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اضطرابات الضعوط التاليظ للصدمظ النغديظ عند اإلناث اللووات  تطرضو    
 لحادثظ غرق جماع 

 
 *منال الشيخد.

 
 الملخص

يهدددالبحث إدددتبرثدددضبراددد البحودددل حليةبحثصددد عنبحثإليثثدددلبثتيددداضلب  دددابح  دددي بحثتدددعحر برا وددد ب
حثإل برا و بثهيب تدضب إدعبامدي  نب  دابقثديضه بل لتدلبرثدضبلإثد  ببثمعحقفبويغللب)كإيدثلبحث  ق

زرزر،بكمدديبيهددالبحث إددتبحثإدديث برثددضبدرحبددلبحثادد لقبلددث بح  ددي بحثتددعحر بكدد ب دد بحثكددير بل دد بضدد ب
 حث ياثديةبللدث بح  دي بحثتدعحر بكد ب د بحث لتدلبلحدهانبحثإديد بدلنبننبيلدإلكت   بحثكدير بلمكثديسب

PTSDح  ي بحثتعحر بك ب  بحث لتلبلزضثالره ب  بحثماربلبحثتدعحر بثد ب،بلرثضبدرحبلبحثا لقبلث ب
يذ   ،بلدرحبلبحثاد لقبلدث ب ث ديةبحث إدتبحثدجال ب د بدرادلباهدعربضودي  بحثةدعل،بلدرادلباهدعرب
ضوددي  بحثددذ ف،بل دد برلديددلبحثعاددييفبحااإلمي ثددلبلحثمه ثددل،بلرإايددابحث لدد لبحثم عيددلبثاراددلبن دد ح ب

ب–ضإلعبدللبب–لب  ابح  ي بحثتعحر برا و بثإيدثلبحث  قب)خاثادلبحول حليةبحثص عنبحثإليثثلبثتياض
ضكثيسبحول حليةبحثص عنبحثإليثثلبثتياضلبحث الثلب تضببحايا ن،بلقابر  بحا إلميدب  ب ذهبحثارحبلب
 .بلقدددابرددد  بل دددياهبح إلمددديدح ب تدددضبضإ ددديةبحثددداثث بب6002حثدددذابقيضدددابل  ددداحدهببددديلكي ب بحثودددث ب،ب

 بطيث ددلبضدد ب655،بلثددتبرلث ادداب ث ددلبحث إددتبضدد ب DSM – IVبحثإلوةثيدد بلح ليدديي بحث حلدد 
طيث يةبضاربلب ث بايثعةبثتإلاتث بحألبيبد ب لتكدلبثي ثدل بلماي دلبدضودفبحثيدفبحثإليبد بلر حللداب

ب لن،بلقابرا و بثإيدثلب)غ قبقير نبنث يءبقثيضه بل لتلبضاربثلبلإلديري بب41-41ن مير  بلث ب)
حثاث دلبرثدضب ث ددلبحثليث ديةبحثتدعحر بكدد ب د بحثكدير بنث دديءببمبرثدضبلإثد  بزرزر،بلقِّلتددما45/3/6005

نبطيث ددل،بل ث ددلبحثليث دديةبحثتددعحر بكدد ب دد بحث لتددلبلحددهانب63غ قدد ،بل دد بضدد بحث ياثدديةبل دداد  ب)
،بل ث لبزضثالره ب  بحثماربلبحثتدعحر بثد بيدذ   بنبطيث ل431ه بلكينب اد  ب)ليدثلبغ قبصايكير

لرددلث نبلع دي برلدد بضد بصددايكيره بكد ب دد بحثكدير بنث دديءبينبض ددلبلطيث إلدنب406ثت لتدلبلكددينب داد  ب)
بغ ق ،بلض بنل زبحث إلييجبحثإل بر  بحثإلعص برثثهي:

ب
ب
ب

 سورية. –جامعة دمشق  –* كلية الًتبية 
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لددث بح  ددي بحثتددعحر بكدد ب دد بحثكددير ببPTSDثدد بررهدد ب دد لقببلحةبداثددلبرليددييثلبلمكثدديسبب-
ب لتلبلحهانبحثإيد بدلنبننبيلإلكت بحثكير .ل  بض بحث ياثيةبلح  ي بحثتعحر بك ب  بحث

ر ث بننب  يكب  لقي ببلحةبداثلبرليييثلب  بحدا باهدعربضودي  بحثةدعلبلدث بح  دي بحثتدعحر ببب-
بك ب  بحث لتلبلح  ي بحثتعحر بث بيذ   ،بلرنبدرالبحثةعلبكي ابن تضبثاىبحثمجمع لبحأللثض.

 حادد ب دد برلديددلبحثعاددييفبحااإلمي ثددلبلددث بر ددث بننب  دديكب  لقددي ببلحةبداثددلبرليددييثلب دد بحثإلب-
ح  ددي بحثتددعحر بكدد ب دد بحث لتددلبلح  ددي بحثتددعحر بثدد بيددذ   بلرنبدراددلبحثإل حادد ب دد برلديددلبحثعاددييفب

 .حااإلمي ثلبكي ابن تضبثاىبحثمجمع لبحأللثض
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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ذمؼدمة: -1

متر دون أن يكون هلا تأثرياات ريأا يواجه اإلنسان خبلل سين حياته العديد من املواقف واألحداث اليت 
عادية، كما يتعرض لبعض املواقف واألحأداث املململأة الأيت تأملرير ا تواالأه النتسأف وتكيتأه االجتمأاعف، وقأد 
يتسأأبهب  أأا اإلنسأأان مثأأو ازأأروب واألزمأأات االقتاأأادية واالجتماعيأأة أو قأأد تكأأون  أأ   األحأأداث  بيعيأأة 

حادريأأة ال أأر  ايماعيأأة الأأيت جأأرت الدراسأأة علي أأا والأأيت حأأدري  مثأأو الأأ الزل واألعاحأأا وحأأوادث ال أأر ، ك
/ 91بإحدى مدارس مدينة دمشق للتعليم األساسف ازللة الثانيأة لئلنأاث أرينأاي قيأام ن برحلأة مدرسأية ا 

(  البة من  البات الاف التاسع، وأريناي استلبلل 911م إىل حباة زرز. وقد كان عدد ن )9001آذار /
 ن، رير  ال ور   ن وتوا تسع  البات، كن على متنه ا حني مّت إنلأاذ البأاقف مأن ن، أحد ال وار  لبعض

وكن ما يلارب ريبلرياً وعشرين  البة، أما الطالبات األخريأات اللأواك كأن علأى  أا ح البحأاة الأد  أا دن 
م بأأثمر م،  ازادريأة وعشأأن ا أأصة الاأادمة. إذن الأأد كأأان الت ديأد موج أأاً أل أأ اص ضمأب م املشأأا د أو ي أأت

كاألحدقاي مثبًل و  ا ما حدث ا الرحلة، وقد تكون االستجابة للحدث املأمل  اوريأة و أديدة اتأملدي إىل 
زل لة الكيان النتسف واالجتماعف عند اإلنسان و  ا ما جرى عند بعض ن، كما قد تسود حالة من الأ عر 

ة تلحأأأق األذى وجموعأأأة مأأأن العأأأام عنأأأد حأأأدوث مثأأأو  أأأ   ازأأأوادث الأأأيت تكأأأون نتيجت أأأا ااجعأأأة  اعيأأأ
 األ  اص وتنعكس آريار ا على الباقف من أاراد اجملموعة.

ذمشؽؾةذالبحث: -2

تعأأأود ا أأأصاُت الاأأأادمة إىل مواج أأأة اإلنسأأأان لتجربأأأة  أأأددةت حياتأأأه وسأأأبلمته ايسأأأدية أو سأأأبلمة أي 
مة  أأ م مأأن األ أأ اص الأأ ين ضمأأب م. و أأ   األوغأأال تسأأبهب الضأأ ن النتسأأف لأأه، وتعأأد نوعيأأة الاأأأد

و أّداا مأأن أكثأأر العوامأأو أشميأأة ا تطأأوير اغأأطراب الضأأ وط التاليأأة للاأأدمة، اأأإذا كانأأ  الاأأدمة  أأديدة 
غطراب سواي أكأان لديأه بدرجة كباة كالكوارث اململدية لوايات  اعية اإن أي   م ظمكن أن يطّور اال

وقأد أورديأول  " Pollack et al. 2001 , Tucker & Travtman , 2000 "  يكأن . اسأتعداٌد أم
الأيت  Pynoos & Naderادر أأأوس ونأدراسة لبينأ "Yule, w., & canTerbury, 1997"وكانًت بري 

   تأأبًل يااعأأاً مأأّروا بتجربأأة  جأأوم مسأألم علأأى مدرسأأت م، وبعأأد  أأ ر مأأن ازأأادث 951مّت اي أأا احأأم  
لتالية للادمة تراوح  مأا ( من املرا لني أظ روا أعراغاً الغطراب الض وط ا٪00أ ارت النتائج إىل أن )

( مأن املأرا لني الأ ين ٪10(   راً من املتابعة أ ار نادر وبنيأوس بأثن )90بني متوسطة إىل  ديدة وبعد )
أظ روا أعراغاً  ديدة أكثر مأن ريأا م  وكأانوا ا سأاحة املدرسأة عنأد وقأول ازأادث اسأتمرت لأدي م  أ   

تأأملرير اي أأا تكأأون علأأى نطأأا  واسأأع مأأن ا طأأورة أل أأا  األعأأراض. ا أأ   األزمأأات الأأيت دأأدث ا املأأدارس أو
حأأأأدري  علأأأأى رمأأأأو اجأأأأائف، و أأأأاعف، وأزلأأأأ  ا أأأأوج واهللأأأأع  ميأأأأع املوجأأأأودين، وقأأأأد وجأأأأدت مأأأأاوبري 

Mowbray   كمأأا ورد اArmsworth & Holaday, 1993  أن األ تأأال واملأأرا لني يسأأت دمون
مأأن السأأيطرة عليأأه وقأأد ضمأأدث  نأأا عجأأ  ا  آليأأات دااعيأأة لتجنأأهب التتكأأا بازأأدث الاأأادم، أو للتمكأأني

الأأ اكرة دمأأا قأأد يأأملرير ا اللأأدرات ال كائيأأة أو ا األداي ا أأاص بأأالتتكا سأأواي أكأأان ازاغأأر أم املسأأتلبو. 
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  9000حيث وجأدت أن لأدي م حأعوبات ا الًتكيأ  وازمتاغأاً ا املسأتوى التحاأيلف. وذكأر  ا ليتأف، 
 PTSDاص الأأ ين يعأأانون اغأأطراب الضأأ وط التاليأأة للاأأدمة وجأأد أن األ أأ  .Horowitzأن  أأورويت  

