
 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/  / أبريل  خمسونالالواحد و  العدد

 
 

1 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 اعنةا اانفسية انى اوجان اهدىا ارب اانرباة ادل
ا.............................................................................................................................................................................................................................

ايااإلسالةة انةاع اانيةىادمحمابناعلىاانيفوسعلماانفسسا/افنطم ارينياعبىاخلننقاادلربجكا/اا.د
 يااإلسالةة انةاع اانيةىادمحمابناعلىاانيفوسعلماانفسسا/اهفة اابنقنسماعةييا/اا.أا

 ررن اساعىاةفةييا/اعلماانفسسا/اانةاع اطربقاا.أا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا

ا

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/  / أبريل  خمسونالالواحد و  العدد

 
 

2 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 نةا اانفسية انى اوجان اهدىا ارب اانرباة ةاع
اا:الص ادل

معاانة الصدمة النفسية لدي زوجات الشهداء دبدينة طربؽ ومت تطبيق ادلقياس  مستوىىدفت الدراسة إىل التعرؼ على 
ياس ( لق0222سنة ( حيث مت استخداـ مقياس ادلزيين ) 54 إىلسنة  02( زوجة تراوحت أعمارىن من )02على عينة بلغت )

 معاانة الصدمة النفسية .
وقد مّت التحقق من صدؽ أداة الدراسة ابستخداـ صدؽ االتساؽ ، حيث اتضح أف أداة الدراسة تتمتع دبعامالت 
صدؽ عالية ، وقد تراوحت معامالت الصدؽ لكل فقرة من فقرات ادلقياس والدرجة الكلية دلقياس معاانت الصدمة النفسية  بني 

(   **2.629وبلغت معامالت االرتباط بني  أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس البعد الوجداين  )(   2.744ػ  2.500)
( ومت حساب الثبات  ادلقياس ككل 2.770**(  والبعد ادلعريف )**2.705( البعد الفسيولوجي )**2.645البعد احلدادي )

(  والبعد 2.70(  والبعد الفسيولوجي )2.62والبعد احلدادي )( 2.72(، والبعد الوجداين  )2.95دبعامل الفا كرونباخ وبلغ )
 ( 2.95ادلعريف )

، وىي  SbSSكما مّت استخداـ بعض ادلعاجلات اإلحصائية ابستخداـ احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
 .one  way ANOVA،  وربليل التباين  T-Testادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واختبار 

 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن النقاط التالية:
 ػ لدي أفراد العينة مستوى متوسط من معاانت الصدمة النفسية . 
 أييت البعد الوجداين يف الًتتيب االوؿ مث البعد ادلعريف ويف الًتتيب الثالث البعد احلدادي ويف الًتتيب الرابع البعد الفسيولوجي ػػ  
 مقياس معاانت الصدمة النفسية  . علىائية بني أفراد العينة وفقا دلستوى التعليم توجد فروؽ ذات داللو إحصػ 

 ػ ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بني أفراد العينة وفقا للعمر الزوجة  على مقياس معاانت الصدمة النفسية .
 س معاانت الصدمة النفسية.بني أفراد العينة وفقا لعدد االبناء على مقيا ػ ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية

ABSTRACT 

The study aimed to identify the level of suffering from psychological trauma in the 

wives of martyrs in Tobruq city and the scale was applied to a sample of (20) wives ranging 

in age from (20 years to 45 years ) where the Al Mazini scale (2011) was used to measure the 

suffering of psychological trauma . 

The truthfulness of the study tool has been verified using the truthfulness of 

consistency, where it turned out that the study instrument has high truthfulness coefficients. 

The truthfulness coefficients for each of paragraphs scale and the total degree of the 

psychological shock suffering scale ranged from (0.433-0.755) and the correlation 

coefficients between the dimensions of the scale and the total degree of the by Alfa 
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Kronbach's Wacht (0.94), the emotional dimension (0.71), the mourning dimension (0.60), 

the physiological dimension (0.73) and the cognitive dimension (0.94) 

Some statistical processors have also been used using the SbSS statistical package, 

namely computational averages, standard deviations, T-Test, and one way ANOVA variance 

analysis.   

The results of the study on the following points: 

- Sample members have an average level of trauma. 

- The emotional dimension comes in the first order, then the cognitive dimension, in the third 

order, the physical dimension, and in the fourth order, the physiological dimension. 

- There are statistically significant differences between respondents according to education 

level on the scale of suffering psychological trauma  .  

- No statistically significant differences between the respondents according to the wife, on the 

scale of suffering psychological trauma  .  

- There are no statistically significant differences between the sample members according to 

the number of children on the scale of trauma suffering. 
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اامتدةىا:ا
ال تقتصر اخلسائر البشرية  للحروب على حصيلة أعداد الشهداء واجلرحى وادلفقودين كما يعتقد كثري من الناس بل ىناؾ         

ذه الفئات ادلتضررة نفسيًا ومعنوايً فئات أكرب من الضحااي ال تتضمنهم قوائم اخلسائر ، وتعد فئة زوجات الشهداء من ى
واقتصاداًي حيث أّف فقداف الزوج من أصعب األحداث ادلفجعة اليت قد تواجهها الزوجة، ويًتتب عليها أتثريات نفسية وجسمية 

 [[1مال واجتماعية و اقتصادية،  وخاصًة وأف ادلرأة جزء من كياف الرجل واألسرة واجملتمع النفسي واالجتماعي وليست رقماً مك
أف فقداف الزوج ليس ابحلدث العادي ألنو ادلعيل األساسي لألسرة وخاصًة يف رلتمعاتنا العربية ، وكلما ازداد اعتماد الزوجة على 
الزوج يف أمور احلياة، ازدادت ادلعاانة النفسية واحلياتية لديها، إضافًة لطبيعة اجملتمع اليت تفرض العديد من القيود على حياة 

 شلا يعمق احلزف واألسى بداخلها ويزيد من ادلشاكل الصحية والنفسية واالجتماعية واإلنتاجية لديها.الزوجة 
شلا سبق ذكره جاء االىتماـ بدارسة معاانة الصدمة النفسية لدى زوجات الشهداء ابعتبارىا من الفئات ادلتضررة من احلرب ، دلا  

اـ واالكتئاب واليأس وادلشاعر الدونية والنقص ،وكانت أىم الدالئل ذلذه قد يًتتب من ىذا االضطراب مشكالت كثرية;  كالفص
االضطراابت ىي اضطراابت النـو والذاكرة وتبلد ادلشاعر، فالزوجات الالئي فقدف أزواجهن كن أكثر انعزاال وتوترا واألبناء الذين 

 نيحلرب ال تقتصر على احملاربني ولكن تشتمل أيضا ادلدنيفقدوا آابءىم كانوا أكثر عدوانية وفقداان للثقة وأكثر شعورا ابلظلم، فا
 .[2]. الذين عايشوا األزمة وخربوا ضغوطها

يعترب فقداف األسرة ألحد أفرادىا من أصعب اخلربات ادلؤدلة اليت ؽلكن أف تواجهها خالؿ دورة حياهتا، لذا قد يكوف من الضروري 
اصًة على فئة النساء ألعليَة للدور الذي تقـو بو سواء داخل األسرة أـ يف دراسة ىذه ادلعاانة للتخفيف  من حدة أتثريىا وخ

 اجملتمع.
يركز البحث احلايل على فقداف األسرة لركن أساسي فيها نتيجة ظروؼ احلرب ، حيث أّف التعرض لصدمة فقداف الزوج قد 

للزوجة واألبناء على وجو اخلصوص، حيث تعيش ادلرأة  ربدث تغيرياً جذرايً يف حياة األسرة، وينتج عنها تغيري يف األدوار األسرية
بعد فقداف زوجها حياة أخرى وذلك  بسبب التغري اجلذري ألسلوب حياهتا، وانقالب نظامها احليايت من نواحي متعددة سواء 

