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 دراسة ربليلية الضطرابات مابعد الصدمة لدى االطفال ادلتعرضُت للصدمات يف العراق

 الدكتور مهند زلمد عبد الستار                                  خليل عبداهلل حسُت اجلورايندكتور لا

 دياىلجامعة 

 الًتبية االساسيةكلية 

 ثملخص البح
تعرض الشعب العراقي للعديد من األحداث الصادمة خالل العقود الثالث ادلاضية وخاصة صدمات احلروب    

والصراعات ادلسلحة. وقد اثرت ىذه الصدمات على حياة الفرد العراقي وخباصة اضطرابات ما بعد الصدمة. وكان من 
َت تلك الصدمات يف رلمل فعالياهتم السلوكية اكرب ادلتعرضُت ذلذه الصدمات االطفال حيث دلت الدراسات على تأث

والعقلية وادلعرفية واالجتماعية ، اذ ظهرت معامل تلك االصدمات يف ظهور أعراض سلوكية غَت طبيعية سبثل نتاجا 
الضطرابات مابعد الصدمة. هتدف الدراسة احلالية اىل معرفة حجم تلك االضطرابات ومدى توفر اعراض مابعد 

-CLINICIAN  مقياسسنة. استخدمت الدراسة  61سنوات اىل  7فال من عمر الصدمة لدى االط

ADMINISTERED PTSD SCALE FOR DSM-5- CHILD/ADOLESCENT VERSION  فقرة  03وادلؤلف من
بعد ترمجتو اىل اللغة العربية واستخراج ادلعايَت  5362لالطفال وادلراىقُت وادلراجع عام  DSM5وادلعد وفق 

طفال ومراىقا اغلبهم  73السايكوسومًتية لو.  ومت التطبيق من قبل الباحثُت عن طريق ادلقابلة الشخصية الكثر من 
طفال  05التحليل النهائي  استمارات من صالح الدين(. وتضمن  -االنبار -ادلوصل -من احملافظات ادلضطربة )دياىل

ومراىقا لكال اجلنسُت شلن ظهرت لديهم اعراض االضطراب. واظهرت النتائج ان اغلب االطفال ادلقابلُت تعرضوا على 
االقل لصدمة واحدة او اكثر. وان نسبة عالية منهم قد طوروا اعراض ما بعد الصدمة اضافة اىل ان شدة االضطراب  

ادلقياس. كما اظهرت النتائج ان نسب عالية منهم يعانون من تفكك يف الشخصية ومشاكل  كان كبَتا حسب
 اجتماعية كفقدان القدرة على ادلشاركة االجتماعية والتواصل االجتماعي.

اوصت الدراسة بضرورة إرناد سبل فعالة دلعاجلة االطفال من خالل الربامج الدراسية وفتح مراكز متخصصة لعالج 
 التقليل من تاثَت اعراض ما بعد الصدمات عليهم.االطفال و 
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Abstract 

An analytical study of post traumatic stress disorder in children exposed to 

trauma in Iraq 

The Iraqi people have been exposed to wide range of traumatic events for 

more than three decades. The effect of these traumatic events has been 

impacted the Iraqi Children. In particular of those who was displaced as 

results of war related trauma in different parts of Iraqi cities such as 

Mousal, Tekret, Anbar and Dyala. The study recruited 30 child (11 males 

36.7% and 19 female 63.3%) age range from 8-13 years M= 63.90, 

SD=1.57 to conduct the study by personal interviewing. The interviews 

have made by the researchers. The study used the Clinician-Administered 

PTSD Scale For Dsm-5- Child/Adolescent Version that constructed 

according to DSM-5 2013. The scale consists of 30 items represent four 

symptoms cluster of PTSD. The results showed that the new scale was 

valid and reliable to use in Iraq, and that almost all children sample have 

been exposed to at least one traumatic event. However, the lowest 

symptoms of all PTSD cluster has met by the sample. The study 
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recommends paying more attention by Iraqi instituts to the children for 

health care.    

 

  Introduction -ادلقدمة

)عندما سنرب األفراد ذبربة العواطف الشديدة وادلشاعر ادللتهبة تصبح عقوذلم غَت قادرة على مطابقة خرباهتم        
ادلرعبة مع أنظمتها ادلعرفية القائمة وبالتايل فان ىذه اخلربة وانفعاالهتا ال شنكن أن تندمج مع ادلنظومة ادلعرفية اإلدراكية 

نطاق السيطرة الذاتية ،وىكذا يتبلور تكوين انفعايل وعاطفي شديد اخلصوصية  للفرد حيث تنفصل عن الوعي وعن
دبعزل عن ادلنظومة ادلعرفية لو، وينجم عن ذلك ظهور أعراض أطلق عليها الحقا اضطراب الضغوط التالية للصدمة(. 

ناذبة عن  تفسَته اخلاص لعشرين حالة عصاب 6889( عام  Pierre Jannetهبذا الوصف قدم البَت جانييو)
إن اكرب صدمة شنكن أن تواجو اإلنسان خالل رلرى حياتو ىي تلك اليت تتعلق بادلواجهة مع ادلوت ،  صدمة نفسية .

ىذه ادلواجهة ادلهددة للحياة تلقي بظالذلا على منظومتو ادلعرفية واإلدراكية ، خصوصا تلك اليت تتعلق بالذاكرة ، حيث 
 Traumaticنفعاالهتا لتشكل ما يعرف اآلن بالذاكرة الصدمية)تتبلور ىذه األحداث مع خرباهتا وا

Memory فعندما سنوض األفراد ذبربة العواطف ادللتهبة تصبح عقوذلم غَت قادرة على مطابقة الواقع بتجربتو ادلرعبة.)
دركات الشخص مع كينونة الذات ومعارفها وخرباهتا، وبالنتيجة فان ذكريات التجربة الصادمة ال شنكن أن تندمج مع م

 .6بل تبقى بعيدة ومعزولة عن الوعي وعن نطاق السيطرة الذاتية

ئعا وواسع االستخدام من خالل مضمون احلدث أو ادلوقف واصبح شا  Trauma  لقد اشتق مصطلح الصدمة  
و خائفا من الصادم الذي قد يواجو الفرد ادلتعرض.فعندما يقهر ذلك ادلوقف قدرة الفرد على التصدي وادلواجهة ويًتك

ادلوت او االبادة او االعاقة أو التشوه. يكون قد خرب ذبربة مريرة ردبا تشعره بالعجز عاطفياً او معرفيًا او جسديًا . كما 
ان ظروف احلدث قد تتضمن اساءة استخدام السلطة او خيانة الثقة او الوقوع يف فخ او العجز واالمل واالرتباك او 

ف بشروط االستجابة حلدث واحد قوي جدا مثل احلوادث والكوارث الطبيعية واجلرائم اخلسارة. ويعٌت ىذا التعري
والعمليات اجلراحية وادلوت وحوادث العنف االخرى. كما شنكن ان يتضمن االستجابات لتجارب حادة او متكررة مثل 

ية ادلتضمنة الضرب واحلرمان انتهاك الطفل واالذنال وادلعارك والعنف احمللي ومعسكرات االعتقال والعالقات التعسف
الدائم. وعلى الرغم من ان ىذا التعريف ال يسمح لنا بان حندد اي من ىذه احلوادث على وجو اخلصوص ىو الذي 

فيما اذا كان ىذا احلدث شنثل لو صدمة  5شنثل الصدمة وادنا يتوقف ذلك على الشخص الناجي من احلدث كي زندد 
 . 0على فهم خربة الناجي من احلادث وما شنثلو ذلك الظرف بالنسبة حلياتواما ال. فان ذلك يعطينا القدرة 

                                                 
1
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وتشريريريَت أدبيريريريات التحليريريريل النفسريريريي إىل إن كريريريل فريريريورة ىسريريريتَتة إدنريريريا تثريريريار بفعريريريل بعريريري  عناصريريرير الصريريريدمة وان مريريريا أطلريريريق عليريريريو 
(Hypermnesieأو الذاكرة ادلفرطة يف اإلحلاح أو العصرياب الفريرط تريذكري يشريَت إىل تشريب )دمي يف احلريدث الصري ث

 وان ميزة ىذا االضطراب تتحدد يف ثالثة جوانب ىي: الذاكرة،
( يف الريذاكرة وارتباطهريا وتعلقهريا Fixationرنًت ادلصاب الذكريات ويعيدىا ويكررىا نتيجرية حلصريول حالرية تثبيريت ) -6

 بعدىا. ثتما باحلادثة نفسها أو بالظروف اليت سبقتها أو اليت حدابعد الصدمة 
ٍت أي )توقريريف الريريزمن ادلنطقريريي( يريرينجم عريرين شريريرخ يف سريريياق التريرياريخ ، فالريريذات ادلعلقريرية بريريُت شريريقي حريريدوث انشريريطار زمريري -5

