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 العائدين من النزوح والتهجير اضطراب مابعد الضغوط الصدمية لدى طلبة جامعة االنبار

 م. د. عمار عوض فرحان العبيدي

 كلية الرتبية للعلوم االنسانيه /جامعة االنبار

 تخمص البحث مس     

ىدؼ البحث الى التعرؼ عمى مستوى اضطراب مابعد الضغوط الصدمية لدى طمبة جامعة االنبار العائديف        
نوعية اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية , ومستوى  ومف النزوح والتيجير, وفقا لمتغيري النوع  , و التخصص, 

طالبو , طبؽ عمييـ مقياس اضطراب ما بعد ( طالب و  033, و تكونت عينة البحث مف )  الطمبةحياة  في تأثيره
طمبة لدييـ اضطراب ما بعد الضغوط الاظيرت النتائج, اف  و ( , DSM-5الضغوط الصدمية وفقا لمعايير ) 

متغير التخصص,  ولصالح وتوجد فروؽ في الصدمية بدرجة منخفضة , وال توجد فروؽ بيف الذكور واالناث 
اف ما و عالقات االسرية, لمؤيو لتاثير اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية كاف اف اكبر نسبة م والتخصص العممي , 

% ( مف النوع 2) و% ( مف النوع المزمف , 8) والنوع الحاد ,  ف%( منيـ يعانوف مف اضطراب م52نسبة )
     التوصيات والمقترحات . الباحثاف المتاخر ,.وفي ضوء النتائج وضع

            Abstract   

The aim of the research was to identify the level of post-traumatic stress disorder 
among Anbar University students returning from displacement and displacement, 
according to gender variables, specialization, post-traumatic stress disorder, and 
its impact on student life. The sample consisted of (300) students and students 
(DSM-5). The results showed that students have post-traumatic stress disorder 
at a low level. There are no differences between males and females. There are 
differences in the specialization variable and in favor of scientific specialization. 
The greatest proportion of post-traumatic stress disorder was family relations , 
And 25% of them suffer from acute type disorder, 8% chronic type, and 5% 
delayed type. In the light of the results, the researcher made a number of 
recommendations and suggestions.                                                                           
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 : البحث مشكمة
 المرء عمى يصعب الذي الكارثي النوع مف تعد األنبار، محافظة مف النازحوف بيا مر التي األحداث إف      
, وما رافقيا مف عنؼ ومشاىد القتؿ المروعو ,  مناطقيـ عف  القسري والتيجير النزوح فترة تركت أذ تصوره،

 عمييا يترتب قد , شديدة نفسيو صدمةواختطاؼ وميانو واعماؿ دموية عمى ايدي الجماعات االرىابية المسمحو 
 ظاىرة تعد و . ويدمرىا النفسية طاقتو يستنزؼ مما التحمؿ عمى قدرتو وخسارة لمفرد النفسية المنظومة في أختالؿ
 بشكؿ وعواطفو انفعاالتو وتثير الفرد تستفز والتي لمحروب، المصاحبة المتغيرات أبرز مف القسري والتيجير النزوح
 مباشر تأثير ليا ىائمة نفسية ضغوط مف يصاحبيا لما نظرا الحرب، لصدمة مضافة أخرى كصدمة وتعتبر كبير

 .بو المحيطة البيئة ومع ذاتو مع الفرد توافؽ عمى بعيد المدى وعميؽ
 واىواليا الحرب آلثار تعرضوا ممف المجتمع شرائح جميع عمى سمباً  أنعكست والتيجير النزوح أزمة أف        
 وموانع وأحباطات تحديات الى تعرضوا الذيف , التحديد وجو عمى الجامعة طمبة مف الشباب فئة مف وخصوصاً 

باحتالؿ محافظة االنبار مف قبؿ المجاميع  تمثمت مستقرة غير فترة شيعا قد االنبار جامعة طمبة أف في تمثمت
 , العاـ والتيديد األمف فقدافو  االرىابية , ومارافؽ تمؾ االحداث مف صدمات نفسية واذى جسدي ونفسي ليـ ,

 ،( 4, ص2016 ، الكبيسي ة )ونتائجيا المدمر   الحرب ولدتيا التي والمادية واالجتماعية النفسية والضغوطات
 تتمثؿ ،  لمغاية خطيرةونشؤ اضطرابات نفسية غير تكيفية ,  وسموكية نفسية فعؿ ردات الى يؤديقد  مما

 تقوض التي واليمع الخوؼ نوبات و , واالكتئاب النفسي القمؽ درجات زيادةو باضطراب مابعد الضغوط الصدمية 
 األكثر النفسية األضطرابات مف بيف اىـ يعد اضطراب مابعد الضغوط الصدمية  و و ,والعقمي النفسية صحتيـ
 ىكذا مثؿ في تجنبيا األفراد عمى يصعب التي , و وتماسكيا الشخصية تيدد , و والحروب األزمات في  شيوعاً 
( أف الصدمات االكثر  ( Atkinson,et,al ,1990ويرى اتكنسوف وجماعتة   ,لحياة الفر وميددة قاسية ظروؼ

شيوعا وايالما ىي صدمات الحروب واالسر واالعتقاؿ , التي تيدد حياة الفرد بالخطر , فاالفراد الذيف تعرضو ليذة 
الصدمات غالبا ما يخفوف معانتيـ وال يخبروف بيا احد لشعورىـ بالذنب وتدني القيمو مما  يجعميـ عرضو 

(,    ( Atkinson,et,al ,1990, 557 ة في وقت الحؽ مف االـز لالصابة باضطراب مابعد الضغوط الصدمي
فتعرض طالب الجامعة الى خبرات صدمية  شديده , قد تؤدي الى تحطيـ اسس نموىـ السميـ وقدرتيـ عمى 
التكيؼ السوي , وقد ينيار ايمانيـ بطبيعة الناس وسعييـ لمخير وتتحطـ ثقتيـ بأمف وسالمة حياتيـ .  ) عبد 

عمى مستوى اضطراب مابعد  التعرؼ حاوؿي الحالي البحث  فأف , تقدـ لما وفقاً , ( 52,ص5310الحسيف,
 الصحة عمى هآثار  عمى الضوء وتسميط و التيجير, النزوح مف العائديف األنبار جامعة طمبةلدى  الضغوط الصدمية

 لمتغير وفقا احصائيا دالة فروؽ ىناؾ وىؿ , والتيجير النزوح بعد األنبار جامعة لطمبة السموكية والحالة النفسية
عمى حياتيـ  اعراضو وتأثير الضغوط بعد ما اضطراب نوعية عمى التعرؼييـ و لد العممي والتخصص الجنس

  . النفسية واالجتماعية 
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 : بحثال أىمية
( مف اكثر االضطرابات النفسية انتشارا بعد تعرض االفراد   PTSDيعد اضطراب مابعد الضغوط الصدمية )      

