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 ءالىدا

 بذكرؾ. كال تطيب المحظات إال ،إال بطاعتؾ كال يطيب النيار ،إليي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ

إلى نبي الرحمة كنكر العالميف سيدنا محمد صمى  انة.. كنصح األمة،إلى مف بمغ الرسالة كأدل األم
 اهلل عميو كسمـ.

إسمو بكؿ  أحمؿ إلى مف. الكقار.. إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار..ك إلى مف كممو اهلل بالييبة 
 فتخار... كالدم الحبيب.إ

. إلى بسمة الحياة كسر . إلى معنى الحناف كالتفاني..إلى مبلكي في الحياة.. إلى معنى الحب
 الكجكد..إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي إلى أغمى الحبايب.. أمي الحبيبة.

إلى زكجي.. أريد أف أشكرؾ عمى مكاقفؾ النبيمة.. إلى مف تطمعت لنجاحي بنظرات األمؿ.. زكجي 
 الغالي.

إلى مف عرفت كة كمحبة ال حدكد ليا..عتمد.. إلى مف بكجكدىـ اكتسب قإلى مف بيـ أكبر كعمييـ أ 
 خكتي كأخكاتي.معيـ معنى الحياة.. إ

المفعمة بالبراءة.. لمحبتكـ  إلى مف أرل السعادة في ضحكاتيـ.. إلى شعمة الذكاء كالنكر.. إلى الكجكه
 نسريف، جمانة(. ،رؤل زىرت أيامي.. أكالدم )أمير، أسامو،أ

ي أكلى ينابيع الصدؽ الصاف كتميزكا بالكفاء كالعطاء، ،اإلخاءإلى مف تحمك ب ،أمي إلى المذيف لـ تمدىـ
إلى مف برفقتيـ في دركب الحياة الحمكة كالحزينو سرت، إلى مف عرفت كيؼ أجدىـ كعممكني أف ال 

 ميبلتي.زمبلئي ز  ...أضيعيـ

. إلى بالفرحة.. إلى كؿ العيكف التي لـ تكتحؿ بعد .إلى كؿ العصافير المطاردة عمى خرائط الكطف..
ف في آذاف أبنائيف أغاني بسك إلى كؿ األميات المكاتي .سـ عمييا البسمات..تستر  كؿ الشفاه التي

 المجد.
إلى كؿ  إلى الببلبؿ المحتجزة خمؼ قضباف االسر... …إلى الكطف المسمكب فكؽ حائط الكراىية

 أركاح الشيداء األبرار.
 الباحثة

سعدية عدناف طاىر العجمكني
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 شكر وتقدير

 أجمعيف. والحمد هلل حمد الشاكريف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو الكريـ سيدنا محمد كعمى آلة كصحب 

إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع كيسر لي طريقة مف غير حكؿ  بداية أحمد اهلل كأشكر فضمو الذم مف عمي  
 مني كال قكة.

بلقا مف العرفاف بالجميؿ، فإنو ليسرني كيثمج صدرم أف أتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى أستاذم، نطا  ك 
الذم مدني مف منابع عممو بالكثير، كالذم ما تكانى يكما عف مد يد  عمر الريماكمكمشرفي الدكتكر 
 متؤللئان  راسان كعسى أف يطيؿ عمره ليبقى نب اهلل بأف يسره في دربي كيسر بو أمرم حمدأالمساعدة لي، ك 

 .في نكر العمـ كالعمماء
 قراءة في عناء مف تكبدكه ما عمى المكقريف النقاش لجنة أعضاء أساتذتيإلى  الشكر بجزيؿ أتقدـ كما

غنائيا المتكاضعة رسالتي  . القيمة بمقترحاتيـ كا 

لى عممنا دركب في شمعة أشعؿ مف كؿإلى  كالعرفاف كالتقدير الشكر بفائؽ أتقدـ أف أنسى كلف كلـ  كا 
 .الكراـ األساتذةإلى  دربنا لينير فكره حصيمة مف كأعطى المنابر عمى كقؼ مف
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 الممخص:

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة 

طي، كتككنت عينة الخميؿ كعبلقتو باالتزاف االنفعالي، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي االرتبا

 القصدية، كقد تـ اختيارىا بالعينة طفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿمف األ( 177الدراسة مف )

اسييف ىما)مقياس اضطراب ما بعد يكقد استخدمت الباحثة مق ،لمبلءمتيا لطبيعة الدراسة الحالية

 الدراسة. الصدمة، مقياس االتزاف االنفعالي(، كذلؾ لبلجابة عمى تساؤالت كفرضيات

االتزاف ك اضطراب ما بعد الصدمة لكؿ مف  تكصمت الدراسة أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكميةك  كقد

 بدرجة متكسطة.جاءت  لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ االنفعالي

ضطراب ما بعد الصدمة كاالتزاف اذات داللو إحصائية بيف  عكسيةعبلقة  كجكدكأظيرت نتائج الدراسة 

ضطراب ما بعد الصدمة لدل اذلؾ مف  قمؿاإلنفعالي  االتزاف زاد مستكلكمما أنو أم  ،االنفعالي

 االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ، كالعكس صحيح.

، ككذلؾ العمرتعزل لمتغير مستكل اضطراب ما بعد الصدمة عدـ كجكد فركؽ في الدراسة ظيرت أك 

( 58- 55)الصدمي، ككانت الفركض لصالح عمر مف  خبرة الحدث إعادةلممجاالت ما عدا مجاؿ 

فركؽ دالة  كجكد كما أظيرت عدـ  السكف،فركؽ دالة إحصائيان يعزل لمتغير كتبيف  عدـ كجكد  سنة، 

ما عدا مجاؿ تدني في الميارات االجتماعية ككانت  فترة االعتقاؿ باألشير،إحصائيان يعزل لمتغير 

مدة الخركج مف فركؽ يعزل لمتغير تبيف ايضا عدـ كجكد ك  الفركؽ لصالح لفترة أقؿ مف شير،

 عدد مرات االعتقاؿ.لمتغير المعتقؿ، ك 

،  كلمتغير تعزل لمتغير العمر االنفعاليمستكل االتزاف في  دالة إحصائيان  فركؽ عدـ كجكدتبيف ك 

 تعزلفركؽ بينما تبيف كجكد  ،لمتغير عدد مرات االعتقاؿك ، مف المعتقؿ الخركجلمتغير مدة ك السكف، 

 شير. 51أكثر مف ككانت الفركؽ ، لمتغير فترة االعتقاؿ باألشير



 د

  االىتماـ كالرعاية الصحية كالنفسية كاالجتماعية نتائج الدراسة تكصي الباحثة بما يمي: كمف خبلؿ

العمؿ عمى تكعية االىؿ في قة باالطفاؿ المعتقميف المحرريف، مف قبؿ المؤسسات كالمراكز ذات العبل

 ة التعامؿ مع الطفؿ المعتقؿ المحرر كتقديـ الدعـ كالمساندة لو.كيفي
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the level of Disorder Post-traumatic Stress to the children they released 

in the city of Hebron, and its relationship to Emotional stability  

Prepared by: Saadieh Adnan Al ajlouni 

Supervisor: Dr. Omar Rimawi 

Abstract 

The study aimed to know and examine the level of the Post Traumatic Stress 

Disorder among the liberated children in Hebron governorate and its relation 

to the emotional balance. The researcher has used the Correlative Descriptive 

Approach, and her sample consisted of 177 of the liberated children in 

Hebron. To suit the nature of the current study, the researcher used the 

purposive sample using two scales; post-traumatic stress disorder scale and 

the emotional balance scale, to answer the study's questions and hypotheses. 

The study concluded that the arithmetic average for the total score for the 

post-traumatic stress disorder and the emotional balance among the liberated 

children in Hebron was in an intermediate level. 

The results also showed the existence of a reverse relationship that has a 

statistical significance between the post-traumatic stress disorder and the 

emotional balance. This means that the increase of the emotional balance 

level reduces the post-traumatic stress disorder for the liberated children in 

Hebron and Vice Versa. 

The study showed not having differences in the post-traumatic stress disorders 

which are attributed neither to age nor to re-experiencing the traumatic event. 

The differences were for the interest of the age group 15 to 18 years. It was 

also found that there were no statistical differences attributed to the place of 

living nor to the duration of being arrested in months, except for the decrease 

in the social skills. 



 و

The differences were in favor of the duration less than a month. There were 

also no differences attributed to the duration of being liberated nor to the 

number of times in which the child was arrested. It was also found that there 

were no differences that have statistical significance in the emotional balance 

level which are attributed to age, place of living, the duration of being 

liberated and the number of times in which the child was arrested. However, 

there were differences attributed the duration of arrest, and in this case the 

differences were more than 12 months.  

Depending on the results of the study, the researcher recommends the 

following: The need to provide the liberated children with the health, social 

and psychological care by the related organizations,Working on increasing the 

parents' awareness on how to treat the liberated to realesed children's and 

support them. 
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 :لفصؿ األوؿا

____________________________________________________ 

 :مدراسةالطار العاـ ل

 المقدمة 1.1

فيو اإلنساف، كما يدرؾ اإلنساف  ئمان لتيديدات المحيط الذم يتكاجدف الحياة اإلنسانية عرضة داإ

حتبلؿ إف اإلالتيديدات، سطيني ليس بمعزؿ عف ىذه ، كالشعب الفممكضكعية ىذه التيديدات كحقيقتيا

ؼ ـ شتى أشكاؿ العنؼ ضد الشعب الفمسطيني، حيث يعاني الفمسطينيكف مف الخك اإلسرائيمي يستخد

الصدمة كالشعكر باألسى لدل كؿ شخص فمسطيني كخاصة االطفاؿ كاألذل كاإلرىاب، تكفي إلحداث 

 منيـ.

ات النمك حتى في حاالت السمـ اضطراب أكثر المراحؿ التي تكثر فييا مفكتعتبر مرحمة الطفكلة 

فيعاني األطفاؿ كثيران مف المشاكؿ النفسية كاالجتماعية كالسمككية أثناء فترات النمك؛ مف جراء بعض 

الظركؼ كالتغيرات الداخمية الطارئة التي تحدث كقت اليدكء، فما بالنا باألطفاؿ الذيف تعرضكا لكيبلت 

لكثير منيـ مف المحف الشخصية؛ فتعتبر مرحمة الطفكلة الحركب مف االحتبلؿ كالتشريد كما شاىده ا

مف بيف أكثر المراحؿ تضرران مف خبرات الحركب كصدماتيا، كتأثيراتيا النفسية السمبية عمى الصعيد 

النفسي، كالعقمي بصكرة مجيدة، بحيث تجعؿ آثار اإلجياد النفسي قد تظير عمى األطفاؿ بكجو خاص 
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ان أف تجارب الحرب التي عايشيا األطفاؿ ىي تجارب مجيدة صادمة كلفترات طكيمة مف العمر، عمم

 (.2014نفسيان )شاىيف، 

إف التعرض المباشر لمحدث الصادـ، يزيد مف مخاطر الضرر أك األذل االنفعالي الناتج، كعميو فإف 

يذ حدث إطبلؽ النار في المدرسة عمى سبيؿ المثاؿ، ربما يككف األذل االنفعالي الذم يمحؽ بالتمم

الذم يتعرض مباشرة لئلصابة أكثر شدة كخطكرة مف بقية التبلميذ، كما أف التمميذ الذم يشاىد زميبلن 

لو يصاب أكثر تأثران انفعاليان مف بقية التبلميذ بالمدرسة، كمع ذلؾ فإف التعرض غير المباشر ألحداث 

الية، كليذا فإف تعرض األطفاؿ العنؼ كاالعتداءات يمكف أف يشكؿ مكقفان أك خبرةن صادمة أك أزمة انفع

لمعدكاف أك الككارث حتى كلك كاف مف خبلؿ التقارير اإلعبلمية يمكف أف ينتج عنو عبلمات أك 

 (.2008حبلكة، الأعراض الضيؽ أك الكدر االنفعالي )أبك 

ف فالحركب معاناة قاسية لممجتمعات اإلنسانية، كقد أدت في العقد الماضي فقط إلى قتؿ أكثر مف مميك 

كنصؼ المميكف مف األطفاؿ، كاإلعاقة ألكثر مف أربعة مبلييف آخريف، كما يكجد خمسة مبلييف طفؿ 

كفي القرف العشريف  في مخيمات البلجئيف؛ باإلضافة إلى اثنى عشر مميكنان آخريف أصبحكا ببل مأكل.

بيف األطفاؿ تخممتو عدة حركب دمرت حياة األطفاؿ، ففي الحرب العالمية األكلى كانت اإلصابات 

%( في الحرب العالمية الثانية، ثـ ارتفعت مع اقتراب نياية القرف الماضي 50%( كارتفعت إلى )5)

 (.2007%( مف األطفاؿ )عبد اهلل، 80لتصؿ إلى )

( كالمعركفة Post Traumatic Stress disorderكتعتبر اضطرابات ضغكط ما بعد الصدمة )

ية خطيرة الشأف عميقة األثر في الشخصية كالسمكؾ، كتنتج مف األعراض النفس PTSDاختصاران بػ 

 كالحكادث الشديدةمية ضاغطة تخرج عف نطاؽ المألكؼ ىذه االضطرابات عف تعرض ألحداث صد

أك اإلصابات البميغة، أك فقداف الممتمكات أك األشخاص األعزاء، أك التيديد بفقداف الحياة أك غير ذلؾ 

ؽ الحياة االعتيادية أك المألكفة، كتنطكم اضطرابات ضغكط ما بعد مف األحداث التي تخرج عف نطا
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مف مجمكعة أعراض سيككلكجية تعبر عف نفسيا باالستعادة  Symptomالصدمة عمى متبلزمة 

القسرية لخبرات الصدمة كما فييا مف مثيرات، كالخدر في استجابات الفرد، كاالستثارة الزائدة 

كالشعكر بالذنب، كضعؼ الحساسية، كاإلحساس بالغربة كغير ذلؾ  كاالنطباعات المخيفة، كاإلنكار،

 (.2007مف األعراض التي تساىـ في إعاقة الشخصية )القناعي، 

كيعرؼ اضطراب الضغكط التالية لمصدمة باعتباره أحد اضطرابات القمؽ، يطكره الفرد بعد تعرضو 

عادة معايشة الحدث لحادث صدمي أك أذل جسدم أك تيديد، كتظير لدل الفرد ذكريات  اقتحامية، كا 

 National Center forمجددان، كاألفكار المخيفة الثابتة، كاضطرابات في النكـ كالتفكؾ العاطفي )

PTSD, 2010.) 

كلما كاف الجانب االنفعالي مف أبرز الجكانب في اإلنساف فإننا نجد أف الفرد دائمان يبحث عف استقراره 

مما يحقؽ لو االتزاف االنفعالي بعيدان عف الضغكط النفسية، لذا فإف  كسعادتو بشتى الكسائؿ كالطرؽ

المجتمع يسعى دائمان لتحقيؽ أقصى درجة مف السعادة كالتكافؽ ألفراده، ككذا الحاؿ لمفرد نفسو، حيث 

نجده دائمان في محاكالت مستمرة كمتجددة، كفي سعي متتابع كجاد، كيتممس طريؽ التكافؽ كالتكيؼ 

ؿ ذلؾ حقيؽ اتزانو االنفعالي كصكالن لصحتو النفسية االجتماعية فنرل الفرد يسمؾ في سبيأمبلن في ت

ا ما ىك سكم، كمنيا ما ىك عكس ذلؾ تمامان، فتختمؼ تبعان لذلؾ نيمأساليب متعددة كمتباينة، ف

بدرجة  النتائج، فقد يصؿ الفرد إلى الدرجة المنشكدة مف التكافؽ تارة، كقد ينجح في مسعاه ذاؾ، كلكف

أقؿ مف سابقتيا تارة أخرل، كفي الثالثة قد يتجو في طريؽ عقيـ ذم نتائج ضارة، كمف ىنا تبدأ 

 (.1999االضطرابات في الظيكر كيصاب في اتزانو االنفعالي )أحمد، 

كيعد االتزاف االنفعالي القاعدة العريضة التي تقكـ عمييا مجمكعة مف المحاكر أك السمات الصغرل 

ك األساس أك المحكر الذم تنتظـ مف خبللو جميع جكانب النشاط النفسي لمفرد، فالتكازف لمشخصية، في
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االنفعالي يعني التحكـ كالسيطرة عمى الذات، فيك قدرة الفرد في التحكـ بذاتو كما يتضمف عنو مف 

 (.2006سيطرة عمى استجاباتو المصاحبة لممكاقؼ االنفعالية )رياف، 

حالة التي يستطيع الشخص فييا إدراؾ الجكانب المختمفة لممكاقؼ التي تكاجيو نفعالي ىك الكاإلتزاف اإل

ثـ الربط بيف ىذه الجكانب كما لديو مف دكافع كخبرات كتجارب سابقة مف النجاح كالفشؿ تساعده عمى 

تعييف كتحديد نكع االستجابة كطبيعتيا، بحيث تتفؽ كمقتضيات المكقؼ الراىف كتسمح بتكييؼ 

ييفان مبلئمان ينتيي بالفرد إلى التكافؽ مع البيئة كالمساىمة اإليجابية في نشاطيا، كفي نفس استجابتو تك

 (.2015الكقت ينتيي بالفرد إلى حالة مف الشعكر بالرخاء كالسعادة )أبك مصطفى، 

إما أف نفعاالت يما كاف مقدارىا أك مستكاىا، فاإلكمما ال شؾ فيو أف أداء الفرد يتأثر كثيران بانفعاالتو م

كالتفكير يقكد السمكؾ نفعاؿ يكجو التفكير، اؿ، أك تجعمو سمبيان ىدامان، فاإلتدفعو إلى سمكؾ إيجابي فع

 (.2009نفعاؿ ىك الذم يقكد السمكؾ كليس التفكير )عمي، كمف ثـ فاإل

تماعية جنفعالي ليدع مجاالن لمنشاط الذىني لمقياـ بأدكاره اإلال بد لمفرد أف يحتفظ بتكازنو اإللذلؾ 

كلة، التي تبلحظ فييا السيكلة اإلنفعالية كعدـ الثبات كالتعميمية المختمفة ال سيما في مرحمة الطف

نمية كتطكير لتحقيؽ نفعالي، كفي نفس الكقت تميز كنضج في النمك العقمي، لذلؾ البد مف برامج تاإل

خاذ قرارات ميمة، فالكعي بيذه تإد نفعاالت السريعة تؤثر سمبان عمى تفكير الفرد خاصة عنالتكازف؛ فاإل

نفعاالت كالتمتع بصحة كجدانية جيدة، كالرؤية اإليجابية لمحياة باإلضافة إلى التفكير المنطقي اإل

يساعد عمى تخطي المكاقؼ السمبية كالخركج مف األزمات بسبلـ كاتخاذ قرارات صائبة )العبيداف 

2008.) 

ية أماـ القيادة السياسية الفمسطينية، ال سيما كأف ر المحك كتعتبر قضية األسرل مف القضايا المفصمية ك 

( أسيران ال زالكا يقبعكف في سجكف االحتبلؿ ) ىيئة شؤكف األسرل 6500ىناؾ ما يقارب مف )

 (.2017كالمحرريف، 
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ز ر ( طفؿ فمسطيني، كقد جرل تكثيؽ أب300حيث تعتقؿ سمطات االحتبلؿ في سجكنيا نحك )

بحؽ األطفاؿ مف خبلؿ طكاقـ المحاميف العامميف في  تنكيمية التي نفذتلاالنتياكات كاألساليب ا

ح متعمديف القياـ بذلؾ أماـ ذكييـ، ر المؤسسات، كىي: اعتقاليـ ليبلن، االعتداءات عمييـ بالضرب المب

 ي األيدم كاألرجؿ كمعصكبي األعيفكبممإطبلؽ النار عمييـ قبؿ عممية اعتقاليـ كاقتيادىـ كىـ 

إعبلميـ أف لدييـ الحؽ بالمساعدة القانكنية، تعرضيـ لمتحقيؽ دكف كجكد ذكييـ بما يرافؽ المماطمة ب

جبارىـ عمى التكقيع عمى  ذلؾ مف عمميات تعذيب نفسي كجسدم، إضافة إلى انتزاع االعترافات منيـ كا 

نذ أكراؽ دكف معرفة مضمكنيا، كقد ازداد أعداد األطفاؿ الجرحى، بعدما صعدت قكات االحتبلؿ م

، مف إطبلؽ النار عمييـ، قبؿ عممية اعتقاليـ، كقد تسببت ىذه اإلصابات بإعاقات 2015أكتكبر 

 (.2017جسدية منيا ما ىك دائـ )ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريف، 

، قتمت 2016كحتى نياية عاـ  2015كمنذ اندالع اليبة الشعبية األخيرة في شير تشريف األكؿ عاـ 

في الضفة الغربية، بما فييا القدس الشرقية، كما انتيجت سياسة احتجاز  طفبل 56قكات االحتبلؿ 

كتعتقؿ كتحاكـ سمطات  .الجثاميف، كمنيـ جثاميف األطفاؿ، ضمف سياسة العقاب الجماعي ضد أسرىـ

حيث عاما أماـ محاكميا العسكرية،  17-12طفؿ بيف  (700االحتبلؿ اإلسرائيمي سنكيان حكالي )

ساءة المعاممة مف جانب جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي يتعرضكف خبلليا أل ساليب مختمفة مف التعذيب كا 

كالشرطة، كأجيزة األمف اإلسرائيمية، إضافة إلى افتقار المحاكـ العسكرية ألدنى معايير المحاكمة 

 "اليكنيسؼ“كػ فمسطيف، كالمؤسسات الدكلية -األطفاؿ قارير الحركة العالمية لمدفاع عفالعادلة بحسب ت

( حكالي 2016كقد بمغ متكسط عدد األطفاؿ المعتقميف في السجكف اإلسرائيمية خبلؿ العاـ الماضي )

العالمية لمدفاع عف ة ) الحرك عاما حسب إحصائيات الحركة العالمية 18طفبل دكف سف الػ  380

 (.2017األطفاؿ، 
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 مشكمة الدراسة 1.2

 االحتبلؿ مف يعاني زاؿ كما عانى إذ عالـفي ال التي تعاني الشعكب مف الفمسطيني الشعب يعد

 .كحركب نكبات إلى الشعب الفمسطيني تعرض كقد ممتمكاتو، جميع عمى كالسيطرة اإلسرائيمي ألرضو

األطفاؿ عامة كاألطفاؿ المعتقميف خاصة لما يقع عمييـ  المتأثريف ىـ أكثر بأف ةالباحث العتقاد كنظران 

 كالتعايش بدرجة المجتمع مع التكيؼ في ىؤالء مساعدة أجؿ كمف، مف التأثيرات النفسية كاالجتماعية

ىـ  األطفاؿف ألك  ،نفعاليكعبلقتو بإتزانيـ اإل لدييـ ،بعد الصدمة ما ضطرابإ دراسة مف بد ال سميمة

لمظركؼ االستثنائية  نعكؿ عمييـ الشيء الكثير كنظران الذم   عماد المستقبؿ كالدرع الحامي لممجتمع

الممنيج التي تمارسو دكلو  كاإلرىاب ،ير لمبيكتمفمسطيف مف قتؿ كتد أطفاؿ التي يتعرض ليا

مف  األطفاؿجتماعي ما يتعرض لو النفسي كاإل لؤلمف كتيديدان  ان شد خطر أعمييـ كلعميا  حتبلؿاإل

 ت.عتقاالإ

مف ىنا جاءت مشكمة الدراسة لمكشؼ عف اضطراب ما بعد الصدمة لدل األطفاؿ المحرريف في 

 نفعالي.اإل تزافاإللخميؿ كعبلقتو بمحافظة ا

 أىداؼ الدراسة 1.3

 المحرريف. األطفاؿضطراب ما بعد الصدمة لدل إ أعراضالتعرؼ عمى مستكل انتشار  .1

 .المحرريف األطفاؿالتعرؼ عمى مستكل االتزاف االنفعالي لدل  .2

: تااضطراب ما بعد الصدمة كفؽ متغير  أعراضالعينة في  أفرادالتعرؼ عمى الفركؽ بيف  .3

 (.مف المعتقؿ، كعدد مرات االعتقاؿ الخركج كفترات االعتقاؿ باألشير، كمدة كالسكف، )العمر،

العمر، كالسكف، كفترات االعتقاؿ ) :التعرؼ عمى الفركؽ بيف االتزاف االنفعالي كفؽ متغيرات .4

 (.باألشير، كمدة الخركج مف المعتقؿ، كعدد مرات االعتقاؿ
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المحرريف في  األطفاؿاالتزاف االنفعالي لدل اب ما بعد الصدمة ك بلقة بيف اضطر عالالتعرؼ عمى  .5

 .محافظة الخميؿ

 أسئمة الدراسة 1.4

 ؟  طفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿمستكل إضطراب ما بعد الصدمة لدل اإلما  .1
 .المحرريف األطفاؿنفعالي لدل تزاف اإلما ىك مستكل اإل .2

العمر، كالسكف ) :تامستكل كفؽ متغير الفي  صابةاإلالعينة في معدؿ  أفرادىؿ يكجد فركؽ بيف  .3

 (.عتقاؿالخركج مف المعتقؿ، كعدد مرات اإلكفترات االعتقاؿ باألشير، كمدة 

العمر، كالسكف، كفترات االعتقاؿ باألشير ) :نفعالي كفؽ متغيراتاإل االتزاففركؽ بيف  ىؿ يكجد  .4

 (.عتقاؿالخركج مف المعتقؿ، كعدد مرات اإلكمدة 

المحرريف في  األطفاؿنفعالي لدل تزاف اإلاإلضطراب ما بعد الصدمة ك إبلقة بيف ع ىؿ يكجد .5

 .محافظة الخميؿ

 فرضيات الدراسة 1.5

( في المتكسطات الحسابية α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .1

 العمر.المحرريف لمتغير  األطفاؿضطراب ما بعد الصدمة لدل إل

( في المتكسطات الحسابية α≤0.05كؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فر  .2

 .المحرريف لمتغير السكف األطفاؿضطراب ما بعد الصدمة لدل إل

( في المتكسطات الحسابية α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .3

 عتقاؿ باألشير.فترات اإل المحرريف لمتغير األطفاؿضطراب ما بعد الصدمة لدل إل

( في المتكسطات الحسابية α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .4

 مدة الخركج مف المعتقؿ. المحرريف لمتغير األطفاؿضطراب ما بعد الصدمة لدل إل
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ة ( في المتكسطات الحسابيα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .5

 عدد مرات االعتقاؿ. المحرريف لمتغير األطفاؿالضطراب ما بعد الصدمة لدل 

( في المتكسطات الحسابية α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .6

 العمر.المحرريف لمتغير  األطفاؿنفعالي لدل تزاف اإللئل

ي المتكسطات الحسابية ( فα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .7

 .المحرريف لمتغير السكف األطفاؿنفعالي لدل تزاف اإللئل

ي المتكسطات الحسابية ( فα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .8

 عتقاؿ باألشير.ر فترات اإلالمحرريف لمتغي األطفاؿنفعالي لدل تزاف اإللئل

( في المتكسطات الحسابية α≤0.05صائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إح .9

 مدة الخركج مف المعتقؿ. المحرريف لمتغير األطفاؿنفعالي لدل تزاف اإللئل

( في المتكسطات الحسابية α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .10

 ات االعتقاؿ.عدد مر  المحرريف لمتغير األطفاؿنفعالي لدل تزاف اإللئل

ضطراب ما بعد إ( بيف α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .11

 المحرريف. األطفاؿنفعالي لدل اإل تزافاإلالصدمة ك 

 أىمية الدراسة 1.6

حيث تتناكؿ اضطراب ما بعد الصدمة، كعبلقتو  ،تتناكلوالذم  المكضكعتنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ 

المعتقميف المحرريف مف السجكف اإلسرائيمية، فإذا كانت جيكد العمـك  األطفاؿالنفعالي لدل ا االتزافب

المعتقميف  بصفتو يمثؿ  األطفاؿاإلنسانية تسعى لتحقيؽ تكافؽ الفرد في كؿ مراحؿ حياتو فإف قطاع 

درجة أكبر فيك يتطمب   ،شريحة كبيرة في المجتمع الفمسطيني كقعت عمييا، تبعات العممية النضالية

 .أىمية، كذلؾ لما تمثمو ىذه الشريحة الكبيرة مف االىتماـمف 
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 ىمية النظرية:األ

حتياجات شخصية مينية تتمثؿ في عمؿ الباحث في عتبارىا تمبية إلإتأتي أىمية ىذه الدراسة ب -1

 .كمع فئة األطفاؿ المحرريفالمجاؿ النفسي 

لمعمؿ، بما ينعكس عمى نمكه الميني بمثؿ ىذه الدراسة يعمؿ عمى تعميؽ فيمو  قياـالأف  -2

 كالنفسي.

آثارىاعمى فئة ك  ابياتيمسياـ في تكفير مزيد مف المعمكمات كالحقائؽ عف الصدمة النفسية كساإل -3

   األطفاؿ لما لمرحمة الطفكلة مف أىمية في تككيف شخصية الطفؿ. 

في مجاؿ الدعـ  عامميفطار نظرم حكؿ متغيرات الدراسة كحث الإبدعـ المكتبة الفمسطينية  -4

 .عمى إستكماؿ البحث كالدراسةجتماعي النفسي كاإل

 ىمية التطبيقية:األ

 خرل عمى عينات مختمفة في المجتمع الفمسطيني.أجراء بحكث إستفادة مف ىذه الدراسة في اإل -1

المحرريف بتقديـ طفاؿ كضاع األأتحسيف ستفادة مف نتائج الدراسة في مجاؿ الصحة النفسية، لاإل -2

طار النظرم ستفادة مف اإلكاإل ،ضطراب ما بعد الصدمةإيف يعانكف مف ذعبلجية البرامج 

   .لخطكات االرشادية كالمبادئكا

ضطراب ما بعد الصدمة إحاكلة الكشؼ عف نكع العبلقة بيف البحث في م ىميةكما تتمثؿ أ -3

داد برامج عإتسيـ في نكع ىذه العبلقة أف حيث  ،طفاؿ المحرريفنفعالي لدل األاإل االتزافك 

ريف مف خبلؿ التدريب عمى تجنب طفاؿ المحر نفعالي لدل األتزاف اإلرشادية لتنمية اإلإ

 .ضطراب ما بعد الصدمةإىميا أضطرات النفسية ك اإل
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 حدود الدراسة 1.7

  .محافظة الخميؿ الحدود المكانية:

 .2017/ 2016العاـ الدراسي  الحدود الزمانية:

  .المحرريف مف سجكف االحتبلؿ اؿاألطفجميع  الحدود البشرية:

االطفاؿ  ،اضطراب ما بعد الصدمة) المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدراسة الحدود المفاىيمية:

 .(االنفعالياإلتزان ،المحرريف

اقتصرت عمى أدكات الدراسة كدرجة صدقيا كثباتيا، كعمى عينة الدراسة الجرائية: الحدود 

 ئية المستخدمةكخصائصيا كالمعالجة االحصا

 مصطمحات الدراسة 1.8

( WHO)( لمنظمة الصحة العالمية ICD-10ؼ الدليؿ التشخيصي )نيص: اضطراب ما بعد الصدمة

تككف  ،ط جدان بأنو استجابة متأخرة لحادثة أك مكقؼ ضاغ PTSDاضطراب ما بعد الضغكط الصدمية 

كارثة مف صنع  :مثبلن  ،ان رض ليا تقريب، تسبب كربان نفسيان لكؿ مف يتعأك كارثية ذات طبيعة تيديدية

حادثة عنؼ، أك أف يككف أك مشاىدة مكت آخر )آخريف( في  ،، أك حادثة خطيرةإنساف، أك معركة

 ، أك أم جريمة أخرل.أك إرىاب، أك اغتصاب ،الفرد ضحية تعذيب

فرد كما تعرؼ الصدمة بصفة عامة عمى أنيا األحداث الضاغطة التي تككف سببان في مكاجية ال

 (.Agaible & Wilson, 2005لتحديات تعترض سبيؿ تكافقو كتكيفو )

( ىك اضطراب نفسي معقد يتضمف أعراضان تنتمي PTSDتعريؼ اضطراب ما بعد الصدمة )

 Suvakلمجاالت متنكعة كالتي يبدك ككنيا قد نتجت عف استخداـ مجمكعة مف الميكانزمات المتعددة )

& Barrett, 2011.) 
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ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطفؿ  :(PTSD)رائي الضطراب ما بعد الصدمة التعريؼ االج

 .المحرر عمى مقياس اضطراب ما بعد الصدمة المستخدـ في ىذه الدراسة

ك حالة التركم كالمركنة الكجدانية حياؿ المكاقؼ االنفعالية المختمفة التي تجعؿ ى" :االنفعالي التزاف

أما  ،، كثقة في النفسلممزاج ، كثباتان ، كتفاؤالن سعادة، كىدكءان  األكثريذه الحالة الذيف يميمكف ل األفراد

كيشعركف باالنقباض  ،إثارتيـكتسيؿ  ،اليف يعزفكف عف ىذه الحالة فمدييـ مشاعر دكنية األفراد

 (2006)رياف،.كمزاجيـ متقمب ،ـكالتشاؤ  ،كالكآبة

ء أكضاع كما في كضع الكقكؼ عمى قدـ كاحدة مثبلن كبأنو القدرة عمى االحتفاظ بثبات الجسـ عند أدا

 (.2007أك عند أداء حركات كما في حركة المشي عمى عارضة مرتفعة )صالح، 

يعني أف يككف الفرد لديو القدرة عمى االحتفاظ بكضع الجسـ في الثبات كأثناء أداة الحركة  اإلتزافكبأف 

 (.2011) مبلحـ كآخركف، 

الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطفؿ المحرر عمى مقياس  نفعالي:ف ال تزالل  الجرائيالتعريؼ 

 .االنفعالي المعتمداإلتزان

ات اإلسرائيمية، نتيجة عتقاليـ مف قبؿ السمطىـ األطفاؿ الذم تـ إ األطفاؿ المحرريف مف األسر:

جرامقاكمة اإل ءاتيا، كتـ اإلفراج حتبلؿ بشتى الطرؽ، أك المساعدة في ذلؾ، أك التعاض مع سياساتيا كا 

 .(2015عنيـ بعد انقضاء فترة محككميتيـ )حجازم، 
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 :الفصؿ الثاني

______________________________________________________ 

 :الطار النظري والدراسات السابقة
 

 المحور األوؿ: اضطرابات ما بعد الصدمة 2.1

، كىك يعني دراسة عممية تطبيقية لآلثار النفسية ظير عمـ الصدمة النفسية في العقد األخير فقط

كاالجتماعية المباشرة كطكيمة المدل كقصيرة المدل لؤلحداث الشديدة الضاغطة، ككذلؾ العكامؿ 

  العنؼ داخؿ األسرة، كالمحرقة كالمجاالت المؤثرة فييا كالمرتبطة بيا، كمف ىذه المجاالت:

 (.2003ت الحركب )الحكاجرم، كاالغتصاب كالشذكذ الجنسي كالجرائـ كصدما

 Post Traumati Stressتعني عبارة اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة بالمغة االنجميزية )

Disorder( اختصارىا )PTSD حيث أنيا لـ تكف مكجكدة في قامكس الطب النفسي قبؿ عاـ ،)

القصؼ أك  إذ كاف العمماء يستعممكف قبؿ ىذه التاريخ بعض العبارات الخاصة مثؿ صدمة 1980

( أم اضطراب ما بعد الصدمة ىك لمداللة عمى اضطراب PTSDالمعارؾ كالحركب، كمصطمح )

نفسي خاص يتمك حدكث الصدمة، كبعد سبع سنكات عادت جمعية الطب النفسي األمريكية كأدخمت 

لذم كيتناكؿ التعديؿ األكؿ التركيز عمى عممية التجنب ا بعض التعديبلت كىناؾ تعديبلف ميماف ىما:

يعتبر مؤشران أساسيان لمداللة عمى اضطراب ما بعد الصدمة )تجنب األشياء كاألفكار كالمشاعر 
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المرتبطة بالحدث، كتجنب الكضعيات التي يمكنيا أف تكقظ ذكريات الحدث(. أما الثاني فيتناكؿ ألكؿ 

متكرر المرتبط مرة اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفاؿ )استعادة الحدث المؤلـ عف طريؽ المعب ال

بالصدمة باإلضافة إلى انخفاض الرغبة في بعض األنشطة كالميارات بما في ذلؾ الكبلـ ) خيربؾ 

2008.) 

 :مفيـو الصدمة النفسية 2.1.1

"، كالصدـ ضرب الشيء الصمب بشيء مثمو، كصدمو صدمان: مفيـو الصدمة لغة:  ـ  د  الصدمة مف "ص 

كصدمو يصدمو صدمان، كصدميـ أمر: أصابيـ. ضربو بجسده، كصادمو فتصادما كاصطدما، 

كالتصادـ: التزاحـ، كصدمت النازلة فبلنان: فأجابتو، كالرجبلف يعدكاف فيتصادماف أم يصدـ ىذا ذالؾ 

كذاؾ ىذا. قاؿ األزىرم: كاصطدـ السفينتيف إذا ضربت كؿ كاحدة صاحبتيا إذا مرقا فكؽ البحر 

كتصطدماف إذا ضربت بعضيما بعضان، كالفارساف  بحمكلتيما، كالسفينتاف في البحر تتصادماف

 (.2003يتصادماف أيضان )ابف منظكر، 

ىي االستجابة الناتجة عف خبرة مؤلمة تككف خارجة عف تحكـ الشخص  مفيـو الصدمة اصطالحًا:

 (.Qouta, 2003بحيث أف كسائؿ الدفاع األكلية غير فاعمة في التعامؿ معيا )

( الصدمة النفسية بأنيا: حدث يصحبو نكع مف االنضغاط النفسي Miler, et al, 2000كما كيعرؼ )

 كيككف خارج الخبرات العادية لمشخص.

كما تعرؼ بأنيا حدث خارجي فجائي كغير متكقع يتسـ بالحدة كيفجر الكياف اإلنساني بحيث ال 

يتكافر فييا (. كما 2003تستطيع كسائؿ الدفاع المختمفة أف تسعؼ اإلنساف لمتكيؼ معو )الحكاجرم، 

 شرطاف ىما:
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خبرة الفرد أك مجابيتو لحدث أك أحداث تتضمف مكتان محققان أك تيديدان لو، أك إصابة خطيرة، أك   .1

تيديدان لسبلمتو أك سبلمة اآلخريف الجسدية ) مثؿ الككارث البشرية كالحركب كاألسر أك حكادث 

 السيارات....الخ(.

 (.2005جز أك الرعب )يكنس، رد فعؿ الشخص يتضمف الخكؼ الشديد أك الع .2

( الصدمة بأنيا حادث يياجـ اإلنساف كيخترؽ الجياز الدفاعي لديو 2003بينما يعرؼ الحكاجرم )

مكانية تمزيؽ حياة الفرد، حيث ينتج عف ىذا الحادث تغيرات في الشخصية أك مرض عضكم إذا لـ  كا 

ة إلى نشأة الخكؼ العميؽ كالعجز أك يتـ التحكـ فيو كالتعامؿ معو بسرعة كفعالية، كقد تؤدم الصدم

 الرعب.

بينما عرفتيا الرابطة األمريكية لمطب النفسي بأنيا:" التعرض لحدث صدمي ضاغط عمى نحك مفرط 

الشدة متضمنان خبرة شخصية مباشرة ليذا الحدث الذم ينطكم عمى مكت فعمي أك تيديد بالمكت أك 

لجسمية، أك مشاىدة حدث يتضمف مكتان أك إصابة أك إصابة شديدة أك غير ذلؾ مف التيديد لمسبلمة ا

تيديدان بسبلمة الجسـ لشخص آخر، أك اإلصابة مما قد كقع لعضك مف أعضاء األسرة، أك لبعض 

 (.2014األصدقاء )شاىيف، 

  تطور اضطراب ما بعد الصدمة والمراحؿ التي يمر بيا: 2.1.2

ألنيا تساعد عمى فيـ ردة فعؿ المصدكـ مف  إف تحديد مراحؿ اضطراب ما بعد الصدمة مسألة ميمة،

جية كمف جية أخرل عمى التقكيـ كرسـ المخطط العبلجي، كقد حاكؿ العمماء أف يدرسكا مراحؿ 

( قدـ Horowitz, 1986( إلى أف ىكركيتز  )2016اضطراب ما بعد الصدمة، كيشير عكض )

 في:نمكذجان عف نسؽ تطكر األزمة في خمس مراحؿ متتابعة كىي تمثؿ 

الصرخة كاالحتجاج، كىي ردكد األفعاؿ االنفعالية، كانعكاس مباشر لمصدمة، أم ىي ردكد  .1

 األفعاؿ األكلية لتأثير األزمة.
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لى الحد مف آثارىا، مع العمؿ عمى  .2 اإلنكار/ الرفض: ىي النزعة إلى الحد مف تأثير األزمة كا 

 إظيار التماسؾ كالقكة.