 Armswarth"والدي أأأأأورث و أأأاالة. وأورد آرمسأأأبلمبأن، والأ  أوش الأيعانون الدان سرعة البدي ة، وتش

& Holdday , 1993" ما وجد تا وزمرين ،Terr & zimrin  أن األ تال اليااعني يظ رون مشأاعر
م بأأث م قأأد ذمأأوا مأأن ازأأادث بينمأأا   يأأنج بعضأأ م، اضأأبًل عأأن أن  أأملالي ذنأأهب، وخجأأو نا أأة عأأن  أأعور 

األ تأال املاأأدومني ضمكمأون علأأى سألوك م الأأ ي حأأدر مأن م ا تلأأو املواقأف علأأى رمأو قأأاٍس، ويشأأعرون 
با جو ولوم ال ات. أمأا إلدرا  الأ ات الأد أ أار العديأد مأن الدراسأات إىل تبأدالت ا إدراكأات الأ ات 

و ال ات لدى األ تال واملرا لني املادومني تضمن  ازمتاغاً ا تلدير ال ات وحورة سلبية أو املشاعر رم
 & Holaday , Armswolhe , Swankللجسأد وكمأا يأرى  أوالدي وارمسأوث وسأوانو واانسأني  

Vincent (1992) مني بالضأعف أو و بثن السلبية ا اختاذ اللرارات قد تنتج من إحساس املرا لني املاد
مأأأأن إحأأأأداث ت يأأأأا أو تأأأأثريا ا حيأأأأاام خاحأأأأة وأ أأأأم ورحلأأأأة مأأأأن الت أأأأاات ايسأأأأمية والتبأأأأدالت  العجأأأأ 

 االنتعالية.
إن  يع االستجابات اليت وردت سابلاً تعأد  بيعيأة ملثأو  أ   الظأروج ريأا الطبيعيأة. ولكأن اسأتمرار ا 

بم مرغية، )وأحياناً ا ظروج ملّدة ت يد على الش ر صمعو آريار ا خارجة عن معيار السواي وتبدأ ا أن تا
النكبات تثك املثاات الاادمة من كو حدب وحوب وتطال منطلة الضبن ال اك ا أكثر من جمال واحد 
ا حياتنأأأأأا انجأأأأأد املاأأأأأابني يتلأأأأأدون سأأأأأيطرام املعتأأأأأادة ا جمأأأأأال العمأأأأأو وجمأأأأأال األسأأأأأرة وجمأأأأأال العبلقأأأأأات 

 (. 90، ص  9001االجتماعية حىت ا جمال الاحة )بركات ، 
و  ا ما الحظته الباحثة على عينة البحث، للد انعكس  نتائج ازادرية على جماالت متعددة من حياة 
التتيأأات اللأأواك تعرغأأن لل أأر ، المجأأال العمأأو واالذمأأاز والتحاأأيو الدراسأأف الأأد تعرغأأن للحادريأأة أرينأأاي 

الأ  ن وعأدم الًتكيأ  وحأعوبة دضا ن المتحان الش ادة الن ائية للتعلأيم األساسأف، وبأدأن يعأانني تشأت  
ازتظ دما أريّأر سألبياً ا اسأتعداد ن لبلمتحأان، أمأا ا جمأال العبلقأات االجتماعيأة ا أ   األزمأة تسأبب  ا 
خسارة زميبلت وحديلات هلن وتباين  درجات التثرير اعتماداً على درجة التبلحم بني الطالبأات وجمموعأة 

ة / الضأأأحايا. وا جمأأأال الاأأأحة الأأأد عأأأا  بعضأأأ ن أعراغأأأاً الأأأ مبلي واعتمأأأاداً علأأأى درجأأأة الاأأألة بالضأأأحي
البحأأر( و أأ ا   يكأأأن  –البحأأاة  –اي يولوجيأأة كاإلحسأأاس بالأأدوار عنأأد رؤيأأة مسأأأطحات مائيأأة )كأأالن ر 

 سابلاً لدي ن وزيادة ا سرعة غربات الللهب والتعر  الشديد عند ت كر ازادرية . 
زأأاح حأأول اغأأطرابات الضأأ وط التاليأأة للاأأدمة النتسأأية اعتمأاداً علأأى مأأا تلأأّدم تًتكأأ  مشأأكلة البحأأث ا

الناجتة عن حادرية ال ر  لدى  البات مدرسة عأني جأالوت، والتأرو  بأني جمموعأات الطالبأات امل تلتأة ا 
  دة تثريا     ازادرية علي ن .

 
ذدؤالذالبحث:ذ -3
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غأأطراب )ا تيتأأة، مأأا نسأأبة اإلنأأاث اللأأواك تعرغأأن الغأأطراب الضأأ وط التاليأأة للاأأدمة علأأى ا أأات اال
 املتوسطة، الشديدة(؟

  أهدافذالبحث: -4

بعأأد  (PTSD) ةاهلأأدج العأأام ازأأاح  أأوأ تعأأّرج أعأأراض اغأأطرابات الضأأ وط التاليأأة للاأأدمة النتسأأي
الكوارث ايماعية  كحادرية ال ر  اليت حدري  لرحلة مدرسية . وظمكننا تتايو أ داج البحث من خبلل 

 ما يلفأ
اإلناث اللواك كن ا اللارب و ن من الناجيات وبني اإلناث اللواك كن ا الترو  بني  ةعرّام -1-4

 .PTSD الرحلة و  دن ازادث دون ركو ن باللارب ولياس 
 دديد الترو  بني اإلناث اللواك كن ا الرحلة وزميبلان ا املدرسة اللواك   ي  نب . -1-6
 ا درجة ظ ور مشاعر ا وج .الكشف عن ارو   بني عينات البحث الثبلث  -1-3
تعأأأأرج التأأأأرو  بأأأأني عينأأأأات البحأأأأث الأأأأثبلث ا تثديأأأأة الوظأأأأائف االجتماعيأأأأة وا التحاأأأأيو  -1-1

بالدراسف.
ذأهؿقةذالبحثذومدّوغاته:ذ -5

تسعى الدراسة ازالية لتكون خطوة أولية للعمو من أجو تلدمي املساعدة الباكرة للمرا لني ا   -1-4
كأأوارث والسأأيما إذا كانأأ  أعأأداٌد كبأأاة مأأن م قأأد تعرغأأ  للكارريأأة، اإنأأه مأأن كيتيأأة التعامأأو مأأع غأأ وط ال

 األولويات تلدمي املساعدة بالسرعة املمكنة.
تسعى الدراسة ازالية إلللاي الضوي على غرورة تلدمي املساعدة الباكرة للمعلمني والعاملني ا  -1-6

  م وتلدمي املساعدة للطبلب.املدارس اليت حدري  اي ا الكاررية ، ليستطيعوا متابعة عمل
يُتوقع مأن  أ   الدراسأة أن متّ أد الطريأق أمأام دراسأات أخأرى تتضأمن خططأاً وبأرامج إسأعااية  -1-3

وإر ادية جا  ة للتعامو مع الطوارئ املدرسية لكو مدرسة ومن خبللأه ظمكأن تطأوير إجأرايات للتنتيأ  عنأد 
 حدوث األزمة.

ذمصطؾحاتذالبحث:ذ -6

أي حأأادث ي أأاجم اإلنسأأان وطمأأًت  اي أأاز الأأدااعف النتسأأف لديأأه مأأع  :الصدددمةذالـػدددقةذ-6-1
إمكانية مت يق حياة الترد بشدة، وقأد ينأتج عأن  أ ا ازأادث ت أاات ا الش اأية أو مأرض عضأوي إذا   
يتم التحكم ايه والتعامو معه بسرعة وااعلية، تأملدي الاأدمة إىل نشأثة ا أوج العميأق والعجأ  أو الرعأهب. 

"Michell & Everly : 1995" 
 ا و  أDSM-IVلتعريف االغطراب واق حمكات  اضطرابذالضغوطذالتالقةذلؾصدمة:ذ-6-2
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ينأأأتج عأأأن تعأأأرض التأأأرد زأأأدث حأأأادم علأأأى رمأأأو متأأأاجح وريأأأامر دمأأأا يتسأأأبهب ا ا أأأوج الشأأأديد والعجأأأ ، 
شاركة التعالأة ويتضمن زيادة ا االستثارة والتيلظ، والشعور بثن ازدث الاادم ظمكن أن يتكرر، وجتنهب امل

 " American Psychiatric Association, 1994 " ا ازياة .

ملنظمة الاحة العاملية )اغطراب الض وط التالية للادمة( بثنه استجابة   ICD10 كما ياف الدليو 
 متثخرة زادرية أو موقف غارين جداً.

تلريبأأاً.  الر أأيدي وآخأأرون، تكأأون  بيعتأأه اديديأأة أو كارريأأة تسأأبهب كربأأاً نتسأأياً لكأأو مأأن يتعأأرض هلأأا 
 م  9009

ويُعرةج إجرائياً بثنهأ الدرجة اليت تناهلأا الطالبأة وليأاس اغأطراب الضأ وط التاليأة للاأدمة والأ ي أعدتأه 
 الباحثة.
إىل أن األحأأداث الاأأدمية    Ursanoetal , 1994يشأأا يرزانأأو    احلددداذالصدددم :ذ-6-3

ا الشأديدة أو املتطراأة، وتسأبهب ا أوج والللأق واالنسأحاب أحداث خطاة ومربكة ومتاج ة، وتتسأم بلواأ
والتجنهب. واألحداث الادمية ك لو ذات  دة مرتتعة، وريا متوقعة وريا متكررة وختتلف ا دوام ا من 

 حادة إىل م منة.
وظمكن أن تملرير ا   م وترد  كحادث سأيارة أو جرظمأة مأن جأرائم العنأف، وقأد تأملرير ا اجملتمأع كلأه  

 (.05أ 9111ازال ا ال ل ال أو اإلعاار )عبد ا الق، كما  و 
ال عن نتسه بطريلة أخرى. انتعال يداع بالترد إىل جتنهب اململرير ال ي طميته أو الدا اخلوف:ذ-6-4

 (9111، )الرااعف
و ف ردود اعو الحلة للادمة تظ ر من خبلل  عور الش م أنه السبهب  مشاعرذالذنب:ذ-6-5

يت وقع ، وريالباً ما يرى عيوبأاً حمتملأة ا أاعالأه ويلأوم نتسأه علأى عأدم دمارسأته أي ا األحداث السلبية ال
 (9001نشاط، وعدم مساعدته لآلخرين ايتطور لديه  عوٌر قوٌي بال نهب. )ال ين، 
    .PTSDويُعرةج إجرائياً بثنهأ الدرجة اليت تناهلا الطالبة على البعد الترعف مللياس 

