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األطفبل  لدى ( PTSD ) الشدة مب بعد الصدمة اضطراة 
 سلوكيةلصحة الببوعالقته  الالجئني يف مدينة بغداد

 

 أمل حمودي عبيد ناصر. دأ.م.                                                        
 تربية االساسيةالجامعة المستنصرية/ كمية ال                                                

 قسم رياض االطفال                                                             
 ممخص الدراسة

 ( عمىضغط مابعد الصدمة الشدة ) اضطراب  تاثيرالدراسة الحالية الى الكشؼ عف  استيدفت
دمة والصحة مابعد الصالشدة العبلقة بيف اضطراب و ،  دينة بغدادفي مالبلجئيف االطفاؿ 

واالطفاؿ الذيف تعرضوا ، ومعرفة الفروؽ بيف االطفاؿ الذيف تعرضوا لخبرات صادمة   سموكيةال
  سموكيةمابعد الصدمة في مستوى الصحة الالشدة لخبرات صادمة تطورت لدييـ الى اضطراب 

تغير وفقا لم لسموكيةما بعد الصدمة والصحة ا الشدة ومعرفة الفروؽ بيف االطفاؿ في اضطراب
( اناث ، في مرحمة 131( ذكور )151( طفبل وطفمة )082مف ) عينة البحثتكونت و  ,الجنس 

مراكز لطبلب الصؼ األوؿ االبتدائي  بيفبالطريقة العشوائية مف  اختيرواالطفولة المتأخرة 
 طبؽ مقياس الخبرات الصادمة وىو مف اعداد برنامج غزة لمصحة النفسية و  . البلجئيف في بغداد

ما بعد الصدمة ، وىو مف اعداد األزير جاري ومقياس الصحة النفسية  الشدةقياس اضطراب وم
 .وىو مف اعداد الباحثة بعد التحقؽ مف صدقيا وثباتيا 

 أشارت النتائج الى  :
 . ودرجاتيـ في مقياس الصحة النفسية الشدةوجود عبلقة ذو داللة احصائية بيف اضطراب  -
 .ما بعد الصدمة لدى أطفاؿ العينة  الشدةضطراب وجود مستوى مرتفع مف ا -
بيف درجات االطفاؿ الذيف تعرضوا  2ػ24 وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة -

ما بعد الصدمة  الشدة الى اضطراب الشدةواالطفاؿ الذيف تطورت لدييـ خبرات  شدةلخبرات 
 ما بعد الصدمة  الشدةاضطراب الى  شدةلصالح االطفاؿ الذيف تطورت لدييـ خبرات ال

في درجات االطفاؿ عمى مقياس  2ػ24  وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  -
 ما بعد الصدمة تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور  الشدةاضطراب 
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في درجات االطفاؿ عمى مقياس  2ػ24وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  -
 ية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور الصحة النفس

 
Abstract 
The present study aimed to detect the pressure of post-traumatic 
refugee children in the city of Baghdad disorder, and the 
relationship between post-traumatic mental health disorder, and 
find out the differences between the children who were exposed to 
the experiences of shocking, and children who have been 
exposed to the experiences of shocking evolved to have a post-
traumatic mental health level of disorder and find out the 
differences between children in post-traumatic stress and mental 
health disorder according to gender, and formed the research 
sample of 280 boys and girls (141) male (139) females in late 
childhood were chosen randomly from some of the first grade to 
the Centers for students refugees in Baghdad. 
The dish scale traumatic experiences, prepared by the Gaza 
Community Mental Health Programme and the measure of post-
traumatic stress disorder, which is prepared by Gary Alozar and 
scale of mental health which is prepared by the researcher after 
verifying the validity and reliability. 
 
The results indicated: 
 

- A high level of post-traumatic stress disorder among children 
sample 
- The presence of a statistically significant relationship between 
post-traumatic stress and pressure of their grades in the scale of 
mental health disorder 
 

- And no statistically significant differences at the level of 
significance of 5% between the scores of children who have been 
exposed to traumatic experiences and children who have 
developed expertise shocking to post-traumatic stress disorder for 
the benefit of children who have developed expertise shocking to 
post-traumatic stress disorder 
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- And no statistically significant differences at the level of 
significance of 5% in degrees 
 

- And no statistically significant differences at the level of 
significance of 5% in the grades of children with mental health 
scale depending on the variable sex in favor of males 
 

  مقدمة الدراسة: -1
ف معظـ الناس عمى عمـ بمصطمح "الصحة النفسية" إال أف المصطمح الجديد إ          

لمصطمح األكثر شمولية وعمى الرغـ مف أف مصطمح "الصحة النفسية" "الصحة السموكية" ىو ا
يجمع العديد مف أنواع "الصحة السموكية" إال أنو يشير فقط إلى المحتوى البيولوجي ليذا الجانب 
مف الصحة بينما يشمؿ مصطمح "الصحة السموكية" جميع المساىمات لمصحة العقمية متضمنًا 

 . لعادات والقوى الخارجية األخرىالمواد المستخدمة والسموؾ وا
 سببما م كبيرتشكؿ تحدي والتي  (، والقمؽ ، والصراع ، اإلحباط  )بثبلثية عصرنا يمتاز  
عيش في صراعات بيف مجاراتو لمعولمة بما يمحؽ ذلؾ مف أمراض نفسية واجتماعية  ال

 نشئيا النفسية عمى الفالصراعات السياسية والحروب قديمة قدـ اإلنساف، وال أحد ينكر تأثيرات
تمس النمو  ات والتيسمبيال سببت الكثيرمفالصادمة  صراعات، ىذه ال العمريةمراحؿ ال ؿبك

النفسي لمفرد، وتؤثر عمى صحتو النفسية عمى المدى القريب أو البعيد، وتزيد مف احتماؿ 
ير مف مكثلالبعض عامبًل مسببا  دىااإلصابة ببعض االضطرابات فػي المػستقبؿ، بػؿ يع

 مف ما بعد الصدمة  شدةمرحمػة الطفولػة أو مرحمة المراىقة مثؿ  االضطرابات النفسية في
دماف الكحوؿ والمخدرات، ، و االنتحار و المخاوؼ المرضية، و القمؽ، و االكتئاب، )  اضطراب و ا 

 .( النشاط الحركي الزائد واضطرابات سموكية وانفعالية أخرى و السموؾ السيئ، 
                                                           (Terr,1991,10-19) 

مابعد الصدمة ، األطفاؿ مف عمر السنة اذا ما تعرضوا لحدث  شدة ويصيب اضطراب
اال أف األعراض قد تتأخر  لشدةصادـ وتبدأ األعراض بالظيور في الشيور الثبلثة األولى  بعد ا

 اضطراب ما بعد الصدمة مف النوع المتأخر.  لشيور عدة وربما لسنوات ويطمؽ عميو
                                                        ((DSM-5,2013,22  
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فإف كاف الكبار يتمتعوف ببعض الصبلبة النفسية التي قد تساعدىـ عمى تخطي ولو بشكؿ 
ة كبيرة في مجتمعاتنا جزئي االضطرابات الناتجة عف الصدمة فإف األطفاؿ  والذيف يشكموف  فئ

ويعد الفتية كاف البد ليذه الصدمات النفسية اف تؤثر في ظيور اضطرابات ضغط ناجمة عنيا 
 .  اضطراب ضغط مابعد الصدمة مف اكثر االضطرابات شيوعا في الشعوب المنكوبة بالحروب

 (5، 0213)جاسـ،                                                                 
وتشير ادبيات الطب النفسي الى أف الكوارث والخبرات الصادمة تسبب في احداث العديد مف 

االضطرابات عند االطفاؿ كاألمراض الجسمية النفسية )السيكوسوماتية ( وتناذر القمؽ االنيياري   
ساسية وردود الفعؿ اليستيرية ، وعصاب الوساوس المرضية ، واضطرابات النوـ والكوابيس، والح

المفرطة لبعض األصوات، وفقداف القدرة عمى التركيز، والميؿ الى البكاء بسيولة ، وعدـ الرغبة 
في المعب، والصعوبة في اقامة عبلقات اجتماعية ويبلحظ أف االمشاكؿ واالضطرابات النفػسية 

 0213؛شيخاني،  34، 0224. )شعت،أثناء الحروب قد زادت بشكؿ واضح بيف األطفاؿ 
،43.) 

فقد أثبتت دراسة ) قوتة و بوناماكي ( عمي أف التعرض لمخبرات الػصادمة يؤثر بشكؿ 
سمبي في األداء العقمي لؤلطفاؿ مف فقداف التركيز واضطرابات الذاكرة وضعؼ التحصيؿ 
الدراسي، كما تؤثر الخبرات الصادمة عمى االستجابات االنفعالية بيف األطفاؿ فقد وجد أف 

 العصاب وأثرت عمى الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الذات .  رفعػت نػسبة الخبرات الػصادمة 
 .(10، 1113وبوناماكي ، )قوتة                                                   

ويبلحظ أف األشخاص يختمفوف في قدرتيـ عمى احتماؿ الضغوط لؤلزمة، وتفسيرىـ لمعنى 
ونوعيا  ومدى القرب منيا   يديد ، فشدة الخبرة الصادمةمواقفيا لما تمثمو بالنسبة ليـ مف ت

فاألشخاص الذيف يتعرضوف لخبرات صادمة تتضمف تيديدًا بالموت أو اإلصابة وتيديدا لمسبلمة 
النفسية الناتجة عف  الجسدية الشخصية )الناجوف( يكونوف أكثر تأثرا وعرضة لبلضطرابات

لمشاىدة أو لسماع مواقػؼ وأحػداث صادمة  الخبرات الصادمة مف األفراد الذيف يتعرضوف
 تتضمف تيديد بالموت أو اإلصابة وتيديدًا لمسبلمة الجسدية لؤلخريف . 

( أف التعرض لمصدمة الشديدة يؤدي الى أعراض مبدئية لكؿ   (Hocking 1990وأكدت دراسة
كما  شخص، ولكف العوامؿ األخرى في الشخص يكوف ليا تأثيرا اكبر مف الصدمة نفسيا ،
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( في دراسة األعراض النفسية الحادة لؤلطفاؿ الذيف تعرضوا إلطبلؽ   (pynoos 1997وجد
النار في أثناء وجودىـ في المدرسة وبازدياد التعرض لمحدث الصادـ تزداد األعراض ، فقد 
سجموا درجة قمؽ واكتئاب شديد، واألعراض القميمة وجدت في األطفاؿ الذيف كانوا خارج إطبلؽ 

، ويمكف تحديد طبيعة الحدث الصادـ بعدة أبعاد منيا ما يتعمػؽ بنػوع الخبػرة الػصادمة النار
 (.Kerig,2000,187-188&Wenar)   لمػسبلمة الجػسدية لآلخػريف .                

وىذه المعاناة الداخمية أو األزمة تشكؿ تيديدا خطيرا عمى ىذا الشخص تبعا لمصادر القوة 
الشخصية لدييـ وادراكيـ العوامؿ الوراثية والفردية والخصائص الشخصية والضعؼ في تكويف 

 لكؿ فرد كالصبلبة النفسية واستراتيجيات التأقمـ، والعوامؿ األسرية والدعـ االجتماعي . 
 (.43،  1114)الشربيني ،                                                             

( الحظ أف األطفاؿ الفمسطينييف يعانوف مف المخاوؼ، واالكتئاب  Bakerوفي دراسة ) باكر
 واضطرابات النـو ، وأمراض نفسجسمية نتيجة األحداث التي تعرضوا ليا في بيئتيـ . 