الى حوادث صدمية عنيفة مثؿ الحروب والنزاعات المسمحة والكوارث الطبيعية واالعماؿ االرىابية الوحشية , 
( , وىو احد اىـ أثار االزمات والحروب وما يترتب عنيا مف 1, ص5332واالمراض الخطيرة  ) الكبيسي واخروف 

ث صدمية مفجعة ,  وفي خالؿ السنوات االخيرة تزايدت المحف في المجتمعات التي تشيد حروب وازمات احدا
وحاالت نزوح وتيجير قسري كنتيجة طبيعية الىواؿ الحرب ونتائجيا المدمرة عمى جميع فئات المجتمع بشكؿ عاـ 

مف الدراسات النفسية بمعدؿ انتشار وفئة الشباب مف ىـ في المراحؿ الجامعية بشكؿ خاص , فمقد اىتمت العديد 
( التي اجراىا عمى Ameel ,( 2018  اضطراب مابعد الضغوط الصدمية بيف فئة الشباب اذ اشارة   دراسة اميؿ  

عينو مف الشباب النازحيف مف بغداد واربيؿ اف نسبة مف تأكد اصابتيـ باضطراب مابعد الضغوط الصدمية , قد بمغ 
بعدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف دالة احصائيا في اعراض اضطراب                     % ( اوضحت الدراسة 53) 

( , وتكشؼ االدبيات  والدراسات السابقة , اف معدؿ انتشار P ,566 ), Ameel,2018ما بعد الضغوط الصدمية
ي مثؿ مجتمعات اضطراب مابعد الضغوط الصدمية يزداد  في المجتمعات التي  تاثرت   بالحروب والتيجير القسر 

(  .                             ( Lafta  , 2014 ,p , 5  الشرؽ االوسط التي انيكتيا الحروب واالزمات والنزاعات  المسمحة 
               لبناف تبيف اف  التي اجريت في جنوب  ( Frhood ,et ,al,2006) , وفي دراسة فرىود وجماعتة

الدراسة تعرضوا الى صدمة مرتبطو    بأحداث الحرب,  واف نسبة المصابيف %( مف المشاركيف في 29) 
 , pp,333-340)  ,Frhood ,et ,al % ( , 52باضطراب مابعد الضغوط الصدمية مف البالغيف  بمغ ) 

( التي اجريت عمى االجئيف االكراد Chiya  & Hawkar,   (2017  (   وفي دراسة  ىوكاري وجياه 2006
 بيف       الضغوط الصدمية بعد ما اضطراب وأعراض تجارب تقييـ ي اقميـ كردستاف العراؽ , حيث تـالسورييف ف

 وأظيرت ، لمضغوط ىارفارد استبياف باستخداـ السميمانية محافظة في أربات مخيـ في سورًيا كردًيا الجًئا ( 21 )
 ولـ (٪ 08 % ( و) 02 بيف ) عالية, ما كانت الصدمة بعد ما اضطراب ألعراض المقدرة المستويات أف النتائج
, وخمصت الدراسة الى اف . الصدمة بعد ما اضطراب أعراض حدوث في الجنسيف بيف كبيرة اختالفات ىناؾ تكف

اضطراب مابعد الضغوط الصدمية لو تاثير كبير عمى الصحة النفسية والعقمية وعمى مواجية متتطمبات الحياة                    
 دى االجئيف االكراد السورييف الذيف يعيشوف في اقميـ كرد ستاف العراؽ                                اليومية ل

2017, p,241 )  ,Chiya  & Hawkarلدى اضطراب مابعد الضغوط الصدمية  الحالي البحث تناوؿي ( . و 
  تدراسا وجود مف فبالرغـ ، األىمية غاية في موضوع وىو ، والتيجير, االنبار العائديف مف النزوح جامعة طالب

 حد عمى نوعيا مف األولى النفسية الدراسة تكوف قد انيا اال اضطراب مابعد الضغوط الصدمية , تناولتعراقية 
 المجتمع فئات مف ميمة فئة عمى الضوء تسميط, و والتيجير النزوح بعد االنبار جامعة طمبة عمى افالباحث عمـ
 فيذه  عامة والعراؽ خاصة االنبار محافظة بيا مرت التي لمظروؼ نتيجة معاناتيا تتزايد والتي  الشباب فئة وىـ
    . واالجتماعية النفسية حياتيـ جوانب بكافة  والدعـ االىتماـ كؿ تستحؽ الفئة
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 : الدراسة أىداؼ
 النزوح مف العائديف االنبار لدى طمبة الجامعة اضطراب ما بعد الضغوط الصدميةقياس مستوى  -1

 . والتيجير
في ضوء متغير النوع )ذكور  اضطراب ما بعد الضغوط الصدميةالتعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى   -2

ناث(   .وا 
 التخصصفي ضوء متغير  االضطراب ما بعد الضغوط الصدميةالتعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى   -3

  . (انساني -عممي )
 النزوح مف العائديف االنبار جامعة طمبة لدى يةالصدم الضغوط بعد ما اضطراب نوعية عمى التعرؼ -4

  والتيجير،
 عالقات ، االسرية العالقات) عمى الصدمية الضغوط بعد ما االضطراب اعراض تأثير عمى التعرؼ -5

 . (الحياة عف العاـ الرضا االساتذة، مع العالقات واالكاديمي، العممي الجانب العمؿ، الصداقة،
 حدود الدراسة :

تحددت الدراسة الحالية في طمبة جامعة االنبار  مف كمية التربية لمعموـ االنسانية , وكمية االدارة واالقتصاد ,  
وكمية التربية لمعمـو الصرفة ,و كمية القانوف , وكمية اليندسة ,  و كمية العموـ  , وكمية الحاسوب لمعاـ الدراسي 

5319  /5318  
 تعريؼ المصطمحات 

   ( PTSDاب ما بعد الضغوط الصدمية ) ثانيا: اضطر 
 ( APA.2013تعريؼ جمعية الطب النفسي االمريكية )  -1

( بانو مجموعو مف  DSM-5عرفتة جمعية الطب النفسي االمريكية في دليميا االحصائي الخامس   )      
قي بالموت االعراض التي تعقب الفرد لحادث صدمي عنيؼ يحدث بصورة مباشرة او عرضية بشكؿ تيديد حقي

لمنفس او مشاىدة لحدث صدمي عنيؼ عند حدوثة عمى االخريف ينتج عنو حالة موت فعمي او تيديد بالموت 
الحد افراد االسرة او االقرباء او االصدقاء يؤدي الى احساس بالخوؼ الشديد والرعب واستعادة خبرة الحدث 

يا مع تشوىات في االدراؾ , والمزاج السمبي , الصدمي وتجنب المثيرات المرتبطة بو واستثارة عصبية مبالغ ب
والحذر في وعي االدراؾ والمزاج وتؤدي الى تدني في الميارات االجتماعية واالكاديمية بشكؿ عاـ .                     