لنفسية واحلالة النفسية واجلسدية واالجتماعية واالقتصادية.  ولقد أكدت العديد من الّدارسات على العالقة بني الصدمة ا
إىل أف زوجات الشهداء [4]، وتوصلت دراسة  [3].االجتماعية، حيث أف فئة ادلطلقات واألرامل أكثر عرضًة لإلصابة بو

يشعرف ابلوحدة النفسية دبقدار أكرب من زوجات األسرى أو األرامل  اللوايت فقدف الزوج بوفاة طبيعية، وابلتايل ضلن حباجة لدارسة 
النفسية يف ظل الظروؼ احلالّية لليبيا وخاصًة على فئة من الفئات األكثر أتثرا  يف أوقات احلروب واألزمات  معاانة الصدمة 

ويتوقف عليها تنشئة جيل كامل عاىن من آاثر احلرب وىي  فئة زوجات الشهداء اليت ازدادت أعدادىا يف اجملتمع اللييب عامًة، 
قع جديد من احلياة و الًتبية والتنشئة االجتماعية وادلسؤولية ذباه ذاهتا وذباه وابلتايل فرضت ىذه الظروؼ على الزوجات وا

 .أبنائها، شلا قد يكوف عائقاً نفسياً وانفعالياً خطرياً يصعب من أداء مهماهتا اجلديدة 
ا
ا
ا
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 ةشرل اانىراس ا:
ء ذلؤالء الشهداء وأقل وفاء أف هنتم أبىلهم نظرا لتزايد النساء الاليت فقدف أزواجهن بسبب احلرب ونظرا دلا يفرضو علينا الوفا

وأزواجهم وأف نسخر العلم والبحث من أجل مساعدة أسرىم وتقدًن ادلساعدة ذلم وكانت ىذه الدراسة اليت تتمثل يف التساؤؿ 
 الرئيسي اآليت  :

 ما مستوى معاانة الصدمة النفسية لزوجات شهداء حرب الكرامة يف ضوء بعض ادلتغريات؟
 ن ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية : ويتفرع ع

 ما مستوى معاانة الصدمة  النفسية عند زوجات شهداء احلرب  ؟ -1
 ما ترتيب أبعاد معاانة الصدمة النفسية لزوجات شهداء احلرب ؟ -2
 مستوىريات التالية ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستوى معاانة الصدمة النفسية لزوجات الشهداء تعزى إىل ادلتغ -3

 عدد األبناء ؟ –التعليم:  عمر الزوجة 
 فبجضاانىراس ا:

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستوى معاانة الصدمة النفسية لزوجات الشهداء تعزى إىل عمر الزوجة -1
 د األبناء.ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستوى معاانة الصدمة النفسية لزوجات الشهداء تعزى إىل عد -2
 مستوى التعليم  إىلال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستوى معاانة الصدمة النفسية لزوجات الشهداء تعزى  -3

 أهىافاانىراس ا:ا
 -هتدؼ الدراسة احلالية إىل ما يلي :

 التعرؼ إىل مستوى معاانة الصدمة النفسية لزوجات شهداء حرب الكرامة. .2
 ة الصدمة  النفسية لديهن .التعرؼ إىل ترتيب أبعاد معاان .0
 .التعليم لزوجات الشهداء مستوىء و الكشف عن الفروؽ يف معاانة الصدمة النفسية تبعا دلتغريات: عمر الزوجة  وعدد االبنا .0

 أمهة اانىراس ا:
 تتمثل أعلية الدراسة احلالية يف األمور اآلتية :

  ىذا البحث إضافة قيمة للمكتبة النفسية.نظراً لقلة الدراسات اليت تناولت ادلعاانة النفسية فيعترب -1
 من ادلتوقع أف يكشف ىذا البحث عن حدة ادلعاانة النفسية ألسر الشهداء -2
 تسليط الضوء على فئة من فئات اجملتمع واليت تتزايد أعدادىا نتيجة ظروؼ احلرب وىي زوجات الشهداء. -3
ودورىم يف التخفيف من مظاىر التوتر وإكساهبم الصحة وكذلك توجيو أنظار ادلختصني إىل ضرورة االىتماـ هبذه الفئة  -4

 النفسية .
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 ةصطلحن اانىراس ا:
 ةاعنةا ااانصىة اانفسية :

كفقداف شيء أو شخص غايل، فضاًل عن كوهنا حالة انفعالية معقدة   ىي مرض نفسي ربدث عندما يتعرض الفرد حلدث مؤمل
 ا[5].تتضمن استجاابت فسيولوجية ووجدانية وأخرى معرفية 

اانتاعبيفااإلابائيانلماعنةا اانفسية ا:
 ذلذا الغرض . [6].تتحدد ابلدرجة اليت ربصل عليها زوجات الشهداء على مقياس معاانة الصدمة النفسية الذي أعد 

ااإلطنراانفظبيانلىراس :
النفسي والعوامل دراسة الصدمة النفسية ،فهو يهتم ابجلانب  إىل Psycho Traumatologyيشري علم الصدمات النفسية 

  [7]. النفسية احمليطة ابألحداث الصادمة ،كما يهتم ابلعوامل اليت تسبق الصدمة واليت تصاحبها واليت تنتج عنها
يف مقالة الشهري )احلداد وادليالطلوليا(  انو يف حالة فقداف احلب فاف معاانة الصدمة النفسية واحلداد  2967وذكر فرويد عاـ 

أعراض معاانة الصدمة النفسية التالية لفقداف  إىلت الشائعة لدى معظم األفراد ، كما قد أشار أيضا يكوانف من االستجااب
فجيعة الفقد من عجز يف مساعدة الذات ،واإلحساس  إىلموضوع احلب وخلصها فيما يشعر بو وؼلربه اإلنساف الذي تعرض 

 [8].ـو واآلالـ البدنية ابنقطاع األمل والبكاء والشعور ابلضياع والفراغ واضطراب الن
فقد وصفت األمل ادلرتبط ابلفقد واحلداد يف مقاذلا احلداد وعالقتو ابحلاالت اذلوسية   Melanie Kleinأما ميالين كالين 

فقط  االكتئابية على النحو التايل أف األمل الذي طلربه يف العملية البطيئة الختبار الواقع أثناء عملية احلداد مرجعو الضرورة ،وليس
ذبدد الروابط ابلعامل اخلارجي ، ومن مث تظل خربة اخلسارة )الفقد ( مستمرة ،ولكن يف الوقت نفسو قد يساعد ىذا الوضع على 

   [1]إعادة البناء الداخلي ،والذي نتوقع أف يكوف معرضا خلطر التدىور واالرتكاس
اةسدوماةاعنةا اانصىة اانفسية ا:

ـ الصدمة النفسية ابعتبارىا رلموعة من اإلعراض ادلميزة اليت تعقب فشل الفرد يف مواجهة سنتطرؽ يف البداية لتحدث عن مفهو 
متطلبات حدث مؤمل من خالؿ األظلاط العادية للسلوؾ ادلوجود لديو ،وتكوف ىذه األعراض أما يف استعادة اخلربة عن طريق 

جنيب الذي يسلكو الفرد ادلصدـو من خالؿ الشعور ابلعزلة التخيل واألحالـ واألفكار ،أما يف إنكار احلدث من خالؿ السلوؾ ألت
  [9]. ،وعدـ االىتماـ ابألنشطة ،وضعف االستجابة الوجدانية

أبهنا رلموعة من االستجاابت الوجدانية والفسيولوجية وادلعرفية اليت تصدر عن الفرد ا[10]أما مفهـو ادلعاانة النفسية فقد عرفها 
 و وتستمر لفًتة زمنية معينة تتالشى بعدىا ابلتدريج عرب مراحل متتابعة .حني يتوىف أحد ادلقربني لدي

فقد عرفتها أبهنا االستجابة ادلميزة لفقداف شيء أو شخص غايل ،فضال عن كوهنا حالة انفعالية معقدة تتضمن [11] أما 
،سواء كاف أنساان أـ ماال أـ مكانة استجاابت فسيولوجية ووجدانية وأخرى معرفية . فعندما يفقد اإلنساف شيئا عزيزا عليو 

 اجتماعية، فاف ىذا اإلنساف ؽلر دبراحل معينة يف رد الفعل لذلك الفقد وىي :
مرحلة اإلنكار: وعم التصديق فال يصدؽ ابلذي حصل ويقوؿ أان ال أصدؽ ما تقولوف، وال أظن أف ذلك ػلصل شيء  -

 ،أذىبوا ...وأتكدوا ،لكي يهوف على نفسو ادلصيبة .
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لة تبلد الشعور فال ػلس ابحلزف ولعلك قد الحظت ذلك يف بعض الناس عندما ؽلوت لو قريب فيشعر وكأنو مل مرح -
 ػلدث شيء وال ػلزف وىذه ادلرحلة ال تتعدى عادة أسبوعني .

