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 شكر وتقدير

 :ةبانشكز انذكخىر أحنين حقذٌزاً وادرتاياً نكم اجلهىد املخهصت انيت صاعذحين عهى إمتاو هذه انزصانت، وأخص

 ريما سعدي

صعىباث يف طزٌق دراصيت بضعت عهًها م انٍذنحنخىجٍهً وإرشادي، و ، اانثًني يٍ وقخهج وبذن ، اجلهذ ينشاركخ يتان

 قذٌز واالدرتاو.انخّ ا يين كمّوهل ،وردابت صذرها

دهى يف قزاءة ىرة هلى جهيقذّ حمًذوانذكخىرة هال  ، انذكخىر فؤاد صبرية شكز اجلزٌم ألعضاء جلنت انخذكٍى األفاضمانو

 ا.راصت وحقىميها، وصٍكىٌ ملالدظاهتى األثز اهلاو يف اصخكًال عًهً هذانذّ

فٍها وانذٌٍ مل مجٍعهى  عضاء هٍةت انخذرٌش أل و ، كًا أحقذو جبزٌم انشكز وااليخناٌ نعًادة كهٍت انرتبٍت يف جايعت حشزٌٍ

 ىاث انذراصت املنهجٍت وخالل صنىاث انذراصت انعهٍا.ٌىياً باننصخ واإلرشاد خالل صن ًٌبخهىا عه

نهذكخىر انفاضم صالح انذٌٍّ ٌىَش انذي كاٌ خري عىٌٍ ويضاعذٍ يف حىجٍهً حنى انكخابت  وااليخناٌ انشكز جبزٌم أحقذو كًا

 انعزبٍت انضهًٍت هلذه انزّصانت.

نيت صههج يهًيت يف حطبٍق أدواث انذراصت يف ا طزطىسحمافظت يذٌزٌت انرتبٍت يف  كذنك أحقذو بانشكز وانعزفاٌ إىل 

 .يذارس احملافظت
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 ةممخ ص البحث بالم غة العربي

لدى عينة مف أبناء شيداء  ،اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وجود كشؼ إلى راسةىدفت الدّ 

 نتشار كؿ مستوى مف مستويات االضطرابمدى امحافظة طرطوس في مرحمة المراىقة، ومعرفة 

عينة أبعاد اضطراب الضغوط التالي لمصدمة لدى  رتيبت)منخفض، متوسط، شديد( لدى العينة، ومعرفة 

عمؿ األـ، طبيعة ، استشياد األبالمنقضية عمى مدة الومعرفة مدى ارتباط كؿ مف )النوع،  ،الدراسة

 (84( مراىؽ ومراىقة )075( بمستويات االضطراب. وبمغت العينة)السكفطبيعة ، مستوى تعميـ األـ

 (Davidson) (عاـ. وتـ استخداـ مقياس دافيدسوف08 -04بيف ) ، تتراوح أعمارىـإناث (90ذكور و)

توصؿ لمنتائج لمو  .منيجًا لمّدراسة المنيج الوصفي دتماعُ قد . و (5116المترجـ لمغة العربية مف قبؿ ثابت)

 ،التكرارات والنسب المئويةالمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، والوزف النسبي، استخدمت الباحثة 
   .المستقمة ولمعينات واحدة لعينة( ت)اختبار مربع، كاي تباطار  معامؿ

بمغت نسبة و  ،الدراسةاضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة  يوجدأّنو  :راسة إلىمت الدّ توصّ 

ونسبة  ،%(50.0) المتوسط المستوى نسبة وبمغت ،%(53.4) بيف أفراد العينة المستوى المنخفض

لدى أفراد العينة عمى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ترتبت أبعاد ولقد . %(55.0المستوى الشديد)

، كما أّف االضطراب لـ يرتبط بشكؿ فرط االستثارة(بعد ، التجنب بعد  إعادة الخبرة،بعد )النحو التالي: 

 . توى تعميـ األـمس و ارتبط بشكؿ داؿ معلكنّ  ،(كفالسّ طبيعة ، عمؿ األـ مدة الصدمة، داؿ مع )النوع،

 

 

 

 .، المراىقة، أبناء الشيداء(PTSD) اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة: كممات المفتاحيةال

 

 



 

 404من  2الصفحة 
 

 

 راسةالفصل األول: التعريف بموضوع الد  
 

 راسةمقدمة الد   -1

   راسةمشكمة الد   - 2        

 راسةأىمية الد   -3

 راسةأىداف الد   -4

 راسة أسئمة الد   -5

 راسةفرضيات الد   -6

 راسةحدود الد   -7

 .اإلجرائية اتعريفاتيو  راسةد  ال مصطمحات -8

 راسةمنيج الد   -9

 راسة وعينتيامجتمع الد   -11     

 راسةالد   إجراءات -11     

 

 

 



 

 404من  3الصفحة 
 

  - I راسة.: الت عريف بموضوع الد  الفصل األول  

 مة:المقد   -1

في و  .األحداث الضاغطة خطرًا كبيرًا عمى صحة الفرد وتوازنو، وتيدد كيانو النفسي ؿتشكّ 

. َيصُعب عميو تجنبيانساف مميئة بالمواقؼ واألحداث الضاغطة التي أصبحت حياة اإلعصرنا الحالي 

ومف أكثر ، (876، 5105 )آؿ دىاـ، العوامؿ المسببة لمضغطأكثر الحروب واألزمات مف وتعد 

 Post-Traumatic Stressاالضطرابات النفسية شيوعًا في الحروب واألزمات: اضطراب ما بعد الصدمة )

Disorder ) لو  مزر يو(PTSD) ، ذلؾ أف انتشاره يرتبط ارتباطًا عاليًا باألفعاؿ البشرية القاسية وغير

ة ما بيف يمريكألفسي اب النّ مف جانب جمعية الطّ  ؼنصُ لقد  و، المنطقية وغير اإلنسانية

 التجربة دحذو )صذمة( تتخطى جًذا مؤلم لحذث يتعرض الفرد عنذمايحدث و  (،0981،0987،0994)

معاودة (، وتتمثؿ أعراضو التشخيصية بإعادة التجربة، مثؿ 38 ،0999 )يعقوب، المألوفة اإلنسانية

ذكريات الماضي والكوابيس، تجنب المثيرات المرتبطة بالصدمة مثؿ األماكف أو األحاديث التي تذكر 

والغضب والتييج وصعوبات ، مثؿ صعوبة النوـ أو البقاء نائمًا، االستثارةبالحدث الصادـ، وزيادة 

عمى أنو  ،لمحدث يوجد عنصراف رئيساف يؤثراف عمى نظرة الفردكما أّنو (. Ahmad, 2010, 73)التركيز

حدث صدمي: طبيعة الحدث الصادـ، ومعنى الحدث بالنسبة لمفرد، فبعض األحداث تعتبر صدمة لبعض 

االضطراب مدة بيذا وامؿ المؤثرة ومف الع. (05، 5103)شعباف، خريفآلوال تعتبر كذلؾ  ،األفراد

ويختمؼ  (.055 ،5110األميري، الذيوان)ضغوط الصدمة أسموب مواجيةو وشدتيا،  ،الصدمة

، فقد تزداد نوعوو  المرحمة العمرية لمفردطبيعة شخصية الفرد، وأيضًا حسب حسب ( PTSDتأثير)

مف  ، واإلناث عمومًا أكثر معاناةً باألطفاؿ األصغر سناً  ( بيف األطفاؿ األكبر سنًا مقارنةً PTSDأعراض)

 .(Beckham&  Beckham,2006,7-9؛054، 5103الذكور)مقدادي،
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ويعتبر المراىقوف أكثر األطفاؿ والمراىقوف ألحداث صادمة متنوعة خبلؿ مسيرة نموىـ،  يتعرضو   

ـ الخمط بيف يتأّنو كما  ،حيث يوجد تفاوت في ردود الفعؿ تجاه الصدمةثار السمبية لمصدمات عرضة لآل

ردود الفعؿ الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، والمطالب التنموية ليذه المرحمة الحساسة، وصياغة 

ولعؿ أقؿ اضطراب يتعرض لو المراىؽ ينتج عنو اضطراب في الفكر  .(AUN, 2010 ,16)اليوية الذاتية 

، 0997)القذافي ، وبعة النفسيةوالنضج العقمي وذلؾ ألف فترة المراىقة ىي فترة الحساسية النفسية أو الز 

فيي تمغي الراحة النفسية  ،وتعد الحروب مف أشد الويبلت التي يمكف أف تمحؽ بالشعوب (.093

 5111)العيسوي، وميةاليوتعطؿ حياة الفرد  ،والعاطفية لؤلفراد، وترىؽ جسـ اإلنساف ونفسيتو

،059(Flogel;Lauc,2002,1;  .االضطرابحاالت ل اً ازديادو  ريةبش وتكوف المحصمة النيائية خسائر 

 انو يك لـ يفجديد وقمؽ وخوؼ ، األفرادواإلعاقة النفسية لكثير مف  االنييار إلى النفسي التي تؤدي

ىذه الظروؼ  أفّ  والشؾ   (.5113،05الغيرتا،؛ 575، 5100)المزيني، األفراد لدى سابقاً  يفموجود

مف نواٍح متعددة)اجتماعية، اقتصادية، كافًة المجتمع االستثنائية التي تعيشيا ببلدنا أثرت عمى أفراد 

والميجريف، وتركت المجتمع السوري  والنازحيفيداء والجرحى نفسية.........(، فمقد خّمفت اآلالؼ مف الشّ 

 شباط في الصادر الدراسات لبحوث السوري المركز تقريرل اً فقو و عميو سابقًا.  اً بواقع حياتي لـ يكف معتاد

ما قتمى نتيجة األزمة، وبمغ عدد %(  00.5)ما يقارب  يوجد (5106) مف سكاف سورية إما جرحى وا 

مميوف شخص كما اضطر  (3.00 )مميوف نسمة وعدد البلجئيف بحوالي(  6.36)النازحيف داخميًا حوالي 

فراد ألباط وىذا الواقع اليومي يزيد مف المعاناة واإلح، باإلضافة إلى ازدياد الفقر والبطالة ،لميجرة كثيرال

ارثية في ىذه واألكثر ك ،تبقى الخسائر في األرواح مف اآلثار الواضحة والمباشرةلكف  ،كافةً  المجتمع

ومف ، في مراحؿ عمرية مختمفة يداءولقد تركت ىذه الظروؼ الكثير مف أبناء الشّ  ،االستثنائيةالظروؼ 

 االستقرار عادةإلصحيح نفسيًا، و ماسؾ بناء جيؿ متمف أجؿ  ،بيذه الفئة االىتماـالواجب عمى المجتمع 

 ريطو ساىمًا في تممية بشكؿ إيجابي وبناء، و محققًا طموحاتو وتوجياتو المستقبلو،  واّلنفسي االنفعالي

 .وداعمًا لو لمجتمعا
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ومف الخبرات المتعمقة بالحرب والتي تستدعي ردود أفعاؿ مميزة لمضغوط التالية لمصدمات لدى 

 غيابالوالديف أو ّف غياب إ (، حيث517، 5110لوالديف أو كمييما)الديواف األميري،حد اأ فقدالمراىقيف: 

فسية الحالة النّ  حيث تؤكد الّدراسات أفّ  أحدىما يمكف أف يعطؿ كثيرًا مف جوانب النمو في حياة األبناء،

، 5103)شعباف، ُتؤثر سمبًا عمييـ أكثر مف موضوع الموت بحد ذاتو ،التي يعيشيا األبناء بعد وفاة اآلباء

أمرًا ميمًا إلشباع  هيعد حضور  الذي(. فقد يعانوف مف أزمة نتيجة الفقداف، وخاصًة فقداف األب 007

داخؿ  باالستقرارلمذات، والشعور  يفتوفير األمف والطمأنينة، والدعـ والتقدير اإليجابيو  الحاجات النفسية

لتي يكتسب فييا األبناء مياراتيـ الجسدية والعقمية في مراحؿ الطفولة والمراىقة الؤلبناء األسرة وخصوصًا 

وقد  ،غير متكامميف نفسياً  أبناءٌ  عف غيابو ينتجإذ (، 0، 5103 طاىري،و  )ميسوف واالجتماعيةوالنفسية 

ة الحديث عف األىميّ  بذلؾ فإّنو مفو  ،(046، 5111 )الجمبي،يةالسموك االضطراباتبعض يكوف لدييـ 

بيدؼ والخطيرة  ،وخاصًة في ظؿ التطورات الحياتية المتسارعة ،يمةملفئة الالمشكبلت النفسية ليذه ا

 وكيفية معالجتيا. لوقوؼ عمى مدى انتشارىا والوقاية منياا

أبناء الّشيداء مف  عينة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى موضوعب االىتماـ ومف ىنا جاء 

حياة  فييمكف أف تستمر لمراحؿ الحقة  مشكبلت كثيرة،مف ما يترتب عميو ل، في مرحمة المراىقة

 .ىـوتفكير  تيـحيا أسموب ؤثر عمىالمراىقيف وت

 : راسةد  مشكمة ال -2

 واالجتماعيةالميتميف في المجاالت اإلنسانية والنفسية  قبؿتحظى فترة المراىقة بعناية خاصة مف 

وتعتبر المراىقة "الميبلد ، ف تغيرات جسدية ونفسية واجتماعيةىذه المرحمة مبو والتربوية؛ لما تتسـ 

ف   .النفسي" لمفرد حيث تتبمور وتتحدد مف خبلليا معالـ شخصيتو  البناء النفسي السميـ لشخصية األبناء وا 

السياؽ  السميمة لؤلبناء وتكامؿ األدوار بيف األب واألـ داخؿ األسرة التي تمثؿ االجتماعيةيتطمب التنشئة 
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النفسية نتيجة  االضطراباتقد يعاني المراىؽ مف و  كؿ شخصية الفرد.الذي يش األوؿ واالجتماعيالنفسي 

مثؿ فقدانو عبلقة  ،في مواقؼ صعبةلدى المراىؽ ىذا وعادًة ما يحدث  ،الخبرات السمبية والفشؿ المتكرر

التي  ،االستثنائيةوىذا ما فرضتو الظروؼ (. 038، 5104 )أبو جعفر، ميمة بحياتو كعبلقتو بأحد والديو

مف غياب لكثير مف اآلباء عف أبنائيـ  ،يا الجميورية العربية السورية منذ أكثر مف أربعة أعواـتمر ب

حيث يعتبر فقداف األحباء مف أصعب الحوادث  ،نتيجة األعماؿ الحربية أو ظروؼ الفقداف أو االستشياد

ال يمكنيـ  ،ر الدعـالقاسية، وقد يكوف الفقداف أشد وقعًا عمى األبناء عندما يفقدوف مصدرًا مف مصاد

ة فسيّ حة النّ بالصّ  االىتماـنقص  وتحذر منظمة الصحة العالمية مف أفّ  (.58، 5117 )الجادري، تعويضو

لؤلطفاؿ والمراىقيف وخاصًة في أوقات الحروب واألزمات قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية ذات آثار تدـو 

أورد في: أف يحيا حياة آمنة ومنتجة ) طويبًل، وبالتالي مف شأنو أف يقمؿ مف قدرة المجتمع عمى

ومف أكثر االضطرابات النفسية شيوعًا في الحروب واألزمات: اضطراب ما بعد  (.77، 5101المالكي،

( PTSD)( أّف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 5101)عكاشة، فقد أكدت دراسة .(PTSDالصدمة )

 ردمتا والرياض في السوداف، كما أكدت دراسة ىو األكثر انتشارًا بيف األطفاؿ والمراىقيف بمعسكرات أ

( أّنو وعمى وجو الخصوص يوجد ارتباط وثيؽ بيف المستويات (Smith, et al., 2001 فيسميث وآخر 

 ف.و وضغوطات الحرب التي يتعرض ليا األطفاؿ والمراىق العالية مف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

تي نشرت بيف أعواـ راسات الّ ( أّف الدّ Nooner, et al.,2012) كما أكدت دراسة نونير وآخروف

المراىقيف  أف  تشير إلى ( عف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة في مرحمة المراىقة، 5111-5100)

مع االنتحار  االضطرابعرضة لخطر الصدمات أكثر مف البالغيف أو األطفاؿ، وكثيرًا ما يرتبط ىذا 

كما تؤكد  ،ستوى الصحة الجسدية في ىذه المرحمة العمرية، والمشاكؿ األكاديمية، ومالمخدراتوتعاطي 

الذكور واإلناث في مرحمة المراىقة يعانوف مف الضغوط  ( في العراؽ أفّ 5119دراسة جاسـ ولموزة)

كما وجدت  التحصيؿ الدراسي، مع رتبط بشكؿ سمبييالصدمية، و اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

 إفّ  _شديدوبمستوى _مف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة نوف أّف المراىقيف والذيف يعا راساتالدّ 
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اضطراب  اىر أكثر مف الطبلب الذيف يعانوفوبشكٍؿ ظ اً أو متدنيّ  اً تحصيميـ الدراسي يكوف متوسط

ف لخطر انخفاض يمعرض جعميـي ىذا مامعتدؿ أو منخفض، و  ضغوط ما بعد الصدمة مف مستوى

 (.Nickerson, et al.,2009,2-3كيؼ المدرسي )لتّ وصعوبات ا بشكؿ مستمر التحصيؿ األكاديمي

% مف مراىقي عينة الدراسة 68.9 فّ ( أ(Elbedour, et al.,2007فيالبدور وآخر  دراسة تؤكدكما 

 وبحسب ،يعانوف مف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، ولدييـ مستوى عاٍؿ مف االكتئاب والقمؽ

 يداءالشّ  عدد بمغ ، فإنو قد5104 نياية ةلغاي طرطوس محافظة في الشيداء أسر مكتب إحصائية

 ولديو ،متزوج شييد 0111 عف يزيد ما ومنيـ اً شييد 4111 عف يزيد ما طرطوس محافظةالعسكرييف 

وانطبلقًا مف المشكبلت الكثيرة التي يمكف أف تسببيا  .عمى السواء والمراىقة الطفولة مرحمة في أبناء

وتزايد أعداد المراىقيف الذيف فقدوا  ىا عمى صحتو الّنفسّية، وخطر  صدمة فقداف األب في حياة المراىؽ

 : تياآلاإلجابة عمى السؤاؿ  ةالحاليّ  ّدراسةحاوؿ الت  ىـ نتيجة أحداث األزمة الّسورية،ءآبا

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة مف أبناء شيداء محافظة طرطوس في  مستوىما 

  رات؟ببعض المتغيوعبلقتو مرحمة المراىقة 

  :راسةد  ة الأىمي   -3

 :في  تي تندرجتيا في كؿ مف النقاط التالية والّ أىمي ةراسة الحاليّ تستمد الدّ 

 ظرية: ة الن  األىمي   3-1

 اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وىو مف أىـ مواضيع البحث في ىذه الّدراسة موضوع تناوؿ ت

وتزايد في أوقات الحروب،  االضطرابا الوقت الراىف في عمـ النفس، نظرًا لبلنتشار الواسع ليذ

 ة.راسات التي تناولتو في البيئة السوريّ في الدّ  رةً و ىناؾ ندّ العممي بو إال أنّ  االىتماـ
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  ،إلقاء الضوء عمى جوانب متعددة في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة مف حيث أعراضو

 .ونظرياتو، وأسبابو، واآلثار الّنفسية المترتبة عمى الفقد الوالدي

  ثبات ا  مرحمة بحث عف ىوية واستقبللية و  دّ تع دراسة موضوعات تتعمؽ بمرحمة المراىقة التيإّف

فيما يتعمؽ وخاصًة مومات تساعد العامميف عمى صحة المراىؽ النفسية ذات، تساىـ في تقديـ مع

 .االضطرابيذا ب

  ؼ االستثنائية التي تسميط الضوء عمى فئة مف فئات المجتمع والتي تتزايد أعدادىا نتيجة الظرو

في تمر بيا الجميورية العربية السورية، وىي فئة أبناء الشيداء التي تستحؽ االىتماـ والدعـ 

 .كافةً  جوانب الحياة

 ة التطبيقية: األىمي   3-2

  ّوأولياء األمور  ،يميةقد يستفيد مف ىذا البحث المرشدوف النفسيوف والقائموف عمى العممية التعم

مساعدتيـ عمى  بيدؼضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند المراىقيف مف خبلؿ توضيح ا

 إنتاجيتيـقد تعيؽ تجاوز اآلثار السمبية التي و  ،المشاكؿ الناتجة عف ىذا االضطرابتخطي 

 والوصوؿ لشخصيات سوية تفيد المجتمع وتطوره.

 ت عمؿ وعقد ندوات وورشا ،يةنفس إرشاديةراسة في بناء برامج مكانية توظيؼ نتائج الدّ إ

 يمة.مالتخفيؼ مف آثار ىذا االضطراب عمى ىذه الفئة العمرية الفي تساىـ 

  ،تعرؼ العبلقة بيف مستويات االضطراب ومتغيرات: النوع، المدة المنقضية عمى الصدمة

أو في منزؿ  ،عمؿ األـ ، مستوى تعميـ األـ، طبيعة السكف مع األـ واألخوة بمنزؿ خاص

 الجديف. 
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 :اسةر د  ال أىداف - 4

تعرؼ داللة العبلقة االرتباطية بيف مستويات اضطراب ضغوط ما بعد  إلى ةالحاليّ  راسةالدّ  يدؼت

 الصدمة وعبلقتو بمتغيرات الدراسة، ويتفرع عنو األىداؼ اآلتية.

  راسةالدّ  عينة لدى الصدمة بعد ما ضغوط ضطرابا وجودكشؼ.  

  لدى عينة  (شديد متوسط، خفض،من)انتشار كؿ مستوى مف مستويات االضطراب مدىمعرفة
 راسة.الدّ 

 راسةعينة الدّ ى لد (االستثارة)إعادة الخبرة، التجنب، فرط أبعاد المقياسترتيب عرفة م.  

 الصدمة مدة ،نوعالوكؿ مف المتغيرات اآلتية )االضطراب  مستويات بيف رتباطاال تعرؼ داللة 

 (،_ أكثر مف أربعة أعواـ4أكثر مف عاميف  -3مف عاـ إلى عاميف  -5أقؿ مف عاـ  -0)

مستوى تعميـ و زؿ وداخمو، عمؿ داخؿ المنزؿ فقط(، عمؿ األـ) عمؿ دائـ خارج المنطبيعة و 

) السكف مع األـ واإلخوة بمنزؿ خاص، السكف مع األـ واألخوة في منزؿ طبيعة السكفو  ،األـ

 . الجديف(

 راسة:الد   أسئمة -5

 راسة؟دى عينة الدّ اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ل ديوج ىؿ -0

لدى  (شديد متوسط، منخفض،)ضغوط ما بعد الصدمة  انتشار مستويات اضطراب مدىما  -5

 راسة؟عينة الدّ 

  ؟راسةالخبرة، التجنب، فرط االستثارة( لدى عينة الدّ  إعادة) مدى انتشار أبعاد المقياسما -3
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  :راسةالد  فرضيات  -6 

 (.1.15سيتم اختبار الفرضيات عند مستوى داللة )

 ضطراب ضغوط ما بعد الصدمةا مستوياتبيف  إحصائيةال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة  -0

 .نوعالمتغير و 

 الصدمة بعد ما ضغوط اضطراببيف مستويات  إحصائية داللة ذات عبلقة ارتباطية توجد ال -5

 .الصدمة مدةمتغير و 

 الصدمة بعد ما ضغوط راباضطمستويات  بيف إحصائية داللة ذات عبلقة ارتباطية توجد ال -3

 .) عمؿ دائـ خارج المنزؿ وداخمو، عمؿ داخؿ المنزؿ فقط(عمؿ األـطبيعة  متغيرو 

 الصدمة بعد ما ضغوط اضطرابمستويات  بيف إحصائية داللة ذات عبلقة ارتباطية توجد ال -4

 متغير مستوى تعميـ األـ.و 

ضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  ا بيف مستويات إحصائيةال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة  -5

) السكف مع األـ واإلخوة في منزؿ خاص، السكف مع األـ واإلخوة في غير طبيعة السكفومت

 .منزؿ الجديف(

 :راسةد  حدود ال -7

محافظة في والمدارس الثانوية ( لثانيةمدارس التعميـ األساسي )الحمقة ا :ةالمكاني   الحدود -7-1
 . ورّيةة السّ لعربيّ ة االجميوريّ . طرطوس_ طرطوس
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في مرحمة المراىقة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  ،أبناء شيداء محافظة طرطوس: ةالحدود البشري   -7-2

والذيف يدرسوف في مدارس محافظة طرطوس مف مدارس التعميـ األساسي )الحمقة الثانية(  (عاـ04-08)

 انوية.والمدارس الثّ 

 .5106_ 5105 في العاـ الدراسي دراسةال: لقد تـ تطبيؽ ةالحدود الزماني   -7-3

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عمى معرفة ارتباط دراسة ال اقتصرت: ةالحدود الموضوعي   -7-4

بعض المتغيرات) الجنس، مدة الصدمة، بعينة مف أبناء شيداء محافظة طرطوس في مرحمة المراىقة 

 (Davidson ,1987 )وتـ استخداـ مقياس دافيدسوف .السكف(طبيعة عمؿ األـ، مستوى تعميـ األـ، طبيعة 

، لقياس درجة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة الدراسة (5116الذي أعده لمعربية ثابت)

 .عف التغيرات التي حصمت بحياة المراىؽ بعد استشياد األب بياناتمجموعة مف الباإلضافة إلى 

 :اإلجرائية اتعريفاتي وراسة د  ال مصطمحات -8

 :(Trauma) الصدمة  -8-1

 المعتادة اإلنسانية الخبرة مجاؿ خارج واقع، مرىؽ مؤقت أو مؤسؼ حادث ؼ الصدمة أّنياُتعرّ 

 وما. تتكرر أو واحدة مرة تحدث أف ويمكف تطوؿ، قد أو قصيرة لفترة تستمر قد ،استثنائياً  ىاقاً إر  تتضمف

 سموكر) حولو مف لآلخريف أو نفسو صالشخ لصحة أو لمحياة حاد تيديد أو ،خطر وجود يميزىا

 المرعبة لمحوادث التعرض عف اتجةالنّ  ةالنفسيّ  الفعؿ ردود يانّ كما ُتعّرؼ أ ،(76 ،5101 وأخروف،

 يتعرض مف لكؿ تحصؿ أف يمكف ،اعتيادية أعراض مف الفعؿ ردود وتتبايف ،..(الكوارث الحروب،)

 .(00-5119،01 الجادري،) النفسي ضالمر  أو االضطراب شكؿ تأخذ أشد أعراض إلى لمحوادث

حدث تعرض لو المراىؽ والمتمثؿ بفقداف والده بسبب أّنيا : في ىذه الّدراسة الباحثة إجرائياً  اوتعرفي