 (Laura& Jennu,2014,pp.257-271 )                                           
  ( Fidmanتعريؼ فيدماف )  -5
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اضطراب نفسي ينتج عف تعرض الفرد الى صدمة نفسية او جسمية شديدة تفوؽ قدرة الفرد عمى التحمؿ      
 Fidman )تكوف فييا خطورة شديدة عمى سالمة حياتة مثؿ التعرض لمحروب والكوارث واالعتداءات الغير متوقعة

, 1994 , P, 120)                                                                           
 التعريؼ النظري  -0

-DSM-5ويتبني الباحث تعريؼ جمعية الطب النفسي االمريكية في دليميا التشخيصي االحصائي الخامس )     
( تعريفا نظريا في ىذه الدراسة الحالية وذلؾ النو حديث وشامؿ وصادر مف مؤسسة عممية رصينة  2013

 ومعتمدة عالميا .
 جرائي التعريؼ اال -5

ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية الذي اعدة الباحث في ىذه 
 الدراسة .

  Displacementتعريؼ النزوح  -2
 ( Zeev,1997تعريؼ زيؼ ) 

ور بمد يعرؼ النزوح بانو ترؾ الشخص منطقتة  ليستقر في مكاف اخر , وىو يشبو اليجرة ولكف مف منظ      
المنشأ وتسمى حركة االنساف داخؿ حدود البمد السياسية بالنزوح , وعادتا ما يوجد ىناؾ اسباب قد تؤدي الى 
النزوح بعضيا سياسية او اقتصادية او اسباب شخصية او عوامؿ اخرى , مثؿ الحروب والصراعات المسمحو 

 ( . Zeev,1997,pp,7-10ة ) والمجاعة والمرض والفقر والفساد السياسي او المعارضة السياسي
 تعريؼ التيجير  -6

 تعريؼ القانوف الدولي االنساني 
االخالء القسري والغير القانوني لمجموعة مف السكاف مف االرض التي يعيشوف عمييا , وىي ممارسة ترتبط     

ينية بيدؼ اخالء بالتطيير , وىو اجراء تقـو بو الحكومات او مجموعات متعصبة تجاه     مجموعة عرقية او د
 (  Human,Rights,Guardians,2017االرض وجمب نخبو بديمة بداًل عنيا  ) 
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 االطار النظري
 :النظريات المفسرة ألضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

  Psychodynamicنظرية التحميؿ النفسي     -1
( ,  1826اف العالقة بيف الصدمة النفسية واالمراض العقمية تعود الى اعماؿ فرويد المبكرة مف عاـ   )       

حينيا افترض اف الصدمات الجنسية ىي المسؤولة عف ظيور أعراض اليستيريا , اال انو قاـ بتعديؿ نظريتة 
ر مف االمراض واالضطرابات النفسية وليس ليشير الى اف الصراعات داخؿ النظاـ النفسي ىو الذي يسبب الكثي

( , اف استمرار ردود الفعؿ الناتجة  Freud 1896( ويرى فرويد )  chu,1991,pp,327-332الصدمة   ) 
عف الصدمة ىي بسبب االرتباط بيف الحدث الصادـ والصراعات المكبوتة لدى الفرد , والتي قد ترجع الى مرحمة 

باف الحدث الصدمي المؤلـ وحدة يمكف اف يسبب التأثيرات العاطفية الشديدة  الطفولة , وبالتالي رفض فرويد
لمصدمة , وبعد انتياء الحرب العالمية االولى عانى الكثير مف الناس مف  الصدمات النفسية , حيث ركز فرويد 

الصدمة  , ما ىي  مرة اخرة في تمؾ الفترة عمى الواقع الخارجي , اذ يرى اف االضطرابات العاطفية التي نتجت عف
واف شدة   Traumatic neurosis اال مصدر مف مصادر العصاب اطمؽ عميو اسـ ) العصاب الصادـ ( 

الصدمة تحدث نتيجة لعدـ قدرة الفرد عمى ايجاد مفيـو واعي لمصدمة , وعدـ استعدادة لمواجية المحفز الصادـ 
 ( Lisa.H.&Edna.B.1998,PP.501-504الذي اخترؽ اليات الدفاع النفسية وحطميا لدية ) 

 ( Behavioral theoryالنظرية السموكية    :    )    -5 
تؤكد النظرية السموكية عمى التعمـ وعمى مدى اىمية االستجابة المتعممة لدى االنساف نتيجة لمثير معيف        

الناتجة عنو عمى المثيرات  تتسبب في خمؽ ىذه االستجابة , اي بمعنى اف اي مثير شديد ممكف تعميـ االستجابة
( , ويرى 90,ص5338االخرى المتشابية لو في شدتيا وخصائصيا ولكف تختمؼ عنو في المصدر) الخيالني ,

عمماء السموؾ اف الخبرات الصادمة ىي عبارة عف مثير غير شرطي يظير الخوؼ والقمؽ , باستجابة غير شرطية 
طت بالحدث الصدمي , مثؿ اصوات سيارات االسعاؼ , والدخاف او طبيعية , اما المثير الشرطي ىو خبرة ارتب

المتصاعد ,او االصوات الصاخبة وغيرىا مف المثيرات الشرطية , وتظير االستجابة االنفعالية الشرطية المتمثمة 
بالخوؼ والقمؽ  , ووفقا لممدرسة السموكية اف التعمـ الشرطي بوصفة تفسير مقبوؿ الضطراب ما بعد الضغوط 

دمية , واالعراض المرافقة والتي يمكف اف تحدث بسببيا , فمشاعرالخوؼ الذي يخمؽ القمؽ لدى الفرد , يكوف الص
ارتباطا بالحدث الصادـ , كما تكتسب الظروؼ المحيطة بالحدث الصادـ , او المصاحبة لو قوة استثارة القمؽ 

ب بسوء الفيـ واالدراؾ , مما جعؿ الباحثيف التالي لو , تكوف لدى الفرد نوع مف انواع الترقب والحذر المصحو 
مقتنعيف تماما بالنموذج القائـ عمى التعمـ الشرطي كتفسير مناسب العراض اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

 ( APA.1994,P,45خاصتًا ما يرتبط بظيور اعراض االستشارة السريعة وتجنب الذكريات المؤلمة. ) 
 (  Cognitive theoryالنظرية المعرفية  )  -5
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مف افضؿ النماذج المعرفية التي فسرت اضطراب   ( Ehiers & Clark 2000يعد نموذج ييمرز وكالرؾ )       
( , اذ يشير ىذا النموذج الى اف االفراد يختمفوف في تقييـ المعنى الذاتي  PTSDما بعد الضغوط الصدمية ) 

ف ذلؾ لوجود عامميف ميميف لدى الضحية , مما يجعؿ المتعمؽ بالتجربة المؤلمة لمحدث الصادـ , وانيـ يفعمو
 & Ehiersاالحساس بالتيديد مستمر , وىذا قد يؤدي الى تأخر شفاء الفرد مف الصدمة , ويرى ييمرز وكالرؾ 

