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وعالقته ببعض المتغيرات لدى عينة من طالب جامعة  3122اضطراب ضغوط  التالية للصدمة بعد حرب 

 مصراتة

 
 عادل مصطفى سلطان

Adel.ms.1975@gmail.com 
 (1:36817236نقال  ; )

 
 المقدمة; 

عديد من الصدمات.وتعد اخلربات اليت كل احلروب سبثل أخطارا مهددة، وانتهاكات واستباحات، هتدد كافة أفراد اجملتمع. وتعرضهم لل   
يعيشها ضحايا احلرب خربات مفرطة وعنيفة ومستمرة وكارثية، لذلك تلعب احلروب دورًا كبَتًا يف حياة األفراد، وقد ينتج عنها  أمراض 

وادلعنوي والنفسي جسمية ونفسية كثَتة، فهي ذلا نتائج سلبية على األفراد واجلماعات، وزبلق جوانب من عدم االستقرار ادلادي 
 واالجتماعي.ويف ظل احلروب اليت شهدىا العامل،ازداد انتشار االضطرابات النفسية بُت األفراد ،ومنها اضطراب ضغوط التالية للصدمة .فقد

كوارث أظهرت الدراسات العلمية يف العديد من اجملتمعات شيوع ىذا االضطراب بُت السكان،وإن نسبة التعرض ذلذا االضطراب نتيجة ال
  (9، ص 2008)خَتبك ، الطبيعية ،أقل انتشاراً من الكوارث غَت الطبيعية مثل احلروب.

فأخطر أثار احلروب ليس ما  لذلك فإن تأثَتات احلرب عديدة ومتنوعة، قد تصيب اجملتمع ككل دبختلف أفراده ومؤسساتو،
، احلرب وقد محلوا معهم مشكبلت نفسية واجتماعية الحصر ذلا يظهر منها، وقت احلرب بل ما يظهر الحقاً يف جيل كامل ، شلن صلوا من

 نتيجة دلا شاىدوه بأمهات أعينهم ، بل إهنا سلسلة متتالية من اخلربات والذكريات ادلؤدلة. 
،  حيث أن احلرب يف ليبيا كانت حربًا واسعة على مجيع األصعدة تعرض فيها الشعب اللييب ألوضاع صعبة جداً بسبب ويبلت احلرب  

كل وتتمثل ىذه األوضاع يف إطبلق الرصاص والقذائف، على ادلساكن وادلباين وادلدارس واألماكن العامة واخلاصة، دون سبييز. وما يؤدي إليو  
ذلك من تدمَت وزبريب ، حيث تسببت يف إحداث مآس عديدة مشلت العديد من اجلوانب ، فأفرزت الشهيد واجلريح واألسَت وادلفقود، 

 ديد من األطفال والنساء والشباب والشيوخ ، يعانون من ادلشاكل واالضطرابات النفسية الشديدة.وتركت الع
يف ليبيا سببت يف انتشار الكثَت من اجلرائم ، وأحلقت بالعمران والبيئة العديد من الكوارث . ولكن  2011وشلا الشك فيو أن حرب      

راد من اآلثار السلبية اليت أثرت علـى صحتهم النفسية، وسببت ذلــم اضطرابات نفسية قـد من أشد نتائجها ادلأساوية ما  تركتو عنـد األف
 تكون مزمنة ، لذا  فاحلروب وما يصاحبها من ضغوط ونكبات يكون أثرىا النفسي أكرب من أثرىا اجلسدي وىذا ماال يدركو الناس يف حينو 

د من اآلثار، على مجيع ادلستويات النفسية واالجتماعية واالقتصادية وىذه اآلثار أثرت وتعترب مدينة مصراتة من ادلدن اليت تعرضت لعدي      
 راىقُت،على احلياة اليومية يف ادلدينة وبالتايل أثرت سلبًا على الصحة النفسية لسكاهنا، ومشلت مجيع ادلراحل العمرية ومن بينها الشباب وادل

 اب الضغوط التالية للصدمة نتيجة تعرضهم دلواقف صدمية عنيفة.الذين يعانون من اضطرابات عديدة، أمهها اضطر 
ومت الًتكيز على طبلب اجلامعة ؛ألن منهم من شارك يف احلرب ، و تعترب ىذه الشرحية العماد الناشئ لؤلجيال القادمة ،إذ أن أي       

جلهد على معرفة اآلثار النفسية واالجتماعية ، حلرب اضطرابات يعاين منها ىؤالء سوف تنعكس سلبًا على حياهتم ومستقبلهم ، و تركيز ا
هبدف إبراز ىذه اآلثار لبلختصاصيُت،واألطراف ادلعنية من ناحية، وإعادة تأىيل البنية النفسية واالجتماعية اليت أصاهبا   2011ليبيا

 الًتاجع من ناحية أخرى. 
  

 مشكلة الدراسة; 
دم احلضاري ادلستمر يف اجملتمعات اإلنسانية، وقد تفاقمت ىذه الضغوط إىل درجة من الشدة تزداد الضغوط يومًا بعد يوم تبعًا للتق    

حبيث تفوق ما ميكن أن يتحملو األفراد ومن بُت ىذه الضغوط األحداث الصدمية بكل أنواعها الطبيعية، وغَت الطبيعية واليت ىي من صنع 
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ة الناذبة عن احلرب تشكل خطورة هتدد الشخصية والسلوك السوي لؤلفراد، اإلنسان، وادلسببة للصدمات النفسية. فاألحداث الصدمي
 على أنفسهم، وعلى اجملتمع . وذبعل منهم عبأ

 ( 138ص ،2011)الغرير، والعاصي ، 
طَتة حيث أن أكثر االضطرابات اليت يتعرض ذلا اإلنسان بعد احلرب ىو اضطراب الضغوط التالية للصدمة والذي يعترب من االضطرابات اخل

اليت  هتدد حياة األفراد ، وأن أغلبية ادلختصُت يؤكدون أن أخطر أثار احلروب ىو ما سيظهر الحقا بشكل ملموس يف جيل كامل سيكرب 
من ينجو منهم وىو يعاين من مشاكل واضطرابات نفسية تًتاوح يف خطورهتا بقدر استيعاب ووعي األىل لكيفية مساعدة الفرد على ذباوز 

