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تزخر الحیاة اإلنسانیة بكم ھائل من التھدیدات الموجھة للمحیط الذي یتواجد فیھ الفرد، مما یجعلھ عرضة لما یعرف في علم النفس 
بالعصاب الصدمي، والذي ینتج عن تعرض الفرد لخبرة صادمة والتي تتصف بكونـھا عبارة عن حادث یخرج عن نطاق الخبرة 

ولعل أكبر صدمة یمكن لإلنسان أن یتلقاھا ھي تلك التي . و العجز أو الرعب العمیق للناس جمیعااإلنسانیة العادیة وتسبب الخوف أ
تضعھ في مواجھة مفاجئة مع الموت، ھذه المواجھة التي تدفعھ للتفكیر باحتمال موتھ في أي لحظة أو في فترة معینة من الزمن، وھذا 

و قد . لفیضان مروع خلف خسائر كبیرة في األرواح وفي المواد2008ما حدث في منطقة غردایة وضواحیھا حیث تعرضت سنة 
دلت البحوث على أن ضحایا مختلف الصدمات یشیع لدیھم حدوث اضطرابات الضغوط التالیة للصدمة و التي تتمثل أھم خصائصھا 

.في إعادة الخبرة، التجنب والخدر، وزیادة اإلثارة 

لكون المساندة االجتماعیة تعد مصدرا ھاما من مصادر الدعم النفسي الفعال الذي یحتاجھ الفرد لمجابـھة مختلف الخبرات ونظرا 
وھو ما تحاول . یمكن اعتبارھا مصدرا ھاما للتخفیف من أعراض اضطراب الضغوط التالیة للصدمة . الضاغطة التي یتعرض لھا

.ھذه الدراسة التأكد منھ 

ع أھمیة ھذه المداخلة فھي من ناحیة تسعى لمعرفة مدى فعالیة المساندة االجتماعیة كاستراتیجیة عالجیة ووقائیة في ومن ھنا تنب
ومن ناحیة أخرى فھي تحاول الكشف عن أھم العوامل المؤثرة في . التخفیف من حدة أعراض اضطرابات الضغوط التالیة للصدمة 

.إذا كانت ھذه العوامل تؤثر في درجة رضا األشخاص عن المساندة المتاحة لدیھم استجابة األفراد للحوادث الصادمة، وفیما

وبـھذا فھي تـھدف أساسا إلى محاولة معرفة فیما إذا كانت ھناك عالقة ارتباطیة بین المساندة االجتماعیة وأعراض ضغط ما بعد 
ة فھو اختبار مدى تدخل بعض المتغیرات في إحداث ، أما الھدف الثانوي لھذه الدراس2008الصدمة لدى ضحایا فیضان غردایة 

الفروق بین األفراد في كل من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ودرجة المساندة االجتماعیة وقد تمثلت ھذه المتغیرات الوسیطة في 
.الجنس، المھنة، الحالة االجتماعیة، العمر الزمني لألفراد : كل من

:تحدید إشكالیة الدراسة

من المشكالت النفسیة المتفاوتة في الشدة والمدة والتكرار یمكن أن تنجم عن التعرض لضغوط شدیدة، وغالبا ما تظھر لدى إن الكثیر 
الشحوب، التعرق، خفقان القلب، التشنجات المعویة، التوترات العصبیة وغیرھا، ویرتبط األمر ھنا : األفراد أعراض أولیة مثل

لتشمل حاالت من التھیج والھروب والھلع، وردود األفعال اآللیة التي قد تستمر ألسابیع وتعرف بالضغط التكیفي، وقد تمتد األعراض
خبرات صادمة بصورة (ھذه الحالة بالضغط المتجاوز، لكن عندما یتعلق األمر بأحداث خطیرة مفاجئة ومھددة لألفراد أو لذویھم 

الحظ أن البعض تستمر معھم األعراض لفترة أطول وبشكل أكثر حدة فی) مباشرة أو غیر مباشرة مثلما حدث لضحایا فیضان غردایة
) .De Clercq et Lebigot, 2001, p. 5. (ما بعد الصدمةوتسمى ھذه الحالة باضطراب ضغط

شي ویرى الباحثون أن ھذه الفئة من الذین یتعرضون إلى الضغوط الشدیدة تمیل األعراض لدیھم نحو الدیمومة واالستعصاء بدل التال
مع الوقت، مسببة تغیرا جذریا في شخصیة المصاب، إذ تنتابھ مشاھد تكراریة مرتبطة بالصدمة، وحالة من التجنب وفقدان االھتمام 

وقد یستمر ھذا االضطراب لفترة زمنیة تتجاوز الشھر وقد . مصحوبة بمشاعر التوتر والقلق واالكتئاب والمیل إلى العزلة واالنسحاب
ما أن حدتھا تكون مقلقة بدرجة ملحوظة ومن المھم في مثل ھذه الحاالت إحالة المصاب للخدمات النفسیة لعالجھ تمتد إلى سنوات، ك

