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ــین المواقــف           ــة أهمیــة اإلتصــال الوثیــق ب ــت الدراســات والبحــوث العلمیــة الحدیث ــد أثبت لق

مة وأثرها على المعاقین حركیا من جراء حوادث المرور، وهـذا مـا حاولنـا إظهـاره مـن خـالل الصاد

  .هذا البحث بما توفر لنا من مراجع ومالحق

من خالل دراستنا لموضوع إضطراب مابعـد الصـدمة عنـد المعـاق الحركـي مـن جـراء حـوادث       

ذكـور  02إنـاث و 02ن أربـع حـاالت المرور وللتأكد من هذا العمل قمنا بإختیـار عینـة متكونـة مـ

اختیروا بطریقة عشوائیة مع إختالف في السـن بمركـز الـدیوان الـوطني لتركیـب أعضـاء المعـاقین 

  .2019-03-29الى غایة  2019-03-03یوم من  27ولواحقها بتیارت لمدة 

البیانــات والمقابلــة لجمــع انتهجــت الباحثــة المــنهج العیــادي باســتخدام تقنیــات المالحظــة          

والمعلومات شملت التاریخ المرضي ومقیاس دافیدسون لالضطرابات النفسیة الناتجـة عـن مواقـف 

بنــد یمثــل كــل منهــا عــرض مــن أعــراض الصــدمة، ومــن خــالل تطبیقنــا  17صــادمة المكونــة مــن 

  : للمقیاس توصلنا الى النتائج التالیة

عتبــارات كثیــرة منهــا عامــل الجــنس، أن الحــاالت األربعــة لــدیهم اضــطراب مابعــد الصــدمة، وهــذا إل

  .عامل المستوى الثقافي، الجانب العالئقي واالجتماعي خاصة غیاب التكفل النفسي

) إنـاث(الحالـة األولـى والثانیـة : وكانت النتیجة المتحصـل علیهـا بالنسـبة للحـاالت كـاآلتي        

فتحصـلت كـذلك علـى اضـطراب  )ذكـور(على اضطراب ما بعد الصدمة، أما الحالة الثالثـة والرابعـة 

مابعد الصدمة لكن بمستویات مختلفة وذلك من خالل النتائج النتحصل علیها بعـد تطبیـق اختبـار 

  .دافیدسون لالضطرابات النفسیة الناتجة عن مواقف صادمة

مــن نتــائج الدراســة ممكــن أن نســتخلص أن اضــطراب مابعــد الصــدمة حــدث صــادم یتضــمن       

الصـابة الجدیـة للفـرد كاالعاقـة، لـذا فـإن اضـطراب مابعـد الصـدمة یـؤثر علـى التهدید بـالموت أو ا

المعـاقین حركیـا جــراء حـادث المــرور وعلـى حــالتهم النفسـیة، وهــذه النتـائج تــوفر معلومـات هامــة 

للقــائمین علــى حمایــة المصــابین بإضــطراب مابعــد الصــدمة جــراء حــادث المــرور والتعــرف علــیهم 

  .وعالجهم نفسیا

  :الدراسة الى النتائج التالیةو توصلت   

  یعاني المعاق حركیا جراء حوادث المرور من اضطراب ما بعد الصدمة -

  .تختلف درجات اضطراب ما بعد الصدمة بین المعاقین الذكور واالناث  -
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Résumé de l'étude : 

Des études récentes et des recherches scientifiques ont prouvé l’importance 
des contacts étroits entre les situations traumatiques et leur impact sur les 
handicapés physiques résultant d’accidents de la route. 

Dans notre étude sur le sujet du syndrome de stress post-traumatique dans 
les déficiences motrices dues à des accidents de la route et pour assurer ce 
travail, nous avons sélectionné un échantillon composé de quatre cas, 2 
femmes et 2 hommes choisis au hasard, d'âge différent a Centre national 
Diwan pour la réadaptation des personnes handicapées et son suivi de 
Tiaret Pendant 27 jours du 03-03-2019 au 29-03-2019. 

La méthode a suivi l'étude de l'étude exploratoire utilisant la méthode 
clinique, l'observation et l'interview pour collecter des données et des 
informations, y compris l'historique de la maladie et l'échelle de Davidson 
de troubles mentaux résultant de positions choquantes comprenant 17 
éléments, chacun présentant un symptôme de traumatisme,  En appliquant 
l'échelle, nous avons obtenu les résultats suivants: 

Le fait que les quatre cas présentent un trouble post-traumatique est dû à 
de nombreuses considérations, notamment le facteur sexe, le facteur de 
niveau culturel, le côté social et relationnel, en particulier l'absence de prise 
en charge psychologique. 

Les résultats obtenus pour les cas étaient les suivants: premier et deuxième 
cas (femme) souffrant d’ESPT, les troisième et quatrième cas (hommes) 
étaient également atteints de trouble de stress post-traumatique, mais à des 
niveaux différents par rapport aux résultats obtenus après l’application du 
test de Davidson pour troubles mentaux résultant Des positions 
déroutantes. 

Les résultats de l’étude permettent de conclure que le trouble de stress post-
traumatique est un événement traumatisant qui inclut la menace de mort 
ou de blessures graves, comme un handicap, chez l’individu, de sorte que le 
trouble de stress post-traumatique affecte les personnes physiquement 
handicapées en raison de l’accident de la route et de leur état 
psychologique, Ces résultats fournissent des informations importantes pour 
les personnes impliquées dans la protection, l'identification et le traitement 
psychologique des patients souffrant du syndrome de stress post-
traumatique. 
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          :مقدمة 

اإلنســــان فــــي هــــذه الحیــــاة معــــرض الــــى حــــوادث وضــــغوطات وصــــراعات تــــؤدي الــــى         

صدمات مؤلمة، وٕان هذه األحـداث الصـادمة قـد تـؤثر علـى الحیـاة الیومیـة الطبیعیـة لإلنسـان، 

وتـــؤدي بـــه الـــى إضـــطرابات نفســـیة كـــالتوتر واإلكتئـــاب والكـــرب مابعـــد الصـــدمة، اضـــطرابات 

  .الخ.....النوم

مــا نــراه الیــوم مــن تصــاعدات علــى المســتوى الســلبي الــذي یعكســه ارتفــاع نســبة حــوادث و      

المرور وزیـادة عـدد القتلـى والمصـابین، وهـو مـا یـتم عـن سـوء إسـتغالل اإلنسـان لهـذه الوسـائل 

والذي یـؤثر بـدورها علـى الصـحة النفسـیة للمعـاقین حركیـا مـن جـراء هـذه الحـوادث، ممـا یـؤدي 

اضـطرابات عدیـدة مـن بینهـا إضـطراب مابعـد الصـدمة، والـذي تناولنـاه الى حدوث استجابات و 

فـــي الدراســـة التـــي ســـنحاول مـــن خاللهـــا توضـــیح األثـــر النفســـي لـــه، بحیـــث قمنـــا بتقســـیم هـــذه 

الدراسة الى جانبین أحدهما نظـري واآلخـر تطبیقـي، حیـث قسـمنا الجانـب النظـري الـى الفصـل 

واألهــداف المرجــوة منهــا، وكــذا أهمیــة الدراســة  األول یحتــوي علــى إشــكالیة البحــث والفرضــیات

وعــــرض ألهــــم األســــباب وصــــعوبات الدراســــة وتحدیــــد للمفــــاهیم األساســــیة وعــــرض للدراســــات 

الســـابقة التـــي تناولـــت نفـــس الموضـــوع، أمـــا مـــن الناحیـــة اإلجرائیـــة تناولنـــا فیهـــا المتغیـــر األول 

ألعراضـــض وطـــرق المتمثـــل فـــي اضـــطراب مابعـــد الصـــدمة مـــع عـــرض التعـــاریف ومختلـــف ا

التشـــخیص وكـــذا العـــالج الطبـــي والنفســـي، أمـــا بالنســـبة للمتغیـــر الثـــاني المعـــاق الحركـــي قمنـــا 

بتعریفــه وأشــرنا الــى تصــنیفاته وخصــائص المعــاقین حركیــا وكــذا حاجــاتهم وكیفیــة التأهیــل، أمــا 

ة لهـــا بالنســبة للمتغیــر الثالـــث حــوادث المــرور قمنـــا بتعریفهــا وأشـــرنا الــى أهــم األســـباب المؤدیــ

  .هذا بالنسبة للجانب النظري 2018وتأثیرها على المعاقین مع تقدیم بعض اإلحصائیات 

أمــا فیمــا یتعلــق بالجانــب التطبیقــي قســمناه الــى فصــلین حیــث یحتــوي الفصــل األول علــى      

االجراءات المنهجیة للدراسة وتناولنا فیها الدراسة االستطالعیة والمنهج المتبع وأدوات الدراسة 
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االضافة الى عینة الدراسـة، أمـا الفصـل الثـاني قمنـا فیـه بعـرض وتحلیـل ومناقشـة النتـائج فیـه ب

عرض للحاالت والنتائج المتوصل الیها وتحلیلها وصوال الى المناقشة العامـة واالسـتنتاج العـام 

ــث وقائمــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــــع وبعــــــــــــــــــدها المالحــــــــــــــــــق ـــــا خاتمــــــــــــــــــة البحــــــــــــــــ .للدراســــــــــــــــــة، وتلیهـــــــــــــ
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  :اإلشكالیة  -1

تمثـل حــوادث المـرور معضــلة عصـریة حیــث تقضـي علــى ارواح الكثیـرین وینــتج عنهــا       

للممتلكـــات العامـــة و الخاصـــة وال یعـــد مـــن  خســـائر كبیـــرةاهـــات وتســـبب فـــي الكثیـــر مـــن الع

المبالغة بأن ضحایا حوادث المرور تفوق ضحایا الحروب و العملیـات االرهابیـة باعتبـار ان 

بحكـم قیادتـه للمركبـة وحسـابه للوقـت ،هذه االخیرة العامل البشري هو صـاحب القـرار الفاعـل 

مما أدى غلـى احـتالل الجزائـر المراتـب ،ت زادت الطین بلة وكلها مؤشرا، مستعمال التجاوز 

قتلـــــى فـــــي  3310ب  2018حیـــــث كانـــــت حصـــــیلة إرهـــــاب الطرقـــــات فـــــي ،األولـــــى عربیـــــا 

 32570ســـجلت عبـــر مختلـــف منـــاطق الـــوطن وأدت إلـــى إصـــابة ، حـــادث مـــرور  22991

لوقایــة  و حســب األرقــام التــي أعلــن عنهــا المركــز الــوطني ل،اخــرین بجــروح متفاوتــة الخطــورة 

  .األمن عبر الطرق 

وهنــا یكــون الفــرد فیهــا الضــحیة نتیجــة ألخطائــه وتهــوره وســرعته الزائــدة ممــا أدى إلــى نتــائج  

بالخســـائر و اآلالم النفســیة  واإلعاقـــات ، ســلبیة لحـــوادث المــرور تـــربط فــي أذهـــان الكثیــرین 

كمــا ، نـب الخـارجي ممـا تـؤدي بـه حتمــا غلـى عـدم التوافـق الجانــب الـداخلي والجا، الجسـدیة 

  .سیؤثر على معاشه النفسي واالجتماعي

هذا ما نجده عند اغلبیة المعاقین حركیا جراء هذه الحوادث إذ یتمیزون بالحساسیة المفرطـة  

التـي تعبـر عـن عـدم قبـولهم الواقـع الـذي ، و اإلندفاعیة والعدوانیـة إلـى غیرهـا مـن السـلوكات 

التـي بینـت أن )ritchard ،1994 (  قـام بهـا ریتشـارد الدراسـة التـي وقـد دلـت ، أصبحوا علیـه 

المصابین باإلعاقة المكتسبة  یحصـلون علـى  درجـات منخفضـة فـي تقـدیر الـذات ویشـعرون 

  ).50ص ، 2006ابراهیم محمد صالح ، ( .بالتعاسة 

فمـــــن المعلـــــوم أن االعاقـــــة الحركیـــــة المكتســـــبة ستشـــــوه حتمـــــا الصـــــورة الخارجیـــــة للفـــــرد      

الــذي قــد بنــى المعــاق امالــه و احالمــه ومشــاریعه المســتقبلیة علــى وقــع ، )لجســديالجانــب ا(
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لكــن وبعــد الحــادث یجــد نفســه مقعــد علــى كرســي متحــرك أو ، الحالــة الصــحیة قبــل الحــادث 

  .سریر وال یستطیع القیام بأ دنى االشیاء التي إعتاد القیام بها 

یـــث أنـــه ســـیكون أقـــل مـــن ذویـــه وهـــذا االعـــتالل قـــد یســـبب بعـــض المشـــاكل النفســـیة  ح     

وضـــعیف مـــن ناحیـــة األداء و ألن هنـــاك ارتبـــاط وثیـــق بـــین الـــنفس و الجســـم اللـــذان یكونـــان 

فـإن ذلـك یـؤثر حتمـا ، فـإن تعرضـت الصـحة الجسـمیة إلـى الخلـل ، وحدة متكاملة لإلنسـان  

  .على الصحة النفسیة 

فــي عــدم قــدرة الفــرد علــى  وقــد تكــون الظــروف التــي كانــت مــن وراء هاتــه اإلصــابة ســببا     

ممـا یتسـبب فـي ،مواجهتها حیث تكون فجائیة و تضع الفرد أمام  صدمة الخطـر وجـه لوجـه 

إحـداث تذبــذب فـي تــرابط البنـاء الــداخلي النـاتج عــن التعـرض لخبــرات الصـادمة مباشــرة وهــذا 

  .حیاتهم  ما یجعلهم یعانون في التكیف مع أسلوب

ســب أن نشــرح للمعــاقین وعــائالتهم ان تلــك المشــاعر  هــي یــرى البــاحثون أنــه مــن المنا      

لكـن اذ اسـتمرت لفتـرة زمنیـة تجـاوزت الشـهر او ، ردود أفعال طبیعیة قـد تتالشـى مـع الوقـت 

ـــة الشـــخص المصـــاب الـــى  كانـــت حـــدتها مقلقـــة بدرجـــة ملحوظـــة فمـــن المهـــم عنـــد ذلـــك احال

عتبــر مــن األبعــاد النفســیة ألنــه ی، الخــدمات النفســیة لعالجــه مــن إضــطراب مــا بعــد الصــدمة 

  : التساؤل التاليذات الصلة بالحوادث المروریة وهذا ما دفعنا الى 

  هل یعاني المعاق الحركي جراء حادث المرور من  اضطراب ما بعد الصدمة ؟ -

  : التساؤالت الفرعیة 

هل یسبب حادث المـرور أعـراض اضـطراب مـا بعـد الصـدمة عنـد المعـاق الحركـي جـراء  - 

  ؟لمرور حادث ا

هــل یوجــد إخـــتالف فــي إضـــطراب مــا بعـــد الصــدمة لـــدى المعــاقین حركیـــا جــراء حـــوادث  - 

  المرور من حیث متغیر الجنس ؟
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  :الفرضیات  -2

  :الفرضیة العامة -أ

یعاني المعاق الحركي من جراء حادث المـرور مـن إضـطراب مـا بعـد الصـدمة مّمـا یـؤثر   -

  .على نفسیته

  :الفرضیات الجزئیة -ب

  :فرضیة الجزئیة األولىال -

یسبب حادث المرور أعراض إضطراب ما بعد الصدمة عند المعاق الحركي جـراء حـادث - 

المرور والمتمثلة في التجنب و االستثارة الزائدة، وكذلك التغییر السـلبي فـي الجانـب المعرفـي 

  .و المزاجي السلبي

  : الفرضیة الجزئیة الثانیة  -

الحركـــي مـــن جـــراء حـــادث المـــرور فـــي إضـــطراب مـــا بعـــد یوجـــد إخـــتالف بـــین المعـــاق  - 

  .الصدمة من حیث متغیر الجنس

  :الموضوع  دوافع إختیار -3

اضـــطراب مابعدالصــــدمة لـــدى المعــــاق ( الموضــــوع  هـــذا ختیــــاراألســـباب التــــي دفعتنـــي إل  

، لم تكن ولیدة صدفة بل جاءت كتكملة للبحـث الـذي كنـت )حادث المرور الحركي من جراء

   ).اللیسانس مذكرة(ته في دراستي السابقة قد تناول

السـنوات األخیـرة شـهدت زیـادة فـي حـاالت اإلعاقـة الحركیـة شـملت مختلـف األعمـار وهـذا  -

ضــغوط مــا ، ممــا أدت الــى نشــوء اضــطرابات مــن بیــنهم، بســبب حــوادث المــرور بشــكل كبیــر

  .بعد الصدمة

  .في حوادث المرور المرتبة االولى عربیا والرابعة عالمیا إحتالل الجزائر -

ظهوربعض االضطرابات النفسیة و السـلوكیة عنـد المعـاقین حركیـا والتـي تجاوزهـا الـبعض  -

  .والبعض لم یتجاوزها
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الوصــــــول الــــــى نتــــــائج تطبیقیــــــة یمكــــــن االســــــتفادة منهــــــا للتقلیــــــل والوقایــــــة مــــــن اإلصــــــابة  -

  .باإلضطراب الضغط ما بعدالصدمة و خاصة الناتج عن حادث المرور

  : میة الدراسة أه –4

  .لفت االنتباه الى المنحى التصاعدي الخطیر الذي اخذته ظاهرة  حوادث المرور  -

االهتمام بضحایا حوادث المـرور بالخصـوص الـذین نتجـت لـدیهم إعاقـة حركیـة جـراء هـذه  -

  .الحوادث 

  .دراسة اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن حادث المرور  -

یین النفســانیین لمعرفــة كیفیــة التعامــل مــع هــذه الشــریحة مــن تســهیل المهمــة علــى األخصــائ -

و الوصــول الــى احســن .المجتمـع وفــتح المجــال للبــاحثین  لمواصــلة البحــث فــي هــذا الموضــوع 

  .طرق العالجیة 

 .تسلیط الضوء على هذه الفئة المهمشة في المجتمع لتوسیع اإلهتمام و اإلعتناء بها  -

  :أهداف الدراسة  -5

یفیـــة تـــأثیر حـــوادث المـــرور علـــى نفســـیة المعـــاق فـــي إحـــداث اضـــطراب مـــا بعـــد دراســـة ك - 

  .الصدمة 

  .التعرف على درجة اضطراب ما بعد الصدمة عند المعاق الحركي جراء حادث المرور -

الكشــف علــى مســتوى اضــطراب مــا بعــد الصــدمة لــدى أفــراد المتعرضــین لحــوادث المــرور  -

  .من كال الجنسین 

   .میدان علم النفس خاصة من ناحیة ممارسة المقابالت  اكتساب الخبرة في -
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  :مصطلحات الدراسة  -6

  :إضطراب ما بعد الصدمة  -6-1

هو الدرجة التـي نحصـل علیهـا مـن تطبیـق إختباردافیدسـون الضـطراب مـا بعـد الصـدمة  -  

وتـــأتي نتیجـــة حادثـــة مؤلمـــة كحـــوادث المـــرور تســـبب التعاســـة والحـــزن وتـــأتي  فجائیـــة غیـــر 

  .متوقعة یتسم بالحدة یفجر الكیان النفسي ویهدد حیاته 

  :اإلعاقة الحركیة المكتسبة  -6-2

ــــل أو عجــــز یصــــیب الجهــــاز العصــــبي أو العضــــلي أو العظمــــي  -  ممــــا یجعــــل ، هــــي خل

الشخص عاجزا عن  القیـام بوظائفـه الحركیـة بالشـكل المناسـب بحیـث یكـون هـذا لعجـز نـاتج 

  .عن حادث المرور عن  اصابة بدنیة تكون ناتجة 

  : حوادث المرور -6-3

 والـدراجات والشـاحنات هي اإلصطدامات التي تقع في طرقات بین السیارات او الحافالت -

وقــد تخلــف ضــحیة أو إعاقــة جســدیة و اثــار دائمــة بیمــا ،تنــتج عنهــا خســائر مادیــة و بشــریة  

 . فیها الصدمات النفسیة 

  :الدراسات السابقة  -7

  :ةدراسة أجنبی)  1

أن حوادث السیارات هـي السـبب ) blanchard . hackling ;2003(تشیر دراسة الباحثان      

األول في حدوث اضطرابات ما بعد الصدمة لدى عامة الناس في أمریكا حیث یتعـرض اكثـر 

-10ویقـدر الباحثـان ان نسـبة ، من ثالثة مالیین سنویا إلصابات ناجمة عن حوادث الطرق 

تظهــر لــدیهم الحقــا أعــراض اضــطراب مــا بعــد ، مــا یتعرضــون ال صــابات بالمئــة مــن بــین 45

ویؤكــد الباحثــان علــى ان احتمــال ظهــور أعــراض اضــطراب مــا بعــد الصــدمة عنــد ، الصــدمة 

كما وجد الباحثـان ان الخـوف مـن المـوت ) 5(أكثر من العف مقارنة بالرجال ) 10.4(النساء 

من إحتمـال إصـابة ، بین عوامل أخرى ، دان نتیجة الحادث المروري ودرجة حدة اإلصابة تزی
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و ان نســبة كبیــرة مــن النــاجین مــن حــوادث الســیارات ، الضــحیة بإضــطراب مــا بعــد الصــدمة 

الـــذین ظهـــرت لـــدیهم اعـــراض اضـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة أكثرٕاحتمـــاال الن یكونـــو قـــد تعرضـــو 

  .الحوادث لحوادث مروریة أو خبرات صادمة مقارنة بالعینة التي لم تتعرض لمثل تلك

  :دراسة عربیة )  2

  القاهرة  -2001دراسة العتیق     

كانت الدراسات تحت عنوان الصدمة النفسـیة  المرتبطـة بتعـرض األطفـال واصـابتهم للحـوادث 

الباحـث علـى مصـطلح اضـطراب مـا ، الطریق في جمهوریة مصر العربیـة الجـیش اشـار فیهـا 

الحـــادة المزمنــة عنـــد عینــة االطفـــال الـــذین بعــد الصـــدمة مــع التعـــرف علــى اعراضـــة و أنواعــه 

تعرضــوا لحــوادث الطــرق بمصــر مــن خــالل مقیــاس ردود فعــل االطفــال إلضــطراب الضــغوط 

التالیــة للصــدمة وقــد كشــف الدراســة عــن وجــود فــروق بــین عینتــان مــن األطفــال المصــابین فــي 

یعـانون حوادث الطـرق وذلـك فـي مختلـف أعـراض اضـطراب كمـا اشـارت النتـائج الـى االطفـال 

مــن اضــطراب مــا بعــد الصــدمة بحیــث ســجلوا درجــات متفاوتــة علــى مقیــاس الضــغوطات بعــد 

  .الصدمة ولم تكن لدیهم أسالیب لمواجهتها 

  :دراسة جزائریة )  3

  2005فاطمة كاهینة مزروغ 

كانــت الدراســة تحــت عنــوان الصــدمة النفســیة لــدى المتعرضــین لحــوادث المــرور فــي الجزائـــر 

على مصطلح الصدمة النفسیة عند عینة من والیـة مسـتغانم كبدیـة الدراسـة بحیث اشارت قیما 

على وجود صدمة نفسیة عند المتعرضین لحوادث المرور وهذا ما ظهرت من خـالل إجابـاتهم 

  .على مقیاس الضغوطات بعد الصدمة 

  ).2000(دراسة بلغول فتحي  

  .لشخصیة للمعاقین حركیادور النشاط البدني في إعادة بناء الهویة ا: عنوان الدراسة
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هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الریاضة في رفع درجـة تقبـل الفـرد المعـاق حركیـا لحالتـه 

ووضــعیته وحــب اإلطــالع واإللمــام علــى مختلــف الصــفات التــي یتمیــز بهــا والعناصــر المؤلمــة 

تــي اعتمــد لهــذا التقبــل مــن خــالل بعــض المؤشــرات الذاتیــة والعقالنیــة، ومــن هــذه المؤشــرات ال

علیها في بحثه كانت صورة الجسـم ومفهومـه والرضـا عـن هـذه الصـورة وتطابقهـا واقترابهـا مـن 

مثال الجسم للنشاط البدني الریاضي مقارنة بعینة غیر ممارسة وكیف یمكن للنشـاط الریاضـي 

  .من محاولة تدعیم هویته وٕاعادة الریاضي على مستوى صورة الجسم

: لسابقةات االتعقیب على الدراس -8  

من خالل العرض السابق للدراسات التي تناولت إضطراب مابعد الصدمة لدى        

 , Blanchard-Hacklingالمعاق الحركي من جراء حوادث المرور نجد منها دراسة الباحثان 

والتي هدفت في البحث في سبب حدوث اضطرابات مابعد الصدمة لدى عامة   2003

القاهرة، والتي هدفت الى دراسة الصدمة النفسیة المرتبطة  2001الناس، ودراسة العتیق 

بتعرض األطفال واصابتهم للحوادث الطریق، حیث كشف عن وجود فروق بین عینتان من 

والتي كانت دراستها  2005األطفال حیث سجلوا درجات متفاوتة، ودراسة كاهینة مزروع 

الجزائر، حیث وجدت أغلب حول الصدمة النفسیة لدى المتعرضین لحوادث المرور في 

العینات لدیهم صدمة نفسیة من خالل إجابتهم هلى مقیاس الضغوطات بعد الصدمة، وكذلك 

في إعادة بناء الهویة الشخصیة للمعاقین حركیا حیث حاول  2000نجد دراسة بلغول فتحي 

الى فیها تقسیم درجة تقبل الفرد المعاق حركیا لحالته ووضعیته، وكذلك اعتمد في بحثه 

  .صورة الجسد والرضا عن هذه الصورة

ولهذا نجد أن الدراسات السابقة تناولت موضوع واحد أال وهو إضطراب مابعد الصدمة لدى 

المعاق الحركي جراء حوادث المرور، واتفقت على هدف واحد أال وهو مستوى ودرجة 

دراسات أشارت ادث، كما أن معظم الإضطراب مابعد الصدمة للمعاقین حركیا من جراء الحو 

.الى وجود عالقة بین حادث المرور و االضطرابات النفسیة
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  : تمهید

