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اضطراببت الضغىط مببعذ الصذمية التي يعبني

منهب اعضبء هيئة التذريس يف اجلبمعبت العراقية
دراسة ميذانية

أ.د .سوسن شاكر مجٌد

جامعة بؽداد

ملخص الذراسة :
هدفت الدراسة الى التعرؾ على الضؽوط مابعد الصدمٌة العضاء هٌئة
التدرٌس فً الجامعات العرالٌة والممارنة وفك متؽٌري ( النوع  ،وعدد مرات
التعرض لبلحداث).
اعد ممٌاس لهذا الؽرض وتم التأكد من صبلحٌة الممٌاس وثباته  ،وثم تم
تطبٌك الممٌاس المكون من ( )06فمرة على عٌنة مؤلفة من (  )874عضو هٌئة
تدرٌس من الجامعات العرالٌة وبعد تحلٌل النتائج تم التوصل الى ان  %04.8من
اعضاء هٌئة التدرٌس ٌعانون من اعراض الضؽوط مابعد الصدمٌة و  %4.8منهم
ٌعانون من اضطرابات الضؽوط الصدمٌة الحادة وان االناث اكثر معاناة من الذكور.
وان  %5..4من اعضاء هٌئة التدرٌس الٌعانون من هذه االعراض .وان %48
منهم شاهدوا احداث مؤلمة اثرت فً حٌاتهم  ،و %00انفجرت امامهم العبوات
الناسفة او البلصمة و %80مشاهدتهم انفجار سٌارة مفخخة  ،و %84سمطت على
منازلهم او اماكن عملهم المذائؾ وصوارٌخ الكاتٌوشا ،و %40منهم تم اؼتٌال احد
افراد االسرة الممربٌن كالزوج او االب او االخ او االبن او احد اصدلائهم الممربٌن،
و %51التحم منزلهم من لبل ملٌشٌات مجهولة ،و %51منهم تعرض احد افراد
االسرة الى االختطاؾ ،و %57تعرضهم للتهدٌد من لبل جهات مجهولة ،و%58
تعرضهم للتهجٌر المسري من منازلهم .ان هذه االحداث المؤلمة كانت لها التاثٌر
الكبٌر على حٌاة اعضاء هٌئة التدرٌس واستمرت المعاناة معهم وذلن الستمرار تزاٌد
احداث العنؾ والمتل واالختطاؾ  .ان االفراد الذٌن تعرضوا الكثر من (  )4مرات
لبلحداث الصدمٌة كانوا اكثر معاناة من االفراد الذٌن لم ٌتعرضوا لبلحداث الصدمٌة.
وظهرت علٌهم عبلمات الضؽوط مابعد الصدمٌة ابرزها  ،اعادة تذكر
االحداث الصدمٌة بشكل مستمر  ،تجنب االحداث الصدمٌة  ،افراط التٌمظ،
االعراض واالمراض الجسمٌة والعضوٌة ،وردود االفعال النفسٌة والعاطفٌة ،
وضعؾ المشاركة االجتماعٌة  ،وتوصلت الدراسة الى عدد من التوصٌات.
الفصل االول
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اهمية الذراسة واحلبجة اليهب :
تارٌخ االنسان مع الضؽوط واالزمات والشدائد والكوارث ضارب بجذوره
منذ المدم ،بل منذ ان وجد االنسان على سطح االرض .بعض هذه الكوارث طبٌعٌة (
كالزالزل  ،البراكٌن ،االعاصٌر ،الفٌضانات ) والبعض االخر وهو االلسى واالعنؾ
من صنع البشر ( كاالسر ،االعتمال ،والخطؾ ،والتعذٌب ،واالبادة ،وؼٌرها).
والولائع واالحداث والتارٌخ تؤكد ان ضحاٌا البشرٌة تفوق بجدارة ضحاٌا الكوارث
الطبٌعٌة.
ولد خاض العراق على مدار السنوات الثبلثٌن الماضٌة سلسلة من الحروب
والحصارات والعنؾ المستمر وكانت لها االنعكاسات السلبٌة على الشعب العرالً
بكل شرائحه وأدت إلى تشتٌت مبلٌٌن العرالٌٌن داخل العراق وخارجه  .وطبما ً
لوكالة األمم المتحدة لبلجئٌن ،فإن  5..ملٌون عرالً تعرضوا للتشرٌد لبل عام
 ،.660و 5.4ملٌونا ً منذ  ،5..660والعدٌد منهم أصٌبوا بحالة من الفمر وٌعٌشون
فً أوضاع مؤسفة .وان افتماد األمان وعدم االستمرار وتفالم ظواهر االؼتٌاالت
والخطؾ واالعتمال أدت بالشرائح المثمفة إلى الهجرة بأعداد كبٌرة ؼٌر متناسبة الى
خارج البلد  .وان النزاع المسلح والعنؾ المستمر هٌأت األوضاع لعدد كبٌر اخر من
األشخاص الى المعاناة من اعراض اضطرابات الضؽوط مابعد الصدمٌة  ،وفً ذات
الولت تعانً المؤسسات الصحٌة والعبلجٌة ،صعوبات لاسٌة ونمص فً الخدمات
ومشاكل الفساد.
فً دراسة علمٌة اجرٌت على عٌنة عشوائٌة من ( )844.شخصا من
مناطك العراق كافة عام  .664اظهرت ان  %50.0من العرالٌٌن ٌعانون من
اضطرابات نفسٌة.
وسجلت اضطرابات الملك اعلى نسبة اذ وصلت الى  %54.4وكانت النساء
اكثر معاناة من الذكور واالشخاص بعمر  46عاما اكثر تأثرا من  54عاما.
وفً دراسة اخرى اجرتها منظمة الصحة العالمٌة بالتعاون مع الحكومة
العرالٌة على مستوى سنوات الحرب اشارت الى ان  %76من العرالٌٌن ٌعانون من
اضطرابات نفسٌة وفكر البعض منهم باالنتحار  .وتشٌر المنظمة الى تزاٌد معدالت
االصابة بأمراض الشٌزوفرنٌا ( انفصام الشخصٌة) وتعاطً المخدرات والخمور
.
وانتشار التدخٌن.
ٌمول األطباء النفسٌون العرالٌون إن اإلعالات النفسٌة فً ازدٌاد فً شتى
أنحاء العراق .4ولد خصصت الحكومة العرالٌة ألل من واحد فً المائة من إجمالً
مٌزانٌة الرعاٌة الصحٌة فً العراق للصحة النفسٌة ،وأخفمت فً إنشاء مراكز
.UNHCR Iraq, “Monthly Statistical Update on Return,” October 2009
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 .3شبكت انبصرة  ،3119 ،صىر االحخالل ويحىهب www.albasrah.net
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.Natalia Antelava, “Iraq struggles with mental healthcare crisis,” BBC, May 21, 2009,
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مجتمعٌة للصحة النفسٌة ،ولم تتمكن من توفٌر العمالٌر الطبٌة الضرورٌة للصحة
النفسٌة ولم تطور نظاما ً جٌدا ً لرعاٌة الصحة النفسٌة ومرالبتها  .8وهنان استطبلع
وطنً للصحة النفسٌة أجري إبان  .667و ،.664من تنفٌذ وزارة الصحة العرالٌة
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمٌة ،انتهى إلى أن للة من األشخاص أصحاب
اإلعالات النفسٌة ٌتلمون العبلج.4وٌظهر من نتائج الدراسة أٌضا ً أن للة من المرضى
الذٌن ٌسعون للعبلج من اإلعالات النفسٌة فً العراق ٌتلمون العبلج الذي ٌفً
بالمعاٌٌر الدنٌا للعبلج المبلئمطبما لمنظمة الصحة العالمٌة  ،وان "االضطراب
النفسً"ٌ ،حتل أعلى مرتبة من بٌن األمراض النفسٌة.0
تعرض اعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات العرالٌة لشتى انواع الضؽوط
والحوادث الصدمٌة مما ادى الى ولوع الكثٌر منهم فرٌسة العدٌد من االمراض
النفسٌة والجسمٌة والعملٌة واالجتماعٌة وؼٌرها  .وان الكثٌر منهم باتوا ٌعانون من
مظاهر وعبلمات اضطرابات الضؽوط مابعد الصدمٌة اال ان هذه العبلمات لم تدرس
بشكل علمً على هذه الشرٌحة لحد االن.
لمد تعرض اكثر من 7 4466عالم ومفكر واستاذ جامعً وباحث الى المتل
والخطؾ واالعتمال  ،وان  %46من عملٌات االؼتٌال استهدفت العاملٌن فً
الجامعات  .فأشار مولع  brussellstribunal.org 4الى ان اكثر من  847عالما ً
عرالٌا ً تم اؼتٌالهم من لبل جهات مجهولة لؽاٌة  .655/4/46ولم تشخص الحكومة
العرالٌة الجهات التً تموم بهذا العمل االرهابً .واوضح تمرٌر هٌومان راٌتس
ووتش الصادر فً تشرٌن الثانً  .664ان الهجمات على االكادٌمٌٌن ماهً اال
وسٌلة للمضاء على النخبة المثمفة فً العراق.
وان العراق ٌعد من اخطر البلدان فً العالم للسنة الثالثة على التوالً فً
تصنٌؾ لبلدان العالم حول عدم استتباب االمن والسبلم فٌه  .فكثٌر من العرالٌٌن
ٌعٌشون فً خوؾ دائم كلما تركوا منازلهم فاي واحد منهم لد ٌتعرض لبلصابة اذا ما
تواجد ببساطة فً المكان والزمان الخاطئٌن.

4

.psychservices.psychiatryonline.org/cgi/reprint/58/10/1355.pdf
.: Alhasnawi S., Sadik S., Rasheed M., Baban A., Al-Alak M.M. et al. “The prevalence and

5

correlates of DSM-IV disorders in the Iraq Mental Health Survey (IMHS).” World Psychiatry 8,
2009
7

.WHO Eastern Mediterranean Regional Office, Division of Health System and Services

Development, Health Policy and Planning Unit, “Health Systems Profile: Iraq,” 2005.

 . 7حقرَر يُظًت هُىيبٌ راَخش ووحش  ،انهجًبث ػهً انًثقفٍُ وانًهٍُُُ ،حشرٍَ انثبٍَ .3116 ،
.http://www.brussellstribunal.org/academicsList.htm

8

3

انؼذد انضببغ واالربؼىٌ  .يجهت انفخح  .حشرٍَ االول نضُت 3122

أ.د .صىصٍ شبكر يجُذ

واشار نظمً 1فً دراسته عام  .660الى ان  %15من اعضاء هٌئة
التدرٌس فً الجامعات العرالٌة ٌخشون المٌتة المؤلمة وان  %00اشاروا بشعورهم
بان هاجس التعرض للمتل ٌبلحمهم فً كل لحظة  ،وٌ %87فكرون فً الموت لبل
الذهاب الى النوم وؼٌرها من النتائج.
لذا فان الدراسة الحالٌة تحاول دراسة الضؽوط مابعد الصدمٌة التً ٌعانً
منها اعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات العرالٌة بعد تعرض الكثٌر منهم الى
حوادث صدمٌة اثرت بشكل كبٌر على اوضاعهم النفسٌة واالجتماعٌة والمهنٌة
وؼٌرها .وٌمكن لنتائج الدراسة ان تستفٌد منها الجهات التالٌة:
 .2وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ووزارة الصحة ووزارة حموق االنسان
من اجل وضع االستراتٌجٌات الولائٌة والعبلجٌة فً مجال الصحة النفسٌة.
ٌ .3مكن ان تستفٌد من نتائج الدراسة المنظمات العربٌة والدولٌة ومنظمات
المجتمع المدنً من اجل اعداد البرامج التأهٌلٌة والعبلجٌة والتدرٌبٌة
للمصابٌن باعراض الضؽوط مابعد الصدمٌة.
ٌ .4مكن لوسائل االعبلم الممروءة والمسموعة والمرئٌة اعداد البرامج الثمافٌة
والتوعوٌة من اجل التخفٌؾ من حدة الضؽوط.
ٌ .5مكن للجامعات العرالٌة اعداد البرامج الترفٌهٌة والرحبلت العضاء هٌئة
التدرٌس داخل وخارج العراق بالتنسٌك مع وزارة السٌاحة ومنظمات
المجتمع المدنً.
 .6ان نتائج الدراسة ٌمكن االستفادة منها من لبل وزارة المرأة والمنظمات
النسوٌة فً العراق وخارجه لوضع البرامج الخاصة للمرأة الجامعٌة.
اهذاف الذراسة :
تهدؾ الدراسة الى تحمٌك ما ٌأتً:
 .2تعرؾ مستوى اصابة اعضاء هٌئة التدرٌس بأعراض الضؽوط مابعد
الصدمٌة بصورة عامة.
 .3تعرؾ فٌما اذا كان هنان فروق دالة احصائٌا بأعراض الضؽوط مابعد
الصدمٌة على وفك متؽٌر الجنس ( الذكور  ،االناث).
 .4تعرؾ فٌما اذا كان هنان فروق دالة احصائٌا بأعراض الضؽوط مابعد
الصدمٌة على وفك متؽٌر عدد مرات التعرض لبلحداث الصدمٌة ( عدم
التعرض لبلحداث الصدمٌة  ،والتعرض الكثر من خمسة احداث).
حذود الذراسة :