Clark  اف ىذاف العامميف يتجسداف عمى الشكؿ التالي : يكوف لدى الضحية تقييـ ادراكي سمبي مبالغ فيو , مف
ستطيعوا ادراؾ الصدمة عمى انيا تجربة مروعة حدثت ليـ في زمف معيف , وليس بالضرورة اف حيث انيـ ال ي

يكوف ليا اي تداعيات تيدد مستقبميـ الشخصي .اف ذكريات الضحية لمحدث الصادـ تفتقر لمخصائص التي تتميز 
عندما يتذكر ىؤالء  ( , وىذا يعني انو Autobiographical Memoryبيا ذكريات السيرة الذاتية العادية ) 

االفراد المصدوميف عف قصد الذكريات المؤلمة , او يعاد تجربتيا بطريقة اقتحامية قسرية مثؿ ) ومضات الذاكرة 
مف الماضي ( , تظير لدييـ احداث الصدمة عمى شكؿ اجزاء منفصمة ومفككة , وسيئة التنظيـ , النيا تشوه 

في ذىف االفراد باف الصدمة تتكرر ىنا , واالف , مما يخمؽ ليـ شعور المكاف والزماف , مما يعطي تصورًا كاذبًا 
( . كما اف النقص الذي يحدث في الدمج بيف  Ehlers & Clark,2000,99.319-345مستمر بالتيديد  ) 
( تؤدي  Autobiograqhical Memory( وذاكرة السيرة الذاتية )  Trauma memoryالذاكرة الصدمية ) 
رضى اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية عمى اعادة سرد قصة متماسكة لالحداث التي حصمت الى عدـ قدرة م

اثناء الحدث الصادـ , وىذا بدورة يساىـ في الحفاظ عمى التحفيز القسري لممثيرات المرتبطة بالحدث الصدمي . 
تي تطمؽ العناف , ( , باف تأثير الخبرات المكبوتة ىي ال Ehiers , Clark,  2000  (ويرى ييمرز وكالرؾ

العادة ردود الفعؿ الصدمية مما يسبب ظيور الذكريات المؤلمة واالظطرابات العاطفية االخرى , واف ىذه الذكريات 
المؤلمة عف الحدث الصادـ, يمكف اف تنشط بسيولة , وذلؾ عف طريؽ تعرض الفرد الى مثيرات او اشارات ترتبط 

ت خارجية مثؿ : ) تشابة االصوات المسموعة مع االصوات التي كانت بالحدث الصدمي , سواء كانت ىذه المثيرا
موجودة اثناء حدوث الصدمة (, او مثيرات داخمية مثؿ : ) المشاعر العاطفية , والتفاعالت الفسيولوجية التي 

 تشبة التفاعالت الفسيولوجية الحاصمة اثناء حدوث الصدمة (.
 (Deborah & Robison,2009,pp,12-17 )                                 
 الدراسات السابقة  
 5332دراسة حسف  -1

استيدفت الدراسة قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعالقتة بالضبط الذاتي لدى طمبة جامعة بغداد ,      
( طالبة مف االناث , استخدـ في الدراسة  23( طالب مف الذكور  و )  533وقد تكونت عينة الدراسة مف ) 

( , لقياس  5331قياس  ) الخفاجي  ( لقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وم 1228مقياس  ) الكبيسي 
الضبط الذاتي , ولقد اسفرت نتائج الدراسة الى اف نسبة مف يعانوف مف اضطراب مابعد الضغوط الصدمية  , قد 

% ( , مف النوع المتوسط , اما ما يتعمؽ بمدة االصابة فقد بمغت 15.2% ( مف النوع البسيط , و ) 82بمغت  ) 
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% ( يعانوف مف 6% ( ممف يعانوف اضطراب مزمف و  )11اضطراب حاد و )  % ( ممف يعانوف 28نسبة  ) 
 ( 163, ص 5332اضطراب متاخر, وتوصمت الدراسة كذلؾ , الى عدة توصيات ومقترحات   ) حسف , 

 (  Yaval , at , al ,2010دراسة يافؿ واخريف    )   -5
استيدفت الدراسة معدؿ انتشار اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى فئات مختمفة مف السكاف في         

الشرؽ االوسط , حيث اشارت الدراسة الى اف المدنييف المبنانييف يعانوف مف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 
مف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ( , فردًا اتضح اف نسبة مف يعانوف  215حيث بمغت عينة الدراسة ) ف=

% ( مف مجموع العينة ,و اوضحت الدراسة اف االطفاؿ والمراىقيف اليمنييف ممف تتراوح اعمارىـ مف 2قد بمغت ) 
( مف االطفاؿ والمراىقيف ,   1513% مف مجموع العينة البالغ ) 8( سنة , قد بمغت نسبة اصابتيـ  12 - 9) 

   % مف مجموع عينة مف المراىقيف مف مدينة الموصؿ التي بمغت 13الى ما نسبتة وفي العراؽ توصمت الدراسة 
% مف مجموع العينة 05( مراىقًا وكذلؾ بالنسبة لممراىقيف الفمسطينيوف حيث بمغت نسبة االصابة  0392) 

ينتشر  ( مراىؽ فمسطيني , وتوصمت الدراسة بشكؿ عاـ اف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 1333البالغة ) 
عمى نطاؽ واسع في بمداف الشرؽ االوسط , بسبب الحروب واالزمات والتقمبات السياسية التي تحدث بشكؿ 

 (  Yuval , at, al , 2010 ,pp .2-4متتالي في ىذه المنطقة الساخنة مف العاـ .  ) 
 اجراءات البحث   

يتضمف ىذا الفصؿ وصفا لمجتمع الدراسة واختيار عينة ممثمة لممجتمع , ووصؼ لالدوات المستخدمة في     
الدراسة وتحميميا احصائيا , ومف ثـ التحقؽ مف خصائصيا السيكومترية  وفقا  لممنيج الوصفي المعتمد في ىذه 

 الدراسة  .  الدراسة  , فضال عف عرض الوسائؿ االحصائية المستخدمة في اجراءات
 اوال : مجتمع لبحث : 

( كمية في 53تالؼ مجتمع الدراسة الحالية مف طمبة كميات جامعة االنبار لمدراسات الصباحية البالغة عددىا )    
( الؼ طالب وطالبة جامعية 18855االختصاصات العممية واالنسانية , والذي بمغ المجموع الكمي لطمبتيا )

 ( مف االناث موزعيف وفقا لمتغيرات النوع والتخصص العممي .2925الذكور و)( مف 2358موزعيف بواقع )
 ثانيا : عينة البحث التطبيقية .