تارسنها تصبح ال تفرق ما إذا كانريت تنتمريي إىل القبريل أو إىل البعريد .فهريي تعجريز عرين حريداد ادلاضريي ومرين ة دفرين خسريارة 
م اجلديد للعامل الذي مل يعريد أبريدا كمريا  ادلوضوع ، وىي أيضا عاجزة عن استيعاب ىذا الواقع غَت ادلقبول على مبدأ الفه

 كان.
يف  واالجتمريرياعي ، أ وتذكريريرية ، سريريواء يف أعريريراض التفريريادي علريريى مسريريتوى الفريريرد الريريذا  أ –احلادثريرية الفريريرط  إن تكريريرار -0

األحالم ، يشهد لواقع غَت مقبول ، غريب عن استمرارية وسياق الترياريخ  ولكنريو يصرير ويتكريرر وشنثريل القسريم األكريرب مرين 
 .2مساحة الوعي
فهريم العريامل للريذات لادراكيا  ادافع من جانب اخر يفًتض األدنوذج ادلعريف يف تفسَت االضطرابات الصدمية وجود        
فالعريريامل وفريريق ذاك مريرينظم يف صريرييو منظمريرية وثابتريرية نسريريبيا.  نيريرية وسلططريريات ادراكيريرية ديناميكيريرية.سنتريريزل يف صريريور ذى ،اخلريريارجي 

خريربة  فهرييوعليو فريان الصريدمة سبثريل ربريوال مفاجنريا عرين ادلسريار ادلريألوف أو ادلعريٌت ادلعترياد للحريادث يصريعب توقعريو وإدراكريو، 
الذىنيريرية شنثريريل احريريد أسريريباب الفشريريل يف  وان عجريريز الفريريرد يف إعريريادة البنريرياء أو تعريريديل الصريريورة.خطريريل أإلدراكريرييادلغريبريرية عريرين 

ان التنرياق  الناشريب بريُت خريربات و ت تنطوي على احريداث مهريددة للحيرياة.التعامل مع احلادث الصدمي.خصوصا ان كان
احلادث الصدمي وادلخطل االدراكي لالحداث ، يولد تناشزا ادراكيا شديد اخلصوصية بُت ما يراه الفرد وسنربه يف الواقع 

تكون خربات احلدث الصدمة خريارج   إدراكو واستيعابو من خربات ومعارف سابقة يف الذاكرة. فعندماالراىن وبُت ما مت
االعتيادية ،التصبح جزءاً من ىذا ادلخطل االدراكي.بل ربفظ يف شكل ذاكرة وجدانية مفعمة، نشطة  ة الفردمدى خرب 

تظهريرير بريريذات الشريريدة كلمريريا وافقريريت ظريريروف صريرية تضريريم صريريور احلريريدث واالنفعريرياالت ادلصريرياحبة لريريو. شنكريرين ان ا، مسريريتقلة ، خ
واضريريحة ادلعريريامل يصريريعب ذباوزىريريا يف ادلريريدى القريريريب )،وجدانيريرية  مشريرياهبة لسريريياق االحريريداث. ويف صريريورة اضريريطرابات سريريلوكية

  .،2،1والبعيد على حد سواء
غريَت قريادرين تشَت نظرية معاجلة ادلعلومات اىل ان بع  األفراد الذين يتعرضون إىل صدمة نفسية أو حادثة ، يكونون    

على تفسَت واستيعاب احلادثة بصورة كافية أو التعامل مع تأثَتاهتا بصورة فعالة . والن الصدمة تتطلب من األفراد القيام 
 (.7بتغَتات مل يكونوا قد اعتادوا عليها فان االستيعاب ادلقنع للتجربة يكون صعبا )

ألنو ض للصدمة ال يستطيع أن يستوعب احلدث أن ادلتعر  (Janoff - Bulman)بودلان  -جانوف  وترى      
وسائل على األقل يف الوضع الراىن.فضال عن عجزه يف امتالك ال غَت متعارف عليها ، ال يتوقع حدوثها خربة مربكة

ال رند ما شناثلها يف الذاكرة كي يتعامل معها.ويفضي كل ىذا إىل فقدان شبو تام للوسائل الالزمة للتعامل معها ، ف
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 12،ص2222عبد الخالق، 
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 (Miller&Thomas 1995, P.6) 

6
 ، Gelder et al ,1996,p.142 
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 Kaplan & Sadock,1999,P.23 
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( أن األفراد ادلصابُت Litz&Keane,1989ويعتقد ليتز و كُت ) .دلعاجلة آثار تلك الصدمة ية ادلناسبةالتكيف
( يعانون من خلل يف الشبكة اإلدراكية PTSD)Post-Traumatic Stress Disorder)باضطراب 
يؤدي ىذا إىل معاجلة الفرد دلعلومات احلدث ألصدمي بطريقة خاطنة إذ يدرك و ( Trauma Networkللصدمة )

الفرد ادلصاب األشياء ادلهددة على حنو مبالو فيو، ويقوم بتفسَت عدد من األحداث ادلبهمة على أهنا هتديد، وعندىا 
الصدمة النفسية ىي ذبربة  ان 6992ويرى  بَتدلان وسكفينت  (.8يكون من السهل إثارة غضبو ويكون سلوكو  ذبنبياً )

 شخصية فريدة حلدث يواجو فيها الشخص ظروفا يكون فيها ما يلي:

 ان قدرة الفرد على ذبميع شتات ذبربتو العاطفية قد ارىقت سباما لدرجة العجز. -6

ان تكون ذبربة الفرد)بشكل شخصي( تشكل هتديدا للحياة او للسالمة اجلسدية او العقلية. عدا ذلك ال تشكل  -5
 تلك التجربة صدمة لو ال سبثل لو هتديدا للحياة وال تسلب قدرتو على احتواء العواطف وادلشاعر النامجة عنها. 

 بقا للمواقف اليت سنربوىا .اذ ان  صدمات االطفالومن الشائع ان يتعرض االطفال إىل الصدمات يف سن مبكرة ط
Child Trauma  تشكل ضغطا نفسيا عليهم ، قد يتطور إىل  اضطرابات ما بعد الصدمة . وقد يتحول إىل خربة

مفيدة تفضي إىل شيء من النمو االرنايب من خالل زيادة قدرتو على التكيف وادلقاومة. وقد اوضحت بع  الدراسات 
ة من االطفال يتعرضون للصدمات حيث نشر قسم شؤون احملاربُت بالتعاون مع جامعة براون يف الواليات ان اعداد كبَت 

% منهم يطورون 62-6% من اطفال امريكا يتعرضون اىل الصدمات، وان من 20% اىل 62ادلتحدة االمريكية ان 
الطفال يف جامعة جورج تاون تفاصيل (. فقد اعطى مركز رعاية وارشاد الصحة العقلية ل9اضطراب ما بعد الصدمة )

 -االنتهاك او االعتداء اجلسدي -نوع منها  االنتهاك او االعتداء اجلنسي 62وانواع صدمات االطفال وقسمها اىل 
احلوادث اخلطَتة او االمراض واالصابات غَت ادلقصودة او   -االذنال  –االنتهاك العاطفي او ادلعاملة النفسية السينة 

مشاىدة العنف  -التعرض دلرض عضوي او خربات عمليات طبية واليت تكون مؤدلة جدا و او مهددة للحياةاحلوادث ، 
التعرض للكوارث الطبيعية او تلك من صنع  -العنف ادلدرسي  -مشاىدة او الوقوع ضحية العنف اجملتمعي -احمللي

السباب سياسية ، تتضمن بشكل عام  االكراه على النزوح واالجبار على تغيَت السكن اىل بيت جديد-االنسان 
التعرض للعنف السياسي او االرىاب او احلرب:  -ادلهجرون سياسيا او اذلاربون نتيجة الشعور باالضطهاد السياسي

التعرض العمال العنف احلربية او االرىابية او السياسية ومن ضمنها احداث مثل التفجَتات واطالق النار او اعمال 
مجة عن افعال ارىابية وايضا افعال االفراد الذين يتصرفون بشكل منعزل اذا اعتربوا ذوي صفة النهب او حوادث نا

  -احلزن الصادم او التعرض لالنفصال  -التعرض للتطهَت العرقي او االنتحار او احداث اخرى مشاهبة  -سياسية 
غَت متوقع او موت بسبب التقدم بالعمر وفاة احد االبوين او من يقدم الرعاية او احد االخوة او حادث  مفاجني او 

او تعرض احد االصدقاء ادلقربُت او احد افراد العائلة او االقرباء  للقتل  او االنفصال ادلفاجيء او غَت ادلتوقع عن 
االبوين او من يقدم الرعاية او االخوة بسبب ظروف خارج سيطرة الطفل الضحية. الصدمة اليت شنثلها النظام 
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ثل صدمة االنتقال من ادلنزل او صدمة االنتقال السريع او انفصال احد االخوة وانتقالو من ادلنزل او االجتماعي: م
 (. 63التحول ادلتعدد من ادلنزل بوقت قصَت )

