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  :مقـدمـة

 تعددت كما واالجتماع النفس علماء من العديد بإهتمام الشباب مفهوم حظي لقد

 مايوضح فمنها بينها فيما وتباينت الشباب ماهية لتوضيح المشتغلين وجهود محاوالت

 الخصائص خالل من يتناوله ما ومنها"  السن"  الزمني المعيار وفق الشباب مفهوم

 فإن ذلك ومع الجسمي، والنمو الجنسي البلوغ ضوء في يحدده من نجد كوكذل والحاجات

 ومستعدا قادر اإلنسان أو الشباب فيها يكون مرحلة الشباب أن هو قبوال يلقى الذي المفهوم

 حاجات بإشباع التتصل قد مطالب لهم أصبحت حيث الجديدة والمعتقدات القيم تقبل على

 إعادة عادة إشباعها يتطلب محلية إجتماعية حاجات اعبإشب بالتأكيد تتصل ولكنها أساسية

  .بكامله والسياسي واإلقتصادي اإلجتماعي النظام صياغة

 الماضي القرن من الثاني النصف في الجزائر في اإلجتماعي البناء شهد ولقد

 وسوف حاليا سائدة تزال ال التغير مسارات أن كما المستويات، جميع على تغيرات

 الفئات كافة«  في شامال تغيرا االجتماعي البناء في التغيرات هذه عن جمن ولقد تتواصل،

 التي العالقات حيث من أم الخاصة وسيرها وجودها أشكال حيث من سواء االجتماعية

 أو الفردية والممارسات والمقاييس القيم كافة شملت كما. الفئات من بغيرها تربطها

 التي المرحلة لخصوصية نظرا التغير بهذا تأثرا راألكث الفئة الشباب كان ،ولقد الجماعية

 مشكلة المشكالت أهم ومن سلوكه توجه التي الحاجات لطبيعة ونظرا الشاب بها يمر

 اإلجراءات من الرغم فعلى التحكم، صعبة وأبعادها جوانبها بمختلف أضحت والتي البطالة

 وأمام تصاعد، في الزالت الظاهرة هذه أن إال  اإلطار هذا في الحكومة قبل من المتخذة

 الشرعية بنوعيها الهجرة إلى الشباب لجوء في تمثلت أخرى مشكلة ظهرت الوضعية هذه

" الحرقة"  الشرعية غير بالهجرة يسمى ما إلى فيلجأ الشباب لجميع تتاح ال عادة والتي

 إلى ليعود األخر البعض ويفشل أوروبا إلى الوصول في الشباب بعض ينجح حيث

  .الجزائر

 خالل من السرية الهجرة في الفاشلين الشباب فئة لتتناول هذه دراستنا جاءت وعليه

 في األعراض هذه البحر، أعماق في الموت مواجهة صدمة عن الناتجة األعراض معرفة

   .جسدية – والنفس العالئقية االجتماعية النفسية، المختلفة، أبعادها

 عام نظري مدخل األول فصول، ستة أوردنا للموضوع الميداني التناول وبغية

 مع الموضوع، اختيار إلى دفعتنا التي واألسباب والفرضيات اإلشكالية فيه تناولنا للدراسة
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 التي االستطالعية الدراسة إلى التطرق مع وميدانيا، عمليا الدراسة أهمية إلى التطرق

 تناولنا وأخيرا خاصة، بصفة البحث وعينة عامة بصفة الميدان من التقرب على ساعدتنا

  .الميدانية الدراسة في الواردة المفاهيم أهم تحديد

 تغطية خاللها من حاولنا نظرية فصول فهي والرابع والثالث الثاني الفصول أما

 المفهوم حيث من البشرية الهجرة عن للحديث الثاني فخصصنا الدراسة، متغيرات

 حيث من الشباب لفئة فخصص الثالث الفصل أما لها، المفسرة والنظريات واألنواع

  .والمشكالت الخصائص. المفهوم

 وبعض المفهوم حيث من الصدمي بعد ما اإلجهاد فيه فتناولنا  الرابع الفصل أما

 والعالج،أما بالتشخيص مرور تفسيره وحاولت بالدراسة تناولته التي النظرية المقاربات

 المستعمل في المنهج حيث من للدراسة المنهجي لإلطار خصصناه فقد الخامس الفصل

 الزمنية الحدود مع والحاالت الدراسة في المستعملة المعطيات جمع ووسائل الدراسة

  .والمكانية

 بالنسبة فصل أهم وهو الميداني للجانب خصص فقد واألخير السادس الفصل أما

 البحث في المقدمة الثالث الفرضيات من التحقق فيه حاولنا حيث العلمية، للدراسات

 قمنا الفصل هذا وفي النفسية، للصدمة المختلفة اآلثار إلى تشير نظرية خلفية على المبنيةو

 نتائج مع المقابلة نتائج ربط الستة،مع الحاالت على السلم وتطبيق المقابالت نتائج بتحليل

 هذه ودرجة شاب كل منها يعاني التي األعراض طبيعة معرفة بهدف حالة كل عند السلم

  .األعراض
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  :  اإلشكاليـة  -1

بعد حوالي نصف قرن من االستقالل انتهى األمر بالمجتمع الجزائري إلى التخبط 

لعديد من األزمات على أكثر من صعيد، إن هذه الوضعية لم في الكثير من المشاكل وا

تتوقف على مستوى تعدد األزمات وتنوعها بل إنها تزداد سوءا والضحية في كل هذا هم 

أفراد المجتمع بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة، كونه في مرحلة عمرية حساسة 

ج، السكن وغيرها من كالعمل  الزوا(تتطلب جملة من االحتياجات قصد تأكيده لذاته 

يستطيع الشباب تحقيقها في الجزائر اليوم  في ظل الواقع  وكثيرا ما ال) حاجات الشباب

  .المعاش والظروف الحالية

فتصورات الشباب حول العالم الغربي وما له من مغريات المعيشة من فرص العمل 

فرص الوصول إليها المتاحة والرواتب المغرية، جعلهم يتشبثون بفكرة العيش هناك، لكن 

أضحت تتضاءل في ظل األزمة األمنية العالمية، مما جعله يبحث عنها بطرق أخرى غير 

شرعية والتي هي الهجرة السرية،عن طريق ما يسمى بقوارب الموت، فالشباب يعتقد أن 

الوصول إلى أوروبا وإن كان محفوفا بالموت أهون من البقاء في الجزائر في ظل 

واإلحصائيات دليل على أن الهجرة غير الشرعية في الجزائر تتزايد  الظروف الراهنة،

مهاجرا سريا ليصل في سنة  335كان الرقم ال يتجاوز ) 2005(باستمرار ففي سنة 

، كما أشارت نفس )1570(فقد بلغ عددهم ) 2007(، أما في سنة 1016إلى  )2006(

سنة، ومن مختلف  30و18ن اإلحصائيات إلى أن أعمار هؤالء المهاجرين يتراوح مابي

  ). البطال، الذكور واإلناث الغني، الفقير، األمي، المتعلم، العامل،(الشرائح االجتماعية 

إن فشل الشاب في الوصول إلى أوروبا ومعايشته للموت لعدة ساعات أو أيام مع 

شكل حدث صدمي والذي يعرف بأنه حادث  مشاهدته لموت بعض أصدقائه، وهو ما

إمكانية تمزيق حياته الفرد بشدة، وقد ينتج عن  د ويخترق جهازه الدفاعي معيهاجم الفر

مرضٍ عضوي إذا لم يتم التحكم فيه  هذا الحادث تغيرات في مختلف جوانب الشخصية أو

  .والتعامل معه بسرعة وفاعلية

) 1987( وباختصار فإن الحدث األكبر، بالنسبة لشخص ما، حسب أحمد النابلسي 

وهكذا فإن وضعية الكارثة هي تلك الوضعية التي تهدد حياة . بموته الشخصيإنما يتمثل 

فاإلنسان في الوضعية . الشخص وتسلبه األمان النابع من اعتقاده بأن موته مؤجل
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إني سأموت حقا ولكن ليس "إلى الموت ولكنه يختبئ خلف فكرة   االعتيادية يعلم أنه صائر

في وضعية الكارثة وفي حالة بحتنا هذا تتمثل في  فإذا ما وجد هذا الشخص نفسه". اآلن 

مواجهة الموت في أعماق البحر، فينقلب هذا الشعور لديه ليصبح متلخصا بفكرة إني 

حيث ) trauma(هذه الحدث الصدمي ينتج عنه مايسمى بالصدمة  ."سأموت حتما واآلن

النفسية التي يعانيها  أشارت الجمعية األميركية لعلم النفس إلى أن الصدمة تعبر عن الشدة

  P.T.S.D(  ورمزت لها اختصاراً بـ) 1987(الفرد عقب  تعرضهم إلى الحدث الصدمي

Post‐Traumatic Stress Disorder ( والذي يواصل التأثير على حياة الفرد اليومية

 )PTSD( بعد فترة من انقضاء الحدث، وفي العديد من الحاالت يشعر من يعانون من

وقد يجرب هؤالء رجوع إلى الحدث . تعرقل سير حياتهم العاديةبأعراض كثيرة 

ويشعرون بأنه يتكرر المرة تلو األخرى، وتُعتبر الكوابيس وصعوبة التركيز والقلق 

  .المستمر أعراضا يمكن أن تظهر نتيجة لهذا االضطراب

إن العديد من العلماء تناولوا موضوع الصدمة بداية من القرن التاسع عشر، فظهر 

" وكذلك أعمال  1984 عام) Oppenhein(مصطلح العصاب الصدمي من طرف 

في تفسيره لألثر المرضي للحدث الصدمي الذي تسببه الصدمات النفسية، " سيجموند فرويد

تؤدي إلى حدوث ) من خالل الحدث الصدمي(وأشاروا إلى أن هذه المواجهة مع الموت 

نها تخلف لدى الفرد ردود فعل سواء كما أ. تغييرات عميقة في شخصية المتعرض لها

على صعيد سلوكه الشخصي النفسي أو على الصعيد الفيزيولوجي، وعن هذا االضطراب 

تدفع بالشخص إلى ) أحيانا عضوية(وظيفية  -النفسي الفيزيولوجي تنجم أحاسيس جسدية

وبالتالي فإنه يحاول أن يبحث عن سبب منطقي يبرر . محاولة تعقيل خوفه من الموت

  .       فيلجأ إلى الخوف من المرض وبهذا يصل إلى مرحلة العصاب. خوفه هذا من الموت

فالشخص يحاول أن يكبت خوفه من الموت فيتبدى هذا الخوف على أنه خوف من 

الناجمة عن اضطرابات وظيفية بحتة (المرض  ولكن وجود األحاسيس الجسدية المزعجة 

في خوفه من المرض وبالتالي من الموت  تجعل الشخص صادقا) وليس عن مرض حقيقي

وهكذا تكتمل دائرة الصدمة دون أن يدرك الفرد أنه هو الذي اختار هذا . المحتمل

  .العصاب كي يتخلص من خوفه ولكي يكبته
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المنوال اهتم العديد من العلماء فيما بعد باآلثار التي تخلفها األحداث   على هذا

ستنا هذه لمعرفة األثار التي تخلفها صدمة الفشل  الصدمية، وفي هذا اإلطار جاءات درا

  : لنطرح السؤال.في الهجرة السرية ومواجهة الموت

  الهجرة السرية ؟ �ما هي األعراض الصدمية الناجمة عن إخفاق الشباب ف

 :رضيات��ا �2

  :  �الفرضية العام -

  .مية إخفاق الشباب في الهجرة السرية، تولد لديهم جملة من األعراض الصد   

  :الفرضيات الجزئية  -

يعاني الشباب الفاشل في الهجرة السرية من آثار صدمية على المستوى  -2-1

  .النفسي

يعاني الشباب الفاشل في الهجرة  السرية من أثار صدمية على المستوى  -2-2

  . الجسدي

 يعاني الشباب المخفق في الهجرة السرية من أثار صدمية على المستوى -2-3

  عي                       االجتما

  : أسباب اختيار الموضوع  –3

حداثة الموضوع و قلة الدراسات و األبحاث التي تناولت اآلثار الصدمية للفشل  -

  .في الهجرة السرية على اعتبار الظاهرة جديدة في حد ذاتها في الجزائر

لعواقب نظرا لآلثار السلبية وتفاقمها التي انجرت عن ظاهرة الهجرة السرية وا -

الفردية، االجتماعية، االقتصادية، ( الوخيمة التي خلقتها على جميع مجاالت الحياة 

  )السياسية

محاولة التعرف على أثر الفشل في الهجرة السرية على مسار حياة الشاب بعد  -

عودته إلى بيته وأهله واندماجه مجددا في المجتمع الذي غادره وهو اليعلم هل يعود إليه 

  .الهجرة أم يلقى حتفه في أعماق البحر أم ينجح في
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توفر حاالت البحث كون الباحث يقطن في ( قابلية الموضوع للدراسة ميدانيا  -

، حيث )منطقة ساحلية عرفت الكثير من الحاالت وتعتبر منطقة عبور سكيكدة، عنابة 

ألتقي الباحث في عدة مرات مع شباب حاولوا الهجرة بطريقة سرية وتعرضوا لخطر 

وت في عرض البحر، وتم إنقاذهم بطرق مختلفة بعد أن نجوا من الموت بأعجوبة، هذه الم

اللقاءات طرحت أمام الباحث فكرة دراسة موضوع األعراض مابعد الصدمية عند هؤالء 

 . الشباب

  

  

  :أهمية البحث  – 4

إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة حدة اإلجهاد ما بعد الصدمي للشباب الفاشلون 

الهجرة السرية، ومعرفة انعكاسات هذا اإلخفاق على الصعيد النفسي، االجتماعي،  في

  .الجسدي بغرض إيجاد

إن االنتشار المتزايد لظاهرة الهجرة السرية والذي صاحبه اهتمام إعالمي متزايد 

حيث أعطته مختلف وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة بتغطية وتحقيقات 

ومحاولة التقرب من الشباب الفاشل في الهجرة قصد معرفة األسباب الكامنة وراء 

  .الظاهرة

به اهتمام سياسي وحملة لمواجهة الظاهرة لما شكلته هذا االهتمام اإلعالمي صاح

الظاهرة من حرج للسلطة السياسية والتي البد أن تبرر سبب إقدام الشباب على ترك البلد 

والرمي بنفسه في البحر، هذا الواقع دفع أيضا الدولة إلى إصدار تشريعات قانونية 

  .ب عليه القانون بالسجنلمواجهة الظاهرة اعتبار الهجرة غير المشروعة فعل يعاق

هذا االهتمام من طرف مختلف فئات المجتمع جعلتنا نقول بأهمية الظاهرة وحاجة 

الساحة العلمية في الجزائر إلى دراسات متأنية وموضوعية لمعرفة واحدة من جوانب 

الظاهرة أال وهي األعراض التي تعاني منها الشباب بعد فشله في الهجرة وعودته إلى 

  .                الحياة االجتماعية بيته وإلى

  :االستطالعية الدراسة -5
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دراسة ميدانية البد من التطلع إلى الظروف واإلجراءات التي  لعله قبل البدء في أي 

أو االستطالعية التي االستكشافية  الدراسة سيتم فيها إجراء هذا البحث الميداني، لهذا جاءت

مهدت له والتي اعتبرت مرتكز للبحث الميداني وذلك نظرا ألهميتها في مساعدة الباحث 

على تطبيق أدوات البحث والتقرب من عينة بحثه،وهذا ما لفت انتباهنا في تسليط الضوء 

وبأشخاص . ظاهرة الهجرة السرية واالتصال بشباب حاولوا الهجرة سرا وفشلوا  على

لهم عالقة بموضوع الدراسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تكمن أهمية  آخرين

الدراسة في أننا لجأنا إليها ألن مقدار ما نعرفه عن الموضوع قليال جدا وال يؤهلنا في 

البداية لتصميم دراسة وصفية، وقد تم ذلك عن طريق إجراءات منهجية محددة تتكافل 

 .نقطة البداية في البحث الميداني الدراسة والتي اعتبرت لتحقيق أهداف

 الشباب عند الصدمية بعد ما األعراض معرفة هو الدراسة من الهدف كان ولما

 هذا في باحث أي يواجه أن يمكن الذي األول المشكل فإن  السرية الهجرة في الفاشل

 الباحث مع التعامل بقبول أفرادها وإقناع أولى بدرجة العينة على الحصول هو الموضوع

 االستطالعية الدراسة جاءت وعليه, ثانية بدرجة علمية دراسة أجل من المقابلة وإجراء

 التعامل يقبلون أفراد وجود من والتأكد العينة أفراد من وبالضبط الميدان من التقرب بهدف

  .معنا

 من سواحلها بكون المعروفة سكيكدة والية في نيقط الباحث لكون ونظرا وبالفعل 

 عبر السرية الهجرة على المقبل للشباب منطلقا بكونها المعروفة الجزائرية السواحل أكثر

 دراستنا إنطلقت وهكذا الهجرة، من النوع لهذا خصيصا تحصر ما عادة قوارب

 الظروف عرفةم بهدف الهجرة في الفاشل الشباب بأحد االتصال خالل من االستطالعية

 ويقطنون المحاولة بنفس قاموا أخرين شباب على يدلنا وكي الهجرة بمحاولة لقيامه العامة

  بالضبط عناوينهم ويعرف سكيكدة والية

 البلدان إحدى إلى الوصول في ونجح سرية بطريقة هاجر بشباب أتصلنا كما

 معرفة قصد اوهذ عطلة، في الجزائر إلى وعاد القانونية وضعيته وسوى األوروبية

 إلى ينظرون وكيف النجاح بعد لهم النفسي والمعاش فيها هاجروا التي العامة الظروف

  .أوروبا إلى الوصول في ويفشل يحاول الزال الذي الشباب بقية
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 الجوية البحرية القاعدة مستوى على السواحل حراس ضباط من بعدد اتصلنا كما

 هذا من والهدف جيجل، بمدينة مقرنا والكائن ةالجزائري الشرقية السواحل بمراقبة المكلفة

. البحر أعماق من الشباب وينقدون فيها يعملون التي العامة الظروف معرفة هو اللقاء

 من بعدد أتصلنا كما ديارهم، إلى وإرجاعهم عليهم القبض إلقاء بعد الشباب فعل وردود

 األمن، مصالح ستوىم على ملفات لهم وكونوا الشباب استجوبوا الذين الشرطة ضباط

 وإقناعهم الحقا بهم االتصال ليتم وعناوينهم الشباب بعض أسماء على تحصلنا حيث

  .الميدانية الدراسة إلنجاز الباحث مع التعامل بضرورة

 معنا التعامل قبولهم إمكانية لمعرفة الهجرة في الفاشل الشباب ببعض أتصلنا كما

 تحضيرا معهم الثقة صرح ببناء وبدأنا فيها، يقيمون التي المدن في بزيارتهم قمنا حيث

 الهجرة محاولة في وشاركوهم يعرفونهم آخرين على دلونا الشباب هؤالء النهائية، للدراسة

 ستة إلى والوصول العينة حجم توسيع على ساعدنا وهذا معهم وعادوا القوارب نفس على

  .االستطالعية الدراسة نهاية في حاالت

 الدراسة أثناء) Traumq( وسلم المقابلة أسئلة بتحضير قمنا أننا نشير كما

  .     للسلم بالنسبة التنقيط وطريقة األسئلة مع األلفة قصد االستطالعية

  :تحديد المفاهيم -6

  :النفسية لصدمةا -6-1

 حينما ما فرد نفسية في تتشكل ظاهرة عن عبارة عامة بصفة النفسية الصدمة    

 الحدث هذا ، الصدمي بالحدث يعرف  عنيف و مفاجئ حدث إلى األخير هذا يتعرض

 الدفاع، على قدرتها و توازنها يفقدها مما نفسيته على كهجوم الشخص طرف من يعاش

 محاولتهم أثناء الست العينة أفراد له تعرض ما النفسية بالصدمة نقصد هذا بحثنا وفي

 واجهوا حيث لبحر،ا عرض في بالفشل انتهت والتي القوارب طريق عن السرية للهجرة

  .مباشرين ضحايا كانوا أين ومباشرة حقيقية بصفة الموت

  :اإلجهاد مابعد الصدمي -6-2

 األشخاص كل أن إذ الصدمي للحدث المباشرة االستجابة هو الصدمي اإلجهاد إن

 اإلجهاد في تتمثل مشتركة نفسية باستجابة يستجيبون صدمي لحدث يتعرضون الذين
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)Stress     (يعرف فهو العموم وعلى والالتكيفي، التكيفي اإلجهاد، من نوعين وهناك 

 الفرد دفاعات شحذ حالة و الطارئة والنفسية الفيزيولوجية البيولوجية، االستجابة  أنه على

 في الصدمي بعد ما االجهاد فإن وعليه لحياته، معين تهديد أو       خطر مواجهة في

 عن الناتجة والعالئقي الجسدي النفسي، الثالثة تالمستويا على األعراض هو هذه دراستنا

  .السرية الهجرة محاولة أثناء البحر في الحقيقي للموت العينة أفراد مواجهة

  :الهجرة السرية -6-3

المقصود بالهجرة السرية في بحثنا هذا هو محاولة عبور البحر األبيض المتوسط 

تتوفر على  بية عن طريق قوارب الانطالقا من الشواطئ الجزائرية إلى السواحل األورو

أنظمة السالمة، وهذا دون المرور على سلطة نظامية مخولة قانون منح التراخيص للعبور 

  .     أو للسفر  ومراقبة مدى قانونية األفراد المغادرين للتراب الوطني

  

  

  مراجع الفصل
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أحمد النابلسي، مبادئ البسكوسوماتيك وتصنيفاته،مطبعة الرسالة،   بيار مارتي، -2

  .1988بيروت، 
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  : دـتمهي

وقد جرى االعتراف عالميا  من الخصائص األساسية للسكان انتقالهم من مكان إلى آخر،

. بالحق في التنقل منذ أكثر من نصف قرن مضى باعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

لكل فرد حق في حرية التنقل وفى إختيار محل : "منه على أن 13فاإلعالن ينص في المادة 

وفي العودة إلى  إقامته داخل حدود الدولة ، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده،

ووفقا لما جرت اإلشارة إليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في عام ". بلده

، يمكن أن يكون للهجرة الدولية المنظمة آثار إيجابية على المجتمعات المهاجر منها 1994

المهارات وأن والمجتمعات المهاجر إليها على حد سواء، وبإمكان الهجرة أيضا أن تيسر نقل 

تسهم في إثراء الثقافات ،ويبلغ اليوم عدد األشخاص المقيمين خارج البلدان التي ولدوا فيها رقما 

وتسهم . مليون، أي أكثر من ضعف ما كان عليه منذ جيل مضى 175لم يسبق له مثيل وهو 

هجرة الدولية األغلبية الكاسحة من المهاجرين إسهامات هامة في البلدان التي تستضيفها،ولكن ال

تستتبع في الوقت ذاته خسران موارد بشرية لدى كثير من البلدان المهاجر منها وقد تتسبب في 

  .توترات سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية في البلدان المهاجر إليها

وقد إنتقل موضوع الهجرة الدولية، بما تنطوي عليه من شبكة معقدة من المحددات 

فية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية إلى صدارة اإلهتمامات الوطنية والنتائج الديمغرا

وأصبح موضوع الهجرة، في السنوات القليلة الماضية من المسائل الرئيسية التي تدعو . والدولية

للقلق في عدد متزايد من البلدان ومنذ عهد أقرب وفي أعقاب الكثير من األحداث الدولية، زادت 

  .تشديد سياساتها إتجاه المهاجرين إليها والالجئين وطالبي اللجوءبعض البلدان من 

تعد الهجرة البشرية ظاهرة جغرافية وإجتماعية قديمة الزمت اإلنسان منذ عصور، 

فاإلنسان منذ القدم كان يرحل وينتقل من مكان إلى آخر ويهاجر طلبا للرزق وتحسين المستوى 

ة، فكان نتيجة ذلك أن انتقل اإلنسان من موطنه األصلي المعيشي أو سعيا لألمن والحياة المستقر

إلى أنحاء المعمورة من خالل الهجرات البشرية التي حدثت في أزمنة ماقبل التاريخ وبداية 

  .التاريخ المكتوب واستمرت إلى مختلف الفترات الالحقة
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  : مفهوم الهجرة -1

جذورفي التاريخ وقد ساهمت في تعتبرالهجرة حسب العديد من الباحثين ظاهرة ممتدة ال

إعمار األرض وربما ستساهم في إعمار الكون، وهي تلعب دورا هاما في تالقي مجموعات 

بشرية متنوعة الثقافات مما يسمح بالتالحق الثقافي و بناء حضارة إنسانية مشتركة إذن يمكن 

  :تحديد مفهومها بالنحو التالي

  : الهجرة لغة -1.1

الهاء والجيم والراء :" هجرا، و هجرانا حيث قال إبن فارس إسم من هجر، يهجر، الهجرة

، أما األول فهوالهجر "شد شيء و ربطه" واآلخر على" قطيعة وقطع" أصالن، يدل أحدها على

ضد الوصل، و كذلك الهجران وهاجر القوم من دار إلى دار أي تركوا األولى للثانية و أشار 

الخروج من أرض إلى أرض بغرض العودة بعد فترة  :"إبن منظور أيضا إلى معنى الهجرة بأنه

  ".أو البقاء في المكان المهاجر إليه

  :الهجرة إصطالحا -2.1

عملية إنتقال أو تحول أو تغير فيزيقي لفرد أو جماعة من "يشير مصطلح الهجرة إلى أنه 

د أو منطقة إعتادوا اإلقامة فيها إلى منطقة أخرى، أو من منطقة إلى أخرى داخل حدود بلد واح

من منطقة إلى أخرى خارج حدود هذا البلد،وقد تتم هذه العملية بإرادة الفرد، وقد تكون عملية 

" اإلنتقال والتحول في المكان المعتاد لإلقامة من منطقة إلى أخرى، على نحو دائم أو مؤقت

  ).1984السيد خالد المطري،.(

بل الباحثين والدارسين في كما يعتبر مصطلح الهجرة من أكثر المصطلحات تداوال من ق 

العلوم اإلجتماعية، حيث تعددت وتباينت تعاريف الهجرة تبعا إلختالفات الباحثين والدارسين، 

فيمكن أن يدرس مصطلح الهجرة من عدة جوانب فيمكن النظر إليها من وجهتي نظر 

توى إحداهما على المستوى الفردي، واألخرى على المستوى الجماعي،فعلى المس:مختلفتين

الجماعي يتم التركيز في هذا الجانب على خصائص المنطقة المهاجر إليها ودراستها وتحليلها ، 

كما أنه  أما على المستوى الفردي، فالتركيز هنا هو على خصائص ومواصفات الفرد المهاجر،

 من الممكن أن تتم دراسة وتحليل العوامل المرتبطة بالمنطقة المهاجر إليها وتأثير ذلك على

الفرد في إتخاذ قرار الهجرة  من عدمه، ولكن من الخطأ أن تستخدم هذه البيانات المرتبطة 

بالمنطقة إلعطاء إستنتاجات وتحليالت فيما يخص مواصفات األفراد المهاجرين لهذه المنطقة، 

إلى أن أي شكل من أشكال اإلنتقال والترحال، سواء كان ) 1985(وأشار علي عبد الرزاق جلبي

فة قصيرة  أو طويلة أو تطلب مجهودات كبيرة أم قليلة، يستلزم منطقة أصل ينطلق منها لمسا

ومنطقة وصول كمحطة نهائية ومجموعة من العوامل المتداخلة بين المنطقتين سماها العوائق 
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المتداخلة، وعلى رأس تلك العوائق المسافة التي يقطعها المهاجر والتي تعتبر من أهم العوامل 

   .الهجرة خلف قرار

 :    بين ثالثة مقاربات أساسية تنطلق منها دارسة الهجرة) 1996(ولقد فرق محمد السكران 
تعرف الهجرة كظاهرة جغرافية تعني إنتقال السكان منطقة جغرافية  :المقاربة األولى -

  .إلى أخرى

وعة من يعرف الهجرة كظاهرة إجتماعية تهتم بإنتقال الفرد أو مجم :المقاربة الثانية  -

الناس من مجتمع إلى آخر يترتب عليه تغير في طبيعة العالقات والروابط اإلجتماعية لألفراد 

  .المنتقلين

تنظر للهجرة من الناحية اإلحصائية عن طريق التعريف اإلحصائي  :المقاربة الثالثة -

ركات للهجرة والذي يعتبر كل حركة من خالل الحدود تدخل في إحصاءات الهجرة بإستثناء ح

  . السياحة

ويمكن اإلستنتاج إلى أن مفهوم الهجرة يمكن أن يفسر من خالل أربعة تصنيفات بينها  

  :كالتالي) 1995(محمد الغريب عبد الكريم 

تفسير وفق محك سيكولوجي بإعتبار الهجرة قسرية أو إختيارية من مكان آلخر وألي  -

  .سبب كان

ية أي لفترة محدودة من الزمن أو دائمة من تفسير وفق محك زمني بإعتبار الهجرة وقت -

  .منطقة ألخرى

  .تفسير وفق محك أو بعد عددي بإعتبار أنها هجرة فردية أو جماعية من مكان آلخر -

 .تفسير وفق محك جغرافي بإعتبار الهجرة داخلية أي داخل حدود الدولة  أو خارجها -

  :الهجرة من منظور تاريخي -2

رافقت كل العصور البشرية وقد أدت نتائجها  إلى ثورات  تعتبر الهجرة سنة حياتية

إصالحية وتغييرات جوهرية في المجتمعات، وإستحداث مجتمعات جديدة وإعمار األرض 

وإصالحها، وهكذا بقيت هذه السنّة تتأصل في النفس البشرية التي ظلت تواقة إلى إكتشاف 

العصور المتأخرة نشر اإلنسان وسائل  العالم الجديد عبر الرحالت الفردية والجماعية،وفي

إستكشافه عبر البحار والمحيطات ليوسع من رقعة إستعمار األرض، ويمكن تقسيم الهجرة من 

  .الناحية التاريخية إلى مرحلتين بدائية وحديثة

  :الهجرات البدائية -1.2

، وأقدم تعتبر الهجرات البشرية من فجر التاريخ مسرحا دائما لتنقل السكان فيما بينهم

الهجرات البشرية خرجت من جنوب غرب آسيا وربما كان ذلك من وسطها نحو أوروبا الغربية 
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ونحو األمريكتين في الشرق ونحو إفريقيا في الجنوب، وكان السبب لحدوث تلك الحركات 

السكانية التي ساعدت على إنشاء الجنس البشري يتمثل في التغيرات المناخية التي كانت من 

تكرار فترات الجفاف أو نقص الغذاء أو طرد السكان من مناطق إستقرارها بتأثير  نتائجها

  ).1986أحمد أبوزيد،.( الجماعات الغازية

إلى أن الهجرات القديمة البدائية لم تكن هجرات أفراد كما ) 1981(يشير إبراهيم عويس

ا جماعات كبيرة أو هو الحال في معظم الهجرات الحديثة بل أنها هي هجرات جماعية، تقوم به

شعوب وقبائل بأكملها، بصرف النظر عن مستواها الحضاري أو الفترة الزمنية التي عاشت 

وبذلك يمكننا أن نصف ضمن هذه الهجرات البدائية تحركات في جماعات الصيد والقنص .فيها

في العصور المبكرة من تاريخ الجنس البشري وتزاوج الجماعات التي تعيش على الزراعة 

لمتنقلة والتي تضطر إلى تغير مكان إقامتها على مدار فترات متعددة، بعد أن يتم إستنزاف ا

خصوبة األرض فتنتقل إلى مناطق جديدة، ما يراد بالهجرة البدائية التي تضم أعدادا كبيرة جدا 

من البشر الذين يضطرون لتغير موطنهم األصلي نتيجة عجزهم عن التصدي بنجاح، لبعض 

  .لقوة القاهرة سواء كانت هذه القوة طبيعية أم بشريةالعوامل وا

  :الهجرات الحديثة - 2.2

  :تنقسم الهجرات الحديثة بدورها إلى مرحلتين متمايزتين

تمتد من اإلكتشافات الجغرافية واإلستعمار حتى القرن الثامن عشر، : المرحلة األولى -

السكانية الدولية حيث لم تزد حملة  وخالل هذه الفترة لم يشهد العالم إال قليال من الهجرات

المهاجرين عن بضع المئات من األلوف وذلك بسبب طغيان عامل المسافة، ويعد تعمير 

األوروبيين لقارات العالم األخرى عبر قاراتهم من أعظم نتائج الهجرة البشرية في التاريخ 

  .البشري

ورة الصناعية التي عمت تمتد من القرن الثامن عشر، أي منذ الث :المرحلة الثانية -

أوروبا في تلك الفترة والتغيرات التكنولوجية التي أفرزتها هذه الثورة والتي ساعدت بشكل فعال 

على تقريب المسافات بسبب تقدم وسائل المواصالت، وقد حدثت هذه التغيرات في وقت مبكر 

العالم وخاصة في في كل من بريطانيا ودول غرب أوروبا، ثم عمت تلك الظاهرة سائر أنحاء 

القرن العشرين، فقد ظلت أوروبا حتى إكتشاف العالم الجديد نقطة إنتهاء كل الهجرات القارية 

حتى المشرق، ولكنها صارت بعد إكتشاف العالم الجديد نقطة إنطالق إليه إذ توجه في بداية 

ن توجهوا إلى مليون مهاجر إلى القارة األمريكية منهم مليو 57القرن التاسع عشر ما يقارب 

بالمائة من هؤالء قدموا من أوربا وتأتي هذه  85الواليات المتحدة األمريكية وكان ما يقارب 

   .)2000محمد رشيد ،.(الهجرة الجماعية نتيجة للفرص اإلقتصادية الهائلة في األراضي الجديدة
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" الجديدالعالم "ففي بدايات القرن السادس عشر الميالدي بدأت الهجرة إلى ما سمي بـ 

وهي القارتين األميركيتين وأستراليا وقد بدأت هذه الهجرات بنوع من حب اإلستطالع، ثم 

توالت موجات الهجرة إلى هذا العالم مع تكوين المدن والحواضر الحالية، ولم تنقطع هذه 

الموجات عن التوافد إلى هذه البلدان حيث تستقبل هذه البلدان سنوياً اآلالف من المهاجرين 

  .لجدد من كل بلدان العالما

كما أن هذه الهجرة قد إتخذت طابعاً آخر في اإلنتقال غير المنظم وغير المدروس بين 

الدول اإلسالمية، فهاجر الكثير من سكان الدول الفقيرة إلى البلدان الغنية بالموارد االقتصادية 

ورغم أن هناك من   مما شكل ضغطاً على هذه الدول والتي غالباً ما تكون صغيرة المساحة

اإليجابيات في هذه الهجرة إالّ أنها تترك آثارها السلبية على البلدان الفقيرة، خصوصاً إذا كانت 

  .نسبة أصحاب الكفاءات هي األعلى بين المهاجرين إلى البلدان األخرى

  :هجرة الجزائريين إلى فرنسا -3

عوامل التفاعل المعقد بين تندرج جذور الهجرة السكانية من الجزائر إلى فرنسا ضمن 

، فاألولى تشمل العمليات التي أوجدت العوز والمجاعة في األرياف عوامل الجذبوالطرد 

الجزائرية المستعمرة، والثانية تتمثل في الطلب المتزايد على القوى العاملة غير المدربة 

كان له  1900و 1830إلستخدامها في تطوير اإلقتصاد الفرنسي، فإستعمار الجزائر بين سنتي 

تأثير مدمر وضخم على اإلقتصاد وعلى بنية المجتمع التقليدية من خالل الإلستيالء على 

األراضي الزراعية، وترحيل السكان من أراضيهم، وتحطيم الصناعة الحرفية، وفرض 

الضرائب الجائرة، والتجنيد القسري للعمل وإفقار الفالحين الذين كانوا بشكل ثابت عرضة 

المجاعة،وبهذه الطريقة أوجد النظام اإلستعماري إحتياطيا كبيرا من البطالة والعمالة للمرض و

عندما واجه  1900الزراعية البائسة الفقيرة التي كانت جاهزة للهجرة واإلستخدام بعد عام 

نقصا  1939ـ 1900اإلقتصاد الفرنسي نقصا في اليد العاملة ،فقد واجهت فرنسا خالل الفترة 

غير مسبوق ناتج عن إنخفاض معدل المواليد على نطاق واسع وترافق مع الخسائر  في العمالة

البشرية الكبيرة في الحروب التي خاضتها وبدون إستخدام العمالة األجنبية كان اإلقتصاد 

الفرنسي سيعاق نموه بشدة وكانت إستجابة الحكومة والقطاع الصناعي الخاص هي تطوير أول 

كانت في  1930ففي عام . ة إلستخدام العمالة األجنبية على نطاق واسعنظام في أوروبا الحديث

من مجموع % 7شكلوا  1931فرنسا أعلى نسبة من األجانب في أوروبا كلها وفي إحصاء عام 

  . ينحدرون من شمال إفريقيا 102000السكان، منهم 

األولى إلى  عشية الحرب العالمية 13000وكان عدد المهاجرين الجزائريين قد إرتفع من 

وكانوا . في فرنسا 1962عام  350000و 1950عام  250000والى  1930في عام  130000
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يعملون بأجور منخفضة وبمشقة في األعمال العضلية وفي الغالب الخطرة مثل المناجم 

  . واألعمال الكيماوية والمصافي والموانئ وسبك المعادن ودباغة الجلود

ها الفرنسيون كثيرا وقد شكلوا نسبة قليلة من مجموع وهي األعمال التي ال يقبل علي

 1973عام  800000، ولكن في ما بعد إرتفع عددهم إلى %3.5السكان المهاجرين في فرنسا 

  . ليشكلوا أكبر جالية مهاجرة في فرنسا

في هذه الفترة إهتمت الكتابات األكاديمية والمتخصصة بأمور أكثر جوهرية مثل إمكانية 

في بوتقة ) خصوصا اإلسالم(اجرين غير األوروبيين الذين لهم ثقافة ودين مغاير إندماج المه

المجتمع الفرنسي ثقافيا وإجتماعيا، وكانت هناك مخاوف واسعة اإلنتشار بأن العرب الذين 

يسكنون األحياء الفقيرة سوف يشكلون فئات غريبة يصعب إندماجها داخل المجتمع الحضري 

لى المستوطنين الفرنسيين في الجزائر كان قلقهم األعظم من الهجرة أما بالنسبة إ. الفرنسي

الجزائرية إلى فرنسا يعكس خلفيتهم اإليديولوجية اإلستعمارية، وكان الخوف من أن المهاجرين 

من الفالحين البسطاء واألميين في مجتمع صناعي متقدم سوف يحتكون بالطبقة العاملة الفرنسية 

قابات العمال أو بإنبثاق الحركة الوطنية الجزائرية، هذه التأثيرات التي ويتأثرون بالشيوعية وبن

تعتبر في نظرهم هدامة سوف تعود إلى القرى الجزائرية بواسطة العودة الدورية للمهاجرين، إذ 

أن معظم الجزائريين يأتون إلى فرنسا للعمل لمدة سنة أو سنتين لغرض جمع المال قبل العودة 

ة وسوف تتأصل في الوجدان الوطني ومن ثم تطيح بكامل الصرح إلى قراهم األصلي

  . اإلستعماري

وللخروج من هذا اإلشكال طالب المستوطنون الحكومة الفرنسية بتبني سياسة الدمج 

الكامل للجزائريين في المجتمع الفرنسي، وقد إستجابت الحكومة لذلك وكانت إحدى الخطوات 

الذي يسمح بحرية الهجرة من الجزائر إلى  1914ية عام جويل 15بهذا اإلتجاه إصدار قانون 

فرنسا، حيث تعتبر هذه الهجرة من الناحية القانونية هجرة داخلية أي في حدود البلد الواحد وهو 

، أي مبدئيا 1848نوفمبر عام  4فرنسا بعد أن أعتبرت الجزائر مقاطعة فرنسية طبقا لتصريح 

ء عليه يمكن للقوى العاملة الجزائرية أن تطالب بحقوق أصبحت إمتدادا للتراب الفرنسي، وبنا

مساوية للمواطنين الفرنسيين في الرواتب والحقوق اإلجتماعية والضمان اإلجتماعي، لكن 

الحقيقة كانت مختلفة تماما فالجزائريون لم يستطيعوا المطالبة بذلك وخالل فترة اإلنكماش 

 .إعتبارهم عماالً أجانب عاطلين عن العملاإلقتصادي كان يتم طردهم من العمل ببساطة و
وبعد أن أيقنت فرنسا من إستحالة سياسة الدمج سعت إلى البحث عن كيفية العمل على 

 - 1914إيقاف قانون حرية الهجرة الجزائرية أو فرض رقابة شديدة عليها، وخالل الفترة 

لحركة، وفي ظل هذه رفضت الحكومة الفرنسية اإلستجابة لهذه الضغوط بإلغاء حرية ا 1962
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الظروف كان المهاجرون الجزائريون في أسوأ حالة بالمقارنة مع األجانب القادمين من الدول 

األوروبية، فقد وقعوا بين الحكومة الفرنسية المتواطئة ومصالح اإلستيطان القوية في الجزائر 

  . وكانوا موضوعا لطلبات الخدمة العسكرية

والمبادئ األساسية  1914قانون حرية الحركة عام  كما عمل اإلستعمار على تغيير 

للمساواة التي رفعتها الجمهورية من خالل فرض إجراءات مراقبة صارمة إدارية وأمنية 

وإحدى الخطط بهذا اإلتجاه محاولة التأثير في الرأي العام والحكومة الفرنسية من خالل إلصاق 

يجاد مناخ التخويف من العرب كأناس بدائيين تهمة الجريمة المنظمة بالمهاجرين الجزائريين وإ

وأصحاب عنف، وأكدت بعض األطراف في المجتمع الفرنسي على أخطار الهجرة الداخلة على 

جوالكراهية هذا . ناقلون لمكروبات خطيرة" الغرباء أو الدخالء"المجتمع الفرنسي األم بالقول إن 

ة العنصرية التي إستمرت إلى ما بعد إنعكس خصوصا على وسائل اإلعالم ولعب دورا في تغذي

فترة اإلستعمار، ونظرا لعدم إمكانية إيقاف الهجرة الجزائرية فقد تم تأسيس نظام إستعماري 

 . جديد للمراقبة األمنية يقتفي أثر الجزائريين في فرنسا وعالقتهم بالحركات السياسية
ئر المستعمرة له تطبيقات إلى أن ثقافة المقاومة في الجزا) 1986(ويشير أحمد أبو زيد 

بالنسبة لوضع المهاجرين الجزائريين في المجتمع الفرنسي، حيث أن أحد المالمح المركزية 

واألكثر إثارة بالنسبة للوجود الجزائري في فرنسا هو البطء الشديد في عملية اإلندماج  ففي 

لطويل لهجرتهم ويمكن أن الحقيقة بقي الجزائريون مهمشين في المجتمع الفرنسي رغم التاريخ ا

  . يعزى ذلك جزئيا إلى أنهم كانوا هدفا للعنصرية

 1948كانت الهجرة الجزائرية إلى فرنسا ولفترة طويلة هجرة ذكور ولكن في حدود عام  

بدأت تأخذ طريقها إلى عملية جمع الشمل العائلي واإلستيطان في فرنسا وهذه تمثل المرحلة 

عندما إندلعت الحرب  1954 - 1948ماما في ذروتها في الفترة الثانية للهجرة التي كانت ت

وكانت إحدى النتائج الرئيسية للحرب إستمرار أو حتى تعمق . الجزائرية إلسترجاع اإلستقالل

عزلة الجالية الجزائرية عن المجتمع الفرنسي وأصبح أفرادها هدفا لعمليات الشرطة وللكراهية 

من القرن الماضي كانت  من الثالثينيات حتى الستينيات وعرضة للعنف العنصري، ففي الفترة

أوروبا بحاجة إلى األيدي العاملة فشجعت الهجرة من مختلف البلدان المغاربية منها عامة 

والجزائر خاصة، فلم تصدر الدول األوروبية قوانين تجرم عملية الهجرة غير الشرعية إلى 

اإلتحاد األوروبي نسبيا باإلكتفاء من األيدي أراضيها، لكن مع أوائل السبعينيات شعرت دول 

  .العاملة فتبنت إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية

 فالهجرة وحركة إنتقال الناس على شكل أفراد أو جماعات كبيرة عبر الحدود الجغرافية
كبير،  هتمام عالميوالسياسية ظاهرة إجتماعية عرفها سكان العالم منذ القدم، وتحظى اليوم بإ



  20

النظام اإلجتماعي  تتركز النسبة الكبرى لهذا اإلهتمام حول آثار الهجرة وخصوصا العالمية على

الهجرة على النظام  في البلدان المصدرة للهجرة وفي البلدان المستقبلة لها، كما تتجلى آثار

الوفرة، وفي  اتاإلجتماعي في التنافس على مواقع العمل التي أخذت تتقلص حتى في مجتمع

على النسق  حجم وإتجاهات الحراك اإلجتماعي األفقي والرأسي، وفي التغيرات التي تطرأ

التعصب والتحيز  القيمي، وفي مظاهر الصراع اإلجتماعي وما يتصل بها من إثارة لمشاعر

  .الخصوصية الثقافية والتهميش، وفي مشاعر اإلنتماء والمواطنة والدعوة إلى التأكيد على

وفي  ؤثر الهجرة كذلك على البناءات المجتمعية والمؤسساتية في البالد المصدرة للهجرةت

اإلجتماعية التي  البالد المستقبلة لها ،ولعل األسرة في البالد المصدرة للهجرة أول المؤسسات

من تولى الزوجة رئاسة  تتأثر بالهجرة حيث تتغير وظائفها نتيجة غياب رئيسها، وما يتبع ذلك

اإلجتماعية مع بقية األقارب  سرة، إلى تداعيات هذا الوضع على تربية األبناء والعالقاتاأل

تنخفض نسبة األيدي العاملة الشابة،  ،وتؤثر الهجرة على قوة العمل في البالد المصدرة حيث

األدمغة وتستمر اآلثار السلبية لهذه الخسارة لسنوات  والخبرات الفنية والمهنية المكونة لهجرة