دم لؤلفكار كالمشاعر المؤلمة فيما يتعمؽ بأحداث الصدمة االنغمار: يشتمؿ عمى التدفؽ البلإرا .3

 كمآسييا.

العمؿ عمى التغمب عمى األزمة: ىي المرحمة التي يجرم فييا تشغيؿ تمؾ العمميات التي يعمؿ  .4

فييا األفراد عمى التعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ كعف صكر خبرات األزمة، كعمى تعريفيا 

يعابيا، كتمؾ المرحمة مف التقدـ نحك استعادة التكازف كترشيد كتحدييا، ككذلؾ عمى تقبميا كاست

الحياة بعد األزمة. كىنا قد يحتاج بعض األشخاص إلى المساعدة أك السند مف اآلخريف، كي 

 يصمكا إلى ىذه المرحمة مف تطكر حالة األزمة.

اعة، كاندماجيا مرحمة االكتماؿ، ىي مرحمة تكامؿ خبرة األزمة داخؿ حياة الفرد/ األفراد كالجم .5

في نيج حياة الفرد كالجماعة، كيجرم فييا تحديد المشاعر كاألفكار كالتعبير عنيا، ككذلؾ إعادة 

  تنظيـ فعاليات الفرد أك المجتمع لمكاجية األزمة.

 الصدمة والحدث الصدمي: 2.1.3

ـ ىك جرح أك ضرر يمحؽ بالجس Traumaتعني في األصؿ اإلغريقي لمكممة اليكنانية صدمة 

 (.2008)محمكد، 

كلقد استخدميا فركيد ليدلؿ عمى معاف ثبلث في معنى الصدمة العنيفة، الكسر، أك اإلصابة بعاىة 

 (.2001كأثرىا عمى اإلنساف )أبك نجيمة، 

كالصدمة ىي الضكاغط التي نكاجييا في حياتنا التي يككف ليا مف الشدة كالتركيع االنفعالي ما يخمؼ  

 (.Porterfield, 1996)ندبات نفسية مستدمية 
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كتعد األحداث الصدمية مف األسباب الرئيسية المؤدية لئلصابة باضطراب ما بعد الصدمة النفسية 

(PTSD مثؿ المكاقؼ الخطرة التي تقع خارج نطاؽ الخبرة اإلنسانية االعتيادية كتتضمف الككارث )

حركب كالحكادث النككية كالحكادث ع اإلنساف كالنالطبيعية كالزالزؿ كالفياضات كالككارث التي مف ص

المفجعة كحكادث السيارات كسقكط الطائرات كاإليذاء الجسدم كيحتاج الشخص المتعرض ليذه 

اإلحداث جيكدان كبيرة كمدة طكيمة إلعادة تكيفو، ليذا تنبيت المؤسسات العممية العالمية المتخصصة 

لكبيرة مف اإلصابات النفسية التي أعقبت بتصنيؼ االضطرابات النفسية ليذا المكضكع بعد األعداد ا

عشريف فأفرزت ال لشعكب كاألمـ عمى مدل سنيف القرفالحركب كالككارث الطبيعية التي مرت بيا ا

 (.2004عنكانان خاصان الضطراب ما بعد الضغكط الصدمية التي يعاني منيا المصاب  )حسف، 

تنضج بعد معرفيان ككجدانيان كركحيان تحدث كما أف الحدث الصادـ عندما يدىـ شخصية الطفؿ التي لـ 

تشكىات نمائية متعددة كعميقة تؤثر عمى االفتراضات األساسية لمطفؿ التي تككنت لديو عف نفسو 

كعف الحياة كالتي تسمى )االفتراضات األساسية( تتمخص في أف الشيء المحبكب مف المحيطيف بو 

كأف ىناؾ منطؽ يحكـ العالـ كىك أف الخير دائمان  كىـ يقكمكف برعايتو كحمايتو كال يعرضكنو لمخطر

ينتصر، كلكف  عند تعرض المراىؽ لمحدث الصدمي فإف ىذه االفتراضات تتزلزؿ كتتيدـ في لحظة 

االعتداء عميو أك عمى ذكيو حيث يرل كؿ شيء يتغير أماـ عينيو كتتعرض صكرتو عف نفسو كعف 

كالذم يؤدم إلى تثبيت أفكار كاتجاىات العدكاف كاالنتقاـ العالـ لمتشكه كيحدث نكع مف التأقمـ المشكه 

 .(2013كعدـ الثقة في أم شيء فيتكلد الغضب كالعنؼ كانتظار لحظة االنتقاـ )حسيف، 

أحداث خطيرة كمركبة كمفاجئة، كتتسـ بقكتيا الشديدة أك المتطرفة، كتسبب الخكؼ كالقمؽ  كيعرؼ بأنو

ية كذلؾ ذات شدة مرتفعة، كغير متكقعة كغير متكررة، كتختمؼ كاالنسحاب كالتجنب، كاألحداث الصدم

في دكاميا مف حادة إلى مزمنة، كيمكف أف تؤثر في شخص بمفرده كحادث سيارة أك جريمة مف جرائـ 

 (.2008العنؼ، كقد تؤثر في المجتمع كمو كما ىك الحاؿ في الزالزؿ أك اإلعصار )خيربؾ، 
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رض الفرد إلى حادث صدمي مضايؽ أك مؤلـ، كقد تككف كتحدث االستجابة لمضغكط عندما يتع

 (.2007االستجابة لمضغكط الصدمية فكرية أك مؤجمة )الخطيب، 

كتتحدد الصدمة تبعان لشدتيا كلمعجز الذم يحد المرء نفسو فيو )ضعؼ األنا كقكتيا( كمجابيتيا 

الفشؿ في بعض  لمصدمة أك محاكلة خفض الحصر الناجـ عنيا بحمكؿ سكية مألكفة تنتيي إلى

(. كقد تكصؿ سيمي إلى 2001األحياف، مما يضطر األنا لمقياـ بدفاعاتو لمكاجيتيا )أبك نجيمة، 

( ليصؼ بو ردكد AGS) General Adaptation Syndromeنمكذج متبلزمة التكيؼ العاـ  )

 ي:أفعالنا تجاه العكامؿ الضاغطة، كىك يحدد ثبلث مراحؿ في استجاباتنا عمى النحك التال

يقكـ الجسـ بتعبئة كؿ مكارده في ىذه المرحمة كفييا تستنفر : المرحمة األولى: استجابة االستنفار 

الدفاعات الفيزيكلكجية كتستدعي لمعمؿ، كتحدث التغيرات األيضية بما في ذلؾ ازدياد إفراز اليرمكنات 

معاء، كلكف الضغكط إذا استمرت كازدياد نشاط القشرة العميا لمغدة األدرينالينة كتغيرات في المعدة كاأل

أصبحت اإلفرازات اليرمكنية الزائدة عديمة الفائدة كتحكلت فأصبحت ضارة بالفعؿ مؤدية إلى تغيرات 

 مرضية تؤثر عمى المخ كاألعضاء األخرل.

تتميز بنشأة مقاكمة معينة لمضغط المعيف الذم يكاجو الفرد كاختفاء : المرحمة الثانية: المقاومة

ة لممثيرات األخرل، كدكاـ مرحمة المقاكمة يعتمد إلى درجة كبيرة عمى قكة الفرد، كلكف إذا االستجاب

 أجبر عمى االستمرار لفترة طكيمة )المرحمة الثالثة( فإف مرحمة اإلنياؾ سكؼ تحدث بشكؿ مؤكد.

ارد التكيؼ تنتج ىذه المرحمة عف استنفاد الكائف العضكم لمك : المرحمة الثالثة: االستنزاؼ أو النياؾ

عنده أثناء التعامؿ مع الضغكط األصمية، كعندئذ يصبح الكائف الحي غير قادر عمى المقاكمة بعد أف 

 (.2014انيارت دفاعاتو، كأصبح الشخص مكشكفان )شاىيف، 

 يجعالف الحادث صادمًا: وىناؾ عامالف

 تيديد بالمكت أك إصابة خطيرة تمحؽ بنا أك شخص آخر. .1
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 عجز.شعكر قكم بالخكؼ كال .2

( بالقكؿ: نظران لعدـ كجكد مصطمح كاحد متفؽ عميو، فإنو تـ اعتماد 1998كقد أشار الكبيسي )

مصطمح اضطراب ما بعد الضغكط الصدمية، ككنو حظي باتفاؽ خبراء في الطب النفسي كعمـ 

( الخاص WHOالنفس، كالمغتيف العربية كاالنجميزية، كيكرد تصنيؼ منظمة الصحة العالمية )

( ضمف PTSD( اضطراب ما بعد الضغكط الصادمة )ICD-10رابات العقمية السمككية )باالضط

( الخاصة باالعصاب كاالضطرابات ذات العبلقة بالضغكط الجسمية F40- F48الفئة )

  كالمظير،كيضعو ضمف الفئة الفرعية الخاصة بردكد الفعؿ نحك الضغط الحاد كاضطرابات الكيؼ

 ( كىي:World Health Organziation, 1992)دتيا التي تشمؿ خمسة أنكاع كما حد

 ردة فعؿ الضغط الحاد. .1

 اضطراب ما بعد الضغكط الصادمة.  .2

 اضطرابات التكافؽ. .3

 ردكد فعؿ أخرل نحك الضغط الحاد.  .4

 غير محدده. .5

( اضطراب الضغكط World Health Organization, 1992كتحدد منظمة الصحة العالمية )

تفؽ إلى حد كبير مع تحديد الرابطة األمريكية لمطب النفسي فيما يمي: ينشأ التالية لمصدمة عمى نحك ي

اضطراب الضغكط التالية لمصدمة عمى أنو استجابة مرجأة أك ممتدة لحدث أك مكقؼ ضاغط )مستمر 

لفترة قصيرة أك طكيمة(، كيتصؼ بأنو ذك طبيعة ميددة أك فاجعة، كيحتمؿ أك يتسبب في حدكث ضيؽ 

لبان لدل أم فرد يتعرض لو، مثؿ الككارث الطبيعية أك التي مف صنع اإلنساف، أك كأسى شديديف غا

المعارؾ، أك الحكادث الخطرة، أك مشاىدة المكت العنيؼ ألشخاص آخريف، أك أف يككف الفرد ضحية 

 التعذيب، أك اإلرىاب، أك غير ذلؾ مف الجرائـ.
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 : ress Disorder (POSTPost Traumatic St) اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 2.1.4

معناىا بعد أك عقب، مف التعبيرات التي تدخؿ منيا البادئة حاالت مرضية تحدث بعد الكالدة أك البمكغ 

صابات الرأس، كمف األمثمة عمى ىذه الحاالت اضطرابات الكرب التالية  أك عقب الصدمات النفسية كا 

النفسية اليائمة التي تفكؽ االحتماؿ  ( كىي حالة تعقب الضغكطPTSDلمصدمة التي يعرؼ مختصران )

مثؿ الحرب كالككارث الطبيعية كالحكادث كالجرائـ المقترنة بالعنؼ، ككانت الحالة تعرؼ بأسماء أخرل 

%( مف مجمكع الناس، كتتميز باستعادة أحداث 3قبؿ ذلؾ كترتبط بضحايا الحركب كتصيب الحالة )

يا مع استمرار القمؽ كاالكتئاب كاالضطراب النفسي الصدمة في الحمـ كاليقظة كتجذب كؿ ما يذكر ب

 (.2007عقب الصدمة لفترة طكيمة )الشربيني، 

تدؿ كممة صدمة، إصابة عمى معناىا المباشر كىي صدمة تسبب جرجان أك إصابة، كمف أمثمة 

كارث الحاالت النفسية التي تنشأ عف الصدمات بأنكاعيا مثؿ الحكادث الفردية كالجماعية كالحركب كالك

( Posttraumatic Stress Disorderكالتي تعرؼ مختصران بحالة اضطرب الكرب التالية لمصدمة )

 (.2007الشربيني، )

( ىك اضطراب ينتج عف تعرض الفرد إلى صدمة نفسية PTSDاضطراب ما بعد الصدمة النفسية )

يتميز باستمراريتو كىك رد فعؿ شديد كمتأخر لمضغط عادة، كيككف مف الشدة بحيث يصبح مرىقان، ك 

عادة خبرة الحدث الصدمي كالتجنب المتكاصؿ لممثيرات المرتبطة بالصدمة كالتراخي في القدرة عمى 

االستجابة كالمعاناة مف أعراض االستثارة الدائمة، كتككف مدة ظيكر األعراض أكثر مف شيكر كىك 

ؤثر ىذا االضطراب في سبلمة بثبلثة مستكيات مف الشدة )الحاد، كالمزمف، كمتأخر الظيكر( حيث ي

 (.2005األفراد كبشكؿ جدم في النكاحي االجتماعية كاألكاديمية كالمينية )يكنس، 

( ىك رد فعؿ شديد عمى األحداث الصادمة، كيتميز رد الفعؿ PTSDإف اضطراب ما بعد الصدمة )

 :بثبلثة أصناؼ كبرل مف األعراض
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حدكثيا المرة تمك األخرل، كتككف مصحكبة إحياء التجربة: أم الشعكر بأف الصدمة يتكرر  .1

 بككابيس متكررة كذكريات مزعجة تتعمؽ بالصدمة.

 التحاشي: حافز قكم لتجنب كؿ ما يتعمؽ بالتجربة الصادمة. .2

إثارة مفرطة: إحساس مستمر بالتأىب كالعصبية كصعكبة التركيز، كيسبب ىذه الكضع عادة  .3

 (.2011ـك ) أبك شريفة، اضطرابات أثناء النـك كصعكبة في الخمكد لمن

كما أف ىذا االضطراب ىك أحد العكاقب الشائعة لؤلحداث الصدمية مثؿ االعتداء البدني أك الجنسي 

(Dunmore, Clark, & Ehlers, 2001 كما تصاحبو مجمكعة مف األعراض المعينة التي تعقب )

رج حدكد الخبرة اإلنسانية حدثان مسببان لمكرب، كىك اصطمح عمى تسميتو بالصدمة، كىي ما تككف خا

طبقان لما أكردتو الرابطة  (PTSDالمعتادة، كفيما بيف المدنييف فإف الصدمة المؤدية الضطراب)

األمريكية لمطب النفسي " ىي حدث خارج حدكد الخبرة اإلنسانية كالذم عادة ما يسبب الكرب بكضكح 

 (.2014لكؿ فرد تقريبان )شاىيف، 

بعد التعرض لحدث صدمي بمدة قصيرة، كعادة ما يطاليا االنحسار  كتظير أعراض ىذا االضطراب

نة مف ملدل غالبية مف يعبركف عنيا في مستيؿ ظيكرىا، مخمفة قمة ذات داللة تعاني مف صكرة مز 

 (.Shalev, 2009اضطراب الضغط البلحؽ لصدمة )

تأخرة لحادث أك ( إنو استجابة مPTSDكحسب تعريؼ الدليؿ التشخيصي الضطراب ما بعد الصدمة )

مكقؼ ضاغط جدان، ذا طبيعة تيديدية أك كارثية كيسبب كربان نفسيان لكؿ مف يتعرض ليا تقريبان مف 

قبيؿ: كارثة مف صنع اإلنساف، أك معركة أك حادثة خطيرة أك مشاىدة مكت آخريف في حادث عنؼ 

ذه االستجابة تككف أك أف يككف الفرد ضحية تعذيب أك إرىاب أك اغتصاب أك أم جريمة أخرل، كى

عمى شكؿ خكؼ شديد أك عجز أك رعب كنتيجة لذلؾ يصاب الشخص بأعراض مف القمؽ كاالستثارة 

 (.DSM-TR, 1994التي لـ تكف مكجكدة لديو قبؿ تعرضو لمصدمة )
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كالضطراب الضغكط التالية لمصدمة أعراض أكلية، كأخرل ثانكية، حيث تشكؿ األعراض األكلية 

االضطراب، أما الثانكية فيي تمؾ األعراض التي تظير عمى خمفية اإلصابة  األساس لتشخيص ىذا

 باالضطراب ذاتو، كىك ما يمي:

أعراض إعادة الخبرة المتصمة بالصدمة كالمعاناة منيا، كتعد إعادة المعايشة االقتحامية عرضان  .1

ؾ كالتي يمكف أف يبدك في صكر عدة، بما في ذل ،(PTSD)محكريان مف أعراض اضطراب 

الصكر االقتحامية، الكمضات، كالككابيس، كالكرب، كاالستجابات الفيزيكلكجية عند مكاجية رمكز 

 (، كتتخذ لذلؾ أشكاالن عدة منيا:(Elters et al, 2004 معينة 

  األفكار المقتحمة، كالمشاعر، كالصكر، كالذكريات، حيث تراكد األفراد ذكم اضطراب

(PTSDذكريات شديدة اإللحاح متعمقة)  بالصدمة بينما مف المفارقات أف يحدث خمؿ في

 (.Guez, 2011ذكريات الحياة اليكمية بالنسبة ليـ )

  .تذكر الحادث بشكؿ معاكد يسبب االنزعاج كاالضطراب 

 .األحبلـ كالككابيس 

 .يعيش الفرد الحادث مرة ثانية كالخداعات كاليبلكس، كاستعادة شريط الذكريات 

 لتعرض إلشارات ترمز لمصدمة أك تشبو أحد معالمياالكرب النفسي الشديد عند ا .

(Schiraldi, 2009.) 

كىي حالة مف التجنب كالخدر كىي ترتبط بالمجمكعة األكلى، ذلؾ ألف : أعراض التجنب كالخدر .2

معايشة الخبرة يصاحبيا تجنب شديد اإللحاح ألم إشارة ترتبط بالحدث الصادـ، كينطكم ىذا 

المتعمقة بالصدمة أك الحديث عنيا، كذلؾ الجيد لتجنب أم سمكؾ  التجنب عمى تحاشي األفكار 

قد يثير استرجاع الصادـ مع التناقض في التجاكب مع العالـ الخارجي، كما تتناقض األنشطة 

 (.2008التي كانت مصدران لبلستمتاع مف قبؿ )محمكد، 
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ر البغيضة دكف العمؿ عمى كيحدث الخدر نظران ألنو ال تكجد ثمة طريقة يسيرة إليقاؼ تدفؽ المشاع

إيقاؼ كافة المشاعر بما فييا المشاعر اإليجابية مثؿ الفرح، كالدعابة، كالحب. كما يحدث الخدر كذلؾ 

( كنتيجة ليذه الضحالة PTSDنتيجة االكتئاب الذم يتطكر بشكؿ شائع لدل األفراد ذكم اضطراب )

دىـ الشعكر بعدـ الكفاية أك الشعكر بالخكؼ مف الكجدانية، غالبان ما ينسحب األفراد مف العبلقات كيراك 

 (.Buchner & Arden, 2008أف يتسبب سمككيـ أك مزاجيـ في إيذاء اآلخريف )

( يعانكف مف بقاء PTSD)إف األفراد ذكم اضطراب  عراض زيادة االستثارة الفسيكلكجية:أ .3

ة بكاسطة ما يذكرىـ جيازىـ الخاص بالتنبو في حالة يقظة متكاصمة كعادة ما يستثاركف بسيكل

 ,Buchner & Ardenبالصدمة، فعادة يخبركف مدل متنكعان مف األعراض الفسيكلكجية )

2008.) 

 (.Schiraldi, 2009) ومف الشارات الدالة عمى زيادة الثارة:

 اضطراب النكـ. -

 عدـ االرتياح أك انفجار الغضب. -

 إعاقة الذاكرة كصعكبات التركيز. -

 التيقظ الزائد  -

 :بيعة اضطراب ما بعد الصدمةط 2.1.5

التعرض لحادث  تميإف المظير األساس الضطراب ما بعد الصدمة يتمثؿ في تطكير أعراض محددة 

 صدمي شديد متضمنان مايمي:

خبرة شخصية إزاء حدث صدمي ما يككف لمفرد قد تعرض لو فعبلن أك يككف قد عرض حياتو  .1

ض إلى الحرؽ أك بتر أحد أعضاء لممكت أك سبب لو أذل غير محتمؿ أك يككف قد تعر 

 جسمو... الخ مف األحداث.
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 ال بد أف تشمؿ استجابة الفرد عمى خكؼ شديد كتعاسة كرعب مركع. .2

 المداكمة المستمرة لتذكر الحدث الصدمي تؤد إلى نشكء أعراض ىذا االضطراب. .3

 .ال بد أف تظير الصكرة الكاممة ليذه األعراض كيستمر ظيكرىا لمدة ال تقؿ عف شير .4

 يسبب اضطرابان في بعض مجاالت الحياة االجتماعية كالمينية كفي بعض المجاالت األخرل. .5

)الصبكة التجنب المستمر لممنبيات المرتبطة بالحدث الصدمي كفقان لطبيعة الحدث الصدمي .6

2000.)  

 :االستجابة النسانية لمصدمة النفسية 2.1.6

لى حد بعيد كعمييا تتحدد استجابة الفرد ليذه تعتبر عممية إدراؾ الفرد لمضغكط مسألة نسبية إ

الضغكط، فقد يتعرض شخصاف لصدمة عنيفة كقكية إال أنو ىناؾ اختبلفان الستجابة كؿ منيما، كما 

عمى عدد مف العكامؿ تتحدد في السياؽ التي تحدث فيو الصدمة إذ  تتكقؼأف ردكد األفعاؿ لمضغكط 

رض لمصدمة كحتمية المعاناة النفسية، بمعنى أنو ليس أنو ال تكجد عبلقة خطية مباشرة بيف التع

بالضركرة لكؿ إنساف يتعرض لمصدمة أف يطكر أعراض ما بعد الخبرة الصادمة، حيث تكجد مجمكعة 

مف المتغيرات كالعكامؿ الكسيطة التي تمعب دكران حاسمان في ىذا المكضكع، مثؿ القدرات العقمية 

 (.2011كية )أبك شريفة، كالعبلقة الكالدية كالفاعمية السمك 

كما أف أقدر الناس عمى مكاجية مصاعب الحياة ىـ أشخاص لدييـ ميارات عالية عمى التأقمـ تربكيان 

في كسط آمف، كأقؿ الناس حظان ىـ الذيف يكلدكف كليس لدييـ ميارات عمى التأقمـ أك لـ تدربيـ عمى 

راعات في حياتيـ، فيـ بالتالي أضعؼ الناس تعمـ ىذه الميارات، ثـ كاجيكا العديد مف التحديات كالص

 (.2007في سرعة اإلصابة باالضطرابات النفسية )الخطيب، 
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 أعراض ومعايير اضطراب ما بعد الصدمة حسب التصنيؼ الخامس: 2.1.7

( بعد تجارب مرعبة، كىك يصيب الكثير مف PTSDيحدث اضطراب ما بعد الصدمة النفسية )

ادث صدمية )كاالغتصاب أك العنؼ األسرم أك الحركب أك الككارث األشخاص الذيف تعرضكا لحك 

الطبيعية، كالفيضانات كاليزات األرضية كغيرىا كالككارث المصطنعة، كاالعتداءات العنيفة كالتعذيب 

 .(2011)أبك شريفة،  كاألسر(

( مف أفكار مرعبة مستعصية كذكريات مؤلمة عف الحادث PTSDكيعاني المصابكف باضطراب )

ف الحادث الصدمي الذم سبب ىذا االضطراب ينطكم دكمان عمى تيديد ك  شعكر بالبركد االنفعالي، كا 

 .(Johnson, et al,2016) الحياة كاإلنذار بقرب المكت

يستذكر المصدكمكف دكمان حادث الصدمة في صكرة ككابيس كاستذكارات مزعجة خبلؿ النيار، كقد 

كالشعكر باالنعزاؿ كالبركد العاطفي، كانعداـ الحس كسرعة يعانكف مف مشاكؿ في النكـ كمف الكآبة 

الجفمة، كقد يتبلشى االىتماـ باألمكر التي اعتادكا عمى ممارستيا، كقد يشعركف بالييجاف كالعدكانية 

أكثر مف ذم قبؿ، كيككنكف أشد قكة كعنفان، كعادة ما تثيرىـ أشياء تذكرىـ بالحادث، ما قد يؤدم إلى 

كمكاقؼ معينة، تثير الذكريات األليمة لدييـ، كغالبان ما تككف الذكرل السنكية لمحادث  اجتنابيـ ألماكف

 (.2011)أبك شريفة،  الصدمي ىي الشرارة التي تشعؿ ىذا االضطراب كتثير أعراضو الشديدة

كقد يككف ىذا االضطراب مصحكبان بالكآبة، أك العدكانية الشديدة أك القمؽ، كتتراكح شدة أعراضو بيف 

المعتدلة كالحادة، كقد تككف ىذه األعراض سيمة التييج، كتكلد نكبات عنيفة، ففي الحاالت الحادة 

يعاني المضطربكف مف سكء تكيؼ في العمؿ كالعبلقات االجتماعية، كقد يعاني المضطرب مف 

تصرفات كىمية كسماع أصكات، أك شـ ركائح فيتكىـ أف حادث الصدمة يعكد مف جديد، كفيما يخص 

( تككف قصيرة األمد كسريعة الزكاؿ، لكف  القسـ اآلخر PTSDمان مف المصابيف، فإف أعراض )قس

 (.2005العبلجي )يكنس،  خؿيعاني باستمرار لشيكر أك سنكات كال يتحسف ىؤالء مف خبلؿ التد
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( أعراض اضطراب ما DSM-5كحسب الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي الخامس لؤلمراض النفسية )

حيث صنؼ أعراض اضطراب كرب ما بعد  (Johnson, et al, 2016ما ذكرىا )بعد الصدمة ك

 :الصدمة في أربع فئات رئيسية كما يمي

  تكرار التعرض لحادث الصدمة بشكؿ تدخمي، كقد يككف لمشخص ذكريات متكررة  أك ككابيس

 ادثلمحادث كقد يككف الفرد منزعجان بشدة مف جراء رؤية ردكد أفعاؿ فسيكلكجية تذكر بالح

)مثؿ أصكات الطائرات العمكدية التي تذكر المحارب القديـ بالمعركة، كالظممة التي تذكر المرأة  

 باالغتصاب(.

    :DSM-5المعايير التشخيصية الضطراب كرب ما بعد الصدمة طبقًا لمدليؿ الخامس  2.1.8

      (Johnson, et al, 2016) 

المكت أك تعرضو إلصابة خطيرة لعنؼ جنسي لمكت حقيقي أك تيديد حقيقي ب تكرار التعرض . أ

بطريقة أك أكثر مما يمي: التعرض لمحادث شخصيان أك مشاىدة الحدث شخصيان أك العمـ بأف 

الكفاة مف جراء العنؼ أك الكفاة في الحادث أك التيديد بالمكت قد حدث عف قرب أك التعرض 

ألحداث كليس مف خبلؿ تقارير بصكرة متكررة أك التعرض الشديد لتفاصيؿ بغيضة لمحدث أك ا

 اإلعبلـ.

 راض المتداخمة التالية عمى األقؿ:أحد األع . ب

  ذكريات تطفمية مؤلمة مكرىة لمصدمة أك لدل األطفاؿ لعب متكرر يخص مكضكعات

 الصدمة.

 .أحبلـ مفزعة متكررة ترتبط بالحادث أك األحداث 

 فرد ككأف الصدمة أك تفاعبلت مفككة ) مثؿ استرجاع األحداث( حيث يشعر أك يفعؿ ال

 الصدمات تتكرر أك لدل األطفاؿ إعادة تمثيؿ الصدمة أثناء المعب.
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 .نشاط فسيكلكجي مكثؼ أك مطكؿ مفزع استجابة لمفكرات عف الصدمة أك الصدمات 

 عرض كاحد عمى األقؿ مف أعراض التجنب أك التيرب التالية: . ت

 لتيرب مف المفكرات الداخمية لمصدمة أك الصدماتا 

 أف عمى األقؿ مف التغيرات السمبية التالية في المفاىيـ كالمزاج:تغيير  . ث

 .عدـ القدرة عمى تذكر جانب ميـ مف الصدمة أك الصدمات 

 .معتقدات أك تكقعات سمبية مستمرة مفرطة عف ذات المرء أك اآلخريف أك العالـ 

 .لـك مفرط لمنفس أك اآلخريف عف الصدمة أك الصدمات 

 مرة لدل األطفاؿ أصغر مف سبع سنكات.حالة انفعالية سمبية مست 

 .مزيد مف العكاطؼ السمبية المتكررة 

 قميمة ممحكظة في األنشطة الميمة. اىتماـ أك مشاركة 

 .الشعكر باالنفصاؿ أك النفكر مف اآلخريف في األطفاؿ أقؿ مف سبع سنكات بتراجع اجتماعي 

 .عدـ قدرة مستمرة عمى مكاجية االنفعاالت اإليجابية 

 عمى األقؿ في اإلثارة كردكد الفعؿ:تغيراف  . ج

 .سمكؾ ىياجي أك عدكاني 

 .يقظة مفرطة 

 .ردكد فعؿ مفاجئة مبالغ فييا 

 .مشاكؿ في التركيز 

 .اضطراب في النكـ 

 تبدأ األعراض أك تتفاقـ بعد الصدمة أك الصدمات كتستمر شيران عمى األقؿ.  . ح
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، ت، ث، ج، ح( كلكف كاحدة بيف األطفاؿ أقؿ مف سبع سنكات تتطمب األعراض معايير )أ، ب . خ

 فقط مف األعراض سكاء مف )ت أك ث(

  التيرب مف المؤثرات المرتبطة بالحادث كقد يحاكؿ البعض تفادم كؿ المفكرات الخاصة

 بالحادث.

  اإلشارات األخرل لمتغير المزاجي كالمعرفي بعد الصدمة كىذه يمكف أف تتضمف عدـ القدرة عمى

ك المفيكـ السمبي المستمر أك لكـ الذات أك لكـ اآلخريف عمى تذكر الجكانب الميمة لمحادث أ

الحادث أك العكاطؼ السمبية المنتشرة أك عدـ كجكد اىتماـ، أك عدـ المشاركة في األنشطة 

 الميمة، أك الشعكر باالنفصاؿ عف اآلخريف، أك عدـ القدرة عمى مكاجية العكاطؼ االيجابية.

 ،كىذه األعراض تتضمف السمكؾ االىتياجي أك العدكاني، أك  أعراض اإلثارة المتزايدة كالتفاعؿ

السمكؾ الطائش أك اليداـ لمنفس، كصعكبة في النكـ أك البقاء نائمان، كصعكبة في التركيز كفرط 

 اليقظة، كردكد الفعؿ المفاجئة المبالغ فييا.

نما ىناؾ عممية تمثيؿ الحدث  عند األطفاؿ ال نجد عممية استعادة الحدث بالشكؿ المألكؼ كالكبار كا 

 (.2009أثناء المعب، أك أحبلمان مفزعة ال يستطيع الطفؿ ذكر محتكاىا )اليمص، 

 اضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفاؿ 2.1.9

طفرة كبيرة خبلؿ العقديف الماضييف في المعرفة المتعمقة بردكد فعؿ األطفاؿ كالمراىقيف لقد حدثت 

( أنو حصرت البحكث التي Pynoos & Eth, 1993) الذيف تعرضكا لمضغكط الصادمة، كيشير

  أجريت في أجزاء عديدة مف العالـ دراسات دارت حكؿ أطفاؿ تعرضكا لعنؼ اجتماعي، أسرم

سياسي، كككارث طبيعية كككارث سببيا بشرم كحكادث خطيرة كأمراض ميددة لمحياة. كبينما تنخفض 

  تبطة بالككارث الطبيعية في الدكؿ الصناعيةمعدالت الكفيات نتيجة معدالت انتشار األمراض المر 
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نجد أنو في الدكؿ النامية ازدادت مؤخران حكادث المكت كاإلصابة كالدمار عند األطفاؿ )عكض 

2016.) 

 حدداألطفاؿ عادة أكثر مف يتأثر باألحداث الصادمة، كذلؾ ألسباب متعددة كمتنكعة  كقد  يعتبر

ددة عند األطفاؿ حيث قاؿ: إنو في المعتاد أف الطفؿ ( عبلمات اضطراب مح2000)عبد الرحمف، 

الذم يعاني مف اضطراب انضغاط ما بعد الصدمة، تنتابو حالة خرس أك يرفض مناقشة الحدث الذم 

كقع لو، كينبغي أال يختمط ذلؾ مع عدـ القدرة عمى تذكر ما حدث، كفي األطفاؿ الصغار فإف األحبلـ 

نقاذ المؤلمة الخاصة بالحدث قد تتحكؿ  في ظركؼ عدة أسابيع إلى أحبلـ مفزعة حكؿ الكحكش، كا 

اآلخريف، أك أحبلـ عامة يتضح فييا تيديدات لمذات أك لآلخريف، كمف ناحية أخرل فإف األطفاؿ 

الصغار يعبركف عف إعادة إحياء الصدمة مف خبلؿ السمكؾ الحركي كالمعب المتكرر، كمف الصعب 

، ككذلؾ نقص االستجابة العاطفية اليامةقص االىتماـ باألنشطة أف يقرر األطفاؿ بأنفسيـ عبلمات ن

نما يجب تقدير ىذه الجكانب عف طريؽ اآلباء كالمدرسيف، كغيرىـ ممف يبلحظكف تصرفات الطفؿ.  كا 

ف الضغكط التالية لمصدمة أكثر تأثيران عمى المراىقيف كاألطفاؿ الذيف يشعركف بالذعر كالخكؼ مف  كا 

 (.2016المستقبؿ )عكض، 

ف مف األسباب التي تؤدم إلى ظيكر األعراض المصاحبة لؤلزمات، إما أف تككف أسبابان صمبة  كا 

ما أف تككف أسبابان مساعدة أك  متمثمة في خبرات الطفكلة المؤلمة التي تميد لحدكث األعراض، كا 

ف يككف مرسبة، كىي األسباب أك األحداث األخيرة السابقة لظيكر األعراض، كيمـز ليا كي تؤثر أ

الفرد مييئان لظيكر ىذه األعراض، أم أف السبب المسبب أك المساعد يككف بمثابة )القشة التي قصمت 

ظير البعير(. كمف ثـ فاألسباب المرسبة تفجر األعراض المرضية، كمف ضمف األسباب المرسبة 

ا الفرد نتيجة لمضغكط كاألزمات كالمراحؿ الحرجة في النمك، كتتكقؼ قكة األعراض التي يعاني مني

لتعرضو لصدمة عمى تضافر األسباب األصمية، أك المييئة مع األسباب المساعدة، ففي حالة كجكد 
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أسباب مييئة قكية يكفي كجكد سبب بسيط حتى تحدث األعراض، كفي حالة كجكد أسباب مييئة 

 (.1997ضعيفة يكفي سبب مرسب قكم حتى تحدث األعراض )زىراف، 

كراران كتميزان عند األطفاؿ ىي )الخكؼ مف المكت كترقبو، زيادة أعراض القمؽ إف مف أكثر األعراض ت

جسدية كالصداع كآالـ المفاصؿ، األعراض االكتئابية كالعزلة كاألفكار  سيككسكماتيةاضطراب 

االنتحارية، كتناكؿ المخدرات كالعقاقير كالكحكؿ كعدـ الثقة بالمحيطيف الشعكر باالغتراؼ النفسي 

 كاليأس(.

% مف األطفاؿ قد 45إف األطفاؿ معرضكف الضطراب ما بعد الصدمة أكثر مف الراشديف، كأف ىناؾ 

أصيبكا باضطراب ما بعد الصدمة بعد أف تعرضكا لحادثة كفاة أك قتؿ ألحد أفراد األسرة، كىذا يرجع 

األحداث لعدة أسباب، حيث أف خبرة األطفاؿ محدكدة في الحياة تجعميـ أقؿ قدرة عمى التعامؿ مع 

الصادمة، لقمة الدعـ األسرم الناجـ إما عف فقداف الراعي األكؿ بالكفاة أك االنفصاؿ أك قمة الكعي 

لدل األبكيف، التنشئة االجتماعية الخاطئة سكاء مف مؤسسات المجتمع المحمي أك كسائؿ اإلعبلـ 

 (.1999المختمفة )يعقكب، 

 :أعراض الضغوط الصدمية عند األطفاؿ 2.1.10

يمتمؾ األطفاؿ المعرفة الكافية كالقدرة عمى فيـ األحداث كبالتالي فيـ يعانكف مف ىكؿ الحكادث التي ال 

(. لذا يصبح ىضـ الخبرات الناتجة عف تمؾ الحكادث أمران Robison, 2005قد يتعرضكف ليا )

حياتيـ  صعبان كما كأف عدـ قدرة األطفاؿ في التعبير عف معاناتيـ يسبب ليـ اضطرابات كثيرة في

كغالبان ما تككف استجابة األطفاؿ مختمفة لمصدمة أك الحكادث المؤلمة حيث يشعركف بالخكؼ كالقمؽ 

ألنيـ سكؼ يفارقكف ذكييـ، كتظير لدييـ مشكبلت التبكؿ البلإرادم كمص اإلبياـ كصعكبة النـك 

اؿ ضعفان في كالككابيس المزعجة، كيسيطر عمى تفكيرىـ كسمككيـ ذكريات ما حدث، كيبدم األطف

التركيز، كيصبحكف متكتريف كمفرطيف الحركة كال يطيعكف األكامر، كيعانكف مف أعراض جسمية مثؿ 
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الصداع كآالـ في المعدة دكف سبب عضكم كاضح، كسرعة في االنفعاالت ككثرة في المظاىر 

نما نجدىـ يمثمكف الحد ث أثناء المعب، أك العدكانية كال يستعيدكف الحدث بالشكؿ المألكؼ لدل الكبار كا 

 (.2010قد تتجسد لدييـ في أحبلـ مفزعة ال يستطيعكف تذكر محتكاىا )المالكي، 

كما تؤدم الضغكط االنفعالية إلى العجز في قدرات الطفؿ الذىنية كتعكقة عف التعمـ كتؤثر قكة 

ات الذىنية إال العكاطؼ في تعطيؿ التفكير ذاتو كعمى الرغـ مف أف الضغكط االنفعالية تؤثر عمى القدر 

( سنكات الذيف ىـ أكثر ذكاء قد يككنكا أقؿ 6أف البحكث العممية قد تكصمت إلى أف األطفاؿ في سف )

عرضة لمصدمات، كيعني ىذا بأف الذكاء ىك أحد العكامؿ التي تساىـ في مكاجية االضطرابات 

 (.1998)جكلماف، 

ؾ بسبب عدة عكامؿ منيا المرحمة صعكبة في تحديد صدمة الحدث عند األطفاؿ كذلىناؾ بينما 

النمائية لؤلطفاؿ كقدرتيـ عمى التكيؼ، كدعـ النظاـ كدكر الضحية أك الشاىد كطبيعة الحدث فيما إذا 

 .(2010)المالكي،  كانت حدثان مباشران أك غير مباشر

 فيـ يتأثركف بمشيد الحدث غير ،كما حدد عدد مف الباحثيف خطر الصدمات النفسية عمى األطفاؿ

المباشر مف خبلؿ التعمـ مف الجماعة أم مف خبلؿ سماع الحدث كما يظير الكبار مف انفعاالت 

عندما يركف الحدث المؤلـ، كعمى الرغـ مف الصعكبات التي تحدد التجارب المؤلمة لدل األطفاؿ إال 

اؿ ( تكصمكا إلى أف معدؿ  انتشار الصدمات بيف األطفEverly & Latingأف ايفرلي كلتكتنج ) 

%( مف األطفاؿ لدييـ اضطرابات مف حكادث 60( بأف )Faraone, 2003( كأكد فراكف )40%)

% ( مف األطفاؿ ممف شاىدكا 75% ( ما زالكا يعانكف مف أثر الصدمة كظير أف) 40المركر ك) 

 (.Robinson, 2005حكادث رماية ظيرت عمييـ األعراض الصدمية ) 
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 :(2010)المالكي،  وط الصدميةمعايير اضطراب ما بعد الضغ 2.1.11

لقد تـ تحديد اضطراب ما بعد الضغكط الصدمية في ضكء الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي الرابع 

( الخاص بالمحكات التشخيصية الضطراب ما بعد الضغكط DSM-IVلبلضطرابات العقمية )

 الصدمية، كالتي تـ تحديدىا بتكافر شرطيف أساسيف ىما:

 الفرد قد جرب الحدث أك شيد أك كاجو حدثان صدميان. الشرط األكؿ: أف يككف

 الشرط الثاني: يتضمف استجابة الفرد خكفان عميقان أك عجزان أك رعبان. 