(, فقد  Sampling stratified randomتـ اختير عينة الدراسة باسموب المعاينة العشوائية الطبقية )         
ف جامعة االنبار وىي )كمية التربية لمعمـو الصرفة ( كميات م6( طالب وطالبة , تـ اختيارىـ مف )033تـ اختيار )

, كمية اليندسة , كمية االداب, كمية العموـ , كمية التربية لمعموـ االنسانية , كمية العموـ االسالمية (موزعيف وفقا 
 ( يوضح ذلؾ.           1لمتغيرا ت النوع والتخصص العممي والجدوؿ )
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 (1جدوؿ رقـ )
 عينة الدراسة التطبيقية حسب متغيرات النوع والتخصص العممي                  

 المجموع اناث ذكور التخصص الكمية ت

 03 15 18 عممي اليندسة 1
 52 58 19 عممي التربية لمعمـو الصرفة 5
 01 55 9 عممي العموـ 0
 25 52 52 انساني التربية لمعمـو االنسانية 5
 99 08 02 انساني االداب 2

 50 15 2 انساني العمـو االسالمية 6

 033 161 102  المجموع 9

 ثالثا : ادوات الدراسة 
 مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية :

بعد االطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة واتساقًا مع االطار النظري المعتمد في ىذه الدراسة , قاـ          
الباحثاف ببناء مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية , وفقًا لممعايير العممية المعتمدة لجمعية الطب النفسي 

( ويتكوف المقياس مف المعايير APA.DSM-5-2013االمريكية في دليميا التشخيصي االحصائي الخامس )
 االتية : 

 المعيار االوؿ : يتكوف مف محكيف رئيسييف يجب توفرىما معا ىما : 
المحؾ االوؿ : التاكد مف وقوع الحدث الصادـ مباشرتًا او مشاىدتو وىو يحدث عمى االخرييف , وال يدخؿ ىذا 

( سؤاؿ تمثؿ االحداث الصادمة التي , قد تعرضوا  ليا 51) المحؾ ضمف الدرجة الكمية لممقياس , وقد صيغت
الطمبة اثناء النزوح والتيجيير , وحددت االجابة ) بنعـ ( او )ال( لكؿ سؤاؿ , ويتـ استيفاء ىذا المحؾ عند اجابة 

الجواب  المحؾ الثاني : اذ كاف الطالب ب)نعـ( لسؤاؿ واحد او اكثر , بذلؾ يتـ التاكد مف وقوع الحدث الصدمي ,
ب)نعـ( عف احد االسئمة في قائمة االحداث الصدمية في المحؾ االوؿ , فيجاب عف االسئمة التالية ب)نعـ( او 

 في المربع المناسب ×  ( )ال( وذلؾ بوضع عالمة )  
المعيار الثاني : بعد التاكد مف وقوع الحدث الصادـ يجيب الطالب عمى مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

( فقرة 53والمتمثؿ بتكرار معايشة الحدث الصدمي خالؿ الشير الماضي , ولتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث باعداد ) ,
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موزعة عمى خمسة مجاالت تمثؿ االعراض الرئيسية الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وفقا لمدليؿ التشخيصي 
 ا الخامس , والمجاالت ىي : ( في اصدارىAPA,DSM-5-2013االحصائي لجمعية الطب النفسي االمريكية )
 المجاؿ االوؿ : اعادة خبرة الحدث الصادـ . 

 ( فقرات . 9ويتكوف ىذا المجاؿ مف )
 المجاؿ الثاني : التجنب الدائـ لممثيرات المرتبطة بالحدث الصدمي 

 ( فقرات . 2ويتكوف ىذا المجاؿ مف )
 المجاؿ الثالث : االستشارة االنفعالية المرتبطة بالحدث الصدمي . 

 ( فقرات . 8ويتكوف ىذا المجاؿ مف )
 المجاؿ الرابع : الخمؿ في االدراؾ والمزاج السمبي المرتبطيف بالحدث الصادـ . 

 ( فقرة .  16ويتكوف ىذا المجاؿ مف )        
 تماعية والكاديمية . المجاؿ الخامس : االضطراب في الميارات االج

 ( يوضح مجاالت المقياس . 1( فقرات والممحؽ رقـ )2, ويتكوف ىذا المجاؿ مف )
اما المعيار الثالث لممقياس يتمثؿ في نوع االضطراب  ووفقا لمعايير جمعية الطب النفسي االمريكية 

(ABA,DSM-5-2013 في حالة استمرار ىذه االعراض بيف الشير والثالث اشير ) فاالضطراب يعد مف النوع
الحاد , اما اذا استمرت االعراض اكثر مف ثالث اشير فاالضطراب يعد مف النوع المزمف , واذا لـ تظير اعراض 
االضطراب اال بعد مرور ستة اشير فما فوؽ , يعد االضطراب مف النوع المتاخر , ولتحقيؽ ىذا المعيار في 

 طرح الباحث عمى المستجيبيف عدد مف العبرات التي تفي بيذا الغرضمقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية , 
المعيار الرابع : وىو المعيار االخير في مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية الذي يوضح مدى تاثير  

عممي االعراض المذكورة في المعيار الثاني في كال مف )العالقات االسرية , عالقات الصداقة , العمؿ , والجانب ال
واالكاديمي , العالقات مع االساتذة , الرضا العاـ عف الحياة ( , . و بعد اف تـ تعريؼ كؿ مجاؿ وتوزيع الفقرات 

( فقرة عمى المجاالت الخمسة لممقياس , قاـ الباحث باالعتماد عمى المدرج الخماسي لمتقدير ) ال 53البالغة )
متوسطة , يحدث , يحدث دائما  ( الذي وضع ااـ كؿ فقرة  يحدث عمى االخالؽ , نادرا ما يحدث , يحدث بدرجة

( حسب البديؿ الذي يختاره المستجيب , وبذلؾ تمثؿ درجة البديؿ )يحدث بدرجة  5 - 3وكانت االوزاف تتراوح مف )
( تمثؿ االضطراب  ضعيؼ او 1 - 3( ىي الدرجة التي تمثؿ بموغ العتبة اي بمعنى  )5متوسطة ( والبالغة )

 ( يوضح ذلؾ . 1( تمثؿ وجود االضطراب  حسب تدرج شدتو والممحؽ رقـ ) 5 -5ومف )  معدـو ,
 رابعا : استطالع راء الخبراء : 

قاـ الباحثاف بعرض فقرات المقياس بصيغتو االولية عمى مجموعو مف المحكميف المتخصصيف في عمـ       
( 5الفقرات لتتالئـ مف اىداؼ البحث  , وحذفو  )النفس , ووفقا ليذا االجراء مف قبؿ المحكميف تـ تعديؿ بعض 

( في مجاؿ االستثارة 8( في مجاؿ التجنب الدائـ لممتغيرات المرتبطة بالحدث الصادـ , والفقرة )2فقرات ىي الفقره )
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( في مجاؿ التشوىات في االدراؾ والمزاج السمبي 2( والفقرة )5االنفعالية المرتبطة بالحدث الصادـ , والفقره )
 ( فقرة .06لمرتبط  بالحدث الصادـ . وبذلؾ اصبح مجموع فقرات المقياس )ا

