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َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة  ﴿

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا لِي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي لََعلَُّهْم  الدَّ

 ﴾َيْرُشُدوَن 
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 إهـــــداء
 

خكتي كأخكاتي  إلى كالدم ككالدتي كا 
 اضؿ حفظو ا دكتكر عاطؼ األغاإلى مشرفي الف

 إلى زكجات الشيداء حفظيف ا كأعانيف عمى تأدية رسالتيف
 إلى كؿ مف ساىـ في ىذا الجيد المتكاضع
 سائمة المكلى عز كجؿ أف يتقبمو كينفع بو

 إنو نعـ المكلى كنعـ النصير
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 كلمة شكر
 

 السبلـ عمى سيدنا محمد نبي اليدل كالرحمة كسيد المرسميف.ك  الحمد  رب العالميف كالصبلة 

الدكتكر ك  مع إتماـ ىذه الرسالة أقدـ الشكر كالعرفاف كالتقدير ألستاذم القدير الدكتكر عاطؼ األغا،

كرعاية متكاصمة كجيد كتشجيع  لي مف عمـ، ه ك عمى ما قدم الدكتكر نبيؿ دخاف ،انكر العبادسو، ك 

. كذلؾ الشكر مكصكؿ لجميع ىيئة التدريس  دراسة إلى أف كصمت إلى نيايتياالمنذ أف بدأت فكرة 

 بكمية التربية قسـ عمـ النفس عمى اىتماميـ كرعايتيـ المتكاصمة ، حفظيـ ا كبارؾ في جيكدىـ .

 
 ،،، مع فائق احترامي وتقديري

 
 الباحثة:

 ميساء شعبان أبو شريفة
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 ممخص الدراســة
التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف متغيرم اضطراب ما بعد الصدمة  لدراسة إلىىدفت ىذه ا

 مثؿ: العمر، مستكل التعميـ،تبعا لبعض المتغيرات  لدل زكجات الشيداء كالتكجو نحك الدعاء
 .عدد سنكات الزكاجمنطقة السكف،  المستكل االقتصادم،

 . ت الشيداء في قطاع غزة( مف زكجاُّْكقد تـ اختيار عينة عشكائية تتككف مف )
تككف مف تلقياس اضطراب ما بعد الصدمة ،ك  ى، األكلأداتيفكلجمع المعمكمات صممت الباحثة 

حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ متدرج ثبلثي )دائمان، أحيانان ، أبدان( أعطيت  فقرة ، (ِِ)
تككف تلدل زكجات الشيداء، ك  عاءالتكجو نحك الدتقيس  األخرل كاألداة، (ُ،ِ،ّاألكزاف التالية )

طريقتي صدؽ المحكميف كصدؽ كالثانية  ب األكلىكقد تـ التحقؽ مف صدؽ . فقرة( ِٔمف )
نباخ كالتجزئة النصفية. حيث تـ ك مف الثبات بطريقتي ألفا كر  التأكدكتـ  االتساؽ الداخمي

 استخداميما كأداة قياس رئيسية في الدراسة الحالية .
التكرارات كالمتكسطات الحسابية كالنسب  ، مثؿ: إحصائية أساليبعدة احثة كقد استخدمت الب

 ، معامبلت االرتباط ك تحميؿ التبايف األحادم .المئكية
 (α ≤ 0.01) كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة-كاىـ النتائج:
 .صدمة كمقياس اضطراب ما بعد ال التكجو نحك الدعاءبيف مقياس 

 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في التكجو نحك الدعاء تعزل لمتغير العمر. -
 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل اضطراب مابعد الصدمة تعزل لمتغير العمر. -
 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في التكجو نحك الدعاء تعزل لمتغير عدد سنكات الزكاج . -
لة احصائية في مستكل اضطراب مابعد الصدمة تعزل لمتغير عدد سنكات كجكد فركؽ ذات دال - 

 الزكاج .
 .االقتصادمال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في التكجو نحك الدعاء تعزل لمتغير المستكل  -
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل اضطراب مابعد الصدمة تعزل لمتغير المستكل  -

 االقتصادم .
 ؽ ذات داللة احصائية في التكجو نحك الدعاء تعزل لمتغير المستكل التعميمي .تكجد فرك  -
تعزل لمتغير المستكل  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل اضطراب مابعد الصدمة -

 التعميمي .



 و 

Post-traumatic stress disorder and its relationship to 

orientation pray in a sample of martyrs wives in Gaza strip 

 
Abstract  

 

The purpose of this study was to investigate the correlation between the 

two variables of PTSD and religion to the wives of martyrs, according to 

some variables such as: age, education level, economic level, residential 

area, number of years of marriage.  

 

The random sample was selected consisting of (314) of the wives of the 

martyrs in the Gaza Strip.   

To collection of  information researcher designed tools to measure, the first 

to measure post-traumatic stress disorder, and consists of (22) paragraph, 

which gave the weight of each item included graded on a scale of three 

(always, sometimes, never) given the following weights (3,2,1), and other 

tool measure of patience and pray for the wives of the martyrs, and consists 

of (26) items. Has been verified the veracity of the first and second my way 

Believe arbitrators and sincerity to ensure the internal consistency was my 

way of consistency Cronbach alpha and retail mid-term. Where it was used 

as a key measure in the current study .  

The researcher used several statistical methods, such as: frequencies, 

averages and percentages, correlation coefficients and analysis of variance.  

 

The results showed the existence of a negative correlation with statistical 

significance at the level of significance   

(Α ≤ 0.01) between the measure of religiosity and the measure of PTS,. 

Also noted that there were differences evident in the light of some variables 

such as age, number of years of  marriage, educational level, and the 

absence of clear differences in the light of some variables such as 

Residential area and economic level.   
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  قائمة المحتويات 
 ب .إىػػػداء

 ج .شكر كتقدير
 د .ممخص الدراسة بالمغة العربية

 ك .قائمة المحتكيات
 م .قائمة الجداكؿ
 ؿ .قائمة المبلحؽ

  أىميتياأىدافيا و الدراسة و  مةمشكالفصل األول: 
 ُ .مقدمة 

 ّ .مشكمة الدراسة 
 ْ .الدراسة   أىداؼ
 ْ :الدراسة  أىمية
 ٓ .النظرية األىمية        
 ٔ .العممية  األىمية        

 ٔ .حدكد الدراسة 
 ٖ مصطمحات الدراسة.

  الفصل الثاني: اإلطار النظري لمدراسة
 َُ مةأكال: اضطراب مابعد الصد

 َُ مقدمة      
 ُُ تعريفات الصدمة لغة كاصطبلحا      
 ُٔ  االستجابة اإلنسانية لمصدمة النفسية       
 ُٔ نماذج االضطرابات التي فسرت ىذا االضطراب       
 َِ العكامؿ التي تعتمد عمييا شدة الصدمة       
 ُِ نيؼ الرابعبعد الصدمة حسب التص أعراض كمعايير اضطراب ما       
                اعراض اضطراب ما بعد الصدمة حسب جمعية الطب النفسي        
 االمريكية

ِّ 

 ِٖ عنؼ االحتبلؿالمرأة جراء  مظاىر األعراض النفسية عمى        



 ح 

 الصفحة  قائمة المحتويات 
 ِٗ  تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة        
 ِّ عبلج المصائب كاالزمات        
 ّّ الزمة لمعبلجاحتياجات          
 ّٕ المعاناة النفسية كآثارىا كمظاىرىا         
 ّٕ خصائص المعاناة النفسية         
 ّٖ أساليب التخفيؼ مف المعاناة النفسية        
 َْ مما يكشؼ الكربة عند فقد األحبة        
 ّْ فضؿ الشيادة        
 ْْ الفركؽ في التككؿ عمى ا        

 ْٓ ًا :الدعاءثاني
 ْٔ مقدمة        
 ْٔ تعريفات الدعاء لغة كاصطبلحا        
 ُٓ آداب الدعاء في القرآف كالسنة         
 ٕٓ شركط الدعاء         
 ٗٓ أكقات كأحكاؿ ترجى فييا اجابة الدعاء        
 ّٔ فضائؿ الدعاء        
 ٔٔ مف تستجاب دعكتو؟        
 ِٗ عاـتعقيب         

  السابقة تالثالث: الدراساالفصل 
 ْٗ  بعد الصدمة الدراسات التي تناكلت اضطراب ما -أكال:

 ٗٗ ثانيان: الدراسات التي تناكلت التديف 
 ََُ دراسات قامت عمى زكجات الشيداء ثالثان:
 َُِ تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة  
 َُْ فركض الدراسة  

 َُٔ قة واإلجراءاتالفصل الرابع: الطري
 َُٔ .الدراسة جمني

 َُٔ مصادر الدراسة
 َُٕ مجتمع الدراسة كالعينة



 ط 

 الصفحة  قائمة المحتويات 
 َُٗ .أدكات الدراسة

 َُُ صدؽ كثبات االستبانة
 ُُِ .اإلحصائية ةالمعالج

 ُُٖ الفصل الخامس: نتائج الدراسة وتفسيرىا
 ُُٗ .األكؿ كتفسيره كمناقشتو تساؤؿنتائج ال
 َُِ .اني كتفسيره كمناقشتوالث تساؤؿنتائج ال

 ُِِ .كتفسيره كمناقشتو األكؿنتائج الفرض 
 ُِّ .كتفسيره كمناقشتو الثانينتائج الفرض 
 ُِٓ .كتفسيره كمناقشتو الثالثنتائج الفرض 
 ُِٔ .كتفسيره كمناقشتو الرابع نتائج الفرض 
 ُِٖ .كتفسيره كمناقشتو الخامسنتائج الفرض 
 ُِٗ .كتفسيره كمناقشتو السادسنتائج الفرض 
 َُّ .كتفسيره كمناقشتو السابع نتائج الفرض 
 ُُّ .كتفسيره كمناقشتو الثامفنتائج الفرض 
 ُّّ .كتفسيره كمناقشتو التاسع نتائج الفرض 
 ُّٓ .كتفسيره كمناقشتو العاشرنتائج الفرض 
 ُّٕ .عشر كتفسيره كمناقشتو حادمالنتائج الفرض 

 ُّٖ .ئج الدراسةتعقيب عاـ عمى نتا
 ُُْ كالتكصيات المقترحات

 ُِْ قائمة المراجع
 ُْْ قائمة المبلحؽ

 قائمة الجداول
 

 الصفحة الجدول                      الرقم
 ُِّ يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر.  .ُ
 ُِْ يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغير السكف.  .ِ
 ُِْ حسب متغير عدد سنكات الزكاج.يكضح تكزيع عينة الدراسة   .ّ
 ُِْ يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستكل االقتصادم  .ْ



 ي 

 ُِٓ يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستكل التعميمي  .ٓ
 ُِٕ معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات مقياس التديف مع الدرجة الكمية لفقراتو  .ٔ
اس اضطراب ما بعد الصدمة مع معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات مقي  .ٕ

 الدرجة الكمية لفقراتو
ُُّ 

التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لمدرجة   .ٖ
 (ُّْالكمية لممقياس )ف =

ُّٓ 

التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لمدرجة   .ٗ
 (ُّْالكمية لممقياس )ف =

ُّٔ 

بيرسكف  بيف مستكل اضطراب ما بعد الصدمة كبيف معامؿ ارتباط   .َُ
 التديف

ُّٖ 

مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات   .ُُ
 كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير السكف.

َُْ 

 ُُْ يكضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس  .ُِ
ة كمتكسط المربعات مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحري  .ُّ

 كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير العمر.
ُِْ 

 ُّْ يكضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس  .ُْ
مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات   .ُٓ

 كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير عدد سنكات الزكاج
ُْْ 

 ُْٓ الدرجة الكمية لممقياس يكضح اختبار شيفيو في  .ُٔ
مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات   .ُٕ

 كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير المستكل االقتصادم.
ُْٔ 

مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات   .ُٖ
 تعميمي.كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير المستكل ال

ُْٕ 

 ُْٖ يكضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس  .ُٗ
مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات   .َِ

 كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير السكف
ُْٗ 

مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات   .ُِ
 عزل لمتغير العمركقيمة "ؼ" كمستكل الداللة ت

ُُٓ 

 ُِٓ يكضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس  .ِِ



 ك 

مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات   .ِّ
 كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير عدد سنكات الزكاج.

ُّٓ 

 ُْٓ يكضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس  .ِْ
جمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات مصدر التبايف كم  .ِٓ

 كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير المستكل االقتصادم.
ُٓٓ 

 ُٔٓ يكضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس  .ِٔ
مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات   .ِٕ

 كل التعميمي.كقيمة "ؼ" كمستكل الداللة تعزل لمتغير المست
ُٖٓ 

 ُٗٓ يكضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس  .ِٖ
 

 قائمة مالحق الدراسة
                 

 الصفحة محتوى الممحق الرقم
( بصكرتيا األكلية قبؿ التعديؿ: التديف لدل زكجات ُ) استبانة رقـ 1

 .الشيداء "مف إعداد الباحثة"
ُٕٔ 

األكلية قبؿ التعديؿ: اضطراب ما بعد ( بصكرتيا ِرقـ )  استبانة 2
 .الصدمة لدل زكجات الشيداء مف إعداد الباحثة

ُُٕ 

( بعد التعديؿ: مقياس التديف لدل زكجات الشيداء " ّ) مقياس رقـ 3
 .مف إعداد الباحثة"

ُّٕ 

مقياس اضطراب ما بعد الصدمة لدل  ( بعد التعديؿ:ْمقياس رقـ ) 4
 .حثةزكجات الشيداء مف إعداد البا

ُٕٓ 

 ُٕٕ قائمة بأسماء المحكميف ٓ



 
 
 
 

 انفصم األول
 

 تساؤالتهاأهدافها وو مشكهـــة اندراســة
 

 

 المقدمــــة. 
 مشكمة الدراسـة. 
 أىداف الدراسـة. 
 أىميـة الدراسـة. 
 مصطمحات الدراسة. 
 حـدود الدراسـة. 
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 مقـدمــة
،، كيشعر في أكقاتيا باألحزاف كالنكبات، يػبصر اإلنساف ما في المصائب مف آالـ كابتبلءات    

ماميـ  كلكف قمة مف رجع البصر ككرره، كأمعف فكرة في القرآف كتدبره، كترسـ ىدل أئمة اليدل كا 
رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ،، كأخذ ما يكاجيو في حياتو الدركس كالعبر. كالجدير بالمؤمف 

تعالى مف حاؿ مف ال يؤمف باآلخرة في قكلو خشيتو مف أف تشبو حالو في الضراء ما كصؼ ا 
َراِط َلَناِكُبونَ سبحانو كتعالى:  نَّ الَِّذيَن َل ُيْؤِمُنوَن ِباْْلِخَرِة َعِن الصِّ َوَلْو َرِحْمَناُىْم َوَكَشْفَنا  ﴾ٗٚ﴿ "َواِ 

وا م ِباْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكاُنوا ِلَربِِّيْم َوَما َأَخْذَناىُ  َوَلَقدْ  ﴾٘ٚ﴿ ِفي ُطْغَياِنِيْم َيْعَمُيونَ  َما ِبِيم مِّن ُضرٍّ لََّمجُّ
﴾" ِٚٚفيِو ُمْبِمُسوَن﴿ َحتَّى ِإَذا َفَتْحَنا َعَمْيِيم َباًبا َذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ُىمْ  ﴾ٙٚ﴿ َيَتَضرَُّعونَ 

  (.ٕٕ-ْٕالمؤمنكف: اآلية )

نو مف مكابدة قاؿ كمع ما يعيشو المسممكف مف بأساء كضراء في مجمكعيـ،، كمع ما ينفؾ ع
نَساَن ِفي َكَبدٍ سبحانو كتعالى " (، تحسف الداللة عمى باب مف ْ)البمد: اآلية  ﴾ْ"﴿ َلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ

أبكاب التيسير عظيـ،، كحكمة مف حكـ المصائب جميمة إنو دعاء ا،، كالتضرع إليو  كالمجكء إليو 
ْد َأْرَسْمَنا ِإَلى ُأَمٍم ِمْن َقْبِمَك َفَأَخْذَناُىْم ِباْلَبْأَساِء َوَلقَ  قاؿ ا عز كجؿ "في السراء كالضراء.... 

رَّاِء َلَعمَُّيْم َيَتَضرَُّعوَن  َفَمْوَل ِإْذ َجاَءُىْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت ُقُموُبُيْم َوَزيََّن َلُيُم  ﴾ِْ﴿َوالضَّ
 (.ّْ-ِْاألنعاـ: اآلية " )﴾ ّْ﴿ الشَّْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ 

نيا تزداد يكما بعد  كال شؾ أف المصائب الحادثة تفرز الضغكط النفسية كالتي  تعتبر آفة العصر، كا 
اتو يكـ مما يجعميا تمثؿ حجر الزاكية في نشكء األمراض النفسية كالعقمية،ك يكاجو اإلنساف في حي

نية في اآلكنة األخيرة حربا كاسعة كلقد شيدت الساحة الفمسطي اليكمية ضغكطا نفسيا متعددة.
ككبيرة، تسببت في إحداث مآسي عديدة تكزعت في جكانب  عديدة، فأفرزت الشييد كالمفقكد، 

 الشباب يعانكف كيتألمكف كيقاسكف.كاألسير كالجريح، كتركت اآلالؼ مف األطفاؿ كالنساء كالشيكخ ك 

مف اكبر االضطرابات النفسية  كمف ىنا يقعكف عرضة الضطراب ما بعد الصدمة كالذم يعتبر
الشائعة بعد تعرض الفرد لمحكادث الصدمية سكاء الطبيعية  الككارث مف صنع البشر مثؿ الحركب 

 كحاالت االغتصاب  اإلصابة بأمراض خطيرة .

في ظؿ األكضاع الصعبة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني كالتي تتمثؿ في التعرض إلطبلؽ 
صابة األطفاؿ الرصاص كقصؼ البيكت كالم دارس كاألماكف الخاصة  كالعامة، كاستنشاؽ الغاز كا 

كالبالغيف بالرصاص كمشاىدة المصابيف كالشيداء عمى شاشات التمفاز، كؿ ىذا يجعؿ لدينا اكبر 
كالتي تكصؼ بأحداث مفاجئة (Trauma) شريحة عرضة لممعاناة كالخبرات النفسية الصادمة 

حياتو  برة اإلنسانية العادية، تيدد أك تدمر صحة الفرد أككغير متكقعة تككف خارج حدكد الخ
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خبرات الصدمة النفسية  فما تكك يستجيب ليا الفرد بالخكؼ الشديد، العجز أك الرعب، كغالبا 
مصحكبة بانطباعات حسية شديدة تمتصؽ بالذاكرة لؤلبد، كال تؤثر الصدمة النفسية عمى جميع 

ير عمى شدة كمدة كمقدار تعرض الفرد لؤلحداث المسببة الناس بنفس الطريقة، إذ يعتمد التأث
لمصدمة، إدراؾ الفرد كتقييميـ كتفسيرىـ لمحدث، العمر كالنضج، الشخصية، الخبرات السابقة، 

 (.َُِ: ََِٔالدعـ االجتماعي، كمدل االلتزاـ الديني كالمجكء إلى ا تعالى )ثابت، 

 الصدمة، مثؿ دراسة صالح دما بعت عمى اضطراب كىناؾ العديد مف الدراسات المحمية التي قام
معرفة اثر أسمكبي العبلج العقبلني كاالنفعالي كالنمذجة في خفض  إلىكالتي تيدؼ  (ََِٖ)

اضطراب ما بعد الصدمة.. ك)دراسة صيدـ( لمعرفة تأثير الصدمات النفسية الناتجة عف ممارسات 
 سطينية في قطاع غزة. دراسة الخطيباالحتبلؿ عمي الصحة النفسية لطمبة الجامعات الفم

( كتيدؼ لدراسة مركنة عكامؿ تقييـ األنا في مكاجية األحداث الصادمة لدل الشعب ََِٕ)
كأثرىا ( كالتي ىدفت لدراسة الصدمات النفسية لبلحتبلؿ ََِٕالفمسطيني، كدراسة ثابت كصيدـ )

فسية الناجمة لدراسة الصدمة الن( كالتي ىدفت ََِٔكدراسة ثابت ) ، عمى الصحة النفسية لمطمبة
( بعنكاف الخبرة الصادمة كعبلقتيا بأعراض ََِْ) كدراسة حجازم،  عف انتفاضة األقصى

 كدراسة حسنيف، األقصىاالضطراب كبعض سمات الشخصية لدل أطفاؿ شيداء انتفاضة 
 طفؿ.كالصحة النفسية لم األسرية( كالتي ىدفت لدراسة الخبرات الصادمة كالمساندة ََِْ)

إٌف الشعب الفمسطيني بجميع فئاتو كأعماره، كخصكصا مف كقع عميو الدمار األكبر كىـ شريحة 
أسر الشيداء  كالذيف يعيشكف كاقعا مريرا، فالزكجات المكاتي فقدف أزكاجيف عمى ارض فمسطيف 

ا قد فقدت كؿ كبأني فالمرأة بتككينيا البيكلكجي العاطفي عند فقدانيا لمعيميا تشعر بالمرارة كاألسى،
ما تممؾ خاصة إف كاف لدييا أطفاؿ، كىذا الشعكر ينبع مف خكؼ المرأة مف المستقبؿ المجيكؿ 
الذم ينتظرىا كينتظر أفراد أسرتيا..فاألميات الفمسطينيات المكاتي فقدف أزكاجيف ربما يكف عرضة 

 (.ْٕٗ:  ََِٕأكثر مف غيرىف لبلضطرابات النفسية )عمكاف ،

تظير فييا عبلقة الدعاء  عمى زكجات الشيداء ثة القياـ بدراسة نفسية ميدانيةلذا ارتأت الباح
 ؟  أىمية في تخفيؼ كمكاجية الضغكط النفسية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني ماكىؿ ليكالصبر 

يخفى عف الجميع األثر الكبير لمقيـ الدينية المتمثمة بالدعاء كالصبر في مكاجية مثؿ تمؾ  كال
ميعنا لمسنا ما لمدعاء مف اثر  في نصرة المجاىديف كأىؿ غزة أثناء الحرب الطاحنة الصدمات، فج

عمييـ في األحداث األخيرة، كتمؾ المكاقؼ العممية الجيادية كالتي دعا فييا المسممكف ربيـ 
بإخبلص كمثابرة فأكرميـ ا بالنصر، كقد ذكر في السيرة النبكية عف قدكتنا رسكؿ األمة صمى ا 

 يو كسمـ ليمة بدر أنو بات الميمة يصمي إلى جذع شجرة، كيكثر في سجكده حيث كاف يقكؿ: "ياعم
كيسأؿ ا النصر، كحيف رأل رسكؿ ا جند  –صمى ا عميو كسمـ  –قيكـ" يكرر ذلؾ  حي يا
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 فنصرؾ الذم قريش قاؿ "  الميـ ىذه قريش قد أقبمت بخيبلئيا كفخرىا تحادؾ كتكذب رسكلؾ، الميـ
 .كعدتني"   صحيح مسمـ

انو سمة المؤمف، كشيمة المكحد، كىك ركيزة كبرل مف ركائز النصر، كقاعدة عظمى مف قكاعد 
كاف الدعاء يستجاب كقت اشتداد المعركة، كشدة التحارب بيف المؤمنيف مع الكفر.. اإلسبلـمعركة 

أك قمما ترداف:  الدعاء عند صمى ا عميو كسمـ: "اثنتاف ال ترداف  –كالكافريف، فقد قاؿ النبي 
 داكد . أبك أخرجوالنداء، كعند البأس حيف يمحـ بعضيـ بعضا، أم:  حيف تشتبؾ الحرب بينيـ، 

كلقد عاب ا أقكاما نزلت بيـ المصائب كالبأساء، فاعرضكا عف ربيـ، كلـ يدعكه لكشؼ ضرىـ، 
رَّاِء َوَلَقْد َأْرَسْمنَ  "فمـ يرفع عنيـ تمؾ النازلة، قاؿ تعالى:  ا ِإَلى ُأَمٍم ِمْن َقْبِمَك َفَأَخْذَناُىْم ِباْلَبْأَساِء َوالضَّ

َفَمْوََل ِإْذ َجاَءُىْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت ُقُموُبُيْم َوَزيََّن َلُيُم الشَّْيَطاُن َما  ﴾ِْ﴿َلَعمَُّيْم َيَتَضرَُّعوَن 
 (.ّْ-ِْية )األنعاـ:  اآل "﴾ ّْ﴿ َكاُنوا َيْعَمُمونَ 

كصؼ حاؿ رسكلو العظيـ كصحابو الكراـ في غزكة بدر بأنيـ  -سبحانو كتعالى-كليذا فإف ا 
َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم   َفاْسَتَجابَ ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم رجائو كدعائو، فقاؿ: " ةبو ، ككثر  االستغاثةكثيرم 

 ( .ٗ)األنفاؿ:  " ِبَأْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفينَ 

لذا كاف الدعاء في الغزك مرتبط ارتباطا كثيقا مع المجاىديف في ارض المعركة، كقد بكب اإلماـ 
رضي ا عنو  –مالؾ الترمذم في جامعو ) باب في الدعاء إذا غزا ( كأكرد تحتو ما ركاه انس بف 

إذا غزا قاؿ:  الميـ أنت عضدم كأنت نصيرم  –صمى ا عميو كسمـ  –قاؿ:  كاف الرسكؿ  –
 كبؾ أقاتؿ " أخرجو الترمذم .

 أبنائيفالصدمة خاصة لمكاتي فقدف  دما بعمكاجية اضطراب  صبر فيعمينا اثر ال يخفى الكذلؾ 
مدمرة كصادمة لجميع  أحداثعمى القطاع كقبميا مف  ةاألخير  األحداث أثناءآبائيف  أك أزكاجيف أك

شرائح الشعب الفمسطيني . إفن العبد في تنقبلتو في ىذه الحياة كأطكاره فييا ال يخمك مف حالتيف إما 
أف يحصؿ لو ما يحب كيندفع عنو ما يكره، فكظيفتو في ىذه الحالة الشكر كاالعتراؼ بأف ذلؾ مف 

اطننا، كيتحدث بيا ظاىرنا، كيستعيف بيا عمى طاعة ا كىذا ىك الشاكر نعـ ا عميو، فيعترؼ بيا ب
ا كحزننا كقمقنا فكظيفتو  حقِّا. الحالة الثانية: أف يحصؿ لمعبد المكركه أك يفقد المحبكب فيحدث لو ىمِّ
الصبر ، فبل يتسخط كال يضجر كال يشكك لممخمكؽ ما نزؿ بو بؿ تككف شككاه لخالقو سبحانو 

، كمف كاف في الضراء صابرنا كفي السراء شاكرنا فحياتو كميا خير كبذلؾ يحصؿ عمى الثكاب كتعالى
عجبا ألمر المؤمف إف أمره كمو لو خير » صمى ا عميو كسمـ:الجزيؿ كيكتسب الذكر الجميؿ قاؿ 

ف أصابتو ضراء صبر فكاف  كليس ذلؾ ألحد إال لممؤمف إف أصابتو سراء شكر فكاف خيرنا لو كا 

http://www.islamseed.com/index.php?s=quran&chapter_nb=8&verse_nb=9
http://www.islamseed.com/index.php?s=quran&chapter_nb=8&verse_nb=9


 4 

ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكمْ كالخير الحاصؿ لمشاكريف ىك الزيادة } ركاه مسمـ.« رنا لوخي { َواِ 
 كالخير الحاصؿ لمصابريف ىك األجر كالثكاب كالمغفرة كالرحمة. .( ٕسكرة إبراىيـ آية )

ذم قدَّره حكيـ عميـ، ال يفعؿ شيئنا الإف ، فو يبأك حب وأك مال ومكركه في بدن ومتى أصاب إف المسمـ
عبثا ييقىدّْري شيئنا سدل، كأنو تعالى رحيـ قد تنكعت رحمتو عمى عبده يرحمو فيعطيو، ثـ يرحمو 
فيكفقو لمشكر كيرحمو فيبتميو، ثـ يرحمو فيكفقو لمصبر. فرحمة ا متقدمة عمى التدابير السارة 

ا بأف يجع ؿ ذلؾ الببلء مكفرنا لذنكبو كآثامو، كمنمينا لحسناتو، كالضارة كمتأخرة عنيا، كيرحمو أيضن
ذا أصيب العبد  كرافعنا لدرجاتو، كمف استكمؿ مراتب الصبر كالشكر فيك الكامؿ في كؿ أحكالو، كا 
بمصيبة فآمف بالقدر كلجأ إلى الصبر كاالحتساب خفت كطأتيا كىانت مشقتيا، كتـ لو أجرىا ككاف 

 ََِّ، جار ا )  يؤتيو مف يشاء كا ذك الفضؿ العظيـمف الفضبلء الكراـ، كذلؾ فضؿ ا
:ٖ. ) 

 مشكمة الدراسة:
في ضكء ما سبؽ ذكره، فاف الباحثة تحاكؿ مف خبلؿ ىذه الدراسة معرفة العبلقة بيف اضطراب ما 

. كبناءن عمى ما  لدل عينة مف زكجات الشيداء في قطاع غزة التكجو نحك الدعاء بعد الصدمة ك 
  عدة تساؤالت :د تبمكرت مشكمة الدراسة في ذىف الباحثة في صكرة سبؽ فق

التكجو ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل اضطراب ما بعد الصدمة كبيف  (ُ
 ؟نحك الدعاء

 لدل عينة مف زكجات الشيداء في قطاع غزة؟ التكجو نحك الدعاءما مستكل  (ِ

 زكجات الشيداء في قطاع غزة ؟ما مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل عينة مف  (ّ

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل اضطراب ما بعد الصدمة تعزل لمتغير  (ْ
 العمر؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل اضطراب ما بعد الصدمة تعزل لمتغير  (ٓ
 السكف؟

دد ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل اضطراب ما بعد الصدمة تعزل لع (ٔ
 سنكات الزكاج ؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل اضطراب ما بعد الصدمة تعزل لممستكل  (ٕ
 التعميمي ؟
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ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل اضطراب ما بعد الصدمة تعزل لممستكل  (ٖ
 االقتصادم ؟

 مر؟تعزل لمتغير الع التكجو نحك الدعاءىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (ٗ

 تعزل لمتغير السكف ؟ التكجو نحك الدعاءىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (َُ

تعزل لمتغير عدد سنكات  التكجو نحك الدعاءىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (ُُ
 ؟الزكاج

تعزل لمتغير المستكل  التكجو نحك الدعاء تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في ىؿ (ُِ
 التعميمي ؟

تعزل لمتغير المستكل  التكجو نحك الدعاءت داللة إحصائية في ىؿ تكجد فركؽ ذا (ُّ
 االقتصادم؟

 أىداف الدراسة : 
 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى

  لدل عينة مف زكجات  كالتكجو نحك الدعاءمعرفة العبلقة بيف اضطراب ما بعد الصدمة
 الشيداء في قطاع غزة.

  الشيداء بقطاع غزة .لدل عينة مف زكجات  التكجو نحك الدعاءمعرفة مستكل 

 معرفة مستكل اضطراب ما بعد الصدمة لدل عينة مف زكجات الشيداء في قطاع غزة. 

  لعمر، السكف،متغير االصدمة ترجع ل دما بعمعرفة ما اذا كانت ىناؾ فركؽ في اضطراب 
 المستكل االقتصادم.ك عدد سنكات الزكاج، المستكل التعميمي 

  عدد  رجع لمتغير العمر، السكف،ي التكجو نحك الدعاء معرفة ما اذا كانت ىناؾ فركؽ في
 سنكات الزكاج، المستكل التعميمي كالمستكل االقتصادم.

 أىمية الدراسة : 
الدعاء كاضطراب ما بعد الصدمة عمى  التكجو نحك العبلقة بيف  تكمف اىمية الدراسة في معرفة
 كمف في اآلتي:إظيار أىمية الدراسة كالتي ت زكجات الشيداء في قطاع غزة،
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 النظرية: األىمية
 جيتو.دراسة تنبع مف كاقع الشعب الفمسطيني خاصة مع األحداث األخيرة التي كا إنيا .ُ

مف  كالصبر ندرة الدراسات العربية كانعداـ الدراسات المحمية التي تناكلت دراسة الدعاء .ِ
 منظكر نفسي، كربطو باضطراب ما بعد الصدمة.

تجديدا لممكتبة العربية، عامة كمكتبة الجامعة اإلسبلمية خاصة، تعد ىذه الدراسة إضافة ك  .ّ
 حيث أنيا مف أكلى الدراسات التي تضع إطار نظرم ميراثي يجمع مابيف متغيرم الدعاء

 اضطراب ما بعد الصدمة عمى زكجات الشيداء. كالصبر كبيف

لـ تحظ مف قبؿ تكمف أىمية الدراسة الحالية في االختيار المناسب لعينة الدراسة كالتي  .ْ
 بدراسات سابقة عمييا.

عمى  تنبع أىمية الدراسة مف ارتباط التديف باضطراب ما بعد الصدمة كالعبلقة بينيما .ٓ
، كالتي لـ تجد دراسات سابقة تناكلت تمؾ  -عمى حد عمـ الباحثة- شريحة زكجات الشيداء

 المتغيرات التي تناكلتيا الباحثة في دراستيا الحالية.

ة الحالية المجاؿ أماـ الباحثيف كالدارسيف لعمؿ المزيد مف الدراسات عف نفس تفسح الدراس .ٔ
عبلجي لآلخريف في شتى طكيره إلى برنامج إرشادم كقائي ك المكضكع، كبالتالي ت

 المجاالت.

تساعد ىذه الدراسة عمى زيادة الصبلبة النفسية حيث تجعمنا أقدر تحمبل كصبرا كتعامبل  .ٕ
 كىك الدعاء . أالالديني كمخ العبادة  األسمكبمع نكائب الدىر مف خبلؿ 

الجية المستفيدة منو ال تقتصر عمى كاضعي برامج اإلرشاد كالتكجيو، بؿ أيضا الميتميف  .ٖ
 بالدراسات الدينية كالركحانية.

 العممية: األىمية
 أكبالمجاؿ   العاممةزكجات الشيداء، كقد تفيد المؤسسات  الدراسةقد يستفيد مف ىذه  .ُ

 عمى رعاية اسر شيداء . القائمة

 .فيؼ عف العب النفسي لزكجة الشييدتفيد في التخ .ِ

 ديمكغرافية. إحصاءاتؿ مفي ع اإلحصاء مراكز تفيد .ّ

تخدـ المجتمع الفمسطيني عامة، كقطاعات التخطيط لممستقبؿ في مجاالت متعددة تخص  .ْ
 المرأة كالطفؿ .
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 :حدود الدراسة
 الحد الزماني: 

 في شير أكتكبر. ـََُِ/ ـ ََِٗ كؿفي الفصؿ الدراسي األىذه الدراسة  اجريتحيث 

 الحد البشري:

منذ سنة  تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى األميات المكاتي فقدف أزكاجيف أثناء الحركب عمى قطاع غزة
 .ََِٗحتى  َََِ

 الحد المكاني:

 تـ تطبيؽ الدراسة بمؤسسة الرحمة العالمية بغزة .

 

 مصطمحات الدراسة:
  بعد الصدمة :اضطراب ما

لتعريؼ التالي كصاغتو استخمصت ا ،بعد اطبلع الباحثة عمى تعريفات اضطرابات مبعد الصدمة 
د نتيجة سمسمة مف المكاقؼ كاالحداث ر فعانيو الايبمايناسب مضمكف دراستيا الحالية : " ىك م

نيا مف ردكد المؤلمة كتراكمات االحتبلؿ كآثاره مع مايتعرض لو الشعب الفمسطيني ، كماينتج ع
 نفعالية تؤثر سمبا عمى حياتو .

الدرجة التي تحصمف عمييا المفحكصات في مقياس اضطرابات مابعد الصدمة لدل  :إجرائياويعرف 
 زكجات الشيداء .

 

لدل زكجات ف مف منظكر مفيكـ الدعاء تشير الباحثو ىنا انيا اقتصرت عمى دراسة التدي التدين :
 ر تعريفات الدعاء كالصبر في رسالتيا .الشيداء ، كستقتصر عمى اظيا

 لدل زكجات الشيداء   التديفالدرجة التي يحصمف عمييا المفحكصات في مقياس  تعريفو اجرائيا :
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 : الدعاء .ٔ

بمعنى  فما يكك ع، فمنو فر أف لفظ الدعاء عاـ ثـ يت (ُّ،ُٖٖٗ( يقكؿ الطرطكشي:  تعريفو شرعا
( ،أم أفردكه ُٖ)الجف ، ﴾"َٛٔتْدُعوا َمَع المَِّو َأَحًدا ﴿ اِجَد ِلمَِّو َفاَل َوَأنَّ اْلَمسَ التكحيد ،قاؿ تعالى" 

ُقْل ِإنِّي ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد المََّو ُمْخِمًصا َلُو الدِّيَن"  بمعنى العبادة، قاؿ تعالى :"  فما يكك بالتكحيد. كمنو 
َواْدُعوا ُشَيَداَءُكْم ِمْن ُدوِن المَِّو بمعنى االستعانة قاؿ تعالى:"  فما يكك (.كمنو ُُ)الزمر، ﴾ٔٔ﴿

قاؿ  بمعنى السؤاؿ كالطمب، فما يكك أم استعينكا بيـ .كمنو  (،ِّ)البقرة ، ﴾ِّ﴿ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 
يوم  قاؿ تعالى:" بمعنى القكؿ، فما يكك . كمنو أعطكـأم اسألكني  "دعوني استجب لكمأ" تعالى:

 (.ُٔ:  َََِ مكسى،) (ٕ٘:اء)اَلسر  يدعوكم فتستجيبون بحمده"
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 انفصم انثاني
 ريــار اننظـــاإلط

 

 :بعد الصدمة اضطراب ما -أوَل. 
 :الدعاء . -ثانيا 
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 الصدمة دما بعأوَل: اضطراب 
 مقدمة: 

ظير عمـ الصدمة في العقد األخير فقط كىك يعني دراسة عممية تطبيقية لآلثار النفسية    
تماعية المباشرة كطكيمة المدل كقصيرة المدل لؤلحداث الشديدة الضاغطة ككذلؾ العكامؿ كاالج

كالمجاالت المؤثرة فييا كالمرتبطة بيا، كمف أمثمة ىذه المجاالت العنؼ داخؿ األسرة ، كالمحرقة 
، كاالغتصاكجماع   ََِّكالشذكذ الجنسي كالجرائـ كصدمات الحركب)الحكاجرم، بالمحاـر

:ُِ.) 

 باالنجميزية يقابميا كما أك الصدمة دما بع ضغكط اضطراب عبارة إف
POST TRAUMATI STRESS DISORDER)) 

ىذا  قبؿ يستعممكف العمماء اذ كاف  1980 عاـ قبؿ النفسي الطب في قامكس مكجكدة تكف لـ
  ب.كالحرك  المعارؾ أك مثؿ صدمة القصؼ الخاصة العبارات بعض التاريخ

  يتمك خاص نفسي اضطراب عمى لمداللة كالصدمة ى بعد ما طراباض أم  (PTSD )كمصطمح
 بعض كأدخمت األميركية النفسي عادت جمعية الطب سنكات كبعد سبع.حدكث الصدمة 

 :اييمإل اإلشارة مف البد ميماف بلفيتعد كىناؾ التعديبلت

 لمداللةمؤشرا أساسيا  يعتبر الذم  (AVOIDANCE)التجنب عممية عمى التركيز األكؿ يتناكؿ
 كتجنب،)(بالحدث المرتبطة كالمشاعر كاألفكار تجنب األشياء ( الصدمة  ما بعد اضطراب عمى

 .الحدث( ذكريات تكقظ أف يمكنيا التي الكضعيات

)استعادة الحدث المؤلـ عف طريؽ  األطفاؿ عند الصدمة بعد ما اضطراب مرة كألكؿ الثاني كيتناكؿ
 بما كالميارات األنشطة بعض في الرغبة انخفاض إلى ضافةباإل بالصدمة المرتبط المتكرر المعب
 (.ُٖ: ََِٖ ، الكبلـ( )خيربؾ ذلؾ في

عرضة دائما لتيديدات المحيط الذم يتكاجد  اإلنسانية( بأف الحياة  ُٓ:  ُُٗٗيذكر ) النابمسي ، 
 آماؿف أؾ مكضكعية ىذه التيديدات كحقيقتيا ، كما يدر  اإلنساف، كمع الكاقع يدرؾ  اإلنساففيو 

اجؿ غير مسمى،  إلىنجاتو اكبر كثيرا مف احتماالت مكتو، كبيذا تترسخ لديو فكرة المكت المؤجؿ 
الصادمة ك كاكبر صدمة يمكف  كاألحداثكالتيديدات  األخطارفيك يعتقد بقدرتو عمى تجاكز 

تزيؿ عف مكتو تكجو المكاجية المفاجئة مع المكت فيذه المفاجئة  التيف يتمقاىا ىي تمؾ أ لئلنساف
رة معينة مف ضمف فت أك، كتدفعو لمتفكير باحتماؿ مكتو في أم لحظة ،  التأجيؿالشخصي فكرة 

 ( .َُُٔ: ََِٕعمى تسميتو العصاب الصدمي )الخطيب،  حالزمف ، كىك ما اصطم
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( بأف اضطراب ما بعد الصدمة ىك مرض نفسي قد تـٌ تصنيفو ُّٓ: ُٗٗٗ)يعقكب،  كيقكؿ
( كينجـ عف االضطراب ُْٗٗ، ُٕٖٗ، َُٖٗب جمعة الطب األمريكية )كتكصيفو مف جان

عندما يتعرض شخص ما لحدث مؤلـ جدا )صدمة( يتخطى حدكد التجربة اإلنسانية المألكفة 
)أىكاؿ الحركب، رؤية أعماؿ القتؿ كالعنؼ، التعرض لمتعذيب كاالعتداء الخطير كاالغتصاب، 

د أفراد العائمة، ... الخ( بحيث تظير عادة عدة عكارض كارثة طبيعية، االعتداء الخطير عمى أح
نفسية كجسدية )التجنب كالتبمد، األفكار كالصكر الدخيمة، اضطراب النكـ كالتعرؽ كاإلجفاؿ كالخكؼ 

 كاالحتراز، ضعؼ الذاكرة كالتركيز ... الخ ( .

طراب في الكاقع ليس جميع األشخاص الذيف يتعرضكف لصدمة أك كارثة يسقطكف في االض
المذككر. إذ ىناؾ عكامؿ معينة قد تساعد عمى ظيكر االضطراب بما في ذلؾ طبيعة الصدمة ، 

 ( .ُٖ: ََِٖ ، سف الضحية ، طبيعة الشخصية كاستعدادىا المرضي، دكر البيئة )خيربؾ

 تعريفاتو:
 :  Trauma الصدمة في المغة

ـى "، كالصدـي: ضرب الشيء الصمب بشيء مثمو  دى ، كصدمو صدمان: ضربو بجسده. الصدمة مف "صى
: أصابيـ. كالتصادـ:التزاحـ .  كصادمو فتصادما كاصطدما، كصدمو يصدمو صدمان، كصدميـ أمره

جأتو، كالرجبلف يعدكاف فيتصادماف، أم يصدـ ىذا ذاؾ كذاؾ ىذا، اف :كصدمت النازلة فبلنا
حدة صاحبتيا إذا مرقا كالجيشاف يتصادماف. قاؿ األزىرم: كاصطداـ السفينتيف إذا ضربت كؿ كا

فكؽ البحر بحمكلتيما، كالسفينتاف في البحر تتصادماف كتصطدماف إذا ضرب بعضيما بعضان، 
كالفارساف يتصادماف أيضان. كفي الحديث النبكم الشريؼ: "الصبر عند الصدمة األكلى"، أم عند 

  (. َِِْ:  َُٕٗفكرة المصيبة كحمكتيا )ابف منظكر ، 

 ( DSM,IV,1994كما ىك معرؼ حسب ) (Traumatic stress) يةالصدمة النفستعريف 

ىي حدث خارجي فجائي كغير متكقع يتسـ بالحدة كيفجر الكياف اإلنساني بحيث ال تستطيع كسائؿ 
 ( .ٕ: ََِّالدفاع المختمفة أف تسعؼ اإلنساف لمتكيؼ معو ) الحكاجرم ،

 يتكافر فيو الشرطاف اآلتياف:

دث أك أحداث تتضمف مكتا محققا أك تيديدا لو، أك إصابة خبرة الفرد أك مجابيتو بح - أ
الككارث  إلىخطيرة، أك تيديدا لسبلمتو أك سبلمة اآلخريف الجسدية )مثؿ تعرض الشخص 

البشرية كالحركب كاألسر أك حكادث السيارات أك السطك المسمح أك االغتصاب الجنسي أك 
 الحرائؽ ...الخ(.
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 (.ٕٖٓ: ََِٓد أك العجز أك الرعب )يكنس ،رد فعؿ الشخص يتضمف الخكؼ الشدي - ب

كيرل مايكنبكـ أف الصدمة تشير إلى حكادث شديدة أك عنيفة تعد قكية كمؤذية كميددة لمحياة ، 
 بحيث تحتاج ىذه الحكادث إلى مجيكد غير عادم لمكاجيتيا كالتغمب عمييا .

مكانية تمزيؽ حياة كتعرؼ الصدمة بأنيا حادث يياجـ اإلنساف كيخترؽ الجياز الدفاعي لدي و ، كا 
الفرد بشدة. كقد ينتج عف ىذا الحادث تغيرات في الشخصية أك مرض عضكم إذا لـ يتـ التحكـ 
فيو كالتعامؿ معو بسرعة كفعالية . كقد تؤدم الصدمة إلى نشأة الخكؼ العميؽ كالعجز أك الرعب 

 ( .ُِ: ََِّ)الحكاجرم ،

 TRAUMAصدمة )نفسية( ىمع 

يتحدد بشدتو كبالعجز الذم يجد الشخص فيو نفسو، عف االستجابة  ىي حدث في الشخص
 المبلئمة حيالو، كبما يثيره في التنظيـ النفسي مف اضطراب كآثار دائمة مكلدة لممرض.