 ( ثبلث معايير الضطراب ما بعد الضغكط الصدمية:DSM-IVكقد حدد الدليؿ التشخيصي )

 بطريقة أك أكثر الطرؽ التالية: دائمان  -صدمة الحرب -استعادة الفرد التعبير عف الحدث الصدمي أواًل:

 ذكريات كأفكار كمدركات اقتحامية كقسرية غير مرغكبة كمتكررة عف الحدث. .1

 أحبلـ مزعجة كمتكررة عف أحداث الصدمة. .2

 الشعكر أك التصرؼ ككأف حدث الصدمة يتكرر. .3

 االنزعاج عند مصادفة شيء ما يذكر بالصدمة أكثر. .4

داخمية أك خارجية تركز ألحد جكانب الصدمة أك رد فعؿ فسيكلكجي عند التعرض لمؤشرات  .5

 تشبيو.

تجنب دائـ لمتنبييات المرتبطة بالحدث الصادـ كخدر االستجابة العامة )غير مكجكد قبؿ  ثانيًا: 

 (.2010)المالكي،  الصدمة( كيظير في ثبلث جكانب أك أكثر مما يأتي"

 صدمة.جيكد لتجنب األفكار كالمشاعر أك األحاديث التي تتعمؽ بال .1

 جيكد لتجنب األنشطة كاألماكف أك األشخاص الذيف يتسببكف في تذكر الصدمة. .2

 عدـ القدرة عمى استرجاع أك تذكر بعض جكانب الصدمة. .3

 تناقص ممحكظ في االىتماـ بالنشاطات كاليكايات. .4
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 شعكر باالنفصاؿ كالغربة عف اآلخريف. .5

 كف لديو مشاعر الحب.ضيؽ في الكجداف عمى سبيؿ المثاؿ عدـ القدرة عمى أف تك  .6

 اإلحساس بالقصكر في المستقبؿ. .7

 ض فرط االستثارة ) غير مكجكد قبؿ الصدمة( كيظير في اثنيف أك أكثر مما يأتي:اأعر  ثالثًا:

1. .  صعكبات تتعمؽ بالنكـ، كأف يستيقظ في الميؿ كال يستطيع النكـ ثانية أك استغراؽ في النـك

 ني، لفظي أك بدني.نكبات غضب أك ىيجاف، مصحكبة بسمكؾ عدكا .2

 صعكبات في التركيز عمى أداء نشاط يمارس، أك متابعة نشاط يجرم أمامو.  .3

ظيكر جفمو غير عادية لدل سماع المريض صكت جرس أك ىاتؼ، كأم صكت آخر مفاجئ  .4

 (2010)المالكي،  كحتى عندما يممسو بشكؿ مفاجئ

 أىـ آثار اضطراب ما بعد الصدمة عمى األطفاؿ: 2.1.12

تأثير األحداث المأساكية عمى الشخص عمى قدراتو كثقافتو كمرجعيتػو العقائديػة التػي تعطػي لمػا يتكقؼ 

يحدث معنى معينا يترتب عميػو حجػـ التػأثير كنكعيتػو. لكػف األطفػاؿ بصػكرة عامػة ذكم قػدرات محػدكدة 

الصػادمة كال النضج المعرفػي كالػديني كالثقػافي المطمػكب، لػذلؾ فػأنيـ ال يسػتكعبكف األحػداث  اكلـ يبمغك 

يسػػتطيعكف ىضػػميا، كبالتػػالي يعػػانكف مػػف أعػػراض عديػػدة كشػػديدة. فػػالبعض يتيػػدـ بيتػػو أمامػػو كتحػػرؽ 

لعبػػو كدفػػاتره، كالػػبعض ينتزعػػو الجنػػكد مػػف بػػيف يػػدم كالديػػو، كالػػبعض يقتػػؿ كالػػده أك كالدتػػو أمػػاـ عينيػػو 

أجسػادىـ كىػـ ينظػركف كال تمزقػت  كالبعض يرل الجنكد ينتزعكف كالده، كالبعض يرل أشبلء  كأشخاصػان 

مخططػػات معرفيػػة تعكػػس تصػػكراتيـ البسػػيطة عػػف فاألطفػػاؿ يفيمػػكف شػػيئا كال يسػػتطيعكف فعػػؿ شػػيء. 

أنفسػػػيـ كأسػػػرىـ كعػػػالميـ المحػػػيط. كتتضػػػمف تصػػػكرات األطفػػػاؿ تصػػػكرىـ بػػػأنيـ محبكبػػػكف مػػػف ذكييػػػـ 

خير. كلكػف تيػز أحػداث كمحيطيـ، كأنيـ مكضع حماية كرعاية مف الجميع، كأف العالـ يسكده الحب كال

الحرب كالنزاع المسمح ىذه االفتراضات البسيطة كتجعؿ آثار ما يحدث عميقة كشديدة، فتظير أعػراض 



33 

)أحمػػػد كآخػػػركف  مػػا بعػػػد الصػػػدمة عمػػػى األطفػػػاؿ كتػػػؤثر عمػػػييـ فػػي كافػػػة جكانػػػب الشخصػػػية كمجاالتيػػػا

1151)  . 

 القابمية للصابة باضطراب ما بعد الصدمة:  2.1.13

لدييـ القابمية لئلصابة بالصدمة باالعتمادية كالسمبية كضعؼ الثقػة بػالنفس كضػعؼ  فية متتسـ شخص

التحمػػؿ، كالمعانػػاة الطكيمػػة أك الدائمػػة مػػف المشػػاكؿ النفسػػية  دـكاإلرادة كمحدكديػػة التعمػػيـ كعػػ الميػػارات

أك اإلشػػراؾ  كاالجتماعيػػة كالخبػػرات السػػمبية كالمؤلمػػة مثػػؿ التعػػرض لبلختطػػاؼ أك التعػػذيب أك اإلسػػاءة

القيػػرم فػػي أعمػػاؿ حربيػػة أك تسػػكيؽ مخػػدرات أك سػػرقة أك ارتكػػاب الجػػرائـ. باإلضػػافة إلػػى ضػػعؼ أك 

 غياب الدعـ، ككجكد تاريخ مرضي أسرم، ككجكد عكامؿ حيكية أك جينية.   

تكجد فركؽ في ردكد فعؿ األشخاص حياؿ األحداث الصادمة، فالبعض تظير عميو األعراض بعد أياـ 

يع، كالػػبعض تظيػػر عميػػو بعػػد أشػػير، كالػػبعض تظيػػر عميػػو بعػػد سػػنكات، كمػػنيـ مػػف ال تظيػػر أك أسػػاب

عمػييـ. كتظيػر األعػػراض أحيانػا عمػى الػػبعض بصػكرة تدريجيػة، كقػػد تظيػر بصػكرة فجائيػػة، كقػد تظيػػر 

كتختفػػػي. كتعتمػػػد احتماليػػػة إصػػػابة طفػػػؿ باالضػػػطراب عمػػػى شػػػدة الحػػػادث كقػػػرب الطفػػػؿ منػػػو كمقػػػدار 

بالتػػػالي مػػػا يشػػػاىده مػػػف دمػػػار ككػػػكارث كرعػػػب، كمػػػا يترتػػػب عميػػػو مػػػف فقػػػداف شخصػػػية مشػػػاركتو فيػػػو، ك 

 (.  2008بالنسبة لو )المفرجي، سالـ، كالشيرم، عبد اهلل 

 عالج اضطراب ما بعد الصدمة:  2.1.14

يعػػد الكشػػؼ كالعػػبلج المبكػػر لبلضػػطراب عػػامبل أساسػػيا فػػي الحػػد مػػف تػػأثير االضػػطراب عمػػى شخصػػية 

دائو الكظيفي، كفي تغييػر حياتػو نحػك األفضػؿ. كػذلؾ ينبغػي أف يكػكف المعػالج متػكفرا الطفؿ كعطائو كأ

إبعػاد األطفػاؿ مػف مكػاف  :بصكرة دائمة كمدربا لمتعامؿ مع األطفاؿ. كيمكف أف تبدأ مساعدة األطفاؿ بػ

لمعػػػبلج النػػػزاع إلػػػى أمػػػاكف آمنػػػة كتنميػػػة إدراؾ األطفػػػاؿ بمػػػا يعانكنػػػو، كتنميػػػة الدافعيػػػة لػػػدييـ بالحاجػػػة 

كالمشػػاركة فيػػو بفعاليػػة كباالعتنػػاء بأنفسػػيـ كالتكاصػػؿ مػػع أسػػرىـ كجمػػاعتيـ، دمػػج الطفػػؿ فػػي ممارسػػة 
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اليكايػػات كاألنشػػطة الجماعيػػة التػػػي تػػكفر لػػو الػػػدعـ كتمكنػػو مػػف التنفػػيس كالتفريػػػغ كتمييػػو عػػف األفكػػػار 

بلؿ كجيػة نظػره، كأف كالمشاعر المزعجة، إقامة عبلقة فعالة تتيح لمطفؿ كصؼ ما حدث بمغتو كمف خػ

يعبر عف مشاعره الحالية، كأف يتحدث عما قاـ بػو لحمايػة نفسػو كعمػا سػيقكـ بػو لحمايػة نفسػو مسػتقببل 

كأف يػػدرب الطفػػؿ عمػػى االسػػترخاء بأنكاعػػو المختمفػػة لكػػؼ تػػكتره كقمقػػو. كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف األسػػاليب 

 . (2002)عبد المجيد،  كفعاليتيا اإلرشادية كالعبلجية يمكف االختيار مف بينيا في ضكء مناسبتيا

عػػادة البنػػاء المعرفػػي، كذلػػؾ بمسػػاعدة  كمػػف أىػػـ ىػػذه األسػػاليب:  اإلرشػػاد كالعػػبلج المعرفػػي السػػمككي، كا 

بػداليا  الطفؿ عمى التعرؼ عمى األفكار المزعجة غيػر المنطقيػة المرتبطػة بالصػدمة كتفنيػدىا كتحػدييا كا 

معمؿ بمقتضػى األفكػار االيجابيػة كاسػتيعاب الخبػرة الصػادمة فػي بأفكار ايجابية كتنمية الدافع كالعزيمة ل

ضكء بنائػو المعرفػي البسػيط. كالعػبلج السػمككي، كذلػؾ باسػتخداـ الفنيػات المختمفػة كػالغمر، أك النمذجػة 

أك التحكـ في المثيرات، أك التدعيـ كالماركات الرمزية، كاالتفاقات المتبادلػة، كتعمػيـ الطفػؿ ميػارات حػؿ 

ذات  ـك معػػػػب. كاستكشػػػػاؼ الػػػػذات كتنميػػػػة مفيػػػػكالػػػػدراما النفسػػػػية كالعػػػػبلج بػػػػالفف كالرسػػػػـ كال المشػػػػكمة.

رشػاد األزمػات كاسػتخداـ  ايجابي.كالتنفيس االنفعػالي. كاإلرشػاد كالعػبلج االجتمػاعي كالػديني كاألسػرم. كا 

دكائيا كاجتماعيػا اإلنساني. كالعبلج المتكامؿ نفسيا ك  الدكائي الخط الساخف كالعكف االلكتركني. كالعبلج

 (.  2002جيد ملكدينيا كتربكيا )عبد ا

 :النظريات المفسرة االضطراب ما بعد الصدمة 2.1.15

 :نظرية االستجابة لمضغط

( يعزل ذلؾ إلى اىتمامو البالغ بإعماؿ PTSDيعد ىكرفتز مف كراد مجاؿ االىتماـ باضطراب )

 (.Brewin & Homes, 2008)األفكار، كالصكر كاألمزجة المتعمقة بالفقد كالصدمة 

كيرل ىكركفتر أنو عند مكاجية صدمة ما، فإف االستجابة األكلية لؤلفراد إنما تتمثؿ في الصراخ  عند 

إدراؾ الصدمة أما االستجابة الثانية فتقتصر عمى محاكلة تمثؿ معمكمات الصدمة الجديدة بكاسطة 
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األفراد فترة مف فرط المعمكمات كالتي يجدكف  معرفة متاحة مسبقان، كعند ىذه النقطة قد يخبر كثير مف

أنفسيـ فييا عاجزيف عف إيجاد اتفاؽ بيف أفكارىـ كذكرياتيـ عف الصدمة، كبيف الطريقة التي كانت 

تظير بيا ىذه األفكار كالذكريات قبؿ الصدمة، كاستجابة ليذا التكتر، تبدأ ميكانزمات الدفاع النفسية 

ؤدم دكران في تجنب ذكريات الصدمة كفرض الحد الذم يمكف عنده في الظيكر في ساحة المعركة لت

 (.Brewin & Homes, 2003استدعاء ىذه الذكريات )

 :نظرية االشتراط التقميدي

إف الشخص المصدـك يحاكؿ أف ييرب مف المنبيات التي تذكره بالصدمة )التجنب(، كىذه المنبيات قد 

لتعذيب أك تزامنت معيا، مف ىنا يبدك أف الماضي أصبحت مؤلمة لمشخص ألنيا اقترنت بعمميات ا

المؤلـ )التجربة الصادمة( يستمر عبر الحاضر كالمستقبؿ ككأف الصدمة تطغى عمى كؿ شيء بحيث 

ال يعكد التفكير المنطقي يعمؿ بشكؿ سميـ، كيجرم التعميـ في استجابة الخكؼ إزاء المكاقؼ 

 (.1999ع أدكاتيا )يعقكب، كالمنبيات التي ترمز إلى الصدمة أك تتشابو م

 :نظرية العماؿ االنفعالي

( كالتي تعد امتدادان لمنظرية التي كضعتيا Foa & Rothbaun, 1998طكرىا كؿ مف فك كركثباكـ )

( عف إعماؿ المعمكمات، كفي إحدل نكاحي النمك، فإف معارؼ الفرد قبؿ الصدمة 1989فك كآخركف ) 

كيفترض ككف األفراد ذكم كجيات النظر  (PTSD)اضطراب كأثناءىا كبعدىا قد كانت ذات صمة ب

األكثر جمكدان سمبيان أك إيجابيان بشكؿ سابؽ عمى كقكع الصدمة ىـ أكثر عرضة لتطكير اضطراب 

(PTSD) حيث أف الصدمة إما أف تقدـ دليبلن مدحضان قكيان لكجيات النظر اإليجابية أك تؤكد قرينتيا ،

النمك عمى كيفية ارتباط تقييمات االستجابة كالسمككيات السمبية التي  السمبية. كتركز ناحية أخرل مف

(. كما تحدد ىذه النظرية كالسمككيات كذلؾ العبلج، مف خبلؿ التأكيد PTSDيتبعيا الفرد باضطراب )
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عمى استخداـ إعادة الخبرة المتكرر التي يفترض تميزىا بتأثيرات إيجابية متنكعة، بما في ذلؾ خفض 

 (.Linde, 2007ير تراكيب الذاكرة )القمؽ كتغ

 النظرية السموكية

يؤكد العمماء السمككيكف عمى العكامؿ البيئية كأىمية التعمـ بنكعيو )االشتراط الكبلسيكي كاالشتراط 

اإلجرائي( في تحديد السمكؾ بنكعيو، السكم كغير السكم كالمذيف يخضعاف لقانكف كاحد ىك التعمـ 

 (.2002)صالح، 

ىذه النظرية يككف الحدث الصدمي بمثابة منبو غير مشركط يظير الخكؼ كالقمؽ مقركنان كبناء عمى 

باالستجابة البلشرطية الطبيعية، كيصبح المنبو غير الطبي منبيان مشركطان تظير االستجابات العاطفية 

ف يسمؾ المشركطة المتمثمة بالخكؼ كالقمؽ، التي يشعر المريض بسببيا بعدـ الراحة، كتؤدم بو إلى أ

 (.1998سمككان تجنبيان سمبيان )الكبيسي، 

كعمى أساس ىذا االفتراض أجريت دراسات متعددة مف بينيا دراسة كيف كجماعتو كفؽ المنيج 

( فأظيرت أف االشتراط الكبلسيكي في PTSDاالشتراطي في اضطراب ما بعد الضغكط الصدمية )

ة خكؼ شرطية لتنبيو طبيعي ) غير زمف كجكد حادث صدمي، يتسبب في اكتساب الفرد استجاب

 (.2005مشركط( ) صالح، 

 النظرية المعرفية

يقكـ المنظكر المعرفي عمى افتراض أف االضطرابات النفسية ناجمة عف تفكير غير عقبلني فيما 

 (.1998يتعمؽ بالذات كأحداث الحياة كالعالـ بشكؿ عاـ )صالح كالطارؽ، 

( كزمبلؤىا نظرية معرفية في اضطراب ما بعد Foa et alكعمى أساس ىذا االفتراض كضعت فكا )

الضغكط الصدمية، خبلصتيا أف األحداث الصدمية تيدد افتراضاتنا العادية أك السكية فيما يتعمؽ 

 .(623: 2013جاسـ، المشار إليو في  Foa et alبمفيكمنا لؤلماف كمف ىك اآلمف )
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لمصابيف باالضطراب يعانكف مف خمؿ في ( أف األفراد اLutz & Keaneليتز ككيف ) ك قد أشار

شبكة المعمكمات الخاصة بالصدمة )اإلدراؾ( فيؤدم ىذا إلى معالجة الفرد لممعمكمات بصكرة خاطئة 

بحيث يعي الفرد المصاب األشياء الميددة عمى نحك مبالغ فيو، كيقـك بتفسير بعض األشياء 

سيؿ إثارة غضبو كيتسبب ذلؾ في سمكؾ كالتمميحات المبيمة عمى أنيا تيديد كلذلؾ يصبح مف ال

 (.1998الكبيسي، المشار إليو في  Lutz & Keaneتجنبي )

كفؽ ىذه النظرية فإف الحدث الصادـ، يدرؾ عمى أنو معمكمة جديدة كغريبة عمى المخطط اإلدراكي  ك

ألحداث أم غير مكجكدة في الذاكرة لكي يتـ التعامؿ معيا، فالفرد ال يككف مييئان لمكاجية تمؾ ا

الصدمية ألنيا تقع خارج مدل الخبرة اإلنسانية االعتيادية كبالتالي فيك ال يتكقع حدكثيا، كعند حدكثيا 

فإنيا تككف غريبة عمى ذلؾ المخطط بحيث ال يممؾ الفرد كسائؿ لمتعامؿ معيا كبذلؾ تيدد الفرد 

ؾ الصدمة داخؿ كيضطرب سمككو، كلكي يتمكف الفرد مف استعادة تكازنو يجب أف يستكعب تم

المخطط اإلدراكي عف طريقة معرفة الكسائؿ التكيفية الصحية المناسبة لتمؾ الصدمة فيؤدم ذلؾ إلى 

خفض تدريجي لتأثيرات الصدمة. أما إذا لـ يتمكف الفرد مف استيعاب كتمثؿ الصدمة فإف تأثيرات تمؾ 

 (.2013ـ، األحداث ستبقى داخؿ مخزف الذاكرة النشط كتبقى معرضة لمظيكر )جاس

 االنفعالي التزافالمحور الثاني:  2.2

تعتبر االنفعاالت ركنان ىامان في حياة كؿ فرد، فيي تدخؿ في جميع جكانػب الحيػاة اليكميػة، كتجعػؿ مػف 

الحياة شيئان ممتعان كمتنكعان كبػدكنيا تصػبح حيػاة اإلنسػاف بػبل معنػى، كتعتبػر االنفعػاالت جػزءان ىامػان مػف 

ة كالمتكاممػػة ألنيػػا أحػػد األسػػس التػػي تعمػػؿ عمػػى بنػػاء الشخصػػية السػػكية، كمػػا أف عمميػػة النمػػك الشػػامم

االنفعاالت تعمؿ عمى تكجيو الفرد نحك المسار النمػائي الصػحيح بكػؿ مػا تحممػو مػف مشػاعر كعكاطػؼ 

 كسمكؾ كانفعاالت.

 



38 

 :االنفعالي التزافمفيـو  2.2.1

س، كالتي يعني درجة مف الضبط الذاتي االنفعالي االنفعالي في مكسكعة عمـ النف اإلتزافكرد  مفيكـ  ك

كالتناسػػب بػػيف االسػػتجابة كتكعيػػة المثيػػرات فػػي ضػػكء المتكقػػع اجتماعيػػان مػػع كضػػكح االسػػتقرار كاالتسػػاؽ 

ظيكر أم آثار سمبية بسبب االنفعػاؿ عػف المظػاىر ديدة كعدـ االنفعالي كالبعد عف التقمبات الحادة كالش

 (.2004ا الجياد الدكرم أك النفسي أك السمككي )ضحيؾ، الفسيكلكجية التي يتحكـ فيي

كيعرفو المزيني بأنو " التحكـ كالسيطرة عمى االنفعاالت كالتعامؿ بمركنة مع المكاقؼ كاألحداث الجاريػة 

 (.2001منيا كالجديدة مما يزيد مف قدرتو عمى قيادة المكاقؼ كاآلخريف )المزيني، 

االنفعػػػالي تعنػػػي  اإلتػػػزافبلزمػػػة لشخصػػػية المتفػػػكؽ عقميػػػان، كأف عػػػدـ أمػػػا الخالػػػدم فيػػػراه بأنػػػو السػػػمة الم

نيػا عيػب متميػز  العصابة كىي حالة مكافئة لحالة عدـ الثبػات االنفعػالي، كنقػيض االسػتقرار النفسػي، كا 

يتصػػؼ باإلثػػارة االنفعاليػػة المتطرفػػة، كغالبػػان مػػا يتصػػؼ بيػػا ذكك المػػدركات العقميػػة البعيػػدة عػػف مسػػتكل 

 (.2003مي )الخالدم، التفكؽ العق

االنفعالي اىتمامػان كبيػران كسػط التيػارات العمميػة فػي عمػـ الػنفس إذ دخػؿ ىػذا المفيػكـ  اإلتزافكناؿ مفيـك 

فػػػي العديػػػد مػػػف المجػػػاالت النفسػػػية المتنكعػػػة مثػػػؿ عمػػػـ نفػػػس الشخصػػػية كالصػػػحة النفسػػػية كعمػػػـ الػػػنفس 

ميمػػان يقػػكـ بالحفػػاظ عػػؿ تماسػػؾ الشخصػػية  االنفعػػالي بكصػػفو متغيػػران  اإلتػػزافالسػػريرم، كتتمثػػؿ كظيفػػة 

 (.2011)الحياني، كصالح، كاتزانيا كتكامميا كمدل قدرتيا عمى تحمؿ الضغكط كالمثيرات  البيئية

إذ يعتبر االتزاف االنفعالي أحد الجكانب النفسية اليامة التي ال يمكف إغفاليا حيث أف االنفعاالت تمعب 

كذلػػػؾ الرتباطيػػػا بدكافعػػػو كحاجاتػػػو كبػػػأنكاع األنشػػػطة المتعػػػددة التػػػي دكران بػػػالغ األىميػػػة فػػػي حيػػػاة الفػػػرد 

يمارسيا فبل يكجد عمػى اإلطػبلؽ أنػكاع مػف الػتعمـ أك العمػؿ أك النشػاط المبػدع دكف أف يصػطبغ بػالمكف 

 (.2011االنفعالي المميز ليا، أم أف االنفعاالت ىامة جدان لمصحة النفسية كالبدنية كالميارية )حسف، 
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تػػزاف االنفعػػالي يمثػػؿ صػػميـ العمميػػة التكافقيػػة كيتضػػح مجالػػو عمػػى متصػػؿ نفسػػي يتػػراكح بػػيف كمػػا أف اال

السػػكاء كالبلسػػكاء، إذ يمثػػؿ االتػػزاف االنفعػػالي الجانػػب الصػػحي فػػي شخصػػية اإلنسػػاف كالػػذم يػػدؿ عمػػى 

يمثػؿ البعػد  اليدكء كالثبات االنفعالي كضبط النفس كالتنظيـ الذاتي كالكفاية االنفعالية كالمركنة في حػيف

          اآلخػػػػػػر أك القطػػػػػػب السػػػػػػالب بعػػػػػػد العصػػػػػػابية كالػػػػػػذم يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى التػػػػػػكتر كالقمػػػػػػؽ كاالنػػػػػػدفاع كالعدائيػػػػػػة

Francis et al, 2006)) 

بينمػػا يػػرل يػػكنس أف االتػػزاف االنفعػػالي ىػػك أحػػد األبعػػاد األساسػػية فػػي الشخصػػية الػػذم يمتػػد عمػػى شػػكؿ 

تػػػزاف االنفعػػػالي إلػػػى القطػػػب السػػػالب الػػػذم تمثمػػػو متصػػػؿ مسػػػتمر مػػػف القطػػػب المكجػػػب الػػػذم يمثمػػػو اال

العصػػابية كأف أم شػػيء يمكػػف أف يكػػكف فػػي أم مكػػاف عمػػى المتصػػؿ كيمكننػػا أف نكصػػفو طبقػػان لمكانػػو 

كأف جميع المكاقع محتممة كيمثػؿ االتػزاف االنفعػالي الشخصػي اليػادئ، الػرزيف الثابػت، المنضػبط، غيػر 

 (.2005العدكاني، المتفائؿ، الدقيؽ )يكنس، 

كيػػػذكر ريػػػاف فػػػي تعريفػػػو لبلتػػػزاف االنفعػػػالي بأنػػػو " الحالػػػة التػػػي يسػػػتطيع فييػػػا الشػػػخص إدراؾ الجكانػػػب 

المختمػػؼ التػػي تكاجيػػو، ثػػـ الػػربط بػػيف ىػػذه الجكانػػب كمػػا لديػػو مػػف دكافػػع كخبػػرات كتجػػارب سػػابقة مػػف 

يات المكقػػؼ النجػػاح كالفشػػؿ تسػػاعده عمػػى تعيػػيف كتحديػػد نػػكع االسػػتجابة كطبيعتيػػا بحيػػث تتفػػؽ مقتضػػ

المرافؽ كتسمح بتكيػؼ اسػتجابتو تكيفػان مبلئمػان ينتيػي بػالفرد إلػى التكافػؽ مػع البيئػة كالمسػاىمة اإليجابيػة 

 (.2006في نشاطيا، كفي نفس الكقت ينتيي بالفرد إلى حالة مف الشعكر بالرخاء كالسعادة )رياف، 

تػػد عمػػى شػػكؿ متصػػؿ مسػػتمر مػػف كعرفػػو بنػػي يػػكنس أنػػو أحػػد األبعػػاد األساسػػية فػػي الشخصػػية الػػذم يم

القطب المكجب الذم يمثمو االتزاف االنفعالي إلى القطب السالب الذم تمثمو العصابية، كأف أم شخص 

يمكف أف يكػكف فػي أم مكػاف عمػى ىػذا المتصػؿ، كيمكػف أف نكصػفو طبقػان لمكانػو، كأف جميػع المكاقػؼ 

لثابػػت المنضػػبط، غيػػر العػػدكاني، المتفائػػؿ محتممػة، كيمثػػؿ االتػػزاف االنفعػػالي الشػػخص اليػػادئ، الػػرزيف ا

 (.2009كالدقيؽ )بني يكنس، 
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أما حمداف فيعرؼ االتزاف االنفعالي عمػى أف يكػكف لػدل الفػرد القػدرة فػي الػتحكـ كالسػيطرة فػي انفعاالتػو 

المختمفػػة كلديػػو مركنػػة فػػي التعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ كاألحػػداث الجاريػػة بحيػػث تكػػكف اسػػتجاباتو االنفعاليػػة 

 (.2010لممكاقؼ التي تستدعي ىذه االنفعاالت )حمداف،  مناسبة

( أف المقصكد باالتزاف االنفعالي ىك ذلؾ األساس الػذم يػنظـ جميػع جكانػب 1966بينما أشار سكيؼ )

النشاط النفسي التي اعتدنا عمى تسػميتيا باالنفعػاالت، أك التقمبػات الكجدانيػة مػف حيػث تحقيقيػا لشػعكر 

، أك بػػاختبلؿ االسػػتقرار،ك بالرضػػا عػػف نفسػػو، أك بػػاختبلؿ ىػػذا الرضػػا كبقدرتػػو الفػػرد باالسػػتقرار النفسػػي

 (.2011عمى التحكـ في مشاعره، أك بانفبلت زماـ السيطرة مف يديو )الزبيدم كالعبيدم، 

بينما يعرفػو عيسػى عمػى أف مػرادؼ لمعنػى الكسػطية كأف المركنػة الشخصػية مػف مظػاىر ىػذه الكسػطية 

اؿ فػػي مجػػاؿ االنفعػػاالت كاالعتػػداؿ فػػي إشػػباع الحاجػػات البيكلكجيػػة كالنفسػػية كالتػػي يقصػػد بيػػا االعتػػد

كاالعتػػداؿ فػػي تحقيػػؽ قيمتػػو أك تحقيػػؽ ذلػػؾ الجانػػب مػػف الشخصػػية الػػذم أىممػػو اآلخػػركف كىػػك الجانػػب 

 (.2013الركحي مف الشخصية )عيسى، 

 أنواع االتزاف: 2.2.2

 ىناؾ نكعيف رئيسيف لبلتزاف ىما:

ىك االتزاف الذم يحدث أثناء ثبات الجسـ، إذ يعرؼ بأنو  الحفاظ عمى كضع االتزاف الثابت: ك  .1

 الجسـ في حالة ثبات كالكقكؼ عمى قدـ كاحدة.

االتزاف المتحرؾ: كيطمؽ عميو االتزاف الديناميكي أك الحركي كىك االتزاف المصاحب لحركة  .2

ة الرياضية بصكرة عامة الجسـ، إذ يعد االتزاف الحركي أحد عناصر المياقة الميمة في األنشط

كلعبة كرة القدـ لمصاالت بصكرة خاصة كتظير أىميتو في كافة النكاحي البدنية كالميارية كالخطية 

 (.2004التي يؤدييا البلعب )كشؾ، 
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 :خصائص انفعاالت األطفاؿ 2.2.3

يف كانفعػػاالت إف االنفعػػاالت بمفيكميػػا الكاسػػع كالمتعػػدد ال تختمػػؼ فػػي طبيعتيػػا مػػا بػػيف انفعػػاالت الراشػػد

األطفػػاؿ،  لػػذا فقػػد يتعامػػؿ كثيػػر مػػف اآلبػػاء مػػع ىػػؤالء األطفػػاؿ بتصػػرفات غيػػر ناضػػجة، كال سػػيما عنػػد 

مقارنتيا بانفعاالت الكبػار كالراشػديف، لػذا مػف الطبيعػي أف نتكقػع بػأف السػمكؾ االنفعػالي يختمػؼ مػا بػيف 

متشػابية لكػؿ األطفػاؿ الػذيف ينتمػكف الراشديف كاألطفاؿ، كمف غير المنطؽ أيضان أف نجعػؿ االنفعػاالت 

 لفئة عمرية معينة، لذا فإف التفاكت بينيما أمر يختمؼ باختبلؼ درجة النضج كالتعمـ 

 (.2014)الغداني، 

 :طبيعة النمو االنفعالي لمطفؿ 2.2.4

عػد بػيف أكد عمماء النفس عمى األىمية البالغة لمعاطفة المتبادلة بيف الطفؿ كأمو كالتي ينشأ مثميا فيمػا ب

 (.1998الطفؿ كأبيو، كبينو كأخكتو، عمى مستقبؿ شخصيتو كصحتو النفسية )أحمد، 

عمػػى انفعػػاالت الطفػػؿ تبػػدأ بالحػػب، كالخػػكؼ كالغضػػب، ثػػـ تتطػػكر بعػػد ذلػػؾ  Watsonأظيػػر كاطسػػكف 

ر إلى انفعاالت أخرل ثانكية تصبغ حياتو كحياة الراشديف بألكاف كجدانية مختمفة، فمنذ ميبلد الطفؿ يعبػ

الطفػػؿ عػػف انفعاالتػػو بحيػػث تجعػػؿ مػػف الراشػػديف كسػػيمة لبلعتنػػاء بػػو، فصػػرخة بكػػاء ناتجػػة مػػف الضػػيؽ 

تجعؿ الراشديف يقكمكف بإزالة ما يزعجو، فيكشؼ األطفاؿ آلبائيـ تعبيرات سمبية أكثػر، عمػى الػرغـ مػف 

ال أف اآلباء يقكمكف أنيـ بمقدكرىـ االبتسامة، كعمى أف ابتسامتيـ تككف غالبان دكف كجكد سبب ظاىر، إ

 (.2002بدعميا لشعكرىـ بأف طفميـ سعيد )باركف، 

تظيػر طبيعػػة النمػػك االنفعػالي فػػي مرحمػػة الطفكلػػة مركػزه حػػكؿ الػػذات مثػؿ )الخجػػؿ، كاإلحسػػاس بالػػذنب 

كالشعكر بالنقص( كما تؤثر انفعاالت الطفؿ سمبيان عمى مف حكلو حيث تػؤثر انفعاالتػو  ،كالشعكر بالثقة

مػى كالديػو كال يسػتطيعكف التعامػؿ معػو بالشػكؿ الناسػب، فإمػا أف يتجنبػكا التعامػؿ معػو، أك قػد الشػديدة ع
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)أبػػك زيػػد يتعػػاممكف معػػو بالقسػػكة الزائػػدة، أك قػػد يمجػػأكف إلػػى تمبيػػة متطمباتػػو تجنبػػان النفعاالتػػو المزعجػػة 

2011.) 

المجتمع القػػائـ الػػذم يحيػػا فػػي كيتػػأثر نمػػك الطفػػؿ االنفعػػالي كاالجتمػػاعي بػػاألفراد الػػذيف يتفاعػػؿ معيػػـ كبػػ

إطػػاره كبالثقافػػػة التػػػي تيػػيمف عمػػػى أسػػػرتو كمدرسػػتو ككطنػػػو، كتبػػػدك آثػػار ىػػػذا التفاعػػػؿ فػػي سػػػمكؾ الفػػػرد 

 (.2006كاستجاباتو كفي نشاطو العقمي كفي شخصيتو النامية بصفة عامة )رياف، 

 ي في المظاىر اآلتية:تبايف  مظاىر أنماط النمك االنفعالي في المراحؿ المختمفة لمنمك اإلنسان

 درجة التردد كالتكرار. .1

 كثافتيا كشدتيا. .2

  )عثمػػػػػافالػػػػػزمف الػػػػػذم تسػػػػػتغرقو االنفعػػػػػاالت المختمفػػػػػة كفػػػػػي أم األعمػػػػػاؿ تظيػػػػػر تمػػػػػؾ االنفعاالت .3

2007.) 

 أبعاد االتزاف االنفعالي: 2.2.5

 يتككف االتزاف االنفعالي مف ثبلثة أبعاد ىي:

رد في التحكـ بانفعاالتػو بدرجػة عاليػة، كمػف خصائصػو الثبػات الضبط االنفعالي: كالمتمثؿ بقدرة الف .1

 االنفعالي كالتركم كالحكمة االنفعالية.

المكاجيػة االنفعاليػػة: تتمثػػؿ بقػػدرة الفػػرد عمػػى تحمػؿ التيديػػدات الخارجيػػة كمكاجيػػة الضػػغط النفسػػي   .2

 معقكلة. مف دكف تطرؼ انفعالي كالخكؼ بصكرة مبالغ فييا كالقمؽ العالي كالغضب بصكرة غير

ؼ اسػػتجابتو االنفعاليػػػة بمػػػا يناسػػبيا مػػػف مكاقػػػؼ يػػػالمركنػػة االنفعاليػػػة: تتعمػػؽ بقػػػدرة الفػػػرد عمػػى تكي  .3

 (.2015خارجية )بدر، 

 ( أربعة أبعاد لمفيـك االتزاف االنفعالي، كىي:2014بينما حدد البمكم ) 

 مو كاعتباراتو الخاصة.لمفاىي كفقان االستقبللية: تعني اعتماد الفرد عمى ذاتو في اتخاذ قراراتو  .1
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الكاقعيػػة: تعنػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى التفكيػػر العقبلنػػي، كالقػػدرة عمػػى اسػػتغبلؿ مصػػادر البيئػػة اسػػتغبلالن  .2

 منتجان خبلقان.

التعاطؼ: تعني مشاركة الفرد ألفراد اآلخريف كأحزانيـ برغبػة كقناعػة، كيكػكف قػادران عمػى أف يعطػي  .3

 مف نفسو ألسرتو كأصدقائو كمجتمعو.

ي بالػػػػذات كتقػػػػديره ليػػػػا: تعنػػػػي قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى تحديػػػػد مميزاتػػػػو الذاتيػػػػة بدقػػػػة متقػػػػببلن لجميػػػػع الػػػػكع  .4

 خصائصو الذاتية كمقدران ليا.

 كيرل ركجرز أف الشخصية المتزنة تتصؼ بما يمي:

 القدرة عمى إدراؾ كمعرفة اإلمكانيات بشكؿ مكضكعي. .1

السػػعي كراء اكتسػػاب الخبػػرة مػػف خػػبلؿ القػػدرة عمػػى إدراؾ كفيػػـ مػػا يحػػيط بػػو فػػي البيئػػة، كالتفػػتح ك  .2

 تجاربو الذاتية.

الشعكر بالحرية في اختياراتو دكف االعتماد عمى اآلخريف في الكصكؿ إلى أىدافػو، كالشػعكر بالثقػة  .3

 (.2014بالنفس كالقدرة عمى اتخاذ القرار اعتمادان عمى خبراتو )البمكم، 

 بما يمي:الشخصية المتزنة بأنيا تتصؼ  Maslowكما يرل ماسمك  

القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػرار مػػف دكف االعتمػػاد عمػػى اآلخػػريف، كلػػدييا درجػػة عاليػػة مػػف قبػػكؿ الػػذات  .1

 كاآلخريف.

