
ةالشعبیالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

–قسنطینة –جامعة منتوري 

كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة 

قسم علم النفس 

:رقم التسلسل 

:رقم الترتیب

دراسة إجھاد ما بعد الصدمة لدى أفراد الشرطة ضحایا اإلرھاب

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس العیادي

تخصص علم النفس المرضي للعنف

:إشـراف:                                                       مقدمة من طرف 

د كربوش عبد الحمیـد .بن عیاش منـال                                                أ

2012نوفمبر 18: تاریخ المناقشة 

أعضاء لجنة المناقشة : 

د كربوش عبد الحمید      مشرفا                  أستاذ التعلیم العالي بجامعة قسنطینة.أ

قسنطینة عبـود حیـاة            رئیسة                  أستاذة التعلیم العالي بجامعة. د

بوشلوخ محفوظ          مناقشا                  أستاذ التعلیم العالي بجامعة قسنطینة. د

بوسنة زھیـر            مناقشا                 أستاذ التعلیم العالي بجامعة بسكرة. د

2011-2012السنة الجامعیة



سرـالفھ

01...........................................................................إشكالیة-مقدمة 

Iالجانب النظري
اضطراب إجھاد ما بعد الصدمة : الفصل األول

06................................د ما بعد الصدمةتطور مفھوم إجھالمحة تاریخیة عن -1
06...................................................................الصدمة عصاب-1.1

07....................................................................عصاب الحرب -2.1

09...........................................مصطلح اضطراب إجھاد ما بعد الصدمة -3.1

10......................................................................تعریف بالمفاھیم -2

11............................................................تعریف الحدث الصدمي -1.2

12.............................................................تعریف الصدمة النفسیة -2.2

14.....................................................................تعریف اإلجھاد -3.2

19.............................................تعریف اضطراب إجھاد ما بعد الصدمة -4.2

20......................................توصیة من أجل استعمال كلمتي اإلجھاد والصدمة-3

21........................التمییز بین العصاب الصدمي واضطراب إجھاد ما بعد الصدمة -4

21..................................................................العصاب الصدمي -1.4

21....................................................اضطراب إجھاد ما بعد الصدمة -2.4

22....................................النماذج التفسیریة الضطراب إجھاد ما بعد الصدمة -5

22..............................................................مدرسة التحلیل النفسي -1.5

24.....................................................النموذج البیولوجي الفزیولوجي -2.5

26...................................................................النموذج السلوكي -3.5

28...................................................................النموذج المعرفي -4.5

PTSD...........................................................29لـ معاییر التشخیص -6



29........................................................................فترة الكمون -1.6

30.....................................................................حالة إجھاد حاد -2.6

32...............................................................إجھاد ما بعد الصدمة -3.6

35.........................................................................عوامل الخطر -7

37..............................................أعراض اضطراب إجھاد ما بعد الصدمة -8

PTSD..................................................................39التنبؤ بظھور -9

40...................................................................التشخیص الفارقي - 10

42...............................................عالج اضطراب إجھاد ما بعد الصدمة - 11

42....................................................................التطھیر النفسي - 1.11

45.............................................................الفرماكولوجي العالج - 2.11

46...................................................................العالج الجماعي - 3.11

47....................................................................العالج المعرفي - 4.11

50...................................................الشخصیة و اإلجتماعیةاالنعكاسات - 12

الشرطة:الفصل الثاني

53...........................................................تاریخ إنشاء الشرطة الجزائریة-1
53....................................................الشرطة الجزائریة غداة االستقالل -1.1
54..................................االحترافیة الشرطة الجزائریة أثناء مرحلة التوعیة و -2.1

55..........................................الوظائف االجتماعیة و اإلنسانیة لرجل الشرطة-2
55.................................................الدور االجتماعي و اإلنساني للشرطة -1.2

56.......................................................االجتماعي في مجال الضبط -1.1.2

57...............................................في مجال تقدیم الخدمات االجتماعیة -2.1.2

57............................................................................مھام الشرطة-3
58...............................................................سیكولوجیة رجل الشرطة -4

58................................................................متاعب رجل الشرطة-1.4

60.....................................................المتطلبات النفسیة للعمل بالشرطة -2.4

62.........................................................اآلثار النفسیة للعمل بالشرطة -3.4



اإلرھاب : الفصل الثالث

65................................................................لمحة تاریخیة عن اإلرھاب-1

67....................................................................تحدید مفھوم اإلرھاب-2

67.........................................................................التعریف اللغوي-1.2

67...................................................................التعریف اإلصطالحي-2.2

69..........................................................تعریف العنف اإلرھابي بالجزائر-3

72........................................................ھمجیة و عنف اإلرھاب في الجزائر-4

73..........................................................................مظاھر اإلرھاب -5

73............................................................................مفھوم الضحیة -6

75.................................................تفش ظھور إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة-7

76.............................................اإلرھاب جریمة ضد أمن المجتمع و إستقراره -8

78................................................التعاون العربي في مجال مكافحة اإلرھاب -9

IIالجانب التطبیقي
منھجیة العمل: الفصل الرابع

81.........................................................................................مدخل
81......................................................................الدراسة اإلستطالعیة.1
82...............................................................................إطار البحث.2
82.......................................................................................العّینة.3
82...............................................................................منھج البحث.4
83.....................................................................تقنیات جمع المعلومات .5

83..................................................................................المالحظة1.5
83...........................................................................المقابلة العیادیة 2.5
83...................................................................................اإلختبار3.5

A.Steintz:ل األول السلمتقدیم 1.3 , L.Crocq..................................................83

.C.Damiani:لجزء من استبیان تقییم الصدمة تقدیم 2.3 MP.Fradin..........................87

عرض الحاالت ، تحلیل و مناقشة نتائج الدراسة: الفصل الخامس

90........................................................................عرض الحالة األولى .1



90...............................................................................تقدیم الحالة 1.1

92.........................................................................عرض للمقابالت 2.1

93.........................................................................ملخص المقابالت 1.2

102.........................................................................تحلیل المقابالت 2.2

108........................................................................السلمتحلیل نتائج 3.1

109......................................................................تحلیل الحالة األولى4.1

111......................................................................عرض الحالة الثانیة . 2

111.............................................................................تقدیم الحالة 1.2

113........................................................................عرض للمقابالت 2.2

115.......................................................................ملخص المقابالت 1.2

124........................................................................تحلیل المقابالت 2.2

129.......................................................................السلمتحلیل نتائج 3.2

130......................................................................تحلیل الحالة الثانیة4.2

131...........................................................................مناقشة النتائج . 3

133....................................................................................ة ـالخاتم

المراجعقائمة 

قـاللّواح



فھرس الجداول :

DSMVIحسب 43.0) 308.3( المعاییر التشخیصیة لحالة إجھاد حاد : الجدول األول  R.....30

32...43.1) 309.81(المعاییر التشخیصیة إلضطراب إجھاد ما بعد الصدمة : الجدول الثاني 

39.............................................أعراض إجھاد ما بعد الصدمة : الجدول الثالث 

فھرس األشكال :

14.................................................................مخطط للحدث الصدمي -1

H.Souki...............................................16:مخطط مفصل لرد فعل اإلجھاد ل-2

19..................................................................مخطط رد فعل اإلجھاد  -3

Barlow1988............................................28:لمخطط إجھاد ما بعد الصدمة -4

75.................................................................لوضعیة الخطرمخطط -5

:الصورفھرس

119..........................................................................لسیارةتینصور



رـر و تقدیـشك

ال یسعني في ھذا المقام إال أن أتقدم بجزیل و خالص الشكر إلى المشرف 
عبد الحمید الذي كان سندا لي و لم  یبخل علي و الذي كان األستاذ كربوش

معطاء معي ، كما أتقدم بالشكر الجزیل ألعضاء لجنة المناقشة دون أن أنسى كل 
من ساعدني إلنجاز ھذا البحث خاصة الشرطیین الذین رحبوا بفكرة البحث 

.العلمي و ساعدوني طیلة البحث 

.ھذا البحث من قریب أو بعیدو أخیرا أشكر كل من ساعدني في إنجاز
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:  إشكالیــة –مقدمــة  
مواضیعھا معظم نبمجرد تصفحنا للجرائد أو سماعنا أو مشاھدتنا لألخبار یلفت انتباھنا أ

الواردة إلینا عبارة عن حوادث إّما فیضانات، إنفجارات، اعتداءات ، كوارث طبیعیة أو 
تمثل في معظمھا أحداث فھي تحدث أثر نفسیا على أصحابھا و... إنسانیة ، أعمال إرھابیة 

صادمة ألنھا فجائیة و غیر متوقعة خاصة عندما تتخطى حدود التجربة اإلنسانیة فتحدث رعبا 
مع عدم القدرة على التكیف معھا بسبب الخطر الذي یشعر بھ لدرجة إحساسھ بالموت فھي 

حدث جماعیا أو ، و یعیشھا اإلنسان بشكل ذاتي مھما كان الالكیفیةتفوق طاقة تحملھ و قدراتھ 
فردیا و ینجم عنھا رد فعل لإلجھاد و الذي إذا استمر بعد شھر یؤدي إلى إجھاد ما بعد الصدمة 

فإن استجابة الضحیة تتوقف على حسب إدراكھا لمعنى الحدث في تلك اللحظة و ھي تجربة . 
.یعیشھا الفرد بشكل ذاتي و بالتالي تأثر على حیاتھ فیما بعد

دائما للخطر المفاجئ من المحیط الذي یتواجد فیھ  ةفإن حیاة اإلنسان عرضو بھذا ھذا 
من الشعوب یعانون في كل %10إلى 8%فعبر النتائج الوبائیة توّصل الباحثون إلى أن من 

ر و ـدة أشھـو یستمر ھذا اإلضطراب لع،)PTSD)R.Villarلحظة أو أخرى في حیاتھم من 
ة الصدمة و شخصیة الضحیة و ـذه المدة متوقفة على طبیعحتى لعدة سنوات، و یبدو أن ھ

.  عوامل أخرى 

كما بینت دراسات عدیدة أجریت من طرف الباحثین على خبرات وقت الحرب تخص ھذا 
اإلضطراب ، أّن الرجال الذین تعرضوا لخبرات قتال أكثر ، و كانوا شاھدین على أعمال 

إضطراب إجھاد ما بعد ل ، كانوا أكثر عرضة لظھور وحشیة و شاركوا فعلیا بھذه  األعما
.لدیھمالصدمة N.Bresland et al, 1987)(

تاریخھ خاصة الحروب و آخرھا األعمال ة عبر المجتمع الجزائري واجھ مآسي كثیرف
اإلرھابیة التي كانت في فترة التسعینات ، و التي خلّفت آثارا نفسیة جسیمة على الفرد 

ن و ـة و سالمة الوطن و المواطـو خاصة رجال األمن الذین یسھرون على حمایالجزائري 
منھا جھاز الشرطة ، لیس بعیدا عن ھذا الموضوع ، توجد إحصائیات نشرت في المجلة 

أن عدد 2010جانفي 25الرسمیة للشرطة و في الجرائد من بینھا جریدة الوطن في 
1999(من خالل إحصائیات عد الصدمةإضطراب إجھاد ما بین یظھرون ذالشرطیین ال

و في نفس . شرطي 489بسبب مواجھتھم لإلرھاب في فترة التسعینات و ھذا ) 2005–
المقال نشرت الجریدة وجود حاالت من اإلنتحار لدى ھذه الفئة التي تعاني نفسیا بسبب 

2001طي في شر12انتحار 2000مواجھتھا لإلرھاب حیث سجلت مصالح الشرطة في سنة 
2004شرطین في 10انتحر 2003شرطي في 12انتحر 2002شرطي في 16انتحر 
ھذا ما یدل . شرطین 4انتحر 2006شرطي و في 17انتحر 2005شرطي في 11انتحر 

.على المعاناة النفسیة الكبیرة التي یعیشونھا كل یوم و التي لھا األثر الكبیر على كیانھم النفسي 
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ث أخرى تدور في ھذا السیاق لفوتنا و آخرین  بینت أ ّن سبب الشروع باالنتحار أبحا
جندیا من المشاركین في حرب الفیثنام راجع لكونھم یظھرون 1198لدى أفراد عینة مؤلفة من 

و ھي أكدت بذلك )90، ص2006قاسم حسین صالح،( إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة
. نتائج اإلحصائیات السابقة 

إن الوسط المھني بالرغم مما یقدمھ من قیمة مادیة و معنویة ، إالّ أّنھ في بعض األحیان 
یسبب لھ اضطرابات نفسیة أو إصابات جسدیة ، نتیجة لألحداث العنیفة الیومیة و الملیئة 
بالمخاطر و أّنھ مھدد بالموت في أي لحظة و بھذا یصبحون ضحایا مباشرین أو غیر مباشرین 

شرطي من ھنا نجد أّن الشرطي مھیأ 3000إذ توفي خالل ھذه الفترة حوالي . لین ال متدخ
من الشرطین %60جسمیا لمواجھة المخاطر أو الحروب في شروط معّینة یستطیع أن یبدي  

PTSD في أول مواجھة غیر متوقعة و عنیفة ككل شخص في الجیش اآلن أو فیما بعد سیظھر
PTSD ادا نفسو صدمیا أثناء التدخل في ـدم إجھـأو فیما بعد سیقفكل شرطي ھو كذلك اآلن

.E.Desoir et al, 2005 ,P)المیدان  235).

مھنة الشرطي مھنة مخاطر ، و أّن لھا آثارا نفسیة تبّین أنّ عبر ھذه األبحاث و الدراسات 
.عمیقة على الشرطي 

امھإّن الموضوع الذ

بھاالنفسیة التي أقوم 

.المجتمع 

إضطرابن ـو بھذا وحسب المعطیات وجدت أّن أكثرھم یعانون م

ــمعا
رى و ـ

ـ
ـا... ارع ضربات القلب ، التعرقـة إعاشة كتسـعصبی
ــ

ا و ـــررت القیام ببحـ، فقمازالوا یعانون من فترة إلى أخرى
ـمھنیا و أن یتعاملوا بصورة حسن

األخصائیین و للمطالعة و اإلعتماد على المالحظة و المقابالت 
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،

. إلخ...أسرھم

رى و ـدة تضاف إلى البحوث األخـو أن ھذه الدراسة التي نقوم بھا ھي إال حلقة جدی
مة التي تعرض لھا و ھذا بطرح سیاقات نسعى دائما لمساعدة رجل الشرطة لتخطي الصد

جدیدة غیر آتي عھدھا ، ألنھ ال توجد دراسات كثیرة معمقة في الجزائر عن ھذه الفئة ، كما 
إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة تھدف الدراسة عن شعورنا بمدى خطورة األثر الذي یخلفھ 

كما نرید أن نلفت اإلنتباه لدى إذا لم یتم التكفل بھا في الوقت المناسب على الصعید النفسي ، 
المعنیین و السلطات بأنھم یحتاجون إلى المساعدة ألداء مھنتھم من جدید بشكل جّید أو كما 

كذلك دراسة أوضاعھ الحالیة و معرفة مستقبلھ لتفادي اضطرابات أخرى أي من أجل . سبق
الطمأنینة و األمان ؤ بمصیرھم و الوقایة من أمراض نفسیة في المستقبل مع استرجاع ـالتنب

. الداخلي الذي فقدوه جزاء ھذه الصدمات النفسیة 

تسعینیات القرن الماضي و لمدة عشرة سنوات و ھي في ذما نراه في الجزائر من
مواجھة و مكافحة اإلرھاب باستعمال كل الطرق و الوسائـل ، فكان رجال األمن و منھم رجال 

ي مواجھة في كل زمان و مكان و بدأت االضطرابات النفسیة الشرطة ھم أول الضحایا ألنھم ف
. تظھر علیھم فیما بعد نتیجة األثر العمیق الذي تخلفھ صدمات الحرب

ان و ـت تعاني حتى اآلن لننعم نحن باألمـة التي مازالـو لھذا زاد اھتمامنا بدراسة ھذه الفئ
جراء مواجھتھم PTSDالذین یظھرون أھم سماة الشخصیة التي تمیز ضحایاھيفما . السلم

على حیاة الشرطي المھنیة و العائلیة ؟ ماذا تمثل لھ الحیاة بعد PTSDلإلرھاب ؟ما مدى تأثیر 
یؤثر على المردود المھني ؟ ھل الشرطي یتعایش مع صدماتھ PTSDالخطر الذي واجھھ؟ ھل 

معاش النفسي و اإلجتماعي ؟ ما الذي نقدمھ للشرطي لنعطي معنى جدید لحیاتھ ؟ ما ھو ال
للتعافي ؟ و ظوحظلھؤالء الضحایا ؟ ما ھي اإلستراتجیات العملیة الواجب تطبیقھا لزیادة ال

:من خالل ھذه األسئلة و أخرى كثیرة انبثقت إشكالیتنا المتمثلة في 

ما ھي اإلجراءات العملیة الواجب اتخاذھا من أجل مساعدة الشرطي المصاب بإضطراب 
ھاد ما بعد الصدمة  للوصول إلى التكیف و التوازن النفسي ؟  إج

: العام كانت فرضیة دراستنا على النحو التالي بناء على ھذا التساؤل 

التوازن النفسي التكیف وطبي یساعد الشرطي للوصول إلى - والنفسوالمھني،الدعم العائليإن 
 .

:التي وضعناھا ھي كاآلتيلفرضیات اإلجرائیة ا

توفیر جو عائلي متفھم لوضع الشرطي الصحي و یمنحھ عنایة خاصة تساعده للوصول إلى -
.التكیف و التوازن النفسي 
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س و ـــــ-

. إلى التكیف و التوازن النفسي 

-
.التوازن النفسي 

و ـــ

 .
.دراستنا على حالتین و ھذا ما توفر لدینا 

تفسر 

.تخضع لنوعیة الحدث الصدمي الذي تعرض لھ الفرد و معاشھ آن ذاك 

.  فصل نظري واآلخر تطبیقي : و تم تقسیم ھذه الدراسة إلى قسمین 

:  في الفصل النظري تطرقنا إلى ثالثة فصول 

الممكنة إلى مختلف العالجات 
. في بحثنا 

. على كیف یتم االختیار و ما ھي الصعوبات التي یعانیھا الشرطي من خالل ھذه المھنة 

: .
لظھور و منح تعریفات عن ھذا المفھوم و بعض ال

. تاریخ تواجده في بالدنا و ما ھي مخلفاتھ و تأثیراتھ على الشرطة و على المستوى النفسي

. المنھجي مع توضیح منھج الدراسة و األدوات المستعملة 

. كان لتقدیم و عرض الحاالت و تحلیلھا مع مناقشة نتائجھامنھ الثاني أما الجزء

.ملّخص الدراسةومع وجود المالحقالمراجعو في األخیر عرض للخاتمة و
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 ,

أيي إحتمال موتھ ف
 ,

ف و ــــ
.التوضیحات عبر مختلف المدارس و المقاربات و معرفة معاییر التشخیص و العالج 

:مةلمحة تاریخیة عن تطور مفھوم إضطراب إجھاد ما بعد الصد.1

من أجل فھم و توضیح مفھوم  إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة مع معرفة زمن ظھوره و 
:تطوره إرتأینا أن نقدم بإیجاز تاریخ عن ھذا المصطلح و ذلك عبر 

:ةـاب الصدمـعص1-1
منذ زمن بعید حظیت الصدمات النفسیة بأھمیة بالغة، فقد ذكرت منذ العصور القدیمة 

إحدى النصوص الشھیرة التي تتحدث عن . م.سنة ق2000الكتابات األولى منذ ووردت في
الصدمة النفسیة بدأت بالشھادات األولى حول اإلستجابات الصدمیة للمعاناة التي مر بھا 

Joss, 2006السماریون  إثر تھدم مركزھم الدیني  )  Nippour( كما وردت في الكتابات التي ،
Hérodotesالمروریة من قبل . م.ق490أثینا في معركة الماراتون تتحدث عن أحد محاربي 

و الذي بقي طوال حیاتھ أعمى بعد ھذه المعركة CampagnolsإبنEpizelosحیث یروي قصة 
نتیجة حضوره حدث صدمي و المتمثل في مشاھدة أحد المحاربین یقتل خصمھ بطریقة 

.              وحشیة
بیة اإلسالمیة التي تناولت الصدمة النفسیة كان ذلك من طرف ابن سینا أما الكتابات العر

أوال حیث أنھ درسھا بطریقة علمیة تجریبیة، فقد قام بربط حمل و ذئب في غرفة واحدة، دون 
أن یستطیع أحد مطاولة اآلخر فكانت النتیجة ھزال الحمل و موتھ، و ذلك بالرغم من إعطائھ 

محمد النابلسي، (یستعملھا حمل آخر یعیش في ظروف طبیعیة نفس كمیات الغذاء التي كان
ي و مبدأ إعادة الوضعیة ـنستطیع أن نقول أنھ قد إستعمل المبدأ التجریب) 16، ص1991

.المرضیة بالتجربة العملیة
بعد ذلك تلت نصوص تاریخیة عدیدة قدمت مالحظات عدیدة عن أعراض نفسیة تلي 

التاسع وبدأ مفھوم الصدمة یتحدد أكثر لدى الغربیین أواخر القرن التعرض لصدمات نفسیة، 
H. Oppenheimحیث الحظ . عشر  یتعرض لھا الحوادث التي أعراض غریبة ناتجة عن1889

"العصاب الصدمي"األشخاص العاملین في السكك الحدیدیة وھو أول من استعمل مصطلح
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"Traumatisme neurosen."( D. Petot , 2008, P. من خالل الحوادث التي عالجھا ھذا الطبیب (165
النفسي األلماني ظھرت إضطرابات عصابیة و المتمثلة في ذكریات دخیلة، قلق أمام كل ما 
یذكر الفرد بالصدمة، إضطرابات في النوم، كوابیس، مزاج متقلب، سریع اإلنفعال، ذكریات 

ادث السكك الحدیدیة للقطارات فھو مخیفة إنطواء و إنعزال، و التي تأتي بعد التعرض لحو
ب مستمر في وظیفة إضطراختالل وإإلىو الذي یؤدي )Schreck(ركز على أھمیة الذعر 

,P.Brillon(الجھاز النفسي 2003,P.36 ( و إعتبر في ذلك الوقت أن سبب ھذه األعراض الرئیسیة
.راجع إلى ضرر مخي سببھ شظایا الحدید

.في باریس معLa Salpêtrièreفي فرنسا مدرسة س الفترة وـفي نف CharchotJ.M
في نفس الفترة أصل اإلنفعال في اإلضطرابات النفسیة و ربطوا العصاب الصدمي إكتشفوا

و اعتبرت مرحلة وسیطة ورفض التصنیف المستقل . بالھستیریا أو النوراستینیا في المرضي
)L.Crocq, 1999, P.214(لعصاب الصدمة 

الصدمي و رتبھ ضمن العصاب إرتئ إلى إستقالل مصطلح العصاب S.Freudبینما 
E.Krapelinأما فیما یخص . 1893، بدون وجود أبعاد رمزیة "اآلن حاال"الذي یأتي الحالي

و صنفھ كحالة مستقلة عن ھستیریا الصدمة النفسیة   " عصاب الذعر"رجع إلى عبارة 
)F.Ferreri,2007, P.202(

آراءه حول األوتوماتیزم P.Janetقدم 1889كذلك كانت ھناك آراء في فرنسا ،ففي
.حاالت ممن یعانون من الصدمة النفسیةثمانیة النفسیة و عرض في دراستھ " اآللیات الذاتیة"

بدراسة الدور المرضي الذي P.Janetو S.Freudاھتم Charchotو مرة أخرى ففي تیار
ي في الالوعي و بھذا توصل كل ـات المنسیة، ذات الطابع الصدمـھ الصدمات و الذكریـبتسب

كتشاف الآلوعي الذي یحفظ و یسجل كل ھذه المنسیات و إلمنھم على طریقتھ الخاصة 
فھم إذا )Geo psychologie Interculturelle et Psychothérapeute p.6.(المكبوتات الصدمیة 

نفسیة سعیا منھم لفھم السیرورات النفسیة المتدخلة فیھا فأعطوا للصدمة أدمجوا التنظیمیة ال
دورھا النشوئي في المرض العقلي و بالتالي تناولھا من وجھة علم النفس المرضي 

.میكي و بقیت بذلك األبحاث متواصلة في ھذا المجالاالسیكودن

:اب الحربـعص1-2
ة لمعرفة أكثرعن اإلضطرابات النفسیة الناجمة عن الدراسات العلمیة مازالت متواصل

حیث إستعملت فیھا . 20الصدمة النفسیة أثناء و بعد الحروب العنیفة التي كانت خالل القرن 
الكثیر من األسلحة الفتاكة و ذات الدمار الشامل، و یمكن أن نذكر الحرب الروسیة الیابانیة 

جار القذائف، كما كانت تأخذ بعین اإلعتبار أین ظھرت عدة حاالت نتیجة إنف) 1904-1905(
الحاالت و یتكفل بھا في أرض المعركة و قد ظھرت أثناءھا عدة عالجات كاألدویة المھدئة و 

).العالج النفسي، السلوكي عن طریق اإلشراط L.Crocq,2001,P.92).
رب العالمیة غیر أن خالل الح، فھي لعبت دورا حاسما في تاریخ مصطلح الصدمة النفسیة 

.توجھ إھتمام األطباء النفسانیین نحو إكتشاف أكثر لإلضطرابات) 1918-1914(األولى 
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ةــشلل، صمم، وخاص(الھستیریة إذ تمكن الباحثون من مالحظة كل أنواع اإلضطرابات
، التي شكلت أزمة عالجیة كبرى و بخاصة اإلرتعاش مقاوما لكافة )اإلرتعاش الھستیري

الجات الطبیة، كما یستمر بعد عودة الجندي المصاب إلى حالتھ المدنیة، فكان العالج أنواع الع
) 3، ص1994محمد النابلسي، (النفسي الوحید الفاعل لھذه الحاالت 

ال و ـال فقد ركزوا على أسباب ما بعد اإلنفعـن في وحدات القتـأما األطباء النفسانیی
األمراض النفسیة التي تخلفھا الحروب، خلصت دراساتھم لیس على الصدمة و اإلھتمام بأنواع

د و ـر بعضھا اآلخر في التطور و التعقیـزول بعد فترة بینما یستمـإلى أن بعض األعراض ت
قلق الحرب، الوھن العصابي الحربي أو النفسي، و أیضا :ات عدیدة علیھا منھاـوا مسمیـأطلق

عصاب "على إھتم في دراستھعلم أعصاب الجیش فیما بعد).L.Crocq,2001(ھستیریا الحرب 
Southard(و " صدمة الخنادق"وعلى )Mott, 1919, Grinker et Spielgel, 1943, 1945(" الحرب

1919, Myers, 1940(مذكورین في مرجع" صدمة الخواف" على
P. Brillon

في تحدید المصطلح، خالل ھذه الفترة كان لمدرسة التحلیل النفسي ھي كذلك دور مھم
ن ـة عـ، بدراسة اإلضطرابات الناجمS.Freud ،Ferenczy،O.Fenichelحیث قام كل من 

ألنھ ینتمي إلیھا نوع الحدث ) war neurosis(ات الحرب ـا من عصابـق و اعتبروھــة بعمـالصدم
ة نفسیة الحقا الصادم فإنھ یؤثر بصفة كجسم غریب على الجھاز النفسي، مما یسبب ألم و معانا

ونظرا لما یحملھ الحدث من مؤثرات . و بصفة غیر مباشرة إضافة إلى أعراض بدنیة تحویلیة
.سلبیة و منع لصرف الطاقة فتبقى اإلنفعاالت مرتبطة بذكریات الحدث

ھا في المستشفى بالمجر و دراستھ ـة التي قام بـھ العیادیـمن خالل مالحظاتFerenczyأما 
مزیج خاص من "الة عرضت علیھ خالل شھرین، فإنھ یفسر عصاب الصدمة بأنھ حمئتي لـ

و في الثالثینات من القرن الماضي عمق دراساتھ "  األعراض النفسیة الھستیریة والنرجسیة
ي و ـموضحا أن وراء الصدمة النفسیة ھناك حدث واقعFreudحول الصدمة و عارض فیھا 

اب الصدمة و المتمثلة في أعمال ـھ األولى حول عصـفي دراستFreudألن . يـس ھوامـلی
وھي نظریة اإلغراء الجنسي . العنف الجنسي التي یتعرض لھا الصغار من طرف الكبار

و التي تربط سبب العصاب بحدث جنسي أثناء مرحلة الطفولة . للطفل من طرف الراشد
L’Aprèsة ـرة ثانیـداء مــخاصة الھستیریا، تظھر إال بعد التعرض لإلعت Coup في مرحلة

و بالتالي أعطى للصدمة بعد اقتصادي فھي لیست مجرد (M. Despinoy, 1999,P.14).البلوغ
. اضطراب في الطاقة الیبیدیة 

و بھذا كانت الحرب العالمیة األولى مناسبة لإلھتمام األوروبي بعصاب الحرب و على 
اض ھذه المظاھر الھستیریة في كال من العكس في ذلك فقدت الحرب العالمیة الثانیة إنخف

المعسكرین و لكنھا إستبدلت بزیادة ملحوظة في إصابات القرحة المعدیة و كذلك شھدت 
البسیكوسوماتیة في إرتفاع الضغط الدموي للقلب و دفع زیادات كبیرة في كافة اإلصابات 

وعیا في اإلصابات النفسیة باأللمان العالج بالمخیمات العالجیة، وبھذا فإننا نالحظ تغییر ن
.للصدمة ما بین الحربین
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:مصطلح إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة1-3

من اآلثار التي خلفتھا الحرب العالمیة الثانیة ھي وجود إضطرابات نفسیة جدیدة لم 
ا مم. تعرف أثناء الحرب العالمیة األولى فتعددت بذلك  البحوث العلمیة و الدراسات النفسیة

ب إجھاد ما بعد الصدمة تحت ساھم في تطور مفھوم الصدمة النفسیة،  و ظھور إضطرا
لدلیل اإلحصائي و مع الطبعة الثالثة لAPAاألمریكي لطب النفسياجمعیة تصنیف 

.لألمراض العقلیةالتشخیصي

ور نفس األعراض و اآلثار ـدث بشدة إضطراب ثابت أي ظھـإستح1980سنة بر الطوتط
لنفسیة أثناء رحیل الجنود الفیتنامیین  إلى وطنھم و اآلثار النفسیة الخطیرة بینت بواسطة ا

.أعداد كبیرة من الجنود األمریكیین و ظھور األعراض البعد صدمیة

ة المعارك أما خالل ـة الحروب أو صدمـون صدمـاء یستعملـقبل ھذه السنة، كان العلم
ي خاص ـعلى إضطراب نفسة للداللةـھاد ما بعد الصدمح إضطراب إجـأدخل مصطل1980

یتلو حدوث الصدمة، و تلي ھذه المرحلة إھتمام الباحثین بأحداث أخرى ساھمت في تطور و 
الكوارث الطبیعیة ، حوادث (توسیع مفھوم إجھاد ما بعد الصدمة ھذا اإلضطراب الناتج عن 

كما تناولت دراسات نفسیة ...) بیة العنف ، االغتصاب ، سوء المعاملة و األعمال اإلرھا
، 1991النابلسي محمد( عربیة للصدمة النفسیة خاصة في حرب الخلیج و العراق و لبنان 

كلھا تؤكد على وجود آثار نفسیة بعد التعرض لحوادث ) 1996، بدر محمد األنصاري 1994
راب نتائجھا خلصت إلى مجموعة من األعراض، حددت كمعاییر لتشخیص إضط. خطیرة

.إجھاد ما بعد الصدمة

DSMI1952 .
"

"Gross Stress Reaction"إ
 .1968

"DSMIIالدلیل اإلحصائي التشخیصي 
 "

... یظھر من خالل أعراض اإلرتعاش، الھروب،

"و وضع ھذا المصطلح DSM IIIصدور الطبعة الثالثة لـ 1980في 
""Post Tramatic Stress Disorder ")L.Crocq,1996(ود ــاد عـإد ـ

Postــ vietnem Syndrome
ـــإعتب

F.Ferreri, 2007(صدمي و أبدلھ باإلجھاد , P.203(

ة و ـإذن
تتمیز بتطور األ
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ا و 
.بستة أشھرءالظھور إلى األحسن أو األسو

: و التالي و ھي على النحPTSDاقتراح أربعة معاییر DSM III R 1987 . 1980 DSM IIIفي 

A- الحدث الصدمي ( معایشة حادثة غیر عادیة (
B- معایشة الحدث مرة أخرى بالصور والذكریات والكوابیس وإعادة المعایشة.
C- التجنب ( تجنب بقوة العناصر التي لھا صلة بالحدث أو اإلحساس باإلنھاك (
D-  إعادة التنشیط العصبي اإلعاشي

B.C.Dاحتفظ بالمعاییر 1994ةالذي نشر في سنDSM IVو في  
:عرف تعدیلین ھامین 

A :(a)عدل المعیار 
وأدت عند ھذا الشخص إلى رد فعل متمیز بالخوف والقلق )b(سالمة حسب الشخص في خطر 

الشدید والعجز والرعب ، ھ

PTSD
.األعراض ظھوریشخص اآلن قبل شھر من 

DSM IV-R2000و
 .

F.Ferreri, 2007(مالئم أكثر لمفھوم اإلجھاد مكان الصدمة  ,P.203 .(

. الصدمةاإلجھادو
.إجھاد ما بعد الصدمة كمترادفین ولم یستغن عن أي منھما

:مــــبالمفاھیف ــتعری.2

.و دراستھ الموضوع الذي نحن بصدد فھمھ

... ات ــیومی:يـتعریف الحدث الصدم1.2
 ...