ظمر  ا كو ارد تبدأ بن اية الطتولة املتثخرة وتنت ف بابتداي مرحلة النضج أو   ف اًتة ادلراهؼة:ذ-6-6
 (. 91أ  9000 -( عام ) نور ، عاام 99 – 90( و)91 – 99الر د. ومتتد ما بني )

و املساقات مدى ما دلق من أ داج التعلم ا موغول، أو مسا ، أ التحصقلذالدراد :ذ-6-7
تأأأدرب علي أأا مأأأن خأأبلل املشأأأاركة ا األعمأأال املصجمأأأة. )عأأريتج وماأأألم،  سأأ ا، أوالأأيت سأأبق للتأأأرد أن در 

9115 ،71.) 
ويُعأأأرةج إجرائيأأأاً بثنأأأهأ متوسأأأن مأأأا ضماأأأو عليأأأه الطالأأأهب مأأأن الأأأدرجات ا املأأأواد الأأأيت يدرسأأأ ا باملعأأأدل 

 الًتاكمف للطالهب خبلل التاو األول من السنة الدراسية. 
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ذالدراداتذالدابؼة:ذ -7

ذربقة:الدراداتذالعذ-7-1

نب  عح هي:ب  عحض بحثإلاد  بثتوداحيابثداىبطت دلبحثم لتدلبح  احديدلبضد ب4551درحبلبحثال ح  ب)
، وادجأ إىل تعّرج نسبة اإلحابة باغطراب الض وط نب بوإيييبضتجلبحثايض يلبلحثاعحض بحثمإثللبل  

(  الباً و البة 950الادمية لدى عينة قادية من أقارب وأحدقاي الضحايا، وتكون  عينة الدراسة من )
جمموعأأأة جتريبيأأأة قاأأأدية ويلابل أأأا العأأأدد نتسأأأه بوحأأأته عينأأأة غأأأابطة مأأأن أقأأأارب وأحأأأدقاي الضأأأحايا الأأأ ين 

(  تأأأأبًل، 59تعرغأأأأوا للاأأأأف الطأأأأائرات األمريكيأأأأة ا ملجأأأأث العامريأأأأة ا ب أأأأداد، ونأأأأتج عن أأأأا استشأأأأ اد )
ارداً كانوا ايأه ا تلأو الليلأة، ( 091(   ااً الن من جممول )90( رجبًل، وذما )10( امرأًة، و)979و)

وقد است دم الباحث ملياس اغطراب الض وط التالية للادمة للملارنة بأني اجملموعأات، وأظ أرت النتأائج 
٪( ملابو 11أن نسبة اإلحابة باغطراب الض وط التالية للادمة بني أقارب الضحايا وأحدقائ ن كان  )

، ايما بل   نسبة اإلحابة لدى ال ين الدوا أاراداً من ٪( لدى العينة ريا املتعرغة ألي حادث حدمف5)
٪( لأأدى 97٪( ملابأأو )10٪( وكانأأ  نسأبة اإلحأأابة  أأ ا االغأأطراب بأني اإلنأأاث )75أسأر م وأقأأار م )

( بدراسة  أريأر الاأدمة النتسأية ا األ تأال التلسأطينيني والاأحة 9009ال كور، وقد قام رياب  وآخرون )
ريأأأ ة ، واأأأدج الدراسأأأة إىل احأأأم  بيعأأأة األحأأأداث الاأأأادمة كمأأأا عايشأأأ ا النتسأأأية ألم أأأاام ا قطأأأال 

األ تأأأال التلسأأأطينيون ا قطأأأال ريأأأ ة، والأأأ ين يعيشأأأون ا ظأأأو ازأأأرب والاأأأراعات السياسأأأية والعسأأأكرية، 
(  تأبًل مأا بأني 117ويتعرغون لتاجعات وكوارث  اعية ا بعض األحيأان، وتكونأ  عينأة الدراسأة مأن )

سُت دَم ملياس ا صات الاادمة للطال ري ة واختبار األعراض النا  ة ما بعد الاأدمة ( عاماً، واُ 91-91)
 لؤل تأأال  ومليأأاس الاأأحة النتسأأية العأأام، ودلأأ  النتأأائج علأأى معانأأاة واغأأحة لأأدى األ تأأال مأأرة أخأأرى 

ما عكس حادمة من خبلل ا صة الواقعية للطتو، أو على رمو ريا مبا ر عص الكبار أو وسائو اإلعبلم، ك
٪( مأن األ تأال ردةات اعأأو جو ريأة ملأا بعأأد ازأدث، كمأا أن نسأأبة ردة التعأو لؤلحأداث الاأأادمة 11.5)

واألعراض البلحلة عند التتيات أعلى من ا عند التتيان بالرريم من تعّرض ال كور لؤلحأداث الاأادمة علأى 
للاأدمة النتسأية لأدى األ تأال (  اغأطرابات الضأ وط التاليأة 9007رمو أكص، كما بيةن  دراسة الشيخ )

ال ين تعرغوا زوادث  ر  ، وادج الدراسة إىل تعرج أعراض اغطرابات الض وط التالية للاأدمة لأدى 
األ تأأأال الأأأ ين تعرغأأأوا زأأأوادث  أأأر  ودديأأأد نسأأأبة انتشأأأار ا اأأأي م، وتكونأأأ  العينأأأة مأأأن أ تأأأال تأأأًتاوح 

مدينأأة دمشأأق ومشأأااي ا، واُسأأُت دَم مليأأاس  ( سأأنة ا مأأدارس التعلأأيم األساسأأف ا99-1أعمأأار م بأأني )
اغطرابات الض وط التالية للادمة النتسية من إعداد الباحثة، وبين  النتائج أن اإلناث املاابات حبوادث 

مأأن النأأول املأأ من مأأن الأأ كور املاأأابني حبأأوادث مأأرور، كمأأا ريبأأ   PTSDاملأأرور أكثأأر تعرغأأاً الغأأطراب الأأأ 
بأأني الأأ كور واإلنأأاث الأأ ين تعرغأأوا زأأوادث مأأرور  PTSDمنأأة الغأأطراب الأأأ  نأأا  اروقأأاً  ا األعأأراض امل  

– 90دون حدوث إحابات وريب  أن اإلناث أكثر إحأابة، وأن األ تأال الأ ين تأًتاوح أعمأار م مأا بأني )
99 ) 
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 ( سنوات.1 – 1من األ تال ال ين تًتاوح أعمار م بني ) PTSDسنة  م أكثر تعرغاً الغطراب 
ذاألجـبقة:ذدذالدراداتذذ7-2

، اأأدج الدراسأأة إىل تعأأرج اغأأطراب مأأا بعأأد الاأأدمة عنأأد نNew man, 1979)درحبددلب ثعضددينب
بالواليأأات املتحأأدة األمريكيأأة، وبلأأ   Buffalo Creek األ تأأال الأأ ين خأأصوا كارريأأة ايضأأان بااأأالو كريأأو

االغأأأطراب، (  تأأأبًل، واسأأأت دم   ريلأأأة امللابلأأأة يمأأأع املعلومأأأات، واسأأأتبيانه لتشأأأ يم 910عأأأدد م )
أظ رت نتائج الدراسة أن معظم  ملالي األ تال أبدوا اغطرابات انتعالية نتيجة لل صة الادمية، واست داااً 

اي أة أرينأأأ عأأأمت ايأأداً للتأأثريا بامل يأأد مأأن الضأأ وط، وت أأا إحساسأأ م بأأالواقع، التتكأأا االقتحأأامف واألحأأبلم املت
 Yule & Wileamدراسأأأف، كمأأأا قأأأام يأأأول ووليأأأام وم، واالنسأأأحاب واالكت أأأاب، وتأأأدين األداي الأالنأأأ
وبيًت ، أرة  جأأأر  الباخأأأ(أ بدراسأأة مسأأحية علأأى األ تأأال الأأ ين بلأأوا علأأى قيأأد ازيأأاة مأأن كارريأأة ريأأ9110)

( سأنة حيأث كأانوا ا رحلأة 91-99ل الأ ين تأًتاوح أعمأار م بأني )( ارداً مأن األ تأا110وكان عدد م )
 Fear surveyمات )اللائمة املعدلة ملسم امل أاوج عنأد األ تأال تعليمية، وقد مشل  أدوات  ع املعلو 

schedule for children وامللياس املعدل للللق عند األ تال، وامللياس املعدل لتأثريا ازأوادث، وقأد ،)
أبدى األ تال درجات عالية من االكت اب والللأق كمأا أظ أروا خمأاوج أكثأر، السأيما إزاي املثأاات املرتبطأة 

ة، وكشت  الدراسات التتبعية هلملالي األ تال بعد عام من ازادرية عن أن رمو ناأف  أملالي تنطبأق بالادم
 & Apple baum)علي م حمكات اغطراب الض وط التالية للادمة، كما بين  دراسة ابيليا بوم وبارس 

Burns, 1991)  عأن مأدى تأأثريا ازأدث الاأادم كواأأاة متاج أة لشأ م ع يأأ  علأى التعأرض الغأأطراب
PTSD  ( 91دون سأن )قد مشلأ  عينأة الدراسأة أ تأااًل  تعرج أعراض الادمة،وكان  دج الدراسة  و

سنة دمن ذموا من حوادث  اعية والدوا اي ا أخاً أو أختأاً أو حأديلاً، وكانأ  أدوات الدراسأة  أف اسأتبانه 
طراب نتائج أن نسبة انتشار اغأ، أظ رت الDSM-III –R حسهب حمكات  PTSDتش ياية ألعراض 

٪( 15٪( وأن نسأبة )05ما بعد الادمة لدى اإلخوة ال ين يتلأدون أخأاً أو أختأاً ا واأاة متاج أة تبلأ  )
وقأأد اتتلأأ   أأ   الدراسأأة مأأع دراسأأة بينأأوس ( عرغأأاً، 91ن مأأن جممأأول )أراض الأأأ( أعأأ7مأأن م وجأأد هلأأم )

ليأة للاأدمة عنأد (أ الأيت اأدج إىل تعأرج ردود أاعأال الضأ وط التاPynoos & Nader, 1994)ونأادر 
( سأأأنة، ومت 97-1(  تأأأبًل تأأأًتاوح أعمأأأار م بأأأني )919األ تأأأال بعأأأد كارريأأأة زلأأأ ال أرمينيأأأا وكأأأان عأأأدد م )

 عأأأام مأأأن وقأأأول ازأأأدث الاأأأادم أمأأأاتعأأأرا م وتش ياأأأ م مأأأن خأأأبلل املتابعأأأة باملأأأدارس بعأأأد عأأأام وناأأأف ال
عند األ تال، كمأا اسأت دم  األدوات الدراسة ا فأ دليو ردود اعو الغطراب الض وط التالية للادمة 

