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قن تلمن طءل سفره  وأفإنه خير الزاد  لحمد و الشكر هلل على نعمة العلمإن ا

 .إلى من هو أهل له كلمتنء ه ھذوهء نحن نحدصد وننءل و ..عمله

ا ھذبعيد إلتمءم  مننتقدم بشكرنء الجزيل إلى كل من سءعدنء من اريب أو 
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لجنة "الهالل األحمر الجزائري "المنظمة اإلنسءنية  لىشكرنء إيفوتنء أن نقدم 

التي على الثقة  همأمورأوليء   و التي تعءونت معنء نشكر الحءالت و ،مستغءنم
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:ملخص البحث  

لحوادث ( DSTP)إنعكاسات اضطراب حصر ما بعد الصدمة  إلى الكشف عنيهدف هذا البحث 

، دراسة أربع حاالت بمدينة مستغانم تمت حيث، سنوات 01-6السير على أطفال من فئة 
ج دراسة الحالة معتمدين على أدوات البحث كالمالحظة و المقابلة و مستعملين في ذلك منه

و من أهم  و إختبار الخروف ذو القائمة السوداء،   DSM IVالدليل التشخيصي الرابع 
 :النتائج المتحصل عليها هي

 

بظهور اضطراب حصر ما بعد ( حادث سير)تتمثل إنعكاسات ما بعد الحدث الصدمي 

ولم يؤخذوا بعين اإلعتبار في الحين . لذين تعرضوا لحوادث سير الصدمة على األطفال ا

أي عدم التكفل بهم من طرف األخصائيين ،بل دامت فترة إضطراب ما بعد الضغط الحاد 

ASD  إضطراب حصر ما بعد الصدمة و تحولت بمعنى تطورت إلىPTSD. 

 

ة من األعراض بمجموع( حادث سير)تتميز الحالة النفسية للطفل بعد الحدث الصدمي 

 .  الفزع ، الحصر ، اإلنهيار و خاصة اإلنطواء: الحادة و هي 

 .و سوف نتطرأ إلى كل هته النتائج بتفاصيلها في بحتنا المتواضع
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   :البحث مقدمـة

وقد بذلوا . يصنف علماء النفس الحوادث المرورية من بين أحداث الحياة الضاغطة

ثار المترتبة على تلك األحداث على صحة المرء النفسية والعقلية جهودا كبيرة لتتبع اآل

ومن المنطقي أن يتباين تأثير الحوادث المرورية مع درجة الضرر الناجمة من . والعضوية

ولكن مهما كان األثر الناجم عن أحداث الحياة الضاغطة محدودا إال أن له . تلك الحوادث

ويمكن تفهم ذلك بالنظر إلى . لعضوية للفرد اإلنسانيآثارا على الصحة النفسية والعقلية وا

فكما أن لتلك األحداث . اآلثار اإليجابية ألحداث الحياة السارة مهما كانت ضئيلة كاالبتسامة

اإليجابية البسيطة أثر إيجابي على الحياة النفسية والعقلية والعضوية للفرد، فكذلك تكون 

د تلك اآلثار بزيادة وتزدا. ضارة مهما كانت بسيطة اآلثار السلبية ألحداث الحياة الضاغطة

 .حداث حتى ولو كانت بسيطةألتكرار تلك ا

إن الكثير من المشكالت النفسية يمكن أن تنجم عن التعرض لخبرات صادمة بصورة 

كما أن من تعرضوا . مباشرة أو غير مباشرة كالتعرض للحوادث المرورية أو مشاهدتها

م لحوادث مرورية يمكن أن يعانوا من صعوبات جمة في سبيل إلعاقات ناجمة عن تعرضه

تكيفهم مع أسلوب حياتهم الجديد، وقد تتغير شخصياتهم وربما تتصاعد مشاعر التوتر لديهم 

فإذا كانت هذه حالة الشخص  ويصبحون أكثر قلقا واكتئابا ويميلون إلى العزلة واالنسحاب

 .وا لمثل هذه التجاربالراشد،فكيف تكون حالة األطفال الذين تعرض

إنعكاسات اضطراب حصر ما بعد   يتناول الذي بحثنا موضوع لب يتمحور هنا ومن

كيف تكون الحالة سنوات،و  01-6لحوادث السير على أطفال من فئة ( DSTP)الصدمة 

   (حادث سير)النفسية للطفل بعد الحدث الصدمي

 :   هو الدراسة هذه من الهدف كان وقد

و دور  ،اإلنتباه إلى األطفال مابعد الحدث الصدمي و حالتهم النفسية  محاولة لفت - 

 . ته الفئة ااألخصائي النفساني و األسرة التربوية لمالحظة و مساعدة ه

و هذا كي تالحظ ( حادث سير)لى حياة الطفل قبل و بعد الحدث الصدمي إلفت االنتباه   -

 . هذه الحاالت درجة الخطورة و عدم المباالت من طرف المحيط ل
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لحوادث السير على أطفال من فئة ( DSTP)إنعكاسات اضطراب حصر ما بعد الصدمة  -

                                                    .سنوات 6-01

 معالجة الباحث حاول فقد ، البحث و التحقق وافر هذه الدراسة حق نعطي وحتى

 مدخل"وهو األول الفدصل في تناولنا حيث فصول( 6) ستة خالل من بحثه موضوع

 أهداف البحث أهمية ، الموضوع اختيار دوافع الفرضيات، و البحث إشكالية إلى "الدراسة

 في تناولناو .الدراسة حدود ، اإلجرائية التعاريف ، البحث أدوات الدراسة منهج ، البحث

 و  فيه، النظرية تاإلسهاما أهم و" إضطراب حصر ما عد الصدمة "  مفهوم الثءني الفدصل

 مفهوم فيه تناولنا فقد الثءلث الفدصل أما . الطفل يشهدها التي النمو سيرورات على انعكاساته

" علىالفدصل الرابع  واحتوى ." حوادث السير و انعكاساتها على حياة الطفل النفسية"

راسة االستطالعية و الد الدراسة تضمنت التي "الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات

 األربعة الحاالت دراسة طريق عن النتائج ، بعرض  الخءمس الفدصل قمنا فيو .األساسية 

                                                                                    . االختبارات تطبيق و

ء السودا ائمةاختبارالق تحليل خالل من الفرضيات ناقشنا السءدس الفدصل في و

 .العيادية و شبكة المعلومات المقابالت على كذلك اعتمدنا و للويس كورمان 

 

 ... األول الفصل إلى مباشرة وننتقل   
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 الفدصل األول
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:إشكالية البحث - 0  

 
 تمهيد 

 

إن طبيعة الكارثة هي التي تهدد حياة الشخص و تسلبه األمان مع إعتقاده بأن موته 

مؤجل إذن فأكبر صدمة يمكن لإلنسان أن يتلقاها هي تلك المواجهة المفاجئة مع الموت 

 .يل من ذهن فكرة التأجيل و تدفعه للتفكير بإحتمال موته في أي لحظة والتي تز

مرة و حرائق واسعة النطاق دث و الكوارث الطبيعية من فيضانات مدتترك الحوا

و لكن هي موجودة و بكثرة  أال (   من المحزن قول هذا)، و خاصة الحوادث التي وزالزل

و إجتماعية على األفراد و األسر  ، أثارا نفسيةوحوادث السير وهي حوادث المرور

فمنه فقدان أفراد العائلة ، المسكن و تقطع أوصال الحياة . والجماعات  وما فيه أطفال

فواجع الموت و اليتم و التعرض للعوز و صعوبات الحياة ،كلها تعد .فجاةالعادية للألسرة 

 .أثرالذي بسهولة يتمؤثرات على الحالة النفسية للفرد و بالخصوص الطفل 

في سلوكاته ، فنرى الطفل مضطرب فقد يخرج الطفل عن حدود المعدل الطبيعي 

 . يجان  و أيضا الشعور بالعزلة عن الباقيزيادة إلى نوبات غضب أو ه

 :منهافقد استعنا بالدراسات التي اهتمت بهذه المواضيع و 

كصدمة )العالقة بين الظروف الظاغطة " ة بنالمعنو( 0993) "القرشي"دراسة  -0

تكونت عينة  ، حيث"التي تعرض لها األطفال و مدى توافقهم النفسي اإلجتماعي ( الحرب

طفل كويتي ،تم استخدام مقاييس للتوافق العام و النفسي و اإلجتماعي و ( 611)الدراسة من 

أن حرب الخليج بوصفها حادثا صدميا تركت أثارا سلبية في : التي أظهرت النتائج التالية 

و اإلجتماعي لدى اإلناث عن الذكور ، و أظهرت الدراسة ضعف  لتوافق الشخصيكل من ا

 .(023-81:،ص0993القرشي ،. )العالقات مع األسرة و زمالء المدرسة 

الصدمة النفسية المرتبطة بتعرض األطفال "عنوان بمصر من (2110) "العتيق"دراسة  -2

التعرف  : انت أهداف الدراسة،ك"صر العربيةو إصابتهم لحوادث الطرق في جمهورية م

مستويات التوافق النفسي و أساليب  على تعرفالالحادة المزمنة و  PTSDعلى أعراض 

 المواجهة لدى األطفال المصابين و هم أطفال تعرضوا لحوادث طرق في جمهورية مصر

و كشفت النتائج عن وجود فروق بين عينتين من األطفال المصابين الضاغطة .العربية
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ن لم يكن حتى وإفال و ذالك في مختلف أعراض اضطراب ضغوط الصدمة حيث للألط

ان االطفال المصابين في حوادث الطرق  إالكما اشارت النتائج  مواجهة لديهم اساليب

 .(00:،ص2110،العتيق).سجلوا درجات منخفضة على مقياس مواجهة المواقف الضاغطة

 و مارك بينسون  و أولنديك  كيبل بينسون و توماس جين"دراسة -3

Jane  M., Keepel-Benson ,Thomas H. ,Ollendick and Mark J. Benson 

إضطراب الضغوط التالية للصدمة عند األطفال الذين تعرضوا لحوادث " ب نةعنوالم 

 و تمثلتومعاناة األطفال بعد حوادث السير، PTSDمعرفة أعراض  حيث هدفت إلى "السير

 اأدوات الدراسة استبيان تضمنتسنة ، و( 06-0)مع ابائهم طفال  01عينة الدراسة في 

 .  PTSDيتضمن تشخيصا ل 

تعرضوا ( 9)ظهر لديهم معايير اإلضطراب ، طفال( 00)أن  نتائج الدراسة أوضحت و

ألديات جنسية و ظهر اإلضطراب بصورة أكبر عند األطفال الذين تعرضوا سابقا لحوادث 

و من هنا نالحظ تصرفات و ردود أفعال مختلفة  و .و ظهر اإلضطراب على نحو واضح

غالبا ما يتصرف هؤالء األطفال بتهور و بشكل عفوي ،قهري و بالرغم من ذلك نجدهم 

قادرين على وصف نتائج سلبية لسلوكاتهم ، إال أنهم ال يأخذون هذه النتائج بعين اإلعتبار و 

 .بة التي يمرون بها غير مالئمةللمواقف الحيائفي الغالب ما تكون ردود أفعالهم األولى 

(Jane M.,Keepel-Benson,Thomas H.,Ollendick and Mark J. Benson , 

 2002,p:203-212 )  

 : التالي ك إشكءليتنءو انطالقا مما سبق تكون 

 ؟  الطفل  التي تظهرعلى (حادث سير) مء بعد الحدث الدصدمي نعكءسءتإمء هي  -

 :الجزئية التالية ةيو هذا يقودنا الى طرح االشكال

  ؟(حءدث سير)كيف تكون الحءلة النفسية للطفل بعد الحدث الدصدمي -  

  :فرضيءت البحث - 2

 : كالتالينا ياتفرض وعليه جاءت

 :الفرضية العءمة -أ



 مدخل الدراسة: الفدصل األول

6 

 

 اضطراب حدصر مء بعد الدصدمةظهورب (حءدث سير)تتمثل انعكءسءت مء بعد الحدث ألدصدمي

 .السير على األطفءل الذين تعرضوا لحءدث

 :  الجزئية ةالفرضي -ب

مجموعة من األعراض ب( حءدث سير)لدصدمياتتميز الحءلة النفسية للطفل بعد الحدث 

 .و هي القلق،الفزع ،الحصر و اإلنطواء .الحءدة 

 .قة و كل من المقابالت و اإلختبارات ه الفرضية و ذالك بالمالحظة الدقيفقد تحققت هذ

  :دوافع إختيءر الموضوع - 2 

 (DSTP)إنعكاسات اضطراب حصر ما بعد الصدمة موضوع اختيار  تكمن دوافع

 :إلى ما يلي سنوات 01-6لحوادث السير على أطفال  

من ، اهتمام كبيرب تحظ مفي هذا المجال و التي ل, ندرة البحوث الميدانية و النظرية -

يستطيع أن  مبكرا ، الذي إن وجداإلعتناء والتكفل بحالة طفل ما بعد الحدث الصدمي جهة 

 .يغير حياة الطفل  بأكملها

، ته الحاالتاهبإلهتمام ل ،الوالدين و المربيين و األسرة التربوية بأكملها توعية كل من  -

 .  أن تتطور إلى حاالت أصعب قبل

 : أهمية البحث - 4

 : استمد هذا البحث أهميته من 

     .زوا أزمة الحوادث تعرف على خصائص و حالة األطفال الذين تجاوالمحاولة  -

األهمية العلمية و المتمثلة في إلقاء الضوء على هذه الشريحة من األطفال و ربطها  -

برامج نفسية ووقائية وارشادية لمساعدة باضطراب ما بعد الصدمة عن طريق بناء 

كالـ :االطفال الذين يتعرضون الزمات وضغوط نفسة تسبب لهم اظطرابات 

(PTSD.) 