 خامسا : التطبيؽ االستطالعي لممقياس . 
( طالب وطالبة مف جامعة االنبار لالختصاصيف )العممي  53طبؽ المقياس عمى عينة عشوائية مكونة مف )     

والفقرات , لالستفسار عف أي غموض او صعوبات , واالنساني (, ثـ بعدىا طمب مف الطمبة قراءة التعميمات 
تواجييـ اثناء االجابة عمى المقياس , وقد اكدو اف التعميمات واضحة ومفيومة وال توجد أي صعوبات في ذلؾ , 

( دقيقة بمتوسط قدرة 12 - 13كما اتضح اف مدى الوقت المستغرؽ لالجابة عمى المقياس , تراوحت بيف )
                               ( دقيقة .        15,2)

 (Item Analysisسابعا : االجراءات االحصائية لتحميؿ الفقرات )
 . Contrasted Group Methed اسموب المجموعتيف المتطرقتيف .  -1
بيدؼ تحديد مجموعتيف تتصفاف باكبر حجـ واقصى تبايف ممكف بينيما , ويقترب توزيعيا مف التوزيع     

(  81% ( ىي ) 59( استمارة فقد كانت ) اؿ  033ف مجموعة عينة التحميؿ االحصائي بمغ ) الطبيعي , وبما ا
والدنيا ( , وبذلؾ يكوف عدد االستمارات التي خضعت لمتحميؿ االحصائي ىي  –استمارة في كؿ مجموعة )العميا 

( الختبار t-test( استمارة . وبعد اف حممت فقرات المقياس باستخداـ االختبار التائي لمعينيتيف مستقميف )165)
ورنت القيمة التائية الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا , لكؿ فقرة مف فقرات المجاالت الخمسة لممقياس , ق

(  3,32( وعند مستوى داللة )163( , وبدرجة حرية )1,26المحسوبة لكؿ فقرة بالقيمة التائية الجدولية البالغة )
 ( يوضح ذلؾ 5وتبيف اف جميع فقرات مجاالت المقياس كانت مميز ودالة احصائيا , و الجدوؿ رقـ ) 

 بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف  صدمةاالضطراب ما بعد المعامالت تمييز فقرات مقياس 

قـ ر  ر
 الفقرة

 القيمة         المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة

 
 الداللة

 االنحػراؼ المعياري الوسط الحسابي المعياري االنحراؼ الوسط الحسابي

 دالة 5,33 3,255 1,25 1,021 5,98  .1
 دالة 8,326 1,159 5,53 1,392 5,88  .2

 دالة 5,566 3,296 5,15 1,136 5,65  .3

 دالة 0,022 3,229 5,93 3,265 0,03  .4

5.  0,02 3,822 
,92990 
,82125 

 دالة 2,955 1,306 5,00

 دالة 0,502 3,262 5,20 1,313 0,15  .6

 دالة 5,592 3,222 5,53 1,106 5,88  .7



[ ((      الهفسية الصحة يوم))  السهوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

592 
 

قـ ر  ر
 الفقرة

 القيمة         المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة

 
 الداللة

 االنحػراؼ المعياري الوسط الحسابي المعياري االنحراؼ الوسط الحسابي

 دالة 2,622 3,882 1,25 1,303 5,25  .8

 دالة 2,561 1,316 1,22 1,382 0,33  .9

11.  0,18 3,203 
,92990 
,82125 

 دالة 6,819 3,821 5,32

 دالة 2,015 1,300 5,18 3,225 0,19  .11

 دالة 5,629 3,268 1,92 1,382 5,60  .12

 دالة 6,216 3,282 5,52 3,863 0,02  .13

14.  5,28 1,333 
,92990 
,82125 

 دالة 5,032 3,281 5,29

 دالة 5,935 3,226 1,25 1,329 5,85  .15

 دالة 0,555 3,228 1,98 1,180 5,55  .16

 دالة 5,988 3,211 1,89 1,532 5,83  .17

 دالة 5,353 1,303 5,28 3,212 0,01  .18

 دالة 5,352 1,319 5,58 1,312 0,50  .19

21.  5,82 1,121 
,92990 
,82125 

 دالة 2,123 1,392 1,98

 دالة 5,822 1,300 1,28 1,156 5,22  .21

 دالة 0,853 3,821 1,22 1,158 5,59  .22

 دالة 0,189 3,291 1,62 1,122 0,58  .23

 دالة 2,509 1,135 5,02 3,211 0,05  .24

 دالة 6,522 3,232 5,19 3,296 0,58  .25

 دالة 5,206 1,310 5,38 1,513 5,63  .26

 دالة 0,836 1,325 5,69 1,313 0,08  .27

28.  0,55 1,350 
,92990 
,82125 

 دالة 5,021 1,322 5,06

 دالة 0,651 1,313 1,98 1,155 5,23  .29

 دالة 2,152 3,296 5,15 1,398 0,38  .31

 دالة 5,055 1,338 1,28 1,165 5,82  .31
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قـ ر  ر
 الفقرة

 القيمة         المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة

 
 الداللة

 االنحػراؼ المعياري الوسط الحسابي المعياري االنحراؼ الوسط الحسابي

 دالة 9,505 3,255 1,20 3,253 0,55  .32

 دالة 0,885 3,290 5,15 1,111 5,88  .33

34.  0,18 3,865 
,92990 
,82125 

 دالة 0,692 1,336 5,25

 دالة 0,080 3,266 5,91 1,306 0,00  .35

 دالة 5,856 1,89 5,65 3,255 0,19  .36
 

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية )االتساؽ الداخمي( -5
استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية        

( 3,32لممقياس ولقد اشارة نتائج التحميؿ الى اف جميع معامالت االرتباط كانت دالة احصائيا عند مستوى داللة )
 ( يوضح ذلؾ  .0( والجدوؿ رقـ )3,110اط )( حيث كانت القيمة الجدولية لمعامؿ االرتب528ودرجة حرية )

 (  0جدوؿ )                                       
 االضطراب ما بعد الصدمةلمقياس  معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية         

 قيمة معامؿ االرتباط ت قيمة معامؿ االرتباط ت قيمة معامؿ االرتباط ت
1 3,553 10 3,015 52 3,019 
5 3,519 15 3,568 56 3,020 

0 3,153 12 3,559 59 3,512 

5 3,526 16 3,025 58 3,000 

2 3,522 19 3,082 52 3,528 

6 3,565 18 3,593 03 3,051 

9 3,162 12 
 

3,510 01 3,166 

8 3,556 
 
 
 

53 3,501 
 
 
 

05 3,083 
 
 
 

2 3,091 51 3,081 00 3,559 

13 3,569 55 3,026 05 3,010 
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11 3,121 50 3,002 02 3,525 

15 3,530 55 3,588 06 3,522 

( 5( فقرة والممحؽ رقـ )06وعميو اصبح مقياس اضطراب مابعد الضغوط الصدمية بصورتو النيائية  يتالؼ مف )  
 يوضح ذلؾ .