إذن ما ھو الحدث ؟ و ماھو الحدث الصدمي ؟. صدمي یعتبر حدث

دث ؟ـى الحـما معن
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و الذي یمثل قدم،وصل،و الذي یدل على "EVENIRE"الحدث یأتي من الكلمة الالتینیة 
.س الفرنسي و ھذا حسب تعریف القامو.ظرفوجود وصل،ظھر أو 

فمن السھل تصور أو .عاماستثنائي،مفاجئ،الحدث یمكن أن یكون سعید أو محزن أو 
حدث بالنفسیة البعد صدمیة  إما اإلضطراباتإدراك أن الحدث ھو الذي یؤدي إلى حضور 

.مفاجئ ،غیر متوقع ، غالبا مایكون شدید الخطورة
األشخاص الذین یعیشون لماذا. ة لنعرف الجواب مجموعة من األسئلنحن سنطرح اإذ

من جھة ونفس الحدث ال یتأثرون بنفس الطریقة ؟ و ال یبدون أو یظھرون نفس رد الفعل ؟
و آخرون ي ـكحدث صدمو آخرون یعیشونھ عابرلماذا بعضھم یعیشونھ كحدث,نقول 

موجة الكوابیس یدخل فيو من تجاوزه ، یستطیع لإلجھاد ؟ ولكن من الذي كمصدریعیشونھ 
الخاصة بالصدمة ؟

حسب الطریقة التي إنمالیس حسب شدة الحدث أو حسب خطورتھ ، و إذاھوالسبب
، و الذي یؤدي إلى ما یعرف اللحظة تلكأي معنى الحدث لدینا في عایشنا بھا الحدث 

(H.souki, 2002, P34).بالحدث الصدمي و لھ أثر خاص على الجھاز النفسي 

حداد ، ،زواج ، طالق(وضعیات كثیرة نشعر بھا كأنھا صادمة ، أخرى كأنھا مرھقة 
مؤثرة لیست بالضرورة كلھا والكل ھذه الوضعیات أو األحداث المرھقة ...) مرورحادث

للحدث الصدمي عالمیا محدداامن أجل ھذا فإن تعریف.ة یبعد صدمإضطراباتتحدث 
.ضروري

ة و التي ـة مألوفـل تجربـأنھ حدث عنیف خارج كبف الحدث الصدمي رعوھلة في أول 
.تؤدي عند كل شخص إلى ضیق شدید و التي یواجھ فیھا الشخص الموت 

األطباء (كل التعریفات األولى لھذا النوع من األعراض كانت بواسطة المالحظین
معركة قدیمة ، الحرب العالمیة (ك لحاالت نفسوجسدیة للجیوش العائدة من المعار) أوغیرھم
,L.Crocq(. )االستعماریةالحرب  1999(

:معانيھذا التعریف نستطیع أن نفھم منھ ثالث 
...غیر عادي، غیر متوقع: خارج عن نطاق اإلنسانحدث-
)الخوف الشدید ( معایشة حالة رعب شدید-
ب ، الشخص یرى تمھید لسیرورة و ھذا ما یكون وراء الخطر المرع: لقاء مع الموت-

.الموت فھو في مواجھة للموت ، فھو إذن بدون أمل

:والذي نستطیع تقسیمھ إلىیوجد أصناف مختلفة للحدث الصدمي
... )الحوادث الطبیعیة الكبیرة ، الكوارث الطبیعیة ، الحرب ( وضعیات جماعیة 
...) سرقة ،ي ، حوادث المرور، عنف زوجإغتصاب: عنف فردي ( أووضعیات فردیة 

من جھة أخرى یستطیع أن یكون الحدث الصدمي یفاجئ الشخص بشكل منعزل مثل 
حالة الجیش ضد شخص  ، خطف األشخاص بشكل مفاجئ عبر حاجز أمن مزیف 
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لإلرھابیین ، فھو معایشة خاصة لدى ھذا الشخص فھو لقاء قریب من الموت ، فھذا الفعل 
)M.Kedia,2008,p.22(.و إضطراب الجھاز النفسي حیاة الشخصضطرابایؤدي إلى 
أو–أو: " أى ـــ

ألاأواستثنائیا ، مھدد –طویلة 
(T.Lemperier et al , 2006,P.178)

تھ تكون معایشا األخیروھذ. ضطرابات بعد صدمیة بدون حدث صدميإتوجد الإذن
.صدمةعلى الجھاز النفسي یسبب إذا ) مفاجئ ( مع فعل مباشر ولحظي على شكل منفرد

؟إذا ما معنى الصدمة النفسیة

:تعریف الصدمة النفسیة2-2

ؤدي إلى رد فعل غیر طبیعي و الذي یعرف ھي حادث عنیف و قوي غیر متوقع ی
بالصدمة النفسیة و ھذا المصطلح تطور لیصبح بمصطلح آخر ھوإضطراب إجھاد ما بعد 

ي من أطباء نفسانیین ـي النفسـالصدمة و منح عدة تعاریف كل حسب توجھھ في مجالھ العلم
ما یؤثر على الكیان ومحللین نفسانیین و إنما الجمیع یتفق مع ھذین المفھومین على أن كلیھ

ون طفیفا في تعریفاتھم و ھذا راجع إلى تطور ـعلیھ و یختلفاالنفسي للفرد و یترك آثار
كوارث طبیعیة، كوارث إنسانیة، (الدراسات فیما یخص أنواع الصدمات النفسیة المختلفة 

..).حروب ،العنف الجنسي، اإلرھاب 

:ويـلغالتعریف ال1.2.2

فھي من الفعل "Traumatisme"و باللغة الفرنسیة "Traumatikos"یونانیة أصل الكلمة ھي
صدم أي جرح مستعار من الجراحة أو ضرر یلحق بأنسجة معینة من الجسم تؤثر على السیر 

ھي كلمة التینیة و التي تعني جرح و Traumaكلمة البالنش و بونتالیس فحسب . العادي لھ
ملھا على ثقب أو كسر و منھ فالصدمة ھي جرح یمس انحراف، ثقب و التي تعرف في مج

النظام النفسي، ھذا الجرح ناتج عن إعتداء خارجي
)J.LaPlanche et B.Pontalise, 1967,P 499-500(

:تأخذ عدة معانياألخیرةتھتم بالجروح و ھذه إذنفالصدمة 

.ذاتھمجموعة من االضطرابات سببھا عنف خارجي أو ھي العنف في حد .1
.نفعالیة عنیفة تھدد الكمال الجسدي و العقلي لفرد معینإصدمة .2

نستعمل . فمصطلح صدمة یحدد بجرح ناتج عن عامل خارجي و تأثیره یكون آلي
.مصطلح صدمة جسدیة أو الصدمة من أجل التفریق بین المعنى النفسي و الطبي للكلمة

:التعریف اإلصطالحي 2.2.2
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ام المختصون بتعریف الصدمة النفسیة بأشكال مختلفة یعتمد كل منھا على لقد ق
التجارب الفردیة الخاصة نحو الحدث الذي أدى إلى الصدمة بحیث تشیر الصدمة إلى حوادث 
داخلیة أو خارجیة، شدیدة أو عنیفة، فجائیة و غیر متوقعة مخالفة للمألوف تتجاوز بكثیر 

. التجارب الیومیة الروتینیة

تتسم  الصدمة النفسیة على أنھا تعد قویة وحادة و تفجر الكیان اإلنساني و تھدد حیاتھ، 
فتھاجم اإلنسان و تخترق الجھاز الدفاعي لدیھ و تفوق قوتھا قوة الجھاز النفسي الذي یؤخذ 
على حین غرة فال یتوفر لھ الوقت الكافي لتوظیف آلیاتھ الدفاعیة لتصدي لھا أو إرصانھا 
بحیث تكون فجائیة و عنیفة و سیستقبلھا الشخص برعب و كأنھا تجربة أو لقاء مع واقع 

,Lebigot, 2005(الموت P70(F.

و بذلك فإن الصدمة یمكن أن تؤثر في شخص بمفرده كحادث سیارة آو جریمة من 
كلھ كما ھو و قد تؤثر في المجتمع... جرائم اإلنسانیة من حوادث التحرش الجنسي، العنف 

.و لكن بالرغم من كونھا قد تحدث جماعیة فإنھا تعاش فردیا... الحال في الزالزل و البراكین 

 بكونھا حدث خارجي فجائي و غیر ) 56، ص1998إبراھیم عبد الستار، (بینما یعرفھا
ع متوقع یتسم بالحدة، و یفجر الكیان اإلنساني و یھدد حیاتھ، بحیث ال تستطیع وسائل الدفا

.المختلفة أن تسعف اإلنسان للتكیف معھ

 حیث یعرفھا)N.Sillamy, 1998, P266 (": أن الصدمة ھي حادث عنیف قابل لخلق
إضطرابات جسدیة و نفسیة تؤثر على بنیة الشخصیة، و إن لم تكن ھذه اآلثار یمكن اعتبارھا 

ة و الجسدیة التي ـنفسیون دائما متبوعة بمجموعة من اإلضطرابات الـرة، و حسبھ تكـأزمة عاب
:تكون غالبا مستمرة أي مایعرف بتناذر مابعد الصدمة و أھمھا

إلىالنكوص * توھم المرض * فقدان الذاكرة * الضعف * العیاء النفسي * عدم اإلستقرار* 
". الھروب إلى اإلدمان و تعاطي الكحول و المخدرات* مرحلة طفولیة 

ة بأن الصدمة ھي حادث یتعرض لھ الفرد و ـالتعریفات السابقفھذا التعریف یتوافق مع 
یخترق الجھاز الدفاعي لھ و ینتج عن ھذا الحادث تغیرات في الشخصیة و سلوك الفرد وھذا 

.باختالف ردود أفعال كل فرد أمام ھذه الوضعیات

ضال عن فدة و متغیرة لكن عند عیش وضعیة خطر ـة تكون جد معقـل البعد صدمیـردات الفع
وجود حدث صدمي ، رد فعل اإلجھاد محتوم یحدث لدى الشخص حدث صدمي 

صدمةحدث صدمي 

رد فعل لإلجھاد
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H . Souki , 2002, P.36)(

الحدث الصدمي: 1المخطط رقم 

ما  نخلط بین ردبالغموض على سبیل المثال ، نحن غالبا ىھذه الكلمة غالبا ما تعط
عوامل اإلجھاد ، قبل أن نتطرق إلى ھذین األخیرین نعرف ما أصل كلمة اإلجھاد وفعل

اإلجھاد ، و ما معنى اإلجھاد؟

:تعریف اإلجھاد3.2

من أجل التطرق إلى ھذا المصطلح و إعطاء تعریفا واضحا لھ، نفضل أوال معرفة أصل 
زیة مستعارة من مصطلح المعدن و الذي یدل على سلوك إجھاد في اإلنجلیكلمةف.الكلمةھذه 

.التمددأو لتواءلإلضاغطة قوى إلى للمعدن عندما یتعرض 

عند ،نفعاالتإلھرموني لالتنظیم الإلىأرجعھCannonأمریكيفزیولوجيعالم1914في 
GrinkerJ.Spiegelالنفسیان من الوالیات المتحدة األمریكیةالطبیبان1945و فيالحیوان et R.
MEN"" اإلنسان تحت اإلجھاد " ھمستعمالھ في علم األمراض النفسیة للحرب ، في كتابإركزا 

UNDER STRESS"، الذین تعرضوا إلى لحالة النفسیة للمحاربینإلى امن أجل اإلشارة
مذكور في كتابضطرابات عقلیة حادة أو مزمنةإنفعاالت الحرب و الذین طوروا إلى نتائج إ
B.Stora(ـ ل , 1991 ,P5-6(

لإلجھاد متناذر العاال" 1936تبنى كلمة إجھاد و الذي سماه منذ 1950H.SELYEو في
تھستجابة فزیولوجیة نموذجیة خاضعة إلى عدوان مھما كانت طبیعإو الذي یعتبره" 

)M.Marchand, 2000.(

إذا مفھوم اإلجھاد ؟ھومافم ھذا المبدأ، عمّ 1956H.SELYEبدایة من 

انعكاسيفعل دكر: ف اإلجھاد بأنھ ، نستطیع أن نعرّ لحدث ماعندما یكون ھناك تعرض 
على دلفراات، عصبي بیولوجي ، فزیولوجي و نفسي لإلنذار مع تجنید لدفاع)إراديال(

إنمایومیا و ادإجھجھاد لیس إلھذا اأنمن ھنا نفھم .یة خطر أو لوضعیة مفاجئةنوجود عدوا
.محدد إجھادھو 

رد على أنھ":P5-6 ,1975.كتیب موجز إلختبار اإلجھادمذكور فيHANS SELYEفھ إذ عرّ 
( لھذا فإنرد الفعل ،الر على ھذا ـل الخارجیة التي تؤثـم و لیس للعوامـلجسلفعل 

إذا العوامل المجھدة ؟ماھي" .سم عوامل اإلجھاد إیطلق علیھا ) العوامل الخارجیة 
األحداث الخطیرة ھي... الزالزل ،اإلعتدءاتالفیضانات،اإلنفجارات،:العوامل المجھدة مثل

ة بإجھاد ما بعد الصدمة تؤدي إلى إصابتوحیاتھ دنسان خالل حیاتھ و التي تھدالتي تلحق باإل
.بعد فترة من التعرض لھا 

اد ؟ما الذي یجري في وضعیة اإلجھ
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یأتي إذا بعد المرحلة وھذا األخیرإلجھاد ،لاد یعني وجود رد فعل ھأثناء وجود إج
.ساعة بعد الحادث أربعة و عشرون المباشرة بعد الحدث أي بمعنى خالل 

إلجھاد مباشرة بعد لفعل دیحدث بعده رھدأثناء وجود حدث مجھفإنH.SELYEحسب 
ان و الحیاة  ـجابة بیوفزیولوجیة لإلجھاد عالیة وھدفھا المحافظة على الكیستإنھایة الحدث فینتج 

مراحل تمثل تناذر التكیف العام لإلجھاد و ھي بثالثهوحددّ .و ھي نفسھا عند جمیع الناس
:على التوالي

یكون مصحوبا غالبا اعامایتلقى الشخص في مرحلة  الصدمة إنذار: مرحلة اإلنذار/أ
نبضات القلب ، زیادة الضغط الدموي ، زیادة في الیقظة  ، فيیولوجیة تسارعزبات فستجاإب

انزعاج و إلزیادة في إفراز السكري ، زیادة في إفراز األدرینالین ، وھذه المرحلة ھي مرحلة ا
ي الجسم كل قواه الفاعلیة لمواجھة الحدث المجھد الذي یتعرض لھ و یكون الجسم ـفیھا یستدع
ستجابة المواجھة أو إالفعل ھو دتأھب للدفاع و التكیف مع الحدث المجھد فیكون رفي حالة 
.الھروب 

ستمر الحدث المجھد فإن مرحلة اإلنذار تتبعھا مرحلة مقاومة إإذا : مرحلة المقاومة/ ب
.الحدث في ھذه المرحلة یتعرف الشخص على عامل اإلجھاد 

عد مرحلة المقاومة وھي تنھك العضویة نتیجة اإلفرازات تكون ب: مرحلة اإلنھاك/ ج
(J.Cotraux,2001).لألدرینالین و الكورتیزول بغزارة 

لدى إستجابةفعل بیولوجي ، فزیولوجي ، ونفسي یشبھ دفھو ر: إلجھاد لإذن رد فعل 
ازمع زیادة إفریة فاعآلیة دالفرد في وضعیة خطرة ، عنیفة ، تضع الشخص في حالة

درینالین و الذي ینتج على المستوى الفزیولوجي زیادة في ضربات القلب ، ضغط على لأل
على المستوى ،في الجسم الضروریةالعضالت ، ھروب الدم أكثر نحو األعضاء النبیلة

...اإلدراكالنفسي زیادة في اإلنتباه ، و التركیز و إثارة 

خیر یكون ألنذار ألنھ في مواجھة الخطر ھذا ارد فعل اإلجھاد یكون الشخص في حالة إ
.بطلب من نزوة الحیاة

خطر
نزوة الحیاة

)شبھ منعكس ( إفراز األدرینالین   
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H. Souki, 2002, P.35)(

وجود وضعیة خطر:2المخطط رقم 

ردات الفعل المباشرة .حتى نتحدث عن اإلجھاد یجب أن یكون ھناك رد فعل لإلجھاد
إلجھاد  لرد الفعل الھذا " اإلجھاد " عتداء إرھابي مثال یدور حول مفھوم أساسي إللتعرض إلى 

( اإلجھاد جد قصیرة فمدة ھذاDI STRESSأو غیر متكیف EU STRESSإما یكون متكیف 
. و لمعرفتھ جیدا وفھمھ أكثر سنقوم بتوضیحھ بشكل موجز.)ة ساعات دبعض دقائق إلى ع

ادـإلجھال ـردات  فع1.3.2

:Eu STRESSإلجھاد المتكیفا. 1

:و یتبع بمجموعة من الظواھر و التي تعطل و تلمس المجاالت اآلتیة 

رادي ، الحقل الفزیولوجياإلالحقل ،نفعالي ،  الحقل السلوكيإلاالحقل المعرفي ، الحقل 

شتداد إنتباه ، إلازتركیو شدة رتفاع مستوى الیقظة ، إنالحظ:الحقل المعرفي
متأرجح كذلك وجود إدراك.قرار إتخادیؤدي إلى أو الآلشئللقدرات و التفكیر بمنطق الكل

لشخص و كل تفكیره محتكر لكل انتباه اك سلبي، فنحو إدراك سلیم و مرة أخرى إلى إدرفجأة 
.وضعیة الخطر حسب

ألن الفرد في ھذه األثناء یواجھ وضعیة الغضب ، الوھم و الشكوجود حالة من انطباع ب
خطرة أو صدمیة و لذلك یرتفع مستوى اإلنتباه و الیقظة لدیھ  مع محاولة تحلیل المعلومات من 

الیة إلختیار السلوك أو الرد الفعل المناسب أجل القیام بسرعة و بفع

فإن مخططات،ربھـما یفكتذكر بھدفوحتفاظ بمعلومات المحیطإلجل اأمن : الذاكرة 
سریع (دیزامتفي نشاطاترـالمثیفإنر ـللتفكیةـبالنسبو،رة ـقا في الذاكـاإلجابة ترسخ مسب

.قرار أو عدة قرارات إتخادإلى الكل یؤول وو التي تستجیب لطوارئ الوضعیة )

نسبیة و إنفعالیةغ البیوأدرینالین ، زوبعة ـاة التفریـیحدث مع مراع: الحقل اإلنفعالي
لشعور و ینتج لھاتؤدي إلى حالة إنذار للنرجسیة  المھددة بالخطر یحملبالمقابل ھيلكن 

قل اإلنفعالي العالقة دائما في الح. سخط وغضب حدوثوكذلك .الخوف المراقبباإلحساس
و إما ضد لغیرا بالتجاذب الوجداني حب الوضعیة إمّ مع امع اآلخر تبقى عادیة و متكافئة 

إن أعراضھ تمیل إلى اإلختفاء التلقائي من .اإلحساس بالخوف الشدیدمع عدوانیة بعامل خطر 
.أجل ترك مكان لإلحساس بالراحة ،إنھ نوع من التفریغ اإلنفعالي 

)رد فعل نفسي (  فزیولوجيرد فعل رد فعل بیولوجي
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 صعوبة في أي أثناء الشعور بالذھول،لتحركأثناء اتصرف بطيء : السلوكيالحقل
ردات الفعل عادة ما تكون  لمدة تلك.الحركات ، تأتأة فيبطء ،مراقبة تصرفاتھ ، توترات 

.قصیرة

 حس ینشاط الشخص أثناءرغبة قھریةرد فعل مباشر یترجم عن وجود:اإلراديالحقل
دان ـفقالقدرة،دم ـبعالفعل، اإلحساسإال إذا مر إلى تناقصذي ال یالشدید وي ـبضغط داخل

.بالنفسالثقة 

لجسمیة ألنھ ینھك إحتیاط الغلوسیدات اإن رد الفعل المباشر لإلجھاد مكلف للطاقة 
و النفسیة ألنھ ینھك قدرات اإلنتباه المتصلة بالتذكر ، بالتحكم اإلنفعالي و بالمراقبة ،العضویة 

ركیة ، زد على ذلك ، عندما تنتھي ھذه الطاقة خالل ساعة أو عدة ساعات على حسب الح
دة ، فھي تفضي إلى حالة نفسیة غامضة و ـالوضعیة العنیفة التي تكون سریعة الزوال أو ممت

.اإلحساس بالنھك الجسمي وبین" مغادرة الخوف"التي تجمع بین العیش بإرتیاح و

ھ ، عرق ، ـرار الوجـإصفكمـرة على الجسـرات كثیـتغیّ و جود :الحقل الفزیولوجي
ربات القلب ، إنقباض في الشرایین ، ردات الفعل ضزیادة في،اإلحساس بصدر مضغوط

اإلجھاد یترك حالة من الغموض تنقسم إلى .لطاقة النفسیة على اعواقب وخیمة لھاتكون ذهھ
، صراخ ، بكاء ، ذھولو عصبیة إعاشیة فزیائي و نفسي ، تفریغ إنفعالي كنھ،اإلرتیاح 

ألنھا تسمح ردات الفعل تعتبر ردات فعل متكیفة ذهھیجان و حتى زیادة في العدوانیة و ھ
.للشخص بمواجھة الخطر

:distressاإلجھاد الغیر متكیف. 2

عندما یكون اإلجھاد حادا أو طویل األمد أو متكرر بصفة متقاربة یصبح الجسم منھكا و 
غیر قادر على بعث ردات فعل متكیفة فلم تبق لدیھ الوسائل لذلك و بھذا یظھر األشخاص 

.ینغیر مستعدأنھم ، أوجروحیة نفسیة  

 خاصة فیھ عنفأثناء وضعیات عنیفةرد الفعل لإلجھاد الغیر متكیف یكون مالحظ
یستطیع أن یتمثل في الفعل الغیر متكیفإن ردطویل المدى أو متكرر من فترة إلى أخرى ، 

النشاط اآللي ولھلع لنتیجةالذھول ، التھیج ، الھروب : أربعة  أنماط  وھي 
على مستوى المخطط الذي كان فیھ آن ذاكتمسك الفرد بالسلوك ھيأو الدھشة: الذھول

فھو یكون مبھوت غیر قادر على اإلدراك ، ال یعرف من ھو  و ال  أین ھو  : المعرفي 
.متواجد 

 فھو مندھش ، غیر فرح و ال حزین لكن حائر طاف في : على مستوى المخطط اإلنفعالي
" و آ خرون یقولون "  أشعر أنني أحس بخوف كبیر" حالة ثانیة ، بعض األشخاص یقولون 

."مثليلغیري ولدي إحساس أن ما یجري لي
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 ّو ل ـط لإلرادة تعطیة تثبیـول فھو في حالـالفرد في ذھ: ط اإلرادي على مستوى المخط
رة و ال یسمع النصائح التي تعطى لھ من دأن یأخذ مباأوقرار الختیار إلستعداد إلاعدم 

.اآلخرین ، یبدو أنھ تنقل إلى عالم آخر
أثناء الخطر ، تحت عدم القدرة على الحراكھ معاق ، متصلب كأنّ : كعلى مستوى السلو

الحالة مثل أصدقائھ الذین دخلوا إلى المخبأ ھذه أمامھ القنابل أو في الشغل ال یكون ھدف 
.تدوم دقیقة أو عدة ساعات قد

 ھي حالة إثارة نفسیة لحالة الذھولھي ردة فعل عكسیة : )التھیج ( اإلثارة ،
.منظمةاللإلنفعاالت غیر 

بفھم لھیسمح ھذا ھاده یكون شدید بالنسبة لھ جو لكن إ،ثائرالشخص عدواني و 
غیر وتفریغ حركي بر ضغطھ الحصري إذ ھو یحرّ .لذلك اقراریتخذوضعیة التي یمر بھا و ال

، یجري في إتجاه و بكل معنى الكلمة، صراخ ، ) عبر بحركات كثیرة ی( التشویر: مثالمنظم 
في مالمح وجھھالرعب و الذعر یظھربعدھا یعود إلى إتجاه آخر ، ینطق بكالم غیر مترابط ،

أنھ مع اآلخرین ، ولكن ال یكون لمھو یع: مضطربة دمع اآلخرین تكون ج، و عالقتھ
أي ھو موجود في ، و ال یمتثل لھم م، ال یسمعھأي غیر مدرك أنھ یعرفھم یعرفھم دائما

أو ) لمدة دقائق ( رة ــاإلثارة تستطیع أن تكون عابھذه.مجموعة لكنھ ال یتعرف على اآلخرین 
.)عدة ساعات ل(تمتد 

أو الركض بذعر بطریقة غیر عادیةھي رد فعل للركض : الھلع حالةھروب من
للخطر و یرید أن مصدرإشارة وجود ھذه السلوكات طبیعیة بالنسبة للشخص الذي إستقبل

.یبتعد عن ھذا الخطر

ندفاع إغیر عادي ، ھو عندما یرید اإلبتعاد بواسطة ھروب عنیف أو بولكن الذي یعتب
.ال یعرف أین یتجھ و كیف یتصرف إتجاه ھذه الوضعیة الخطیرةمضطرب ، یكونكیردون تف

رار یبدي منظر مرعب ، نظرة فھذا ال،ر ب أن یفكّ وجرّ ررافإذا كان شخص أوقف ال
. بمجرد اإلرتیاح یعاود الركض و ال یتوقف حتى ینھك. فارغة و تعابیر عامة غیر مفھومة 

الھلع و الذي یدفع بالفرار حالةبذكرى غامضة لھذا الھروب منو ال یحتفظ فیما بعد إال 
معدیة و تستطیع أن االمفزع یكون أثناء الخطر ھذه الرغبة في الھرب من الھلع فھي جد

عشرات دوم من دقیقة إلى تستطیع أن تالھلع حالة الھروب من .تقلید إلى ھلع جماعيبالتتحول 
.الدقائق حتى ینھك الجسم

حتى الھلع یعني أن الشخص یبقى یجري و ال یتوقف بعد ساعاتحالةالھروب من: مالحظة
.ونالمساعديیأت

اعادیاروا و كونوا سلوكـل ھذا أظھـن تبنوا رد الفعـاألشخاص الذی: سلوك آلي ،
أو مالحظةقلدوا مثالیأو أنھم إما یبقون على نفس السلوك الذي كانوا علیھ في تلك اللحظة 

یالحظون أن لدیھم حركات متقطعة ، أو المساعدینیننلكن المتمر.خر لشخص آیتأعطی
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زجاج النافذة و إمرأة تنظف في:مثال، إلى الحقیقة المأساویة للحدثوالم یرجعألنھممتكررة 
فھذا : ھناك فیضان كارثي و ھي ما زالت مستمرة في تنظیف زجاج النافذة كأنھ شئ لم یحدث 

دالنشاط اآللي ألنھا توجكررتولیس متكیف في ھذا السیاق ألنھا أعادتنشاط عادي و لكن
.في وضعیة اإلجھاد المتجاور

ھذه الحالة .ا قلناه لھم یدركون ممعون إلینا لكن ال تأنھم یسواإذا تحدثنا إلیھم یظھر
ھذه منیخرج الشخص عندما ، عدة ساعاتقائق أو أكثر من دتستطیع أن تدوم كذلك عدة 

L.Crocq(.في حلمالحالة یشعر أنھ كان ,2007(

إذن فاإلجھاد الغیر متكیف أو المتجاوز یعبر عنھ كھیجان و في بعض األحیان بھروب 
..الھلع أو بواسطة تثبیط مع ذھول عام من حالة 

ت ، أو ذھانیة ، حاال) خرس ( ن تكون ھناك ردات فعل عصابیة ھستیریة أتستطیع 
ات الفعل تكون لدى دبیة ھذه الرئاإكت-، الھداءات ، حاالت سوداویة   ) حیرة ( غموض 

و تكون أكثر عنفا أو ) الحدث ( أو أثناء الوضعیة جروحیة نفسیةاألشخاص الذین لدیھم
)A.AitMohand et N.Korso FecianeBiod , 2002,P70تطول في الزمن

اإلجھادرد فعل 

إجھاد غیر متكیف إجھاد متكیف

رد فعل اإلجھاد: 3المخطط رقم 

بعد ردات فعل اإلجھاد المتكیف و الغیر متكیف یصبح الشخص عادي بدون ظھور 
ألعراض ، و بعد فترة الكمون و التي تستطیع أن تطول بعدھا یحدث إضطراب إجھاد ما بعد ل

.الصدمة 

:إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة4.2

الیختلف تعریف الصدمة النفسیة عن إجھاد ما بعد الصدمة إال في بعض النقاط الطفیفة 
.وھذا تماشیا مع تطور الدراسات المختلفة حول أنواع الصدمات النفسیة

ترى أنھ من اإلضطرابات الحصریة و :منظمة الصحة العالمیة اإلجھاد ما بعد الصدمةتعتبر
ناتج عن التعرض لحدث مؤلم یصل بعضھ إلى حد تھدید حیاة الفرد ، و قد تشمل ھذه 

 األحداث إعتداءات إرھابیة ، حوادث المرور، إعتداءات عنیفة ،إعتداءات جنسیة أو فقدان أحد
أفراد األسرة إلى غیرذلك  ، معایشة ھذه 

غضب و العدید فراد مشاعرخوف وعجزوى العدید من األالمواقف أو مشاھدتھا یخلق لد
.من األعراض النفسیة

أما التعریف الوارد في الطبعة الرابعة المنقحة في الدلیل اإلحصائي التشخیصيDSM IV-R
" :ة ھوـبعد الصدمات إجھادماـة إلضطربـي األمریكیـة الطب النفسـدر عن جمعیـالذي یص
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مما یدخل األفراد في . رـي و خطیـف و إستثنائاق المألوـي، خارج عن النطـر و فجائـحدث كبی
ة، ـي، السرقـداء الجنسـاالعت(ودة ـال المقصـو یتمثل في األفع. ف معھـز للتكیـة من العجـدوام

) ة، حروبـوة، أعمال إرھابیـالسطو بالق
..)حوادث الطرقات، الحرائق، حوادث العمل، حوادث صناعیة (الحوادث العامة و

...)الزالزل، الفیضانات، األعاصیر، إنزالقات التربة (عیة و الكوارث الطبی
)P.Boyer, J-D.Guelfi et al, 2003, P.533-534(.

 أیضا فإن إجھاد ما بعد الصدمة ھو إضطراب حصري كبیر، مختلف عن االضطرابات
د ما بعد الحصریة األخرى بسبب أنھ یبدأ بواسطة التعرض إلى وضعیة صدمیة و تناذر إجھا

الصدمة یكون بعد ھذا الحدث خاصة أنھ مصدوم من الجانب النفسي و ذلك بوجود الخوف 
المكثف، اإلحساس بعدم القدرة، تكرار معایشة الحدث و یظھر بعد ثالثة أشھر أو بعد ستة 

فھذا الشخص الذي یعاني من إجھاد ما بعد الصدمة یستطیع . أشھر أو بعد سنوات بعد الصدمة
ضحیة الحدث نفسھ و یستطیع أن یكون المساعد أو الشاھد للحادث ألحد األقارب أو أن یكون 

عن كارثة تكون تضم ضحایا كثیرین
)A. S. Seguin, 2002(.

فالتعاریف الثالثة الواردة تتفق بأن إجھاد ما بعد الصدمة ینتمي إلى اإلضطرابات 
الموت أو الشعوربخص في حیاتھ یؤدي بھ إلىالحصریة و أنھ عبارة عن حدث یتعرض لھ الش
یعني ھذا أنھ لیس إجھادا یومیا و إنما إجھادا . خطر ممیت و یضم كل طبیعة كارثیة أو إنسانیة

.محددا وجد صادم

توصیة من أجل إستعمال كلمتي اإلجھاد و الصدمة : -3

:تلفتین ، فلھما مقیاسین مختلفینإن اإلجھاد و الصدمة الئحتین مخ

.ولوجي و أن الصدمة طابعھا نفسي إذ أن اإلجھاد لھ رد فعل بیوعصبي فزی

كما أن اإلجھاد یشیر إلى تغییر مجند في المنابع الطاقویة و أن الصدمة ھي تحطیم في 
الدفاعات النفسیة 

من جانب آخر فاإلجھاد یصف اإلضطرابات العصبیة اإلعاشیة و الصدمة على التحطیم 
,R.Cario,2004(النفسي و التي یكون مصحوبا بحالة الرعبالحقیقي للجھاز  P. 393(

وفي أكثر األحیان .في الواقع ، على المستوى اإلكلینیكي ال یوجد تكافؤ بین ھاتین الكلمتین 
األشخاص الذین لدیھم رد فعل للحدث العنیف مع تكیف ال یعیشونھ كصدمة ، بینما األشخاص 

مع إجھاد سلبي یعیشونھ كنمط صدمي و بعدھا یتطور إلى مرضي بعد الذین لدیھم رد فعل 
.صدمي و بالعكس فإن اإلجھاد المتجاوز یزول بدون أن یتبع بصدمة نفسیة 
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نجد كذلك بأن اإلجھاد ھو الشعور بخطر خارجي للموت بینما الصدمة النفسیة ھي الشعور 
التصدي و مواجھة الحدث اإلستثنائي بخطر داخلي إضافة إلى المعرفة الحقیقیة للموت ؛ أي

:الخطیر یكون 

 ردات فعل لإلجھاد = المواجھة بواسطة التھدید بالموت

 الصدمة النفسیة = التعرف على حقیقة الموت .

: التمییز بین العصاب الصدمي و إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة .4

العصاب الصدمي المرتبط عندما نتحدث عن الصدمة واإلجھاد یعني سنتطرق إلى
.باإلجھاد إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة المرتبط و ببالصدمة النفسیة

ھذا ما العصاب الصدمي عن إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة ؟ إذا ما الذي یمیز
:سنشرحھ ونوضحھ اآلن 

:العصاب الصدمي1-4

حوادث،حرب  : عنیفة دمة إنفعالیةمرتبط بص:"حسب قاموس علم النفس المرضي یعرفھ 
تؤدي إلى ظھور أعراض، ھذه األخیرة ترتبط عموما بكل وضعیة .. كوارث طبیعیة ، عنف

113ص."یحس فیھا الشخص أن حیاتھ في خطر 

إذ ھو مفھوم قدیم و مصطلح أوروبي ، إستعمل من طرف رواد مدرسة التحلیل النفسي 
S.Freud،P.Janet ،Charchot ،Ferenczy ،O.Fenichel: عدة منھم؛وھم

خاصة عندما تكون اإلضطرابات مزمنة ، والذي یحمل الطابع الجسدي والنفسي للصدمة وأن 
.إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة سببھ خارجي، ویتمیز بتناذر التكرار كما نجده في 

من جھة أن العصاب الصدمي یجمع بین .منظما في العصابأنھ وحسب تصنیفھ العیادي نجده 
مع تغییر شامل وعمیق في الشخصیة ومن جھة أخرى أن إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة 

الرعب المفرط أثناء التعرض للحادث الصدمي ھو المشترك بینھما، كما أن كل الصدمات 
.النفسیة ال تعطي دائما عصابا صدمیا منظما ومزمنا 

ھو مصطلح أمریكي جدید ، مستعمل من طرف : ضطراب إجھاد ما بعد الصدمةإ2.4
أخصائي الطب النفسي ،و الذي جاء بھ التشخیص التفریقي لألمراض النفسیة ففي شكلھ 

النموذجي أصبح ممیزا أكثر ، یأتي بعد حدث صدمي قوي و یحدث ذعرا مع عدم القدرة 
DSM VIبھ ما جاء وھذا وینجم عنھ غالبا اضطرابات مبكرة 

و حسب التصنیف اإلحصائي أنھ ینتمي إلى اإلضطرابات الحصریة فنجده غیر منظم ال 
.وأن التكرار ھو العرض المھم للتناذر البعد صدمي. في العصاب وال في الذھان

وم ـر في مفھـود تغییـوره أدى إلى وجـة ظھـظ أن إضطراب إجھاد ما بعد الصدمـنالح
اء ، الحصر ، ـكالعی) غیر محددة ( ة ـر نوعیـت األعراض الغیـة إذ نزعـر العیادیـعاییالم
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من جھة ة ، اإلضطرابات النفسیة والجسدیةاضطرابات السلوك ، المیزاج ، أعراض ھستیری
.ھذا ما یمیز إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة عن العصاب الصدمي 

ذف مصطلح العصاب الصدمي وإستبدلھ بإجھادحDSMIة أخرى نالحظ أن ـومن جھ
نظریةللما بعد الصدمة بذلك كان مخالفا لنظریة التحلیل النفسي ووضع في المقدمة 

نالحظ بذلك تغییر الفرضیة النفس دینامیكیة بالنظریة ) نظریة اإلجھاد ( البیوفوزیولوجیة 
.البیوفزیولوجیة وذلك بتغییر مصطلح صدمة بكلمة إجھاد 

:النماذج التفسیریة إلجھاد ما بعد الصدمة.5

شھد تاریخ الصدمة النفسیة بروز عدة مقاربات و تصورات و نماذج تفسیریة مختلفة 
ابتداء من النظریة التحلیلیة و وصوال إلى النموذج المعرفي و مرورا باإلشراط الكالسیكي و 

یة و سوف نتطرق إلى مختلف ھذه المقاربات وننتھي بالمقاربة الآلنظر.البیولوجي الفزیولوجي
:ب ءابد

:النفسييالتحلیلالنموذج1- 5

للصدمة  النفسیة بعدة منعطفات، بدأ مع نظریة اإلغراء، حیث أرجعھا Freudمر مفھوم 
لتجارب ماضیة مع تاریخ الفرد ترد أساسا لسبب جنسي من خالل إغراء جنسي فعلي للطفل 

ن طرف الراشد، لنجد الصدمة بعد ذلك معناھا في سن البلوغ یسببھا حدث قبل سن البلوغ م
)(مفجرثان  T.Bokanowski ,2002,P.74 .

