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اإلهداء
علماني بأن النشاط صفة الحياة
 . ..إلى من
ّ
1

 . . .وأن الخمود صفة الموت
 . . .إلى ذلك النهر الجاري أمالً وتفاؤالً
إليكما
أمـــــــي
التي ال تقدر بثمن
أبـــــــي
الذي ال يكرره الزمن

الشكر والتقدير
الشكر أوالً وأخيراً هلل عز وجل الذي إليه يرجع األمر كله الذي وفقني
إلكمال هذا البحث واصلي واسلم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم .
كما يسررررررني أن أتقدم بشررررركري وتقدير إلى حماة الوطن الذين نزروا
بأنفسهم ودمائهم رخيصة لحماية الناس والوطن.
كما يسرني أن أزجي عاطر الشكر والتقدير إلى تلك األم الحنونة التي
فتحت قلبها وعقلها فيما أسدته من نصح وإرشاد وعون ومساعدة وتوجيه
وعناية الدكتورة  /منى معاوية
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الشكر كل الشكر والثناء إلى منارة العلم الذي ال ينضب معهد البحوث
و تلك الشامخة جامعةالرباط الوطني ،واخص بالشكر أساتذةأكاديمية

الشرطة ومعهد البحوث.
أسررررررجي ليات التقدير ألسرررررررة مكتبة جامعة النيلين وجامعة الخرطوم
ومكتبة معهد البحوث والدراسات الجنائية واالجتماعية .
والشررررركر موصرررررول إلى من أناروا لي الطريا على اجتيازه األخوات
والصديقات نـجالء مأمون  -داليا خضر .

مستخلص البحث
هدف البحث إلي معرفة اضطراب ما بعد الصدمة لدي أفراد قوات شرطة االحتياطي
المركزي بوالية الخرطوم  ،وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي وقد بلغ حجم العينة 90

فرد .واستخدمت الباحثة عدد من االجراءات االحصائية منها أختبار معامل ألفا كرونباخ
ومعامل االرتباط واختبار مربع كاي واختبار( )Tومن ثم توصلت إلى النتائج التالية :يتسم
اضطراب ما بعد الصدمة لدي أفراد قوات الشرطة العاملين باالحتياطي المركزي باالنخفاض
،توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة لدى أفراد قوات الشرطة

تبعاً لمتغير العمر لصالح األكبر سناً ،ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في اثر الصدمة

بين الضباط وضباط الصف .توجد عالقة ارتباطيه عكسية ذات دالله إحصائية لدى أفراد
قوات الشرطة الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة تبعاً للحالة االجتماعية لصالح
المتزوجين .توجد عالقة ارتباطيه عكسية لدى أفراد قوات الشرطة الذين تعرضوا الضطراب

ما بعد الصدمة تعزي للمستوي التعليمي لصالح المتعلمين .توجد فروق ذات داللة إحصائية
لدي أفراد قوات الشرطة الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة تعزي لمتغير سنوات
الخدمة لصالح قدامي الخدمة .وفي نهاية البحث خلصت الباحثة إلى بعض التوصيات
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والمقترحات بدراسات مستقبلية.
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Abstract
This study aimed at identifying post-trauma disorder showed by soldiers of police
troops. The researcher used basic data form which was designed by the searcher to
recognize personal information by the use of random approach for respondents as
variant to demonstrate research sample and measure the impact of trauma which was
designed by Harvard; where the size of sample included 90 persons.
The following results were reached by the researcher after using a number of statistic
procedures:
Post-trauma disorder showed by soldiers of police operating in central reserved
troops is characterized by decrease. There are differences of statistical significance
in post-trauma disorder for soldiers of police troops according to variant of age
which is in favor of older soldiers. There are not differences of statistical significance
in the impact of trauma among officers and non-commissioned officers.
There is a verse correlative relationship of statistical significance for soldiers of
police troops who suffered post-trauma disorder according to social status which is
in favor of married ones who showed less post-trauma disorder. There is a verse
correlative relationship for soldiers of police troops who suffered post-trauma
disorder that attributed to educational level which for the favor of educated ones.
There are differences of statistical significance for soldiers of police troops who
suffered post-trauma disorder that attributed to variant of years of service which for
the favor of soldiers of long service.
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المقدمة:
يواجه اإلنسان في حياته مواقف شتي يوصف بعضها بأنها مواقف عادية سوية يمر بها
كافة البشـ ــر ويوصـ ــف بعضـ ــها ااخر بأنها مواقف غير عادية وال سـ ــوية ويمر بها فئة قليلة من
الناس ،وتقع الخبرات العصـ ــبية الضـ ــاغطة والصـ ــدمات العنيفة الموجعة تحت الفئة األخيرة غير

العادية التي يعد المرور بها وتجربتها خبرة ص ـ ــدميه عنيفة .والحوادث الص ـ ــدمية عموماً موجودة

منذ الخليقة بعضـ ـ ـ ـ ــها طبيعي وااخر من صـ ـ ـ ـ ــنع اإلنسـ ـ ـ ـ ــان فأما الطبيعية مثل الزالزل والبراكين

واألعاصـ ـ ــير والفيضـ ـ ــانات غير أن القرن الواحد والعش ـ ـ ـرين قد شـ ـ ــهد تزايداً في معدالت الحادث
الص ــدمية التي تس ــبب فيها البش ــر كانفجار المفاعالت النووية وجرائم العنف واإلرهاب واالعتداء
الجنسي واالغتصاب واألسر واالعتقال والخطف والتعذيب والحروب (عبد المنعم .)2007،

وقد اعتبر فرويد أن صـ ــدمة الوالدة وما يصـ ــاحبها من إحسـ ــاس الوليد باالختناق المرادف

لضيق الموت بمثابة أولي تجارب الصدمة في حياة اإلنسان(الخالدي . ) 2006،

ويعرف الض ـ ـ ـ ــغط بأنة العملية التي تفرض فيها الحوادث البيئية أو الض ـ ـ ـ ــغوط عبئا ثقيال

علي اإلنسـ ــان في مواجهتها أو تمثل تهديدا له ويتعين علية أثناء الضـ ــغط أن يجد طرقا للتعامل

مع مطالب البيئة ومن ثم فأن حدوث أمر ضاغط يواجه بواسطته استجابة معينة معدة للتخلص
منه أو من آثاره وتســتمر هذه االســتجابة حتى تنتهي هذه الحالة (عبد الخالق  .)1998،ويقصــد

بالض ــغوط النفس ــية أو مثيرات المش ــقة تلو األحداث والمواقف الس ــلبية التي يتعرض لها الفرد في

حياته ويكون لها مردود سـ ـ ـ ــلبي علي صـ ـ ـ ــحته النفسـ ـ ـ ــية والبدنية عندما يفشـ ـ ـ ــل في مواجهتها أو

التعايش معها (عبد المنعم .)2007،

وتعرف الصـدمة بأنها أي حدث يهاجم اإلنسـان ويخترق الجهاز الدفاعي لدية مع إمكانية

تمزيق حياة الفرد بش ـ ــدة وقد ينتج عن هذا تغيرات في الش ـ ــخص ـ ــية أو مرض عض ـ ــوي إذا لم يتم

التحكم فيه والتعامل معه بس ـ ـ ـ ــرعة وفاع لية وتؤدي الص ـ ـ ـ ــدمة إلي نش ـ ـ ـ ــأة الخوف العميق والعجز

والرعب (ميتشل وافبرلى .)1995،

كما يعرف العيســوي (  ) 2004الصــدمة بأنها خبرة قاســية أو شــديدة قد تكون جســمية أو

عقلية أو نفس ــية أو عاطفية وتؤثر تأث ار كبي ار في ش ــخص ــية الفرد وقد تص ــل إلي حد االض ــطراب
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النفس ـ ـ ــي أو العقلي أو الجس ـ ـ ــمي وقد يكون هذا االض ـ ـ ــطراب دائما وقد يزول بعد فترة من الزمن
وعند تعرض اإلنسـ ــان للصـ ــدمة ف نه يعجز عن القيام بالسـ ــلوو المالئم أو اتخاذ القرار الصـ ــائب
من جراء تأثير الصدمة علي قواه التفكيرية .
ويتصـ ـ ـ ــف الموقف الصـ ـ ـ ــدمي بكونه اكبر من طاقة اإلنسـ ـ ـ ــان علي االحتمال (ماكماهون
.)2002،
ويقول جانيت ( إذا ما فكر ش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص بالهرب من ذكري حادثة مؤلمة عن طريق الرحيل
بعيدا من مكانها ف ن الحزن يصعد علي كاهله ويسافر معه أينما رحل ).
مشكلة البحث:
وقد الحظت الباحثة أنه مع عدم إجراء أى مسح نفسى بوالية الخرطوم لقياس المؤشرات
النفسية على قوات الشرطة واالحتياطي المركزي اال أنه ومن خالل رصد الحاالت خالل يوم
العيادة من كل إسبوع عبد العال اإلدريسي تتراوح أعداد المرضى النفسيين مابين( ) 20 -15
حالة.
تتبلور مشكلة البحث في السؤال التالي :

 .1ما سمة اضط اربات ما بعد الصدمة ألفراد قوات شرطة االحتياطي المركزي ؟.

 .2هل توجد فروق في اضـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ــدمة لدي أفراد قوات الشـ ـ ــرطة االحتياطي
المركزي تبعا لمتغير العمر؟.

 .3هل توجد فروق في درجات مقياس اض ـ ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الص ـ ـ ـ ـ ــدمة لدي قوات ش ـ ـ ـ ـ ــرطة
االحتياطي المركزي تبعاً لمتغير الرتب (ضباط صف – ضباط )؟.

 .4هل توجد عالقة بين درجات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة لدى شرطة االحتياطي
المركزي تبعاً لمتغير للحالة االجتماعية ( متزوج – غير متزوج) ؟.

 .5هل توجد فروق في اض ـ ــطراب ما بعد الص ـ ــدمة لدي أفراد قوات الش ـ ــرطة االحتياطي
المركزي تبعا للمستوي التعليمي ؟.
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 .6هل توجد فروق في اضـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ــدمة لدي أفراد قوات الشـ ـ ــرطة االحتياطي

المركزي تبعا لسنوات الخبرة؟.
أهمية البحث :

(أ) األهمية النظرية :
يعد هذا البحث إض ـ ــافة إلي أدبيات في علم النفس الحربي والعس ـ ــكري الش ـ ــرطي ليعين الباحثين

والمهتمين بهذه الفئة .

(ب) األهمية التطبيقية :

قد تس ـ ـ ــهم النتائج التي يخرج بها الباحث في تس ـ ـ ــليط الض ـ ـ ــوء علي العوامل واألس ـ ـ ــباب الحقيقية
المؤثرة علي أفراد قوات الش ـ ــرطة الذين تعرضـ ـ ـوا إلي اض ـ ــطراب ما بعد الص ـ ــدمة في توجيهات

لمتخذي القرار في داخل قوات الشـ ـ ـ ــرطة وبالتالي يسـ ـ ـ ــهم في تقديم خدمة للقائمين على أمر هذه

الشريحة في تطوير برامجها واستراتيجياتها (الحربية والشرطية) .
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى معرفة أســباب وعوامل اضــطراب ما بعد الصــدمة لدى أفراد قوات الشــرطة

من جراء الضغوط وذلو من خالل األهداف ااتية -:

• الكشـف عن سـمة اضـطراب ما بعد الصـدمة لدى أفراد قوات شـرطة االحتياطي المركزي
.

• التعرف على الفروق في اضـ ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ـ ــدمة لدي أفراد قوات الشـ ـ ـ ـ ــرطة
االحتياطي المركزي تبعا لمتغير العمر.

• التعرف على ال فروق في درجات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة لدي قوات شرطة
االحتياطي المركزي تبعًا لمتغير الرتب (ضباط صف – ضباط ).

• التعرف على العالقة بين درجات مقياس اض ـ ــطراب ما بعد الص ـ ــدمة لدى ش ـ ــرطة
االحتياطي المركزي تبعًا لمتغير للحالة االجتماعية ( متزوج – غير متزوج) .

• التعرف على الفروق في اض ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الص ـ ـ ـ ــدمة لدي أفراد قوات الش ـ ـ ـ ــرطة
االحتياطي المركزي تبعا للمستوي التعليمي .
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• التعرف على الفروق في اضـ ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ـ ــدمة لدي أفراد قوات الشـ ـ ـ ـ ــرطة

االحتياطي المركزي تبعا لسنوات الخبرة.
فروض البحث :
يمكن أن تصاغ فروض البحث علي ااتي:

 .1يتس ــم اض ــطراب ما بعد الص ــدمة لدي أفراد قوات الش ــرطة العاملين باالحتياطي المركزي
باالرتفاع .

 .2توجد فروق في درجات مقياس اضـ ـ ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ـ ـ ــدمة لدى أفراد قوات شـ ـ ـ ـ ـ ــرطة
االحتياطي المركزي تبعاً لمتغير العمر .

 .3توجد فروق في درجات مقياس اضـ ـ ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ـ ـ ــدمة لدى أفراد قوات شـ ـ ـ ـ ـ ــرطة
االحتياطي المركزي تبعاً لمتغير الرتب (ضباط صف  /ضباط) .

 .4توجد عالقة لدى أفراد قوات شرطة االحتياطي المركزي الضطراب ما بعد الصدمة تبعاً
للحالة االجتماعية .

 .5ال توجد فروق لدى أفراد قوات شـ ــرطة االحتياطي المركزي الضـ ــطراب ما بعد الصـ ــدمة
تبعا للمستوى التعليمي .

 .6توجد فروق لدى أفراد قوات شـ ـ ــرطة االحتياطي المركزي وفقا لمقياس اضـ ـ ــطراب ما بعد

الصدمة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
حدود البحث :
( )1المكانية  :يتم إجراء البحث الحالي بشرطة والية الخرطوم ( االحتياطي المركزي)

( )2الزمانية  :مايو 2013م  -مارس 2016م
المصطلحات :

االضطراب الصدمي:

التعريف النظري :مرض نفسـ ـ ـ ــي قد تم تصـ ـ ـ ــنيفه وتوصـ ـ ـ ــيفه من جانب جمعية الطب النفسـ ـ ـ ــي

األمريكية ( ) 1994 - 1980وينجم هذا االض ـ ـ ـ ــطراب عندما يتعرض ش ـ ـ ـ ــخص ما لحدث مؤلم
جدا ( صـ ــدمة ) بتخطي حدود التجربة اإلنسـ ــانية المألوفة (أهوال الحروب  ،رؤية أعمال العنف

و القتل التعرض للتعذيب واالعتداء الجســدي الخطير واالغتصــاب ) كارثة طبيعية بحيث تظهر
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الحقا عدة عوارض نفس ـ ــية وجس ـ ــدية (تجنب وتبلد لوفكار والص ـ ــور الداخلية ’ اض ـ ــطراب النوم

والتعرق واإلجفال والخوف واالحتراز  ،ضعف الذاكرة والتركيز) (العسوي 2002،م).

التعريف اإلجرائي  :هو درجة استجابة المفحوصين في مقياس اضطراب ما بعد الصدمة الذي

تستخدمه الباحثة وما تعكسه نتائجه.

اإلصابة :هي أي خدش أو جرح أو جزء في الجسم أو عضو ،ثم إصابته أو بتره.
العمليات :يقصد بها المعركة أو االشتباو بين طرفين أو أكثر.

االحتياطي المركزي

هو عبارة عن قوة احتياطية يتم اس ـ ـ ــتخدامها في الحاالت الطارئة مثل اإلخالل باألمن ،ش ـ ـ ــغب،
المظاهرات ،حيث يتم تدخلها وقد تأس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــت عام 1947م وهدفها هو توصـ ـ ـ ــيل اإلغاثة والمواد

الحربية إلي الواليات والمشــاركة في حفظ المناســبات الرســمية مثل األعياد .والمشــاركة في تغطية

االنتخابات وتأمين االمتحانات ( زين العابدين 2014،م).

المبحث األول
اضطراب ما بعد الصدمة
التعريف :
ذكر عبد المنعم ( )2007أن اضـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ــدمة والذي Post traumatic stress

) disorder (PTSDعرفته الجمعة األمريكية للطب النفس ـ ـ ـ ــي هو فئة من فئات اض ـ ـ ـ ــطرابات

القلق حيث يعقب تعرض الفرد لحدث ض ــاغط نفس ــي أو جس ــمي غير عادي في بعض األحيان

بعد التعرض مباشـ ـرة لتلو المعاودة مس ــتمرة لخبرة الحدث  ،وتجنب المنبهات المرتبطة بالص ــدمة

أو تخدر االستجابة العامة للفرد ومظاهر االستثارة الزائدة وتتضمن الصدمة تحديدا معايشة الفرد
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لخبرة حدث من األحداث أو مش ـ ــاهدته ،أو مواجهته  ،وهذا الحدث يتض ـ ــمن موتا أو أذي حقيقيا

مهددا أو تعديدا للتكامل الجسـ ـ ــمي للفرد أو لوشـ ـ ــخاص األخرين ،مع حدوث رد فعل فوري من
الشعور بالخوف الشديد أو العجز أو الرعب .

وقد نأخذ معاودة خبرة  Re experiencingالصدمة أشكاال عدة وهي االسترجاعات والذكريات
المتكررة  ،واالقتاحمية والكدر للحدث ( ونتواتر في ش ـ ــكل ص ـ ــور ) أو أفكار أو إدراكات للحدث

أو أحالم مزعجة ومتكررة للحدث أو الشـ ـ ــعور المفاجو كما لو أن الحدث يقع مرة أخري أو يحيا

ثاني ة متضــمنا نوبات التفككية أو الشــعور بضــيق نفس شــديد أو حدوث رد فعل فيزولوجي شــديد
إذا تعرض الفرد لعالمات داخلية أو خارجية ترمز الي جانب من جوانب الحدث أو تضاهيه.

ويحاول الشــخص المتأثر بالحدث أن يتجنب األفكار أو المشــاعر المرتبطة بالحدث وبأي شــيء

قد يســتدعي لديه ذكريات عنه وقد تنشــأ حالة من النســيان  Amnesiaلجانب مهم من الصــدمة

وقد يفقد الشــخص اهتماماته باألنشــطة المهمة لديه أو يشــعر باالنفصــال أو الغربة عن األخرين

أو يتملكه إحســاس بمســتقبل غير واحد  .وقد يواجهه الشــخص صــعوبة في الدخول الي النوم او

في مواص ـ ــلته  ،وقد يكون متعبا أو تص ـ ــدر عنه نوبات من الغض ـ ــب ويكون لديه مش ـ ــكالت في
التركيز أو تصدر عنه استجابات ترويجية مبالغ فيها( عبد المنعم .)2007،

وقد ذكر الرشـ ــيدي والمنصـ ــور ( )2001أن منظمة الصـ ــحة العالمية تحدد اضـ ــطراب وما بعد

الصدمة في التصنيف الدولي العاشر ( )ICDعلى نحو ينفق الي حد كبير من تحديد الجمعية
األمريكية للطب النفس ــي  ،فيما ينش ــأ اض ــطرابات ما بعد الص ــدمة علي أنه اس ــتجابة مرجاة أو

ممتدة لحدث أو موقف ضــاغط مســتمر لفترة قصــيرة أو طويلة  ،ويتصــف بأنه ذو طبيعة مهددة

أو فاجعة  ،ويحتمل أن يتسبب في حدوث ضيق وأسي شديدين غالبا لدي أي فرد يتعرض له (

مثل الكوارث الطبيعية أو التي من ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أو المعارو أو الحوادث أو اإلرهاب أو

االغتصاب أو غير ذلو من الجرائم ).

كما عرفه يعقوب ( )1999علي أنه مرض نفس ـ ـ ــي قد تم تص ـ ـ ــنيفه وتوص ـ ـ ــيفه من جانب

جمعية الطب النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــي األمريكية ( )1994 -1987 -1980وينجم هذا االض ـ ـ ـ ـ ـ ــطراب عندما

يتعرض شــخص ما لحدث مؤلم جدا ( صــدمة ) يتخطي حدود التجربة اإلنســانية المألوفة (أهوال
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الحروب  ،رؤي ــة أعم ــال العنف والقت ــل  ،التعرض للتع ــذي ــب  ،واالعت ــداء الجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي الخطير

واالغتصاب  ،كارثة طبيعية االعتداء الخطير علي أحد أفراد العائلة ).

بحيث تظهر الحقا عدة عوارض نفسية وجسدية ( التجنب وتبلد األفكار والصور الدخيلة

 ،اضطراب النوم والتعرف واألجفال والخوف واالجتزاز ضعف الذاكرة والتركيز ).

ويمكن أن يحدث اض ـ ــطراب ما بعد الص ـ ــدمة في أي عمر بما في ذلو مرحلة الطفولة ،ويمكن

أن تظهر األعراض بعد الحدث الصــادم مباش ـرة أو بعد شــهر أو ســنة ويشــعر الفرد بقصــور في

الجوانب الوظيفية والبيولوجية واختالل سلوكي وسيكولوجي (العسوي.)2000 ،

إن اض ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الص ـ ـ ـ ــدمة عند األطفال والمراهقين يهدد حياة الطفل خاص ـ ـ ـ ــة او

سـ ــالمته الجسـ ــدية بسـ ــبب ردود أفعال تتمثل في الخوف الحاد والعجز والرعب من هذه األحداث

التعرض لالعتداء الجنسي أو الجسدي وحوادث السير .
أنواع الحوادث الصدمية :
ذكر ماكماهون ( )2002أن االســتشــاريون ذوو الخبرة في معالجة حاالت اضــطراب ما بعد
الصدمة  ،حادثة ما علي أنها ( حادة أو مصيبة ) إذا استوفت التالي ذكره:
 .1تعرض شخص حبيب ألذى شديد أو موت .
 .2تعرض شخص ما ألذي شديد أوموت .

 .3الحوادث التي تهدد السالمة الشخصية .

 .4الحوادث التي تستدعي انتباه وسائل اإلعالم كالتشهير والتعرض بسمعة األخرين .
 .5الحوادث المسببة لردود فعل عاطفية أنية كانت أو مؤجلة تفوق تحمل الفرد.
تنقسم الصدمات الي صنفين أساسيين:

الصنف األول:
هو ما يتعلق بالفرد أو فعل أخرين مثل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهور أو المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في قتل أو تعذيب أو

اغتصاب أو اعتداء جنسي .
الصنف الثاني:

الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والبراكين والفيضانات والعواصف.
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العالمات واألعراض الش ــائعة الزائدة  :ينجم عن الحادث الص ــدمي عالمات وأعراض علي الفرد

الذي تعرض لهذا الحادث وهي:

 /1العالمات واألعراض العضوية:
 -العرق الزائد.

 -نوبات من الدوار.

 معدل زائد من ضربات القلب. ارتفاع ضغط الدم. -التنفس السريع .

 /2العالمات واألعراض االنفعالية:
 الصدمة االنفعالية. الغضب. -األسي

 -االكتئاب.

 -الشعور بالقهر.

 /3العالمات واألعراض المعرفية:
 -االختالط في التفكير .

 -صعوبة اتخاذ الق اررات .

 انخفاض تركيز االنتباه . -خلل في وظيفة الذاكرة .

 -انخفاض في كل الوظائف المعرفية العليا .

 /4العالمات واألعراض السلوكية:

 تغيير في انماط السلوو االعتيادية . -تغيير في األكل .

 تدهور الصحة الشخصية .18

 -االنسحاب من األخرين.

 الصمت الممتد.النظرات المفسرة الضطراب ما بعد الصدمة
أوال  :النظريات المعرفية :

نموذج معالجة المعلومات  :ذكر الرشـ ـ ـ ــيدي ومنصـ ـ ـ ــور ( )2001أن نموذج هوروينز يتناول

اضـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ــدمة بناء علي النظريات الكالسـ ـ ــيكية المعاص ـ ـ ـرة للصـ ـ ــدمة ولكن يولي

اهتماما أكبر لنظريات تجهيز أو معالجة المعلومات والنظريات المعرفية لالنفعاالت وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل
العناصر األساسية لمعالجة المعلومات المكونات التالية :
 .1المعلومات مثل األفكار والصور .

 .2الميل الي االكفال حيث تجري معالجة المعلومات المهمة حتي تتراوح نماذج الواقع مع
النمـ ــاذج المعرفيـ ــة مثـ ــال لـ ــذلـ ــو أن ينتهي الموقف أو أن يتغير النموذج المعرفي كي

يستوعب المعلومات الجديدة .

 .3العبء الزائد من المعلومات موقف ال يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع الفرد فيه أن يقوم بمعالجة المعلومات
الجديدة.

 .4المعــالجــة غير المكتملــة للمعلومــات حــالــة يجري فيهــا معــالجــة المعلومــات بطريقــة جزئيــة
فقط حيث تظل المعلومات في الذاكرة النش ـ ــطة خارج الوعي مع وجود مؤثرات مص ـ ــاحبة

علي وظائف األنا .

ويقرر هوروينز ( )1980أن عمليات الذاكرة تتضــمن مكونا دافعيا وأن اإلنســان لذلو يســعي

الي فهم معني خبرات الحياة المختلفة ولهذا ف ن صـ ــور أي حدث تظل باقية في الذاكرة النشـ ــطة

ما دام الفرد يسعي الي تحديد المعني الشخصي للخبرة وتعلقها به.

ويعتبر هوروينز ( )1980أن الحافز األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي للعمليات المعرفية هو الميل الي االكتمال

حيث يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر العقل في تجهيز المعلومات الجديدة المهمة ومعالجتها حتي يتغير الموقف او

تتغير النماذج المعرفية ويصل كل من الواقع والنماذج الي مستوي من الوفاق أو المطابقة بينهما
وتتمثل الفكرة األســاســية في هذا النموذج في أن الصــدمة ال تتم معالجتها ابدا ولكنها تبحث عن
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المالئمة األفضـ ـ ـ ـ ـ ــل بين ذاتها في الذاكرة وبين المعلومات الواردة ذلو الن األحداث الصـ ـ ـ ـ ـ ــدمية

تتضــمن قد ار هائال من المعلومات الداخلية والخارجية وال يســتطيع معظمها أن يتطابق أو يتوافق
مع الخطط المعرفية لدي الشـ ـ ـ ــخص ويعزي ذلو الي الحقيقة بأن هذه المعلومات تقع خارج دائرة

خبرته العادية وينتج عن ذلو تطور حالة من ( الحمل الزائد من المعلومات ).

فالشخص يخبر ما يتواتر لديه من أفكار وصور وانفعاالت علي أنها ال يمكن أن تتكامل مع

الذات  ،وتظل هذه الحالة قائمة الي أن يتمكن الشـ ـ ـ ـ ــخص من تمثل الحدث الصـ ـ ـ ـ ــدمي وتتكامل
خبرة هذا الحدث بنجاح داخل الخطط المعرفية الموجودة لديه ولكن إذا لم يتم هذا التغيير ف ن

العناصر النفسية للحدث الصدمي سوف تظل نشطة في مخزون الذاكرة (فريدي .)1995،

وما د ام الشــخص الذي يخبر حالة من الصــدمية الشــديدة ال يســتطيع معالجة تلو المعلومات

ف ن هذه المعلومات تجري إزاحتها خارج الوعي ولذلو تظل في ش ــكل خام أو نش ــط أوبال تجهيز

ومعالجة وفي هذه المرحلة تعمل آليات االرتكاز والتحذر باعتبارها أس ـ ـ ــاليب أو حيال دفاعية كي

تحتفظ بالمعلومات المتعلقة بالص ـ ـ ـ ـ ـ ــدمة في الالش ـ ـ ـ ـ ـ ــعور أي خارج الوعي ف ن يتأثر الميل الي
االكتمال (مفهوم مماثل كما يعرف في التحليل النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــي بآلية إجبار التكرار) تغير المعلومات

المتعلقــة بــالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمــة في بعض األوقــات في بؤرة الوعي بــاعتبــارهــا جــانبــا من عمليــة معــالجــة

المعلومات األمر الذي يخلق تمثيالت فكرية للحدث الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدمي علي كل مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات التوظيف
وتخترقه في بعض األحيان في شـ ـ ــكل صـ ـ ــور اقتحامية عن الحدث باعثة علي االضـ ـ ــطراب وال

يستطيع الفرد التحكم فيها.