  مر هبا . اخلربة اليت
 

 وتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت اآلتية; 
 ؟    2011ما مدى انتشار اضطراب ضغوط التالية للصدمة لدى طلبة اجلامعة دبدينة مصراتة بعد حرب  .1
 جود شهيد يف األسرة ؟ىل ىناك فرق لو داللة إحصائية يف درجة حدة اضطراب ضغوط التالية للصدمة لدى أفراد العينة وفقاً لو  .2
 ىل ىناك فرق لو داللة إحصائية يف درجة حدة اضطراب ضغوط التالية للصدمة لدى أفراد العينة وفقاً لتعرض ادلنزل للدمار؟. 3
  

 أهداف الدراسة; 
 . 2011الكشف عن مدى انتشار اضطراب التالية للصدمة لدى طلبة اجلامعة دبدينة مصراتة بعد حرب  .1
لى ما إذا كان ىناك فرق لو داللة إحصائية يف درجة حدة اضطراب ضغوط  التالية للصدمة لدى أفراد العينة وفقًا لوجود التعرف ع .2

 شهيد يف األسرة .
التعرف على ما إذا كان ىناك فرق لو داللة إحصائية يف درجة حدة اضطراب ضغوط  التالية للصدمة لدى أفراد العينة وفقًا لتعرض  .3

 مار.ادلنزل للد
  

 أهمية الدراسة;
ن أمهية الدراسة يف التعرف على اضطراب ضغوط التالية للصدمة ومعدل انتشاره بُت طلبة اجلامعة ،وىل زبتلف درجة ادلعاناة يف تكم   

اكل اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة البحث باختبلف بعض ادلتغَتات . وتعترب ىذه الدراسة زلاولة لتسليط الضوء على ادلش
النفسية اليت يعاين منها بعض الليبيُت بعد احلرب ،وبصورة خاصة اضطراب ضغوط التالية للصدمة .كما تكمن أمهية الدراسة يف تنبيو 

اذبة وسائل اإلعبلم ؛ادلقروءة وادلسموعة وادلرئية على إعداد الربامج الثقافية والتوعوية من أجل التوعية و زبفيف من حدة ضغوط الصدمة الن
. كما أن نتائج ىذه الدراسة ميكن أن تفيد مراكز اإلحصاء يف حصر اآلثار النفسية اليت خلفتها احلرب ، حىت ميكن  2011حرب ليبيا عن

لوضع  وضع الربامج النفسية اليت هتتم بالعبلج والوقاية واإلرشاد النفسي ادلناسبة لذلك ، و إن الدراسة يظهر حداثة ادلوضوع واحلاجة ادللحة
مهٍت علمي حلجم ادلشكبلت النفسية، اليت يعاين منها أفراد اجملتمع اللييب ، وىذا يساعد على بناء الربامج حلماية الفرد من قبل أساس 

 ادلؤسسات احلكومية احمللية. 
 

 محددات الدراسة;
 سنة(، جامعة مصراتة  22 - 18) وشلن تًتاوح أعمارىم مابُت إناث( - ذكور)أجريت الدراسة احلالية على طلبة ادلرحلة اجلامعية  

 
 مفاهيم الدراسة; -
 اضطراب الضغوط التالية للصدمة;  -
" ينشأ اضطراب الضغوط التالية للصدمة على أنو استجابة مرجاة أو شلتدة حلدث أو  (;ICDـ  21تعريف منظمة الصحة العالمية ) -

ب يف ضيق وأسى شديدين غالباً، لدى أي فرد يتعرض لو )مثل موقف ضاغط ويتصف بأنو ذو طبيعة مهددة أو فاجعة ، وحيتم ألن يتسب
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الكوارث الطبيعة أو اليت من صنع اإلنسان أو ادلعارك أو احلوادث اخلطرة، أو مشاىدة ادلوت العنيف ألشخاص آخرين، أو أن يكون ضحية 
 ( 20ص ،2008 )خَتبك، التعذيب واالغتصاب".

 

 اإلطار النظري;
 مابعد الصدمة; تعريف اضطراب ضغوط .أوالً 

النفسي تعريفًا لبلضطراب ضغوط  استنادا إىل الرابطة األمريكية للطب (DSM –IVيقدم الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع ) 
التالية للصدمة "بأنو فئة من فئات اضطرابات القلق ، الذي يصيب الفرد بعد تعرضو حلدث ضاغط نفسي أو جسمي،  غَت عادي يتعرض 

رة مباشرة  يف بعض األحيان ، ويف أحيانًا أخرى قبل ثبلثة أشهر أو أكثر، بعد التعرض لتلك الضغوط ،ومن أعراض اإلصابة لو الفرد بصو 
 هبذا االضطراب ىو اسًتجاع ادلستمر خلربة احلدث وذبنب ادلنبهات ادلرتبطة بالصدمة أو ربذر االستجابة العامة للفرد ،ومظاىر االستثارة

مة ربديدا معايشة الفرد خلربة حدث مهدداً أو هتديداً للتكامل اجلسمي للفرد أو أشخاص آخرين مع حدوث رد فعل الزائدة وتتضمن الصد
 مؤدي من الشعور باخلوف الشديد أو العجز أو الرعب ".

 (75،ص2007)عبد ادلنعم ، 

 
 أعراض ومعايير اضطراب ضغوط التالية للصدمة;. ثانياً 

 - IV - 5::2للصدمة حسب الدليـل التشخيصي واإلحصائي الـرابع لألمـراض النفسية )ومن أهم أعـراض ضغـوط التالية 
DSM ;كما يلي )  

 يتعرض الفرد حلادث صادم يتوافر فيو الشرطان اآلتيان اجملتمعان كبلىهما:  .أ
 أو سبلمة اآلخرين اجلسدية .  خرب الفرد أو شهد حدث أو أحداث تضمنت ادلوت احملقق أو هتديداً بو أو إصابة أو هتديد لسبلمتو .1
 أن تتضمن استجابات الفرد خوفاً شديداً وتعكس قلة احليلة أو العجز أو الرعب . .2
 أن يعيش الفرد احلدث الصادم بشكل دائم على األقل بإحدى الوسائل التالية أو أكثر :  .ب
 راً   وأفكاراً ومدركات .  عودة وتدخل الذكريات ادلؤدلة وبشكل متكرر عن احلدث الصدمي وتشمل صو  .1
 ميكن التعرف عليو .  أحبلم وكوابيس مزعجة ومتكررة متعلقة باحلدث الصادم واليت تكون أحياناً ذات زلتوى ال .2
الصدمة قد يعاود الوقوع من جديد )شعور الشخص مثبل بأنو يعيش التجربة باإلضافة إىل األوىام  -الفعل الفجائي بأن احلدث  .3