إستمرار النزيف حيث يساعد المهاجر هجرة قريب أوصديق،  ويلة خصوصا وأنها تتسبب فيط

   .القرار ويتشجع آخرون على إتخاذ نفس

واألفريقية بعد أحداث الحادي  ويالحظ أن قلق الدول الغربية إرتفع من الهجرة العربية

له من جهد للعناية بأساليب ، بقدر ما يبذ عشر من سبتمبر فهي ال تهتم بحجم هذه اآلثار السلبية

دخول المهاجر العربي واألفريقي إلى هذه البالد  أمنية متطورة من شأنها أن تخفض من إحتمال

هذه اإلستراتيجية لمعالجة مشكلة الهجرة العالمية التي  بطرق مشرفة وال يتوقع أن تؤد مثل

تغيرات المتصلة مباشرة الحسبان متغيرات هامة تتجاوز حدود الم تتطلب تعاون دولي يأخذ في

  .المصدر للهجرة والمستقبلة لها بظروف المهاجر في البلد

  :الهجرة الخارجية النتائج واآلثار-4

وآثار بالغة سواء في البالد المستقبلة أو البلد المرسلة  نتائجيترتب على الهجرة الخارجية 

  :للمهاجرين ويمكن تلخيصها فيما يلي

ضغط السكان على موارد الرزق في بعض الدول المكتظة  الدوليةيتنج عن الهجرة  -

 .بالسكان
خلق موارد غير منظورة ممثلة في تلك األموال التي يرسلها المغتربون إلى ذويهم  -

مليار دوالر وهي موجهة من أوروبا إلى  100في العالم إلى  1999حيث وصلت في عام 

نحو آسيا ومن الواليات المتحدة نحو المغرب وإفريقيا شبه الصحراوية ومن بلدان الخليج 

 .المكسيك، وعشرين من البلدان النامية تتلقى سنويا مليار دوالر من طرف مهاجريها
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إستثمار الموارد األولية من طرف المهاجرين في البلد المستقبل تكسب أيدي عاملة هي  -

 .في حاجة إليها خصوصا أن المهاجرين غالبا ما يكونوا في سن العمل
في تركيب السكان من حيث النوع والعمر، ثم من حيث الخصوبة  الدوليةثر الهجرة تؤ -

 .والعمر والزواج
إلى زيادة اإلختالل بين السكان من حيث العنصر، مثل الواليات  الدوليةتؤدي الهجرة  -

 ).الزنوج(المتحدة األمريكية 
 .للبلد المرسلخسارة األدمغة والتي تعد خسارة مالية علمية وتقنية بالنسبة  -

إن صعوبات تكيف المهاجرين مع طبيعة الحياة اإلجتماعية في البلد المستقبلة من شأنها  -

  .تحدث إضطرابات عقلية والسيما بين أبنائها

 
  :أسس تصنيف الهجرة-5

  :كظاهرة إجتماعية وفق أسس ومعايير مختلفة الهجرةيمكن تصنيف 

  :حرية اإلنتقال-5-1

حرية اإلنتقال إلى إجبارية وإختيارية، وهناك من يميز بين تصنف الهجرة على أساس 

الهجرات اإلضطرارية والهجرات اإلجبارية، فالمهاجر قد يكون مضطرا للهجرة، ولكن لديه 

 .بعض الحرية إلتخاذ القرار وتحديد الوجهة أو المكان الذي يقصده
  :المجال الجغرافي -5-2

أو الهجرات الخارجية و الهجرات الداخليةلى تصنف الهجرة بناء على المجال الجغرافي إ

الدولية، ويختلف األولى عن الثانية في أن الهجرات الدولية مرتفعة التكاليف تحتاج إلى إستعداد 

نفسي للتكيف في منطقة الوصول التي تختلف في الغالب ثقافيا وإجتماعيا عن الدولة التي 

عملية إنتقال األفراد من منطقة إلى أخرى  سيهاجر منها ،كما أن الهجرة الداخلية تشير إلى

داخل المجتمع، وعامة يزيد حجم هذا النوع من الهجرات عن الهجرات الخارجية وذلك لعدة 

عوامل منها أن الهجرة الداخلية قليلة التكاليف وال تعرض القائم بها لمشاكل الدخول والخروج 

يام بهذا النزع من الهجرة ويشير زحالن من دولة إلى أخرى وال يمثل عامل اللغة مشكلة في الق

إلى أن اإلستعداد النفسي للهجرة يكون بالنسبة للداخلية أكثر منه بالنسبة )  1981(أنطوان 

 . للهجرة الدولية، التي تتطلب وقت أطول للتحضير لها
وتنقسم الهجرة الداخلية إلى نوعين، هجرة من إقليم آلخر أو من والية ألخرى داخل 

لواحدة وبين منطقتين يحمالن نفس الصفات الثقافية، وهجرة ريفية حضرية وهي من الدولة ا

أشهر الهجرات والتي يتم اإلنتقال فيها من الريف إلى المدينة وتزداد هذه الهجرات كلما زادت 



  22

المدن من خصائصها كمراكز جذب بالنسبة لألفراد في الوقت الذي تقل فيه مصادر الرزق في 

   . تلفةالريف لعوامل مخ

  :إنتقائية الهجرة -5-3

يشير مصطلح إنتقائية الهجرة إلى أن بعض األفراد أكثر ميال للهجرة من غيرهم، أي أن 

  .عوامل الجذب والطرد تميل إلى إختيار أو إنتقاء فئات معينة أكثر من غيرها من السكان

  : إرادة األفراد -5-4

تشمل كل أنواع الهجرة الداخلية و هجرة إراديةتصنف الهجرة وفق هذا المعيار إلى 

والخارجية التي يقوم بها األفراد بإرادتهم من مكان إلى آخر، دون ضغط من جهة معينة وال 

 .تهجير قصري في ظروف الحرب أو المجاعات أو األزمات السياسية وغيرها
طقة فهي عبارة عن إجبار السلطات لبعض األفراد إلى النزوح من من الهجرة اإلضطراريةأما 

معينة خشية كارثة كالزلزال، الفيضان، الحروب أو أسباب سياسية وقد يدخل في هذا النوع كل 

ما يشير إليه مفهوم التهجير ومن األمثلة على ذلك هجرة اليهود من ألمانيا إلى فلسطين أو 

  . الجزائريين إلى جزيرة كاليدونيا الجديدة على المستوى الدولي والمحلي

  : تستغرقهالزمن الذي  -5-5

تصنف الهجرة حسب الوقت الذي يستغرقه الفرد المهاجر بعيدا عن دياره األصلية إلى 

تمثل عملية اإلنتقال من منطقة اإلقامة المعتادة إلى منطقة أخرى وما يصاحبه من  هجرة دائمة

 تغير كامل في كل ظروف الحياة لدى المهاجرين حيث يتركون مكان إقامتهم نهائياً وال يعودون

   . إليها مرة أخرى

فهي تمثل الهجرة التي ينتقل من خاللها األفراد أو الجماعات          الهجرة المؤقتةأما 

من منطقة إلى أخرى إنتقاالً مؤقتاً ومن أمثلتها الهجرة بسبب العمل خارج أو داخل البلد لفترة 

  .مؤقتة ثم العودة إلى الوطن بصورة متقطعة أو دائمة

  :رة من حيث الكيفتصنيف الهج -5-6

  .تصنف الهجرة من حيث الكيف إلى هجرة شاقولية وأخرى أفقية

 :الهجرة الشاقولية-5-6-1
وهي الهجرة التي يهدف منها المهاجر إلى إحداث تغير في مكانته اإلجتماعية أو 

  .اإلقتصادية أو لكلتيهما والسعي نحو ما يظن أنه األحسن أو األفضل

 :الهجرة األفقية 5-6-2
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قصد بها تغيير مكان اإلقامة مع اإلحتفاظ بالعمل نفسه كأن ينتقل مزارع من قريته، وي

لضيق أرضه أو جفافها، ليذهب إلى قرية أخرى تتوافر فيها األرض الخصبة والمياه، وفي كلتا 

  .القريتين يعمل مزارعا

  :النظريات المفسرة للهجرة -6

ي علم السكان على إعتبارها مفيدة هناك مجموعة من النظريات يتفق عليها الباحثون ف

  .لتفسير القواعد التي تتحكم في الهجرة سواء من حيث حجمها أو اتجاهها

  :نظرية المسافة -6-1

لقد صاحب التصنيع وخاصة في نهاية القرن الماضي حركة هجرية واسعة وأصبحت هذه 

ويعتبر  الحركات موضوعا هاما من موضوعات الدراسة في علم اإلجتماع وعلم النفس

في المقال الذي قدمه  1889أول من وضع قوانين الهجرة عام  Ravensteinرافنستين 

، والتي توصل بعد الدراسة اإلحصائية لظاهرة الهجرة في المجتمع "قوانين الهجرة"بعنوان

 :اإلنجليزي إلى
أن األغلبية العظمى من المهاجرين ال تهاجر إال لمسافات قصيرة وهذا يؤدي إلى  -

يات إزاحة وعمليات تغير وتحول السكان األمر الذي يؤدي بدوره إلى تدفق المهاجرين عمل

  .الذين يتجهون إلى مراكز الصناعة والتجارة الكبرى

إن النتيجة الطبيعية ألي حركة هجرة محدودة في مدارها ولكنها تتصف بأنها منتشرة في 

بتدئ إحدى المدن في النمو السريع كل أنحاء بلد وعملية إمتصاص المهاجرين سوف تتم عندما ت

فإن سكان مدن أخرى يمكن أن يهاجروا إليها، وبسبب الهجرة الداخلية تحدث ثغرات في القطاع 

  .الريفي

إن عمليات تشتت المهاجرين وتفرقهم في أماكن متعددة على عكس عملية إمتصاصهم  -

  .في مكان معين ولكن العمليتان تمتصان مالمح متشابهة

دفق أي تيار هجرة إلى خلق تيار معاكس له متكافئي ومتعادل له في نفس الوقت يؤدي ت -

  .يعرض ما فقدته المناطق الطاردة 

غالبا ما يذهبون المهاجرون الذين ينتقلون إلى مسافات بعيدة إلى أماكن خاصة  -

  يفضلونها وغالبا ما يكون المكان هو أحد المراكز الصناعية أو التجارية 

  .ثر ميال للهجرة من الذكوراإلناث أك -

  .إن رغبة الناس في تحسين أحوالهم اإلقتصادية هي أقوى حافز لهم على الهجرة -

  :نظرية الطرد والجذب -6-2
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ظلت نظرية الطرد والجذب لفترة طويلة أهم النظريات المفسرة للهجرة، وقد إعتبر بوج 

)Boge ( األصلية للمهاجرين أو تلك التي أن سمتي الطرد والجذب التي تتميز بهما المجتمعات

  .يهاجر إليها الناس متغيرات تساهم في إختيار جماعات معينة لكي تهاجر من مكان إلى آخر

هي ذلك المحرك الدافعي القوي الذي يرجع أساسا إلى ) Boge(والهجرة حسب بوج 

ف طاردة المجتمع المحلي األصلي أكثر مما يرجع إلى منطقة الجذب، وعندما تكون هناك ظرو

قوية مع عدم توفر ظروف جاذبة مثل كوارث القحط والفيضانات فإن عملية إنجداب المهاجرين 

تكون في أدنى درجاتها، ذلك أن المهاجرين يطردون دفعة واحدة دون أن توجد أمامهم فرص 

لإلختيار بين هذه المنطقة أو تلك، ألنه ال توجد مناطق جذب، بمعنى آخر   إنجداب المهاجرين 

  .يتناسب عكسا مع عوامل الطرد الكلية التي توجد في المجتمع الطارد

ولقد أختصرت عوامل الطرد في عامل واحد كان سببا مباشرا مؤثرا على عملية حركة 

السكان دون أن يجعل فرص إختيار مناطق اإلستقبال على أساس عوامل الجذب وهذا ما قد 

لتسعينات، على غرار الهجرات السابقة التي كانت يميز في دراستنا لحالة الهجرة خالل سنوات ا

  .لها أثرعلى عملية التصنيع

فالهجرة خالل سنوات التسعينات تضافرت عواملها إال أن حالة الالأمن وإنتشار العنف في 

المجتمع جعل منها سببا مباشرا في حركة الهجرة إلى مختلف البلدان األوروبية خاصة، ويمكن 

اإلجبارية الفردية حيث تكون درجة اإلنتخاب فيها في أدنى درجاتها،  أن نصنفها ضمن الهجرة

  .واختصرت عوامل الجذب في توفر السكن واألمن معا في مناطق اإلستقبال

  :النظرية اإلجتماعية الثقافية -6-3

يختلف التفسير اإلجتماعي للهجرة عن التفسيرات السابقة من حيث أنه تفسير غير حتمي، 

ى عامل واحد في تفسيره للهجرة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو ال يركز فهو ال يركز عل

  .أيضا على عوامل الطرد وحدها بل ينظر إلى الهجرة والمهاجرين نظرة متكاملة

فيرى المهاجرين على أنهم حلقة وصل تربط بين مجتمع اإلرسال ومجتمع اإلستقبال، وأن 

بأثرها على الهجرة والمهاجر وتحدد قرار الهجرة الظروف السائدة في كال المجتمعين تلقي 

وإتجاهها ومدنها وعوائدها، بجانب أنه يعتمد أساسا على الواقع بمعنى أنه يعتمد في إستخالص 

المبحوثين، وذلك من خالل أدوات البحث في " يفعله"وعلى ما " يقوله"ما يتوصل إليه على ما 

متمثلة في المقابلة واإلستبيان، والمالحظة بالمشاركة علم اإلجتماع والديموغرافيا وعلم النفس وال

  .وغيرها

أنه يحاول أن " إلى ذلك بقوله) Fred Arnold & Susan (ويشير فريد أرنولد وسيسن

يفسر لماذا يهاجر من يهاجر من الناس ولماذا ال يهاجر من ال يقدم على الهجرة ويقول أنه 
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بجانب . ماذا سيهاجرون مستقبال وبعد فترة وجيزةيعتمد هنا على سؤال المهاجرين المحتملين ل

الطريقة التقليدية المتمثلة في سؤال المهاجرين الذين قاموا بالهجرة فعال لماذا هاجروا؟ ويحاول 

من خالل ذلك الوصول إلى العوالم المؤثرة في قرار الهجرة بعد مقارنة دوافع الهجرة عند 

  .ن أولئك الذين قاموا بها فعالأولئك الذين لن يبحثوا عنها مستقبال وبي

وعموما فإن التفسير اإلجتماعي يقدم عوامل إجتماعية للهجرة، وهنا فثمة نظريات في 

تفسير الهجرة، فهناك النظرية الثقافية وهناك النظرية اإلجتماعية ونشير إليهما بإختصار فيما 

  :يلي

 :المدخل الثقافي لتفسير الهجرة -6-3-1
ل أن الثقافة الخاصة بالمجتمع هي المسؤولة إلى حد كبير عن الميل يرى أنصار هذا المدخ

العام للهجرة داخل الجماعة، رغم أن التفاصيل المضبوطة عن مصدر الهجرة وسرعة أو بطئ 

فيضها قد يتأثر بعوامل إقتصادية مالزمة أو بادية على السطح، فإن النسق الهجري األساسي 

  .هو جزء من شكل المجتمع ونظامه

عموما فإن ما هو دائم وثابت هو أن إنتقال الناس وتحركهم وهجرتهم داخل أو خارج و

حدود المجتمع إنما يحدث إلمتزاج الثقافة والدوافع اإلقتصادية، ونفس العوامل المؤثرة في حجم 

السكان بالمنطقة هي نفسها في نظرنا محركات الهجرة، ويقسمها البعض إلى الظواهر الفيزيقية 

  .عمل النظام اإلقتصادي، التأثير الثقافي تأثير الكوارث، القرارات السياسية للمنطقة،

 :نظرية التنظيم اإلجتماعي -6-3-2
نظرية التنظيم اإلجتماعي للهجرة ويقول أن كل مجتمع ) Mengalam(يتناول مونقالم 

عي في إنما يمر بمرحلة من التغير االجتماعي يوضحها إختالف وضع المجتمع ونظامه اإلجتما

فترتين مختلفتين، وذلك بالنسبة إلى التغيرات كل من أنساقه الثالثة، وهي النسق الثقافي 

واإلجتماعي ونسق الشخصية، وفي هذه العملية تأخذ الهجرة دورها الذي يمكن تخيله كعملية 

في دورها الرئيسي هو حفظ التوازن الديناميكي للنظام اإلجتماعي عند الحد األدنى من التغير، و

نفس الوقت تعطي أعضاءها طرقا ليتخلصوا من حرمانهم، وأن الهجرة تؤثر وتتأثر بالنظام 

اإلجتماعي لكل من منطقتي الجذب والطرد، وكذا بالقيم الثقافية وأهداف المهاجرين ومعاييرهم 

التي تتغير أثناء هذه العملية فنسق الهجرة يشمل على ثالثة عناصر، هي مجتمع المنطقة 

ثم المهاجرين أنفسهم، وهذه العناصر تكون ) الجذب(، ومجتمع منطقة اإلستقبال)الطرد( األصلية

  .كال متساندا ديناميكيا
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إلى تصور آخر يقول فيه أن هناك تطورا منظما ومحدد األنماط لهجرة " ريلنسكي"ويشير 

رح أنماطا   األفراد، تلك األنماط التي تتطور بتطور الزمان والمكان في التاريخ الحديث، ويقت

  .متتالية لها ومتطورة تتفق مع مراحل التطور الثقافي واإلقتصادي للمجتمع

  

  :الهجرة السرية -7

ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول ) أو السرية(تعتبر الهجرة غير الشرعية       

اطني في هذا الصدد أن هجرة مو) 2005(بما فيها المتقدم،حيث يقول مصطفى البحراني  العالم

بإهتمام كبير في  شمال إفريقيا إلى أوروبا أصبحت إحدى القضايا المزعجة، التي تحظى

السنوات األخيرة، ويصعب تحديد حجم الهجرة غير الشرعية نظرا للطبيعة غير الرسمية لهذه 

  . وغالبا ما تتفاوت التقديرات التي تقدمها الجهات المختلفة ألعداد المهاجرين الظاهرة،

من عدد % 15إلى  10منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية بما بين  وتقدر 

 مليون 180حوالي  2008العالم والبالغ عددهم حسب تقدير األمم المتحدة لسنة  المهاجرين في
 شخص، وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية نحو دول اإلتحاد

   .فردمليون  1.5األوروبي يصل إلى نحو 
الظاهرة، إال أن الدوافع اإلقتصادية تأتي  فبالرغم من تعدد األسباب المؤدية إلى هذه    

التباين الكبير في المستوى اإلقتصادي بين البلدان  في مقدمة هذه األسباب ويتضح ذلك من
خفاض غالبا إفتقارا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل وإن المصدرة للمهاجرين، والتي تشهد

المعيشة، وما يقابله من إرتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى األيدي العاملة  األجور ومستويات

  .المستقبلة للمهاجرين في الدول
 وتبقى دول أوروبا وشمال أميركا حلم آالف الشباب الجزائريين على إختالف مستوياتهم

يتمكنون من دون  مسؤولين في الدولةالتعليمية واإلجتماعية، فإذا كان أبناء األغنياء وكبار ال
عناء من تحقيق أحالمهم باإلستقرار في كبريات عواصم هذه الدول، فإن أبناء الفقراء والطبقات 

البيروقراطية التي تقيد تحركاتهم نحو الخارج  الدنيا تواجههم جملة من القوانين والعراقيل
" حراقة"جعل غالبيتهم يتحولون إلى ، األمر الذي "الموعودة الجنة"وتمنعهم من مالمسة أرض 

الموت تلك، فطوال عقد من الزمن تواصلت  إلى مهاجرين سريين يغامرون بحياتهم في رحالت
من دون إنقطاع من مختلف السواحل الجزائرية نحو دول أوروبية وخاصة " الحراقة"رحالت 

األحياء الشعبية إلى المدن  من"  الحراقة"األولى من مغامرة  إيطاليا وإسبانيا،حيث تكون المرحلة
وقتا طويال في ) الحراقة(أين تمضي مجموعات المهاجرين غير الشرعيين الساحلية الكبرى،

مع أعوان شبكات " الحراقة" مراقبة السفن الوافدة والخارجة لمحيط الميناء حيث يتفاوض شبان
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على متن " الحراقة"وتسمى رحالت  التهريب على قيمة السفر، كما يتفقون على أدق تفاصيله،
  ".الكالة"الباخرة بـ

محطتها  أن) 2001(والمالحظ على رحالت الشباب حسب محمود يوسف القرطاني    
قبل  النهائية تكون في أغلب الحاالت في عرض البحر، ففي أحسن الحاالت يقوم الشاب المسافر

األمان، وفي  ة إلى بروصول الباخرة إلى الميناء بإلقاء نفسه في المياه ليواصل رحلته سباح
جثته إلى جثث آالف  أسوأ الحاالت ال يكون لديه اإلختيار بحيث أن مصيره يكون الغرق، لتنضم

  .الشبان الحالمين التي تنام في قاع البحر األبيض المتوسط
كما أن الكثير من المهاجرين يلقى عليهم القبض قبل إمتطاء السفينة أو على مثنها أو في 

رة التي أصبحت الوسيلة المفضلة عند الشباب نظرا لتشديد الرقابة على السفن القوارب الصغي
مما صعب من ركوب الشباب فيها بطريقة غير شرعية، وأضطرارهم إلى البحث عن أشخاص 
يوفرون لهم زوارق صغيرة بأسعار باهظة ويعدونهم بأن يوصلوهم إلى الضفة األخرى من 

 .البحر األبيض المتوسط
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 ملخص الفصل
  

تعد دراسة الهجرة أحد مكونات النمو السكاني و أكثرها صعوبة مقارنة بدراسة الوقائع 

الحيوية األخرى كالوالدات والوفيات، فالسكان يولدون ويموتون مرة واحدة في العمر، أما 

بط بتعريف إنتقالهم من منطقة إلى أخرى فقد يتكرر عدة مرات، إضافة إلى الصعوبات التي ترت

إقامته  الهجرة من حيث المسافة التي يقطعها المهاجر والمدة التي يقضيها المهاجر خارج مكان

الدائمة والهدف من ااإلنتقال، فالمسافة التي يقطعها المهاجر قد تختلف من بضعة كيلومترات 

  .سنوات طويلةإلى آالف الكيلومترات، والمدة التي يقضيها المهاجر قد تمتد من أيام قليلة إلى 

كما قد يختلف الهدف أو الغرض من الهجرة من مجرد زيارة للعالج أو رحلة للدراسة 

  .إلى هجرة دائمة بحثا عن عمل أو إستقرار عن طريق طلب حق اللجوء السياسي

، أو من قرية إلى مدينة أو نحو الواحدوقد تكون الهجرة من مدينة إلى مدينة داخل القطر 

، وتعد هجرة البشر  من منطقة إلى أخرى ظاهرة إنسانية قديمة، "داخليةهجرة "ذلك، فتسمى 

قدم اإلنسان حيث كانت الظروف الحياتية والمناخية تفرض على الفرد اإلنتقال المستمر من 

مكان إلى آخر، فالمجاعات، والفقر والزالزل والفيضانات، وإنتشار األمراض، والحروب، 

ل فرضت على اإلنسان الهجرة من الموطن الرئيسي، إلى خاصة الحروب األهلية، كلها عوام

  .دول ومناطق أخرى

وغالبا ما ينتقل المهاجر من المناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية، وقد يؤدي تدفق 

إلى حرمان المنطقة  إضافةالبطالة، وصعوبة االندماج، : المهاجرين إلى بعض المشكالت مثل

والكفاءات العلمية وتجدر اإلشارة إلى أن الهجرة االقتصادية من األم من األيدي العاملة الماهرة 

أجل العمل وتحسين ظروف المعيشة ومستوى الدخل، تعد ظاهرة حديثة، ولذلك فإن التنظيم 

  .القانوني لهذا النوع من الهجرة يعد أيضا تنظيما حديثا

  

                          

  

  

 
 
  

  



  29

  مراجع الفصل

  :ةالمراجع بالغة العربي

أطروحة دكتوراه غير . هجرة األدمغة العربية، حالة السودان).1996.(إبراهيم أحمد إبراهيم )1

  .السودان. جامعة الخرطوم. منشورة

. مجلة عالم الفكر المجلد السابع عشر. الهجرة وأسطورة العودة). 1986. (أحمد أبو زيد )2

 .سبتمبر
 .دار عالم المعرفة: القاهرة.م العربيدراسات ديمغرافيا في سكان العال). 1987.(أحمد الخشاب )3
بحث . اآلثار األمنية لظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين).2004.(تميم ضاحي خلفان )4

غير منشورة قدم في الندوة العلمية عن أثر تهريب المهاجرين غير الشرعيين قسم البرامج 

 العربية السعودية الرياض المملكة. التدريبية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
دار . : دمشق.الهجرة من الريف إلى المدن في األقطار العربية). 1980.(توفيق الجرجور )5

 .الكتاب 
. المجلد السابع. مجلة عالم الفكر. الهجرات وتحركات السكان). 1975.(عبد الكريم الباني )6

 .الكويت . العدد الرابع
 .المكتب الجامعي الحديث:اإلسكندرية. ريالمهاجر المص). 1990.(عبد اهللا عبد الغاني غانم )7
. الطبعة األولى. الدار العربية للكتاب. الشباب والهجرة). 2001.(محمود يوسف القرطاني )8

 .الدار العربية للكتاب :القاهرة 
الطبعة .القاهرة. الهجرة الخارجية البينية في الوطن العربي): 2005.(مصطفى البحراني )9

 . دار النهضة العربية:الثانية
 العدد.السابع المجلد. الدولية الهجرة لظاهرة اإلحصائية البيانات).1998.(الصباح يوسف )10

 . الفكر عالم: الرابع
الندوة العربية .الهجرة العربية العائدة توقعاتها وانعكاساتها): 1986.(نور عثمان الحسن )11

 .تونس. الحمامات. الموسعة حول الهجرة العربية نوفمبر
 
 
 
 
  

  



  30

  :لغة الفرنسيةالمراجع بال
1) André Bettrauione.(1966).la mobilité géographique d’une population.Paris . pp 22‐24. 

2) Pyror,r g.(1975). the motivations of migration.studies in and urbanization.N 
département of emigration. austration naturag.university.comben . 

3) Raventien e.g.(1989). the laws of migration. journal of the royal statistical society N° 
48, 1989. pp. 167. 

4) CHRISTOPHE Z. guillemot. Et frederic sandran.(2003).Migration et développement. 
paris. documentation français n 5172. 

5) Christophe, Z.(2001). world population prospects the 2000 révision .Nations unies. 
new york. reprise par Christophe. Z. opcit, p69. 

6) Tapinos (Georges).(1974).l’économie de la migration internationale. paris: armond 
colin. 

7) Héran françois.(2002). immigration marché du travail, intégration, la documentation 
français. paris p 410 . 
8)        Aymen Zohry.(2006).Attitudes of Egyptian Youth Towards Migration to Europe. 

Prepared for INTERNATIONAL Dimention On Migration . 



 

  31

  

 واملشكالت اخلصائص املفهوم، الشباب،

  

  الشبـاب مفهـوم -1

  الشباب مرحلة في النمـو خصائص -2

  للشباب األساسية الحاجات -3

  الشبـاب مشكـالت -4

  الجزائر في االجتماعي والتغير الشباب -5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  32

  :تمهيـــد

 والنفسية عيةاالجتما والقدرات الصفات من بعديد تتسم عمرية فئة يحتل الشباب إن

 اإلجتماعية األوضاع باختالف ونهايتها العمرية الفئة هـذه بداية وتختلف المتميزة

 التعاريف بعض بعرض سنقوم الصدد هـذا وفي ، المجتمعات في والثقافية واالقتصادية

  : يلي كما

  : الشبـاب مفهـوم -1

   :االصطالحي التعريف-1-1

 المجتمعات بناء في وفاعليتها نشاطها لها ئةف إلى يشير بإعتباره الشباب مفهوم برز

 لعرض بيولوجية ضرورة هناك وليس باألساس إجتماعية حقيقة يعتبر فالشباب المعاصرة،

 ثم ومن البالغين عالم عن الصغار األشخاص عزل إستمرار ينبغي أنه تؤكد التي الفكرة

 على عشر الثامنة سن ودحد ففي والجنسية واإلقتصادية اإلجتماعية األدوار ممارسة منحهم

  . النضج حالة إلى وصل قد يكون بل الفسيولوجية الناحية من بالغ إنسان كل يصبح األمثل

 أولهما أساسين بعدين إلى بالنظر برز واقعي متغير إلى يشير كمفهوم الشباب فظهور

 مضمون جوهرحركة تشكل والتي الفاعلة الفئة بهذه إرتبطت التي الفاعلية في يتمثل

 النظام يعيشه الذي الثقافي الوضع بطبيعة الثاني يتصل بينما اإلجتماعي النسيج في تجديدال

 العالمي . 

 محاوالت تعددت كما واإلجتماع النفس علماء من العديد بإهتمام الشباب مفهوم حظي لقد

 مايوضح فمنها بينها فيما وتباينت الشباب ماهية لتوضيح الشباب مع المشتغلين وجهود

 الخصائص خالل من يتناوله ما ومنها"  السن"  الزمني المعيار وفق الشباب مفهوم

 الجسمي والنمو الجنسي البلوغ ضوء في الشباب مفهوم يحدد من نجد وكذلك والحاجات

 اإلنسان أو الشباب فيها يكون مرحلة الشباب أن هو مقبوال يلقى المفهوم فإن ذلك ومع

 التتصل قد مطالب لهم أصبحت حيث الجديدة اتوالمعتقد القيم تقبل على مستعد قادر

 يتطلب محلية إجتماعية حاجات إشباع على بالتأكيد تتصل ولكنها أساسية حاجات بإشباع

  . بكامله والسياسي واإلقتصادي اإلجتماعي النظام صياغة إعادة عادة إشباعها

 نمو في ياوكيف كميا تغيرا تحدث عمرية فترة بأنه الشباب مفهوم النفس علماء يحدد

  .وتكوينها الفرد شخصية
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 نهاية بين انتقالية فترة الشباب فترة تعتبر" ) :1985( محمد علي محمد  أيضا يقول

 فيها يكتمل حيث ،)سنة 30-15( بين ما الفترة هـذه وتتراوح الرشد، سن وبداية الطفولة

  ". تلفةالمخ وظائفه أداء على قادرا المرء يجعل نحـو على والعقلي الجسمي النمو

 هذه تكون ومنه سنة 30و15 بين ما الشباب فترة حدد قد الباحث أن هنا نالحظ

 الجسمية، الخصائص مختلف عن النظر بغض سنة، عشرة الخمسة حدود في الفترة

  .والعقلية واإلجتماعية النفسية

  ) :1989( السعد علي إسماعيل تعريف

 وقـدرة حيوية ذات وهي تمعالمج بناء في متميزا وضعا تشغل عمرية فئة الشباب"

 والتوافق التكيف على يساعدها وثقافي نفسي بناء ذات أنها كما والنشاط، العمل على

  ".المجتمع أهـداف تحقيق على تعمل كبيرة بطاقة والمشاركة واالندماج

 أن يمكن والتي الشباب تميز التي الطاقة عن يتحدث التعريف هذا خالل من الباحث إن

  . أهدافه وتحقيق بناءه في المجتمع يستغلها أن يمكن حركية في الشاب تجعل

 إيجاد في صعوبة وهناك للشباب، واحد تعريف وجود عدم هذا خالل من يتضح

 كثيرة ألسباب يعود شامل، موحد تعريف على اإلتفاق وعدم المفهوم، لهذا واضح تحديد

 التي العامة واألفكار هيم،المفا وتباين التعريف وضع من المنشودة األهداف إختالف أهمها

  .األهداف تلك يخدم الذي واإلجتماعي السيكولوجي التحليل عليها يقوم

  :للشباب النفسي المفهوم -  1-2

 النفسي النمو عملية في األخيرة  المرحلة هي الشباب مرحلة أن) 1992(،فرويد يرى

 النرجسية من تتحول ة،هام إرتقائية بمالمح وتتميز التناسلية، بالمرحلة ويسميها الجنسي،

 تسهم القلق من فترات فتتخللها بالواقع واإلصطدام الغيرية، الجنسية الميول نمو إلى المفرطة

 وتظهر العدوانية، الدوافع تستيقظ المرحلة هذه ففي الهوية، تشكيل في بأخرى أو بطريقة

 التي لسلوك،ا صور من الكثير أن يرى فهو الكمون فترة في هدأت التي الجنسية الرغبات

 حينما الطفولة مرحلة في حدثت التي والقمع الكبت لعمليات بقايا إال ماهي الشباب، فترة تميز

 .تناسلية رابعة مرحلة في البلوغ، عند إال يدرك ال الكامل التنظيم قائال، يصرح
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 الوظيفة في تندمج أخرى شحنات وأن تستبقى، األولى اللبيدية الشحنات من كثيرا

 وميول التمهيدية، باللذة يسمى ما إشباعها يحدث ثانوية أو تمهيدية أفعاال وصفهاب الجنسية

 في األنا داخل تستخدم أن أو عام، بوجه تكبت أو تقمع أن فإما التنظيم، هذا من تستبعد أخرى

 ".أهدافه بتعطل للتسامي تخضع أو خلقية، ُ سمات ون فتك آخر، طريق

 الهوية تكتمل حيث الدفاعي، بنائهم إلكتمال وفقا اونهايته الشباب مرحلة بداية فيحدد

 التي التنشئة عبر أي إجتماعي، سياق في القيمية التوجيهات مجموعة الذات تستوعب عندما

 قيمي هو ما بين المواءمة من مقبول قدر تحقيق أن يرى فهو ة، عديد إجتماعية نظم بها تقوم

 الوجدانية مستوياتها في األساسية واإلهتمامات الحاجات وإشباع ناحية، من أخالقي

  .النفسي بالتوافق تسمى متكاملة دفاعية منظومة بناء في يسهم أخرى، ناحية من واإلدراكية

 العنصرين بين التفاعل عن ينتج النفسي العنصر أن ذكره سبق مما جليا يتضح

 يعةلطب نتيجة آخر ىلإ شخص من يختلف فهو ثم ومن للشخصية، والبيولوجي اإلجتماعي

  » اإلجتماعي لتأهيله إطارا تشكل التي البيئة وطبيعة البيونفسي، تكوينه

 يتخذها أن يجب التي األساسية الخطوات بعض عن الخوري سناء أشارت كما

 التعلم ضرورة ومنها النمو من الفترة هذه تميز التي الطويلة الزمنية للمدة نظرا الشباب

  . لضروريةوا المختلفة الخبرات إلكتساب والتكوين

  : الشباب لنمـو العامـة الخصائص -2

 النضج، قمة إلى يصل الفترة هـذه في فالفرد مجتمع، أي ركيزة الشباب يعـد

 النواحي، جميع في النضج من فشيئا شيئا يقترب بشريا كائنا بإعتباره العطاء، وأوج

 لنمـو ةالعام والمميزات الخصائص هـذه ماهية على التعرف الضروري فمن وبالتالي

  ).2002 برعي، محمد وفاء.الشباب،

  :  يلي ما العمرية الفئة هذه تميز التي الخصائص هذه أهم بين من ولعل

  :الجسمي النمو خصائص -2-1

 من الفرد إلى تنتقل التي والبيئية الوراثية العوامل من بكثير الخصائص هـذه تتأثر

 وسنه الفرد وجنس الغددية، رازاتواإلف منها، إنحـدر التي والساللة وأجداده والديـه

 واألحوال فيها، يعيش التي والثقافية الجغرافية والبيئة صحته، ودرجة التغذية، ونوع
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 النمو في تؤثر جميعها العوامل فهـذه شخصيا، عليه تسيطر والتي فيها يعيش التي النفسية

 أهم نبي ومن النمـو، من المظهر لهـذا المميزة الخصائص وفي للشباب الجسمي

  : نذكر الجسمي النمـو خصائص

 التوافق في وضآلة والداخلية، الخارجية الجسمية التغيرات وكثرة سرعـة -

  .العصبي

 هـو هـذا كان وربما العظمي، الجهاز من نموا أسرع العضلي الجهاز يكون -

 القامة، في وإستطالة نحافة من عموما والمراهقات المراهقين على عادة يبدو فيما السبب

 لهم يكون أن ورغبة العنيفة، الجسمية بالمجهودات القيام عن وعجز للتعب القابلية دةوش

 .المتنوع الغذاء من وافر حظ

 تغير في آثاره تظهر المرحلة هـذه بداية في الصوتي الجهاز في السريع النمو -

 .الذكور عنـد وغالظته الصوت وتغير الحنجرة شكل

 الصفات من الكثير عنها يترتب الشباب اله يتعرض التي الفسيولوجية التغيرات -

 نمـوا التناسل أعضاء نمـو:  للذكور بالنسبة بينها، من التي والثانوية األولية الجنسية

 خشونة  الشاب، جسم من جدية مواضع في الشعر وظهور اإلنماء، على والقدرة سريعا،

 إلى والميل الجنسية، باألمور واإلهتمام والسيادة، السيطرة إلى والميل الصوت،والجرأة،

 . اآلخر الجنس

  : االنفعالي النمـو خصائص -2-2

 - الشباب مرحلة بداية في سيما – الشباب إلنفعاالت العامة والخصائص المميزات من 

  : التالية والمميزات الخصائص هي

 تأثره وبسرعة اإلنفعالية حساسيته بشدة المراهق الشاب يمتاز: الرهافـة -

 أول في بها يمر التي السريعة الجسمية للتغيرات نتيجة وذلك المختلفة ليةاإلنفعا بالمؤثرات

  .الداخلي الغددي إتزانه وإختالل المرحلة هـذه

 حتى وذلك انفعاالته، لكتم مضطرا نفسه المراهق الشاب يجد ما كثيرا:  الكـآبة -

 وهمـومه بأحزانه ويلوذ نفسه على ينطوي الحالة هـذه وفي ولومهم، الناس نقد يثير ال

 .نفسه على منطوي النفس، حائر كئيبا، فيصبح الناس صحبة عن وينأى وهواجسه،

 إستجاباته في وإندفاعه بتهوره أيضا المراهق الشاب ويمتاز: واالندفاع التهور -

 السريع تأثره مظاهر من مظهر بأنه ذلك اإلنفعالي، إندفاعه في عليه لـوم وال اإلنفعالية،
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 العصبية المواقف في البريئة سذاجته عالمات من وعالمة القريبة، طفولته آثار من وأثر

 ووسيلة به، المحيط الموقف شدة من التخفف صور من وصورة قبل، من يألفهـا لم التي

 .الشاذة المواقف هـذه مثل في النفسي التوتر لتهدئة

 اوإذ األسباب، ألتفـه يثور المراهقة فترة في الشاب نرى حيث:  والعنف الحـدة -

 الخارجية المظاهر في التحكم يستطيع وال العنف من بشيء يستجيب فإنه غضب أو ثار ما

 .االنفعالية لحالته

 مختلف بين والتذبذب التقلب أيضا المميزات هـذه بين ومن: والتذبذب التقلب -

 مـدى في أخرى إلى إنفعالية حالة من ينتقل المراهقة فترة في الشاب فتجد اإلنفعاالت،

 المثالية وبين والجبن، التهـور وبين والهـدوء، الثوران بين إنفعاالته في تذبذبوي قصير

 وبين والرضا، السخط وبين واإلستسالم الغضب وبين واألنانية، اإليثار وبين والواقعية،

 نفسي صراع والتذبذب التقلب هـذا ويصحب والشك، اإليمان وبين واليأس، التفاؤل

 .حادة نفسية وأزمات

 غير قلقـة مضطربة شخصية كبير حد إلى يعتبر المراهق الشاب أن لقولا ومجمل

 التغيرات وكثرة الجسمي نمـوه سرعة الحالة هـذه على يساعد ومما إنفعاليا، مستقرة

 والفسيولوجية، النفسية حاجاته إشباع في وفشله الفترة، هـذه في عليه تطرأ التي الجسمية

  .فيه يعيش الذي المحيط قبل من الصالحة الرعاية وجود عدم وكـذا

  : للشباب الرئيسية االنفعاالت على الغالبة الصفات  -2-3

 بتقسيمها تسمح التمايز من درجة إلى تصل الشباب مرحلة في االنفعاالت إن

 لها والتي اإلنسانية االنفعاالت من وطوائف فصائل إلى أو فردية إنفعاالت إلى وتصنيفها

 واالشمئزاز، والفرح والحب، والغضب، الخـوف، وهي الشباب مرحلة في وجود

  .االنفعاالت من ذلك غير إلى واالكتئاب، والحزن والقلق، والغيرة،

 سنلخصها التي و الرئيسية لإلنفعاالت البارزة الصفات بعرض سنقوم يلي وفيما

  : يلي كما والحب والغضب الخوف في التفصيل من بشيء

  : المراهقة في الخوف إنفعال -2-3-1

 الحسية األمور من المراهق الشاب مخاوف أن نجد فإننا الخوف إلنفعال بالنسبة

 عليه وتغلب الطفولة مرحلة في عليه كانت عما نسبيا تقل بيئة في الموجودة والمادية
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 الموت أو المرض من كالخوف اإلجتماعية، وبالعالقات بالذات المتصلة المخاوف

 الشعبية، وعدم اإلجتماعية والمناسبات الحرجة فالمواق ومن المدرسي الفشل من والخوف

 غير إلى الشخص عن الرفاق أو المجتمع رضا وعدم اإلجتماعية العالقات في الفشل ومن

 المعنوي الطابع سيطرة من بالرغم ولكن المعنوية، المراهقين الشباب مخاوف من ذلك

 إنهم بل اتهم،حي من تام بشكل تختف لم الحسية المخاوف فإن الشباب مخاوف على

 األشياء بين ومن طفولتهم، عهد في سائدة كانت التي الحسية المخاوف ببعض يحتفظون

 األماكن الحوادث، الفيضانات، األشباح، الظالم، الكالب،:  المخاوف تثير التي الحسية

  .العالية

   رئيسية أنواع ثالثة إلى ذكرنا ما ضوء في الشباب مخاوف تصنف أن يمكن وعموما

 ومن الظالم ومن الكالب ومن الثعابين من كالخوف محسوسة أمور من وفمخا  -

  .الخوف تثير أن شأنها من التي األخرى األشياء من كثير

 نقص ومن المرض، ومن الموت من كالخوف وذلك بالذات تتصل مخاوف  -

 أو الدراسة في الفشل ومن الذاتية الكفاية عدم ومن الجنسي العجز ومن الجسمية القدرات

 .ذلك شابه وما االمتحانات يف

 عالقات في الفشل من كالخوف وذلك اإلجتماعية، بالعالقات تتصل مخاوف  -

 إلقاء ومن نضجا منهم أكثر هم بمن اإلجتماع ومن للحفالت الذهاب من والخوف الصداقة

 .ندوة في اإلشتراك أو محاضرة أو خطبة

  : المراهقة في الغضب إنفعال -2-3-2

 تحقيقه وبين بينه ويحول نشاطه يعوق بما يشعر عندما يغضب المراهق الشاب إن

 يتأثر وعندما ومميزاته، حقوقه من بالحرمان أو له بالظلم يشعر وعندما وأهدافه، غاياته

  .واألعاصير والزوابع القارص كالبرد الخارجية الطبيعية باألمور مزاجه

 مظاهر إلى تارة لفتتحو مختلفة، أشكاال المراهقة في الغضب إستجابات وتتخذ

 بعمل لنفسه شغله في أو يصادفه شيء ألول الغاضب المراهق تحطيم في تبدو حركية

 لفظية مظاهر إلى أخرى تارة وتتحول الغضبية، اإلنفعالية طاقته من جزء يستنفذ شاق

 أخرى أشكاال الغضبية اإلستجابات هذه تتخذ وقد وشتائمه، وتهديداته خصوماته في تبدو
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 نفسه على للوم واإللتجاء الوجه كتبرم وذلك اللفظي، والقول الحركي النشاط غير

 .غضبه سببوا أو سبب ممن الداخلية والسخرية

  : المرهقة في الحب إنفعاالت -2-3-3

 عن التعبير في وهو حبه، مشاعر في وأقوى حبه في نضجا أكبر يعتبر الشاب إن

 المجتمع بقيم كبير حد إلى يتأثر – اآلخر بالجنس متصال منها كان ما سيما – حبه مشاعر

 ومن اآلخر الجنس إلى النظر إلى الراشد إلى الذات، من يتطور فالحب وقيوده، وتقاليده

  ).1997السيد، البهي فؤاد( الواقع إلى الخيال ومن التآلف، إلى التنافر

 ىاألول الفترة في اإلنفعالية للحياة العامة الخصائص بعض عن موجزة فكرة فهذه إذا

 في والحب والغضب الخوف إلنفعاالت البارزة الصفات بعض وعند الشباب، مرحلة من

  .المرحلة هذه

 الصفات من تقلبها وكثرة اإلنفعاالت وحدة والقلق الحساسية شدة إعتبرنا قد كنا ولهذا

 وإستقرار خبرته وزيادة السن، بتقدم فإنه وبلوغه مراهقتة أول في الشباب على الغالبة

 تلك من كثير من يتحقق بنفسه، ثقته وزيادة واإلقتصادي، العاطفي وإستقالله سميالج نموه

 نضج يقاس أن الشباب،ويمكن مرحلة أواخر في اإلنفعالي النضج من ويتمكن الصفات

 سلوك من وإقترابه الطفولة بمرحلة الخاص اإلنفعالي السلوك عن إبتعاده بمدى الشباب

  : يلي ما إلى اإلشارة تمكن اإلنفعالي النضج هذا عالمات ومن الراشدين،

 التهور عن والبعد اإلنفعال، تثير التي المواقف في النفس ضبط على القدرة -

  .واإلندفاع

 الطفولة مخاوف من والتخفيف الصبيانية، الطفلية للمثيرات اإلستجابة عدم -

 تعبيرات عن بعيدة متزنة ناضجة بصورة إنفعاالته عن والتعبير مثال، الظالم من كالخوف

 .الطفولة

 ألسباب والتقلب التذبذب وعدم اإلنفعالي اإلتزان في تبدو التي اإلنفعالية الرصانة -

 .الصفات من ذلك إلى وما والعالقة، والبشر والتعاون، تافهة،

 .القريبة واألهداف العاجلة اللذات على البعيدة األهداف تغليب على القدرة -
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 الغرور، درجة إلى بنفسه يصل حتى ذلك في يبالغ فال ت،الذا إلى الواقعية النظرة -

