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 اضطراب ما بعد الصدمة لألطف ال المعرضين ألزمة انفصال الزوجين
               [61] 

 عبد اهلل محمد إيمان -(2)ليلي كرم الدين -(6)عوض إبراهيممصطفي 
معهد الدراسات العليا للطفولة، ( 6، جامعة عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية( 0

 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
ذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية والتي تهدف إلى وصف وتحليل تنتمي ه

فإن هذه الدراسة تعتبر من ، اضطراب ما بعد الصدمة  لألطفال المعرضين ألزمة انفصال الزوجين
الدراسات الوصفية التي تقيس عالقة بين متغيرين متغير مستقل وهو اضطراب ما بعد الصدمة 

ألطفال المعرضين ألزمة انفصال الزوجين، واعتمدت الدراسة على نظرية النسق ومتغير تابع هو ا
 .االيكولوجي، ونظرية الضغوط والنظرية المعرفية والنظرية السلوكية كمنطلق نظرية للدراسة

توجد فروق دالة إحصائيًا في الضغوط النفسية :  وتحاول الدراسة اختبار صحة الفروض التالية
وتوجد فروق دالة إحصائيًا ". ألطفال الذكور واإلناث لما بعد صدمة انفصال األبوينواالجتماعية بين ا

وتوجد فروق دالة ". في السلوك التوافقي بين األطفال الذكور واإلناث لما بعد صدمة انفصال األبوين
إحصائيًا في التوافق االجتماعي بين األطفال الذكور واإلناث ألحداث ما بعد صدمة انفصال 

وتوجد عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية واالجتماعية والسلوك التوافقي  ."ويناألب
توجد عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين الضغوط و  ".لألطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين

 . "النفسية واالجتماعية والتوافق االجتماعي لألطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين
اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي بالعينة لألطفال المضطربين لما بعد صدمة و 

مقياس السلوك  مقياس الضغوط النفسية واالجتماعية، انفصال األبوين، وحددت الدراسة أدواتها في
عينة عمديه من األطفال الذين وتمثلت عينة الدراسة في . مقياس التوافق االجتماعي التوافقي،

( 051)نون من االضطرابات النفسية لما بعد أزمة انفصال األبوين من الجنسين ويبلغ حجمها يعا
 . مفردة  من اإلناث( 55)مفردة من الذكور، ( 55)مفردة مقسمة إلى 

وكانت أهم نتائج الدراسة أنها أكدت على وجود عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا عند مستوى 
كذلك على وجود عالقة عكسية . لوكي والضغوط النفسية واالجتماعية بين التوافق الس 1015معنوية 

 .بين التوافق االجتماعي والضغوط النفسية واالجتماعية 1015قوية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
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 مقدمة
ن مم يهوبأعاية ن رمب، ألسبان امب سبي ألوا مرحن يذلاخاصة ل فاطألاعاية ر دتع

ب غياظل في م وهردبمفون يعطال يستل فاطألء االؤهن ألك ل، وذألهميةالبالغة اإلنسانية ت المجاالا
ن مارللحون ضريتعم مما يجعله. محتياجاتهع اشبان إبيعية مطية رسأعاية م رعاهرين مم أو يهوبأ
. معلى مجتمعهطرا خل يشكم ولى ضياعهؤدي إمما يراف ضة لالنحرعت قولس افي نفون نويكو
فهما راشت إتحن ويوألبف افي كنش لعيواية رألساعاية رلن ام نميرولمحل افاطألن افإل لمقابافي و

 .ن طرفعاية مرلن امم مانهرلحررا مبس ه ليوفرقتم اهب ندون ذ
ل لمثل ألفضم ايدلمجتمع لتقت اسساؤيا لموفعا قك دالون ذيكأن ينبغي ل برى، خت أسساؤم

ل نفصاامة دصد ما بعت باراضإسة ت درالتي تبناسة درالاه ذهت كانم ثن مل وفاطألن الفئة ماه ذه
د الجتماعية لما بعوالنفسية ت اباطراالضن امد لحاهمية د أيدسة تحدرالن امدف لهن افكان، يوألبا
م فقهواتك لوذجتماعية وانفسية وط لضغم ضهرتعدى مك لن وذلمنفصلين ايوألبل افاطمة ألدلصا
 .مبيئتهم وبهن يطلمحياكي مع ولسلا

الذي  المالئم الفطري المناخ األبناء فيه ديج الذي المجتمع، رحم هي األسرة تعد
 خالية، من متوازنة تنشئة ظل وفى البلوغ، إلى وصوالً  طفولتهم مراحل جميع في يترعرعون فيه
 فيتعلم معظم الطفل منها يطل كبيرة، نافذة فاألسرة السلوكية، والمشكالت النفسية االضطرابات

 اآلخرين خارج نطاق مع للتعامل تؤهله يوالت سلوكه، على المجتمع ومحرمات وقيود ضوابط
واالمتصاص النفسي،  واالستبدال، واالستجابة، التحفيز، لعملية تخضع التي أسرته

 عاطفية، واجتماعية، وثقافية، حاجات الطفل عند تتولد بواسطتها والتي والثقافي، واالجتماعي،
 مطالب تلبية في همية كبيرةأ شخصيته، ولألبوين لبناء األساسية األبعاد خاللها من يكون و

 .أسرية تنشئة الطفل تنشئة في وجوهرية أساسية
 

 مشكلة البحث
متعددة  رعاية ظروف الحياة، واحتياجه إلى مجابهة على قدرة أقل الطفل أن وبما
لذلك  والتربوية، والنفسية المادية احتياجاته تلبية في ووالديه أسرته وخاصة غيره على باالعتماد
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وأم  أب من الطبيعية األسرية البيئة غياب حال في كبيرة ضغوط إلى طفلال تعرض أن
 مما الثقة الكفاية وعدم وعدم األمان بعدم يشعر الطفل منهما، بانفصالهم يجعل والحرمان
 على بعدم القدرة ويشعر ضغوط تمثل إنها على بها يمر التي المواقف تقدير في يبالغ يجعله
  .قلقاً  ثرأك يجعله مما الضغوط مواجهة