 اليقظة أو يف حالة التسمم.  مثل أن ربدث أثناء أو واذللوسات
 انزعاج نفسي حاد عند التعرض دلثَتات داخلية أو خارجية ترمز أو تشابو مظهر من  .4

 مظاىر احلدث الصادم ، دبا يف ذلك الذكرى السنوية للصدمة .
مات تشابو مظهرا من مظاىر احلدث الصدمي مثل استجابة فسيولوجية عند التعرض دلثَتات داخلية أو خارجية أو إشارات أو عبل .5

 )تسارع ضربات القلب أو تغَت التنفس أو التعرض أو
ء الشعور بالتوتر أو رعشة عندما يصادف ادلريض شيئاً ما يذكره باحلدث الصادم وميكن أن تستمر تلك األفعال الفسيولوجية إىل مابعد انتها

 (78ص ،2003 التعرض للمثَت ".)العبيدي،
العامة أوتراخي يف القدرة على االستجابة  التجنب الدائم للمثَتات أو ادلنبهات ادلرتبطة بالصدمة ، أو اخلمود )التبلد( يف االستجابة ج.

 أكثر من األعراض التالية: ما مل يكن موجوداً عند ادلريض قبل الصدمة(، وتظهر بثبلثة أو )وىو
 حاديث واألماكن واألشخاص ادلرتبطة بالصدمة وادلشاعر،أو األ بذل اجلهد لتجنب األفكار، .1
 عدم القدرة على تذكر جانب من جوانب احلدث الصادم .  .2
 تناقص االىتمام وادلشاركة يف األنشطة ادلهمة . .3
 الشعور باالنفصال عن اآلخرين أو الغربة عنهم أو النفور منهم . .4
 لشعور باحلب(. قصور يف ادلشاعر الوجدانية )مثل عدم القدرة علة ا. 5
 اإلحساس بغموض ادلستقبل مثل فقدان األمل باحلصول على عمل أو الزواج. .6



 م7107( أغسطس 3العدد )-اجلامعة األمسرية اإللسمامية-كلية الرتبية-جملة الرتبية

   

 

046 

 (77ص ،2007ادلنعم ، )عبد
أعراض فرط االستثارة : تعٍت ظهور حاالت من االستثارة لدى الفرد مل تكن موجود قبل تعرضو للصدمة وتظهر أعراض ىذا ادلعيار  .د

 بواحد أو أكثر من اآليت: 
 وبات يف اخللود للنوم أو االستمرارية فيو .صع .1
 نوبات الغضب أو اذليجان، مصحوبة بسلوك عدواين لفظي أو بدين ، صعوبة الًتكيز. .2
 حذر أو تيقظ شديد وصعوبة بالغة يف االسًتخاء . .3
ندما يلمسو شخص آخر بشكل استجابة جفلة مبالغ فيها )جفلة مفرطة عند مساع صوت ادلفاجئة أو دلسة بصورة مفاجئة، وحىت ع .4

 فجائي. 
 رد فعل فسيولوجية إزاء التعرض لؤلحداث اليت ترمز إىل الصدمة أو تشابو شكبلً من أشكاذلا. .6
استمرار االضطراب على األقـل دلدة شهر أو ستة أشهر أو ظهور األعراض بعد طويلة من بدء الصـدمة )الشكل ادلتأخر أو ادلزمن(.  .7

 (28ص ،2011 شريفو، )أبو
 

 النظريات المفسرة الضطراب ضغوط التالية للصدمة;  
تعترب نظرية التحليل النفسي )سيجموند فرويد( من أقدم النظريات الكبلسيكية اليت تعاملت مع االضطرابات نظرية التحليل النفسي; . 2

(، إضافة هتتم PTSDسبب يف حدوث اضطراب )االنفعالية على أساس فسيولوجي، حيث افًتضت ىذه النظرية أن العوامل الوراثية قد تت
ا يكرب ويتعرض ىذه النظرية باخلربات ادلؤدلة وبالذكريات احملزنة السابقة اليت تعرض ذلا الفرد يف طفولتو على اعتبارىا دافعًا قويًا دلعاناتو عندم

من أعراض ضغوط مابعد الصدمة. وتظهر بداية  خلربات أو ذكريات شلاثلة وشبيهة دبا كان يعاين منو يف الطفولة وىذا ما جيعلو يعاين
( بعد أشهر أو سنوات من تعرض الفرد حلادث صدمي، ألن فريد كان قد عد صدمة الوالدة وما يصاحبها من PTSDاضطراب )

 (176، ص2012عبداهلل، )أبوعيشو، إحساس الوليد باالختناق بأهنا ذبربة القلق األوىل يف حياة اإلنسان.
 
يرى أصحاب النظرية السلوكية أن أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ىي مثابة استجابات متعلمة عند الفرد لوكية; النظرية الس .3

ادلظاىر االنفعالية يف صورة  الذي يتعرض دلثَت معُت ميثل مؤشرات خطر وضرر قد حيدث لو. فأي مثَت ضار ألي فرد سيجعلو لو بعدد من
من ىذا ادلثَت ،وقد يعمم الفرد ىذا ادلثَت على مثَتات أخرى متشاهبة معو يف خصائصها وشدهتا  أعراض واضطرابات تدل على معاناتو

ناة وحدهتا بالرغم من اختبلفها معو يف مصدرىا كما أن استجابتو للمثَت القدمي ميكن تعميمها على ادلثَتات اجلديدة شلا جيعلو يف حالة معا
 على ادلثَتات أي صدمة نفسية تعرض ذلا الفرد حيث يعترب مثَتاً أصلياً يولد مثَتاً شلثبًل يف اضطراب متميزة ومتكررة ما مل يعاجل منها. وادلثَت