                                                                (Baker,1990,496.) 
د تجربة مريرة وخسارة تؤدي الى فقداف اليوية  ( تع Eriksonفالحرب كما يشير) اريكسوف  

واضطرابات عصبية ينعكس عمى شكؿ صراع وسموكيات غير سوية داخؿ المجتمع وافراده الذيف 
 (. Erikson,1959,111عانوا مف الحرب سيتعرضوف الى صدمات نفسية ضاغطة .    )

مشاكؿ االطفاؿ  ( حوؿ Freud & Burling(1946)واوضحت نتائج دراسات فرويد وبورلنج
مف جراء أحداث الحرب العالمية الثانية باف التعرض لمقصؼ واصوات الطائرات والمدافع ادى 
الى ظيور الخوؼ الشديد لؤلطفاؿ وتعمؽ األطفاؿ بوالدييـ وقد كاف رد الفعؿ عند األطفاؿ 

- Punamaki,1982,28الصغار عنيفا وىستيريا بالمقارنة مع األطفاؿ األكبر سنا .      )
29 ) 

يجب األخذ باالعتبار مرحمة Worth & Holladay (  (1993وكما ورد في ورث وىوالدي
النمو المعرفي لمطفؿ كسمة جوىرية فيما لكيفية فيـ الطفؿ لمخبرات الصادمة فيي تؤمف بمفيـو 
بياجية في التمركز حوؿ الذات بحيث تكوف ذات الطفؿ ىي المنطمؽ في مفيومو لمعالـ مف 

ىذا ينطبؽ عمى األحداث الصادمة بحيث يبدأ الطفؿ بموـ ذاتو عمى الحدث الذي حولو ، و 
وترتفع نسب ىذه األمراض بصورة الفتة في المجتمعات التي تتعرض لمكوارث، ولعؿ تعرض لو .
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أخطر ىذه االمراض  تمؾ التي يتأخر ظيورىا لبضع سنوات كأمراض السرطاف والمناعة واليـر 
 (.100، 111المبكر . )النابمسي،

(في (Bucher& et al ,2008 ,129ونسبة ىذا االضطراب في زيادة فقد اشارت دراسة
% بيف  4% ػ 4الواليات المتحدة االمريكية اف اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ينتشر بنسبة 

% لدى االناث اي ينتشر بمعدؿ ضعفيف لدى االناث مقارنة بالذكور بسبب 10% ػ 12الذكورو 
 .اجييا اإلناثتو  الضغوط التي
ىدفت الى معرفة اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  ( في فمسطيف (Thabet,1997دراسة ثابت

( 10 -4رىـ بيف )ا( طفبل تتراوح اعم141لدى األطفاؿ في حالة الحرب، وكانت عينة الدراسة )
سنة ، تـ استخداـ مقياس اضطراب ضغط مابعد الصدمة، اختبار روتر، وأػظيرت نتائج الدراسة 

%( في حالة ىياج 13%( مف األطفاؿ غير مرتاحيف وغير سعداء ) 03.1تبعا لموالديف أف )
%( لدييـ اضطرابات في الصحة النفسية، وأف األطفاؿ األكبر مف سف 04.4وغضب )

(سنوات، وأف األوالد في العينة 1ػػػػػ4(ىـ أكثر إظيارا لممشاكؿ مف األطفاؿ في سف)10ػػػػػ12)
 ( أعمى مف البنات. (PTSDضغط ما بعد الصدمة  كانت لدييـ اضطراب 

بدراسة في أمريكا لتقويـ أعراض  ( Goenjian& et al, 2001 )وقاـ كونجوف وآخروف
اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى المراىقيف واألطفاؿ ومعرفة شدة األعراض االكتئابية 

اضطراب ضغط ما بعد المصاحبة لو بعد حوادث اإلعصار في نيكاراكوا، تـ استخداـ مقياس 
 الصدمة المتعمؽ بصدمة األعاصير والمقياس المعدؿ الشخصي لبلكتئاب وبحسب معايير 

DSM IV( وشممت ثبلث مدف تعرضت 13( طفبل ومراىقا بمتوسط )142شممت العينة )سنة
%( 48لؤلعاصير، أظيرت النتائج معدالت عالية لئلصابة باضطراب بعد الصدمة  بنسبة )

ة ومتوسطة أما األشخاص المصابيف باالضطراب وجد عندىـ أعراض اكتئابيو بمعدالت شديد
 %( . 48%( وأظيرت الدراسة معدالت عالية مف العدواف بنسبة )41بنسبة)

دراسة لمعرفة عوامؿ التوافؽ والخطر (Voges&Romny,2003)وأجرى فوجس ورومني
شخصا ممف تكونت  (04في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ، تكونت عينة الدراسة مف )

( شخصا  04لدييـ أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة بعد التعرض لحادث صدمي و ) 
%(  14. 4ممف لـ تتكوف لدييـ أعراض االضطراب المذكور، وقد بينت  نتائج الدراسة أف )
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مف المشاركيف الذيف يعانوف مف اضطراب ما بعد الصدمة لدييـ أعراض سوء التوافؽ وأعراض 
%( مف المشاركيف ال يعانوف مف اضطراب ما بعد 34.4واالكتئاب ،في حيف أف )القمؽ 

 الصدمة تـ تصنيفيـ فعميا بأنيـ خالوف مف االضطراب.
(دراسػػػػة مسػػػػحية فػػػػي بغػػػػداد ركػػػػزت عمػػػػى تحديػػػػد طبيعػػػػة الضػػػػغوط 0225وأجػػػػرى حسػػػػف )

الكبػػػػار( الصػػػدمية وعمػػػى السػػػمات السػػػػريرية البػػػارزة ، ضػػػمف فئػػػات وىػػػػي )األطفػػػاؿ، المػػػراىقيف، 
وتوصػػمت الدراسػػة أف العينػػة كانػػت تعػػاني مػػف اسػػتعادة متكػػررة لمحػػدث الصػػدمي ، وكػػذلؾ وجػػود 

سػػػنة( فقػػػد أظيػػػرت األعػػػراض أنيػػػـ يعػػػانوف مػػػف 1 -4أحػػػبلـ متكػػػررة عػػػف الحػػػدث أمػػػا األطفػػػاؿ )
تعبيػػػرات انفعاليػػػة ، وقػػػد أظيػػػروا فقػػػداف بعػػػض ميػػػاراتيـ الخاصػػػة بػػػالتنميط االجتمػػػاعي وظيػػػرت 

سػنة( فقػد أظيػروا جانبػا  14 -11ت مثؿ التبوؿ البلارادي، أما األطفاؿ مف سف ) عندىـ مشكبل
مػػػػػف العدوانيػػػػػة والعنػػػػػؼ والغضػػػػػب والصػػػػػداع والالـ واإلحسػػػػػاس بالخجػػػػػؿ وسػػػػػوء التكيػػػػػؼ ، أمػػػػػا 

 المراىقوف فكاف تحدي األىؿ ، العدوانية ، سوء استخداـ العقاقير.
العنػػؼ والمعانػػاة والصػػحة النفسػػية فػػى  بدراسػػة(Brick&,etal,2009)  بريػػؾ وآخػػروف عمػػدتو 

( طفػبًل تضػـ الفئػة العمريػة مػا 1211أفغانستاف دراسة مسحية عمى المدارس. تكونت العينة مف )
( مدرسػػة حكوميػػة مػػف منػػاطؽ )كػػابوؿ، بػػاميف، ومػػزار 04سػػنة( تػػـ اختيػػارىـ مػػف ) 14-1بػػيف )

ة والتشػغيؿ االجتمػاعي وسػط شريؼ( ىدفت الدراسػة إلػى تقيػيـ الصػحة النفسػية والخبػرات الصػدمي
مجتمػػع الدراسػػة، ومػػف النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة أف ثمثػػي األطفػػاؿ قػػد تعرضػػوا لخبػػرات 

 صدمية، ونصؼ األطفاؿ عندىـ مشكبلت في الصحة النفسية. 
( في العراؽ تعرؼ معدؿ انتشار اضطراب ضغط مػا بعػد الصػدمة وعبلقتػو 0224وحاوؿ أحمد )

لػػدى أطفػاؿ المػدارس االبتدائيػػة ، وقػد اسػػتعمؿ معيػار اضػطراب ضػػغط مػا بعػػد  باإلنجػاز الدراسػي
( وأشارت النتائج بأف معدؿ انتشػار أعػراض اضػطراب ضػغط مػا  DSM-TV-TRالصدمة   ) 

%( وأف العبلقػػػة بػػػيف اضػػػطراب ضػػػغط مػػػا بعػػػد 14.44بعػػػد الصػػػدمة بػػػيف أفػػػراد عينػػػة البحػػػث )
ة أنػػو ال يوجػػد فػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي اإلصػػابة الصػػدمة واالنجػػاز دالػػة عكسػػية وأظيػػرت الدراسػػ

 باضطراب ضغط ما بعد الصدمة 
بدراسػة لمعرفػة أكثػر المشػكبلت النفسػية التػي يعػاني منيػا طػبلب   (Russell,2009 )وقاـ رسػؿ

( تمميػذا 340المدارس  تـ استخداـ مقيػاس مػف إعػداد الباحػث، طبػؽ المقيػاس عمػى عينػة بمغػت )
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أف التبلميذ يعانوف مػف مشػكبلت تتعمػؽ بالمجػاؿ األكػاديمي أكثػر مػف أي وتمميذة  أشارت النتائج 
مجاؿ مف مجاؿ حياتيـ انو يوجد فروؽ دالة في الصػحة النفسػية لصػالح الػذكور، كمػا أف اإلنػاث 
يدركف المواقؼ عمى أنيا ضاغطة ومسببة لممشكبلت النفسية بدرجػة أعمػى ممػا ىػي لػدى الػذكور 

 والنفسية .بسبب طبيعتيف الفيزيولوجية 
( فػي العػراؽ إلػى معرفػة طبيعػة العبلقػة بػيف اضػطراب ضػغط مػا 0213واستيدفت دراسة جاسػـ )

( 122بعػد الصػدمة والسػموؾ العػػدواني، وذلػؾ مػف تطبيػؽ أدوات الدراسػػة عمػى عينػة تكونػت مػػف )
تمميػػذا وتمميػػذة  مػػوزعيف عمػػى مدرسػػتيف فػػي مدينػػة بغػػداد كانػػت قػػد وقعػػت تفجيػػرات قريبػػة منيمػػا ، 

 (PTSD)%( مػػػػػف التبلميػػػػػذ مصػػػػػابيف باضػػػػػطراب02وقػػػػػد أظيػػػػػرت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة أف ىنػػػػػاؾ ) 
ومسػػػتويات مرتفعػػػة مػػػف السػػػموؾ العػػػدواني ولػػػـ تكػػػف ىنػػػاؾ فػػػروؽ دالػػػة بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػي 

( فػػي حػػيف ظيػػرت ىنػػاؾ فػػروؽ دالػػة  فػػي مسػػتوى السػػموؾ العػػدواني PTSDمسػػتوى اضػػطراب )
والسػػموؾ  PTSD( بػػيف اضػػطراب اؿ2.48ارتباطيػػو دالػػة )لصػػالح الػػذكور، وكانػػت ىنػػاؾ عبلقػػة 

 العدواني.
حاالت  في مرحمة بوجود  عمميا العبلجي مع األطفاؿ عف طريؽىذا ما الحظتو الباحثة 

مف  (اضطرابات النوـ والمخاوؼ واالكتئابمثؿ ) الطفولة المتأخرة تعاني مف مشاكؿ نفسية 
لفقد أب او أـ أو زميؿ المدرسة  أو قصؼ  رؤية مشاىدمثؿ تأثير التعرض ألحداث صادمة 

مف مشاكؿ نفسية أثرت عمى تحصيميـ الدراسي وعبلقاتيـ  مما جعميـ يعانوفلممنازؿ 
ومع أىمية ىذه المرحمة العمرية اال اف الدراسات العممية وفي حدود عمـ الباحثة  ,االجتماعية 
عند االطفاؿ  سموكيةى الصحة الفي مجاؿ اضطراب مابعد الصدمة وأثره عم العراؽمحدودة  في 

خاصة أف ىؤالء األطفاؿ أمؿ المستقبؿ لمنيوض بالمجتمع ، بفي مرحمة الطفولة المتأخرة ، و 
عدـ أف الببلد تشيد أزمة و لقياـ بيذا البحث ألىميتو في ىذه الفترة  اومف ىنا ارتأت الباحثة 

اب الصغار ومف ىنا كانت اضطراب ضغط مابعد الصدمة أصاب الكبار كما أصواف  األستقرار
 . أىمية ىذه الدراسة

 مشكمة الدراسة: -2
ظيور معاناة الى والتي أدت ، تزايد االزمات و ،، نتيجة الصراعات التي تعاني منيا الببلد 

والتي لتمؾ الصدمات النفسية ، نفسية ناجمة عف  وجود عدد كبير مف الضحايا الذيف يتعرضوف 
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عند نزوح األشخاص و حصوؿ كارثة طبيعية ،أو حروب ،  دوعنأصابت جميع فئات المجتمع ، 
، كؿ ىذه الحاالت تزيد حساسية الصحة النفسية  كما وبعد انتيائياولجوئيـ الى اماكف اكثر امنا 

لكف نسبة غير قميمة مف االشخاص يعانوف مف اضطرابات نفسية شديدة ، تزداد المعاناة النفسية 
اء ومف ىذه االضطرابات اضطراب ضغط مابعد الصدمة والقميؿ منيـ فقط يمزميـ تناوؿ دو 

PTSD  .، (. 3، 0215) حسيف 
ما بعد الصدمة ؟  شدةعف نسبة انتشار اضطراب  ؤلياتسافي الباحثة  ما عمدت اليووىذا 

 ما بعد الصدمة والصحة النفسية عند األطفاؿ؟  شدةلعبلقة بيف اضطراب وا
 مابعد الصدمة وفي الصحة النفسية ؟ دةشوىؿ يختمؼ الذكور عف اإلناث في اضطراب 

 : أىداف الدراسة -3
مابعد الصدمة لدى عينة مف األطفاؿ في مرحمة  شدةالتعرؼ عمى نسبة انتشار اضطراب  ػػ

 الطفولة المتأخرة
مابعد الصدمة ودرجات   شدةالتعرؼ عمى العبلقة بيف درجات األطفاؿ لئلصابة باضطراب  ػػ

 النفسية. األطفاؿ عمى مقياس الصحة
الكشؼ عف الفروؽ بيف األطفاؿ الذيف تعرضوا لخبرات صادمة واألطفاؿ الذيف تطورت لدييـ  ػػ

 الخبرات الصادمة إلى  اضطراب ما بعد الصدمة بالنسبة لمستوى الصحة النفسية 
مابعد الصدمة تعزى لمتغير  شدةالكشؼ عف الفروؽ بيف األطفاؿ عمى مقياس اضطراب  ػػ

 الجنس .
 كشؼ عف الفروؽ بيف األطفاؿ عمى مقياس الصحة النفسية تعزى لمتغير الجنس .ػ الػ
 تكمف االىمية مف :أىمية الدراسة:      -4

نتيجة الظروؼ  العراؽأىمية الموضوع وتناولو الواقع الصعب الذي يعيشو أطفاؿ  -
 الصعبة التي يمروف بيا 

األطفاؿ في مرحمة الطفولة  ـأىمية المرحمة العمرية التي تتصدى ليا الدراسة وى  -
 المتأخرة حيث تعد مرحمة ميمة متقدمة عف مرحمة المراىقة .