 Reliabilityالثبات -0
  Cronbachs Alphaمعادلة الفا كرونباخ         
( استمارة , وباستعماؿ 033تـ استخرج الثبات بيذه الطريقة مف درجات استمارات العينة االساسية البالغة )     

 ( وىو معامؿ ثبات جيد جدا وفقا ليذه الطريقة .  3,80معادلة الفا كرونباخ بمغ معامؿ الثبات )
 .    Validity Lndexesمؤشرات الصدؽ  -5
 : Face Validityالصدؽ الظاىري  - أ
تـ تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ لمقياس االضطراب مابعد الصدمة مف خالؿ عرضيا عمى المحكميف واالخذ     

بارائيـ حوؿ صالحية فقرات المقياس وتعميماتو , كما مر ذكر في صالحية الفقرات وبدائؿ االجابة المقدمة لمخبراء 
 ( . 1ممحؽ )

  : Construct Validityصدؽ البناء  -ب 
( 5وتعد اساليب تحميؿ الفقرات بطريقة المجموعتيف المتطرفتيف وتحديد القوة التمييزية  لمفقرات جدوؿ رقـ )      

 (، مؤشرات عمى ىذا النوع مف الصدؽ.0،وكذلؾ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس والموضحة في جدوؿ رقـ )
 عرض النتائج وتفسيرىا:

 لدى طمبة الجامعة : راب ما بعد الضغوط الصدميةاالضطاواًل : قياس مستوى 
عمى عينة البحث  االضطراب ما بعد الضغوط الصدميةتحقيقَا ليذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس      

( درجة، 55.999( درجة ، وانحراؼ معياري مقداره )29.89) االساسية ، وتـ حساب الوسط الحسابي فبمغ
مف المتوسط الفرضي،  اقؿ( درجة، نجد انو 95المتوسط الفرضي لممقياس البالغ )وبمقارنة ىذا المتوسط مع 

( تبيف أنو داؿ 522وعند اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة وبدرجة حرية )
 غوط الصدميةاالضطراب ما بعد الض، بمعنى أف درجة  ولصالح الوسط الفرضي (3.32معنوي عند مستوى داللة )
منخفضة , ويفسر الباحث ىذه النتيجة بانيا , قد تعود الى اف بعض الحاالت المرضية , عند طمبة الجامعة ىي 

قد ال تظير االعراض عمى االفراد اال بعد مرور سنيف طويمة , فالدراسات التي تناولت االثار البعيدة الناجمة عف 
يف مف الحرب العالمية الثانية , قد ظير عمييـ اعراض اضطراب صدمة الحروب والكوارث , بينت اف بعض الناج

ما بعد الضغوط الصدمية  بعد ما يقارب مف نصؼ قرف مف نياية الحرب , اي ربما يكوف الطمبة الذيف تعرضوا 
( .كما ICD-10,1993,P,147الحداث صدمية حاضنيف لممرض , وقد يظير عمييـ في وقت متاخر مف العمر)

( التي اجريت عمى المحاربيف القدامى في فيتناـ , VanDyke,et,al,1985اف ديؾ وزمالئو )اظيرت دراسة ف
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( سنة بعد التعرض لمخبرة الصادمة , كما 03تاخر ظيور اعراض اظطراب ما بعد الظغوط الصدمية الى اكثر مف )
زلة االجتماعية , واالعتالؿ بينت الدراسة الى اف االعراض ارتبطت بضغوط الحياة , مثؿ فقداف انساف عزيز , والع

( , ووفقًا لذلؾ , فقد اشارة جمعية الطب النفسي االمريكية  VAN Dylce,et,al,1985 , p, 141المرضي ,)
(APA,2013 , انو ليس بالضرورة اف تتسبب معايشة حدث صادـ , تطوير اضطراب مابعد الضغوط الصدمية )

ناعتو النفسية قبؿ التعرض لمصدمة ,وسموكو اثناء الصدمة , انما ذلؾ يعتمد عمى ظروؼ الفرد الحياتية , وم
-03,ص5319وكيفية استيعابو وتفسيره لمحدث الصادـ  , كما اف ىذه النتيجة جائت متطابقة مع دراسة )محمد,

) الجدوؿ لؾ                    ( يوضح ذ 5 ، والجدوؿ )(   15,ص5332( واختمفت مع دراسة   )الكبيسي 63
5 ) 

عند أفراد العينة والمتوسط  االضطراب ما بعد الضغوط الصدميةتبار التائي لمعنوية الفرؽ بيف متوسط درجات االخ
 الفرضي لممقياس

 العدد
متوسط أفراد 

 العينة
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

التائية  القيمة
 الجدولية

 درجة الحرية
مستوى الداللة 

3,32 

033 29,89 55,999 95 2,883- 1,26 522 
لصالح  داؿ

 الوسط الفرضي
في ضوء متغير النوع )ذكور  االضطراب ما بعد الضغوط الصدميةالتعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى  ثانيًا :.  

ناث(:   وا 
بمغ  اضطراب مابعد الضغوط الصدمية , لقد أظيرت نتائج البحث أف متوسط درجات الذكور عمى مقياس    
( درجة بانحراؼ معياري قدره 59,87( ومتوسط اإلناث البالغ )23,798( درجة بانحراؼ معياري )55,46)
( وىي -1,538( لعينتيف مستقمتيف تبيف أف القيمة المحسوبة عند ) T- test(، ولدى تطبيؽ اختبار)25,461)

اي ال توجد فروؽ بيف  معنوياً  ةدالير غ( وعميو فإف الفروؽ في متغير النوع 1,96مف القيمة الجدولية ) اصغر
الذكور واالناث في متغير اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية , ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء تجانس افراد 
العينة ومعايشتيـ لمظروؼ نفسيا اثناء النزوح والتيجير, وما بعده مف ضغوط نفسية واجتماعية ومادية , ولقد 

( التي اجريت عمى طالب الجامعة , والتي اشارت الى عدـ 02,ص5310راسة )حسيف , اتفقت ىذه النتيجة مع د
(  2  والجدوؿ ) وجود فروؽ ذات داللة احصائية في اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وفقا لمتغير النوع  ,

 .يوضح ذلؾ  
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 ( 2جدوؿ رقـ )  
 تبعًا لمتغير النوع لطمبة الجامعةاالضطراب ما بعد الضغوط الصدمية نتائج االختبار التائي لداللة الفرؽ في 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة
 23,798 55,46 136 الذكور