 ة.وريّ السّ  ظروؼ األزمة
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 (Post-Traumatic Stress Disorder( PTSD)) :اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة -8-2

 0981) توصيفو مف جانب جمعية الطب النفسي األمريكيةتصنيفو و  و مرض نفسي، تـّ ؼ أنّ يعرّ  

 ويحدث عندما يتعرض الفرد لحدث مؤلـ يتخطى حدود التجربة اإلنسانية المألوفة،  (0994، 0987،

والصور الدخيمة، اضطراب  )التجنب والتبمد، األفكار عديدة بحيث تظير الحقًا عوارض نفسية وجسدية

 .(38،  0999 ،كرة والتركيز... الخ()يعقوبالنـو والتعرؽ والخوؼ، ضعؼ الذا

 عمى مقياس اضطراب )ابف الشييد( ما تعكسو االستجابة التي يقدميا الطالبيًا: إجرائالباحثة  وعرفتو 

 ما بعد الصدمة. ضغوط

 فييا تبدأ التيو  الرجولة إلى الطفولة مف االنتقالية ةالسنيّ  يا المرحمةأنّ  : عرؼتُ  :مرحمة المراىقة  -8-3

 وحتى البموغ باتجاه ،واالجتماعية فسيةوالنّ  والمغوية والعقمية الجسمية واحيالنّ  مف موالنّ  في لتغيراتا

 .(05 ،5101 الثويني،)في بعض المجتمعات  50عمر إلى أو08-05وتمتد وسطيًا مف عمر ،االستقرار

 عاـ. 08-04وفي ىذه الّدراسة امتدت أعمار المراىقيف مف 

 ىـ نتيجة ظروؼ األزمة الّسورية.ء: ىـ األبناء الذيف فقدوا آبايداءأبناء الش   -8-4

 :راسةمنيج الد   -9

الدراسة مف حيث جمع ىذه المنيج الوصفي، باعتباره المنيج المبلئـ ألىداؼ عمى  لقد اُعتمد  

 بيف اضطراب ضغوط ما االرتباطية عرؼ إلى نوعية العبلقة، والتّ المتغيراتالبيانات، وتبويبيا، ووصؼ 

) عمؿ دائـ خارج المنزؿ وداخمو، عمؿ األـطبيعة ة، ، مدة الصدمنوعراسة) الدّ بعد الصدمة ومتغيرات ال

، خاص مع األـ واإلخوة)السكف في منزؿ السكف طبيعة ، ، مستوى تعميـ األـعمؿ داخؿ المنزؿ فقط(

انتشار كؿ ى مدو  االضطراب لدى العينة، وجود(. وكشؼ السكف مع األـ واإلخوة في منزؿ الجديف

 عرؼ المنيج الوصفيوي أفراد العينة. لدىأبعاد المقياس  ترتيب ومعرفة مستوى مف مستويات االضطراب،
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 عف اً كميّ  وتصويرىا محددة، مشكمة أو ظاىرة لوصؼ المنظـ يفميالعمّ  والتفسير التحميؿ أشكاؿ أحد و:أنّ 

خضاعيا وتحميميا نيفياوتص المشكمة أو الظاىرة عف مقننة ومعمومات بيانات جمع طريؽ  لمدراسة وا 

 (. 371 ،5116 ممحـ،)الدقيقة

 راسة وعينتيا:مجتمع الد   -11

 يدرسوف فيو  ،ةراسة عمى أبناء شيداء محافظة طرطوس في مرحمة المراىقاقتصر مجتمع الدّ 

( 075) ةوبمغ حجـ العين ،ممرحمة الثانوية ومدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسيل المحافظة مدارس

  ، مف خبلؿ عينة عشوائية بسيطة.( عاـ08-04تتراوح أعمارىـ بيف )مراىؽ ومراىقة 

 الدراسة:  إجراءات -11

 راسة وتساؤالتيا، قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:انطبلقًا مف أىداؼ الدّ 

 ا.تحديد المنيجية المناسبة؛ مف منيج الدراسة وعينتيابقة، و راسات السّ عمى الدّ  عاالطبل -0

لممقياس بيانات مجموعة مف ال وقد تـ إضافة راسةالدّ توفير المقياس بالّصورة التي تخدـ أغراض  -5

 .األب عف التغيرات التي حصمت في حياة المراىؽ بعد استشيادتتضمف السؤاؿ 

 ثبات.الصدؽ و دالالت اللمعرفة تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية  -3

 اسة، بطريقة العينة العشوائية البسيطة.ر اختيار العينة الممثمة لمجتمع الدّ  -4

 راسة.تفريغ البيانات تبعًا لمتغّيرات الدّ  -5

 لمعالجة النتائج المتعمقة بالفرضيات وجدولتيا. SPSS)ـز اإلحصائية )حاستخداـ برنامج ال -6

 ت.تفسير النتائج، واستخبلص المقترحا -7
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 ابقةراسات الس  والد   ةالنظري   اسةر الد  اني: الفصل الث  
 .: الصدمة النفسيةأوالً 

 .تعريؼ الصدمة النفسية

 .مراحؿ االستجابة لمصدمة النفسية

 .ردود الفعؿ لمصدمة النفسية

 .يد النتائج السمبية لمحدث الصادـالعوامؿ التي تز 

 ثانيًا: اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

 .اريخ والتعريؼالتّ 

 .الصدمة بعد ما ضغوط تشخيص اضطراب

 .الصدمة عدب ما ضغوط أعراض اضطراب

 .الصدمة بعد ما ضغوط اضطراب رتفسّ  التي النظريات

 .الصدمة بعد ما ضغوط العوامؿ المييئة الضطراب

 .الصدمة بعد ما ضغوط عبلج اضطراب
 .ثالثًا: اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراىقين

 .ومراحميا وخصائص النمو فيياالتعريؼ بالمراىقة 

 .مة النفسيةردود فعؿ المراىقوف عمى الصد

 .الصدمة لدى المراىقيف بعد ما ضغوط أعراض اضطراب

 .الصدمة عند المراىقيف بعد ما ضغوط عبلج اضطراب

 .ة لفقداف اآلباء عمى األبناء في مرحمة المراىقةاآلثار النفسيّ 

 الدراسات التي تناولت اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.

 ضغوط ما بعد الصدمة.تعقيب عاـ عمى الدراسات التي تناولت اضطراب 
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-IIوالدراسات الس ابقة. الفصل الثاني: الد راسة الن ظرية 

انتشار  مدىوجود اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة و إلى التحقؽ مف  ةالحاليّ  ّدراسةيدؼ الت

ارتباط مجموعة مف المتغيرات باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى و  ،ترتيب أبعادهمستوياتو، ومعرفة 

يداء. وانطبلقًا مف ىذا اليدؼ تتناوؿ الباحثة في الفصؿ الحالي عرضًا راىقيف مف أبناء الشّ عينة مف الم

فيما يتعمؽ بالصدمة النفسية واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بصفة  ،راسة األساسيةتحميميًا لمفاىيـ الدّ 

سات والبحوث ، باإلضافة إلى الدرابصفة خاصة لدى المراىقيف عامة واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

 . السابقة التي تناولت اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراىقيف، والتعقيب العاـ عمييا

 :Trauma)) الصدمة النفسية-1

 :عريفالت  -1-1

مفاىيـ أساسية بػ " عمـ الصدمات"  Traumatic eventsوالحدث الصدمي  Trauma إف الصدمة

مية والتطبيقية راسة العمّ إلى الدّ  Traumatologyالصدمات  وعمـ " الصدمات النفسية"، حيُث يشيُر عمـ

ة واالجتماعية المباشرة وطويمة األمد لؤلحداث الضاغطة، والعوامؿ التي تؤثر في ىذه اآلثار لآلثار النفسيّ 

  Psycho Traumatology ة(، في حيف يشير عمـ الصدمات النفسيّ 5105 )أحمد، عبد الباقي، عكاشة،

مة النفسية، فيو ييتـ بالجانب النفسي، والعوامؿ النفسية المحيطة باألحداث الصادمة، إلى دراسة الصد

 (.46، 5110 ) الديواف األميري، كما ييتـ بالعوامؿ التي تسبؽ الصدمة والتي تصاحبيا والتي تنتج عنيا

ية لجمعية النفس لبلضطراباتابع المعدؿ ُتعرؼ الصدمة النفسية حسب الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرّ 

يتضمف  ،بأنيا: "حدث صدمي ضاغط عمى نحو مفرط مف الشّدة  (DSM-IV)األمريكيةالطب النفسي 

ة مباشرة ليذا الحدث الذي ينطوي عمى موت فعمي أو تيديد بالموت أو إصابة شديدة، أو خبرة شخصيّ 
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تيديد لسبلمة الجسـ غير ذلؾ مف التيديد لمسبلمة الجسمية، أو مشاىدة حدث يتضمف موتًا أو إصابة أو 

 ;Bombay)أو لشخص آخر، أو اإلصابة مما قد يقع لعضو مف أعضاء األسرة أو لبعض المقربيف" 

Matheson; Anisman, 2009, 8) . ّأنيا خبرة ب األمريكيفسي ب النّ وُتعرؼ الصدمة حسب قاموس الط

لؾ سواء لنفسو أو لآلخريف مف أو سبلمتو البدنية أو تيديدًا بذ ،الشخص بحدٍث يتضمف  خطرًا عمى حياتو

 Krippner, et al., 2012,5).) حولو، وتتضمف مشاعر الخوؼ والرعب والعجز

، دثة مؤلمةبأنيا ىزة عاطفية ناتجة عف حا  Oxford English Dictionaryكسفورد أفي معجـ ؼ عرّ وتُ 

 تكوف فقد متعددة عف أسباب النفسية (. تنتج الصدمات5115 )ماكماىوف، تؤدي أحيانًا إلى العصاب

 كالحروب اإلنساف صنع مف تكوف أو والفيضانات، والزالزؿ كالبراكيف بالطبيعة متعمقة أسباب عف ناتجة

 أو غير بنفسو نسافاإل عايشيا مباشرة وتكوف واإلعاقات، والتشوىات والحروؽ الجراحية والعمميات والعنؼ

 .( Crufad, 2010 ,4؛ 5105 شيخاني،) المثاؿ سبيؿ عمى بيا سمع كالتي مباشرة

 مراحل االستجابة لمصدمة النفسية: -1-2

وىذه المراحؿ استنادًا ؿ  ،إف الفرد المصدوـ يمر بعدد مف المراحؿ التي قد تكوف سريعة ومتداخمة  

  .(835،،د.تصابريحاج  ؛61، 5103 وأخروف، سموكر ؛05، 5103شعباف، ؛55،  5117 )بركات،

 توجد فرصو لتجنبو.المفاجأة بالحدث الصادـ، وال  

 .التوتر الشديد والشعور بالعجز وفقداف الثقة بالنفس 

  لمتعامؿ مع الموقؼ، والتفكير بطمب المساعدة مف األخريف. أسموباالستسبلـ لمعجز وعدـ إيجاد 

  استنياؾ القوى، والشؾ بقدرة األخريف عمى المساعدة، وبالتالي انخفاض التوتر تدريجيًا واالستسبلـ

 الكمي.
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 :ردود الفعل عمى الصدمة النفسية -1-3

 5117تصنؼ ردود الفعؿ عمى الصدمة النفسية في ثبلث فئات أساسية وذلؾ استنادًا ؿ )بركات،

 (38، 5103 شعباف، ؛5103،60 وأخروف، سموكر ؛836د.ت،  صابري،حاج  ؛ 53، 

ر وصور تقتحـ وعي الفرد ( والتي تكوف عبارة عف أفكاIntrusive Reactions): ردود الفعؿ االقتحامية

 دوف قصد وتعيده لحالة االنزعاج والقمؽ.

( والتي تكوف باالبتعاد عف كؿ ما يذكر بالحدث الصادـ، Avoidance Reactions): ردود الفعؿ التجنبية

 اء، ووعدـ الذىاب إلى مكانو، وقد يبدو التجنب عمى شكؿ حاالت إغم ،مثؿ رفض الحديث عف الحدث

 ي وربما كمي.فقداف ذاكرة جزئ

( والتي تكوف نتيجة شدة االنفعاالت مثؿ : آالـ المعدة، تسرع Somatic Reactions) :ردود الفعؿ الجسدية

 التعرؽ، التييج واضطرابات النوـ.ضربات القمب، الصداع، فرط 

 العوامل التي تزيد النتائج السمبية لمحدث الصادم: -1-4

فمنيا ما يعود لمفرد نفسو، ومنيا  ،جابة الفرد لمحدث الصادـوجد كثير مف العوامؿ التي تؤثر في استي

 والصدمة بشكؿ عاـ وىي استنادًا لػ ،ما يعود لطبيعة الحدث الصادـ، ومنيا لمبيئة المحيطة بالفرد

-75، 5100؛ حبيبة،58، 5103 وأخروف، سموكر ؛834د.ت، صابري،حاج  ؛ 51، 5117 )بركات،

74.) 

  فكمما ارتفعت نسبة تحطـ الفرد  اء المادي أو المعنوي والجسدي(نسبة الخسارة أو األذى )سو

 وعمى قيـ الفرد. ،المصاب أثر ذلؾ بشكؿ سمبي عمى مصادر التوازف واالستقرار النفسي الداخمي

  ّسرة، العمؿ، الحياة االجتماعية، الحياة تي أثر بيا الحدث الصادـ) األتعدد مجاالت الحياة ال

 ة(.الصحيّ 
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 تي تصيب الفرد بعد الحدث وأثناءه.درجة العجز ال 

 .الدعـ االجتماعي المحيط بالفرد أثناء الحدث وبعده 

كعدـ القدرة عمى  :وينشأ عنيا آثار سمبية ،وتعد الصدمات النفسية خطرًا كبيرًا عمى صحة الفرد وتوازنو

 ،الدافعية وانخفاض مستوى ،والعجز عف ممارسة مياـ الحياة اليومية ،وضعؼ مستوى األداء ،التكيؼ

 ؛بومصطفىأوعدـ القدرة عمى التوافؽ مع الناس المحيطيف بالشخص ) ،والشعور باإلنياؾ

حيث توجد فروؽ بيف األشخاص في مدى تقبميـ لمصدمات، إذ ليس كؿ  (.351، 5118،السميري

 التي الحوادث مع يتعامموف األفراد فّ إحيث  ،الخبرات الصدمية تؤدي إلى حدوث الصدمة الحقيقية

 مع يتعامؿ مف ومنيـ ،الحزف مف معقولة بدرجة الحدث يقبؿ مف فمنيـ مختمفة، ؽائبطر  ليا يتعرضوف

ويكوف الفرد أماـ حالة اضطراب ضغوط ما بعد  ،(5114،07حجار،)نتحاراال إلى بالمجوءنفسو  الحدث

 (:55، 5117)بركات ، في إحدى الحالتيف وذلؾ استنادًا لػالصدمة 

 الطبيعية لمصدمة لمدة تزيد عف الشير. االستجاباتاستمرار  .0

عندما ال تظير ردود الفعؿ الصدمية بعد الحدث مباشرًة، ولكف بعد فترة زمنية وىذا ما يعرؼ  .5

 .الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بظاىرة األعراض المؤجمة

 صرفاتوالت االجتماعية والعبلقات والتفكير المشاعر عمى التأثير إمكانية الصادمة األحداث وتممؾ

، (Williams & Projula, 2002; Krippner, et al., 2012,5) ،لممستقبؿ والنظرة واألحبلـ والمواقؼ والسموكيات

خمؽ لدى الفرد مشاعر القمؽ، والغضب، والشعور بالذنب، وفقداف احتراـ الذات، وفقداف الثقة، كما وت

، يكوف  (Beckham& Beckham,2006,2)والتذكر وصعوبة التخطيط لممستقبؿ يؤدي إلى صعوبة التركيز

نما قدة ليس نتيجة رد فعؿ لمحدث الصدميتطور اضطراب ما بعد الصدم  العاىات نتيجة يكوف ، وا 

بالتالي و  ،(Dyb,2005,27) بالحياة ضعفو فترات خبلؿ الفرد لدى ،مسبقاً  الموجودة واالجتماعية النفسية
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النفسي والصحة  االستقرارا يجعمو يترؾ أثرًا عمى ة والصعوبة ماضطراب نفسي فيو مف الشدّ  ـنكوف أما

 بو. االىتماـيستدعي ما النفسية لمفرد وىذا 

 Post-Traumatic Stress Disorderاضطراب ضغوط ما بعد الصدمة-2

 عريف:اريخ والت  الت  -2-1

يندرج اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة تحت عمـ الصدمات، وىو ميداف دراسة الضغوط 

د أصوؿ ىذا العمـ مف حيث دراسة ردود الفعؿ اإلنسانية لؤلحداث الصدمية إلى الحضارة الصدمية، وتعو 

عمـ الصدمات  بية لقدماء المصرييف، في حيف يذىب آخروف إلى أفّ مف خبلؿ الكتابات الطّ  ،الفرعونية

الذيف كانوا  بعد مشاىدتو لموت أحد الجنودكفيفًا  بح جنديٌ يعود إلى الحضارة اإلغريقية القديمة عندما أص

ابف سينا أوؿ مف درس العصاب الصدمي  دّ في حيف يع (45 ،5110 )الديواف األميري، عمى مقربو منو

عندما قاـ بربط الحمؿ والذئب في غرفة واحدة فكانت النتيجة ىزاؿ الحمؿ  ،مية تجريبيةبطريقة عمّ 

لـ يكف في قاموس  0981ؿ (، وتجدر اإلشارة إلى أنو قب06، 0990) النابمسي، وضموره ومف ثـ موتو

بتسميات عديدة وأوليا بػ)عصاب  ب النفسي مصطمح اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وقد سميّ الطّ 

الحرب( لئلشارة إلى الحالة التي تصيب الجنود في أثناء المعركة وبعدىا، وتعود ىذه التسمية إلى الحروب 

ومازاؿ  ،ـ في الحرب العالمية األولى والثانيةاألمريكية في كوريا وفيتناـ واألحداث التي شيدىا العال

ولقد ُطرح بمفاىيـ كثيرة مثؿ )) العصاب الصدمي، عصاب الحرب  (،Dawson, 2007, 7)يشيدىا 

المعارؾ واليستيريا التحولية((، ومثؿ ىذه المفاىيـ تعكس درجات  إجيادالصدمي، عصاب المعارؾ، 

ي عف اضطراب تالية لمصدمة، لكف البحث الدقيؽ والجدّ مختمفة مف مفيوـ اضطراب الضغوط ال وأشكاالً 

انية الفترة ما بيف الحرب العالمية األولى والثّ  فّ إحيث  ،ضغوط ما بعد الصدمة كاف بعد حرب فيتناـ

شيدت مآسي كثيرة مف آثار الحروب، وتزايدت بشكؿ خطير حاالت تعرؼ بِػ )عصاب الحروب( وىو ما 
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( وبعد الحرب العالمية 31، 5110 د الصدمة )الديواف األميري،يعرؼ اآلف باضطراب ضغوط ما بع

 واالغتصابوالتعذيب، والكوارث الطبيعية والصناعية  االعتقاؿإلى ضحايا معسكرات  ىتماـاالالثانية اتجو 

الحوادث  (. باعتبار أفّ 38، 0999)يعقوب، وحوادث العنؼ والمرور والطيراف والحرائؽ وسوء المعاممة

المتعمقة  باالضطراباتسمي دي إلى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. ولقد تـ االعتراؼ الرّ ابقة تؤ السّ 

ب لمطّ  مريكيةاألابطة ات تشخيصيا مطمع النصؼ الثاني مف القرف العشريف مف قبؿ الرّ بالصدمات ومحكّ 

مف  لكف ىذه الفئة استبعدت DSM-I))رد الفعؿ الشديد لمضغوط" وذلؾ في فسي تحت مسمى " النّ 

(DSM-II) ة واسعة أخرى مثؿ )االضطراب الموقفي، رد ات تشخيصيّ وأطمؽ عميو مسميّ  (0968)في عاـ

سمي أما اإلقرار الرّ (، Anderson, 2005, 6)ة صعبة الفعؿ التوافقي( الذي يتمثؿ برد فعؿ حاد لضغوط بيئيّ 

ئة وذلؾ ضمف ف (0981)عاـ  (DSM-III)بمصطمح اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة كاف في 

لحدث صادـ نفسيًا يكوف  التعرضتنشأ بعد  ، اضطرابات القمؽ والذي يتضمف تطورًا ألعراض واسعة

حيث تـ (0994)عاـ DSM- IV خارج نطاؽ الخبرة اإلنسانية بصفة عامة، وكاف التعديؿ األخير في

حة فو منظمة الصّ تعرّ و (. Chronic( )Mclay, 2012 , 4)ومزمف (Acute)تصنيفو إلى اضطراب حاد 

 موقؼ أو لحدث ممتدة أو مرجاة استجابة :وأنّ  عمى( ICD-10)العالمية في التصنيؼ الدولي العاشر 

 وأسى ضيؽ ويسبب ،فاجعة أو ،ميددة طبيعة ذو وبأنّ  ويتصؼ طويمة، أو قصيرة لفترة مستمر ضاغط

 .لو يتعرض الذي الفرد عند شديديف

 تشخيص  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة: -2-2

لباحثة فيما يمي تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وذلؾ بوصفو فئة تشخيصية توضح ا

 :((DSM –IVمستقمة وذلؾ حسب 

A. : تعرض الشخص لحادث صدمي مع وجود كِؿ مما يمي 
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أو أذى  ،أو تيديدًا بالموت ،موتًا فعمياً  تضمف اً أف يكوف الشخص خبر أو شيد أو واجو حادث .0

 لجسدية لمذات أو لآلخريف.بلمة امسّ ل ا؛ أو تيديدً اً خطير 

 أف تكوف استجابة الشخص قد تضمنت الخوؼ الشديد أو العجز أو الترويع .  .5

 -B بشكؿ مستديـ بطريقة أو أكثر مف الطرؽ التالية: ةدماخبرة الصالاستعادة 

 . اإلدراكاتاستدعاءات إقحاميو معاودة لمحدث ، بما في ذلؾ الصور أو األفكار أو  .0

 حادث .أحبلـ مزعجة عف ال .5

 ث الصدمي يعاود الحدوث .دالتصرؼ أو الشعور كما لو أف الحا .3

والتي ترمز أو تشابو أحد  ،ضائقة نفسية شديدة عند التعرض إلشارات داخمية أو خارجية .4

 أوجو الحادث الصدمي .

ة عند التعرض إلشارات داخمية أو خارجية ترمز أو تشابو أحد أوجو ة النفسيّ عودة الفعاليّ  .5

  .دميالحادث الص

-Cويستدؿ عمى ذلؾ مف الظواىر  ،وتخدير االستجابة العامة ،تجنب مستديـ لممثيرات المصاحبة لمصدمة

 التالية :

 جيود لتجنب األفكار أو األحاديث التي تصاحب الصدمة . .0

  .ات الصدمةيجيود لتجنب األنشطة أو األماكف أو األشخاص الذيف يثيروف ذكر  .5

 ف األخريف .أو الغربة ع نفصاؿباالالشعور  .3

 ـ مف الصدمة .يمالعجز عف تذكر جانب  .4

 أو المشاركة الواضحيف في أنشطة ميمة . ىتماـاالانخفاض  .5

 تضييؽ المجاؿ الوجداني )مثؿ العجز عف امتبلؾ مشاعر محبة (. .6
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بتقاصر المستقبؿ )مثاؿ ال يتوقع أف يحصؿ عمى مينة أو أف يتزوج أو أف  حساساإل .7

 يكوف لديو أطفاؿ (.

