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تأثير الصدمات في حياة االفراد

دراسة نوعية (مقابمة) عمى عينة من المدنيين المتعرضين لمصدمات
في العراق أنموذجا

م.د .خميل عبد اهلل حسين الجوراني

جامعة ديالى  -كمية التربية االساسية
قسم االرشاد النفسي والتوجيو التربوي

الخالصة :

تعرض الشعب العراقي بشكل مستمر لكثير من االحداث الضاغطة نتيجة الحروب
واالحتالل وما تبعيا من احداث .وقد ادى ذلك الى زيادة في معدالت االصابة بمختمف

االمراض واالضطرابات ,من مثل اضطراب ما بعد الصدمة  PTSDوالكآبة والمشكالت

الصحية االخر ,ومع ىذا فيناك نقص في البحوث لمكشف عن مدى انتشار اضطراب ما
بعد الصدمة في المجتمع العراقي ومدى تأثير ذلك في الفرد .كما ان االختالف في مفيوم
اعراض اضطرابات ما بعد الصدمة في الثقافات المختمفة ادى ذلك الى المجوء الى اسموب

الدراسة النوعية ىنا ,التي من الممكن ان تؤدي الى فيم افضل لخبرات التعرض لمصدمات

واعراض اضطراب ما بعد الصدمة ,وفي الدراسة ذي تم مقابمة  02شخصا ( 02رجال و02

نساء) وىم طمبة وميجرون لمحصول عمى افضل فيم لخبرات االشخاص في التعرض

الحداث ضاغطة واعراض اضطراب ما بعد الصدمة وايضا لفيم الطرق المتبناه الساليب

المواجية بعد التعرض لمضغوط ومدى تأثير عوامل الثقافة االجتماعية .كما تم استقصاء
العوامل ,من مثل الدعم االسري واالجتماعي ومدى مساىمتو في انتاج اعراض اضطرابات

ما بعد الصدمة بعد التعرض الحداث ضاغطة شديدة .فضال عن ذلك تم التحري ايضا عن
خصائص اضطراب ما بعد الصدمة المرتبطة بالتعرض المستمر لمضغوط وكذلك الخمفية

االجتماعية في العراق.

المصطمحات المفتاحية  :اضطراب ما بعد الصدمة  , PTSDالمقابمة ,العراق ,الضغوط
النفسية ,الدراسة النوعية ,الثقافة.

المقدمة : Introduction

تاثرت اجزاء ميمة من العالم خالل العقدين الماضيين بالحروب وشيدت زيادة كبيرة

في االحداث الضاغطة ) . (Marshall and Cole, 2009وقد كانت ىناك اعداد متزايدة
من الضحايا المدنيين الذين تعرضوا الحداث ضاغطة نتيجة الحروب والصراعات المسمحة

التي غمرت المجتمعات المدنية في العالم اجمع ) . (Pedersen et al., 2008ان ىذه

الكوارث التي سببيا االنسان قد اثرت في حياة ماليين الناس سنويا في العالم وكان اغمبيا قد
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وقع عمى الناس الذين يعيشون خارج البمدان الغربية وبخاصة في البمدان النامية وقميمة

الموارد ) .(Batniji et al., 2006ان نتيجة ذلك ىو تزايد االضطرابات الناجمة عن
الحروب ناىيك باضطرابات ما بعد الصدمة بوصفيا من نتائج االحداث الضاغطة

) . (Gilbertson et al., 2010ان انتشار اضطراب ما بعد الصدمة ىو االسوء بين
المدنيين في مناطق الصراعات حيث كانت التقديرات تشير الى ان  %52من الذين يعيشون

في مناطق الحروب قد خبروا اضطراب ما بعد الصدمة ) . (Killebrew, 2010ان

المدنيين في مناطق الحرب يمكن ان يخبروا استجابات تداخمية شديدة متكررة وذىول عاطفي

اقل .ان استجابة المدنيين لما بعد الصدمات يمكن ان تدمر تقويماتيم حول االمان
).(Johnson and Thompson, 2008

وقد وجدت كثير من الدراسات ان ىناك اختالفا كبي ار في انتشار اضطراب ما بعد

الصدمات بين العينات المدروسة بعد صدمات الحرب اعتمادا عمى المناىج المعتمدة في

مثل ىذه الدراسات .إذ وجد كاردوز واخرون ( )0222ان معدل اعراض اضطراب ما بعد

الصدمة بعد انتياء الحرب مباشرة كانت  % 05.0في حين ان تمك النسبة ارتفعت الى 03
 %بعد عام من نياية الحرب ) .(Cardozo et al., 2003كما درس سكولت واخرون في

عام ( )0222انتشار اضطراب ما بعد الصدمة المزمن لدى عينة من المدنيين من شرق

افغانستان اعمارىم من  05فما فوق حيث وجد ان  % 02.2لدييم اعراض اضطراب ما
بعد الصدمة بعد الحرب والعمميات الحربية .وبالمثل قام دي يونك واخرون De Jong et

) al.(2001بقياس اضطرابات ما بعد الصدمة الحياتية في اربع مواقع بعد الصراعات لدى
عينة مكونة من  522شخص باعمار من  06فما فوق ,حيث وجدوا ان معدالت انتشار

اضطراب ما بعد الصدمة كان  %55.2في الجزائر و  %06.2في كمبوديا و  %03.6في
أثيوبيا و  %05.6في غزة  .كما قام فرىود واخرون في عام  0224بقياس انتشار اضطراب
ما بعد الصدمة المرتبط بالحرب في جنوب لبنان عمى عينة مكونة من  0522شخص

اعمارىم من  06فما فوق ,وقد وجدوا ان انتشار اعراض اضطراب ما بعد الصدمة المزمن
كان  .%07.5وعالوة عمى لذلك فان كل المشتركين تقريبا كان لدييم تجارب او مشاىدات
او قد سمعوا عن احداث صادمة مرتبطة بالحرب .ومع ذلك  ,فربما ىناك معان او قيم
مختمفة العراض اضطراب ما بعد الصدمة في الثقافات المختمفة وبما ان المقاييس

المستعممة في ىاتيك الدراسات تمثل القيم الغربية ,فان نتائج تمك الدراسات ربما ال تعكس

بشكل دقيق انتشار اعراض ضغوط ما بعد الصدمة في الثقافات االخرى (Nicholl and

) . Thompson, 2004ان معظم نتائج الدراسات التي تعرف استجابات ما بعد الصدمة

من طريق القيم الغربية قد وجدت معدالت اقل من اعراض اضطرابات ما بعد الصدمة بين
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عينات الناجين من الحروب والتعذيب من بقية مناطق العالم

(Johnson and

) . Thompson, 2008ولذلك فمن الميم ان نتعرف عمى ما يعنيو اضطراب ما بعد

الصدمة في المفيوم الثقافي والعالقات االجتماعية في الثقافات االخرى (Kienzler,

). 2008

كما ان بعض الموضوعات ربما من الصعب اكتشافيا من طريق مناىج الدراسات

الكمية من مثل كيف يطور االشخاص المتعرضون لمضغوط فيميم إزاء تطور الموضوعات
وجعل االحداث المعقدة ذات معنى وخاصة في الصدمات المرتبطة بالحرب (Jones,

) . 2002فضال عن لذلك فإن الدراسات الكمية ال تقدم تصو ار لوجيات النظر حيال
التجارب وخاصة في االحداث الصادمة واالستجابات االنسانية في الكوارث .ومن ثم فان
المنيج الكيفي اكثر قدرة لمتطبيق في المواقف التي تيم الصحة العامة والتي ال تستطيع

المناىج الكمية اختبارىا ) . (Batniji et al., 2006بينما رأى بمز واخرون Bills et al.