تفيد المرشديف النفسييف والمعمميف في المدارس واألىؿ لمتعرؼ عمى أىمية الصحة  -
 النفسية لؤلطفاؿ .
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تسيـ نتائجيا في معمومات تفيد في وضع برامج إرشادية وعبلجية ليذه الفئة العمرية مف  -
 ولة الطف

قمة الدراسات في البيئة المحمية التي تناولت ضغط ما بعد الصدمة ، وأىميتيا بالنسبة   -
الحاجة الماسة إلى إجراء ىذه الدراسات في ىذه الظروؼ  ومعلمتوافؽ والصحة النفسية 

 والصراعات السياسية التي تشيدىا الببلد.
 في مرحمة الطفولة المتأخرة مدراسة  مقياس لقياس الصحة النفسية عند األطفاؿ لتوفر   -

 ــــــ حدود الدراسة :5
مراكز البلجئيف في أدوات الدراسة عمى عينة مف األطفاؿ في  طبقت:  والمكانية الحدود البشرية

 مدينة بغداد ومدارسيا االبتدائية 
 . 0214مف العاـ الدراسي  ألوؿالفصؿ امراكز البلجئيف و في  طبقتالحدود الزمانية : 

العممية : العبلقة بيف اضطراب مابعد الصدمة، ومستوى الصحة النفسية لدى أفراد مف الحدود 
 عممة .األدوات المست عف طريؽطفاؿ ، وقياسيما ألعينة البحث مف أ

 تحديد مصطمحات الدراسة : -6
  Traumatic Experienceأ_الخبرة الصادمة:

ث والتجارب التي مر بيا الطفؿ نتيجة (بأنيا األحدا4، 0221يعرفيا)برنامج غزة لمصحةالنفسية،
إصابة بالحروؽ ، إصابات بالرأس، اجتياح ، أحداث العنؼ السياسي )مشاىدة القصؼ ، غاز 

،مشاىدة إطبلؽ نار أو قتاؿ، مشاىدة غرباء أو أصدقاء أو جيراف جرحوا أو قتموا، مشاىدة أفراد 
 األسرة جرحوا أو قتموا (

 تي يحصؿ عمييا الطفؿ عمى مقياس الخبرة الصادمة.وتعرؼ إجرائيا بأنيا الدرجة ال
  Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) :ب_اضطراب ضغط مابعد الصدمة 

تعرفو الرابطة األمريكية لمطب النفسي في الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الخامس لبلضطرابات 
لصدمي، وتشمؿ ( بأنو األعراض التي تتبع التعرض لمحدث ا,DSM,2013 APAالنفسية)

ظيور عرض أو أكثر مف األعراض التالية المرتبطة بالحدث الصادـ ، وىي تكرار األحبلـ 
والذكريات بشكؿ قسري وال إرادي ،والتجنب الدائـ لؤلحداث المرتبطة بيذا الحدث ،وحدوث 
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اضطرابات في اإلدراؾ والنوـ ، وشعور عاـ بالضيؽ وعدـ القدرة عمى التركيز واالندماج في 
 (DSM,2013, 5)                      العبلقات مع الخريف .                      

بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطفؿ مف أفراد العينة عمى مقياس اضطراب  ويعرؼ إجرائيا 
 ضغط ما بعد الصدمة .
 Mental Healthج_الصحة النفسية :

بيف الوظائؼ النفسية لمفرد ، تؤدي بو أف يسمؾ يعرفيا كفافي بأنيا حالة مف التوازف والتكامؿ 
بطريقة تجعمو يتقبؿ  ذاتو ، ويقبمو المجتمع ،وبحيث يشعر مف جراء ذلؾ بدرجة مف الرضا 

 ( 81، 1184والكفاية .                                               ) كفافي ،
راد العينة عمى مقياس الصحة وتعرؼ إجرائيا بأنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا الطفؿ مف أف

 النفسية .
 الجانب النظري : -7

 Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)اضطراب ضغط ما بعد الصدمة أوال_
ويعرؼ اضطراب مابعد الصدمة بعدة تسميات منيا :اضطراب الضغوط التالية لمصدمة   

الثانية  كاف يسمى ىذا اضطراب الكرب النفسي بعد الرض وسابقا إباف الحرب العالمية 
(وكاف يقتصر فقط عمى األشخاص   shell shockاالضطراب بصدمة القصؼ أو القذائؼ )

الذيف خاضوا الحروب ، فيما بعد تمت تسميتو اضطراب ضغط مابعد الصدمة ألنيا تشمؿ كؿ 
شخص تعرض لصدمة في حياتو ، وقد يحدث لمنساء والرجاؿ ، الكبار واألطفاؿ عمى حد سواء  
بعيدا عف جنسية أو عرؽ أو لوف المصاب ألف الجميع معرضيف لذلؾ، فالعصاب الصدمي ىو 
نمط مف العصاب تظير فيو األعراض إثر صدمة انفعالية ترتبط عموما بشعور الشخص بأف 
حياتو ميددة بالخطر، وىو يتخذ في لحظة الصدمة شكؿ نوبة قمؽ عارمة قد تجر إلى حاالت 

فالخبرة الصادمة ىي عبارة عف ذلؾ الحدث الخػارجي الخمط  العقمي ،  مف اليياج، والذىوؿ أو
الفجػائي والػشديد والذي يترؾ الطفؿ مشدودًا، ويكوف ىذا الحدث خارجا عف نطاؽ تحمؿ الكائف 
البشري، ويمكف أف تكوف ىذه الخبرة فردية أو جماعية، ويمكف أف تكوف لمرة واحدة أو لعدة 

برة الصادمة إما ناتجة عف كوارث طبيعية خارج طوع اإلنساف مثػؿ مرات، ويمكف أف تكوف الخ
مف صنع اإلنساف، كالمعارؾ، أو  ( أو1، 1118األعاصير، البراكيف،الزالزؿ، الحرائؽ )ثابت، 
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مشاىدة الموت العنيؼ ألشخاص آخريف أو االغتصاب أو اإلرىاب، ويتصؼ االضطراب 
لدى غالبية الحاالت إال أف نسبة ضئيمة مف المرضى بالتقمب وعدـ االستقرار بالرغـ مف التحسف 

 الذيف يبدوف حالة مف التطور المزمف ليذا االضطراب يستمر عندىـ لعدة سنوات كثيرة . 
 ( 41، 0222) الصبوة،                                                       

الصدمة بأنيا ىزة    Oxford English Dictionaryيعرؼ معجـ اوكسفورد االنكميزي 
 ( 10، 0220)ماكماىوف ،. عاطفية ناتجة عف حادثة مؤلمة ، تؤدي أحيانا إلى عصاب 

، Psych Traumatologyوتشكؿ الصدمة النفسية المادة العممية لعمـ الصدمة النفسية 
وتتـ المبالغة باستخداـ مصطمح الصدمة النفسية في المغة العامية، وكثيرا ما يستخدـ ىذا 

مصطمح بالترافؽ مع كؿ التجارب الحياتية السمبية أو المؤلمة، وفي األدبيات النفسية أو الطبية ال
يصاغ ىذا المصطمح ليدؿ بشكؿ أضيؽ عمى الحوادث، فالحوادث المؤلمة يمكف أف تنجـ عنيا 
حاالت اضطراب نفسي،غالبا تيدأ حاالت الخوؼ واإلجياد والتوتر ىذه مف تمقاء ذاتيا، في 

خاصة عند بقاء اإلجياد والتوتر لمدة طويمة بالترافؽ مع عدـ إمكانية المعالجة الكافية حاالت 
،مما يؤدي إلى اإلصابة باألمراض النفسية التي تعني المزيد مف المعاناة، أشيرىا ما يسمى 

 Stress  Disorder PTSD Post-Traumaticباضطراب ضغط ما بعد الصدمة
   ( 43-40، 1114)الشربيني،
اضطراب ضغط ما    Word Health Organizationعرؼ منظمة الصحة العالميةوت

(عمى أساس أنو استجابة مرجئة أو ممتدة (ICD-10بعد الصدمة حسب التصنيؼ الدولي العاشر
لحدث أو موقؼ ضاغط ومستمر لفترة قصيرة أو طويمة ،ويتصؼ بأنو ذو طبيعة ميددة أو فاجعة  

 .أسى شديديفويمكف أف يؤدي إلى حدوث ضيؽ و 
 أ ـ تفسير نظريات اإلرشاد والعالج النفسي آلليات االضطراب :

: تفسر حدوث االضطراب عقب الصدمات كنتيجة لبلرتباط الشرطي  بيف _ النظرية السموكية1
الصدمات مف ناحية واالضطراب واإلعاقة مف الناحية األخرى، ثـ يتـ تعميـ ىذا المفيوـ مع 

ذي يساعد في ظيور أعراض االضطراب واستمرارىا، ىذا يعني أف وحدة التدعيـ السمبي ال
أعرض ىذا االضطراب تتـ مف خبلؿ عممية التعمـ أو االشراط كتمؾ التي يتعمـ بيا  الفرد 

(وىذا 315،  0221السموؾ السوي ، لذا توصؼ بأنيا استجابات متعممة غير متكيفة )غانـ ، 
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تقرة ، وما يتعرض لو األطفاؿ يوميا مف مثيرات ناتج عف طبيعة األوضاع األمنية غير المس
 بيئية كالتفجيرات وغيرىا.

( مف أوائؿ النظريات التي عرفت الخبرة 1112نظرية فرويد) دتع نظرية التحميل النفسي:_ 2
ريا فقد ذكر فرويد إف أعراض اليستيريا ىي بقايا ورمز لخبرات يالصادمة عمى أنيػا حالة ىست

وجود خبرات سابقة لدى األفراد يختزنيا العقؿ الباطف منذ سنوات العمر ، فصادمة منذ الطفولة
األولى، يتسبب عنيا تبعا لنظرية التحميؿ النفسي، وجود استعداد مسبؽ لدى بعض األشخاص 
دوف غيرىـ لمتفاعؿ مع مواقؼ التيديد أثناء األزمات متأثريف بيذه الخبرات المختزنة، فينشأ 

 نو محاولة متكررة الستيعاب الصدمة وتصريفيا .  االضطراب، والذي يعد وكأ
 (120، 0221)أبوحويج والصفدي,                                                 

يعتمد تفسيرىا عمى طبيعة بناء الفرد قبؿ تعرضو لمصدمة  ومفاىيمو _النظرية المعرفية: 3
يا ، و تمثؿ ىذه العوامؿ استجابة ومعتقداتو  وطريقتو ، وفيـ معنى المواقؼ التي يتعرض ل

لؤلزمات بالتوافؽ مع االضطراب، فالضغط النفسي حسب االتجاه المعرفي سواء كاف ايجابيا 
أو محايدا أو سمبيا ىو نتيجة المعتقدات واألفكار التي يتبناىا الفرد والمعاني التي يطمقيا 

تى تظير أعراض عمى الحدث مف حولو، فالتفاعبلت تبدأ منذ التعرض لمصدمة ، ح
( 1112(،)وابشيف 1182االضطراب واإلعاقة في النياية ، وتبعا لذلؾ أورد كؿ مف )بولماف 

تصورا لمعممية عمى أنيا تتضمف عنصري التدمير لبناء اإلنساف عف طريؽ الصدمة مف جية 
ومحاولة إصبلح ىذا الخمؿ مف الجانب الخر وبناء ما تـ ىدمو،وتحدث األعراض المعروفة 

ضطراب ومنيا االستعادة المستمرة لمواقؼ الصدمة ،وقد تكمؿ عممية اإلصبلح بالنجاح لبل
 ( (Sehefer,2000,75      فيحدث التوافؽ أو يكوف التدمير ىائبل فتحدث اإلعاقة. 