يحدد هوروينز ( )1980نموذج وفقا ألطوار متشـابهة لمعالجة المعلومات من حيث رد الفعل

للحدث الصــدمي  ،ويعتبر أن هذا النموذج طراز أصــلي لما قد يتبع أحداث الحياة الصــدمية من

أطوار مميزة وذلو علي النحو التالي:

الطور األول  :طور الصرخة : Outcry phase

ويتصــف بالخوف والحزن والغضــب فاالســتجابة المباش ـرة لحدث صــدمي تكون مصــحوبة

بانفعاالت قوية  ،وب نذار الخطر المحدث وليس بالضـ ــرورة أن يحدث هذا الطور لدي كل الناس
فبعض األش ـ ـ ــخاص الذين يتعرض ـ ـ ــون ألحداث ض ـ ـ ــاغطة ش ـ ـ ــديدة يس ـ ـ ــتمرون في إبداء الفاعلية
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والتماش ــو والتعبير عن انفعاالتهم اال أنه ما دام الفرد لم يكتس ــب بعد مهارات المواجهة المباشـ ـرة

فقد يبدي هذه المعرفة سواء من داخله أو من خارجه.

ويالحظ أن هؤالء األفراد فيما بعد حينما يكونون وحدهم ويبدوأن باالسـ ــترخاء ويخفضـ ــون

من حواجزهم الدافعية  ،ف نهم يخبرون بالتالي مرحلتي اإلنكار واألقحام  ،وتعتبر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــرخة في
هذا الطور األول اس ـ ـ ــتجابة عادية أو طبيعية إزاء األحداث أو المواقف الص ـ ـ ــدمية أما الظاهرات

غير الس ــوية للص ــرخة فتشـ ـمل الهلع والس ــلوو التدميري والنوبات المفاجئة لالنهيار واالس ــتجابات

االنفعالية.

الطور الثاني  :طور اإلنكار :

تبدو االستجابة العادية أو السوية لهذا الطور في تجنب ذكريات الصدمة وفي رفض تلو

الصور أو األفكار المتعلقة بها أو بمواجهتها .

أما االســتجابات المرضــية فتبدو في الســلوو االحجامي الالتكيفي واالنســحاب االجتماعي

وتعاطي العقاقير أو المخدرات واالندفاعية وقد يخبر بعض األفراد إحسـ ــاسـ ــا داخليا بتقيم اإلدراو

مع الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعور بـأن الـدنيـا أص ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـت أكثر رمـاديـة عن ذي قبـل وقـد يخبر الفرد وعيـا متنـاقض

باإلحســاســات الجمســية وقد يصــل الي حد الشــعور بأنه ( ميت في الحياة ) والواقع أن كثير من
أعراض األفكار قد تكون أس ــاليب س ــوية لتعديل االس ــتجابات االنفعالية الي جرعات موزعة علي

فترات ويمكن تحملها أما األفكار غير السوية فتتصف باألحجام الزائد الذي يجعل الفرد ال يسعي

الي مواجهة( ويلسون وكراوس . )1958،

الطور الثالث  :طور اإلقحام : Intrusion phase

يتص ـ ـ ــف هذا الطور من حيث االس ـ ـ ــتجابات العادية بتواتر أفكار قهرية عن الحدث تقحم

نفسها علي نشاط العقل كما لو أنها أفكار أو صور تطفلية أما االستجابات غير العادية فتظهر
في حاالت من االنفجار بالص ـ ـ ـ ـ ـ ــور أو األفكار المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة والمزعجة عن الحدث ومن االرتباو

واالنعصار واالندفاع مع ما يصاحب ذلو من اضطرابات فيزيولوجية ويتصف هذا الطور بصفة

عامة باليغظة الزائدة ( فرط التنبيه للمنبهات الباعثة علي التهديد ) التي تؤول الي ردود أفعال
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ترويعية منبهات عادية وخاصــة إذا كانت األص ـوات العالية أو المثيرات البص ـرية المأســوية جزءا

من الحدث الصدمي .

وقد يص ـ ــل طور هذه الحالة في بعض األحيان الي حد أن الفرد قد يتنش ـ ــأ لديه حالة من

األوهام بس ــبب اس ــتعداده لتفس ــير المنبهات الجديدة علي أنها تكرار األحداث الص ــدمية وقد يخبر

الفرد بعض الهلوسـ ــات الحسـ ــية  ،وقد يفسـ ــر إحسـ ــاسـ ــه الداخلي علي أنه له أسـ ــاس خارجي في

الواقع يتص ـ ـ ـ ـ ـ ــف طور اإلقحـام بـاإلحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس بـالتخـدر  . Numbnessوال يعني التحـذر غيـابــا

لالنفعاالت ولكنه إحس ــاس بالتخذر وض ــعف المش ــاعر .وقد يش ــعر الفرد فعال بأن مطوق بطبقة
عــازلــة وقــد يؤدي بــه الي البالدة الي تغيير أنمــاط تفــاعليــه مع النــاس وحتي مع من يقــدمون لــه

العون والسند األمر الذي قد يؤثر في حياته األسرية وصداقاته وعالقاته في العمل.

كما يتصـ ـ ـ ــف أيض ـ ـ ـ ـاً بااالم االنفعالية  Pangs emotionalوهي انفعاالت تحدث في

ش ــكل موجات ش ــديدة ال يس ــتطيع الفرد تحملها حينما تص ــل الي زروتها من الش ــدة وقد يتض ــمن

االقحام اقتصـ ـ ـ ـ ـ ــار الفرد بص ـ ـ ـ ـ ـ ـورة وأفكار ملحة ومفاجئة وغير مطلوبة تحدث غالبا حينما يكون
مسترخيا قبل النوم أو عند الجلوس للراحة.

وتؤلف هذه الصـ ـ ـ ــور الحسـ ـ ـ ــية الحية أو النشـ ـ ـ ــطة التي تغمر الفرد أثناء فترات الراحة أو

االسترخاء ظاهرة النعاس  Hypnologic phenomenonوقد تعزي حالة أخري تعرف بظاهرة

طرد النوم  Hyonopomic phenomenonوالتي تعزي الي القلق الذي يمتلو الش ـ ـ ـ ــخص من
توقع أحداث ص ـ ـ ـ ــدمية أخري أو الي تفس ـ ـ ـ ــيره لها يدركه حوله من عالمات  Slgnsأو عدايات

 Guesعلي أنها دليل علي أنه سـ ـ ــوف يفقد قدرته علي التحكم في نفسـ ـ ــه أو أنه في سـ ـ ــبيله الي
الجنون  ،ولكن مما ينبغي أن نضعه في اعتبارنا في الشأن أن هذه الخبرات اإلدراكية اإلقحامية
أو التطفلية ال تنتمي الي أعراض الذهان ولكنها مظاهر شــائعة قد يخبرها بعض األشــخاص بعد

األحداث الصدمية.

ومن شان هذه المادة النفسية االقتحامية أو التطفلية Intrusive psgchic matetials

من الصـ ـ ـ ــور واألفكار أن تسـ ـ ـ ــتمر في دخول الي الوعي وتقتحمه الي أن تتم معالجة المعلومات

وتجهيزها كلية أما حينما تخبر األنا تلو المعلومات علي أنها حمل زائد أثناء نوبات اإلقحامية
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 Intrusive episodesفتنشط مرة أخري دورة اإلنكار التخدر وهنا قد تتطور حالة من التذبذب

بين اإلقحام واإلنكار والتخدر تسـ ـ ـ ـ ــبق التكامل الكلي للمادة الصـ ـ ـ ـ ــدمية وتلو المعالم التي تحدث
بشكل طبيعي لعملية معالجة المعلومات المتعلقة بالصدمة (الرشيدي ومنصور .)2001 ،
الطور الرابع  :طور العمل علي مواجهة الواقع:

يعتبر هذا الطور مرحلة انتقالية تنش ـ ــط فيها من الجانب الس ـ ــوي آليات مواجهة الواقع أي

واقع ما حدث والفص ـ ـ ــل علي اس ـ ـ ــتيعابه .أما االس ـ ـ ــتجابات المرض ـ ـ ــية في هذا الطور فتتمثل في

حاالت القلق واالكتئاب وحاالت التجمد السباتي  Hibernate frazens taleوالتغيرات النفسية

الجس ـ ـ ــمية والتغير في طبائع الفرد مثل افتقاده علي العمل أوا إلبداع أوالحب ونقص الفاعلية في
الحياة.

وتتص ـ ـ ـ ـ ـ ــف هـذه المرحلـة االنتقـاليـة بتقـدم في الفكر والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر والعالقـات مع األخرين

والتواصل معهم أي إحراز تقدم في تلو الجوانب التي كانت موضع ضيق واضطراب أثناء طور

االقحام ويتض ـ ـ ـ ـ ــمن هذا التقدم تكوين خطط معرفية جديدة أومراجعة الخطط المعرفية القائمة كي
تتوافق األبنية المعرفية الداخلية مع المعلومات الجديدة المتعلقة بالحدث الصـ ـ ــدمي وبكل ما تأثر
بهذا الحدث من س ـ ــلس ـ ــلة الخبرات التي عاش ـ ــها الفرد وقد تنش ـ ــأ في هذه المرحلة حالة من العودة

والتقهقر الي أع راض اإلنكـار أو اإلقحـام ولكن تغلـب علي هـذه المرحلـة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـادة الترويحيـة

لحالة االتزان الذي يتضـ ـ ــح في نهايتها عن طريق التحرو الي حالة االكفال النسـ ـ ــبي التي تتمثل
في هذه العملية يجري تطوير معني الحدث الص ـ ـ ـ ــدمي ليس فقط علي أس ـ ـ ـ ــاس الخطط المعرفية

الذاتية األكثر واقعية بل أيضـ ــا علي أسـ ــاس الخطط األكثر تطرف مما يعمل كذلو علي صـ ــهر
الحدث مع المعني واســتيعاب المعني له  ،ولهذا تتصــف هذه المرحلة بالتنظيم الذاتي وبالتواصــل
الي بعض الق اررات وتل ــو عملي ــات إرادي ــة ووظيفي ــة للبق ــاء وتهيؤ الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص للعم ــل وااللتزام

والمس ـ ــئولية بعد ما خبره من معاناة الفقد واإلص ـ ــابة أو الض ـ ــرر ،وتقبل الذات والعالم في ض ـ ــوء
نظرة واقعيــة لمــا يتــألف منــه اان الموقف الجــديــد والحــالي وتلــو نهــايــة تكيفيــة لخبرة الحــدث

الصدمي لدي الفرد ( هورونيز .)1980 ،
الطور الخامس  :طور االكتمال :
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يتميز هذا الطور باكتمال عملية تجهيز المعلومات المتعلقة بالحدث الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمي حيث

يتص ــف الفرد هنا باس ــتعادته لتوازنه ولفعالياته في الحياة ومواص ــلته ألدواره ووظائفه ومس ــئولياته
فيها أما اإلخفاق في إحراز هذا التقدم يعني تغيي ار في ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية الفرد ويتض ـ ـ ــح في عدم القدرة

علي العمل أو التفاعل مع األخرين والتواصـ ــل معهم أو انتهاء العاطفة وافتقاد الحب أو نضـ ــوب

اإلنتاجية واإلبداع .أن التركيز أذن في هذا الطور يكون علي اكتمال معالجة المعلومات وليس

مجرد التواصــل الي حالة من التنفيس  Abreactionأي تفريغ الشــحنات االنفعالية الناشــئة عن
الحدث الصـ ـ ــدمي وأثر ارتباطه بالصـ ـ ــور واألفكار والذكريات واالنفعاالت المصـ ـ ــاحبة له أو الي

حالة من التفريغ  Catharsisلتلو الذكريات المكبوتة والتطهر منها ويعتبر هوروينز أن األفكار
أو الصـ ـ ـ ــور أو الذكريات االقتحامية تعمل علي تيسـ ـ ـ ــير عملية معالجة المعلومات وأن العمليات
الدفاعية تسـ ــاعد علي تمكين الفرد من االسـ ــتيعاب التدريجي للخبرة الصـ ــدمية ومن هذا المنظور

تمثل االسـ ــترجاعات المتكررة لذكريات الصـ ــدمة مع ما يصـ ــاحبها من سـ ــلوو إحجامي ومشـ ــاعر

التخدر جهودًا في سـ ـ ـ ــبيل إحداث تكامل لذكريات الصـ ـ ـ ــدمة داخل نظرة مقبولة للذات مثل تقدير
الذات والشـ ــعور بالكفاءة وللعالم مثل ذلو عالم يمكن ضـ ــبطه والتحكم فيه وعالم يمكن التنبؤ به(

يعقوب 1999،م).

والواقع أن عملية إكتمال معالجة المعلومات تس ــتمر حتي تص ــير المعلومات الجديدة جزء

من النماذج طويلة المدي والخطط المعرفية الداخلية لدي الفرد وهكذا في طور االكتمال تكون

الخبرة متكــاملــة وتكون جزء من نظرة الفرد الي العــالم والي ذاتــه فال يعود بحــاجــة الي أن يعزل

نفســه عن عالمه ،وال الي أن يقيم حاج اًز بين خبرة الحدث الصــدمي وبين بقية جوانب شــخصــيته

وبذلو وعند هذه النقطة ال تعد الص ـ ـ ـ ـ ــدمة خبرة مخزونة في حالة نش ـ ـ ـ ـ ــطة  ،ويقرر هوروينز أن

التكامل ربما ال يعتبر كثي ًار طو ار ممي از يقدر ما يعبر معلما رئيسيا .

فهو يشـ ــير الي النهاية النسـ ــبية لوطوار األكثر نشـ ــاطا لمعالجة المعلومات المتعلقة بهذه

األحداث المهمة موضــع االعتبار ويعتبر االكتمال عملية نســبية الن الذكريات والخطط المعرفية
المتعلقة بالحدث الصـ ـ ـ ـ ـ ــدمي تميل الي البقاء واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار طول حياة الفرد ولكننا نحدد التكامل

باعتباره طو ار من أطوار االســتجابات التالية لل ألنه يتضــمن إحســاســا بأن الشــخص أخذ يســتعيد
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تماسكه الذاتي وصار مهيأ اان لالضطالع بأدوار وعالقات ونشاطات جديدة ومستعدا لمواصلة
فعالياته في الحياة وذكر الرشـ ـ ــيدي أن نموذج هورويتز يولي أهمية كبيرة لمتغيرات الشـ ـ ــخصـ ـ ــية

واألس ـ ــلوب المعرفي وأنماط الصـ ـ ـراع وآليات المواجهة لدي الفرد وكذلو لمتغيرات الثقافية وغيرها
من العوامل .مما يمكن أن يؤثر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا في الكيفية التي يخبر بها الفرد أفكاره ومش ـ ـ ـ ـ ـ ــاعره في

اسـتجابات لوحداث الضـاغطة وكذلو في الكيفية التي يعبر بها عن تلو األفكار والمشـاعر(عبد

الخالق 1998،م).

النظريات السلوكية:

ذكر الرش ــيدي ومنص ــور( )2001أن النماذج الس ــلوكية الض ــطراب ما بعد الص ــدمة التي

يقدمها (كين) تس ـ ـ ـ ــتند الي نظرية العاملين وتؤكد هذه النظرية أهمية كل من االش ـ ـ ـ ــتراط التقليدي

الكالســيكي واالشــتراط الوســيلي في تطور االضــطرابات النفســية ويشــبه تطور أعراض اضــطراب

ما بعد الص ـ ـ ــدمة باكتس ـ ـ ــاب االس ـ ـ ــتجابات النفس ـ ـ ــية والس ـ ـ ــلوكية للخوف علي أس ـ ـ ــاس االش ـ ـ ــتراط

الكالس ـ ــيكي .ومن هذا المنظور يعتبر الخوف اس ـ ــتجابة متعلمة باالش ـ ــتراط الكالس ـ ــيكي (العامل

األول) وفقا لنظرية ما ورد ويتأكد ذلو أيض ــا من المنظور العص ــبي فالحس ــاس ــية الزائدة قد تكون

نتيجة للنشـ ـ ـ ــاط الزائد للمجموعة العصـ ـ ـ ــبية المعروفة بالمركب الحصـ ـ ـ ــيني الحاجز في الدماغ أو
الحساسية العصبية العالية العامة الدائرة في نشاط القشرة الكظرية في الدماغ.

من خالل التعلم الترابطي قد تكتســب بعض اإلمارات أو العالمات (مثل مناظر معينة أو

أص ـ ـ ـ ـوات أو روائح أو أشـ ـ ـ ــياء أو أشـ ـ ـ ــخاص وغير ذلو من المنبهات االشـ ـ ـ ــتراطية مما قد يذكر
الشـ ـ ـ ــخص بالخبرة الصـ ـ ـ ــدمية) قدرة علي اسـ ـ ـ ــتدعاء الخوف الشـ ـ ـ ــديد وهذه العالمات المتعلمة أو

المنبهات االشــتراطية تتطور وتكتســب قدرة علي اســتدعاء اســتجابة للخوف تتفق بالشــدة والكثافة

(استجابة اشتراطية).

أما العامل الثاني فيتحدد بالسـ ـ ــلوو اإلحجامي الوسـ ـ ــيلي فضـ ـ ــحايا الصـ ـ ــدمة ينزعون الي

تجنب إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أو هاديات معينة لكي يخفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا من أدني حد ممكن من مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوي انغمارهم

بالذكريات والمخاوف التي يخبرونها بش ــكل متكرر فعلي س ــبيل المثال قد يلجأ الش ــخص ض ــحية
الص ـ ـ ـ ـ ــدمة الي تجنب الحديث عما خبره أو تجنب األش ـ ـ ـ ـ ــخاص أو األماكن أو غير ذلو مما قد
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يماثل الحدث الصـ ـ ـ ـ ــدمي وعلي الرغم من أن الغرض من السـ ـ ـ ـ ــلوو اإلحجامي قد يبدو علي أنه

التحكم في المشـ ـ ــاعر والذكريات المؤلمة ف ن االسـ ـ ــتراتيجيات اإلحجامية للمواجهة تعمل بالمقابل
علي تدعيم مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر الخوف والعزلة االجتماعية ذوادراو الفرد لذاته علي أنه عاجز عن التحكم
في حياته .وهكذا يمكن اعتبار اضـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ــدمة من منظور الكالسـ ـ ـ ــيكي علي أنه
اض ـ ـ ـ ــطراب أو س ـ ـ ـ ــوء توافق في دور اإلقدام اإلحجام للمنبهات المختلفة االش ـ ـ ـ ــتراطية التي تمثل

الصـ ـ ــدمة ويبرز هذا النموذج أهمية وجود سـ ـ ــلسـ ـ ــلة من المنبهات االشـ ـ ــتراطية وغير األثر عليه

الكثير من عالمات أو أمارات أو هاديات الصــدمة وكنظام معقد من االشــتراط ومن تعميم المنبه

(عالمات الصـ ـ ـ ــدمة تكون منتش ـ ـ ـ ـرة ومقاومة لالنطفاء) والمعارف المتعلقة بالصـ ـ ـ ــدمة (باعتبارها

منبهات اشتراطية كامنة).

ويتميز هذا النموذج السـ ــلوكي بأنه يقدم تغيرات مناسـ ــبة لبعض فئات أعراض اضـ ــطراب

م ا بعد الص ــدمة وهي تطور أعراض اس ــتش ــارية لدي ض ــحايا الص ــدمة مثل االس ــتجابة الترويحية
المبالغ فيها وأعراض األحجام مثل تجنب األفكار والمشاعر المتعلقة بالصدمة.

وقد ذكر فريدي( )1995أن النموذج الس ـ ـ ــلوكي ال يقدم تفس ـ ـ ــيرات لتطور أعراض معاودة

خبرة الحدث الصـ ـ ـ ـ ــدمي واسـ ـ ـ ـ ــتمرارها مثل (الذكريات المتكررة والمدركة عن الصـ ـ ـ ـ ــدمة واألحالم
المفزعـة المتكرر عنهـا) والواقع أن تطور األعراض المعرفيـة اإلقحـاميـة ال ض ـ ـ ـ ـ ـ ــطراب مـا بعـد

الص ــدمة واس ــتمرارها تلو األعراض يتطلب تفس ــيرات نظرية تتجاوز اإلطار التص ــوري الس ــلوكي

وتمتد الي ما وراء مبادئ االشتراط التقليدي واإلجرائي .
النظريات النفسية واالجتماعية :
ذكر الرشـ ـ ــيدي ومنصـ ـ ــور ( )2001أن النموذج النفسـ ـ ــي االجتماعي الذي طوره ولسـ ـ ــون
وزمالؤه ما بعد الص ـ ـ ــدمة وتبدو قيمته في تركيزه علي التفاعل بين الحدث الص ـ ـ ــدمي الض ـ ـ ــاغط

واالسـ ــتجابات العادية للكارثة وخصـ ــائص الفرد والبيئة االجتماعية الثقافية التي تجبرها فيها الفرد

الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدمة ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــترد فيها توازنه وفاعليته وترتكز هذه النظرية علي نموذج معالجة المعلومات

الضـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ــدمة الذي طوره هوروينز ( )1980الذي يركز علي تلو الحقيقية بأن
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أش ــخاص معينين ممن يتعرض ــون لص ــدمة ش ــديدة يتطور لديهم اض ــطراب ما بعد الص ــدمة في

حين أنه ال يتطور لدي أخرين.

وذكر ولسـ ــون وكراوس ( )1985أن الشـ ــخص يخير عبئا نفسـ ــيا زائدا حتي تتكامل الصـ ــدمة

بنجاح داخل المخطط المعرفي لديه ويحددان ( العبء النفس ـ ـ ــي الزائد ) علي أنه (حالة ال يمكن

للفرد فيها أن يفهم طبيعة الخبرة وشـ ــدتها ومعناها في ضـ ــوء ما لديه من خطط معرفية تصـ ــورية
للواقع) ويؤدي اخفـاق دفـاعـات اانـا آليـات المواجهـة إزاء الكـارثـة الي العجز في معـالجـة الخبرة

وهنا تساعد البيئة المؤاتية علي التعامل مع الصدمة واستيعابها ويبرز ولسون وكراوس ()1980
عدة خص ـ ـ ــائص واض ـ ـ ــحة للخبرة الص ـ ـ ــدمية لما لها من عالقة وثيقة باالس ـ ـ ــتجابات بعيدة المدي

للصدمة فيما يلي:

 .1شدة الحدث الصدمي .
 .2طول مدة الصدمة .

 .3سرعة اإلنذار ببداية وقوع الصدمة.
 .4درجة الحزن واألسي .

 .5درجة اإلزاحة للشخص أو الجماعة .

 .6نسبة درجة التأثر في المجتمع بالتهديد للحياة .
 .7التعرض للموت .

 .8ال المتعلقة باالغتصاب .

 .9درجة احتماالت الصراع المعنوي إزاء معاودة حدوث الصدمة والتحكم فيها.
تلو عناصـ ـ ـ ـ ــر رئيسـ ـ ـ ـ ــية للخبرة الصـ ـ ـ ـ ــدمية ويقدرها ما يزداد تكرارها بقدر ما تتطور أعراض

اض ـ ــطراب ما بعد الص ـ ــدمة ،وذكر ولس ـ ــون وكراوس ( )1985أن النموذج النفس ـ ــي االجتماعي

الضـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ــدمة يمثل إطا ار عاما قابال للتطبيق علي كل الخبرات الصـ ـ ــدمية وتبدو
قيمة هذا النموذج التعددي في أن وجود ارتباطات بين درجة وطبيعة الصـ ــدمة وشـ ــدة اضـ ــطراب

ما بعد الص ــدمة ،ونقص التكافل االجتماعي وش ــدة االض ــطراب وعوامل الش ــخص ــية قبل المرض

وتطوره اضطراب ما بعد الصدمة وتبرز نتائج هذه البحوث أن أفضل المنبهات باضطراب ما
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بعد الصـ ــدمة كانت شـ ــدة الحدث الصـ ــدمي ودرجة العزلة النفسـ ــية االجتماعية في البيئة ويقرر (
ويلس ــون وكراوس ) أنه إذا كان التعرض لوحدث الض ــاغطة الص ــدمية يض ــع األس ــاس للتغيرات
في بيئة الشـ ـ ــخص لدي الشـ ـ ــخص الضـ ـ ــحية ف ن البيئة تحدد ما إذا كان تكيف ما بعد الصـ ـ ــدمة

سوف يكون مرضيا أو موجبا في طبيعته .ويلسون وكراوس (.)1985
النظرية السيكودنامية ( التحليل النفسي ):
لقد أولت نظريات التحليل النفسـ ـ ـ ـ ــي اهتماما للخبرة الصـ ـ ـ ـ ــدمية كما اسـ ـ ـ ـ ــتخدمت المفاهيم

الس ــيكودينامية في تفس ــير االض ــطرابات المرتبطة بالص ــدمة ويمكن تحديد النماذج الس ــيكودينامية

في النموذج السيودينامي التقليدي .

ذكر الرشـ ـ ـ ــيدي ومنصـ ـ ـ ــور ( )2001أن التحليل النفسـ ـ ـ ــي قد قدم تاريخيا تفسـ ـ ـ ــيرات عن

عصاب المعارو الحربية لدي الجنود وعلي الرغم من أن معظم أصحاب التحليل النفسي يذهبون
الي أن العوامل الوراثية هي أكثر العوامل المنبئه باضـ ـ ـ ـ ــطرابات ما بعد الصـ ـ ـ ـ ــدمة ف ن نظريات
التحليل النفس ـ ــي بص ـ ــفة عامة تقر بأهمية الخبرة الص ـ ــدمية في حد ذاتها وتبتدي مفاهيم التحليل
النفس ـ ـ ــي واض ـ ـ ــحة في إبراز أهمية األحداث الض ـ ـ ــاغطة التي تتمثل في تمزق الروابط األسـ ـ ـ ـرية

وفقدان البيئة االجتماعية الثقافية وقلق االنفص ــال المس ــتمر والش ــعور الدائم بالعجز وتوقع الموت
ومحو الفردية والخص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــية والحط من قدرات الذات أما العواقب فتبدو في رفع النكوص الي

المرحلة القيمية وتحول الطاقة النفسية اللبيدية من الموضوع الي االت ذواعادة تعبئة المحفزات أو
الدفعات الطفيلية الس ـ ـ ــادية الماش ـ ـ ــوية والتغيرات النكوص ـ ـ ــية في األنا  ،وتأخذ الدفاعات أس ـ ـ ــلوب

االنكار وتطور الذات الزائفة وخبرات تدميرية في الذات المثالية ويتض ـ ـ ـ ـ ـ ــح من ذلو أن التحليل

النفســي يشــير الي إثارة الخبرة الصــدمية علي أنها بنائية في الجهاز النفســي تظل أثارها مســتمرة

وال تمحي منها( الرشيد ومنصور .)2001،
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة:
بناء علي وثائق الدليل التشـ ــخيصـ ــي واإلحصـ ــائي الرابع لعام 1994م  DSM-IVيمكن
تصنيف أعراض اضطراب ال ما بعد الصدمة الي فئتين رئيستين هما :
 /1األعراض األولية :
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وهي تلو األعراض التي تشكل األساس الذي يقوم عليه تحديد الشخصية الضطراب ما

بعد الصدمة.

وذكر ( يعقوب) أن د ارس ــة (دافدس ــون ) حددت نس ــبة األعراض األولية الخاص ــة باض ــطراب

ما بعد الصدمة ااتي :

 .1األفكار والصور الداخلية

.%100

 .3األرق واضطراب النوم

.%80

 .2استجابة األجفال

 .4الحذرواالحتراز الشديد .%79
 .5التجنب

 .6االبتعاد عن الناس

 .7ضعف الرغبة واالهتمام

 .8تدني القدرة علي التركيز
 .9الشعور بالذنب

.%88

.%65
.%46
.%56
.%58
.%9

ويمكن تصنيف األعراض األولية الضطراب ما بعد الصدمة بااتي :
 /1التهديد والخوف :
 التهديد أو الخطر علي الشخص نفسه. التهديد علي الوحدة الجسدية والوف من التشويه. -التهديد المفاجو للمنزل أو الحي .