 ريلة التلدير اإلكلينيكف املنظم الغطراب الض وط التالية للادمة استناداً إىل حمكات الدليو التش ياف 
ات  أأملالي أ، وكشأت  النتأأائج عأن أن درجأDSM III Rواإلحاأائف الثالأث املعأدل لبلغأأطراب النتسأية 

 ة للادمة عند األ تال األ تال على دليو ردود التعو الغطراب الض وط التالي
 ، و نا  ارتباط موجهب قوي بني درجة اللرب PTSDترتبن ارتبا اً قوياً بالتش يم اإلكلينيكف لأ 

 من مرك  الكوارث ودرجة  دة ردود أاعال الض وط التالية للادمة.
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 & Yule، 9110) ذكأأرت ا (أ (Pynoos & Nader, 1994ادر أوس ونأأأأأأام بينأا قأأأأأأكم

Canterburyدراسأأأأة  أأأأدة الاأأأأدمة ونوعيت أأأأا مأأأأن أكثأأأأر العوامأأأأو أشميأأأأة ا تطأأأأوير اغأأأأطراب مأأأأا بعأأأأد ( ب
(  تأبًل 951ازادة والشديدة على عينة مأن )PTSD الادمة، وكان  دج الدراسة  و التعرج ألعراض 

مرُّوا بتجربة  جوم مسلم على مدرست م وتعرغوا لتاجعة  اعية و ف موت عدد من الطبلب ا املدرسة، 
٪( مأأأن 0، اث أأأارت النتأأأائج بعأأأد  أأأ ر مأأأن ازأأأادث أن )PTSD دم  قائمأأأة لتشأأأ يم أعأأأراض واُسأأأتُ 

 األ تال أظ روا أعراغاً الغطراب ما بعد الادمة تراوح  ما بني متوسطة إىل  ديدة.
( بدراسأأة Yule & Canterbury , 1994)ذكأرت ا  أYule & Udwinوقأام يأول وأوديأن 

الضأ وط التاليأة للاأدمة النتسأية، وكأان اهلأدج  أو تاأنيف عشأر   الت يمل  مأن عوامأو ا طأورة الغأطراب
( سأأنة واقعأأات دأ  عوامأأو ا طأأورة بعأأد حادريأأة ريأأر  ومّت احأأم 97-91اتيأات تراوحأأ  أعمأأار ن بأأني )

لوجأأود معلومأأات قبليأأة لأأدى التتيأأات ختأأم األمأأور الأأيت مأأن املمكأأن أن دأأدث مع أأن قبأأو ازأأادث، ووجأأد 
كان  غ يلة على رمو دال، و  ا يشا إىل أن نلأم املعلومأات ا احأة وأا   الباحثان أن معلومات التتيات

 قبو ازادث ظمكن اعتبار  عامو خطورة.
ذخالصةذالدراداتذالدابؼة: -8

عرغ  الباحثة آنتاً عدداً من الدراسات امليدانية العربية واألجنبية اليت استطاع  ازاول علي ا، و    
ض للشأدائد النتسأية وتعأّرج اغأطراب الضأ وط التاليأة للاأدمة عنأد الدراسات حبثأ  ا إ أار عامأو التعأر 

بعأد الكأوارث الأيت قأد  PTSDاملرا لني بعد كوارث  بيعية  كاإلعاار  أو ال الزل كمأا مت تعأرج أعأراض 
كمأأأأا حبثأأأأ  يتسأأأأبهب  أأأأا اإلنسأأأأان كأأأأازروب واهلجأأأأوم املسأأأألم علأأأأى  اعأأأأات وحأأأأوادث الطأأأأر  ... إ ،  

مو ا طورة امل ي ة زدوث االغطراب عند بعض الناس، وكان اهلأدج مأن عأرض الدراسات السابلة ا عوا
الدراسأأات إللأأاي الضأأوي علأأى ايوانأأهب الأأيت تتيأأد ا البحأأث ازأأاح. السأأيما تلأأو الدراسأأات الأأيت تناولأأ  
اغأأأطراب الضأأأ وط التاليأأأة للاأأأدمة النتسأأأية عنأأأد املأأأرا لني. وبعأأأد ا أأأبلل الباحثأأأة علأأأى تلأأأو الدراسأأأات 

نلأأأأاط تشأأأابه ونلأأأأاط اخأأأتبلج بين أأأأا وبأأأني الدراسأأأأة ازاليأأأة، الأأأأد تشأأأابه البحأأأأث ازأأأاح مأأأأع  توحأأأل  إىل
الدراسات السابلة امل كورة آنتاً ا اختيار املرحلة العمرية للعينأة و أف مرحلأة املرا لأة، وا تنأاول جمموعأات 

ازأاح ا ا حأني متيأ  البحأث  PTSDمن األاأراد تعرغأ  لضأ وط وحأدمات نتسأية وا تعأرج أعأراض 
 أنه تناول عينة من التتيات.

تعرغن لكاررية  اعية و ف )رير  قارب أريناي قيام ن برحلة( وا   ا البحث مّت تعرج األعراض ازادة 
 اليت يعانين ا واألعراض الثانوية املااحبة هل ا االغطراب كمشاعر ال نهب.

ذػرضقاتذالبحث:ذ -9

 اللواك كن ا اللارب و ن من الناجيات وبني   نا  ارو  ذات داللة إحاائية بني اإلناثب-5-4
 .PTSDاإلناث اللواك كن ا الرحلة و  دن ازادث دون وجود ن باللارب ولياس 
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 نا  ارو  ذات داللة إحاائية بني اإلناث اللواك كن ا الرحلة وزميبلان ا املدرسة اللواك ب-5-6
   ي  نب.

  عينات البحث الثبلث ا درجة ظ ور مشاعر ا وج. نا  ارو  ذات داللة إحاائية بنيب-5-3
  نا  ارو  ذات داللة إحاائية بني عينات البحث الثبلث ا درجة ظ ور مشاعر ال نهب.ب-5-1
 نأأا  اأأرو  ذات داللأأة إحاأأائية بأأني عينأأات البحأأث الأأثبلث ا تثديأأة الوظأأائف االجتماعيأأة ب-5-1

 والتحايو الدراسف.
ذاخلؾػقةذالـظروة:ذ-ذ11

 اضطراباتذالضغوطذالتالقةذلؾصدمة:ذ-11-1

ذمػفومذاضطرابذالضغوطذالتالقةذلؾصدمةذوتشخقصه: -11-1-1

إن تشأأ يم اغأأطراب الضأأ وط التاليأأة للاأأدمة لأأدى اأأرد مأأا يعأأين بأأثن  أأ ا التأأرد قأأد مأأّر  أأصة حأأدث 
 ضمتوي على اديد زياة الترد نتسه أو زياة   م آخر أو لسبلمته ايسدية وأن   ا الترد قد استجاب
هل ا ازدث  وج  ديد وعج  أو رعهب، ااأل تال واملرا لني ظمكأن أن يش اأوا بأث م يعأانون اغأطراب 
الضأأأ وط التاليأأأة للاأأأدمة إذا كأأأانوا قأأأد ذمأأأوا مأأأن كأأأوارث  بيعيأأأة وبشأأأرية مثأأأو التيضأأأانات وجأأأرائم العنأأأف 

 واالختطاج أو التعرض للسلهب وقتو الوالدين والتعرض إلساية جنسية أو جسدية. 
ا أأصات الاأأادمة نتسأأأياً  أأف أحأأأداث متاج أأة وريأأأا متوقعأأة تكأأأون خأأارج حأأأدود ا أأصة اإلنسأأأانية وإن 

العادية ادد أو تدمر ححة الترد أو حياته، ويستجيهب هلا الترد با وج الشديد أو العجأ  و أ ا مأا أكأد  
 . (11، ص9009)الوحيدي ونعمان والطويو وحوازة وازوراين، 

 الد ورد كالتاحأ DSM – IVب حسهب حمكات أما لتعريف   ا االغطرا
بيإلا  بحثوةصبثتإا بحثييدمب  ابلاعدبك بض بحثإليث :ب-40-4-6
أن طمأأص الشأأ م أو يشأأا د أو يواجأأه حبأأدث أو أحأأداث تتضأأمن موتأأاً أو اديأأداً ب-40-4-6-4

 باملوت أو أذى حليلياً أو اديداً لسبلمته ايسدية أو لسبلمة اآلخرين ايسدية.
 تتضمن استجابة الش م خوااً  ديداً وعج اً أو رعباً.ب-40-4-6-6

بيةإل  بحثوةصبحثإا بحثييدمبليبإلم حربلل يكلبنلبنكج بضميبيت :ب-40-4-3
 ذكريات م عجة ملحمة للحدث تتضّمن خياالت، أاكاراً، إدراكات.ب-40-4-3-4
 أحبلم م عجة متكررة للحدث.ب-40-4-3-6
 لو أن ازدث الاادم يتكرر.الشعور، أو التارج كما ب-40-4-3-3
 غ ن نتسف  ديد عند التعرض إل ارات داخلية أو خارجية ترم  إىل أو متاريو ب-40-4-3-1

  مظ ر ازدث الاادم.
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إعأأادة الت أأأيج التي يولأأوجف عنأأأد التعأأرض إل أأأارات داخليأأة أو خارجيأأأة ترمأأأ  إىل أو ب-40-4-3-1
 تشابه مظ ر ازدث الاادم .

جث حةبحثم ر للبليثياضلبلر تابثالبإلجيللبحثايضلب)ث بيره برج فبضلإلم بثتمب-40-4-1
بكميبيويربرثثهيبلجالثلبنلبنكج بضميبيت :حثياضلنبق  ب

 .ر أو احملادريات املرتبطة بالادمةحماوالت لتجنهب األاكار واملشاعب-40-4-1-4
 حماوالت لتجنهب النشا ات واألماكن أو الناس اليت توقظ ذكريات الادمة.ب-40-4-1-6
 عج  عن استدعاي  ت كر  املظ ر امل م للادمة .ب-40-4-1-3
 النلم الواغم ا اال تمام أو املشاركة ا النشا ات امل مة .ب-40-4-1-1
  عور باالنتاال والنتور من اآلخرين.ب-40-4-1-1
 إظ ار تبلد عا تف  مثو عدم اللدرة على إظ ار مشاعر ازهب .ب-40-4-1-2

يق، مأثبًل  إذا كأان  البأاً ال يتوقأع أن يتأابع دراسأته وأن يكأون لأه  عور وستلبو غب-3-1-4-40ب
 عمبًل أو أن يت وج ويكون له أسرة وأ تال ويعيش حياة  بيعية .

