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Ficher (1994)یقول

"عندما نواجھ الموت نتعلم أن نحیا، والتجربة الصدمیة ھو ما یحي قلب الحیاة لدى البعض"

ل مفاھیمنا ومدركاتنا وكان للدراساتالمتتالیة والمحاوالت التي قام ساھمت معرفة ردود الفعل التي تنجم عن الحدث الصدمي في تعدی
وقد كان االھتمام منصبا لعدة سنوات لدراسة الظروف السیئة التي یمر بھا . بھا الباحثون صداه الكبیر في تفكیك الظاھرة وفھمھا

ات وسلوكات غیر تكیفیة، وكانت النظرة األفراد عند تعرضھم لصدمات نفسیة واالستجابات المرضیة مع ما یصاحبھا من تظاھر
ثم تفطن الباحثون إلى أن ھناك من . سواء في مجال البحث أو العالج و التكفل متجھة ولعقود من الزمن لألعراض والنتائج السلبیة

رجوا من تجربتھم األفراد أمام نفس الحدث الصدمي وبالرغم من تأثر الكثیرین، تتفجر قوتھم وتتضاعف طاقتھم وتزداد مقاومتھم لیخ
." لتكون لھم الصدمة بمثابة الخطوة إلى الوراء التي تدفع بصاحبھا إلى األمام. أقوى من ذي قبل،بتجاوزھا والتقدم إلى األمام

(Rutter,1998, p.47) فالصدمة كما یقولFisher)1994 ( التي یمكن أن یكون لھا مصیر كارثي تراجیدي قد تصبح كبدایة
تعرض لھا إن تم توجیھھا التوجیھ الحسن أین یحدث انفتاح نحو الذات و باألخص انفتاح نجو جزء من الذات الذي لم جدیدة للفرد الذي 

وھو . یسبق للفرد أن تعرف علیھ والذي تم إحیاءه فجأة عن طریق الصدمة، لتصبح ھذه األخیرة كمناسبة لالزدھار والتقدم نحو األمام
وأصبح بالتالي ینظر لما بعد الصدمة بمنظار جدید، نظرة أمل للفرد المصدوم ".یقتلني یزیدني قوةما ال" ما یعبر عنھ المثل القائل 

ویسترجع بالتالیحیاكة حیاتھ كما .تفتح لھ آفاقا جدیدة وترّكز على المصادر المتنوعة التي تتوفر لدیھ لیستقي منھا مخزونھ من القوة
.لیشیر إلى مفھوم الجلد". الرابط"و " المعنى"بفضل مفھومین ھما ) Boris cyrulnik)2003یقول 

ویعتبر الجلد بمثابة مقاربة جدیدة جاءت لتكمل األبحاث التي أقیمت حول الھشاشة، وبالرغم من الدراسات المكثفة حول مفھوم الجلد 
لھا بسبب تداخل العدید من في السنوات األخیرة إلى انھ بقي مفھوما غیر محدد المعالم، وتبقى سیرورتھ سیرورة معقدة یصعب تحلی

منھا ما ھو مرتبط بالفرد ذاتھ و منھا ما ھو مرتبط بالمحیط، ومنھا ما ھو على صلةبتفاعل ھذه العوامل مجتمعة؛ نوعیة . العواملفیھا
رفیة الصدمة وشدتھا، وكذا ما یسنده الشخص المصدوم من تفسیر للحدث وكیفیة تمثیل التجربة الصدمیة عن طریق السیرورات المع

وفي النقطة األخیرة . والعاطفیة التي یكتسبھا الفرد والتي یبنیھا من خالل ما اكتسبھ من معارف ومعتقدات وما تعلمھ من عادات وتقالید
معن " (كنمو تراكمي و كمخزون حي فیالذاكرة"إشارة واضحة للسیاق الثقافي حسب ما اتفقت علیھ التعاریف حول الثقافة 