إن الحیاة اإلنسانیة عرضة دائما لتهدیدات المحیط الذي یتواجد فیـه اإلنسـان، ومـع الوقـت     

درك اإلنســان موضــوعیة هـذه التهدیــدات وحقیقتهــا كمـا یــدرك أن آمــال نجاحـه أكبــر كثیــرا مــن یـ

احتمال موته وبهذا تترسخ لدیه فكرة المـوت المؤجـل الـى أجـل غیـر مسـمى، فهـو یعتقـد بقدرتـه 

فــي مجــال الحــدیث عــن الصــدمة النفســیة فــإن  إنتقلنــاعلــى تجــاوز األخطــار و التهدیــدات، وٕاذا 

ن أن یتلقاها اإلنسان هي تلك المواجهة فجأة مع الموت، فهـذه المفاجـأة تزیـل أكبر صدمة یمك

عن ذهنه فكرة  التأجیل وتدفعه للتفكیر بإحتمال موته في أیة لحظـة أو ضـمن فتـرة معینـة مـن 

  ).15، ص1991محمد أحمد النابلسي، ( .الزمن 

  أوال الصدمة النفسیة

  :تعریف الصدمة النفسیة

والتي تعني جـرح أو ضـرر    trauma لكلمة صدمة هو الكلمة الیونانیةالمعنى األصلي  :لغة

  .یلحق بأنسجة الجسم

الصــدمة هــي حــدث أو تجربــة معاشــة فــي حیــاة اإلنســان تــؤدي خــالل فتــرة وجیــزة  :اصــطالحا

  .لزیادة كبیرة من االثارات تتحدد تبعا لشدتها وبالعجز الذي یجد الشخص فیه نفسه 

ت التحلیل النفسي على أنهـا حـدث فـي حیـاة الفـرد یتحـدد بشـدته وقد عرفها معجم مصطلحا -

وبــالعجز الــذي یجــد الشــخص نفســه فیــه، واالســتجابة المالئمــة حیالــه بمــا یثیــره التنظــیم النفســي 

من اضطراب وآثار دائمة مولدة للمرض وتتصف الصدمة مـن خـالل الناحیـة االقتصـادیة مـن 

علــى االحتمــال وبالنســبة لكفاءتــه فــي الســیطرة  االثــارات تكــون مفرطــة بالنســبة لطاقــة الشــخص

  ).300مصطلحات التحلیل النفسي ص( .على هذه اإلثارات
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أو هــي حــادث یهــاجم االنســان ویختــرق الجهازالــدفاعي لدیــه، مــع امكانیــة تمزیــق حیــاة الفــرد  -

بشـدة، وقـد ینـتج عـن هــذا الحـادث تغیـرات فـي الشخصـیة أو مــرض عضـوي إذا لـم یـتحكم فیــه 

  .ل معه بسرعة وفاعلیة تؤدي الصدمة الى نشأة الخوف العمیق والعجز والرعبوالتعام

تـرى أن كـل صـدمة مهمـا كانـت تعتبـر كسـرا تخـرب كـل مـا بنـاه الطفـل، كـذلك : میالني كالین

تـــوقظ وتنشـــط هواماتــــه البدائیـــة، وكـــل جســــم ینفجـــر تحـــت تــــأثیر أي صـــدمة یســـتطیع تفجیــــر 

  .الضحیة الى عدة عناصر

أن الصــدمة تشـیر الــى حـوادث تعــد قویــة ومؤذیـة ومهــددة للحیـاة ، تحتــاج هــذه  :مــایكنبوم یـرى

  .الحوادث الى  مجهود غیر عادي لمواجهتها والتغلب علیها

علــى أنهــا تجربــة معاشــة تحمــل معهــا للحیــاة النفســیة وخــالل وقــت   FREUDكمــا یعرفهــا  -

رصــائها بالوســائل المألوفــة قصــیر نســبیا زیــادة كبیــرة جــدا فــي االثــارة لدرجــة أن تصــفیتها أو إ

  .ینتهي بالفشل ، مما ینجر عنه اضطرابات دائمة في قیام الطاقة الحیویة بوظیفتها

ومن خـالل التعریفـات السـابقة نجـد أنهـا حـدوث اهتـزاز نسـبي فـي نفسـیة الفـرد ینـتج عنـه تـأثیر 

ة علـى أنهـا سلبي على الفرد المتعرض للصدمة ، والصدمة النفسیة یمكن تعریفها بعبارة بسیط

  ).62ص ،2002عبد الرحمان،(رؤیة الفرد نفسه میتا داخل الجهاز النفسي 

  : أنواع الصدمات

  .الصدمات الرئیسیة وصدمات الحیاة: الصدمة نوعین أساسیین

هي الخبرات الجلیة في حیـاة أي فـرد تصـادفه بـاكرا وتكـون لهـا آثـار : الصدمات الرئیسیة -1

  :ثها أي صدمات أخرى و هي أنواعنفسیة حاسمة ال یمكن أن تستحد

 Ottorankتعتبر صدمة المیالد صدمة، ولعل أشهر مـن تحـدث عنهـا هـو  :صدمة المیالد -أ

، حیـث اعتبـر أن المـیالد حـدث مLe traumentissine de la naissance  1923فـي كتابـه 

ـــه نفـــس الطفـــل ویصـــیبها منـــه القلـــق الشـــدید ، واعتبرهـــا النمـــوذج األولـــي أو نـــ واة لكـــل تهتـــز ل

  .عصاب 
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فمن خالل األحالم المزعجة التي تظهر في العصاب الصـدمي یتطـور إنتـاج الصـدمة المـیالد 

  .بطریقة نموذجیة تحت قناع الحادث الصادم الراهن مع بعض التفاصیل المتعلقة به

یتعاقـــب االتســـاع واالحبـــاط عنـــد الطفـــل منـــذ والدتـــه، فعالقـــة الرضـــیع :  صـــدمة العظـــام -ب

  .وع جید تعقبها عالقته به كموضوع سیئ وكریه أثناء العظامبالثدي كموض

كما ترى میالنـي كالیـن أن األم هـي میـدان زراعـة الطفـل، فهـي تـؤمن لـه التغدیـة والعالقـة مـع 

العالم الخارجي، فمبدأ میالني كالین هـو االنشـطار بـین الهـوام والواقـع، وبـین الموضـوع الجیـد 

  .)424، ص2002نابلسي، أحمد ال(والسيء والقلق والعدائیة 

یعــرف البلـوغ علــى أنــه مجموعــة التغیـرات النفســیة والفیزیولوجیــة المرتبطــة : صــدمة البلــوغ -ج

بصنع جنسي، ویمثل البلوغ االنتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة الرشـد، فهـو مرحلـة محتمـة 

  .لكل فرد یمر بها خالل نموه ولهذا تعتبر مرحلة البلوغ صدمة وأزمة نفسیة

وهـي التجـارب التـي یمـر بهـا الفـرد أو األحـداث التـي یتعـرض لهـا سـواء  :صدمات الحیـاة -2

  :كانت بسیطة أو عنیفة، وٕاذا كانت كذلك تسبب له صدمة نفسیة وهي أنواع

قـــد تكـــون أحــداث مؤلمـــة منفـــردة مـــن النــوع الـــذي یســـتغرق حـــدوثها وقتـــا  :صـــدمة الطفولـــة -أ

للطفـــل دون اعـــداده نفســـیا، أو اإلعتـــداءات الجنســـیة  قصـــیرا كالعملیـــات الجراحیـــة التـــي تجـــرى

  .على الطفل، أو موت أحد الوالدین أو كلیهما فجائیا أو اختفائها

وهي ناتجـة عـن أحـداث عنیفـة طبیعیـة خارجـة  :صدمة ناتجة عن معایشة حدث صدمي -ب

االنسـان عن نطاق الفرد كالفیضانات والزالزل ومختلف الكوارث الطبیعیة، كما قد تكـون بفعـل 

  كالحروب وحوادث المرور وغیرها

كســماع الفــرد بمــوت أحــد  :صــدمة ناتجــة عــن ســماع خبــر مــؤلم دون معایشــة الحــدث -ج

المقربین له مما یؤثر علـى نفسـیته بـالرغم مـن عـدم حضـوره أثنـاء الوفـاة أو رؤیـة جریمـة القتـل 

  أو اإلعتداء الجنسي

تیجــة لإلفــراط فــي االثــارة كمــا یقــول تكــون كن:  صــدمة المســتقبل أو الصــدمة الحضــاریة -د

توفلر ویحدث ذلك عندما یضطر الفرد الـى التصـرف بشـكل یتجـاوز مـده التكیفـي، لهـذا یحـذر 
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تـوفلر مـن اإلفـراط فـي إثـارة اإلحتیاجـات، األمـر الـذي یـؤدي الـى انهیـار الجسـد ، فالتقلیـل مـن 

  ).62، ص2002عبد الرحمان، ( اإلثارة أساس لتحقیق التنمیة السلیمة 

  : ممیزات الصدمة النفسیة وأثارها على الفرد التعرض لها

  :تتصف الصدمة النفسیة بأنها

  .فجائیة، عزبیة، مؤلمة، حادة، شدیدة ومتكررة -

  .ال نستطیع أن نتنبأ أثر من حدوثها -

  .تفقدنا السیطرة على الموقف -

  .تفقدنا اإلحساس بالثقة بالنفس في مواجهة المواقف -

  .عجزالشعور بال -

  .تحدث تشبیطا حادا في مجریات حیاتنا الیومیة -

  .تسبب القلق والحزن الشدید -

  :آثار الصدمة النفسیة على الصحة النفسیة وعلى الفرد عمومان فنذكر منها ما یلي 

  .الحزن، الیأس، األلم والحداد -

  .اإلكتئاب العصابي البسیط والحداد -

  .قار الذاتإنعدام الشعور بالقیمة والجدوى واحت -

 العزلة و االنسحاب االجتماعي -

 التخیالت و االوهام و الهذیان  -

 التفكیر في االنتحار ووضع حد المعاناة   -

 هستیري بالقلق  -

 فقدان السمع و البصر -

 الشلل الهستیري  -

 الحبسة الكالمیة و عدم النطق  -

 األعراض الحسیة الحركیة   -
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 فقدان الذاكرة الهستیري -

  .ظهور بعض االمراض التي تصنف في فئة االضطرابات السیكوسوماتیة  -

  :نظریات الصدمات النفسیة   

  :الصدمة من وجهة نظر فروید  -1

یحتــل مفهــوم الصــدمة النفســیة مكانــة جوهریــة فــي نظریــة التحلیــل النفســي ، حیــث ظهــر       

یا و قـد میـز هـذا األخیـر هذا المصطلح منذ البدایة في أعمال في متاب دراسات حول الهسـتیر 

بــین الصــدمة التــي تشــیر تــاى األثــر الــداخلي النــاتج عــن الشــخص بســبب حــادث مــا ، و بــین 

الصدمة النفسیة التي تشیر الى الحادث الخارجي الذي یصیب الفرد ، و یعتبـر فرویـد صـدمة 

تجربـة  الوالدة مع مـا یصـاحبها مـن احسـاس الولـد باالختنـاق المـرادف لـذیق المـوت بمثابـة أول

  .للقلق في حیاة االنسان

وقـــد تنـــاول فرویـــد الصـــدمة النفســـیة مـــن زاویتـــین أساســـیتین یصـــعب التمیـــز بینهمـــا ،         

  :نتناولهما فیما یلي

افتــرض فرویــد ان الصــدمة النفســیة تكــون دائمــا جنســیة و ینــتج : وجهــة نظــر دینامیــة :أوال    

اذا یتعــرض الطفــل الــى اغــراء جنســي مــن  عنهــا االغــراء ، و هــذا بوجــود حــدثین علــى األقــل ،

قبل راشد بدون أن یولد عنده هذا االغراء اثارة جنسیة ، وبعد البلوغ یأتي مشـهد ثـاني یكـاد أن 

  .یكون عدیم االهمیة طاهر باكي بوقظ المشهد األولمن خالل احدى السمات الترابطة بینهم 

لـق تسـمیة صـدمة علـى تجربـة معاشـه لقد أشـار فرویـد قـائال تنط: وجهة نظر اقتصادیة  :ثانیا

تحمل معها للحیاة النفسیة بوظیفتها یصبح فیض االثارة مفرطـا بالنسـبة لطاقـة الجهـاز النفسـي 

علــى االحتمــال ، ســواء نــتج ذلــك عــن حــدث فرویــد بــالغ العنــف كانفعــال شــدید أو عــن تــراكم 

  .أثارات تطل متحملة اذا اخذت كل منهما بمعزل عما عداها
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یــرى فیورونزیــان الصــدمة تتضــمن انهیــار الشــعور :  ferencziن وجهــة نظــر الصــدمة مــ -2

بالذات و القدرة على المقاومة و السلوك و التفكیـر بهـدف الـدفاع عـن الـنفس أو أن االعضـاء 

  .التي تتضمن الحفاظ على الذات تضمحل أو تقلل من وظیفتها الى أقصى حد ممكن

ة النفسـیة أنهـا األثـر النـاتج عـن اثـارة عنیفـة یعتبر الصدم  :للصدمة DLAKTINE رؤیة -3 

تظهر في ظرف التكـون فیـه نفسـیة الفـرد فـي مسـتوى القـدرة علـى خفـض التـوتر النـاتج و ذلـك 

امــا لــرد فعــل انفعــالي مفــاجئ أو عــدم قــدرة الفــرد علــى القیــام بارهــان عضــلي كــافي ، فــالخبرة 

زن القـــوى النزویـــة و تـــوازن األنـــا الشـــاقة تالقـــي رغبـــة الشـــعوریة ممـــا یـــؤدي الـــى االخـــالل بتـــوا

فینجر عنهبتر النظـام صـاد االثـارات و كبـت مكثـف یتولـد عنـه ظهـور األعـراض و لـذلك فكـل 

حــادث یتعــرض لــه الشــخص دون أن یكــون هنــاك عمــل نفســي یمهــد لــه بضــع مباشــرة حیاتــه 

  ).64-63، ص2002عبد الرحمان، ( النفسیة الواضعة في خطر

  :یليالبسیكوسوماتیك التحل  -4

أعـاد الحــل لـرن المحــدثون العــاملون فـي میــدان البسیكوســوماتیك طـرح موضــوع األعصــبة      

الراهنــة ، وكــان مــدخلهم الــى ذلــك اعــادة قــراءة لحالــة دور تلــك المریضــة الشــهیرة التــي عالجهــا 

ــیم التحلیــل النفســي ، بهــذه المناســبة  فرویــد و كتــب عــن حالتهــا كتابــا مــازال مســتخدما فــي تعل

ؤالء المحللــون فــي دراســتهم للحالــة دورا فــرأو أنهــا تعــاني مــن عصــاب هســتیري لكنهــا تعمــق هــ

كانت تعاني من وضعیات عصـابیة أخـرى تنتمـي الـى میـدان االعصـبة الالنمطیـة ، ویقسـمون 

  :األعصبة الى

  .و ینجم عن سوء تنظیم الجهاز النفسي :العصاب السلوكي/أ  

یـــة التنظــیم النفســـي و عـــدم الكفایـــة هـــذه علـــى و یـــنجم عـــن عـــدم كفا :العصـــاب الطبیعـــي/ب  

ــــة  ــــد العقلن ــــالث درجــــات ، و هــــي، جی ــــى ث ــــا یقســــم العصــــاب الطبیعــــي ال درجــــات، و مــــن هن

،غیرمؤكد العقلنة ، سيء العقلنة ، هذه المنطلقات النظریة مهمـة فـي موضـوع الصـدمة و هـو 

بهــذه األعصــبة  المتمثــل بالتظــاهر الجســدي الثــار الصــدمة حیــث یقــول المحللــون ان المصــاب
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یكون أقل قدرة على تحمل الصـدمات و الرضـوض النفسـیة و ذلـك بسـبب خلـل جهـازه النفسـي 

  )25، ص2002محمد النابلسي،( . المسؤول أصال عن اصابته بالعصاب

  :التحلیل النفسي و صدمة األنا  -5

علهـا تتعمـق فـي إن تأثیر الصدمة النفسیة على األنا لفت انتباه میالني كالینكثیرا مما ج      

  : دراسته و تالمذتها فیما بعد و یتلخص هذا التاثیر فیما یلي

الجســـد یهـــدد األنـــا و هـــذا عنـــدما یكـــون الجســـد هـــو مصـــدر الصـــدمة التـــي تهـــدد الحیـــاة /  1

  .كاالصابة بمرض السرطان مثال

  .الجسد موضوع تهدید و هنا یكون الجسد سلیما و لكنه یتعرض لتهدید عوامل خارجیة / 2

  .الجسد المشوه أو الخوف من تشوه الجسد /  3

  .الجسد المتخلف او التفكك النفسي أو الجسدي / 4

وبالنســبة للتحلیــل النفســي فــإن الشــخص ینبنــي مــن الناحیــة النفســیة إســتنادا علــى عالقتــه  -5

بجســمه وذلــك بــدءا مــن اللحظــة التــي یــدرك فیهــا تمــایز مــع جســد أمــه والمــرض الشــاكیین مــن 

  .تهم بأجسادهم ال یستطیعون تحقیق هذا التمایز إال بصورة جزئیةاضطراب عالق

حیــث أن هــذا الطفــل فــي التجــارب البدائیــة یظــن أن جســد أمــه هــو جســده الخــاص وتعــود     

، )النكـوص(هذه التجارب الى الظهور كلما تعرض الشخص الى الصدمة أو الى تجربة سیئة 

  .وبالتالي یقود الى إنفصال األنا

تصـــنف االضـــطرابات النفســـیة المرضـــیة بالصـــدمة النفســـیة : ات معایشـــة الجســـداضـــطراب/ 6 

  : على صعید معایشة الجسد وفقا للعوامل التالیة

  .نوعیة الصدمة التي تعرض لها الشخص/ أ

  .االنعكاسات النفسیة الجسدیة للصدمة/ ب

  .االنعكاسات العقلیة للصدمة/ ج

 .نوع االنشطار المبتدي على المریض/ د
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  :إضطراب ما بعد الصدمة: اثانی

  :تعریف اضطراب ما بعد الصدمة -

هــو الداللــة علــى اضــطراب نفســي خــاص یتلــو حــدوث صــدمة و یتضــمن التركیــز : لغــة) 01

: 2010میسـاء، .(على عملیة تجنب األفكار و المواقف و المشـاعر المرتبطـة بالحـدث الصـادم 

  .)10ص

تمرة لفتـرة طویلـة مـن الـزمن و مرتـدة تتبــع هـو ردود فعـل سـلوكیة انفعالیـة مســ: اصـطالحا) 02

التعــــرض لحــــدث صــــادم بشــــكل كبیــــر جــــدا تتصــــف بمشــــاكل معرفیــــة و ادراكیــــة و انفعالیــــة و 

  .)571-570: 2012غالب محمد ، (. سلوكیة

ویقــول بعــض العلمــاء و الكتــاب بــأن اضــطراب مــا بعــد الصــدمة هــو مــرض نفســي قــد تــم      

یــنجم عنــدما یتعــرض شــخص مــا لحــدث  1993كیــة تصــنیفه مــن جانــب جامعــة الطــب األمری

  .مؤلم جدا یتخطى حدود التجربة اإلنسانیة المألوفة

هــو اضــطراب ینــتج عــن تعــرض الفــرد الــى صــدمة نفســیة و هــو رد فعــل : تعریــف األخــر) 03

شــدید و متـــأخر لضــغط أو شـــدة بحیــث یصـــبح الشــخص مرهقـــا یتمیــز باســـتمراریته و التجنـــب 

التراخــي فــي القــدرة غلــى ) أفكــار، مشــاعر، أشــخاص(بطــة بالصــدمة المتواصــل للمثیــرات المرت

، ویـــؤثر هـــذا االضـــطراب فـــي ســـالمة الفـــرد )صـــعوبة التـــذكر، العجـــز، االنعـــزال( االســـتجابة 

  .بشكل جدي في النواحي االجتماعیة و االكادیمیة و المهنیة

  :أعراض اضطراب ما بعد الصدمة -

تظهـر علــى الفـرد الــذي تعـرض الــى الحــادث یـنجم عــن الحـادث الصــدمي عالمـات و أعــراض 

الصـــــدمي ، وهـــــذه األعـــــراض عضـــــویة و إنفعالیـــــة و معرفیـــــة و ســـــلوكیة، ویمكـــــن تلخیصـــــها 

  :فیمایلي

  :األعراض العضویة) 01

  العرق الزائد -

  نوبات من الدوار -
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  ارتفاع ضغط الدم -

  زیادة ضربات القلب -

  التنفس السریع -

  :األعراض االنفعالیة )02

  الغضب -

  األسى -

  االكتئاب -

  القهر -

  :األعراض العضویة )03

  اختالط األفكار -

  صعوبة اتخاذ القرار -

  االنخفاض في التركیز -

  خلل في وظیفة الذاكرة -

  :األعراض السلوكیة) 04

  اضطرابات األكل -

  اضطرابات النوم -

  .اضطرابات الملبس -

  :ات رئیسیةویمكن توضیح أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بثالث فئ* 

  :إعادة خبرة الحدث الصادم: أوال

  :وهنا المریض یستعید و یتذكر الحدث الصدمي، ویتم ذلك عن طریق

  .كوابیس وأحالم مزعجة ومتكررة لها عالقة بالحدث الصادم -

  .ذكریات وأفكار اقتحامیة و قهریة متكررة عن الحدث -

  .الشعور كما لو أن الحدث سیعاود الوقوع -
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رؤیـة مكـان یشـبه : (نفعالي شدید ألي تنبیه یقدح زناد ذكریات الحدث الصادم مثالانزعاج ا -

  ).رؤیة شخص كان موجودا أثناء وقوع الحدث مكان الحدث

  :تجنب التنبیهات المرتبطة بالحدث الصادم: ثانیا

  :وتعني ظهور حاالت من اإلشارة لم تكن موجودة قبل تعرضه للصدمة

  .بات غضب أو هیجاننو  -.كصعوبات تتعلق بالدم -

  .سلوك عدواني لفظي و بدني -

  .صعوبات في التركیز على أداء نشاط یمارسه -

مـــع أن هـــذه األعـــراض هـــي الرئیســـیة، فـــإن هنـــاك أعراضـــا أخـــرى تظهـــر علـــى المصـــابین  -

مشـــكالت أســـریة ...باضـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة مثـــل القلـــق النفســـي، الكآبـــة، الشـــعور بالـــذنب

  ).26، ص2010ساء می(. وأفكار انتحاریة

  :أسباب اضطراب ما بعد الصدمة

األحداث التي غالبا ما تتسبب في حدوث الصدمة أو باألحرى اضطراب ما بعد الصدمة هـي 

  :على سبیل المثال

  .الكوارث الطبیعیة و الحروب والمهام القتالیة. 1

  .مع اصابات جدیة و خطیرة) حوادث المرور( الحوادث الیومیة . 2

  .و العنف الجنسي و اشكال االغتصاب االعتداء. 3

  .مشاهدة حاالت الموت العنیف لآلخرین. 4

لكــن ال یمكننــا القــول أن هــذه األحــداث تــؤدي الــى االصــابة باضــطراب مــا بعــد الصــدمة، ألن 

  .ذلك ال یتعلق فقط بالعوامل الخارجیة لهذه األحداث

  :تشخیص اضطرابات ما بعد الصدمة

طراب قلـق یحـدث بعـد التعـرض لحـادث انطـوى علـى تهدیـد اضطراب ما بعد الصدمة هـو اضـ

فعلــي بــالموت أو أذیــة خطیــرة و یجــب أن یكــون الشــخص قــد مــر بخــوف شــدید و ذعــر حــین 
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حصــول الحــادث یجــب ان تســتمر االعــراض لمــدة شــهر علــى األقــل أو تســبب اخــتالالت فــي 

  .الوظیفة االجتماعیة أو المهنیة

أن الوجــــود عامــــل مرضــــي ســــابق شخصــــیة  1987 و یقــــر العدیــــد مــــن العلمــــاء أمثــــال هیلــــز

المــریض هــو مــن العوامــل األساســیة لظهــور اضــطراب مــا بعــد الصــدمة و التوجــه نحــو الشــكل 

المزمن معناه أنه من المفید دراسة عوامل المخاطرة الكامنة في الشخص قبل حـدوث الصـدمة 

  :لتحدد مصیر اضطراب ما بعد الصدمة ، ونذكر أمثلة عوامل المخاطرة 

  .كوجود أمراض نفسیة سابقة في الشخص -

  .سوء معاملة الشخص خالل طفولته -

  .نوعیة شخصیة الشخص عصابیة أو انطوائیة -

  .فقدان الثقة بالنفس خالل مرحلة المراهقة -

الـى جانـب هـذه العوامـل هنـاك عامـل الصـدمة لـذلك كلمـا كـان التعـرض للصـدمة قـوي كلمـا  -