-Dثارة واليقظة )لـ تكف موجودة قبؿ الصدمة(، كما يستدؿ عمييا مف اثنيف ض مستديمة مف ازدياد اإلأعرا

 المحافظة عميو .في صعوبة في النـو أو  -0أو أكثر مما يمي:

 استثارة أو نوبات غضب . -5

 صعوبة تركيز . -3

 فرط اليقظة . -4

E- ( في المعايير  األعراضمدة االضطرابD,C,B أكثر مف ) شير 

F- مة يمأو مجاالت  ،داء االجتماعي أو المينيأو اختبلاًل في األ ،يسبب االضطراب ضائقة ميمة

 داء الوظيفي .مف األ ،أخرى

كثر مف ألاألعراض  استمرتاذا مزمنًا ويكوف  ،قؿ مف ثبلثة أشيرألعراض األ استمرتاذا  حاداً ويكوف 

 .رت األعراض بعد ستة أشير مف الحدث الصادـاألعراض إذا ظي ، ويكوف اضطراب مؤجبلً أشيرثبلثة 

 أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة:  -2-3

نما يمتد   االضطرابيؤثر  تأثيره ليشمؿ  النفسي ليس عمى جانب واحد فقط مف شخصية الفرد، وا 

مو تفكير الفرد وقي أسموب)التغيرات الفسيولوجية(، االنفعاؿأربعة عناصر وىي: السموؾ الظاىر لمفرد، 

(. وىذه التأثيرات تشكؿ أساسًا ألعراض 050، 5119 ،إبراىيـ) االجتماعيةواتجاىاتو، تفاعمو وعبلقاتو 

والحظت الباحثة أف كؿ أعراض ضغوط ما بعد الصدمة التي أوردىا الباحثوف  ،أي اضطراب نفسي

طراب ضغوط ما ات التشخيصية الضوعمـ النفس مستمدة مف المحكّ  ،ب النفسيوالمؤلفوف مف عمماء الطّ 

النفسية.  االضطراباتو المصدر األساسي لتصنيؼ وذلؾ ألنّ  DSM-IV ,1994))بعد الصدمة وذلؾ وفقًا 
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تظير بعد التعرض لمصدمة مباشرًة، أو بعد ثبلثة أشير أو أكثر. ولقد صنفت    PTSDّف أعراض إحيث 

 .(في ثبلث أعراض رئيسة وىي: )أعراض التكرار، التجنب، وفرط االستثارة

تقتحـ الذكريات وعي الفرد المصدوـ دوف قصد منو، وقد يعاني مف  أعساض الركسياخ)التكساز(: -2-3-1

مشاعر الذنب فيغرؽ في دائرة مغمقة مف األفكار القسرية التي تتمثؿ بالتذكر والموـ وتأنيب الذات والتي 

يث تتكرر فييا مشاىد لمحدث ىي أشد عذابًا مف الحدث الصادـ نفسو، وقد تمتد آثارىا إلى األحبلـ ح

وكأنو يعيش  ،الصادـ، وقد تصؿ إلى حد أف يقوـ الفرد المصدوـ وبشكؿ مفاجئ بالتصرؼ والسموؾ

 . (Back, et al., 2015, 2)  Crufad, 2010, 5 ;الحدث الصادـ مف جديد وبأدؽ التفاصيؿ

عػاطفي عػف اآلخػريف، وقػد ف مػف الصػدمات بخػدر وانفصػاؿ و : يشػعر األفػراد النػاجأعساض التجنة 2-3-2

فػػي محاولػػة مػػنيـ لتجنػػب التعامػػؿ مػػع مشػػاعرىـ، و يشػػكؿ  ،يكػػوف لػػدييـ صػػعوبة الشػػعور بالغضػػب والحػػب

التجنػػػب أحػػػد األعػػػراض األكثػػػر ديمومػػػة والمستعصػػػية عمػػػى التػػػدخبلت العبلجيػػػة، ويتجمػػػى بكبػػػت األفكػػػار 

وعػػػدـ  االجتمػػػاعي االنسػػػحابوسػػػموكيات الصػػػدمة وتجنبيػػػا مػػػف أجػػػؿ حمايػػػة الػػػذات، وقػػػد تتجمػػػى بحػػػاالت 

 . (Beckham& Beckham,2006,4) بعد الحدث الصادـ االجتماعيةبالنشاطات  االىتماـ

:  كثيػػػرًا مػػػا تصػػػنؼ اضػػػطرابات مػػػا بعػػػد الصػػػدمة ضػػػمف اضػػػطرابات القمػػػؽ أعرررساض فرررسط ا  رررازج 2-3-3

التػػػوتر، والتعػػػرؽ باعتبػػػار ترافػػػؽ القمػػػؽ مػػػع مجموعػػػة مػػػف التغيػػػرات الجسػػػدية مثػػػؿ زيػػػادة ضػػػربات القمػػػب، و 

، ومػف خػبلؿ تكػرار الػذكريات واألفكػار والمشػاعر، ويتشػكؿ لػدى الفػرد فػرط  المفرط، وعدـ القدرة عمػى النػـو

لػػى اسػػتجابات جسػػدية كاالرتعػػاش  إثػػارة داخميػػة، قػػد تعػػود إلػػى ردود فعػػؿ الخػػوؼ وفػػرط االنتبػػاه أو اليقظػػة وا 

 (. ,5Beckham& Beckham,2006  ؛3، 5118 زقار،  ؛36-34، 5103 )سموكر وأخروف، المستمر

 اإلنكػػػػار -0( أعػػػراض اضػػػػطراب ضػػػغوط مػػػػا بعػػػد الصػػػػدمة إلػػػى: 5119) وقػػػد صػػػنؼ القشػػػػعاف

: حيػػث تكػػوف ردود أفعػػاؿ الفػػرد لمتعامػػؿ مػػع الصػػدمة ومواجيتيػػا فػػي ثػػبلث فئػػات رئيسػػة االنفعػػاليوالتخػػدر 

اإلنغمػػار -5األكثػػر شػػيوعًا.  عػػالياالنف. حيػػث يكػػوف التخػػدر االنفعػػالي، اإلنكػػار والتخػػدر نسػػحاباإلوىػػي: 
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والتكػرار لؤلفكػػار: حيػث تصػػبح األفكػار الممتصػػقة بالصػدمة وتكرارىػػا لػدى الفػػرد مشػكمة صػػعبة عنػد األفػػراد 

معيػػػػػا انفعػػػػاالت الػػػػػذنب والحػػػػػزف  تزداداوتقػػػػتحـ وعيػػػػػو دوف قصػػػػػد منػػػػو، وكممػػػػػا اسػػػػػتمرت ىػػػػذه األفكػػػػػار، 

الفػػرد انطبػػاع ال يمحػػى عػػف المػػوت، والشػػعور  اءإعطػػاألنمػػاط البلتكيفيػػة لبلضػػطراب: مثػػؿ  -3والغضػػب.

 تضػػمفيكمػػا  (.6-4، 5119 )القشػػعاف، بالػػذنب، وضػػعؼ الحساسػػية، والشػػعور بالغربػػة والتكبػػؿ االنفعػػالي

ضػػػغط مػػػا بعػػػد الصػػػدمة مجموعػػػة مػػػف األعػػػراض البيولوجيػػػة والنفسػػػية يمخصػػػيا البػػػاحثوف فػػػي:  اضػػػطراب

يمكف تمخيصػيا فػاألعراض النفسػية أما في الدورة الدموية، و االرتعاش، التعرؽ، سرعة خفقاف القمب، تسارع 

فػػي الخػػوؼ، والتػػوجس وتوقػػع الشػػر، إضػػافة إلػػى تػػدني الوظػػائؼ النفسػػية والبيولوجيػػة بصػػفة عامػػة، حيػػث 

 (.krippner, et al., 2012, 7) يشعر الفرد بالتعب واإلنياؾ

يا: الصدمة أعراض ثانوية وأىمّ  ة الضطراب ضغوط ما بعدوكثيرًا ما يترافؽ مع األعراض األوليّ  

ندفاعي، سوء استخداـ العقاقير والمخدرات، األعراض الجسمية االكتئاب والقمؽ وقمؽ الموت، والسموؾ اال

(. وىذا يتطمب مف Crufad, 2010, 8) النفسية، وحالة مف تغير اإلحساس بالزمف والتغير في وظائؼ األنا

شخيص التي تتشابو معو. ومف ىنا وجب عمينا التّ  االضطرابات ز بينو وبيفالباحثيف والمعالجيف التميّ 

ضطرابات األخرى ومف أىميا: اضطرابات التكيؼ، فريقي بيف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة واالالتّ 

رىاؽ حادة، اضطرابات قمؽ أخرى إرىاقات متطرفة، استجابات ااستجابات الحزف، تبدالت الشخصية بعد 

 وأمراض دماغية واضطرابات مف الشكؿ الجسدي ذىانيواإلدراؾ، اضطرابات ، اضطرابات االكتئابمثؿ 

 (.077، 5110الديواف األميري،  ؛78، 5103 )سموكر وأخروف،

معرفة مدى ى لإتوصيؼ أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة يحتاج  فّ أوترى الباحثة 

الشخصية ونوعية الحياة ، ومعرفة خصائص الذي تعرض لحدث صادـ عمى الفرد DSM انطباؽ معايير

يكوف مف قد الذي و  واالجتماعيةوالرضا عنيا، ومعرفة تأثير ىذه األعراض عمى حياة الفرد اإلنتاجية 

خبلؿ المقابمة اإلكمينيكية والمقاييس السيكومترية ومبلحظة السموؾ الظاىر لمفرد داخؿ بيئتو، وذلؾ مف 
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وتكويف صورة متكاممة عنو، ومف  االضطرابض وفيـ عطاء المعالج الفرصة الكافية لتقدير األعراإأجؿ 

 ؽ العبلج الفعالة. ائثـ اختيار طر 

 ظريات التي فسرت اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة:الن   -2-4

  :ظرياتفي نشأتو وتطوره وأسبابو ومف أبرز النّ  PTSD ظريات والنماذج التي فسرتلقد تعددت النّ 

االجتماعية، ونظرية  –النموذج البيولوجي، والنظرية النفسية  معالجة المعمومات، النموذج السيكولوجي،

 شراط، ونظرية بناء اليوية، والنموذج المعرفي وسيتـ تناوؿ بعض النظريات بالشرح . التعمـ واإل

 Information Processing Modelنظرية معالجة المعمومات  2-4-1

اوية لممحكات ؿ نموذجو حجر الزّ حيث يشكّ  ،PTSDنموذجًا لتفسير (Horowitz)يقدـ ىورويتز

. ولقد 0981ضطراب الضغوط التالية لمصدمة التي أقرتيا الرابطة األمريكية لمطب النفسي ة الالتشخيصيّ 

ٌأسس ىذا النموذج عمى وجود نظاـ فيزيولوجي لدى اإلنساف، موجو لتحويؿ وحؿ المعطيات المضطربة 

(، وتشمؿ 07، 5104 )نعيمة، شكؿ سميـ وصحيوب ،ً نفسيا بإدماجيابطريقة متكّيفة بحيث تسمح 

 العناصر األساسية لنموذج معالجة المعمومات المكونات التالية:

 مثؿ األفكار والصور. Information))المعمومات -0

( حيث تكوف معالجة المعمومات الميمة حتى تتزاوج Completion Tendend)الميؿ إلى االكتماؿ -5

 لمفرد. نماذج الواقع مع النماذج المعرفية

والتي تكوف موقؼ ال يستطيع الفرد فيو أف  (Information overloadالعبء الزائد مف المعمومات) -3

 يقوـ بمعالجة المعمومات الجديدة.
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، وىنا تجري معالجة (Incomplete information processing)المعالجة غير المكتممة لممعمومات -4

ت في الذاكرة النشطة خارج الوعي مع وجود حيث تظؿ المعموما ،ية فقطئالمعمومات بطريقة جز 

 .(91، 5110 )الديواف األميري، مؤثرات مصاحبة عمى وظائؼ األنا

قسـ منيا يستوعبو الدماغ و أو الصور تغزو الفرد مف كؿ حدب وصوب،  نباءاتاإل وجوىر النظرية أفّ  

 ألفّ  ،خر بشكؿ صحيح)ترميز، حؿ ترميز، السموؾ( بينما ال تتـ معالجة القسـ اآل ،وتتـ معالجتو

بحيث  ،كما ىو الحاؿ في الكوارث والصدمات ، أو فوؽ طاقة الجياز العصبي ،المعمومات تكوف ناقصة

و ال تتبلءـ المنبيات الخطيرة مع خبرات الشخص ونماذجو المعرفية، وىذا ما يؤدي إلى حدوث التشوي

أو المنبيات الصادمة في  نباءاتاإل(، وتبقى 71، 0999 )يعقوب، واالضطراب في معالجة المعمومات

وتعمؿ بشكؿ مستمر في ضغطيا المؤلـ عمى الشخص المصدـو الذي يحاوؿ تكرار  ،شكميا الخاـ

ليشعر باألمف والراحة. وبالتالي ليس لو خيار إال المجوء إلى استخداـ وسائؿ الدفاع  ،إلى الوعي إخراجيا

(.حيث تبقى 04، 5118 )المومني، PTSDا مف أعراضالسمبية مثؿ: النكراف، والتبمد، والتجنب، وجميعي

ُتحضر المشاعر المؤلمة والصور  ،آخرإلى المنبيات الصادمة في منطقة الوعي ناشطة مف وقت 

حتى تتـ معالجتيا  ،واألفكار المأساوية المرتبطة بالصدمة، عمى شكؿ كوابيس، وأفكار، وصور دخيمة

ـ في ىذا السياؽ ىو التركيز عمى اكتماؿ معالجة بشكؿ كامؿ. ويعتقد ىورويتز أف اليدؼ األى

بداًل مف التركيز عمى تفريغ الشحنات االنفعالية، وأف األفكار والصور الدخيمة تساعدنا في  ،المعمومات

التبمد بمثابة تمثيؿ تدريجي لمتجربة الصادمة، ت التجنب_تسييؿ معالجة المعمومات، ويمكف اعتبار عمميا

 إزاءمومات في ظؿ الرقابة الصارمة التي يفرضيا الشخص المصدوـ عمى نفسو وال يمكف معالجة المع

في حيف أف الرقابة  ،المنبيات الصادمة، وىذه الرقابة الصارمة تؤدي إلى ظيور انفعاالت شديدة وخطيرة

ما ومعالجتيا لتصبح في ،واالنفعاالتالمعقولة تسمح باستعادة المعالجة وبقبوؿ كمية كبيرة مف اإلنباءات 

(. كما يولي ىورويتز أىمية كبيرة في 75_ 70 ،0999 )يعقوب، مف حياة الشخص وخبراتو ابعد جزءً 
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وكذلؾ  ،نموذجو لمتغيرات الشخصية واألسموب المعرفي وأنماط الصراع وآليات المواجية لدى الفرد

الفرد أفكاره ومشاعره  لمتغيرات الثقافة وغيرىا مف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر في الكّيفية التي يخبر بيا

 ،)الديواف عف تمؾ األفكار والمشاعروفي الكّيفية التي يعبر بيا  ،في استجابتو لؤلحداث الضاغطة

5110 ،96.) 

 :Cognitive Theoryالنظرية المعرفية 2-4-2

يرى أصحاب ىذه النظرية أّف التفسيرات التي يقوـ بيا الفرد المصدوـ لؤلسباب ولمعوامؿ ولنتائج 

 ربة الصادمة، ىي التي تشّكؿ العامؿ األساسي المسؤوؿ عف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةالتج

(. وتمعب القيـ والمعتقدات والنماذج المعرفية دورًا رئيسًا في تحديد الفروؽ في 51، 5104 )نعيمة،

 فصورو حيث يوجد بعض األفراد ال يت ،يؤدي لزعزعة البيانات الشخصيةبدوره لمصدمة، وىذا  االستجابة

أّنيـ سوؼ يتعرضوف لفشؿ محتـ أو كارثة تخرج عف نطاؽ المعقوؿ، فعندما يتعرضوف لحدث صادـ 

وال يصدؽ الحدث الصادـ، فتتحوؿ المعتقدات  ،ويشعروف بالنقمة واليأس ،تتحطـ لديو المعتقدات واآلماؿ

لديو  "األنا"وتتأثر  ًا،وتافي اً ويصبح العالـ الخارجي مرعب ،والبنى المعرفية اإليجابية إلى معتقدات سمبية

 خارجية، مف بدالً  داخمية عوامؿ إلى األحداث يسند الذي والفرد ،حيث تفقد معناىا وقيمتيا ،بشكؿ سمبي

لى لى مؤقتو مف بدؿ ثابتة عوامؿ وا   ذات تقديربو  ،اكتئابي بنمط يعيش خاصة، مف بدالً  عامة عوامؿ وا 

ف ىنا تأتي أىمية العبلج المعرفي الذي يتناوؿ األفكار وم ،الصادـ لمحدث التعرض بعد ويأس منخفضٍ 

        فيعف نفسو والواقع واآلخر والمعتقدات السمبية لمشخص المصدوـ ومساعدتو مف إعادة بناء مفيوـ 

 (51 ،5104 نعيمة، ؛76-75، 0999 ،) يعقوب
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 (Biological Theoryالنظرية البيولوجية) 2-4-3

، والتغيرات الكيميائية والفيزيولوجية والوظيفية لعمؿ  PTSDة بيفتركز ىذه النظرية عمى العبلق

أف الضغط الشديد يؤثر عمى عمؿ الدماغ مف إلى حيث أشارت العديد مف األبحاث الحديثة  ،الدماغ

في  حدث الصدمة تغيراتٍ (، حيث تُ  ,6662،2Beckham& Beckham) خبلؿ بعض المواد الكيماوية

لجسـ مثؿ ارتفاع في نسبة الكاتيكوالميف في الدـ، وارتفاع نسبة األستيؿ وفي أنحاء ا ،وظائؼ الدماغ

فعندما يصاب اإلنساف بالصدمة فإف مادة النورايبيفريف  ،كوليف، والنورايبيفريف، والسيروتونيف، والدوباميف

مما يؤدي إلى استنزاؼ مادة الدوباميف.  ،ُتستنزؼ وُتؤثر في قدرة الشخص عمى التخمص مف الصدمة

وىذا يكوف  ،ّف التعرض المتكرر لمصدمة أو تذكرىا يؤدي إلى حالة مف التبمد أو التخدير العاطفيإحيث 

وبالتالي يفرز الدماغ مواد مخدرة شبيية المفعوؿ بالمواد األفيونة، كما ترتفع نسبة  ،بمثابة حؿ لمصدمة

 ذكريات عف الصدمة )يعقوب،األدريناليف وىذا ما يؤدي لمستويات عالية مف الخوؼ وتكرار الصور وال

 .(Dawson, 2007, 24 ؛79 -78 ،0999

 (Theory Factor-Learning and conditioning two) شراطنظرية التعمم واأل 2-4-4

واإلجرائي لػ بافموؼ  الكبلسيكيتعتمد نظرية التعمـ واإلشراط عمى النظرية السموكية في اإلشراط 

عمى دراسة ردود فعؿ الجسـ إزاء الضغوط البيئية التي يخبرىا حيث يقوـ اإلشراط الكبلسيكي  وسكنر،

وليس لو خيار في تبديميا، بينما يقوـ اإلشراط اإلجرائي عمى قدرة الفرد عمى التحرؾ والرد عمى  ،الفرد

سموب المواجية صحيحًا كاف التعزيز)المكافأة( حافزًا أمنبيات البيئة بأسموب مواجيتو. فكمما كاف 

والعكس صحيح. فالشخص المصدـو يحاوؿ اليروب مف منبيات الصدمة التي أصبحت  ،مؿالستمرار الع

غير  اً وتفكير  اتجنبي   اً مؤلمة لو، وىذا يعني أف آثار الصدمة السمبية قد امتدت إلى الحاضر وشكمت سموك

 (.09، 5104 ؛ نعيمة،75-74، 0999 )يعقوب، منطقي لدى الفرد المصدوـ
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 :Theory Psycho-sociaty االجتماعية النظرية النفسية_ 2-4-5

( وعمى التفاعؿ بيف الحدث )ىورويتزػ ِ ترتكز ىذه النظرية عمى نموذج معالجة المعمومات ل

حيث  ،الثقافية التي يخبر بيا الفرد الصدمة-، واالستجابة لو، وخصائص الفرد، والبيئة االجتماعيةالصادـ

حيث ال يستطيع أف يفيـ طبيعة الصدمة وشدتيا  ،ًا زائداً أًف الشخص يخبر عبئًا نفسي :ترى ىذه النظرية

دفاعات األنا وأساليب  إخفاؽحيث تؤدي  ،تصورية لمواقع ةومعناىا في ضوء ما لديو مف خطط معرفي

وتوجد عناصر رئيسة لمخبرة الصادمة مثؿ) شدة  ،الدفاع لمخبرة الصادمة إلى عجز في معالجة ىذه الخبرة

زيادة تكرارىا،  فّ إالصدمة ، درجة الحزف واألسى وغيرىا مف العناصر( حيث  الحدث الصادـ، طوؿ مدة

 ،وطبيعة المواجية ،خصائص الفرد المصدوـ مف حيث قوة األنا باإلضافة إلى، PTSDُتطور أعراض 

ووجود تاريخ سابؽ الضطرابات نفسية، وخبرات صدمية سابقة، والمرحمة النفسية االجتماعية الحالية لمفرد 

و  العوامؿ الديمغرافية مثؿ )السف والجنس والمستوى االجتماعي واالقتصادي والتعميمي(و  ،دوـالمص

فالتفاعؿ بيف خصائص الفرد وعوامؿ  ،تؤثر في تطور أعراض االضطرابجميعيا العوامؿ السابقة 

الصدمة، جميعيا عوامؿ ضرورية لتطور اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. كما يركز ىذا النموذج عمى 

مؿ العوامؿ األماكف التي حدثت فييا الصدمة، وتمعب البيئة دورًا في عبلج الشخص المصدـو حيث تش

: أنظمة التكافؿ االجتماعي، وعوامؿ الحماية التي يوفرىا المحيط، واتجاىات المجتمع وفاعميتو، البيئية

-PTSD 5ي وتطورالمجاؿ المرض -0وتكوف نتائج الخبرة الصادمة في مجاليف: ،والخصائص الثقافية

عادة االستقرار مف خبلؿ المواجية الكاممة لمصدمة واكتماؿ خبرتيا )الديواف  مجاؿ النمو الشخصي وا 

 (.018-015، 5110األميري،

 : Theory Wilson نظرية ولسن وغموض اليوية 2-4-6

ف ريكسو أعمى نظرية  (Wilson)تتبع ىذه النظرية لمنموذج النفسي االجتماعي فقد اعتمد ولسف

الجنود المراىقيف والذيف تتراوح أعمارىـ ما  لدراسة اليوية عند الجنود المقاتميف في فيتناـ، حيث وجد أفّ 
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ىداؼ واأل ،يجابيةتعرقؿ لدييـ نمو اليوية اإل ،(، يتعرضوف لضغوط ومخاوؼ شديدة54-08بيف)

أس، عدـ الثقة بالنفس وقمة ومف الصفات البارزة لدييـ التبمد العاطفي والفكري، الي ،الواضحة والطموحات

ادسة )العزلة والذي توقؼ لدييـ عند المرحمة السّ  ،مويـ أخفقوا في تحقيؽ مطالب النّ الطموح، وىذا يعني أنّ 

( وذلؾ حسب نظرية أريكسوف في النمو، وانخفض تقدير الذات لدييـ وسيطر الغموض عمى األلفةبدؿ 

فاؽ الشباف المقاتميف في فيتناـ بتحقيؽ استحقاقات المراىقة خإولسف ىذا الواقع المؤلـ إلى  دّ ىويتيـ. وير 

خفاؽ لف يسمح لمفرد بتحقيؽ النجاح والتقدـ في حياتو وغياب الدعـ البلـز ليـ مف المجتمع، وىذا اإل

 (.78-76، 0999 )يعقوب، خفاقو ببناء اليوية اإليجابيةإالمقبمة بسبب 

، االضطرابقد ركزت كؿٍّ منيا عمى جانب معيف في حدوث  تكر ذُ التي  ةإّف النظريات والتفسيرات السابق

ابقة يوضح لمباحث كيفية ظر نظرة متكاممة لجميع النظريات والتفسيرات السّ لكًف النّ  ،آخر اً وأغفمت جانب

عمى نظرية واحدة لفيـ ىذا  االعتمادحدوث وتطور اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، إذ ال يمكف 

قى النظرية النفسية_ االجتماعية األقرب إلى عمـ النفس في  تفسير ، لكف تبهوتفسير  االضطراب

 االجتماعية في حدوث االضطراب. الجوانب حيث تتكامؿ الجوانب النفسية مع  ،االضطراب

 عوامل المييئة الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة:  ال - 2-5

أّنو ليس كؿ  PTSDالباحثة مف خبلؿ اطبلعيا عمى المصادر والمراجع التي تناولت  الحظت

ف احتماؿ لئلصابة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، و  اً شخص يتعرض لصدمة مف الصدمات معرض ا 

تطور الصدمة الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة يتعمؽ بعوامؿ الخطر والحماية والصفات الشخصية 

سي في األسرة، أسرة مثؿ وجود تاريخ طبي نف ،عوامؿ الخطر بتاريخ الفرد المصدوـ تتمثؿ .لمفرد المصدوـ

 .ووجود اضطرابات شخصية لدى الفرد ،مفككة، ذكاء منخفض، وجود تاريخ سابؽ مف األحداث الصادمة

قد ترتفع نسبة اإلصابة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة اذا كانت الصدمة تتعمؽ باألطفاؿ أو بفقداف و 

إنيا تتطور الضطراب ضغوط ما نساف فأشخاص بحوادث الموت، باإلضافة اذا كانت الصدمة بسبب اإل
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ومنيا قد يعود لمبيئة المحيطة بالفرد مثؿ تقديـ الدعـ  ،بعد الصدمة أكثر ما تكوف مف أسباب طبيعية

والتعرض المتكرر  جتماعية، والمعاناة مف الفقر والتمييز،مف عدـ تقديمو، والمكانة اال جتماعيالنفسي واال

ضطرابات العمرية لمفرد المصدوـ والخبرات الباكرة المرىقة واال باإلضافة إلى المرحمة ،لمحوادث الصادمة

باضطراب  لئلصابةومف أىـ سمات الذيف لدييـ قابمية  ،قتصاديةاالو جتماعية النفسية الباكرة والطبقة اال

رادة ومحدودية عتمادية والسمبية وضعؼ الثقة بالنفس، وضعؼ الميارات واإلضغوط ما بعد الصدمة، اال

 سموكر ؛519، 5103 )شعباف، عدـ وجود رضا عف الحياة، ومعتقدات سمبية عف الذات والعالـ، التعميـ

والنظر نظرة  .(,Dawson, 2007,10 4,6662 NIMH; ؛Dyb, 2005, p25 ؛70-71، 5103 وأخروف،

لمباحث كيفية  وضحي ،مف الخطر والحماية والصفات الشخصيةجميعيا عوامؿ السابقة الإلى متكاممة 

 لحدث الصادـ إلى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.تطور ا

 : عالج اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 6 -2

نسانيةالتدخؿ العبلجي الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ضرورة اجتماعية  إفّ  ، ويجب توفير وا 

ضطراب. ويجب أف يكوف العبلج مبلئمًا لنمط ستراتيجيات وأكثرىا فاعمية في معالجة ىذا االأنسب اال

 ،صدمة، فاألفراد الذيف يخبروف صدمة تتعمؽ بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية أو حوادث السياراتال

وحتى تتقدـ  ،غتصاب وضحايا الحروب والتعذيبيختمفوف عف األفراد الذيف يخبروف صدمات العنؼ واال

التشخيصات و  ،د الصدمةضغوط ما بع  تقييـ شامؿ الضطرابإلى العممية العبلجية كثيرًا ما نحتاج 

لكف ميما تعددت وتنوعت محاور العبلج يجب أف تتكامؿ مع بعضيا بعض، وفي كثير مف  ،المرتبطة بو

 حاالت اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة نحتاج لعبلج طبي ونفسي معًا.
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 العالج الطبي: 2-6-1

كثيرًا مف حاالت اإلصابة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة تصحبيا اضطرابات نفسية إّف 

كتئاب، وبالتالي يمكف استخداـ العبلجات الطبية بالعقاقير، وخاصًة إذا كاف الفرد خرى مثؿ القمؽ واالأ

ّف ىذا يضاعؼ اآلثار النفسية إمصابًا باضطرابات نفسية وانفعالية سابقة قبؿ تعرضو لمصدمة، حيث 

ج اضطراب ضغوط ما ؿ العبلج الطبي المرحمة األولى واألساسية في عبلوالعقمية لمصدمة، حيث يشكّ 

حيث يكوف العبلج ، وخاصًة إذا كاف االضطراب قد سيطر وبشكؿ سمبي عمى حياة الفرد ،بعد الصدمة

مضادات االكتئاب  ف أفّ تبيّ  ولقد ،مف أجؿ تخفيؼ األعراض المؤلمة وتسييؿ العبلج النفسي الطبي

ي عبلج اضطراب ضغوط ما بعد والميدئات العصبية وممح الميتيوـ والكمونيديف تعطي نتائج ايجابية ف

الكمونيديف المقروف مع البربرانولوؿ مفيد في تخفيؼ األفكار الدخيمة واستجابات  الصدمة. كما تبيف أفّ 

الميتيوـ يمّكف بعض المرضى مف توفير سيطرة أفضؿ عمى انفعاالتيـ،  اإلجفاؿ والعدوانية والكوابيس، وأفّ 

قد تنجح في تخفيؼ األفكار الدخيمة ( Imipramine)ًا وأيضًا تبيف أّف مضادات االكتئاب وخصوص

خافضات القمؽ وخاصًة ميدئات البنزوديازيبايف تساعد في التحكـ  الفيزيولوجية، كما أفّ  واالضطرابات

ستجابة الترويعية، فرط التيقظ، ونوبات اليمع. ومضادات الذىاف وخاصًة عقار بالقمؽ اليائـ، واال

يف كثيرًا ما يوصؼ لعبلج األشخاص الناجيف مف الصدمات والباقيف عمى قيد ىالوبيريدوؿ وكموروبيرماز 

الحياة مف الحروب والكوارث، حيث تساعدىـ عمى النوـ وخفض السموؾ القيري، وقد ذكر "دافيدسوف" 

ينجح جزئيًا في تخفيؼ أعراض  Amitriptyline( أّف ىناؾ ما يشير إلى أّف األميتربتيميف0991وزمبلئو)

 الديواف االميري، ؛035، 0999 االكتئاب المرافقة الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة )يعقوب،القمؽ و 

 (.Dawson, 2007, 28; Foa& Hembree, 2007, 7؛ 031 ،5119 ،إبراىيـ ؛001-005، 5110
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 العالج النفسي: 2-6-2

درجة مناسبة مف التوافؽ الشخصي إلى موصوؿ لييدؼ العبلج النفسي إلى مساعدة الفرد 

مكانية حدوث ، و واالجتماعي تحسيف العبلقة إلى يؤدي  وىذا قدتغيير أساسي في التكويف النفسي لمفرد، ا 

تغييرات  باإلضافة إلى أّف العبلج النفسي يساعد عمى إحداث ،بيف الفرد وذاتو، والفرد مع العالـ المحيط بو

 (.047، 0997 )عباس، فأساسية في عادات الفرد وطريقة تفكيره ومفيومو عف ذاتو وعف اآلخري

الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وستورد الباحثة بعضًا منيا.  النفسية لقد تعددت النماذج العبلجيةو 

 ناوؿتوؼ تىورويتز ولنذي وس و نموذجذجاومف أىـ نم ،ومف النماذج العبلجية النموذج السيكودينامي

 .PTSDعمى أنماط واسعة مفالباحثة بالشرح نموذج ىورويتز وذلؾ ألىميتو ولمدى تطبيقو 

 ( في هعالجح اضطساب ضغوط ها تعد الصدهح:Horowitzنووذج هوزويتص) 2-6-2-1

يركز  ـنفعاالت، وىو لواحي المعرفية لبليتفؽ ىذا النموذج مع نظرية معالجة المعمومات ومع النّ 

نّ  حايا الحوادث، وضحايا عتداء، وضز عمى ضحايا العنؼ، والتعذيب واالما ركّ عمى المحاربيف القدامى، وا 

الفقداف الصدمي، واألسري. ويركز عمى جانبيف ىما: الحمؿ الزائد مف المعمومات والمعالجة غير المكتممة 

لممعمومات. حيث يعتبر أف الخبرة الصدمية عمى درجة مف القوة ويجري استبعادىا مف الوعي وتظؿ 

در عمى حماية األنا مف المعمومات الصدمية. الخ -اإلنكارمخزونة في شكؿ نشط لمذاكرة حيث تعمؿ آلية 

ستثيره تحياء الخبرة الصدمية وىذا ما ا  وغالبًا ما يقتحـ ذىف الفرد أفكار وصور ونوبات انفعاالت و 

قحامات الذىنية حتى تتـ الخدر واإل -األحداث الخارجية. حيث تستمر تمؾ الحالة مف تذبذب اإلنكار

كماؿ معالجة المعمومات، وليس عمى التنفيس إذج ىورويتز عمى ويركز نمو  معالجة المعمومات كميًة.