على أن أحداث الحیاة الضاغطة األكثر ) Brown& Harrisبراون وھارس، (لقد أكد كل من . من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة
فقدان أو موت شخص عزیز، المشكالت الزوجیة أو المالیة، : یمر بـھا الفرد مثلشیوعا ھي األزمات النفسیة والنكبات المأساویة التي

علي عبد السالم علي، (أو الوقوع ضحیة جریمة؛ كالسرقة أو االغتصاب أو التعذیب أو التشویھ أو إطالق الرصاص علیھ 
مة عبارة عن حدث خارجي فجائي وغیر وبھذا فإن أغلب ھذه األحداث غالبا ما تعد خبرات صادمة للفرد؛ فالصد). 203،ص 1997

.متوقع یتسم بالحدة، ویفّجر الكیان اإلنساني ویھدد حیاتھ، بحیث ال تستطیع وسائل الدفاع المختلفة أن تسعف اإلنسان للتكیف معھ 

من بینھا تعتبر ظاھرة مؤثرة في مجتمعاتنا، وھي ال تنفك تتكرر ألسباب شتى) 2006عدنان حب هللا، (والصدمة النفسیة حسب 
ولعل أھم االضطرابات التي تخلفھا ھي . كما أنـھا تعد مصدرا للعدید من االضطرابات السیكولوجیة ـ المرضیة. الكوارث الطبیعیة 

.اضطراب الضغوط التالیة للصدمة، والذي یكون عادة في شكل خوف عمیق وشعور بالعجز أو الرعب

صادمة جعلت العدید من الباحثین یسعون إلیجاد الوسائل التي تمكن من التصدي لھذا إن التأثیرات الخطیرة التي تخلفھا األحداث ال
ومن الناحیة الوقائیة تعتبر المساندة االجتماعیة مصدرا ھاما من مصادر الدعم النفسي الفعال الذي یحتاجھ . الطلب الذي یزداد إلحاحھ

1984بالني وجانیلین،(ما یؤكده كل من الفرد لمجابھة مختلف الخبرات الضاغطة التي یتعرض لھا، وھذا
Blaney&Ganellen، ( اللذان یشیران إلى أن المساندة االجتماعیة تعد من أھم المصادر النفسیة واالجتماعیة الواقیة من آثار

ات العالي، كتقدیر الذ(سمات الشخصیة للفرد : بتحدید المتغیرات الواقیة من الضغوط كما یلي) جارمیزى وراتر(وقد قام. الضغوط
، كفاءة المساندة األسریة خاصة في مرحلة الطفولة، إمكانیة وجود أنظمة للمساندة االجتماعیة )االستقاللیة، الذكاء، الكفایة و الفعالیة

.تشجع و تحفز قدرة الفرد على المواجھة الناجحة للضغوط 

والذي كان بمثابة 2008طیرة وفجائیة تمثلت في فیضان بناء على ما سبق ونظرا ألن سكان غردایة وضواحیھا قد عایشوا أحداثا خ
حادث صدمي عنیف وغیر متوقع، أدى إلى مقتل الكثیر من األشخاص باإلضافة إلى الخسائر المادیة األخرى، فإنھ یتوقع أن تظھر 

راب وذلك حسب درجة االضطرابات التالیة للصدمة عند البعض، من جھة أخرى یمكن توقع تباین األعراض العیادیة لھذا االضط
.المساندة االجتماعیة السائدة في المنطقة 
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وعلیھ فإشكالیة الدراسة الحالیة تتمثل في محاولة معرفة فیما إذا كانت ھناك عالقة جوھریة بین المساندة االجتماعیة و أعراض 
:اضطراب الضغوط التالیة للصدمة، وذلك من خالل التساؤالت التالیة 

البة دالة إحصائیا بین الدرجات المتحصل علیھا من استبیان المساندة االجتماعیة والدرجات المتحصل علیھا من ـ ھل توجد عالقة س
.استبیان كرب ما بعد الصدمة ؟ 

الجنس، الحالة االجتماعیة، العمر : ـ ھل توجد فروق دالة إحصائیا في متوسطات درجات استبیان كرب ما بعد الصدمة على متغیرات
.الزمني ؟ 

الجنس، المھنة، الحالة االجتماعیة، : ـ ھل توجد فروق دالة إحصائیا في متوسطات درجات استبیان المساندة االجتماعیة على متغیرات 
.العمر الزمني ؟ 

:فرضیات الدراسة

متحصل علیھا من ـ توجد عالقة سالبة دالة إحصائیا بین الدرجات المتحصل علیھا من استبیان المساندة االجتماعیة والدرجات ال
.استبیان كرب ما بعد الصدمة 

الجنس، المھنة، المستوى التعلیمي، : ـ توجد فروق دالة إحصائیا في متوسطات درجات استبیان كرب ما بعد الصدمة على متغیرات
.الحالة االجتماعیة، العمر الزمني

الجنس ، المھنة، المستوى التعلیمي، : عیة على متغیراتـ توجد فروق دالة إحصائیا في متوسطات درجات استبیان المساندة االجتما
.الحالة االجتماعیة، العمر الزمني 