 -التهديد أو الخطر علي أحد األبناء  ،الزوجة أو أحد أفراد العائلة أو األقرباء.

كما أضاف الرشيدي ومنصور ( )2001الي التهديد والخوف عناصر إضافية هي :
 رؤية شخص أخر يقتل أو كان قد يقتل أو يتعرض إلصابة شديدة . -العنف الجسدي .

 العلم بوقوع أذي شـ ــديد أو ضـ ــرر بالغ أو بوجود تهديد خطير لوس ـ ـرة أو ألحد أو لبعضأعضائها أو لوقارب .
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 -أن تس ـ ــمع أخبا ار مؤلمة جدا ( خطر أو مص ـ ــيبة ) تتناول أحد أفراد عائلتو أو أش ـ ــخاص

أعزاء عليو.
 /2معاودة خبرة الصدمة:
ذكر يعقوب( )1999أن اسـ ـ ـ ــتعادة الحدث الصـ ـ ـ ــدمي يتم بصـ ـ ـ ــورة تلقائية إذ إن ذكريات

الحدث بما فيها من ص ــور ومش ــاعر وأفكار مؤلمة تعزو الش ــخص بحيث ال يقوي علي مقاومتها
األمر الذي يدفع به الي الشعور بالذنب والحزن والعدوانية .

وذكر فايمان ( )1994أن الحدث الصــدمي يســتعيده الشــخص بشــكل متواصــل وب لحاح في

واحدة أو أكثر علي األقل من الطرق ااتية :

 ذكريات أليمة أو مفجعة عن الحدث متكررة ذواقحامية . -احالم متكررة أليمة أو مفجعة عن الحدث .

 -المسلو أوا لعمل أو الشعور كما أن الحدث الصدمي يقع مرة أخري.

 التأذم النفس ـ ـ ــي الش ـ ـ ــديد عن التعرض لعالمات أو إش ـ ـ ــارات ترمز الي جوانب من الحدثالصدمي أو شبهه.

 -حدوث رد فعل فيزلوجي عند التعرض لعالمات أو إشـ ـ ــارات ترمز الي جوانب من الحدث

الصدمي أو تشبهه .
 /3الكوابيس واألحالم المزعجة :

ذكر ويلمتر( )1982أن هنالو أربعة أشكال من الكوابيس المرتبطة بالحدث الصدمي وهي:

 كوابيس مرتبطة بالحدث الصدمة وتشكل بمفردها نسبة . %45 كوابيس غير حقيقية ولكنها يمكن أن تحدث . -كوابيس بعيدة عن الواقع .

 -كوابيس بعيدة عن التجربة الصادمة.

ويشير ويلمتر أنه وجد عند المقاتلين أنواع أخري من الكوابيس :
 -ال يستطيع الشخص أن يدافع هجوما ضده.

 يجد الشخص نفسه وحيدا في مواجهة الخطر. -يصوب أحد األعطاء الرصاص عليه.
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 -يالحقه أحد األعداء .

 يجد نفسه دون سالح . -يجد نفسه أمام خطر ما ويحاول أو يستعمل سالحه ولكن السالح ال يعمل .

وذكر حب اهلل ( )2006أن هذه الموض ـ ـ ـ ــوعات غالبا ما تكون جزاء من اس ـ ـ ـ ــتعادة خبرة

الحدث الصـ ـ ــدمي أثناء الليل أي أن تختلط مع األحالم العامة عن الحدث الصـ ـ ــدمي وأن حوالي

 %50من الحاالت التي تعاني من االس ـ ـ ـ ــتجابة لل يقررون أنه تراودهم أحالم س ـ ـ ـ ــيئة تزداد هذه
النس ــبة الي حوالي  % 70لدي حاالت األش ــخاص الذين تعرضـ ـوا لالغتص ــاب والعنف الجس ــدي،

وترتبط هذه األحالم والكوابيس باضــطراب النوم لدي حاالت اضــطراب ما بعد الصــدمة كما أن

هذه األحالم تظهر عند األفراد الذين تعرضـوا لالغتصــاب قديما تظهر في مرحلة مبكرة من دورة
النوم خالفا لما هو ش ــائع في العادة ويعانون من كثرة تكرار الكوابيس  ،كما أن هذه الكوابيس قد
تســتدعي في بعض األحيان حركات جســمية شــديدة ونجدها في أعراض الفزع الليلي كما أن هذه

األحالم والكوابيس الشائعة غالبا ما تستمر عند االستيقاظ وهذه األحالم والكوابيس التي تسترجع

الحدث الصدمي قد تستمر سنوات وحتي لعدة عقود بعد الحدث.
 /4ظاهرة التفكك والتذكر السريع للحدث:
ذكر يعقوب ( )1999أن ظاهرة التفكو المرتبطة باضـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ــدمة ظاهرة

شائعة عند األشخاص المصابين بهذا االضطراب وهكذا األمر بالنسبة الستعادة الحدث بصورة

س ـ ـ ـ ـريعة ومفاجئة أو ما يعرف بظاهرة االرتجاعات وهي من األعراض البارزة لهذا االضـ ـ ـ ــطراب

وخاص ــة لدي الحاالت الش ــديدة أو التي تعاني ضـ ـواغط ص ــدمية متعددة مثل األش ــخاص الباقين
علي قيد الحياة من معسـ ـ ـ ــكرات االعتقال أو األسـ ـ ـ ــر أو ضـ ـ ـ ــحايا االعتداء النفسـ ـ ـ ــي والحرب أو
الكوارث التكنولوجيـة وهـذه االرتجـاعـات تعتبر ردود أفعـال تفككيـة تتواتر في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل نوبـات قـد

تستغرق ما بين دقائق وساعات عدة أيام عدة وقد تستمر عدة سنوات .

وتعرف االرتجاعات بأنها تذكر أو اســترجاع حي ومفاجو للحدث الصــدمي ويكون مصــحوبا

بانفعال قوي  ،ذوا با ن هذه النوبة ال يفقد الفرد ذاكراته أو يغيب وعيه  ،ولكن يهجر الحاض ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ويسـ ـ ــتعيد خبرة الموقف الصـ ـ ــدمي األصـ ـ ــلي وقد يري الحدث أو الموقف ويشـ ـ ــم روائحه ويسـ ـ ــمع
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أص ـ ـ ـواته وربما يفقد وعيه بالواقع الحالي ويعمل كما لو أنه موجود بالفعل في الموقف الصـ ـ ــدمي

األصـ ـ ــلي أو ربما تتناوب عليته ما بين الواقع الحالي ومعاودة خبرة الماضـ ـ ــي وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بالنو
( )1985أن بعض الباحثين حددوا خصائص معينة لظاهرة االرتجاعات وهي :
 وجود انفعاالت قوية يتم التعبير عنها خالل نوبة االرتجاع . -البداية المفاجئة .

 االنفصال عن السلوو العادي وانقطاع التواصل معه . النسيان أو االرتباو والفوضي بعد نوبة االرتجاع . -االرتباط المباشر بالحدث الصدمي.

وفي هذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ذكر بالنو ( )1985أن هنالو ثالثة أش ـ ـ ـ ـ ـ ــكال تميز عملية األحياء أو

االستعادة وهي كااتي :

 أحالم قوية نش ـ ــطة يحققها االس ـ ــتيقاظ وعدم قدرة علي التخلص من اإلحس ـ ــاس بأن الحلمكان حقيقا وقد يحدث نشاط حركي مرتبط بمحتوي الحلم .

 خبرات ارتجاعية واعية تتضــمن صــو ار إقحامية ليس بالضــرورة أن تفقد الشــخص اتصــالهبالواقع  ،وقد يص ـ ــاحب هذه الحالة س ـ ــلوو حركي درامي  ،وقد تتيح ( هلوس ـ ــات كاذبة )

ويتسطيع الشخص بعد االرتجاعات أن يفصل الصور عن الواقع .

 االتجاعات الالشعورية وتتضمن أفعاال حركية تثيرها ذكريات وانفعاالت واندافعات متعلقةبالحدث ،ولكن الوعي يكون غائبا .

وذكر الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ومنص ـ ـ ـ ـ ـ ــور ( )2001أن بعض الباحثين يربط بين أعراض االرتجاعات
وأعراض الحاالت التفككية أوا لحاالت ش ــبيه التفككية وبخاص ــة لدي الحاالت الص ــدمية الش ــديدة

والمتعددة الصــدمات وأيضــا نوبات شــبيهة بالذهانية وحاالت تفككية شــبه هالوســية وصــور شــبيه
بالذهان  ،تتض ــمن هلوس ــات الش ــبع وحاالت اختالل ومظاهر العظمة ونوبات هالوس ــية أو ش ــبه

هالوسية إلحياء الماضي.

كما ذكر يعقوب ( )1999أن األعراض التفككية ال تنحصــر عند األشــخاص الذين تعرض ـوا

ل صـ ــدمة الحروب فقط بل عند العديد من المصـ ــابين باضـ ــطراب ما بعد الصـ ــدمة  ،فقد أظهروا
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حالة من التفكو في التفكير الشـ ــخصـ ــية وأن ظاهرة التفكو تظهر عند األشـ ــخاص الذين يعانون
من اض ـ ـ ــطراب ما بعد الص ـ ـ ــدمة بدرجة ش ـ ـ ــديدة أو متوس ـ ـ ــطة وأن النس ـ ـ ــاء الالوتي يتعرض ـ ـ ــن

لالغتص ـ ــاب ال تظهر لديهن ظاهرة التفكو اال إذا ترافق االغتص ـ ــاب باالعتداء الجنس ـ ــي واألذي

والعنف وبس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب التفكو المذكور يكون المريض أحيانا في حالة غريبة من التفكير والتعرف ال

يسـ ــتطيع أن يفصـ ــل بين الواقع والخيال بسـ ــبب هذه الحالة لذا فهو يخلط بين أحالمه والواقع وما

يزيد في حالة التفكو والهلوسة وهوة وجود األرق واإلرهاق الذهني والجسدي .

أن مجموعة أعراض معاودة خبرة الحدث الص ـ ـ ـ ــدمي تخلف الش ـ ـ ـ ــعور بالض ـ ـ ـ ــيق والكدر عند

التعرض لمواقف أو أحداث تنطوي علي منبهات أو عالمات أو إش ـ ـ ـ ـ ــارات ترمز الي الص ـ ـ ـ ـ ــدمة
وتزداد هذه األعراض غالبا كثافة وشـ ــدة حينما يتعرض الفرد لمواقف أو أنشـ ــطة تشـ ــبه الصـ ــدمة

األصـ ــلية أو تركز اليها مثل السـ ــماء الملبدة بالغيوم أو المطر أو الجور الحار المشـ ــبع بالرطوبة

أو مالبس معينة أو صوت معين أو روائح معينة أو حتي الذكري أو ا الحتفاالت السنوية وغير
ذلو من عوامل االشـ ـ ــتراط وهذه المنبهات تفجر أشـ ـ ــكاال مختلفة من االسـ ـ ــترجاع االقتحامي الي
يتراوح ما بين االس ـ ـ ـ ـ ـ ــترجاعات المدرة لكوابيس المتزايدة أي االرتجاعات والظاهرات التفككية (

الرشيدي ومنصور.)2001،

وذكر بســنين ( )1990أن معاودة الخبرة الصــدمية تنطوي كذلو علي قيمة تكيفية فالصــدمة

بطبيعتها غامرة وسـ ـ ــاحقة لذا يجد الفرد نفسـ ـ ــه مجب ار علي إعادة فحص األحداث وتقديرها لمرات

كثي ار حتي يتمكن من السيطرة علي تلو الخبرة كما أن إقحام األفكار أو الذكريات أو واالنفعاالت
أو الص ـ ـ ـ ـ ـ ــور الباعثة علي التكدر االنفعالي والهبوط المزاجي قد يعمل كقوي واقعية للتغير  ،في

حين أن الموقف القائم علي التفاؤل والثقة بالنفس قد تؤدي الي كف الحلول التكيفية للص ـ ـ ـ ـ ـ ــدمة

والمعالجة الفعالة اثارها فالمحاوالت أو الحيل التي يلجأ اليها الفرد لتجنب مخلفات معاودة خبرة

الصدمة أو لتجنب مواجهة الفرضيات أو المعتقدات المتبعثرة أو المنتهكة ذواعادة بنائها هي التي
تؤول الي الحلول المرضية أو الالتكيفية.
 /5اإلحجام والتلبد االنفعالي:
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إن التجنب والتبلد من الصـ ــفات الرئيسـ ــية أو األولية الضـ ــطراب ما بعد الصـ ــدمة ويبدو أن

التجنب والتبلد هما وس ـ ـ ـ ــيلتان من الوس ـ ـ ـ ــائل التي يلجأ اليها المص ـ ـ ـ ــاب للس ـ ـ ـ ــيطرة علي أعراض

االض ـ ــطراب وأن التجنب أو اإلحجام المس ـ ــتمر يعتبر من المنبهات المرتبطة بالص ـ ــدمة والمميزة

لالستجابة العامة للشخص وينتج ذلو في ثالثة علي األقل من األعراض التالية :
 -بدل الجهد لتجنب األفكار أو المشاعر أو األحاديث المرتبطة بالصدمة.

 بذل الجهد لتجنب األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة أو األماكن أو األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص وغير ذلو مما يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدعي ذكرياتالصدمة.

 عدم القدرة علي استرجاع جانب مهم من الصدمة. تناقص االهتمام باألنشطة المهمة أو المشاركة فيها . -الشعور باالنفصال أو الغربة عن ااخرين.

 غياب أو انحسار مساحة الوجدان أو العواطف أو نضوجها . -اإلحساس بمسقبل غير واعد.

تؤلف هذه األعراض الفئة الثانية من المعالم اإلكلينكية الض ــطراب ما بعد الص ــدمة وتتمثل في الحذر
النفســي او التخدر االنفعالي وخضــع الحدث الملحوظ في االســتجابة العامة لدي الفرد مقارنة باســتجابته

المميزة له قبل الصـ ــدمة وقد وجد هوروينز( )1980أن هنالو حوالي  %65من المصـ ــابين باضـ ــطراب
ضـ ـ ـ ـ ــغط ما بعد الصـ ـ ـ ـ ــدمة يعانون من التبلد االنفعالي والخمود في ردات الفعل إزاء المنبهات الخارجية

ويظهر التبلد من خالل نقص االهتمام باألنشـطة المهمة في حياة الفرد كما يمثل االنسـحاب من الحياة
االجتماعية مظاهر دالة لهذه األعراض ومما يزيد هذه المجموعة من االعراض االنحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أو غياب

مسـ ـ ـ ــاحة الوجدان أو العواطف وهذا التغيير يحدث غالبا عقب الحدث الصـ ـ ـ ــدمي فالفرد يخبر حالة من

فقدان المش ـ ــاعر المتعلقة بالود والدقة والنش ـ ــاط الجنس ـ ــي ،وقد يص ـ ــل النض ـ ــوب الوجداني لدي الحاالت
الشـ ــديدة الي حد فقدان المقدرة علي الشـ ــعور بأية انفعاالت علي اإلطالق ويعتبر بمثابة وسـ ــيلة دفاعية

يلجأ اليها الشخص الستعادة السالم الداخلي .

/6الشعور باالنفصال والغربة والنفور:
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ذكر يعقوب ( ) 1999أن الشـ ـ ـ ـ ــعور باالنفصـ ـ ـ ـ ــال والنفور من ااخرين مسـ ـ ـ ـ ــألة شـ ـ ـ ـ ــائعة عند

المص ـ ـ ــابين باض ـ ـ ــطراب ما بعد الص ـ ـ ــدمة وقال بينو وخرون ( )1987حددوا س ـ ـ ــتة أنواع من
الصعوبات الحاصلة في العالقات اإلنسانية لدي المحاربين القدامي:
 عدم القدرة علي إقامة عالقة حميمة مع شخص أخر . -مشكالت أسرية .

 -مشكالت زواجية .

 -المشاكل الجنسية وفقدان الرغبة.

 عدم القدرة علي التعبير عن المشاعر حتي إزاء الذين يقدمون له الرعاية.ذكر ويلمر ( )1982أن لمشـ ـ ـ ــاعر االنفصـ ـ ـ ــال والغربة والعزلة قد تفسـ ـ ـ ــر علي أنها انعكاس

للضـ ـ ـغط االجتماعي عليهم بأن يش ـ ــعروا ويس ـ ــلكوا بطريقة غير متطابقة مع خبراتهم الداخلية وقد

يكون المجتمع نحوهم اتجاهات سـ ــالبة أو حتي قد يلصـ ــق بهم مسـ ــميات سـ ــالبة مثلما حدث إزاء

المحاربين حيث كان يس ـ ـ ـ ـ ــمونهم أحيانا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( القتلة الس ـ ـ ـ ـ ــيكوباتيين ) وقد يؤثر نقص التكافل

االجتماعي علي كثير من عزلتهم وغربتهم وتفس ــر كل هذه العوامل نزعهم الي االنس ــحاب داخل

عزلــة انطوائيــة مؤلمــة ،والي البحــث المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر عن مكــان آمن كمــا ذكر تبر  )1982( ،أن

مجموعة مشاعر االنفصال والغربة يدخل فيها اإلحساس بالتشاؤم إزاء مستقبل قصير غير واعد

ويبدو هذه خاصــة لدي الذين يتعرضــون لصــدمات شــديدة ويتضــمن توقعات المســتقبل لديهم عدة

تغيرات تشمل :

 التشاؤم الفلسفي ( النظرة الي المستقبل علي أنه محدود للغاية ). قصر مدي الحياة بشكل غير عادي. -التعرض للكوارث في المستقبل .

 -عدم القدرة علي التفكير في الزواج أو األسرة أو األبناء .

إن الشـ ـ ــعور بالن فور يدفع المريض الي اتخاذ ردات فعل عدوانية ضـ ـ ــد ااخرين بحيث ينفعل

بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ويتعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ويتعارو وكلما كانت بيئة المريض غير متفهمة وغير داعمة كلما زادت

المشاعر السلبية عند المريض وتأزمت األمور  ،إن األلم النفسي القوي الذي يعاني منه المريض
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يجعله يشـ ــعر بأنه شـ ــخص منبوذ وغير محترم من جانب ااخرين أن أفراد العائلة وحتي الزمالء
واألصـدقاء يجدون أنفسـهم حائرين ومضـطريين بسـبب ردات الفعل العنيفة الصـادرة عن المريض

لذا فهم يبتعدون عنه وال يتدخلون في ش ــئونه وال يتحاورون معه هذا الموقف الالمبالي أوالحيادي

يزج المريض في المزيد من العزلة والتأزم أن األهل مثال ال يفهمون حقيقة الص ــدمة وانعكاس ــاتها
علي المريض مثال يتوقع األهل من الطفل المص ـ ـ ــدوم أن يلعب بص ـ ـ ــورة طبيعية كباقي األطفال

وأن يأكل بشهية مثلهم وهذا توقع في غير محله  ،وأن هذا الموقف يدفع الشخص المصاب الي

النفور والعزلة االجتماعية (ماتسكس .)1994 ،
/7التجنب واإلحجام :
ذكر يعقوب ( ) 1999أن جمعية الطب النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــي األمريكية قد جمعت في نقطة واحدة

( )2مس ــألة التجنب والتبلد باعتبار أن البلد هو حاص ــل الس ــتجابة التجنيب ذواعراض اإلحجام أو
التجنـب فيبـدو في جهود الفرد ومحـاوالتـه تجنـب منبهـات من داخلـه أو من خـارجـه بـالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مة

وتتمثل هذه الجهود في تجنب األفكار أو المش ـ ــاعر أو األحاديث المتعلقة بالص ـ ــدمة وفي تجنب
األنشـ ـ ــطة أو المواقف أو األماكن أو األشـ ـ ــياء التي تثير ذكرياته عن الصـ ـ ــدمة كما قد تبدو هذه
األعراض في عدم القدرة علي تذكر جانب مهم من الصـ ـ ــدمة ومن هنا يبدو واضـ ـ ــحا أن العالج

النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الفعــال يكون في التخفيف من عمليــة التجنــب والتــدريــب علي مواجهــة األدوات ذات

الذكريات المؤلمة ذواذا كان األمر كذلو عند الكبار ف ن المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة مختلفة عند األطفال يبقي
صامتا أو يرفض الحديث عن الصدمة.

وكما ذكر بيترسـ ـ ـ ـ ـ ــون وأخرون ( )1993أنه يمكن النظر الي الخدر النفسـ ـ ـ ـ ـ ــي علي أنه

المحصـ ــلة النهائية السـ ــتجابة إحجامية معممة لطائفة متزايدة من المنبهات أو العالمات الداخلية

ففي البداية يحاول الفرد تجنب األفكار والصور والمشاعر المتعلقة مباشرة بالصدمة ( ترابط من
الدرجة األولي ) ولكنه يخبر أيض ـ ــا أفكار ومش ـ ــاعر مختلفة تذكره بمض ـ ــمون الترابط من الدرجة

األولي ومنبهاته ( ترابط من الدرجة الثانية ) وهذا بدوره ينزع الفرد الي تجنبها كذلو.
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وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر هذه العملية حتي يتمكن الفرد من الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة علي القلق وهكذا ف ن الجانب

الالإرادي للخــدر النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــي يقف متنــاقض مع الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوو اإلحجــامي األكثر وعيــا ،والــذي يعتبر
بالضرورة مسلكا هروبيا ينشط ويتدعم من خالل تجنب القلق .
 /8االستثارة الفيزولوجية واالحتراز:
ذكر فيمان ( )1994أن هنالو أعراض مسـ ــتمرة من االسـ ــتثارة الزائدة والتي تتضـ ــح في أثنين
علي األقل من األعراض التالية:

 صعوبات في الدخول الي النوم أو في مواصلة النوم . التهريج أو انفجار الغضب . صعوبة التركيز. -فرط التنقيظ .

 -االستجابات المخيفة أوالترويحية المبالغ فيها .

وذلو ماســاكيس ( )1994أن مجموعة أعراض اضــطراب ما بعد الصــدمة تتضــمن أعراض

االس ـ ـ ـ ــتثارة الزائدة فالص ـ ـ ـ ــدمة تنطوي علي مواقف مهددة للحياة تؤول طبيعيا الي مش ـ ـ ـ ــاعر الفزع

والخوف والقلق والخطر  ،وتتضمن هذه االنفعاالت مكونات فيزولوجية قوية قد تؤدي بالفعل الي
تغيير في كيمياء الجسم ففي مواقف الشعور بالخطر.

وتبدأ الغدد الكظرية ب فراز هرمونات األدريالين والنور إدريالين داخل الجس ـ ـ ـ ـ ـ ــم ويتس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب

اإلدرياليين في إحداث حالة من التنبيه الزائد  ،حيث يزداد معدل ض ـ ـربات القلب وضـ ــغط الدم ،
والتوتر العضـلي ومسـتويات السـكر في الدم أما في حالة إفراز النور إدريالين فقد ينشـأ لدي الفرد

رد فعل متجمد حيث تكون حركة الفرد أو أفعاله صــعبة ،أو حتي مســتحيلة  ،وقد يوصــف هؤالء

األفراد الـذين يعـانون تلـو الحـالـة ردود األفعـال المتجمـدة كمـا لو أنهم يتحركون أو يفكرون علي
نحو أش ـ ــبه بحركة التص ـ ــوير البطو بل قد يجد البعض أنفس ـ ــهم عاجزين مؤقتا عن الحركة علي

اإلطالق.

ومع ذلو وبالرغم من جمود ردود األفعال لديهم ف نه يحتمل غالبا أن تحدث لهم أع ارض ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أخري لالستثارة الزائدة.
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وذكر الرشــيدي ( )2001أن اضــطرابات النوم تشــيع لدي حاالت اضــطراب ما بعد الصــدمة

وقد يصــل معدلها الي حوالي  %100بين األشــخاص الذين تعرض ـوا للعنف الشــديد واالغتصــاب
وأن اضـ ـ ــطرابات النوم هي السـ ـ ــمة المميزة لرد الفعل للخبرة الصـ ـ ــدمية فالصـ ـ ــدمة تميل الي أن

تنعكس في أحالم الفرد وتتس ـ ـ ـ ــبب هذه األحالم في جعل النوم متقطعا  ،وقد يس ـ ـ ـ ــتيقظ الفرد وهو
يحس بعرق بارد  ،وأحيانا قد يص ـ ـ ــرخ بص ـ ـ ــوت عالي وغالبا ما تس ـ ـ ــتمر اض ـ ـ ــطرابات النوم عدة

سنوات  ،حتي بعد توقف األحالم المزعجة والكوابيس المتكررة .

ذكر هورنيز وأخرون ( )1980أن أعراض زملة االستثارة الزائدة تشمل أيضا الي اضطرابات

الذاكرة وصعوبات في التركيز والصعوبات المرتبطة بانجاز عمل حتي النهاية .

ويقدر بعض الباحثين أن أكثر من  %75من حاالت زملة االستجابات للغضوط يبدون ااتي:
 -مشكالت في التركيز .

 صعوبة في اتخاذ الق اررات . -صعوب في التركيز .

وكما يتبين أن أكثر من  %50منهم يراجعون م ار ار ما قاموا به من أفعال أو مهام يوؤدونها

كي يتحققوا من صحتها .

وقد ذكر هيندين ( )1984أن أعراض االسـتثارة الزائدة قد تأخذ في مسـتوياتها الشـديدة شـكل

التكيف القائم علي الشعور بالعظمة إزاء اضطراب ال ما بعد الصدمة وتشمل المظاهر التالية :
 -التيقظ المستمر في التفاعل مع ااخرين .

 اإلصدار علي االستجابة بعنف ألي عداء يدركه الفرد . -االعتقاد بأن المجادلة مقدمة لنشوب مشاجرة أو عنف .

 الشعور بأن أفضل وسيلة هي بدء الهجوم بطريقة قوية غالبا ما تتفاعل هذه المظاهر معأعراض الغضب والعداء.

ويص ــف بيترس ــون (  )1993هذا التكيف القائم علي الش ــعور يرفض تقبل اللوم أوالمس ــئولية.

ويكمن وراء هذا األسـ ــلوب التكيفي شـ ــعور عميق باالسـ ــتهداف للسـ ــقوط أو األذي أو الخطر أي

بأنهم غير حصـ ــينين إزاء عوامل الخطر أو تكرار الصـ ــدمة .وفي حاالت شـ ــديدة من تطور هذه
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النزعة الي العظمة وقد يطرح أيض ـ ـ ــا تش ـ ـ ــخيص ثانوي عن اض ـ ـ ــطراب الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية البارانويا (

الرشيدي.)2001،
ثانيا :األعراض الثانوية:
ذكر بيترســون وآخرون ( )1993أن اض ـراب ما بعد الصــدمة يحتوي علي األعراض األولية
التي تستند اليها المحكات التشخيصية األساسية وأيضا يحتوي علي األعراض الثانوية التي لها

أهمية كبيرة في الفهم العميق لهذا االضطراب ويرجع ذلو لعدة أسباب :

 .1أنها تمكننا من التواصل الي فهم كلي أكبر وأكثر عمقا وشموال للمشكالت أو الصعوبات

التي تعني لوشــخاص ذوي اضــطرابات ما بعد الصــدمة وما لهذا من قيمة في التخطيط

للعالج وفي التدخل العالجي األكثر شموال .

 .2أن الوعي بهذه األعراض قد يطور من إجراءات القياس والتقدير ويجعلها أكثر دقة علي
التميز وبالتالي يعرف هذا االض ـ ـ ـ ــطراب الذي قد يختلط مع اض ـ ـ ـ ــطرابات أخري ومن ثم

فهي تساعد علي دقة التشخيصي الفارق .

 .3أن الكثير من األعراض األولية الضـ ـ ـ ـ ـ ــطرابات ما بعد الصـ ـ ـ ـ ـ ــدمة يتفاعل مع األعراض
الثانوية ويتأثر بها بل أن هذا االضــطراب غالبا ما يتداخل مع تشــخيصــات االضــطرابات

األخري .فعلي ســبيل المثال غالبا ما يؤثر القلق المرتفع أو القق المصــمم تقريبا علي كل

تجمعات األعراض األولية.