 نفسية، مشكالت الوالدين، وجود النفصال نتيجة األسرية الرعاية من الحرمان ويؤدى
 النفسية، األمراض من بعدد يصابون ما غالبيتهم اجتماعية لدى أطفالهم، فأن سلوكية،

 بحاالت يصابون كما األمان، بعدم واإلحساس والغضب، للقلق، نتيجة والتوترات العصبية،
 األمان إلى يفتقدون إنهم كما المعاملة، وسوء السابقة الخبرات بسبب بالنفس الثقة فقدان

 بيئتهم، على للتغلب للعدوان اللجوء إلى هؤالء األطفال يدفع ،مما واالنتماء والتقدير االجتماعي
رغامها  اجتماعية عوامل من ناتج بالطبع وهذا العناد، صفة يكتسبوا كما تحقيق مطالبه، على وا 
 .والتجريح الضرب أو المعاملة، في كالقسوة مختلفة،
 المقام في ترجع مشكالت هي إنما لألطفال السلوكية نؤكد أن المشكالت أن يمكن كما

 تعصف األطفال، يعيشها مناسبة وغير مواتية غير األول النفصال األبوين مما يؤدى لظروف
  .سلوكياتهم وتؤثر على النفسية بصحتهم

 بعد الصدمة لألطفال الناتجة عن انفصال األب واألم، أن وتؤدى مشكالت أعراض ما
 واالكتئاب الحزن مشاعر بالحب وتملئه الشعور يفتقد األسرية الرعاية من المحروم الطفل
 .الذات تقدير بالعدوان وانخفاض وشعور
 ومعطياتها، األسرة الطبيعية بيئة من حرمانهم من معانة حياة هؤالء األطفال طبيعة إن

 الذي المألوف، والجو األسري الطبيعية األسرة عن بعيداً  جافة بوصفها الحياة هذه فتتص إذ
 الطفل يجعل مما في المجتمع، االندماج تجربة يخوضوا لم أنهم خاصة والمحبة، األلفة تسوده

 واالستقرار واألمن والتقدير، والحنان الحب :النمو لمتطلبات مفتقداً  والعزلة، يشعر بالوحدة
 الجديدة، الخبرات واكتساب والخصوصية، الفردي واالستقالل والحرية، واالنتماء النفسي،
 المحرومين، توافق علي سلبا ينعكس ما السوية، للشخصية المكونة من االحتياجات وغيرها

 واقعهم من سينتقمون فإنهم الجوانب متكاملة بتربية يتعهدوا لم فإذا واستقرارهم االجتماعي،
 المختلفة، بأنماطها الجريمة وأعالها التفاعل وعدم العزلة أدناها ى،شت ومجتمعهم بصور
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  .وبيئتهم أنفسهم نحو عن شعورهم بذلك معربين

منها أطفال  يعاني ومن هنا كان لزامًا علينًا التعرف على طبيعة االضطرابات التي
 سري سواءاأل الحرمان حاالت وازدياد التفكك األسري، األبوين المنفصلين الذي يؤدى إلي

 اإلضرابات في معرفة منا ورغبتاً  .وسلوكياتهم األطفال أولئك ومالحظة االنفصال، أو بالموت
 موسعة قراءة وبعد ومعالجتها، منها في الوقاية يساعدنا علمي بشكل السلوكية والمشكالت

 من زاد عنه وتحدثت الموضوع هذا حول التي أجريت والموضوعات للدراسات وواسعة وكبيرة
، ومواجهة مشكالت ما بعد الصدمة  الموضوع ذلك دراسة في الباحث وتحفيز الموضوع ميةأه

 لتلك لألطفال الناتجة عن انفصال األبوين وكذلك التعرف على المشكالت السلوكية الظاهرة
 .مؤسسات رعاية األسرة دور في الفئة

ن دراسات محلية وسعيًا إلى تحديد مشكلة الدراسة بدقة تم الرجوع إلى كل ما أتيح م
باضطرابات ما بعد األزمة لألطفال والمشكالت األسرية الناتجة عن انفصال وأجنبية تتصل 

باعتبار تلك خطوة هامة في تحديد مشكلة الدراسة، ألن الباحث األسرة واثر ذلك على األبناء 
يه جهود يجب أال يبدأ بحثه من نقطة الصفر المطلق أو من فراغ ولكن يبدأ من حيث انتهي إل

 .اآلخرين، وفيما يلي عرض لتلك الدراسات
 

 .فروض الدراسة
 :الفرض األول
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في الضغوط النفسية واالجتماعية بين األطفال " :الفرض الصفري

 ". الذكور واإلناث لما بعد صدمة انفصال األبوين
فسية واالجتماعية بين األطفال توجد فروق دالة إحصائيًا في الضغوط الن" :الفرض البديل

 ". الذكور واإلناث لما بعد صدمة انفصال األبوين
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 :الفرض الثاني
بين األطفال الذكور في السلوك التوافقي  دالة إحصائياً  فروقال توجد " :الفرض الصفري

 ".واإلناث لما بعد صدمة انفصال األبوين
بين األطفال الذكور واإلناث لما التوافقي  في السلوك دالة إحصائياً  فروقتوجد ": الفرض البديل

 ".بعد صدمة انفصال األبوين
 :الفرض الثالث
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في التوافق االجتماعي بين األطفال الذكور ": الفرض الصفري

 ".واإلناث ألحداث ما بعد صدمة انفصال األبوين
االجتماعي بين األطفال الذكور واإلناث  توجد فروق دالة إحصائيًا في التوافق": الفرض البديل

 ".ألحداث ما بعد صدمة انفصال األبوين
 :الفرض الرابع
توجد عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية واالجتماعية ال ": الفرض الصفري

 ". والسلوك التوافقي لألطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين
كسية قوية دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية واالجتماعية توجد عالقة ع" :الفرض البديل

 ". والسلوك التوافقي لألطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين
 :الفرض الخامس