تككف مفرطة، بالنسبة لطاقة الشخص عمى االحتماؿ كبالنسبة   اإلثاراتتتصؼ الصدمة بفيض مف 
 كارصانيا نفسيا. اتاإلثار لكفاءتو في السيطرة عمى ىذه 

 صدمة كممة تدؿ حيث.كالجراحة الطب في قديما مستعممة ىي تعابير ( كالصدمي الصدمة) 
(TRAUMA)كمف كسر، مع الجرح عمى ثقب، فعؿ مف كتشتؽ في اليكنانية الجرح تعني التي 

 يتركيا التي اآلثار لمحديث عف األدؽ عمى المخصصة (TRAUMATISME) بالفرنسية مرادفاتيا
إذ يصار إلى  الجمدم، إصابة الغشاء أك تمزؽ فكرة دكما تبرز كال ، خارجي عنؼ عف ناتج رحج

 أف كما لكحظ ) المقفمة الدماغية – الجمجمية الصدمات( عف الحدث مثبل
 ََِٖ)خيربؾ،  كمرادفتيف الطب في يستعمبلف (TRAUMATISME - TRAUMA)مصطمحي

:ُْ. ) 

ترامكا " ىك جرح ، أك ضررا يمحؽ بأنسجة الجسـ ، كاليكـ  المعنى األصمي لمكممة اليكنانية "
نستعمؿ العبارة " صدمة نفسية " لكصؼ كضع يجرب فيو الشخص حدثا صعبا جرح نفسو . كىناؾ 
في اآلكنة األخيرة كعي متزايد بحقيقة أف األشخاص الذيف يتعرضكف ألحداث كاليجمات اإلرىابية 

الذيف  الصدمات ذل نفسي كذلؾ . كىؤالء ىـ ضحايا ال يصابكف جسديا فحسب ، بؿ يمحقيـ أ
نسمع عنيـ غالبا بعد ىجمات إرىابية ، كاألمثمة األخرل عمى أحداث صادمة قد تسبب صدمات 

كذلؾ ىي اإلصابات التي تسببيا حكادث السيارات كاالعتداءات الجنسية أك األمراض  نفسية 
 ( . ََُ : ََِّالخطيرة  ) جار ا ، 
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 صدمي: الحدث ال 

( إلى أف األحداث الصدمية أحداث خطيرة كمربكة Uesano et al.. 1994يشير يرزانك )
كمفاجئة، كتتسـ بقكتيا الشديدة أك المتطرفة، كتسبب الخكؼ كالقمؽ كاالنسحاب كالتجنب، كاألحداث 
 الصدمية كذلؾ ذات شدة مرتفعة، كغير متكقعة كغير متكررة ، كتختمؼ في دكاميا مف حادة إلى
مزمنة. كيمكف أف تؤثر في الشخص بمفرده كحادث سيارة أك جريمة مف جرائـ العنؼ . كقد تؤثر 

 ( .ُِ: ََِّفي المجتمع كمو كما ىك الحاؿ في الزلزاؿ أك اإلعصار )الحكاجرم ،

بأنيا أحداث خطيرة كمركبة كمفاجئة،  األحداث الصدمية (ٖٓ: َََِ)عبد الرحمف،  كقد عرؼ
يدة أك المتطرفة، كتسبب الخكؼ كالقمؽ كاالنسحاب كالتجنب، كاألحداث الصدمية كتتسـ بقكتيا الشد

كذلؾ ذات شدة مرتفعة، كغير متكقعة كغير متكررة، كتختمؼ في دكاميا مف حادة إلى مزمنة، 
كيمكف أف تؤثر في شخص بمفرده كحادث سيارة أك جريمة مف جرائـ العنؼ ، كقد تؤثر في 

 (.ُٔ: ََِٖفي الزالزؿ أك اإلعصار )خيربؾ، المجتمع كمو كما ىك الحاؿ

مف جرائـ العنؼ كقد تؤثر في المجتمع  جريمة أكتؤثر في شخص بمفرده كحادث سيارة  أفكيمكف 
 . اإلعصار أككمو كما ىك الحاؿ الزلزاؿ 

كقد تككف  مؤلـ . أكحادث صدمي مضايؽ  إلىكتحدث االستجابة لمضغكط عندما يتعرض الفرد 
 ( .َُٓٓ: ََِٕمؤجمة )الخطيب ، أكغكط الصدمية فكرية االستجابة لمض

  اضطراب الضغط الحاد :

يتطكر  أفالذيف مف المحتمؿ  األفرادصيغت ىذه الفئة التشخيصية )اضطراب الضغط الحاد( لفرز 
 ينشأ لدييـ ما يعرؼ باضطراب )متبلزمة( الضغكط التالية لمصدمة أك

Posttraumatic Stress Discorder)) ىذه الحالة في فترة الحرب العالمية  إلىيشار  ككاف
الجنكد الذيف يصابكف بنكبة مف  أفعاؿبصدمة المغارة كفييا يكجد نكعا مف التشابو بيف ردكد  األكلى

الناس العادييف الذيف يعانكف مف  أفعاؿاالرتجاؼ الشديد نتيجة سماعيـ النفجارات القنابؿ كردكد 
 حالة رعب شديدة نتيجة خمؿ ما في الجياز العصبي المركزم. أكارتعاشات بدنية مصحكبة بخكؼ 

كقد يعاني المدنيكف كذلؾ مف ىذه الحالة النفسية ، لذلؾ صيغ مصطمح اضطراب الضغط الحاد 
تمى مباشرة التعرض لصدمة  التيتنتاب البشر خبلؿ الفترة القصيرة  التيالنفسية  األعراضلتمثيؿ 

اضطراب الضغكط التالية  أعراضا تتشابو في بعض مبلمحيا ربم أعراض، كىي  أزمة أكنكبة  أك
 لمصدمة .

 األذل أككبصكرة عامة يعتقد أف التعرض المباشر لمحدث الصادـ ، يزيد مف مخاطر الضرر 
 األذلاالنفعالي الناتج . كعميو فاف حدث اطبلؽ النار في المدرسة عمى سبيؿ المثاؿ ، ربما يككف 
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اكثر شدة كخطكرة مف بقية التبلميذ،  لئلصابةميذ الذم يتعرض مباشرة االنفعالي الذم يمحؽ بالتم
انفعاليا مف بقية التبلميذ بالمدرسة . كمع ذلؾ  تأثراالتمميذ الذم يشاىد زميؿ لو يصاب أكثر  أفكما 

 أكخبرة صادمة  أكيشكؿ مكقؼ  أفالعنؼ كاالعتداءات يمكف  ألحداثفاف التعرض غير المباشر 
الككارث حتى كلك كاف مف  أككالمراىقيف لمعدكاف  األطفاؿكليذا السبب ، فاف تعرض  انفعالية، أزمة

 خبلؿ التقارير العبلمية، يمكف اف ينتج عنو عبلمات اك اعراض الضيؽ اك الكدر االنفعالي
 . (ُّ:  ََِٖ،ابكحبلكة)

 : (Post Traumatic Stress Disorder) الصدمة بعد ما ضغوط اضطراب
POST) ) مف التعبيرات التي تدخؿ منيا البادئة حاالت مرضية تحدث  ،عقب أكمعناىا بعد  بادئة

صاباتعقب الصدمات النفسية  أكالبمكغ  أكبعد الكالدة  ىذه الحاالت  أمثمةالرأس، كمف  كا 
كىي حالة تعقب الضغكط  PTSD))اضطرابات الكرب التالية لمصدمة الذم يعرؼ مختصرا 

االحتماؿ مثؿ الحرب كالككارث الطبيعية كالحكادث كالجرائـ المقترنة النفسية اليائمة التي تفكؽ 
قبؿ ذلؾ كترتبط بضحايا الحركب  أخرل بأسماءبالعنؼ مثؿ االغتصاب، ككانت الحالة تعرؼ 

كاليقظة الصدمة في الحمـ  أحداثمف مجمكع الناس كتتميز باستعادة  (%ّ)كتصيب الحالة 
 لفترة الصدمة عقب النفسي كاالضطراب لقمؽ كاالكتئاببيا مع استمرار ا رما يذككؿ  بكتجذ
 ( .ُُْ: ََِٕ،  )الشربيني طكيمة

(Trauma)   ، أكصدمة تسبب جرحا  يدؿ الكممة عمى معناىا المباشر كى، ت إصابةصدمة 
الحاالت النفسية التي تنشأ عف الصدمات بأنكاعيا مثؿ الحكادث الفردية  أمثمة، كمف  إصابة

كب كالككارث كالتي تعرؼ مختصرا بحالة اضطراب الكرب التالي لمصدمة كالجماعية كالحر 
Posttraumatic stress disorder)  )الشربيني(  ،ََِٕ :ُّٗ. ) 

( كىك  PTSD( )Post Traumatic Stress Disorder) اضطراب ما بعد الصدمة النفسية
ىك رد فعؿ شديد ( ك Traumatic Stressصدمة نفسية ) إلىاضطراب ينتج عف تعرض الفرد 

عادة خبرة ، يتوكمتأخر لمضغط عادة ، كيككف مف الشدة بحيث يصبح مرىقا، كيتميز باستمرار 
الحدث الصدمي كلمتجنب المتكاصؿ لممثيرات المرتبطة بالصدمة )مف أفكار أك مشاعر أك أماكف 

كقصكر في أك أشخاص( كالتراخي في القدرة عمى االستجابة )صعكبة التذكر، العجز، االنعزاؿ، 
المشاعر الكجدانية( كالمعاناة مف أعراض االستثارة الدائمة )كصعكبات في النكـ، أك التركيز أك 
ازدياد التكتر أك التيقظ(، كتككف مدة ظيكر األعراض أكثر مف شير كىك بثبلثة مستكيات مف 

شكؿ جدم في الشدة )الحاد كالمزمف كمتأخر الظيكر(، كيؤثر ىذا االضطراب في سبلمة األفراد كب
 ( .ٕٖٓ: ََِٓكالمينية )يكنس ، كاألكاديميةالنكاحي االجتماعية 
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: بأنو  الصحة العالمية اضطراب ما بعد الضغكط الصدمية ةلمنظميصؼ الدليؿ التشخيصي 
مكقؼ ضاغط جدا ، تككف طبيعة تيديدية أك كارثية، تسبب كربا نفسيا  أكاستجابة متأخرة لحادثة 
 أكيبا، مف قبيؿ : كارثة مف صنع إنساف، أك معركة، أك حادثة خطيرة، لكؿ مف يتعرض ليا تقر 

 أك، إرىاب أكفي حادثة عنؼ ، أك أف يككف أفراد ضحية تعذيب،  أخرل أكخر، آمشاىدة مكت 
 ( .ِّ: ََِّ، )الحكاجرم أخرلجريمة  أكاغتصاب، 

فعؿ شديد ىك رد  (PTSD)ف اضطراب ما بعد الصدمة أ( عمى ُٖٗ: ُُٗٗيؤكد )نابمسي، 
 ، كيتميز رد الفعؿ بثبلثة أصناؼ كبرل مف األعراض : ةالصادمث األحداعمى 

  إحياء التجربة: أم الشعكر بأف الصدمة يتكرر حدكثيا المرة تمك األخرل، كتككف مصحكبة
 بككابيس متكررة كذكريات مزعجة تتعمؽ بالصدمة.

 .التحاشي: حافز قكم لتجنب كؿ ما يتعمؽ بالتجربة الصادمة 

 تأىب كالعصبية كصعكبة التركيز . كبسبب ىذا الكضع الإثارة مفرطة: إحساس مستمر ب
 عادة اضطرابات أثناء النكـ كصعكبة في الخمكد لمنكـ .

كتخمؽ ىذه األعراض صعكبات في تأدية الكظائؼ اليكمية، كتعيؽ بصكرة خطيرة ركتيف حياة مف 
ض ىي أعراض طبيعية تماما في الفترة ينجك مف الصدمة كحياة مف حكلو. غير أف ىذه األعرا

مباشرة. كىي أعراض تتبلشى بالتدريج عادة خبلؿ األسابيع كاألشير  ةالصادمالتي تعقب الحدث 
الصدمة إذا تكفرت فيو بضعة  دما بعكيعرؼ الشخص بأنو يعاني مف اضطراب  ،التي تمي الحدث

د مركر بضعة أسابيع عمى دليؿ التشخيص اإلحصائي( بع-DSMأصناؼ األعراض )كما يحددىا 
ذا كانت األعراض تزداد شدة بدال مف أف تتناقص مع مركر الزمف.  الصحة ، كا 

عمى نحك يتفؽ إلى حد كبير مع تحديد الرابطة األمريكية   (ICD-10)أما منظمة الصحة العالمية 
أك ممتدة  لمطب النفسي فيما يمي: ينشأ اضطراب الضغكط التالية لمصدمة عمى أنو استجابة مرجاة

لحدث أك مكقؼ ضاغط كيتصؼ بأنو ذك طبيعة ميددة أك فاجعة، كيحتـ ألف يتسبب في ضيؽ 
التي مف صنع اإلنساف، أك  أككأسى شديديف غالبا لدل أم فرد يتعرض لو )مثؿ الككارث الطبيعية 

المعارؾ، أك الحكادث الخطرة، أك مشاىدة المكت العنيؼ ألشخاص آخريف، أك أف يككف ضحية 
 ( .َِ: ََِٖلتعذيب كاالغتصاب( )خيربؾ،ا

 : اَلستجابة اَلنسانية لمصدمة النفسية 

مسألة نسبية الى حد بعيد كعمييا تتحدد استجابة الفرد ليذه  لمضغكطتعتبر عممية ادراؾ الفرد 
اختبلفا الستجابة كؿ  الضغكط، فقد يتعرض شخصاف لصدمة عنيفة كقكية اال اننا نبلحظ

االفعاؿ لمضغكط تتكقؼ عمى عدد مف العكامؿ تتحدد في السياؽ التى  اف ردكد امنيما، كم
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تحدث فيو الصدمة اذ انو ال تكجد عبلقة خطية مباشرة بيف التعرض لمصدمة كحتمية المعاناة 
النفسية ، بمعنى انو ليس بالضركرة لكؿ انساف يتعرض لمصدمة اف يطكر أعراض ما بعد 

ف المتغيرات كالعكامؿ الكسيطة التى تمعب دكرا حاسما الخبرة الصادمة ، حيث تكجد مجمكعة م
 في ىذا المكضكع ، مثؿ القدرات العقمية كالعبلقة الكالدية كالفاعمية السمككية .

كتشير الدراسات النفسية اف اقدر الناس عمى مكاجية مصاعب الحياة ىـ اشخاص لدييـ 
ا في كسط آمف ، كاقؿ الناس حظا ىـ يميارات عالية )سكاء كراثيا اك بالتعمـ( عمى التأقمـ تربك 

اك لـ تدربيـ عمى تعمـ ىذه الميارات ، ثـ كاجيكا  التأقمـالذيف يكلدكف كليس لدييـ ميارات عمى 
العديد مف التحديات كالصراعات في حياتيـ، فيـ بالتالي اضعؼ الناس في سرعة االصابة 

 . )َُّٔ:  ََِٕ) الخطيب ، االضطرابات النفسية

 :( ٙٛ٘-ٗٛ٘: ٕ٘ٓٓ)يونس ،  ىاالنظريات التي فسرت ىذا اَلضطراب كما ذكر النماذج و 

( ، كقد اعترؼ فركيد قبيؿ قبؿ كفاتو بكجكد PTSDىناؾ نماذج نظرية متعددة اىتمت بتفسير )
ىذا العصاب ، كأطمؽ عميو تسمية )العصاب الراىف ( ، كىك يعده بمثابة شكاذ عف القاعدة 

العصاب البلنمطي غير قابؿ لمشفاء بالعبلج التحميمي الذم يركز جيكده التحميمية ، كأنو يعد ىذا 
 عمى عقد الطفكلة .

أما تفسير السايككسكماتؾ التحميمي فينطمؽ مف مكضكع )األعصبة الراىنة ( الذم يستند إلى 
العصاب السمككي الناجـ عف سكء تنظيـ الكضع النفسي ، كالعصاب الطبائعي الناجـ عف عدـ 

نظيـ النفسي . كيرل المحممكف ىنا ، أف المصاب بيذه األعصبة يككف أقؿ قدرة عمى كفاية الت
تحمؿ الصدمات النفسية كذلؾ بسبب خمؿ في الكضع النفسي المسؤكؿ أصبل عف إصابتو 

 بالعصاب .

فتعزكه إلى ) صدمة األنا ( حيث ترل  )ميبلني كبليف( فيذكر أف (ََِٗكحسب كبلـ )اليمص،
ف الناحية النفسية استنادا الى عبلقتو بجسمو الخاص ، كذلؾ بدءا مف المحظة أف الشخص ينبني م

 التي يدرؾ فييا تمايزه عف جسد أمو .

ة نفسيا كبالمقدار نفسو ( فترل أف األحداث الصدمية ال تؤثر بالطريقMoussongأما مكسكف )
الحادث الصدمي  ص مختمفيف ، كأف العامؿ األىـ في تحديد فعؿ الكائف الحي ، ليسلدل أشخا

نما القدرة عمى المكاجية أك السيطرة عمى المكاقؼ ، كقد أثبتت الدراسات التجريبية ،  بحد ذاتو كا 
العقؿ( كبيف الضكابط الدماغية ؛ إذ أصبح مكضكع  -كجكد تفاعبلت مزدكجة التكجو )الدماغ 

 لصدمة كانعكاسيا .المناعي( محكرا لؤلبحاث الدائرة حكؿ شدة ا-الغددم-العصبي-)الضبط النفسي
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( PTSD( نمكذجا نظريا لتفسير )Wilson and Krauss,1985كقد كضع كلسف ككركس )
يعتمد عمى عدد مف العكامؿ الشخصية كالمكقفية ، ككفقا ليذا النمكذج فإف ميكانيزمات التكيؼ 

( الناتج Psycho Overload( تضطرب نتيجة العبء النفسي )Self-defensiveكالدفاع الذاتي)
 عف طبيعة الخبرة الصدمية كشدتيا كمعناىا .

( يتمثؿ بالصدمة ، كالصدمة الحضارية ، PTSD( فقد قدـ تصكرا لتفسير )Masicأما ماسؾ )
(عنده PTSDاجتماعية ( . كأطكار) –كرسـ أطكارا لكؿ منيما ككضع استراتيجيات عبلجية )نفسية 

لكظائؼ النفسية كيعاني المريض مف ( كفييا تقؿ جميع اAcute Shockتبدأ بالصدمة الحادة )
 ىمع شديد كنكبات قمؽ كتجربة استرجاع لحكادث الصدمة كتفاصيميا . 

( فيتـ فيو تأسيس دفاعات نفسية Hiding Negative Phaseأما طكر االستتار )الطكر السمبي( )
( فإف Emotional Expressionقكية ضد عممية استذكار الصدمة . أما طكر التعبير االنفعالي )

الشخص المصدكـ يعاني فيو مرة أخرل مف مشاعر الضغط المرتبطة بحادث الصدمة ، كالشعكر 
بالخكؼ كالغضب كالكراىية ، كظيكر أكؿ عبلمات الحزف ، كيصبح مكتئبا ، أما الطكر الرابع كىك 

( ففيو يعمؿ الفرد المصدكـ Relative adaptation and sadnessالتكيؼ الجزئي أك النسبي )
مى جكانب معرفية كانفعالية جديدة لمخبرة الصدمية كيصبح الشخص المصدكـ في ىذا الطكر ع

راغبا في التحدث عف الخبرة الصدمية ، كتككف العبلقات مسالمة مع اآلخريف مع قمة الشككل كشدة 
الرغبة في فيـ ما حدث ، كال يعكد يشعر أنو الضحية فقط . أما الطكر الخامس كاألخير فيك 

(Final phase كفيما سبؽ فإف الشخص المصدكـ كاف يعيش غيمة مظممة لكنو في ىذا الطكر )
 يرل نكر الشمس . 

( فيعتمد عمى تحديد PTSD( الضطراب )Psycho-diagnosticأما التشخيص النفسي )
األغراض العامة لبلضطراب كالخطكط العريضة لمسار العبلج المحتمؿ كاالستجابة لؤلنكاع 

لعبلج ، زيادة عمى إعداد األساس الضركرم لمدراسات اإلحصائية كالبحثية . إف المختمفة مف ا
( يتطمب ما ىك أكثر مف مجرد فحص المريض كالتأكد مف مجمكع األعراض ، PTSDتشخيص )

 .كىك غالبا ما يتطمب طريقة دينامية كتعبيرات كعبارات متعاطفة كمثيرة لبلىتماـ 

عممية تشخيصو كعبلجو تعتبر مف األمكر المعقدة ، بسبب ( فإف PTSDأما فيما يتعمؽ بعبلج )
 ( .ٗ-ّ: ََِٗالنطاؽ الكاسع ألعراضو ، كالخصائص النفسية البيكلكجية المعقدة )اليمص ،

كىناؾ كثير مف المراجع تناكلت ىذا الجانب مف عدة زكايا مختمفة ،فيناؾ مف اكد عمى اف 
 النحك التالي: اضطراب مابعد الصدمة يتشكؿ حسب عدة نماذج عمى
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معالجة االنباءات )المنبيات(: إف معالجة االنباءات )المنبيات( تعتبر مف أىـ النظريات  -ُ
التي حاكلت أف تفسر اضطراب ما بعد الصدمة، حيث إف االنباءات تغزكنا مف كؿ حدب 
كصكب، قسـ منيا يستكعبو الدماغ كتتـ معالجتو ) ترميز، حؿ ترميز ، السمكؾ( بينما ال 

معالجة القسـ اآلخر بشكؿ صحيح؛ ألف االنباءات تككف ناقصة أك فكؽ طاقة الجياز تتـ 
العصبي ) جياز االستقباؿ كما ىي الحاؿ مثبلن في الككارث كالصدمات بحيث ال تتبلئـ 
المنبيات الخطيرة الطارئة مع خبرات الشخص كنماذجو المعرفية؛ ألنيا تتخطى اإلطار 

ذا ما يؤدم إلى حدكث التشكيو كاالضطراب في معالجة السكم لمتجربة اإلنسانية، كى
االنباءات، كفي ىذه الحالة تبقى االنباءات )المنبيات( الصادمة ناشطة كبشكميا الخاـ 
كىي تستمر في ضغطيا المؤلـ عمى الشخص الذم يحاكؿ عبثان أف يبعدىا عف عتبة 

 (. ِٔٔ: ََُِ)مكتب اإلنماء االجتماعي،  الكعي حتى يشعر بالراحة كاألماف

( : فكرتو كضع نمكذج نفسي كاجتماعي ْٓ: ُٗٗٗالنمكذج السيككلكجي) يعقكب،  -ِ
لتفسير اضطراب ما بعد الصدمة حيث إف مصير الصدمة يتكقؼ مف جية عمى حدتيا 
كطبيعتيا، كمف جية أخرل عمى شخصية الفرد المصدكـ كدكر البيئة، إذ كمما كانت 

كمما كاف الفرد المصدكـ قادران عمى تخطي آثار الصدمة  العكامؿ النفسية كالبيئية مبلئمة؛
 كاستعادة التكيؼ إلى حد معقكؿ.

( بأف ىناؾ نكعاف مف التعمـ القائـ عمى ُْٗٗنظرية التعمـ كالتشريط : ذكر ) أسعد ،  -ّ
 االشراط ، كىما :

يات( التشريط الكبلسيكي: الذم يدرس رٌدات فعؿ الجسـ أك الكائف إزاء ضغكط البيئة )المنب - أ
 كفيو يككف الفرد خاضعان لتمؾ الضغكط، كليس لو الخيار في تبديميا) إيفاف بافمكؼ(.

التشريط الفاعؿ )سكنر( : حيث يككف الشخص قادران عمى التحٌرؾ كالرد عمى منبيات البيئة  - ب
 بالشكؿ الذم يراه مناسبان.

 مؿ كالعكس ككمما كاف الرد صحيحان؛ يككف التعزيز )مكافأة( حافزان الستمرار الع 
 بالعكس، فالشخص المصدكـ )حرب، تعذيب،....( يحاكؿ أف ييرب مف المنبيات         
 التي تذكره بالصدمة )التجنب( كىذه المنبيات قد أصبحت مؤلمة لمشخص؛ ألنيا         
 اقترنت بعمميات التعذيب أك تزامنت معيا.        

كالمستقبؿ، ككأف  دمة( يستمر عبر الحاضرمف ىنا يبدك أف الماضي المؤلـ ) التجربة الصا
 بشكؿ سميـ. الصدمة تطغى عمى كؿ شيء بحيث ال يعكد التفكير المنطقي يعمؿ
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نظرية التشريط،  إف النمكذج السمككي يساعد عمى فيـ اضطراب ما بعد الصدمة مف خبلؿ
ستجابة مشركطة تؤدم إلى ا فالصدمات كالنكبات كالحركب تعتبر بمثابة منبيات مطمقة غير

 . الخكؼ كردات فعؿ فيزيكلكجية مطمقة

النمكذج المعرفي: يرمي النمكذج المعرفي إلى إدراؾ معنى الحدث عند الفرد ككيؼ تظير  -ْ   
لديو المعاناة، كيبدك أف ىذا األمر يتكقؼ إلى نظرة الفرد إلى ذاتو كالعالـ، فالصدمة تؤدم إلى 

الكاقع كتكيفو معو يرمياف إلى تحقيؽ األىداؼ  زعزعة البيانات الشخصية، فنظرة الشخص إلى
 التالية: 

 الحفاظ عمى التكازف القائـ بيف كفتي المٌذة كاأللـ. -

 الحفاظ عمى اعتبار الذات بشكؿ مقبكؿ. -

 الرغبة في االتصاؿ كالكبلـ مع اآلخريف.  -

الكاقع أك  كعمى ىذا األساس فإف ىناؾ ثبلثة معتقدات شخصية تفسر مكقؼ اإلنساف السكم مف
 العالـ الخارجي كىي:

 أف ىذا العالـ ىك مصدر الخير كاإلنشراح. -

 أف ليذا العالـ قيمة كمعنى كيمكف التحكـ بو. -

 أف األنا ليا قيمتيا كأىميتيا الخاصة ) أنا شخص محبكب كجدير بالتقدير كاالحتراـ(. -

كالذم يثؽ بنفسو كيبني إف المعتقدات المذككرة مكجكدة عند الشخص السكم أك العادم          
آمالو مف خبلؿ الكاقع الذم يعيش فيو كبالتالي ال يتصكر بأنو سكؼ يتعرض لفشؿ محتـ أك لكارثة 

 تخرج عف نطاؽ المعقكؿ.

( حاكؿ بعض الباحثيف أف يربط اضطراب ما بعد ُٖٖ: ُٗٗٗكجي: ) يعقكب، لالنمكذج البيك  -ٓ
ت كيميائية كفيزيكلكجية ككظائفية، فالصدمة تؤدم الصدمة بعمؿ الدماغ كما يطرأ عميو مف تبديبل

 إلى اضطراب في كظيفة الدماغ كبعض أنحاء الجسـ، كىذا االضطراب يظير عمى الشكؿ التالي: 

 ارتفاع في نسبة الكاتيككالميف في الدـ. -

 ارتفاع في نسبة االسيتيمككليف. -

 انخفاض نسبة النكرايبنزيف. -

 لدكباميف في الدماغ.انخفاض نسبة السيرتكنيف كا -
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إف مصير اضطراب ما بعد الصدمة يتكقؼ عمى نشاط اإلفرازات المذككرة ككذلؾ عمى المكاد 
المخدرة التي يفرزىا الدماغ، كيبدك أف الدماغ يقكـ بيذه الكظيفة عندما يتعرض الشخص لمصدمة 

نقطاع الفجائي كبعد أف تمر الصدمة تحدث حالة شبيية باالنسحاب كالذم نبلحظو في عكارض اال
 لمتعاطي المخدرات .

 العوامل التي تعتمد عمييا شدة الصدمة:

عدة مظاىر تعتمد عمييا في مقارنة لمككارث المبنانيو كالككيتيو ، " ََُِذكر" دكيدار كالصديؽ :
 الصدمة ،اىميا:

ة زمنيا. في : كانت الكارثة المبنانية متكقعة كذات بداية تدريجية متصاعدة كممتد توقع الكارثة -أ 
حيف كانت الكارثة الككيتية مفاجأة كصاعقة كغير ممكنة التجنب. كمف المعتاد اف تككف الكارثة 

 .(Somatisation) الفجائية اعمؽ اثرا كاكثر احتماال لمتجسيد 

: امتدت تيديدات الحرب المبنانية عمى مدل سنكات ىذه الحرب البالغة مدة التعرض لمكارثة -ب 
االخيرة جعؿ شدتيا تستمر لبضع سنكات بعد  ابؿ التيديد المحدكد زمنيا لمحربمق سبعة عشر سنة.

 تكرار الكارثة. كالخكؼ مف التكرار ىك نكع مف انكاع اجترار الكارثة. مراتنيايتيا عبر 

: حيث الفارؽ بيف التجربتيف ىك الفارؽ بيف تجارب الحرب نوعية الصدمات المرافقة لمكارثة -ج 
ب التقميدية حيث تمتاز االكلى بتيديد اكثر مباشرة لممدنييف كباقترابيا مف حرب االىمية كالحر 

الشكارع. لكف الخكؼ مف تطكر الصراع باتجاه استعماؿ االسمحة غير التقميدية جعؿ التجربتاف 
 تمارساف انعكاسات متشابية مع اختبلؼ اشكاؿ التيديد.

ما باستعدادا لمكاجية الكارثة. بؿ ر  يكف اكثر: كاف المبناناَلستعدادات في مواجية الكارثة -د 
كانت كثافة ىذه االستعدادات سببا في تعجيؿ اندالع الحرب االىمية. في حيف انعدمت استعدادات 

 الككيتييف لغاية اصابتيـ بالذىكؿ كبعدـ التصديؽ.

ير : اآلف كبعد اف تـ تطكيؽ الكارثتيف، فإف البحث بات متركزا حكؿ مصمصير الكارثة –ىػ 
الصدمات المصاحبة لمكارثة. كاذا كاف ىذا المصير متشابيا في معظـ الحاالت فإف االختبلؼ 
يأتي مف كاقع تكرار الصدمة لدل المبنانييف بالمقارنة مع الككيتييف. كمف البدييي القكؿ بأف التكرار 

 .  يجعؿ مصير الصدمة كمستقبميا اكثر ظبلمية

الصدمات تتنكع كتنقسـ إلى ككارث طبيعية كككارث مف صنع بأف  (ُٖ: َََِ )مكسى،كلقد ذكر
البشر، كتتعدد ردكد األفعاؿ لمضغكط الكاقعة عمى الفرد، كتختمؼ استجابات األفراد لخبرة الصدمة 

 ىميا ما يمي:اختبلفان كبيران كيعتمد ىذا االختبلؼ عمى عدد مف العكامؿ مف أ

http://www.holol.net/author_main.cfm?id=36
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  . (األشخاص –مدتيا  –ظركؼ الصدمة )نكعيا  -

 .الفركؽ الفردية بيف األشخاص في االستجابة لمصدمة نفسيا -

كمحاكلة التغمب عمييا أك األنماط المميزة لمتعامؿ مع المكاقؼ  طرؽ مكاجية المشكبلت  -
 . الضاغطة

 ادما : بأف ىناؾ عامبلف يجعبلف الحدث حدثا ص (ََِْالحجار،)كلقد ذكر 

 تيديد بالمكت أك إصابة خطيرة تمحؽ بنا أك بشخص آخر .  .ُ

 شعكر قكم بالخكؼ كالعجز. .ِ

كالحدث الصادـ عادة حدث ال يكقؼ لو عمى حاؿ كال يمكف التحكـ بو كىك يحطـ إحساسنا باألمف 
كيتركنا عرضة لئلصابة كفي حالة مضطربة. كال داعي ألف يككف الحدث حدثا يتعرض لو 

مباشرة ، فنبأ كفاة مقرب إلينا أحيانا يتعرض لو الشخص بصكرة مباشرة أك مشاىدة  الشخص بصكرة
 .اعتداء إرىابي عمى شاشة التميفزيكف يمكف أف يككف حدثا صادما

مينية .  بعض بضعة أشير دكف أف يحتاجكا مساعدة يتعافى معظـ مف يتعرضكف لحادث صادـ 
 ت ككيؼ يتغمب عمييا .مف اإلصابا كالجسـ يعرؼ كيؼ يتعافى فالعقؿ ،

كتحتاج أقمية المصابيف بالصدمة إلى مساعدة مينية. كلحسف الحظ تكجد عبلجات نفسية فعالة 
المدل. كتيدؼ ىذه العبلجات إلى مساعدة العقؿ عمى استعادة قكاه الشافية الطبيعية  محدكدة

 (.ُٔ: ََِٖ)خيربؾ، 

 :ابعحسب التصنيف الر  أعراض ومعايير اضطراب مابعد الصدمة

( بعد تجارب مرعبة ، كىك يصيب الكثير مف PTSDيحدث اضطراب ما بعد الصدمة النفسية )
االشخاص الذيف تعرضكا لحكادث صدمية )كاالغتصاب أك العنؼ األسرم أك الحركب أك الككارث 
الطبيعية، كالفيضانات كاليزات األرضية كغيرىا كالككارث المصطنعة ، كاالعتداءات العنيفة 

 ب كاألسر ( .كالتعذي

مف أفكار مرعبة مستعصية كذكريات مؤلمة عف الحادث  ( PTSDكيعاني المصابكف باضطراب ) 
ف الحادث الصدمي الذم سبب ىذا االضطراب ينطكم دكما عمى  كشعكر بالبركد االنفعالي ، كا 

 تيديد الحياة كاالنذار بقرب المكت . 

يس كاستذكارات مزعجة خبلؿ النيار، كقد يستذكر المصدكمكف دكما حادث الصدمة في صكرة ككاب
يعانكف مف مشاكؿ في النكـ كمف الكآبة كالشعكر باالنعزاؿ كالبركد العاطفي ، كانعداـ الحس كسرعة 
الجفمة )الجفمة المفرطة (، كقد يتبلشى االىتماـ باألمكر التي اعتادكا عمى ممارستيا. كقد يشعركف 
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كيككنكف أشد قكة كعنفا، كعادة ما تثيرىـ أشياء تذكرىـ بالييجاف كالعدكانية أكثر مف ذم قبؿ، 
بالحادث، مما قد يؤدم إلى اجتنابيـ ألماكف كمكاقؼ معينة، تثير الذكريات األليمة لدييـ، كغالبا ما 
تككف الذكرل السنكية  لمحادث الصدمي ىي الشرارة  التي تشعؿ ىذا االضطراب كتثير أعراضو 

 الشديدة .

راب مصحكبا بالكآبة، أك العدكانية الشديدة أك القمؽ ، كتتراكح شدة أعراضو قد يككف ىذا االضط
بيف المعتدلة كالحادة ، كقد تككف ىذه األعراض سيمة التييج ، كتكلد نكبات عنيفة، ففي الحاالت 
الحادة، يعاني المضطربكف مف سكء تكيؼ في العمؿ كالعبلقات االجتماعية، كقد يعاني المضطرب 

ىمية كسماع أصكات، أك شـ ركائح فيتكىـ أف حادث الصدمة يعكد مف جديد، كفيما مف تصرفات ك 
( تككف قصيرة األمد كسريعة الزكاؿ، لكف القسـ PTSDيخص قسما مف المصابيف، فإف أعراض )

  اآلخر يعاني باستمرار لشيكر أك سنكات  كال يتحسف ىؤالء إال مف خبلؿ التداخؿ العبلجي
 .(  ُٖٓ: ََِٓيكنس، )

الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي الرابع لؤلمراض النفسية  ( حسبٖٓ: ُٖٗٗكلقد ذكر)النابمسي، 
(DSM IV  ،ُْٗٗ ) كما يأتي: اعراض اضطراب مابعد الصدمة 

 أ( تعرض الشخص لحادث صدمي كحدث التالي:

مر الشخص بخبرة أك شاىد أك كاجو حدثان أك أحداثان تضمنت مكتان حقيقيان أك تيديدان  -ُ
 كت أك إصابة بالغة أك تيديدان شديدان لسبلمة الشخص أك اآلخريف.بالم

حساسان بالعجز كالرعب، كفي األطفاؿ يظير ىذا  -ِ تتضمف استجابة الشخص خكفان شديدان كا 
 في صكرة سمكؾ مضطرب أك ىجاجة.

 ب( تتـ إعادة معايشة الحدث الصدمي بطريقة أك بأخرل مف الطرؽ التالية:

 كرر كمقتحـ كضاغط كذلؾ يتضمف صكران ذىنية أك أفكاران أك تذكر الحدث بشكؿ مت -ُ
 مدركات.    

 استعادة الحدث بشكؿ متكٌرر كضاغط في األحبلـ. -ِ

 التصرؼ أك الشعكر ككأف الحدث الصدمي عائد. -ّ

 لى أك تشبو انضغاط نفسي شديد عند التعرض لمثيرات داخمية أك خارجية ترمز إ -ْ
 مي  .الصد بعض جكانب الحدث    

 استجابات فسيكلكجية تحدث عند التعرض لممثيرات سابقة الذكر. -ٓ

 ج( التفادم المستمر ألم مثيرات مرتبطة بالحدث إضافة إلى خدر عاـ في االستجابات.
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 د( أعراض زيادة االستثارة بشكؿ دائـ.

 ىػ( األعراض مستمرة لمدة شير عمى األقؿ )أٌما إذا كانت أقؿ مف شير فيطمؽ عمييا 
 اضطراب الكرب الحاد(.      

 ك( يسبب ىذا االضطراب انضغاطان إكمينيكيان كاضحان أك يؤدم إلى تدىكر في األنشطة 
 االجتماعية أك الكظيفية أك جكانب أخرل ىامة.   

نما نجد       كفي األطفاؿ رٌبما ال نجد عممية استعادة الحدث بالشكؿ المألكؼ كالكبار كا 
ء المعب، أك نجد أحبلمان مفزعة ال يستطيع الطفؿ ذكر محتكاىا )اليمص ، عممية تمثيؿ الحدث أثنا

ََِٗ  :ٔ-ٗ. ) 

 :عوارض اضطراب ما بعد الصدمة حسب جمعية الطب النفسي األمريكية

كف ىذا الحدث كأف يعيش الشخص حدثا يتخطى اإلطار المألكؼ لمتجربة اإلنسانية كأف ي .ُ
د أك الخطير عمى الحياة الشخصية أك مؤلما لدل أم شخص آخر مثؿ التيديد الشدي

الجسد، التيديد الشديد الذم يتناكؿ أحد األبناء أك الزكجة أك أحد األخكة أك أحد أفراد 
العائمة، التدمير المفاجئ المزلزؿ، رؤية أحد ينزؼ دما أك يقتؿ أماـ الشخص كنتيجة 

 لحادث أك العتداء جنسي.

ئـ كعمى األقؿ بإحدل الكسائؿ التالية أك بشكؿ دا -الصدمة  -أف يعيش الشخص الحدث  .ِ
 أكثر : 

عكدة كتدخؿ الذكريات المؤلمة )صكر كأحداث( لمحدث )عند األطفاؿ الصغار، ىناؾ  - أ
 المعب المتكرر حيث يعبر الطفؿ بكاسطتو عف أشكاؿ الصدمة كمتكنيا.

يمكف الككابيس المتعمقة بالحدث )األحبلـ المخيفة( كالتي تككف أحيانا ذات محتكل ال  - ب
 التعرؼ عميو .

قد يعكد مف جديد: شعكر الشخص  -الصدمة  -الفعؿ الفجائي أك الشعكر بأف الحدث  - ت
مثبل أنو يعيش التجربة باإلضافة إلى األكىاـ  كاليمكسات كفترة مف التفكؾ )كمضات( مثؿ 

 التي تحدث أثناء اليقظة أك في حاؿ التسمـ .

بما  -الصدمة -تشابو في شكميا الحدث ضيؽ نفسي شديد عند التعرض إلحداث ترمز أك  - ث
 في ذلؾ الذكرل السنكية لمصدمة .

التجنب الدائـ لممنبيات المرتبطة بالصدمة أك الخمكد ) التبمد ( في االستجابة العامة ) لـ  .ّ
 تكف مكجكدة قبؿ الصدمة ( . كىذا التجنب يظير في ثبلثة أشكاؿ عمى األقؿ : 
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 المرتبطة بالصدمة . بذؿ الجيكد لتجنب األفكار كالمشاعر - أ

 بذؿ الجيكد لتجنب األنشطة كالكضعيات التي تكقظ ذكريات الصدمة . - ب

 عدـ القدرة عمى تذكر الجزء الياـ مف الصدمة ) ألسباب نفسية ( . - ت

انخفاض ممحكظ في االىتماـ بأنشطة ىامة ) مثبل عند األطفاؿ الصغار نبلحظ فقداف  - ث
 بالنظافة البدنية كالميارات المغكية ( . بعض الميارات المكتسبة حديثا مثؿ العناية

 الشعكر باالنفصاؿ كالنفكر مف اآلخريف . - ج

 االنحسار في المجاؿ العاطفي ) عدـ القدرة عمى الشعكر بالحب ( . - ح

الشعكر بضيؽ المستقبؿ بحيث ال يتكقع بأف يتزكج كأف ينجب أطفاال كأف تككف لو حياة  - خ
 طكيمة .

ة )لـ تكف مكجكدة قبؿ الصدمة ( كما يشير إلييا عمى عكارض دائمة مف االستثارة الزائد .ْ
 األقؿ اثناف مف العكارض التالية : 

 الصعكبة في النكـ كاالستغراؽ فيو . - أ

 االىتياج كىبات الغضب . - ب

 صعكبة التركيز . - ت

 االحتراز الزائد . - ث

 (STARTLE RESPONSE ).المبالغة في استجابة اإلجفاؿ  - ج

حداث التي ترمز إلى الصدمة أك تشابو شكبل مف ردة فعؿ فيسيكلكجية إزاء التعرض لؤل - ح
أشكاليا ) مثؿ امرأة قد سبؽ ليا كتعرضت لبلغتصاب داخؿ المصعد نراىا تصاب بالتعرؽ 

 كاالضطراب في كؿ مرة تستعمؿ فييا المصعد ( .

استمرار االضطراب عمى األقؿ لمدة شير أك ستة أشير أك ظيكر العكارض بعد ستة  - خ
،  ُ) الشكؿ المتأخر أك المزمف ( ) مكتب اإلنماء االجتماعي أشير مف بدء الصدمة 

ََُِ  :ُٗٔ . ) 

 عبلمات كاعراض لمصدمة عمى الفرد:  )ِٗ:  َََِ، مكسى) كقد ذكر

العبلمات  هث كىذالذم تعرض ليذا الحاد ينجـ عف الحادث الصدمي عبلمات كأعراض عمى الفرد
 :كالسمككية كاألعراض العضكية كاالنفعالية كالمعرفية

 :األعراض العضكية -ُ

http://www.holol.net/author_main.cfm?id=36
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 .العرؽ الزائد -
 .الدكار نكبات مف -
 .ارتفاع ضغط الدـ -
 .زيادة ضربات القمب -
 .السريع التنفس -
 :األعراض االنفعالية -ِ
 .الغضب -
 .األسى -
 .االكتئاب -
 .القير -
 :أعراض معرفية -ّ

 التفكير اختبلط

 صعكبة اتخاذ القرار. -
 انخفاض التركيز. -
 خمؿ في كظيفة الذاكرة. -
 العبلقات كاألعراض السمككية: -ْ
 اضطرابات األكؿ. -
 اضطرابات النكـ. -
 اضطرابات الممبس. -

( بثبلث فئات رئيسية مع شرط في PTSDما بعد الضغكط الصدمية ) ضيمكف تكضيح اعراك 
ي اف تستمر اعراض كؿ فئة منيا ألكثر مف شيريف كعمى النحك التالي كما التشخيص يتمثؿ ف
 (:ْ: ُٖٗٗكضحيا )الكبيسي، 

 : اعادة خبرة الحدث الصدمي : أوَل

كيعنى ىذا المعيار اف يستعيد المريض اك يتذكر الحدث الصدمي الذم خبره ، كيتـ ذلؾ بكاحدة اك 
 اكثر مف الطرائؽ االتية :

عجة ك متكررة ، ليا عبلقة بالحدث الصادـ ) كىي اكثر االعراض ككابيس اك احبلـ مز  -ُ
 شيكعا (.
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ذكريات كافكار كمدركات اقتحامية كقسرية كمتكررة عف الحدث ، تسبب الحزف كاليـ  -ِ
 كالتكتر .

 الشعكر كماف لك اف الحدث سيعاكد الكقكع ، كتذكر الحدث عمى شكؿ صكر اك خياالت . -ّ

يقدح زناد ذكريات الحدث الصادـ ) رؤية مكاف يشبو مكاف  انزعاج انفعالى شديد الل تنبيو -ْ
رؤية جنازة اك أم تنبيو يذكره  –رؤية شخص كاف مكجكدا ساعة كقكع الحدث  –الحدث 

 بالحدث الصادـ (.

 : تجنب التنبييات المرتبطة بالحدث الصادـ :ثانيا

و لمصدمة ، كتتبدم كتعنى ظيكر استجابات تجنبية لدل الفرد لـ تكف مكجكدة لديو قبؿ تعرض
 اعراض ىذا المعيار بكاحدة اك اكثر مف الطرا ئؽ االتية :

 تجنب االماكف اك االشخاص اك المكاقؼ التى تذكر الفرد بالحدث الصدمي . -

طرد االفكار كاالنفعاالت التى تذكره بالحادث كتجنب الحديث عنو مع افراد اخريف كيضطر  -
 ؿ ىربا مف كؿ شيء يذكره بالحادث .لتناكؿ العقاقير اك المخدرات اك الكحك 

انخفاض في ممارسة الفرد لمنشاطات اك اليكايات التى كاف يزاكليا كيستمع بيا قبؿ  -
 الحادث . 

 فتكر عاطفي ممحكظ السيما ضعؼ القدرة عمى الشعكر بالحب . -

 عاد عف االخريف كالشعكر بالغربة عنيـ .تاالب -

 عراض فرط االستشارة:أ: ثالثا

 االت مف االستشارة لـ تكف مكجكدة قبؿ تعرضو لمصدمة كىي :كتعنى ظيكر ح

نكبات غضب اك ىيجاف  –كأف يستيقظ في الميؿ كال يتستطيع النكـ ثانية  –صعكبات تتعمؽ بالنكـ 
 –حذر اك تيقظ شديد كصعكبة بالغة في االسترخاء  –مصحكبة بسمكؾ عدكانى لفظي اك بدني  –

ظيكر جفمة غير  –يمارسو ، اك متابعة نشاط يجرل امامو صعكبات في التركيز عمى اداء نشاط 
عادية لدل سماع المريض صكت جرس اك ىاتؼ اك ال صكت مفاجىء كحتى عندما يممسو 

 شخص بشكؿ مفاجىء .

 : الشعكر بالخدر في بعض مناطؽ مف الجسـ كسرعة االثارة .رابعا

 اكثر مف شير. ّك ِك ُ: استمرار االعراض خامسا

 بات الحياة المينية كاالجتماعية كجكانب كظيفية اخرل ميمة في حياة الشخص.: اضطراسادسا
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مع اف ىذه االعراض ىى الرئيسة فاف ىناؾ اعراضا اخرل تظير عمى المصابيف بيذا االضطراب 
(PTSD ،مف قبيؿ: القمؽ النفسي، الكآبة، الشعكر بالذنب، فضبل عف كجكد مشكبلت اسرية )

 ( .ِٔ-ِٓ: ََِّ، فجارم )الحكاجرمكافكار انتحارية، كعنؼ ان

 األعراض النفسية كالجسدية الضطراب مابعد الضغكط الصدمية : (ُٕ: ََِّ،كلقد ذكر) جارا 

 تكرار معايشة الكارثة. أ ـ 

كىك العنصر األساسي الداؿ عمى الحالة المرضية. فاألطفاؿ يعبركف عف صدمتيـ بتمثيؿ ذلؾ في 
شة الحدث حسيا، خاصة عندما يككف الطفؿ شارد الذىف أم يككف رسكماتيـ، كفي ألعابيـ. معاي

مثبل، عندما يككف أماـ شاشة التمفزيكف، أك منشغبل بعمؿ مدرسي، كأثناء  ) في حالة إسترخاء فكرم
 .(النكـ

 .إضطرابات الوظيفة المعرفيةب ـ 

بصفة غيرمتتالية األطفاؿ يسردكف حالة الذعر كالخكؼ التي مركا بيا دكف نسياف أدنى حدث، لكف 
أفكار دخيمة؛ مثؿ، التكقع كبالتالي تأخير   زمنيا، ىناؾ إضطراب في سرد تتالي الكقائع ، نتيجة

 كتقديـ سير تتالي كقائع الحادثة.