العمميات الدفاعية تساعد  يسر مف عممية معالجة المعمومات، وأفّ قحامات الذىنية تُ أف اإل والتفريغ، ويعتبر

بعاده ا  حماية الفرد، و  -0. ومف أولويات العبلج عند ىورويتز: ريجي لمخبرة الصدميةستيعاب التدعمى اال

و في معظـ الحاالت ينتيي الحدث الضاغط قبؿ نياء الحدث الخارجي ويبلحظ أنّ ا  تعرض لمحدث، و عف ال
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التكرار، فيو ال  -قحاـالخدر واإل -نكارعندما يخبر الفرد مستويات مف  تذبذب بيف اإل -5العبلج. 

واختيار  يمكنو تحمميا، فيجب العمؿ عمى خفض ىذا التذبذب إلى مستويات محتممة، وتقديـ المساندة،

 -قحاـأو في طور اإل الخدر -نكارفي طور اإل اً عندما يكوف الفرد متجمد -3األساليب المناسبة. 

بشكؿ  ،التكرار، فإف المعالج يقدـ جرعة مناسبة مف الخبرة مف خبلؿ مساعدة الفرد عمى تجزئة الخبرة

عمى  اصبح الفرد قادرً عندما ي -4مناسب إلى وحدات صغيرة مف المعمومات وتكامميا مع بعضيا بعض.

يدؼ ))العمؿ المباشر(( مع خبراتو ومواجيتيا، حيث يتعامؿ مع الالتكرار يصبح  -قحاـتحمؿ خبرات اإل

 -5فكار والصور الذىنية والمشاعر والذكريات. الجوانب المختمفة لمحدث الصادـ، مثؿ صور الذات واأل

نفعاالت واال فكارالمباشر مع خبراتو ومواجية األ عمى العمؿ اً نياء عندما يصبح قادر يصؿ الفرد مرحمة اإل

 (.81-77، 5110 )الديواف األميري، المتعمقة بالحدث الصادـ

 العالج السموكي: 2-6-2-2

ة استجابة المريض لمصدمة ىي التي تنتج األعراض األوليّ  العبلج السموكي عمى افتراض أفّ  يقوـ

ىتماـ في العبلج اال مركز ذكريات، ومف ىنا تعتبر الذكرياتوتتسبب في ردود فعؿ الفعؿ ليذه ال ،والثانوية

يا جوانب وأنواع مف وينظر المعالج السموكي ألعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة أنّ  السموكي.

مكانياتو الشخصية والعقمية، وأّنو إالسموؾ ال تبلئـ الفرد، وتعوقو عف التوافؽ والتكيؼ والفاعمية، وتحقيؽ 

يجابية إا السموؾ غير المتوافؽ، وتحديده، ومف ثـ ضبطو، واستبدالو أو توجييو وجيات يمكف مبلحظة ىذ

ومف  ،وبناءة، كما يقوـ المعالج السموكي بوضع الخطة العبلجية والعمؿ عمى تنفيذىا مع الفرد المضطرب

ت المزمنة ويكوف مفيدًا في عبلج الحاال ،(Flooding therapy) العبلج بالغمر ،ؽ العبلج السموكيائطر 

مف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، حيث يعيش المريض الصدمة مف جديد لكف في مكاف آمف، وعادًة 

حيث يكوف الغرض مف العبلج  ،ما يتـ تطبيؽ التقنية مع التخيؿ السار أو المؤلـ ومترافقًا مع االسترخاء

ريات الصدمة. ويحدد ))كيف زاء ذكإ ،ليس تغيير طبيعة الصدمة، ولكف خفض استجابة القمؽ لدى الفرد
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وزمبلؤه(( ثبلث مراحؿ تتضمنيا استراتيجية العبلج بالغمر وىي : التدريب عمى االسترخاء، التدريب عمى 

 Systematic) خفض الحساسية التدريجيةسموب الثاني ىو األالتخيؿ السار والعبلج بالغمر. و 

desensitization)  حيث  ،العبلج عف طريؽ الكؼ بالنقيض يعود إلى نظرية ))جوف وولبي(( فيالذي

ستراتيجية تعريض الفرد المصدوـ لممنبو المؤلـ لكف بصورة تدريجية وليس دفعة واحدة كما تقتضي ىذه اال

 PTSD  ىو الحاؿ باستراتيجية الغمر، وتشيع استخداـ استراتيجية خفض الحساسية التدريجية لدى حاالت 

مؽ. كما يوجد استراتيجية خفض الحساسية الذاتي المنظـ بذات التي تعاني مف الكوابيس والخوؼ والق

 الديواف االميري، ؛038، 0999 يعقوب،) ذاتو الفرد بيا يقوـ والتي ـخطوات خفض الحساسية المنظ

 (.Dawson, 2007, 26؛ NIMH, 2009,18 ؛031 ،5119 ،إبراىيـ ؛85-86، 5110

 :العالج السلوكي الوعسفي 2-6-2-3

ولقد أثبت فاعميتو في التعامؿ  ،السموكي المعرفي مف المداخؿ العممية الحديثة في خدمة الفردالعبلج  دّ عيُ 

نفعاالت والسموكيات غير المنطقية، حيث يعمؿ عمى تصحيح فكر العميؿ ومشاعره مع األفكار واال

ؿ اإليجابي مع مما يجعمو قادرًا عمى الضبط الداخمي والتفاع ،وربطيا بالواقع وتدعيـ مسؤولياتو عف نفسو

فّ 714، 5119األحداث في ضوء انفعاالت رشيدة وأفكار عقمية وسموؾ سوي)السيد، األفراد  (. وا 

المصابوف باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ال يمكنيـ التفكير بطريقة منطقية، وىذا يعود لمحالة النفسية 

بوضعيـ النفسي. حيث يعد مشوشًا، وتتأثر أساليب مواجيتيـ  إدراكيـالتي يمروف بيا، حيث يكوف 

وذلؾ مف خبلؿ األنشطة  ،العبلج المعرفي السموكي محاولة ىادفة لممحافظة عمى كفايات تعديؿ السموؾ

دراؾ وتفسير طريقة تفكيره السمبية إالمعرفية لمفرد، ويستند العبلج المعرفي السموكي عمى مساعدة الفرد في 

ر واقعية بحيث تصبح العمميات المعرفية أكثر اتصااًل أكث إيجابيةبيدؼ تغييرىا إلى أفكار وقناعات 

البناء المعرفي، التحصيف ضد  إعادةوتتعدد استراتيجيات ىذا النموذج ومنيا: استراتيجية  ،بالواقع

؛ 95-89، 5110الديواف األميري،  ؛038، 0999 الضغوط، والتدريب عمى حؿ المشكبلت )يعقوب،

 (. 054، 5103 مقدادي،
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ضطراب الضغوط التالي لمصدمة يحتاج إلى التقدير الدقيؽ أّف التدخؿ العبلجي الناجح ال وترى الباحثة

لمبيانات والمعمومات المستمدة مف المصادر والمقابمة والمقاييس السيكومترية ومبلحظة السموؾ مف أجؿ 

 يمكف التخمص مف اختيار البرنامج العبلجي المناسب وتقويـ مدى فعاليتو عمى الفرد، باإلضافة إلى أّنو ال

سموب أ االضطراباضطراب ضغوط ما بعد الصدمة مف خبلؿ العبلج الطبي فقط، وذلؾ بسبب تشكيؿ 

بعد الصدمة التي قد تكوف خاطئة لدى الفرد، وبالتالي إّف أي برنامج  ،تفكير وحياة اجتماعية جديدة

طبيعة إلى وذلؾ استنادًا  ،أنواع مف العبلج النفسيعمى عبلجي يجب أف يحتوي عمى العبلج الطبي و 

 وتأثيره عمى مجاالت حياة الفرد. االضطرابالصدمة وشخصية الفرد وشدة 

 اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراىقين: -3

 التعريف بالمراىقة. 3-1

لقد ارتبط مفيوـ المراىقة دائمًا بالضغط والتوتر والقمؽ، فيي مرحمة التغيرات الفيزيولوجية، 

كثير إلى ويحتاج فييا المراىؽ  ،ة، واالجتماعية... وتوجد كثير مف العوامؿ التي تؤثر فيياوالسيكولوجي

 .مف الحاجات والمطالب

جتماعية تحظى فترة المراىقة بعناية خاصة مف طرؼ الميتميف في المجاالت اإلنسانية والنفسية واال

تنعكس عمى شخصية المراىؽ  ،جتماعيةىذه المرحمة مف تغيرات جسدية ونفسية وابو والتربوية؛ لما تتسـ 

مرحمة المراىقة مرحمة بنائية تقـو بدور الجسر الرابط بيف مرحمة الطفولة ومرحمة  دعوالمراىقة. حيث تُ 

 ويصفيا ستانمي ىوؿ: "إف المراىقة تستحؽ أف تكوف موضع اىتماـ عمـ النفس بأكممو". ،الرشد

اد تبدأ بحوالي السنة الحادي عشر أو الثانية عشر تقريبًا حتى وتعني المراىقة مف الناحية الزمنية فترة امتد

العشرينيات مف حياة الفرد، وتعني سيكولوجيًا أنيا فترة معينة تترتب عمييا مقتضيات في السموؾ جديدة لـ 

عتماد عمى جتماعية فترة انتقاؿ مف دور الطفولة المتصؼ بااليألفيا الفرد مف قبؿ، وتعني مف الّناحية اال



 

 404من  37الصفحة 
 

نتقالية مف ة اال(. وىي المرحمة السنيّ 090، 0997 )القذافي، لتفات إلى الذاتآلخريف إلى طور البموغ واالا

مو مف النواحي الجسمية والعقمية والمغوية والنفسية الطفولة إلى الرجولة التي تبدأ فييا التغيرات في النّ 

  .(05، 5101 )الثويني، ستقرارجتماعية باتجاه البموغ وحتى االواال

 مراحل المراىقة: 3-2

آخر، فقد تكوف قصيرة في بعض المجتمعات، وفي بعضيا إلى تختمؼ مدة المراىقة مف مجتمع 

 اآلخر تكوف طويمة، ولذلؾ قسميا العمماء إلى ثبلث مراحؿ وىي:

 ( عاـ والتي تتميز بتغيرات بيولوجية سريعة.04-00مرحمة المراىقة األولى ) -0

 (عاـ وىي مرحمة اكتماؿ التغيرات البيولوجية.08-04مرحمة المراىقة الوسطى) -5

( عاـ حيث يأخذ المراىؽ مظير اإلنساف الراشد بالمظير 50-08مرحمة المراىقة المتأخرة) -3

 .(393، 5115 )سميـ، والسموكيات

 خصائص النمو في مرحمة المراىقة: 3-3

ة مف التحوالت حيث تحدث مجموع ،والعضويةفييا تتعدد خصائص المراىقة سواء النمائية 

العضوية والفيزيولوجية التي تغير بنية المراىؽ جذريًا، وتمس ىذه التغيرات البنية الجسدية، البنية 

ويؤثر ذلؾ عمى النمو الجسمي والعقمي والنفسي  .والنفسية لممراىؽ ،والعصبية ،التناسمية، البنية الدماغية

 واالجتماعي وسترد الباحثة بعضًا منيا بالشرح. 

: إّف التغيرات التي تحدث في النمو الجسمي غالبًا ما تقترف بتغيرات في النمو العقمي، فيي و العقميالنم

مرحمة تشيد طفرة في النمو العقمي، كما تتميز بأنيا فترة تميز ونضج في القدرات، وينمو الذكاء العاـ 

ـ منطقيًا ذاتيًا، ـ ويصبح التعمّ وتنمو القدرة عمى التعمّ  ،بشكؿ أكثر وضوحًا وتمايزًا مف القدرات الخاصة
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نتباه واإلدراؾ، كما تنمو ـ عف طريؽ المحاولة والخطأ، والتفكير الحسي، كما ينمو االحيث يبتعد عف التعمّ 

المفاىيـ المعنوية مثؿ الخير والفضيمة والعدالة والحؽ والجماؿ، وتزداد قدرة المراىؽ عمى فيـ الرموز، كما 

ستيعاب ى المراىقيف األكثر استقبلاًل واألكثر طموحًا، وتزداد القدرة عمى االبتكار وخاصًة لديظير اال

 والتحصيؿ والنقد، كما تنمو لديو القدرة عمى اتخاذ القرارات.

في مرحمة المراىقة عنيفة متيورة ال يستطيع المراىؽ التحكـ بيا، وال  االنفعاالتتكوف  :االنفعاليالنمو 

أّنو في الطريؽ الصحيح  ،ما يدأب المراىؽ بإقناع نفسو واآلخريف مف حولو في مظاىرىا الخارجية. وكثيراً 

حادة في السموؾ، وقد يعود  تقمباتٍ ب، و االنفعاليوعدـ الثبات  باالضطرابإلى النمو. وتتميز ىذه الفترة 

ب ، ويصاحأخرىمف ناحية  االنفعاليذلؾ إلى عدـ التماثؿ بيف سرعة النمو الجسمي مف ناحية، والنمو 

ستغراؽ بأحبلـ اليقظة، وحدة نطواء في بعض األحياف. كما يميؿ المراىؽ إلى االذلؾ ميؿ إلى الخجؿ واال

ّف إجتماعية إذ معوامؿ االلنفعاالت، التي قد تعود لمتغيرات في اإلفرازات الغدية وخاصة الغدد الجنسية، و اال

ؽ مف جانب المراىؽ ومف جانب أسرتو مرحمة التحصيؿ الدراسي والتي تتميز بالقم ىي مرحمة المراىقة

 عمى تحصيمو ومستقبمو.

وذلؾ بشكؿ أكثر حدة  ،جتماعيةشبكة المراىؽ لعبلقاتو اال باتساع: تتميز فترة المراىقة جتماعيالنمو اال

ا كانت عميو في مرحمة الطفولة، فيو قد يدخؿ بعبلقات حميمية سواء مع أبناء جنسو أو وتطور وعمؽ عمّ 

إلى الجماعات  لبلنتماءجتماعي، والحاجة الممحة خر، ويزداد لدى المراىؽ الوعي االمع الجنس اآل

عتراؼ بو وسط جماعتو، وىذا ما إلى أف يحؿ محميا شعور بتأكيد الذات واال ،ومسايرتيا مسايرة عمياء

موؾ المراىؽ المناقشات. كما يتميز سبالحركات أو بيدفعو لمقياـ بأعماؿ تمفت النظر إليو سواء بالممبس أو 

المجتمع، في حيف يظير الوالء لجماعة الرفاؽ، وتأخذ بالمدرسة و ببمقاومة السمطة المتمثمة باألسرة و 

مقاومة السمطة مظاىر متعددة مثؿ: الثورة، التمرد، االحتجاج، الغضب، وتيديد بالخروج مف المنزؿ. وقد 

 5114 )أبو الخير، خصية، وتحمؿ المسؤوليةيبتعد عف أسرتو باحثًا عف االستقبللية، وامتبلؾ اليوية الش
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العنؼ  ،سوء معاممتيـ: ىـ مثؿالمراىقوف ألحداث صادمة متنوعة خبلؿ مسيرة نمو  يتعرض

 نتيجة النفسية االضطرابات إلى تؤدي قدالتي و  ،والحروب ،الكوارث الطبيعية ،حوادث المرور ،األسري

لمتخمص مف  انحرافيو أو ىروبيو حموؿإلى المراىؽ  يمجأ وربما تتشكؿ لدييـ. التي السمبية الخبرات

الحرب مف  تعدو  ،القادمة والمراحؿ المرحمة ىذه في ونضجو نموه عمى سيؤثرما  الخبرات السمبية وىذا

حيث تنطوي عمى تأثيرات خطيرة التي قد يتعرض ليا األطفاؿ والمراىقوف، أقسى أنواع األحداث الصادمة 

ومف الخبرات المتعمقة بالحرب  ،تجاىات نحو المجتمع واآلخريف والنظرة لممستقبؿعمى النمو والتطور، واال

ألحد الوالديف أو  الفقدفعاؿ مميزة لمضغوط التالية لمصدمات لدى األطفاؿ والمراىقيف والتي تستدعي ردود أ

نفصاؿ أو التيجير والمشاركة في أعماؿ العنؼ كمييما، مشاىدة قتؿ أحد أعضاء األسرة أو األقارب واال

ىؽ ولعؿ أقؿ اضطراب يتعرض لو المرا ،(517، 5110 )الديواف األميري، والتعرض لمخطؼ والتيديد

فسية أو وذلؾ ألف فترة المراىقة ىي فترة الحساسية الن ،ينتج عنو اضطراب في الفكر والنضج العقمي

وبما أّف خبرات الحرب متنوعة ومتعددة وتمتد لفترة زمنية  ،(093، 0997 ،)القذافي الزوبعة النفسية

لمراىقيف، فكاف مف األىمية ، لذلؾ فقد تتشابؾ عدة خبرات وتؤثر في النمو والتطور لدى األطفاؿ واطويمة

و لموقوؼ عمى أفضؿ الحديث عف ردود الفعؿ الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراىؽ وأعراض

 وعدـ الدراسي مستوى  ىبوط عاـ( عمى الصدمة: 08-03) فيلمراىقافعؿ الردود  ومفأنواع عبلجو. 

 بالنقص والشعور األمؿو  الطاقة وفقداف روالضج الممؿ، النظاـ احتراـ وعدـ الطاعة وعدـ التمرد، التركيز

 جسدية شكاوي، ووجود والترفييية االجتماعيةبالنشاطات  االىتماـ ، باإلضافة إلى قمةوالحزف واالكتئاب

 .(04 ،5117 )الجادري، مبررة غير وآالـ
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مظاىر والعبلمات التي تبدو عمى الفرد والتي مف إّف األعراض ألي اضطراب ىي مجموعة ال

 سف المراىؽ ومستوى النمو لديو فّ إ حيث، (085، 5111 ) الجمبي، خبلليا نصؿ إلى التشخيص الجيد

جتماعية ونمط الميارات اال أيضاً يؤثر في استجابتو وفيمو لمحدث الصادـ، و  وطبيعة الصدمة وجنسو

وعندما يخبر  ،(Anderson, 2005, 11; Gerson& Rapparot, 2013, 137) ومفيومو عف ذاتو توشخصي

 )روبينستايف، الداخمي ويرى عبلقتو بنفسو عمى نحو سمبي باألمافالفرد الضغط ال يكوف لديو اإلحساس 

. وىذا ما يحصؿ عند المراىؽ عندما يعاني اضطراب الضغوط التالية لمصدمة. ويعبر (8، 5114

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بطريقة مماثمة لطريقة تعبير البالغيف المراىقوف عف أعراض األطفاؿ و 

وذلؾ لكؿ مف تجاوز الثامنة مف العمر،  DSMحسب معايير   PTSDوينطبؽ عمييـ شروط تشخيص

 ,Ardino) ألّف األطفاؿ األصغر سنًا يعبروف عف األحداث الصادمة مف خبلؿ المعب والرسـ والقصص

نّ 4 ,2011 لدى األطفاؿ والمراىقيف وفقًا لمعايير الكبار، ومع   PTSDتـ تقييـ وتشخيص و غالبًا ما (، وا 

عف األعراض النفسية  إببلغاألّف المراىقيف أكثر  ،ذلؾ قد تختمؼ األعراض لدى األطفاؿ عف المراىقيف

وىذا مف الميـ معرفتو مف أجؿ ( Cohen, 2008, 3)والجسدية الناتجة عف األحداث الصادمة مف األطفاؿ

 لوصوؿ لمتشخيص والتقييـ والعبلج المناسب ليذه الفئات.ا

 لدى المراىؽ مف مصادر متعددة ومنيا: PTSDأعراض  حديد قائمةولقد حاولت الباحثة ت

 التكرار: مثؿ تكرار الذكريات المؤلمة، والمناقشات المتكررة عف الحدث الصادـ. .0

 بيا. ما يذكرأو تجنب أماكنيا أو  ،التجنب: مثؿ رفض الحديث عف الصدمة .5

.ستثارة: مثؿ الغضب وصعوبات التركيز واالفرط اال .3  نتباه واضطراب النـو

 الذىوؿ العاطفي: مثؿ عدـ إبداء تعاطؼ مع اآلخريف. .4
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نفعاؿ السريع وفقداف ضطراب العاطفي: مثؿ لوـ النفس والشعور بالذنب وتقمب المزاج واالاال .5

 احتراـ الذات والشعور بالقمؽ المستمر.

 السموكية: مثؿ نوبات الغضب والعدواف. التغيرات .6

الصعوبات األكاديمية: مثؿ عدـ الحضور لممدرسة والتركيز واالنتباه وفقداف الدافع ومشاكؿ مع  .7

 سمطة المدرسة.

 زيادة بالشكاوي الجسدية مثؿ الصداع وآالـ المعدة. .8

 استخداـ الكحوؿ والمخدرات وذلؾ لتجنب المشاعر المؤلمة. .9

 مضادة لممجتمع.الكيات الخطيرة و المشاركة في السمو  .01

 الذات وصعوبة التواصؿ الفعاؿ مع األسرة واألصدقاء. إليذاءتكويف أفكار وسموكيات   .00

 .تغيرات في شيية الطعاـ، وعدـ المشاركة في أنشطة ممتعة -26

 .ستمرار بالحياةفقداف التأمؿ والنظر لممستقبؿ والشؾ بقدرتيـ عمى اال  -21

 (Ardino, 2011, 4; AUN, 2010, 15; Gerson& Rapparot, 2013, 139 .) 

 عية، االجتماو  ة المراىؽ سواء األسرية والشؾ أّف ىذه األعراض تنتج الكثير مف التأثيرات السمبية عمى حيا

وعمى نظرتو لممستقبؿ  ،ؼ المدرسيوصعوبة التكيّ  ،الحياة المدرسية كانخفاض التحصيؿ األكاديميعمى و 

يجب العمؿ عمى العبلج  السمبية وانطبلقًا مف أىمية التأثيرات ،الحياة والعمؿ عمى تحقيؽ أىدافو في

الحياة لعودة إلى عمى اوذلؾ في إطار يساعد المراىؽ  ،يخدـ المراىؽ وأسرتو ،ضمف إطار متكامؿ

  النفسية المستقرة. صحةالو  المنتجة
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ة بحث عف الذات وتحقيقيا، ومرحمة نمو الشخصية، واكتشاؼ القيـ، ومرحمة المراىقة مرحم دعتُ 

، والسموؾ واالكتئابيا مرحمة يقؿ فييا الشعور بالرضا، ويظير فييا القمؽ إال أنّ  الطموح والنمو الشخصي،

ما يتعرض المراىؽ لحدث عندو (. وتؤكد الباحثة أنّ 81، 5116 دياب،أورد في: ) المضاد لممجتمع

ف في مثؿ سنو، وقد يشعر بالقمؽ و و قد ينسحب مف حياتو العامة التي يعيشيا المراىقفإنّ  صادـ،

، وعدـ الرغبة باإلنجاز وغير ذلؾ، باإلضافة إلى أّنو يعيش فترة توتر وتقمبات مزاجية وسموكية، واالكتئاب

التي يمكف  لمعبلجات ال يستجيبوتغيرات جسمية وسيكولوجية واجتماعية، التي قد تجعؿ المراىؽ 

 استخداميا معو لمتخمص مف الصدمة، وىذا ما يجب االنتباه لو في العبلج في ىذه المرحمة العمرية.