ال توجد عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية واالجتماعية " :الفرض الصفري
 ". األبوين والتوافق االجتماعي لألطفال لما بعد صدمة انفصال

توجد عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية واالجتماعية " :الفرض البديل
 ". والتوافق االجتماعي لألطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين
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 .أهداف الدراسة
 :الية إلى تحقيق األهداف التاليةتسعي الدراسة الح

 بعد صدمة انفصال األبوين دراسة الضغوط النفسية لهؤالء األطفال لما. 
  دراسة  الفروق في الضغوط النفسية لهؤالء األطفال من الذكور واإلناث لما بعد صدمة

 .انفصال األبوين
 دراسة التوافق النفسي لدى األطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين. 
 تحديد التوافق االجتماعي لدى األطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين. 
 ة انفصال روق بين األطفال الذكور واإلناث في التوافق النفسي لما بعد صدمتحديد الف

  :األبوين وذلك من خالل
دراسة الفروق في التوافق النفسي بين األطفال الذكور واإلناث في التوافق النفسي لما بعد  -

 . صدمة انفصال األبوين
اث في التوافق النفسي لما دراسة الفروق في التوافق االجتماعي بين األطفال الذكور واإلن -

 . بعد صدمة انفصال األبوين
  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية واالجتماعية والتوافق النفسي لألطفال لما بعد صدمة

 . انفصال األبوين
  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية واالجتماعية والتوافق االجتماعي لألطفال لما بعد

 . صدمة انفصال األبوين
 

 ية الدراسةأهم
تكمن أهمية هذه الدراسة في ضرورة دراسة االضطرابات النفسية التي تحدث لألطفال 
جراء انفصال األبوين، وتوفير جانب من جوانب الرعاية النفسية واالجتماعية للحد من 

الطبية واالجتماعية )اضطرابات ما بعد الصدمة كجانب من جوانب الرعاية المتكاملة للجوانب 
 :لهذه الدراسة على النحو التالي ويمكن تحديد األهمية العلمية ( والنفسية
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أهمية تقديم رعاية لألطفال الذين يعانون من أعرض اضطرابات ما بعد الصدمة واستثمار  .0
 .قدراتهم في المجتمع لتمكينهم من القيام بدور حيوي في المجتمع مستقبالً 

ما بعد الصدمة يحتاج إلى تضافر أن العمل في مجال الحد من االضطرابات النفسية ل .6
الجهود من المتخصصين االجتماعيين والنفسيين والمهنيين وذلك للوصول إلى أقصى 

 .استفادة من البرامج العالجية لها
 ويالت الذين عانوا األطفال يعيشها التي الصعبة األوضاع من أهميتها الدراسة تلك تستمد .3

 . الحرمان عقبت التي الظروف عن نجمت كسلو  وما عانوه من أنماط  األسري الحرمان
األسرية جراء  الرعاية فقدت والتي تدرسها التي الفئة من أهميتها الدراسة اكتسبتكما  .4

 .انفصال األبوين
 عالقات وبناء جسور مد مشكالت تلك الفئة التي قد تعيقهم عن على للوقوف الحاجة  .5

 .أفراد المجتمع بقية مع متينة
 العاطفي، أو الحرمان بسبب االجتماعية لمهاراتها إكسابهم في لقصورا أسباب دراسة .2

 تالفيه يمكن ما واألخصائيين، وهو الباحثين عيون عن بعيدا تمت سلوكية مشكالت بسبب
  .المشكالت تلك على الوقوف حال في

تأثيره هذه االضطرابات  من الحد خاللها من يمكن عالجيةالمساهمة في وضع أساليب  .5
 .انحراف من النهائي شكلها في إليه تؤدي قد ماعلى األطفال و 

 بقدر الباحثين قبل من االهتمام الفئة هذه لمتلق الباحث  علم حدود مستوي على انه كما .8
 تمنح حياة من تمثله وما األسرية، للحياة فقدانهم جراء من منها يعانون التي المشكلة حجم

 .واالجتماعي النفسي االستقرار
إثراء الجانب النظري للعلوم اإلنسانية بصفة عامة وعلم النفس بصفة  قد تفيد الدراسة في .9

 .خاصة
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 حدود البحث
قامت الباحثة باختيار المجال المكاني للدراسة بالتطبيق على  مؤسسات  : المجال المكاني

رعاية  األطفال بالقاهرة، وذلك لكبر حجم أنشطتها في رعاية األطفال وقامت الباحثة من خالل 
يم اإلداري للمحافظة والذي يقسمها إلى أربع مناطق المنطقة الشمالية، والجنوبية والغربية، التقس

مؤسسة داخل  663والشرقية بحصر المؤسسات العاملة في مجال رعاية األطفال وبلغ 
محافظة القاهرة، وعن طريق العينة العشوائية البسيطة الممثلة للمناطق اإلدارية األربع  

مؤسسات كل منطقة إدارية في جدول منفصل، وتم اختيار مؤسسة واحدة من للمحافظة بوضع 
وبذلك أصبح المجال المكاني للدراسة كل منطقة عن طريق االختيار العشوائي للعينة البسيط 

 :يتمثل في
 "(.مؤسسة فاطمة الزهراء"جمعية إنقاذ الطفولة )المنطقة الغربية  -
 (.اإلسالميجمعية مجمع الهدى )المنطقة الشرقية  -
 (.جمعية السيدات المسلمات) المنطقة الجنوبية -
 (. جمعية مصطفى عساكر)المنطقة الشمالية  -

عينة عمديه من األطفال الذين  :تمثل المجال البشري للدراسة الحالية على: المجال البشري
مها يبلغ حجيعانون من االضطرابات النفسية لما بعد أزمة انفصال األبوين من الجنسين و 

(051). 
تحدد المجال الزمني للدراسة في فترة تطبيق المقاييس على عينة الدراسة : نيالمجال الزم
 .6105/ 65/5إلى  05/3/6102وهى الفترة من 

 

