراض االضطراب تبعا لنكع األطفاؿ أك الختالفيـ 

 اضطراب الضغكط عمي فقد ىدفت إلى التعرؼ (2012) دراسة سميماف أما, في مستكل التعميـ 

 في إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ كاف إذا  كما كما ليبيا مف القادميف السكدانييف كسط لمصدمة التالية

 كاف إذا ما معرفة أيضا , النكع المستكل التعميمي, , االجتماعية الحالة لمتغير تبعا االضطراب

ىدفت دراسة , اليجرة  سنكات كعدد , االقتصادم لألسرة الكضع العمر, بيف ارتباطيو عالقة ىناؾ

إلي تحديد مدل انتشار الصدمة النفسية كعالقتيا بالعكامؿ  ( 2014 )لطيؼ كشيخ كآخركف 

أما .االجتماعية الديمكغرافية المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة بيف األشخاص المشرديف داخميا 

دراسة , تيدؼ إلى تقييـ االضطرابات النفسية بيف النازحيف  (2014)دراسة الحبيبي كآخركف 

 تأثير تقييـ الخصائص االجتماعية كالديمكغرافية, كطبيعة الصدمة إلىىدفت  ( 2015 )خاتكنا 

كتغيرات ما بعد الحرب في حياتيـ كمعرفة العالقة بيف الذكاء العاطفي كاضطراب ما بعد الصدمة 

أما دراسة الشقراف كالغرض مف الدراسة ىك دراسة اضطراب ما بعد الصدمة لدل الالجئيف . 

فقد ىدفت الي معرفة انتشار اضطراب  (2016 )أما دراسة كازكر كآخركف . السكرييف في األردف 

.   السكرييف النازحيفضغط ما بعد الصدمة بيف 

   :العينة: ثانيا 

       أما بالنسبة لحجـ العينة فقمد اختمفت أحجاـ العينات التي استعانت بيا الدراسات السابقة في 

حيث كاف , جمع البيانات مف دراسة إلي آخرة تبعا لطبيعة كؿ دراسة كأىدافيا كحدكدىا المكانية 

, فردا  " 3323" فقد بمغ حجـ العينة   (2004)اكبر حجـ عينة في دراسة بيني كريشتاف كآخركف 

كيمييا دراسة ركبرتس كآخركف "1138"حيث بمغ حجـ العينة  UNHCR( 2007)كتمييا دراسة 

حيث  ( 2016 )كيمييا دراسة كازكر كاخركف , فردا  " 1210" حيث بمغ حجـ العينة  (2008)
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" 395"فقد بمغ حجـ العينة  (2011)كتمييا دراسة أحمد كأخركف ,فردا  " 452" بمغ جـ العينة 

فردا في  " 353" فقد كاف حجـ العينة  (2008)كدراسة مكمني  ((2004كيمييا دراسة القيسي 

فردا كتمييا دراسة تايك لطيؼ شيخ كآخركف " 284( "2007)الدراستيف , كبمغت في دراسة الكبيسي 

فقد  (2012)أما دراسة سميماف , فردا  " 258" حيث بمغ حجـ العينة في ىذه الدراسة  ( 2014)

كيمييا , فردا " 200"حيث بمغ حجـ العينة  ( 2015 )كيمييا دراسة خاتكنا " 212"بمغ حجـ العينة 

اما دراسة كؿ مف خيربؾ ,فردا " 155"حيث بمغ حجـ العينة  (2015)دراسة الشقراف 

كأصغر حجـ عينة كاف في , فردا " 100"فقد بمغت  (1991)كدراسة شككر كالنابمسي (2008)

. مشاركا " 74"فقد بمغ حجـ العينة  (2014)دراسة الحبيبي كآخركف 

 – 14)كقد شممت كؿ الدراسات السابقة عمى عينات مف الذككر كاإلناث كتراكحت أعمارىـ بيف 

.   في أغمب الدراسات  ( 75

 :األدوات : ثالثا

      أما مف ناحية األدكات فقد استخدمت اغمب الدراسات عمى مقياس ىارفارد لصدمة النفسية 

كدراسة تايك لطيؼ شيخ  (2008)كدراسة خيربؾ  (2008)كما في دراسة بايارد ركبرتس كآخركف 

 عمى اعتماداأما باقي الدراسات فقد استخدمت استبيانات مف إعدادا باحثييا  (2014)كآخركف 

النفسي  لمطب األمريكية لمجمعية الرابعة المراجعة  DSM –IV بحسب االضطراب معايير

 : النتائج: رابعا 

       أما مف حيث النتائج فقد اتفقت أغمب الدراسات عمى كجكد اضطراب ضغط ما بعد 

الصدمة لدم النازحيف بشكؿ عاـ كلكف يظير االختالؼ في نسبة انتشاره بيف العينات التي تـ 

بمغت نسبة الذيف يعانكف مف خبرات صادمة  (1991)التطبيؽ عمييا ففي دراسة شككر كالنابمسي 

بمغ متكسط انتشاره  (2004)مف أفراد العينة كفي دارسة  بيني كريشتاف كآخركف %" 39"
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%. 18كسط المكاطنيف اليكغندييف كانت نسبة %46كسط السكدانييف الالجئيف كانت نسبة 48%

 ( 64 ) كاف االضطراب ىذا مف يعانكف الذيف عدد فقد أظيرت أف (2004)أما دراسة القيسي 

 ( 14 ) ك حاد باضطراب مصاب ( 50 ) منيـ (% 18 ) كبنسبة ((353العينة مجمكع مف

مف أفراد العينة تعرضكا  (%69)أظيرت أف  (2007)أما دراسة الكبيسي كآخركف , مزمف 

UNHCR( 2007 )أما دراسة , لحدث أك كثر مف حدث صدمي مف أنكاع األحداث الصدمية 

, مف أفراد العينة تعاني مف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة % 67أكضحت نتائج الدراسة أف

أما دراسة  .(%54)فقد بمغ معدؿ انتشاره أكثر مف  (2008)أما دراسة بايارد ركبرتس كآخركف 

اما دراسة ,  (%75)بمغ مستكل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدل العينة  (2008)مكمني 

أما دراسة الحبيبي ,  (42.2%) فقد بمغ متكسط انتشاره  (2014)تايك لطيؼ شيخ كآخركف 

أف أكثر االضطرابات  تكرارا ىك اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ليصؿ إلى  (2014)كآخركف 

أظيرت النتائج أف معدؿ انتشار اضطراب ما بعد  (2016 )أما دراسة كازكر كآخركف .٪ 14.9

 % . 35.4الصدمة بمغ 

أظيرت النتائج أف جميع أبعاد االضطرابات النفسية تتسـ  (2011)     أما دراسة أحمد كآخركف 

مع التأكيد عمى أنو األكثر انتشارا مف بيف االضطرابات , باالنخفاض بدرجة دالة إحصائيا

. النفسية األخرل 

كدراسة الشقراف  ( 2004) , فقد اتفقت دراسة القيسي النوع      أما بالنسبة لمفركؽ لمتغير 

( 2008)بايارد ركبرتس كآخركف  كدراسة (2015)كدراسة  خاتكنا مارتكفيشفيمي  ( 2015)

أف ىناؾ اختالؼ بيف الذككر  ( 2007) كدراسة الكبيسي كآخركف  ((2004كدراسة القيسي 

كاإلناث لصالح اإلناث في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة , أما دراسة تايك لطيؼ شيخ 
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( 2014)كدراسة الحبيبي كآخركف  (2016 )دراسة كازكر كآخركف  ك,  (2014)كآخركف 

فقد أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة ,   (2008)كدراسة مكمني , (2011)كدراسة أحمد كآخركف ,

بيف الذككر كاإلناث في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

 فقد أكضحت  كال مف دراسة الشقراف الحالة االجتماعية      أما بالنسبة لمفركؽ في متغير 

أف ىناؾ اختالؼ في متغير  (2012)كدراسة سميماف  ( 204) كدراسة القيسي   ( 2015)

فقد أظيرت  (2016) كدراسة كازكر كآخركف ,  (2014)الحالة االجتماعية  أما دراسة الحبيبي 

عدـ كجكد فركؽ دالة في متغير الحالة االجتماعية في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

 , فقد اتفقت كال مف  دراسة خاتكنا المستوي التعميمي      أما بالنسبة لمفركؽ كفقا لمتغير 

أف ىناؾ فركؽ دالة  ((2004كدراسة القيسي  (2015)كدراسة الشقراف  (2015)مارتكفيشفيمي 

( 2011)فيما دلت نتائج دراسة أحمد كآخركف, في متغير المستكم التعميمي لصالح األقؿ تعميما 

أما دراسة سميماف , أف ىناؾ فركؽ كفقا لمتغير المستكل التعميمي لصالح المستكل الثانكم 

لـ تظير فركؽ في متغير المستكل التعميمي  (2012)

 :  اإلحصائية األساليب: خامسا

استخدمت الدراسات السابقة عدة أساليب إحصائية مختمفة حسب أىداؼ كؿ دراسة كمف ىذه 

 :االساليب 

 اختبار – النسب المئكية –لمفرؽ بيف عينتيف مستقمتيف " ت "  اختبار –معامؿ ارتباط بيرسكف 

 .  تحميؿ االنحدار –لمتفاعؿ " ؼ"
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 : السابقة الدراسات مف االستفادة- 4.3

 : اآلتي في عرضيا تـ التي السابقة الدراسات مف الباحث استفاد      

  .  الحالية لمدراسة النظرم الجانب إثراء ساىمت الدراسات السابقة في. 1

.  النتائج التي تكصمت ليا الدراسة الحالية  كمناقشة تفسير ساىمت في تدعيـ .2

كعمى , االطالع عمى المجاالت النظرية التي جرل التركيز عمييا في ىذه الدراسات . 3

. المتغيرات التي اىتمت بيا الدراسات السابقة 

 األىداؼالمنيجية العممية التي استخدمتيا الدراسات السابقة في صياغة مشكمة البحث ككتابة . 4

 .