يكوف ىدؼ المعالجة النفسية مساعدة المراىؽ عمى إزالة أو تخفيؼ الصعوبات المستمرة التي و 

 يجابي)الجمبي،إبشكؿ يمكف أف تعرقؿ مسار نموه وتطوره، وتكويف انفعاالت سميمة، وأف تنمو شخصيتو 

أّف (. وبسبب حساسية مرحمة المراىقة فإّف الخطوة األولى في عبلج الصدمة التأكد مف 510، 5111

آمنة وليست مضطربة، وىذا يستدعي التشاور والتعاوف مع أسرة المراىؽ ومدرستو  مرحمة المراىقة

األىمية ألسرة المراىؽ معرفة أّف  ومف(، Gerson&  Rapparot, 2013, 141)  جتماعي وأقرانوومحيطو اال

حياة أبنائيـ، والتي تؤدي إلى خمؿ في التركيز، وىذا في الضغوط التي تسببيا الصدمة قد تصبح مشكمة 

ما قد يجعؿ فروض المدرسة صعبة اإلنجاز، باإلضافة إلى سرعة الغضب وكثرة المشاجرات وصعوبة 

يحتاج المراىؽ إلى دعـ نفسي واجتماعي، بحيث  ( وبالتالي6، 5113 )الغيرتا، النوـ وضبط السموؾ

جتماعي يشمؿ البعد النفسي العمميات النفسية والفكرية الداخمية والمشاعر وردود الفعؿ، ويشمؿ البعد اال

 ،، وكثيرًا ما يحتاج المراىؽ لمعبلج النفسي لمتخمص مف آثار الصدمةاالجتماعيةشبكة العبلقات األسرية و 

، 5103 )شعباف، ستمرار اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لمراحؿ نمو قادمةمكانية اإوذلؾ بسبب 

فكثيرًا ما يحتاج المراىؽ  ،كتئاب كمظير رئيس مف مظاىر الصدمة(؛ لكف بسبب ترافؽ القمؽ واال039
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لمعبلج الدوائي؛ والذي يجب أف يسير بحذر شديد مع العبلج النفسي، وذلؾ بسبب محدودية األدوية التي 

نتقائية ىي كتئاب ومثبطات امتصاص السيروتونيف االّف مضادات االإحيث  ،عطى لممراىؽأف تيمكف 

كثيرًا ما  تيالمراىقة المرحمة ة استخداميا في تفتقر لفعاليّ  يالدى البالغيف، لكنّ   PTSDالخط األوؿ لعبلج 

عالجة أعراض القمؽ يوصؼ فييا سيرمتراليف وفموكستييف، كما ال ينصح باستخداـ البنزوديازبينات لم

، وذلؾ بسبب عدـ دراسة فعاليتيا بشكؿ جيد، وخطورة اإلدماف عمييا،  PTSDالمرافقة لممراىؽ الذي يعاني

ومف أفضؿ (. Gerson& Rapparot, 2013, 142; Perry& Azad, 1999, 314)زالة التثبيط لدييـ إوخطورة 

 وكي المعرفي، وذلؾ بسبب مرونتو، كما أّنوالسمالعبلجات النفسية المستخدمة في مرحمة المراىقة العبلج 

ستثارة، وأيضًا إلمكانية استخدامو في العيادات النفسية وفي مدرسة المراىؽ؛ جيد لعبلج أعراض فرط اال

لمعبلج والمساعدة قد ال  اً وذلؾ ألىمية الدور الذي تقوـ بو مدرسة المراىؽ في عبلجو التي قد توفر فرص

وبالتالي تقديـ  ،ـ المراىؽ يمكف أف يبلحظ سموؾ المراىؽاإلضافة إلى أّف معمّ توفرىما مصادر أخرى، ب

تقديـ المساعدة مف خبلؿ المرشد النفسي التربوي في المدرسة.  العمؿ عمىصورة كاممة عف األعراض، و 

فمف خبلؿ المدرسة والمعمـ والمرشد النفسي يمكف العمؿ عمى تعزيز ميارات التأقمـ، وتوفير الدعـ 

وذلؾ في اطار ذاتيا جماعية لمطمبة المراىقيف الذيف يعانوف الصدمة  إرشاديةعاطفي، وتقديـ جمسات ال

يجب العمؿ مع أسرة المراىؽ في اطار عبلجو وحتى لو ُوجدت و  سي ومعنوي وتفريغ انفعالي ليـ.دعـ نف

عمى أف يتـ عبلجو  ،مقاومة مف قبؿ المراىؽ بمشاركة أسرتو، حيث تكوف مشاركة األسرة أكثر فعالّية

وبذلؾ يتحقؽ التثقيؼ النفسي  ،بمفرده، فقد ال تكوف أسرتو عمى حقيقة تامة بالصدمة وأعراضيا ونتائجيا

كما يمكف استخداـ تقنيات نفسية متعددة مف  ،لؤلسرة وتقديـ المساعدة لممراىؽ في منزلو بشكؿ فّعاؿ

ى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تقنية السيكودراما، ومنيا عم ،مدارس عبلجية مختمفة مناسبة لمرحمة المراىقة

الكرسي الخالي، المناقشات الجماعية، والواجبات المنزلية. ويجب أف يتصؼ المعالج النفسي بالدؼء 

واألصالة والتقبؿ والتعاطؼ واإلصغاء وىي شروط ضرورية لبناء عبلقة عبلجية جيدة لعبلج الصدمة 
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ر الوالدي ؿ شخصية الفرد. ويأتي الدو ؿ الذي يشكّ جتماعي األوّ تمثؿ األسرة السياؽ النفسي واال

ّف التنشئة السميمة تتطمب تكامؿ األدوار إفي مقدمة المتغيرات التي يجب البحث عنيا ودراستيا، حيث 

ّف غياب أحدىما يمكف أف  بيف األـ واألب داخؿ األسرة، وىذا ما يحقؽ البناء النفسي السميـ لؤلبناء. وا 

الغياب إلى أسباب متعددة ومنيا اليجر،  يعطؿ كثيرًا مف جوانب النمو في حياة األبناء، و قد يعود ىذا

الطبلؽ، الوفاة سواء بسبب ظروؼ القضاء والقدر أو ظروؼ خارجة عف اإلرادة اإلنسانية مثؿ ظروؼ 

 خبلؿ تواجييا التي المؤلمة الخبرات أصعب مف أفرادىا ألحد األسرة فقداف الكوارث والحروب. وقد يعتبر

 نفسياً  ضغطاً  أحدىما فقد يمثؿ الذي األـ، أو كاألب أساسي ركفل الفقد كاف إذا وخاصةً  حياتيا، دورة

 الفقداف، وخاصًة فقداف األب نتيجة أزمة مف يعانوف فقد .حياتيـ جوانب عمى يؤثر ،األبناء عمى شديداً 

 والدعـ والطمأنينة، األمف كتوفير ،النفسية الحاجات إلشباع ميماً  أمراً  أبنائو بيف األب حضور يعد حيث

 التي والمراىقة مراحؿ الطفولة في وخصوصاً  األسرة داخؿ ستقرارباال والشعور لمذات، اإليجابي ديروالتق

 ،(0 ،5103 طاىري،و  ميسوف) جتماعيةواال والنفسية والعقمية الجسدية مياراتيـ األبناء فييا يكتسب

 )الجمبي، في السموؾضطرابات غير متكامميف نفسيًا أو مصابيف ببعض اال أبناءوغيابو كثيرًا ما ينتج 

 نموىـ اكتماؿ عمى يساعدىـ ،وصحي سوي عائمي محيط إلى تحتاج (، ومرحمة المراىقة046، 5111

وتوجد عوامؿ متعددة تؤثر في قدرة األسرة عمى  (.035 ،5116 سالـ،) واالجتماعي االنفعالي ونضجيـ

حرب، ظروؼ غامضة، قتؿ  )ظروؼ القضاء والقدر، ظروؼ التكيؼ مع حدث الفقداف مثؿ: نوع الوفاة

، البناء العائمي السابؽ مف حيث التماسؾ والمرونة النفسية، دور الفقيد في أسرتو، عمر الفقيد، متعمد(

(. وكثيرًا ما يحتاج األبناء 058، 5103 )شعباف، ، وتأثير الثقافة التي تنتمي ليا األسرةاألبفعمر 



 

 404من  45الصفحة 
 

د يضطر الكثير مف األبناء إلى تقمص دور األب وىذا قد لمساندة نفسية بالتعبير عف الحزف واأللـ، كما ق

 وعدـ التشاؤـ مف حالة تنشأ وبالتالي ،مقاومتيا يستطيع ال قد يجعميـ فريسة الضغوط النفسية الكثيرة، التي

 مستقمة بحياة ستمراراال عمى القدرة وعدـ ،(3، 5103 القحطاني،) ولآلخريف لذاتو المنطقي التقييـ

 بقرارات التفكير إلى تقوده وقد ،((Guney, et al., 2011 حياتو ونوعية أسموب عمى ثرتؤ  كما ومنتجة،

 إنجازه عمى يؤثر وىذا( األسرة إلعالة العمؿ وبدء المّدرسة ترؾ قرار مثؿ) مستقبمو عمى سمبياً  أثراً  تترؾ

. كما (Anderson, 2005, 11؛ 55 ،5117 بركات،) العدوانية السموكيات وازدياد األكاديمي وتحصيمو

تتقمص صداقاتيـ وعبلقاتيـ في مقابؿ تمركزىا حوؿ األـ واألخوة، وقد يبدوف صعوبة بالتركيز ألنيـ غالبًا 

استنادًا إلى ما سبؽ تتضح (. 508، 5110 )الديواف األميري، ما يركزوف عمى األـ وأعبائيا وىموميا

نتاجيتوـ صحتو النفسية المراىؽ في أسرتو ومع والديو، ألّف ىذا يدع اأىمية أف يحي ذاتو إلى ونظرتو  وا 

 ولمحياة. 

 :الدراسات والبحوث السابقة -5

 بعد الصدمة: الدراسات التي تناولت اضطراب ضغوط ما -5-1

ـ  التطر ؽ  راسات التي تناولت اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وعبلقتو بمتغيرات أخرى، أىِـّ الدّ إلى سيت

ـ  تناوؿ أىـ النتا راسة الحالية. ولقد قامت الباحثة بتقسيميا إلى دراسات ئج التي ترتبط مع الدّ كما سيت

 عربية ودراسات أجنبية وذلؾ وفؽ تسمسؿ زمني مف األقدـ إلى األحدث. 

 :دراسات عربية 5-1-1

 (2114دراسة حجازي )

 اؿأطف لدى الشخصية سمات وبعض ضطراباال بأعراض وعبلقتيا الصادمة عنواف الدراسة: الخبرة

 في فمسطيف. األقصى انتفاضة شيداء
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 سمات وبعض بعد الصدمة، ما واضطراب الصادمة الخبرة بيف ما العبلقة إلى التعرؼ راسةالدّ  تىدف

 كالجنس،) المتغيرات بعض تأثير إلى عرؼالتّ  وكذلؾ األقصى، انتفاضة شيداء أطفاؿ لدى الشخصية

 والقمؽ، كالعصابية،) الشخصية سمات وبعض طراباالض أعراض في (العينة أطفاؿ آباء وحالة والعمر،

عينة الدراسة مف ثبلث مجموعات ىي أطفاؿ شيداء انتفاضة األقصى مف . وتألفت (واالنبساط واالكتئاب،

( سنة، والثانية مف األطفاؿ اليتامى العادييف، والثالثة مف األطفاؿ العادييف )غير اليتامى( ٤١-٩سف )

والذي ُأعد مف قبؿ الباحث،  ،سمات شخصية الطفؿل اً دوات الدراسة: مقياسأوكانت ( طفؿ. ٤٧١قواميا )

مخبرة الصادمة مف إعداد برنامج غزة لمصحة ل اً ضطراب الضغوط التالي لمصدمة، ومقياسال اً ومقياس

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث بالنسبة لدرجة الخبرات  أنو نتائج الدراسةومف  ،النفسية

دمة والفروؽ كانت لصالح الذكور، وتوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف فئات العمر المختمفة بالنسبة الصا

لدرجة الخبرات الصادمة، كانت الفروؽ لصالح األكبر سنًا، وىذا يدؿ عمى أف التعرض لمخبرات الصادمة 

ب ضغوط ما يختمؼ باختبلؼ العمر، وتوجد عبلقة ضعيفة بيف درجة الخبرات الصادمة ودرجة اضطرا

 بعد الصدمة.

 (2116دراسة الشيخ )

عنواف الدراسة: اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية عند األطفاؿ الذيف تعرضوا لحوادث سير في 

 .ةسوريّ 

تشخيص أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند األطفاؿ الذيف تعرضوا  إلى راسةالدّ  تىدف

-7( طفؿ وطفمة تتراوح أعمارىـ بيف )315راسة مف )الدّ عينة . وتكونت لحوادث سير في مدينة دمشؽ

اعتمدت الباحثة عمى مقياس لردود فعؿ و والذيف تعرضوا لحوادث سير في مدينة دمشؽ.  اً ( عام05

نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ . ومف عداد الباحثةإاألطفاؿ الضطراب الضغوط التالية لمصدمة وىو مف 
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واإلناث أكثر تعرضًا  ،ض الحادة الضطراب ضغوط ما بعد الصدمةبيف الذكور واإلناث في األعرا

 الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة مف النوع المزمف مف الذكور.

 (2119دراسة عموان )

 عنواف الدراسة: اضطراب الكرب التالي لمرض "دراسة عمى عينة مف أطفاؿ قطاع غزة" في فمسطيف.

والتعرؼ عمى االضطرابات المصاحبة لو  ،التالي لمرضالتعرؼ إلى اضطراب الكرب إلى ىدؼ الدراسة 

تألفت العينة مف و  والتعرؼ إلى أىـ أعراض اضطراب الكرب التالي لمرض. ،لدى األطفاؿ الفمسطينييف

ومقياس الكرب التالي  ،قائمة الخبرات الصادمةوتـ استخداـ  ،( طفؿ وطفمة مف محافظات غزة081)

إلى سؤاؿ مفتوح حوؿ أىـ الشكايات التالية الضطراب الكرب  ،ضافةالباحث باإل إعدادوىما مف  ،لمرض

واألعراض األعمى  ،يوجد اضطراب التالي لمرض لدى عينة الدراسة أنو نتائج الدراسةومف  التالي لمرض.

ومشاكؿ في التعميـ عند التفكير  ،درجًة المصاحبة الضطراب الكرب التالي لمرض: صعوبة التركيز

وكاف مف أىـ الشكايات  .والعصبية الزائدة ،والغضب ،التبوؿ البلإرادي أثناء النوـو  ،بالحدث الصادـ

المصاحبة الضطراب الكرب التالي لمرض لدى األطفاؿ: شعوره باالنفصاؿ عف اآلخريف، صعوبة 

التركيز، عدـ القياـ باألعماؿ االعتيادية، ردات فعؿ عاطفية وجسمية مبالغ فييا، وانفجارات عصبية 

 ة والشعور الدائـ بالخوؼ.مفاجئ

 (2112دراسة أحمد، عكاشة، عبد المجيد)

عنواف الدراسة: اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وسط األطفاؿ والمراىقيف بمعسكرات الناجيف بوالية 

 غرب دارفور في السوداف.

كرات معرفة السمة العامة المميزة الضطراب ما بعد الصدمة وسط األطفاؿ في معسإلى الدراسة  تىدف

أو  ،فروؽ في أعراض االضطراب تبعا لنوع األطفاؿالأردمتا والرياض بوالية غرب دارفور، ومعرفة 
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( أنثى 553ذكرًا، و )(  075( مفحوصًا منيـ )395تكونت العينة مف )و  ،الختبلفيـ في مستوى التعميـ

مقياس وتـ استخداـ  .رمف أطفاؿ ومراىقيف معسكرات أردمتا والرياض بمدينة الجنينة بوالية غرب دارفو 

عبارة تفحص ستة أبعاد وىي: اضطراب ما  (44)أعراض الصدمة النفسية لؤلطفاؿ الذى يحتوي عمى 

بعد الصدمة، والقمؽ، واالكتئاب، والتفكؾ، والغضب، واضطراب عدـ التوافؽ الجنسي، ىذا إضافة ألسئمة 

بدرجة دالة  باالنخفاضتتسـ جميعيا النفسية  أبعاد االضطرابات أفً  نتائج الدراسةومف المعمومات األولية. 

كما أنو ال توجد فروؽ دالة في كؿ أبعاد أعراض  ،إحصائيًا وسط األطفاؿ والمراىقيف بوالية غرب دارفور

الصدمة النفسية تبعا لمنوع )ذكر أو أنثى(. كذلؾ توجد فروؽ دالة في جميع أبعاد االضطرابات النفسية 

وذلؾ لصالح المستوى  ،ف مستوى التعميـ الثانوي وبقية المستويات التعميميةتبعًا لممستوى التعميمي بي

الثانوي. كما بينت النتائج أف اضطراب ما بعد الصدمة ىو األعمى أي األكثر شيوعًا، بينما القمؽ ىو 

 األدنى أي األقؿ شيوعًا.

 

 (.2113دراسة حسين)

و بالقمؽ االجتماعي لدى المراىقيف. في عنواف الدراسة: اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعبلقت

 العراؽ.

لى و  ،قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى المراىقيفإلى ىدفت الدراسة  قياس القمؽ االجتماعي ا 

لى وفؽ متغير الجنس، و  بيف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية والقمؽ  االرتباطيةقياس العبلقة ا 

. واستخدمت وطالبةً  اً طالب (051كور واإلناث. وتألفت العينة مف )الجتماعي لدى العينة ككؿ ولدى الذا

. وكاف االجتماعيوقامت ببناء مقياس لقياس القمؽ  PTSDلقياس  (5115الباحثة مقياس )األزيرجاوي

غير داؿ إحصائيًا لمذكور واإلناث، وال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة  PTSDمف النتائج أًف مستوى 

 . االجتماعيطراب ما بعد الضغوط الصدمية والقمؽ بيف اض إحصائية
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 (2113دراسة جاسم)

عنواف الدراسة: اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى تبلميذ المدارس 

 االبتدائية في العراؽ.

ية طبيعة العبلقة االرتباطية بيف اضطراب ما بعد الضغوط الصدم إلى التعرؼ عمىالدراسة  تىدف

( 011) مف عينة الدراسةوتكونت والسموؾ العدواني لدى تبلميذ المدارس االبتدائية في مدينة بغداد. 

ناثتمميذ)ذكور  تبنى و  .مف الصفيف الخامس والسادس وبمدارس قد وقعت انفجارات بالقرب منيا (وا 

و لمعربية ) دليؿ ردود فعؿ التبلميذ الضطراب ما بعد الصدمة( والذي ترجمس    الباحث مقيا

 إعدادالباحث، ومقياس السموؾ العدواني  إعدادالصادمة مف  األحداث(، وقائمة 5116أحمد)

% مف التبلميذ مصابيف باضطراب ضغوط ما بعد 51الدراسة  أفً نتائج ومف  (.0996البرزنجي)

ذكور ف الكما ال توجد فروؽ دالو بي ،وتوجد مستويات مرتفعة مف السموؾ العدواني لدى العينة ،الصدمة

 في مستوى االضطراب. واإلناث

 (2115دراسة) بن التواتي،

جراء أحداث العنؼ مف اضطراب الضغوط التالية لمصدمة لدى المراىقيف المتضرريف عنوان الدراسة: 

 .بوالية غرداية في الجزائر

جراء مف معرفة مستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المراىقيف المتضرريف إلى ىدفت الدراسة 

أحداث العنؼ بمدينة غرداف، والتعرؼ عمى درجة االختبلؼ تبعًا لمتغيرات الجنس والمستوى االقتصادي 

( 055ذكور و) (006( طالب في مرحمة المراىقة )568والمنحدر السكني. وتكونت عينة الدراسة مف )

اس كرب ما بعد ومقي، (عرعار)سامية  إعدادإناث. واعتمدت الباحثة عمى قائمة األحداث الصدمية مف 

. كاف مف النتائج وجود مستوى مرتفع مف اضطراب ما (5116)المترجـ مف قبؿ ثابتالصدمة لدافيدسوف 

دـ وجود فروؽ في االضطراب تبعًا لمتغير الجنس والمستوى عبعد الصدمة لدى عينة الدراسة، و 

 ي. االقتصادي، بينما توجد فروؽ في االضطراب تبعًا لمتغير المنحدر السكن



 

 404من  50الصفحة 
 

 دراسات أجنبية: -5-2-1

 ( Thabet, 2000 &Vostanis دراسة )

  Post-traumatic Stress Reactions in Children of War عنواف الدراسة:

 .في فمسطيف تفاعبلت اضطراب ما بعد الصدمة لدى أطفاؿ الحرب

بيف العوامؿ ذات ومعرفة العبلقة  ،معرفة معدالت انتشار اضطراب ما بعد الصدمةإلى الدراسة  تىدف

 ومشاكؿ الصحة العقمية العامة في األطفاؿ الذيف لدييـ صدمات الحرب. PTSDالصمة بردود الفعؿ 

          مقياس روتر . واُستخدـ( عاـ05و7( طفؿ مف غزة تتراوح أعمارىـ بيف )534)مف عينة الدراسةوتكونت 

( (Rutter A2 ومقياس ،لآلباء(Rutter B2لقياس اإل )ما بعد  إجيادف قبؿ المعمميف، ومقياس نجاز م

لدى األطفاؿ في مرحمة  PTSD نتائج الدراسة ارتفاعومف  .DSM-IVالصدمة لؤلطفاؿ وفؽ معايير 

%لدييـ 39مف مستوى معتدؿ PTSD% لدييـ ردود فعؿ 73و ،المدرسة االبتدائية مف ذوي خبرة حرب

في غياب الضغوط، وأف الخبرات السابقة  ، و تفاعبلت اضطراب ما بعد الصدمة تنخفضردود فعؿ حادة

 الستمرار أعراض االضطراب التالي لمصدمة. خطرٍ  شكؿ عامؿَ التراكمية لمصدمات تُ 

 ( Goenjian, et al., 2002دراسة: )

 Posttraumatic Stress and Depressive Reactions Among Nicaraguan Adolescentsعنواف الدراسة: 

After Hurricane Mitch. 

بعد تعرضيـ  نيكاراجواضغوط ما بعد الصدمة وأعراض االكتئاب لدى مجموعة مف المراىقيف في 

 ميتش. إلعصار

ومعرفة العبلقة بيف شدة  ،إلعصار مدمر نيكاراجوامعرفة آثار تعرض المراىقيف في إلى الدراسة  تىدف

تمت الدراسة بعد ستة و  التعرض لمحدث ووجود موتى مف األقارب وأعراض االضطراب التالي لمصدمة.
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مقياس واُستخدـ  ( عاـ.03( مراىؽ بمغ متوسط أعمارىـ)058)مف  العينةوتكونت  أشير مف الحدث.

(Child PTSD Reaction Index) توجد أعراض حادة الضطراب التالي لمصدمة  أًنو نتائج الدراسة. ومف

صادـ وأعراض اضطراب ما بعد عند أفراد العينة، وتوجد عبلقة قوية بيف مقدار التعرض لمحدث ال

 ما بعد الصدمة.اضطراب وجود موتى في الحدث مف األقارب وأعراض عبلقة بيف وكذلؾ  ،الصدمة

 (Khamis, 2005)دراسة

 Post-traumatic stress disorder among school age Palestinian childrenعنواف الدراسة: 

 في سف المدرسة.اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى أطفاؿ فمسطيف 

لدى أطفاؿ فمسطيف في سف المدرسة، وعبلقة ذلؾ بخصائص  PTSDمعرفة انتشار إلى الدراسة  تىدف

طفؿ تتراوح  (0111) مف عينة الدراسةوتكونت  الوضع االجتماعي واالقتصادي والبيئة األسرية.وبالطفؿ، 

 معمع الطفؿ في المدرسة و  استبانة عمى شكؿ مقابمة تدار. وتـ استخداـ عاـ 06و05أعمارىـ بيف 

 PTSD% مف العينة لدييـ 34.0% شيدوا حدث صادـ، و54.7نتائج الدراسة ومف  ،الوالداف إف أمكف

 معظميـ مف الذكور البلجئيف والعامميف.

 ( et al., 2011 Hunt ,)دراسة  

 Risky Business: Trauma Exposure and Rate of Posttraumatic Stress Disorder inعنواف الدراسة: 

African American Children and Adolescents.   

عوامؿ المخاطرة: التعرض لصدمة ومعدؿ اضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفاؿ والمراىقيف االفريقييف 

 .في أمريكا األمريكييف

ـ مع العمر والجنس وعوامؿ الخطورة الوالدية مثؿ )مرض األ PTSDمعرفة أعراض إلى الدراسة  تىدف

( 557) مف عينة الدراسةوتكونت  بمرض عقمي أو تعاطييا المخدرات( والتعرض لصدمة شخصية.
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 (عاـ وتمقوا العبلج في عيادات الخارجية لمصحة النفسية.07-8مراىؽ وطفؿ تتراوح أعمارىـ بيف )

 PTSDومقياس  ،PTSDوالتقرير الذاتي لمطفؿ لتقييـ أعراض  ،ما بعد الصدمة إجياداستخداـ مقياس و 

لدى اإلناث أعمى بست نقاط PTSD  شدة  أفً  نتائج الدراسةومف  .DSM-IVالمعتمد في التشخيص عمى

مع التعرض لمعنؼ  PTSD وارتبطت أعراض ،والعمر PTSD مقارنًة بالذكور، وال يوجد ارتباط بيف

 .PTSDنتشار با اً كبير  اً باإلضافة إلى أف العنؼ المجتمعي يمكف أف يكوف مساىم ،واالعتداء الجسدي

 (Khamis, 2012)دراسة

 Impact of war, religiosity and ideology on PTSD and psychiatric disorders in :عنواف الدراسة

adolescents from Gaza Strip and South Lebanon. 

وب واالضطرابات النفسية لدى المراىقيف مف قطاع غزة وجن PTSDأثر الحرب، التديف والعقيدة عمى 

 .لبناف

معرفة االختبلفات في أنواع مف صدمات الحرب، والضغط االقتصادي، التديف والعقيدة إلى الدراسة  تىدف

وتكونت  ضطرابات النفسية بيف المراىقيف مف قطاع غزة وجنوب لبناف.في اضطرابات ما بعد الصدمة واال

وقد تـ اختيارىـ مف مناطؽ األكثر  ،عاماً  06-05تراوحت أعمارىـ بيف  ( مراىقاً 611) مف عينة الدراسة

 بيا يقوـ المراىقيف مع مقاببلت شكؿ عمى استبانات الدراسة أدوات وكانت عرضة لمخاطر الحروب.