 .مف اهيم الدراسة
 . الصدمة بعد ما اضطرابمفهوم  -0
 .األسري مفهوم الحرمان  -6
 .مفهوم الطفل  -3
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ما يعانيه و ه" مة بأنها دلصد اما بعت باطراضرف اتع: الصدمة بعد ما اضطرابمفهوم 
ن ردود ما ينتج عنها م، وسابقةت كماراتولمة ؤلمداث األحف واقوالمن انتيجة سلسلة مرد لفا
 كه وسلبا على سلر ثؤنفعالية تا

 :األسري مفهوم الحرمان
 دانفقن مك لذما في ن ويدلوالن اعل النفصاو اه"بأنها ري ألسن امارلحرف ايع

ة لحياالعائلي ط ابارلايستتبع ذي لص الخار األثل ، اسبن من مارحو هن يدلوالن امن مارفالح
 .نيدلوابالم ئدالاني داجولدل التبات والعالقاع ااطنقن اعليه مطوي بيعية بما ينطلاية رألسا

 

 الدراسات السابقة
معرفه الخبرة الناتجة عن الصدمات بعد   (Welch, Mary Louise :6111)دراسة 

فحص البيئة االجتماعية التي يعشون فيها، ويواجهون فيها حياتهم بعد الصدمة،  وكيف  طريق
يمكن أن يصبح هذا الحدث أو الصدمة، له معنا وقيمه وفائدة، كما تحاول الدراسة معرفه 

فردًا بالغًا ( 31)وكانت عينه الدراسة مكونه من . التغيرات التي طرأت على ضحايا الحوادث
شهرًا، ويقوم التصميم بكشف التغيرات النفسية التي تعانى منها الضحايا، ( 04)وذلك خالل 

وتمثلت أدوات الدراسة  في . ومعرفه العوامل التي تسهل الشفاء السريع وتلك التي تعوق الشفاء
تجميع المعلومات عن طريق المالحظة المباشرة للمشتركين بطريقه محدده من خالل عمليه 

يا الصدمات وأسرهم واألطباء والممرضات في عمليه تجميع الشفاء وقد اشترك ضحا
المعلومات، ولم تكشف نتائج الدراسة عن أي تأثير للشخصية والمساندة االجتماعية على 

الذين تم شفائهم قد اعتمدوا على اإلقامة في المستشفى والذين لم يتم ( 05)الشفاء فاألشخاص 
رى تشمل العزل بعد األلم والمعاناة وكيفيه اجتياز شفاؤهم كانوا موضوعا للباحثين ودراسات أخ

 .المحنة
استفادت الباحثة من هذه الدراسة فى التعرف على معرفه التغيرات التي طرأت على 
ضحايا الصدمات وعالقتها بالبيئة االجتماعية، وتختلف عن الدراسة الحالية من حيث طبيعة 

 .كن حيث المجاالتالدراسة وتناول العالقة بين المتغيرات وكذلك م
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 اليتيم، هدفت الطفل لشخصية النفسي إلى البناء( 6111: سها شتات)دراسة  أشارت
 إلى التعرف هدفت كما اليتيم الطفل الشخصية النفس البناء مكونات عن الكشف إلى الدراسة

 بوالترتي الرعاية ونمط الجنس متغيرات بين والفروق البناء ذلك في المؤثرة العوامل بعض إلى
 بالمؤسسات مودعين (88) منهم يتيما، طفال (194) من الدراسة الميالدي، تكونت عينة

 وقائمة النفسي، البناء اختبار الباحثة استخدمت. أسرهم ضمن يعيشون(106) اإليوائية، و
 بين إحصائيا داللة ذات فروق وجود: منها ، نتائج عدة إلى الدراسة خلصت الذات، وقد مفهوم
 تأثيرا أقل الذكور أن يدل مما الذكور لصالح النفسي للبناء الكلية الدرجة في اثواإلن الذكور
 إلى تعزي النفسي البناء درجة في األيتام األطفال بين فروق وجود البنات، عدم من األب بوفاة
 الترتيب إلى تعزي النفسي، البناء درجة في األيتام األطفال بين فروق وجود الرعاية عدم نمط

 على الميالدي والترتيب الرعاية ونمط الجنس متغيرات بين دال تفاعل أثر وجود عدم يالميالد
 لمفهوم الكلية الدرجة على إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم. النفسي للبناء الكلية الدرجة
 دالة فروق وجود. الرعاية ونمط الميالدي والترتيب للجنس تعزي األيتام األطفال بين الذات

 تشوه. بالطالق المحرومين لصالح بالوفاة والمحرومين بالطالق المحرومين بين إحصائيا
 افتقاد نتيجة التوافق ومنخفضي مرتفعي لدى الوجداني جانبها في النفسية البنية واضطراب
 الميل عاملي تغلغل كما اإليوائية بالمؤسسات واإليداع الصادقة واألبوة الحنونة األمومة
  العينة أفراد جميع في النفسي لالضطراب واالستعداد لالنطواء

العالقة بين اضطرابات ما بعد الصدمة وبين ( 6114: إيمان عبد الحميد طه) دراسة
وتكونت عينه . بعض الوظائف المعرفية والتوافق النفسي االجتماعي لدى عينه من المصدومين
اغتصاب، )مثل  الدراسة من المرضى الذين تعرضوا لصدمات اجتماعيه على مدار حياتهم

اعتقال، وتعذيب، واعتداء جنسي من قبل المحارم، مشاهدة الخيانة، مرض ميئوس من شفائه، 
مريضًا مشخصًا باضطراب ( 41)وتكونت العينة من ( مشاهده الموت، الطالق، فقدان عزيز
واشتملت أدوات الدراسة على مجموعه . سنه( 84-08)ما بعد الصدمة تتراوح أعمارهم مابين 

االختبارات منهم من استخدم ألغراض قياس وتشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة  من
كاالختبار الشخصي ألغراض اضطرابات ما بعد الصدمة، ومنهم من استخدم ألغراض قياس 
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االنتباه كاختبار التقدم في الجمع التسلسلي، ومنهم من أستخدم لقياس التفكير والتجريد ولقياس 
كره األحداث الشخصية ومنهم من استخدم لقياس التوافق االجتماعي، الذاكرة بنوعيه سواء ذا