 الدراسات السابقة كالمرتبطة بجكانب إلييامقارنة نتائج الدراسة الحالية بالنتائج التي تكصمت . 5

. ىذه الدراسة 

  : السابقة الدراسات مكانة الدراسة الحالية بيف- 5.3

 .يتفؽ الباحث مع الدراسات السابقة في أىمية دراسة اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  .1

 .الدراسة  ليا أجريت التي المشكمة كطبيعة كأىداؼ حدكد في السابقة الدراسات بعض اختمفت .2

 الدراسات مف مميزنا مكقعنا يعطييا مما السابقة  الدراسات تتناكليا لـ متغيرات الباحث تناكؿ. 3

. السابقة 
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الفصؿ الرابع  

اإلجراءات المنيجية لمدراسة  

 

 .تمييد . 1.4

 .منيج الدراسة . 2.4

  .مجتمع الدراسة. 3.4

 .شروط اختيار العينة . 4.4

 .الدراسة االستطالعية . 5.4

 .عينة الدراسة . 6.4

 . الدراسة ةأدا. 7.4

  .أساليب المعالجة اإلحصائية. 8.4
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 :تمييد . 1.4

كمجتمع , يشمؿ ىذا الفصؿ المنيج الذم اتبعو الباحث في ىذه الدراسة لتحقيؽ أىدافيا     

كما يشمؿ كصفا لألداة المستخدمة كصدؽ كثبات ىذه , ككذلؾ كيفية اختيار العينة , الدراسة 

. األداة ككيفية جمع البيانات كاألساليب اإلحصائية 

 :منيج الدراسة . 2.4

    تيدؼ الدراسة الحالية إلي اكتشاؼ مستكيات اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كعالقتو 

لدم األسر النازحة    (النكع الحالة االجتماعية المستكم التعميمي دمار السكف ) اتببعض المتغير

في ضكء ىذا اليدؼ استخدـ المنيج الكصفي لمالئمتو لمكضكع كأىداؼ .في مدينة بنغازم 

. الدراسة 

 :مجتمع الدراسة . 3.4

يقصد بالمجتمع جميع األفراد كاألشياء أك العناصر الذيف ليـ خصائص يمكف مالحظتيا     

(. 1998, أبك عالـ )

الدراسة مف جميع األسر النازحة في مدينة بنغازم التي نزحت مف أماكف     كيتككف مجتمع

الييئة  )أسرة  10573في مدينة بنغازم كالمتككف عددىا  ( 2014/5/15 )إقامتيـ في أحداث 

. (الميبية لإلغاثة 
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:  شروط اختيار العينة . 4.4

 . المقياسالرغبة في اإلجابة عمى . 1

.  الفقداف أك لممكت أفرادىاكجكد جميع أفراد األسرة كعدـ تعرض احد . 2

. قدرة الشخص عمى القراءة مف اجؿ فيـ معنى عبارات المقياس . 3

. كجكد دخؿ أساسي لألسرة . 4

 .أف تككف مف سكاف مدينة بنغازم . 5

 :الدراسة االستطالعية . 5.4

 كقاـ الباحث التكجييات حسب المقياس صياغة تـ المحكميف بمالحظات األخذ بعد       

 مف الثبات كالصدؽ دالالت عمى كالكقكؼ المقياس تجريب بغرض استطالعية دراسة بإجراء

 . اإلحصائية الناحية

قاـ الباحث بإجراء ىذه الدراسة لتحقيؽ عدة أىداؼ قبؿ الشركع في جمع بيانات الدراسة       

األساسية ؛ كتكمف ىذه األىداؼ في التعرؼ عمى مدل تقبؿ كتجاكب المبحكثيف مع أداة الدراسة 

إضافة إلي التدريب عمى تطبيؽ ىذه األداة مف قبؿ الباحث , المستخدمة لجمع بيانات الدراسة 

عدا عف معرفة الخصائص السيككمترية ألداة الدراسة  ,كالتحقؽ مف كضكح التعميمات لممبحكثيف 

. مف حيث الصدؽ كالثبات كمدل مالءمتيا لمجتمع الدراسة 

أسر نازحة في مدينة بنغازم   " 8" فرد مف مجمكع   "32"    كتـ اختيار 
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 2016.5.27 إلي 2016.4.14    كقد تـ جمع البيانات الدراسة االستطالعية في الفترة مابيف 

حيث تـ استبعاد , كقد حاكؿ الباحث أف يتحصؿ عمى العينة المتكافقة مع شركط اختيار العينة , 

 في العينة لعدـ استيفائيا لمشركط كقد الحظ الباحث عدـ رغبة الكثير مف أفراد استمارة( 17)

.  عمييـالمقياسالتطبيؽ 

:  عينة الدراسة األساسية . 6.4

 الصفات جميع فييا تتمثؿ مفردات مجمكعة ىي العينة أف ) 1975 ) خيرم أكضح       

 . األصمي لممجتمع الرئيسية

أسرة  " 81"  تجميع العيف قد بمغت  أثناء إليياالتي استطاع الباحث الكصكؿ  العينة األساسية

نازحة كلكف لعدـ استيفائيا لمشركط كعدـ رغبة بعض األسر في اإلجابة عمى المقياس فقد تـ 

 " 36" فرد مف مجمكع  " 144"حيث تككنت عينة الدراسة األساسية مف ,   أسرة "36 " اختيار

 كالجداكؿ التالية (القصدية) أسرة نازحة في مدينة بنغازم تـ اختيارىـ باستخداـ الطريقة العمدية

تكضح كيفية تكزيع العينة  

توزيع عينة الدراسة حسب المستوي التعميمي  ( 1.4 )جدوؿ 

العدد المستوى التعميمي 

 7ابتدائي 

 27إعدادي 

 56ثانوي 

 54جامعي 

 



89 
 

توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية   ( 2.4 )جدوؿ 

العدد الحالة االجتماعية  

 72أعزب 

 72متزوج 

 

 

توزيع العينة حسب النوع  ( 3.4 )جدوؿ 

العدد النوع  

 72الذكور  

 72اإلناث 

 

 

 توزيع العينة حسب متغير دمار السكف  ( 4.4 )جدوؿ 

العدد متغير الدمار 

 59مدمر 

 85غير مدمر 
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توزيع العينة حسب الوضع األسري  ( 5.4 )جدوؿ 

العدد الوضع األسري  

 36األب 

 36األـ 

 36االبف 

 36البنت 

 

:-  أداة الدراسة -6.4

    مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  

  ميمكدعبد العزيز ك محمدمحمد ترجمو مفتاح  ( 1987 )    كىك مف إعداد دافيد سكف 

فقرة كبعد الترجمة اتضح كجكد  ( 17 ) كيتككف المقياس األصمي مف (2016 )ابكعركش

أف تعديؿ  كبعد المحمية كتككف سيمة لمفيـ التعديؿ لكي تتالئـ مع البيئة إلىعبارات تحتاج 

فقرة كثالثة أبعاد كىذه  ( 31 ) أصبح المقياس يتككف مف الفقرات لكي تتناسب مع البيئة المحمية

: األبعاد ىي 

 13 , 8 , 7 , 6 , 4 , 2 , 1 ):- استعادة الخبرة الصادمة كتشمؿ المفردات التالية  .1

 ,20 , 21 , 23 , 27 , 31. )  

 , 17 , 15 , 14 , 10 , 5 , 3 ):- تجنب الخبرة الصادمة كتشمؿ المفردات التالية  .2

22 , 24 , 26 , 28 , 29. )  
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 , 25 , 19 , 18 , 16 , 12 , 11 , 9 ):- االستثارة كتشمؿ المفردات التالية  .3

30.) 

 :طريقة تصحيح المقياس 

كتكزع درجات  (دائما , غالبا , أحيانا , نادرا , أبدا  )     تكجد أماـ كؿ فقرة خمسة بدائؿ 

كؿ الفقرات تشير إلى كجكد , حيث ال تكجد فقرات سالبة  ( 4 , 3 , 2 , 1 , 0 )العينة مف 

( 1)نادرا ,  (2)أحيانا ,  (3)غالبا ,  (4)حيث تعطى أعمى درجة عمى البديؿ دائما , اضطراب 

عمى , ىي المتكسط الفرضي لممقياس كتدؿ الدرجة المرتفعة  (62)حيث أف الدرجة ,  (0)أبدا , 

كتدؿ الدرجة المنخفضة عمى عدـ كجكد اضطراب , كجكد اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

 .ضغط ما بعد الصدمة 

 :الخصائص السيكومترية لممقاس 

الصدؽ  :- أوال 

,  الدرجة التي يمكف أف يقدـ معمكمات ذات صمة بالقرار الذم سيبني عمييا إلىيشير الصدؽ 

كبالتالي يككف االختبار صادقا ,  استعماؿ أكأم لحكـ بصدؽ االختبار يككف دائما بداللة القرار 

 (. 1989, ثكرانديؾ كىيجيف  ) " أخر يقيس ك كليس شيئا أف أردنااذا كاف يقيس ما " 

يعد الصدؽ مف الخصائص السيككمترية األساسية  لالختبارات كالمقاييس كنعني بالصدؽ    "  