 .بها والتهوين شأنها من التقليل درجة إلى بذلك يصل حتى حقها يعطيها وال

 يتأثر ال واقعي، أساس على ومعاملتهم معهم والتعاون الناس مرافقة على القدرة -

 عن نظرهم وجهات إختالف يمنعه وال عنهم، وأوهامه وانفعاالته مشاعره له تصوره بما

 .إحترامهم من وجهاته

 .غيره على الكلي اإلعتماد دون قراراته وإتخاذ مشاكله حل على القدرة -

 .أحكامه وتوجه سلوكه ترشد للحياة فلسفة إمتالك -

 .بالغيرة والتحلي واإليثار األنانية عن واإلبتعاد العاطفي اإلستقالل -

  : اإلجتماعي النمو خصائص -2-4

 الفرد عادات على يطرأ الذي التغيير ذلك هو الشباب مرحلة في االجتماعي النمو إن

 عمر. (المرحلة هذه في اآلخرين مع وتصرفاته وعالقاته اإلجتماعية واتجاهاته وقيمه

  ).1987 الشيباني، محمد

  : نذكر االجتماعي النمو هذا خصائص بين ومن

 تعتبر وبلوغه مراهقته مرحلة في الشباب لدى تبرز التي االستقاللية النزعة -

 اآلباء على يجب ثم ومن الكامل، االجتماعي النضج نحو ضرورية وخطوة بل طبيعية

  .الصالحة السليمة الوجهة توجيهها عليهم يجب كما كبتها، من بدال وتدعيمها تشجيعها

 الميل هذا ويظهر سنه، من رفاق أو شلة أو جماعة إلى االنضمام إلى الشاب ميل -

 الظروف تحتمه طبيعي ميل هو الميل وهذا األولى، المراهقة فترة في خصوصا واضحا

 الكثيرة الجسمية للتغيرات نتيجة الفترة هذه في الشاب بها يمر التي الحرجة النفسية

 أو األصدقاء جماعة إلى انضمامه في يجد فالشاب بها، يحس أصبح التي والسريعة

 التجانس إلى الحاجة الحاجات، هذه نالنفسية،وبي حاجاته من كثيرا يرضي ما النظائر

 .واإلستقرار األمن إلى والحاجة

 الجنس إلى داخلي بدافع مدفوعا نفسه يجد فالشاب اآلخر، بالجنس اإلهتمام -

 يشترك التي النشاط أوجه في واالشتراك به، لالختالط فرصة كل يترصد فتراه اآلخر،

 .فيها
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 بالرغبة مدفوعون ألنهم هذا يفعلون والشباب والمظاهر، بالمالبس اإلهتمام زيادة -

 من كانوا من سيما رفاقهم وإعجاب رضا وكسب إليهم النظر ولفت ذواتهم، تأكيد في

 اآلباء على يجب ولذا طبيعيا، أمرا وملبسه بمظهره الشاب إهتمام ويعتبر اآلخر، الجنس

 .تفسيره يسيؤون وأال اإلهتمام لهذا أبناءهم ينتقدوا أال

 الروح عن والتخلي المختلفة الجماعية النشاطات في اإلشتراك في الرغبة زيادة -

 النشاطات نحو قوي ميل وجود وبالتالي اإلجتماعية، الروح وقوة والفردية، اإلنعزالية

 في بإشتراكه ألنه والترويحية، اإلجتماعية الثقافية، الرياضية، المختلفة بأنواعها الجماعية

 .النفسي تكيفه لتحقيق وريةضر كلها كثيرة غايات يحقق النشاطات

  : للشباب األساسية الحاجات -3

 للكائن واالرتياح والرضا اإلشباع حقق وجد إذا ما شيء إلى افتقار هي الحاجة

 أفضل، بأسلوب للحياة أو نفسها الحياة إلستقرار ضروري شيء إما والحاجة الحي،

 ضرورية فهي مثالً التقدير إلى الحاجة أما نفسها للحياة ضرورية األكسجين إلى فالحاجة

 تعد أنها كما السلوك، تحريك في أساسيا دورا الحاجات تلعب،و أفضل بأسلوب للحياة

 فهم في يكمن إنما وتوجيهه السلوك على السيطرة مفتاح أن كما له، الموجهة القوى

 الثقافي اإلطار خالل من خصائصها تكتسب الحاجات أن والمعروف والدوافع، الحاجات

  .لألفراد النهائي المستوى على تتوقف أنها كما الفرد، فيه يعيش الذي تماعيواالج

 والشباب المراهقة مرحلة في حاجاته عن تختلف الطفولة مرحلة في الفرد فحاجات

 بل مستقرة، أو ثابتة ليست الفرد حاجات أن إلى إشارة وهذه أخرى، مراحل من يليها وما

 يتعرض التي والتربوية والنفسية البيولوجية راتالتغي بسبب والتطور للتغير عرضة هي

  .اإلنسان لها

 مفاهيم مع تتداخل أنها بعضهم ورأى الحاجة، معنى حول الباحثون اختلف ولقد

 بين يميز Muray يمورا لكن ، واإلهتمام ، والحافز ،)Désir( الرغبة مثل أخرى

 التي الموضوعات ةومعرف بالتوتر، إحساس هي الحاجة أن يرى حيث والرغبة الحاجة

  .الموضوعات تلك على الحصول أساليب وإدراك تخفضه،

 ما شيء إلى اإلفتقار من حالة" أنها على الحاجة فيعرف Murphy مورفي أما

 التوتر محل تحل مورفي عند والحاجة والرضا، اإلشباع تحقق الشيء هذا تواجد إذا بحيث
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 تنميته أو داخلية تغيرات بفعل سواء مالجس في النشاط يبعث ما كل يعتبره الذي والدافع

  ".الخارج من

  إلشباعها يسعى واإلنسان عنها، وتنشأ بالدوافع ترتبط الحاجات أن يتبين وهكذا

  .مجتمعه وصالح صالحه أجل من ويعمل ونفسه نوعه بذلك فيحتفظ

 أو والدوافع الشخص، داخل للسلوك الجوهرية المحددات الحاجة مفهوم يمثل كما

 .شعورية غير أو شعورية مكتسبة، أو فطرية تكون أن يمكن الحاجات

 البد ونفسية مادية ومتطلبات حاجات النمو مراحل من مرحلة لكل أن المعروف ومن

 هذه من مرحلة والشباب بها، المجتمع بإهتمام المرحلة هذه في هم من وإشعار تلبيتها من

 منها يعاني التي والمشكالت األزمات تنشأ ما وغالباً وحاجاتها، متطلباتها، لها المراحل،

  )1995زهران، السالم عبد حامـد( .المتطلبات و الحاجات تلك تلبية عدم بسبب الشباب

 وخصوصيات لطبيعة تبعا آلخر مجتمع من يختلف نسبي مفهوم الحاجة مفهوم إن 

 العمل في المتخصصون ويتفق واإلقتصادي، اإلجتماعي التطور ومستوى المدني المجتمع

 فئات جميع على تنطبق عامة حاجات بإعتبارها الذكر التالية الحاجات على الشباب مع

  : يلي فيما إبرازها ويمكن الشباب،

  : العضوية الفسيولوجية الحاجات -3-1

 وصحته، وتوازنه الجسم نمـو ويتطلبها الجسمي التكوين طبيعة من تنبع وهي

 الهـواء، إلى والحاجة والشراب، الطعام إلى الحاجة يتضمن الحاجات من النوع فهـذا

 وإلى النوم، إلى والحاجة والحركة، النشاط إلى والحاجة الحرارة، من معينة درجة وإلى

 الجسم سالمة إرضائها يتطلب التي أي العضوية، – الفسيولوجية الحاجات من ذلك غير

  .واتزانه

  : النفسيـة الحاجات -3-2  

 شخصيته تكامل إرضاءها ويتطلب النفسي ردالف بتنظيم متصلة النفسية الحاجات إن

 .النفسي وتوازنه
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  :اإلجتماعية الحاجات -3-3

 مطالبهما لهما معينين وثقافة مجتمع في الحياة من تنبع التي اإلجتماعية الحاجات إن

  .معهما متكيفا عنصرا يكون أن أراد ما إذا فيهما يعيش الذي الفرد من الخاصة

 الحاجات تقسيم أن نعتبر أن يمكن ال أنه إال ها،وتنوع الحاجات هـذه تباين ورغم

 الحاجات بين المتبادل التأثر ومن التداخل من خاليا حقيقيا تقسيما ليس بالشباب الخاصة

 المتبادل وبالتأثر بالتداخل يسمح تقريبي تقسيم هـو بل المختلفة، األنواع تحت المنطوية

 ما كثيرا معينة حاجة إرضاء أن من ظهنلح ما ذلك على أدل وليس المختلفة، الفصائل بين

  .أخرى حاجات أو حاجة إرضاء على يساعـد

 تحقيق إلى إرضاؤها يؤدي التي واإلجتماعية والنفسية الجسمية الحاجات أهم ومن

  : واإلجتماعي والجسمي النفسي التكيف

  .صحيحة جسمية ولياقـة صحيح جسم تكوين إلى الحاجة -أ 

 في الشباب على تطرأ التي السريعة والفسيولوجية ميةالجس التغيرات قبول إلى الحاجة -ب 

 والكبار التغيرات، مع التكيف هـذا تحقيق وإلى وبلوغه، مراهقته من األولى الفترة

 هـذه إرضاء في فعالة بطريقة يساهمون الفترة هـذه في بالشباب المحيطون الراشدون

 .الحاجة

 الجنسية، الغدد بإفرازات تتصل هاأن بحيث الفسيولوجي، أساسها لها الجنسية الحاجة  -ج 

 بالقيم إشباعها في تأثر الفرد أن ذلك األساسية، الحياة مقومات من ليس إشباعها لكن

 يعتبر الجنسية الرغبات إشباع في المتبع فالسلوك السائدة، اإلجتماعية والتقاليد والعادات

 بالقيم الحاجة هـذه والتصال المجتمع، في السائدة القيم مع يتعارض ال مادام مقبوال

 الناحيتين بين تجمع التي الحاجات من أنها البعض إعتبرها اإلجتماعية واألوضاع

 .اجتماعية  عضوية حاجة أنها أي واالجتماعية، العضوية

 إنفعاالت تكوين وإلى السليم، النفسي والتكيف اإلنفعالي اإلتزان تحقيق إلى الحاجة -د 

 فإن وبالتالي الشباب فيه يعيش الذي المجتمع من ومقبولة إيجابية وإتجاهات وعواطف

 .األخرى الحاجات من كثير إرضاء على يتوقف الحاجة هـذه إرضاء
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 يساعـده ما كل إلى يحتاج فالشباب وأهميتها، الذات بقيمة الشعـور تنمية إلى الحاجة -ه 

 الشعور فسينتابه عنها ويرضى نفسه بقيمة يشعر لم إن ألنه الشعور هـذا تنمية على

 .الشخصية هـدم عوامل من عامل أكبر يعتبر الذي بالنقص

 إلى الحاجة هـذه إرضاء ويتوقف األسرة، من عاطفي إستقالل تحقيق إلى الحاجة -و 

 من للخوف وال الطفيلي للسلوك فيه مكان ال الذي الكامل اإلجتماعي النضج تحقيق

 تحقيق في فشلي الذي والشاب اإلجتماعية، المسؤوليات تحمل من أو الحياة مواقف

 رجل وهـو المستقبل في يحققه لن فإنه المرحلة هـذه في أبويه عن النفسي إستقالله

 .اإلجتماعية عالقاته وفي زواجه في يفشل ما غالبا أنه كما راشـد،

 ألن السـن، رفاق مع ناجحة غنية إجتماعية وعالقات صداقات تكوين إلى الحاجة -ز 

 ونمو نفسي تكيف لتحقيق ضروري تماعيةاإلج والعالقات الصداقات هـذه تكوين

 على ينطوي الحاجة هـذه تحقيق في يفشل ال الذي الشاب أن ذلك صحيح، إجتماعي

 .األمن وعـدم بالعزلة والشعور القلق ويعتريه نفسه

 .لها الشابة أو الشاب إعـداد وكـذا اإلجتماعية األدوار قبول إلى الحاجة  -ح 

 واإلقتصادية اإلجتماعية المشاكل فهم وكـذا ،والحقوق الواجبات فهم إلى الحاجة  -ط 

 للكفاءة الالزمة واإلتجاهات والمهارات المعارف إكتساب وإلى المجتمع، في والسياسية

 .واالجتماعية المدنية

 إرضاء ويمكن العمل، وحب الجـد روح وتنمية بالمسؤولية الشعور تنمية إلى الحاجة -ي 

 وإتخاذ عليها والتدرب مسؤوليةال تحمل فرص إتاحـة طريق عن الحاجة هـذه

 .البنـاء المثمر والعمل القرارات

 عقلية وميول وقدرات ومواهب إستعدادات من لها ما وفهم النفس فهم إلى الحاجة -ك 

 لتلك المناسبة والمهنة والهواية الدراسة نوع إختيار وإلى وإجتماعية ورياضية وفنية

 .والميول والقدرات والمواهب اإلستعدادات

 المنتج الحكيم لإلستعمال الالزمة واإلتجاهات والميول المهارات تنمية إلى ةالحاج -ل 

 ).1995زهران، السالم عبد حامـد. (الفراغ ألوقات

 ومميزات خصائص من إستنباطها يمكن التي العامة الشباب حاجات أهم هي هـذه

 توجبي هاما نفسيا أساسا مجموعها في تكون وهي الشباب، مرحلة في العامة نمـوهم

 والعقلي والعاطفي الجسمي والنمو التكيف لتحقيق إشباعه على والمساعدة مراعاته

  .السليم واإلجتماعي
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  : الشبـاب مشكـالت -4

 أن يمكن فبعضها والخطورة، الحدة درجة حيث من متفاوتة الشباب مشكالت إن

 يقع بعضهاو المرحلة، بزوال ويزول وحدته شدته تنخفض وبالتالي النمو، طبيعة من يكون

 تدخل إلى ويحتاج والخطورة الحدة شديد يكون أن يمكن وبعضها متوسط، مستوى في

 مشكالت تصنيف فضلنا فقـد ولهـذا المجال، هـذا في اإلختصاصيين قبل من نفسي

  : التالي النحو على وذلك والخطورة الحدة درجة أساس على الشباب

  :الجسدية المشكالت - 1.4

 الشاب يعاني حيث الشباب، بمرحلة وترتبط النهائية المشكالت ضمن تصنف وهي

 ونمـو التعب، مثل عديدة جسدية مشكالت من األولى المراهقة مرحلة في وخصوصا

 تترافق واإلناث الذكور بعض لدى الشباب حب وظهور القامة، إعتدال وعدم العضالت،

 ويتكيف المراهق لهايتقب ريثما والتوتر والقلق الخوف من بمشاعر الجسدية التغيرات هـذه

 صورة تدعيم ضرورة وإلى أخرى، جسدية مشكالت إلى اإلشارة تمت وقـد هـذا معها،

 الرسمية والمؤسسات والمربين األهل قبل من الشباب المراهقين لدى اإليجابية الجسد

  .العالقة ذات والشعبية

  : النفسيـة المشكالت - 2.4

 على القدرة نقص بالخجل، الشعورو والتوتر بالقلق تتسم للشاب النفسية الحياة إن

 السالم عبد حامد( العنـاد، النقد، من الخوف بالنفس، الثقة نقص المسؤولية، تحمل

  ). 1995زهران،

 للشاب النفسي التوازن إختالل إلى تؤدي نفسية إضطرابات تسبب المشاكل هـذه كل

 كل) الشاب( ريالبش للكائن طبيعية وحاجيات رغبات تحقيق لعدم كنتيجة متفاوتة بنسب

 المشاعر كبت فمثال العملية وحياته الشاب مخططات منحى في تؤثر اإلنفعاالت هـذه

 وممارسات تصرفات إلى الكبت هـذا فيتحول للشاب الباطني العالم في يؤثر واألحاسيس

 في المشكالت من النوع هـذا يمثل كما عليها، المتعارف المجتمع قيم مع متناقضة تكون

 وعدم المزاجية، الحاالت تقلب و اإلنتباه تركيز على القدرة وعدم اليقظة، موأحال الذهول

 على القدرة وعدم بإستمرار لنفسه المراهق وتأنيب بها، والتحكم ضبطها على القدرة

 من هي األخرى، النفسية المشكالت من وسواها المشكالت هـذه إن ذاته، عن التعبير
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 نظامه أو الشاب يكون حيث المراهقة، لمرحلة إمتداد هي التي الشباب مرحلة طبيعة

 اإلعتدال يستطيع وقلما لديه، السائد هـو فالتطرف إستقرار وعدم حيرة حالة في النفسي،

  .سلوكاته في

  : اإلجتماعيـة المشكالت - 3.4

 مثل للشباب النهائية الطبيعة ذات اإلجتماعية المشكالت حول عـديدة دراسات جرت

 الشاب المراهق بتطلع الدراسات هـذه وتتعلق ،1961 امع Petreson بيترسون دراسة

 المواقف في المناسب وبالسلوك األصدقاء أو الرفاق جماعة من مقبوال يكون أن إلى

 التي اإلجتماعية المشكالت بين ومن المناسبة، اإلجتماعية باألدوار وكذلك اإلجتماعية

 من الخوف اإلجتماعية، اقفوالمو المسائل في اإلرتباك" الشاب المراهق منها يعاني

 القلق باآلخرين، اإلتصال على القدرة نقص الناس، مقابلة من الخوف األخطاء، إرتكاب

 القلق الشخصية، مشكالته معه يناقش من وجود عدم السليم، اإلجتماعي السلوك بخصوص

 تكوين في صعوبة يجد ولكنه األصدقاء، إلى بالحاجة الشعور الخارجي، بالمظهر الخاص

 رجولته وإثبات ذاته، تحقيق يحاول المرحلة هـذه في فالشاب ،"العالقات هـذه مثل

 له ينبغي التي اإلجتماعية المكانة تحقيق في تكمن المشكلة ولكن الوسائل، بشتى) أنوثتها(

 صراع في نفسه يجد إذ للشباب بالنسبة صعب أمر اآلخرين مع فالتعامل إليها، الوصول

 الشاب فيحاول وقيم، سلوك من عليه يفرضه وما اإلجتماعي واقعهو الداخلية رغباته مع

 آلخر فرد من اإلختالف يكون وهـنا والنفسية، اإلجتماعية المتطلبات بين التوازن إحداث

  .اإلجتماعية المشكالت من وغيرها االجتماعي، والتوافق التكيف على القدرة في

  : وعاطفية جنسية مشكالت - 4.4

 األولية ببيئته وعالقاته الفرد بنمو مرتبطة المختلفة نواعهابأ الجنسية المشكالت إن

 البناء، إتجاه الجنسية المسائل من الوالدين موقف وكذلك منها، المشتقة وبنواته

  ).1999فهمي، حسن منير نورهان.( غامضة قيود من عليه يوضع ما ومـــقدار

 الجنسي النمو مشكالت الصحيحة، الجنسية المعلومات نقص المشكالت هـذه ومن

 أكثر يصبح أن في الرغبة اآلخر، الجنس مع السوي السلوك معرفة عدم والمتأخر، المبكر

  .اآلخر الجنس ألنظار لفت
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 الناجمة واألحاسيس المشاعر ومختلف الشباب بين العاطفية العالقات أن نجد كذلك

 الحب إلى لحاجةوا الشديد اإللحاح إلى وبالنظر وتقاليده، المجتمع قيم مع تتعارض عنها

  .مجتمعه وإرضاء حاجياته إشباع بين ما نفسية أزمة الشاب يعيش

 مضاعفات على عاطفية تجربة أول في اإلحباط يؤدي عندما تنشأ العاطفية فالمشكلة

 الثقة فقدان أو بالنقص شعور الشاب عند يتولد ما وغالبا والتصرفات، والمشاعر القيم في

 كان مشاكل من يعاني نفسه يجد وبالتالي األولى، العاطفية التجربة فشل نتيجة النفس في

  .)1999 سليمان، علي. (عنها غنى في

  : أسريـة مشكالت - 5.4

 الرغبة هـذه الشاب ويقابل مطلقة، بصورة لها الشاب بتبعية األسر بعض ترغب

 بل ال والمشاحنات، الخالفات نشوء إلى يؤدي مما اإلستقالل، ومحاولة بالرفض

  .أنفسهم األبناء بين أو األبناء، وبين بينهم أو األبوين بين سـواء ائلية،الع الصراعات

 المادية اإلمكانيات في والتفاوت لألسرة، اإلقتصادي بالوضع تتعلق مشكالت وهناك

 وكسائهم غذائهم في الشباب المراهقين على ينعكس الذي األمر وأخرى، أسرة بين

 أسرا نرى األساسية، األولية الحاجات تأمين ىإل األسر بعض تفتقر حين ففي ومقتنياتهم،

 المراهقين حياة ينغص الذي األمر الكمالية، الحاجات وإقتناء الرفاهية بحياة تنعم أخرى

  .عنها وواضحة محددة إجابات لذويهم حتى أو لديهم ليس كثيرة مسائل عليهم ويطرح

 الخصائص من ةالمرحل هـذه في الصراع أن النفسي، التحليل مدرسة أنصار ويرى

 ال فهـو الطوق، عن ويشب ينمو حتى والديه، المرهق يواجه أن البد وإنه للنمو، النفسية

 الذات تلك) Babyselt( الطفيلية ذاته كذلك يرفض بل أوامرهم، رفض حـد عند يقف

 التي المشكالت أهم على اإلشارة ويمكن قويا، إرتباطا بالوالدين خاللها من يرتبط التي

  : في والمتمثلة المرحلة هـذه في الشاب المراهق هامن يعاني

  .الوالدين عن الشديد باإلغتراب الشاب المراهق شعـور -

 .والالمباالة والتسلط بالعقاب يتعلق الذي الوالدين لسلوك المراهق كراهية -

   معيشتهم وطريقة وتعليمهم، نضجهم ومستوى اآلباء، مشاعر أن إلى اإلشارة وتجدر

 .وتجنبها تالفيها على تعمل أو الصراعات تسبب أن يمكن التي امةاله األمور من
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  :اقتصادية مشكالت - 6.4

       الواضح العجز في تتمثل المشكالت من العديد إلى االقتصادية األوضاع تشير

 األمن تحقيق أي للناس، الضرورية وكذلك واألساسية الخاصة االحتياجات توفير في

 بهـذه تشعر المجتمع فئات غالبية أن في شك هناك سولي لحياته، المعيشي االقتصادي

 لمواجهة تعرضا المجتمع فئات أكثر أن قلنا إن للمبالغة مجال هناك يكون ولن المشاكل

 من أسباب عدة إلى يرجع هـذا زعمنا في سبب ولكل الشباب، فئة هي المشكالت هـذه

 كما المجتمع، في األخرى الفئاتب مقارنة الغالبية تمثل التي الفئة هي الشباب فئة أن بينها

 يجعلهم الذي األمر بذاتها، عصبية مرحلة هي الشباب بها يمر التي العمرية المرحلة أن

 محاولة مع التعثر زيادة مع توترا يزداد القائم، النظام مع المواجهة إلى أقرب موقف في

 هـذه بها ميزتت التي النمو بمطالب للوفاء الالزمة الضرورية الحاجيات هـذه إشباع

  .المرحلة

 الطبقي والتفاوت واليأس اإلحباط مشاعر وإزدياد المتدنية اإلقتصادية فالحالة

 السلوك أنواع لبعض تفسيرية أدوات تمثل أن يمكن للمستقبل التشاؤمية والنظرة الصارخ

  .الشباب بين اإلنحرافي

  : مهنيـة مشكالت - 7.4

 الطالب يرغبها التي بالكلية قاإللتحا بصعوبة المشكالت من النوع هـذا ويتعلق

 التي هي واإلمكانات واإلهتمامات الميول فليست الجامعة، في إليه يميل الذي والتخصص

     الثانوية الشهادة إمتحان في الطالب عليها يحصل التي الدرجات وإنما األمور هـذه تحدد

 بعد العمل سألةم وهي بسابقتها مرتبطة أخرى مهنية مشكلة وهناك الوحيد، المعيار هي

 نحـو الشاب إتجاه في األهمية بالغ دورا المهنية المشكلة هـذه تلعب حيث التخرج،

  .البطالة إحباطات لمواجهة ذلك السلبية التوجهات

  : الجزائر في اإلجتماعي والتغير الشباب -5

 إتجاه تحديا المجتمع عاتق على يضع ما وهذا المجتمعي، للتغيير أداة الشاب يعتبر

 التنمية، تحقيق في جهودها من يستفيد حتى تطلعاتها وتحقيق إحتياجاتها إلشباع الفئة ههذ

 طاقاته إحدى المجتمع ويفقد مختلفة لمشاكل عرضة يجعلها التنمية بهذه اإلهتمام وعدم

 أهم إبراز مع اإلجتماعي التغير ظاهرة إلى التطرق يلي فيما سنحاول ولهذا الرئيسية،

  .الجزائري الشباب فئة على التغير هذا لىع المترتبة اآلثار
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  :وطبيعته االجتماعي التغير خصائص - 1.5

 قال وقديماً الحياة وشؤون الكون مظاهر جميع لها تخضع طبيعية، ُسنة التغير  

 في التغير ويتجلى واالستقرار، الوجود، قانون التغير إن:" هيراقليطس اليوناني الفيلسوف

 بأنه القول على االجتماع وعلماء المفكرين ببعض حدا ما ،"يةاإلجتماع الحياة مظاهر كّل

. دائبين وتفاعل تغير في اجتماعية، وعمليات تفاعالت الموجود وإنما مجتمعات، توجد ال

 وال التسليم، يمكن ال فأمر اإلنسانية، الحياة نواحي من ناحية أي في نفسه، الجمود أما

 خالل للتغير تعرضت نشأتها، فجر منذ المختلفة، نيةاإلنسا المجتمعات إذ عليه؛ الموافقة

 الحياة جوانب من واحد جانب على االجتماعي التغير يقتصر ال كما. تاريخها فترات

 اإلجتماعية النظُم بين ِلما ةنتيج إيقافه، الصعب فمن بدأ، وإذا واإلجتماعية؛ اإلنسانية

  . وظيفي وتساند ترابط من بعامة، اإلجتماعي والتنظيم

  :يلي كما التغير، سمات أهم Moore مور ولبرت حدد الصدد، هذا وفى

  .والدوام باإلستمرارية ويتسم ثقافة، أو مجتمع أي في التغير يطرأ. أ

  .األهمية بالغة نتائجه تكون حيث مكان، كّل التغير يطول. ب

 اإلبتكارات على المترتبة لآلثار نتيجة أو مقصوداً، مخططاً التغير يكون. ج

  .المقصودة المستحدثاتو

 حدوث إمكانية بإزدياد الحضارات، من بغيرها ما حضارة في اإلتصال قنوات تزداد. د

  .الجديدة المستحدثات

 المخططة، اإلجتماعية والجوانب المادية، التكنولوجية التغيرات سلسلة تكون. هـ

  .يديةالتقل الطرق لبعض السريع الجنوح من الرغم على واسع، نطاق على منتشرة

  :االجتماعي التغير مفهوم - 2.5

 واألهداف النظم في يحدث تحول كل: " أنه على اإلجتماعي التغير تعريف يمكن

".(  محددة زمنية فترة خالل الوظيفة أو البناء في ذلك كان سواء اإلجتماعية واألجهزة

  ).2006 الصابوني، معتز
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 اإلختالف هذا أكان سواء ولةالمقب الحياة أنماط عن اإلختالف"  أنه على يعرف كما

 السكان تكوين في أو الثقافية اإلمكانات في أو الجغرافية الظروف في التغيير إلى راجعا

  النجيحي لبيب محمد".(الجماعة داخل اإلختراع أو اإلنتشار نتيجة أو اإليديولوجية في أو

1976.(  

 التنظيم مسي الذي التحول أنه على اإلجتماعي التغيير تعريف يمكن وعموما

 الحضاري التغير من جزء بهذا وهو وظائفه، في أو وبنيانه تركيبه في سواء اإلجتماعي

 التي المتغيرات لكل لمعالجته اإلجتماعي التغير من إمتدادا وأبعد نطاقا أوسع يعتبر الذي

  .والفلسفة والعلوم الفنون فيها بما الحضارة فروع من فرع أي في  تحدث

 بناء على تطرأ التي التحوالت، إلى اإلجتماعي التغير مفهوم ريشي ذلك، على بناء

حدوث في تسهم إجتماعية، قوى وجود يعني ما معين؛ زمني مدى خالل مجتمع، أي 

 كما بأسره، المجتمع بناء يطول قد وهو الشدة متفاوتة وبدرجات معين، إتجاه في    التغير

 التغير تعريف يمكن كما معين، جتماعيإ نظام في ينحصر قد كما الثورات؛ في الحال هو

 خالل والوظيفية، البنائية: الناحيتَين من اإلجتماعية، واألجهزة النظُم في تحول كّل بأنه

 اإلجتماعي التغير أن ،Davis دافيز إليه ذهب ما يوافق التعريف وهذا. محددة زمنية فترة

  .وظائفه في أو وبنيانه هتركيب في سواء القائم، اإلجتماعي التنظيم في التحول هو

  .والدين والسياسة كاألسرة

  : اإلجتماعي التغير معالم - 3.5

 للمفهوم شاملة كلية نظرة خالل من اإلجتماعي التغير تفسير المفكرون حاول لقد

  )2006، الصابوني معتز.(  وتوجهه التغير تدفع التي العوامل جميع اإلعتبار في تأخذ

  :عياإلجتما التغير عوامل وأهم

  .اإليكولوجي العامل -
 .اإليديولوجي العامل -
 .والحروب الثورات عامل -
 .الثقافي واالنتشار االحتكاك عامل -
 .التكنولوجي العامل -
 .السكاني العامل -
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  .االقتصادي العامل -

  : الجزائري الشباب على وآثاره الجزائر في االجتماعي التغير - 3.5

  : الجزائر في االجتماعي التغير -5-3-1

 تغيرات الماضي القرن من الثاني النصف في الجزائر في االجتماعي البناء دشه لقد

 وإن تتواصل، وسوف حاليا سائدة تزال ال التغير مسارات أن كما المستويات، جميع على

 الفترة في كانت األساسي التحول نقطة أن إعتبار على السابق من أقل بوتيرة كان

 هذه عن نجم ولقد ،)1962 –1954( يرالتحر حرب مرحلة وبالضبط اإلستعمارية

 حيث من سواء اإلجتماعية الفئات كافة"  في شامل تغير اإلجتماعي البناء في التغيرات

 كما الفئات، من بغيرها تربطها التي العالقات حيث من أم الخاصة وسيرها وجودها أشكال

  ).1984، اجين سفير.(الجماعية أو الفردية والممارسات والمقاييس القيم كافة شملت

 قبل من وتحليل دراسة محل سريعا أو بطيئا كان سواء اإلجتماعي التغير كان وقـد

 إلى حالة من اإلنتقال به ويقصد البشري، بالمجتمع مرتبطة ظاهرة ألنها عديدين علماء

 من العديد عرف بشري مجتمع كأي سابقا قلت كما الجزائري ومجتمعنا أخرى، حالة

 التحرير ثورة إندالع أبرزها من لعل التاريخية، الحقب مختلف عبر اإلجتماعية التغيرات

 اإلجتماعية األوضاع في جذري تغيير بمثابة كان الذي اإلستقالل على وحصوله

 العديد وفتح صناعية قاعدة إنشاء آثارها أبرز ومن الجزائر، في والسياسية واإلقتصادية

  .واألمية جهلوال البطالة على للقضاء والجامعات المدارس من

 لتصبح األفراد من مجموعة تضم كانت التي الكبيرة العائلة إنقسام كذلك نتائجه ومن

 فرضت قـد الجزائر في اإلجتماعي بالتغيير المتعلقة النتائج هـذه كل نووية، أسرة

 الجـديد، الوضع مع يتفق بما اإلجتماعية، والمراكز األدوار توزيع إعادة ضرورة

  .اإلجتماعي البناء داخل فرد كل مكانة تتحدد اإلجتماعية والمراكز اراألدو مع وتماشيا

  : الجزائري الشباب على االجتماعي التغير أثار -5-3-2

 وكذا إيجابية آثار إلى أدت الجزائري المجتمع شهدها التي والتغيرات األحداث كل

  : اآلثار هذه أبرز ومن البشري، مجتمعه فئات من فعالة فئة على سلبية

  : الهوية مشكلة -5-3-2-1
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 الفرد، هوية دراسة من تشبعا أكثر تبدو عملية إنساني مجتمع أي هوية دراسة إن

 بالمكان متأثر كيان إنه بل فقط، له المكونين لألفراد حسابية عملية ليس فالمجتمع

 المجتمع كان إذا خصوصا والتجدد، للتبادل خاضعة المجتمع هوية أن عن فضال والزمان،

  .ومتقدما متجددا احركي

 التحليل، منطلقات إختالف الهوية، مفهوم ضبابية على تساعد التي العوامل ومن

 بسبب واقعا منه أكثر فكرة منه جعل ما وهو دراستهم، ودوافع الدارسين وخلفيات

  ).1990، غراب سعد. (المستمرة التبدالت

 والمجتمع عموما العربي مجتمعنا في الشباب منها يعاني التي الهوية أزمة وعن

 والتسطيح والتبسيط التقليد ثقافة وانتشار القيم النعدام كنتاج فهي خصوصا الجزائري

 المحلي الفكر انهزام عن ناتجة هي الهوية إشكالية أو الهوية فأزمة اآلخر، على واالعتماد

 إذا حتى المثال، وهو القدوة هو اآلخر يصبح حيث اآلخر، في األنا وذوبان العالمي أمام

 التصدي علينا يحتم ما وهذا األمة، وضمير والمبادئ واألخالق القيم حساب على ذلك كان

 القيم على تقوم جماعية وذاكرة اجتماعي وعي تشكيل طريق عن وذلك األزمة لهذه

 وضميرها األمة روح تعتبر والتي المجتمع في عليها المتعارف والمبادئ واألخالق

  .ومستقبلها وحاضرها وماضيها

 خضم في وكذا الجزائري الشباب منها يعاني التي الحادة التناقضات ظل وفي

 على التركيز يتطلب فإنه توعوية، إستراتيجية غياب ومع المعلوماتية، والثورة العوامة

 خالل من وذلك الجزائري، لمجتمعنا فقري كعمود الفئة هذه باعتبار ذلك الشباب خدمة

  .والحضاري والثقافي المعرفي بالرصيد وتزويدهم وتوجيههم عقولهم تنوير

  :البطالة مشكلة -5-3-2-2

 صعبة وأبعادها جوانبها بمختلف أضحت الجزائري المجتمع في البطالة إشكالية إن

 هذه أن إال اإلطار، هذا في الحكومة قبل من المتخذة اإلجراءات من الرغم فعلى التحكم،

  .تصاعد في الزالت الظاهرة

 دول على نفسها فرضت التي العولمة آثار سياق في يأتي ذلك أن اإلشارة من والبد

 دراسات على مؤسسة رشيدة تشغيل سياسة غياب ظل في وكذا المجال، هذا في العالم
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 معالجة في والتخطيط التنمية قواعد إعتماد عدم على فضال إقتصادية، إجتماعية علمية

  .هافي المتحكمة األساسية العوامل شكل ما وهو الظاهرة،

  :يلي ما إلى البطالة ظاهرة نشوء إلى أدت التي العوامل أهم سرد يمكن وبإختصار

  .التوظيف مراكز على السلبية وكذا البناءة غير الذهنيات سيطرة -

 .العولمة -

 .التسيير سوء -

 .السكاني النمو عن الوظائف تخلف -

 لالتشغي وزارة بين الوظيفية العالقة وإنعدام المهني، التكوين جهاز عجز -

 .العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة المهني التكوين ووزارة الوطني والتضامن

  .والتنمية بالتخطيط خاصة رشيدة سياسة غياب -

 متداخلة عوامل عدة أو عاملين أو عامل نتيجة تكون قد الجزائر في فالبطالة

 حجمها في يكمن األخرى الدول وفي الجزائر في البطالة نسبة بين والفرق ومتشابكة

 وتوازن إستقرار تهدد يجعلها مما أوجهها بشتى فيها التحكم وعدم إلنتشارها نظرا وآثارها

 أن وذلك ،"التشغيل"  مشكلة هي الحقيقية فالمشكلة الحقيقة في ولكن الجزائري، المجتمع

 طويلة وواقعية علمية أسس على معتمدة تشغيل سياسة تضع أن من بدال المختصة الهيئات

 برامج وضعت فقد للتخطيط، السوسيولوجية المشكالت اإلعتبار عين في آخذةو المدى

 بفعل الجزائري المجتمع وإحتياجات وطبيعة تتماشى ال أجنبية دول من مستوردة ظرفية

 نجاح، ياسين(. أخرى دول واقع عن مغاير لواقع كحلول إستيرادها وبفعل مالءمتها عدم

2008.(  

  ) :الوطنية( نتماءباال الشعور مشكلة  -5-3-2-3

 في ويشير األبعاد ممتد مفهوم أدق بصفة المواطنة مفهوم أو باإلنتماء الشعور يعتبر

 األخذ أي الحياتية، التجربة في المشاركة على الفرد قدرة" إلى بساطة مضامينه أكثر

 ما وكل اآلخرين، من أكثر قيمة ذا أي فائدة أكثر الفرد يجعل ما كل تشمل وهي والعطاء،

 حسب ،وهذا"  القيمة ذات اآلخرين خبرات في الثراء من لمزيد المشاركة للمرء تيحي

  ).2003 ناصر، إبراهيم. ( ديوي جون تعبير
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 الفرد بين عالقة هي المواطنة أن إلى البريطانية المعارف دائرة تشير جهتها من

 في وحقوق اتواجب من العالقة تلك تتضمنه وبما الدولة، تلك قانون يحددها كما والدولة

 من يصاحبها ما مع الحرية من مرتبة على تدل المواطنة أن يضيف كما الدولة، تلك

  ).2002 كواري، خليفة علي. ( مسؤوليات

  التعدد نظر وجهة من المفهوم هذا ،1997 عام Kabano و Coté من كل وطرح

 عن الحديث يمكن ال أنه إلى بالقول يذهبان بحيث القيم، في والمشاركة الثقافات في

 وممارسات التسامح تقصي ال فهي الثقافات، في التعدد عن نتحدث أن بدون المواطنة

 وحتى اإلجتماعية الثقافية، إختالفاتهم بسبب اإلجتماعية واألصناف األفراد بعض

 تمنع كما مواطنتهم، ممارسة من والجماعات األفراد تمنع اإلقصاءات فهذه اإلقتصادية،

  . 2002)كواري، خليفة علي. (لجماعيةا وهويتهم إنتماءهم

 باإلتجاهات، بالمعارف، متعلق فهو عديدة، أشكال وله معقد المواطنة فمفهوم إذن

 للحقوق واإلجتماعية الفردية بالتصورات وخاصة أيضا متعلق ولكنه وبالقيم، بالمهارات

  .ذاته حد في وللمواطن والواجبات

 بمعنى المواطنين، ممارسات من ةلمجموع تعبير أيضا المواطنة كانت وعليه،

 أكانت سواء والمجتمع، للدولة واإلقتصادية واإلجتماعية السياسية الحياة في المشاركة

 مشاركة مثل إتفاقي طابع تحمل قد المشاركة وهذه عمالية، ،أو وطنية محلية، المشاركة

 إتفاقي غير طابعا تحمل الحكام،أو طرف من المنظمة اإلنتخابات في الشاب المواطن

  ).خاصة جمعيات إنشاء مثل( المستقلة الجماعية األفعال إطار في بمعنى

 اإلرتباط إلى يتصدر أن عليه الشاب أن ذلك األبعاد متعددة حقيقة باإلنتماء فالشعور 

  : خالل من وذلك اإلنتماء هذا بأبعاد الخاص واإلستدخال

  .واإلقصاء شتمالاإل بين الحدود إنشاء على يعمل الذي باإلنتماء اإلحساس -

 ضرورة مع السياسية المشاركة خالل من له واإلخالص الوطن على الغيرة -

 .الدولة قوانين معرفة

 مما الدولة بناء في لألفراد والفعالة اإليجابية بالمشاركة يسمح فضاء يوجد كذلك -

 ).2007وآخرون، قوادرية علي(المجتمع في هويتهم أكثر يفعل
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  الفصل ملخص

 الخصائص من بعدد وتمتاز والرشد الطفولة بين إنتقالية عمرية كمرحلة لشبابا إن 

 على شبابه ينشئ أن المجتمع على يتوجب والفيزيزلوجية واإلجتماعية منها النفسية

 تعتبر والتي المواطنة على التربية أن ذلك وقيمتها، المواطنة على بتربيتهم وذلك المواطنة

 الموجودة القيم يعرف أن للفرد تسمح التي واإلتجاهات توالنشاطا المعارف من مجموعة

 وإعداد تحضير إلى توجه وهي ويحترمها، معها يتفاعل بأن له تسمح والتي المجتمع في

 ومعرفة مسؤولياته وتحمل لواجباته كاملة تأدية مع الحياة في إيجابيا للمشاركة الفرد

 على والعمل سلميا، متعايشة مجتمعات تكوين هو أيضا وهدفها المجتمع، في حقوقه

 والعمل إحترامها وضرورة المجتمع، أفراد بين المشتركة األساسية القيم بوجود التوعية

  .والدولي الوطني المستوى على وعادل متسامح مجتمع خلق أجل من بها

 وتقدمها المجتمعات لبناء األساسية والركيزة األمة عماد الشباب يبقى القول وخالصة

 تدفعه والتي الحياة في تواجهه التي والتعثرات المشاكل من العديد من عانيي ذلك ورغم

 اللجوء السبل هذه أهم بين من ،ولعل وحاجاته ذاته لتحقيق السبل وأقصر أسهل عن للبحث

 مظاهر ومختلف واإلدمان كالسرقة القانونية وغير إجتماعية الضد السلوكات بعض إلى

 الشرعية غير الهجرة سيما وال الهجرة أهمها ومن والسلوكية، الطبعية اإلنحرافات

 بشيء إليها سنأتي و األخيرة السنوات في الجزائري مجتمعنا في تفشت والتي) الحرقة(

  .  الموالي الفصل في التفصيل من
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  : الصدمي بعد ما اإلجهاد تعريف -1

 من تطور النفسية الصدمة مفهوم فإن) العقلية للصحة األمريكية الجمعية DSM (حسب

 إذ مجهد، حدث وجود في تظهر النفسية الصدمة بأن يقر DSM 03 طبعة ففي أخرى إلى طبعة

  (DSM 03,1980)    .الناس غلبيةأ عند الشديد للضيق بارزة أعراض ينتج

 أما DSM 03R  غير حدث وجود نتيجة يكون النفسية الصدمة ظهور أن على فتؤكد

 الحدث الناسوهذا من األغلبية عند الشديد للضيق بارزة أعراض ظهور إلى يؤدي  عادي طبعة

 .الخ...اإلعتداءات،الكوارث العنف، كأحداث الفرد لحياة فعليا تهديدا يكون قد

(DSM 03R, 1987)  

 أماDSM 04 الصدمة إلى الوصول أجل من صدمي حدث وجود ضرورة على فتؤكد 

  :أساسيين شرطين الحدث هدا يتضمن بحيث النفسية طبعة

 أحداث مجموعة أو حدث واجه أو شاهدا كان أو عاش قد الشخص يكون أن يجب/ 01

 أو بالموت مهددين نيكونو أو األشخاص لبعض خطيرة جروح في أو موت في سببا تكون

 .األحداث هذه وقوع أثناء مهدد اآلخرين كيان أو الجسدي كيانه يكون أو خطيرة بجروح

 بالعجز وإحساس شديد خوف شكل في يكون الحدث هذا إتجاه األفراد فعل رد/ 02

  (DSM 04,1994) والرهبة

 النفسية لصدمةا مفهوم طور األمريكي التصنيف إن نالحظ فإننا المفهوم هذا من إنطالقا 

 عادي الغير الحدث إلى األفراد ألغلبية بالنسبة اإلجهادي الحدث فمن أخرى إلى طبعة من

 يعيشه الذي الصدمي الحدث إلى الناس من األغلبية عند الشديد للضيق بارزة إلعراض المنتج

  .الموت مع يواجهه بحيث كشاهد أو كضحية الفرد

 والتي المعاشة التجربة تلك" ـل بالنسبة أما  Freud :في يتمثل النفسية للصدمة فتعريفه

 حيث النفسية حياته على الدخيلة المثيرات من الكثير يعيش قصير جد وقت في الفرد تجعل

 الوظائف في دائمة إضطرابات ظهور إلى يؤدي مما األحداث هذه مع والتكيف التأقلم في يخفق

 قدرة تتجاوز المثيرات هذه  الفائضة للمثيرات آني فعل رد تنتج فإنها الصدمة قوة أما الطاقوية،

 من الكم بهذا المغمور المركزي العصبي فالجهاز ، الحماية عن المسؤولة العصبية الخاليا
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 و الكاف الوقت للشخص يكن لم إذا إال صدميا يكون ال والحدث طرق بعدة يستجيب المثيرات

  .  الدفاع أنظمة تهيئة أجل من الضروري

 غير النفسي الجهاز يصبح بحيث مفاجئ هجوم عن عبارة هي الحالة هذه يف الصدمة إن 

 طاقوية زيادة إلى المتعرض األنا يكون الحالة هذه في, النزوية الزيادة من التخلص على قادر

 غير تصبح الدفاعية فاإلستراتيجية,  الطارئة الوضعية هده في التحكم على قادر غير يصبح