اض أما ادلرحلة الثالثة مرحلة البكاء وضيق الصدر وعدـ الرغبة يف أي شيء من الطعاـ أو اجلنس أو غريه ،مع ابقي أعر  -
 االكتئاب بشكل خفيف ،

أما ادلرحلة األخرية ىي مرحلة قبوؿ األمر والتسليم للواقع ،واالستمرار يف احلياة الدنيا وىذه ادلراحل ال تزيد مدهتا مجيعا  -
عن ستة أشهر ، فإذا جاء إنساف وقد فقد عزيزا عليو منذ سنة أو سنتني ،وكلما تذكره يبكي ويضطرب وتكوف احلالة شديدة 

 درجة انو يًتؾ وظيفتو وينعزؿ فيكوف ىذا اكتئااب . ىلإجدا 
وتشتد ادلعاانة النفسية كلما كاف احلدث كبرياً وأتثريه شديداً ووقعو مفاجئاً وىذا ما ػلدث عادة عندما يستشهد أحد أفراد األسرة 

جلامعتو فيكوف اللقاء األخري حيث حيث ادلفاجأة الكاملة، فاألب ؼلرج لعملو فال يعود أو الطفل دلدرستو فال يرجع أو الشاب 
   [12]. رصاص األعداء ينشر ادلوت يف كل مكاف 
اخصنئ اةاعنةا اانصىة اانفسية ا:

 االستمرار يف الشعور بوجود الفقيد ومساع صوتو . -
كن أف نوابت احلزف واالكتئاب حيث يظهر احلزف بشكل مفاجئ بعد فًتة من االنقطاع يف مناسبات معينة مث ؼلتفي وىو ما ؽل -

نطلق عليو احلزف ادلناسيب وتصبح نوابت مثرية لقلق حني تتسم ابحلدة وتتواىل يف فًتات متقاربة وقد يكوف سبب ذلك الذكرايت 
 . الداخلية

احلزف أبثر رجعي فعندما يفقد الشخص عزيزا فاف احلزف يتجدد عمن رحلوا من االعزاء السابقني فيتجدد احلزف على أولئك  -
 [13]. الراحلني مجيعا 

 النظرايت ادلفسرة دلعاانة الصدمة النفسية : 
;  تعترب نظرية التحليل النفسي  سيجموند فرويد من أقدـ النظرايت الكالسيكية اليت تعاملت مع نظرية التحليل النفسي .2

دوث اضطراب االضطراابت االنفعالية على أساس فسيولوجي، حيث افًًتضت ىذه النظرية أف العوامل الوراثية قد تتسبب يف ح
ا الصدمة النفسية ، إضافة هتتم ىذه النظرية ابخلربات ادلؤدلة وابلذكرايت احملزنة السابقة اليت تعرض ذلا الفرد يف طفولتو على اعتبارى

 من دافعًا قواًي دلعاانتو عندما يكرب ويتعرض خلربات أو ذكرايت شلاثلة وشبيهة دبا كاف يعاين منو يف الطفولة وىذا ما غلعلو يعاين
أعراض الصدمة النفسية. وتظهر بداية األعراض بعد أشهر أو سنوات من تعرض الفرد حلادث صدمي، ألف فرويد كاف قد أعترب 

 [14]صدمة الوالدة وما يصاحبها من إحساس الوليد ابالختناؽ أبهنا ذبربة القلق األوىل يف حياة اإلنساف. 
ة أف أعراض الصدمة النفسية ىي مثابة استجاابت متعلمة عند الفرد الذي يرى أصحاب النظرية السلوكي النظرية السلوكية ; -0

يتعرض دلثري معني ؽلثل مؤشرات خطر وضرر قد ػلدث لو. فأي مثري ضار ألي فرد سيجعل لو عدد من ادلظاىر االنفعالية يف 
مثريات أخرى متشاهبة معو  يف  صورة أعراض واضطراابت تدؿ على معاانتو من ىذا ادلثري ،وقد يعمم الفرد ىذا ادلثري على
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خصائصها وشدهتا وحدهتا ابلرغم من اختالفها معو  يف مصدرىا كما أف استجابتو  للمثري القدًن ؽلكن تعميمها على ادلثريات 
  [15]. اجلديدة شلا غلعلو  يف حالة معاانة متميزة ومتكررة ما مل يعاًف منها

فًتًاض أف االضطراابت النفسية انمجة عن تفكري غري عقالين خبصوص الذات تقـو ىذه النظرية على ا  ;النظرية ادلعرفية -0
وأحداث احلياة والعامل بشكل عاـ . وقد فسرت النظرية من خالؿ ظلوذج شبكة الذاكرة القائمة على اخلوؼ ، وىي نظرية معرفية 

وف من خالؿ االشًًتاط والتعميم يف اضطراب ما بعد الصدمة ركزت على أف األحداث الصادمة تنشأ شبكات من اخلوؼ تتك
،شلا يفقد الفرد قدرتو  على التحكم والتنبؤ، فتتولد وتتطور لديو أعراض الصدمة.  ويفًًتض ىذا النموذج أف االضطراب ينشأ 
حينما تصبح ادلواقف أو األشخاص أو األشياء اليت كانت تتصف يف السابق ابألمن والسالمة مرتبطة خبطر ابلغ الشدة أثناء 

لصدمة . تطور شبكة الذاكرة قائمة على اخلوؼ لدى الفرد عقب تعرضو لصدمة ما ، وربتوي على معلومات تشمل ادلثريَات ا
  [16]. واالستجاابت ادلتعلقة ابلصدمة أفكار ومشاعر وسلوؾ 

اانىراسن اانينبق اا:اااا
 .األحدث : إىلسردىا من األقدـ بعض الدراسات اليت تناولت معاانة الصدمة النفسية  سيتم  إىلسيتم التطرؽ 

ىدفت دلعرفة مظاىر أسى )معاانة( األمهات الناتج عن فقداف أحد أبنائهن والتعرؼ  دراستاف األويل  [17] دراسة 
( من األمهات الاليت توىف أحد أبنائهن ومضي أكثر من عاـ على ىذه 222أساليبهن يف التغلب عليو واختار الباحثاف عينة) إىل

ووفاة ابن ذكر ربدث معاانة أكثر من  –النتائج التالية :ادلعاانة عند ادلصرايت أقل منها عند الغربيات  إىلوصل الباحثاف الوفاة ،ت
 وفاة األنثى ، كما أف الوفاة ادلفاجئة أكثر إحدااث للمعاانة من الوفاة ادلتوقعة .