 ( 2006, عالـ  )" مدل فائدة القياسات في اتخاذ قرارات مكائمة لغرض معيف 

:-      كقد قاـ الباحث باستخداـ نكعيف مف الصدؽ ىما 



92 
 

 .صدؽ االتساؽ الداخمي . 2.   صدؽ المحكميف . 1

  صدؽ المحكميف:- 1

 مف أعضاء ىيأة     حيث قاـ الباحث بعرض المقياس عمى عدد مف المحكميف المتخصصيف

 كقد اتفؽ جميع كذلؾ لتحديد مدل صالحية فقرات المقياس (*)التدريس بقسـ عمـ النفس 

 الفقرات تقيس الصفة المراد قياسيا  أفعمى % 90إلي % 80المحكميف بنسبة تتراكح مف 

 : صدؽ االتساؽ الداخمي:- 2

كىذه الطريقة تقـك عمى حساب الصدؽ مف خالؿ معامالت ارتباط مفردات المقياس       

كىي تزكدنا بمعمكمات عف التناسؽ الداخمي أك , بالدرجة الكمية لكؿ بعد ككؿ نكع عمى حدة 

 بعدا كاحدا أك كاف المقياس يقيس سمة إذاكيساعد ىذا في معرفة ما , تجانس مككنات المقياس 

, عالـ  ) عمى ذات عالقة بالتككيف الفرضي لممقياس أدلةكما يكفر قياس االتساؽ الداخمي , 

2006 . ) 

 حيث استخدـ معامؿ الفا كزكنباخ مف 0.99      بمغ صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس األصمي 

 . مريض تـ أخذىـ مف مجمكعة ضحايا االغتصاب 241خالؿ دراسة تناكلت 

باستخداـ احد أنكاع الصدؽ أال كىك صدؽ المفردات أك في الدراسة الحالية      كقد قاـ الباحث 

االتساؽ الداخمي حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة في كؿ مفردة بالدرجة 

 .فردا  ( 144 )الكمية لممقياس لعينة قكاميا 

 

 محمد أبك عركش.د. 3. مفتاح محمد عبد العزيز . د.أ. 2. عبد الكريـ أجكيمي . د.أ.1*
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يوضح معامؿ ارتباط أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس   ( 6.4 )جدوؿ 

الداللة اإلحصائية معامؿ االرتباط األبعاد 
استعادة الخبرة 

 الصادمة
 دالة إحصائيا 0.01. 940**

تجنب الخبرة 
 الصادمة

 دالة إحصائيا 0.01. 926**

 دالة إحصائيا 0.01. 891** االستثارة

 

: صدؽ الفقرات البعد األوؿ 

 األكؿ استعادة الخبرة الصادمةمعامؿ ارتباط كؿ فقرات بالبعد ( 7.4)جدكؿ 

معامؿ االرتباط رقـ الفقرة 
1 .422* 
2 .736** 
4 .707** 
6 .462** 
7 .652** 
8 .776** 
13 .660** 
20 .757** 
21 .617** 
23 .265 
27 .521** 
31 .482** 

 0.01مستكل داللة  . ** 0.05مستكل الداللة * 
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 تجنب الخبرة الصادمةمعامؿ ارتباط الفقرات بالبعد الثاني ( 8.4)جدكؿ 

معامؿ االرتباط رقـ الفقرة 
3 .642** 
5 .772** 
10 .726** 
14 .546** 
15 .569** 
17 .459** 
22 .503** 
24 .518** 
26 .397* 
28 .544** 
29 .407* 

 0.01مستكل داللة  . ** 0.05مستكل الداللة * 

  االستثارةمعامؿ ارتباط الفقرات بالبعد الثالث( 9.4)جدكؿ 

9 .695** 
11 .694** 
12 .630** 
16 .575** 
18 .647** 
19 .819** 
25 .659** 
30 .622** 

 0.01مستكل داللة  . ** 0.05مستكل الداللة * 
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معامؿ ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس ( 10.4)جدكؿ 

1 .276 17 .491** 
2 .746** 18 .523** 
3 .641** 19 .705** 
4 .673** 20 .763** 
5 .725** 21 .615** 
6 .390* 22 .412* 
7 .652** 23 .221 
8 .737** 24 .504** 
9 .630** 25 .566** 
10 .620** 26 .394* 
11 .659** 27 .536** 
12 .521** 28 .506** 
13 .599** 29 .371* 
14 .455** 30 .623** 
15 .522** 31 .436* 
16 .542**   

 0.01مستكل داللة  . ** 0.05مستكل الداللة * 

العالقة بيف األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس ( 11.4)جدكؿ 

 **940. استعادة الخبرة الصادمة 
 **927. تجنب الخبرة الصادمة 

 **893. االستثارة
 0.01مستكل داللة ** 
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   :الثبات

كيعني االتساؽ أك الدقة في المقياس أم مدم خمك درجات االختبارات مف األخطاء العشكائية     

بمعني مدم قياس الداء لمسمة التي تيدؼ لقياسيا باتساؽ في ظركؼ , التي تشكب القياس 

 ( . 2006, أبك عالـ  )متباينة قد تؤدم غمي أخطاء القياس 

     لقد استخدـ صاحب المقياس األصمي طريقة إعادة تطبيؽ االختبار ككاف معامؿ االرتباط 

 0.001=  كقيمة الداللة اإلحصائية 0.86

فرد  ( 32 )حساب الثبات باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ لعينة مككنة مف ب كقد قاـ الباحث    

كالذم يشير إلي أف مقياس اضطراب ضغط ما  " 0.920" كبمغ معامؿ الثبات المقياس ككؿ 

. بعد الصدمة يتمتع معامؿ ثبات مرتفع 

 معامؿ ألفا كركنباخ لثبات المقياس  (12.4)جدكؿ 

عدد الفقرات الثبات األبعاد 
 12. 827ثبات البعد األوؿ 
 11. 774ثبات البعد الثاني 
 8. 817ثبات البعد الثالث 
 31. 922ثبات المقياس ككؿ 
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 : ة المستخدـ اإلحصائية األساليب- 7.4

 بإدخاؿ الباحث قاـ الدراسة اختبار عمى العينة أفراد استجابات تصحيح بعد

 االجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الحزمة استخدـ ثـ كمف , اآللي بالحاسب البيانات

 (SPSS) األساليب مف عددنا الباحث استخدـ كبالتحديد فركض الدراسة الختبار

 : البيانات لمعالجة اإلحصائية

.  لمعينة الكاحدة  t.test (ت  ) اختبار . 1

.  لمعينتيف المستقمتيف  t.test (ت  ) اختبار . 2

  .(أنكفا  )اختبار تحميؿ التبايف األحادم . 3

. معامؿ الفا كركنباخ . 4

  .تحميؿ االنحدار المتعدد. 5

 .معامؿ ارتباط بيرسكف .6
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الفصؿ الخامس 

عرض النتائج ومناقشتيا  

 

. تمييد . 1.5

 . مناقشاتياعرض النتائج و. 2.5

.  التوصيات. 3.5

  .المقترحات. 4.5
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: تمييد . 1.5

 نص بعرض الباحث قاـ حيث,     يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة الحالية بأىدافيا 

ثـ تحميؿ النتائج كتفسيرىا في ضكء ما جاء  كمف إحصائينا النص معالجة كيفية كضح الفرض ثـ

. في اإلطار النظرم كالدراسات السابقة كرأم الباحث كمالحظاتو 

 : مناقشاتياعرض النتائج و. 2.5

:  اليدؼ األوؿ . 1

التعرؼ عمى مستكل اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة "       ينص اليدؼ األكؿ لمدراسة عمى 

كلمعرفة مستكل اضطراب ضغكط ما بعد ". كأبعاده لدل عينة مف النازحيف في مدينة بنغازم 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف " الصدمة لدم عينة الدراسة , تـ صياغة الفرض التالي 

كالختبار ". متكسط العينة كالمتكسط الفرضي ألبعاد اضطراب ما بعد الصدمة  كالدرجة الكمية 

.  لمعينة الكاحدة , كالجدكؿ التالي يعرض نتائج اختبار الفرض " ت" الفرض استخدـ اختبار 

الفروؽ بيف المتوسط الفرضي ومتوسط عينة الدراسة عمي مقياس اضطراب   (1.5 )جدوؿ 

  (144= ف  )ضغط ما بعد الصدمة 

مقياس اضطراب 
ضغط ما بعد الصدمة 

المتوسط 
الفرضي 

متوسط 
العينة 

االنحراؼ 
المعياري 

قيمة       
 "ت " 

درجات 
الحرية 

مستوى 
 الداللة

استعادة الخبرة 
الصادمة 

24 19.99 7.65 -6.29 143 .000 

 086. 143 1.73- 6.56 21.06 22تجنب الخبرة الصادمة 

 000. 143 6.12 5.29 18.69 16االستثارة 
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 130. 143 1.52- 17.82 59.73 62الدرجة الكمية 

 

 

 الفروؽ بيف المتوسط الفرضي ومتوسط عينة الدراسة عمي مقياس اضطراب ضغط ما (1)شكؿ

  .بعد الصدمة

 أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط العينة (1.5)يالحظ مف الجدكؿ        

 , 0.01كالمتكسط الفرضي في بعد استعادة الخبرة , كبعد االستثارة , عند داللة إحصائية 

عمى بعد استعادة  (19.99)كمتكسط العينة ( 24 ) كيالحظ مف المقارنة بيف المتكسط الفرضي 