بعد ذلك بالتراجع عن طرحھ حیث Freudوسمحت المالحظات العیادیة التي قام بھا 
تعدیل إكتشف أن مشاھد اإلغراء عادة ما تكون مبكرة من طرف المریض و ھو ما أدى إلى

طرحھ و اإلعتراف بأن عددا من الصدمات مردھا تركیبات و تضافر بین إشارات موجودة في 
.ھا الفردنیالواقع تكملھا الھوامات التي یب

حول الصدمة من خالل أعصبة Freudبعد ذلك حدث منعطف واضح في تصورات 
ین یمثل القلق حمایة ضد الحرب و األعصبة الصدمیة و إعطائھا بعدا إقتصادیا واضحا أ

الصدمة، حیث یؤدي غیاب القلق إلى فیض اإلثارة المفرطة بالنسبة لقدرة الجھاز النفسي 

على اإلحتمال و یحدث خرقا لصد اإلثارة، وینھار األنا معھا و یتسبب في فشل مبدأ الثبات و 
ن الفیض المفرط بالتالي العجز عن اإلستجابة المالئمة و الوقوع في الصدمة مع إفتراض أ

لإلثارة یخرج مبدأ اللذة من دائرة التأثیر بسبب عنف و فجائیة الحدث الخارجي و القیام بمھمة 
یسمح لھ بتصریفھا الحقا من خالل محاولة السیطرة أكثر إلحاحا و ھو ما فوق مبدأ اللذة ما

وث الصدمة، و علیھا باالضطرار التكراري الذي یسمح بإظھار القلق الذي كان غائبا وقت حد
بالرغم من األلم الظاھر في االضطرار التكراري المرتبط باألعراض فھناك بحث عن اللذة 
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ومن ھذا التناقض . حیث تأخذ األعراض مظھرا ترمیمیا في محاولة للسیطرة على الحدث
.نزوة الموت كما أعطى لغیاب الموضوع أو فقدانھ دورا في إحداث الصدمةFreudإشتق 

للبعد االقتصادي معناه األساسي في مفھوم الصدمة في Freudأعاد 1939سنة وفي 
عالقتھ بالنرجسیة و إرتباطھا بالتجارب الجسدیة أو العواقب ذات الطبیعة الجنسیة أو العدوانیة 

. أو بسبب إصابات مبكرة لألنا
.)303-301ص 1997،ترجمة مصطفى حجازي بونتالیس والبالنش(

و إعتبر أن مبدأ عصاب الصدمة الناجم عن Freudإختلف عن رأي Ferenczyأن غیر 
و . و یتعارض مع أطروحات التحلیل النفسي) ال عالقة لھ بالطفولة(صدمة نفسیة حدیثة العھد 

، إال أنھ عدھا من شواذ )العصابات الراھنة(مع أنھ إعترف بوجود ھذه العصابات و سماھا 
. ر قابلة للشفاء بالعالج التحلیلي الذي یركز على العقد في مراحل الطفولةالقاعدة التحلیلیة و غی

»في مؤلفة O.Fenichel1949أما  théorie psychanalytique des névroses یقدم نموذجا «
أین یمیز ثالثة إحتماالت للعصاب الصدمي : قریبا من نموذج فروید 

قلق الطاقوي المرتبط بالحدث قادرا على مواجھة الن یكون للفرد إمكانیة صاد إثارات ، أ-1
یتعلق بالوضعیة التي یمكن من خاللھا أن یكون للفرد معاني ، ولكن یجد نفسھ في حالة -2

.إرھاق لدرعھ الطاقوي ، أي إمكانیة حدوث عصاب صدمي حقیقي 
عندما یكون الفرد أصال عصبیا والحدث الصدمي یؤدي إلى العصاب الصدمي ، ملونا -3
) .177–176ص،2006عدنان حب هللا،(أعراض عصابیة سابقة ب

یرجع األزمات اإلنفعالیة المصابة لتناذر التكرار إلى تفریغ القلق الظاھري O.Fenichelإن 
.A)في وقت حدوث األزمة والذي لم یتحدد بطریقة كافیة Jolly , 2002, P. 102)

:النفسیة في التحلیل النفسي نذكرالدفاع للصدمة  آلیاتو من بین أھم 

.ھو رد فعل لرفض الواقع مع إدراك أنھ في خطر ، و مؤلم لألنا :اإلنكار
S ,Ionescu et al ,1997,P.167)(

ألن المرور من ،  إلى مرحلة نمو ماضیة الرجوعھذا المفھوم یستعمل غالبا :النكوص
(R.Chemama , 1998, P.364). ة و أخرى فھي تعاش كتوتر ال یحتمللمرح

ھو عملیة سحب الصراع من دائرة الوعي إلى مستوى الال شعور لكي یحاول اإلنسان : الكبت
)39،ص1993فخري الدباغ، (الذنببالشعورمالقاة شعوره بعدم اإلرتیاح و القلق و

رصد و ی، D.Spiegelیظھر عیادیا في احداث كبت القلق و فقدان الذاكرة ھذا عند :االنشطار
G.Lopez, 2002(. اكثر او اقل تماما في الحیاة الصدمیة , P.20(.

ستعداد النزوة الجنسیة لتعویض بإFreudفھ سیرورة نفسیة ال شعوریة و التي عرّ :التسامي
الموضوع الجنسي بموضوع غیر جنسي و تغییر ھدفھ الجنسي االولي ضد ھدف اخر، غیر 

H.Bloch(جنسي بدون فقد شدتھ  et al,2007,P.907(.
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:البیولوجي الفزیولوجيالنموذج5-2

:يالبیولوجیالنموذج1.2.5

تحاول النماذج البیولوجیة تفسیر ظھور إجھاد ما بعد الصدمة على مستوى مختلف كلیة، 
1984ل من ـد طور كـفق Vander Kalk, Boyd, KrystalوGreenbergم كل و یسلّ . اـنموذجا بیولوجی

إجھاد ما بعد الصدمة تنجم عن التغیرات في نشاط الناقالت إضطرابأن أعراض لى عمنھم 
العصبیة و أن فقدان الذاكرة الحاد و اإلستجابات اإلنتفاضیة الشدیدة و شدة العدوانیة یعتقد أنھا 
ترتبط بالنشاط الزائد الذي ینتج عنھ إثارة لألدرینالین و للمثیرات المرتبطة بالصدمة، و التي 

.بعھا إستھالك الكمیاء الحیویة للمخ أي زیادة كبیرة في نشاط السیالة العصبیةیت

Kalkو إقترح  نموذجا آخر لألعراض المرضیة الجسمیة لـ إضطراب إجھاد ما 1987
بعد الصدمة ، فركز ھو على فكرة الصدمة، التي تؤدي إلى تغیر في نظام المخ العصبي 

.إجھاد ما بعد الصدمة الكیمیائي كمساھم في أعراض 

رات في ـن التغیأوجدوا )Charney, Delgrader,Price 1990, Heninger 1991(كذلك كل من 
عدنان حب (ذة،ـّ اس باللـط بأعراض فقدان اإلحسـبن قد ترـة السیروتنیـوظیف
رة للفضول، ـة مثیـج البیولوجیو على الرغم من أن مثل ھذه النماذ). 126-125ص2006هللا، 

رة، غیر مفسّ PTSDالغموض في إال أنھ یحب أن نذكر أنھا أولیة بطبیعتھا، وتترك الكثیر من
فعلى سبیل المثال لم تعالج البدایة المتأخرة إلضطراب اإلجھاد و تأثیر المتغیرات الوسیطة و 

الفروق الفردیة في اإلستجابة للصدمة،

حت الوراثة و البیولوجیاحیث أنھا شرحت حول اإلستعدادات و رجّ كما توصلت نتائج أخرى
.سبب اإلختالف بین ردات فعل األشخاص 

نستطیع اآلن أن نشرح جزء من ھذه اإلختالفات فبعض الناس یستجیبون بنظام تسارع 
العصبي امدقات القلب، افراز مفرط للنورأدرینالین ھذه األخیرة نتیجة لنشاط بعض البنیات للنظ

Neuradrenergiqueو الذي یتجلى في العصبونات 

بحوث على عائالت لدراسة التوائم الحقیقین وغیر أقیمت .دراسات أخرى في نفس المجال
الحقیقین فوجدوا تصریح یدعم اإلنتقال الجیني لقابلیة رد الفعل المبالغ فیھ 

(J.Cottraux,2001,P183)

:الفزیولوجيالنموذج2.2.5

یعتمد في دراستھ على الجانب الفزیولوجي لإلنسان خاصة على مستوى ھذا النموذج
الدماغ  في ظھور إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة و ھذا حسب مختلف النتائج التي تحصل 

إذ وجد ھؤوالء من خالل .علیھا الباحثون في ھذا المجال وذلك عبر التجارب التي قاموا بھا 
:ھم العلمیة أندراساتھم و تجارب
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 جنودالفیتنام الذین تعرضوا للصدمة و آخرین لم یتعرضوا لھا من الفیتنامیین وھذا یخص
وإعتبر %10حوالي Hippocompeالتجارب على التوائم الحقیقیین فوجدوا نقصان في حجم 

. ھذا بعامل ھشاشة أي نقصانھ یعني ظھور إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة
طبیة التي أجریت على األشخاص الذین یعانون من إضطراب إجھاد و كذلك الدراسات ال

:ما بعد الصدمة توصلوا إلى مایلي
وھذا باستعمال الجھاز المغناطیسي %08حوالي Hippocompeمالحظة نقصان في حجم -

IRMوكذلك وجدوا نقصان في طول العصبونات.
المخطط (ذا باستعمال جھاز و كذلك وجدوا كثرة الحركة و درجة الحصر مرتفعة ، وھ-

.و بذلك یترجم األعراض) الدماغي السمعي
كما الحظوا نقص في المادة الرمادیة أو نقص في العصبونات الحیة نتیجة لتشوھات على -

.المسؤول على الخوف، العاطفة و اإلنتباهCortex cingulaireمستوى 
ص الجزء الجبھي األمامي لھ ھذه كل الدماغ ینقAthropieو أیضا تشوھات أخرى تتمثل في -

.المعلومات جد مھمة تنبھ لوجود إضطرابات نفسوعصبیة في الرشد
و Limbiqueط ـینش:رت نقص في الدماغ و ما بداخلھـإذن الدراسات السابقة أظھ

و Flash-backل لـ ـس على شكـھر بذلك الكوابیـفتظ" Talamusالتالموس"ینقص 
.ظھورالحاالت التفككیة

مع عدم .ھؤالء األشخاص لدیھم إضطرابات معرفیة ؛خاصة في معالجة المعلومات العاطفیة-
قدرتھم على معالجة المعلومات؛ و كذلك عند وجود مشاكل تمس العاطفة ال یعرفون كیف 

-J(یكون جد نشط Amygdaleیتصرفون  أو أنھم یبدون خوفا  أكثر وھذا ما یزید في نشاط 
P.Chabannes et al,2005, P.27-29(.

نت نتائجھا على مستوى الدماغ و الذي یعتبر المسؤول ما نالحظھ أن كل التجارب بیّ 
.على ظھور كل األعراض و أنھ مركز جد مھم للتحكم في جسم اإلنسان

:السلوكيالنموذج3.5

الدراسات تعددت التجارب العلمیة لدراسة السلوكات المختلفة و ظھرت إنطالقا من
Jonesالتجریبیة لسلوك ضحایا الصدمات و كان بذلك ظھور نماذج متعددة في ھذه النظریة، 

تفسر نموذج یعرف بعواملھ ذات الطبیعة البیولوجیة و السلوكیة و التي قدم ) 1990-1992(
ھو )ستعداد لإلجھادإلا(شیر إلى أن الجروح البیولوجي ی، فإضطراب إجھاد ما بعد الصدمة

العامل الثاني فھو العامل النفسي أي المراقبة الداخلیة أو الخارجیة مل األول أماالعا
طبیعة ب"أما العامل الثاني فھو خاص " بالضحیة"فالعامل األول خاص :نفعاليإلضطراب اإلل

ألنھا إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة، و ھذه األخیرة التي تؤثر على تفسیر"التجربة الصدمیة
عندما یكون الفرد تحدثو التي ةستجابة خوف شدیدإإنذار حقیقي و الذي یعتبر تفجر ظھور 

إضطراب إجھاد ما بعد لعلماء ھذه النظریة یرون أن ظھورفي مواجھة حدث خطیر، بالنسبة 
فبعض ردود فعل الخوف تكون . وقت اإلنذار الحقیقيیحدثشراط الذي إلھو نتیجة لالصدمة

و مثیرات ... دوار الضغط الدموي، الدقات القلب، :مثلمشتركة مع مثیرات داخلیة 
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تعلق بالتجربة الصدمیة، إن ھذه المثیرات تثیر في مالمكان، الرائحة، الصوت ال:خارجیة مثل
نفعالي جدید ھو إنذار خاطف، ھذه اإلنذارات تظھر عند غیاب خطر حقیقي إحد ذاتھا رد فعل 

,M. Boisvert(أعراض متداخلةو تظھر على شكل ھجمات ھلع مع وجود  1999,
P165(.

Mowrerأن نظریة ). 95ص،2000وآخرین،یوسف قطافي(ویذكر  مكونة من 1960
عند المحاربین، حیث یكون إضطراب إجھاد ما بعد الصدمةور ـفي ظھاا دورـن لھمـعاملی

شرطیة آلاللقلق و الخوف باالستجابة فیھا حدث الصدمة بمثابة منبھ غیر مشروط یظھر ا
ستجابات إلو تظھر ا) مشروطبقترنت إ. خبرة ما(أو الطبیعیة، ویصبح منبھ غیر طبیعي 

ظھورإلى بھ ا بعدم الراحة، و تؤدي ـر المریض بسببھـالمشروطة بالخوف و القلق التي یشع
.سلوك التجنب بصورة سلبیة

دى إلى تطویر متغیرات أإضطراب إجھاد ما بعد الصدمةلـ إن تطور النماذج السلوكیة 
,Foyفترض كل من إجتماعیة ، و لقد إلالخصائص الفردیة بما في ذلك المساندة ا:إضافیة مثل

Osato, Honst   Kampand Newrman(1992) إضطراب ستمرار أعراض بإنموذجا سلوكیا یتأثر
جتماعیة أو العوامل إلالمساندة ا:ففة مثلالعوامل المخأساسا بإجھاد ما بعد الصدمة

,D.Barlon(تاریخ األسرة في المرض النفسي:المضاعفة مثل 2006, P127(

Mowrerنموذج  و Pavlovھذا النموذج السلوكي مستوحى من أعمال :طياشرإلا1960
Skinnerلقد تم تكییفھ من طرف شراط الكالسیكي الفاعل، إلحول مكانزمات التعلم بواسطة ا

Caddell, Fairbank, KeaneZimmering وBender إضطراب جل إشكالیة أمن 1985في عام
إما . النموذج یوجد مبدأین للتعلمصدمة عسكریة، حسب ھذاالناتج عنإجھاد ما بعد الصدمة

) وك التجنبسلبالتعلم (شراط الفاعل إلأو ا) التعلم باالستجابة للخوف(شراط الكالسیكي إلا
. إضطراب إجھاد ما بعد الصدمةیشرح تطور المحافظة على

أصوات، (المثیرات الحیادیة Aversifشراط الكالسیكي الوابل إلأعراضھ تشرح أوال بواسطة ا
و التي تكون حاضرة في نفس الوقت ) ضجیج، أدوات، روائح، معارف، إحساسات فیزیائیة

یثیر ) الحدث الصدمي(هبعد، حضوره لوحدمافی) الصدميالحدث (شرطیةالمع المثیرات غیر 
لتي أثارھا الحدث الصدمي الحقیقي، إما مشابھة لستجابة حصریة إ:ستجابة مشروطة یعنيإ

.وعدم الراحة وفلوجیة مكثفة بالضیق، بالخزیونفعالیة و فإردات فعل 

رات المشروطة ھي كذلك لھا ھذه المثی. المثیرات الحیادیة إذن تصبح مثیرات مشروطة
أن تشرط مثیرات أخرى تكون حاضرة في نفس الوقت أو مثیرات أخرى شبیھة على القدرة 

، كذلك وجود كمیة كبیرة من المثیرات "عمومیة للمثیرات"شراط إللھا بواسطة مكانزمات ا
ملكیة مكتسبة لوابل من الحدث األصلي ) مباشر بالحدث الصدميلھا إرتباط لیس (الحیادیة 

. مزامنة متوازنة مع ھذا التعلم.الحصر، الضیق و الخوف) تحریض(یعني القدرة على إثارة 

یتعلم باإلشراط  الفاعل بإستعمال سلوكات التجنب حتى و إن لم یكن الشخص یأخذ 
ز السلبي أو التعزیز بواسطة التخلص من المثیرات نھ مكانزم التعزیإرض لمثیرات شرطیة عم

ردات لءنتقاإلالوابلة، كل سلوك تجنب و ھارب والذي یحظى بالكمون للتنقیص أو ا
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ط بالتعرض أو تقدیم تبالفعل الكثیرة الوابلة ستكون معززة بواسطة قدرتھ لتنقیص الحصر المر
ذلك سلوكات علىزیادة) ھروب من الوضعیة(لھذا التعرض بواسطة مثیرات شرطیة 

الكحول تكون اإلكثار من شربللمخدرات أوبكثرةعدوانیة، و التعاطي بنفعال إلمباالة اآلال
. متكررألنھا تتعارض مع الحصربشكل 

ھذا النموذج كما أن,إضطراب إجھاد ما بعد الصدمةأعراض إذنفھذا النموذج یشرح لنا
ة بمثیرات داخلیة و حالیا غیر مؤذیة و لكن منشأھا أتى لشرح ردات الفعل الحصریة للضحی

.طة مباشرة بالحدث الصدميتبحصري ألنھا مر

مثیرات بالرغم من بعض الستجابات حصریة لإظھرفھم أكثر لماذا الضحیة تنكذلك جاء ل
أنھا غائبة أثناء الصدمة، في نفس الوقت ھذه المبادئ تشرح المحافظة على تأزم لألعراض 

.Aversifاستجابة الشرطیة الكثیرة إلمثیرات تحرض لألنھا 

على مفھوم التعزیز السلبي بواسطة شرح التطور السلوكي یحتويزیادة على ذلك، 
تعاطي المخدرات :عادیة لدى الضحایاغیرالجتماعي و تبین السلوكات إلنسحاب اإلللتجنب، ا

ل إنقاص الحصر و ھذا ما ـة من أجو الكحول، عدوانیة، ھذه السلوكات التجنبیة فھي ناجع
شرح قلیال إذفیھ ھفوةستمراریة ھذه األعراض طویال فیما بعد، لكن ھذا النموذج إیفسر 

تبطالمرللنشاط العام النھك، إعاشينشاط زائد :تواجد و حضور بعض األعراض المھمة مثل
ة مستمرة لبعض ھ شرح بطریقإنمن ھذا فو بالرغم ، إضطراب إجھاد ما بعد الصدمةبـ 

.شراطیةلآلالخوف و التجنب و إعادة النشاط لألدوات اكة یبعد صدمالاألعراض 

النموذج السلوكي یرى أن الصدمة ھي وضعیة رعب والتي تثیر ردات فعل إنفعالیة ھذا
حركیة ، فیزیولوجیة ، ومعرفیة ، وھذا ما یفسر تطور وثبات الـ: مقلقة على ثالث مستویات 

PTSD في نھایة الوضعیة ، حیث العدید من المثیرات تكون مرتبطة بالحدث الصدمي حسب
نموذج اإلشتراط الكالسیكي وسنشیر مرة أخرى لنفس اإلستجابات الحصریة التي أثارھا 

.الحدث ألول مرة أما اإلشراط الفاعل فیسمح بتعیین دوام وتعمیم اإلضطراب 
(G. Lopez et A. S. Séguin, 1995, P. 15)

:المعرفيلنموذجا5.4

والذي یلخص كل Barlowمن طرف إلضطراب إجھاد ما بعد الصدمةنموذج عام إقترح 
عنصر مھم في النموذج یكمن في المعارف التي تعطي معنى شخصي للوضعیة .العوامل

أنا لست ":المجھدة خاصة التخوف الحصري و الذي یترجم بأفكار آلیة على سبیل المثال
Barlow 1988نموذج ."على فعل ھذا مرة أخرىادرقا
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(J.Cottraux,2001,P.184)

إجھاد ما بعد الصدمة 4:المخطط رقم

كدوا أن خاصیة نشوء المرض ھي ممیزات أRothbaumو1992Zinbarg, Foaفي سنة 
لمتعلقة بالحدث الصدمي و غیر قابلة للتجربة و غیر قابلة لمراقبة المثیرات المتالحقة األصلیة ا

إذا كان الحدث الصدمي عبارة عن تجربة إضطراب إجھاد ما بعد الصدمةتطور أعراض ت
على التفرقة بین جزء اغیر مراقبة، ھذا اإلدراك یھز و یضعف من إیمان المصدوم بأنھ قادر

ستجابة إ- و جزء خطیر، و بناء على ذلك یكون الربط بین مثیر...) وضعیة، مكان، فرد (من آ
إلثارة أكبر عدد ممكن من وھذا الربط الخاص بالخطر مستمد من بنیة الخوف الذي ھو نتیجة 

إضطراب إجھاد ما بعد ردود الفعل المقلقة و السلوكات التحتیة عند الفرد الذي یعاني من 
).M. Boisvert,1999, P.167(الصدمة

:معاییر التشخیص إلجھاد ما بعد الصدمة 6.

التي تعتمد في دراستھا على DSMإن المقاربة الآلنظریة أي الدلیل اإلحصائي التشخیصي
و التي تسمح بوضع فیما بعد معاییر و .األعراض المالحظة على مجموعات من األشخاص 

,Dإلى Aخصائص تبدأ من  C.. على حسب تواجد األعراض و أن حضور أو غیاب عدد محدد
یص الحالة كما عندنا اآلن في دراستنا حالة إجھاد حاد و إجھاد من كل خاصیة بذلك یحدد تشخ

. ما بعد الصدمة  

عندما یتعرض الشخص إلى حدث خطیر كإعتداء إرھابي ، عنف شدید ، سرقة ، إغتصاب 
یحدث لدى الشخص رد فعل وھو رد فعل اإلجھاد و الذي درسناه سابقا في عنصر ... 

نالحظمرحلة الكمون التي نستطیع أن تأتيزالتھ ،و إإلجھاد لبعد رد فعل اإلجھاد،  

أي حالة اإلجھاد حاد ، وحالة اإلجھاد ما : سیة البعد صدمیة الخاصة فظھور اإلضطرابات الن
.بعد الصدمة  

.الكمونفترة يقرب خصائص ھذه الفترة أعن بدایة نحاول أن نرى

:ونــــرة الكمــفت1.6
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یتفق العیادیون جمیعا حول وقت الكمون الذي یعقب وطأة الصدمة ومدتھ متغیرة بین 
بضع ساعات إلى عشرات السنین ، فھي توصف الوقت الذي یمر بین رد فعل اإلجھاد وظھور 

أي تنتھي فترة )د الصدمة إجھاد مابعإضطرابإجھاد حاد  ، وحالة ( التناذر النفس الصدمي 
.تناذر التكرارالكمون بظھور 

فھذه المدة تختلف حسب بنیة الشخصیة و حسب عنف الحدث ، بعد مرحلة الذھول التي 
فإنھ یعتبرھا DSMرغم زوال الخطر إذ أنّ الصدمةتعقب الحدث ، تبقى الضحیة تحت تأثیر 

مدتھ متغیرة بین أیام قلیلة إلى دمة غیر أن كعبور ضروري نحو  إضطراب إجھاد ما بعد الص
L. Crocq.عدة سنوات  ,1997,p. 188)(

تستطیع مرحلة الكمون أن تكون صامتة ، ووقت الكمون بأھمیة الصدمة ،وفتتعلق إذا مدة 
أو العكس أن تزین في الیوم المواليبدون أي أعراض نفسیة ، وتستطیع أن تتطور

أقــل شـــدة أو تكـــون أكثـــر ،ھذه اإلضطرابات النفسیة فة تكــونبإضطرابات نفسیة مختل
ال DSMو أّن ).تأتي بعد الحدث ( ھي بعد صدمیة العقلیةالتي تظھر حسب علم األعراض 

P.Birmes ,A.Brunet et al ,2002,P189)(یستبعد وجود زمن الكمون

( سلوكات إدمانیةوبات القلق ، ضطرابات الطبع ، المیزاج ، السلوكات ، نإبھانقصد -
...، إضطرابات نفسوجسدیة  ، سلوكات إنتحاریة ... ) حول ، مخدرات ، منبھات ك

:حالة إجھاد حاد 2.6

تناذر و الذي یعتبر كجواب غیر كحالة إجھاد حاد تتواجد في علم تصنیف األمراض 
1996إذ في  ، اإلجھاد العنیفمتكیف لعامل DSM IV ّق من جھة االضطرابات الحادةفر

خانة ضمنالمباشرة المالحظة بعد الحدث و أجمعھا تحت اسم حالة إجھاد حاد  وھو مصنف 
عنیف یتعرض لھ الشخص وضطراب عابر إأنھحاد الجھاد اإلیعتبر.ضطرابات الحصریةإلا

بین بضع ساعات المدة( ضطراب یختفي عادة بعد بضع ساعات إلى بعض أیام إلھذا ا*
أما فیما .     بعد الحدث الصدميأي مدة ظھوره خالل األربع أسابیع األولى ) ایوم28إلى 

:، و تجمع مواصفات إكلینیكیة و ھي على التوالي یخص األحداث تعتبر كإجھاد استثنائي 

.منھأو لقریب الفردكیانیمستجربة مع خطر مھم و جود -

.أو ألقربائھللفرد الصحة الجسمیة تمستجربة تستوجب خطروجود -

.جتماعیة للفرد إلة للوضعیة أو العالقات ائمفاجوأحداث مغایرةو جود -

كارثة طبیعیة ، حادث ، حرب ، عدوانیة ، اغتصاب ، اعتداء : مثال 

حداد جماعي ، حریق ، إفالس : مثال 

)بع حصري عدوة مباشرة ، ط( ھشاشة نفسیة أو جسمیة للفرد وجود -
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.اإلضطراب ظھور في ساعد ییستطیع أن ولھذاستثنائياإللحدث لألنھ یخضع  

.لیس كل شخص تعرض إلى إجھاد إستثنائي بالضرورة یظھر عنده اإلجھاد الحاد-
(I.Gasman,2008,P.100)

الدلیل حسب : و ھي على التوالي لإلجھاد الحاد سنجمع المواصفات اإلكلینیكیة 
)1: رقم (أنظر إلى الجدول DSM  IV Rحصائي التشخیصي للطبعة الرابعة المنقحةاإل

DSM IVحسب F 43.0) 308.3( المعاییر التشخیصیة لحالة إجھاد حاد  R

A - العنصرینالشخص قد تعرض إلى حدث صدمي أین یوجد ھذین:

یموتون أو یكونواالشخص عایش ، كان شاھدا أو واجھ حدث أو أحداث أین شاھد أناس ) 1

دین بالموت أو مجروحین كثیرا أو أشخاص كانوا مھددین مجروحین كثیرا أو كانوا مھدّ 
.بالخطر 

: رعبالف شدید ، اإلحساس بعدم القدرة أوردة فعل الشخص للحدث تترجم بواسطة خو)2
NB بالنسبة لألطفال سلوك غیر منتظم أو ھیاج یستطیع أن یغیر من مظاھره.

B- أو (أثناء الحدث أو بعد معایشـة الحدث الذي یؤدي إلى اإلضطراب ، الشخص یبّین ثالثة
: من األعراض التفككیة اآلتیة ) أكثر

.اإلحساس الذاتي بالحذر الالمباالة ، أو فقدان رد الفعل اإلنفعالي ) 1

) .أن تكون داخل الضباب : مثال ( نقص الشعور بالمحیط ) 2

. اقعیةاإلحساس بالالو) 3
.الآلشخصنة )4
)عدم القدرة على تذكر جانب مھم للصدمة( فقدان الذاكرة التفككیة )5

C - بالطریقة اآلتیة ) أو أكثر(الحدث الصدمي یكون عادة إعادة معایشة بشكل دائم ، واحدة :
flashصور ، أفكار ، أوھام ، أحالم ، مراحل أو فترات back أو اإلحساس بإعادة إحیاء

.لتجربة ، أو التألم أثناء التعرض ألي شيء یذكر بالحدث الصادم ا

D - أفكار ، أحاسیس ، : مثال ( التجنب المستمر للمنبھات التي توقض الذاكرة الصدمیة
) .تحویل حدیث خطابي ، نشاطات ، أماكن ، أشخاص 

E- صعوبة : ل مثا( حضور األعراض الحصریة الدائمة أو ظھور النشاط العصبي اإلعاشي
أثناء النوم ، شدة الغضب ، صعوبة في التركیز ، شدة الیقظة ، رد فعل ، إرتعاش مبالغ فیھ ، 

) .ھیاج حركي 
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(J-D.Guelfi et M-A.Crocq et al ,2003,544-545)

بة على الرعب ، إصا: ( أھم األعراض تتمثل فیما یلي أّن من خالل ھذا الجدول نالحظ 
خاصة الصور و األحالم ( ، تكرار الصدمة )مستوى الكیان الجسدي أو على اآلخرین

كما أن ھذه األعراض عابرة و . م للمثیرات المرتبطة بالذكریات الصدمیةأللتجنب ا) النھاریة 
.إضطراب إجھاد ما بعد الصدمةو إذا إستمرت ستتطور إلى مدتھا ال تتجاوز أربع أسابیع

3.6إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة :

یظھر بعد شھر من اإلجھاد الحاد و ھذا بعد إستمرار تواجد األعراض    

، معاییر تشخیص إجھاد ما بعد 2000في سنة , أعطت جمعیة الطب النفسي األمریكیة
و وصنفتھ DSM IV-Rالمنقحةالصدمة في الدلیل اإلحصائي التشخیصي في الطبعة الرابعة

.، ویدخل ضمن اإلضطرابات الحصریةF43.1[309.81]رقمتحت 

أنظر إلى الجدول الثاني

إضطراب إجھاد ما بعد الصدمةF43.1[309.81]معاییر تشخیص 

A.أن یكون الفرد قد تعرض لحدث صدمي یتضمن كال  من الشكلین التالیین:

قد واجھ حدث أو أحداث أین اآلخرین األشخاص الفرد، عاش، أو كان شاھدا أو كان)1(
دین بالموت أو جرح خطیر، أو كیانھ سیموتون أو كانوا مجروحین كثیرا أو كانوا مھدّ 

.الجسمي كاد أن یكون في خطر

. رد فعل الشخص للحدث تترجم بخوف شدید، اإلحساس بعدم القدرة و الرعب)2(

ائج بإستطاعتھ تغییر ھذه بالنسبة لألطفال، سلوك غیر منظم أو ھ:مالحظة

F - اإلضطراب ینجر عنھ ضیق إكلنیكي مدلول علیھ أو تضرر للعمل اإلجتماعي المھنـي و
روریة الحصول على مساعدة ضأخرى مھمة أو عدم إستفادة الشخص من كذلك في مجاالت

.من أحد العائلة 

G- اإلضطراب یدوم على األقل یومین وعلى األكثر أربعة أسابیع ویبقى إلى أربعة أسابیع
.بعد الحدث الصدمي

H - أو مرض طبي عام ) األدویة تعاطي: مثال ( التوتر ال یكون نتیجـة فزیولوجیـة مباشرة
.حاد ال، ال یكون یشرح جیدا اإلضطراب الذھني 

اإلضطراب ال نفسره على أنھ إضطراب ذھني قصیر المدى ولكن مجرد تفاقم ھذا 
.إلضطراب موجود سابقا 
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.الظواھر

B. ھذه األشكال التالیة) أو جمیع(إعادة معایشة الحدث الصدمي بشكل دائم، من بین واحد:

ذكریات متكررة و مجتاحة للحدث و یؤدي إلى اإلحساس بالضیق و تحتوي على )1(
.صور، أفكار أو إدراكات

لعب التكراري یشرح من بالنسبة لألطفال نستطیع أن نالحظھا في ال:مالحظة
.خاللھ مواضیع أو جوانب من الصدمة

أحالم تكراریة للحدث تؤدي إلى اإلحساس بالضیق)2(

.بالنسبة لألطفال، بإستطاعتھم رؤیة أحالم متعددة بدون مضمون معروف:مالحظة

اإلحساس التكراري (الحدث الصدمي سینقص " مثل ھذا"فجائي ھیاجضغط أو )1(
بما فیھا ما یأتي في Flash-backلھالوس، و فترات متفككة كوابیس للحدث، األوھام، ا

).الیقظة أو أثناء اإلدمان

.بالنسبة لألطفال الصغار، إعادة بناء خاصة للصدمة تستطیع أن تكون:مالحظة

اإلحساس الشدید بالضیق الجسمي أثناء التعرض للمؤثرات الداخلیة أو خارجیة )2(
.بالحدث الصدمي المسبّ محرضة أو تشبھ جانب  من

إعادة النشاط الفزیولوجي أثناء التعرض للمؤثرات الداخلیة أو الخارجیة تستطیع أن )3(
.بتحرض أو تمثل جانب من الحدث الصدمي المسبّ 

C.یرات المرتبطة بالصدمة و نھك في إعادة النشاط العام، بإستطاعتنا ثالتجنب الدائم للم
:ن المظاھر اآلتیةمشاھدة حضور على األقل ثالثة م

.جھد من أجل تجنب األفكار، األحاسیس أو األحداث المرتبطة بالصدمة)1(

.جھد من أجل تجنب النشاطات، األماكن أو األشخاص الذین یوقظون ذكریات صدمیة)2(

.عدم القدرة على تذكر جانب مھم من الصدمة)3(

.ه االنشاطاتنقص كبیر في اإلھتمام بالنشاطات الھامة أو نقص في المشاركة  لھذ)4(

.اإلحساس باالنفصال عن اآلخرین أو أن یصبح غریبا عن اآلخرین)5(

).عدم القدرة على إختیار األحاسیس  الحنونة:مثال(تحدید و تقلیص للمؤثر )6(

أن یكون لدیھ أویتزوج، الیضن أن ال مستقبل لھ، أن:مثال(اإلحساس بمستقبل مبھم)7(
. )أو أن حیاتھ ستستمر بشكل عادي. أوالد
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D. لم یكن متواجدا أثناء الصدمة(حضور دائم لألعراض تترجم بالنشاط العصبي اإلعاشي (
:مثال على األقل حضور ظاھرتین من بین اآلتي

صعوبة النوم أو نوم متقطع)1(

سرعة الغضب و شدة الغضب)2(

صعوبة في التركیز)3(

كثرة الیقظة )4(

ردات فعل إنتفاضیة مبالغ فیھا)5(

E. اییر أعراض المع(اإلضطرابB ,C, D (تدوم أكثر من شھر.

F .فساد في الوظیفة اإلجتماعیة، المھنیة أو . اإلضطراب یؤدي إلى معاناة إكلینیكیة معروفة
.  ضمن مجاالت أخرى مھمة

:خاص ھنا

.إذا كانت مدة األعراض أقل من ثالثة أشھر:حاد

.إذا كانت مدة األعراض ھي ثالثة أشھر أو أكثر:مزمن

:ناخاص ھ

إذا كانت بدایة األعراض تأتي على األقل ستة أشھر بعد عوامل اإلجھاد:یأتي متأخر

)J.D. Guelfi etal, 2003, P 539.540(

: قراءة للمعاییر التشخیصیة إلجھاد ما بعد الصدمة 1.3.6
مع كما رأینا من قبل أن ضحایا الصدمات لیس كلھم یعانون من إجھاد ما بعد الصدمة ، 

ذلك أغلبیتھم سوف یعانون منھ بعد الحدث ، سنقدم  مالحظات على المعاییر لنوضحھا أكثر 
:وھي على التوالي 

:الشخص تعرض لحدث صدمي :Aالمعیار 

الغیر ( في ھذا التعریف الجدید للحدث الصدمي یقدم مكانة كبیرة للرؤیة الذاتیة 
ضحیة سرق بسالح یظن أن حیاتھ كانت في للخطر ولتھدید حیاة الضحیة، مثال) موضوعیة

السالح لعبة أو غیر محشو ( على أن ھذا غیر ممكن أن یحدث خطر حتى وإن دلّ 
.الحدث بالنسبة لھ یعتبر صدمي ) بالخراطیش 
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: إعادة معایشة الحدث الصدمي دوما : Bالمعیار 

عال ، الخوف من تستطیع أن تأخذ شكل حالة ھلع ، فB4–B5األعراض الموجودة في 
معایشة حدث صدمي آخر وأحیانا یكون قویا لدى بعض الضحایا فإن أعراض الضیق 

مع تسارع في ( والحصر تستطیع أن تصل إلى غایة حالة الھلع وتشبھ اإلعتداء بحد ذاتھ 
) .ضربات القلب ، عرق بارد ، خوف شدید 

.نھك في النشاط العام التجنب الدائم للمؤثرات المرتبطة بالصدمة وال:Cالمعیار 

-C4-C5-C6تخص األعراض التجنبیة غیر أن المعاییر C1-C2-C3نالحظ أن المعاییر 
C7 في المرحلة البعد صدمیة تستطیع أن ةھذه األخیرة أكثر إكتئابی.تمثل أعراض النھك

اضحة تكون صعبة من أجل التفرقة بینھا وبین إضطراب اإلكتئاب ألن األعراض متمیزة ، و
سنرى ذلك في التشخیص التفریقي فیما بعد . وجلیة بسبب أن المعاییر تتالءم مع التشابھ الكبیر

.