 (55ضغوط مابعد الصدمة واليت يستجيب ذلا الفرد باضطرابات انفعالية. )صاحل، د.ت، ص
 
تفكــَت غــَت عقــبلين خبصــوص الــذات وأحــداث  وتقــوم ىــذه النظريــة علــى افــًتاض أن االضــطرابات النفســية نامجــة عــنالنظريــة المعرفيــة; . 4

( وىـي نظريــة 1989) احليـاة والعـامل بشـكل عـام . وقــد فسـرت النظريـة مـن خـبلل اــوذج شـبكة الـذاكرة القائمـة علـى اخلــوف ، فـوا وزمـبلؤه،
شـًتاط والتعمـيم معرفية يف اضطراب ضغوط مابعد الصدمة ركزت على أن األحداث الصادمة تنشأ شبكات من اخلوف تتكون من خبلل اال

االضـطراب ينشـأ  ،شلا يفقد الفرد قدرتو على التحكم والتنبؤ، فتتولد وتتطور لديـو أعـراض ضـغوط مابعـد الصـدمة. ويفـًتض ىـذا النمـوذج أن
. حينمــا تصــبح ادلواقــف أو األشــخاص أو األشــياء الــيت كانــت تتصــف يف الســابق بــاألمن والســبلمة مرتبطــة خبطــر بــالغ الشــدة أثنــاء الصــدمة 

تطور شبكة الذاكرة قائمة على اخلوف لـدى الفـرد عقـب تعرضـو لصـدمة مـا ، وربتـوي علـى معلومـات تشـمل ادلثـَتات واالسـتجابات ادلتعلقـة 
 (47ص ،2008 بالصدمة )أفكار ومشاعر وسلوك(" )خَتبك،
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 الدراسات السابقة; 
ة احلرب وخصائص الضغوط لدى عينة من طبلب ىدفت ىذه الدراسة إيل الكشف عن صدم م(; :::2دراسة محمد أبوسابا ) .2

( طالبًا وطالبة شلن عاشوا أحداث احلرب. استخدمت الدراسة مقياس لبلكتئاب ومقياس 273اجلامعة األمريكية يف بَتوت. تكونت من )
اس لبلكتئاب للقلق ومقياس الضطراب ضغوط مابعد الصدمة. دلت نتائج ىذه الدراسة على ارتفاع درجات ىؤالء الطبلب على مقي

والقلق واضطراب ضغوط مابعد الصدمة وكانت معدالت اإلناث أعلى من الذكور فيما يتعلق دبقياس القلق فيما كانت الفروق غَت دالة 
 على مقياس االكتئاب واضطراب ضغوط مابعد الصدمة.

 
باحلرب ومعدالت اضطرابات الضغوط  ىدفت ايل التعرف عن األحداث الصدمية ادلرتبطة م(;3117دراسة ليلى فرهود وأخرون ) .3

التالية الصدمية واالضطرابات النفسية العامة لدى ادلدنيُت يف جنوب لبنان. استخدمت ىذه الدراسة مقياس اضطراب ضغوط مابعد 
ة العامة الصدمة ومقياس القلق ومقياس االكتئاب. وجود ارتباط بُت معدالت اضطرابات الضغوط التالية للصدمة واالضطرابات النفسي

% تعرضوا ألحداث صدمية ، وبلغت نسبة معدالت اضطرابات الضغوط التالية للصدمة أعلى لدى النساء مقارنة  7.97وأشارت إىل أن 
عامًا ولدى منخفض ادلستوى التعليمي مقارنة دبرتفعي ادلستوى التعليمي ولدى ادلتزوجُت  40بالرجال واألفراد الذين تبلع أعمارىم مافوق 

 العازبُت، كما أظهرت الدراسة ارتباطاً وثيقاً مابُت اضطرابات الضغوط التالية للصدمة والقلق واالكتئاب.مقابل 
 
ىدفت الدراسة الكشف على اضطراب مابعد الصدمة اليت يعاين منها العراقيُت بعد  م(;3119 - 3118دراسة رشا خيريك ) .4

سنة( . استخدمت  50 - 20بُت ) ضوا للحرب يف العراق وتًتاوح أعمارىم ماعراقي قد تعر  100احلرب  تضمنت عينة الدراسة حوايل 
ىذه الدراسة ادلقابلة غَت ادلوجو )العفوية( دون بطاقة مقابلة وقد ترافق ىذا مع تطبيق األداة . استبيان خاص حول الصدمة من جامعة 

بند من ترمجة  17حول أعراض مابعد الصدمة حيتوي على  ىارفورد وذلك دلعرفة مقدار الصدمات اليت تعرض ذلا الشخص واستبيان أخر
ثار سلتصة ايرلندية . التعرف على اضطراب مابعد الصدمة اليت يعاين منها العراقيُت بعد احلرب . بينت النتائج أن العراقيُت قد عانوا من أ

ذكور واإلناث متساويُت يف متوسط %(. وأن ال87احلرب من خبلل أعراض الصدمات اليت ظهرت واضحة لدى نسبة كبَتة منهم )
( أكرب من 30 - 20درجات أعراض االضطراب مابعد الصدمة .وأن متوسط درجات أعراض اضطراب مابعد الصدمة لدى الفئة العمرية )

لكبَتة ( أي أن الفئات العمرية الصغَتة أشد تأثَتا من ا50 - 37متوسط درجات أعراض االضطراب مابعد الصدمة لدى الفئة العمرية )
 بالصدمة واألعراض واضحة وشديدة لديهم أكثر من الكبار.

 
ىدفت إيل التعرف علي مستوى ضغوط مابعد الصدمة الىت يعاين منها أعضاء ىيئة (; 3122 - 3121دراسة سوسن مجيد ) .4

غداد ، البصرة ، ديايل ، بابل( )ب عضو ىيئة التدريس يف اجلامعات التالية: 478التدريس يف اجلامعات العراقية بلغت عينة الدراسة 
% من أعضاء ىيئة التدريس  68.4من إعداد الباحثة  أشارت النتائج إىل أن  استخدمت مقياس اضطرابات الضغوط مابعد الصدمة

 % منهم يعانون من اضطرابات الضغوط الصدمية احلادة وأن اإلناث أكثر معاناة من 5.4يعانون من أعراض الضغوط مابعد الصدمة و 
% منهم شاىدوا أحداث مؤدلة أثرت يف 84% من أعضاء ىيئة التدريس ال يعانون من ىذه األعراض، كما أن  12.5الذكور بينما 

( مرات لؤلحداث الصدمية كانوا أكثر معاناة من األفراد الذين مل يتعرضوا لؤلحداث 5حياهتم وأن األفراد الذين تعرضوا ألكثر من )
 الصدمية.