  .األنا كيان وتهدد مفاجئ بشكل تظهر التي المثيرات من مالك هذا إحتواء على قادرة

 بالنسبة كذلك Freud قدرة  عدم عن ناتجا يكون النفسية الصدمة أعراض ظهور فإن 

 )Freud, 1967(.الخارجية المثيرات كمية في الزيادة إلى التصدي لألنا على

 حينما ما فرد نفسية في تتشكل ظاهرة عن عبارة هي النفسية فالصدمة أخرى جهة من

 من يعاش الحدث هذا ، الصدمي بالحدث يعرف  وعنيف مفاجئ حدث إلى األخير هذا يتعرض

  .الدفاع على وقدرتها توازنها يفقدها مما نفسيته على كهجوم الشخص طرف

 هجومية صفة ذو يكون عادي وغير مفاجئ حدث نتيجة تظهر عام بشكل النفسية الصدمة

  .والنفسي الجسدي خصالش كيان يهدد أو يعتدي إذ

 مفهوم عن يبتعد الذيC.Barrois  النفسي والمحلل العقلية األمراض لطبيب بالنسبة أما 

Freud للحواس إنقطاع عن عبارة الصدمة بأن يرى حيث إقتصادي أساس على القائم للصدمة 

 بارةع  الصدمة بأن يبين C.Barrois فإن المفهوم بهذاNéant) ( العدم و الموت مع ومواجهة

 الفرد لوحدة وتحطم العدم بقلق مغمور داخلي كيان مع  الخارجي العالم مع للروابط إنقطاع عن

  C.Barrois) 1998 (. للحواس وتوقف

  :الصدمي الحدث -2

 خطيرا تهديدا أو بالموت تهديدا أنتج إذا إال صدميا يكون ال الحدث فإن DSM04 حسب    

 عدم و شديدين خوف و هلع األخير هذا عند قيخل بحيث النفسي و الجسدي الشخص لكيان

 شدتها حسب األحداث هذه تصنيف يمكن فإنه هذا من إنطالقا.  الحدث هذا مواجهة على القدرة

 يمكن صدمية تكون أن يمكن التي األحداث بين من ،الضحية أو المتلقي عند تخلقه ما حسب و

 ، اإلغتصاب" الجسدي يبالتعذ" األشخاص بين واإلعتداءات العنف حوادث: نذكر أن

  .الغرق النقل، حوادث لمختلف و السيارات حوادث السالح، بإستعمال الحروب،السرقة
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 المصانع انفجار الصناعية، الكوارث والفيضانات، الحرائق كالزالزل، الطبيعية الكوارث 

  إلخ...السامة المواد العمل، حوادث

 الضغط من بالكثير الشخص عيشهاي أن يمكن أخرى حوادث هناك أنه إلى اإلشارة يجب

 فقدان مثل صدمية أحداث أنها على إعتبارها يمكن ال لكن النفسي المستوى على واإلضطراب

  ).DSM 04,1994) .إلخ...تكيفيه عائلية،صعوبات مشاكل مالية، صعوبات عمل، منصب

  : النفسية الصدمة مفهوم تطور حول تاريخية نبذة  -3

 فهذه م 20 القرن يتجاوز ال أنه إذ النشأة حديث إكتشاف يةالنفس الصدمة أعراض تعتبر

 ،1980 سنة العقلية لألمراض األمريكية الجمعية طرف من رسميا بها اإلعتراف ثم األعراض

. م1992 سنة سوى لألمراض العالمي التصنيف في بها تعترف فلم للصحة العالمية المنظمة أما

(Pascale Brillon, 2004) 

 والمرعبة المؤلمة باألحداث حافال كان العصور عبر اإلنساني التاريخ أن من الرغم على

 عن نقول أن يمكن فماذا األعراض من النوع هذا من الكثير تخلق أن شأنها من كانت التي

 Pompei مدينة غطى الذي" Le vesure" بركان إنفجار أو اإلغريق دولة في طروادة محاربي

 الوسطى القرون في الصليبية الحروب عن نقول أن يمكن وماذا القديمة، روما في بحممه

 الثورة أثناء باإلعدام عليهم المحكوم و األفارقة العبيد القاه الذي العذاب عن وأيضا

 يمكن وال متعددة و كثيرة العصور عبر اإلنسان القاها التي المآسي فإن العموم الفرنسية،وعلى

 فالحروب األعراض، من النوع هذا يخلق نأ شأنه من كان ما و حدث ما بكل قائمة حصر

 التي الحقب كل في موجودة كانت واإلعتداءات العنف وأحداث الطبيعية والكوارث والمجاعات

  .الطويل تاريخه عبر اإلنسان عاشها

 عن معلومات أي نملك ال فإننا سبقت التي والمآسي الصدمية األحداث تعدد من بالرغم

 ففي م19 القرن حوالي في سوى األحداث هذه نتيجة والمرضية ديةالعا اإلنسانية األفعال ردود

 حوادث إلى تعرضوا الذين األشخاص عند غريبة أعراض Oppenheim الحظ 1889 سنة

 لهذا تعرضوا الذين فاألشخاص" صدمي عصاب" عبارة إستعمل الذي األول يعد و القطارات

 كوابيس،حساسية النوم،وجود كإضطرابات أعراض عدة يظهرون كانوا األحداث من النوع

 على خلل إلى راجعة األمراض هذه أن يعتبر كان قد الحدث،و عن مرعبة ذكريات مفرطة،

 . الحديدية الشظايا نتيجة المخ مستوى
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  Janet,Charcot ( النفسي التحليل أصحاب و العقلية األمراض أطباء جاء بعد فيما  

freud, (جنسية إعتداءات إلى تعرضن اللواتي لنساءا عند الخطيرة األعراض بعض الحظوا 

 هذه مجموعة على" الهستيرية الصدمة" إسم أطلقوا الفترة تلك المحارم،في زنى إلى أو

  .األعراض

" الخنادق بصدمة" كذلك وإهتموا" الحرب بعصاب" العقلي الطب أخصائيو إهتم فيما 

 التي األعراض إبراز أجل نم ذلك كل الخوافية، بالصدمة وكذلك) األولى العالمية الحرب(

 مجموعة عندهم لوحظ قد و الثانية، و األولى العالمية الحربين محاربي و جنود عند ظهرت

 شديدة، قلق حاالت مفرطة، فيها،إنفعالية مبالغ فزع حاالت كالكوابيس، إضطرابية أعراض

  .المعركة ساحة إلى العودة إمكانية كبير بشكل تعرقل

 المخ مستوى على إصابات إلى يعود األعراض هذه سبب أن يضنون كانوا البداية في    

 لم أنهم من بالرغم األعراض هذه نفس يظهرلديهم الدين الجنود تزايد لكن القنابل شظايا بسبب

 هذا كل من مأساوية األكثر ،و الفكرة هذه عن يتخلون جعلهم جسدية جروح أية إلى يتعرضوا

 يرفضون أنهم مادام النظام على ومتمردون جبناء كجنود تعتبرهم كانت العسكرية اإلدارة أن

  . المعركة ساحة إلى العودة

 التي الفيتنام حرب وبعد خالل إال جدي بشكل اإلضطرابات من النوع هذا يؤخذ لم    

   الوعي من نوع ظهر قد و فيها شاركوا الذين األمريكيين الجنود عند وخيمة نفسية أثار خلفت

 العدد أمام األعراض من النوع هذا أصحاب يعتبر يعد ولم األعراض هذه بخصوص العلمي

 الصدمات و المرعبة الحالة معرفة يجب كان فقد عاديون غير أو جبناء بأنهم منهم الهائل

  .النفسية حالتهم على تركتها التي الوخيمة السلبية اآلثار كذلك و عاشوها التي الكبرى

 واقع بإتجاه الوعي من نوع ظهور في األمريكي المدني المجتمع إحتجاجات ساهمت لقد

 و حياتهم، مستويات مختلف على سلبية أثار من خلفته ما و الجنود عاشها التي المرير الحرب

  .صدمية بعد ما األعراض حقيقة معرفة تحاول دراسات عدة حينها ظهرت قد

 عتداءاتاإل إلى تعرضن اللواتي النساء عند أعراض تقريبا الفترة نفس في ظهرت

 الكبير اإلختالف من بالرغم الفيتنام حرب محاربي قدماء أعراض كبير حد إلى تشبه الجنسية

 الوضعيات تجنب القلق، الخوف، في تتمثل األعراض هذه الصدمية األحداث نوعية بين

  .الصدمي الحدث تفاصيل تذكر إعادة بالصدمة، المرتبطة
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 األمريكيات النساء من الهائل العدد إبراز في كبير بشكل بدورها ساهمت النسوية الحركة

  . عليهن وخيمة نفسية أثار من خلفته وما جنسية إعتداءات إلى تعرضن اللواتي

 األحداث ضحايا بإتجاه األمريكية المتحدة الواليات في ظهر الذي اإلجتماعي الوعي هذا

  .الصدمية بعد ما باألعراض الخاصة األبحاث تمويل تشجيع في كبير بشكل ساهم الصدمية

 به بالمهتمين دفع الصدمية بعد ما األعراض لمجموع التجريبي و اإلجتماعي اإلهتمام هذا

 األمراض قائمة ضمن وإدراجه بتشخيصه اإلعتراف إلى) العقلية للصحة األمريكية الجمعية(

  ). DSM 03( 1980 سنة في النفسية

 والوقاية عالجه وطرق صدمي بعد ما اإلجهاد مفهوم حول بعد فيما األبحاث تواصلت 

 وإشترط) DSM 03 R( ظهر 1987 سنة ففي به، الخاص التعريف تعديل إلى بهم أدي مما منه

  :هي و صدمي بعد ما اإلجهاد تشخيص أجل من أساسية أعراض أربعة توفر

  .عادي غير حدث الشخص يعيش أن/ 01

 لعدد الكوابيس و األفكار مستوى على الصدمي الحدث تفاصيل الشخص يعيش أن/ 02

  .المرات من منتهي غير

  .الصدمي بالحدث المرتبطة العناصر تجنب محاولة/ 03

  .الالإرادية للوظائف متزايد نشاط إظهار/ 04

DSM 04) (صيغتهما نفس في 3,4, 2 العنصرين على يؤكد 1994 سنة ظهر الذي 

  :رئيسيين تعديلين يظهر لكنه السابقة

 حدث الشخص يعيش أن األساسي الشرط يعد لم الذي) 01( األول العنصر يعدل/ 01

 شديدة خوف حالة عنده يخلق وأن الجسدي كيانه أو حياته يهدد حدثا يكون أن بل عادي غير

  .الرهبة و بالعجز وإحساس

  .الصدمي للحدث تلقيه وطريقة المتلقي الشخص عنصر اإلعتبار بعين يأخذ التعديل هذا

 مباشروالذي فعل رد في تتمثل وهي الحاد إلجهادا حالة وهو جديد تشخيص أظهر/ 02

 يمكن فال الصدمي بعد ما اإلجهاد أما الصدمي، الحدث إلى المتعرض الشخص عند يظهر

  .الصدمي الحدث ظهور من شهر مرور بعد إال تشخيصه
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 وبشكل ساعد مما الصدمي بعد ما اإلجهاد حول األبحاث بتطور سمح التصنيفي اإلعتراف هذا

 من النوع هذا من يعانون الذين األشخاص على طبقت عالجية طرق عدة هورظ في كبير

  (Pascale Brillon, ibid).بالنجاح المرات من العديد في كللت قد و اإلضطراب

  :Stress"" اإلجهاد -4

 يتعرضون الذين األشخاص كل أن إذ الصدمي للحدث المباشرة اإلستجابة هو اإلجهاد إن

 من نوعين وهناك) Stress( اإلجهاد في تتمثل مشتركة نفسية تجابةبإس يستجيبون صدمي لحدث

 اإلستجابة:" أنه على يعرف فإنه يكن ومهما الالتكيفي و التكيفي:  اإلجهاد

 تهديد أو خطر مواجهة في الفرد دفاعات شحذ وحالة الطارئة والنفسية البيولوجية،الفيزيولوجية

  ).,Crocq.L  9199" .( معين

 هذا كان ومهما عنيف، حدث على شاهدا يكون أو إعتداء إلى لشخصا يتعرض حينما

 فإنه مرور حادث أو طبيعية كارثة كانت أو جماعي أو فردي بشكل أكان سواء اإلعتداء

 عن يظهر األخير اإلجهاد،هذا بواسطة الجسدي لكيانه إرادي ال فعل رد و آلي بشكل يستجيب

 الشخص يضع الفيزيولوجي المستوى فعلى لوجية،فيزيو والنفس البيولوجية اإلستجابات طريق

). الخ...العضلي التشنج القلب، دقات وتسارع األدرينالين مادة تحرير( للدفاع تأهب حالة في

 القدرة ويضاعف والتركيز التنبيه مستوى يرفع اإلجهاد فإن والسلوكي النفسي المستوى على

 القيام إلى يدفع ما وهو العقالني التفكيرو الذاكرة قوة في الزيادة وكذلك الموقف تقييم على

  .بالحركة

 السلوكيات وينظم يحضر وهو طوارئ حالة يخلق أنه إذ مهم و ضروري اإلجهاد إن

  .لتهديداته أو الصدمي للحدث جيدة مواجهة أجل من ذلك و التكيفية

 رافقةم تكون اإلجهاد فإستجابة إستثنائية، حاالت يعيش أن أجل من يخلق لم اإلنسان لكن

 لوضعية التعرض إن..). التعرق الشحوب، القلب، دقات تسارع( الالإرادية للوظائف بأعراض

 من الثمن باهظة والفيزيولوجي النفسي المستوى على صعوبات من تنتجه ما كل مع إستثنائية

 لكنه و به المحدق الخطر الشخص ويجنب دوره يؤدي الرد هذا فإن جهة فمن الطاقة، ناحية

 إلى يؤدي مما الجسدية الطاقة إحتياطي كل يستنفد وهو شديدين ووهن إعياء حالة يف يتركه

 إنبهاري، صعق حالة( تكيفي الغير اإلجهاد يظهر فإنه ثمة ومن بدائية و آلية فعل ردود ظهور

  ...)آلية وحركات شديدة ذعر حالة و هروب عشوائية، حركة
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  :لإلجهاد االيجابية النفسية التأثيرات -4-1

  :االنتباه تركيز/ 01

 .الحيطة و الحذر -

 .الخطر مكان تحديد و إدراك -

 .للخطر المختلفة المؤشرات فحص -

 .األخرى المدركات إبعاد -

 .اآلنية األحالم و المخيالت تأجيل -

  :القدرات شحذ/ 02

  .الذهن صفاء -

 .بالواقع اإلحساس -

 .الموقف خطورة درجة تقييم -

 .الخطر مواجهة إمكانيات تقييم -

 .السابقة الدفاعية الطرق إسترجاع أجل من اكرةالذ إستخدام -

 .سيأتي ما توقع و االستنتاجي التفكير -

  :الحركة على التحريض/ 03

  .الالقرار و الحياد حالة من الخروج -

 .ما بفعل القيام على القرار أخد -

 .بالنفس الثقة إسترجاع -

 .اإلندفاع في بالرغبة اإلحساس -

 .بسرعة الفعل إلى اإلنتقال -

 :لإلجهاد المصاحبة اضاألعر -4-2

  :النفسية األعراض  -

 .عادي غير بضغط اإلحساس -

 .حلم عن عبارة هو يجري ما بأن الشعور -

 .متوقعة الغير المفاجأة -
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 .الخطر من الخوف -

 .التالية األحداث من الخشية -

 .النجدة فرق بغياب الحساس -

 .والضيق بالخطر اإلحساس -

  : الالإرادية الوظائف -

  .الوعي بفقدان طباعالتعرق،اإلن الشحوب، -

 .التنفس في الصعوبة و اإلختناق -

 .التنفس في الصعوبة و الصدري القفص مستوى على الضغط -

 .القلب دقات تسارع -

 ).األمعاء المعدة،(الهضمية الحمضية اإلفرازات -

 .التقيؤ في الرغبة و الغثيان -

 .التبول في الرغبة -

  :الحركي المستوى على -

 . الحركات آلية -

 .عشوائي بشكل تسارعها أو الحركة تثاقل -

 .اإلرتجاف -

 .المهارة فقدان و الدقة عدم -

 .الجسدية الطاقة في إنخفاض -

 .التأتأة -

  : "PTSD" الصدمي بعد ما اإلجهاد -5

 تجربة بعد تظهر حاد قلق حالة عن عبارة هو الصدمي بعد ما اإلجهاد إضطراب إن

 هذا فإن التحليلي مرضيال النفس علم في و سلوكية مقاربة ذات تسمية هي و صدمية،

 الجانب اإلعتبار بعين يأخد بأنه األول عن يتميز هو و الصدمي العصاب يسمى اإلضطراب

  ).الالشعور( الديناميكي النفسي

 خاللها تكون لوضعية موالي نفسي فعل رد هو الصدمي بعد ما اإلجهاد إضطراب إن

 الخطيرة، الحوادث( بجروح ابةمص أو مهددة لمحيطه أو للشخص النفسية أو الجسدية الوحدة
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 للحدث المباشر الفعل رد يترجم...). الحروب الخطيرة، األمراض اإلغتصاب، العنيف، الموت

  .بالرهبة وإحساس بالعجز إحساس, شديد خوف طريق عن

 العصاب مصطلح إن:" كالتالي اإلضطراب هذا يعرف فإنه C. Barrois  إلى بالعودة

 مرحلة بعد تظهر التي النفسية اإلضطرابات من مجموعة م19 القرن منذ به يقصد الصدمي

 من إنطالقا." شديدة عاطفية صدمة حدوث إثر على المدة قصيرة أو طويلة كانت سواء كمون

 .األعراض و األسباب بين تربط التي العالقات إيجاد نحاول فإننا المفهوم هذا

  :صدمي بعد ما اإلجهاد ظهور صيرورة -6

 الجسدية الشخص وحدة ويهدد قوي و مفاجئ حدث من إنطالقا ميالصد العصاب يظهر

 يمكن اإلضطراب من النوع هذا ظهور إلى تؤدي أن شانها من التي الحوادث بين من والنفسية،

 وأحداث الفردية اإلعتداءات الحروب، الطبيعية، الكوارث: أنواعها بجميع الحوادث نذكر أن

  .الخ.... أنواعها بجميع العنف

 لحدث الشخص حضر إذا ما حالة في تحدث أن يمكن النفسية الصدمة أن أيضا نالحظ

  ).مثال سيارة حادث(  عليه خطرا يشكل ال الحدث هذا كان إن و حتى صدمي

 من تبدأ األفعال ردود بعض الشخص عند تظهر صدمي حدث حضور أو عيش بعد

 الحدث شدة حسب  كذلك و الشخص حساسية حسب تكون الردود المرضية،هذه إلى العادية

  .الصدمي

 تظهر ثم الصدمي الحدث مع التكيف أجل من وضروري عادي إجهاد حالة نالحظ البداية في

 اآلنية اإلستجابة  بين نمزج أن يجب ال لكن  األشخاص بعض عند الالتكيفي اإلجهاد من حالة

 وقوع ناءأث مالحظته يمكن وما بعد، فيما يظهر أن يمكن الذي الصدمي العصاب مع للحدث

  :الحدث

 وضعية إلى تعرض الذي للشخص تكيفي فعل رد عن عبارة هو عادي إجهاد حالة -

  .بالفعل القيام أجل من ضروري إجهاد هو و خطيرة

 واضح هدف أي تحمل وال منتظمة غير عشوائية، حركات مع الالتكيفي اإلجهاد حالة -

 عندهم يظهر الذين األشخاص بإبعاد ينصح فإنه ولهذا معدي يعتبر الالتكيفي اإلجهاد هذا

 .بهم اآلخرين يتأثر ال حتى
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 نتيجة تحويلية حوادث حادة، هذيان حالة العدوانية،: لإلجهاد المرضية األفعال ردود -

 .العشوائية الطوارئ حالة

 العصاب ظهور على كمؤشرات معين حدث تصاحب التي الصفات بعض إعتبار يمكن

  . بعد فيما الصدمي

 الضروري الشرط تعتبر الصفات هذه) المعرفية السلوكية النظرية( يكيةاألمر المقاربة في

 التي التحليلية المقاربة مع يتعارض ما هذا الصدمي، بعد ما اإلجهاد حالة ظهور في يساهم الذي

 قد كان مشابه آخر حدث هناك كان إذا ما حالة في الصفة هذه يأخذ الصدمي الحدث أن تعتبر

 وهي داخلي شيء إنها بل تعميمها أو مالحظتها يمكن ال لحالةا هذه سابق، زمن في حدث

  .ذاته الشخص تخص

  :في صدمي أنه ما حدث من تجعل التي الصفات أو العوامل تتمثل

  .بالرهبة واإلحساس الشديد الخوف -

 .واإلحباط بالعجز اإلحساس -

 .والخجل والخزي بالذنب الشعور -

 . الوضعية فهم عدم -

 .لنجدةا فرق وصول بتأخر اإلحساس -

  :الكمون مرحلة -

 حالة أعراض ظهور و الحدث وقوع بين يفصل الذي الزمن في المرحلة هذه تتمثل

 مدتها تمتد وقد أشهر بضعة أو ساعات بضعة تدوم أن يمكن وهي صدمي بعد ما اإلجهاد

 أو السلوك في إضطرابات تظهر فقد صمت في تمر أن يمكن ال المدة هذه طبعا سنوات، لبضعة

  . اآلخرين فهم بعدم اإلحساس ، الذات حول ،إنطواء التغذية و ومالن في

  :    األعراض ظهور -

 أو أصوات أو صور في يتمثل مفجر حدث إثر على األعراض تظهر الكمون مرحلة بعد

 من مجموعتين نميز أن يمكن الصدمي، الحدث مع مباشر إرتباط لها ذكرى أو رائحة

  :األعراض

  :الخاصة األعراض -
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 يظهر الليلية صيغته في الصدمي، للعصاب المميز اإلعادة تناذر في األعراض هذه لتتمث

 النوم الحركات، الصراخ،( النوم إضطرابات إلى تؤدي التي المتكررة الكوابيس شكل في

  ). المتقطع

 في الشدة، من القليل أو بالكثير متكررة مرات الصدمي الموقف الشخص يعيش اليقظة حالة في

 مرات في أنه إال  إدراكات و صور أفكارو عن عبارة الحدث ذكرى تكون تالمرا بعض

 "flash back" شكل في هالوس ظهور في تتمثل خطورة أكثر بعدا تأخد أخرى

 مصحوب عاطفي تفريغ نالحظ أن يمكن إذ حسية تكون أن يمكن للحدث النهارية اإلعادة إن

 عند فتخلق الصدمي الحدث تشبه توضعيا إلى التعرض أما الصراخ، و الهيجان بالقلق،

 في الصعوبة القلب، دقات تسارع(  فيه مبالغ فيزيولوجي و عاطفي فعل رد الشخص

  ...). التنفس

 سماع عند أكثر العرض هذا نالحظ قد و اإلعادة لتناذر أساسي شكل يعد الفزعي الفعل رد

  .الهاتف رنات أو األصوات

  :في تتمثل خاصة سلوكيات الشخص وريط األعراض من النوع هذا مواجهة أجل من

 بالحدث يذكره أن شأنه من ما وكل والمواقف والحوارات األفكار يتجنب أن يحاول -

  .الصدمي

 ذكرى تحيي أن شأنها من التي والنشاطات األماكن األشخاص، يتجنب أن يحاول -

  .الحدث

  :العامة األعراض -

 بعض في نالحظه أن يمكن بل الصدمي العصاب فقط يخص ال األعراض من النوع هذا

  .العصابية أو الحصرية اإلضطرابات

 جسدية النفس اإلضطرابات أو....) العمى الشلل،( التحويلية باألعراض األمر يتعلق  - 

  .الخ....األطراف أوجاع ،اإلمساك، الصداع مثل

  .الطوارئ حالة تشبه وهي دائمة حصرية حالة -
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 التركيز،الحساسية في الصعوبة الذات، على اإلنطواء كالعياء، بارزة إكتئابية عالمات -

  .الغضب وسرعة التركيز في الصعوبة المفرطة،

  :الشخصية في ودائم تدريجي تحور كذلك مالحظة يمكن -

 يفقد كما إلستقالليته، فقدانه مع بمحيطه مرتبط ويصبح المبادرة على القدرة العميل يفقد -

  .والعائلي الخاص عالمه على ويتقوقع األخرى اإلهتمامات

  .إليه آل الذي الوضع من ويشكو منعزل،عدواني حذرا، أكثر يصبح أن يمكن -

  : التـطـور -

  :الصدمي بعد ما اإلجهاد حالة تطور من أنواع ثالثة نالحظ أن يمكن    

 الذين األشخاص عند لوحظ الذي الشيء وهو الثابت العيادي الجدول في يتمثل األول النوع -

 إلى التجنب وأعراض الكوابيس وقع على عاشوا حيث مثال األولى العالمية الحرب في واشارك

  .حياتهم أيام آخر

 قد التناذر كان إذا بالخصوص نادرا يكون الذي العفوي التحسن في يتمثل الثاني النوع -

  . أشهر عدة منذ تموضع

 هو  الصدمي العصاب إنف أشهر أربعة أو ثالثة من ألكثر اإلعادة تناذر يتموقع حينما -

  .العالج و بالرعاية العميل يؤخذ لم ما دائم إضطراب ويصبح بارزا يصبح الذي

  :            DSM حسب PTSD تشخيص -7

 عن يتم الصدمي بعد ما اإلجهاد تشخيص فإن العقلي للمرض األمريكية الجمعية حسب 

  :التالية األعراض طريق

A  /صدمي حدث إلى الشخص يتعرض أن.  

1A ‐ موت عنها ينتج أحداث عدة أو أحد يواجه أو شاهدا يكون أو الشخص يتعرض أن 

 أو الخطيرة بالجروح أو بالموت للتهديد عرضة يكونون أو األشخاص لبعض خطيرة جروح أو

  .للتهديد عرضة اآلخرين كيان أو األحداث هذه خالل للشخص الجسدي الكيان يكون أن
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 2A ‐ اإلحساس و الشديد الخوف في يتمثل الصدمي لحدثا بإتجاه الشخص فعل رد 

  .العجز و بالرهبة

 وطريقة للضحية النفسية الحالة اإلعتبار بعين يأخد الصدمي للحدث الجديد التعريف هذا

  :في تتمثل DSM حسب الصدمية األحداث. الصدمي الحدث بإتجاه فعلها رد

  .الجسدية اإلعتداءات -

 .اإلغتصاب محاوالت أو اإلغتصاب -

 .لتعذيبا -

 .الحربية المعارك -

 .الطبيعية الكوارث -

 ). Maltraitance ( الطفولة مرحلة في المعاملة سوء -

 .صدمي حدث على شاهدا الشخص يكون أن -

B  /والنفسي الفكري المستوى على دائم بشكل الصدمي الحدث الشخص يعيش أن.  

B1  ‐بذلك تخلقف وإدراكات وصور أفكار تتضمن وهي قهري بشكل الحدث ذكرى تظهر 

  .الشديد بالضيق إحساسا

B2 ‐ وتظهر كبير بألم يعيشها إذ الصدمي للحدث المتكررة الكوابيس الشخص عند تظهر 

  .الشديد الضيق من حالة عنده

B3  ‐ الترقب من حالة الشخص فيعيش جديد من سيظهر الحدث وكان مفاجئ إنطباع 

  .السلبي والتوقع

B4  ‐ سواء أحداث أو مواقف إلى تعرض إذا الشديد بالضيق إحساس الشخص عند يظهر 

  .الصدمي الحدث تشبه خارجية أو داخلية أكانت

B5  ‐ الحدث تشبه مواقف إلى تعرض إذا الشخص عند عادي غير ولوجي نشاط ظهور    

  .الصدمي

C  /الصدمة مع المشتركة المثيرات تجنب .  

C1 - الصدمة مع المشتركة دثالحوا أو واألحاسيس األفكار تجنب أجل من مجهود بذل.  
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C2 - بالحدث تذكرنا التي والنشاطات األماكن األشخاص تجنب أجل من مجهود بذل 

  .الصدمي

C3 - المهمة الصدمة مظاهر أحد تذكر على القدرة عدم.  

C4 - النشاطات هذه في المشاركة قلة أو المهمة بالنشاطات اإلهتمام نقص أو الحد.  

C5 - وسطهم في بالغربة واإلحساس آلخرينا عن باإلنفصال اإلحساس.  

C6 - اإلنفعاالت نقص.  

D  /الالإرادية الوظائف في زائد نشاط.  

D1 - المتقطع النوم أو األرق ظهور( النوم إضطرابات.(  

D2 - الغضب إلى والميل المفرطة الحساسية .  

D3 - التركيز في الصعوبة.  

D4 - الزائد الحركي النشاط.  

D5 - فيه لغمبا فزعي فعل رد.  

E  /لمدة األعراض هذه تدوم أن يجب الصدمي بعد ما اإلجهاد حالة تشخيص أجل من 

  )B, C, D األعراض( األقل على شهر

F   /مدلول ذات معاناة ظهور إلى يؤدي اإلضطراب هذا إن:  الشديد بالضيق اإلحساس 

 الشخص حياة في همةالم اإلجتماعية والمهام الوظائف في إختالل إلى أو العيادية الناحية من

  .عام بشكل

  :الصدمي بعد ما لإلجهاد مظاهر ثالثة تشخيص يمكننا

  .أشهر ثالثة من أقل تكون ظهوره مدة: الحاد اإلجهاد -

 .أكثر أو أشهر ثالثة تدوم األعراض مدة: الدائم اإلجهاد -

 .الصدمي الحدث وقوع من أشهر 06 بعد تكون األعراض ظهور بداية: المؤجل اإلجهاد -

  :صدمي بعد ما لإلجهاد التفسيرية النظريات  -8
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  :النفسي التحليل نظرية  8-1

• S.Freud    : 

Freud تفوق التي المثيرات نتيجة تظهر  أنه للصدمة،إذ ديناميكي تحليلي نموذج يقترح 

 التصدي أو إستيعابها أجل من فاشلة محاوالت بعدة يقوم الذي للفرد الطاقوية القدرة قوتها في

  .لها

 حول دراساته ففي جنسية، إشكالية من تنبع صدمة كل الفرويدي لمفهوما في 

 معاصريه عن بذلك مختلفا طفولي صدمي حدث إلى يعود الصدمة سبب إن يرى الهستيريا،فإنه

 عصاب أن يظن كان Freud. وراثي أو عضوي سبب إلى يعود ذلك سبب أن يرون الذين

 ولما جنسية صدمة إلى طفولتهم في تعرضوا قد اكانو الهستيريين باألخص و البالغين األشخاص

 الذي المكبوت لي الطفو الحدث يشبه أو مماثل حدث وصادفوا حدث ما وإذا راشدين يصبحون

 مرتبط الصدمة ظهور فإن وهكذا. نشاطا أكثر بشكل جديد من يظهر األخير هذا فإن عاشوه

 ال الحدث هذا سلبية، بطريقة الجنسي والالنضج الطفولة أثناء الشخص يعيشه بحدثين،األول

 هائل كم يظهر وبالتالي األولى الذكرى يفجر الذي الثاني الحدث ظهور إالبعد معنى من يأخذ

  .األنا دفاعات تغمر الجنسية المثيرات من

 يوظفها التي النزوية النفسية الطاقة كمية إلى الصدمة يرجع Freud  كان البداية منذ

  )(Damiani, 1997 .الشخص

 من له ليس صدمة مصطلح" : يلي كما الصدمة عرف Freud 1920 و 1916 سنتي بين

 في شأنه من حدث بأي الصفة هذه نلحق فإننا وهكذا اإلقتصادي، المستوى  على سوى مدلول

 إزالتها أو إستيعابها عملية تصبح حيث اإلثارة من كمية الشخص عند يخلق أن قصير ظرف

  ) (.Damiani, ibid الطاقة استعمال في دائم إضطراب ظهور إلى يؤدي مما مستحيلة مهمة

 في صدمي حدث الشخص يعيش البداية في: كاآلتي Freud يقترحه الذي المخطط إن

 الثانية المرحلة في. كمون فترة بعد إال الظهور يعيد وال ومكبوت منسي ويكون الطفولة مرحلة

 .األولي الحدث تذكر ةبإعاد الصدمة بذلك يشكل و مفاجئة بطريقة آخر حدث يظهر

• Ferenczi  : 
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 الشخصية، بالنسبة يفجر مفزع حدث عن عبارة هي النفسية الصدمة بأن Ferenczi يرى

 مواجهة في النفس عن الدفاع على الشخص قدرة بعدم و بهجوم تترجم النفسية الصدمة فإن له

 تأثير لها يكون ذإ الخارجي المصدر ذات الجنسية الصدمات أهمية على أيضا ،يؤكد مهدد خطر

 على فقط تحدث وال واقعي شيء تعتبر الجنسية الصدمة فإن له بالنسبة األنا، على مباشر

 فهو المنطلق هذا فمن راشد شخص قبل من طفل إغراء عن عبارة وهي الهوامي المستوى

  .هوامي منطلق من فقط يفسرها أن يرفض

 وما األطفال بإتجاه للبالغين شبقية حركات عن عبارة هي المبكرة فالصدمة الهوام عن بعيدا

 (Ferenczi.F, 1982). عندهم نفسية معاناة من تخلقه

  

• Fenichel  : 

 العصاب من موقفه ظهر وقد Freud نظرية إلى األقرب هو Fenichel نموذج إن

 من أنواع ثالثة بين وفيها  "La théorie psychanalytique" كتاب في 1945 سنة الصدمي

  : الصدمي بالعصاب يصابون قد الذين األشخاص

 مواجهة على قادرة الدفاعية أنظمته وتكون ومرتاح عادي الشخص يكون أن األول النوع

  . الخارجية للمثيرات المتزايد الكم

 قادرة غير الدفاعية أنظمته وتكون متعب أو مجهد لكنه عادي الشخص يكون الثاني النوع

  .الصدمي العصاب كبذل فيظهر الخارجية المثيرات مواجهة على

 وتكون عصاب إلى قبل من تعرض قد يكون الذي الشخص في فيتمثل الثالث النوع أما

. معقد عصاب بذلك عنده فيظهر عصابية، أعراض كبت إلى موجهة طاقته كل

(Fenichel,1953)  

  :السلوكية النظرية 8-2

 كان أين Pavlov مخبر على المياه من كبيرة كمية فاضت أن و حدث م1924 سنة في

 لم األقفاص في موضوعين كانوا ولما الكالب، على السلوكية التجارب من مجموعة يجري

 دون السقف إلى الوصول أجل من القفص داخل السباحة إلى فإضطروا الهرب يستطيعوا

  .جدوى



 

  74

 مجموع عند المشتركة السلوكات من مجموعة Pavlov الحظ الصدمي الحدث هذا بعد 

 ومهما إليها يتعرضوا أن يمكن إثارة أي غرار على ذلك و الحدث لهذا تعرضوا الذين الكالب

 المثيرات من أكثر الضعيفة للمثيرات كاإلستجابة أخرى إضطرابات الحظ كما شدتها، كانت

  . والعكس سلبية إستجابات إلى تتحول قبل من المكتسبة اإليجابية المنعكسات القوية،

 لمثيرات إستعجاليه أفعال ردود عن عبارة هي اإلضطرابات هذه فإنPavlov ل بالنسبة

 بعيد حد إلى تشبه وهي قبل من المكتسبة الشرطية المنعكسات بنظام تخل بذلك هي و قوية

 الشرطية المنعكسات نظام يختل الصدمي الحدث فبعد اإلنسان، عند الصدمي العصاب تموقع

 .. الصدمي بعد ما اإلجهاد عراضأ مجموعة عنده تظهر وبالتالي قبل من اإلنسان إكتسبها التي

( Crocq. L,1974)  

 : Pierre Janet ل النفسية النظرية 8-3

 عن اإلنفصال على القدرة بعدم أساسا بتميز الصدمي العصاب فإن P.janet ل بالنسبة

 لكن  بعيد من الهروب يحاول فإنه مؤلمة ذكريات نسيان اإلنسان يريد حينما"  الحدث ذكرى

 شعورية تحت ما فهي خاص طابع لها الذكريات هذه 189l.( P.janet ("همع يسافر الحزن

 إسم الذكريات لهذه P.janet أحاسيس،يعطي من تتشكل لكنها ومعرفي ذهني تمثيل لها وليس

 وأفكار صور بذلك وتخلق الطفيليات مثل الشعور تحت ما مكان تأخذ وهي الثابتة األفكار

 بطريقة عمله يواصل الشعور بقية بينما متكيفة، وغير وآلية بدائية أساسية حركات إحياء وإعادة

  .متكيفة وأحاسيس وأفكار نشاطات بذلك مبرزا عادية

 الهستيريا نظرية يمثل ما وهذا الشعور بإنشطار مرتبط الصدمية الثابتة الفكرة مصطلح إن

 P.Janet .(Crocq.L, 1985)  عند الصدمية

 :Phénoménologique الظواهرية النظرية 8-4

 فظيع إحساس عن يتحدثون صدمية أعراض يظهرون الذين األشخاص كل أن المالحظ

 أخرى طريقة لديهم أصبح قد و أنفسهم يعرفون ال أصبحوا بأنهم و شخصياتهم في بتغير

  (Crocq L,1974 ).معين بعمل للقيام أو لإلحساس، للتفكير، لإلدراك،

 ويظهر يتوقف المتناغم الوقت مرور فإن الصدمي بالعصاب المصاب الشخص عند 

 متجمد له بالنسبة الحاضر يصبح و الشديد، الخوف و بالرهبة اإلحساس يتخلله زمني إنقطاع
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 ما وهذا تطلع أي أو معنى بدون فيصبح المستقبل أما للصدمة، المعة صورة سوى يعكس وال

 إليه آلت بماحس تشكيله فيعيد الماضي أما المصدوم، للشخص العيادي الجدول في نالحظه

  ) .الصدمية( األحداث

 التحطيم على وقدرته الحدث بقوة اإلعتراف يجب فإنه المرضي النفس علم منظور في 

  .   بالتوازن اإلخالل وكذلك وتغيير إضطراب إحداث على

 هذا أن هو للحياة البسيطة األحداث مع مقارنة صدمي بأنه معين حدث  من يجعل ما 

 . الزمني بالنظام يخل اليومية،إنه للحياة األمن التواصل في يسجل أن يرفض الحدث

 عن عبارة هي الفرد يعيشها التي النفسية الصدمة فإن الظواهرية النظرية رأي في

 الزمن به ويتوقف شخصيته تتأثر اآلخرين، ومع ذاته مع عالقاته في يصيبه عميق إضطراب

 ثاني شخص عن عبارة يصبح حدثال من فإنطالقا األحاسيس، مستوى على خلل عنده ويحدث

  (.Crocq L, ibid). شيء في اآلخرين يشبه ال و

  : العـالج -9

 أوال نفسه من الصدمي بالعصاب المصاب الشخص حماية هو العالج من الهدف إن

 األسباب تشخيص على المصابين يساعد العالج ثانيا، باألذى اآلخرين يصيب أال على والحرص

 النفس واإلستجابات المفرطة والحساسية الدخيلة الصور عندهم خلقت التي لمشكلتهم الحقيقية

  . جسدية

 األحداث وتسيير وفهم توقع على األشخاص مساعدة في يتمثل النفسي للعالج آخر هدف 

 هذه قدرة من التقليل أجل من وذلك النفسية الصدمة ظهور في سببا تكون أن شأنها من التي

  .الزمن مرور مع إلنطفاءا وبالتالي التدميرية األسباب

 أمر وهو لحياتهم المؤلمة األحداث واقع وتقبل تفهم على كذلك المصابين مساعدة

 كمية إستثمار يواصل فإنه الواقع هذا أحدهم يتقبل لم إذا ما حالة في العالج، أجل من ضروري

 . وهجومي مخيف يعتبره ما تجنب أجل من وذلك والجهد الطاقة من كبيرة

  : توفير أجل من هو النفسية بالصدمة المصابين عالج هدف 

  .للعواطف واألمن السلس الحر، التعبير -

  .المصاب نفسية على تشويش األكثر صدمية بعد ما األعراض حدة من التخفيف -
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 .بالذنب والشعور الفهم سوء تصيح -

 .عنه واإلبتعاد الحدث من التخلص -

 .الحدث تأثيرات و مخلفات حدة من التخفيف -

:  التالية الشروط فيه تتوفر أن فيجب الصدمي العصاب لحاالت المعالج الشخص موقف أما

  .وواضح كاف نظري رصيد لديه يكون أن يجب

  .والفعالة الصحيحة التقنيات من كاف عدد لديه تكون أن يجب -

 .العالج أجل من الضروري الوقت و الجهد لتوفير مستعدا يكون أن -

 .المصدومين األشخاص واقع على بجهد العمل على ةالقدر يمتلك أن يجب -

      . بنصيحتهم األخذ و كفؤا األكثر الزمالء إستشارة على مستعدا يكون أن يجب -

 وقوع زمن كذلك و الصدمية األحداث بإختالف تختلف هي و للعالج طرق عدة هناك

  Barrois.C,1988) ( .المصابين األشخاص شخصيات حسب كذلك و الحدث

  :الـوقـايـة 9-1 

 اإلطالق،وإذا على األفضل هي الوقاية تعتبر المعروفة النفسية العالجات كل غرار على

 أي المعلنة المعانات حدة من والتخفيف العصابات عالج أجل من النفسية العالجات وجدت

 أن يمكننا عملها بفضل لكن للعصاب، التصدي يمكننا ال الوقاية فبواسطة قبل من الموجودة

 شكل هي الوقاية أن نعتبر أن يمكن فإننا هذا من إنطالقا للمرضى، النفسي األلم حدة من نخفف

  .النفسي العالج أشكال من

 يعتبر العسكري العقلي الطب من مستوحى شكل هناك للوقاية العديدة األنواع بين من 

    : Le Briefing  في يتمثل و الصدمي العصاب إشكالية من قربا أكثر

 أن يمكن ما توقع على األشخاص نهيئ فإننا النفسي التحضير من األسلوب هذا بواسطة

 الجنود يصبح التكوين من النوع هذا في. العسكرية والمعارك المواجهات أثناء لهم يحدث

 التي الصدمات حدة فإن وبذلك يالقوها أن يمكن التي األحداث مع والتكيف توقع بإستطاعتهم

  .والشدة المفاجئة صفة عنها ولتز و خفيفة تكون تقع أن يمكن
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 المدن بعض في يالحظ ما لكن التدريب من النوع هدا نجد أن يمكن ال المدنيين عند    

 طريقة يكون أن شأنه من الطبيعية الكوارث حدوث على التمرينات بعض بإجراء تقوم التي

  .تقع أن يمكن التي الصدمات حدة من التخفيف أجل من فعالة وقائية

 النفسية العالجات في المستعملة العسكرية التقنيات من مستوحاة أخرى طريقة هناك    

 منها والهدف الجماعي العالج على أساسا تقوم عالجية تقنية فهي Le Débriefing:  في تتمثل

 تقل وبذلك ذلك أثناء الشخص عاشها التي واألحاسيس الصدمة عن للتعبير أمن جو توفير هو

  .الذنبب الشعور ويزول حدتها

 على الصدمة وقع حدة من التخفيف في ودورها الوقاية عن يقال ما عن بالرغم  

 فانه وبذلك الصدمة حدوث من يمنع ال فهو المؤلمة األحداث إلى يتعرضون الذين األشخاص

  C.Barrois,ibib) ( .النفسي العالج إلى الضحايا توجيه الضروري من

  :النفسي التحليل 9-2

  .الموضوع بفقدان المرتبط الصدمي العصاب أعراض أحد عن يتحدث يالنفس التحليل إن

 والشعور الحداد المصاب الشخص عند يخلق" كلي موضوع" بإعتباره اآلخر فقدان

 إما األوديب، وعقدة اإلخصاء قلق ظهور إلى فيؤدي الجزئي الموضوع فقدان بالذنب،أما

 يظهر وبذلك بالفقدان السابقين اسيناألحس من يتكون فهو كلية بصفة الذات بفقدان اإلحساس

 يظهر وبذلك اآلخر فقدان طريق عن ذاته فقدان يتصور أن يمكن ال فالشخص الموت، خطر

  .الصدمي الخوف يخلق الذي هو الذات بفقدان التهديد هذا الذات، حول التهديد

 ميالصد الحدث حطمه ما ترميم تصحيح نحاول فإننا النفسي التحليل بواسطة العالج في

 بأدق الحدث إحياء إلعادة العاطفي المحتوى إخراج من تمكن التي العملية وهي العميل، عند

 الحدث إحياء إعادة في المتضمنة العواطف شدة في يتمثل أهمية األكثر الشيء الممكنة التفاصيل

  .للشفاء الضروري التنفيس من تمكن التي هي

 وبعض الصدمي الحدث بين القائمة ةالعالق اإلعتبار بعين يأخذ النفسي التحليل أن

  .الصدمي الحدث واقع تضخم أن شأنها من التي و الطفولة فترة في حدثت التي الصدمات

)  (C.Barrois,ibid  
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  :المغناطيسي التنويم طريق عن العالج 9-3

 النفسية البنية أن مادام جدا صعبة الصدمي الحدث إحياء إعادة تكون الحاالت بعض في

 أجل من المغناطيسي التنويم تقنية يستعملون النفسانيين المعالجين فبعض طربة،مض للعميل

 Ericsson فبطريقة اإلنفعال، تصريف أحداث  توجيه أجل من رمزية لغة المعالج يستعمل  

  .الحدث إحياء إعادة على الشخص الشعور

 التنويم بواسطة عالجها يمكن الجزئي الذاكرة وفقدان كالتجنب األعراض بعض

 يتمكن فإنه وبالتالي المكبوتة الذكريات إحياء وإعادة تذكر من العميل يمكن الذي المغناطيسي

 .ترافقها التي اإلجهاد حالة و الصدمية الذكرى شدة مراقبة تقنية إكتساب من

 ) (C.Barrois,ibid 

  :والمعرفية السلوكية العالجات/ 04

 يطمح وما العميل يربك و يزعج الذي شرالمبا بالمشكل أساسا نهتم السلوكية العالجات في
 حدث(معين  مثير ظهورها في تسبب التي العصاب إستجابة فهم محاولة هو العميل إليه

 السلوكي،: مستويات ثالثة على تكون التي التحليل عملية تبدأ المشكل يشخص ، حينما)صدمي
  .العاطفي و الفكري

 المتدرجة المواجهة مثل المتتالية و يةالتدريج المهمات بعض العميل على يقترح المعالج
 مع مشتركة نقاط لها حقيقية وضعيات مع يواجهه ثم  الصدمي للحدث التخيل طريق عن