     أحيانا فرط حركي كتييج. أما الكبار فيي حالة تكتر ك قمؽ، بطء فكرم كحركي

 .( ي الحركي والجياز المعاش) فرط النشاط العصبي ج ـ 

فرط النشاط تمثمو مجمكعة مف األعراض . األطفاؿ المصابيف بالصدمة يتميزكف بفرط الحركة . 
كيشترككف مع الكبار في: نكبات قمؽ ، حالة استنفار كردكد فعؿ سريعة مع ارتجاؼ .كما يجد 

   الكثير مف األطفاؿ صعكبة كبيرة في مراقبة دكافعيـ ، أم غياب كؿ مراقبة ذاتية .

 . ضطراب النوماد ـ 

 االسترخاءاألرؽ نتيجة حالة المقاكمة المتمثمة في اإلبقاء عمى حالة النباىة ، كبالتالي منع حالة  
المتكرر مف النكـ ، بسبب األحبلـ  االستيقاظلمدخكؿ في أكؿ مراحؿ النكـ. كىناؾ حاالت   البلزمة

 كر الحمـ المزعج . المزعجة ، كيصحب ذلؾ خفقاف القمب ، قمؽ شديد ، تعرؽ ، دكف تذ

 اضطراب في الغذاء. ىـ ـ 

 لنكعية األكؿ . اختياريمكف أف يحدث فقداف الشيية ، أك عممية 
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 . اضطرابات جسديةو ـ 

الجسدية التي يشتكي منيا المتعرض لمصدمة، صداع ، ألـ في البطف ، خفقاف القمب  ضاألعرامف 
     ،تعرؽ ، أحيانا تقيء .

 اضطرابات جنسية.ك ـ 

 ضعؼ جنسي نفسي ، اضطرابات في العادة الشيرية لدل المرأة.

  اضطرابات تعميمية.ل ـ 

خاصة أطفاؿ  ،بمتابعة التعميـ  اىتماـ، نبلحظ فقدانيـ ألدنى  المتمدرسين لؤلطفاؿبالنسبة 
التركيز كرىافة اإلحساس، تمنع عمى  كاضطراب. حالة التكتر كفرط الحركة  المرحمة اإلبتدائية

 االستقرار؛ التي تستمـز حدا مف  االستيعاب، انتظاـ قدرة   لقريب مف الصدمة أك المتكسطالمدل ا
 (. ُٕ، ََِّ، النفسي كالصحة البدنية )جارا

 المرأة جراء العنف والقوة التي استخدمتيا قوات اَلحتالل وما من مظاىر األعراض النفسية عمى
 ولدتو الحرب من مآسي:

  ألحداث عديدة ألغمب اليكـ .التكتر كانشغاؿ الباؿ 

 . الخكؼ االجتماعي كخاصة مف بعض المكاقؼ االجتماعية 

 . الشعكر باإلعياء كالتعب كاإلرىاؽ 

  الخكؼ كالقمؽ كخاصة في حالة تذكر المكاقؼ الصدمية كالخبرات المؤلمة الخطيرة كردكد
 األفعاؿ التي حدثت .

 ر المرغكبة  كصعكبة التخمص إعادة تذكر الصدمة مف خبلؿ سيطرة بعض األفكار غي
منيا ، فضبل عف التخيبلت كاليبلكس المصاحبة لمصدمة ، كمظاىر االختبلؿ العقمي ، 

 الخداع ، اليذياف .

 . زيادة االستثارة كتمثؿ ذلؾ بالعصبية كضعؼ الثقة بالنفس كالفزع كاضطرابات في النكـ 

 . اإلحساس باالتكالية كاالعتماد عمى الرجؿ 

 حاب االجتماعي خاصة تجنب المكاقؼ المزعجة كمكاف كقكع الحادثة التجنب كاالنس
كمحاكلة دفع األفكار المؤلمة كالشعكر بفقداف اإلحساس كالخدر كصعكبة االستمتاع 

 بالحياة.
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  الشعكر بيجمة الرعب كىك شعكر بالتيديد كالضياع كالتنقؿ مف مكاف آلخر كالجرم مف
 مة .المكاف بطريقة عشكائية كبحركة غير منتظ

 . القمؽ مف المستقبؿ المجيكؿ 

 . فقداف اإلحساس بالمبادرة كالمبادأة كاتخاذ القرار 

 . انخفاض العبلقات كالتفاعؿ مع الجنس اآلخر 

 . اإلدماف عمى الكحكؿ كالمخدرات كالعقاقير الطبية 

 . اإلحساس باإلذالؿ كالميانة 

 . اإلحساس بالعجز 

 . سرعة الغضب 

 . الشعكر بالذنب كالخجؿ 

 حزف كاالكتئاب .ال 

 . سكء استغبلؿ األمكاؿ 

كالشؾ أف ىذه اآلثار النفسية أدت إلى اإلصابة باألمراض النفسية الجسمية كفقداف الشيية ، 
في اضطراب الدكرة الدمكية ، ارتفاع الضغط ، اضطرابات في المعدة كالبنكرياس ، اآلالـ كأكجاع 

 ( .ُِّ: ََِٓ،ي مبحالمفاصؿ كالصدر كصداع  في الرأس كغيرىا  )ال

 تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة: 

اضطراب ما بعد الصدمة ىك اضطراب قمؽ يحدث بعد التعرض لحادث انطكل عمى تيديد فعمي 
 DSMبالمكت أك أذية خطيرة، أك تيديد لمسبلمة الجسدية لمذات أك لآلخريف بالنسبة لتصنيؼ 

لحيمة أك الذعر حيف حصكؿ يجب أف يككف الشخص أيضا قد مر بخكؼ شديد أك انعداـ ا
الحادث، يجب أف تستمر األعراض لمدة شير عمى األقؿ كأف تسبب ضائقة بارزة مف الناحية 
السريرية أك اختبلال في الكظيفة االجتماعية أك المينية أك مجاالت أخرل ىامة مف األداء الكظيفي، 

ثة أشير، تبدأ األعراض بعد يغدك اضطراب ما بعد الصدمة الحاد مزمنا إذا استمر ألكثر مف ثبل
فترة قصيرة مف الصدمة، كلكف قد يككف البدء متأخرا إذا بدأت بعد ستة أشير عمى األقؿ ، تتضمف 

 األعراض: 

 مقتحمة  أفكارintrusive . كمسببة لمضيؽ كأحبلـ عف الحادث 

  االستثارة. 
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 . فرط التنبو أك االحتراس 

  مكف اف تثير.احداث يسمكؾ تجنبي ، مثبل تجنب الكبلـ عف 

  تعرض الشخص المباشر لمحادث ، كأف يتعرض لمسب أك االغتصاب أك أف يككف شاىد
عياف عمى الحادث ، كأف يككف المريض قد شاىد سمبا أك اغتصابا ، أك االطبلع عمى 
حادث يؤثر عمى أحد أفراد العائمة أك شريؾ ، مثبل اكتشاؼ الزكج أف زكجتو قد تعرضت 

 لبلغتصاب .

المرضى األعراض بعد الحادث مباشرة ، أك قد تأخذ عدة أشير لكي تظير لدل نحك ثمث قد تظير 
 ( .  ْٔ: ََِٕتأخذ األعراض سيرا مدل الحياة )حسكف،

في بعض األحياف يأخذ كرب ما بعد الصدمة بعض الكقت كي تظير أعراضو، كىذا الكقت و
رل ليصؿ إلى ثبلثيف سنة يتفاكت فيقصر في بعض الحاالت إلى أسبكع كيطكؿ في حاالت أخ

(Kaplan kaand Sadock 1994)  تتفاكت شدة األعراض مف كقت آلخر كلكنيا تبمغ ذركتيا
في أكقات االنضغاط النفسي. كقد تبيف مف الدراسات التي أجريت عمى الحاالت النمطية مف كرب 

ناة مف بعض % يستمركف في المعاَْ% مف الحاالت يتـ شفاؤىا تماما ك َّما بعد الصدمة أف 
% كما ىـ أك َُ% يعانكف مف أعراض متكسطة الشدة، في حيف يبقى َِاألعراض البسيطة، ك

 يتدىكركف أكثر. 

كىناؾ عبلمات تشير إلى تكقع تحسف الحالة منيا: ظيكر األعراض بعد كقت قصير مف كقكع 
كجكد  ،كفاءة أداء الشخصية قبؿ المرض ،قصر مدة األعراض )أقؿ مف ستة شيكر(،  الحدث

 كأخيرا عدـ كجكد اضطرابات نفسية أخرل مصاحبة لمحالة  ، تدعيـ اجتماعي جيد
(Kaplan and Sadock 1994 كقد كجد بشكؿ عاـ أف المآؿ يصبح أسكأ في األطفاؿ ككبار .)

 ) السف مقارنة بمتكسطي العمر ربما الفتقاد ىاتيف الفئتيف لقدرات المكاجية كميارات التكيؼ
 ( .ِّ : ََِْ الميدم،

اضطراب ما بعد الصدمة قد يستمر عدة أشير أك سنكات.  أف( ٕٗ: َََِيذكر )عبد الرحمف، و
كيبدكا أف ىذه المدة تتكقؼ عمى طبيعة الصدمة مف جية كشخصية المصاب مف جية أخرل . 

مف خبلؿ دراستيـ عمى الجنكد المقاتميف في  (HELZER et al 1987كجد ىيمزر كمعاكنكه )
األشخاص الذيف تعرضكا العتداء جسدم شديد ، أف عكارض اضطراب ما بعد  فيتناـ كعمى

الصدمة قد تستمر إلى أكثر مف ثبلث سنكات كتتخذ شكؿ المرض المزمف ، كمف جيتو كجد 
( أف الشكؿ المزمف الضطراب ما بعد الصدمة et al 1999 )  DAVIDSON دافدسكف كمعاكنكه



 31 

ف أىكاؿ الحركب كالمعارؾ ككذلؾ عند الذيف يشاىدكف يظير أكثر عند المقاتميف الذيف يعيشك 
 أعماؿ العنؼ كالقتؿ .

كتبيف أيضا أف التجنب كالشعكر بالذنب يستمراف لمدة طكيمة باإلضافة إلى الشككل السيككسكماتية 
 كالرىاب االجتماعي . 

ذا كانت بعض الحاالت مف اضطراب ما بعد الصدمة تستمر طكيبل ، فإف األمر يختمؼ ب النسبة كا 
 لمحاالت األخرل حيث يتبلشى فييا االضطراب مع مركر الزمف ، كقد كجد ماكفراف

((MCFARLANE 1988  مف الحاالت يختفي فييا االضطراب المذككر . ِٕأف ىناؾ %
كيذىب بعض العمماء إلى االعتقاد بأف استمرار االضطراب لمدة طكيمة ) الشكؿ المزمف ( يرتبط 

(أف ىناؾ (HELZER 1987ك تاريخ مرضي . إذ كجد ىيمزر كزمبلئو بشخصية سريعة العطب كذ
% مف المصابيف كاف لدييـ تاريخ مرضي كيبدك أف اضطراب ما بعد الصدمة قد يترافؽ في َٖ

مثؿ االكتئاب كالقمؽ (COMMORBIDITY) بعض األحياف بعكارض إضافية مبلزمة 
 كحكؿ كالمخدرات . كاالضطرابات السيككسكماتية كالكسكاس القيرم كتعاطي ال

بأف كجكد عامؿ مرضي سابؽ في الشخصية ىـ مف العكامؿ  (MCFARLANE 1989)كيعتقد 
نحك الشكؿ المزمف يبدك مف المفيد أف ندرس  كالتكجواألساسية لظيكر اضطراب ما بعد الصدمة 

الكامنة أم المكجكدة عند الشخص قبؿ حدكث  (RISK FACTORS)ىنا عكامؿ المخاطرة 
 نحدد عمى ضكء ذلؾ مصير االضطرابات كمساراتو المرضية ، كعكامؿ المخاطرة ىي:الصدمة ل

 كجكد أمراض نفسية في العائمة . .ُ

 تدني المستكل االقتصادم عند األىؿ . .ِ

 سكء معاممة الشخص منذ الطفكلة كتعرضو لؤلذل الجسدم . .ّ

 انفصاؿ الكالديف أك الطبلؽ قبؿ سف العاشرة . .ْ

 اضطراب السمكؾ عند الشخص . .ٓ

 فقداف الثقة بالنفس في مرحمة المراىقة . .ٔ

 سنة . َٓ-ّٔعكامؿ المخاطرة عند النساء ما بيف  .ٕ

 الشخصية العصابية كاالنطكاء . .ٖ

 تعاطي المخدرات كالكحكؿ قبؿ حدكث الصدمة . .ٗ
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إلى جانب ىذه العكامؿ الكامنة ، ىناؾ عامؿ الصدمة إذ تبيف أف الجنكد الذيف تعرضكا ألىكاؿ 
في فيتناـ قد ارتفعت لدييـ نسبة اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة ثبلثة  المعارؾ كالجراح

 أضعاؼ بالمقارنة مع الجنكد الذيف لـ يتعرضكا لذلؾ .

إذف كمما كاف التعرض لمصدمة قكيا كمما زاد االحتماؿ لظيكر اضطراب ما بعد الصدمة، ككمما 
بة اإلصابة باالضطراب عند كانت ىناؾ عكامؿ مخاطرة كاممة في الشخصية كمما ارتفعت نس

 ( .َُْ-َُّ: ََِٖالشخص )خيربؾ، 

 عالج المصائب واَلزمات:

مف المجاالت اليامة في عمـ النفس االرشادم ارشاد كعبلج المأزكميف اك ارشاد كعبلج اضطرابات 
كىك مجاؿ نما حديثا في المجتمعات الغربية كالعربية ، كظير عمـ نفس ،  PTSDما بعد الصدمة 

الذم يبحث في المصائب كالككارث التى تحؿ باالنساف،    psychotraumatologyات الصدم
(، كمكضكع المصائب Everly & lating ,1959كيعالج ما يتكلد عنيا مف اضطرابات نفسية. )

الزميمي  ، ُٖٔٗ :المنيجي  ، ُٖٔٗاك الككارث لو جذكر عميقة في الثقافة االسبلمية )ابف القيـ: 
يمكف ارشاد كعبلج االضطرابات اك الصدمات التى تحدث  لممسمميف في معزؿ  كال (  ُٖٖٗ: 

عف منيج االسبلـ في ادارة االزمات اك المصائب، كمف الضركرل لممرشد اك المعالج النفسي" الذم 
يعمؿ في ىذا المجاؿ "االطبلع عمى ىذا المنيج ، كاالستفادة منو في ارشاد ك عبلج المتأزميف، 

 ضطرابات ما بعد الصدمة.كتخميصيـ مف ا

كالمصيبة اك الصدمة ىي " امر مكركه يحؿ باالنساف، اك ىي كؿ ما يؤذم االنساف في دينو اك 
اىمو اك كلده اك مالو اك كطنو ... كىي ال مصيبة مبلزمة لكجكد االنساف في كؿ زماف  نفسو اك

 ( . ُُٔ: ُٗٗٗ،مرسيينكر كجكدىا " ) أالكمكاف ، كينبغي لمعبد 

 في أم مف األزمنة التي تمي التعرض لمصدمة :  كؿ أنكاع العبلج النفسي فعالةوان 

العبلج النفسي الداعـ كالمساعد عمى التكيؼ كالعكدة لمحياة العادية. مع االنتباه الشديد لضركرة  -
  متابعة تطكرات الحالة في المستقبؿ. 

   ضية .العبلج باإلسترخاء، كىك أكثر إستعماال ، كيعطي نتائج مر  -

 النفسية السابقة لمفرد كنظرا لمحالة المزمنة لممرض . العبلج بالتحميؿ النفسي تبعا لمخبرات -

 العبلج النفسي األسرم كالجماعي، بالنسبة لمتجمعات كخاصة األطفاؿ . -

عقب الصدمية؛ حاالت  العبلج السمككي: ميـ جدا، خاصة عندما يصحب اضطراب الشدة -
 .قيريةكالكساكس ال الرىاب
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بناء المفاىيـ المعرفية كتأسيس مركنة في كيفية  العبلج المعرفي :يعتمد عمى تقنيات ترميـ أك -
 (. ِٖ: ََِّ، مكاجية األحداث المختمفة )جارا 

 احتياجات َلزمة لمعالج :

استعادة األماف: كذلؾ بنقؿ الطفؿ إلى مكاف يشعر فيو باألماف كالطمأنينة بعيدان عف مكاف  -ُ
ف كاف ىذا غير متاح في كثير مف األحياف(.ال  حادث )كا 

استعادة القدرة عمى التعامؿ مع عكاقب الحدث الصادـ: مف خبلؿ مساعدتو عمى معرفة ما  -ِ
 حدث لو كألسرتو بشكؿ يحتممو كعيو مع إيجاد بدائؿ مناسبة إلقامتو كرعايتو كعكدتو إلى مدرستو. 

خبلؿ إحاطتو بمف تبقى مف أفراد أسرتو كأقاربو، كجمعيات استعادة شبكة الدعـ كالمساندة: مف  -ّ
 الدعـ كالمساندة في المجتمع.

إمكانية استيعاب الخبرة الصادمة: في البناء المعرفي البسيط لمطفؿ مف خبلؿ إعطاء تفسير  -ْ
 كمعنى لما حدث.

 ( العالج الدوائي : أ

راب كمنيا مضادات االكتئاب ثبلثية ىناؾ بعض األدكية التي ثبتت فاعميتيا في عبلج ىذا االضط
الحمقات مثؿ اإلميبراميف )تفرانيؿ( كاألميتريبتيميف )تريبتزكؿ( كنبدأ بجرعات صغيرة منيا لؤلطفاؿ: 

مجـ/كجـ ّمجـ/كجـ مف كزف الطفؿ كنزيد بالتدريج حتى تتحسف الحالة مع مراعاة أف ال نتجاكز ُ
األدكية االطمئناف عمى قمب الطفؿ بكاسطة مف كزف الطفؿ يكميان. كيراعى في استخداـ ىذه 

الفحص اإلكمينيكي كعمؿ رسـ القمب خاصة إذا زادت الجرعة، كىناؾ مجمكعة مف األدكية األحدث 
( مثؿ الفمككستيف كالسيتالكبراـ SSRISكىي مانعات استرداد السيركتكنيف االنتقائية )ماسا( )

ما، كىذه المجمكعة تتميز بأف أعراضيا الجانبية كالسيرتراليف كالبارككستيف كالفمكفككساميف كغيرى
 أقؿ كتقبميا أفضؿ.

كتكجد بعض األدكية المساعدة نذكر منيا مضادات القمؽ مثؿ ألبرازكالـ )زاناكس( كمضادات 
 Kaplan & Sadockالصرع مثؿ كاربامازيبيف )تيجريتكؿ( كفالبركات الصكديكـ )ديباكيف( )

لكؿ )إندراؿ( بجرعات بسيطة في حالة زيادة ضربات القمب أك (، كيمكف استخداـ البركبرانك 1994
كجكد المظاىر الجسمانية لمقمؽ )التعرؽ كالرعشة كعدـ االستقرار(، كىذا يجعمنا نطالب الييئات 
الدكلية بتكفير مثؿ ىذه األدكية ليذا االضطراب الذم يكاد يصيب كؿ األطفاؿ في فمسطيف، إضافة 

 لتشخيصو كعبلجو سكاء مف الداخؿ أك الخارج.  إلى تكفير الخبرات البلزمة
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 ( العالج النفسي : ب

الفكرة األساسية في العبلج النفسي تتمخص في إزالة الضغط النفسي الكاقع عمى الطفؿ )كذلؾ 
بإبعاده عف مصادر الخطر كالتيديد بقدر اإلمكاف( ثـ مساعدتو عمى التنفيس عما تراكـ بداخمو مف 

كقكع الحدث، كيتـ ىذا بشكؿ تدريجي في جك آمف كمدعـ حتى يستطيع  مشاعر كذكريات أثناء
الطفؿ في النياية استيعاب آثار الصدمة كتجاكزىا. كيمي ذلؾ تعميـ الطفؿ ميارات مكاجية 
األحداث حتى تزداد مناعتو في مكاجية أحداث مماثمة. كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ جمسات 

أفراد األسرة المكجكديف مع الطفؿ أك عبلج جمعي يضـ عبلج فردم لمطفؿ أك عبلج أسرم يضـ 
الطفؿ المصاب مع أطفاؿ آخريف كاجيكا أحداثا مشابية أك عبلج جمعي يضـ أسر األطفاؿ 

 المصابيف... كىكذا.

كالعبلج النفسي )الفردم أك العائمي أك الجمعي( غالبان ما يأخذ الكجية التدعيمية لمطفؿ كألسرتو 
ج المعرفي السمككي الذم يساعد عمى استيعاب الحدث في البناء المعرفي كيقكـ عمى أساس العبل

مف خبلؿ إعطائو معنى لما حدث ثـ التغمب عمى اآلثار السمككية الناتجة مف خبلؿ تماريف 
االسترخاء أك التعرض التدريجي لمثيرات القمؽ مع تقميؿ الحساسية أك التعرض الفيضاني في كجكد 

 دعـ كمساندة.

 ج اَلجتماعي والديني : ( العالج

باألسرة )أك بعض أفرادىا  اكذلؾ بتنشيط شبكة الدعـ االجتماعي )أك ما تبقى منيا( بدءن 
المكجكديف( ثـ العائمة الكبيرة ثـ المدرسة ثـ المسجد أك الكنيسة ثـ جمعيات المساندة األىمية. كقد 

ار كالكبار عمى استيعاب ثبت مف األحداث دكر الرمكز كالقيادات الدينية في مساعدة الصغ
األحداث الدامية كالتعامؿ معيا بشكؿ تكيفي مف خبلؿ إعطاء المعنى اإليجابي ليا مف كجية 
النظر الدينية األعمؽ إضافة إلى أثر المفاىيـ كاألخبلقيات كالممارسات الدينية عمى تماسؾ األسرة 

 بلحـ. كالعائمة كالمجتمع تحت مظمة التكافؿ االجتماعي كالتراحـ كالت

 (البرامج التدريبية : د

نظران لنقص الخدمات الطبية عمكمان كالنفسية بكجو خاص في المجتمع الفمسطيني كنقص الككادر 
المدربة عمى التعامؿ مع مثؿ ىذه الحاالت رغـ كثرتيا في األطفاؿ كالكبار فإف ذلؾ يستمـز تدريب 

ف كأعضاء ىيئة التمريض كالمدرسيف عدد كاؼ مف األطباء كاألخصائييف النفسييف كاالجتماعيي
كالمرشديف الدينييف عمى اكتشاؼ ىذه الحاالت كالتعامؿ معيا بشكؿ جيد . كيمكف تحقيؽ ىذا 
اليدؼ مف خبلؿ عدد مف المحاضرات ككرش العمؿ حكؿ ىذا االضطراب المنتشر في المجتمع 
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مدارس كدكر العبادة تبيف الفمسطيني . كما يمكف طباعة كتيبات مبسطة تكزع عمى المستشفيات كال
 ( .ِٕ: ََِْ، كيفية مساعدة مف تعرضكا لؤلحداث الصادمة كتأثركا بيا )كىـ كثير( )الميدم،

 عبلج اضطرابات الضغكط التالية لمصدمة: عدة اساليب ىامة ل (ُِّ:  َََِ)مكسى،كلقد ذكر
 العالج السموكي: -ٔ

ف استجابة المريض لذكريات الحكادث كتتمخص االفتراضات النظرية في العبلج السمككي في أ
الصدمية ىي التي تنتج المظاىر األكلية الضطرابات الضغكط التالية لمصدمة، كما افترض أف 
المبلمح الثانكية ليذه االضطرابات تتسبب بشكؿ مباشر أك غير مباشر في ردكد فعؿ المريض ليذه 

االىتماـ في المدخؿ السمككي  الذكريات كمف ثـ فإف تذكر المريض لمحادث الصدمي ىك بؤرة
 لعبلج ىذا االضطراب.

 العالج السموكي المعرفي: -ٕ 

 كيعتمد عمى ما يمي:

 إعادة تحديد الحادث حتى يكتسب معنى منسقان في ىذا العالـ. -

 إيجاد معنى فرض في ىذه الخبرة. -

 تغيير السمكؾ لمساعدة الفرد عمى منع الحادث مف أف يعاكد الحدكث. -

 عف المساندة االجتماعية. البحث -

 العالج الجماعي: -ٖ

يتضمف العبلج الجماعي كما يستخدـ في عبلج اضطرابات الضغكط التالية لمصدمة، مجمكعة مف 
المرضى الذيف يشترككف في االضطرابات ذاتو باإلضافة إلى المعالج بطبيعة الحاؿ، كفييا مميزات 

ذاتيا، كيتقاسمكف المشكبلت عينيا، كيقدمكف سندان مف أىميا أنيـ يشارككف بعضيـ بعضان الخبرات 
 . انفعاليان لبعضيـ البعض

مف الميـ المجكء إلى معالج نفسي صاحب خبرة معركفة في عبلج  ( ْٕ، ََِٕ:)حسكفوقد ذكر
مثؿ ىذه الحاالت، كمف الميـ أف يككف متعاطفا مع المصاب، كمؤسسات االغتصاب مثبل 

 ما يككنكف عمى اتصاؿ بالمعالجيف المختصيف في ىذا المجاؿ. يستطيعكف تقديـ النصيحة كعادة

 ىناؾ ثبلثة أنكاع عبلج نفسي ميمة لممصابيف باضطرابات ما بعد الصدمة: 

إدارة القمؽ: يتطمب استخداـ تماريف استرخاء كتماريف تنفس بعمؽ كآليات التفكير اإليجابي كاستعادة 
 الثقة بالذات .
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عمى التخمص مف األفكار البلعقبلنية كالبلكاقعية التي ترافؽ التعرض العبلج المعرفي: المساعدة 
 لصدمة.

العبلج الخارجي: مساعدة المصاب عمى مكاجية الظركؼ كاألشخاص كالمشاعر التي تذكر 
بالحادث أك المكقؼ ،فمخاكفؾ ستتبلشى لك استطعت مكاجية الظركؼ كالمكاقؼ التي تذكرؾ 

 . منيا بالحادث أك المكقؼ، ال أف تتيرب

  cognitive behavioral therpyالعبلج المعرفي السمككي ان  (ُِ: ََِٖ،)ابكحبلكةكلقد اكد 
مف اكثر صيغ العبلج النفسي نجاحا في التغمب عمى اضطراب الضغط الحاد . كلمعبلج النفسي 
 السمككي مككنيف رئيسييف : االكؿ ، انو ييدؼ باالساس الى تغيير المعارؼ كانماط التفكير
المحيطة بالحدث الصادـ . الثاني ، يحاكؿ تغيير السمككيات في المكاقؼ المحرضة عمى اك المثيرة 

 .لمقمؽ 

السمككي مف خبلؿ التعديؿ المباشر لمسمكؾ عمى اىمية العبلج  (ٖ: َََِ)إبراىيـ، ككذلؾ اكد 
 خبلؿ إعانتو عمىالبلتكافقي )كالقمؽ كالذعر المرضي( كتنمية التفكير العقبلني كاإليجابي ، مف 

تنمية طرؽ جديدة مف التفكير في الذات كالعالـ ، بغرض التخفيؼ مف أعراض االكتئاب 
المريض عمى اكتساب ميارات تعديؿ  وتدريب ك،  كاالضطرابات االنفعالية المصاحبة لبلضطراب

 السمكؾ المرضي، كيتـ ذلؾ بطريقتيف:

  طفاء جكانب السمكؾ المرضية ككفيا مف التعرض لممكاقؼ التي أحاطت إما بضبط كا 
 Stampfle( أك بالغمر )Wolpe, 1958بظيكر االضطراب، سكاء بالطريقة التدريجية )

& Levis, 1967 .) 

  ما بتشجيع كتنمية السمكؾ الصحي مف خبلؿ التدريب عمى ممارسة نشاطات سمككية كا 
 بناءة كسارة تتعارض مع السمكؾ المرضي .

عؿ االجتماعي مف خبلؿ تنمية بعض كسائؿ مكاجية القمؽ في تعديؿ طرؽ التفاايضا اكد عمى 
المكاقؼ االجتماعية كتدريب الميارات االجتماعية ، خاصة في التعامؿ مع المكاقؼ التي تتضمف 

 الخارجية   .تعرضا لممخاطر 
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  المعاناة النفسية وآثارىا ومظاىرىا :

( بأنيا : ُّٖ،  ََِٔ )المزيني ،إف صاحب الصدمة النفسية يقع في معاناة نفسية عرفيا 
االستجابة المميزة لفقداف شيء أك شخص غالي ، فضبل عف ككنيا حالة انفعالية معقدة تتضمف 

 .استجابات فسيكلكجية ككجدانية كأخرل معرفية 

ىذه المعاناة ليا العديد مف اآلثار السمبية كالضارة كالتي قد تمكث فترة طكيمة فالبعض قد تستمر 
شيكر كالبعض اآلخر قد يجتاز العاـ كأكثر بؿ قد تصبح ىذه اآلثار مزمنة كمف ىنا  ٔمعاناتو 

 تككف الخطكرة ، كمف ىذه اآلثار : 

  : عمى الصعيد الجسمي 

ضيؽ  –آالـ في المفاصؿ –آالـ في المعدة –آالـ في الرأس  –نقصاف الكزف  –فقد الشيية 
 خمكؿ كعدـ قدرة عمى القياـ بأعماؿ .  –ككابيس عند النكـ  –صعكبة في النكـ  –التنفس 

  : كىناؾ آثار عقمية منيا 

كثرة التفكير  –سماع أصكات غريبة  –صعكبة في التركيز كاالنتباه  –صعكبة في ذكر األشياء 
 التفكير بإلحاح في الشييد كمكاقفو .  –تطكر غريب عمى األفكار  –في المكت 

  : أما عمى الصعيد الكجداني 

 كغيرىا. –اليأس مف المستقبؿ  –سرعة البكاء  –سرعة االنفعاؿ كالنرفزة  –ة الشعكر بالكحد

 : كىناؾ بعض الطقكس الحدادية 

الزيارة  –عدـ تقديـ الحمكيات  في العيد  –ترؾ المذياع كالتمفاز  –عدـ التعطر  –لبس السكاد 
 عدـ المشاركة في األفراح كغيرىا. –الدائمة لضريح الشييد 

 :النفسية  خصائص المعاناة

القصكر الذاتي : أم ميؿ الشيء إلى االحتفاظ بحالتو الراىنة بعد غياب المؤثر الخارجي ،  .ُ
كيتمثؿ ىذا في استمرار األفراد في الشعكر بكجكد الفقيد كسماع صكتو ككذلؾ استمرار تأثيره 

 في إدارة شؤكف البيت مثؿ إصرار األـ أف يصبح االبف طبيبا لرغبة زكجيا الفقيد .

كبات الحزف كاالكتئاب : حيث يظير الحزف بشكؿ مفاجئ بعد فترة مف االنقطاع في ن .ِ
مناسبات معينة ثـ يختفي كىك ما يمكف أف نطمؽ عميو الحزف المناسب كتصبح ىذه النكبات 
مثيرة لمقمؽ حيف تتسـ بالحدة كتتكالى في فترات متقاربة كقد يككف سبب ذلؾ الذكريات الداخمية 
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% أف الحزف يعكد في مناسبات األفراح مثؿ زكاج االبف أك ٕٓبينما ذكر  % (َّ) قرر ىذا 
 تخرج آخر مف جامعة .

الحزف بأثر رجعي : حيث عندما يفقد الشخص عزيزا فإف الحزف يتجدد عمف رحمكا مف  .ّ
 األعزاء السابقيف فيتجدد الحزف عمى أكلئؾ الراحميف جميعا .

نساف شيئا عزيزا عميو ، سكاء كاف إنسانا أك ماال ظيكرىا عمى مراحؿ أربعة : فعندما يفقد اإل .ْ
 أك مكانة اجتماعية ، فإف ىذا اإلنساف يمر بمراحؿ معينة لرد الفعؿ لذلؾ الفقد كىي : 

المرحمة األكلى : كىي " مرحمة اإلنكار كعدـ التصديؽ " فبل يصدؽ بالذم حصؿ كيقكؿ : أنا 
ىبكا ... كتأكدكا ، كذلؾ لكي ييكف عمى ال أصدؽ ما تقكلكف ، كال أظف أف ذلؾ يحصؿ ، اذ

 نفسو المصيبة .

المرحمة الثانية : " تبمد الشعكر " فبل يحس بالحزف ، كلعمؾ قد الحظت ذلؾ في بعض الناس 
عندما يمكت لو قريب فيشعر ككأنو لـ يحدث شيء كال يحزف . كىذه المرحمة ال تتعدل عادة 

 أسبكعيف .

بكاء كضيؽ الصدر ، كعدـ الرغبة في أم شيء مف الطعاـ أك المرحمة الثالثة : كىي مرحمة ال
 الجنس أك غيره ، مع باقي أعراض االكتئاب بشكؿ خفيؼ .

المرحمة الرابعة : كىي مرحمة قبكؿ األمر كالتسميـ لمكاقع ، كاالستمرار في الحياة الدنيا ، كىذه 
فقد عزيزا عميو منذ سنة أك  المراحؿ ال تزيد مدتيا جميعا عف ستة أشير . فإذا جاء إنساف كقد

سنتيف ، ككمما تذكره يبكي كيضطرب كتككف الحالة شديدة جدا إلى درجة أنو يترؾ كظيفتو 
 .( ُِْ-ُُْ: ََِٔ)المزيني ، كينعزؿ ، فيككف ىذا اكتئابا 

 أساليب التخفيف من المعاناة النفسية:

تياد المساجد كسماع المكاعظ : حيث أف أداء العبادات كقراءة القرآف كار  الممارسات الدينية .ُ
كالتذكير با كؿ ذلؾ لو دكره اإليجابي في التخفيؼ مف األحزاف .كذلؾ منيا : تقميؿ االنشغاؿ 

 .بالماضي مف ضمف العبلج المقدـ كالذم يعيف عمى الصبر 

 تقميل انشغال الفرد بالماضي والتركيز عمى الحاضر :

في الماضي تكلد اضطرابا نفسيا في الكقت الذم ال  إف لكـ اإلنساف لنفسو عمى ما فاتو مف فرص
تفيد كثيرا، كما أف انشغاؿ اإلنساف بمخاكؼ قد تحدث في المستقبؿ ينغص عمى الفرد حاضره 
كيجعمو نيبا لبلنفعاالت الضارة، لذا نبو القرآف الكريـ أف التحسر عمى ما فات في الماضي أمر 
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"  َتْعَمُمونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوالمَّوُ  ۗ  ُنوا َعَمٰى َما َفاَتُكْم َوََل َما َأَصاَبُكْم ِلَكْياَل َتْحزَ غير مرغكب فيو  فقاؿ : " 
 ( . ُّٓ:  عمراف آؿ)

كما بيف القرآف أف االنشغاؿ بما ال يقع أمر غير مرغكب فيو أيضا فطمب تككيؿ األمر  فيما 
"  اْلُمْؤِمُنونَ  َفْمَيَتَوكَّلِ  المَّوِ  َوَعَمى جَلَنا ُىَو َمْوََلَنا ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِإَلَّ َما َكَتَب المَّوُ يستقبؿ فقاؿ: " 

 االنصراؼ يعني المستقبؿ مصائب أك الماضي في فات فيما التفكير عف كاالنصراؼ(. ُٓ:التكبة)
بة كأخذ ك مؽ، فالماضي مضى كال يفيد فيو سكل االستغفار كالتكالق كالمخاكؼ كاليمكـ التشاؤـ عف

ما الحاضر فيك ما يستطيع أف يحققو اإلنساف لذا عميو استغبللو أفضؿ استغبلؿ العبر، كأ
كاالستفادة منو ألبعد الحدكد، كأما المستقبؿ فعممو عند ا لذا ال ننشغؿ بما قد يحدث فيو مف 
مصائب لكف نتجيز لو بحسف االستعداد كعمؿ الصالحات . كال شؾ أف كثير مف األمراض 

ة ترجع الى انشغاؿ الفرد بأمكر ال يممؾ حياليا شيئا مف حيث منعيا أك عدمو كاالضطرابات النفسي
كلكنو يممؾ أسباب الكقاية منيا، كاالنشغاؿ حكؿ الغد بما فيو مف أحداث يشكؿ ضغطا كبيرا جعؿ 
الكثيريف ييربكف إلى البلكاقع مف خبلؿ تعاطييـ المخدرات بدال مف انطبلقيـ الى الكاقع متسمحيف 

 .(ُْْ-ُّْ: ََِٔ)المزيني، باإليماف

 الدعاء :

ىك سؤاؿ ا القريب المجيب كاالستعانة بو كالتضرع إليو كااللتجاء إليو في كشؼ الضر عند 
َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب الشدائد . قاؿ ا تعالى : "   ۗ  يُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن ُأجِ  ۗ  َواِ 

: كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ كقاؿ( ُٖٔ:  البقرة" ) َيْرُشُدونَ  َلَعمَُّيمْ  ِبي َوْلُيْؤِمُنوا ِلي ُبواَفْمَيْسَتِجي
ذا ا فاسأؿ سألت إذا"  يقكم ركحي سمك الدعاء كفي(. ِٕٔٓ:  أحمد" ) با فاستعف استعنت كا 

مب اإلنساف العكف مف إليماف. كىك عبلج أكيد لمنفس التي أشرفت عمى اليبلؾ حيف يطبا الفرد
القكم القادر فيشعر بالطمأنينة كالسكينة كيزكؿ عنو الخكؼ كيتخمص مما ىك فيو مف اليـ كالتكتر 

( كيجب أف يستمر َٔ". )غافر: َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ كالضيؽ كالقمؽ. قاؿ ا تعالى: " 
مى ا عميو كسمـ أنو قاؿ: "دعكة ذم النكف إذ دعا الدعاء في السراء كالضراء . ركم عف النبي ص

ربو كىك في بطف الحكت "ال الو إال أنت سبحانؾ إني كنت مف الظالميف". لـ يدع بيا رجؿ مسمـ 
 .(ّٓ: ََِٔ)المزيني ،  في شيء قط إال أستجيب لو" 

ك ىكية مف : تأثير ىذا األسمكب ال يتكقؼ عمى مقدارىا أك طبيعتيا أ المساندة اَلجتماعية .ِ
يقدميا بقدر ما يتكقؼ عمى طبيعة إدراؾ األسرة التي تعاني لتمؾ المساندة : ىؿ ىي كافية أـ 
ال؟ ىؿ تناسب التكقعات أـ ال ؟ كال بد مف االنتباه أف كؿ مرحمة مف المعاناة ليا مياميا كىناؾ 

 مساندكف أكثر فعالية فييا .
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تعميقات الشخصية التي تذكر بالحدث( : )أم تجنب األماكف كاألشخاص كال قطع الروابط .ّ
كىذا في الثقافة الغربية ذا أثر إيجابي أما في الثقافة اإلسبلمية فأثره سمبي حيث تحث عمى 

 –تحقيؽ رغباتو –تسمية طفؿ جديد عمى اسمو  –استبقاء الركابط مع الفقيد مثؿ الدعاء لو 
 االحتفاظ بصكره كىداياه .

االنيماؾ في العمؿ أك االىتماـ باألكالد أك القراءة أك االنيماؾ في أنشطة متنكعة مثؿ  .ْ
 ممارسة اليكايات .

التخمص مف المظاىر الحدادية :مثؿ خمع المبلبس السكداء كعدـ فتح التمفاز كغيرىا .  .ٓ
حيث فتح التمفاز ال يدع لمشخص فرصة ليخمك باألحزاف كاجترار الذكريات فضبل عف 

 خبرات إيجابية تساعد عمى التخفيؼ .احتماؿ تعرض الفرد خبلؿ المشاىدة ل

إدراؾ الجكانب اإليجابية في المكقؼ : فمعرفة مكانة الشييد كما أعده ا لو كالكرامة التي  .ٔ
سكؼ يحصؿ عمييا مف ينالو ضيؽ بسبب استشياده مثؿ الشفاعة لو كغيرىا يحكؿ خسارة 

:  البقرة" )   ۗ  َشْيًئا َوُىَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسٰى َأْن َتْكَرُىوا الفقداف إلى ربح كمكسب كا يقكؿ " 
ُِٔ .) 

الحكار الداخمي: كىذا مف أساليب معالجة المصائب عند أبي الفرج بف الجكزم )معاتبة  .ٕ
قناعو ليا يككف دكره إيجابيا في التخفيؼ مف  النفس عند الجزع ( فمحادثة اإلنساف لنفسو كا 

ا إال ما كتب ا لنا( )الحي أبقى مف حدة األسى مف ذلؾ ترديد عبارات )قؿ لف يصيبن
 الميت( كغيرىا .

اإلفصاح عف المشاعر: ىذا األسمكب محبذ خاصة في الثقافة الغربية حيث بينت الدراسات  .ٖ
أف مف يفصح عف مشاعره يتخفؼ مف المعاناة النفسية أسرع ممف ال يفصح عف مشاعره 

 .( ٓٓ: ََِٔ)المزيني،

 ة : مما يكشف الكربة عند فقد األحب

 َوَبشِّرِ  ۗ  َوَلَنْبُمَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت قاؿ تعالى : " 
اِبِرينَ  نَّا ِإَلْيِو َراِجُعوَن *الَّذِ الصَّ يَن ِإَذا َأَصاَبْتُيْم ُمِصيَبٌة * الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُيْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 

ِئَك َعَمْيِيْم َصَمَواٌت ِمْن َربِِّيْم َوَرْحَمٌة  نَّا ِإَلْيِو رَاِجُعوَن * ُأولَٰ "  اْلُمْيَتُدونَ  ُىمُ  َوُأولَِٰئكَ  ۗ  َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 
 (.ُٕٓ-ُٓٓ)البقرة :

نَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى " عبلج م ف ا عز كجؿ لكؿ مف أصيب بمصيبة دقيقة أك جميمة ، بؿ " ًإنَّا ًلمًَّو كىاً 
  ؾبد أف نفسو كمالو كأىمو ككلده ممما تحقؽ العلمعبد في آجمو كعاجمو فإذا  إنو أبمغ عبلج كأنفعو
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عز كجؿ قد جعميا عنده عارية فإذا أخذىا منو فيي كالمعير يأخذ عاريتو مف المستعير فيؿ في 
 ذلؾ ضير ؟ 

نا إليو راجعكف، قاؿ رسكؿ ا  صمى ا عميو كسمـ: "ما مف عبد تصيبو مصيبة فيقكؿ إنا  كا 
 ال آجره ا في مصيبتو كأخمؼ لو خيرا منيا". إفي مصيبتي كأخمؼ لي خيرا منيا،  الميـ آجرني

كفي الصحيحيف عف أبي سعيد الخدرم كأبك ىريرة رضي ا عنيما عف النبي صمى ا عميو كسمـ 
ككة شاؿ: " ما يصيب المؤمف مف نصب كال كصب كال ىـ كال حزف كال أذل كال غـ ، حتى الأنو ق

 يشاكيا إال كفر ا بيا خطاياه ( .

كفي صحيح ابف حباف عف سعد بف أبي كقاص رضي ا عنو قاؿ : سئؿ رسكؿ ا صمى ا 
، يبتمي الناس عمى قدر دينيـ،  عميو كسمـ أم الناس أشد ببلء؟ قاؿ: )األنبياء ثـ األمثؿ ثـ األمثؿ

ف الرجؿ ليصيبو الببلء حتى يمشي  فمف ثخف دينو اشتد ببلؤه ، كمف ضعؼ دينو ضعؼ ببلؤه ، كا 
 في الناس كما عميو خطيئة(.

كفي سنف الترمذم: )ما يزاؿ الببلء بالمؤمف كالمؤمنة في نفسو ككلده كمالو ، حتى يمقى ا تعالى 
 كما عميو خطيئة(.

ْن ِمْنُكْم ِإَلَّ َواِرُدَىا " عالى : كيقكؿ ت ي الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر  َمْقِضيِّا َحْتًما َربِّكَ  َعَمىٰ  َكانَ  ۗ  َواِ  * ثُمَّ ُنَنجِّ
 (.ِٕ -ُٕ" )مريـ الظَّاِلِميَن ِفيَيا ِجِثيِّا

مـ بصبي كأخرج مسمـ عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: )أتت امرأة إلى النبي صمى ا عميو كس
ليا فقالت : يا رسكؿ ا ادع ا لو فمقد دفنت ثبلثة قبمو ، فقاؿ صمى ا عميو كسمـ : " دفنت 

 ثبلثة ؟ "مستعظما أمرىا...قالت: نعـ ... قاؿ: "لقد احتضرت بحضار شديد مف النار"(.

يستعذب  أم لقد احتميت بحمىن عظيـ مف النار فما أعظـ األجر كما أكمؿ الثكاب كما أجدر أف
 العذاب في طمب ىذا الثكاب. 

كجاء في الحديث الصحيح كما في السمسمة الصحيحة عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أنو 
قاؿ:" إذا مات الرجؿ يقكؿ ا لمبلئكتو : أقبضتـ كلد عبدم ؟ فيقكلكف: نعـ .. فيقكؿ كىك 

ؿ عبدم ؟ فيقكلكف: حمدؾ كاسترجع ، أعمـ:أقبضتـ ثمرة فؤاده ؟ فيقكلكف: نعـ .. فيقكؿ: ماذا قا
 فيقكؿ ا جؿ كعبل : ابنكا لعبدم بيتا في الجنة كسمكه بيت الحمد" .

كمنيا أف يعمـ المكركب المصاب عمـ اليقيف أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو كأف ما أخطأه لـ يكف 
 ِإنَّ  ۗ  ْم ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَىا َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َوَل ِفي َأْنُفِسكُ ليصيبو : " 
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ِلكَ  المَُّو َل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل وَ  ۗ  * ِلَكْياَل َتْأَسْوا َعَمٰى َما َفاَتُكْم َوَل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم  َيِسيرٌ  المَّوِ  َعَمى ذَٰ
 ( .ِّ-ِِ" )الحديد َفُخورٍ 

تكاؿ عميو كالرضا بقضائو كالتسميـ لقدره ، ركل اإلماـ أحمد في مسنده مف منيا االستعانة با كاالك 
حديث أنس بف مالؾ رضي ا عنو قاؿ: )أال أحدثكـ بحديث ال يحدثكـ بو أحد غيرم؟ قالكا 
بمى... قاؿ: كنا عند رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ جمكسا فضحؾ ثـ قاؿ: " أتدركف مـ ضحكت 

كلو أعمـ.. قاؿ صمى ا عميو كسمـ: "عجبت لممؤمف، إف ا عز كجؿ ال يقضي ؟ " قالكا: ا كرس
 قضاء إال كاف خيرا لو"( .