 .4أن التعديالت المحتملة في الدليل التشـ ــخيصـ ــي واإلحصـ ــائي ( )DSM-IV - 1994قد

يعتبر النظر في بعض األعراض التي تعتبر حــاليــا أعراض ثــانويــة وتقــدمنهــا تجمعــات
االعراض األولية باعتبارها محكات رئيسية لتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة وتتناول

هذه األعراض الثانوية فيما يلي:
 /1االكئتاب :
ذكر الرشيدي ومنصور ( )2001أن أعراض االكئتاب برزت لدي فئات عدة من ضحايا
الص ـ ـ ــدمات وحاالت اض ـ ـ ــطراب ما بعد الص ـ ـ ــدمة مثل ض ـ ـ ــحايا الحروب واألس ـ ـ ــري وض ـ ـ ــحايا

األغتصاب.
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كما ذكر هوروبينز ( )1980أن المعالم االكتئابية تتردد بنس ـ ـ ـ ــب عالية لدي األش ـ ـ ـ ــخاص

الذين يعانون زملة استجابة لل تقدر ب ـ ـ ـ  %75من هؤالء األشخاص وتشمل هذه المعالج الشعور
بالكآبة  ،والشـ ــعور بنقص الهمة والحيوية والشـ ــعور بفقدان االهتمامات والحزن  ،وسـ ــهولة البكاء

والشعور ب نعدام األمل حيال المستقبل.

ويبدي أكثر من  % 50منهم شـ ــعو ار بعدم الجدارة واألهلية  ،وفقدان االهتمامات الجنسـ ــية

واللذة الجنسية والشعور بالتعب واالنهاو والمشاعر االكتئابية المتكررة كما ترددت أفكار االنتحار

وفقدان الشهية وفقدان الحماسة بنسبة  %45بين هؤالء األشخاص.

 /2القلق :
ذكر يعقوب ( )1999أن هورونيز ( )1980يق ــدر وجود أعراض القلق ل ــدي ح ــاالت
اض ـ ـ ــطرابات ما بعد الص ـ ـ ــدمة بحوالي  %75من تلو الحاالت حيث يعانون من الخوف والقلق

والتوتر العصبي والرجفة وخفقات القلب والتعرق الشديد والهلج دون سبب ظاهر .
 /3الخوف من الموت :
ذكر ليفتون ( )1976أن أعراض القلق ترتبط بمع ــالم متالزم ــة أخري تتمث ــل في قلق
الموت وانطباع ال يتمحي عن الموت والمخيلة االقتحاية لدي حاالت اضطرابات ما بعد الصدمة

وفي ذلو يتحدد االنطباع الذي يمحي عن الموت بأنه االقحام الش ــديد لص ــور تس ــتدعي مش ــاعر

التهديد أو بنهاية الحياة .وهذا االنطباع يتضمن قلق الموت أو الخوف من الموت .
 /4تعاطي الكحول أو المخدرات :
ذكر يعقوب ( )1999أن الناجون من التعذيب والحروب والكوارث غالبا ما يلجأون الي
تعاطي الكحول أو المخدرات أو باألخص عندما يشتد عليهم االكتئاب واألرق والتوتر .

وتشـ ـ ــر أبحاث الكسـ ـ ــوبير وأخرون ( )1980أن الكثير من أعراض العصـ ـ ــاب الصـ ـ ــدمي

يمكن فحصـ ــها من خالل تعاطي الكحوليات التي قد يعتادها الفرد ألجل خفض القلق واسـ ــتدعاء

النوم وخفض التوتر العضلي .
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ولكن مع اســتمرار التعاطي تتطور حالة الفرد الي مســتوي التحمل الذي يتطلب مزيدا من

التعاطي ،وينتج عن تلو حالة من إدمان الكحوليات تضـ ـ ــاف الي اضـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ــدمة
ويفقد التعاطي تأثيره مع مرور الوقت في خفض األعراض.

بل أنه في واقع األمر يؤدي الي تفاقم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ولهذا يعتبر أن

أعراض اإلدمان تتطور باعتبارها أعراض ثانوية الضطراب ما بعد الصدمة.
/5التغيير في الشخصية واألسرة :
أن التغير الذي يحدث في شـ ـ ــخصـ ـ ــية المصـ ـ ــاب يترافق بتغيرات سـ ـ ــلبية في مواقف أفراد

األس ـرة التي يعيش فيها الشــخص وتتمثل في فقدان االهتمام بمن حولهم ،عدم الثقة باألخرين واالحتراز

الشديد النكوص الهروب واالنسحاب والصور السلبية للذات (يعقوب .)1999،

وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــير أبحاث ليندي ( )1983أن هنالو عدة تغيرات تحدث في وظائف األنا ناتجة عن

تطور اضطراب ما بعد الصدمة وتشمل هذه التغيرات ااتي :

 الض ــبط الزائد نتيجة الس ــتخدام الدفاعات بش ــكل زائد لتفادي األفكار والمش ــاعر والص ــوروالذكريات.

 النكوص حيث تأخذ بعض المسميات التي لم تكن سائدة لدي الفرد قبل الصدمة موضعارئيسيا بعد الصدمة.

 هشـ ــاشـ ــة الشـ ــخصـ ــية التي تظهر في نقص المرونة في اسـ ــتخدام العمليات الدفاعية وفيانهيار الدفاعات تحت وطأة الضغوط.

 -تناقص في رصيد المصادر المتاحة.

 االخفاق في وض ـ ـ ـ ـ ــع ط رق لرد العدواني  ،وذلو ألن القدرة علي االس ـ ـ ـ ـ ــتعالء التس ـ ـ ـ ـ ــاميتتناقص بعد الصدمة.

 المحافظة النفسـ ــية وتتضـ ــح في انسـ ــحاب الفرد من التحديات الجديدة وفي تجنب الفرصالمواتية لالرتقاء.

تبدو هذه التغيرات في الشـ ــخصـ ــية بشـ ــكل واضـ ــح في اضـ ــطرابات ما بعد الصـ ــدمة الذي يتضـ ــمن

تغيرات سـ ـ ـ ــالبة في طبائع الفرد وضـ ـ ـ ــعف القدرة علي التحكم في حاالت التوتر وهي تلو التغيرات التي
تتحول الي تغيرات مزمنة إذا لم تتوفر البرامج واألساليب المناسبة للتدخل العالجي.
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ذكر حب اهلل ( )2006من خالل د ارسـ ــة دانيلي ( )1985علي األشـ ــخاص الذين تعرض ـ ـوا

الضطراب ما بعد الصدمة توصل الي تحديد أربعة نماذج من العائالت :
 /1العائلة الضحية :
وكأن العائلة برمتها تعيش الحداد والحزن والخوف وهذا ما ينعكس بالطبع علي سلوو أفرادها

جميعا ومن صفات هذه العائلة :

 -الشعور بالخدر وعدم الثقة باألخرين .

 ردات فعل انفعالية إزاء أي حادث مؤلم. -التعلق الطفولي باألهل والعائلة .

 عدم تشجيع الطفل علي المواجهة والمغامرة واالستغاللية . الحماية الزائدة للطفل مما يزيد في خوفه وقلقه. -مزيد من المشاكل التربوية مع األطفال .

 -الوساوس الزائدة علي الصحة وتضخم األعراض .

 -يتعرض األطفال الحقا لمشكالت سوء التكيف في حياتهم الزوجية.

 الشعور بالذنب ( حب اهلل .)2006، /2العائلة المكافحة :
 دافع قوي لالنجاز والبناء والتقدم. رفض االستسالم والهزيمة. /3العائلة المتبلدة :
 -صمت قاتل داخل البيت.

 اللجوء الي الخيال واللعب الرمزي عند األطفال . -يشعر الطفل بأنه ضعيف وغير مهم .

 تعلق األطفال بأشخاص أخرين في العالم الخارجي كبديل نماذج عائلية . /4العائلة الطموحة :
 نشـ ـ ـ ـ ــاط ورغبة قوية للحصـ ـ ـ ـ ــول علي درجة عالية من الثقافة والتفوق والمركز االجتماعيوالثروة .
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 النكرات والتجنب بخصـ ـ ـ ـ ـ ــوص الماضـ ـ ـ ـ ـ ــي مع ظهور التبلد العاطفي والعزلة والشـ ـ ـ ـ ـ ــكويالسوماتية .

 شعور الطفل باالهمال بسبب الجمود العاطفي القائم في العائلة .تصنيف اضطراب ما بعد الصدمة:
أن هنالو تص ــنيفات متعددة منها اض ــطراب الص ــدمة أو اض ــطراب الش ــدة عقب التعرض
للصدمة ،أو اضطراب ال التالية للصدمة  ،ولكها تندرج تحت مسمي اضطراب ما بعد الصدمة

التي صنفته الجمعية األمريكية للطب النفسي .

ولكن نقول أن الشـ ـ ـ ـ ــخص المصـ ـ ـ ـ ــاب باضـ ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ـ ــدمة البد ألن تظهر عليه

األعراض التالية وأن هذا التصنيف قد أعتمد علي المؤشرات ااتية:

 التأكد من وجود الحدث الص ـ ــدمي ( الموقف المهدد لحياة المريض وس ـ ــبب له الص ـ ــدمة)وذلو باسـ ــتثناء ضـ ــغوطات الحياة العادية والص ـ ـراعات الزوجية والمهنية وتسـ ــتبعد أيضـ ــا

المادية واألمراض المزمنة.

 تكرار معايشـ ــة الحدث الصـ ــدمي من قبل المريض ويكون هذا التكرار في صـ ــورة ذكرياتأو كوابيس أو هلوسات عابرة .

 -استمرار ممارسة السلوو التجنبي وهو تجنب المريض كافة المثيرات المرتبطة بالحادث .

 اس ـ ـ ـ ـ ــتمرار حالة االس ـ ـ ـ ـ ــتنفار لدي المريض وتنعكس هذه الحالة في ض ـ ـ ـ ـ ــوء مجموعة منالمؤشـ ـ ـ ـرات هي :اض ـ ـ ــطرابات النوم  ،واض ـ ـ ــطرابات إدراكية وردود فعل فيزولوجية عندما

يتعرض المريض لمواقف تذكره بالحادث( حب اهلل .)2006،
الفروق الفردية في االستجابة للصدمة:
تختلف اس ـ ـ ــتجابات األفراد لخبرة الص ـ ـ ــدمة اختالفا كبي ار ويعتمد هذا االختالف علي عدد من

العوامل أهمها ما يلي:

 -ظروف الصدمة (من صنع البشر عمر الضحية  ،دوام الكارثة).

 الفروق الفردية في االسـ ـ ــتجابات اإلنسـ ـ ــانية للصـ ـ ــدمة نفسـ ـ ــها تبعا للفروق بين األفراد فيالسمات.

 عوامل شخصية وتفاعلها مع الموقف يحدد االستجابات االنفعالية للصدمة.43

 طرق مواجهة المشـ ـ ـ ــكالت ومحاولة التغلب عليها أو األنماط المميزة للتعامل مع المواقفالضاغطة.

 يزداد احتمال تطوير اضـ ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ـ ــدمة لدي األشـ ـ ـ ـ ــخاص الذين يعانون مناضطراب نفسي موجود سلفا.

ما هي الفئة األكثر إصابة باضطراب ما بعد الصدمة:
كما ذكر ماكماهون ( ) 2002أن هنالو دالئل تش ـ ـ ـ ـ ـ ــير الي حدوث تغيرات كيميائية في الدم

تحدث مباشـ ـرة بعد الص ــدمة مما يض ــفي داللة علي من هو أكثر عرض ــة لإلص ــابة باض ــطرابات

ما بعد الصـ ـ ـ ــدمة من غيره فقد أثبت التجارب أن لدي المصـ ـ ـ ــابين بال نسـ ـ ـ ــبة عالية من هرمون

الكورنزيول في دمهم  ،مقارنة بالمص ــابين با ض ــطراب ما بعد الص ــدمة لديهم نس ــبة أقل من هذا

الهرمون ،لذا فقد يكون ممكنا اس ـ ــتنباط طرق لمراقبة مجموعة من المتغيرات في كيميائية الدم أو

حتي ردود أفعال جسدية متفاوتة بعد حدوث الصدمة ويمكن استخدام هذه المعلومات لمعرفة من

هم أكثر عرضة لإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة:

 -إذا مر الشخص بطفولة صعبة كان يكون ضحية اعتداء جنسي .

 إاذ كان مصابا باضطراب نفسي أو تعرض تباعا للعديد من الصدمات. لديه قريب مصاب باضطراب نفسي أو كان قد أصيب به . -لديه دعائم مختلة .

 -إذا كان يعاني من شديدة .

 لدي عائلته ماضي مع اضطراب ما بعد الصدمة.المحك ات التشخخخيصخخية الضخخطراب ما بعد الصخخدمة وفقا للدليل التشخخخيصخخي واعحصخخائي الراب
: DSM-IV
 /1الشخص الذي تعرض لحادث صادم يظهر لديه كل من ااتي :

 ش ـ ـ ــاهد أو واجهة حدث تتض ـ ـ ــمن الموت أو التهديد به إص ـ ـ ــابة خطيرة أو تهديد س ـ ـ ــالمةالجسمية.
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 تضـ ــمنت اسـ ــتجابة الشـ ــخص الخوف الشـ ــديد أو العجز أو الرعب ( عند األطفال سـ ــلووغير منتظم أو مضطرب ).

 -تعاودا خبرة الحدث الصادم أو معايشته ب لحاح بواحد علي األقل من الطرق التالية :

 oالتذكر الدائم االقتحام المتكرر للحادث ويتضمن ذلو صو ار أو أفكار أو مدركات.
 oأحالم متكررة مؤلمة للحادث .

 oيتعرف الشـ ــخص أو يشـ ــعر كما لو كان الحادث الصـ ــادم قد تكرر (يتضـ ــمن ذلو

معايشـ ـ ــته الخبرة مرة أخري األوهام والهلوسـ ـ ــة الرجوع بالذاكرة لوحداث الماضـ ـ ــية

بطريقة غير مترابطة  ،وتتضـمن ذلو ما يحدث أثناء اليقظة أو عندما يكون الفرد
في حالة سكر).

 oألم نفسـ ـ ـ ـ ــي حاد عند التعرض لمؤش ـ ـ ـ ـ ـرات داخلية أو خارجية تماثل بعض جوانب
الحادث الصادم وترمز إليها .

 oرد فعل فس ـ ـ ــيولوجي عند التعرض لمؤشـ ـ ـ ـرات داخلية أو خارجية ترمز الي جوانب
الحادث الصادم أو تماثلها .

 التجنب الدائم للمثيرات المرتبطة بالصـ ـ ــدمة ( لم تكن موجودة قبل الصـ ـ ــدمة) ويدل عليها وجودثالثة علي األقل من ااتي :

 oجهود لتجنب األفكار أو المشاعر المرتبطة بالصدمة .

 oجهود لتجنيب األنشطة واألماكن أو الناس الذين يؤدون الي تذكر الصدمة.
 oعدم القدرة علي التذكر الجانب المهم من الصدمة .
 oالشعور بالعزلة أو النفور من األخرين .

 oغير قادر علي أن تكون لديه مشاعر حب.
 oإحساس بمستقبل غير مشرف .

 oتضاؤل ملحوظ في االهتمام باألنشطة المهمة والمشاركة فيها.

 أعراض مسـ ـ ـ ــتمرة الزدياد االسـ ـ ـ ــتثارة (لم تكن موجودة قبل الصـ ـ ـ ــدمة) يدلعليها وجود أثنين علياألقل من ااتي :

 oصعوبة في الدخول في النوم أو االستم اررية .
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 oسرعة االستثارة أو انفجارات الغضب .
 oصعوبة التركيز.

 oاإلفراط في االنتباه والحذر .

 oاالستجابة الفجائية المبالغ فيها ( اإلجفال).

 -استمرار االضطراب ( األعراض المذكورة ) (عساكر .)1999،

المؤشرات :
تستخدم المؤشرات التالية في توصيف تحديد بداية ظهور وطول مدة أعراض االضطراب

ما بعد الصدمة:

اضطططططراب حاد :ينبغي أن يس ـ ــتخدم هذا المؤش ـ ــر حينما يكون طول مدة األعراض أقل من ثالثة

أشهر.

اضطراب مزمن :ينبغي أن يستخدم هذا المؤشر حينما تستمر األعراض ثالثة أشهر أو أكثر

اضطططططراب مت خر:أي تأتي بداية ظهوره متأخرة وهذا المؤشـ ـ ــر يوضـ ـ ــح أنه انقضـ ـ ــت علي األقل.
ستة أشهر بين الحدث الصدمي وبداية ظهور األعراض (عساكر . )1999،

ويصـ ـ ــف التشـ ـ ــخيص السـ ـ ــيكوماتي اضـ ـ ــطراب الصـ ـ ــدمة بأنه حاالت من االنهيار المقنع

المخبو خلف مظاهر جسـ ــدية  ،وهذا التشـ ــخيص يجمع بين قطبي اضـ ــطراب ما بعد الصـ ــدمة

وهما النفسي الجسدي .

وفي هذا االضطراب يشعر المريض باألعراض ااتية :
 الصداع وارتفاع في درجة الح اررة . -تلقصات في الوجه وتقرح اللسان.

 -اضطراب الوعي وتشوش في التفكير وضعف القدرة علي التركيز .

 الشعور بالهم واإلحساس بالضيق الشديد (الخالدي.)2006 ،مآل اضطراب ما بعد الصدمة:
أن اض ــطراب ما بعد الص ــدمة قد يس ــتمر أش ــهر أو س ــنوات ،ويبدو أن هذه المدة تتوقف

علي طبيعة الصــدمة من جهة وشــخصــية المصــاب من جهة أخري وتأتي بداية نشــأة اضــطراب
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ما بعد الص ــدمة مع وجود فترة كمون تتراوح ما بين أس ــابيع قليلة واش ــهر ( ولكن ناد ار ما تتجاوز

ستة أشهر ).

أما نس ـ ــق تطور هذا االض ـ ــطراب فيتص ـ ــف بانه متغلب وغير مس ـ ــتمر ولكنه يمكن توقع

التحســن لدي غالبية الحاالت  ،ومع ذلو فثمة نســبة ضــئيلة من المرضــي الذين يبدون حالة من
التطور المزمن لهذا االضـطراب الذي يسـتمر لسـنوات كثيرة لديهم ومن التحول الي تغير مسـتديم

في الشخصية (حب اهلل .)2006،
مدي انتشار هذا االضطراب :
تدل اإلحص ـ ــاءات األمريكية علي أنه يوجد بمعدل من  %3-1من الس ـ ــكان في المجتمع
األمريكي ومؤدي ذلو أن هناو نحو ملونين من األميركان يعانون من هذا االضطراب.

الي جانب وجود أعداد كبيرة أخري تعاني ولكنها ال تعاني نفس الشـ ـ ـ ــدة التي تسـ ـ ـ ــمح لها

بالتشخيص باإلصابة بهذا االضطراب ولكن هذ األعراض تمثل ضغطا كبي ار وعجزا.

فهذا االضطراب ال يوجد بدرجة واحدة وال يدخل ضمن تشخيصه الي الحاالت الشديدة ولذلو

ف ن نس ــبة انتش ــاره بين الجماعات المختلفة في المجتمع األمريكي تتراوح ما بين  %22-9وعلي
ذلو ف ن معدالت انتشاره تختلف باختالف حدة الصدمة أو شدتها وتختلف معدالت انتشاره فلقد

لوحظ وجوده بالنسب ااتية :

 %3 .1بين المدنين الذين تعرضوا لهجوم فيزيقي أي جسدي .
 %20 .2بين جرحي الحرب فيتنام .
 %50 .3بين ضحايا االغتصاب.

ونفس النسبة بين جرحي الحرب العالمية األولي والثانية وكذلو ضحايا الحرب الكورية والتي

وقعت في خمسنينات القرن الماضي  ،ولكن وجد أن أكثر الصدمات انتشا ار تلو التي تعد الفرد

وترش ــحه وتهيئه وتجعله مس ــتعدا لإلص ــابة بهذا االض ــطراب هي فقدان ش ــخص عزيز عليه وبعد

هذا الموقف مسئوال عن حوالي ثلث اإلصابات ففقدان عزيز عليه يمثل صدمة أو حدث صدمي

من أحداث الحياة الضاغطة.
أيهما أكثر عرضة لإلصابة بهذا االضطراب النساء أم الرجال :
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إذا تعرض الجنسان للصدمة ف ن معدالت اإلصابة بالمرض لدي النساء هي ضعف هذه

النسبة لدي الرجال.

المرأة أكثر ت ــأث ار ب ــاألمور واألح ــداث الع ــاطفي ــة من الرج ــال او العوام ــل التي تؤدي الي

اإلصــابة بهذا االضــطراب أو الكيفية تفســير هذا االضــطراب وذلو ألن معرفة الســبب تقودنا الي

تحاشي اإلصابة بهذا االضطراب  ،وتساعدنا في وضع برامج الوقاية والعالج .
مبحث السببية :
تركز نظريات تفسير نشأة هذا االضطراب علي العوامل ااتية :
 عوامل المخاطرة -العامل النفسي

 -العامل أو العوامل الفسيولوجية

من بين عوامل المخاطرة أو التعرض للمخاطر التعرض ألحداث هامة  ،ومن ذلو إدراو

المريض لوجود تهديدات لحياته  .وعامل األنوثة واالنفص ـ ـ ــال المبكر عن األسـ ـ ـ ـرة أوعن الوالدين

وجود تاريخ لالضطراب بين أفراد األسرة .

والتعرض في الماض ـ ـ ــي للص ـ ـ ــدمات حيث يعمل تراكز المثيرات عمله أو معاناة المريض

من اض ــطرابات أخري كالقلق واالكتئاب وتس ــأل بعض العلماء عن دور الذكاء في هذا المرض،

وعما إذا كان له أثر سلبيا أو إيجابيا؟

ودلـت بعض الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات علي أن الـذكـاء يعمـل علي الـدفـاع أو الوقـايـة أو الحمـايـة من

اإلصابة بهذا المرض.

لالض ـ ـ ــطرابات أثار تتراكم مع بعض ـ ـ ــها البعض األمر الذي يس ـ ـ ــتوجب عالجها أوال بأول

فــالــذكــاء المرتفع من عوامــل الوقــايــة  ،وربمــا يرجع الي ارتبــاط الــذكــاء بوجود قــدرات جيــدة في

التكيف مع مواقف الحياة .

كذلو دلت الدراسات علي أن معدالت هذا االضطراب تزداد مع شدة الصدمة أو الحادث

الصادم  ،كلما زادت الصدمة شدة كلما زاد احتمال اإلصابة بهذا االضطراب .
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فكلمــا زاد تعرض الجنــدي لجو المعركــة الحربيــة كلمــا زادت معــدالت المخــاطرة  ،كمــا

يحــدث مع الجنود األمريكــان في حربهم علي العراق  ،ولقــد وجــد أن الجنود الــذين كــانوا يعــانون
أصــال من اضــطرابات أومشــاكل داخل األس ـرة وجد أن أقل قدر من صــدمات المعركة يؤثر فيهم

ويجعلهم معرض ــين لإلص ــابة بهذا االض ــطراب وهنا نلمس تض ــافر العوامل األسـ ـرية مع ظروف
المعارو الحربية األمراض واالضطرابات السابقة تسهم في نشأة هذا المرض .

كذلو لوحظ أن معاناة المريض مع بعض األعراض التفككية أو التحللية المص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة

لمعرض الهسـ ـ ـ ـ ـ ــتيريا وجد أن وجود هذه المعاناة في وقت حدوث الصـ ـ ـ ـ ـ ــدمة يزيد من احتماليات

اإلص ــابة بالمرض  ،ومن ذلو فقدان الهوية أو فقدان الش ــخص ــية وفقدان الش ــعور بالواقع وفقدان
الذاكرة أو النسيان .

المريض يلجأ الي األعراض االنحاللية كمحاولة لطرد ذكريات الصدمة بعيدا عن ذهنه ،

وتبين ذلو من خالل د ارســة أجريت علي مجموعة من النســوة الالئي تعرضــن لالغتصــاب وكان

ذلو بعد واقع االغتصاب بأسبوعين .

تم قياس ش ــعورهن بالض ــغط وهن يتحدثن عن أمور بعيدة عن واقعة االغتص ــاب  ،وتبين

أن وجود االعراض التحللية تساعد في نمو هذا االضطراب (العسوي .)2004،
إضطراب ما بعد الصدمة لدى الجنود:
إن أعراض حالة "االضطراب النفسي ما بعد الصدمة" لدى الجنود هي أعراض حقيقية

ومقلقة جدًا .ومن المهم أن يحصل كل من يعاني منها على العناية الالزمة.

ومن بين عالمات تشخيص هذه الحالة النفسية هي استمرار األعراض لمدة شهر على

األقل بعد الحادث .كما أنها تؤثر على عمل الجندى وحياته االجتماعية أو توقفه عن ممارسة

األمور التي يريد القيام بها.

الالفت للنظر أن هذه األعراض تخبو تدريجياً عند معظم الجنود ،وبالتالي ف ن حالة

االضطراب النفسي ما بعد الصدمة ليست شائعة كما نتوقع.

49

وفي الحاالت القصوى ،مثل الحروب ،ال يصاب معظم الجنود بهذه الحالة .فعلى سبيل

المثال ،أصيب فقط  4في المئة من الجنود البريطانيين بهذه الحالة بعد خدمتهم العسكرية في
العراق ،وازدادت تلو النسبة إلى  6.9في المئة عند أولئو الذين كانت لديهم مهمات قتالية.

أما عند الجنود االحتياط فقد كانت النسب أعلى بقليل ،بمعدل يقرب من  6في المئة.

ويعتقد الباحثون أن السبب قد يرجع إلى عودتهم إلى حياتهم المدنية السابقة حيث يكون عليهم

التأقلم معها بشكل تلقائي ،بينما يظل أفراد القوات المسلحة مع زمالئهم الذين يتفهمون بشكل

أفضل معنى الحرب (.)www. Alriyadh.com

على نفس المنوال ،وبعد هجمات على مدنيين ،ال يصاب معظم الناس بالحالة هذه .فقد

أجريت دراسة على أكثر من  10,000شخص ،بمن فيهم أفراد الشرطة وعمال البناء ،ممن
سارعوا لمساعدة موظفي مركز التجارة العالمي في تفجيرات  11سبتمبر/أيلول عام .2001

وأظهرت هذه الدراسة أن نحو  75في المئة منهم لم يعانوا من أية مصاعب طويلة األمد .صحيح
أنه يمكن أحيانًا لوعراض أن تتأخر في الظهور.

فقد عانى  8.5في المئة من الذين قدموا المساعدة في أحداث مركز التجارة العالمي من

صعوبات في أوقات متأخرة جدًا .حتى أنه وجدت حاالت لجنود كانوا قد قاتلوا في الحرب العالمية

الثانية وقد عادوا إلى ديارهم بعد تقديم المساعدة بدون أية أعراض.

وقد استمر هؤالء في حياتهم المهنية ،وعند تقاعدهم وجدوا أن الكوابيس وذكريات األحداث

الماضية قد عادت إليهم فجأة.

وجد الباحثون أن أولئو الذين ُجرحوا أو الذين كانوا يعملون في طوابق أعلى أو شاهدوا

بأعينهم آخرين وهم يهوون أو يقفزون من البناية ،أو مات فيها موظفوهم ،كانوا أكثر عرضة
لإلصابة بحالة االضطراب النفسي ما بعد الصدمة .لكن النساء أيضًا ،والشباب من ذوي األجور
األقل ،وأولئو الذين واجهوا نكسات في السنين السابقة .