الخبرة الصادمة أف المتكسط الفرضي أكبر مف متكسط العينة , مما يشير إلى انخفاض 

اضطراب ما بعد الصدمة فى بعد استعادة الخبرة لدل عينة الدراسة مقارنة بالمتكسط الفرضي 

كمتكسط العينة (16) بفارؽ ذك داللة إحصائية , بينما يالحظ مف المقارنة بيف المتكسط الفرضي 

عمى بعد االستثارة أف المتكسط الفرضي أصغر مف متكسط العينة , مما يشير إلى  (18.69)

ارتفاع اضطراب ما بعد الصدمة في بعد االستثارة لدل عينة الدراسة مقارنة بالمتكسط الفرضي 
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كما يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  , ضئيمة بفارؽ ذك داللة إحصائية

إحصائية بيف متكسط العينة كالمتكسط الفرضي في بعد تجنب الخبرة الصادمة , كالدرجة الكمية 

 .لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة 

      أشارات نتائج اليدؼ األكؿ إلى ارتفاع مستكل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة في بعد 

االستثارة , كانخفاض اضطراب ما بعد الصدمة في بعد استعادة الخبرة , كعدـ كجكد فركؽ دالة 

إحصائيا في بعد تجنب الخبرة الصادمة , كالدرجة الكمية الضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدل 

.  عينة الدراسة 

حيث أظيرت النتائج أف جميع أبعاد (2011)تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أحمد كآخركف      

دراسة كتختمؼ ىذه النتيجة مع , االضطرابات النفسية تتسـ باالنخفاض بدرجة دالة إحصائيا 

خيربؾ  كدراسة UNHCR( 2007)كدراسة  (2007)كدراسة الكبيسي  (2004)القيسي 

 الحبيبي  كدراسة(2014) لطيؼ كشيخ كآخركف  كأيضا دراسة(2012)سميماف  كدراسة (2008)

  .(2016) كازكر كآخركف  كدراسة(2014)كآخركف 

كقد يفسر انخفاض الدرجة الكمية الضطراب ضغط ما بعد الصدمة كبعد استعادة الخبرة لدل 

كقد , مف حيث اختالؼ البيئة الميبية عف باقي البيئات التي أجريت بيا الدراسات السابقة العينة 

نتيجة تكفر المساندة االجتماعية لعينة الدراسة الحالية كالتكاثؼ بيف األفراد كقد يرجع يرجع ذلؾ 

إلي إيمانيـ بقضية األحداث التي جرت في مدينة بنغازم مف محاربة لمخكارج  كدعميـ لمقكات 

 .المسمحة حيث لمس الباحث ذلؾ مف خالؿ حديثيـ 
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: اليدؼ الثاني . 2

التعرؼ عمي الفركؽ في اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة " ينص اليدؼ الثاني لمدراسة عمى 

كلمتعرؼ  عمي الفركؽ في " لدل عينة الدراسة   (إناث – ذككر  )كأبعاده كفقا لمتغير النكع  

,  (إناث – ذككر  )الدرجة الكمية الضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده كفقا لمتغير النكع  

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية الضطراب ضغط " تـ صياغة الفرض التالي 

كالختبار ". لدل عينة الدراسة (إناث – ذككر  )ما بعد الصدمة كأبعاده كفقا لمتغير النكع  

 .لمعينتيف المستقمتيف , كالجدكؿ التالي يعرض نتائج اختبار الفرض " ت" الفرض استخدـ اختبار 

 الفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير النوع  (2.5 )جدوؿ 

 (144=ف)

مقياس اضطراب ضغط 
 ما بعد الصدمة

المتوسط العينة 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة       
 "ت"

درجات 
الحرية 

مستوى 
 الداللة

استعادة الخبرة 
الصادمة 

 007. 142 2.74- 7.64 18.30 72=ذكور

 7.33 21.72 72=إناث

 026. 142 2.24- 6.97 19.86 72=ذكورتجنب الخبرة الصادمة 

 5.92 22.28 72=إناث

 262. 142 1.13- 5.59 18.21 72=ذكوراالستثارة 

 4.94 19.20 72=إناث

 021. 142 2.33- 18.38 56.37 72=ذكورالدرجة الكمية 

 16.66 63.20 72=إناث
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  .الفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير النوع( 2)شكؿ

 أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بيف متكسط عينة الذككر (2.5)يالحظ مف الجدكؿ      

 في الدرجة الكمية كبيف متكسط عينة اإلناث عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة

كاقؿ  " 0.001" بمستكم داللة إحصائيا " t" " 2.33" إذ بمغت قيمة لممقياس لصالح اإلناث

, ككانت الفركؽ لصالح اإلناث ؛ أم أنيف أكثر استجابة الضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط عينة الذككر كبيف كذلؾ أما فيما يتعمؽ باألبعاد فظيرت ؼ

عمى  "t" بعد استعادة الخبرة الصادمة كبعد تجنب الخبرة الصادمة فبمغت قيمة عينة اإلناث في

كأقؿ ككانت لصالح اإلناث بمعني أف  " 0.001" بمستكم داللة  " 2.24 ك 2.74" التكالي 

في حيف لـ تظير  , اإلناث أكثر استجابة الستعادة الخبرة الصادمة كبعد تجنب الخبرة الصادمة

 اإلناث في بعد االستثارة فكانت قيمةبيف عينة الذككر كلعينة   متكسط الحسابيفركؽ تذكر بيف
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"t"  كأقؿ كبالتالي فإف 0.005كىي غير دالة إحصائيا عند مستكم داللة " 1.13"صغيرة بمغت 

.  الذككر كاإلناث ليـ نفس ردكد الفعؿ في بعد االستثارة 

 كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث إلى ( 2.5)أشارت نتائج اليدؼ الثاني كالمبينة بالجدكؿ       

في مستكل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لصالح االناث كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة القيسي 

بايارد ركبرتس كآخركف  كدراسة (2015)كدراسة  خاتكنا  ( 2015)كدراسة الشقراف  ( 2004)

أف ىناؾ اختالؼ بيف  ( 2007) كدراسة الكبيسي كآخركف  ((2004كدراسة القيسي  (2008)

الذككر كاإلناث لصالح اإلناث في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة , كتختمؼ ىذه النتيجة مع 

كدراسة الحبيبي  (2016 )دراسة كازكر كآخركف  ك,  (2014)دراسة تايك لطيؼ شيخ كآخركف 

فقد أظيرت عدـ ,  (2008)كدراسة مكمني , (2011)كدراسة أحمد كآخركف , (2014)كآخركف 

.  كجكد فركؽ دالة بيف الذككر كاإلناث في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عائد لمتغير النكع 

 في حالة ذككر أكثر ميالن لطمب المساعدة مف اؿاإلناثقد تككف        كيمكف تفسير ذلؾ 

  ., مما يجعؿ حاالتيف أظير لمعياف اإلصابة باألمراض النفسية

:  اليدؼ الثالث . 3

ينص اليدؼ الثالث التعرؼ عمى الفركؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده تبعا       

كلمتعرؼ  عمي الفركؽ في الدرجة الكمية " ,  (أعزب , متزكج)لمتغير الحالة االجتماعية 

,  ( متزكج- أعزب  ) الحالة االجتماعيةالضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده كفقا لمتغير 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية الضطراب ضغط " تـ صياغة الفرض التالي 

". لدل عينة الدراسة  ( متزكج- أعزب  ) الحالة االجتماعيةما بعد الصدمة كأبعاده كفقا لمتغير 
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لمعينتيف المستقمتيف , كالجدكؿ التالي يعرض نتائج اختبار  " ت" كالختبار الفرض استخدـ اختبار 

 . الفرض

الفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده تبعا لمتغير الحالة ( 3.5 )جدوؿ 

  (.144= ف  ) (أعزب , متزوج)االجتماعية 

مقياس اضطراب ضغط 
 ما بعد الصدمة

المتوسط العينة 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة       
 "ت"

درجات 
الحرية 

مستوى 
 الداللة

استعادة الخبرة 
الصادمة 

 001. 142 3.46- 7.74 17.97 72=أعزب

 6.95 22.24 72=متزوج

 062. 142 1.88- 6.33 20.094 72=أعزبتجنب الخبرة الصادمة 

 6.70 22.134 72=متزوج

 003. 142 3.06- 4.75 17.45 72=أعزباالستثارة 

 5.54 20.09 72=متزوج

 002. 142 3.10- 17.26 55.51 72=أعزبالدرجة الكمية 

 17.36 64.46 72=متزوج

 

  .الفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده تبعا لمتغير الحالة االجتماعية( 3)شكؿ
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 أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية في متغير الحالة (3.5)يالحظ مف الجدكؿ        

االجتماعية بيف متكسط عينة العزاب كبيف متكسط عينة المتزكجيف عمى مقياس اضطراب ضغط 

كاقؿ ككانت الفركؽ  " 0.01" بمستكم داللة إحصائيا " t" " 3.10"ما بعد الصدمة إذ بمغت قيمة 

لصالح المتزكجيف ؛ أم أنيـ أكثر استجابة الضطراب ضغط ما بعد الصدمة  

بعد استعادة الخبرة الصادمة ذات داللة احصائية في  ركؽكذلؾ أما فيما يتعمؽ باألبعاد فظيرت ؼ

كأقؿ  " 0.01" بمستكم داللة  " 3.06 ك 3.46" عمى التكالي  "t"كبعد االستثارة فبمغت قيمة 

ككانت لصالح المتزكجيف بمعني أف المتزكجيف أكثر استجابة الستعادة الخبرة الصادمة كبعد 

في حيف لـ تظير فركؽ تذكر في متغير الحالة االجتماعية في بعد تجنب الخبرة  , االستثارة