 
ىدفت إيل الكشف عن اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى النازحُت من بيوهتم دبدينة مصراتة  (;3123المدني )دراسة خالد  .5

أنثى(  طبق  23ذكور و 95سنة( منهم ) 70إىل  15نازحًا من مدينة مصراتة ترواحت أعمارىم من ) 118.تكونت عينة الدراسة من 
فقرة وىي ذات أعراض اضطراب  17وتتضمن القائمة  1996اد وودرز وفورد الباحث قائمة فحص أعراض ضغوط مابعد الصدمة من إعد

الكشف عن اضطراب  ضغوط مابعد الصدمة ادلقًتحة من اجلمعية األمريكية للطب النفسي يف النسخة الرابعة لتصنيف األمراض العقلية
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فردًا من ادلشاركُت يف البحث يعانون من  78أن ضغوط ما بعد الصدمة لدى النازحُت من بيوهتم دبدينة مصراتة .أظهرت النتائج على 
% أكرب منها لدى  87% من العينة الكلية.كذلك أن نسبة االضطراب لدى اإلناث  66اضطراب الضغوط مابعد الصدمة و بنسبة 

% من العينة  17 % إال أن نسبة احلاالت الشديدة لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث ويشكل الذكور النسبة األكرب منهم 61الذكور 
% لدى عينة اإلناث كما أن 9الكلية لديهم اضطراب شديد وفقاً الستجاباهتم على قائمة فحص أعراض ضغوط مابعد الصدمة يف مقابل 

 ىناك تقارب يف متوسط درجات األفراد النازحُت من مناطق سلتلفة مع فارق بسيط لصاحل النازحُت  من ادلناطق القريبة من خط ادلواجهة.
ويرى الباحث من خبلل عرض نتائج الدراسات السابقة أن كل البلدان اليت أجريت فيها الدراسات شهدت أحداثّا عنيفة عصيبة       

عاشتها شعوب ىذه البلدان ،وكل الدراسات دون استثناء تعرض أفراد عينتها خلربات نفسية صادمة نتيجة للتجارب ادلأسوية اليت عايشوىا 
للحروب أو نتيجة حلوادث صدمية أخري ، لذا يؤكد الباحث أن آثار احلرب ال زبتلف من بيئة ألخرى فنهايتها كارثية  أو خربوىا  .نتيجة

 على كافة البيئات واألفراد .
عطي والدراسات اليت أجريت على األفراد يف ليبيا وادلتأثرين من آثار احلرب تعد قليلة ،ومل تركز على اضطراب ضغوط مابعد الصدمة ،شلا ي

ى البناء للدراسة احلالية األمهية يف ىذا اجملال وادلربر القوي إلجرائو وذلك ألمهية ىذا االضطراب وخطورة آثاره على ادلدى القريب والبعيد عل
 النفسي واجلسمي وخاصة لشرحية األطفال وادلراىقُت.

 
 

 منهج الدراسة; 
 تتمثل يف التعرف على اضطراب ضغوط التالية للصدمة لدى عينة من طلبة اجلامعة، ونظراً لطبيعة موضوع الدراسة، وربقيقاً ألىدافها اليت   

 فقد مت استخدام ادلنهج الوصفي ادلسحي. 
 

 مجتمع الدراسة;
 م(.2013/2014يتكون رلتمع الدراسة احلالية من مجيع طبلب جامعة مصراتة للعام اجلامعي )  
 

 عينة الدراسة; 
( إناث، ومت اختيار ىذا 761( ذكوراَ و)540احلالية بطريقة العينة العشـوائية الطبقية النسبية والـذي بلغ عددىا )مت اختيار عينة الدراسة     

 النوع من العينة دلناسبتها لطبيعة الدراسة احلالية ومتغَتاهتا وأىدافها.
 

 أداة الدراسة;
 ) The PTS Checkist pclقائمة فحص أعراض اضطراب ضغـوط التالية للصدمة ) -

 (1996من إعداد )وودوز وفورد( )
 استمارة الدراسة مؤلفة من البيانات األساسية )اجلنس، وجود شهيد يف األسرة ، تعرض ادلنزل لدمار( من إعداد الباحث. -
 

 اإلجراءات التي قام بها الباحث قبل تطبيق المقياس;  
  Validityصدق المقياس;  .2

 الصدق الظاهري;
( فقره على عدد من احملكمُت يف 17) إذ قام بعرض ادلقياس بصورتو )األولية( ادلكونة من الصدق الظاىر للمقياس،استخرج الباحث   

ادلقياس لدى طبلب اجلامعة و كذلك  قسمي علم النفس والًتبية بكلية اآلداب مصراتة، وذلك لبيان رأيهم يف مدى مبلئمة ووضوح فقرات
 لتعليمات ومناسبتها ذلؤالء الطبلب مع ذكر التعديبلت اليت يقًتحوهنا . وضوح صياغاهتا اللغوية ومدى وضوح ا

وعند مجع استجابات احملكمُت واالطبلع على مبلحظاهتم وجد الباحث أن مجيعهم متفقُت على صبلحية فقرات ادلقياس، علمًا بأن 
 %( من احملكمُت لقبول الفقرات.85الباحث اعتمد نسبة االتفاق )
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 وحلساب ىذا النوع من الصدق مت اختيار:  )التكويني(;الصدق البنائي 
 طريقة المقارنة الطرفية;* 

% وحساب داللة الفروق بينها، ومن اجلدول التايل يتضح أن 25% وأسفل 25مت ترتيب درجات أفراد عينة الصدق تنازليًا وأخذ أعلى 
 بُت اجملموعتُت.( 01.0ىناك فروق دالة عند مستوى )

 

 اجملموعات
 

 تغَتادل
 

 مستوى الداللة قيمة" ت" اجملموعة العليا )ادلرتفعُت( اجملموعة الدنيا )ادلنخفضُت(

 ع م ع م
 

21.859 - 
 

اضطراب ضغوط  000,5
 مابعد الصدمة

30.5400 
5.36888 

 
55.2800 

 
5.93516 

 
 شلا يؤشر أن قدرة ادلقياس عاىل التمييز بُت طريف القدر . 
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  طريقة االتساق الداخلي;* 
مت حساب معامبلت االتساق الداخلي كمؤشر لصدق ادلقياس من خبلل حساب االرتباط بُت الدرجة على البند والدرجة الكلية علي 

ية أو بعد حذفها ويوضح اجلدول التايل معامبلت االرتباط بُت الدرجة علي البند والدرجة الكل ادلقياس سواء قبل حذف درجة البند،
 واجلدول التايل يوضح ذلك. للمقياس.