 يطور ذلك مع  موازاة ،)مماثل حدث إلى تعرض الذي للشخص مثال السيارة قيادة(  الصدمة
  . عميل كل مع مكيفة إسترخاء طريقة المعالج

 بالتالي و التقدم مدى تقييم أجل من تقييميه دورات المعالج ينظم العالج زمن طول على

  C.Barrois,ibid) ( .مكيفة أخرى تمارين إقتراح

  :الكيميائي العالج 9-5

 إلى تعرضوا الذين األشخاص عند المخ مناطق بعض هناك أن يبرز األعصاب طب إن
 المناطق بعض ماأ العاديين، األشخاص عند عليه هي مما نشاطا أقل تكون نفسية صدمات
  .المعروف الحد عن زائد نشاطها فيكون األخرى
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 جهة يقع الذي الجانب وبالخصوص المخي النشاط في إنخفاض نالحظ فإننا العموم على
 العقلي التقييم من تمكيننا مع معين سلوك إختيار على تساعدنا التي المخ من الجهة( الجبهة

 يراقب الذي المكبح مثل تعمل للمخ الجبهية الجهة أن طبيا معروف هو مما ،و)بديلة إلختيارات
 السلبية لألحاسيس الكاملة الحرية يعطي المكبح هذا عمل نقصان إن. العاطفية اإلستجابات
 فإنه المنطلق هذا من اإلكتئاب، مرحلة في كبير نشاط ذات عموما تكون التي و بالظهور
  .المخ عمل ازنتو و تعديل أجل من إكتئابية ضد أدوية إعطاء يستحسن

 مادة وبالخصوص الكيميائية الرسائل زيادة على تساعد إكتئابية الضد األدوية إن

Sérotonine عدة في تشارك وهي المركزي العصبي للجهاز مهم عنصر عن عبارة هي التي 
 نسبة بزيادة اإلكتئاب وكذلك والجنسية الغذائية السلوكات العدوانية، النوم، نفسية وظائف

  . الحادة الصدمات خالل أتلفت التي العصبية الخاليا زيادة في يساهم Sérotonineمادة

 األولى أسابيع الستة أو الثالثة خالل فعاليتها تظهر إكتئابية الضد األدوية فإن العموم على
 فيها مرغوب غير ثانوية تأثيرات تخفي أن يمكن السحرية فعاليتها لكن تناولها، بداية من

 السلبية اآلثار من الكثير هناك أن الدراسات من الكثير أظهرت كما الدواء، لهذا المطلقة كالتبعية
. والبعيد المتوسط المدى على الفيزيولوجي الجانب على األدوية من النوع هدا يخلفها التي

Ibid)  (C.Barrois, 
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  :منهج الدراسة -1
لمنهج هو الطريقة التي يعتمدها الباحث للوصول إلى هدفه المنشود، وأن إذا كان ا

تماعية هي استكشاف المبادئ التي تنظم الظواهر االجتماعية وظيفته في العلوم االج

والتربوية والنفسية وتؤدي إلى حدوثها حتى يمكن على ضوئها تفسيرها وضبط نتائجها 

والتحكم بها فإذا كان هذا هو تعريف المنهج، فهناك عدة أنواع من المناهج المتوفرة أمام 

  .وتوظيفه الباحثين قصد اختيار الذي يالئم أهداف بحثهم

  : منهج دراسة الحالة 

منهجا متميزا المتبع في دراستنا هذه هو منهج دراسة الحالة الذي يعتبر  المنهجإن 

يقوم على أساس االهتمام بدراسة الوحدات الفردية بصفتها الكلية ثم النظر أي الجزيئات 

البحث المتعمق من حيث عالقتها بالكل الذي يحتويها، أي أن منهج دراسة الحالة نوعا من 

في فردية وحدة معينة سواء كانت هذه الوحدة فردا أو أسرة أو قبيلة أو قرية أو نظاما أو 

مؤسسة اجتماعية أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما يهدف إلى جمع البيانات والمعلومات 

المفصلة عن الوضع القائم للوحدة وتاريخها وخبراتها الماضية وعالقاتها مع البيئة ثم 

تحليل نتائجها بهدف الوصول إلى تعميمات يمكن تطبيقها على غيرها من الوحدات 

المتشابهة في المجتمع الذي تنتمي هذه الحالة أو الوحدة بشرط أن تكون الحالة ممثلة 

للمجتمع الذي يراد تعميم الحكم عليه، حيث تستخدم أدوات قياس موضوعية لجمع البيانات 

  . ن تجنب الوقوع في األحكام الذاتيةوتحليلها وتفسيرها حتى يمك

وقد طبقنا منهج دراسة الحالة على مجموع الحاالت الست التي شملتهم الدراسة وهم 

شباب فشلوا في الهجرة السرية وعادوا إلى أهلهم بدون تحقيق الهدف الذي غامروا من 

تين األولى هي أجله، وعلى إعتبار أن لكل منهج أدواته فقد استعملنا في هذه الدراسة وسيل

الذي يقيس شدة األعراض الناتجة عن الحدث الصدمي، والثانية هي ) Traumac(سلم 

المقابلة نصف الموجهة والتي حاولنا من خاللها معرفة األعراض التي يعاني منها الشباب 

الفاشل في الهجرة كتدعيم للسلم وإثراء للمعطيات التي يمكن أن تساعدنا في التحقق من 

  .الفرضيات

 :وسائل جمع المعطيات -2
إن منهج دراسة الحالة يعطي صورة واضحة عن شخصية الفرد باعتبارها وسيلة 

تفصيلية وشاملة ومتعمقة عن الظاهرة المدروسة وبشكل ال  معلوماتشاملة ودقيقة توفر 

 .توفره أساليب ومناهج البحث األخرى
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  : عطيات التاليةوقد اعتمدنا في إطار منهج دراسة الحالة وسائل جمع الم   

  :المقابلة نصف موجهة -2-1
نصف موجهة يقوم بها فرد الستثارة أنواع معينة من  محادثةوالتي تعرف بأنها 

المعلومات    أو االستجابات من طرف فرد معين بهدف استخدامها في بحث علمي أو 

هذه االستعانة بها في التوجيه والتشخيص والعالج، والمقابلة التي اعتمدنا عليها في 

الدراسة هي مقابلة نصف موجهة ألنها تهدف إلى توجيه حديث الشاب الفاشل في الهجرة 

إلى أهداف البحث، كما اعتمدت على تحديد األسئلة التي تخدم أهداف البحث لكن مع 

المحافظة على حرية التعبير لدى الفرد لإلدالء بما يراه مناسبا للسؤال بدون توجيه صارم 

بين فترة وأخرى توجيه المقابلة حتى ال يخرج األفراد عن اإلطار  من طرفنا، حيث يتم

 .العام لموضوع الدراسة والتركيز على األحداث التي لها عالقة مباشرة بهجرته السرية
 24شباب تراوحت أعمارهم مابين  )06(الدراسة مع ستة هذهوقد تمت المقابلة في 

  .لشرعيةسنة كلهم من الذكور فشلوا في الهجرة غير ا 34و

 ):Traumac(اختبار أو سلم  -2-2
يقيم تناذر ما بعد الصدمة، حيث بعد تعرض الفرد إلى حادث يحمل تهديدا  السلم       

بالموت للذات أو لآلخرين يتم تطبيق السلم لمعرفة األعراض مابعد الصدمية الناتجة عن 

جه إلى األفراد الحدث الصدمي وهو الفشل في الهجرة السرية ومواجهة الموت، والسلم مو

  :فما فوق،  ويهدف أساسا إلى )18(الراشدين بدية من سن ثمانية عشرة سنة 

غيرات تقييم االضطرابات الصدمية الحادة والمزمنة، مع محاولة معرفة الت -

الطارئة على شخصية الفرد نتيجة تعرضه لحادث خارجي فجائي وغير متوقع يتسم 

بالحدة ويفجر الكيان اإلنساني ويهدد حياته، بحيث ال تستطيع وسائل الدفاع المختلفة أن 

 .تسعف اإلنسان للتكيف معه
  : والسلم مكون من جزئيين أساسيين وهما

الستجابة البعد الصدمية المعطيات األساسية يقيس المعاش النفسي وا: الجزء األول -

 .للتشخيص
يقيس المدة الزمنية الفاصلة بين الحدث الصدمي وظهور : الجزء الثاني -

األعراض ومدة دوام األعراض، حيث تمدنا بمعلومات إضافية يمكن توظيفها في عملية 

 .   التشخيص بالنسبة لعمل العيادي
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واحد منها يحتوى على عدد معين من  محاور كل) 10(يحتوي السلم على عشرة  -

 .البنود
  : حاالت الدراسة  -3

 أعمارهم تتراوح الذكور من كلهم حاالت) 06( ستة على هذه دراستنا في اعتمدنا لقد

 هذه أن العلم مع والثانوي، االبتدائي مابين يتراوح دراسي بمستوى سنة، 34و 24 مابين

 فرضت بل اختيارها في الحرية لنا يكن لم وجنسها الحاالت وعدد الشخصية الخصائص

 قد وعددها عليها الحصول استطعنا التي الحاالت مع تعاملنا حيث الواقع خالل من نفسها

 فشلوا لشباب حاالت على الحصول وصعوبة الموضوع لخصوصية نظرا ولكن قليل يبدو

 علمي بحث إطار في معنا التعامل ويقبلون بيوتهم إلى وعادوا الشرعية غير الهجرة في

  .الهجرة في الفشل عن الناتجة األعراض مختلف من معاناتهم من الرغم على

  :الدراسة لحاالت العامة الخصائص يبين الموالي والجدول

 الحالة

  الحالة

 االجتماعية  

المجموعأعزبمتزوج

 02 01 01عامل
 04 04 00بطال

 06 05 01المجموع

  .جدول يبين خصائص حاالت الدراسة

 : ر الزمني للدراسةاإلطا -4

بعد اختيار الموضوع والتحقق من قابليته للدراسة بناءا على المعلومات التي تحصلنا 

عليها بوجود عدد من الشباب على مستوى والية سكيكدة فشلوا في الهجرة وعادوا إلى 

إمكانية االتصال بهم واردة، إذن بعد أن مدنهم وهم يعيشون في وسط عائلتهم مما يعني 

المرحلة بدأنا في تنفيذ الدراسة االستطالعية للتقرب من الميدان والبحث عن الطرق هذه 

  .واألشخاص الذين من شأنهم أن يوصلونا إلى الحاالت

انطالقا من الدراسة  2008وعليه أجريت هذه الدراسة بداية من شهر أكتوبر 

والوصول إليهم االستطالعية وإجراء مختلف االتصاالت ومعرفة عناوين إقامة الحاالت 
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والتعرف عليهم ومحاولة مساعدتنا في التعرف على حاالت أخرى من معارفهم والذين 

  .أبحروا معهم وعادوا ويعرفون عناوين إقامتهم

إلى شهر  2008وقد باشرنا إجراء المقابالت وتطبيق السلم انطالقا من شهر سبتمبر 

ي مدينة إقامته وتحديد موعد على فترات متقطعة حيث يتم زيارة الشاب ف 2009فيفري  

إلجراء المقابلة وتطبيق االختبار والذي كان بطريقة متزامنة وقد دام التطبيق بصفة عامة 

  . تطبيق أدوات البحث من مقابلة وسلم نتائجأشهر، ليتم التفرغ لتحليل ) 06(حوالي ستة 

لواردة في دليل الكيفي لنتائج المقابلة بناء على المحاور ا التحليل علىوقد اعتمدنا 

المقابلة والتي هي في الوقت نفسه عبارة عن فرضيات، ليتم ربط نتائج التحليل من حيث 

األعراض بالفرضيات الثالث ووفق المرجعية النظرية المعتمدة وهو نفس الشيء مع سلم 

)Traumac ( حيث اعتمدنا على دليل المقياس ومفتاح التصحيح في تحديد درجة العرض

بناءا        على الدرجة التي يتحصل عليها في كل بند وكل محور، لنتخذ  عند كل حالة

    .من الدرجة الكلية مؤشرا على درجة األعراض ما بعد الصدمية عند الحالة

 : اإلطار المكاني-5
كما سبقت اإلشارة إليه فإن الباحث وبحكم اإلقامة في والية سكيكدة المعروفة       

ات الساحلية التي شهدت عدد كبير من محاوالت الهجرة بكونها واحدة من الوالي

السرية، مما يعني وجود شباب في مختلف مدنها فشلوا في الهجرة، هذا العامل ساعدنا 

على الوصول إلى بعض الحاالت وإجراء الدراسة الميدانية والتي كانت في كل من 

دار الشباب اإلخوة  دار الشباب صالح بوالشعور، ودار الشباب ببلدية فلفلة، وأخيرا

ساكر بمدينة سكيكدة، وكانت الدراسة بدور الشباب نظرا لكون الباحث موظف في 

 .      مديرية الشباب والرياضة مما سهل علينا إجراء المقابالت وتطبيق االختبار
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  :حمزة الحالة نتائج تحليل-1

  :المقابلة نتائج تحليل-1-1

) إناث 02و ذكور 02( إخوته وسط في الثانية رتبته سنة 27 العمر من حمزة يبلغ

  السرية الهجرة محاولة قبل قار عمل لديه ليس أساسي، التاسعة السنة الدراسي مستواه

 ثمانية مرور بعد معه أجريت المقابلة أن بمعنى ، 2007سنة  أوت شهر في الهجرة حاول

  . الصدمي للحدث وتعرضه جرةاله عملية فشل من) 18( شهرا عشرة

  متن على واحدة مجموعة طرف من تمت للعميل بالنسبة الشرعية غير الهجرة محاولة

 مدينة شواطئ أحد من ليال التاسعة الساعة حدود في) فرد 17(الكبير النوع من  قارب

 وإنطلق مهجور شاطئ حيث معين مكان في الجماعة التقاء على المسبق اإلتفاق بعد عنابة،

 القارب وبدأ االرتفاع في البحر أمواج بدأت ساعات ستة لمدة السير بعد البحر، في القارب

 وألقي السواحل حراس طرف من القارب شوهد النهار طلوع وبعد والهبوط، الصعود في

  .الجزائر على وأعيدوا القبض عليهم

 في لكذ وتجلى الصدمي، بعد ما بإجهاد أصيب وحمزة أن يتضح المقابلة خالل من

 وحدة بـشدة توحي بعبارات كثيرا تلفظ فقد المقابلة أطوار خالل بها تلفظ التي العبارات

  .بها أصيب التي الصدمة

 حمزة تعبير خالل من الصدمي الحدث هول في فيظهر الصدمي الحدث فبخصوص

 جهة من هذا بالموت، لكيانه حقيقيا تهديدا يعتبر والذي للبحر مفاجئ لهيجان تعرض الذي

 خالل من إضافة الموت لخطر مباشرة معرضا كان كونه ذاته حد في الصدمي الحدث

 الذي الشيء وهو -للقارب إنقالب مجرد كان حيث ساعات لعدة البحر ألمواج مصارعته

  .العميل فيهم بما ركابه جميع غرق إلى مباشرة يؤدي قد  - جدا قريب كان

 كبير صدمي حدث وجود ضرورة على يؤكد الذي) DSM04.1994( تصنيف وحسب

 يجب أولهما أساسيين شرطين الحدث هذا يتضمن بحيث النفسية، الصدمة حدوث إلى يؤدي

 تعرض هنا العميل -الصدمي للحدث مباشرة أو مباشرة غير ضحية الشخص يكون أن

 بجروح أو بالموت مهددين آخرين أشخاص يكون أن يمكن كما بالموت، مباشر لتهديد

 فعل رد وثانيا األحداث هذه وقوع أثناء مهددا لآلخرين الجسدي انالكي يكون أو خطيرة

  .والرهبة بالعجز وإحساس شديد خوف شكل في يكون الحدث هذا باتجاه األفراد
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فقد . من كالم العميل ويظهر من خالل المقابلة أن الحدث الصدمي قد أخذ إهتماما كبيرا

صدمي، كما أن العميل كثيرا ما قام وردت مفردات تحمل انفعاالت قوية في وصف الحدث ال

بمقارنة حالته قبل القيام بمحاولة الهجرة غير الشرعية وبعد الفشل فيها ومعايشته للحدث 

حيث . الصدمي وذلك على جميع مستويات شخصيته، وخاصة المستوى النفسي منها

إعادة متكرر لصور الحدث الذي هدده كيانه بالموت، هذه الصور كانت مصحوبة ب إسترجاع

معايشة البعد العاطفي للحدث المؤلم والتي تظهر في شكل كوابيس واستحواذ فكرة الموت 

 األفراد" عندما أشار إلى أن )1999(وهذا ما أشار إليه النابلسي على تفكير حمزة اليومي، 

يمرون بصعوبة عظيمة في أعقاب  (PTSD)الصدمة الذين يعانون من اضطراب ما بعد 

  ".لذي يواصل التأثير على حياتهم اليومية بعد فترة طويلة من إنقضاءهالحدث الصادم، ا

الصدمي وهو التيقظ  أما األعراض الجسدية التي ظهرت على العميل نتيجة للحدث

عندها يشعر الفرد بالتململ  الخوف والقلق، ءالزائد للجسم الذي يشكل رد فعل شائع أثنا

ر بأن الجسم يعمل بصفة غير عادية من حيث إنه يشع .واإلرتجاف في أغلب الوقت تقريبا

نبض سريع جدا للقلب وإنقباض كبير في العضالت، وحسب قول خياطي 

)Khiati.M.2006 ( الفرد الذي يتعرض لصدمة نفسية عادة ما يكون حذرا ومتيقظا كل "فإن

من الوقت، يرتعش بسهولة ويرد بقوة على األمور الصغيرة، وينتج رد الفعل التيقظ الزائد 

في حاالت الخطر الحقيقي أو الوهمي  تفعيل جهاز اإلنذار الطبيعي في الجسم بشكل زائد

أعقاب هذه ردود فعل طبيعية عند مواجهة المخاطر في  ،"تجعله يهرب من الواقع واليجابه

كما يمكن أن تحدث صعوبات في التركيز وصعوبة في النوم أو اإلستغراق فيه،  ،الصدمة

األعراض، فمن شأنها أن تؤدي إلى عدم القدرة على التحكم في عندما تتواصل هذه 

  .األعصاب وهبوط في القدرة على العيش بصورة طبيعية

 له تعرض ما بأن نجد النفسية، الصدمة حول النفسي التحليل نظرية من وإنطالقا

 لمفاجأةا إن". األنا كيان يهدد الذي المفاجئ الهجوم" عن)Freud( فرويد قاله ما يعادل العميل

 هو و بالعجز اإلحساس من حالة لديه سبب قد" حمزة"لـ الصدمي الحدث بها إستمر التي

 التصدي على األنا قدرة عدم هنا فرويد يبين حيث له، مالئمة إستجابة إيجاد عن عجز

 من جميع وفاة مع الثاني القارب وغرق الموت خطر(  الخارجية المثيرات كمية في للزيادة

  .المثيرات إحتواء على قادرة غير الدفاعات تصبح كوبذل) فيه كان
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         والقدرة بالذات الشعور إنهيار تتضمن النفسية الصدمة أن (Ferenczi) يرى كما

 تتضمن التي األعضاء عن أو النفس، عن الدفاع بهدف والتفكير والسلوك المقاومة على

  )Fernczi,1980; pp139‐140(الذات على الحفاظ

 المقابلة، أطوار عبر جلية بصورة تظهر الصدمي بعد ما إلجهادا أعراض إن

  .اآلخرين فهم بعدم إحساس و اإلنطواء مع األكل في إضطرابات

 أساسيا شكال إعتباره يمكن الذي الفزعي، الفعل رد من جزءا الحالة هذه تشكل قد و

 رؤيته إلى أشار حيث منه، هاما جزءا المتكررة الكوابيس تعتبر الذي اإلعادة لتناذر

  .للموت رمزية صورة تحمل والتي األحالم في الدم لصورة المتكررة

 صداع( والدائمة المتكررة الرأس أوجاع خالل من فتظهر الجسدية األعراض أما 

 النصفي الصداع تنمية في عامل أهم هو النفسي الضغط أن" لينتش" يقول كما والذي) نصفي

 الحياة مشاكل مواجهة على القدرة وعدم الحماية انبفقد  ورشتمان فروم" Fromm"فسره وقد

  . العميل عند نجده ما وهذا

 المأزقية حول" علي سامي" به جاء بما السيكوسوماتي العرض هذا تفسير يمكن كما

 اإلثارات وكمية حل إلى طريقه يجد لم فالصراع") l’impasse relationnelle( العالئقية

  ".الجسد إلى اللجوء هو الحل فكان ا،به التكفل عن األنا عجز إلى أدت

 بيار يقول كما للتدمير، تعرضا األكثر العضو هو هشاشة األكثر العضو أن وإعتبار

 وهنا" لإلصابة تعرضا األكثر المنطقة هي ضعفا األكثر والمنطقة) Pierre Jannet( جانيي

 من يظهر الذي الجسدي، التحويل صورة في المتمثل التحويل ميكانيزم عن التكلم يمكننا

  .العميل كالم خالل من متكررة بصورة ظهرت والتي الرأس آالم خالل

 نفسي سبب أو أصل ذو عضوي إضطراب كل أن) Doudche( دودش يبين الصدد هذا في

 بل لوحده العرض هذا في تنحصر ال للحالة الجسدية فاألعراض تحويال، يكون أن يستحق

  .الصدمي الحدث بعد العميل منها عانى الهزال من حالة إلى تعداه

 يميل وصار المجتمع عن إبتعد أنه نجد العميل، عاشها التي النفسية للصدمة وإنعكاسا

 الموضوع هذا وفي معنى، بدون أصبح فقد إليه بالنسبة المستقبل بفكرة يتعلق وفيما للعزلة،
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 وال يثان شخص عن عبارة الشخص يصبح الصدمي الحدث من إنطالقا أنه) L.Corp( يرى

  .شيء في اآلخرين يشبه

 حالة أن القول يمكن المقابلة من المستوفاة للمعطيات السابق التحليل من وإنطالقا

 كمصدوم عاشها التي الصدمة إزدواجية في تتمثل أساسية خصوصية حملت حمزة العميل

 القارب متن على كانوا الذين أصدقائه غرق لحادث معايشته خالل من الصدمة على وشاهد

  .الثاني

 إجهاد لحالة المميزة واألعراض المظاهر بمختلف اإلكلينيكي الجدول ثراء إتضح كما 

 العالقات في واإلضطرابات النفسية األعراض المستويات، جميع على الصدمة بعد ما

  .الجسدي المستوى على حدة أقل أعراض مع اإلجتماعية

  :السلم تطبيق نتائج تحليل-1-2

  )Traumq(سلم قتطبي نتائج يبين جدول

 المحـور
الدرجـة 

 الخـام
1 2 3 4 5 

A 18 0-6   7-12   13-18   19-23   24  

B 10 0  1-4   5-7   8-9 +و 10     

C 10 0  1-3   4-9   10-13 +و 14     

D 08 0  1-4   5-9   10-13 +و 14     

E 09 0-1   2-4   5-9   10-14 +و 15     

F 09 0  1-3   4-6   7-9 +و 10     

G 06 0  1-2   3-5   6-7 +و  8     

H 16 0  1-3   4-11   12-17 +و 18     

I 13 0-1   2-5   6-9   10-16 +و 17     

J 09 0  1  2-5   6-7 +و  8     

23-108 0 المجموع   24-54   55-89   90-114 +و 115     
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) 18( عشرة ثمانية مرور بعد) Traumq( سلم محاور كل عن العميل إجابة بعد       

 خالل من يتضح ما صدمي، بعد ما لـتناذر العميل تعرض بينت والمقابلة ثالحد عن شهرا

 إلى يشير ما منها محاوره، بجميع اإلختبار في عليه تحصل التي الخام النقاط مجموعة

 وظهور الصدمي الحدث وقوع بين الفاصلة الزمنية الحدث،والمدة وقوع أثناء األعراض

  .العميل عند األعراض بقاء مدة إلى يشير ما ومنها األعراض،

  

  

  

  

  

  

  

 

) 01( رقم منحنى

  :Traumq حمزة تطبيق على بناءا حمزة) Profil( ملمح يمثل

                                                  

 

 

                                                                                      A    B    C    D     E     F      

G    H    I     J      Total                    

  المحاور   

 

  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 
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 لـ الخام النقطة محور، لكل الخام النقاط عدد إرتفاع اإلختبار نتائج خالل من المالحظ

 صارع" مزةح"الحدث خالل حيث ،)03( المعيارية النقطة  وتقابلها) 18( هي A المحور

 دون البحر في المحتوم بالهالك مهدد وهو طويلة لساعات القارب في زمالئه رفقة الموت

  .أصدقائه من عدد لوفاة رؤيته مع رآه ما لهول شيء فعل يستطيع أن

     أساسية أعراض هي فالتكرارات المحاور، مختلف خالل من الصدمة أعراض وتبدو

 على فيه تحصل) B( فالمحور كثيفة، و واضحة ةحمز حالة في وهي النفسية الصدمة في

 لقوتها الصدمة نسيان يستطع لم فهو ،)05( المعيارية النقطة تقابلها) 10( الخام النقطة

 في أستمر العميل أن االختبار نتائج خالل من أتضح كما"  بها يذكره شيء بكل وارتباطه

 إستغراق دون تحول ليلية سكوابي شكل في متكررة و قهرية بصفة الصدمي الحدث مشاهدة

  .النوم في العميل

 ولد مما به، يذكره أن يمكن ما وكل الحدث سرد إعادة في صعوبة يجد العميل أن كما

 الدرجة  على تحصل التي) C(المحور خالل من يتضح وهذا النوم، في اضطرابات لديه

 تعرض التي صدمةال شدة تعكس عالمة وهي) 04( المعيارية النقطة وتقابلها) 10(  الخام

 صارت كما قبل، من منها يعاني يكن لم النوم في كبيرة صعوبة يجد أصبح حيث. حمزة لها

  .العميل منها يعاني التي العياء حالة يفسر ما وهو النوم من تمنعه ليلية استفاقات لديه

 تظهر والتي النفسي نطاقه كل تخص والتي العميل منها عانى التي الشديد الحصر حالة

 خالل من ذلك يتضح) D3‐D4‐D5(المفردات في االجتماعي والنطاق)  D1(المحور في

 في ذلك وتجلى بالحادث تذكره التي اإلجتماعية المواقف كل وتفاديه األمن بعدم شعوره

 المعيارية الدرجة تقابلها) 08( تساوي المحور هذا في الخام الدرجة على العميل حصول

)03.(  

 الحساسية أعراض ظهور مع الضوضاء تجنب على رصالح كثير حمزة أصبح كما

 تعرضه منذ والعدوانية بالحدة يمتاز أصبح كما تفزعه، صارت التي المرتفعة األصوات من

 ذلك وتجلى) E6 إلى E1( البنود خالل من) E( المحور في ذلك ويتضح الصدمي، للحدث

 تبين والتي) 03( عياريةالم الدرجة تقابلها) 09( بـ تقدر خام نقطة على تحصله خالل من

  .حمزة لدى الصدمة وجود مدى
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 من وتتضح حمزة على ظهرت والتي المصاحبة النفسجسدية لألعراض بالنسبة أما

 النقطة تقابلها و متوسطة وهي) 9( النقطة على العميل فيه تحصل والذي) F(المحور خالل

 متوسطة بصفة ولكن لديه الجسدية األعراض مجموعة ويترجم يفسر ما) 04( المعيارية

 للقلق مثيرة غير بصفة ولكن الوزن إنخفاض إلى باإلضافة) المتواصل النصفي الصداع(

 اتضح حيث) F2( البند في يظهر ما هذا المقابلة، أثناء الحظناه وما العميل قول حسب

  .الحالة هذه يوضح) F3( رقم والبند عامة بصفة الجسمية األعراض بعض من معاناته

 التي الخام الدرجة أن حيث المعرفي، الجانب في اضطرابات من الحالة تعاني كما

 في ذلك ويتضح) 04(المعيارية النقطة تعادلها) 06( هي) G(المحور في عليها تحصل

 الذاكرة في باضطرابات المصاحب)G1(البند يوضحه كما منها يعاني التي التركيز صعوبات

  ).G2(الصدمي الحدث قبل الوقائع بعض ونسيان

 الدرجة في تجلت حادة إكتئابية حالة من أيضا يعاني حمزة أن اإلختبار يبين كما 

 المعيارية النقطة يقابلها ما ،)24( من) 16(  تساوي خام بدرجة) H( المحور في المرتفعة

 في نقص مع ،)H1(الحياة بأمور واإلهتمام المباالت عدم خالل من تتضح الحالة هذه ،)04(

 تكوين في صعوبات مع) H3البند(الشديد العياء وكذا ،)H2( البند بحس الحيوية الطاقة

  ).H8(اإلجتماعي والمحيط األصدقاء عن العزلة إلى ميله مع) H6( عاطفية عالقات

 لم كونه) I1( البند على اإلستجابة خالل من بالذنب الشعور من نوع بين حمزة إن

  كما البحر، في ركابه جميع وسقوط القارب غرق بعد توفوا الذين أصدقائه ينقذ أن يستطع

 ,I4البنود(الذات تقدير في إصابة حمزة أظهر I3(، في لديه والكره القلق مظاهر وكذلك 

 وقوع قبل بـحالته مقارنة المستويات جميع على الشديد بالتغير إحساسه مع) I5(المفردة

  ).I7 I6 البنود( الصدمي الحدث

 تقدر خام درجة فنسجل حمزة، لدى الحياة وعيهن يمثل الذي) J( المحور يخص فيما أما

 حمزة يعيشها التي الحياة صعوبة يؤكد ما هذا) 5( المعيارية النقطة يعادلها ما أي) 09(بـ

 الصدمي، الحدث ووقوع السرية الهجرة محاولة قبل وضعه مابين بالمقارنة تغيرها ومدى

 اإلجتماعي الصعيد على سلبا وإنعكست الفردي الصعيد على أثرت التي الصدمة آثار وهي

  .الجديدة الحالة هذه مع تعامله وكيفية سلوكه من
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 عن تفصيال أعطى فقد) الكيفي( الجانب وهو Traumq لـسلم الثاني الجانب في أما 

 ومدى حمزة عند األعراض وظهور الصدمي الحدث وقوع بين الفاصلة الزمنية المدة

 لها، تعرض التي الصدمة ولشدة حمزة أن أتضح حيث الزمن، عبر األعراض هذه تواصل

 عشرة ثمانية من أكثر دامت ظهورها بعد التي و األعراض لظهور كمون وقت له يكن لم

  ).والمقابلة اإلختبار فيه طبق الذي الوقت وهو(شهرا

 عشرة ثمانية ودامت الحدث وقوع منذ به المتعلقة والذكريات الحدث إحياء إعادة إن

 الشيء نفس باألمان الشعور وعدم قلق حصر وحالة النوم، في إضطرابات ولدت. شهرا

 في واإلفراط اليقظة يخص فيما أما بالحدث، تذكره التي األماكن من للخوف بالنسبة

  .األماكن مختلف في تواجهه التي اليومية الوقائع من الحذر و لألصوات الحساسية

) 108( تساوي والتي تباراإلخ في حمزة عليها تحصل التي الكلية الدرجة خالل ومن

  .حادة صدمة من يعاني حمزة فإن اإلختبار دليل وحسب

  :حمزة الحالة نتائج تحليل ملخص

 لصدمة تعرض الذي حمزة أن تبين اإلختبار ونتائج المقابلة نتائج من كل خالل من

 هول من شاهده وما قارب، طريق عند البحر عبر السرية الهجرة محاولته أثناء مروعة

 إلى إضافة والمشرب المأكل لنفاذ الهالك وشك على كان كونه للموت واستسالمه الحدث

 مساعدتهم أو إنقاذهم يستطيع أن دون من أمامه أصدقائه من عدد هالك على شاهدا كونه

 يعاني العميل جعل الصدمي الحدث هذا هامدة، جثث الماء سطح فوق يطفون وهم ليراهم

  .االختبار تطبيق وكذا لمقابلةا بينتها التي األعراض مجموع من

 الناجمة واآلثار منها يعاني التي النفسية الصدمة أعراض ظهرت المقابلة خالل فمن

 لتأكيد Traumaq اختبار نتائج وتأتي الصدمي، بعد ما اإلجهاد في تتجسد والتي عنها

 يفيوك كمي تحليل مع شدتها ويقيس الصدمي بعد ما اإلجهاد ألعراض اإلكلينيكي الجدول

  .النفسية للصدمة النظرية المقاربة على بناء األعراض لمجموع

  أعراض لديه ظهرت حيث للبحث الثالث الفرضيات يحقق حمزة الحالة أن نقول وعليه

  .والنفسجسدي االجتماعي العالئقي النفسي، المستوى الثالثة، المستويات في
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  :منير الحالة نتائج تحليل-2

  ةالمقابل نتائج تحليل -2-1

 المستوى أساسي، التاسعة السنة الدراسي مستواه أعزب سنة، 28 العمر من يبلغ منير

 إلى وعاد الشرعية غير الهجرة محاولة قبل حالق يعمل كان ، متوسط ألسرته اإلقتصادي

 معه وأجريت ،2007 نوفمبر شهر في الهجرة حاول  الهجرة، في الفشل بعد المهنة نفس

  . الصدمي للحدث  وتعرضه الهجرة عملية فشل من شهرا عشرة أربعة مرور بعد المقابلة

 صالة وبعد رمضان شهر في عنابة مدينة شواطئ أحد من الهجرة حاول العميل

 الجزائرية السواحل عرض وفي القارب متن على الرحلة ودامت مباشرة، اإلفطار

 اليوم في القارب وتعطل الخامس اليوم في والشرب األكل نفذ أيام،) 08( ثمانية بمجموعها

 الويالت خالها عانوا يومين لمدة والحراك والشرب أكل بدون الجماعة وبقيت السادس

 إلى مباشرة ونقلهم السواحل حراس طرف من إنقاذهم يتم أن قبل الحياة في األمل وفقدوا

 إلى يقيم حيث سكانه مقر بوالشعور منير بلدية إلى مصدوما خائبا منير ليعود المستشفى

  .   اإلختبار وتطبيق المقابلة إجراء غاية

نجد من خالل تحليل المقابلة اْنه يحمل كل سمات  الصدميأما بخصوص الحدث  

الحدث الصدمي، فالعميل عاش مواجهة حقيقية مع الموت إستمرت لثمانية أيام وقد إتسمت 

في  أيام 8(هذه التجربة بعدم فهم العميل لوضعيته، إحساس بتأخر وصول فرق النجدة 

  .إضافة إلى الشعور بالعجز واإلحباط وخوف ورهبة شديدين) البحر

فقيمة الحدث الصدمي تبرز إذا من خالل التهديد الذي تعرض له كيان العميل، والذي 

الذي يرى بأن ) Freud( مع الموت كما يقول فـرويد) ratte(أعتبر بمثابة مواجهة

في نموذجه التحليلي الديناميكي  ول فرويدالصدمـة النفسية هي مواجهة مع الموت، كما يتنا

للصدمة المثيرات التي تفوق في قوتها القدرة الطاقوية للفرد الذي يقوم بعدة محاوالت فاشلة 

من اْجل إستيعابها  أو التصدي لها، ولعل هذه المعطيات تبرز بوضوح من خالل إثارة 

ر بالعجز والرهبة وهنا يمكن مع شعو) التي يعيشها( للوضعيةالعميل المتكررة لعدم فهمه 

  .  عن كم هائل من المثيرات الجنسية تغمر دفاعات األنافرويد الحديث كما يقول 

الخاص بالمقابلة، سمة الهجوم الذي شكله هذا الحدث  التحليليظهر كذلك من خالل 

الصدمي ،فقد عاش العميل الحدث كهجوم متكرر إستمر لمدة ثمانية أيام وهي المدة التي 
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اها العميل في البحر، دون التوصل إلى طريقة يمكنه من الوصول إلى الشاطئ ، قض

عدم قدرة على الدفاع عن النفس تبرز (ferenczi )وبالتالي لدينا إضافة إلى الهجوم كما يقول

كذالك    من خالل عدم توصل العميل إلى حل، وهنا يثير علم النفس المرضي قدرة الحادث 

م وإحداث تغيير واضطراب في بنية شخصيته وكذالك اإلخالل الصدمي    على التحطي

 .بالتوازن النفسي للفرد 

إذا يمكن القول كاستنتاج أولي أن الحدث الذي تعرض له العميل يتسم بكل أوصاف   

  .الحادث الصدمي

يظهر كذالك من خالل المقابلة، أن العميل يعاني من أغلب األعراض المميزة لحالة      

بعد الصدمة، أولها تناذر اإلعادة الذي يبرز من خالل الكوابيس المتكررة للعميل إجهاد ما 

والتي أدت إلى اضطرابات في النوم، حيث صعوبة في النوم ثم صعوبة في اإلستمرار في 

حالة نوم لمدة طبيعية، كما تجد كذالك ما يسمى باإلعادة النهارية للحدث ما ولد محاوالت 

  .ا يمكن أن يذكره بالحادث من مواقف وأشخاص أو أحداثلدى العميل لتجنب كل م

اإلنفعاالت السلبية  والتوقف عن مسارات السلوك السوي،  كما ظهر التعبير بشدة عن 

وكذلك طغيان الحدث على تفكيره حيث بمجرد  ظهور حالة من التشويش والخلط الذهني

مصاحبة لمحاولة الهجرة بكل بداية المقابلة ومعرفته بموضوعه عادت إلى ذهنه األحداث ال

بخصوص األعراض النفسية ) DSM04(المشاعر السلبية المصاحبة وهذا يتفق مع تصنيف 

والشخصية و  والمتمثلة في حالة من التفكك في التفكير (PTSD)للحدث ما بعد الصدمي 

 .هلوسة اإلضطهاد والمالحقة
لة إجهاد مابعد الصدمة كل هذه الخصائص تعبر عن تناذر اإلعادة كعرض خاص لحا    

  .الذي يعاني منه العميل

أما على المستوى الجسدي فنجد مظاهر  العياء والتعب الشديدين التي يعاني منهما      

العميل إضافة إلى إصابته بالقرحة المعدية كرد فعل إرتكاسي للصدمة النفسية وهذا ماتكلم 

نفسي باإلصابة بالقرحة المعدية، إذ حول عالقة اإلضطراب ال) Porter et col(بورتر  عليه

تأخذ الصدمة حسب قيم وضعية صراع محبط لدى الفرد، وتكون اإلصابة بالمرض إنعكاسا 

  .لهاته الوضعية

 حول" علي سامي" به جاء بما السيكوسوماتي العرض هذا ظهور تفسير يمكن كما

 كمية و حل إلى طريقة يجد لم فالصراع ") l’impasse relationnelle( العالئقية المأزقية

  ".الجسد إلى اللجوء هو الحل فكان بها، التكفل عن األنا عجز إلى أدت اإلثارات
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أما على المستوى اإلجتماعي، فقد ظهر ميال للوحدة واإلنعزال عن المجتمع لدى العميل     

ويظهر ذلك من خالل تقلص واضح في عالقاته مع عائلته ومحيطه اإلجتماعي واألسري 

تفرض عليه التواصل مع اآلخرين، إال أن الصدمة كان لها ) حالق(أن طبيعة عمله فرغم 

إلى    ) louis Crosq( وقعها على عالقته مع األخر وفي هذا المستوى يشير لويس كروك

أن للصدمة النفسية قدرة كبيرة على إحداث إضطراب عميق يصيب عالقات المصدوم مع 

 . من المقربين إليه قبل وقوع الحدث الصدمي نفسه و مع اآلخرين حتى ولو كانوا
إشكالية أخرى لدى المصدومين )  (phénoménologiqueوتثير النظرية الظواهرية   

يمثلها إنقطاع زمني، يصبح معه الحاضر متجمدا، والمستقبل بدون معنى أو أي تطلع وهو 

جوانبها، وأصبح  ما تجده لدى العميل الذي تكلم عن تغيير كبير في كل حياته من جميع

المستقبل لديه بدون معنى وليس لديه أي طموح أو فكرة لتحسين الوضع في المستقبل فهو 

  .يعمل كحالق في كل ليومه كما يقول واليسعى إلى التفكير في المستقبل

وإنطالقا من التحليل السابق لنتائج المقابلة يمكن أن نقول أن العميل يعاني من حالة     

الصدمة، طبعتها أعراض سلبية على المستوى النفسي والجسمي مع أعراض  إجهاد ما بعد

  .اْقل حدة على المستوى اإلجتماعي

  : Traumq سلم نتائج تحليل-2-2

) 14(عشرة أربعة مرور بعد) Traumq( سلم محاور كل عن باإلجابة العميل قام      

 خالل من يتضح ما صدمي، بعد ما لـتناذر العميل تعرض بينت والمقابلة الحدث عن شهرا

 إلى يشير ما منها محاوره، بجميع اإلختبار في عليه تحصل التي الخام النقاط مجموعة

 الحدث وقوع بين الفاصلة الزمنية المدة إلى يشير ما ومنها الحدث، وقوع أثناء األعراض

   الصدمي

  .شهرا عشرة أربعة مرور بعد األعراض إلى يشير ما منها و  األعراض وظهور
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 )Traumq(سلم تطبيق نتائج يبين جدول

 الدرجةالمحور

 الخام
1234 5 

A 
24 0-

6 

7-

12 

13 -

18 

19 -

23 

 24  

B10 01-45-78-9  10 و+   

C12 01-34-910 -

13 

  +و 14 

D10 01-45-910 -

13 

  +و 14 

E06 0-

1 

2-45-910 -

14 

  +و 15 

F12 01-34-67-9  10 و+  

G02 01-23-56-7  8  و+  

H21 01-34-

11 

12 -

17 

  +و 18 

I14 0-

1 

2-56-910 -

16 

  +و 17 

J05 012-56-7  8  و+  

المجمو

 ع
116 0-

23 

24-

54 

55-

89 

90-

114 

 115 

 +و
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  Traumq  سلم تطبيق على بناءا منير) Profil( ملمح يمثل) 02( رقم منحنى

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المحاور

  

 في  العميل عليها تحصل التي الخام النقاط عدد إرتفاع نالحظ اإلختبار نتائج خالل من     

 أعلى وهي) A( للمحور) 24( الخام النقطة على تحصل فقد العشرة، المحاور من محور كل

 حيث ،)05( المعيارية النقطة  وتقابلها المحور، هذا في الفرد عليها يتحصل أن يمكن قيمة

 ثانيا البحر أمواج مع ثم أوال القارب في زمالئه رفقة الموت صارع" منير"الحدث خالل

 رآه ما لهول شيء فعل يستطيع أن دون مكان، كل من يحاصره والموت طويلة ولساعات

  . شيء فعل من يتمكن أن دون من أعينه أمام أصدقائه من دعد موت مع

 في أساسية أعراض هي فالتكرارات المحاور، مختلف خالل من الصدمة أعراض وتتضح 

 النقطة على فيه تحصل) B( فالمحور كثيفة، و ثابتة منير حالة في وهي النفسية الصدمة

 وإرتباطه لقوتها الصدمة نسيان تطعيس لم فهو ،)05( المعيارية النقطة تقابلها) 10( الخام

  الصدمي الحدث  يشاهد العميل أن اإلختبار نتائج خالل من أتضح كما"  بها يذكره شيء بكل

  .ليلية كوابيس شكل في ومتكررة قهرية بصفة

  

  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 TotalJI H G F E D  C BA 
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 ولد مما به، يذكره أن يمكن ما وكل الحدث سرد إعادة في صعوبة يجد العميل أن كما      

 الدرجة  على تحصل التي) C(المحور خالل من يتضح وهذا النوم، في إضطرابات لديه

 لها تعرض التي الصدمة تعكس عالمة وهي) 04( المعيارية النقطة وتقابلها) 12( الخام

 لديه صارت كما قبل، من منها يعاني يكن لم النوم في كبيرة صعوبة يجد أصبح حيث منير،

  .منها يعاني التي العياء حالة يفسر ما وهو فيه، اقاإلستغر أو  النوم من تمنعه ليلية إستفاقات

 النفسي نطاقه كل تخص والتي العميل منها يعانى التي الشديد الحصر حالة أن كما      

 الخام النقطة على فيه تحصل والذي)   D(المحور على إستجابته خالل من تظهر والتي

 البنود في اإلجتماعي البعد لخال من األعراض وتتجلى) 04( الخام الدرجة تقابلها) 10(

)D1‐D2‐D4( اإلجتماعية للمواقف وتفاديه األمن بعدم شعوره خالل من ذلك يتضحو 

  .الصدمي بالحدث تذكره التي اليومية

 مع الضوضاء تجنب  إلى تشير التي األعراض من كثيرا يعاني ال منير أن وتبين      

 األصوات من والتهرب العدوانية ةدرج أن كما منخفضة، بصفة الحساسية أعراض ظهور

 للحدث تعرضه ومند لديه والعدوانية الحدة درجة أن كما تفزعه، صارت التي المرتفعة

 أستطاع العميل أن إلى ذلك إرجاع ويمكن النوع هذا من كثيرة سلوكات تظهر لم الصدمي

 اللخ من) E( المحور في ذلك ويتضح مقبولة، بدرجة اإلجتماعي محيطه مع يتكيف أن

 المعيارية الدرجة تقابلها)  06( بـ تقدر خام نقطة على تحصل حيث) E6 إلى E1( البنود

  .العميل عند اإلجتماعي بالجانب المتعلقة األعراض درجة انخفاض تبين والتي) 03(

 من وتتضح منير على ظهرت والتي المصاحبة النفسجسدية لألعراض بالنسبة أما      

 النقطة تقابلها و مرتفعة وهي) 12( النقطة على العميل فيه حصلت والذي) F(المحور خالل

 المعدة في آالم( لديه الجسدية األعراض مجموع إلى ويشير يفسر ما) 05( المعيارية

 البند في يظهر ما هذا الوزن، متواصل إنخفاض إلى باإلضافة) النصفي والصداع والمفاصل

)F2 (رقم والبند ةعام بصفة الصحية حالته تدهور إتضح حيث )F3 (من الحالة هذه يوضح 

  .األعراض مختلف خالل

 بدرجة ولكن شخصيته من المعرفي الجانب في اضطرابات من العميل يعاني كما

 النقطة تعادلها) 02( هي) G(المحور في عليها تحصل التي الخام الدرجة أن حيث منخفضة،

  ).G1(البند يوضحه كما منها نييعا التي التركيز صعوبات في ذلك ويتضح) 02( المعيارية
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 الدرجة في تجلت حادة إكتئابية حالة من أيضا يعاني منير أن اإلختبار يبين كما