 PTSDDIAGNOSISب_ تشخيص اضطراب ضغط مابعد الصدمة: 
 األعراض األساسية: -1

 :لتيةدمة في ضوء المعايير ااضطراب ضغط ما بعد الص DSM IVيشخص 
A- أتيأف يخبر الفرد موقفًا صادما يتوافر فيو ما ي: 
أف يكوف الفرد قد خبر أو شيد أو واجو موقؼ أو مواقؼ تتضمف موتًا حقيقيًا أو تيديدًا  -1

 بالموت أو إصابة بالغة أو تيديد لمتكامؿ الجسدي لمذات أو الخريف.
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 ؼ الشديد أو الحاد، والعجز والفزع.أف تتضمف استجابة الفرد الخو  -0
B - لتية إعادة تجربة الحادث الصادـ لدى الشخص باستمرار مف الطرؽ ا: 
 ػ تذكر مزعج لمحادث بشكؿ تطفمي ومتكرر)إعادة تمثيؿ مواضيع أو مشاىد الحدث(.1
 ػ أحبلـ مزعجة متكررة حوؿ الحادث.0
حادثة الرض تكررت ويتضمف ذلؾ أف و  ، ػ الفعؿ الُفجائي أو اإلحساس بشعور مفاجئ3

نوبة وتكوف مصحوبة بانفعاؿ  وفؽاإلحساس بإعادة تجربة الحادث تحدث ىذه اإلرجاعات 
 قوي .

 ػ حدوث شدة نفسية عنيفة عند التعرض ألحداث تشبو مشاىد الحادث الصادـ.5 
إف عوارض اضطراب ما بعد الصدمة تتفاقـ عندما يتعرض المصاب إلى أشياء أو وضعيات 

( Frank Parkinsonما يقوؿ )فرانؾ باركنسوف  حسببأو أنشطة تذكره بالحدث الصادـ. و 
 الخبير البريطاني في عمـ الصدمات فإف ردود األفعاؿ قد تأتي في أي وقت

ػ ردود فعؿ فيزيولوجية عند التعرض ألحداث داخمية أو خارجية ترمز أو تشبو مشاىد الحادث 4
 الصادـ.

ط ما بعد الصدمة يعاني مف التشنج العضمي وخفقاف القمب إف المصاب باضطراب ضغ
 عندما يتعرض ألحداث رمزية تذكره بالحدث . ال سيماوالضغط الدموي و 

-C بذؿ الجيد لتجنب األفكار أو المشاعر  طريؽف عتجنب مستمر لممنبو المرتبط بالحادث
شاىد اليامة لمحادث )نسياف واألفعاؿ أو المواقؼ المرافقة لمحادث ، وعدـ القدرة عمى تذكر الم

نفسي(، إف الجمعية األمريكية لمطب النفسي جمعت في نقطة واحدة مسألة التجنب والنسياف 
 : طريؽأف التبمد ىو حاصؿ لمتجنب مف  عمى اساسالنفسي أو التبمد 

 تراجع واضح في اىتماـ الشخص بالنشاطات التي كانت موضع اىتماـ في السابؽ. -1
، DETACHMENTاؿ عف الخريف والنفور منيـ، تبدو مشاعر االنفصاؿ شعور باالنفص -0

في  ال سيماواضحة لدى حاالت اضطراب الشدة بعد الصدمة و  ESTRANGEMENTوالغربة 
يشعر دومًا بالتشاؤـ  PTSDحياتيـ العائمية واألسرية وعبلقاتيـ مع أصدقائيـ ، والمصاب باؿ

 إزاء المستقبؿ .
D- عمى وفؽ التيثارة المتزايدة يستدؿ عمييا باثنيف أعراض مستمرة مف اإل: 
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 _ صعوبة النوـ ،تييج وانفجار بالغضب والعنؼ في عبلقاتيـ ، وصعوبة التركيز.1
 _ فرط الحذر، وفرط االرتكاس تجاه الخوؼ.0
E- ( يدوـ ىذا االضطراب ألكثر مف شير متضمنًا األعرض الواردة فيB-C-D أو يظير،)

 ء الصدمة فيكوف الشكؿ المتأخر أو المزمف لبلضطراب.بعد ستة أشير مف بد
 ( 42-50 _1111؛ يعقوب، 1_ 0221مكتب االنماء االجتماعي   00_0220مكماىوف، (
إف العوارض المذكورة ىي عوارض أساسية في اضطراب  ضغط ما بعد  األعراض الثانوية:-2

األولية لذا يجدر بنا أف نشير  أف ىناؾ عوارض ثانوية أخرى قد تترافؽ مع العوارض االالصدمة 
إلييا ألنيا قد تساعدنا أكثر عمى فيـ معاناة المريض مف جية وعمى وضع خطة العبلج مف 

ض الثانوية نذكر: االكتئاب ،القمؽ، االضطرابات النفسية الجسدية توتر ر جية أخرى ومف العوا
المعدة والغثياف   شديد وألـ مزمف في العضبلت، آالـ في المفاصؿ ، صداع ودوار، قرحة

إلتياب الكولوف ، مشاكؿ في الرئتيف والقمب، ىبات مف الحر والبرد، آالـ في الظير والكتفيف 
، 0220؛ مكماىوف، 14، 1118؛ الحجار،48، 1111)يعقوب، .  تعاطي الكحوؿ والمخدرات

08) 
 differential diagnosesالتشخيص الفارق:  -3

 :  أتيو مكررة مما يقد يختبر الفرد أعراضا مستمرة أ 
تبدد الشخصية : تجارب ثابتة أو متكررة بالشعور باالنفصاؿ عف الذات ، وكما لو كاف  - 1

الواحد مراقبا خارجيا لمجسـ أو العمميات العقمية ) عمى سبيؿ المثاؿ الشعور كما لو كاف الواحد 
 ببطء( في حمـ ، الشعور بإحساس غير واقعي عف النفس أو الجسـ أو تحرؾ الوقت

تبدد الواقع : تجارب ثابتة أو متكررة ببل واقعية البيئة المحيطة )عمى سبيؿ المثاؿ يختبر  - 0
العالـ المحيط بالفرد عمى أنو غير واقعي، شبيو بالحمـ،أو مشوه( ويجب أف ال تعزى األعراض 

لمثاؿ، نوبات التفارقية إلى التأثيرات الفيزيولوجية لمادة ما، أو حالة طبية أخرى عمى سبيؿ ا
 (020- 021، 0214)الحمادي،    .الصرع الجزئية المعقدة

 المراحل التي يمر بيا الفرد عند تعرضو لمصدمة النفسية : -ج
 مرحمة الرفض : تتميز باالنفعاؿ الشديد والصراخ.  - 1
 مرحمة اإلنكار: تختمط فييا مشاعر النقمة والخوؼ.  - 0
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 لمصابوف باالضطراب االبتعاد عما يذكرىـ بالتفاصيؿ.مرحمة التجنب: يحاوؿ األشخاص ا– 3
محاولة االنسحاب والسيطرة عمى القمؽ: تترافؽ عند البعض بتعاطي الكحوؿ أو المخدرات  - 5

 أو اإلفراط بالتدخيف وتناوؿ الميدئات .
 التأرجح بيف النكراف والتبمد . -4
ع اضطراب المزاج، الكثير مف _ التقبؿ واالحتواء : ىنا يحدث التحسف في االستجابة، م4

 (4،  0210األشخاص يبدوف تكيفا مع الحالة، وتتحسف أحواليـ مع تطور العبلج .  )عباس ،
 الصحة النفسية-ثانيا

يمؤل و يعد واحد مف مياديف البحث في النفس اإلنسانية بجوانبيا السوية وغير السوية، 
مازاؿ متطمبا في عصر القمؽ والصراع فراغا حضاريا عمى جانب مف األىمية والضرورة ، وكاف 

الذي  تعيشو شعوب العالـ ليضمف لو حياة أىنأ ومواجية أفضؿ إلحباط الواقع وتناقضات الحياة 
عمـ تطبيقي لممعارؼ النفسية يساىـ في مساعدة Hygiene Mental ويعد عمـ الصحة النفسية 

معا في سبلـ ووئاـ وعمى أف الناس في تنمية أنفسيـ وتحسيف ظروؼ حياتيـ عمى أف يعيشوا 
يواجيوا الصعاب واألزمات بصبر وثبات وبأساليب توافقية مباشرة، فيو يتصدى لمشكمة التوافؽ 

 اإلنساني بيدؼ مساعدة اإلنساف ليعيش حياة أقؿ قمقا وأفضؿ توافقا وأكثر سعادة واطمئنانا
 (14-0221،14)أبو حويج والصفدي،                                         

التابعة لؤلمـ المتحدة  إلى   World Health organizationوتنظر منظمة الصحة العالمية 
الصحة بصفة عامة مف الزاوية االيجابية،فمفيوـ الصحة لدييا "حالة تشير إلى اكتماؿ الجوانب 
ة الجسمية والعقمية واالجتماعية وليس مجرد غياب المرض أو الوىـ " ويشير تعريؼ المنظم

مع حد أقصى مف النجاح والرضا  امةلمصحة النفسية الى توافؽ األفراد مع أنفسيـ ومع العالـ ع
 واالنشراح والسموؾ االجتماعي السميـ والقدرة عمى مواجية حقائؽ الحياة وقبوليا 

                                     ( ; WHO,1967,141  ، 41،   1184كفافي) 
 نفسية :تعريف الصحة ال -أ 

بأنيا حالة تتضمف التوافؽ االجتماعي،والصحة الجسمية واليدوء النفسي والطمأنينة، والصحة 
 واالجتماعية، والشعور باالنتماء،والتقبؿ، والشعور باألمف، والضبط الذاتي .  النفسجسمية

 (154،  0220)إبراىيـ ،                                                            
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وىي حالة دائمة نسبيا يتمتع فييا الفرد باألداء الوظيفي الكامؿ المتناسؽ لمشخصية 
)جسميا،عقميا، انفعاليا واجتماعيا( والتمتع بالنمو والصحة ،ويكوف الفرد متوافقا نفسيا مع نفسو 
ومع الخريف، قادرا عمى تحقيؽ ذاتو  قادرا عمى مواجية مطالب الحياة وسموكو عاديا بحيث 

 (13،  1111)شعباف وتيـ ،                                يش في سبلمة وسبلـ .يع
ىي أف تكوف حالة الطفؿ النفسية والعاطفية والعقمية , أما مفيوـ الصحة النفسية لمطفؿ 

جيدة بشكؿ شبو دائـ ، ولكي تتحقؽ الصحة النفسية لمطفؿ البد مف الوصوؿ بالطفؿ إلى حالة 
تييئ لو االستقرار في سموكو وتحقيؽ التوازف في  Stability Emotionalلي مف الثبات االنفعا

 داخؿ نفسو بيف الحاجات الجسمية واالجتماعية مف حيث طريقة إشباعيا . 
 ( 118،  0225)داوود ،                                                     

يجابية تتضمف عبلقة الطفؿ الصحية مع وتعرؼ الباحثة الصحة النفسية لمطفؿ : بأنيا حالة ا
الذات والتوافؽ األسري واالجتماعي ،وقدرة الطفؿ عمى منح الحب والثقة المتبادلة وقدرة الطفؿ 

 عمى االتزاف االنفعالي ، بحيث يشعر الطفؿ باألمف والطمأنينة والرضا.
 نسبية الصحة النفسية : -ب
والزاوية الثانية الثقافية , اوية األولى الصحية تعالج نسبية الصحة النفسية مف زاويتيف :الز  

فالصحة النفسية نسبية بمعنى أف ليس ىناؾ خط فاصؿ بيف األصحاء والمرضى ، أو بيف مف 
حائز عمى الصحة النفسية ومفتقدىا ، وال يمكف أف نقسـ الناس إلى قسميف مف يتمتعوف بالحد 

االضطراب النفسي او مف انعداـ الصحة األقصى لمصحة النفسية،ومف بمغوا الحد األقصى مف 
األوؿ: ليس ىناؾ حدا أقصى أو نيائي لمصحة النفسية، فبل يوجد  وصؼال :بوصفو النفسية 

إنساف يخمو مف الصراع ، أو مف القمؽ ، فإذا اعتبرنا أف التوافؽ الشخصي واالجتماعي مف 
ىناؾ فرد حقؽ الدرجة  العبلمات األساسية لمصحة النفسية، فميس ىناؾ دليؿ واضح عمى أف

يبدأ مف و الثاني: إف المضطربيف يختمفوف في درجة االضطراب  لوصؼالقصوى مف التوافؽ .ا
الذىانية ، أما الزاوية الثانية في نسبية الصحة  المشكبلت السموكية وينتيي إلى االضطرابات

افي بمعنى ما يعد سويا النفسية فيي النسبية الثقافية ، فالصحة النفسية في أحد جوانبيا مفيوـ ثق
وصحيا في ثقافة ما قد ال يعد كذلؾ في ثقافة أخرى،  فميس ىناؾ سواء مطمؽ أو ال سواء 
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مطمؽ ينطبؽ عمى سموؾ معيف في كؿ الثقافات، فالنسبية الثقافية تتأكد عبر محوري المكاف 
 والزماف .