 إدراؾ خصائص الشخصية بشكؿ مكضكعي، كلخصكصية كعدـ االستسبلـ لآلخريف. .2

 القدرة عمى معالجة مشاكؿ الحياة بشجاعة. .3

 امتبلؾ عبلقات حميمة مع اآلخريف. .4

 (.2011ة بشكؿ ديمقراطي )الزبيدم كالعبيدم، تتعامؿ مع الحيا .5
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 :أىمية االتزاف االنفعالي في مرحمة الطفولة 2.2.6

يعتبػػر النمػػك االنفعػػالي الكجػػو الرئيسػػي لمسػػمكؾ اإلنسػػاني، كأحػػد األسػػس التػػي تعمػػؿ فػػي بنػػاء الشخصػػية 

خػكؼ كغيرىػا السكية، بما يحممو مفيكـ االنفعاؿ لجميػع الحػاالت الكجكدانيػة مػف حػب كحػزف كغضػب ك 

 (.2002)الينداكم، 

يحتاج الطفؿ فػي نمػكه االنفعػالي باعتبػاره كائنػان انفعاليػان إلػى إشػباع حاجػات نفسػية أساسػية عنػده كتتػأثر 

شخصػػيتو تػػأثران كبيػػران بمػػا يصػػيب ىػػذه الحاجػػات أك بعضػػيا مػػف إىمػػاؿ أك حرمػػاف، كتتػػأثر بصػػفة عامػػة 

حاجػػػات كمػػػف أىػػػـ ىػػػذه الحاجػػػات حاجػػػة الطفػػػؿ إلػػػى باألسػػػمكب، أك بالطريقػػػة التػػػي تكاجػػػو بيػػػا ىػػػذه ال

 (.2014، الغدانيالتجاكب العاطفي داخؿ األسرة )

كيتميز سمككو االنفعالي بالشدة كالتنكع كعدـ االستقرار عمى حالة كاحدة إذ سرعاف ما يتحكؿ البكاء إلى 

يػر الخػكؼ لديػو ضحؾ كالغضب إلى ىدكء كمػا أف مخاكفػو تتنػكع ىػي األخػرل كتػزداد المثيػرات التػي تث

كذلػػؾ يعتمػػد عمػػى العبلقػػة بػػيف مخػػاكؼ األميػػات كاألطفػػاؿ ألنػػو كثيػػران مػػا يقمػػد الكبػػار التػػي تعمميػػا مػػف 

 (.2010حكلو كخكفو مف بعض الحيكانات أك الظبلـ )المياحي، 

كمف أىـ مكاصفات األطفاؿ الصغار ىي عدـ االستقرار في انفعاالتيـ، فاالحباطات الخفيفة مثؿ كممة 

قػػػػد تجعميػػػػـ يبكػػػػكف، كلكػػػػف فػػػػي الدقيقػػػػة التاليػػػػة يمكػػػػنيـ الضػػػػحؾ حػػػػيف نػػػػدفعيـ إلػػػػى العػػػػاب مثيػػػػرة  )ال(

كلكف حديثي المشي كمف ىـ قبؿ سف المدرسة يبدك أكثر انفعػاالن ألنيػـ  ،فانفعاالت الرضع غير مستقرة

تعبيػر عػػف أكثػر كعيػان باإلحبػاط كالرضػا كبمثيػػرات البيئػة مػف حػكليـ، كلػدييـ مخػػزكف مػف االسػتجابات لم

حاالتيـ االنفعالية، كػذلؾ يمكػنيـ الػرفس، كالػدفع، كالضػرب، كالعػض كالتقبيػؿ، كالتصػرؼ بطػرؽ محببػة 

 (.2004أخرل تجاه المحبيف بالنسبة ليـ )كاطسكف كليندجريف، 

كتتمايز االستجابات االنفعالية كخاصػة االنفعػاالت المفظيػة لتحػؿ تػدريجيان محػؿ االسػتجابات االنفعاليػة 

ة، كتتميز انفعاالت الطفؿ في ىػذه المرحمػة بالحػدة )غضػب شػديد، حػب شػديد، كراىيػة شػديدة( الجسمي
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كالتغير السػريع كعػدـ االسػتقرار، حيػث االنتقػاؿ مػف انفعػاؿ إلػى آخػر ) مػف البكػاء إلػى الضػحؾ مػثبلن( 

 .(2011كفي نفس نياية ىذه المرحمة يميؿ الطفؿ نحك االستقرار االنفعالي )خميفة كعبد اهلل، 

كيمكػػف أف يتحقػػؽ االتػػزاف االنفعػػالي مػػف خػػبلؿ مغالبػػة االنفعػػاالت غيػػر المبلئمػػة، كقميػػؿ آثارىػػا النفسػػية 

السمبية إلى أدنى معدؿ ممكف، كذلؾ مف خبلؿ التحكـ في البيئة المحيطة ال سيما خػبلؿ السػنة األكلػى 

ؾ ألنػػو بمجػػرد أف يػػتقف كجػػزء مػػف السػػنة الثانيػػة مػػف عمػػر الطفػػؿ، أم قبػػؿ أف يػػتعمـ الطفػػؿ المشػػي، كذلػػ

الطفؿ الميارات الحركيػة كتػزداد رقعػة اسػتقبلليتو، فإنػو يكػكف عرضػة النفعػاالت غيػر مبلئمػة كالغضػب 

 (.2007كالخكؼ كالغيرة كغيرىا )عثماف، 

 :حاالت اختالؿ االتزاف االنفعالي 2.2.7

ف محػاكر الشخصػية يتميػز يمكف اعتبار االتزاف االنفعػالي سػمة شخصػية ثابتػة نسػبيان كمحػكران أساسػيان مػ

بيا األفراد في المجتمع، كىذا ال يعني أف ىػؤالء ال يمػركف بحػاالت مػف اخػتبلؿ تكازنيػا االنفعػالي، تمػؾ 

 الحاالت قد تككف ظرفية أك قد تستمر لمدة محددة، كقد تككف اضطرابان مييكبلن في الشخصية.

 أشكاؿ حاالت اختالؿ االتزاف االنفعالي:مف 

مؽ المرضي، نكع مف الخكؼ الغامض غيػر المحػدد كمجيػكؿ السػبب، المصػحكب القمؽ: كىك الق .1

بػػالتكتر كالضػػيؽ كالتأىػػب كتكقػػع األذل كعػػدـ االسػػتقرار العػػاـ، مػػا يعػػكؽ اإلنتػػاج كيجعػػؿ السػػمكؾ 

 (.2005مضطربان )زىراف، 

دكف  كآبة كالكدر كالغـ كالحزف الشػديد كانكسػار الػنفسالاالكتئاب: ىك حالة يشعر فييا المريض ب .2

سػػبب مناسػػػب أك لسػػػبب تافػػو فيفقػػػد لػػػذة الحيػػػاة، كيػػرل أف ال معنػػػى ليػػػا كال ىػػدؼ لػػػو فييػػػا فتنفػػػذ 

عزيمتو، كيفقد اىتمامو بعممو كشؤكنو، كيشعر بتفاىتو كيصاحب االكتئاب عادة التدىكر الحركي 

 ـ كالصداع كفقد الشيية كنقص الكزف كاإلمساؾ كاألرؽ كيصاحبو أيضان التردد كالبطء في الكبل

 (.2005)زىراف، 
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التكتر، ىك شعكر ذاتي بعدـ الراحة كاالضطراب كالتمممؿ كعدـ الرضا كالحيػرة كعػدـ القػدرة عمػى  .3

التركيػػز، كعػػدـ االسػػتقرار كاالرتجػػاؼ كسػػرعة الحركػػات كالصػػداع، كيشػػاىد فػػي القمػػؽ كاالكتئػػاب 

 (.2005)زىراف، 

 بالخطر كعدـ األمف  الفزع: كىك تكتر طكيؿ كقمؽ مزمف كخكؼ فجائي حاد، كشعكر .4

 (.2005)زىراف،       

الببلدة االنفعالية: تعد نكعان مػف اضػطرابات االنفعػاؿ، كفػي ىػذه الحالػة تبػدك انفعػاالت الشػخص   .5

متبمدة فقد يسػتقبؿ نبػأ فقػداف المقػربيف بابتسػامة بميػاء كمػا يسػتقبؿ نبػأ زكاج ابنػو بػنفس االبتسػامة 

 (.2008)الداىرم، 

كىك ثنائية كتناقض االنفعاؿ في نفس الكقت بالنسبة لػنفس المثيػر، فمػثبلن قػد  التناقض االنفعالي: .6

أحػد االنفعػاليف كيكػكف غالبػان  ظيػرييكجد الحب كالكره معان في نفس الكقت نحك شخص ما، كىنا 

 (.2005ىك األقؿ قبكالن، كيشاىد التناقض االنفعالي في الفصاـ )زىراف، 

تقرار كتبايف االستجابات االنفعالية كتغيرىا بشدة، كاالنتقاؿ نقص الثبات االنفعالي: ىك نقص اس  .7

بسرعة مف حالة انفعالية حادة إلى أخرل، كتعرؼ ىذه الحالة باسـ )السيكلة االنفعالية( فالمريض 

تػػارة يبكػػي كتػػارة يضػػحؾ، كلحظػػػة يكػػكف حزينػػان كفػػي لحظػػة تمييػػػا يسػػعد، كيشػػاىد نقػػص الثبػػػات 

 (.2005الفصاـ )زىراف، االنفعالي في اليكس الحاد كفي 

 :الحفاظ عمى الثبات االنفعالي 2.2.8

إف الضػػػغكطات الحياتيػػػة التػػػي يمػػػر بيػػػا الفػػػرد قػػػد تجعمػػػو يعػػػيش فتػػػرات تطػػػكؿ أك تقصػػػر مػػػف البلتػػػزاف 

 االنفعالي، قد تككف سببان في معاناتو أك اضطرابو النفسي إلى أف يعكد ليجد االستقرار مف جديد.

عمػػى مسػػتكل مقبػػكالن مػػف االتػػزاف االنفعػػالي يؤىمػػو لحيػػاة سػػعيدة مسػػتقرة يجػػب كليػػتمكف الفػػرد مػػف الحفػػاظ 

 عميو تكجيو طاقاتو نحك:
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التمتع بالصحة البدنية التي تساعد عمى تحقؽ قدر مف الصػحة النفسػية االنفعاليػة، فالػذم يعػاني  .1

 مف أمراض جسدية يجد صعكبة كبيرة في التحكـ في انفعاليتو.

 ضركرم لكي يحقؽ الفرد فييا ذاتو كيثبت فييا كيانو. اختيار المينة المناسبة  .2

االسػػتقرار األسػػرم ضػػركرم ليشػػعر الفػػرد بيػػدكء العػػيش كالطمأنينػػة التػػي تػػؤدم بػػو إلػػى الصػػحة   .3

 االنفعالية.

الحصكؿ عمػى قػدر كػاؼ مػف الراحػة، ذلػؾ أف العمػؿ الشػاؽ المسػتمر كثيػران مػا يػؤدم إلػى التػكتر  .4

 كاالضطراب االنفعالي.

لتمتػػع بكػػؿ مػػا ىػػك جميػػؿ كحسػػف فػػي ىػػذا الكػػكف، كعػػدـ التركيػػز عمػػى النػػكاحي السػػيئة محاكلػػة ا .5

كالرديئػػػة فقػػػط، فالشػػػخص الػػػذم يػػػرل الحسػػػف كالجمػػػاؿ عػػػادة مػػػا يكػػػكف مستبشػػػران يتمتػػػع باليػػػدكء 

 كاالتزاف االنفعالي.

 التركيح عف النفس، فالركتينية  في الحياة عادة ما تسيـ في خمؽ االضطرابات االنفعالية. .6

           تييئػػػػػػة الػػػػػػػنفس كاالسػػػػػػػتعداد دائمػػػػػػان لمطػػػػػػػكارئ التػػػػػػػي تثيػػػػػػر االنفعػػػػػػػاؿ بقػػػػػػػدر كبيػػػػػػر مػػػػػػػف الثبػػػػػػػات   .7

 (.2005)زىراف، 

 :نظريات االتزاف االنفعالي 2.2.9

 :نظرية التحميؿ النفسي

يرل فركيد أف االتزاف االنفعالي انعكاس لقكة األنػا كنجاحيػا فػي تحقيػؽ التػكازف بػيف مطالػب اليػك كاألنػا 

عمى كالكاقع. كبالمقابؿ فػإف حػدكث أم خمػؿ فػي االتػزاف االنفعػالي كالػذم ينشػأ عنػو العصػاب يحػدث األ

بسػبب الصػػراع بػػيف نظػـ الشخصػػية الثبلثػػة كمككناتيػا، كىػػذا راجػػع إلػى ضػػعؼ األنػػا كعػدـ قػػدرتيا عمػػى 

براىيـ،   (.2012الكصكؿ إلى حؿ لمصراع، مما يشعر الفرد بتيديد أمنو )جبر كا 
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فيشػػير إلػػى أف االتػػزاف االنفعػػالي نتػػاج لقػػدرة الفػػرد عمػػى تحقيػػؽ التكافػػؽ مػػع مجتمعػػو مػػف  أمػػا أريكسػػكف

خػػبلؿ تحقيػػؽ التػػكازف بػػيف متطمبػػات النمػػك كالبيئػػة االجتماعيػػة كالنػػزكع إلػػى الجانػػب اإليجػػابي مػػف كػػؿ 

ما مرحمة مف مراحؿ النمك التػي حػددىا فػي نظريتػو، فيػك يػرل أف لكػؿ مرحمػة نمائيػة قطبػاف يمثػؿ أحػدى

 (.1998التكازف كالصحة النفسية كاآلخر يمثؿ االضطراب كعدـ التكيؼ )جايد، 

 :(1994 -1902نظرية أريؾ أريكسوف ) 

تعد كجية نظر أريكسكف أكثر إنسانية ممػا جػاء بػو فركيػد فػي تعاممػو مػع الجانػب الػذاتي لمحيػاة، كأكثػر 

ياء فػػػػي أثنػػػاء تطػػػكر شخصػػػػياتيـ تفػػػاؤالن فػػػي تأكيػػػده بػػػػأف األشػػػخاص يمكػػػف أف يتغيػػػػركا كيصػػػبحكا أسػػػك 

 (.2004)السمطاف، 

ف خبػرة الفػرد تػزداد  نمػا يسػتمر نمكىػا طػكاؿ حيػاة اإلنسػاف، كا  في الطفكلػة المبكػرة ال تتحػدد الشخصػية كا 

يكمان بعد يكـ. كاستخدـ أريكسكف في نظريتو فكرة مطالب النمك محاكالن تفسير صراع القكل الداخمية مػع 

كأثػػر ذلػػؾ فػػي الفػػرد، مشػػددان عمػػى أثػػر الثقافػػة كالمجتمػػع كالتػػاريخ فػػي تشػػكيؿ مطالػػب البيئػػة الخارجيػػة، 

 (.2012الشخصية ) رمضاف، 

يرل أريكسكف أف النمك اإلنساني يمر عبر مراحػؿ متسمسػمة كأف لكػؿ مرحمػة أىػدافيا كغاياتيػا كميماتيػا 

ف ىػػذه المراحػػؿ متكاممػػة، فالنجػػاح فػػي إتمػػاـ ميػػاـ مرحمػػة نمائيػػة يعت مػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى كمخػػاطر، كا 

ف كػػؿ مرحمػة منيػػا تمثػػؿ  النجػاح فػػي اجتيػاز الميػػاـ النمائيػة المرتبطػػة بالمراحػػؿ النمائيػة التػػي تسػبقيا. كا 

أبػػػك جػػػادكا ). أزمػػػة نفسػػػية تتطمػػػب الحػػػؿ قبػػػؿ أف يػػػتمكف الفػػػرد مػػػف االنتقػػػاؿ إلػػػى المرحمػػػة التاليػػػة بسػػػبلـ

1998.) 
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 النظرية السموكية:

ـ االتػزاف االنفعػالي عمػى أنػو نتػاج لعمميػة الػتعمـ كالتنشػئة االجتماعيػة لمفػرد فسرت المدرسة السمككية عػد

إضػػافة إلػػى الظػػركؼ البيئيػػة التػػي تعيقػػو عػػف اإلحسػػاس بػػاألمف المسػػتقبمي أك تضػػعو دائمػػان فػػي مكاقػػؼ 

 اختبار ذات بدائؿ محدكدة، كالفرد الذم يتمتع باتزاف انفعالي جيد يتصؼ بػ:

 يساعده عمى التكافؽ مع نفسو كاآلخريف.اكتساب سمكؾ ناجح كمقبكؿ  .1

 تجنب اكتساب سمكؾ ضار كغير مقبكؿ اجتماعيان مما ييدد تكافقو النفسي كاالجتماعي. .2

 مكاجية المكاقؼ التي يتعرض فييا لممثيرات التي تؤدم إلى التردد كالشؾ كالخكؼ مف المستقبؿ. .3

يجة لمكاقػؼ االختيػار التػي يجػد الفػرد معالجة األزمات النفسية التي تنشأ عف الصراع الذم نشأ كنت .4

 (.1998نفسو في مكاجيتيا. )جايد، 

 :النظرية النسانية

كنقصػػد بيػػا مجمكعػػة النظريػػات التػػي تيػػتـ بػػالخبرة اإلنسػػانية، طبيعتيػػا كدكرىػػا فػػي الػػتعمـ، كاالختيػػار  

لديػو القػدرة عمػى كالقدرة عمى تحمؿ المستؤكلية، كىي تنظر لئلنساف ككحدة متكاممػة، كبأنػو كػائف متفػرد 

اإلبداع كالتطكر، ذك طبيعة خيرة كما يصدر عنػو مػف سػمكؾ شػرير فيػك كليػد المكاقػؼ كالبيئػة المحيطػة 

 (.2002بو )المسعكدم، 

 :كاروؿ روجرز

 (:2002يرل ركجرز صاحب نظرية اإلرشاد غير المباشر أف الشخص المتزف يتصؼ بػ )المسعكدم، 

 مكانياتو بشكؿ مكضكعي.القدرة عمى إدراؾ كمعرفة قدراتو كا   .1

 القدرة عمى إدراؾ ما يحيط بو. .2

 يتسـ بالحرية كأف االختيارات تنبع مف تمؾ الحرية ال مف االعتماد عمى اآلخريف لتحقيؽ األىداؼ. .3

 الشعكر بالثقة بالنفس يجعمو قادران عمى اتخاذ القرارات اعتمادان عمى الخبرات الذاتية.  .4
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الكػػائف الحػػي(، كيحػػدث االتػػزاف االنفعػػالي  -ظػػيـ السػػمكؾ )السػػمكؾكيعتقػػد ركجػػرز أف ىنػػاؾ جيػػازيف لتن

عندما يعمؿ الجيازاف في انسجاـ كتعػاكف، كمعارضػة كػؿ منيمػا لآلخػر ينػتج عنػو التػكتر كعػدـ االتػزاف 

إذ يرل أف عمى الفرد أف يجد في تركيبو العضكم كسيمة ما تكجيػو لمكصػكؿ إلػى السػمكؾ المطمػكب فػي 

 (.2002كمية الكاممة )المسعكدم، المكقؼ لتككيف ىذه ال

 :نظرية أبراىاـ ماسمو

يعتبػػر ماسػػػمك المنظػػػر األكؿ كزعيمػػػان لممدرسػػػة اإلنسػػانية، كيعتقػػػد أف الشػػػخص الػػػذم ال يسػػػتطيع إشػػػباع 

حاجاتػػو عػػاجز عػػف التفكيػػر بطريقػػة منطقػػة بسػػبب مػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ مػػف تػػكتر كعػػدـ تػػكتر كعػػدـ اتػػزاف 

 انفعالي.

 حسب ماسمك بما يمي:تتسـ الشخصية المتزنة 

 قدرتيا عمى اتخاذ القرار مف دكف االعتماد عمى اآلخريف. .1

 ليا درجة عالية مف قبكؿ الذات كاآلخريف.  .2

 تدرؾ الحقائؽ بشكؿ مكضكعي.  .3

 تتسـ بالخصكصية كعدـ االستسبلـ لآلخريف. .4

 القدرة عمى معالجة مشاكؿ الحياة بشجاعة. .5

 ف.تمتمؾ عبلقات حميمية مع اآلخريف ذكم الشأ .6

 (.2014يتسـ تعامميا مع الحياة بشكؿ ديمقراطي. )بف الشيخ،   .7

 :نظرية السمة أللبورت

اىتـ البكرت بمصطمح الذات كىك مرادؼ لمصطمح )قكة األنا( أك االتزاف االنفعالي الذم يعني بػو القػكة 

 (.2002المكحدة لجميع عادات كسمات كاتجاىات كنزعات الفرد )المسعكدم، 
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صطمح خاص ىك )البركبريكـ( كالذم يعنػي )الجػكىر( كالمقصػكد بػو نػكاحي الشخصػية كابتكر البكرت م

التي تشكؿ الكحدة المتكاممة التي ينشأ عنيا اإلحساس بالذات كالتفرد كما أنو يعمؿ عمى تنظيـ كظائؼ 

 الشخصية مف أجؿ بمكغ الكجكد األصيؿ كالشعكر بالتفرد.

بر مراحؿ الحياة ابتداء مف الكالدة حتى المكت، كىناؾ سػتة كيعتقد ألبكرت أف البربريكـ ينمك كيتطكر ع

معػػايير لمحكػػـ عمػػى اكتمػػاؿ الشخصػػية كاتزانيػػا كىػػي: اإلحسػػاس بالػػذات كامتػػدادىا فػػي مجػػاالت متعػػددة 

كدؼء العبلقات مػع اآلخػريف، كالشػعكر بػاألمف، كاإلدراؾ الػكاقعي لؤلشػياء، كركح الدعابػة، كمكضػكعية 

 (.2001لمشتقة مف فمسفة مكحدة تمنح حياة الفرد المعنى )الشمرم، الذات، ككضكح األىداؼ ا

 :النظرية الوجودية لفرانكؿ

يعتقػػد ركاد ىػػذه النظريػػة أف دراسػػة االنفعػػاؿ ىػػك الطريػػؽ الكحيػػد الػػذم يمكػػف مػػف خبللػػو الكصػػكؿ إلػػى 

و فػػي أم حقيقػة اإلنسػاف، كأف الشخصػػية المتزنػة متكاممػة بشػػكؿ جيػد، كالمتػػزف قػادر عمػى اختيػػار سػمكك

  كقػػت كقػػادر عمػػى تحمػػؿ مسػػؤكلية األفعػػاؿ كالقػػرارات التػػي يتخػػذىا، كىػػك قػػادر عمػػى إيجػػاد معنػػى لمحيػػاة

كمػػا أف تكجيػػو األساسػػي نحػػك المسػػتقبؿ كبكػػؿ مػػا يػػرتبط بػػو مػػف مجيػػكؿ أك عػػدـ يقػػيف، كىػػذا المجيػػكؿ 

لقبػػكؿ يػػأتي مػػف خػػبلؿ يقػػكده إلػػى فكػػرة القمػػؽ لكنػػو يتقبػػؿ ذلػػؾ القمػػؽ كضػػركرة السػػتمرار الحيػػاة، كىػػذا ا

الشجاعة التػي يبػدييا الفػرد فػي مكاجيػة مسػتقبمو كمػا أف الشػخص المتػزف يبػدم قػدرة عمػى إقامػة عبلقػة 

 (.2001حميمة كصادقة قائمة عمى الحب المتبادؿ كالتعبير األصيؿ عنيا )الزبيدم كالعبيدم، 

 :نظرية ايزنؾ

ة كالمتعمقػة باسػتعماؿ التحميػؿ العػاممي ( مف خػبلؿ الدراسػات الشػاممEysenck, 1962تكصؿ إيزنؾ )

التي أجراىا في انكمترا إلى أف شخصية اإلنساف تككف مجمكعة مف األنمػاط النفسػية، ككػاف اليػدؼ مػف 

االنطػكاء، كسػمة االتػزاف  –ىذه الدراسات تحميؿ الشخصػية كتحديػدىا بنمطػيف أساسػييف ىمػا: االنبسػاط 
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مف اختبػارات الشخصػية التػي طبقيػا عمػى عينػة تككنػت  العصابية كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة -االنفعالي

 (.2007( سنة )سعيد، 25 -20( مف الذككر كاإلناث تراكحت أعمارىـ بيف )137مف )

( أف سػػػمة االتػػػزاف االنفعػػػالي تمثػػػؿ تركيبػػػان أساسػػػيان فػػػي أحػػػد ىػػػذيف Eysenck, 1962) أشػػػار ايزنػػػؾ

صػػػؼ بسػػػمة االتػػػزاف االنفعػػػالي يسػػػتجيب النمطػػػيف فػػػي بنيػػػة الشخصػػػية، كيػػػرل كػػػذلؾ أف الفػػػرد الػػػذم يت

لممكاقػػؼ كاألحػػداث التػػي تكاجيػػو بأسػػمكب يتصػػؼ بالمركنػػة كعػػدـ االنػػدفاع، أك المغػػاالة فػػي االسػػتجابة 

كيتصؼ سمككو بالتكافؽ مع محيطو المادم كاالجتماعي، إذ يستطيع الذيف يحققكف درجات عالية عمػى 

ف صعكبات كاضحة، كال يقعكف فريسة لمحيرة عند ىذا البعد مف الكصكؿ إلى أىدافيـ الشخصية مف دك 

االختيػػػار، كيقػػػركف أنيػػػـ يشػػػعركف بالرضػػػا عػػػف الطريقػػػة التػػػي يتبعكنيػػػا فػػػي حيػػػاتيـ، كلػػػدييـ قػػػدرة عمػػػى 

جية الضػغكط كاإلحباطػات اليكميػة، فػي حػيف أف الفػرد الػذم يتصػؼ بضػعؼ بعػد االتػزاف االنفعػالي امك 

اإلرادة، كلديػػػو قصػػػكر فػػػي التعػػػاطؼ، كال يسػػػتطيع  يكػػػكف غيػػػر قػػػادر عمػػػى ضػػػبط انفعاالتػػػو، كضػػػعيؼ

(. 2009التعبير عما بداخمو، كىك غير مثابر، كغير اجتماعي، كيككف عادة قاببلن لئليحاء )مصطفى، 

كمػػا يقػػع األفػػراد فػػي البعػػد المتػػدني لبلتػػزاف االنفعػػالي فريسػػة لبلضػػطراب النفسػػي كخاصػػة القمػػؽ، فضػػبلن 

        يػػػػػػاة، كلػػػػػػدييـ قػػػػػػدرة ضػػػػػػعيفة فػػػػػػي التكافػػػػػػؽ كمتغيػػػػػػرات الحيػػػػػػاة عػػػػػػف كػػػػػػكنيـ أفػػػػػػراد تقيػػػػػػرىـ ضػػػػػػغكط الح

 (.2008)الجمبي، 

طػػػكر ايزنػػػؾ ىػػػذا البعػػػد إلػػػى نظريػػػة جديػػػدة فػػػي االتػػػزاف االنفعػػػالي كتسػػػمى بالسػػػيطرة  1982فػػػي عػػػاـ 

االنفعالية حيث ترل أف االتزاف يتعمؽ بسيطرة الفرد عمى انفعاالتو عنػد مكاجيػة المكاقػؼ الضػاغطة فػي 

(، فعنػػػدما يكاجػػػو الفػػػرد ىػػػذه المكاقػػػؼ Grijalva, 2011أك العمػػػؿ أك مكاقػػػؼ ميػػػددة لحياتػػػو ) البيػػػت

 يستعمؿ نمطيف مف االنتباه االنفعالي:

داخمي يخصص نحكه أفكاره الداخمية ) أم ما يعتقػده الفػرد حػكؿ قدراتػو كخبراتػو لمكاجيػة الميمػة  األوؿ:

 كىؿ لديو اإلمكانية عمى حميا(.
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تعمؽ بالمثيرات المتعمقة بالميمػة المكاجيػة ) نػكع الميػة، كمػدل كضػكحيا أك غمكضػيا خارجي ي الثاني:

 لدل الفرد(.

يعتقد ايزنؾ أف مف يمتمؾ سيطرة انتباىية عالية نحك انفعاالتو بخصػكص الميمػة أك المكاقػؼ المكاجيػة 

 (.Eysenck et al, 2007سيتصؼ بمقدار عاؿ مف التكازف االنفعالي )

 نظرية كاتؿ:

يختمػػؼ كاتػػؿ عػػف عػػالـ الػػنفس إيزنػػؾ فػػي التكصػػؿ إلػػى سػػمة االتػػزاف االنفعػػالي، إذ يعتمػػد كاتػػؿ عمػػى ال 

المكضػػكعية اإلحصػػائية فػػي دراسػػة سػػمة االتػػزاف االنفعػػالي فػػي الشخصػػية، كأسػػس أبحاثػػو اعتمػػادان عمػػى 

سمة مصػدرية  16التقنية اإلحصائية المعركفة بالتحميؿ العاممي، كباستخداـ التحميؿ العاممي حدد كاتؿ 

فػػي الشخصػػية كمنيػػا )سػػمة االتػػزاف االنفعػػالي( اسػػتخرجيا مػػف قائمػػة ألبػػكرت لمسػػمات، كتػػتخمص ىػػذه 

 (.2015العكامؿ مف حيث ككنيا سمات أساسية في تركيبة الشخصية )بدر، 

كيرل كاتؿ أف سمة االتزاف االنفعالي تقع عمى خط متصؿ، عمى أحد طرفية االتزاف االنفعالي كالطرؼ 

ر العصػػابية، كتػػؤثر سػػمة االتػػزاف االنفعػػالي بدرجػػة كبيػػرة فػػي مػػزاج الفػػرد كفػػي تحديػػد أسػػمكبو العػػاـ اآلخػػ

يقاعو اليكمي )االغا،   (.2011كا 

كيضيؼ كاتؿ إف الفرد الذم تضعؼ لديو سمة االتزاف االنفعالي يتصػؼ بػالقمؽ كالشػؾ كالتػكتر كسػرعة 

خريف إذا ما تعرض لعكامػؿ ضػاغطة، لػذا فػإف االندفاع، كىك أكثر عرضة لبلضطرابات النفسية مف اآل

سمة االتزاف االنفعالي تمنح الفرد القدرة عمى التكيؼ مع مشكبلت الحياة كالكفاية كالفاعميػة فػي مكاجيػة 

الضػػغكط، كمػػا أشػػار كاتػػؿ إلػػى أف سػػمة االتػػزاف االنفعػػالي تػػرتبط إيجابيػػان بالكفايػػة كالرضػػا، كالقػػدرة عمػػى 

حساس بمشاعر الذنب، فضبلن عمى ذلؾ يتصؼ المتػزنيف انفعاليػان بالصػبلبة تحمؿ التيديد الخارجي كاإل

 (.1999كالمركنة، كالتخطيط كالضبط كأخيران تقدير الذات )الشاكم، 
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 المحور الثالث: األسرى المحرريف 2.3

 مفيـو األسير لغة واصطالحاً 

 االسير في المغة :

كىك القد كمنو سمي )األسير(، كالجمع أسرل  )أسر( قتبو مف باب ضرب شده باالبعاد بكزف االزاد

 (.2003)الرازم، كأسارل

) اإلسار( ما يقيد بو األسير. -أسره سارا : قيده كأخذه أسيرت   أسرا  كا 

 (1972آخركف،األسير: المأخكذ في الحرب)ج( أسراء ك أسارل كأسارم )مصطفى ك 

 األسير في االصطالح :

مف قاـ بعمؿ سيء فتسجنو دكلتو كتعاقبو، كاألسير  :لسجيفا :الفرؽ بيف األسير كالسجيف كالمعتقؿ ىك

ىك مف يقاتؿ العدك كيمقى القبض عميو مف قبمو في أرض المعركة، كاإلعتقاؿ يتـ مف العدك لبعض 

 .(1995الناس بحجة الخكؼ مف قياميـ بأعماؿ ضده)ىكيدم،

ت اإلسرائيمية نتيجة مقاكمتو إعتقالو مف قبؿ السمطااألسير: عمى أنو الشخص الذم تـ  كيعرؼ الفي

 .(2005لبلحتبلؿ عمى خمفية سياسية أك تنظيمية أك أمنية أك عسكرية )الفي،

ندماجػػو فػػي الحيػػاة النفسػػية التػػي تتمثػػؿ فػػي إ يكاجػػو األسػػير الفمسػػطيني المحػػرر مجمكعػػة مػػف األزمػػات

النفسػي أحيانػان أخػرل، كىػذه غتػراب ، كاإلدكنيػة، ككػذلؾ بالبلمبػاالة أحيانػاالفمسطينية، شػعكره بػالنقص كال

األمكر تجعؿ الذات لؤلسير المحػرر الفمسػطيني فػي عمػـ المجيػكؿ، ككػذلؾ فػإف ذاتػو المثاليػة قػد تػأثرت 

كثيػػران أثنػػاء كجػػكده فػػي المعتقػػؿ، كذاتػػو الكاقعيػػة أصػػبحت ىػػي األخػػرل غيػػر كاضػػحة المعػػالـ، أمػػا ذاتػػو 

متنكعػػػة كانػػػت ىػػػي األخػػػرل غيػػػر ظػػػاىرة لػػػو، المدركػػة فمككنػػػو فػػػي حيػػػرة مػػػف أمػػػره مػػػف جػػػراء األزمػػػات ال

كقضية األسرل قضػية معقػدة، كآثارىػا ال تطػاؿ األسػير فحسػب، فػرغـ معانػاة األسػير مػف جػكع كعطػش 

صابات باألمراض المتعددة، كتضييؽ كحصار، عمى األسير كأىمو، إال أف القضية ال  كمعاناة صحية كا 
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ماعة قد فقدىا منذ لحظة أسػره، أال كىػي األسػرة، تنتيي عند ىذه المعاناة فحسب؛ فاألسير يعيش في ج

المبنة األكلى التي تربيا فييا، كأسرة األسير لحظة أسر أبنائيا قد فقدت عضػكان مػف أعضػاء ىػذه األسػرة 

ممػػػا أدل إلػػػى التػػػأثير سػػػمبان عمػػػى حيػػػاتيـ كعمػػػى معيشػػػتيـ حيػػػث الفػػػراؽ كاالشػػػتياؽ ليػػػذا األسػػػير، كرغػػػـ 

األسير إال أف غيابػو عػف األسػرة لػو التػأثير الشػديد )الجرجػاكم كاليمػص،  الظركؼ كالمرارة التي يعيشيا

2013.) 

 معاناة األسرى في سجوف االحتالؿ 2.3.1

 يعاني األسرل في سجكف االحتبلؿ كثير مف المشكبلت النفسية كالجسمية كأىـ ىذه المشكبلت:

 تكبيؿ األيدم بالقيكد، كالحرماف مف الحرية. .1

 حقكقو في القكانيف الدكلية، خاصة فيما يتعمؽ بتكفر محاـ دفاع. حرماف األسير مف أبسط .2

 سكء الرعاية الصحية لؤلسرل.  .3

 سكء التغذية. .4

 التفتيش المستمر لؤلسرل. .5

 حرماف أىالي األسرل مف الزيارات. .6

 العزؿ االنفرادم. .7

 االعتقاؿ اإلدارم. .8

 الحرماف مف النـك لساعات طكيمة. .9

 الحرب النفسية عمى األسير. .10

 .(2013كنتيف عف بعض األسرل )أبك عبيد، منع ال .11
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 رياآلثار النفسية والجسمية لألس 2.3.2

مػػػف  آخػػػر، إال أف كػػػؿ الشػػػيادات المدكنػػػة عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف تجربػػػة االحتجػػػاز تختمػػػؼ مػػػف طفػػػؿ إلػػػى

األطفػػاؿ المحػػرريف إمػػا مػػف خػػبلؿ اإلفػػادة الشخصػػية أك خػػبلؿ جمسػػات المجمكعػػة البؤريػػة أفػػاد بحػػدكث 

كاؿ العنؼ النفسي بحقيـ أك التيديد أك اإلذالؿ. كقد تفاكتػت أشػكاؿ اإلشػكاؿ اإلذالؿ التػي شكؿ مف أش

لػػى إىانػػات مكجيػػة بحػػؽ أفػػراد عائمػػة  تعرضػػكا ليػػا مػػف إىانػػات عامػػة، إذالؿ بسػػبب المظيػػر الخػػارجي كا 

 (.2012الطفؿ )مؤسسة إنقاذ الطفؿ، 

ر، حيػػث يعتبرىػػا الػػبعض بأنيػػا خبػػرة يدية لؤلسػػنفسػػية كالجسػػلاىػػتـ العديػػد مػػف البػػاحثيف بدراسػػة اآلثػػار اك 

ر يانفعاليػػة غيػػر سػػارة لؤلسػػير كذكيػػو، كلؤلسػػرل الفمسػػطينيف حالػػة خاصػػة، حيػػث أنػػو يعتبػػركف أف األسػػ

جػػزءان مػػف نضػػاليـ كتقػػربيـ إلػػى ربيػػـ، كتحقيقػػان ألىػػدافيـ الكطنيػػة، فأصػػبح األسػػير مفخػػرة لذكيػػو، رغػػـ 

 ذكيو.المعاناة التي يتمقاىا األسير نفسو، ك 

ر ي( بػػأف خبػػرة األسػػرة تشػػكؿ صػػدمة نفسػػية لؤلسػػير، كأضػػافت بػػأف لؤلسػػNeria, 2002كتشػػير نريػػا )

العديد مف اآلثار النفسية منيا اإليجابي كالتحمؿ كرفع مستكل الثقة بالنفس، كالصبلبة النفسية، كتعزيػز 

، كالبلمبػاالة، كفقػداف األمػؿ يػزأساليب المكاجية، كمنيا السمبي، كالقمؽ كالتػكتر، كعػدـ القػدرة عمػى الترك

 كتكقع الككارث كالصدمات ، كاالنعزاؿ.

 آلثػار، منيػا النفسػي كمنيػا الجسػدم( بأف لؤلسير نػكعيف مػف اSanchez, 2000فيما أشار شانشيز )

 المستقبمية. ك ؽ بيف اآلثار اآلنيةكفر  

لتعػػػذيب مصػػػدران لآلثػػػار فيمػػػا قػػػرف أبػػػك قػػػاعكد اآلثػػػار النفسػػػية كالجسػػػدية بالتعػػػذيب حيػػػث أكػػػد عمػػػى أف ا

، فيمػػا اآلثػار الجسػػدية إلػى مبكػػرة كمتػأخرةالجسػدية كالنفسػػية لػدل األسػػرل الفمسػطينييف، كمػػا قػاـ بتقسػػيـ 

 (.2008أشار بأف اآلثار النفسية منيا إدراكي كمنيا انفعالي نفسي )أبك قاعكد، 
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عمػى التركيػز، كيعػاني  الضحية منيؾ كمشكش كمرتبؾ كغيػر قػادرة يككف فييا التأثيرات الداركية: .1

 مف ىبلكس مع شعكر بالغربة كفقداف االتصاؿ بالكاقع كفقداف اإلدراؾ.

حيػػث يكػػكف األسػػير مغطػػى الػػرأس، ال يعمػػـ متػػى سػػيتعرض لمضػػرب كال مػػف  التػػأثيرات االنفعاليػػة: .2

طػكة مػف حكلػو احتمػاالن ألف يضػرب أيف كال شدة ما سػكؼ يتعػرض لػو، كتشػكؿ لػو كػؿ حركػة أك خ

عميػػو، فإنػػو يكػػكف حينيػػا فػػي خػػكؼ كقمػػؽ دائػػـ، كيرافػػؽ ذلػػؾ بعػػد فتػػرة اكتئػػاب كحػػزف قػػد يعتػػدل  أك

يرافػػؽ ذلػػؾ محاكلػػة لبلنتحػػار، فتكػػرار االعتػػداءات الجسػػدية كالنفسػػية كالمفظيػػة تػػؤدم إلػػى انخفػػاض 

 تقدير الذات لدل األسير مع فقداف شعكره باليكية كاإلنسانية.

 أما بالنسبة لمتأثير النفسي

طفػػاؿ بػػأنيـ أصػػبحكا حساسػػيف جػػدان، عصػبيف كمتػػكتريف كأصػػابيـ شػػعكر االنحطػػاط، يكاجيػػكف أفػاد األ 

صعكبات فػي التكاصػؿ كأصػبحكا يشػعركف بالعزلػة بعػد االحتجػاز. باإلضػافة إلػى ذلػؾ تغيػرت عبلقػتيـ 

خػكتيـ بشػكؿ كبيػر، فأصػبحكا أقػؿ طا لسػمكؾ عنيػؼ  عػة كأقػؿ احترامػان لػكادييـ أك يمجػأكفمع كالػدييـ كا 

 اه إخكتيـ الصغار.اتج

نفسػػيان كبسػػبب االحتجػػاز كالتعػػذيب فػػإف األطفػػاؿ المحػػرريف يككنػػكف عرضػػة ألف تتطػػكر لػػدييـ أعػػراض 

كا لمعزلػػة كالمعاممػػة السػػػيئة ضػػالتػػكتر مػػف اضػػطراب مػػا بعػػد الصػػدمة، فالعديػػد مػػف األطفػػاؿ الػػذيف تعر 

ابيس، اضػػطرابات فػػي أصػػبح لػػدييـ خػػكؼ مػػف الكػػبلب المسػػتخدمة فػػي البحػػث، عػػانى العديػػد مػػف الكػػك 

يـ كيكتسػب العديػد مػنيـ عػادات سػيئة لالنكـ كاألكؿ، التبكؿ البلإرادم كالخػكؼ مػف أف يػتـ إعػادة اعتقػا

 (.2012)مؤسسة إنقاذ الطفؿ، كما أنيـ فقدكا إحساسيـ باألمف كاألماف  ،مثؿ التدخيف

 احتياجات األسرى داخؿ السجوف السرائيمية: 2.3.3

تبلؿ بحاجػػػة لمعديػػػد مػػػف الخػػػدمات كالػػػدعـ المػػػادم كالمعنػػػكم كيمكػػػف إجمػػػاؿ األسػػػرل فػػػي سػػػجكف االحػػػ 

 متطمباتيـ كاحتياجاتيـ بمايمي:
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 الحرية كعناؽ األىؿ. .1

 الرعاية الصحية كالغذاء الصحي السميـ. .2

 حؽ األسير في استكماؿ التعميـ. .3

 حؽ التكاصؿ مع األىؿ. .4

 كقؼ االعتقاالت اإلدارية. .5

 افؿ الدكلية.تفعيؿ قضيتيـ في المحاكـ كالمح .6

 كف ليا تعزيز صمكدىـ.تكفير كافة المستمزمات التي يم .7

 .(2013تكفير كافة احتياجات أىؿ كذكم األسير )أبك عبيد،  .8

 :الخدمات التي تقدميا وزارة األسرى 2.3.4

تقكـ كزارة األسرل بالعديد مف اإلجراءات كالخطكات كىدفيا األكؿ كاألخير منح األسرل حريتيـ كالػدفاع 

قكقيـ لكف الكاقع أنيا تحاكؿ القياـ بالعديد مف اإلجراءات اليادفة لتعزيز صمكدىـ كصمكد أىميـ عف ح

 كمف بيف ىذه اإلجراءات كالخطكات ما يمي:

 تكفير محاـ دفاع منذ المحظة األكلى لبلعتقاؿ. مف الناحية القانونية: .1

 راتب شيرم يسد احتياجاتو.تكفير الممبس، الكنتيف، مستمكمات التعميـ،  مف الناحية المادية: .2

 تسييؿ اتصاؿ األسير بأىمو، كالتكاصؿ معيـ، كعقد الزيارات. مف الناحية النفسية: .3

تسػػييؿ عمميػػة تعمػػـ األبنػػاء، تػػكفير راتػػب شػػيرم ،تقػػديـ بعػػض  بالنسػػبة لمخػػدمات التػػي تقػػدـ ألسػػرتوأمػػا 

كتسػػعى الػػكزارة جاىػػدة بتػػكفير  الرعايػػة األكليػػة كالصػػحية، التكاصػػؿ مػػع األسػػير كعقػػد الزيػػارات ليػػـ، كمػػا

 كافة المستمكمات لؤلسرل كأىميـ كفؽ المعطيات كاإلمكانات المتاحة لمكزارة.
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 االحتالؿ وأثره عمى الصحة النفسية لألطفاؿ األسرى الفمسطينييف 2.3.5

، كاالحػػػتبلؿ 1948خمػػػؼ دمػػػار المجتمػػػع الفمسػػػطيني، كتفكػػػؾ نسػػػيجو مػػػع النكبػػػة كقيػػػاـ إسػػػرائيؿ العػػػاـ 

تكاصؿ منذئذ، كاقعان رىيبان عمػى الصػحة النفسػية المجتمعيػة. كتعتبػر ذات الطفػؿ الفمسػطيني الضػحية الم

(. كتجمػع الدراسػات النفسػية كاالجتماعيػة التػي 2009األكلى لمكاقع الذم فرضو االحػتبلؿ )أبػك شػمعة، 

سػػة اعتقػػاؿ اىتمػػت بالطفػػؿ الفمسػػطيني تحػػت االحػػتبلؿ عمػػى حجػػـ معاناتػػو، كنظػػر كثيػػر منيػػا إلػػى سيا

األطفاؿ الفمسطينييف عمى أنيا أحد أعمدة فمسػفة االحػتبلؿ اليادفػة إلػى تركيػع الشػعب الفمسػطيني كذبػح 

 تطمعاتو الكطنية بالحرية كاالستقبلؿ.