ويعود السبب ،جزئيًا ،إلى وجود نسبة أكبر من الجنود االحتياط األمريكيين ،ولكنه يعود

أيضًا إلى أن معدل خدمتهم العسكرية هي سنة واحدة ،مقارنة بستة أشهر للخدمة العسكرية

البريطانية(..)www. Alriyadh.com
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العالج:
الشرط األساسي لعالج اضطراب ما بعد الصدمة هو ان تكون الصدمة قد حدثت في
الماضي .ليس من الممكن إجراء العالج من في حالة صدمة .ينصح غالبا اجراء العالج النفسي

للمصابين بالصدمات النفسية .بدئا ،ينبغي نصح المريض وكجزء من التثقيف النفسي عن

مصاعبه ،لتتيح له فرصة فهم األعراض واألسباب .يوصى عادة في البداية بالعالج الشبه
السريري إذا أثر االضطراب على القيام بالوظائف اليومية الهامة ،مثل عدم إستطاعة المصاب

الذهاب إلى العمل أو إذا كانت المضاعفات المرضية لالضطرابات موجودة .Comorbidity

ينصح بالعالج السريري الكامل للمرضى اللذين لديهم ردود فعل قوية من الذعر أو غيرها من
األعراض والمضاعفات المرضية الشديدة جدا لغرض الحصول على استقرار حالتهم المرضية.

قد يكون المزيد من العالج في العيادات ضروريا بعد تحقيق االستقرار العالج النفسي.

لعالج الصدمات النفسية يوجد العديد من األساليب المختلفة .وقد وضعت العديد من هذه

اإلجرائات العالجية بشأن آثار الصدمة .إذا كان الشخص المعني غالبا ما تطغى عليه ذكريات

معايشة الصدمة النفسية وينجم عن ذلو احاسيس وعواطف عنيفة ،يمكن أن يكون مفيدا مساعدته

على كيفية التعامل مع الذكريات االقتحامية بدال من معالجة الصدمة نفسها مباشرة .في هذا النهج
يتم تجنب مواجهة مباشرة مع تجربة الصدمة .أما إذا كان الشخص المعني تطغي عليه ذكريات
الحادث بشكل اقل ،قد يكون التصدي المباشر لتجربة الصدمة مفيدا .قبل استخدام التقنيات

العالجية للصدمة النفسية ،غالبا ما يكون التوصل إلى االستقرار ضروريا اوال .بعد معالجة
الصدمة ،غالبا ما يكون إعادة تقييم وتوجيه ظروف حياة المرء ضروريا وذلو مع تقديم الدعم

النفسي( .من قبيل تغيير طبيعة العمل أو مكان السكن  ..الخ)

تم تطويرأساليب عالجية مختلفة تستهدف خصيصا معالجة الصدمة النفسية .إذ تم تطوير العالج

السلوكي المعرفي  Cognitive behavioral therapyلعالج آثار الصدمة .مثل عالج

المواجهة  ،Exposure therapyالذي طور خصيصا لعالج اضطراب ما بعد الصدمة بشكل

فعال .حيث يجب على الشخص المتضرر أن يعتاد على ظروف مماثلة لظروف حادثة الصدمة

وهو محمي منها .كما تم تطوير طريقة عالج حساسية حركة العين ذواعادة المعالجة Eye
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 Movement Desensitization and Reprocessingخصيصا لمعالجة الصدمات يتم

جلب الشخص عن طريق التحدث إلى وضعية حادثة الصدمة في ظل ظروف محمية .من خالل
التغيير السريع لالتجاه النظر أو من خالل شكل آخر من أشكال تنشيط نصفي الدماغ المتناوب

أثناء عملية التذكر التوصل إلى تكامل ما عايشه من صدمة.

باإلضافة إلى ذلو ،هناو أيضا بعض أساليب العالج النفسي التي تم تكييفها خصيصا لعالج

اضطرابات ما بعد الصدمة مثل

آلية العالج النفسي التخيلي Psychodynamisch

 Imaginative Trauma Therapie PITTاللذي طور في ألمانيا من قبل لويز ردمان ،والذي

يستخدم في المقام األول لعالج اضطرابات ما بعد الصدمة المعقدة .باإلضافة إلى طريقة العالج
النفسي الديناميكي للصدمات المتعددة من قبل غوتفريد فيشر وبيتر رايدسر [ ]42وهي وسيلة

تطبيقية اخرى في عالج هذا النوع من االضطرابات .يتم تشكيل وسائل عالجية مختلفة من وسائل

العالج التخيلي ،لتمكين األشخاص المعنيين من تحقيق التكامل الحذر لخبرة الصادمة .هنا يمكن
أن ينسحب الشخص إلى مكان آمن داخلي ،عندما تكون العواطف التي تصاحب ذكريات الصدمة

قوية جدا .كما ان طريقة عالج الصدمة التكاملي التي وضعتها فيلي بوتولو من هي تشكيلة من

طرق العالج المختلفة التي أثبتت أنها مفيدة للعالج النفسي من اضطرابات ما بعد الصدمة.
أساليب عالجية أخرى:
وقد تم تطوير "برنامج العالج النفسي العصبي" في معهد علم النفس في جامعة غوتنغن
بألمانيا .حيث تم دمج وحدات مختلفة في برنامج العالج استنادا إلى النتائج األخيرة من علم
األعصاب ،القائلة أن التفكو بين ذاكرة الصدمة الضمنية والصريحة هو األساس الرئيسي

إلجهادات ما بعد الصدمة .يشتمل ذلو على فيلم لتثقيف المريض حول اضطرابات ما بعد

الصدمة ،وتقنيات التدخل السلوكي المعرفي ،طريقة عالج حساسية حركة العين ذواعادة المعالجة
مدعوم باالرتجاع البيولوجي ،باإلضافة إلى توفير المعلومات الهادفة المرتبطة باالضطرابات.

عالج التعرض بالسرد هي واحدة من طرق العالج المطبقة بعد صدمة مركبة أو متعددة

من العنف المنظم .توجد أدلة تجريبية جيدة لفعالية عالج التعرض بالسرد في حالة الصدمة
الواحدة أوالمتعددة .كما يوصى دوليا بطريقة العالج هذه.
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طور بيتر ليفين نهجا بيولوجيا يسمى بعالج المعاناة الجسدية Somatic Experiencing

لحاالت الصدمة وعواقب الصدمة .إذ بواسطة ردود افعال الحماية الذاتية والبيولوجية المقننة يتم
تحرير الطاقة المصروفة في الصدمة النفسية ليعود النظام العصبي إلى توازنه الطبيعي.

يمكن مكافحة الكوابيس بأسلوب "بروفة الصور" :يقوم الشخص المعني خالل النهار بتخيل

ان الكابوس سينتهي نهاية جيدة .يتخذ المريض حلما يتكرر باستمرار .إذ ليس من المهم أن يقوم

بتصور جميع الكوابيس .يقوم برسم كل تفاصيل الكابوس هذا ويخترع نهاية جيدة لذلو الحلم.

ليس فقط الكوابيس بل يمكن تحسن أعراض أخرى أيضاً بواسطة هذه الطريقة.
العالج الدوائي:
ينصح المعهد الوطني البريطاني للصحة والنقاهة السريرية وصفات  Paroxetinو

 Mirtazapinو  .Amitryptilinفي ألمانيا وسويس ار تمت الموافقة على  Sertralinو

 Paroxetinفي عالج اضطراب ما بعد الصدمة .يبدو ان تأثير  Mirtazapinأفضل في

حاالت الصدمة الشديدة عند قدامى المحاربين منه عن ادوية مثبطات إعادة امتصاص

السيروتونين االنتقائية  .SSRIيمكن مناولة  Trazodonلتحسين النوم.

يوصف  Benzodiazepineللعالج على المدى القصير .توصلت لجنة عالج اضطراب

ما بعد الصدمة إلى استنتاج مفاده أن نتائج الدراسات لم تكن كافية للتوصية باستمرار العالج

بواسطة  .Benzodiazepineإذ ينبغي تجنب تناوله لمدة طويلة بسبب زيادة مخاطر اإلدمان
عليه (االنترنت).
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المبحث الثاني
قوات الشرطة
مقدمة:
لم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان األم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــو عم ـ ـ ــاد الحي ـ ـ ــاة اامن ـ ـ ــة المس ـ ـ ــتقرة المطمئن ـ ـ ــة ويمث ـ ـ ــل الركيـ ـ ـ ـزة

األساس ــية لك ــل تق ــدم ونمـ ــاء ورفاهي ــة ،فـ ـ ن الوظيفـ ــة الش ــرطية تظ ــل هـ ــي الوظيف ــة الت ــي يعـ ــول

عليهـ ــا كثي ـ ـ ًار لتحقيـ ــق ذلـ ــو ،وتبـ ــرز مـ ــن خاللهـ ــا قـ ــوة الدولـ ــة وسـ ــلطتها وهيبتهـ ــا إذ أنهـ ــا تشـ ــكل
عنص ـ ـ اًر اساسـ ــياً فـ ــي تنفيـ ــذ كـ ــل مهـ ــام الدولـ ــة بالدرجـ ــة التـ ــي تجعلهـ ــا قاسـ ــماً مشـ ــتركاً فـ ــي كـ ــل

منـ ــاحي الحيـ ــاة فـ ــي المجتمـ ــع مـ ــن خـ ــالل تنفيـ ــذ مهامهـ ــا األساسـ ــية فـ ــي حفـ ــظ األمـ ــن والنظـ ــام
العـ ــام ،وتنفيـ ــذ الق ـ ـوانين وأي مهـ ــام أخـ ــرى تس ـ ــند لهـ ــا ،الشـ ــيء الـ ــذي يجعلهـ ــا تتمتـ ــع بس ـ ــلطات

تنفيذي ــة ذواداريـ ــة وقض ــائية ،ولـ ــذلو فـ ـ ن كـ ــل ال ــدول تـ ــولى ه ــذه الوظيفـ ــة أهمي ــة قصـ ــوى وتـ ــوفر
له ــا م ــن اإلمكان ــات م ــا يجعلهـ ــا ق ــادرة عل ــى ال ــدوام عل ــى بسـ ــط هيب ــة الدول ــة م ــن خ ــالل بسـ ــط

األمن.

وه ـ ــذه الوظيف ـ ــة به ـ ــذه األهمي ـ ــة والخط ـ ــورة ف ـ ــي المجتم ـ ــع توليه ـ ــا ال ـ ــدول أهمي ـ ــة خاص ـ ــة

في دساتيرها وتشريعاتها وتفرد لها القوانين الخاصة التي تحكم وتنظم عملها.
الشرطة في اللغة واالصطالح:
لـ ــم تـ ــرد كلمـ ــة الشـ ــرطة فـ ــي كتـ ــاب اهلل العزيـ ــز ،ذوانمـ ــا وردت فيـ ــه كلمـ ــة األش ـ ـراط التـ ــي

أخ ـ ــذت الش ـ ــرطة م ـ ــن معناه ـ ــا ق ـ ــال تع ـ ــالي( :فه ـ ــل ينظ ـ ــرون إال الس ـ ــاعة أن ت ـ ــأتيهم بغت ـ ــة فق ـ ــد

ج ـ ــاء اشـ ـ ـراطها) .وكلم ـ ــة األشـ ـ ـراط ف ـ ــي ااي ـ ــة جم ـ ــع مف ـ ــرده ش ـ ــرط وه ـ ــي عالم ـ ــات الس ـ ــاعة ،

وقيل مقدماتها واوائلها.

والش ــرطة ف ــي اللغ ــة ايض ــا تعن ــي المخت ــار م ــن ك ــل ش ــيء ،وش ــرطة ك ــل ش ــيء خي ــاره،

وش ـ ــرطة الفاكه ـ ــة أطيبه ـ ــا ،ورج ـ ــل ش ـ ــرطي (بض ـ ــم الش ـ ــين وس ـ ــكون الـ ـ ـراء أو فتحه ـ ــا) منس ـ ــوب

إلى الشرطة والجمع شرط (بضم الشين وفتح الراء)

والش ـ ــرطة ف ـ ــي االص ـ ــطالح تقابله ـ ــا كلم ـ ــة العس ـ ــس وج ـ ــاءت كلم ـ ــة عس ـ ــس ف ـ ــي اللغ ـ ــة

من باب رد بمعني طاف بالليل.
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وجـ ـ ـ ــاءات الكلمـ ـ ـ ــة اإلنجليزيـ ـ ـ ــة  Policeوالتـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــي التينيـ ـ ـ ــة األصـ ـ ـ ــل بمعنـ ـ ـ ــي نظـ ـ ـ ــم

المجتمـ ـ ـ ــع ،وخاصـ ـ ـ ــة فيمـ ـ ـ ــا يتعلـ ـ ـ ــق بشـ ـ ـ ــؤون األمـ ـ ـ ــن واالخـ ـ ـ ــالق والصـ ـ ـ ــحة العامـ ـ ـ ــة .ومنهـ ـ ـ ــا
 policemanشـ ــرطي أو رجـ ــل الشـ ــرطة ،كمـ ــا جـ ــاءت بمعنـ ــي –يحـ ــرس ويـ ــنظم – يحـ ــافظ علـ ــى
النظ ـ ـ ـ ـ ــام ويض ـ ـ ـ ـ ــبط األم ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــي المجتم ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ــن حي ـ ـ ـ ـ ــث األخ ـ ـ ـ ـ ــالق والص ـ ـ ـ ـ ــحة العام ـ ـ ـ ـ ــة

(عصمت)1980،

وق ــد اتفق ــت ك ــل ال ــدول العربي ــة عل ــى اس ــتعمال اللف ــظ العرب ــي الش ــرطة ب ــدال م ــن لف ــط الب ــوليس

ومن ناحية االصطالح نجد أن هنالو تعريفات كثيرة.

كم ـ ــا عرفه ـ ــا ال ـ ــدكتور عل ـ ــي ص ـ ــالح المص ـ ــري بأنه ـ ــا (الش ـ ــرطة ه ـ ــي الهيئ ـ ــة النظامي ـ ــة

المدنيـ ـ ــة المكلفـ ـ ــة بحفـ ـ ــظ األمـ ـ ــن والنظـ ـ ــام والقـ ـ ــبض علـ ـ ــى الجنـ ـ ــاة والمفسـ ـ ــدين وتنفيـ ـ ــذ أوامـ ـ ــر

الدولة) (الطاهر2012،م)

وترى الب ــاحث ــة أن لفظ الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرط ــة أو البوليس يعني حفظ األمن عن طريق جم ــاع ــة

متخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــه في المجتمع وهي هيئة نظامية مكلفة بحفظ األمن والنظام وتنف يذ أوامر الدولة

وانظمتها فيما يليها من مهما:
تاريخ الشرطة في السودان:
يعتب ـ ــر العم ـ ــل الش ـ ــرطي ض ـ ــرورة الحي ـ ــاة ،لتحقي ـ ــق األم ـ ــن ال ـ ــذي يع ـ ــد م ـ ــن الحاج ـ ــات
األساسـ ــية ألي مجتمـ ــع ،وال يمكـ ــن االسـ ــتغناء عنـ ــه ،وبواسـ ــطة يتحقـ ــق االزدهـ ــار وبدونـ ــة تعـ ــم

الفوضىو المشكالت.

وت ـ ــاريخ الش ـ ــرطة ف ـ ــي الس ـ ــودان ق ـ ــديم نش ـ ــأ تقريبـ ـ ـاً ف ـ ــي ك ـ ــل الممال ـ ــو الت ـ ــي قام ـ ــت ف ـ ــي

ارض السـ ـ ــودان القـ ـ ــديم ،وقـ ـ ــد اسـ ـ ــتنتج المؤرخـ ـ ــون ذلـ ـ ــو اسـ ـ ــتناداً علـ ـ ــى مـ ـ ــا وجـ ـ ــد مـ ـ ــن آثـ ـ ــار

ومخطوطـ ــات ،يوضـ ــح أن تلـ ــو الممالـ ــو كانـ ــت ذات نظـ ــام ارئـ ــع ،وكانـ ــت لهـ ــا حضـ ــارات ممـ ــا

يعني وجود نظام أمني قوى وفر االستقرار الالزم لذلو.

ويـ ــورد عمـ ــر صـ ــالح أب ـ ـ و بكـ ــر مـ ــا يشـ ــير إلـ ــى أن وظيفـ ــة الشـ ــرطة ظهـ ــرت مـ ــع فك ـ ـرة

الدولـ ــة فـ ــي التـ ــاريخ ،وذلـ ــو تبعـ ــا االنتقـ ــال المجتمعـ ــات مـ ــن طـ ــور البـ ــداوة إلـ ــى طـ ــور الحضـ ــر

والم ـ ــدن ،م ـ ــع نش ـ ــأة الـ ـ ــدول وج ـ ــدت الش ـ ــرطة وب ـ ــذلو أصـ ـ ــبحت الش ـ ــرطة ج ـ ــزءاً اساس ـ ــيا مـ ـ ــن
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مقومـ ــات سـ ــلطة الدولـ ــة تعينهـ ــا فـ ــي تنفيـ ــذ مهامهـ ــا وتعمـ ــل علـ ــى صـ ــون األمـ ــن ذواق ـ ـرار النظـ ــام
وتنفيذ القوانين
وق ـ ــد ك ـ ــان األم ـ ــن ف ـ ــي دول ـ ــة المهدي ـ ــة وأقاليمه ـ ــا مس ـ ــئولية األمـ ـ ـراء والة اإلم ـ ــام المه ـ ــدي

– بينم ـ ــا ف ـ ــي أم درم ـ ــان عاص ـ ــمة المهدي ـ ــة ش ـ ــكلت ف ـ ــرق متخصص ـ ــة لحف ـ ــظ األم ـ ــن تنحص ـ ــر
مهامه ـ ــا ف ـ ــي كش ـ ــف الجـ ـ ـرائم السياس ـ ــية واخب ـ ــار الع ـ ــدو ومراقب ـ ــة كب ـ ــار الشخص ـ ــيات واألعي ـ ــان

وحراستهم – وبعض الفرق الخاصة والتي تسمي الجهادية.

أهـ ــم مـ ــا يمكـ ــن اإلشـ ــارة إليـ ــه أن هـ ــذه الفـ ــرق قـ ــد تـ ــم اختيارهـ ــا بمنـ ــأى عـ ــن التحزبـ ــات العرقيـ ــة

والقبلية والجهوية(مخير )2001،

وه ـ ــذا ف ـ ــي تق ـ ــدير الباحث ـ ــة :يمث ـ ــل فهم ـ ــا متق ـ ــدما ،ومتط ـ ــور للعم ـ ــل األمن ـ ــي والش ـ ــرطي

ال ـ ــذي يل ـ ــزم أن ي ـ ــؤدي عمل ـ ــه بالحي ـ ــاد الت ـ ــام للدول ـ ــة وس ـ ــلطانها وس ـ ــلطاتها وهيبته ـ ــا وس ـ ــيادتها،

ألن أي محاولـ ــة لجعـ ــل تل ـ ــو الفئـ ــة (الش ـ ــرطة أو مـ ــن يق ـ ــوم مقامهـ ــا) منح ـ ــازة قبليـ ــا أو سياس ـ ــياً

يفس ـ ــد دوره ـ ــا ويقع ـ ــدها ع ـ ــن القي ـ ــام بواجباته ـ ــا عل ـ ــى الوج ـ ــه ال ـ ــذي يرض ـ ــي المـ ـ ـواطنين ،وين ـ ــال

قبولهم وثقتهم.

وقـ ــد ج ـ ــاء إنشـ ــاء ق ـ ــوة نظاميـ ــة حديث ـ ــة لحفـ ــظ االم ـ ــن فـ ــي عه ـ ــد االسـ ــتعمار البريط ـ ــاني

عل ـ ــى ي ـ ــد "ونج ـ ــت باش ـ ــا" وذل ـ ــو بع ـ ــد أن الح ـ ــظ غي ـ ــاب ق ـ ــوة متخصص ـ ــة لحف ـ ــظ األم ـ ــن وق ـ ــد

صـ ـ ــدر األمـ ـ ــر بـ ـ ــذلو فـ ـ ــي مـ ـ ــايو  1899وتـ ـ ــم تعيـ ـ ــين مفتشـ ـ ــي الم اركـ ـ ــز والمـ ـ ــآمير وعـ ـ ــدد مـ ـ ــن

الموظفين وانشاء الضبطيات والحراسات ،واعتبر ذلو أول نواة للبوليس.
وجبات وسلطات ومهام الشرطة:
ا لش ـ ــرطة ق ـ ــوة نظامي ـ ــة خدمي ـ ــة مهمته ـ ــا تنفي ـ ــذ الق ـ ــانون وحف ـ ــظ النظ ـ ــام – واالنتم ـ ــاء له ـ ــا
مكفـ ــول لكـ ــل السـ ــودانيين بمـ ــا يعكـ ــس تنـ ــوع وتعـ ــدد المجتمـ ــع السـ ــوداني ،وتـ ــؤدي واجباتهـ ــا بكـ ــل

حيدة ونزاهة وفقا للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة(ابو شامة .)1999،
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مهام وواجبات الشرطة
تتكون واجبات قوات الشرطة على الوجه اآلتي-:

أ -المحافظة على أمن الوطن والمواطنين.
ب -سالمة األنفس واألموال واألغراض.
ج-منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها.
د -ترسيخ سيادة حكم القانون.

ه-

المحافظ ـ ــة عل ـ ــى الم ـ ــال الهام ـ ــل أو المفق ـ ــود أو المض ـ ــبوط أو المس ـ ــتولي علي ـ ــه

والتصرف فيه وفقًا للقانون.

و -توعي ـ ــة الجمه ـ ــور بالمعلوم ـ ــات والوس ـ ــائل الت ـ ــي تس ـ ــاعد عل ـ ــى مكافح ـ ــة الجريم ـ ــة وتنفي ـ ــذ
واجبات الشرطة بما يحقق إشراو الجمهور في معاونة قوات الشرط ودعمها.

ز -الحفاظ على ااداب واألخالق الفاضلة والنظام العام

ح -مباش ـ ـ ـرة واتخـ ـ ــاذ االج ـ ـ ـراءات والتـ ـ ــدابير لوقايـ ـ ــة وحمايـ ـ ــة الممتلكـ ـ ــات والم ارفـ ـ ــق العام ـ ـ ــة
والمنشآت الخاصة.

ط -تنفيـ ـ ــذ األحكـ ـ ــام القضـ ـ ــائية وأي أحكـ ـ ــام أو ق ـ ـ ـ اررات قانونيـ ـ ــة صـ ـ ــادرة مـ ـ ــن سـ ـ ــلطة ذات
اختصاص.

ي -أي واجبات تسند إليها بموجب القوانين( التوم 2007،م).
اختصاصات الشرطة:
 /1تمارس الشرطة على المستوي القومي االختصاصات ااتية:

 وض ـ ــع المع ـ ــايير وال ـ ــنظم القومي ـ ــة الت ـ ــي تحك ـ ــم عم ـ ــل الش ـ ــرطة ف ـ ــي المس ـ ــتوي الق ـ ــوميوالشـ ــرطة فـ ــي مسـ ــتويات الحكـ ــم األخـ ــرى بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــو معـ ــايير تـ ــدريب الشـ ــرطة فـ ــي

العاصمة القومية.

 التخطـ ـ ــيط والتنظـ ـ ــيم والرقابـ ـ ــة والتفتـ ـ ــيش وضـ ـ ــبط األداء المهنـ ـ ــي واإلداري والفنـ ـ ــي فـ ـ ــيالمستوي القومي.

 -الجنسية والتجنس.

 جوازات السفروالتأشيرات.57

 -الهجرة وشئون األجانب.

 البطاقة الشخصية القومية. -الشئون القانونية.

 -إدارة وتنظيم العالقات الشرطية الثنائية واإلقليمية والدولية.

 إدارة وتنظ ـ ـ ـ ــيم وتنس ـ ـ ـ ــيق ش ـ ـ ـ ــئون منظم ـ ـ ـ ــات الش ـ ـ ـ ــرطة الجنائي ـ ـ ـ ــة الثنائي ـ ـ ـ ــة واإلقليمي ـ ـ ـ ــةوالدولية.

 أعم ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدفاع الم ـ ـ ــدني الخاص ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالكوارث والطـ ـ ـ ـوارئ القومي ـ ـ ــة ووض ـ ـ ــع المع ـ ـ ــاييرالمواصفات الخاصة ب جراء الوقاية والسالمة وأعمال اإلطفاء واإلنقاذ.

 إدارة قوات شرطة االحتياطي المركزي. -التدريب القومي.

 وضـ ــع المعـ ــايير القوميـ ــة لإلتجـ ــار فـ ــي األسـ ــلحة الناريـ ــة والـ ــذخائر المسـ ــموح بهـ ــا قانون ـ ـاًومكافحة اإلتجار غير المشروع فيها ومنع تهريبها.

 إدارة وتنظـ ـ ـ ــيم وتنسـ ـ ـ ــيق أعمـ ـ ـ ــال التحقيـ ـ ـ ــق الجنـ ـ ـ ــائي والبحـ ـ ـ ــث الجنـ ـ ـ ــائي عـ ـ ـ ــن األدلـ ـ ـ ــةالجنائية.

 -مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية.

 توعيـ ـ ــة الم ـ ـ ـواطن بالمعلومـ ـ ــات والوسـ ـ ــائل التـ ـ ــي تسـ ـ ــاعد علـ ـ ــى الوقايـ ـ ــة مـ ـ ــن الجريمـ ـ ــةومكافحتها بما يعزز مشاركته في المسئولية األمنية.

 -مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 حماية المرافق والمنشآت القومية بما في ذلو الموارد الطبيعية القومية. -أعمال الجوازات والهجرة وشئون االجانب.

 مراقب ـ ــة وض ـ ــبط الح ـ ــدود الدولي ـ ــة ألغـ ـ ـراض مكافح ـ ــة الهجـ ـ ـرة غي ـ ــر الش ـ ــرعية والجريم ـ ــةالعابرة والتهريب.

 -نظام وقواعد السجل المدني.

 نظم وقواعد وسياسات حركة المرور القومية.58

 إدارة السجون القومية وصيانتها وحفظ أمنها ورعاية النزالء وتأهيلهم ذواصالحهم. -مكافحة التهريب.

 حماي ـ ـ ــة وت ـ ـ ــأمين المت ـ ـ ــاحف الوطني ـ ـ ــة ومواق ـ ـ ــع التـ ـ ـ ـراث ال ـ ـ ــوطني والمواق ـ ـ ــع الس ـ ـ ــياحيةالقومية.

 -وضع نظم وقواعد حماية الحياة البرية والبيئية.

 أي اختصاصات أو أعمال أخرى ذات طبيعة قومية .المصري []1998سلطات قوات الشرطة:
ب /تكـ ـ ــون لقـ ـ ـ ـوات الشـ ـ ــرطة ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــبيل الواجبـ ـ ــات وااللت ازم ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـواردة فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الق ـ ـ ــانون
السلطات ااتية:

أ -التوقيف والمطاردة والقبض.
ب -إغالق الطرق واألماكن والمحال العامة.
ت -ضبط األسلحة والموارد الخطرة.
ث -االستجواب والمراقبة.
ج-القيام بالتحريات الجنائية.
ح-التفتيش والضبط والتحريز.
خ-إصدار التكليف بالحضور.

د -طلب العون من أي شخص لضبط أي جريمة.
ذ -أخذ التعهدات والضمانات.
ر -استخدام القوة المناسبة وفق الضوابط التي يحددها قانون اإلجراءات الجنائية.
ز -أي س ـ ـ ـ ــلطات أخ ـ ـ ـ ــرى ي ـ ـ ـ ــنص عليه ـ ـ ـ ــا أي ق ـ ـ ـ ــانون آخ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــاري المفعول(المصـ ـ ـ ـ ــري
.)1998،
تاريخ الشرطة في اعسالم:
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كان ـ ــت فكـ ـ ـرة التوح ـ ــد الموج ـ ــودة ف ـ ــي المجتم ـ ــع العرب ـ ــي قب ـ ــل اإلس ـ ــالم ه ـ ــي فكـ ـ ـرة الـ ـ ـوالء

والتعصـ ــب للقبيلـ ــة انتمـ ــاء ونص ـ ـرة واخـ ــذا للثـ ــأر بـ ــل وتضـ ــامناً وتـ ــدافعا لإلغـ ــارة علـ ــى ااخ ـ ـرين

ولـ ــم يكـ ــن هنـ ــاو مـ ــا يـ ــدل علـ ــى النظـ ــام أو التقيـ ــد بشـ ــيء مـ ــن الق ـ ـوانين أو االحتكـ ــام لجهـ ــة مـ ــا
تأخ ـ ــذ للمظل ـ ــوم حق ـ ــة وت ـ ــردع الظ ـ ــالم وتكف ـ ــل الحق ـ ــوق وت ـ ــؤمن الن ـ ــاس ف ـ ــي حي ـ ــاتهم ومعاش ـ ــهم

ورغـ ــم ذلـ ــو ف ـ ـ ن بعـ ــض األش ـ ـراف فـ ــي قـ ــومهم وقبـ ــائلهم كانـ ــت لهـ ــم الكلمـ ــة المطاعـ ــة ،وكـ ــانوا

بمثاب ـ ــة الرؤس ـ ــاء عل ـ ــى عش ـ ــائرهم وق ـ ــد انص ـ ــب ج ـ ــل اهتم ـ ــامهم عل ـ ــى المدافع ـ ــة ع ـ ــن الغري ـ ــب

وتأمينه في ديارهم وضمان سالمته ذواجارته( المعلمي 2006،م).