) (2009ان التقويم الكيفي لخبرات المجاميع المصدومة ربما يعطي فيما جيدا لمخرجات
الصدمة .ان مثل ىذه المعمومات ستكون ومن دونما شك ذات فائدة لمعمماء في فيم التأثيرات
الشخصية واالجتماعية

لالحداث الصادمة وكذلك لممعالجين الذين يحاولون مساعدة

االشخاص المصدومين .وعمى ىذا فقد تم اعتماد كل من المنيج الكمي والكيفي في الدراسة
الحالية لتقويم تأثير الصدمات عمى المدنيين الذين عاشوا في مناطق الصراع في العراق .

ان االفادة من مناىج مختمفة في جمع البيانات ومقارنة النتائج سيعطينا مصادر معمومات
غنية تجاه مظاىر خبرات التعرض الحداث ضاغطة وما ينتج منيا وكذلك تعطينا مصادر

مختمفة تجاه ما يعطى من معنى ليذه االحداث ).(Mehmetoglu and Altinay, 2006
ان اليدف االساسي ليذه الدراسة ىو تعرف طبيعة الصدمات التي تعرض ليا الناس في

العراق وتبين مشاعر واستراتيجيات المتعرضين لياتيك الصدمات في مواجية ىذه الضغوط
فضال عن الوقوف عمى تأثير ىذه الضغوط في صحتيم وعالقاتيم االجتماعية والشخصية.

 -0المنهجية : Methodology
 .1-2تصميم الدراسة :

ان تصميم الدراسة والتحميل اعتمدت عمى منيج النظرية االساسية Grounded
 theoryحيث ان حجم العينة الصغير ال يوفر بيانات كافية لتشبع النظرية .ان النظرية

االساسية قد اقترحت اساسا من كالسر وستراوس عام  . Glaser and Strauss 0745ان
النظرية االساسية ىي منيجية ذات نظام كيفي لجمع البيانات وتوليفيا وتحميميا استقرائيا

لبناء نظرية تستند الى البيانات ).(Charmaz, 2003
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ان الدراسة الحالية قد اعتمدت المقابمة المفتوحة حيث اجريت من لدن الباحث وجيا

لوجو .ان كممات المشتركين وافعاليم إزاء خبراتيم ربما تعطي فيما افضل من استجابتيم

لالستبيان او المقياس ) .(Killebrew, 2010وقد اسغرقت كل مقابمة من  52الى 42
دقيقة اعتمادا عمى كمية المعمومات التي يعطييا المشترك .كما ان كل المقابالت تم تسجيميا

صوتيا بعد اخذ اذن المشترك ,وبعد ذلك تم تفريق كل المقابالت عمى الورق كما تم تغيير
اسماء المشتركين وتعويض ذلك باحرف قبل التحميل الغراض حفظ سرية المشتركين.

 .2-2اجراءات تحميل البيانات :

قام الباحث بتفريق البيانات من المسجل الصوتي الى الورق لمتعامل مع البيانات

باعتماد النظرية االساسية ,كمنيج تحميل استقرائي كيفي لبناء نظرية (Charmaz and
). Bryant, 2010ان النظرية االساسية تستعمل اساسا لمتعامل وايجاد الحمول لممشكالت
االجتماعية الغامضة كالتي نحاول االستقصاء عنيا .ان ىذه المشكالت االجتماعية تحتاج
الى اسئمة بحثية مرنة عندما ال يكون ىناك اتفاق دقيق حيال حقيقة الظاىرة المدروسة او ان

النظرية الموجودة تكون غير كافية لتفسير او لبناء فرضيات

(Heacock and

). Hollander, 2011فضال عن ذلك فان النظريات الموجودة لم تطور في المجتمع الذي
نود اجراء الدراسة فيو ). (Holt and Tamminen, 2010

وقد قام الباحث بقراءة ومراجعة كل البيانات المفرغة مرات عدة وقام ايضا بتمخيصيا

وتفسير كل قطعة من الحوارات الميمة ,وقد تظمنت عممية التحميل ثالث مراحل لمترميز,
وىي مرحمة الترميز االولية لكل سطر ثم الترميز المركز ثم التصنيف المفاىيمي

) . (Charmaz, 2003ومن ثم تم التوصل الى  0206عالقة مرتبطة باالحداث من خالل
التحميل .وقد تم كتابة كل حدث بصيغتو المختصرة عمى ورقة تخص حديث كل فرد مقابل
لتسييل عممية فيميا ولتكون قابمة لممقارنة في المرحمة الالحقة .وقد تضمنت عممية التحميل

ايضا الترميز المفتوح النشاء الترميز االولي من طريق مقارنة البيانات المتشابية وضم
بعضيا البعض .ونتيجة ذلك تم انشاء  325ترميزمصنف مفتوح من الحوادث ال 0206
التي سجمت في المرحمة االولى .وفي المرحمة الثانية تم استخراج الترميز المركز من الترميز

المفتوح من طريق تصنيف المواضيع المتشابية بضم بعضيا الى بعض (Charmaz,

) , 2003ومن بعد ذا جمعت ىاتيك

الحوادث المتشابية تحت مفاىيم اعمى مستوى

)  (Corbin and Strauss, 2008حيث نتج من ىذه العممية  00تصنيفا .اما المرحمة

االخيرة فقد تضمنت المزيد من التنظيم لممفاىيم التي وردت في المرحمة الثانية الستكشاف
المعاني المتشابية ولربط المصنفات بصيغتيا الكمية ). (Strauss and Corbin, 1998
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 .3-2مجتمع البحث والعينة : Participants

لقد تم االتصال ب ( ) 032شخصا من النازحين والطمبة وتم الطمب منيم االشتراك

في الدراسة  ,وقد وافق 32شخصا منيم عمى االجابة عمى مقياس بغداد لكشف تأريخ

الصدمات ) (BTHS; (Jaber, 2012وأيضا مقياس الكشف عن اعراض اضطراب مابعد

الضعوط ) . (SPTSS; (Carlson, 2001وقد تم اختيار 02شخصا ( 02نساء و02
رجال) من مجموع  32شخصا لالشتراك في المقابمة .منيم  02اشخاص لدييم اعراض

كاممة الضطراب ما بعد الصدمة ( 3رجال و 3نساء ) و 02ليس لدييم اعراض اضطراب

ما بعد الصدمة ( 3رجال و 3نساء ) وىم مجموع العينة التي وافقت عمى اجراء المقابمة
وجميعيم متعرضون لمصدمات ,فضال عن أن نصف العينة من اوالء المشتركين لدييم
اعراض اضطراب ما بعد الصدمة )%62( 04 ,منيم متزوجون واربعة فقط غير متزوجين

( ,)%02وقد جاءت العينة من مختمف المحافظات الع ارقية  ,من مثل بغداد واألنبار وديالى
ونينوى وكركوك .اما اعمار المبحوثين فيي بين  05الى 22سنة وبمعدل  53.27وانحراف

معياري ( )SD=4.30واما المقابالت فكانت في منزل الباحث او في منزل المشترك او في

مكان محايد يختاره المشترك وكان وقت المقابمة يتراوح من  42- 52دقيقة  ,فضال عن ان

المعمومات الشخصية وموافقة المشتركين عمى المشاركة قد أخذت قبل اجراء المقابمة.
النتائج : Results