).1988زیادة،

في اآلونة األخیرة وعي متزاید بضرورة االھتمام بالجانب الثقافي وإدراجھ كبعد لھ اعتباره كمسبب للمرض وكذا كبعد لھ واصبح
أھمیتھ ووزنھ لتشخیص المرض وعالجھ، كما أظھرت المالحظات العیادیة في عالج الصدمات النفسیة أھمیة الثقافة كونھا تشكل 

الذي یؤكد على أن الحدث الصدمي یدفع بالشخص المتعرض لھ Tobi Nathan (2006)إلیھوھو ما أشار . إطارا الحتواء الفرد
.باالتصال بعالم آخر غیر ظاھر وھو العالم الثقافي المتاح لھ

وعلى ضوء ھذه الحقیقة فأعراض ما بعد الصدمة قد یتم تخفیفھا كون الفرد یعطى للصدمة بعدا ثقافیا ویكون معنى لھا في محیط یتقبلھ 
والثقافة باعتبارھا محل وحیز للتمثیالت الفردیة والجماعیة تعتبر بمثابة المدعم والسند للنفس وتكّون عامال . عره باألمان والحمایةیش

Johnو یذھب) . Paul Jacques)2001مھما من عوامل الحمایة كما یقول  Hawkes فيHarcourt)2006 ( إلى أبعد من
كون باقي العوامل من . لثقافة كبعد للحمایة وحسب، بل كعمود ترتكز علیھ جمیع األبعاد األخرىذلك، إذ یرىانھ ال یمكن اعتبار ا

. عوامل فردیة و عوامل اجتماعیة وحتى بیولوجیة ملونة ومصبوغة بثقافة الفرد وال یمكن فھمھا إال في اإلطار الثقافي الذي تدرس فیھ
ھي أمور توفرھا " زم من توفر للمعنى ورابط وبما یستدعیھ من مدعم للجلدبما یستل) "Boris Cyrulnik)2003فالجلد كما یقول 

أن مایحملھ الفرد من اعتقاد وقناعات تدخلت في تكوین Markey (2007)ویضیف .ثقافة الفرد إن كانت لدیھا القدرة على ذلك
. یمكنھ أن یجد مدعما للجلد في ذاتھ وبداخلھوالفرد . شخصیتھ ھو ما سیكّون لھ السند في األوقات التي یتعرض لھا للمحن والصدمات

.یلتجأ إلیھ لیستمد منھ قوتھ ومخزونھ كجانب حي، دینامي، تراكمي اكتسبھ خالل مختلف مراحل حیاتھ

ومن ھنا تظھر ضرورة األخذ بعین االعتبار في دراسة الجلد الجانب الثقافیبإدخال مفاھیم وتصورات واسعة تشمل االعتبارات الثقافیة 
.تي تختلف من مجتمع آلخرال

على ضرورة عدم فصل الدین عن التوازن النفسي للفرد كونھ یتدخل في ) Patrick Le Cardinal)2006و یؤكد الطبیب العقلي
المعنى الذي یتم تدعیمھ " ویضیف قائال بأن... وعدم القدرة على الحفاظ على االنسجام في فوضى األحداث. تكوین األنا وقوتھا

الدیني یمكن تصوره كالخرسانة من االسمنت التي تعمل على إعادة تثبیت وإلصاق مجموع األجزاء التي تبعثرت بسبب بالجانب
.االنفجار الذي وقع في النفس عند تعرضھا لالّمتوقع، مشیرا بذلك إلى الصدمة

على أن ) Cyrulnik)1999شار وأ. كما یؤكدالباحثون أیضا على ضرورة المساندة و التكاتف االجتماعي لمواجھة الصدمات
.البیئة/القدرات الكامنة الخاصة بالفرد ال یمكنھا أن تبرز وتتطور إالّ بفضل مساندة المحیطین بھ وبفضل حیاكة الروابط بین الفرد