ن دد ح بضإل ددد ر بثالبدددإلجير بحثلحيدددا ب بثددد بررهددد بق ددد بحثيددداضلب بيلدددإلالبب-40-4-1
ب تثهيبليث ث بنلبنكج بضميبيت :

 لبلاي نائماً.حعوبة الدخول ا النوم أو اب-40-4-1-4

 سرعة االنتعال أو انتجارات ريضهب.ب-40-4-1-6

     حعوبة الًتكي .ب-40-4-1-3

 يلظة أو خدر زائد.ب-40-4-1-1

نبنكجدد بضدد بحدده بثمإددبب ،د،دحأل  ح ب دد بححثمددا بحثلض ثددلبثالوددل ح )ب-40-4-2
ب.لحلا

ثدددددلبنلبودددددااي ب ددددد بحثمجدددددديلبحاودددددل ح بيلددددد فبوددددد لي بلحبداثدددددلبركت ث ب-40-4-3
 American Psychiatric". ،بحثمه ددد بنلبضجدددياةبضهمدددلبنخددد ىبثتإلعاثدددفي  حااإلمددد

Association ,1994"   
وقأأد يشأأعر املرا لأأون النأأاجون مأأن الكارريأأة بالت ديأأد وعأأدم األمأأن والع لأأة وانعأأدام األمأأو وال ضأأهب جتأأا  

األاكار واملشأاعر  وأحياناً كثاة تداع     –أنتس م وجتا  الرا دين ال ين يتًتض  م محايت م من األذى 
 بالشباب اليااعني إىلأ

 التارج وكث م أح ر دما  م عليه قليبًل. -
 .دون وكث م أحبحوا أ تااًل ريانيةتوقع أن يعتين  م الرا  -
 .جة كباة ألي حوت مرتتع أو متاجحأن صمتلوا بدر  -
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 إبداي الكثا من العابية ا حركات أجسام م وتتكا م . -
       وم .حعوبات ا الن -

 عدم مباالة ا الطعام. -
 راض أن يكونوا مع أي   م آخر باستثناي الوالدين أو مانم الرعاية األساسف . -
 راض م ال  اب ألي مكان دون الوالدين أو مانم الرعاية األساسف . -
 االستثارة الشديدة إذا  لهب إلي م ت يا املوقع أو األنشطة . -
 ف واالنتعاالت .الد السيطرة على العوا  -
 تللهب امل اج والبكاي والاراخ على رمو متكرر . -
 التارج وكث م ال يعني م مستلبل م بثي  كو . -
 التمرد على الروتني والنظام اليومف . -
  مواج ة حعوبات ا الًتكي  واالنتبا  . -
   رأت .مواج ة حعوبات بال ة ا التحدث عن الظرج ال ي حدث أو ريا  من األمور اليت -
حماوالت لتجنهب األاكار واملشاعر أو أي مثا مرتبن بالاأدمة. )دورة الاأحة النتسأية واالجتماعيأة  -

 (.5، ص 9009، فلؤل تال بالتعاون مع اليونيسي
( ظمكن أن يتعرغوا لومضات نظرية مسعية أو جسدية من األحداث، ختطر هلم 91–99واملرا لون من )

ريوبأأة مأأن ازأأادث، كمأأا يبأأدو علأأى تاأأرااام رد التعأأو السأأريع دون تتكأأا أاكأأار وتاأأورات مكربأأة ريأأا مر 
والعدوانية، كما ظمكأن أن يلجأملوا إىل الكحأول أو امل أدرات كمحاولأة لتحسأني  أعور م وظمكأن أن يشأعروا 

 باالكت اب أو تراود م أاكار االنتحار.
ج وجود أا  أياي حأاد أف أي أحأداث أو أ" : ب  Trauma Reminders ضلدإلذك حةبحثيداضل

، اارتبط  على رمو ال  عوري عند املادوم باستعادة ذكرى الادمة اليت مر  ا بكامل ا  ا زظة الادمة
كما لو أ ا جتري اآلن، وروأا تكأون  أ   األحأداث أحأواتاً، أو مشأا د، أو أمأاكن معتأادة ، أو روائأم، أو 

 و الللق.أوقاتاً من الن ار أو الليو، أو حىت مشاعَر معينًة كا وج أ
ظمكن ملست كرات الادمة أن تأوقظ وتسأتجر لأدى الضأحية مشأاعَر وأاكأاراً  ائجأًة حأول مأا حأدث ا 
الكارريأة. مأأن أمثلت أا حأأوت الأريم، أو املطأأر أو حأوت  أأائرة، أو الاأراخ. تأأًتابن  أ   املثأأاات مأع كأأوارث 

لوق  يابم من الاعهب جداً مثو اإلعاار، أو التيضان، ضماول الضحايا جتنهب     املست كرات. وورور ا
علأأأى الضأأأحايا الأأأ ين ضمأأأاولون االبتعأأأاد عأأأن  أأأ   املسأأأت كرات أن يتاأأأراوا حبريأأأة مثلمأأأا كأأأانوا يتعلأأأون قبأأأو 

 الادمة عادة.
 ظمكن ا أيضاً أن تكون أحواتاً أو مشا د، أو ب:Loss Reminders ب حةبحثاكاحنبدإلذكدضل

ف إىل ذ ن الضحية ريياب   م حمبوب متلأود أماكن، أو مرأى أ  اص معينني. تستحضر     املواق
وتبدو علي م ت اات ا امل اج دون سابق إن ار وروا ال يت م ا احمليطون  ا وال حأىت  أم أنتسأ م. وااتلأاد 
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ة علأأى ازيأأاة مأأن دون املتلأأود. ومأأن أمثلأأة احملبأأوب ال ائأأهب يأأوقظ مشأأاعر قويأأة كأأاز ن والشأأعور بعأأدم اللأأدر 
( كرؤيأة 9001مست كرات التلدان رؤية حورة اوتوريرااية للمتلود أو رؤية أي  في مأن أريراغأه )بركأات، 

ملعأأد  الدراسأأف مثأأو حأأال الضأأحايا اللأأواك ريأأرقن ا البحأأاة وتأأ ّكر زمأأيبلان ومعلمأأاان هلأأن عنأأدما يأأرين 
 األماكن اليت كن صملسن  ا.

 أف اسأتجابات  بيعيأة تشأيع بأني غأحايا الكارريأة الأ ين  :Grief Reactions يليةبحثإاحدبحبإلج
ذموا من م ولكن م عانوا خساراٍت متعددًة، والسيما الدان أ  اص ضمبو م، ظمكن للتلدان أو ا سارة أن 

التلأد مأرّة  يتسببا ا مشاعر از ن وال ضهب، ال نهب والتتجع لل سارة، الشو  للتليأد، أحأبلم يظ أر اي أا
أخرى، و ف كل ا استجابات  بيعية ، ختتلف  داا من   م إىل آخر، وظمكن هلا أن متتد عّدة سنوات 

السأأأتجابات ازأأأداد، ا أأأف تتأأأثرير بالعأأأادات   حأأأحيم   بعأأأد الكارريأأأة. لأأأيس  نأأأا  إذن مأأأن جمأأأرى واحأأأد 
ية، إال أ ا تتضايل  ا  العادة األسرية، الش اية، والثلااية والدينية، لكن ا تظو على كو حال مململة لل ا

تأأدرصمياً مأأع مأأرور الوقأأ ، وبعأأد اأأًتة زمنيأأة تطأأول أو تلاأأر، اأأإن  أأ   االسأأتجابات تبأأدأ ا احتأأواي أاكأأار 
واعاليات أكثر سبلسة وأقو عاتاً، مثو الت كر اإلصمايب للتليد، وإصماد  رائق  لسية اصمابية لئلحسان إىل 

  .  إقامة ناهب ت كاري ذكرى التليد 
ضمدث حينمأا يعأاين الطتأو  أو الرا أد الأداناً تراجيأدياً ملأن  :بTraumatic Griefحثإاحدبحثييدمب

ضمبه حبضور ، دما صمعو استجابات ازداد أ د حعوبة ا حاالت املوت الاادم. يابم ذ ن الترد ا     
 على ظروج املوت الًتاجيدي. متمرك اً   ازالة ميااًل إىل البلاي معللاً 

بوجود حور اقتحامية للطريلة اليت حدري   ا الوااة،  )بامللارنة مع ازداد العادي(ي  ازداد الاادم يتم
دما يعكر ويعرقو جمرى تضاؤل االنتعاالت السلبية، ويعيق أيضاً ظ ور األاكار والطلوس اإلصمابية اليت نرا ا 

ألحدقاي، ويتجنهب التعاليات املشًتكة ا ازداد الطبيعف اينسحهب الش م من عبلقاته الورييلة باألسرة وا
للتلأأأدان الاأأأادم. إن ازأأأداد الاأأأادم ي أأأا ويعرقأأأو جمأأأرى  Remindersاملعتأأأادة أل أأأا تاأأأبم مسأأأت كرات 

 ازداد الطبيعف. 
وإن أي موت  و أمر م عج للطتو أو املرا ق حىت الرا د، ولكن خصة األ تال ا املوت ا الكأوارث 

األوقات العادية، دما صمعو ازسرة أكثر حعوبة ا الكأوارث. ايسأا الشأ م ختتلف عن املوت العادي ا 
ا جدول زمين خمتلف متاماً عما يتوقعه منه بلية أاراد األسرة واحملين، وريالباً اإن استجابات ازداد الاادم 

جع السابق(، وقأد تتعارض متاماً مع توقي  الطلوس الدينية وريا ا من  رائق التعبا الثلاا عن ازداد )املر 
مّت التطأأأر  ملوغأأأول التلأأأدان ألنأأأه جأأأ ي مأأأن ا أأأصة  الاأأأادمة وألن الدراسأأأة الرا نأأأة تأأأدور حأأأول اغأأأطرابات 

 )رير  الض وط التالية للادمة عند اإلناث اللواك تعرغن لكاررية  اعية 
 والدان عدد من الطالبات اللواك كن على متنه. قارب(
ذ إجراءاتذالبحثذومـفجقته:ذ-11

ذمـفجذالبحث:ذذذ-11-1
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 اقتض   بيعة البحث االعتماد على املن ج الوحتف التحليلف.
ذجمتؿعذالبحث:ذذ-11-2

ودنية  )حللة ريانية(يتثلف جمتمع البحث اإلحاائف من  البات مدرسة عني جالوت للتعليم األساسف 
 دمشق.
ذعقـةذالبحث:ذذذ-11-3

ني جالوت للتعليم األساسف )حللة ريانية( (  البة من  البات مدرسة ع911تثلت  عينة البحث من )
( سنة وتعرغن لكاررية  اعية )حادريأة ريأر  قأارب 90ودينة دمشق، الاف التاسع اللواك تبل  أعمار ن )

 أريناي قيام ن برحلة(.
ذأدواتذالبحث:ذ-11-4

بلاً وقد نّت  البحث باالعتماد ولياس اغطرابات الض وط التالية للادمة النتسية من إعداد الباحثة سا
مّت  دراسأة حأد  االختبأار مأن خأبلل حأد  احملتأوى، الأد عرغأ  الباحثأة املليأاس علأى بعأض األسأات ة 