 كأقؿ 0.05كىي غير دالة إحصائيا عند مستكم داللة " t" " 1.88"الصادمة فكانت قيمة 

.  كبالتالي فإف العزاب كالمتزكجيف ليـ نفس ردكد الفعؿ في بعد تجنب الخبرة الصادمة 

 انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية إلى ( 3.5 )أشارات نتيجة اليدؼ الثالث كالمبينة بالجدكؿ 

كتتفؽ نتيجة الدراسة مع دراسة كال مف الشقراف , في متغير الحالة االجتماعية لصالح المتزكجيف 

أف ىناؾ فركؽ عائدة  لمتغير  (2012)كدراسة سميماف  (2004)كدراسة القيسي   (2015)

كدراسة ,  (2014)كقد اختمؼ نتيجة الدراسة مع دراسة الحبيبي كآخركف , الحالة االجتماعية 

ف يحممكف مسؤكليات اكبر مف غير م المتزكجبافكيمكف تفسير ىذه  . (2016)كازكر كآخركف 

شأنو المتزكجيف مف حماية آلسرىـ كالبحث ليـ عف مأكل كتكفير ليـ احتياجاتيـ األساسية مف 

 .أف يسبب ليـ نكع مف الضغكط اإلجياد كيجعميـ أكثر استثارة مف غيرىـ 
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: اليدؼ الرابع . 4

التعرؼ عمى الفركؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة " ينص اليدؼ الرابع عمى       

كلمتحقؽ مف ىذا اليدؼ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف " كأبعاده تبعا لمتغير المستكم التعميمي 

 ) لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعات ((ANOVA الحادم 

: كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ  . (جامعي , ثانكم , إعدادم , ابتدائي 

الفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير المستوى  ( 4.5 )جدوؿ 

 (. 144= ف  )التعميمي 

مقياس اضطراب 
ضغط ما بعد 

 الصدمة

درجات مجموع المربعات مصدر التبايف 
الحرية 

متوسط 
 المربعات

قيمة 

" ؼ " 

الداللة 
اإلحصائية 

 

استعادة الخبرة 
الصادمة 

داخؿ 
المجموعات 

429.271 3 143.090 2.520 .060 

   56.776 140 7948.702بيف المجموعات 

  143 8377.972 المجموع

 

تجنب الخبرة 
الصادمة 

داخؿ 
المجموعات 

414.286 3 138.095 3.366 .020 

 41.023 140 5743.270بيف المجموعات 
  

  143 6157.556المجموع 

داخؿ االستثارة 
المجموعات 

343.339 3 114.446 4.388 .006 

 26.080 140 3651.217بيف المجموعات 
  

  143 3994.556المجموع 
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داخؿ الدرجة الكمية 
المجموعات 

3420.617 3 1140.206 3.801 .012 

 299.938 140 41991.355بيف المجموعات 
  

  143 45411.972المجموع 

 

 

  . الفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير المستوى التعميمي(4)شكؿ

غت ؿفي بعد استعادة الخبرة السابقة قد ب" ؼ"أف قيمة  ( 4.5 )يالحظ مف الجدكؿ       

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية إلىالجدكلية كىذا يشير " ؼ"أصغر مف قيمة " 2.520"

في بعد تجنب الخبرة الصادمة " ؼ"كنالحظ أيضا أف قيمة , في متكسط استعادة الخبرة الصادمة 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا " ؼ"كىي أكبر مف قيمة " 3.366"قد بمغت 
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في متكسط درجات أفراد العينة في بعد تجنب الخبرة الصادمة أما بعد " 0.05"عند مستكل داللة 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى كجكد " ؼ"مف قيمة  كىي أكبر" 4.388" "ؼ"االستثارة فقد بمغت قيمة 

أما في الدرجة الكمية لممقياس  فقد بمغت قيمة , " 0.05" عند مستكل إحصائيةفركؽ ذات داللة 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة " ؼ"كىي أكبر مف قيمة " 3.801"المحسكبة 

كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ . احصائية تبعا لمتغير المستكل التعميمي في الدرجة الكمية  

:  كالنتائج مكضحو في الجدكؿ التالي Tukey HSDاستخداـ اختبار تككي لمتحميؿ البعدم 

. اختبار توكي لمتحميؿ البعدي لمعرفة الفروؽ بيف المجموعات المختمفة  ( 5.5 )جدوؿ 

مقياس اضطراب 
ضغط ما بعد الصدمة 

المستوى 
التعميمي 

 جامعي ثانوي إعداديابتدائي 

 1.93 1.79- 1.22-  ابتدائيتجنب الخبرة الصادمة 

 3.15 57.-  إعدادي 

 *3.72   ثانوي 

 3.85 61. 1.05 ابتدائي االستثارة 

 2.80 45.-  إعدادي 

 *3.24   ثانوي 

 8.39 1.80- 1.74- ابتدائي الدرجة الكمية 

 10.13 07.-  إعدادي 

 *10.20   ثانوي 

 0.05دالة  إحصائيا عند *     

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب ضغط ما بعد  ( 5.5 )كنالحظ مف الجدكؿ 

 كما نالحظ كجكد فركؽ, الصدمة في المستكل التعميمي المستكل االبتدائي كاإلعدادم كالثانكم 
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 بيف المستكل 0.05ذات داللة إحصائية في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عند مستكل داللة 

.  التعميمي الثانكم كالجامعي لصالح التعميـ الثانكم

أف ىناؾ فركؽ كفقا لمتغير  (2011)تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة أحمد كآخركف     

دراسة سميماف ,  ( 2015 )دراسة الشقراف أما المستكل التعميمي لصالح المستكل الثانكم 

لـ تظير فركؽ في متغير المستكل التعميمي كقد اختمؼ نتيجة الدراسة مع دراسة  (2012)

 األزمات قدرة عمى التعامؿ مع أكثر تعميما ىك األكثركيمكف تفسير ذلؾ بأف  , (2004)القيسي 

  . لمكاجيتياتالقرارا أفضؿكاتخاذ 

:  اليدؼ الخامس . 5

كغير – مدمرة منازليـ )التعرؼ عمى الفركؽ لدم النازحيف " ينص اليدؼ الخامس عمى       

كلمتعرؼ  عمي الفركؽ في " , " عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  (المدمرة منازليـ 

 مدمرة منازليـ) دمار السكف الدرجة الكمية الضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده كفقا لمتغير 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في " , تـ صياغة الفرض التالي  ( كغير مدمرة منازليـ– 

 مدمرة منازليـ) دمار السكف الدرجة الكمية الضطراب ضغط ما بعد الصدمة كأبعاده كفقا لمتغير 

لمعينتيف  " ت" كالختبار الفرض استخدـ اختبار ". لدل عينة الدراسة   (كغير مدمرة منازليـ– 

. المستقمتيف , كالجدكؿ التالي يعرض نتائج اختبار الفرض
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 الفروؽ لدي النازحيف في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير ( 6.5 )جدوؿ 

 ( . 144= ف  ) (وغير المدمرة منازليـ – مدمرة منازليـ ) دمار السكف

مقياس اضطراب ضغط 
 ما بعد الصدمة

المتوسط العينة 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة       
 "ت"

درجات 
الحرية 

مستوى 
 الداللة

استعادة الخبرة 
الصادمة 

 000. 142 4.55 7.84 23.25 59=ـ 

 6.68 17.72 85=غ ـ 

 000. 142 3.57 6.79 23.31 59=ـ تجنب الخبرة الصادمة 

 5.96 19.49 85=غ ـ 

 006. 142 2.83 5.73 20.20 59=ـ االستثارة 

 4.71 17.65 85=غ ـ 

 000. 142 4.01 18.85 66.76 59=ـ الدرجة الكمية 

 15.38 54.86 85=غ ـ 

 

 دمار الفروؽ لدي النازحيف في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير( 5)شكؿ

 .السكف 
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 أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بيف متكسط عينة النازحيف (6.5)يالحظ مف الجدكؿ       

المدمرة منازليـ كبيف متكسط عينة النازحيف الغير مدمرة منازليـ عمى مقياس اضطراب ضغط ما 

كاقؿ ككانت الفركؽ  " 0.001" بمستكم داللة إحصائيا " t" " 4.01"بعد الصدمة إذ بمغت قيمة 

لصالح النازحيف المدمرة منازليـ ؛ أم أنيـ أكثر استجابة الضطراب ضغط ما بعد الصدمة كذلؾ 

ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط عينة النازحيف المدمرة أما فيما يتعمؽ باألبعاد فظيرت ؼ

.  منازليـ كبيف النازحيف الغير مدمرة منازليـ في جميع االبعاد لصالح النازحيف المدمرة منازليـ 

كلـ تتطرؽ باقي ,  ( 2014 )تتفؽ نتيجة اليدؼ الخامس مع دراسة لطيؼ كآخركف      

 التي األساسية المككنات أىـ المسكف ىك احد بافكيمكف تفسير ذلؾ , الدراسات ليذا المتغير 

 إلىكقد يرجع ذلؾ كاألسرة كدماره يعتبر أشد الصدمات التي قد يتعرض ليا النازح يمتمكيا الفرد 

 يككف األحياف الفرد قد قضي جؿ حياتو في تككينو مما يجعؿ تعمقو بو كبير كفي بعض أف

المنزؿ كؿ ما يممؾ كقد يحمؿ ليذا المكاف معاني خاصة لو 

:  اليدؼ السادس . 6

التعرؼ عمى الفركؽ عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة " ينص اليدؼ السادس عمى 