 جدول يوضح معامبلت االرتباط بُت البنود والدرجة الكلية للمقياس
 

 االرتباط بعد حذف درجة البند االرتباط قبل حذف درجة البند رقم البند
1 .404** .350 
2 .362** .356 
3 .511** .416 
4 .464** .436 
5 .452** .398 
6 .352** .329 
7 .357** .337 
8 .378** .352 
9 .494** .454 
10 .474** .458 
11 .439** .428 
12 .396** .414 
13 .421** .420 
14 .552** .529 
15 .584** .501 
16 .435** .375 
17 .543** .512 

 
بالدرجة الكلية للمقياس شلا يشَت إىل  )0(01,ومن اجلدول السابق نبلحظ أن مجيع البنود قد ارتبطت وبشكل دال عند مستوى داللة 

 قياسها لنفس السمة )اشًتاكها يف قياس نفس السمة ( وىذا يشَت إىل معامل صدق ادلقياس .
 
 Reliabilityثبات المقياس;  .2
جبامعة مصراتة، وقد ( طالب وطالبة 200ولتتحقق من ثبات ادلقياس يف الدراسة احلالية مت تطبيقو على عينة مكونو ) طريقة ألفا كرونباخ ; 

 وىي قيمة مرضية وجيدة وتشَت إىل معامل جيد للمقياس.   ) 0,70مت تقدير الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ حيت بلغت قيمتو )
 

 تصحيح المقياس ; 
( وذلك يف  5 إىل 1م(، وتأخذ الفقرات درجات من )1996)وودوز وفورد( عام ) ـيصحح مقياس اضطراب ضغوط التالية للصدمة ل   

 ( ) أقل درجة18-( )أقصى درجة يف ادلقياس( إىل )85اذباه ازدياد شدة العرض. وبذلك فإن الدرجة الكلية للفرد ادلضطرب تساوي )
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ى لميكن أن يتحصل عليها الفرد ادلضطرب(. ويعد الفرد مصابًا باضطراب ضغوط التالية للصدمة ،إذا ما اختار دائماً، غالباً، أو أحياناً، ع
األقل على فقرة واحد من الفقرات اليت تقيس أعراض استعادة احلدث الصادم، وعلى ثبلث فقرات من الفقرات اليت تقيس أعراض التجنب 

اب والتبلد االنفعايل ، وعلى فقرتُت من الفقرات اليت تقيس أعراض فرط اإلثارة والتيقظ  ،كمـا تتيح القـائمة ربـديد درجـة شـدة االضطـر 
( وىي أقل درجة ميكن يتحصل عليها،إضافة مت 18 -( وأعلى درجة يف ادلقياس إىل )85-) ادلنتجات   فـرد على مقياس يًتواح مـلـدى ال

( بسيط : الدرجات 1تصنيف األفراد ادلضطربُت إيل ثبلث رلموعات، وذلك استنادا لدرجاهتم على ادلقياس، ومت تصنيفهم إىل اضطراب )
(، وىي الدرجات اليت تقع بُت 64إىل  34( متوسط :الدرجات )من 2اليت تقل عن اإلرباعي األول، ) ( وىي الدرجات33إىل  18)

  ( وىي الدرجات اليت تزيد عن اإلرباعي الثالث85إىل  65( شديد : الدرجات )من 3اإلباعي الثاين والثالث، )
 

 عرض نتائج الدراسة " مناقشتها وتفسيرها "
" ما مدى انتشار اضطراب التالية للصدمة لدى طلبة اجلامعة دبدينة مصراتة بعد  النسبة للتساؤل األول;نتائج التحليل اإلحصائي ب -

 ؟.      2011حرب 
ولئلجابة على ىذا التساؤل قام الباحث حبساب عدد ونسبة أفراد عينة الدراسة اليت تشَت استجاباهتم على أداة الدراسة بأهنم يعانون من 

 .ويوضح اجلدول التايل نتيجة ىذا اإلجراء للصدمة بدرجاتو الثبلثة )بسيط ، متوسط ، شديد(. اضطراب ضغوط التالية
 

  
 درجة  االضطراب

 

 عدد احلاالت والنسبة ادلئوية

  761إنـاث     ن =  540ذكـور    ن = 

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة )%( التكرار
 %13.22 172 % 10.51 80 % 17.03 92 بسيـط
 % 82.39 1072 % 83.96 639 % 80.18 433 متـوسط
 %  4.38 57 % 5.51 42 % 2.77 15 شـديـد

 
ويظهر من اجلدول السابق إن عدد احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضغوط التالية للصدمة من نوع ادلتوسط لدى أفراد العينة الدراسة       

%( حيث يشكل اإلناث النسبة األكرب، ونسبة احلاالت ادلتوسطة لدى اإلناث أعلى 82.39( بنسبة )1072الكلية ىو عدد كبَت )
%( مـن عينة اإلنـاث لديهن اضطـراب متوسط وفقًا الستجاباتـهم عـلى قـائمة 83.96حيث أن ما نسبتو ) بقليل منها لدى الذكور،

لك يظهر اجلدول السابق أن عدد احلاالت اليت تعاين من لدى عينة الذكور كذ %(80.18أعـراض ضغوط التالية للصدمة يف مقابل )
%(، ونسبة  4.38( بنسبة )57) اضطراب ضغوط مابعد الصدمة من نوع الشديد لدى أفراد العينة الكلية ىو عدد ليس بكبَت جدا

اإلناث لديهن اضطراب  %( مـن عينة الدراسة5.51احلاالت الشديدة لدى اإلناث أعلى بقليل منها لدى الذكور،حيث أن ما نسبتو )
 %(. 2.77) شديد يف مقابل عينة الذكور بنسبة