 :وتتمثل في  :بحث أهداف ال - 5

محاولة التأكد من صحة أو خطأ الفرضيات التي سنعالجها في موضوعنا مع محاولة لفت  -

و دور األخصائي النفساني و  ،اإلنتباه إلى األطفال مابعد الحدث الصدمي و حالتهم النفسية 

 .  من األطفال األسرة التربوية لمالحظة و مساعدة هته الفئة
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و هذا كي تالحظ ( حادث سير )حياة الطفل قبل و بعد الحدث الصدمي  ىإللفت االنتباه   -

 . عدم المباالت من طرف المحيط لهذه الحاالت  أمامدرجة الخطورة 

لحوادث السير على ( DSTP)إنعكاسات اضطراب حصر ما بعد الصدمة  على التعرف -

 .سنوات  01-6أطفال  

 : البحثمنهج  - 6 

 التي هي دراسة الحءلة باستخدام  المنهج العيءديماد على اقتصت طبيعة البحث اإلعت

أكبر قدر من المعلومات حتى يتمكن من فهم معمق  ،المجال الذي يقدم لألخصائي النفساني

 .للحالة

 المرضي ،الفرد من تاريخه الشخصي فدراسة الحالة تتم بالتعرض على كل ما يخص 

ختبار اإل ،الحوار العيادي،المقابلة،مالحظةلك على الذو تعتمد في  و النفسي، االجتماعيو

 .النفسي

  :و قد استخدمنا األدوات التالية :أدوات البحث  -7

 نعتبرها أداة أساسية تكمل كال من المقابالت و اإلختبارات و:  المالحظة  العيءدية -أ 

 : ثنا هوالهدف من استعمالها في بح و كان ،استخدمنا المالحظة المباشرة و الغير المباشرة 

 :مالحظة عدة جوانب منها 

 .أسلوب الكالم  – 0

اإلستجابات  اإلنفعالية بمعنى مالحظة المفحوص بشكل عام ، حديثه ، خصائصه و – 2

 .سلوكه

وهذا من خالل مالحظة األعراض  حصر ما بعد الصدمةتشخيص اضطراب  -      

 .2110لعام   DSM-IVباستخدام الدليل التشخيصي الرابع 

وهذا من خالل استخدامها في اختبار  و اإلضطرابات تشخيص المشكالت العالئقية -      

 .السوداء للويس كورمان ائمةالق

والتي نعتبرها األداة األساسية في عمليتي التقييم و التشخيص و  :المقءبلة  العيءدية -ب    

 : كان الهدف منها 

 .التعرف على الحاالت  بطريقة مباشرة  - 0
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 . ت عنها اع المعلومجم - 2

 .مالحظة سلوكاتهم  للوصول إلى تشخيص دقيق  – 3

تسودها  ،حيث تصبح العالقة ديناميكية  ،بحيث ركزنا على توفير جو إجتماعي و مهني

  .الثقة المتبادلة بين الطرفين و يسيطر عليها الجو النفسي اآلمن 

 و الهدف منه  : 2117لعءم   IV-DSM الدليل  التشخيدصي  الرابع  -ج    

     .حصر ما بعد الصدمةتشخيص  -  

  : شبكة المعلومءت  -د    

 :لوالدين و كان الهدف منها هو باخاصة شبكة المعلومات قمنا بإعداد 

 .جمع أكبر قدر من المعطيات على الحالة  – 0

 .بناء ثقة بين الباحثة و بين عائلة المفحوص  – 2

 (2أنظر ملحق رقم ).بكل تفاصيلها  ،و التي نجدها في جهة المالحق 

  و الهدف منه : السودا  للويس كورمءن ءئمةالق الخروف ذواختبءر -ه   

بحصر ما بعد الصدمة الناتج عن عند الطفل المصاب   تشخيص المشكالت العالئقية -  

 . حادث سير

يبدأ  ،سوداء ائمةلوحة تدور كلها حول خروف صغير له ق 08اإلختبار من يتكون 

وات محددة وال تقوم الشخصيات نزهيدية وهي لوحة محايدة ال توحي بلوحة تمبهذا الرائز 

الممثلة فيها بأي حركة أو نشاط مقارنة بالصور األخرى، أما اللوحات األخرى فإنها تعطي 

السوداء الذي يفترض على الطفل أن ينتبه  ائمةأهمية كبيرة لبطل العائلة، الخروف ذو الق

دفع المفحوص بصورة كفيلة  كل إختيار هذه الصور بشكل عشوائي لذا فإن نولم يك ،إليه

عاني منها الطفل كالرحيل العزلة، الهجرة، يإلى التعبير على مختلف المواضيع التي 

إلخ، وكل لوحات الرائز تمثل مواقف عائلية تحرك للطفل مشاعره .…الرضاعة، القبلة

وقد وضع كورمان لكل لوحة فكرة جوهرية  .رتهوتذكره بمختلف إشكاالته وكذا عالقته بأس

تعبر عن الصراع بين النزوات وبين دفاعات األنا، كما أعطى لكل لوحة أسماء ورقما 

 .هال فهمليسهخاصا بها 
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و الهدف من إختبار الخروف ذو القائمة السوداء هو الكشف عن الحاجات اإلنسانية و 

العقد النفسية و الصراعات الشخصية ،فإن هذا  الدوافع المسيطرة و اإلنفعاالت و المشاعر و

اإلختبار مفيد في الدراسة الشاملة لشخصية و هو يساعد على تشخيص اضطرابات السلوك 

 .و اإلضطرابات النفسية عند الطفل

 :التعءريف اإلجرائية -8

األحداث الصدمية أحداث خطيرة ومفاجئة، وتتسم بقوتها : (حءدث سير)الحدث الدصدمي -أ

واألحداث الصدمية كذلك . يدة أو المتطرفة، وتسبب الخوف والقلق واالنسحاب والتجنبالشد

ذات شدة مرتفعة، وغير متوقعة، وغير متكررة، وتختلف في دوامها من حادة إلى مزمنة 

  : كحادث سيارة ويمكن أن تؤثر في شخص بمفرده 

تؤثر على  وبشريه ضرار ألى حدوث إكثر مما يؤدي أو أتين بعن تصادم مرك ةهو عبار

و يمكن أن نكشف عنها بواسطة المقاالت و إختيار  ضرار ماديهزيادة إلى أ نفسية الفرد 

 .القائمة السوداء للويس كورمان

وهي معايشة الفرد لخبرة الحدث أو مواجهته و هذا الحدث يتضمن موتا : الدصدمة النفسية

و نستطيع الكشف .أو العجز أو أذى مع حدوث رد فعل فوري من الشعور بالخوف الشديد

 .شبكة المعلومات و إختبار القائمة السوداء للويس كورمان عنها عن طريق

هو فئة من فئات إضطراب القلق حيث يتعرض :  DSAإضطراب مء بعد الضغط الحءد 

سريع  يكون هذا اإلضطرابالحالة التي يكون فيها تماثل و  الفرد لحدث ضاغط نفسي ،

و يمكن تشخيصه عن طريق الدليل التشخيصي الرابع .دث الصدمي للشفاء من ضغط الحا

DSM-IV   وهذا من خالل توفر األعراض الخاصة و الشروط المطلوبة ،  7002لعام

 .لتشخيص إضطراب ما بعد الضغط الحاد

هو فئة من فئات إضطراب القلق حيث يتعرض : DSSAحدصر مء بعد الدصدمة إضطراب 

جسمي ، غير عادي ،في بعض األحيان بعد التعرض له الفرد لحدث ضاغط نفسي أو 

و التكفل  الثة أشهر أو أكثر بعد التعرض لتلك الضغوطثمباشرة ، و في أحيان أخرى بعد 

 ."إضطراب ما بعد الضغط الحاد"يكون أصعب و يأخذ وقت أكثر ألنه قد مرت مدة 

لعام   DSM-IVتشخيصه عن طريق الدليل التشخيصي الرابع  نستطيع الكشف عنه وو
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وهذا من خالل توفر األعراض الخاصة و الشروط المطلوبة لتشخيص إضطراب ،  7002

  .حصر ما بعد الصدمة

 .سنوات 01–6هي المرحلة التي يعيشها الطفل و تتراوح ما بين :  مرحلة الكمون

يمكن تسمية مرحلة الكمون بالمرحلة ما قبل المراهقة و قد تعددت أسماؤها حسب 

أما العالم , أسماها سن الصداقة و السن االجتماعي "هوليفيد"فنجد العالم  ,خصائصها

و هي ليست , لقد أسماها بمرحلة الكمون" فرويد"سن المدرسة أما  أسماها" ايركسن"

و هي مرحلة الطفولة الهادئة , مرحلة النمو النفسي الجنسي الحقيقية كالمراحل األخرى

ع الكشف عنها بالمالحظة و شبكة المعلومات و و نستطي.باستقرار االنفعاالت فيها

 .المقابالت

   :حدود الدراسة  -9

المستخدمة، فقد  االتتم تنفيذ البحث و إجراؤه ضمن حدود إرتبطت بخصائص الح

تم إختيار عينة البحث من أطفال الذين تعرضوا لحوادث سير ، الذين جاؤوا مع أوليائهم 

األحمر الجزائري  بمنظمة الهالليين الموجودين طالبون يد المساعدة من قبل األخصائ

  ( 2102-15-21) إلى ( 2100-02-05)، وفي حدود زمنية امتدت من  لوالية مستغءنم
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 تمهيد
 

إن طبيعة الكارثة هي التي تهدد حياة الشخص و تسليه األمان النابع مع اعتقاده بان 

كبر صدمة يمكن لإلنسان أن يتلقاها هي تلك المواجهة المفاجئة مع أن فذإموته مؤجل 

 هن فكرة التأجيل و تدفعه للتفكير باحتمال موته في أي لحظة،                                   الذالموت و التي تزيل من 

أن تكون كما أن ردود فعل الفرد إزاء هدا النوع من الصدمات ال يكون دائما متكيف ويمكن 

عواقب وخيمة على صحته العقلية و النفسية على المدى الطويل خاصة إن لم يتمكن من 

 .رصائها بالسبل السويةإتجاوز هده الصدمة و

ا يسعى الفرد في حياته إلى تحقيق األمان و األمان للوصول إلى درجة معينة من ذل

يخفق الفرد في دلك بسبب و لكن في معظم األحيان ،الصحة النفسية و الجسمية والعقلية 

تعرضه إلى الكوارث طبيعية و األزمات البشرية تهدده  بالموت أو توصله إلى مواجهة 

نها أن تخلق أزمات نفسية تعيق الفرد عن أداء نشاطه أحقيقية مع الموت و التي من ش

بطريقة معتادة فيدخل الفرد بذلك في صراعات نفسية تأثر بذلك على مختلف سلوكا ته 

ومية وعلى حسب شدة األزمة و حسب طبيعته و البيئة الشخصية و األثر الذي تتركه في الي

 .نفسيته فيتحول بذلك الفعل أو الحدث إلى صدمة نفسية
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 تعريف الصدمة النفسية. 0

 

في اللغة العربية من مصدر تصادم يصدم والتي تعني التقاء  دصدمةتشتق كلمة 

 (0986المنجدفياللغة). الصدمة هي ما يحدث عند هذا االلتقاءو  ،عنيف بين شيئين

و في الواقع أن الصدمة هي كلمة ذات أصل يوناني استعملت قديما في الطب و         

في اليونان على الجرح مع الكسر و من  traumatismeكلمة المخصصة الالجراحة و تدل 

لحديث عن اآلثار التي يتركها جرح ناتج عن على األدق ل  traumaمفرداته باللغة الفرنسية

 (0980البالنشجبونتاليس).العنف الخارجي 

بايجاد لنا يسمح لم النفسية الصدمة حول البحث أدبيات على اإلطالع أن غير

تعريفواحدلهذاالمفهومإالأنناحاولنااإللمامبأهمهذهالتعاريفوأقربهاإلىالوضوحو

ال فمثالنجد (.Diatkine Rفهم )0982 علىأنها الناتجعنإثارة"يعرفالصدمة األثر

عنيفةتظهرفيظرفالتكوننفسيةالفردفيمستوىالقدرةعلىخفضالتوترالناتجو

)(Diatkine R. 1982, p : 91 "هذالعدمقدرةالنفسعلىالقيامبتوازنعقليكاف

  

الحادث ألصدمي يخضع الجهاز النفسي لضغط "... فيرى أن  0996( L.Bailly)أما       

 "ارصانه فان لم يتمكن من ذلك فانه سيؤدي إلى إنتاج صدمة نفسية قد يتمكن من

                                                                )      (Bailly L. 1996, p :  15 

 

فانالضغطالذيينتجهتعرضالفردلتجربةعنيفة 0996( L.Bailly)حسباذنف

لتكيفالميتمكنمناذإو.إلىصدمةنفسيةإذتمكنهذاالفردمنالتكيفمعهحولقداليت

.يةمعهفانهذاسيؤديإلىإنتاجصدمةنفسيةنتيجةلبقائهاعلىشكلذكرياتاجترار

عندما "فترى أن الصدمة النفسية تحدث ( 0990)أما الجمعية األمريكية للطب العقلي 

يعيش الفرد أو يشاهد أو يواجه حدث يتضمن تهديدا فعليا بالموت أو جروح خطير بفقدان 

األصدقاء أو بتدمير سكن أو اكتشاف جثة أو ، حد األقاربأو بخطر على سالمته الجسدية أ

 (2100منال الشيخ،)"تكون استجابته بالخوف والرعب و العجز و فقدان التحكم فجريح 
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ريف السابقة نالحظ أن الجمعية األمريكية للطب العقلي تحدد بدقة اختالفا مع التعإ

عن هذه األخيرة باختالل في التوازن االنفعالي الظروف التي تنتج الصدمة النفسية و يعبر 