" حسب متغير النكع  (النازحيف مدمرة منازليـ كالنازحيف غير مدمرة منازليـ )كأبعاده لدم 

لمعرفة ما إذا  (( ANOVA كلمتحقؽ مف ىذا اليدؼ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف الحادم 

. كاف ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعات 
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  دمار السكفالفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير ( 7.5 )جدوؿ 

  . (144= ف  )حسب متغير النوع  (النازحيف مدمرة منازليـ والنازحيف غير مدمرة منازليـ )

مقياس اضطراب 
ضغط ما بعد 

 الصدمة

مجموع مصدر التبايف 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى  ؼ
 الداللة

 

استعادة الخبرة 
الصادمة 

داخؿ 
المجموعات 

285.23 3 95.075 1.645 .182 

  57.805 140 8092.75بيف المجموعات 

 

 

  143 8377.97 المجموع 

 

تجنب الخبرة 
الصادمة 

داخؿ 
المجموعات 

433.70 3 144.568 3.536 .016 

  40.885 140 5723.85بيف المجموعات 

 

 

  143 6157.56المجموع  

داخؿ االستثارة 
المجموعات 

204.15 3 68.049 2.513 .061 

  27.074 140 3790.41بيف المجموعات 

 

 

  143 3994.56المجموع  

داخؿ الدرجة الكمية 
المجموعات 

2654.86 3 884.954 2.898 .037 

 305.408 140 42757.11بيف المجموعات 
  

  143 45411.97المجموع 
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 حسب  دمار السكفالفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير( 6)شكؿ

  .متغير النوع

غت ؿفي بعد استعادة الخبرة السابقة قد ب" ؼ" أف قيمة (7.5)كيالحظ مف الجدكؿ       

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية إلىالجدكلية كىذا يشير " ؼ"أصغر مف قيمة " 1.645"

في بعد تجنب الخبرة الصادمة " ؼ"كنالحظ أيضا أف قيمة , في متكسط استعادة الخبرة الصادمة 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا " ؼ"كىي أكبر مف قيمة " 3.536"قد بمغت 

في متكسط درجات أفراد العينة في بعد تجنب الخبرة الصادمة أما بعد " 0.05"عند مستكل داللة 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى عدـ " ؼ"كىي أصغر مف قيمة " 2.513" "ؼ"االستثارة فقد بمغت قيمة 

أما في الدرجة الكمية لممقياس  فقد بمغت , " 0.05" عند مستكل إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ " ؼ"كىي اصغر مف قيمة " 2.898"قيمة المحسكبة 

النازحيف مدمرة منازليـ كالنازحيف غير مدمرة )دمار السكف  ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير
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كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ استخداـ اختبار تككي لمتحميؿ . حسب متغير النكع  (منازليـ 

: البعدم كالنتائج مكضحو في الجدكؿ التالي 

الفروؽ بيف متوسطات في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده  ( 8.5 )جدوؿ 

 .ع ومتغير النو (غير مدمرة منازليـ - مدمرة منازليـ )سكف  اؿدماروفقا لمتغير 

مقياس اضطراب 
ضغط ما بعد الصدمة 

حالة 
المنزؿ 
والنوع 

ذكور 
مدمرة 
منازليـ 

إناث مدمرة 
 منازليـ

ذكور غير 
 مدمرة منازليـ

إناث غير 
 مدمرة منازليـ

 

 

 

تجنب الخبرة الصادمة 

ذكور مدمرة 
منازليـ 

 -1.59 2.56 2.19 

إناث مدمرة 
منازليـ 

  4.15* 3.78* 

ذكور غير 
مدمرة 
منازليـ 

   -.38 

 

 

 

الدرجة الكمية 

ذكور مدمرة 
منازليـ 

 -2.16 7.29 7.11 

إناث مدمرة 
منازليـ 

  9.45 9.27 

ذكور غير 
مدمرة 
منازليـ 

   -.18 

 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب ضغط ما بعد  ( 8.5 )كنالحظ مف الجدكؿ 

كما نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في , الصدمة في دمار السكف حسب متغير النكع  
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الذككر ك بيف اإلناث المدمرة منازليـ 0.05اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عند مستكل داللة 

.  المدمرة منازليـ   كاإلناثالغير المدمرة منازليـ لصالحكالذككر كاإلناث المدرة منازليـ 

:  اليدؼ السابع . 7

التعرؼ عمى الفركؽ عمى مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة " ينص اليدؼ السابع عمى 

كلمتحقؽ مف ىذا اليدؼ تـ استخداـ اختبار " كأبعاده لدم عينة الدراسة حسب المركز األسرم 

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات  (( ANOVA تحميؿ التبايف الحادم 

.  المجمكعات 

الفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير المركز األسري  ( 9.5 )جدوؿ 

 (.144= ف  )

مقياس اضطراب 
ضغط ما بعد 

 الصدمة

مجموع مصدر التبايف 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى  "ؼ"
 الداللة

 

استعادة الخبرة 
الصادمة 

داخؿ 
المجموعات 

1091.48 3 363.827 6.990 .000 

  52.046 140 7286.49بيف المجموعات 

 

 

  143 8377.97 المجموع 

 

تجنب الخبرة 
الصادمة 

داخؿ 
المجموعات 

374.20 3 124.735 3.020 .032 

  41.310 140 5783.35بيف المجموعات 

 

 

  143 6157.56المجموع  



117 
 

داخؿ االستثارة 
المجموعات 

290.70 3 96.899 3.663 .014 

  26.456 140 3703.86بيف المجموعات 

 

 

  143 3994.56المجموع  

داخؿ الدرجة الكمية 
المجموعات 

4654.65 3 1551.548 5.330 .002 

 291.124 140 40757.33بيف المجموعات 
  

  143 45411.97المجموع 

 

 

  .الفروؽ في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده وفقا لمتغير المركز األسري( 7)شكؿ
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غت ؿفي بعد استعادة الخبرة السابقة قد ب" ؼ" أف قيمة (9.5)كيالحظ مف الجدكؿ       

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بعد إلىالجدكلية كىذا يشير " ؼ"أكبر مف قيمة " 6.990"

في بعد تجنب الخبرة الصادمة قد بمغت " ؼ"كنالحظ أيضا أف قيمة , استعادة الخبرة الصادمة 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا عند " ؼ"كىي أكبر مف قيمة " 3.020"

في متكسط درجات أفراد العينة في بعد تجنب الخبرة الصادمة أما بعد " 0.05"مستكل داللة 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى كجكد " ؼ"كىي أكبر مف قيمة " 3.663" "ؼ"االستثارة فقد بمغت قيمة 

أما في الدرجة الكمية لممقياس  فقد بمغت قيمة , " 0.05"فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 

الجدكلية كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة " ؼ"كىي اكبر مف قيمة " 5.330"المحسكبة 

.  تبعا لمتغير المركز األسرم  إحصائية تبعا لمتغير

كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ استخداـ اختبار تككي لمتحميؿ البعدم كالنتائج مكضحو في       

: الجدكؿ التالي 

الفروؽ بيف متوسطات في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وأبعاده  ( 10.5 )جدوؿ 

وفقا لمتغير المركز األسري 

مقياس اضطراب 
ضغط ما بعد الصدمة 

المركز 
األسرى 

البنت االبف األـ األب 

 
استعادة الخبرة 

الصادمة 

 846. *4.64 3.13- األب 

 3.98 *7.77   األـ

 3.79-    االبف

 35.- 2.57 1.92- األب  
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 1.57 *4.49   األـتجنب الخبرة الصادمة 

 2.92-    االبف

 1.64 2.90 77.- األب االستثارة 

 2.41 *3.67   األـ

 1.26-    االبف

 2.13 10.10 5.83- األب الدرجة الكمية 

 7.95 *15.93   األـ

 7.97-    االبف

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب ضغط  ( 10.5 )كنالحظ مف الجدكؿ      

كما نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب , ما بعد الصدمة في المركز األسرم 

 بيف األب كاالبف لصالح األب كنالحظ أيضا 0.05ضغط ما بعد الصدمة عند مستكل داللة 

 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة عند مستكل داللة 

كقد يفسر ذلؾ بتحمؿ المسؤكلية لمكالديف أكثر ,  األـبيف األـ كاالبف في األبعاد الثالثة لصالح 

مما يجعميـ أكثر عرضة لمضغكط مف األبناء إدراكا منيـ لممسؤكليات المالقاة عمى عاتقيـ 

 .كالصدمات 

: اليدؼ الثامف . 8

, ثانكم ,  إعدادم  ,ابتدئي) المستكم الدراسي  ( إناث ,ذككر )النكع : أفضؿ متغيرات التنبؤ 

 مدمر أك غير ,دمار السكف ) الخبرة الصادمة  (متزكج , أعزب ) الحالة االجتماعية  (جامعي 

إسياما في اضطرابات الصدمة لدم عينة الدراسة مف النازحيف في , المركز األسرم  (مدمر 

 . مدينة بنغازم
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 االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة   معامالت معادلة ( 11.5 )جدوؿ 