التعرض لمصدمات وظهور اعراض اضطراب ما بعد الصدمة :
تعرض الذين تمت مقابمتيم الى مختمف االحداث خالل حياتيم  ,ولعل اكثر االحداث

تك ار ار كانت التعرض لالنفجارات (المفخخات) ( )%52ثم مقتل احد االقرباء ( )%35ثم
مشاىدة اعمال العنف والقتل و مشاىدة جثث القتمى ورائحة جثث القتمى ( )%25ثم التيديد
بالقتل ( )%20والقصف الجوي ( )%53واختطاف احد افراد العائمة والتعرض لمقتل ()%05

والتعرض لتيديد مسمح ( )%05واالعتقال ( )%00والتيجير ( .)%3اما ما يتعمق بالشعور
بالخوف عند التعرض لمحدث فقد كان من لدن جميع افراد العينة ( ,)%022واما الشعور

بأن حياتيم تحت التيديد ويتوقعون الموت فقد قررت من لدن  %66من العينة.
وصف خبرات التعرض :

 -1التفرد  :جميع المشتركين في ىذه الدراسة قد تعرضوا الى اكثر من حادث واحد او
شاىدوا عمميات قتل اكثر من مرة او اختطاف او نزيف شخص في شارع او رائحة حرق

لجثث او سمعوا بيا من احد افراد العائمة .وقد وصف المشتركون خبراتيم عمى انيا فريدة
ونادرة ولم تحدث في اي مجتمع اخر(نو ,ام)  .ولذلك كان من الصعب ان يصفوا بدقة ما

حدث" .لقد كان شيئا ىائال حدث في كل مكان  ,وكان من الصعب وصفو او تخيمو ......
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في الحقيقة كان شيئا ال يوصف( ,مو ,سس) " ,اال من لدن العراقيين الذين عاشوا ىذه

االحداث"(اسو) ,بينما وصف اخرون (جا,ام) الموقف بما يأتي " :بامكانك ان ترى االعمال

الحربية امامك ,يمكنك أن ترى جثث الموتى والقتل واطالق النار وانت ذاىب الى عممك

 .....وتتوقع الموت في كل لحظة او االعتقال " .ومنيم (ام ) من وسم الموقف بالقول" :
لقد كانت كما لو ان انفجا ار ىائال قد حدث في الوقت نفسو في كل العراق ,كأنيا قنبمة نووية
(قنبمة ىيروشيما) بحيث حطمت كل شيء في الحياة وفي البمد......عميك ان تعيش الموقف

كيما تستطيع ان تعرف كيف يبدو".
 -2تهديد هائل مستمر :

عدد ال بائس بو من المشتركين وصف االحداث وكانيا تيديد مستمر " ....يشعر
خطر دائما ,ويشعرون بالتيديد في كل وقت يغادرون فيو منازليم ,ولكنيم
ا
الناس بان ىناك
يستمرون في الذىاب الى اعماليم (ين  ,سا ,ت ,ام ,يا) ,سواء وقعت احداث ام لم تقع .ان

التيديد موجود بشكل مستمر باشكال مختمفة .ان الحوادث في العراق ىي ميددة

لمحياة"....ىناك مفقود في كل بيت في العراق....ان الخطر ييدد كل العراقيين"(وق ,از,

اسج) " .لم اخرج يوما من بيتي من دون ان اضع في ذىني انو ربما اقتل بانفجار في

الشارع"(اسج) .ان كل المواطنيين ربما يكونون ضحايا ليذه الحوادث "....الناس تموت من
دون سبب...وان التيديد لحياتيم موجود في كل لحظة (يا ,وم)" .ان ىذا الوصف يدعم فكرة

ان خبرات الصدمة ليس حدثا معزوال  ,بل ان المشتركين وصفوا حياتيم اجمع في العراق

بأنيا صدمة .وىذا ما يتماشى مع مفيوم الصدمة نوع  Aالتي تستمزم الضغط المستمر او

المتكرر ) . (Bradley D. Grinage, 2003يشعر المشتركون بانيم محاطين بالخطر من
كل جانب ويتوقعون الموت....لقد كان الموت قريبا جدا مني (ام ,از)" .اعتقد ان الخطر

يحيط بك من كل جانب....اذا اردت ان امثمو برسم فيو كالدائرة التي تحيط بك من كل جية

(ب)" .خالل وقوع الحدث .....شعرت ان حياتي انتيت...لقد توقعت انو سيطمق باتجاىي
النار في اية لحظة (س س)" .ىذه الحوادث حطمت حياتنا ....لم يعد ىناك حياة

......ىناك فقط الموت....انك التشعر بانك حي...انت تنتظر دورك لتموت (مج)".

 -3مصادر تهديد غير معروفة :

ان التيديد يأتي من مصادر خطر كثر ,ومن ثم يتوجب عمى الشخص ان يكون حذ ار

من الخطر الذي يمكن ان يأتي من مصادر غامضة (نو ,ج) ,ان الخطر غير معروف

وغير محدد بزمان او مكان ,كما لو انك تواجو شبحا او تقاتل سرابا ال تعرفو او ال تتوقعو.
وىذا ينطبق تماما عمى االشخاص الذين يتمقون رسائل تيديد" .ان الشيء المزعج في ىذا

التيديد .....ىو انك تقاتل شبحا ...ذلك ألنك ال تعرف الشخص الذي ييددك ,من ىو ....
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أجاد ىو ام ال...ما مدى قدرتو او امكاناتو في تنفيذ تيديده....بمعنى الخوف من شيء غير
محدد (سا) .مثل ما وصف المشتركون االحداث الضاغطة فقد كان لدييم احساس بعدم
القدرة او انيم ليس لدييم سيطرة عمى االحداث ناىيك بتجنبيا او مقاومتيا .ان احداث

العنف تبدو عشوائية او ال معنى ليا لالشخاص المتعرضين ليا ولكنيا أيضا تبقى مرعبة
وذات مغزى ).(Johnson and Thompson, 2009

 -5المراقبة واالنتظار  :يشعر المشتركون بانيم يعيشون في منطقة حربية ,ومن ثم كانوا
يتوقعون أن يتعرضوا لحادثة ما او لحوادث عدة .ان ىذا التوقع جعميم قادرين عمى تقبل

الحوادث" .إنيا ليست مدينة .....انما نحن نعيش في ساحة حرب ....انيا مجرد ساحة

حرب....وكل شخص لديو منزل في ىذه الساحة (ام ,جا)" انيم بانتظار دورىم لمموت" ,
تشعر انو ليس دورك اليوم....غدا ربما يكون دورك (از)" .ليس لدييم شيء ليفعموه عدا

المراقبة واالنتظار ليروا ما يجمب ليم الغد" .نحن نعيش مع الخوف والتوقع بشكل دائم (يا)".

ان لحظات االنتظار ىذه ربما تكون اصعب من الحادث بحد ذاتو .اثناء الحادث ,

اختطاف احد اف ارد االسرة بشكل خاص  ,فان الوقت ثقيل ويمر ببطء شديد جدا ,ان من
الصعوبة البالغة ان تتحمل االنتظار(نو,ت ,اسج,يا).

 -6الوداع  :بسبب الشعور المستمر بالخطر او الموت  ,فان افراد العائمة يودع احدىم
االخر  ,ويقولون لو مع السالمة عندما يغادر المنزل العتقادىم انيم ربما لن يروا ىذا

الشخص مرة ثانية او ربما يقتل.