:تتحدد نتائج الدراسة الحالیة باألطر التالیة: حدود الدراسة 

ردایة بلدتي غ(فردا بوالیة غردایة ) 60(تم إجراء ھذه الدراسة على عینة عشوائیة مكونة من : اإلطار الزماني والمكاني والبشري
.2008بعد شھرین من وقوع فیضان ) وضایة بن ضحوة

الدراسة الحالیة مقیدة بمنھجھا الوصفي المعتمد على أسالیب االرتباط والفروق، وبأدواتـھا الممثلة في مقیاس كرب : اإلطار المنھجي
) .السمادوني(واستبیان المساندة االجتماعیة ) دافیدسون(ما بعد الصدمة 

:دمة النفسیة تحدید مفھوم الص

أن الصدمة تشیر إلى حوادث شدیدة أو عنیفة تعد قویة ومؤذیة ومھددة للحیاة، بحیث ) Meichenbaum,1994مایكنبوم، (یرى 
,1995Mitchellإیفرلي ومتشل،(ویعرف كل من . تحتاج ھذه الحوادث إلى مجھوٍد غیر عادي لمواجھتھا والتغلب علیھا 

&Everly (دث یھاجم اإلنسان ویخترق الجھاز الدفاعي لدیھ، مع إمكانیة تمزیق حیاة الفرد بشدة، وقد ینتج عن الصدمة بأنـھا أي حا
ھذا الحادث تغیرات في الشخصیة أو مرٍض عضوي إذا لم یتم التحكم فیھ والتعامل معھ بسرعة وفاعلیة، وتؤدي الصدمة إلى نشأة 

.الخوف العمیق والعجز أو الرعب 

بأن أحداث الحیاة الصدمیة تنبع من مصادر اإلحباطات التي تنعكس على الفرد بالخبرات المؤلمة، ) Bem Allenبیم ألن، (ویرى 
وتنشأ من التغیرات الظاھرة في البیئة الفیزیقیة، ومن الظروف المادیة، ومن خالل العالقات االجتماعیة باآلخرین أو من خالل روتین 

) .206،ص 1997علي عبد السالم علي، (الحیاة الیومیة 

وتعرف األحداث الصدمیة كذلك على أنـھا أحداث خطیرة ومربكة ومفاجئة، وتتسم بقوتـھا الشدیدة أو المتطرفة، وتسبب الخوف والقلق 
ویمكن أن تؤثر في شخص . واألحداث الصدمیة كذلك غیر متكررة، وتختلف في دوامھا من حادة إلى مزمنة. واالنسحاب والتجنب 

وبـھذا یمكن . رة أو جریمة من جرائم العنف، وقد تؤثر في المجتمع كلھ كما ھو الحال في الزلزال أو اإلعصاربمفرده كحادث سیا
. القول بأن الصدمة النفسیة تنتج عن أحداث الحیاة الصادمة والتي تنطوي على كل حادث یخرج عن نطاق الخبرة اإلنسانیة العادیة

دد حیاتھ، بحیث ال تستطیع وسائل الدفاع المختلفة أن تسعف الفرد للتكیف معھ، و یسبب یتسم بالحدة، ویفّجر الكیان اإلنساني ویھ
الخوف أو العجز أو الرعب العمیق للناس جمیعا، و یترتب عن ھذه األحداث عادة اضطرابات نفسیة وجسدیة مختلفة؛ إذ یرى علماء 

الفرد في البدایة یعاني من صدمة الفجاءة، ثم ینتابھ إحساس النفس الدارسون ألثر األحداث الضاغطة أو الصدمیة على اإلنسان أن
بالخوف، وتتملكھ أحاسیس الفقد حتى یصعب علیھ بیانـھا، یلیھا تشتت التفكیر وعجز في الذاكرة، وعدم القدرة على التركیز أو إصدار 

قات اإلنسانیة ، یمیزھا تدھور الثقة باآلخرین، األحكام، وتداخل في تنظیم المشاعر، تأتي بعدھا مرحلة تغیر في االتجاھات نحو العال
وتناوب مشاعر االعتمادیة غیر الواقعیة، ورغبة مرضیة في الحصول على المساعدة من اآلخرین، ویمثل ھذا اإلحساس التحولي في 

لعالم و تحوال من الریبة إلى الثقة في العالقات القسوة للخبرة الصدمیة أو النازلة التي ألمت بالفرد فأحدثت شرخا رئیسیا في رؤیتھ ل
.الشك
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وقد دلت البحوث على أن ضحایا مختلف الصدمات كالكوارث الطبیعیة واالغتصاب والحرب لدیھم النمط نفسھ من االضطراب 
اضطراب القلق العام، : النفسي، كما یشیع لدیھم الحدوث المشترك الضطرابات الضغوط التالیة للصدمة وتشخیصات أخرى مثل

) .163، ص2007محمد جواد الخطیب، (اب وسوء استخدام المواد ذات التأثیرات النفسیة واالكتئ

خلیط من ردود الفعل غیر األولى تشتمل على: بتقسیم رد الفعل الصدمي إلى ثالث مراحل) Pierre Janetبیار جاني، (وقد قام 
الحادث الصادم، المرحلة ، أفكار وسواسیة وھیجان یكون ملقى عموما على )الھستیریة(المترابطة 