بعد الصدمة، وكلما كانت هنـاك عوامـل مخـاطرة كامنـة فـي  زاد االحتمال لظهور اضطراب ما

  .الشخصیة كلما ارتفعت نسبة االصابة باضطراب ما بعد الصدمة عند الشخص

  :نماذج ونظریات فسرت هذا االضطراب

هناك نماذج و نظریات متعددة اهتمت بتفسیر اضطراب ما بعد الصدمة ، وهنـاك أیضـا كثیـر 

ب من عدة زوایا مختلفة،  فهناك من أكد علـى أن اضـطراب مـا من المراجع تناولت هذا الجان

  :بعد الصدمة یتشكل حسب عدة نماذج على النحو التالي

ـــاءات / 1 إن معالجـــة األنبـــاءات تعتبـــر مـــن أهـــم النظریـــات التـــي  ):المنبهـــات(معالجـــة االنب

حاولــــت أن تفســــر اضــــطراب مــــا بعــــد الصــــدمة، حیــــث إن األنبــــاءات تغزونــــا مــــن كــــل حــــدب 

بینمـا ال تــتم ) تزمیـر، حــل تزمیـر، السـلوك(، قسـم منهـا یسـتوعبه الــدماغ وتـتم معالجتـه وصـوب

معالجــــة القســــم اآلخــــر بشــــكل صــــحیح، ألن األنبــــاءات تكــــون ناقصــــة أو فــــوق طاقــــة الجهــــاز 

جهـــاز االســـتقبال كمـــا هـــي الحـــال مـــثال فـــي الحـــوادث و الصـــدمات بحیـــث ال تـــتالئم (العصـــبي

خبـــرات الشـــخص و نماذجـــه المعرفیـــة، ألنهـــا تتخطـــى اإلطـــار المنبهـــات الخطیـــرة الطارئـــة مـــع 
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الســـوي للتجربـــة اإلنســـانیة، وهـــذا مـــا یـــؤدي الـــى حـــدوث التشـــویه و اضـــطراب فـــي المعالجـــة و 

األنباءات، وفي هذه الحالة تبقى األنباءات الصادمة ناشطة و بشكلها الخام، وهي تستمر فـي 

عـــدها عـــن عتبـــة الـــوعي حتـــى یشـــعر ضــغطها المـــؤلم علـــى الشـــخص الـــذي یحـــاول عبثـــا أن یب

  .بالراحة و األمان

بنیــت معــالم هــذه النظریــة علــى نمــوذج نفســي و اجتمــاعي لتفســیر : النمــوذج الســیكولوجي/ 2

اضطراب ما بعد الصـدمة حیـث أن مصـیر الصـدمة یتوقـف مـن جهـة علـى حـدثها و طبیعتهـا 

لمــا كانــت العوامــل مــن جهــة و جهــة أخــرى علــى شخصــیة الفــرد المصــدوم ودور البیئــة، إذ ك

النفسیة و الببیئیة مالئمة كلمـا كـان الفـرد المصـدوم قـادرا علـى تخطـي آثـار الصـدمة واسـتعادة 

  .التكیف إلى حد معقول

یقول العلمـاء أن هنـاك نوعـان مـن الـتعلم القـائم علـى االشـراط :  نظریة التعلیم و التشریط/ 3

  :وهما

الجســم إزاء ضــغوط البیئــة وفیــه یكــون الفــرد الــذي یــدرس رّدات فعــل : التشــریط الكالســیكي -أ

  .خاضعا لتلك الضغوط ولیس له الخیار في تبدیلها

حیــث یكــون الشــخص قــادرا علــى التحــرك و الــرد علــى منبهــات البیئــة : التشــریط الفاعــل -ب

  .بالشكل الذي یراه مناسبا

الشــخص وكلمــا كــان الــرد صــحیحا یكــون التعزیــز حــافزا الســتمرار العمــل والعكــس بــالعكس، ف

المصــدوم یحــاول ان یهــرب مــن المنبهــات التــي تــذكره بالصــدمة وهــذه المنبهــات قــد أصــبحت 

مؤلمة للشخص، ومن هنا یبدو أن الماضي المؤلم أو التجربة الصادمة یسـتمر عبـر الحاضـر 

و المستقبل ، وكأن الدمة تطغى علـى كـل شـیئ بحیـث ال یعـود التفكیـر المنطقـي یعمـل بشـكل 

موذج السلوكي یساعد على فهم اضـطراب مـا بعـد الصـدمة مـن خـالل نظریـة سلیم، كما ان الن

التشــریط فالصــدمات تعتبــر بمثابــة منبهــات مطلقــة غیــر مشــروطة تــؤدي الــى اســتجابة الخــوف 

  .ورّدات فعل فیزیولوجیة مطلقة
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  :النموذج المعرفي / 4

ان هــذا األمــر  یرمــي الــى ادراك معنــى الحــدث عنــد الفــرد وكیــف تظهــر لدیــه المعانــاة، ویبــدو

یتوقف الى نظرة الفرد الى ذاته والعالم فالصدمة تؤدي الى زعزعة البیانـات الشخصـیة، فنظـرة 

  :الشخص الى الواقع و تكیفه معه یرمیان الى تحقیق االهداف التالیة

  .الحفاظ على التوازن. 1

  .الحفاظ على العتبار الذات. 2

  .الرغبة في االتصال و الكالم مع اآلخرین. 3

  :النموذج البیولوجي/ 5

حــاول بعــض العلمــاء أن یربطــوا اضــطراب مــا بعــد الصــدمة بعمــل الــدماغ و مــا یطرأعلیــه مــن 

تبـــدیالت كیمیائیـــة وفیزیولوجیـــة، فالصـــدمة تـــؤدي الـــى اضـــطراب فـــي وظیفـــة الـــدماغ و بعـــض 

  :أنحاء الجسم وهذا اضطراب یظهر على شكل

  .ارتفاع في نسبة الكاتیكوالمین في الدم. 1

  .ارتفاع في نسبة السیتیكولین .2

  .انخفاض في نسبة النورابینزین. 3

  .انخفاض في نسبة السیروتونین والدوبامین في الدماغ. 4

إن مصـــیر اضـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة یتوقـــف علـــى نشـــاط االفـــرازات المـــذكورة، وكـــذلك علـــى 

عنـــدما یتعــــرض المـــواد المخـــدرة التـــي یفرزهــــا الـــدماغ، ویبـــدو أن الـــدماغ یقــــوم بهـــذه الوظیفـــة 

الشــــخص للصــــدمة تحــــدث حالــــة شــــبیهة باالنســــحاب والــــذي نالحظــــه فــــي عــــوارض النقطــــاع 

  ).20-19، ص2010.میساء (  الفجائي لمتعاطي المخدرات

  :العالج

من المجاالت الهامة في علم النفس االرشـادي هـو ارشـاد و عـالج المـأزمین أو إرشـاد وعـالج 

ثا فـي المجتمعـات العربیـة والغربیـة، یبحـث هـذا اضطراب ما بعد الصـدمة وهـو مجـال نمـا حـدی
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األخیــر فــي المصــائب و الكــوارث التــي تحــل باالنســان ویعــالج مــا یتولــد عنهــا مــن اضــطرابات 

  .نفسیة

  :إن كل أنواع العالج النفسي فعالة في أي زمن من األزمنة التي تلي التعرض للصدمة

  :العالج النفسي) 01

للحیـاة العادیـة، فـالفكرة األساسـیة فـي هـذا العـالج تـتلخص داعم ومساعد على التكیـف والعـودة 

فــي إزالــة الضــغط النفســي الواقــع علــى الفــرد وذلــك بأبعــاده عــن مصــادر الخطــر والتهدیــد، ثــم 

عمــا تــراكم بداخلــه مــن مشــاعر وذكریــات أثنــاء وقــوع الحــادث، ویــتم هــذا  نفــيمســاعدته علــى 

المصـدوم اسـتیعاب وتجـاوز آثــار بشـكل تـدریجي فـي جـو آمـن ومـدعم حتــى یسـتطیع الشـخص 

الصـدمة، ویلــي ذلـك تعلیمــه مهـارات مواجهــة األحـداث ویمكــن أن یـتّم ذلــك مـن خــالل جلســات 

أو عــــالج جمــــاعي یضــــّم ) أســــرة الضــــحیة( عــــالج مــــع الشــــخص المصــــدوم أو عــــالج أســــري

  .الشخص المصدوم مع أشخاص آخرین واجهوا أحداث مشابهة

س عـالج معرفـي یسـاعد علـى اسـتیعاب الحـدث الصـادم والعالج النفسـي یقـوم أیضـا علـى أسـا

  .في البناء المعرفي من خالل إعطاءه معنى التغلب على آثاره

  :العالج اإلجتماعي و الدیني) 02

وذلــك بتنشــیط شــبكة الــدعم االجتمــاعي وذلــك بــدءا مــن األســرة وبعــض أفرادهــا وقــد ثبــت دور 

ار علــــى اســــتیعاب األحــــداث الدامیــــة الرمــــوز والقیــــادات الدینیــــة فــــي مســــاعدة الصــــغار والكبــــ

والتعامــل معهــا بشــكل تكیفــي مــن خــالل اعطــاء المعنــى اإلیجــابي لهــا مــن وجهــة النظــر الدینیــة 

اضــافة الــى أثــر المفــاهیم األخالقیــة والممارســـات الدینیــة فــي مســاعدة األســر وتحفیــزهم علـــى 

  .التماسك تحت مضلة التماسك االجتماعي والتراحم والتالحم

  :ج الجماعيالعال) 03

یتضــمن العــالج الجمــاعي فــي عــالج االضــطرابات و الضــغوط التالیــة للصــدمة مجموعــة مــن 

المرضـى الــذین یشــتركون فــي االضــطرابات ذاتهــا، ففیهـا ممیــزات مــن أهمهــا یشــاركون بعضــهم 
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الخبرات ذاتها ویقاسمون المشكالت، وهو عبارة عـن مناقشـة جماعیـة بـین األفـراد المصـدومین 

  .دث عن تجربته والصدمة التي تعرض لهاكل منهم یتج

  :العالج السلوكي) 04

تتلخص االفتراضات النظریة في العالج السلوكي في أن استجابة المـریض لـذكریات الحـوادث 

الصدمیة هي التي تنتج المظاهر األولیـة الضـطرابات الضـغوط التالیـة للصـدمة، كمـا افتـرض 

ب بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر فــي ردود فعــل أن المالمــح الثانویــة لهــذه االضــطرابات تتســب

المریض لهذه الذكریات، ومن ثـّم فـإن تـذكر المـریض للحـادث الصـدمي هـو بـؤرة االهتمـام فـي 

  .المدخل السلوكي لعالج اضطراب ما بعد الصدمة

كما أكد الباحثون علـى أهمیـة العـالج السـلوكي مـن خـالل التعـدیل المباشـر للسـلوك الالتـوافقي 

كیر العقالني و االیجابي بغرض التخفیـف مـن األعـراض المصـاحبة الضـطراب مـا وتنمیة التف

بعــد الصــدمة وتــدریب المــریض علــى اكتســاب مهــارات لتعــدیل الســلوك المظطــرب، ویــتم ذلــك 

  :بطریقتین

إمــا بتشــجیع و تنمیــة الســلوك الصــحي مــن خــالل التــدریب علــى ممارســة نشــاطات ســلوكیة  -

  .تتعارض مع السلوك المرضي

عدیل طرق التفتعـل االجتمـاعي مـن خـالل تنمیـة بعـض وسـائل مواجهـة القلـق فـي المواقـف ت -

عباطـة (. االجتماعیة خاصة في التعامل مع المواقف التي تتضمن تعرضـا للمخـاطر الخارجیـة

  )51، ص2009

  :العالج الدوائي) 05

مضـادات  هناك بعض األدویة التي تثبت فاعلیتها في عالج اضطراب ما بعـد الصـدمة ومنهـا

، وتوجــد أیضــا بعــض األدویــة )تریبتــرول( واالمیتــریبتیلین) تفرانیــل(االمیبــرامین: االكتئــاب مثــل

كاربامــازیبین : ومضـادات الصــرع مثـل) زانـاكس(ألبــرازوالم : األخـرى منهـا نضــادات القلـق مثـل

، ویمكـــن اســـتخدامها بجرعـــات بســـیطة تفادیـــا لألعـــراض الجانبیـــة معنـــاه الجرعـــات )نیجریتـــول(

  ).52، ص2009عباطة (. عطى حسب شدة االضطرابت
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  :خالصة

وخالصة القول هو أن أهم اسـلوب فـي معالجـة اضـطراب مـا بعـد الصـدمة هـو تقبـل هـذا      

االضــطراب مــن قبــل الشــخص و العائلــة، بحیــث یســتطیع المقربــون مــن الشــخص المضــطرب 

حـده بـدون مسـاعدة لكـي تقدیم المساعدة من خالل السماح له بالتحدث عما حدث، أمـا تركـه و 

ینسى ما حدث له فذلك غیر صحیح ألن التحدث مع األشـخاص المصـدومین یسـاعدهم علـى 

ـــــــــایش مـــــــــــع الخبـــــــــــرة المؤلمـــــــــــة والســـــــــــیطرة علـــــــــــى العواطـــــــــــف والســـــــــــلوكات المرضـــــــــــیة .التعــ
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  :تمهید 

میة وصــحیة مهمــا كانــت المرحلــة العمریــة التــي حــدثت ســاإلعاقــة الحركیــة تعــد مشــكلة ج    

 مختلفـــة تحــدث فـــي الغالــب نتیجــة عوامــلوهــذه األخیــرة نهـــا، فیهــا أو األســباب التــي نتجــت ع

كحــــوادث المــــرور التــــي اصــــبحت تمثــــل وبشــــكل كبیــــر هاجســــا وقلقــــا لكافــــة أفــــراد المجتمــــع، 

وخســائر مادیــة ضــخمة ممــا أصــبح  اجتماعیــةمــا تكبــده مــن مشــكالت نفســیة و  باالضــافة الــى

مما یتطلب عملیات تـدخل وتكفـل مـن الناحیـة النفسـیة واالجتماعیـة  لزاما العمل إلیجاد الحلول

  .وكذلك التأهل من الناحیة الجسمیة، یجعل المعاق یتقبل إعاقته ویتوافق معها

  اإلعاقة الحركیة : أوال

  :اقةتعریف اإلع -1

هو مصطلح یشیر إلى األثـر االنعكاسـي النفسـي واالجتمـاعي أو االنفعـالي أو المركـب النـاجم 

عـــن العجـــز الـــذي یمنـــع الفـــرد أو یحـــد مـــن مقدرتـــه علـــى أداء دوره االجتمـــاعي المتوقـــع منـــه، 

عبـد المطلـب (والذي یعد طبیعیا بالنسبة لسنه ونوع جنسـه وتبعـا لألوضـاع االجتماعیـة والثقافیـة 

  ).18، ، ص2001ن القریطي، أمی

وتعـــرف اإلعاقـــة أیضـــا بأنهـــا حالـــة تحـــد مــــن مقـــدرة الفـــرد علـــى القیـــام بوظیفـــة أو أكثـــر مــــن 

الوظــائف التــي تعتبــر العناصــر األساســیة لحیاتنــا الیومیــة، وبینهــا العنایــة بالــذات أو ممارســة 

بـر طبیعیـة، وقـد العالقات االجتماعیة أو النشاطات االقتصادیة، وذلك ضمن الحـدود التـي تعت

  ).29:، ص1998أبو فخر، (تنشأ اإلعاقة بسبب خلل جسمي أو عصبي أو عقلي 

  :مفهوم الشخص المعاق -2

یعــرف المعـــاق بأنــه الفـــرد الــذي یعـــاني مــن حالـــة ضــعف أو عجـــز تحــد مـــن قدرتـــه أو   

 ،2001الخطیــب، (تمنعــه مــن القیــام بالوظــائف واألدوار المتوقعــة ممــن م فــي عمــره باســتقاللیة 

  ).15:ص
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یعــــرف بأنــــه كــــل شــــخص عــــاجز كلیــــا أو جزئیــــا، عــــن ضــــمان حیــــاة شخصــــیة أو اجتماعیــــة 

، 2004شـــریف، (طبیعیـــة، نتیجـــة نقـــص خلقـــي أو غیـــر خلقـــي فـــي قدراتـــه الجســـمیة أو العقلیـــة 

  ).432:ص

  :مفهوم المعوق حركیا -3

 هو الشخص الذي تعوق في حركته ونشاطه الحیوي نتیجة فقـدان أو خلـل أو عاهـة أو  

مــرض أصــاب عضـــالته أو مفاصــله أو عظامـــه بطریقــة تحـــد مــن وظیفتهـــا العادیــة، وبالتـــالي 

  .تؤثر على تعلمیه وٕاعالته لنفسه

هــــو مــــن لدیــــه عجــــز فــــي الجهــــاز الحركــــي أو البــــدني بصــــفة عامــــة كالكســــور والبتــــر   

وأصــحاب األمــراض المزمنــة مثــل شــلل األطفــال والــدرن والســرطان والقلــب والمقعــدین وغیــرهم 

  ).17:، ص2008لسید فهمي علي محمد، ا(

  :مفهوم اإلعاقة الحركیة -4

تعــرف اإلعاقــة الحركیــة بأنهــا حالــة عجــز فــي مجــال العظــام والعضــالت واألعصــاب،   

تحد من قدرة المصابین علـى اسـتخدام أجسـامهم بشـكل طبیعـي ومـرن كاألسـویاء، األمـر الـذي 

م الحیاتیــــة، وتفــــرض قیــــودا علــــى یــــؤثر ســــلبا فــــي مشــــاركتهم فــــي واحــــدة أو أكــــر مــــن نشــــاطته

  ).179، ، ص2001الضرة، (مشاركتهم في النشاطات المدرسیة الروتینیة 

على انها إصابة الفرد بخلل ما في القدرة الحركیـة  )269، ، ص2001الروسان، (ویشیر   

  .أو النشاط الحركي بحیث یؤثر ذلك الخلل على مظاهر النمو العقلي واالجتماعي واالنفعالي

حاالت األفراد الذین یعانون من خلل ما في قدرتهم الحركیـة أو نشـاطاتهم الحركـي هي   

حیث یؤثر ذلك الخلل علـى مظـاهر نمـوهم العقلـي، واالجتمـاعي واالنفعـالي ویسـتدعي الحاجـة 

  ).25 ،، ص2007عصام حمدي العنقدي، (إلى التربیة الخاصة 

  :تصنیفات اإلعاقة الحركیة -5

التصــنیفات لإلعاقــة الحركیــة مــن بینهــا التصــنیف القــائم علــى  لقــد اعتمــدت العدیــد مــن  

  :األسباب المؤدیة لإلعاقة وتتمثل في
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  :اإلعاقة الحركیة الخلقیة -5-1

وهــي تلــك اإلعاقــات التــي تــول مــع الطفــل وتكتشــف منــذ الــوالدة أو بعــد الــوالدة وتعــود    

یهـا وظیفـة عضـو او اكثـر أسبابها غالبا إلـى الوراثـة وهـي عبـارة عـن إعاقـة عضـویة یترتـب عل

، )القـدم الحـذفاء(من أطراف الجسم منذ والدته، أو والدته ناقص األطراف مثل تقوس السـاقین 

السـید فهمـي علـي محمـد، (األطراف القصیرة والمعوقة والمشوهة، والشلل بكافة أنواعه وغیـر ذلـك 

  ).25:، ص2008

  :أنواع اإلعاقة الحركیة الخلقیة 5-1-1

  :ب الطفل منذ المیالد وتنقسم إلىوهي التي تصاح  

حیث یترتب علیها تعطل وظیفـة عضـة أو أكثـر مـن أطـراف الجسـم : إعاقة خلقیة عضویة )أ

  .منذ والدته، أو والدته ناقص األطراف

الســـید فهمـــي علـــي محمـــد، (وهـــي التـــي تصـــاحب الطفـــل منــذ المـــیالد : إعاقـــة خلقیـــة عقلیـــة) ب

  ).25:، ص2008

  :IMC : L’infirmité motrice célébralكیة اإلصابة المخیة الحر ) ج

وهي إصابة في الجهاز العصبي وٕاعادة الرمادیة، والقشـرة الدماغیـة، وتنـتج قبـل الـوالدة   

كنقص األكسجین في األنسجة لدى الجنین بعد تعـرض  ANOXIEغالبا وكل اشكال األنوكسي

لــى صــدمة، كــذلك األطــر إلــى حــواد أو صــدمات تــؤدي إلــى تزیــف دمــوي أو تعــرض الجنــین إ

تعــرض األم إلــى فیروســات قــد تصــیب الجنــین فیمــا یعــد، كــذلك فهــي مرتبطــة بعــدم توافــق فــي 

الزمر الدمویة، خاصـة عنـدما یكـون الـزواج مـن نفـس العائلـة، كـذلك التسـمم بفعـل ثـاني أكسـید 

  .الكربون والطفیلیات التي تصیب الجنین

  :اإلعاقة الحركیة المكتسبة -5-2

ل أو عجـز فـي القـدرة الحركیـة أو النشـاط الحركـي، ال تولـد مـع الفـرد هي عبارة عن خل  

وتصیبه خالل مرحلة عمریة مـا، وتكـون غالبـا ذات أسـباب بیئـة كـالحوادث واألمـراض، ویـنجم 
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، 2007عبــــد المجیــــد حســــن الطــــائي، (عنهــــا تــــأثیر علــــى حالــــة الفــــرد المعــــاق الجســــمیة والنفســــیة 

  ).29:ص

  : ة المكتسبةأنواع اإلعاقة الحركی -5-2-1

  :توجد العدید من أنواع اإلعاقة الحركیة المكتسبة ونذكر منها  

هو خلـل فـي حركـة الجسـم أو فـي شـكل القـوام أو كلیهمـا نتیجـة إصـابة أو : الشلل الدماغي) أ

یـــؤدي إلـــى خلـــل فـــي كفـــاءة الجهـــازین العضـــلي ) المـــخ(أكثـــر فـــي الجهـــاز العصـــبي المركـــزي 

  ).75:، ص2006حسن محمد النوصرة، (لالإداریة والعصبي وقصور أداء العضالت ا

وهـــو أحـــد أكثـــر مســـبب لإلعاقـــات الحركیـــة فـــي العـــالم، ویحـــدث نتیجـــة : الشـــلل النصـــفي) ب

انفجــار أحــد األوعیــة الدمویــة المغذیــة فــي حجیــرات الــدماغ نتیجــة ارتفــاع فــي ضــغط أو مــرض 

  السكري أو عّدة أمراض أخرى كتصلب الشرایین 

مـرض حـاد ومـؤلم فـي المفاصـل واألنسـجة المحیطـة بهـا، مـا یـنجم عنـه  :التهاب المفاصل) ج

  ).16:، ص2004جمال الخطیب، منى الحدیدي، (تورم 

هــي التــي تحــدث فــي مراحــل العمــر المتــاخرة والمتوســطة ومــن یتعرضــون  :التهــاب العظــام) د

  ).245:، ص2009سعید كمال عبد الحمید، (للحوادث المختلفة 

تمثل حاالت اضـطرابات العمـود الفقـري مظهـرا آخـرا ممیـزا مـن : الفقرياضطرابات العمود ) هـ

مظاهر اإلعاقة الحركیة، وذلك نتیجة لما یتصل بهذا االضطراب من خلل فـي القـدرة الحركیـة 

  للفرد 

وهي تخلخل تماسـك النسـیج العظمـي، وبالتـالي یـؤدي إلـى انفصـاله إمـا جزئیـا أو : الكسور) و

  .میكانیكیة  كلیا نتیجة تعرضه إلصابات
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  :خصائص المعاقین حركیا -6

ـــد مـــن الخصـــائص التـــي تظهـــر بوضـــوح فـــي ســـلوكاتهم    یتمیـــز المعـــاقون حركیـــا بالعدی

وتصرفاتهم ممـا یجعـل اآلخـرون یعرفـون أن أولئـك األشـخاص لـدیهم وضـع غیـر طبیعـي ومـن 

  .أهم هذه الخصائص

  :الخصائص الجسمیة -6-1

احي العجــــز المختلفــــة فــــي اضــــطراب ونمــــو یتصــــف األشــــخاص المعــــاقین حركیــــا بنــــو   

عضـالت الجســم التــي تشــمل الیــدین واألصــابع والقــدمین والعمــود الفقــري، والصــعوبات تتصــف 

: بعــــدم التــــوازن فــــي الجلــــوس والوقــــوف وعــــدم مرونــــة العضــــالت الناتجــــة عــــن أمــــراض مثــــل

  .الروماتیزم والكسور وغیرها

لمركزي، ومن مشـاكلهم الجسـمیة أیضـا وقد تكون ناتجة عن اضطرابات في الجهاز العصبي ا

هشاشــة العظــام والتوائهــا، ومشــاكل فــي الجســم وشــكل العظــام ومشــاكل فــي عضــالت الجســم 

  ).17-16: ، ص2006عبد المنصف حسن رشوان، (كالوهن العضلي 

  :الخصائص النفسیة -6-2

بعـض الخصـائص والسـمات النفسـیة للمعـاقین ) Klimike )1968لخص العالم كلیمیك   

  :كاآلتي 1968المؤتمر الثامن لرعایة المعاقین عام  في

الشعور الزائد بالنقص، الشعور برفض الذات ومن ثم كراهیتها لیتولد لدیـه دائمـا شـعور  -