وجاءت نتائج الدراسة موضحه وجود تأثير دال إحصائيًا لمتغير النوع على كفاءة األداء 
الختبارات الوظائف المعرفية  والتوافق النفسي االجتماعي، نتيجة اضطرابات ضغوط ما بعد 

 .الصدمة على عينة المصدومين
 :قات النظرية للدراسةالمنطل

 .نظرية النسق االيكولوجي -أ
 .نظرية الضغوط -ب
 .النظرية المعرفية -ج
 .النظرية السلوكية  -د

ت نمم ثء، ألحيام اعلر اإطفي ت نشأم جه عاوبق ألنسااية ظرن :نظرية النسق االيكولوجي
د لق، ويثةدلحا لبيئيةوم اعلع والجتمام امنها علوم ولعلت والمجاالن امد يدلعافي رت نتشوا
وارد لمول احراع لصرة افكو نح"وس لمالت"ن لسكااية ظرندارون وية ظرية بنظرلناه ذهرت تأث
ض لبعاببعضها ط تبرتزاء ألجن اعة موبأنه مجمم جه عاوبق لنسرف ايعدودة  لمحالبيئية  ا
ر عناصن خلي بيدالوازن التاة على ظلمحافامع م، عادف هداء ألن معيم اظمعا بنل تعمو
ت لم جتمعان افأ، ة بهطلمحيابالبيئة ق لنساعالقة ل خالن يضا مأجي رلخاوازن التقً  والنسا

وء معني في ضن ما له مزء جل كب يكتسدل ومتباط تبااربينها ق نسات أو أكليان عرة  عبا
لتي  ا رلعناصل اكق، وأن لنسل اخدايفة معينة داء وظبأزء جل كوم كما يقل، عالقته بالك

 ق لنسرار استمم، وان العاق النست ابحاجاط تبرية ترورضت ماوهي مقق لنسامنها ب كريت
ونظرًا لندرة الدراسات والبحوث الميدانية التي تناولت موضوع اضطرابات ما بعد الصدمة 
بصفة عامة وعلى أبناء األزواج المنفصلين بصفة خاصة، فإن هذه الدراسة تهتم بدراسة هذه 

بات وتأثيرها في التكوين النفسي والشخصي لألطفال إلى ما بعد صدمة انفصال طرااالض
األبوين، وفى هذا اإلطار فإن هذه الدراسة تحاول الكشف عن طبيعة هذه االضطرابات وتقديم 

 .العالج النفسي واالجتماعي لألطفال الذين يعانون من هذه االضطرابات
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 : هىوبعة روط أربشق تحقيذي لوازن الترار اباستمط تبريء لبقااف
 .قألساسي للنسدف الهق اتحقي -
 .لبيئةامع ف لتكيا -
 .ألساسيط النمء اعلى بقاظ لحفاا -
 .قلنسزاء اجن أبيل لتكامق اتحقي -

د يعث حي، بالبيئةن إلنسااعالقة ل لتحليدا يدما جوجي مفهولواليكق النسوم امفهر يعتبو
ها رار إطيطوتد ية عنرلبشاجية ولواليكاتها رتعاسالتي اجية ولولبيم المفاهين اموم لمفهذا اه
مع ل تتفاعش ولتي تعيالحية ت ابيعية للكائناطلت المجتمعال اكإن "هؤدامر ولمبكوري التصا

لعالقة افي ور طرتصم لمالئن امدو يبم ثن م، وثيقا ببيئتهاوا طتباط ارتبرتض لبعابعضها 
ليه ر إما يشيو هو كبًارمو داً حوا كاًلن الكانا يشكو لمختلفة  كما لابيئاتها ولحية ت الكائناا

ل أن جية بولوبيأو يقية زلة  فيزفي عش لحية ال تعيت الكائنان افإ، جيولوإليكق النسوم امفه
لكيميائية وايقية زلفيت اماولمقن ابيض، ولبعالحية بعضها ت الكائنان اضحا بيواخال داتك هنا

ت لعمليان اسلسلة من عرة عباو هويفي ظق و خلة ينتج عنها نسدالمتت العالقااه ذهوأن للبيئة 
ل لتفاعل اخالن نه مأكما ددة، جهها عالقة سببية محوتوعليها طر ة  تسيطبرالمتواخلة دالمتا
ق فالنسك لذب، وبقائهوه ودجوبظ يحتفق أن لنسايع طيستض لبعامع بعضها زاء لألجدل لمتباا

يقية زلفيالبيئة اتفاعالتها مع  لحية فيت الكائنان امر  كثأو أتجمع ن مب كريفي تفاعلي يتوظ
 .جيةولولبيوا

ــجدرف، هـــمعـــف لتكين اساـــإلنايع طستـــال ي لبيًاـــس ًاـــقفومـــل تمثوط ضغــلإن ا: نظرية الضغوط ة ـ
ـر كثرض أيتعد فق، ةطلمحيرات المتغيظروف والب احسف تختلوط لضغاه ذمع هن لكائـــف اتكي
ب ا صاــيــدة أو أن حواة ــلنتيجــون اتكأن ا ــرطشس يــلــن لكووط ، ضغــلس انفــلص خــشـن م

الي ــــبالتــــر، وألخــــرد فــــن صية مــــلشخواة ــــالجتماعيــــل اموالعــــف اتختلــــث حي، ثالــــع مــلجمي
ن ساـــإلنـــرض اتعي ـــة تعنـــالجتماعيوط اضغـــلأن اة ـــلخالص، واةـــلنتيجواتجابة ـــالســــفً  اتختل
ى ـعلـذون يأخن يـذلـراد األفن افإن، إلنسااسلبيا على س معه مما ينعكف لتكيب اصعـــف قوالم
ــك ع تلــمــدا جيــون فقوايت، ةطضاغــلــف اقوالمــن اصية عــلشخالية ؤوســلمــض ابعم اتقهـع
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ن عدا بعيط لضغادر مصدون أن يعتقن أو يرآلخون امويلن يذلك الئــنً  أوعــف قوالما
 .تمامًام تهطرسي