( وقأد 9واملدرسني ا كلية الًتبية، جامعة دمشق وعلى أ باي خمتاني ا الطهب النتسف انظر امللحق رقأم )
  لهب إىل السادة احملكمني اآلكأ

 ما وغع  للياسه. بيان مدى حبلحية العبارات ا قياس -

 ازكم على سبلمة حوغ العبارات ووغحو ا. -

 إغااة العبارات أو تعديل ا أو ح ا ا إذا احتاج األمر واليت من  ث ا أن جتعو امللياس أكثر حدقاً. -

٪( اأثكثر أو تعأديل ا 15وبناًي على مبلحظاام الد جرى ح ج العبارات اليت   دأظ بنسأبة اتتأا  )
 (أ9ا يلف عرض لبعض العبارات كما ا ايدول رقم )أو ح ا ا، وايم

ببن4حثجاللب)
بPTSDلاضبحثا يرحةبحثإل بلذ ابنلب اثابلاابحثإلإ ث بلمكثيسب

بب فبحثإلااي بلاابحثإلااي بحثا يرحةبق  بحثإلااي 
عنأأدما أذ أأهب للنأأوم أتللأأهب ا التأأراش ملأأدة  ويلأأة 

 ٪(.10أكثر دقة نسبة االتتا  )  ايب إىل السريرال أستطيع النوم مبا رة عند ذ رريم حاجيت الشديدة للنوم

أحأأأأأاول أن أجتنأأأأأهب األمأأأأأاكن الأأأأأيت  أأأأأا دت اي أأأأأا 
 ازدث الاادم

أجتنأأأأأأأأهب السأأأأأأأأا ا الشأأأأأأأأارل الأأأأأأأأ ي تعرغأأأأأأأأ  ايأأأأأأأأه 
 ٪(.11أكثر وغوحاً ) للحادث

قأأأأأو ا تمأأأأأامف باهلوايأأأأأات الأأأأأيت كنأأأأأ  أسأأأأأتمتع  أأأأأا  ال أمارس  واياك السابلة وأشمل ا
 ٪(.10ة االتتا  )أكثر دقة بنسب سابلاً 

 ٪(.10أكثر وغوحاً ) سيةاال أستطيع الًتكي  واالنتبا  ا ازاة الدر  أجد الًتكي  على الدراسة أم ضمتاج ي د كبا
كما مّت التثكد من حأد  األداة مأن خأبلل اجملموعأات املنتاقضأة وقأد أعطأى ذلأو ممل أراً جيأداً لاأد  

ألداة علأأى جممأأوعتني متناقضأأتني مأأن األ تأأال اجملموعأأة األداة الأأد جأأرى بيأأان الاأأد  مأأن خأأبلل تطبيأأق ا
األوىل تعرغ  ألحداث حادمة مثو )حوادث سا، وااة   م ع ي  على رمو متاجح، ظروج حرب(، 

(  تأأبًل تأأًتاوح 10أمأأا اجملموعأأة الثانيأأة   تتعأأرض ملثأأو  أأ   األحأأداث املململأأة وقأأد كأأان عأأدد كأأو جمموعأأة )
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( إلظ أار ايمأا إذا  0.09مة )ت( ستودن  عند مسأتوى الداللأة )( سنة مث حسب  قي95-90أعمار م )
كانأأ   نأأا  اأأرو  ذات داللأأة إحاأأائية بأأني متوسأأن درجأأات اجملموعأأة األوىل ومتوسأأن درجأأات اجملموعأأة 

 ( يبني داللة الترو أ9وايدول رقم ) PTSDالثانية ولياس 
ايةبحثمجمع لبحأللثضبلضإلعبطبدرايةب إلييجبحخإل يرببإلعد ابثااثلبحثا لقبلث بضإلعبليةبدرببن6حثجاللب)

 PTSDحثمجمع لبحثجي ثلبلمكثيسب

حثمإلعبطببحثاادب
بحثإليل 

حا إ حلب
بحثماثيرا

قثملبةب
حثمإلعب
بلل

ضلإلعىب
بحثااثل

ضؤح ب
بحثااثل

 90.111 01.77 10بحألطايلبحثمإلا وعنبثإعحد بصيدضل
7.590 

0.09 
حألطادددددديلبغثددددددد بحثمإلا ودددددددث بثإدددددددعحد ب دال

 0.05 1.0707 90.5111 10بحثياضل

وأمأأا الثبأأات الأأد اسأأت رج معامأأو ريبأأات املليأأاس بطريلأأة إعأأادة االختبأأار وتطبيلأأه علأأى عينأأة ممللتأأة مأأن 
(  تأأبًل تعرغأأوا ألحأأداث حأأادمة مثأأو )حأأوادث سأأا، واأأاة  أأ م ع يأأ  علأأى رمأأو متأأاجح، ظأأروج 10)

علأأى تطبأأيل م األول ( يومأأاً مأأن التطبيأأق األول، كأأف ال متضأأف مأأّدة  ويلأأة 90-99حأأرب(. وذلأأو بعأأد )
 (.0.11للملياس، وحسهب معامو الثبات واق معادلة باسون وبل  )

و أأأو ُمعأأأأد لتشأأأ يم أعأأأأراض اغأأأطراب الضأأأأ وط التاليأأأة للاأأأأدمة. حسأأأهب املراجعأأأأة الرابعأأأة للجمعيأأأأة 
 (.APA. DSM – IV, 1994) األمريكية للطهب النتسف

و( ارعيأة وال دسأهب  - أأ  –ايا  )أ و( وتعأد املعأ - أأ  –د  –ج  –ب  -وموزل على سأتة أبعأاد )أ 
د ( اتحسأأأهب هلأأأا  –ج  –بضأأأمن حسأأأاب الدرجأأأة الكليأأأة أمأأأا املعأأأايا الأأأيت تتنأأأاول األعأأأراض ا أأأف ) ب 

 الدرجات غمن الدرجة الكلية.
ذحدودذالبحث:ذذ-12

 ازدود املكانية مدرسة عني جالوت للتعليم األساسف )حللة ريانية( ونطلة امل ة  ا مدينة دمشق.
ذاحلدودذالزمانقة:ذ-12-1

 م ، مّت تطبيق البحث بعد   ر من تعّرض التتيات للحادث.9001(  نيسان، 91 – 90)
ذادلعاجلاتذاإلحصائقة:ذذ-12-2

اإلحاأائف لتحليأو البيانأات باسأت دام ازاسأهبمت إذ مت حسأاب النسأهب  (SPSS)مت اسأت دام برنأامج 
  دليأأأأأو التبأأأأأاين  ANOVA اسأأأأأت دام قأأأأأانون امل ويأأأأأة واملتوسأأأأأطات ازسأأأأأابية واالرمرااأأأأأات املعياريأأأأأة، ومتّ 
كمأأا اسأأت دم اختبأأار  أأيتيه للملارنأأات البعديأأة األحأأادي لتحديأأد داللأأة التأأرو  بأأني مت أأاات الدراسأأة .  

 املتعددة.
ذنتائجذالدرادةذوتػدريها:ذذ-13

 سيتم عرض النتائج ا غوي األس لة وارغيات البحث.
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ذنتائجذالػرضقةذاألوىل: -13-1

ثددلبرليددييثلبلددث بح  ددي بحثتددعحر بكدد ب دد بحثكددير بل دد بضدد بحث ياثدديةبللددث ب  دديكب دد لقبلحةبدا
وللتحلأق  .بPTSDح  ي بحثتعحر بك ب  بحث لتلبلحدهانبحثإديد بدلنبلادعد  بليثكدير بلمكثديسب

ب(.1من     الترغية جرى است دام دليو التباين األحادي وكان  النتائج كما ا ايدول رقم )
بن3حثجاللبرق ب)

 ANOVAب.بPTSD لقبلث بحثمجمع يةبل فبضكثيسبيعوحبحثا

بحثك حر حثااثل Fبضإلعبطبحثم لايةبد.ح ضجمععبحثم لايةب
 9742.187 2 19484.374 لث بحثمجمع ية

 363.938 296 107725.61 دحخ بحثمجمع ية دال 000. 26.769

  298 127209.98بحثمجمعع

( أحأ ر مأن 0.000إحاأائياً إذ كانأ  قيمأة الداللأة )( دالة F( أن قيمة )1يبلحظ من ايدول رقم )
ولتحديد ج ة التأرو  جأرى اسأت دام اختبأار  أيتيه للملارنأات البعديأة (  0.05مستوى الداللة املتًتض )

 (.0املتعددة وكان  النتائج كما ا ايدول رقم )
بن1حثجاللبرق ب)

بمإلااد ي ث بحثجاللباهلبحثا لقبلث بحثمجمع يةبثتمكير يةبحث اايلبحث
(I) حثمجمع ل (J) ضإلعبطبحاخإلاللبحثمجمع ية(I-J) 

حثةللب
 حثماثيرا

 حثااثل
 6بضلإلعىبحثجكل95

 حثكثملبحأل تضبحثكثملبحألد ض

 كي اب  بحث لتل
 3.8016 16.6972- 303. 4.16611 6.44779- حث ياثية

 21.3642 9.7922 000. 2.35187 (*)15.57820 ث بر  ب  بحث لتل

 16.6972 3.8016- 303. 4.16611 6.44779 كي اب  بحث لتل يةحث ياث

 32.6085 11.4435 000. 4.30151 (*)22.02599 ث بر  ب  بحث لتل 

ثددددددددد بر ددددددددد ب ددددددددد ب
 حث لتل

 9.7922- 21.3642- 000. 2.35187 (*)15.57820- كي اب  بحث لتل

 11.4435- 32.6085- 000. 4.30151 (*)22.02599- حث ياثية 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

ذنتائجذالػرضقةذالثانقة:ذ-13-2

 دد لقبلحةبداثددلبرليددييثلبلددث بحثليث دديةبحثتددعحر بثدد بي دد بليث لتددلبللددث بحثليث دديةبحثتددعحر بب نأأا 
بحيرك ب  بحث لتلبثييثحبحثمجمع لبحثجي ثلب.ب

بحثليث يةبحثتعحر بث بيذ   بثت لتلبب  لقبلحةبداثلبرليييثلبلث بح  ي بحث ياثيةبللث ب نا 
بلكي ابحثا لقبثييثحبحثمجمع لبحأللثض.ب