أقیمت في وبالرغم من توفر تراث من الدراسات توضح أھمیة إدراج البعد الثقافي في الدراسات النفسیة والصدمیة،إال أن أغلبیتھا
وأردنا من خالل ھذه الدراسة إبراز الصبغة التكاملیة لبعض دینامیات سیرورة الجلد في . مجال التفاعل بین ثقافي واالختالفات االثنیة

لذا كان تناولنا للجلد كمخزون كامن لدى الفرد قد یتم تنشیط حركیتھ وإطالق سیرورتھ إن .عالقتھ بعناصر ثقافیةفي المجتمع ذاتھ
كما اھتممنا بتناول الثقافة كمخزون حي دینامي تستمر مع الفرد كونھا تتدخل في . الظروف المالئمة و العناصر المساعدةوجدت

.تشكیل شخصیتھ بما یتم تشجیعھ في إطار ثقافتھ كل ذلك من خالل دراسة میدانیة إحصائیة أردناھا أن تكون بلغة األرقام
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في استناده للتشبیھ الفرویدي للجھاز النفسي في موقعیتھ األولى الذي ال یمكن ) Ting Toomey)1999وبالرجوع إلى ما جاء بھ 
كجبل من الجلید ال یتظاھر منھ إالّ الطبقات العلیا یعتبر الثقافةToomeyفھمھ إال بالغوص رأسیا في الطبقات الالشعوریة؛ فإن 

ا وفھمھا فعلیا إال بالغوص أفقیا في الطبقات الداخلیة العمیقة لتقصي البارزة والتي تعبر عن الجانب المادي لھا، وال یمكن استكشافھ
ھذه العناصر التي تطفوا إلى الخارج بقوة بما َتَتملُّكُھ من الفرد عندما یتعرض ھذا . عناصرھا من معتقدات و قیم ومعاییر وتمثیالت

ویشیر الباحث إلى أن فھم الثقافة .وسلوكاتھ وردود أفعالھلتسھم بالتالي في انفعاالتھ، طریقة تفكیره .األخیر إلى األزمات والمحن
وھو ما سنسعى الستكشافھ والتحقق .یستدعي الغوص في عناصرھا المكونة لھا والكیفیة التي تساھم بھا في تطویر الجلد عند أصحابھا

وفانیة بتدفق غیر مسبوق لستة أودیة الفیضانات التي وصفت على أنھا طتلك. منھ في ثقافة بني میزاب عند ضحایا فیضانات غردایة
و ارتفاع مستوى میاھھ إلى ثمانیة أمتار مع ما استتبعھ منخسائر لألرواحوالتي ³م900في مصب واد میزاب وصل تسارعھ إلى 

من حاالت اإلصابة إضافة للمفقودات والممتلكات المادیة كما أعلن عنھ رئیس الوزراء 89شخص و47قدرت بمقتل أزید من 
في نشرة األخبار المسائیة على الشاشة الوطنیة، مع ما تثیره الكارثة الطبیعیة 2008أكتوبر 7جزائري أحمد أویحیى یوم الثالثاء ال

.عامة من دھشة وإحباط و ما یقابلھا من إحساس بعدم األمن المفاجئ والتھدید الذي یواجھھ الفرد وأحباءه في الوقت ذاتھ

وء ما تتمیز بھ الشخصیة المیزابیة من خصائص نشأت في مجتمع یتبع ویحتكم لنظام العزابة الذي صبغ ومن ھذا المنطلق كلھ وفي ض
حیاتھ منذ أكثر من ألف عام، وباالرتكاز على ثالث أبعاد اتفقت الدراسات على أھمیتھا في تشكیل أي ثقافة من الثقافاتمن بعد إیماني 