"ربما ترى الشخص في الصباح ,لكنك لن تراه في المساء....فالشخص اما يموت واما

يعود الى البيت....انو الموقف الذي يتكرر كل يوم (از)" .فالشخص الذي يغادر المنزل يتمو

الشيادتين قبل مغادرتو .وكما معروف فان عمى المسمم ان يتموا الشيادة قبل موتو وخاصة
حينما يدرك انو سوف يموت او ان الخطر قريب منو .وىذا يدل عمى خطر الموت الوشيك

لكل من يغادر خارج المنزل .وان العائمة دائما ما تتوقع ان شيئا فظيعا سوف يحدث ,وعمييم
االستعداد لمخسارة القادمة.

 -7اصبح التهديد جزءا من ثقافة المجتمع  :إن االحداث التي ذكرت ىي ليست مما
يجربو الفرد في المجتمعات العادية بيد أنيا غدت أم ار معتادا في العراق.

"ان الحوادث العنيفة من مثل القتل والتيديد اصبحت جزءا من الحياة اليومية ,وانت

جزء من ذلك (سا)" ".لقد اعتدنا ان نعيش تحت الضغط ,ليس ىنالك حل(نو)"" .انا تحت
الضغط معظم الوقت (ت)"" .كل الناس تعاني من الضغط (اسج)" .لقد اصبح جزءا من

حياة الفرد وثقافة المجتمع ,وان الناس ترفض االعتراف بالخوف (ن)" جرب الناس احداثا

ضاغطة كثيرة خالل ىذه الفترة وقد جعمت منيم معتادين عمى رؤية القتل والدم وجربوا
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الخسائر ....ان الوضع اصبح معتادا (ام,نو) .ان الخطر اصبح مألوفا عمى الرغم من انو

ليس عاديا (يا) .ان تكرار الحوادث جعميا تبدو شائعة ويمكن التعايش معيا (ب) .لقد اصبح
من الطبيعي ان يموت قريب او صديق .ان ما يفعمو الناس ىو تقديم التعازي فقط يقولون:

اهلل يرحمو (س س) .عمى ما يبدو قد بدأ الناس يتقبمون الحوادث عمى انيا جزء من حياة
المجتمع اليومية وربما ذلك ادى الى الحفاظ عمى الشعور بانيا طبيعية وانيم قادرون عمى

التعايش معيا.

 -3المشاعر  :ثمة كثير من المشاعر المصاحبة لمحوادث ,ويمكن تصنيف ىذه المشاعر

فيما يأتي:

 .1-3الشعور بالخوف والرعب  :وسم المشتركون الحوادث بأنيا احداث مخيفة وقالوا إنيا

مرعبة.....إنيا مشاعر ال يمكن وصفيا (مج ,از,ام ,س س ,يا ,وم)
"كل شيء كان مرعبا من مثل صوت الدبابة و سقوط الصواريخ واالنفجارات...كان

ىناك خوف كبير وقمق....الحياة مخيفة ككابوس.....الخوف ليس من الموت....وانما ما

يمكن ان يحصل قبل ذلك....وىو كيف تصل الى الموت (ب)" .ان الخوف كان موجودا
حتى عندما تكون في منزلك وتسمع طرق الباب......ربما تؤخذ من داخل بيتك (نو).

ومن المشتركين من شبو العيش مع مشاعر الخوف الكبيرة والرعب المستمر بالموت

البطيء حيث اليوجد امل ,وال قدرة او معنى لالستجابة لما يحدث (ام,از).

"لقد كان ىناك خوف كبير....لقد تفاقم ىذا الخوف....ألنو كان في كل يوم

انفجارات.....كنا نسمع صوت الصواريخ المخيف...لم نكن نعمم اي من ىذه االصوات
القوية سوف يسقط عمى بيتنا (ن)" .ان القمق كان اكثر المشاعر حدوثا وتك ار ار لمناس الذين

تعرضوا لالحداث الصادمة .اكثر من  %72من افراد العينة يشعرون بالقمق من الوضع

الذي يعشون فيو بالخطر والذي يقودىم الى الشعور بالقمق (( :لقد كان ىناك شعور ثابت
بالخوف والقمق من التعرض الحداث عنف)) (جا ,وق ,نو ,ب ,يا).

" لقد كانت ىناك الة لمقتل ,عديمة الرحمة ,الة عمياء....لقد كان ىناك خوف وقمق

حيال عائمتي  ,اخوتي ,اخواتي ,اطفالي وعمى نفسي كذلك (ام)" .لم اعد قاد ار عمى تحمل

القمق (وم ,ن) .وفي المحصمة  ,فان ىذه الظروف قد أثرت في حياة أوالء الناس وجعمتيم
يغيرون سموكيم تجاه الناس االخرين وتجاه عوائميم.

 -2-3الحزن وااللم والبكاء  :ان المشتركين الذين عاشوا مع ىذه الحوادث كان لدييم
مشاعر من الحزن(اس) ,ان رؤية الناس الذين يعانون كان محزنا...لقد كنت اشعر بالحزن

العميق حول الوضع والناس....ال يوجد سوى الحزن (يا) .عندما تفقد شخصا ما قريبا تشعر
باالسف وتتغير حياتك بعده (از ,س س) .خالل تمك االوضاع كان ىناك شعور بااللم
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بسبب ما يحدث (ت ,ج) " ,لقد رأيت أناسا يقتمون امام منزلي.....والمشيد مازال ماثال

امامي حتى االن......لقد كان صادما ومؤلما......وال يزال يؤثر في....ان اثره سيبقى المد
طويل (ام)" .كما كان ىناك الم عند خسارة احدىم....وىو يستمر لفترة طويمة (س س).

ومع كل ىذه األحداث الصادمة المستمرة وآالميا وحزنيا ,فان المتعرضين ليذه

االحداث يرغبون في البكاء عندما يفقدون احد المقربين .يرغبون في البكاء منعزلين وبصوت
عال (جت ,ت ,اس) .ان االشخاص الذين ال يستطيعون اظيار حزنيم بطريقة مقبولة فان

الناس األخرين يعتقدون أنيم غير ميتمين وال يحبون الفقيد ,والموقف لن يكون مفيوما من
قبل الجيران والغرباء ,ولذلك ال يستطيع ىؤالء الناس التعبير عن حزنيم من دون البكاء واال

سوف يكون نوعا من عدم الصمة بالفقيد ,والسيما بحضور الغرباء والجيران.

-3-3التشاؤم  :ألن الحوادث مستمرة فانيم يشعرون بأن ليس ىناك امل لتتوقف وأنيا من
الممكن ان تحدث لمشخص نفسو او لغيره من افراد العائمة (ت) .عندما يتحدثون عن االمل
فانيم يصفون الوضع بما يأتي" :يعني....فيما يخص حالنا فانيا لن تتوقف....ىناك قتل في
كل يوم....ليس ىناك امل لجعميا تتوقف وعميك ان تتعايش معيا (از)" .لقد فقدوا االمل في

المستقبل" .نفكر فيما يكون عميو المستقبل....كيف سينتيي ىذا....وباي تكمفة ....حياتنا
 ....حياة ماليين من الناس....ليس ىناك سوى اليأس (ام)" ليس ىناك امل في عودة
االمان واالستقرار إلى حياة الناس (نو) .وقد اظير المشتركون بان ليس لدييم اي تفاؤل وال
يوجد سوى اليأس من المستقبل (ين ,ام ,مج ,از ,ن)  .ان المستقبل مجيول ....من يعمم

كيف ستكون النياية (ام) .انيم يرغبون في التفاؤل إزاء الغد ,و لكنيم يعتقدون بانو سوف
يكون اسوء....ليس ىناك ادنى شك من ان الغد سوف يكون اسوء (از ,اس) .معظم

المشتركين أصيبوا بالكأبة ,انيم يشعرون بان الحياة لم يعد ليا اي معنى .ليس ىناك سوى
المصائب وال وجود لمفرح (ام ,اس) .ال استطيع القيام باي شيء ليس ىناك سوى الحزن (يا)

-4-3الغضب  :عندما يجد المشترك نفسو قد وقع عميو الحدث يشعر بفقدان االمل لعدم
قدرتو عمى القيام بشيء حيال ذلك ولذلك يشعر بالغضب.
"لم يكن ىناك شيء سوى الغضب والكالم فقط الكالم والتساؤل لماذا يحدث ذلك لي

وال استطيع ان افعل شيئا"(مج).