وفـ ــي هـ ــذا المعنـ ــي وفـ ــي مفهـ ــوم عـ ــدم وجـ ــود الشـ ــرطة بمهامهـ ــا المعروفـ ــة يـ ــورد الفريـ ــق

المعلمي ما يلي:

(لـ ــم يكـ ــن للشـ ــرطة وجـ ــود عنـ ــد العـ ــرب قبـ ــل اإلسـ ــالم  ،فلـ ــم يكـ ــن للعـ ــرب دولـ ــة منظمـ ــة

ذوانمـ ــا كـ ــانوا قبائـ ــل تـ ــأتمر بـ ــأمر رؤسـ ــائها ويقودهـ ــا شـ ــجعانها فـ ــي الحـ ــروب وتستشـ ــير حكماؤهـ ــا
وذوي الرأي فيها في أوقات السلم).

ويقـ ـ ــول ايضـ ـ ــا (حتـ ـ ــى إذا نشـ ـ ــب بـ ـ ــين أف ـ ـ ـراد القبيلـ ـ ــة ن ـ ـ ـزاع ف نهـ ـ ــا ال تجـ ـ ــد مـ ـ ــن يحـ ـ ــل

مش ـ ــاكلها ذوانم ـ ــا يلجـ ـ ـًا ك ـ ــل ف ـ ــرد إل ـ ــى عش ـ ــيرته األدن ـ ــين فينص ـ ــرونه ظالم ـ ــا أو مظلوم ـ ــا ،وق ـ ــد

لم ـ ــس بع ـ ــض الع ـ ــرب م ـ ــا تس ـ ــببه ه ـ ــذه الفوض ـ ــي م ـ ــن آث ـ ــار ض ـ ــارة فت ـ ــداعوا إل ـ ــى حلفلنص ـ ــر
المظلـ ــوم وردع الظـ ــالم فكـ ــان حلـ ــف الفضـ ــول الـ ــذي قـ ــال عنـ ــه الرسـ ــول لقـ ــد شـ ــهدت فـ ــي دار

عب ــد اهلل ب ــن ج ــدعان حل ــف الفض ــول أم ــا ل ــو دعي ــت إلي ــه الي ــوم ألجب ــت وم ــا أح ــب أن ل ــي ب ــه

حمر النعم وأني نقضته.

ولعلـ ــه مـ ــن الثابـ ــت أن اإلسـ ــالم قـ ــد عـ ــرف نظـ ــام الشـ ــرطة ذوان لـ ــم يكـ ــن ابتـ ــداء بـ ــنفس
ال مس ــمي ،حي ــث ك ــان هن ــاو نظ ــام الحس ــبة وه ــو العم ــل ال ــذي يق ــوم ب ــه ال ــبعض تطوع ــا ورغب ــة
في األجر والثواب من عند اهلل تعالي.

ال ،فـ ـ ـ ــي نظـ ـ ـ ــام
وبجانـ ـ ـ ــب الحسـ ـ ـ ــبة نجـ ـ ـ ــد أن ن ـ ـ ـ ـواة الشـ ـ ـ ــرطة فـ ـ ـ ــي اإلسـ ـ ـ ــالم تمثلـ ـ ـ ــت او ً

ال لتتب ـ ــع اللص ـ ــوص ،وطل ـ ــب أه ـ ــل الفس ـ ــاد وم ـ ــن يخش ـ ــي
(العس ـ ــس) والع ـ ــس ه ـ ــو الطـ ـ ـواف ل ـ ــي ً
شرهم.
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ومعنـ ــي الع ـ ــس لغـ ــة أص ـ ــلها عـ ــس وه ـ ــي مـ ــن ب ـ ــاب رد ومعنـ ــاه ط ـ ــاف بالليـ ــل – وج ـ ــاء

فـ ــي معناهـ ــا نفـ ــض الليـ ــل مـ ــن أهـ ــل الريبـ ــة والعـ ــوس يعنـ ــي ايضـ ــا الطوفـ ــان بالليـ ــل ومـ ــن يقـ ــوم
ب ــذلو يس ــمي عاسـ ــا وجمع ــه عسـ ــس وعس ــاس (عـ ــس يع ــس عس ـ ـاً) وف ــي الق ـ ـرآن الكـ ـريم [والليـ ــل

إذا عسـ ـ ــعس]  234أي أدبـ ـ ــر وانتهـ ـ ــت ظلمتـ ـ ــه وفـ ـ ــي روايـ ـ ــة أخ ـ ـ ـرى ،أقبـ ـ ــل بظالمـ ـ ــه وعسـ ـ ــس
الشيء أي حركة) .سورة التكوير ااية [( ]17العجالني .)1985،

وي ـ ــرى د .مني ـ ــر العجالن ـ ــي أن الع ـ ــس ك ـ ــان ه ـ ــو الخط ـ ــوة األول ـ ــى ف ـ ــي طري ـ ــق تنظ ـ ــيم

الشرطة.

أجتمع ـ ــت المص ـ ــادر قاطب ـ ــة دون اس ـ ــتثناء عل ـ ــى أن أص ـ ــل الحس ـ ــبة ونظامه ـ ــا يس ـ ــتلهم

م ـ ــن س ـ ــنة الرس ـ ــول وق ـ ــد نه ـ ــج الخلف ـ ــاء ال ارش ـ ــدون م ـ ــنهج النب ـ ــي ص ـ ــلى اهلل علي ـ ــه وس ـ ــلم ف ـ ــي
مراقبـ ــة األس ـ ـواق عبـ ــر ممارسـ ــة مباش ـ ـرة مسـ ــتمدة مـ ــن تعـ ــاليم الـ ــدين مسـ ــتندة إلـ ــى أسـ ــاس مـ ــن

القرآن الكريم والسنة المطهرة.

ذواذا تأملنـ ـ ـ ــا واجبـ ـ ـ ــات ومهـ ـ ـ ــام الشـ ـ ـ ــرطة كمـ ـ ـ ــا وردت فـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ــانون السـ ـ ـ ــوداني لسـ ـ ـ ــنة
 2008م له ـ ــا صـ ـ ــلة وثيقـ ـ ــة بـ ـ ــين الحسـ ـ ــبة وأعمـ ـ ــال الش ـ ــرطة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل ق ـ ـ ـراءة نـ ـ ــص المـ ـ ــادة
المشار لها ،والتي تتحدث في البند

[ب] عن سالمة األنفس واألموال واألعراض ،البند

[و] توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة

[ز] الحف ـ ــاظ عل ـ ــى ااداب واالخ ـ ــالق الفاض ـ ــلة والنظ ـ ــام الع ـ ــام( .الط ـ ــاهر  )2012،وه ـ ــذا ف ـ ــي

نظر الباحثة يشكل مدار ومرتكز الحسبة.

وت ـ ــرى الباحث ـ ــة م ـ ــن ه ـ ــذه التعريف ـ ــات أن الش ـ ــرطة ف ـ ــي الدول ـ ــة اإلس ـ ــالمية (ه ـ ــي جه ـ ــاز

مـ ـ ــن أجه ـ ـ ـزة الدولـ ـ ــة يعتمـ ـ ــد عليـ ـ ــه الحـ ـ ــاكم فـ ـ ــي حفـ ـ ــظ النظـ ـ ــام واسـ ـ ــتتباباألمن وتأديـ ـ ــب الجنـ ـ ــاة
والمفس ـ ــدين فه ـ ــي تطل ـ ــق عل ـ ــى حفظ ـ ــة أم ـ ــن ال ـ ــبالد ،وكان ـ ــت الش ـ ــرطة ف ـ ــي أول نش ـ ــأتها ف ـ ــي

الدولـ ــة اإلس ـ ــالمية تابع ـ ــة للقضـ ــاء فه ـ ــي الت ـ ــي تنفـ ــذ أحكام ـ ــه وتق ـ ــيم الحـ ــدود ث ـ ــم اس ـ ــتقلت ع ـ ــن
القضـ ـ ــاء فـ ـ ــي كثيـ ـ ــر مـ ـ ــن البلـ ـ ــدان مـ ـ ــع ت ـ ـ ـرابط أجه ـ ـ ـزة الدولـ ـ ــة وتعاونهـ ـ ــا فـ ـ ــي حفـ ـ ــظ النظـ ـ ــام)،

وباسـ ـ ــتقالل الشـ ـ ــرطة أصـ ـ ــبح هنـ ـ ــاو وظيفـ ـ ــة صـ ـ ــاحب الشـ ـ ــرطة وهـ ـ ــو رئـ ـ ــيس الشـ ـ ــرطة الـ ـ ــذي
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يسـ ـ ــاعد الحـ ـ ــاكم فـ ـ ــي حفـ ـ ــظ النظـ ـ ــام وتنفيـ ـ ــذ األحكـ ـ ــام وهـ ـ ــو يشـ ـ ــبه اان المحـ ـ ــافظ أو ال ـ ـ ـوالي
ولقـ ــب صـ ــاحب الشـ ــرطة أول مـ ــا عـ ــرف فـ ــي عهـ ــد الخليفـ ــة علـ ــى بـ ــن أبـ ــي طالـ ــب رضـ ــي اهلل

عنه(قدورة .)2003،

وتطـ ــور تـ ــاريخ الشـ ــرطة تطـ ــو ًار ملحوظ ـ ـًا حيـ ــث لـ ــم تعـ ــرف العـ ــرب نظـ ــام الشـ ــرطة قبـ ــل

االسـ ـ ــالم بـ ـ ــل عرفـ ـ ــه فـ ـ ــي صـ ـ ــدر اإلسـ ـ ــالم فـ ـ ــي عهـ ـ ــد الخليفـ ـ ــة ابـ ـ ــو بكـ ـ ــر الصـ ـ ــديق وسـ ـ ــماها

(العسـ ــس) وقي ـ ــل أنش ـ ـ ئت ف ـ ــي عهـ ــد الخليف ـ ــة عثم ـ ــان بـ ــن عف ـ ــان وسـ ــماها (ص ـ ــاحب الش ـ ــرطة)
ويع ـ ــود فض ـ ــل إنشـ ـ ــاء أول ح ارس ـ ــة ليليـ ـ ــة للخليف ـ ــة عم ـ ــر بـ ـ ــن الخط ـ ــاب حيـ ـ ــث خص ـ ــص لهـ ـ ــا

رج ـ ـ ــاال يتن ـ ـ ــاوبون ف ـ ـ ــي دوري ـ ـ ــات منتظم ـ ـ ــة لإلشـ ـ ـ ـراف عل ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـواق واه ـ ـ ــتم بس ـ ـ ــالمة البي ـ ـ ــع
والش ـ ـ ـراء ،ويـ ـ ــروي أن الخليفـ ـ ــة علـ ـ ــى بـ ـ ــن أبـ ـ ــي طالـ ـ ــب احـ ـ ــدث نظـ ـ ــام "شـ ـ ــرطة الخمـ ـ ــيس أي

شـ ــرطة الجـ ــيش" وتوسـ ــعت اختصاصـ ــات الشـ ــرطة فـ ــي العهـ ــد األمـ ــوي ،فوضـ ــع معاويـ ــة مراقبـ ــة

المش ـ ــبوهين واع ـ ــد س ـ ــجال ف ـ ــي دمش ـ ــق لمـ ـ ـراقبتهم ،كم ـ ــا اس ـ ــتحدث نظامـ ـ ـاً يش ـ ــبه نظ ـ ــام الهوي ـ ــة

الشخصـ ـ ــية ،وأدخـ ـ ــل اسـ ـ ــتعمال القـ ـ ــوة فـ ـ ــي إخمـ ـ ــاد الفـ ـ ــتن والثـ ـ ــورات ،واتبعـ ـ ــه لجهـ ـ ــاز الشـ ـ ــرطة

وس ـ ــماه (ص ـ ــاحب األح ـ ــداث) ويقاب ـ ــل ذل ـ ــو ش ـ ــرطة الطـ ـ ـوارئ وش ـ ــرطة العملي ـ ــات ف ـ ــي نظامن ـ ــا
الس ـ ـ ـ ــوداني اان  ،وح ـ ـ ـ ــافظ العه ـ ـ ـ ــد العباس ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ــاحب الش ـ ـ ـ ــرطة ،وتوس ـ ـ ـ ــعت

اختصاصـ ــاتها ،فمـ ــن ح ارسـ ــة الخليف ـ ــة وأس ـ ـرته إلـ ــى دي ـ ـوان النظ ـ ــر بالديـ ــة ودي ـ ـوان النظـ ــر ف ـ ــي
المظـ ـ ــالم وقسـ ـ ــمت مدينـ ـ ــة بغـ ـ ــداد إلـ ـ ــى قسـ ـ ــمين ،شـ ـ ــرطة الجانـ ـ ــب الشـ ـ ــرقي ،وشـ ـ ــرطة الجانـ ـ ــب

الغرب ـ ـ ــي  ،وال ازل ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه التقس ـ ـ ــيمات الجغرافي ـ ـ ــة معم ـ ـ ــول به ـ ـ ــا حت ـ ـ ــى اان وتع ـ ـ ــرف ب ـ ـ ــدوائر
االختصـ ـ ــاص المكـ ـ ــاني وأنشـ ـ ــأ الخليفـ ـ ــة المـ ـ ــأمون نظـ ـ ــام المباحـ ـ ــث كمـ ـ ــا هـ ـ ــو معـ ـ ــروف اليـ ـ ــوم
لمراقبـ ـ ــة خصـ ـ ــومه السياسـ ـ ــيين ولمراقبـ ـ ــة األش ـ ـ ـرار ،وأنشـ ـ ــأ نظـ ـ ــام السـ ـ ــجون فـ ـ ــي هـ ـ ــذا العه ـ ـ ــد

وترعـ ــرع علـ ــى ايـ ــد ابـ ــي يوسـ ــف صـ ــاحب أبـ ــي حنيفـ ــة ،وفـ ــي العصـ ــر الفـ ــاطمي قسـ ــمت المـ ــدن
ألحي ــاء  ،وع ــين له ــا رج ــال يحرس ــونها ويض ــبطون م ــا يق ــع فيه ــا م ــن جـ ـرائم وق ــد ش ــغل ص ــالح
ال ـ ــدين األي ـ ــوبي ف ـ ــي ص ـ ــدر ش ـ ــبابه (منص ـ ــب قائ ـ ــد ش ـ ــرطة دمش ـ ــق) ،واه ـ ــتم بمحارب ـ ــة الرش ـ ــوة

والفسـ ــاد ومظـ ــاهر الخالعـ ــة والمجـ ــون ،وهكـ ــذا بـ ــدا نظـ ــام الشـ ــرطة فـ ــي المجتمعـ ــات العربيـ ــة ،

ثـ ــم اخـ ــذ الوانـ ــا ومفـ ــاهيم متعـ ــددة تختلـ ــف وتتغيـ ــر مـ ــع اخـ ــتالف الخلفـ ــاء والحكـ ــام ،غـ ــدت رم ـ ـ از
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للرهبـ ــة والقمـ ــح والقـ ــبض والحـ ــبس حينـ ــا ،ثـ ــم اخـ ــذت كلمـ ــه الشـ ــرطة مـ ــع مـ ــرور الـ ــزمن معـ ــان

ذات مفـ ــاهيم جدي ـ ــدة تحم ـ ــل طـ ــابع العص ـ ــر حت ـ ــى ص ـ ــارت رم ـ ـ اًز للعم ـ ــل االجتم ـ ــاعي والرعاي ـ ــة

اإلنسـ ـ ــانية واإلنقـ ـ ــاذ وال ارحـ ـ ــة واألمـ ـ ــن ،فصـ ـ ــدقت عليهـ ـ ــا تلـ ـ ــو المقولـ ـ ــة (الشـ ـ ــرطة فـ ـ ــي خدمـ ـ ــة

الش ـ ــعب) والت ـ ــي أص ـ ــبحت ف ـ ــي الوق ـ ــت الحاض ـ ــر ش ـ ــعا ًار للش ـ ــرطة ف ـ ــي س ـ ــائر ال ـ ــبالد العربي ـ ــة،

وهك ــذا اخـ ــذت الشـ ــرطة تنطلـ ــق فـ ــي عملهـ ــا ض ــمن قواعـ ــد وانظمـ ــة خاصـ ــة له ــا تقالي ــدها المميـ ـزة

ومهامها واهدافها المحددة لها القوانين واللوائح التي تنظم عملها.

ونخلـ ــص فـ ــي هـ ــذا ا لبحـ ــث إلـ ــى أن وظيفـ ــة الشـ ــرطة التـ ــي هـ ــي مـ ــن أعظـ ــم الوظـ ــائف

وأجلهـ ــا قـ ــد عرفـ ــت منـ ــذ عهـ ــد الرسـ ــول صـ ــلى اهلل عليـ ــه وسـ ــلم وقـ ــد كـ ــان نظـ ــام العسـ ــس الـ ــذي
ظهـ ــر فـ ــي عهـ ــده صـ ــلى اهلل عليـ ــه وسـ ــلم الن ـ ـواة األولـ ــى لنظـ ــام الشـ ــرطة فـ ــي اإلسـ ــالم وتطـ ــور

لنظ ــام الحس ــبة ليص ــل إل ــى م ــا وص ــل إلي ــه تح ــت مس ــمى الش ــرطة ف ــي عه ــد الخلف ــاء ال ارش ــدين

والعص ـ ــور الالحق ـ ــة ذوال ـ ــى يومن ـ ــا ه ـ ــذا وطـ ـ ـرأت عل ـ ــى مهامه ـ ــا العدي ـ ــد م ـ ــن التط ـ ــورات لمقابل ـ ــة
المسـ ــتجدات ولكـ ــن يظـ ــل كـ ــل ذلـ ــو فـ ــي اإلطـ ــار العـ ــام الـ ــذي بـ ــدا بالعسـ ــس والحسـ ــبة والـ ــنهج
اإلس ـ ــالمي فـ ـ ــي إق ـ ـ ـرار العـ ـ ــدل وتحقيـ ـ ــق االمـ ـ ــن واالسـ ـ ــتقرار واالمـ ـ ــر بـ ـ ــالمعروف والنهـ ـ ــي عـ ـ ــن

وَ
خَ ا َو الْ َمت ْ ُك
تتري َو َتتت ْ َ
المنكــر واقام ــة المجتم ــع المعــافي تحقيقــا لقول ــه تعــاليَ [ :ولْتتتتَْ ْم ُكْتتت ْأ ْم ي دْتتت نة َتتت ْ ل َ
ُكِبلْ َم ْع ُك
خَ] سورة آل عمران االية .104
وف َويَْنْ َ ْخ ََ َل ْم الْم ْنَْ ُك َو ي ْولَئُك َك ُْه الْم ْف ُكلح َ

وق ـ ــد وقفن ـ ــا عل ـ ــى المكان ـ ــة المرموق ـ ــة الت ـ ــي ك ـ ــان يحظ ـ ــى به ـ ــا ص ـ ــاحب الش ـ ــرطة فـ ـ ــي

الدول ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــالمية ومكانت ـ ـ ــه م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـوالي وال زال األم ـ ـ ــر ك ـ ـ ــذلو ايض ـ ـ ــا وس ـ ـ ــيظل ص ـ ـ ــاحب

الش ـ ــرطة أو رئيس ـ ــها أو م ـ ــديرها أي ـ ــا ك ـ ــان المس ـ ــمى ه ـ ــو خي ـ ــر مع ـ ــين وع ـ ــين للح ـ ــاكم إن أدي
مهامه بما يتطلب ذلو من صدق وامانة( كريز .)1990،
مقدمة تعريفية لالحتايطي المركزي:
بدأت فكرة إنشاء قوات االحتياطى المركزى عام 1970م عندما أنشأت مديرية الخرطوم

قوة للدفاع المدنى بقوة قوامها فصلية واحدة تم تدريبها بالمانيا االتحادية لتكون قوات احتياطية

لقوات الشرطة بوالية الخرطوم والواليات األخرى خاصة فى أعمال الشغب والمظاهرات لتتفرغ

الشرطة ألداء دورها المنعى والكشفى للجرائم.
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وتم إنشاء شرطة االحتياطى المركزى بموجب القرار الجمهورى رقم ( )475الصادر من

رئيس الجمهورية وحدد أسس تكوينها وتنظيمها ذواختصاصاتها  ,ثم انتقلت القيادة لمبانيها الجديدة
بفتيح العقليين عام 1974م.
مهام وواجبات قوات االحتياطى المركزى :
 /1حفظ األمن والنظام فى المناسبات واالحتفاالت القومية.
 /2التصدى ألعمال فض الشغب والمظاهرات.
 /3فض االشتباكات والنزاعات القبيلية.

 /4تقديم العون والمساعدة للمواطنين فى حالة الكوارث الطبيعية.
 /5أية مهام أخرى يتم تكليفها بها.

بعد ظهور المستجدات األمنية المتطورة انذاو أصدر مدير عام قوات الشرطة فى

1/7/1986م منشور إضافى عدد فيه الواجبات والمهام لقوات االحتياطي المركزى وهى:-

 /1حماية مشاريع التنمية والمشاريع القومية.
 /2مكافحة النهب المسلح.

 /3المشاركة فى التصدى للتمرد وحماية المدن المحررة.
 /4حماية وتأمين المشاريع االقتصادية.

 /5دعم شرطة والية الخرطوم والواليات االخرى فى حالة االنفالت االمنى.

جاء عام  1992م بمولد اسم جديد لشرطة االحتياطى المركزى بموجب القرار رقم ()61

الصار من رئيس مجلس قيادة ثورة اإلنقاذ الوطنى إلى شرطة االحتياطى المركزى وحدد القرار

المهام والواجبات التالية:

 .1تقديم الدعم والمساندة لشرطة الوالية للسيطرة على انفالت األمن الداخلي.
 .2المسئولية الفنية عن وحدات النجدة والعمليات بالواليات.

 .3وضع موجهات ذواعداد خطط ومشاريع عمليات الشرطة فى مجال األمن الداخلي بأعداد
المراشد الالزمة.
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 .4المشاركة وتقديم المساندة للقوات المسلحة فى مناطق العمليات واالشراف على وحدات الشرطة
المستنفرة بمناطق العمليات.

 .5تكوين قوات خاصة ذات كفاءة عالية للتدخل فى عمليات االمن الداخلى االتحادية.

 .6وضع وتنفيذ برامج ومناهج التدريب المتقدم والتخصص واسلحة البيادة والتربية ذواعداد المراشد

الالزمة.

 .7إعداد مرشد يوضح تشكيل القوات وقيادتها وتسليحها ومخصصاتها.

 .8إعداد الدراسة الالزمة عند ظواهر االنفالت االمنى وتوضيح طرق السيطرة عليها.

 .9فع مقترحات التسليح ومعدات فض الشغب بما يضمن التحديث والتطوير والمواكبة.
 .10عقد الؤتمرات والسمنارات وورش العمل بصورة راتبة أوغير راتبة لتطوير وترقية االداء.
 .11تأمين طرق القوافل واألغاثة وبرنامج الغذاء العالمى بواليات دارفور.
 .12تأمين العودة الطوعية للنازحين بواليات دارفور .
 .13تعمير القرى وتوطين النازحين.

المبحث الثالث
الدراسات السابقة
تمهيد:

تناولت الباحثة في هذا المبحث مجموعة من الد ارســات التي ناقشــت موضــوع (اضــطراب

ما بعد الصــدمة) وقد قســمت الباحثة تلو الد ارســات حســب موقعها مبتدئ ًة بالد ارســات المحلية ثم
العربية ثم االجنبية .
 /1الدراسات المحلية:
 -1الطيب ()2015

بعنوان :اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بتقدير الذات لدى مصابي العمليات بالسالح
الطبي ،ماجستير غير منشورة ،جامعة النيلين.
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هدف البحث إلي التعرف علي إضــطراب ضــغوط ما بعد الصــدمة وعالقته بتقدير الذات

لدى مصـابي العمليات بالسـالح الطبي  .ذواسـتخدم الباحث المنهج الوصـفي  ،تكونت العينة من
مص ـ ـ ـ ـ ـ ــابي العمليات بالس ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الطبي ،حيث بلغ حجم مجتمع البحث ( )600تم اختيار العينة

( )100فرد  ،تم اختيارهم بالطريقة العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدفية  ،تمثلت أدوات البحث في مقياس
إضــطراب ضــغوط ما بعد الصــدمة ومقياس تقدير الذات وتمت معالجة البيانات باســتخدام الحزم

اإلحصائية للعلوم االجتماعية  .(SPSSوتوصل البحث إلي النتائج التالية :

يتسم إضطراب ما بعد الصدمة وتقدير الذات لدى مصابي العمليات بالسالح الطبي

باالرتفاع.وال توجد عالقة ارتباطية دالة بين اضطراب ما بعد الصدمة وتقدير الذات لدى مصابي
العمليات بالسالح الطبي .وال توجد فروق ذات داللة احصائية في اضطراب ما بعد الصدمة لدى
مصابي العمليات بالسالح الطبي تعزي لمتغير العمر .وال توجد فروق ذات داللة احصائية في
اضطراب ما بعد الصدمة لدى مصابي العمليات بالسالح الطبي تعزي لمتغير المستوي التعليمي.
وال توجد فروق ذات داللة احصائية في اضطراب ما بعد الصدمة لدى مصابي العمليات بالسالح
الطبي تعزي لمتغير الرتبة.
 -2خطيب ()2013
بعنوان :اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بفعالية الذات والدعم االجتماعي المدركين لدى
منكوبي حريق منطقة فازا بكينيا

يهدف البحث الحالي الى معرفة اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بفعالية الذات والدعم

االجتماعي المدرو لدى منكوبي منطقة فا از بكينيا ،وذلو في ضوء بعض المتغيرات المتمثلة في

النوع والعمر والمستوى التعليمي.

وانطالقا من االهداف فقد تناول البحث الحالي عرضا تحليليا للمفاهيم االساسية التي تركز عليها
البحث الحالي والنظريات النفسية المفسرة لمتغيرات البحث ،وقد استخدم في البحث منهج الوصفي
االرتباطي ،وتكون مجتمع البحث الحالي من منكوبي الحريق في منطقة فا از بكينيا وتم اختيار
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العينة بالطريقة العشوائية البسيطة حيث حجمها ( )94منكوبا منهم ( )45رجل و( )49امرأة،

وبعد تحكيم كل من مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ،ومقياس فعالية الذات المدركة ،ومقياس
الدعم االجتماعي المدرو تم تطبقها على العينة  ،ومن ثم تم تحليل البيانات عن طريق أساليب

التحليل االحصائي المناسبة (الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS :وقد أسفر البحث

عن النتائج التالية:

تنتشر أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى منكوبي منطقة فا از بكينيا بدرجة دون الوسط.