 .انفعاالته علىلدى الفرد أو العجز في السيطرة 

 :النظريءت المفسرة للدصدمة النفسية . 2

تجعلنا نتعرف على عدة أبعاد لها و نكتفي  ،توجد عدة نظريات تفسر الصدمة النفسية

  :بذكر البعض منها

 : نظرية التحليل النفسي. 0.2

 :لميالد دصدمة ا* 

صدمة الوالدة مع ما يصاحبها من إحساس الوليد باالختناق  0906 (Freud) اعتبر

بمثابة أول تجارب القلق في حياة اإلنسان ثم عاد فرويد وتناول  المرادف لضيق الموت

 ( 20 :ص،0990،محمد احمد النابلسي)  .موضوع العصاب ألصدمي في مناسبات مختلفة

صدمة الميالد النموذج االوائلي أو هي نواة كل   (Otto Rank) كما اعتبر اوتو رانك

عصاب فخروج الطفل ممن جنة االقيانوسية األولى بانتزاعه من الشخص قبل الحادث يعتقد 

 "فرانكزي"كما يرى .لآلخرين  أن ذلك لن يحدث له بل فقط  إن لصدمة قد تكون 

« Frenkzi »  (20 :ص،0990،حمد النابلسيمحمد ا ).أو نفسية خالصة  ،فيزيائية خالصة 

حيث يكون القلق هو النتيجة المباشرة  لها و يتضمن الشعور بعدم القدرة على التكيف       

فال ,مع وضعية الضيق الكبير الذي ينتج بسبب طابع الفجائية الذي تتسم به الصدمة النفسية 

ت متعلقة و إنتاج تصوراألك الشخص من تنصيب دفاعات واقعية ضد الضرر ذيتمكن ب

ه  التصورات متعلقة بالتغيير المستقبلي ذلك أن ه، ذبالتغير المستقبلي للوقوع في المالئم 

(20-26:ص،0990،محمد احمد النابلسي ).للوقوع ضد الضيق و األلم

لنظرية فرويد  طبقا،بين الصدمة النفسية الجنسية التي تنتج فترين  (Bailly) كما ميز  

وبيت الصدمة النفسية (Jouissance)  وديب و االستمتاعأة دتتضمن الكبت و عقالتي 

التي تنتج مباشرة بعد حادث في غياب الكبت و تشكل نقصا غير   (Mortifères)المميتة 

ة المختلطة  يوهو الصدمات النفس ،يشير إلى النوع الثالث اكم  (Irréversible)قابل لالرتداد
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(Mixtes)  لسابقين وهو ما يجعل بعض الجداول العادية والتي تحتوي على كال النوعين ا

   .لصدمياأكثر تعقيدا كما هو الشأن بالنسبة للحداد 

(20-26:ص،0990،محمد احمد النابلسي)                                                   
 

 :النظرية البيولوجية . 2.2  

ماغ وما يطرأ  الدضطراب ما بعد الصدمة بعمل إحاول بعض الباحثين أن يربطوا 

 كيميائية و فزيولووجية ووظائفية ن الصدمة أ Vankolk 0980و يرى ،  عليه من تبديالت

 .في وظيفة الدماغ و بعض أنحاء الجسمتؤدي إلى اضطراب وهي 

 (30:،ص0990محمد احمد النابلسي،)                                         

  :سومءتيجسدي السيكوالالتنءول النفس . 2.2 

يعتقد ممثلو االتجاه السيسكوماتي انه ال يمكن إبعاد الجسم عن النفس  و ال النفس عن 

العواطف ،ن نقطة اللقاء بنيهما هي الدماغ الذي فيه تجري األفكار أالجسم ألنهما متكامالن و

في الجسم تغيرات نالحظ  تخطيط البرامج والمشاريع فبمجرد القلق بحدث ،الذكريات،

فهذه كلها عوارض ...... و تصيب العرق الوجه شحوب،من خفقان القلب االرتجاف ملموسة

جسدية ذات خلفية بيولوجية و فزيولوجية وكذلك سيكولوجية التي تأتي كاستجابة لحالة 

 . خطر وهذا من اجل حماية الفرد من أي اعتداء يوشك أن يقع

        (Pierre Marty , Michel Fain,1976) 

  :ول بيءر مءرتيتنء. 0.2.2

، من المشيرات تمس  األناالصدمة النفسية مجموعة   0906  (Pierre-Marty)اعتبر

أصلها إما داخلي أو خارجي تصيب اختالل التنظيم العقلي و مما يحدد شدتها هو قيمة 

 (020P : .0906 Pierre  Marty).االختالل و ليس نوعية الحدث

لنفسية تقاس حسب كميتها و نوعيتها و ليس حسب أن الصدمة ا" مارتي"و يؤكد هنا 

ن هذه الوضعية تؤدي إلى تشكيل قوتان أطبيعة الحادثة التي أثارتها بحيث يرى 

 .والثانية تحاول التخفيف من هذه اآلثارى تثير الصدمة األول ،متصارعتان فيما بينها

الظاهرة أو إلي الصدمات الخارجية  ىكما يضيف أن مفهوم الصدمة ينحصر فقط عل      

 .خر ايختلف بعدها من فرد إلى أن هذا إذ  ،حداث معينة  كالحداد مثالأ
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إذن الصدمة تعمل على عرقلة التنظيم العقلي عند نقاط التطور أثناء المرحلة التطورية فهي 

  Désorganisation (Pierre Marty,1976, P :126). ىو بالتالي تفسده و هذا يسمتعارض 

Michel Fain :ميشال فان تناول .2.2.2

( حسب التعريف السابق) حيث يعتبر الصدمة " مارتي" عن تناولال يختلف الكثير       

حدثا يسبب ضغطا نفسيا و الذي يمكن أن يعتبر الصدمة بنوعية الحدث أو الوضعيات التي 

                         .تسبب الصدمة

                                                                                                        التيار السلوكي. 4.2

يرد هذا التيار االضطرابات إلي الميكانيزمات األساسية للتعلم و منها نجد االشتراط        

   .الكالسيكي و االشتراط االجرائي

كمركز لتطوير استجابة  حيث أن مفهوم السلوك لحالة الضغط ما بعد الصدمة تعتبر

 3على  إضطراب الوضعية المرعبة التي تثير رد فعل وجداني و قلق و الصدمة وهي 

:مستويات

المستوىالسلوكي-

المستوىالفزيولوجي-

المستوىالمعرفي-

طريقة  ،مكانه ،نوع الحادث الصادم) وهذه الوضعية تحتوي على عدة متغيرات 

 طامع هذه األخيرة كلها لكون الحادث الصادم على شكل اشرو عندما تجت( الخ....حدوثه

 .أي كل مثير يعطي استجابة كالسيكي

و توجد  كما أن اشتراط الكالسيكي حسب سكينر فهو يأخذ بعين االعتبار التعميم       

معنى آخر للصدمة النفسية و الذي يركز على سمات و شدة الضغط الذي يكون الصدمة و 

لخلق استجابة معينة على حساب النماذج المتعلقة سابقا ( شدة+سمات) التي تكون كافية

إضافة إلى متغيرات أخرى تلعب دور كبير في استمرار ( االشتراط و االشتراط الجزائي)

  .(دراكاتاإل)ة المتغيرات البيولوجية و المعرفي االضطراب و نجد منها

                       (Martinez,L.Lopez,1998)             
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 التيءر المعرفي . 5.2

ترمي هذه النظرية إلى اإلدراك و المعنى الذي يعطيه الفرد عن الحدث الصادم و        

معتقدات و ال قيم اليمس ما الذي يتوقف على نظرة الشخص إلى ذاته و عالمه نعني بهذا كل 

ال شك فيه أن تزعزع هذه  النماذج المعرفية التي يتبناها و التي تميز الفرد عن غيره و مما

والذي يميز الذاكرة بعيدة المدى و التي تتركب من  propositionnelle البيانات الشخصية

  :أنظمة الخوف الثالثة التالية

 Système cognitive- affectifالعاطفيالمعرفيالنظام -

 Système physiologiqueالفسيولوجيالنظام -

Système comportemental السلوكيالنظام -

أوالهروبفيحالةوجودخطر البياناتالثالثةعلىتحذيرالفرد حيثتعملهذه

.توجهفيالوضعيةالمثيرةفقدولكنإذافشلفيإعطاءمعنىلهذاالخطر

وفي هذه الحالة تظهر عليه ، إن بنيته المعرفية العرضية تصبح عرضية لالضطراب       

ن شبكة إمفرطة واستجابات تجنب غير مبررة مسبقا ففي هذه الحالة  أعراض فيزيولوجية

ا ما يفسر المجال ذالمعلومات خاصة بتنبيه مؤشرات الخطر في حالة نشاط مفرط وه

ى ه الحالة ترذلظهور أعراض إعادة المعيشة أي معايشة الحادث ألصدمي و في ه

(chentoule) 0900 التي تعالج المعلومات  أن الدماغ هو عبارة عن تجمع من العقد

على شكل شبكة منظمة و متسلسلة لجمع و تخزين المعلومات  و المعارف  المرتبطة 

اإلثارة ه العقد تتفاعل بينها حسب نوع و درجة و قوة ذاالنفعاالت و السلوكيات حيث أن ه،

مستمر و كل النشاط ال تعرفدر و اليقظة حن الإففي حالة تعرض الفرد لصدمة نفسية ف

لومات جديدة ترفع ميكانيزم الكف و الذي تكون من نتائجه إعادة بعض العقد  التي ترسل مع

ن استعادة الفرد للوعي باالستجابات الخاصة سوف يزوده بإثبات لوجود إمؤشرات من ثم ف

ه الميكانيزمات الخاصة ذا ما يؤدي إلى زيادة الحذر و االنتباه المفرط و هذالخطر و ه

فراد األ نشيطة عند كلها الخطر نجدها عند جميع األفراد وال تكون بالكشف على إشارات

أنالعواملالجنسيةتلعبدوركبيرا (Barlomو  Jones) المصدومين نفسيا و يرى كل من
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ولعنالنشاطالمفرطؤيسلمانبوجوداستعدادجينيعائليمس،إلىجانبالعواملالمعرفية

 (00:،ص0999غسانيعقوب،).امللنظامالعصبيالمستقلوليونةالنظ

ستعداد يؤدي إلى موقف مستمر عن زيادة الحذر مع االحتفاظ بالتجارب ا اإلذو ه

لي إثارة استجابة إالمؤلمة وفي هذا المجال إذا وقع حدث مؤلم موضوعيا فان هذا سيؤدي 

رة ضغط تشكل إشارة خطر حقيقية خارجية أو داخلية سوف يؤدي بدورها باالشتراك باإلشا

الخطر الحقيقية إلى انطالق استجابة ضغط و خوف التي سوف تشكل إشارة الخطر 

 أالمكتسبة والتي تعاش في حدتها كحوادث غير متوقعة و مقلقة  وبالتالي صدمية فلهذا يلج

جل إعطاء معنى لهذه اإلشارة التي تم تعلمها مسبقا  وتنذر أالمرء إلى معرفة مكتسبة من 

ستجابة التجنب سوف تؤدي إة اليقظة المرفقة بأعراض عصبية وبالخطر المكتسب و شد

بالفرد إلى تطور واستشارة الخطر جديدة مكتسبة في دورة من التغذية الرجعية البيولوجية 

إن األنا لها قيمتها و أهميتها الخاصة  .لصدمياقطاع عن االحتفاظ الذاتي بالحدث دون ان

معتقدات المذكورة موجودة كما ذكرنا الأن ( ترامحنا شخص محبوب وجدير بالتقدير و اإلأف)

عند الشخص السوي أو العادي و الذي يثق بنفسه ويبني أماله من خالل الواقع الذي يعيش 

فيه وبالتالي ال يتصور بأنه سوف يتعرض لفشل محتم أو لكارثة تخرج من نطاق المعقول 

ويشعر الشخص بالذهول والنقمة  و عندما تقع الكارثة تتحطم المعتقدات و اآلمال المذكورة

وهكذا تتحول المعتقدات االيجابية إلى معتقدات سلبية و . واليأس وكأنه ال يصدق ما يجري 

 ( 06:ص ،0999،غسان يعقوب . )يصبح العالم الخارجي مرعبا و تافها للغاية 
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    DSM 4 :   حسب الدليل التشخيدصي اإلحدصءئي إضطراب حدصر مء بعد الدصدمة . 2

 (PTSD)بعد الصدمة   الجانب الشخصي الذي يجعل من الضغط ما DSM 4 ثبت أ      

 كنتائج انفعالية لتفسير الفردي لوضعية مهددة ويتطابق الضغط ما بعد الصدمة مع

                                                                                                                          :التالية  المؤشرات

التهديد بالموت أو  التعرف لحدث ألصدمي يحمل صفتين على األقل من الصفات التالية - أ

االستجابة كانت على شكل خوف ، نفسية بالنسبة للذات أو اآلخرينالجرح أو الوحدة ال

 .ختالل التوازن عند الطفلإبهيجان و و شعور بالعجز أو الرعب وشديد 

                                                      :تم معايشة الحدث على الشكل ي -ب

                                                                         .ذكريات دخيلة -

                                                                          .أحالم متكررة -

 .ضيق شديد -

                                                                      .رتجاع فزيولوجيإ -

            .ض لمنبهات تشبه الحدث أو ترمز لهتظهر الصفتين األخيرتين عند التعرو قد         

                             :ثة على األقل من األعراض التاليةالتجنب يظهر في ثال -ج

                                            .تجنب بعض األفكار و المشاعر و المناقشات-

                                                                 .تجنب بعض الوضعيات-

                                                                  .نسيان جزئي للصدمة -

                                                                           .فقدان النشاط -

                                                                                .انفصال -

                                                                          .انسداد انفعالي -

                                                            .االعتقاد أن المستقبل مسدود - 

                                          :اثنان على األقل من أعراض المنشطة التالية -د

                                                                        .ضطرابات النومإ -

     .الغضب -

                                                                  .صعوبات في التركيز -
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                                                                           .اليقظة الشديدة -