كمنيا العمـ اليقيني أف الجزع ال يرد المصيبة بؿ يضاعفيا ، فالجازع يزيد مصيبتو كيشمت أعداءه 
سب كصبر كيسكء أصدقاءه كيغضب ربو كيسر شيطانو كيحبط أجره كيضعؼ نفسو، أما مف احت

كرضي أخزل شيطانو كأرضى ربو كسر صديقو كساء عدكه كحمؿ عمى إخكانو فعزاىـ قبؿ أف 
 يعزكه ك ىذا ىك الثبات في األمر نسأؿ ا الثبات في الحياة كفي الممات.

العاقؿ يفعؿ في أكؿ يكـ مف المصيبة ما يفعمو الجاىؿ بعد أياـ ، كمف لـ  :يقكؿ بعض الحكماء
نما الصبر عند الصدمة األكلى ... ككؿ أحد ال بد أف  يصبر صبر الكراـ سبل سمٌك البيائـ ، كا 

ما باضطرار، فالكريـ المؤمف يصبر مختارا لعممو بعاقبة  يصبر عمى بعض ما يكره، فإما باختيار كا 
الصبر إنو يحمد عميو كيذـ في المقابؿ عمى الجزع كيعمـ أنو إذا لـ يصبر لـ ييعد عميو الجزع فائتان 

 ـ ينتزع منو مكركىان كالمقدكر ال حيمة في دفعو كما لـ يكتب ال حيمة في تحصيمو. كل

فالجزع ضره أقرب مف منفعو فما داـ أف آخر األمر الصبر كالعبد معو غير محمكد ، فما أحسف 
 أف يستقبؿ األمر في أكلو بما يستدبره األحمؽ في آخره .

لطيبة لممصاب يثبت بيا بإذف ا ، كيغدك صبره عميو لطيؼ التعزية عند فقد األعزة ، فإف الكممة ا
سيبلن يسيران فإف المؤمف كما تعممكف قميؿ بنفسو كثير بإخكانو ضعيؼ بنفسو قكم بإخكانو شديد 
بأعكانو فإذا كجد ىذا يعزيو كىذا يسميو سيمت عميو األمكر العظاـ ككشؼ ما بو بإذف ا رب 

 السماء كاألرض .

 شؼ الكربة عند فقد األحبة : كأخيرا فإف مما يك

ف يصبؾ  الدعاء كالتضرع ، كالمجكء  سبحانو كتعالى رب األرض كالسماء ، كاشؼ الضراء ، كا 
بسراء فبل راد لمسراء ، كفي السنة النبكية العزاء مف األحاديث الصحيحة مما يكشؼ اليـ كالكرب 

كسمـ قاؿ : ) ما أصاب عبدان قط  كالضراء ، ففي الحديث الصحيح أف رسكؿ ا صمى ا عميو
ىـ كال حزف فقاؿ : اليـ إني عبدؾ ابف عبدؾ بف أمتؾ ناصيتي بيدؾ ماض فٌي حكمؾ ، عدؿ فٌي 
قضاؤؾ أسألؾ الميـ بكؿ اسـ ىك لؾ سميت بو نفسؾ أك أنزلتو في كتابؾ أك استأثرت في عمـ 
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قمبي كنكر صدرم كجبلء حزني  الغيب عندؾ أك عممتو أحدا مف خمقؾ أف تجعؿ القرآف الكريـ ربيع
 . (كذىاب ىمي ، إال أذىب ا ىمو كحزنو كأبدلو مكانو فرحان 

َتْكِبُروَن َيسْ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ۗ  َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم فالدعاء الدعاء فإف ا عز كجؿ قاؿ : " 
 ( . َٔ" )غافر : َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُموَن َجَينََّم َداِخِرينَ 

الحكار مع الذات كمعاتبتيا عمى الجزع كمحاكلة اقناع نفسو يساعد عمى التخفيؼ ، قد يبدك ىذا 
  .غريبا كلكف ىذا كرد في القرآف كالسنة 

نَّا ِإَلْيِو َراِجُعوَن"قاؿ تعالى:  ( .أم ُٔٓ)البقرة:  "الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُيْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 
يخاطبكف أنفسيـ بيذه الكممات . كذلؾ استغفارنا ىك ترديد كممات بيننا كبيف أنفسنا، كذلؾ التسبيح 

 بعد الصمكات كغيرىا.

كما أف ىناؾ العديد مف االحاديث مثؿ دىاء اليـ كسيد االستغفار كميا ترديد كممات بيف اإلنساف 
 كنفسو يقنعيا بالتكبة كاإلنابة الى ا مثؿ: 

 "  ا كىتىبى المَّوي لىنىا  مرة . َّ (ُٓ)التكبة :  "قيٍؿ لىٍف ييًصيبىنىا ًإالَّ مى

  ٍنَّا ًإلىي " ) البقرة : " ًإنَّا ًلمًَّو كىاً   مرة . َّ (ًُٔٓو رىاًجعيكفى

  مرة . َّ أنا راض بقضاء ا 

 مرة . َّ حزف الزائد اعتراض عمى قدر ا ال 

 المزيني،مرة  َّ ؿ كأتضايؽ خطأ أزع ابني) زكجي ( مبسكط كمرتاح(ََِٔ : ُْٓ  
_ُْٗ). 

 فضل الشيادة : 

عف أنس رضي ا عنو، أف النبي صمى ا عميو كسمـ، قاؿ: "ما أحد يدخؿ الجنة يحب أف يرجع 
إلى الدنيا كلو ما عمى األرض مف شيء إال الشييد، يتمنى أف يرجع إلى الدنيا، فيقتؿ عشر مرات، 

 لما يرل مف الكرامة".

كعف عبد ا بف عمرك بف العاص ، رضي ا عنيما، أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ : " 
 يغفر ا لمشييد كؿ شيء إال الديف" ) ركاه مسمـ ( .

كعف سمرة رضي ا عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : " رأيت الميمة رجميف أتياني ، 
ي داران ىي أحسف كأفضؿ ، لـ أر قط أحسف منيا ، قاال : أما ىذه فصعدا بي الشجرة، فأدخبلن

 الدار فدار الشيداء " . 
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كعف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : " ما يجد الشييد مف 
 .) ركاه الترمذم كقاؿ حديث حسف (  القرصة "   كما يجد أحدكـ مف مٌس القتؿ إال مٌس 

ا بف أبي أكفى رضي ا عنيما أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في بعض أيامو  كعف عبد
التي لقي فييا العدك انتظر حتى مالت الشمس ، ثـ قاـ في الناس فقاؿ: " أييا الناس، ال تتمنكا لقاء 

ؼ" العدك ، كسمكا ا العافية ، فإذا لقيتمكىـ فاصبركا ، كاعممكا أف الجنة تحت ظبلؿ السيك 
 . (  َٔ: ََِٔ)المزيني،

 الفروق في التوكل عمى ا : 

تقكـ الثقافة الغربية عمى أساس أف العبلقة بيف العمة كالمعمكؿ عبلقة خطية ، فكجكد السبب يحتـ 
كجكد النتيجة ، كاإلنساف الذم يأخذ باألسباب البد أف يحصؿ عمى النتائج المرتبطة بيا . " فكؿ 

ظ ، كال لتدخؿ إرادات أخرل غير إرادة اإلنساف " . فالنجاح بجيد الفرد شيء محسكب كال مجاؿ لمح
( . ىذه النظرة تشير إلى أف  Filliland et al., 1994كعقمو كميارتو ، كال دخؿ  في ذلؾ ، )

تفكير اإلنساف الذم نشأ في الثقافة الغربية يختمؼ عف تفكير اإلنساف الذم نشأ في الثقافة 
ألكؿ يؤمف أف األخذ باألسباب يكصؿ إلى النتائج مباشرة ، كال اخذ باألسباب ، فاإلسبلمية حكؿ األ

مجاؿ لمتككؿ عمى ا فييا ، أما الثاني فيؤمف أف كجكد السبب ال يحتـ  كجكد النتيجة إال أف يشاء 
ا ، كالبد مف األخذ باألسباب ثـ التككؿ عمى ا في الكصكؿ إلى النتيجة . فالمسمـ ينسب 

لنجاح إلى تكفيؽ ا كال ينسبو إلى األخذ باألسباب . فيك يعمؿ كيأخذ باألسباب كلساف حالو ا
ِلَك َغًدا ِإَلَّ َأْن َيَشاَء المَّوُ يقكؿ: " كما تكفيقي إال با " كيقكؿ : "  " ۚ  َوََل َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل ذَٰ

 ( .ِٗ" ) التككير :  ِإَلَّ َأْن َيَشاَء المَُّو َربُّ اْلَعاَلِمينَ َوَما َتَشاُءوَن (. كيقكؿ : " ِْ-ِّ)الكيؼ 

كما يختمؼ تفكير اإلنساف الذم نشأ في الثقافة الغربية عف تفكير اإلنساف الذم نشأ في الثقافة 
اإلسبلمية حكؿ مصير اإلنساف  فاإلنساف الغربي لو السيطرة كالسيادة عمى الطبيعة ، كعميو أف 

ج العممي في دراسة الككف كتسخير كؿ شيء فيو إلرادتو ، أما اإلنساف المسمـ  فيؤمف يستخدـ المني
أف مصيره في الدنيا محدد قبؿ أف يكلد بقضاء ا كقدره ، كأف ا خمقو كسخر لو ما في األرض 
كما عمييا مف جماد كحيكاف ، كعمو أف يعمؿ بمنيج ا حتى يحصؿ عمى خيرات الدنيا ، كيحمي 

مف شركرىا ، كأف يعمؿ عقمو في ظكاىر الككف ، كيدرسيا بالمنيج العممي حتى يسيطر  نفسو
عمييا ، كيسخرىا لصالح البشرية بقضاء ا كقدره ، كليس بالعمـ كحده يتـ تسخير الطبيعة . 
فطريقة المسمـ في التفكير في األسباب كالمسببات كفي مصير اإلنساف تجعمو يستخدـ المنيج 

يقكؿ " بسـ ا الرحمف الرحيـ " ك" إف شاء ا " ك" بإذف ا " ك" تككمت عمى ا "  العممي كىك
ذا فشؿ يقكؿ ما شاء ا كاف ، كال حكؿ كال  كيأخذ باألسباب كىك يدعك ربو بالتكفيؽ كالنجاح ، كا 

ُقْل َلْن " قكة إال با كال يعجز، كيحاكؿ مرة بعد مرة كىك متككؿ عمى ربو ، كلساف حالو يقكؿ: 
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ِإنَّا ََل (، " ٕ")الطبلؽ:  َسَيْجَعُل المَُّو َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا(، " ُٓ)التكبة :ُيِصيَبَنا ِإَلَّ َما َكَتَب المَُّو َلَنا 
 ( . َّ" ) الكيؼ : ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل 

صاحبيا مف طقكس ىذه الطريقة في التفكير كما ي(  ُِٓ:  َُٗٗ) باترسكف، ككما يذكر 
إسبلمية في العمؿ كفي حؿ المشكبلت كمكاجية الصعكبات كاألزمات ال مكقع ليا في نظريات 
اإلرشاد كالعبلج النفسي الغربية ، التي تركز عمى التخطيط كالتفكير العممي كاإلنجاز كتككيد الذات 

ادة ا ، كتعتبره نكعا مف كتحقيؽ الذات ، كترفض التككؿ عمى ا كال تقبؿ ربط إرادة اإلنساف بإر 
العجز كاإلتكالية . حيث ذىب بعض ىذه النظريات إلى أف الدعاء  كطمب العكف مف ا في 
قضاء الحاجات  كتذليؿ الصعكبات كالكركبات مف أمكر الديف التي ال تدخؿ في عممية اإلرشاد 

مرشديف ألف يككف في دعكتو ال Chales Thorneكالعبلج النفسي. كمف ىذا أشار إليو ثكرف 
كما كراء الطبيعة، فإرشاد إرشادىـ قائما عمى العمـ أف يتجنبكا الخكض في اإللييات 

يختمؼ عف اإلرشاد الركحي، كمرشد  -كما يقكؿ  -  personality Counselingةالشخصي
 . ية ال يتطرؽ إلى القضايا الدينيةالشخص

ي التفكير في ىذه األمكر تجعؿ استراتيجيات كىذه الفركؽ بيف الثقافتيف )الغربية كاإلسبلمية( ف
ثبات الذات ال تفيد كثيرا في  كفنيات اإلرشاد كالعبلج النفسي التي تركز عمى الفردية كاالستقبللية كا 
اإلرشاد في المجتمعات اإلسبلمية ، كتضع عمى المرشديف كالمعالجيف في ىذه المجتمعات مسئكلية 

فة اإلسبلمية، يدخؿ فييا الدعاء كالرقي، كقراءة القرآف، كالتككؿ تنمية استراتيجيات كفنيات مف الثقا
عمى ا، كمراقبة ا، كالصبر كاالحتساب، كالتكبة كاالستغفار كالتسبيح، كقياـ الميؿ، ككثرة 
السجكد، كصبلة الحاجة، كصبلة االستخارة، كصمة الرحـ، كبر الكالديف كغيرىا مف األعماؿ 

تي تزكي النفكس كتنمي المكدة كالمحبة كالتضحية، كتحمي مف االنحراؼ كاألفكار كاالتجاىات ال
كالفساد، كتسيـ في عبلج النفكس المريضة بعامة، كفي عبلج اضطرابات ما بعد الصدمة بخاصة؛ 

 ( .  ُِّ-ُِٗ: ُٗٗٗ)مرسي، 
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 الدعاء ثانيًا :

 مقدمة: 

ى خير األناـ كمصباح الظبلـ كمحمد الحمد  رب العالميف ، كأفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ عم
 المصطفى األميف كآلو اليداة المياميف ...

الدعاء عبادة يمارسيا اإلنساف في جميع حاالتو ، ألنو يترجـ عمؽ الصمة بيف العبد كبارئو ، 
كيعكس حالة االفتقار المتأصمة في ذات اإلنساف إلى ا سبحانو ، كاإلحساس العميؽ بالحاجة إليو 

ة فيما عنده ، فالدعاء مف أىـ األساليب التي تقرب العبد لربو ، كتعينو عمى تحمؿ المصائب كالرغب
 كاألزمات .

فالدعاء مفتاح الحاجات ككسيمة الرغبات ، كىك الباب الذم خٌكلو تعالى لعباده كي يمجئكا إلى 
اء ، كمف أقكل ذخائر رحمتو كخزائف مغفرتو ، كىك الشفاء مف الداء ، كالسبلح في مكاجية األعد

األسباب التي يستدفع بيا الببلء كيرد القضاء ، لذا نجد الدعاء مف أبرز القيـ الرفيعة عند األنبياء 
كاألكصياء كالصالحيف ، كمف أىـ السنف المأثكرة عنيـ كلقد اىتـ الرسكؿ األكـر صمى ا عميو 

فمت كتب الدعاء الكثيرة كسمـ كصحبو المعصكمكف عمييـ السبلـ بالدعاء اىتماما خاصا ، كح
المركية عنيـ عمييـ السبلـ بتراث فذ مف أدعيتيـ ، يعٌد صفحة مشرقة مف صفحات التراث 

 اإلسبلمي .

 تعريفو لغة واصطالحا :  .1

 الدعاء لغة: -

  النداء ،  تقكؿ : دعكت فبلنا ادعكه دعاء ، أم ناديتو كطمبت  -كلقد عرفو البرديسي لغة بأنو
، إال أف الكاك لٌما جاءت بعد األلؼ ىمزت _ كأيضا ىك العبادة جكىرىا  ءإقبالو ، كأصمو دعا

 كلبيا كركنيا كشعيرتيا  . 

( عف النعماف بف البشير رضي ا عنيما قاؿ : قاؿ رسكؿ َُٓٗ: َََِ، كيضيؼ) البرديسي
خرجو ا صمى ا عميو كسمـ: "الدعاء ىك العبادة" ثـ قرأ: "قاؿ ربكـ ادعكني استجب لكـ" أ

 (.َُْٔ:  َََِأصحاب السنف كالحاكـ )البرديسي، 

 ( بأنو لغة بمعنى االستغاثة ، كقد يككف الدعاء عبادة ِٕٓ: َُٕٗ، كقاؿ عنو )ابف المنظكر
 . كيككف الدعاء  عمى ثبلثة أكجو:
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إذا قمتو ضرب منيا تكحيده كالثناء عميو ، كقكلؾ " ياا ال إلو إال أنت " كقكلؾ " ربنا لؾ الحمد ، -
" وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يتكبرون عن فقد دعكتو بقكلؾ ربنا ، كمثمو قكلو : 

 ( ، فيذا ضرب مف الدعاء . َٔ" ) غافر :  عبادتي سيدخمون جينم داخرين

 كالضرب الثاني مسألة العفك كالرحمة كما يقرب منو ، كقكلؾ " الميـ اغفر لنا " .-

نما سمي ىذا جميعو دعاء كالضرب الثالث مسأل- ة مف الدنيا : كقكلؾ " الميـ ارزقني ماال ككلدا، كا 
ألف اإلنساف يستيؿ في ىذه األشياء بقكلو " ياا يارب يا رحمف، فمذلؾ سمي دعاء . كفي حديث 
عرفة : أكثر دعائي كدعاء األنبياء قبمي بعرفات: " ال إلو إال ا كحده الشريؾ لو ، لو الممؾ كلو 

نحمد كىك عمى كؿ شيء قدير ، ك ال ما التحميد كالتيميؿ كالتمجيد دعاء. كالدعكل تصمح أف تككف ا 
أن الحمد  في معنى الدعاء ، لك قمت " ا أشركنا في صالح دعاء المسمميف، كأما قكلو تعالى: "

بحانؾ الميـ " " يعني إف دعاء أىؿ الجنة تنزيو ا  كتعظيمو، كقكلو " دعكاىـ فييا سرب العالمين 
 ( .ُٓ: َََِثـ قاؿ: " كآخر دعكاىـ أف الحمد  رب العالميف  )مكسى، 

كقد كردت كممة   -سبحانو كتعالى  –كالضراعة إليو  -تعالى -ك الدعاء ىك الرغبة إلى ا 
 "الدعاء" في القرآف الكريـ بمعاف ثبلثة كىي : 

 قرآف الكريـ، كىذه أمثمة لذلؾ: ال ات: كقد كرد ىذا المعنى في كثير مف آيالضراعة

إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فميستجيبوا لي يقكؿ تعالى: " ك
 ( .  ُٖٔ" ) البقرة :  لعميم يرشدون

" وقال الذين في النار لخزنة جينم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب كيقكؿ عٌز مف قائؿ: 
"  رسمكم بالبينات قالوا بمى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إَل في ضالل قالوا أولم تك تأتيكم

 (.َٓ-ْٗ)غافر 

" قل ادعوا ا أو ادعوا الرحمن أًيا ما تدعوا فمو األسماء الحسنى: يقكؿ تعالى: التسمية
 (.َُُ)اإلسراء: 

(. كقكلو تعالى: َُٖ :..............." )األعراؼ و األسماء الحسنى فادعوه بياكيقكؿ أيضا: "
 ( .ُْ" )الكيؼ : لن ندعو من دونو الياً "

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوىكم عند كل مسجد وادعوه مخمصين لو : يقكؿ تعالى: "  العبادة
 (. َّ –ِٗ..." )األعراؼ:  الدين كما بدأكم تعودون فريقا ىدى وفريقا حق عمييم الضاللة

ي استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخمون جينم وقال ربكم ادعونكيقكؿ أيضا: " 
 ( . َٔ)غافر:  داخرين
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سريف يحممكف الدعاء ىنا عمى معنى العبادة ، كيككف المعنى عمى ذلؾ: "ادعكني فكأكثر الم
استجب لكـ " كاالستجابة ىنا ىي اإلثابة ، أم اعبدكني أثبكـ، كمما يشيد لذلؾ قكؿ رسكؿ ا 

 كسمـ: "الدعاء ىك العبادة" ركاه ابف حباف كالترمذم .  صمى ا عميو

" َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّيْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَيوُ كيقكؿ ا عز كجؿ: "
 (. ِٖ)الكيؼ:

( يصح حمؿ ِِ: ََِٓ كمٌما تجب مبلحظتو ىنا أٌف ىذه المعاني الثبلثة التي أكردىا ) العبادلة،
قامة بعضيا مقاـ البعض األخر، فالعبادة كالتسمية ضراعة كرجاء )العبادلة،  بعضيا عمى بعض، كا 

ََِٓ :ِِ       .) 

 الدعاء اصطالحًا )شرعًا(:  

إف حقيقة الدعاء ىي مناجاة ا تعالى لما يريد العبد مف طمب منفعة أك دفع مٌضرة مف  (1
ب التي تحٌؿ بالعبد بالدعاء، فيك سبب لذلؾ كاستجبلب لرحمة المكلى، المضار كالببلء أك المصائ

كما أنو الترس لرٌد الببلء ، كالماء لخركج النبات مف األرض، كىك سبلح المؤمنيف، كقاؿ صمى 
ا عميو كسمـ : " ال يزاؿ الدعاء كالببلء يقتٌتبلف إلى يكـ القيامة " ، فيكذا يككف الدعاء سببا لرٌد 

: َََِكركل أبك ىريرة رضي ا عنو: "ليس شيء أكـر عمى ا مف الدعاء" )مكسى،  الببلء.
(. كقد قاؿ أيضا عميو الصبلة كالسبلـ : أعجز الناس مف عجز عف الدعاء، كأبخؿ الناس مف ِّ

 بخؿ بالسبلـ )الطبراني(.

يككف أقكل مف  ( أٌف لمٌدعاء مع الببلء مقامات : أحدىما : أفُٓ: َََِكلقد ذكر )الجكزية، 
 الببلء فيدفعو .

ف  الثاني: أف يككف أضعؼ مف الببلء فيقكل عميو الببلء ، فيصاب بو العبد ، كلكف قد يخففو ، كا 
 كاف ضعيفان . 

الثالث : أف يتقاكما كيمنع كؿ كاحد منيما صاحبو ،كقد ركل الحاكـ في صحيحو مف حديث عائشة 
ى ا عميو كسمـ : " ال يغني حذر مف قدر ، كالدعاء رضي ا عنيا ، قالت : قاؿ رسكؿ ا صم

ٌف الببلء لينزؿ فيمقاه الدعاء فيعتمجاف إلى يكـ القيامة " ) أخرجو  ينفع مٌما نزؿ كمٌما لـ ينزؿ ، كا 
 الحاكـ ( . 

كفيو أيضا مف حديث ابف عمر عف النبي صمى ا عميو كسمـ : " الدعاء ينفع مما نزؿ كمما لـ 
 كـ عباد ا بالدعاء " ) أخرجو الحاكـ ( . ينزؿ ، فعمي
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كفيو أيضان ، مف حديث ثكباف عف الٌنبي صمى ا عميو كسمـ ، قاؿ: " ال يرٌد القدر إاٌل بالدعاء، 
ٌف الرجؿ ليحـر الرزؽ بالذنب يصيبو " )أخرجو الحاكـ(  الجكزية، )كال يزيد في العمؿ إاٌل البٌر ، كا 

" إف قيؿ : فما فائدة الدعاء مع إف القضاء ال مرٌد ، لو ، فاعمـ إف (. كقاؿ الغزالي : ُٓ :َََِ
مف جممة القضاء رد الببلء بالدعاء ، فالدعاء سبب لرد الببلء ككجكد الرحمة ، كما أٌف الترس سبب 
لدفع السبلح ، كالماء سبب لخركج النبات مف األرض، فكما أف الترس يدفع السيـ فيتدافعاف، 

ببلء ، كليس مف شرط االعتراؼ بالقضاء أال يحمؿ السبلح ، كقد قاؿ ا تعالى: فكذلؾ الدعاء كال
( فقدر ا تعالى األمر كقدر سببو ، كفيو مف الفكائد َُِ" كليأخذكا حذرىـ كأسمحتيـ " )النساء: 

م: ما ذكرناه ، كىك حضكر القمب ، كاالفتقار ف كىما نياية العبادة كالمعرفة ، كا أعمـ " )النكك 
ِّٕ- ّّٕ. ) 

 كالدعاء ىك استدعاء العبد لربو العناية، كاستمداده إٌياه المعكنة ، كالدعاء ىك سمة العبكدية، (2
ضافة الكـر كالجكد إليو. كىك مفتاح الحاجة كىك  كاالستشعار لمٌذلة كالثناء عمى ا تعالى، كا 

ادة كاخبلص كحمد كسيمة ألصحاب الحاجات كالفاقات كذكم الكربات. كمف خكاصو أٌنو: عب
 كشكر كتكحيد كرغبة كمناجاة كتضٌرع كتذٌلؿ كاستكانة كاستغاثة.

:  َََِكيعتبر الدعاء سٌمـ المريديف ، كحبؿ المكحديف المخمصيف ، كقيؿ ىك المراسمة ) مكسى ، 
ِّ – ّّ  . ) 

كء عنو ، كاالبتياؿ إلى ا بالسؤاؿ ، كالرغبة فيما عنده مف الخير، كالتضرع إليو في كشؼ الس (3
 فالمرء ضعيؼ أماـ األحداث في ىذه الحياة ، فبل يجد سندان لضعفو غير الدعاء . 

كلقد كاف االبتياؿ إلى ا ، كالدعاء لو ، ىك دأب عباد ا الصالحيف مف قديـ ، ككاف زادىـ 
اؿ تعالى : الركحي الذم يرددكنو في الغداة كالعشٌي ، كفي العسر كاليسر ، كفي الٌسراء كالٌضراء ، ق

 (. ِٖ" )الكيؼ :  َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّيْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَيوُ " 

ٌنما كاف الدعاء ىك  الدعاء مف مستمزمات العبادة، إذ ىك الصمة التي تربط بيف اإلنساف كخالقو. كا 
رأس مف الجسد، فيك عمادىا، كدعامتيا، فالدعاء ما ىك إاٌل اتجاه العبادة، ألٌف منزلتو فييا كمنزلة ال

إلى ا بقمبو سميـ ، كاستعانة بو بإخبلص كيقيف لكي يدفع المكركه كيمنح الخير ، كاإلنساف في 
حالة الدعاء بإخبلص يككف في أسمي درجات الصفاء الركحي ، مؤديا ألشرؼ ألكاف العبادة . 

َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن كحث عميو، قاؿ تعالى: " لذلؾ عني القرآف بالدعاء
(، ففي ىذه اآلية ، كصؼ ا َٔ" )غافر: َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُموَن َجَينََّم َداِخِرينَ 

بي أكفى قاؿ : " كاف الدعاء بأنو عبادة يستحٌؽ مف يستكبر عنيا غضب ا، عف عبد ا بف أ
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النبي صمى ا عميو كسمـ اذا أتى بصدقة قكـ صمى عمييـ، فأتاه ابف أبي أكفى بصدقتو ، فقاؿ 
 صمى ا عميو كسمـ : الميـ صٌؿ عمى آؿ أبي أكفى" ركاه مسمـ " . 

ألف كالدعاء الذم يطمبو اإلسبلـ يككف في الضراء كما يككف في الٌسراء ، فذلؾ يككف أدعى لممسمـ 
يككف عمى الدكاـ متذكران ربو مستجيبان ألكامره ، محٌققان معنى العبكدية لو ، فإٌف اإلنساف بطبيعتو 
يمجأ إلى ربو عند الٌشدة ، كلكف ما إف يكتشؼ ا ما بو حتى ينسى ا ، كيغٌتر بقكتو فيؤدم بو 

ت التي تنتاب كثيرا مف إلى اإلعراض عف أكامر ا ، كالغفمة عنو ، كقد كصؼ ا ىذه الحاال
َذا َمسَُّو الشَّرُّ َفُذو ُدَعاٍء الناس، في قكلو تعالى: " َذا َأْنَعْمَنا َعَمى اإلْنَساِن َأْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِو َواِ  َواِ 

 ( .ُٓ" )فصمت: َعِريضٍ 

 الدعاء عبلج نفسي لكثير مف أمراض الٌنفس ، فإذا أفضى اإلنساف المحزكف إلى ربو ما يعانيو (4
كطمب منو ما يبتغيو فإنو يشعر بطمأنينة ، كبنفحة ركحية تنتشمو مٌما ىك فيو مف اليـ 
كالضيؽ، كذلؾ ألف اإليماف يقتضي االعتقاد التاـ بأٌف ا قريبه منو مجيبه دعكتو، قاؿ تعالى: 

َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا دَ "  َعاِن َفْمَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َواِ 
(. ىذه اآلية تسكب في قمب المؤمف الكد المؤنس كالرضى ُٖٔ" )البقرة: َلَعمَُّيْم َيْرُشُدونَ 

المطمئف كالثقة با عف يقيف، يعيش معيا المؤمف في أمؿ باسـ كقربى ندٌية كرضى سعيد 
رب ، يكٌجو ا عباده إلى االستجابة لو، كاإليماف كمبلذ أميف ، كفي ظٌؿ ىذا األنس كذلؾ الق

بو لعٌؿ ىذا يقكدىـ إلى الرشد كاليداية ، كالصبلح ، يقكؿ صمى ا عميو كسمـ: " إٌف ا تعالى 
ليستحي أف يبسط العبد إليو يديو ليسألو فييما خيران فيرٌدىما خائبتيف " ) ركاه اإلماـ أحمد 

 كالطبراني ( . 

الدعاء لمسمك الركحي كالترٌفع عف شيكات الجسد الضارة ، كالعركج بو معارج شرع اإلسبلـ  (5
الكماالت بجانب ما يطمبو الداعي مف فضؿ ا ، كتيسير أمكره، ككشؼ الضٌر عنو ، كليذا 
يعمـ ا المؤمنيف كيؼ يدعكنو بما ذكر عمى لساف أنبيائو كالصالحيف ، يقكؿ تعالى: "رٌب 

 (. َْمف ذرٌيتي رٌبنا كتقٌبؿ دعاء" )إبراىيـ: اجعمني مقيـ الصبلة ك 

كيقكؿ تعالى : " رٌب أكزعني أف أشكر نعمتؾ التي أنعمت عمٌي كعمى كالدٌم كأف أعمؿ صالحا 
 .(َُٓٗ: َََِ( )البرديسي، ُٗترضاه كأدخمني برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف" )النمؿ : 

 كيقكؿ ) ابف القيـ ( بأٌف الدعاء يطمؽ عمى أمريف :  (6

دعاء العبادة : كىك شامؿ لجميع القرباف الظاىرة كالباطف ، ألٌف المٌتعبد  طالب كداع ربو  - أ
 قبكؿ تمؾ العبادة كاإلثابة عمييا ، فيك العبادة بمعناىا الشامؿ .
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دعاء المسألة : كىك طمب ما ينفع الداعي ، كطمب كشؼ ما يضره أك دفعو ) البكرم ،  - ب
ُٖٔ :َُ . ) 

( الدعاء بأنو " ىك الذم يستأصؿ الغفمة كيأتي  ٗ - ٖ:  ُٖٕٗالديف ، كلقد عٌرفت ) شرؼ  (7
 ( .  ُِ:  َََِعمييا مف جذكرىا ، كىك صمة با رب العالميف كاستجابة لو " ) مكسى ، 

 آداب الدعاء في القرآن والسنة : .2

حاديث النبكية، لقد تعٌددت المراجع التي تناكلت ىذا المكضكع ، كالتي كردت باآليات القرآنية ، كاأل
كأقكاؿ السمؼ الصالح _ لكف اآلراء لـ تختمؼ _ كسنبلحظ ذلؾ فيما يمي في آراء )القحطاني، 

 ُٖٗٗ (، )السيدُُِ-َُٖ: ََِّ(، )أبك صفية،ِٔ- ِٓ: َََِ( في )مكسى، ٖ :ُٔٗٗ
:ٖ-َُ ) 

 أوًَل : الجزم في الدعاء والثقة با في حصول اإلجابة :

ما كاف األمر الذم يدعك ا _ جٌؿ شأنو _ فيو عظيمان أك صعبان ، ينبغي أف البٌد لمعبد المؤمف مي
 يككف في قمبو الثقة با في حصكؿ اإلجابة . 

كلذا دعانا النبي صمى ا عميو كسمـ إلى الجـز في الدعاء كاليقيف عمى ا تبارؾ كتعالى 
ا عميو كسمـ : " إذا دعا أحدكـ باإلجابة، عف أنس رضي ا عنو قاؿ ، قاؿ رسكؿ ا صمى 

فميعـز المسألة ، كال يقكلف الٌميـ إف شئت فأعطني ، أك في ركاية أخرل : الٌميـ اغفر لي إف شئت، 
كلكف ليعـز المسألة ، كيعٌظـ الرغبة ، فإٌف ا سبحانو كتعالى ال يتعاظـ شيء أعطاه " أخرجو 

كضع آخر "إذا دعا أحدكـ فميعٌظـ الٌطمبة ، فإٌنو ال البخارم ، كقد قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ في م
 يعظـ عمى ا شيء " . 

كعف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ ، قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : " ادعكا ا كأنتـ 
 مكقنكف باإلجابة ، كاعممكا أٌف ا ال يستجيب دعاء مف قمبو غافؿ اله " أخرجو الترمذم .

المبارؾ فكرم رحمو ا : قكلو " كأنتـ مكقنكف باإلجابة " أم ككنكا عند الدعاء عمى قاؿ اإلماـ 
حالة تستحقكف بيا اإلجابة مف إتياف المعركؼ كاجتناب المنكر كرعاية شركط الدعاء ، كحضكر 
القمب، كترصد األزمنة الشريفة ، كاغتناـ األحكاؿ المطيفة كالسجكد ، إلى غير ذلؾ حتى تككف 

ة عمى قمكبكـ أغمب مف الٌرد . أك أراد مف الحديث : كأنتـ معتقدكف أٌف ا ال ينجيكـ لسعة اإلجاب
حاطة عممو لتحقيؽ صدؽ الرجاء كخمكص الدعاء ، ألٌف الداعي ما لـ يكف  رزقو ككماؿ قدرتو ، كا 

 رجاؤه كاثقان ، لـ يكف دعاؤه صادقان . 
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( .  ُُ-ّ ُٖٗٗبغير ا تعالى )السيد، " اله " مف الميك أم العب بما سألو ، أك مشتغؿ 
كيذكر النككم ، قاؿ سفياف بف عيينة رحمو ا : ال يمنعٌف أحدكـ مف الدعاء بما يعممو مف نفسو 
فاف ا تعالى أجاب شر المخمكقيف إبميس إذ قاؿ : " قاؿ أنظرني إلى يكـ يبعثكف قاؿ انؾ مف 

 (.ِّٕ( )النككم: ُْالمنظريف " )األعراؼ : 

 ثانيًا: اإللحاح في الدعاء:

بأف يٌمح في الدعاء كيكٌرره ثبلثان، عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ، قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو 
كسمـ: "ال يزاؿ يستجاب لمعبد ماؿ يدع بإثـ أك قطيعة رحـ، ماؿ يستعجؿ " قيؿ يا رسكؿ ا ما 

لي، فسيتحسر عند ذلؾ، كيدع الدعاء"  االستعجاؿ ؟ قاؿ : " يقكؿ: قد دعكت فمـ أر يستجيب
 أخرجو مسمـ بشرح النككم  .

 ثالثان: خفض الصكت كلينو مع تضرع كخشكع كرغبة كرىبة : 

أمرنا المكلى جٌؿ شأنو بالتضرع لو ، كالذٌؿ كالمسكنة ، فقاؿ عز كجؿ : " ادعكا رٌبكـ تضرعان 
 ( .  ٓٓكخفيةن، إٌنو ال يحٌب المعتديف " ) األعراؼ : 

ف أبي مكسى رضي ا عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : " أربعكا عمى أنفسكـ ، كع
إٌنكـ ال تدعكف أصـٌ كال غائبا ، إٌنكـ تدعكف سميعا بصيرا " أخرجو البخارم . كيضيؼ ) أبك صفية 

صالتك وَل تجير ب( بأف يككف الصكت بيف المخافتة كالجير ، لقكلو تعالى : "  َُٖ:  ََِّ، 
( ، كأيضا يذكر بند آخر في نفس  َُُ" ) اإلسراء :  وَل تخافت بيا ، وابتغ بين ذلك سبيال

السياؽ : بأال يتكمؼ السجع في الدعاء : حيث أنو ينبغي لحاؿ الداعي أف يككف حاؿ متضرع ، 
 كالتكمؼ ال يناسبو ، ركل البخارم عف ابف عباس رضي ا عنو : " كانظر السجع مف الدعاء

( معنى أال يتكمؼ السجع أم االعتداء في الدعاء ، كاألكلى أف  ِّٕفاجتنبو " ، كيفسر) النككم : 
يقتصر عمى الدعكات المأثكرة ، فما كؿ أحد يحسف الدعاء فيخاؼ عميو االعتداء ، كقاؿ بعضيـ : 

 ُْ – ُّ:  ُٖٗٗ. كيؤكد ) شحاتة ،  ادع بمساف الذلة كاالفتقار ، ال بمساف الفصاحة كاالنطبلؽ
( في نفس السياؽ عمى اجتناب الٌمغط كالميك . كيذكر )اإلماـ ابف القيـ( فكائد إلخفاء الدعاء ، فيما 

 يمي : 

 .  ىك دليؿ عمى عظمة اإليماف ، ألف صاحبو يعمـ أٌف ا يسمع دعاءه الخفٌي 

 . فيو دليؿ عمى عظمة األدب كتعظيـ ا 

  . أنو أبمغ في التضرع كالخشكع 

  أبمغ في اإلخبلص .أنو 
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 . أنو أبمغ في جمع القمب عمى ا في الدعاء 

 أنو يدؿ عمى قرب العبد مف ا ، فإٌنما ينادل عمى البعيد . 

  ، ( . ّّ:  ََِِليس فيو اجتياد ، فيككف أدعى لدكاـ الطمب كالسؤاؿ )الصعيدم 

 رابعًا : سؤال ا بأسمائو الحسنى وصفاتو العميا : 

 ( .  ُٖ: " ك األسماء الحسنى فادعكه بيا " ) األعراؼ : قاؿ عٌز كجؿ 

كعف بريده رضي ا عنو : أٌف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ سمع رجؿ يقكؿ الميـٌ إٌني أسألؾ 
إٌني أشيد أنؾ ا ، ال إلو إال أنت األحد الصمد الذم لـ يمد كلـ يكلد ، كلـ يكف لو كفكان أحد" ، 

ذا دعا بو أجاب " ) أخرجو أحمد ( . فقاؿ: " لقد سأل  ت ا باالسـ الذم إذا سئؿ بو أعطى ، كا 

 خامسًا: الدعاء بصالح اإلعمال : 

كقد كرد ىذا في" حديث الٌثبلثة الذيف دخمكا إلى الغار ، فانطبقت عمييـ الصخرة ، كأغمقت فكىة 
  دعاءىـ " .الغار ، فتكٌسمكا إلى ا بأخمص أعماليـ ، كأصكبيا فاستجاب ا

 سادسًا : الصالة عمى النبي صمى ا عميو وسمم

كىذا ربما مف األمكر التي غفؿ عنيا الناس، عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو قاؿ : " كؿ دعاء 
 محجكب حتى يصمى عمى النبي صمى ا عميو كسمـ " )أكرده السيكطي( . 

 ه الطبراني(. اا عميو كسمـ كآلو" )رك  كفي ركاية: "كؿ دعاء محجكب حتى يصمى عمى النبي صمى

 سابعًا: طيب المطعم ، ورفع اليدين ، واستقبال القبمة : 

كلقد كرد في كؿ ىذا الكثير مف األحاديث النبكية ، كأٌلؼ بعض عمماء األمة في ىذا الشأف ، فنجد 
يف بالدعاء " كغير أٌف لئلماـ السٌيكطي " ألؼ رسالة " بعنكاف " فٌض الكعاء في أحاديث رفع اليد

( عف أبي ىريرة  ّّ:  ََِِ( . فيقكؿ ) الصعيدم ،  َُ-ٖ: ُٖٗٗذلؾ ..... ) السٌيد ، 
رضي ا عنو أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسمـ قاؿ : " يأٌييا الرسؿ كمكا مف الطيبات كاعممكا 

ٌد يديو إلى السماء : ( ، ثـ ذكر: الرجؿ يطيؿ الشعر أشعث أغبر ، يم ُٓصالحا " ) المؤمنكف : 
" يارب يارب " ، كمطمعو حراـ ، كمشربو حراـ ، كممبسو حراـ ، كغذٌم بالحراـ فأٌنى يستجاب لو ؟ 

 " ) ركاه مسمـ ( .   

( أٌنو عمى الداعي أف يدعك مستقبؿ القبمة رافعان يديو  ُُِ -َُٖ:  ََِّكيذكر ) أبك صفية ، 
مى ا عميو كسمـ : " إٌف رٌبكـ حييه كريـ ، يستحي بحيث يرل بياض إبطيو ، قاؿ رسكؿ ا ص
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مف عبيده إذا رفعكا أيدييـ إليو أف يٌردىـ صفرا " ، كقاؿ صمى ا عميو كسمـ : " ادعكا ا ببطكف 
 ( .أٌكفكـ ، فإذا فرغتـ فامسحكا بيا كجكىكـ " )ركاه أبكداككد

 مى ا إقباًَل تاماً : أن يتوب إلى ا عز وجل ويرد المظالم ويقبل عثامناً 

كلـ يقتصر بياف فضؿ الدعاء عمى األمر بو ، بؿ بٌيف ا سبحانو أٌنو يغضب إذا لـ يسأؿ ، كذلؾ 
ْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُموقكلو: "  " نَ َفَمْوَل ِإْذ َجاَءُىْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت ُقُموُبُيْم َوَزيََّن َلُيُم الشَّ
(، ألٌف المقصكد مف الدعاء إظيار العبكدية كالذلة كاالنكسار كالرجكع إلى ا ، كلذا ّْـ:)األنعا

( ، فمف أبطؿ الدعاء فقد أنكر القرآف ٕٕ)الفرقاف:  " ُقْل َما َيْعَبأُ ِبُكْم َربِّي َلْوَل ُدَعاُؤُكمْ قاؿ تعالى: " 
 . (َُ-ٖ: ُٖٗٗ)السيد، 

تغفار " مف آداب الدعاء " حيث يقكؿ صمى ا عميو ( بند االسّّ: ََِِكيجعؿ )الصعيدم، 
كسمـ فيما يركيو عنو عبد ا بف عباس رضي ا عنيما : " مف لـز االستغفار جعؿ ا لو مف 
كؿ ضيؽ فرجان، كمف كؿ ىـ مخرجان ، كرزقو مف حيث ال يحتسب " ) ركاه أبك داككد كالنسائي 

 كابف ماجة، كابف أبي الدنيا ( .

 ( بعض أمكر في آداب الدعاء : ٖ:  ُٔٗٗ: يضيؼ ) القحطاني ،  تاسعا

الدعاء في الرخاء كالشدة ، كأف يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر ، كذلؾ االبتعاد عف جميع 
إّنما يتقبل ( أيضا ، حيث قاؿ تعالى : "  ّّ:  ََِِالمعاصي ، كىذا ما أٌكد عميو )الصعيدم ، 

 "  .  ا من المتقين

 : الوضوء قبل الدعاء إن تيّسر عاشرا

( ، في ىذا السياؽ : أف يككف الداعي عمى طيارة ، فعف  ّّ:  ََِِكيضيؼ ) الصعيدم ، 
عثماف بف عفاف : " قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : مف تكٌضأ فأحسف الكضكء خرجت 

 .خطاياه مف تحت جسده حتى تخرج مف تحت أظفاره " ) ركاه مسمـ كالنسائي ( 

إحدى عشر : أن يتخير الداعي أوقات وأحوال وأماكن يستجاب فييا الدعاء . ) موسى ،  
ٕٓٓٓ  :ٕ٘ – ٕٙ ) 

كقاؿ اإلماـ الغزالي في اإلحياء أف آداب الدعاء عشرة ، أكليا : أف يرصد األزماف الشريفة ، كيكـ 
ار ، كالثاني : أف عرفة كشير رمضاف ، كيكـ الجمعة ، كالثمث األخير مف الميؿ ، ككقت األسح

قامة الصبلة كبعدىا  يغتنـ األحكاؿ الشريفة كحالة السجكد كالتقاء الجيكش، كنزكؿ الغيث ، كا 
 ( . ُّٕ)النككم : 
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والذين جاءو من بعدىم يقولون كيذكر النككم في باب فضؿ الدعاء بظير الغيب ، قاؿ تعالى : " 
واستغفر ( ، كقاؿ تعالى : "  َُ) الحشر : "  ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان

ربنا اغفر لي ( ، كقاؿ تعالى إخبارا عف إبراىيـ : "  ُٗ" ) محمد :  لذنبك ولممؤمنين والمؤمنات
( كقاؿ تعالى إخبارا عف نكح صمى ا عميو  ُْ) إبراىيـ :  ولوالدّي ولممؤمنين يوم يقوم الحساب

( ،  ِٖ" ) نكح :  ل بيتي مؤمنا ولممؤمنين والمؤمناترب اغفر لي ولوالدي ولمن دخكسمـ : " 
كفي صحيح مسمـ عف أبي رضي ا عنو إنو سمع رسكؿ ا صمى ا يقكؿ : " ما مف عبد مسمـ 
يدعك ألخيو بظير الغيب إال الممؾ كلؾ بمثؿ " كفي ركاية أخرل في صحيح مسمـ عف أبي الرداء 

يقكؿ : " دعكة المرء المسمـ ألخيو بظير الغيب مستجابة ، إف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كاف 
عند رأسو ممؾ مككؿ كمما دعا ألخيو بخير ، قاؿ الممؾ المككؿ بو : آميف كلؾ بمثمو " ، كركم في 
كتابي أبي داككد كالترمذم عف ابف عمر رضي ا عنو إف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ: " 

 ( .  ّٕٓئب لغائب " ضٌعفو الترمذم  )النككم: أسرع الدعاء إجابة دعكة غا

 اثنا عشر: 

إضافة إلى ما سبؽ يذكر اإلماـ ابف القيـ الجكزية انو عمى الداعي اال يدعك بأمر قد فرغ منو ، 
خكانو المسمميف )الجكزية،  كأالى يدعك بمستحيؿ أك فيما معناه ، أيضا أف يبدأ بنفسو كيدعك لكالديو كا 

َََِ  :ّْ. ) 

( اآلداب التي تتعمؽ بالداعي إلى ثبلثة أقساـ  ىي تحتكم  ّّ:  ََِِقٌسـ ) الصعيدم ،  كلقد
 عمى ما تـٌ جممو سابقان ، كالتالي :

 اآلداب التي تتعمؽ بالداعي نفسو ، كمنيا :  -أ

 . اآلداب التي تسبؽ الشركع في الدعاء 

 . ىيئة الداعي أثناء الشركع في الدعاء 

 جابة كصيغيا :استفتاح الدعاء بألفاظ اإل 

 ( جانبا منيا فيما يمي :  ْْ:  َََِكلقد حٌدد )مكسى، 

  الميـ إني أسألؾ بأٌني أشيد أنؾ أنت ا ، ال إلو إال أنت األحد الصمد ، الذم لـ يمد كلـ "
 يكلد كلـ يكف لو كفكان أحد " .

   النبي  صمى " يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ : فعف معاذ بف جبؿ _ رضي ا عنو _ قاؿ : سمع
ا عميو كسمـ رجبل كىك يقكؿ : يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ ، فقاؿ : " قد استجيب لؾ فسؿ"  )ركاه 

 الترمذم ( . 
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   يا أرحـ الراحميف : عف أبي إمامة _ رضي ا عنو _ قاؿ : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو "
" ، فمف قاليا ثبلثان، قاؿ الممؾ : "  كسمـ : " إٌف  ممكا مككبل بمف يقكؿ : " يا أرحـ الراحميف
 إٌف أرحـ الراحميف قد أقبؿ عميـ فسؿ " ) ركاه الحاكـ ( .