 مستوى الداللة "ت"المعامالت غير المعيارية األنموذج 

الخطأ المعياري  Bقيمة 

 000. 16.519 4.762 78.667. القيمة الثابتة 

 000. 4.161- 2.861 11.904-دمار المنزؿ 

 000. 13.617 7.284 99.185. القيمة الثابتة 

 000. 4.898- 2.789 13.662-دمار المنزؿ 

 000. 3.618- 1.585 5.735-المستوى التعميمى 

 000. 10.247 8.405 86.123. القيمة الثابتة 

 000. 4.809- 2.725 13.104-دمار المنزؿ 

 001. 3.525- 1.548 5.456-المستوى التعميمي 

 004. 2.903 2.647 7.685الحالة االجتماعية 

 000. 8.335 9.068 75.585. القيمة الثابتة 

 000. 4.929- 2.664 13.128-دمار المنزؿ 

 000. 3.631- 1.513 5.494-المستوى التعميمي 

 003. 3.008 2.587 7.784الحالة االجتماعية 

 007. 2.744 2.574 7.064النوع 
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تحميؿ تبايف االنحدار لمتغيرات الدراسة  ( 12.5 )جدوؿ 

معامؿ االرتباط األنموذج 
المتعدد 

معامؿ 
التحديد 

مستوى  ؼ
 الداللة

 000. 17.313 109. 330.دمار المنزؿ 

 000. 15.939 184. 429.دمار المنزؿ والمستوى التعميمي 

دمار المنزؿ والمستوى التعميمي والحالة 
االجتماعية 

.480 .231 13.996 .000 

دمار المنزؿ والمستوى التعميمي والحالة 
االجتماعية والنوع 

.520 .270 12.870 .000 

      

أف أفضؿ المنبئات كأكثرىا إسياما في التنبؤ  باضطراب  ( 11.5 )يالحظ مف الجدكؿ       

 " 0.330" ضغط ما بعد الصدمة ىك متغير دمار المنزؿ حيث بمغ معامؿ االرتباط المتعدد 

الجدكلية " ؼ"كىي أكبر مف  " 17.313" " ؼ " كبمغت درجة  " 0.109" كبمغ معامؿ التحديد 

 المستكل التعميمي كالحالة االجتماعية كمتغير اتثـ يميو متغير,  ( 0.0001 )عند مستكل داللة 

. النكع 

كمف خالؿ االرتباط الجزئي السابؽ يتضح أف إسياـ متغير دمار السكف يأتي في المرتبة االكلي 

يممؾ  كقد يفسر ذلؾ بأف المنزؿ ىك كؿ ما, في التنبؤ باضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

 اغمب النازحيف مف ذكم الدخؿ المحدكد مما يجعؿ دمار المنزؿ إف في الحياة كخاصة الشخص

. مف اشد الصدمات التي يتعرض ليا النازح 
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التوصيات والمقترحات  -3.5  

                          :الدراسة توصيات

  :   اآلتية التكصيات يقدـ الباحث فإف نتائج مف الدراسة إليو تكصمت ما ضكء في      

 كذلؾ نفسييف  كخبراء اجتماعييف أخصائييف كتكفير النفسية, بالصحة خاصة مراكز إنشاء. 1

 .النفسية الصحة مستكل كاالجتماعي لرفع النفسي اإلرشاد لتقديـ  كالنازحيف لمساعدة

التكعية  مستكل لرفع اإلعالـ كسائؿ عبر النفسية الثقافة كنشر النفسية الجمعيات تأسيس. 2

 .ف بعد عكدتيـ النازحي مجتمع في سمككية مشكالت ظيكر عدـ لضماف كذلؾ النفسية

المقركنة  كالمينية الحرفية المجاالت في السيما كالتدريب كالتعميـ النفسية بالصحة العناية. 3

 .لمنازحيف الحياة نكعية تحسيف ثـ كمف المعيشي المستكل لرفع بالعمؿ

  . كاإلسراع في إنشاء المباني الميدمة كجبر الضرر كتكسيعياالعامة  الخدمات تأىيؿ إعادة. 4

إلى  يؤدم مما كغيرىا المعيشية المشكالت حؿ في لممساىمة لمنازحيف إنتاجية مشاريع إقامة. 5

  .لمنازح النفسية الصحة مستكل رفع مف عنو ينتج الحياة نكعية مستكل رفع

 الكقائي النفسي اإلرشاد برامج عمى التركيز النفسي اإلرشاد مجاؿ في المختصيف عمى. 6

 .المجتمع أفراد تكاجيو قد التي المشاكؿ النفسية مف لمتقميؿ كذلؾ كاإلنمائي

 المتطكرة الحاجة لمقابمة االجتماعية الشئكف بكزارة متكاممة إرشادية كحدات تأسيس عمى العمؿ .7

 .كالحاجة إليو النفسي لإلرشاد
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 :مستقبمية وبحوث لدراسات مقترحات- 4.5

 ىذا اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كتناكؿ عف الدراسات مف بالمزيد الباحث       يكصي

خضاع ,أكثر بشكؿ المصطمح  فيذا الصدمة النفسية عف لدراسات المجتمع فئات مختمؼ  كا 

 .الباحثيف بحسب عمـ الباحث  مف القميؿ سكل إليو يتطرؽ لـ الزاؿ بكرنا المجاؿ

  : اآلتية الدراسات الباحث إجراء يقترح كنتائج الدراسة الحالية التكصيات ضكء       عمى

 لدلالمساندة االجتماعية ب كعالقتيا اضطراب ضغط ما بعد الصدمة بيف مقارنة دراسة. 1

 .  النازحيف

 .ليبيا  في النساء لدل النفسية الصحة عمى أثارهك النزكح. 2

 .مدل انتشار اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدل المدنييف في مدينة بنغازم . 3

 .النازحيف لدل االجتماعي  النفسيالتكافؽب اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كعالقتو. 4

 .األطفاؿ لدل عينة مف  ضغط ما بعد الصدمة كعالقتو ببعض المتغيراتاالضطراب. 5

 .النازح الطفؿ مع الكالديف تعامؿ تعديؿ في نفسية إرشادية برامج فاعمية. 6

 .المجتمع كخاصة لدم النازحيف  في النازعات مف الناتجة النفسجسمية االضطرابات   دراسة .7

 .اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كعالقتو ببعض المتغيرات لدل العسكرييف .  8

 .النازحيف  لدل الحياة بنكعية كعالقتيا اضطراب ضغط ما بعد الصدمة.  9
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 (1)ممحؽ 

قائمة فحص أعراض ضغط ما بعد الصدمة 

:   أوال

:     أرجك تعبئة الفقرات التالية قبؿ اإلجابة عمي المقياس 

                  ذكر             أنثى  :النوع 

        األب              األـ              االبف              البنت : وضعؾ األسري

أعزب            متزكج              :     االجتماعية الحالة

ابتدائي            إعدادم             ثانكم            جامعي         :   المستوي التعميمي

ىؿ تعرض السكف لمدمار ؟      

                      نعـ                ال 

 

 

:  ثانيا

    فيما يمي مجمكعة مف المشكالت كاالضطرابات التي يشعر بيا الناس أحيانا كنتيجة لردكد 

أفعاليـ اتجاه الخبرات المؤلمة, كالتي تيدؼ إلى معرفة ما يعانيو النازحكف الذيف نزحكا مف بيكتيـ 

في  (/  ), ثـ ضع عالمةارجكا منؾ قراءة كؿ فقرة بعناية. كمناطقيـ نتيجة الحرب كدمار منازليـ

.    المربع المناسب لحالتؾ, كالتي تدؿ عمى مدل إحساسؾ بالمشكمة خالؿ الفترة الماضية 
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دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا العبارة  
لدي إحساس بأنني سوؼ  1

أتعرض لمخبرة الصادمة 
مرة آخرة  (النزوح )

     

اشعر بآالـ عضوية عند  2
التفكير في الحادث أو تذكره 

     

أتجنب األشياء و األماكف و  3
الشوارع التي تذكرني 

بالخبرة الصادمة  

     

لدي أفكار مزعجة ومتكررة  4
مرتبطة بالخبرة الصادمة  

     

أتجنب األشخاص الذيف  5
يذكروني بالخبرة الصادمة  

     

أتصور تكرار الخبرة  6
الصادمة مرة آخرة  

     

لدي كوابيس مزعجة عف  7
الخبرة الصادمة  

     

أشعر فجأة أف ما حدث لي  8
سيحدث مرة آخرة 

     

أجد صعوبة كبيرة في  9
الدخوؿ في النـو لتفكيري 

في الخبرة الصادمة  

     

أشعر بالعزلة عف أصدقائي  10
و اآلخريف  

     

أجد صعوبة في االستمرار  11
في النـو  

     

     أجد صعوبة في التركيز   12
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أقاـو التفكير في المواقؼ  13
أو الخبرة الصادمة  

     

اشعر بالقمؽ عندما أتعرض  14
لشيء يذكرني بالخبرة 

الصادمة  

     

لدي صعوبة في التمتع  15
بالحياة وبالنشاطات اليومية 
التي تعودت القياـ بيا قبؿ 

الصدمة  

     

أصبحت أكثر عصبية و  16
توتر منذ تعرضت لمخبرة 

الصادمة  

     

لدي إحساس أف الخبرة  17
الصادمة أثرت عمي 

مستقبمي  

     

     أشعر بأني سريع الغضب   18
افزع بسرعة عند حدوث أي  19

شيء فجأة  
     

أخاؼ بشدة عند االقتراب  20
مف األماكف التي وقعت بيا 

الصدمة  

     

اشعر بالخوؼ كمما أقترب  21
موعد الصدمة األسبوعي أو 

الشيري أو السنوي  

     

أتجنب أي موقؼ يشبو  22
الخبرة الصادمة  

     

أجد صعوبة في تذكر أجزاء  23
ميمة مف الصدمة 

     

     اشعر أنني حزيف و غير  24
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مسرور في حياتي  
لدي مشاعر ذنب عالية  25

منذ تعرضي لمصدمة  
     

اشعر بأنني لف أعيش  26
طويال  

     