 .Sursaut exagère قفزات مبالغ فيها–

لصدمي و الخصائص الفردية والجوانب الفردية  أو اويبين النموذج التفاعل بين الحدث    

                                                       .شخصيةالجوانب بين ال

 ،فيسعى جاهدا إلى استعادة توازنه ،لصدمي الطاقات الكيفية لدى اإلنسانايتحدى الحدث 

أصيب الفرد باضطراب محدد أهمها  ،ن كانت األخيرةإف ،ذلك وقد تخفقوقد ينجح في 

                   .ضطراب ما بعد الصدمةإ

لصدمي يؤثر أوال في التنظيم المعرفي لدى الفرد اويتضح كمالحظة  أن الحادث 

ويتفق التغيير السلبي لهذا  ،فيؤدي بالفرد إلى وضع تغيرات نفسية محددة لهذا الحادث

قل المرض و دث مع ظهور لعوارض هامة على الفرد منها الذكريات التي تقتحم عالحا

االنسحاب و  –وينجم عن كليهما أعراض ثالثة أكثر تحديدا و هي  ،التنبه الزائد للضغوط

اضطرابات شخصية أو اضطرابات –حتماالت مرضية إثم يلي ذلك  ،الخدر واالكتئاب

ب الضغط ما بعد الصدمة لدى الفرد يصاب نفسية فيزيولوجية وعندما يستقر اضطرا

       .لتجنبي و التنبيه المضطرباأهمها التخيالت المقتحمة و السلوك  ،بأعراض محددة 

                                                                                                 :أنواع الدصدمة النفسية. 4

أنواع الحوادث الطبيعية و البشرية و بين أسباب التي أدت إلى ختالف بين اإلغم ر

قع يف ،حدوثها  فان كل منها يمس حياة الفرد و يهدد ليحيطها في مواجهة حقيقية مع الموت

 :يمكن تصنيف الصدمة إلى و  . تقبل الحادث فيالفرد في خلل مستمر 

                                                                                                 :من حيث السبب. 0.4 

                                                                     ،الصدمة الناتجة عن كوارث طبيعية -   

                                                                                                                :ـتتميز ب

ول عن حدوث الكوارث و بالتالي فاأللم المعنوي منخفض عند ؤغياب المسبب المس -

                                              .الطبيعة ىالناجين من الكارثة الطبيعية بحيث أن المتسبب هو قو

ياب حاالت التوحد أو التباهي بالمعتدي عدم القدرة على تحديد المعتدي و بالتالي نجد غ -

                                                                                                         .الطبيعية ىخد مكانة القوأالتي ت
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ر من غيرهم فتظهر عوارض ثكأالناجون من الكوارث الطبيعية يعانون و يتأثرون  -

                                                                                                 .فسية بأكثر حدة وتدوم أطول مدةالصدمة الن

التثبيتات ترتبط أكثر بالكوارث الطبيعية و ذلك بسبب العجز عن تجنبها و توقع احتماالت  -

 بعدكبر أيكون  ،و األمراض السيكوسوماتيةاإلصابة بب كبيرحتمال إ هناك تكرارها و بالتالي

               .الكارثة الطبيعية

                                                                                                .الكوارث البشرية -

ن ن كان معنوي كالسيارة حيث أإهنا نميز تواجد المسبب في حدوث الكارثة حتى و-

                                                                                          .نتقامه ضد المتسببإالمصدوم يوجه غضبه و 

قوى الكبر عند الناجين من الكارثة البشرية ألنها تحت تأثير أالشعور بالذنب يكون  -

    .نيةنسااإل

                                                                                                      :من حيث الشدة. 2.4

األعراض لفترة قد تصل إلى فإذا بقيت على أساس ما جاءت به جمعية الطب النفسي       

                                                                                                          .قرب و أفضلأهنا الشفاء يكون فأشهر  6أقل أو

 :                                                                                                 الشكل المزمن . 0.2.4

                                              .أشهر من بداية الصدمة  6يعني أن العوارض تستمر بعد       

 :                                                                                                الشكل المتأخر.  2.2.4

بعد فترة طويلة من الركود وقد تصل إلى عدة أشهر أو سنوات من  أاألعراض قد تبد

 ( 60 :ص ،0999،غسان يعقوب)                                            .الصدمة
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 :                                                                                         أعراض الدصدمة النفسية / 5

بعد تعرض الفرد لصدمة تظهر عليه عدة أعراض متباينة تختلف شدتها و درجتها 

ي تنعكس على عدة جوانب تمس الفرد و نجد الجانب على حسب نوعية الصدمة و الت

نها أن تؤثر في سير حياة الفرد و بالعالج النفسي أوغيرها و التي من ش،الجسدي ،النفسي 

يمكن التغلب على بعض األعراض في حين تبقى أخرى و لكن قد يتوصل الفرد إلى درجة 

 . من السالمة و االستقرار النفسي 

                                                                                         : ةاالضطرابءت الحسي  0.5

هي فائض من االستجابات االنفعالية و العاطفية تعود إلى منبهات داخلية أو خارجية 

 :  و نجد فيها ( الحدث ألصدمي)شبيهة بشكل من أشكال الصدمة 

                                                                                    :                  كتئءباإل  -

و هو عبارة عن حزن شديد ينتاب الشخص مع ، و الذي يظهر بطريقة سريعة 

نطواء و إلى الهيجان نتيجة االنقباضات ا إلى اإلذاإلحساس بالشعور بالذنب حيث يؤدي ه

الموجود في نشاطات الفرد  ىسباإلضافة إلى األ، دان األمل الحادة والسريعة المسببة لفق

 (98:،ص2100منال الشيخ ،. )الجامدة

 :                                                                                                        الحدصر -

ا القلق ذو يعتبر ه, حيث يشعر الفرد المصدوم بقلق شديد و الخوف أو من الموت 

نوع من أنواع المخاوف فيبتعد الفرد المصدوم عن كل المنبهات التي تذكره بالحادث 

 (98:،ص2100منال الشيخ ،).الصادم

 :                                                                                                          ع زالف  -

تقبلية و ط األنا فيصبح المصدوم غير مبالي فال تهمه ال حياته المسبسبب إيقاف نشا

 (98:،ص2100منال الشيخ ،.)ال حتى عالقاته السابقة

 : نهيءراإل -

هني و نفسي بحيث يكون نظرة سلبية وسيلة عن ذضطراب إيسبب الفرد المصدوم 

 ( 98:،ص2100منال الشيخ ، . )تفكيرها في خمول فكره و ذنفسه و يتسبب ه
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 :                                                                                                           الوحدة-

نه يشعر بالوحدة و يالزمه في جميع أ إالصدقاء المصدوم بالعائلة و األ إحاطةرغم 

  (98:،ص2100منال الشيخ ، . )فالمواق

                                                                                     :          سرعة االنفعءل  -

ا ذنحو مصيره و في ه كلاذكصدقاء و ا يميز رد فعل المصدوم اتجاه العائلة و األذفه

و لو لم تكن هناك  تىالزائد قد يترافق بسلوك عنيف غير متوقع ح اإلهتمامن أالسياق يقول 

 (99:،ص2100منال الشيخ ، . )سباب كاملةأ

 : ءت جسديةبضطراإ. 2.5

  :همها نجدأومن  –

                                                                                                       :فقدان الطءاة -

التعب الدائم حتى لو كان العمل بسيطا و مهما كان نوع بحيث يشعر المصدوم 

 (06:،ص0990محمد أحمد النابلسي،) .عملال

 فقدان الشهية                                                                                                        -

و نقصانه كما يظهر سلوك عدم أنجد عند المصدوم تغير جسمي سواء بزيادة الوزن 

                                                                                               (00-06:،ص0990محمد أحمد النابلسي،)  (.هاو غيابأشراهة )كل المباالت باأل

                                                                                         :نجد  و: ضطرابءت سلوكيةإ.  2.5

 :                                                                                                                بكء   لا -

محمد أحمد .)الذي يعيشه المصدوم األلمعتبر البكاء و الدموع التعبير العام للحزن و إ

  (00:،ص0990النابلسي ، 

                                                                                     :                 دصعوبة النوم  -

ن نومه في كثير من أرق دائما كما أحيث ال يستطيع المصدوم النوم حيث يعاني من 

  (08-00:نفس المرجع،ص. )حيان متذبذب ونجد معانات كبيرة حتى يستغرق في النوماأل

                                                                                                   :             التعب -

داء أي عمل كان وحتى في مواصلة العمل الذي أنجد عند المصدوم عدم القدرة على 

 (08: نفس المرجع ، ص .)نتاجهإيقوم به و هذا ينعكس من خالل 
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                                                                                                        :  نطوا اإل -

ن المصدوم يهمل إبسبب االضطرابات الجسمية و النفسية و المعرفية و السلوكية ف

ليقتصر فقط على عالمه الداخلي فيعيش في حالة من الشلل ( البيئة) العالم الخارجي 

كوين عالقات  والتفاعل و غير قادر على تأجتماعي لينطوي بهذا على نفسه غير مبال اإل

 (             08:ص ،0990 ،محمد احمد النابلسي)  .رمع الغي
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 :ءتمةخ

ن العوامل الجنسية تلعب دور كبيرا إلى جانب العوامل المعرفية يسلمان بوجود إ

 .عائلي مسئول عن النشاط المفرط للنظام العصبي المستقل وليونة النظامستعداد جيني إ

ستعداد يؤدي إلى موقف مستمر عن زيادة الحذر مع االحتفاظ بالتجارب ا اإلذو ه

ستجابة إإثارة ا ىلعن هذا سيؤدي إالمؤلمة وفي هذا المجال إذا وقع حدث مؤلم موضوعيا ف

اخلية سوف يؤدي بدورها باالشتراك باإلشارة ضغط تشكل إشارة خطر حقيقية خارجية أو د

الخطر الحقيقية إلى انطالق استجابة ضغط و خوف التي سوف تشكل إشارة الخطر 

المكتسبة والتي تعاش في حدتها كحوادث غير متوقعة و مقلقة  وبالتالي صدمية فلهذا يلجا 

علمها مسبقا  وتنذر المرء إلى معرفة مكتسبة من اجل إعطاء معنى لهذه اإلشارة التي تم ت

بالخطر المكتسب و شدة اليقظة المرفقة بأعراض عصبية واستجابة التجنب سوف تؤدي 

بالفرد إلى تطور واستشارة الخطر جديدة مكتسبة في دورة من التغذية الرجعية البيولوجية 

 .لصدمياحتفاظ الذاتي بالحدث دون انقطاع عن اإل
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 :تمهيد

أو حيوانات أو صطدام سيارة بأخرى أو إنسان إالحوادث التي تحدث في الطرق عند 

  .أشياء أخرى، ينتج عن هذه الحوادث خسائر مادية وإصابات بشرية في منشأ أو صطدامهاإ

المرورية واجتياز  البيئةوتقوم بتدهور  ةوهذه الحوادث تسبب العديد من االصابات البالغ

 وهذه المشكلة و زيادة إلى ما هو أخطر وهي اإلصابات النفسية ،ةقوانين في الطرق العام

 .عاني منها مجتمعنا اليوم ويجب أن نساهم في القضاء عليهايخطر المشكالت التي أمن 

 فما بالنا على الحياة النفسية للطفل ما بعد حادث مماثل؟ 

فإنعكاسات حوادث السير على حياة الطفل من أهم عواقب هذا الموضوع ،لذا يجب 

 .نتباه لهذه المواضيع الهامةالتعرف ولفت  اإل

يرضعفقدرةالفردعلىالتنبؤبأحداثبيئتهالتقتصرعلىزيادةتوترهالذيينعكسنتأثإ

سلباعلىانتاجيتهوسعادتهوقدرتهعلىالتفاعلمعبيئتهبلقديتعداهإلىشعورالفردبأن

وإذابلغالفرددرجة،قدراتهالعقليةالتساعدهعلىفهممايدورحولهفيبيئتهمنأحداث

فيقدرتهعلىفهممايدورحولهزادتوتره،وزادشعورهبأنبيئتهبيئةعدائيةغيرالتشكك

ألن،مطمئنة اآلخرين مع التفاعل عن واالبتعاد ذاته، على االنكفاء إلى يدفعه قد وهذا

النفسية الناحية من مكلفا جهدا سيكون الظروف هذه مثل في  .التواصل

التفاعلاالجتماعيوالتواصلمعاآلخرين،خاصةإنمنالمعقولتصورأنانخفاضوتيرة

الذاتمنالتوترات إلىمحاولةحماية علىاألقل، جزئيا يمكنعزوه، فيالمدنالكبيرة،

وهذاالخوفيزدادكلماقلتقدرة.الناجمةمنشعورالفردبالخوفمنالحوادثالمرورية

الناج المركباتاألخرى قادة بسلوك التنبؤ على المروريةالمرء األنظمة اتباع قلة عن .م

.وكلمازادتالمخالفاتوالحوادثالمروريةزادتمشاعرالقلقوالتوترتلك
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 :من أحداث الحيءة الضءغطة وتأثير ذلك على الدصحة النفسية سيرية لحوادث الا-0

وقد بذلوا  ،يصنف علماء النفس الحوادث المرورية من بين أحداث الحياة الضاغطة

دا كبيرة لتتبع اآلثار المترتبة على تلك األحداث على صحة المرء النفسية والعقلية جهو

ومن المنطقي أن يتباين تأثير الحوادث المرورية مع درجة الضرر الناجمة من  ،والعضوية

ولكن مهما كان األثر الناجم عن أحداث الحياة الضاغطة محدودا إال أن له . تلك الحوادث

ويمكن تفهم ذلك بالنظر إلى  ،لنفسية والعقلية والعضوية للفرد اإلنسانيآثارا على الصحة ا

فكما أن لتلك األحداث . اآلثار اإليجابية ألحداث الحياة السارة مهما كانت ضئيلة كاالبتسامة

اإليجابية البسيطة أثر إيجابي على الحياة النفسية والعقلية والعضوية للفرد، فكذلك تكون 