 -5-3التوتر واالنزعاج  :يشعر المشتركون باالنزعاج طول الوقت" :أنت تحت الضغط
متوتر بسرعة"(جا,نو ,وم) ,انا اشعر
ا
بشكل مستمر.....تشعر بانك مشدود.....وتصبح

بالتوتر بشكل دائم  ,منفعل وغير مرتاح"(مج) .إنيم يعتقدون أن االشخاص الذين تعرضوا

لمصدمات في العراق اصبح يكره احدىم االخر ,ولذلك ىناك عداوات ,وأنيم اكثر عدوانية

االن (از)" .أنا منفعل دائما بسبب الصدمة(جا) .يعتقدون ان الناس جميعا اصبحوا اكثر
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توت ار وعدوانية حتى في الشارع (وم ,س س ,ون).

 .4 -3إدراك االحداث  :ينظر المشتركون الى األحداث عمى أنيا شيء ما خارج عن
قدرتيم  ,وقد عبروا عن ذلك الشعور من خالل شيئين:

 1-4-3القدرة  :يشعر المشتركون بان السيطرة عمى الحوادث خارج نطاق قدرتيم :
" إ نيا اشياء فرضت عمينا.....ليس ىناك بدائل بايدنا كي نختار" (ام ,ين) ,ليس بايدنا
شيء كي نغير او نتخمص منيا" نعم الحقيقة ليس بايدينا شيء يمكن ان نقوم بو" (ج).

خالل االحداث لم استطع معرفة ماذا افعل او كيف اتصرف...لقد تجمدت في مكاني.....لم

قادر عمى القيام باي شيء(ب) .انيم يشعرون بان ليس ىناك اي فكرة عن الحل.....
اكن ا
لم نكن قادرين عمى التصرف.....ليس ىناك شيء سوى الصبر(ت) .لقد تعاممت مع

الضغوط بصمت من دون ان اعمل شيئا"(از) .ليس ىناك شيء بايد الناس لتقوم بو ما عدا
الحذر ومحاولة التجنب (س س).

 2-4-3التقبل  :يشعر المشتركون بان ليس لديم خيار لمتفكير فيما حصل النيم يرون
شيئا جديدا في كل يوم....وقد وصفوا ذلك بما يأتي " :عميك ان تتقبل وتتعامل مع
الموضوع.....نحن مجبرون عمى تحمل وتقبل ما يحدث" (ت ,از) .كنا قادرين عمى البقاء
والتحمل عمى امل ان يتحسن الوضع (وم) .ومع الوقت واالحداث الضاغطة سوف تعتاد

عمى القتل والدماء والفقد وتكون قاد ار عمى النسيان (ام).

 -5-3إعادة الخبرة :

 1-5-3الذكريات  :خالل االحداث الضاغطة كان لدى االشخاص المتعرضين افكار
مشوشة " ...كنت أرتجف ....لم اكن أعرف أين أذىب (ب) .ان تأثير االحداث السابقة

كانت تثيرني وخاصة عندما اشاىد او اسمع عن احداث القتل"(ام) " .كان ىناك عدم ثقة

وشك بجميع االشياء من حولي (اسج) .كانت االصوات والصور تؤدي الى تذكر الحادث او
تثير مشاعر مشابية لتمك التي حدثت اثناء وقت الحدث مثل الحزن والغضب.

"لقد كانت االحداث تمر امامي كما لو كانت شريطا مسجال في عقمي"(جا ,اسج ,ب).

لقد كانوا يحاولون نسيان الحدث ولكنيم ال يستطيعون ذلك "ال استطيع ان انسى منظر

اجساد القتمى والشعور بالخوف" (ج ,يا)" .ان مشاىد االحداث واصواتيا تثير الذكريات

الحزينة ويبدأ القمب بالخفقان بسرعة"(س س) " .أنا ما زلت اشعر بالقمق عندما اسمع اي
اخبار سيئة"(نو) .بعض المشتركين يشعرون انيم بدؤوا بنسيان اشياء ميمة في حياتيم (نو).

" إن عقمي مشغول دائما مع ما حدث في العراق ,ولذلك اعاني من ذاكرة سيئة وانسى
باستمرار أشياء ميمة"(ين).
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 -2-5-3النوم  :إن لدى المشتركين مشكالت كث ار قبل واثناء النوم وتتمثل في عدم القدرة
عمى النوم والخوف من النوم والكوابيس ولذلك تجتمع العائمة بعضيا مع بعض وتنام معا.

إن النوم صعب جدا لالشخاص الذين تعرضوا الحداث صادمة ويشعرون بان ليس ليم

القدرة عمى النوم او ال يستطيعون "...عندما تتذكر االحداث ال تستطيع النوم (ت) .بعضيم
ال يجد الرغبة في النوم (اس) .وبعضيم االخر ال يستطيع النوم بسبب القمق (ب).

إ ن المشاركين خائفون من النوم النيم يعتقدون انيم اذا ناموا ربما ال يستيقظون من

جديد (ج ,نو ,اس) .ىؤالء الناس يحاولون تجنب مشكالت النوم ,ولذلك تجتمع االسرة مع
بعضيا لمنوم في مكان واحد اثناء الميل كي يعيشوا جميعا او يموتوا جميعا (جا ,ن ,ج).

وىذا ربما يعطييم نوعا من االمان اثناء النوم.

 -3-5-3التأثيرات الجسدية  :ىناك بعض التأثيرات الجسدية التي ظيرت عمى صحتيم
الشخصية او اقربائيم الذين تعرضوا ليذه االحداث من مثل الصداع لفترات طويمة وضغط

الدم المرتفع والتياب المفاصل وتييج القالون (وم ,اس ,نو)" .كنتيجة ليذه االحداث اعاني

من تييج القالون والشقيقة"(نو) " .لقد ادخمت الى المستشفى وما زلت اعاني من مشكالت

تسارع معدل ضربات القمب"(س س).

 -6-3ستراتيجيات المواجهة  :إن المشاركين في ىذه الدراسة قد اعتمدوا طرق مواجية
مختمفة لمتعامل مع االحداث الضاغطة ,وبعض ىاتيك الطرق كانت مفيدة جدا لمتعامل مع
خبراتيم ,وقد استخدم المشاركون بالدراسة ثالث طرائق رئيسة لمتعامل مع االحداث وىي
عمى النحو االتي :

 1-6-3الدعم  :تؤدي الروابط االسرية في الثقافة العراقية دو ار رئيسا في العالقات
االجتماعية .اذ تمقى كثير من المشاركين في الدراسة الدعم والتشجيع من اسرىم واعتمدوا
عمى ىذا الدعم والتشجيع لمشعور بحالة افضل(اسج ,جا) .وقد حصموا عمى القوة الالزمة من

اسرىم لمتغمب عمى االوقات العصيبة التي مروا بيا.......