اضطرابات ما بعد الصدمة واالكتئاب والقمؽ  انتشارأّف  الدراسة نتائج ومف. فو مدرب نفسال بعمـ مختصوف

فعة، وأنواع مختمفة مف الصدمة كاف ليا آثار متباينة عمى المراىقيف مف غزة وجنوب لبناف كانت مرت عند

المراىقوف الذيف كانوا تحت ضائقة اقتصادية فالمعاناة النفسية لممراىقيف مف قطاع غزة وجنوب لبناف، 

متديف لىـ األكثر عرضة لخطر المعاناة النفسية واضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب والقمؽ. وكاف  ،كبيرة

 .بغزة واالكتئاب القمؽ بمستويات سمباً  ارتبط حيف في لبناف جنوب مف المراىقيف عمى مخفؼٌ  تأثيرٌ 

 ( ,2012Ssenyonga, Owens& Olema)دراسة 
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 Posttraumatic Cognitions, Avoidance Coping, Suicide, and Posttraumatic Stress :عنواف الدراسة

Disorder Among Adolescent Refugees.      

ؾ ما بعد الصدمة، تجنب المواجية، االنتحار واضطراب ما بعد الصدمة لدى المراىقيف البلجئيف في ادرا 

 أوغندا

 واالضطرابات واالنتحاردراؾ ما بعد الصدمة، استراتيجيات تجنب المواجية، إمعرفة إلى الدراسة  تىدف

لبلجئيف في  وطنة ناكيفانيذات الصمة بالصدمة النفسية بيف المراىقيف البلجئيف الكونغولييف في مست

تخداـ مسح إلدراؾ ما بعد اسُ و  (عاـ.54-08( مراىؽ تتراوح أعمارىـ بيف )89تألفت العينة مف )و  أوغندا.

الصدمة، والستجابة المواجية، ومقياس لتقييـ خطر االنتحار، واستخداـ مسح الضطراب ما بعد الصدمة 

وكانت  ،لدييـ PTSDمف مراىقيف العينة تـ تشخيص  %49.4 أفً  نتائج الدراسةومف  لدى عينة الدراسة.

كاف لدييـ تقييـ أكثر  PTSDنسبتو أعمى في اإلناث مقارنة بنسبتو لدى الذكور، والمراىقيف الذيف لدييـ 

، وكاف PTSDسمبية لمذات ولوـ النفس واستراتيجيات مواجية سمبية مقارنًة بالمراىقيف الذيف ليس لدييـ 

لدى اإلناث مقارنًة بالذكور، والذي كاف  اً نتحار الذي كاف مرتفعيممكوف خطر االالمراىقيف % مف 59.5

  PTSD.يرتبط ارتباطًا مرتفعًا بشدة أعراض 

 ( Mclughlin, et al., 2013)دراسة 

 Trauma Exposure and Posttraumatic Stress Disorder in a National Sample of عنواف الدراسة:

Adolescents. 

 .في أمريكا ض لصدمة واضطراب ما بعد الصدمة لدى مراىقيف العينة الوطنيةالتعر 

ومعرفة  ،والموت وغيرىا واإلصاباتتقييـ التعرض لؤلحداث الصادمة كحوادث العنؼ إلى الدراسة  تىدف

 عينة الدراسةوتكونت (NCS-A). انتشار اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة المسح الوطني لممراىقيف

ومقياس  ،مقياس األحداث الصادمةواُستخدـ  عاـ. (07-03مراىؽ تتراوح أعمارىـ بيف)( 6483)مف
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نتائج ومف  .وغيره مف مقاييس الشدة والخوؼ والسموؾ  DSM-IVاضطراب ما بعد الصدمة المعتمد عمى

أعمى بيف PTSD ، وكاف انتشار% مف المراىقيف قد تعرضوا لحوادث صادمة60.8 أفً  الدراسة

وكاف التعرض لؤلحداث الصادمة أعمى بيف المراىقيف الذيف ال %(، 5.5مقارنًة بالذكور)( 7.3اإلناث)

  يعيشوف مع آبائيـ البيولوجييف والذيف يعانوف مف اضطرابات سموؾ موجودة لدييـ سابقًا.

 :التي تناولت اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة تعقيب عمى الدراسات -5-2

 السابقة األمور اآلتية: ثوالبحو  ُيبلحظ مف مراجعة الدراسات

وذلؾ بعد التعرض ألحداث صدمية مثؿ:  األطفاؿ والمراىقيف اتفئأجريت عمى ابقة السّ راسات الدّ  -0

  عصار، زالزؿ.إالحروب، حوادث سير، 

في قياس اضطراب ضغوط  ( (DSM-IVاستخدمت مقاييس اعتمدت عمى معايير جميعيا راسات الدّ  -5

 ما بعد الصدمة.

وبمستوى  االضطراب في العينةحصوؿ أو توفر فيما يتعمؽ بنسبة ابقة السّ  راساتالدّ تنوعت  -3

 .االضطراب

راسات أثبتت فبعض الدّ  ،الفروؽ بيف الذكور واإلناثبابقة فيما يتعمؽ راسات السّ تنوعت نتائج الدّ  -4

                 ( ودراسات لصالح اإلناث مثؿ دراسات5114حجازي،الفروؽ لصالح الذكور مثؿ دراسات)

 et al., 2011) ) (Hunt,2012Ssenyonga, Owens& Olema ,)  (Mclughlin, et. al , 2013) 
عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث باضطراب ضغط ما بعد الصدمة مثؿ أخرى دراسات  أظيرتو 

 بف التواتي،) (5103 جاسـ،) (5103 حسيف،) (5105 ف،أحمد وآخرو ( )5116 دراسات) الشيخ،

5105.) 
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راسات تناولت معدؿ وجود االضطراب في عينة الدراسة، واألعراض المصاحبة لو مثؿ ظـ الدّ مع -5

 االكتئاب، االنتحار.

ابقة باختيار المتغيرات المدروسة مع اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة مثؿ: راسات السّ تنوعت الدّ  -6

 سمات الشخصية، القمؽ االجتماعي، السموؾ العدواني، التديف والعقيدة.

 ة فإّنيا:راسة الحاليّ عف الدّ أما 

 في مرحمة المراىقة طراب ضغوط ما بعد الصدمةدراسة اضابقة عمى أىمية راسات السّ تتفؽ مع الدّ 

 ، وأدوات الدراسة، وتناوؿ متغير النوعحربالوىو الفقداف بسبب ظروؼ  ،بعد التعرض لحدث صدمي

فادت الباحثة مف أولقد  .لدى العينة، وتناوؿ وجود االضطراب ومستواه DSMالمعتمدة عمى معايير 

، راسة وتحديد األدوات واألساليب اإلحصائية التي يمكف استخدامياالدّ  راسات في وضع فروضىذه الدّ 

 _الباحثة تقديراتعمى _ابقة في كونيا أوؿ دراسة محمية راسات السّ ة عف الدّ راسة الحاليّ تتميز الدّ و 

لمزمف المنقضى عمى مرور  تبعاً  ـ تقسيميا ألربعة مستوياتتناولت متغيرات مثؿ) مدة الصدمة التي ت

والبقاء  أو عدـ العمؿ وداخمو خارج المنزؿ عمؿ األـ بعمؿ دائـطبيعة ومتغير ، ألبا استشيادحادثة 

السكف طبيعة ، ومتغير ي تـ تقسيمو لخمسة مستوياتمستوى تعميـ األـ والذ، ومتغير فقط في المنزؿ

، وذلؾ في أوضاع حرب أو في منزؿ الجديف ـ واإلخوة في منزؿ خاصمع األوالذي يخص السكف 

مف و  ،ة التي انعكست بآثارىا السمبية عمى مختمؼ شرائح المجتمعوريّ ة السّ ة العربيّ تعيشيا الجميوريّ 

فسي والمعنوي واالجتماعي نواع الدعـ النّ ألبحاجة ىـ يداء الذيف فئة أبناء الشّ  الفئات تضررًا  أكثر

. ومف ىنا كانت الحاجة إلجراء دراسة تبحث ىذه الفئة مف المجتمع، لمتعرؼ عمى كافةً  اديواالقتص

بو مف  اً وماىي المتغيرات األكثر ارتباط ،مدى وجود اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدييـ

ة لحساسي ؛يداء ضمف مرحمة المراىقةة فئة أبناء الشّ راسة الحاليّ لقد تناولت الدّ  ،المتغيرات المدروسة

مراىؽ ومراىقة. وتـ استخداـ مقياس  (075وقد بمغت العينة ) .وأىميتيا المرحمةىذه 
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، DSM-IV   المعتمد عمى معاييرو  (5116)ة ثابتغة العربيّ الذي قاـ بإعداده لمّ  (0987)دافيدسوف

بعد  حياة المراىؽفي محاور رئيسة بتغيرات العف سؤاؿ التتضمف  مجموعة مف البياناتإضافًة ل

عمى األب استشياد ، وذلؾ في إطار معرفة تأثير حدث المقياس بنودلـ تتطرؽ ليا  ،األب ياداستش

 عدة جوانب بحياة المراىؽ.
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 ثالثالفصل ال

 اتياو عينة الدراسة وأد

 .وعينتيا مجتمع الدراسة -4-1

 الدراسة. تاو وصف أد - 4-2

 الدراسة. مقياسدالالت الصدق والثبات ل -4-3

 .اإلحصائي التحميل في المستخدمة ساليباأل -4-4
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 -III اتياو عينة الدراسة وأد: ثالثالفصل ال. 

ألدوات الدراسة، والخصائص السيكومترية لمقياس  اً سة وعينتيا، ووصفيوضح ىذا الفصؿ مجتمع الدرا

 .لى األساليب اإلحصائية المستخدمةاضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، باإلضافة إ

 :وعينتيا الدراسةمجتمع  -1

حصائية مكتب إوفؽ وذلؾ  ،ومراىقة مف أبناء الشيداء اً ( مراىق811راسة) بمغ حجـ المجتمع األصمي لمدّ 

، وىـ في مرحمة (5104)عاـ نياية لغاية عف عدد أبناء الشيداء  ،أسر الشيداء في محافظة طرطوس

 .(عاـ08-05ـ مف )وكانت تتراوح أعمارى المراىقة ويدرسوف في مدارس محافظة طرطوس

( عاـ، حيث 08_04تتراوح أعمارىـ بيف )يداء ومراىقة مف أبناء الشّ  اً ( مراىق075) وبمغت عينة الدراسة 

مناسب المستخدـ في ىذه الّدراسة أّف المقياس  عينة االستطبلعية التي قامت الباحثة فييامف خبلؿ التبيف 

جميعيا مف مدارس المحافظة  العينة العشوائية البسيطةولقد تـ اختيارىـ بوما فوؽ،  اً ( عام04ألعمار )

وجود  إمكانية. ولقد تـ تناوؿ متغير النوع كمتغير تصنيفي ألىمية التعرؼ إلى التي تـ الوصوؿ إلييا

الصدمة كمتغير المنقضية عمى حدوث مدة ال. وتـ تناوؿ متغير االضطراب مع النوعبيف مستويات ارتباط 

ى )أقؿ مف عاـ، مف عاـ إلى عاميف، أكثر مف عاميف، أكثر مف ثبلثة أعواـ( وتـ تقسيمو إل ،تصنيفي

وتـ تناوؿ  ،بظيور أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ،وذلؾ لتأثير المدة المنقضية عمى الصدمة

وذلؾ ألىمية ذلؾ عمى الوضع  ؟أـ ال ،عمؿ األـ كمتغير تصنيفي بعمؿ دائـ خارج المنزؿمتغير 

كمتغير مستوى تعميـ األـ لؤلسرة بعد فقداف مصدر رئيس لمدخؿ المادي، ومتغير  جتماعيواال االقتصادي

، ثانوي، معيد، جامعة(. وذلؾ لتأثير مستوى إعداديالذي تـ تقسيمو إلى مستويات) ابتدائي، تصنيفي 

ـ واألخوة  في وتـ تناوؿ متغير السكف مع األ ،ية النفسية واالجتماعية ألبنائياتعميـ األـ عمى تقديـ الرعا

عمى االستقبللية والوضع  هوذلؾ إلمكانية تأثير  ،ف كمتغير تصنيفييمنزؿ خاص أو في منزؿ الجد
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تقع ضمف البيئة  في ىذه الدراسة  وجميع المتغيرات المدروسة االقتصادي واالجتماعي لؤلسرة بشكؿ عاـ.

 طراب ضغوط ما بعد الصدمة.االجتماعية لمصدمة والتي قد تكوف عوامؿ خطر في حدوث اض -النفسية

 .والنسب المئوية لتوزع كؿ متغير فراد العينة عمى متغيرات الدراسةأ تكراريوضح  (3-0والجدوؿ)

 فراد العينة عمى متغيرات الدراسة( توزع أ3-1الجدول)

 العدد النسبة العدد التوزيع المتغيرات

 175 %48 84 ذكور النوع

 

 

 

 

 

 %52 91 ناثإ

 مدة الصدمة

المنقضية عمى مدة ال)
 (الصدمة

 %21.57 36 أقل من عام

 %32 56 من عام إلى عامين

 %31.85 52 أكثر من عامين

 %16.57 29 أكثر من ثالثة أعوام

 %16.57 29 ابتدائي تعميم األم

 %31.28 53 عداديإ

 %17.71 31 ثانوي

 %21.57 36 معيد

 %14.85 26 جامعة

  معمل األطبيعة 

)عمل دائم خارج 
 المنزل( 

 %61 115 نعم

 %41 71 ال

 السكنطبيعة 

) السكن الخاص مع 
في  األم واألخوة أو

 مع الجدين( منزل

 86.85 152 نعم

 13.15 23 ال



 

 404من  60الصفحة 
 

  :الدراسة وصف أدوات -2

 .مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة -2-1

والذي قاـ  ،Davidson (0987)الصدمة لدافيدسوففي ىذا البحث عمى مقياس كرب ما بعد  عتماداالتـ 

حة العامة حة العقمية، ودكتور في كمية الصّ )استشاري في الصّ ( وىو5116)ة ثابتغة العربيّ بإعداده لمّ 

ادمة التي تعرض ليا ، يتضمف المقياس مجموعة مف األسئمة تتعمؽ بالخبرة الصّ  بجامعة القدس بغزة(

صؼ كؿ سؤاؿ التغيرات التي حدثت عمى الصحة والمشاعر خبلؿ الفترة وي ،الفرد خبلؿ الفترة الماضية

 0نادرا= 1)أبدا=جميعيا  وىذا ينطبؽ عمى بنود المقياس اليةالتّ  حتماالتاالابقة، واإلجابات تأخذ السّ 

 التشخيصية عمى الصيغة بند ويستند (07)(. ويتكوف المقياس مف  4دائما = 3غالبا = 5حيانا=أ

-DSM) مريكيةاأل النفسي الطب لرابطة جمعية الرابع التشخيصي الدليؿ ضمف الصدمة بعد ما الضطراب

IV)( وتجنب الخبرة 07، 4، 3، 5، 0، ويقسـ إلى ثبلثة مقاييس فرعية: استعادة الخبرة: وتشمؿ البنود ،)

، (06، 05، 04، 05،03(، واالستثارة وتشمؿ البنود)00، 01، 9، 8، 7 ،5،6)الصادمة وتشمؿ البنود

ويتـ تشخيص الحاالت التي تعاني مف كرب ما بعد الصدمة بحساب عرض مف أعراض استعادة الخبرة 

ف مف أعراض مف أعراض التجنب، وعرض مف أعراض االستثارة. ويتمتع نيالصادمة، وثبلثة إلى اث

خبرة وفؽ ال لدراسة،مة بنوده عمى عينة اءَ . وقامت الباحثة بمبليفالمقياس بدرجة ثبات وصدؽ عالي

ـّ االعتماد عمييا  درجة( 76_ 1)تتراوح درجة المقياس مف  الصادمة المتعمقة باستشياد األب. و التي ت

ضافة إكما تمت  ،وفي تقسيـ المستويات في ىذه الّدراسة ،في تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

. وكاف ذلؾ بيدؼ األبحياة المراىؽ بعد استشياد في غيرات التي حدثت عف التّ  مجموعة مف البيانات

 ( 0عمى جوانب بحياة المراىؽ لـ تبلمسيا بنود المقياس. الممحؽ) ألبمعرفة تأثير استشياد ا
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 :دالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة  -3

 ة:راسة الحاليّ صدؽ المقياس في الدّ 

ـّ لقد   حساب الصدؽ بالطرؽ اآلتية: ت

ويتحقؽ ىذا الصدؽ مف خبلؿ مقارنة متوسطات :)صدق المجموعات الطرفية(الصدق التمييزي-3-1

الثمث األعمى مف درجات األفراد الذيف يممكوف الدرجات المرتفعة عمى المقياس، والثمث األعمى مف 

متوسط درجات األفراد الذيف يممكوف الدرجات المنخفضة عمى المقياس، ومف ثـ حساب داللة الفروؽ بيف 

يشير إلى صدؽ المقياس  كاف ىذاحصائية واضحة إمفروؽ داللة وبالتالي كمما كاف ل ،ىذه المتوسطات

 ( مراىؽ38مف خبلؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية بمغت) (. ولقد تـ ذلؾ 57، 5116 حسف،)

 (1.11). ولقد تمتع المقياس بدرجة صدؽ تمييزي عالية عند مستوى ومراىقة مف خارج العينة األصمية

  لصدؽ التمييزي.يوضح داللة ا (4-5والجدوؿ)

 (: الصدق التمييزي لممقياس في العينة االستطالعية3-2الجدول رقم)

 Sig ة مستوى الدالل T قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد الصدق التمييزي

1 11 22.31 2.21 -11.698 1.111 

2 11 49.51 7.111 

 

 : الداخمي لممقياس االتساقصدق  -3-2

ـّ لقد  ية رجة الكمّ ؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ محور مف محاور المقياس مع الدّ حساب معامت

ومحاور ية لممحور. رجة الكمّ لممقياس، وحساب معامؿ ارتباط كؿ مفردة مف مفردات المحور مع الدّ 

( يوضح الداللة في 3-3( والجدوؿ)( 3)االستثارة_ فرط ( 5)_ التجنب( 0)) استعادة الخبرةالمقياس

 االرتباط.
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 .همع محاور PTSD بين الدرجة الكمية لمقياس بيرسون  ارتباط قيم معامالت ( 3-3الجدول)

 الدرجة الكمية 3المحور  2المحور 1المحور  

 **1.728 **1.417 **1.364 1 1المحور

 **1.776 **1.466 1 **1.364 2المحور 

 **1.832 1 **1.466 **1.417 3المحور

 1 **1.832 **1.776 **1.728 الدرجة الكمية

 

بيف الدرجة  1.15و 1.10عند  ة دال جمعياً  معامبلت االرتباط السابقة( أّف 3-3نبلحظ مف الجدوؿ)

  كما ترتبط فيما بينيا وبشكؿ داؿ. ،الكمية لممقياس والدرجة الكمية لكؿ محور

 نتمي إليو.ي ذيمع المحور ال بندتـ حساب درجة ارتباط كؿ لقد و 

( يوضح 3-4( والجدوؿ )09. 08. 4. 3. 5. 0ة الخبرة ويتكوف مف المفردات)المحور األوؿ: استعاد

 المحور مع الدرجة الكمية لممحور. بنودبيف  رتباطاال داللة

 المحور األول مع الدرجة الكمية لممحور.بنود  من بنددرجات كل بين بيرسون ارتباط  معامالت( 3-4الجدول)

 مة معامل االرتباط بيرسونقي  (إعادة الخبرة)األول  المحوربنود 

 **1.433 أتخيل صور، وذكريات، وأفكار عن حادثة استشياد والدي

 **1.669 أحمم أحالم مزعجة تتعمق بحادثة استشياد والدي

 **1.513 أشعر أَن حادثة االستشياد ستحدث مرة أخرى

 **1.452 أتضايق من األشياء التي تذكرني بحادثة استشياد والدي

ة ضيق في النفس والرعشة وسرعة دقات القمب عند أعاني نوب
 رؤيتي لألشخاص الذين يذكروني بحادثة استشياد والدي

1.618** 

أعاني نوبة ضيق في النفس والرعشة وسرعة دقات القمب 
 بحادثة استشياد والدي تذكرني التي ياءعند رؤيتي لألش

1.656** 
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رجة مع الدّ  1.10ترتبط وبشكؿ داؿ عند جميعيا  ةإعادة الخبر  محور بنوديتبيف أف  (3-4)مف الجدوؿ

  لممحور المكوف ليا. الكمية

 .( يوضح داللة االرتباط3-5( والجدوؿ ) 00. 01. 9. 8. 7. 6. 5)بنودهالمحور الثاني: التجنب و 

 المحور الثاني مع الدرجة الكمية لممحور من بنددرجات كل ارتباط  معامالت( 3-5الجدول)

 قيم معامل االرتباط بيرسون )التجنب(انيالمحور الث بنود

 **1.599 األفكار والمشاعر التي تذكرني بحادثة استشياد والديأتجنب 

 **1.586 أتجنب المواقف واألشياء التي تذكرني بحادثة استشياد والدي

 **1.549 تمر بي لحظات أنسى استشياد والدي وكأنو مازال يعيش

شاطاتي اليومية المعتادة أجد صعوبة في التمتع بحياتي ون
 بعد استشياد والدي

1.515** 

 **1.557 أحب العزلة واالبتعاد عن اآلخرين بعد استشياد والدي

أشعر بالحب تجاه اآلخرين أو االنبساط كما كان قبل 
 استشياد والدي

1.255** 

 **1.594 أشعر أني فقدت إحساسي بالحزن والحب بعد استشياد والدي

 

 ية لممحور المكوف ليارجة الكمّ ترتبط مع الدّ جميعيا  التجنب محور بنود أفّ  نبلحظ (3-5)الجدوؿ ومف
 .1.10 مستوى عند

( يوضح داللة 3-6( والجدوؿ)07. 06. 05. 04. 03. 05) بنودهستثارة( و المحور الثالث) فرط اال
 رتباط.اال
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 مع الدرجة الكمية لممحور. المحور الثالث بنودمن  بندجات كل در ارتباط  معامالت( 3-6الجدول)

 قيم معامل االرتباط الثالث)االستثارة( المحور بنود

 **1.712 أشعر أني لن أعيش طوياًل حتى أحقق أىدافي المستقبمية بعد استشياد والدي

 **1.669 لدي  صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا بعد استشياد والدي

 **1.727 شياد والديتنتابني نوبات من الغضب والتوتر بعد است

 **1.674 أعاني من صعوبات في التركيز بعد استشياد والدي

أغضب ألتفو األسباب ومن السيل تشتيت انتباىي بعد 
 استشياد والدي

1.767** 

 **1.713 تفو األسباب وأتوقع دائمًا األسوأاستثار أل 

 

مع  1.10عند مستوى وبشكؿ داؿ  ترتبطجميعيا  الثّالث المحور بنودأّف  يتبيف (3-6)ومف الجدوؿ 

 تتكوف منو. ذيرجة الكمية لممحور الالدّ 

 :المقياسثبات  3-3

ـّ لقد   :عديدة أساليبحساب ثبات المقياس بت

المقياس،  ثبات لمعامؿ األدنى الحد تعطي ألنيا ذلؾو  :(Alpha'sCronbach) الفا كرونباخثبات 

 الفا كرونباخ ثبات قيـ تتقارب مع  ةوىذه القيم ،وذلؾ في العينة االستطبلعية (1,765وبمغت قيمتو)

 .لممقياس

ومف  نفسيا وفي ىذه الطريقة يطبؽ المقياس كامبًل عمى مجموعة األفراد :ثبات بطريقة التجزئة النصفيةال

ثـ يتـ تقسيـ المقياس إلى نصفيف: جزء يحتوي األسئمة الفردية، واآلخر يحتوي األسئمة الزوجية، وممف ثـ 

تعدؿ معامؿ االرتباط بيف النصفيف ومنيا عديدة توجد معادالت كما  ،امؿ االرتباط بيف النصفيفحساب مع
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(. وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات 54، 0996)عباس،(  (Gettmanمعادلة سبيرماف_ براوف، وجيتماف 

يمة األساسية وىذه القيمة تتقارب مع الق (1.638)بطريقة التجزئة النصفية ووفؽ معادلة سبيرماف_ براوف 

 .لمثبات ليذا المقياس بيذه الطريقة

بعد فترة زمنية معينة  ذاتيا المقياس عمى مجموعة األفراد ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ :باإلعادة ثباتال 

بيف الدرجات التي حصؿ عمييا األفراد في  االرتباطمف التطبيؽ األوؿ لممقياس، ويتـ حساب معامؿ 

بعد مرور اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة تطبيؽ مقياس  ولقد تـ .ثانيالتطبيؽ األوؿ والتطبيؽ ال

وبمغت قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف بيف التطبيؽ  ،سبوعيف مف التطبيؽ األوؿ عمى العينة االستطبلعيةأ

 (.1.10)داللة ( وبمستوى 1.91) األوؿ والتطبيؽ الثاني 

 في تعزيز النتائج. اً أساسيشكؿ ما دؽ والثبات، وىذا مما سبؽ يتضح أّف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الص

 األساليب المستخدمة في التحميل اإلحصائي: -4

 لمتحقؽ مف الصدؽ والثبات تـ استخداـ:

 معامؿ الفا كرونباخ: لتقدير ثبات المقياس.

 الداخمي والثبات بالتجزئة النصفية. االتساؽمعامؿ االرتباط بيرسوف: لحساب 

 : لمتعرؼ عمى داللة الصدؽ التمييزي.لمكشؼ عف الفروؽ بيف عينيتيف مستقمتيف (T-TEST اختبار) 

 والوزف النسبي. المعياري االنحراؼو  المتوسط الحسابيلمتوصؿ لمنتائج تـ استخداـ: 

ستجابات أفراد العينة عمى اوحساب النسبة المئوية لتكرارات  : لتقدير مستويات االضطرابالنسب المئوية
 ات المضافة لممقياس.بنود البيان

 لعينة واحدة الختبار وجود االضطراب.( T-TEST)  اختبار )

 متحقؽ مف العبلقة بيف المتغيرات.: ل_كاي مربع معامؿ االرتباط بيرسوف
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 -IVعرض النتائج وتفسيرىا: لرابعالفصل ا          

 .وتفسيرىا نتائج أسئمة الدراسة -0

 .وتفسيرىا نتائج فرضيات الدراسة -5

 .مقترحات الدراسة -3     

 دراسات مقترحة.  -4     
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 - IVاتفسيرىعرض نتائج الدراسة و : رابعالفصل ال. 