َ .9ظًٍ ،فبرس كًبل ،نؤٌ خز ػم جبر ،قهق انًىث نذي االصخبر انجبيؼٍ انؼراقٍ ،شبكت انؼهىو انُفضُت انؼربُت  ،انؼذد
 ، 239خرَف  ، 3117ص.281-276
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التصرت الدراسة على عٌنة عشوائٌة من اعضاء هٌئة التدرٌس العاملٌن فً
الجامعات العرالٌة ومن كبل الجنسٌن  ،ومن حملة شهادتً الماجستٌر والدكتوراه
وللعام الدراسً ..655/.656
حتذيذ املفهىم :
ٌواجه اإلنسان فً حٌاته الٌومٌة ضؽوطا ً نفسٌة متعددة ،
والضؽط  Stressهو أحداث خارجة عن الفرد  ،أو متطلبات استثنائٌة علٌه  ،أو
مشاكل أو صعوبات تجعله فً وضع ؼٌر اعتٌادي فتسبب له توترا ً أو تشكل له تهدٌدا ً
ٌفشل فً السٌطرة علٌه  ،وٌنجم عنه اضطرابات نفسٌة متعددة.
ولمد جرى تشخٌص هذه االضطراباتودراستها بصورة منهجٌة تبعا ً لوضوح
أعراضها وشٌوعها  ،والتمدم العلمً فً مجالً علم النفس والطب النفسً .
وٌعد اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة Post-Traumatic Stress
DisorderPTSDآخر اضطراب فً هذه المجموعة ٌتم االعتراؾ به
فً التصانٌؾ الطبٌة النفسٌة.
على الرؼم من وجود أفكار سابمة ذات عبللة به مثل صدمة المنابل Shell
Shockوالصدمة العصبٌة. Nervous Shock
ففً عام  5146تم االعتراؾ الول مرة باضطراب ما بعد الضؽوط
الصدمٌة  ، PTSDوذلن فً الطبعة الثالثة من المرشد التشخٌصً اإلحصائً
األمرٌكً . DSM-III56
وٌعود السبب الرئٌسً فً تعرٌؾ هذا االضطراب بالوصؾ الذي علٌه اآلن
إلى الحرب الفٌتنامٌة ولمد دفعت نتائج البحوث هذه إلى التساؤل عن أنماط الضؽوط
الحادة التً ٌنجم عنها اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة  .فوجد الباحثون أن
السبب األكثر شٌوعا ً بٌن النساء هو االؼتصاب الجنسً  ،إلى جانب أسباب أخرى
مثل رؤٌة شخص ما ٌموت  ،أو ٌتألم من جرح بلٌػ  ،أو التعرض إلى حادثة
خطٌرة ،أو اكتشاؾ خٌانة زوجٌة.
ً
فٌما كانت األسباب األكثر شٌوعا بٌن الرجال تعزى إلى خبرات المعارن أو
رؤٌة شخص ما ٌحتضر .وهذا االضطراب ٌ PTSDكون شائعا ً عموما ً بٌن الناس
الذٌن ٌتعرضون إلى الكوارث الطبٌعٌة والبٌئٌة مثل الفٌضانات والزالزل والحرائك
وحوادث المطارات والطائرات .
وهكذا أصبح هذا االضطراب معروفا ً بٌن الناس ومعترفا ً به فً التصانٌؾ
الطبٌة النفسٌة  ،حٌث وصفته الطبعة المنمحة للمرشد التشخٌصً ( DSM-III-R ,

10

.American Psychiatric Association (1994) . Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (3rd. ed.) , Washington , D. C : Author
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1987 )55بأنه " أي حادثة تكون خارج استجابة مدى الخبرة المعتادة للفرد،
وتسبب له الكرب النفسً  ، Distressوتكون استجابة الضحٌة فٌه متصفة بـ"
الخوؾ الشدٌد  ،والرعب  ،والشعور بالعجز".
فٌما نبهت آخر طبعة لهذا المرشد الطبً النفسً (DSM-IV ,
1994)5.إلى ضرورة التمٌٌز بٌن اضطراب ما بعد الضؽوط
الصدمٌة  PTSDوبٌن اضطراب الضؽط الحاد ، Acute Stress Disorder
حٌث ٌستعمل المصطلح الثانً لوصؾ الحالة التً ٌكون فٌها تماثل سرٌع للشفاء من
ضؽط الحادث الصدمً ،فٌما ٌستعمل اضطرابما بعد الضؽوط
الصدمٌة  PTSDلوصؾ الحالة التً ال ٌحصل فٌها شفاء سرٌع من هذا الضؽط .
الفصل الثبني

االطبر النظري والذراسبت رات العالقة :
اهتم علماء النفس واالطباء النفسٌون بدراسة الضؽوط فاطلموا علٌها اسم علم
الصدمة  Traumatologyواصبحت االضطرابات الناتجة عن الصدمة تصنؾ
ضمن االضطرابات النفسٌة وافرد لها فً الدلٌل التشخٌصً لبلمراض النفسٌة
ماٌسمى بباب اضطرابات الضؽوط التالٌة للصدمة Post Traumatic Stress
 .54Disorderوٌعود الفضل فً اكتشاؾ هذا االضطراب إلى الحرب الفٌتنامٌة فً
سبعٌنات المرن الماضً  .فمد كشفت الدراسات النفسٌة عن وجود نصؾ ملٌون
محارب أمرٌكً ٌعانون من هذا االضطراب بعد مرور 15سنة على انتهاء تلن
الحرب.وتوصلت الدراسات إلى أن أكثر من  %.4من سكان ٌوؼسبلفٌا السابمة
الذٌن شهدوا الحرب العرلٌةٌ ،عانون من الصدمات النفسٌة  .بل إن إحدى الدراسات
التً أجرٌت على البوسنٌٌن البلجئٌن إلى أمرٌكا فرارا ً من تلن الحرب ،أفادت بأن
 %04منهم عانوا من هذا االضطراب.
التصنيف :

11

.American Psychiatric Association (1994) . Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (3rd. ed.) , Washington , D. C : Author
.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4rd. ed.),Washington , D.
C : Aut,1994.
.13غبَى  ،دمحم حضٍ  ،3116 ،كُف حىاجه انضغىط انُفضُت
12
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ٌورد تصنٌؾ منظمة الصحة العالمٌة الخاص باالضطرابات العملٌة
والسلوكٌة )58 (ICD-10اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة  PTSDضمن
الفئة ) (F40 – F48الخاصة بالعصاب واالضطرابات ذات العبللة بالضؽوط
الجسمٌة المظهر (Neurotic, Stress-related and Somatoform
) ،Disordersوٌضعه ضمن الفئة الفرعٌة الخاصة بـ"ردود الفعل نحو الضؽط الحاد
واضطرابات التكٌؾ " ،والتً تشمل خمسة أنواع 54هً:
 .5ردة فعل الضؽط الحاد(Acute Stress Reaction) .
 ..اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة)(Post-Traumatic Stress Disorder
 .4اضطرابات التكٌؾ)(Adjustment Disorders
 .8ردود فعل أخرى نحو الضؽط الحاد)(Other Reactions to Severe Stress
 .4ؼٌر محددة)(Unspecified
وٌرد هذا االضطراب فً الطبعة األخٌرة للدلٌل التشخٌصً
اإلحصائً DSM-IV,5118ضمن اضطرابات الملك  Anxiety Disordersالتً
تشمل كبلً من :
الرهاب  ، Phobiaوالفزع أو الهلع  ،Panicوالملك العام Generalized
 ،Anxietyوالوسواس المسري  ، Obsessive - Compulsiveوالضؽط ما بعد
الصدمة . Posttraumatic Stress
اعراض الضغىط مببعذ الصذمية:
هنان ثبلثة أعراض رئٌسٌة للضؽوط مابعد الصدمٌة 50وهً :
 .5إعادة الحدث الصدمً  :مثل التذكر للحدث  ،والكوابٌس  ،االفكار الدخٌلة  ،الخ.
 . .محاولة التجنب لؤلفكار والمشاعر واالحداث  ،واألشخاص الذٌن رافموا الحدث
الصدمً.
 . 4فرط التٌمظ  :وٌكون الفرد فً حالة تأهب  ،وٌعانً من اضطرابات النوم ،
والتهٌج  ،وصعوبة التركٌز  ،واالستجابة المنزعجة المبالػ فٌها.
وهنان اعراض اخرى مصاحبة الضطراب ما بعد الصدمة وهً:
 نوبات الهلع  :مثل الخوؾ الشدٌد  ،والتً ٌمكن أن ٌكون مصحوبا بضٌك فًالتنفس  ،والدوخة  ،والتعرق  ،والؽثٌان  ،وتسارع دلات الملب.
 األعراض الجسدٌة  :األلم المزمن والصداع وآالم فً المعدة  ،اإلسهال  ،وضٌكأو حرلة فً الصدر  ،وتملص العضبلت  ،أو آالالم فً الظهر.
.World Health Organization (1992) . The ICD-10 Classification of mental and behavioral

14

disorders. Geneva : Oxford University Pres.
.26قبصى حضٍُ صبنح ،3117 ،اضطراببث يببؼذ انضغىط انصذيُت  ،انؼذد  ،23يجهت انشبكت انؼربُت نهؼهىو انُفضُت.
.www.emedicinehealth.com/post-traumatic_stress_disorder_ptsd
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 مشاعر عدم الثمة  :ضعؾ الثمة فً اآلخرٌن وضعؾ التفكٌر  ،واعتبار العالممكان خطٌر.
 مشاكل فً الحٌاة الٌومٌة  :وجود مشاكل فً العمل  ،فً المدرسة  ،أو فًالجانب االجتماعً.
 تعاطً المخدرات أو الكحول للتخفٌؾ من االالم العاطفٌة المشاكل االجتماعٌة  :مواجهة الكثٌر من المشاكل االجتماعٌة مع الشعور بضعؾااللفة تجاه العائلة واالصدلاء.
 االكتئاب  ،والملك  ،والحزن ،وتملب المزاج ، ،وفمدان االهتمام  ،وعدم التمتعبأالنشطة  ،الشعور بالذنب والخجل  ،أو الٌأس من المستمبل.
 التفكٌر فً االنتحار  :أفكار تسٌطر على افكار الفرد الخاصة. وجود الذكرٌات المتكررة للحدث الصدمً ،واالحبلم المخٌفة ،او الشعور بولوعوتكرار الحدث الصدمً .فمدان االهتمام باالنشطة ،األعراض الجسدٌة مثل
الصداع وآالالم فً المعدة
 ردود االفعال العاطفٌة المفاجئة والشدٌدة ،مشاكل فً النوم أو البماء  ،التهٌج أونوبات الؽضب  ،مشاكل فً التركٌز  ،زٌادة الٌمظة للبٌئة  ،تكرار السلون الذي
ٌذكرهم بالصدمة.
واود االشارة الى ان الدراسات اكدت ان التعرض للضؽوط لٌست نتائج جمٌعها
سلبٌة بل لد تكون النتائج اٌجابٌة فمن اهم النتائج االٌجابٌة هً:57
 التحكم فً النوازع االستشارة لبلخرٌن امتبلن المدرة على استشراؾ المستمبل امتبلن الثمة بالنفس لوة االرادة الدافعٌة العالٌة لبلنجاز والتفوق عدم المٌل الى الماء التبرٌرات على االخرٌن امتبلن الصبلبة النفسٌة تعزٌز االٌمان باهللتشخيص االضطراببت مببعذ الصذمة:
اشااااار الاااادلٌل التشخٌصااااً واإلحصااااائً لبلضااااطرابات العملٌااااة  ،الطبعااااة
الرابعةمعاٌٌر أضطرابات الضؽوط ما بعد الصدمٌة:
 .5مشاهدة الشخصاو مواجهة الحدث أو األحداث التً تنطوي على التهدٌد أو الموت
الفعلاااً أو اإلصاااابة الخطٌااارة  ،أو تشاااكل خطااارا علاااى السااابلمة الجسااادٌة للفااارد أو
لآلخرٌن.
.27غبَى دمحم حضٍ  ،كُف حىاجه انضغىط انُفضُت.3116 ،
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 ..عبلمات استجابٌة لدى الفرد مثل الخوؾ الشدٌد  ،والعجز  ،أو الرعب.
 . 4الحدث الصادم هو استمرار إعادة الخبرة فً واحد ة (أو أكثر) من الطارق التالٌاة
:
ا .ذكرٌات مؤلمة ومتكررة وتدخل فً الحدث  ،بما فً ذلن الصور  ،واألفكاار  ،أو
التصورات .
ب .االحبلم المحزنة والمتكررة للحدث
ج .التمثٌل أو الشعور كما لو ان الحدث الصادم سٌتكرر .
د .شاادة الكاارب النفسااً عنااد التعاارض للمنبهااات الداخلٌااة أو الخارجٌااة التااً ترمااز أو
تشبه جانبا من الحدث الصادم .
هااـ .التعاارض للمنبهااات الداخلٌااة أو الخارجٌااة المتعلمااة بالجانااب الفسااٌولوجً والتااً
ترمز أو تشبه جانبا من الحدث الصادم.
و .استمرار تجنب المثٌرات واألفكار والمشاعر ،أو األحادٌث المرتبطة بالصدمة .
 تجناااااب األنشاااااطة  ،األمااااااكن  ،والنااااااس أو التاااااً تثٌااااار ذكرٌاااااات الصااااادمة عاااااااااااادم الماااااااااااادرة علااااااااااااى تااااااااااااذكر جاااااااااااازء هااااااااااااام ماااااااااااان الصاااااااااااادمة تضااااااااااااءل بشاااااااااااكل ملحاااااااااااوظ المشااااااااااااركة فاااااااااااً األنشاااااااااااطة الهاماااااااااااة فمادان االمال بالمساتمبل ( كاالزواج ماثبل  ،او انجااب األطفاال  ،أو العاٌش فاً حٌااةطبٌعٌة).
ز .صعوبة فً النوم أو البماء  ،التهٌج أو نوبات من الؽضب  ،صعوبات فً التركٌز.
ان االعراض اذا استمرت اكثر من شهر ٌمكن المول ان الفرد ٌعانً من اضاطرابات
الضؽوط مابعد الصدمٌة.
نسب تعرض االفراد الحذاث مببعذ الصذمة
تشٌر الدراسات الى ان التعرض الشدٌد لبلحداث الصدمٌة ٌؤدي الى
عبلمات معاناة الفرد الضطرابات الضؽوط مابعد الصدمة وتتراوح نسبتها مابٌن
 %46-%58من الناجٌن من الحروب .وان العوامل الوراثٌة ٌمكن أن تلعب دورا
مهما فً تنمٌة اضطراب ما بعد الصدمة.
اشارت نتائج دراسة تجرٌبٌة اجرٌت على عٌنة محدودة من المدنٌٌن ومن كبل
الجنسٌن فً سراٌٌفو والتً اجرٌت بعد انتهاء الحرب خبلل الفترة -511.
.،5114وشملت الدراسة ممابلة  566امرأة تعرضن الكثر من ( )0اشهر للحرب
واستخدم استبٌان الصدمة لهارفارد ) (HTQووجد ان أكثر من  %46من مجموع
عٌنة التحلٌل تنطبك علٌهن معاٌٌر اضطرابات ما بعد الصدمة .وان النساء اكثر
54
تعرضا من الرجال العراض الضؽوط مابعد الصدمة.