 عليها تحصل درجة أعلى وهي 24 من) 21(  تساوي خام بدرجة) H( المحور في المرتفعة

 دمع خالل من تتضح الحالة هذه ،)05( المعيارية النقطة وتقابلها اإلختبار، في العميل

 الطاقة في نقص مع ،)H1( مهمة غير له تبدو أصبحت التي الحياة أمور ببعض  اإلهتمام

 عالقات تكوين في صعوبات مع) H3البند( الشديد العياء وكذا ،)H2( البند حسب الحيوية

  ).H8(اإلجتماعي المحيط و األصدقاء عن العزلة إلى ميله مع) H6( وإجتماعية عاطفية

 لم كونه) I1( البند على اإلستجابة خالل من بالذنب الشعور من نوع بين منير إن

 تقدير في إصابة منير أظهر  كما أمامه توفوا الذين  أصدقائه من عدد ينقذ أن يستطع

 ,I4البنود(الذات I3(، المفردة في لديه والكره القلق مظاهر وكذلك)I5 (بالتغير إحساسه مع 

 للمحور الكلية والدرجة) F7, F6 البنود( صدميال الحدث وقوع قبل بـحالته مقارنة الشديد

  .مرتفعة درجة وهي) 04( المعيارية الدرجة وتقابلها األعراض شدة عن تعبر) 14( وهي

 تقدر خام درجة فنسجل منير، لدى الحياة نوعيه يمثل الذي) J( المحور يخص فيما أما

  الحياة صعوبة من يعاني رمني أن يؤكد ما هذا) 03( المعيارية النقطة يعادلها ما أي) 05(

 الهجرة محاولة قبل وضعه مابين المقارنة خالل من  ذلك وتجلى متوسطة، بدرجة ولكن

 بصفة اإلجتماعية بالنشاطات كثيرا  يهتم ال أصبح حيث الصدمي الحدث ووقوع السرية

 بالعمل إحتفاظه وربما عالقاته، دائرة يوسع أن دون من كحالق عمله في منطوي فهو عامة

 عليها المتحصل الدرجة كمية من قللت ومنه اآلخرين، مع عالقة في بقائه جعل الذي هو

  .المحور هذا في العميل

 المدة عن لمحة قدم  فقد) الكيفي( الجانب وهو Traumq لـسلم الثاني الجانب في أما

 ومدى  جهة من عليه األعراض وظهور الصدمي للحدث منير تعرض  بين الفاصلة الزمنية

 الصدمة ولشدة منير أن أتضح حيث أخرى، جهة من الزمن عبر األعراض هذه اصلتو

 أكثر دامت ظهورها بعد والتي األعراض لظهور كمون بمرحلة يمر لم لها، تعرض التي

  .والمقابلة اإلختبار فيه طبق الذي الوقت وهو شهرا) 14(عشرة أربعة

) 116( تساوي والتي ختباراإل في منير عليها تحصل التي الكلية الدرجة خالل ومن

 .حادة صدمة من يعاني منير فإن اإلختبار دليل وحسب

  :منير الحالة نتائج ملخص
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 تعرض الذي منير أن نجد االختبار تطبيق ونتائج المقابلة نتائج من كل خالل من

 من شاهده وما قارب، طريق عند البحر عبر السرية الهجرة محاولته أثناء مروعة لصدمة

 إضافة والمشرب المأكل لنفاذ الهالك وشك على كان كونه للموت واستسالمه ثالحد هول

 نفسية صدمة لديه ولد مما أعينه وأمام أصدقائه من عدد وفاة أو هالك على شاهدا كونه إلى

  . واإلختبار المقابلة عنها كشفت التي األعراض مجموع في تجلت

 الناجمة واآلثار منها يعاني تيال النفسية الصدمة أعراض ظهرت المقابلة خالل فمن

 لتأكيد Traumaq إختبار نتائج وتأتي الصدمي، بعد ما اإلجهاد في تتجسد التي و عنها

 وكيفي كمي تحليل مع شدتها ويقيس الصدمي بعد ما اإلجهاد ألعراض اإلكلينيكي الجدول

  .عليها تحتوي التي المحاور وفق

 أعراض لديه ظهرت حيث للبحث الثالث الفرضيات يحقق منير الحالة أن نقول وعليه

  .والنفسجسدي اإلجتماعي العالئقي النفسي، المستوى الثالثة، المستويات في

  :نبيل الحالة نتائج تحليل-3

  :المقابلة نتائج تحليل-3-1

 أعزب، ، الستة إخوته ضمن من الثاني يأتي سنة، 34 العمر من يبلغ شاب نبيل

 حاول السرية الهجرة محاولة قبل قار عمل لديه ليس اسي،أس التاسعة السنة الدراسي مستواه

 أربعة مرور بعد معه أجريت المقابلة أن بمعنى ، 2007 سنة نوفمبر شهر في الهجرة

  الصدمي للحدث وتعرضه الهجرة عملية فشل من شهرا) 14( عشرة

  عنابة مدينة شواطئ أحد من 2007 سنة من رمضان شهر في تمت الهجرة محاولة

 واحدة بلدية يسكنون  أفراد ثمانية من جموعة�����وتكون اإلفطار، �بع قارب تنم على

 الحياة في الجدوى بعدم الشعور و البطالة دفعتهم  سكيكدة والية بوالشعور صالح بلدية وهي

  .الشرعية غير الهجرة محاولة إلى اإلجتماعي و النفسي المستوى على اإلرتياح وعدم

  المفاجئ البحر هيجان إلى األصدقاء رفقة تعرضت قد الحالة نأ تبين المقابلة خالل من

 القارب محرك وتوقف الشراب و األكل نفذ بعدما خاصة الحتمي الموت مع والمواجهة

  .السواحل حراس  طرف من إكتشافهم ثم نهائية بصفة
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 بعبارات كثيرا تلفظ فقد الصدمي بعد إجهاد من يعاني وليد أن يتضح المقابلة خالل من

) أيام 8( الصدمي الحدث مدة فطول لها، تعرض التي الصدمة وحدة بـشدة توحي إيماءات

 من الحالة وتقرب الصبر ونفاذ المعاناة مدة في تطيل تمر لحظة كل جعل البحر عرض في

 العودة أو المقصود المكان إيطاليا إلى الوصول سواء النجاة فرص من وتقلل المؤكد الموت

  .الجزائر إلى

 حيث أصدقائه، رفقة كاملة أيام ثمانية لمدة والموت الحياة بين ما معلقة بقيت لةفالحا 

 الحالة لدى ولد الوضع هذا والعطش، الجوع إشتداد مع تنهار قواهم بدأت الخامس اليوم في

 بإستحالة اإلقتناع بعد انتظار مرحلة إلى وصل أنه تبين الحالة كالم ومن بالفزع شعور

 حركات وعلى  أحاسيسه على السيطرة فقد حيث اليأس، مرحلة بلغ هأن يعني مما النجاة

 الجهاز تأثر عن عالمة وهي أصدقائه مع الكالم عن حتى فيها توقف درجة إلى جسده

  . أيام ثمانية دام الذي الصدمي بالحدث للحالة العصبي

 الذي للحدث المستمر التذكر سطوة من تعاني ما كثيرا الحالة أن المقابلة بينت كما

 متعلقة أفكار أو الحدث صور إسترجاع خالل من اليوم، في مرات عدة عنوة تفكيره يقتحم

 يتجنب نبيل جعلت الحالة هذه تواجده، أماكن مختلف في تصادفه يومية وقائع مع تقترن به

 أو األفكار لتجنب متعمد جهدا يبذل حيث بالصدمة ترتبط التي المثيرات مستمرة بصفة

 أن يمكن الذين واألشخاص واألماكن األنشطة وكذا الصدمي، بالحدث قةالمتعل المشاعر

 أثناء العامة اإلستجابة في بالخدر يشعر أصبح كما الصدمة، عن ذكريات الحالة عند يثيروا

  .الصدمة قبل الحالة  منه تعاني يكن لم ما وهو نشاط بأي القيام

 اإلصابة من مستمر بخوف وبمصح شديد قلق من يعاني العميل أن المقابلة بينت كما 

 النوع وهذا. الموت من مخاوف عليه سيطرت كما حياته، من لحظة في نفسية بإضطرابات

) Phobie( المرضية المخاوف أنواع من نوع) 1999( النابلسي حسب يعتبر القلق من

 بالحادث يذكره ما كل عن المصدوم يبتعد حيث الصدمي، بعد ما الحدث ألعراض المصاحبة

 الشعور، سطح إلى الطفح باستمرار يحاول الذي المكبوت عودة من الوقاية قصد دمالصا

  .اإلجتماعي التجنب عرض يمثل ما وهو

 لها التي الحاالت تفادي على يعمل حيث التجنب سلوكات العميل على ظهرت كما 

 خوففال ثابتة، غير دفاعية وسائل أنها على مترجمة السلوكات فهذه الصدمي، بالحدث عالقة

 بالصدمة، عالقة لها التي األفعال فقط تجنب إلى العميل دفع) peurs spécifique( الخاص



 

  104

 مع اإلجتماعية والمشاركة للنشاطات تدريجي تقليص الوقت مرور مع عنه نتج الخوف هذا

 صورة رسم على قادرا يعد لم أنه كما األسرة، أفراد أو أصدقاء كانوا سواء اآلخرين

 إليه بالنسبة فالمستقبل المستقبل أجل من الحاضر إستثمار في الرغبة عدمو للمستقبل واضحة

  .المستقبل إليه بالنسبة تمثل كانت التي أوروبا بلوغ في فشل عندما الوسط وسط في ضاع

 حسب للصدمة تعرض الذي الشخص واجهه الذي بالموت التهديد أن كما

)J.Genon,1997 (ر جعله العميلالشيء ككل الحياة و األهل عن لاإلنفصا قلق لديه طو 

            فشله منذ عليه سيطر الذي الضمير تأنيب من لحمايته دفاعية آليات إلى يلجأ جعله الذي

  .   الهجرة في

 تركيزا أكثر وأصبح الخارجي عالمه أهمل العميل فإن اإلضطرابات لهذه وكنتيجة 

 اليشعر جعلته الحالة هذه إلجتماعية،ا العزلة من حالة يعيش حيث الداخلي، عالمه على فقط

 مع المجتمع عن معزوال فيبقى لآلخرين الوجدانية المشاركة على قدرة أو رغبة بأي

 من متشائم جد فهو وعليه منها، التخلص ويمكن للحياة قيمة أي وجود بعدم اإلحساس

 البالد يف الوضع ولكن عارف ماهو واحد ربي بيد المستقبل"  القدر يخبئه وما المستقبل

  ".حي من فيه ميت الواحد

 أنه  واضحة بصفة أشار فإنه اآلخرين نحو عدوانيته مدى حول نبيل مع الحديث وعند

 تبدو قد إشارة أو كلمة فمجرد أمامهم، بالنقص يشعر أصبح وأنه اآلخرين اليطيق أصبح

 المهارات نقص إلى إشارة وهي كان طرف أي مع شجار في تدخله للبعض عادية

 الحساسية شديد وأصبح متسامحا كان أنه كما األخرين، طرف من األذى وتوقع تماعيةاإلج

 الرياضية واألنشطة الهويات بعض عن تخلى قد أنه إلى يشير فهو الناس مع التعامل في

 القلق حالة لمواجهة كبيرة بصفة يدخن أصبح كما قبل، من عليها ويقبل يمارسها كان التي

  . منه يعاني الذي المستمر

 المظاهر بمختلف اإلكلينيكي الجدول ثراء السابق التحليل خالل من وإتضح 

 النفسية األعراض مستويات، على نبيل عند الصدمة بعد ما إجهاد لحالة المميزة واألعراض

  .النفسجسدي المستوى على أعراض مع اإلجتماعية العالقات في واإلضطراب

 إنتهت الحرقة محاولة فتجربة الصدمي بعد ما اإلجهاد خانة في تصنف األعراض هذه

 التي والطريقة عايشه الذي فالوضع للعميل، والعقلي العاطفي الكيان هدد الذي الموت بخطر

 سرير على ملقى نفسه وجد الوعي فقدان حالة بعد حيث للهحرة الفاشلة محاولته بها إنتهت
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 ويعايشه،تالمو ليرى ذلك أجل من بحياته وغامر يحلم كان كما أوروبا في وليس مستشفى في

 جوانب جميع على مؤثرة شديدة تكون أن إال الصدمة ألعراض اليمكن الحالة هذه وفي

  .العميل شخصية
  

  :Traumq نتائج تحليل -3-2

 عن أشهر  14 مرور بعد) Traumq( سلم محاور كل عن باإلجابة العميل قام وقد

 لنا يوضح الموالي والجدول  صدمي، بعد ما لـتناذر العميل تعرض بينت والمقابلة الحدث

  .اإلختبار محاور من محور كل في نبيل عليها تحصل التي الخام الدرجات
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  )Traumq(سلم تطبيق نتائج يبين جدول

 المحور
 الدرجة

 الخام
1 2 3  4  5  

A 
23 0-

6 

7-

12 

13 -

18 

19 -

23 

 24  

B10 01-45-78-9  10 و+  

C12 01-34-910 -

13 

  +و 14 

D07 01-45-910 -

13 

  +و 14 

E08 0-

1 

2-45-910 -

14 

  +و 15 

F07 01-34-67-9  10 و+  

G05 01-23-56-7  8  و+  

H17 01-34-

11 

12 -

17 

  +و 18 

I10 0-

1 

2-56-910 -

16 

  +و 17 

J09 012-56-7  8  و+  

-108 0 موعالمج

23 

24-

54 

55-

89 

90-

114 

 115 

 +و
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 عليها تحصل التي الخام النقاط مجموعة يوضح الذي  أعاله الجدول خالل من يتضح

 والعالئقي الجسدي النفسي، المستوى على يعبر ما منها محاوره، بجميع اإلختبار في  نبيل

  ).وقوعها بعدو وقوعها، أثناء الصدمة، وقوع قبل(  الصدمة مراحل جميع في

 أقصى وهي) 05( المعيارية الدرجة على تحصل نبيل أن الجدول خالل من المالحظ

 وهذا لإلختبار، مكونة محاور) 10( عشرة مجموع من) 02( محاورين في ممكنة درجة

 أغلب في مرتفعة بمستويات  الحالة عند الصدمية بعد ما األعراض ظهور إلى يشير

 األربعة المحاور حين في محاور، خمس في المعيارية الدرجات أن حين في المحاور،

  .    ثالثة المعيارية درجتها كانت المتبقية
  

  :Traumq  سلم تطبيق على بناءا نبيل) Profil( ملمح يمثل) 03(رقم منحنى

  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Total JIHGFEDC B A  

  المحاور   

 فالتكرارات اإلختبار، تضمنها التي لمحاورا مختلف خالل من الصدمة أعراض تتضح

 درجة وعلى واضحة نبيل حالة في وهي النفسية للصدمة األساسية لألعراض المالحظة

 ظهور إلى يشير والذي) A( فالمحور األخر، البعض في ومرتفعة البعض في متوسطة

 الخام النقطة على العميل فيه تحصل المحور هذا الصدمي، الحدث وقوع أثناء األعراض

 الموت من الشديد بالخوف العميل شعر الحدث فأثناء ،)04( المعيارية الدرجة تقابلها) 23(
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 وزيادة الدموي الضغط في وإرتفاع للعرق تصبب صاحبه شديد قلق حالة مع متزامنة

  .الشديد بالقلق شعوره و القلب ضربات

 حيث الشعورية، حياته على الحدث سيطرة من بحاالت يشعر ما عادة العميل أن كما

        مؤلمة وأفكار ومشاعر صور شكل على وذلك بالحدث عالقة لها ذكريات العميل تغزو

 والعدوانية،هذه والحزن بالذنب الشعور إلى به أدى الذي األمر مقاومتها على يقوى ال

) 10( الخام النقطة على العميل فيه تحصل الذي) B(المحور خالل من تجلت األعراض

 شدة إلى يشير مما المحور لهذا معيارية درجة أقصى وهي) 05( المعيارية الدرجة اويقابله

  . نبيل منها يعاني التي الصدمة أثناء األعراض

 أو أحداث من به يذكره أن يمكن ما وكل الحدث سرد إعادة في صعوبة وجد فالعميل

 أثناء الشديد بالتعب شعوره مع فيه اإلستغراق وفي النوم في إضطرابات لديه ولد مما أقوال،

) 12( الخام الدرجة على العميل فيه تحصل الذي) C(المحور خالل من يتضح وهذا النوم،

 لها تعرض التي الصدمة شدة إرتفاع عن تعبر درجة وهي) 04( المعيارية الدرجة وتقابلها

 يهلد صارت كما قبل، من منها يعاني يكن لم النوم في كبيرة صعوبة يجد أصبح حيث نبيل،

 كما منها، يعاني التي العياء حالة يفسر ما وهو النوم من تمنعه ليلية وكوابيس إستفاقات

  .الحياتية المواقف مختلف إزاء فيه المبالغ االحتراز مع التركيز صعوبة من يعاني أصبح

 ألسباب هيجان بحاالت ويصاب الغضب سريع أصبح العميل أن النتائج بينت كما

  . بالصدمة المرتبطة والمشاعر األفكار لتجنب لجهود بذله مع جان،الهي تستدعي ال بسيطة

 السينما قاعات إلى الذهاب أو واإلحتفاالت كاألفراح العامة األنشطة في مشاركته وعدم

 خالل تجلى( والحركة واإلستجابة التفكير ببطء تتسم نفسية حالة يعيش فهو المالعب أو

 من عانى كما) السؤال عن إجابته قبل طويل وقت ويستغرق الكالم قليل كان حيث المقابلة

 هذه المجتمع، في يدور بما والالمباالة اإلهتمام عدم مع والوحدة، واإلنسحاب اإلنطواء

 خام درجة على العميل فيه تحصل الذي) D(المحور خالل من تجلت بشدتها األعراض

 تأثير له كان الصدمي لحدثا أن إلى تشير الدرجة وهذه) 03( المعيارية الدرجة تقابله) 07(

  .العميل شخصية من مختلفة جوانب على

 فيها تكثر التي األماكن تجنب على الحرص كثير نبيل أن إلى أيضا النتائج وتشير

 وأصبح منهم، والنفور اآلخرين عن باالنفصال وشعوره المفرطة لحساسيته نظرا الضوضاء
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 تبادل على القدرة عدم(العاطفي المجال في ارواإلنحس اآلخرين إتجاه والعدوانية بالحدة يمتاز

 في ذلك ويتضح الصدمي، للحدث تعرضه منذ وهذا) اآلخرين مع اإليجابية العواطف

 تقابلها) 08( بـ تقدر خام نقطة على وتحصله) E3 إلى E1( البنود خالل من) E( المحور

 .نبيل على الصدمة تأثير مدى تبين والتي) 03( المعيارية الدرجة

 نبيل عند ظهرت والتي النفسية لألعراض المصاحبة النفسجسدية لألعراض بالنسبة أما

 معيارية ودرجة) 07( النقطة على العميل فيه تحصل والذي) F(المحور خالل من وتتضح

 شديد توثر منها والتي لديه النفسجسدية األعراض مجموعة ويترجم يشير وما) 05(تساوي

 الوزن في وإنخفاض النصفي والصداع والمفاصل المعدة في وأالم العضالت في مزمن وألم

 عامة بصفة للعميل الصحية الحالة تدهور إتضح حيث) F4(و) F2( البند في يظهر ما هذا

  ).F3( البند يؤكد كما

 أن حيث متوسطة، بدرجة المعرفي الجانب في إضطرابات من العميل يعاني كما

 الدرجة تعادلها ثمانية مجموع من) 05(هي) G(المحور في عليها تحصل التي الخام الدرجة

 يوضحه كما منها يعاني التي التركيز صعوبات أعراض في ذلك ويتضح) 03( المعيارية

 درجة إلى ليس ولكن الذاكرة في إضطرابات من العميل معانة إلى يشير الذي) G1(البند

 قبل وقعت لتيا سواء األحداث بعض إسترجاع يستطيع وال بسرعة ينسى أصبح حيث كبيرة

  ).G3( الصدمي الحدث إسترجاع في صعوبة مع بعده أو الصدمي الحدث

 الدرجة في تجلت إكتئابية حالة من يعاني نبيل أن اإلختبار نتائج خالل من تبين كما

 الدرجة يقابلها ما ،24من) 17(تساوي خام بدرجة) H( المحور في عليها المتحصل

 اليومية الحياة بأمور واإلهتمام المباالت عدم خالل نم تتضح الحالة هذه ،)04( المعيارية

 مسدود بمستقبل االنطباع عليه خيم كما الحيوية الطاقة في نقص مع ،)H1(البند خالل من

 مع) H3(البند يوضحه كما العياء من العميل يعاني كما إكتئابية، أعراضا عليه فرض

 األصدقاء عن العزلة إلى يلهم مع) H6( رقم البند عاطفية عالقات تكوين في صعوبات

  ).H8(اإلجتماعي والمحيط

 درجة يقابلها وما) 10( الخام الدرجة على) I(المحور في تحصله خالل من العميل إن

)  I( المحور بنود عن إستجاباته خالل من بالذنب الشعور من يعاني أنه بين) 04( معيارية
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 لم بأنه يشعر أصبح أنه كما) I4, I3(دالبنو خالل من الذات تقدير في إصابة نبيل أظهر كما

  .والجسمية النفسية حالته في قبل من يعد

 تقدر خام درجة فنسجل نبيل، لدى الحياة نوعيه يمثل الذي) J( المحور يخص فيما أما

 نبيل يعيشها التي الحياة صعوبة يؤكد ما هذا) 5( المعيارية النقطة يقابلها ما أي) 09(بـ

 الصدمي الحدث ووقوع السرية الهجرة محاولة قبل وضعه مابين بالمقارنة تغيرها ومدى

          الفردي الصعيد على أثرت التي الصدمة آثار وهي بيته، إلى ورجوعه الحدث وقوع وبعد

 فيه مرغوب غير بأنه يشعر أصبح كيف سلوكه من اإلجتماعي الصعيد على سلبا وانعكست

 نفسه يرى وأصبح التجمعات في المشاركةو التنزه يتجنب أصبح حيث اآلخرين طرف من

 تقديم أسرته أفراد محاولة من بالرغم إليه الناس أقرب يقيمها التي بالمناسبات معني غير

  .الجديدة الحالة هذه مع تعامله وكيفية  قولنا وأن سبق كما له النفسي الدعم

) 108( اويتس والتي اإلختبار في نبيل عليها تحصل التي الكلية الدرجة خالل من  

  .حادة صدمة من يعاني وليد فإن اإلختبار دليل وحسب
  

  

  : نبيل الحالة ملخص

 لصدمة تعرض الذي نبيل أن تبين اإلختبار ونتائج المقابلة نتائج من كل وبعرض

 هول من شاهده وما قارب، طريق عند البحر عبر السرية الهجرة محاولته أثناء مروعة

 القارب ووقود والمشرب المأكل لنفاذ الهالك وشك على نكا كونه للموت واستسالمه الحدث

  . المستشفى في نفسه فيجد ليستيقظ الموت خطر إلى والتعرض اإلغماء إلى به أدى الذي

 أعراض لديه ظهرت حيث للبحث الثالث الفرضيات يحقق نبيل الحالة أن نقول وعليه

  .جسدي والنفس عياالجتما العالئقي النفسي، المستوى الثالثة، المستويات في

  :صالح الحالة نتائج تحليل-4

  المقابلة نتائج تحليل-4-1

 مستواه أعزب ذكور، وكلهم الستة إخوته مابين الخامس سنة 26 العمر من يبلغ صالح

 قار عمل لديه ليس وهو متوسط، ألسرته اإلقتصادي المستوى ثانوي، الثالثة السنة الدراسي
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 المقابلة أن بمعنى ،2008 سبتمبر شهر في الهجرة حاول  السرية الهجرة محاولة قبل

  . الصدمي للحدث العميل وتعرض الهجرة عملية فشل من أشهر ستة مرور بعد معه أجريت

 البلدان من لعدد) Visa( فيزة على الحصول في المتكرر فشله بعد تمت الهجرة محاولة

  . ولعائلته له المستقبل لضمان الوحيدة الوسيلة أنها يرى ألنه األوروبية

 كان اإلنطالق شابا،) 15( عشرة خمسة من مكونة مجموعة مع الهجرة حاول صالح

 بدرجة البحر هيجان بدأ قصيرة لمدة السير بعد البحر، هدوء من والتحقق العشاء صالة بعد

 األخر والبعض المخاطرة وعدم للجزائر العودة يفضل من بين الشباب فأختلف جدا، كبيرة

 الراكبة الجماعة قررت وبالفعل مغامرة، أصال الشرعية غير الهجرة ألن المغامرة يفضل

  .العواقب كانت مهما المواصلة القارب متن على

 قصيرة فترة وبعد القارب إلى الماء وتسرب الخطر أزداد البحر في السير مع وبالفعل

 خطرل معرض الجميع صالح، ضمنهم ومن البحر في نفسها الجماعة ووجدت القارب إنقلب

 أساعد أم وأسبح نفسي أنقذ هل أفعل ما أدري لم صالح يقول قصير، زمني ظرف في الغرق

 مرت فترة بعد هامدة، جثة البحر فوق ويطفوا أمامي يغرق رأيته الذي أصدقائي أحد

 هناك ليبقوا سردينيا جريدة إلى نقلهم وتم الحياة قيد على بقوا الذين وأنقدت باخرة بالمكان

 فيه يعيش كان الذي وحيه بيته إلى صالح ليعود الجزائر إلى إرجاعهم ليتم بلق أسبوع لمدة

  .الشرعية غير الهجرة محاولة قبل

 الموت عايش فهو صالح حالة في متوفر الصدمي الحدث أن تبين المقابلة خالل من

 في األمل وفقد بل يهدده الموت بخطر العميل شعر الصدمي الحدث وقوع فأثناء إنقاذه، قبل

 فيها يوجد التي الظروف نفس في اآلخر تلو واحد يموتون أصدقائه يشاهد وهو النجاة

 والقدرة بالذات، الشعور إنهيار تتضمن الصدمة أن (Ferenczi,1982) يقول وهنا العميل،

 الذات عن الحفاظ تضمن التي فاألعضاء النفس، عن الدفاع بهدف والسلوك المقاومة على

  ".ممكن حد صىأق إلى وظيفتها من تقلل

 نبضات إزدياد مع الحركة على القدرة وعدم بالشلل يشعر العميل جعل الموقف هذا

  .حادة قشعريرة بحالة المصحوب القلب

فاألعراض تحدث عند األفراد الذين تعرضوا للحدث الصدمي بصورة تلقائية مراراً 

دوثه، إذ أن وتكراراً من خالل إستعادة الحدث الصدمي، وقد تمتد إلى سنوات عقب ح
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ذكريات الحدث بما فيها من صور مرعبة وأفكار مؤلمة تسيطر على تفكير العميل بحيث ال 

قولت لهم لما بدأ البحر يطلع " يقوى على مقاومتها، األمر الذي دفع به إلى الشعور بالذنب 

هذه الحادثة جعلت " خلينا نرجعوا ونهار واحد آخر نعاودا نجربوا زهرنا وما سمعوليش

عميل يعيش تحث ضغط تأنيب الضمير، مع  مظاهر الحزن والعدوانية، ويتم عادة إستعادة ال

  . الحدث بصورة سريعة ومفاجئة

اإلنفعاالت السلبية  والتوقف عن مسارات السلوك السوي،  كما ظهر التعبير بشدة عن 

 وكذلك طغيان الحدث على تفكيره حيث بمجرد ظهور حالة من التشويش والخلط الذهني

بداية المقابلة ومعرفته بموضوعه عادت إلى ذهنه األحداث المصاحبة لمحاولة الهجرة بكل 

بخصوص األعراض النفسية ) DSM04(المشاعر السلبية المصاحبة وهذا يتفق مع تصنيف 

والشخصية و  والمتمثلة في حالة من التفكك في التفكير (PTSD)للحدث ما بعد الصدمي 

ويشير . النوم ة، وهلوسة الماضي، إضافة إلى األرق وإضطرابهلوسة اإلضطهاد والمالحق

واإلهتمام بما يدور  الشخص المصاب يعاني من ضعف في الرغبة"إلى أن ) 1998( قاليك

" والعزلة اإلجتماعية حوله ومن تدني القدرة على التركيز، ومن ثم اإلبتعاد عن الناس

لتي يمكنها أن تذكره بالحدث، وقد موضحا أنه يتجنب األماكن واألشخاص واإلنفعاالت ا

بينت المقابلة أن العميل يحاول بإستمرار اإلبتعاد عن كل ما يذكره بالصدمة وقد ظهرت 

عليه أعراض إنفعالية كالتهيج ونوبات الغضب أو اإلحتراز الزائد والتبلد اإلنفعالي عموما 

   .والخمول كردود أفعال لمنبهات المحيط الخارجي

 الزائد التيقظ وهو الصدمي عميل أعراض جسدية نتيجة للحدثكما ظهرت عند ال

 واالرتجاف بالتململ الفرد يشعر عندها والقلق، الخوف  أثناء شائع فعل رد يشكل الذي للجسم

 سريع نبض حيث من عادية غير بصفة يعمل الجسم بأن يشعر إنه .تقريبا الوقت أغلب في

 يكون ما عادة العميل أن المقابلة خالل من بينت كما العضالت، في كبير وانقباض للقلب جدا

 وصل الذي المصير من والتذمر الشديدين والغضب العنف مع الوقت، كل ومتيقظا حذرا

  .بهم االصطدام تجنب أجل من اآلخرين األفراد عن االبتعاد يحبذ يجعله وهذا إليه

 من الزائد قظالتي الفعل رد وينتج الصغيرة، األمور على بقوة ويرد بسهولة يرتعش

 الوهمي أو الحقيقي الخطر حاالت في زائد بشكل الجسم في الطبيعي اإلنذار جهاز تفعيل

 أعقاب في المخاطر مواجهة عند طبيعية فعل ردود هذه يجابه، وال الواقع من يهرب تجعله

 عندما الليل، أثناء النوم في وصعوبة التركيز في صعوبات تحدث أن يمكن كما ،الصدمة
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 وهبوط والعصبية الصبر فقدان إلى أيضا تؤدي أن شأنها من فإن األعراض، هذه تتواصل

  .طبيعية بصورة العيش على القدرة في

   يعادل العميل له تعرض ما بأن نجد النفسية، الصدمة حول فرويد نظرية من وانطالقا

 الحدث بها إستمر التي المفاجئة إن". األنا كيان يهدد الذي المفاجئ الهجوم" عن فرويد قاله ما

 إستجابة إيجاد عن عجز هو و بالعجز اإلحساس من حالة لديه سبب قد" صالح" لـ الصدمي

 الخارجية المثيرات كمية في للزيادة التصدي على األنا قدرة عدم فرويد ويبين له، مالئمة

) منه أمتار بعد على الماء فوق وطفوهم أمامه العميل أصدقاء من عدد وغرق الموت خطر(

  .المثيرات إحتواء على قادرة غير الدفاعات تصبح وبذلك

 من كثير عن وتخلى السابقة بعالقاته يهتم يعد لم العميل أن المقابلة خالل من ويظهر

 فالمستقبل جديدة، عالقات تكوين إلى يسعى يعد لم أنه كما الحدث، قبل أقامها التي العالقات

 على القدرة عدم لديه ولد مما ، فيه يعيش يالذ المكاني اإلطار في مسدود إليه بالنسبة

 إلى أدت بدوره التي الشهية أفقده مما بالضغط الدائم وإحساسه النفسية بالراحة اإلحساس

  .وجهه على الشحوب عالمات وظهور وزنه انخفاض

 لفترة عايشها تجربة) Freud(فرويد إليه أشار ما وحسب للعميل بالنسبة فالصدمة

 نفسه، صالح فيه وجد الذي وبالعجز لشدتها تبعا تتحدد اإلثارة، من بيرةك لزيادة أدت معينة

 األنا أضطر مما فشلت ولكنها ومألوفة سوية بحلول الصدمة عن الناجم التوتر خفض فحاول

  .لمواجهتها متنوعة بدفاعات للقيام

 صداع( والدائمة المتكررة الرأس أوجاع خالل من فتظهر الجسدية األعراض أما

 تنمية في عامل أهم هو النفسي الضغط أن" لينتش" بخصوصه يقول كما والذي) نصفي

 مواجهة على القدرة وعدم الحماية بفقدان فروم) Fromm( فسره وقد  النصفي الصداع

  . العميل عند نجده ما وهذا الحياة مشاكل

 حول" علي سامي" به جاء بما السيكوسوماتي العرض هذا ظهور تفسير يمكن كما

 كمية و حل إلى طريقة يجد لم فالصراع ") l’impasse relationnelle( العالئقية يةالمأزق

  ".الجسد إلى اللجوء هو الحل فكان بها، التكفل عن األنا عجز إلى أدت اإلثارات

 بيار يقول كما للتدمير، تعرضا األكثر العضو هو هشاشة األكثر العضو أن وإعتبار 

 وهنا" لإلصابة تعرضا األكثر المنطقة هي ضعفا األكثر فالمنطقة) Pierre Jannet( جانيي



 

  114

 من يظهر الذي الجسدي، التحويل صورة في المتمثل التحويل ميكانيزم عن التكلم يمكننا

  .العميل كالم خالل من متكررة بصورة ظهرت والتي الرأس آالم خالل

 لنفسية،ا أبعادها في الصدمة أعراض أن نقول صالح مع المقابلة لنتائج وكخالصة

 من يعاني أنه معها القول يمكن زمنية لفترة وإستمرت ظهرت قد والنفسجسدية العالئقية

  .جدا حادة نفسية صدمة
  

  : Traumq سلم نتائج تحليل-4-2

 عن أشهر) 06( ستة مرور بعد) Traumq( سلم محاور كل عن باإلجابة العميل قام      

 مجموعة خالل من يتضح ما صدمي، بعد ما لـتناذر العميل تعرض بينت والمقابلة الحدث

 األعراض إلى يشير ما منها محاوره، بجميع اإلختبار في عليه تحصل التي الخام النقاط

 الصدمي الحدث وقوع بين الفاصلة الزمنية المدة إلى يشير ما ومنها الحدث، وقوع أثناء

  .أشهر ستة مرور بعد األعراض إلى يشير ما منها و  األعراض وظهور

 من محور كل في العميل عليها تحصل التي الخام الدرجات يبين الموالي والجدول      

 .العشرة المحاور
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 المحور
 الدرجة

 الخام
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240-67-
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18 

 19 -

23 

 24  

B 0901-45-7 8-9  10 و+  

C 0901-34-9 10 -
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D 0901-45-9 10 -

13 
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14 
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F 1001-34-6 7-9  10 و+  
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55 -
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 90 -
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 +و

 

  )Traumq(سلم تطبيق نتائج يبين جدول
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  :Traumq  سلم تطبيق على  بناء صالح) Profil( ملمح يمثل) 04( رقم منحنى

  

 5

 4

 3

 2

 1

TotalJIHGFED C B A  

  المحاور
        

 في  العميل عليها تحصل التي الخام النقاط عدد إرتفاع نالحظ اإلختبار نتائج خالل من

 أعلى وهي) A( للمحور) 24( الخام النقطة على تحصل فقد العشرة، المحاور من حورم كل

 حيث) 05( المعيارية النقطة  وتقابلها المحور، هذا في الفرد عليها يتحصل أن يمكن قيمة

 ثانيا البحر أمواج مع ثم أوال القارب في زمالئه رفقة الموت صارع" صالح"الحدث خالل

 رآه ما لهول شيء فعل يستطيع أن دون مكان، كل من يحاصره والموت طويلة ولساعات

  . شيء فعل من يتمكن أن دون من أعينه أمام أصدقائه من عدد موت مع

 أساسية أعراض هي فالتكرارات المحاور، مختلف خالل من الصدمة أعراض وتتضح

 على فيه تحصل) B( فالمحور كثيفة، و ثابتة صالح حالة في وهي النفسية الصدمة في

 لقوتها الصدمة نسيان يستطع لم فهو ،)04( المعيارية النقطة تقابلها) 09( الخام النقطة

  يشاهد العميل أن اإلختبار نتائج خالل من إتضح كما"  بها يذكره شيء بكل وارتباطه

  .ليلية كوابيس شكل في ومتكررة قهرية بصفة  الصدمي الحدث

 ولد مما به، يذكره أن يمكن ما وكل لحدثا سرد إعادة في صعوبة يجد العميل أن كما

 الدرجة  على تحصل التي) C(المحور خالل من يتضح وهذا النوم، في إضطرابات لديه

 لها تعرض التي الصدمة تعكس عالمة وهي) 03( المعيارية النقطة وتقابلها) 09( الخام
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 صارت كما قبل، من منها يعاني يكن لم النوم في كبيرة صعوبة يجد أصبح حيث  صالح

 يعاني التي العياء حالة يفسر ما وهو فيه، اإلستغراق أو النوم من تمنعه ليلية إستفاقات لديه

  .منها

 النفسي نطاقه كل تخص والتي العميل منها يعانى التي الشديد الحصر حالة أن كما

‐D3( البنود في اإلجتماعي والنطاق)  D1(المحور على إستجابته خالل من تظهر والتي

D4‐D5 (التي اليومية اإلجتماعية للمواقف وتفاديه األمن بعدم شعوره خالل من ذلك يتضح 

  .الصدمي بالحدث تذكره

 مع الضوضاء تجنب  إلى تشير التي األعراض من كثيرا يعاني ال صالح أن وتبين

 األصوات من والتهرب العدوانية درجة أن كما منخفضة، بصفة الحساسية أعراض ظهور

 للحدث تعرضه ومند لديه والعدوانية الحدة درجة أن كما تفزعه، صارت يالت المرتفعة

 أستطاع العميل أن إلى ذلك إرجاع ويمكن النوع هذا من كثيرة سلوكات تظهر لم الصدمي

 خالل من) E( المحور في ذلك ويتضح مقبولة، بدرجة اإلجتماعي محيطه مع يتكيف أن

 تقابل درجة أدنى وهي)  05( بـ تقدر مخا نقطة على تحصل حيث) E6 إلى E1( البنود

             اإلجتماعي بالجانب المتعلقة األعراض درجة إنخفاض تبين والتي) 03( المعيارية الدرجة

  .العميل عند

 من وتتضح صالح على ظهرت والتي المصاحبة النفسجسدية لألعراض بالنسبة أما

 النقطة تقابلها و مرتفعة وهي) 10( النقطة على العميل فيه تحصل والذي) F(المحور خالل

 المعدة في آالم( لديه الجسدية األعراض مجموع إلى ويشير يفسر ما) 05( المعيارية

 البند في يظهر ما هذا الوزن، متواصل إنخفاض إلى باإلضافة) النصفي والصداع والمفاصل

)F2 (رقم والبند عامة بصفة الصحية حالته تدهور اتضح حيث )F3 (من الحالة ههذ يوضح 

  .األعراض مختلف خالل

 الدرجة أن حيث شخصيته، من المعرفي الجانب في إضطرابات من العميل يعاني كما

 ويتضح) 03(المعيارية النقطة تعادلها) 04( هي) G(المحور في عليها تحصل التي الخام

 تبإضطرابا المصاحب) G1(البند يوضحه كما منها يعاني التي التركيز صعوبات في ذلك

  . الصدمي الحدث سبقت التي األحداث لبعض نسيانه خالل من الذاكرة في



 

  118

 الدرجة في تجلت حادة إكتئابية حالة من أيضا يعاني صالح أن اإلختبار يبين كما

 المعيارية النقطة يقابلها ما ،24 من) 16(  تساوي خام بدرجة) H( المحور في المرتفعة

 له تبدو أصبحت التي الحياة أمور ببعض  تمامااله عدم خالل من تتضح الحالة هذه ،04

 الشديد العياء وكذا ،)H2( البند حسب الحيوية الطاقة في نقص مع ،)H1( مهمة غير

 عن العزلة إلى ميله مع) H6( وإجتماعية عاطفية عالقات تكوين في صعوبات مع) H3البند(

  ).H8(اإلجتماعي والمحيط األصدقاء

 لم كونه) I1( البند على اإلستجابة خالل من الذنبب الشعور من نوع بين صالح إن

 تقدير في إصابة صالح أظهر  كما أمامه توفوا الذين أصدقائه من عدد ينقذ أن يستطع

 ,I4البنود(الذات I3(، المفردة في لديه والكره القلق مظاهر وكذلك)I5 (بالتغير إحساسه مع 

 للمحور الكلية والدرجة) F7, F6 نودالب( الصدمي الحدث وقوع قبل بـحالته مقارنة الشديد

  .مرتفعة درجة وهي) 04( المعيارية الدرجة وتقابلها األعراض شدة عن تعبر) 12( وهي

 خام درجة فنسجل صالح، لدى الحياة نوعيه يمثل الذي) J( المحور يخص فيما أما

 يعيشها يالت الحياة صعوبة يؤكد ما هذا) 5( المعيارية النقطة يعادلها ما أي) 11( تقدر

 الحدث ووقوع السرية الهجرة محاولة قبل وضعه مابين بالمقارنة تغيرها ومدى صالح

 بصفة اإلجتماعية النشاطات من التقليل مع العمل عن بالبحث يهتم ال أصبح حيث الصدمي

 الصعيد على سلبا وإنعكست الفردي الصعيد على أثرت التي الصدمة آثار وهي. عامة

  .عامة بصفة المحيط مع تعامله وكيفية سلوكه من اإلجتماعي

 المدة عن لمحة قدم  فقد) الكيفي( الجانب وهو Traumq لـسلم الثاني الجانب في أما

  جهة من عليه األعراض وظهور الصدمي للحدث صالح تعرض  بين الفاصلة الزمنية

 ولشدة صالح أن أتضح حيث أخرى، جهة من الزمن عبر األعراض هذه تواصل ومدى

 دامت ظهورها بعد والتي األعراض لظهور كمون بمرحلة يمر لم لها، تعرض التي مةالصد

  ).والمقابلة اإلختبار فيه طبق الذي الوقت وهو(أشهر) 06( ستة من أكثر

) 109( تساوي والتي اإلختبار في صالح عليها تحصل التي الكلية الدرجة خالل ومن

  .ادةح صدمة من يعاني صالح فإن االختبار دليل وحسب
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   :صالح الحالة ملخص

 تعرض الذي صالح أن  نجد االختبار تطبيق ونتائج المقابلة نتائج من كل خالل من

 من شاهده وما قارب، طريق عند البحر عبر السرية الهجرة محاولته أثناء مروعة لصدمة

 إضافة والمشرب المأكل لنفاذ الهالك وشك على كان كونه للموت وإستسالمه الحدث هول

 نفسية صدمة لديه ولد مما أعينه وأمام أصدقائه من عدد وفاة أو هالك على شاهدا كونه ىإل

  . واإلختبار المقابلة عنها كشفت التي األعراض مجموع في تجلت

 الناجمة اآلثار و منها يعاني التي النفسية الصدمة أعراض ظهرت المقابلة خالل فمن

 لتأكيد Traumaq إختبار نتائج وتأتي مي،الصد بعد ما اإلجهاد في تتجسد التي و عنها

 وكيفي كمي تحليل مع شدتها ويقيس الصدمي بعد ما اإلجهاد ألعراض اإلكلينيكي الجدول

  .عليها تحتوي التي المحاور وفق

 لديه ظهرت حيث للبحث الثالث الفرضيات يحقق صالح الحالة أن نقول وعليه

  .والنفسجسدي اإلجتماعي العالئقي النفسي، المستوى الثالثة، المستويات في أعراض
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  :سليم الحالة نتائج تحليل -5

  :المقابلة نتائج تحليل - 5-1 

 لديه ليس ثانوي، الثالثة السنة الدراسي ومستواه أعزب سنة، 24 العمر من يبلغ سليم

 في الهجرة حاول األسواق، بين متنقال يعمل كان حيث السرية الهجرة محاولة قبل قار عمل

 عملية فشل من أشهر ثالثة مرور بعد معه أجريت المقابلة أن بمعنى ،  2009 جوان شهر

  . الصدمي للحدث وتعرضه الهجرة

 األخرى الضفة بلوغ في ينجح لم البحر، عرض في إنتهت التي السرية الهجرة حاول

 ألسواقا في  النشاط على أساسا يعتمد الذي المنتظم غير عمله خالل من تعبيره، حد على

 على الشرعيين غير المهاجرين مع مكان لحجز المال بعض جمع من سليم تمكن األسبوعية،

 إلى العبور في  نجحوا الذين أصدقائه أخبار تأثير تحت كان فقد خاصة، قوارب متن

  .هناك بالسعادة مليئة حياة يبنون هم و نجحوا أنهم فيقول أوروبا،

 ليال، عنابة والية  شواطئ أحد من اإلنطالق كان القوارب أحد متن على الحجز فبعد

 مكان يعرفون ركابه يعد ولم القارب تاه البحر مياه في السير من ساعات أربع وبعد

 عليها يعتمدون كانوا التي المؤونة إنتهت البحر  في التيه من أيام ثالث وبعد تواجدهم،

 وقود نفاذ مع خاصة ؤكد،الم الموت مع حقيقية ومواجهة والعطش الجوع من مأساة فعاشوا

 في الوطن، إلى العودة حلم إلى أوروبا إلى الهجرة حلم من المأساة تطورت عندها القارب،

 يومين قضى حيث جيجل مستشفى في نفسه وجد إستيقظ ولما سليم على أغمي األثناء هذه

  .المنزل إلى وعاد هناك

 مثلها طبيعية جد كانت الجسمية الصحية حالته أن يتضح سليم مع المقابلة خالل من

 كانت النفسية صحته أن إال الهجرة، في الفاشلة محاولته قبل المحيط مع عالقاته مثل

 مشرقا يكون أن يمكن المستقبل بأن يشعر يجعله قار عمل على تحصله عدم بسبب متدهورة

 خالل من فقط له يبدو كان الذي بالمستقبل التشاؤم من فترة عايش فقد وعليه إليه، بالنسبة