لّدراسة في ىذا الفصؿ تقوـ الباحثة باإلجابة عف أسئمة البحث، وفرضياتو ومناقشتيا في ضوء ا

 .راسةبناًء عمى نتائج الدّ  متدّ التي قُ  الفصؿ المقترحات ويتناوؿ ىذا ابقة،راسات السّ والدّ الّنظرية 

  :وتفسيرىا راسةاإلجابة عن أسئمة الد  -1

 ل وتفسيرىا:ؤال األو  النتائج المتعمقة بالس   -1-1

لدى عينة مف أبناء شيداء محافظة طرطوس في مرحمة  ،اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ىؿ يوجد
 المراىقة؟

ـّ  ،عف ىذا السؤاؿلئلجابة  ) وىو اس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةحساب المتوسط الفرضي لمقيت

ومقارنتو مع  لممقياس( اً فرضي اً ( بحيث يصبح ىذا متوسط5( مقسومة عمى )76الدرجة الكمية لممقياس )

ـّ تطبيؽ اختبار  ،المتوسط الحسابي لعينة الدراسة بيف  الفروؽ عف لمكشؼلعينة واحدة ( T)ومف ث

 ( يوضح النتائج.4-7المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي والجدوؿ)

 .الفروق بين المتوسط الفرضي والحسابي عن لعينة واحدة لمكشف( T-TEST)  ( نتائج تطبيق اختبار 4-7الجدول)

 القرار اإلحصائي مستوى الداللة Tقيمة  المتوسط الفرضي المتوسط الحسابي العدد

 داؿ 1.115 3.17 38 41.69 175

 

( 00.56(  بانحراؼ معياري)41.69متوسط اضطراب العينة )قيمة أف  (4-7)يتبيف مف قراءة الجدوؿ

وىذا (، 1.15( وىو أصغر مف )1.115)sig( وبمغت قيمة 38وىو أكبر مف قيمة المتوسط االفتراضي)

 أفّ  منياو  متعددة، ألسباب يعود قد في العينة وىذا اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةيوجد  وأنّ  عمى يدؿ
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 كانت إذا وخاصةً  ،اً وصادم اً مؤلم اً حدث يكوف أف يمكف المراىؽ أسرة رادأف أحد حياة يمس سمبي حدث أي

 عندئذ الطبيعي، الموت أو الطبيعية الكوارث بسبب ليست أي ،اإلنساف فعؿ نتيجة الصادمة األحداث

  وآخروف، سموكر)األخرى األسباب مف لممراىؽ النفسية الناحية مف وتأثيراً  وقعاً  أشد األحداث ىذه تكوف

مستويات التوتر المرتفعة بعد التعرض لمصدمة كثيرًا ما ترتبط  باإلضافة إلى أفّ (. 71 ،5103

 ،(Ahmed, 2010, 75) صابتو بإصابات خطيرةإبالصدمات الشديدة مثؿ الموت ألحد أعضاء األسرة أو 

 كوفي لذلؾ لديو، نفعالياال النضج عدـ بسب وذلؾ المرحمة ىذه في حساسية أكثر المراىؽ يكوف حيث

 لمواجية النفسي العبلج أو الدعـ مف نوع أي يتمؽَ  لـ العينة أفراد أغمب أفً  كما .عميو أقسى األحداث وقع

 الحروب حاالت في يفالكافي واالىتماـ الدعـ النفسية الجوانب تمقى ما_ نادراً  _حيث ،الصدمة ىذه

 سكف أماكف وتأميف والمعيشية، ديةاالقتصا لمجوانب فييا األولوّية تكوف التي مجتمعاتنا، في واألزمات

ـّ تقديـ الدعـ النفسي  .والميجريف لمنازحيف فيكوف لفئات أخرى مثؿ النازحيف والميجريف ليا والتي إف ت

ّف  وليس لفئة أبناء الشيداء التي قد يقدـ الدعـ المادي ليا في مجتمعنا.  الحالية األزمةواقع  استمراروا 

نما  ،الصدمات آثار مف التخمص عمى يساعد ال آثارىا، مف تخمو سورّية أسرة تكاد الذي ال يساعد عمى وا 

 .يقاظيا بشكؿ مستمرإ

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا - 1-2

 الدراسة؟ عينة لدى االضطراب مستويات مف مستوى كؿ نتشارامدى ما 

ـّ لئلجابة   ( والدرجة العميا لمعينة 03اس وكانت )حساب الدرجة الدنيا لمعينة عمى المقيعف ىذا السؤاؿ ت

 منخفض(  30-03)( وتـ تقسيـ ىذا المجاؿ إلى ثبلثة مستويات والمستويات: 66عمى المقياس وكانت)

 .وىو المستوى الثالث شديد (66-51 )،( متوسط وىو المستوى الثاني49-35وىو المستوى األّوؿ، )

)منخفض، : ويات الضطراب ضغوط ما بعد الصدمةىذا التقسيـ بناًء عمى تحديد ثبلث مست ولقد تـّ 

 ( يوضح مستويات االضطراب لدى العينة.4-8متوسط، شديد(. والجدوؿ )
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 كل مستوى.ومدى انتشار االضطراب لدى أفراد العينة  يات( مستو 4-8الجدول )

 نسبة مستوى االضطراب مستويات االضطراب أدنى قيمة أعمى قيمة العينة الكمية

 %23.4 (31-13)خفضمن 13 66 175

 %51.4 (49-32)متوسط

 %25.1 (66-51)شديد 

 

% مف 50.4، ومستوى منخفض مف االضطراب% مف العينة لدييـ 53.4أف  يتبيف (4-8)مف الجدوؿ

مف  شديدالمستوى ال% مف العينة لدييـ 55.0، ومف االضطراب العينة لدييـ المستوى المتوسط

% مف العينة لدييا االضطراب مف المستوى المتوسط 75ثر مف أّف أك عمى وىذا مؤشر .االضطراب

في حاؿ عدـ  مستوى أعمى في االضطرابإلى % لدييا المستوى الخفيؼ والذي قد يتطور 53ووالشديد 

لى و  ،ىذه الشريحة العمريةإلى  يف الموجي يفالكافيجتماعي النفسي واالتقديـ االىتماـ  ىذه الفئة األكثر ا 

الفئة التي فقدت مصدرًا مف مصادر الدعـ بالحياة الذي ال يمكف تعويضو أي  ،السورية تضررًا مف األزمة

أف التغير الذي أصاب  البيانات المضافة لممقياس عمى  العينةأكدت استجابات لقد . و بأي مصدر آخر

تيجة ومازالت تعاني مف الحزف نكافًة،  عمى جوانب حياتيابدوره وأثر  ،حياة األسرة تغير صعب وقاسٍ 

الدراسات السابقة مف المستوى المعتدؿ في PTSD  وفرمع نسبة ت تختمؼوىذه النسبة  ،استشياد األب

كما اختمفت مع ، % مف العينة لدييا االضطراب51أّف التي أشارت إلى ( 5103)جاسـ،مثؿ دراسة

المعتدؿ  مف المستوى PTSD% مف العينة لدييا 73التي وجدت أّف  (Thabet,2000 &Vostanis)دراسة

% لدييـ االضطراب واختمفت مع 34.0( أّف Khamis, 2005)كما اختمفت 

ختبلؼ قد يعود وىذا اال لدييـ. PTSDمف العينة تـ تشخيص  49.4( أّف Ssenyonga,et.al,2012دراسة)
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االضطراب مف المستوى  وفر، وىذا ما يجعؿ نسبة تفي أثناء األزمةة أجريت راسة الحاليّ إلى أّف الدّ 

 ابقة التي أجريت بعد انتياء الحرب أو ظروؼ الصدمة.راسات السّ عتدؿ والشديد أعمى مقارنًة بالدّ الم

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا -1-3

فرط بعد التجنب، بعد عادة الخبرة، إبعد ) اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة مقياسترتيب أبعاد ما 
 االستثارة( لدى عينة الدراسة؟

وتحديد المقياس  بنود الستجابات العينة عمى حساب المتوسطات الحسابية تـ جابة عف ىذا السؤاؿ ولئل
ـّ تحديد الوزف النسبي لؤلبعاد الوزف النسبي ليا  ( يوضح ذلؾ:4-9والجدوؿ). ومف ث

.األوزان النسبية لياأبعاده و و  المقياس بنودات أفراد العينة عمى (: متوسط4-9الجدول)

 درجة التواجد الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي سبنود المقيا

أتخيل صور، وذكريات، وأفكار عن حادثة 
 استشياد والدي

 غالباً  66.75% 0.30 5.67

أحمم أحالم مزعجة تتعمق بحادثة 
 استشياد والدي

 أحياناً  46.5% 0.08 0.86

أشعر أَن حادثة االستشياد ستحدث مرة 
 أخرى

 نادراً  39.75% 0.36 0.59

أتضايق من األشياء التي تذكرني بحادثة 
 استشياد والدي

 غالباً  66.55% 0.37 5.65

أتجنب األفكار والمشاعر التي تذكرني 
 بحادثة استشياد والدي

 أحياناً  55.55% 0.35 5.19

أتجنب المواقف واألشياء التي تذكرني 
 بحادثة استشياد والدي

 أحياناً  55.55% 0.31 5.19

تمر بي لحظات أنسى استشياد والدي 
 وكأنو مازال يعيش

 أحياناً  61.55% 0.09 5.40

أجد صعوبة في التمتع بحياتي 
ونشاطاتي اليومية المعتادة بعد 

 استشياد والدي

 أحياناً  57.55% 0.57 5.59
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أحب العزلة واالبتعاد عن اآلخرين بعد 
 استشياد والدي

 نادراً  44.55% 0.41 0.77

ب تجاه اآلخرين أو االنبساط أشعر بالح
 كما كان قبل استشياد والدي

 أحياناً  59.75% 0.37 5.39

أشعر أني فقدت إحساسي بالحزن والحب 
 بعد استشياد والدي

 أحياناً  45.75% 0.40 0.83

أشعر أني لن أعيش طوياًل حتى أحقق أىدافي 
 المستقبمية بعد استشياد والدي

 نادراً  44% 0.50 0.76

بة في النوم أو البقاء نائمًا لدي  صعو 
 بعد استشياد والدي

 أحياناً  46.5% 0.57 0.86

تنتابني نوبات من الغضب والتوتر بعد 
 استشياد والدي

 أحياناً  57% 0.53 5.58

أعاني من صعوبات في التركيز بعد 
 استشياد والدي

 أحياناً  54.75% 0.51 5.09

أغضب ألتفو األسباب ومن السيل 
 ي بعد استشياد والديتشتيت انتباى

 أحياناً  55.5% 0.33 5.01

تفو األسباب وأتوقع دائمًا استثار أل 
 األسوأ

 أحياناً  47.55% 0.35 0.89

أعاني نوبة ضيق في النفس والرعشة وسرعة 
دقات القمب عند رؤيتي لألشخاص الذين 

 يذكروني بحادثة استشياد والدي

 أحياناً  58.75% 0.40 5.35

في النفس والرعشة أعاني نوبة ضيق 
 ياءوسرعة دقات القمب عند رؤيتي لألش

 بحادثة استشياد والدي تذكرني التي

 غالباً  65.55% 0.35 5.60

 أحياناً  %57 0.35 5.58 المحور األول)إعادة الخبرة(

 أحياناً  %53 0.35 5.04 المحور الثاني )التجنب(

 أحياناً  %51 0.45 5.10 المحور الثالث )االستثارة(
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ّوؿ وىو) إعادة الخبرة( الذي البعد األترتيب األبعاد لدى العينة كاف كاآلتي: نبلحظ أّف  (4-9)مف الجدوؿ

ثـ البعد الثّالث وىو  ،%(53بوزف نسبي))التجنب( يميو البعد الثاني وىو ،%(57حصؿ عمى وزف نسبي )

أفراد  فّ فإوبالتالي  ،درجة أحياناً لدى العينة ب فرتتواجميعيا واألبعاد  ،%(51وبوزف نسبي ) ،)االستثارة(

مف األشياء أحيانًا مف إعادة صور وذكريات وأفكار عف استشياد األب، ويتضايقوف أحيانًا العينة تعاني 

مف ضيؽ التنفس وسرعة دقات ألعراض فيزيولوجية أحيانًا التي تذكر بحادثة استشياد األب، ويتعرضوف 

تشياد األب، حيث حصمت بنود البعد األّوؿ عمى أعمى وزف نسبي عند تذكر األشياء التي تذكر باسالقمب 

وىذا قد يعود إلى استمرار ما يذكر بصور وأحداث  ، (08،09، 0،4بيف بنود المقياس مثؿ البنود)

عبلمية وأخبار الشيداء والجرحى،  استشياد األب نتيجة استمرار األزمة الّسورّية مف أحداث يومية وا 

بعد إعادة الخبرة التجنب  جاء ثـّ  .يـ الدعـ والعبلج الّنفسي ألغمب أفراد العينةعدـ تقد باإلضافة إلى

. وىذا قد يعود إلى أّف التجنب يشكؿ أحد األعراض أحياناً  افروبدرجة تو  %(53وحصؿ عمى وزف نسبي)

يتجمى بكبت األفكار وسموكيات الصدمة الذي ، و في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ديمومةاألكثر 

اطات ىتماـ بالنشجتماعي وعدـ االنسحاب االتجمى بحاالت االي كمابيا مف أجؿ حماية الذات، وتجن

 لدى الفرد دفاعية وسيمة التجنب يشّكؿوبالتالي (، 3، 5118 )زقار، جتماعية بعد الحدث الصادـاال

بعد التعرض  ،مةويدوـ لمدة زمنية طوي ىذا البعد قد يستمروبالتالي  ،بالنفس الثقة ولرفع ،الذات لحماية

وىذا ما أكدتو %( 45%إلى 61تراوحت بيف)قد و  ،حيث تقارب الوزف النسبي لبنوده لمخبرة الصادمة،

فقد تبيف أف أكثر  ، البيانات المضافة إلى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةعمى  لعينةاستجابات ا

 ،مف حولو بعد استشياد والدهمجتمع مف العينة انخفضت عبلقتو مع أصدقائو وأقربائو وأفراد ال 1%31مف 

عد االستثارة وبوزف نسبي . ثـّ جاء بُ لحماية الذات مف آثار الصدمة اً سموبأوبالتالي قد يصبح التجنب 

وىذا يؤكد   ةف نسبياوز أعمى أعمى  ،( 06و05 و04 )حيث حصمت البنود وبدرجة تواجد أحياناً  %(51)

                                                           
1
 اسللمقي المضافة البيانات على العينة أفراد الستجابات المئوية النسبة يبين( 2)الملحق 
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 ،صعوبات في التركيز وجعؿ لديو وانب كثيرة بحياة المراىؽعمى ج أحيانًا ّ  أثرقد استشياد األب أّف 

 عمى التحصيؿ الدراسي والثقة بالنفس والنظرة لممستقبؿأثر الذي بدوره  ،وسيولة التشتت والغضب والتوتر

البيانات المضافة إلى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد أكدتو استجابات العينة عمى  وىذا ما ،والطموح

والثقة  ،عمى التحصيؿ الدراسير بشكؿ سمبي أثّ ستشياد األب ا أفّ ىو ي ىذه الدراسة الصدمة المستخدـ ف

قد  ،إعادة الخبرةأعراض مف  المعاناةباإلضافة إلى استمرار  ، 2 واإلنجاز الشخصي بالنفس والطموح

 مشاعره لكبت الفرد تدفع مجتمعنا طبيعة أفّ  . كماتفرض عميو استثارة زائدة عند تذكره لحدث االستشياد

ظيار  وىذا، الفقداف ألـ عنو يخفؼ قد ذلؾ أفّ  المصدوـ بالفرد المحيطيف األفراد مف ناً ظ والصمود، القوة وا 

لديو مف جميعيا وبالتالي قد تستمر أعراض االضطراب  ،وألمو حزنو عف التعبير عمى المراىؽ يساعد ال

  إعادة الخبرة والتجنب واالستثارة.

 فرضيات الدراسة: -2

 .1.15مناقشة جميع فرضيات الدراسة عند مستوى داللة  سيتـ

 النتائج المتعمقة بالفرضية األولى وتفسيرىا: -2-1

متغير حصائية بيف مستويات اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة و إال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة 
 النوع.

اختبار يستخدـ عندما تكوف وىو ولئلجابة عف ىذه الفرضية تـ تطبيؽ اختبار االستقبللية كاي مربع 

يكوف ذلؾ بمقارنة النسب في فئات محددة ومنفصمة عف بعضيا بعض، و  ،البيانات عمى شكؿ تكرارات

توقعة ليا، وبالتالي ييدؼ لتحديد ما اذا كاف نمط التكرارات مالمشاىدة لوقوع الحاالت مع النسب ال

                                                           
2
 .للمقياس المضافة البيانات على العينة أفراد الستجابات المئوية النسبة يبين( 2)الملحق 
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  وضح نتائجي( 4-01والجدوؿ)(.  506، 5116ع لو أـ ال) ممحـ،قالحاصمة قد جاء وفؽ النمط المتو 

 متوقع والمشاىد لبلضطراب والنوع.التكرار ال

 :لمعرفة استقاللية مستوى االضطراب عن النوع التكرارات المشاىدة والمتوقعة لتطبيق اختبار كاي مربع(4-11الجدول )

 

 

( عند درجة 1.007وبتطبيؽ اختبار كاي مربع فقد بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف_ كاي مربع )

لذلؾ نقبؿ فرضية استقبللية النوع عف مستويات  1.15( وىو أكبر مف 1.94وبمستوى داللة )( 5حرية)

فقداف المراىؽ لوالده في ىذه المرحمة الحرجة مف الّنمو التي تكوف مرحمة  أفّ ذلؾ ب فسرقد يو  .االضطراب

غوط أّيًا كاف يعرضو لمض ،ثبات لمذاتإ ووبحث عف ىوية  ،تغيرات جسمية وعقمية وانفعالية واجتماعية

كالذكورة واألنوثة،  االجتماعيأـ أنثى، فوجود األب في ىذه المرحمة يساعدىـ عمى اكتساب الدور  اً ذكر 

، ألف األبناء االجتماعي، ويساعد أيضًا في عممية الضبط االجتماعيوالذي ىو أساس عممية التعمـ 

كانوا ذكورًا أـ إناثًا. فمقد أشارت  اً وؾ سواءيتعمموف الكثير مف آبائيـ، والكثير منيـ يحاكوف األب في السم

ـ المتصاص التغيرات ميؿ أًف وجود األب في ىذه المرحمة الحرجة عامإلى العديد مف الّدراسات 

، وبالتالي ىـ وتيذيبيا وتقويميا يما ونفسيتيماوعقمالمراىؽ والمراىقة التي تحدث في جسـ  ،الجوىرية

، (5103طاىري، و مف أجؿ بناء شخصياتيـ)ميسوف العاطفيةية و بحاجة لؤلب إلشباع حاجاتيـ النفس

مستوى \النوع
 االضطراب

 المجموع المستوى الشديد المستوى المتوسط المستوى المنخفض

 Oiذكر  

Ei      

19 

19.7 

43 

43.2 

22 

21.1 

84 

84.1 

 Oiانثى   

Ei       

22 

21.3 

47 

46.8 

22 

22.9 

91 

91.1 

 Oiمجموع ال

Ei         

41 

41.1 

91 

91.1 

44 

44.1 

175 

175 
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فاألب  ،قد يكوف لو األثر السمبي وخصوصًا عند وجود تعارض في مبادئ التربية بيف األقاربوغيابو 

الحماية والرعاية والسمطة، ويشكؿ مع األـ التكامؿ األسري، واألبناء بحاجة لرعايتو  يفيعني لممراىق

بيف الذكور واإلناث   ،الخبرة الصادمة التي ىي استشياد األب في تشابو المعاناةإلى  اإلضافةب. وحمايتو

أو حوادث  كاالغتصابكما لو كانت خبرات صادمة مختمفة  ،االضطرابجعؿ النوع ال يؤثر عمى مستوى 

 دراسات التي وجدت أّف اإلناث أكثر تعرضاً الاختمفت مع قد وىذه النتيجة  ،عمى سبيؿ المثاؿ سير

 ,Hunt, et al.,2011(Ssenyonga)()5103 مقدادي،()5116 )الشيخ، مثؿ دراسة ،لبلضطراب مف الذكور

et al.,2012) 

Mclughlin, et al., 2013)) ،( 5105 ( ودراسة )أحمد وآخروف،5116 واتفقت مع نتائج دراسة)الشيخ

 .ما بعد الصدمة ضغوط ( أنو ال توجد ارتباط بيف النوع واضطراب5105 ودراسة)بف التواتي،

 لنتائج المتعمقة بالفرضية الثانية وتفسيرىا:ا - 2-2

 مدةالحصائية بيف مستويات اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة و إال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة  
  الصدمة.المنقضية عمى حدوث 

اختبار كاي  الصدمة تـ تطبيؽالمنقضية عمى حدوث مدة الولمعرفة استقبللية مستوى االضطراب عف  

 التكرارات المتوقعة والمشاىدة لمعرفة قيمة كاي مربع. وضح نتائجي (4-11مربع لبلستقبللية والجدوؿ )

عن مستوى االضطراب لمعرفة استقاللية ( نتائج التكرارات المتوقعة والمشاىدة لتطبيق اختبار كاي مربع 4-11الجدول)
 مدة الصدمة.متغير 

مستوى  \المدة 
 االضطراب

 المجموع المستوى الشديد المستوى المتوسط ستوى المنخفضالم

   Oi اقل من عام

Ei      

7 

8.4 

17 

18.5 

12 

9.1 

36 

36.1 

 Oi 11 25 11 54 2 -من عام
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Ei    13.1 27.8 13.6 54.1 

 Oi 2أكثر من 

Ei         

18 

12.7 

25 

27.8 

11 

13.6 

54 

54.1 

 Oi 3 من أكثر

Ei         

6 

6.8 

16 

14.9 

7 

7.3 

29 

29.1 

 Oi المجموع 

Ei         

41 

41.1 

91 

91.1 

44 

44.1 

175 

175.1 

 

( 6( عند درجة حرية)5.63وبتطبيؽ اختبار كاي مربع بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف_ كاي مربع )

وبالتالي نقبؿ فرضية استقبللية مستوى االضطراب عف  (1.15 )( وىو أكبر مف1.46وبمستوى داللة)

 نتيجة ىـءآبا فقدوا الذيف األبناء أغمب أفّ وقد يعود ذلؾ إلى  ،الصدمةحدوث نقضية عمى المدة الم

 والعبلج الدعـ يمقوا لـفإنيـ  _ستشياد األبا عمى المنقضية المدة كانت ميما_ السورّية األزمة ظروؼ

 الصدمة آثار ـتفاق مفيساىـ في التخفيؼ  مافٍ أ عامؿىذا العبلج  ليـ يشكؿ بحيث ، جتماعيواال النفسي

 السورّية، األزمة واقع استمرار أفّ  إلى باإلضافة ،األب فقداف مع تكيؼ عدـ بحالة جعميـ ما وىذا عمييـ،

 الحروب خبلؿ الفرد يتمقاىا التي الصدمة أفً  إلى باإلضافة باستمرار، وقظتت الصدمية الضغوط يجعؿ

 ممتدة اً خّمؼ ورائيا أعراضًا مزمنة وآثار وقد تُ  ،اإزالتي الصعب مفو  وتكرارية ومزمنة مضاعفة تكوف

وال يمكف ألية تدابير أف تمحو آثار الصدمة  ،( 56، 5111 ؛ الديواف األميري،556 ،5119 عمواف،)

بيف  وىذا قد يفسر عدـ االرتباط(. 9، 5103شعباف، ) مف النفوس وبشكؿ نيائي خبلؿ الحروب

 .األب مستويات االضطراب والمدة المنقضية عمى استشياد

 :وتفسيرىا الفرضية الثالثةالنتائج المتعمقة ب -2-3

عمؿ و  ضغوط ما بعد الصدمة اضطراب  مستوياتحصائية بيف إال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة 
 األـ.
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ر كاي مربع لبلستقبللية تـ تطبيؽ اختبا ،االضطراب عف عمؿ األـ اتمستويولمعرفة استقبللية 

 .التكرارات المتوقعة والمشاىدة لتطبيؽ اختبار كاي مربع يوضح نتائج (4-05)والجدوؿ

 عمل األم.عن متغير مستوى االضطراب معرفة استقاللية ( التكرارات المتوقعة والمشاىدة لتطبيق اختبار كاي مربع ل4-12الجدول)

 المجموع 3 2 1 االضطرابمستوى  \عمل االم

 Oiتعمل  

Ei      

29 

24.6 

51 

54.1 

25 

26.4 

115 

115.1 

 Oiال تعمل   

Ei       

12 

16.4 

39 

36.1 

19 

17.6 

71 

71.1 

 Oiالمجموع 

Ei         

41 

41.1 

91 

91.1 

44 

44.1 

175 

175 

 

( عند 5( بدرجة حرية)5.571اختبار كاي مربع بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف_ كاي مربع ) وبتطبيؽ

قبؿ فرضية استقبللية مستوى االضطراب عف وبالتالي ن ،(1.15)( وىو أكبر مف 1.577مستوى داللة )

وذلؾ  عمى المستوى االقتصادياألسرة يؤثر  خارجاألـ بعمؿ دائـ  قياـألّف وقد يعود ذلؾ  ،عمؿ األـ

الدعـ النفسي واالجتماعي عمى الوقت و عمى ال يؤثر قد لكف  انخفاضو، وأبزيادة المستوى االقتصادي 

إّف األـ فذلؾ إلى  ضافةً ا  و  ،غير عاممة ـكانت عاممة أأسواء  ،ؿفي المنز  األـ ماتقدمييمكف أف  فالذي

 ،زاد ذلؾ مف معاناتيا ومف مسؤولياتيا تجاه األبناءو  ،تأثرت بغياب زوجياقد فميما كانت طبيعة عمميا 

 فوذلؾ بزيادة معدؿ الود والحب الذي ،ّف فقداف األب كثيرًا ما يؤثر عمى سموؾ األـ تجاه أبنائياإ حيث

 بيانات المضافة لممقياس تبيفمف خبلؿ القد تبيف و  .(65، 0998األبناء)الديواف األميري،منيا  انوييتمق
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ىتماـ وذلؾ في محاولة لتعويض المحبة واال ،مف العينة زادت عبلقتيـ باألـ بعد استشياد األب3% 73أفّ 

  داخؿ المنزؿ.ب الطبيعي ممياعًا كاف عمؿ األـ بعمؿ دائـ خارج المنزؿ أـ أيّ  ،الذي خسروه مف فقداف األب

 : وتفسيرىا الفرضية الرابعةالنتائج المتعمقة ب -2-4

 ـ.مستوى تعميـ األ واالضطراب  اتمستويحصائية بيف إال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة 

-03اختبار كاي مربع والجدوؿ )ـ تـ تطبيؽ ولمعرفة استقبللية مستوى االضطراب عف مستوى تعميـ األ

 .التكرارات المتوقعة والمشاىدة لتطبيؽ اختبار كاي مربع نتائجح يوض (4

مستوى عن مستوى االضطراب معرفة استقاللية (التكرارات المتوقعة والمشاىدة لتطبيق اختبار كاي مربع ل4-13الجدول)

 تعميم األم.