ة ھذه الدراسة للبحثإن كانت تساعد ھذه الثقافة المیزابیة بعد تعرض أفرادھا لكارثة تحددت مشكل.وتكاتف اجتماعي وتقالید اجتماعیة
وجاء تساؤل .وإطالق سیرورة الجلد "الرابط"و " المعنى"بھذا الحجممع ما خلفتھمن صدمات ومعاناة واضطرابات نفسیة على توفیر

البحث كاآلتي

ھل یساھم البعد الثقافي في إطالق سیرورة الَجلَْد لدى ضحایا فیضانات غردایة؟●

وجاءت الفرضیة العامة للدراسة على النحو التالي

یساھم البعد الثقافي بعناصره الثالث من بعد إیماني وتكاتف اجتماعي وتقالیداجتماعیة في إطالق سیرورة الجلد لدىضحایا فیضانات 
.غردایة

الفرضیات اإلجرائیة التالیةتحتھا و اندرجت 

.یساھم البعد اإلیماني ایجابیا في إطالق سیرورة الجلد لدىضحایا فیضانات غردایة-

.یساھم التكاتف االجتماعي ایجابیا في إطالق سیرورة الجلدلدى لدىضحایا فیضانات غردایة-

.حایا فیضانات غردایةتساھم التقالید االجتماعیة ایجابیا في إطالق سیرورة الجلدلدىض-

في )البعد اإلیماني والتكاتف االجتماعي والتقالیداالجتماعیة(توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مساھمة كل بعد من األبعاد الثالث-
.إطالق سیرورة الجلد لدىضحایا فیضانات غردایة

:أھمیة الدراسة-2

من بعد إیماني وتكاتف اجتماعي (أھمیة األبعاد المتناولة في الدراسة تكمن أھمیة الدراسة في أھمیة موضوعھا وھي مشتقة من -
كأبعاد لھا وزنھا في تسییر التجارب الصعبة وكونھا تمثل عامال مھما من عوامل الحمایة الطولیة كونھا تتدخل في ) وتقالید اجتماعیة

.التركیب البنائي للفرد وكذا البناء الجماعي والمجتمعي

.النفسیة وتأثیرھا السلبي على حیاة األفراد وبالتالي المجتمع ككلخطورة الصدمة -

وباعتبار ما یتم التعرض إلیھ من غزو ثقافي في وقتنا الحالي وانتشار عملیات التثقیف، فإن تمسك الفرد بثقافتھ وتعزیز أبعادھا بما -
ي أثناء تعرضھ للصدمات خاصة، یعتبر أمرا شدید األھمیة یحققھ من إحساس باالنتماء وبما یوفره من معنى للفرد في حیاتھ العامة وف

.وجب التركیز علیھ ودراستھ بشيء من الدقة

: دوافع الدراسة-3

في العالم العربي واعتبرت الثقافة بشكل عام أقل قیمة من باقي المجاالت في تتمثل في أن االھتمام بالثقافة بقي اھتماما ضعیفاً -
.التناوالت النفسیة

زیادة التعرض للحوادث الكارثیة الطبیعیة التي لحقت بالجزائر مؤخرا وتوسع نطاقھا لتمس عددا من الوالیات مع ما تخلفھ من -
.صدمات نفسیة ورائھا
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.لما للبعد الثقافي من أھمیة، وما لھ من دور في ردود أفعال الفرد االنفعالیة الوجدانیة والسلوكیة-

و لم . تناولت دور األبعاد الثقافیة من بعد إیماني، وتكاتف اجتماعي وتقالید اجتماعیة في تجاوز الصدماتقلة الدراسات العربیة التي-
.یرد حسب علمنا في الدراسات العربیة أبحاث لتقییم دور البعد الثقافي أو العوامل الثقافیة التي تساھم في تطویر الجلد

:صممت ھذه الدراسة ألجل:أھداف الدراسة-4

.وقوف على أھمیة البعد الثقافي ومساھمتھ كعامل من عوامل الحمایة على تجاوز الصدمة الناجمة عن الفیضان لدى أفراد العینةال-