وتزداد تلك اآلثار بزيادة . داث الحياة الضاغطة ضارة مهما كانت بسيطةاآلثار السلبية ألح

 (2100منال الشيخ،.)حداث حتى ولو كانت بسيطةتكرار تلك األ

إن الكثير من المشكالت النفسية يمكن أن تنجم عن التعرض لخبرات صادمة بصورة 

أن من تعرضوا كما . مباشرة أو غير مباشرة كالتعرض للحوادث المرورية أو مشاهدتها

إلعاقات ناجمة عن تعرضهم لحوادث مرورية يمكن أن يعانوا من صعوبات جمة في سبيل 

تكيفهم مع أسلوب حياتهم الجديد، وقد تتغير شخصياتهم وربما تتصاعد مشاعر التوتر لديهم 

 .ويصبحون أكثر قلقا واكتئابا ويميلون إلى العزلة واالنسحاب

ن نشرح للمصابين وعائالتهم أن تلك المشاعر ردود أفعال ويرى الباحثون أن من المناسب أ

طبيعية، وأنها قد تتالشى مع الوقت، لكن إذا استمرت لفترة زمنية تجاوزت الشهر أو كانت 

حدتها مقلقة بدرجة ملحوظة فمن المهم عند ذلك إحالة المصاب للخدمات النفسية لعالجه من 

 (2100منال الشيخ،) .اضطراب ما بعد الصدمة

ن األبعاد النفسية ذات الصلة بالحوادث المرورية التي م  ضطراب ما بعد الصدمةإو

ويعرف الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع ،  ها علماء النفس اهتماما كبيراأول

، اضطراب ما بعد الصدمة على أنه متالزمة مكونة من ثالث   لالضطرابات العقلية

تذكر ال إرادي )بالصدمة بصورة متكررة  الشعور: مجموعات من المؤشرات واألعراض

، (يجد المصاب صعوبة في الشعور بانفعاالت إيجابية)، خدر انفعالي (لألحداث، كوابيس

ردود أفعال رعب مبالغ )وتجنب األنشطة والمثيرات المتصلة بالصدمة، واستثارة حادة 
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عراض ظاهرة كما يتطلب تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة أن تكون هذه األ(. فيها، أرق

يمكن مالحظتها بعد شهر على األقل من التعرض للصدمة وأن تؤدي إلى تعطيل أو إعاقة 

 (2100منال الشيخ،). فاعلية المصاب أو تتسبب له في درجة جوهرية من الضيق

واألحداث الصادمة تنتج عن تهديد حقيقي أو مدرك لحياة الشخص أو اآلخرين كما 

جروح خطيرة أو تعرض كيانه الفيزيقي أو النفسي هو أو تنتج عن إصابته هو أو غيره ب

واالستجابة النموذجية لمثل هذه المشاعر والمدركات هي الخوف العميق . اآلخرين لتهديد

 .والشعور بالعجز إزاء تلك األحداث وربما ظهور استجابات رعب حقيقي

م مثل ويتمثل هذا اإلضطراب المنهك في أفكار مسيطرة مرتبطة بالحادث الصاد

حيث يجد األفراد الذين تعرضوا للحادث الصادم أنفسهم يسترجعون سيناريو  االرتجاعات،

لتي ا وتعد الكوابيس واألحالم المزعجة ،الحادث ويعاودون التفكير فيه ويعيشونه مرة أخرى

كما يمكن . تؤثر على قدرة المصاب على النوم من األعراض الناجمة عن األحداث الصادمة

كما أن من . المصابون في الحوادث المرورية من ذكريات معيقة وقلق شديدأن يعاني 

األعراض التي تميز اضطراب ما بعد الصدمة تجنب المصابين للحديث عن خبرتهم، 

وقد يجد المصابون أنفسهم . وتفادي رؤية أو سماع ما قد يذكرهم بتلك الخبرة المؤلمة

كما . انعزالهم وشعورهم بالوحدة النفسيةيحاولون النهرب من اآلخرين وربما يؤدي إلى 

وباختصار، . يميل األشخاص الذين يتعرضون لخبرات صادمة إلى أن يعانوا من االكتئاب

فإن الخبرات الصادمة التي يتعرض لها الكثيرون قد تؤدي بهم للشعور بأنهم غير قادرين 

بالظهور إال بعد أشهر  ن تلك األعراض، وغيرها، قد ال تبدأإ. على أن يعيشوا حياة طبيعية

ويمكن أن يمتد تأثير هذه األعراض إلى حياة الفرد االجتماعية إذ قد ،  من الحادث الصادم

يصبح متعبا شديد الحساسية، ويمكن أن تتأثر حياته األكاديمية والوظيفية إذا تأثرت قدرته 

 (6:،ص2116عايد على حميدان،.د.)على التركيز

وري االلتفات لالضطرابات النفسية الناجمة عن وخالصة القول هو أن من الضر

التعرض لحوادث الطرق، خاصة في المجتمعات النامية التي ال تزال تعاني من ندرة 

 .البحوث في اآلثار النفسية الناجمة عن حوادث الطرق

 (8و0:ص 2116عايد علي حميدان،.د)                                                 
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 :لدصدمي و أثره على السيرالنفسيالحدث ا -2

ماذا يحدث للجهاز النفسي عندما يتعرض فجأة إلستثارات خارجية قوية و عنيفة ، و       

كيف يمكن له مواجهة تدفقها الذي قد يغمر قدراته اإلرصانية فيختل توازنه و يضطرب و 

 .بهذا تحدث صدمة نفسية 

سي و القطب الدفاعي للشخصية ، فهو يعتبر األنا الهيئة األساسية في الجهاز النف

مصالحها من األخطار و من تصدع بنيتها و ذالك باستخدام كل  أنواع  مكلف بالحفاظ على

عند مواجهتها ألي تهديد داخلي كان  االستراتيجيات الدفاعية التي تحقق له التوازن الداخلي

أم خارجي كالحروب تغيرات البلوغ الفيسيولوجية مثال ،  كالطفح النزوي الذي تسببه

 .، الكوارث الطبيعية و غيرها  االعتداءات

فتثير سياقات نفسية ( لم يكن باستطاعته التأهب لها) ر أن أحدثا عنيفة قد تفاجئه غي  

شدتها للجهاز النفسي و نقصد به صاد اإلثارات ، فيجتاحه إحساس بخطر داخلية و قد تغمر 

عايد .د).له أعز ال تماما أمام اقتحام ذللك الخطر شديد من شأنه تحطيم وحدته النفسية و جع

  ( 01:،ص2116حميدان،
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 :ءتمةالخ

جتماعية من إن المصابين في الحوادث المرورية يتلقون نوعا من المساندة اإل

مصادرها الطبيعية كاألقرباء واألصدقاء، وهذا ما قد يخفف من اآلثار السلبية للحوادث 

سن بنا تذكر عدة أمور؛ أولها، أنه ليس  كل من يتعرض لتلك الحوادث المرورية، ولكن يح

يتلقى الدرجة المناسبة من المساندة، وثانيها، أن األشخاص العاديين قد يجهلون نوع المساندة 

واألمر الثالث، وهو األهم، هو أن . االجتماعية المناسبة أو المرغوبة من قبل المصاب

المعرفة الالزمة لرصد المؤشرات أو األعراض التي قد  االختصاصيين المحترفين لديهم

تخفى على األشخاص العاديين أو يخفى عليهم تفسيرها، خاصة في ظل ما يتوفر من معرفة 

 .من إن الكثير من األعراض الناجمة عن الحوادث المرورية ال تظهر بعد الحادث مباشرة
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 اإلجرا ات المنهجية للدراسة الميدانية

 :الدراسة اإلستطالعية  -0

تعتبر الدراسة االستطالعية مرحلة مهمة في البحث العلمي نظرا الرتباطها بالميدان        

الدراسة :"عبد الرحمءن العيسويفحسب الباحث ،من خاللها التأكد من وجود عينة الدراسة 

ولية حول أة هي دراسة استكشافية تسمح للباحث بالحصول على معلومات االستطالعي

مكانيات المتوفرة في كما تسمح لنا كذلك بالتعرف على الظروف و اإل، موضوع بحثه 

عبد ") .الميدان و مدى صالحية الوسائل المنهجية المستعملة قصد ضبط متغيرات البحث 

  (89: 0999،الرحمن العيسوي

 :اإلشكءلية -2

يتعرض األطفال ألحداث حياتية صعبة و صادمة قد تسبب لهم ضغوطا نفسية و تؤثر        

على توافقهم النفسي و تؤدي إلى سوء تكيفهم مما ينعكس على حالتهم النفسية و سلوكهم 

و توجد فروق فردية بين األطفال في مدى تأثرهم ، خرين جتماعي و عالقتهم مع األاإل

ضطرابات نفسية األطفال اليستطيعون تجاوزها و يتعرضون إلبالصدمة النفسية فبعض 

 . مختلفة

ناك أطفال يستخدمون أساليب التوافق كالدعم اإلجتماعي و حل المشكلة هو      

 .كاستراتيجيات للتوافق بينما يستخدم االخرون أسلوب اإلبتعاد عن الموقف و تجاهله 

السلوكية و النفسية لمواجهة الضغوط و  وتتضمن مهارات التعامل مع الصدمة الجهود      

المتطلبات الداخلية و الخارجية  و هذا يتضمن الجهود التي يبذلها الفرد لحل المشكالت مثل 

فاألطفال الذين تعرضوا ألزمات و مواقف صدمية ، اإلتصال الفاعل مع االخرين 

مزيدا من اإلهتمام  واستطاعو تجاوزها نسبيا من خالل أساليبهم التوافقية ، يجب إيالؤهم

وإجراء الدراسات حول األساليب التي مارسوها و الوقوف عندها و اإلستفادة منها في 

 .عالج أطفال تعرضوا لصدمات و ضغوط 

وقد جرى في هذا البحث إلقاء الضوء على هذه الفئة و هي األطفال كانو قد صدمو و      

 .تأثروا و كانت نسبة تجاوزهما للضغط ضئيلة جدا 
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 : أهداف الدراسة -2

 :تتمثل أهداف الدراسة في 

 .التأكد من تواجد عرض ما بعد الصدمة المصاحب لصدمة حادث السير -

 محاولة الكشف عن إمكانية تطبيق إختبار الخروف ذو القائمة السوداء،-

 .وعن مدى تقبله من طرف هذه الفئة من األطفال -

 .تحديد الحاالت موضوع الدراسة -

 :إلى ومنه نصل

 : الحءالت و  كيفية إختيءرهء -4

وا إلى حدث ضفي مرحلة  الكمون ، قد تعر( ذكور)الدراسة مبنية على أربع حاالت 

 .حءدث سير صدمي و كلهم معنون بنفس الحدث الصدمي أال و هو 

، و ذالك بعد أن طلب أولياء الحاالت يد المساعدة من طرف  و كيفية إختيارهم كان قصديا

 .ن النفسيين الموجودين بمقر الهالل األحمر الجزائري لوالية مستغانم األخصائيي

 :ختيءر الحءالتإشروط  -5

 .أن يكون ذكرا  -

 .سنوات  01 – 6أن يتراوح عمرهم  بين  -

 "حادث سير"أن يكون قد مروا  بحدث صدمي  -

 .أن يكون لديه إضطرابات ظاهرة و بارزة والتي تلفت اإلنتباه أن هناك مشكل  -

 :أدوات البحث  -6

 :المقءبلة العيءدية - 6-0

فهي وسيلة يهدف االخصائي  ،تعتبر األداة األساسية في عمليتي التقييم و التشخيص

و مالحظة  ،من وراءها الى التعرف على المريض بطريقة مباشرة بجمع المعلومات عنه

 .سلوكه للوصول الى تشخيص دقيق

جتماعي و إن األخصائي و المفحوص في جو وعلى هذا األساس فهي عالقة تجمع بي

تسودها الثقة المتبادلة بين الطرفين و يسيطر عليها الجو  ،مهني كما أنها عالقة ديناميكية

فهي متعددة  ،ات أهمية كبيرة من حيث قيمتها التشخصيةذكما أنها أداة ،النفسي األمن
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أما  ،رشاديةإعالجية أو  ،ية فقطفقد تكون تشخيص, فإما تكون فردية أو جماعية ،األشكال

   :إلى رضنا من المقابالت التي أجريناها مع الحالة كان يهدفغ

 .التعرف على الحاالت  بطريقة مباشرة  - 0

 . جمع المعلوملت عنها  - 2

 .مالحظة سلوكاتهم  للوصول إلى تشخيص دقيق  – 3

تسودها  ،اميكية حيث تصبح العالقة دين ،بحيث ركزنا على توفير جو إجتماعي و مهني 

 .الثقة المتبادلة بين الطرفين و يسيطر عليها الجو النفسي اآلمن 

 : للوالدين شبكة المعلومءت -6-2

 :خاصة للوالدين و كان الهدف منها هو  ماتوالمعل لجمع شبكةقمنا بإعداد 

 .جمع أكبر قدر من المعطيات على الحالة  – 0

 (  0 أنظر الملحق رقم).المفحوص بناء ثقة بين الباحثة و بين عائلة  – 2

 :المالحظة -6-2

ختبارات حيث يتمكن من تعتبر المالحظة أداة أساسية تكمل كال من المقابالت و اإل

و المالحظة أنواع منها المباشرة , خاللها الباحث من مالحظة سلوك الحالة المراد دراستها

مالحظة عدة جوانب كأسلوب  و كان الهدف استعمالها في بحثنا هو, و الغير المباشرة 

حديثه و , االستجابات الحركية و االنفعالية أي مالحظة المفحوص بشكل عام, الكالم 

 .خصائصه و سلوكه

 : و كان الهدف من استعمالها في بحثنا هو 

 : مالحظة عدة جوانب منها 

 .أسلوب الكالم  – 0

 .اإلستجابات الحركية  – 2

 .لمفحوص بشكل عام ، حديثه ، خصائصه و سلوكهاإلنفعالية بمعنى مالحظة ا – 3
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 :دراسة الحءلة - 6-4