 عالمجمو  المستوى الشديد المستوى المتوسط المستوى المنخفض مستوى االضطراب \التعميم 

 Oiابتدائي  

Ei 

2 

6.8 

17.9 

14.9 

11 

7.3 

29 

29.1 

 Oiاعدادي   

Ei 

6 

7.3 

26 

27.3 

17 

13.7 

53 

53.1 

 Oiثانوي 

Ei 

6 

7.3 

19 

15.9 

6 

7.8 

31 

31.1 

 Oi  معيد

Ei 

18 

8.4 

16 

18.5 

2 

9.1 

26 

26.1 

 Oi جامعة 

Ei 

5 

6.1 

12 

13.4 

9 

6.5 

26 

26.1 

 Oi  المجموع

Ei 

41 

41.1 

91 

91.1 

44 

44.1 

175 

175.1 

                                                           
3
 ( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العينة على البيانات المضافة للمقياس.2الملحق ) 
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( عند درجة 55.389وبتطبيؽ اختبار كاي مربع فقد بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف_ كاي مربع )

وبالتالي نرفض فرضية استقبللية مستوى  ،(1.15) وىو أصغر مف 1.110( بمستوى داللة 8حرية)

وقد  ،اءاضطراب األبنوبالتالي يؤثر مستوى تعميـ األـ عمى مستوى  ،االضطراب عف مستوى تعميـ األـ

يمكف أف  ،ردود الفعؿ االنفعالية والوجدانية والنفسية والسموكية تجاه األحداث الصادمة أفّ  يعود ذلؾ إلى

كمما وبالتّالي   ،(56، 5111)الديواف األميري، تتأثر شكبًل ومضمونًا بالمستوى المعرفي والتعّميمي لمفرد

رادًة، واستيعابًا كانت أكثر نضجًا  األـ،زاد مستوى تعميـ  معرفيًا واجتماعيًا وروحيًا، واألقوى شخصيًة، وا 

زيادة المرونة في عمى تجاوز الصعاب و عمى عمى التغمب عمى المحف و ذلؾ ساعدىا و  لمخبرات الصادمة،

 لماميا باألساليب التربوية السميمة لتنشئة أبنائيا،ا  و  ،يجاد حموؿ لمشاكؿ األسرةإالقدرة عمى عمى و الحياة، 

 ،وتعريض األبف لضغوط حياتية زائدة ،وعدـ السماح ألطراؼ األسرة الممتدة بالتدخؿ بشؤوف أسرتيا

 ،وعما يحدث ليـ ،إتاحة الفرصة لنفسيا وألبنائيا بالتعبير عف أنفسيـ وبالتالي قد تكوف أكثر قدرة عمى

ميارات التأقمـ والتكيؼ مع تعزيز  قادرة عمى تغدو مما يقمؿ مف مشاعر القمؽ والتوتر والخوؼ، وبالتالي 

( 5100وىذا ما أكدتو دراسة )المزيني،. لؤلب غياب الدائـالفي ظؿ  ،الوضع النفسي الجديد ليا ولؤلبناء

باإلضافة إلى أّف محدودية التعميـ  ،أنو كمما زاد مستوى تعميـ األـ كمما قمت المعاناة النفسية ليا ولؤلسرة

  (.519، 5103)شعباف، راب ضغوط ما بعد الصدمةمف صفات الشخص القابؿ لئلصابة باضط

 النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة وتفسيرىا: -2-5

بيف و  ،ضغوط ما بعد الصدمة مستويات اضطرابحصائية بيف إال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة 

 .سكفالطبيعة متغير 
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ف مع األـ واألخوة بمنزؿ خاص أو )السكطبيعة السكفولمعرفة استقبللية مستويات االضطراب عف متغير 

 ويوضح الجدوؿ ،تـ تطبيؽ اختبار كاي مربع لبلستقبللية، الجديف( السكف مع األـ واألخوة في منزؿ

 السكف.طبيعة التكرارات المتوقعة والمشاىدة لتطبيؽ اختبار كاي مربع لمستويات االضطراب و  (04-4)

 عن متغير مستويات االضطرابختبار كاي مربع لمعرفة استقاللية ال( التكرارات المتوقعة والمشاىدة 4-14الجدول )
 .السكنطبيعة 

 المجموع المستوى الشديد المستوى المتوسط المستوى المنخفض مستوى االضطراب\الخاص السكن

 Oiنعم  

Ei 

33 

35.6 

79 

78.2 

41 

38.2 

152 

152.1 

 Oiال   

Ei 

8 

5.4 

11 

11.8 

4 

5.8 

23 

23.1 

 Oiالمجموع 

Ei 

41 

41.1 

91 

91.1 

44 

44.1 

175 

175 

 

( 5( عند درجة حرية)5.057كاي مربع ) -وبتطبيؽ اختبار كاي مربع بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف

متغير ( وبالتالي نقبؿ استقبللية مستويات االضطراب عف 1.15( وىو أكبر مف )1.341وبمستوى داللة )

جتماعي واتساع شبكة العبلقات االجتماعية لدى الفرد وقد يعود ذلؾ إلى أّف الدعـ االالسكف. طبيعة 

 (.53، 5111)الديواف األميري، ويتيح فرصة لتخطي الصدمة ،قد يشكؿ سياجًا يحمي الفرد ،المصدوـ

فقد تبيف العبلقة مع األـ  التي تخصو  ،البيانات المضافة لممقياساستجابات أفراد العينة عمى كما أكدت 

زادت العبلقة مع األخوة لدى و  زادت عبلقتيا مع األـ بعد حدث االستشياد، نة% مف أفراد العي73.0 أفّ 

ميما  ،بيف أفراد األسرةوالدعـ االجتماعي  مف أفراد العينة وذلؾ في إطار التعاضد والتبلحـ %4 69.7

 باإلضافة إلى أفّ  ،فيأو الحياة مع األـ واألخوة في منزؿ الجد ،كانت طريقة الحياة معيـ بسكف خاص
                                                           

4
 ( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العينة على البيانات المضافة للمقياس.2الملحق) 
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في مواجية الظروؼ القاسية لمحياة  بعضٍ  ة زادت مف تبلحـ األسر مع بعضياوريّ طبيعة األزمة السّ 

 وبالتالي تبلشت الكثير مف الخبلفات اليومية التي كانت تفرضيا ،خبلؿ األزمةة وريّ اليومية لؤلسرة السّ 

 طبيعة الحياة مع األسرة الممتدة.

 راسة بما يمي:مخص نتائج الد  تُ 

مرحمة  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة مف أبناء الشيداء في وجودتـ كشؼ  .0

 وبمغت ،(%53.4بمغت نسبة مستوى االضطراب المنخفض)و ، المراىقة في محافظة طرطوس

االضطراب مستوى وبمغت نسبة  ،%(50.4) متوسطاالضطراب ال مستوى نسبة

 .عند أفراد العينة (%55.0الشديد)

بعد  عمى النحو اآلتي)الدراسة عينة ب ضغوط ما بعد الصدمة لدى لقد ترتبت أبعاد اضطرا .5

 .( االستثارةفرط بعد التجنب، بعد إعادة الخبرة، 

ضغوط ما  بيف مستويات اضطراب 1.15عدـ وجود ارتباط داؿ وجوىري عند مستوى داللة  .3

 لدى العينة وفؽ متغير النوع. بعد الصدمة

ضغوط ما  ضطراببيف مستويات ا 1.15داللة  مستوى عدـ وجود ارتباط داؿ وجوىري عند .4

 .استشياد األبوالمدة المنقضية عمى  بعد الصدمة

ضغوط ما  بيف مستويات اضطراب 1.15عدـ وجود ارتباط داؿ وجوىري عند مستوى داللة  .5

 عمؿ األـ.طبيعة و  بعد الصدمة

ا بعد ضغوط م بيف مستويات اضطراب 1.15وجود ارتباط داؿ وجوىري عند مستوى داللة  .6

 ومستوى تعميـ األـ. الصدمة
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ضغوط ما  اضطراب مستويات بيف 1.15 داللة مستوى عند وجوىري داؿ ارتباط وجود عدـ .7

 السكف.طبيعة و  بعد الصدمة

 مقترحات الدراسة: -3

الضطراب ضغوط ما بعد  ّنظريةال ّدراسةابقة والراسات السّ راسة واطبلع الباحثة عمى الدّ في ضوء نتائج الدّ 

 ة تقترح الباحثة اآلتي:الصدم

 مساعدة إطار في المدرسة، في فسيةوالنّ  التدريسية الييئة مع الشيداء أبناء أسر تضـ ندوات عقد -0

رشادىـ ،ئيـأبنالدى  الوعي تعزيز عمى األىؿ  المرحمة ىذه في األبناء مع التعامؿ كيفية إلى وا 

الّسورّية  األزمة ظؿ في شياداالست خبرة مع اإليجابي التكيؼالوصوؿ إلى  وكيفية العمرية،

 .الحالّية

 ـمف قبؿ األطراؼ الرسمية أأكاف سواء  تقديـ الدعـ النفسي والمعنوي واالقتصادي ألسر الشيداء -5

 .مف مؤسسات المجتمع المحمي

في كؿ المناسبات بغض النظر عف  ،ضرورة قياـ المؤسسات التربوية بتكريـ أبناء الشيداء -3

وتكريس لقيـ المحافظة عمى الوطف لدى  ،رفع المعنويات والدعـ في إطار ،تحصيميـ الدراسي

 طمبة المدارس.

كافة المراحؿ العمرية  عبرو  ،لقاءات مع أبناء الشيداء إجراءضرورة قياـ المؤسسات اإلعبلمية ب -4

لما ليذا العمؿ مف أثر نفسي إيجابي يشعرىـ باحتراـ المجتمع  ،حوؿ خبرة االستشيادعمى التوالي 

 .وتضحياتيـ ىـءلجيود آبا وتقديره
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زيادة الوعي بأضرار الحرب عمى األطفاؿ والمراىقيف في المدارس واألسرة ووسائؿ اإلعبلـ،  -5

لمتشخيص المبكر لبلضطرابات النفسية  ،والتدريب المستمر لمكوادر النفسية االجتماعية والتربوية

 النمائية والوقائية والعبلجية. المصاحبة لمحرب مف أجؿ تقديـ الخدمات ،لدى األطفاؿ والمراىقيف

ة وريّ الحاجة ألجراء مسح شامؿ ودقيؽ لتحديد حجـ االضطرابات النفسية الناتجة عف األزمة السّ  -6
 لدى األطفاؿ والمراىقيف.

 مف أجؿ  ،في مراكز المدف والجامعات رريف مف األزمة السوريةمتضمراكز لمرعاية النفسية لم إنشاء -7

 مف التخمص مف لمساعدتيـ وذلؾ الشييد، أسرة أعضاء لكؿ يةعبلج إرشادية برامج إقامة

 .خبرة فقداف األبل المرافقة األعراض

إدخاؿ مقررات اختصاصية في التعامؿ مع االضطرابات التالية لمصدمة في مجاالت الخدمة  -8

 النفسية واالجتماعية.  

 دراسات مقترحة: -4

 أبناء الشيداء مثؿ القمؽ واالكتئاب.دراسة اضطرابات نفسية أخرى لدى فئة المراىقيف مف  .0

دراسة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند فئات أخرى تضررت مف األزمة السورية مثؿ  .5
 األطفاؿ والنازحيف والميجريف.

دراسة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة مع متغيرات مثؿ) قمؽ المستقبؿ، التكيؼ األكاديمي،  .3
 (.، سمات الشخصيةتنشئة األسرية لؤلـأساليب الالوالدي،  التعمؽجودة الحياة، 
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 المراجع:

الضغوط البلحقة لمصدمات النفسية واالنفعالية) منيج سموكي متعدد (. 5119) ، عبد الستارإبراىيـ -
 .034-051ص ص . 22-21. العددمجمة شبكة العمـو النفسية العربية. المحاور في فيميا وعبلجيا(

 مركز المناىج التعميمية والتربوية. :. ليبا0طعمم نفس النمو. (. 5104) أبو جعفر، محمد عبداهلل العابد -

 . لبناف: دار وائؿ لمنشر والطباعة.0. طالنمو من الحمل إلى المراىقة(. 5114) أبو الخير، عبد الكريـ -

ألحداث الضاغطة بالسموؾ عبلقة ا .(5118نجاح عواد ) أبو مصطفى، نظمي عودة؛ السميري، -
 )سمسمةاإلسبلميةمجمة الجامعة  ،انية عمى عينة مف طبلب جامعة األقصىدراسة ميد العدواني.
 .401_    347ص ص ،1،العدد16المجمد(اإلنسانيةالدراسات 

 وسط الصدمة بعد ما اضطراب .(5105) أحمد، عبد الباقي؛ عكاشة، عمي و عبد المجيد، عبد الرحمف -
 أفريقيا. جامعة إفريقية. دراسات وردارف غرب بوالية النازحيف والمراىقيف بمعسكرات األطفاؿ
 .589-540ص ص(.46العدد).العالمية

األحداث الضاغطة وعبلقتيا بفاعمية الذات لدى طمبة المرحمة  (.5105) آؿ دىاـ، باسـ رسوؿ كريـ -
 .915-،873ص ص. (213. العدد)مجمة األستاذ .اإلعدادية

حقوؽ النشر  .0. طات والكوارثالنفسي األولي لضحايا الصدم اإلسعاف. (5117)بركات، مطاع -
 www.nesasy.orgويتواجد عمى الموقع التالي   5106\6\5وتـ استرجاعو محفوظة لممؤلؼ 

. اضطراب الضغوط التالية لمصدمة لدى المراىقين المتضررين جراء أحداث (5105) التواتي، أمينة  -
 .سة ميدانية عمى عينة من تالميذ المرحمة الثانوية بمدينتي غرداية والقرارةالعنف بوالية غرداية "درا

ورقمة، كمية العمـو  -جامعة قصدي مرباح .التربية وعمـ النفس عمـ قسـ .منشورة غير ماجستير رسالة
 : الجزائر.االجتماعية واإلنسانية

السعودية: دار الببلغ لمنشر  .3. ط( سنة18-12مرحمة المراىقة من ) (.5101) فيدمحمد الثويني،   -
 والتوزيع.

 العراؽ. في العالمية الصحة منظمة إعداد. األولي النفسي الدعم مبادئ .(5117)  مناؼ الجادري، -

. اضطراب ضغوط ما بعد الصدمية وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى تبلميذ (5103)جاسـ، أحمد لطيؼ -
 .652_619 ص .ص116مجمة اآلداب. العدد  .المدارس االبتدائية

http://www.nesasy.org/


 

 404من  85الصفحة 
 

الضغوط الصدمية وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى تبلمذة (. 5119) أشواؽجاسـ، شاكر؛ لموزة،  -
 .19العدد  .مجمة البحوث التربوية والنفسية .الصؼ الخامس االبتدائي

 مؤسسة الرسالة. :. لبناف0.طاالضطرابات النفسية عند األطفال والمراىقين(. 5111) الجمبي، موفؽ -

. لبناف: الدار 0. طالطفولة والمراىقة وحقائقيما األساسية . سيكولوجية(0994) ني، عبد العميالجسما -
.  العربية لمعمـو

 التالي الكرب الضطرابات السيكولوجي التكفل في المرشد دور ت(. )د، الزىراء فاطمة صابري، حاج -
 ورقمة( في الجزائر. مرباح قاصدي جامعةمداخلة لـ )  .المصدومين األطفال لدى PTSD لمصدمة

عالقة قوة األنا بإزمان التناذر ما بعد الصدمي عند ضحايا حوادث الطرق_ (. 5101) حبيبة، لعوامف -
كمية العمـو واألرطوفونيا  التربية وعمـو النفس عمـ قسـ. منشورة غير ماجستير رسالة .فئة الراشدين

 .الجزائر: سطيؼ_ عباس فرحات جامعة. واالجتماعية اإلنسانية

 .لممبلييف العمـ دار . لبناف:0. طاإلكمينيكيعمم النفس (. 5114) حجار، محمد حمدي -

الخبرة الصادمة وعالقتيا بأعراض االضطراب وبعض سمات الشخصية لدى  (.5114) حجازي، ىاني -
 .فمسطيف: اإلسبلميةالجامعة كمية التربية،  .منشورة غير ماجستير رسالة .أطفال شيداء انتفاضة األقصى

. الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية (5117) حسف، محمد أبو ىاشـ -
 .pdfالمممكة العربية السعودية  .جامعة الممؾ سعود .كمية التربية. spssوالتربوية باستخدام 

 مجمة اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعبلقتو بالقمؽ االجتماعي.(. 5103) حسيف، بمقيس عبد -
 .85-39كمية التربية األساسية بجامعة ديالى. ص ص(. 55العدد) .الفتح

عمى الموقع  5106\6\5تـ استرجاعو .المراىقة خصائصيا ومشاكميا وحموليا) د ت(.  حمداوي، جميؿ -
morahqa.pdf  t \bookfile\6235-book\ilesf\books\www.alukah.net 

البناء النفسي ألبناء الشيداء  (. 0998) دولة الكويتب االجتماعيالديواف األميري، مكتب النماء  -
 .الوطنية الكويت مكتبة: الكويت. 0ط وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية والديمغرافية.

االضطرابات التالية لألحداث (. 5111) لكويتا بدولة االجتماعي النماء مكتب األميري، الديواف -
  الكويت: مكتبة الكويت الوطنية..0ط. الصدمية: دراسة ايبديمولوجية

http://www.alukah.net/books/files/book-6235/bookfile/%20morahqa.pdf%20%20t
http://www.alukah.net/books/files/book-6235/bookfile/%20morahqa.pdf%20%20t
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ص (. 264العدد) .مجمة كمية اآلداب. جامعة حمواف. لبلنحراؼالسموؾ البلتوافقي لؤلطفاؿ المعرضيف 

 .748-695ص 
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 .314_    573ص ص،2العدد.19المجمد.(اإلنسانية الدراسات سمسمة)اإلسبلمية الجامعة مجمة
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  .خفض مستوى أعراض اضطراب الضغوط التالية لمصدمة لدى عينة مف طمبة آؿ البيت التوتر في

 . 035-055 صص ،(2( عدد)7. مجمد) العمـو التربوية والنفسية . جامعة السمطاف قابوسمجمة 
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 مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة: المالحق

 

 مقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة( 1الممحق)

 عزيزي الطالب:

بحادثة استشياد والدؾ، كؿ سؤاؿ يصؼ التغيرات التي حدثت في صحتؾ  العبارات التالية تتعمؽ
 عممًا أف ىذا لغرض البحث العممي فقط. ومشاعرؾ بعد استشياده.

جابة تأخذ  أحد مف فضمؾ أجب عف كؿ العبارات حيث ال توجد إجابو صحيحة وأخرى خاطئة واإل
 ًا.= دائم4= غالبًا 3=أحيانًا 5=نادرًا 0=أبدًا 1االحتماالت

 كما يرجى مؿء البيانات التالية:

 العمر:   -1

 =انثى5=ذكر                 0             :الجنس -2

 تاريخ استشياد الوالد: -3

         أكثر من عامين    -3=من عام _إلى عامين                2          =أقل من عام      1
 = أكثر من ثالثة أعوام.4

 = ال2= نعم                     1  :  تعيش مع األم -4

 = ال5= نعـ                  0:        خارج المنزل تعمل األم في عمل دائم -5

                                                                                                                                      =ثانوية 3       عدادية إ= 2      = ابتدائية 1 مستوى تعميم األم -6

 = جامعة5                                    =معيد متوسط 4

 = ال5                = نعـ  0في منزؿ خاص       واألخوة األـتعيش مع  -7

 = ال5               = نعـ   0ف     يفي منزؿ الجد واألخوة  األـتعيش مع  -8
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 أبداً  العبـــــــارات
1 

 نادراً 
1 

 أحيانا
2 

 غالبا
3 

 دائما
4     

      أتخيؿ صور، ذكريات وأفكار عف حادثة استشياد والدي 0

      أحمـ أحبلـ مزعجة تتعمؽ بحادثة استشياد والدي. 5

3 
 

      ستشياد ستحدث مرة أخرى.أشعر أف حادثة اال

      أتضايؽ مف األشياء التي تذكرني بحادثة استشياد والدي. 4
      أتجنب األفكار والمشاعر التي تذكرني بحادثة استشياد والدي. 5

      التي تذكرني بحادثة استشياد والدي. واألشياءأتجنب المواقؼ  6

      نو مازاؿ يعيش.تمر بي لحظات أنسى استشياد والدي وكأ 7

أجػػػد صػػػعوبة فػػػي التمتػػػع بحيػػػاتي ونشػػػاطاتي اليوميػػػة المعتػػػادة بعػػػد استشػػػياد  8
 والدي.

     

      أحب العزلة واالبتعاد عف اآلخريف بعد استشياد والدي. 9

      أشعر بالحب تجاه اآلخريف أو االنبساط كما كاف قبؿ استشياد والدي 01

( بعػػػػد استشػػػػياد اإلحسػػػػاسالحزف والحب)تبمػػػػد بػػػػ إحساسػػػػيأشػػػػعر أنػػػػي فقػػػػدت  00
 والدي.

     

اشػػػعر بػػػأني لػػػف أعػػػيش طػػػويبًل حتػػػى أحقػػػؽ أىػػػدافي المسػػػتقبمية بعػػػد استشػػػياد  05
 والدي.

     

      لدًي صعوبة في النـو أو البقاء نائمًا بعد حادثة استشياد والدي. 03
      تنتابني نوبات مف الغضب والتوتر بعد استشياد والدي. 04
      أعاني مف صعوبات في التركيز بعد استشياد والدي. 05
      ومف السيؿ تشتيت انتباىي بعد حدث االستشياد . األسبابأغضب ألتفو  06
      .  األسوأاستثار ألتفو األسباب وأتوقع دائمًا  07
نفس والرعشػة وسػرعة دقػات القمػب عنػد رؤيتػي تػالفػي أعاني مػف  نوبػة ضػيؽ  08

 شخاص الذيف يذكروني بحادثة استشياد والديلؤل
     

نفس والرعشػة وسػرعة دقػات القمػب عنػد رؤيتػي تػالفػي أعاني مػف  نوبػة ضػيؽ  09
 لؤلشياء التي تذكرني بحادثة استشياد والدي
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 البيانات المضافة لممقياس.

جابة عمى حياتك وذلك بالتأشير عمى اإل أثرتكيف تعتقد أن حادثة استشياد والدك 
 مناسبة.التي تراىا 

 ( 3انخفضت  -5زادت  -0ثقتؾ بنفسؾ- )بقيت كما كانت قبؿ االستشياد 

 (بقي كما كاف قبؿ   -3انخفض التحصيؿ  -5زاد التحصيؿ  -0تحصيمؾ الدراسي

 االستشياد(

  (3انخفضت  -5زادت  -0عبلقتؾ بوالدتؾ-)بقيت كما كانت قبؿ االستشياد 

  (االستشياد قبؿ كانت كما بقيت-3 انخفضت -5 زادت -0) عبلقتؾ بإخوتؾ 

  (االستشياد قبؿ كانت كما بقيت-3 انخفضت -5 زادت -0) وأقاربؾعبلقتؾ بأصدقائؾ 

  نجازؾطموحؾ  (االستشياد قبؿ كاف كما بقي-3 انخفض -5 زاد -0) الشخصي وا 

  )نظرتؾ لممستقبؿ ) متفائمة _ متشائمة 

   (االستشياد قبؿ كانت كما بقي-3 فضانخ -5 زاد -0) مستوى األسرة االقتصادي 

 :اذكر  أي أفكار أو تغيرات حصمت بحياتؾ غير ما ذكر سابقًا 

0- 
5-   
3-                           
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 ( النسب المئوية الستجابات أفراد العينة عمى البيانات المضافة لممقياس.2الممحق)

النسب المئوية الستجابات أفراد العينة 
 نات المضافة لممقياسعمى البيا

 النسب المئوية النتشار كؿ استجابة تكرار كؿ استجابة في العينة

 49.7 87 زادت  الثقة بالنفس

 33.0 58 انخفضت

 07.0 31 بقيت كما كانت قبؿ االستشياد

 37.7 66 زاد   التحصيل الدراسي

 36 63 انخفض

 56.3 46 بقي كما كاف قبؿ االستشياد

 73.0 058 تزاد   العالقة مع األم

 00.4 51 انخفضت

 04.3 55 بقيت كما كانت قبؿ االستشياد

 69.7 055 زادت   العالقة مع األخوة

 9.0 06 انخفضت

 08.9 34 بقيت كما كانت قبؿ االستشياد

 41 71 زادت العالقة مع األصدقاء واألقارب

 31.58 53 انخفضت

 59.70 55 بقيت كما كانت قبؿ االستشياد

 56 98 زاد -طموح واإلنجاز الشخصيال

 55.7 45 انخفض

 08.3 35 بقي كما كاف قبؿ االستشياد

 71.3 035 متفائمة   النظرة لممستقبل

 59.3 55 متشائمة
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 08.3 35 زاد -المستوى االقتصادي لألسرة

 37.7 66 انخفض

 44 77 بقي كما كاف قبؿ االستشياد
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 المغة اإلنكميزية:ممخص البحث ب

 

Abstract: 

This study aimed to know existence of post traumatic disorder, and the level of post 

traumatic disorder (PTSD) among a sample of the sons martyrs in a adolescence in Tartuse, 

and knowledge the prevalence of each level of the levels (PTSD) (Low, Average and Severe) 

among the sample; and knowledge arrangement of the dimensions PTSD among the sample 

and knowledge correlation each of the( gender, period of shock, the mother' s work, level of 

education of the mother and the nature of the housing), with the levels of PTSD. The sample 

was (175) teenagers (84) males and 91 females, they were between the ages (14-18) years. In 

this study is used Davidson 's scale of PTSD, which is based in the diagnose is DSM-IV, 

which was translated to Arabic by Abdul Aziz Thabet. This study depended on the descriptive 

methodology. To communicate the results the researcher used Mediterranean , The relative 

weight , frequencies , percentages, the chi-square correlation, T-test for in dependents 

samples, and T-test for one sample.  

The results showed that: there is post-traumatic stress disorder , the percentage of the low 

level of the respondents (23.4%), the proportion of the average level reached by (51.1%), and 

the proportion of severe level (25.1%). the  dimensions of PTSD as follows : (re-experience, 

avoidance, hyper arousal). The levels of PTSD were not significantly correlated with the 

gender, period of the shock, the mother's work but and the nature of the housing they were 

correlate with the level of education mother's.  
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