 .واضح بالدونیة مما یعیق تكیفه

الشــعور الزائــد بــالعجز ممــا یولــد لدیــه اإلحســاس بالضــعف واالستســالم لإلعاقــة وســلوك  -

 سلبي اعتمادي 

مظاهر سلوكیة دفاعیة مثل التعـویض واإلسـقاط واألفعـال العكسـیة والتبریـر  تظهر لدیه -

 .كمیكانیزمات دفاعیة
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الشــعور بعــدم اإلتــزان االنفعــالي، ممــا یولــد لدیــه حــاالت الخیــال واالنســحاب والمخــاوف  -

 ).42:، ص2007ریان سلیم وعمار سالم الخزرجي، (الوهمیة 

  :الخصائص االجتماعیة -6-3

ركیا بالخجل واالنطواء، ویعاني مـن مشـكالت هامـة تواجهـه فـي الطعـام یتسم المعاق ح  

وأیضــا فــي التبــول، ویمتــازون بالضــعف االجتمــاعي واألفكــار المحیطــة لــذواتهم ونظــرتهم إلــى 

المجتمــــع نظــــرة دونیــــة ألن هــــذا المجتمــــع مــــن منظــــورهم ینظــــر إلــــیهم علــــى أنهــــم عجــــزة وال 

ـــذاتي بعـــدم قـــدرتهم علـــى المشـــاركة یســـتطیعون القیـــام باألعمـــال بشـــكل صـــحیح، وشـــع ورهم ال

االجتماعیــة واعتمــادهم علــى اآلخــرین وعــدم تحملهــم المســؤولیة تجــاه أنفســهم، ومــن المظــاهر 

فقدان الشهیة أیضا أو اإلفراط في الطعام مما یؤدي إلى السمنة، وهذا یؤثر تأیرا عكسـیا علـى 

  .أجسامهم

  :كیاالمشكالت والصعوبات التي تواجه المعاقین حر  -7

یوجــد الكثیــر مــن المشــاكل والصــعوبات التــي تواجــه المعــاقین بمختلــف إعاقــاتهم بشــكل   

عــام، مــن خــالل تواجــدهم فــي المجتمــع الــذي یعیشــون فیــه، وكــل معــاق یمتــاز عــن غیــره مــن 

المعــاقین مــن حــین الصــعوبات والمشــاكل التــي تواجهــه ویتعــرض لهــا، وفقــا إلمكانــات والــدعم 

بــأن ) 23- 22: ، ص1997النجــار، (ى اإلعاقــة ونوعیتهــا وشــدتهاذكر والمعاملــة وغیرهــا، بمعنــ

  :للمعاقین حركیا مشاكل وصعوبات خاصة تواجههم وتتمثل في اآلتي

الحركــة والتنقــل  صــعوبةبــدوره إلــى الضــعف العــام، و  اإلحســاس بــالنقص والــذي یــؤدي -

 .ي والعواطفبشكل عام، واالختالل بالشخصیة العامة وكذلك النقص في اإلتزان االنفعال

عدم المباالة والتي من خاللهـا یمكـن أن تضـفي علـى المعـاقین بعـض العـادات القاتلـة،  -

ویتمثل ذلك في االستهتار، وعدم المباالة واالكتراث، وعدم إعطاء األمور قیمتها الحقیقیـة، بـل 

 .تكون بصورة سطحیة
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ي الســـند الـــذي االتجاهـــات الســـلوكیة غیـــر الســـویة، معتقـــدا أنـــه یمكـــن اعتبـــار إعاقتـــه هـــ -

یجــب أن یرتكــز علیهــا، ومــن ثــم القیــام بتصــرفات منافیــة، ود یرجــع هــذا التصــرف إلــى شــعوره 

 .بالنقص

صعوبة التنقل وخاصة لدى األفـراد المعـاقین بإعاقـات فـي األطـراف السـفلى ممـا تـؤدي  -

 .إلى الحد من الحركة

یمـا یتعلـق باإلحبـاط إلى أن المعـاقین یواجهـون صـعوبات ف) 23:، ص2003حسـین، (ویشیر     

والغضب، فالمواقف المحیطة الناتجة عـن اإلعاقـة بـالعجز أو الغضـب وعـدم الشـعور بـاألمن، 

  .وقد یلجأ المعاق كغیره إلى أسالیب نفسیة متنوعة للتقلب على هذه المشاعر

  :حاجات المعوقین -8

ه الحاجـات المعوق إنسان له حاجاته التي یجب إشباعها كغیره من األفـراد اآلخـرین هـذ  

ــــة ونفســــیة واجتماعیــــة  ــــات تربوی ــــة متطلب ــــه، فطبیعــــي أن تكــــون لهــــذه الفئ ــــي أحــــدثتها إعاقت الت

وجســـمیة، تختلـــف عـــن متطلبـــات العـــادیین وتختلـــف تبعـــا لنـــوع اإلعاقـــة ومـــا یترتـــب عنهـــا مـــن 

  .مؤثرات

  :حاجات نفسیة -8-1

لــة المعــاق حركیــا الرغبــة فــي اســتعادة اللیاقــة البدنیــة بتــوفیر األجهــزة التعویضــیة فــي حا -

 .عن طریق برمجة تمارین تساعد الشخص المعوق على تحسین حالته الجسدیة

الحاجــة إلــى التوجیــه واإلرشــاد مثــل االهتمــام بالعوامــل النفســیة المســاعدة علــى التكیــف  -

محمـد سـید (وتنمیة قدراته عن طریق االستشارات الشخصیة والعالج النفسي والتـدعیم اإلیجـابي 

 ).118:، ص1998فهمي، 
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  :حاجات اجتماعیة -8-2

وتتمثل في توثیق صالت المعوق بمجتمعه مـن جانـب وتعـدیل نظـرة المجتمـع لدیـه مـن   

جانــب آخــر، وذلــك بتــوفیر فــرص االحتكــاك والتفاعــل مــع بقیــة األفــراد األســویاء والعمــل علــى 

  ) 120:ص محمد سید فهمي (: إدماجه في المجتمع، یمكن تلخیصها فیما یلي

ة إلــــى االنــــدماج فــــي المجتمــــع وتوثیــــق صــــالت المعــــوق بــــه كإشــــارة إلــــى ســــبل الحاجــــ -

 .االتصال مع الغیر لیتمكن من مسایرة ومعاینة األفراد اآلخرین في المجتمع

توفیر الوسـائل التثقیفیـة فـي المجتمـع، ألن هـذا الجانـب غالبـا مـا تفتقـر إلیـه هـذه الفئـة،  -

مجاالت المعرفة لدى المعوقین بتـوفیر مختلـف لذا یتبین أنه من الضروري العمل على توسیع 

 .الوسائل الثقافیة

تمكــین المعــاق مــن الحیــاة األســریة المســتقرة، وذلــك بتوعیــة األســر بكیفیــة التعامــل مــع  -

 .أبنائها المعوقین لكي ال یحسوا باالغتراب بین أهلهم

  :حاجات فیزیولوجیة صحیة -8-3

ــــا تتمثــــل فــــي البنیــــة العضــــویة التــــي تســــتوجب نظامــــ   ا غــــذائیا وصــــحیا متوازنــــا وتمارین

  .ریاضیة

  :التأهیل للمعاقین حركیا -9

  :التأهیل النفسي -9-1

وهــو العملیــة التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى مســاعدة المعــاق حركیــا إلــى اســتعادة التــوازن   

النفسي له بتقبل اإلعاقـة والتعـایش معهـا ومـع الواقـع الجدیـد، والتأهیـل النفسـي یمثـل جانبـا مـن 

من التأهیل الطبي واالجتماعي واألسـري ویتعامـل  تتكونب عملیة التأهیل الشاملة، والتي جوان

  .التأهیل النفسي مع اإلنسان مباشرة ودون وسیط

واإلعاقـــة الحركیـــة لهـــا عـــّدة صـــور تتنـــوع مـــا بـــین البســـیط والشـــدید، ممـــا یجعـــل عملیـــة   

لمصابین بإعاقـات حركیـة متكسـبة التأهیل تتباین بتباین درجة اإلعاقة ووقت وقوعها، وتاهیل ا
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الــذین كــانوا األســویاء وأصــیبوا بــالعجز فهــؤالء یحــدث تحــوال كــامال فــي كیــانهم وتتغیــر صــفاتهم 

النفســـیة وخصائصـــهم الجســـدیة وحـــالتهم االنفعالیـــة وغیرهـــا، ممـــا یســـتلزم تـــأهیال نفســـیا ســـریعا 

والهــدف فــي النهایــة و  والــذي ینبغــي أن یكــون مرنــا ودوریــا متماشــیا مــع العمــر ومــع اإلعاقــة،

 – 327: ، ص2008الســـید فهمـــي علـــى محمـــد، (إحـــداث التـــوازن والتوافـــق النفســـیین لـــدى المعـــاق 

328.(  

  :التأهیل الحركي -9-2

تعــد التمرینــات العالجیــة الســلبیة واإلیجابیــة إحــدى وســائل التأهیــل الحركــي، وهــي أهــم   

هامـــا فـــي المحافظـــة علـــى صـــحة  خطـــوات العـــالج الحركـــي للمصـــاب، وللتمـــارین البدئیـــة دورا

الـدوري والتنفسـي والعصـبي (ولیاقة الفرد المصاب وذلك للحد من مضـاعفات األجهـزة بالجسـم 

، ومـا یحدثــه ذلـك فـي الحالــة النفسـیة للمصـاب لـذلك البــد مـن تفهـم كیفیــة )والعضـلي والعظمـي

مهما كانـت عمل العضالت والسبل الصحیحة لتنمیة قدراتها ألن من الضروري وضع المعاق 

درجة إعاقته تحت تأثیر تأهیل حركي بـدني للتقلیـل مـن هـذه المخـاطر او الـتخلص منهـا كلیـا، 

ـــر ســـارة ولكـــن یجـــب ان تكـــون تمرینـــات  ـــزم أن تكـــون التمرینـــات المختـــارة مؤلمـــة أو غی وال یل

أســامة (منظمــة حتــى یتســنى لــه تحقیــق الهــدف منهــا وهــو إعــادة تأهیــل أجهــزة الجســم المختلفــة 

  ).153: ، ص2001وناهد أحمد عبد الرحیم، ریاض 
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  حوادث المرور : ثانیا

  :تعریف حوادث المرور

واحـدة أو ) مركبـة(الحادث المروري هو حدث اعتراضي یحدث بدون تخطیط مـن قبـل السـیارة 

أخـرى أو مشـاة أو حیوانـات أو جسـام علـى طریـق عـام أو خـاص، ) مركبات(اكثر من سیارات

ــــتج مــــن الحــــادث المــــروري أضــــرار وٕاصــــابات تتفــــاوت مــــن طفیفــــة بالممتلكــــات  وعــــادة مــــا ین

  .والمركبات إلى جسیمة تؤدي الى الوفات أو االعاقة المستدیمة

  : أنواع حوادث المرور

  .حیث تكون بمركبة واحدة تصطدم بشخص أثناء مروره من الطریق: حوادث الدهس* 

  .أو إحداها تصطدم باألخرى حیث تكون بإصطدام مركبتین ببعضها: حوادث االصطدام* 

  .والنوعان السابقان هما األكثر حدوثا 

وهـــي التـــي یتغیـــر فیهـــا اتجـــاه حركـــة المركبـــة بشـــكل ال یســـتطیع الســـائق : حـــوادث التـــدهور* 

  .السیطرة علیه

حیـــث تصـــطدم المركبـــة بجســـم ثابـــت فـــي الشـــارع مثـــل : حـــوادث االصـــطدام بجســـم غریـــب* 

  .الصخور وأعمدة الكهرباء

  .وفیه تصطدم المركبة بأخحد الحیوانات المارة من الطریق: االصطدام بحیوان حوادث* 

  النظریات المفسرة لحوادث المرور 

إن للحــوادث أســبابا كثیــرة ومتداخلــة، منهــا األســباب الخارجیــة أو التــي ال ترجــع الــى الفــرد أو  

امــــل الخارجیــــة أم االنســــان، ومنهــــا األســــباب اإلنســــانیة، وقبــــل أن نبــــین أنهمــــا أكثــــر أثــــرا العو 

العوامــل اإلنســانیة، نفــرض اآلراء المختلفــة المتعلقــة بنــوء الحــوادث، وعندئــذ تظهــر لنــا الرؤیــة 

وعرضــــنا لهــــذا اآلراء ســــوف ینقســــم الــــى أربعــــة أقســــام ویــــدور فــــي نطــــاق .. واضــــحة وجلیلــــة

  .نظریات
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  :النظریة القدریة -1

لحظ واآلخـر تعـس الحـظ، فمـنهم أصحاب هذه النظریة یرون أن الناس صنفان أحدهما سعید ا

من لدیه حصانة ضد الحوادث ومنهم من یفقد هـذه الحصـانة ویكـون أكثـر قابلیـة للحـوادث بـل 

وهنــاك مــن یصــاب بهــا بصــفة مســتمرة، ویفســرون اســتمرار هــذا الشــخص أو ذاك فــي وقوعــه 

قــوع المســتمر فــي الحــوادث الــى القــدرة وســوء الحــظ، وینســى هــؤالء أثــر اإلنســانیة نفســه فــي و 

الحادثــة لــه، ذلــك األثــر الــذي ســوف یتضــح لنــا بعــد قلیــل أنــه فعــال ویعنــي كــالم أصــحاب هــذه 

النظریة عدم وجود استهداف للحوادث ونحن نرفض هذه النظریة، كمـا أن منتـز وبلـو وآخـرون 

لّخصــت أعمــالهم بواســطة فیــتلس أثبتــت أن الحوادثــق تقــع دائمــا لــبعض األفــراد ونــادرا آلخــرین 

  .یة لتوحید الظروفكنتیجة منطق

ولقد أثبتت دراسات كثیرة متعددة أن هناك بعض األفراد یكون نصیبهم من الحوادث أكثر ممـا 

ینتظر من أن یكون محض مصادفة إذا فإن وجهة نظر أصحاب هذه النظریة مرفوضة ألنهـا 

  .تقوم على وجهة نظر ینقصها المنطق العلمي

  :النظریة الطبیة -2

الشــخص دائــم االصــابة انمــا یعــاني خلــال عصــبیا أو جســدیا، وأن هــذا  وتقــول هــذه النظریــة ان

الخلل هو السبب في هذه الحـوادث، ونحـن ال ننكـر هـذا ولكـن ننكـر أن یكـون هـذا هـو السـبب 

مــن  708القــوي و الفعــال أن حــوادث العمــل المتكــررة، فلقــد وجــد غــراف فــي بحــث أجــراه علــى 

ت لیس لها أي سـبب متعلـق بالناحیـة الطبیـة و من الحاال 9.75العمال أن حوادث العمل في 

فقط من حوادث هذا المصنع لها اسباب طبیة وتدخل في هذه النسبة الضـئیلة الخلـل  4.1أن 

  .السمعي والبصري

وجد أن السائقین الـذین یعـانون مـن ضـغط الـدم   solcombe  bingham وفي دراسة قام بها  

 15یعانون من ضغط الدم، وفـي دراسـة لحـوالي  المرافع تبلغ حوادثهم ضعف حوادث الذین ال

ألـــف حرفـــي وتالمیـــذ الترســـانة البحریـــة، وجـــد كـــل مـــن فـــامر وتشـــامبر أن هنـــاك ارتباطـــا یبلـــغ 
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بین الحـوادث واالمـراض ، وتقـول الـدكتورة فالنـد دنبـار ان المسـتهدفین للحـوادث  %30حوالي 

  .البرد وسوء الهضمعادة ما یكون لهم سجالت طبیة، وال یعانون خاصة من امراض 

  :نظریة علم النفس التجریبي -3

هــــذه النظریــــة تلتقــــي مــــع فكــــرة الباحــــث وفكــــرة خبــــراء النقــــل فــــي أن للحــــوادث أســــبابا كثیــــرة  

فالســائق مــثال یكــون تحــت تــأثیرات متغیــرة، فالمركبــات والمــارة وقواعــد المــرور كلهــا  -ومتعــددة

، ) االدراك الحســي والــذاكرة والتفكیــر( ســائقمــؤثرات لهــا فعلهــا وأثرهــا علــى الوظیفــة النفســیة لل

ومثلـــه مثـــل العامـــل الـــذي یقـــع تحـــت تـــأثیرات كثیـــرة ومتغیـــرة، وٕاذا كـــان هنـــاك أســـباب متعـــددة 

للحوادث فإن لها أیضا أهدافا متعددة، وقد یكون الدافع لها الرغبة في الحصول علـى تعـویض 

، بعیــدة عــن مكــان عمــل العامــل أو مــادي أو الرغبــة فــي زیــادة األهــل إذا كــانوا فــي بلــدة أخــرى

 2011حمــــود بـــن هــــزاع شــــریف (. الرغبـــة فــــي جــــذب االهتمـــام أو تخفیــــف المســــؤولیة عـــن نفســــه

  ).34ص

  :العوامل التي تؤدي الى الحوادث المروریة

  .تجاوز السرعة المسموح بها -

  .نقص كفاءة السائق -

  .نقص كفاءة وتجهیز وسیلة النقل -

  .المخالفة المروریة -

  .ص االنتباه والتركیز من السائقنق -

  .القیادة في ظروف مناخیة غیر مناسبة -

  .القیادة في حاالت نفسیة وانفعاالت قویة -

وكــون الســائق هــو العنصــر العــائق و المــتحكم فــي كیفیــة التعامــل مــع مركبــة والطریــق، فــإن  

علـى المهتمـین المسؤولیة الكبرى تقع على عائقه في تفادي أو وقوع  حادث مروري لـذا وجـب 

والمختصـــین فـــي الســـالمة المروریـــة بحـــث ودراســـة كیفیـــة مســـاعدة الســـائق لتفـــادي الوقـــوع فـــي 
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حصـــیلة (الحـــوادث المروریـــة وكـــذلك حمایتـــه ومـــن معـــه مـــن ركـــاب مـــن شـــدة خطـــورة الحـــوادث 

  ).2018حوادث المرور المدنیة المسجلة خالل شهر جوان 

  :العوامل المؤدیة لحوادث المرور / 02-

  .یمثل عرض إحصائي للعوامل المؤدیة لحوادث المرور:  01ول رقم الجد

النســــــــــــــــــــــبة 

 المئویة

  

 الفارق

ــــــــة  شــــــــهر جویلی

2018 

ــــــــة  شــــــــهر جویلی

2017 

 األسباب

 االسباب المنسوبة للسواق 2475 2307 168- -%06.79

 االسباب المنسوبة للراجلین 150 105 45- -%30.00

الـــة الطرقـــات االســـباب المنســـوبة لح 127 85 42- -%33.07

 والمحیط

 االسباب المنسوبة لحالة المركبات 200 152 48- -%24.00

 المجموع 2952 2649 303- -%10.26

بالرجوع الى العوامل المتسببة في حوادث المرور، یبقى العنصر البشري المتسبب الرئیسـي    

  :موزعة كاآلتي  %95.05 ب

  .ن العدد االجمالي للحوادثم  %87.09 األسباب المتعلقة بالسواق تمثل * 

  .من العدد االجمالي للحوادث %03.96األسباب المتعلقة بالمارة * 

  %08.95في حین تبقى العوامل المتعلقة بالطرقـات، المحـیط و المركبـات تمثـل نسـبة       

  ).%03.21، حالة الطرقات و المحیط %05.74:حالة المركبات( 
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  .  رسم بیاني یمثل نسب العوامل المتسببة في حوادث المرور

  : حوادث المرور تسهم في ظهور الصدمة النفسیة

ـــم الـــنفس فقـــد ركـــزت فـــي حـــدیثها مـــع المســـاء علـــى   أمـــا الســـیدة بـــن حركـــات أســـتاذة فـــي عل

عـرف التعقیدات النفسیة الحادة التي تنتج عن الموت العنیف الناتج عن حـوادث المـرور التـي ت

 1600تزایــدا مســتما، فقــد كشــفت إحصــائیات السداســي األول مــن الســنة الجاریــة عــن وجــود 

ـــة أو مـــن أحـــد  ـــدان شـــخص مـــن العائل ـــق بحـــوادث المـــرور، والتـــي یترتـــب علیهـــا فق ـــة تتعل حال

األقربـــاء، بحیـــث یجـــد اهـــل الضـــحیة صـــعوبة كبیـــرة فـــي تحمـــل الخبـــر بـــل وهنـــاك مـــن یرفضـــه 

الـــى حـــد كبیـــر فـــي ظهـــور الصـــدمة النفســـیة، ولعـــل مـــن أهـــم مطلقـــا، وعلیـــه فالحـــادث یســـاهم 

العوامــل التــي تســهم فــي تغذیــة هــذه الصــدمة هــو طــول الحــداد وكثــرة البكــاء ورفــض التحــدث 

والمعانــاة الــى جانــب غیــاب المتابعــة النفســیة، ومــن أجــل التخفیــف مــن حــدة الصــدمة والخــروج 

األسباب المنسوبة للسواق                                              األسباب المنسوبة للراجلین         
 األسباب المنسوبة لحالة المركبات                       األسباب المنسوبة لحالة الطرقات و المحیط 
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بالصــدمة للتخفیــف منهــا علــیهم بغیــة  منهــا یقــع علــى كاهــل عائلــة الفقیــد مهمــة التكفــل بالمتــأثر

ائر، أو ارشـادها الـى ضـرورة الخضـوع للمتابعـة النفسـیة، وعلیـه الخروج مـن األزمـة بأقـل الخسـ

تخلـص المتحدثــة الـى القــول إن حـوادث المــرور أسـهمت الــى درجـة كبیــرة فـي تفشــي االمــراض 

النفسیة جراء عـدم تقبـل وفـاة أحـد أفـراد العائلـة أو أحـد المقـربین وهـو نفـس الـرأي الـذي وجـدناه 

ـــذین یتو  ـــة المدنیـــة ال ـــة عنـــد أعـــوان الحمای ـــة عنـــد حـــدوث أي كارثـــة طبیعی اجـــدون بصـــورة دوری

كالفیضـــانات والـــزالزل والتـــي تخلـــف ورائهـــا هلعـــا كبیـــرا نتیجـــة رؤیـــة الحـــادث، أو ألن الحـــادث 

الطبیعـــي یخلـــف دمـــارا كبیـــرا، فـــي هـــذه الحالـــة تقـــول إحـــدى عونـــات الحمایـــة المدنیـــة إنـــه عنـــد 

محملـة بطـاقم طبـي متنـوع مـن أطبـاء تنقلهم لمكـان الحـادث تـرافقهم دائمـا سـیارة إسـعاف تكـون 

ومختصین نفسانیین واجتماعیین وذلك للحد والصـدمة علـى نفسـیة الضـحایا ألن المتضـرر قـد 

  .یفقد ملكاته العقلیة جراء عدم تقبل فقدان منزله أو أحد أقاربه أو حتى أحد أعضائه

  : خالصة

وأفـراد المجتمـع، كمـا تسـببت  تبدأ مـن األسـرة والمدرسـة المجتمعإن السالمة المروریة مسؤولیة 

، حیــث )وفیــات، اصــابات، عجــز جزئــي أو كلــي( الحــوادث المروریــة فــي خســائر بشــریة كبیــرة

تســـبب اإلعاقـــة الناتجـــة عـــن حـــادث المـــرور ألـــم نفســـي ال یظهـــر علـــى جســـم المتضـــرر ولكـــن 

ن یكون بمثابة صدمة نفسیة تنتج عنها اضطرابات مابعد الصدمة بمثابـة حـادث یهـاجم االنسـا

ویخترق الجهاز الدفاعي له، مما قد ینتج عن هـذا الحـادث تغیـرات فـي الشخصـیة، ولهـذا فـإن 

  الوقایة من حوادث المرور أمر ضروري و أساسي
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  :تمهید   

ف الــذي یســعى إلیــه كــل باحــث هــو حــل إشــكال موجــود فــي الواقــع بعــد صــیاغة إن الهــد      

الفـــروض بإعتبارهـــا تفســـیر أو حـــل محتمـــل للمشـــكلة المدرســـة، ولكـــن إثبـــات صـــحة أو خطـــأ 

  .الفروض یحتاج إلى دراسة میدانیة للربط ما هو نظري و ما هو میداني

اســـة میدانیـــة عملیـــة، فهـــذه كمـــا أن الهـــدف ال یمكـــن الوصـــول إلیـــه إال مـــن خـــالل إجـــراء در  -

ـــة للمتغیـــرات  األخیـــرة تمثلـــل همـــزة وصـــل بـــین مـــا قـــدم فـــي الفصـــل النظـــري مـــن إحاطـــة كامل

الدراســـیة وبـــین مـــا تـــم الوصـــول إلیـــه فـــي الجانـــب المیـــداني، وفـــي مـــا یلـــي نســـتعرض الدراســـة 

عمل فـي اإلستطالعیة  والمجال المكاني والزماني للدراسة المیدانیـة، إضـافة الـى المـنهج المسـت

الدراسـة المقابلــة العیادیـة مقیــاس دافیدسـون لإلضــطراب مــا بعـد الصــدمة وكـذا العینــة المعتمــدة 