  .أوروبا نحو الهجرة حلم

 وتصبب واإلرتعاش التبلد من حالة عايش بأنه حالته فيصف الحدث وقوع أثناء أما

 الشديد بالتعب اإلحساس مع الدم ضغط مستوى إرتفاع القلب، نبضات سرعة وإرتفاع العرق

 واجه أنه خاصة التام، بالشلل اإلحساس مع التحرك، في الرغبة وعدم النشاط وضعف
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 عجز صاحبه مستحيلة شبه وإمكانيتها النجاة محاولة أين مكان في حقيقية بصورة لموتا

 وهو" ماتروحش ياولدي" الهجرة قبل أمه حديث إستحضر حيث الذات، على للحفاظ حقيقي

  .بالذنب الشعور من حالة لديه خلق الذي الشيء

 حديثه خالل من تبين كما المقابلة أثناء العميل على ظهرت التي األعراض أهم ومن

 البحر صور خالل من تفكيره يقتحم الذي الصدمي للحدث والمزعج المستمر التذكر فهي

 مع الحدوث يعاود وكأنه توحي والتي الحادث عن المزعجة اليقظة أحالم تكرر مع واألمواج

 النفسي بالضيق الشعور مع وهالوس خداع من يصاحبها وما الشعورية الخبرة معايشة إعادة

  .يدالشد

 في يعايش المصدوم الفرد"  أن من) 1991( أحمد، النابلسي ماقاله إلى يشير وهذا

 خاللها من يفقد ومفزعة مخيفة كوابيس شكل في الصدمة صورة واضحة جد بطريقة نومه

  " .التنفس في ضيق مع الصوت وإصدار الحركة على القدرة

 اإلصابة من المستمر وفالخ مع شديد قلق من يعاني العميل أن المقابلة بينت كما

 المخاوف أنواع من نوع القلق من النوع وهذا الموت، من والخوف نفسية بإضطرابات

 من وتحمي الصادم، بالحادث يذكره ما كل عن المصدوم يبتعد حتى) Phobie( المرضية

 وهو) Damiani,1988(  الشعور، سطح إلى الطفح بإستمرار يحاول الذي المكبوت عودة

  .التجنب ضعر يمثل ما

 معه وأصبح األنا نشاط تعطيل في تسبب والذي الفزع من يعاني أصبح أنه سليم وأشار

 ولد مما األصدقاء أو األهل مع السابقة والعالقاته اآلتية الحياة ال يهمه ال مبالي غير العميل

 المعتادة إهتماماته مراكز فقد أنه يعني ما العزلة، إلى المفرط والميل باإلنفصال الشعور لديه

  . الصدمي الحدث قبل بها يقوم كان التي واجباته من بالكثير وأخل نشاطاته من وقلل

 فقط تركيزا أكثر وأصبح الخارجي عالمه أهمل العميل فإن اإلضطرابات لهذه وكنتيجة

 بأي اليشعر جعلته الحالة هذه اإلجتماعية، العزلة من حالة يعيش حيث الداخلي، عالمه على

  .المجتمع عن معزوال فيبقى لآلخرين الوجدانية المشاركة على ةقدر أو رغبة

 البحر صورة بأن أجاب الصدمي للحدث معايشته معاودة مدى عن العميل سؤالنا وعند

 محرك توقف بعد وخصوصا الحدث على خيم الذي الرهيب والصمت مكان كل من يحيطه
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 بصفة به حل قد الموت أن رمزية تحمل هذه اليقظة، أو النوم أثناء سواء تفارقه ال القارب

  .البحر وسط في تواجده أثناء مؤكدة

 اليطيق أصبح أنه صريحة بصفة يشير فإنه اآلخرين مع عالقته عن سليم سؤالنا وعند

 أي مع شجار في تدخله قد أصبح قبل من إليه بالنسبة عادية كانت كلمة فمجرد اآلخرين

 أن نشير كما.الناس مع التعامل في الحساسية شديد وأصبح متسامحا كان أنه كما كان، طرف

 من عليها ويقبل يمارسها كان التي الرياضية واألنشطة الهوايات بعض عن تخلى قد العميل

  .اليوم في السجائر من علبتين من أكثر فيستهلك كبيرة بصفة يدخن أصبح كما قبل،

 غير كان أنه الإ أسرته أفراد طرف من وسند اهتمام وجد العميل أن من الرغم وعلى

 أسرته بأفراد االحتكاك وعدم العزلة إلى الشديد  ميله خالل من اإلهتمام بهذا ظاهريا مبال

 حد إلى الصدمة أثار من قلل ما وهذا بجانبه، المستمر الوقوف على حرصهم من الرغم على

 تاليتين،مت مرتين الصدمة عايش سليم أن نستنتج للمعطيات السابق التحليل من وإنطالقا.  ما

 من إنقاذه بعد حيث مباشرة بعدها والثانية البحر، وسط في الموت على مشارفته بعد األولى

 اثنين بوفاة أخبر الغيبوبة من  استفاقته وبعد المستشفى، إلى ونقله السواحل حراس طرف

  .القارب في معه كانوا الذين وأصدقائه جيرانه من

 إجهاد لحالة المميزة واألعراض المظاهر لفبمخت اإلكلينيكي الجدول ثراء أتضح كما 

 مع االجتماعية العالقات في واالضطراب النفسية األعراض مستويات، على الصدمة بعد ما

  .الجسدي المستوى على أعراض

 انتهت الحرقة محاولة فتجربة الصدمي بعد ما اإلجهاد خانة في تصنف األعراض هذه

 المحاولة، بها انتهت التي فالصورة للحالة، لعقليوا العاطفي الكيان هدد الذي الموت بخطر

  .لحياته آخر معلما رسمت الركاب أصدقائه أحد وموت

  

  : Traumaqتحليل نتائج   -5-2

 عن أشهر  03 مرور بعد) Traumaq( سلم محاور كل عن باإلجابة العميل قام وقد

 الموالي والجدول  ،الصدمي بعد ما اإلجهاد لـتناذر العميل تعرض بينت والمقابلة الحدث

  .اإلختبار محاور من محور كل في سليم عليها تحصل التي الخام الدرجات لنا يوضح
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  )Traumq(سلم تطبيق نتائج يبين جدول

 المحور
الدرجة

 الخام
1 2 3  4  5  

A 
240-67-

12 

13 -

18 

 19 -

23 

 24  

B 1101-45-7 8-9 +و 10     

C 1501-34-9 10 -

13 

+و 14    

D 1301-45-9 10 -

13 

+و 14    

E 120-12-45-9 10 -

14 

+و 15    

F 1401-34-6 7-9 +و 10     

G 0801-23-5 6-7 +و  8     

H 2001-34-

11 

 12 -

17 

+و 18    

I 150-12-56-9 10 -

16 

+و 17    

J 11012-5 6-7 +و  8     

-2324-143 0المجموع

54 

55-

89 

 90-

114 

 115 

+و  
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 عليها تحصل التي الخام النقاط مجموعة يوضح الذي  أعاله الجدول خالل من يتضح

 والعالئقي الجسدي النفسي، المستوى على يعبر ما منها محاوره، بجميع اإلختبار في سليم

  ).وقوعها وبعد وقوعها، أثناء الصدمة، وقوع قبل( الصدمة مراحل جميع في

 أقصى وهي)  05( المعيارية الدرجة على تحصل سليم أن الجدول خالل من المالحظ

 وهذا لالختبار، مكون محاور) 10( عشرة مجموع من محاور) 07( سبعة في ممكنة درجة

 من عدد أكبر في مرتفعة بمستويات  الحالة عند الصدمية بعد ما األعراض ظهور إلى يشير

  .    جميعا فيها أربعة كانت المتبقية محاور الثالث في المعيارية الدرجات أن حين في المحاور،

  . (profil)العميل ملمح يمثل الذي الموالي الشكل في موضحة المعيارية الدرجات هذه

  :Traumq  سلم تطبيق على بناء  سليم) Profil( ملمح يمثل )05( رقم منحنى

   

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Total JIHGFEDC B A  

  رالمحاو

 لألعراض المالحظة فالتكرارات المحاور، مختلف خالل من الصدمة أعراض تتضح

) A( فالمحور مرتفعة، درجة وعلى واضحة سليم حالة في وهي النفسية للصدمة األساسية

 فيه تحصل المحور هذا الصدمي، الحدث وقوع أثناء األعراض ظهور إلى يشير والذي

 من الشديد بالخوف شعر فهو ،)05( المعيارية الدرجة اتقابله) 24( الخام النقطة على العميل

 ضربات وزيادة الدم ضغط في وارتفاع للعرق تصبب صاحبه شديد قلق حالة مع الموت

  .الشديد بالقلق وشعوره القلب
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 فيتذكر الشعورية حياته على الحدث سيطرة من حاالت ماتنتابه عادة العميل أن كما

 يجد فإنه نفسه الوقت في ويقظة، نوم وأحالم كوابيس من يصاحبه بما رغبة بدون الحدث

 خالل من تجلت األعراض هذه اليأس، بحالة إلصابته الصدمي الحدث عن التكلم في صعوبة

) 05( المعيارية الدرجة ويقابلها) 11( الخام النقطة على العميل فيه تحصل الذي) B(المحور

 التي الصدمة أثناء األعراض شدة إلى يشير مما المحور لهذا معيارية درجة أقصى وهي

  .  سليم منها يعاني

           أحداث من به يذكره أن يمكن ما وكل الحدث سرد إعادة في صعوبة يجد فالعميل

 الشديد بالتعب شعوره مع فيه اإلستغراق وفي النوم في إضطرابات لديه ولد مما أقوال، أو

  الخام الدرجة على العميل فيه تحصل يالذ) C(المحور خالل من يتضح وهذا النوم، أثناء

 لها تعرض التي الصدمة شدة عن تعبر درجة وهي) 05( المعيارية الدرجة وتقابلها) 15(

 لديه صارت كما قبل، من منها يعاني يكن لم النوم في كبيرة صعوبة يجد أصبح حيث سليم،

  .منها يعاني التي العياء حالة يفسر ما وهو النوم من تمنعه ليلية وكوابيس إستفاقات

 ألسباب هيجان بحاالت ويصاب الغضب سريع أصبح العميل أن النتائج بينت كما

 بالحدث تذكيره تعيد التي واألحداث األماكن عن ابتعاده مع ذلك، تستحق وال بسيطة

 قاعات إلى الذهاب أو واالحتفاالت كاألفراح العامة األنشطة في مشاركته وعدم الصدمي

 قدر يبتعد جعلته بالالمن المستمر بالشعور تتسم نفسية حالة يعيش فهو عبالمال أو السينما

 فيه تحصل الذي) D( المحور خالل من تجلت بشدتها األعراض هذه اآلخرين، عن اإلمكان

 أن إلى تشير الدرجة وهذه)  04( المعيارية الدرجة تقابله) 13( خام درجة على العميل

  . العميل شخصية من مختلفة جوانب على شديد تأثير له كان الصدمي الحدث

 فيها تكثر التي األماكن تجنب على الحرص كثير سليم أن إلى أيضا النتائج وتشير

  تفزعه صارت التي المرتفعة األصوات من الحساسية أعراض ظهور مع الضوضاء

 ذلك ويتضح الصدمي، للحدث تعرضه منذ اآلخرين اتجاه والعدوانية بالحدة يمتاز وأصبح

 خام نقطة على تحصله خالل من ذلك وتجلى) E6 إلى E1( البنود خالل من) E( المحور يف

 لدى الصدمة شدة مدى تبين والتي) 04( المعيارية الدرجة تقابلها) 12( بـ تقدر مرتفعة

  .سليم

 على ظهرت والتي النفسية لألعراض المصاحبة النفسجسدية لألعراض بالنسبة أما

 درجة وهي) 14( النقطة على العميل فيه تحصل والذي) F(حورالم خالل من وتتضح سليم
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 النفسجسدية األعراض مجموعة ويترجم يشير وما) 05( المعيارية الدرجة تقابلها  مرتفعة

 مع الوزن في حاد وانخفاض المتواصل النصفي والصداع المعدة في آالم منها والتي لديه

 يظهر ما هذا بدقة، تحديدها إلى التوصل دون من الجسم من مختلفة مناطق في بأألم شعوره

 موضح هو كما عامة بصفة للعميل الصحية الحالة تدهور اتضح حيث) F4(و) F2( البند في

  ).F3( البند في

 التي الخام الدرجة أن حيث المعرفي، الجانب في اضطرابات من العميل يعاني كما 

 في ذلك ويتضح) 05( اريةالمعي الدرجة تعادلها) 08(هي) G(المحور في عليها تحصل

 معاناة إلى يشير الذي) G1(البند يوضحه كما منها يعاني التي التركيز صعوبات أعراض

 بعض استرجاع يستطيع وال بسرعة ينسى أصبح حيث الذاكرة في اضطرابات من العميل

 الحدث استرجاع في صعوبة مع بعده أو الصدمي الحدث قبل وقعت التي سواء األحداث

  ).G3( الصدمي

 في تجلت حادة اكتئابية حالة من أيضا يعاني سليم أن االختبار نتائج خالل من تبين كما

 الدرجة يقابلها ما ،24من) 20(تساوي خام بدرجة) H( المحور في المرتفعة الدرجة

 مع ،)H1(الحياة بأمور واالهتمام المباالت عدم خالل من تتضح الحالة هذه ،)05( المعيارية

 أعراضا عليه فرض مسدود بمستقبل االنطباع عليه خيم كما الحيوية ةالطاق في نقص

 كما االهتمام، تستدعي أنها اليرى ألنه سابقا كان كما بواجباته اليهتم أصبح حيث اكتئابية

 عالقات تكوين في صعوبات مع) H3(البند يوضحه كما الشديد العياء من العميل يعاني

  ).H8(اإلجتماعي المحيط و األصدقاء عن العزلة إلى ميله مع) H6( عاطفية

 درجة يقابلها وما) 15( الخام الدرجة على) I(المحور في تحصله خالل من العميل إن

 بنود في استجاباته خالل من بالذنب الشعور من نوع من يعاني أنه بين) 04( معيارية

 بالهجرة ةالمغامر عدم منه طلبت التي أمه وصية أو بنصيحة يأخذ لم كونه)  I( المحور

 فيها يفقد بدأ التي اللحظة مند ذهنه في يتردد أمه كالم بقي فقد قارب، طريق عن السرية

 هذه في القارب، وقود ثم والشرب األكل نفاذ لحظة ومنذ أوروبا إلى الوصول في األمل

 من الذات تقدير في إصابة سليم أظهر كما يغامر، ولم أمه كالم إلى إستمع لو تمنى اللحظات

 ,I4(البنود لخال I3(، مفهوم غير بأنه الشعور سيطرة مع والكره القلق مظاهر وكذلك 

 أسطورة ضمنه تنهار الذي النرجسي النكوص نتيجة ذلك األخرين، طرف من ومهجور



 

  127

 وتوجس ضغط حالة في يبقى دونه من والذي باألمن الشعور خاللها من يضمن التي الخلود

  ) 2000وزقار، موسى سي.(مستمر

 الصدمي الحدث وقوع قبل بـحالته مقارنة الشديد بالتغير إحساسه عن عبر العميل أن كما

  ).I7, I6 البنود(

 تقدر خام درجة فنسجل سليم، لدى الحياة نوعيه يمثل الذي) J( المحور يخص فيما أما

 سليم يعيشها التي الحياة صعوبة يؤكد ما هذا) 5( المعيارية النقطة يقابلها ما أي) 11(بـ

 الصدمي الحدث ووقوع السرية الهجرة محاولة قبل وضعه مابين بالمقارنة تغيرها دىوم

 على سلبا وإنعكست النفسي الصعيد على أثرت التي الصدمة آثار وهي بيته، إلى ورجوعه

 اآلخرين طرف من فيه مرغوب غير بأنه يشعر أصبح كيف سلوكه من اإلجتماعي الصعيد

 بالمناسبات معني غير نفسه يرى وأصبح التجمعات في كةوالمشار التنزه يتجنب أصبح حيث

 سبق كما له النفسي الدعم تقديم أسرته أفراد محاولة من بالرغم إليه الناس أقرب يقيمها التي

  .الجديدة الحالة هذه مع تعامله وكيفية  قلنا وأن

 143 تساوي والتي االختبار في سليم عليها تحصل التي الكلية الدرجة خالل من  

  .جدا حادة صدمة من يعاني وليد فإن اإلختبار دليل وحسب

 

  : سليم الحالة ملخص

 تعرض الذي سليم أن تبين اإلختبار ونتائج المقابلة نتائج من كل عرض خالل من

 هول من شاهده وما قارب، عبر البحر عبر السرية الهجرة محاولته أثناء مروعة لصدمة

 القارب ووقود والمشرب المأكل لنفاذ الهالك وشك على كان كونه للموت واستسالمه الحدث

  . المستشفى في نفسه فيجد ليستيقظ الموت خطر إلى والتعرض اإلغماء إلى به أدى الذي

 الناجمة واآلثار منها يعاني التي النفسية الصدمة أعراض ظهرت المقابلة خالل فمن

 لتأكيد Traumaq إختبار نتائج وتأتي الصدمي، بعد ما اإلجهاد في تتجسد التي و عنها

 وكيفي كمي تحليل مع شدتها ويقيس الصدمي بعد ما اإلجهاد ألعراض اإلكلينيكي الجدول

  ).J حتى A(من عليها تحتوي التي والمحاور لالختبار المختلفة البنود وفق

 أعراض لديه ظهرت حيث للبحث الثالث الفرضيات يحقق سليم الحالة أن نقول وعليه

  .والنفسجسدي العالئقي النفسي، المستوى ثالثة،ال المستويات في
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  :وليد الحالة نتائج تحليل -6

  : المقابلة نتائج تحليل -6-1

 ألربعة أب و متزوج ستة، عددهم البالغ أخوته أكبر سنة 31 العمر من يبلغ وليد

 يةالسر الهجرة محاولة قبل قار عمل لديه ليس أساسي، التاسعة السنة الدراسي مستواه أطفال

 ستة مرور بعد معه أجريت المقابلة أن بمعنى ، 2008 سنة  أوت شهر في الهجرة حاول

  . الصدمي للحدث وتعرضه الهجرة عملية فشل من أشهر

 كل في فرد 14( قاربين متن على واحدة مجموعة طرف من تمت الهجرة محاولة

 من االقتراب عند ،عنابة مدينة شواطئ أحد من ليال عشرة الحادية الساعة حدود في) قارب

 في وليد، أصدقاء ومعظمهم أحد ركابه من ينجو ولم القاربين أحد غرق اإليطالية السواحل

 لمدة مكث حيث إيطاليا، إلى الوصول من وليد متنه على كان الذي األخر القارب تمكن حين

  .الجزائر إلى ترحيله يعاد أن قبل شهرين

 بعبارات كثيرا تلفظ فقد الصدمي بعد إجهاد من يعاني وليد أن يتضح المقابلة خالل من

  .بها أصيب التي الصدمة وحدة بـشدة توحي

 الذي العميل تعبير خالل من الحدث هول في فيتجلى الصدمي الحدث بخصوص أما

 الصدمي الحدث جهة من هذا لكيانه، حقيقيا تهديدا يعتبر والذي للبحر مفاجئ لهيجان تعرض

 له المرافق القارب انقالب مشاهدته إلى إضافة الموت لخطر مباشرة معرضا كان كونه

 حدثين عايش وليد كون في الحالة هذه خصوصية تكمن وهنا أصدقائه، يحمل كان والذي

  .الزمان والمكان نفس في صدميين

الذي يؤكد على ضرورة وجود حدث صدمي ) DSM04.1994(وحسب تصنيف 

ا الحدث شرطين أساسيين، أولهما يجب كبير يؤدي إلى الصدمة النفسية، بحيث يتضمن هذ

أن يكون الشخص ضحية غير مباشرة أو مباشرة للحدث الصدمي، أي يكون أشخاص 

آخرين مهددين بالموت أو بجروح خطيرة أو يكون كيانه الجسدي اآلخرين مهددا أثناء وقوع 
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وإحساس وثانيا رد فعل األفراد باتجاه هذا الحدث يكون في شكل خوف شديد . هذه األحداث

  .بالعجز والرهبة

من كالم العميل،  ويظهر من خالل المقابلة أن الحدث الصدمي قد أخذ اهتماما كبيرا

فقد وردت مفردات تحمل انفعاالت قوية في وصف الحدث الصدمي، كما أن العميل كثيرا ما 

حادث وذلك قام بمقارنة حالته قبل القيام بمحاولة الهجرة السرية وبعد الفشل فيها ومعايشته لل

متكرر لصور الحدث  على جميع المستويات، وخاصة المستوى النفسي منه، حيث استرجاع

الذي هدده كيانه بالموت، هذه الصور كانت مصحوبة بإعادة معايشة البعد العاطفي للحدث 

المؤلم والتي تظهر في شكل كوابيس واستحواذ فكرة الموت على تفكير وليد اليومي، وهذا 

األفراد الذين يعانون من اضطراب ما "عندما أشار إلى أن )1999(ه النابلسي ما أشار إلي

يمرون بصعوبة عظيمة في أعقاب الحدث الصادم، الذي يواصل  (PTSD)الصدمة بعد 

وفي العديد من الحاالت يشعر . التأثير على حياتهم اليومية بعد فترة طويلة من انقضاءه

وقد يجرب هؤالء رجوع إلى . م اليومية العاديةهؤالء بأعراض كثيرة تعرقل سير حياته

وتُعتبر الكوابيس وصعوبة . الحدث الصدمي ويشعرون بأنه يتكرر المرة تلو األخرى

   ."لهذا االضطراب إضافيةالتركيز والقلق المستمر أعراضا 

ورة تلقائية مراراً وتكراراً من خالل استعادة الحدث األعراض تحدث بص  فهذه

عقب حدوثه، إذ أن ذكريات الحدث بما فيها من صور  الصدمي، وقد تمتد إلى سنوات

ومشاعر وأفكار مؤلمة سيطرت على تفكير العميل بحيث لم يقوى على مقاومتها، األمر 

ة استعادة الحدث بصورة والعدوانية، ويتم عاد الذي دفع به إلى الشعور بالذنب والحزن

االنفعاالت، التوقف عن مسارات السلوك السوي،  ويشمل التعبير بشدة عن. سريعة ومفاجئة

وكذلك طغيان الحدث على تفكيره حيث بمجرد  ظهور حالة من التشويش والخلط الذهني

 بداية المقابلة ومعرفته بموضوعه عادت إلى ذهنه األحداث المصاحبة لمحاولة الهجرة بكل

بخصوص األعراض النفسية ) DSM04(المشاعر السلبية المصاحبة وهذا يتفق مع تصنيف 

والشخصية  والمتمثلة في حالة من التفكك في التفكير (PTSD)للحدث ما بعد الصدمي 

. النوم وهلوسة االضطهاد والمالحقة، وهلوسة الماضي، إضافة إلى األرق واضطراب

واالهتمام بما  المصاب يعاني من ضعف في الرغبةالشخص "إلى أن ) 1998( ويشير قاليك

" والعزلة االجتماعية يدور حوله ومن تدني القدرة على التركيز، ومن ثم االبتعاد عن الناس

موضحا أنه يتجنب األماكن واألشخاص واالنفعاالت التي يمكنها أن تذكره بالحدث، وقد 

كل ما يذكره بالصدمة وقد ظهرت  بينت المقابلة أن العميل يحاول باستمرار االبتعاد عن
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عليه أعراض انفعالية كالتهيج ونوبات الغضب أو االحتراز الزائد والتبلد االنفعالي عموما 

   .والخمول كردود أفعال لمنبهات المحيط الخارجي

الموت المؤقت للعاطفة والشعور "إلى ) 2005(هذه الوضعية تؤدي كما يقول لوفاتي 

ا الفرد المصدوم الستعادة السالم الداخلي، ولكنها وسيلة سلبية دفاعية يلجأ إليه كوسيلة

  ."ألنها تقتل معنى الحياة واألمل ومدمرة

كما ظهرت أعراض الصدمة في شكل عدم تصديق اآلخرين في أقوالهم مع الغيظ 

والرعب مع الشعور بالذنب واألسى والعجز والخوف واالشمئزاز واليأس والكرب، فضال 

رر من الهجر والوحدة والحذر من اآلخرين مع عدم القدرة على الحب ومع عن الخوف المتك

  .  سرعة الغضب

الصدمي وهو التيقظ  أما األعراض الجسدية التي ظهرت على العميل نتيجة للحدث

عندها يشعر الفرد بالتململ  الخوف والقلق،  الزائد للجسم الذي يشكل رد فعل شائع أثناء

إنه يشعر بأن الجسم يعمل بصفة غير عادية من حيث  .تقريباواالرتجاف في أغلب الوقت 

نبض سريع جدا للقلب وانقباض كبير في العضالت، وحسب قول خياطي 

)Khiati.M.2006 (عادة ما يكون حذرا ومتيقظا  نفسية لصدمة يتعرض الذي الفرد" فإن

التيقظ الزائد  كل الوقت، يرتعش بسهولة ويرد بقوة على األمور الصغيرة، وينتج رد الفعل

في حاالت الخطر الحقيقي أو الوهمي  من تفعيل جهاز اإلنذار الطبيعي في الجسم بشكل زائد

أعقاب هذه ردود فعل طبيعية عند مواجهة المخاطر  في  ،"تجعله يهرب من الواقع واليجابه

كما يمكن أن تحدث صعوبات في التركيز وصعوبة في النوم أو االستغراق فيه،  ،الصدمة

ندما تتواصل هذه األعراض، فمن شأنها أن تؤدي إلى عدم القدرة على التحكم في ع

  .األعصاب وهبوط في القدرة على العيش بصورة طبيعية

 يعادل العميل له تعرض ما بأن نجد النفسية، الصدمة حول فرويد نظرية من وانطالقا

 الحدث بها استمر التي لمفاجئةا إن". األنا كيان يهدد الذي المفاجئ الهجوم" عن فرويد قاله ما

 استجابة إيجاد عن عجز هو و بالعجز اإلحساس من حالة لديه سبب قد" وليد" لـ الصدمي

 المثيرات كمية في للزيادة التصدي على األنا قدرة عدم هنا فرويد يبين حيث له، مالئمة

 تصبح لكوبذ) فيه كان من جميع وفاة مع الثاني القارب وغرق الموت خطر(  الخارجية

  .المثيرات احتواء على قادرة غير الدفاعات
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         والقدرة بالذات الشعور انهيار تتضمن النفسية الصدمة أن Ferenczi يرى كما

 تتضمن التي األعضاء عن أو النفس، عن الدفاع بهدف والتفكير والسلوك المقاومة على

  )Ferncz,1980; pp139‐140(الذات على الحفاظ

 ويمكن الالتكيفي،  اإلجهاد مرحلة إلى يصل لم الذي إجهاد مرحلة دخل قد العميل إن

 تخل لم لكن و كمون كفترة بعمه اتصاله غاية إلى إيطاليا وصوله من الممتدة الفترة اعتبار

  ).األرق(  النوم اضطرب األخص على االضطرابات بعض من

 المقابلة، أطوار عبر جلية بصورة تظهر الصدمي بعد ما اإلجهاد أعراض إن

  .اآلخرين فهم بعدم إحساس و االنطواء مع األكل في اضطرابات

 أساسيا شكال اعتباره يمكن الذي الفزعي، الفعل رد من جزءا الحالة هذه تشكل وقد

 رؤيته إلى أشار حيث منه، هاما جزءا المتكررة الكوابيس تعتبر الذي اإلعادة لتناذر

  .للموت رمزية صورة تحمل والتي األحالم في الدم لصورة المتكررة

 صداع( الدائمة و المتكررة الرأس أوجاع خالل من فتظهر الجسدية األعراض أما

 النصفي الصداع تنمية في عامل أهم هو النفسي الضغط أن" لينتش" يقول كما والذي) نصفي

 مشاكل مواجهة على القدرة وعدم الحماية بفقدان  رشتمان و فروم Fromm"فسره وقد

  . العميل عند نجده ما هذاو الحياة

 المأزقية حول" علي سامي" به جاء بما السيكوسوماتي العرض هذا تفسير يمكن كما

 اإلثارات كمية و حل إلى طريقة يجد لم فالصراع") l’impasse relationnelle( العالئقية

  ".الجسد إلى اللجوء هو الحل فكان بها، التكفل عن األنا عجز إلى أدت

 بيار يقول كما للتدمير، تعرضا األكثر العضو هو هشاشة األكثر لعضوا أن واعتبار

 وهنا" لإلصابة تعرضا األكثر المنطقة هي ضعفا األكثر المنطقة) Pierre Jannet( جانيي

 من يظهر الذي الجسدي، التحويل صورة في المتمثل التحويل ميكانيزم عن التكلم يمكننا

  .العميل كالم خالل من تكررةم بصورة ظهرت والتي الرأس آالم خالل

 سبب أو أصل ذو عضوي اضطراب كل أن) doudche( دودش يبين الصدد هذا في

 العرض هذا في تنحصر ال للحالة الجسدية فاألعراض تحويال، يكون أن يستحق نفسي

  .الصدمي الحدث بعد العميل منها عانى الهزال من حالة إلى تعداه بل لوحده
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 يميل وصار المجتمع عن ابتعد أنه نجد العميل، عاشها التي ةالنفسي للصدمة وانعكاسا

 الموضوع هذا وفي معنى، بدون أصبح فقد إليه بالنسبة المستقبل بفكرة يتعلق وفيما للعزلة،

 وال ثاني شخص عن عبارة الشخص يصبح الصدمي الحدث من انطالقا أنه) L.Corp( يرى

  .شيء في اآلخرين يشبه

 حالة أن القول يمكن المقابلة من المستوفاة للمعطيات لسابقا التحليل من وانطالقا

 كمصدوم عاشها التي الصدمة ازدواجية في تتمثل أساسية خصوصية حملت وليد العميل

 القارب متن على كانوا الذين أصدقائه غرق لحادث معايشته خالل من الصدمة على وشاهد

  .الثاني

 إجهاد لحالة المميزة واألعراض لمظاهرا بمختلف اإلكلينيكي الجدول ثراء أتضح كما

 العالقات في واالضطرابات النفسية األعراض المستويات، جميع على الصدمة بعد ما

  .الجسدي المستوى على حدة أقل أعراض مع االجتماعية

  

  : Traumq سلم نتائج تحليل -6-2

 أشهر) 06( ستة مرور بعد) Traumq( سلم محاور كل عن باإلجابة العميل قام وقد

 خالل من يتضح ما صدمي، بعد ما لـتناذر العميل تعرض بينت والمقابلة الحدث عن

 إلى يشير ما منها محاوره، بجميع االختبار في عليه تحصل التي الخام النقاط مجموعة

 وظهور الصدمي الحدث وقوع بين الفاصلة الزمنية الحدث،والمدة وقوع أثناء األعراض

  .ضاألعرا بقاء ومدة األعراض

  :السلم على إجاباتهم وفق الحاالت تنقيط طريقة

 في عليها المتحصل النقاط مجموع عن تعبر J إلى  A من للمحاور الخام الدرجات -

 .االختبار بنود مختلف

 الدرجة تمنح نعم بـ واإلجابات واحدة، درجة تمنح  ال بـ اإلجابات J للمحور بالنسبة -

 ال بـ واإلجابات 1 الدرجة تمنح بـنعم اباتاإلج حيث 11و 4،5،6 البنود باستثناء ،0

 . 0 الدرجة تمنح

 معيارية درجات إلى العميل عليها تحصل التي الخام الدرجات تحويل ذلك بعد ليتم

  .  والرسم الموالي الجدول حسب
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المحور
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  :Traumq  سلم تطبيق على بناءا وليد) Profil( ملمح يمثل) 06( رقم منحنى

  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Total JIHGFEDC B A  

  المحاور

 لـ الخام النقطة محور، لكل الخام النقاط عدد ارتفاع االختبار نتائج خالل من المالحظ

  وتقابلها المحور، هذا في الفرد عليها يتحصل أن يمكن قيمة أعلى وهي) 24( هي A المحور

 القارب في زمالئه رفقة الموت صارع" وليد"الحدث خالل حيث ،)05( المعيارية النقطة

 ما لهول شيء فعل يستطيع أن دون البحر في لمحتوما بالهالك مهدد هو و طويلة لساعات

  .أصدقائه أحد لوفاة رؤيته مع رآه

 أساسية أعراض هي فالتكرارات المحاور، مختلف خالل من الصدمة أعراض وتتضح

 النقطة على فيه تحصل) B( فالمحور كثيفة، و ثابتة وليد حالة في وهي النفسية الصدمة في

 وارتباطه لقوتها الصدمة نسيان يستطع لم فهو ،)05( لمعياريةا النقطة تقابلها) 11( الخام

  الصدمي الحدث  يشاهد العميل أن االختبار نتائج خالل من أتضح كما"  بها يذكره شيء بكل

  .ليلية كوابيس شكل في متكررة و قهرية بصفة
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 ولد مما به، يذكره أن يمكن ما وكل الحدث سرد إعادة في صعوبة يجد العميل أن كما

 الدرجة  على تحصل التي) C(المحور خالل من يتضح وهذا النوم، في اضطرابات لديه

 تعرض التي الصدمة شدة تعكس عالمة وهي) 04( المعيارية النقطة وتقابلها) 13(  الخام

 صارت كما قبل، من منها يعاني يكن لم النوم في كبيرة صعوبة يجد أصبح حيث. وليد لها

  .منها يعاني التي العياء حالة يفسر ما وهو النوم من عهتمن ليلية استفاقات لديه

 تظهر والتي النفسي نطاقه كل تخص والتي العميل منها عانى التي الشديد الحصر حالة

 خالل من ذلك يتضح) D3‐D4‐D5(المفردات في االجتماعي والنطاق)  D1(المحور في

  .بالحادث كرهتذ التي االجتماعية المواقف كل وتفاديه األمن بعدم شعوره

 من الحساسية أعراض ظهور مع الضوضاء تجنب على الحرص كثير وليد أصبح كما

 تعرضه منذ والعدوانية بالحدة يمتاز أصبح وكذا تفزعه، صارت التي المرتفعة األصوات

 ذلك وتجلى) E6 إلى E1( البنود خالل من) E( المحور في ذلك ويتضح الصدمي، للحدث

) 05( المعيارية الدرجة تقابلها) 15( بـ تقدر مرتفعة خام نقطة على تحصله خالل من

  .وليد لدى الصدمة شدة مدى تبين والتي

 خالل من وتتضح وليد على ظهرت والتي المصاحبة النفسجسدية لألعراض بالنسبة أما

 النقطة وتقابلها مرتفعة وهي) 13( النقطة على العميل فيه تحصل والذي) F(المحور

 والصداع المعدة في آالم( لديه الجسدية األعراض مجموعة ويترجم يفسر ام) 05( المعيارية

 اتضح حيث) F2( البند في يظهر ما هذا الوزن، انخفاض إلى باإلضافة) المتواصل النصفي

  .الحالة هذه يوضح) F3( رقم والبند عامة بصفة الصحية حالته تدهور

 التي الخام الدرجة أن يثح المعرفي، الجانب في اضطرابات من الحالة تعاني كما

 في ذلك ويتضح) 04(المعيارية النقطة تعادلها 07 هي) G(المحور في عليها تحصل

 في باضطرابات المصاحب)G1(البند يوضحه كما منها يعاني التي التركيز صعوبات

  ).G2(الذاكرة

 الدرجة في تجلت حادة اكتئابية حالة من أيضا يعاني وليد أن االختبار يبين كما 

 المعيارية النقطة يقابلها ما ،24 من) 16(  تساوي خام بدرجة) H( المحور في لمرتفعةا

 في نقص مع ،)H1(الحياة بأمور واالهتمام المباالت عدم خالل من تتضح الحالة هذه ،04

 تكوين في صعوبات مع) H3البند(الشديد العياء وكذا ،)H2( البند حسب الحيوية الطاقة
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 المحيط و األصدقاء عن العزلة إلى ميله مع) H6( وجنسية عاطفية عالقات

  ).H8(االجتماعي

 لم كونه) I1( البند على االستجابة خالل من بالذنب الشعور من نوع بين وليد إن

 وصل الذي لوليد  لقارب المرافق الثاني القارب غرق بعد توفى الذي صديقه ينقذ أن يستطع

 مظاهر وكذلك ،)I4, I3البنود(الذات تقدير في صابةإ وليد أظهر  كما اإليطالية، السواحل إلى

 وقوع قبل بـحالته مقارنة الشديد بالتغير إحساسه مع) I5(المفردة في لديه والكره القلق

  ).F7, F6 البنود( الصدمي الحدث

 تقدر خام درجة فنسجل وليد، لدى الحياة نوعيه يمثل الذي) J( المحور يخص فيما أما

 ومدى وليد يعيشها التي الحياة صعوبة يؤكد ما هذا) 5( المعيارية نقطةال يعادلها ما أي 9بـ

 وبعد الصدمي الحدث ووقوع السرية الهجرة محاولة قبل وضعه مابين بالمقارنة تغيرها

 الفردي الصعيد على أثرت التي الصدمة آثار وهي إيطاليا، من ورجوعه الحدث وقوع

  .الجديدة الحالة هذه مع تعامله وكيفية وكهسل من االجتماعي الصعيد على سلبا وانعكست

 عن تفصيال أعطى فقد) الكيفي( الجانب وهو Traumq لـسلم الثاني الجانب في أما

 هذه تواصل ومدى األعراض وظهور الصدمي الحدث وقوع بين الفاصلة الزمنية المدة

 وقت له نيك لم لها، تعرض التي الصدمة ولشدة وليد أن أتضح حيث. الزمن عبر األعراض

 الوقت وهو( أشهر) 06( ستة من أكثر دامت ظهورها بعد التي و األعراض لظهور كمون

  ).والمقابلة االختبار فيه طبق الذي

. أشهر 06 دامت و الحدث وقوع منذ به المتعلقة والذكريات الحدث إحياء إعادة

 والقلق للحصر بالنسبة وكذلك أشهر، 06 حوالي دامت و الحدث تاريخ منذ النوم اضطرابات

 فيما أما. بالحدث تذكره التي األماكن من للخوف بالنسبة الشيء نفس باألمان الشعور وعدم

 ودامت شهر حوالي بعد بدأت الحذر و لألصوات الحساسية في واإلفراط اليقظة يخص

  .الكحول تعاطي في للزيادة بالنسبة كذلك أشهرن) 06( حوالي

 حوالي ودامت الحدث من أسبوع حوالي بعد دأتفب والذاكرة التركيز اضطرابات أما

 أشهر، 06 ودامت الحدث وقوع منذ بدأت كلها القلق، والطاقة، االهتمام فقدان أشهر،) 06(

  .االنطواء و للعزلة الميول إلى باإلضافة
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 139 تساوي والتي االختبار في وليد عليها تحصل التي الكلية الدرجة خالل ومن

  .جدا حادة صدمة من يعاني وليد فإن االختبار دليل وحسب

 لصدمة تعرض الذي وليد أن تبين االختبار ونتائج المقابلة نتائج من كل خالل من

 هول من شاهده وما قارب، طريق عند البحر عبر السرية الهجرة محاولته أثناء مروعة

 إلى إضافة والمشرب المأكل لنفاذ الهالك وشك على كان كونه للموت واستسالمه الحدث

 الوقت في معهم أبحر يحمل الذي اآلخر القارب متن على صديقه هالك على شاهدا كونه

 .نفسه

  

  :وليد الحالة ملخص 

 الناجمة واآلثار منها يعاني التي النفسية الصدمة أعراض ظهرت المقابلة خالل فمن

 لتأكيد Traumaq اختبار نتائج وتأتي الصدمي، بعد ما اإلجهاد في تتجسد والتي عنها

 وكيفي كمي تحليل مع شدتها ويقيس الصدمي بعد ما اإلجهاد ألعراض اإلكلينيكي الجدول

  .النفسية للصدمة النظرية المقاربة على بناء األعراض لمجموع

 أعراض لديه ظهرت حيث للبحث الثالث الفرضيات يحقق وليد الحالة أن نقول وعليه

  .جسدي والنفس الجتماعيا العالئقي النفسي، المستوى الثالثة، المستويات في

  

  : النتائج ملخص

يعتبر الحدث الصدمي موقف يحرك العوامل الساكنة ويستفز ما لدى الفرد من عقد 

وانفعاالت ودوافع مكبوتة ويقال أن كل مرض نفسي هو مأساة تم كبت فكرتها في الطفولة 

ت الصادمة في بين الوالدين، ثم يقوم الفرد الضحية بتمثيلها في عهد الكبر، إن الخبرا

الطفولة تؤدي إلى الحساسية النفسية لمواقف اإلحباط والنقد فيستجيب الفرد لها استجابات 

  .شاذة وكلما كانت الخبرة الصادمة عنيفة كان تأثيرها في إحداث  العرض شديد

هكذا جاءت دراستنا هذه لتقصي أعراض الصدمة النفسية على الجوانب النفسية 

ية عند الشباب الفاشل في الهجرة السرية، وجاءت النتائج لتؤكد أن حرك -والمعرفية والحس

الحدث الصدمي الناتج عن الهجرة السرية  ومعايشة فعلية للموت حيث التعرض لموقف 

شديد يكون فيه أنا الفرد معرض لكل الخطر حيث يصبح كيانه مهدد ويفقد معه األمل في 
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ع الحاالت التي أجريت عليها الدراسة الحياة، هذا النمط من األحداث ولدت عند جمي

استجابات نفسية وانفعالية كالقلق والخوف والتجنب االجتماعي وانخفاض مستوى تقدير 

الذات، واستجابات اجتماعية تتمثل أساسا في العزلة ونقص الفعالية االجتماعية وتجنب 

عدد كبير من  والمناسبات التي يتجمع فيها االحتفاالتاألماكن العامة والمشاركة في 

  . األشخاص مع تجنب المواقف التي تذكر الشاب بالحدث الصدمي

كما ظهرت على كل الحاالت وبدرجات مختلفة من حالة إلى أخرى حسب طبيعة 

الشخصية وطريقة التعامل مع الحدث الصدمي، ولكن ظهر عند كل الحاالت أعراضا 

ق فيه مع المعاناة من بعض نفسجسدية تمثلت في عدم القدرة على النوم أو االستغرا

  .األمراض الجسمية ذات المنشأ النفسي كالصداع المتواصل وأالم المعدة

 عن عبارة هي كانت الدراسة عليها أجريت التي الستة للحاالت بالنسبة الصدمة إن

 الزيادة من التخلص على قادرا غير النفسي جهازهم أصبح بحيث للموت مفاجئ هجوم

       قادر غير معها أصبح طاقوية زيادة إلى معرض األنا أصبح الةالح هذه في النزوية،

 احتواء على قادرة غير أصبح الدفاعية فاإلستراتيجية الطارئة، الوضعية هده في التحكم على

 مابعد أعراض وظهرت األنا، كيان وهدد مفاجئ بشكل ظهر التي المثيرات من الكم هذا

  .الثالثة األبعاد في صدمية

 أن بمعنى الثالث، الفرضيات تحقق جميها أن نستنتج الست الحاالت عرض خالل من

 هذه. البحر أعماق في الفعلي الموت وواجهت السرية الهجرة في فشلت التي الحاالت كل

 أنها إلى توصلنا) Traumaq( سلم وتطبيق الموجهة نصف المقابلة خالل ومن الحاالت

  .والنفسجسدية االجتماعية نفسية،ال الثالثة المستويات على أعراض من تعاني

  .     للبحث الثالثة الفرضيات بتحقق نقول ومنه
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 خـــاتمــة

لقد عرف اإلنسان الهجرة كظاهرة اجتماعية مند فجر التاريخ، وكان السبب لحدوث 

سكانية يتمثل أساسا في التغيرات المناخية التي كانت من نتائجها تكرار حركات الهجرة ال

فترات الجفاف أو نقص الغذاء أو طرد السكان من مناطق استقرارها بتأثير الجماعات 

الغازية أو االستعمارية، فيمكننا أن نصف ضمن الهجرات البدائية تحركات جماعات الصيد 

يخ البشري ونزوج الجماعات التي تعيش على والقفص في العصور المبكرة من التار

الزراعة المتنقلة والتي تضطر إلى تغير مكان إقامتها بين الفترة واألخرى، بعد أن يتم 

استنزاف خصوبة األرض فتنتقل إلى مناطق جديدة، مما يعني أن واحد من أسباب الهجرة 

ول الفقيرة والنامية هو البحث عن ظروف معيشية أفضل، وهنا يمكن إدراج الهجرة من الد

إلى الدول المتطورة في أوروبا وأمريكا، ومن هذه الهجرة هي تنقل الجزائريين إلى أوروبا 

وبالخصوص فرنسا بداية من االستقالل حيث كانت تتم بطريقة ميسرة وممنوحة للجميع 

وصوال إلى وقتنا الحالي حيث أصبح من الصعوبة الحصول على تأشيرة في الوقت الذي 

س الشباب الجزائري تحت ضغط الظروف االقتصادية واالجتماعية إلى توظيف كل تحم

  .الوسائل الشرعية وغير الشرعية قصد الوصول إلى أوروبا

وعليه انتشرت ظاهرة الهجرة السرية كرد فعل عن غياب الطرق الشرعية أمام 

خاللها إثبات  الشباب الذي تزداد حاجاته ورغباته في مرحلة جد حساسة من العمر يريد من

وجوده في وسط ظروف قاسية لم تسمح له بذلك، فأضطر إلى ركوب البحر والمغامرة 

بحياته لتتوقف رحلته في أغلب الحاالت في البحر إما ميتا أو في حالة كارثية بعد إنقاذه من 

  .طرف حراس السواحل وعودته إلى دياره

ي أعماق البحر فهم كضحايا إن هؤالء الشباب الذين واجهوا موتا حقيقيا وفعليا ف

مباشرين للحدث الصدمي، سوف يعانون حسب مختلف المقاربات النظرية من أعراض 

مابعد الصدمية على مختلف المستويات وبدرجات قد تختلف، هذه المعطيات دفعتنا إلى القيام 
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دوا بدراسة بوالية سكيكدة شملت ست حاالت من الشباب الذين فشلوا في الهجرة السرية وانق

  .في وسط البحر وعادوا إلى مختلف بلديات والية سكيكدة

ومن أجل التحقق من الفرضيات الثالث التي طرحت في البحث والمتعلقة باألبعاد 

الثالثة لشخصية الفرد وهي االجتماعية، النفسية والنفس جسدية، من أجل ذلك طبقنا مقابلة 