 بني جمموعة  PTSD( تبنّي أنه ليس  نا  ارو  دالة ا ملياس 0( )1ن ايدولني السابلني )أم
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الطالبأأأات اللأأأواك كأأأن ا اللأأأارب وبأأأني الطالبأأأات اللأأأواك   يأأأركنب . . ولكأأأن  أأأا دن ازادريأأأة .. كمأأأا ا 
لني السأأابلني يبينأأان اروقأأاً  بأأني الطالبأأات اللأأواك كأأن ا الرحلأأة والطالبأأات اللأأواك   يأأ  نب وكانأأ  ايأأدو 

 الترو  لااحل اجملموعة األوىل . 
ذنتائجذالػرضقةذالثالثة:ذ-13-3

 دد لقبلحةبداثددلبرليددييثلبلددث ب ث دديةبحث إددتبحثددجال ب دد بدراددلباهددعربضوددي  بحثةددعل.بب نأأا 
 (.5جرى است دام دليو التباين األحادي وكان  النتائج كما ا ايدول )وللتحلق من     الترغية 

 الترو  بني اجملموعات حبسهب ظ ور مشاعر ا وجأ
بن1حثجاللبرق ب)
 ANOVAببثتإلإايابPRSDي ث ب إلييجبرإتث بحثإل يي بحألليدابلمكثيسب

بحثك حر حثااثل Fبضإلعبطبحثم لايةبد.حبضجمععبحثم لاية 
 41.523 2 83.046 لث بحثمجمع ية

 9.55 296 296.867 دحخ بحثمجمع ية دالة 000. 41.402

  298 379.913بحثمجمعع

( أحأ ر مأن 0.000( دالة إحاأائياً إذ كانأ  قيمأة الداللأة )Fأن قيمة )( 5يبلحظ من ايدول رقم )
لملارنأات البعديأة ولتحديد ج ة الترو  جرى است دام اختبار  يتيه ل(.  0.05مستوى الداللة املتًتض )

 (أ7املتعددة وكان  النتائج كما ا ايدول رقم )
بيعوحبحثجاللب إلييجبحخإل يربحثاثلبثتمكير يةبحث اايلبحثمإلااد بثإلإاياباهلبحثا لقبن2حثجاللبرق ب)

(I) حثمجمع ل (J) حثمجمع ية 
ضإلعبطب
 (I-J)حاخإلالل

حثةللب
 حثماثيرا

 حثااثل
 6بضلإلعىبحثجكل95

 حثكثملبحأل تضبد ضحثكثملبحأل

 كي اب  بحث لتل
 0699.- 1.1460- 022. 21870. (*) 60793.- حث ياثية

 1.2696 6621. 000. 12346. (*) 96585. ث بر  ب  بحث لتل

 1.1460 0699. 022. 21870. (*) 60793. كي اب  بحث لتل حث ياثية

 2.1293 1.0182 000. 22581. (*) 1.57378 ث بر  ب  بحث لتل 

ثددددددددد بر ددددددددد ب ددددددددد ب
 حث لتل

 6621.- 1.2696- 000. 12346. (*) 96585.- كي اب  بحث لتل

 1.0182- 2.1293- 000. 22581. (*) 1.57378- حث ياثية 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
ت اللأأواك كأأن ا  نأأا  اأأرو  ذات داللأأة إحاأأائية بأأني الطالبأأات اللأأواك   يكأأن بالرحلأأة وبأأني الطالبأأا

 الرحلة وإن درجة ظ ور مشاعر ا وج ظ رت على رمو أعلى لدى اجملموعة الثانية. 
( تبأني أنأأه لأأيس  نأا  اأأرو  ذات داللأأة إحاأائية عنأأد مسأأتوى الداللأأة  7( )5مأن ايأأدولني السأأابلني )

اللارب و ن  بني جمموعة الطالبات اللواك كن ا PTSD( ا درجة ظ ور مشاعر ا وج ولياس 0.05)
ة ا أمن الناجيات وبني الطالبأات اللأواك  أا دن ازادريأة وكأن ا الرحلأة، كأ لو يبأني ايأدوالن اروقأاً  دالأ

 بني الطالبات اللواك كن ا الرحلة والطالبات  PTSDدرجة ظ ور مشاعر ا وج ولياس 
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 اللواك   ي  نب، وإن درجة ا وج كان  أعلى لدى اجملموعة األوىل.
 نتائجذالػرضقةذالرابعة:ذ-13-4

ب  لقبلحةبداثلبرليييثلبلث بحثاث يةبحثجال ب  بدرالباهعربضوي  بحثذ ف.ب  يك
 وللتحلق من     الترغية جرى است دام دليو التباين األحادي وكان  النتائج كما ا ايدول 

 (أ1رقم )
بن3حثجاللب)

بابحثا لقبلث بحثمجمع يةب  بضوي  بحثذ فثإلإايبPTSDي ث ب إلييجبرإتث بحثإل يي بحألليدابلمكثيسب
ANOVAب

بحثك حر حثااثل Fبضإلعبطبحثم لايةبد.حبضجمععبحثم لاية 
 83.318 2 166.635بلث بحثمجمع ية

 دالة 000. 25.891
ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ب

 3.218 296 952.535بحثمجمع ية

  298 1119.171 حث ت 

( أحأ ر مأن 0.000إذ كانأ  قيمأة الداللأة )( دالة إحاأائياً Fأن قيمة ) (1رقم )يبلحظ من ايدول 
 ( .0.05مستوى الداللة املتًتض )

ولتحديد ج ة الترو  جرى است دام اختبار  يتيه للملارنات البعديأة املتعأددة وكانأ  النتأائج كمأا ا 
 (أ1ايدول رقم )

اهلبحثا لقبلث بيعوحبحثجاللب إلييجبحخإل يربحثاث بثتمكير يةبحث اايلبحثمإلااد بثإلإاياببن4حثجاللبرق ب)
بحثمجمع ية

(I) حثمجمع ل (J) ضإلعبطبحاخإلالل حثمجمع ية(I-J) 
حثةللب
 حثماثيرا

 حثااثل
 ضلإلعىبحثجكل695

 حثكثملبحأل تضبحثكثملبحألد ض

 كي اب  بحث لتل
 2640. 1.6636- 205. 39175. 69980.- حث ياثية

 1.9582 8700. 000. 22115. (*) 1.41412 ث بر  ب  بحث لتل

 1.6636 2640.- 205. 39175. 69980. كي اب  بحث لتل حث ياثية

 3.1090 1.1188 000. 40448. (*) 2.11391 ث بر  ب  بحث لتل 

 8700.- 1.9582- 000. 22115. (*) 1.41412- كي اب  بحث لتلبث بر  ب  بحث لتل

 1.1188- 3.1090- 000. 40448. (*) 2.11391- حث ياثية 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
وقد ظ رت درجة مشاعر ال نهب بشكو أعلى  نا  ارو  بني من   تكن بالرحلة ومن كن ا الرحلة و 

 .لدى اجملموعة اليت كان  ا الرحلة
( تبنّي أنه ليس  نا  ارو  دالأة ا درجأة ظ أور مشأاعر الأ نهب وليأاس 7( )1من ايدولني السابلني )

PTSD  بأأني الطالبأأات اللأأواك كأأن ا اللأأارب و أأن مأأن الناجيأأات والطالبأأات اللأأواك ا الرحلأأة و أأا دن
بني الطالبات اللواك  PTSDازادرية، كما بنّي ايدوالن اروقاً  دالة ا درجة ظ ور مشاعر ال نهب ولياس 

 كن ا الرحلة والطالبات اللواك   ي  نب .
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ذنتائجذالػرضقةذاخلامدة:ذ-13-5

ب لقبلحةبداثلبرليييثلبلث بحثاث يةبحثجال ب  بدرالبرلديلبحثعاييفبحااإلمي ثلبد بيكد  
 وللتحلق من     الترغية جرى است دام دليو التباين األحادي وكان  النتائج  لحثإلإيث بحثارحب .
 (أ1كما ا ايدول رقم )

ب
ب

بن5حثجاللبرق ب)
بثإلإايابحثا لقبلث بحثمجمع يةب  برلديلبحثعاييفبحااإلمي ثلبPTSDي ث ب إلييجبرإتث بحثإل يي بحألليدابلمكثيسب

ANOVA 

بحثك حر حثااثل Fبضإلعبطبحثم لايةبد.ح ضجمععبحثم لاية 
Between 
Groups 

2028.289 2 1014.145 

 Within Groups 20705.363 296 69.951 دالة 000. 14.498

Total 22733.652 298  

( أحأ ر مأن 0.000( دالة إحاأائياً إذ كانأ  قيمأة الداللأة )Fأن قيمة )( 1يبلحظ من ايدول رقم )
 (.0.05مستوى الداللة املتًتض )

ولتحديد ج ة الترو  جرى است دام اختبار  يتيه للملارنات البعديأة املتعأددة وكانأ  النتأائج كمأا ا 
 (أ90ايدول رقم )

بن40حثجاللبرق ب)
بير يةبحث اايلبحثمإلااد بثإلإاياباهلبحثا لقبلث بحثمجمع يةيعوحبحثجاللب إلييجبحخإل يربحثاث بثتمك

(I) حثمجمع ل (J) ضإلعبطبحاخإلالل حثمجمع ية(I-J) 
حثةللب
 حثماثيرا

 حثااثل
 6بضلإلعىبحثجكل95

 حثكثملبحأل تضبحثكثملبحألد ض

 كي اب  بحث لتل
 9357. 8.0512- 152. 1.82647 3.55773- الناجيات

 7.1322 2.0589 000. 1.03109 (*) 4.59556   تكن ا الرحلة

 8.0512 9357.- 152. 1.82647 3.55773 كان  ا الرحلة حث ياثية

 12.7928 3.5138 000. 1.88583 (*) 8.15329   تكن ا الرحلة 

 2.0589- 7.1322- 000. 1.03109 (*) 4.59556- كان  ا الرحلة ث بر  ب  بحث لتل

 3.5138- 12.7928- 000. 1.88583 (*) 8.15329- الناجيات 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 نأأا  اأأرو  بأأني الطالبأأأات اللأأواك   يكأأن ا الرحلأأأة وبأأني الطالبأأات اللأأأواك كأأن ا الرحلأأة وإن درجأأأة 

 التحايو املن تض ظ رت لدى اجملموعة الثانية. 
 أنه ليس  نأا  اأرو  دالأة ا درجأة تثديأة الوظأائف االجتماعيأة ( تبني90( )1من ايدولني السابلني )

بني الطالبات اللواك كن ا اللارب و ن من الناجيات والطالبأات  PTSDوا التحايو الدراسف ولياس 
اللأأواك كأأن ا الرحلأأة و أأا دن ازادريأأة بينمأأا يبأأني ايأأدوالن أيضأأاً اروقأأاً دالأأة بأأني الطالبأأات اللأأواك كأأن ا 
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ة و أأأأا دن ازادريأأأأة والطالبأأأأات اللأأأأواك   يأأأأ  نب وقأأأأد ظ أأأأرت درجأأأأة تثديأأأأة الوظأأأأائف االجتماعيأأأأة الرحلأأأأ
 والتحايو الدراسف على رمو من تض لدى اجملموعة األوىل.