  .واألدوات المستخدمة من أجل التأكد من صحة الفرضیات المطروحة

  :ستطالعیةاإلدراسة ال -01

نیة البد على الباحث إجراء دراسة استطالعیة من أجل اإللمام بجوانب الدراسة المیدا      

وهي إحدى الطرق التمهیدیة للتجربة المراد القیام بها من أجل الوصول إلى أحسن طریقة 

 :وتمثلت أهداف الدراسة االستطالعیة فیما یلي ،إلجراء االختبار

  .التعرف على مكان الدراسة واخذ فكرة على إمكانیة إجراء هذه الدراسة -

  .الصعوبات المحتمل مواجهتها ـ التعرف على كل ما یمكنه عرقلة الدراسة ومختلف

  .ـ تحدید الحاالت ومعرفة األجواء المحیطة بها ومختلف ظروفها

  .ـ التقرب من الحاالت

  .ـ ساعدتنا مثل هذه الدراسة على ضبط إشكالیة وفرضیات البحث، وأدوات الدراسة

  :والتي هدفت الى 
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عینة البحث وأیضا  صول على معلومات تفیدنا في الدراسة حیث تساعدنا في تحدیدالح -

منهج الدراسة واألدوات الالزمة لجمع البیانات، لذلك قمنا بدراسة استطالعیة على مستوى 

مركز الدیوان الوطني لتركیب أعاء المعوقین ولواحقها عن المعاقین حركیا من جراء حوادث 

  .المرور

  : المجال المكاني  -1-1

  .ناعیة ولواحقها بتیارتمركز الدیوان الوطني ألعضاء المعوقین اإلصط  

، یقوم هـذا المركـز بتركیـب األعضـاء للمعـاقین حركیـا 1988فیفري  09افتتح المركز یوم     

الذین تعرضوا لكافة أنواع الحـوادث وكـذا اإلعاقـة الحركیـة الخلقیـة، حیـث یحتـوي المركـز علـى 

لـــى طبیبـــان قســـمین والـــذي یحتـــوي القســـم األول هـــو إعـــادة التأهیـــل الحركـــي والـــذي یحتـــوي ع

مختصان في طب العظام یعمالن بالتناوب، كما یوجـد ممرضـة ویحتـوي علـى طبیـب نفسـي ، 

وكذلك یحتوي هذا المركز علـى عـدة أجهـزة ومعـدات تسـاعد فـي التأهیـل الطبـي للمعـاقین، أمـا 

  .القسم الثاني فهو عبارة عن مخزن لألعضاء اإلصطناعیة ولواحقها

  : المجال الزماني - 1-2

 .2019مارس  29الى غایة یوم  2019مارس  03من یوم 

  :الدراسة األساسیة -2

  :منهج الدراسة -2-1

إعتمدنا في دراستنا على المنهج العیادي وهو الدراسة العلمیة والدقیقة التي تمكننا من       

التقرب من العمیل وٕاجراء دراسة فردیة لكل حالة والفهم الحقیقي للمشكلة من خالل 

متحصل علیها من خالل المالحظة والمقابلة واالختبار، فهو یكشف عن أسباب المعلومات ال

  .الصراعات النفسیة مع إظهار دوافعها وسیرورتها وما یحس الفرد إزاء هذه الصراعات

  )41، ص2004زینب شوقیر، ( 
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  :عینة الدراسة   -2-2

  : لقد تم إختیار العینة بطریقة عشوائیة بمراعاة ما یلي  

ـــین : ســـنال -2-2-1 ـــة مـــا ب ـــراوح ســـن أفـــراد العین ـــة تتصـــف ) 40-20(یت ســـنة وهـــي مرحل

 ).20، ص2004زینب محمود شقیر ، (. الفردبمختلف التغیرات والتحوالت التي تصاحب 

  .كان إختیار أفراد العینة من كال الجنسین: الجنس -2-2-2

 .كل أفراد العینة مصابین بإعاقة حركیة :  خصوصیات اإلعاقة -2-2-3

  :كن تلخیص المعلومات الخاصة بأفراد العینة في الجدول التالي ویم

  .یمثل تلخیص المعلومات الخاصة بأفراد العینة:  02الجدول رقم 

  لخصائصا             

  الحاالت

الحالVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVة   السن
  اإلجتماعیة

  نوع اإلعاقة  المستوى التعلیمي

  )ك -ح(الحالة 
  الید الیسرى  األولى ثانوي  عزباء  40

المنطقVVVVVVVVVVVة السVVVVVVVVVVVفلى   ثانیة ثانوي  عزباء  20  )ف –م (الحالة 
  )األرجل(

  الرجل مبتورة  الثالثة متوسط  أعزب  28  )ر. ك(الحالة 
  الید الیسرى  الثالثة متوسط  متزوج  38  )لخضر. ع(الحالة 

  :أدوات الدراسة -3

إن دراسة أي موضوع یتطلب من الباحث أن یستعمل مجموعة من الوسائل والتقنیـات فـي     

  :وصول الى نتائج موضوعیة حول موضوع الدراسة ویقتضي إتباع الوسائل التالیةال

هــو وســیلة هامــة لجمــع المعلومــات أو هــي المــنهج الــذي یمكننــا مـــن  :دراســة مــنهج -3-1

ــــع البیانــــات  ــــى تجمی ــــث تــــؤدي ال ــــة التــــي تدرســــها بحی ــــه تكــــوین نظــــرة شــــاملة عــــن الحال خالل

  ).129، ص1999عقیل (. والمعلومات بطریقة علمیة سلیمة
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  :  المالحظة العیادیة -3-2

تعد المالحظة من بین التقنیات المستعملة في الدراسة المیدانیة كأداة أساسـیة تكمـل كـل       

من المقابلـة واإلختبـارات النفسـیة، فهـي تجعـل الباحـث أكثـر إتصـال بـالمبحوث ، وتتنـاول عـدة 

. یة واإلستجابات الحركیة واإلنفعالیـة وغیرهـاجوانب منها مالحظة الجوانب الجسمیة الفیزیولوج

  ).36ص 1988بكداش محمود ( 

  .مالحظة سلوك المریض والسیمیولوجیة التي یتمیز بها: وهدفها       

  : المقابلة العیادیة -3-3

تعتبـــر المقابلـــة العیادیـــة األداة الرئیســـیة فـــي عملیتـــي التقیـــیم والتشـــخیص النفســـي فهـــي        

ها هو التعرف على المریض بطریقة مباشرة حیـث تعطـي للمفحـوص نـوع مـن وسیلة الهدف من

  .الحریة في التعبیر

  : إختبار دافیدسون. 3-4

بنــد تماثــل الصــیغة  17یتكــون مقیــاس دافدســون لقیــاس تــأثیر الخبــرات الصــادمة مــن          

ثـــة مقـــاییس التشخیصـــیة الرابعـــة للطـــب النفســـي األمریكیـــة، ویـــتم تقســـیم بنـــود المقیـــاس إلـــى ثال

  : فرعیة وهي

  .17،1،2،3،4استعادة الخبرة الصادمة وتشمل البنود التالیة  -1

  .5،6،7،8،9،10،11تجنب الخبرة الصادمة وتشمل البنود التالیة  -2

  .12،13،14،15،16اإلستثارة وتشمل البنود التالیة  -3

ال ویكـــــون ســـــؤ ) 4-مـــــن صـــــفر(نقـــــاط  5ویـــــتم حســـــاب النقـــــاط علـــــى مقیـــــاس مكـــــون مـــــن    

ـــاس   153المفحـــوص عـــن األعـــراض فـــي األســـبوع المنصـــرم، ویكـــون مجمـــوع الـــدرجات للمقی

  .نقطة

  : حساب درجة كرب ما بعد الصدمة  

  : یتم تشخیص الحاالت التي تعاني من كرب ما بعد الصدمة بحساب ما یلي   

  .عرض من أعراض استعادة الخبرة الصادمة -1
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  .ثالث أعراض من أعراض التجنب  -2

  .رض من أعراض اإلستثارةع -3

  :ثبات ومصداقیة المقیاس 

لقد تناولت العدید من الدراسات السابقة مسألة ثبات ومصـداقیة هـذا المقیـالس وكانـت علـى    

  :النحو التالي

  : الثبات -1

 Internal consistency  اإلتساق الداخلي -1-1

ـــداخلي *   ـــاخ لمعرفـــة االتســـاق ال ـــاس مـــن خـــالل دراســـة لقـــد اســـتخدم معامـــل إلفـــا كرونب للمقی

مریض تم أخذهم مـن مجموعـة ضـحایا اإلغتصـاب، ودراسـة لضـحایا اإلعصـار  241تناولت 

  .0.99اندرو، وكان معامل ألفا 

لقد استخدم معامل إلفا كرونباخ لمعرفة االتساق الداخلي للمقیاس مـن خـالل دراسـة تناولـت * 

، التجزئـة النصـفیة  0.78ل ألفـا سائق إسعاف مقارنة مـع مـوظفین فـي غـزة وكـان معامـ 215

  ).2005أبو لیله وثابت وآخرین، (  0.61بلغت 

  Concurrent validity  المصداقیة الحالة -1-2

لقد تّم دراسة مصداقیة المقیاس بمقارنته بمقیـاس االضـطرابات النفسـیة الناتجـة عـن مواقـف    

موعـــة مـــن ضـــحایا شـــخص مـــن مج 120صـــادمة لإلكلینیكیـــین وذلـــك بأخـــذ عینـــة مكونـــة مـــن 

مـن  67اإلغتصاب، ودراسة ضحایا إعصار أنـدرو، والمحـاربین القـدماء، وكانـت النتیجـة بـأن 

هؤالء األشخاص تّم تشخیصهم كحالة كرب ما بعد الصـدمة، كـان المتوسـط الحسـابي لمقیـاس 

، بینمـــا كـــان المتوســـط 38-+/62دافدســـون لكـــرب مـــا بعـــد الصـــدمة لهـــؤالء األشـــخاص هـــو 

اس دافدسـون لكـرب مـا بعـد الصـدمة لألشـخاص الـذین لـم تظهـر علـیهم أعـراض الحسابي لمقیـ

، داللـــة إحصـــائیة 9.37= ت ( 13.8-+/1.55هـــو ) شـــخص 62(كـــرب مـــا بعـــد الصـــدمة 

0.0001.(  
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   Test-retest الثبات إعادة تطبیق المقیاس -2

لقــد تــّم تطبیــق هـــذا المقیــاس علــى مجموعـــة مــن األشــخاص الــذین تـــم فحصــهم مــن خـــالل * 

مجموعــة مــن األشــخاص دراســة إكلینیكیــة فــي عــدة مراكــز وتــم إعــادة اإلختبــار بعــد أســبوعین 

  ).Davidson، 1995( . 0.001= وقمة الداللة اإلحصائیة  0.86وكان معامل االرتباط 

تـم إختبـار المقیـاس علـى عینـة مـن سـائقي ) تحت الطبـع 2005(في دراسة أبو لیله وثابت * 

سـائق وتـم إعـادة اإلختبـار بعـد أسـبوعین وكـان معامـل  20ونـة مـن اإلسعاف وكانت العینـة مك

  .0.001=وقمة الداللة اإلحصائیة  0.86

  : خالصة الفصل

تعتبـــر الخطـــوات المنهجیـــة المتبعـــة األســـاس الـــذي یوصـــل الباحـــث الـــى تحقیـــق أهـــداف بحثـــه 

ت التــي والوصــول الــى النتــائج الموضــوعیة مــن خــالل اســتعماله لمجموعــة مــن المســائل واألدوا

یســـاعد علـــى جمـــع المعلومـــات مـــن المیـــدان، وفیمـــا ســـبق تـــّم عرضـــنا للخطـــوات المتبعـــة فـــي 

الدراسة كالمنهج واألدوات المستعملة وهذا ما سنتطرق الیه في الفصـل اآلتـي الخـاص بعـرض 

  .الحاالت وتحلیلها ومناقشتها

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  رابعالفصل ال
  

  

  

  

  وتحلیل الحاالت عرض: أوال

  

  

  ة الفرضیاتمناقش: ثانیا 
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  : تمهید

یعتبــر هــذا الفصــل مــن الدراســة تجســیدا  للجــزء التطبیقــي لهــا، وذلــك بعــرض الخطــوات       

التــــي إتبعناهــــا لجمــــع المعلومــــات مــــن خــــالل مختلــــف األدوات المســــتعملة فــــي الدراســــة، كمــــا 

ى سنعرض في هذا الفصل نتائج الجـزء العملـي مـن الدراسـة ، وسـنعرض الحـاالت األربعـة علـ

  :حدا من أجل معرفة العالقات بین المتغیرات معتمدین في ذلك على

  .البیانات األولیة عن الحالة -

  )التاریخ، المكان، المدة، الهدف( عرض للمقابالت  -

  .السیمیائیة العامة للحالة -

  .مجریات ومضمون المقابالت مع كل حالة -

  .تطبیق اختبار دافدسون -

  .مناقشة الفرضیات -
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  .عرض وتحلیل الحاالت: أوال

  :الحالة األولى 

  .تقدیم الحالة: أوال 

  ح: اإلسم 

  ك: اللقب

  40: السن

  أنثى : الجنس

    عزباء: الحالة المدنیة 

  متوسط: المستوى اإلقتصادي 

  أولى ثانوي: المسنوى الدراسي

  .مزظفة في مدرسة ابتدائیة: المهنة

  03: عدد اإلخوة

  لىاألو : المرتبة بین اإلخوة

  .سیمولوجیة الحالة: ثانیا

  :المظهر والسلوك العام) 01

  .ترتدي الحالة مالبس عادیة، هندامها نظیف ومرتب ذو ألوان فاتحة: اللباس -أ

  .ذات بنیة متوسطة، سمراء البشرة، ذات عینان بنیتان وحیویة في الكالم: بنیة الجسم -ب

ئیـــة وتمتــاز بتكـــرار بعــض الحركـــات تتمیــز الحالـــة بحركــات تلقا: النشــاط النفســي الحركـــي -ج

  .اللعب بأصابع الید الیمنى: مثل

 .لتنظر إلیه عند الحدیث لها) ك -ح(ضعیف ، فالحالة : التواصل البصري -د

  : كالم المریض) 02

  .تمتاز الحالة بسرعة الكالم: السرعة -أ
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  .تتحدث الحالة كثیرا، بمجرد السؤال تجیب بسرعة: كم الكالم -ب

  .مرتفع: الصوت حجم نبرات -ج

  .غیر واضح: النطق -د

  .مزاج متقلب ، فالحالة تبدو علیها مالمح التوتر واالنفعال :المزاج) 03

  ): التعبیرات التي تظهر على المریض:( الوجدان) 04

تظهـــر علـــى الحالـــة تقلـــب وتغیـــر الحالـــة المزاجیـــة، فالحالـــة عنـــد الحـــدیث إلیهـــا الحظـــت أنهـــا 

  .كهامرتبكة وتحاول إخفاء ارتبا

  :األفكار) 05

  .غیر مفهومة وغیر مترابطة وتنتقل من فكرة الى فكرة مغایرة لها: شكل األفكار -أ

  .الحالة متحفظة بعض الشيء -   

  .سریع: مجرى األفكار -ب

علـى أنهـا معاقـة ( تحتوي الحالة على أفكار الذنب مع أفكار وسواسـیة : مضمون األفكار -ج

  )ن إلیها بإحتقارفهي تنظر  الى أن الناس ینظرو 

  .ولیس لدیها أي هالوس بغیر مضطر :  اإلدراك والوعي) 06

  .سلیم: اإلنتباه والتركیز) 07

ــــذاكرة) 08 غیــــر مضــــطربة فالحالــــة تتــــذكر األحــــداث والوقــــائع كمــــا جــــرت فــــي الســــابق، : ال

  .وخصوصا عند وقوع الحادث الذي تسبب لها في اإلعاقة

  : العالقات اإلجتماعیة

عالقة الحالة مع أسـرتها عالقـة جیـدة یسـودها التفـاهم والتواصـل وال تعـاني مـن  :مع األسرة -أ

  .التفكك

  . عالقتها مع اآلخرین عادیة و غیر معمقة: مع المحیط -ب
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  ):ك-ح(عرض وتحلیل المقابالت مع الحالة األولى 

  :جدول سیر المقابالت) 01

  "01"جامع التاریخ والمدة والهدف للحالة  03جدول رقم 

  أهداف المقابلة  المدة  التاریخ  مقابلةال

  التعرف على الحالة -  د 20  2019-03-03  01المقابلة 

ـــة وحیاتهـــا  -  د 35  2019-03-06  02المقابلة  ـــة الحال التعـــرف علـــى طفول

  .الیومیة

  .قصة الحادثة -

التعـرف علـى عالقتهـا بـالمحیط العـائلي و  -  د 30  2019-03-08  03المقابلة 

  اآلخرین

  لجسد لدیهاصورة ا -

  معرفة نظرة الحالة الى المستقبل -  د 30  2019-03-09  04المقابلة 

تطبیــق مقیــاس دافدســون لالضــطرابات  -  د 20  2019-03-12  05المقابلة 

 .النفسیة الناتجة عن المواقف الصادمة

  :المقابالت مع الحالة

  : 01ملخص المقابلة 

  .العالئقیةتاریخ الحیاة الشخصیة و : محورها*

سنة كانت تعیش حیاة مستقرة وظـروف معیشـیة ال بـأس  40تبلغ من العمر ) ك.ح(السیدة  -

كنت عایشة الباس علیا مـع أمـي و " بها ، غیر متزوجة تعیش مع أمها و إخوتها في قولهـا 

وسـألت الحالـة حـول مزاولـة دراسـتها فقالـت أنهـا مسـتوى أولـى ثـانوي ، وبعـدها انتقلـت " اخوتي

قریــت وصــلت أول ثــانوي ومنجحــتش فــي قرایتــي دورتهــا "حیــث صــرحت الــى عــالم الخیاطــة 

، طلبـت مــن الحالـة أن تحكـي لـي علــى حیاتهـا الحالیـة ، فتوقفـت عــن الكـالم ثـم قالــت "خیاطـة



 الفصل الرابع
 

53 

 

أن حیاتهــا انقلبــت علــى عقبیهــا وأصــبحت مــرة بالنســبة لهــا خاصــة بــدون أمهــا فــي قولهــا بعــد 

وّالت مـرة لمعیشـة وكـي دایـرة حیـاتو واش نحكي واش نخلي حیاتي تقلبـت و "صمت طویل 

عنـد دقیقـة ولیـت " حیـث قالـت أنهـا أصـبحت معاقـة وبـدون أم فـي لیلـة واحـدة  "لي بال میمتو

  ".بال ذراعي وبال أمي 

مــا یفســر هــذا المحــور أن البنیــة الدفاعیــة النفســیة ضــعیفة والــدلیل علــى ذلــك عــدم : المالحظــة

ند الوحیــد الــذي تبقــى لهــا أال وهــي األم باالضــافة قــدرتها علــى تحمــل الحیــاة القاســیة بــدون الســ

 .الى إعاقتها والتي تعتبرها حمل ثقیل على عاتقها على حد قولها

  : 02ملخص المقابلة 

  .قضیة المرض وصورة الجسد: محورها

فبـــدأت تحكـــي أنهـــا . طلبـــت مـــن الحالـــة أن تحكـــي لـــي علـــى مرضـــها وكیـــف وقـــع الحـــادث  -

أشـــهر ، ففـــي صـــباح یـــوم وقـــوع الحـــادث  6نـــاس وذلـــك قبـــل كانـــت تعـــیش حیـــاة عادیـــة مثـــل ال

تأهبت كل من الحالة وأختیها وأمها وزوج اختها للخـروج فـي نزهـة للترفیـه عـن الـنفس كعـادتهم 

ــا كــي العــادة نهــار الســبت كــان نهــار مشــممس تــاع خرجــة" حســب مــا صــرحت  ثــم " خرجن

أنــه جــاء بشــكل  وحســب وصــفها لوقــوع الحــادث تقــول "بصــح صــرا لــي صــرا" تصــمت وتقــول

فجـــائي بإصـــطدام ســـیارتهم بشـــاحنة وبعـــد ذلـــك تصـــحى الحالـــة لتجـــد نفســـها فـــي المستشـــفى ، 

فطنت لقیـت روحـي فـي  "ویظهر على الحالة عالمة تحسر یعقبها سكوت مع بكاء في قولهـا 

تقـول  "المستشفى هذا هو البالء نسیت روحي ولیت نحوس علـى مامـا مكـانش لـي جـاوبني

ة صدمة إبان وفاة أمها في ذلك الحـادث، خصوصـا أنهـا هـي التـي أصـرت أنها كانت في حال

كانــت مصــابة علــى مســتوى الیــد الیســرى ،  )ك.ح(علــى أمهــا بــالخروج معهــم، وكــذلك الســیدة 

وبعــد شــهر مــن الحــادث إلتهبــت یــدها فقــال لهــا طبیبهــا أنــه ال یوجــد حــل ســوى إستأصــال الیــد 

ش واش صـرا كنـت مشـوكیا كـي قـالولي نقطعولـك مـا فهمـت" لكي ال یلتهب الذراع كله، تقول 
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حیـث أنهــا كانـت فــي حالـة دهشــة وهلـع، ولــم تتقبـل فــي  "یـدك لقیــت روحــي أمــام األمــر الواقــع

تلـــك المـــدة اإلعاقـــة التـــي أصـــبحت علیهـــا كونهـــا كانـــت خیاطـــة وتجـــد صـــعوبة فـــي اســـتخدام 

حت تریــد العزلــة حیــث أصــبحت تعـاني مــن عــدم القـدرة علــى النــوم، وأصـب األشـیاء بــدون یـدها،

ولیـت " والجلوس وحدها وأصبح لدیها الخوف من ركوب السیارات أو االحتكاك بها فـي قولهـا 

وبعـد ذلـك قامـت بزیـارة  ،"ما نركبش في الطونوبیالت ومام نكون برا منقدرش نقطع الطریق 

هـذا مكتـوب وقضـاء " أخصائي نفسي مرتین وأنهـا أصـبحت تعتـاد علـى األمـر فـي تصـریحها 

أخفت الحالة ذراعها حیـث أنهـا ارتـدت " ر من عند ربي الحاجة لي من عند ربي نقبلوهاو قد

  .قمیص طویل من األیدي لكي ال تظهر إعاقتها

  :المالحظة

إن الحالة واعیـة باإلعاقـة التـي أصـبحت علیهـا و لكنهـا تعـاني مـن عقـدة الـذنب إبـان فقـدان  -

یهــا كونهــا لــم تســتطع إســتخدام یــدها التــي أمهــا كمــا أنهــا غیــر متقبلــة للحالــة التــي أصــبحت عل

وظهـر ذلـك فـي السـلوكات التـي كانـت ، )صـدمة الوفـاة وأزمـة االستشـفاء( كانت محور عملها 

ء یدها المعاقة من خالل المقابلة، كمـا ظهـرت لـدیها أعـراض الصـدمة تقوم بها من خالل اخفا

  .الخ...النفسیة والمتمثلة في عدم القدرة على النوم والعزلة

  03لخص المقابلة م

  .عالقتها بالمحیطین: محورها 

تحـــدث الحالـــة عـــن عالقتهـــا بـــالمحیطین حـــول تعاملهـــا معهـــم علـــى حـــد علمهـــا أنهـــا عالقـــة  -

منســجمة یســودها االحتــرام كونهــا األخــت الكبــرى أمــا األقــارب فكانــت عالقــة ســطحیة معهــم ، 

بیـرة فـي خواتـاتي مقـادریني و أنـا فـي دارنـا الك" وتقول أنها لیست فـي تعامـل دائـم فـي قولهـا 

وصرحت حول وفاة أمها بقولهـا أنهـا كانـت تجمعهـم علـى الضـحك والحكایـات فـي " محترمیني

 "ماما هي لي معلمتنا نحترموا بعضانا كانت تلمنا وتقعد تحكینا و تظـل تنصـح فینـا "  قولهـا
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ذكـــرت أن و تقــول هــذا مـــا أثــر علــیهم حیـــث أصــبحوا فــي حیـــرة و حــزن دائــم منفـــردین ، كمــا 

نحـس قـاع النـاس " المقربین لها أصبحوا یشفقون علیهـا و علـى حالتهـا التـي أصـبحت علیهـا 

وهــذا مــا أصــبح یشــكل لهــا عــائق فــي التعامــل مــع المحیطــین  "یشــفقوا علیــا ونغــیظهم حــالتي 

  .حیث أصبحت ترید العزلة 

  :المالحظة

نهــا تعــاني مــن نقــص نجــد أن عالقــة الحالــة بــالمحیطین أصــبحت ضــعیفة نوعــا مــا وخاصــة أ

بســبب الحــادث الصــادم حیــث أن الحالــة ذو دفاعــات ضــعیفة بعــد الصــدمة التــي تعرضــت لهــا 

  .وكذلك العزلة والتجنب وهذا التصدي األزمة النفسیة

  :04ملخص المقابلة 

  .نظرتها حول المستقبل: محورها

، فكانــت رؤیتهــا طلبنـا مــن الحالــة أن تحكــي لنــا رؤیتهــا حـول المســتقبل ومــاذا تنتظــر منــه    -

محـــدودة حیـــث تقـــول أنهـــا كانـــت تحلـــم بـــالزواج بـــالرغم مـــن الســـن التـــي أصـــبحت علیهـــا ولكـــن 

إعاقتهــا أصـــبحت تشــكل لهـــا عـــائق وحــاجز بـــین و بــین مســـتقبلها كمـــا كانــت تحلـــم أن تصـــبح 