   الميـ إني أسألؾ بأف لؾ الحمد ، ال إلو إال أنت ، يا حٌناف ، يا مٌناف ، يا بديع السمكات "
 كاألرض ، يا ذا الجبلؿ ك اإلكراـ " .

  : مٌر النبي صمى ا عميو كسمـ بأبي عباس زيد عف أنس بف مالؾ _ رضي ا عنو _  قاؿ
بف الصامت الزرقي  كىك يصمي كيقكؿ: الميـ إني أسألؾ بأف لؾ الحمد ، ال إلو إال أنت ، يا 
حٌناف ، يا مٌناف ، يا بديع السمكات كاألرض ، يا ذا الجبلؿ كاإلكراـ ، فقاؿ رسكؿ ا صمى 

ذا سئؿ بو أعطى "  ا عميو كسمـ : " سألت ا باسمو األعظـ الذم إذا دعا بو أجاب ، كا 
 )ركاه أحمد كابف ماجة كالنسائي( .

   ال إلو إال ا ، كا أكبر ، ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو ، لو الممؾ كلو الحمد كىك عمى "
ضي كؿ شيء قدير، ال إلو إال ا كال حكؿ كال قكة إال با " : عف معاكية بف أبي سفياف _ ر 

ا عنيما _ قاؿ : " سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقكؿ : " مف دعا بيؤالء الكممات 
الخمس ، لـ يسأؿ ا شيئا إال أعطاه : ال إلو إال ا ، كا أكبر ، ال إلو إال ا كحده ال 

كال قكة اال  شريؾ لو ، لو الممؾ كلو الحمد كىك عمى كؿ شيء قدير ، ال إلو اال ا كال حكؿ
 با " ) ركاه الطبراني ( .

  :يارب ، يارب، يارب 

  عف عائشة _ رضي ا عنيا _ قالت : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : " إذا قاؿ العبد
 يارب ، يارب، يارب ، قاؿ ا : لبيؾ عبدم ، سؿ تعط " ) ركاه ابف أبي الدنيا ( . 

   ابف عباس _ رضي ا عنيـ _ إف رسكؿ ا صمى ا " رٌب  رٌب" : عف أبي الدرداء ك
 عميو كسمـ قاؿ: " اسـ ا األكبر : رب  رب " ) ركاه الحاكـ ( .

   الميـ إني أسألؾ باسمؾ الطاىر الطيب المبارؾ ، األحٌب إليؾ ، الذم إذا دعيت بو أجبت "
ذا استفرجت بو ذا استرحمت بو رحمت ، كا  ذا سئمت بو أعطيت ، كا   فرجت " . ، كا 

  . " الميـ مغفرتؾ أكسع مف ذنكبي ، كرحمتؾ أرجى عندم مف عممي " 

 كفييا أمراف :  اْلداب التي تعقب الدعاء : 

 _اآلداب التي تعقب الدعاء كقبؿ حصكؿ اإلجابة .  
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_ اآلداب التي تعقب الدعاء اذا قضيت الحاجة كتمت االستجابة ، كمنيا ما ركل الحاكـ كابف  
ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ: " ما يمنع أحدكـ اذا عرؼ اإلجابة مف نفسو، فشفي  ماجة أف رسكؿ

مف مرضو ، أك قدـ مف سفر، أف يقكؿ، الحمد  الذم بعزتو كجبللو تتـ الصالحات ؟ ! 
 .( ْٖ- ّْ:  ََِِ)الصعيدم، "

 شروط الدعاء :

الداعي بقدر اإلمكاف بيذه يؤكد مكسى عمى انو حتى يككف لمدعاء صدل كأثر فبل بد إف يتحمى 
الصفات التي بينيا ا عز كجؿ في محكـ آياتو كرسكلو الكريـ صمى ا عميو كسمـ في أحاديثو 

عدـ الدعاء عمى األكالد ، فربما قد كافؽ ساعة إجابة فتقع الدعكة مكقعيا ، كقد  ايضاالنبكية كمنيا 
يب كمنيا ما يخطىء ، كليذا قاؿ صمى ا قيؿ إف الدعكات كالحجارة التي يرمى بيا فمنيا ما يص

عميو كسمـ : " ال تدعكا عمى أنفسكـ كال تدعكا عمى أكالدكـ كال تدعكا عمى أمكالكـ كال تكافقكا مف 
 ( . ِْ:  َََِا ساعة يسأؿ فييا عطاء فيستجيب لكـ" ) ركاه مسمـ ( )مكسى، 

را " ظاىرا أك باطنا " ، يكثر مف ذكر كيقكؿ البرديسي إف مف شركط الدعاء إف يككف الداعي طاى
 ( . َُٖٗ:  َََِ،ا ، كيجدد التكبة مخالطا لؤلخيار )البرديسي

 كيضيؼ القحطاني أف مف شركط الدعاء كأسباب اإلجابة : 

 اإلخبلص  عز كجؿ . -

( إف ا ال يقبؿ دعاء مف قمب ُُٕ: َََِ،  مكسىحضكر القمب في الدعاء فمقد ذكر ) -
 غافؿ الهو.

 ال يسأؿ اال ا كحده. -

 عدـ الدعاء عمى األىؿ كالماؿ كالنفس كالكلد . -

 أف يككف المطعـ كالمشرب مف حبلؿ .  -

 أال يدعك بإثـ أك قطيعة رحـ . -

 الرغبة كالرىبة في الدعاء . -

 التضرع كالخشكع في الدعاء . -

 رد  المظالـ مع التكبة . -

، أك يعمؿ صالحا قاـ بو الداعي نفسو،  إف يتكسؿ  عز كجؿ بأسمائو الحسنى كصفاتو العمى -
 أك بدعاء رجؿ صالح حيف يككف حاضران لو .
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يقكؿ تعالى: "كاذكر ربؾ في نفسؾ تضرعا كخيفة كدكف الجير مف القكؿ بالغدك كاآلصاؿ كال تكف 
 ( .َِٓمف الغافميف" )األعراؼ: 

لنبي صمى ا عميو عدـ االستعجاؿ، كقكؿ الداعي: دعكت ا كلـ يستجب لي، فقد ركم عف ا -
: َََِكسمـ انو قاؿ: "يستجاب ألحدكـ ما لـ يعجؿ، بقكؿ دعكت فمـ يستجب لي " )مكسى، 

ِٓ. ) 

كيذكر مكسى إف لقبكؿ الدعاء شركط مستنبطة مف القراف الكريـ كالسنة النبكية كلقد لخصيا أىؿ 
 العمـ في اآلتي:

أمركا إال ليعبدكا ا مخمصيف  لو الديف اإلخبلص في الدعاء كاإللحاح فيو، يقكؿ تعالى: "كما  (1
 .(ٓحنفاء كيقيمكا الصبلة كيؤتكا الزكاة كذلؾ ديف القيمة" )البينة:

عدـ االستعجاؿ كقكؿ الداعي : دعكت ا كلـ يستجب لي، فقد ركم عف النبي صمى ا عميو  (2
 .كسمـ انو قاؿ: "يستجاب ألحدكـ ما لـ يعجؿ، يقكؿ دعكت فمـ يستجب لي"

عاء بالخير كتجنب الدعاء بإثـ أك قطيعة رحـ ، عف عباده بف صامت رضي ا عنو إف الد (3
النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ : " ما عمى األرض مسمـ يدعك بدعكة اال أتاه ا إياىا ، أك 

 صرؼ عنو السكء مثميا ما لـ يدع بإثـ أك قطيعة رحـ " .

مف قمب غافؿ اله. يقكؿ تعالى : "كاذكر ربؾ حضكر القمب فاف ا عز كجؿ ال يقبؿ دعاء  (4
في نفسؾ تضرعا كخيفة كدكف الجير مف القكؿ بالغدك كاآلصاؿ كال تكف مف الغافميف" 

 ( . َِٓ)األعراؼ :

المأكؿ الطيب كالممبس الحبلؿ كاف يتجنب الحراـ الخبيث . فقاؿ ا تعالى : " يا أييا الناس  (5
( ُٖٔتتبعكا خطكات الشياطيف انو لكـ عدك مبيف ")البقرة:كمكا مما في األرض حبلال طيبا كال 

 (.ُُٕ: َََِ )مكسى،

 كيذكر أبك صفية باف لمدعاء أغراض منيا:

التكحيد كالثناء عمى ا كقكؿ العبد : يا ا الذم ال الو اال أنت ، أك كقكؿ يكنس عميو السبلـ:  -
 ىنا ىي سماع ا سبحانو كتعالى . ال الو اال أنت سبحانؾ إني كنت مف الظالميف . فاإلجابة

 إف يككف المراد منو العبادة . -

 إف يقصد منو قضاء حكائج اإلنساف . -

 إف يككف المراد مف الدعاء التكبة عف الذنكب .   -
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ذا سالؾ عبادم عني ، فاني قريب  كقد تكفؿ ا سبحانو كتعالى ، بإجابة الدعاء ، كذلؾ قكلو : " كا 
( كشرح ذلؾ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، فقاؿ : " ما مف  ُٖٔبقرة : أجيب دعكة الداع " ) ال

 احد يدعك بدعاء اال أتاه ا ما سأؿ أك كؼ عنو مف السكء مثمو ما لـ يدع بإثـ أك قطيعة رحـ " . 

كفي المقابؿ قاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ : " مف سره إف يستجيب ا  لو عند الشدائد كالكرب 
 ( .  ُُِ- َُٖ:  ََِّثر الدعاء في الرخاء " . )أبك صفية ، فميك

 أوقات وأحوال ترجى فييا إجابة الدعاء :

  ذلؾ قائبل : ( َُ – ٖ: ُٖٗٗ،)السيديحٌدد 

الشمس مف يكـ  فمنيا بيف الظير كالعصر مف يكـ األربعاء، كمنيا ما بيف زكاؿ أما األكقات :
 اء في األسحار، كمنيا الدعاء يكـ عرفة .الجمعة إلى أف تغرب الشمس، كمنيا الدع

كأما األحكاؿ : فمنيا حيف فطر الصائـ ، كمنيا عند زكاؿ الغيث ، كمنيا عند التقاء الصفيف ، 
  كمنيا عند اجتماع المسمميف عمى الدعاء ، كمنيا أدبار المكتكبات كمنيا القياـ مف المجمس .

 : كيضيؼ مكسى عدة نقاط في ىذا المكضع كما يمي  

 عند زحؼ الصفكؼ في سبيؿ ا. -

 عند االستيقاظ مف النكـ ليبلن كالدعاء بالمأثكر في ذلؾ . -

 إذا ناـ عمي طيارة ثـ استيقظ مف الميؿ كدعا . -

 ( . ِٕ:  َََِعند اجتماع المسمميف في مجمس الذكر ) مكسي ،  -

  ليمة  –رمضاف  شير –يكـ عرفة  –كيرل اإلماـ الجكزية أف مف أكقات اإلجابة : ليمة القدر
كآخر ساعة يكـ  –نصؼ الميؿ الثاني كثمث الميؿ األكؿ كاآلخر كجكفو ككقت السحر  –الجمعة 
كبعد طمكع الفجر حتى طمكع  –كحيف تقاـ الصبلة  –بعد العصر إلى غركب الشمس  –الجمعة 

 ( .ُّ:  َََِ ،الشمس، كبعد طمكع الشمس )الجكزية

  عدة أكقات كأحكاؿ ترجى فييا اإلجابة ، منيا :  في مجمة البياف (ُُ: البكرم)كيذكر 

 عند النداء لمصمكات المكتكبة ، كعند التحاـ الصفكؼ : - أ

لقكلو صمى ا عميو كسمـ: " اثنتاف ال ترداف _ أك قمما ترداف  الدعاء عند النداء ، كعند البأس  -
 حيف يمحـ بعضيـ بعضا " )أخرجو أبك داككد ( .

 بيف األذاف كاإلقامة:  - ب

 كلو عميو الصبلة كالسبلـ: " الدعاء ال يرد بيف األذاف كاإلقامة، فادعكا" )أخرجو احمد كالترمذم(.لق -
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 في السجكد:  - ت

لقكلو صمى ا عميو كسمـ: " أقرب ما يككف العبد مف ربو كىك ساجد ، فأكثركا الدعاء " )ركاه  -
 مسمـ(. 

 دبر الصمكات المكتكبة:  - ث

م الدعاء أسمع ؟ فقاؿ : " جكؼ الميؿ األخر ، كدبر الصمكات سئؿ النبي صمى ا عميو كسمـ : أ -
 المكتكبات " ركاه الترمذم .

 آخر ساعة مف يكـ الجمعة : - ج

لقكلو صمى ا عميو كسمـ : " يكـ الجمعة اثنتا عشرة ساعة ، منيا ساعة ال يكجد عبد مسمـ يسأؿ  -
عد العصر )أخرجو أبك داككد(، كعف عبد ا فييا شيئا إاٌل آتاه ا إياىا ، فالتمسكىا آخر ساعة ب

قاؿ: " قمت كرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ جالس، إنا لنجد في  -رضي ا عنو  -ا بف سبلـ 
كتاب ا تعالى في يكـ الجمعة ساعة ال يكافقيا عبد مؤمف يصمي يسأؿ ا عز كجؿ شيئا إاٌل 

ا صمى ا عميو كسمـ أكبعض ساعة، فقمت : قضى، لو حاجتو، قاؿ عبد ا: فأشار إلى رسكؿ 
صدقت أك بعض ساعة، قمت: أم ساعة ىي ؟ قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ آخر ساعة مف 

إنيا ليست ساعة صبلة ، قاؿ: بمى، إٌف  العبد المؤمف إذا صمى ثـ جمس ال  ساعات النيار، فقمت:
   .اجة يجمسو إاٌل الصبلة ، فيك في صبلة " ركاه ابف م

 في أكقات مف الميؿ ، كخاصة ثمثو األخير:  - ح

ىك كقت خٌصو ا بمزيد فضؿ المناجاة كالدعاء فيو ، قاؿ صمى ا عميو كسمـ : " إف في الميؿ  -
لساعة ال يكافقيا رجؿ مسمـ يسأؿ ا خيرا مف أمر الدنيا كاآلخرة اال أعطاه إياىا ، كذلؾ كؿ ليمة " 

 ) ركاه مسمـ ( . 

مى ا عميو كسمـ : " ينزؿ ربنا كؿ ليمة إلى السماء الدنيا ، حيف يبقى ثمث الميؿ األخر ، كقاؿ ص -
فيقكؿ : مف يدعكني فاستجب ، لو ؟ كمف يسألني فأعطيو ؟ كمف يستغفرني فاغفر ، لو ؟ " ) ركاه 

 البخارم ( .

فقد سئؿ النبي صمى كالقسـ األكؿ مف ثمث الميؿ األخر " كىك جكؼ الميؿ األخر " أفضؿ لمدعاء ،  -
ا عميو كسمـ : " أم الدعاء أسمع ؟ فقاؿ : " جكؼ الميؿ األخر ، كدبر الصمكات المكتكبات " ، 
كىك مكافؽ لصبلة داككد عميو السبلـ ، قاؿ صمى ا عميو كسمـ : " أحب الصبلة إلى ا صبلة 

سدسو " ) ركاه مسمـ ( ، فصبلتو داككد عميو السبلـ ؛ كاف يناـ نصؼ الميؿ ، كيقكـ ثمثو ، كيناـ 
 تبدأ قبؿ جكؼ الميؿ األخر كتشممو ، حتى يبدأ السدس األخير مف الميؿ فيناـ . 
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 عند التعار مف الميؿ كقراءة الذكر الكارد : - خ

لحديث عبادة بف الصامت _ رضي ا عنو _ قاؿ : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : "  -
تيقظ : ال إلو إال ا كحده ال شريؾ ، لو الممؾ كلو الحمد ، كىك مف تعار مف الميؿ فقاؿ حيف يس

عمى كؿ شيء قدير ، الحمد  ، كسبحاف ا ، كال الو اال ا ، كا اكبر ، كال حكؿ كال قكة اال 
با العمي العظيـ ، ثـ دعا : رب اغفر لي ، غفر ، لو ، أك دعا ، استجيب لو ، ثـ قاـ فتكضأ ثـ 

 مت صبلتو " )ركاه البخارم( . صمى قب

 دعاء العبد : ال إلو إاٌل أنت سبحانؾ إنٌي كنت مف الظالميف :  - د

لقكلو صمى ا عميو كسمـ : " دعكة ذم النكف إذا دعا بيا كىك في بطف الحكت : ال إلو إاٌل  -
 لو " أنت سبحانؾ إٌني كنت مف الظالميف ؛ لـ يدع بيا رجؿ مسمـ في شيء قط ، إاٌل استجاب ا

 ) أخرجو الترمذم ( . 

 أحكاؿ أخرل لمداعي: - ذ

 دعاء المسمـ ألخيو بظير الغيب: (1

إف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كاف يقكؿ : " دعكة المرء  –رضي ا عنو  –عف أبي الدرداء  -
المسمـ ألخيو بظير الغيب مستجابة،عند رأسو ممؾ مككؿ ، كمما دعا ألخيو بخير قاؿ الممؾ 

 : آميف كلؾ بمثؿ " ) ركاه مسمـ ( .  المككؿ بو

 دعكة الصائـ ، كالمسافر ، كالمظمكـ ، كالكالد لكلده ، كعمى كلده : (2

لقكلو صمى ا عميو كسمـ : " ثبلث دعكات مستجابات ال شؾ فييف : دعكة الكالد عمى كلده ،  -
سمـ لمعاذ عندما كدعكة المسافر ، كدعكة المظمكـ ) أخرجو البخارم ( ، كقكلو صمى ا عميو ك 

 بعثو إلى اليمف : " كاتؽ دعكة المظمكـ ؛ فانو ليس بينو كبيف ا حجاب " ركاه البخارم .

 يكـ عرفة : 

قاؿ صمى ا عميو كسمـ : " خير الدعاء يكـ عرفة ، كخير ما قمت إنا كالنبيكف مف قبمي : ال إلو  -
 ى كؿ شيء قدير " ) ركاه الترمذم ( .إال ا كحده ال شريؾ لو ، لو الممؾ كلو الحمد كىك عم

 دعكة المضطر : يقكؿ ابف كثير : (3

المضطر : المكركب المجيكد ، كا تبارؾ كتعالى يجيب المضطر إذا دعاه كلك كاف مشركا ،  -
فكيؼ إذا كاف مسمما عاصيا مفرطا في جنب ا ؟ بؿ كيؼ إذا كاف مؤمنا برا تقيا ؟ قاؿ تعالى : " 

في  –رحمو ا  –( ، قاؿ ابف كثير  ِٔ" ) النمؿ :  إذا دعاه ويكشف السوءأّمن يجيب المضطر 



 62 

تفسير االية السابقة : " أم مف ىك الذم اليمجأ المضطر اال إليو ، كالذم يكشؼ ضر المضركريف 
 سكاه ؟ " 

 دعكة الحاج ، كالمعتمر ، كالغازم في سبيؿ ا : (4

ا ، كالحاج ، كالمعتمر ؛ كفد ا ، دعاىـ فأجابكه،  لقكلو صمى ا عميو كسمـ: "الغازم في سبيؿ  -
 ( .ُٕ - ُٔ، ُٖٔكسألكه فأعطاىـ" )ركاه ابف ماجة ( )البياف: ع 

  ،إف أكقات اإلجابة ستة كما حددىا ابف القيـ الجكزية كىي الثمث األخير مف الميؿ، كعند اآلذاف
صعكد اإلماـ إلى المنبر حتى تقض كبيف اآلذاف كاإلقامة، كأدبار الصمكات المكتكبات، كعند 

الصبلة مف ذلؾ اليكـ ، كآخر ساعة بعد العصر، كصادؼ خشكعا في القمب، كانكسار بيف يدم 
الرب، كذال لو كتضرعا كرقة، كاستقبؿ الداعي القبمة ، ككاف عمى طيارة، كرفع يديو إلى ا ، كبدا 

ه كرسكلو صمى ا عميو كسمـ ، ثـ قدـ بيف بحمد ا كالثناء عميو، ثـ ثنى بالصبلة عمى محمد عبد
يديو حاجتو التكبة كاالستغفار، ثـ دخؿ عمى ا كألح عميو في المسالة، كدعاه رغبة كرىبة، كتكسؿ 
إليو بأسمائو كصفاتو كتكحيده، كقدـ بيف يدم دعائو صدقة، فاف ىذا الدعاء ال يكاد يرد أبدا ، كال 

لنبي صمى ا عميو كسمـ أنيا مظنة اإلجابة، أك أنيا متضمنة سيما إف صادؼ األدعية التي اخذ ا
 ( .ُٔ- ُٓ:  َََِلبلسـ األعظـ )الجكزية، 

  كيقكؿ الصعيدم: إذا كاف الدعاء مطمكبا في كؿ كقت كحيف ، كعمى كؿ حاؿ، فإف ا قد خص
بل منو بعض األكقات بمزيد الفضؿ، بحيث يقبؿ فييا عمى عباده الداعيف، كيستجيب دعاءىـ فض

ككرما، فعمى العبد أف يتحرل ىذه األكقات ، كيجتيد في الدعاء خبلليا، رجاء قضاء حكائجو، فعف 
محمد بف مسممة أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: "إٌف لربكـ في أياـ دىركـ نفحات فتعرضكا 

 .ليا، لعٌؿ أف يصيبكـ نفحة منيا ال تشقكف بعدىا أبدا" 

 قا كما يمي : كلقد أجمؿ ما ذكرتو ساب

 األياـ التي تتكرر سنكيا :  .1

 ليمتا العيديف : عيد األضحى ، كعيد الفطر . -أ 

 ليمة اإلسراء كالمعراج : كىي ليمة السابع كالعشريف مف شير رجب . -ب 

 ليمة النصؼ مف شير شعباف . -ج 

 ليمة القدر : كىي ليمة السابع كالعشريف مف شير رمضاف عمى أشير األقكاؿ  .  -د 

 ك يكـ التاسع مف شير ذم الحجة ، كيمحؽ بو ليمتيا كذلؾ . يكـ عرفة : كى -ق 

 األكقات التي تتكرر أسبكعيا :   .2
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 يكـ الجمعة كليمتيا .

 األكقات التي تتكرر بتكرار اليكـ كالميمة : .3

 جكؼ الميؿ كآخره . -أ 

 أثناء الكضكء . -ب 

 عند إقامة الصبلة كعند استكاء الصؼ . -ج 

 بيف األذاف كاإلقامة . -د 

 أثناء السجكد .  -ق 

 عند قكؿ اإلماـ : كال الضاليف . -ك 

 دبر الصبلة المكتكبة . -ز 

 الدعاء في األكقات الطارئة : .4

 عند الحاجة كاالضطرار . -أ 

 عند تبلكة  القراف كعند ختمو . -ب 

 عند اجتماع المسمميف في مجالس الذكر . -ج 

 عند نزكؿ الغيث . -د 

 عند رقة القمب كالخشكع  . -ق 

 عند الشرب مف مياه زمـز . -ك 

 المحتضر ) الميت ( ، كعند تغميض عينيو .عند الحضكر إلى  -ز 

 عند فطر الصائـ .  -ح 

 فضائل الدعاء:

 أٌف مف فضائؿ الدعاء : ( ُُ:  ُٖٔ)البكرم ، ع يذكر 

الدعاء عبادة عظيمة : قاؿ ا عز كجؿ: "قاؿ ربكـ ادعكني أستجب لكـ اف الذيف يستكبركف عف  .1
سكؿ صمى ا عميو كسمـ : "الدعاء ىك ( ، كقاؿ الر ٔعبادتي سيدخمكف جينـ كآخريف " )غافر: 

العبادة " ركاه أبك داكد كالترمذم كابف ماجة . كقاؿ صمى ا عميو كسمـ " أفضؿ العبادة ىك الدعاء 
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" أخرجو الحاكـ كصححو األلباني في صحيح الجامع ، كقاؿ صمى ا عميو كسمـ : " ليس شيء 
 أكـر عمى ا مف الدعاء " أخرجو الترمذم .

وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان ي الدعاء ابتعاد عف الكبر : كيدؿ عميو قكلو عز كجؿ: " ف .2
، كجاء في تحفة الذاكريف (  َٔ)غافر :  "الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخمون جينم داخرين

)الشككاني(: " كأفاد ذلؾ أف الدعاء عبادة، كأف ترؾ دعاء الرب سبحانو استكبار كال أقبح مف ىذا 
الستكبار، ككيؼ يستكبر العبد عف دعاء مف ىك خالؼ لو، كرازقو كمكجده مف العدـ ، كخالؽ ا

 العالـ كمو كرازقو كمحييو كمميتو كمثيب كمعاقبو" .

 ما يعطيو ا تعالى لمداعي :  .3

فعف أبي سعيد الخدرم رضي ا عنو عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ : " ما مف مسمـ يدعك ، 
ما أف يدخرىا  ليس بإثـ كال قطيعة رحـ ، إال أعطاه ا إحدل ثبلث : إما أف يعجؿ لو دعكتو ، كا 

ما أف يدفع عنو مف السكء مثميا " قاؿ : أف نكثر ، قاؿ " ا أكثر " ، كقاؿ  لو في اآلخرة ، كا 
 لترمذم .( صمى ا عميو كسمـ : " ال رد القضاء إال الدعاء ، كال يزيد في العمر إال البر " ركاه ا

 كيمكف حصر بعض اآلثار المترتبة عمى الدعاء في الدنيا كاآلخرة فيما يمي :

  الدعاء مفتاح الحاجات ، فالدعاء باب مفتكح لمعبد إلى ربو سبحانو كتعالى ، كقد كاف خميؿ
يـ " اف إبراىيـ آلكاه حمالرحمف إبراىيـ عميو السبلـ معركفا بالدعاء كالمناجاة ، كقد قاؿ تعالى : " 

 .(  ) سكرة التكبة

  الدعاء شفاء مف كؿ داء : فيك مف أككد األسباب في إزالة األمراض المستعصية خصكصا
األمراض النفسية الشائعة في زماننا ىذا ، كقد أكدت البحكث الطبية اف الطب الركحي مف أىـ 

زالتيا ، كالدعاء يقؼ عمى رأس مفردات  الطب الركحي األسباب في تخفيؼ مثؿ ىذه األمراض كا 
 كالعبلج النفسي . 

ى :" عمى اف الدعاء كصفة طبية ركحية مقركنة بالرحمة كالشفاء لممؤمنيف المكقنيف ، قاؿ تعال
 . ( كننزؿ مف القرآف ما ىك شفاء كرحمة لممؤمنيف" )سكرة اإلسراء

  ف لو ذخيرة الدعاء ادخار كذخيرة : كمف آثار الدعاء إذا كاظب عميو العبد في حاؿ الرخاء انو يكك
 الستخراج الحكائج في الببلء . 

  الدعاء ييذب النفس: الدعاء مف أىـ العكامؿ التي تسيـ في بناء اإلنساف المؤمف، مما فيو مف
العبكدية المطمقة لمكاحد الحؽ، التي تكسب الداعي النقاء كالصفاء كخشكع القمب كرقتو، كتصنع 
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ران لممعركؼ، كتبعان لفيض البركات ؛فيصؿ بتمؾ منو ذات متكاضعة  تعالى، محبة لمخير كمصد
 النفس إلى درجات المتقيف .

كالدعاء سمـ المذنبيف الذيف يعرجكف بو إلى آفاؽ التكبة، حيث يخمكف بربيـ كينكءكف بذنكبيـ، 
كينزلكنيا عنده، ليخفؼ مف غمكاء نفكسيـ المكبمة بالذنكب، فيك السبب الذم يكصميـ إلى درجات 

 يمة ؛ لينالكا درجة اإلنسانية الكريمة، كييذبكا نفكسيـ ، كيفمحكا بسعادة الداريف .الطاعة كالفض

  الدعاء سبلح المؤمف : الدعاء سبلح ذك حٌديف؛ فيك مف جانب سبلح في مكاجية ىكل النفس
، كحب الدنيا كزخرفتيا، كىذا ىك حد شيكتيا، كمكاجية الشيطاف كغركرهاألٌمارة كمطاردة 
نفس الذم يؤدم إلى تيذيبيا كاالرتفاع بيا إلى درجات الصالحيف، كمف جانب االنتصار عمى ال

 آخر فإٌف الدعاء عدة لممؤمف لمكاجية أعدائو ، كىك السبلح الذم يشيره في كجو الظالميف . 

قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : " الدعاء سبلح المؤمف ، كعمكد الديف كنكر السمكات 
ؿ ا صمى ا عميو كسمـ : " أال أدلكـ عمى سبلح ينجيكـ مف أعدائكـ كاألرض " . كقاؿ رسك 

كيٌدر أرزاقكـ ؟ قالكا : بمى يا رسكؿ ا ، قاؿ صمى ا عميو كسمـ : تدعكف ربكـ بالميؿ كالنيار ؛ 
 فإٌف سبلح المؤمف الدعاء " . كقاؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ "الدعاء ترس المؤمف " .

 ف ألصكؿ العقيدة : إٌف تأممنا األدعية المأثكرة تجدىا تمثؿ مدرسة لتعميـ العقيدة الدعاء تمقي
 اإلسبلمية كاالنفتاح إلى جميع مفرداتيا .

  الدعاء يرد القضاء كيرفع الببلء : الدعاء مف أقكل األسباب التي يستدفع بيا الببلء كيكشؼ بيا
"   يب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءأّمن يجالسكء كالضر كالكرب العظيـ ، قاؿ تعالى : " 

 ( . ِٔ:  )سكرة النمؿ

الببلء المقٌدر، كبذلؾ كردت األحاديث عف رسكؿ ا صمى ا عميو  فبالدعاء يرد القضاء كيصرؼ
 كسمـ كأئمة أىؿ البيت عمييـ السبلـ ، قاؿ صمى ا عميو كسمـ " ادفعكا أبكاب الببلء بالدعاء " .

  ،( ، آثاران طيبة عمى صحة المسمـ النفسية  ، فالمسمـ مدعك لكي ِٖ:  َََِكما ذكر )مكسى
نبي عميو السبلـ دعكة  ، كلكؿ(َٔغافر: سكرة )  "ادعوني استجب لكميدعك ربو لقكلو تعالى: "

مستجابة كدعكة رسكلنا ىي في طمب الشفاعة ألمتو كما في الحديث الشريؼ :  عف أبي ىريرة 
صمى ا عميو كسمـ قاؿ : " لكؿ نبي دعكة مستجابة يدعك بيا ،  رضي ا عنو أف رسكؿ ا

 كأريد أف أختبئ دعكتي شفاعة ألمتي في اآلخرة " أخرجو البخارم .

كأبكاب السماء دائما مفتكحة أماـ المسمـ لكي يستغفر ربو كيدعكه كيناجيو كيتخمص مف ذنكبو 
ذا سالك عبادي عني ، قاؿ تعالى : " كيطير ذاتو مما بيا مف الشكائب كالركاسب االنفعالية  وا 



 66 

البقرة ) سكرة  " فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فميستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعميم يرشدون
 :ُٖٔ.)  

كتحرير اإلنساف مف مشاعر اإلثـ كالذنب لو قيمة كبيرة في كؿ مف العبلج كالكقاية ، كمف ىنا كاف 
خبلص الطاعة لو كاالعتراؼ لطمب المغفرة قيمة عبلجية كبيرة  كتبدك أىمية اإليماف با كا 

بالذنكب، كما قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : " كا إني ألستغفر ا كأتكب إليو في اليكـ 
أكثر مف سبعيف مرة " . فالمؤمف يتربى في المدرسة اإلسبلمية عمى الخكؼ مف ذنكبو كالرغبة في 

لى يفرح بتكبة عبده مصداقا لقكؿ نبينا عميو السبلـ : " ا افرح بتكبة عبده التخمص منيا ، كا تعا
 مف أحدكـ سقط عمى بعيره كقد أضمو ا في ارض فبلة" . 

( تعاليـ نبينا الكريـ  ِّٖ:  ُٖٖٗ ،عيسكم ) كمف اآلثار النفسية الطيبة لؤلدعية كما يقكؿ
و فيتكضأ كضكء الصبلة ثـ يضطجع عمى شقو بالدعاء قبؿ شركع المرء في النكـ إذا أتى مضجع

األيمف كيقكؿ : الميـ أسممت نفسي إليؾ كفكضت أمرم إليؾ كألجأت ظيرم إليؾ رىبة كرغبة إليؾ، 
ال ممجأ كال منجى منؾ اال إليؾ آمنت بكتابؾ الذم أنزلت كبنبيؾ الذم أرسمت . كمثؿ ىذا الدعاء 

لمعاناة مف األرؽ كالسياد ، كمف تسمط الكسكاس المبارؾ يساعد اإلنساف كثيرا في التخمص مف ا
كاليكاجس كاألفكار السكداء عمى ذىف كعقؿ المريض . كمف خبلؿ ىذا الدعاء المبارؾ يشعر 

 ( .  ِٗ -ِٖ : َََِاإلنساف باالعتماد عمى ا كالتككؿ عميو ) مكسى ، 

لقمب ، كالتفريج عف القدر ، كمف آثار الدعاء : تحصيؿ الثكاب ، كاطمئناف النفس ، كالتنفيس عف ا
ككاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يعمـ أصحابو االستغاثة بالدعاء في عبلج كثير مف حاالت 

 االضطراب النفسي .                                                                    

كسمـ : يستحب الجكامع مف  كعف عائشة رضي ا عنيا ؛ قالت : كاف رسكؿ ا صمى ا عميو
 الدعاء ، كيدع ما سكل ذلؾ ،) ركاه أبك داكد ( .

كقاؿ صمى ا عميو كسمـ : " ليس شيء أكـر عمى ا مف الدعاء " ، " فمف لـ يسأؿ ا يغضب 
عميو " " كمف لـ يدع ا غضب عميو " ، " ال تعجزكا في الدعاء ، فإنو لف ييمؾ مع الدعاء " ، " 

ه أف يستجيب ا لو عند الشدائد كالكرب فميكثر الدعاء في الرخاء" ، " الدعاء سبلح مف سرٌ 
المؤمف، كعماد الديف ، كنكر السمكات كاألرض "  ، مٌر صمى ا عميو كسمـ بقكـ مبتميف فقاؿ : " 
 أما كاف ىؤالء يسألكف ا العافية ؟ " ، " ما مف مسمـ ينصب كجيو  تعالى في مسألة إال

ما أف يٌدخرىا لو " )  ( . ِٕ:  َََِ،  الشعراكمأعطاىا إياه ، إما اف يجعمو لو ، كا 
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 من تستجاب دعوتو :

مف دعا عند النداء كعند التحاـ الحركب " اثنتاف ال ترداف " الدعاء عند النداء ، كعند البأس  (1
" الدعاء عند النداء حيف يمحـ بعضيـ بعضان . كقكلو صمى ا عميو كسمـ : " اثنتاف ال ترداف 

كعند المطر. كقكلو صمى ا عميو كسمـ: "ساعتاف تفتح فييما أبكاب السماء :عند حضكر 
 الصبلة، كعند الصؼ".

مف دعا بيف األذانيف قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ في حديث أنس رضي ا عنو " ال يرٌد  (2
 الدعاء بيف األذاف كاالقامة" . 

خمس " قيؿ يا رسكؿ ا أم الدعاء أسمع ؟ قاؿ : جكؼ الميؿ، كدبر مف دعا دبر الصمكات ال (3
 الصمكات الخمس " . 

ساعة في يكـ الجمعة : إف في يكـ الجمعة ساعة يستجيب ا عز كجؿ فييا الدعاء كىي ساعة  (4
ميمة كميمة القدر ينبغي التعرض ليا في جميع نياره بحضكر القمب ، كلزكـ الذكر ، كالدعاء ، 

ع عف كسكاس الدنيا فعسى يحظى المرء بشيء مف تمؾ النفحات . قاؿ صمى ا عميو كالنزك 
كسمـ في حديث أبي ىريرة إف رسكؿ ا ذكر يكـ الجمعة فقاؿ : " فيو ساعة ال يكافقيا عبد 

 مسمـ كىك قائـ يصمي يساؿ ا شيء اال أعطاه إياىا كأشار بيده يقمميا " .

ك ىريرة رضي ا عنو : " ينزؿ ربنا تبارؾ كتعالى كؿ ليمة مف دعا في جكؼ الميؿ حديث أب (5
إلى السماء الدنيا حيف يبقى ثمث الميؿ األخر يقكؿ : " مف يدعكني فاستجب لو ، مف يسألني 

 فأعطيو ، مف يستغفرني فاغفر لو " .  

ال مف دعا في ساعة مف الميؿ : في حديث جابر رضي ا عنو قاؿ : " إف في الميؿ لساعة ،  (6
 يكافقيا رجؿ مسمـ يساؿ ا خيرا مف أمر الدنيا كاآلخرة إاٌل أعطاه ا إياه ، كذلؾ كؿ ليمة " .

مف دعا عند ختـ القرآف ، ركل عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو أنو : كاف إذا ختـ القرآف جمع  (7
 كلده كأىؿ بيتو فدعا ليـ " . 

كسمـ في حديث عبد ا بف مسعكد رضي  مف دعا بمكة المكرمة : قكؿ النبي صمى ا عميو (8
ا عنو حدثني عمرك بف ميمكف أٌف عبد ا بف مسعكد حدثو أف النبي صمى عند البيت كأبك 
جيؿ كأصحاب لو جمكس إذ قاؿ بعضيـ لبعض : أٌيكـ يجيء بسبل جزكر بيت فبلف فيضعو 

ذا سجد النبي صمى ا عمى ظير محمد إذا سجد ، فانبعث أشقى القكـ فجاء بو ، فنظر حتى إ
عميو كسمـ كضعو عمى ظيره بيف كتفيو كأنا انظر ال أغني شيئان لك كاف لي منعة ، قاؿ : 
فجعمكا يضحككف كرسكؿ ا ساجد ال يرفع رأسو حتى جاءتو فاطمة فطرحت عف ظيره فرفع 

مى " ا رأسو ثـ قاؿ : " الميـ عميؾ بقريش " ثبلث مرات ، فشؽ عمييـ إذا دعا عمييـ ثـ س
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عميؾ بأبي جيؿ كعتبة بف ربيعة كشيبة .......... " كعد سبعة فك الذم نفسي بيده لقد رأيت 
الذيف عٌد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ صرعى في القميب ) ىك البئر التي طرحت فيو جثث 

 الكافريف مف قتمى قريش يكـ بدر ( . 

و " اثنتاف ال ترداف الدعاء عند النداء، مف دعا تحت المطر حديث سيؿ بف سعد رضي ا عن (9
 كتحت المطر" . 

مف دعا عندما يأكم إلى فراشو طاىران حديث أبي أمامة الباىمي قاؿ : سمعت رسكؿ ا يقكؿ  (11
مف أكل إلى فراشو طاىران يذكر ا حتى يدركو الٌنعاس لـ ينقمب ساعة مف الميؿ سأؿ ا شيئان 

 ه إٌياه " .مف الدنيا كاآلخرة إاٌل أعطا

مف دعا بدعكة ذم النكف " قكؿ الٌنبي صمى ا عميو كسمـ في حديث سعد رضي ا عنو (11
دعكة ذم النكف إذ دعا كىك في بطف الحكت " ال إلو إاٌل أنت سبحانؾ أٌني كنت مف الظالميف " 

 فإنو لـ يدع بيا رجؿ مسمـ في شيء قط إاٌل استجاب ا لو " .

َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبَأْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة   ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجابَ "ؤمنيف مف استغاث ربو مف الم
 ( .ٗ)األنفاؿ:  " ُمْرِدِفينَ 

 مف قاؿ آميف بعد قراءة فاتحة اإلماـ .(12

: ُٔٗٗلساجد  تعالى "أقرب ما يككف العبد مف ربو كىك ساجد ، فأكثركا الدعاء" )الدحدكح، ا(13
ِ-ْ. ) 

 

 : ""اضطراب مابعد الصدمة ، الدعاء تعقيب عام عمى الفصل الثاني والذي تناول 

 –بلع عمى عدة مراجػع بالمباحػث التػي تناكلتيػا الباحثػة كىػي " اضػطراب  مػا بعػد الصػدمة بعد االطى 
" تناكلػػت الباحثػػة عػػدة مصػػطمحات كعنػػاكيف ىادفػػة لعنػػكاف دراسػػتيا ، فكػػاف المبحػػػث االكؿ  عاء لػػدا

بالمصػطمحات كالتعػاريؼ ، حيػث أف مصػطمح مػا بعػد الصػدمة لػـ يكػف مكجػكدا بقػامكس يشمؿ تدرج 
االسػػتجابة االنسػػػانية كالفمسػػػطينية لمصػػػدمة ، ايضػػػا تناكلػػػت الباحثػػػة  َُٖٗالطػػب النفسػػػي قبػػػؿ عػػاـ 

ىػػػػذا االضػػػػطراب ، ككيػػػػؼ نصػػػػؿ لمػػػػتخمص مػػػػف سػػػية ، كحػػػػكؿ النمػػػػاذج كالنظريػػػػات التػػػػى فسػػػػرت النف
 . DSMIVاضطراب ما بعد الصدمة حسب 

ة كانػػػكاع الصػػػدم دايضػػػا القػػػت الباحثػػػة الضػػػكء عمػػػى االحتياجػػػات البلزمػػػة لعػػػبلج اضػػػطراب مػػػا بعػػػ
تكجػو الػديني بعػبلج فيؼ مف حدة ىذا االضطراب . كالحظت الباحثػة أف الالعبلجات المستخدمة لمتخ

( يركػز فػي كتابػو العػبلج النفسػي َََِاضطراب الصدمة مكجكد في عدة مراجػع . كػذلؾ )المزينػي 

http://www.islamseed.com/index.php?s=quran&chapter_nb=8&verse_nb=9
http://www.islamseed.com/index.php?s=quran&chapter_nb=8&verse_nb=9
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، كركػز عمػى عػدة كسػػائؿ خفيػؼ مػف حػدتيا التالػديني عمػى المعانػاة النفسػية كاثػر التػديف كالػدعاء فػي 
 .بة لتخفيؼ الكرب عند فقد االحكاستراتيجيات 

ؿ الشػػيادة بػػالقراف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة ، نظػػرا لحساسػػية ضػػالضػػكء عمػػى فالباحثػػة أف تمقػػى  تػػأتكار 
 المكضكع كاىميتو .

كقػد اثػرت  ، تناكلػت الػدعاء مػف منظػكر دينػي بحػتفي مبحث الػدعاء  الحظػت الباحثػة عػدة مراجػع 
كػاف ك فضػائؿ الػدعاء .  –اكقات االجابػة  –شركط  –الباحثة رسالتيا بكؿ مايخص الدعاء مف اداب 

 اؾ العديد مف االيات القرانية كاالحاديث النبكية كاالدعية كالقصص كالمكاقؼ المأثكرة .ىن

كاف ال احػػد يسػػمـ مػػف االـ الػػنفس ، كامػػراض البػػدف ، كفقػػداف االحبػػة ، كخسػػراف المػػاؿ ، كاف الػػببلء 
كتتمنػى ،  العينػة الحساسػة التػى تػـ اختيارىػايصيب الجميع ، فما بالنػا باحػداث القطػاع الػذم نعيشػو ك 

 أف تككف كفقت فيما تناكلتو كالقت عميو الضكء في الفصؿ الثاني .
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 انفصم انثانث
 اندراسات انسابقة

 

 

 .اضطراب مابعد الصدمةالدراسات التي تناولت  -أوَل:
 .التدين الدراسات التي تناولت -ثانيا:
 .الدراسات التي قامت عمى زوجات الشيداء -ثالثا:
 .يب عمى الدراسات السابقةتعق -رابعا:
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
قامت الباحثة بعمؿ مسح شامؿ لمدراسات السابقو التي تناكلت متغيرات الدراسة الحالية ، كفيما يمي 

 عرض لمدراسات التي تناكلت عف قرب متغيرات الدراسة الحالية مع متغيرات اخرل .

 تناولت اضطراب مابعد الصدمةالدراسات التي  -أوَل:
 (:ٕٛٓٓصالح، دراسة ) .ٔ

 ضطراب مابعد الضغكط الصدمية ني االنفعالي كالنمذجة في خفض ااثر اسمكبي العبلج العقبل

ىدفت لمعرفة اثر اسمكبي العبلج العقبلني كاالنفعالي كالنمذجة في خفض اضطراب مابعد 
طالبا كزعكا  (ّٔ)الدراسة عينة ت ، كتككنالضغكط الصدمية لدل طبلب المرحمة المتكسطة 

 ( جمسة بكاقع جمستيف اسبكعيا .ُٖتككف البرنامج االرشادم مف ) بطريقة عشكائية .

اال اف النتائج  ،اشارت النتائج الى فاعمية البرنامج االرشادم باسمكبيو العقبلني االنفعالي كالنمذجة ك 
جريبيتيف ، أم اف اسمكب العبلج العقبلني لـ تظير فركقا ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف الت

 .االنفعالي لو نفس االثر الذم تركو اسمكب النمذجة 

 (ٕٛٓٓدراسة )خيربك، .ٕ

 الصدمات النفسية لدل العراقييف بعد الحرب )اضطراب مابعد الصدمة(

ىدفت لمتعرؼ عمى اضطراب مابعد الصدمة الذم يعاني منو العراقييف بعد الحرب بكجكد بعض 
 َٓ-َِعراقي تتركاح اعمارىـ مابيف  (ََُ ، كتككنت عينة الدراسة مف ) رات الديمكغرافيةالمتغي
 سنة .

النتائج اف العراقييف قد عانكا مف اثار الحرب مف خبلؿ اعراض الصدمات التي ظيرت  بينت
ظيرت مف خبلؿ االكتئاب كمشاكؿ بالنكـ كالشعكر بالذنب  يكاضحة لدل نسبة كبيرة منيـ كالت

 بيس متكررة كالتي كصمت لدرجة الضطراب لدل البعض منيـ .كككا
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 (ٕٚٓٓدراسة )صيدم وثابت، .ٖ

 الصدمات النفسية لبلحتبلؿ كاثرىا عمى الصحة النفسية لمطمبة في قطاع غزة.

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستكل الخبرات الصادمة كانكاعيا التى ننشأ عند طمبة الجامعات 
غزة جراء ممارسات االحتبلؿ كعبلقتيا ببعض متغيرات الصحة النفسية مثؿ : الفمسطينية في قطاع 

 كرب مابعد الصدمة، القمؽ كاالكتئاب .