ان االحداث الصادمة يرافقها شعور بالتهيج والنوبات العدوانية اضافة  6926يف عام  Kardinerلقد بُت كارداينر   
اىل الدىشة ادلبالو فيها كاستجابة لالحداث الصادمة وىذا ما اكتشفو أخصائيو الصحة النفسية من ان ادناط من 

ى اجلنود ادلقاتلُت، كما تنبهت اعراض مشاهبة تنتشر بُت ادلدنيُت الذين تعرضوا اىل ضغوط حادة واليت ربدث عادة لد
منظمة الصحة النفسية االمريكية اىل االثار ادلدمرة اليت تًتكها خربات احلرب على العديد من اجملندين اثناء حرب 

حيث بدا يف اوخر السبعينات من القرن ادلاضي بتطوير اعراض ما بعد الصدمة يف الواليات ادلتحدة االمريكية  .66فيتنام
لى اعداد كبَتة من اجملندين العائدين من فيتنام عالمات اضطراب السلوك ادلًتافقة مع الضغوط النفسية  عندما لوحظ ع

12 
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental الدليل التشخيصي الثالث. لقد ورد يف 

Disorders DSM-III  كن ان من اىم اسباب االضطراب وجود ضغوط شنالضطرابات ما بعد الصدمة
عرضا واضحا من الضيق ، وىذه الضغوط الرنب ان تكون ضمن نطاق ادلدركات الشخصية  67مالحظتها ينتج عنها 

 اذ وضعت مخس معايَت لو وىي: .(60) للفرد ادلتعرض بل رنب ان تكون خارج نطاق اخلربة العادية.

 معيار الضغوط -6

 على االقل واحدة re-experiencing symptomsاعراض اعادة اخلربة  -5

 على االقل ثالثة avoidance symptomsاعراض التجنب  -0

 على االقل اثنتان  arousal symptomsاعراض التهيج او االستثارة  -2

 62ان تكون فًتة استمرار االعراض على االقل شهرا واحدا  -2

ضريريريريريريطراب مريريريريريريا بعريريريريريريد الصريريريريريريدمة. ان بريريريريريريدا الًتكيريريريريريريز علريريريريريريى العوامريريريريريريل الريريريريريرييت ذبعريريريريريل الفريريريريريريرد عرضريريريريريرية لتطريريريريريريوير ا 6983ومنريريريريريذ العريريريريريريام 
احريريريريريد العوامريريريريريل ادلهمريريريريرية يف تطريريريريريوير اضريريريريريطراب مريريريريريا بعريريريريريد الصريريريريريدمة ىريريريريريي تريريريريرياريخ الفريريريريريرد النفسريريريريريي واالصريريريريريابات السريريريريريابقة، مريريريريريع 
فكريريريريريريرة ان الفريريريريريريرد يعريريريريريرياين مريريريريريرين اضريريريريريريطراب مريريريريريريا بعريريريريريريد الصريريريريريريدمة بصريريريريريريورة اكريريريريريريرب  كلمريريريريريريا كريريريريريريان لديريريريريريريو تريريريريريرياريخ مريريريريريرين االضريريريريريريطرابات 

الشريريريريريخاص ادلصريريريريريابُت باضريريريريريطراب مريريريريريا بعريريريريريد الصريريريريريدمة مل النفسريريريريريية ، لكريريريريرين ذلريريريريريك مل يثبريريريريريت حيريريريريريث وجريريريريريد ان الكثريريريريريَت مريريريريرين  ا
 62يكون لديهم تاريخ من االصابات النفسية سابقا 

                                                 
12

 https://goo.gl/bcLRNy 

11
 (Yule, Williams, & Joseph, 1999) 
12
 (Krippner, Pitchford, & Davies, 2012) . 

 
13

 McLay, 2012 
14
 (Friedman, Keane, & Resick, 2007) . 

 
15

 (Scott & Palmer, 2000). 
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فقد اكدت البحوث والدراسات  ان االضطراب الينتج عن ضغوط شديدة  DSM-IVاما الدليل التشخيصي الرابع 
"ىو فادلتعرض وفق للدليل  خارجة عن ادلنظومة االدراكية للفرد فقل ، بل ايضا بسبب وجود حدث مهدد للحياة . 

الشخص الذي اخترب او شهد او واجو اي حدث تضمن هتديدا بادلوت سواء اكان ذلك التهديد متصورا او حقيقيا او 
تسبب لو باصابات خطَتة او ىدد سالمتو اجلسدة او سالمة االخرين ما دام ذلك ادى بالفرد الن تكون استجابتو 

.فيما اشار الدليل التشخيصي اخلامس أو االصدار اخلامس  (61)اليأس)العجز(" متضمنة اخلوف الشديد او الرعب او
2013)،(DSM5   الذي مت نقلو من تصنيف االضطراب القلقي اىل ما مسي إىل ان اضطراب ما بعد الصدمة

 related Disorders-(Trauma and Stressor)الصدمات النفسية واالضطرابات ادلرتبطة بالضيق 
.زندث نتيجة : التعرض للموت فعال او التهديد بو او التعرض الصابات خطَتة او العنف اجلنسي. وان التعرض رنب 

 ان يكون ناذبا عن واحدة او اكثر شلا يلي حبيث يكون الفرد :

 قد اخترب احلدث الصادم بصورة مباشرة -6  

 قد شهد احلدث الصادم شخصيا -5 

وقع الحد افراد العائلة او صديق مقرب )مع وجود هتديد حقيقي بادلوت سواء اكان قد علم ان احلدث الصادم  -0
 حادثا عرضيا او عدائيا(

قد تعرض لتجارب مباشرة متكررة او تعرض مكرىا  بشكل شديد  لتفاصيل عن احداث صادمة ) ليس من  -2
  بعملو( .خالل وسائل االعالم والصور او التلفزيون واالفالم اال اذا كانت ذات صلة 

ان تزايد نسب إصابات الشباب باضطرابات ما بعد الصدمة شنكن ان يكون ناذبا عن صعوبات التمييز وعدم فهم 
ادلشاعر بصورة دقيقة حيث شنكن ان يؤدي ذلك إىل زيادة سلاطر اإلصابة بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة بُت الشبان 

 (. (67ادلتعرضُت للصدمات

ان خربات األحداث السلبية أو األحداث الصادمة  خالل مرحلة الطفولة ردبا تؤدي إىل افًتاضات سلبية سلتلة عن      
وىذه االفًتاضات السلبية شنكن ان تؤدي اىل تلقي ادلزيد من األحداث على اهنا سلبية او مهددة (. 68الذات والعامل )

اخرى. حيث أثبتت الدراسات ان ىناك ارتباطا بُت ما يتعرض لو يف ادلستقبل، او شنكن ان تؤدي اىل اضطرابات 
األطفال من أحداث صادمة وسلاطر االنتحار يف مرحلة الرشد حىت بعد السيطرة على تأثَت االضطرابات العقلية 

 .((69األخرى

ان تقريريريريريديرات انتشريريريريريار اعريريريريريراض مريريريريريا بعريريريريريد الصريريريريريدمة زبتلريريريريريف مريريريريرين رلتمريريريريريع الخريريريريرير حسريريريريريب احريريريريريوال وظريريريريريروف ذلريريريريريك اجملتمريريريريريع 
تقرار حالتريريريريريريريو االجتماعيريريريريريريرية واالقتصريريريريريريريادية والسريريريريريريريلم االىلريريريريريريريي فيريريريريريريريو. ففريريريريريريريي اجملتمريريريريريريريع االمريكريريريريريريريي تشريريريريريريريَت التقريريريريريريريديرات اىل واسريريريريريريري

                                                 
16

 (Mcnally, 2004,p.3 
67 Viana, et al., 2017 

18
 Vrijsen, et al, 2017 

19
 Enns,et al., 2006 
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% مريريريرين افريريريريراد اجملتمريريريريع سريريريريوف يعريريريريانون مريريريرين اعريريريريراض اضريريريريطراب مريريريريا بعريريريريد الصريريريريدمة يف مرحلريريريرية مريريريريا مريريريرين حيريريريرياهتم.  7.8ان
مريريريريريريريرين  %3.6حيريريريريريريريريث ان نسريريريريريريريريبة االعريريريريريريريريراض لريريريريريريريريدى النسريريريريريريريرياء سبثريريريريريريريريل ضريريريريريريريريعف نسريريريريريريريريبتها لريريريريريريريريدى الرجريريريريريريريريال. وان مريريريريريريريريا نسريريريريريريريريبتو 