" كان أبي يتحدث معي حول ما حصل....وقد ساعدني ذلك عمى التخمص من

الموقف السيء"(ت ,ين) .في االوقات العصيبة تجتمع العائمة مع بعضيا ليدعم بعضيا

بعضا"(يا) .إن ىذا أحد انواع الدعم االكثر اىمية الذي يمكن لمفرد ان يحصل عميو في
االوقات العصيبة حيث يشعر الشخص بانو ليس وحيدا في مواجية االحداث .فضال عن أن

التحدث الفراد العائمة ولمجيران يساىم في توزيع الضغط الناجم عن االحداث الضاغطة بين
ىؤالء االفراد.

كثير من
ا
كثير من المشاركين ركزوا عمى ان
ا
ونظ ار ألىمية الدعم االجتماعي فان

الجيران قد زاروىم عندما تعرضوا لمحدث (سا ,نو)" .لقد جاء كل جيراني لزيارتي....أوالئك
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الذين اعرفيم والذين ال اعرفيم"(س س) .ان الدعم المعنوي والمادي يجعمك تشعر بانك ليس

وحيدا في مواجية االحداث ,وىذا ما يساعد االشخاص المتعرضين لمشفاء (ج ,اسج) .ان
الدعم الذي قدمو جيراني واصدقائي والتحدث مع اشخاص موثوق بيم اعطاني المزيد من
الراحة النفسية والثقة بالناس االخرين ...ان التضامن مطموب في ىذه االوقات (ت ,از ,يا,

وق) .إن ىذا الدعم والتضامن جعل الناس كاالواني المستطرقة التي تعمل عمى توزيع الماء
بالتساوي فيما بينيا .وىكذا يعمل المجتمع عمى تعزيز الصمود ويحرص عمى ابقاء الضغط

في ادنى مستوى ممكن ومتساو عند كل الناس .ان ىذا النوع من اساليب المواجية ىو
الشائع في الناس اعتمادا عمى ثقافة المجتمع  .ان ىذا االسموب من المواجية يحتاج الى

المزيد من الدراسة في المجتع العراقي والمجتمعات العربية لتدعيمو وتفعيمو.

كثير من الناس قد مروا بمواقف مشابية,
إن المشتركين يشعرون بالرحة عند عمميم أن ا

وخاصة عندما تجاوزوا الموقف وشعروا بالتحسن ,وىو ما يعطييم االحساس بانيم قادرون
عمى التعامل والتغمب عمى خبراتيم السيئة " .إن رؤية ما حدث لمناس االخرين ربما يخفف

شعورنا بالقمق والتوتر مما حصل لنا"(از,اسج ,سا)

 2-6-3العودة إلى الدين (اإليمان)  :لما كانت العينة من مجتمع مسمم و يعد الدين ميما
جدا لدييم  ,فان معتقداتيم تساعدىم عمى تقبل الصدمات ,وذلك النيم يؤمنون باهلل فيم
يرون ان ىذه االحداث ىي ارادة اهلل لغاية ما ويرجون من اهلل نياية ليا(از,جا,اسج) .ان

جزءا اساسيا من االيمان ىو االيمان بالقدر ولذلك فان المتعرضين لمصدمات في المجتمع
االسالمي يؤمنون بالقضاء والقدر ولذلك ىم يتعايشون مع الخوف وااللم(از) .ان الرجوع الى

الدين ربما ال يخفف تاثير االحداث الصادمة ولكنو يجعل الشخص المتعرض يتقبل ىذه

االحداث عمى انيا قدره" .إنو قدرك وعميك أن تتكيف معو"(اسج) ....انو االيمان بالقدر
.....ليس بامكانك القيام باي شيء(يا) .إن عالقة المسمم مع اهلل تتمثل في الصالة  ,ولذلك

القرن
يحاولون ان يصموا ويعودوا الى الدين والى اهلل (ت ,ام ,جا ,اسج) .كما يقرؤون آ

ويصمون اثناء االوقات المخيفة (ج ,نو)  .نحن نؤمن باهلل (ب)

 3-6-3التجنب  :قدم المشاركون ثالثة طرق لتجنب االحداث -:البقاء في المنزل و
االنتقال من المنطقة وعالقات اجتماعية محدودة .ان المتعرضين يفضمون البقاء في المنازل
لفترة من الزمن بعد التعرض لحدث " .إن الخروج من المنزل ليس امنا ".....في كل خطوة
خارج المنزل ربما لن تعود بعدىا الى المنزل سالما"(ب) .نحن مضطرون الى البقاء في
منازلنا لفترات طويمة.....غير مسموح لالطفال بالخروج من البيت ,الى ان نجبر عمى

الذىاب خارجا لقضاء حاجاتنا الضرورية (يا ,وق ,نو ,اسج) .ان الحياة والشوارع اصبحت
متعبة ومقمقة لنا ....كما اصبح من الصعب التحرك داخل المدينة (وم) .إن الخطوة الثانية
574

جمةل الآداب  /ملحق العدد ( 121حزيران)

 2017م  1438 /هـ

في التجنب ىي محاولة الناس مغادرة المكان حينما ال يصبح البقاء في المنزل مجديا في
حمايتيم .في اثناء الصراع فان الناس تغادر مساكنيا ومدنيا لمبحث عن مكان اخر اكثر

امنا  ,ولذلك غادروا مدنيم او غيروا اماكنيم .....ورحمو الى مناطق اخرى او بمدان
اخرى(ام ,وق ,ب ,يا ,اسج ,نو ,سا) .كما كان ىناك نوعا اخر من التجنب تمثل في تجنب

التحدث عما حصل بشكل مفصل او الرجوع الى اماكن وقوع الحدث او مغادرة مكان الحدث

سريعا (س س ,ام  ,اسج) لم يتجنب الناس االماكن الخطرة او البقاء داخل منازليم فقط
اثار سيئة عمى عالقات الناس
وانما حاولوا ان يتجنبوا الناس االخرين .ان االحداث تركت ا

ونشاطاتيم....واصبحوا غير قادرين عمى تحمل االخرين....ويعاممون االخرين بشك وريبة
(وم ,سا ,اسج)" .لقد بدأ الناس يعامل بعضم بعضا بشكل سيء" (يا)" .إن الشخص ال
يستطيع مع ما بو من قمق ان يتصرف جيدا مع عائمتو واطفالو ,ىناك مشكالت كثيرة من

مثل القمق وعدم الوثوق باالشخاص االخرين"(ب) .انيا تقمص العالقات االجتماعية وتمغي

جممة من الفعاليات االجتماعية كزيارة االقارب واالصدقاء  ,لقد اصبحت العالقات
االجتماعية سيئة(مج ,وم).

 -7-3النمو :

-1-7-3أصبحت أقوى  :قد تعمم المشتركون من تجاربيم ومن ثم يشعرون بانيم اقوى
واشجع من االخرين ....ان خبراتيم عممتيم كيف يتصرفون في المواقف المشابية....لقد

تعممنا ,ثمة كثير من التجارب مع ىذه الحوادث (ج ,سا).