.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15628981
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وبعد انتهاء الحرب مع فٌتنام  ،وجد ان حوالً  % 46من لدامى المحاربٌن
فً فٌتنام ٌعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة فهم ٌمتلكون الذكرٌات الماضٌة
لحاالت الموت الرهٌبة.
وفً دراسة أجرٌت من لبل فرٌك من علماء االجتماع فً معهد وولتر رٌد
العسكري للبحوث عام  .664على  0.66من الجنود الذٌن خدموا فً العراق
وأفؽانستان عدة أشهر  .أظهرت النتائج أن واحدا من ستة من لدامى المحاربٌن
ٌعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب الحاد  ،والملك ،و%5.
كانوا ٌعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وحدها.
واشارت الدراسات التً أجرٌت بعد حرب الخلٌج الى ان اإلناث كانوا أكثر
عرضة الضطرابات ما بعد الصدمة من نظرائهن من الرجال وبمعدل الضعؾ.
وٌعود سبب ذلن الى ضعؾ المرأة من الناحٌة المتالٌة  ،ووجود مٌل لدى البعض بأن
المرأة تعانً من عبلمات االكتئاب والملك واضطراب فً الشخصٌة بدال من
51
اضطرابات ما بعد الصدمة اكثر من الرجل.
التوجهات النظرٌة فً تفسٌر أسباب اضطراب ما بعد الضؽوط
الصدمٌة: .6
تتعدد وجهات النظر فً تفسٌر اضطراب ما بعد الضؽوط
الصدمٌة  ، PTSDونوجز أهم تلن التوجهات:
 .5التوجه العضوي (البٌولوجً) ): (Biological Approach
ٌموم هذا التوجه على افتراض أن هنالن عوامل وراثٌة Genetic
 Factorsتؤدي إلى حدوث اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة .ولمد تم التحمك
من هذا االفتراض بإجراء دراسات متعددة على التوائم  .فمد وجد (Skreet
) al,1993اتفالا ً أكبر فً اضطراب  PTSDبٌن التوائم المتطابمة Identical
 Fraternalؼٌر
األخوٌة Twins
التوائم
مع
Twinsبالموازنة
.5
المتطابمة واستنتج ) (Skreوزمبلؤه بأن "النتائج تدعم فرضٌة مساهمة الوراثة
فً تسبٌب اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة.

.www.helpstartshere.org/issues-and-answers/issues
.31قبصى حضٍُ صبنح ،3117 ،اضطراببث يببؼذ انضغىط انصذيُت  ،انؼذد  ،23يجهت انشبكت انؼربُت نهؼهىو انُفضُت.

.Skre , I. ; Onstad , S. ; Torgeresn , S. ; Lygren , S& .Kringlen , E. (1993) . Atwin

19
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study of DSM-III-R anxiety disorders Act Psychiatric Scandinavia, 88 , 85-92.
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و توصل  (True et. al., 1993)..إلى االستنتاج نفسه من دراسة
أجرٌت على عٌنة أكبر من التوائم استهدفت التعرؾ على التأثٌرات التً ٌحدثها
التعرض إلى المعارن  ،ووجد أن نسبة االتفاق كانت أكبر بٌن التوائم المتطابمة
ممارنة بالتوائم األخوٌة  .وكانت معامبلت االرتباط ألعراض اضطراب ما بعد
الضؽوط الصدمٌة تتراوح بٌن  6..4 +إلى + 0.41فً التوائم المتطابمة  ،فٌما
تراوحت هذه المعامبلت بٌن التوائم األخوٌة بٌن  + 0.11إلى .6..8 +
فمن خبلل مراجعات األفراد الذٌن تعرضوا إلى المعارن بهدؾ العبلج ،
توصل ) (Foyوجماعتهإ الى أن ما ٌمرب من ثلثً األفراد المصابٌن باضطراب ما
بعد الضؽوط الصدمٌة بسبب تعرضهم إلى المعارن ٌ ،نتمون إلى عوائل فٌها أفراد
مصابون باضطرابات نفسٌة .وٌستنتج بأن الفرد الذي ٌعٌش فً أسرة فٌها أفراد
ٌشكون من أمراض نفسٌة  ،تكون لابلٌته أو شدة تأثره النفسً باألحداث الصدمٌة
عالٌة  ،فتؤدي به إلى اإلصابة باضطراب .PTSD
 ..التو ّجه العضوي الكٌمٌائً)(Biochemical Approach
ٌنضوي هذا التوجه تحت المنظور العضوي (البٌولوجً) ؼٌر أنه ٌركز على
المنظرٌن (Krystal et. al.,
العوامل " الحٌوٌة الكٌماوٌة " فمد افترض عدد من
ّ
)1989مثبلً ،أن التعرض لحادث صدمً ٌ Traumatic Eventؤدي إلى الحاق
الضرر بجهازأونظام إفرازالؽدة الكظرٌة ،وزٌادة فً مستوى اإلثارة الفٌزٌولوجٌة
 ،فٌنجم عن هذه التؽٌرات إستجابة مروعّة من الخوؾ والجفلة تظهر على الفرد
بشكل واسع.
وتفٌد الدراسات بوجود بعض األدلة التً تدعم هذه النظرٌة الحٌاتٌة البٌولوجٌة .فمد
وجد كوستن وزمبلؤه  (Krystal &Kosten et. al., 1987).4أن مستوى
النورأدرنالٌن واألدرنالٌنٌن عالٌا ً لدى المرضى باضطراب ما بعد الضؽوط
الصدمٌة.
وكان كولن وزمبلؤه ) (Kolk et. al., 1985لد وجدوازٌادة فً مستوٌات
الدوبامٌن والنورنالٌن لدى األفراد الذٌن ٌعانون هذا االضطراب.

.True , W. R. ; Rice , J. Eisen , S. A. ; Meath , A. C. ; Goldberg , J. ; Lyons , M. J .

22

&Nowak , J. (1993.)A twin study of genetic and twinstudy of genetic and
environment contributions to liability for posttraumatic stress symptoms. Archives
of General Psychiatry, 50, 257-264.
23