لدي خوؼ شديد عند  27
التفكير في المستقبؿ  

     

أتجنب الحديث عف الخبرة  28
الصادمة  

     

اشعر بأنني ليس لدي  29
القدرة عمي حب األشخاص 

المقربيف  

     

تفاصيؿ الخبرة الصادمة  30
تفرض نفسيا عمي تفكيري 

بشكؿ متسمط  

     

أشعر بكؿ اآلالـ الجسمية  31
والنفسية بمجرد التفكير في 

الصدمة  
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 التحكيـ (2)ممحؽ 

 ...........................األستاذ الفاضؿ 

 تحية طيبة

الباحث بصدد بناء استمارة اختبار لقياس اضطراب ما بعد الصدمة في دراستو المكسكمة بعنكاف  

اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وعالقتو ببعض المتغيرات لدي اآلسر النازحة في مدينة )) 

 لنيؿ درجة الماجستير ( . (بنغازي 

كقد صيغت فقرات المقياس بالرجكع إلي األدبيات ك الدراسات السابقة فضال عف االستعانة بعدد 

 .مف مقاييس اضطراب ما بعد الصدمة 

استعادة الخبرة الصادمة , تجنب الخبرة  ): كقد كزع الباحث الفقرات عمي ثالث أبعاد كىي 

  .(الصادمة , االستثارة 

كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبرة عممية ك معمكمات كاسعة في مجاؿ البحث العممي كلككنكـ مف 

ذكم االختصاص في ىذا المجاؿ , يرغب الباحث االسترشاد بآرائكـ القيمة لمتأكد مف مدل 

 :سالمة صالحية الفقرات الخاصة بكؿ جانب كفي مدم صالحية بدائؿ اإلجابة التالية 

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا البديؿ

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

 :بيانات عامة حوؿ المحكـ 

 :.....................الدرجة العممية :......................             االسـ الثالثي 

 : ........................التخصص : ......................             اسـ الجامعة 
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مقٌاس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

 . استعادة الخبرة الصادمة: البعد األول 

 

 

 

 

 

 

 غٌر صالحة العبارة 
 صالحة

 التعدٌل

لدي إحساس بؤننً سوف  1
أتعرض للخبرة الصادمة 

 مرة آخرة (النزوح )

   

اشعر بآالم عضوٌة عند  2
 التفكٌر فً الحادث أو تذكره

   

لدي أفكار مزعجة ومتكررة  3
 مرتبطة بالخبرة الصادمة 

   

أتصور تكرار الخبرة  4
 الصادمة مرة آخرة 

   

لدي كوابٌس مزعجة عن  5
 الخبرة الصادمة 

   

أشعر فجؤة أن ما حدث لً  6
 سٌحدث مرة آخرة

   

أقاوم التفكٌر فً المواقف  7
 أو الخبرة الصادمة

   

أخاف بشدة عند االقتراب  8
من األماكن التً وقعت بها 

 الصدمة

   

اشعر بالخوف كلما أقترب  9
موعد الصدمة األسبوعً 

 أو الشهري أو السنوي

   

أجد صعوبة فً تذكر أجزاء  10
 مهمة من الصدمة

   

لدي خوف شدٌد عند  11
 التفكٌر فً المستقبل

   

أشعر بكل اآلالم الجسمٌة  12
والنفسٌة بمجرد التفكٌر فً 

 الصدمة
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 . تجنب الخبرة الصادمة: البعد الثانً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أتجنب األشٌاء و األماكن و  1
الشوارع التً تذكرنً 

 بالخبرة الصادمة

   

أتجنب األشخاص الذٌن  2
 ٌذكرونً بالخبرة الصادمة

   

أشعر بالعزلة عن أصدقائً و  3
 اآلخرٌن

   

اشعر بالقلق عندما أتعرض  4
لشًء ٌذكرنً بالخبرة 

 الصادمة

   

لدي صعوبة فً التمتع  5
بالحٌاة وبالنشاطات الٌومٌة 
التً تعودت القٌام بها قبل 

 الصدمة

   

لدي إحساس أن الخبرة  6
 الصادمة أثرت علً مستقبلً

   

أتجنب أي موقف ٌشبه  7
 الخبرة الصادمة

   

اشعر أننً حزٌن و غٌر  8
 مسرور فً حٌاتً

   

    اشعر بؤننً لن أعٌش طوٌال 9

اشعر بؤننً لٌس لدي القدرة  10
علً حب األشخاص 

 المقربٌن

   

أتجنب الحدٌث عن الخبرة  11
 الصادمة
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  .االستثارة: البعد الثالث 

 

أجد صعوبة كبٌرة فً الدخول  1 
فً النوم لتفكٌري فً الخبرة 

 الصادمة

   

أجد صعوبة فً االستمرار فً  2
 النوم

   

    أجد صعوبة فً التركٌز 3

أصبحت أكثر عصبٌة و توتر  4
 منذ تعرضت للخبرة الصادمة

   

    أشعر بؤنً سرٌع الغضب 5

افزع بسرعة عند حدوث أي  6
 شًء فجؤة

   

لدي مشاعر ذنب عالٌة منذ  7
 تعرضً للصدمة

   

تفاصٌل الخبرة الصادمة  8
تفرض نفسها علً تفكٌري 

 بشكل متسلط
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 مقياس دفيدسوف األصمي (3)ممحؽ 

extremely Quite 

a bit 

moderately A 

littl

e 

bit 

Not 

at 

all 

Traumatic experience 

     Repeated disturbing 

memories, thoughts, or 

images of the stressful 

experience? 

     . Repeated, disturbing 

dreams of the stressful 

experience? 

     . Suddenly acting or feeling 

as if the stressful experience 

were happening again (as if 

you were reliving it)? 

     Feeling very upset when 

something reminded you of 

the stressful experience? 

     Having physical reactions 

(eg, heart pounding, trouble 

breathing, or sweating) 

when something reminded 

you of the stressful 

experience? 

     Avoiding thinking about or 

talking about the stressful 

experience or avoiding 

having feelings related to it? 

     Avoiding activities or 

situations because they 

remind you of the stressful 

experience? 

     Trouble remembering 

important parts of the 

stressful experience? 

     Loss of interest in activities 

that you used to enjoy? 

     Feeling distant or cut off 

from other people? 

     Feeling emotionally numb 
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or being unable to have 

loving feelings for those 

close to you? 

     Feeling as if your future will 

somehow be cut short? 

     Feeling irritable or having 

angry outbursts? 

     Having difficulty 

concentrating? 

     Being “super alert” or 

watchful or on guard? 

     Feeling jumpy or easily 

startled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

 (4)ممحؽ 

 األشكاؿ

 

 يكضح التكزيع االعتدالي لمدرجة الكمية (8)شكؿ 
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 يكضح التكزيع االعتدالي لبعد استعادة الخبرة الصادمة (9)شكؿ 

 

 
 يكضح التكزيع االعتدالي لبعد تجنب الخبرة الصادمة (10)شكؿ 

 

 
 يكضح التكزيع االعتدالي لبعد االستثارة  (11)شكؿ 
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ABSTRACT 

 

      The current study aimed to identify the level of post-traumatic stress disorder and 

its relation to some variables (type - socio-educational level - destruction of housing) 

among displaced families in the city of Benghazi. 

      The study was based on the comparative descriptive approach. The study sample 

consisted of 144 individuals representing 36 displaced families in the city of 

Benghazi. They were chosen by deliberate way. 

      The tools of the study were included on the PTSD scale by Davidson (1987), 

translated by Abdul Aziz, and Abu Oroush. 

      The study used the paramtical statistical method, and its data was analyzed by the 

SPSS program, using the arithmetical averages, standard deviations and T test for the 

single sample, as well as the T test for unapproved samples, the ANOVA analysis and 

the TOKI test for post-analysis. 

     The statistical analysis revealed the following results: 

       There were statistically significant differences between the sample average and 

the satisfaction average distance the recovery of experience. Distance the arousal, at a 

statistical significance of 0.01, a comparison of the average (24) and the average 

(19.99) , Indicating a decrease in PTSD in the sample of the study, and a decline in 

the distance -recovery of experience in the sample of the study compared to the 

satisfaction average by a statistical difference. The comparison between the statistical 

significance (16) and the average sample (18.69) Smaller than the sample average , 

Indicating a high post-traumatic stress disorder distance arousal in the study sample 

compared to the mean mean by a statistically significant difference 

      There were statistically significant differences between the mean of the male 

sample and the average female sample on the PTSD scale in the total score of the 

scale in favor of females. The value of "T." was 2.33 at a statistically significant level 

of 0.001. 

      There were statistically significant differences in the social status variable 

between the mean of the single sample and the average of the married sample on the 

PTSD scale. The value of T. was 3.10 at a statistically significant level of 0.01 and the 

differences were in favor of the married. 

      There were no statistically significant differences in post-traumatic stress disorder 

at the primary, preparatory and secondary levels, and there were statistically 

significant differences in post-traumatic stress disorder (PTSD) at a level of 

significance of 0.05 between secondary and collectors in favor of secondary 

education. 
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      There were statistically significant differences between the average of the sample 

of displaced persons whose homes were destroyed and the average of the non-

destructive sample of households on the PTSD scale. The value of "T." was 4.01 with 

a statistically significant level of 0.001 and less. There were statistically significant 

differences in PTSD in housing damage by gender variable. 

      There were no statistically significant differences in post-traumatic stress disorder 

at the family center. The best predictor of post-traumatic stress disorder was the 

household destruction variable, with the correlation coefficient "0.330". 
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