"لقد انتقمت الخبرات الى مواقف اخرى فبعد فترة من الزمن تشعر بانك احسن او بانك

شخص اقوى مما كنت" (ت ,ب) .ان الشخص المتعرض يصبح اقوى واكثر قسوة ,يصبح

الشخص معتادا عمى االلم والصدمات (ام)  ,او ربما النيم لن يتعرضوا لشيء اسوء مما
جربوه ....ان خبراتيم جعمتيم اكثر استعدادا لما سيأتي .....ان الشخص يصبح مثل الدفان

الذي ال يخاف الموتى (ج) " .ربما تكيفنا جيدا مع الموت...نحن اكثر تحمال االن....ان

الشخص يصبح اقوى بعد التعرض لتمك التجارب" (از ,سا).

-2-7-3أصبحت اضعف  :وبإزاء ما مضى ايضا فإن ثمة مشتركين قد تعرضوا لكثير من
االحداث ,فكان لدييم تعب نفسي بالغ وال سيما عند وقوع الحدث ,.....ومن ثم فقدوا القدرة
عمى التعامل اي حدث او كارثة جديدة (ت ,از ,يا ,اسج).

" إن الشخص يصبح اضعف ......ولكنو يعرف كيف يتصرف مع المواقف المشابية

في المرة المقبمة"(ب ,وم) " .انا اضعف مما كنت سابقا واذا ما حدث شيء ما مرة اخرى

فاني اجن" (ين) .انيم يعانون من قمة التركيز في العمل وتشتت الذىن وانشغال البال طول
الوقت مع الكسل والخمول (اس) .إن ىؤالء الناس بدوا عمى انيم اضعف صحة نفسية من
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االخرين الذين وصفوا انفسيم عمى انيم اصبحوا اقوى ولدييم مرونة وقد اعتادوا عمى
االحداث .وىذا ما اتضح من خالل مشاعر المشتركين الذين يشعرون بانيم اكثر حساسية

لمحوادث .ان المشاركين الذين يشعرون بالقمق ويتوقعون ان يتعرضوا لتمك االحداث من جديد

منعيم ذلك من التخطيط لحياتيم ولذلك يعممون دائما بشكل سريع ومن دون اتقان ومن دون

تفكير أو تركيز(ب ,وم).

 -8-3المقارنة بين المجموعة التي طورت اعراض اضطراب ما بعد الصدمة الكاممة
والمجموعة بدون اعراض ما بعد الصدمة :

عمى الرغم من أن الدراسة تمت باعتماد المنيج الكيفي وليس الكمي في جمع وتحميل
البيانات فان الباحث قام أيضا باجراء نوع من المقارنة بين المجموعة التي طورت االعراض
الكاممة الضطراب ما بعد الصدمة وتمك التي لم تطور اعراض ما بعد الصدمة .ان

المجموعة باجمعيا مع االعراض ومن دونيا قد تعرضوا النواع متشابية من االحداث كما
انيم وصفوا االحداث عمى انيا فريدة وتشكل تيديدا مستمرا .وعمى الرغم من ذلك فان

الغالبية ممن طوروا اعراضا كاممة الضطراب ما بعد الصدمة قد ذكروا ان مصادر التيديد
غير معروفة اكثر من المجموعة التي بال اعراض ما بعد الصدمة .كما انيم اظيروا
مشاعر استجابة مثل ( الحزن وااللم والبكاء واليأس والكأبة) لالحداث اكثر من المجموعة

التي من دون اضطراب .كما ان المجموعة باعراض اضطراب كاممة قد قيمت مصادر

االحداث عمى انيا خارج السيطرة ولذلك كانت استجاباتيم ىي محاولة لتنظيم انفسيم واعتماد

مختمف الطرق لمتعامل مع ىذه االحداث ) . (Huether, 1996وىذا يعود الى الفرق

المعرفي بين االفراد في تقويم االحداث الميددة ) . (Ehlers and Clark, 2000ان التنوع

في انماط االستجابة النفسية لمضغوط الصادمة وجد عمى انو منبأ الضطراب ما بعد الصدمة

) . (Yehuda et al., 1998ان انماط االستجابات ىذه تعتمد عمى شدة الصدمة ,عمى
الرغم من ان ىناك اعدادا معتبرة من الذين تعرضوا لصدمة شديدة لم يطوروا اعراض ما بعد

الصدمة .وقد لجأ االشخاص الذين طوروا اعراض اضطراب ما بعد الصدمة الى
ستراتيجيات تعامل غير فعالة بصورة اكبر من المجموعة التي بال اعراض ,ومن ضمنيا
التجنب مثل عالقات اجتماعية محدودة ومغادرة المنطقة وتجنب مناطق االحداث ,وىذه يعد

ج از من اعراض اضطرابيم  .إن الذين تمت مقابمتيم وكانوا من دون اعراض اضطراب ما
بعد الصدمة قد شعروا بأ نيم اقوى من الذين لدييم اعراض ما بعد الصدمة من حيث تحمميم

الحداث جديدة .وقد اتضح ايضا إن الناس الذين أفادو من تجاربيم السابقة غدوا اكثر قدرة

عمى التعامل مع المواقف الجديدة ,واكثر قدرة عمى التنبؤ بيا .ان توقع االحداث ربما يؤدي

دو ار ميما في منع تطوير اضطراب ما بعد الصدمة وىذا ما يحتاج الى تركيز المزيد من
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االنتباه عند دراسة اضطراب ما بعد الصدمة في البحوث المقبمة في المجتمع العراقي.

-4المناقشة

ان مناىج الدراسات الكمية ليست الطريقة الوحيدة لمحصول عمى معمومات عن تأثير

التعرض لمصدمات ,فضال عن ذلك فإن كثي ار من المقاييس المعتمدة في دراسات سابقة
لتقويم انتشار اضطراب ما بعد الصدمة ىي مشتقة من المجتمعات الغربية او بنيت عمى

اساسيا ولذلك فيي ال تعكس بالضرورة بشكل دقيق ضغوط الصدمات في غير تمك

المجتمعات .ان نظام تصنيف اضطراب ما بعد الصدمة يعكس معتقدات الثقافة الغربية ازاء

الطبيعة االنسانية في كل من  DSM 3rdو  DSM 4thالمذين استعمال عمى مستوى

العالم ) . (Krippner et al., 2012في حين قد تكون العراض اضطراب ما بعد الصدمة

ربما معان او معايير مختمفة في الثقافات المختمفة (Johnson and Thompson, 2008,

).Nicholl and Thompson, 2004

إن اليدف االول ليذه الدراسة استكشاف خبرات وعواقب الصدمات المرتبطة بالحرب

لدى عينة من المدنيين العراقيين ,وقد طبقت الدراسة باعتماد النظرية االساسية grounded

 theoryاساسا في جمع وتحميل البيانات .وقد توصمت الدراسة ذي الى ان عينة العراقيين
المدنيين قد تعرضت الى مدى واسع من االحداث والصدمات الشديدة المرتبطة بالحرب

والصراعات المسمحة في العراق .إن من المتوقع ان تغير ىذه االحداث حياة الناس وذلك

لطبيعة ىذه الصراعات والحروب المستمرة في العراق ليس فقط فيما يخص الموت واالعاقات

ولكن ايضا فيما يخص العالقات االجتماعية والصحة النفسية كاستراتيجيات يمجأ الييا

االفراد لمتعامل مع الضغوط.