.Krystal , J. H. ; kosten , T. R. ; Southwick , S. ; Mason , J. W. ; perry , B. D& .Gillery , E.
L. (1989) . Neurobiological aspects ofPTSD, Review of Clinical and Preclinical studies.
Behaviour Therapy , 20 , 177-198
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وأشارت دراسات أخرى إلً زٌادة فً ضربات الملب وارتفاع فً ضؽط الدم
وزٌادة فً نشاط الجهاز العصبً البلإرادي لدى المصابٌن باضطراب ما بعد
الضؽوط الصدمٌة.وهنالن فرضٌة أخرى خبلصتها أن الجهاز المناعً لدى األفراد
الذٌن تظهر علٌهم اضطرابات نفسٌة بعد الكارثة ٌ ،كون ضعٌفا ً  .وأن ضعؾ
المناعة النفسٌة ٌ Psycho-immunityجعل الفرد ؼٌر لادر على مواجهة كارثة
أو حادث صدمً.
.8
وٌستنتج ) (Eysenck , 2000من استعراضه لعدد من الدراسات بأن
المرضى باضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة ٌختلفون فعبلً عن األفراد العادٌٌن فً
المراءات الخاصة بالمماٌٌس الفٌزٌولوجٌة والباٌوكٌماوٌة .
اما ) (Eysenck , 2000من استعراضه لعدد من الدراسات وجد بأن
المرضى باضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة ٌختلفون فعبلً عن األفراد العادٌٌن فً
المراءات ومع ذلن فإن هذه التؽٌرات الحٌاتٌة  Biologicalالترٌنا بأنها السبب فً
اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة  .وأن التوجه الحٌاتً (البٌولوجً) ٌحتاج إلى
توسٌع أكثر ٌأخذ بنظر االعتبار الفروق الفردٌة فً حساسٌة أو لابلٌة اإلصابة
باضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة .
 .4التوجه النفسً  -الدٌنامً ): (Psychodynamic Approach
ما ٌثٌر الحٌرة فً اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة أن بداٌته ٌمكن أن
تحدث بعد أشهر أو سنوات من تعرض الفرد لحادث صدمً  .وألن فروٌد كان لد
عدَّ صدمة الوالدة وما ٌصاحبها من إحساس الولٌد باالختناق بأنها تجربة الملك
األولى فً حٌاة اإلنسان  ،وأن منهج التحلٌل النفسً ٌنظر إلى الصراعات
البلشعورٌة التً تضرب بجذورها فً مرحلة الطفولة أنها السبب فً االضطرابات
المنظرٌن النفسٌٌن الدٌنامٌٌن اعتمدوا هذه الفكرة فً تفسٌرهم
النفسٌة عموما ً  ،فإن
ّ
اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة.
فمد حاول ) (Horowitz , 1986تفسٌر هذا االضطراب بنظرٌة نفسٌة
دٌنامٌة خبلصتها أن الحادث الصدمً ٌمكن أن ٌجعل الفرد ٌشعر بأنه مرتبن تماما ً ،
وٌسبب له الفزع واإلنهان  .وألن ردود الفعل هذه تكون مؤلمة فأن الفرد ٌلجأ إلى
كبت األفكار الخاصة بالحادث الصدمً أو لمعها عمدا ً  .ؼٌر أن حالة اإلنكار هذه ال
تحل المشكلة  ،ألن الفرد ال ٌكون لادرا ً على أن ٌجعل المعلومات الخاصة بالحادث
الصدمً تتكامل مع معلوماته األخرى  ،وتشكل جزءا ً من اإلحساس بذاته.
الدٌنامً
النفسً–
التوجه
فً
الموي
الجانب
أن
وٌبدو
لهوروتز  Horowitzأنه استطاع أن ٌزودنا بطرٌمة لفهم بعض األعراض الرئٌسة
فً هذا االضطراب .ومع ذلن فأن النظرٌة لم تمدم لنا تفسٌرا ً بخصوص وجود
.Eysenck , M. W. (2000) . Psychology .Student’s handbook. Psychology Press Ltd, Publishers, UK.
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اختبلفات فردٌة حمٌمٌة فً لابلٌة تعرض األفراد لئلصابة باضطراب ما بعد الضؽوط
الصدمٌة فً مواجهتهم ألحداث صدمٌة .
 .8التوجه السلوكً ): (Behavioural Approach
من المعروؾ عن العلماء السلوكٌٌن أنهم ٌهملون العوامل الوراثٌة والسمات
االستعدادٌة والخبرات البلشعورٌة لدى تحدثهم عن الشخصٌة واالضطرابات
السوي
النفسٌة ،وٌؤكدون العوامل البٌئٌة وأهمٌة التعلم فً تحدٌد السلون بنوعٌه ،
ّ
السوي  ،اللذٌن ٌخضعان لمانون واحد هو التعلم .
وؼٌر ّ
وعلى أساس هذا االفتراض أجرٌت دراسات متعددة ،من بٌنها دراسة كٌن Keane
 1885ووفما للمنهج اإلشراطً فً اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة فإن
اإلشراط الكبلسٌكً فً زمن وجود حادث صدمً ٌ ،تسبب فً اكتساب
الفرد استجابة خوؾ شرطٌة لتنبٌه طبٌعً ؼٌر مشروط.
وٌرى الباحثون أن التوجه اإلشراطً ُمصٌب من حٌث أنه ٌتنبأ بأن المساتوى العاالً
من الملك الناجم عن تنبٌه مارتبط بحاادث صادمً ٌماود فعابلً إلاى سالون تجنباً لمثال
هذا التنبٌه لادى المرضاى باـ ) ، (PSTDإال أناه ال ٌزودناا بتفصاٌبلت عماا ٌحادث ،
فضبلً عن أنه ال ٌمول لنا لماذا ٌصاب بعض األفراد بإضطراب ما بعد الصادمة لادى
تعرضااهم لحااادث صاادمً  ،فٌمااا ال ٌصاااب بااه آخاارون تعرضااوا للحااادث نفسااه.
 .4التوجه المعرفً ): (Cognitive Approach
ٌموم المنظور المعرفً على افتراض أن االضطرابات النفسٌة ناجمة عن تفكٌر
ؼٌر عمبلنً بخصوص الذات وأحداث الحٌاة والعالم بشكل عام .
.4
وعلى أساس هذا االفتراض  ،وضع فوا وزمبلؤه (Foa et. al.,
)1989نظرٌة معرفٌة فً اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة  ،خبلصتها أن
األحداث الصدمٌة تهدد افتراضاتناالعادٌة أو السوٌة  Normalبخصوص مفهومنا
لؤلمان وما هو آمن .
أن الحدود بٌن األمان والخطر تصبح ؼٌر واضحة فٌمود هذا إلى
تكوٌن بُنٌة  Structureكبٌرة للخوؾ فً الذاكرة بعٌدة المدى .وأن األفراد الذٌن
تتكون لدٌهم بُنٌة الخوؾ هذه سوؾ ٌمرون بخبرة نمص المدرة على
التنبؤ  Predictabilityوضعؾ السٌطرة على حٌاتهم ،وهذان هما السبب فً
حصول مستوٌات عالٌة من الملك.
وعلى نحو مماثل ٌرى ) (Miller, 1995أن الفرد ٌدرن الحدث الصادم على
أنه معلومة جدٌدة وؼرٌبة عن مخططه االدراكً  .فبل ٌعرؾ كٌؾ ٌتعامل معها ،
.Foa , E. B. ; Skeketee , G& .Olasov , R. B. (1989) . Behavioural / cognitive
conceptualizations of post-traumatic stress disorder. Behaviour Therapy , 20 , 155176
25
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فتشكل له تهدٌدا ً ٌنجم عنه اضطراب فً السلون  .وهذه الفكرة المائمة على نظرٌة
معالجة المعلومات  Information-Processترجع فً الوالع إلى كٌلً (Kelly
), 1955الذي طرح تفسٌرات مختلفة عن التفسٌرات المألوفة فً حٌنه بخصوص
الملك والخوؾ والتهدٌد.
ومع أن التوجه المعرفً ٌمدم وصفا ً معموالً لبعض التؽٌٌرات المعرفٌة
المصاحبة الضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة  ،إال أنه ٌترن أمورا ً خارج
حساباته .فلٌس واضحا ً فٌنظرٌة فوا  ، Foaلماذا ٌكون بعض األفراد أكثر تأثرا ً من
ؼٌرهم فً اإلصابة باضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة  ،ولم تمل لنا شٌئا ً
بخصوص العوامل الوراثٌة  .فهً أولتاهتمامها بالتركٌز على الحادث الصادم ،
األخرى .
العوامل
عن
الحدٌث
واؼفلت
 .0العوامل االجتماعٌة ): (Social Factors
ٌاارى باااحثون أن أحااد العواماال التااً تساااعد فااً تحدٌااد مااا إذا كااان فاارد مااا
تعرض إلى حادث صدمً  ،سٌتطور لدٌه اضطراب مابعاد الضاؽوط الصادمٌة  ،هاو
مااااادى حصاااااول هاااااذا الفااااارد علاااااى إساااااناد اجتمااااااعً .فلماااااد توصااااال ساااااولومون
وزمٌبله  (Solomon , Mikulincer &Avitzur , 1988).0من دراستهم التاً
اجروهااا علااى الجنااود اإلساارائٌلٌٌن الااذٌن اشااتركوا فااً الحاارب اللبنانٌااة  ،أن األفااراد
الاذٌن حصالوا علاى مساتوٌات عالٌاة ماان اإلساناد االجتمااعً  ،كانات لادٌهم أعااراض
للٌلااة ماان اضااطرابما بعااد الضااؽوط الصاادمٌة  .وأن الجنااود الااذٌن اظهااروا انخفاض اا ً
كبٌاارا ً فااً أعااراض هااذا االضااطراب كااانوا لااد حصاالوا خاابلل ثاابلث ساانوات علااى
أفضل إسناداجتماعً.
الذراسبت واالحببث رات العالقة :
اجرٌت العدٌد من الدراسات على المجتمعات العربٌة واالجنبٌة للتعرؾ على
الضؽوط مابعد الصدمٌة التً ٌعانً منها المواطنون وخاصة بعد انتهاء الحروب او
الكوارث او الحوادث الصدمٌة وان معظم الدراسات اجرٌت على المبحوثٌن بعد
استمرار معاناتهم من اعراض الضؽوط مابعد الصدمٌة لمدة اكثر من ستة شهور .
وهنا ستتناول الباحثة االبحاث التً اجرٌت على بعض المجتمعات العربٌة
فمط لكثرة االبحاث والدراسات التً اجرٌت على المجتمعات الؽربٌة وهً:

.Solomon , Z. ; Mikulincer , M& .Avitzur , E. (1988) . Coping , Locus of control , social

26

support , and combat-related posttraumatic stress disorder : A prospective study. Journal of
Personality and Social Psychology , 55 , 279-285
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 -5دراسة الكبٌسً واالسدي  ، .7.667بعنوان اضطراب ما بعد الضؽوط
الصدمٌة لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بؽداد  ،هدفت الدراسة تعرؾ مدى
انتشار اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة ( من حٌث كونه اضطراب جزئً او
كامل او عدمه ) لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات  .والكشؾ عن نوع االضطراب (
حاد ،مزمن ،متأخر ) .
استعمل ممٌاس الكبٌسً لمٌاس اضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة اعتمادا
على المراجعة الرابعة تصنٌؾ الجمعٌة األمرٌكٌة للطب النفسً لعام  5118وتألؾ
من ( )44سؤاال متمٌز بالصدق والثبات .اختٌرت العٌنة بالطرٌمة العشوائٌة البسٌطة
،وعددها (  ) 466فردا ،جمٌعهن من اإلناث .تراوحت أعمارهن ما بٌن (– 57
 )40سنة بمتوسط عمري (  ) .5وانحراؾ معٌاري (  . )5.407وتوصلت
الدراسة:
تعرض (  ) 547طالبة الى احد انواع الحوادث الصدمٌة من مجموع افراد
العٌنة أي بنسب (  .) %0.اصابة ( )544طالبة باحد انواع اضطراب ما بعد
الضؽوط ما بعد الضؽوط الصدمٌة  PTSDأي بنسبة لدرها ( )%45من العٌنة
األصلٌة .وبنسبة ( )%4.من المتعرضات للحوادث الصدمٌة.
إصابة ( )554طالبة باضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة  PTSDبشكل
كامل أي بنسبة ( )%41من العٌنة األصلٌة .وبنسبة ( )%04من المتعرضات
للحوادث الصدمٌة.واصابة ( )47طالبةباضطراب مابعد الضؽوط الصدمٌة بشكل
جزئً  Partial PTSDكامل أي بنسبة (  ) %5.من العٌنة األصلٌة .وبنسبة
( ) %.6من المتعرضات للحوادث الصدمٌة لذا علٌنا دراسة ظواهر هذه
االضطرابات لدى المشخصٌن .
أما من حٌث نوعٌة االضطراب ( للـ  554المصابات باضطراب ما بعد
الضؽوط الصدمٌة أعبله ) فمد ظهرت إصابة طالبة واحدة باضطراب ما بعد
الضؽوط الصدمٌة الحاد . Acute PTADأي بنسبة لدرها ( ) %664من
المصابات بهذا االضطراب بشكل كامل .واصابة (  ) 554طالبة باضطراب ما بعد
الضؽوط الصدمٌة المزمن  Chronic PTSDأي بنسبة ( . )%17واصابة طالبتٌن
باضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة المتأخر  Delayed PTSDأي بنسبة لدرها
( . ) %650
اتفمت هذه الدراسة مع الدراسات التً أشارت على ان التعرض الى الحوادث
الخطٌرة ٌمكن ان تسبب اإلصابة باضطراب ما بعد الضؽوط الصدمٌة.PTSD

.37دراسة الكبيسي واالسدي  ،7002بعنوان اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى طالبات كمية التربية لمبنات /
جامعة بغداد.

15

انؼذد انضببغ واالربؼىٌ  .يجهت انفخح  .حشرٍَ االول نضُت 3122

أ.د .صىصٍ شبكر يجُذ

 -.دراسة رٌاض خضر وعبد العزٌز ثابت  ،.667الصدمات النفسٌة لبلحتبلل
.4
واثرها على الصحة النفسٌة للطلبة فً لطاع ؼزة
هدفت الدراسة الى التعرؾ على مستوى الخبرات الصادمة واونعها التً تنشأ
عند طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة فً ؼزة جراء ممارسات االحتبلل وعبللتها ببعض
متؽٌرات الصحة النفسٌة مثل كرب مابعد الصدمة  ،الملك ،االكتئاب.
استخدم الباحث مماٌٌس ؼزة للخبرات الصادمة  ،وممٌاس كرب مابعد الصدمة
لدافٌدسون ،وممٌاس اعراض الملك واالكتئاب لهوبكنز.
طبك الممٌاس على  406من الطلبة منهم  514ذكور و 504اناث وبٌنت
النتائج ان  %45.8من الذكور تعرضوا للصدمة ممابل  %84.0من االناث وان
 %40.8من الذكور لدٌهم خبرات صادمة متوسطة ،و %48.1شدٌدة ممابل
 %.8.8لبلناث,ووجد ان هنان فروق دالة لصالح الذكور وتوجد اعراض الملك
واالكتئاب لبلناث اكثر من الذكور.
-4دراسة دمحم احمد النابلسً  ،.668صدمة السٌارة المفخخة ( الصدمات النفسٌة
.1
التالٌة لبلنفجارات)
اجرٌت الدراسة على  .8حالة كلهم من الذكور وتراوحت اعمارهم مابٌن -.6
 44سنة وتم متابعة حالتهم ووجد ان من اهم االعراض او ردود االفعال اثناء
االنفجار هو التخدٌر الحسً  ،عدم االستٌعاب  ،مظاهر هستٌرٌة ،مظاهر نفسٌة
جسدٌة ،ردود افعال لرٌبة وطوٌلة المدى ،ردود افعال مرضٌة على الصعٌد النفسً،
اعراض الشعور بأنخفاض مستوى االمن االجتماعً ،الشعور بالذنب ،الموالؾ
العدائٌة المتطرفة ،اضطرابات تذكرٌة ،اضطرابات الوعً ،االحبلم المزعجة،
االضطرابات السلوكٌة ،الخوؾ من االنفجارات ،الملك.
من خبلل عرض الدراسات اعبله نستنتج ان الضؽوط مابعد الصدمٌة لها
االثار الكبٌرة على الجانب السلوكً ،والعملً ،واالنفعالً ،والصحً ،واالجتماعً،
وؼٌرها.
46
-8دراسة االثار النفسٌة للحرب االهلٌة فً لبنان  : 5115اجرٌت الدراسة من لبل
دمحم احمد النابلسً على عٌنة من اللبنانٌٌن الذٌن ٌعانون من االضطرابات النفسٌة
والجسدٌة الناجمة عن الحرب اللبنانٌة االهلٌة ووجد ان عصاب الحرب وما ٌفجره
من اضطرابات شتى تطٌح باالمن النفسً لبلفراد ولعل ابرز االثار النفسٌة هً :
 التمرد وصعوبات لصوى فً اتخاذ المرارات والمبادرة ضعؾ الثمة فً النفس عدم المدرة على العمل المنظم.38رَبض خضر وػبذ انؼزَز ثببج  ،3117 ،انصذاث انُفضُت نالحخالل واثرهب ػهً انصحت انُفضُت نهطهبت فٍ قطبع
غزة ،يجهت شبكت انؼهىو انُفضُت انؼربُت.
.39دمحم احًذ انُببهضٍ ، 3115 ،يجهت شبكت انؼهىو انُفضُت انؼربُت ،انؼذد انرابغ .3115 ،
.41غبَى دمحم حضٍ  ،حًهُذ فٍ ػهى انُفش 3116 ،
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 الشعور بالفراغ الكبٌر فً الحٌاة الركود واالحساس بالٌاس االدمان والممار والمٌول العدائٌة التً تصل الى حد االجرام الخوؾ الشدٌد التطرؾ وعدم المرونة وصعوبات فً التوافك والتكٌؾ مشاعر الذنب الوساوس المهرٌة.45
-4دراسة دمحم احمد النابلسً بعنوان سٌكوسوماتٌن الحرب : 5116
اجرٌت الدراسة على عٌنة مؤلفة من  566شخص من المتعرضٌن لصدمات
الحرب منذ الٌمل عن  0اشهر وممن لم تسبك لهم المعاناة من أي اضطراب نفسً او
جسدي ووجد ان :
تجسٌدات هستٌرٌة  ،%54اضطرابات للبٌة وظٌفٌة  ،%.6ارتفاع الضؽط
 ،%0وفاة بحادث دماؼً –وعائً ،%5اضطرابات هظمٌة  ،%1تملصات عضلٌة
 ،%54اضطرابات جنسٌة .%56
الفصل الثبلج