اي مريريريريريريا يقريريريريريريارب مخريريريريريريس ماليريريريريريريُت ومريريريريريريا  الريريريريريريف نسريريريريريريمة يعريريريريريريانون مريريريريريرين اعريريريريريريراض  52 -18االمريكريريريريريريان البريريريريريريالغُت مريريريريريرين عمريريريريريرير 
اضريريريريريطراب مريريريريريا بعريريريريريد الصريريريريريدمة سريريريريرينويا. وزبتلريريريريريف اجملتمعريريريريريات االخريريريريريرى بنسريريريريريب االصريريريريريابة بريريريريرياعراض مريريريريريا بعريريريريريد الصريريريريريدمة ففريريريريريي 

دلشريريريريريرياكل خطريريريريريريَتة كريريريريريرياحلروب او . امريريريريريريا يف اجملتمعريريريريريريات الريريريريريرييت تتعريريريريريريرض  %3مريريريريريريع االدلريريريريريرياين ال تزيريريريريريريد تلريريريريريريك النسريريريريريريب عريريريريريرين تاجمل
الكريريريريريريوارث الطبيعيريريريريريرية. حيريريريريريريث جريريريريريريأت بعريريريريريري  الدراسريريريريريريات مريريريريريرين ان بعريريريريريري  اجملتمعريريريريريريات وصريريريريريريلت فيهريريريريريريا نسريريريريريريبة االصريريريريريريابة اىل 

كمريريريريا يف بعريريريري  البلريريريريدان االفريقيريريريرية الريريريرييت عانريريريريت مريريريرين حريريريريروب اىليريريريرية.  كمريريريريا  تريريريريراوح انتشريريريريار اعريريريريراض اضريريريريطراب   % 99
% يف 37.4يف افغانسريريريريريريريريريريريتان اىل % 20% يف كوسريريريريريريريريريريريوفو و17% يف يوغسريريريريريريريريريريريالفيا و 11مريريريريريريريريريريريا بعريريريريريريريريريريريد الصريريريريريريريريريريريدمة مريريريريريريريريريريرين 

اجلزائريريريريرير. كمريريريريريا ان شريريريريريدة وكثافريريريريرية  ىريريريريريذه االحريريريريريداث شنكريريريريرين ان تزيريريريريريد مريريريريرين نسريريريريريبة االصريريريريريابة اىل اكثريريريريرير مريريريريرين ذلريريريريريك كمريريريريريا ىريريريريريو 
احلريريريريريريال يف فلسريريريريريريطُت حيريريريريريريث وجريريريريريريد ان انتشريريريريريريار اضريريريريريريطراب مريريريريريريا بعريريريريريريد الصريريريريريريدمة بريريريريريريُت الشريريريريريريباب الريريريريريريذين تعرضريريريريريريوا اىل جريريريريريريروح 

الضريريريريريريريرب والتنكيريريريريريريريل والقريريريريريريريوة العسريريريريريريريكرية، قريريريريريريريد بلريريريريريريريو خريريريريريريريالل االنتفاضريريريريريريرية،عندما اسريريريريريريريتخدم جنريريريريريريريود االحريريريريريريريتالل كريريريريريريريل انريريريريريريريوع 
% . ومريريريريريرين ادلمكريريريريريرين ان تزيريريريريريريد نسريريريريريريبة االصريريريريريريابة بريريريريريريُت ادلريريريريريريدنُت اثنريريريريريرياء الصريريريريريريراعات العسريريريريريريكرية اىل اكثريريريريريرير مريريريريريرين ذلريريريريريريك  76.5

كمريريريريريا ىريريريريريو احلريريريريريال يف سريريريريريَتاليون حيريريريريريث وجريريريريريد ان نسريريريريريبة االصريريريريريابة باضريريريريريطراب مريريريريريا بعريريريريريد الصريريريريريدمة بريريريريريُت ادلريريريريريدنُت قريريريريريد وصريريريريريل 
ثريريريريريريريل ىريريريريريريريذه الصريريريريريريريدمات. بينمريريريريريريريا يف البلريريريريريريريدان الريريريريريريرييت مل تتعريريريريريريريرض للحريريريريريريريروب او % مريريريريريريرين بريريريريريريريُت االفريريريريريريريراد ادلتعرضريريريريريريريُت دل99اىل 

% بريريريريريريريُت 10بريريريريريريريُت النسريريريريريرياء يف الواليريريريريريريات ادلتحريريريريريريريدة االمريكيريريريريريرية و  4.6الصريريريريريريراعات الداخليريريريريريرية مل تتجريريريريريريرياوز نسريريريريريريبتها الريريريريريريري %
 .53 % بُت النساء2.2بُت الرجال و  %1ويف ادلانيا بلغت فيها نسبة االصابة  ،الرجال

    

لقد تعرض الشعب العراقي النواع كثَتة من االحداث الصادمة على مدى العقود الثالث ادلاضية وكان من ابرزىا    
احلروب والصراعات ادلسلحة. ان ذلذه االحداث الصادمة عواقب مدمرة كان من ابرزىا اضطرابات ما بعد الصدمة اليت 

خاصة يف بداية احلياة من العوامل ادلهينة لتطوير اضطراب ما انتشرت بُت الشعب العراقي بشكل كبَت. تعد الصدمات و 
. ومن اكثر فنات اجملتمع تأثرا بتلك االضطرابات ىم األطفال والشباب 56بعد الصدمة وكذلك االضطرابات العقلية 

 (50(55,حيث دلت الدراسات يف العراق على ان نسب عالية من األطفال يعانون من كثَت من أعراض ما بعد الصدمة
ان   DSM-5 .التهجَتيعد  حبد ذاتو حدثا صادما شنكن ان يؤدي اىل اضطراب ما بعد الصدمة وفقا ل وال شك ان

% 16.7ان  Senyongaانتشار اضطرابات ما بعد الصدمة بُت ادلهجرين كان واضحا وكبَتا حيث وجدت دراسة 
 .Dyregrov. et,al.واشار (Senyonga, 2014)من افراد عينة الدراسة لديهم اضطراب ما بعد الصدمة 

 6996االطفال العراقيُت الذين اجريت ذلم مقابالت مقننة بعد حرب اخلليج عام  % من عينة رلموعة83إىل ان 
العراق -(  طفال يف كردستان876% من اصل) 00.2ان   5332.وبُت امحد 52طوروا اضطراب ما بعد الصدمة

                                                 
22

 Steel,et,al.2009 
21

 Powers,et,al, 2016 

22
 (Al-Kubaisy, N., & Al-Khubaisy, T., 2010 

50 Ahmad, A., 2008 
24

 Dyregrov. et,al. 2002 
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تلميذ يف مدينة  533% من اصل 8.2إىل ان نسبة  5337النعيمي لديهم اعراض اضطراب ما بعد الصدمة.واشار 
 .52 شادي بالعالج العقالين االنفعايلبعقوبة /العراق ، تعرضوا الحداث صادمة احتاجوا إىل برنامج ار 

اعراض االضطراب  لقد مت تطوير دراسات مابعد الصدمة وفقا لالضافات اليت سبت على الدليل التشخيصي دلعرفة    
االعراض  زعة على ثالث معايَت ىي رلموعةعرضا مستقال مو  67دراسة   DSM-IV.اذ تضمن الدليل الرابع 

معيارا  DSM-5واالعراض االدراكية.بينما طور الدليل التشخيصي اخلامس   Cواالعراض التجنبية   Bالتداخلية 
فضال .51عرضا مستقال 53ة وردود االفعال ليصبح ععد االعراض جديدا للمعايَت انفة الذكر مسي دبعيار اعراض االثار 

الذي يتحرى عن التعرض للموت احلقيقي أو التهديد بادلوت أو اجلروح اخلطَتة أو العنف اجلنسي  Aعن ادلعيار 
أو مشاىدة احلدث أو االحداث بصورة  حدث أو االحداث الصادمة مباشراواالستفسار فيما اذا كان التعرض لل

فان من ادلتوقع  ان تزداد كال من نسب  DSM-5كما حدثت لالخرين.وباستخدام معايَت الدليل اخلامس   شخصية
التعرض للصدمات واعراض ما بعد الصدمة لدى االطفال وذلك لعدة اسباب منها اتساع نطاق التعرض من التعرض 

اصبحت اسهل  Cو  Bالصدمة يف ادلعايَت  ادلباشر اىل التعرض ادلباشر و غَت ادلباشر. كما ان اعراض اضطراب ما بعد
لالنطباق الهنا اعطت تركيزا اكرب على السلوك الناجم عن عواقب الصدمة. مع ذلك فانو من غَت ادلعروف ان دنوذج 

DSM-5  سوف ينطبق على استجابة االطفال واالحداث للضغوط الصدمية وذلك لعدم وجود دراسات سابقة يف
عمرية احلساسة. كما يرى كتاب اخرون ان االضطراب ادلعريف الذي ىو جزء من ادلقياس ىذا اجملال ذلذه الفنات ال