رملة واألساليب اليت تتبعها للتخلص من ذلك فقد ىدفت للكشف عن ادلعاانة اليت تتعرض ذلا األ [18]  والثانية عاـ
النتائج التالية تتمثل خصائص األسى يف األمور التالية ) القصور  إىل( أرملة وتوصل الباحثاف 80، كانت عينة الدراسة عبارة عن)

 الذايت ،نوابت األسى ، األسى أبثر رجعي .
وحدة النفسية لدى أمهات فقدف أزواجهن يف ظل زلاولة التعرؼ على الشعور ابل إىل  [19]بينما ىدفت دراسة 

ظروؼ غري طبيعية سواء ابالستشهاد أـ األسر أـ أثناء االجتياح ، كذلك شعور ابلوحدة النفسية لدى نساء فقدف أزواجهن بوفاة 
وافق الشخصي طبيعية يف الفًتة نفسها كذلك التعرؼ على أثر مشاعر الوحدة النفسية اليت تعاين منها تلك األمهات على الت

ثالث رلموعات : أرامل شهداء عددىن   إىل( سيدة كويتية ينتمني  40واالجتماعي ألطفاذلن حيث تكونت عينة الدراسة من) 
أف زوجات الشهداء يعانن  إىل( ، وتوصلت الدراسة 25( ، وأرامل فقدف أزواجهن بوفاة طبيعية  )20( وزوجات أسرى )04)

 من غريىن من الزوجات يف اجملموعتني األخريتني ،كلما أرتفع شعور األـ ابلوحدة النفسية كلما من الوحدة النفسية دبقدار أكرب
 اطلفض التوافق الشخصي لألطفاؿ .

أعراض الصحة النفسية الشخصية والضغط النفسي لدى زوجات الشهداء وسجناء  إىل  [2]دراسةيف حني ىدفت 
( امرأة ومت استخداـ مقياس الصحة 022إيراف حيث تكونت عينة البحث من ) احلروب القدامى وقدامى احملاربني ادلعاقني يف

النفسية وقائمة أعراض اإلجهاد النفسي ، وأظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بني الصحة النفسية وأعراض اإلجهاد النفسي ،مل 
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سلتلفة من أعراض اإلجهاد والضغوط  توجد فروؽ بني اجملموعات الثالث يف الرضا العاـ للحياة لكن لكل رلموعة مستوايت
 مساعدة بطريقة سلتلفة . إىلالعائلية، وكل رلموعة ربتاج 

فقد ىدفت دلعرفة مدى ادلعاانة النفسية لدى زوجات شهداء حرب غزة حيث بلغت عينة الدراسة  [20]دراسة أما 
أف ىناؾ  إىلادلنهج الوصفي وتوصل الباحث ( وطبق عليهم استبياف ادلعاانة النفسية من أعداد الباحث ، وقد استخدـ 290)

الوضع االقتصادي وتعليم الزوجة وعمر الزوجة يف حني  إىلفروؽ ذات داللة إحصائية يف ادلعاانة النفسية لزوجات الشهداء تعزى 
 عدد األوالد .  إىلمل يتبني وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف ادلعاانة النفسية تعزى 

الكشف عن الفروؽ يف درجة اضطراب الصدمة تبعا دلتغريات ) ادلدة  إىلفقد ىدفت  [21] دراسة كال منأما 
ادلنقضية على الصدمة  ، حدث االستشهاد  ، ادلستوى التعليمي لزوجة الشهيد ، طبيعة السكن ( مت استخداـ اختبار دافيدسوف 

( زوجة شهيد  وتوصلت  022ة بلغ عددىا ) ( حيث طبق الدراسة على عين 0226للصدمة النفسية ترمجة عبد العزيز اثبت )
الدراسة  لنتائج التالية( ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة اضطراب ما بعد الصدمة ويف متغري مدة الصدمة وادلستوى 

أىل التعليم لكن وجدت فروؽ  يف درجة االضطراب  ويف متغري طبيعة السكن وذلك لصاٌف السكن غري ادلستقل  مع كال من 
 الزوج، أىل الزوجة.

وقد رأت الباحثات  أف كل البلداف اليت أجريت فيها الدراسات شهدت  عرض نتائج الدراسات السابقةمن خالؿ 
أحدااثّ عنيفة عصيبة عاشتها شعوب ىذه البلداف ، وكل الدراسات دوف استثناء تعرض أفراد عينتها خلربات نفسية صادمة نتيجة 

عايشوىا أو خربوىا نتيجة للحروب أو نتيجة حلوادث صدمية أخري ، فآاثر احلرب ال زبتلف من بيئة للتجارب ادلأسوية اليت 
ألخرى فنهايتها كارثية على كافة البيئات واألفراد . والدراسات اليت أجريت على األفراد يف ليبيا وادلتأثرين من آاثر احلرب تعد 

ر الذي يعطي الدراسة احلالية األعلية يف ىذا اجملاؿ وادلربر القوي إلجرائها وذلك قليلة ،ومل تركز على معاانة الصدمة النفسية األم
 ألعلية ىذا االضطراب وخطورة آاثره على ادلدى القريب والبعيد على البناء النفسي واجلسمي وخاصة لشرػلة الزوجات واألبناء .

  ةفدجاانىراس :
ليت تتمثل يف التعرؼ على معاانة الصدمة النفسية لدي زوجات الشهداء  فقد مت نظراً لطبيعة موضوع الدراسة، وربقيقاً ألىدافها ا

 .أو مشكلة  استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يعترب احد أشكاؿ التحليل والتفسري العلمي ادلنظم لوصف ظاىرة
   رلتمعاانىراس :

دف أزواجهن نتيجة ظروؼ احلرب على ليبيا ،مت اختيار يتألف رلتمع الدراسة من مجيع زوجات الشهداء يف مدينة طربؽ شلن فق
 على( حيث مت تطبيق ادلقياس سنة 54 –سنة  02( زوجة تًتاوح اعمارىن من )42العينة ابلطريقة العشوائية وبلغ عدد العينة )

 ( زوجة  02( زوجة غري أنو مل يتم اسًتجاع كل االستمارات وكاف عدد الزوجات اليت قمنا بتعبئة ادلقياس ىن ) 42)
  :اااأدا اانىراس 

فقرة  موزعة على أربعة أبعاد فرعية ( 40لقياس معاانة الصدمة النفسية والذي تًتاوح عدد فقراتو ) [22]مت االستعانة دبقياس 
 وىي:



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/  / أبريل  خمسونالالواحد و  العدد

 
 

10 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

تتضمن : ويتمثل يف  الشعور ابلوحدة النفسية  نوابت بكائية  شعور ابحلسرة  وفقداف األمل  والغضب. و  البعد الوجداينأ  
 (.50-50-04-05-09-08-02-26-24-9-0-2( فقرة وىن )20)

-5-0( فقرة  وىن )20ويتمثل يف: لبس األسود، عدـ مشاىدة التلفاز ، عدـ وضع الطيب ويتضمن ) البعد احلدادي:ب  
22-27-00-00-02-06-07-55-54-42.) 
، مخوؿ  ومع البعد الفسيولوجي: -ج  اانةويتمثل يف :ضعف الشهية ،اضطراب نـو

-57-56-09-08-00-02-04-05-29-28-20-22-6-4( فقرة وىن ) 24بعض ادلتاعب الدينية ويتضمن  )
42 .) 

 ويتمثل يف: اجًتار الذكرايت ،و عدـ االىتماـ ابلعامل اخلارجي  كثرة التفكري البعد ادلعريف: -د
-58-52-52-00-07-06-02-20-8-7( فقرة  وىن  20يف ادلوت  تفكري بصورة ملحة يف احلدث. ويتضمن )

59-40  .) 
 :تصحةحاادلقةنسا
درجات ، أحياانً وأتخذ درجتني ،  0سلم التدريج الثالثي حيث إف كل فقرة ذلا ثالثة خيارات : غالباً وأتخذ  وقد استخدـ

 لى ارتفاع ادلعاانة والعكس صحيح واندراً وأتخذ درجة واحدة .الدرجة ادلرتفعة على األداة تدؿ ع
 نيةرواةرتي اادلقةنساانىراس ااألصلة ا:اـااخلصنئ اا

: لقد قاـ الباحث بعرض ادلقياس بصورتو األولية على رلموعة من احملكمني  بقسم علم النفس حيث كانت الصدؽ الظاىري 
( فقرة وكانت نسبة  40( فقرة وبعد التعديل ودمج الفقرات مع بعض أصبح عدد فقرات مقياس )  62عدد الفقرات ادلقياس )

 % . 84تفاؽ اال
 ـااخلصنئ اانيةرواةرتي انىراس ااحلننة ا:

 ـاصىقااالختبنر:ا1
االسهاـ يف الدرجة الكلية وذلك من خالؿ معامالت   علىويعرب عنو بقدرة كل فقرة يف االداء صدؽ البناء )االتساؽ الداخلي(  

تخداـ معامل ارتباط سبريماف  ويتضح ذلك من االرتباط بني كل فقرة من فقرات ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس حيث مت اس
 .خالؿ اجلدوؿ االيت 

 ( معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس2جدوؿ رقم )
انىرا ا 1ف 2ف 3ف 4ف 5ف 6ف 7ف 8ف

 **0.515 انرلة 
0.001 

0.451* 
0.046 

0.532** 
0.000 

0.203 
0.390 

0.174 
0.462 

0.433* 
0.012 

0.139 
0.559 

0.012 
0.960 

ا15ف 16ف ا10ف 11ف 12ف 13ف 14ف ا9ف انىرا ا
 *0.444 انرلة 

0.050 
0.458* 
0.042 

0.507* 
0.022 

0.540** 
0.001 

0.510* 
0.022 

0.507* 
0.020 

0.454* 
0.012 

0.474* 
0.003 
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ا23ف 24ف ا18ف 19ف 20ف 21ف 22ف ا17ف انىرا ا
 **0.522 انرلة 

0.001 
0.457* 
0.630 

0.416* 
0.003 

0.277 
0.237 

0.622* 
0.003 

0.494* 
0.027 

0.515* 
0.020 

0.574 
0.008 

ا31ف 32ف ا26ف 27ف 28ف 29ف 30ف ا25ف انىرا ا
 **0.555 انرلة 

0.001 
0.643* 
0.022 

0.455* 
0.002 

0.506* 
0.001 

0.219 
0353 

0.622* 
0.022 

0.755* 
0.032 

0.446* 
0.049 

ا39ف 40ف ا34ف 35ف 36ف 37ف 38ف ا33ف انىرا ا
 *0.449 انرلة 

0.047 
0.173 
0.467 

0.306 
0.190 

0.248 
0.293 

0.567* 
0.022 

0.574* 
0.023 

0.455* 
0.033 

0.444* 
0.002 

ا47ف 48ف ا42ف 43ف 44ف 45ف 46ف ا41ف انىرا ا
 0.277 انرلة 

0.238 
0.270 
0.250 

0.538* 
0.014 

0.468* 
0.037 

0.459* 
0.014 

0.468* 
0.037 

0.459* 
042 

0.527* 
0.017 

ا50ف 51ف 52ف     ا49ف انىرا ا
 *0.556     انرلة 

0.022 
0.548** 
0.001 

0.454* 
0.022 
 

0.466* 
0.023 

**يتضح من اجلدوؿ السابق اف معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس اغلبها دالو عند 
( بينما بعض الفقرات مل تكن ذات داللو إحصائية 2.744ػ  2.500دلعامالت بني )(وتراوحت ىذه ا2.24مستوى داللو )

مت استخراج الصدؽ والثبات وغريىا من النتائج  من  (09،57،58،  4،02،08،07،08،  5  ، 2،0والفقرات ىي رقم  ) 
 خالؿ البياانت اليت مت مجعها عن العينة الكلية وىي العشروف زوجة من زوجات الشهداء 

 (معامالت ارتباط سبريماف لكل بعد من ابعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس0دوؿ رقم )ج
اانىالن اةيتو   اباعنداادلقةنس ةاعنةلاارتبنطاسبريةننانىرا اانرلة 

 انباعىاانواىاين **0.619 0.004
 انباعىااحلىادي **0.654 0.002
 انباعىاانسيةونواي **0.734 0.000
 ادلاعبيفانباعىا **0.772 0.000

حيث     2.22يتضح من اجلدوؿ السابق معامالت االرتباط بني أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس دالو عند مستوى داللو 
أييت يف الًتتيب االوؿ البعد ادلعريف مث البعد الفسيولوجي مث البعد احلدادي مث البعد الوجداين من حيث االرتباط ابلدرجة الكلية 
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مت استخداـ الصدؽ التمييزي لتأكد من قدرة ادلقياس يف التمييز بني أفراد العينة كما ىو موضح يف اجلدوؿ  ةةزي:ـاصىقامتا2
 التايل .

 ( الصدؽ التمييزي للمقياس0جدوؿ رقم )
ةيتو ا
 انىالن 

احنبافا Tقةم ا درا ااحلبي  Fاقةم 
 ةاعةنري

ةتوسطا
 رينيب

ةيتو اانشاعورا
 ابنصىة 

ةبتسعادلاعنةا ااةيتو  118.10 5.567 3.821 18 0.228 0.001
 انصىة 

ةفصسضااةيتو  108.90 5.195
 دلاعنةا اانصىة 

 
 يتضح من اجلدوؿ السابق اف االختبار لو قدرة يف التمييز بني أفراد العينة وىذا يدؿ على مدي صدؽ ادلقياس .

  ثبن ااالختبنرا:
 .حدا كما مبني يف اجلدوؿ التايل  علىاخ للمقياس ككل ولكل رلاؿ مت حساب معامالت الثبات ابستخداـ معامل الفاء كرونب

 ( معامالت الفاء كرونباخ5جدوؿ رقم )          
 
 
 
 
 
 
 

يتضح من اجلدوؿ السابق اف ادلقياس يتمتع دبعامالت ثبات مرتفع وىذا يدؿ على مدى ثبات ادلقياس. ابستثناء البعد احلدادي 
 يتمتع دبعامالت ثبات متوسطة.

اادلاعنجلن ااالرصنئة ا:
 حصائية االتية .لتحقيق اىداؼ الدراسة مت استخداـ احلزمة االحصائية للعلـو االجتماعية  ومت استخداـ ادلعاجلات اال

 ػ التكرارات والنسبة ادلئوية وادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية .
 ػ صدؽ االختبار االتساؽ الداخلي ومت استخداـ معامل سبريماف برواف .

 ػ صدؽ سبييزي ومت استخداـ االختبار التائي .
 ػ ثبات االختبار ابستخداـ معادلة الفاء كرونباخ . 

 أباعنداادلقةنس ةاعنةلاانسن اكبجنبنخ
 انباعىاانواىاين 0.071
 انباعىااحلىادي 0.060
 انباعىاانسيةونواي 0.073
 انباعىاادلاعبيف 0.094
 انىرا اانرلة  0.094
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 One – Way ANOVAليل التباين االحادي ػ اختبار رب
ااجالا:اانفتنئجاادلتاعلق اابذلىفااالجل

ادلعاانت الصدمة النفسية لدى زوجات الشهداء دبدينة طربؽ لتحقيق ىذا اذلدؼ مت استخراج ادلتوسطات احلسابية  مستوىمعرفة 
 وؿ التايل .مبني يف اجلد واالضلرافات ادلعيارية والنسبة ادلئوية للمقياس ككل كما ىو

 ( ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والتكرارات والنسبة ادلئوية للمقياس4جدوؿ رقم)
االحنبافا انفيب اادلئوي  اجملموع انتقىيبا 

 ادلاعةنري
ادلتوسطا
 احلينيب

 انسقبا  انتربارا 

ا%65.0 29 ةتوسط  0.686 1.45 13 1 
 2 11 2.35 0.587 %55.0 47 ةتوسط 
 3 14 2.26 0.681 70.0% 52 اع ةبتس
 4 9 1.75 0.716 45.0% 35 ةتوسط 
ا%50.0 40 ةتوسط  0.725 2.00 10 5 
 6 15 2.20 0.696 %50.0 44 ةتوسط 
 7 17 2.80 0.523 85.0% 56 ةبتساع 
ا%80.0 25 ةبتساع  0.550 1.25 16 8 
 9 8 1.90 0.788 40.0% 38 ةفصسض 
 10 7 2.00 0.858 35.0% 40 ةفصسض 
ا%65.0 43 ةتوسط  0.587 2.15 13 11 
 12 14 2.15 0.745 %45.0 43 ةتوسط 
 13 10 2.20 0.696 %50.0 44 ةتوسط 
 14 9 1.65 0.671 45.0% 33 ةتوسط 
ا%45.0 47 ةتوسط  0671 2.35 14 15 
 16 14 2.70 0.470 %70.0 54 ةبتساع 
 17 19 2.95 0.224 95.0% 59 ةبتساع 
 18 13 2.50 0.605 % 65.0 41 ةتوسط 
 19 11 1.50 0.607 %55.0 30 ةتوسط 
 20 14 1.70 0.801 50.0% 34 ةتوسط 
 21 15 2.50 0.513 50.0% 50 ةتوسط 
 22 8 2.05 0.887 40.0% 41 ةفصسض 
 23 10 2.25 0.786 45.0% 45 ةتوسط 
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ا%50.0 42 ةتوسط  0.718 2.10 10 24 
 25 13 2.15 0.875 %54.2 43 ةتوسط 
ا%55.0 34 سض ةفص 0.865 1.70 11 26 