 

 اجراءات الدراسة
تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية لكونها أنسب أنواع : نــــوع الدراســــة

الدراسات مالئمة لطبيعة موضوع الدراسة والتي تهدف إلى وصف وتحليل اضطراب ما بعد الصدمة 
والمشكالت  اإلضرابات في معرفة منا ورغبتاً ، زوجينلألطفال المعرضين ألزمة انفصال ال

جانب من جوانب الرعاية تقدم  ل ومعالجتها منها في الوقاية يساعدنا علمي بشكل السلوكية
فإن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات ، (الطبية واالجتماعية والنفسية)المتكاملة للجوانب 

ستقل هو اضطراب ما بعد الصدمة  ومتغير الوصفية التي تقيس عالقة بين متغيرين متغير م
تابع هو األطفال المعرضين ألزمة انفصال الزوجين وهى أنسب أنواع الدراسات لتحقيق 

 .أهـداف الدراسة الحالية
 

 الدراسة منهج
تنتهج الدراسة الحالية منهـج المسـح االجتماعي بالعينة بهـدف الوصـول إلـى بيانـات يمكـن 

وتعميمهـا وذلك لالستفـادة بها في المستقبـل وخاصة في األغـراض العلمية،  تصنيفهـا وتفسيرهـا
ويتمثـل المنهج المستخدم في المسح االجتماعي بالعينة لألطفال المضطربين لما بعد صدمة 

 .انفصال األبوين
 :عينة البحث

عد أزمة مفردة من الذكور الذين يعانون من االضطرابات النفسية لما ب( 55)عينة قوامها  -
 .انفصال األبوين

مفردة  من اإلناث الذين يعانون من االضطرابات النفسية لما بعد أزمة ( 55)عينة قوامها  -
 .انفصال األبوين
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 :للدراسة شروط اختيار العينة العمدية
سنة  من الذكور أو اإلناث وهو سن مناسب ألجراء الدراسة  05 -5أن يتراوح عمره من  -

 .  الباحثة التعامل معهمعلية حيث تستطيع 
 .أن يكون تعرض ألزمة انفصال األبوين -
  . أن يكون خضع للرعاية االجتماعية بمؤسسات رعاية األطفال -

 :لتاليةدوات األاهنة على رالاسة درالدت اعتما: البحثأدوات 
 .لباحثةا متصمي نالجتماعية  موالنفسية ط اولضغس امقيا .0
 .ىزمر دھنا/ .د - جرفت وصف/ .دجمة رتاد ودعإ. فقياولتك اولسلس امقيا .6
 .الجتماعيا قفاولتس امقيا .3

ت حلة قامرلماه ذفي ه. الجتماعيق افوالتس المقياري اهظلدق الصر اختباا :طريقة التصحيح
ــن من يــلمحكمــن ام(  01) ـددى عـة علـليوألاته ـوري صـفس اـلمقيرة افكرض لباحثة بعا
م تحكيرض بغك ل، ذسةدرالا لاــي مجــفن صيــلمتخصــن امت اــعبالجامس يــدرلتاة ــهيئء ضاــعأ

تها على درقداف وألهوع واضوبالمرات لعباط اتبادى ارمث  حين الجتماعي مق افوالتس امقيا
ث حين مرات لعبااصياغة  تقيسهذي لد ابالبعرة لعباط اتباردى اسة  مدرالروض افر ختباا
 .وحضولوالة ولسها

ن إلحصائي عدق الصد ايجام إيتو (6)س إلحصائي للقيادق الصر اختباا :والثبات الصدق
ـم ي تــلتت اجاـدرلــن امن عتيـومجمن يـبط اـتبـن ارعرة اـعبـو هو (طاـتبرالـل امعام) ـقيطر
م هد أيدتحن يمكر، ولالختبان متكافئتين تيــورصـد أو حر وااــختبـق ايــن طرا عـعليهول صــلحا
ـن مد لتأكالباحثة في دت اعتما :لتاليةطـرق الل االـخـن مس اـلمقيت ااـثبصائية لـإلحل اسائولا
ت قامث حي (رالختبادة اعاإ)يقة طراعي على ـالجتمـق افوالتس ااـصائي لمقيـإلحدق اصـلا
ــطراب الضــن امون انــيعن يــذلل ااــفطألــن اة مـى عينـسي علـلنفـق افوالتس امقياق بيطلباحثة بتا
ـق بيطتدة اـة بإعـلباحثـت اقامـم ثردة ، مف)م هــددعن ويــوألبل اصاــنفاة ــمــد أزبعا ــسي مــلنفا
ـق بيطلتايخ راـتـن ا مـموير خمسة عش( 01ضى ـمـد سها بعـة نفـلعيناى ـعلس اـلمقيـس انف
ت جاول ودرألق ابيطلتت اجانً  دريـبط اـتبرالـل امعامب ساـة بحـلباحثـت اقامـم ثول، ألا
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ة ــيوا معنــنهن أيــتبس، واــللمقيت اـلثبواصائي ـإلحدق اصـلـدى امـن مق لثاني للتحقق ابيطلتا
 كما يتضحول، مقبدق صــلــل امعام، وأن اــعليهرف اــلمتعاة ــاللدلت اياوستــمــد عن

ن  الجتماعيا قفاولتس المقيا  01= لكلية اجة ردبالة رلفقط اتبات ارضح معامالوي
** 56. 0ة رألساالجتماعي مع ا قفاولتا 1اللة  دلط  اتبارالا لاممعات  رلفقا  للتسلسا

د لة عندا)*(    1015   0 101** 89. 6ء قادألصاالجتماعي مع ا قفاولتا  1  0 101
مع رات لفقت ااطتباارجميع أن )ية  ومعنوى مستد لة عندا )**( 1010ية ومعنوى مست
جميع ل، وأن فأق 1031شأنه  نمذا هم، وقدول رلجن امر هظي(  5ت لكلية كاناجة درلا
ت الالديتمتع بس لمقياأن الى ر إيشيوى أن مستن لة عدا1015ن على مت أكانت لمعامالا