 .57اجلديد ردبا يكون غَت مفهوم بالنسبة ذلذه الفنة العمرية 

.  DSMكما ان اضطراب ما بعد الصدمة لعمر ما قبل ادلدرسة قد طور كنوع فرعي من االضطراب ادلوجود يف 
( والتجنب  Bولكن بدل رلموعات االعراض االربعة اصبحت ثالث رلموعات واليت تتضمن اعادة اخلربة )ادلعيار 

(. كما اصبحت ىذه ادلعايَت اكثر رسوخا يف اجملال السلوكي شلا ىي D( واالثارة )ادلعيار  Cواالدراك السليب )ادلعيار 
تطور معيار التعرض للضغوط فباالضافة اىل التعرض ادلباشر عليو كاعراض يف تقرير لفضي او ادراك رلرد. كما 
اصبح ىناك تركيز على تأثَت ادلشاىدة او التعلم عن احلدث  A1لالحداث الضاغطة كما كان عليو احلال يف ادلعيار 

 .A358)و A2على الوالدين او ادلربُت يف الطفل الصغَت )ادلعيار  الذي اثر

سة اضطراب ما بعد الصدمة لدى اطفال العراق ادلتعرضُت للصدمات وادلهجرين ان ىدف الدراسة احلالية ىو درا  
اخلاص باالطفال. وبالتايل فان  DSM-5خارج مناطق سكناىم االصلية يف العراق وفقا دلعايَت االصدار اخلامس من 

دة على الواقع يف ىذه الدراسة تعد واحدة من الدراسات اليت من ادلؤمل ان تكشف عن مدى انطباق ادلعايَت اجلدي
العراق ومدى مطابقتها للمعايَت الدولية يف الكشف عن اضطرابات ما بعد الصدمة ومدى شدهتا لدى ىذه الفنة 

                                                 
25
 5337النعيمي  

26
 2013) ،American Psychiatric Association, 1994.) 

 
27

 Greca, et al., 2017).) 

28
 Tedeschi and Billick,2017)) 
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قياس اضطراب ما بعد الصدمة اجلديد و سنة.ومل يسبق حبسب علم الباحثان ان مت دراسة  61-7العمرية ادلستهدفة من
  يف العراق. وقد حددت اىداف البحث باال :

التعرف على  مستوى التعرض للحدث أو االحداث الصادمة لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث  -6
 الصادمة .

لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث   Bالتعرف على مستوى االعراض التداخلية وفقا للمعيار  -5
 الصادمة .

لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث الصادمة  Cالتعرف على مستوى االعراض التجنبية وفقا للمعيار  -0
. 
لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو  Dاالدراكية وادلزاجية وفقا للمعيار  االعراض التعرف على مستوى -2

 االحداث الصادمة .
لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث  Eالتعرف على مستوى اعراض االثارة والتفاعل وفقا للمعيار  -2
 ادمة .الص

 اجراءات البحث

رلتمع البحث : يتكون رلتمع البحث من االطفال ادلهجرين يف ادلرحلة االبتدائية يف العراق ،والذين يتوزعون  -6
 يف مناطق عديدة يف العراق.

تلميذ وتلميذة من االطفال ادلهجرين يف زلافظة دياىل ويف مدينة  03عينة البحث: تكونت عينة البحث من  -5
من االناث شكلوا  69و 01.7من الذكور شكلوا نسبة  66ون يف ادلدارس االبتدائية بواقع اربيل شلن يدرس

. 6.27واحنراف معياري مقداره  63.90دبتوسل مقداره سنة  60 -8تراوحت اعمارىم بُت 10.0نسبة 
 والشكل يوضح اعمار التالميذ 

 
 



11 
 

 
 

                                         وفقا لالعمار( يوضح توزيع عينة البحث 1الشكل)
 

 Clinical-Administered    اداة البحث: اعتمد مقياس اضطراب مابعد الصدمة لالطفال والراشدين -
PTSD Scale For Child/Adolescent Version .  والذي يعرف اختصارا دبقياسCAPS-

CA-5  على معايَت النسخة اخلامسةDSM-5  7الضطراب ما بعد الصدمة لالطفال والراشدين بداءا من عمر 
فقرة، موزعة على مخسة رلموعات من االعراض اليت شنكن ان يكشف  03سنوات فما فوق. يتكون ادلقياس من 

 )بضم الياء(  عنها من خالل ادلقابلة الفردية. وىذه االعراض ىي:
 Bادلعيار  Intrusion symptoms     اوال: االعراض التداخلية 

وتضم طيفا من االعراض الكثيفة اليت ترافق احلدث أو االحداث الصادمة ،علما ان تشخيص ىذه االعراض يعتمد  
 على وجدود عرض واحد أو اكثر.وتشمل مايا :

وىي ذكريات تداخلية زلزنة ربصل بشكل مستمر  Intrusive memories B1ذكريات اقتحامية -6
أو االحداث الصادمة،بعد حصول احلدث أو االحداث الصادمة.وتظهر بشكل تعبَتي واضح والارادي حول احلدث 
 سنوات فما فوق من خالل اللعب ادلتكرر.1عند االطفال بعمر 

وجود احالم مزعجة ومتكررة يكون زلتواىا أو تأثَتىا مرتبل  B2 Distressing dreamsاحالم مزعجة   -5
  قابلة للتمييز واكثر خوفا عند االطفال.باحلدث أو االحداث الصادمة ، تكون غَت
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ردود فعل فصامية) مثل ذكريات ماضية( حيث  B3  Dissociative reactions  ردود فعل فصامية -0
يشعر فيها الشخص او يتصرف كما لو ان احلدث او االحداث الصادمة تتكرر.) مثل ىذه االفعال ردبا ربدث 
بتكرار، مع معظم التعبَتات اليت تبدو انو غَت واعي سباما دلا زنيل بو(. الحظ عند االطفال ان اعادة سبثيل صدمة 

 خالل اللعب.معينة ردبا زندث 
وىي الضغوط النفسية الشديدة   Cued psychological distress B4ضغوط نفسية مصرح هبا -2

 وطويلة االمد ربدث عند التعرض الشارات داخلية أو خارجية ترمز أو تشابو جانبا من احلدث أو االحداث الصادمة.
ود افعال فسيولوجية وىي رد Cued physiological reactions B5ردود فعل نفسية مصرح هبا – -2

 ملحوظة عند التعرض الشارات داخلية أو خارجية ترمز أو تشابو جانبا من احلدث أو االحداث الصادمة.
وتشمل اجلهود اليت يبذذلا ادلتعرض للحدث أو    Avoidance symptoms .Cثانيا : االعراض التجنبية 

حلدث. علما ان تشخيص ىذه االعراض يعتمد على االحداث الصادمة يف التعامل مع طيف الذكريات ادلرتبطة با
 وجدود عرض واحد أو اكثر وتشمل:

وتشَت إىل  C1  Avoidance of memories, thoughts, feelingsذبنب الذكريات واالفكار  -6
 اجلهد ادلبذول لتجنب الذكريات واالفكار وادلشاعر ادلرتبطة باحلدث أو االحداث الصادمة.

وتشَت إىل اجلهود ادلبذولة  C2 Avoidance of external reminders ةذبنب ادلنبهات اخلارجي  -5
لتجنب الذكريات اخلارجية ادلرتبطة باحلدث أو احملفزة لو من قبيل االماكن واالحاديث والنشاطات وادلواضيع وادلواقف 

 واالشارات ادلرتبطة باحلدث أو االحداث الصادمة.
وتضم طيفا من التغَتات D    Cognitions and mood symptoms  ثالثا: االعراض االدراكية وادلزاجية

السلبية وادلزاجية ادلصاحبة للحدث أو االحداث الصادمة ، علما ان تشخيص ىذه االعراض يعتمد على وجدود 
 عرضُت أو اكثر.، وتشمل

 D1 Inability to recall important aspect ofالعجز عن استدعاء جوانب مهمة عن احلدث  -6
event  وتشَت إىل عدم القدرة على تذكر جوانب مهمة من احلدث أو االحداث الصادمة عادة بسبب فقدان

 الذاكرة الفصامي وليس بسبب عوامل اخرى مثل االصابة يف الراس أو الكحول أو ادلخدرات.
 D2 Exaggerated negative beliefs orادلعتقدات او التوقعات السلبية ادلبالو فيها    -5

expectations  وجود رلموعة من ادلعتقدات والتوقعات السلبية ادلبالو فيها حول الذات ا االخرين أو العادلمثل)انا
 سيب،اليوجد احد اىال للثقة ،العامل كلو خطر، جهازي العصيب تدمر بشكل كامل(

وجود  D3  Distorted cognitions leading to blame ادراك مشوه ادى اىل القاء اللوم -0
 شوىة عن اسباب أو نتائج احلدث أو االحداث الصادمة اليت تقود الفرد للوم نفسو أو نفسها أو االخرين.مدركات م

وجود حالة من ادلشاعر  D4 Persistent negative emotional state  حالة عاطفية سلبية ثابتة -2
 السلبية مثل) اخلوف أو الرعب أو الغضباو الشعور بالذنب أو الشعور باخلجل( يًتافق مع احلدث الصادم.
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 D5  Diminished interest or participation inتضائل االىتمام او ادلشاركة يف النشاطات  -2
activities     ركة يف االنشطة ادلختلفة.وتشَت إىل الرغبة يف عدم االىتمام أو ادلشا 

 D6  Detachment or estrangement from othersاالنفصال او االنقطاع عن االخرين  -1
 وتشَت إىل كم ادلشاعر ادلصاحبة للرغبة يف االنفصال أو القطيعة عن االخرين.