ال توجد فروق دالة احصائيا في اضطراب ما بعد الصدمة بين الرجال والنساء لدى منكوبي حريق

منطقة فا از بكينيا.ال توجد عالقة ارتباط بين درجات اضطراب ما بعد الصدمة لدى منكوبي حريق
منطقة فا از بكينيا مع متغير العمر.كما تبين أنه ال توجد عالقة ارتباط بين درجات اضطراب ما

بعد الصدمة لدى منكوبي حريق منطقة فا از بكينيا مع متغير المستوى التعليمي.ال توجد عالقة
ارتباط عكسية دالة احصائيا بين درجات اضطراب ما بعد الصدمة ودرجة فعالية الذات المدركة

لدى منكوبي حريق منطقة فا از بكينيا.ال توجد عالقة ارتباط عكسية بين درجات اضطراب ما بعد
الصدمة ودرجات الدعم االجتماعي المدرو لدي منكوبي حريق منطقة فا از بكينيا .ال يوجد تفاعل

دال إحصائيًا بين مستويات فاعلية الذات المدركة ومستويات الدعم االجتماعي على الدرجة الكلية
الضطراب ما بعد الصدمة لدى منكوبي حريق منطقة فا از بكينيا.يوجد تفاعل دال إحصائيًا بين
متغيري مستويات العمر والمستوى التعليمي على الدرجة الكلية الضطراب ما بعد الصدمة لدى

منكوبي حريق منطقة فا از بكينيا
 -3دراسة محمد ()2011

بعنوان :إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وعالقته ببعض سمات الشخصية للنساء النازحات
بمعسكرات والية جنوب دارفور

هدف الدراسة:التعرف علي اضطراب مابعد الصدمة وعالقتة بسمات الشخصية للنساء
النازحات بمسكرات جنوب دارفور.

منهج الدراسة:استخدمت الباحثة المنهج الوصفي
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عينة الدراسة:تكونت عينة الرداسة من  50أمراة نازحة

أدوات الدراسة:مقياس اضطراب مابعد الصدمة ومقياس سمات الشخصية

نتائج الدراسة:

يتسم اضطراب ضغوط مابعد الصدمة باالرتفاع  ،تتسم سمات الشخصية لدي النازحات االرتفاع

،توجد عالقة ارتباطية موجبة بين سمات الشخصية واضطراب ضغوط مابعد الصدمة لدي النساء

النازحات ،هنالو تفاعل بين الحالة االجتماعية والفترات الزمنية علي اضطراب ضغوط مابعد

الصدمة.
الدراسات العربية:
 -1دراسة أبو شريفة2011-2010( ،م):

بعنوان (التوجه نحو الدعاء لدى زوجات الشهداء ) هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على العالقة
االرتباطية بين التوجه نحو الدعاء واضطراب ما بعد الصدمة اضطراب ما بعد الصدمة والتوجه

نحو الدعاء لدي زوجات الشـ ـ ـ ــهداء تبعاً لبعض المتغيرات مثل العمر ،المسـ ـ ـ ــتوي التعليمي ،عدد
س ـ ــنوات الزواج .تتكون العينة من ( )314من زوجات الش ـ ــهداء قطا غزة واس ـ ــتخدمت األس ـ ــاليب

اإلحصائية الفاكرونياج ومعامالت االرتباط وتحليل التباين األحادي.
وتوصلت إلي أهم النتائج هي:
وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوي اضـ ــطراب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة تعـ ــزي لمتغيـ ــر
العمـ ــر ،وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوي اضـ ــطراب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة تعـ ــزي
لمتغي ـ ــر ع ـ ــدد س ـ ــنوات ال ـ ــزواج  ،وج ـ ــود ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ف ـ ــي مس ـ ــتوي اض ـ ــطراب

ما بعد الصدمة تعزي لمتغير المستوي التعليمي.
 -2دراسة خيربك (2008م):
بعنوان ( الصدمات النفسية لدي العراقيين بعد الحرب (اضطراب ما بعد الصدمة)

هدفت للتعرف على اضـ ـ ـ ـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ـ ـ ـ ــدمة الذي يعاني منه العراقيين بعد الحرب بوجود

بعض المتغيرات الديموغرافية ،وتكونت عينة الد ارسـ ــة من ( )100عراقي تترواح أعمارهم ما بين

( ) 50-20سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــة .بين ــت النت ــائج أن العراقيين ق ــد ع ــانوا من آث ــار الحرب من خالل أعراض
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الصدمات التي ظهرت واضحة لدي نسبة كبيرة منهم والتي ظهرت من خالل االكتئاب ومشاكل
بالنوم والشعور بالذنب وكوابيس متكررة والتي وصلت لدرجة الضطراب لدي البعض منهم.
 -3دراسة دخان والحجار (2006م):
بعنوان (الضغوط النفسية لدي طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقتها بالصالبة النفسية لديهم)

ه دفت الد ارس ـ ـ ــة إلي التعرف على مس ـ ـ ــتوي الض ـ ـ ــغوط النفس ـ ـ ــية ومص ـ ـ ــادرها لدي طلبة الجامعة
اإلس ـ ــالمية وعالقته بمس ـ ــتوي الص ـ ــالبة النفس ـ ــية لديهم إض ـ ــافة إلي تأثير بعض المتغيرات على

الضغوط النفسية لدي طلبة الجامعة والصالبة النفسية لديهم ،وبلغت عينة الدراسة ( )541طالبًا

وطالبة ،واستخ دم الباحثان استبانات ،األولى لقياس الضغوط النفسية لدي الطلبة ،والثانية لقياس
مدى الصالبة النفسية لديهم ،وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها :أن مستوي الضغوط النفسية

لدي الطلبة كان ( )%62.05وأن معدل الصــالبة النفســية لديهم ( ،)%77.33كما بينت الد ارســة وجود
فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية بين الطلبة في مسـ ـ ــتوي الضـ ـ ــغوط النفسـ ـ ــية -عدا األس ـ ـ ـرية والمالية -تبعًا

لمتغير التخصــص لصــالح طلبة العلمي ،كما بينت الد ارســة عدم وجود فروق ذات داللة إحصــائية بين

الطلبة في مسـ ـ ــتوي الضـ ـ ــغوط النفسـ ـ ــية ،عدا الد ارسـ ـ ــية وضـ ـ ــغوط بيئة الجامعة –تبعاً لمتغير المسـ ـ ــتوي

الجامعي لص ــالح المس ــتوي الرابع ،كما بينت الد ارس ــة عدم وجود فروق ذات داللة إحص ــائية بين الطلبة

في مســتوي الضــغوط النفســية –عدا المالية والدرجة الكلية -تبعًا لمتغير الدخل الشــهري وبينت الد ارســة
وجود عالقة ارتباطية س ــالبة ذات داللة إحص ــائية بين الطلبة في مس ــتوي الض ــغوط النفس ــية والص ــالبة

النفسية.
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دراسة طه (2004م):

بعنوان ( أثر اضـطرابات ما بعد الصـدمة على كفاءة بعض الوظائف المصـرفية والتوافق النفسي

االجتماعي لدي عينة من المصــدومين)  .هدفت للكشــف عن أثر اضــطرابات النفســية الجســمية

الناتجة عن التعرض لبعض األحداث المصـ ـ ـ ــرفية وأثرها على كفاءة األداء على اختبارات بعض
الوظائف المص ـ ـ ــرفية والتوافق النفس ـ ـ ــي االجتماعي لدي عينة من مرض ـ ـ ــي اض ـ ـ ــطرابات ما بعد

الص ـ ــدمة في المجتمع المص ـ ــري ،تألفت العينة من ( )40مريض مش ـ ــخص إكلينيكياً أعمارهم ما

بين ()40-18سنة.
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األدوات المسـ ـ ـ ـ ــتخدمة ( )12اختبار  T TESTلمجموعتين ،أكدت النتائج على أهمية الدور الذي

يؤديــه متغير الفروق النوعيــة الــذكور مقــابــل اإلنــاث في كفــاءة األداء على اختبــارات الوظــائف

المعرفيــة والتوافق النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــي االجتمــاعي دانــه أظهر دو اًر هــام ـاً في إبراز الفروق بين مجموعــات

الدراسة في اتجاه تفوق ذوى المستوي المرتفع من التعليم على ذوى المستوي المنخفض.

-5

دراسة أحمد محمد عبدالخالق (: )1993

بعنوان ( إضطراب الضغوط التالية للصدمة بوصفه أهم ااثار السلبية للعدوان العراقى على
الكويت ) :

 هدفت هذه الدراسة النظرية الى البرهنة على أن إضطراب الضغوط التالية للصدمة منأهم ااثار النفسية السلبية للعدوان العراقى

 على دولة الكويت  ،ذلو أن كثير من ااثار النفسية السلبية كالقلق والخوف واإلكتئابيمكن أن تكون آثار ثانوية وأعراضاً فرعية لهذا االضطراب  ،كما أن الحرب سبب قوى

لزيادة معدالت اإلصابة بهذا اإلضطراب  ،تلو الحرب التى أثرت فى كل مناحى الحياة

فى الجوانب النفسية واإلجتماعية واألمنية واإلقتصادية والسياسية والبيئة والصحية  .ومن

الممكن أن تكون هذه الحرب سبباً أساسياً فى آثار نفسية عديدة مثل إرتفاع معدالت

اإلصابة باإلضطرابات النفسية  ،ذوانتشار سؤ إستخدام العقاقير والكحول والمخدرات وزيادة
حاالت العدوانية والعنف  ،وظهور أشكال شتى من السلوو اإلنحرافى والجرائم .

الدراسات األجنبية:
 .1دراسة فريدريك  )1995( Frederickإضطرابات صدمة ما بعد الحرب ببعض األمراض
النفسية.

عن درجة االرتباط بين اضطرابات صدمة ما بعد الحرب ببعض األمراض النفسية وقد تألفت

عينة البحث من  26حالة من جنود المعركة ممن تلقوا العالج بأحدي المستشفيات المتخصصة

في عالج مثل هذه االضطرابات والتي كانت قد شخصت بواسطة األطباء المتخصصين علي
أنها حاالت تعاني من االكتئاب  ،اضطرابات شخصية وجسيمة  ،إدمان خمور ومخدرات  .وقد
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استخدمت بعض المقاييس السيكومترية باإلضافة الي المقابالت الشخصية وقد أشارت النتائج

الي ان:

 %25 -حالة ( )%96.2تعاني من اضطرابات صدمة ما بعد الحرب.

  4حاالت ( )% 16كان تشخيصها هو معاناتها من اضطرابات صدمة ما بعد الحربفقط.

  14حالة ( )%56تعاني الي جانب اضطرابات صدمة ما بعد الحرب من إمراض نفسيةوجسمية أخري.

  3حاالت رافضة للمجتمع. 5 -حاالت إدمان مخدرات وخمور.

وفي نهاية البحث يشير الباحثون الي ان أكثر من مليون ونصف جندي شاركوا في حرب فيتنامي

يعانون من اضطرابات صدمة ما بعد الحرب.
 .2دراسة ) Schwarzwald & Mikulincer (1988آثار الحرب الصدمية على فعالية الذات
لدى الجنود االسرائليين.

تناول هذا البحث آثار الحرب الصدمية على فعالية الذات لدى الجنود االسرائليين،واستهدف إلى
التعرف إذا ما كان عالقة بين الصدمة وتأثيرها على فعالية الذات المدركة لدى الجنود ومقدرتهم

على التكيف مع اوضاع الحرب ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي االستعراضية،وتكون مجتمع
البحث من الجنود الذين عانوا من انهيار االعصاب في الحرب،وأشارت النتيجة إلى شدة تأثير

الصدمات على فعالية الذات للجنود ومقدرتهم على التكيف مع أوضاع الحرب ،فكلما كانت

فعاليتهم الذاتية المدركة ضعيفة كانوا أكثر عرضة للمقتحمات والمشكالت التكيفية في حياتهم

اليومية,

 .3دراسة سولومون  )1988 ( Solomonبعنوان:ألثر صدمة ما بعد الحرب علي األسرة:

وتهدف هذه الدراسة الستعراض اثر ضغوط المعركة وما ارتباط بها من صدمات متأخرة – ظهرت

أعراضها بعد انتهاء الحرب -علي الجندي المحارب وأسرته  ،وقد أشارت النتائج الي ااتي:
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 ان من أهم الضغوط التي يتعرض لها الجندي خالل المعارو هي فقدان األصدقاء ،الشعور بالوحدة  ،عدم االنتظام في النوم  ،الح اررة المرتفعة.

 أما بالنسبة ألهم االضطرابات التي يعاني منها العائدين من المعركة فكانت :الشعوربالذنب االنسحاب العاطفي واالنفعالي.

 -ازدياد درجة العدائية نحو المجتمع.

 كما دلت النتائج أيضا علي معاناة زوجات وأبناء هؤالء الجنود من بعض االضطراباتالنفسية واالجتماعية مثل القلق واإلحباط والشعور بالعزلة مع عدم الرغبة في األنشطة

االجتماعية.

ويشير الباحث الي انه علي الرغم من توافر هذه األعراض بين أفراد عينة الدراسة الي أنها

ترفض البحث عن أي مساعدة لتخطي هذه المصاعب.

 .4دراسة هالي  )1978 ( :Halleyأثر معاناة الجندي وأسرته بصدمة ما بعد الحرب

وتهتم هذه الدراسة بالكشف عن اثر معاناة الجندي وأسرته بصدمة ما بعد الحرب  P.T.S.Dوقد

أجريت الدراسة علي عينة من  200أسرة فيتنامية (زوج – زوجة وأطفالهم) وقد أوضحت النتائج

ااتي:

 ان نسبة عالية من الزيجات – في هذه األسر -تم الطالق فيها خالل السنة األولي منعودة المحارب.

 الزوجات أصبحن أكثر توت اًر وعدوانية نتيجة لتحملهن العديد من المسئوليات وقيامهنبأكثر من دور  ،هذا باإلضافة الي معاناتهن لصدمة ما بعد الحرب.

ويرى الباحث ان مثل هذه األعراض أما تكبت في صورة اكتئاب الزوجة وشعورها بالذنب او قد

تنعكس علي أبنائها في صورة قسوة وعنف.

 نسبة كبيرة من أطفال هذه األسر لديهم اإلحساس بالنقص واالكتئاب ،ضياع الهوية،ظهور بعض االنحرافات السلوكية ويرجع الباحث هذه االضطرابات الي حالة التمزق

والصراع بين والئهم إلبائهم وبين غضبهم ورفضهم لهذه المعاملة القاسية.
تعقيب عام على الدراسات السابقة:
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لقد قامت الباحثة في هذا الفصل من خالل عرضه للدراسات السابقة بوضع الدراسات المناسبة
والتي توجد لها عالقة مباشـ ـرة قدر المس ــتطاع بد ارس ــة الباحثة ،يمكن تلخيص الد ارس ــات الس ــابقة

على النحو التالي:

ال :من حيث األهداف :تنوعت األهداف فمنها كان حول أثر ضغوط المعرفة وما ارتبط بها من
أو ً
صدمات متاخرة دراسة سولومون ( )1988ومنها حول التعرف على اضطراب ما بعد الصدمة

وعالقته بتقدير الذات لدى مصابي العمليات بالسالح الطبي دراسة الطيب ( )2015وهناو دراسة

هدفت للتعرف الضغوط التالية للصدمة وااثار النفسية السلبية للعدوان العراقي دراسة عبد الخالق

( ،)1993ودراسة دخان والحجار(2006م) هدفت للتعرف على مستوي الضغوط النفسية

ومصادرها لدي طلبة الجامعة دراسة محمد ( )2010هدفت بالتعرف على اضطراب ما بعد

الصدمة وعالقته ب سمات الشخصية للنساءالنازحات بمعسكرات جنوب دار فور ودراسة خطيب

( )2013هدفت الي معرفة اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بفعالية الذات والدعم االجتماعي
المدرو لدى منكوبي منطقة فا از بكينيا.

ثانياً :من حيث العينة :اختلفت العينات فمنها كان على الطيب ( )2015العينة كانت مص ـ ـ ـ ــابي
العمليات بالسالح الطبي وعدد المجتمع ( ،)600دراسة فريدريو ( )1995كانت العينة  26حالة

كد ارسـ ــة دخان والحجار( 2006م) وهناو د ارسـ ــات قامت على المرضـ ــي اإلكلينيكيين مثل د ارس ــة

طه (2004م) كد ارســة محمد ( )2010كانت العينة ( )50نازحه ود ارســة خطيب ( )2013كانت
العينة ( )94منكوبي .

ثالثاً :من حيث األســاليب اإلحصــائية :تنوعت األســاليب اإلحصــائية المســتخدمة لتحقيق أهداف
كل د ارسـ ـ ـ ــة من أهمها المتوسـ ـ ـ ــط ،االنحراف المعياري ،معامل االرتباط ،تحليل التباين ،النسـ ـ ـ ــبة

المئوية ،المتوسـ ــط الحسـ ــابي ،واتفقت جميع الد ارسـ ــات على اسـ ــتخدام المنهج الوصـ ــفي التحليلي

ودراسة فريدريو ( )1995استخدم المقابالت الشخصية .

رابعًا :من حيث النتائج :في د ارس ـ ـ ـ ـ ــة الطيب( )2015االض ـ ـ ـ ـ ــطراب كان باالرتفاع وفي د ارسـ ـ ـ ـ ــة
سولومون ( )1988اظهرت النتائج ارتفاع في االضطرابات النفسية وأظهرت نتائج دراسة الطيب
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( )2015عدم وجود فروق ذات داللة احصـ ــائية لدى المصـ ــابين بالسـ ــالح الطبي  ،كما اظهرت
دراسة خطيب ( )2013عدم وجود فروق في المستوى التعليمي.

تلتقي هذة الدراسة مع الدراسات السابقة الواردة في هذا المبحث في بعض المفردات اال انها

تختلف عنهم جميعًا النها تعتبر الدراسة األولي من نوعها بحسب علم الباحثة التي أنفردت بفئه
جديدة وهي فئة قوات الشرطة ((األحتياطي المركزي)).
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تمهيد:

تتناول الباحثة في هذا الفصل وصفاَ للطريقة واإلجراءات التي أتبعتها في تنفيذ هذا البحث،

ويشمل ذلو وصفًا لمجتمع الدراسة وعينته ،وطريقة إعداداتها ،واألدوات واإلجراءات التي اتخذت

للتأكد من صدقها وثباتها ،والطريقة التي اتبعت لتطبيقها ،والمعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالتي تم بموجبها تحليل البيانات واستخراج النتائج.
أوالا /مجتم البحث:
يعرف بأنه مجموعة العناصر أو األشياء أو األفراد التى تتميز بخصائص مشتركة (عالم،

 )1998ويشتمل مجتمع البحث على قوات شرطة االحتياطي المركزي بوالية الخرطوم بكل

وحداته.
ثانيا ا /منهج البحث:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لجمع البيانات وهو منهج يهدف لوصف ما هو كائن
وتفسيره .كما يمتاز بسهولة التطبيق ويحاول معرفة ما وراء الظواهر التي حدثت بالفعل كوهين

ومانيون (1992م).
ثالثا ا /عينة البحث :
تم اختيار عينة البحث الحالي في عينة من أفراد قوات الشرطة (االحتياطي المركزي).

وقد تم سحب العينة من مجتمع البحث بالطريقة العشوائية .وبلغ عدد أفراد العينة ( )90فردا من

االحتياطي المركزي وهم جميعًا من الخرطوم.
رابعا :أدوات البحث:
تحقيقًا ألهداف البحث الحالي استخدمت الباحثة األدوات ااتية:

استمارة البيانات األساسية وهي من إعداد الباحثة لمعرفة البيانات الشخصية ألفراد العينة كمتغيرات

لتوصيف عينة البحث ،ومقياس اثر الصدمة الذي صممه هارفارد1995م وقننه علي البيئة

السودانية الدكتور عبد الرحمن أبو دوم في مركز اإلصابات النفسية جامعة إفريقيا (-2011

2012م) .
مبررات استخدام الباحث للمقياس:
 -1مالمته لهذا البحث بحيث يقيس اثر الصدمة.

 -2سهولة العبارات ووضوحها مما يسهل عملية التطبيق والتصحيح.
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 -3يتمتع بدرجة صدق وثبات عالية وهي.)0.87( :
وصف المقياس:
ال:استمارة المعلومات األساسية (راجع ملحق رقم ( )2وهي من تصميم الباحثة لمعرفة البيانات
أو ً
األولية للمفحوص التي تدخل ضمن متغيرات البحث:

/1العمر/2 .المستوي التعليمي/3 .الحالة االجتماعية/4 .الرتبة/5.سنوات الخدمة.

ثانيًا :مقياس اثر الصدمة (راجع ملحق رقم ( )3إعداد هارفارد 1995م الذي قننه علي البئية
السودانية الدكتور عبد الرحمن أبودوم في مركز اإلصابات النفسية جامعة إفريقيا (-2011

2012م) يهدف هذا المقياس إلي ( تقرير رأي الشخص فيما إذا كان يري أنه يعاني من اثر
الصدمة أم ال) ويحتوي المقياس علي ( )40عبارة أمام كل عبارة ثالث احتماالت (قليال-لحد ما-

أقصي حد) وذلو بوضع عالمة()أمام العبارة أسفل االحتماالت علي حسب الموقف الذي يحس
به المفحوص كما يشتمل علي األبعاد ااتية (االنفعالية ،المعرفية ،السلوكية ،دينية ،نفسية).
جدول (3ـ)1يوضح األبعاد التي يقيسها مقياس اثر الصدمة
الرقم

البعد

15

,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,21 ,17 ,16 ,14 , 10 ,9 ,6 ,4 ,2
االنفعالي
35

18

المعرفي

7

السلوكي

الرقم

الدرجة

,34 ,33 ,32 ,24,31 ,23 ,22 ,20, 18 ,12 ,8 ,7 ,5 ,1

40 , 39 ,38 ,36

37 ,30 ,19 ,15 ,13 ,11 ,3

1
2
3

طريقة تصحيح المقياس:
يتدرج المقياس في صورته األولية ثالثيا كااتي )قليال ،لحد ما ،أقصي حد) لتناسبها مع عينة
البحث ،ويتم التصحيح ب عطائها الدرجات ( )3،2،1في حالة العبارات الموجبة الوجهة والعكس

( )3،2،1في حالة سالبة الوجه.
الخصائص القياسية لمقياس اثر الصدمة:
فيما يلي تعرض الباحثة الخطوات التي قامت بها للتحقق من الخصائص القياسية للمقياس:
أ /الصدق الظاهري:
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أشار عالم ( )2002إلي أن صدق المحتوي هو تمثيل محتوي االختبار للنطاق السلوكي

الشامل للسمة المراد االستدالل عليها إذ يجب أن يكون المحتوي ممثالً جيداً للمفردات المحددة

مسبقاً هذا يتطلب أدلة منطقية ليست إحصائية يستند لمنطق مستنير ومهارات تحليلية لذا ف ن

معظم أساليب تقديره تعتمد علي األحكام التقويمية للخبراء بحيث يقوم كل محكم بتقييم كل مفردة

في االختبار ويفضل االعتماد علي أكثر من محكم للحصول على اتساق أفضل.

للتأكد من الصدق الظاهري للمقياس وصالحية أسئلته من حيث الصياغة والوضوح قامت

الباحثة بعرض المقياس على عدد من المحكمين األكاديميين والمتخصصين بمجال الدراسة والبالغ

عددهم ( )5محكمين ومن مختلف المواقع الوظيفية والتخصصات العلمية ،اجمع المحكمين علي
حذف بعض العبارات لعدم مناسبتها لقياس السمة وتعديل بعض العبارات األخرى .

جدول (3ـ)2يوضح العبارات الموصي بحذفها
الرقم

العبارة

23

اكتشفت أو أخبرو الناس بأنو قمت بعمل سيء ال تستطيع

36

ال تشعر بالثقة في ااخرين

تذكره

واتفق المحكمين علي تغيير خيارات اإلجابة الثالثية إلي (دائمًا-أحيانًا-أبدا) لمناسبتها

عينة البحث .كما أوصوا بتغيير صيغة العبارات .أشار بعض المحكمين أن المقياس بشكله الحالي

مستوفياً لشروط الدراسة (راجع ملحق رقم(:)3

جدول (3ـ)3يوضح العبارات التي تم تعديل صياغتها لمقياس اثر الصدمة

الرقم

رقم

العبارة

1

1

2

3

3

5

العبارة قبل التعديل

العبارة بعد التعديل

ينتابني أفكار وذكريات متكررة عند أكثر إحساسي أفكار وذكريات متكررة عند أكثر
األحداث إيالما وايخافا

األحداث إيالما وخوفا

كوابيس متكررة

تنتابني كوابيس متكررة
افقد القدرة علي اإلحساس بالعواطف
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عدم القدرة علي اإلحساس بالعواطف

أجد صعوبة التركيز

4

7

5

8

6

9

اشعر بترقب الخطر

7

12

أتناسى الحوادث المؤلمة

8

13

ال اهتم باألشياء كثي ار

9

16

انفعل عندما أتذكر اإلحداث

10

24

أجد صعوبة في االنتباه

وجود صعوبة التركيز
صعوبة في النوم

لدي صعوبة في النوم

الشعور بالترقب
عدم القدرة علي تذكر أجزاء من الحوادث
األكثر إيالما أو صدمة

قلة قلة االهتمام باألعمال اليومية
رد فعل عاطفي أو جسدي مفاجو عند

تذكيرو بأكثر األحداث إيالما أو صدمة
تسلط صعوبة في االنتباه

وتم تطبيق المقياس علي عينة استطالعية عددها ( )30فردا تم اختيارها بالطريقة

العشوائية ويكون المقياس في صورته النهائية (راجع ملحق رقم.)4

عملت الباحثة بتلو التوصيات والمقترحات وبعد انتهاءها من الخطوات ،أصبح مقياس

اثر الصدمة في صورته المعدلة مكون من ( )38عبارة جاه از للدراسة االستطالعية.
الدراسة االستطالعية لمقياس اثر الصدمة:

لمعرفة الخصائص القياسية للمقياس في صورته بعد التحكيم المكونة من ( )38عبارة ،قامت الباحثة

بتطبيقه علي عينة استطالعية حجمها ( )30مفحوص من الذكور تم اختيارهم بالطريقة العشوائية .

ب /االتساق الداخلي للفقرات :
وهي أكثر الطرق الكيفية لتقدير قيمة معامالت الثبات وتعتمد فكرتها علي مدي ارتباط
الفقرات مع بعضها البعض داخل المقياس وكذلو ارتباط كل فقره مع المقياس ككل ،ويتم تحقيقها

إحصائيًا بعدة طرق أهمها طريقة معامل ألفا كرونباخ ،وهي بمثابة حالة خاصة من قانون ريتشارد

سون طورها كرونباخ لمعالجة أوجه قصور التجزئة النصفية ذوان قيمة معاملها تساوى متوسط
القيم التقديري لمعامل ثبات كل من نصفي المقياس بجميع طرق التجزئة النصفية الممكنة ،كما

أنها تعطى قيمًا تقديرية جيدة لمعامل التكافؤ إلي جانب االتساق الداخلي أو التجانس عالم

(. )2000

جدول (3ـ)4يوضح ارتباط كل فقره بالدرجة الكلية لمقياس اثر الصدمة
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البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

1

279.

11

314.

21

091.

31

375.

2

541.

12

530.

22

568.

32

722.

3

599.

13

160.

23

270.

33

409.

4

444.

14

571.

24

203.

34

169.

5

387.

15

568.

25

705.

35

492.

026.

16

272.

26

122.

239.

17

594.

27

479.

8

505.

18

519.

28

495.

9

266.

19

276.

29

339.

10

066.

20

465.

30

595.

6
7

36
37
38

203.
187.
245.

تالحظ الباحثة من الجدول السابق أن معامالت االرتباطات لجميع الفقرات موجبه اإلشارة

ودالة إحصائيا عند مستوي معنوي  0.05هذا يعني أن الصورة النهائية للمقياس هي ( )38عبارة

تتمتع جميعها بصدق اتساق داخلي جيد.
ب/معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس:
المقياس الثابت هو الذي يعطي نفس النتائج إذا قيس نفس الشيء مرات متتالية ويشير

مفهوم الثبات إلي مدي خلو درجات المقياس من األخطاء غير المنتظمة التي تشوب القياس.