منهجية الذراسة:
اتبعت الباحثة المنهج الوصفً فً دراسة المشكلة ووفك الخطوات التالٌة:
 .1اداة الدراسة
اعدت الباحثة ممٌاس اضطرابات الضؽوط مابعد الصدمٌة ( ملحك  )5ولد
اعتمدت فً ب نائه على االدبٌات والدراسات ذات العبللة وبعض المماٌٌس العربٌة
واالجنبٌة  .وتم صٌاؼة فمرات الممٌاس 4.المؤلؾ من ( )06فمرة وتم عرض الممٌاس
على لجنة من المحكمٌن الذٌن ابدوا آرائهم بشأن صٌاؼة الفمرات ومبلئمتها الهداؾ
الدراسة وبذلن تم التحمك من الصدق الظاهري .
وتم بعد ذلن احتساب الثبات بطرٌمة الفا كرونباخ وبلػ معامل الثبات ( )6.10
وهو معامل ارتباط عالً.

 .2عينة الدراسة:
بلؽت عٌنة الدراسة (  )874عضو هٌئة تدرٌس فً الجامعات العرالٌة منهم
( ).06ذكور  ،و( ).54اناث تم اختٌارهم من كل من جامعات ( بؽداد  ،البصرة ،
دٌالى  ،بابل)  .اما توزٌع افراد العٌنة حسب الشهادة فكان (  )..8من حملة شهادة
الماجستٌر ،و(  ).4.الدكتوراه  .اما المراتب العلمٌة الفراد العٌنة فكانت ( )548
.www.psychiatre-naboulisi.com
. 43اػخًذث انببحثت فٍ بُبء انًقُبس انحبنٍ ػهً االطبر انُظرٌ نهضغىط يببؼذ انصذيُت وػذد يٍ انًقبَُش االجُبُت
وانؼربُت انخٍ بُُج ػهً فئبث وشرائح يخخهفت يٍ انًجخًغ.
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مدرس مساعد )504( ،مدرس )40 (،استاذ مساعد ،و(  ).0استاذ .اما سنوات
الخدمة العضاء هٌئة التدرٌس فكانت (  )..4خدمتهم الل من  56سنوات ،
و( )550تراوحت خدمتهم مابٌن (-56الل من  .6سنة ) ،و( )14تراوحت خدمتهم
مابٌن (  – .6الل من  46سنة ) ،وان ( )40كانت خدمتهم اكثر من  46سنة.
الىسبئل االحصبئية:
تم استخدام الوسائل االحصائٌة التالٌة بأستخدام البرنامج االحصائً : SPSS
 االوساط الحسابٌة واالوزان المئوٌة. -االختبار التائً

الفصل الرابع

تفسري النتبئج:
سٌتم عرض وتفسٌر النتائج وفك المجاالت التالٌة:
 -1تفسير النتائج بشكل عام:
اوضحت النتائج ان الوزن المئوي العام العراض الضؽوط ما بعد الصدمٌة
العضاء هٌئة التدرٌس  %06.60وهو اعلى من الوزن الفرضً البالػ . %06
وان الوزن المئوي لبلناث  %04.8وهو اعلى من الوزن الفرضً  ،والوزن المئوي
العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا لبلحداث الصدمٌة اكثر من ( )4مرات
 %04.64وهو اعلى من الوزن الفرضً اٌضا.
واشارت النتائج ان  %04.8من اعضاء هٌئة التدرٌس ٌعانون من اعراض
الضؽوط مابعد الصدمٌة و  %4.8منهم ٌعانون من اضطرابات الضؽوط الصدمٌة
الحادة وان االناث اكثر معاناة من الذكور .وان  %5..4من اعضاء هٌئة التدرٌس
الٌعانون من هذه االعراض.
وان  %48منهم شاهدوا احداث مؤلمة اثرت فً حٌاتهم  ،و %00انفجرت
امامهم العبوات الناسفة او البلصمة و %80مشاهدتهم انفجار سٌارة مفخخة ،
و %84سمطت على منازلهم او اماكن عملهم المذائؾ وصوارٌخ الكاتٌوشا ،و%40
منهم تم اؼتٌال احد افراد االسرة الممربٌن كالزوج او االب او االخ او االبن او احد
اصدلائهم الممربٌن ،و %51التحم منزلهم من لبل ملٌشٌات مجهولة ،و %51منهم
تعرض احد افراد االسرة الى االختطاؾ ،و %57تعرضهم للتهدٌد من لبل جهات
مجهولة ،و %58تعرضهم للتهجٌر المسري من منازلهم.
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ان هذه االحداث المؤلمة كانت لها التاثٌر الكبٌر على حٌاة اعضاء هٌئة
التدرٌس واستمرت المعاناة معهم وذلن الستمرار تزاٌد احداث العنؾ والمتل
واالختطاؾ .
ان االعراض االكثر اهمٌة التً كان ٌعانً منها اعضاء هٌئة التدرٌس هً
اعراض تجنب االحداث الصدمٌة التً احتلت المرتبة االولى وبوزن مئوي %07
تلتها اعراض اعادة تذكر االحداث الصدمٌة وبوزن مئوي  %0..4وثم اعراض
االفراط فً التٌمظ وبوزن مئوي  %44وردود االفعال النفسٌة والعاطفٌة وبوزن
مئوي  %47واعراض ضعؾ المشاركة االجتماعٌة  %44واالعراض الجسمٌة
والمرضٌة . %45.4
اما اهم العبارات التً احتلت اهمٌة فً اوزانها المئوٌة هً:
 الشعور بالضٌك من استمرار األحداث الصدمٌة على ما هً علٌه ألنها تذكرهمباالحداثالمؤلمة.
 صعوبة نسٌان االحداث المؤلمة وصورهامعلمة دائما فً اذهانهم. تفرض تفاصٌل االحداث الصدمٌة نفسها على تفكٌرهم. االنزعاج عند سماع االصوات العالٌةاوالصراخ. التجنب من مشاهدة الجنازات للشهداء فً التلفاز أو فً الشوارع . صعوبات فً النوم. شدة الؽضب واللوم الكبٌر للذات والشعور بالذنب المخاوؾ الكثٌرة الكراهٌة والرؼبة فً االنتمام ضعؾ االهتمام والمشاركة االجتماعٌة ضعؾ االهتمام بالتدرٌس والبحث العلمً. الرؼبة فً الهجرة وترن العراق -2تفسير النتائج وفق متغير الجنس:
تشٌر النتائج الى ان االناث كانوا اكثر تعرضا لضؽوط االحداث مابعد الصدمة من
الذكور وبلػ الوزن المئوي لبلناث ( ) %04.8والذكور ( ) %47.64ولدى اختبار
داللة الفروق اتضح ان الفرق دالة احصائٌا عند مستوى داللة  6.65ولصالح االناث
وان عدد الفمرات التً كانت اوزانها المئوٌة عالٌة لدى االناث اكثر من الذكور هً (
 ) 48من اصل ( )06فمرة .والجدول ( ٌ ) 5وضح االوساط المرجحة واالوزان
المئوٌة العضاء هٌئة التدرٌس حسب متؽٌر الجنس.
الداللة االحصائٌة
النسبة من
عدد
االوزان
االوساط
باستخدام االختبار
افراد اجمالً افراد
الجنس
المئوٌة
المرجحة
التائً
العٌنة
العٌنة
المٌمة التائٌة
%47.64 ..448
%48.8
.06
الذكور
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بلؽت 0.488
وان الفرق دال
احصائٌا عند
مستوى 6.65
ولصالح االناث
االناث

.54

%84.0

4.57

%04.8

اما ابرز اعراض الضؽوط مابعد الصدمة التً عانت منها االناث بشكل اكبر
من الذكور هً:
اوال :اعادة االحداث الصدمية:
ان من اهم االعراض هً اعادة تذكر االحداث الصدمٌة بشكل مستمر اذ ظهرت
على االناث عبلمات ( الشعور بالضٌك بسبب استمرار تلن االحداث وانها تذكرهن
باالحداث المؤلمة ،والتوتر كلما التربوا من مكان الحدث ،والشعور المفاجًء وكأن
الحدث الصدمً سٌتكرر ولوعه مرة اخرى  ،وصعوبة نسٌان االحداث الصدمٌة وان
صورها مازالت عالمة فً اذهانهن ،وتراود البعض منهم االحبلم المزعجة  ،فضبل
عن انزعاج البعض من سماع االصوات العالٌة او الصراخ ) .والجدول (ٌ ).وضح
ارتفاع االوزان المئوٌة لبلناث فً ( )4فمرات من اصل ( )1فمرات على الذكور.
االناث
الذكور
رلم عنوان الفمرة
الفمرة
%01
%47
 .5أشعر فجأة كأن الحدثالصدمً سٌحدث
مرة ثانٌة.
%04
%05
 ..أشعر بتوتر كلما التربت من مكان الحدث
الصدمً
%74
%74
 .4أشعر بالضٌك من استمرار األحداث
الصدمٌة على ما هً علٌه ألنها تذكرنً
باالحداث المؤلمة.
%0.
%47
 .4أشعر بأنً أعٌش مع ما حدث لً خبلل
اٌام الحرب ومابعدها
%47
%44
 .1ال مانع لدي من التحدث دوما ً عن
ظروؾ االحداث الصدمٌة
%75
%0.
 ..0ال أستطٌع نسٌان االحداث المؤلمة
وصورها دائما ً فً ذهنً.
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 .4.تفرض تفاصٌل االحداث الصدمٌة
نفسها على تفكٌري.
 .48أحلم أحبلما ً مزعجة منذ تعرضً
لبلحداث الصدمٌة
 .41انزعج عند سماع الصوت العالً
والصراخ بعد تعرضً لبلحداث
الصدمٌة.
الوزن المئوي العام
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%44

%77

%88

%44

%47

%7.