 Persistent inability to D7 experience  غياب القدرة الثابتة الختبار ادلشاعر االرنابية   -7
positive emotions   وتشَت إىل فقدان القدرة الواضحة للتعبَت عن ادلشاعر االرنابية )مثل، عدم القدرة على

 التعبَت عن مشاعر السعادة او الرضا او احلب (
وىي التغيَتات  Arousal and reactivity symptoms اعراض االثارة وردود االفعال:      Eرابعا: ادلعيار 
االثارة والتفاعل ادلرتبطة باحلدث او االحداث الصادمة اليت بدأت او تفاقمت بعد حصول احلدث او ادللحوظة يف 

 االحداث الصادمة، كما يستدل عليها باثنُت )او اكثر( وتضم ما يلي :

6- (.E1   )( سلوك عصيب و نوبات غضب) مع او بدون استفزازIrritable behavior and angry 
outbursts  كل اساسي بعدوان لفظي او جسدي ذباه افراد اخرين او مواضيع.عرب عنها بش 

5- (E2 .سلوك التهور او تدمَت الذات ) Reckless or self-destructive behavior وتشمل القيام
 باعمال خطَتة غَت امينة شلكن ان تكون مؤذية للذات أو لالخرين.

0- E3 .اليقظة ادلفرطة  Hyper vigilanceن وجود خطر أو امكانية حدوث اشياء وتعٍت احلذر الدائم م
 سليفة. واالستعداد الدائم دلواجهتها.

2- E4 .رد الفعل ادلفاجب ادلبالو فيو Exaggerated startle response ويعٍت الشعور بالوثبة أو الفزع
 بسهولة ذباه ادلثَتات ادلفاجنة وتعٍت االستجابات احلادة وادلفزعة ذباه ادلثَتات.

2- (E5  مشاكل يف الًت ).كيز Problems with concentration وتشَت إىل تضال امكانية الًتكيز
 واالنتباه ذباه الفعاليات احلياتية اليومية.

1- (.E6.)( اضطراب النوم )مثل صعوبة يف النوم او البقاء نائما او االرق Sleep disturbance  وتشمل
 دلتكرر وصعوبة العودة بعدىا.الصعوبات ادلصاحبة للنوم مثل صعوبة النزم أو االرق أو الصحو ا

( اكثر B, C, D and E) للمعايَت  Duration of disturbance : فًتة االضطراب Fخامسا: معيار 
 من شهر واحد.وتشمل

تعٍت مىت بدات ادلشاكل ادلعرب عنها.وماىي ادلدة اليت تلت و   Onset of symptoms ضبداية االعرا -6
 حدوث احلدث او   االحداث   الصادمة.

وتعٍت كم من الوقت بقيت ىذه ادلشكالت، بعد ما حدث Duration of symptoms مدة االعراض:  -5
 بدأت.
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وتضم االضطرابات ادلصاحبة للمشكالت  Distress or impairment:احملنة والضيق Gسادسا: ادلعيار 
ت وظيفية مهمة اخرى .علما ادلزعجة ادلعرب عنها والضيق السريري و الضعف يف احلياة االجتماعية او العمل او رلاال

 ان التشخيص يضم واحدا من االعراض االتية:

وتعٍت مقدار االنزعاج من ادلشكالت ادلعرب عنها امجاال يف الشهر  Subjective distressالضيق الذا   -6
 ادلاضي.على ان يؤخذ باالعتبار الضيق الذي سجل يف الفقرات السابقة.

والعمل او يف  ، يف ادلدرسةImpairment in social functioningاخنفاض يف االداء االجتماعي  -5
على ان  رلاالت وظيفية مهمة اخرى، ومع االقران والعائلة .ودرجة تاثَته على العالقات مع الناس واالخرين والعائلة.

 يؤخذ باالعتبار الضيق الذي سجل يف الفقرات السابقة.
وهتتم بنوع ودرجة   Impairment in occupational functioning  الوظائف ادلهنيةضعف يف  -0

 ردود االفعال اليت جعلت من الصعب القيام باالنشطة اليت يقوم هبا االصدقاء واالقران. 
 وتضم كال من :Global ratings كلية سابعا: معيار التقييمات ال

بعُت االعتبار :وتشَت إىل تقديرات صدق االجابات الكلي. ياخذ  Global validity كلية الصدق ال -6
العوامل مثل االمتثال للمقابلة، احلالة العقلية) مثل مشاكل يف الًتكيز و فهم الفقرات وحالة الفصام( واالدلة على بذل 

 اجلهد للمبالغة او التقليل من االعراض.
وتشَت اىل تقديرات شدة اعراض اضطراب ما بعد الصدمة الكلي. ياخذ  Global severity كليةالشدة ال -5

باالعتبار درجة الضيق الشخصي، درجة االضطراب الوظيفي، مالحظات عن السلوك اثناء ادلقابلة، واحلكم بشأن 
 اسلوب اعداد التقرير.

، ومعرفة تقييم التحسن الكلي منذ التصنيف السابقوهتتم ب Global improvementكليالتحسن ال -0
 درجة التغيَت طبقا للتقديرات السابقة.

:ربديد االعراض الفصامية النامجة عن احلدث أو  Dissociative symptoms ثامنا: اعراض الفصام    
االحداث الصادمةعلى وفق  معيار اضطراب ما بعد الصدمة، باالضافة اىل االستجابة للضغوط وذبارب الفرد 

 ررة تتمثل باحدى ما يلي:لالعراض ادلستمرة او ادلتك

: وتعٍت اخلربات ادلستمرة او ادلتكررة من مشاعر االنعزال عن  Depersonalizationتبدد الشخصية  -1
عمليات الفرد العقلية او اجلسم ، كما لو كان الفرد خارج نطاق ادلشاىدة) مثل الشعور كما لو كان الفرد يف حلم ، 

 والشعور باحساس بان ذاتو او جسمو غَت حقيقي او ان الوقت شنر ببطأ(.
مل ا: :خربات متكررة او مستمرة بعدم حقيقة ما حول الفرد )مثل، ان العDerealizationالغربة عن الواقع   -2

 حول الفرد قد اخترب على انو ليس حقيقي او يشبو احللم او بعيد او مشوه(.
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. اما فيما سنص حساب الدرجة  53-6ربسب الدرجة الكلية لشدة ادلقياس جبمع درجات شدة الفقرات من   
)اعادة اخلربة( ربسب درجة شدتو من   Bمع درجات الشدة لكل فرد ، فادلعيار اجملمعة لكل عرض فتحسب جب

 1)التجنب( ربسب درجة شدتو جبمع درجات الفقرات  C. وادلعيار 2-6رلموع درجات الفرد على الفقرات من 
. وادلعيار  62-8)التغيَتات السلبية ادلعرفية وادلزاجية( فتحسب درجة شدتو جبمع درجات الفقرات  D. وادلعيار  7و

E   تفكك جبمع . کما شنکن حساب ال 53-62)فرط التحسس( فتحسب درجة شدتو جبمع درجات الفقرات
 . 03و  59درجات الفقرات 

 صدق االداة: ترمجة ادلقياس  

لصدمة ادلعد من قبل اجلمعية االمريكية الضطرابات ما بعد الصدمة وفقا ل دبا ان مقياس اضطراب ما بعد ا
DSM-5-2013  .ال تتوفر لو نسخة عربية فقد قام الباحثون بًتمجة ادلقياس من اللغة االنكليزية اىل اللغة العربية

عربية واالنكليزية. بعد ذلك قام ة اعيدت ترمجتو من اللغة العربية اىل اللغة االنكليزية من قبل خبَت يف كال اللغتُت ال
الباحثُت بدمج وادلقارنة بُت النسختُت للخروج بنسخة واحدة. ة قام الباحثون دبناقشة ادلقياس باللغة العربية مع 

رلموعة من اخلرباء يف علم النفس حيث مت اقًتاح بع  التعديالت على بع  الفقرات والتعليمات ادلرافقة للفقرات 
عاما )طالب الصف  65شباب )من كال اجلنسُت( بعمر  8لعراقية. بعد ذلك مت تطبيق ادلقياس على لتالئم البينة ا