 ٪ (. 90.0تبني أن النسبة امل وية للطالبات اللواك   يظ ر االغطراب علي ن ) -
 ٪( . 91.9بدرجة ختيتة ) PTSDالنسبة امل وية للطالبات اللواك يعانني  -
 ٪(. 00.1بدرجة متوسطة ) PTSDالنسبة امل وية للطالبات اللواك يعانني  -
 ٪(. 99.1بدرجة  ديدة ) PTSDالنسبة امل وية للطالبات اللواك يعانني  -

 ( يوغحان النسهب امل وية بني اجملموعات.9( والشكو رقم )99وايدول رقم )
 وصفذاحلالة:ذ-13-6

بيعوحبحث لفبحثم عيلبلث بحثمجمع يةبن44 ب)حثجاللبرق
بحث ل لبحثم عيلبحثإل  حر 

Valid 14.4 43بابيعاا 

 23.1 69بخاثال 

 40.8 122 ضإلعبلل 

 21.7 65بحايا  

 100.0 299بحثمجمعع 

 

بن4حثو  برق ب)
بيعوحبحث لفبحثم عيلبلث بحثمجمع ية
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ذمـاؼشةذالـتائج:ذذ-14

البحث   يتوحو إىل ارو   بني عينة الطالبات اللواك كن ا اللارب أريناي من النتائج اليت توّحو إلي ا 
ريرقأأه والطالبأأات اللأأواك كأأن ا الرحلأأة و أأا دن ازادريأأة دون اسأأتلبلل اللأأارب . . ا حأأني ظ أأرت اأأرو  

لبأات ذات داللة بني عينة الطالبات اللواك كن ا الرحلة وعينة الطالبات اللواك   ي  نب . . اجميأع الطا
اللواك  ا دن الكاررية قد تثريّرن با صة الاادمة الد عاش بعض ن زظات  عرن مأن خبلهلأا  طأر املأوت 
علأى أ أ اص ملأأربني هلأن   كالاأأديلات واملعلمأات اللأأواك كأن علأى مأأر اللأارب واملأأديرة  و أ   النتيجأأة 

، ا أصة األ تأال بأاملوت ( بثن أي موت م عج للطتأو واملرا أقRobert 2002تتتق مع ما أ ار إليه )
 أريناي الكاررية قد تثخ  أ كااًل متعددة ولكن ا بوجه عام ختضع لعوامو ريبلرية جتعل ا أكثر حعوبة. 

 املوت ا الكوارث ريالباً ما يكون عنيتاً وذا تثريا ا  يع املوجودين ألنه يرا  الطتو.ب-41-4
رى ا ازادرية اليت مّت  الدراسة علي ا الد العديد من الناس يُلتلون ا الكاررية . و  ا ما جب-41-6

 توا أكثر من ريلث املوجودين على اللارب أريناي ريرقه .
(، كتثخر Robert 2002) الت ديد ووت آخرين يستمر على رمو كبا حىت بعد التلدان .ب-41-3

 بعض الضحايا ساعات ا املاي إىل أن متّكن  ار  اإلنلاذ من انتشال جثث م. 

صة أأأنسبة لدرجة ظ ور مشأاعر ا أوج الأد ظ أرت التأرو  عنأد الطالبأات اللأواك  أا دن ا وك لو بال
 ,APA, DSM –IV ا يتتأأق مأأع معأأايا )أن و أأأام أعين أأأدري  أمأأأاررية الأأيت حأأأأأأثريرن بالكأة وتأأأادمأأأالا

طأاة ( إذا  ا د الترد أو جوبه حبدث أو أحداث تضمن  احتمال املوت أو اديداً به أو إحابة خ1994
. اتبدو عليه ردود التعو املتسمة با وج الشأديد أو العجأ  سبلمته أو سبلمة اآلخرين ايسديةأو اديداً ل

 PTSDا  أدة اإلحأابة  اً (. بأثن  نأا  اروقأ1995أو الرعهب، كمأا تتتأق النتيجأة مأع )دراسأة العطأراين، 
 وا أحدارياً حادمة.زادرية واأل  اص ال ين   يش دوا أو طمص ابني األ  اص ال ين   دوا 

وك لو األمر لدى درجة ظ ور مشاعر الأ نهب الأد ظ أرت التأرو  ذات الداللأة عنأد الطالبأات اللأواك 
 & Arms worth   كن ا الرحلة وعشن ا صة الاادمة و  ا يتتق مع ما أورد  أرمسو ورث و والدي.

Holaday , 1993)  عأن تأأا وزمأرين )(Terr & Zimrin) ال واملأرا لني يظ أأرون ، مأن أن األ تأأ
مشاعر ذنهب وخجو نا ة عن  عور م بث م قد ذموا من ازادث بينما   ينج آخرون اضبلً عن أن  ملالي 
املادومني ضمكمون على سلوك م ال ي حدر من م ا تلو املواقف على رمو قاٍس ويشعرون با جو ولوم 

املرا لني ا وج من أن ينب وا من اآلخرين .  ال ات وأن وحمة العار النا ة من ازدث الاادم تولد لدى
 .)املرجع السابق(

وتعأأد مشأأاعر الأأ نهب مأأن الظأأوا ر املاأأاحبة لبلغأأطراب إذ ينتأأاب النأأاجف مأأن ازأأادث  أأعور بالأأ نهب 
 .  (APA , DSM – IV, 1994)ألنه ذما دون ريا  .

الدراسأف بأني الطالبأات وقد ظ رت ارو   ذات داللة  لدى تثدية الوظأائف االجتماعيأة وا التحاأيو 
 اللواك كن ا الرحلة والطالبات اللواك   ي  نب.
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ويعود ذلو إىل قأرب الطالبأات مأن ازأدث ورؤيأة املوقأف املأمل  وتأثرير ن بأه . و أ ا يتتأق مأع مأا ناقشأته 
حأأول عوامأأو  (The American Psychiatric Association)ايمعيأأة األمريكيأأة للطأأهب النتسأأف 

رير ا احتماليأأأأة تطأأأأوير اغأأأأطراب الضأأأأ وط التاليأأأأة للاأأأأدمة ، اوجأأأأدت أن  أأأأدة ازأأأأدث ا طأأأأورة الأأأأيت تأأأأمل 
الضارين ، ومدته ومدى قرب الترد منه  أف مأن العوامأو األكثأر ااعليأة ا التأثريا ا احتماليأة تطأوير التأرد 

عأأن دراسأأة قأأام  أأا كيسأألر  (Dietrich , 2001)هلأأ ا االغأأطراب ، وقأأد أكأأد ذلأأو مأأا ذكرتأأه ديًتيأأو 
اليت أظ رت نتائج ا أن  ّدة ازدث وقرب الش م منه تشكو واحداً من  (Kessler et . al)رون وآخ

 . PTSDأ م عوامو ا طورة اململدية إىل 
كمأأا أن األحأأداث املململأأة تأأملرير ا الطأأبلب بطرائأأق عديأأدة ، اأأإىل جانأأهب ردود التعأأو االنتعاليأأة الطأأابع 

ث الاأأادمة ظمكأأن أن تأأملرير سأألبياً ا الأأ اكرة والًتكيأأ  مثأأو الللأأق، ا أأوج، ال ضأأهب، الأأ نهب، اأأإن األحأأدا
واللدرة املعراية ، و  ا بدور  قد يملرير ا رمو خطأا ويتأدخو ا الأتعلم وصمعأو قأدرة املدرسأة واملعلمأني علأى 

ا عبلمات الطبلب وتراجع ا  ية الاعوبة . ويعلهب الكوارث تدناالستمرار على رمو اعتيادي أمراً ا ريا
 (  (Robert , 2002درسية وقد يًت  بعض الطبلب املدرسة كلياً.الدااعية امل
ذمؼرتحاتذالبحث:ذ-15

ظمكن التوجيه إلعداد برامج إر ادية وقائية تلّدم للطبلب إلكسا م م ارات معراية وسلوكية  -41-4
وير تعمو على اي ت م ا حال تعّرغ م ألحداث حادمة ألن عامأو الت يأمل يعأد مأن عوامأو ا طأورة ا تطأ

 . PTSDاغطراب 
إعأأداد بأأرامج نتسأأية عبلجيأأة جأأا  ة تكأأون ون لأأة اإلسأأعااات النتسأأية األوليأأة تلأأّدم ا حأأال  -41-6

 األزمات ملثو     ازاالت .
العمو على إعداد برامج إر أادية خاحأة بثوليأاي األمأور ليسأتطيعوا تلأدمي الأدعم االجتمأاعف  -41-3

 مة .واملساندة النتسية ألوالد م وق  األز 
إعداد كأوادر مأن املر أدين النتسأيني املأمل لني لتلأدمي املسأاعدات النتسأية ا السأرعة املمكنأة  -41-1

 وا الوق  املناسهب .
ا الكوارث امل تلتة يتثرير اآلباي واملدرسون با سائر واألغرار الأيت دأدث، ومأن مثة يأملرير ا  -41-1

لأدعم النتسأف الأبلزم دمأا يسأتدعف إعأداد دليأو نتسأف إر أادي قدراام ا الرعاية والعناية بث تاهلم وتلأدمي ا
خمتار يساعد قادة اجملموعات من اآلبأاي واملدرسأني دديأداً حأىت يتمكنأوا مأن التعامأو مأع خأصاام املململأة مث 

 يكونوا قادرين على مساعدة األ تال .
لتجأأأأاوز مثأأأأو  أأأأ   اال تمأأأأام بتأأأأواا اأأأأر  إنلأأأأاذ بأأأأاللرب مأأأأن املسأأأأطحات املائيأأأأة السأأأأياحية  -41-2

 الكوارث والتلليو من ا سائر البشرية.
إعداد جلسات إر ادية حول  رائق اإلنلأاذ األوليأة الأبلزم اتباع أا ا حأال تعأرض األ تأال  -41-3

 زوادث رير  من   ا اللبيو.
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اال تمام بإجراي امل يد من البحوث والدراسات اليت تتناول أعراض اغطراب الضأ وط التاليأة  -41-4
ادمة الناجتة عن حوادث رير  )األعراض األولية أو الثانوية( وأساليهب التكيف والتوااق النتسف مع     لل

الظأأأأروج، والسأأأأيما إذا كأأأأان الطأأأأبلب بطبيعأأأأة ازأأأأال ظمأأأأرون بظأأأأروج حأأأأعبة )كطأأأأبلب يسأأأأتعدون لتلأأأأدمي 
  .امتحانات وتعرغوا هل ا املوقف(
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