اناث ( مف الجامعات  ُٓٔذككر ،  ُٓٗمف الطمبة )  ( َّٔ)عمى الدراسة اشتممت عينة 
مة ، االربعة في قطاع غزة، كاستخدـ الباحث عدة مقاييس مثؿ: مقياس غزة لمخبرات الصاد

أظيرت كقد  (ليك بكنز)كمقياس كرب مابعد الصدمة لدافيدسكف كمقياس اعراض القمؽ كاالكتئاب 
 ، بينما بمغت نسبة ْ.ُٓالنتائج اف نسبة الطمبة الذككر الذيف قد تعرضكا لمصدمة بمغت 

% مف  ْ.ٔٓ، كما اشارت النتائج الى اف  ٔ.ْٖاتى تعرضف لمصدمة ك الطمبة مف االناث الم
% ، اظيرت الدراسة اف ْ.ِٓالذككر لدييـ خبرات صادمة متكسطة ، بينما االناث بنسبة  الطمبة
% مف االناث لدييـ ْ.ِْ% مف الطمبة الذككر لدييـ خبرات صادمة شديدة ، في حيف اف  ٗ.ّْ

كما كجدت النتائج فركؽ دالة في مستكل الخبرات الصادمة تعزل لمجنس ، خبرات صادمة شديدة 
تعزل  (لذككر مف افراد العينة، كايضا تكجد فركؽ دالة في اعراض)القمؽ ، كاالكتئاب كذلؾ لصالح ا

 لمجنس كذلؾ لصالح االناث مف افراد العينة . 

 (ٕٚٓٓدراسة )الخطيب،  .ٗ

 .تقييـ عكامؿ مركنة األنا لدل الشباب الفمسطيني في مكاجية االحداث الصادمة

االنا لدل الشباب الفمسطيني في مكاجية االحداث  ىدفت الى التعرؼ عمى العكامؿ المككنة لمركنة
ة ضد الشعب الصادمة التي يتعرضكف ليا نتيجة لبلجتياحات كاالغتياالت كاالعتقاالت االسرائيمي

طالبا كطالبة فمسطينية مف ابناء قطاع غزة  (ُّٕ) عينة قدرىاتـ التطبيؽ عمى الفمسطيني بأسره، ك 
كقد تـ استخداـ مقياس مركنة االنا ،كقد اظيرت  االزىر،مف طمبة الجامعة االسبلمية كجامعة 

النتائج كجكد عكامؿ خاصة لمركنة االنا ىي:االستبصار كاالستقبلؿ كاالبداع ،كركح الدعابة 
كالقيـ الركحية المكجية)االخبلؽ(،كما اظيرت نتائج التطبيؽ تمتع  كالمبادأة ،كالعبلقات االجتماعية،
ية في مركنة االنا ،كىذا يرجع الى كثرة تعرض الشباب الفمسطيني الشباب الفمسطيني بدرجة عال

 لؤلحداث الصادمة كقدرتيـ عمى التصدم ليا .
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 ( ٕٙٓٓ دراسة )دخان والحجار، .٘

 الضغكط النفسية لدل طمبة الجامعة االسبلمية كعبلقتيا بالصبلبة النفسية لدييـ

صادرىا لدل طمبة الجامعة االسبلمية الدراسة الى التعرؼ عمى مستكل الضغكط النفسية كم ىدفت
كعبلقتو بمستكل الصبلبة النفسية لدييـ اضافة الى تاثير بعض المتغيرات عمى الضغكط النفسية 

، كاستخدـ  طالبا كطالبة (ُْٓ) كبمغت عينة الدراسة لدل طمبة الجامعة كالصبلبة النفسية لدييـ،
كالثانية لقياس مدل  ية لدل الطمبة،االكلى لقياس الضغكط النفس الباحثاف استبيالنتاف،

الصبلبةالنفسية لدييـ ،كتكصمت الدراسة الى عدة نتائج اىميا:اف مستكل الضغكط النفسية لدل 
%(، كما بينت الدراسة كجكد ّّ.ٕٕ) %(، كاف معدؿ الصبلبة النفسية لدييـَٓ.ِٔالطمبة كاف )

تعزل -عدا االسرية كالمالية–فسية فركؽ ذات داللة احصائية بيف الطمبة في مستكل الضغكط الن
لمتغير التخصص لصالح طمبة العممي ، كما بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية 

تعزل لمتغير –عدا الدراسية كضغكط بيئة الجامعة -بيف الطمبة في مستكل الضغكط النفسية
د فركؽ ذات داللة احصائية المستكل الجامعي لصالح المستكل الرابع،كما بينت الدراسة عدـ كجك 

تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم –عدا المالية كالدرجة الكمية –بيف الطمبة في مستكل الضغكط النفسية 
، كبينت الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بيف الطمبة في مستكل الضغكط 

 النفسية كالصبلبة النفسية .

 ( ٕٙٓٓثابت واخرون، دراسة ) .ٙ

 غزة قطاع في النفسية كالصبلبة الذككر لؤلطفاؿ النفسية الصحة عمى البيكت ىدـ أثيرت

 , لميدـ نتيجة بيكتيـ فقدكا الذيف الذككر طفاؿؤلل الصادمة الخبرات شدة ك أنكاع بحث إلي ىدفت
 في النفسية الصبلدة معرفة ك ,بالصدمات عبلقتو ك الصدمة بعد ما كرب انتشار مدل كمعرفة
 .المخاكؼ ك الصدمة بعد ما كرب ك بالصدمة عبلقتيا ك األطفاؿ

 في األخيرة الفترة في بيكتيا ىدمت التي مف العائبلت مراىؽ ك طفؿ 45 مف كتألفت عينة الدراسة
 كرب مقياس ,الصادمة الخبرات اختبار :التالية االختبارات تطبيؽ تـ ك , حانكف بيت ك رفح منطقة

 .النفسية الصبلبة مقياس ,المخاكؼ مقياس ,الصدمة بعد ما

 الجرحى كصكر مناظر مشاىدة ىي األطفاؿ لو تعرض أحداث أكثر أف النتائجكقد اشارت 
 مف المختمفة لممناطؽ المدفعي لمقصؼ سماع ان أيض ،ك % 95.6 التمفزيكف كبنسبة في كالشيداء
 صدمةل تعرضكا األطفاؿ مف % 60 أف تبيف ىذه الدراسة كفي .% 95.6 كبنسبة غزة قطاع
 تعرضكا األطفاؿ مف % 33.3 حيف في بسيطة، نفسية لصدمة تعرضكا % 6.7 متكسطة،ك نفسية
 بدرجة يعانكف % 15.6 أف تبيف فقد الصدمة بعد ما لكرب نسبةلبا أما .  شديدة نفسية لصدمة
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 متكسط كبمغ شديدة ، بدرجة يعانكف % 20 حيف في بدرجة متكسطة، يعانكف % 62.2 ،ك خفيفة
 .99.5  النفسية الصبلبة متكسط بمغ فقد النفسية لمصبلبة بالنسبة ك ± 37.4االلتزاـ عدب درجات

 الصادمة لؤلحداث األطفاؿ تعرض بيف إحصائية داللة ذات طردية عبلقة كجكد الدراسة في تبيف ك
 داللة ذات طردية عبلقة كجكد كلكحظ ، الصدمة بعد ما الناتجة النفسية االضطرابات كدرجة

 النفسية الصبلبة لدرجة بالنسبة أما . الصدمة بعد ما كرب كدرجة المخاكؼ درجات بيف إحصائية
 ما كرب كدرجة النفسية الصبلبة درجات بيف إحصائية داللة ذات عكسية عبلقة كجكد لكحظ فقد
 .الصدمة بعد

 ( ٕ٘ٓٓدراسة )عربيات:  .ٚ

يؼ الضغكط النفسية لدل فعالية برنامج ارشادم يستند الى استراتيجية حؿ المشكبلت في تخف
 طبلب المرحمة الثانكية

التعرؼ عمى فعالية برنامج تكجيو كارشاد جمعي قائـ عمى استراتيجية حؿ المشكبلت في  ىدفت إلى
تألفت  تخفيؼ الضغكط النفسية التي يعاني منيا طبلب المدراس في مستكل الصؼ االكؿ الثانكم.

ة شعب مف شعب الصؼ االكؿ الثانكم تـ اختيارىا (طالبا مكزعيف عمى عشر ُْٓعينة الدراسة مف)
سة مقياس الضغكط طبؽ عمى جميع عينة الدرا زعت عشكائيا الى ضابطة كتجريبية.عشكائيا، ثـ ك 

النفسية المعد الغراض ىذه الدراسة)قياس قبمي(، ثـ طبؽ برنامج التكجيو كاالرشاد الجمعي حكؿ 
راد المجمكعة التجريبية في كؿ مدرسة ، كبعد التدريب عمى استراتيجية حؿ المشكبلت عمى اف

االنتياء مف البرنامج اعيد تطبيؽ المقياس مرة اخرل عمى جميع افراد الدراسة)قياس بعدم(، 
 الحسابية كاالنحرافات المعيارية.كلتحقيؽ اغراض الدراسة تـ استخداـ المتكسطات 

أشارت ك  اف ىناؾ اثر لمبرنامجاظيرت النتائج اف ىناؾ فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية أم 
النتائج الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس 

 الضغكط النفسية في كؿ المدارس.

 ( ٕ٘ٓٓ، يونس)دراسة  .ٛ

مدل فاعمية اسمكب االسترخاء العضمي في خفض مستكل اعراض اضطراب مابعد الصدمة النفسية 
 مف الطمبة المصابيف في الجامعة االردنية لدل عينة 

مدل فاعمية اسمكب االسترخاء العضمي في خفض مستكل اضطراب مابعد  إلى معرفةتيدؼ 
 (َْقصدية مف )لعمى عينة مف طمبة الجامعة االردنية ، كلقد اختيرت عينة ا  PTSDالصدمة

 تكسطة .م جة( بدر PTSD( طالبا كطالبة مصابكف ب)ُٕطالبا كطالبة ف منيـ )
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 DSM IVمقاييس جاكسكف لقياس فاعمية اسمكب االسترخاء العضمي كمقياس الكبيسي ك ) خدـاست
 اظيرت النتائج كجكد اثر السمكب االسترخاء العضمي في خفض مستكل اعراض كقد ( 1999 ،

PTSDكاستمرار احتفاظ افراد لمجمكعة التجريبية عبر الزمف بانخفاض مستكلPTSD  نتيجة ،
 .االسمكبذا ؿ ىالستعما

 ( ٕٗٓٓ ،طو دراسة ) .ٜ

اثر اضطرابات مابعد الصدمة عمى كفاءة بعض الكظائؼ المعرفية كالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل 
 عينة مف المصدكميف 

عف اثر االضطرابات النفسية ،النفسية الجسمية الناتجة عف التعرض لبعض االحداث  ىدفت لمكشؼ
عمى اختبارات بعض الكظائؼ المعرفية ،كالتكافؽ النفسي  الصدمية كاثرىا عمى كفاءة االداء

 االجتماعي لدل عينة مف مرضى اضطرابات مابعد الصدمة في اؿ مجتمع المصرم .

 ( سنة .َْ-ُٖ( مريض مشخصا اكمينيكيا اعمارىـ مابيف )َْ) مف العينةكتألفت 

لى مف اعداد الباحثة اختبار صنفت لمجمكعتيف ف االك (  ُِ عبارة عف ) االدكات المستخدمةك 
 (اختبارات استخدمت قببل في بحكث سابقة .ٓ( اختبارات كالثانية )ٕعددىا )

اىمية الدكر الذم يؤديو متغير الفركؽ النكعية "الذككر مقابؿ االناث"في كفاءة  أكدت النتائج عمى
ا ىاما في ابراز االداء عمى اختبارات الكظائؼ المعرفية كالتكافؽ النفسي االجتماعي كانو اظير دكر 

الفركؽ بيف مجمكعات الدراسة في اتجاه تفكؽ ذكم المستكل المرتفع مف التعميـ عمى ذكم المستكل 
 . المنخفض منو

 (ٖٕٓٓالحواجري وقوتة،) دراسة  .ٓٔ

مدل فاعمية برنامج ارشادم مقترح لمتخفيؼ مف آثار الصدمة النفسية لدل طمبة مرحمة التعميـ 
 . االساسي في محافظة غزة

ىدفت لفحص اثر برنامج ارشادم لمتخفيؼ مف آثار الصدمة النفسية لدل طمبة مرحمة التعميـ 
 االساسي في محافظة غزة . 

طالب  ُْٗ(طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ السادس االبتدائي)َّْتألفت عينة الدراسة الكمية مف )ك 
نامج . كلقد استخدـ ( طالب كطالبة منيـ في البر ْٖطالبة (تـ اختيار درجات اعمى ) ُْٔك

جماعية في تنفيذ جمسات الباحث اسمكب االرشاد الجماعي كطريقة المحاضرة كطريقة المناقشة ال
بتطبيؽ بطارية مف االختبارات تتككف مف مقياس ردكد فعؿ االطفاؿ لؤلحداث  افكقاـ الباحثالبرنامج 
س مؤشر الضغط النفسي ، مقيا، "مقياس العصابافكالبرنامج االرشادم"اعداد الباحث ،الصادمة
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ح ابكناىية"،كما قاـ الباحث باعتماد بلتماعي كاالقتصادم"اعداد دكتكر صكمقياس مستكل االج
اسمكب المقارنة بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة كالقياس القبمي كالبعدم ،كالقياس التتبعي بعد 

طردية بيف مستكل الصدمة النفسية شيريف مف انتياء البرنامج ، كلقد اظيرت النتائج عبلقة جكىرية 
كمستكل العصاب كاف ىناؾ فركؽ جكىرية في مستكل الصدمة النفسية بيف الذككر كاالناث لصالح 

 االناث .

 ثانيًا: الدراسات التي تناولت التدين:  
 ( ٕٕٓٓدراسة )اليمص،  .ٔ

 غزة.مدل فعالية العبلج الديني في تخفيض القمؽ لدل الشباب الفمسطيني في محافظات 

قياس مدل فاعمية العبلج الديني في تخفيض القمؽ لدل الشباب الفمسطيني في  إلىىدفت  -
محافظات غزة، كالكشؼ عف داللة الفركؽ في درجات القمؽ لدل مجمكعة تجريبية قبؿ 

ـ تقسيميا إلى ( شابا كشابة، كتَْتككنت عينة الدراسة مف ) تطبيؽ البرنامج العبلجي.
مقياس تايمكر لمقمؽ ترجمة كىي عباره عف  أدكات الدراسةـ استخداـ كت مجمكعتيف تجربتيف.

مصطفى كمحمد غالي كاستمارة تقدير المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة الفمسطينية 
( كاختبار المصفكفات المتتابعة إعداد فؤاد أبك حطب َََِمف إعداد نظمي أبك مصطفى )

تكجد  كقد اظيرت النتائج انو: ، عداد الباحث( كبرنامج العبلج الديني إُٕٗٗكآخركف )
فركؽ دالة إحصائيان في كؿ مف درجات القمؽ لدل المجمكعتيف التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج 

تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات المجمكعة  -كبعده لصالح التطبيؽ الفعمي.
ي البرنامج كبعده لصالح القياس كىذه عبلجان دينيا قبؿ االنتظاـ ف التجريبية الذيف يتمقكف

النتيجة تحقؽ صحة الفرض، كما أظيرت الدراسة أف لمعبلج الديني أثره في تخفيض القمؽ 
لدل الشاب الفمسطيني مكضع الدراسة كىذا يؤكد فعالية برنامج العبلج الديني في تخفيض 

 القمؽ لدل الشباب الفمسطيني .

 (ٕٔٓٓدراسة )المزينى ، .ٕ

 ية كعبلقتيا باالتزاف االنفعالي كمستكياتو لدل طمبة الجامعة االسبلمية بغزة.القيـ الدين

ىدفت الى الكشؼ عف مدل تمسؾ طمبة الجامعو االسبلمية بغزة بالقيـ الدينية كمدل تحمييـ 
باالتزاف االنفعالى كما ىدفت الى الكشؼ عف العبلقة بيف القيـ الدينية لدل عينة مف طمبة الجامعو 

عالية مف القيـ لدييـ ، كاشارت نتائج الدراسة إلى :كجكد درجة ة كمستكل االتزاف االنفعالى االسبلمي
حيث يقعكا في االرباعي الرابع مف منحنى القيـ  طبلب كطالبات الجامعو االسبلمية بغزةلدل  الدينية
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ث كالرابع مف حيث يقعكا في االرباعي الثال االتزاف االنفعالى، كذلؾ كجكد درجة عالي مف  الدينية
 منحنى االتزاف االنفعالى .

 (  ٕٓٓٓدراسة ) موسى،  .ٖ

أثر الدعاء كأسمكب إرشادم نفسي في تخفيؼ حدة بعض االضطرابات السيككسكماتية لدل عينة 
 .مف طالبات الجامعة الممتزمات كغير الممتزمات دينيان 

ماتية كااللتزاـ الديني تصميـ مقاييس نفسية لقياس االضطرابات السيككسك  ىدفت الدراسة الى: -
ي ديني مستخدما بناء برنامج إرشادم نفس ، ك يا السيككسكماتية مف صدؽ كثباتكحساب خصائص
اختبار فاعمية البرنامج اإلرشادم النفسي الديني في تخفيؼ ىذه االضطرابات  ر ، كاألدعية كاألذكا

 السيككسكماتية لدل الطالبات الممتزمات كغير الممتزمات دينيا.

مقياس االضطرابات  ( كاستخدـ االداكت التالية لمدراسة :طالبة  َْبمغ عدد العينة ) قد ك 
ىػ  َُْٗمقياس االلتزاـ الديني ) طريفة الشكيعر،  ،ك سكماتية ) ككرنؿ لمشخصية، ميدؿ (السيكك 

 ىػ (. ُُْٖ( ) المحيش، 

دة االضطرابات السيككسكماتية لمبرنامج اإلرشادم النفسي الديني أثر في تخفيؼ حاف  كبينت النتائج
 .لعينة الطالبات التجريبية الممتزمات دينيا 

 (:  ٜٜٓٔدراسة ) عبد العظيم،  .ٗ

أثر العبلج النفسي الديني متمثبل في دكر األدعية كاألذكار في تخفيؼ القمؽ لدل عينة مف طالبات 
 الجامعة.

 ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر األدعية كاألذكار في تخفيؼ القمؽ.

تكجد فركؽ دالة  انوكقد اشارت نتائج الدراسة إلى  طالبة (. ُْٗتككنت عينة الدراسة مف )ك 
إحصائية بيف متكسط درجات الطالبات عؿ مقياس القمؽ قبؿ كبعد استخداـ البرنامج لصالح القياس 
البعدم، بمعنى أف متكسط درجات الطالبات في القياس البعدم كاف اقؿ مف المتكسط في القياس 

لقبمي مما يشير إلى فاعمية استخداـ أسمكب اإلرشاد النفسي الديني عف طريؽ األدعية كاألذكار في ا
 .خفض مستكل القمؽ لدل الطالبات 
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 دراسات قامت عمى زوجات الشيداء: ثالثًا:
 (  ٕٛٓٓ، دراسة )عابد .ٔ

 .الكحدة النفسية لدل زكجات الشيداء في ضكء بعض المتغيرات النفسية 

راسة الى الكشؼ عف عبلقة الشعكر بالكحدة النفسية لدل زكجات الشيداء بكؿ مف ىدفت الد
كما ىدفت الى الكشؼ عما اذا كاف ىناؾ فركؽ في مستكل  ، المساندة االجتماعية كااللتزاـ الديني

 ، تغيرات الديمغرافية مثؿ المستكل االقتصادمملاالشعكر بالكحدة النفسية يمكف اف تعزل الى بعض 
، المؤىؿ العممي ، عدد السنكات بعد استشياد الزكج  ، عدد االبناء، عدد السكف ، السرة نمط ا

  . مكاف السكف

 .زكجة شييد  ُّٓمف عينة الدراسة  تككنت ك .استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي 

استبانة  –سية قامت الباحثة باعداد االدكات التالية لتحقيؽ اىداؼ الدراسة : استبانة الكحدة النفك 
 .اـ الدينيز استبانة االلت –المساندة االجتماعية 

تكجد عبلقة ارتابطية عكسية دالة احصائيا بيف الشعكر _ انو  التالية:تكصمت الدراسة لمنتائج 
التكجد عبلقة ارتباطية بيف الشعكر _  بالكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية لدل زكجات الشيداء .

التكجد فركؽ ذات داللة احصائية في _  .كااللتزاـ الديني لدل زكجات الشيداء بالكحدة النفسية 
_  .مستكل الشعكر بالكحدة النفسية تعزل لكؿ مف المستكل االقتصادم نـ السكف كعددا االبناء 

تكجد فركؽ دالة احصائيا في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية لدل زكجات الشيداء تعزل لكؿ مف 
صالح "سنتيف اك اقؿ" ، المؤىؿ العممي لصالح ثانكية عامة اك اقؿ ، مكاف السكف عدد السنكات ل

 لصالح شماؿ غزة .

 (ٕٚٓٓ)عموان، دراسة .ٕ

الرضا عف الحياة كعبلقتو بالكحدة النفسية "دراسة ميدانية عمى عينة مف زكجات الشيداء  
 . "  الفمسطينيف

سطات درجات مقياسي : الرضا عف الحياة ىدفت الى التعرؼ عمى عبلقة االرتباط بيف كؿ مف متك 
، كالكحدة النفسية لدل عينة الدراسة ، مع التعرؼ الى الفركؽ المعنكية في متكسطات درجات كؿ 
مف مقياسي: الرضا عف الحياة ، كالكحدة النفسية : تبعا لمتغيرات : تاريخ االستشياد ، الكضع 

 لثقافية ، كمحافظات غزة .االقتصادل، المستكل التعميمي، المينة، الخمفية ا

( مائتيف كاحدل عشر زكجة شييد مف محافظات غزة ، كاستخدـ ُُِكتككنت عينة الدراسة مف )
 .مقياس الرضا عف الحياة، اعداد : الباحث ، كمقياس الكحدة النفسية ، اعداد : الباحث 
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درجات مقياس  كجكد عبلقة سالبة دالة بيف كؿ مف : متكسطاتإلى كقد اظيرت نتائج الدراسة 
ر كجكد عبلقة مكجبة غير دالة بيف مجالى : التقديك  .لرضا عف الحياة ، كالكحدة النفسيةا

 االجتماعي ، كالشعكر باالىماؿ.

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة
بكضػػع الدراسػػات المناسػػبة  السػػابقةفػػي ىػػذا الفصػػؿ مػػف خػػبلؿ عرضػػو لمدراسػػات  ةالباحثػػ تلقػػد قامػػ

حيػػػث كاجػػػو الباحػػػث صػػػعكبة فػػػي  ،قػػػة مباشػػػرة قػػػدر المسػػػتطاع بدراسػػػة الباحػػػث كالتػػي يكجػػػد ليػػػا عبل
"اضػػطراب مابعػػد الحصػػكؿ عمػػى دراسػػات سػػابقة تتحػػدث فػػي مكضػػكع الدراسػػة بشػػكؿ مباشػػر أال كىػػك 

 لدل عينة مف زكجات الشيداء بغزة . بالتكجو نحك الدعاءالصدمة كعبلقتو 

،  طرب مابعػد الصػدمةكاضػ التكجو نحػك الػدعاءيرم الدراسة الحالية بأنيا جمعت بيف متغ كقد تميزت
ناكلػت تكسيككف ىناؾ تعميؽ عمى الدراسات التي تناكلػت اضػطرب مابعػد الصػدمة ، كالدراسػات التػي 

 التديف ، كالدراسات التي قامت عمى زكجات الشيداء .

   اضطرابات مابعد الصدمة والضغوط النفسية:أوًَل : تعميق عمى الدراسات التي تناولت 

تنكعت االىػداؼ فمنيػا كػاف حػكؿ اثػر اسػمكب العػبلج العقبلنػي كالنمذجػة أكالن : مف حيث األىداؼ : 
" ، كمنيػػا حػػكؿ التعػػرؼ عمػػى اضػػطراب مابعػػد ََِٖفػػي خفػػض اضػػطراب مابعػػد الصػػدمة "صػػالح،
" حػػػػػكؿ اثػػػػػر ََِٕ" ، كدراسة"صػػػػػيدـ كثابػػػػػت،ََِٖالصػػػػػدمة بكجػػػػػكد بعػػػػػض المتغيػػػػػرات "خيربػػػػػؾ،

بلحػػػتبلؿ عمػػػى الصػػػحة ، كىنػػػاؾ دراسػػػة ىػػػدفت لمتعػػػرؼ عمػػػى العكامػػػؿ المككنػػػة الصػػػدمات النفسػػػية ل
" ، كدراسػػػة ََِٕلمركنػػة االنػػا لػػدل الشػػباب الفمسػػطيني فػػػي مكاجيػػة االحػػداث الصػػادمة "الخطيػػب،

" ىػػػػدفت لمتعػػػػرؼ عمػػػػى مسػػػػتكل الضػػػػغكط النفسػػػػية كمصػػػػادرىا لػػػػدل طمبػػػػة ََِٔ"دخػػػػاف كالحجػػػػار،
" لبحػػث انػػكاع كشػػدة الخبػػرات الصػػادمة لؤلطفػػاؿ ََِٔركف،الجامعػػة ، كقػػد قامػػت دراسػػة "ثابػػت كاخػػ
 الذككر الذيف فقدكا بيكتيـ نتيجة اليدـ .

"، ََِٖالعينة: اختمفت العينات فمنيا كػاف عمػى طػبلب المػدارس كدراسػة " صػالح،ثالثان : مف حيث 
ثػػػؿ " ، كمنيػػػا ماقػػػاـ عمػػػى طمبػػػة الجامعػػػات مََِّ" ك دراسػػػة " الحػػػكاجرم كقكتػػػة،ََِٓ"عربيػػػات ،

" ، كىنػػػػاؾ ََِٓ" ك دراسػػػػة "يػػػػكنس ، ََِٕ" ، دراسػػػػة "الخطيػػػػب ،ََِٕدراسػػػػة "صػػػػيدـ كثابػػػػت،
" ، دراسػػػػػػػػػة "ثابػػػػػػػػػت ََِٔدراسػػػػػػػػات عػػػػػػػػػدة قامػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى االطفػػػػػػػػػاؿ كدراسػػػػػػػػػة " دخػػػػػػػػػاف كالحجػػػػػػػػػار،

" . كىنػػػاؾ دراسػػػات قامػػػت ََِْ" ، كدراسػػػة " حسػػػنيف ،ََِْ"، دراسػػػة " حجػػػازم،ََِٔكآخػػػركف،
 " . ََِْدراسة " طو ،عمى المرضى االكمينيكييف مثؿ 
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رابعػػان : مػػف حيػػث األسػػاليب اإلحصػػائية : تنكعػػت األسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة لتحقيػػؽ أىػػداؼ 
كػػؿ دراسػػػة مػػػف أىميػػػا المتكسػػػط ، االنحػػػراؼ المعيػػػارم ، معامػػػؿ االرتبػػػاط ، تحميػػػؿ التبػػػايف ، النسػػػبة 

 منيج الكصفي التحميمي .كاتفقت جميع الدراسات عمى استخداـ الالمئكية ، المتكسط الحسابي .

ثػػار آخامسػان : مػػف حيػػث النتػػائج : اثبتػت النتػػائج كجػػكد اعػػراض كاضػػحة لمػف تعػػرض لمصػػدمات مػػف 
" كدراسػات اظيػرت كجػكد فػركؽ دالػة فػي مسػتكل الخبػرات الصػادمة تعػػزل  ََِٖالحػرب "خيربػؾ ، 

" ََِٕ، "  . كنتػػػػائج دراسػػػػة " الخطيػػػػبََِٕلمجػػػػنس لصػػػػالح الػػػػذككر كدراسػػػػة "صػػػػيدـ كثابػػػػت ، 
اظيػػرت تمتػػػع الشػػباب الفمسػػػطيني بدرجػػة عاليػػػة فػػػي مركنػػة االنػػػا كارجػػع الباحػػػث ذلػػؾ لكثػػػرة تعػػػرض 
الشػػباب الفمسػػطيني لؤلحػػداث الصػػادمة كقػػدرتيـ عمػػى التصػػدم ليػػا . كأثبتػػت أغمػػب نتػػائج الدراسػػات 
ح كجػػػكد فاعميػػػة لمبػػػرامج التػػػي تػػػـ اسػػػتخداميا لتخفيػػػؼ اضػػػطراب مابعػػػد الصػػػدمة مثػػػؿ دراسػػػة " صػػػال

" ، كدراسػػة " الحػػكاجرم كقكتػػة ،  ََِٓ" ، دراسػػة " يػػكنس ، ََِٓ" ، دراسػػة " عربيػػات ، ََِٖ،
ََِّ. " 

 :   ثانيًا : تعميق عمى الدراسات التي تناولت التدين

أكالن : مػػػف حيػػػػث األىػػػػداؼ : تنكعػػػت أىػػػػداؼ الدراسػػػػات التػػػي قامػػػػت عمػػػػى التػػػديف ، فمنيػػػػا دراسػػػػة " 
تعرؼ عمى عبلقة التديف كقمػؽ المػكت بدافعيػة االنجػاز ،   كىنػاؾ " كالتي ىدفت لمََِٔأبكسبلمة ،

" كالتػػي ىػػدفت ََِِدراسػػات ىػػدفت لتخفيػػؼ القمػػؽ عػػف طريػػؽ العػػبلج الػػديني كدراسػػة " اليمػػص ، 
" كالتػي كانػت  َُٗٗك دراسػة " عبػدالعظيـ ،  لقياس مدل فاعمية العبلج الديني فػي تخفػيض القمػؽ،

" كالتػػػي ََُِار فػػػي تخفيػػػؼ القمػػػؽ ، كىنػػػاؾ دراسػػػة " المزينػػػي ،لمتعػػػرؼ عمػػػى دكر األدعيػػػة كاألذكػػػ
" َََِىػدفت لمكشػػؼ عػف مػػدل تمسػؾ طمبػػة الجامػة اإلسػػبلمية بػالقيـ الدينيػػة ، كدراسػة " مكسػػى ، 

ىدفت لمعرفة فاعميػة البرنػامج النفسػي الػديني فػي تخفيػؼ حػدة بعػض االضػطرابات السيككسػكماتية ، 
لمعرفػػػػة فاعميػػػػة االرشػػػػاد النفسػػػػي الػػػػديني كالتػػػػدريب عمػػػػى  " كالتػػػػي ىػػػػدفت َََِكدراسػػػػة " خضػػػػر، 

 الميارات االجتماعية ، كالدمج بينيما في خفض سمة الغضب .

ثانيان: مػف حيػث العينػة: تنكعػت العينػا تػالتي طبقػت عمييػا الدراسػات السػابقة ، فدراسػة " ابػك سػبلمة ، 
امػػت عمػػى الشػػباب ، كىنػػاؾ " قََِِ" تػػـ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة معممػػيف ، كدراسػػة " اليمػػص، ََِٔ

"، َََِ" كدراسػػػػة " مكسػػػػى ،  ََُِدراسػػػػات قامػػػػت عمػػػػى طمبػػػػة الجامعػػػػات كدراسػػػػة " المزينػػػػي ، 
" ،  كمػػػف الدراسػػػات ماقػػػاـ عمػػػى طمبػػػة المػػػدارس كدراسػػػة " خضػػػر ، َُٗٗكدراسػػػة " عبػػػدالعظيـ ، 

َََِ . " 
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مسػتخدمة لتحقيػؽ أىػداؼ كػؿ مف حيث األساليب اإلحصائية : تنكعت األساليب اإلحصائية الثالثان : 
دراسة مف أىميا المتكسط ، االنحراؼ المعيارم ، معامؿ االرتبػاط ، تحميػؿ التبػايف ، النسػبة المئكيػة، 

 كاتفقت جميع الدراسات عمى استخداـ المنيج الكصفي التحميمي .المتكسط الحسابي .

المتغيػرات األخػرل مثػؿ دراسػة "  رابعان : مف حيث النتائج : أثبتت جميع الدراسات فاعمية التديف عمى
" كالتػػػي ىػػػدفت لقيػػػاس مػػػدل فاعميػػػة العػػػبلج الػػػديني فػػػي خفػػػض القمػػػؽ ، كدراسػػػة " ََِِاليمػػػص، 
" لفاعميػػة البرنػػػامج النفسػػي الػػػديني فػػي تخفيػػؼ حػػػدة االضػػطرابات السيككسػػػكماتية ،  َََِمكسػػى، 

يػػػارات االجتماعيػػة فػػػي " أكػػػدت عمػػى فاعميػػة البرنػػػامج الػػديني كاكتسػػاب المَََِكدراسػػة " خضػػر، 
" كالتػػػػػي اثبتػػػػػت دكر األدعيػػػػػة كاألذكػػػػػػار  َُٗٗتخفيػػػػػؼ حػػػػػدة الغضػػػػػب ، كدراسػػػػػة " عبػػػػػدالعظيـ ، 

 كفاعميتيا في تخفيؼ القمؽ .

 :التي تناولت زوجات الشيداءتعميق عمى الدراسات ثالثا: 

اسػػة ، ىنػػاؾ قمػػة لمدراسػػات التػػي قامػػت عمػػى زكجػػات الشػػيداء بغػػض النظػػر عػػف أنػػكاع متغيػػرات الدر 
" كالتػػػي ىػػػدفت ََِٖأكثػػػر دراسػػػتيف فػػػي قطػػػاع غػػػزة عرضػػػتيما الباحثػػػة ىنػػػا ىمػػػا ، دراسػػػة " عابػػػد ،

لمكشػػؼ عػػػف عبلقػػػة الشػػعكر بالكحػػػدة النفسػػػية لػػدل زكجػػػات الشػػػيداء بكػػؿ مػػػف المسػػػاندة االجتماعيػػػة 
مػف  " كالتي ىػدفت لمتعػرؼ عمػى عبلقػة االرتبػاط بػيف كػؿََِٕكااللتزاـ الديني . كدراسة " عمكاف ، 

متكسػػطات درجػػات مقيػػاس الرضػػا عػػف الحيػػاة كالكحػػدة النفسػػية لػػدل عينػػة الدراسػػة ، مػػع التعػػرؼ الػػى 
الفػػركؽ المعنكيػػة فػػي متكسػػطات درجػػات كػػؿ منيمػػا تبعػػا لػػبعض المتغيػػرات . كقػػد ناقشػػت الدراسػػتيف 

لتػػػزاـ متغيػػػرات عػػػدة ليػػػا عبلقػػػة " بالرضػػػا عػػػف الحيػػػاة ، الكحػػػدة النفسػػػية ، التقػػػدير االجتمػػػاعي ، كاال
الػػديني " ، ككانػػت النتػػائج كاقعيػػة منطقيػػة تؤكػػد كضػػع زكجػػة الشػػييد فػػي قطػػاع غػػزة كمػػا تعانيػػو مػػف 

 ظركؼ معيشية كاجتماعية صعبة .

 فروض الدراسة:

التكجو ال تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مستكل اضطراب ما بعد الصدمة كبيف  -
 اء في غزة.عمى عينة مف زكجات الشيد نحك الدعاء

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة يعزل لمعمر. -

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اضطراب ما بعد الصدمة يعزل لمستكل التعميـ. -

 لممستكل االقتصادم .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة يعزل  -

 ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة يعزل لمنطقة السكف.ال تكجد فركؽ  -

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة يعزل لعدد سنكات الزكاج. -
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 تعزل لمتغير العمر. التكجو نحك الدعاءال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  -

 تعزل لعدد سنكات الزكاج . و نحك الدعاءالتكجال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  -

 تعزل لمستكل التعميـ. التكجو نحك الدعاءال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  -

 .لممستكل االقتصادم  تعزل التكجو نحك الدعاءال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  -

 .ة السكفتعزل لمنطق التكجو نحك الدعاءال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  -
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 انفصم انرابغ
 انطريقة واإلجراءات

 

 .منيجية الدراسة  -أوَل:
 .مجتمع الدراسة -ثانيا:
 .عينة الدراسة -ثالثا:
 .أدوات الدراسة -رابعا:
o  أوًَل :استبانة اضطراب مابعد الصدمة 

o ثانيا : استبانة التدين 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة -خامسا :
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 لرابعالفصل ا
 الطريقة واإلجراءات

يتنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفان مفصػػػبلن لئلجػػػراءات التػػػي اتبعتيػػػا الباحثػػػة فػػػي تنفيػػػذ الدراسػػػة، كمػػػف ذلػػػؾ 
عػػػػػداد أداة الدراسػػػػػة  تعريػػػػػؼ مػػػػػنيج الدراسػػػػػة، ككصػػػػػؼ مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة، كتحديػػػػػد عينػػػػػة الدراسػػػػػة، كا 

سػػػػاليب اإلحصػػػػائية التػػػػي )المقيػػػػاس(، كالتأكػػػػد مػػػػف صػػػػدقيا كثباتيػػػػا، كبيػػػػاف إجػػػػراءات الدراسػػػػة، كاأل
   استخدمت في معالجة النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة:

مف أجؿ تحقيؽ أىػداؼ الدراسػة قامػت الباحثػة باسػتخداـ المػنيج الكصػفي التحميمػي التػي تحػاكؿ مػف  
 الـدعاءنحـو  بالتوجـواضـطراب مـا بعـد الصـدمة وعالقتـو خبللػو كصػؼ الظػاىرة مكضػكع الدراسػة ) 

( كتحميػػؿ بياناتيػػا كبيػػاف العبلقػػة بػػيف مككناتيػػا كاآلراء التػػي تطػػرح  لــدى زوجــات الشــيداء فــي غــزة
حكليػػػا كالعمميػػػات التػػػي تتضػػػمنيا كاآلثػػػار التػػػي تحػػػدثيا، كىػػػك أحػػػد أشػػػكاؿ التحميػػػؿ كالتفسػػػير العممػػػي 

ات مقننػػة المػػنظـ لكصػػؼ ظػػاىرة أك مشػػكمة محػػددة كتصػػكيرىا كميػػان عػػف طريػػؽ جمػػع بيانػػات كمعمكمػػ
خضاعيا لمدراسات الدقيقة.   عف الظاىرة أك المشكمة كتصنيفيا كتحميميا كا 

بكصفو ركػف اساسػي فػي البحػث العممػي ، كفػي نظػر الكثيػريف  التحميمي كتأتي أىمية المنيج الكصفي
مف الباحثيف ، فإنو المنيج األكثر مبلءمة لدراسة اغمب المجػاالت االنسػانية نتيجػة صػعكبة اسػتخداـ 

 مناىج االخرل ، كباالخص المنيج التجريبي كغيره .ال

كيعرؼ المنيج الكصفي التحميمي بانو : أحػد اشػكاؿ التحميػؿ كالتفسػير العممػي المػنظـ لكصػؼ ظػاىرة 
اك مشػكمة محػددة كتصػكرييا كميػا عػػف طريػؽ جمػع البيانػات كمعمكمػػات معينػة عػف ظػاىرة اك مشػػكمة 

 (.ََِٖ:ِٕٖقيقة )عبدالمؤمف، كتصنيفيا كتحميميا كاخضاعيا لمدراسة الد

( "بأنو مجمكعة اإلجػراءات البحثيػة التػي تتكامػؿ لكصػؼ الظػاىرة أك ٗٓ:َََِكقد عرفو )الرشيدم،
المكضػػكع اعتمػػادان عمػػى جمػػع الحقػػائؽ كالبيانػػات كتصػػنيفيا كمعالجتيػػا كتحميميػػا تحمػػيبلن كافيػػان كدقيقػػان؛ 

ف الظػاىرة أك المكضػكع محػؿ البحػث )النػكح، الستخبلص داللتيا كالكصكؿ إلى نتائج أك تعميمات ع
َُّ:ََِْ. ) 

 مصادر الدراسة:

 عتمدت الدراسة عمي نكعيف أساسييف مف البيانات:ا

بالبحػػث فػػي الجانػػب الميػػداني بتكزيػػع اسػػتبيانات لدراسػػة بعػػض مفػػردات  كذلػػؾالبيانــات األوليــة: -ٔ
ف ثػـ تفريغيػا كتحميميػا باسػتخداـ الدراسة كحصر كتجميع المعمكمات البلزمة في مكضكع الدراسة، كمػ
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كاسػػتخداـ ،   Statistical Package For Social Science)اإلحصػائي  SPSSبرنػامج 
يمػػػػة كمؤشػػػػػرات تػػػػدعـ مكضػػػػػكع االختبػػػػارات اإلحصػػػػائية المناسػػػػػبة بيػػػػدؼ الكصػػػػػكؿ لػػػػدالالت ذات ق

 الدراسة.

منشػكرات الخاصػة أك المتعمقػة لقػد قامػت الباحثػة بمراجعػة الكتػب كالػدكريات كالالبيانات الثانوية: -ٕ
عـن اضـطراب مـا بعـد الصـدمة وعالقتـو بالتـدين لـدى  بالمكضكع قيد الدراسة، كالتػي تتعمػؽ بالكشػؼ

 ىشػكؿ عممػي، كذلػؾ مػف أجػؿ التعػرؼ عمػبيػدؼ إثػراء مكضػكع الدراسػة بزوجات الشيداء في غزة، 
عػف آخػر المسػتجدات التػي األسس كالطرؽ العممية السػميمة فػي كتابػة الدراسػات، ككػذلؾ أخػذ تصػكر 

عينـة لـدى  بالتوجـو نحـو الـدعاءاضـطراب مـا بعـد الصـدمة وعالقتـو حدثت في مجػاؿ الدراسػة عػف 
 .غزةقطاع زوجات الشيداء في من 

 مجتمع الدراسة:

حتػػى عػػاـ  َََِيتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع زكجػػات الشػػيداء فػػي محافظػػة غػػزة  منػػذ عػػاـ 
الحصػػائية دقيقػػػة مػػػف عػػػدة جيػػات متخصصػػػة لكػػػف لػػػـ تكفػػػؽ الكصػػػكؿ كقػػد حاكلػػػت الباحثػػػة  ََِٗ

 بالحصكؿ عمى رقـ دقيؽ .

 عينة الدراسة:

، تـ اختيارىف  ََِٗ( زكجة شييد في محافظة غزة لمعاـ ُّْاشتممت عينة الدراسة عمى )
أسرتيف ،  أفرادبطريقة عشكائية مف مجتمع البحث. كبمختمؼ مستكياتيف التعميمية كالعمرية كعدد 

 كؿ التالية تكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة:كالجدا

 (ٔجدول رقم )
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر  

 النسبة المئوية العدد 
َِأقؿ مف   ُٕ ٔ%  

َّأقؿ مف   ُّٖ ّْ%  
فأكثر َّ  ُٓٗ ُٓ%  

%ََُ ُّْ المجمكع  
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 (ٕجدول رقم )
   يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السكن

 النسبة المئوية العدد 

%ْٔ ُْٓ غزة  

%ُٖ ٓٓ الشماؿ  

%ُٕ ْٓ الكسطى  

%ُٗ َٔ الجنكب  

 (ٖ) جدول رقم
   يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الزواج

 النسبة المئوية العدد 

َُأقؿ مف   ُْٓ ْٗ%  

َِأقؿ مف   ُُٓ ّٕ%  

فأكثر َِ  ْٓ ُْ%  

%ََُ ُّْ المجمكع  

 (ٗجدول رقم )
   وزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى اَلقتصادييوضح ت

 النسبة المئوية العدد 

%ِٓ ُْٔ منخفض  

%ْٓ ُُْ متكسط  

%ّ ٗ مرتفع  

%ََُ ُّْ المجمكع  
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 (٘جدول رقم )
   يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي

 النسبة المئوية العدد 

%ِِ َٕ ابتدائي  

%ِٕ ٖٔ إعدادم  

نكمثا  ِٓ %ُٕ 

%ِ ٕ دبمكـ  

%ِّ ٗٗ جامعي فما فكؽ  

%ََُ ُّْ المجمكع  

 أدوات الدراسة:

 أوَل: مقياس التدين

بعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كاستطبلع رأم عينة 
ت الباحثة ببناء مف زكجات الشيداء عف طريؽ المقاببلت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام

 المقياس كفؽ الخطكات اآلتية:

 .االستبانو تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا  -

 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -

 .في صكرتيا األكلية  االستبانوإعداد 

 متيا لجمع البيانات.ءمبل لالمشرؼ مف أجؿ اختيار مد ىعم االستبانوعرض 

 سب ما يراه المشرؼ.تعديؿ المقياس بشكؿ أكلي ح

( مف المحكميف التربكييف بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في الجامعة ٕعرض المقياس عمى )
( يبيف ٓكالممحؽ رقـ ) كبرنامج غزة لمصحة النفسية، كمدرسيف.اإلسبلمية، كجامعة األقصى، 

 أعضاء لجنة التحكيـ.

( فقرة ، ِٔصياغتيا النيائية ) تـ تعديؿ كصياغة بعض الفقرات كقد بمغ عدد فقرات المقياس بعدك 
حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ متدرج ثبلثي )دائمان، أحيانان، أبدان( أعطيت األكزاف التالية 
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( لمعرفة مستكل التديف لدل زكجات الشيداء بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما ُ،ِ،ّ)
 في صكرتيا النيائية.يبيف المقياس  (ُ( درجة كالممحؽ رقـ )ٖٕ، ِٔبيف )

 :اآلتي كقد كانت إجابات كؿ فقرة كفؽ 

 أبداً  أحياناً  دائماً  التصنيف

 ُ ِ ّ النقاط لمفقرات اَليجابية

 ّ ِ ُ النقاط لمفقرات السمبية

 صدق المقياس:

 قامت الباحثة بتقنيف فقرات المقياس كذلؾ لمتأكد مف صدقة كالتالي:

 أوًَل: صدق المحكمين:

في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في  ستبانواالتـ عرض 
عمـ النفس كالصحة النفسية ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة، حيث قامكا 

، االستبانو ، كمدل انتماء الفقرات إلى االستبانو بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات 
 لتبقى صياغة بعض العبارات تعديؿصياغاتيا المغكية، كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ ككذلؾ كضكح 

 .كما ىك عميو ( فقرة ِٔعدد فقرات المقياس )

 ثانيًا: صدق اَلتساق الداخمي:

جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مككنة 
لدراسة، كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف ( زكجة شييد مف خارج عينة آِمف )

فقرات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس الذم تنتمي إليو كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
(SPSS. ) 
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معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات مقياس التديف كالدرجة الكمية لفقراتو كما ىك مبيف 
 (:ٔ) بالجدكؿ رقـ

 (ٙجدول )
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس التدين مع الدرجة الكمية لفقراتو

 الفقرة م
معامل 
 مستوى الدَللة اَلرتباط

ُ.  
أحس بأٌف ا قريب مني كمعي عندما أتكجو الى ا 

 َُ.َدالة عند  0.505 بالدعاء .

 َُ.َدالة عند  0.429 اشعر بالراحة عندما أدعك .  .ِ

 َُ.َدالة عند  0.588 ظـ صبرم عندما الجأ إلى ا بالدعاء .يتعا  .ّ

 َُ.َدالة عند  0.593 اخصص يكميا أدعية مأثكرة اقرأىا بعد كؿ صبلة .  .ْ

 َُ.َدالة عند  0.442 إف الدعاء معي بكؿ أكقاتي كحاالتي .  .ٓ

تزيد قدرتي عمى الصبر عندما أشعر أف ا يستجيب   .ٔ
 دعائي .