السادس االبتدائي( دلناقشة زلتويات فقرات مقياس النسخة العربية والتاكد من قابليتو للفهم ذلذه الفنة. حيث مت 
 ة الفراد العينة.التوصل اىل ان الفقرات تعطي معٌت مشابو للنسخة االنكليزية وىي مفهوم

 

 مت استعمال الوسائي االحصائية االتية: SPSSالوسائل االحصائية:من خالل االستعانة باحلقيبة االحصائية 

 االختبار التائي لعينة واحدة. -6
 معادلة قوة التأثَت.  -5

 نتائج البحث : سيتم عرض النتائج طبقا لتسلسل قائمة األعراض وعلى النحو اال : 

وى التعرض للحدث أو االحداث الصادمة لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث التعرف على  مست -6
طفال  57الصادمة . بلو عدد االطفال الذين تعرضوا للموت أو التهديد بادلوت أو اجلروح اخلطَتة أو العدوان اجلنسي 

ضي للمعيار ظهر ان وعند مقارنتو بادلتوسل الفر  6.63% فيما بلو متوسل حساب الدرجات .93شكلوا نسبة 
 3.32ومستوى داللة  59وىي اكرب من القيمة اجلدولية عند درجة حرية  63.79القيمة التائية احملسوبة تساوي 

 ( يوضح ذلك6وتعد قيمة كبَتة شنكن الوثوق هبا. اجلدول ) 3.83.فيما بلغت قيمة ايتا حلجم التأثَت 
التائي لعينة واحدة لالطفال الذين تعرضوا للحدث أو لالحداث ( التكرار والنسب ادلنوية وقيمة االختبار 6جدول)
 الصاد مة.
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A.  التعرض للموت او التهديد
بادلوت او اجلروح اخلطَتة او 

 العدوان اجلنسي 
 

 النسبة التكرار

 ادلنوية

الوسل 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

قيمة 
 Tاختبار

حجم 
 التأثَت ايتا

 3.83 63.79 3.032 6.63 %93 57 نعم 

 %63 0 ال

 %633 03 الكلي

 والشكل يوضح ذلك. نسبة االطفال الذين تعرضوا للموت أو التهديد بادلوت أو اجلروح اخلطَتة أو العدوان اجلنسي.

 
 
 

 ( يوضح نسبة االطفال الذين تعرضوا للموت أو التهديد بادلوت أو اجلروح اخلطَتة أو العدوان اجلنسي.5والشكل)

لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث الصادمة   Bالتعرف على مستوى االعراض التداخلية وفقا للمعيار  -5
.باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة للمقارنة بُت ادلتوسل احلسايب لألعراض التداخلية مع ادلتوسل الفرضي 

ىي اكرب من القيمة اجلدولية لالختبار  B1,B4,B5للمعايَتاخلمسة ظهر ان القيم التائية احملسوبة لالعراض   
وحبجم تاثَت تراوح بُت الكبَت وادلتوسل. فيما كانت  3.32ومستوى داللة  59عند درجة حرية  6.19البالغة 

. واجلدول يوضح 3.32ومستوى داللة  59غَت دالة احصائيا عند درجة حرية  B2,B3القيم التائية لالعراض 
 ذلك.
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االختبار التائي لعينة واحدة لقياس االعراض التداخلية لالطفال ادلتعرضُت للصدمة( 5جدول)  
 

B  1. اعراض التداخل )زنتاج اىل  
 Intrusionللتشخيص(

symptoms 

الوسل 
احلسا
 يب

االحنراف 
 ادلعياري

 Tقيمة

احملسو 
 بة

حجم 
التأثَت)اي
 تا(

1) )B1 – ذكريات اقتحامية 
Intrusive memories 

 

5.20 6.32 5.57 3.626 

2)  )B2 - احالم مزعجة 

Distressing 
dreams  

5.00 6.52 6.23 3.375 

3))- B3 – ردود فعل فصامية 

Dissociative reactions 
 

6.83 6.09 -3.8 3.356 

((4 B4 – ضغوط نفسية صرزنة 

Cued psychological 
distress  

5.13 6.61 2.86 0.22 

(5 )B5 – ردود فعل نفسية صرزنة 

Cued physiological 
reactions 

5.20 6.23 1.72 0.092 

ادلتعرضُت للصدمة يعانون اعراض ىذا ادلعيار اذ اهنم سجلوا وجود ذكريات اقتحامية  ومن اجلدول يتضح ان االطفال
وضغوط نفسية صرزنة وردود افعال نفسية صرزنة مقايسة باعراض االحالم ادلزعجة وردود االفعال الفصامية.واالشكال 

توضح ذلك  1 -5-0-2-2  
 

لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث الصادمة  Cالتعرف على مستوى االعراض التجنبية وفقا للمعيار  -0
مع ادلتوسل  C.باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة للمقارنة بُت ادلتوسل احلسايب العراض التجنب ادلعيار 

لغة اكرب من القيمة اجلدولية لالختبار البا C1الفرضي دلعيار االعراض االثنُت ظهر ان القيم التائية احملسوبة للعرض 
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. فيما كانت القيم التائية للعرض 3.691وحبجم تاثَت كبَت  بلو 3.32ومستوى داللة  59عند درجة حرية  6.19
C2.دالة مقايسة احصائيا. واجلدول يوضح ذلك 

 ( االختبار التائي لعينة واحدة لقياس اعراض التجنب لالطفال ادلتعرضُت للصدمة5جدول )         
C 1الى . اعراض التجنب )يحتاج  

 للتشخيص(
Avoidance symptoms  

 

الوسل 
احلسا
 يب

االحنراف 
 ادلعياري

حجم  Tقيمة
 التأثَت

6) )C1 – تجنب الذكريات واالفكار
 Avoidance of والمشاعر

memories, thoughts, 
feelings  

 
 

5.2 6.31 5.11 3.691 

(7   ) C2  تجنب المنبهات الخارجية -
Avoidance of external 
reminders 
 
   

5.6 6.05 3.26 3.327 

ومن اجلدول يتضح ان االطفال يعانون من اعراض ىذا ادلعيار اذ سجلوا صعوبة ذبنب الذكريات 
واالفكار وادلشاعر ادلرتبطة باحلدث أو االحداث الصدمية اليت تعرضوا ذلا مقايسة بتجنب ادلنبهات 

 اخلارجية للحدث.

لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث الصادمة  Dالتعرف على مستوى االدراكية وادلزاجية وفقا للمعيار  -2
مع ادلتوسل لالعراض االدراكية والمزاجية .باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة للمقارنة بُت ادلتوسل احلسايب 

ىي اكرب من القيمة اجلدولية لالختبار  D1,D2,D3بة الفرضي للمعايَت السبعة ظهر ان القيمة التائية احملسو 
وحبجم تاثَت تراوح بُت الكبَت وادلتوسل. فيما كانت  3.32ومستوى داللة  59عند درجة حرية  6.19البالغة 

 غَت دالة احصائيا واجلدول يوضح ذلك. D4,D5,D6,D7القيم التائية لالعراض 
 االعراض االدراكية وادلزاجية لالطفال ادلتعرضُت للصدمة ( االختبار التائي لعينة واحدة لقياس3جدول )

D- 2االعراض االدراكية وادلزاجية )زنتاج  
 Cognitions and moodللتشخيص(

symptoms (need 2 for diagnosis)  

الوسل 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 Tقيمة
 احملسوبة

 حجم التأثَت
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D1 –  من عدم القدرة على استدعاء جوانب مهمة
 Inability to recall important احلدث

aspect of event  
 

1.63 6.56 6.18- 3.388 

D2 –  ادلعتقدات او التوقعات السلبية ادلبالو فيها
Exaggerated negative beliefs or 

expectations.  

6.23 6.61 5.80- 3.561 

D3 –  ادراك مشوه يفضي  إىل القاء
 Distorted cognitions leading toاللوم

blame. 

6.23 6.63 5.28- 3.672 

D4  - حالة عاطفية سلبية ثابتةPersistent 
negative emotional state. 

5.31 6.66 3.59 3.3359 

D5 –  تضائل االىتمام او ادلشاركة يف النشاطات
Diminished interest or 

participation in activities. 

6.10 6.59 6.27-  0.078 

D6 –         االنفصال او االنقطاع عن االخرين
Detachment or estrangement 

from others   

6.11 6.25 6.06-  0.055 

D7 –  عجز ثابت الختبار ادلشاعر
 Persistent inability toاالرنابية

experience positive emotions. 