الشػباف المسػيحية بقكلػو"  ائي النفسػي ياسػر أبػك سػمرة مػف جمعيػةكىذا ما يتفؽ مع ما ذىب إليو األخصػ

الفمسػػطيني األسػػير عمػػى أنػػو خطػػر عمػػى المػػدل البعيػػد، كىػػذا مػػا يفسػػر إف إسػػرائيؿ تتعامػػؿ مػػع الطفػػؿ 

ة يكيضػػيؼ إف التػػأثيرات النفسػػ .سياسػػتيا اليادفػػة إلػػى تحطػػيـ الػػركح المعنكيػػة كالنضػػالية ليػػؤالء األطفػػاؿ

كاالجتماعية عمػى األسػرل بصػكرة عامػة كاألطفػاؿ بصػكرة خاصػة أصػعب ممػا نتكقػع، كتبػدأ مػف لحظػة 

ا مػػيشخصػػيا األخصػػائي ياسػػر أبػػك سػػمرة، فد اإلفػػراج عنػػو، ىػػذه التػػأثيرات بأطرىػػا يالسػػجف كال تنتيػػي بعػػ

مؤسسػػة الضػػمير ) PTSD  يعػػرؼ بتػػكتر مػػا بعػػد الصػػدمة أك تػػكتر مػػا بعػػد الخبػػرة الصػػادمة، مقيػػاس 

 (.2010لرعاية األسير كحقكؽ اإلنساف، 

 السػػيطرة عمػػى المصػػير قػػدافكمػػف عكارضػػيا صػػعكبة التركيػػز، كصػػعكبة التػػذكر، كالتشػػكيش الػػذىني، كف

كاىتػػػزاز الثقػػػة بػػػالنفس، كاإلفػػػراط بالحساسػػػية أثنػػػاء التعامػػػؿ مػػػع اآلخػػػريف بسػػػبب غيػػػاب الثقػػػة بػػػالنفس. 

 كيبلحظ أبك سمرة شعكران بالقسكة لدل األطفاؿ الذيف خبركا السجف ككثرة لجكئيـ لمعنؼ.

 (.2000 بك اسحاؽ،أ) ( لدى األسرى والمحرريفPTSDتوتر ما بعد الخبرة الصادمة ) 2.3.5.1

( ككسػػيمة معياريػػة عالميػػة لتقيػػيـ الصػػحة النفسػػية فػػي حػػاالت التعػػرض لمعنػػؼ PTSDيسػػتعمؿ مقيػػاس )

االجتماعيػػػة، أك التعامػػػؿ مػػػع الحػػػاالت الفرديػػػة فػػػي  -كالصػػػدمات النفسػػػية؛ سػػػكاء فػػػي الدراسػػػات النفسػػػية
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ييف فحسػػػػب، بػػػػؿ يػػػػتـ ( مػػػػف قبػػػػؿ األخصػػػػائييف النفسػػػػPTSDالعيػػػػادات النفسػػػػية. كال يسػػػػتعمؿ مقيػػػػاس )

ف النفسػػييف الػػذيف يسػػاىمكف فػػي اسػػتعمالو حرفيػػان مػػف قبػػؿ العػػامميف االجتمػػاعييف، كمػػا يسػػمى بالمرشػػدي

 (.2003رب أك العنؼ أك الككارث )كناعنو، ـ المساعدات اإلنسانية لممنككبيف بالحأطق

 تأثيرات السجف عمى الميارات التعميمية لألطفاؿ األسرى 2.3.5.2

نسانيتو بسبب تعرضو لمتعذيب خبلؿ فترة التحقيؽ، بؿ تمتد طكاؿ فتػرة ال يقتصر ىد ر كرامة المعتقؿ كا 

االعتقػػاؿ نظػػران لمػػدمار الجسػػدم كالنفسػػػي النػػاتج عػػف ممارسػػات القيػػػر كالسػػيطرة عمػػى األسػػير. كيشػػػرح 

س (، تأثير التعػذيب كالقيػر الممػار 2005المحمؿ النفسي مصطفى حجازم في كتابو اإلنساف الميدكر )

فػػػي السػػػجكف عمػػػى سػػػير العمميػػػات الذىنيػػػة كالجسػػػدية بػػػالقكؿ " مػػػف المعػػػركؼ أف التيديػػػد الشػػػديد عمػػػى 

مػػزمف فػػي مسػػتكل الكػػكرتيزكؿ المسػػتكل الجسػػدم كالنفسػػي يػػؤدم إذا مػػا اسػػتمر فتػػرة طكيمػػة إلػػى ارتفػػاع 

 كاألخطػػاردائد )ىرمػػكف الشػػدة(، الػػذم يقػػـك فػػي الحػػاالت الطبيعيػػة بتعبئػػة الجسػػـ لمصػػمكد فػػي كجػػو الشػػ

( Hypocampusكيؤدم ىذا االرتفاع المػزمف إلػى دمػار فػي الخبليػا الدماغيػة فػي منطقػة قػرف آمػكف )

 (.2005المسؤكلة عف عمميات التعمـ كالتذكر )حجازم، 

كبحسػػب األخصػػائي ياسػػر أبػػك سػػمرة، فػػإف السػػجف اإلسػػرائيمي لؤلطفػػاؿ الفمسػػطينييف يتسػػبب فػػي تػػدني 

ربػػة االعتقاليػػة عمػػى القػػدرات المعرفيػػة لػػدل األطفػػاؿ األسػػرل، كمنيػػا قمػػة احتػػراـ الػػذات، كمػػا تػػؤثر التج

التركيػػػز كالػػػكعي، كالشػػػعكر باإلحبػػػاط النػػػاتج عػػػف نقػػػص الػػػدعـ المقػػػدـ ليػػػـ. كفػػػي الصػػػدد ذاتػػػو، ذكػػػرت 

( عمى مكقعيا في األرض الفمسطينية عند استعراضػيا لكاقػع الطفػؿ الفمسػطيني، UNICEFاليكنيسيؼ )

األسػػػرل المسػػػتطمعة آراؤىػػػـ، يعػػػانكف مػػػف القمػػػؽ كالكسػػػكاس القيػػػرم أك االكتئػػػاب أف أطفػػػاؿ ثمػػػث عػػػدد 

 (.2010مؤسسة الضمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنساف، )

 اجتمػػػاعي متطػػػكر، ينشػػػغؿ بقضػػػاياه  -يكفػػػي الػػػدكؿ التػػػي تػػػكفر لمطفػػػؿ العػػػيش فػػػي رحػػػاب نظػػػاـ قػػػانكن

السػػػكيد مػػػثبلن، يعتبػػػر تعمػػػيـ الطفػػػؿ مػػػف  كيسػػػير عمػػػى سػػػبلمتو البدنيػػػة كالعقميػػػة كالنفسػػػية، كمػػػا ىػػػك حػػػاؿ



65 

أكلكيػػػات المؤسسػػػات التػػػي تسػػػير عمػػػى خدمػػػة المجتمػػػع كرقيػػػو، كىػػػذا مػػػا يؤكػػػده عمػػػؿ مراكػػػز األبحػػػاث 

كالدراسػػػات التػػػي تفػػػرد مسػػػاحة كاسػػػعة لدراسػػػة كػػػؿ مػػػا يتصػػػؿ بحيػػػاة الطفػػػؿ، كالشػػػيء نفسػػػو مػػػف خػػػبلؿ 

دييف كالسياسػييف فػي رسػـ السياسػات الخاصػة مشاركتيا الفعالة مع بقية الفاعميف االجتمػاعييف كاالقتصػا

 بالطفؿ، بناء عمى خبلصات ىذه األبحاث كالمشاكرات كتكصياتيا.

كحتى في الحاالت التي يكضع فييا "الطفػؿ عمػى خػبلؼ مػع القػانكف" فػي أمػاكف احتجػاز، فػإف الفمسػفة 

المسػػػتحقة بمكجػػػب  ومػػػف حقكقػػػ القانكنيػػػة كاالجتماعيػػػة لمتعامػػػؿ معػػػو تبقػػػى تربكيػػػة حمائيػػػة، ال تنػػػتقص

 القكانيف.

 42 مدار زاؿ عمى كما فكاف ،« العالـ في األطكؿ» "اإلسرائيمي" االحتبلؿ تحت الفمسطيني الطفؿ أما

 ببعيد ليس كلزمف إنو المؤسؼ القكؿ، كمف .االحتبلؿ ىذا أدكات سياسات قبؿ مف لمتدمير ىدفان  عامان 

 .تراكمي كغير كجزئيان  مكسميان  الطفؿ الفمسطيني يـتعم عمى السياسات هىذ تأثير بدراسة االىتماـ كاف

 مف ترتب عمييا كما المحتمة، الفمسطينية األرض في فمسطينية سمطة إنشاء أعقبت التي الفترة كفي

 خطط عبر بالكاقع الفمسطيني بالنيكض كالتكقعات اآلماؿ زادت متعددة، فمسطينية كزارات استحداث

 .التعميـ منيا المقدمة كفي مناحي الحياة، كؿ طالت التي الطكيؿ تبلؿاالح نتائج جذريان  تعالج لمتنمية

 عدد في غير مسبكؽ تزايدان  المحتمة الفمسطينية األرض شيدت الفمسطينية، السمطة نشأة مع كبالتكازم

غاثية، بمياـ القياـ نفسيا عمى أخذت التي كالدكلية المحمية المؤسسات  الفمسطيني لمطفؿ كاف تنمكية كا 

 مير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنساف) مؤسسة الض برامجيا في مكثؼ حضكر التعميمية مميةكالع

2010.) 

 كاحدة عمى دراسة نعثر لـ البحث، ىذا كلغرض فإننا، المؤسسات، ىذه دكر مف تقميؿ كدكف ذلؾ، كمع

 ككؿ .حرريفكالم األطفاؿ األسرل لدل بالتعميـ المرتبطة النفسية الصحة عمى االعتقاؿ تأثير تتناكؿ
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 التسرب حجـ لدراسة تتفّطف كفائدتيا، لـ أىميتيا مف الرغـ عمى أجريت، التي المسحية الدراسات

 .األطفاؿ الفمسطينييف اعتقاؿ في االحتبلؿ منيجية عف الناتج الدراسي

 األطفاؿ كالشباب احتجاز أف كالسجكف، االحتجاز بقضايا المختصة البحثية الدكائر في المعركؼ فمف

 بصماتيا تترؾ كعقمية صعبة، كجسدية نفسية لتأثرات يعرضيـ ،« القانكف مع خبلؼ عمى» ىـ فمم

 التعميمية. مف مؤسساتيـ األطفاؿ ىؤالء تسرب إلى تفضي قد بؿ الدراسي، التحصيؿ عمى

 كتككف المرحمة البلحقة ما بعد فترة االحتجاز تككف مميئة بالعقبات فيما يتعمـ بتعميـ األطفاؿ، كبحسب

% مف األطفاؿ الذم تـ سجنيـ 90التقييـ النيائي لبرنامج تأىيؿ األطفاؿ المحريف مف المعتقبلت فإف 

(. كبعد إطبلؽ سراحيـ تككف 2011ىـ طبلب )مؤسسة إنقاذ الطفؿ كجمعية الشباف المسيحية، 

رت عكدتيـ إلى المدارس صعبة كفييا نكع مف التحدم، خاصة إذا ما كانت فترة احتجازه قد استم

لسنكات حيث يكاجيكف مشكمة التشتت كعدـ القدرة عمى التركيز، كيعتبر الكضع صعبان عمييـ إذا ما 

كانكا مع زمبلء ليـ في الصفكؼ أصغر منيـ في العمر أك حتى إذا ما حاكلكا المحاؽ بنظرائيـ . 

يكـ  70اسي بعد باإلضافة إلى ذلؾ فإف زارة التعميـ تمـز األطفاؿ بإعادة االلتحاؽ بنفس الصؼ الدر 

غياب بغض النظر عف سبب الغياب. كما أف ىناؾ صعكبات شخصية يكاجييا األطفاؿ في المضي 

قدمان في تعميميـ المدرسي، فقد أصبح كاضحان بأف مدير المدرسة لو دكر ىاـ في عكدة األطفاؿ 

المدرسة )مؤسسة  ة حيث يعتبركنيـ مثيرم لمشغب كتيديد محتمؿ لمتناغـ العاـ كلسيرريف لممدرسالمحر 

 (.2012إنقاذ الطفؿ، 

 الشػباب حػبس تػأثير :االعتقػاؿ مخاطر“ بعنكاف  Justice Policy Institute، مف معدة دراسة تقكؿ

 معػاكدة يستصػعبكف كالعديػد مػنيـ الشػباب، تعمػيـ يقطػع االحتجػاز إف ،”اآلمنػة كالمرافػؽ االحتجػاز فػي

 الشػباب مػف 43 % أف اتضػح التعمػيـ األمريكيػة، كزارة بيػا قامػت دراسػة ففػي .السػجف بعػد الدراسػة

 سػراحيـ، إطػبلؽ بعػد المدرسػة إلػى يعػكدكف ال لسػجف،ا فػي الدراسػية البػرامج يتبعػكف الػذيف المحتجػزيف
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 .أشػير خمسػة بعػد منيػا يتسػربكف عػنيـ، اإلفػراج بعػد يعػكدكف لممدرسػة الػذيف ىػؤالء مػف % 16 كأف

 الذيف المحتجزيف أغمب أف مف الرغـ عمى أنو» كجد آخر باحث إليو خمص فتنقؿ ما الدراسة كتستطرد

 أربػاعيـ ثبلثػة إلػى ثمثػييـ فػإف عػنيـ، اإلفػراج بعػد المدرسػة إلػى يعػكدكف التاسػع فػي الصػؼ يككنػكف

 ذكم مف الشباب 15 % مف أقؿ فإف سنكات أربع كبعد .التسجيؿ مف كاحد عاـ خبلؿ يترككف المدرسة

مؤسسػة الضػمير لرعايػة األسػير كحقػكؽ ) الثػانكم تعمػيميـ يكممػكف ،احتجػازىـ يػتـ الػذيف التاسػع الصػؼ

 (.2010اإلنساف، 

 المجتمع الفمسطيني في المدارس مف األسرل األطفاؿ تسرب عف الحديث إلى بالضركرة يكصمنا كىذا

 عف الطبلب عمى عزكؼ االعتقاؿ لتأثير مخصص دراسي مسح عمى نقع لـ أننا مف الرغـ عمى

 .مختارة لسنكات مسح التعميـ بيانات قاعدة عمى اعتمادان  تسربيـ، أك الدراسة دمقاع إلى العكدة
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 الدراسات السابقة 4.2

 :الدراسات العربية 14.2.

 الدراسات العربية المتعمقة باضطرابات ما بعد الصدمةأواًل: 

اب ( بعنواف: أثر برنامج إرشاد معرفي سموكي في خفض مستوى اضطر 2014دراسة البراىيـ )

 الضغوط التالية لمصدمة لدى عينة مف السورييف الميجريف إلى األردف.

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج إرشاد معرفي سمككي في خفض اضطراب الضغكط التالية 

لمصدمة لدل عينة مف الميجريف السكرييف إلى األردف، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع الميجريف 

( فردان، حتى شير شباط مف 4500مقيميف في مخيـ الرمثا، كالبالغ عددىـ )السكرييف إلى األردف ال

( فردان مف الميجريف السكرييف، الذيف يعيشكف في 24ـ، حيث تككنت عينة الدراسة مف )2013عاـ 

مخيـ الرمثا، كالذيف حققكا أعمى الدرجات عمى مقياس اضطراب الضغكط التالية لمصدمة  

( فردان، كمجمكعة 12كائيان إلى مجمكعتيف: مجمكعة تجريبية، كعدد أفرادىا )كزعكا عش )دافيدسكف(، كلػ

( فردان، كتمقى أفراد المجمكعة التجريبية برنامجان إرشاديان معرفيان سمككيان، في 12ضابطة كعدد أفرادىا )

 حيف لـ يتمؽ أفراد المجمكعة الضابطة أم برنامج إرشادم.

داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات

عمى درجة مقياس اضطراب الضغكط التالية لمصدمة لصالح المجمكعة التجريبية بعد االنتياء مف 

البرنامج، أم أف البرنامج اإلرشادم المعرفي السمككي لو أثر إيجابي في خفض أعراض اضطراب 

لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المجمكعة الضغكط التالية لمصدمة. كأشارت إ

التجريبية عمى مقياس اضطراب الضغكط التالية لمصدمة بعد االنتياء مف البرنامج مباشرة، كدرجات 

 المجمكعة التجريبية بعد مركر شير مف االنتياء مف تطبيؽ البرنامج.
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االضطراب النفسي لدى األطفاؿ ( بعنواف: مؤشرات 2014دراسة ابف العزمية، والمحتسب )

 والراشديف في مناطؽ التماس جنوب قطاع غزة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى انسب انتشار مؤشرات االضطراب النفسي كعبلقتو ببعض المتغيرات 

لدل األطفاؿ كالراشديف في جنكب قطاع غزة، كقد اعتمد الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي، كتككف 

 ي جنكب قطاع غزة )رفح، كخانيكنس(مف األسر التي تسكف المناطؽ الحدكدية ف مجتمع الدراسة

( رب أسرة كأطفاليـ، كتـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة، في 1146كتككنت عينة الدراسة مف )

، كقد استخدـ الباحثاف مقياس مؤشرات االضطراب النفسي عند 2009الفترة مف أغسطس حتى أكتكبر 

 كالراشديف مف إعداد الباحثيف.األطفاؿ 

كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مؤشرات االضطراب النفسي تعزل لمتغير 

الجنس، كمكاف السكف، بينما أظيرت كجكد عبلقة ارتباطية طردية دالة إحصائيان بيف مؤشرات 

 االضطراب لدل اآلباء كمؤشرات االضطراب لدل األبناء.

( بعنواف: اضطراب قمؽ ما بعد الصدمة لدى عينة مف األطفاؿ والمراىقيف 2013دراسة ضمرة )

 الالجئيف العراقييف في األردف في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية.

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى شيكع أعراض اضطراب قمؽ ما بعد الصدمة لدل عينة مف 

ي األردف في ضكء عدة متغيرات، حيث أجريت الدراسة األطفاؿ كالمراىقيف البلجئيف مف المقيميف ف

( طفبلن كمراىقان مف البلجئيف العراقييف، كتـ استخداـ اضطراب قمؽ ما بعد 500عمى عينة مككنة مف )

( كالمصممة لتقييـ مستكيات Posttraumatic Stress Disorder Inventory, CPTSDالصدمة )

 أعراض قمؽ ما بعد الصدمة لدل األطفاؿ.

أشارت النتائج إلى شيكع أعراض قمؽ ما بعد الصدمة لدل أفراد العينة بشكؿ متكسط جميع أبعاده أداة 

الدراسة كالبعد الكمي، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكيات شيكع األعراض تبعان لمتغيرات 
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كلفترة المعايشة  جنس الطفؿ كعمره كفترة معايشة الحدث الصادـ لصالح اإلناث كاألطفاؿ األصغر سنان 

 القصيرة في حيف لـ تظير فركؽ في أعراض قمؽ ما بعد الصدمة تبعان لمتغير فقداف أحد الكالديف.

( بعنواف: اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى 2013دراسة جاسـ )

 تالميذ المدارس االبتدائية

 الضغكط الصدمية كالسمكؾ العدكانياضطراب ما بعد  ىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العبلقة بيف

( تمميذان 100كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ أداتي الدراسة، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

 كتمميذة مكزعيف عمى مدرستيف في مدينة بغداد كانت قد كقعت تفجيرات قريبة منيا.

كمستكيات  PTSDصابيف باضطراب اؿ % مف التبلميذ م20أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ نسبة 

الػ مرتفعة مف السمكؾ العدكاني كلـ تكف ىناؾ فركؽ دالة بيف الذككر كاإلناث في مستكل اضطراب 

PTSD في حيف ظير ىناؾ فركؽ دالة في مستكل السمكؾ العدكاني لصالح الذككر، ككانت ىناؾ ،

 لعدكاني.كالسمكؾ ا PTSD( بيف اضطراب اؿ 0.68عبلقة ارتباطية دالة )

( بعنواف: اضطراب كرب ما بعد الصدمة واضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد 2013دراسة ثابت )

 في األطفاؿ الفمسطينييف المتأثريف بالحرب عمى غزة

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف االعتبلؿ المشترؾ لدل األطفاؿ عند درجات الخطر العالية، كالتي 

ما بعد الصدمة بسبب التعرض لصدمة الحرب، حيث أجريت الدراسة  تؤدم إلى زيادة اضطراب كرب

( طفؿ، كتـ استخداـ األدكات التالية كىي قائمة األحداث الصادمة في غزة  410عمى عينة مككنة مف )

DSMIV, UCLA PTSD المقابمة العيادية الييكمية لتشخيص ،DSM-IV. 

%، كما 95مف تجارب صادمة عديدة بنسبة  تكصمت الدراسة إلى أف األطفاؿ الفمسطينييف يعانكف

أظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في درجات اضطراب كرب ما بعد 

 الصدمة.
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نفسية ( بعنواف: أساليب التعامؿ مع اضطراب الضغوط التالية لمصدمة ال2011دراسة الشيخ )

( 12-9) لدى األطفاؿ الذيف تعرضوا لحوادث سيردراسة ميدانية مقارنة وعالقتيا ببعض المتغيرات "

 سنة في محافظة دمشؽ".

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ عمى أساليب التعامؿ مع الضغكط النفسية التالية لمصدمة لدل األطفاؿ الذيف 

تعرضكا لمكاقؼ ضاغطة ) كحكادث السير( دكف أف تترؾ كراءىا اضطرابات نفسية )كاضطراب 

( كمقارنتيـ Post Traumatic Stress Disorder – PTSDالنفسية ( ) الضغكط التالية لمصدمة

، نفذ البحث باالعتماد عمى مقياس PTSDباألطفاؿ الذيف تعرضكا لحكادث سير كطكرا اضطراب 

أساليب التعامؿ مع الضغكط التالية لمصدمة مف إعداد الباحثة بعد القياـ بدراسة استطبلعية لمتأكد مف 

كما تـ االعتماد عمى مقياس اضطراب الضغكط التالية لمصدمة النفسية مف  صدؽ كثبات المقياس،

(، كجرل تنفيذ البحث ضمف PTSDإعداد الباحثة، كىك مقياس مكجو لمطفؿ لتشخيص أعراض )

حدكد مكانية كىي مدارس التعميـ األساسي في مدينة دمشؽ، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة 

( 27مة التعميـ األساسي بمدينة دمشؽ قد تعرضكا لحكادث سير منيـ )( طفؿ كطفمة في مرح100مف )

( مف العينة لـ تظير 73لدييـ ك) P.T.S.Dطفبلن مف العينة تبيف بعد التشخيص كجكد اضطراب 

 .P.T.S.Dلدييـ أعراض الػ 

( استخدمكا PTSDبينت نتائج الدراسة أف األطفاؿ الذيف تعرضكا لحكادث سير كتجاكزكا اضطراب )

أسالب كميارات عدة لمتعامؿ مع اضطراب الضغكط التالية لمصدمة منيا: أسمكب طمب المساعدة 

%(. كما بينت النتائج كجكد 40%(، كأسمكب االسترخاء )85.2االجتماعية كقد بمغ أعمى نسبة )

فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ أساليب التعامؿ مع الضغكط التالية لمصدمة بيف األطفاؿ 

(، كاألطفاؿ الذيف تعرضكا لحكادث سير كلـ PTSDيف تعرضكا لحكادث سير كتجاكزكا اضطراب )الذ

 (، ككانت الفركؽ لصاح المجمكعة األكلى.PTSDيتمكنكا مف تجاكز اضطراب الػ )
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( بعنواف: القيمة التشخيصية الختبار رسـ الشخص في تمييز اضطراب ما بعد 2011دراسة فرينو )

 األطفاؿ. الصدمة لدى عينة مف

ىدفت الدراسة إلى فحص القيمة التشخيصية الختبار رسـ الشخص )كاريف ماككفر( لمتمييز بيف 

األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب ما بعد الصدمة مقارنة األطفاؿ األسكياء، حيث أجريت الدراسة 

ة اكمينيكية ( سنة، كتـ اختيار عين10 -5( طفؿ متكسط أعمارىـ ما بيف )40عمى عينة مككنة مف )

إناث(، مف الذيف تـ تشخيصيـ مف الفريؽ المعالج في مراكز برنامج غزة  10ذككر،  10( طفؿ )20)

لمصحة النفسية )الطبيب النفسي، األخصائي النفسي، األخصائي االجتماعي، الممرض النفسي(، بأنيـ 

(، كال زالكا كما 2008يعانكف اضطراب ما بعد الصدمة بعد الحرب األخيرة عمى قطاع غزة )ديسمبر، 

إناث(، ذلؾ بعد تكافؤ عينة  10ذككر،  10( طفؿ كعينة عشكائية مف األسكياء )20تـ اختيار )

األطفاؿ )األسكياء( مع األطفاؿ الذيف يعانكف اضطراب ما بعد الصدمة مف حيث الجنس كالعمر 

لية، كاختبار المصفكفات كمستكل الدخؿ كمستكل الذكاء. كما استخدـ الباحث استمارة البيانات األك 

المتتابعة الممكف لرافف، كما استخدـ اختبار رسـ الشخص )كاريف ماككفر(، الذم تـ تطبيقو عمى 

األطفاؿ الذيف يعانكف اضطراب ما بعد الصدمة كاألطفاؿ األسكياء، حيث استخدـ الباحث منيج دراسة 

 الحالة.

ابية لمدرجات التي حصمت عمييا مجمكعة أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحس

األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب ما بعد الصدمة عمى أقرانيـ في مجمكعة األطفاؿ األسكياء عمى 

مقياس رسـ الشخص في بعدم )التفاصيؿ كالنسب( كالدرجة الكمية لممقياس، كجميع ىذه الفركؽ عدا 

م فيك غير دالة إحصائيان، كما بينت النتائج أنو بعد المنظكر في رسـ الشخص لمشكؿ الذكرم كاألنثك 

ال يكجد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية لمدرجات التي حصمت عمييا مجمكعة األطفاؿ الذيف يعانكف 

مف اضطراب ما بعد الصدمة تعزل لعامؿ الجنس عمى مقياس رسـ الشخص، كأظيرت كجكد فركؽ 
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ييا مجمكعة األطفاؿ الذككر الذيف يعانكف مف بيف المتكسطات الحسابية لمدرجات التي حصمت عم

اضطراب ما بعد الصدمة عمى أقرانيـ في مجمكعة األطفاؿ الذككر األسكياء عمى مقياس رسـ 

الشخص في بعد التفاصيؿ كالدرجة الكمية لممقياس كلـ يتضح فركؽ في بعدم النسب كالمنظكر، كما 

لمدرجات التي حصمت عمييا مجمكعة األطفاؿ أكدت الدراسة كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية 

اإلناث المكاتي يعانيف مف اضطراب ما بعد الصدمة عمى أقرانيف في مجمكعة األطفاؿ اإلناث 

األسكياء عمى مقياس رسـ الشخص في بعدم التفاصيؿ كالنسب كالدرجة الكمية لممقياس، كجميع ىذه 

 الذكرم كاألنثكم فيي غير دالة إحصائيان.الفركؽ دالة عدا بعد المنظكر في رسـ الشخص لمشكؿ 

(، بعنواف: الخبرة الصادمة وعالقتيا بأساليب التكيؼ مع الضغوط والمساندة 2010دراسة عودة )

 االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفاؿ المناطؽ الحدودية بقطاع غزة.

ة كبيف أساليب التكيؼ مع ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف درجة التعرض لمخبرة الصادم

الضغكط، كمستكل المساندة االجتماعية، كمستكل الصبلبة النفسية لدل أطفاؿ المناطؽ الحدكدية 

بقطاع غزة، كالتعرؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ في ىذه المتغيرات تعزل إلى بعض المتغيرات 

لديف، كقد استخدـ الباحث المنيج الديمغرافية التالية: النكع، كمكاف اإلقامة، كالمستكل التعميمي لمكا

( طفؿ كطفمة، كذلؾ 100الكصفي التحميمي، كقد أجريت الدراسة عمى عينة استطبلعية لمدراسة مف )

( طفبلن كطفمة مف 600لمتحقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدراسة، كما تككنت العينة الفعمية لمدراسة مف )

 :ث أربع استبيانات لقياس متغيرات الدراسة كىيأطفاؿ المناطؽ الحدكدية بقطاع غزة، كقد أعد الباح

استبانة الخبرة الصادمة، كاستبانة أساليب التكيؼ مع الضغكط، كاستبانة المساندة االجتماعية، كاستبانة 

 الصبلبة النفسية.

(، كالكزف النسبي ألساليب التكيؼ 62.14كقد تكصمت الدراسة إلى أف الكزف النسبي لمخبرة الصادمة )

(، ككاف الكزف النسبي 85.79(، كبمغ الكزف النسبي لممساندة االجتماعية )71.14كط )مع الضغ
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(، كما أظيرت كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة التعرض 76.04لمصبلبة النفسية )

لمخبرة الصادمة ككؿ مف استخداـ أساليب التكيؼ مع الضغكط كالمساندة االجتماعية كالصبلبة 

كما بينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ في الخبرة الصادمة، كأساليب التكيؼ مع الضغكط النفسية، 

كالصبلبة النفسية تعزل لمتغير النكع، بينما كجد فركقان في المساندة االجتماعية لصالح اإلناث، كما 

ر دلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ في أساليب التكيؼ مع الضغكط كالصبلبة النفسية تعزل لمتغي

مكاف اإلقامة، بينما كجد فركؽ في الخبرة الصادمة، كالمساندة االجتماعية، كما أظيرت النتائج أنو ال 

تكجد فركقان في الخبرة الصادمة كأساليب التكيؼ مع الضغكط، كالصبلبة النفسية تعزل لمتغير المستكل 

ألطفاؿ الذيف درس كالدييـ التعميمي، في حيف كجد أف ىناؾ فركقان في المساندة االجتماعية لصالح ا

 في المرحمة الثانكية.

( بعنواف: الصدمة النفسية وعالقتيا ببعض المتغيرات وسط األطفاؿ 2010دراسة عكاشة )

 والمراىقيف بمعسكري أردمتا والرياض بمدينة الجنينة

 دارفكرنازحيف في ىدفت الدراسة إلى معرفة الصدمة النفسية لدل األطفاؿ كالمراىقيف في معسكرم ال

لى معرفة ىؿ  ثـ إلى معرفة عبلقة النكع كالمستكل التعميمي كالعمر باإلصابة بالصدمة النفسية، كا 

اضطراب ما بعد الصدمة ىك األكثر شيكعان مف غيره مف االضطرابات، حيث استخدـ الباحث المنيج 

ت الدراسة عمى الكصفي االرتباطي كذلؾ بتطبيؽ قائمة أعراض الصدمة النفسية لؤلطفاؿ، حيث أجري

( 223( كالمراىقيف )172( طفبلن كمراىقان، حيث بمغ عدد األطفاؿ )395عينة عشكائية مككنة مف )

 (.16 -9مراىقان تتراكح أعمارىـ بيف )

تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ انخفاضان في االضطرابات النفسية بدرجة دالة، كما أظيرت عدـ كجكد 

االضطراب النفسي كالنكع، كما أظيرت كجكد فركؽ دالة في جميع فركؽ دالة إحصائية بيف اإلصابة ب

أبعاد االضطراب النفسية كالمستكل التعميمي، كما أظيرت كجكد عبلقة طردية بيف العمر كأبعاد 
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اضطراب ما بعد الصدمة كاالنشقاؽ كالغضب، بينما ال تكجد عبلقة بيف دالة بيف العمر كبعدم القمؽ 

 ا بعد الصدمة ىك األكثر انتشاران كسط األطفاؿ كالمراىقيف.كاالكتئاب، كأف اضطراب م

 ( بعنواف: اضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفاؿ الفمسطينييف.2007دراسة عبد اهلل )

ىدفت  ة األقصى ضد األطفاؿ الفمسطينييفاستخدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي شتى أشكاؿ العنؼ في انتفاض

الصادمة، كمدل انتشار كرب ما بعد الصدمة، كالعبلقة ما بيف الدراسة إلى معرفة نكع كشدة الخبرات 

نكع معيف مف الخبرات الصادمة مع اضطراب كرب ما بعد الصدمة، كالفركؽ ما بيف الجنس، كمكاف 

السكف، كالعمر مع اضطراب كرب ما بعد الصدمة، تككف مجتمع الدراسة مف األطفاؿ الفمسطينييف 

ة كالمخيـ كالخربة كالتجمع البدكم، كقد أخذت العينة بشكؿ عشكائي الذيف يعيشكف في المدينة كالقري

( طفبلن كطفمة، كاستخدمت مقياس كرب ما بعد الصدمة مف دليؿ التشخيص 364كبمغت العينة ) 

( كالذم نشرتو جمعية الطب النفسي األمريكية عاـ DSM-IV TRلبلضطرابات العمية المعدؿ )

(2000.) 

ضطراب ما بعد الصدمة لدل األطفاؿ حيث كانت درجة بسيطة بنسبة تكصمت الدراسة أف درجة ا

%(، كما أظيرت كجكد فركؽ بيف متغير مكاف 19.2%(، كشديدة جدان )37.3%( كمتكسطة )43.5)

%( 41.7ة بمعدؿ قميؿ )السكف كاضطراب كرب ما بعد الصدمة، حيث كاف اضطراب ما بعد الصدم

%( الخربة/ البدك، ثـ اضطراب كرب ما بعد 24.2يـ، )%( المخ55.8%( القرية، )51)المدينة، ك

%( 27.4%( المخيـ، )34.6%( القرية، )39.8%( المدينة، ) 42.7الصدمة بمعدؿ متكسطو )

 %( القرية9.2%( المدينة )15.6) الخربة/ البدك، ثـ اضطراب ما بعد الصدمة بمعدؿ شديد جدان 

ض األكثر شيكعان في اضطراب ما بعد الصدمة: %( الخربة/ البدك. كاألعرا48.4%( المخيـ، )9.6)

التضايؽ مف األشياء التي تذكرؾ بما تعرضت لو مف خبرة صادمة، كتعاني صعكبات في التركيز 

(، كما أظيرت كجكد  1.9(، تنتابؾ مشاعر فجائية أك خبرات بأف ما حدث سيحدث مرة أخرل )2.02)
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حيث كمما كاف العمر أكبر ارتفع اضطراب ما عبلقة بيف متغير العمر كاضطراب ما بعد الصدمة، ب

بعد الصدمة،  ككجكد عبلقة بيف متغير عدد أفراد األسرة كاضطراب ما بعد الصدمة، بحيث كمما كاف 

عدد أفراد األسرة أكبر ارتفع اضطراب ما بعد الصدمة، كما أظيرت كجكد فركؽ بيف المتغيرات التالية: 

 ، كتعرض ممتمكات األسرة لبلعتداء ألسرة لمقصؼتعرض المدرسة لئلغبلؽ، كتعرض مسكف ا

 كتعرض أحد أفراد األسرة لبلعتداء مع اضطراب ما بعد الصدمة.

( بعنواف: آثار الضغوط النفسية الصدمية المترتبة عمى فعؿ 2007دراسة عساؼ وأبو الحسف )

وؼ العميا مف االجتياحات العسكرية السرائيمية لمنطقة مخيـ جنيف " دراسة حالة تالميذ الصف

 المرحمة األساسية.

ىدفت الدراسة إلى معرفة آثار الضغكط النفسية الصدمية المترتبة عمى فعؿ االجتياحات العسكرية 

كالمستكل  رافية )الجنس، كمستكل دخؿ األسرةاإلسرائيمية لمخيـ جنيف، كدرجة تأثيرىا بالمتغيرات الديمغ

التي يتعرض ليا التبلميذ نتيجة االجتياحات اإلسرائيمية الدراسي لمطالب(، كثانيان معرفة المشكبلت 

 لممخيـ.

( تمميذان كتمميذة اختيركا بالطريقة العشكائية مف تبلميذ 135أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

الصفكؼ العميا مف المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ في فمسطيف المدارة مف قبؿ ككالة غكث 

%( مف مجتمع الدراسة، كتـ تطبيؽ مقياس اآلثار النفسية الصدمية بعد أف تـ 34البلجئيف ممثمة )

 حساب دالالت الصدؽ كالثبات.

%(، ككانت مكزعة حسب 56.3بينت النتائج أف معدؿ اآلثار النفسية الصدمية كانت متكسطة بنسبة )

 %25.2بتيا ديدة ككانت نسنسبتيا المئكية لتكررات االستجابات: ضغكط نفسية صدمية بدرجة ش

%، كضغكط نفسية صدمية بدرجة خفيفة 35.6كضغكط نفسية صدمية بدرجة متكسطة ككانت نسبتيا 

% مف تبلميذ المدارس يعانكف مف الضغكط النفسية 25.2%، كىذا يعني أف 39.2ككانت نسبتيا 
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ر سمبية عمى الصدمية بدرجة شديدة، كىذه النتيجة ليا دالالت نفسية كبيرة لما قد يترتب عمييا مف آثا

مستقبؿ ىؤالء التبلميذ، كذلؾ بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات 

الجنس، كمستكل دخؿ األسرة، بينما تكجد فركؽ دالة إحصائية تعزل لمتغير مستكل الصؼ لمصمحة 

ية، كالفسيكلكجية التي الصفكؼ الدنيا، كما بينت الدراسة أىـ األعراض النفسية، كالسمككية، كالتعميم

 يعاني منيا تبلميذ المرحمة األساسية العميا نتيجة الجتياح القكات اإلسرائيمية لممخيـ.