%44

%07

ثانيا :محاولة التجنب لالحداث:
ان من اهم االعراض االخرى لبلناث هً محاولة التجنب لبلحداث الصدمٌة
بشكل مستمر اذ ظهرت علٌهن عبلمات ( تجنب جمٌع األماكن والشوارع التً تذكرهم
باالحداث الصدمٌة ،المحاوالت المضنٌة من اجل محو الذكرٌات المؤلمة لبلحداث الصدمٌة،.
واالبتعاد جهد االمكان عن سماع اصوات الرصاص او رؤٌة العربات المسلحة ،وتجنب الحدٌث عن
االحداث الصدمٌة ،وتجنب مشاهدة الجنازات للشهداء فً التلفاز أو فً الشارع  ،والشعور
بالضٌك كلما تذكروااالحداث الصدمٌة)  .والجدول (ٌ ) 4وضح ارتفاع االوزان المئوٌة
لبلناث فً ( )0فمرات من اصل ( )0فمرات على الذكور.
االناث
الذكور
رلم عنوان الفمرة
الفمرة
%04
%0.
 .56أتجنب جمٌع األماكن والشوارع التً
تذكرنً باالحداث الصدمٌة
%04
%08
 ..4أحاول جاهدا ً أن أتجنب كل ما ٌذكرنً
باالحداث الصدمٌة.
%74
%00
 ..4ال احتمل سماع صوت الرصاص او
رؤٌة العربات المسلحة بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
%07
%05
 ..7أبذل جهدي لتجنب الحدٌث عن االحداث
الصدمٌة.
%7.
%08
 ..4أتجنب مشاهدة الجنازات للشهداء فً
التلفاز أو فً الشارع بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة
%74
%04
 .45أشعر بالضٌك كلما تذكرت االحداث
الصدمٌة.
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%08

%76

ثالثا :فرط التيقظ :
ان من اهم االعراض االخرى لبلناث هً االفراط فً التٌمظ اذ ظهرت
علٌهن عبلمات (االنزعاج بشدة عند التعرض لموالؾ تذكرهمباالحداث الصدمٌة  ،صعوبات
واضطرابات فً النوم  ،والفزع والمفز من المكانلدى سماع إطبلق النار) .والجدول () 8
ٌوضح ارتفاع االوزان المئوٌة لبلناث فً ( )4فمرات من اصل ( )8فمرات على
الذكور.
عنوان الفمرة

رلم
الفمرة
 .4انزعج بشدة عند التعرض لموالؾ
تذكرنً باالحداث الصدمٌة
 ..6أجد صعوبة فً النوم منذ تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
 .40أصبح نومً متمطعا ً ومضطربا ً بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
 .47أفزع وألفز من مكانً عند سماع
إطبلق النار بعد تعرضً لبلحداث
الصدمٌة.
الوزن المئوي العام

الذكور

االناث

%7.

%7.

%84

%41

%84

%41

%4.

%44

%44

%05

رابعا :ردود االفعال النفسية والعاطفية الشديدة:
ان من اهم االعراض االخرى لبلناث هً ردود االفعال النفسٌة والعاطفٌة
الشدٌدة اذ ظهرت علٌهن عبلمات ( صعوبات فً تركٌز االنتباه ،والشعور بمرب االجل
وفمدان االمل بالمستمبل ،والؽضب الشدٌد ،وتملب المزاج  ،والسلون المتوتر والعصبٌة الزائدة،
والكراهٌة الشدٌدة لبلحتبلل ،والخوؾ من االلتراب من مكان الحدث ،والرؼبة الزائدة فً االنتمام،
واالكتئاب الشدٌد ،وكره الذات ،والؽضب تجاه أي نمد او لوم لبلخطاء  ،وعدم االكتراث بمجرٌات
االمور) اما الذكور فتمٌزوا بارتفاع االوزان المئوٌة لفمرة الشعور بالذنب والتمصٌر تجاه العائلة عن
االناث .والجدول ( ٌ )4وضح ارتفاع االوزان المئوٌة لبلناث ( )54فمرة من اصل
( )58فمرة على الذكور .
االناث
الذكور
رلم عنوان الفمرة
الفمرة
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.8
.5.
.54
.58
.57
.51
.46
.44
.86
.85
.8.
.88
.81
.45

أصبحت أواجه صعوبة فً تركٌز
انتباهً.
أشعر بمرب أجلً ولن أعٌش طوٌبلً بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أصبحت شدٌد الؽضب بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
مزاجً أصبح متملبا ً منذ تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
أصبح سلوكً ٌتسم بالتوتر والعصبٌة منذ
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
الوم نفسً واشعر بالذنب والتمصٌر تجاه
عائلتً
أخاؾ عند الترابً من المكان الذي
ولع به الحدث الصدمً.
أشعر برؼبة لوٌة لبلنتمام بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة
أؼضب بشدة لمشاهدتً أبسط األخطاء
بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أشعر بأن كراهٌتً لبلحتبلل ازدادت
منذ تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أشعر باالكتئاب الدائم منذ تعرضً
لبلحداث الصدمٌة
تمر علً فترات أكره فٌها نفسً بسبب
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
ً
أؼضب بشدة إذا وجه إلً نمدا أو لوم
من جراء تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
لم أعد أهتم بما ٌجري من حولً بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة
الوزن المئوي العام
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%47

%0.

%44

%04

%48

%00

%40

%05

%84

%06

%48

%4.

%47

%07

%87

%40

%48

%01

%78

%77

%44

%44

%87

%48

%44

%05

%80

%44

%44

%05

خامسا :االعراض الجسمية:
ان من اهم االعراض االخرى لبلناث هً االعراض الجسدٌة والمرضٌة اذ
ظهرت علٌهن عبلمات ( الشكوى الدائم من االالم الجسمٌة ،ارتعاش اعضاء الجسم كلما تذكروا
االحداث الصدمٌة ،ارتفاع ضؽط الدم  ،فمدان الشهٌة للطعام ،االالم فً المعدة ،خفمان فً الملب) اكثر
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من الذكور .والجدول (ٌ ) 0وضح ارتفاع االوزان المئوٌة لبلناث فً ( )0فمرات من
اصل ( )0فمرات على الذكور .
االناث
الذكور
رلم عنوان الفمرة
الفمرة
%47
%84
 .44أصبحت بعد تعرضً لبلحداث
الصدمٌة أشكو من اآلالم الجسمٌة.
%41
%4.
 .46ترتعش أعضاء جسمً كلما تذكرت
ظروؾ االحداث الصدمٌة.
%44
%87
 .44اعانً من ارتفاع ضؽط الدم بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة
%44
%80
 .48اعانً من فمدان الشهٌة للطعام
بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
%47
%87
 .44اعانً من االالم فً المعدة بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
%44
%87
 .40اعانً من خفمان فً الملب بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
%40
%87
الوزن المئوي العام
سادسا :المشاركة االجتماعية:
ان من اهم االعراض االخرى لبلناث هً ضعؾ المشاركة االجتماعٌة
ونمص االهتمامات العملٌة اذ ظهرت علٌهم عبلمات ( الرؼبة فً االنعزال عن االخرٌن،
وعدم المشاركة فً االفراح  ،وعدم الشعور باٌة متعة حمٌمٌة فً الحٌاة ،وضعؾ االهتمام بالعمل
التدرٌسً والبحثً ،وضعؾ االهتمام فً المشاركة فً المؤتمرات او الندوات العلمٌة ،والتفكٌر بتؽٌٌر
او ترن مكان العمل  ،والتفكٌر بالهجرة وترن العرق) اما الفمرة التً ارتفع وزنها المئوي عند
الذكور هً تنالص االهتمامات باالنشطة االعتٌادٌة.والجدول ( ٌ )7وضح ارتفاع االوزان
المئوٌة لبلناث فً( )7فمرات من اصل ( )4فمرات على الذكور .
االناث
الذكور
رلم عنوان الفمرة
الفمرة
%05
%75
 .7تنالصت اهتماماتً باألنشطة االعتٌادٌة
بعد مروري باالحداث الصدمٌة.
%44
%84
 .50لدي رؼبة فً االنعزال عن اآلخرٌن منذ
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
%44
%45
 ...أحبذ عدم المشاركة باألفراح بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
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.84
.47
.44
.41
.06

لم أعد أشعر بأي متعة حمٌمٌة فً
الحٌاة بعد تعرضً للحٌاة الصدمٌة.
لم اعد اهتم بالعمل التدرٌسً او
البحث العلمً بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
لم اعد اهتم بالمشاركة فً
المؤتمرات او الندوات العلمٌة بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
افكر فً تؽٌٌر مكان عملً بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
افكر بالهجرة وترن العراق بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة
الوزن المئوي

أ.د .صىصٍ شبكر يجُذ

%48

%08

%84

%4.

%80

%4.

%84

%81

%4.

%44

%45

%44

سابعا :الجوانب االٌجابٌة:
رؼم العبلمات واالعراض السلبٌة التً ظهرت على اعضاء هٌئة التدرٌس (االناث)
اال ان هنان بعض الجوانب االٌجابٌة التً تعززت لدٌهن بعد التعرض لبلحداث
الصدمٌة وهً( :الوعً التام بالواجبات والمسؤولٌات تجاه االسرة ،ازدٌاد االٌمان بالمضاء والمدر،
ازدٌاد الشعور بعدالة المضٌة ،ازدٌاد الشعور بالراحة واالستمرار ،ازدٌاد احترام وتمدٌر الناس لهم،
وحٌاة االسرة اصبحت اكثر وئاما وتعاضدا ،ازدٌاد الشعور بالفخر واالعتزاز ،تطور العبللات
االجتماعٌة ،ازدٌاد الثمة بالنفس ،ممارسة الحٌاة بشكل طبٌعً) فً تمٌز الذكور فً ارتفاع وزن
الفمرة ( ارتفاع لٌمة التضحٌة من اجل الوطن عن االناث .والجدول (ٌ ) 4وضح ارتفاع
االوزان المئوٌة لبلناث فً ( )55فمرة من اصل ( )5.فمرات للجوانب االٌجابٌة
على الذكور .
االناث
الذكور
رلم عنوان الفمرة
الفمرة
%44
%71
 .0أعً تماما ً واجباتً ومسؤولٌاتً تجاه
أسرتً على الرؼم تعرضً للكثٌر من
االحداث الصدمٌة .
%77
%74
 .55إٌمانً بالمضاء والمدر ازداد بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
%04
%04
 .54إٌمانً بعدالة لضٌتً ازداد بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
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.54
..5
..8
..1
.44
.84
.84
.80
.87

أشعر بالراحة واالستمرار على الرؼم من
مروري باالحداث الصدمٌة.
احترام الناس وتمدٌرهم لً ازداد بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
حٌاة اسرتً اصبحت اكثر وئاما وتعاضدا
بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة
اهتماماتً وتعاطفً مع اسر المصدومٌن
ازداد بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة
شعوري بالفخر واالعتزاز ازداد بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
عبللاتً االجتماعٌة ازدادت نموا ً
وتطورا ً بعد تعرضً لبلحداث
الصدمٌة.
ثمتً بنفسً زادت بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
أنا ممتنع أن تحرٌر الوطن ٌلزمه
الكثٌر من التضحٌات.
أمارس حٌاتً بصورة طبٌعة على
الرؼم من تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
الوزن العام
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%48

%47

%41

%04

%05

%04

%74

%77

%47

%06

%41

%0.

%04

%07

%46

%77

%7.

%74

%07

%01

 -3تفسير النتائج وفق عدد مرات التعرض لالحداث الصدمية:
تعاارض افااراد العٌنااة البااالػ عااددهم ( )874عضااو هٌئااة تاادرٌس ماان الجامعااات
العرالٌة الى شتى انواع من االحداث الصدمٌة منها :
 مشاهدة احداث مؤلمة اثرت فً حٌاتهم انفجار عبوة ناسفة امامهم انفجار سٌارة مفخخة امامهم التحام منازلهم من لبل الملٌشٌات المجهولة التعرض للتهدٌد من لبل الجهات المجهولة التعرض للتهجٌر المسري تعرض احد افراد االسرة لبلختطاؾ اؼتٌال احد افراد االسرة اة احد االصدلاء الممربٌن سموط المذائؾ على منزلً او فً مكان عملًوالجدول( ٌ )1وضح النسب المئوٌة العداد االفراد الذٌن تعرضوا لبلحداث
الصدمٌة
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عدد مرات التعرض لبلحداث الصدمٌة
مرة واحدة
مرتٌن
ثبلث مرات
اربع مرات
خمس مرات
ست مرات
سبع مرات
ثمانً مرات
تسع مرات
لم ٌتعرض ابدا
المجموع

عدد افراد العٌنة
46
7.
16
16
4.
54
0
5
8
06
874

أ.د .صىصٍ شبكر يجُذ

النسبة
%50.7
%54.5
%54.4
%54.4
%56.1
%4.4
%5.4
%6.8
%5.7
%5..0
566

بٌنت النتائج ان  %5..0من افراد العٌنة لم ٌتعرضوا ألي حدث صدمً ،
وان  %54.68تعرضوا الكثر من (  )4احداث صدمٌة .
وان (  )8.فمرة من اصل ( )41فمرة كانت اوزانها المئوٌة عالٌة لصالح
الفئة التً تعرضت الكثر من ( )4احداث صدمٌة وبلػ الوزن المئوي االجمالً
 ، %04.64فً حٌن نجد ان الوزن المئوي العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن لم
ٌتعرضوا لبلحداث الصدمٌة بلػ  .%44.1وان الفروق االحصائٌة كانت ذات داللة
للفئات التً تعرضت الكثر من ( )4احداث صدمٌة .والجدول ( ٌ ) 56وضح
االوساط المرجحة واالوزان المئوٌة العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا لبلحداث
والذٌن لم ٌتعرضوا لها.
الداللة االحصائٌة
النسبة من
عدد
االوزان
االوساط
نوع فئة
باستخدام االختبار
افراد اجمالً افراد
المئوٌة
المرجحة
العٌنة
التائً
العٌنة
العٌنة
5..484
المٌمة التائٌة دالة
تعرضوا
عند مستوى
%04.64 4.86.
54.68
48
لبلحداث
 6.65ولصالح
الصدمٌة
الفئة االكثر
تعرضا لبلحداث
لم ٌتعرضوا
%44.1
..18
5..4
06
لبلحداث
الصدمٌة
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اما ابرز االعراض التً عانى منها اعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا
الكثر من خمسة احداث ممارنة بالفئة التً لم تتعرض لبلحداث فتوضحها المجاالت
التالٌة:

اوال :اعادة االحداث الصدمية:
ان من اهم االعراض العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من ()4
احداث صدمٌة هً اعادة تذكر االحداث الصدمٌة بشكل مستمر اذ ظهرت علٌهم
عبلمات ( الشعور بالضٌك بسبب استمرار تلن االحداث وانها تذكرهم باالحداث
المؤلمة ،والتوتر كلما التربوا من مكان الحدث ،والشعور المفاجًء وكأن الحدث
الصدمً سٌتكرر ولوعه مرة اخرى  ،والتحدث باستمرار عن ظروؾ االحداث
الصدمٌة ،وصعوبة نسٌان االحداث الصدمٌة وان صورها مازالت عالمة فً اذهانهم،
وتراود البعض منهم االحبلم المزعجة  ،فضبل عن انزعاج البعض من سماع
االصوات العالٌة او الصراخ  .والجدول ( ٌ )55وضح ارتفاع االوزان المئوٌة ل
( )4فمرات من اصل ( )1فمرات العراض اعادة االحداث الصدمٌة لبلعضاء هٌئة
التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من خمسة احداث صدمٌة .
التعرض الكثر من
لم ٌتعرض ألي
رلم
خمسة احداث
عنوان الفمرة
حدث صدمً
الفمرة
صدمٌة
أشعر فجأة كأن الحدثالصدمً سٌحدث
%74
%4.
.5
مرة ثانٌة.
أشعر بتوتر كلما التربت من مكان الحدث
%74
%48
..
الصدمً
أشعر بالضٌك من استمرار األحداث
%4.
%40
 .4الصدمٌة على ما هً علٌه ألنها تذكرنً
باالحداث المؤلمة.
أشعر بأنً أعٌش مع ما حدث لً خبلل
%01
%06
.4
اٌام الحرب ومابعدها
ال مانع لدي من التحدث دوما ً عن
%04
%47
.1
ظروؾ االحداث الصدمٌة
ال أستطٌع نسٌان االحداث المؤلمة
%4.
%40
..0
وصورها دائما ً فً ذهنً.
%07
%07
 .4.تفرض تفاصٌل االحداث الصدمٌة
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نفسها على تفكٌري.
أحلم أحبلما ً مزعجة منذ تعرضً
%40
%05
.48
لبلحداث الصدمٌة
انزعج عند سماع الصوت العالً
%70
%0.
والصراخ بعد تعرضً لبلحداث
.41
الصدمٌة.
ثانيا :محاولة التجنب لالحداث
ان من اهم االعراض االخرى العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من ()4
احداث صدمٌة هً محاولة التجنب لبلحداث الصدمٌة بشكل مستمر اذ ظهرت علٌهم
عبلمات ( تجنب جمٌع األماكن والشوارع التً تذكرهم باالحداث الصدمٌة ،المحاوالت المضنٌة
من اجل محو الذكرٌات المؤلمة لبلحداث الصدمٌة ،.واالبتعاد جهد االمكان عن سماع اصوات
الرصاص او رؤٌة العربات المسلحة ،وتجنب الحدٌث عن االحداث الصدمٌة ،وتجنب مشاهدة
الجنازات للشهداء فً التلفاز أو فً الشارع  ،والشعور بالضٌك كلما تذكروااالحداث الصدمٌة.
والجدول ( ٌ ) 5.وضح ارتفاع االوزان المئوٌة ل ( )4فمرات من اصل ( )0فمرات
العراض محاولة التجنب لبلحداث لبلعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من
خمسة احداث .
التعرض الكثر من
لم ٌتعرض ألي
رلم
خمسة احداث
عنوان الفمرة
حدث صدمً
الفمرة
صدمٌة
أتجنب جمٌع األماكن والشوارع التً
%78
%44
.56
تذكرنً باالحداث الصدمٌة
أحاول جاهدا ً أن أتجنب كل ما ٌذكرنً
%71
%44
..4
باالحداث الصدمٌة.
ال احتمل سماع صوت الرصاص او
%71
%0.
 ..4رؤٌة العربات المسلحة بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
أبذل جهدي لتجنب الحدٌث عن االحداث
%74
%06
..7
الصدمٌة.
أتجنب مشاهدة الجنازات للشهداء فً
%04
%00
 ..4التلفاز أو فً الشارع بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة
أشعر بالضٌك كلما تذكرت االحداث
%71
%08
.45
الصدمٌة.
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ثالثا :فرط التيقظ
ان من اهم االعراض االخرى العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر
من ( )4احداث صدمٌة هً االفراط فً التٌمظ اذ ظهرت علٌهم عبلمات (االنزعاج
بشدة عند التعرض لموالؾ تذكرهمباالحداث الصدمٌة  ،صعوبات واضطرابات فً النوم  ،والفزع
والمفز من المكانلدى سماع إطبلق النار) .والجدول ( ٌ ) 54وضح ارتفاع االوزان
المئوٌة ل ( ).فمرات من اصل ( )8فمرات العراض فرط التٌمظ لبلعضاء هٌئة
التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من خمسة احداث .
رلم
الفمرة
.4
..6
.40
.47

عنوان الفمرة
انزعج بشدة عند التعرض لموالؾ
تذكرنً باالحداث الصدمٌة
أجد صعوبة فً النوم منذ تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
أصبح نومً متمطعا ً ومضطربا ً بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أفزع وألفز من مكانً عند سماع
إطبلق النار بعد تعرضً لبلحداث
الصدمٌة.

لم ٌتعرض ألي
حدث صدمً

التعرض الكثر من
خمسة احداث
صدمٌة

%47

%44

%07

%41

%78

%0.

%44

%04

رابعا :ردود االفعال النفسية والعاطفية الشديدة:
ان من اهم االعراض االخرى العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر
من ( )4احداث صدمٌة هً ردود االفعال النفسٌة والعاطفٌة الشدٌدة اذ ظهرت علٌهم
عبلمات ( صعوبات فً تركٌز االنتباه ،والشعور بمرب االجل وفمدان االمل بالمستمبل ،والؽضب
الشدٌد ،وتملب المزاج  ،والسلون المتوتر والعصبٌة الزائدة ،والكراهٌة الشدٌدة لبلحتبلل ،والخوؾ
من االلتراب من مكان الحدث ،والرؼبة الزائدة فً االنتمام ،واالكتئاب الشدٌد ،وكره الذات ،
والؽضب تجاه أي نمد او لوم لبلخطاء  ،وعدم االكتراث بمجرٌات االمور ،والشعور بالذنب والتمٌر
تجاه العائلة) .والجدول (ٌ ) 58وضح ارتفاع االوزان المئوٌة ل ( )1فمرات من اصل
( )58فمرة العراض ردود االفعال النفسٌة والعاطفٌة الشدٌدة لبلعضاء هٌئة
التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من خمسة احداث .
رلم
الفمرة

لم ٌتعرض ألي
حدث صدمً

عنوان الفمرة
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خمسة احداث
صدمٌة

انؼذد انضببغ واالربؼىٌ  .يجهت انفخح  .حشرٍَ االول نضُت 3122

.8
.5.
.54
.58
.57
.51
.46
.44
.86
.85
.8.
.88
.81
.45

أصبحت أواجه صعوبة فً تركٌز
انتباهً.
أشعر بمرب أجلً ولن أعٌش طوٌبلً بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أصبحت شدٌد الؽضب بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
مزاجً أصبح متملبا ً منذ تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
أصبح سلوكً ٌتسم بالتوتر والعصبٌة منذ
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
الوم نفسً واشعر بالذنب والتمصٌر تجاه
عائلتً
أخاؾ عند الترابً من المكان الذي
ولع به الحدث الصدمً.
أشعر برؼبة لوٌة لبلنتمام بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة
أؼضب بشدة لمشاهدتً أبسط األخطاء
بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أشعر بأن كراهٌتً لبلحتبلل ازدادت
منذ تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أشعر باالكتئاب الدائم منذ تعرضً
لبلحداث الصدمٌة
تمر علً فترات أكره فٌها نفسً
بسبب تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أؼضب بشدة إذا وجه إلً نمدا ً أو لوم
من جراء تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
لم أعد أهتم بما ٌجري من حولً بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة

أ.د .صىصٍ شبكر يجُذ

%07

%04

%41

%76

%48

%01

%48

%07

%0.

%40

%01

%44

%06

%01

%81

%47

%05

%75

%05

%41

%44

%41

%44

%44

%40

%08

%4.

%44

خامسا :االعراض الجسمية:
ان من اهم االعراض االخرى العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر
من ( )4احداث صدمٌة هً االعراض الجسدٌة والمرضٌة اذ ظهرت علٌهم عبلمات
( الشكوى الدائم من االالم الجسمٌة ،ارتعاش اعضاء الجسم كلما تذكروا االحداث الصدمٌة ،ارتفاع
ضؽط الدم  ،فمدان الشهٌة للطعام ،االالم فً المعدة ،خفمان فً الملب) .والجدول (ٌ ) 54وضح
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ارتفاع االوزان المئوٌة ل ( )4فمرات من اصل ( )0فمرات لبلعراض الجسمٌة
والحاالت المرضٌة لبلعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من خمسة احداث .
لم ٌتعرض ألي التعرض الكثر من
رلم عنوان الفمرة
خمسة احداث
حدث صدمً
الفمرة
صدمٌة
%47
%05
 .44أصبحت بعد تعرضً لبلحداث
الصدمٌة أشكو من اآلالم الجسمٌة.
%04
%41
 .46ترتعش أعضاء جسمً كلما تذكرت
ظروؾ االحداث الصدمٌة.
%41
%44
 .44اعانً من ارتفاع ضؽط الدم بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة
%44
%44
 .48اعانً من فمدان الشهٌة للطعام
بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
%47
%41
 .44اعانً من االالم فً المعدة بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
%47
%0.
 .40اعانً من خفمان فً الملب بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
سادسا :المشاركة االجتماعية:
ان من اهم االعراض االخرى العضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر
من ( )4احداث صدمٌة هً ضعؾ المشاركة االجتماعٌة ونمص االهتمامات العملٌة
اذ ظهرت علٌهم عبلمات ( تنالص االهتمامات باالنشطة االعتٌادٌة ،والرؼبة فً االنعزال عن
االخرٌن ،وعدم المشاركة فً االفراح  ،وعدم الشعور باٌة متعة حمٌمٌة فً الحٌاة ،وضعؾ االهتمام
بالعمل التدرٌسً والبحثً ،وضعؾ االهتمام فً المشاركة فً المؤتمرات او الندوات العلمٌة،
والتفكٌر بتؽٌٌر او ترن مكان العمل  ،والتفكٌر بالهجرة وترن العرق) .والجدول ( ٌ )50وضح
ارتفاع االوزان المئوٌة ل( )8فمرات من اصل ( )4فمرات العراض ضعؾ
المشاركة االجتماعٌة لبلعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من خمسة احداث
.
رلم
الفمرة

عنوان الفمرة

لم ٌتعرض ألي
حدث صدمً

التعرض الكثر من
خمسة احداث
صدمٌة

.7

تنالصت اهتماماتً باألنشطة االعتٌادٌة
بعد مروري باالحداث الصدمٌة.