ويتبُت من اجلدول السابق أن أفراد العينة يعانون من اضطراب ضغوط التالية للصدمة بدرجات سلتلفة )بسيط متوسط أو شديد(. إذا أن 
ثبلث ادلثمتلة يف استعادة اخلربة الصادمة ويظهر ( يف معايَته الDSM_IVاإلصابة هبذا االضطراب حبسب ما حدده الدليل التشخيصي )

يف جانب واحد أو أكثر، وذبنب اخلربة الصادمة ويظهر يف ثبلث جوانب أو أكثر ،وأعراض فرط االستثارة ويظهر يف اثنُت أو أكثر منها، 
 رجات متفاوتة .ويعٍت ظهور ست أعراض أو أكثر من ادلعايَت الثبلث، بأن الشخص يصاب هبذا النوع من االضطراب بد

-ICDويفسر الباحث ذلك أن الدراسة احلالية قد سبت بعد سنتُت من أحداث احلرب، ووفق ماجاء يف الدليل التشخيصي العاشر)      
تظهر لدى البعض بعد  ( أن معظم احلاالت يتوقع أن تشفى أو أن األعراض قد تظهر لدى البعض بعد أيام أو أسابيع أو 10-1992
 بعض تظهر عليو بعد عدة سنوات أوقد تظهر األعراض وزبتفي.  عدة أشهر وال
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ويرى الباحث أن نسبة شيوع اضطراب ضغوط التالية للصدمة يف الدراسة احلالية ىي نسبة كبَتة )احلاالت ادلتوسطة  والشديدة( مقارنة 
خصوصية اجملتمع اللييب، ميكن أن تكون  ببعض الدراسات األخرى، حيث "أن نوع وتعدد الصدمات اليت تعرضت ذلا عينة الدراسة، مع

م( يف دراستو، فاجملتمع اللييب مل يتعود على مثل ىذه الصدمات، كما أن فًتة 2013مربرا ذلذه النسبة ادلرتفعة وىذا ما أكده )خالد ادلدين
شلا قلل تدرجييا من قدرهتم على احلرب طالت نسبياً، واستخدم خبلذلا مجيع أنواع األسلحة ومن مت طالت فًتة معانات الناس وآالمهم 

 (40، ص2012 )ادلدين، التحمل والتكيف مع ظروفهم الصعبة وادلؤدلة واجلديدة " .
ي إضافة إيل أن أفراد العينة تعرضوا لظروف مل يسبق أن استعدوا وهتيؤا ذلا، وليس لديهم اخللفية الدينية والثقافية للراشدين واليت تعط   

 د يقلل من حجم ونوعية التأثَت هبا.األحداث الصادمة معٌت ق
أن أفراد اجملتمع اللييب قد عايشوا و شاىدوا أحداثًا سببت ادلوت للبعض، أو شكلت هتديدا ذلم أو لآلخرين بادلوت أو تسببت باألذى    

ت اخلوف والذعر وانعدام األمن واجلروح اخلطَتة للبعض، أو أدت للتفكك والفقدان واحلرمان واالغًتاب عن الوطن وتغيَت اط احلياة وتسبب
ومصادر الدعم للكثَتين منهم ومثل ىذه األحداث تكفي لنشوء اضطراب ضغوط التالية لللصدمة خاصة وسط األطفال وادلراىقُت أكما 

ت والدليل التشخيصي العاشر لبلضطرابا (DSM4يذىب إىل ذلك كبل من الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لبلضطرابات العقلية )
لذا تعترب االضطرابات النفسية من بينها اضطراب ضغوط مابعد الصدمة لدى أفراد اجملتمع اللييب ىي ادلكونات  .(ICD_10العقلية )

 النفسية اليت مت اكتساهبا خبلل فًتة تعترب طويلة وتأثَتاهتا التزال مستمرة مع استمرار الواقع اللييب على حالو .
  
ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية يف درجة حدة اضطراب ضغوط  التالية للصدمة ” لنسبة للتساؤل الثاني;نتائج التحليل اإلحصائي با 

 “لدى أفراد العينة وفقاً لوجود شهيد يف األسرة؟
لى " لتعرف ع T-Testولئلجابة على ىذا التساؤل قام الباحث حبساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وقيمة اختبار "     

الفروق بُت أفراد العينة الذين لديهم شهيد يف األسرة والذين ال يوجد لديهم شهيد األسرة يف مستوى اضطراب ضغوط التالية للصدمة. 
 ويوضح اجلدول التايل نتيجة ىذا اإلجراء.

 
 جدول يوضح الفروق بُت أفراد العينة يف اضطراب ضغوط التالية للصدمة وفقاً لوجود شهداء يف األسرة

 

أفراد العينة الذين لديهم شهيد 
 يف األسرة

يوجد لديهم شهيد يف  أفراد العينة الذين ال
 قيمة األسرة

 ) ت(
 مستوى الداللة

 دالــــة
 ع م ن ع م ن

424 47.23 10.72 877 45.03 10.52 3.51 
 

,000 
 

  
ة الذين يوجد لديهم شهيد يف العائلة والذين اليوجد لديهم ومن اجلدول السابق يتضح أن ىناك فروق دالة إحصائيًا بُت أفراد العين    

( لصاحل  000,( وىي دالة عند مستوى )3.51شهيد يف العائلة يف مستوى اضطراب ضغوط التالية للصدمة ، وقد بلغت قيمة "ت " )
(، بينما بلغ متوسط أفراد العينة 47.23أفراد العينة الذين يوجد لديهم شهيد ، حيت كان متوسط أفراد العينة الذين يوجد لديهم شهيد )

 (.45.03الذين ال يوجد لديهم شهيد )
( كان مرتفعًا مقارنة بادلتوسط 47.23ويتضح من اجلدول السابق أن ادلتوسط احلسايب ألفراد العينة الذين لديهم شهيد يف األسرة )  

ومن خبلل ذلك صلد أن اذباه الفروق كان لصاحل أفراد العينة  (،45.03احلسايب ألفراد العينة الذين ال يوجد لديهم شهيد يف األسرة )
 الذين لديهم شهيد يف األسرة.