كنـت باغیـة نتـزوج و نـدیر الـدار " خیاطة مشهورة وتعلم حرفتها لألجیال الصـاعدة فـي قولهـا 

وهنـا الحالـة  "بصح راكم تشوفوا شكون لي یقبل بوحدو بال ید"  "لیكم كنت طامعةمنكذبش ع

حلمــت بــاش نكــون خیاطــة معروفــة فــالبالد و نزیــد نعلــم " فــي حالــة حــزن و غــیض و تقــول 

  . "الخیاطة

  :المالحظة

تــرى الحالــة أن مســتقبلها محــدود وغیــر مكتمــل حیــث ربطــت مســتقبلها باالعاقــة حیــث عبــرت 

یة وذلــك بتشــتت كــل المشــاریع التــي كانــت تحلــم بهــا، إذ نجــد عنهــا عــدم الرغبــة بطریقــة تشــاؤم

  .في تحقیق رغبات المستقبل 
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  :05المقابلة رقم 

  .كان فیها تطبیق إختبار دافدسون إلضطراب ما بعد الصدمة -

یمثــل إجابــات الحالــة علــى مقیــاس دافدســون لالضــطرابات النفســیة الناتجــة :  04الجــدول رقــم 

  .صادمةعن مواقف 

  الدرجة المتحل علیها لكل بند  رقم البند

01  02  

02  01  

03  04  

04  03  

05  03  

06  04  

07  04  

08  03  

09  01  

10  02  

11  04  

12  04  

13  03  

14  03  

15  04  

16  04  

17  04  

  53  المجموع
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  ):ك.ح(ملخص عام للمقابالت مع الحالة 

سـنة والتـي كانـت تعـیش  40البالغة من العمـر  )ك.ح(من خالل إجرائنا للمقابلة مع الحالة * 

وهـي . األب متـوفى.حیاة مستقرة وظروف معیشیة جیدة وسط أفراد أسرتها مـع أمهـا و أختیهـا 

ــــى أن  ذات مســــتوى أولــــى ثــــانوي متحصــــلة علــــى شــــهادة الخیاطــــة ، حیاتهــــا كانــــت عادیــــة ال

اقــة الحالــة، حیــث أصــبحت یتیمــة األم إثــر وفاتهــا خــالل حــادث مــرور ممــا أدى ذلــك الــى إع

أصبحت حالتها الصحیة والنفسیة متدهورة وكذلك فكرتها لفقدان األم التـي كانـت السـند الوحیـد 

  .وانهارت قواها وسكن الفزع حیاتها منذ ذلك الحین "العزیزة علیا راحتلي" لها في قولها 

للخـروج و أمهـا و أختیهـا وزوج أختهـا  )ك.ح(صباح یـوم وقـوع الحـادث تأهـب كـل مـن الحالـة 

ثـم أتممــت " خرجنـا كیمــا مضـاري نحــو ضـیق الخــاطر" فـي نزهـة كعــادتهم حسـب مـا صــرحت 

، وحسب وصـفها لوقـوع الحـادث تقـول أنـه جـاء بشـكل فجـائي لـم  "بصح صرا لي صرا"  بقولها

جاتني على غفلـة أمـي أول مـرة تجـي معانـا أنـا " تكن تتوقعه فكان بالنسبة لها صدمة كبیـرة 

لحالة متحسرة على الوضع التـي أصـبحت علیـه والـذي كـان سـببه الحـادث ، فا "أصریت علیها

وكــذلك كانــت  "عنــد دقیقــة ولیــت بــال ذراع ونــدمت علــى النهــار الــي خرجــت فیــه" فــي قولهــا 

مصــدومة عنــدما اســتیقظت فــي المستشــفى لتتفــاجئ بخبــر وفــاة أمهــا وأنهــا ال تســتطیع تحریــك 

یئة مصــاحبة بالشــعور بالــذنب كونهــا هــي التــي یــدها، بعــدها انتابــت الحالــة هــواجس وأفكــار ســ

ــا رب حتــى تصــبرني مــا قــدرتش" أصــرت علــى الخــروج، وتصــمت الحالــة ثــم تقــول  حیــث  "ی

أصبحت الخالة في تشاؤم ومتقلبـة المـزاج وأصـبحت عالقتهـا بأسـرتها غیـر متوازنـة حیـث أنهـا 

وحــدها وأصــبح  أحّســت أنهــم یشــفقون علــى حالتهــا الصــحیة ، وأصــبحت تریــد العزلــة والجلــوس

ولیـــت مــــا نـــركبش فــــي " لـــدیها الخـــوف مـــن ركــــوب الســـیارات أو االحتكـــاك بهـــا فــــي قولهـــا 

أمـا فـي مـا یخـص مسـتقبل الحالـة فهـي  "الطونوبیالت ومام نكون برا منقدرش نقطع الطریق 

متشائمة ، كمـا سـئلناها فیمـا یخـص العمـل و الـزواج فكـان رّدهـا أنـه ال یقبـل بهـا أحـد فـي هـذا 
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فالحالـة فـي أزمـة وصـدمة  "شكون لي یقبل بوحدة ناقصـة ذراع" ذه اإلعاقة في قولهاالسن وه

  . بسبب الحادث

  :عرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من المقیاس للحالة األولى

دّلت النتائج المتحص علیها من خالل تطبیقنا لمقیاس دافدسـون لالضـطرابات النفسـیة عـن  -

درجة من خالل اجابتهـا علـى بنـود المقیـاس ممـا  53على مواقف صادمة أن الحالة تحصلت 

أدى الـــى تحلیـــل الدرجـــة المتحصـــل علیهـــا للوصـــول أن الحالـــة تعـــاني مـــن اضـــطراب مـــا بعـــد 

الصدمة بوضوح هذا ما أكدته إجابتها على البنود الخاصة بإستعادة الخبـرة الصـادمة واجابتهـا 

مـــدى تـــأثیر حـــادث المـــرور علـــى نفســـیة  علـــى البنـــود المتعلقـــة بـــأعراض االســـتثارة لتبیـــین لنـــا

  .الحالة

  :01خالصة الحالة رقم 

مــن خــالل مــا بینتــه لنــا المقابلــة والمالحظــة وكــذا نتــائج المتحصــل علیهــا مــن المقیــاس فــإن  

درجـة كمــا أن  53تعـاني مــن اضـطراب مــا بعـد الصـدمة بحیــث تحصـلت علــى  )ك.ح(الحالـة 

باتهــا علــى البنــود المقیــاس كمــا ان الدرجــة أعــراض الصــدمة ظــاهرة بشــكل كبیــر فــي معظــم اجا

التي تحصلت علیها تقر بأن الحالة تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة خصوصـا لمـا ارتـبط 

  .مع وفاة أمها
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  :الحالة الثانیة

  تقدیم الحالة : أوال 

  م: اإلسم

  ف: اللقب

  20: السن 

  أنثى: الجنس

  عزباء: الحالة المدنیة

  توسطم: المستوى االقتصادي

  ثانیة ثانوي: المستوى الدراسي

  ال شيء: المهنة 

  03: المرتبة بین اإلخوة – 04: عدد اإلخوة 

  سیمولوجیة الحالة: ثانیا

  المظهر والسلوك العام) 01

  ترتدي الحالة مالبس فضفاضة ذات ألوان غامقة: اللباس -أ

  ذات بنیة متوسطة بیضاء البشرة ذات عینان سودوان: بنیة الجسم -ب

  تتمیز الحالة بثقل و خمول: النشاط النفسي الحركي -ج
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  .ممیز حیث الحالة دائمة النظر في عیننا عند الحدیث: التواصل البصري -د

  : كالم المریض) 02

  تمتاز الحالة بطالقة في الكالم: السرعة -أ

  ال تتحددث كثیرا: كم الكالم -ب

  منخفض: حجم ونبرات الصوت -ج

  واضح: النطق -د

  .تبدو الحالة في حالة خجل وتوتر: جالمزا) 03

ارتبـاك عنـد الحـدیث و احمـرار ): التعبیرات التي تظهر على المریض( الوجدان والتعبیر) 04

  .في الوجه

  : األفكار)05

  مترابطة و منسجمة مع بعضها البع: شكل األفكار -أ

  )بسبب إعاقتها( تحتوي الحالة على أفكار قهریة : مضمون األفكار -ب

  سلیم: راك و الوعياالد)06

  سلیم: االنتباه و التركیز) 07

  سلیمة فالحالة تتذكر كل وقائع الحدث الصدمي: الذاكرة) 08

  : العالقات االجتماعیة

  عالقة جیدة ال تعاني من أي تفكك أسري: مع األسرة -أ
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  سطحیة: مع المحیط -ب

  )ق.م(عرض و تحلیل المقابالت مع  الحالة الثانیة 

  :مقابالتجدول سیر ال) 01

  "02"جامع التاریخ والمدة والهدف للحالة :  05جدول رقم 

  أهداف المقابلة  المدة  التاریخ  المقابلة

التعـــرف علـــى الحالـــة مـــع جمـــع المعلومـــات -  د25  2019-03-13  01المقابلة 

  الشخصیة

  حیاتها الیومیة -  د35  2019-03-15  02المقابلة 

  قصة المرض -

  عالقتها باالسرة و المحیطین بها -  د30  2019-03-16  03المقابلة 

  معرفة اسقاطات الحالة حول المستقبل-  د20  2019-03-20  04المقابلة 

تطبیق اختبار دافدسون لالضطرابات النفسیة -  د15  2019-03-28  05المقابلة 

  الناتجة عن المواقف الصادمة

  :المقابالت مع الحالة

  )ف.م(مع الحالة  01ملخص المقابلة 

  .العالئقیةتاریخ الحیاة الشخصیة و : محورها* 

سنة ، المستوى الدراسي ثانیة ثـانوي ومسـتوى معیشـي ال  20تبلغ من العمر  )ف.م(الحالة  -

بین اخوتهـا و تـداول دراسـتها قـرب المنـزل  03مع والدیها و اخوتها ، تحتل المرتبة    بأس به
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ا وخــاوتي وفــي قرایتــي مــانیش عایشــة الحمــد � مــع مامــا وبابــ" الــذي تعــیش فیــه فــي قولهــا 

المنطقـة ( تعـاني الحالـة مـن اعاقـة علـى مسـتوى الـرجلین "مغبونة نقرا ماشـي بعیـد علـى الـدار

طلبنا منها أن تروي لنا كیف أصبحت على هذه الحالة فتقول أنهـا تعرضـت  لحـادث ) السفلى

یممــا كنــت عایشــة لبــاس بیــا ك" ســیر جعــل حیاتهــا جحــیم وهــي فــي عــز شــبابها فــي قولهــا 

ــاتي ــل خســرتلي حی ــي "الحالــة فــي وضــع صــمت ثــم تقــول  "ضــربتني طونوبی ــاتي فوتهــا ف حی

حیــث أصــبحت غیــر قــادرة علــى المشــي وعلــى االعتمــاد علــى اخوتهــا فــي مشــوارها " ســبیطار 

  .الدراسي وكانت الحالة في حالة تحصر و تأسف للوضعیة التي أصبحت علیها

  : المالحظة -

نجـد أن الحالـة كانـت تعـیش حیـاة عادیـة مـع أمهـا و اخوتهـا  )ف.م(من خالل المقابلـة مـع    

حیـــث اكتفـــت بتفاصـــیل بســـیطة و قصـــیرة الـــى أن وقـــع الحـــادث الصـــدمي الـــذي كـــان بمثابـــة 

حیــث خلــق لهــا نــوع مــن تهدیــد  "خصــرتلي حیــاتي" كــابوس مفــاجئ والــذي عبــرت عنــه بقولهــا 

  .حالة األمان و البساطة التي كانت تعیشها

  .02بلة ملخص المقا -

  .قصة المرض و صورة الجسد: محورها

أمـــا بالنســـبة للحالـــة المرضـــیة فـــروت الحالـــة أنهـــا كانـــت تســـیر علـــى الطریـــق مـــع صـــدیقتها  -

عنــدما كانــت ذاهبــة الــى بیــتهم كانــت تــدرس وخرجــت مــن الثانویــة ، تقــول الحالــة أن الرصــیف 

لـــــت فـــــي حینهـــــا الـــــى كـــــان ممتلـــــئ بالتالمیـــــذ وأرادت أن تقطـــــع الطریـــــق فصـــــدمتها ســـــیارة ونق

كنت نمشي مع صاحبتي فطریق حبینـا نقطعـو أیـا مـا عبیـتش بروحـي " المستشفى في قولهـا

الحالـة مصـابة علـى مسـتوى العمـود الفقـري وهـذا مـا أدى الـى  "حتى لقیت روحي في سـبیطار

حدوث االعاقة على مستوى رجلیهـا فأصـبحت غیـر قـادرة علـى المشـي ومنـذ ذلـك الحـین وهـي 
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مخلیت حتى طبیب في بالي غیـر صـدمة "ألطباء في أملها أن تمشي حیث قالت تعالج عند ا

كانت الحالة تركز نظرهـا الـى رجلیهـا ثـم تغمـض عینیهـا ، وحسـب   "وتفوت في بالي نترنشي

مــا صـــرحت الحالـــة حـــول الحـــادث أنـــه أثـــر كثیــرا علـــى نفســـیتها و علـــى صـــحتها حیـــث كانـــت 

الصـــدمة " تحــس بأرجلهـــا اطالقــا حیــث قالـــت  تعــاني مــن آالم حـــادة علــى مســتوى الظهـــر وال

كمـا  ،"كبیرة ولیت منقدرش نمشي مارانیش قادرة  تفهما، ماعلیش ربي كـاتبلي نعـیش هكـذا

أصــبحت الحالــة تعــاني مــن كــوابیس فــي اللیــل و صــعوبة فــي النــوم وذلــك فــي تــذكر الحــادث 

هـذیك اللحظـة تـاع مانیش نقدر نرقد راني غیر نروح في النوم نشـوف " بتفاصیله في قولهـا 

حیــث كانــت طــوال هــذع الفتــرة بــأرق وتعــب وصــعوبة فــي تفهــم الوضــع " الحــادث كیمــا صــرات

  .التي هي علیه، فالحالة تتفادى النظر طوال المقابلة نحو أرجلها

  :المالحظة -

عایشــت حــدثا صــدمیا مــن خــالل حــادث المــرور المفــاجئ حیــث اعتبــرت ذلــك  )ف.م(الحالــة 

ت بحــد ذاتهــا وعبــرت عنــه بحالــة الهلــع والرعــب، أمــا الصــدمة الثانیــة الیــوم هــي معایشــة المــو 

عنــدما أدركــت الحالــة أنهــا غیــر قــادرة علــى المشــي مــرة ثانیــة ممــا خلفــت آثــارا انفعالیــة ونفســیة 

  .قویة لرفضها لصورة الجسدیة مما أحدث ردود أفعال على المستوى السلوكي بشكل حاد

  : 03ملخص المقابلة 

  .ا بالمحیطینعالقته: محورها 

تعاني من صعوبة في تكـوین العالقـات مـع زمالئهـا حیـث صـرحت  )ف.م(أصبحت الحالة  -

أنها ال ترغب في إقامة أي عالقات إجتماعیة ألنها تجد صعوبة في التحدث مع اآلخـرین فـي 

مــا بالنســبة لعالقتهــا مــع أفــراد أســرتها فهــي عادیــة أ" مــانیش نقــدر ننســجم مــع النــاس"قولهــا 

االحتـــرام بینهـــا وبـــین اخوتهـــا وكـــذلك التفـــاهم وأنهـــم یقـــدرون الحالـــة التـــي هـــي علیهـــا یســـودها 
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الحمد � لقیـت خـاوتي فـي " ویساعدونها في دراستها نظرا ألنها ال تستطیع المشي في قولها 

  .فهم یهتمون بها ویساندونها لكي ال تشعر بالنقص "كتافي یوصلوني كل یوم للیسي

  :المالحظة

مــع المحیطــین أن الحالــة تتفــادى االحتكــاك وهــذا  العالئقیــةن خــالل الناحیــة مــا نالحظــه مــ -

لمعاناتهــا النفســیة التجنــب حیــث زعــزع الحــادث ثقتهــا بنفســها وأفقــدها االحســاس باألمــان فهــي 

تجـــد صـــعوبة فـــي التعبیـــر وتـــرفض التحـــدث عـــن الحـــادث ألن ذلـــك یؤلمهـــا وینتابهـــا الشـــعور 

  .بالخوف

  04ملخص المقابلة 

  .نظرتها نحو المستقبل: محورها

تبــدو محبطــة وحزینــة وقلقــة بشــأن مســتقبلها وأنهــا متخوفــة  )ف.م(فیمــا یخــص مســتقبل الحالــة 

راني خایفة مـانیش عارفـة عـالش " من اآلتي ومتخوفة من وقوع الحادث مرة أخرى في قولهـا

انـي راني خایفة من غدوة راني خایفة یصرالي أكسیدو، راني نخاف نشوف طونوبیـل أخـرى ر 

مــع صـــمت الحالـــة ثـــم إغمــاض العینـــین ، فالحالـــة متشـــائمة مــن مســـتقبلها الـــذي لـــم  "مخلوعـــة

بهــذه االعاقــة التــي تعرقــل مســار حیاتهــا ، فهــي بمثابــة حــاجز بینهــا و بــین  یظهــر طریقهــا اال

محـال نرجـع نمشـي كیمـا " أمنیاتها ألنها ترى الشفاء لحالتها الصحیة شبه مستحیل في قولها 

  .حالتها الصحیة تدفعها الى الدخول الى عالم االكتئاب والتشاؤم وتبدو "كنت

  :المالحظة

عبرت المفحوصة عن مستقبلها بنظرة تشاؤمیة ، كان هذا عامل من العوامل التي أثـرت علـى 

أمــا فــي مــا یخــص حالتهــا  "محــال نرجــع نمشــي" نفســیتها فــي عــدم تكملــة طموحاتهــا فــي قولهــا

وهــذا لشــعورها بالیــأس بالنســبة للمســتقبل و الشــعور بــالنقص النفســیة فهــي تعــاني مــن إكتئــاب 

  .الطاقة
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  05المقابلة 

  تطبیق إختبار دافدسون: محورها

یمثل الدرجات المتحصل علیها من مقیـاس دافدسـون لالضـطرابات النفسـیة :  06الجدول رقم 

  .الناتجة عن مواقف صادمة

  الدرجة المتحل علیها لكل بند  رقم البند

01  02  

02  02  

03  04  

04  00  

05  04  

06  03  

07  03  

08  04  

09  04  

10  01  

11  02  

12  03  

13  03  

14  01  

15  04  

16  04  

17  01  

  45  المجموع
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  ) ف.م(ملخص عام للمقابالت مع الحالة  -

سـنة التــي كانـت تعــیش  20البالغـة مــن العمـر  )ف.م(مـن خـالل إجرائنــا للمقبلـة مـع الحالــة  -

طة یســودها الهــدوء وظــروف معیشــیة ال بــأس بهــا وســط أســرتها مــع والــدیها حیــاة مســتقرة وبســی

واخوتهــا ، ذات مســتوى ثانیــة ثــانوي ومازالــت تواصــل دراســتها رغــم االعاقــة التــي تعــاني منهــا 

بســبب حــادث مــرور مــروع وفــاجئ، حیــث أصــبحت حالتهــا النفســیة والجســدیة متــدهورة لدرجــة 

حیـاتي "وهذا إلصـابة فـي العمـود الفقـري فـي قولهـا أنها مكثت أكثر من شهرین في المستشفى 

منـــذ ذلــك الحـــین وهــي تعـــالج، حیــث تؤكـــد أنهــا تحـــاول أكثــر مـــن مــرة عـــدم  "فوتهــا فســـبیطار

نحـــاول دایمـــن "  التفكیـــر فـــي الحـــادث ألنهـــا عنـــدما تتـــذكر تنتابهـــا مشـــاعر ســـیئة حیـــث قالـــت

عــاقین وبحــوادث المــرور فهــي تتجنــب مشــاهدة الحصــص التلفزیونیــة الخاصــة بالم "منتفكرهــاش

ألنهــا تخلــق لهــا مشــاعر مظلمــة، كمــا أنهــا تعــاني مــن كــوابیس لیلیــة وتــري الحــادث كمــا وقــع 

ــد" ســابقا  فهــي تعــاني مــن  نــوم متقطــع ، لقــد زعــزع الحــادث ثقتهــا بنفســها  "مــانیش نقــدر نرق

ا وأفقــــدها االحســــاس باألمــــان ممــــا جعلهــــا تظهــــر أعــــراض اكتئابیــــة وتحــــاول العائلــــة تــــوفیر كــــ

إحتیاجاتهـــا لعـــدم إحساســـها بـــالنقص ، أمـــا بالنســـبة للعالقـــات االجتماعیـــة فهـــي ال ترغـــب فـــي 

اقامــة أیــة عالقــات ألنهــا تجــد صــعوبة فــي التحــدث مــع اآلخــرین ، وعنــدما تجبــر نفســها تشــعر 

بـــالقلق والملـــل ومـــع أنهـــا واعیـــة للوضـــع ویقلقهـــا ذلـــك إال انهـــا تعجـــز عـــن التغییـــر، وتســـتجیب 

ئة بنوع من الهلع، أما في خصوص مستقبل الحالة فهي متشائمة وغیـر متقبلـة للمواقف المفاج

فالحالــة تعــاني مــن  "محــال نرجــع نمشــي كیمــا كنــت"للوضـع المقلــق التــي هــي علیــه فــي قولهــا 

 .  صدمة نفسیة جعلتها تتوقع دائما األسوء في حیاتها المستقبلیة

  :ة الثانیةعرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من المقیاس للحال

دلّـــت النتــــائج المتحصـــل علیهــــا مـــن خــــالل تطبیقنـــا لمقیــــاس دافدســـون لالضــــطرابات النفســــیة 

درجـة مـن خـالل اجابتهـا علـى بنـود  45الناتجة عن مواقف صـادمة أن الحالـة تحصـلت علـى 
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ــــة تعــــاني مــــن  ــــى تحلیــــل الدرجــــة المتحصــــل علیهــــا للوصــــول أن الحال ــــاس، ممــــا أدى ال المقی

مة بحیـث ظهـرت أعـراض هـذا االضـطراب بوضـوح مـن خـالل اجابتهـا اضطراب ما بعد الصـد

الــذي یتعلــق بإســتعادة الخبــرة الصــادمة وكــذلك  مــن خــالل اجابتهــا علــى البنــود  03علــى البنــد 

ـــة بــــــــــأعراض التجنــــــــــب وأیضــــــــــا اجابتهــــــــــا علــــــــــى البنــــــــــود  05.05.5.12 المتعلقــــــــــة المتعلقـــــــ

( لنـــا تـــأثیر الحـــادث الصـــادم وهـــذا مـــا یتعلـــق بـــأعراض االســـتثارة ممـــا یبـــین  12.13.15.16

  .على نفسیة الحالة أدى مباشرة الى ظهور اضطراب ما بعد الصدمة ) حادث المرور

  :02خالصة الحالة رقم 

مــــن خــــالل معطیــــات المالحظــــة والمقابلــــة والنتــــائج المتحصــــل علیهــــا مــــن مقیــــاس دافیدســــون 

اني مـن اضـطراب مـا تعـ )ف.م(لالضطرابات النفسیة الناتجة عن مواقف صـادمة فـإن الحالـة 

درجــة وأیضــا األعــراض التــي  45بعــد الصــدمة ، هــذا مــا أكدتــه الدرجــة التــي تحصــلت علیهــا 

  .كانت ظاهرة تقریبا في معظم إجاباتها على البنود و المقیاس
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  :الحالة الثالثة

  .تقدیم الحالة : أوال 

  ك: االسم   

  ص: اللقب 

  28: السن 

  ذكر: الجنس 

  أعزب :الحالة المدنیة 

  متوسط: المستوى االقتصادي 

  الثالثة متوسط: المستوى الدراسي 

  بائع الخضر: المهنة 

  02: عدد االخوة 

  02: المرتبة بین االخوة 

  .سیمولوجیة الحالة: ثانیا

  :المظهر العام و السلوك) 01

  .یرتدي مالبس عادیة ذو ألوان قاتمة: اللباس -أ

  .لبشرة ذو عینان بنیتانذو بنیة طویلة أسمر ا: بنیة الجسم -ب
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  .یتمیز بالهدوء: النشاط النفسي الحركي -ج

  .یتمیز بالدقة في النظر عند التواصل مع االخرین، سهل و مباشر : التواصل البصري -د

  :كالم المریض) 02

  .یمتاز بهدوء في الكالم: السرعة  -أ

  .ال یتحدث كثیرا: كم الكالم -ب

  منخفض: حجم ونبرات الصوت -ج

  .واضح ومفهوم: نطقال -د

  .تبدو علیه مالمح الخجل: المزاج) 03

  )التعبیرات التي تظهر على المریض: (  الوجدان) 04

  :األفكار) 05

  مترابطة ومفهومة: شكل األفكار  -أ

  )االعاقة( یحتوي على أفكار سوداویة بسبب الحالة التي هو علیها : مضمون األفكار -ب

  .سلیم: االدراك و الوعي) 06

  .سلیم: االنتباه والتركیز )07

  .قویة یتذكر وقائع الحادث بطریقة جیدة و متسلسلة : الذاكرة) 08

  : العالقات االجتماعیة) 09
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  .عالقة جیدة خاصة مع إخوته: مع األسرة -أ