 (  40-41، 0224)كفافي،                                                   
 معايير الصحة النفسية ) خصائص الفرد المتمتع بالصحة النفسية ( -ج

مفيوـ يصعب قياسو أو االستدالؿ عميو مباشرة ، إنما نستدؿ عمى وجود الصحة النفسية عند 
مبلحظة سموكو، فإذا كاف سموؾ الشخص سويا اعتبرنا أف الشخص يتمتع  طريؽف عالفرد 

و سنذكر معايير السموؾ السوي ونعتمدىا معايير لمصحة بصحة نفسية والعكس صحيح  
 النفسية 

العبلقة الصحية مع الذات،تشمؿ فيـ وتقبؿ وتطوير ـ العالقة الصحية مع الذات والمجتمع :1
ذلؾ بأف الشخص المتقبؿ لذاتو يتصؼ بتقدير واقعي لمصادره مقترنا بتقدير لجدارتو  ,لمذات 

 (15 - 13،  1113)سعد ونعامة ، . ه واعتقاداتو الخاصة واستحقاقو،  وبتأكيد عمى معايير 
ومف شروط تقبؿ الذات فيـ الذات الذي يتصؼ بالواقعية ال بالوىـ ،واف فيـ وتقبؿ الذات 
يرتبطاف ببعضيما ارتباطا وثيقا، وبقدر ما يكوف فيـ الشخص لذاتو سميما يكوف تقبمو لذاتو 

افؽ الشخص مع ذاتو ومع المجتمع ، فالشخص سميما أيضا ،ويؤثر عمى تقبؿ الذات مدى تو 
المتقبؿ لذاتو يكوف أقدر عمى تجنب مواقؼ اإلحباط بطريقة بناءة، وىو شخص يقر بإمكاناتو 
الواقعية و يعترؼ بإيجابياتو وسمبياتو، وال يرفض ذاتو أو يكرىيا،ألف رفض الذات أو كراىيتيا 

المتقبؿ لذاتو يساعده ذلؾ عمى أف يحوز  سيترتب عميو عجز الفرد عف تقبمو الخريف  والشخص
 ( 04، 1112)كفافي ،          عمى رضااالخريف بحظ أوفر مف ذلؾ الذي فقد تقبمو لذاتو . 

فحياة اإلنساف تقوـ عمى التواصؿ والتفاعؿ مع الخريف ، والشخص المتوافؽ اجتماعيا يشارؾ 
عبلتو بالعمؽ واالقتراب واالستقبلؿ في في ذلؾ الى أقصى حد ، وتتميز عبلقاتو االجتماعية وتفا

 ( 03،  0222) يوسؼ ،                                                الوقت ذاتو .
إف االنفعاالت الحادة الناشئة عف عدـ إشباع الحاجات والتي تنعكس عمى  ـ الثبات االنفعالي:2

ارجي ويظير ذلؾ في سموكيـ مضطربيف في مظيرىـ الداخمي والخ األشخاص السموؾ  فتجعؿ
 (  048،  0225)الزعببلوي ، .                االنفعالي الذي يدؿ عمى عدـ ثبات وتعقؿ 
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( الثبات االنفعالي بعدا مف األبعاد  األساسية  في الشخصية  والتي ( Eysenckفقد عد أيزنؾ 
و الثبات االنفعالي تشكؿ خطا متصبل مستمرا يمتد بيف نقطتيف مف القطب الموجب الذي يمثم

إلى القطب السالب الذي تمثمو العصابية  ويمثؿ الثبات االنفعالي الشخص اليادئ والثابت 
والمنضبط والمتفائؿ والدقيؽ، أما الشخص غير الثابت العصابي  فيو سريع الغضب وغير 

 ( 41- 44،  1141)ايزنؾ                        المستقر والمتقمب والمندفع .               
فالثبات االنفعالي ضروري مف أجؿ التكامؿ النفسي كتكامؿ عمميات التفكير والشعور بطرؽ  

منظمة ومتناسقة وتحقيؽ أىداؼ صحية ونفسية معقولة، وىنا تبرز إمكانية الفرد في مواجية ما 
أو يعاني  بو مف عجز في إشباع حاجاتو  فيو إما أف يستسمـ لئلحباط ويضطرب انفعاليا، 

يضبط انفعاالتو ويعبر عنيا بصورة ناضجة متزنة بعيدة عف التيور واالندفاع، ليذا يعتبر 
، 0221) العميوي ،  الثبات االنفعالي ركف أساسي لتكامؿ الشخصية وتحقيؽ الصحة النفسية .

104.) 
ف أحد مظاىر الصحة النفسية ويرى أريكسو  يعد الشعور باألمفوالطمأنينة : ـ الشعور باألمن3

أف األمف النفسي والحب والثقة في الخريف تقابميا حاجات أساسية  يؤدي إشباعيا خاصة في 
 سنوات الطفولة المبكرة إلى سيادة اإلحساس بالطمأنينة االنفعالية في المراحؿ العمرية البلحقة
 فالطفؿ يحتاج إلى الشعور باألمف الذي يييئو لمتوافؽ النفسي واالجتماعي ، ويحفظ توازنو
النفسي، ويؤكد استقراره فيو بحاجة إلى الحب والقبوؿ واالستقرار كعناصر أساسية إلحساس 

(أما عدـ اإلشباع ليذه الحاجات Eirkson,(1963,24الطفؿ بالطمأنينة لتحقيؽ صحتو النفسية 
بصفة عامة، وىذا  والطمأنينة أو إحباطيا يؤدي إلى أعراض مرضية، فالفرد السوي يشعر باألمف

ينتابو القمؽ وال يشعر بالخوؼ ولـ يخبر الصراع  بؿ انو يخبر ىذه  أف السوي ال نييع ال
 ( 4، 0224)شقير ،                      المشاعر بشكؿ متناسب مع الموقؼ .   

إف األمف النفسي يعكس شعورا بالسعادة لدى الفرد  ـ الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة :4
سا لدرجة الرضا عف الحياة والشعور بحب الخريف والسعادة معيـ ، واف السعادة تمثؿ انعكا

قامة عبلقات اجتماعية معيـ،وتتضمف السعادة ثبلثة عناصر أساسية الرضا  واالنتماء لمجماعة وا 
عف الحياة ومجاالتيا المختمفة، واالستمتاع والشعور بالبيجة،والعناء بما يتضمنو مف قمؽ 

 (1113،04)ارجايؿ،                                                       واكتئاب .
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فالسعادة بالقدرة عمى مواجية مطالب الحياة ، وبالنظرة السميمة الموضوعية لمحياة ومطالبيا 
ومشاكميا اليومية،ىذا باإلضافة لمعيش في الحاضر والواقع، والمرونة ، وااليجابية ، وتحمؿ 

ماعية ، ومواجية اإلحباط والعيش في سبلمة وسبلـ ىذا يؤدي الصعوبات والمسؤوليات االجت
بالفرد إلى التمتع بالصحة النفسية والجسمية واالجتماعية والسمـ الداخمي والخارجي واإلقباؿ عمى 

 .الحياة والتمتع بيا ،والتخطيط لممستقبؿ بثقة وأماف 
 ( 03،  0221الخالؽ  ؛  عبد  15 -13، 1188) زىراف ،                              

 اضطراب مابعد الصدمة بالصحة النفسية في مرحمة الطفولة  ثالثا_عالقة
إف الطفؿ لديو القدرة عمى التأقمـ مع األحداث ربما تفوؽ قدرة الكبػار، وبسبب عدـ وجود 
تصورات جاىزة كثيرة عف العالـ لديو، فيو أكثر تقببل لمتػصورات واألنماط الواقعة فعبل دوف 

ارنتيا بنمط قياس وىو صحيح مف ناحية ولكنو  يعني أف التأقمـ حيف يحدث في ىػذه الظروؼ مق
 فأنو يؤدي إلى تثبيت أفكار واتجاىػات العػدواف واالنتقػاـ وعػدـ الثقػة فػي أي شيء .  

 ( 0221،343)جامعة القدس المفتوحة ،                                             
االىتماـ لممخاطر التي اعطوا صيف في مجاؿ الصحة النفسية ت( إف المخ1153)يقوؿ فرويد 

النفسية في مرحمة الطفولة  يتعرض ليا األطفاؿ ضحايا الحروب والعنؼ السياسي،فاالضطرابات
صؼ االضطرابات النفسية بيف األطفاؿ كمما يىي التي يمكف تشخيصيا  في مرحمة الطفولة ، و و 

 ,cdc    .طريقة تعمـ األطفاؿ عادة التصرؼ أو التعامؿ مع مشاعرىـ أحدثت تغيرات جديدة في
6, 2009) ) 

فالعصاب أسموب تكيؼ منحرؼ التجأ اليو الفرد أماـ  ضغط يأتي مف ظروؼ متنوعة ووجد فيو 
بعض الفائدة وتكرر لديو،أما الفائدة التي يجنييا المصاب فتتمثؿ فيما يشعر بو مف خبلص أو 

الشعورية،أما الضغط الذي يجعؿ الفرد يمجأ لمعصاب فيأتيو مف عدة عوامؿ ابتعاد عف مخاطر 
داخمية وخارجية، كالتربية الخاطئة وخبرات الطفولة المؤلمة،إذ يؤدي ذلؾ إلى إضعاؼ شخصية 
الفرد وجعمو يمجأ الى أسموب تكيفي منحرؼ والفشؿ في مواجية الصراع والقمؽ، والتعرض 

 0222؛العناني ، 041 -042، 1184مى خطر بالغ ) الرفاعي ،لتجربة نفسية قاسية تنطوي ع
 ،151  
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فالطفؿ يحتاج إلى الشعور باألمف الذي يعد شرطا أساسيا لمتوافؽ النفسي واالجتماعي، ويحفظ 
توازنو النفسي ويؤكد استقراره  فيو في حاجة إلى الحب والقبوؿ مف المحيطيف بو ، والقياـ 

لمخطر، فيذه الحاجات تعد مع االستقرار عناصر أساسية  بحمايتو ورعايتو وال يعرضونو
وعند تعرضو لمحدث الصادـ يرى كؿ شيء يتغير أماـ عينيو  ، إلحساس الطفؿ بالطمأنينة

وتتعرض صورتو عف نفسو وعف العالـ لمتػشوه، وبمػا أف تكوينو المعرفي والوجداني لـ ينضج بعد 
 . لصادمة،وتكوف الثار عميقة ومؤثرةلذلؾ فإنو غير قادر عمى استيعاب األحداث ا

 ( 0210،044)أحمد ،                                                             
الحاالت و وقد يعاني األطفاؿ مف مشكبلت في الصحة النفسية ومنيا العصاب والذىاف، 

الخوؼ المرضي و االنفصاؿ،و قمؽ والالخجؿ، و مشكبلت انفعالية كاالكتئاب، و السيكوسوماتية، 
التمعثـ .)الخطيب و قضـ األظافر، و مص األصابع و عادة التغذية، مثؿ مشكبلت تتعمؽ بالعادات 

 ،0221  ،11) 
 ــ أسئمة الدراسة وفرضياتيا :8 
ما مستوى اإلصابة باضطراب ضغط مابعد الصدمة لدى أفراد العينة ؟ وستقوـ الباحثة  –

 %4عند مستوى داللة  ةلتيباختبار صحة الفرضيات ا
التوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات األطفاؿ عمى مقياس اضطراب  -1

 ضغط مابعد الصدمة ومتوسط درجاتيـ عمى مقياس الصحة النفسية .
التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ الذيف لدييـ خبرات صادمة واألطفاؿ الذيف  –0

 ت الصادمة إلى اضطراب مابعد الصدمة يعزى لمتغير الصحة النفسية تطورت لدييـ الخبرا
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات األطفاؿ عمى مقياس اضطراب مابعد  -3

 الصدمة تعزى لمتغير الجنس.
التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات األطفاؿ عمى مقياس الصحة النفسية تعزى  -5