م ويرى الباحث أن أفراد العينة الذين لديهم شهيد يف األسرة أكثر معاناة باضطراب ضغوط التالية للصدمة من أفراد العينة الذين ليس لديه
ربات مؤدلة قاسية أثناء احلرب أو قد يكونوا قد شاىدوا عملية استشهاد قربيهم فقد يكون شهيد يف األسرة وذلك قد يعود إىل أهنم مروا خب
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زناً الشهيد ىو األب أو األم أو احد اإلخوة أو األقارب الذين تربطهم هبم رابطة انفعالية قوية فتجعل فقدان ىؤالء األحبة أمرًا مؤدلًا وزل
ة لوقت طويل واليت تنعكس يف اضطراب ضغوط مابعد الصدمة .لذلك يعترب ىذا االضطراب ومؤثراً يف نفوسهم واليت قد تبقى أثاره مستمر 

 و.من ادلكونات النفسية اليت مت اكتساهبا خبلل فًتة زمنية قد تكون طويلة وتأثَتاهتا ال تزال مستمرة مع استمرار الواقع اللييب على حال
 

ىناك فرق ذو داللة إحصائية يف درجة حدة اضطراب ضغوط التالية للصدمة  "ىل نتائج التحليل اإلحصائي بالنسبة للتساؤل الثالث;
 لدى أفراد العينة وفقاً لتعرض ادلنزل للدمار؟ "

" لتعرف على  T-Testولئلجابة على ىذا التساؤل قام الباحث حبساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وقيمة اختبار "     
الذين تعرض منزذلم للدمار  وبُت الذين مل يتعرض منزذلم للدمار يف مستوى اضطراب ضغوط التالية للصدمة.  الفروق بُت أفراد العينة

 ويوضح اجلدول التايل نتيجة ىذا اإلجراء.
 

 جدول يبُت الفروق بُت أفراد العينة يف اضطراب ضغوط التالية للصدمة وفقاً لتعرض ادلنزل للدمار
 

ذلم أفراد العينة الذين تعرض منز 
 للدمار

 قيمة أفراد العينة الذين مل  يتعرض منزذلم للدمار
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 ع م ن ع م ن دالـــة

 
290 

 
46.81 

 
10.76 

 
1011 

 
45.45 

 
10.58 

 
1.93 
 

 
,054 

 
الذين مل يتعرض منزذلم للدمار  ويتضح من اجلدول السابق أنو توجد فروق دالة إحصائياً بُت أفراد العينة الذين تعرض منزذلم للدمار وبُت  

( لصاحل من تعرض منزذلم 054,( وىي دالة عند مستوى )1.93يف مستوى اضطراب ضغوط التالية للصدمة ، وقد بلغت قيمة )ت( ) 
مل يتعرض ( ، بينما بلغ متوسط أفراد العينة الذين 46.81للدمار ، حيث بلغ متوسط احلسايب ألفراد العينة الذين تعرض منزذلم للدمار )

 ( .45.45منزذلم للدمار) 
( كان مرتفعًا مقارنة بادلتوسط احلسايب 46.81ويتضح من اجلدول السابق أن ادلتوسط احلسايب ألفراد العينة الذين تعرض منزذلم للدمار )

راد العينة الذين تعرض منزذلم (، ومن خبلل ذلك صلد أن اذباه الفروق كان لصاحل أف45.45ألفراد العينة الذين مل يتعرض منزذلم ألي دمار)
 للدمار .

ويرى الباحث أن أفراد العينة الذين تعرض منزذلم للدمار كان نتيجة لقرب تلك ادلنازل من خطوط ادلواجهة والقصف ادلدفعي ادلتكرر سواء    
اناة ألفراد ىذه العائبلت كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل عشوائي  والذي تعرضت لو العديد من منازل مدينة مصراتة شلا سبب ادلع

خبلل تواجدىم أو مشاىدهتم ذلذا الدمار وىذا األمر انعكس عليهم خاصة على األطفال وادلراىقُت شلا عرضهم للعديد من ادلشاكل اليت 
 حدث ذلم. تتعلق بقدرهتم على االنتباه والًتكيز ومشاكل يف النوم واخلوف واذللع والضيق والقلق عندما يتذكرون ما

 
 

 توصيات; ال
 الدراسة، يوصي الباحث دبا يلي: اانطبلقاً من النتائج اليت توصلت إليه

 ومواجهتها بالسبل العلمية ادلناسبة .  القيام دبزيد من الدراسات للوقوف على حقيقة اآلثار النفسية السلبية الناذبة عن احلرب .1
نفسي من خبلل رفد واجلامعات بادلرشدين واالختصاصُت النفسيُت وتكتيف ضرورة تركيز وزارة الًتبية والتعليم على برامج اإلرشاد ال .2

 ساعات العمل ذلم هبدف تطويق وزلاصرة او آثار احلرب ومعاجلتها .
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ضرورة إنشاء مركز متخصص هبذا االضطراب، أو مركز )متابعة الكوارث والصدمات ( كما ىو معمول بو عادليًا ، علمًا بأن اجملتمع  .3
مس احلاجة دلثل ىذا ادلركز، على أن يضم متخصصُت يف الطب النفسي وعلماء نفس )صحة نفسية وسريرون( وباحثُت نفسيُت اللييب بأ

 .  (PTSDواجتماعيُت وشلرضُت نفسيُت مجيعهم من ادلتعاملُت مع ضحايا )
الوسائل احلديثة، والتدريب ادلستمر للكوادر الطبية  االىتمام بالتوعية بأضرار احلرب على ادلراىقُت يف  اجلامعات واألسر واجملتمع وبكافة .4

 ية الفعالة.والنفسية واالجتماعية والدينية والًتبوية للتشخيص ادلبكر لبلضطرابات النفسية ولتقدمي اخلدمات النفسية اإلاائية والوقائية والعبلج
 

 المقترحات;
 :يف ضوء نتائج الدراسة يقًتح الباحث إجراء بعض الدراسات منها

إجراء دراسة شاملة دلعرفة مدى انتشار اضطراب ضغوط التالية للصدمة على مراحل تعليمية أخرى ومقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة  .1
 احلالية .

القيام بإجراء دراسة عن العبلقة بُت اضطراب ضغوط التالية للصدمة مع متغَتات أخرى مثل السمات الشخصية، الصحة النفسية،  .2
 يل الدراسي، ومشكبلت اإلدمان على ادلخدرات.والتحص
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