التعرف على ترتیب كل بعد من األبعاد الثالث من بعد إیماني وتكاتف اجتماعي وتقالید اجتماعیة حسب نسبة مساھمتھا في إطالق -
.عینة من ضحایا فیضانات غردایةسیرورة الجلدلدى أفراد ال

:تحدید مصطلحات الدراسة-5

:تعریف الجلد-5-1

فان الجلد "مفھوم فیزیائي یعبر عن القدرة على مقاومة االصطدام،تم استعارتھ في العلوم اإلنسانیة وبتطبیقھ في المجال النفسي "الجلد"
م إلى األمام لتكون لھ الصدمة بمثابة خطوة إلى الوراء التي تدفع ال یعني القدرة على المقاومة وحسب ولكن أیضا تجاوزھا والتقد

(Vouche,2003)."بصاحبھا للقیام بقفزة جّبارة إلى األمام

على انھ رفض لالستسالم واالنقیاد لمصیر الصدمةأین ال یصبح األلم والمعاناة نتیجة حتمیة ولكن ) Boris Cyrulnik)1999یعرفھ 
إستراتیجیة المقاومة ضد المصائب ) Cyrulnik)2003وأیضا كما یرى فیھ . بالءا مدھشا و مذھالبدال من ذلك تصبح الصدمة

.واأللم وانتزاع للذة العیش

على أنھ قدرة الفرد أو جماعة ما على التطور الجید ) "Vanistendael, Lecomte, Cyrulnik Manciaux)2001یعرفھ.و
رغم تعرضھ ألحداث تخل بتوازنھ، وظروف حیاتیة صعبة وصدمات تكون في بعض مع االستمرار في إسقاط الذات في المستقبل 

.بأنھ عمل مذھل للتكیف، جزء منھ سلبي غیر واعي، وجزءه اآلخر نشط وفعالManciauxویضیف .األحیان قاسیة

و لقاء مع بأن التعرض للصدمة ھ) Murmure des fantômes)"2003ھمس األشباح "في كتابھ BorisCyrulnikویقول-*
الموت، فبینما شخص من عشرة سیبقى میتا وسجینا آلالمھ فان اآلخرین سیقاومون ویسترجعون حیاتھم بحیاكة قدرتھم على االسترداد 

أول من أشار إلى المعنى و الرابط، ) Vanistendael)1996ولإلشارة، یعتبر ". الرابط"و " المعنى"والمواجھة بفضل مفھومین؛ 
.مفھوم ثالث وھو القانون) Lecomte)2002لیؤكد ما ذھب إلیھ ھذا األخیر، ویضیف Cyrulnikوجاء بعده 

ù-
.

ومن ھذا المنطلق وألن كل باحث ملزم باقتراح تعریف یعبر عن إطاره المرجعي بما یخدم بحثھ ارتأینا في تعریفنا للجلد أن 
نقاط والمتمثلة في ضرورة التعرض للصدمة بما تحملھ من عوامل خطر، المقاومة والتكیف االیجابي، تجاوز الصدمة، 4نرتكز إلى 

تعریف نقول بأن وباالستعانة لما تم تقدیمھمن.بة توفر عوامل الحمایة للفرد تحمل في طیاتھا معنىوكرد فعل لمواجھة الوضعیة الصع
:الجلد

ھو القدرة على النجاح والتطور ایجابیا بطریقة مقبولة اجتماعیا بالرغم من تعرضھ لحالة من الضغط أو الشدة التي یفترض أن ●
بط بالقدرات الكامنة في كل فرد والتي یمكن تقاسمھا في إطار الجماعة أو العشیرة تحمل في طیاتھا خطورة شدیدة و مآل سلبي، یرت