.كذلك من المھم معرفة أن أعراض النھك غالبا ما تكون مھمة بعد الصدمة 

.حضور األعراض العصبیة اإلعاشیة : Dالمعیار 

كتئات والتي تستطیع أن تحدث إختالطا تشبھ معاییر اإلD1-D2-D3المعاییر نالحظ أن في 
.في التشخیص 

. مدة األعراض أكثر من شھر : Eالمعیار 

یجب أن تدوم أكثر من شھر من أجل تشخیص حالة إجھاد ما بعد B-C-Dأعراض المعاییر 
.الصدمة 

) .أو مھنیة اجتماعیة( ضیق نفسي ھام یتمثل في مجاالت الحیاة المتعددة :Fالمعیار 

نالحظ عموما أن األعراض تنقص تدریجیا مع : في حالة إذا كان إجھاد ما بعد الصدمة :اصخ
.مرور الوقت في األشھر األولى من الصدمة 

حالة إجھاد ما بعد الصدمة .األعراض التي تبقى ثالثة أشھر إحتمال كبیر بأن تصبح مزمنة 
تي ستظھر فیما بعد ، غالبا ما مع غیاب األعراض الظاھرة ، األعراض تعتبر كحالة كمون وال

.تكون بعد حدث مفجر 

للدلیل اإلحصائي إنھ من المھم أن نذكر أنھ وبالرغم من وجودعلم تصنیف األمراض 
والذي ساھم كثیرا في تنظیم المناھج التقییمیة و قد مكن من تطویر لغة مشتركة التشخیصي 

ائص ألنھ یعتمد على وصف األعراض و بالتالي بین المتمرسین ، ولكنھ یبقى یقدم بعض النق
فإنھ ینقص أو یتجاھل التفریغ التام لبعض األبعاد اإلنفعالیة والمعرفیة للضحایا والتي تعتبر 

إضطراب عاطفي، إعادة النظر في معنى الحیاة ، تساؤالت( مھمة ومعروفة بعد الصدمة 
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ل الناس  ، تقلیل من القیمة بشكل حول العالقات ، غضب شدید ضد اآلخرین أو العالم أو ك
) .إلخ ...... معتبر ، اإلحباط 

" حضور كلمة : وكذلك من المھم ذكر أن علم  تصنیف األمراض یحتوي على بعض الجمود 
الذي یتطلب ثالثة والذي یستطیع أن یبطل وجود إجھاد ما Cعرضین ألجل المعیار " ماعدا 

.وأن األعراض موجودة ضمن المعاییر األخرى بعد الصدمة غیر أن الضیق حقیقي وموجود
(P.Brillon, 2003)

حد النماذج المعروفة عالمیا، أبعد التطرق إلى تشخیص إجھاد ما بعد الصدمة بواسطة -
؟إجھاد ما بعد الصدمة كیف یمكننا التأكد من ھذا التشخیص أي الشخص یعاني من 

بواسطة التفریق یكون ذلك. لك؟ خالل تطبیقات األخصائي النفسي كیف یعرف ذ-
.التشخیصي مع االضطرابات النفسیة األخرى و الذي سنتطرق إلیھ الحقا

:رــل الخطـعوام.7
امیضطرب خالل األیلوعادي إنھفي الواقع عندما نعیش حدث صدمي أي شخص ف- 

رة، بالرغم من ذكریات مؤلمة و غیر ساالقادمة أو  بعض األسابیع و ھذه الصدمة تترك
لیس جمیع ھھذا نستطیع أن نستمر في العیش بالرغم من كوننا ال ننسى ما جرى، یعني أن

ظھرون أعراض إجھاد األشخاص الذین تعرضوا إلى صدمة أو كارثة طبیعیة أو إنسانیة ی
ما بعد الصدمة

ستجابة الفوریة و إلتجاه نفس الحدث یمكن لنوعیة اإالفعل بین األفراد اتختالف ردإفمع - 
على أن یؤكد المباشرة أثناء الصدمة التنبؤ بظھور إجھاد ما بعد الصدمة، ھناك إجماع عالمي 

ستجابة و حدتھا أثناء الصدمة و بعدھا مباشرة یعد عامل خطر مھم للتنبؤ بظھور إلشدة ا
.عد صدمیة طویلة األمدأعراض ب

فنتائجھا . شيء ما" كسر"شكل عادي فالصدمة مثل بن الحیاة ال تستطیع أن تتواصل أإذ -
)2008وسام درویش بریك ، ( .تستمر في توتر الشخص، و أحیانا تبقى ألعوام طویلة

خر و ھذا آلستجابة من شخص إلاتؤدي إلى إختالففھناك كذلك عوامل أخرى 
الختالف یكون حسب حالتھ النفسیة أثناء تلقي الصدمة أي األرضیة التي تسھل حدوث ا

سن ون شخصیة الفرد و طبیعتھا تؤثر ھي األخرى، لدینا كذلك دورالبیئةأاإلجھاد كما 
.الضحیة، كما یختلف المعاش النفسي أیضا

ادة الشدة لردات الفعل من الضروري أن نأخذ بعین اإلعتبار العوامل التي تؤدي إلى زی
العوامل المرتبطة : ھذه العوامل نستطیع تقسیمھا إلى ثالث فئات : صدمي الوالتواتر النفسي 

.بالفرد ، العوامل المرتبطة بالحدث  و العوامل المرتبطة بالوسط 
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:العوامل المرتبطة بالفرد

1- :
.Traumatogéneللخطر من الرجل وتظھر أعراض نفسو صدمیة بعد نفس الحدث 

2- :
.ھشاشة من الراشدین 

4-
.E)الشخصیة وحالة الشخص قبل الحدث یةنوع Josse,2006)

: العوامل المرتبطة بالحدث 

ل: حسب شدة وخطورة الحدث -1
.أما بالنسبة لآلخرین فھي تعتبر كحدث عابر 

.ر كلما یطول وقت الحدث الصدمي یتأثر الشخص أكث: مدة الحدث الصدمي -2
كلّ : دي ـالتقارب الجس-3

.PTSDأكثر خطرا لیتطور إلى 

:العوامل المرتبطة بالوسط الخارجي

ESU أوPTSD ) (...
.ن أن یحصلوا على دعم فھم إذا یعانون أوساطھم اإلجتماعیة ال یستطیعو

غیر

.االضطراب 

:أعراض إجھاد ما بعد الصدمة.8

تبدأ األعر
:بشھور من الحدث الصدمي و ھي 

. عرض نستطیع من خاللھ القول أن الصدمة مازال تأثیرھا ساري المفعول:تناذر التكرار* 
حیث وھذا من خالل إعادة معایشة التجربة الصدمیة من خالل إعادة معایشة الحدث الصدمي،

ات صعبة، أفكار، ھالوس، ـأن الفرد المصدوم یعید معایشة التجربة الصدمیة من خالل ذكری
و یتخذ التكرار عدة أنماط، فقد یظھر . مشاعر خوف لھا نفس رموز و دالئل الحدث الصدمي

رةعلى شكل ھالوس بصریة أو ذكریات مشوشة، أو إجترارات عقلیة أو أزمات إنفعالیة متكرّ 
)L.Crocq,1992 ,P.59(.ن ـة و ستسجل ضمـة الصدمیـبعض األعراض تنتعش بعد التجرب

الذكریات تكون محتلة متكررة، و تؤدي دائما إلى وجود ضیق كبیر :الظاھرة التكراریة
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إنفعالي یستطیع أن یصل حتى إلى الخوف و الھلع و تتزامن مع حالة زیادة الیقظة من أجل 
یعیشون إنتشار الصدمة في أحالمھم و التي تأخذ ھیئة تجنب تكرار نفس الشيء، األشخاص 

تؤدي بالشخص إلى إستعمال أي وسیلة من أجل الوصول إلى ) Flash Back(كوابیس مخیفة 
.من أجل إنقاص اإلحساس بالخطر الذي ھو غیر مراقب..) األدویة ،كحول، مخدرات (النوم 

د ما بعد الصدمة یعني تجنب سلوكات التجنب ھي من خصائص إجھا:سلوكات التجنب* 
اس بالخوفـإحس:مباشرةيـر بھ أثناء و بعد الحدث الصدمـالشخص اإلنفعال الذي یشع

..راقبة،الشعور بالذنب،العار الخوف من اإلحساسات المعاشة، فقدان الم

ھا تدور حول آلیة التجنب لكل وضعیة أو فكرة و التي من فإن طاقة اإلنسان كلّ من أجل ذلك
تجنب المثیرات المرتبطة مباشرة ...) عن طریق المحادثة، (لھا تذكر بالحدث الصدميخال

أو تكون ھذه المثیرات مرتبطة كذلك بالحدث ...) سیارة، مكان العنف، سالح (بالحدث 
الشخص یبحث كذلك لتجنب ھذه اإلنفعاالت و التي تؤدي بھ إلى النھك...) إزعاج، ضجیج (

درة، و ـة زیادة على ذلك اإلحساس بعدم القـض جوانب الصدمـة لبعرـالعاطفي، فقدان الذاك
یصبح المستقبل غیر أكید بالنسبة للمصدوم، و یقلل من عالقاتھ اإلجتماعیة مع إستجابات 

.حصریة أخرى

المؤشرات التي تذكر بالوضعیة األولیة ینتج عنھا إستجابة جسمیة :النشاط العصبي اإلعاشي* 
زیادة في سرعة التنفس، سرعة في دقات :السمبثاويلمربوط بنشاط النظاممتتابعة لردالفعل ا

القلب، شحوب، عرق، فوق ذلك ألم التشنج الھضمي، فإن اإلستجابة العصبیة اإلعاشیة تعتبر 
واإلحساس المستمر بالتھدید، الضحیة تبحث لكي تحمي بنیتھا و توقظ كذلك ,كإستجابة للخطر

الضحیة تكون سریعة اإلنفعال  وسریعة , نب ھذه اإلحساساتاإلنذار و الیقظة من أجل تج
الضغط بین البحث عن معنى للحدث و الحاجة إلى . اإلستثارة للوصول إلى حالة الغضب

M. Kedia(ع الشخص في مستوى الحصر المتناوبالھرب تض et al, 2008(.

.ھناك األعراض الثانویة المصاحبة إلجھاد ما بعد الصدمة

یكون متواجدا بشكل  متناوب مع معایشة المریض أثناء ظھور أعراض :فسيالحصر الن* 
.في إعادة النشاط العصبي اإلعاشيزیادةالتكرار، التجنب، كثرة الیقظة، 

المریض أیضا  یبقى حصریا حتى یستوعب و یسیطر على قدراتھ و على أفكاره و إنفعاالتھ 

فھو یكون DSM IV-Rمعروف بالنسبة لخصائص االنقسام االكتئابي فھو مستمر و:االكتئاب* 
أداة للتنبؤ، یستطیع أن یزید و یتوجھ إلى مرحلة اكتئابیة طبیعیة، مسیطر من طرف الضیق 
المرضي، الالمباالة، الوھن یعتبر كإضطراب تطوري للمرض خاصة نجده عند العائدین و 

...الناجین من الحروب و الكوارث و التعذیب 
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إضطرابات الحذر و التركیز تكون مشوشة أو عالة على السیرورات :معرفیةاإلضطرابات ال* 
الفكریة بواسطة تناذر التكرار و األعراض المرتبطة التي تؤثر  على عمل الذاكرة الصورة 

.وتربط مع ذكریات خاصة سلبیةBiographiqueالحیویة 

جدة عن طریق العیاء اإلضطرابات ذات الشكل الجسدي تكون متوا:اإلضطرابات الجسدیة* 
بیاض الشعر األمامي، أمراض الغدة :اإلضطرابات النفسو جسدیة. الجسدي و اآلالم،

,F. Ferreri, 2007(. الدرقیة، اضطراب في ضربات القلب أو تكون متأخرة P.205( وجود
...إضطرابات نفسو جسدیة كالربو ، القرحة المعدیة ،إكزما ، الداء السكري 

تشیر األبحاث إلى وجود إرتباط قوي بین إضطراب إجھاد ما :ول و المخدراتالكحتناول* 
بعد الصدمة وتعاطي الكحول و المھدئات و حتى المخدرات فھي في البدایة تبدو مساعدة 

.لضحیة على حالة األرق و اإلكتئاب غیر أن مفعولھا ینتھي و یصل إلى اإلدمان ل

لقھم العقلي ، الشراھة انیة ، محاولة اإلنتحار ، االقیام بأفعال عدو: إضطرابات سلوكیة
.المرضیة 

:سنعرض باختصار أعراض إجھاد ما بعد الصدمة في الجدول األتي

معرفیةجسدیةانفعالیةسلوكیة
الھروب, التجنب-
, ھالوس سمعیة-

بصریة
, تعاطي الكحول-

المخدرات المھدئات
تجنب الحدیث عن كل -

ما یذكر بالصدمة
)أفكار، مشاعر(
تجنب األماكن-

حذر نفسي-
الغضب و التوتر-
الحزن-
اإلحساس بالذنب-
اإلحساس -

بالخوف
القلق-

تشنجات ھضمیة-
أالم الرأس-
ارتفاع الضغط -

الدموي
الوھن العضلي-

نقص االنتباه-
صعوبة في -

التركیز
و اجترار األفكار-

الذكریات
كوابیس-

أعراض إجھاد ما بعد الصدمة:)3(جدول رقم 

ھذه األعراض ال یعیشھا الضحایا بنفس الشكل و إنما راجعة إلى حدة اإلضطراب و كذلك 
حسب الحالة النفسیة لدیھم 

:التنبؤ بظھور إجھاد ما بعد الصدمة.9

حسب األبحاث العلمیة المتنوعة و التي درست ھذا الموضوع سنعرضھا على شكل نقاط 
:ھي على التوالي أساسیة و

أن إجھاد ما بعد الصدمة یستطیع أن یكون في أي فئة عمریة بما فیھا الطفولة.
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 أن األعراض و األھمیة النسبیة إلعادة معایشة الحدث، التجنب وأعراض الیقظة
.تستطیع التغیر عبر الزمن

 ھذا عند أن مدة األعراض فھي متغیرة مع الشفاء التام بعد ثالثة أشھر من الصدمة،و
.نصف الحاالت و أما اآلخرین تدوم حتى إثنتي عشرة  شھرا بعد الصدمة

 أن الشدة، و المدة، تعرض الشخص للحدث الصدمي و ھي تعد العوامل األساسیة التي
.تؤدي إلى  إحتمال ظھور ھذا اإلضطراب

خصیة و رات الشـالسوابق العائلیة، التجارب خالل الطفولة، تغی, أن الدعم اإلجتماعي
.اإلضطرابات العقلیة من قبل تستطیع أن تؤثر في التنبؤ بوجود ھذا اإلضطراب

PTSD أن ھذا اإلضطراب یستطیع أن یظھر عند األشخاص الذین لم یكن لدیھم عوامل
.سابقة، خاصة إذا كان عامل اإلجھاد جد مھم

إضافة إلى ذلك  األشخاص ذوي. یوجد جانب وراثي في ظھور ھذا اإلضطراب
.السوابق اإلكتئابیة 

)J- D. Guelfi et al, 2003, P577.(

:يـص الفارقـالتشخی.10

التشخیص الفار قي بین إجھاد ما بعد الصدمة و إضطرابات حصریة أخرى ،سنتطرق 
إلى الخصائص المختلفة  والتي تسمح بتمییز بین إجھاد ما بعد الصدمة و إضطرابات حصریة 

ب و التي تظھر بوضوح تشابھ ھذه اإلضطرابات و إجھاد ما بعد الصدمة و أخرى و اإلكتئا
: ھي على التوالي 

: إن حالة إجھاد حاد لدیھ ثالثة أعراض تفككیة: حالة إجھاد حاد* 

عرض إعادة المعایشة-1

.عرض التجنب -2

.عرض كثرة النشاط -3

تلك الفترة إذ أن حالة إجھاد حاد ال و یحدث في خالل أربع أسابیع بعد الحادث و تختفي في
إال إذا إستمرت األعراض أكثر من شھر نشخصھا كحالة إجھاد ما بعد الصدمةتستطیع أن

. فالتشخیص بعدھا یتغیر لیصبح حالة إجھاد ما بعد الصدمة 

B4 ،B5( إن الضحایا غالبا ما یعانون من خوافات و تجنب مثیرات كثیرة : خواف خاص* 
،C (إذ أن الخواف یكون غیر منطقي و مفرط للخواف الخاص ،ال" . 2"ظر الجدول رقم أن

یستطیع أن یكون مرتبط بالتجربة الصدمیة ألن المخاوف غیر مبررة و لھا عالقة مع وجود 
. مواضیع أو وضعیات ذات طابع رمزي و یستعمل بذلك سلوك التجنب
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عـون یالضحایا یستط:agoraphobie(AP)الناسكثرة مع الخوف من إضطرابات الھلع * 
و تجنب و ضعیات ) B4 ،B5(ود في خاصیتي المعیار ـكما ھو موجAPھلعا رونـأن یظھ

.كثیرة

AP فھي نسبة مع الخوف . فھو غیر مرتبط بالحدث أو بالذكریات الصدمیة

AP لیست مع خوف العناصر أو الوضعیات المرتبطة بالصدمة

لع تكون فجائیة غیر متوقعة و أعراضھا مثل اإلجھاد یحدث و ینتھي بعد ألن إضطرابات الھ
. ساعتین 

:(TOC)اإلضطراب الوسواسي القھري*

تستطیع أن تشبھ وساوس ) B،B1( األفكار القھریة للضحایا الموجودة في خاصیتي المعیار 
. اإلضطراب الوسواسي القھري

مرتبطة بالحدث الصدمي السابق و أن إن األفكار القھریة لإلضطراب الوسواسي لیست
.غیر مناسبة inapproprieاألفكار القھریة لإلضطراب الوسواسي تعاش 

ا ألن الوساوس لھا طابع مرضي و التي تطرح طابع تكراري ، و ھو مجبر و مرغم لفعلھا إمّ 
دون على شكل وساوس خوافیة ، فكریة أو المیل القھري الملح لفعل شيء معین غیر معقول و

.م إذالم یقم المصاب بھذه األفعال منطق و ھذا للتخلص من القلق الذي یتعمّ 

TAGالحصر النفسي العامإضطراب*

TAGإجھاد ما بعد الصدمة تشبھ أعراض ) D(أعراض كثرة النشاط الموجودة في المعیار 

إعادة و ال أعراض. ال یوجد حضور حقیقي للصدمة الحصر النفسي العامإضطراب في-
.المعایشة أو األعراض التجنبیة 

بالقلق préocupationیجب أن یكون مرتبط بـ الحصر النفسي العامإضطراب إن القلق لـ-
أو ھم للحیاة الیومیة 

یجب أن تكون مدتھ على األقل ستة أشھر TAGإن قلق -

إجھاد ما بعد الصدمة أعراض اإلضطرابات التكیفیة تشبھ أعراض  : االضطرابات التكیفیة*

إن اإلضطرابات التكیفیة تعني رد فعل حصري أو إكتئابي لوضعیة أو عدة وصفات لـ اإلجھاد 
extrémeالغیر 

نستطیع أن نشخص االضطرابات التكیفیة مع حضور أعراض إجھاد ما بعد الصدمة مع عدم 
Dأو B ،Cوجود واحد من خصائص المعاییر 

االكتئاب المزمن* 
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لضحایا غالبا ما یقدمون الضیق ، أو عدم اإلھتمام الكبیر كما ھو موضح في خصائص إن ا
و لإلستجابات الفزیولوجیة المشابھة الموجودة في خاصیتي ) C4،C5،C6،C7(المعیار 
أعراض التجنب أو إعادة توجد في اإلكتئاب ال.لإلكتئاب المزمن ) D1 ،D3( المعیار 
(P.Brillon,2003).المعایشة 

:ةـاد ما بعد الصدمـعالج إجھ.11
: التطھیر النفسي1-11

بینھا تقنیة العالج بالتطھیر النفسي منتوجد عدة عالجات متنوعة إلجھاد ما بعد الصدمة 
و ھذا بفضل األخصائیین اإلكلنیكیین الصدمةإیجابیة و سمح بتخفیض أعطي نتائجو الذي 

)(A.Marchand,2003من ھذا اإلضطرابالوقایة علىیجیات قادرة الذین قاموا بوضع إسترات
... ) اعتداءات ، عنف كوارث ،( وا أحداث صدمیة ـعالج أفراد عاشر النفسـية التطھیغایو
ة و عالجھا قصد تفادي تطویرھا إلى ما ـاة النفسیـرالنفسي فرصة إبراز المعانـح التطھیـیتیو

كما یسمح للضحیة استعادة توازنھا النفسي و . بعد الصدمة بإجھاد ماالنفسيیطلق في الطب 
التكفل النفسي یكون قصیر و أنّ . تفھم بذلك الحدث و ھذا یتوقف على حسب تطور المریض 

.األمد 

سا بعد الحدث 27سا إلى 24كما أن التطھیرالنفسي ینبغي أن یخضع لھ الضحایا بعد 
بذلك فرصة إبراز المعاناة النفسیة و ھذا یتیحخص إذ الصدمي ، فھو متابعة مباشرة للش

و كلما كان ) نفسانیین ، و ممرضین ئیین، أخصانفسانیینأطباء ( صینبواسطة وجود مخت
التدخل مبكرا كلما ارتفعت خظوظ الوقایة من ظھور حالة إجھاد ما بعد الصدمة أو التخفیض 

ار و ـل األفكـة لكي تراجع بالتفصیـاع مجموعة منظمـھ و ھذا عن طریق اجتمـتمن شدّ 
.األحاسیس وردات الفعل التي تلت الحدث الصدمي 

إن األشخاص الذین یستفیدون منھ ھم الضحایا المباشرین و یتعلق األمر باألشخاص الذین 
أصابھم الحدث مباشرة ضحایا الحوادث ضحایا األفعال ضحایا أفعال إجرامیة ، ضحایا 

و كذلك الضحایا الغیر مباشرین و یتعلق األمر ھنا باألفراد الذین ... ة كوارث ، ضحایا سرق
كانوا حاضرین أثناء الحادث األصدقاء أو الزمالء ، رجال األمن ، الصحفیون و یتم التطھیر 

أنھ لدیھ قواعد أي نقوم بھ في عدة حاالت و حسب الشخص و الوضعیات وفردیا أو جماعیا 
:تتمثـل فـي 

.یدوم ساعتین عادة االجتماعخص أن إعالم الش-

.یكون في مكان ھادئ و قریب إن أمكن من مكان الكارثة االجتماع-

.المقبولون ھم المشاركون أو المتضمنین نفس الحدث -

.اشخصخمسة عشرإلى ثمانیةالفوج یكون مقسم من -

.النفسي ودوره إعطاء توضیحات عن التطھیر-
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.عن اإلجتماع إعطاء فكرة عامة -

: سن القواعد لیعرف المشاركون أن-

.الشخص غیر مرغم على قول أي شيء * 

المشاركون یتكلمون عن أحاسیسھم و انطباعاتھم وردات أفعالھم الشخصیة * 

وجود تقسیم منصف و عادل للوقت أثناء الحدیث في اإلجتماع و كل شخص لھ نفس * 

إذ یشیر إلى أنھ Mitchellلتطھیر النفسي سنعرض نموذج بعد إعطاء فكرة عامة وشرح ل
یسمح للمتدخلین المصابین من الكوارث أو خالل حادث خطیر بأن یفرغوا اإلنفعاالت " 

المؤذیة والقدرة على إعادة المواجھة في شروط أفضل مستقبال وباستطاعتھم أن یصبحوا 
( M.Declercq et al , 1999,P163 )" متدخلین جدد 

:مقدمة أو المرحلة التمھیدیة -1

یجري تقدیم وشرح لھذه الجلسة مع اإلشارة إلى الھدف منھا للمشاركین، وبذلك یصبح 
الھدف معروفا لدیھم فیتم بعدھا مناقشة ردود أفعالھم التي قد تلي الصدمة وإبراز میزاتھا 

والسویة ألن الفرد یظھر ردود أفعال غیر طبیعیة وھذا مما یتیح للمشاركین فرصة الطبیعیة 
.ا كلیّ انضماماالعالجیة یرورةسالفھم أحسن على سوف ما  یجري وبھذه الكیفیة ینضمون إلى 

:وعلى المشاركین أن یفھموا ثالث قواعد 

ھو دورھم في ھناك ، وماال تتكلم عن أي شيء وإنما عن الحدث نفسھ ولماذا ھو
.الحدث 

 السریة مؤكد علیھا.
 لحدث االتركیز على التأثیر وردود أفعال.

:مرحلة التوقعات واألحداث-2

تقوم على أسئلة قاعدیة  من ؟ متى ؟ كیف ؟ لماذا ؟ الحدیث عن تفاصیل الحدث وذلك 
، فعلى المشاركین االنطباعاتبسرده كما حدث لكن دون التركیز على األفكار ، األحاسیس أو 

.مناقشة توقعاتھم فیما یخص تلك النقطة 

الذاتیة حتى وإن كانت شدیدة بواسطة اللغة انفعاالتھوكل مشترك یتحدث على الحادث بكل 
.والتي تجعل من الذكرى الصدمیة قابلة للتحكم فیھا 

:مرحلة األفكار واآلراء-3
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ة مع أھداف إعادة بناء صورة للحدث مع تستنتج من أسئلة ھادفواالنطباعاتاألفكار 
ما تسھیل عملیة اإلدماج والتركیز على الحواس الخمسة أي ترك الضحیة الوقت للتعبیر عن 

الذي راوده ، ماذا أحس ، ماذا سمع ، وھذا من أجل معرفة كیف یفكرون مع وصف أكثر  
.أثناء الحدث ماللظاھرة األكثر إال

:االنفعالیةردات الفعل -4

كان التنفیس .االنفعالیةھناك محاولة من طرف التطھیر النفسي لتسھیل التنفیس والحریة 
غیر مراقب بكیفیة جیدة فتفیض اإلحساسات الغیر طیبة ما یعزز فرط الھیاج التي أثارتھ ھاتھ 

المؤلمة ، عن طریق طرح أسئلة تتعلق بالخوف ، فقدان األمل ، اإلحباط ، الغضب االنفعاالت
.، األحاسیس تناقش أیضا منذ الحادث االكتئاب،

:مرحلة اإلعالم-5

في ھذه المرحلة تعتبر ردة فعل الناجین كشيء عادي من التطھیر النفسي وذلك بالقول أن 
التطھیر النفسي یدرس إمكانیة ظھور أعراض . ردة الفعل شيء مفھوم ، عادي وشائع 

.قلق ، كوابیس ، كثرة الیقظة ، االنفصاموتجارب في المستقبل مثل 

وھي تعتبر مرحلة فیھا بناء األفكار ومناقشة التجربة وذلك لتعلیمھم كیف یصبحون یتحكمون 
في اإلجھاد مع تقدیم نصائح للتحكم في ردود األفعال وبذلك یصبح ذلك الحادث المؤلم قد فصل 

. من حیاتھم ال یعني أن ینساه وإنما تسجیلھ في الماضي 

: لة األعراضمرح-6

ھذه المرحلة تعالج ردود األفعال الناجمة عن الصدمة وذلك بطرح األسئلة المتعلقة بردود 
الفعل بعد الحادث وكیف تصرف أثناء الحادث ، ماذا فعل ، ما ھي الحركات التي استعملھا أم 

......بقي جامد 

:)الشاملة ( مرحلة إعادة الدمج -7

العودة إلى الحیاة الطبیعیة ، ألنھ من الضروري Mitchellفي نموذج تطابق ھذه المرحلة 
یرورة التطھیر ویتناولون ثانیةسدخلین تفسیر مرة أخرى ما یتعلق بعلى المت

ما تم التطرق إلیھ فیما یتعلق بالعناصر المعرفیة واإلنفعالیة وذلك بطرح أسئلة إضافیة إن 
ة تتیح للمتدخلین فرصة التعبیر واإلعتراف ھذه الخالص... وجدت وكیف یرون المستقبل 

بالرضا واإلعتبار وتیسر العودة للحیاة الیومیة وذلك بتغییر نظرتھم إزاء الحوادث وفھمھم

التجربة وتقییمھا وھكذا یصبح ما كان یدرك على أنھ غیر قابل للتجاوز قابل للتحكم فیھ اآلن إذ 
D.Kinchin).الصدمي تفقد الذكریات المؤلمة شیئا فشیئا من طابعھا  ,2007)

ض الحاالت و ـون مكمال لھ في بعـالج و یكـل أھمیة عن ھذا العـتم عالجا آخر ال یق
.المتمثل في العالج الفرماكولوجي و الذي نتطرق إلیھ اآلن 
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:العالج الفرماكولوجي2-11

صدمة الخاصة وحسب إن الدواء المستخدم من طرف األطباء یعطى حسب نوعیة ال
شخصیة المریض وشدة اإلضطراب ھذا یعني أن الجرعات المعطاة متفاوتة من شخص آلخر 

.وأن إستعمال الدواء األمثل یكون محددا حسب كل مریض

:في الحاالت البسیطة یبدأ العالج بمضادات القلق من مشتقاتھا

Diazépam من نوعValium ،Liberium ،Tranxéne ،Atarax ،Lexomil وتستعمل ھذه األخیرة
لعالج الحصر النفسي ، وإضطرابات النوم ، بھدف أن تنقص من الصدمة اإلنفعالیة 

.J.Nevid ,2007,p.574)(

فلزاما ) Zopicloneمن نوع ( تتواجد بعض األدویة الضد حصریة أواألدویة المنومة 
خفیف األعراض الحصریة الصعبة ، كثرة النشاط علینا أن  نستعملھا بشكل حذر من أجل ت

(الحركي ، صعوبات في التركیز وعدم النوم فحسب كل من 
Bergeron , 2003 ; Brillon et Savard , 2002 (مرجع ل مأخودة من:P.Brillon,p418)(

راض إكتئابیة مع األعراض الحصریة یضیف األطباء إذا تفاقمت األعراض وظھور أع
بھدف ... ،Tofranil ،Laroxyl ،Anafranilمن نوع Amitriptilineمضادات اإلكتئاب من مشتقات 

)(vidal,2005.عالج األعراض اإلكتئابیة واضطرابات الھلع 

عدة على وجدت أنھا ناجعة وفوائدھاTricycliqueأما مضادات اإلكتئاب من نوع 
كما یوجد خطر )Ferreri , 1996).Fالتحسن اإلكلینكي العام إلضطرابات إجھاد ما بعد الصدمة 

عند الزیادة في جرعات الدواء ، فیجب مراعاة العالج ،إذ أن الباحثین یخشون خطر اإلنتكاسة 
.فجأة وھذا كما أوضحتھ دراسات كل من المرضیة عند توقف العالج 

Davidson , 1997 ; 1990 ;  2000 ; Marshall,1998 a  )(مرجع ة منوالموجودP.Brillon.