وقد وجدت الدراسة أن تجارب العينة يمكن أن توضع تحت ستة موضوعات كما

وصف المشتركون في الدراسة خبراتيم ىذه ,ومن ذا أن المشتركين قد فيموا أن طبيعة
االحداث التي مروا بيا كانت غير متوقعة فريدة من نوعيا وليذا فان استجاباتيم ومشاعرىم

كانت مختمفة عن االشخاص الذين لم يجربوا مثل ىذه االحداث .وىي نتيجة كانت متسقة

مع ما توصل اليو ) Ehlrs and Klark's (2000فيما يعرف باألنموذج المعرفي والذي
يفترض فيو ان ىناك عمميتين تقودان إلى اإلحساس بالتيديد وىما -:أ -اختالف الناس في

كيفية ادراك الصدمة او مخرجاتيا ,ب -اختالف طبيعة الذكريات بين االفراد حيال الحوادث

وعالقتيا بخصائص الذكريات االخرى ,وىو ما خمصت إليو أيضا الدراسة ذي ,إذ أشرت

الى المشتركين فيموا وتعامموا مع االحداث عمى انيا غير معروفة المصدر وان ليس لدييم
خيار سوى قبول الحدث .من ناحية اخرى وجدت الدراسة أيضا ,وفقا لالحداث المستمرة ,ان

المشتركين لدييم توقعا باصابات نفسية وجسدية كما يتوقعون الموت في اية لحظة .وقد
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اوضحت دراسات سابقة عدة ان االشخاص مع اضطرابات ما بعد الصدمة اكثر احتماال الن
يطوروا جممة من االضطرابات من مثل اضطراب الرعب والفوبيا االجتماعية (الخوف

االجتماعي) واضطرابات الشخصية ) . (Rosen and Lilienfeld, 2008فضال عن ان

االشخاص الذين يستعممون اساليب تعامل ,من مثل االيمان بالقضاء والقدر والبكاء والتفكير
الحالم (كما وجد في ىذه الدراسة) يمكن ان تساىم في ظيور اعراض اضطرابات ما بعد

الصدمة ) .(Khamis, 2008كما ان اسموب تعامل التركيز عمى المشاعر يمكن ان ينتج
مستوى عاليا من اضطراب ما بعد الصدمة ).(Baschnagel et al., 2009

إن األدلة التي جمعت في ىذه الدراسة قد عززت الفرضية القائمة ان عينة دراستنا ذي

تتعامل مع الضغوط باستجابات معرفية خاصة بالنسبة لممشاركة بالعزاء ومشاركة الحزن

وتوقع لتحمل اعباء وتكاليف االحداث مع العائمة .ان ىذه االستجابات تعكس ثقافة وبنية

المجتمع حيث إن كل ثقافة وشريحة اجتماعية تبني اعراضيا الخاصة (Pedersen et al.,

) .2008ان التعرض لمثل ىذه االحداث الصادمة تظير بالضرورة اعراض اضطراب ما
بعد الصدمة لكن ال تعطي اسبابا كافية لتفسيرىا .ومع ذلك فان التعرض لمثل ىذه االحداث

الصادمة ومشاركة الخبرات مع المجتمع (العائمة واالصدقاء والجيران وكل االشخاص الذين
يمكن ان يمتقوا في المنطقة) يؤدي الى االعتقاد بان المجتمع كمو مستيدف بايجاد اليات
لمتعامل بنجاح مع االحداث وليس الشخص المتعرض لمصدمة فقط .كما ان دعم االسرة

والمجتمع لالشخاص المتعرضين ىو العامل الميم لممساعدة في تطبيع تجاربيم (Johnson
) .and Thompson, 2008وفي الوقت نفسو فان بعض االراء تقول ان شبكة العالقات
التي تساعد االسرة عمى النجاة ربما ىي ذات تأثير سمبي فيما يخص انتشار الضغوط لدى

كل اعضاء االسرة ) .(Waters, 2006وىذا ما وصفناه باالواني المستطرقة في ىذه
الدراسة حيث تساعد االسرة افرادىا عمى التشافي او التقميل من تاثير الصدمات ولكن في

الوقت نفسو ينتشر الضغط لدى كل افراد االسرة.

وقد افصحت الدراسة ان الثقافة العراقية ربما تؤدي دو ار كعامل حماية ضد المخرجات

السمبية لمصدمات ,كما ان االسرة الممتدة تؤدي أيضا دو ار حيويا في تخفيف الضغوط من
طريق توزيعيا بين افراد العائمة .ان دعم االسرة وتعاطف المجتمع فضال عن مشاركة

االخرين لخبراتيم كل ذلك يساعد في التعامل مع الضغوط .ان ىذه الفرضية متسقة مع
الفكرة السائدة من ان العوامل الثقافية من مثل المعتقدات الدينية والدعم االجتماعي واالفادة

من الخبرات في مساعدة االخرين ليا اث ار بالغ في حماية االشخاص من تطور اعراض
اضطراب ما بعد الصدمة ) .(Johnson and Thompson, 2009ان الدين وااليمان
في المجتمعات المسممة من العوامل الحيوية في زمن االزمات ,ولذلك فان جميع افراد العينة
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 وقد اوضحت الدراسة أيضا.تقريبا اقروا بالرجوع الى دينيم (االيمان) لمتعامل مع الصدمات

أ ن التعرض لمصدمات ربما يعزز النمو االيجابي لدى االشخاص الذين ليس لدييم اضطراب
 ومثال عمى ذلك ان بعض المبحوثين قال " نحن,ما بعد الصدمة بما يعني ان يصبحوا اقوى
 ان ادراك.) سا, ان االشخاص يصبحون اقوى بعد ىذه التجارب"(از......االن اكثر تحمال

الخبرات ربما يؤدي الى ايجاد فوارق بين االشخاص الذين لدييم والذين ليس لدييم

 وىذا يتسق مع تاكو.اضطرابات ما بعد الصدمة فيما يخص النمو االيجابي بعد الصدمات

 الذين وجدوا ان اكبر نموا ايجابيا ربما يعود إلى إدراك الخبرات بشكل افضل0200 واخرين

 ناىيك بأن خطورة تجارب الصدمات كالتي وردت في ىذه الدراسة ربما.في السياق الثقافي

 من ان النمو0200  وىذا ما ذكره تاكو واخرون.يعزز نمو اضطرابات ما بعد الصدمة

االكبر الضطرابات ما بعد الصدمة مرتبط بخطورة الصدمات لدى الشباب وىو ما يتفق و

 بالمقارنة مع خبرات الصدمات عند الشباب التي ال تتوافق تجاربيم معDSM-IV معايير
 وان ىذا ربما يساعد االشخاص المتعرضين لمصدمات عمى التعامل.DSM-IV معايير
.بصورة افضل مع التعرض لمصدمات في المستقبل
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The effect of the traumas on individuals' life
Qualitative study in Iraqi civilian traumatized sample
Abstract:
The Iraqi people have been continually exposed to wide range
of traumatic events, greatly increasing the rates of PTSD, depression,
and health problems. However, there is a dearth of research
investigating the prevalence of PTSD in the Iraqi population and the
impact this has on the individual. Whoever, because there may be a
different value or meaning for PTSD symptoms in different cultures.
Therefore, the qualitative approach, which is used here, may give
better understanding for the trauma experience and PTSD symptoms.
In the current study, 20 interviews were conducted (10 males and 10
females) with Iraqi students and refugees to obtain a better
understanding individual's experiences of exposure to traumatic events
and PTSD symptoms as well as the different coping strategies adopted
following a traumatic event and the effect of social culture. Social and
family support contributed in prediction of PTSD symptoms after
exposure to severe traumatic events. Furthermore, the characteristics
of PTSD related to social backgrounds and continue exposure to
trauma in Iraq.
Key words: PTSD, interview, Iraq, trauma, war, students, refugees,
qualitative, culture.
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