عن ترتبط بھ كفرد في توظیفھ واعتقاداتھ وقناعاتھ كمخزون لتزویده بالمعنى، و عوامل خارجیة تنتج . باالستناد لعوامل الحمایة
.قناعات ما یمكنھ من تكوین الرابطالتفاعل بین الفرد ومحیطھالذي یعمل على تدعیم ھذه االعتقادات وال

:سیـرورة الجـلد- 2- 5

على ) Lighezzolo,Cyrulnik, (2003)Theis, De Tychey)1999طرحنا إلى ما ذھب إلیھ عدد من الباحثیننتفق في
و ھو . қңالمحیط و/كون الجلد سیرورةتوجد في البناء المستمر من خالل التبادل الثابت بین الفرد

.سیرورةلتعدیل أو إعادة التنظیم النفسي بعد الصدمة

:الثقــافـة-5-3
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الذي جمع في تعریفھ مختلف اآلراء والنظریات حول الثقافة، وأیضا ) 1988(و استندنا في تعریفنا للثقافة إلى تعریف معن زیادة 
ھا طبعتشخصیات األفراد المنتمین إلیھا وأثرت فیھم ومنھ أمكننا على أن الثقافات التي درست)1949(لتأكید الباحثة األمریكیة بینیدكت 

:القول أن

الثقافة ھي المخزون الحي فیالذاكرة كمركب كلي ونمو تراكمي، تطبع على حیاة اإلنسان اتجاھا وأسلوباً خاصاً یقوي تصوره، مكونة 
عراف والتقالیدوالمدركات الذھنیة التي تصوغ فكره، تؤثر من محصلة العلوم والمعارف واألفكاروالمعتقدات واألخالق والقوانین واأل

على بناء مداركھ الشخصیة وتظھر على المستوى الفردي في الطبقات الشعوریة والالشعوریة للفرد محركة لمایصدر عنھ من قول أو 
.عمل، ولما ینجزه على الصعیدین الفكریوالعملي الفردي والجماعي على السواء من مھام ووظائف

:تعریفالبعد الثقافي في عالقتھ بالجلد-5-4

البعد الثقافي كعامل من عوامل الحمایة یساھم في تنشیط حركیة الجلد من خالل الجانب النفسي البنائي؛الن التركیب النفسي للفرد 
یظھر أثرھا على المستوى تفكیره وفي اعتقاده،مرتبط بالممیزات الثقافیة التي ینتمي إلیھا وتؤثر تأثیرا واضحا في بناء مداركھ 

وكذا من جانب ما یتلقاه من البیئة المحیطة . النفسي واالنفعالي والسلوكي
من فالدینكمنبع أساسي ومرتكز مھم للثقافة، التقالید االجتماعیة وما لھا من دور بارز في تكوینھا، والتكاتف االجتماعي كقیمة.

.القیم الثقافیة ھي عناصر ثالث لھا أھمیتھا في تشكیل أي ثقافة من الثقافات وتكّون عامال مھما من عوامل الحمایة

المنھجیة المتبعة في الدراسة-6

:نتناول في ھذا الجزء اإلجراءات المنھجیة المستخدمة في الدراسة والتي كانت على مرحلتین

l-فرد ممن عایشوا 30لفیضانات وتمثلت في الدراسة االستطالعیة التي أجریناھا على عینة من بعد حدوث ا: المرحلة األولى
أسئلة ) 03(طرحت فیھا ثالث األحداث الكارثیة للفیضانات التي شھدتھا والیة غردایة، تمثلت أداة الدراسة االستطالعیة في استمارة

:مفتوحة جاءت وفق ثالث محاور وھي كالتالي

.استھدف رصد ما یلجأ إلیھ المصدوم بشكل عام لتجاوز الصدمة: ولالمحور األ

.استھدف رصد ما یلجأ إلیھ الفرد المصدوم بما توفره بیئتھ بشكل خاص: المحور الثاني

.استھدف رصد المعاني التي یعطیھا الفرد لوقوع الكارثة ووفاة الضحایا مع ما استتبعھا من خسائر مادیة: المحور الثالث

مكنتنا الدراسة االستطالعیة من ضبط المتغیرات و تحدید فروض البحث وذلك بعد تحلیل مضمون استجابات أفراد العیینة بعد وقد 
.تصنیفھا وتحدید الوحدات وحساب تكرارھا وذلك للوقوف على أھمیتھا

l-المرحلة الثانیة بعد مرور ستة اشھر على حدوث الفیضانات وتمثلت في الدراسة االساسیة.