6.71 1.40 -0.93 0.029 

ن االعراض االدراكية يعانون ماضطراب يف ىذا ادلعيار ، فهم  يعانون مندول يتضح ان االطفال بشكل عام ومن اجل
لديهم ادراك مشوه يفضي إىل القاء اللوم اذ ان الفروق   توقعات السلبية ادلبالو فيها ومن ادلعتقدات أو الوادلزاجية و 

جة تاثَت عالية على وفق معيار ايتا حلجم التاثَت.فيما كما سجلت در   3.32كانت دالة احصائيا عند مستوى داللة 
ظهر ان ىناك حالة عاطفية سلبية ثابتة حيث اقًتب الوسل احلسايب لدرجات العينة من الوسل الفرضي ومل تكن قيمة 

و اما اعرض تضائل االىتمام او ادلشاركة يف النشاطات واالنفصال أ 3.32االختبار التائي دالة عند مستوى داللة 
 3.32االنقطاع عن االخرين والعجز الثابت الختبار ادلشاعر االرنابية فقد سجلت درجات غَت دالة عند مستوى 

 وحجم تاثَت تراوح بُت ادلتوسل والكبَت .
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لدى االطفال ادلتعرضُت للحدث أو االحداث  Eالتعرف على مستوى اعراض االثارة والتفاعل وفقا للمعيار  -5

مع ادلتوسل  االختبار التائي لعينة واحدة للمقارنة بُت ادلتوسل احلسايب العراض االثارة والتفاعلالصادمة .باستعمال 
اكرب من القيمة اجلدولية لالختبار البالغة  E1,E3,E6الفرضي للمعايَتالستة ظهر ان القيم التائية احملسوب لالعراض

وحبجم تاثَت تراوح بُت الكبَت وادلتوسل .فيما كانت القيم التائية  3.32ومستوى داللة  59عند درجة حرية  6.19
 غَت دالة احصائيا واجلدول يوضح ذلك. E2,E4,E5لالعراض 

 لالطفال ادلتعرضُت للصدمة. الثارة والتفاعل( االختبار التائي لعينة واحدة لقياس اعراض ا0جدول )         

E اعراض االثارة والتفاعل )يحتاج .
2 (2لمتشخيص إلى   Arousal 
and reactivity symptoms 
(need 2 for diagnosis)  

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة
المحسو 

 بة

حجم 
 التأثير

E1 – السموك العصبي ونوبات القمق 
Irritable behavior and angry 

outbursts 
 

2.43 1.41 1.72 1.192 

E2-  السموك المتهور او التدمير
-Reckless or selfالذاتي

destructive behavior. 

1.16 1.28 3.65- 1.31 

E3-  اليقظة المفرطة
Hypervigilance.  

2.41 1.19 1.91 1.11 

E4-  ردة الفعل المفاجئة
 Exaggeratedالمبالغ فيها

startle response. 

2.41 1.35 71.6 1.186 

E5 –  مشاكل في
 Problems withالتركيز

concentration. 

2.21 1.37 0.80 0.021 

E6- اضطراب النومSleep 
disturbance.  

2.43 1.35 1.77 0.097 
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ومن اجلدول يتضح ان العينة بشكل عام تعاين من اعراض ىذا ادلعيار اذ سجلوا اعراض السلوك العصيب ونوبات القلق 
واليقظة ادلفرطة واضطراب النوم.فيما كان عرض ردة الفعل ادلفاجنة ادلبالو فيها وادلشاكل يف الًتكيز قريبة من ادلتوسل 

 الفرضي للعرض. 

 مناقشة النتائج

من خالل ما مت استعراضو من النتائج يتضح وكما كان متوقعا ان اغلب افراد العينة قد مرو بتجارب ضاغطة وخربات 
غَت ساره. وىذا يتفق مع الكثَت من الدراسات العراقية اليت اشارة بشكل متكرر اىل وجود نسب عالية من حاالت 

يس فقل للضغوط واليت مشلت ل DSM-5وضعتها التعرض للضغوط. وايضا يتفق مع التوسع يف االعراض اليت 
وفيما سنص اعراض اضطراب ما بعد الصدمة فقد عاىن اطفال العينة احلالية  التعرض ادلباشر وادنا غَت ادلباشر لالحداث.

من اغلب تلك االعراض. ففيما سنص الذكريات االقتحامية عاىن االطفال من ثالث اعراض وىي اكثر من احلد 
اعراض الذكريات االقتحامية اليت تشخص بوجود عرض واحد من رلموعة االعراض ادلمثلة ذلذا ادلعيار.  ادلطلوب لوجود

ان ىذه الذكريات حول احلادث واليت الزمت االطفال منذ التعرض شنكن ان تسبب مشاكل صحية ونفسية وردبا عقلية 
 يف ادلستقبل دلن يعاين منها وخاصة يف مرحلة الطفولة.

ال عينة الدراسة من االعراض التجنبية حيث اهنم يعانون بشكل واضح  من ذبنب االفكار والذكريات كما عاىن اطف
وادلشاعر ادلرتبطة باحلدث او اليت شنكن ان تعيد اليهم تلك الذكريات. وىذا العرض شنكن ان ينسحب بشكل سليب 

سبثلت بشكل واضح بعدم قدرهتم  مزاجيةو  ادراكية. كما عاىن االطفال من اعراض على رلاالت اخرى حلياة الطفل 
على استدعاء اوجو مهمة من احلدث الذي تعرضوا لو. وكذلك لديهم معتقدات او توقعات سلبية مبالو فيها وايضا 

شنكن ان تسهم يف  . ان ىذه التوقعات وادلعتقدات السلبية على النفس او االخرين ادراك مشوه يفضي  إىل القاء اللوم
امل حول الطفل وتوقعاتة من ان العامل مكان خطَت ومن الصعب العيش فيو واليت تعمل بدورىا على تشويو صورة الع

 تقليل قدرة الفرد على التعايش والتعامل مع احداث احلياة بشك ناجح يف ادلستقبل. 

سلوك العصيب فقد عاىن اطفال عينة الدراسة من ثالث اعراض ايضا سبثلت يف ال اعراض االثارة والتفاعلوفيما سنص 
. ان ىذه االعراض ادلرضية سبثل مشكلة لالطفال يف ىذه ادلرحلة العمرية واليت والقلق واليقظة ادلفرطة واضطراب النوم

شنكن ان تقود اىل سلوكيات مثل العدوان وعدم القدرة على االنتباه، حيث من ادلمكن ان تقود اىل الفشل يف التحصيل 
 تمر من قبل الطفل لكل ما زندث حولو.ومشكالت صحية جراء التأىب ادلس

لقد تبُت ان اطفال عينة الدراسة احلالية يعانون من مجيع اعراض اضطراب ما بعد الصدمة وىذا ما يوجب توجيو الرعاية 
دبا يساعد االطفال من التخلص من ىذه االعراض. كما اثبتت الدراسة احلالية ان ادلقياس اجلديد الصحية والنفسية 

ادلستخدم قادر على تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة لدى االطفال يف اجملتمع العريب الشرقي والعراقي على وجو 
يف عملية التشخيص وفقا دلا كان اضافة مفيدة   DSM-5اخلصوص. وان التوسع يف االعراض على وفق معايَت 

وجدتو الدراسة احلالية. لقد مت يف ىذه الدراسة االقتصار على عينة صغَتة حيث ان رلتمع االطفال ادلتعرضُت دلثل ىذه 
االحداث الصادمة كبَت جدا وشنكن ان يقدر دبا يزيد على ادلليون طفل. وان غالبية ىذا اجملتمع يعيش يف ظروف اقسى 

فان اجراء دراسات شلاثلة على اطفال لدراسة احلالية واليت استطاع فريق البحث الوصول اليهم. وبالتايل من افراد عينة ا
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ادلخيمات والنزوح الداخلي شنكن ان يوضح حجم ادلعانات لدى االطفال العراقيُت من جراء اعراض ما بعد الصدمة 
 بعدما تعرضوا لكثَت من االحداث الصادمة وادلهددة.

تدق ناقوس اخلطر الذي يتوجب على  احلالية دبا توصلت اليو من مقدار التعرض وحجم االعراض ان الدراسة 
السلطات الصحية والًتبوية ان توجو اليو كامل االنتباه للحد من ادلخاطر الصحية والنفسية احلالية دبا سبثلو من مشكلة 

 قلية يف ادلستقبل.على مرحلة الطفولة ومتطلباهتا ودبا سبثلو من احنرافات سلوكية وع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1ة وأبيادهكا الوووديكة ، يك( الصدمة النفسية ، إشكاالاا اليياد2116حب هللا،عدنان: ) .1

 دار الفارابي ، بيروت ، لبنان.

، 1   ألصكدمية،االضك رابات الااليكة لدحكدا   (:2111)عبد الخالق، أحمكد وخخكرون  .2

 مااب اإلنماء االواماعي، الاويت.

دار غيداء  الميرفي،( دراسات مياصرة في علم النفس 2111عبد الساار، ماند محمد:) .3

 للنشر والاوزيع،  ال بية األولى، عمان.

 الذاكرة الصددمي  آثارفي التخفيف من   إرشاديبرنامج  تأثير عبد الساار، ماند محمد: .4

 لدى تالميذ المرحم  االبتدائي .
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