أما فیما یخص فعالیة الدواء مع األعراض اإلكتئابیة والحصریة ، فیوجد تحسن كبیر 
Bursteinفیما یخص تناذر التكرار والكوابیس وھذا حسب ما أشار إلیھ كل من  et Kosten

.بالرغم من نتائجھ المتواضعة دواء...   Imipramineبواسطة إستعمال

فھو یستعمل )Benzodiazipine(أما الدراسات التي أتى بھا العلماء فیما یخص دواء 
Cowdriyي وھو موجود لدى معظم اإلضطرابات الحصریةشلضبط النشاط العصبي اإلعا ,

1988 ;  Dumier, 1986 ; Simps on 1995) p 192 لتخفیض شدة ألن كل ھذه األدویة لھا مفعول جید
الغضب والحصر وتساعد على جلب النوم ولكن لیس لدیھا مفعول كبیر على األعراض البعد 

:كل منوھذا ما أكدتھ الدراسات التي توصل إلیھا.صدمیة 
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 )Brillon et savard , 2002 ; Friedman et al 2000 (إذ وجدوا أن  دواءBenzodiazypine

إضطراب إجھاد ما فھذا النوع من األدویة غیر مطلوبین في عالج AtivonأوRivotrilمن نوع
J.Nevid, 2007, P.574).(بعد الصدمة  

وأن عدة أطباء نفسانیین یترددون في إستعمال 
یا والذین لدیھم خطر التبعیةھامة لھؤالء الضحاوقابلیة خلق تبعیة جسدیة ونفسیة

ھذه المادة 

ضحایا جد حساسین ویظھرون أعراض فصامیة في بعض في األخیر ، نستطیع أن نجد  
فعلینا أن نعالج ھذه ) ھداءات ، ھالوس ، برانویا مرتبطة بالصدمة ( األوقات أثناء العالج 

فھذه األدویة نستطیع . ال نموذجیة یعني الامیة الشاذة األعراض بمساعدة األدویة ضد فص
كذلك إستعمالھا في السلوكات العدوانیة ، واألعراض التفككیة وإعادة المعایشة الخطیرة أو 

Bergeron 2003(وھذا ما أتت بھ أبحاث،الغیر مؤثرة  ; Freidman ,200( وھي من مشتقات
Clozapine-Halopéridol من نوعZyprexa , Haldol(I.Gasman,2008)

أبحاث عدیدة أجریت من طرف الباحثین المختصین من أجل عالج إضطراب إجھاد ما 
وھذا من خالل الجھد المبذول یومیا، ومن أجل مساعدة الضحیة للتكیف أحسن مع بعد الصدمة

ر بأھمیة ذكّ الحدث الصدمي ، وتخفیض الضیق وكذلك األعراض البعد صدمیة ، لذلك ن
المقاربة النفسیة لعلم النفس الصیدالني والذي أعطى نتائج إیجابیة في عالج أعراض  

، حیث الحظنا حسب الدراسات أنھا إستخلصت فعالیة كل من بعد الصدمةإضطراب إجھاد ما 
.مضادات اإلكتئاب والقلق 

لت مستمرة في ھذا المجال في النھایة وبالرغم من التعمق في البحث فإن الدراسات مازا
. إلیجاد جزیئات جدیدة وأكثر نجاعة وكل ذلك دائما بھدف مساعدة الضحایا الذین یعانون

بالرغم من ھذه التقنیة في العالج توجد  تقنیة أخرى تعتمد على الدعم  و التشجیع من 
الرائدة في ھذا ھم لتجاوز ما یعانونھ  و تعتبر من العالجات تطرف أشخاص مثلھم لمساعد

.النوع من اإلضطراب

:يـالج الجماعـالع3-11

یوفر الدعم و التشجیع ألشخاص مروا بتجارب مماثلة، حیث تشعرالضحیة بأن 
أشخاص ومن حولھ ال یستطیع أن یفھم ما جرى لھ، و لذا فإن مجرد التواجد معالمجتمع  

یخفف الشعور بالوحدة التي یشعر مروا بتجارب مشابھة و جربوا وضعھ یكون مریعا، و 
وھناك مجموعات . بھا و في ھذه المجموعات یعالج كل فرد قصتھ الشخصیة مع المجموعة

أخرى ال تتعامل مع الصدمات بصورة مباشرة، بل ترتكز على منح أعضائھا الدعم و 
. طرق المواجھة لعواقب الصدمة
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ان و ـر باألمـض، مما یشعـم البعـھأ فراد المجموعة یقدمون الدعم الالزم لبعض
ص من أحاسیس الخجل، و ـالترابط و التعاطف و المشاركة في الحوار تساعد على التخل

و ھذا عن طریق القیام بمقابالت  یكون عدد أفراد .الشعور بالذنب و الخوف و الشك
ر حسب المجموعة یتراوح بین ثمانیة أفراد حتى العشر أفراد  وقد یكون حتى الخمسة عش

ة التي ینتمي إلیھا المعالج ،و ھذا لیتسنى لكل واحد منھم الحوار و ـالمدرسة العالجی
.المشاركة 

و تكون تقنیة العالج  ھذه مشابھة تقریبا للتطھیر النفسي إذ أنھا ھي كذلك لھا قواعد 
ع الحادث ھا الخاصة ولكن ھذه التقنیة العالجیة تستطیع أن تعد بعد فترة زمنیة من وقو

و تشیر .المؤلم و حتى تستطیع بعد سنوات من ذلك و ھذا یعود حسب إستعداد المصاب 
األبحاث في ھذا أنھا كذلك تعطي تشجیعا كبیرا للمشاركین أن ما یعانیھ كل شخص قد 

.یكون ھو أقل ألما أو العكس و أنھ لیس الوحید من یعاني بل یوجد الكثیرون 

:يـالج المعرفـالع4-11

المقصود بالعالج المعرفي السلوكي أنھ یضم نماذج تعمل على تغییر و تعدیل األفكار 
البرامج األكثر فاعلیة . و اإلنفعاالت عن طریق تعلیمات للتصدي مباشرة للوضعیات

تتضمن اإلسترخاء، عرض للوضعیات و للصور الذھنیة تتذكر للوضعیة الصدمیة، وھذا 
الج یكون إما عن طریق عالج فردي أو جماعي، عشرة جلسات ھو العالج المعرفي، فالع

ن في األسبوع، فھي ضروریة من أجل ـل واحدة مرة أو مرتیـة لكـدقیق90مدة الجلسة 
.الحصول على نتیجة مرضیة

دة و ـض بأنھ سیصل إلى التكیف في اإلیقاع، و أن مـجلي أنھ یجب أن یعرف المری
.قف على إكتساب كل فردعدد الجلسات و سرعتھا یتو

مفصلة عن ) حكایة(ھذا العالج ھو إحتمال الحصول على سرد من بین أول الصعوبات في
تھ، الصدمة أین یستطیع الفرد أن یترك اآلخرأي أحد من المشاركین یتكلم على أثار صدم

.ھذا األخیر یكون تغلب علیھا

ألشخاص الذین تعرضوا امن %50، ما بین )كثیر الوقوع(لكن التجنب جد متكرر 
في حیاتھم یتجنبون التكلم عنھا و الھروب مع الشعور بالتعاسة لصدمة مھمة 

األشخاص یرفضون العالجات التي تضعھم في إتصال مع التفكیر و االنفعاالت و ،ھؤالء
فاإلنفعاالت في ھذا الوقت تسترجع ال إرادیا على . ھذا ألنھم ال یریدون إعادة المعایشة

.Flash-backشكل 

فھو یعیشھ على شكل إحساسات في الجسم اإلحساس :عادة ما یكون الرعب شدید الوصف
باالختناق، آالم على مستوى األطراف و یترك الشخص أحیانا بدون صوت للكالم عن 

.تجربتھ
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المریض الذي یصل إلى العالج فھو  قد إنتھى من استعمال العالج الكیمیائي، استنفد -
فحكایتھ ممكن أن تكون متقطعة لیس . غیر مباشرة المتمثلة في العالج الكیمیائيالعالجات ال

ألنھ یتجنب الحدیث شعوریا، و لكن ألنھ خائف جدا، فالرعب الحقیقي فھو محبوس في 
ذاكرتھ و ال یظھر مرة أخرى إال إذا أعید نشاط لإلنفعاالت التي تجمده و ھذا بھدف 

.إستمرار الحیاة

ھو إعادة عالج اإلنفعاالت و التي تحصل تغییرافي تصورات :المعرفيمبادئ العالج -
الوقت یجب أن نفصل سلسلة من التجارب االخطر و رفع مستوى عتبة اإلنذار، في ھذ

ھذا ما . "متالئمة مع الخوفاإلنفعالیة التي تلغي تصورات الخطر بواسطة معلومات جدیدة
یر یجب أن یجد مكانا على مستوى الوضعیات األخ، ھذا"یسمى بإعادة العالج اإلنفعالي

المذكرة بالخوف ماعدا اإلستجابات الفزیولوجیة و منح معنى للحدث یعني اآلن یستطیع 
.الفرد یضغط إلعادة تشكیل ذكریات أخرى من أجل مواجھة من جدید الحیاة

إلیھا نصغي، المرحلة صعبة في إعادة تذكر تكرار الصدمة و لذلك سنتطرق :المعلومة-
تدریجیا، في المرحلة األولى إذا فالمعالج لیس مجبرا على  تقدیم شروحات و إعطاء 
األھداف والتعرف على نماذج العالج و إعطاء شروحات على ھذا اإلضطراب بالنسبة 

فقراءة كتاب أو كتیب سھل ومن جھة یشرح فیھ إضطراب إجھاد ما بعد الصدمة . مریض 
دة أو أنھا یّ جة تخفیف الشعورو إحساس المریض بأن حالتھ و ، فھذه الخطوة  تستطیع بدای

و ھذه األخیرة تعطى لدى األشخاص الذین یسلكون  األسلوب المعرفي في حیاتھم .ال تعالج
.ولھم قدر من التفكیر و المعرفة 

و أن نعطي وسیلة للمریض من ) بھدوء(یسمح بالدخول إلى العالج بلطف :اإلسترخاء-
من إستجاباتھ العصبیة اإلعاشیة،  ونستخدم نماذج اإلسترخاء الفیزیائي و أجل أن ینقص 

.المعرفي

الطریقة األكثر قدما :عرض للعامل المجھد:إعادة المعایشة و السیطرة على الصدمة-
ھي عرض للصور الصدمیة بدون  خدش لحساسیة المریض و ھذه تحصل بطریقة 

عالیة في ھذا اإلضطراب، ألنھا  تستطیع أن التنقص الطریقة طویلة و قلیلة الف:تدریجیة
. اإلنفعاالت و الحصر بالرغم من  تزامن إستعمال اإلسترخاء العمیق 

الصورة التي كانت تتعبھ في الوقت الذي یریده، تمرینات جدیدة إلى حد أن یوقف المریض
حد كبیر إلى درجة وبعدھا نقوم برفع القلق إلى. یصل إلى الصورة  التي یتقبلھا بدون قلق

.مع تتابع تدریجي وھكذاالمقصود،

الفیدیو یستطیع أیضا أن یكون وسیلة لتقریب الوضعیة و التغلب على اإلیقاع الذي تقدمھ -
.الوضعیة أین طبیعة المجھد تسمح بذلك
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الصورة الذھنیة تقدم على مستوى عالي بكل قوة :اإلبتالع ھي الطریقة الجد مباشرة-
قة أنھا تكرر من طرف المعالج و إلى غایة أن تصل التمثیالت الذھنیة إجماال بطری

فھو جد مھم في االبتالع، إعادة الحیاة لإلحساسات الجسمیة التي تصاحب . لتتناقص
.الصدمة

الج و ـض أكان مدنیا أو عسكریا في إختیار العـ، ال نترك المریالمسببةفي كل الحاالت 
.مواجھة  العوامل المجھدةاإلیقاع التدریجي أثناء

توجد طریقة أخرى و ھي األكثر فعالیة فھي :تسییر اإلجھاد:التعدیل المعرفي للخطر-
و الذي یسمح بإعادة العالج اإلنفعالي مسیرتنظیم إعادة النشاط للمجھد و حوار داخلي

قعدة طرتوجد . فالمقصود ھو أنھا طریقة لتسییر اإلجھاد. یغیر األفكار آلیا للخطر
:تستعمل خالل نفس الجلسة نذكر منھا 

.تحضیر المواجھة بواسطة المعلومة و الحوار-1
.المواجھة بواسطة لعب األدوار و التي تسمح من خاللھا إعادة الوضعیة-2
 الخروج، معرفة اآلخرین، السفر، (عرض، حقیقة، للوضعیات المولدة للخوف (..
.عادة التقییم للجلسة المقبلةأن نستعمل النصیحة و ھذه نتائج إل*
المعالج دائما في بدایة العالج بأن  یبدأبمعرفة الشخص و ینصح بأن ال یجلس خلف *

),J. Cotraux, 2001(. المریض

و من أجل إعطاء نتائج أفضل في العالج بینت نتائج األبحاث من طرف اإلكلنیكیین أنھ 
المریض و تحسیسھ بأن ة للعالج و ھذا بتذكیریجب على الضحیة أن تتأثر بطریقة إیجابی
و تركیزه أثناء العالج ھذه العوامل كلھا اشتراكھالعالج فیھ مصداقیة ، و كذلك تحفیزه و 

.تائج جیدة تساعد على إعطاء ن

من خالل عرضنا
ھذه التقنیمن 

العالج
.التعافيتتطلب جھودا من طرف المعالج و المریض لیصل بذلك إلى 

:اإلنعكاسات الشخصیة واإلجتماعیة12.

إلجھاد ما بعد الصدمة ال یعتمد فقط على طبیعة الحدث ومصادره وإنما االستجاباتإن 
یتوقف األمر في حقیقة الوضع على الكیفیة التي یستجیب بھا الفرد لذلك الحدث ، وعلى ما 
تعنیھ ھذه المواقف للشخص الذي تعرض لھا ، وأن عواقبھ تتجلى انعكاساتھا في جوانب 

.یة واجتماعیة وحتى مھنیة ، فھو یغیر نمط حیاة الفرد شخصیة ، وأسر

واالجتماعیةاألسریة االنعكاسات:



ةـاد ما بعد الصدمـإضطراب إجھالفصـل األول                      

49

للصدمة لھا أشكال عدة وتلحق أضرارا من خالل واالجتماعیةاألسریة االنعكاساتإن 
سلوكات وتفاعالت الضحیة مع محیطھ ومدى مساندة المجتمع للمتعرضین للصدمة النفسیة ، 

بات واإلضطرابات العائلیة داخل أسرة الضحیة ثم تمتد إلى المحیط اإلجتماعي تبدأ الصعو
ا یؤدي بالضحیة إلى  الشعور بخطر الوحدة والرفض وغیاب الدعم ، یشكل القریب منھ ، ممّ 

ھذا الفقدان للدعم األسري واإلجتماعي خسارة كبیرة بالنسبة للضحیة ویعكس ضرورة التدخل 
.المقربین من قبل األخصائیین ، للتقلیل من أثار الصدمة العالجي السریع من طرف 

أغلب الحاالت المرضیة ما بعد الصدمة ال یعي فیھا المحیط األسري والمجتمع خطورة 
المشكلة التي یمر بھا الضحایا ، فیفشلون في تكییف سلوكھم وال یعملون على مساعدتھم على 

عیش العطلة المرضیة وعدم العمل على حمایتھ المواجھة والتصدي للموقف من جدید وتركھ ی
والعنایة بھ داخل األسرة ، فیتعین إجھاد ما بعد الصدمة الوظائف اإلجتماعیة للمریض ، فیجد 
أغلب المصابین أنفسھم خارج میدان العمل ، ذلك لعدم قدرتھم على مواصلة العمل أو إلرتكاب 

قرباء إلى البحث عن العمل لسد ثغرة مستمر لألخطاء ، وھنا تبدأ المشاكل حیث یضطر األ
.وتلبیة حاجات أسرتھ 

إن عدم إكتراث األسرة واإلھتمام بما یصیب الشخص المصدوم ، ألنھ في نظرھم ھذا 
أنھ لما یتكرر ظھور السلوك لدى (F .lebigot, 2001)المشكل تم تسویتھ وانتھى ، وقد أشار 

مثل ذلك ویرفضون ھذه الفكرة وال یبذلون جھدا المریض فإن أفراد العائلة ال یتقبلون 
.ز إحساس الفرد بالعزلة والرفض ا یجعل ھذه السلوكات العائلیة تعزّ لمساعدتھ ، ممّ 

:اإلنعكاسات المھنیة والنشاطات الیومیة* 

یالحظ لدى األفراد المتعرضین إلى إجھاد ما بعد الصدمة اضطراب في أداء وظیفتھم وفي 
إلجتماعیة وظھور سلوكات عدم التكیف والشعور بعدم الرضا ، عند ھؤالء الضحایا العالقات ا

یالحظ اإلضطراب بصورة أعمق ،مع التغیر المستمر لمقر اإلقامة والعمل وعند البعض عدم 
اإلستقرار اإلنفعالي  ، إصدار أحكام وقرارات غیر مالئمة ، وبصفة عامة خروج المصاب 

)S.Guay et A.marchand,2002(.عن مسار الحیاة العادیة 

ة القرن الماضي ، ـدا في نھایـة مصطلحا جدیـنا أن اضطراب إجھاد ما بعد الصدمـرأی
والذي یعد موضوعا مھما ویستحق دراستھ باستمرار والتعمق فیھ ، ولھذا طورت النظریات 

لة ، أما العلماء رسة التحلیل ترجعھ إلى وجود صدمات في الطفودمفدراستھ لوالمقاربات 
الفیزیولوجیین یعتبرونھ وجود خلل على مستوى بعض مناطق الدماغ بعد الحدث الصدمي ، 

......المعرفین یؤثر على اإلدراك والتفكیر 

یستطیع أن یصیب كل الفئات العمریة اضطراب إجھاد ما بعد الصدمةأنوكما وجدنا
راض التي یبدیھا المصاب من ـاألعھ من شخص إلى آخر على حسب ـف شدتـوتختل
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ررة ، نوبات القلق ، وسرعة االنفعال واألعراض العصبیة االعاشیة ـالتجنب ، الكوابیس المتك
.االضطرابات الحصریةضمن فھ ننظریة تصالآلة بفحسب المقار.   

معرفي الالتطھیر النفسي ، العالج الفرماكولوجي: إذ أثبتت العالجات المتنوعة مثل 
ھ یخلف انعكاسات على المستوى ھذا االضطراب كما أنّ عالجفعالیتھا في... العائلي و

.....االجتماعي والمھني وحتى الشخص من انعزال وعدم الثقة بالنفس ، الخوف 

نخص بالذكر الشرطي الذي یتعرض یومیا وخالل نحنوحسب دراستنا لھذا الموضوع
حتى الموت كمواجھة لصعاب و أحیاناة الملیئة باـة المھنـمسیرتھ المھنیة وحسب خصوصی

ون في أغلبھا صادمة لھ ، ـوالتي تك.....  رات ـداءات ، القنابل ، المظاھـ، االعتاإلرھاب
فیصبح بذلك ضحیة إما مباشرة أو بشكل غیر مباشر كمشاھدة أشخاص مقتولین ، مشوھین ، 

نجده في الفصلین المقبلین بشكل أكثر دقة ولمعرفة أكثر عن ذلك س.... موت أصدقائھم 
.ووضوح 



الفصل الثاني

الشرطـة
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إن جھاز الشرطة یعمل على حمایة المواطن و ممتلكات األشخاص و الدولة ؛و أن 
و أن الدولة تعتمد على الشرطة . تأسیسھ ببالدنا مر عبر مراحل منذ اإلستقالل إلى یومنا ھذا 

كما أن لھذه المھنة ..في كل مجاالتھا اإلجتماعیة ، اإلنسانیة ،اإلقتصادیة و حتى السیاسیة 
صیة تتمثل في تنوع مھامھا و تعتبر كذلك من أصعب المھن و لھذا فإن اإلنضمام إلى خصو

لب رجال أكفاء و قادرین على مجابھة كل الصعاب و ھذا لیتفادوا ـوفھا یجب أن یتطـصف
.اآلثار الكبیرة التي تلحق بالشرطي أثناء أداء مھامھ

تاریخ إنشاء الشرطة الجزائریة-1

الوطني بوجھ األمنة التاریخیة مھمة في مسیرة الجزائر بشكل عام و مسیرة الحقبإن
الدولة الجزائریة الحدیثة أسسخصت تلك الحقبة التاریخیة الھامة بدایة بناء حیث ...صخا

را لما یولیھ جھاز الشرطة من ونظ1962جویلیة 5ادة الوطنیة في بعد استعادة السیمباشرة
األمنتھیئة جھاز إعادةة كان من الضروري خالل نفس المرحلة دولأیةفي قیام أھمیة

فكان على الساھرین على .بعد رحیل الفرنسیین مجرد ھیكل بال روحأصبحالذيالوطني 
تجندوا في سلك الشرطة أنین حرروا البالد ذالاألحرارالوطني و المجاھدین األمنجھاز 
.مة السریةالمنظإرھابو الممتلكات من األشخاصلحمایة 

:الشرطة الجزائریة غداة االستقالل1.1
عن وقف اإلعالنتاریخ ذبھا الشرطة الجزائریة منمرحلة صعبة تلك التي مرت

حتى اإلعالنا ذعلى ھأیامإالتمضفلم ...نھایة حقبة طویلة من االحتالل النار وإطالق
في أكثرتمة عسكریة سریة ظئر منیھضموا فكرة استقالل الجزالمینالذشكل المعمرون 

الجزائریة للشرطةاألولىلت النواة وأمام الوضعیة المتأزمة شك. حرقافسادا قتال واألرض
جنود و المجاھدین و الفدائیین خرطین فیھا من النسمیت بالقوة العمومیة المحلیة اغلب الم

...مة السریة بدون خبرة و ال عتادظالمنإرھابین كانوا یواجھون الذ
ن أام بـا المقفي ھذالتذكیریجب ن وـالمؤقتیوانـاألعتسمیة آنذاكھم ـعلیتـأطلقو
بختي حمیدة و –مجاھد –الحصار–ضمت كل من السادة قصري جمالباألمنالمكلفة اللجنة
. ..مراد قاسمي

السید عبد الرحمان برئاسة المؤقتة التنفیذیةھي بدورھا كانت تابعة للجنة اللجنةه ھذ
وذلك ...1962مارس 19ي النار فإطالقعن وقف اإلعالنشكلت مباشرة بعد إذفارس 

.لتسییر شؤون البالد
اإلجراميو اتساع نطاق العمل األحداثتسارع ... 1962جویلیة 22ویأتي لـ ... 
ملیا فيبالتفكیراكنذآالوطني األمنعلى جھاز ولینؤبالمسالسریة دفع مةبالمنظالخاص 

15جویلیة أي بعد 22و في األحداثتلك خضمفي .لتراب الوطنيلمین كامل أضرورة ت
یوما من االستقالل تأسست المدیریة العامة لألمن الوطني و ذلك عند انضمام عناصر القوة

واأصبحالقریب و باألمسحتالل إلین قاوموا االذالشجعانالرجال أولئكدمج أ،العمومیة
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إلىبرزت آنذاكوضع مزري ورثتھ القیادة وأمام. لكذمن البالد و العباد بعد أیسھرون على 
و تفانیھم الكبیر في سبیل رفع األعوانإخالصالواقع عزیمة الرجال و إلىالعیان و ترجمت 

...قلیلة و خبرة منعدمة بوسائلعبر كامل التراب الوطني األمنالتحدي المتمثل في توفیر 
.من ساكنیھ أوالوحید ھو حب الوطن و الدفاع على الواحددافعھم 

جھاز الشرطة كل ما في لىعلونؤوالمسعمل 22/07/1962لك التاریخ فمنذ ذ
بالكوادر الكفأة و ة الجزائریة بتعزیزه ـر جھاز الشرطـة على تطویـة بمرحلـمرحلوسعھم 

بالنظر عنایة كبیرة أولیتین التي واسة التكعلى سیأساسامعتمدین ...المعدات الالزمة
.)27-26ص ،2006،ف /ج (.ھمیتھا القصوى أل

بفترة صعبة و حساسة بعد اإلستقالل نرى أن المدیریة العامة لألمن الوطني مرت
لةـمباشرة ، و ھذا ألھمیة  ھذا الجھاز و لذلك قاما بتأمین كل التراب الوطني و ھذا بالغم من ق

دم وجود خبرة كافیة و لكن أرادوا دائما مواصلة الدفاع عن أمن البالد و ذلك ـلوسائل و عا
، و قد برھنوا ذلك في فترة تواجد اإلرھاب في بالدنا و قدرتھم على تدارك بداع حبھم لوطن 

تأسیس الشرطة الجزائیة و ھذا ما سنتطرق إلیھ اآلن في ایة النقائص التي كانت موجودة في بد
.ة جدیدة من مراحل المدیریة العامة ألمن الوطني مرحل

:حترافیةإلالتوعیة و امرحلة أثناءزائریة الشرطة الج1.2
توفیر كل بالتاليالجریمة و أشكالكل تطور الحاصل في المجتمع و مجابھة مسایرة الو

اإلرھابمكافحة األكثر من ذلك، نحراف و المنحرفین و إللمجابھة االالزمةالشروط 
لألوطانوالجریمة العابرة 

ي اإلرھاب الذخطبوطأبعقدھا الثالث حتى اصطدمت إلىوصلت الشرطة إنو ما 
فقد و نساء و ال حتى أطفال، أكره رجال و الیابس و لم یسلم من شره و ماألخضرعلى يأت

ه ذقد مكنت ھو.ا و أمنھاائر و دفاعا على سالمتھا الجھاز فداء للجزذبناء ھمن أسقط العدید
وسمحت ،اإلرھابباألخصالمرحلة خبرة عالیة و درایة مدققة في تقنیات مكافحة الجریمة و 

.ن تصبح مثال یقتدى بھ ألك المجال وللشرطة أن تكون رائدة في ذ
مجال لكبیرة أھمیةالوطني األمنعلى جھاز المسؤولونأولىه التجربة ذفمن خالل ھ

التي سمحت للشرطة من اإلمكانیاتتوفیر جل أمن ذلك، كل نتقاءإلظیف و اا التوو كذالتكوین
. الشرطة في العالم أجھزةعالیا و مرموقا بین صفا، عتالء و في ظرف زمني وجیزإ

ن تجربة و كتسبتھ مإما و، لجزائریةة التي مرت بھا الشرطة اـو بعد السنوات الحاسم
، االتـكما و كیفا و في جمیع المجري ـي یعرفھ المجتمع الجزائر الذخبرة و بحكم التطو

وفق مخططات و دراسات و برامج مدروسة بعقالنیة و ھمطلب یسھر علیھ القائمون لتحقیق
إلىالسعي للوصول بتعداد الشرطة الجزائریة وتطبیقیھ فوق المیدان، علىیعملون 

یقة تتحقق مع مرور الوقت والسنین بھدف ھو حقفردا لیس بمجرد رقم وإنما2.000.000
.أمنیة  كاملةتحقیق تغطیة 

مكافحة قتحام التكنولوجیا و العصرنة من قبل الشرطة الجزائریة و ذلك لغرضإإن مجال 
كانت الجریمة تتطورإذایجب أن تكسب بالعلم و كذلك بالوسائل العلمیة المتطورة، فالجریمة

جوزي (.تطورا و دقة رـأكثطرق و وسائل أیضان لمحاربتھا إاء فـللبقاقـتجد لھا طریو
.) 5-4ص ،2009فاروق ،
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ن ـطیط و التسییر المعتمد على التكویختلرغم ما كانت علیھ في بدایة التأسیس فإن حسن ا
هو ھذ. لوصول إلى األھداف المشودةلة ـاء سمح بنجاح ھذه المدیریـو التوظیف و اإلنتق

.طة الجزائریة ري وضعتھا منذ تأسیس الشاألخیرة الت

: لرجل الشرطةاإلنسانیةجتماعیة و إلاالوظائف.2

، و ن و النظام في المجتمعـاألمفي توفیر سامیة تتمثـل إنسانیةع الشرطة برسالة ـلتطّ 
الحالة التي تتوفر حین ال یقع في بأنھاعلى المستوى الداخلي األمنیعرف الفقھاء حالة 

ر في صورة نشاط خطر ینذأوجرائم یعاقب علیھا صورةلقانون سواء فيإخالل باالمجتمع 
تلیق لإلنسان،  فھو حاجة نظریة األساسیةا المعنى من الحاجات األمن بھذیعد وبوقوع جریمة 

، فال معنى لحیاة إلیھا المجتمعاتالتي تسعى األھداففي مقدمة یأتي، و يـاإلنسانبالوجود 
صلبة و في وال تتقدم إال على أرضیة أمنیة مقومات األمن، وال ترقى المجتمعاتلىإتفتقر 

.ستقرارإلو ااألمنمناخ یسوده 
أن حدود ھذا الدور لیس ، إالالمسلم بھامن األموراألمنيالدور أھمیةكان موضوع إذا

المتغیراتأسھمتو قد . بالعدید من المتغیراتتتأثرمستمرة مھمةاألمنمھمةف، كذلك
تساع تطابق إعربي في تزاید و یة  التي شھدھا وطننا الجتماعیة و السیاسإلاقتصادیة وإلا

أو ، الظواھرو أتعیش بمعزل عن التیارات أنالشرطة ال یمكنھا فأجھزة، ویةیفة الشرطالوظ
تساع إیة اإلنسانھور العلوم جتماعي و ظإلان من نتائج التطور اجتماعیة ، فكإلاتجاھاتإلا
ألجھزة الشرطة، فلم تعد وظیفة المؤسسة دوار جدیدة  أ، و بروز ختصاص وظیفة الشرطةإ

، فنحن نشھد متدت  لتشمل مجاالت عمل جدیدةإإنما ، و قھا التقلیديمحصورة في نطااألمنیة
میادین أھممن منیة،واألاألجھزةواجبات إلىیوما بعد یوم مھام و مسؤولیة جدیدة تضاف 

. الشرطة ألجھزةاإلنسانيجتماعي و إلالجدیدة ما یتصل بالنشاط االعمل
، یادین عمل جدیدة لألجھزة الشرطیةمور ھة الشرطیة وظـتساع نطاق الوظیفإال یعني 

، و الت عملھاااألساسیة ومن الثوابت في مجتخلیھا عن واجباتھا التقلیدیة في مجال الواجبات 
من حیث سواءطرأ على أداء الدور التقلیدي تطورا تستحق، فقدذيتحظى باالھتمام الستبقى 

نفرادھا بھا إتعني الجدیدة الاألدوارمثل ھذه األمن بأن قیام أجھزة األسلوب أو الوسیلة، كما 
.دیال عن الجھات المعنیة بھا أصالستصبح بأو أنھا 

:نساني للشرطة جتماعي و اإلإلالدور ا1. 2
، فأجھزة جتماعي ویرتبط معھ بعالقات وثیقةإللشرطي جزء من البناء ااالنظامإن

بمعزل عن أن تعیش الحالةھذه فيیھ، وال یمكنھاخدمة المجتمع الذي تعیش فلالشرطة وجدت 
ائججتماعیة التي یشھدھا المجتمع فكان من نتإلالسیاسیة و اقتصادیة وإلالمتغیرات ا

قتصادیة والسیاسیةالت اإلن متغیرات في المجاالمجتمع الحدیث و ما شھده متطور
الشرطیةةجتماعیة  تطور الوظیفإلجتماعیة ، وما رافق ذلك في تعقید العالقات اإلوا

متإنطاق فيھعاتسإ، وإنماالقضائي
ائف 
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اإلنسانیةجتماعیة و إلا

, الوظ
:نسانیة التي تؤدیھا أجھزة الشرطةجتماعیة و اإلإلنبین فیما یلي أبرز الوظائف االظروف، و

:جتماعياالالضبطلفي مجا1.1.2
، و یعتبر رـآخىـإلتمع لف من مجـوھي تختاتـآلیجتماعي عدة وسائل و إلللضبط اإن

، فھو من جتماعيإلاور بارز في مجال الضبط حد المؤسسات التي تقوم بدأجھاز الشرطة 
، و ال أخرىومثل المجتمع من جھة من جھة، وقیماألفرادالمكلفة بالتوفیق بین سلوك األجھزة
یقوم وإنما،الجریمة حتى یتدخل جھاز الشرطةجة درإلىیصل عدم التوافق بینھما أنیشترط 

ة و المساھمة مع غیره من أجھزة الضبط ـالجریمابـأسبةـإزالالـام في مجـبارز وھوربد
ا الدور یتیح ھذ، و التي قد تنذر بخطر وقوع الجریمةجتماعیةإلروف اجتماعي بمعالجة الظإلا
يـعل منتسب، ولحد الجریمةإلىیصل أنجتماعي قبل إلجھاز الشرطة مراقبة السلوك ال

رتباطھم بعالقات یومیة إ، و م الوثیق مع كافة فئات المواطنینتصالھإم ـة بحكـالشرطزةـأجھ
الذي یمكنھم من األمربأحوالھم و ظروفھم المعیشیة معھم یجعلھم على درایة و معرفة 

.فعالیة من غیرھمأكثرا الدور بصورة ھذعلى طالع إلا
السلوك في ألنماطجتماعي إللیات الضبط االشرطة لواجباتھم في عمأداءن أالشك و

لك عن طریق الحد من وقوع ستقراره ، وذإو أمنھیجابیا على إتنعكس أننھا أالمجتمع من ش
اھر النشاطات ظبرز مأمن جتماعیة و إلمیع أشكال الخطورة االجریمة و حمایة المجتمع من ج

:أجھزة الشرطة في ھذا المجالالتي تمارسھا 
ختالف أنواعھا قد تكون البدایة إعلى جتماعیة إلفالمشكلة ا:قبل وقوعھاحل المشكالت-ا

بسیطة و أنھاة ـستھانة بمثل ھذه المشكالت بحجإلیجوز ا، وال لتحول ضحایاھا إلى مجرمین
الالحقة، و تأثیراتھااقم لتفادي ـتتفأنل ـھتمام بھا و عالجھا قبإلینبغي اإنماو ،إھمالھابالتالي 

: ا المجال ذالنشاطات التي تقوم بھا الشرطة في ھشكلیتخذ
تكالحد الجریمة كالمشإلىتصل أنقبل المتنازعة األطرافبین اإلصالحفي المساھمة*

.الشركاء في العمل أوالتي تحدث بین الجیران 
.العائلیة والعشائریةاألسریةالمساھمة في حل الخالفات *

ومكافحة األسواقحمایة على الموازین و المكاییل وفاإلشراالمساھمة في مھمة -ب
.سعارألحتكار والتالعب باإلا

.التربویة أواإلصالحیةالمؤسسات العقابیة و المؤسسات إدارة-ج
.علمي بأسلوباألحداثالمساھمة في رعایة الشباب و -د

.العامة واآلداباألخالقالمساھمة في حمایة -ھـ

:في مجال تقدیم الخدمات االجتماعیة 2. 1. 2
طبقا للفلسفة أخذتإنماالشرطة قاصرا على الوظائف السالفة الذكر، و أجھزةدور لم یعد

الشامل تؤكد مفھوم تقدیم األمنبمفھوم تأخذیفة الشرطیة التي ظالجدیدة في صیاغة الو
.نسانیة إلو ااإلجتماعیة الخدمات 
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بات التي تؤدیھا الشرطة في مجال مكافحة الجریمة منعا وضبطا وإقرار الواجأنوال شك 
أجھزةأنإاللمجتمعھا  الشرطةنسانیة تقدمھاإجتماعیة و إیمثل خدمات إنماام و النظاألمن

اإلنسانیة جتماعیة وإلاأصبحت تقوم بتقدیم العدید من الخدمات الشرطة في المجتمع الحدیث 
.لھامة في السلطة التنفیذیةركان افھي تشكل أحد األ

:من أبرز مظاھر النشاطات التي تؤدیھا أجھزة الشرطة في مجال ھذه الخدمات و
. السیرتنظیم-أ

إغاثة و مساعدة الین وظأعمال شرطة النجدة و الدوریات بإرشاد المارة و رعایة ال- ب
.المرضى

.المساھمة في رعایة ذوي اإلعاقات الخاصة - ت
.حمایة النشاط السیاحي المساھمة في رعایة و - ث
رة یاألوبئة أو األمراض الخطنتشارإالمساھمة في معاونة السلطات الصحیة عند -ج

.المعدیة 
تقدیم الخدمات لكثیر من الھیئات و المؤسسات المختصة في كثیر من النشاطات -ح

.اإلجتماعیة و اإلنسانیة 
اني ألجھزة الشرطة في تزاید و اإلنسجتماعي وإلاومن المالحظ في ھذا المجال أن الدور 

لشرطة في مجال إتساع مستمرین ، و یتضح مما تقدم أن النشاطات التي تقوم بھا أجھزة ا
:اإلنساني یمكن تصنیفھا إلى صنفین الدور اإلجتماعي و

.موكول إلیھا بموجب القانون باعتباره دور أصیل لھا و:األول 

مكمل لدور األجھزة األخرى المتخصصة في ھذا تقوم بھ بإعتباره دور مساعد و:الثاني 
ال تتجاوز فیھ على دور األجھزة المعنیة ، و في ھذه الحالة البد من وضع حدود حتىجالالم
إجراءات األجھزة األخرى رض جھودھا و إجراءاتھا مع جھود وأن یتم التنسیق بحیث ال تتعاو

) 20-18:ص،2001،محمد أنور البصول. (

تسعى دائما في فعالیة أكثر لھذه األدوار و المھام المنجزة من طرف جھاز الشرطة لتحقیق
إنتھاج طرق و أسالیب جدیدة معتمدة على العلم من أجل توظیف عمال أكفاء ،ألن المھمة جد 
صعبة و من خاللھا یتلقى الشرطي متاعب كثیرة أثناء مسیرتھ المھنیة فملزم إذا علیھ أن 

. عھا لیستطیع مواصلة العمل یواجھھا و یتكیف م

:ةــرطــام الشــمھ-3
الشرطةجتماعي ویرتبط معھ بعالقات وثیقة، فأجھزةإلجزء من البناء ايإن النظام الشرط

وجدت ألغراض خدمة المجتمع الذي تعیش فیھ، و ال یمكنھا والحالة ھذه أن تعیش
جتماعیة التي یشھدھا المجتمع ومن مھامھا بمعزل عن المتغیرات اإلقتصادیة و السیاسیة و اإل

:
.قبل وقوعھا عتداءاتإلامنع الجرائم و -1
إقامة اإلدعاء علیھم أمام التحقیق فیھا والقبض على الجناة ووضبط الجرائم بعد وقوعھا -2

.المحاكم المختصة 
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.التحقیق فیھا مكافحة جرائم المخدرات وضبطھا و-3
.من محتویات األحكام الجنائیة بیننمذتنفیذ ما یصدر بحق ال-4
ور من أخطار الطریق وضبط حوادث ومخالفات تأمین سالمة الجمھتنظیم حركة المرور و-5

.التحقق فیھاالسیر و
.لمرور و السھر على تطبیق الصارم لقانون المرورالتقلیل من حوادث ا-6
والتحقیق فیھا وإحالتھا إلى قبول الشكاوي والدعاوي في المنازعات والحقوق المدنیة-7

.تنفیذ األحكام القضائیة التي تصدر بشأنھا المحاكم و
.المباریات الریاضیة ستقبال كبار الضیوف وإتوفیر األمن والنظام في المناسبات الھامة و-8
.توفیر الحمایة للمنشآت الھامة في البالد-9

.القوانین المكلفة بتنفیذھامساعدة الحمایة الرسمیة في تنفیذ األنظمة و- 10
.)30-29ص ،2006،و.م(

إن المھام الموكلة للشرطة متنوعة و ھذا ما یدخل في خصوصیة المھنة و تمیزھا عن 
أكفاء ومتمیزین یخضعون إلى مقاییس علمیة باقي المھن األخرى و التي تتطلب بذلك رجال 
ة الممتلكات و ـالحفاظ على األمن العام وحمایلإلنخراط في ھذا السلك ألنھم یسعون دائما إلى 

األشخاص و ھذا طبعا مما یزید من صعوبتھا لدرجة أنھا تستطیع أن تؤثر بشكل خاص على 
.ليالحالة النفسیة للفرد و ھذا ماسنتطرق إلیھ في العنصر الموا

:سیكولوجیة رجل الشرطــة-4

ر مھمة الحفاظ على األمن العام مخاطإن لكل مھنة متاعبھا لكن یبدو أن متاعب و
ترتبط ھذه المتاعب الممتلكات و األشخاص صعبة جدا ومن نوع خاص، وحمایةو

أثیرا بالغا على حالتھ النفسیة وعلى سمات تؤثر تبظروف عمل رجل الشرطة، وطبعا
، و یختلف رجال الشرطة في القدرة على التصدي لھذه المتاعب و محاولة التكیف شخصیتھ