: المنھـج المستخـدم-6-1

إن طبیعة موضوع البحث ھي التي تفرض على الباحث إتباع منھج دون آخر یتماشى مع ما تحملھ الظاھرة المراد دراستھا من 
ونظرا لطبیعة الموضوع المتمثل في محاولة معرفة أراء أفراد العینة الذین. ممیزات وخصائص و ما یرید الباحث التوصل إلیھ

فقد تم االعتماد على ضانات غردایة حول ما استندوا إلیھ في ثقافتھم لتجاوز الصدمة لیساھم بالتالي في تطویر الجلد لدیھم،شھدوا فی
.المنھج الوصفي التحلیلي في ھذا البحث كونھ أكثر مالئمة وخدمة لموضوعنا

:عینة الدراسة األساسیة-6-2

منھم إناثا 14، و) 70.21%(منھم ذكورا 33. ھدوا فیضانات غردایةفرد ممن ش47تكونت عینة الدراسة األساسیة من 
حیث أظھر أفراد العینة خصائص تدل على أن أصحابھا تجاوزوا الصدمة و بدأو في . سنة30بمتوسط عمر یبلغ ). %29.78(

:تطویر الجلد والذي ظھر من خالل

.قات جیدة مع المحیطینالتكیف الحاصل مع الوضعیة الحالیة وعدم االنعزال وإقامة عال-

.غیاب المشاكل الصحیة الخطیرة-

.(TSPT)تحقیق درجات منخفضة على مقیاس-

:الحدود المكانیة والزمانیة للدراسة األساسیة-6-3
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با بابا السعد، با: أجریت الدراسة األساسیة على عینة من األفراد ینتمون لثالث مناطق تعرضت للفیضان بنفس الشدةوھي-
أشھر من حدوث الفیضان كونھا المرحلة التي تظھر بھا اضطرابات 6أي بعد مرور 2009وذلك في شھر أفریل .والجمة، الغابة

.المزمنة وغیابھا قد یدل على تطویر الجلد لدى أصحابھا(TSPT)الشدة التالیة للصدمة

:أدوات جمع بیانات الدراسة األساسیة-6-4

لجمع بیانات الدراسة األساسیة تم تصمیم

.مقیاس اضطراب الشدة التالیة للصدمة-*

.استبیان مساھمة البعد الثقافي في إطالق سیرورة الجلد-*

كمعیار (TSPT)واستعمل لتحدید العینة، حیث اعتمد تحقیق درجات منخفضة على مقیاس: مقیاس اضطراب الشدة التالیة للصدمة-أ
عبارة تلّم بجمیع أبعاد المشكلة و جمیع األعراض المذكورة في ) 35(یحتوي المقیاس على . تطویر الجلد لدى أصحابھامن المعاییر ل

)(DSM-IV-TR

مساھمة البعد الثقافي في إطالق سیرورة الجلد وتم إعداد األداة انطالقا من توجھ نفسي اجتماعي، یعالج فرضیات : استبیان-ب
عبارة تقریریة لمعرفة آراء أفراد العینة تلّم بجمیع 43ول صفحة التعلیمات، أما القسم الثاني، فیتكون من تضمن القسم األ. الدراسة