 27 19 2.90 0.447 %95.0 58 ةتوسط 
 28 13 1.80 0.696 %50.0 36 ةتوسط 
 29 7 2.00 0.858 %35.0 40 ةفصسض 
 30 11 1.90 0.852 %40.0 30 ةفصسض 
ا%65.0 52 ةتوسط  0.598 2.60 13 31 
 32 15 2.70 0.571 %75.0 54 ةبتساع 
 33 10 2.40 0.598 %50.0 48 ةتوسط 
ا%85.0 56 ةبتساع  0.523 2.80 17 34 
ا%50.0 48 ةتوسط  0.598 2.40 13 35 
 36 14 2.65 0.587 70.0% 53 ةبتساع 
ا%55.0 36 ةتوسط  0.894 1.80 11 37 
 38 14 2.60 0.681 70.0% 52 ةبتساع 
 39 11 1.50 0.607 55.0% 30 ةتوسط 
ا%85.0 56 ةبتساع  0.523 2.80 17 40 
ا2.45 0.605 50.0% 49 ةتوسط  ا41 10
 42 12 2.45 0.759 50.0% 49 ةتوسط 
ا%25.0 48 ةفصسض  0.754 2.40 11 43 
 44 13 2.45 0.605 %30.0 49 ةفصسض 
 45 14 2.45 0.605 45.0% 49 ةتوسط 
ا%55.0 31 ةفصسض  0.686 1.55 11 46 
 47 11 2.40 0.754 %30.0 48 ةتوسط 
ا%45.0 47 ةتوسط  0.671 2.35 13 48 
ا%45.0 49 ةتوسط  0.686 2.45 14 49 
 50 13 1.75 0.550 %35.0 35 ةفصسض 
 51 10 1.55 0.605 50.0% 31 ةتوسط 
ا%40.0 41 ةفصسض  0.887 2.05 13 52 
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دوؿ السابق من اجليوضح اجلدوؿ السابق ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والنسبة ادلئوية لكل فقرة من فقرات ادلقياس و 
حيث يتضح من لكل فقرة من الفقرات النسبة ادلئوية  اف اغلب الفقرات ذات تقديرات متوسطة ويتضح ذلك من خالؿ يتضح 

العمود اخلاصة ابلنسبة ادلئوية لكل فقرة  كما مت أعطاء تقدير لكل فقرة من الفقرات حيث أف أغلب الفقرات تقديراهتا متوسطة 
 متوسط من معاانت الصدمة ابستثناء بعض الفقرات ذات التقديرات ادلرتفعة وىي  مستوىلعينة لديهم أف أفراد ا علىوىذا يدؿ 

تقديرات منخفضة ( كما توجد فقرات ذات   52،  08،  06،  05،  00،  27،  26،  8،  7 ، 0 التالية )عشر فقرات 
، كما أف الفقرات ذات (40،  42،  56،  55،  50،  02،  09،   06،  00،  22،  9) وىي احدي عشر التالية 

( فقرة حيث أف أغلب الفقرات كانت حوؿ ادلتوسط وقد سبق و ذكر يف مفتاح التصحيح أف  02التقديرات ادلتوسطة بلغت ) 
 الدرجة ادلرتفعة على األداة تدؿ على ارتفاع معاانت الصدمة والعكس صحيح. 

ااثنةنا:اانفتنئجاادلتاعلق اابذلىفاانثنين
رتيب االبعاد ادلتعلقة دبعاانت الصدمة النفسية لدى زوجات الشهداء دبدينة طربؽ لتحقيق ىذا اذلدؼ مت استخراج معرفة ت

 ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والنسبة ادلئوية إلبعاد ادلقياس كما ىو مبني .
 لنسبة ادلئوية وفقا إلبعاد ادلقياس .( ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والتكرارات وا6جدوؿ رقم )

االحنبافن ا انفيب اادلئوي  اجملموع انرتتةب
 ادلاعةنري

ادلتوسطن ا
 احلينيب

 االباعند انتربارا 

 انباعىاانواىاين 5 2.2583 0.19850 42.4% 45.17 1
 انباعىااحلىادي 4 2.2167 0.16535 %20.0 44.33 3
 يةونوايانباعىاانس 1 2.0800 0.18302 %5.0 41.60 4
 انباعىاادلاعبيف 20 2.2542 0.23644 04.2% 45.08 2
 يتضح من اجلدوؿ السابق اف البعد الوجداين أييت يف الًتتيب االوؿ مث البعد ادلعريف يليو البعد احلدادي مث البعد الفسيولوجي. 

 اثنثنا:انفتنئجاادلتاعلق اابذلىفاانثننثا
 ات الدراسة ولتحقيق ىدؼ الدراسة مت استخداـ إغلاد الفروؽ بني أفراد العينة وفقا دلتغري 
One- Way-ANOVA 

 نتائج ربليل التباين االحادي وفقا دلستوى التعليم زوجات الشهداء ػ     
 ( الفروؽ بني أفراد العينة وفقا دلستوى التعليم7جدوؿ رقم )

 االباعند ةيتو اانتاعلةم ادلتوسطااحلينيب االحنبافاادلاعةنري
  ابتدائي 2.3333 0.24533

 
 البعد االوؿ

 أعدادي 2.4167 0.00000
 اثنوي 2.1833 0.12360
 جامعي 2.0667 0.13696
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  ما فوؽ 2.4444 0.09623
  ابتدائي 2.2229 0.36244

 
 البعد الثاين

 أعدادي 2.2500 0.08333
 اثنوي 2.2833 0.04564
 جامعي 2.1833 0.09129
 ما فوؽ 2.1111 0.04811
  ابتدائي 2.0167 0.30490

 
 البعد الثالث

 أعدادي 2.0222 0.10184
 اثنوي 1.9867 0.14453
 جامعي 2.1867 0.07303
 ما فوؽ 2.2000 0.17638
  ابتدائي 2.0167 0.30490

 
 البعد الرابع

 أعدادي 2.0222 0.10184
 اثنوي 1.9867 014453
 جامعي 2.1867 0.07303
 ما فوؽ 2.2000 0.17638
  ابتدائي 2.2292 0.32185

 
 الدرجة الكلية

 أعدادي 2.1111 0.12729
 اثنوي 2.3000 0.13944
 جامعي 2.1333 0.19185
 ما فوؽ 2.5556 0.19245

 
مستوى 
 الداللة

متوسط  Fقيمة 
 ادلربعات

رلموع  درجة احلرية
 ادلربعات

 االبعاد مصدر التباين

  موعاتبني اجمل 0.413 4 0.103 4.625 0.146
 خالؿ اجملموعات 0.335 15    البعد االوؿ

 اجملموع 0.749 19   
 البعد الثاين بني اجملموعات 0.065 4 0.016 0.538 0.007
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 خالؿ اجملموعات 0.454 15   
 اجملموع 0.519 19   

  بني اجملموعات 0.170 4 0.042 1.336 0.293
 اتخالؿ اجملموع 0.467 15    البعد الثالث

 اجملموع 0.636 19   
  بني اجملموعات 0.170 4 0.042 1.363 0.004

 خالؿ اجملموعات 0.467 15    البعد الرابع
 اجملموع 0.636 19   
  بني اجملموعات 0.420 4 0.105 2.452 0.09