راد ألفاستجابة ن اتتبايراد وألفن ابيز لتي تميرة الفقك اهي تلدة لجيرة الفقإذ إن امناسبة دق ص
متباينة ت جات ودرايولها مستت وسماس قيادرة لها قد تعرة لفقن الحالة فااه ذفي ه، وعليها

راض هي تفي بأغولقياسه ت ضعوما س قياوقها دعلى صرا شؤمك لد ذيعراد، إذ ألفدى ال
 . لحاليةاسة درالا

 
 الدراسةنتائج  

يوضح الفروق في السلوك التوافقي بين الذكور واإلناث الذين انفصل أبويهم  :(6)جدول
  Independent Sample T test  باستخدامباختالف متغير العمر 

مجتمع  المتغير
 المتوسط العدد الدراسة

 الحسابي
االنحراف 
 الداللة (ت) المعياري

 *1015 3059 04065 25045 55 ذكور العمر
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 يوضح دالله الفروق في السلوك التوافقي بين الذكور واإلناث حسب متغير التعليم: (2)جدول
 ONE WAY ANOVAباستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

تغير م
مجموع  مصدر التباين التعليم

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة (ف)قيمة  المربعات

 الذكور
 54023 3 023091 بين المجموعات

 54 38350036 المجموع 092084 50 38085046 داخل المجموعات 1084 1068

 اإلناث
 00554 3 250418 بين المجموعات

 54 0460352 المجموع 10410 50 540928 اخل المجموعاتد 10029 40465
 (1015)دالة عند مستوى معنوية * (  1010)دالة عند مستوى معنوية ** 
يوضح دالله الفروق في السلوك التوافقي  بين الذكور واإلناث حسب متغير مدة  :(3)جدو

 ONE WAY ANOVAباستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  انفصال األبوين
مدة 

انفصال 
 األبوين

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة (ف)قيمة  المربعات

 الذكور
 10699 5 000358 بين المجموعات

 54 6240625 المجموع 00356 25 6560888 داخل المجموعات 10640 10660

 اإلناث
 10405 5 050868 بين المجموعات

 54 550438 المجموع 10369 25 200201 داخل المجموعات 10055 00624
 (1015)دالة عند مستوى معنوية (  *  1010)دالة عند مستوى معنوية ** 

يوضح الفروق في التوافق االجتماعي بين الذكور واإلناث باختالف متغير العمر  :(4)جدول
  Independent Sample T test باستخدام

مجتمع  متغيرال
 العدد الدراسة

 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة (ت) المعياري

 العمر
 10185 10139 04065 20039 55 ذكور
 *1015 60654 03054 59036 55 إناث

 (1015)دالة عند مستوى معنوية*  ( 1010)دالة عند مستوى معنوية** 
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بين الذكور واإلناث حسب متغير   يوضح دالله الفروق في التوافق االجتماعي :(5)جدول
 ONE WAY ANOVAباستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  التعليم

متغير 
مجموع  مصدر التباين التعليم

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 الداللة (ف)

 الذكور
 290465 8 06354035 بين المجموعات

 54 41950061 المجموع 6540955 22 68592085 داخل المجموعات 10084 0008

 اإلناث
 60548 8 0360365 بين المجموعات

 54 9060825 المجموع 10329 22 5810541 داخل المجموعات 10385 6095
 (1015)دالة عند مستوى معنوية *  ( 1010)دالة عند مستوى معنوية ** 

االجتماعي بين الذكور واإلناث حسب متغير مدة  يوضح دالله الفروق في التوافق :(1)جدول
 ONE WAY ANOVAباستخدام اختبار تحليل التباين األحادي انفصال األبوين

متغير 
مجموع  مصدر التباين التعليم

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة (ف)قيمة  المربعات

 الذكور
 61055 2 40001 بين المجموعات

 49 32556089 المجموع 085034 43 32530059 ل المجموعاتداخ 1091 1000

 اإلناث
 58060 2 630054 بين المجموعات

 49 46522060 المجموع 043003 43 46534025 داخل المجموعات 10065 10165
للذكور واإلناث بعد  معامل ارتباط بيرسون بين الضغوط النفسية والسلوك التوافقي :(7)جدول 

 أزمة انفصال األبوين 
 الضغوط

 (الداللة) Sig (بيرسون) معامل ارتباط التوافق السلوكي
 *1010- 10554 االرتباط

معامل ارتباط بيرسون بين الضغوط والتوافق االجتماعي للشباب مصابي الحوادث   :(8)جدول
 لمن خضعوا للتأهيل النفسي االجتماعي

 الضغوط
 (لةالدال ) Sig (بيرسون)ط معامل ارتبا التوافق االجتماعي

 *1010- 10260 االرتباط
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توجد فروق دالة إحصائيًا في الضغوط النفسية واالجتماعية بين األطفال ": الفرض األول
 ". ناث لما بعد صدمة انفصال األبوينالذكور واإل

أكدت نتائج الدراسة على وجود فروق في السلوك التوافقي بين الذكور واإلناث ممن 
اضطرابات ما بعد أزمة انفصال األبوين بحسب متغير العمر، حيث إن الذكور أقل  يعانون

 . توافقًا مقارنة باإلناث وفقًا لمتغير العمر
نتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا في السلوك التوافقي بين الذكور الكما أكدت 

تغير المستوى واإلناث ممن يعانون اضطرابات ما بعد أزمة انفصال األبوين بحسب م
 .التعليمي

كذلك أكدت نتائج الدراسة لذا ال توجد فروق في السلوك التوافقي بين الذكور واإلناث 
ممن يعانون اضطرابات ما بعد أزمة انفصال األبوين حسب اختالف مدة انفصال األبوين 

 .بحسب متغير مدة انفصال األبوين
العمر ورفضه وقبول الفرض  وبذلك يمكن قبول الفرض البديل جزئيًا وفق لمتغير

الصفري وفقًا لمتغير المستوى التعليمي ومدة انفصال األبوين، وذلك تكون الدراسة اختبرت 
توجد فروق دالة إحصائيًا في الضغوط النفسية واالجتماعية بين " صحة الفرض القائل 