ن اإلطالع على الحالة النفسیة التي یعیشھا الشرطي أمر مواجھة الضغوط النفسیة ثم إھا ومع
.ھام یساعد على كشف المتاعب حتى یكون مستعدا لمواجھتھا

:ما یليدد و تختلف متاعب الشرطي و من أبرزھا عتت: متاعب رجل الشرطة -4-1

:التعرض لإلحباط -أ
شعوریة التي تصادف رجل الشرطة عندما ال یتمكن من تحقیق ما اإلحباط ھو الحالة ال

تھم قد یكون ھو القیام بھ وما یتمناه كان یسعى جاھدا ألن یلقي القبض على مجرم میرغبكان 
ج عنھ بالبراءة من طرف القضاء أو یفاجئ بأن یفرن یدي العدالة ویضعھ بیالجاني الحقیقي و

اطعة أو بسبب ثغرة في اإلجراءات كل ھذه األمور تسبب العدالة ھذا لعدم توفر األدلة الق
ات لم كل بمھمة یؤدیھا على أحسن وجھ في نظره لكنھ قد توجھ لھ مالحظواإلحباط أو كأن ی

؛كذلك یعمل جاھدا وبكل قواه من أجل الحصول على رتبة یكن یتوقعھا من طرف رؤسائھ
ة أو إستفادة من ممیزات إجتماعیة أعلى من رتبتھ لعدة سنوات فال یلقى أي تشجیع أو تھنئ

...فیؤدي بالعامل إلى اإلحباط , كالسكن أو إقتصادیة كالقروض المالیة 
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:الراحة و اإلجازات –ب 
ھناك أیام یتضاعف فیھا حجم العمل بالنسبة لرجل الشرطة على عكس جمھور 

األعیاد ایة األسبوع وفي العطالت مثل نھالمواطنین حیث یزداد ضغط العمل علیھ خاصة
: إلىرض المناطق التي یعمل بھا مثال ، بل و تزداد ھذه األعباء عندما تتعوالعطالت الرسمیة

إلى غیر ذلك من مناسبات و عادة ما تنظم ؛إلخ....الكوارث الطبیعیة ، تظاھرات ریاضیة 
تضطره كما قد.رتباكإلامن شيءإجازات رجل الشرطة وفق جدول معین بحیث یؤدي إلى 

بعض األعمال الضروریة مثل التحقیق في إحدى الجرائم إلى التأخر عدة ساعات عن موعد 
ثیر من المتاعب في عملھ الرسمي أو قد یضطر إلى تناول غذائھ خارج المنزل مما یسبب الك

. رطي في غالبیتھ على مدار الیومأن عمل الشلى، ناھیك عحیاتھ األسریة
الشرطة توزیع ساعات العمل على نظام الدوریة بحیث قد یعمل رجل ھنا تظھر مشكلة و

وھذا . لعدة أیام في الدوریة الصباحیة وأیام أخرى في دوریة المساء وأیام ثالثة في دوریة لیلیة
واعید الراحة والغذاء إختالل الساعة البیولوجیة التي تتعلق بمیؤدي إلى إضطراب نومھ و

.على إضطراب حیاتھ ھذا بالتالي ینعكس والنوم و

:الخضوع التسلسلي –ج 
لكل فیقتضي التنظیم المتبع في األجھزة األمنیة ضرورة الخضوع التسلسلي السلطوي 

مرؤوس رئیس وصوال ألعلى مستوى لكن التسلسل السلطوي قد یكون في بعض األحیان من 
قد تكون یة فرض اإلنضباط، ولغون في الضغط بناألمور الضاغطة كون بعض القادة أحیانا یبا

األسف قد تكون علكن موھذه القسوة من قبل القیادات قائمة على أساس رغبة حقیقیة و صادقة
، فیولد نوع من أحوال أخرى لمجرد إشباع دوافع ومیول تسلطیة لدى القیاداتھذه القسوة في

التقلیل شعور بالضیق ولدنیا وصوال إلى البعض العناصر ذوي الرتب انفورالقسوة و بالتالي 
.و حتى إلى اإلجھاد المھنيمن الروح المعنویة 

:مواجھة األخطار -د
التدخل في حدوث عملیات اطر بدایة بمالحقة المجرمین والمخبمھنة الشرطة ملیئة 

الشغب والعنفواجھة رجل الشرطة ألعمال الشغب و مما ینجم عنھا باإلضافة إلى ذلك م

.واسعا على مستوى معظم دول العالمشرت إنتشارا التي إنت
كل ،لمنھارةالسكان من المباني اأخطار مكافحة الكوارث الطبیعیة وإخالء المصابین أوأما 

كإجھاد ما بعد وإمكانیة إصابتھ بإضطرابات نفسیة.لألخطارھذه الحاالت تجعلھ عرضة
أمراض نفسو جسدیة , جھاد المھني اإل,الصدمة و الذي نحن بصدد دراستھ في ھذا البحث 

...كالقرحة المعدیة ، اإلكزما ، الصدفیة ، القولون العصبي 

:صورة الشرطي لدى الجمھور -ھـ 
ما من خالللمجتمع داخل أذھانھم التي تتكون إھي تلك الصورة التي یرسمھا لھم أفراد ا

ذه الصورة بصفات الم و النقاش تمتاز ھمن خالل تداول الكالخبرات التي مر بھا األفراد أو
را ـكثیاط وـي لھذه الصورة یسبب لھ إحبـرطالفساد الذي یتصف بھ الشسلبیة كالقسوة والعنف و
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، ھذه المتھمین إلستعمال العنف اللفظيادات و إستنطاقـر مثال عند إنتزاع الشھـما یظھ
.العملیة تشكل ضغطا نفسیا علیھ وھو مظھر لعملھ 

:عن األسرة بتعادإلا–و 
دا عن أسرھم اإلقامة بعیضطرھم للسفر ویتعرض بعض رجال الشرطة للقیام بمھمات ت

إذا السیما على الحالة النفسیة للشرطي ويءسھذا اإلبتعاد لھ تأثیر ألیام أو ربما لشھور، و
رجال ، كما أن بعضیطلبون الرعایة األبویة الدائمةلھم أطفال صغاروكانوا متزوجین 

جتماعي إالشرطة الذین یتزوجون من نساء عامالت ففي ھذه الحالة تتعرض األسرة لضغط 
.األم جزئیا على األقل بسبب عملھا عن األبناء نشغالإوشدید من حیث غیاب األب 

الشك ھذا ما یؤدي بھ ء یضع األب دائما موضع التساؤل واألبنااالبتعاد عن األسرة وإن 
نشوب مشاكل متكررة بین الزوجین یكون الطفل ضحیتھا فیفقد التوازن النفسي ، و للقلق 

لى ظھورإلھ كما انھ في بعض الحاالت یؤدي العاطفيلنقص اإلھتمام بالجانب اإلنفعالي و 
أو بعض مظاھر السلوك المنحرف كتناول .. في السلوك كالكذب و السرقة إضطرابات 

.التسرب المدرسي المخدرات و مصاحبة رفقاء السوء و

لھذا فإن العمل في سلك الشرطة یتطلب عناصر شرطة قادرین على تجاوز كل العقبات 
ة و حتى المھنیة علیھم بشكل و التكیف معھا لكي ال تؤثر على الحالة المعنویة والنفسی

نفسیة أدى بالشرطة الجزائریة إلى اإلعتماد على إستعمال طرق  علمیة و وسائل كبیروھذامما
.راط في ھذه المھنة خمع تغییر ظروف العمل إلى األحسن لإلن

:المتطلبات النفسیة للعمل بالشرطة -4-2
طة لشروط معینة، تتعلق بوجھ عام بالسن والمستوى التعلیمي بالشرلتحاقإلاعادة ما یخضع 

.شروط اللیاقة البدنیة و
مثل الوالیات المتحدة ي بلدرجل الشرطة فختیارإو تشیر البحوث التي أجریت حول 

قدمون للعمل بالشرطة ین یتذأن األفراد ال؛حیث تتوافر البحوث في ھذا المجالمریكیةألا
. أفراد الطبقة المتوسطة بوجھ عامینتمون إلى

الب النمطي الشائع مختلفة عن القة، بحیث یبدو صورمثل الحماس والرغبة في العملویبدوا
، كما یختلف المستوى التعلیمي للمتقدمین من یتمیز بالغلظة والشدةعن رجل الشرطة، الذي

كما أن البعض متزوج وآخرین ال، وھناك . مالبعض اآلخر متقدكون بعضھم محدود وحیث ی
.یمارسونھاالوآخرونیمارس الریاضة من

.یس لھم توجھ معین ین خلیط من أفراد المجتمع ولممتقدأي أن ال

:سات إلى أن المواصفات التي ینبغي أن تتوفر في رجل الشرطة ما یلي و تشیر الدرا
:الذكاء –أ 

ستدالل والتفكیر السلیم و التخطیط الجید وإتخاذ إلاھر الذكاء القدرة على التكیف وامن مظ
الجوانب ھامة جدا في عمل ، ھذهمة والربط المنطقي بین مختلف العناصریالقرارات السل

. الشرطي
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ستدالل الجید إلي یتطلب أداؤھا التفكیر الصحیح واالتفالذكاء یرتبط بالنجاح في المھن
.منھا مھنة الشرطة و

:نفعاليإلاالنضج -ب
أن ذكرنا العدید من الضغوط النفسیة وسبق وقد شدیدانفعالیاإعمل الشرطة یثیر ضغطا  

أمر الزم لكي یستطیع رجل نفعاليإلاالتي یتعرض لھا رجل الشرطة و على ذلك فإن النضج 
مواجھة یستطیعمن مظاھره أن رجل الشرطةالضغوط النفسیة، والشرطة مواجھة ھذه 

أن تكون إستجابتھ الغضب والخوف و: نفعاالت مثلإللأال یستسلم وقف المثیرة بھدوءاالمو
نھ ة لرجل الشرطة أبالنسباالنفعاليالدلیل على أھمیة النضج و–اإلنفعالیة مناسبة للموقف 

یثور ألتفھ األسباب بل من فال یغضب و–العدوان غالبا ما یواجھ مواقف العنف والخطر و
.بالرزانة و التحكم في النفسیتصفاألفضل أن 

: میالقرار السلتخاذإتحمل المسؤولیة و القدرة على -ج
مات یحصلھا ناءا على معلورطة إتخاذ العدید من القرارات ،  ذلك بیتطلب عمل رجل الش

فمثال یجمع المعلومات عن واقعة جنائیة معینة ثم ل،بنفسھ أو تصل إلیھ عن طریق زمالء العم
ھنا عملیة قد تكون بالغة تخاذ القرارإشك أن إزاء ھذه الواقعة والیتخذ قرار بتصرف معین

بالغ األھمیة في نجاحھ را أم" سالمة القرار " الصعوبة إذ تكون أمامھ خیارات عدیدة و تكون 
الرغبة رتباطا مباشرا بالقدرة أو إالقرار ترتبط تخاذإمن جھة أخرى فإن القدرة على المھني، و

.لیةفي تحمل المسؤو
مطاردة إطالق النار علیھ أوأون أومطاردتھرار بمھاجمة وكر أحد المجرمیمثال إتخاذ ق

ن معناه تعریض حیاة قرار صعب أل، ھذا یقودھا شخص مطلوب في طرق مزدحمةسیارة
إذا تردد في إتخاذ و تعریض حیاة أشخاص أبریاء للخطر، وأ،زمالئھ للخطررجل الشرطة و

القرار فإن ھذا المجرم المطلوب قد یفلت من العقاب ، ما العمل ؟
فیھا تعریض حیاة اآلخرین بما حتماالتإلاالشرطة حیث یترتب عنھ تحمل مسؤولیة كل 

.كد أكثر على كفاءة الشرطي أقت و ھنا نوصعبة في نفس الھ العملیة ھامة وللخطر وعلی

:العالقات اإلنسانیة د
نسانیة أمر لذلك مھارة العالقات اإل، وعمل رجل الشرطة في غالبھ ھو تعامل الجمھور

، شدیدة من األحیان یكون ھذا الجمھور تحت ضغوط نفسیة بالغ األھمیة في عملھ، وفي كثیر 
ابة بسبب حریق أو إنھیار ، و اإلعتداء أو أشخاص تعرضوا لإلصمنھم ضحایا جرائم السرقة

عمال خاصة في األھ لعمل الشرطي في جمیع األحوال و، إن ھذه المھارة أمر البد منالمنازل
الكبار ، ( جتماعیة إلامساعدة جمیع الطبقات الیومیة مثل تنظیم المرور  إرشاد التائھین و

في تحسین العالقة مع اتلعب دورجدا وھمة، فالعالقات اإلنسانیة إذن م)المعوقین الصغار ،
تعتمد أساسا ھذه العالقات اإلنسانیة على عملیة والمواطن كما تغیر من الصورة السیئة 

.االتصال

:المھارات التعبیریة و الملكة اللغویة -ھـ 
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نائیة أو التقاریر الشرطویة أمر بالغ األھمیة مھارة رجل الشرطة في كتابة التقاریر الج
المعلومات و.ألنھ في بعض األحوال یكون محضر الشرطة مستندا ھاما في الواقعة الجنائیة 

رح الواقعة والتفاصیل الدقیقة التي تتضمنھا التقاریر الجنائیة عادة تشمل على وصف لمس
ابة مثل ھذه التقاریر تتطلب تعبیر كتو. المسرح حال تواجد رجل الشرطة فیھالشاملة لھذا و

كتابي دقیق و رغم أنھ یدرب على إعداد ھذه التقاریر إال أنھ یجب أن تتوفر لھ ھذه المھارة 
دقة الوصف واللغویة من حیث سالمة التعبیر وسالمة الكتابة والتي تتمثل في القدرة

.شمولیتھو
القبض أو مطاردة المجرمین أو فض تتطلب بعض المواقف ك:اللیاقة البدنیة و الصحیة –و 

حتفاظإلااألھم من ذلك ھو التي یجب أن یتمتع بھا الشرطي والشجارات قدر من القوة البدنیة
.بمستوى ھذه اللیاقة خالل سنوات الخدمة حتى ال یفقدھا 

من أجل أداء المھام بشكل جید و متمیز لزاما على الشرطي الذي إنخرط في ھذا العمل 
لیستطیع بذلك مواصلة ..حسن إتخاد القرارات ,ي لفعاا إلنالنضج , تصف بصفات كالذكاءأن ی

.أو عقوبات أو حتى إلى إنعكاسات صحیة العمل بدون أخطاء فادحة 

:اآلثار النفسیة للعمل بالشرطة -4-3
ة ؟ في الواقع أن ممارسة مھني إلى آثار محددة على رجل الشرطةھل العمل بالشرطة یؤد

الشرطة لسنین عدیدة تنعكس على العامل بھا فتحدث تغیرات في شخصیتھ ذلك أن مھنة 
خالل عملھ ، لكون رجل الشرطة یتعرضقي المھن تطبع منسوبھا بطابع خاصالشرطي كبا

، اه واإلستعدادـباستمرار في حالة تامة من اإلنتبعلیھ أن یكون و، لضغوط إنفعالیة شدیدة
العنف في المالعبعرضھ للعدوان والعنف من خالل المظاھرات وال تباإلضافة أن ھناك إحتم

من یعمل مثال في حوادث لكن من جھة أخرى فإن عمل الشرطي لیس عمال موحدا فو
إستخراج الجوازات یختلف كثیرا عن من یعمل في مكافحة المرور أوالسجالت المدنیة أو 

ال و ـقضایا المون ـالمنحرفیالمجرمین ومع لـیة التي تتعامـة القضائـالشغب أو الشرط
.ممتلكات الناس 

الیات ھذا ما تؤكده الدراسات في الواالنعكاسات الصحیة التي تتركھا وإضافة إلى 
ي أعلى نسب األمراض رأن رجل الشرطة في المجتمع األمریكي ھم متصوالمتحدة األمریكیة

ىمقارنة بالمعدل العام للمرض.معدیة والسكريضغط الدم، و القرحة ال: وسوماتیة مثل السیك
التعرض للضغط والتوتر اإلنفعالي ن ألاغط ا یدل على أن العمل بالشرطة عمل ضھذا م

،جھاد النفسيإلكااألمراض النفسیة النفسوجسدیة وتكراره بصفة دائمة تسبب األمراض و
عنایة بالغة من حیث لیاقتھم رجال الشرطة بختیارإلذلك یجب ...الوسواس القھري ، اإلكتئاب 

.لتحاق بالخدمةإلاو النفسیة عند الجسدیة والصحیة
ت نفسیة تتمثل في اإلرشاد الضغط النفسي نلجأ إلى تقدیم مساعداوللتخفیف من التوترو

ش فیھا مشكالت ، جلسات جماعیة للتخفیف علیھم لتناقالنفسي، و المتابعة النفسیة المستمرة

تم فیھا تبادل الخبرات ألن الھدف من ھذه الجلسات إتاحة الفرصة لرجل وباتھ ویالعمل و صع
تخفیفا عما یعانیھ من ضغوط نفسیة شدیدة بسبب نفعاليإلاالشرطة في ممارسة التفریغ 

.االجتماعیةظروف العمل باإلضافة إلى المساعدة الطبیة المستمرة و المساعدة 
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) 2010الشرطةمحاضرات مقدمة لفئة مفتشي(
و ذلك ضغوطات مھنیة العامل بھاالشرطة یتلقى في جھازمن خالل العمل المستمر

عضویة و نفسیة و لتنوع المھام بھا و صعوبة ھذه المھنة من جھة أخرى فتظھر بذلك أمراض
الدموي،الداء لصدفیة ، الضغطاك: ھذا ما الحظناه في والیة میلة وجود أمراض نفسوجسدیة 

القلق النفسي ، إجھاد ما بعد الصدمة یة ك اإلجھاد المھني ، س،و إضطرابات نفالسكري
ولتخفیف من معاناة الشرطي إرتأت المدیریة العامة لألمن الوطني خلق مراكز طبیة ...

إجتماعیة ومن خاللھا تسمح للشرطي وعائلتھ اإلستفادة منھا عبر الفحص الطبي ، النفسي و 
.المساعدة اإلجتماعیة 

و قد إعتمدت في تطورھا على المجال العلمي و الوسائل التقنیة . الخبرة ووجود مشاكل ذاخلیة 
دیثة بھدف تسھیلالح

 .
ألأتملإلنضمام إلیھا لیكون بذلك الشرطي على شروطا

.مھمتھ بشكل جید 
إن تأدیة المھام لسنوات عدیدة مع العمل الجاد لھ تبعات عل

ة 
،

ضحیة لھ تحظى بمتابعة طبیة 
و نفسیة نتیجة األمراض العضویة كالمعدة، ، 

.بعد الصدمة لدى أغلبیتھم و التي ظھرت جراء ذلك



الفصل الثالث 
اإلرھاب
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، و ا

ـب التي ترتكبـزاع و الترھیـإلفع و اـأعمال التروی
ماما یعتبر إرھاب من وجھة نظر طرف ھنأكما . القدم نذر ، عرفتھا البشریة مخـآكیان 

أو.
.المصطلحھذا لأكثر توضیح و شرحدنا في مجموعة من العناوین و التي تفی

: اب ـن اإلرھـة عـة تاریخیـلمح-1

. و أشكالھ و أسالیبھ ھو صورة من صور العنف المختلفة هبكافة صوروأنھ

إإذ
بدورھم أباطرة الرومان مثل . ین كعبید لباقاضد أعدائھم البرابرة بقتل الجمیع و أسراإلرھابیة 

Tiberius)14-37م( وCaligula)37–41إ)م
.تنفیذ وسائل للحد من معارضة الحكم 

ت،میالعنف إذا قد
ك لویس لالمكم حو سقوط 1789عام و ذلك بقیام الثورة الفرنسیة الثامن عشرالقرن 
اك ذنآو مرت فرنسا اإلقطاعيو القضاء على النظام عشر

إ
)69ص،2005ود عبد هللا محمد خوالدة ،محم(.

: ن في ثالث عناصر كمالفرنسیة یرةفعالقة اإلرھاب بأحداث الثو

المرادیكولوجي سنھ یعتمد على شق أنجد حیث مفھوم اإلرھابمن:األول
ھ:ھا في النفوس ،و الثانيثیب

.مإ،
)57، ص2006عدنان حب هللا ، (

آلالتاسع عشرفي القرن أصبح 
--من الطبقة الدنیا 

الوبا رفي أعتمد اإلرھاب معتنقي الفوضویة إالتاسع عشر
إ،

. أشخاص في مواقع السلطةغتیالإلجتماعي كان إلا
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18651905و
)(L.Brigitte,2005,P.21.حكومیین

و آلاإو ـإنبيـیننیتبین دولأنھا نزاع مسلح باعتبار
المباشر ستعمار إلثم بعد ذلك كان ا. خضوعھ لشروط الصلح 

.ستغالل إلة  و ایمنعن طریق القوى العسكریة لتحقیق الھفي العالقات الدولیة

دال عرف ،داتین لممارسة العنف أكإعتبرتاستعمار المباشرإلكال من الحرب و انأغیر
دات ـاصة إثر نھایة الحرب العالمیة الثوخالعشرینجوھریا في القرن 
ھور السالح النووي و الخوف من الحرب الشمولیة ظي ، كـعلى الصعید الدول

وــار اـإلا
. ستقالل السیاسي لیفسح المجال ألشكال جدیدة من العنف الھیكلي إلا

إلاإلة و اأ
رآإ

ط ـو.و كذلك القوى الثوریة و الدیمقراطیة في الكثیر من بلدان العالم الثالث الوطني
، مما أدى إلى غموض و بشكل مقصود بین الكفاح المسلح من أجل التحریر و العمل اإلرھابي 

. الرأي العام م الوطني أما و إلى تشویھ سمعة حركات التحریرفي الرؤیا 

.)1991، محمد عزیزشكري(

شكل جدید لإلرھاب یتواجد
ـايــنظأجل

إو ""إنإبعد فیمایعتبر إرھابا داخلیا و 
112001

...بالوالیات المتحدة األمریكیة

وھإذا 
الخوف لدى 

التي تخلفھا ا
.دورة الحیاة العادیة عموما مما ینعكس سلبا على الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة للبالد 

منھج العنف ویستخدماإلرھابأنّ من ھذا نفھم 
ل فھم أكثر لھذا المصطلح من أج.

. على مفھوم موحد 
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:تحدید مفھوم اإلرھاب 2.

:التعریف اللغوي1-2
terroriserتشتق كلمة اإلرھاب من الفعل

إذ. نفوس الناس و إزعاجھم و زعزعة شع
" أنھ على القاموس الفرنسي الروس 

.1375ص" وأسلوب عنف تستخدمھ الحكومة 
لذي اTersد مصدرھا في الفعل الالتیني جن;Terorismأما في اللغة اإلنجلیزیة فإن كلمة

كلمة إرھاب Oxfordومعناھا الرعب أو الخوف ، ویعرف قاموس Terrorاشتقت منھ كلمة 
ورد تعریف797ص"استخدام العنف والتخویف بصفة خاصة لتحقیق أغراض سیاسیة"بأنھا 

أن اإلرھاب ھو اإلستخدام المنھجي للعنف و الترھیب : " في القاموس اإلنجلیزي اإلرھاب
." لتحقیق بعض األھداف 

ترك فیما بینھم یتعلق بمشتقات كلمة أمـا في قوامیس اللغة العربیة ، فقد كان القاسم المش
) 1997حریز ، ( ھو ذلك المعنى المتعلق بالخوف والتخویف " رھب"

عنف لھدف سیاسي على سبیل المثال الف بأنھ الشخص الذي یستخدم عرّ "اإلرھابي"ماأ
ھب ورھبة ورھبا الشخص خاف و فزع ، رھب یرھب إرھاب كما عرف الفعل رھب یر

وصف یطلق على من سلك سبیل العنف واإلرھاب لتحقیق أھداف سیاسیة أو خاصة .رھبة
.)554ص ،1989،أحمد العابد (.یقوم على إرھاب الشعب 

اإلرھاب بكافة صوره وأشكالھ وأسالیبھ ھو صورة من صور العنف ممـا الشك في أنّ 
لكل صور اإلرھاب وأشكالھ من أصعب الوشامامحدداوضع تعریفلمحاوالت نّ وأالمختلفة ، 

اإلرھاب الدولي من جوانبھ المختلفة ومع ذلك فقد بدلت عن وأدق األمور المتعلقة بالدراسات 
العدید من المحاوالت سواء على مستوى األكادیمیین العلماء في جمیع المجاالت العلمیة ، أو 

.المنظمات الدولیة من خالل المؤتمرات الدولیة المتعددة داخل
التعریفات اللغویة العربیة اإلنجلیزیة والفرنسیة قد ربطت بین اإلرھاب والعنف نّ إ

ألغراض سیاسیة ، غیر أن تطور ظاھرة اإلرھاب جعلھا ال تقتصر على الناحیة السیاسیة فقط 
.ریخیة ، اقتصادیة ، فلسفیة واجتماعیة بل شملت نواحي عسكریة ، قانونیة ، تا

: التعـریف االصطالحـي2.2
حضـي اإلرھاب باالھتمام الكبیر والواسع كان نتیجة وضع مجموعة ال منتھیة من 

:التعریفات سواء من قبل منظمات أو دول أو فقھاء ورجال القانون ، نذكر منھا 
.Eیـرى - David ح الذي یرتكب لتحقیق أھداف أعمال العنف المسلّ عمل منكلّ " اإلرھاب أنھ

E. David.سیاسیة أو فلسفیة أو إیدیولوجیة أو دینیة  , 1974 , P. 125)(
من طرف رابطة الدول العربیة وفي قمتھا 22/04/1998حسب االتفاقیة التي وقعت في -

:قدمت بعض التعریف منھا ىاألول
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تخویف أو عنف ، مھما كان ھدفھا ومھما كان منفذھا أي عملیة ترھیب ، : " اإلرھـــاب 
شخصي أو جماعة إجرامیة ، سببت الرعب ، األذى للمواطنین أو وضعت حیاتھم أو سالمتھم 

.153ص"الملكیات الخاصة أو العمومیةوفي خطر ، أكان ھدفھا تخریب المحیط أ

ك اإلرھابي فھو سلوك یفترض أن السلو1981في Kaplanفحسب الباحثین النفسانیین ك -
و یقترح أن اإلرھابیین تعرضوا إلى ردات فعل متتابعة و تجارب طفولیة تتمیز بالذل . مرضي

من طرف المعتدي و الذي یؤدي بھم إلى الشعور بالفشل و عدم الثقة في النفس و بالتالي ، فإن 
. ة اجتماعیاشخصیتھم ناقصة و ال یستطیع التعامل مع ضغوط الحیاة بواسطة وسائل مالئم

األشخاص الذین نطلق علیھم أنھم إرھابیین لدیھم أسباب و دوافع من أجل أعمالھم ، 
و التي قامت بعدت مقابالت مع .Merariفحسب األبحاث التي قامت بھا األخصائیة النفسانیة 

نتحاریین ما في تكوین اإلھااإلرھابیین المنتحرین وجدت أنھ توجد عوامل إجتماعیة  لھا دورا
لتنفیذ مھامھم و یعتبر في نظر الجماعة أنھ شھید و بطل ، فالدین یعتبر عامل في اإلعتداء 
اإلنتحاري ، و عبر استمرارھا في البحث و جدت سماة شخصیة نموذجیة عدیدة خاصة 

تقترح أن لدیھم شخصیات ھشة ، تكون اجتماعیة مھمشة ، و تخضع في التربیة : باإلنتحاریین 
و تحصلت عبر أبحاثھا أنھ .كیر جامد و محدود و أنھم لدیھم ضعف في تقریر الذات على تف

ال یوجد  بروفیل خاص لإلرھابیین معظمھم من الفقراء والغیر متعلمین، ولكن ھذا ال یمنع 
)(Merari,1990,P.206ن تواجد األثریاء والجامعی

ن أنھم ال یقومون بأشیاء خاطئة عند قتل وبقدر ما نعلم أن معظم اإلرھابیین یشعرو
معظمأبحاث علماء النفس وجدوا أنوحسب.وجرح األشخاص، أو تدمیر للممتلكات

اضطراب في ،ضد اجتماعي ،ضطراب في الشخصیة إ:تعرف بیتمیزون بحالة اإلرھابیین
اآلخرین،  غیاب التعاطف الوجداني من أجل معاناةھاالشخصیة البسیكوباتیة، والتي یكون فی

.ال یشعرون بآالم األشخاص اآلخرینموھ
بعض اإلرھابیین یریدون أن یتمردوا على والدیھم عن طریق مھاجمة رموز السلطة 
والمنظمات، مثل جماعات العنف الماركسي التي روعت أوروبا وخاصة ألمانیا وإیطالیا في 

) التنشئة(األب القوي أثناء رمزغیاببوجودقوا علّ لتحلیلیینلات، بعض المالحظ1970
.وجود تسویة للصراعات الطفولیةعدم بما في ذلك . التربیة لھؤالء اإلرھابیین

أن العدید "یرجعھ إلى. السلوك اإلرھابيمختص فيوھو باحث Margolinو حسب أعمال
أو من السلوك اإلرھابي ھو استجابة لالحباطات المختلفة، اقتصادیة والحاجات الشخصیة،

Margolin".ألھداف سیاسة , 1977, P. 273)(
Kemuston أن أعمال : "المدیر التنفیذي للجمعیة الدولیة لعلم النفس السیاسي قال1984

العنیفة تأتي من الشعور بالغضب والیأس التي تنتج من اإلعتقاد بأن المجتمع ال اإلرھابیین
.".ین العملیات السیاسیةالمعلومات والتكولنشریسمح بالوصول إلى اآلخرین 

و الفعل اإلرھابي إذ یعد . سلوك اإلرھابي التفسیرات عدیدة تخص من ھنا نجد بأنھ توجد
یعتبـر من أكثرو. تواجدهاإلرھاب سلوك معقد مع الكثیر من العوامل المشتركة في 
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فھ ومضمونھ لوجھات النظر حیث أحاط الخالف حول تعریاالموضوعات إثارة للجدل وتعددّ 
.وأنواعھ وأسبابھ ومدى خطورتھ وكیفیة محاربتھ

ھا تعتبر من األمور السلبیة في جانب أنّ و ھذا منتوجد مصطلحات قریبة من اإلرھاب 
التطرف ، العنف و العدوانیة و في كثیر من األحیان ال نفرق : المجتمع وھي على التوالي 
.واضح یم سنعرضھا بشكل موجز وذه المفاھبینھم ، و من أجل توضیح ھ

یعني التشدد في مبدأ من المبادئ أو تیار من التیارات ، إذ یستعمل الفرد ھنا العنف :التطرف*
.إلرغام اآلخرین لتبني أفكاره

.ر:العنف*

.المخالفات ضد األشخاص ألنھا تھدده في أعز ما یملكون ، حیاتھم ، صحتھم ، حریتھم 

(J.CChesnais ,2002)یفرق بین العنف الفردي و الذي
عةاعات و العنف الجماعي بین مجمومن خالل الصر

.الدولة ضد الشعب أو العكس : أو ھدف مشترك مثال 

بأنھا إستعداد إ) 1977(یعرفھا سیلغ :العدوانیة*
إنسبیا ، فھي سلوك فردي یھدف 

)2007سمیر تامر رضوان، ...( الشتمباللكم ،و 

و . العدوانیة تعبّ 

اآلخرین و لمعارضتھم كما أن العدوانیة أصلھا الكبت و ھي 

.الذات و یقع تحت تصرف نزوات حفظ الذات 

: تاریـخ العنف اإلرھابـي بالجزائـر3.

رجي و لكن ھذین داخلي وخا: یحیل اإلرھاب اإلسالمي في الجزائر إلى جدر مزدوج - 
.المكونین یلتحمان إلى درجة  ال یمكن الفصل فیما بینھما 

األمر بالمعروف "البدایة اعتراض تقلیدي یستند علىعلى الصعید الداخلي ، كان ھناك في 
وكانت 1964إشارة على ذلك منذ عام " القیم "وقد أعطیت جمعیة " و النھي عن المنكر

األخالقي تدین االنحالل الخلقي و تناسي التعالیمالتبعیة المرتبطة بالجانب

القرآنیة ، ثم توجھت إلى إدانة النظام القائم حینھا بطریقة ضمنیة ، قبل أن تتخذ طابعا حاسما 
.في النھایة 
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ولم یتردد الشیخ أحمد سحنون في نھایة الستینات وبدایة السبعینات في التھجم على سیاسة 
مدین ، فالدخول في مرحلة التصنیع وخاصة الثورة الزراعیة أیقظت الرئیس ھواري بو

عدوانیة المحافظین الذین انضمت إلیھم مجموعة من الشخصیات المنتمیة لجمعیة العلماء 
.المسلمین الجزائریین 

وكان نقد االشتراكیة قد سمح بظھور خلط امتد إلى بعض التسمیات المرتبطة بالثورة 
ألن ھذا الوصف ال یطلق إال " الشھید"قد شكك الشیخ عبد اللطیف سلطاني في التحریریة ، و

على من مات من أجل العقیدة اإلسالمیة وھو تصور حرفي یربط بین الوھابیة واإلسالم 
" .اإلخوان المسلمین"المسیس لجماعة 

خل الجنة نحن ال نرید أن ند" وتصریح بومدین الذي أطلقھ في ندوة العالم اإلسالمي 
". ببطون خاویة 

الحالة الجزائریة تكشف رغبة اإلسالمیین في السعي لمواجھة أنظمة الدول التي ینتمون إلیھا 
.) 15، ص 2010جریدة الشروق،.(

ل عناصر جبھة من قب1963في الجزائر المستقلة ضد النظام كان سنة أول عنف ظھر
الثوریة نھم منظمة الشیوعیتعبمع ھذا النظام ، ثم تھمنزاعأثناء ) F F S(القوى االشتراكیة 

) . O R P(الشعبیة 

، حیث 1976أما أولى بوادر العنف المنسوبة إلى طائفة اإلسالمیین ، فترجع إلى سنة 
–" الموحدون " ظھرت أثناء المناقشات التي جرت حول المیثاق الوطني ، جماعة تسمى 

محفوظ : الفكر اإلخواني أسست من طرف بعض الشخصیات أمثال جماعة تبنت: الموحدون 
.الخ.....ي ننحناح ، محمد بوسلیما

وقامت بمظاھرات في بعض الجامعات تعبیرا عن رفضھا لھذا المیثاق ، ثم بعثت برسالة 
وراح بعض أفراد الجماعة یخربون "  أین تذھب بنا یا بومدین ؟ " إلى الرئیس تحت عنوان 

ض التجھیزات الكھربائیة في بعض مناطق والیة البلیدة ، وكان مصیر أغلب أفراد ھذه بع
.)98، ص 2002مسعـود بوجنـون، ( . الجماعة السجن 

كان " الحركة اإلسالمیة المسلحة بقیادة مصطفى بویعلي " ظھر اسم 1979وفي عام 
لعاشور بأعالي اخطیبا بمسجد بویعلي محافظا سیاسیا بجیش التحریر الوطني ، ثم أصبح 

عملھ ل أخیھ في ظروف غامضة بدأ بویعليالعاصمة ، وكانت خطبتھ تتمیز بالشدة ، وبعد مقت
A.Moussaoui). عنصرا 30حة تتكون من حوالي جماعة مسلّ السري وكون  ,2006,P.158)

ع اإلرھاب خطوة قط1982أفریل 28وكانت بدایة العنف المسلح لھذا التنظیم بتاریخ 
ت الجماعة ھجوما على مدرسة الشرطة في نواحي مدینة شنّ 1983أخرى وفي شھر أوت 

الجماعة " و " الجیش اإلسالمي لإلنقاذ " وھكذا تأسست نواة ما یسمى مستقبال .البلیدة 
وصاحب نشاط ھذه الجماعة أشرطة سمعیة بصوت بویعلي یدعوا فیھا . " حة اإلسالمیة المسلّ 
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بالغرب " مان ثع" لجھاد وسرعان ما اتسعت الدائرة لتشمل جماعة الجھاد بقیادة المدعو إلى ا
تلمسان ، وھران ، مستغانم  قسنطینة ، : الجزائري مع مجموعات أخرى منفصلة في كل من 

بسكرة ، الوادي ، باتنة ، تبسة وقد حجبت حقیقة ھذه الجماعات عن الناس ، ألن الجزائر 
ناذرا وتحت زب الواحد ، ولھذا لم تتطرق إلیھا وسائل اإلعالم الرسمیة إالّ كانت تحت حكم الح

. )15-14، ص 2002محمد مقدم ("  منظمة األشرار " اسم 

وتوقیف " مصطفى بویعلي"تعلن مصالح قوات األمن عن مقتل 1987جانفي 03في لیلة 
.نوب شرق الجزائر العاصمة ج" األربعاء " العناصر األخرى المكونة لجماعتھ بناحیة 

وقعت أحداث عنیفة ومظاھرات عارمة ، دفعت البالد إلى الدخول 1988أكتوبر 05وفي 
.في مرحلة التعددیة 

یعلن مجموعة من الدعاة عن تأسیس الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ بعد 1989وفي شھر فیفري 
.دیة وفتح مجال للتحدیات إقرار قانون التعدّ 

.).53-49عود بوجنون صمس(

ز كبیر للجبھة وتنظم أول انتخابات محلیة تعددیة ، أسفرت عن ف1990في شھر جوان 
ت نفسھا نعمقابل ھذا عملت األحزاب التي ت–اإلسالمیة لإلنقاذ بأغلب البلدیات 

فعال في سنة دثدیمقراطیة على حث الجیش على ضرورة التدخل العسكري وھذا ما ح
.حیث تم توقیف المسار االنتخابي1992

المعارضة تطالب تولما كانت أغلب البلدیات منكوبة ومجردة من الصالحیات ، جعل
كموعد 1991جوان 27بانتخابات تشریعیة ، فأعلن الرئیس الشاذلي بن جدید عن تاریخ 

عبي الوطني عن قانونین جدیدین  إلجرائھا ، ضمن التجھیز لالنتخابات ، صادق المجلس الش
األول خاص باالنتخابات والثاني خاص بالتقسیم اإلداري ، وكرد فعل ، أعلن قادة الجبھة 

اإلسالمیة لإلنقاذ عن إضراب مفتوح واعتصامات بالساحات العمومیة ، ولما قررت وزارة 
األمنوقعت مواجھات عنیفة بین المعتصمین وقواتوالداخلیة ، إخالء الساحات ،

)299-75، ص2006على سموك ،( 

، وفازت في الدور األول 1991سبتمبر 26وبعد االنتخابات التشریعیة التي نظمت في 
م توقیف المسار االنتخابي ، مما جعل البالد تفیھا الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ بأغلبیة المقاعد ، 

ذلك التراجع التدریجي للعنف بعد لیسجل بعد1997- 1992تدخل في مرحلة من العنف طیلة 
.إقرار قانوني الرحمة والوئام المدني والمفاوضات مع الجماعات المسلحة 

: ھمجیة وعنف اإلرھاب في الجزائر.4
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من طرف الجبھة 1992ر االنتخابي  في دیسمبر اإلرھاب في الجزائر تفجر بعد التطوّ 
، منذ 1991ینما أولى االعتداءات اإلرھابیة كانت سنة ب) fis( اإلسالمیة لإلصالح السابقة 

الجیش الشرطة ، الجمارك  ( العنف القاتل بدأ یستھدف أساسا السلك العسكري األمني 1992
قبل أن ینتقل إلى الشخصیات السیاسیة ، الفنیة ، الریاضیة ، ومنھا كافة المواطنین معتبرا ) ...