بعنواف: التعرض لمخبرات الصادمة وعالقتو باالضطرابات النفس جسمية  (2007دراسة أبو الييف )

 ت حانوف.لدى الفتياف الفمسطينييف: دراسة لمصدمات النفسية التي تمت اجتياح بي

أجريت الدراسة عمى عينة مف المراىقيف الفمسطينييف مف ثبلث مناطؽ تقع ضمف محافظة شماؿ قطاع 

غزة، كىي بيت حانكف كىي المستيدفة أصبلن مف ىذه الدراسة كمراىقي بيت الىيا كجباليا كقد بمغ عدد 

اس االضطرابات النفس ( مراىقان، كقد طبؽ عمى عينة الدراسة اختبار قي451أفراد العينة حكالي )

جسمية، كبينت نتائج الدراسة أف المراىقيف مف منطقة بيت حانكف أكثر تأثران كلدييـ اضطرابات نفسية 

جسمية مقارنة بباقي المناطؽ األخرل، كبينت الدراسة أف اإلناث أكثر اضطرابان مف الذككر كأف 

د األسرة يتعرض أماميـ ظيرت لدييـ المراىقيف الذيف فقدكا أك تعرضكا شخصان أك شاىدكا أحد أفرا

 االضطرابات النفس جسمية أكثر مف العينة التي لـ تتعرض.

( بعنكاف: دراسة لبلضطرابات كاألمراض النفسية التي يعاني منيا األسرل 2000دراسة أبك إسحاؽ )

 الفمسطينيكف المحرركف في السجكف اإلسرائيمية.

النفسية لؤلسرل الفمسطينييف المحرريف مف السجكف  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االضطرابات

اإلسرائيمية، كالتعرؼ عمى االضطرابات النفسية التي يعاني منيا األسرل المحرركف مف السجكف 

( محرران، حيث استخدـ الباحث مجمكعة مف 150اإلسرائيمية، كذلؾ عمى عينة بمغ قكاميا )
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د الباحث مقياس ىممتكف لمقمؽ، إضافة إلى قائمة دير كفيت االختبارات، كمنيا المقابمة اإلكمينيكية، كأع

 .PTSD( بندان، كمقياس تأثير الحدث 90لؤلعراض تتككف مف )

%مف أفراد العينة يعانكف مف االضطرابات النفسية كالقمؽ الشديد 33كقد تكصمت الدراسة إلى أف 

% 13االكتئاب، كأف % مف أفراد العينة يعانكف مف حاالت 18، كأف PTSDالناتج عف صدمة 

،  كالككابيس، كالرىاب أثناء النـك يعانكف مف أعراض جسمية نفسية منيا الرجفة كالدكخاف، كقمة النـك

كآالـ المعدة، كاإلسياؿ، كالشعكر باإلغماء، كاالضطراب في المكاج، كالغضب، كاالنسحاب، كالكساكس 

 القيرية، كقمة التركيز، كالتشكيش، كاألفكار االنتحارية.

 

 :الدراسات العربية المتعمقة باالتزاف االنفعاليثانيًا: 

( بعنواف: النزاىة األخالقية وعالقتيا باالتزاف االنفعالي لدى مدرسي 2016دراسة العزي والدليمي )

 المرحمة العدادية

سي ىدفت الدراسة التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف النزاىة األخبلقية كاالتزاف االنفعالي لدل مدر 

( مدرس كمدرسة مف مدارس 300المرحمة اإلعدادية، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

( بينما قامتا ببناء 2010مركز بعقكبة، كقامت الباحثتاف باعتماد مقياس النزاىة األخبلقية لطبرة )

 مقياس االتزاف االنفعالي.

رحمة اإلعدادية كاف متكسطان، ككجكد فركؽ أظيرت النتائج أف مستكل النزاىة األخبلقية لدل مدرسي الم

ذات داللة إحصائية في مستكل النزاىة األخبلقية كحسب متغير النكع كلصالح اإلناث، كما أظيرت 

النتائج بأف مستكل االتزاف االنفعالي لدل مدرسي المرحمة اإلعدادية كاف متكسطان، ككجكد فركؽ ذات 

ف ىناؾ عبلقة داللة إحصائية في مستكل االتزاف االنفعا لي كحسب متغير النكع كلصالح الذككر، كا 

 ارتباطية طردية بيف النزاىة األخبلقية كاالتزاف االنفعالي لدل مدرسي المرحمة اإلعدادية.
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 ( بعنواف: االنيماؾ الديني وعالقتو باالتزاف االنفعالي لدى طمبة الجامعة2015دراسة الكعبي )

الديني كالتعرؼ عمى االتزاف االنفعالي كالعبلقة بينيما لدل طمبة  ىدفت الدراسة التعرؼ عمى االنيماؾ

(، كمقياس 2010الجامعة، حيث استخدـ الباحث مقياس االنيماؾ الديني المعد مف قبؿ العبيدم )

( طالب كطالبة 300االتزاف االنفعالي كفؽ االطار المتبنى، كقد أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

 تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية.مف طمبة الجامعة 

تكصمت نتائج الدراسة إلى أف الطمبة لدييـ انيماؾ ديني كلدييـ اتزاف انفعالي إذ كاف متكسط درجاتيـ 

 نيماؾ الديني كاالتزاف االنفعاليأعمى مف الكسط الفرضي ككذلؾ كجكد عبلقة ارتباطية طردية بيف اال

ركرم كخصكصان في مجتمعنا مف أجؿ التكامؿ النفسي كتكامؿ كقد يعكد السبب إلى أف التديف ض

عمميات التفكير كالشعكر بطرؽ منظمة كمتناسقة تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ صحية، كمعقكلة، كبدكره 

يؤدم إلى اتزاف انفعالي عند الطالب يساعده عمى تأدية كظائفو العقمية بنظاـ كتنسيؽ، كأنو يميد لجعؿ 

مى النزكات، ككبح جماح النفس، كالحد مف شططيا، كىذا ما يجعؿ الطالب العقؿ يستطيع السيطرة ع

مياالن إلى العمؿ كالتفكير النشط، كأكثر قبكالن مف قبؿ الجماعة كأكثر نجاحان في التأثير فييـ كيزيد مف 

 قدرتو عمى إقامة عبلقات مكفقة.

نفعالي لدى الالعبات ( بعنواف: سمة قمؽ المنافسة وعالقتو باالتزاف اال 2014دراسة جمعة )

 المتقدمات في الساحة والميداف

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى سمة قمؽ المنافسة كاالتزاف االنفعالي لدل العبات الساحة كالميداف 

( 23المتقدمات، كمعرفة العبلقة بيف ىذيف العامميف، حيث اجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

لباحثة مقياس سمة قمؽ المنافسة ألسامة كامؿ راتب، كمقياس االتزاف العبة مف المتقدمة، كاستخدمت ا

 االنفعالي لميا صبرم.
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 تقدمات في ألعاب الساحة كالميدافتكصمت الدراسة أف انخفاض سمة قمؽ المنافسة لدل البلعبات الم

كعكسي  كتمتع العبات الساحة كالميداف المتقدمات باتزاف انفعالي عالي، ككجكد ارتباط معنكم عالي

 بيف سمة قمؽ المنافسة كاالتزاف االنفعالي لبلعبات الساحة كالميداف المتقدمات.

( بعنواف: أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وعالقتيا باالتزاف 2014دراسة الغداني )

 االنفعالي لدى األطفاؿ المضطربيف كالميًا بمحافظة مسقط.

أساليب المعاممة الكالدية كاالتزاف االنفعالي لدل األطفاؿ ىدفت الدراسة إلى كشؼ مستكيات 

المضطربيف كبلميان بمحافظة مسقط، كالتعرؼ عمى مدل العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية كما 

يدركيا األبناء كعبلقتيا باالتزاف االنفعالي، كما ىدفت إلى معرفة الفركؽ ألساليب المعاممة الكالدية في 

 تكل الثقافي كاالقتصادم داخؿ األسرة.متغيرات المس

 -12تككف مجتمع الدراسة مف األطفاؿ المضطربيف كبلميان بمحافظة مسقط، ممف تراكحت أعمارىـ )

( مف األطفاؿ المضطربيف كبلميان. تكصمت الدراسة إلى حصكؿ الدرجة 47( عامان، كالبالغ عددىـ )17

 %(51.75عند مستكل كزف نسبي بمغ )دركيا األبناء الكمية لمقياس أساليب المعاممة الكالدية كما ي

%(، في حيف حصؿ التسمط 60.25حيث احتمت الحماية الزائدة عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )

%(، كحصمت القسكة عمى المرتبة الثالثة بكزف نسبي 58.25عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )

%(، في حيف كاف 51عمى المرتبة الرابعة بكزف نسبي قدره )%(، بينما احتمت التفرقة 52.5قدره )

%(، أما مشاعر النقص فكانت في المرتبة 49.5اإلىماؿ في المرتبة الخامسة بكزف نسبي قدره )

%(، بينما كاف الرفض في المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره 47.25السادسة بكزف نسبي قدره )

 %( 71كبلميان عمى كزف نسبي قدره )لي لممضطربيف %(، كما حصؿ مقياس االتزاف االنفعا45)

%(، في حيف حصؿ التحكـ 73.3حيث احتمت المركنة كالجمكد عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )

%(، كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة 67.7في االنفعاالت عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )
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يف أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء كاالتزاف ارتباطية سمبية ضعيفة ليس ليا داللة ب

االنفعالي، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الكالدية كما 

 يدركيا األبناء تعزل لممستكل الثقافي كاالقتصادم لؤلسرة.

فعالي لطالب كمية التربة الرياضية ( بعنواف: مقارنة قوة األنا واالتزاف االن2013دراسة حيدر )

 جامعة الكوفة مف الممارسيف وغير الممارسيف لأللعاب الرياضية.

ىدفت الدراسة إلى مقارنة قكة األنا كاالتزاف االنفعالي بيف الطبلب الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط 

أجريت الدراسة عمى الرياضي، حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي لمبلئمتو كطبيعة البحث، حيث 

( طالب يمثمكف 20( طالبان أم بكاقع )40عينة مف طبلب كمية التربية الرياضية جامعة الككفة بمغت )

الطمبة الممارسيف عمى مستكل األندية كالمنتخبات الكطنية كمثميـ غير الممارسيف لمرياضة أم عمى 

 مستكل الفرؽ الشعبية.

صالح الطمبة الممارسيف في متغير االتزاف االنفعالي بينما تكصمت الدراسة أنو تكجد فركؽ معنكية ل

أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ معنكية بيف الطمبة الممارسيف كغير الممارسيف في متغير قكة األنا 

 كلصالح الطمبة غير الممارسيف كبفارؽ بسيط.

 فعالي لدى المراىقيف.( بعنواف: الحوار األسري وعالقتو باالتزاف االن2013دراسة عماره وبوعيشو )

ىدفت الدراسة إلى إيجاد العبلقة بيف الحكار األسرم كعبلقتو باالتزاف االنفعالي لدل المراىقيف، كمعرفة 

ريت الدراسة عمى عينة الحكار األسرم كاالتزاف االنفعالي باختبلؼ الجنس، كعدد أفراد األسرة، حيث أج

( تمميذان كتمميذة مف السنة الرابعة بمدينة تقرت الجزائرية، استخدمت الباحثتاف أداة 197مككنة مف )

لقياس الحكار األسرم، كمقياس االتزاف االنفعالي، كدلت نتائج الدراسة عمى كجكد عبلقة ضعيفة بيف 

كد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الحكار الحكار األسرم كاالتزاف االنفعالي، كما أشارت عمى كج
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األسرم كاالتزاف االنفعالي لصالح اإلناث، كعمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الحكار األسرم كاالتزاف 

 فما فكؽ(. 5االنفعالي لصالح األسر التي عدد أفرادىا )

والنضج االجتماعي" ( بعنواف: األحكاـ األخالقية وعالقتو باالتزاف االنفعالي 2012دراسة غالب )

 دراسة ميدانية مقارنة عمى عينة مف تالميذ الصفيف الرابع والسادس

ىدفت الدراسة إلى إيجاد العبلقة بيف نمك األحكاـ األخبلقية كعبلقتو باالتزاف االنفعالي كالنضج 

األساسي االجتماعي كدراسة ميدانية مقارنة عمى عينة مف تبلميذ الصفيف الرابع كالسادس  مف التعميـ 

( 2400اليمف(، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف ) -سكريا( ك )تعز -مف محافظتي )دمشؽ

( تمميذان كتمميذة مف 1200)( تمميذان كتمميذة مف مدينة دمشؽ السكرية، ك1200تمميذان كتمميذة  بكاقع )

س االتزاف االنفعالي مف مدينة تعز باليمف، استخدـ الباحث اختبار الحكـ األخبلقي لككلبرج، كمقيا

 إعداد الباحث، كمقياس النضج االجتماعي مف إعداد الباحث أيضان.

تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف نمك األحكاـ األخبلقية كاالتزاف االنفعالي 

التزاف االنفعالي كالنضج االجتماعي لدل أفراد عينة الدراسة، كعمى كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف ا

كالنضج االجتماعي لدل عينة الدراسة، كعمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات االتزاف 

االنفعالي تبعان لمتغير الجنس أك متغير القطر، بينما أشارت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 

 متكسطات درجات االتزاف االنفعالي تبعان لمتغير العمر.

( بعنواف: االتزاف االنفعالي وعالقتو بكؿ مف أساليب مواجية الضغوط 2012اسة خيمفة وآخروف )در 

 والرضا عف الحياة لدى طالبات الجامعة

ىدفت الدراسة إلى بحث العبلقة بيف االتزاف االنفعالي ككؿ مف أساليب مكاجية الضغكط كالرضا عف 

ة الضغكط كالرضا عف الحياة لدل طالبات الحياة، كما ىدفت بحث العبلقة بيف أساليب مكاجي

الجامعة، كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي االرتباطي، كقد أجريت عمى عينة مككنة مف 
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( سنة، كقد 21( مف طالبات الفرقة الرابعة بكمية البنات، جامعة عيف شمس بمتكسط عمرم )185)

ة، كمقياس أسالب مكاجية الضغكط مف إعداد طبؽ عمييف مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد الباحث

 الباحثة.

تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف االتزاف االنفعالي كأساليب مكاجية 

حؿ  :الضغكط، حيث كجدت عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف االتزاف االنفعالي ككؿ مف

قة سالبة دالة إحصائيان بيف االتزاف االنفعالي ككؿ مف التنفيس المشكمة، كطمب الدعـ كالمساندة، كعبل

االنفعالي كالتجنب كاليركب، كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف الرضا عف 

حؿ المشكمة، كطمب الدعـ كالمساندة، كعبلقة سالبة دالة إحصائيان بيف الرضا عف  :الحياة ككؿ مف

 التنفيس االنفعالي كالتجنب كاليركب.الحياة ككؿ مف 

المغايرة وعالقتيا بالتوكيدية واالتزاف االنفعالي لدى  -(، بعنواف: المسايرة2012دراسة سمور )

 طمبة الصؼ الحادي عشر.

المغايرة كالتككيدية كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة  -ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف المسايرة

ر في ضكء بعض المتغيرات )الجنس، التخصص، كالترتيب الكالدم، كالمستكل الصؼ الحادم عش

 (204( فردان منيـ )432مككنة مف )الدراسي، كالمنطقة التعميمية(، حيث أجريت الدراسة عمى عينة 

( طالبة مف الطمبة الممتحقيف في المدارس الحككمية التابعة لمديرم شماؿ غزة كغرب 228كمنيـ )

المغايرة مف إعداد الباحثة، كمقياس التككيدية، كمقياس  -مت الباحث مقياس المسايرةغزة، كقد استخد

 االتزاف االنفعالي كجميعيـ مف إعداد الباحثة.

المغايرة لدل أفراد العينة بكزف نسبي  -تكصمت الدراسة كجكد مستكل مرتفع نسبيان مف المسايرة

د عف الدرجة المتكسط، كتكجد مستكل مف %( حيث أف نسبة المكافقة ليذا المجاؿ قد زا76.75)

%(، حيث أف نسبة المكافقة ليذا المجاؿ قد زاد عف 66.81التككيدية لدل أفراد العينة بكزف نسبي )
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الدرجة المتكسطة، كما أظيرت النتائج كجكد مستكل مف االتزاف االنفعالي لدل أفراد العينة بكزف نسبي 

لمجاؿ قد زاد عف الدرجة المتكسطة، كتكجد فركؽ ذات %( حيث أف نسبة المكافقة ليذا ا72.52)

المغايرة، بيف مرتفعي التككيدية كمنخفضي التككيدية لصالح  -داللة إحصائية في مستكل المسايرة

المغايرة  -مرتفعي التككيدية، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل المسايرة

كمنخفضي االتزاف االنفعالي لصالح مرتفعي االتزاف االنفعالي، كال يكجد  بيف مرتفعي االتزاف االنفعالي

المغايرة كمتغيرات الدراسة )التككيدية كاالتزاف االنفعالي(، كما أظيرت فركقان ذات  -تفاعؿ بيف المسايرة

ل المغايرة تعزل لمتغير الجنس كالترتيب الكالدم، كالتخصص، كالمستك  -داللة إحصائية بيف المسايرة

 الدراسي، كالمنطقة التعميمية.

( بعنواف: اتجاىات طالب كميات المعمميف نحو مينة التدريس وعالقتيا 2010دراسة الزعبي )

 باتزانيـ االنفعالي وتحصيميـ الدراسي

ىدفت الدراسة إلى قياس اتجاىات طبلب كميات المعمميف في المممكة العربية السعكدية نحك مينة 

زانيـ االنفعالي كتحصيميـ الدراسي، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف التدريس كعبلقتيا بات

( طالبان مأخكذة مف ست كميات، كاستخدـ الباحث مقياس اتجاىات كميات المعمميف، كمقياس 396)

 االتزاف االنفعالي، كقد استخرج لممقياسيف معامبلت الصدؽ كالثبات البلزمة.

مكجبة كمرتفعة نسبيان عند طبلب كميات المعمميف  نحك مينة  تكصمت الدراسة إلى كجكد اتجاىات

التدريس، كما كجد عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات طبلب كميات المعمميف نحك مينة 

 التدريس كبيف تحصيميـ الدراسي.
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المراىقات ( بعنواف: دراسة مقارنة لمستوى االتزاف االنفعالي لدى المراىقيف و 2009دراسة مختار )

 بالريؼ والحضر.

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل االتزاف االنفعالي لدل المراىقيف كالمراىقات في كؿ مف الحضر 

( طالب كطالبة مف طمبة المرحمة 160كالريؼ المصرم، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

 الثانكية.

ي متكسط درجات التركم بيف مجمكعة تكصمت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ف

اإلناث في الحضر كبيف مجمكعة الذككر في الريؼ لصالح اإلناث في الحضر، كما تبيف مف خبلؿ 

 ركنة بيف مجمكعة اإلناث في الحضرالدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات الم

ف تفكؽ اإلناث في الحضر عمى كمجمكعة الذككر في الريؼ لصالح اإلناث في الحضر، كما تبي

 الذككر في الريؼ في مستكل التركم كالمركنة.

( بعنواف: االتزاف االنفعالي وعالقتو بمفيـو الذات لدى الطمبة المتميزيف 2008دراسة مبارؾ )

 وأقرانيـ العادييف.

ـ العادييف ىدفت الدراسة إلى قياس االتزاف االنفعالي كمفيكـ الذات لدل الطمبة المتميزيف كأقراني

( طالبان كطالبة مف 200كمعرفة نكع العبلقة بينيما، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

المتميزيف كالعادييف، كاستخدـ مقياس االتزاف االنفعالي كمقياس مفيكـ الذات كأداتيف لقياس متغيرات 

كمفيـك ذات عاؿ، كىناؾ  البحث، تكصمت الدراسة إلى أف عينة الدراسة تتمتع باالتزاف االنفعالي

عبلقة ارتباطية مكجبة بيف مفيكـ االتزاف االنفعالي كمفيـك الذات لدل الطمبة المتميزيف كالعادييف، كما 

أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مفيكـ االتزاف االنفعالي كفقان لمتغير الجنس، كعدـ كجكد 

 لمتغير الجنس.فركؽ ذات داللة إحصائية في مفيكـ الذات كفقان 
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( بعنواف: دراسة العالقة بيف االتزاف االنفعالي والقدرة عمى التفكير االبتكاري 2007دراسة سرج )

 لدى طمبة المرحمة الثانوية.

 أبعاده )تركم، اندفاعية، المركنةىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العبلقة بيف االتزاف االنفعالي ب

بتكارم لدل عينة مف طبلب الصؼ األكؿ بالمرحمة الثانكية، حيث الجمكد(، كالقدرة عمى التفكير اال

 ( طالبان مف طبلب مدارس مدينة بنيا المصرية.150أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

تكصمت الدراسة إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي كمنخفضي القدرة عمى التفكير 

 منخفضي القدرة عمى التفكير االبتكارم. االبتكارم في بعد االندفاع لصالح

( بعنواف: االتزاف االنفعالي وعالقتو بكؿ مف السرعة الدراكية والتفكير االبتكاري 2006دراسة رياف )

 لدى طمبة الصؼ الحادي عشر بمحافظات غزة.

فكير ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف االتزاف االنفعالي ككؿ مف السرعة اإلدراكية كالت

االبتكارم لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في محافظات غزة، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة 

 ( طالب كطالبة مف طمبة الصؼ الحادم عشر في محافظات غزة مف الفرعيف.530مف )

تكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد عبلقة دالة إحصائيان بيف االتزاف االنفعالي كالسرعة اإلدراكية لدل 

فراد العينة، كما أنو ال تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف االتزاف االنفعالي كالقدرة عمى التفكير أ

 ي السرعة اإلدراكية لصالح اإلناث االبتكارم لدل أفراد العينة، كما تكجد فركؽ بيف جنس الطالب ف

لتخصص األكاديمي عمى اختبار كما أنو يكجد تأثير دالة إحصائيان لمتفاعؿ بيف االتزاف االنفعالي كا

 السرعة اإلدراكية لدل أفراد العينة.
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 الدراسات األجنبية 24.2.

 الدراسات األجنبية المتعمقة باضطرابات ما بعد الصدمةأواًل: 

( بعنواف: المقارنة بيف Ahmadi, Kajbaf & Doost, 2012دراسة أحمدي وكاجباؼ ودوست )

رشاد التفريغ النفسي في إرشاد اضطراب الضغوط الرشاد المعرفي السموكي المركز  عمى الصدمة وا 

 التالية لمصدمة لدى المراىقيف األفغاف الثكمى.

رشاد التفريغ النفسي  ىدفت الدراسة إلى المقارنة بيف اإلرشاد المعرفي السمككي المركز عمى الصدمة كا 

لثكمى، ممف تراكحت أعمارىـ مف في إرشاد اضطراب الضغكط التالية لمصدمة لدل المراىقيف األفغاف ا

( مشاركان ممف يعيشكف في ممجأ لممراىقيف 24( سنة، أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )11-16)

( مشاركان ممف فقدكا آباءىـ ككاحد فقد كالدتو، ككاحد فقد كبل الكالديف خبلؿ 22في كابكؿ، كقد كاف )

 8مجمكعة اإلرشاد المعرفي السمككي، ك أفراد مف 8، ككزعكا إلى ثبلث مجمكعات ) 2011حرب 

 أفراد مجمكعة ضابطة(. 8أفراد في مجمكعة التفريغ النفسي، ك

تكصمت الدراسة إلى أف المجمكعة التي تمقت إرشادان معرفيان سمككيان انخفض عندىا مستكل أعراض 

مر ىذا اضطراب الضغكط التالية لمصدمة بدرجة كبيرة مقارنة مع المجمكعة الضابطة، كقد است

التحسف بعد اثني عشر أسبكعان مف المتابعة، في حيف لـ تختمؼ مستكل أعراض الضغكط التالية 

 لمصدمة لدل أفراد المجمكعة التي تمقت إرشاد التفريغ النفسي كالمجمكعة الضابطة.

( بعنواف: الصدمة المرتبطة باالضطرابات النفسية بيف األطفاؿ Espie et al , 2009دراسة )

 غيف الفمسطينييف في غزة والضفة الغربية.والبال

ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة االضطرابات النفسية الناتجة عف صدمة الحرب كالعنؼ لدل األفراد 

( 1369الذيف يعيشكف في قطاع غزة كالضفة الغربية، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )
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بو الييكمية المعتمدة عمى معايير الدليؿ التشخيصي مريض، كاستخدـ الباحث األدكات التالية المقابمة ش

 .DSM-IV-TRاإلحصائي الرابع لبلضطرابات العقمية 

سنة كانكا يعانكف مف اضطرابات القمؽ بنسبة  15تكصمت الدراسة إلى أف األطفاؿ أقؿ مف أك يساكم 

 %، كمف اضطراب حاد25.8% كمف اضطرابات ما بعد الصدمة، 3.4% كمف االكتئاب 18.3

6.5.% 

 (Hazel, Hammen, Brennan & Najman, 2008دراسة )

( طالبان كطالبة ممف تعرض لحكادث كخبرات صادمة في 705أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

( سنكات، أظيرت نتائجيا أف الطمبة الذيف تعرضكا لبلعتداء في 5مرحمة الطفكلة المبكرة عمر )

( سنة، كما أظيرت النتائج كجكد 20 -15بية كىـ في عمر )طفكلتيـ، قد ظير لدييـ مشاعر اكتئا

عبلقة ارتباطية مكجبة بيف التعرض لمصدمة في مرحمة الطفكلة كبيف ظيكر المشاعر االكتئابية عند 

 أفراد الدراسة.

( بعنواف: أعراض قمؽ ما بعد الصدمة لدى عينة مف األطفاؿ Stephen et al, 2008دراسة )

 الالجئيف. والمراىقيف البوسنييف

ىدفت الدراسة إلى شيكع أعراض قمؽ ما بعد الصدمة لدل عينة مف األطفاؿ كالمراىقيف البكسنييف 

( سنة 15 -7) ( تراكحت أعمارىـ ما بيف48البلجئيف، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

 لردكد الفعؿ الضاغطة.كممف يقيمكف في السكيد، كتـ استخداـ المقابمة المقننة كأداة التقييـ الذاتي 

%( 23%( مف عينة الدراسة يعانكف مف مشكبلت نفسية ك)48تكصمت الدراسة إلى أف ما يقارب مف )

يعانكف مف أعراض حادة مف قمؽ ما بعد الصدمة، باإلضافة إلى شيكع المشكبلت كاالضطرابات 

 النفسية لدل األطفاؿ األصغر سنان.
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اضطراب الضغوط التالية لمصدمة واالكتئاب والقمؽ  ( بعنواف:Salman, et al, 2007دراسة )

 لدى المراىقيف مف قطاع غزة خالؿ االنتفاضة الثانية.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اضطراب الضغكط التالية لمصدمة كاالكتئاب كالقمؽ لدل المراىقيف 

ئج الدراسة أف ( مراىقان، كشفت نتا229مف قطاع غزة خبلؿ االنتفاضة الثانية، كضمت العينة )

%( لدييـ معدالت معتدلة كشديدة 40%( منيـ يعانكف اضطراب الضغكط التالية لمصدمة ك )68.9)

%( لدييـ استجابات 69.9( يعانكف مف معدالت قمؽ مرتفعة ك )94.9مف االكتئاب، فيما تبيف أف )

كط التالي لمصدمة مكاجية غير مرغكبة، كيدؿ التحميؿ أف المراىقيف الذيف يعانكف مف اضطراب الضغ

 لدييـ أعمى معدالت اكتئاب كقمؽ كعدـ مكاجية إيجابية كأدنى معدالت اإلرشاد كالدعـ لممكاجية.

( بعنواف: مستويات القمؽ وقمؽ ما بعد الصدمة لدى عينة مف Karakaya et al, 2006دراسة )

 األطفاؿ األتراؾ

دمة لدل عينة مف األطفاؿ األتراؾ، حيث ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مستكيات القمؽ كقمؽ ما بعد الص

( طفبلن ممف شيدكا التفجيرات الدمكية التي استيدفت مدينة 113أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

 اسطنبكؿ في تركيا.

تكصمت الدراسة إلى كجكد مستكيات مرتفعة مف قمؽ ما بعد الصدمة كشيكع تمؾ األعراض لدل اإلناث 

 بشكؿ أكبر مف الذككر.
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( بعنواف: األحداث الصدمية المرتبطة Farhood, Dimassi, Lehtinen, 2006دراسة )

بالحرب ومعدالت اضطرابات الضغوط التالية لمصدمة واالضطرابات النفسية العامة لدى المدنييف في 

 جنوب لبناف.

ضغكط ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األحداث الصدمية المرتبطة بالحرب كمعدالت اضطرابات ال

التالية لمصدمة كاالضطرابات النفسية العامة لدل المدنييف في جنكب لبناف، حيث درست عددان مف 

 المتغيرات الديمغرافية كالعمر، كالمستكل التعميمي، كالعمؿ كالكضع العائمي.

تكصمت الدراسة إلى كجكد ارتباط بيف معدالت اضطرابات الضغكط التالية لمصدمة كاالضطرابات 

%( تعرضكا ألحداث صدمية كبمغت النسبة العامة لمضغكط 97.7العامة، كأشارت إلى أف ) النفسية

%(، ككانت معدالت اضطرابات الضغكط التالية لمصدمة أعمى لدل النساء 23.3التالية لمصدمة )

يف مقارنة بالرجاؿ، كلدل منخفضي المستكل التعميمي مقارنة بمرتفعي المستكل التعميمي كلدل المتزكج

 ابؿ العازبيف.مق

 الدراسات األجنبية المتعمقة باالتزاف االنفعاليثانيًا: 

 ( Kumar, 2013دراسة )

ىدفت إلى قياس مستكل االتزاف االنفعالي كالحالة االجتماعية لدل طبلب المدارس الثانكية العامة 

كمف ( طالب كطالبة مف مدارس عامة 100كالخاصة، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )

مدارس خاصة في اليند، كطبؽ عمى المفحكصيف مقياس لبلتزاف االنفعالي كاستبياف الحالة االقتصادية 

االجتماعية )الحالة األسرية، مؤىؿ اآلباء، الكظيفة، الدخؿ، محؿ اإلقامة، نكادم األسرة(. حيث 

العامة كالخاصة  أظيرت النتائج كجكد فركؽ في المستكل االقتصادم كاالجتماعي بيف طبلب المدارس

 إال أنو لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتزاف االنفعالي بينيما.
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 (Ogunyemi, 2007دراسة )

كاالتزاف ة يالعقمالمخاطرة مف خبلؿ فعالية الذات كالصحة  تبنيىدفت الدراسة إلى التنبؤ بسمكؾ 

( إناث كتـ انتقاؤىـ 250كر، ك )( ذك175االنفعالي لدل طبلب الجامعة، حيث أجريت الدراسة عمى )

( كميات بجامعة أكالبيسي أكنابانجك في نيجيريا، كقد تكصمت النتائج  أف المتغيرات الثبلثة قد 6مف )

%( مف التبايف في سمكؾ تبني المخاطرة لدل طبلب 15تنبأت بسمكؾ تبني المخاطرة حيث فسرت )

المتغير التابع، ككاف ترتيب المتغيرات كالتالي: الجامعة، كقد تنبأ كؿ متغير مف الثبلثة بشكؿ دالة ب

فعالية الذات كانت أىـ منبئ يمييا االتزاف االنفعالي، أما الصحة العقمية فكانت أقؿ المتغيرات تنبؤان 

 بسمكؾ تبني المخاطرة.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة: 2.3.4

عكر بالمسؤكلية، كألىمية مكضكعيا حرصت الباحثة عمى أصالة الّدراسة التي تقكـ بيا بدافع مف الش

إذ قدمت الباحثة في ىذا الفصؿ عددان مف الدراسات السابقة  ،كعامؿ ميـ في تحقيؽ التنمية البشرية

المحمية كالعربية كاألجنبية المتعمقة بمكضكع الّدراسة الحالية، ككاف ذلؾ حصيمة معاناة شديدة في 

لمية، كالحظت الباحثة أف عدد الدراسات المتعمقة بمفيـك البحث في المكتبات المحمية كالعربية، كالعا

 االتزاف االنفعاليكاف كبيران، كبالمقابؿ كاف عدد الدراسات المتعمقة بمفيـك  اضطرابات ما بعد الصدمة

بيا بالرغـ مف أف  قميمة باالتزاف االنفعاليأقؿ بكثير؛ ككاف مف المبلحظ أف الدراسات األجنبية المتعمقة 

كالصحة العقمية، كالدكافع الذاتية كالنفسية، كالحالة  االتزاف االنفعاليتناكلت مكضكع  غالبيتيا

يؤكد أف مكضكع  باضطراب ضغكط ما بعد الصدمة، حيث إف استطبلع األدبيات المتعمقة االجتماعية

 حدث خارجي فجائي كغير متكقع يتسـ بالحدة كيفجر الكياف اإلنساني ، ىكاضطرابات ما بعد الصدمة

حديث قد نما خبلؿ العشر  بحيث ال تستطيع كسائؿ الدفاع المختمفة أف تسعؼ اإلنساف لمتكيؼ معو
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لـ نجد أم دراسة تبحث في اضطراب ما بعد الصدمة لدل األسرل أك األطفاؿ سنكات األخيرة، ك 

اضطراب ما بعد الصدمة كعبلقتو بذلؾ لـ تتعرض أم مف الدراسات السابقة لمكضكع المحرريف، 

 في مكضكعيا.األكلى لتككف الّدراسة الحالية  -الباحثة حسب عمـ - التزاف االنفعاليبا

 كأىدافيا الدراسة، مشكمة يتعمؽ بتحديد فيما دراستيا، في كبيرة السابقة لمباحثة مساعدة الدراسات قدمت

لدراسات مف الدراسة، كقد قامت الباحثة بمناقشة تمؾ ا أداة كبناء النظرم، اإلطار كمجمؿ كأىميتيا،

 خبلؿ ثبلثة محاكر:

 مة كاالتزاف االنفعاليباضطرابات ما بعد الصد: تنكعت الدراسات المتعمقة مجاؿ وحجـ العينة .1

 الطبلب الجامعييف كطبلب المدارس، كالمراىقيف، كاألطفاؿ، كالبلعبيف، كالراشديفبيف المجاؿ 

حجـ العينات المستخدمة في  عند اختيار عينة الدراسة، ككجدت الباحثة تباينان كاضحان في

(، بينما كاف 2014جمعة، ( فردان في دراسة )23الدراسات السابقة، إذ بمغ أصغر حجـ عينة) 

 .طالبان كطالبة( 2400( )2012غالب، أكبر حجـ عينة عشكائية في دراسة )

باضطراب ضغكط ما بعد الصدمة عدة استخدمت غالبية الدراسات المتعمقة أدوات الدراسة:  .2

االتزاف ، كفيما يتعمؽ بدراسات اييس منيا مف إعداد الباحث أك مف إعداد باحثيف آخريفمق

، فاستخدمت مقاييس عدة في الّدراسة الكاحدة، كانت مف إعداد الباحث نفسو أك مف االنفعالي

 .باحثيف آخريفإعداد 

 كعامؿ  مةاضطرابات ما بعد الصدأكدت نتائج جميع الدراسات التي تناكلت مفيكـ  النتائج: .3

إلى كجكد عبلقة إضافة مستقؿ أف ىناؾ عبلقة إيجابية بينيا كبيف المتغيرات التابعة لو،  

 ارتباطية دالة بيف االتزاف االنفعالي كالدكافع الذاتية لمشخص

 كيمكف اإلشارة إلى بعض أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف الّدراسة الحالية كالدراسات السابقة، كما يأتي:
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 التشابو بيف الّدراسة الحالية والدراسات السابقة:أ( أوجو 

كمتغير مستقؿ في الّدراسة الحالية، كما ىك في غالبية  مةاضطراب ما بعد الصداستخداـ  .1

 الدراسات السابقة.

 استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كىذا ما تـ استخدامو في معظـ الدراسات السابقة. .2

، كالثاني: يتعمؽ باضطراب ما بعد الصدمةلية؛ األكؿ: استخداـ مقياسيف في الّدراسة الحا .3

 .باالتزاف االنفعالييتعمؽ 

 ب( أوجو االختالؼ بيف الّدراسة الحالية والدراسات السابقة:

اضطراب ما بعد الصدمة لدل األطفاؿ المحرريف كعبلقتو تركيز الّدراسة الحالية عمى أىمية  .1

 .باالتزاف االنفعالي

الحالية ىك تطبيقيا عمى عينة مف المجتمع الفمسطيني )محافظة الخميؿ(  أىـ ما يميز الّدراسة .2

اضطراب ما بعد فمسطينيان كعربيان حسب اطبلع الباحثة، كالتي تتناكؿ مكضكع  األكلىلتككف 

التي طبقت عمى  كىي الدراسة األكلى .رريف كعبلقتو باالتزاف االنفعاليحالصدمة لدل األطفاؿ الم

 ي محافظة الخميؿ.ف األطفاؿ المحرريف

 .في محافظة الخميؿ، كاستخدمت العينة العشكائية األطفاؿ المحرريفشمؿ مجتمع العينة جميع  .3
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 الفصؿ الثالث: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :الطريقة والجراءات

فػػػي تنفيػػػذ الدراسػػػة، كمػػػف ذلػػػؾ تعريػػػؼ مػػػنيج  الباحثػػػةيػػػا تيتنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفان مفصػػػبلن التػػػي اتبع

عػػداد أداة الدراسة)االسػػتبانة(، كالتأكػػد مػػف  الدراسػػة، ككصػػؼ مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد عينػػة الدراسػػة، كا 

 ئية التػػي اسػػتخدمت فػػي معالجػػة النتػػائجصػػدقيا كثباتيػػا، كبيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، كاألسػػاليب اإلحصػػا

 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة 3.1

المػنيج الػذم  كىػك. االرتبػاطيباسػتخداـ المػنيج الكصػفي  الباحثة قامتمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة 

ة يػػدرس ظػػاىرة أك حػػدثان أك قضػػية مكجػػكدة حاليػػان يمكػػف الحصػػكؿ منيػػا عمػػى معمكمػػات تجيػػب عػػف أسػػئم

 بللػو كصػؼ الظػاىرة مكضػكع الدراسػػةمػف خ الباحثػةحػاكؿ تكالتػي  .فييػا الباحثػةالبحػث دكف تػدخؿ مػف 

كتحميؿ بياناتيا، كبياف العبلقة بيف مككنات كاآلراء التي تطرح حكليا، كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثػار 
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أك المشػكمة، كتصػنيفيا التي تحػدثيا، كىػك أحػد أشػكاؿ التحميػؿ كالتفسػير العممػي المػنظـ لكصػؼ ظػاىرة 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.  كتحميميا كا 

 مجتمع الدراسة 3.2

 (. 350) كالبالغ عددىـ، تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

 عينة الدراسة 3.3

( يكضػػح تكزيػػع 3.1) كالجػػداكؿ ،قصػػديةعينػػة مبحػػكث مػػف خػػبلؿ  (177اشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى )

 .أفراد عينة الدراسة

 وصؼ متغيرات أفراد عينة الدراسة 3.4

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدوؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 43.5 77 14-10 العمر

15-18 100 56.5 
 52.0 92 مدينة السكف

 26.6 47 قرية
 21.5 38 مخيـ

 81.4 144 أقؿ مف شير فترة االعتقاؿ باألشير
 10.2 18 شيكر 6-1مف
 5.1 9 شير 12-7مف 

 2.8 5 شير 12أكثر مف 
 79.7 141 شيكر 6-1 مدة خروجؾ مف المعتقؿ

 14.7 26 شير 11-7مف 
 5.6 10 سنتاف -مف سنة

 66.1 117 مرة كاحدة عدد مرات االعتقاؿ
 20.3 36 مرتاف

 13.6 24 ات فأكثرثبلث مر 
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 .عتقاؿ(الصدمي ) ال عتقاؿالالتأكد مف وقوع * 

% 40.1، كيظيػر اف نسػبة عتقػاؿ لػيبلن االمتغيػر ( تكزيػع أفػراد عينػة الدراسػة حسػب 2.3يبيف الجدكؿ )

كيبيف متغير التقييد كاغماض العػيف اثنػاء االعتقػاؿ أف نسػبة  .أجابت ببل% 59.9، كنسبة نعـأجابت ب

، كنسػػػبة % لػػػنعـ67.2أف نسػػػبة  االعتػػػداء عمػػػى الجسػػػـكيبػػػيف متغيػػػر  % لػػػبل.26سػػػبة % لػػػنعـ، كن74

. % لػبل49.2% لػنعـ، كنسػبة 50.8أف نسػبة  دخكؿ البيت بطريقة كحشيةكيبيف متغير  لبل.% 32.8

% لبل. كيبيف متغير 52% لنعـ، كنسبة 48كيبيف متغير كجكد معمكمات سابقة عف االعتقاؿ أف نسبة 

كيبػػػيف متغيػػػر التعػػػرض  % لػػػبل.64.4% لػػػنعـ، كنسػػػبة 35.6ة كعػػػدـ النػػػـك أف نسػػػبة الكضػػػع بالزنزانػػػ

 % لبل.29.9% لنعـ، كنسبة 70.1لتحقيؽ قاس أف نسبة 

 التأكد مف وقوع العتقاؿ الصدمي )العتقاؿ((: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 1.3جدوؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 40.1 71 نعـ ؾ في منتصؼ الميؿ؟ىؿ تـ إعتقال

 59.9 106 ال
غماض عينيؾ؟  74.0 131 نعـ ىؿ تـ تقييدؾ كا 

 26.0 46 ال
 67.2 119 نعـ ىؿ تعرضت إلعتداء عمى جسمؾ؟

 32.8 58 ال
 50.8 90 نعـ ىؿ تـ دخكؿ البيت بطريقة كحشية؟

 49.2 87 ال
 48.0 85 نعـ ىؿ كاف لديؾ معمكمات سابقة عف اإلعتقاؿ؟

 52.0 92 ال
؟  35.6 63 نعـ ىؿ تـ كضعؾ في زنزانة كلـ تستطع النـك

 64.4 114 ال
 70.1 124 نعـ ىؿ تعرضت لتحقيؽ قاس؟

 29.9 53 ال
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 صدؽ األداة 3.5

بعرضيا  يااالستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدقأداة الدراسة بتصميـ  قامت الباحثة

 ة، حيث كزعت الباحثة االستبانمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرةعمى المشرؼ كمج

عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة 

ضافة أم معمكمات أك تعديبلت أك  الفقرات كسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

 ، ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية.يا مناسبةفقرات يركن

لفقػرات االسػػتبانة مػف ناحيػة أخػرل تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ األداة أيضػان بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف 

االسػتبانة كيػدؿ عمػى أف ىنػاؾ  كاتضح كجكد داللة إحصائية فػي جميػع فقػراتمع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 ذلؾ: يبيفكؿ التالي دمي بيف الفقرات. كالجاؽ داختسا

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 3.3جدوؿ )
 اضطراب ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

الدالة  Rقيمة  الرقـ
الدالة  Rقيمة  الرقـ الحصائية

دالة ال Rقيمة  الرقـ الحصائية
 الحصائية

1 0.561** 0.000 11 0.590** 0.000 21 0.697** 0.000 
2 0.587** 0.000 12 0.454** 0.000 22 0.669** 0.000 
3 0.599** 0.000 13 0.615** 0.000 23 0.575** 0.000 
4 0.498** 0.000 14 0.402** 0.000 24 0.577** 0.000 
5 0.463** 0.000 15 0.519** 0.000 25 0.693** 0.000 
6 0.574** 0.000 16 0.518** 0.000 26 0.663** 0.000 
7 0.450** 0.000 17 0.640** 0.000 27 0.631** 0.000 
8 0.642** 0.000 18 0.631** 0.000 28 0.550** 0.000 
9 0.519** 0.000 19 0.407** 0.000 29 0.606** 0.000 
10 0.642** 0.000 20 0.594** 0.000 30 0.607** 0.000 
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*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 3.4جدوؿ )
 ف في محافظة الخميؿاالتزاف االنفعالي لدى االطفاؿ المحرري

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 الحصائية

الر
 قـ

الدالة  Rقيمة 
 الحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 الحصائية

1 0.182* 0.015 12 0.481** 0.000 23 0.493** 0.000 
2 0.448** 0.000 13 0.415** 0.000 24 0.535** 0.000 
3 0.671** 0.000 14 0.561** 0.000 25 0.403** 0.000 
4 0.352** 0.000 15 0.280** 0.000 26 0.450** 0.000 
5 0.633** 0.000 16 0.569** 0.000 27 0.576** 0.000 
6 0.501** 0.000 17 0.236** 0.000 28 0.342** 0.000 
7 0.559** 0.000 18 0.571** 0.000 29 0.654** 0.000 
8 0.518** 0.000 19 0.564** 0.000 30 0.360** 0.000 
9 0.454** 0.000 20 0.341** 0.000 31 0.449** 0.000 
10 0.198** 0.008 21 0.508** 0.000 32 0.291** 0.000 
11 0.549** 0.000 22 0.326** 0.000 33 0.449** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 ثبات الدراسة  3.6

 مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، الباحثة قامت

مستكل اضطراب ما بعد للمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية 

 االنفعالي( لمستكل االتزاف 0.79ك) ،(0.92) ة الخميؿالصدمة لدل االطفاؿ المحرريف في محافظ

كىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ 

 الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية.
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 معامؿ الثبات لممجاالت نتائج(: 5.3جدوؿ )

 معامؿ الثبات المجاالت
 0.834 ةالستثارة االنفعالي

 0.770 تجنب التنبييات المرتبطة بالحدث الصدمي
 0.854 إعادة خبرة الحدث الصدمي
 0.800 تدني في الميارات االجتماعية

 0.929 الدرجة الكمية
 

 إجراءات الدراسة 3.7

مػػف  تبتطبيػؽ األداة عمػى أفػراد عينػة الدراسػة، كبعػد أف اكتممػت عمميػة تجميػع االسػتبيانا الباحثػة قامػت

المسػتردة الصػالحة  تأف عػدد االسػتبيانا ةفراد العينة بعػد إجػابتيـ عمييػا بطريقػة صػحيحة، تبػيف لمباحثػأ

 ( استبانو.577كالتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: )

 المعالجة الحصائية 3.8

ا معينػة(، كذلػؾ تمييػدا قامتػكالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيػا أر  تبعد جمع االستبيانا

إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػؿ البيانػػات 

كفقػػا ألسػػػئمة الدراسػػة بيانػػػات الدراسػػة، كقػػػد تمػػت المعالجػػػة اإلحصػػائية لمبيانػػػات باسػػتخراج المتكسػػػطات 

تحميػؿ كاختبػار (، t- testالحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كاختبػار )ت( )

كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، كمعادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ ألفػػا  ،(ONE WAY ANOVA)األحػػادم التبػػايف 

(Cronbach Alpha( كذلػؾ باسػتخداـ الػرـز اإلحصػائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 الفصؿ الرابع: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :نتائج الدراسة

 تمييد 4.1

 عف مكضكع الدراسة كىك " الباحثةإلييا  تتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصم

وعالقتو باالتزاف  ف في محافظة الخميؿمستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرري

" كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ  االنفعالي

البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة 

 الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي ةالدرج

 فأقؿ 1.33 منخفضة

 3.67-1.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة 4.2

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:  4.2.1

 ؟  مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿما 
تكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات الم بحساب الباحثة قامتعف ىذا السؤاؿ  لئلجابة

مسػػتكل اضػػطراب مػػػا بعػػد الصػػدمة لػػػدل  عػػفاالسػػتبانة التػػي تعبػػػر  مجػػاالت أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػػى

 . االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

ت (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاال1.3جدوؿ )
 مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

المتوسط  المجاالت الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 عالية 1.057 3.708 تدني في الميارات االجتماعية 4
 متوسطة 0.986 3.495 تجنب التنبييات المرتبطة بالحدث الصدمي 2
 متوسطة 0.890 3.370 الستثارة االنفعالية 1
 متوسطة 0.975 3.215 إعادة خبرة الحدث الصدمي 3

 متوسطة  0.815  3.40 الدرجة الكمية
 

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 أف ريف فػػي محافظػػة الخميػػؿمسػتكل اضػػطراب مػػا بعػػد الصػدمة لػػدل االطفػػاؿ المحػر عينػة الدراسػػة عمػػى 

مسػػػػتكل أف ( كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى 14855( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم )3441)لمدرجػػػػة الكميػػػػةالمتكسػػػػط الحسػػػػابي 

جػػػاء بدرجػػػة متكسػػػطة. كلقػػػد  اضػػػطراب مػػػا بعػػػد الصػػػدمة لػػػدل االطفػػػاؿ المحػػػرريف فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ

(، كيميػو مجػاؿ 3.71عمى أعمػى متكسػط حسػابي كمقػداره ) تدني في الميارات االجتماعيةحصؿ مجاؿ 

اإلسػػتثارة االنفعاليػػة، يميػػو مجػػاؿ إعػػادة خبػػرة ، يميػػو مجػػاؿ تجنػػب التنبييػػات المرتبطػػة بالحػػدث الصػػدمي

 الحدث الصدمي.
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 بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى الباحثة قامتك 

 . ارة االنفعاليةمجاؿ اإلستث عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 1.3جدوؿ )
 الستثارة االنفعالية

المتوسط  الفقرات الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.436 3.67 أشعر بالعداء تجاه اآلخريف. 7
 متوسطة 1.335 3.56 صكت.أشعر بالخكؼ عند سماع أم  3
 متوسطة 1.335 3.55 .أخذت تظير لدم  نكبات مف الخكؼ كالقمؽ 8
1 .  متوسطة 1.394 3.47 أجد صعكبة بالغة عند الخمكد إلى النـك
 متوسطة 1.339 3.37 أستيقظ عدة مرات خبلؿ نكمي.  2

 متوسطة 1.445 3.34 أخاؼ عندما يممسني شخص بشكؿ مفاجىء. 10
 متوسطة 1.371 3.33 التكتر دكف سبب.أشعر ب 4
 متوسطة 1.545 3.20 أغضب دكف سبب. 5
 متوسطة 1.382 3.20 أجد صعكبة في التركيز عمى األنشطة التي أمارسيا. 6
 متوسطة 1.450 3.01 أشعر بالضيؽ كالحزف بعد تعرضي لئلعتقاؿ. 9

 متوسطة  0.890  3.37 الدرجة الكمية
الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ 

( كانحػػػراؼ 3.37)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتكسػػػط الحسػػػابي  أفمجػػػاؿ اإلسػػػتثارة االنفعاليػػػة عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

 .متكسطةبدرجة  جاء مجاؿ اإلستثارة االنفعاليةأف ( كىذا يدؿ عمى 1.891معيارم )

. كحصػمت الفقػرة " متكسػطةجػاءت بدرجػة ات فقػر جميػع ال( أف 2.4الجدكؿ رقػـ )كما كتشير النتائج في 

أشػػعر بػػالخكؼ عنػػد (، كيمييػػا فقػػرة " 3.67عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )أشػػعر بالعػػداء تجػػاه اآلخػػريف " 

أشػػعر بالضػػيؽ كالحػػزف بعػػد تعرضػػي (. كحصػػمت الفقػػرة " 3.56" بمتكسػػط حسػػابي ) سػػماع أم صػػكت

أجػػد صػػعكبة فػػي التركيػػز عمػػى األنشػػطة (، يمييػػا الفقػػرة " 3.01ط حسػػابي )" عمػػى أقػػؿ متكسػػ لئلعتقػػاؿ

 (.3.20بمتكسط حسابي )كالفقرة " أغضب دكف سبب " "  التي أمارسيا
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 بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى الباحثة قامتك 

  ب التنبييات المرتبطة بالحدث الصدمي.مجاؿ تجن عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 1.1جدوؿ )
 تجنب التنبييات المرتبطة بالحدث الصدمي

المتوسط  الفقرات الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 عالية 1.283 4.23 سياف اإلعتقاؿ.أتناكؿ العقاقير التي تساعدني عمى ن  4
 متوسطة 1.430 3.53 أتجنب األنشطة كالفعاليات التي تذكرني اإلعتقاؿ. 5
 متوسطة 1.489 3.47 أتجنب دخكؿ البنايات التي كقع فييا اإلعتقاؿ. 6
 متوسطة 1.481 3.32 أتجنب السير في األماكف كالشكارع التي تذكرني باإلعتقاؿ. 1
 متوسطة 1.489 3.32 شخاص الذيف يتحدثكف عف اإلعتقاؿ. أبتعد عف األ 2
 متوسطة 1.497 3.10 أتجنب تذكر التفاصيؿ الدقيقة لئلعتقاؿ.  3

 متوسطة  0.986  3.49 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

لمدرجػػة المتكسػػط الحسػػابي  أف مجػػاؿ تجنػػب التنبييػػات المرتبطػػة بالحػػدث الصػػدمي عينػػة الدراسػػة عمػػى

مجػاؿ تجنػب التنبييػات المرتبطػة بالحػدث أف ( كىذا يدؿ عمى 1.986( كانحراؼ معيارم )3.49)الكمية

 .متكسطةجاءت بدرجة  الصدمي

( فقػػرات جػػاءت 5فقػػرة كاحػػدة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، ك)( أف 3.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

عتقػػاؿ " عمػػى أعمػػى كحصػػمت الفقػػرة " أتنػػاكؿ العقػػاقير التػػي تسػػاعدني عمػػى نسػػياف اإل بدرجػػة متكسػػطة.

" بمتكسػػط  " أتجنػػب األنشػػطة كالفعاليػػات التػػي تػػذكرني اإلعتقػػاؿ(، كيمييػػا فقػػرة 4.23متكسػػط حسػػابي )

" عمى أقؿ متكسػط حسػابي  أتجنب تذكر التفاصيؿ الدقيقة لئلعتقاؿ(. كحصمت الفقرة " 3.53حسابي )

كالفقػرة " أتجنػب السػير فػي  " أبتعد عف األشخاص الذيف يتحدثكف عػف اإلعتقػاؿ(، يمييا الفقرة " 3.10)

 (.3.32بمتكسط حسابي ) األماكف كالشكارع التي تذكرني باإلعتقاؿ " 
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 عينة الدراسة عمػىبحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  الباحثة قامتك 

 . مجاؿ إعادة خبرة الحدث الصدمي عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

مجاؿ (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل1.1جدوؿ )
 إعادة خبرة الحدث الصدمي

 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.367 3.80 في التنفس عند سماع أشخاص يتحدثكف عف اإلعتقاؿ. أشعر بضيؽ 7
 متوسطة 1.429 3.42 يتممكني الخكؼ الشديد عندما أتذكر اإلعتقاؿ. 2
 متوسطة 1.485 3.35 أشعر بإنزعاج كمما شاىدت برامج تمفزيكنية ذات عبلقة باإلعتقاؿ. 4
 ةمتوسط 1.375 3.29 يسيطر اإلعتقاؿ عمى تفكيرم. 6
 متوسطة 1.516 3.22 أرل في النـك أحبلما مزعجة ذات عبلقة باإلعتقاؿ. 1
 متوسطة 1.456 3.17 تتسارع نبضات قمبي كمما تذكرت اإلعتقاؿ. 5
 متوسطة 1.507 3.11 أنزعج عند رؤيتي مكاف شبيو باإلعتقاؿ. 9
 متوسطة 1.351 3.07 أتذكر اإلعتقاؿ عمى شكؿ صكر أك خياالت.  8
 متوسطة 1.423 2.50 بأف االعتقاؿ سيتكرر لي. أتكقع 3

 متوسطة  0.975  3.21 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 (3.15)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتكسػػػط الحسػػػابي  أف مجػػػاؿ إعػػػادة خبػػػرة الحػػػدث الصػػػدميعينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

بدرجػػػػة  جػػػػاء مجػػػػاؿ إعػػػػادة خبػػػػرة الحػػػػدث الصػػػػدميأف ( كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى 1.975كانحػػػػراؼ معيػػػػارم )

 .متكسطة

( فقػػرات جػػاءت 8فقػػرة كاحػػدة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، ك)( أف 4.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

 عتقػاؿ. كحصمت الفقرة " أشعر بضيؽ في التنفس عند سماع أشخاص يتحدثكف عف اإلبدرجة متكسطة

يتممكنػػي الخػػكؼ الشػػديد عنػػدما أتػػذكر اإلعتقػػاؿ " (، كيمييػػا فقػػرة " 3.80" عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )
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" عمى أقؿ متكسط حسابي  أتكقع بأف االعتقاؿ سيتكرر لي (. كحصمت الفقرة "3.42بمتكسط حسابي )

 (.3.07بمتكسط حسابي )أتذكر اإلعتقاؿ عمى شكؿ صكر أك خياالت " (، يمييا الفقرة " 2.50)

 بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى الباحثة قامتك 

  مجاؿ تدني في الميارات االجتماعية. عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 4.1جدوؿ )
 ي الميارات االجتماعيةتدني ف

 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.384 3.98 أشعر أني غير محبكب مف قبؿ أصدقائي بعد اإلعتقاؿ. 5
 عالية 1.333 3.88 أشعر بأني أصبحت عاجزا عف التفاعؿ مع اآلخريف. 1
 عالية 1.377 3.84 ـ.أجد صعكبة في مشاركة أصدقائي أفراحيـ كأحزاني 3
فقدت إىتمامي باألشياء التي كنت أستمتع بيا قبؿ تعرضي  4

 لئلعتقاؿ. 
 متوسطة 1.507 3.45

 متوسطة 1.489 3.39 تناقص إىتمامي باألنشطة المدرسية بعد اإلعتقاؿ. 2
 متوسطة  1.057  3.70 الدرجة الكمية

سابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الح

( 3.71)لمدرجػػة الكميػػةالمتكسػػط الحسػػابي  أف مجػػاؿ تػػدني فػػي الميػػارات االجتماعيػػةعينػػة الدراسػػة عمػػى 

جػػػاءت بدرجػػػة  مجػػػاؿ تػػػدني فػػػي الميػػػارات االجتماعيػػػةأف ( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 5.15كانحػػػراؼ معيػػػارم )

 .عالية

( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة كفقػػرتيف جاءتػػا بدرجػػة 3)( أف 5.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

" عمػػػى أعمػػػى  أشػػػعر أنػػػي غيػػػر محبػػػكب مػػػف قبػػػؿ أصػػػدقائي بعػػػد اإلعتقػػػاؿكحصػػػمت الفقػػػرة "  متكسػػػطة.

" بمتكسػط  بأني أصبحت عاجزا عف التفاعؿ مػع اآلخػريف(، كيمييا فقرة " أشعر 3.98متكسط حسابي )

" عمػػػى أقػػػؿ  إىتمػػػامي باألنشػػػطة المدرسػػػية بعػػػد اإلعتقػػػاؿ تنػػػاقص(. كحصػػػمت الفقػػػرة " 3.88حسػػػابي )
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يمييػػا الفقػػرة " فقػػدت إىتمػػامي باألشػػياء التػػي كنػػت أسػػتمتع بيػػا قبػػؿ تعرضػػي  (.3.39متكسػػط حسػػابي )

 (.3.45لئلعتقاؿ " بمتكسط حسابي )

 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ  4.2.2

 ؟  في محافظة الخميؿ مستوى االتزاف االنفعالي لدى االطفاؿ المحرريفما 
عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات  لئلجابة

مسػتكل االتػزاف االنفعػالي لػدل االطفػاؿ المحػرريف فػي  عػفاالستبانة التي تعبر  أفراد عينة الدراسة عمى

 . محافظة الخميؿ

مستوى النحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية وا1.4جدوؿ )
 االتزاف االنفعالي لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.255 3.70 .أنزعج كثيرا باألخبار المؤلمة 22
 متوسطة 1.327 3.45 أشعر بالضيؽ عندما أنتظر أحد. 21
 متوسطة 1.352 3.45 أغضب إذا قاطعني أحد اثناء المناقشة. 28
 متوسطة 1.320 3.41 أتمسؾ برأيي حتى لك خالؼ اآلخريف. 4

 متوسطة 1.292 3.28 أ غير رأم لينسجـ مع أراء اآلخريف.  29
 متوسطة 1.489 3.20 أرغب بتحطيـ األشياء مف حكلي عندما أككف غاضبا. 6

 متوسطة 1.246 3.10 .ر باإلحباط عندما أعجز عف مكاجية مشكمةأشع 19
 متوسطة 1.350 3.09 .أسيطر عمى غضبي 10
 متوسطة 1.451 3.06 .أستفز بسيكلة ك ألسباب تافية 3
 متوسطة 1.381 3.06 .أ سامح مف يخطئ بحقي 7
 متوسطة 1.339 3.05 .أتأثر بمشاكؿ اآلخريف 2

 متوسطة 1.350 3.05 .أعترؼ بخطأم بسيكلة 27
 متوسطة 1.241 2.99 .أشعر بالقمؽ إزاء المكاقؼ الغامضة 23
 متوسطة 1.424 2.96 .أشعر أف مشكبلتي تتراكـ 16
 متوسطة 1.317 2.93 أشعر أف لدم القدرة عمى اإلسترخاء. 15
 متوسطة 1.426 2.93 أشعر بأنو ال يكجد مف يفيمني. 26
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 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.395 2.91 .أشعر بالطمأنينة 25
 متوسطة 1.332 2.84 أجد صعكبة في التعبير عما أشعر بو. 5

 متوسطة 1.404 2.81 أنا غير قادر عمى إنجاز ما أطمح إليو. 31
 متوسطة 1.408 2.77 أشعر بالقمؽ دكف سبب كاضح. 24
 متوسطة 1.460 2.75 عندم رغبة دائمة في البدء بشجار مع اآلخريف. 33
 متوسطة 1.242 2.66 لقياـ بأم عمؿ.أككف متكجسا عند ا 30
 متوسطة 1.248 2.65 .أشعر أف افكارم متناقضة 11
 متوسطة 1.158 2.62 أشعر أنني ناجح في جميع أفعالي. 17
 متوسطة 1.371 2.59 أنا متفائؿ جدا بالمستقبؿ. 32
 متوسطة 1.334 2.58 أستأذف اآلخريف بالتحدث كال أقطع حديثيـ. 8

 متوسطة 1.194 2.58 الخاطئة. حظي ناجـ عف قراراتي سكء أشعر أف 13
 متوسطة 1.305 2.54 أستطيع  إخفاء حزني كمشاكمي عف اآلخريف. 9

 متوسطة 1.248 2.53 أشعر إني قادر عمى إتخاذ القرار دكف تردد. 18
 متوسطة 1.423 2.49 أشعر بالضجر عندما أجمس في مكاف ىادئ. 20
 متوسطة 1.310 2.34  .بسيكلة أبني عبلقاتي مع االخريف 1

 منخفضة 1.368 2.33 أشعر أف عبلقتي ليست عمى ما يراـ مع اآلخريف. 14
 منخفضة 1.310 2.07 .أشعر أف اآلخريف يسخركف مني 12

 متوسطة  0.501  2.96 الدرجة الكمية
الستجابات أفراد  يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

المتكسػػط  أف مسػتكل االتػػزاف االنفعػالي لػدل االطفػاؿ المحػػرريف فػي محافظػة الخميػؿعينػة الدراسػة عمػى 

مستكل االتزاف االنفعػالي أف ( كىذا يدؿ عمى 1.515( كانحراؼ معيارم )1.96)لمدرجة الكميةالحسابي 

 جاء بدرجة متكسطة. الخميؿلدل االطفاؿ المحرريف في محافظة 

( فقػػرات جػػاءت 30فقػػرة كاحػػدة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة ك)( أف 6.4ا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )كمػػ

" عمى  أنزعج كثيرا باألخبار المؤلمة . كحصمت الفقرة " بدرجة متكسطة كفقرتيف جاءتا بدرجة منخفضة

 ذاإغضػػب أ" كالفقػرة "  أشػعر بالضػيؽ عنػػدما أنتظػر أحػػد(، كيمييػا فقػػرة " 3.70أعمػى متكسػط حسػػابي )

يسػخركف  اآلخػريفأشػعر أف  (. كحصػمت الفقػرة "3.45بمتكسػط حسػابي )"  قاطعني أحد اثناء المناقشة
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يػػراـ مػػػع  عبلقتػػػي ليسػػت عمػػى مػػػاأشػػعر أف (، يمييػػػا الفقػػرة " 2.07" عمػػى أقػػػؿ متكسػػط حسػػابي )منػػي 

 (.2.33" بمتكسط حسابي ) خريفاآل

 : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ  4.2.3

ضطراب ما بعد الصدمة واالتزاف االنفعالي لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة اد عالقة بيف ىؿ توج

 ؟الخميؿ

 كلبلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضية التالية:

ضطراب ما بعد ابيف  (α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة عالقةتوجد ال  "

 " فاؿ المحرريف في محافظة الخميؿالصدمة واالتزاف االنفعالي لدى االط

ضػطراب مػا بعػد الصػدمة ابػيف معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف كالداللػة االحصػائية حسػاب بحص الفرضػية تـ ف

  .كاالتزاف االنفعالي لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

دمة ضطراب ما بعد الصابيف  معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة االحصائية لمعالقة (:1.4جدوؿ )
 واالتزاف االنفعالي لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

 مستوى الداللة معامؿ بيرسوف المتغيرات
االتزاف  الستثارة االنفعالية

 النفعالي
0.681- 0.000 

تجنب التنبييات المرتبطة 
 بالحدث الصدمي

0.395- 0.000 

 0.000 -0.578 إعادة خبرة الحدث الصدمي
 0.000 -0.611 ارات االجتماعيةتدني في المي

الدرجة الكمية الضطراب ما بعد 
 الصدمة

0.683- 0.000 
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(، كمستكل -0.683أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ) (4.7)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 

( α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة عكسية(، أم أنو تكجد عبلقة 0.000الداللة )

ككذلؾ  ضطراب ما بعد الصدمة كاالتزاف االنفعالي لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ،ابيف 

ضطراب ما بعد الصدمة لدل اذلؾ مف  قمؿاإلنفعالي  االتزاف زاد مستكلكمما أنو أم  لممجاالت،

 االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ، كالعكس صحيح.

 :  رابعالالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ  4.2.4

 حسب مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿختمؼ يىؿ 

 ؟ ، وعدد مرات االعتقاؿالمعتقؿ مدة خروجؾ مف، و عتقاؿ باالشيرالفترات و  والسكف العمر متغيرات

 كلبلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضيات التالية:

 : األولىنتائج الفرضية 

مستوى اضطراب مػا بعػد في  (α ≥ 0.05) وجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةتال  "

 " العمرلمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى

عينػػػة  أفػػػرادالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة ك نتػػػائج اختبػػػار "ت" حسػػػاب ب األكلػػػىحػػػص الفرضػػػية تػػػـ ف

 حسػػػب بعػػػد الصػػػدمة لػػػدل االطفػػػاؿ المحػػػرريف فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿمسػػػتكل اضػػػطراب مػػػا  فػػػيالدراسػػػة 

 . العمرلمتغير 
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مستوى اضطراب ما بعد في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:1.4جدوؿ )
 العمرمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ حسب

المتوسط  العدد العمر المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.660 0.441 0.82795 3.3364 77 14-10 اإلستثارة االنفعالية
15-18 100 3.3960 0.93829 

تجنب التنبييات 
المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

10-14 77 3.4286 0.90379 0.789 0.431 
15-18 100 3.5467 1.04717 

إعادة خبرة الحدث 
 الصدمي

10-14 77 3.0317 0.93950 2.222 0.028 
15-18 100 3.3567 0.98350 

تدني في الميارات 
 االجتماعية

10-14 77 3.6883 0.99657 0.222 0.825 
15-18 100 3.7240 1.10710 

 0.236 1.190 0.76007 3.3221 77 14-10 الدرجة الكمية
15-18 100 3.4690 0.85325 

(، أم 1.136(، كمستكل الداللة )5.591لجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )يتبيف مف خبلؿ ا

 مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿأنو ال تكجد فركؽ في 

ما عدا مجاؿ إعداة خبرة الحدث الصدمي، ككانت الفركض  ، ككذلؾ لممجاالتالعمرتعزل لمتغير 

 الفرضية األكلى.  قبكؿ. كبذلؾ تـ سنة 58-55 لصالح عمر مف

 : الثانيةنتائج الفرضية 

مسػتوى اضػطراب مػا بعػد فػي  (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال "

 "السكفلمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى

مسػػتكل  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادلحسػػابية السػػتجابة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات ا الثانيػػةلفحػػص الفرضػػية ك 

 . السكفلمتغير  اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل
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مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:1.4)جدوؿ 
 السكفي محافظة الخميؿ يعزى لمتغير اضطراب ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف ف

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد السكف المجاؿ
 0.841 3.320 92 مدينة اإلستثارة االنفعالية

 1.036 3.438 47 قرية
 0.824 3.405 38 مخيـ

تجنب التنبييات 
المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 0.944 3.458 92 مدينة
 1.028 3.613 47 قرية
 1.046 3.438 38 مخيـ

إعادة خبرة الحدث 
 الصدمي

 0.968 3.136 92 مدينة
 1.048 3.321 47 قرية
 0.904 3.274 38 مخيـ

تدني في الميارات 
 االجتماعية

 1.001 3.706 92 مدينة
 1.176 3.812 47 قرية
 1.050 3.584 38 مخيـ

 0.772 3.357 92 مدينة الدرجة الكمية
 0.945 3.500 47 قرية
 0.751 3.402 38 مخيـ

مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لػدل االطفػاؿ في  يةكجكد فركؽ ظاىر  (4.9)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽالسػػكفلمتغيػػر  المحػػرريف فػػي محافظػػة الخميػػؿ يعػػزل

 :(5144رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (ONE WAY ANOVA)األحادم 

في مستوى اضطراب ما العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (1.34) ؿجدو
 السكفبعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.307 0.245 2 0.491 بيف المجمكعات اإلستثارة االنفعالية
 

0.736 
 0.798 174 138.921 داخؿ المجمكعات 

 
 

 176 139.411 المجمكع
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تجنب التنبييات 
المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 0.462 0.452 2 0.904 بيف المجمكعات
 

0.631 
 0.979 174 170.342 داخؿ المجمكعات 

 176 171.246 عالمجمك  
إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي
 0.647 0.618 2 1.237 بيف المجمكعات

 
0.525 

 0.955 174 166.199 داخؿ المجمكعات 
 176 167.436 المجمكع 

تدني في الميارات 
 االجتماعية

 0.488 0.549 2 1.098 بيف المجمكعات
 

0.615 
 1.125 174 195.779 داخؿ المجمكعات 

 176 196.877 المجمكع 
 0.479 0.320 2 0.641 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.620 

 0.668 174 116.280 داخؿ المجمكعات 
 176 116.921 المجمكع 

  

مف مستكل الداللة  أكبر( كىي 0.620( كمستكل الداللة )0.479يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أم أنو ) مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ كجد فركؽ دالة إحصائيان في تال

 . الثانيةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  .ككذلؾ لممجاالت ،السكفلمتغير  المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل

 : الثالثةنتائج الفرضية 

اب مػا بعػد مسػتوى اضػطر فػي  (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال"

 " فترة االعتقاؿ باألشيرلمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى

مسػػتكل  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػرادتػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثالثػػةحػػص الفرضػػية تػـ ف

العتقػػاؿ فتػػرة المتغيػػر  اضػػطراب مػػا بعػػد الصػػدمة لػػدل االطفػػاؿ المحػػرريف فػػي محافظػػة الخميػػؿ يعػػزل

 . باألشير
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مستوى اضطراب ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:1.33)جدوؿ 
 فترة االعتقاؿ باألشيرما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير 

 نحراؼ المعيارياال  المتوسط الحسابي العدد فترة االعتقاؿ باألشير المجاؿ
 0.862 3.428 144 أقؿ مف شير اإلستثارة االنفعالية

 1.047 3.238 18 شيكر 6-1مف
 0.937 2.922 9 شير 12-7مف 

 0.886 3.033 6 شير 12أكثر مف 
تجنب التنبييات 
المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 1.003 3.485 144 أقؿ مف شير
 0.975 3.861 18 شيكر 6-1مف
 0.765 3.148 9 يرش 12-7مف 

 0.666 3.166 6 شير 12أكثر مف 
إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي
 0.988 3.265 144 أقؿ مف شير

 1.007 3.166 18 شيكر 6-1مف
 0.763 2.827 9 شير 12-7مف 

 0.722 2.740 6 شير 12أكثر مف 
تدني في الميارات 

 االجتماعية
 1.025 3.806 144 أقؿ مف شير

 1.049 3.522 18 شيكر 6-1مف
 1.165 3.244 9 شير 12-7مف 

 1.058 2.600 6 شير 12أكثر مف 
 0.801 3.453 144 أقؿ مف شير الدرجة الكمية

 0.934 3.388 18 شيكر 6-1مف
 0.813 2.992 9 شير 12-7مف 

 0.530 2.900 6 شير 12أكثر مف 
 

ل اضػػػطراب مػػػا بعػػػد الصػػػدمة لػػػدل مسػػػتك فػػػي  يػػػةكجػػػكد فػػػركؽ ظاىر  (9...)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

تػـ  ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽفتػرة االعتقػاؿ باألشػيرلمتغيػر  االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعػزل

 :(5144رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (ONE WAY ANOVA)األحادم استخداـ تحميؿ التبايف 
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في مستوى اضطراب ما العينة  فرادأالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (1.33) ؿجدو
 فترة االعتقاؿ باألشيربعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.392 1.095 3 3.286 بيف المجمكعات اإلستثارة االنفعالية
 

0.247 
 0.787 173 136.125 داخؿ المجمكعات 

 176 139.411 المجمكع 
تجنب التنبييات 
المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 1.435 1.386 3 4.157 بيف المجمكعات
 

0.234 
 0.966 173 167.089 داخؿ المجمكعات 

 176 171.246 المجمكع 
إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي
 1.092 1.037 3 3.112 جمكعاتبيف الم

 
0.354 

 0.950 173 164.324 داخؿ المجمكعات 
 176 167.436 المجمكع 

تدني في الميارات 
 االجتماعية

 3.522 3.777 3 11.331 بيف المجمكعات
 

0.016 
 1.073 173 185.546 داخؿ المجمكعات 

 176 196.877 المجمكع 
 1.733 1.137 3 3.410 مكعاتبيف المج الدرجة الكمية

 
0.162 

 0.656 173 113.511 داخؿ المجمكعات 
 176 116.921 المجمكع 

  

مف مستكل الداللة  أكبر( كىي 0.162( كمستكل الداللة )21733يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أم أنو ) صدمة لدل االطفاؿ مستكل اضطراب ما بعد التكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال

ما عدا مجاؿ  ككذلؾ لممجاالت ،فترة االعتقاؿ باألشيرلمتغير  المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل

الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  تدني في الميارات االجتماعية ككانت الفركؽ لصالح لفترة أقؿ مف شير.

 . الثالثة
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 : الرابعةنتائج الفرضية 

مسػتوى اضػطراب مػا بعػد فػي  (α ≥ 0.05) ئية عند مستوى الداللةتوجد فروؽ ذات داللو إحصا ال"

 "مدة خروجؾ مف المعتقؿلمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى

مسػتكل  عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادتػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  الرابعػةحػص الفرضػية تـ ف

مػدة خركجػؾ مػف لمتغيػر  المحػرريف فػي محافظػة الخميػؿ يعػزلاضطراب ما بعد الصػدمة لػدل االطفػاؿ 

 . المعتقؿ

مستوى اضطراب ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:1.31)جدوؿ 
 مدة خروجؾ مف المعتقؿما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد جؾ مف المعتقؿمدة خرو  المجاؿ
 0.886 3.359 141 شيكر 6-1 اإلستثارة االنفعالية

 0.941 3.357 26 شير 11-7مف 
 0.870 3.550 10 سنتاف -مف سنة

تجنب التنبييات 
المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 0.993 3.502 141 شيكر 1-6
 1.041 3.384 26 شير 11-7مف 

 0.771 3.683 10 سنتاف -مف سنة
إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي
 1.014 3.244 141 شيكر 1-6
 0.837 3.145 26 شير 11-7مف 

 0.743 2.988 10 سنتاف -مف سنة
تدني في الميارات 

 االجتماعية
 1.065 3.699 141 شيكر 1-6
 1.049 3.692 26 شير 11-7مف 

 1.063 3.880 10 سنتاف -مف سنة
 0.831 3.410 141 شيكر 6-1 درجة الكميةال

 0.787 3.355 26 شير 11-7مف 
 0.703 3.463 10 سنتاف -مف سنة
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مسػػػتكل اضػػػطراب مػػػا بعػػػد الصػػػدمة لػػػدل فػػػي  يػػػةكجػػػكد فػػػركؽ ظاىر  (4..9)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

 ة الفػركؽ، كلمعرفػة داللػمػدة خركجػؾ مػف المعتقػؿلمتغيػر  االطفاؿ المحرريف في محافظػة الخميػؿ يعػزل

 :(4454رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (ONE WAY ANOVA)األحادم تـ استخداـ تحميؿ التبايف 

في مستوى اضطراب ما العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (1.31) ؿجدو
 تقؿمدة خروجؾ مف المعبعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.215 0.172 2 0.343 بيف المجمكعات اإلستثارة االنفعالية
 

0.807 
 0.799 174 139.068 داخؿ المجمكعات 

 176 139.411 المجمكع 
تجنب التنبييات 
ث المرتبطة بالحد

 الصدمي

 0.346 0.340 2 0.679 بيف المجمكعات
 

0.708 
 0.980 174 170.567 داخؿ المجمكعات 

 176 171.246 المجمكع 
إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي
 0.396 0.379 2 0.758 بيف المجمكعات

 
0.674 

 0.958 174 166.678 داخؿ المجمكعات 
 176 167.436 المجمكع 

يارات تدني في الم
 االجتماعية

 0.138 0.156 2 0.313 بيف المجمكعات
 

0.871 
 1.130 174 196.564 داخؿ المجمكعات 

 176 196.877 المجمكع 
 0.076 0.051 2 0.102 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.927 

 0.671 174 116.819 داخؿ المجمكعات 
 176 116.921 المجمكع 

  

مف مستكل الداللة  أكبر( كىي 0.927( كمستكل الداللة )0.076مة ؼ لمدرجة الكمية)يبلحظ أف قي

(α ≥ 0.05 أم أنو ) مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال

كبذلؾ تـ  .ككذلؾ لممجاالت ،مدة خركجؾ مف المعتقؿلمتغير  المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل

 . الرابعةضية الفر  قبكؿ
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 : الخامسةنتائج الفرضية 

مستوى اضطراب مػا بعػد في  (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 " عدد مرات االعتقاؿلمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى

مسػتكل  عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادة تـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجاب الخامسةلفحص الفرضية ك 

عػػػدد مػػػرات لمتغيػػػر  اضػػػطراب مػػػا بعػػػد الصػػػدمة لػػػدل االطفػػػاؿ المحػػػرريف فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ يعػػػزل

 . االعتقاؿ

مستوى اضطراب ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:1.34)جدوؿ 
 عدد مرات االعتقاؿمحافظة الخميؿ يعزى لمتغير ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد مرات االعتقاؿ المجاؿ
 0.923 3.399 117 مرة كاحدة اإلستثارة االنفعالية

 0.774 3.408 36 مرتاف
 0.892 3.170 24 ثبلث مرات فأكثر

تجنب التنبييات 
المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 1.040 3.500 117 كاحدةمرة 
 0.755 3.476 36 مرتاف

 1.056 3.500 24 ثبلث مرات فأكثر
إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي
 0.985 3.232 117 مرة كاحدة
 0.912 3.274 36 مرتاف

 1.037 3.041 24 ثبلث مرات فأكثر
تدني في الميارات 

 االجتماعية
 1.056 3.702 117 مرة كاحدة
 1.029 3.683 36 مرتاف

 1.144 3.775 24 ثبلث مرات فأكثر
 0.840 3.419 117 مرة كاحدة الدرجة الكمية

 0.711 3.427 36 مرتاف
 0.856 3.298 24 ثبلث مرات فأكثر
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مسػػػتكل اضػػػطراب مػػػا بعػػػد الصػػػدمة لػػػدل فػػػي  يػػػةكجػػػكد فػػػركؽ ظاىر  (9...)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

تػػـ  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽعػػدد مػػرات االعتقػػاؿمتغيػػر ل االطفػػاؿ المحػػرريف فػػي محافظػػة الخميػػؿ يعػػزل

 :(4456رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (ONE WAY ANOVA)األحادم استخداـ تحميؿ التبايف 

في مستوى اضطراب ما العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (1.34) ؿجدو
 عدد مرات االعتقاؿالخميؿ يعزى لمتغير  بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.695 0.552 2 1.104 بيف المجمكعات اإلستثارة االنفعالية
 

0.501 
 0.795 174 138.307 داخؿ المجمكعات 

 176 139.411 المجمكع 
تجنب التنبييات 
المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 0.008 0.008 2 0.015 بيف المجمكعات
 

0.992 
 0.984 174 171.231 داخؿ المجمكعات 

 176 171.246 المجمكع 
إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي
 0.463 0.443 2 0.886 بيف المجمكعات

 
0.630 

 0.957 174 166.550 داخؿ المجمكعات 
 176 167.436 لمجمكعا 

تدني في الميارات 
 االجتماعية

 0.059 0.067 2 0.133 بيف المجمكعات
 

0.943 
 1.131 174 196.744 داخؿ المجمكعات 

 176 196.877 المجمكع 
 0.236 0.158 2 0.316 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.790 