 َُ.َدالة عند  0.378

 َُ.َدالة عند  0.383 ألجأ لمدعاء فقط في أكقات الضغط .  .ٕ

 غير دالة إحصائيان  0.098 اعتقد أف لجكئي  بالدعاء سندم في مصيبتي .  .ٖ

 َُ.َدالة عند  0.623 أحفظ الكثير مف األدعية المأثكرة .  .ٗ

 َُ.َدالة عند  0.461 أكرر يكميا كرد قرآني قبؿ النكـ.  .َُ

 َٓ.َدالة عند  0.277 ي عمى الصبر بمجكئنا إلى الدعاء .أحٌث أىمي كأبنائ  .ُُ

 َُ.َدالة عند  0.442 عندما ألجأ إلى الدعاء أحٌس بأنني خارج أزمتي .  .ُِ

ُّ.  
لكال قدرة لجكئي لمدعاء كالصبلة كتقربي مف ا لما كنت 

 تحٌممت مصيبتي .
 َُ.َدالة عند  0.652

 َُ.َدالة عند  0.362 زمتي كآالمي.أدعك ا كأنا عمى ثقة كيقيف بأنو سيخفؼ أ  .ُْ

 غير دالة إحصائيان  0.215 أدعك ا كأنا أعمـ قيمة الدعاء كعظمتو عند ا .  .ُٓ
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معامل  الفقرة م
 اَلرتباط

 مستوى الدَللة

 َُ.َدالة عند  0.366 عندما ألجأ لمدعاء فإنني ال اشعر بالخشكع .  .ُٔ

 َُ.َدالة عند  0.463 إذا أردت مكافأة أحد كلـ استطع ، فإنني أدعك ا لو .  .ُٕ

ُٖ.  
أف الدعاء ىك ممجأم الذم يقربني مف ا كيخفؼ اشعر ب

 ىمكمي كانفعاالتي .
 َُ.َدالة عند  0.550

 َُ.َدالة عند  0.383 أرل أف الدعاء كسيمة رائعة لمتخمص مف األزمات .  .ُٗ

 َُ.َدالة عند  0.748 ال استطيع البدء بيكمي إال بعد أف اردد دعاء الصباح .  .َِ

 َُ.َدالة عند  0.467 راءة القرآف الكريـ .اشعر براحة نفسية عميقة عند ق  .ُِ

 َُ.َدالة عند  0.662 أحافظ عمى صياـ النكافؿ "مثؿ االثنيف كالخميس" .  .ِِ

 َُ.َدالة عند  0.416 إذا كقعت في مصيبة أبادر إلى االستغفار كالتكبة كالندـ .  .ِّ

اشعر اف التزامي بقراءة القرآف كالمجكء لؤلذكار كالمأثكرات   .ِْ
 َُ.َدالة عند  0.474 ينني عمى االصبر .الدينية تع

 َُ.َدالة عند  0.496 لدمن يقيف اف ما اصابني ىك قضائي كقدرم .  .ِٓ

لدم القدرة بالسيطرة كالصبر عمى انفعاالتي في حاؿ   .ِٔ
 الحزف كالغضب كالسركر كالفرح .

 َُ.َدالة عند  0.454

 ّْٓ.َ ( =َُ.َ( كعند مستكل داللة )َٓر الجدكلية عند درجة حرية )

   ِّٕ.َ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )َٓر الجدكلية عند درجة حرية )

كالدرجػػة الكميػػة مقيــاس التــدين " يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ  معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 
(، عػػدا َٓ.َ، َُ.َلفقراتػػو،  كالػػذم يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )

-ِٕٕ.َ( فيػػي غيػػر دالػػة إحصػػائيان كمعػػامبلت االرتبػػاط محصػػكرة بػػيف المػػدل )ُٓ، ٖـ )الفقػػرة رقػػ
كدرجػػػة  َٓ.َالجدكليػػة عنػػػد مسػػتكل داللػػػة  rالمحسػػكبة اكبػػػر مػػف قيمػػػة  r( ، ككػػذلؾ قيمػػػة ْٖٕ.َ
 ، كبذلؾ تعتبر فقرات المقياس  صادقة لما كضعت لقياسو.  ِّٕ.َكالتي تساكم   َٓحرية 
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( كعػػدلت المقيػػاس عمػػى اف تصػػبح فقػػرات ُٓ،ٖقػػد اسػػتثنت الباحثػػة عبػػارة )كحسػػب الجػػدكؿ السػػابؽ ف
( يظيػػر المقيػػاس قبػػؿ التعػػديؿ ، كالممحػػؽ ُفقػػرة ، كالممحػػؽ رقػػـ ) ِٔ" فقػػرة بػػدال مػػف "ِْالمقيػػاس "

 ( يظير المقياس بعد التعديؿ .ّرقـ )

 : Reliabilityثبات المقياس 

ذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطبلعية أجرت الباحثة خطكات التأكد مف ثبات المقياس ك 
 بطريقتيف كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ . 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -ٔ

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية حيث 
اس ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات كذلؾ بحساب احتسبت درجة النصؼ األكؿ لممقي

معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف 
( ٕٗٔ.َفكجد اف معامؿ الثبات قبؿ التعديؿ )   (Spearman-Brown Coefficient)براكف

يتمتع بدرجة عالية مف ( كىذا يدؿ عمى أف المقياس ٖٗٔ.َأف معامؿ الثبات بعد التعديؿ )
 الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ: -ِ

استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ، كذلؾ إليجاد 
( كىذا يدؿ عمى أف المقياس 0.837معامؿ ثبات المقياس، حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا )

 متع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.يت

 ثانيًا: مقياس اضطراب ما بعد الصدمة

بعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كاستطبلع رأم 
سمي قامت عينة مف زكجات الشيداء عف طريؽ المقاببلت الشخصية ذات الطابع غير الر 

 الباحثة ببناء المقياس كفؽ الخطكات اآلتية:

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا المقياس. -

 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -

 .إعداد المقياس في صكرتيا األكلية 

 المشرؼ مف أجؿ اختيار مدم مبلئمتيا لجمع البيانات. ىعرض المقياس عم

 سب ما يراه المشرؼ.تعديؿ المقياس بشكؿ أكلي ح
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( مف المحكميف التربكييف بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في الجامعة ٕعرض المقياس عمى ) 
( ّكالممحؽ رقـ ) كزكجة شييد .،كبرنامج غزة لمصحة النفسيةاإلسبلمية، كجامعة األقصى، 

 يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.

( ِِبعد صياغتيا النيائية ) تـ تعديؿ كصياغة بعض الفقرات كقد بمغ عدد فقرات المقياسك 
فقرة، حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ متدرج ثبلثي )دائمان،أحيانان،أبدان( أعطيت األكزاف 

( لمعرفة مستكل االضطراب ما بعد الصدمة لدل زكجات الشيداء بذلؾ تنحصر ُ،ِ،ّالتالية )
( يبيف المقياس في صكرتيا ِ)( درجة كالممحؽ رقـ ٔٔ، ِِدرجات أفراد عينة الدراسة ما بيف )

 النيائية.

 كقد كانت إجابات كؿ فقرة كفؽ كاألتي:

 أبداً  أحياناً  دائماً  التصنيف

 ُ ِ ّ النقاط لمفقرات اَليجابية

 ّ ِ ُ النقاط لمفقرات السمبية

 

 صدق المقياس:

 قامت الباحثة بتقنيف فقرات المقياس كذلؾ لمتأكد مف صدقة كالتالي:

 حكمين:أوًَل: صدق الم

تـ عرض المقياس في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في 
عمـ النفس كالصحة النفسية ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة، حيث 
قامكا بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات المقياس، كمدل انتماء الفقرات إلى المقياس، 

بقى لي صياغة بعض الفقراتذلؾ كضكح صياغاتيا المغكية، كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ تعديؿ كك
 كما ىك.( فقرة ِِعدد فقرات المقياس )

 ثانيًا: صدق اَلتساق الداخمي:

جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مككنة 
الدراسة، كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة  ( زكجة شييد مف خارج عينةِٓمف )

مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس الذم تنتمي إليو كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
(SPSS. ) 
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كالدرجة الكمية  اضطراب ما بعد الصدمةمعامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات مقياس 
 (:ٕالجدكؿ رقـ )لفقراتو كما ىك مبيف ب

 (ٚجدول )
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة مع الدرجة الكمية لفقراتو

معامل  الفقرة م
 اَلرتباط

 مستوى الدَللة

 غير دالة إحصائيان  0.056- أشعر بالخكؼ مف اإلغماء كأنا في مكاف عاـ.  .ُ

 َُ.َدالة عند  0.409 أشعر بمكجات باردة أك ساخنة تجتاح جسدم .  .ِ

 َُ.َدالة عند  0.581 تنتابني صكر،ذكريات، كأفكار عف األحداث الصادمة.  .ّ

 َُ.َدالة عند  0.707 تنتابني أحبلـ مزعجة .  .ْ

تنتابني مشاعر فجائية أك خبرات بأف ماحدث سيحدث   .ٓ
 َُ.َدالة عند  0.448 مرة أخرل .

 َُ.َ دالة عند 0.656 أعاني مف اضطرابات في النكـ .  .ٔ

أتجنب األفكار أك المشاعر التي تذكرني باألحداث   .ٕ
 الصادمة.

 َُ.َدالة عند  0.465

ٖ.  
أتجنب المكاقؼ كاألشياء التي تذكرني باألحداث 

 َُ.َدالة عند  0.435 الصادمة.

 َُ.َدالة عند  0.505 لدم صعكبة في االستمتاع بالحياة كالنشاطات اليكمية .  .ٗ

 َُ.َدالة عند  0.411 دة عف اآلخريف .أشعر بالعزلة كبأنني بعي  .َُ

 َُ.َدالة عند  0.540 ال استطيع الشعكر بالحب أك االنبساط.  .ُُ

ُِ.  
أشعر بأنني غير قادر عمى الشعكر بمشاعر الحزف 

 كالحب .
 َُ.َدالة عند  0.570

 َُ.َدالة عند  0.423 أزاكؿ عممي بنشاط .  .ُّ

 َُ.َدالة عند  0.607 اشعر بصعكبة في النكـ أك البقاء نائما .  .ُْ

 َُ.َدالة عند  0.704 تنتابني نكبات مف التكتر كنكبات مف الغضب.  .ُٓ
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معامل  الفقرة م
 اَلرتباط

 مستوى الدَللة

 َُ.َدالة عند  0.669 أعاني مف صعكبات في التركيز .  .ُٔ

 َُ.َدالة عند  0.573 أشعر بأنني عمى حافة االنييار .  .ُٕ

 َُ.َدالة عند  0.785 استثار ألقؿ األسباب كأعاني مف التحفز الدائـ.  .ُٖ

مف نكبات ضيؽ التنفس، كسرعة في ضربات أعاني   .ُٗ
 القمب.

 َُ.َدالة عند  0.519

 َُ.َدالة عند  0.545 رأيت الكثيريف ماتكا أمامي أثناء األحداث األخيرة.  .َِ

 َُ.َدالة عند  0.512 أجد نفسي مينالة لمبكاء ألقؿ األسباب.  .ُِ

 َُ.َعند دالة  0.623 تراكدني لغاية اآلف ذكريات القصؼ كاالنفجار كالمكت.  .ِِ

 ّْٓ.َ( = َُ.َ( كعند مستكل داللة )َٓر الجدكلية عند درجة حرية )

   ِّٕ.َ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )َٓر الجدكلية عند درجة حرية )

مقياس اضـطراب مـا بعـد الصـدمة " يبيف الجدكؿ السابؽ  معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 
، َُ.َيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )كالدرجػػة الكميػػة لفقراتػػو،  كالػػذم يبػػ

( فيػػػي غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيان كمعػػػامبلت االرتبػػػاط محصػػػكرة بػػػيف المػػػدل ُ(، عػػػدا الفقػػػرة رقػػػـ )َٓ.َ
 َٓ.َالجدكليػة عنػد مسػتكل داللػة  rالمحسكبة اكبػر مػف قيمػة  r( ، ككذلؾ قيمة ٖٕٓ.َ-َْٗ.َ)

، كبػػػذلؾ تعتبػػػػر فقػػػرات المقيػػػاس  صػػػادقة لمػػػا كضػػػػعت   ِّٕ.َكالتػػػي تسػػػاكم   َٓكدرجػػػة حريػػػة 
 لقياسو.

( كعػػػدلت المقيػػػاس عمػػػى اف تصػػػبح فقػػػرات ُكحسػػػب الجػػػدكؿ السػػػابؽ فقػػػد اسػػػتثنت الباحثػػػة عبػػػارة )
( يظيػػر المقيػػاس قبػػؿ التعػػديؿ ، كالممحػػؽ ِفقػػرة ، كالممحػػؽ رقػػـ ) ِِ" فقػػرة بػػدال مػػف "ُِالمقيػػاس "

 .( يظير المقياس بعد التعديؿ ْرقـ )

 : Reliabilityثبات المقياس 

أجػػرت الباحثػػة خطػػكات التأكػػد مػػف ثبػػات المقيػػاس كذلػػؾ بعػػد تطبيقيػػا عمػػى أفػػراد العينػػة االسػػتطبلعية 
 بطريقتيف كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ . 
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 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -ٖ

ساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية حيث تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لح
احتسبت درجة النصؼ األكؿ لممقياس ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات كذلؾ بحساب 

معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف 
( ُِٕ.َعديؿ )فكجد اف معامؿ الثبات قبؿ الت   (Spearman-Brown Coefficient)براكف

( كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف ِّٖ.َأف معامؿ الثبات بعد التعديؿ )
 الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ: -ْ

استخدـ الباحثاف طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ، كذلؾ إليجاد 
( كىذا يدؿ عمى أف المقياس 0.886ت المقياس، حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا )معامؿ ثبا

 يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

ـ استخداـ اإلحصائي كت (SPSS)لقد قامت الباحثة بتفريغ كتحميؿ المقياس مف خبلؿ برنامج 
 األساليب اإلحصائية التالية:

التكػػػرارات كالمتكسػػػػطات الحسػػػابية كالنسػػػػب المئكيػػػة لمعرفػػػػة مسػػػتكل التػػػػديف كاضػػػطراب مػػػػا بعػػػػد  -ُ
 الصدمة لدل زكجات الشيداء .

 ".Pearsonإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف " -ِ

اـ معامػػػػؿ ارتبػػػػاط سػػػػبيرماف بػػػػركاف لمتجزئػػػػة النصػػػػفية إليجػػػػاد معامػػػػؿ ثبػػػػات المقيػػػػاس تػػػػـ اسػػػػتخد -ّ
 المتساكية،  كمعامؿ ارتباط ألفا كركنباخ.

تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لمفػػركؽ بػػيف متكسػػطات ثػػبلث عينػػات فػػأكثر تعػػزل لمتغيػػر العمػػر كعػػدد  -ْ
 سنكات الزكاج، كالمستكل االقتصادم، كالمستكل التعميمي.
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيراتيا

ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة الحالية كتفسيرىا لمتحقؽ مف فركض الدراسة مف خبلؿ  يتناكؿ
 .عمى عينة الدراسة  ماالذم تـ تطبيقي يف كعرض أىـ ما تكصمت إليو نتائج المقياس

 

 عرض النتائج المتعمقة بالتساؤل اَلول والثاني:

 بالتساؤل األول، والذي ينص عمى :النتائج المتعمقة  عرضأوَل: 
 "؟لدى زوجات الشيداء في قطاع غزة  التوجو نحو الدعاء ما مستوى "

كالنسب المئكية،  كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ  قامت الباحثة باستخداـ التكرارات كالمتكسطات
 كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:

 (ٛجدول )
 (ٖٗٔالتكرارات والمتوسطات واَلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممقياس )ن =

عدد  المقياس
 الفقرات

مجموع 
 اَلستجابات

اَلنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 96.16 3.123 69.236 21740 24 التدين

حصؿ عمى كزف نسبي قدره  قد لدل زكجات الشيداء التدينيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ك 
اف مستكل التديف لدل زكجات الشداء مرتفع جدا، كقد تفسر ىذه  كىذا يشير إلى، %( ُٔ.ٔٗ)

النتيجة باف الزكجة التي استشيد زكجيا كاف رحمو ا قد اختار ىذا الطريؽ مف البداية، فيك يؤمف 
كبالتالي فإف قكة ايمانو قبؿ استشياده عاليو جدا، ثـ ايضا الزكجة نفسيا  ،أك استشياد إما نصر

التي تتاجر مع ا التغرىا الحياة الدنيا، كتتكقع أف تديف زكجيا ىك رصيد لو في الجنة، كتدينيا 
ف التديف كذلؾ رصيد ليا في ميزاف حسناتيا، بؿ كحتى الثقافو المحمية كالقيـ كالعادات تؤكد عمى ا

 يخفؼ المصائب كيحمي الفرد مف الصدمات، بؿ كيقكم دعمو النفسي كااليماني. 

إف مف أكجب الكاجبات في زمف الككارث كالمممات ، رفع اليديف بالدعاء  رب العالميف، بأكؼ 
بيضاء نقية، كقمكب صادقة كفية، كاعيف باكية تقية تخفؼ مف تمؾ المآسي التي أقمقت المسمميف 

أنو " ال يرد القضاء إال الدعاء  –صمى ا عميو كسمـ  –ت مضاجعيـ، كقد عممنا رسكؿ ا كأقض
" أخرجو الترمذم، كاخبرنا بأنو:  "ال يغني حذر مف قدر، كالدعاء ينفع مما قد نزؿ كمما لـ ينزؿ، 
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أللباني في كاف الببلء ينزؿ فيتمقاه الدعاء، فيعتمجاف إلى يكـ القيامة " أخرجو الترمذم كحسنو ا
عباد ا بالدعاء، كليذا كاف الدعاء مف أسباب النصر عمى األعداء،  صحيح الترمذم، فعميكـ يا

صمى ا عميو  –كخاصة اذا كاف لؾ مف عباد ا الضعفاء، كقد دؿ عمى ذلؾ حديث رسكؿ ا 
خبلصيـ " أخر  –كسمـ  جو النسائي " إنما ينصر ا ىذه األمة بضعيفيا بدعكتيـ كصبلتيـ كا 

   في صحيح النسائي. األلبانيكصححو 

ف أكعميو فاف مما يستفاد مف ذلؾ انو في حالة نشكب الحرب، كقياـ المعركة، كاضطراـ القتاؿ، 
نرفع أكؼ الضراعة كاالستغاثة با لعمو سبحانو اف يستجيب لنا فيقير عدكنا، كيخذؿ محاربنا، 

كصاحبتو بجند مف عنده مف المبلئكة المرسميف حيف دعكه  كيمدنا بمدد مف عنده كما أمد رسكؿ ا
 النصر المبيف. –تعالى  –في غزكة بدر، فانخمعت قمكب الكافريف، كفركا خاسريف، كتـ بفضمو 

 

 بالتساؤل الثاني، والذي ينص عمى:النتائج المتعمقة  عرض: ثانياً 
 ؟زة لدى زوجات الشيداء في قطاع غ ما مستوى اضطراب ما بعد الصدمة"

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ التكرارات كالمتكسطات كالنسب المئكية، كالجداكؿ 
 التالية تكضح ذلؾ:

 (ٜالجدول )
 (ٖٗٔالتكرارات والمتوسطات واَلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممقياس )ن =

عدد  المقياس
 الفقرات

مجموع 
 اَلستجابات

اَلنحراف  سطالمتو 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 66.07 8.233 41.624 13070 21 اضطراب ما بعد الصدمة

 لدى زوجات الشيداء في قطاع غزة اضطراب ما بعد الصدمةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
 .%( َٕ.ٔٔحصؿ عمى كزف نسبي قدره )

شيداء ، لكنو اقل يتضح مما سبق ان اضطراب مابعد الصدمة مرتفع نوعا ما لدى زوجات ال
مقارنة بدرجة التدين المواتي حصمن عمييا زوجات الشيداء ، ولعل ىذا يجعل لديين الصبر عمى 

 تحمل مصيبتين وتخطي آَلمين .

، نالـ يكف ليصيب نا، كما أخطأنالـ يكف ليخطئ ناأف قدر ا نافذ ال محالة، كأف ما أصاب كىذا يؤكد
َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي اأَلْرِض َوَل ِفي َأنُفِسُكْم ِإَل لى: جفت األقبلـ كطكيت الصحؼ. قاؿ تعا

ُحوا ِبَما ِفي ِكَتاٍب مِّن َقْبِل َأن نَّْبَرَأَىا ِإنَّ َذِلَك َعَمى ا َيِسيٌر * ِلَكْيال َتْأَسْوا َعَمى َما َفاَتُكْم َوَل َتْفرَ 
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َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِإَلَّ ِبِإْذِن ا َوَمن ، (ِّ_ِِالحديد،)آَتاُكْم َوا َل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ 
 .(ُُلتغابف،ا) ُيْؤِمن ِبا َيْيِد َقْمَبُو َوا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميمٌ 

ف لـ يعنؾ أحد  طاقة ذاتية لمصبر حتىكىذا يعزز أف لدل زكجات الشيداء  كطاقة ذاتية  ،كا 
أم شيء مف أجؿ أسمى ىدؼ كىك الجنة ... فيذا كاؼ ليعينؾ عمى الصبر ...  يتجعمؾ تفعم

ذا أردت أيضا العكف عمى الصبر ... اعم أف الدنيا قصيرة أكليا بكاء كأكسطيا عناء كآخرىا  يمكا 
فإف كانت غايتنا السامية ىي الجنة  بل بسمك الكسيمة .عككما نعمـ أف سمك الغاية ال تناؿ ، فناء

 .فإف كسيمتنا السامية ىي الصبر 

و أعظـ قاؿ ابف عبد العزيز ألـ مات ابنيا: اتقي ا كاحتسبيو عند ا كاصبرم، فقالت: مصيبتي ب
  .مف أف أفسدىا بالجزع 

قاؿ: "ما يصيب المؤمف مف كصبو كال نصبو كال ىـ كال حزفو كال غـ  في الصحيحيف عف النبي 
 كال أذل، حتى الشككة يشاكيا إال كفر ا بيا مف خطاياه".

قاؿ الحسف: ما جرعتيف أحب إلى ا مف جرعة مصيبة مكجعة محزنة ردىا صاحبيا بحسف عزاء 
كجرعة غيظ ردىا بحمـ ال يفتر لسانؾ مف ذكر كشكر المينعـ المتفضؿ كال تنسى حاؿ  كصبر

نا إليو راجعكف" عبلجان مف ا كرسكلو ألىؿ  المصيبة كممة االسترجاع فقد تضمنت كممة "إنا  كا 
 المصائب.

حانو لـ الذم ابتبله بمصيبتو أحكـ الحاكميف كأرحـ الراحميف، كأنو سبيعمـ أف المصاب أف  عمى
يمانو،  نما افتقده بو ليمتحف صبره كرضاه عنو كا  يرسؿ الببلء ليييمكو بو كال ليعذبو، كال ليجتاحو، كا 
كليسمع تضٌرعو كابتيالو كليراه طريحان عمى بابو الئذان بجنابو، مكسكر القمب بيف يديو رافعان قصص 

ا صمى ا عميو كسمـ: " مف  عف جابر بف سمرة قاؿ : قاؿ رسكؿ بالنتائج كالتفسير الشككل إليو
دفف ثبلثة فصبر عمييـ كاحتسب كجبت لو الجنة ، فقالت أـ أيمف كاثنيف  فقاؿ رسكؿ ا صمى ا 
عميو كسمـ " مف دفف اثنيف فصبر عمييما كاحتسب كجبت لو الجنة، فقمت اـ أيمف: ككاحدا، فسكت 

عف ابف سعيد  ، ككاحتسب كجبت لو الجنة كامسؾ ثـ قاؿ: "يا أـ أيمف مف دفف كاحدا فصبر عميو 
الخدرم كأبي ىريرة رضي ا عنيما عف النبي صمى ا عميو كسمـ أنو قاؿ :" ما يصيب المسمـ 

غـ حتى الشككة يشاكيا إال حط ا بيا مف  ال كصب كال ىـ كال حزف كر أذل كالمف نصب ك 
 .خطاياه 
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 عرض النتائج المتعمقة بالفروض :

 ، والذي ينص عمى:ول ، ومناقشتواأل  الفرضض النتائج المتعمقة ب:عر  أوَل
" َل توجد عالقة ارتباطية ذات دَللة إحصائية بين مستوى اضطراب ما بعد الصدمة وبين 

 عمى عينة من زوجات الشيداء في قطاع غزة " التوجو نحو الدعاء

( َُبيرسكف  كالجدكؿ ) كلمتحقؽ مف صحة ىذا  الفرض قامت الباحثة باستخداـ معامؿ ارتباط
 يكضح ذلؾ:

 (ٓٔجدول )
 معامل ارتباط بيرسون  بين مستوى اضطراب ما بعد الصدمة وبين التدين

الدرجة  
 الكمية لمتدين

الدرجة الكمية 
َلضطراب ما بعد 

 الصدمة

** - 
0.166 

   َٖٗ.َ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُِّ*  ر الجدكلية عند درجة حرية )

 ُِٖ.َ( = َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُِّة عند درجة حرية )**ر الجدكلي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  
(α ≤ 0.01) .كىذا يشير إلى عدـ تحقؽ  بيف مقياس التديف كمقياس إضطراب ما بعد الصدمة

 الفرض .

يخفؼ مف حدة  وو المشار الييما بالرسالة "لصبر كالدعاء: فإنبمفيكمي نو كمما زاد التديف،اأم 
 اضطراب مابعد الصدمة .

ماتؤكده االيات القرآنية كاألحاديث الشريفة كالسنة النبكية ككذلؾ ثقافتنا االسبلمية، ككضعنا كىذا 
في إف الرككف لمصبر السياسي كاألزمات كالصدمات النفسية التي تحدث مف جراء ىذا الكضع لذا ف

مثؿ ىذا المقاـ أمر محمكد بؿ كاجب ألف مقادير ا نافذة سكاء رضي العبد أـ سخط، صبر أـ 
ال ستؤكؿ بو السنف الككنية  جزع، كلكف العاقؿ ينبغي أف يتحمى بالصبر حتى ال يحـر المثكبة، كا 

الصدمة إنما الصبر عند )): إلى صبر االضطرار الذم ال قيمة لػو في ديف ا كما قاؿ النبي 
 ( ) البخارم ( .األكلى
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ف جزع كىمع كتبٌرـ سبل  كذلؾ ألف العبد إف صبر إيمانان كاحتسابان نفذت فيو المقادير كلو األجر، كا 
ٍمكى البيائـ كنفذت فيو المقادير، كعميو الكزر. ال  سى إف التسميـ بالقدر ىك مقتضى العقؿ كالديف معان، كا 

بالغة في التكجع كالتشكي، كلف يغيّْر مف الكاقع شيئان، كلف فميفعؿ ما يشاء مف إظيار الكآبة كالم
نما يزيد نفسو كمدان كغمان، كحسرة.  يبدّْؿ سنف ا في الككف، كا 

حيف آذاه مكقؼ قريش كتكذيبيا لػو:  كيؼ يقٌرر ا ىذه الحقيقة مخاطبان رسكلو الكريـ  كلنرل
 ـي ًإنَّوي لىيىٍحزينيؾى الًَّذم يىقي لىقىٍد قىٍد نىٍعمى ديكفى * كى لىًكفَّ الظَّاًلًميفى ًبآيىاًت ا يىٍجحى كليكفى فىًإنَّييـٍ الى ييكىذّْبيكنىؾى كى

ـٍ نىٍصرينىا كىالى ميبىدّْؿى ًلكىًممى  تَّى أىتىاىي ا كيذّْبيكٍا كىأيكذيكٍا حى مىى مى كٍا عى بىري لىقٍد كيذّْبىٍت ريسيؿه مّْف قىٍبًمؾى فىصى اًت ا كى
اءىؾى ًمف نَّ  ـٍ فىًإًف اٍستىطىٍعتى أىف تىٍبتىًغيى نىفىقنا ًفي األىٍرًض جى يي مىٍيؾى ًإٍعرىاضي ف كىافى كىبيرى عى ًميفى * كىاً  بىًإ اٍلػميٍرسى

مىى اٍلػييدىل فىبلى تىكيكنىفَّ ًمفى اٍلػ ـٍ عى مىعىيي لىٍك شىاءى ا لىػجى اًء فىتىٍأًتيىييـ ًبآيىةو كى اًىًميفى أىٍك سيمَّمنا ًفي السَّمى  جى
 ( .ّٓ-ّّ)االنعاـ: 

رىهي ا لمقانطيف مف رحمة ا اليائسيف مف نصره:  عز كجؿ كقاؿ ا  مىف كىافى يىظيفُّ أىف لَّف يىنصي
 مىاًء ثيَـّ ًليىٍقطىٍع فىٍميىنظيٍر ىىٍؿ ييٍذًىبىفَّ كىٍيديهي مىا يىًغيظي ًفي الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة فىٍميىٍمديٍد ًبسىبىبو ًإلىى السَّ 

كفي ىذا المجاؿ كاف صبر أنبياء ا مثبلن ييقتدل بو،فأيكب صبر عمى مرضو كفقد  (.ُٓ)الحج:
أىمو،كيعقكب عميو الصبلة كالسبلـ صبر عمى فراؽ كلده، ككيد أبنائو،كيكسؼ عميو الصبلة كالسبلـ 

قبؿ أف يحصحص الحؽ، صبر عمى السجف كاالفتراء كالدٌس كالتشكيو الذم مارستو امرأة العزيز 
 ... !!صبر عمى كسر رباعيَّتو، كشٌج كجيو، ككضع السبل عمى ظيره  كمحمد 

قاؿ الغزالي : " إف االيماف نصؼ صبر  كنصؼ شكر كال صبر اال عمى غـ كال شكر اال عمى 
  (َُٗ: ََِٓ، الغزاليفرج . " )

دل التخفيؼ عف الناس كخاصة اثبتت النتائج فعالية الجكانب الدينية كالركحانية في م كىنا
المصابات باضطراب مابعد الصدمة. بينما اآلخريف البعيديف عف تمؾ الجكانب الدينية كاف التأثر 

 .باضطراب مابعد الصدمة 
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 والذي ينص عمى :ومناقشتو ، ،  ثانيال فرض: عرض النتائج المتعمقة بالثانيا 
التوجو ت زوجات الشيداء  في مقياس َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطا

 تعزى لمتغير السكن )الشمال ،غزة ، الوسطى ، الجنوب(. نحو الدعاء

كلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
One Way ANOVA . 

 (ٔٔجدول )
 .السكنت وقيمة "ف" ومستوى الدَللة تعزى لمتغير مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعا

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 الدَللة

 اَلستنتاج

 التدين

13.04 114.089 3 342.267 بيف المجمكعات
9 

 

0.000 

 
دالة عند 
 8.743 310 2710.293 داخؿ المجمكعات َُ.َ

  313 3052.561 المجمكع

 ّٖ.ّ( =  َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ّؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  ِٔ.ِ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ّؼ الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند 
لممقياس، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ( في الدرجة الكمية َٓ.َمستكل داللة )

( ُِ، كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجدكؿ )السكفلمتغير 
 كضح ذلؾ:ي
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 (ٕٔجدول )
 يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس

 
 الجنوب الوسطى غزة الشمال

70.480 68.467 69.944 71.364 
 الشمال

70.480 
0    

 غزة
68.467 

*2.013 0   

 الوسطى
69.944 

0.536 1.477 0  

 الجنوب
71.364 

0.884 *2.896 1.419 0 

 َُ.َ* دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف الشماؿ كغزة لصالح الشماؿ، كبيف غزة كالجنكب لصالح 
اف سكاف منطقة الشماؿ  وتعزو الباحثة ذلك إلى،  ح فركؽ في المناطؽ األخرلالجنكب، كلـ يتض

اكثر مف سكاف منطقة غزة ، ككذلؾ  ممتزمكف بالجكانب الدينية كمتمسكيف بالدعاء كالتحمي بالصبر
قد  كسكاف منطقة الجنكب لدييـ التحمي بالصبر كالتمسؾ بالدعاء اكثر مف سكاف منطقة غزة ،

ؽ معرضة اخطر لميجمات الصييكنية كاالجتياحات كاالضرار اكثر مف منطقة تككف تمؾ المناط
، غزة كىذا ماجعؿ سكاف تمؾ المناطؽ متحميف بالصبر كمتمسكيف بالدعاء اكثر مف مناطؽ اخرل 

كىذه النتيجة تكافؽ ماتكصمت اليو دراسة )ثابت كآخركف( خيث اكد عمى اف مدينة رفح كبيت الىيا 
مدف كالمناطؽ تعرضا لمعنؼ كاالىاب االسرائميمي ، كارجع الباحث ىذه النتيجو تعتبراف مف اكثر ال

المصرية كالحدكد مع اسرائيؿ ،  عمى الحدكدنظرا لمكقعيا القريب مف نقاط الجيش االسرائميمي 
حيث تقكـ القكات االسرائيمية المكجكده عمى الحدكد بقصؼ المدنييف الفمسطينيف ، كتفيد احصاءات 

مف سكاف محافظة رفح قتمكا خبلؿ الفترة مف  ّّٗمركزم الفمسطيني لئلحصاء بأف الجياز ال
 .ََِْاغسطس  ُّالى  َََِسبتمبر ِٗ

 

 ، والذي ينص عمى:الثالث ، ومناقشتو  بالفرضعرض النتائج المتعمقة  ا:ثالث
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التوجو نحو َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات زوجات الشيداء  في مقياس 
 فأكثر(. ٖٓ، ٖٓ، أقل من  ٕٓتعزى لمتغير العمر )أقل من  دعاءال

 Oneكلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
Way ANOVA . 

 (ٖٔجدول )
 ر العمر.مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة تعزى لمتغي

 مجموع المربعات مصدر التباين 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة "ف" المربعات

مستوى 
 اَلستنتاج الدَللة

 التدين

 171.332 2 342.665 بيف المجمكعات
19.663 

 

0.000 

 
دالة عند 
َ.َُ 

 8.713 311 2709.896 داخؿ المجمكعات

  313 3052.561 المجمكع

 ٔٔ.ْ( =  َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِحرية )ؼ الجدكلية عند درجة 

  َِ.ّ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة 
حصائية تعزل لمتغير العمر، ( في الدرجة الكمية لممقياس، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إَٓ.َ)

 كضح ذلؾ:ي( ُْكلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجدكؿ )
 (ٗٔجدول )

 يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس

 
 فأكثر 30 ٖٓأقل من  ٕٓأقل من 

66.200 70.403 68.429 

 ٕٓأقل من 

66.200 

0   

 ٖٓأقل من 

70.403 

*4.203 0  

 فأكثر 30

68.429 

2.229 *1.974 0 

 َُ.َ* دالة إحصائيان عند مستكل داللة 
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سنة لصالح األقؿ  َّسنة كاألقؿ مف  َِيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف 
سنة، كلـ يتضح  َّسنة فأكثر لصالح األقؿ مف  َّسنة، ك َّسنة، كبيف األقؿ مف  َّمف 

الباحثة ذلؾ الى اف ىذا العمر ىك سف النضج كالتمييز بيف ، كتعزك  ر األخرلفركؽ في األعما
الحبلؿ كالحراـ كالسيء كالحسف فيذه الفئة ىي االكلى بااللتزاـ كالتمسؾ بالطاعات كالمجكء الى ا 

سنة كالتي نعتبرىا فترة مراىقة كعدـ  َِكالتحمي بالصبر مف أم فئات عمرية اخرل سكاء اقؿ مف 
سنة كالتي قد يككف  َّاك سكاء المرحمة العمرية االكثر مف  ، ف انفعالي اك نفسي اك دينياتزا

بعضيف غير متعمـ اك ميتـ بجكانب اخرل غير الجكانب الدينية التي ظيرت بنسبة اكبر لدل فئة 
 عمرية مافكؽ العشريف .

 
 عمى:  ، والذي ينصالرابع ، ومناقشتو بالفرض: عرض النتائج المتعمقة رابعا ً 

التوجو َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات زوجات الشيداء  في مقياس 
 فأكثر(. ٕٓ، ٕٓ، أقل من ٓٔتعزى لمتغير عدد سنوات الزواج )أقل من  نحو الدعاء

كلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
One Way ANOVA. 

 (٘ٔجدول )
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة تعزى لمتغير عدد 

 سنوات الزواج.

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 الدَللة

 اَلستنتاج

 التدين

14.26 128.241 2 256.481 بيف المجمكعات
4 

 

0.000 

 
دالة عند 
 8.991 311 2796.079 داخؿ المجمكعات َُ.َ

  313 3052.561 المجمكع

 ٔٔ.ْ( =  َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  َِ.ّ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

سكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المح
( في الدرجة الكمية لممقياس، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل َٓ.َمستكل داللة )
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، كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم  عدد سنوات الزواجلمتغير 
 ( تكضح ذلؾ:ُٔكالجدكؿ )

 (ٙٔجدول )
 فيو في الدرجة الكمية لممقياسيوضح اختبار شي

 
 فأكثر 20 ٕٓأقل من  ٓٔأقل من 

70.243 68.407 68.487 
 ٓٔأقل من 

70.243 
0   

 ٕٓأقل من 
68.407 

*1.835 0  

 فأكثر 20
68.487 

*1.756 0.080 0 

 َُ.َ* دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

سنة لصالح األقؿ  َِكاألقؿ مف سنكات  َُيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف 
سنة، كلـ  َُسنة فأكثر لصالح األقؿ مف  َِسنكات ك َُسنكات، كبيف األقؿ مف  َُمف 

ىذه المرحمة فترة الشباب ، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف  فركؽ في عدد سنكات الزكاج األخرليتضح 
كالحراـ كالتمييز لؤلفضؿ، لدل االميات كقد يكف متعممات كذات مقدرة عمى التفريؽ بيف الحبلؿ 

فيف اكثر فئة اظيرت اعمى نسبة بالتمسؾ بالدعاء كالتحمي بالصبر اكثر مف عدد سنكات الزكاج 
 االخرل كالتي تتعدل العشر سنكات .

 والذي ينص عمى : الخامس ، ومناقشتو، بالفرضا: عرض النتائج المتعمقة خامس
التوجو نحو زوجات الشيداء  في مقياس َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات 

 تعزى لمتغير المستوى اَلقتصادي )منخفض، متوسط، مرتفع(. الدعاء

 Oneكلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
Way ANOVA . 
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 (ٚٔجدول )
بعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة تعزى لمتغير مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المر 
 المستوى اَلقتصادي.

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 الدَللة

 اَلستنتاج

 التدين

 0.902 2 1.804 بيف المجمكعات
0.092 

 

0.912 

 
غير دالة 
 9.810 311 3050.756 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  313 3052.561 المجمكع

 ٔٔ.ْ( =  َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  َِ.ّ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة 
لدرجة الكمية لممقياس، أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير ( في آَ.َ)

المستكل االقتصادم اليؤثر ابدا عمى االلتزاـ ، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف  المستكل االقتصادم
الديني اك الصبر اك عدـ االلتزاـ ،كىي نتيجة منطقية تؤكد اف الدكر لممستكل المادم في تأثيره 

مكر الدينية كالركحانية .عمى اال
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 والذي ينص عمى:ومناقشتو ،، السادس بالفرض : عرض النتائج المتعمقةسادسا 
التوجو نحو َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات زوجات الشيداء  في مقياس 

 امعي(.تعزى لمتغير المستوى التعميمي )ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دبموم، ج الدعاء

 Oneكلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
Way ANOVA . 

 (ٛٔجدول )
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة 

 تعزى لمتغير المستوى التعميمي.

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 اَلستنتاج الدَللة

 التدين

26.68 195.941 4 783.764 بيف المجمكعات
6 

 

0.000 

 
دالة عند 
 7.342 309 2268.796 داخؿ المجمكعات َُ.َ

  313 3052.561 المجمكع

 ّٔ.ّ ( = َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ْؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  ّٗ.ِ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ْؼ الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند 
( في الدرجة الكمية لممقياس، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل َٓ.َمستكل داللة )

لمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم لمتغير المستكل التعميمي ، ك 
 كضح ذلؾ:ي( ُٗكالجدكؿ )
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 (ٜٔجدول )
 يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس

 
 جامعي دبموم ثانوي إعدادي ابتدائي

69.462 67.612 68.558 67.167 71.071 
 ابتدائي

69.462 
0     

 إعدادي
67.612 

1.849 0    

 ثانوي
68.558 

0.904 0.946 0   

 دبموم
67.167 

2.295 0.445 1.391 0  

 جامعي
71.071 

1.609 *3.459 *2.513 *3.904 0 

 َُ.َ* دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف المستكل التعميمي اإلعدادم كالجامعي لصالح 
ـ امعي لصالح الجامعي، كبيف الدبمكـ كالجامعي لصالح الجامعي، كلالجامعي، كبيف الثانكم كالج

االميات الجامعيات اكثر قبكال ، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف  يتضح فركؽ في المستكيات األخرل
كتمسكا بالجكانب االيجابية كالركحانية كالدعاء كالصبر كااللتزاـ الديني مف أم مستكل تعميمي اقؿ 

 اكثر كعيا بأىمية التمسؾ بتمؾ الشامء الركحانية كااللتزاـ الديني .، كذلؾ ىف  مف ذلؾ

 ال أحد يسمـ مف آالـ النفس، كأمراض البدف، كفقداف األحباء، كخسراف الماؿ.

كىذا ما ال يخمك منو بىرّّ كال فاجر، كال مؤمف كال كافر، كلكف المؤمف يتمقَّى ىذه المصائب 
س قياده لمقمّْب القمكب كاألبصار؛ ألنو يعمـ عمـ اليقيف أف ما برضىن كطمأنينة تفعـ قمبو الذم أسم

 أصابو لـ يكف ليخطئو، كما أخطأه لـ يكف ليصيبو.

نىٍقصو مّْفى األىمىكىاًؿ كىاألنفيًس كىالثَّمىرىاًت " قاؿ تعالى:  كٍؼ كىاٍلػجيكًع كى ـٍ ًبشىٍيءو مّْفى اٍلػخى نَّكي لىنىٍبميكى كى
اًبًريفى  بىشًّْر الصَّ  (.ُٓٓلبقرة،)ا" كى

فالببلء ىنا عاـ يصيب القمكب بالخكؼ، كالبطكف بالجكع، كاألمكاؿ بالنقص، كاألنفس 
 بالمكت، كالثمرات باآلفات.
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كٍؼ...كمف لطؼ ا كرحمتو بعباده أنو جعؿ الببلء:  فى اٍلػخى اآلية؛ ليدؿ عمى  ًبشىٍيءو مّْ
 يـ.التقميؿ مراعاة لضعؼ العباد، كتخفيفان عمييـ، كرحمةن ب

كفي ىذا المجاؿ كاف صبر أنبياء ا مثبلن ييقتدل بو، فأيكب صبر عمى مرضو كفقد 
أىمو،كيعقكب عميو الصبلة كالسبلـ صبر عمى فراؽ كلده، ككيد أبنائو،كيكسؼ عميو الصبلة كالسبلـ 
صبر عمى السجف كاالفتراء كالدٌس كالتشكيو الذم مارستو امرأة العزيز قبؿ أف يحصحص الحؽ، 

... !! ) صبر عمى كسر رباعيَّتو، كشٌج كجيو، ككضع السبل عمى ظيره  مد كمح
 ( .ِٕ:  ََُِالقحطاني،

 والذي ينص عمى : السابع، ومناقشتو ، بالفرضا : عرض النتائج المتعمقة سابع
َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات زوجات الشيداء  في مقياس اضطراب 

 فأكثر(. ٖٓمتغير السكن )الشمال ، غزة، الوسطى ، الجنوب  ما بعد الصدمة تعزى ل

كلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
One Way ANOVA . 

 (ٕٓجدول )
 لسكن مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة تعزى لمتغير ا

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 الدَللة

 اَلستنتاج

اضطراب ما 
 بعد الصدمة

 172.445 3 517.335 بيف المجمكعات
2.583 

 

0.053 

 
غير دالة 
 66.769 310 20698.321 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  313 21215.656 المجمكع

 ّٖ.ّ( =  َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ّلجدكلية عند درجة حرية )ؼ ا

  ِٔ.ِ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ّؼ الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة 
د فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير السكف ( في الدرجة الكمية لممقياس، أم أنو التكجَٓ.َ)

النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل اضطراب مابعد الصدمة ، فقد اظيرت 
تعزل لمتغير منطقة السكف ، كىنا تفاجأت الباحثة بالنتيجة فقد كانت متكقعة اف المناطؽ الكاقعة 

ت السكاف االكثر تاثرا باضطراب مابعد الصدمة اكثر تحت التدمير كالحصار كاالجتياحات ىي ذا
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، كلكف النتيجة لـ تظير أم فركؽ  كلـ يكف ىنالؾ أم اثر يذكر لمنطقة السكف بالتأثير عمى 
االحتبلؿ ككميـ  يدالصدمة . كقد يثبت ذلؾ اف كؿ مناطؽ قطاع غزة كاقعة تحت الدمار كتيد

ه النتيجة مع دراسة كؿ مف ) ماكميبلف كقد اتفقت ىذ عرضة لبلصابة باضطراب مابعدالصدمة .
( حيث التكجد فركؽ حكىرية لمكاف السكف ، فكؿ ُِٗٗ( ، كدراسة ) جكرداف ، ُٔٗٗكآخركف،

مناطؽ القطاع تتعرض لنفس اليجمة الصييكنية مف اغتياالت ، كاجتياحات ، كقير كتعذيب بدني 
د اإلجراـ كالبطش االسرائيمية كنفسي ، بحيث لـ تعد ىناؾ منطقة مف فمسطيف تككف بمأمف عف ي

كالتي تطاؿ كؿ ماىك فمسطيني بحيث لـ يكد يخمك أم شبر مف األرض الفمسطينية دكف أف يشيد 
 ( . َُّٖ: ََِٕ،الخطيب االعتداءات كاالغتياالت االسرائيمية )

( حيث اكدت عمى اف ََِٔ، كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع ماتكصمت اليو دراسة )ثابت كآخركف
دينة رفح كبيت الىيا تعتبراف مف اكثر المدف كالمناطؽ تعرضا لمعنؼ كاالىاب االسرائميمي ، م

 ائميمي عمى الحدكدىذه النتيجو نظرا لمكقعيا القريب مف نقاط الجيش االسر  ةالباحث تكارجع
المصرية كالحدكد مع اسرائيؿ ، حيث تقكـ القكات االسرائيمية المكجكده عمى الحدكد بقصؼ 

 ييف الفمسطينيف .المدن

 والذي ينص عمى :ومناقشتو ،، الثامن فرض: عرض النتائج المتعمقة بالثامنا 
َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات زوجات الشيداء  في مقياس اضطراب 

 فأكثر(. ٖٓ، ٖٓ، أقل من  ٕٓما بعد الصدمة تعزى لمتغير العمر )أقل من 

قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم كلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض 
One Way ANOVA . 

 (ٕٔجدول )
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة تعزى لمتغير العمر.