 لمتغير الجنس.
  _مجتمع الدراسة وعينتو:9

 الصؼ االوؿ االبتدائيطبلب مراكز البلجئيف في بغداد ومدارسيـ يتحدد مجتمع الدراسة بجميع 
أف عدد  تبيفو  في بغداد دائرة اإلحصاء في مديرية التربية  روجعتفي المدارس الحكومية  ، و 
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 سحبت(  . و 044121(ومجموعيـ بمغ )132023(وعدد اإلناث)134124)ألوؿذكور الصؼ ا
انسب الطرؽ عندما تكوف المجتمعات كبيرة جدا  عدىاالعينة بالطريقة العشوائية العنقودية، ب
 (180،  0225)أبو عبلـ ، .         ومنتشرة عمى مساحة جغرافية مترامية 

كؿ مدرسة تمثؿ عنقودا وكؿ صؼ  دراسي داخؿ المدرسة المختارة يمثؿ  عمى اساسوذلؾ 
 اختيرت مدينة بغداد الطريقة العشوائية مف مناطؽ اختيارالى باحثة ال عمدتعنقود،و 

( 1222) وزعت(طفبل وطفمة، بعد ذلؾ 1122(مدرسة فييـ بواقع مدرستيف في كؿ منطقة)30)
( استمارة لطفؿ 082(استمارة ألطفاؿ تعرضوا لمواقؼ صادمة واختيار ) 413اختيار)و استمارة 

 مى مف المتوسط عمى مقياس اضطراب مابعد الصدمة.( عندىـ درجة أع524وطفمة مف أصؿ )
 _أدوات الدراسة:11
ىذا المقياس في دراسات برنامج غزة لمصحة النفسية بمغ  عمؿاستمقياس الخبرات الصادمة : -1

( ويبحث المقياس في األحداث والتجارب التي مر بيا الطفؿ نتيجة 2 ,80معامؿ الثبات )
صابة بالحروؽ ، و غاز  و أحداث العنؼ السياسي ) قصؼ ،  صابات بالرأس ، و ا  اجتياح و ا 

مشاىدة و مشاىدة غرباء أو أصدقاء أو جيراف جرحوا أو قتموا ، و مشاىدة إطبلؽ نار أو قتاؿ، 
وستقـو ، ( عبارة21عباراتو مف ) توتكون. مشاىدة أفراد األسرة جرحوا أو قتموا ( و القصؼ 

ارس الستبعاد األطفاؿ  الذيف لـ يتعرضوا لخبرات الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى األطفاؿ في المد
 4) لتيقياس شدة الخبرات الصادمة عمى النحو ا بنىصادمة ويجاب عمييا بنعـ أو ال وي

مافوؽ( شديدة، وعرض المقياس عمى مجموعة 11( خبرات متوسطة )12 -4(خبرات بسيطة) 
 .عراقيةلؤلطفاؿ في البيئة المف المحكميف ال بداء آرائيـ حوؿ وضوح صياغة البند بالنسبة 

( 0224: اعتمدت الباحثة مقياس )األزيرجاوي ، مقياس اضطراب ضغط مابعد الصدمة -0
 ودليؿ منظمة الصحة العالميةبناء عمى دليؿ التشخيصي األمريكي الرابع صمـ  الذي

(DSM.IV,1994, 442 WHO.ICD,1992,10) 
الباحثة  الجزء الثاني   عممتلمراىقيف ، وقد استوىو مطبؽ عمى البيئة العراقية عمى عينة مف ا

فقط ، وىو الخاص بقياس اضطراب ضغط ما بعد الصدمة مف دوف الجزء الخاص بالخبرات 
في الدراسة الحالية  عممة، ألف الفئة المستعراقية الصادمة  بعد إعادة صدقو وثباتو عمى البيئة ال
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  عراقيةسوؼ تطبؽ المقياس فييا ىي البيئة ال مرحمة الطفولة المتأخرة ، كما أف البيئة التي
 ( فقرة تغطي أربع مجاالت وىي: 34والمقياس يتكوف مف )

والمجاؿ الثاني تجنب التنبييات المرتبطة ،  فقرات( 12المجاؿ األوؿ االستثارة االنفعالية )
المجاؿ  ، فقرات ( 1والمجاؿ الثالث إعادة خبرة الحدث الصدمي)،  فقرات( 4بالحدث الصدمي )

(فقرات وىي فقرات مكررة لصدؽ 4)فضبل عف  فقرات( 4الرابع تدني الميارات االجتماعية )
المقياس عمى  طبؽالمقياس،أما اإلجابة فيي بالبدائؿ ذات تدرج ثبلثي )دائما ، أحيانا ، ال( و 

موا جميع األطفاؿ الذيف تـ اختيارىـ ممف تعرضوا لمواقؼ صادمة ، واختيار األطفاؿ الذيف حص
 . PTSDمف  فيعانو  وعدىـعمى درجة فوؽ المتوسط 

 الخصائص السيكو مترية ألداة الدراسة )اضطراب ضغط مابعد الصدمة(:  -
: عرض المقياس عمى مجموعة مف أعضاء الييئة  _صدق المقياس:صدق المحكمين1

لممرحمة التعميمية،  وقد بمغ عددىـ سبع محكميف إلبداء آرائيـ حوؿ مناسبة بنود المقياس 
العمرية في الطفولة المتأخرة ، ووضوح صياغتيا المغوية وقد كانت نسبة االتفاؽ بيف المحكميف 

( 08(ورقـ )11(ورقـ)15بعض الفقرات كالفقرة رقـ) عدلت% ، وعمى ضوء تمؾ الراء 14
فقرات  4% عمى حذؼ فقرات الصدؽ المكونة مف 12لتناسب األطفاؿ، كما كاف االتفاؽ بنسبة 

 عبارة 31ح المقياس ليصب
التأكد مف ثبات المقياس بإعادة التطبيؽ عمى عينة مكونة   : ـ ثبات المقياس :الثبات باإلعادة2

( يوـ ، وقد بمغ معامؿ االرتباط في 02( طفبل وطفمة وبفاصؿ زمني قدره )122مف )
الرتباط بيف وبالنسبة ألبعاد المقياس فقد تراوحت معامؿ ا وفي المقياس كم (2,408التطبيقيف)

(وكانت جميعيا دالة إحصائيا ، وىذا يعني أف مقياس اضطراب ضغط مابعد ,.411ػػػػػػ ,.004)
 وأبعاده الفرعية تتصؼ بالثبات وفؽ طريقة إعادة تطبيؽ المقياس. والصدمة كم

إعداد مقياس لمصحة النفسية لؤلطفاؿ في الى الباحثة  عمدتــــــ مقياس الصحة النفسية :3
طفولة المتأخرة ، بعد االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة عف مظاىر الصحة مرحؿ ال

عبارة( وتقيس  42النفسية ومعايير الشخصية السوية لدى األطفاؿ، وقد بمغت بنود المقياس )
: عبلقة الطفؿ الصحية مع الذات ، قدرة الطفؿ لتي عبارات وىي كا ةخمسة أبعاد لكؿ بعد عشر 

ألسري واالجتماعي  قدرة الطفؿ عمى الحب والثقة المتبادلة ، قدرة الطفؿ عمى عمى التوافؽ ا
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عطاء ثبلثة بدائؿ لئلجابة )دائما ،  االتزاف االنفعالي ، شعور الطفؿ باألمف والطمأنينة والرضا. وا 
 أحيانا ، نادرا(

 الخصائص السيكو مترية ألداة الدراسة : )مقياس الصحة النفسية(
جرى التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس :صدق االتساق الداخمي اـصدق المقياس:  -1

الى الباحثة  عمدت( طفبل وطفمة، 122بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة مف)
معامؿ بيرسوف لبلرتباط الستخراج معامبلت االرتباط بيف بنود المقياس والدرجة  عماؿاست

وكانت دالة إحصائيا عند  عد والدرجة الكمية لممقياسالكمية لكؿ بعد، ثـ الدرجات الكمية لكؿ ب
يتصؼ المقياس باالتساؽ الداخمي كما ىو موضح في  مف ثـ٪ و  4٪  و 1مستوى داللة 
  (.0و  1الجدوؿ رقـ )

 ( معامالت االتساق الداخمي لمبنود مع الدرجة الكمية لكل بعد1جدول رقم )      
 16 11 16 11 16 11 16 11 6 1 العبارة

البعد 

 االول

11111*

* 
111.1* 11110* 

11010*

* 

116.

1 

11116*

* 

11000*

* 

11616*

* 

111.0

** 

1111

6** 

 .1 11 .1 11 .1 11 .1 11 . 1 العبارة

البعد 

 الثاني

11.60*

* 

11110*

* 

1111.*

* 

1111.*

* 

111.

1 

11111*

* 
111..* 

11.10*

* 

111.1

** 

1111

1** 

 10 11 10 11 10 11 10 11 0 1 العبارة

البعد 

 الثالث
111..* 11111* 11111* 11111* 

111.

1 
11110* 

11100*

* 

11611*

* 

11111

** 

111.

1** 

 .1 11 .1 11 .1 11 .1 11 . 1 العبارة

البعد 

 الرابع
11101* 

11111*

* 

11111*

* 

11111*

* 

1110

1 

11000*

* 

11106*

* 

1160.*

* 

11011

** 

1111

0** 

 01 10 11 10 11 10 11 10 11 0 العبارة

بعد ال

 الخامس

11.10*

* 
11101* 11116* 

11111*

* 

1111

1 
11110* 

111.0*

* 

11110*

* 

11016

** 

1110

.** 

  2.2 4)*( دالة عند مستوى داللة     2.2 1)**( دالة عند مستوى داللة 
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 ( معامالت االتساق الداخمي ألبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس2جدول رقم )

 معامل االرتباط األبعــــــاد المسمسل

 **1.719 عالقة الطفل الصحية مع الذات 1

قدرة الطفل عمى التوافق األسري  2
 واالجتماعي

1.891** 

 **1.858 قدرة الطفل عمى الحب والثقة المتبادلة 3

 **1.636 قدرة الطفل عمى االتزان االنفعالي 4

 **1.765 شعور الطفل باألمن والطمأنينة والرضا 5

 2.2 1عند مستوى داللة  )**( دالة
حسب الوسيط في مقياس الصحة النفسية بمغ مقداره  (:ب ـ الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية

الدرجات الى مجموعتيف: مجموعة الدرجات األعمى مف الوسيط ،ومجموعة   ت( وقسم121)
لمتأكد  الدرجات األدنى مف الوسيط ، وحسب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف

فيما اذا كاف المقياس قادرا عمى التمييز بيف ذوي الدرجات العميا وذوي الدرجات الدنيا في 
 مف ثـ%( و 1وكانت دالة عند مستوى داللة )(33,114المقياس وقد بمغت قيمة ت المحسوبة )

قبؿ الوسيط  ودرجات  كونوففاف مقياس الصحة النفسية يميز بيف درجات األطفاؿ الذيف ي
 ( 3ىو وارد في الجدوؿ رقـ ) مثؿ مابعد الوسيط  كونزففاؿ الذيف ياألط
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 ( 111( المقارنة الطرفية )ن =3جدول رقم )
 قيمة فئة ما بعد الوسيط فئة ما قبؿ الوسيط الوسيط

 " ت "
121 

 ع ـ ع ـ

12.44 113.42 
114.3

2 
4.158 

33.11
4 

 
بمغ معامؿ الثبات   حسب معامؿ ألفا، : طريقة ألفا ـ كرونباخ أ _ـ  ثبات المقياس:  2
( ومقارنة قيمة ألفا الكمية مع قيمة ألفا عند 122( بالنسبة ألفراد العينة التي بمغت )2.335)

 تإذا حذف العبارة التي كانت فييا قيمة ألفا اكبر مف قيمة ألفا الكمية لتستبعدحذؼ العبارة 
 فا الكمية لممقياس.درجتيا، وأف قيـ ألفا لمبنود كانت أقؿ مف قيمة أل

: البنود الفردية، والبنود الزوجية فرعيفقسـ بنود المقياس إلى ب_ طريقة التجزئة النصفية : 
كانت جميع معامبلت االرتباط دالة ويوضح   لمفرعيف وبعد ذلؾ حسب معامؿ ارتباط الدرجتيف

 اس.( قيـ المعامبلت االرتباط بالنسبة لكؿ بعد مف أبعاد المقي5الجدوؿ رقـ )
 

 ( قيـ معامبلت االرتباط لكؿ بعد مف ابعاد المقياس5جدوؿ رقـ )           

 أبعػػػػاد المقيػػػاس
معامؿ 
 االرتباط

 أبعػػػػاد المقيػػػاس
معامؿ 
 االرتباط

 **2.835 عبلقة الطفؿ الصحية مع الذات
قدرة الطفؿ عمى االتزاف 

 االنفعالي
2.855** 

قدرة الطفؿ عمى التوافؽ األسري 
 واالجتماعي

2.154** 
شعور الطفؿ باألمف 
 والطمأنينة والرضا

2.484** 

قدرة الطفؿ عمى الحب والثقة 
 المتبادلة

2.844**   

 2.2 1)**( دالة عند مستوى داللة 
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 تالباحثة المنيج الوصفي التحميمي في تحميؿ النتائج التي جمع عممتاست _منيج البحث :11
ىو مناسب لدراسة المتغيرات والذي ،نتائج وتقديـ المقترحاتالمقاييس وصوال إلى ال طريؽمف 