أكبر قدر من المعلومات حتى يتمكن من , نها المجال الذي يقدم لألخصائي النفسانيإ

 .و تهدف الى التوصل الى الفروض, فهي دراسة ترتكز على الفرد, فهم معمق للحالة

, لفرد من تاريخه الشخصي فدراسة الحالة تتم بالتعرض على كل ما يخص ا

ختبار اإل, الحوار العيادي,المقابلة,لك على المالحظةذجتماعي و تعتمد في المرضي اإل

 .النفسي

 :DSM IVالدليل التشخيدصي الرابع  -7

المرجع األول في العالم في تصنيف األمراض النفسية من أكثر األدوات التشخيصية هو 

نفسية و الهدف منه التشخيص الدقيق اإلضطرابات الالتي تستخدم في تشخيص 

وضع الفرق بينه وبين إضطرابات لإلضطرابات كإضطراب حصر ما بعد الصدمة و 

 .مشابهة ذات أعراض مشابهة

 :إختبءر الخروف ذو القءئمة السودا  -8

 :التعريف بءإلختبءر -أ 

 بالتنسيق مع الرسام بول دوسي  وضع هذا الرائز من طرف الدكتور لويس كورمان

وهو إختيار إسقاطي تصويري بصري ولفظي يعتمد على مجموعة من اللوحات التي تدور 

على رجله وقد اختاره لويس كورمان صدفة  كلها حول مغامرات خنزير له بقع سوداء

ليكون بطال في هذا الرائز وذلك من خالل مالحظته لألطفال عند متابعتهم للرسوم 

  .خنزير مما يسهل التماهي به كبطل لهذه المغامرات فاألطفال يألفون بسهولة ال المتحركة

ونظرا للمكانة البيئة التي يحتلها الخنزير في الديانة اإلسالمية مصداقا لقوله 

قل ال أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما أو :"تعالى

، فإن تطبيق (سورة األنعام 000اآلية )..." لحم الخنزير فإنه رجسا أو فسقا أهّل لغير هللا به

هذا اإلختيار في الدول اإلسالمية صعب جدا ربما تكون هذه العملية شبه مستحيلة ولهذا تم 

استبدال الخنزير بخروف صغير من طرف بسمة المنال مع ترك الوضعيات كما هي في 

والمألوفة عند  ولقد أختير هذا النوع من الحيوان لمكانته المحبوبة. االختبار األصلي

  .األطفال
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 :عرض الرائز

لوحة تدور كلها حول خروف صغير له قدم سوداء يبدأ هذا  00يتكون الرائز من 

الرائز للوحة تمهيدية وهي لوحة محايدة ال توحي بتروات محددة وال تقوم الشخصيات 

نها تعطي الممثلة فيها بأي حركة أو نشاط مقارنة بالصور األخرى، أما اللوحات األخرى فإ

أهمية كبيرة لبطل العائلة، الخروف ذو القدم السوداء الذي يفترض على الطفل أن ينتبه إليه 

ولم يكن إختيار هذه الصور بشكل عشوائي لذا فإن صورة كفيلة يدفع المفحوص إلى التعبير 

على مختلف المواضيع التي تعاني منها الطفل كالرحيل العزلة، الهجرة، الرضاعة، 

إلخ، وكل لوحات الرائز تمثل مواقف عائلية تحرك للطفل مشاعره وتذكره بمختلف ....القبلة

إشكاالته وكذا عالقته بأسرته وقد وضع كورمان لكل لوحة فكرة جوهرية تعبر عن 

الصراع بين النزوات وبين دفاعات األنا، كما أعطى لكل لوحة أسماء ورقما خاصا بها 

 . يشمل فهمها

 عنءوين اللوحءت -ب

 : نهء في التحليل النفسييمءءئمة اللوحءت بمضا

 .مضمون السادي بولي : لفعمالأو  حوض-0

  .مضمون أوديبي :القبلة-2

  .سادي فمي للمنافسة األخوية :معركة-2

 .سادي مع الرجوع دوما إلى عقاب الذات :العربة-4

 .األم المتبنية أو البديلة :حمءرة ال-5

  .مضمون الرحيل :الرحيل-6

 .التجاذب أو المنافسة األخوية أو اإلخصاء :رددالت-7

 .سادي مع رجوع عقاب للذات أو الخصاء :الوزة-8

  .سادي شرجي   :اذرة األلعءب -9

  .األوديب مع رؤية غرفة الوالدين   :الليل-01

 .المنافسة األخوية :الوضع -00

 .ين أو الجنس المغايراألخوية األنا أو حب الموضوعي غالبا ما تتعلق بالجنس :حلم األم-02
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 .صراع أوديبي :حلم األب-02

 .مضمون فمي :0الرضءعة-04

 .فمي بمنافسة أخوية: 2الرضءعة -05

 .الوحدة اإلخصاء والعقاب اإلغتصاب. الحفرة-06

 بالقيام هذه اللوحة تقدم في نهاية اإلختبار أين يطلب من المفحوص  .الجنية أو السءحرة-07

   .أمانيثالث ب

بنموذج تفريغ استمارة التفريغ للحكاية التي ترويها الحالة بما فيها من ستعملنا افقد تم 

 .مالحظات و كل ما عبر عنه و اإلسقاطات الناتجة

 تقنيءت إجرا  االختبءر -ج

بعد أن نخلق جو من الثقة واأللفة والراحة وبعد أن نهيئ الطفل لالختبار نقدم للطفل 

ونشير إلى الخروف بأصبعنا ونقول له هذا الذي تحت  ،اللوحات ونبدأ باللوحة التمهيدية

العنوان هو البطل وهو الخروف الصغير هل ترى ماذا كتب هنا؟ نطلب منه القراءة بصوت 

لماذا نسميه القدم السوداء؟ ونقول له أن في هذه : مرتفع، وإن لم يستطع نقرأ له ذلك ثم نسأله

السوداء واآلن سنطلب منك رواية قصة لنا اللوحة ال توجد قصة مكتوبة لمغامرات القدم 

تناسب هذه الصور، وقبل ذلك القدم السوداء من يكون؟ وكم عمره؟ وهل هو ذكر أو أنثى؟ 

  :أبدى نوع من الغرابة من هذه األسئلة نقول إنها إذو

لعبة وكل إجاباتك صحيحة ويمكنك قول كل شيء، ثم نطلب منه أن يقول لنا من هما 

ان؟ وما هما جنساهما وكم عمرهما وهل هما إخوان للخروف للقدم الخروفان الصغير

السوداء أم ال؟ وبعد ذلك نسأله عن الخروفان الكبيران من هما؟ ونطلب منه أن يشير 

بأصبعه على الحيوان الذي يتكلم عنه أي الخروف الكبير األبيض من يكون وصاحب البقعة 

 من يكون ؟ السوداء

األطفال في غالب األحيان يشيرون إلى الخروفين  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن

 .الكبيرين على أنهما الوالدين حسب كورمان

أو أيضا ينبغي أن يمتاز حديثنا بالحياد وبدون أي تلميح من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن 

إلخ ونشير إلى انه البد ...نشكر الطفل على كل إجابة قالها كأي نقول له طيب، أحسنت، نعم
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ز حديثنا بالحرارة وأن نتقبل كل اإلجابات حتى وإن كانت غير منتظرة فال نتفاجأ أن يمتا

 .بها

أما عن لوحات المضامين فنضع أمام اعيين الطفل اللوحات دون أن نراعي التسلسل 

ثم نقول له هذه . المنطقي أي في ترتيب عشوائي وهذا حتى يأخذ الصور التي يفضلها

دم السوداء ونطلب منه أن يسرد لنا قصة عن كل لوحة الصور لمغامرات الخروف ذو الق

حيث نقول له أنت حر في أي صورة تهمك أكثر وتريد أن تحكي حولها قصة أنظر إليها 

جميعا واختر الصور التي تهمك ضعها جانبا والصور التي التهمك في الجانب األخر 

نطلب منه أن يروي لنا وعندما ننتهي من عزلها من بعضها نطلب منه أن يجعلها أمامه ثم 

قصة عن كل لوحة يريد أن يبدأ بها مع ترك له الحرية في تناول اللوحات سوداء واحدة 

تكون ام جميعها لتركيب الرواية والشيء الوحيد الذي نطلبه منه هو أن يشير في كل 

األحوال إلى الحيوان الذي يتكلم عنه أو يذكر اسمه وأحيانا نطلب منه المزيد من الشرح 

  إلخ...والتفصيل أكثر كأن نقول مثال هل ترى أشياء أخرى ماذا يحدث

كما ينبغي إقناعه الطفل بإبقاء الصور المرفوضة قريبا منه قصد استعمالها مرة أخرى 

إن الصور عن في ذلك ألن في بعض األحيان وبدافع رغباته وميوالته يرغب في العودة 

جدر اإلشارة إلى أن في بعض األحيان يرغب أليها وبالتالي يجب ترك الحرية في ذلك وت

الطفل في صنع رواية للصور المرفوضة منحن ننصحه بذلك وغن حصل العكس في يجب 

 .إرغامه لكن يمكن االستفسار عن السبب الرفض

 :فضلية التقمصأ - ه

 :يلي عند انتهاء من سرد الرواية نقوم بجمع كل اللوحات ثم نطلب من الطفل ما

تعالى نلعب لعبة الصورة المفضلة، أنظر إليها من جديد ثم  اآلن وقد عرفت صور

ضعها في مجموعتين في المجموعة األولى نضع الصور المفضلة وفي المجموعة الثانية 

الصور الغير المفضلة وبعد ما ينتهي من عمله نطلب منه الصورة األكثر تفضيال لديه 

ون؟ وإن تردد الطفل ورفض أن ولماذا يفضلها أكثر من الصور األخرى ومن يفضل أن يك

وبعد أن يكون قد انتهينا من الصورة األولى . يكون خروفا ينبغي القول إننا نلعب فقط

نضعها جانبا ثن نطلب منه أن نختار الصور األكثر تفضيال من الصور المتبقية وهكذا حتى 
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عند االنتهاء نهاية الصور مع استفساره عن كل الصورة لماذا اختارها ومن يريد أن يكون و

من المجموعة المفضلة ننتقل وإياه إلى مجموعة الغير المفضلة ونطلب منه أن يعين لنا 

الصور األقل نفورا عنده من كل ثم األقل إعجابا من الباقي وهكذا حتى النهاية ولكل صورة 

سأله لماذا يرفضها ومن يتقمص فيها و عن رفض اإلجابة أو قال ال أعرف نقول له لو أراد 

الرسام التغير في الصورة فماذا تتمنى أن يغيره حتى يصبح محبوبة لديك؟ حينئذ تكون 

 معللة لسبب رفضه كما يمكن أن سأله لماذا تقمص القدم السوداء؟

 :األسئلة الموجهة - و

تركز األسئلة هنا حول أفضل التقمصات فمثله حينما يركز الطفل على جري من 

خر؟ وإن لم يعطينا أي جديد يمكن أن نسأله عند نهاية الصورة عادة نقول له هل ترى شيئا أ

 انظر إلى هذا الجزء أال ترى شيئا هنا مميز؟: االختبار كما يلي

 .فال بد أن نوضح كل األسئلة للطفل لكي يزودنا بمعلومات بكل الحرية

 :األسئلة التوليفية - ز

ت االختبار نسعى من خالل هذه األسئلة إلى معرفة انطباع العميل عن مختلف شخصيا

ها قد رويت لنا بشكل جيد مغامرات القدم السوداء فما هي الشخصية السعيدة : وهذا بقولنا له

فيها؟ وعند اإلجابة نقول له لماذا؟ مع إعطائه كامل الحرية في تعليقاته ومن جملة األسئلة 

قل من هو األكثر سعادة في هذه القصة؟ لماذا ومن هو األ: التي نطرحها عليه كما يلي

 سعادة؟ ولماذا؟ ومن هو األكثر لطفا؟ ولماذا؟ ومن هو األقل لطفا؟ ولماذا؟

كما نطلب منه أن يحدثنا عن عائلة الخروف القدم السوداء كان نقول له من هو المفضل 

عند األب؟ ومن هو المفضل عند األم؟ ومن هو المفضل عند القدم السوداء؟ كما نطلب منه 

 يف يريد أن ينهي القصة؟أن يتصور مصير القصة؟ أي ك

أي لوحة الساحرة ونقول له هذه ساحرة طيبة  00وفي هذه األثناء نقدم الصورة رقم 

وبإمكانها تحقق له ثالث أمنيات فماذا تتوقع أن يطلب منها؟ وتصور أن القدم السوداء ال 

يرغب أن يكون خروف صغير فماذا يتمنى أن يكون؟ وهكذا تكون قد أنهينا من تطبيق 

 .ختباراال
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 :( استخراج النتءئج) السودا  ءئمةالق الخروف ذوإختبءر كيفية تفريغ-ك

تدون كل األجوبة الطفل في ورقة خاصة بنتائج الرائز وهي مكونة من صفحات بدون 

ختبار كما ندون سم الطفل وعمره وجنسه وتاريخ خضوعه اإلإفي الصفحة األولى 

هو معرفة إن كان هناك تماثل أو تشابه بين  معلومات عن حالته األسرية والهدف من هذا

األسرة الحقيقية للطفل واألسرة المخيلة في االختبار ومن اجل تسهيل تحليل النتائج يجمعها 