  .عالقة عادیة یسودها التواصل و االحترام: مع المحیط -ب

  )ص.ك(عرض و تحلیل المقابالت مع  الحالة الثالثة 

  : ل سیر المقابالتجدو

  "03"جدول جامع التاریخ والمدة والهدف للحالة : 07جدول رقم 

  أهداف المقابلة  المدة  التاریخ  المقابلة

  التعرف على الحالة مع تسجیل البیانات األولیة-  د 20  2019-03-14  01المقابلة 

  حیاتها الیومیة -  د 30  2019-03-17  02المقابلة 

  قصة المرض-

  عالقتها بالمحیطین -  د 25  2019-03-18  03المقابلة 

  معرفة اسقاطات نحو المستقبل -  د 15  2019-03-19  04المقابلة 

تطبیـــق اختبـــار دافدســـون لالضـــطرابات النفســـیة  -  د 15  2019-03-29  05المقابلة 

  الناتجة عن المواقف الصادمة 

  ):ص.ك(مع الحالة  01ملخص المقابلة * 

  .العالئقیةصیة و تاریخ الحیاة الشخ: محورها

ســــنة كــــان یعــــیش حیــــاة مســــتقرة ذو مســــتوى معیشــــي  28البــــالغ مــــن العمــــر  )ص.ك(الحالــــة 

متوسط، أعزب و یعیش مع أفراد أسرته و یشتغل خضـار، أمـا عـن مسـتواه الدراسـي فقـد درس 

مكملــتش قرایتــي منجحــتش " حتـى الثالثــة متوســط ولــم یــنجح فـي مشــواره الدراســي حیــث یقــول 
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، طلبنــا مــن الحالــة أن یحكــي لنــا عــن حیاتــه الواقعیــة ، فتــردد عــن  "یــع الخضــرفیهــا ولیــت نب

الكالم و بدأ یحكي عن مجریات الحادث الذي تمثل فـي حـادث مـرور كـاد أن یـودي بحیاتـه ، 

یقول أنه كان من النوع الخطیر و أنه فجائي و غیر متوقع ولكن قبل كـل شـيء هـو قضـاء و 

جــات حاجـة مكنــتش نقارعلهــا دیمــا نفــوت علــى " ّرح بــه قـدر مـن رب العــالمین و هـذا مــا صـ

حیــث ان یشــرد  "هــذیك الطریــق مــدرتش فــي بــالي یصــرالي أكســیدو بصــح هــذا مكتــوب ربــي

لبضع ثواني ثم یواصل الحدیث و یركز نظـره نحـو المـارین وكـذلك صـرح أنـه فـي بدایـة األمـر 

  .لم یتقبل الحادث الذي أدى به الى االعاقة

  : مالحظة

قــد عــاش بصــورة مباشــرة تهدیــد لحیاتــه و  )ص.ك( الل تحلیــل المقابلــة أن الحالــة نجــد مــن خــ

بعــدها صــدمة تشــوه جســده و الــذي واجههــا فــي البدایــة بــالرفض و النكــران وذلــك لشــدة قوتهــا 

  .حیث ظهر ذلك من خالل كالمه عندما بدأ یروي على الحادث

  :ملخص المقابلة الثانیة

  .قصة المرض و صورة الجسد: محورها

بــدأ الحالــة یحكــي لنــا مجریــات الحــادث و أنــه عــانى كثیــرا إثــر الحاجــث حیــث أنــه موقــف     

مرعــب و قــد بــدا علیــه ذلــك و هــو یســرد األحــداث حیــث بــدأ یرتجــف ، حیــث قــد مضــى ىعلــى 

أشــهر ، وقــد روى أنــه ىكــان متوجهــا نحــو عملــه الــى الســوق الخضــار ككــل یــوم،  9الحــادث 

كــب الســیارة مــن االمــام و فجــأة إصــطدمت بســیارة أخــرى وتعــرض لحــادث مــرور حیــث كــان یر 

سیاحیة، یقـول الحالـة و هـو فـي وضـعیة ذكـر أن السـیارة انقلبـت علـى عقبهـا و لـم یصـحو اال 

و هو في المستشفى ، حیث كانت إصابته على مستوى العوض و الرجـل و هنـا بـدأت تظهـر 

ي جبینـه، صـمت ثـم أغمـض علیه أعـراض الصـدمة بعـد السـؤال ماشـرة أصـبح الحالـة یتعـرق فـ
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آه ماشي ساهلة تكون تمشـي لبـاس علیـك و كـي تفطـن " عینیه بشدة و رّد كلمات متقطعـة 

ــادر ..." هنــا صــمت الحالــة مــرة أخــرى "تصــیب روحــك فــي بالصــة ومــا تمشــیش مــارانیش ق

  "نشوف روحي كیما هكا

الحـادث أثـر  یبدو من كالمه ومالمحه أنـه قلـق كثیـرا ومتـأثر حیـال وضـعه الصـحي وأن      

مانیش نقدر " فیه، حیث أصبح یتفادى الركوب في السیارات و یخاف من الضجیج في قولـه 

وكـذلك صـرح أنـه عـانى كثیـرا داخـل المستشـفى ولـم یعـد قـادرا  "نركب فلوطو وال نسـمع حسـها

الم التـي لـم تبرحـه خاصـة عنـدما عد فترة من الزمن، فیما عدا اآلبعلى استرجاع أي شيء اال 

مصاب على مستوى الوجه وتحدیدا الفك ما أجبره علـى أكـل السـوائل فقـط، ویؤكـد الحالـة كان 

أنه یعاني الى اآلن من خلل في النوم وینتاه الشعور بالخوف بال سبب وأن الحادث أصـبح ال 

یفارق مخیلته، كما أنه یعاني من صداع نصـفي فـي الـرأس فأصـبح یتنـاول المهـدئات فـي قولـه 

ــد ول"  فالحالــة متــأثر باالعاقــة حیــث  "یــت نعــاود نشــوف تصــاویر حتــى مرضــتمــولیتش نرق

  .أخبرنا أنه متوتر و قلق وال یستطیع لمس رجله المبتور فهو یشعر دائما بالنقص و الضعف

  :مالحظة

مــن خــالل المقابلــة عــن اعــادة معایشــته للحــادث مــن خــالل تصــرفاته أو  )ص.ك(عبــر الحالــة 

یحة وهــذا مــا یكشــفه أو یعبــر عنــه داخلیــا مــن خــالل شــعوره بــالخطر ولكــن بطریقــة غیــر صــر 

االحالم و الكوابیس المزعجة التـي تظهـر بشـكل غیـر صـریح، وبـدأت ذاكرتـه فـي تـأثر وكانـت 

صدمته الحقیقیة عندما علـم بقطـع رجلـه ممـا جعـل االفكـار مؤلمـة عـن نتـائج الصـدمة تسـیطر 

درجــة أنــه ال یســـتطیع أو ال  علیــه ، أمــا فیمــا یخــص رؤیتـــه لجســده فهــو غیــر متقبـــل لالعاقــة

  .یحبذ لمس جسده فصورة الجسد لدیه منكسرة
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  :03المقابلة 

  .عالقاته بالمحیطین: محورها

عالقتــه مــع المحیطــین كانــت منســجمة و صــریحة  الــى أن وقــع الحــادث  )ص.ك(نجــد الحالــة 

دواني أصبح یحـب االنسـحاب لتفـادي ردود فعـل فهـو یعـاني مـن تكـرار السـلوك االنفجـاري والعـ

كنـت لبـاس بیـا مـع دارنـا وفـامیلتي " تجاه اآلخرین والذي ةال یستطیع التحكم فیه حیث یقول 

بصح ضروك مانیش نقدر ولیت نتنارفا على أتفه االسباب ولیت عدواني الهـدرة و ال زمنـي 

رغم أنـه یتمتـع بمظهـر هـادئ ومسـالم ولكـن أثنـاء المقابلـة لـم  "نكسر حاجة باش نخرج زعافي

  .أي سلوك أو تصرف یوحي بأنه عدوانيیرد من 

  :مالحظة

نجـــد أن الحالـــة یعـــاني مـــن صـــدمة نفســـیة نتیجـــة لحـــادث المـــرور حیـــث أصـــبح  عـــدواني مـــع 

اآلخرین و في التعامل معهم مما یجعل عالقاته غیر طبیعیة ومتدهورة وهذا لشـعوره بـالنقص، 

م فـي المشـاعر و الـذكریات أصبح یعبر عن حالته النفسیة االنعزال و االنسحاب وكذلك الـتحك

المؤلمة و هو یـدخل ضـمن الـتعلم التجنبـي و هـو مـدعم السـتجاة االنسـحاب االجتمـاعي الـذي  

  .یستخدمه الحالة في كل المواقف االجتماعیة

  :04المقابلة 

  .نظرته حول المستقبل: محورها

و  عبــر الحالــة عــن مســتقبله بصــمت كمــا أنــه غیــر راض عــن وضــعیته وكــان فــي حالــة تــوتر

انفعــال الــذي كــان بادیــا علــى مالمحــه، كمــا أنــه ال یعــرف و یجهــل مجریــات مســتقبله و یشــعر 

وكانـت  "مارانیش عـارف واش راح یصـرا رانـي كـاره كلشـي" بالیأس و عدم االهتمام في قولـه 

تظهــر علیــه عالمــات الحــزن حیــث اقترحــت علیــه بنــاء مشــاریع للــزواج فكانــت لدیــه ردة فعــل 
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أنــا " بــدت علیــه تغیــرات فیزیولوجیــة كاالرتجــاف حیــث كــان یــردد و یقــول قویــة حیــث انفعــل و 

  .و بعد ذلك  غیر الموضوع و تهرب من االجابة "من المحال. نزوج؟ أنا نزوج

  :مالحظة

نجــد أن الحالـــة فاقـــد األمـــل مــن مســـتقبله و یظهـــر ذلـــك مــن االســـتجابات الفیزیولوجیـــة وكـــذلك 

االجابـــة علـــى بعـــض األســـئلة و كـــذا التـــردد فـــي  اســـتعمل الحالـــة وســـائل دفاعیـــة كـــاتهرب مـــن

  .الكالم و الصمت، كما أنه یعاني من عقدة النقص 

  :  05المقابلة 

  دسونیتطبیق إختبار داف: محورها
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یمثـل الـدرجات المتحصـل علیهـا مـن مقیـاس دافدسـون لالضـطرابات النفسـیة : 08الجدول رقم 

  .الناتجة عن مواقف صادمة

  جة المتحل علیها لكل بندالدر   رقم البند

01  02  

02  04  

03  03  

04  02  

05  04  

06  04  

07  01  

08  02  

09  03  

10  02  

11  03  

12  04  

13  01  

14  02  

15  00  

16  00  

17  01  

  38  المجموع
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  ) ص.ك(ملخص عام للمقابالت مع الحالة  -

سـنة أعـزب ویعـیش حیـاة  28البـالغ مـن العمـر  )ص.ك(من خـالل إجرائنـا للمقابلـة مـع الحالـة 

مســتقرة وظــروف معیشــیة بســیطة مــع األســرة ، حیــث كــان لــه طفولــة عادیــة ذو مســتوى ثالثــة 

متوســط بــائع خضــروات الــى أن تعــرض لحــادث مــرور ممــا أدى الــى إعاقتــه و هــذا مــا جعلهــا 

جات حاجة مكنتش نقارعلهـا دیمـا نفـوت " بمثابة صدمة نفسیة حیث كانت فجائیة، في قوله 

حیـــث كـــان یشـــرد الحالـــة لبضـــع ثـــواني ثـــم یواصـــل الحـــدیث ولـــم یتقبـــل  "ذیك الطریـــقعلـــى هـــ

الحادث الذي أدى الى إعاقته بعدما كان سلیما وهذا ما أثر علیه نفسیا و جسدیا ، كمـا عـانى 

كثیـرا فــي المستشــفى إلصــابته علــى مســتوى الحــوض والرجــل، وأصــح الحالــة یتعــرق فــي جبینــه 

ــك وكــي تفطــن تصــیب  آه" ورّدد بكلمــات متقاطعــة  ــاس علی ماشــي ســاهلة تكــون تمشــي لب

مـارانیش قـادر نشـوف " حیث كان غیر متقبل الوضع في قوله "روحك في بالصة ومتمشیش

  .، وأصبحت لدیه ردود فعل فیزیولوجیة من خالل تعرقه  "روحي كیما هكا

مــن خلــل كمـا صــّرح أنــه یتفــادى الركـوب فــي الســیارات ویخــاف مــن الضـجیج وأنــه یعــاني      

فــي النــوم الــى حــد اآلن ، وأن الحــادث أصــبح ال یفــارق مخیلتــه وأنــه یعــاني مــن صــداع نصــفي 

مــولیتش نرقــد ولیــت نعــاود نشــوف تصــاویر " فــي الــرأس، فأصــبح یتنــاول المهــدئات فــي قولــه

ــى مرضــت فالحالــة متــأثر باالعاقــة حیــث أخبرنــا أنــه متــوتر وقلــق والیســتطیع لمــس رجلــه  "حت

ر بــالنقص و الضــعف، أمــا عــن عالقتــه المحیطــین كانــت منســجمة الــى أن المبتــورة فهــو یشــع

" وقع الحادث فصّرح الحالة أنه أصبح یحب االنسحاب لتفادي الكالم و ردود الفعل فـي قولـه 

كنــت لبــاس بیــا مــع دارنــا  وفــامیلتي بصــح ضــروك مــانیش قــادر ولیــت نتنــارفى علــى أتفــه 

قبله فهــو غیــر راض عــن وضــعیته فهــو یجهــل أمــا عــن مســت "األســباب ولیــت عــدواني بالهــدرة

 ،"مانیش عارف واش راح یصرا رانـي كـاره كلـش" مجریات المستقبل ویشعر بالیأس في قوله 

أمـــا مـــن خـــالل مشـــاریعه فهـــو لـــیس لدیـــه أیـــة أفـــاق نحـــو المســـتقبل فالحالـــة یشـــعر بـــالنقص و 

  .الضعف
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  :ةعرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من المقیاس للحالة الثالث

دّلــــت النتــــائج المتحصــــل علیهــــا مــــن خــــالل تطبیقنــــا لمقیــــاس دلفدســــون لالضــــطربات النفســــیة 

درجـة مـن خـالل إجاباتـه علـى البنـود  38الناتجة عن مواقف صـادمة أن الحالـة تحصـل علـى 

المقیاس مما أدى الى تحلیل الدرجة المتحصل علیها للوصول أن الحالة یعاني من اضـطراب 

هرت أعراض هـذا االضـطراب بوضـوح مـن خـالل إجاتهـا هلـى البنـود ما بعد الصدمة بحیث ظ

المتعلقـة  11.10.09.07الخاصة بإستعادة الخبرة الصادمة وكذا إجابتـه علـى البنـود  3.2.4

المتعلقـــة بـــأعراض االســـتثارة، أو أن اجاباتـــه كانـــت  16.13بـــأعراض التجنـــب وأیضـــا البنـــود 

  .یعاني من اضطراب ما بعد الصدمة) ص.ك(نستطیع القول أن الحالة  38تجمعهم الدرجة 

  :03خالصة الحالة رقم 

 )ص.ك(مـــن خـــالل معطیـــات المالحظـــة والمقابلـــة و النتـــائج المتحصـــل علیهـــا فـــإن الحالـــة   

یعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وهـذا مـا ظهـر خـالل إجابتـه علـى بنـود المقیـاس والدرجـة 

" مة مـن طرفـه والدالـة علـى ذلـك فـي قولـه وكـذلك العبـارات المسـتخد) 38(التي تحصل علیها 

، وعلیــه فــإن الحالــة یعــاني صــدمة  "مــانیش قــادر نشــوف روحــي كیمــا هكــا"و " رانــي مخلــوع

  .نفسیة ناتجة عن حادث المرور

  

  

  

  

  



 الفصل الرابع
 

78 

 

  :الحالة الرابعة

  .تقدیم الحالة : أوال 

  ع: االسم 

  ل: اللقب 

  38: السن 

  ذكر: الجنس 

  متزوج: الحالة المدنیة 

  ال بأس به: االقتصادي  المستوى

  الثالثة متوسط: المستوى الدراسي 

  تاجر: المهنة 

  03: عدد اإلخوة 

  03: المرتبة بین االخوة 

  .سیمولوجیة الحالة: ثانیا

  المظهر العام و السلوك)  01

  .یرتدي مالبس ذات ألوان فاتحة: اللباس -أ

  .ذو عینان خضروانذو بنیة سمینة قصیرة القامة، أبیض البشرة : بنیة الجسم -ب

  .یتمیز بالحركة و الخفة: النشاط النفسي الحركي -ج



 الفصل الرابع
 

79 

 

  .سهل و مباشر : التواصل البصري -د

  :كالم المریض) 02

  .یمتاز بخفة في الكالم: السرعة -أ

  .یتحدث كثیرا: كم الكالم -ب

  .مرتفعة: حجم و نبرات الصوت -ج

  .مفهوم وواضح: النطق -د

  .ح الجرأةتبدو علیه مالم: المزاج) 03  

  )التعبیرات التي تظهر على المریض( الوجدان) 04

  :األفكار) 05

  .مترابطة ومفهومة: شكل األفكار -أ

  .یحتوي على أفكار صحیحة وسلیمة: مضمون األفكار -ب

  سلیم: االدراك والوعي) 06

  سلیم: االنتباه و التركیز)  07

  قویة: الذاكرة) 08

  :العالقات االجتماعیة) 09

  .عالقة جیدة خاصة مع أوالده: سرةمع األ -أ
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  .عالقة مستقرة یسودها التفاهم: مع المحیط -ب

  )ل.ع(عرض و تحلیل المقابالت مع  الحالة الرابعة 

  :سیر المقابالتل  جدول) 01

  "04"جدول جامع التاریخ والمدة والهدف للحالة : 09جدول رقم 

  أهداف المقابلة  المدة  التاریخ  المقابلة

  التعرف على الحالة وكسب ثقتها-  د 20  2019-03-12  01المقابلة 

  تسجیل البیانات األولیة -

  التعرف على طفولة الحالة وحیاتها الیومیة -  د 30  2019-03-21  02المقابلة 

  قصة الحادثة -

  عالقتها باالسرة و المحیطین بها -  د 30  2019-03-23  03المقابلة 

  صورة الجسد لدیها -

  معرفة نظرة الحالة حول المستقبل-  د 25  2019-03-24  04المقابلة 

ــار دافدســون لالضــطرابات النفســیة -  د 20  2019-03-25  05المقابلة  ــق اختب تطبی

  الناتجة عن المواقف الصادمة
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  :المقابالت مع الحالة

  )ل.ع(مع الحالة  01ملخص المقابلة 

  .العالئقیةتاریخ الحیاة الشخصیة و : محورها* 

سـنة یعـیش حیـاة عادیــة مسـتقرة ذو مسـتوى معیشــي ال  38البـالغ مـن العمــر  )ل.ع(الحالـة    

بأس به ، متزوج لدیه ثالثة أطفال سائق دراجة ناریة ویعمل تاجر مالبس، المسـتوى التعلیمـي 

ثالثة متوسط لم یكمل مشواره الدراسي ألسباب شخصیة ، طلبنا مـن الحالـة أن یحكـي لنـا عـن 

ع كثیرا وخاصة بعد أن تعرض لحادث مرور بدراجته الناریـة حیـث حیاته الیومیة فصّرح أنه یت

درت أكسـیدو كحلـة كنـت راكـب فـالموطو تـاعي وخرجـت " أدى الى بتر یده الیسرى فـي قولـه 

وكذلك صّرح أن الحادث جاء بشكل فجـائي لـم یتوقـع حدوثـه  "فیا هیلیكس حتى ولیت بال ید 

ســك هــاذي مكنــتش نقارعلهــا أنــا ســلكت حیــاتي كانــت فری"  وكانــت یاتــه فــي خطــر فــي قولــه

  ".ملموت

كما أن الحالة متحصر على حالته و على أوالده الذین یعتبـرون ضـمن مسـؤولیته، حیـث      

أنا بیـا والدي كـي كنـت بصـحتي مـنخممش علـیهم بصـح ضـروك " شرد لبضع ثواني ثم قال 

المـوت بحـد ذاتهـا، حیـث اعتبـر ذلـك الیـوم الـذي وقـع فیـه الحـادث عـي رایـة  "كي غادي ندیر 

رافض لما حدث له حیـث كـان ) ل.ع(حیث بترت یده الیسرى وأصبح معاق، ففي البدایة كان 

یحــس بــالنقص الجســـمي واالحبــاط، ولكـــن بعــد مـــرور فتــرة زمنیـــة بــدأ یتقبـــل كــل مـــا حــدث لـــه 

ماتقبلتش روحي بهاذي الحالة بصح " واعتبر ذلك أمرا قّدره الخالق سبحانه وتعالى في قولـه 

  . "بي كاتبهالير 
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  : مالحظة

قـــد عـــایش حـــدثا صـــدمیا مـــن خـــالل حـــادث مـــرور حـــدث شـــكل مفـــاجئ حیـــث ) ع.ل(الحالـــة 

اعتبرهــا معایشــة للمــوت، ممــا أثــر علیــه نفســیا فهــو مــازال متــأثر بالحــادث الــذي خلــق لــه إعاقــة 

  .على مستوى الید وجعلته عاجزا نوعا ما على تحمل مسؤولیته نحو أبنائه

  :02 ملخص المقابلة

  :قصة المرض و صورة الجسد: محورها

طلبنا من الحالـة أن یسـرد لنـا وقـائع الحـادث فـذكر أنـه یتـألم عنـدما یتـذكر الحـادث خاصـة إذا 

ذّكره شـخص مـن خـالل سـؤاله عـن یـده ومـا أصـابها، و األصـعب عنـدما یكـون السـؤال ضـمن 

مور لـم یسـتطع لحـد جماعة من الناس ویتعجبون لنجاته من الموت ، یقول أنه نسي بعض األ

ولیـــت ننضــر بـــزاف كــي نتفكـــر أكســیدو وفـــاني كـــي " اآلن معرفتهــا فــي الماضــي فـــي قولــه 

حیـث صـّرح أنـه تلقـى العـالج فـي مستشـفى مصـطفى "  یسقسوني كیفاه حتى نجیـت مـالموت

یــوم وتلقــى العنایـة واالهتمــام، ولكــن الحــادث ســبب لـه آثــار ســیئة باالضــافة الــى  45اشـا مــدة ب

لجسدیة، والتي مازالت تؤلمه فشله فـي التجـارة بسـب الحـادّث، كمـا أن الحالـة یصـاب االعاقة ا

بهلع كبیر إذا مـا زاجـه موقـف مفـاجئ یشـبه كثیـرا مـا أصـابه أثنـاء الحـادث حیـث یـزداد خفقـان 

ما نحملش الحس تـاع لواطـا یبـدا قلبـي یخـبط كـي نسـمع " القلب و التعرق والفشل في قوله 

یعـــاني مـــن مشـــاكل فـــي النـــوم لدرجـــة أنـــه یتعـــاطى أدویـــة النـــوم، بعـــد  كمـــا أنـــه" لوطـــو فرینـــات

الحــادث تغیــرت كثیــر مــن األمــور فــي حیاتــه حیــث أصــبح یمــارس عاداتــه فــي وقتهــا، وكــذلك 

یتعامـــل مـــع المواقـــف و األشـــخاص المـــزعجین بإنفعـــال  كبیـــر ، فهـــو ال یســـتطیع الـــتحكم فـــي 

   .ردات فعله
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بعــض المواقــف، حیــث الحظنــاه حتــى فــي المقابلــة  یعــاني مــن صــعوبة فهــم مشــاعره مــعو    

یكون حدیث محزن نوعا ما أو صعب ، نجـده یتعامـل معـه بنـوع مـن المـزاح و الضـحك،  فـي 

حـین وجــدنا صـعوبة فــي فهــم مشـاعره ســواء حـزین أو منــزعج، وكــان مثـل ذلــك فـي ســؤالنا عــن 

الحالـة و لمـس الیـد  مع ضحك" نبغي نلبس لیفاست بال یدین" هیئة لباسه الذي یفضله فقال 

  . المبتورة مع الصمت

  :مالحظة

عــاش حالــة مــن االضــطراب الحــاد مــا بعــد الصــدمة تمثلــت فــي عــدم تقبلــه لمــا ) ل.ع(الحالــة 

حــدث لــه و انســحابه عــن المجتمــع لیتجنــب تــذكیره لمــا حــدث لــه باإلضــافة الــى معاناتــه مــن 

ن وهـو االنزعـاج االنفعـالي ألي مشاكل في النوم ، كما أنه لم یتمكن من التخلص منه لحّد اآل

ولهـذا " خاصة كي یسقسـیك واحـد ویقـولي واس بیهـا یـدك" سبب یستحضر الحدث في قوله 

  .السبب تجده یسلك دائما سلوك تجنب األشخاص الذین یتسببون بتذكیره الحادث

  : 03ملخص المقابلة 

  .عالقتها المحیطین: محورها

سجمة مع أوالده وعادیة مع زوجته رغم أنـه یقـول أن یتمتع عالقة مرنة ومن) ل.ع(نجد الحالة 

عالقتــه االجتماعیــة كانــت أكبــر قبــل الحــادث، ولكــن لــیس لدیــه االحســاس بالعزلــة والنفــور مــن 