 خالؿ اجملموعات 0642 15 0.043   الدرجة الكلية
 اجملموع 1.062 19   

التعليم  وكانت الفروؽ بني مرحلة االعدادي والثانوي وبني الثانوي وما فوؽ اجلامعي   ستوىة بني أفراد العينة وفقا دلتوجد فروؽ دال
 لدرجة الكلية للمقياس كما توجد فروؽ بني تعليم ابتدائي  و جامعي على البعد الوجداين

البعد احلدادي كما توجد فروؽ بني مرحلة  علىعي اعدادي والثانوي و اجلام مستوىكما توجد فروؽ بني افراد العينة بني 
وتتفق  البعد الفسيولوجي علىالبعد ادلعريف كما ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بني أفراد العينة  علىاالعدادي و ما فوؽ  اجلامعي 

تائج دراسة صبرية وسعدي التعليم لزوجة الشهيد وزبتلف مع ن ستوىنتيجة الدراسة مع نتائج دراسة ادلزيين حيث تعزي الفروؽ دل
 تعليم زوجات الشهداء . ستوى( حيث ال توجد فروؽ تعزي دل0229وبدر سنة )

انتنئجاحتلةلاانتبنينااالرندياجفقناناعمباوجان اانشدىا اـ
 ( الفروؽ بني أفراد العينة وفقا للعمر8جدوؿ رقم )

 االبعاد العمر ادلتوسط احلسايب االضلراؼ ادلعياري
  سنة 09  إىل 02من   2.0762 0.14105

 سنة 09 إىل 02من  2.0963 0.17985 البعد االوؿ
 سنة فأكثر 52من  2.0500 0.28996
  سنة 09  إىل 02من   2.2381 0.08909

 سنة 09 إىل 02من  2.1944 0.09317 البعد الثاين
 سنة فأكثر 52من  2.2292 0.36244
 الثالثالبعد  سنة 09  إىل 02من   2.0762 0.23234
 سنة 09 إىل 02من  2.4432 0.35433
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 سنة فأكثر 52من  2.4567 0.23565
  سنة 09  إىل 02من   2.1310 0.15853

 سنة 09 إىل 02من  2.3611 0.22048 البعد الرابع
 سنة فأكثر 52من  2.2292 0.32185
  سنة 09  إىل 02من   2.2381 0.08909

 سنة 09 إىل 02من  2.1944 0.09317 الدرجة الكلية
 سنة فأكثر 52من  2.2167 0.16535

 
مستوى 
 الداللة

متوسط  Fقيمة 
 ادلربعات

رلموع  درجة احلرية
 ادلربعات

 االبعاد مصدر التباين

  بني اجملموعات 0.006 2 0.003 0.082 0.922
 خالؿ اجملموعات 0.630 17    البعد االوؿ

 اجملموع 0.636 19   
  بني اجملموعات 0.008 2 0.004 0.138 0.872

 خالؿ اجملموعات 0.511 17    البعد الثاين
 اجملموع 0.519    

  بني اجملموعات 0.006 2 0.003 0.082 0.932
 خالؿ اجملموعات 0.630 17    البعد الثالث

 اجملموع 0.636 19   
  بني اجملموعات 0.212 2 0.106 2.116 0.151

 خالؿ اجملموعات 0.850 17    البعد الرابع
 اجملموع 1.062 19   

  بني اجملموعات 0.008 2 0.004 0138 0.872
 خالؿ اجملموعات 0.511 17    الدرجة الكلية

 اجملموع 0.519 19   
 عمر الزوجة مقياس معاانة الصدمة وفقا دلتغري علىيتضح من اجلدوؿ السابق أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بني أفراد العينة 

 .(0222وزبتلف ىذه النتيجة مع دراسة  ادلزيين سنة )
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 نتنئجاحتلةلاانتبنينااالرندياجفقناناعىدااالبفن ااـ
 ( الفروؽ بني أفراد العينة وفقا لعدد االبناء9جدوؿ رقم )

 االبعاد عدد االبناء ادلتوسط احلسايب االضلراؼ ادلعياري
  5 إىل 2من  2.0857 0.17090

 8 إىل 4من  2.0417 0.14666 الوؿالبعد ا
 فأكثر 9من  2.1333 0.26667
  5 إىل 2من  2.2143 0.10603

 8 إىل 4من   2.2500 0.09960 البعد الثاين
 فأكثر 9من  2.1667 0.30046
  5 إىل 2من  2.0857 0.17090

 8 إىل 4من  2.0417 0.14565 البعد الثالث
 فأكثر 9من  2.1333 0.12345
  5 إىل 2من  2.2857 0.30375

 8 إىل 4من  2.1979 0.16022 البعد الرابع
 فأكثر 9من  2.3000 0.26745
  5 إىل 2من  2.3214 0.12199

 8 إىل 4من  2.2187 0.19384 الدرجة الكلية
 فأكثر 9من   2.2333 0.29698

 
مستوى 
 الداللة

متوسط  Fقيمة 
 ادلربعات

رلموع  درجة احلرية
 بعاتادلر 

 االبعاد مصدر التباين

  بني اجملموعات 0.026 2 0.013 0.365 0.699
 خالؿ اجملموعات 0.610 17    البعد االوؿ

 اجملموع 0.636 19   
  بني اجملموعات 0.007 2 0.011 0.366 0.699

 خالؿ اجملموعات 0.498 17    البعد الثاين
 اجملموع 0.519 19   

 البعد الثالث بني اجملموعات 0.026 2 0.013 0.355 0.699
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 خالؿ اجملموعات 0.610 17   
 اجملموع 0.636 19   

  بني اجملموعات 0.043 2 0.001 0.357 0.705
 خالؿ اجملموعات 1.019 17    البعد الرابع

 اجملموع 1.062 19   
  بني اجملموعات 0.044 2 0.022 0.525 0.601

 
 الدرجة الكلية

 خالؿ اجملموعات 0.705 17   
 اجملموع 0.749 19   
      

يتضح من اجلدوؿ السابق أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة تعزي  دلتغري عدد االبناء وتتفق ىذه النتيجة مع 
 (   .0222دراسة ادلزيين  سنة )

ا:انبنرثن اابآليتايفاضو اانفتنئجاانيتاتوصلتاذلناانىراس ايوصيا :انتوصةن 
 .ضرورة اىتماـ ادلؤسسات االجتماعية بفئة زوجات الشهداء وتقدًن الرعاية ذلن يف شىت اجملاالت  .1
 ندعو زوجات الشهداء إىل العمل على خفض ادلعاانة النفسية عندىن وادلشاركة االجتماعية .2

 نفسي وجسمي والرضا بقضاء هللا وأال يبقني حبيسات الذكرايت واذلمـو دلا لذلك من أثر
 .سليب عليهن

ندعو أبناء الشهداء وابلذات الكبار أف يكونوا عوان ألمهاهتم يف محل ادلسؤولية وأال يدعوا احلمل على كاىل أمهم  .3
 .زبفيفا عنها وحىت ال صلعلها تقع فريسة للمعاانة النفسية

 :تقرتحاانبنرثن اانقةنماابنىراسن اانتننة    :ادلقرترن 
 ي لزوجات الشهداء على التخفيف من االكتئاب والقلقأثر اإلرشاد النفس .1
 .ادلرونة النفسية وعالقتها بتحمل الضغوط لدى زوجات الشهداء .2
 .الصالبة النفسية لزوجات الشهداء وعالقتها ببعض ادلتغريات .3
    :انمت اخل

ربؽ  وتناولت الدراسة مشكلة معاانت الصدمة النفسية لدي زوجات الشهداء دبدينة ط مستوىىدفت الدراسة إىل التعرؼ على 
مفهـو معاانت الصدمة  إىلوأعلية الدراسة وأىداؼ الدراسة وفروض الدراسة ومصطلحات الدراسة وحدود الدراسة ومت التطرؽ 

 .النفسية خصائص معاانت الصدمة النفسية النظرايت ادلفسرة دلعاانت الصدمة النفسية الدراسات السابقة  
لوصفي ، وقد ربدد رلتمع الدراسة بزوجات الشهداء دبدينة طربؽ ، والعينة اليت طبق عليها وقد مت استخداـ ادلنهج ا

سنة (، ومت التحقق من اخلصائص السيكو مًتية ألداة   54سنة إىل  02( أمرآه تراوحت أعمارىن من ) 02ادلقياس بلغ قوامها )
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جلات اإلحصائية كادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ( ، وقد مت استخداـ بعض ادلعا0222الدراسة ) مقياس ) ادلزيين : 
 ،واالختبار التائي ، معامل ارتباط سبريماف براوف. وربليل التباين االحادي .