.هللاأنھم أعداء 
لون في الدولة ، ؤوي بدأ یذھب في الضحایا عناصر سلك األمن ، موظفون مسالعنف اإلرھاب-

ھا الشعب كافة بما فیھم النساء الرجال دل بعشملت....صحفیون ، رجال السیاسة ، األساتذة 
ھؤالء الضحایا اغتیلوا بشكل منفرد أو كانوا ضمن مجازر جماعیة لرضع الواألطفال وحتى 

لعنف األعمى مصحوب بوحشیة تامة اتجاه الضحایا الذین  كانوا ھذا التدفق ل،بھدف اإلبادة 
وسیلة للتشویھ والرعب ومن أجل ما فعلوه قاموا بإظھار بعض االستقرار على المستوى العام 

رضا مالك یحلل أحداث –من خالل خطب وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة یزید زرھوني 
-العشریة الحمراء في مذكراتھ 

سنوات ففي الجزائر تجسدت جرائم الشبكات المنبثقة عن الجبھة اإلسالمیة 10ت مرّ لقد -
: ي لإلنقاذ في شكل أحزاب ال اسم لھ ـة والجیش اإلسالمـحة المسلّ ـلإلنقاذ والجماعة اإلسالمی

اغتیاالت طالت النخبة المثقفة في المدن وخاصة المتغربین المشار إلیھم على أساس أنھم 
تھدف إلى طمس الثقافة الوطنیة ، عشرات المثقفین المشھورین ، والصحافیینعمالء لحركة 

الشجعان واألساتذة المتواضعین قضوا بنیران ھذا اإلعصار أما فیما یخص المجازر الجماعیة 
التي مست شریحة عریضة من الشعب فإنھا أثبتت الحقد الذي تكنھ ھذه الجماعات لھذا الشعب 

–راب في نفسیتھطبذور الخوف واإلضولم یثنھا شيء عن زرع
. )15ص 2010، جریدة الشروق (

:ابــــاإلرھرــــمظاھ. 5

ال القوة ألعمال خاصة و كذا العنف ـى إلى إسقاط نظام الحكم السیاسي باستعمـاإلرھاب یسع
ھداف ر و حیلة للوصول إلى االبتزاز و األـال الوسیطة إذن اإلرھاب یعمل بمكـض األفعـلبع

: التالیــة  
.اغتیال الشخصیات السیاسیة ، المدنیة ، وقوات السلطة بدون رحمــة -
.تھدیم و تخریب الكیان االقتصادي كالمصانع و المؤسسات العامة و الخاصة -
) .مدارس ، مستشفیات ، إدارات(تخریب مؤسسات عامة -
.اختطاف و حجز رھائن من الشعب  -

.بشتى الوسائل ضد الشعب و قوات األمن تعذیب و ترھیب-
.اغتصاب النساء و قتل األبریاء و تعذیبھم -

، وحطام ، وجو من الرعب و ىكل ھذه االنتھاكات تؤدي إلى زعزعة االستقرار ، و فوض
الخوف في الدولة ووسط الشعب و ترك فكرة أن الدولة أصبحت غیر قادرة على تأمین األمن 

.لمؤسسات و ھذا ما یھدف لھ اإلرھاب من أجل حشد الشعب ضد الحكومة و السیر الحسن ل
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:  مفھــوم الضحیــة6.

ة بالنسبة لإلرھاب ألنھ ھو المعتدي و الضحایا مختلفون صغار ، ـط مفھوم الضحیـربن
دون أي أشخاص كثیرین و نحاول في ھذا العنصر معرفة ما معنى و متعدّ ... كبار في السن 

.فھا اإلرھاب نتیجة أعمالھ العنیفة یة ؟ و نربطھا باآلثار التي خلّ الضح

و بھذا فإننا نتغلب ،و تعني ربط شخص ماVaincreكلمة الالتینیة الكلمة الضحیة تأتي من 
على إنسان مربوط ، ألنھ في الحضارات القدیمة كالیونانیة و الرومانیة فإن الضحیة تكبل و 

. رب كقربان و كانت آن ذاك تعتبر طقوس عندھم تربط و تھدى إلى ال

العصور التاریخیة أصبحوا بعد العودة من الحرب یقوم المنتصرون بحفل و عند مرورو 
و التي تعني ضحیة مھما كانت " L’hostia" یضحون بحیوان احتفالھم بنصرھم و ھي تسمي 

.و ھي عكس مفھوم الضحیة 

ھا تكون تمس بكیان الضحیة متعارف أنّ " :ھي ھاأنّ على ن یء األروبیفھا العلماإذا یعرّ 
تخلف ... كوارث طبیعیة ، فیضانات من طرف عامل مسبب خارجي أكان شخصا ،شخصال

و ھذا تعریف مقدم من طرف " ظاھرة و یعترف أغلبیة المجتمع أنھ ضحیة ابذلك أخطار
لكي نتعرف على الضحیة معنى ھذا أنھ)R.Cario,2009,P.153(جمعیة الفرنسیة لعلم الضحیة ال

كیان الشخصي ثانیا أن تختلف الأن تكون تمس بلتعرف على ثالثة أشیاء و ھي أوالیجب ا
.أن یعترف بھا المجتمع أنھا ضحیة ا ثالثاأخطار

الخطر الذي یعیشھ اإلنسان و یتضرر بھ على عدة مستویات ، فالشرطي ضحیة إن 
دي ، أو نفسي أو كلیھما أي إصابة نفسو جسدیة فاألثر الذي یتركھ اإلرھاب لھ ضرر جس

إلرھاب في بالدنا و لفھو یعتبر ضحیة ،الحادث الصدمي أكثر من الجروح التي خلفت
فحسب.خر ألن الضحیة ھي حالة لوحدھا آبلد یكون ذلك فيیستطیع أن ال

Crocq قد تعرض لعدوان أو إلى ضرر جسمي أو نفسي كل شخص" یعتبر الضحیة ھي "...
خر من الضحیة آلة جسمیة و النوع اصاببین الضحیة جسدیا بإقرففھو إذن ی

و التي تسمى الضحیة النفسیة كاألشخاص الذین تعرضوا إلى عدوانیة جسمانیة أو نفسیة أو 
جسمانیة و ات بذلك أضرارعدوانیة جسمانیة أو نفسیة أو عدوانیة جسمانیة و نفسیة و التي خلف

" مؤقت أو دائم ،نفسیة و لھذا یظھر فیما بعد تغیر مھم في نفسیتھم بشكل مباشر أو متأخر 
)2000,P .95L.Crocq,( سلسلة الخسائر أو األضرار عموما تكون تتمثل في العدوانیة الجسمیة )

) جرح  اعتداء جنسي ، تعذیب ، سرقات 

سیا ھي النتائج التي یختلفھا خطر  نتائج الحرب ، الموت ، إرھاق أما الذي یخص الضحیة نف
أو كل نشاط یؤدي إلى وجود خوف شدید ، رعب ،صدمات نفسیة لدى األشخاص... ،انزعاج 
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مفھومین متداخلین في الحقیقة النرى من خالل ھذا أن الضحایا جسمیا و الضحایا نفسیا أن 
غلب األحیان أجسمیة من تلقاء نفسھا تصبح في اضرارالضحیة التي لھا أذإ.و متشابكین

. لھا بالنسبة بھا بعد الحادث إذا كان صادما رسیة التي تمفضحیة نفسیا نتیجة المعاناة الن

:خر من الضحایا ھم آیوجد صنف 

..مباشرة كرجال، نساء،أطفال ،كھولالضحایا المباشرین و ھم األشخاص ضحایا العدوان 

... الشرطة رجال اإلطفاء المساعدین ، كاألقارب ومباشرین وھم األشخاص یا الغیرو الضحا

:خر للضحایا یتمثل في آیز یو یوجد كذلك تم

الحـــدث الصـــــدمي 

ضحیـــة أولیـــة
كل شخص تعرض مباشرة لحدث صدمي * 

) .تجربة حسیة ( كل شخص شاھد 

(A .Tonil , 2001, P.35 )

أنواع الضحیة: 5المخطط رقم 

أن الشرطي مرة ففي دراستنا لموضوع إجھاد ما بعد الصدمة في أوساط صفوف الشرطة نجد 
. و مرة أخرى ضحیة ثانویة ةیكون ضحیة مباشر

ضت إلى حدث صدمي یجب أن تتوفر على ف الضحیة التي تعرّ یعرّ DSMIVRما یخص ا فیأمّ 
: عاملین ھما 

الفرد عاش أو كان شاھدا أو قد  واجھ حدث أو أحداث أین اآلخرین سیموتون أو كانوا -
.الموت أو جرح خطیر مجروحین كثیرا أو كانوا مھددین ب

.رد فعل الشخص للحدث تترجم بخوف شدید ، اإلحساس بعدم القدرة و الرعب -

ضحیــة ثانویــة
بالنسبة ىیحمل معنكل شخص قریب أو* 

للضحیة األولیة

ضحیـة من الدرجـة الثالثـة 
:  كل شخص من بین 

فرق التدخل أو أشخاص شاھدوا الحدث *  
الصدمي 
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یعتبر بان الضحیة ھي لیست فقط الشخص الذي تعرض مباشرة لضرر جسماني DSMفي 
. خر آخطر الموت لشخص ىو لكن ھي كذلك لكل فرد كان شاھدا على وضعیة الموت أو حت

ت بھم و سمحت لھم بأخذ فلو التي تكخص ضحایا اإلرھاب في الجزائرأما فیما ی
فحسب ، فالسلطة الشعبیة وصفت تعریفا قانونیا لضحایا اإلرھابتعویضات على ذلك

: " لھذا القرار 2و حسب الرقم .1999ري ـفیف13في 47- 99دي رقم ـالمرسوم التنفی
لى أضرار جسمانیة أو تعرض إاتمكل شخص ھي تخصضحیة فعل إرھابي 

."أو مادیة و متبوعة بفعل مرتكب من قبل إرھابي أو مجموعة إرھابیة

و الجسمانیةإلى الموت و اإلصابات التطرقفي ھذا التعریف للضحیة ، باإلضافة إلى 
من طرف المادیة نتیجة الفعل اإلرھابي جّرد فئات أخرى مثل اإلختطاف و إغتصاب النساء 

.Crocqھم یعتبرون ضحایا نفسیین من جانب المفھوم المستعمل من قبل اإلرھابیین و

فمن بین نتائج العنف اإلرھابي في بالدنا یتمثل في ظھور إجھاد ما بعد الصدمة خاصة 
. لدى فئة الشرطین و الجیش ألنھم ھم الضحایا المباشرین 

من طرف المدیریة 1205عددھم اإلحصائي ،نفسیة فعدد الشرطین المصابین باضطرابات 
.العامة لألمن الوطني

:في الصراعات المسلحةPTSDظھور تفش.7

أثناء مختلف PTSDدت مجموع خص اآلن مختلف الدراسات التي حققت وحدّ سنلّ 
الصراعات المسلحة خاصة الحروب المدنیة والعنف اإلرھابي، وكذلك الجیش أكثر من 

.المدنيالمجتمع 
بعد %7,1لدى الھولندیین PTSDر أن مجموع قدّ )Bransen)1999دراسات قام بھا :الجیش
.سنة من نھایة الحرب العالمیة الثانیة50مرور 

-65,20Breslan)1987( و
-1990Buy Dens(حسب تحقیق 73,5 Branchez(جل قدامى حرب الفیتنام كانوا مجروحین من أ

.أو تعرضوا إلى إجھاد مستمر
PTSD)1989(عسافأثناء الحرب المدنیة في لبنان -

. سنة بعدنھایةالحرب14اتیشالملیلدى الجیش أو %14إلى %8متغیر ما بین 
-)Bandoura 1990(PTSD10% 15و%

.المجرمین أو شاركوا
-)Stretch1996 et Southwick 1993(8%9%

.PTSDاألمریكیین المحجوزین الجیش و

:اإلرھاب
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shlenger) 2002(، دراسات عدیدة وجد 2011سبتمبر 11بعد ھجومات 
PTSD11,22,73,6%métropolesیر مھتم، مجموع غ

.أمریكیین
1959

 :
منطقة تعرضت 

,PTSD37%)48%27%
.(

.أكثرPTSDإعتداء إرھابي لدیھم 

:جریمة ضد أمن المجتمع واستقرارهاإلرھاب.8

و
.بھ من خلل النظام األمني للمجتمع الراھن ، لما یسبّ تالمجتمع في الوق

او

: مارسة اإلرھاب األضرار الناجمة من م

:النفسیـــة-
.والفزع، القلق والتوتر والذعروالرعب

 ضیاع أرواح بریئة وضیاع أمن الوطن ، كذلك اإلساءة إلى الدین اإلسالمي الحنیف.

فال وقتل آمالھم نفسیا ومعنویا إلحاق األضرار بأفراد المجتمع وخاصة شریحة األط.

: األخالقیـــة -
.منھا 

- :
.الناسین باألحوال االجتماعیة وفساد العالقات القائمة 

إعاقة مشروعات الدولة ومخطّ : االقتصادیـــة-

.عنھ تخریب المنشآت والمؤسسات العمومیة 

.توتر العالقات مع باقي الدول األخرى:السیاســـة -
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.نعمة الشعور باألمن ، ویظل خائفا على حیاتھ وحیاة أبنائھ وأعراضھم 

)21،ص 2005كربوش عبد الحمید ،(

-
: عناصـــر 

.استخدام غیر مشروع للعنف أو التھدید بھ ضد مدنیین أبریاء یشكلون ضحیة * 
.إشاعــة جـو مـن الرعب والخـوف العـارم لـدى الجھـة المستھدفة * 
 *

.أو إیدیولوجیة أو دینیة أو أثنیة على مطالب وأھداف سیاسیة
 *

.رب سیاسیة آطریق أفراد أو جماعات من المنتمین إلیھا بھدف تحقیق م
 *

). 2006علي سموك ،.  ( ركة في تحقیق سیاستھ المشا

.إجماع دولي على محاربتھ و التصدي لھ 

9.التعاون العربي في مجال مكافحة اإلرھاب:

ھ و ـلقد ندّ 
1996أنواعھ و جمیع صیغ مساعدتھ مادیا و معنویا و إبتداء من عام 

عدة إجراءات لمكافحتھ و لمواجھتھ ال بد من دراسة ل
:سیاسة لمواجھتھ و أوجھ ھذه السیاسة أساسا تتمثل في 

:ة ـالوقای1-

ــ
ى و متـ

ــ
.السیاسیة و غیاب الحریات العامة و غیاب الدیمقراطیة
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كما أن إنعاش الحیاة اإلقتصادیة
أنماإلو 

. لإلرھابیین  

 .
الخاطئ و تارة المشوه بقصد أو عن غیر قصد و اإلستغالل الدیني للعاطفة الدینیة ، كان عامال 

بشعة إرھابیةى إلى أعمال ذي طالما أدّ الھم للتطرف وھاما في تضلیل الكثیر من الشباب و دفع
.ا و ال أخالقیا یھا ال دینرلیس لھا ما یبرّ 

:الجانب القانوني التشریعي-2

 :،
.النصوص الوقایة والرادعة الصارمة ، تحامل مساھم في احتواء العمل اإلرھابي 

: المكافحة  المیدانیة-3

لمواجھة ھذه األعمال الخطیا و مدربین جید
)36، ص 2005مختار حسین شبیلي، (.و قدرات بشریة و مادیة و تقنیة عالیة

ھو ضدأفعال عدوانیة وإن صح التعبیر أفعال إجرامیة موجھة نحو كل منعنف وعن 

 " "
.

.ضحیة 

بالرغم من النتائج الوخیمة التي یخلّ ف
الحكومات والدول كلّ 
.والسلیم لمجتمعاتھا 



الفصل الرابع 
منھجیة العمل
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لـمدخ
ة و ـة للحالـرض صورة كاملـالذي یھتم بعيـیكنیلكإلاالمنھج في بحثنا ھذا استعملنا 

سباب و الظروف السابقة و تحلیل معمق لكل ھذه المعلومات من أجل األأعراضھا و یقف على 
دراسة الحالة و التي تعتمد على الفرد للحالة ، و بھذا اخترناالوصول إلى تشخیص سلیم

ھ العمریة و ـع مراحلجمیرفة صراعاتھ الداخلیة و المعاش النفسي الذي یمر بھ في معب
ات و ـستعانة بالمالحظإلو ذلك بايیكنیلكإلاال المسارـستعمإاألعراض التي یعاني منھا ب

.المقابالت العیادیة و االختیارات 
راض و ھي ـعلى وصف لألعنظریة والتي تعتمد آلة الـعلى المقاربلناقد اعتمدنا في تحلی

مصطلح إجھاد ما بعد الصدمة بعد إجراء طورھو الذي DSMالمناسبة لبحثنا كون أن 
و كونھ كذلك یسمح بتوضیح .ختالف أنواعھا بإدراسات عدیدة على ضحایا الصدمات 

لمعاییر التشخیصیة من أجل عدم الخطأ في التشخیص فھو لمھ استخدإنتیجة تشخیص أكثر ال
. یةعن كل شخصسمةو یسمح لنا بوضع قیقتحوسیلة 

إلنجاز بحثنا اعتمدنا ترتیبا منھجیا یراعي التسلسل في تطبیق و استعمال وسائل البحث و 
إجراء ،معو تم ذلك عن طریق المالحظات، جمع المعطیات و تحلیل النتائج ذلكمن بعد

. اقشة النتائج و بعدھا تحلیل و منالسلّممقابالت فردیة ، و تقدیم 

:االستطالعیـةالدراســة -1

منھا جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات من أجل فلمیدان، الھدلتعتبر مالحظة أولیة 
يالبحث، فھو بناء وسیلة الفرضیات،مع توضیح ،تحدید مجتمع الدراسة و التعرف علیھ

عمیق المعرفة المراد دراستھا من تھدف إلى تكما أنھا.العلميتعتبر من أھم خطوات البحث 
ا و ـحث أو یھملھاالبنساھالمام ببعض الجوانب التي یإلك اـري كذلـالجانب التطبیقي و النظ

بھذا تساعده ھذه الدراسة على الكشف عن المتغیرات التي یمكن أن تؤثر في توجیھ نتائج 
. البحث و تحدید اإلطار الذي تجري فیھ الدراسة 

تیارنا لموضوع الدراسة بعدما كانت ھناك مالحظات دامت عام عبر مھنتي قد تم اخ
ویھم و ذكأخصائیة نفسانیة في سلك الشرطة مكلفة بالمتابعة و التكفل النفسي ألفراد الشرطة و 

عبر عملي أن الفئة األكثر ضررا و ألما ھي الفئة التي تعرضت إلى اإلرھاب أثناء تالحظ
و عبر المتابعة النفسیة و جدنا،یكاتریة بسعبر تقدیمھم عطل مرضیة و ھذا ،العشریة السوداء 

قد تعرضوا إلى صدمات نفسیة خالل مواجھتھم لإلرھاب وظھور األعراض البعد بأنھم
الصدمیة فأثرت على حالتھم النفسیة و السلوكیة في العمل و حتى في المنزل مع عائالتھم و 

. أصدقائھم 
لفھم الموضوع الذي 

نو است

إلإو اخت،
. للتعمق أكثر في الدراسة 
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:إطــار البحـث -2

: نیة و ھي ازممكانیة وتمت الدراسة في حدود 
قمنا بإجراء دراستنا بمؤسسة الشرطة بوالیة میلة و التي أنشئت سنة : الحـدود المكانیـة

و تقدم 92و فئة النساء 2060شرطي ، فئة الرجال 2152حالیا عدد العمال بھا .1984
في الفصل ه خدمات تتمثل في الحفاظ على األمن العام و ممتلكات األشخاص ، كما أوضحنا

.الثاني بعنوان الشرطة 
جتماعي إلاالمركز الطبيالتي تمارس مھامھا فياألخصائیة النفسانیة ن طرفالبحث متم

یعنى بأفراد الشرطة و الذي .إلجتماعي و الریاضي للشرطة نشاط ابمیلة و التابع لمصلحة ال
و یعمل .أي عائالتھم ویھم ذكذلكجتماعي وإلالمتابعة و التكفل الطبي ، النفسي و امن جانب 

.ة و ممرضینـجتماعیإنفسانیة ، مساعدةطبیب عام ، أخصائیةبھذا المركز كل من
2011ستمرت إلى غایة جوان إو 2008سبتمبریة من تمت الدراسة بدا:الحدود الزمانیة

:العینــة -3

تم تحدید حاالت الدراسة في أول األمر عن طریق اختیارنا إلى ستة حاالت تتوفر فیھم 
شروط دراستنا و كان منھم أربعة أشخاص ، و ذلك عبر موافقتھم إلجراء الدراسة علیھم 

. حتفاظ بالسریة إلبشرط ا
م و ـل معھم و بعد مرور فترة من الزمن حدثت إنتكاسة مرضیة لحالتین منھـالعمبدأ

: بالتالي لن نستطیع مواصلة البحث معھم ، أما البقیة األخرى رفضوا الدراسة ألسباب منھا 
و منھم من ال یرید تذكر ما حدث لھ ،لتھم النفسیة و ما یعانونھ فعالاالخوف من اكتشاف ح

: و یمكن توضیح خصائص العینة كما یلي ى لھ في السابقعما جرأوالحدیث 
.شرطي تھسنة ، مھن37عمره ،جنس ذكر : اسماعیـل 

.شرطي تھسنة ، مھن37عمره ،جنس ذكر : عمــار 
و تضم العنصر الذكوري ألنھ ال توجد أیة حالة ،نالحظ أن عمري الحالتین متقاربتین

.  فئة اإلناث في PTSDعبر عملنا تعاني من 
أن یكون الشرطي ضحیة لفعل إرھابي : ختیارنا عبر الشروط التالیة إكان 

:منھـج البحـث -4

معتمدین ،لبلورة ھاتھ الدراسة تم إتباع المنھج العیادي و المرتكز على الطریقة الكیفیة
ستتدخل عدة تنسیقا و التي بذلك على دراسة الحالة ، و التي تستعمل في نماذج البحث األكثر 

)Pedinielli,2005,P65(معطیات من أجل الحصول على معلومات إضافیة  

إذن ھي .ساس الضروري للفھم المتكامل للحالةاألفإن دراسة الحالة بطریقة شمولیة ھي 
في أداة تكشف لنا وقائع حیاة شخص معین منذ میالده حتى الوقت الحالي و ھي خطوة أساسیة 

و .لجمع معلومات تاریخیة عن المفحوص و مشكالتھ بأسلوب علمي منظميكنیكلیإلاالعمل 
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أنتھدف في النھایة إلى وضع تشخیص أكثر دقة ممكن للحالة التي تطلب المساعدة و
. التشخیص الدقیق ھو نصف الطریقة العالجیة 

: تقنیـات جمـع المعطیـات -5
.تقدیم السلّموالمالحظة ، المقابلة العیادیة : األدوات التالیة في دراستنا ھذه تم استخدام 

: المالحظــة 1.5

و في علم النفس العیادي ما یمكن أن نالحظھ .سلوك انتباھي ألخذ المعلومة المالحظة ھي 
زاء الحالة  و العیادي المرتبطة بالمشكل الذي نواجھھ إقفھي السلوكات و التصرفات و الموا

نفعاالت و الھدف من ھذا إعطاء معاني إلبصفة أكبر على العواطف و اتھمالحظرتكز في ی
.A(للمالحظات و فھم مع تفسیر معطیاتھا  Beatrice ,P.389(.

قد اعتمدنا في بحثنا على مالحظة المظھر الخارجي للحالة ، و الطریقة التي یتحدث بھا و 
ور ـأسلوبھ في التعبی،معى وجھھو علیظھرھا وتبذت التي ءایماإلاألسلوب المستخدم و ا

إلى األسئلة كل ھذا سنوضحھ في عنصر تھستجابإنفعاالت و الحركات و كیفیة اإلمالحظة 
. المالحظة في الفصل الخامس 

ي  و ـھ الشرطـة مطوال لمدة عام لمعرفة حقیقة ما یعانیـفي بحثنا ھذا استعملنا المالحظ
رى سبب سلوكاتھم و لنكل الظروف المعیشیة للفرد ، ذلنفسیة و المستمرة و أخبعد المتابعة ا

جل البحث العلمي و أوكان ھذا من .. ،یعاني من اضطراب ،یستھزأ ،اھل كان المفحوص جدی
. لیس للعالج 

: المقابلــة العیادیــة 2.5

التي تعد و .مقابلة العیادیة ملة الخطوات التي یستعملھا األخصائي النفساني في الجمن 
تفاعل یعتمد أساسا على الكالم بین شخصین في ھيالمقابلةأنو.ستعماال إتمیزا واألكثر

.(Y.Nougué,2002,P.35)اتصال مباشر حسب ھدف معین
و التي یكون األخصائي النفساني قد حدد مسبقا ،المقابلة النصف موجھة في بحثنا إخترنا

سرد حكایتھ یإلیھ و تركھ إلصغاءو ذلك با،ستفسار عنھ مع المفحوص إلذي یرید االموضوع ال
لق و ھذا ما یسمح لألخصائي بتوجیھ غیر مبني و عبحریة مع تشجیعھ على التعبیر دون أن ن

الھدف منھ ھو السماح للمفحوص أن یكتشف لوحده خالل المقابلة المعلومات و المعطیات التي 
ة و یستعملنا طرح مجموعة من األسئلة و نعتبرھا مقابلة بحثوإالسلوك أدت بھ إلى ظھور ھذا

التي نسعى من خاللھا الحصول على أجوبة من طرف 

التشخیص لى الوصول إ...االضطراب أوأجلو ھذا من،ال نوحي لھ باإلجابةالمفحوص و أن
. الصحیح 

:مـالسلّ –3.5
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:األولالسلم م ــتقدی1.3
یعتبر وسیلة سھلة من أجل فھو .PTSDلصدمي أو ام للعصاب عن سلّ ھو عبارة ختبارإلا

یسمح كما أنھ لصدمي وحاالت إجھاد ما بعد الصدمة اكي للعصاب یكلنإلوالتقییم ااإلحصاء 
.بمعرفة اآلثار األخرى للصدمة النفسیة 

:عــرض وتصدیــق* 
L.Crocqمن طرف  Paris،A. Steintz
إن العلماء یفضلون ، DSMالقیاس النفسي عموما تبقى عن طریق تصنیف حالیا وسائل

جید من أجل تقییم الحالة يیكنإكلیالصدمة النفسیة بشكل أكثر إجماال ، ولھذا نحتاج إلى سلم 
.نفعالیة إلالنفسیة آلثار الصدمة ا

: السلمممیزات ھذا *
، فھو ال یبلغ كل الشروط المستحقة من أجل PTSDمن أعراضایقدم جزءیتمثل في كونھ 

صیاغة التشخیص ، فھو یدخل في نطاق فئة كبیرة لآلثار النفسیة التي تخلفھا الصدمة 
ویقیم جیدا التقییم الذاتي بعد الحدث PTSDعراض أمننفعالیة ، وأنھ یدقق في عرضإلا
ة للبحث في ظل دراسات كي ویستطیع أن یكون أدایكلنإللصدمي ، وأنھ كذلك یدمج العمل اا

.علم األوبئة أو من أجل مراقبة نتیجة العالج النفسي 

:ــممضمــون السلّ 
:و ھي على التواليخصة صفحات واضحة وملأربعةینقسم إلى 

.طبیعیة ومكان الصدمة ، األولى تتمحور حول الصدمة وتخص معلومات شخصیة 
.أحداث أخرى مع السوابق الشخصیة والعائلیة الثانیة تتمحور حول الحالة السابقة وبھا

عبارة خمسة عشر( أو العصاب الصدمي بھا PTSDلـيیكنكلیإلاالثالثة تتمحور حول الجدول 
) .نقاط خمسكل واحدة على 

) ساللم قیاسیة متشابھة عشرةبھا ( الرابعة تتمحور حول التقییم الذاتي 
:ــموصف السلّ 

.سم ، اللقب ، العمر ، الجنس ، الرقم إلا: لفردالمعلومات الخاصة با*
: عامة المعلومات ال*

ھذا السلم یسمح بجمع عدد كبیر من المعلومات بشكل أنھ یحقق نتائج كاملة فھذه المعلومات 
:تكون مقدمة على شكل عناوین موجودة على الصفحات األربعة 

: تحدیــد الصدمــة -1
الیوم ، الساعة ( الصدمة النفسیة ، إذ یجب جمع المعلومات في أول األمر یعرف ونصف

حادث ، اعتداء ، كارثة طبیعیة( للحدث الصدمي ، مع تحدید طبیعة الحدث ) والمكان 

 ( .... )
تـن في نفس الوقـاص كثیریـشخص أـي ، إذا كان یخـدث جماعـأو ح) االغتصاب

) كارثة طبیعیة ینجم عنھا رؤیة المالیین من الضحایا : مثال ( 
."طبیعة الصدمة"
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.... ) ھل كان لوحده ، بمرافقة أحد ( مع تحدید وضعیة الشخص أثناء الصدمة 
ررد فعل ( فعلھ المباشر لإلجھاد رد 
.ویدخل في قائمة وصف مختصر للصدمة وظروفھا ) 

: فھم الحالة السابقة-2

باشر بالبحث بنظام نلھذا ومن أجل استكشاف احتمال أو توقع نشوء المرض و ھذا 
سوابق : تھ من قبل ومنھجیة مبنیة على معرفة السوابق الشخصیة والعائلیة ومعرفة سیرة حیا

سوابق ) نستطیع من خاللھا أن نرى صدى على الجھاز النفسي فیما بعد ( مرضیة جراحیة 
كاتیریة ، عصابیة واجتماعیة نستطیع من خاللھا أن نظن بأنھ توجد بسیجسدیة وسوابق ونفس
ھ أن الشخص من ھنا یستطیع أن تكون لدی" یمھد " أو " لدیھ استعدادات " ، " جروحیة " 

"أحداث الحیاة"كذلك .وھذه المعلومات تسمح بترجمة ذلك .ض لھا صدمة نفسیة مسبقة تعرّ 
كذلك الطریقة التي تصرف بھا حیال ،نالحظھا كیف تعاملنا معھا بإدماجھا فیھا وكیف عایشھا

سماة الشخصیة البارزة لدى وفي النھایة نحدد نوع الشخصیة سابقا أ.ھذهأحداث الحیاة
.في الماضي أي ابقا الشخص س

أو ھي مجرد ...) حصریة ، غیر مستقلة ، ھستیریة ( ھل ھي شخصیة مرضیة ، خاصة 
كي لـ یكلنإلجوانب الجدول اسماة للطبع مالحظة ، ھذه المعلومات تسمح بشرح جزئیا بعض 

PTSD.