في جدول خاص بالنتائج متكون من ستة أعمدة في العمود األول ترتب اللوحات المفضلة 

المضامين أي االستجابات التي والغير المفضلة، وفي العمود الثاني نسجل فيه المتون أو 

قدمها الطفل، وفي العمود الثالث لما أعجبته ومن هو أنت في الصورة نسجله في العمود 

الرابع وفي العمود الخامس نرى فيه من نفضل الطفل أن يكون وان كانت استجابات أخرى 

سوف بمن يفضل الطفل غير الشخصيات الموجودة في القصة نسجلها في العمود السادس و

 :و توضع في  .يتضح هذا الجدول خالل عرضنا لحاالت الدراسة

استمءرة التفريغ للحكءية التي ترويهء الحءلة بمء فيهء من مالحظءت و كل مء عبر عنه  -ل

 : عنهء و اإلسقءطءت النءتجة

تاريخ تطبيق .*السن.*الجنس. *االسم والقب* :الصفحة األولى تحويحيث 

 .مالقس* .المدرسة.*االختبار

ا ذلما* استجابات الطفل حول كل لوحة * ترتيب اللوحات: *الصفحة الداخلية وي تو تح 

ما هي الشخصيات التي يريد *من يفضل ان يكون *من هو في الصورة  *  عجبته  أ

 .   ضافتهاإ

التوجهات و * لعالئقية للطفل االحياة االنفعالية  و* فتحوي :الصفحة الخارجيةأما 

 .التقمصات للطفل*  التفضيالت للطفل

 :السودا  ءئمةالقيمة اإلسقءطية لرائز الخروف الق - م

يعتبر هذا الرائز من بين االختبارات اإلسقاطية وهو يقارب اختبار رسم العائلة من حيث 

الهدف وهو معرفة عالقة العميل بأسرته وقد فضلنا استعمال هذا االختبار ألنه يفيدنا من 

التي تميز مراحل نموه المختلفة كما يكشف لنا من جهة  جهة في معرفة استجابات الطفل
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ومن بين األسباب . أخرى قدرته على التجاوب مع األحداث الحياة ومع المواقف العائلية

 :ختبار هيالعامة التي جعلتنا نختار هذا اإل

األكثر تقبال واألكثر استعماال عند األطفال خاصة إذا علمنا أن األطفال يتجاوبون 

 .ع الحيوانات الموجودة في القصةبسرعة م

  .ختبار يمثل الجانب الكبير من الحياة االنفعالية اإل

 :ختبار قاعدة للتفضيالت والتقمصات والتي تبين ما يليكما يعتبر اإل

تقمص الطفل الشخصيات التي هي مركز حكايته شعوريا وهذا ما يسميه كورمان الميول  -

 .يضيفها على عناصر القصةوهذا يظهر من خالل التقمصات التي 

ومكبوتة فتزودنا بمعرفة شخصية العميل  ثابتةإبراز الميول العميقة التي تكون عادة -

 .لدراسة صورة عنه

في االختبارات اإلسقاطية األخرى ففي قاعدة تفضيالت تقمصات  إظهار دوافع لها أثر-

يتعارض مع تقمص تظهر ميول ميكانيزمات الدفاع المستعملة مثل تقمص الدفاع الذي 

 .الميل

 :مكءن الدراسة - 8

للهالل األحمر الجزائري لوالية مستغانم الئق فيه ( خلية النفسية)أجريت كل المقابالت بمقر

 .كل من الثقة و المساعدة و التكفل من طرف األخصائيين

 :حدود الدراسة -9

ة، فقد المستخدم االتتم تنفيذ البحث و إجراؤه ضمن حدود إرتبطت بخصائص الح

تم إختيار عينة البحث من أطفال الذين تعرضوا لحوادث سير ، الذين جاؤوا مع أوليائهم 

األحمر الجزائري  بمنظمة الهاللطالبون يد المساعدة من قبل األخصائيين الموجودين 

 ( 2102-15-21) إلى ( 2100-02-05)، وفي حدود زمنية امتدت من  لوالية مستغءنم
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:اسة اإلستطالعيةنتءئج الدر -01  

   إعتماد أدوات البحث المعمول بها-

 ،تقبل الحاالت إلختبار الخروف ذو القائمة السوداء-

إنعكاسات إضطراب حصر ما بعد الصدمة " عتماد موضوع البحث الذي يدور حولإ-

 "سنوات01-6لحوادث السير على أطفال من فئة 

 

 

 

 

 



 

 

 



 الفصل الخامس

المقابالت عرض نتائج  

 

 

 :دتمهي

 :عرض المقءبالت

 .األربعةملخص مقءبالت الحءالت 
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 :تمهيد

تم التعرض في هذا المبحث إلى النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة الميدانية 

 .وفق اإلطار المنهجي المتبع،هذا بعد جمع المعطيات

 .االتدراسة الح بواسطةفرضية بفرضية  عرضهاحيث تم تنظيم النتائج و 
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 :عرض المقءبالت

 :مقءبالت مع الحءالت -أ

 لكسب ثقة الحاالت ولىاأل ةالمقءبل خصصت حيث لقد قمنا بمجموعة من المقابالت

تهدف إلى خرى فكانت ما المقابالت األأ ، حالة عن كلالمعلومات أكبر قدر من جمع و

 .الحءلة تشخيص

 . الخروف ذو القائمة السوداءمقابالت لتطبيق إختبار 

 :مقءبالت مع األم -ب

 . قدر ممكن من المعلومات على الحالة أكبر جمعوكان الهدف منها هو  

  :ين لكل أم من األربعةث خصصت حصتيح

  .مع األم لوحدها الحدصة األولى -

 :، و كان الهدف منها هو( الحالة)لألم مع ولدها  و خصصت:  الحدصة الثءنية -

 .والحالة ةالثقة بين الباحث كسبرف و او التعخلق ج-

 .األم  أثناء المقابلة التي أجرتها الباحثة مع عن بعدالحالة مالحظة -

 .....و نبدأها بالحالة األولى 
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 :الحالة األولى

 أ :اإلسم

 ب :اللقب

 ذكر :الجنس

 سنة 01 :السن

  .سنة الخامسة إبتدائي :المستوى الدراسي

 (مقر الهالل األحمر الجزائري)خلية التكفل النفسي  :ء المقابالتمكان اجرا

على  حادثلها عالمة  تبدو عليه مالمح الحزن، سمراء، قصيرة، نحيفة، :هيئة الحالة

 .مستوى اليد

  .نظيف :الهندام

في التجاوب و  ،بدأالثاني ،لكن بعد الحضور قليل الصعوبة كان  :تصال مع الحالةاإل

 .التفاعل معنا

  .شهر 00منذ : متى حدث الحادث 

 :المقابالت التشخيصية مع الحالة

و بعد أن أعطيناه لعبة ،المقابالت تتصف بنوع من الرفض في التجاوب أولىكانت 

التجاوب و أصبح يجيب عن األسئلة وتجاهلناه لبعض دقائق ، و تكلمنا معه ثانية فقد تم 

  .(كانت أسئلة تواصلية فقط)العادية 

بلة الثانبة أي مقابلة التي كانت تهدف للمالحظة عن بعد ، فقد كان دخول   في المقا

بابتسامة جيدة ، و بعد أن أعطيناه اللعبة و بدانا في الحديث مع االم الحظنا انه ( أ)الحالة 

كان قليل االضطراب و يريد مالحظة هل سوف نتكلم عنه ام ال ؟ فبعد ان الحظ اننا لن 

قلق و متوتر اللعب و كان مركزا في اللعب فاستطعنا مالحظة انه  نعطيه اهمية ، شرع في

.ومرة على مرة يسهى و كأنه يتذكر مشهدا ما و يريد انهاء بسرعة ما بدأ في صنعه ،

 :و في المقابلة التاية أي المقابلة التي تم تطبيق اإلختبار فيها 

.ندهنقطةكحلةقبيحخرفانشابينمماهموباباهموهماوالدهمصغارهداكليع"-

هداكقبيحكانيلعبحتىضرباتهحاجةفيكراعهايتاراحيبكيعندامه،
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.ماماهوباباهمتعانقينوهوراهخايف،خايوسايي

راهممدابزين،

مسكينغادييدوهلسبيطاروماماهوباباهياتويزوروه،

راهينومبليتودر،

.اهخايفويبكيبغاتتدربهحمامةكبيرةاياور

.هنالولدراهيخمميباباهوماماه

.مسكييينيليلراهخايويبكينلمبليحاجةجاتداته

."،والهماعندوأمنياتمعنديشأمنيات-

 :ملخص المقابالت 

منخاللاجراءناللمقابالتمعالحالةوتطبيقاالختباراتالسالفذكرها،وجدنا

التوتروالقلقفيكلوقتوكأنهاخائفةمنشيءيستطيعأنشكلانالحالةتعانيمنم

االخيرهويحصل فيالمقابالت،حيثانهذا التعبيرعنه اثارالكوابيسالتيوذلكماتم

 .تشكومنهمأمالحالة
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 :الحءلة الثءنية 

 ك  :االسم

 ح :اللقب

 ذكر :الجنس

 سنة 01 :السن

  .سنة الرابعة  إبتدائي :المستوى الدراسي

 (مقر الهالل األحمر الجزائري)خلية التكفل النفسي  :جرا  المقءبالتإمكءن 

 .بيضاء نظرة عميقة  قصيرة، نحيفة، :هيئة الحءلة

  .نظيف :الهندام

في التجاوب و  ،بدأالثاني ،لكن بعد الحضور  قليل الصعوبة كان  :االتدصءل مع الحءلة

 .التفاعل معنا

  .شهر 01منذ : لحءدث متى حدث ا

 :المقءبالت التشخيدصية مع الحءلة

  .التام و التوترت تتصف بنوع من الرفض كانت اولى المقابال

 في المقابلة الثانبة أي مقابلة التي كانت تهدف للمالحظة عن بعد ، فقد كان دخول  

ها ، و بعد  دون استجابة، ال ابتسامة و ال حزن عدم وجود التعبير على الوجه (ك)الحالة 

اعطيناه ثلث سيارات صغيرة للعب ، وبدأنا نتحدث مع االم في مواضيع مختلفة كي ال نلفت 

فبعد ان الحظ اننا لن نعطيه اهمية ، شرع في اللعب و كان مركزا في اللعب  النتباهه 

 ،و بدأ يضرب سيارتين مع بعض بطريقة قاسية فاستطعنا مالحظة انه قلق و متوتر 

األطفال و خاصة أوالد ذكور يلعبن لعبة التصادم بين السيارات و لكن في  صحيح أن بعض

مت ماما : " هذه الحالة كان أكثر من لعب  ألن في لحظة من اللحظات قالت الحالة ألمها 

 .  و كان هذا شديد التوتر "  مات ، شفتيه مات مسكين 

 :فيهء و في المقءبلة التءية أي المقءبلة التي تم تطبيق اإلختبءر 

هاذو اولياء و هاذو والدهم خرفان صغار ، و هذا الولد الصغير راه خاي بلي يصراله "

 اكسيدو من يخرج ،
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 هدا خروف ذكي و راه يخمم،

 باش ما يصرالو والو، لخطرش أنتاليجو، 

 .هنا ي ليل راه يبكي ، تودر و راه ينوم بلي تودر

 :أمنيات الخروف -

 .يولي يكرا مليح-

 .والوما يصرالو -

 ."ساي ،ساي معنديش-

 :ملخص المقءبالت

من خالل اجراءنا للمقابالت  مع الحالة و تطبيق االختبارات السالف ذكرها ، وجدنا 

وذلك  كبير ، زيادة إلى تذكر لحظات الحادث  التوتر و القلقن الحالة تعاني من مشكل أ

في الحالة السابقة يظهر يضا كما ذكرناه ماتم التعبير عنه في المقابالت ،حيث ان هذا ا

 .في الليل عن طريق مخاوف و كوابيس
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 : الحءلة الثءلثة

 .ر  :سماإل

 .ق :اللقب

 .ذكر :الجنس

 .سنة  9 :السن

  .سنة الرابعة  إبتدائي :المستوى الدراسي

 (مقر الهالل األحمر الجزائري)خلية التكفل النفسي  :جرا  المقءبالتإمكءن 

 .ابتسامة دائمة بيضاء  قصيرة، نحيفة، :هيئة الحءلة

  .نظيف :الهندام

 .جيد ، عدم اجاد صعوبة في االتصالكان  :االتدصءل مع الحءلة

  .شهرا 7منذ : متى حدث الحءدث 

 :المقءبالت التشخيدصية مع الحءلة

  ,باتصال جيد، لن تكن هناك معاقات االتصال  كانت اولى المقابالت تتصف

الحالة  أي مقابلة التي كانت تهدف للمالحظة عن بعد ، فقد كان دخول  في المقابلة الثانبة 

فاعطيناه لعبة تربوية لكي ال  ،أو خوف من شيء ما  ،عادية و لكن نالحظ توتر داخلي (ر)

ان فبعد ان الحظ اننا لن نعطيه اهمية ، شرع في اللعب و ك  يالحظ اي شيء او يشك ،

، و بعد لحظة تغي طابعه تماما و  و كثير السهي  رانه  متوت مركزا في اللعب فالحظنا 

ظهر قلق كبير حيث انه بدأ يطلب من أمه ان يذهبو الى المنزل انه ال يريد البقاء كان يقول 

 . مزاجه تحول فجأة " هيا ماما ،هيا ماما ، ساااااييي باغي نروح :" 

 :ء و في المقءبلة التءية أي المقءبلة التي تم تطبيق اإلختبءر فيه

 كبشان ام و أب  و اوالدهم راهم رايحين يحوسو ،"

 هذاك لي عنده طاشة ضرباته حاجة و راه يبكي و خوته اهم يشوفو فيه ،

 .ماماه و باباه اهم يشوفو يه و يبكو عليه بصح خوته يضحكو عيه

 هذي حمامة كبيرة كسراتله كراعه ايا راه غي يبكي،
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رفش طريق و دروك راه يبكي بصح غادي هذا خروف صغير تودر ي الضلمة خرج و مع