كري كان عندي یاسـر صـحاب ب" األشخاص بل یعتبرها نتیجة طبیعیة لما حصل له في قولـه 

، كمـا أن " ا زاف أشـخاصبصح ضروك شویة الخاطر كي تتغیر حاجـات فـي حیاتـك یتغیـرو 

الحالــة أصــبح یتجنــب األشــخاص الــذین یذكرونــه ویســألونه عــن الحــادث و عــن االعاقــة التــي 

یعـــاني منهـــا، ولتفـــادي المواقـــف المشـــاهة للحـــدث الصـــدمي یلجـــئ الحالـــة الـــى هـــذه الســـلوكات 

  ".ي ونقول حاجة ماشي ملیحةبنخاف نفقد أعصا" التجنبیة في قوله 
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  : مالحظة 

یعــــیش حیــــاة عالقاتیــــة طیعیــــة مــــع أفــــراد أســــرته أمــــا األشــــخاص ) ل.ع(أن الحالــــة نجــــد      

المحیطــــین الــــذین یســــببون لـــــه الــــذكریات المؤلمــــة أصــــبح یســـــتخدم االنســــحاب فــــي المواقـــــف 

االجتماعیــــة بســــبب عجــــزه عــــن تفســــیر واستحضــــار الحــــادث وهــــذا التجنــــب أحدثتــــه الصــــدمة 

  .النفسیة

  :04ملخص المقابلة 

  .حالة نحو المستقبلنظرة ال: محورها

عبـر الحالـة عـن مســتقله بكـل طالقـة حیــث صـّرح أن أوالده هـم مســتقبله وأنـه یفكـر فــي        

المسـتقبل تـاعي " عدة مشاریع تجعل عائلتـه سـعیدة، رغـم االعاقـة التـي یعـاني منهـا فـي قولـه 

قـدر  فالحالة یتوقع دائما األحسن وأن ماحدث هو قضـاء و" هو والدي نحوس نوفرلهم كلشي

مــن رب العــالمین، وأن مســتقبله فــي یــد هللا، باالضــافة الــى ذلــك فالحالــة یفكــر بمســتقبله بجّدیــة 

والتخطــیط لــه، فهــو یریــد فــتح محــل یمــارس فیــه نشــاطه التجــاري، كمــا اقترحنــا علــى الحالــة أن 

یمارس النشاطات الریاضـیة المفضـلة لدیـه، فـرّد علینـا أنـه قـد سـجل نفسـه فـي النـادي الخـاص 

م ئفالحالــة غیــر متشــا" رانــي ســلت فــي دار الشــباب نبغــي نلعــب البــالون" ریاضــة  فــي ولــه بال

  .لمستقبله فقد تحدى االعاقة

  : مالحظة

ـــة       ـــه آفـــاق نحـــو مســـتقبله فهـــو یعمـــل بمهـــارة مـــن خـــالل تطـــویر ) ع.ل(نجـــد أن الحال لدی

تجــاههم والقــاء علــى مهاراتــه وأن الحالــة تخطــى االعاقــة وهــذا الســبب وجــود أبنائــه ومســؤولیته إ

  .قید الحیاة ألوالده و عائلته، ظهر ذلك من خالل تعابیر وجهه عند الحدیث على أوالده
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  :05المقابلة 

  تطبیق إختبار دافدسون: محورها

یمثل الدرجات المتحصل علیها من مقیـاس دافدسـون لالضـطرابات النفسـیة :  10الجدول رقم 

  .الناتجة عن مواقف صادمة

  درجة المتحل علیها لكل بندال  رقم البند

01  03  

02  03  

03  00  

04  02  

05  04  

06  04  

07  00  

08  04  

09  00  

10  02  

11  04  

12  04  

13  02  

14  03  

15  04  

16  00  

17  00  

  39  المجموع
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  )ل.ع(ملخص عام للمقابالت مع الحالة  -

نــاس ومســتوى معیشــي ســنة یعــیش حیــاة عادیــة كبــاقي ال 38البــالغ مــن العمــر ) ل.ع(الحالــة 

البـــأس بـــه، متـــزوج ولدیـــه ثالثـــة أطفـــال، ســـائق دراجـــة ناریـــة ویعمـــل تـــاجر مالبـــس، مســــتواه 

  .التعلیمي الثالثة متوسط

صرح الحالة أنه كان البأس به الى أن وقع الحادث حیث كـان یركـب دراجتـه الناریـة وأدى    

فالموطو تـاعي وخرجـت فیـا  درت أكسیدو كحلة كنت راكب" به الى بتر یده الیسرى في قوله 

حیث جاء بشكل فجائي لم یتوقعـه، وكانـت حیاتـه فـي خطـر كمـا أنـه متحصـر علـى " هیلیكس

ــا بیــا والدي، كــي كنــت بصــحتي " حالتــه و علــى أوالده الــذین هــم مــن مســؤولیته فــي قولــه  أن

، واعتبـر ذلـك الیـوم رایـة المـوت بالنسـبة لـه،  "منخممش علیهم بصح ضروك كي غادي ندیر

كــان رافضــا لمــا حــدث لــه حیــث یحــس بــالنقص الجســمي و االحبــاط، فــذكر أنــه یتــألم عنــدما و 

وتلقــى عالجــه فــي مستشــفى  ،"ولیــت ننضــر بــزاف كــي نتفكــر أكســیدو" یتــذكر الحــادث قــائال 

ـــه آثـــار ســـیئة  45مصـــطفى باشـــا مـــدة  یـــوم وتلقـــى العنایـــة واالهتمـــام، ولكـــن الحـــادث ســـبب ل

وأصبح یصاب بهلع كبیـر اذا مـا واجـه موقـف مفـاجئ ویـزداد  باالضافة الى االعاقة الجسدیة،

مــانحملش الحــس تــاع اللواطــا یبــدى قلبــي یخــبط كــي نســمع لوطــو "خفقــان القــب فــي قولــه 

  .، كما أنه أصبح یعاني من مشاكل في النوم فأصبح یتعاطى أدویة النوم"فرینات

ــــة ومنســــجمة  ــــة مرن ــــأوالده عالق ــــه ب ــــالمحیطین فعالقت ــــه ب ــــه أمــــا عــــن عالقت ــــول عــــن عالقت ویق

االجتماعیـــة أنهـــا كانـــت أكبـــر قبـــل الحـــادث ولكـــن أصـــبح یتفـــادى ویتجنـــب األشـــخاص الـــذین 

یذكرونه بالحادث، أما عن مستقبله فهو یفكر في عدة مشاریع تجعـل كـل شـيء متـوفر ألوالده 

 ،"المستقبل تاعي هـو والدي نحـوس نـوفر لهـم كلـش" رغم االعاقة التي یعاني منها في قوله

  .مستقبله في ید هللاوأن 
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  :عرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من المقیاس للحالة الرابعة

درجـة ممـا یعنـي وجـود صـدمة ذلـك  39دّلت النتائج المتحصل علیها أن الحالـة تحصـل علـى 

ما شهدناه خالل المقابلة سواء طریقة الكالم أو مالمح الوجه، كذلك حسب إجاباتـه علـى بنـود 

قة بإستعادة الخبـرة الصـادمة وأعـراض التجنـب وأعـراض االسـتثارة التـي تجمعهـم المقیاس المتعل

( ، نســتطیع القــول أن الحالــة یعــیش صــدمة نفســیة جــراء معایشــته لحــدث صــادم  39الدرجــة 

  )حادث المرور

  :04خالصة الحالة رقم 

لحـــادث تـــأثر با) ل.ع(بعـــد عرضـــنا لنتـــائج المقابلـــة و نتـــائج المقیـــاس توصـــلنا الـــى أن الحالـــة 

الصادم الذي تعرض له بشكل كبیر ، مما أدى الى ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصـدمة 

وهــذا مــا أكدتــه معظــم إجاباتــه علــى بنــود المقیــاس وكــذلك أعــراض إكتئابیــة كانــت ظــاهرة فــي 

  .تصریحاته
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  التحلیل العام للحاالت 

البحـث، ومـن خـالل إعتمادنـا  إستنادا الى مجمل النتـائج المتحصـل علیهـا مـع مجموعـة       

على المقابلة العیادیة والمالحظة ومقیاس دافیدسون لالضطرابات النفسیة الناتجـة عـن مواقـف 

صـــادمة، فلقـــد توصـــلنا مـــن خـــالل دراســـة وتحلیـــل كـــل حالـــة علـــى حـــدة بـــأن جمیـــع الحـــاالت 

ف ح لنـا مختلـضـتحصلت على مستویات ونسب متفاوتة من درجة الصـدمة والجـدول اآلتـي یو 

الــدرجات التــي تحصــلت علیهــا الحــاالت األربــع علــى مقیــاس دافیدســون لالضــطرابات النفســیة 

  .الناتجة عن مواقف صادمة

  یمثل الدرجات المتحصل علیها من الحاالت األربع على مقیاس دافیدسون: 11الجدول رقم 

  الدرجة المتحصل علیها  الحاالت

  درجة 53  الحالة األولى

  جةدر  45  الحالة الثانیة

  درجة 38  الحالة الثالثة

  درجة 39  الحالة الرابعة
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  .مناقشة الفرضیات: ثانیا

  :الفرضیة العامة -1-1

  .یعاني المعاق الحركي جراء حادث المرور من اضطراب ما بعد الصدمة -

  :مناقشة الفرضیة العامة

هــــا نجــــد أن باالعتمــــاد علــــى الحــــاالت وتطبیــــق االختبــــار وبعــــد عــــرض نتــــائج الدراســــة وتحلیل

الفرضیة تحققت نسبیا، وهذا مـا ظهـر خـالل دراسـتنا للحـاالت األربعـة وبعـد إجرائنـا للمقـابالت 

تبّین أن الحاالت المدروسة لدیها اضطراب ما بعد الصدمة جراء  "دافیدسون"وتطبیق مقیاس 

تعرضـهم لحــوادث مــرور حیــث أنهــا خلقــت لهــم إعاقــة حركیــة، و أدى بهــم الــى صــراعات حــادة 

ثیرات بالغة فـي نفسـیته، فیصـبح متـوتر وكـل الحـاالت تعـاني مـن اضـطرابات علـى مسـتوى وتأ

الشخصــیة نتیجــة الصـــدمة وعــدم االســـتقرار النفســي، ســـبب فقــدانهم ألعضـــائهم بســبب حـــادث 

  .المرور

ومن خالل النتائج والدرجات المتحصل علیها من الحاالت تبّین أنهـم یعـانون جـراء حـوادث    

ب ما بعد الصدمة، وهذا ما نجده یتفق مع الدراسـات السـابقة فـي مثـل هـذا المرور من اضطرا

والتــي ) 2001(، ودراســة العتیــق )Blanchaid Hacking  )2003الموضــوع التــي قــام بهــا 

توصلت الى أن حوادث المرور هي السبب األول في حـدوث اضـطراب مـا بعـد الصـدمة لـدى 

  .ستنا الحالیةضحایا حوادث المرور، وهذا ما یتوافق مع درا

  .لذا فإن الفرضیة المدروسة قد تحققت    
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  : مناقشة الفرضیة الجزئیة األولى

 ة عنــد المعــاق الحركــي جــراء الحــادثیســبب حــادث المــرور أعــراض اضــطراب مــا بعــد الصــدم

والمتمثلــــة فــــي التجنــــب و االســــتثارة الزائــــدة، وكــــذلك التغییــــر الســــلبي فــــي الجانــــب المعرفــــي و 

  .يالمزاجي السلب

مـــن خـــالل النتـــائج المتحصـــل علیهـــا مـــن الحـــاالت األربـــع عـــن طریـــق المقـــابالت العیادیـــة  -

دســون لالضــطرابات النفســیة الناتجــة یالنصــف موجهــة والمالحظــة العلمیــة، وكــذلك تطبیــق داف

  .عن مواقف صادمة إستطعنا الوصول الى نتائج جّد مهمة في ما یخص الحاالت

ضطراب ما بعد الصدمة، وباالعتماد علـى معـاییر تشـخیص نجد أن الحاالت لدیها أعراض ا 

، والــذي یركــز علــى تنــاذر التجنــب واالســتثارة الزائــدة )DSM-5(هــذا االضــطراب الــواردة فــي 

وكذلك التغییر السلبي في الجانـب المعرفـي والمزاجـي السـلبي لكـن بمؤشـرات مختلفـة، وهـذا مـا 

شـخص الـى آخـر، فـیمكن لشـخص أن  بأن األعراض االكلینیة تختلف مـن) -DSM(ورد في 

  .یةغیكون لدیه إعادة تجربة الخوف والمشاعر السلبیة هي الطا

فـــي حـــین نجـــد أن الـــبعض اآلخـــر لـــدیهم تغیـــر معرفـــي ومزاجـــي ســـلبي، والـــبعض اآلخـــر لدیـــه 

االثارة والتنبـه الزائـد، وهـذا مـا أكدتـه الدراسـة التـي قامـت بهـا المنظمـة العالمیـة للصـحة بعنـوان 

" الو"قطاعیــة إلضــطراب الضــغط مابعــد الصــدمة والــدعم االجتمــاعي فــي جمهوریــة  مجتمعیــة

الدیمقراطیــة الشــعبیة، وكــان الهــدف تقیــیم أعــراض اضــطراب مــا بعــد الصــدمة لــدى المصــابین 

وغیر المصـابین بفعـل الحـوادث، حیـث وجـدوا نسـبة انتشـار اضـطراب الضـغط مابعـد الصـدمة 

  . %4ابینعن غیر المص %10أكبر بین المصابین 

  .وهذا ما یتوافق مع دراستنا، لذا نجد أن الفرضیة المدروسة قد تحققت   
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  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثانیة

یوجـــد فـــروق فـــي متغیـــر الجـــنس فـــي االصـــابة بإضـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة لـــدى المعـــاق  -

  .الحركي من جراء حوادث المرور

نا لموضـوع اضـطراب مابعـد الصــدمة مـن خـالل النتـائج المتحصــل علیهـا ومـن خـالل دراســت -

عند المعاقین حركیا من جراء حـوادث المـرور واختیارنـا لعینـة متكونـة مـن أربعـة حـاالت اثنـین 

ذكـــور و اثنـــین إنـــاث، وبعـــد اجرائنـــا للمقـــابالت وتطبیقنـــا مقیـــاس دافیدســـون نجـــد أن الحـــاالت 

فـي الغالـب بإضـطراب ناث هـم مـن یتـأثرون درجات متفاوتة ومختلفة، بحیث اإلاألربع سجلت 

درجــة ) 45.53(مــا بعــد الصــدمة وأشــد المتضــررین منــه حیــث ســجلت الحالــة األولــى والثانیــة 

وهم ذكور، وهذا ما یدل على وجـود فـروق )39-38(وهم إیناث، بینما الحالة الثالثة و الرابعة 

  .في متغیر الجنس في االصابة بإضطراب مابعد الصدمة لدى ضحایا حوادث المرور

، )Blanchard Hacking  )2003مانجده یتوافق مع نتائج الدراسة التي قـام بهـا الباحثـان هذا 

والدراســات الوصـــفیة والعیادیــة والتـــي توصــلت الـــى أن حــوادث المـــرور خاصــة اإلنـــاث تظهـــر 

أكثــر مــن الضــعف مقارنــة   %10.4لــدیهم أعــراض اضــطراب مــا بعــد الصــدمة، عنــد النســاء 

  .مع دراستناوهذا ما یتوافق  %5بالرجال 

ولهــذا فــإن الفرضــیة القائلــة بــأن اإلنــاث أكثــر عرضــة مــن الــذكور لالصــابة بإضــطراب مــا بعــد 

الصـــدمة لـــدى المعـــاقین حركیـــا جـــراء حـــوادث المـــرور قـــد تحققـــت، وهـــذا مـــا أكدتـــه الدراســـات 

  .السابقة
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  :اإلستنتاج العام للدراسة

دث المــرور یعــانون مــن مســـتویات مــن خــالل دراســتنا نســتنتج أن المعــاقین حركیـــا جــراء حــوا 

مرتفعـة مـن اضـطراب مابعـد الصـدمة، وذلـك تـابع عـن الوضـعیة التـي آلـوا إلیهـا بعـد تعرضــهم 

لحادث صادم، وبعـد عرضـنا وتحلیلنـا ومناقشـة النتـائج توصـلنا بـأن الحـاالت المدروسـة تعـاني 

ائنا للمقابلة ح سواء أثناء إجر ضمن إضطراب ما بعد الصدمة، والتي ظهرت أعراضه بشكل وا

العیادیــة، أو مــن خــالل النتــائج المتحصــل علیهــا مــن مقیــاس دافیدســون لالضــطرابات النفســیة 

  .الناتجة عن مواقف صادمة والتي ظهرت من خالل اإلجابة على بنود المقیاس

ومــن خــالل النتــائج تأكــدنا مــن صــحة الفرضــیة العامــة والفرضــیات الجزئیــة بــأن المعــاقین    

  .حوادث المرور یعانون من إضطراب  مابعد الصدمةحركیا من جراء 
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    :خاتمة 

مــن خــالل بحثنــا هـــذا تطرقنــا الــى اضـــطراب مابعــد الصــدمة عنــد المعـــاق الحركــي مــن جـــراء 

حــوادث المــرور، حیــث أردنــا مــن دراســتنا للموضــوع الكشــف عــن اآلثــار النفســیة التــي تخلفهــا 

نتــائج التــي توصــلنا الیهــا مــن خــالل حــوادث المــرور بــإختالف أجناســهم، وهــذا مــا أوضــحته ال

حاالت بإستعمال مجموعة من الوسائل المتمثلة فـي المالحظـة ) 04(المقابلة التي أجریت مع 

والمقابلــة العیادیــة ومقیــاس دافیدســون، ومنهــا نجــزم القــول بــأن حــوادث المــرور أكثــر مــن مجــرد 

وعلــى أكثــر مــن صــعید،  حــادث وذلــك للتــأثیرات التــي تتركهــا للعامــل البشــري بأشــكال مختلفــة

وألن كینونــة البشــر تتركــز علــى العوامــل النفســیة بنســبة كبیــرة فإنهــا ذات تــأثیر أقــوى بحكــم أن 

العامل النفسي من یسیر الحیاة بصفة عامـة، كمـا أن مقـاطع حـوادث المـرور تبقـى فـي مخیلـة 

جعـك الــى اإلنسـان وخاصـة إذا ســببت لـه اإلعاقـة، فمــع كـل لحظــة مكـبح أو قیـادة أو ســرعة یر 

  .یوم قد أفقدك الكثیر
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       : التوصیات

من خالل الدراسة المیدانیة التي قمنا بها على ضوء النتائج المتحصل علیها یمكـن تقـدیم  -  

  :بعض التوصیات واإلقتراحات وهي كاآلتي

  .ضرورة التكفل النفسي بالمعاقین حركیا من جراء حوادث المرور* 

  .نفسي لضحایا المواقف الصادمةإحداث مراكز نفسیة في عالج * 

إنشـــاء دراســـات لحـــاالت مابعـــد الصـــدمة علـــى أساســـها تبنـــى العالجـــات النفســـیة فـــي عمـــل * 

  .مشترك بین كل الوحدات

تصــحیح مفــاهیم المعالجــة النفســیة للمعــاقین حركیــا المتعرضــین إلضــطراب مابعــد الصــدمة * 

  .حسب الحاالت ومضامینها

لنفسـي لـدى المعـاق الحركـي الـذي خلـف لـه اإلعاقـة الحـادث ضرورة اإللتفاف الى الجانب ا* 

  .اإلعاقة

  .مضاعفة جهود األسالك األمنیة في الحد من ظاهرة حوادث المرور* 

إحـــداث فـــرق مختصـــة مـــن األخصـــائیین النفســـانیین للمتابعـــة الصـــحیة عنـــد وقـــوع الحـــادث * 

  .وحتى في المنزل

المـــدني وتوعیتـــه بمـــدى خطـــورة حـــوادث البحـــث فـــي دور الجمعیـــات لتنشـــیط حیـــاة المجتمـــع * 

 .المرور
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  :المراجع*

، دار البدایة، ناشـرون 1، مقدمة في اإلعاقة الحركیة، ط2006ابراهیم محمد صالح ،  .1

  .وموزعون

لجامعــة الجدیــدة دار ا ط،.د ، اإلعاقــات الحركیــة،)2008(الســید فهمــي علــي محمــد  - .2

  .للنشر ، مصر

مــــدخل الــــى میــــدان علــــم الــــنفس ومناهجــــه،  ،)1988(بكــــراش محمــــود كمــــال رزق هللا  .3

  .ط.د

بـدني، ، ذوي االحتیاجات الخاصة، مدخل فـي التأهیـل ال)2006(حسن محمد النواصرة .4

  .دار الوفاء للطباعة والنشر ،1.ط

ــــــد  .5 ، )تشخیصــــــها، أســــــبابها، عالجهــــــا( ، االضــــــطرابات الســــــلوكیة)2003(حســــــین فای

  .1ع، القاهرة، طالمؤسسة الطبیة للنشر والتوزی

ــــار النفســــیة لحــــوادث المــــرور، ط)2011(ود بــــن هــــزاع شــــریفحمــــ .6 ، الریــــاض، 1، اآلث

  .جامعة نایف العربیة

  .، الریاض1، أولیاء أمور األطفال المعوقین، ط)2001(الخطیب جمال .7

، القیــاس والتأهیــل الحركــي للمعــاقین، )2001(ریــاض أســامة وناهــد أحمــد عبــد الــرحیم .8

  .، دار الفكر العربي1ط

 ،1ط ، هم أحق برعایة الطفل المعـوق،)2007(وعمار سالم الخزرجيریان سلیم بدیر  .9

  .دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان
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علــــــم الــــــنفس العیــــــادي والمرضــــــي لألطفــــــال ، )2004(قیرو زینــــــب محمــــــود شــــــ .10

  .، دار الفكر للطباعة، األردن1والمراهقین، ط

ـــد الطفـــل وا)2002(عبـــد الرحمـــان ســـي موســـى .11 لمراهـــق، ، الصـــدمة والحـــداد عن

  .، الجزائر، دار المطبوعات الجامعیة1ط

ـــد حســـن الطـــائي .12 دار ، 1ط، طـــرق التعامـــل مـــع المعـــوقین، )2007(عبـــد المجی

  .حمید للنشر والتوزیع، االردنال

، ســـیكولوجیة ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة )2001(عبـــد المطلـــب أمـــین القریطـــي .13

  .، مكتبة األنجلو المصریة، مصر5وتربیتهم، ط
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  )أنثى –ذكر (الجنس:...........................  العمر:........................  االسم

  :.................................العنوان

  عزیزي/ عزیزتي

كل سؤال یصف التغیرات التي حدثت . ة تتعلق بالخبرة الصادمة التي تعرضت لها خالل الفترة الماضیةاألسئلة التالی

علما بأن اإلجابات تأخذ أحد . في صحتك ومشاعرك خالل الفترة السابقة من فضلك أجب على كل األسئلة

  اإلحتماالت

  دائما= 4غالبا، = 3أحیانا، = 2نادرا، = 1أبدا، = 0

    0  1  2  3  4  

  دائما  غالبا  أحیانا  نادرا  أبدا  الخبرة الصادمة  الرقم

            هل تتخیل صور، وذكریات، وأفكار عن الخبرة الصادمة؟  -1

            هل تحلم أحالم مزعجة تتعلق بالخبرة الصادمة؟  -2

            هل تشعر بمشاعر فجائیة أو خبرات بأن ماحدث لك سیحدث مرة أخرى؟  -3

            ت له من خبرة صادمة؟لتي تذكرك بما تعر هل تتضایق من األشیاء ا  -4

            هل تتجنب األفكار أو المشاعر التي تذكرك بالحدث الصادم؟  -5

            هل تتجنب المواقف واألشیاء التي تذكرك بالحدث الصادم؟  -6

            )فقدان ذاكرة نفسي محدد(هل تعاني من فقدان الذاكرة لألحداث الصادمة التي تعرضت لها  -7

            هل لدیك صعوبة في التمتع بحیاتك والنشاطات الیومیة التي تعودت علیها؟  -8

            هل تشعر بالعزلة وبأنك بعید وال تشعر بالحب تجاه اآلخرین أو االنبساط؟  -9

            )أنك متبلد اإلحساس(هل فقدت الشعور بالحزن والحب  - 10

لفترة طویلة لتحقق أهدافك في العمل، هل تجد صعوبة في تخیل بقائك على قید الحیاة   - 11

  الزواج، وانجاب األطفال؟

          

            هل لدیك صعوبة في النوم أو البقاء نائما؟  - 12

            هل تنتابك نوبات من التوتر والغضب؟  - 13

            هل تعاني من صعوبات في التركیز؟  - 14

            ، ومن السهل تشتیت انتباهك؟)واصلة معاك على األخر(هل تشعر بأنك على حافة االنهیار  - 15

            هل تستثار ألتفه األسباب وتشعر دائما بأنك متحفز ومتوقع األسوأ؟  - 16

هل األشیاء واألشخاص الذین یذكرونك بالخبرة الصادمة یجعلك تعاني من نوبة من ضیق   - 17

  التنفس، والرعشة، والعرق الغزیر وسرعة في ضربات قلبك؟

          

 ابات النفسیة الناتجة عن مواقف صادمةمقیاس االضطر 

  مقیاس كرب مابعد الصدمة لدافیدسون
PTSD Scale according to DSM—IV 

عبد العزیز ثابت. ترجمة د  