 0.670 174 116.605 داخؿ المجمكعات 
 176 116.921 جمكعالم 

مف مستكل الداللة  أكبر( كىي 0.790( كمستكل الداللة )0.236يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05أم أنو ) مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في  ال

 قبكؿكبذلؾ تـ  ؾ لممجاالت.ككذل ،عدد مرات االعتقاؿلمتغير  المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل

 الخامسة.الفرضية 
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 :  الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ  4.2.5

حسب متغيرات  لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ االنفعاليمستوى االتزاف ىؿ يختمؼ 

 ، وعدد مرات االعتقاؿ ؟مدة خروجؾ مف المعتقؿ، و فترات العتقاؿ باالشيرو  العمر والسكف

 بة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضيات التالية:كلبلجا

 نتائج الفرضية األولى: 

 االنفعاليفي مستوى االتزاف  (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 " لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير العمر

"ت" كالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية األكلػػػى بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار 

 . لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ حسب لمتغير العمر االنفعاليمستكل االتزاف  الدراسة في

مستوى االتزاف (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في 1.34جدوؿ )
 محافظة الخميؿ حسب متغير العمرلدى االطفاؿ المحرريف في  االنفعالي

المتوسط  العدد العمر
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

10-14 77 2.9326 0.40298 0.676 0.500 
15-18 100 2.9841 0.56618 

 

(، 1.511(، كمستكل الداللة )1.676أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (4457)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 

لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ تعزل  االنفعاليمستكل االتزاف نو ال تكجد فركؽ في أم أ

 الفرضية األكلى.  قبكؿ، كبذلؾ تـ لمتغير العمر
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 نتائج الفرضية الثانية: 

 االنفعػاليفي مسػتوى االتػزاف  (α ≥ 0.05) "ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 "المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير السكفلدى االطفاؿ 

عمػػى مسػػتكل كلفحػػص الفرضػػية الثانيػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة 

 . لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير السكف االنفعالياالتزاف 

مستوى ليارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع (:1.34)جدوؿ 
 لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير السكف االنفعالياالتزاف 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد السكف
 0.438 2.966 92 مدينة
 0.672 2.950 47 قرية
 0.399 2.964 38 مخيـ

 

لػػػدل االطفػػػاؿ  االنفعػػػاليمسػػػتكل االتػػػزاف كد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي كجػػػ (1.4.)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف المحػػرريف فػػي محافظػػة الخميػػؿ يعػػزل لمتغيػػر السػػكف

 (:59.4كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (ONE WAY ANOVA)األحادم 

في مستوى االتزاف أفراد العينة  : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة(1.34) جدوؿ
 لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير السكف االنفعالي

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.017 0.004 2 0.009 بيف المجمكعات
 

0.983 
 0.254 174 44.184 داخؿ المجمكعات 

 176 44.192 المجمكع 
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( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.983( كمستكل الداللة )0.017) يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االتزاف )لدل االطفاؿ  االنفعالي

 الفرضية الثانية.  قبكؿـ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير السكف. كبذلؾ ت

 نتائج الفرضية الثالثة: 

 االنفعػاليفي مسػتوى االتػزاف  (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 " لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير فترة االعتقاؿ باألشير

عمػػى مسػػتكل ابية السػػتجابة أفػراد عينػػة الدراسػػة تػـ فحػػص الفرضػػية الثالثػػة تػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػ

 . لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير فترة االعتقاؿ باألشير االنفعالياالتزاف 

مستوى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:1.34)جدوؿ 
 محرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير فترة االعتقاؿ باألشيرلدى االطفاؿ ال االنفعالياالتزاف 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد فترة االعتقاؿ باألشير
 0.461 2.914 144 أقؿ مف شير

 0.561 2.998 18 شيكر 6-1مف
 0.529 3.277 9 شير 12-7مف 

 0.791 3.510 6 شير 12أكثر مف 
 

لػػػدل االطفػػػاؿ  االنفعػػػاليمسػػػتكل االتػػػزاف كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي  (20.4)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغيػر فتػرة االعتقػاؿ باألشػير

 (:4415كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (ONE WAY ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم 
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في مستوى االتزاف التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة : نتائج اختبار تحميؿ (1.33) جدوؿ
 لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير فترة االعتقاؿ باألشير االنفعالي

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 4.276 1.017 3 3.051 بيف المجمكعات
 

0.006 
 0.238 173 41.142 داخؿ المجمكعات 

 176 44.192 المجمكع 
( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.006( كمستكل الداللة )4.276يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االتزاف )لدل االطفاؿ المحرريف  االنفعالي

كبذلؾ تـ  .شير 51أكثر مف ككانت الفركؽ ، ة الخميؿ يعزل لمتغير فترة االعتقاؿ باألشيرفي محافظ

 لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:  (LSDرفض الفرضية الثالثة. كتـ فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4.22الجدوؿ )
 ة الدراسة حسب متغير فترة االعتقاؿ باألشيرأفراد عين

الفروؽ في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.493 0.08377- شيكر 6-1مف أقؿ مف شير
 0.032 *0.36328- شير 12-7مف 

 0.004 *0.59592- شير 12أكثر مف 
 0.493 0.08377 أقؿ مف شير شيكر 6-1مف

 0.162 0.27951- شير 12-7مف 
 0.027 *0.51215- شير 12كثر مف أ

 0.032 *0.36328 أقؿ مف شير شير 12-7مف 
 0.162 0.27951 شيكر 6-1مف

 0.367 0.23264- شير 12أكثر مف 
 12أكثر مف 
 شير

 0.004 *0.59592 أقؿ مف شير
 0.027 *0.51215 شيكر 6-1مف
 0.367 0.23264 شير 12-7مف 
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 نتائج الفرضية الرابعة: 

 االنفعػاليفي مسػتوى االتػزاف  (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 " لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير مدة خروجؾ مف المعتقؿ

عمػى مسػتكل تـ فحػص الفرضػية الرابعػة تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة 

 . لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير مدة خركجؾ مف المعتقؿ نفعالياالاالتزاف 

مستوى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:1.31)جدوؿ 
 ؿلدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير مدة خروجؾ مف المعتق االنفعالياالتزاف 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد مدة خروجؾ مف المعتقؿ
 0.498 2.948 141 شيكر 1-6
 0.452 3.001 26 شير 11-7مف 

 0.677 3.043 10 سنتاف -مف سنة
 

لػػػدل االطفػػػاؿ  االنفعػػػاليمسػػػتكل االتػػػزاف كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي  (24.4)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

، كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽ تػػػـ ؿ يعػػػزل لمتغيػػػر مػػػدة خركجػػػؾ مػػػف المعتقػػػؿالمحػػػرريف فػػػي محافظػػػة الخميػػػ

 (:4414كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (ONE WAY ANOVA)استخداـ تحميؿ التبايف األحادم 

في مستوى االتزاف : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة (31.4)جدوؿ
 محافظة الخميؿ يعزى لمتغير مدة خروجؾ مف المعتقؿ لدى االطفاؿ المحرريف في االنفعالي

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.261 0.066 2 0.132 بيف المجمكعات
 

0.771 
 0.253 174 44.060 داخؿ المجمكعات 

 176 44.192 المجمكع 
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( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.771( كمستكل الداللة )0.261لمدرجة الكمية)يبلحظ أف قيمة ؼ 

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االتزاف )لدل االطفاؿ  االنفعالي

 الفرضية الرابعة.  قبكؿالمحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير مدة خركجؾ مف المعتقؿ. كبذلؾ تـ 

 ضية الخامسة: نتائج الفر 

 االنفعاليفي مستوى االتزاف  (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 " لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير عدد مرات االعتقاؿ

تكل عمػى مسػكلفحص الفرضية الخامسة تـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة 

 . لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير عدد مرات االعتقاؿ االنفعالياالتزاف 

مستوى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:1.34)جدوؿ 
 ت االعتقاؿلدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير عدد مرا االنفعالياالتزاف 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد مرات االعتقاؿ
 0.505 2.973 117 مرة كاحدة
 0.524 2.936 36 مرتاف

 0.460 2.940 24 ثبلث مرات فأكثر
 

لػػػدل االطفػػػاؿ  االنفعػػػاليمسػػػتكل االتػػػزاف كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي  (4..2)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ خميػػؿ يعػػزل لمتغيػػر عػػدد مػػرات االعتقػػاؿالمحػػرريف فػػي محافظػػة ال

 (:4416كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (ONE WAY ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم 
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في مستوى االتزاف : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة (1.34) جدوؿ
 في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير عدد مرات االعتقاؿ لدى االطفاؿ المحرريف االنفعالي

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.101 0.026 2 0.051 بيف المجمكعات
 

0.904 
 0.254 174 44.141 داخؿ المجمكعات 

 176 44.192 المجمكع 
( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.904( كمستكل الداللة )0.101لمدرجة الكمية)يبلحظ أف قيمة ؼ  

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االتزاف )لدل االطفاؿ  االنفعالي

 الفرضية الخامسة. قبكؿالمحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير عدد مرات االعتقاؿ. كبذلؾ تـ 
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 :الفصؿ الخامس

______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات:

 مناقشة نتائج الدراسة  5.1

يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج، التي أسفرت عنيا الدراسة، حكؿ مستكل اضطراب ما بعد الصدمة 

لتكصيات بناء عمى ما أسفرت عنو نتائج كعدد مف ا لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

 .الدراسة مف معطيات

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس: 5.1.1 

 ؟مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿوالذي نصو: ما 

د الصدمة لدل مستكل اضطراب ما بعأظيرت النتائج بأف الدرجة الكمية لجميع فقرات الدراسة حكؿ 

( كانحراؼ 3.41، حيث بمغ قيمة المتكسط الحسابي ليذه الفقرات)متكسطان كانت  االطفاؿ المحرريف

عراض ما بعد الصدمة بمستكل االتزاف أكيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء ارتباط (. 0.82معيارم)
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 اعية كاإلنفعالية لمطفؿجتماال النفسية ك اإلنفعالي لمطفؿ كالذم ينعكس عمى العديد مف االضطرابات

ختباره لخبرات التيديد كاإلعتداءات الجسدية ا  كذلؾ مف خبلؿ تعرض الطفؿ لؤلحداث الصادمة، ك 

غماض األعيف، كاالعتقاالت الميمية،  مف خبلؿ ىذه المعطيات كما يمحؽ الحدث ك كتقييد األيدم كا 

عمكما ممايؤدم الى  الصادـ مف أضرار كتبعات نفسية سمبية عمى الطفؿ خاصة كعمى االسرة

انخفاض مستكيات الدعـ النفسي كاالجتماعي المتكفر لمطفؿ المعتقؿ، مف ىنا يعجز الطفؿ في 

 .الكصكؿ الى تبريرات كتفسيرات منطقية لبلعتقاؿ

 .(2013) ( ك دراسة ثابت2013كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ضمرة)

( حيث تكصمت أف المراىقيف 2013حسيف)ك اختمفت مع دراسة  (2007كاختمفت مع دراسة عبد اهلل)

 .ال يعانكف مف اضطراب ما بعد الصدمة

مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ أما مف حيث المجاالت فقد أظيرت الدراسة أف 

حيث بمغ المتكسط  ،ىفقد جاء بالمرتبة األكل عاليان كاف  تدني في الميارات االجتماعيةنحك  المحرريف

 .(1.06كبانحراؼ معيارم) (3.71الحسابي )

أف األطفاؿ في ىذه الفترة ىـ أساسا في مرحمة حرجة كفاصمة كتككيف لميكيو كعند  إلى ةعزك الباحثتك  

ـ بالسمبية مف ناحية تدني العبلقات ييتعرضيـ ليذه الصدمة فمف المؤكد أنيا سكؼ تعكد عم

كأحزانيـ كتؤدم أيضا إلى تناقص االجتماعية،  كعجزىـ عف مشاركة عائبلتيـ كأصدقائيـ أفراحيـ 

إىتماماتيـ باألنشطة التي كانكا معتادكف عمييا قبؿ التعرض لخبرة االعتقاؿ كىذا يرجع الى ضعؼ 

االىتماـ بالتربية النفسية لمطفؿ في ىذه الظركؼ اإلستثنائية كلكف يتجاكز اإلىتماـ بالتكازف النفسي إلى 

تجنب يا ايضان في المرتبة الثانية مجاؿ يكتم ،ؤلمة كالعميقةإعداد االطفاؿ الستيعاب ىذه الخبرات الم

مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل ، فقد أظيرت الدراسة أف التنبييات المرتبطة بالحدث الصدمي
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حيث بمغ المتكسط  متكسطةكانت تجنب التنبييات المرتبطة بالحدث الصدمينحك  االطفاؿ المحرريف

  الستثارة االنفعالية(، كتميا في المرتبة الثالث مجاؿ 0.99ارم)( كبانحراؼ معي3.50الحسابي )

إعادة ، كتميا في المرتبة الرابع مجاؿ (0.89( كبانحراؼ معيارم)3.37حيث بمغ المتكسط الحسابي )

 (0.98( كبانحراؼ معيارم)3.22حيث بمغ المتكسط الحسابي ) خبرة الحدث الصدمي

( جاءت في 4الفقرات مستكيات عالية ايجابية كمنيا الفقرة رقـ )اما بالنسبة لمفقرات فقد اظيرت بعض 

 (االعتقاؿالمقاـ االكؿ مف حيث االىمية كنصت عمى )أتناكؿ العقاقير التي تساعدني عمى نسياف 

( كنصت عمى )أشعر أني غير محبكب مف قبؿ أصدقائي بعد 5كتبلىا في المقاـ الثاني الفقرة رقـ )

( في المقاـ الثالث كالتي نصت عمى )أشعر بأني أصبحت عاجزا 1رة رقـ)(. ثـ جاءت الفقاالعتقاؿ

( في المقاـ الرابع كالتي نصت عمى )أجد صعكبة في 3عف التفاعؿ مع اآلخريف(، ثـ جاءت الفقرة رقـ)

 مشاركة أصدقائي أفراحيـ كأحزانيـ(.

عمى أدنى درجة كلبياف  مف الفقرات السمبية في المقياس كحصمتىي اف ىذه الفقرة كيمكف عزك ذلؾ  

 .ثبات المقياس نعمؿ عمى عكس ىذه الفقرة 

كمف خبلؿ اسمكب تكيؼ الطفؿ المحرر كاساليب الدعـ كالمؤازرة كىؿ يحصؿ عمى دعـ عاطفي مف 

اسرتو كانصدقائو فإف احتمالية اصابتو باالضطرابات النفسية أقؿ كعندما يتكقع الطفؿ أف ىناؾ مف 

طيع التعبير عف غضبو بكؿ سيكلو كىذا ما ننصح بو مف خبلؿ التحدث يعمؿ عمى دعمو فإنو يست

 كالتعبير عف النفس الشخاص يثقكف بيـ كالكتابة عف ما يجكؿ بخاطرىـ في مذكرات تخصيـ.

 .(2007دراسة عبد اهلل )اتفقت ىذه الدراسة مع 
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 : الثانينتائج المتعمقة بالسؤاؿ مناقشة  5.1.2

 ؟الي لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿمستوى االتزاف االنفعما 
نبلحػػظ اف اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل االتػػزاف االنفعػػالي لػػدل االطفػػاؿ المحػػرريف فػػي 

( كانحػػػراؼ معيػػػارم 2.96حيػػػث بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة)متكسػػػطان كػػػاف  محافظػػػة الخميػػػؿ

جاء  النفعالي لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ( كىذا يدؿ عمى أف مستكل االتزاف ا0.501)

 بدرجة متكسطة.

( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة كفقػػرتيف 30كمػػا كتشػػير النتػػائج أف فقػػرة كاحػػدة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة ك)

عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي  "المؤلمػػة أنػػزعج كثيػػرا باألخبػػار جاءتػػا بدرجػػة منخفضػػة. كحصػػمت الفقػػرة " 

أغضػػػب إذا قػػػاطعني أحػػػد اثنػػػاء " كالفقػػػرة "  أشػػػعر بالضػػػيؽ عنػػػدما أنتظػػػر أحػػػدرة " (، كيمييػػػا فقػػػ3.70)

" عمػػى أقػػؿ أشػػعر أف اآلخػػريف يسػػخركف منػػي (. كحصػػمت الفقػػرة " 3.45" بمتكسػػط حسػػابي ) المناقشػػة

" بمتكسػػط  مػػا يػػراـ مػػع اآلخػػريفأشػػعر أف عبلقتػػي ليسػػت عمػػى (، يمييػػا الفقػػرة " 2.07متكسػػط حسػػابي )

 .(2.33حسابي )

عزك الباحثة ىذه النتيجة الى األطفاؿ المحرريف يخرجكف لدييـ حساسية مف خبرة االعتقاؿ كيحاكلكف تك 

نسياف ىذه التجربة االليمة التي ىددت أمنيـ النفسي كاإلجتماعي كاالكاديمي، مما يجعميـ يتخكفكف 

   .مف أم خبر مؤلـ ككأنو يعيدىـ الى تذكر تجربة االعتقاؿ

 : الثالثج المتعمقة بالسؤاؿ نتائمناقشة  5.1.3

ضطراب ما بعد الصدمة واالتزاف االنفعالي لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة اىؿ توجد عالقة بيف 

 ؟الخميؿ

 كلبلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضية التالية:
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ة ضطراب ما بعد الصدمابيف (α≥4.44)ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة عالقةتوجد ال "

 واالتزاف االنفعالي لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ

ضطراب ما بعد الصدمة ا( بيف α≥0.05ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة) عكسيةتكجد عبلقة 

زاد كمما أنو أم  ككذلؾ لممجاالت، كاالتزاف االنفعالي لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ،

طفاؿ المحرريف في محافظة ضطراب ما بعد الصدمة لدل اإلإذلؾ مف  قمؿلي اإلنفعا تزافاإل مستكل

 الخميؿ، كالعكس صحيح.

كتعزك الباحثة سبب ذلؾ الى اف تمتع الطفؿ مستكل عاؿ مف االتزاف االنفعالي فإف ذلؾ يعمؿ عمى 

كاجية التحصيف كالمناعة النفسية كتككف الدرع الحامي المتبلؾ كسائؿ دفاعية كتكيفية نفسية لم

 الضغكط كالصدمات النفسية لمطفؿ مف الكقكع في اضطراب ما بعد الصدمة 

 (2016( ك دراسة العزم كالدليمي)2012اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ثابت)

 لنتائج المتعمقة بفرضيات الدراسةمناقشة ا 5.2

حافظة مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في مختمؼ يىؿ :االوؿالسؤاؿ 

، وعدد المعتقؿ مدة خروجؾ مف، و باالشير عتقاؿالفترات و  العمرو السكف متغيرات حسب الخميؿ

 ؟ مرات االعتقاؿ

 كقد تفرع عنيا بالفرضيات األتية كفيما يمي مناقشتيا

 مناقشة نتائج الفرضية االولى التي كاف نصيا:

مستوى اضطراب ما بعد في (α≥4.44)توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال 

 .العمرلمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى
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مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ المحرريف في في بينت ىذه الدراسة عدـ كجكد فركؽ 

 صدميما عدا مجاؿ إعداة خبرة الحدث ال ، ككذلؾ لممجاالتالعمرتعزل لمتغير محافظة الخميؿ 

 . سنة 58-55ككانت الفركض لصالح عمر مف 

كتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغير العمر اف جميع أفراد العينة ىـ مف نفس 

المرحمة العمربة كىي مرحمة المراىقة كىي مرحمة مفصمية في حياة االطفاؿ كال يككف لدييـ الكعي 

 الحرية كاالستقبلؿ.كالبحث عف اليكية، كحب  ،كالنضج المناسب

 (2007( كدراسة عبد اهلل)2010اختمفت ىذه الدراسة دراسة عكاشة )

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية التي كاف نصيا:

مستوى اضطراب ما بعد في (α≥4.44)توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال 

 السكفير لمتغ الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى

مستكل في  (α≤ 0.05) أظيرت ىذه النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

،ككذلؾ السكفلمتغير  اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل

 . الثانيةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  لممجاالت

متغير السكف الى اف التطكر الحضارم كالثقافي كتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا ل

كانتشار التكنكلكجيا في المجتمع الفمسطيني كذلؾ لعدـ كجكد فكاصؿ بيف اماكف السكف مف حيث مدينة 

كقرية كمخيـ فيذا الحدث يككف متشابو عمى جميع االماكف كعمى جميع أفراد المجتمع الفمسطيني الف 

يمي الذم يتبع سياسة كاحده كممنيجة عمى ابنائنا كال يعير لمنطقة مصدره كمسببو ىك االحتبلؿ االسرائ

السكف ام اىتماـ باإلضافة اف الغالبية العظمى مف االطفاؿ المعتقميف ىـ مف مناطؽ محددة تتمتع 
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ام خاضعة لمسيطرة االسرائيمية اك قريبة مف الحكاجز  cبعدة مميزات ىي في معظميا مف مناطؽ 

 .االسرائيمية

 (2014) ( ك دراسة ابف العزمية كالمحتسب2010ذه الدراسة مع دراسة عكدة )اتفقت ى

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة التي كاف نصيا:

مستوى اضطراب ما بعد في (α≥4.44)توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال 

 .تقاؿ باألشيرفترة االعلمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى

مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال أظيرت ىذه النتائج 

ما عدا مجاؿ  ككذلؾ لممجاالت ،فترة االعتقاؿ باألشيرلمتغير  المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل

الفرضية  قبكؿلؾ تـ كبذتدني في الميارات االجتماعية ككانت الفركؽ لصالح لفترة أقؿ مف شير.

 . الثالثة

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة اف االطفاؿ المعتقميف المحرريف يككف تأثير الحدث الصادـ لدييـ بشكؿ 

ؿ بصكرة عامة ذكم قدرات محدكدة األطفاكبير في بدايات الخركج مف االعتقاؿ كىذه نتيجة كاقعية الف 

في كالديني كالثقافي لدييـ بالشكؿ المطمكب، لذلؾ فأنيـ بسيطة باإلضافة الى ذلؾ لـ يكتمؿ النضج المعر ك 

ال يستطيعكف احتماؿ األحداث الصادمة كال يستطيعكف استيعابيا، كبالتالي يعانكف مف أعراض عديدة. 

البعض ينتزعو الجنكد مف بيف يدم كالديو، كالبعض يقتؿ كالده أك كالدتو أماـ عينيو، كالبعض يرل الجنكد ف

فاألطفاؿ مخططات معرفية تعكس تصكراتيـ البسيطة عف أنفسيـ كأسرىـ كعالميـ المحيط.  ينتزعكف كالده،

كتتضمف تصكرات األطفاؿ تصكرىـ بأنيـ محبكبكف مف أسرىـ كمحيطيـ، كأنيـ محميكف كمحاطكف برعاية 

عؿ مف الجميع، كأف العالـ يسكده الحب كالخير. كلكف تأتي أحداث  تيز ىذه االفتراضات البسيطة كتج
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آثار ما يحدث عميقة كشديدة، فتظير أعراض ما بعد الصدمة عمى األطفاؿ كتؤثر عمييـ في كافة جكانب 

 الشخصية كمجاالتيا.

 .(2014) اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة اإلبراىيـ

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة التي كاف نصيا:

مسػػتوى اضػػطراب مػػا بعػػد فػػي (α≥4.44)توجػػد فػػروؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػةال 

 "مدة خروجؾ مف المعتقؿلمتغير  الصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى

مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ فركؽ دالة إحصائيان في  عدـ كجكدأظيرت ىذه النتائج 

 قبكؿكبذلؾ تـ .لممجاالت ككذلؾ ،مدة خركجؾ مف المعتقؿلمتغير  المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل

 .الرابعةالفرضية 

كتعزك الباحثة اف خبرة االعتقاؿ المؤلمة تككف نتائجيا السمبية عمى الطفؿ المعتقؿ في بداية االعتقاؿ 

الف التجربة تككف جديدة كبعدىا يتـ التكيؼ مع التجربة، كما أف االطفاؿ يتميزكف عف عالـ الكبار في 

حيث يقكمكف بدمجيا أك دمج بعض كقائعيا في حياتيـ اليكمية، اما كيفية التعبير عف الصدمة ب

المجاالت التي اظيرت تدني في الميارات االجتماعية أف الطفؿ يككف في مرحمة جديدة كيعمؿ عمى 

ترميـ الكياف النفسي كاالجتماعي كبذلؾ يككف حساس لممؤثرات الخارجية كيعمؿ عمى تحديد العبلقات 

 .يع المشاركة في الحياة االجتماعية الخاصة بواالجتماعية فبل يستط

 .(2014اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة االبراىيـ)
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 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة التي كاف نصيا:

مسػػتوى اضػػطراب مػػا بعػػد فػػي (α≥4.44)توجػػد فػػروؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػةال 

 " عدد مرات االعتقاؿلمتغير  يؿ يعزىالصدمة لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخم

مستكل اضطراب ما بعد الصدمة فركؽ دالة إحصائيان في  كدكجعدـ  النتائج المكجكدة ىذه أظيرت

ككذلؾ لممجاالت.  ،عدد مرات االعتقاؿلمتغير  لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل

 الخامسة.الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ 

تيجة أف عدد مرات االعتقاؿ ال تؤثر بحيث اف خبرة االعتقاؿ السيئة تأتي مف تعزك الباحثة ىذه الن

خبلؿ الخبرة االكلى ام االعتقاؿ االكؿ فإنو اذا تكرر االعتقاؿ فإف الطفؿ المعتقؿ ي ككف كسائؿ دفاعية 

لمخبرة مما يعمؿ عمى كقاية الطفؿ المعتقؿ مف الكقكع في االضطرابات النفسية كخاصة اضطراب ما 

 بعد الصدمة.

  .كال يكجد دراسات تناكلت ىذا المتغير

حسب  لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ االنفعاليمستوى االتزاف ىؿ يختمؼ :الثانيالسؤاؿ 

 ، وعدد مرات االعتقاؿ ؟مدة خروجؾ مف المعتقؿ، و باالشير فترات العتقاؿو  متغيرات العمر والسكف

 ية كفيما يمي مناقشتياكقد تفرع عنيا بالفرضيات األت

 مناقشة نتائج الفرضية االولى التي كاف نصيا:

لدى  االنفعاليفي مستوى االتزاف  (α≥4.44توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)ال 

 " االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير العمر
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لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة  النفعاليامستكل االتزاف في بينت ىذه الدراسة عدـ كجكد فركؽ 

 الفرضية األكلى. قبكؿ، كبذلؾ تـ الخميؿ تعزل لمتغير العمر

لدل االطفاؿ المحرريف في محافظة  االنفعاليمستكل االتزاف في عدـ كجكد فركؽ كتعزك الباحثة  

د ثباتا كمما زاد حيث أف تأثير العمر كاضح عمى سمات الشخصية حيث تزداالخميؿ تعزل لمتغير العمر 

 العمر كاالتزتف االنفعالي مف بيف تمؾ السمات التي مف المتكقع أف تتأثر بيذا العامؿ 

 (Farhood, Dimassi, Lehtinen, 2006دراسة )اتفقت ىذه الدراسة 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية التي كاف نصيا:

لدى  االنفعاليفي مستوى االتزاف (α≥4.44ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير السكف

في مستكل   (α≤ 0.05) أظيرت ىذه النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

 قبكؿلدل االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير السكف. كبذلؾ تـ  االنفعالياالتزاف 

 لفرضية الثانية.ا

كتعزك الباحثة أف جميع أفراد العينة ىـ مف نفس المنطقة الجغرافية كالتي تشترؾ في معظـ المككنات 

المجتمعية مف حيث المغة كالديف كالعادات كالتقاليد كحتى الظركؼ السياسية كاالقتصادية ام اف مكاف 

 السكف ال يعد مؤثرا عمى مستكل االتزاف االنفعالي لدييـ.  

  

 

 



531 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة التي كاف نصيا:

لدى  االنفعاليفي مستوى االتزاف (α≥4.44التوجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 .االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير فترة االعتقاؿ باألشير

فعالي لدل االطفاؿ المحرريف نكل االتزاف االتكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستانو أظيرت ىذه النتائج 

كبذلؾ تـ  .شير 51أكثرمف ككانت الفركؽ ، في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير فترة االعتقاؿ باألشير

 شير 12ككانت لصالح اكثر مف  رفض الفرضية الثالثة

و لتبني آليات أكثر كتعزك الباحثة ىذه النتيجة انو كمما ارتفعت فترة االعتقاؿ لمطفؿ المحرر ىذا يؤىم 

نضجا لمتكيؼ مع الحدث الصادـ أك قد يرجع الى أنو كمما زادت فترة االعتقاؿ لدل الطفؿ المحرر 

يتاح لو االلتحاؽ بالتأىيؿ النفسي ك االجتماعي كالتي يستفاد منيا في تعمـ خبرات كميارت جديدة 

 تساعدىـ عمى إدارة ذكاتيـ. 

 ي كاف نصيا:مناقشة نتائج الفرضية الرابعة الت

لدى  االنفعاليفي مستوى االتزاف (α≥4.44التوجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)
 .االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير مدة خروجؾ مف المعتقؿ

لدل االطفاؿ  االنفعاليفركؽ دالة إحصائيان في مستكل االتزاف   عدـ كجكدأظيرت ىذه النتائج 

 الفرضية الرابعة.  قبكؿرريف في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير مدة خركجؾ مف المعتقؿ. كبذلؾ تـ المح

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى اف الطفؿ المحرر اذا كاف يتمتع بمستكل مرتفع مف االتزاف االنفعالي 

مف ىنا فإف مدة قبؿ االعتقاؿ فإف ىذا يعمؿ عمى تخطيو الخبرة السيئة التي تعقب عممية التحرر ك 
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الخركج مف المعتقؿ ال يككف ال تأثير عمى الطفؿ المحرر خاصة اذا كاف محاط بإسناد كدعـ عائمي 

 .قبؿ كاثناء كبعد عممية االعتقاؿ

 (Hazel, Hammen, Brennan & Najman, 2008دراسة )اتفقت ىذه الدراسة 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة التي كاف نصيا:

 االنفعػاليفػي مسػتوى االتػزاف  (α≥4.44ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة) توجد فػروؽال  

 لدى االطفاؿ المحرريف في محافظة الخميؿ يعزى لمتغير عدد مرات االعتقاؿ

لدل  االنفعاليفركؽ دالة إحصائيان في مستكل االتزاف عدـ كجكد  أظيرت ىذه النتائج  المكجكدة

الفرضية  قبكؿخميؿ يعزل لمتغير عدد مرات االعتقاؿ. كبذلؾ تـ االطفاؿ المحرريف في محافظة ال

 الخامسة.

كترل الباحثة اف سبب عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل االتزاف االنفعالي بالنسبة لعدد مرات 

 االعتقاؿ حيث اف ىذه خبرة معادة كالطفؿ ي ككف ميكانيزمات دفاعية لتجنب تأثيرات الصدمة النفسية.

جد دراسات تناكلت تأثير متغير عدد مرات االعتقاؿ عمى مستكل االتزاف االنفعالي لدل االطفاؿ ال يك 

 .المحرريف
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 توصيات الدراسة 2.5

في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية مف معطيات، صاغ الباحث عددا مف التكصيات 

 لدراسات مستقبمية عمى النحك االتي:

 .ت التي يكاجو االطفاؿ المحرريفاجراء دراسة لمصعكبا -1

الجراء دراسة تكشؼ عف االساليب مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ المحرريف في  -2

 محافظة الخميؿ.

 .اجراء دراسة لمعرفة مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل االطفاؿ المحرريف -3

 كزارة التربية كالتعميـ  التعاكف ما بيف مؤسسات الصحة النفسية الحككمية كغير الحككمية مع -4

 .إعداد البرامج اإلرشادية اإلجتماعية كالنفسية المبلئمة لبلطفاؿ المحرريف في فمسطيف -5

 .كرة ما تعرضكا لوطتأىيؿ المرشديف التربكييف إلحتياجات ىذه الفئة مف االطفاؿ لخ -6

فئات التي العمؿ عمى البعد الكقائي بشتى كسائؿ االتصاؿ في المجتمع الفمسطيني كلجميع ال -7

تتعامؿ مع ىذه الفئة مف األطفاؿ مف خبلؿ األىؿ كدكرىـ في الدعـ النفسي في اإلحداث 

الصادمة، كتعزيز ثقافة الطفؿ بالحماية كاألمف، إعطاء المعمكمات الكاممة عف كيفية االعتقاؿ 

 كحقكؽ األطفاؿ المعتقميف لتخفيؼ أثر ىذا الحدث الصدمي لئلعتقاؿ.
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 جعالمصادر والمرا

 المراجع العربية

أثر برنامج إرشاد معرفي سمككي في خفض مستكل اضطراب  .(2014اإلبراىيـ، مكفؽ ) .1

مجمة جامعة القدس  .الضغكط التالية لمصدمة لدل عينة مف السكرييف الميجريف إلى األردف

 .150 -100 (،11) 3 المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،

(. مؤشرات االضطراب النفسي لدل األطفاؿ 2014كالمحتسب، عيسى )ابف العزمية، عبلؿ،  .2

مجمة جامعة األقصى )سمسمة العمـو  .كالراشديف في مناطؽ التماس جنكب قطاع غزة

 .286 -250 (،2) 18النسانية(.

 .(2003) ابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم .3
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 : أداة الدراسة(1رقـ ) الممحؽ

                           ػػػػـ اهلل الرحمػػػػػػف الرحيػػػػػػػػـبسػػػػػػ

 جػػػامعػػة القػػػدس

  ،،،تحية طيبة وبعد
يف في محافظة الخميؿ طفاؿ المحرر ضطراب ما بعد الصدمة لدى األإ "تقـك الباحثة بإجراء دراسة حكؿ

رشاد النفسي اإلمى درجة الماجستير في ، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ ع".نفعاليتزاف ال وعالقتو بال 

نو سيتـ الحفاظ عمى أرجك مف حضرتكـ التكـر بتعبئة اإلستبانة بصدؽ كمكضكعية، عممان ألذا كالتربكم. 
 سرية البيانات التي تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط

 .وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير

 سعدية عدناف العجمكني :عداد الطالبةإ

 قسـ األوؿ: معمومات عامةال

 الرجاء وضع اشارة  ) /(  داخؿ الدائرة حوؿ رمز الجابة التي تنطبؽ عميؾ.

 )  ( ذكر           )  ( انثى :الجنس

   18 - 15)   (   14 – 10)  (    :العمر

   مدينو )  (        قرية  )  (        مخيـ )    ( :السكف

 (  )أكثر مف سنة  ( )  شير 12 – 7 (  ) شير   6 -1 (  ) شير أقؿ مف :عتقاؿ باالشيرالفترات 

 (  )اكثر مف سنتيف (  )  فسنتا-سنة   ( )  شير 11-7(   ) شير  6-1  :المعتقؿ مدة خروجؾ مف

 فأكثرمرات )  ( ثبلث         اف)  ( مرت     )   ( مرة كاحدة     االعتقاؿ:  عدد مرات

 كحكـدارم إ)  (       حكـ(  دارم     ) إ)  (  :عتقاؿال
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  :جابة عمى الفقرات بوضع عالمة )صح( أماـ الفقرات في العمود المناسبتتـ ال

 .عتقاؿ(الصدمي ) ال عتقاؿالالتأكد مف وقوع 
 ال نعـ  الفقرة الرقـ
   ىؿ تـ إعتقالؾ في منتصؼ الميؿ؟ -1
   غماض عينيؾ؟ؾ كا  ىؿ تـ تقييد -2
   ء عمى جسمؾ؟ىؿ تعرضت إلعتدا -3
   ىؿ تـ دخكؿ البيت بطريقة كحشية؟ -4
   ىؿ كاف لديؾ معمكمات سابقة عف اإلعتقاؿ؟ -5
؟ -6    ىؿ تـ كضعؾ في زنزانة كلـ تستطع النـك
   ؟رضت لتحقيؽ قاسىؿ تع -7
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      لى النكـ.إأجد صعكبة بالغة عند الخمكد  -1
      أستيقظ عدة مرات خبلؿ نكمي.  -2
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      ة التي أمارسيا.أجد صعكبة في التركيز عمى األنشط -6
      خريف.أشعر بالعداء تجاه اآل -7
      .أخذت تظير لدم  نكبات مف الخكؼ كالقمؽ -8
      عتقاؿ.أشعر بالضيؽ كالحزف بعد تعرضي لئل -9

      أخاؼ عندما يممسني شخص بشكؿ مفاجىء. -10
      تجنب التنبييات المرتبطة بالحدث الصدمي :المجاؿ الثاني 

      عتقاؿ.ألماكف كالشكارع التي تذكرني باإلأتجنب السير في ا -11
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      أجد صعكبة في مشاركة أصدقائي أفراحيـ كأحزانيـ. -29
لتي كنت أستمتع بيا قبؿ تعرضي شياء افقدت إىتمامي باأل -30

  عتقاؿ.لئل
     

      عتقاؿ.أشعر أني غير محبكب مف قبؿ أصدقائي بعد اإل -31
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       .بسيكلةأبني عبلقاتي مع االخريف  1

      .اآلخريف شاكؿأتأثر بم 2

      .ألسباب تافية بسيكلة كستفز أ 3

      رأيي حتى لك خالؼ اآلخريف.تمسؾ بأ 4

      .عبير عما أشعر بوجد صعكبة في التأ 5

      شياء مف حكلي عندما أككف غاضبا.أرغب بتحطيـ األ 6

      .بحقي ئأ سامح مف يخط 7

      قطع حديثيـ.أكال  تحدثخريف بالآلستأذف اأ 8

      خريف.عف اآلاكمي خفاء حزني كمشإستطيع  أ 9

      .أسيطر عمى غضبي 10

      .أشعر أف افكارم متناقضة 11

      .يسخركف مني اآلخريفأشعر أف  12

      الخاطئة. سكء حظي ناجـ عف قراراتي أفأشعر  13

      خريف.يراـ مع اآل عبلقتي ليست عمى ماأشعر أف  14

      .سترخاءلدم القدرة عمى اإلأشعر أف  15

      .ف مشكبلتي تتراكـأشعر أ 16

      أشعر أنني ناجح في جميع أفعالي. 17



557 

 الرقـ
 الفقرات 

 ينطبؽ عمى بدرجة 

جدا
رة  

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

مة 
قمي

جدا 
مة 

قمي
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      .أنينةالطمبأشعر  25
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      .م بسيكلةأأعترؼ بخط 27

      قاطعني أحد اثناء المناقشة. ذاإأغضب  28
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      ـ بأم عمؿ.أككف متكجسا عند القيا 30

      أنا غير قادر عمى إنجاز ما أطمح إليو. 31

      أنا متفائؿ جدا بالمستقبؿ. 32

      عندم رغبة دائمة في البدء بشجار مع اآلخريف. 33

                                   

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير
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  اضطراب ما بعد الصدمة واالتزاف االنفعالي قياسملة بأسماء المحكميف قائم: (2ممحؽ )

 جية العمؿ التخصص االسـ ـالرق

 جامعة القدس عمـ النفس التربكم  اليادم عبد نبيؿ. د .1

 جامعة القدس مناىج اساليب  زيداف عفيؼ. د .2

 جامعة القدس عمـ النفس  الحبلؽ اياد. د .3

 القدس جامعة عمـ النفس التربكم حمبيو فدكل. د .4

 صحة نفسية  ماريو ابك يكسؼ. د .5
جامعة القدس المفتكحة 

 فرع الخميؿ –

 جامعة القدس صحة نفسية  شقير سمير.د .6

 جامعة الخميؿ  تربية كعمـ النفس  الجندم نبيؿ. د .7

 ك طرؽ تدريسمناىج  رياف ابك عادؿ. د .8
 جامعة القدس المفتكحة

 فرع الخميؿ –

 

 

 

 

 

 

 

 



559 

 مف جامعة القدس كتاب تسييؿ ميمة(: 3ممحؽ )
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 (: كتاب تسييؿ ميمة لتربية الخميؿ4ممحؽ )
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 ( كتاب تسييؿ ميمة لتربية شماؿ الخميؿ5ممحؽ )
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 (: كتاب تسييؿ ميمة لتربية جنوب الخميؿ6ممحؽ )
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