 ىي موجودة في حالتيا الطبيعية لتحديد العبلقات التي يمكف أف تحدث بيف ىذه المتغيرات مثؿ ما
                                                           (Wiersma,2004,15) 

 _عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا :12
 مابعد الصدمة لدى أفراد العينة ؟ : ما مستوى اإلصابة باضطراب ال األول السؤ 

( في مقياس اضطراب ما بعد 40حسب عدد األطفاؿ الذيف حصموا عمى درجات أعمى مف ) 
(إلى وجود درجة 40تشير الدرجة األعمى مف)و الصدمة ، وىي الدرجة الوسطى في المقياس ، 

( إلى وجود االضطراب بدرجة منخفضة 40األقؿ مف ) شديدة مف االضطراب ، وتشير الدرجة
النسبة المئوية لعدد األطفاؿ الذيف يتصفوف بوجود االضطراب بدرجة مرتفعة  تبعد ذلؾ حسب
 ( يوضح ذلؾ 4والجدوؿ رقـ )

 بيف افراد العينة  PSTD(  نسبة انتشار اضطراب 4:جدوؿ رقـ )                   
 اضطراب بدرجة منخفضة اضطراب بدرجة مرتفعة العدد

082 
 تكرار النسبة المئوية تكرار

النسبة 
 المئوية

145 44% 104 54% 
وبالرجوع إلى الجدوؿ نجد أف نسبة األطفاؿ الذيف يتصفوف باضطراب ضغط مابعد الصدمة 

(  نجد أف %54% ( واألطفاؿ الذيف يتصفوف بدرجة منخفضة بمغت )44بدرجة مرتفعة بمغت )
نسبتو أقؿ بالمقارنة مع مستوى  ديعانوف مف االضطراب بدرجة منخفضة يع األطفاؿ الذيف

انتشار االضطراب بدرجة مرتفعة،وىذا يدؿ عمى ارتفاع مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى 
أفراد العينة ، إف ىذه النتيجة منسجمة مع ما ىو شائع ، حيث وضع الببلد غير المستقر وغير 

شعر بآالـ الصدمة والضغوط والجرح النفسي  فمعايشة الطفؿ ليذا االمف والحرب جعمت الطفؿ ي
وتفجيرات وتيجير  الواقع المأساوي ، ورؤيتو ليذه األحداث الصادمة مف مداىمات واعتقاالت

لؤلحداث الصدمية ىذه األحداث أثرت عمى شخصية الطفؿ  قسري لؤلسر، واستعادتو المتكررة
الظروؼ ترتفع نسبة انتشار اضطراب ضغط مابعد  جسميا ونفسيا واجتماعيا وفي مثؿ ىذه
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كونوجيف Goenjian&  et al((2001الصدمة وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة
% ( ودراسة الكبيسي فقدبمغت نسبة  48حيث بمغت نسبة االضطراب ) ( 0221وآخروف )

  انتشاره
في Bucher& etal (2008) أشارت دراسةو %( ونسبة ىذا االضطراب في زيادة  82) 

% (بيف  4% ػ 4الواليات المتحدة األمريكية أف اضطراب ضغط مابعد الصدمة ينتشر بنسبة )
( فقد  0213( ودراسة جاسـ ) 0224% (لدى اإلناث ،أما دراسة احمد) 10% ػ 12الذكور و 

 . %02% إلى 44.14تراوحت النسبة بيف  
اللة إحصائية بيف متوسط درجات األطفاؿ عمى التوجد عبلقة ذات دا ـ اختبار الفرضية األولى:

مقياس اضطراب ضغط مابعد الصدمة ومتوسط درجاتيـ عمى مقياس الصحة النفسية وأبعادىا 
 والختبار الفرضية حسب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمقياس اضطراب ضغط الفرعية.

 (4ورد بالجدوؿ رقـ ) مثمماالفرعية  مابعد الصدمة والدرجة الكمية لمقياس الصحة النفسية وأبعاده
( يبين معامل االرتباط سبيرمان بين مقياس اضطراب ضغط  مابعد الصدمة 6جدول رقم )

 والصحة النفسية

 
اضطراب  ضغط مابعد 

 الصدمة
الصحة 
 النفسية

معامؿ 
 االرتباط

 **2.104 الدرجة الكمية لممقياس
 2.2 1)**( دالة عند مستوى داللة 

جػػدوؿ وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػو سػػالبة بػػيف اضػػطراب مابعػػد الصػػدمة والصػػحة النفسػػية  يتضػػح مػػف ال
(وبذلؾ نرفض الفرضػية الصػفرية ونقبػؿ الفرضػية البديمػة، أي ,.104بمغت قيمة معامؿ االرتباط)و 

فاألطفػاؿ يعػانوا أنو كمما ازداد اضطراب ضغط مابعد الصدمة تنػاقص مسػتوى الصػحة النفسػية ، 
ة النفسية نتيجة اضطراب ضغط مابعػد الصػدمة، وىػذه المشػكبلت ناجمػة مف مشكبلت في الصح

عف عدـ قدرة الطفؿ عمى التوافػؽ، وعػدـ قدرتػو عمػى اسػتيعاب الحػوادث الصػادمة كالكبػار أحمػد) 
مثػػؿ وعػػدـ شػػعور الطفػػؿ بػػاألمف والطمأنينػػة ، Brick&,etal (2009)بريػػؾ وآخػػروف(0210

مثػػؿ قرحػػة المعػػدة والغثياف،ومشػػكبلت انفعاليػػة  و صػػؿ ، آالـ فػػي المفا، الحػػاالت السيكوسػػوماتية 
العدوانيػػة وىػػذه المشػػكبلت االنفعاليػػة و الخػػوؼ المرضػػي، و قمػػؽ االنفصػػاؿ، و الخجػػؿ ، و االكتئػػاب ، 
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ناتجة عف عدـ قدرة الطفؿ عمى الثبػات واالتػزاف االنفعػالي ،وعػدـ قدرتػو عمػى تبػادؿ الحػب والثقػة 
قضػػـ األظػػافر  ز مػػص األصػػابع ، و عػػادة التغذيػػة ، مثػػؿ  مػػع الخػػريف ومشػػكبلت تتعمػػؽ بالعػػادات

( 1111( يعقػػػػوب) 0220مكمػػػاىوف )(  0221الخطيػػػب )  وىػػػذا مػػػػا أكػػػده كػػػؿ مػػػػف التمعػػػثـ ، و 
ولمعرفة العبلقة االرتباطية بيف أبعاد الصػحة النفسػية ، والدرجػة الكميػة لمقيػاس . (1118الحجار)

بيف درجات أبعاد مقياس الصحة النفسية اضطراب ضغط مابعد الصدمة، حسب معامؿ االرتباط 
 (4ىو وارد بالجدوؿ رقـ ) مثؿ ماومقياس اضطراب مابعد الصدمة 

والدرجة الكمية  ( يبيف معامؿ االرتباط سبيرماف بيف أبعاد مقياس الصحة النفسية4جدوؿ رقـ )
 لمقياس اضطراب مابعد الصدمة

 معامؿ االرتباط أبعاد مقياس الصحة النفسية
 **2,411 لطفؿ الصحية مع الذاتعبلقة ا

قدرة الطفؿ عمى التوافؽ األسري 
 واالجتماعي

2,104** 

 **2,155 قدرة الطفؿ عمى الحب والثقة المتبادلة
 **2,144 قدرة الطفؿ عمى االتزاف االنفعالي

 **2,812 شعور الطفؿ باألمف والطمأنينة والرضا
 2.2 1)**( دالة عند مستوى داللة 

مابعد الصدمة   دوؿ وجود معامبلت ارتباط دالة بيف اضطراب ضغطيتضح مف الج
، وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة أي والصحة النفسية وأبعادىا الفرعية 

 &Voges أنو توجد عبلقة ، وجاءت ىذه النتيجة متوافقة مع نتائج  دراسة فوجس ورومني
Romney(2003) (( 1114ودراسة ثابت)Thabet(1997)  ( ودراسة 0225ودراسة حسف )

(التي توصمت إلى وجود عبلقة بيف ضغط اضطراب مابعد الصدمة وسوء التوافؽ 0213جاسـ )
واالكتئاب والقمؽ والعدوانية واإلحساس بالخجؿ التي تعد مؤشرات إلى اضطراب حاصؿ في 

 الصحة النفسية .
ة إحصائية بيف األطفاؿ الذيف لدييـ خبرات التوجد فروؽ ذات داللـ اختبار الفرضية الثانية:2

مابعد الصدمة  صادمة واألطفاؿ الذيف تطورت لدييـ الخبرات الصادمة إلى اضطراب ضغط
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تعزى لمتغير الصحة النفسية،والختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار) ت( لدراسة الفروؽ بيف 
يف تطورت لدييـ الخبرات متوسط درجات األطفاؿ الذيف لدييـ خبرات صادمة واألطفاؿ الذ

كما ىو وارد  الصادمة إلى اضطراب ضغط ما بعد الصدمة بالنسبة لمستوى الصحة النفسية
 ( 8بالجدوؿ رقـ )

 ( الفروؽ بيف األطفاؿ الذيف لدييـ خبرات صادمة 8جدوؿ رقـ )
 واألطفاؿ الذيف تطورت لدييـ الخبرات الصادمة إلى اضطراب

المتوس الصحة النفسية 
 ط

حراؼ االن
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

تعرضوا لخبرات 
 صادمة

114 12,431 

4,43
4 

تعرضوا لخبرات  1%
صادمة تطورت إلى 
اضطراب ضغط 

 مابعد الصدمة

128 11,544 

يتضح مف الجدوؿ وجود فروؽ بيف األطفاؿ الذيف تعرضوا لخبرات صادمة واألطفاؿ 
ضطراب ضغط مابعد الصدمة تعزى لمستوى الذيف تطورت لدييـ الخبرات الصادمة إلى ا

الصحة النفسية فيذه نتيجة متوقعة ، أي أنو عندما يتطور التعرض لمخبرات الصادمة إلى 
اضطراب فيذا يزيد المشكبلت النفسية كاالكتئاب واألحبلـ المزعجة والتبوؿ البلارادي والقمؽ 

ودراسة Voges& Romney(2003)    0223ورومنيفوجس  ،وىذا ما أكدتو نتائج دراسة
أي أف الصحة (0213( ودراسة جاسـ )0225ودراسة حسف )Thabet(1997)( 1114ثابت )

النفسية تصبح متدنية أكثر كمما تطورت الخبرات الصادمة إلى اضطراب ضغط مابعد الصدمة ، 
فكمما كاف التعرض إلى الخبرات الصادمة مف دوف أف تتطور إلى اضطراب ضغط كانت 

(أف الخبرات الصادمة 1113وبوناماكي ) قوتو ة أفضؿ وىذا ما وجده الباحثافالصحة النفسي
العصاب  أثرت عمى االستجابات االنفعالية بيف األطفاؿ فوجد أف الخبرات الػصادمة رفعػت نػسبة 

فاألطفاؿ الذيف تعرضوا لخبرات صادمة ، وأثرت عمى الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الذات 



الحادي عشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

554 

راب ضغط مابعد الصدمة يعاني الطفؿ مف فقداف الثقة بالنفس تطورت لدييـ إلى اضط
وبالخريف ويعاني مف سوء توافؽ نفسي واجتماعي باإلضافة إلى معاناتو مف اختبلؿ اتزانو ، 

لـ يشيدوا مف قبؿ  العراؽفظروؼ الحرب والصراعات السياسية  ليا تأثير شديد ، ألف أطفاؿ 
فجائية ليا تأثيراتيا البالغة الضرر عمى الصحة النفسية كوارث أو حروب فالصدمة األولى تكوف 

 وتستمر ذكرياتيا المؤلمة المرتبطة بالحدث الصادـ لمدة  .
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات األطفاؿ عمى مقياس ـ اختبار الفرضية الثالثة: 3

 مابعد الصدمة تعزى لمتغير الجنس. اضطراب ضغط
الثة تـ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى الختبار الفرضية الث

 (1مقياس اضطراب مابعد الصدمة كما ىو وارد في الجدوؿ رقـ )
 ( نتائج اختبار الفروق بين الذكور واإلناث عمى مقياس اضطراب مابعد الصدمة9جدول رقم )

ال
مجموع
 ة

ال
 عينة

المتو 
 سط

االنحراؼ 
 المعياري

ق
يمة  
 ت

وى مست
 الداللة

ذ
 كور

1
51 

41 10,840 1
0,04
0 

1٪ 
إنا
 ث

1
31 

44 8,813 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ انو:
٪( بيف الذكور واإلناث في اضطراب 1)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 &Vogesفوجس ورومني دراسةمابعد الصدمة ، لصالح اإلناث وىذه النتيجة متفقة مع  ضغط
Romney  (2003)ودراسة مابعد الصدمة التي ذكرت أف النساء أكثر عرضة الضطراب 

التي أشارت نتائجيا أف اضطراب ضغط مابعد  Bucher& et al( 2008) بوشير وآخروف
% (لدى اإلناث أي ينتشر 10% ػ 12%( بيف الذكور و ) 4% ػ 4الصدمة ينتشر بنسبة )



الحادي عشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

554 

غوط التي تواجييا اإلناث ، فنمط  بمعدؿ ضعفيف لدى اإلناث مقارنة بالذكور بسبب الض
بالخبرات  دورا بتأثرىا شخصية األنثى، وتكوينيا الفيزيولوجي والنفسي ، وأسموب تربيتيا تمعب

 ،وىذه النتيجة لـ تتفؽ معأكثر مف الذكر لمشاكؿ في الصحة النفسية  الصادمة وتكوف معرضة
ال  التي أثبتت نتائجيا أنو( 0213( وجاسـ )1114( وأحمد)1118كؿ  مف دراسات الكبيسي )

التي وجدت Thabet(1997) (  1114توجد فروؽ تذكر تعزى لمتغير الجنس ، ودراسة ثابت )
 .فروؽ لصالح الذكور

اختبار الفرضية الرابعة :  التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات األطفاؿ عمى  -5
 مقياس الصحة النفسية تعزى لمتغير الجنس.