 ".يصيبه و يروح للدار 

 :أمنيات الخروف -

 .يشروله بزاف لعب 

 .هاذيك حمامة متزيد شتاتي 

 .مايخافش

 :ملخص المقءبالت 

من خالل اجراءنا للمقابالت مع الحالة و تطبيق االختبارات السالف ذكرها ، وجدنا ان 

المزاج الفجائي مما حذرت منه األم و أكدت أن هدا  تغييرالتوتر والحالة تعاني من مشكل 

يضا كما وذلك ماتم التعبير عنه في المقابالت ،حيث ان هذا ا، التصرف بدأ مند الحادث

 .يظهر في الليل عن طريق مخاوف و كوابيس ذكرناه في الحالتين السابقتين 
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 :الحءلة الرابعة 

 م   :االسم

 ز :اللقب

 ذكر :الجنس

 سنة 01 :سنال

 سنة الخامسة  إبتدائي  :المستوى الدراسي

 (مقر الهالل األحمر الجزائري)خلية التكفل النفسي  :مكءن اجرا  المقءبالت

 .بيضاء انطواء بارز  قصيرة، نحيفة، :هيئة الحءلة

  نظيف، :الهندام

و   وبفي التجا ،بدأالثاني ،لكن بعد الحضور  كثير الصعوبة كان  :االتدصءل مع الحءلة

 .و لكن بقلة  التفاعل معنا

  شهر 19منذ : متى حدث الحءدث 

 :المقءبالت التشخيدصية مع الحءلة

، ال يريد حتى النظر و تقابل التام و التوتركانت اولى المقابالت تتصف بنوع من الرفض 

  .األعين غير ممكن

الحالة  د كان دخول  في المقابلة الثانبة أي مقابلة التي كانت تهدف للمالحظة عن بعد ، فق

لم  ، و بعدها اعطيناه ثلث سيارات صغيرة للعب   حزن دون استجابة، ال ابتسامة و ال( م)

، و بعدها الرسم رفضه ايضا و الرفض كان دون أي كلمة  ، يود اللعب أبدا رفض تام 

لى يأخذ يد أمه و يريد الذهاب ، و هذا ما تشكو منه األم ، أنه يرفض كل شيء و منطوي ع

  ,و هذا ما تبين ف المقابالت , نفسه بطريقة حادة 

 :و في المقءبلة التءية أي المقءبلة التي تم تطبيق اإلختبءر فيهء 

 و االخرون والدهم راهم في الحديقة يلعبو،خروفان أم و أب "

 أم و أب معا و الخروف يبكي و األوالد يتشاجرون كثيرا ،

 ينوم انه اخذ أخاه اأنه مريض جدا ،

 يخا ي اليل النه خرج و يستطيع ان يمرض و يبقى لوحده ،
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 :أمنيات الخروف 

 يلعب مع الخرفان -

 ".معنديش ،معالبليش-

 :ملخص المقءبالت 

من خالل اجراءنا للمقابالت  مع الحالة و تطبيق االختبارات السالف ذكرها ، وجدنا ان 

وذلك ماتم ،  على النفس كبير  زيادة الى انطواء التوتر و القلقالحالة تعاني من مشكل 

يضا كما ذكرناه في الحالة السابقة يظهر في الليل التعبير عنه في المقابالت ،حيث ان هذا ا

 .عن طريق مخاوف و كوابيس
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 :األربعةالحءالت  مقءبالتملخص 

ميز مراحل من جهة في معرفة استجابات الطفل التي ت يفدناقد استعمل هذا االختبار ألنه 

نموه المختلفة كما يكشف لنا من جهة أخرى قدرته على التجاوب مع األحداث الحياة ومع 

 :ومن بين األسباب العامة التي جعلتنا نختار هذا االختبار هي. المواقف العائلية

ألكثر تقبال واألكثر استعماال عند األطفال خاصة إذا علمنا أن األطفال يتجاوبون بسرعة -

 .انات الموجودة في القصةمع الحيو

االختبار يمثل الجانب الكبير من الحياة االنفعالية  و استجاباتهم  بعد الحوادث السير -

 والعالئقية

  ,كما يعتبر االختبار قاعدة للتفضيالت والتقمصات

تقمص الطفل الشخصيات التي هي مركز حكايته شعوريا وهذا ما يسميه كورمان الميول  

إبراز الميول العميقة  ل التقمصات التي يضيفها على عناصر القصةوهذا يظهر من خال

 التي تكون عادة ثلبتة ومكبوتة فتزودنا بمعرفة شخصية العميل لدراسة صورة عنه

إظهار دوافع لها أثر في االختبارات اإلسقاطية األخرى ففي قاعدة تفضيالت تقمصات  

ص الدفاع الذي يتعارض مع تقمص تظهر ميول ميكانيزمات الدفاع المستعملة مثل تقم

 الميل

نلحظ أن في الحاالت األربعة تتكرر اإلستجابات و رغم ان تصرف الحاالت يتغير ، 

للحاالت نفس المشكل لكن هناك بعض األعراض التي نجدها في الحاالت األربعة ، علما أن 

 أال و هو مرورهم بحادث و هو حادث سير 

 .  كوابيس داائمة ، و هناك حالة انطواء فنالحظ توتر ، زيادة إلى قلق و 



 

 

 

 الفصل السادس 

 مناقشة الفرضيات

 تمهيد 

 منءاشة الفرضيتين

 العءم  االستنتءج

 االاتراحءت 
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 :تمهيد 

أكبرقدرمنالمعلومات,إندراسةالحالةهيالمجالالذييقدملألخصائيالنفساني

وتهدفالىالتوصلالى,دراسةترتكزعلىالفردفهي,حتىيتمكنمنفهممعمقللحالة

".الفروض

المرضية,فدراسةالحالةتتمبالتعرضعلىكلمايخصالفردمنتاريخهالشخصي

.األختبارالنفسي,الحوارالعيادي,المقابلة,لكعلىالمالحظةذاالجتماعيوتعتمدفي

:لالمشكلالمطروحفبعدإستخدامهذهاألدواتالتقنيةتوصلنالإلجابةع

 ؟التي تظهر على الطفل( حءدث سير)مء بعد الحدث الدصدمي مء هي انعكءسءت  -

مء بعد الحدث عكءسءت تتمثل ان)جابة على ذالك في دراستنا للحاالت ووصلنا لإل

،حيث ( بءضطراب حدصر مء بعد الدصدمة  التي تظهر على الطفل( حءدث سير)الدصدمي

يصيبه خدر عاطفي ويفقد العاطفة نحو من حوله ، وال   أظهرت النتائج وجود إضطراب

عراض ظاهرة لحصر ما بعد ألى إزيادة يبالي لما يحدث في محيطه العائلي واإلجتماعي 

ذكريات ، أحالم متكررة ، إنفصال ،إنسداد إنفعالي ،إضطرابات في : و من بينها الصدمة 

  .النوم و أيضا صعوبات في التركيز

 :ابة على فرضيتنا الجزئيةجإلو قد توصلنا ل

مجموعة من األعراض  ب( حءدث سير)لدصدمياتتميز الحءلة النفسية للطفل بعد الحدث -

 .االنطواء ، الحصر ،الفزع   :هي عراض و هته األ الحءدة

المعايشة عن  و نالحظ دلك في باضطراب حصر ما بعد الصدمة   : نعكءسءتتتمثل اإل

ي للحادثة المسببة للصدمة وتجدد المعاناة العاطفية طريق التذكر المستمر اإلستحواذ

ثناء أولى، وتعاود عليه والشعورية األليمة والمفزعة المرافقة لها كما حصلت في المرة األ

و أي نشاط حياتي مثل الدراسة أن الحالة هذه تعيقه من إ. النوم على صورة كوابيس ثقيلة 

اإلهتمام بمظهره  و حتى اإلهتمام التواصلأصدقاء أو اللعب معهم أو و زيارة أالرياضة 

 .وغيرها
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و موقف شبيه بالحدث الذي سبب له الصدمة، ويستبعد اي أو مكان أي مشهد أيبتعد عن  

 . و تلميح يذكره بالحدثأحديث 

ية حركة أ عم يتفاعلنذار مستمر، يتلفت حوله يمينا وشماال، إجده دائم الحذر وفي ن

 .و صوتأ

طرابات النوم ، فمعايشته المستمرة للصدمة وتذكره الدائم لها ضإيعاني الطفل من 

يعاني  ،وخرى تجعل النوم مضطربا لكوابيس التي هي األزيادة لمرا عسيرا أيجعالن النوم 

 .أيضاالمضطرب من اإلنفعال وقلة التركيز
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 :سنحءول تفدصيل هذا لمنءاشتنء للفرضية الجزئية* 

 نأ حظة الدقيقةالختبارات و الممن اإل لستنا و تطبيق كفقد توصلنا بدرا

مجموعة من األعراض  ب( حءدث سير)تتميز الحءلة النفسية للطفل بعد الحدث ألدصدمي- 

     :تتمثل في و الحءدة

 : القلق

الطفل أو خوف و هو عبارة عن حزن شديد ينتاب ، و الذي يظهر بطريقة سريعة 

نطواء و إلى الهيجان ا إلى اإلذبالذنب حيث يؤدي ه مع اإلحساس بالشعور من مجهول،

 .و السريعة المسببة لفقدان األمل نتيجة االنقباضات الحادة

 :الحدصر

ا القلق نوع ذو يعتبر ه, المصدوم بقلق شديد و الخوف من الموت  لطفلحيث يشعر ا

                                  .الصادم من أنواع المخاوف فيبتعد الفرد المصدوم عن كل المنبهات التي تذكره بالحادث

 :عزالف

المصدوم غير مبالي فال تهمه ال حياته  الطفل بسبب إيقاف نشاط األنا فيصبح

– حيث ال يستطيع المصدوم ، إظطرابات في النوم زيادة  إلى،المستقبلية و ال حتى عالقاته 

من ثير من االحيان متذبذب ون نومه في كأرق دائما كما أالنوم حيث يعاني من   -الطفل 

                                                                                                     .نجد معانات كبيرة حتى يستغرق في النومهنا الفزع و الخوف الدائم و 

 :اإلنطوا  

حيط به وال يتفاعل مع أنشطتها الطفل الذي يبدي تبرما واضحا من بيئته التي تفهنا نالحظ 

وال يساهم في أحداثها، وال يلقي باال حتى إلى اللعب الجماعي ، بل يفضل دوما االبتعاد عن 

الجميع واالنغماس في عالم خاص به أسس ركائزه بنفسه، حيث هو البطل الوحيد في عالم 

 .فردي، حتى تصير شخصيته غامضة إلى حد بعيد

 

 

 

 



 ءتمنءاشة الفرضي: السءدسالفدصل 

 

 

 

63 

 :اإلستنتءج العءم 

من خالل تحقق الفرضية األولى و الثانية نصل إلى اإلجابة على تساؤلنا الرئيسي ف

و ( ؟الطفل  التي تظهرعلى (حادث سير) مء بعد الحدث الدصدمي نعكءسءتإمء هي )القائل 

 هل هناك تأثير أم ال؟

 حصر ما بعد الصدمة    تعاني بالدرجة األولى من إضطراب ت فهذا واضح أن الحاال

المعايشة عن طريق التذكر المستمر اإلستحواذي للحادثة  لك فيذو نالحظ  و بدائيكله ناتج 

  .المسببة للصدمة وتجدد المعاناة العاطفية والشعورية األليمة والمفزعة المرافقة لها

مجموعة من  ب( حادث سير)لصدمياتتميز الحالة النفسية للطفل بعد الحدث 

بقلق شديد و الخوف من  -الطفل-د المصدومحيث يشعر الفر كالحصر األعراض الحادة

ا القلق نوع من أنواع ذو يعتبر ه, خاصة الناتجة عن التجربة التي هي الحدث الموت 

 .المخاوف فيبتعد الفرد المصدوم عن كل المنبهات التي تذكره بالحادث الصادم

دي قد تؤ من األطفال ختصار، فإن الخبرات الصادمة التي يتعرض لها الكثيرونإوب

ن تلك األعراض، وغيرها، قد إ. بهم للشعور بأنهم غير قادرين على أن يعيشوا حياة طبيعية

ويمكن أن يمتد تأثير هذه األعراض إلى ،  ال تبدأ بالظهور إال بعد أشهر من الحادث الصادم

المدرسية و أيضا إذ قد يصبح شديد الحساسية، ويمكن أن تتأثر حياته  الطفل الكاملة،حياة 

 .ه على التركيزقدرت

ضطرابات النفسية الناجمة عن لتفات لإلوخالصة القول هو أن من الضروري اإل

التعرض لحوادث الطرق، خاصة في المجتمعات النامية التي ال تزال تعاني من ندرة 

 .البحوث في اآلثار النفسية الناجمة عن حوادث الطرق

 

 

 

 

 

 



 ءتمنءاشة الفرضي: السءدسالفدصل 

 

 

 

64 

 :االاتراحءت 

إنعكءسءت اضطراب حدصر مء بعد الدصدمة  موضوعفبناءا على تجربتنا الميدانية ب

(DSTP )  نقترح   سنوات 01-6لحوادث السير على أطفءل: 

 .البحث المستمر و العمق في هذه الظاهرة و كل ما يتعلق بها و أسبابها و أصولها  – 0

 .تسخير الوسائل اإلعالمية لصالح المساهمة في معالجة هذه الظاهرة – 2

 :المقترح  أما بالنسبة للعالج 

 .التأكيد بأن المشكلة موجودة حقيقة ال تعود ألسباب مرضية فقط -

تأكد من استراتجيات التعليمية المستخدمة مناسبة و أن طبيعة العالقة بين األطفال و  -

 .المعلمين  ايجابية

 .لألطفال في حالة صدمة التعزيز اللفظي المناسب -

 .قد السلوكيالع( التعاقد التبادلي) اإلتفاقييات  -

 :زيادة إلى

  .تعلم الطفل أسلوب حل المشكالت -

 .تعلم الطفل التحدث مع الذات  -
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