 0,05دالة عند مستوىغير  1,96 -1,538
 25,461 59,87 164 اإلناث
في ضوء متغير التخصص  االضطراب ما بعد الضغوط الصدميةالتعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى  -ثالثا 

 الدراسي)عممي , انساني(
أظيرت نتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف بأف متوسط درجات طمبة التخصص االنساني عمى مقياس       

( ومتوسط درجات 25,447) قدرة بانحراؼ معياريو ( درجة 54,84بمغ )االضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 
( وعند تطبيؽ االختبار التائي تبيف أف 21,882( درجة وبانحراؼ معياري قدره )64,60التخصص العممي بمغ )
( 0,05( عند مستوى داللة )1,96) البالغة القيمة الجدولية وىي اكبر مف  (-3,204القيمة المحسوبة بمغ )

ويمكف تفسير  .العممي التخصص داؿ إحصائيًا، وعميو فإف الفروؽ في متغير التخصص داؿ معنويًا لصالحوىو 
ىذة  النتيجة في صعوبة المواد الدراسية في التخصصات العممية مقارنتا مع التخصصات االنسانية , وساعات 

فراغ مناسبة لمترويح النفسي لدييـ , وىذا جعؿ مف السيولة خمؽ ازمات  المذاكرة الطويمة , وعدـ وجود اوقات
 .( يوضح ذلؾ   6 والجدوؿ ) نفسية تسيـ في زيادة وطئة اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى الطمبة ,

 ( 6 جدوؿ )                                      
تبعًا لمتغير التخصص الدراسي لطمبة ا بعد الضغوط الصدمية االضطراب منتائج االختبار التائي لداللة الفرؽ في 

 الجامعة
التخصص 
 الدراسي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 25,447 54.84 207 االنساني 0,05دالة عند مستوى
3,204- 1,96 

 21,882 64.60 93 العممي
 

رابعا: التعرؼ عمى نوع االضطراب ما بعد الضغوط الصدمية )ال يوجد اضطراب ، اضطراب حاد، اضطراب مزمف، 
 اضطراب متأخر( 

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ حساب التكرارات والنسب المئوية لعينة البحث , فكانت النتائج كما موضحة بالجدوؿ      
%( منيـ 52وف مف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية و )%( مف الطمبة ال يعان63( , اف ما نسبة ) 51) 
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يعانوف مف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية مف النوع الحاد الذي تظير اعراضو عمى الفرد ما بيف الشير وثالثة 
% ( مف الطمبة يعانوف مف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية مف النوع 8اشير , كما تبيف النتائج اف ما نسبة )

% (مف الطمبة يعانوف مف اضطراب ما 2والذي تتراوح اعراضو ما بيف ثالث اشير والستة اشير ونسبة ) المزمف ,
بعد الضغوط الصدمية المتاخر, والذي يستمر لستة اشير فما فوؽ وقد يستمر لسنيف طويمة وتعد ىذه النتائج 

در ما تستمر اعراض اضطراب ما بعد منطقية اذ تشير الدراسات والبحوث النفسية في ىذا المجاؿ الى اف مف النا
 الضغوط الصدمية لفترات طويمة وىذا ما يتماشى مع نتائج الدراسة الحالية .

خامسا: التعرؼ عمى تأثير اعراض االضطراب ما بعد الضغوط الصدمية عمى )العالقات االسرية ، عالقات  
ة، الرضا العاـ عف الحياة( :                    الصداقة، العمؿ، الجانب العممي واالكاديمي، العالقات مع االساتذ

 (  9جدوؿ رقـ ) 
 يوضح التكرارات والنسب المئوية لنوع االضطراب ما بعد الضغوط الصدمية             

 التكرارات نوع االضطراب 
 النسب المئوية

 
 %63.66 185 ال يوجد اضطراب

 %52.66 99 اضطراب حاد
 %8 56 مزمف
 %2  12 متأخر

 %133 033 المجموع
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ حساب التكرارات والنسبة المئوية لعينة البحث فكانت النتائج اف اكبر نسبة مؤيو      

%( مف مجموع العينة 22لتاثير اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية كاف مف نصيب العالقات االسرية حيث بمغت )
ويمكف تفسير ىذه النتيجة الى اف طمبة جامعة %( 58, واقؿ نسبة تاثير كانت لمعالقات مع االساتذة حيث بمغت )

االنبار قد يعانوف مف ضغوطات نفسية واجتماعية واقتصادية تواجييـ مع اسرىـ , واالرتباطات العائمية االخرى 
مثؿ العمؿ والزواج والمشاكؿ االجتماعية االخرى , اما في ما يتعمؽ بنسبة تاثير اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

قات مع االساتذة , قد يعود الى التعامؿ الحسف والحضاري مف قبؿ االساتذة مع طمبتيـ ومراعاتيـ عمى العال
 ( .  8لظروفيـ االنسانية وضغوطات الحياة التي تواجييـ كما ىو موضح في جدوؿ    )  
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 (  8جدوؿ ) 
 لتأثير اعراض االضطراب ما بعد الضغوط الصدميةيوضح التكرارات والنسبة المئوية 

 التكرارات تأثير االعراض 
 النسبة المئوية

 %22.66 169 العالقات االسرية
 %56.66 153 عالقات الصداقة

 %01 20 العمؿ
 %08.00 112 الجانب العممي واالكاديمي

 %58.00 82 العالقات مع االساتذة
 %56.00 102 الرضا العاـ عف الحياة

 التوصيات :     
 بناء عمى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما ياتي : 

اقامة مركز لمعالج النفسي في جامعة االنبار يساعد عمى عالج االضطرابات النفسية الناتجة عف االزمات  -1
 والحروب مثؿ اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية واالكتئاب والقمؽ بانواعة  والوسواس القيري وغيرىا .

ة دورات وبرامج نفسية يقيميا متخصصوف نفسانيوف لالشاعة التفكير المنطقي السميـ  بيف الطمبو اقام -5
 والتخمص  مف سيطرة االفكار الغير عقالنية المرتبطة باالحداث الصادمة .

تفعيؿ دور االرشاد النفسي في الكميات كافة لممساعدة عمى التعرؼ عمى الطمبة عف قرب والتواصؿ مع   -0
 ليتسنى حؿ مشاكميـ وتخفيؼ مف الضغوط التي يواجيونيا عوائميـ 
 المقترحات :

اجراء دراست تيدؼ الى قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية عمى شريحة االساتذة والموظفيف في  -1
 جامعة االنبار .

اجراء دراسات تيدؼ الى الكشؼ عف متغيرات اخرى ترتبط بمتغيرات الدراسة الحالية مثؿ )االكتئاب وقمؽ  -5
 الموت , والذكاء العاطفي والتديف , ومعنى الحياة ( 

اجراء دراسة تتبعية لمعرفة مدى تطور اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بعد فترة طويمة مف حدوث الصدمة  -0
               . 
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