وبنیت عبارات االستبیان لتدور حول . أبعاد المشكلة وقد تمت صیاغتھا بحیث تغطي جمیع النقاط المرتبطة بالبعد الذي تنتمي إلیھ
. اتف االجتماعي، والتقالید االجتماعیة في ارتباطھا بما یمیز الثقافة الغرداویة وفي ارتباطھا بالجلداألبعاد الثالث ؛ البعد اإلیماني، والتك
بحیثكلما زادت درجة االستجابة على االستبیان زادت درجة مساھمة البعد ". الرابط"و " المعنى"وسعینا من خالل العبارات تقصي 

.الثقافي في اطالقھ لسیرورة الجلد

من نوعیة جنس أفراد العینة والعمر الزمني لھم وكذا نوعیة : لجة نتائج العینة التجریبیة، تبین بأن العوامل الثالثوبعد معا-*
.المفقودات لیس لھا تأثیر على نتائج الدراسة، وبالتالي ال یتم تناولھا كمتغیرات ضمن الدراسة الحالیة

راسةاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل نتائج الد-6-5

.²المتوسط الحسابي والنسبة المئویة، اختباركا: لقد تم استخدام ولتحلیل بیانات الدراسة األسالیب اإلحصائیة التالیة

عرض نتائج الدراسة األساسیة-7

). البعد اإلیماني(عرض النتائج المتعلقة بالمحور األول -7-1

ختلف البنود المتعلقة بالمحور األول والخاص بالبعد اإلیماني، فإن نسبة بعد تفریغ البیانات وحساب التكرارات والنسب المئویة لم
و قدر المتوسط الحسابي لھذا المحور بـ . من أفراد العینة أجابوا بصحیح على المحور األول والمتعلق بالبعد الدیني92.15%

من ضحایا فیضانات غردایةالعینةوھو یمثل درجة مساھمة البعد الدیني في إطالق سیرورة الجلد لدى أفراد 2.87

). التكاتف االجتماعي(عرض النتائج المتعلقة بالمحور الثاني -7-2

بعد تفریغ البیانات وحساب التكرارات والنسب المئویة لمختلف البنود المتعلقة بالمحور الثاني والخاص بالتكاتف االجتماعي فإن نسبة 
المحور الثاني والمتعلق بالتكاتف االجتماعي وقد تم حساب المتوسط الحسابي لھذا من أفراد العینة أجابوا بصحیح على71.20%

وھو یمثل درجة مساھمة التكاتف االجتماعي في إطالق سیرورة الجلد لدى أفراد العینة من ضحایا فیضانات 2.56المحور وقد بلغ 
.غردایة

). اعیةالتقالید االجتم(عرض النتائج المتعلقة بالمحور الثالث -7-3

بعد تفریغ البیانات وحساب التكرارات والنسب المئویة لمختلف البنود المتعلقة بالمحور الثالث والخاص بالتقالید االجتماعیة فإن نسبة 
وقد تم حساب المتوسط الحسابي لھذا . االجتماعیةمن أفراد العینة أجابوا بصحیح على المحور الثالث والمتعلق بالتقالید 48.93%

وھو یمثل درجة مساھمة التقالید االجتماعیة في إطالق سیرورة الجلد لدى أفراد العینة من ضحایا فیضانات 2.26المحور وقد بلغ 
.غردایة

.عرض النتائج المتعلقة بالمحاور الثالثفي ضوء الفرضیة الرابعة-7-4

H1 :البعد اإلیماني والتكاتف االجتماعي (لة إحصائیة في مساھمة كل بعد من األبعاد الثالثتوجد فروق ذات دال
.في إطالق سیرورة الجلد لدى ضحایا فیضانات غردایة)والتقالیداالجتماعیة
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H2 :البعد اإلیماني والتكاتف االجتماعي (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مساھمة كل بعد من األبعاد الثالث
.في إطالق سیرورة الجلد لدى ضحایا فیضانات غردایة)قالیداالجتماعیةوالت

ومستوى الداللة2= تحت درجة حریة ن ²واستنادا لما جاء في قیم كا