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 اَلستنتاج لةالدَل 

اضطراب 
ما بعد 
 الصدمة

 375.777 2 751.555 بيف المجمكعات
5.711 

 

0.004 

 
دالة عند 
 65.801 311 20464.101 داخؿ المجمكعات َُ.َ

  313 21215.656 المجمكع

 ٔٔ.ْ( =  َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )
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  َِ.ّ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِ)ؼ الجدكلية عند درجة حرية 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة 
( في الدرجة الكمية لممقياس، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير العمر، َٓ.َ)

 كضح ذلؾ:ي( ِِختبار شيفيو البعدم كالجدكؿ )كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ ا
 (ٕٕجدول )

 يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس

 
 فأكثر  30 ٖٓأقل من  ٕٓأقل من 

37.600 40.007 42.977 

 ٕٓأقل من 
37.600 

0   

 ٖٓأقل من 
40.007 

2.407 0  

 فأكثر 30
42.977 

5.377 *2.970 0 

 َُ.َداللة  * دالة إحصائيان عند مستكل
سنة فأكثر لصالح األكثر مف  َّسنة ك 30يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف 

لعدة اسباب تراىا الباحثة  ؾ، كقد اعزت الباحثة ذلسنة، كلـ يتضح فركؽ في األعمار األخرل َّ
ىـ فإف ذلؾ لمصدمات بحسب اعمار  اسباب عممية كمنطقية . فعندما يختمؼ االفراد في استجاباتيـ

يعني ارتباط تمؾ االعمار عف غيرىا بتييؤ الفرد لبلصابة باالضطرابات ،حيث تتأثر استجابات 
االفراد اك ردكد افعاليـ في مكاجية الككارث سكاء كانكا صغارا اك كبارا ، كيتركز ىذا التأثير حكؿ 

 عامميف رئيسييف ىما : 
 كـ الضغكط االضافية المحيطة بالفرد. -    

الفرد التأىيمية كتعاممو مع االضطرابات التالية لمصدمة ، فكبار السف عادة يصابكف  خبرة -
بدرجة عالية مف الػتاـز كلكنيـ يستفيدكف مف خبرة المعالجة كالتأىيؿ بصكرة تقمؿ مف تمؾ 

 ( .ُٖ: ََُِالدرجة )مكتب االنماء االجتماعي،
قة مف العمر يككف اكثر حجما كاكقع اثرا مف فالدمار الذم يناؿ تكقعات المستقبؿ بالنسبة ليذه الحم

غيره ، فصغار السف مازاؿ اماميـ فرصة التعكيض ، كمف ىـ فكؽ الستينات لـ يعد لدييـ مف 
 التكقعات المستقبمية اك الطمكحات التي يخشكف عمييا .
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تضـ  بناء عمى ماسبؽ يمكف القكؿ بأف اعمى المراحؿ العمرية تاثرا باضطراب مابعد الصدمة كانت
 عاما . َّاالفراد االكثر مف 

 والذي ينص عمى : التاسع ، ومناقشتو ، فرض: عرض النتائج المتعمقة بالتاسعا 
َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات زوجات الشيداء  في مقياس اضطراب 

 فأكثر(. ٕٓ، ٕٓ، أقل من  ٓٔما بعد الصدمة تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج )أقل من 

كلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
One Way ANOVA . 

 (ٖٕجدول )
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة 

 تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج.

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 الدَللة

 اَلستنتاج

اضطراب ما 
بعد 
 الصدمة

 234.061 2 468.123 بيف المجمكعات
3.509 

 

0.031 

 
دالة عند 
َ.َُ 

 66.712 311 20747.533 داخؿ المجمكعات

  313 21215.656 المجمكع

 ٔٔ.ْ( =  َُ.َ) ( كعند مستكل داللةُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  َِ.ّ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند 
( في الدرجة الكمية لممقياس، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل َٓ.َمستكل داللة )

، كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم  الزواجعدد سنوات لمتغير 
 :كضح ذلؾي( ِْكالجدكؿ )
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 (ٕٗجدول )
 يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لممقياس

 
 فأكثر  20 ٕٓأقل من  ٓٔأقل من 

40.286 42.541 43.256 

 ٓٔأقل من 

40.286 
0   

 ٕٓأقل من 

42.541 
2.255 0  

 فأكثر 20

43.256 
*2.971 0.716 0 

 َُ.َ* دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

سنة فأكثر لصالح األكثر  َِسنكات ك َُيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف 
جة منطقية تين انيا رل الباحثةت ، ك سنة، كلـ يتضح فركؽ في عدد سنكات الزكاج األخرل َِمف 

كجات منذ سنكات عدة ىـ اكثر تاثرا بما حؿ عمييف مف فقد ازكاجيف فزكجات الشيداء المتز 
كالمكاتي عاشكا سنكات زكاج عديدة معا، فيـ اكثر شريحة تضررا كتاثرا باضطراب مابعد الصدمة 

 زكاج اقؿ. عدد سنكاتزكجات الشيداء الذيف قضيف مقارنة ب

ا أى اًبًريفى * الًَّذيفى ًإذى ًر الصَّ بىشّْ نَّػا ًإلىٍيًو رىاًجعكفى " )البقرة : قاؿ تعالى: " كى ابىٍتييـ مًُّصيبىةه قىاليكٍا ًإنَّا  كىاً  صى
ُٓٓ- ُٓٔ. ) 

 ىذه الكممة الطيبة تتضمف أصميف عظيميف إذا تحقؽ العبد بمعرفتيما تسٌمى عف مصيبتو:

 أف العبد كأىمو كمالو ممؾ  عز كجؿ حقيقة.-ُ

 ه الحؽ ليكفيو حسابو.أف مصير العبد كمرجعو إلى ا مكال-ِ

لو كنيايتو، فكيؼ يفرح بمكجكد أك يأسى عمى مفقكد؟ ففكره في  فإذا كانت ىذه بداية العبد كما خكّْ
مبدئو كمعاده أعظـ معيف عمى التحمّْي بالصبر عند الشدائد كالمصائب كالمحف كالفتف 

 ( .ُٕ:  ََُِ)القحطاني،

 ف عمى الصبر، استصغار المصيبة:( اف مما عيُٖ:  َََِكلقد ذكر )ابف الجكزية ،
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: ) يا أييا الناس أيما أحدو مف الناس أك مف المؤمنيف أيصيب فميتعزَّ بمصيبتو بي عف قاؿ النبي 
المصيبة التي تصيبو بغيرم؛ فإف أحدان مف أمتي لف ييصاب بمصيبة بعدم أشد عميو مف مصيبتي( 

 اخرجو ابف ماجو.

 عف ابف لػو يقاؿ لػو: محمد، فنظـ الحديث اآلنؼ شعران فقاؿ: ككتب بعض العقبلء إلى أخ لػو يعزيو

 اصبر لكؿ مصيبة كتجمد كاعمـ بأف المرء غير مخمد

 كاذا ذكرت محمدا كمصابو فاذكر مصابؾ بالنبي محمد 

إف الشخص البالغ العاقؿ ما داـ في دار التكميؼ كاألقبلـ جارية عميو، ال يستغني عف الصبر في 
فإنو بيف أمرو يجب عميو امتثالو، كالصبر ال بد منو قكالن كفعبلن، كبيف نيي يجب  حالة مف األحكاؿ،

عميو اجتنابو كتركو، كالصبر ال بد لو منو، كبيف قضاء كقدر يجب عميو الصبر فييما، كبيف نعمة 
ذا كانت ىذه األحكاؿ ال تفارقو، فالصبر الـز لو إلى  عميو شكر المنعـ عمييا كالصبر عميو، كا 

 ات.المم

لو أسبابان تعيف عميو كتكصؿ إليو فمما  -سبحانو كتعالى–كلما كاف الصبر مأمكران بو، جعؿ ا 
يسمي المصاب: أف يكطف نفسو عمى أف كؿ مصيبةن تأتيو ىي مف عند ا كأنيا بقضائو كقدره، 

نما ابتبله ليمتحف -سبحانو كتعالى-كأنو  صبره كرضاه،  لـ يقدرىا عميو لييمكو بيا، كال ليعذبو، كا 
ف حـر ذلؾ كاف ذلؾ  كشككاه إليو كابتيالو كدعاءه، فإف كفؽ لذلؾ كاف أمر ا قدران مقدكران، كا 

 خسرانان مبينان.

ك اف يعمـ العبد اف ا سبحانو كتعالى خمقو لبقاء ال فناء لو، كلعز ال ذؿ معو ، كامف الخكؼ فيو، 
نقص فيو، كامتحنو في ىذه الدار بالبقاء الذم يسرع كغناء ال فقر معو، كلذة ال الـ معيا، ككماؿ ال

اليو الفناء، كالعز الذم يقارنو الذؿ كيعقبو الذؿ، كاالمف الذم معو الخكؼ كبعده الخكؼ )ابف 
 ( .ُٗ-ُٕ: َََِجكزية، 

 والذي ينص عمى: العاشر ، ومناقشتو ، فرض: عرض النتائج المتعمقة بالعاشرا 
ائية بين متوسطات زوجات الشيداء  في مقياس اضطراب َل توجد فروق ذات دَللة إحص

 ما بعد الصدمة تعزى لمتغير المستوى اَلقتصادي )منخفض، متوسط، مرتفع(.

كلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
One Way ANOVA . 
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 (ٕ٘جدول )
 الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات

 تعزى لمتغير المستوى اَلقتصادي.

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 الدَللة

 اَلستنتاج

اضطراب ما 
بعد 
 الصدمة

10.12 648.236 2 1296.472 بيف المجمكعات
1 

 

0.000 

 
دالة 
 64.049 311 19919.184 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  313 21215.656 المجمكع

 ٔٔ.ْ( =  َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  َِ.ّ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ِؼ الجدكلية عند درجة حرية )

"ؼ" الجدكلية عند يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة 
( في الدرجة الكمية لممقياس، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل َٓ.َمستكل داللة )

لمتغير المستكل االقتصادم ، كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم 
 كضح ذلؾ:ي( ِٔكالجدكؿ )

 (ٕٙجدول )
 مية لممقياسيوضح اختبار شيفيو في الدرجة الك

 
 مرتفع متوسط منخفض

43.662 39.867 35.600 

 منخفض

43.662 
0   

 متوسط

39.867 
*3.795 0  

 مرتفع

35.600 
*8.062 4.267 0 

 َُ.َ* دالة إحصائيان عند مستكل داللة 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف المستكل المنخفض كالمرتفع لصالح المنخفض، كلـ 
مف ىـ ذكم كضع اقتصادم كتعزك الباحثة ذلؾ إلى  أف  المستكيات األخرليتضح فركؽ في 

منخفض اكثر تأثرا باضطرابات مابعد الصدمة مف ذكم الكضع االقتصادم المرتفع ، كقد يعكد 
ذلؾ لكضعيـ المادم كالكضاعيـ المعيشية كاالقتصادية فيـ اكثر الناس حرصا عمى عدـ حدكث 

ادية لذا فالتخكؼ كالتأثر مصاحبيـ اكثر مف ذكم المستكل ككارث كتدمير بمستحقاتيـ الم
االقتصادم المرتفع الذم قد يككف اليفكر باالضرار المادية النو قادر عمى تعكيض ماسيخسره 

  ماديا.

 

ماكميبلف )ىذه النتيجة تعارضت مع ماتكصمت اليو نتائج دراسة أف  (ََِٕالخطيب ،)كيذكر
( حيث اف المستكل االقتصادم ال يشكؿ أم ُٕٗٗكجيـ،  ، ك دراسة )كاثميفُٕٗٗ( كاخركف 

اختبلؼ في مدل تمتع الشباب الفمسطيني بمستكل المركنة في مكاجية األحداث التي يتعرض ليا 
ألف الكؿ مف جميع المستكيات االقتصادية " المرتفعة كالمتكسطة كالمنخفضة " يتمتعكف بنفس 

، كفسر الباحث غزةمة التي يتعرضكف ليا في قطاع المركنة النفسية في مكاجية األحداث الصاد
تمؾ النتيجو باف ىذا داللة كاضحة عمى امتداد يد البطش كالعدكاف االسرائيمية الى جميع فئات 
الشعب الفمسطيني مف ذكم المستكيات االجتماعية كاالقتصادية المختمفة بدءا مف معدكمي الدخؿ 

م كانتياء بذكم الدخؿ االقتصادم المرتفع بحيث لـ االقتصادم مركرا بمتكسطي الدخؿ االقتصاد
 .  اإلسرائيمي كالعدكاف كالقير البطش مفتعد ىنالؾ فئة مف الشعب الفمسطيني تسمـ 
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، والذي ، ومناقشتو عشر الحادي  لفرضعشر: عرض النتائج المتعمقة با الحادي
 ينص عمى :

زوجات الشيداء  في مقياس اضطراب ما بعد  َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات
 الصدمة تعزى لمتغير المستوى التعميمي )ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دبموم، جامعي(.

 Oneكلمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم 
Way ANOVA . 

 (ٕٚجدول )
لحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدَللة تعزى لمتغير المستوى مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات ا

 التعميمي.

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 مستوى
 الدَللة

 اَلستنتاج

اضطراب 
ما بعد 
 الصدمة

 397.930 4 1591.720 بيف المجمكعات
6.266 

 

0.000 

 
دالة عند 
 63.508 309 19623.936 ؿ المجمكعاتداخ َُ.َ

  313 21215.656 المجمكع

 ّٔ.ّ( =  َُ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ْؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  ّٗ.ِ( = َٓ.َ( كعند مستكل داللة )ُّّ،ْؼ الجدكلية عند درجة حرية )

لجدكلية عند يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" ا
( في الدرجة الكمية لممقياس، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل َٓ.َمستكل داللة )

لمتغير المستكل التعميمي، كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم 
 كضح ذلؾ:ي( ِٖكالجدكؿ )
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 (ٕٛجدول )
 ة لممقياسيوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمي

 
 جامعي دبموم ثانوي إعدادي ابتدائي

46.462 43.431 42.135 45.333 39.094 
 ابتدائي

46.462 
0     

 إعدادي
43.431 

3.031 0    

 ثانوي
42.135 

4.327 1.296 0   

 دبموم
45.333 

1.128 1.902 3.199 0  

 جامعي
39.094 

*7.367 *4.337 3.040 6.239 0 

 َستكل داللة دالة إحصائيان عند م.َُ 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف المستكل التعميمي االبتدائي كالجامعي لصالح االبتدائي، 

، كتعزك  ـ يتضح فركؽ في المستكيات األخرلكبيف اإلعدادم كالجامعي لصالح اإلعدادم ، كل
رتقاء عمى سمـ التعمـ ، باال كتتطكرالقدرات العقمية كالميارات المعرفية تنمك إلى أف الباحثة ذلؾ 

العمماء يركف اف استجابات االفراد في المكاقؼ المختمفة تتاثر شكبل كمكضكعا بالمستكل ف كا
مف المؤكد اف اعراض االضطرابات التالية لمصدمة تتمثؿ في العقكؿ لذا المعرفي كالتعميمي لمفرد . 

كالتعميمي اسمكبا خاصا في تفسير  ف لكؿ فرد كفؽ مستكاه النمائيابصكرة مخالفة بيف االفراد ،ك 
 ( . ِٗ:  ََُِالصدمة كتقكيميا كاالستجابة ليا )مكتب االنماء االجتماعي،

اف بمكغ الفرد مرحمة عميا مف التعميـ يكسبو ميارة خاصة في ادراؾ ابعاد الصدمة كترل الباحثة 
الضطرابية التي يعاني منيا كتنظيـ الذاكرة كالقدرة عمى استعادة الحدث كالربط بينو كبيف المظاىر ا

. كىذا ما اكدتو النتائج فزكجات الشيداء الحاصبلت عمى مستكيات تعميمية عالية كاف لدييف الفرد 
التأثر باضطراب مابعد الصدمة اقؿ مف ذكات التعميـ األقؿ ، كتمؾ نتيجة كاقعية منطقية يبررىا 

كالتعميمية بمدل تفسير الصدمة كاالستجابة التفسير العممي السابؽ حكؿ ارتباط المستكيات النمائية 
 ليا .

الدركب مف حكادث الدنيا  ناالطرؽ كأظممت عمي نااليمكـ كادليمت ب ناالمصائب كنزلت ب ناإذا فجعت
ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِإَلَّ َما   ا كقضى فإنيا المنزلة األكلىبمنزلة الرضا لما قدر  ناعمي وفإن المقدرة.
 .َلَنا َكَتَب المَّوُ 



 121 

 تعميق عمى نتائج الدراسة :
%( كنسبة اضطراب ٔٗاثبتت النتائج كجكد مستكل عاؿ مف التديف لدل زكجات الشيداء قدره )

 %( ٔٔمابعد الصدمة لدييف كاف )

اضطراب ما بعد الصدمة بعدة متغيرات ديمكغرافية ىي " متغير العمر ك كلقد ربطت الباحثة التديف 
 مستكل االقتصادم ، التعميمي ، مكاف السكف " ،عدد سنكات الزكاج ، ال

كلقد اثبتت انتائج كجكد فركؽ كاضحة في بعض المتغيرات كعدـ كجكد فركؽ جكىرية في متغيرات 
 .اخرل 

 أوَل : متغير السكن :

التكجو نحك (انو تكجد فركؽ ذات دالة احصائية في مستكل ُُأظيرت النتائج حسب جدكؿ )
كف ، حيث اظيرت النتائج كجكد فركؽ بيف الشماؿ كغزة لصالح الشماؿ ، تعزل لمتغير الس الدعاء 

كبيف غزة كالجنكب لصالح الجنكب ، كلـ يتضح فركؽ في المناطؽ االخرل . بينما يتضح مف 
( انو التكجد فركؽ ذات دالة احصائية في مستكل اضطراب مابعد الصدمة تعزل ُِجدكؿ )

 لمتغير السكف .

 :ثانيا : متغير العمر 

التكجو نحك ( فمقد اثبتت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل ُْحسب جدكؿ )
سنة لصالح  َّسنة كاالقؿ مف  َِتعزل لمتغير العمر ، ككانت الفركؽ تبيف االقؿ مف  الدعاء

سنة ، كلـ  َّسنة فأكثر لصالح االقؿ مف  َّسنة ، ك َّسنة ، كبيف االقؿ مف  َّاالقؿ مف 
( انو تكجد فركؽ ذات دالة احصائية ِِركؽ باالعمار االخرل .بينما يتضح مف جدكؿ )يتضح ف

في مستكل اضطراب ما بعد الصدمة تعزل لمتغير العمر ، كتظير النتائج كجكد فركؽ بيف االقؿ 
 سنة كلـ يتضح فركؽ في االعمار االخرل . َّسنة فاكثر لصالح االكثر مف  َّسنة ك َّمف 

 ت الزواج ثالثا :عدد سنوا

تعزل  التكجو نحك الدعاء( فانو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل ُٔحسب جدكؿ )
سنة لصالح  َِسنكات كاالقؿ مف  َُلمتغير عدد سنكات الزكاج ، ككانت الفركؽ بيف االقؿ مف 

 َُسنة فأكثر ، لصالح االقؿ مف  َِسنكات ك َُسنكات ، كبيف االقؿ مف  َُاالقؿ مف 
( يظير كجكد فركؽ ِْ، كلف تتضح فركؽ في عدد سنكات الزكاج االخرل . بينما جدكؿ )سنكات 

ذات داللة احصائية في مستكل اضطراب مابعد الصدمة تعزل لمتغير عدد سنكات الزكاج ، 
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 َِسنة فأكثر لصالح االكثر مف  َِسنكات ك َُكاظيرت النتائج كجكد فركؽ بيف االقؿ مف 
 عدد سنكات الزكاج االخرل . سنة ، كلـ يتضح فركؽ في

 رابعا : متغير المستوى اَلقتصادي :

 التكجو نحك الدعاء ( انو التكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل ُٕيتضح حسب جدكؿ ) 
( كجكد ِٔتعزل لمتغير المستكل االقتصادم . بينما اظيرت النتائج كماىك مكضح في جدكؿ )

اضطراب مابعد الصدمة تعزل لمتغير المستكل االقتصادم فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل 
، كيتضح مف الجدكؿ كجكد فركؽ بيف المستكل المنخفض كالمرتفع لصالج المنخفض ، كلـ تتضح 

 فركؽ في المستكيات االخرل .

 خامسا: متغير المستوى التعميمي:

تعزل  نحك الدعاء التكجو( انو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل ُٗيتضح مف جدكؿ ) 
لمتغير المستكل التعميمي، كلقد اظيرت النتائج كجكد فركؽ بيف المستكل التعميمي االعدادم 
كالجامعي لصالح الجامعي، كبيف الثانكم  كالجامعي لصالح الجامعي ، كبيف الدبمكـ كالجامعي 

كما ىك مكضح  لصالح الجامعي، كلـ يتضح فركؽ في المستكيات االخرل . بينما اظيرت النتائج
( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل اضطراب مابعد الصدمة تعزل لمتغير ِٖبجدكؿ )

المستكل التعميمي، كلقد اظيرت النتائج كجكد فركؽ بيف المستكل التعميمي االبتدائي كالجامعي 
مستكيات لصالح االبتدائي، كبيف االعدادم كالجامعي لصالح االعدادم ، كلـ تتضح فركؽ في ال

 االخرل.

كتمؾ النتائج كانت جميعيا كاقعية كمنطقية كمتكقعة كاتفقت مع نتائج كثير مف الدراسات السابقة، 
كالنتيجة الكحيدة التي تفاجات بيا الباحثة ىي : عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير 

ر كالحصار ىي ذات السكاف السكف ، فقد كانت تتكقع الباحثة اف المناطؽ الكاقعو تحت التدمي
األكثر تأثرا باضطراب مابعد الصدمة ، كلكف النتيجة لـ تظير أم فركؽ ،كلـ يكف ىنالؾ أم اثر 
يذكر لمنطقة السكف بالتأثير عمى الصدمة . كقد يثبت ذلؾ اف كؿ مناطؽ قطاع غزة كاقعة تحت 

 . الدمار كتيديد االحتبلؿ ككميـ عرضة لبلصابة باضطراب مابعدالصدمة
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 الدراسات المقترحة والتوصيات
 

 أوَل: الدراسات المقترحة
 أثر برنامج ارشادم ديني لمتخفيؼ مف اعراض اضطراب مابعد الصدمة لدل زكجات الشيداء .. ُ

 لدل زكجات الشيداء . بالتكجو نحك الدعاءدراسة الضغكط النفسية كعبلقتيا .ِ

 اء .دراسات حكؿ قمؽ المستقبؿ لدل زكجات الشيد .ّ

 

 ثانيا: التوصيات
 يداء .قياـ الجيات المسئكلة بتكفير الفرص المعيشية المناسبة لزكجات الش .ُ

 تقديـ الخدمات النفسية كاالجتماعية لزكجات الشيداء لمتخفيؼ مف ىذه الصدمة ..ِ

 اتاحة الفرص المناسبة لزكجات الشيداء لمتعميـ ..ّ
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 المراجع  قائمة
 .الكريم القران أوَل:

 :ثانيا: المراجع العربية

 المكتبة المصرية .: بيركت ،عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف( :َََِ)ابف القيـ الجكزية  .ُ

،  ُُعمجمة منبر االسبلـ  ، "طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ( :ُّٖٗالجكزية ) ابف القيـ .ِ
 . طبعة قطر: مغزة 

 دار لساف العرب. بيركت:،  ِكُمج  "لساف العرب " : (َُٕٗابف منظكر) .ّ

 عبلمات مف القرآف، عماف : دار الجكىرة .: ( ََِّأبك صفية، جاسر ) .ْ

،كمية التربية : الجامعة ُِٖ،ع مجمة البيانفضؿ الدعاء ، : ( َََِالبرديسي، محمد ) .ٓ
 غزة . ،االسبلمية 

 .ُٖٔلعدد، ا مجمة البيان" دراسات في الشريعة )الدعاء، الدعاء( " : البكرم، محمد )د.ت( .ٔ

تأثير ىدـ البيكت عمى الصحة : ثابت، عبدالعزيز ك أبك طكاحنية، احمد ك السراج، إياد )د.ت(  .ٕ
لمصحة  غزةبرنامج النفسية لؤلطفاؿ الذككر كالصبلبة النفسية في قطاع غزة ،بحث منشكر ، 

 .: غزة النفسية 

مجمة شبكة  ،قصى الصدمة النفسية الناجمة عف انتفاضة األ: ( ََِٔثابت، عبد العزيز ) .ٖ
 .ُِالعمكـ النفسية العربية ، ع 

الخبرة الصادمة كعبلقتيا بأعراض االضطراب كبعض سمات  : (ََِْحجازم، ىاني )  .ٗ
، الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، الشخصية لدل اطفاؿ شيداء انتفاضة االقصى 

 .االسبلمية : غزة 

ادمة كالمساندة االسرية كعبلقتيا بالصحة الخبرات الص:  (ََِْ)عائدة عبداليادم حسنيف ، .َُ
 .، الجامعة االسبلمية : غزة  ، رسالة ماجستير غير منشورةالنفسية لمطفؿ 

االرىاب كاثاره النفسية كاالجتماعية عمى االسرة كالطفؿ " : "  (ََِٓ)، سكسك شاكر الحمبي .ُُ
: بغداد ، ٕعدد ِ مجمد،  مجمة شبكة العموم النفسية والعربية ،دراسة في زمف االحتبلؿ 

 . العراؽ

 دار الكتب العممية لمنشر . : لبناف،  تسمية اىؿ المصائب : (ََِٓ)الحنبمي، محمد  .ُِ
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مدل فاعمية برنامج ارشادم مقترح لمتخفيؼ مف اثار الصدمة  :(  ََِّ) الحكاجرم، احمد .ُّ
 غزة .: الجامعة االسبلمية ،  رسالة ماجستير غير منشورة

تقييـ عكامؿ األنا لدل الشباب الفمسطيني في مكاجيتو األحداث  : (ََِٕالخطيب، محمد ) .ُْ
مجمة الجامعة  ، ، بحث منشكرِ،عُٓالمجمد ة الدراسات اإلنسانية ()سمسمالصادمة 
 . َُٖٖ-َُُٓغزة ، ص:  : اإلسالمية

الصدمات النفسية  لدل العراقييف بعد الحرب )اضطراب ما بعد  :( ََِٖخيربؾ، رشا ) .ُٓ
 :جامعة دمشؽ ،جستير منشورةارسالة م ميدانية عمى العراقييف في دمشؽ ، الصدمة ( دراسة

 سكريا .   

 ، بيركت : دار البشار االسبلمية. ؟ستجاب دعكتوتمف : ( ُٔٗٗالدحدكح، سمماف ) .ُٔ

الضغكط النفسية لدل طمبة الجامعة اإلسبلمية  : ( ََِٔبشير ) ،دخاف، نبيؿ ك الحجار .ُٕ
 سمسمة الدراسات اإلنسانية: مجمة الجامعة اإلسالمية  ، دييـبلقتيا بالصبلبة النفسية لكع

 .ّٖٗ-ّٗٔص ص  ،ِ،عُْ،مجمد

مكتبة القاىرة : قصة كقصة لمذيف استجاب ا دعائيـ ،  ََُ: ( ُٖٗٗالسيد ، مجدم ) .ُٖ
 التكفيؽ.

: مركز تعريب العمكـ الصحية ، معجـ مصطمحات الطب النفسي :  (ََِٕ)الشربيني ،لطفي  .ُٗ
 مؤسسة الككيت .، عاجـ الطبية المتخصصة سمسمة الم

اثر أسمكبي العبلج العقبلني االنفعالي كالنمذجة في خفض  : (ََِٖصالح ، صالح ميدم  ) .َِ
 . َّ،ع مجمة ديالي ،االضطراب ما بعد الصدمة 

 الدعاء أسرار كأغكار ، القاىرة : مكتبة الدار العربية .: ( ََِِالصعيدم ، عبد الحكيـ ) .ُِ

تأثير الصدمات  النفسية الناتجة عف ممارسات االحتبلؿ عمى الصحة  : )د.ت( صيدـ ، رياض .ِِ
، بحث منشكر : برنامج غزة لمصحة النفسية النفسية لطمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة 

 . : غزة

الصدمات النفسية لبلحتبلؿ كأثرىا عمى  :( ََِٕصيدـ ، رياض كثابت ، عبد العزيز ) .ِّ
العدد  ُّْص، مجمة شبكة العموم النفسية العربية مبة  في قطاع غزة ، الصحة النفسية لمط

ُّ . 
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"اثر اضطرابات مابعد الصدمة عمى كفاءة بعض الكظائؼ ( : ََِْ) ايماف عبدالحميـ ،طو .ِْ
م دراسات عربية في عم ،" الجتماعي لدل عينة مف المصدكميفالمعرفية كالتكافؽ النفسي ا

 .ِٕٕحتى ص ُِٕص - ّع ، رسالة دكتوراة منشورة، الجامعة االسبلمية :  النفس

آداب الدعاء المستجاب مف الكتاب كالسنة ، غزة : مطبعة : ( ََِٓالعبادلة، عثماف ) .ِٓ
 رقكني.بال

مناىج البحث في العمكـ االجتماعية "األساسيات كالتقنيات  :( ََِٖعبد المؤمف، عمي ) .ِٔ
 . مصر : اإلدارة العامة اكتكبر،ٕكاألساليب " جامعة 

فعالية برنامج إرشادم يستند إلى إستراتيجية حؿ المشكبلت في  :( ََِٓ) احمد عربيات، .ِٕ
مجمة جامعة تخفيؼ الضغكط النفسية لدل طبلب المرحمة الثانكية ، رسالة ماجستير منشكرة، 

 .ِ، عُٕ، المجمدالقرى لمعموم التربوية واَلجتماعية واإلنسانية

حياة كعبلقتو بالكحدة النفسية ) دراسة ميدانية عمى عينة الرضا عف ال: (ََِٖعمكاف، نعمات ) .ِٖ
لدراسات اإلنسانية ( ا) سمسمة مف زكجات الشيداء الفمسطينية (، مجمة الجامعة اإلسبلمية 

 .ِّٓ-ْٕٓص :  ِْالمجمد،

 . دار المعرفة بيركت ، احياء عمكـ الديف (ََِٓ)، ابكحامد  الغزالي .ِٗ

 . مف أذكار الكتاب كالسنة : القاىرة : دار العمكـ العربية( حؽ المسمـ ُٔٗٗالقحطاني، سعيد ) .َّ

رسائؿ سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني أنكاع (  ََُِ)لسعيد بف عمي بف كىؼ ا ،القحطاني .ُّ
( في ضكء الكتاب كالسنة الصبر كمجاالتو القاىرة : دار ، )مفيكـه، كأىميَّةه،كطريؽه، كتحصٍيؿه

 . العمكـ العربية

ي ،)د.ت( عقيدة المسمـ السني ) مركز اإلعبلـ األلباني لمدراسات المنيجية لجنة البحث العمم .ِّ
 كاألبحاث العممية ( األردف ، عماف .

 .َُِ، ص  َٓالعدد،  المجمة التربوية( الصبر، ُٗٗٗمرسي، كماؿ ابراىيـ ) .ّّ

التاصيؿ االسبلمي لئلرشاد كالعبلج النفسي الضطراب مابعد ( ُٗٗٗمرسي، كماؿ ابراىيـ ) .ّْ
 .  ُِّص  _ ُُٔص ،  ُّمجمد  ، َٓالعدد ، المجمة التربوية دمة الص

( " دراسة تجريبية ألثر اإلرشاد النفسي الديني في تخفيؼ المعاناة ََِٓالمزيني، أسامة ) .ّٓ
 . غزة : المكتبة المركزية،  رسالة دكتوراه غير منشورةالنفسية ألسر الشيداء ، 

 لديني ، غزة : مكتبة آفاؽ .( اإلرشاد النفسي أََِالمزيني، أسامة ) .ّٔ
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الجامعة ، االرشاد النفسي الديني " اسسو النظرية كتطبيقاتو العممية ( ََِٔ)المزيني، اسامة  .ّٕ
 : غزة . االسبلمية

سمسمة تشخيص االضطرابات النفسية كاضطرابات الضغكط  (ََُِ)مكتب االنماء االجتماعي  .ّٖ
 ، الديكاف األميرم : الككيت .التالية لمصدمة 

( العبلج الديني لؤلمراض النفسية : أثر الدعاء َََِسى ، رشاد  كمحمكد ، محمكد )مك  .ّٗ
ماتية لدل عينة مف سك ض االضطرابات السيكك عتخفيؼ حدة ب يكأسمكب إرشادم نفسي ف

 طالبات الجامعة الممتزمات دينيا ، القاىرة : دار الفاركؽ .

ة في ضكء الكصي اإلليي كاليدم ( اإلرشاد النفسي في حياتنا اليكميََُِمكسى ، رشاد ) .َْ
 النبكم ، القاىرة : دار الفاركؽ .

 ( مبادئ البحث التربكم ، الرياض .ََِْالنكح، مساعد) .ُْ

 عميو كسمـ ، القاىرة: النككم، أبك زكريا )د.ت( األذكار المنتخبة مف كبلـ سيد األبرار صمى ا .ِْ
 دار الحديث.

" اضطراب مابعد الصدمة عند االطفاؿ "  ََِٗاليمص، عبدالفتاح الجامعة االسبلمية بغزة  .ّْ
تشخيص كعبلج " المشاركة بكرقة عمؿ لميكـ الدراسي الذم تقيمو الكمية الجامعية لمعمكـ 

 .كحدة البحث العممي  ،التطبيقية 

مدل فاعمية اسمكب االسترخاء العضمي في خفض مستكل :  (ََِٓ)يكنس، محمد محمكد  .ْْ
مجمة سية لدل عينة مف الطمبة في الجامعة األردنية " اعراض اضطراب مابعد الصدمة النف
 .ُٖٓص ّالعدد ِّالمجمد ، دراسات العموم اَلنسانية واَلجتماعية

 

 : مواقع اَلنترنت:ثانيا

حقة لمصدمات النفسية كاالنفعالية_ منيج سمككي الضغكط البل (َََِ)، عبدالستارإبراىيـ .ُ
 مكقع :ىرة " كرقة عمؿ عمى مصر: القامتعدد المحاكر في فيميا كعبلجيا ، 

www.arabpsynet.com/archives/op/opjzlsattarptsd-multi-
modbehanalysis.pdf  

  www.spectrumvic.org.auمكقع :  ََِٗ/ُاالضطراب النفسي الذم يعقب الصدمات  .ِ
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نحك استراتيجية عربية لمكاجية الصدمات كالككارث " دراسة مقارنة بيف التجربتيف المبنانية  .ّ
  www.filnats.com /kuawait.htmlد.حسف الصديؽ مكقع:–كالككيتية د.عبدالفتاح دكيدار 

"كمية التربية جامعة االسكندرية ، اضطراب الضغط الحاد  (ََِٖ) ابك حبلكة، محمد السعيد .ْ
 www.gulfkids.comاطفاؿ الخميج مركز دراسات كبحكث  " 

  www.hyatnafs.comكقع : . مدمشؽ ، اضطراب الشدة  (ََِٕ، تيسير ) حسكف  .ٓ
 : مكقع.( : االضطرابات النفسية مابعد الضغكط الصدمية ََِّجار ا ، سميماف ) .ٔ

www.hayatnafs.com 
الميدم، محمد : كرب مابعد الصدمة لدل اطفاؿ فمسطيف آفاؽ العبلج كالتشخيص  .ٕ

  www.mhdyzone.jeeran.com.مكقع:
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 المالحق
 (1ممحق رقم )

 :قبل التعديل ( بصورتيا األوليةٔبانة رقم)است
 مبسم هللا الرحمن الرحي

 مقياس التدين لدى زوجات الشيداء " من إعداد الباحثة "

الخيار المناسب التالية بوضع إشارة ) / ( أمام سيدتي الفاضمة / نرجو أن تجيبي عمى العبارات 
ئة ، وليست ىناك أسئمة خادعة عبارة حسب رأيك. ليست ىناك إجابات صحيحة وأخرى خاط لكل

 . إجابتك بصراحة وصدق وموضوعية تساىم في نجاح ىذه الدراسة . 

 البيانات األولية :

أقل من  العمر
ٕٓ 

أقل من  
ٖٓ 

 ٖٓ 
 فأكثر

 

 

عدد سنوات 
 الزواج

أقل 
 ٓٔمن

أقل من  
ٕٓ 

 ٕٓ 
 فأكثر

 

 

المستوى 
  مرتفع  متوسط  منخفض اَلقتصادي  

 

المستوى 
 التعميمي

  جامعي   دبموم  ثانوي  إعدادي  ابتدائي
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 أبدا أحيانا دائما العبارة الرقم

    أحس بأٌف ا قريب مني كمعي عندما أتكجو الى ا بالدعاء . ُ

    اشعر بالراحة عندما أدعك . ِ

    يتعاظـ صبرم عندما الجأ إلى ا بالدعاء . ّ

    بعد كؿ صبلة . اخصص يكميا أدعية مأثكرة اقرأىا ْ

    إف الدعاء معي بكؿ أكقاتي كحاالتي . ٓ

    تزيد قدرتي عمى الصبر عندما أشعر أف ا يستجيب دعائي . ٔ

    ألجأ لمدعاء فقط في أكقات الضغط . ٕ

    أعتقد أف لجكئي  في الدعاء سندم في مصيبتي ٖ

    أحفظ الكثير مف األدعية المأثكرة . ٗ

    ر يكميا كرد قرآني قبؿ النكـ  .أكر  َُ

    أحٌث أىمي كأبنائي عمى الصبر بمجكئنا إلى الدعاء . ُُ

    عندما ألجأ إلى الدعاء أحٌس بأنني خارج أزمتي . ُِ

    لكال قدرة لجكئي لمدعاء كالصبلة كتقربي مف ا لما كنت تحٌممت مصيبتي . ُّ

    و سيخفؼ أزمتي كآالمي .أدعك ا كأنا عمى ثقة كيقيف بأن ُْ

    أدعك ا كأنا  أعمـ قيمة الدعاء كعظمتو عند ا. ُٓ

    عندما ألجأ لمدعاء فإنني ال اشعر بالخشكع . ُٔ

    إذا أردت مكافأة أحد كلـ استطع ، فإنني أدعك ا لو . ُٕ

فعاالتي اشعر بأف الدعاء ىك ممجأم الذم يقربني مف ا كيخفؼ ىمكمي كان ُٖ
. 

   

    أرل أف الدعاء كسيمة رائعة لمتخمص مف األزمات . ُٗ
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    ال استطيع البدء بيكمي إال بعد أف اردد دعاء الصباح . َِ

    اشعر براحة نفسية عميقة عند قراءة القرآف الكريـ . ُِ

    أحافظ عمى صياـ النكافؿ "مثؿ االثنيف كالخميس" . ِِ

    أبادر إلى االستغفار كالتكبة كالندـ . إذا كقعت في مصيبة ِّ

اشعر اف التزامي بقراءة القرآف كالمجكء لؤلذكار كالمأثكرات الدينية تعينني عمى  ِْ
 االصبر .

   

    لدمن يقيف اف ما اصابني ىك قضائي كقدرم . ِٓ

لدم القدرة بالسيطرة كالصبر عمى انفعاالتي في حاؿ الحزف كالغضب  ِٔ
 فرح .كالسركر كال
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 (ٕممحق رقم )

 :قبؿ التعديؿ  بصكرتيا األكلية (ٕإستبانة  رقم ) 

 مقياس اضطراب ما بعد الصدمة لدى زوجات الشيداء من إعداد الباحثة 

 

فترة ؿ فترة الحرب عمى غزة في الاألسئمة التالية تتعمؽ بالخبرة الصادمة التي تعرضت ليا خبل
صؼ التغيرات التي حدثت في صحتؾ ك مشاعرؾ كأفكارؾ خبلؿ الفترة الماضية. كؿ عبارة ت

 السابقة مف فضمؾ اختارم االحتماؿ الذم يناسبؾ أماـ كؿ عبارة : 

 

 أبدا أحيانا دائما العبارة الرقم

    أشعر بالخكؼ مف االغماء كأنا في مكاف عاـ. .ُ

    أشعر بمكجات باردة أك ساخنة تجتاح جسدم . .ِ

    بني صكر،ذكريات، كأفكار عف األحداث الصادمة.تنتا .ّ

    تنتابني أحبلـ مزعجة . .ْ

    تنتابني مشاعر فجائية أك خبرات بأف ماحدث سيحدث مرة أخرل . .ٓ

    أعاني مف اضطرابات في النكـ . .ٔ

    أتجنب األفكار أك المشاعر التي تذكرني باألحداث الصادمة . .ٕ

    كاألشياء التي تذكرني باألحداث الصادمة . أتجنب المكاقؼ  .ٖ

    لدم صعكبة في االستمتاع بالحياة كالنشاطات اليكمية .  .ٗ

    أشعر بالعزلة كبأنني بعيدة عف اآلخريف . .َُ

    ال استطيع الشعكر بالحب أك االنبساط. .ُُ

    أشعر بأنني غير قادر عمى الشعكر بمشاعر الحزف كالحب . .ُِ

    أزاكؿ عممي بنشاط . .ُّ

    اشعر بصعكبة في النكـ أك البقاء نائما . .ُْ

    تنتابني نكبات مف التكتر كنكبات مف الغضب. .ُٓ
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    أعاني مف صعكبات في التركيز . .ُٔ

    أشعر بأنني عمى حافة االنييار . .ُٕ

    استثار ألقؿ األسباب كأعاني مف التحفز الدائـ. .ُٖ

    عاني مف نكبات ضيؽ التنفس، كسرعة في ضربات القمب.أ .ُٗ

    رأيت الكثيريف ماتكا أمامي أثناء األحداث األخيرة. .َِ

    أجد نفسي مينالة لمبكاء ألقؿ األسباب. .ُِ
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 (3ملحق رقم )

 :بعد التعديل ( ٖرقم) مقياس

 الباحثة " مقياس التدين لدى زوجات الشيداء " من إعداد

سيدتي الفاضمة / نرجو أن تجيبي عمى العبارات التالية بوضع إشارة ) / ( أمام كل عبارة حسب 
رأيك. ليست ىناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ، وليست ىناك أسئمة خادعة . إجابتك بصراحة 

 وصدق وموضوعية تساىم في نجاح ىذه الدراسة . 

 البيانات األولية :

أقل من  العمر
ٕٓ 

أقل من  
ٖٓ 

 ٖٓ 
 فأكثر

 

 

عدد سنوات 
 الزواج

أقل 
 ٓٔمن

أقل من  
ٕٓ 

 ٕٓ 
 فأكثر

 

 

المستوى 
 اَلقتصادي  

  مرتفع  متوسط  منخفض

 

المستوى 
 التعميمي

ابتدا
 ئي

ثانو   إعدادي 
 ي

جامع  دبموم 
 ي 

 

 

 أبدا أحيانا دائما العبارة الرقم

     بالدعاء .ا إلىأحس بأٌف ا قريب مني كمعي عندما أتكجو  ُ

    اشعر بالراحة عندما أدعك . ِ

    يتعاظـ صبرم عندما الجأ إلى ا بالدعاء . ّ

    اخصص يكميا أدعية مأثكرة اقرأىا بعد كؿ صبلة . ْ
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    إف الدعاء معي بكؿ أكقاتي كحاالتي . ٓ

    تزيد قدرتي عمى الصبر عندما أشعر أف ا يستجيب دعائي . ٔ

    أ لمدعاء فقط في أكقات الضغط .ألج ٕ

    أحفظ الكثير مف األدعية المأثكرة . ٖ

    أكرر يكميا كرد قرآني قبؿ النكـ  . ٗ

    أحٌث أىمي كأبنائي عمى الصبر بمجكئنا إلى الدعاء . َُ

    عندما ألجأ إلى الدعاء أحٌس بأنني خارج أزمتي . ُُ

    كتقربي مف ا لما كنت تحٌممت مصيبتي . لكال قدرة لجكئي لمدعاء كالصبلة ُِ

    أدعك ا كأنا عمى ثقة كيقيف بأنو سيخفؼ أزمتي كآالمي . ُّ

    عندما ألجأ لمدعاء فإنني ال اشعر بالخشكع . ُْ

    إذا أردت مكافأة أحد كلـ استطع ، فإنني أدعك ا لو . ُٓ

ف ا كيخفؼ ىمكمي كانفعاالتي اشعر بأف الدعاء ىك ممجأم الذم يقربني م ُٔ
. 

   

    أرل أف الدعاء كسيمة رائعة لمتخمص مف األزمات . ُٕ

    ال استطيع البدء بيكمي إال بعد أف اردد دعاء الصباح . ُٖ

    اشعر براحة نفسية عميقة عند قراءة القرآف الكريـ . ُٗ

    أحافظ عمى صياـ النكافؿ "مثؿ االثنيف كالخميس" . َِ

    إذا كقعت في مصيبة أبادر إلى االستغفار كالتكبة كالندـ . ُِ

اشعر اف التزامي بقراءة القرآف كالمجكء لؤلذكار كالمأثكرات الدينية تعينني عمى  ِِ
 االصبر .

   

    لدمن يقيف اف ما اصابني ىك قضائي كقدرم . ِّ

حزف كالغضب لدم القدرة بالسيطرة كالصبر عمى انفعاالتي في حاؿ ال ِْ
 كالسركر كالفرح .
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 (ٗممحق رقم )

 :عد التعديؿ ب (ٗ)رقم  مقياس

 مقياس اضطراب ما بعد الصدمة لدى زوجات الشيداء من إعداد الباحثة 

 

األسئمة التالية تتعمؽ بالخبرة الصادمة التي تعرضت ليا خبلؿ فترة الحرب عمى غزة في األياـ 
التي حدثت في صحتؾ ك مشاعرؾ كأفكارؾ خبلؿ الفترة الماضية. كؿ عبارة تصؼ التغيرات 

 السابقة مف فضمؾ اختارم االحتماؿ الذم يناسبؾ أماـ كؿ عبارة : 

 أبدا أحيانا دائما العبارة الرقم

    أشعر بمكجات باردة أك ساخنة تجتاح جسدم .  .ُ

    تنتابني صكر،ذكريات، كأفكار عف األحداث الصادمة.  .ِ

    جة .تنتابني أحبلـ مزع  .ّ

    تنتابني مشاعر فجائية أك خبرات بأف ماحدث سيحدث مرة أخرل .  .ْ

    أعاني مف اضطرابات في النكـ .  .ٓ

    أتجنب األفكار أك المشاعر التي تذكرني باألحداث الصادمة .  .ٔ

    أتجنب المكاقؼ كاألشياء التي تذكرني باألحداث الصادمة .   .ٕ

    ة كالنشاطات اليكمية . لدم صعكبة في االستمتاع بالحيا  .ٖ

    أشعر بالعزلة كبأنني بعيدة عف اآلخريف .  .ٗ

    ال استطيع الشعكر بالحب أك االنبساط.  .َُ

    أشعر بأنني غير قادر عمى الشعكر بمشاعر الحزف كالحب .  .ُُ

    أزاكؿ عممي بنشاط .  .ُِ

    اشعر بصعكبة في النكـ أك البقاء نائما .  .ُّ

    لتكتر كنكبات مف الغضب.تنتابني نكبات مف ا  .ُْ

    أعاني مف صعكبات في التركيز .  .ُٓ

    أشعر بأنني عمى حافة االنييار .  .ُٔ
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 أبدا أحيانا دائما العبارة الرقم

    استثار ألقؿ األسباب كأعاني مف التحفز الدائـ.  .ُٕ

    أعاني مف نكبات ضيؽ التنفس، كسرعة في ضربات القمب.  .ُٖ

    رأيت الكثيريف ماتكا أمامي أثناء األحداث األخيرة.  .ُٗ

    أجد نفسي مينالة لمبكاء ألقؿ األسباب.  .َِ

    تراكدني لغاية اآلف ذكريات القصؼ كاالنفجار كالمكت.  .ُِ
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