 نتائج اختبار الفروق بين الذكور واالناث عمى مقياس الصحة النفسية (11جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العينة المجموعة
 المعياري

قيمة  
 ت

مستوى 
 الداللة

4848 168847 114 149 ذكور
1 

1: 
 2184 114 131 إناث

ور %بيف الذك1يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
واإلناث في الصحة النفسية لصالح الذكور ،وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة رسؿ ) 

Russell(2009 وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف اإلناث يتسمف بالحساسية المرىفة وىذا يجعميـ
متأثريف بأقؿ األمور ، كما أف الذكور أميؿ إلى التعبير عف مشاعرىـ ، فاإلناث يميموف إلى 

ىـ ظنا منيـ أنيا تبلقي النقد وعدـ المحبة مف األسرة وىذا يؤدي إلى زيادة إخفاء مشاعر 
الضغوط النفسية وظيور مشكبلت في التوافؽ النفسي كالصراع واإلحباط والقمؽ ىذا يؤدي إلى 
الشعور باليـ والضيؽ والتعاسة ، وىذه المشكبلت في الصحة النفسية قد تؤثر سمبا عمى دراستيـ 

 اعي االيجابي مع المحيط .وتفاعميـ االجتم
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 المقترحات:
_ بناء برامج إرشادية لمتعامؿ مع األطفاؿ الذيف تعرضوا الضطراب مابعد الصدمة ،بما 

 تتضمنو ىذه البرامج مف ميارات التوافؽ النفسي .
_االفادة مف نتائج ىذه الدراسة في التعامؿ مع األطفاؿ الذيف يعانوف مف مشكبلت في الصحة 

 النفسية 
االفادة مف نتائج ىذه الدراسة في توعية الباء والمرشديف والقائميف عمى إرشاد األطفاؿ نحو _ 

 التعامؿ مع اضطراب ضغط مابعد الصدمة.
 _القياـ بالمزيد مف البحوث الشاممة وعمى جميع المستويات العمرية .

طفاؿ الذيف محاولة االفادة مف تطبيؽ مقياس الصحة النفسية عمى األطفاؿ لمكشؼ عف األ-
 يعانوف مف مشكبلت في الصحة النفسية.

 
 المراجع العربية واألجنبية

.الطبعة مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(.0225_ أبوعبلـ، رجاء محمود)
 الرابعة،مصر: دار النشر لمجامعات.

قتو (. اضطراب الشدة مابعد الصدمة النفسية وعبل0224ػػػػػ أحمد ، رحاب عبد الوىاب )
 ،العراؽ: الجامعة المستنصرية.رسالة ماجستير غير منشورةباإلنجاز الدراسي.
(.اضطراب مابعد الصدمة وسط األطفاؿ والمراىقيف بمعسكرات 0210ػػ أحمد, عبد الباقي )

 (.54، جامعة افريقيا العالمية ، )دراسات افريقياالنازحيف بوالية غرب دافور.
سمسمة عالم لوجية السعادة.ترجمة فيصؿ عبد القادر يونس ، (. سيكو 1113ػ أرجايؿ ، مايكؿ )

 (.144:الكويت )المعرفة
(. بناء مقياس الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 0224ػػػػ األزيرجاوي، رحيـ جممي معارج )

 , جامعة بغداد :كمية الداب. رسالة ماجستير غير منشورةلدى المراىقيف .
. ترجمة قدري حنفي ورؤوؼ حقيقة والوىم في عمم النفسال(.1141ػػػ أيزنؾ، ىانز جورج )

 نظمي ،مصر: دار المعارؼ .
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(. اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعبلقتو بالسموؾ 0213ػػػػ جاسـ ، أحمد لطيؼ )
 . 124، بغداد ، العدد  مجمة اآلدابالعدواني لدى تبلميذ المدارس االبتدائية .

برنامج التنمية التدخؿ في حاالت األزمات والطوارئ ". (. "0221جامعة القدس المفتوحة )ػػػ
 األردف : منشورات جامعة القدس المفتوحة.االجتماعية واألسرية،
 . لبناف :دار النيضة العربية  . عمم النفس المرضي(.1118ػػػ الحجار، محمد حمدي )

ال ـــــ اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية عند األطف(. 0225حسف، الحارث عبد الحميد ) -
 .جامعة بغداد :مركز البحوث النفسية.المراىقين ـــــ الكبار
)اكتئاب ، قمؽ االنفصاؿ  مقال اضطرابات مابعد الصدمة( .  0215ػػػػ حسيف ، كريـ ناصر )

 ،سوء استخداـ الكحوؿ (. العراؽ ، جامعة القادسية : كمية الطب.
-DSMي الخامس لالضطرابات العقمية)خالصة الدليل التشخيص(. 0214ػػػػالحمادي ، أنور ) 

 .لبناف :الدار العربية لمعموـ ناشروف.( 5
 . االردف :الدار العممية الدولية لمنشر.الصحة النفسية لمطفل(.0221ػػػ الخطيب، الزبادي أحمد)

 .مصر: ايتراؾ لمطباعة والنشر. الصحة النفسية لمطفل(.0225ػػػ داوود ، عبد الباري محمد)
. جامعة دمشؽ الصحة النفسية ) دراسة في سيكولوجيا التكيف((. 1184نعيـ )  ػػ الرفاعي ،

 :مديرية الكتب والمطبوعات.
.الرياض : مكتبة  تربية المراىق بين االسالم وعمم النفس(.0225ػػػ الزعببلوي ، محمد السيد )

 التوبة .
 عارؼ..مصر:دار المالصحة النفسية والعالج النفسي( .1188ػػ زىراف،  حامد )

. جامعة دمشؽ:مديرية الكتب الشخصية السوية واإلنتاج(.1113ػػػ سعد، عمي، نعامة ،سميـ)
 والمطبوعات

(. االتجاىات الحديثة في منظور الطب النفسي لؤلبحاث 1114ػػ الشربيني، لطفي عبد العزيز )
، لبناف :دار النيضة  . مجمة الثقافة النفسيةحوؿ اضطراب الشدة عقب الصدمية

 .41ػػػػ 40(.05)4ربيةالع
. األردف:دار الصفاء الصحة النفسية لمطفل(. 1111ػػ شعباف كاممة  الفرخ ،عبد الجابر تيـ )

 لمطباعة والنشر.
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(. تأثير الصدمة النفسية في تطور كرب ما بعد الصدمة والحزف بيف 0224ػػ شعت، ناضؿ )
 . ، فمسطيف :جامعة القدسماجستير غير منشورةاألطفاؿ". رسالة 

 . جامعة طنطا:كمية التربية.مقياس االمن النفسي(.0224ػػػ شقير ، زينب ) 
.االردف: الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال في ظل الحروب والنزاعات(.0213ػػػشيخاني،أحمد)

 دار االعبلـ لمنشر والتوزيع .
ط مابعد (. مراجعة نظرية نقدية ألثر اضطراب ضغو  0222ػػػػالصبوة ، محمد نجيب أحمد )

الصدمة والعوامؿ المرتبطة بيا عمى كفاءة بعض الوظائؼ النفسية لدى عينات عربية 
 – 48).55) 1،النفسية،لبناف:دار النيضة العربيةمجمة الثقافة وعالمية مف المصدوميف ، 

111. 
.األردف: دار المدخل إلى الصحة النفسية(. 0221ػػػػالصفدي ، عصاـ ، ابو حويج، مرواف )

 ة.المسير 
، دليؿ مجموعات الدعـ النفسي  .اضطراب ما بعد الصدمة(0210ػػػ عباس ، موسى رحوـ )

 لضحايا القمع والعنؼ .سوريا: مركز دمشؽ لدراسات حقوؽ االنساف.
 .مصر: دار المعرفة الجامعية.أصول الصحة النفسية (.0221ػػػ عبد الخالؽ ، احمد )

 .االدف : دار الفكر لمطباعة والنشر.حة النفسيةالص(.0222ػػػػالعناني ، حناف عبد الحميد )
 .لبناف :دار النيضة العربية. قراءات في الذكاء االنفعالي(.0221ػػػالعيموي ، مجتبي ) 

.) التقييـ ، التشخيص عمم النفس اإلكمينيكي(.  0221ػػػػ غانـ، محمد حسف ) 
 العبلج(االسكندرية :المكتبة

 المصرية.
(.العبلقة بيف الخبرات الصادمة والمشاركة االنفعالية 1113كي ،لينا )ػػػػ قوتة سمير ،بوناما

 والعقمية عند األطفاؿ الفمسطينييف ، برنامج غزة لمصحة النفسية.
. ( . بناء مقياس الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية1118ػػػػ  الكبيسي، ناطؽ فحؿ جزاع )
 ة الداب.، الجامعة المستنصرية  : كميرسالة ماجستيرغير منشورة

. الطبعة الثانية ، مصر: دار ىجر لمطباعة الصحة النفسية(.1184ػػ كفافي ، عبلء الديف ) 
 والنشر والتوزيع 
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 .السعودية :دار النشر الدوليالصحة النفسية واالرشاد النفسي(. 0224ػػ كفافي ،عبلء الديف ) 
نا النوري،السعودية: مكتبة .ترجمة ر .التكيف مع صدمة الحياة( 0220ػػ ماكماىوف ، جبلدينا )

 العبيكاف.
(. الوقاية ضد االضطرابات النفسية والعاطفية  0221ػػ مجمس البحوث الوطني ومعيد الطب )

واشنطف ، الواليات المتحدة (CDCالصحافة االكاديمي الوطني )والسموكية لدى األطفاؿ.
 االمريكية .

،غزة ، دليل الوالدين(.0221ية )ػػ  مجموعة مف الباحثيف مف برنامج غزة لمصحة النفس
 . فمسطيف

سمسمة تشخيص االضطرابات النفسية واضطرابات (.0221ػػػػػػ مكتب االنماء االجتماعي )
 .الطبعة االولى ، الديواف االميري.التشخيص()الضغوط التالية لمصدمة

لبناف :دار . عمـ النفس الحروب والكوارث ، الصدمة النفسية(.1113ػػ النابمسي ،محمد احمد )
 النيضة العربية. 
.لبناف :دار سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العالج النفسي(.1111ػ يعقوب ، غساف )

 الفارابي.
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 قالمالحـ

 مقياس الخبرات الصادمة
 ال نعم العبـارة 
   والشيداء في التمفزيوف  وصور الجرحى مناظر مشاىدة 1
   لبمدتؾ مقصؼ المدفعي سماعؾ ل 2
   مشاىدة آثار القصؼ المدفعي عمى بمدتؾ 3
   مشاىدة بيوت الجيراف وىي تقصؼ ،وتيدـ، وتدمر 4
   والقذائؼ  مشاىدة قصؼ البيوت والشوارع بالصواريخ 5
سماعؾ ألصوات الطائرات الحربية عند اختراقو الحاجز  6

 الصوت
  

   ويدمرمشاىدة بيتؾ وىو يقصؼ، وييدـ،  7
   مشاىدة عمميات القتؿ مف قبؿ المجموعات المسمحة 8
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