 ػ أف أفراد العينة لديهم مستوى متوسط من معاانت الصدمة .وقد أسفرت الدراسية عن رلموعة من النتائج منها 
 يف الًتتيب االوؿ مث البعد ادلعريف ،مث البعد احلدادي ، مث البعد الفسيولوجي .ػػ أف البعد الوجداين أييت 

 ػ توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بني أفراد العينة وفقا دلستوى التعليم لزوجات الشهداء  على مقياس معاانت الصدمة النفسية .
 وجة على مقياس معاانت الصدمة النفسية .ػ ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بني أفراد العينة وفقا لعمر الز 

 شهداء على مقياس معاانت الصدمة .ػ توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بني أفراد العينة وفقا لعدد أبناء زوجات ال
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ادلبااع
األرامل ، رسالة دكتوراه غري  ( ، الفراغ الوجودي وذباوز الذات وعالقتهما ابلتصورات ادلستقبلية لدى0225دمحم ،نور )ػ  2

                                            الديب ، منشورة ،قسم العلـو النفسية والًتبوية ،كلية الًتبية ، جامعة داييل
      .006-097، ابريل، ص  0( ، ردود الفعل ادلتأخرة لصدمة احلرب " دراسات نفسية ،ج2990أمرية )ػ  0 
( ، تشخيص اضطراب الضغوط التالية لألحداث الصدمية وعالقتو أبداء بعض العمليات ادلعرفية 0229مية )عرعار  ساػ   0 

                                                                                                                                    نية واالجتماعية ،جامعة اجلزائرواحلالة النفسية لدى عينة من تالميذ ادلرحلة الثانوية ، قسم علم النفس ،كلية العلـو اإلنسا
( ، مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى زوجات فقدف أزواجهن يف ظل ظروؼ طبيعية 2997اخلرايف ، نورية مشاري ) ػ 5

الًتبية  غري منشورة .قسم علم النفس ،كليةماجستري  وغري طبيعية وأثرىا على التوافق الشخصي واالجتماعي ألطفاذلن . رسالة
 .:جامعة الكويت 

                                                                                                                    .027-229،ص   8( ، خربة األسى التالية لفقداف اجلنني األوؿ "رللة اإلرشاد النفسي ، العدد 2998لنياؿ ،مايسة )ػ ا 4
يف  ضوء بعض ادلتغريات ،رللة اجلامعة  0228( ، ادلعاانة النفسية لدى زوجات شهداء حرب غزة 0222ادلزيين ،أسامة )ػ  6

                              . 025 -070، ص  0222اإلسالمية، اجمللد التاسع عشر، العدد الثاين يونيو 
( ، سلسلة تشخيص 0222شري و طلعت النابلسي ، دمحم اخلليفي وابراىيم الناصر و بدر القشعاف ، )لرشيدي ،بػ ا 7

، الكويت : مكتبة الكويت 2( إصدار خاص ،ط2االضطراابت النفسية اضطراب الضغوط التالية للصدمة _ التشخيص  )
 الوطنية .

 . 00، ص  8نني األوؿ " رللة اإلرشاد النفسي ، العدد ( ، خربة األسي التالية لفقداف اجل 2998ػ النياؿ ، مايسة ) 8
           ، مصر :دار الرشاد .  2( ، العالج السلوكي ادلعريف أسس وتطبيقات ، ط0222دمحم ، عادؿ )ػ  9

لثامن ( ، التغلب على األسى الناتج عن وفاة ابن ،رللة علم النفس ،العدد ا2990فرج ، شوقي و زلمود ،عبد ادلنعم )ػ     22
 .222-222والعشروف ، ص 

 .206،ص  8( ، خربة األسى التالية لفقداف اجلنني األوؿ "رللة اإلرشاد النفسي ، العدد 2998لنياؿ ،مايسة )ػ ا22
       ،       ،الكويت ،دار القلم  2( ، االكتئاب واحلزف يف ضوء الكتاب والسنة ،ط2999) هللا ،عبد اخلاطرػ 20
يف  ضوء بعض ادلتغريات ،رللة اجلامعة  0228( ، ادلعاانة النفسية لدى زوجات شهداء حرب غزة 0222ة )ادلزيين ،أسامػ  20

                                        . 079، ص  0222اإلسالمية، اجمللد التاسع عشر، العدد الثاين يونيو 
بعد الصدمة النفسية النظرايت األعراض العالج ،   ( ، اضطراب ضغوط ما0220بو عيشة، زاىدة وعبد هللا، تيسري) ػ  25

                                                                 . 276ص  األردف: دار وائل للنشر والتوزيع
مركز ،  ادلتخصصة( ، سيكولوجية األزمات، اضطراب الضغوط الصدمية، اجمللة النفسية  2988صاٌف، قاسم حسني )ػ  24

                                                                               .44ص لدراسات النفسية اجلسمية، لبناف ا
(، ) الصدمات النفسية لدى العراقيني بعد احلرب (اضطراب ما بعد الصدمة،  دراسة  0228خري بك، رشا حبيب )ػ  26

 .57ص  ًًتبية ، جامعة دمشقميدانية على العراقيني يف دمشق، كلية ال
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فس ،العدد الثامن ( ، التغلب على األسى الناتج عن وفاة ابن ،رللة علم الن2990فرج ، شوقي و زلمود ،عبد ادلنعم )ػ  27
 .والعشروف 

ن العدد الثام فس( ، التغلب على األسى الناتج عن وفاة ابن ،رللة علم الن2990فرج ، شوقي و زلمود ،عبد ادلنعم )ػ  28
 .والعشروف

( ، مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى زوجات فقدف أزواجهن يف ظل ظروؼ طبيعية 2997اخلرايف ، نورية مشاري )ػ  29
الًتبية  غري منشورة .قسم علم النفس ،كليةوغري طبيعية وأثرىا على التوافق الشخصي واالجتماعي ألطفاذلن . رسالة ماجستري 

                                                                                               :جامعة الكويت 
يف  ضوء بعض ادلتغريات ،رللة اجلامعة  0228( ، ادلعاانة النفسية لدى زوجات شهداء حرب غزة 0222ادلزيين ،أسامة ) ػ  02

                                 . 025 -070، ص  0222اإلسالمية، اجمللد التاسع عشر، العدد الثاين يونيو 
زوجات الشهداء ت( ، اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة م0229ؽلاف )إ وبدر، ، رؽلا وسعدى، فؤاد ، صبريةػ ػ 02

 .           0العدد  52،دراسة ميدانية يف منطقة جبلة ،رللة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،اجمللد 
يف  ضوء بعض ادلتغريات ،رللة اجلامعة  0228( ، ادلعاانة النفسية لدى زوجات شهداء حرب غزة 0222،أسامة ) زيينػ ادل 00

                                 . 0222العدد الثاين يونيو اإلسالمية، اجمللد التاسع عشر، 
1. Little wood,j. (1992): Bereavement in Adultlife London, tavistock  

2. YOUSEFI ,A& SHARIF,N.(2010): personal well- being and stress symptoms in wives of 

Iranian martyrs, prisoners of wars and disabled veterans,Iranian j psychiatry, 5(1) :p p 28-34  
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