%75

%75
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.50
...
.84
.47
.44
.41
.06

لدي رؼبة فً االنعزال عن اآلخرٌن منذ
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
أحبذ عدم المشاركة باألفراح بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
لم أعد أشعر بأي متعة حمٌمٌة فً
الحٌاة بعد تعرضً للحٌاة الصدمٌة.
لم اعد اهتم بالعمل التدرٌسً او
البحث العلمً بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
لم اعد اهتم بالمشاركة فً
المؤتمرات او الندوات العلمٌة
بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
افكر فً تؽٌٌر مكان عملً بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
افكر بالهجرة وترن العراق بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة

أ.د .صىصٍ شبكر يجُذ

%48

%46

%88

%81

%45

%04

%01

%45

%75

%81

%06

%48

%44

%06

سابعا :الجوانب االيجابية:
رؼم العبلمات واالعراض السلبٌة التً ظهرت على اعضاء هٌئة التدرٌس
الذٌن تعرضوا الكثر من ( )4احداث صدمٌة اال ان هنان بعض الجوانب االٌجابٌة
التً تعززت لدٌهم بعد التعرض لبلحداث الصدمٌة وهً( :الوعً التام بالواجبات
والمسؤولٌات تجاه االسرة ،ازدٌاد االٌمان بالمضاء والمدر ،ازدٌاد الشعور بعدالة المضٌة ،ازدٌاد
الشعور بالراحة واالستمرار ،ازدٌاد احترام وتمدٌر الناس لهم ،وحٌاة االسرة اصبحت اكثر وئاما
وتعاضدا ،ازدٌاد الشعور بالفخر واالعتزاز ،تطور العبللات االجتماعٌة ،ازدٌاد الثمة بالنفس ،ارتفاع
لٌمة التضحٌة من اجل الوطن ،ممارسة الحٌاة بشكل طبٌعً) .والجدول ( ٌ )57وضح ارتفاع
االوزان المئوٌة ل( )55فمرة من اصل ( )5.فمرات للجوانب االٌجابٌة لبلعضاء
هٌئة التدرٌس الذٌن تعرضوا الكثر من خمسة احداث .
رلم
الفمرة

عنوان الفمرة

لم ٌتعرض ألي
حدث صدمً

.0

أعً تماما ً واجباتً ومسؤولٌاتً تجاه
أسرتً على الرؼم تعرضً للكثٌر من
االحداث الصدمٌة .

التعرض الكثر من
خمسة احداث
صدمٌة

%04

%44
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.55
.54
.54
..5
..8
..1
.44
.84
.84
.80
.87

إٌمانً بالمضاء والمدر ازداد بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
إٌمانً بعدالة لضٌتً ازداد بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
أشعر بالراحة واالستمرار على الرؼم من
مروري باالحداث الصدمٌة.
احترام الناس وتمدٌرهم لً ازداد بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
حٌاة اسرتً اصبحت اكثر وئاما
وتعاضدا بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة
اهتماماتً وتعاطفً مع اسر المصدومٌن
ازداد بعد تعرضً لبلحداث الصدمٌة
شعوري بالفخر واالعتزاز ازداد بعد
تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
عبللاتً االجتماعٌة ازدادت نموا ً
وتطورا ً بعد تعرضً لبلحداث
الصدمٌة.
ثمتً بنفسً زادت بعد تعرضً
لبلحداث الصدمٌة.
أنا ممتنع أن تحرٌر الوطن ٌلزمه
الكثٌر من التضحٌات.
أمارس حٌاتً بصورة طبٌعة على
الرؼم من تعرضً لبلحداث الصدمٌة.
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%01

%41

%45

%77

%0.

%41

%75

%74

%4.

%7.

%74

%77

%47

%74

%44

%07

%41

%71

%81

%41

%40

%45

ان نتائج الدراسة الحالٌة تتفك مع نتائج عدد كبٌر من الدراسات العربٌة
واالجنبٌة ومنها دراسة  Frans 2003التً اشارت الى ان  %44.1من افراد العٌنة
لدٌهم كرب مابعد الصدمة وذلن عمب حوداث السٌر فً السوٌد  ،ودراسة بلٌر
 Blair 2004 44التً وجدت ان  %78من العٌنة التً لوامها  5641شخص
اظهروا اهتماما بأمن العائلة اوال وان  %40منهم لدٌهم كرب مابعد الصدمة .
واوردت دراسة  Gray 2004ان  %47من الجنود العاملٌن فً الصومال
لدٌهم عبلمات كرب مابعد الصدمة وان  %8.4منهم صنفوا بحاالت كرب مابعد
الصدمة الحادة .
33

.Blair ,E.H.,Torabi,M.R.Kaldahl,M.A (2004) Lifestyle and Perception Changes Among
College Students Since September 11 American Journal of health Studies ,
www.looksmart.com
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واشارت دراسة المرٌناوي Krenawi 2004 48ان كل عائلة من الخلفٌة العربٌة
عاشت العنؾ واالنتهان اي ان االسرة تتاثر وظٌفتها وادائها بشكل واضح فً حال
تاثر اي شخص من افرادها للصدمة.
االستنتبجبت :
من خبلل عرض النتائج ٌمكن ان نستنتج ماٌأتً:
 .2ان  %04.8من اعضاء هٌئة التدرٌس ٌعانون من اعراض الضؽوط مابعد
الصدمٌة و  %4.8منهم ٌعانون من اضطرابات الضؽوط الصدمٌة الحادة
وان االناث اكثر معاناة من الذكور .وان  %5..4من اعضاء هٌئة التدرٌس
الٌعانون من هذه االعراض.
 .3وان  %48منهم شاهدوا احداث مؤلمة اثرت فً حٌاتهم  ،و %00انفجرت
امامهم العبوات الناسفة او البلصمة و %80مشاهدتهم انفجار سٌارة مفخخة
 ،و %84سمطت على منازلهم او اماكن عملهم المذائؾ وصوارٌخ
الكاتٌوشا ،و %40منهم تم اؼتٌال احد افراد االسرة الممربٌن كالزوج او
االب او االخ او االبن او احد اصدلائهم الممربٌن ،و %51التحم منزلهم من
لبل ملٌشٌات مجهولة ،و %51منهم تعرض احد افراد االسرة الى
االختطاؾ ،و %57تعرضهم للتهدٌد من لبل جهات مجهولة ،و%58
تعرضهم للتهجٌر المسري من منازلهم.
 .4ان هذه االحداث المؤلمة كانت لها التاثٌر الكبٌر على حٌاة اعضاء هٌئة
التدرٌس واستمرت المعاناة معهم وذلن الستمرار تزاٌد احداث العنؾ والمتل
واالختطاؾ .
 .5ان االفراد الذٌن تعرضوا الكثر من (  )4مرات لبلحداث الصدمٌة كانوا
اكثر معاناة من االفراد الذٌن لم ٌتعرضوا لبلحداث الصدمٌة.
 .6ان افراد العٌنة ٌعانون من اعادة تذكر االحداث الصدمٌة بشكل مستمر
وظهرت علٌهم عبلمات الشعور بالضٌك بسبب استمرار تلن االحداث ،
والتوتر كلما التربوا من مكان الحدث ،والشعور المفاجًء وكأن الحدث
الصدمً سٌتكرر ولوعه مرة اخرى  ،وصعوبة نسٌان االحداث الصدمٌة ،
واالحبلم المزعجة  ،واانزعاج البعض من سماع االصوات العالٌة او
الصراخ.
 .7محاولة التجنب لبلحداث الصدمٌة بشكل مستمر اذ ظهرت علٌهم عبلمات
تجنب جمٌع األماكن والشوارع التً تذكرهم باالحداث الصدمٌة ،المحاوالت المضنٌة من
اجل محو الذكرٌات المؤلمة لبلحداث الصدمٌة ،.واالبتعاد جهد االمكان عن سماع اصوات
الرصاص او رؤٌة العربات المسلحة ،وتجنب الحدٌث عن االحداث الصدمٌة ،وتجنب
34

.Al-Krenawi,A,Graham,J.R.Sehewail,M.A.(2004) Mental health and Volience Trauma in
Palestine , Implication for helping Comparative Family Studies , 35,185-220.
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.22

أ.د .صىصٍ شبكر يجُذ

مشاهدة الجنازات للشهداء فً التلفاز أو فً الشارع  ،والشعور بالضٌك كلما
تذكروااالحداث الصدمٌة.
االفراط فً التٌمظ اذ ظهرت علٌهم عبلمات االنزعاج بشدة عند التعرض لموالؾ
تذكرهمباالحداث الصدمٌة  ،صعوبات واضطرابات فً النوم  ،والفزع والمفز من
المكانلدى سماع إطبلق النار.
ردود االفعال النفسٌة والعاطفٌة الشدٌدة اذ ظهرت عبلمات صعوبات فً
تركٌز االنتباه ،والشعور بمرب االجل وفمدان االمل بالمستمبل ،والؽضب الشدٌد ،وتملب
المزاج  ،والسلون المتوتر والعصبٌة الزائدة ،والكراهٌة الشدٌدة لبلحتبلل ،والخوؾ من
االلتراب من مكان الحدث ،والرؼبة الزائدة فً االنتمام ،واالكتئاب الشدٌد ،وكره الذات ،
والؽضب تجاه أي نمد او لوم لبلخطاء  ،وعدم االكتراث بمجرٌات االمور ،والشعور بالذنب
والتمٌر تجاه العائلة.
االعراض المرضٌة اذ ظهرت علٌهم عبلمات الشكوى الدائم من االالم الجسمٌة،
ارتعاش اعضاء الجسم كلما تذكروا االحداث الصدمٌة ،ارتفاع ضؽط الدم  ،فمدان الشهٌة
للطعام ،االالم فً المعدة ،خفمان فً الملب.
ضعؾ المشاركة االجتماعٌة ونمص االهتمامات العلمٌة اذ ظهرت علٌهم
عبلمات تنالص االهتمامات باالنشطة االعتٌادٌة ،والرؼبة فً االنعزال عن االخرٌن،
وعدم المشاركة فً االفراح  ،وعدم الشعور باٌة متعة حمٌمٌة فً الحٌاة ،وضعؾ االهتمام
بالعمل التدرٌسً والبحثً ،وضعؾ االهتمام فً المشاركة فً المؤتمرات او الندوات
العلمٌة ،والتفكٌر بتؽٌٌر او ترن مكان العمل  ،والتفكٌر بالهجرة وترن العرق.
هنان بعض الجوانب االٌجابٌة التً تعززت لدٌهم بعد التعرض لبلحداث
الصدمٌة وهً( :الوعً التام بالواجبات والمسؤولٌات تجاه االسرة ،ازدٌاد االٌمان
بالمضاء والمدر ،ازدٌاد الشعور بعدالة المضٌة ،ازدٌاد الشعور بالراحة واالستمرار ،ازدٌاد
احترام وتمدٌر الناس لهم ،وحٌاة االسرة اصبحت اكثر وئاما وتعاضدا ،ازدٌاد الشعور
بالفخر واالعتزاز ،تطور العبللات االجتماعٌة ،ازدٌاد الثمة بالنفس ،ارتفاع لٌمة التضحٌة
من اجل الوطن ،ممارسة الحٌاة بشكل طبٌعً)

التىصيبت:
بعد عرض االستنتاجات البد للباحثة ان تضع مجموعة من التوصٌات
للجهات المسؤولة من اجل التخفٌؾ من مظاهر اعراض الضؽوط مابعد الصدمٌة
التً ٌعانً منها اعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات العرالٌة وهً:
 .2وضع ستراتٌجٌة وطنٌة خاصة للنهوض بالوالع النفسً والصحً العضاء
فً الجامعات العرالٌة ( ٌمكن لوزارة التعلٌم العالً التنسٌك مع وزارة
الصحة لتحمٌك هذا الهدؾ).
 .3شمول اعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات العرالٌة وعوائلهم بالتأمٌن
الصحً والعبلج على نفمة الدولة اسوة بجامعات الوطن العربً والعالم.
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.4

.5
.6
.7
.7
.8

أ.د .صىصٍ شبكر يجُذ

التخفٌؾ من حدة الضؽوط النفسٌة التً ٌعانً منها اعضاء هٌئة التدرٌس فً
الجامعات العرالٌة من خبلل ( االبتعاد عن االجواء البٌرولراطٌة فً العمل ،
وتوفٌر الحرٌة االكادٌمٌة  ،وتوفٌر النوادي والمطاعم الجامعٌة الساتذة
الجامعة ،واتاحة فرص المشاركة فً المؤتمرات خارج المطر وزٌادة
المخصصات المتعلمة باالٌفاد .. ،وؼٌرها).
التنسٌك من خبلل وزارة السٌاحة ،والنمابات ،ومنظمات المجتمع المدنً
بتنظٌم السفرات السٌاحٌة داخل وخارج العراق ،وٌمكن تمسٌط االجور
واستمطاعها على شكل دفعات.
تنشٌط السٌاحة العلمٌة وتبادل الزٌارات بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس فً
الجامعات العرالٌة مع جامعات العالم لخلك اجواء اجتماعٌة ودٌة .
عرض الدراسة على البرلمان العرالً لكً تدرس الجهات المسؤولة فٌها
نتائج الدراسة وتتخذ التوصٌات التً من شأنها تعزز وترفع من دافعٌة
االستاذ العرالً.
انشاء منتجعات ترفٌهٌة وصحٌة فً شمال العراق تخصص الساتذة
الجامعات العرالٌة وٌمكن الخلو فٌها الؼراض تحمٌك الراحة النفسٌة
واالبتعاد عن ضؽوطات العمل والعائلة.
التخفٌؾ من ثمل االعباء التدرٌسٌة الملماة على عاتك االساتذة وااللتزام بما
هو محدد له من عدد الساعات فً لانون الخدمة الجامعٌة لتتاح له فرصة
المشاركة واالندماج االجتماعً.
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