 ". األطفال الذكور واإلناث لما بعد صدمة انفصال األبوين 
ناث لما وجد فروق دالة إحصائيًا في السلوك التوافقي بين األطفال الذكور واإلت": الفرض الثاني

 ". بعد صدمة انفصال األبوين
أكدت نتائج الدراسة على عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث لما بعد 

 .صدمة انفصال األبوين في السلوك التوافقي
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في السلوك " ه وبذلك يمكن قبول الفرض الصفري القائل أن

 .، ورفض الفرض البديل"التوافقي بين األطفال الذكور واإلناث لما بعد صدمة انفصال األبوين 
توجد فروق دالة إحصائيًا في التوافق االجتماعي بين األطفال الذكور واإلناث " :الفرض الثالث

 ".حداث ما بعد صدمة انفصال األبوينأل
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بين الذكور  1015تائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية أكدت ن
 .واإلناث ممن يعانون اضطرابات ما بعد أزمة انفصال األبوين وفق متغير العمر

بين الذكور واإلناث ممن يعانون  أكدت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً 
 .بوين باختالف متغير التعليماضطرابات ما بعد أزمة انفصال األ

أكدت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث ممن يعانون 
 .اضطرابات ما بعد أزمة انفصال األبوين باختالف متغير مدة التأهيل االجتماعي

لمستوى وبذلك يمكن قبول الفرض البديل جزئيًا وفقًا لمتغير العمر ورفضه وفقًا لمتغير ا
 .التعليمي والمدة الزمنية النفصال األبوين

توجد عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية واالجتماعية ": الفرض الرابع
 ".فال لما بعد صدمة انفصال األبوينوالسلوك التوافقي لألط

نوية أكدت نتائج الدراسة على وجود عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا عند مستوى مع
بين التوافق السلوكي والضغوط النفسية واالجتماعية بمعني أنه كلما زادت الضغوط  1015

النفسية واالجتماعية التي يتعرضون لها الذكور واإلناث ممن يعانون اضطرابات ما بعد أزمة 
 . انفصال األبوين قل السلوك التوافقي لديهم

القة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين توجد ع" وبذلك يمكن قبول الفرض البديل والقائل 
" الضغوط النفسية واالجتماعية والسلوك التوافقي لألطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين

 . ورفض الفرض الصفري وبذلك تتحقق صحة الفرض البديل
عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية واالجتماعية  توجد": الفرض الخامس

 ".فال لما بعد صدمة انفصال األبوينالجتماعي لألطوالتوافق ا
أكدت نتائج الدراسة على وجود عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

بين التوافق االجتماعي والضغوط النفسية واالجتماعية بمعني أنه كلما زادت الضغوط  1015
ضطرابات ما بعد أزمة انفصال األبوين  النفسية واالجتماعية لدى الذكور واإلناث ممن يعانون ا

 .قل التوافق االجتماعي لديهم
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وبذلك يمكن قبول الفرض البديل والقائل توجد عالقة عكسية قوية دالة إحصائيًا بين 
". الضغوط النفسية واالجتماعية والتوافق االجتماعي لألطفال لما بعد صدمة انفصال األبوين 

 .صحة الفرض البديلورفض الفرض الصفري وبذلك تتحقق 
 

 المراجع
 في الرعاية األسرية من المحرومين المراهقين لدى السلوكية المشكالت (:6114)محمد الفقيهي

  .السعودية العربية المملكة
 قسم اليتيم، رسالة ماجستير، كلية التربية، الطفل لشخصية النفسي البناء(: 6113)سها شتات

 .اإلسالمية الجامعة العليا، الدراسات
ثر اضطرابات ما بعد الصدمة على كفاءة بعض الوظائف أ(: 6113)إيمان عبد الحميد طه

المعرفية والتوافق النفسي االجتماعي لدي عينة من المصدومين، رسالة دكتوراه 
  .غير منشوره، كلية اآلداب، جامعة القاهرة

 ،يةدرإلسكنا تماولمفها لمجتمعا سةدرال لخدم الجتماعيا ءلبناا (:6119)ديز وبأ دحمأ
 .6، ج8ابعةطلا
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ABSTRACT 

This study is a descriptive analytical studies pattern, which aims to 

describe and analyze PTSD for children exposed to the crisis of the 

separation of the couple, this study is one of the descriptive studies that 

measure the relationship between two variables independent variable, a 

post-traumatic stress and the dependent variable disorder is the children 

exposed to the crisis of separation of the spouses.  

The study relied on the pattern of ecological theory, the theory of 

the pressures of cognitive behavioral theory and the theory as a starting 

point the theory of the study. The study attempts to test the following 

hypotheses Health: no statistically significant differences in the 

psychological and social pressures between male and female children of 

the post-traumatic separation of the parents. No statistically significant 

differences in the consensual behavior between male and female 

children of the post-traumatic separation of the parents. No statistically 

significant differences in the social compatibility between male and 

female children to the events of the post-traumatic separation of the 

parents. There is an inverse relationship strong statistically significant 

between the psychological and social pressures and behavior harmonic 

of the children of the post-traumatic separation of the parents. There is 

an inverse relationship strong statistically significant between 

psychological stress and social and social compatibility of the children 

of the post-traumatic separation of the parents.  

The study relied on the social survey sample of children disturbed 

curriculum beyond the shock of separation of the parents, the study 



 م البيئيةمجلة العلو 
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 334 6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

identified the tools in the psychological and social pressures scale, 

harmonic behavior scale, social harmony scale, and consisted of the 

study sample in intentional sample of children who suffer from mental 

disorders beyond the separation of the parents of both sexes crisis and is 

estimated at (150) Single divided into (75) Single male, 75 single 

females.  

The most important results of the study it confirmed the existence 

of a strong inverse relationship is statistically significant at the level of 

0:05 moral behavioral compatibility between the psychological and 

social pressures. as well as the existence of a strong inverse relationship 

is statistically significant at the 0.05 level of significance between social 

consensus and psychological and social pressures. 