بعد الصدمية الناتجة عن حدث الذي يقيس األعراض ما  Troumaqنصف موجهة و سلم  

  .صدمي كأن يكون زلزال أرضي أو إنفجار سيارة أو بناية أو الغرق في أعماق البحر

وقد توصلنا إلى أن الشباب الفشل في الهجرة السرية والذي تعرض إلى مواجهة فعلية    

ن مع الموت، يعانون من أعراض على المستوى النفسي أهمها تناذر اإلعادة الذي برز م

خالل الكوابيس المتكررة والتي أدت إلى اضطرابات في النوم، حيث صعوبة في النوم 

وصعوبة في االستمرار فيه، كما وجدنا ما يسمى باإلعادة النهارية للحدث ما ولد محاوالت 

  .لدى الحاالت لتجنب كل ما يمكن أن يذكره بالحادث من مواقف وأشخاص أو أحداث

، فقد ظهر عند جميع الحاالت ميال للوحدة واالنعزال عن أما على المستوى االجتماعي

المجتمع، ويظهر ذلك من خالل تقلص واضح في عالقاتهم مع العائلة والمحيط االجتماعي 

فللصدمة النفسية قدرة . واألسري، فالصدمة كان لها وقعها على عالقة الحاالت مع اآلخرين

دوم مع نفسه ومع اآلخرين حتى كبيرة على إحداث اضطراب عميق يصيب عالقات المص

 . ولو كانوا من المقربين إليه قبل وقوع الحدث الصدمي
أما على المستوى الجسدي فتوصلت الدراسة إلى وجود مظاهر العياء والتعب الشديدين 

عند جميع الحاالت إضافة إلى إصابة البعض منهم بالقرحة المعدية كرد فعل إرتكاسي 

لصدمة حسب قيم وضعية صراع محبط لدى الفرد وتكون اإلصابة للصدمة النفسية، إذ تأخذ ا

  .بالمرض انعكاسا لهاته الوضعية

ومن خالل هذه النتائج توصلنا إلى أن الفرضيات الثالث تحققت وظهرت األعراض 

  .  بمستوياتها المختلفة، النفسية واالجتماعية النفس جسدية
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:عامة معلومات  

سليم: االسم  

24: لعمرا  

ثانوي 03: الدراسي المستوى  

)إ02+ذ 04( 06/04الرتبة  

المدینة وسط: السكن مكان  

المقابلة إجراء ظروف/ أ  

 المذآور مكان إلى الحالة مجيء بعد فلفلة ب سكيكدة الشباب دار العمل بمكان المقابلة جرت

.أصدقائه أحد بواسطة سابق موعد حسب  

:المقابلة سير/ ب  

راك؟ شوا الخير مساء: أ  

: ع çava"" 

قاعد؟ خدام فيها، مدایر واش: أ  

.الال عشرة و نخدموا نهار هك، ساعة هاك ساعة رانا: ع  

تنشط؟ راك المهم: أ  

 ندبر ما آاش السمانة في خطرة السوق في نبریكولي غير راني خدمة من واش:ع

.البالد هذه من آارهين دیما رانا بصح مصروف،  

عاله؟ و: أ  

.."صلحتليش ما و البالد هذه من نروح يتحب زعمة راني: "ع  



  193

آيفاه؟: أ  

.منع آي اهللا الحمد الواحد بصح عكست و الحرقة حتى:" ع  

لصرالك؟ واش نعرف نقدر: أ  

).صمت( نخلي واش نحكي واش طویلة، حكایة صاحبي یا إیه: ع  

صلحتلكش؟ ما و حرقت ماال: أ  

نبدالك؟ منين لقيتش ما ،)تأفق+ إیه:" (ع  

.للحرقة تحضر بدیت نينم أبدالي: أ  

 parce que نقطع باش صوارد نلم ما آاش األسواق في خدمت صحبي، یا شوف:" ع

 یعيطولي و لثمة عليهم باس ال راهم صحابي، راحو آما نروح الزم فيهاش، ما بلي شقت

 لميت الباآي على و عليك نقطعك، أنا قالي عنابي، السيد واحد عرفت ساعة على ساعة

en contact بقيت منا، و منا درتق اللي الشيء  وجدو قالنا موعد، درنا عيطنالو معاه، 

 04 لقيت بيبي شطا في تالقينا عيطلنا سمانة أرواحو، نعيطلكم آي هذو ليامات رواحكم

 البحر آان دیمارینا و تعشينا أرواحوا، 21:00 قلنا العنابي، سلكنا سكيكدة، من نعرفهم

calme  GPS حسب سوایع 04 البحر في نمشيو واحنا ارینادیم العشرة دافي، مليح جو 

 والو نشوفو ما البحر، في تایهين بقينا المهم رایحين، واین عالباناش ما برك نمشيو هدنا

 les تبان، ما حاجة البحر وسط في أحنا والو، آان ما یومين دایربيك، البحر غير

repaires chauffeur یعرفهم اللي   الماآلة، تفض بدأت الثالث اليوم زدنا بانت ما حاجة 

 فهمناش ما فينا یدي البحر ال و الفلوآة حبست المازوت، خلصنا والو آان ما الرابع اليوم

 المهم البحر، نتاع الماء نشربوا عدنا حتى قتلنا العطش الجوع فضت الماآلة عدنا، واین

 في غير ىنسن آنت لعطش الجوع فينا یدي البحر صرانا، واش فهمتش ما مشوآيين بقينا

 أنا ندیروا، واش نعرفوش ما هدنا و دخت مبدل، و مصفار وجهو معاه نشوف اللي الموت،

 حاجة آخر و الموت، في نسنى غير قاعد و الشهادة، تفكرت و الموت في غير نشوف عدت
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 سقسيت فطنت آي بالصروم، السبيطار في روحي لقيت حتى راقد، و دیخان آنت تفكرتها

 و یومين قعدت جيجل في راك قالولي والو، على شفيت ما اليصر واش و راني واین

.روحت  

روحك؟ في تحسب راك آيفاش درك و: أ  

 عدت و وحدي نكون غير نحب بكري آيما ناشط رانيش ما روحي، فاهم منيش راني:" ع

.بزاف نتكيف و القهاوي في  

تبریكولي؟ راك الخدمة و: أ  

.والو في ندیر ماراني سامط، شيء آل اهللا و:" ع  

.الحرقة تاع المرة هذیك تتفكر مازلت: أ  

 روحي نحسب الصباح نوض آي و مليح، رانيش ما الوقت هذاك من فيها تفكرنيش ما:" ع

.خالص عيان  

 ؟les cauchemars عندك و: أ

sur tout اهللا و:" ع  خرجني البحر في نحلم و نتخطف دایما راني األولين األیامات في 

".ميت  

تحس؟ راك شوا صحتك في و: أ  

".آان ما آان ما بروحي نحس راني اهللا و:" ع  

 آيفاه؟

l'estomac نرقدش، ما مليح، نكلش ما:" ع والو؟ فهمت ما یوجع راسي تطغاني،   

عایش؟ راك آيفاش الدار في و: أ  

.الليل في غير نروح واحد، حتى مع نهدر ماراني:" ع  
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صحابك؟ مع تكون راك ماال: أ  

 قدرتش ما الدنيا بيا تهرب مات الفلوآة في معایا آان اللي يصاحب بلي نتفكر آي:" ع

".صاحب حتى عندي ما وحدي راني درك بصح ننساه،  

..."جيراني حتى واین بيهم عالبليش ما عدت الدار نتاع واحد، حتى بالي على ما أنا:" أ  

 

                                                    منير الحالة  

رمني: االسم  

سنة 28: العمر  

أعزب: العائلية الحالة  

)قریة( الشعور بو صالح: السكن  

أساسي 09: الثقافي المستوى  

حالق: المهنة  

18/10/2009:المقابلة إجراء تاریخ/ أ  

:المقابلة ظروف/ ب  

 المقابلة جرت للباحث، زميل الوقت نفس في هو جيرانه، أحد طرف من للحالة مسبق بعلم

.سكيكدة -بوالشعور صالح لبلدیة الشباب بدار  

:المقابلة سير/ ج  

.الخير صباح: أ  

"الخير صباح:" ع  
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األحوال؟ واش: أ  

"تشوف راك باس ال:" ع  

.معاك نهدر جيت بلي بالك على غاني قالك آيفاه:" أ  

"عالحرقة بالي على:" ع  

تحرق؟ باش درت آفاش تقولي تقدر: أ  

 بور من هنا من دیمارینا معاه، آنت نيرا البارح، نبيل حكالك آما نقولك، رایح واش:" ع

juste وصلنا صایمين، حنا و رمضان في لنا نشفا بعضنا مع الشعور ( لعنابة لفطور قبل 

 les علينا عداو نورمال مشينا ربي على تكلنا و صلينا فطرنا، المغرب أذن ،)الشط

gardes cotes Hélicoptère ب   طلع ،...أمشي أمشي طریقنا، آملنا شافوناش، ما بصح 

 فضتنا الحال، هذا على واحنا أیام 03 المهم بزاف طلع البحر ماشيين واحنا النهار علينا

GPS فسدلو بعد الماء، و الماآلة  ما  بصح الطليان، نوصلو قریب المهم شویة بعدنا زدنا 

chauffeur قالنا ما حساب على یظهرناش Moteur حسب شویة بعد ،  فض و 

l'essence  بدات نحملوا، نزیدو قدرناش ما بالشر یومين شویة،-----  ن،هاملي بقينا و 

 واش یقول اللي ساآتين اللي یشهد، اللي یزید غير الحال بعضاها، مع تشوف بكل الجماعة

 غير لينا و الجوع قتلنا الجماعة، مع نشوف ساآت غير بقيت أنا و معاآم، نجي أداني

 ما جماعة بعدیو إال و یهزنا واحد یجي نتاع برآن نموتو واآتاش غير و نسينا و راقدین

chauffeur قلنا وشيا نتاعنا األخيرة هي هذیك منعاش یا خالص هاش حطينا  ما ،

l'energie تودروش ما باش بزاف تتحرآوش  نعرفش ما عدت الخامس اليوم أنا ،

 في الماء، في أحنا و أیام 08 المهم طویل، نحسوه الوقت و فينا البرد فينا، الشمس صالحي،

hélicoptère نتاع حس في نسمعو الثامن  زادوا مبعد و شویة، بعيد علينا عداو مكذبين و 

 داونا لعنابة، رجعونا عاودو الماء، عطاونا ترجع بدات الروح عاد هزونا، شافونا والو

la gendarmeux داونا مبعد و فينا، یصورو الصحافة جاو یومين قعدنا لسبيطار  لل 

village. 
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روحك؟ في تحس راك آيفاش كدر المهم:أ  

.اآلخرة على طلينا الموت، من منعنا رانا المهم حال، آل على اهللا الحمد:" ع  

الموت؟ من منعت نهار تجيك الفكرة مازالت: أ  

".نموتش ما تقول المرة هذیك متش ما آي تفارقني، حبتش ما:" ع  

الفكرة؟ هذه تجيك المنام في و: أ  

les cauchemars من غير نرقدش ما واني:" ع ".نغرق رایح روحي نحلم دیما   

فيك؟ تبدل ما آاش الحرقة بعد أنت و: أ  

"شيء آل فيا تبدل: "ع  

آيفاه؟: أ  

sportif آنت نعياش، ما آامل نهار نمشي بصحتي آنت: ع  في شفتني آيما اليوم أنا و 

.هاك أنا و آامل نهار الحانوت  

l'essenc عادت  نتاع الصوم هذیك، أیام 05 آليناش ام خاطر على شكيت توجعني، نتاعي 

 ما حاجة مادرتش آي الدخان، و بالقهوة عایش ناآل، نقدرش ما وليت وذني، في دیما البحر

".نشعل راني أخرى حاجة درتش  

صحابك؟ مع تتالقى ماراك آاش: أ  

 en بصح هندي، یقصرو یجيو الجماعة حفاف مادامني واشوا صاحب، حتى عندي ما:" ع

dirais ".نشماآا   

راك؟ آيفاش الدار مع و: أ  

".معاهم هدرة عندي ما بكري من باس، ال:" ع  
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صالح الحالة  

صالح: االسم  

سنة 26: العمر  

ثانوي 03: الدراسي المستوى  

)ذآور( 6/5:الرتبة  

متوسط: االقتصادي المستوى  

شعبي حي: السكن  

:المقابلة ظروف/ أ  

 المكان إلى الحالة مجيء بعد) ةسكيكد ب الشباب دار(  العمل بمكان المقابلة جرت

.الحالة جار طریق عن مسبقة مواعيد حسب المذآور  

.المقابلة بسبب المسبق علمه مع الموضوع، في للحدیث متشوق صالح آان  

:المقابلة سير/ ب  

شویة؟ راك واش الخير مساء: أ  

:" ع çava ".حال آل على هللا الحمد   

تحرق؟ حبيت ماه علة: أ  

).صمت"( نبدالك رایح منين لقيتش ما بزاف، حوایج:" ع  

مثال؟: أ  

les jeunes آيما:" ع  على یعود الصباح ینوض آي الواحد باش خدمة على یحوس الكل 

).صمت"(الميت آي راهو هكذا الواحد خاطر على الناس آي عبد یعود و یروح، واین بالو  
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آيفماه؟: أ  

طلبا:" ع le visa Défavorable دیما و خطرة من شحال الناس، آي   یخرج الواحد قلنا 

partout تزیرت تشوف راك فاميلتو، على و روحو على یفرجها  تضرب اللي الباب ،

l'europe في بالزیادة یزید و مقفول، عليه  تخدم، الكل الناس بواحد، عالبالو ما واحد 

 راك هنا و دنيا، الدنيا و یحبو وین یحوسو طوموبيالت، دیار عندهم عایشة الكل الناس

 ما ال و یعاودوه الدستور في راحلي واش أنا نتنفسوش، ما صابو آان لو لهواء فتشو

les jeunes یخدمو الزم الصح معنا حتى عندها ما الثالثة العهدة و یعاودوهش،  الصوارد ،

".منو تهنينا اإلرهاب عندنا هللا الحمد  

الحراقة؟ في نتاعك التجربة على شویة أهدلي: أ  

malgré تشماصلح) صمت..( أقف:" ع " ( الزهر آانش ما بصح نقطع حاب أنا و شحال 

).صمت  

صرالك؟ اللي واش أحكيلي: أ  

 هيه، نموت بغى ال نروح شاتي آرهت، راني بصراحة نهدرلك نخبين أنا و عامين:" ع

.الحوت یاآلني ال و نقطع" یقولوا آيما  

 Départ نهار بكل، شعاو اللي الشيء مدینا سلكنا عاطيها، زعمى و روحي صدرت آي 

".تالقينا  

هيه: أ  

 الباقي و سكيكدة من 03 أحنا ،15 في آنا دیمارینا، مليح، البحر آان الليل في:" ع

 ناض و یخدم بدا البحر شویة مبعد و... أهراس سوق قالمة، تبسة، سكيكدة، من مخلطين،

Mistral  ما رجعون یقولو نص و نكملو یقولوا نص بزاف، طلع لبحر مبعد و مكملين، بقينا 

 ما واحد أآل اسكتوا قال الریس ناض حتى الفلوآة، في فوضي سرات مبعد و نریسكيوش،

confiance عندوش ما اللي ندیسيدي، اللي أنا یهدر  و فانا معانا، یجيش ما األول من فيا 
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 les ینقصو و یهبط القدام شویة نقدمو آي باالك طالع، راهو البحر و الهدرة فضت دیمارینا

vagues  و أخرین سوایع 05 تقریبا مشينا یهبط حبش ما لبحر بصح نمشيو آملنا مبعد و 

moteur الـ یطلع، غير قاعد البحر  الموجات بداو بالصتها، في باقية الفلوآة و یمشي 

 إال و الموجات من نهربو رواحنا لقينا ما هذیك الدهشة مع للفلوآة، دخل الماء و یكباروا

 لفلوآة بزاف بارد الماء، في رواحنا نلقاو حتى هكيك حنا و وآة،للفل دخل اللي الماء نطيشو

 عندو ما الفلوآة مو صحابي، على نحوس إال و روحي نمنع دریت ما شفناها، زدناش ما

Gilet de sawetage حتى  الموت دخلتو اللي خاف، اللي یبكي، اللي تعيط الجماعة و 

 آي والو، ندیلو قدرت ما قدامي يهف نشوف یغرق، و الماء في یشرب واحد صوت في نسمع

la vague آانت ليه قدمت ) 15(بزاف في آنا و لقيتوش، ما طلعت آي هبطتلها، ورایا، 

 إال و 08 في غير بقينا باالك الدقيقة، هذیك في شفت ما حساب على و نقصو، فيهم نشوف

09.  

لحبيب ربي جاب الماء، فوق روحي حاآم غير البحر في هكيك حنا و Bateau 

Marchandise  جاي آان یسمعنا، ما آاش عليه نعيطو لينا و هذیك، لبالصة على معدي 

survette نجيت طریقو، هي هذیك خاطو لينا  حذانا حبس شافنا، فينا الضوء ضارب آان 

les boucts لوحنا و بيها طلعونا و بالقرانب ، le commandant de bord   یقهم نتاعهم 

le français  واحد علينا، قفلو و الشمبرة واحد في دخلونا و ناآلو ناعطاو للدفا دخلنا 

الـ لواحد صلنا و الزمان من الساعة port  لـ داونا ثم من سردینيا، فيع نزلونا  centre 

 یعيط و یبكي ناض فينا واحد مبعد و جزائریين، نقولو حبيناش ما جنسيتنا، على سقساونا

لـ هبطونا عاودوا و مانةالس واحد قعدونا مبعد و جزائریين، وأنا قالهم  port Alger نتاع  و

".قدامك فينا تشوف راك  

روحك؟ تحس راك آيفاش درك و: أ  

 و) مليون 20( قدامو اللي و وراه اللي آامل صواردو خسر اللي الواحد والدیك، یرحم:" ع

"یكون؟ حابو آيفتش الموت من منع  
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مدایر؟ راك واش ال و تخدم راك و: أ  

: ع pour le moment  بال ندور أنا و نوض ملي والو، على نفحتلي ما حابس، انيو 

.فایدة  

صلحتلكش؟ ما نهار الفكرة تجيك مازالت واش: أ  

).تأفف+  تحسر( نتفكرها دیما راسي، من تروح حابة راهي ما اهللا و:" ع  

الفكرة؟ هذه تجيك المنام في و: أ  

.ورایا یجري رالكبي الحوت و طالع البحر في روحي نایم المنام في إیه:" ع  

هذو؟ ليامات مليح تاآل راك الماآلة و: أ  

".الدخان و بالقهوة عایش عليك نكذبش ما:" ع  

par rapport روحك نحس واش: أ لبكري؟   

  

حمزة الحالة  

حمزة: االسم  

سنة 27: العمر  

أساسي 09: الدراسي المستوى  

)إ02+ ذ 02( 4/2 الرتبة  

شعبي حي: السكن مكان  

:المقابلة ظروف/ أ  
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 مكان إلى الحالة مجيء بعد) فلفلة سكيكدة، الشباب دار( العمل بمكان المقابلة جرت

.سابق موعد وفق المذآور،  

.المقابلة بسبب مسبق العلم مع الموضوع حول للحدیث متشوقة الحالة آانت  

:المقابلة سير/ ب  

شویة؟ راك واش الخير، صباح: أ  

"هللا الحمد باس ال:" ع  

تحرق؟ اللخ واش تحكيلي ممكن: أ  

 والو آان ما والو، ال قدر ال و خدمة ال والو، آان ما نخلي، راح واش نقولك راح واش: ع

la venir یشوف واحد هذه، البالد في  روحو على تجري الزم ماال آانش، ما نتاعو 

les accusés de réception نجيبلك آون یالشيخ، visa الـ نتاع   40 ال و 30 واحد عند 

défavorable آلهم n'importe que moyen نحبو ولينا ماال ،  بصح غالب اهللا الواحد 

T.V نشوفو الجریدة في نقراو رانا  نطلبوا والو، شفنا ما أحنا مالية، بحبوحة في الجزائر 

 نيش ما فينا قتلوه بالمواطنة الشعور حتى بيها، نحلموش ما السكنة آانش ما الخدمة

 واش ميتين، قدرونا ما آيين قادرونا ما الجزائر نتاع لعالم نحرق قادر راني جزایري،

les cadavre یردو باش الطالین مع اتفاقية یمضيو  و فينا یحرقو الطالین، حاحبوش ما 

 هي الوصلة حاطين حنا بقات، معيشة من واش والدیك یرحم قولي والو، دارت ما الجزائر

.الثانية في الموت و األولى  

les jeunes منها آانش ما الحرقة بارونات  ما و سرقة و مخدرات نتاع حاطينا آرهو، 

 و یحيلو آامل 28 في معاهم رحت اللي هللا الحمد بصح منحرفين، أو واعيين راناش

"المشاآل خاطيهم  

الحرقة؟ في تجربتك على شویة تحكيلي ممكن: أ  

).صمت"( طویلة حكایة نقولك رایح واش:" ع  
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الحكایة؟ هذه واش نعرف نقدر: أ  

 دخلناها بجایة من شریناها لبحر، یعرف واحد اسم على واآتبناها فلوآة شرینا يخیالش:" ع

port للـ  صاحبنا الوقت قرب آي أحوالنا، في انلمو روحنا، في نقدو بقينا و سكيكدة نتاع 

port للـ أدارها الفلوآة عليه آتبنا للي les gardes cotes تبعوه و عنابة نتاع   بقات 

 البحري صاحبنا النهار، حتى بالتلفون، اتصال على وأبقينا مليح الضربة نسى لثمة، أیامات

 نتاع 07 على عنابة في لبالصة واحد في نتالقاو قالنا 27 في عيطلنا مليحة الظروف شاف

 الليل نتاع  09 جوابه و وحدو واحد آل نعرفهمش، ما للي آاین و تعرفهم اللي آاین لعشية،

 و الفلوآة نتاع الحس نسمعو بدینا 23:00الـ وصلت نسناو، بقينا مهجور الشط لواحد وحنا

signal دارنا الضوء، مطفي  حتى بالثالثة بالزوج نعومو رحنا قبل، من عليه متفاهمين آنا 

 نشوفو ما هدنا سوایع، 06 واحد مشينا و عليك لعمال ربي یا مبعد و صلنا، و الكل تلمينا

 ما األول مع تهبط و تطلع بدأت الفلوآة و ،خالص طلع حتى شویة یخدم آان البحر والو،

les vagues مبعد و خفناش  و الساعتين واحد هذه، الحالة طولت و یكبارو بداو 

chauffeur la vague واحد تجي و والو آاین ما االتجاه، في یبدل   في قدها شفت حامي 

moteur للـ الماء دخل شيء، آل على قضات اللي عي حياتين  هي قلبتشت ما مزیة حبس، 

 اللي یعيطو قاعدین اللي آاین نبين، حبيتش ما و بزاف خفت الصح نهدرلك هذیك في

).صمت( آبيرة ختلوطة المهم یسوطي، حاب اللي یشهدو،  

...هيه: أ  

 حنا و النهار علينا طلع و تطلع تعاود تزیدش ما تهبط و تطلع ما آل الفلوآة یالشيخ:" ع

les gardes cotes شافوها النهار نتاع 11 حتى أنشوفو  یا هللا الحمد قلت الدقيقة هذیك في 

".نوصل یا نموت یا هذه البالد في نقعد ما اهللا و نولي نزید راني بصح جاو اللي ربي  

روحك؟ تحس آيفاش درك: أ  

.عيان راني) صمت( نخمم نقدر ما نخدم نقدر ما حابس، بروحي نحس راني درك:" ع  
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؟منعت نهار الفكرة تجيك مازالت: أ  

).الرأس طأطأة و صمت+ التوقف على تدل باليد إشارة( فيها تفكرنيش ما یعيشك ربي:" ع  

الفكرة؟ تجيك المنام في و: أ  

 تقلبت تجيني مرات الرقاد من مخلوع نوض حتان بزاف تجيني آانت األولين ليامات:" ع

les gardes cotes ورانا یجریو مرات و الفلوآة بينا .تنقص بدات درك بصح   

l'appétit عندك درك تقولي تقدر :أ شویا؟ ال و   

 و خالص لعشية حتان للماآلة منفيقش مبعدها و الصباح نفطر اهللا و الصح، نقولك:" ع

l'estomac زید" الماآلة في حاجة عندي ما محسوب قليلة، حاجة غير ناآل  نتاعي 

.واه؟ من فهمتش ما تطغاني  

par rapport ضعفت بروحك تحس راك واش: أ بكري؟لـ   

 آانتش ما قبل من هذه نعيا شویا نمشي آي عدت المهم بيا واش بروحي حاس منيش أنا: ع
".عندي  

صحابك؟ عندك یاخي: أ  

 الوقت عليا، یلهطو ما عليهم نلهط ما نلقاهمش ما آي بصح شویة، نحكي نلقاهم آي:" ع
".بهموا التي واحد آل هاذا  

شویة؟ تخالط آنت بكري: أ  

 راك أنا و) حرق( قطع فيهم النص البالو، نتاع صحابي عندي واآان شویة بكري:" ع
".نتالطم راني فيا تشوف  

الدار؟ مع حوالك واش: أ  

Normal الدار في: ع )".صمه(   

الجيران؟ مع عالقتك و: أ  
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  وليد الحالة

.وليد :االسم  

.سنة 31 :العمر  

.1/6 :الرتبة  

.شعبي حي :السكن  

09 سنة: الثقافي المستوى  

.ثابتة غير: المهنة  

.أطفال 04 لــ أب و متزوج :العائلية الحالة  

:إجراءالمقابلة  مكان و ظروف -  

) مؤقت( الحالي العمل بمكان المقابلة جرت  بمكان سيارة في فيه، یسكن الذي بالحي للحالة، 
.ذلك اقترح الذي هو العميل ألن رفقائه أسماع عن قليال بعيد العمل  

:المقابلة سير  

راك؟ واش/ الخير مساء -  

"الباس"   

الخدمة؟ مع واش -  

stable ماهيش الخدمة وین، مرة آل تشوف راك"   "  

بصحتك؟ تكون المهم ماعليهش -  

تروح؟ خالك اللي واش تقولي تقدر -  

 ،l'Europe على یحكي بكل الغاشي خدمة، ماتكون آاش روحي نعاون باش نروح" 
l'Europe .l'europe طراه ،نشوفو ".والدنا نعاونو و رواحنا على ونخدم رحنا هذه،   

تروح؟ ما قبل نتاعك للمرأة قلت -  

 قلتلها نجي، و 04إال و أشهور، 03 نغيب راني قلتلها فلوآة، في رایح بلي قلتلهاش ما" 
affaire بلي c'est bon قلتها وصلت آي و آانش ما لقاتني حتان صبرتها و خدمة،   راني 

"نولي و نخدم قلتلها وصلت،  

رایح؟ عدتي آي آيفاش حكيليت تقدر -  
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"آيفاه"  

درتو؟ آيفاه ترآبو ما قبل -  

"نسميهالكش؟ ما أسمحلي لبالصة لعنابة رحنا قبل، من بسمانة"   

.تحب آيما -  

في نتبعو بقينا و تفاهمنا رجعنا، طالع لقينا عالشط رحنا"   météo Internet النشرة  سمانة 
 هنا رواحنا جمعنا لعنابة، ندیماریو غدوة باه اتفاهمن مليح الجو عنابة، من لي عيطلو بعد من
".البالد في  

آنتو؟ قداه في -  

"14 في"   

الواحد؟ خلص شحال -  

 ما لثمة، نتالقاو و عنابة في نكونو صباح نتاع 07 قبل بلي متفاهمين آنا مالین، 7" 
taxi في راح اللي آاین بعضانا مع نروحوش  راح فاه واحد وآل الكار، في راح اللي آاین 

 خباونا داونا الجماعة، آتينا آونتا مباعد عنابة، في بكل تالقينا. بعضانا مع رحناش ما المهم
 یدیرونا باش نتاعهم عطاوهم البحریة مع تفاهمو العنانبة راحو الجبل، في قراج في

."الطریق  

.هيه أمم -  

H 20 على دیمارینا رآبنا"  ( فلوآة في الشط من 23 2008 أوت ( bien لبحر   ریحال 
 لفلوآة الماء و السما غير نشوفو البر نشوفوش ما ولينا باعدنا مشينا السخانة، ماآانش،

GPS طفانا األولى هي نتاعنا  جاءت شویا مشينا تقيدینا، باش الثانية لفلوآة في نسناو بقينا 
GPS مشانا ربي بقدرة مبعد و. بعضانا مع مشينا  00 جاوناعلى بعضانا، حدا ماشيين بقينا ،

H  یطلع، درك البحر قالنا یرحمهم، اهللا ماتو اللي هذوك األخرى الفلوآة نتاع لشوفير ا15
mauvais temps آاین أو قالنا شفنا حنا نتاعو عالهدرة درناش ما آبير،   internet، 

Meto mauvais temps ماآانش بلي یقول آلش   طلع بعد من ساعة نصف نمشيو، آملنا 
 بكل، تشوآينا یبكيو صحابي باالك، تحلم قاعد تقول بتكذ بها، یحس آان تقول البحر،

الصح نتاع طلع أو البحر la vague )تعجب( bâtiment قد   بداو! حرت تحيرت باهللا أقسم 
15 على. صغار شویا معانا آانو اللي لوالد یبكيو h  آانت األخرى، لفلوآة تتقلب و قدقد 16

 دالتنا في غير نسناو و      نشوفو غير بقينا أحنا ، الفلوآة بيهم تتقلب و واحد وقف حدانا
c'est bon سمى بكل، تشوآينا حتى  تقلبت اللي هذه لفلوآة واشيا برك، نشوفو قعدنا ،

 la vague ماء، تعمرت لفلوآة دماغك في تتخایلهاش ما شغل ؟،!صح ماش باالك صحيبي
 شعلنا مبعد و ،14 في ثاني هما برك، نشوفو بقينا والو ندیرولهم قدرنا ما یعيطو، هوما و

flume gel gauche droite رایحين ولينا مبعد و الضوء مازال ، GPS نسينا ،  غير ولينا 
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 واین اللورا مشينا وزدنا والو، آين ما مشينا صحابنا، نشوفيو بابور، یعدي ما آاش نحسو
 يبنانس لمهابل آي ندورو عدنا. الوالو عباد ال فلوآة ال واحد؟ حتى مالقينا صحابنا راحوا

 وثاني معانا اللي ربي هو یزید غير قاعد آان اللي من آثر طلع زاد البحر رواحنا،
navigateur GPS شعلنا صحابنا، مالقيناش ولينا آي البحر، في طولنا یسوق، یعرف   یا و 

00           ماتو اللي من طریقنا، آملنا عليك لعمال ربي H 00حتى 16 H  نحوسو حنا و 20
15 جوایه عليهم، H  ما واحد آلينا قشناو عصرنا. الماء من الفلوآة فرغنا لبحر یطيح بدا 20

00h( ماشيين بقينا واحد مع یهدر 22، 30 h 22،   00 h 00، 00 h 1 (  شاف منا واحد وقف 
fare vert  نتاع األخرى الفلوآة خاطر على توقفش ما قولنالو تسينيالي،" ساردینيا" نتاع 

c'est bon  قلتلهم وقف، فيهم واحد بسبت تقلبت ماتو اللي الجماعة  ماالتيينش عدنا بصح
.یحكمونا الشتا نمنعو المهم  

00" ساردینيا" لـ وصلنا h  غير شافونا واحد، حتى شافنا ما جبل في طحنا الصباح نتاع 6
 یوقف، قدر ما واحد الرمل في طحنا طلعنا، و لفلوآة قارینا لجبل وصلنا مكونبيين، جماعة

 واحد معانا آان شویة، شربنا الماء جابلنا الطفيل واحد جاء الماء في حنا و ساعة 36
00 من الجبل، بيه طلعنا و هزیناه بزاف، عيا شویة صغير h 6 - 00 h  راقدین، حنا و 14

village الـ هبطنا و القش بدلنا tellement وحدو واحد آل وال بعض، مع زوج آل ،  رانا 
restaurant في تالقينا جيعانين وحدة  ) ) l'euro نامعا دینا   اللي اللولين الزوج تغدینا، 

c'est bon بكل ليهم رحنا ومبعد حكموهم، خرجو  dépôt لـ داونا روحك، على هبط 
 قلنالهمش ما حكمونا آي الدواء، عطاونا القش، عطاونا الطبيب، على عقبونا دوشنا

الفلوجة في ساآن عراقي یقول واحد جزائریين ) ) ابتسامة مع   في ئریين،جزا قلنالهمش ما 
dépôt الـ !!بزاف الغاشي آاین ،  

جزائریين؟ راآم بلي ماقلتولهمش عالش و -  

 یعطيوك باش یسهلولك البالد في حرب عندهم سما عليك، قلبو یحن عراقي تقولو آون" 
 le biet جزائري تقولو آون و السياسي، اللجوء   أیام 05 عندنا طلقونا آي مشري، راهو 

quitte و  المشكل من واحد مع یهدر ما واحد طریق، في واحد آل روما لـ رحنا. طليان 
"ماتو اللي لجماعة نتاع هذاك  

ماتو؟ اللي الجماعة هذا تعرف -  

 اللي آاین و حكموهم اللي آاین وحدهم، هبطو اللي آاین حنا ومنا صحابنا، 05 وال 04" 
"خدام راهو و لثم مازال  

هذه؟ الضربة من حسيت واش أنت و -  

"نبرد نتفكرها آي منها، مشوآي أنا لدرك حتى واله"   

متي؟ قریب أنت خاطر على إال و قدامك ماتو اللي الجماعة من -  

."منعونا اللي الشوفير و ربي شعرة، خصت أنا و ماتو آيما شفتهم سما زوج، في منهم"   
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الطاليان؟ في بقيتي قداه و -  

l'ocation عندي آانت شهرین،"   بال شتى ال نخدم قادر تمل عمي عندي نخدم، باش 
."حاجة حتى ندیر قادر ما نخدم قادر ما وحدي قاعد روحي لقيت بصح آواغط،  

) ‐ الخمر یشرب العميل بأن مسبق علم مع   ( -  السؤال طرح  

تحرق؟ ما قبل من تشرب آنت -  

 دیما وليت آرهتها، الخدمة مام یومي، نشرب ليت و جئت ملي بصح ساعات نشرب آنت" 
solitaire .وحدي روحي نجبد دیما معاهم، نحكي نشتيش ما الغاشي، نلقى آون و   

par rapport بصحتك آنت بكري و - لدرك؟   

le poids في طحت خالص، طحت درك و بصحتي آنت"   روحي أنا العقلية في طحت ،
courage ندیر هكذا بيا واش أنا نقول و روحي مع نقعد ساعة مافهمتهاش،  نتفكر مبعد و ،

la scène "بزاف یوجعني راسي رجع مليح، مانيش نولي هذیك   

الرقاد؟ و -  

"مليح نرقدش ما"   

مليح؟ ترقد آنت بكري و -  

bien نرقد" "مشكل حتى عندي ما   

تجيك؟ مازالت الفلوآة نتاع الصورة و -  

 البحر نتاع فيلم نشوف آي واال فيه، نشوف نقدرش ما البحر أنا بالك على دایما، تجيني" 
( النهار ذاك و نقدرش، ما أیام 03 (   المرأة مع تقابدت البحر، نتاع فيلم حطو الدار في دخلت

حارت؟ المرأة خرجت، و  

هذه؟ الصورة ماتجيك آاش المنام في و -  

 نوض حتى مقصوص، إبني و بالدم، روحي نام دیما تخلعني، دیما المنامة واحد عندي
."ننساها نقدرش ما تجيني دیما لفلوآة ننعس، و نستغفر مفزوع،  

یقلقوك؟ لوا و اللي الحوایج إال و الحاجة واش -  

 یموت ما قبل صحيبي واحد آاین خاطر على نخلع، غدرة على نتاعي اإلسم نسمع درك" 
 بـ واحد عليا عيط النهار ذاك هذه، الساعة حتى بالي في العيطة هذه بقات و باسمي، عيطلي

l'accent  السيد قالي حتى ندور، قدرتش ما ي،بالصت في جمدت مات، اللي صحيبي نتاع 
."عليك راهو معایا اللي  

فيك؟ تبدل بلي تحس ثاني واش -  
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 اإلحساس بغى ال ماهدرتهالكش حاجة آاینة و وحدي دیما الناس، مع نقعد نقدرش ما" 
 عدت یمرض آي درك و للطبيب ندیه و نجري یمرض آي آان ابني جمد، نتاعي

normal  ندیرلو راح واش روحو على یمرض قلتلها مریض ابني على المرأة عيطتلي ،
même  واش نقول هو عليا یحوس یجي حاجة، عندي ما درك بابا، على نحوس آنت قبل 

 حوایج آاین عليه، نحوس نروح نهار ثاني مانلقاهش، آون آنت قبل من بيه، ندیر راح
بزاف فيا تبدلو ) صحابي الدار، ( ."وحدي نقعد معاهم نقعدش ما عدت آرهتهم صحابي ،  

قبل؟ من و  

 "solitaire عدت درك عليهم، نحوس معاهم، نجري صحابي عندي نخالط آنت قبل من" 

تولي؟ معول راك و -  

"صوارد شكارة یعطيوني بغى ال مانولي واهللا نوليش، ما"   

 للغربة رایح مایش لللموت رایح یعني حراق الناس آي الطيارة في إال و البابور في نولي" 
."للقبر رایح  

 
  نبيل الحالة

 

نبيل :االسم  

سنة 34 :العمر  

أعزب: المدنية الحالة  

2/6: الرتبة  

  أساسي 9 :الثقافي المستوى

:المقابلة إجراء ظروف -  
 بو صالح ببلدیة الشباب بدار المقابلة جرت جيرانه، أحد طرف من للحالة مسبق بعلم  

.سكيكدة - الشعور  

:ةــالمقابل -  
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  الخير مساء -

"الخير مساء"   

األحوال؟ واش -  

"ربي حاب آيما رانا"   

الخدمة؟ مع الحالة واش -  

"آانش ما ساعة و آاینة ساعة ربي، على الخدمة"  

تحرق؟ خالك اللي واش تحكيلي ممكن -  

"السؤال هذا تسقسينيش ما تحب آون والدیك، یرحم"  ) صمت+تذمر ( 

.خاطرك غير یكون ما معليهش -  

 حاجة هذیك أنت حاب واش تدیر حاب ال و نا،أ نحكي حاب واش تسقسيني حایب أنا"

"أخرى؟  

.أنا حابو اللي الشيء ماش و أنت تقولو اللي الشيء أنحط راح أنا -  

تحرق؟ تحاول ما قبل عایش آنت آيفاش تحكيلي تقدر -  

."الحالة تعرف راك بالشر، ماتت الناس باصات، الشباب الشباب، آيما"   

تخدم؟ آنت واش وأنت -  

".بروحي التي آنتش ما المهم هاك، ساعة هاك، ساعة ربي، على تلكق آيما أنا"   

الحرقة؟ في تخمم بدیت حتان آيفاش -  

 و عایش أنا خاطر على الحياة، آاینة وین یشوف یحب بالدو، في والو یبقالو آيما الواحد" 

"ميت؟ راني  
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الحرقة؟ نظمتو آيفاش تحكيلي تقدر -  

la plupart بعضانا لمينا المهم"   جهة للشط، لعنابة رحنا 08 في آنا المهم سكيكدة، من 

".رحنا و فطرنا ساعة قعدنا رمضان، في الغابة  

مبعد؟ و -  

les gardes cotes شافونا زادو و البحر، طلع"   contre le مقلب، البحر آان بالطيارة، 

courant" 

الفلوآة؟ في صرالكم واش -  

 أیام 08 الشراب، و الماآلة خلصتنا أیام 03 في مقلب، البحر نمشيو حنا و أیام 03 المهم" 

 آل عينين في الموت تشوف و السكات. بعنينا الموت شفنا نحكيلك واش البحر، في حنا و

."الموت في غير نستنا نشهد المهم.مصفار تلقاه صاحبك وجه في واحد،  

  روحك؟ تحس راك آيفاش درك المهم -

normal راني"  "ربي حاب آيما خالص و عایش نحس، راح واش ،  

الموت؟ من منعت نهار الفكرة زالت ما  

souvenir حتى آاین ما"  ( صرا صرا اللي ، الرأس على وضعهما و اليدین فرك+صمت (  

الفكرة؟ هذه تجيك المنام في -  

"مانرقدش أنا المهم ساعات،"  

عالش؟ و -  

النعاس یجينيش ما المهم"  ")صمت(

فيك؟ تبدل ما آاش الحرقة بعد أنت و -  
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"والو في تبدل ما "  

ضعفت؟ سمنت روحك جاتك -  

"راني آيما"   

الحرقة؟ بعد مرضت ما آاش -  

          فهمتش ما یوجع دایما راسي بزاف، نتكيف عدت المهم روحي، فاهم ماني اهللا و" 

"عالش؟ و  

بزاف؟ تقلق عدت القلقة و -  

"والو تبدل ما بكري آيما القلقة آيف آيف"   

صحابك؟ عندك -  

 الصح نتاع صحابي عندي یكونو باش بصح یلقاني، یحتاجني اللي بكل الناس نتاع أنا" 

عندیش؟ ما معاهم نقعد  

 



Résumé : 

             L’immigration clandestine vers les cotes du sud de l’Europe constitue dans la société 

algérienne, notamment dans le milieu juvénile, un phénomène des plus  sérieux, qui prend 

de l’ampleur de jour en jour. En utilisant des barques de fortune « barques de la mort », ces 

jeunes dont la majorité n’arriveront jamais à destination, périssent en plein voyage, et les 

plus chanceux d’entre eux qui arrivent à survivre, seront imprégnés, leur vie durant, par des 

signes indélébiles de leur affrontement avec la mort, leur propre mort, et qui se répercutent 

sur trois niveaux : 

              1‐ Réactions traumatiques sur le plan psychologique 

              2‐ Réactions traumatiques sur le plan somatique 

              3‐ Réactions traumatiques sur le plan relationnel 

 Pour vérifier ces trois hypothèses nous avons utilisé des entretiens semi‐directifs avec 

l’application du test « traumaq »,  ce dernier étant conçu pour mesurer les symptômes post 

traumatiques.                                              

       Ces entretiens ont été effectués sur des jeunes natifs de la ville de Skikda qui ont échoué 

dans leurs tentatives d’immigrer clandestinement à partir du port d’Annaba.      

A travers cette recherche nous avons obtenu les résultats suivants : 

• Sur le plan psychologique les six cas présentent le syndrome de répétition et les 

cauchemars. 

• Sur le plan somatique les cas souffrent de fatigue et présentent des ulcères 

gastriques.  

• Sur le plan relationnel les six cas ont une tendance forte vers la solitude et 

l’isolement. 

En conclusion l’ensemble des jeunes de l’échantillon sélectionné souffrent des symptômes 

du stress post traumatique avec des degrés élevés visibles sur les trois niveaux. 

Mots clés : 

Immigration clandestine, jeunesse, échec, stress post traumatique 

Summary : 

          Clandestine immigration to Europe south coasts is more and more increasing in Algeria. 



Many young people prefer sailing in what is known “death boats”  

Even if a few of them manage to reach their destination but most of them fail and die. 

     Our study has taken into consideration six of the clandestine immigrants from Skikda city 
who failed to escape across Annaba coats. They have really faced death in the water and 
now they are victims of post traumatic stress disorder. 

     Our survey is mainly based on those immigrants who do not succeed in their adventure 
and on the three sides that can be affected: 

1‐ Psychological side  

2‐ Physical side  

3‐ Relational side 

After interviewing the six different cases and applying the “traumaq” test, have shown we 
got that all of them are really suffer from post traumatic stress witch appear on the three 
sides. 

-  Psychologically:  repeat neigh mars 
- Physically: fatigues and stomachaches. 
- Socially :  isolation ( living in isolation )     

Key words : 

Clandestine immigration, young people, failure, post traumatic stress disorder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الملخص
إن استفحال ظاهرة الهجرة السرية في األوساط الشبانية في المجتمع الجزائري عبر        

القوارب التقليدية إلى سواحل جنوب أوروبا و الذين ال يصل منهم إلى وجهته إال فئة قليلة 

أما األغلبية الساحقة فكثيرا ما تنقطع بهم الرحلة في منتصف الطريق حيث يواجهون الموت 

 واجهة حقيقيةم

 آورذدراستنا هده تمت عن طريق إجراءات منهجية محددة تتمثل في دراسة ستة حاالت  

  . من والية سكيكدة فشلوا في محاوالتهم للهجرة السرية عبر سواحل مدينة عنابة

إن هؤالء الشباب الذين واجهوا موتا حقيقيا وفعليا في أعماق البحر فهم ضحايا مباشرين  

، سوف يعانون حسب مختلف المقاربات النظرية من أعراض مابعد للحدث الصدمي

  : الصدمية على مستويات ثالث

  االستجابات الصدمية على المستوى النفسي *

  االستجابات الصدمية على المستوى الجسدي* 

  االستجابات الصدمية على المستوى العالئقي* 

ومن أجل التحقق من الفرضيات الثالث التي طرحت في البحث والمتعلقة باألبعاد  
الثالثة لشخصية الفرد وهي االجتماعية، النفسية والجسدية، من أجل ذلك طبقنا مقابلة نصف 

  .الذي يقيس األعراض ما بعد الصدمية « traumaq »موجهة و سلم 

   :تنا هذه تتلخص فيما يليفان أهم النتائج المتحصل عليها في دراس     

 ما بعد الصدمي على المستويات الثالث  اإلجهادالعينة يعانون من أعراض  أفرادجميع  إن

 .المستوى النفسي أهمها تناذر اإلعادة و الكوابيس المتكررة -
المستوى الجسدي ظهور مظاهر العياء والتعب الشديدين عند جميع الحاالت إضافة  -

  .القرحة المعديةإلى إصابة البعض منهم ب
 .ال للوحدة واالنعزالوالمستوى االجتماعي ظهور عند جميع الحاالت مي -
-  

  الكلمات المفتاحية

 اإلجهاد ما بعد الصدمي. الشباب. الهجرة السرية

 