أي مدي قياس المقياس الحقيقي للسمة موضوع الدراسة .فدرجات المقياس تكون ثابتة إذا كان
يقيس سمة معينة في ظروف .متباينة قد تؤدي ألخطاء المقياس وهو بهذا المعني يشير علي

االتساق والدقة في المقياس ذوامكانية استخراج نفس النتائج .وهو ببساطة مدي اتساق الدرجات
عند تكرار التجربة ويدل علي االعتماد أو الثقة علي نتائج المقياس وثباتها عالم (.)2000
ولتحقيق ذلو قامت الباحثة بتطبيق طريقة تحليل التباين (معادلة ألفا كرونباخ)

وقد وجد كرونباخ أن هذا المعامل يعد مؤش ار للتكافؤ أي يعطي قيما تقديرية جيده لمعامل

التكافؤ إلي جانب االتساق الداخلي عالم (.)2000
79

فبلغت قيمة معامل ثبات المقياس (  ).879وهي قيمة كبيرة تشير إلي تمتع الدرجة الكلية

للمقياس بدرجة جيدة من الثبات في مجتمع البحث الحالي .
رابعا ا  /اعجراءات تطبيق المقياس الميدانية:
بعد أن خلصت الباحثة من أدوات البحث بدا التطبيق علي عينة البحث في االحتياطي

المركزي وذلو بعد أن خاطبتهم رسميا بغرض البحث العلمي وتشير إلي أنها وجدت تسهيال كبي ار

من أفراد قوات الشرطة .لم يتم ملء االستبانات في اليوم األول ثم تمكنت الباحثة من جمع
االستبانات بواسطة قائد قوات االحتياطي المركزي وفي غضون تلو الفترة وجدت الباحثة أن

العقيد يتمتع بشخصية قيادية فزة وروح مرحة وكرم فياض مما أدى إلى خلق جو تألفي بيننا.

خامساا /المعالجة اعحصائية :
تمت المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة بواسطة جهاز الحاسب االي وباستخدام الحزمة

اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  ) SPSSوفيما يلي األساليب اإلحصائية التي استخدمت:

 .1إختبار (ت) ( )t-testلعينة واحدة لمعرفة السمة العامة.

 .2إختبار (ت) ( )t-testلعينتيين مستقلتين لمعرفة الفروق بين المجموعتين.
 .3معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغيرات النفسية والديمغرافية.
 .4معامل الفاكرونباخ لحساب ثبات المقاييس.
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عرض ومناقشة نتيجة الفرض األول:
الختبار صـ ــحة الفرض األول والذي ينص علي أنه ( يتسـ ــم اضـ ــطراب ما بعد الصـ ــدمة
ال بحسـ ــاب
لدي أفراد قوات الشـ ــرطة العاملين باالحتياطي المركزي باالرتفاع )  .قامت الباحثة أو ً

الوسـ ــط الحسـ ــابي واالنحراف المعياري للدرجة الكلية على مقياس اثر الصـ ــدمة ومن ثم اختبار (
ت ) للعينة الواحدة لمعرفة ما إذا كان اثر الصـ ــدمة لدي أفراد قوات الشـ ــرطة يتسـ ــم باالرتفاع أم

ال.

جدول (  ) 1-4يوضح اختبار (ت) لمجتم واحد لمعرفة السمة المميزة في الضطراب
ما بعد الصدمة
حجم

المتوسط

المتوسط

االنجراف

درجة

قيمة

القيمة

العينة

النظري

الحسابي

المعياري

الحرية

ت

االحتمالية

90

76

60

10.40

99

0.91 0.64

االستنتاج

يتسم اضطراب ما بعد

الصدمة باالنخفاض عند

مستوى دالله0.05

يتضـ ـ ــح من الجدول أعاله أن قيمة ت المحسـ ـ ــوبة بلغت ( ) 0.64بقيمة احتمالية قدرها ()0.91

وهذا يدل على انخفاض اضطراب الصدمة لدي أفراد قوات شرطة االحتياطي المركزي.
أظهرت نتيجة الفرض األول انخفاض اثر الصدمة لدي أفراد قوات الشرطة.

اتفقت هذه النتيجة مع ( د ارس ـ ــة دخانو الحجار 2006م) التي خلص ـ ــت عدم وجود فروق
ذات دالله إحصائية في مستوي الضغوط النفسية واتفقت مع دراسة خطيب ( )2013والتى جاء
اض ــطراب ما بعد الص ــدمة دون الوس ــط واختلفت مع د ارس ــة الطيب ( )2015التى خلص ــت الى

ارتفاع االضطراب لدى مصابي العمليات بالسالح الطبي.

وتري الباحثة أن نتيجة الفرض األول جاءت عكس توقعاتها وذلو نسبة لكمية التوجيهات

واالستعدادات والمحاضرات والتوجيه المعنوي الكافي المقدم لهم والتدريب المتواصل.

وترى الباحثة من خالل اطالعها على البحوث التي اجريت على عالقة إض ـ ـ ـ ـ ـ ــطراب ما

بعد الص ــدمة ب عتبار ان المعارو الحربية لديها تأثير نفس ــي واجتماعي على المحاربين وذلو من
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خالل تعرضـ ـ ــه لإلصـ ـ ــابة او فقدان احد االصـ ـ ــدقاء خالل المعركة .غير ان اسـ ـ ــتجابات الفرد قد

تختلف من شـخص الخر ويعتمد هذا االختالف على الظروف المحيطة بالفرد وتصـوراته الذهنية

وخبراته السابقة وهول المصيبة وهنا تلعب الفروق الفردية دور كبي اًر في ذلو.
عرض ومناقشة الفرض الثاني:
للتحقق من صـ ـ ــحة الفرض الثاني الذي ينص علي أنه ((توجد فروق داله إحصـ ـ ــائياً في درجات

مقياس اضـ ـ ــطراب ما بعد الصـ ـ ــدمة لدي أفراد قوات الشـ ـ ــرطة العاملين باالحتياطي المركزي تبعاً
ال بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للدرجة الكلية
لمتغير العمر))  .قامت الباحثة أو ً

على مقياس اثر الصدمة ،ومن ثم قامت الباحثة بتطبيق اختبار (ت) لعينة واحدة

جدول (  ) 2-4يوضح اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين ( )40-22و (-35
 )48في اضطراب ما بعد الصدمة
الوسط

درجات

قيمة

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة(ت)

المحسوبة

الحرية

0.001

40.22

6.80

10.498

154

48.35

3.71

االحتمال

االستنتاج
وجود فروق ذات دالله
إحصائية في على

مقياس اثر الصدمة لدي

أفراد قوات الشرطة تعزي

لمتغير العمر

يتض ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجدول أعاله أن قيمة (ت) المحس ـ ـ ـ ـ ـ ــوبة بلغت ( )10.498بقيمة احتمالية قدرها

( )0.001وهذا يدل على وجود فروق ذات دالله إحص ـ ــائية على مقياس اثر الص ـ ــدمة لدي أفراد
قوات الشرطة تعزي لمتغير العمر لصالح األكبر سنا.

أظهرت نتيجة الفرض الثاني وجود فروق ذات دالله إحصائية في على مقياس اثر الصدمة لدي
أفراد قوات الشرطة تعزي لمتغير العمر لصالح األكبر سنا.

اتفقت هذه النتيجة على نحو مع دراسة ( ميساء شعبان أبو شريفه )2011-2010التي خلصت إلى أن

توجد فروق ذات دالله إحصائية في مستوي إضطراب ما بعد الصدمة تعزي المتغير العمر  .واختلفت
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هذه النتيجة مع دراسة الطيب ( )2015التى خلصت الى ان ال توجد فروق ذات داللة احصائية في

إضطراب ما بعد الصدمة لدى مصابي العمليات بالسالح الطبي تعزى لمتغير العمر ودراسة خطيب

()2013والتى جاءت نتيجتها ال توجد عالقة ارتباط بين درجات اضطراب ما بعد الصدمة لدى منكوبي

حريق منطقة فا از بكينيا مع متغير العمر.

ترجح الباحثة أن نتيجة الفرض الثاني جاءت حسب توقعاتها نسبة ألن الفرد كلما كان أكبر سنًا
اكتسب أكثر من خبرات في الحياة وتجاربها.

وترى الباحثة ومن خالل النظرة التي القاها على الدراسات السابقة لهذه الدراسة ان عدم وجود فروق في
اضطراب ما بعد الصدمة في متغير العمر يعزى ذلو الي ان الشرطيين دائما عندما يتم اختيارهم للخدمة

العسكرية تكون اعماره فوق سن  17عشر وهو شرط لالختيار للخدمة ،باالضافة الي الجرعات التدريبية
العالية التي ينالونها في نماذج مصغره لحروب مفترضه تمكنهم من التعامل مع الحرب بشكل جماعي

اشبه بالتوحد في رده الفعل.

عرض مناقشة نتيجة الفرض الثالث:
الختبار صـ ـ ـ ـ ــحة الفرض الثالث والذي ينص علي أنه (توجد فروق داله إحصـ ـ ـ ـ ــائياً في درجات
مقياس اض ـ ـ ــطراب ما بعد ا لص ـ ـ ــدمة لدي أفراد قوات الش ـ ـ ــرطة العاملين باالحتياطي المركزي تبعاً
لمتغير الرتب ضباط -ضباط صف).

قامت الباحثة أوالً بحس ـ ـ ـ ـ ــاب الوس ـ ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ـ ــابي واالنحراف المعياري للدرجة الكلية على مقياس دوافع
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوو اإلجرامي لدرجات كل مجموعة على حده ،ومن ثم قام الباحث بتطبيق اختبار (ت) للفروق

بين متوسطي مجموعتين مستقلتين ،والجدول التالي يبين نتائج هذا اإلجراء:

جدول رقم ( ) 3-4يوضـ ـ ـ ــح نتيجة اختبارات (ت) الفرق بين متوسـ ـ ـ ــطي مجموعتين مسـ ـ ـ ــتقلتين لمعرفة
داللة الفروق في الدرجة الكلية على مقياس اثر الصدمة بين مجموعة الضباط ومجموعة
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المتغير موضع
المقارنة

اثر الصدمة

المجموعة

الوسط

االنحراف قيمة(ت)

الحسابي

المعياري

المحسوبة

ضباط

22.02

3.48

0.085

ضباط

21.95

3.95

درجات قيمة

الحرية
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االحتمال

0.466

االستنتاج
ال توجد فروق
داله إحصائياً

صف

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة (ت) المحسوبة بلغت( )0.085بقيمة احتمالية قدرها ()0.466

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دالله إحص ـ ـ ـ ــائية على مقياس اثر الص ـ ـ ـ ــدمة بين مجموعة

الضـ ــباط وضـ ــباط الصـ ــف وذلو ألن الوسـ ــط الحسـ ــابي للضـ ــباط ( )22.02والوسـ ــط الحسـ ــابي

لضباط الصف(. )21.95

فقد أظهرت نتيجة الفرض الثالث عدم وجود فروق ذات دالله إحص ـ ـ ـ ــائية في اثر الص ـ ـ ـ ــدمة بين

مجموعة الضباط وضباط الصف .

اتفقت هذه النتيجة مع د ارسـة الطيب ( )2015ال توجد فروق ذات داللة احصـائية في إضـطراب
ما بعد الصدمة لدى مصابي العمليات بالسالح الطبي تعزى لمتغير الرتب.

تالحظ الباحثة أن نتيجة الفرض الثالث جاءت عكس توقعاتها ،وذلو للمشــاركة كل من الضــباط
وضـباط الصـف في التدريب الالزم والتوجيه المعنوي .يوجد فرق طفيف بين المجموعتين لكنه ال

يؤثر.

ومع افتراضت الباحثة على وجود فروق بين مصابي العمليات في اضطراب ما بعد

الصمدة وفقا للرتبة العسكرية باعتبار ان كلما كان المصاب رتبه العسكرية اكبر كلما قل لديه
االضطراب النه يكون قد مر بعدد من الخبرات التي تجعله اكثر تماسكا عن مواجهة مواقف

مشابه وهذا ما يفقده اصحاب الرتب الصغري( عامل الخبرة).

وترى الباحثة ان طبيعة الشخصية وظروف المعركة ونوع االصابه يكون مؤش اًر من

مؤشرات حدوث اضطراب ما بعد الصدمة لمصابي العمليات بصورة عامة بغض النظر عن
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رتبهم العسكرية باعتبار انهم يتعرضون لمواقف مشتركه االمر الذي قد يؤدي الي ظهور استجابات

واحدة تجاه الحدث.
عرض ومناقشة نتيجة الفرض الراب :

الختبار وصـ ـ ـ ــحة الفرض الرابع الذي ينص علي أنه ( توجد عالقة ارتباط عكسـ ـ ـ ــية ذات دالله
إحص ـ ـ ــائية لدي أفراد قوات الش ـ ـ ــرطة الذين تعرضـ ـ ـ ـوا الض ـ ـ ــطراب ما بعد الص ـ ـ ــدمة تعزي للحالة

االجتماعية ) .قامت الباحثة بحســاب معامل االرتباط لبيرســون والجدول التالي يوضــح نتائج هذا

اإلجراء.

جدول ( )4-4يوضح ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين اضطراب ما بعد الصدمة ومتغير
الحالة االجتماعيةذ
لمعرفة داللة عالقة االرتباط بين درجات المتزوجين وغير المتزوجين على مقياس اثر الصدمة
المتغير

قيمة معامل

حجم

العينة

االحتمالية

اثر الصدمة

-0.656

90

0.001

االرتباط

القيمة

االستنتاج
توجد عالقة ارتباط عكسي

يتض ـ ــح من الجدول الس ـ ــابق أن قيمة االرتباط المحس ـ ــوبة بين المتزوجين وغير المتزوجين بلغت

( ) 0.656-بقيمة احتمالية قدرها (  ) 0.001مما يدل على وجود عالقة ارتباط عكس ـ ـ ـ ـ ـ ــية دالة

إحصــائيًا بين درجات المتزوجين وغير المتزوجين على مقياس اثر الصــدمة لصــالح المتزوجين

.

جاءت نتيجة الفرض الرابع أنه توجد عالقة ارتباط عكسية ذات دالله إحصائية لدي أفراد قوات
الشرطة الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة لصالح المتزوجين) .

ترجح الباحثة إثبات توقع الفرض الرابع حسـ ـ ــب توقعاتها نتيجة ألن الزواج يقل اسـ ـ ــتقرار نفسـ ـ ــي
للش ــخص وثبات وهو إكمال لنص ــف الدين لذلو عكس الفئة األخرى إرهاص ــات وهواجس نفس ــية

وصراع مع الحياة والمستقبل.
عرض ومناقشة نتيجة الفرض الخامس:
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تنص الفرضــية الخامســة علي أنه ال توجد عالقة ارتباط عكســية ذات دالله إحصــائية لدي أفراد
قوات الشرطة الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة تعزي للمستوي التعليمي.

جدول ()5-4يوضح الفروق بين المتوسطات للمتعلمين وغير المتعلمين
الخطاء المعياري في

االنحراف

الوسط

حساب الوسط

المعياري

حجم

المستوي

الحسابي

العينة

التعليمي

1.431

10.895

109.45

55

المتعلمين

3.169

7.763

98.33

35

غير المتعلمين

من الجدول أعاله نالحظ الفرق بين المتوسطات لكل من المتعلمين وغير المتعلمين لصالح
المتعلمين بحيث بلغ متوسط المتعلمين ) (109.45بينما بلغ متوسط غير المتعلمين( 98.33

جاءت نتيجة الفرض الخامس انه توجد عالقة ارتباط عكسية ذات دالله إحصائية لدي أفراد قوات
الشرطة الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة تعزي للمستوي التعليمي لصالح المتعلمين.

اتفقت نتيجة هذا الفرض مع دراسة طه 2004م انه توجد فروق بين مجموعات الدراسة

في اتجاه تفوق ذوي المستوى المرتفع من التعليم علي ذوي المستوى المنخفض منه واختلفت مع
دراسة الطيب ( )2015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى مصابي العمليات بالسالح الطبي

تعزي لمتغير المستوى التعليمي ودراسة خطيب ( )2013كما تبين أنه ال توجد عالقة ارتباط بين
درجات اضطراب ما بعد الصدمة لدى منكوبي حريق منطقة فا از بكينيا مع متغير المستوى

التعليمي.

تالحظ الباحثة نتيجة الفرض الخامس عكس ما توقعته وذلو لكثر إطالع المتعلمين لكتب األسس
الحربية للمعارو والحروب وكيفية التعامل مع األسلحة وااالت الحديثة.

افترضت الباحثة هذا االفتراض باعتبار ان التعليم يلعب دور بارز في ادراكات الفرد

للمواقف والنظرة العامة للحياة وكيفية ادراتها بالتالي يودي الي فهم اعمق لالضطرابات .بمعني

انه كلما ارتفع المستوي التعليمي للفرد كلما ازداد تقديره لحل المشكالت.
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وترى الباحثة ان طبيعة االصابه قد تؤثر في االضطراب لدى المصابي كما نجد ان

عمليات المساندة االجتماعية واالهتمام الشديد من القادة وعدم التفريق بين المصابين في طريقة
التعامل يعمل على ازالة الفوارق بينهم بغض النظر عن مستوياتهم التعليمية.

وان انتمائهم للمؤسسة العسكرية والجرعات التدريبية التي يتلقونها تجعل نظرتهم لبعضهم

البعض اشبه باالخوة االشقاء مما يؤدي الي تشابه في تقديرهم لذاتهم.
عرض ومناقشة نتيجة الفرض السادس:

تنص الفرضية السادسة على أنه توجد فروق ذات دالله إحصائية في درجات مقياس اضطراب ما بعد

الصدمة لدي أفراد قوات الشرطة العاملين باالحتياطي المركزي تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
جدول ( )6-4يوضح العالقة بين سنوات الخدمة وأثر الصدمة

المتغير

قيمة معامل

االرتباط

اثر الصدمة -0.256

القيمة

حجم

العينة

االحتمالية

90

0.001

االستنتاج
توجد عالقة ارتباط
عكسي

يتضـ ــح من الجدول السـ ــابق أن قيمة االرتباط المحسـ ــوبة بين حديثي الخدمة وقدامي الخدمة

بلغت (  ) 0.656-بقيمة احتمالية قدرها (  ) 0.001مما يدل على وجود عالقة ارتباط عكس ـ ـ ـ ـ ــية داله
إحصائيًا بين درجات حديثي الخدمة وقدامة الخدمة على مقياس اثر الصدمة لصالح قدامي الخدمة.

جاءت نتيجة الفرض الس ـ ــادس انه توجد عالقة ارتباط عكس ـ ــية لدي أفراد قوات الش ـ ــرطة تعزي لمتغير

سنوات الخدمة لصالح قدامي الخدمة.

تري الباحثة أن نتيجة الفرض السـ ـ ـ ـ ــادس جاءت على حسـ ـ ـ ـ ــب توقعاتها وذلو لكثرة الممارسـ ـ ـ ـ ــة وخوض
المعارو واالشتباكات كلما زادت سنين الفرد في الخدمة زادت خبراته وتكيفه مع العمل.

الخاتمة
في هذا الفص ـ ــل تقدم الباحثة ملخصـ ـ ـاً بص ـ ــورة عامة ،وتتناول النتائج التي توص ـ ــل إليها البحث
الحالي ،كما يتضمن بعض التوصيات والمقترحات لبحوث مستقبلية في نفس مجال البحث.
النتائج:
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توصلت الباحثة من خالل هذا البحث إلى ستة نتائج أساسية متعلقة بفرضيات الدراسة هي:

• يتســم اضــطراب ما بعد الصــدمة لدي أفراد قوات الشــرطة العاملين باالحتياطي المركزي
باالنخفاض .

• توجد فروق ذات داللة إحصـ ــائية لدي أفراد قوات الشـ ــرطة تعزي لمتغير العمر لصـ ــالح
األكبر سناً.

• ال توجد فروق ذات دالله إحصـ ـ ـ ـ ــائية بين أفراد قوات الشـ ـ ـ ـ ــرطة في اثر الصـ ـ ـ ـ ــدمة بين
الضباط وضباط الصف.

• توجد عالقة ارتباطيه عكسـ ـ ـ ـ ــية ذات دالله إحصـ ـ ـ ـ ــائية لدى أفراد قوات الشـ ـ ـ ـ ــرطة الذين
تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة تبعًا للحالة االجتماعية لصالح المتزوجين.

• توجد عالقة ارتباطيه عكسـ ـ ـ ـ ــية ذات دالله إحصـ ـ ـ ـ ــائية لدى أفراد قوات الشـ ـ ـ ـ ــرطة الذين
تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة تعزي للمستوي التعليمي لصالح المتعلمين.

• توجد فروق ذات داللة إحصــائية لدي أفراد قوات الشــرطة الذين تعرض ـوا الضــطراب ما
بعد الصدمة تعزي لمتغير سنوات الخدمة لصالح قدامي الخدمة.
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توصيات خاصة بالدراسة:
بناء علي ما توصلت إليه الباحثة من نتائج تقدم التوصيات الخاصة بهذه الدراسة هي:
• معرفة األس ــباب األس ــاس ــية المؤدية إلي اض ــطراب ما بعد الص ــدمة والعمل علي مداركته
والوقاية منه حتى يصبح المجتمع معافى من هذا الظاهرة .

• من خالل النتائج يتض ـ ــح أن حديثي الخدمة أكثر عرض ـ ــة لالض ـ ــطراب ما بعد الص ـ ــدمة

عليـ ه يجـب الم ارعـاة الكـاملـة لهم ومتـابعتهم متـابعـة حثيثـة حتى نعبر بهم إلي بر األمـان
من خالل التدريب واإلرشاد والتوعية.

• ضرورة إجراء فحص دوري ك جراء وقائي حتى ال تتطور وتتفاقم األمراض واالضطرابات
من بسيطة يسهل عالجها إلي معقدة مزمنة يصعب السيطرة عليها.

• توعية المرض ــي وذويهم والمجتمع عامة بحقيقة المرض النفس ــي والعقلي وعالجه والوقاية
منه ب قامة المحاضـ ـ ـرات والندوات وورش العمل عبر المنابر العامة وخص ـ ــوصـ ـ ـاً وس ـ ــائط

االتصال الجماهيري من إذاعة وتلفاز وغيره.
المقترحات:
ال للجهد الذي بدأه البحث الحالي  ،وفي ضوء ما أسفرت عنه من نتائج  ،تري الباحثة
استكما ً

إمكانية القيام بدراسات أو بحوث في مجال اضطرابات ما بعد الصدمة والعوامل المرتبطة به

والتي تتمثل في ااتي :

• د ارس ـ ــة عن الدعم االجتماعي والنفس ـ ــي لدي المص ـ ــابين من أفراد قوات الش ـ ــرطة وعالقته
بتكيفهم النفسي .

• اجراء دراسه حول اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بتقدير الذات لدى غير المعاقين.

• اجراء دراسة للكشف عن العالقة االرتباطية بين اضطراب ما بعد الصدمة ونوع االصابه.
• اجراء دراسة للكشف عن العالقة بين اضطراب ما بعد الصدمة والحالة االجتماعية.
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ملحق رقم ()1
جامعة الرباط الوطني
معهد البحوث للدراسات الجنائية واالجتماعية
السيد ................................................./المحترم
السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته
الموضوع:تحكيم مقياس
اشـ ـ ــارة للموضـ ـ ــوع اعاله اقدم لكم مقياسـ ـ ــي (أثر الصـ ـ ــدمة) المرفق لغرض التحكيم وذلو لمعرفة
العبارات التي تقيس الس ـ ـ ـ ـ ـ ــمة وهو يقبل الحذف والتعديل واالض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة علما بأن عنوان البحث

(اضطراب ما بعد الصدمة دراسة تطبيقية علي أفراد قوات الشرطة واالحتياطي المركزي ) وذلو
لنيل درجة الماجستير في علم النفس الجنائي ونفيدكم بأن اهداف البحث هي:

• التعرف على اضطراب ما بعد الصدمة لدى أفراد قوات الشرطة الذين تعرضوا له.

• التعرف على ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة
لدى أفراد قوات الشرطة تبعاً لتغير الرتب (ضباط صف -ضباط )

• الكش ــف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحص ــائية في اض ــطراب ما بعد الص ــدمة لدى
أفراد قوات الشرطة من حيث المستوى التعليمي

• الكشــف عن مدى وجود اضــطراب ما بعد الصــدمة لدى مصــابي العمليات من الشــرطيين
تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية

• التعرف على وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية بين أفراد قوات الشـ ـ ــرطة الذين تعرض ـ ـ ـوا
الضطراب ما بعد الصدمة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.

وجزامك هللا
الطالبة  /أميمة إسماعيل حامد

ملحق رقم ()2
96

أخي  /أختي

جامعة الرباط الوطني
معهد البحوث والدراسات الجنائية واالجتماعية
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

فيما يلي مجموعه من األسئلة من أجل البحث العلمي فقط ،أق أر السؤال جيداً ثم ضع عالمة

(✓) أمام العبارة التي تناسبو ،نرجو اإلجابة عليها بكل صدق وأمانة ونؤكد أن معلوماتو في
سرية تامة ولن يتم استخدامها اال في إنجاح هذا البحث وتحقيق أهدافه ،ال تكتب اسمو على

االستمارة .

المعلومات األساسية:

المستوي التعليمي:

أساس

الحالة االجتماعية :

متزوج

الرتب :

ضباط

ثانوي

جامعي

غير متزوج
ضباط صف

ملحق رقم ()3
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فوق الجامعي

المقياس في الصورة األولية

مقياس أثر الصدمة
قليال لحد

الرقم العبارة

ما

1
2

أفكار وذكريات متكررة عند أكثر األحداث إيالما ذوايخافا .
الشعور كأن األحداث تحدث مرة أخري .

3

كوابيس متكررة

4

الشعور باالنفصال واالنزواء من الناس .

5

عدم القدرة علي اإلحساس بالعواطف.

6

اإلحساس بسرعة االنفصال .

7

صعوبة التركيز

8

صعوبة في النوم

9

شعور بالترقب

10

الشعور بالضيق أو نوبات الغضب .

11

تجنب االفعال التي تذكرو بالحادث أو الصدمة .

12

عدم القدرة علي تذكر أجزاء من الحوادث األكثر إيالما أو صدمة .

13

قلة االهتمام باألعمال اليومية .

14

الشعور كأنه ليس لديو مستقبل .

15

تجنب األفكار او ا لمشاعر المرتبطة بأحداث الصدمة أو األلم .

16

رد فعل عاطفي أو جسدي مفاجو عند تذكيرو بأكثر األحداث إيالما أو صدمة.

17

الشعور بان لديو مهارات أقل عما كان عليه سابقا .

18

تجد صعوبة في التعامل مع األحداث الجديدة .

19

الشعور باإلجهاد واإلعياء .
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أقصي

حد

20

ألم جسدي .

21

منزعج من مشاكل في الجسم .

22

ذاكرة ضعيفة .

23

اكشفت أو أخبرو ا لناس بأنو قمت بعمل سيء ال تستطيع تذكره .

24

صعوبة في االنتباه

25

الشعور بأنو مقسوم علي شخصين .

26

الشعور بأنو غير قادر علي وضع خطة يومية .

27

تلوم نفسو علي أشياء حدثت .

28

الشعور بالذنب علي أنو نجوت

29

اليأس وفقدان األمل .

30

الشعور بالخجل من أحداث الصدمة أو األلم الذي حدث لو .

31

الشعور بأن الناس ال يفهمون بما حدث لو .

32

الشعور بأن ااخرين عدوانيين نحوو.

33

الشعور بأن ليس لديو أحد تعتمد عليه

34

الشعور بأن أحد ما وثقت به وقد خانو .

35

الشعور بأنو تعرضت لإلهانة بسبب ا لتجربة التي مررت بها .

36

ال تشعر بالثقة في ااخرين .

37

الشعور بعدم القدرة علي مساعدة األخرين .

38

تقضي وقت في التفكير لماذا حدثت لو تلو األحداث .

39

الشعور بأنو الوحيد الذي عاني من تلو األحداث .

40

الشعور بالرغبة في االنتقام .
ملحق رقم ()5

المحكميــــن
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/1البروفسير علي فرح /رئيس شعبة علم النفس التربوي/جامعة السودان كلية التربية.
/2الدكتور أحمد أبو سن/رئيس قسم علم النفس /جامعة الرباط الوطني.

/3الدكتور أشرف محمد احمد علي /رئيس قسم علم النفس /جامعة النيلين.

/4الدكتور خليفة محمد إبراهيم /أستاذ علم النفس/جامعة الرباط الوطني وأكاديمية الشرطة العليا.
/5الدكتور صديق محمد احمد/أستاذ مساعد قسم علم النفس /جامعة النيلين.
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