:جرد األعراض -3

.ألعراض عنوانا لعلم ا15عرض و 121الصفحة على شكل جدول مقسم إلى 
كل ھذه PTSDنكیة لـ یكلإلاألعراض األكثر تواجدا ومعبر عنھا بسھولة لألوصاف ا

ألنھ السلّم إذا ھو غیر كافي ھذا D S M III RفيPTSDكمعاییر تشخیصیة لـ األعراض تعتبر 
خر جزءا منھ لنكمل ھذا األخیر آبسلّمیوجد فیھ خاصة تقییم الخطورة ، ولھذا استعنا 

:ةاإلكلینیكیالحالة تقییم* 

ھذه العناوین الخاصة ) درجات 5إلى 0مثال من ( أخیرا نقیم حسب مقاییس صغیرة 
كي للعصاب الصدمي تناذرات یكلنإلمحاور كبیرة للجدول اثالثةباألعراض تنفصل إلى 

) ممیزة لمرض معین ( وتغیرات ) غیر خاصة ( مرضیة للتكرار ، أعراض أخرى 
لصدمیة ، والفائدة من ذلك ھو تقییم ومعرفة الحالة أكثر ھذا ال یعني أن الحالة التي للشخصیة ا
تكون أكثر عمقا من التي لھا عرض واحد ، ولھذا جمعت كل األعراض ةكثیراتلھا تكرار

.التكراریة في عنوان واحد 

: سلــم التقییــم الذاتــي2.3
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 ) ( .
.بالتبادل 

.تواتر أو شدة محتملة لتناذر التكرار -1
.أھمیة ردات الفعل اإلھتزازیة واإلستجابة عند وجود مثیرات صوتیة-2
.عصبیة –نوبات إعاشیة ) بتلقائیة ، تؤثر بواسطة مثیر ( حضور اإلستذكار -3
.وجود حالة اإلنذار الدائم  -4
.صعوبة النوم لیال -5
.العیاء الجسدي والنفسي -6
.فقدان االھتمام من أجل ھوایاتھ -7
.اإلحساس بمستقبل مبھم -8
.اإلحساس بأنھ غریب عن اآلخرین واإلبتعاد اإلجتماعي -9

.الغضب سرعة-10

: الخطورة و التنقیط
.كل عنوان موجود في السلم یقوم بھدفھ والمتمثل في التنقیط و الشدة و الخطورة 

) ( 5) ( 0على السلم من 
 .15 "

. نقطة75على " عامة 

:تصدیق و تطبیق الرائز
52 )18-70 (2131

1989Saint Antoineخالل سنة 
.مع إختالف أسباب الصدمات النفسیة .النفسیة 

:الصدمةتقییم 
) 10-0( صدمة خفیفة 

) 15-11(صدمة متوسطة 

) 20-16( صدمة خطیرة 
) 25-21( صدمة جد خطیرة 

:األول و یتمثل فیما یلي السلّماستعملنا كذلك مقیاس ثاني لیكمل -

: الثانيم السلّ تقدیم 2.3
: لT.Qتبیان تقییم الصدمة ھذا القسم مأخوذ من اس.السلّمتقدیم جزء من ویتمثل في

Fradan Mariapereira et Carole Damiani مجزء إلى قسمین و أخذنا القسم الثاني منھ السلّمھذا
أثناء الحدث وردات الفعل للحدث و یكون قاعدة اإلستبیان و ألن القسم األول یقیس المعاش
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نأخذ ه ألنھ یشبھ لمDSM VIص و ھو مستخلص من معاییر ـیسمح للوصول إلى التشخی
.مقیاسنا السابق في قضیة التشخیص 

 )
نیو بذلك نعرف من خالل خطورة أكثر مما یعا) إختیاري 

ي. األول 
و بالتالي یسمح لنا بتقییم اإلضطرابات الصدمیة الحادة و المزمنة ورؤیة التغییر الذي . الباحث 

. یحدث للشخصیة بعد الحدث الصدمي 

:مضمون و وصف الجزء الثاني من االستبیان 

:و ھما كل سؤال یضبظ من خالل معیارین : الجزء الثاني 
 ال یھم إلى: 0: نقاط 9حسب المقیاس إلى ( فترة ظھور اإلضطرابات منذ الحدث

) أكثر من عام: 8
 اإلضطراب مازال موجودا حتى 8ال یھم إلى: 0نقاط 9حسب المقیاس إلى (مدة اإلضطرابات

) .اآلن
التنقیط و التعلیمات 

.یستطیع أن یطبق على مجموعة من المفحوصین *
. المفحوص اإلجابة على كل األسئلة على *

.و الطبیب معرفة حالتھ النفسیة 
اللغة ( في شروط دقیقة قبل استعمالھ یجب أن تؤكد على أنھ فھمھالسلّمعند القیام بإعطاء *

) .، و لدیھ القدرة العقلیة الكافیة 
ـــ*

.صحیحة 
.  السلّمیجب أن یكون شخص حاضر مھني أثناء تقدیم *
*

. األسئلة و أنھ لدیھ الوقت الكافي لإلجابة على كل . نصیحة أن یشرح لھ ذلك 

. تنقیظ الجزء الثاني الخاص بوقت و مدة ظھور اإلضطرابات *

ياإلكلینیك

.  الحدث 



الفصل الخامس 
عرض الحاالت ، تحلیل و مناقشة نتائج 

الدراسة
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من خالل بحثنا ھذا وھي على االلتین قمنا بدراستھمالحالتینعرض سوف نفي ھذا الفصل 
:التوالي 

:ىـاألولة ـعرض الحال/1
:تقدیــم الحالــة/11.

سنة متزوج و لدیھ بنتین ، عاش في كنف عائلة صغیرة 37شرطي عمره إسماعیــل
امرأة شھید مع ثالث بناتھا وھذا بعد وفاة أمھ عند متكونة من األم المربیة وھي مجاھدة و

والدتھ توفیت أمھ ، وھو الطفل الخامس لدیھا بعدھا بفترة قصیرة  ربتھ ھذه المرأة  بعد طلب 
في مراحلھ . من والده للسماح لھا بالتكفل بھ فوافق على طلبھا ھذا ، وھي جارة لھ في السكن

ي ، فكان طفال ھادئا في صغره ،یحب اللّعب مع األولى اكتسب اللّغة والكالم بشكل طبیع
أقرانھ وكان محبوبا ومدلّال من طرف أمھ المربیة وأخواتھ البنات كونھن أكبر منھ سّنا     

.وھو الصغیر في األسرة 
كان یذھب عند إخوتھ مرات فقط في صغره ، كان في االبتدائي متوسط في الدراسة 

كثیرا ، وكذلك ال توجد في ھذه الفترة عالقة بینھ وبین والده وإخوتھ وكانت آنذاك والدتھ تقّدره
األشقاء حتى سن األحدى عشر أو اإلثني عشر عرف أسرتھ الحقیقیة واعتبره اكتشاف جدید 
في حیاتھ، إذ في صغره یذھب عندھم ولكن لم یفھم أّنھم إخوتھ بل ظّن أّنھم من أھل أّمھ 

یتھ مرحلة المراھقة ، كان یحب الدراسة بالرغم من مستواه لما دخل المتوسط وبدا. المربیة
كان یحب الدراسة وكان یتسم بالذكاء تكوین صداقات المتوسط ، وبدایة مرحلة المراھقة

محدودة وكان لدیھ صدیق فقط آنذاك واآلخرین زمالء الدراسة فقط من ناحیة أمھ كان مطیع 
ید ، في تلك المرحلة لدیھ تساؤالت كثیرة عن لھا وكان یحب الذھاب في الصیف عند خالھ للص

؟..... مستقبلھ كیف یكون ، ھل ھو سعید ، صعب 
في مرحلة الثانوي كان  یدرس في الفرع األدبي وانتھى من الدراسة وتركھا في السنة 

اك ھن.الثالثة ثانوي من بعدھا مباشرة اتجھ إلى تقدیم الخدمة الوطنیة في آرزیو بوالیة وھران 
تعلم االنضباط والحزم مع حبھ للمطالعة ، الریاضة خاصة كرة القدم ، وھو في الخدمة 
العسكریة قّرر أن یدخل إلى سلك الشرطة بالرغم من المعلومات السطحیة فقط ورغبة منھ بعد 
أربعة أشھر من الخدمة العسكریة  قام بالدخول إلى المسابقة فنجح وعند تخرجھ دخل إلى 

سنة قام بالتربص في مدرسة الشرطة بجیجل لمدة سبعة أشھر 22آنذاك الشرطة وعمره
وبعدھا انتقل إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائیة بالشطیة والیة الشلف وھم المجموعة األولى 
التي دشنت ھذه الثكنة بعدما كان الجیش یعمل بھا بعد خروجھم احتفلوا وزغردوا وألن ھذا 

ن وھي ثكنة تقع في أعلى الجبل في األیام العشراألولى  رئیس الثكنة المكان مليء باإلرھابیی
شرح لھم العمل والظروف التي سیعملون فیھا أنھا ظروف ملیئة بالمخاطر والخوف وأن 
السكان متعاطفین مع اإلرھابیین ، في عملھم كانوا یقومون بالتمشیط في المداشر للبحث عن 

ش . م. اعتبره عادي حتى انتقل بعدھا إلى برج منایل فكل شيء.. اإلرھابیین ، طلقات النار
ق كذلك لیتخلص من صعوبة العمل و التقریب قلیل إلى المنزل وجد أن المكان الذي اختاره .

مليء باإلرھاب و العملیات اإلرھابیة أكثر من المكان األول ففي 
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ارع المدینة بعد وقت مرة من المرات ھو و اثنان من زمالئھ یقومون بالتفتیش لیال في شو
العشاء لیال فرأى رجال یرتدي سترة من نوع الجلد سوداء فلما لمحھ ھرب فقال لزمالئھ 
إرھابي فركضوا نحوه لما وصل بدأ االعتداء اإلرھابي علیھم و ھو أول مرة یحس أنھ سیموت 

في تلك اللحظة بعدما ارتمى على األرض و یطلـق علیھ الرصاص من كل جھـة 

ھ یقول أنظر فوقك نحوالسطح فظن أن اإلرھابي سیصّوب  نحوه فظّن أّنھ سیمـوت و و زمیل
اصفر وجھھ و تعرق كل جسمھ و تسارع ضربات قلبھ و ھو في تلك األثناء یطلق في 
الرصاص و ال یعلم كم شخصا موجودا المھم أن یدافع عن نفسھ  ویواجھ بعدھا وصلت فرقة 

ف یتملكھ استمر في العمل دون القیام بعطلة مرضیة بعدھا لم یستطع الحدیث و الخو. الشرطة 
بأسبوعین أصبحت الكوابیس كل لیلة و یعید ما حدث لھ أصبح ال یحتمل األصوات المرتفعة 
بل یحب الھدوء ، و بدأ ینسى و یشرد كثیرا ، و كل عملیة یقومون بھا كان یحس في كل وقت 

في كل مكان كان یذھب إلیھ وحتى عند عودتھ أنھ مھدد بالموت ، و أنھ أصبح جد حذر ویقظ 
إلى المنزل یذھب ویعود بعد جھد جھید ألنھ مرتین لقي اإلرھابیین في طریقھ عن طریق 

.قیامھم بحاجز مزّیف
أصبح یجد صعوبة في النوم وصعوبة في التركیز واالنتباه ، مع محاولة لتجنب األعمال 

ابیس متكررة ، بعدما قضى سبعة سنوات قّرر أن یحول التي تذكره باألحداث اإلرھابیة وكو
قریب من منزلھ فرفض طلبھ فتملكھ الغضب الشدید وزادت األعراض باإلضافة إلى عدم 
وجود اتصال جید بینھ وبین رئیس العمل الذي كان ال یتركھ ھو وزمالئھ لرؤیة عائالتھم إال 

تزوج وبعد إنجاب البنت 2004، في بعـد ثالثة إلى أربعة أشھر یبقون ماعدا أسبوع معھم 
األولى كان في ذلك الوقت یضرب ابنتھ وھي صغیرة عندما یسمعھا تبكي لعدم تحملھ ألي 
صوت ، یغضب كثیرا ویتشاجر مع زوجتھ دائما بالرغم من الوقت القصیر الذي یقضیھ معھم 

في التكسیر أو ، فكان أثناء  الغضب ال یستطیع التحكم في انفعاالتھ وتفریغ شحنة الغضب
ضرب أي شيء موجود أمامھ بعدھا وبعد مرور ساعتین  من الزمن أو أكثر یراجع نفسھ 

.فیندم على ما فعلھ 
لما بقیت الظروف المھنیة على حالھا وبعد مرور سبع سنوات من العمل قّرر آن ذاك 

فكان یتناولھا بانتظام  الذھاب عند الطبیب النفسي للعالج فوصف لھ مضادات القلق واالكتئاب
مع قیامھ بالعطل المرضیة المطولة لالستفادة من فترة نقاھة بعدھا عرض على اللجنة الطبیة 
بالجزائر فمنحتھ منصب  عمل مھیأ مع نزع السالح والتقریب إلى مقر سكناه بھدف مساعدتھ 

.صحیا
ھ،أحس بالطمأنینة واألمان بعد ھذا القرار حول قریبا من منزلھ وأصبح قریبا إلى أھل

ومازال یتناول الدواء وكان یذھب عند الطبیب  بشكل منتظم كل ثالثة أشھر حتى انتھى من 
، أّما بالنسبة للعائلة في األول كانت ابنتھ تخافھ واألعراض مازالت لكن 2009العالج في 

الھدوء النفسي مساعدة الزوجة لھ وتفھمھا لوضعھ الصحي والعنایة بھ ساعده على استعادة
قلیال كذلك أصبح  یرىأن مستقبلھ بدأ یتضح قلیال بعد المساعدة  في العمل من طرف الرئیس 
والزمالء إذ أرجع لھ السالح وأصبح یعمل قریبا من منزلھ الجدید وتحسنت كثیرا معاملتھ مع 

.ابنتیھ وزوجتھ

:بطاقة المفحوص الشخصیة
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إسماعیل : م ــسإلا
ة سن37: ر ــالعم

.الخامسة في العائلة الحقیقیة ھو األخ األصغر : المرتبة في العائلة
.ویعتبر األخ األصغر لثالث بنات ة فیما یخصوفي المرتبة الرابع

.أطفال 02متزوج ولھ : الحالة العائلیة
حسنة : جتماعیةإلالحالة ا

السنة الثالثة ثانوي : المستوى الدراسي
/:المرضیةسوابق الشخصیةال

:المرضیةالسوابق العائلیة 
.أختھ تعاني من حالة قلق 

.شرطي : المھنة 

:لمقابالت لعرض 2.1

: سلوك المفحوص أثناء المقابالتمالحظات على 21.

معھ تتضمن مجموعة من المالحظات شوھدت خالل جمیع المقابالت التي قمنا بھا 
:موجز وسنعرضھا بشكل 

ھ ـعلى نفسأثناء المقابلة كان محترم ، شخص مستقل یعتمد :الھیأة العامة للمفحوص*
.المظھر العام أو الخارجي مقبول مع ھندام حسن ، سلوك مقبول 

زن  ـالنظرة فیھا ح،اءات الغموض والشرود في بدایة المقابالت یمتعبیرات الوجھ وإ*
.غضب ، فرح ، ألم ومعاناة 

.تصال معھ ، ولغة مفھومة مع صوت خافت فیھ ھدوء إلطقي مع سھولة احواره من*
.تابعة النفسیة متقبل إلجراء المقابلة والم*
أثناء المقابالت األولى كان متعاون مع قلة الحدیث والتركیز على المشكل المھني *

.وصعوبات العمل ولیس على حالتھ النفسیة واألعراض المرضیة التي یعاني منھا 
المقابالت كان جد عصبي وعدوانیة لفظیة اتجاه رئیسھ في العمل ضاعھ أثناء بعضأو*

.فكان غیر متعاون آن ذاك وكان ھذا خالل مقابلتین فقط 
مقاومة شدیدة أثناء تذكر األحداث الصدمیة مع عدم القدرة على تذكرھا توجد في البدایة *

.جیدا إال بعد القیام بمقابالت أخرى 
.أثناء طرح األسئلة سریع إدراكھ *
.الكلمات التي تدل على المعنى إعطاء مختصر في الحدیث وعدم القدرة على التعبیر و*
.میوالتھ اتجاه الحیاة فیھا رغبة واضحة *
.نطواءإلابشخصیة تمیل إلى یتمیز *

التـالمقابصـملخ/2.2
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ت و في نفس الوقت مالحظة إن استخدام المقابلة العیادیة فھي تسھل لنا جمع المعلوما
التغیرات التي تظھر على مالمح المفحوص و كذا سلوكاتھ و ھي وسیلة التقرب إلیھ أكثر 

.ن یختبارات و ھي صالحة أكثر مع مجتمعنا فئة الشرطیإلوتمھد لتطبیق ا

انت كو.ظمة وإنما كانت على حسب الحاجةتمنالمقابالت النفسیة كانت غیر في البدایة 
یوما ودامت خمسة عشرمرة كل شھرین وبعد التطرق إلى موضوع بحثنا أصبحت مرة كل 

.مدة ثالث سنواتالمفحوصعمالنفسیة المتابعة
سنتطرق إلى ملخص المقابالت النفسیة التي الھامة،بعد إعطاء مجموعة من المالحظات 

:و ھي كاآلتي ال ربع و أن مدة المقابلة عموما ساعة إقمنا بھا مع المفحوص 

: المقابلـة  األولـى

من لھمقدمة،تقدم المفحوص والذي اسمھ إسماعیل من أجل عطلة مرضیة لمدة شھر
طرف طبیب األمراض النفسیة والعصبیة نتیجة إرھاق نفسي ولیس ھذه المرة األولى التي یقدم 

.فیھا عطال مرضیة بل منذ فترة من الزمن 
حوص یعاني من مجموعة أعراض منذ أربعة سنوات عندما كان یعمل في مكافحة إن المف

قلق وتوتر ، : واألعراض تتمثل فیما یلي –أي ملیئة باإلرھاب –اإلرھاب في منطقة ساخنة 
نعزال والبحث عن إلمع سرعة الغضب وعدم القدرة على التحكم في انفعاالتھ وكذلك حب ا

صعوبة في إیجاد النوم ، ووجود سلوكات عدوانیة خاصة مع الھدوء ، وأنھ یحس بالتعب مع 
.   الم على مستوى الرأس  یعاني من آالزوجة ، وأنھ لدیھ النسیان دائما ، وأحیانا كوابیس و

وبعدھا تطرقنا إلى معرفة الطبیب المعالج ومنذ متى وھو یعالج عنده ، ومعرفة الدواء 
,Sulpiride: الذي وصفھ لھ  Llaroxyl, Tranxene وھي مجموعة من األدویة المتعلقة بمضادات
.القلق واالكتئاب 

معرفةعندما عرفنا الحالة النفسیة للمفحوص بشكل عام ، انتقلت إلى طرح أسئلة و
معلومات عامة تتعلق بھ وھي تخص الجانب الشخصي والمھني ، إذ لدیھ سكن خاص یقطن 

سنة ولدیھ بنتین في مرحلة الطفولة ، وأنھ بدأ العمل في 34مع عائلتھ الصغیرة ، وأن عمره 
.  في سلك الشرطة وكان یعمل في والیات أخرى قبل قدومھ إلى مقر سكناه 1996

لھ لكي یستفید من العطلة المرضیة ویعتبرھا فترة نقاھة توجیھاتوفي األخیر إعطاء 
عالقتھ بأسرتھ تفادة من وقتھ فیما یخصاإلسوذلك بتناول الدواء كما وصفھ لھ الطبیب ، مع 

.وھي الریاضة ، السفر ،وأن یعتمد على األشیاء التي تریحھ 

خالل المقابلة النفسیة المعني باألمر كان واعي ، متعاون ، ذو توجھ زماني ومكاني 
تصال معھ ، حواره منطقي ومترابط ، لغتھ واضحة ومفھومة  إلسلیمین ، مع سھولة في ا

قلیل الكالم عموما ، وإدراكھ سریع أثناء طرح األسئلة ، وتبدو علیھ مالمح الحزن والتعب  أما 
. فیما یخص الھیأة العامة مقبولة والھندام الئق 
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خر المقابلة تكلمت معھ فیما یخص المتابعة النفسیة سیحظى بھا وھل یوافق على ذلك  آفي 
.فوافق بدون تردد 

:یـةالمقابلـة  الثان

ستفادة منھا وذلك إلتطرقنا إلى معرفة كیف قضى المفحوص عطلتھ المرضیة وكیف تم ا
بمعرفة كیف یتم قضاء یومھ كامال ، وما ھي األعمال والسلوكات التي یقوم بھا ، وذلك 
بالنھوض صباحا في وقت غیر مبكر بالرغم من أنھ ینام مبكرا ، ثم یتناول الفطور والدواء 

یتناول الغداء والدواء وبعدھا یقوم ،ثم یصل وقت الغداء ،ھب إلى مشاھدة التلفازوبعدھا یذ
وفي المساء یخرج مع ابنتھ إما للتسوق أو لتغییر الجو أو .بأخذ راحة على شكل قیلولة 

.ممارسة الریاضة 
م إذ وجدنا أنھ ال یوجد لدیھ أصدقاء بحكم أنھ،ثم أردنا معرفة عالقتھ بأصدقائھ وأھلھ 

یعملون وأنھ لیس لدیھ الوقت للحدیث معھم ، أما عالقتھ بأھلھ فإن أمھ متوفیة منذ والدتھ وأباه 
معھم ألنھ یظن أنھم بعیدین وطیدة تزوج بعدھا ولھ خمسة إخوة أشقاء وأنھ لیس لدیھ عالقة 

عنھ ، وأنھ تربى عند أم أخرى وھي امرأة كبیرة في السن زوجة شھید وعندھا ثالثة بنات 
كبرونھ في السن كثیرا ، وأرادت أن تتكفل بھ بعد موت أمھ مباشرة ، وھي تسكن قریبة منھم ی

ولدیھ أربعة إخوة اثنان ذكور و اثنان بنات كلھم متزوجون ، ولدیھ عالقة طیبة معھم 
.....  ویزورھم كلما اقتضت الحاجة لذلك في المناسبات واألعیاد 

فحسب حدیث المفحوص أنھا ، عنھم قنا للحدیث تطرأما فیما یخص األعراض عندما 
وتحسنت حالتھ النفسیة ، إذ أصبح یستطیع النوم وأن الكوابیس نقصت مقارنة بالمرة السابقة

في حالة الغضب والسلوكات العدوانیة اتجاه زوجتھ و نقص لم تعد موجودة ، وانخفاض 
ي انفعاالتھ لیس دائما لكن بقي أي تغیر سلوكھ مع أھل بیتھ وأصبح یتحكم قلیال ف،وابنتھ 

. ضطراب نفسي ولیس كمرض إلالنسیان لدیھ ، وبعد طرح األسئلة وجدناه كعرض 

خالل المقابلة النفسیة المفحوص ھادئا في كالمھ ، مرتاح أثناء حدیثھ لكن بدا علیھ التوتر 
.أثناء الحدیث عن عالقتھ بأشقائھ وأبیھ 

:المقابلـة  الثالثـة
لمقابلة حاولنا معرفة الحالة المعنویة للمفحوص من الفترة الماضیة حتى یومافي ھذه 

وذلك بالتطرق إلى معرفة الجو المھني ، فكان یعمل عادي بدون مشاكل،الفحص الحالي

وأن حالتھ النفسیة مستقرة وكذلك في المنزل مع وجود مساعدة من طرف الزوجة مھنیة 
.وتحاول توضیحھا لھ بتفھمھا لتصرفاتھ 

ثم انتقلنا بعدھا مباشرة لمعرفة األماكن التي كان یعمل بھا من أجل التعرف على بدایة 
وكیفیة ظھور األعراض التي یعاني منھا ، وكذلك ألنھ الحظ تغیرات في سلوكاتھ وتصرفاتھ 
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ر بالرغم من وجود كما كان علیھ سابقا والرغبة لمعرفة الصدمة الحقیقیة التي أثرت علیھ أكث
. أحداث كثیرة في حیاتــھ 

أشھر في 06سنة ، وبعد قیامھ بالتربص لمدة 19إذ بدأ العمل في سلك الشرطة وعمره 
، حول بعدھا مباشرة إلى الفرقة المنتقلة للشرطة القضائیة  وھي شرق البالدمدرسة الشرطة ب

وھذه األخیرة یعملون في ثكنة متواجدة فرقة تعمل على مكافحة اإلرھاب والجریمة بالشلف ،
خارج المدینة في منطقة جبلیة ونظام عملھ نظام عسكري ، والمنطقة التي كان یعمل فیھا 

. المفحوص ملیئة بتواجد اإلرھابیین والعملیات اإلرھابیة وأن سكانھا متعاطفین مع اإلرھاب 
من زمالئھ یقومون بدوریة لیلیة وبعد عمل عدة شھور ، ففي مرة من المرات ھو واثنان

وبالتفتیش في شوارع المدینة بعد صالة العشاء رأى رجال یرتدي قمیصا أسود ، فلما لمحھ 
عتداء إلھرب فأشار إلى زمالئھ بأنھ إرھابي فركضوا نحوه ، ولما وصلوا أمام مبنى بدأ ا

بعدما ارتمى أرضا ، اإلرھابي علیھم في تلك األثناء أحس بأنھ سیموت في تلك اللحظة وھذا
ویطلق الرصاص من كل جھة وزمیلھ یحذره بوجود خطر من فوق رأسھ فظن أن اإلرھابي 
سیصوب من فوقھ وظن أنھ سیموت وبقي في المواجھة بإطالق النار بكل قوتھ وخوفا وال یعلم 

.كم شخصا متواجدا ھناك المھم أن یدافع عن نفسھ ألخر لحظة 
، فبعد نھایة الحدث لم یستطع إسماعیل الحدیث والخوف یتملكھ ، بعدھا وصلت الشرطة 

أحس أثناءھا بتسارع كبیر في  خفقان القلب واالرتجاف ، والتعرق ، وبعد الحدث بدأت 
األعراض تظھر على شكل فقدان للشھیة وعدم القدرة على األكل ، مع عدم القدرة على النوم 

سبب الكوابیس المتكررة والتي یرى فیھا أن اإلرھابیین بتفكر األحداث واالستیقاظ كثیرا لیال ب
یطاردونھ وھو یجري وال یستطیع الدفاع عن نفسھ أو التخلص منھم فینھض مفزوعا من نومھ 

.وكانت الكوابیس تأتیھ بشكل متكرر ویومیا 
لصدمي ھذا أثر علیھ من الجانب النفسي فأصبح یشعر بالقلق اوكذلك بعد مرور الحدث 

لعیاء ، مع اإلحساس بضیق على مستوى الصدر وتغیر كبیر في سلوكاتھ اتجاه ذاتھ وا
ثم قرر بعدھا .والمحیط بھ ویشعر بأن مستقبلھ انتھى وأنھ بدون مستقبل في ظل ھذه الظروف 

التحویل إلى مكان أخر یكون العمل فیھ أقل خطورة مما ھو اآلن ویستطیع التخلص من معاناتھ 
.یدة ، فحول إلى البل

أثناء المقابلة النفسیة المفحوص مستعد ولدیھ رغبة في سرد حكایتھ المتمثلة في بدایة سنوات 
.العمل وكیف قضاھا 

.قلق الحزن والمالمحھادئ أثناء كالمھ مع وجود

:المقابلـة  الرابعـة

ضطرب أي حالتھ ، ومزاجھ مالومنفعاأثناء المقابلة النفسیة المفحوص كان جد غاضب
وشتمھ من طرف رئیس العمل وھذا لعدم تقدیر ،النفسیة جد مضطربة ، بسبب تغیر نمط عملھ

وذلك بعودة لوضعھ الصحي ، فنتج عنھ تغیر في سلوكاتھ في تلك الفترة اتجاه عائلتھ 
ورجعت الكوابیس ،مع عدم القدرة على النوم،ونوبات قلق ،بحبھ الجلوس لوحده األعراض 



عرض الحاالت ، تحلیل ومناقشة نتائج الدراسةالفصـل الخامس

96

نفعال إلأما فیما یخص المھنة فھو ال یرغب الذھاب إلى العمل ویحس باإلرھاق والتعب وا
الضغط والشدید كلما رأى رئیس العمل ویھدد بقتلھ أو بضربھ لینخفض لھ كل ھذا االنفعال

.الداخلي ألنھ یحس دائما بالقلق والضیق على مستوى الصدر 
سئلة علیھ لمعرفة ھل تكلم معھ وشرح لھ وضعیتھ بعد حدیثھ عن مشكلتھ تطرقت بطرح أ

فأجاب بنعم ، بعدھا طمأنتھ بأنھ كل مشكلة لھا حل وأننا سوف نقدم لھ المساعدة وأنھ یحاول 
.ستفادة من العطلة المرضیة ، وھي شھر ، وبعدھا یعود إلى عملھ حتى نساعده مھنیا إلا

لطبیب لمعرفة درجة االضطراب النفسي ، دھا طلبت منھ معرفة الدواء الذي وصفھ لھ اعب
فوجدت أنھ وصف لھ نفس الدواء الذي یتناولھ من قبل أي مضادات القلق واالكتئاب مع زیادة 

Tranxéneفي الجرعات  Laroxyl مع إضافتھ دواء مھدئSulpiride یتناولبأن توجیھا لھوقدمت
ھو ألنھ سوف یؤثر علیھ بالسلب الدواء كما وصفھ لھ الطبیب ولیس حسب احتیاجھ أو رغبتھ 

.وال یساعده في تخفیض األعراض التي یعاني منھا 

أثناء المقابلة النفسیة كان جد منفعل ویبدوا علیھ التوتر والقلق وإیماءات الغضب على وجھھ 
.

.نصراف إللم أستطیع مواصلة المقابلة معھ ألنھ طلب ا

:المقابلـة  الخامسـة

المقابلة وعند دخول المفحوص إلى المكتب طلب االعتذار مني أي من في بدایة 
ھذا و ضحت لھ أن األخصائیة النفسانیة بسبب المقابلة الماضیة  وشكرني من أجل مساعدتھ ،

.العمل جزء من مھني 
یوم تىبعدھا تطرقنا مباشرة إلى كیف قضى عطلتھ المرضیة وكیف استفاد منھا وبعدھا ح

ویرى كل شيء في العمل غیر جید ، ا، فكان عند قدومھ إلى المقابلة الماضیة منھارالمقابلة 
ولذلك كانت عنده تلك األعراض القلق الدائم ، وسرعة الغضب رغم أن الحادثة أو الموقف ال 

فكان كذلك یفكر طوال الوقت بسلبیة وال یستطیع .والرد الفعل السلبي،یتطلب كل ذلك االنفعال 
دت الكوابیس یومیا تقریبا لدرجة تستیقظ الزوجة عندما یصرخ أثناء نومھ ، ویبقى النوم وعاو

ما الذي شاھده في ؛وال یخبرھا ما بھ عندما تسألھ ،مستیقظا حتى الصباح

وأن حالة النسیان من الجھة الخلفیة للدماغعلى مستوى الرأسدائمة الم وجود آمع ؟ منامھ 
.كثیرا الشرودحالة و،الظھورعاودت 

ھل في الماضي ،وال یدري عن أي شيء یفكر،فھو عندما یكون جالسا لوحده یشرد كثیرا 
أم في المستقبل ؟ فوجد أنھ لما یفكر في الماضي یحس بالحسرة ، ألنھ قدم الكثیر في مھنتھ ؟

ھ ال ویضن أن،وأن رئیسھ الحالي في العمل ال یقدر ذلك .وأنھ كان مھددا في كل لحظة بالموت 
.وأنھ یتھرب من العمل ،و أن حالتھ النفسیة جیدة ،یعاني من أي اضطراب نفسي

فالمفحوص لم یكن على ھذه الحالة قبل دخولھ إلى الشرطة ، فكان یتعامل برویة وحسن 
.التصرف مع المشاكل والصعوبات التي كان یواجھھا في حیاتھ 



عرض الحاالت ، تحلیل ومناقشة نتائج الدراسةالفصـل الخامس

97

لعمریة األولى من حیاتھ حتى وصلنا عند دخولھ إلى الحدیث عن المراحل اتطرقنابعدھا 
إذ كان في صغره أي في مرحلة الطفولة ، طفال یتمیز بالذكاء والھدوء .إلى سلك الشرطة 

خاصة من طرف أمھ ،وأنھ قلیل الكالم ، مع وجود سمة لدیھ وھي أنھ كان محبوبا في المنزل 
ألنھ أصغرھن وھو الطفل الوحید ،لنھ التي ربتھ وكن إخوتھ البنات الغیر أشقاء یحببنھ ویدل

.وكان یعتبرھا ھي العائلة الحقیقیة ،بالعائلة 
أما أسرتھ الحقیقیة في ھذه الفترة ال یعرفھا لكن یذھب عندھم ویلعب مع إخوتھ ، فكان 
یحتل المرتبة الخامسة في إخوتھ وھو األخ األصغر كذلك ، وعند دخولھ سن التمدرس كان 

والدراسة وكان مستواه متوسطا ومھذبا ، لكن مشاكس مع زمالئھ عند اللعب یحب األساتذة 
.معھم من باب المزاح 

من عمره اكتشف بأن لدیھ عائلتھ الحقیقیة لكنھ لم یعرھا أي الحادیة عشرلما بلغ سن 
ر ناضج وواصل حیاتھ اھتمام بسبب الحب الذي تمنحھ لھ ھذه العائلة المتكلفة بھ وأنھ كان غی

.بشكل طبیعي معھم بدون وجود صدمة في حیاتھ 
وفي سن المراھقة كانت ھادئة وطبیعیة ال یوجد فیھا نوبات الغضب والعناد بل كان یركز 
على الدراسة ویحاول االجتھاد دائما فیھا ، وتكوین صدقات من أجل التعرف على أصدقاء 

تشف أن ذلك أن لدیھ ھوایة الصید عندما كان یذھب عند جدد ، مع احترامھ ألمھ ویقدرھا واك
.خالھ في الصیف إلى الخروب بقسنطینة 

تقدم واتجھ البكالوریاأما مرحلة الثانوي كان متوسط المستوى ، وعند عدم نجاحھ في 
شھرا قدم للمشاركة في 14الخدمة العسكریة وبعد مرور بو أثناء تواجدهإلى الخدمة العسكریة 

مسابقة الشرطة ، ألنھ لم یرد أن یدخل یعمل في الجانب العسكري ، وحضي بالقبول من أول 
.وھلة 

ودخل بعدھا إلى الشرطة وكانت رغبة منھ ، ولم یكن لدیھ معلومات معمقة عنھا بل 
تعلم االنضباط ، تعرف على فیما بعدسطحیة ال یعرف طریقة العمل أو النظام المتبع بھا ،

قلیات مختلفة وأصبح متفتحا بفھمھ للناس وتعرفھ على أماكن كثیرة من الوطن أناس وع
..........

أثناء المقابلة في بدایتھا كان ھادئ ، وبعدھا توتر عندما تحدث عن معاملة رئیس العمل لھ 
.وعدم تقدیره للمجھود واإلنجازات التي قدمھا في المھنة من قبل 

.تحدث عن مرحلة الطفولة واإلحساس بالراحة عندما تذكرھا عاود الھدوء عندما 
قلیل الكالمأثناء المقابلة حدیثھ مختصر عن الدراسة وعالقتھ بعائلتھ وبزمالئھ وأنھ بطبعھ 

.

:المقابلـة  السادسـة

ملھ في في ھذه المقابلة واصلنا التكلم عن األماكن التي عمل بھا بعدما تحدثنا سابقا عن ع
.والیوم سنواصل الحدیث والكالم عن األماكن األخرى الباقیة .والیة الشلف وبرج منایل 
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بدأنا الحدیث عن عملھ في البلیدة ، إذ كان نمط العمل نفسھ لكن أصبح الوضع اقل 
خطورة مما كان علیھ سابقا من وضع قنابل تفجیریة والتمشیط في الغابات ، ووجود 

لكن ھذه المرة كان ھناك تنسیق في العمل بین سلك الشرطة والجیش ....اإلرھابیة االعتداءات
أفراد قتلوھم ستةالوطني ، فمن خالل عملھ ھناك كان شاھدا على مجزرة عائلة متكونة من 

وحتى الرضیع في ید أمھ ذبحوه وأبقوا على األب وابنھ فقط ، ھذا المشھد أثر علیھ قلیال ، 
أي تأقلم مع ھذه الوضعیات و ھذه وضربات القلب لكنھ اعتاد رؤیة ذلكوذلك بوجود القلق

.المشاھد
ما زاد اضطرابھ وتقلب مزاجھ ھي ضغوط العمل من طرف رئیس العمل الذي ال 

مما یعانیھ فقد وجد صعوبة كبیرة جدا للتحویل والتقریب إلى مقر سكناه ویقدره وال یفھمھ
من اإلدارة واألخصائي النفساني وكذلك المساعدة االجتماعیة لكن بالرغم من طلب المساعدة

بدون جدوى ،
فأصبح سلوكھ أكثر انفعالیا مع زمالئھ ورئیسھ خاصة وال یستطیع النوم لدرجة أنھ كل لیلة 

صباحا لعلھ یجد حال الثالثةیخرج على الثانیة عشرة لیال ویبقى یمشي في الفناء بسالحھ حتى 
.لمشكلتھ ھذه 

سنوات ، وكذلك وجود تمییز عنصري في أداء المھام ثالثةوبقي على ھذه الحال لمدة 
السھلة توجھ للسكان األصلیین أي القبائل ، أما أمثالھ فیعملون في المیدان أین الخطر دائما 
موجود ، فھم یعملون في اإلدارة ساعات العمل فقط وفي المساء یذھبون عند عائالتھم أما

أیام وإذا 05یوما والسماح لھم بأخذ إجازة 70المفحوص ومن مثلھ یذھبون إال بعد مرور 
تأخرت عن المجيء سیحصل لك مشكل كبیر مع رئیس العمل ، فالمفحوص لم یرد ابنتھ إال 
بعد مرور شھرین من والدتھا ، بعدھا وجد حال لوضعھ ھذا بأنھ كلما سمحت لھ الفرصة وعند 

احة یعود إلى البیت ربما یجد الراحة ھناك لكن عند توجھھ یتخذ دائما وجود یوم ونصف ر
.الحذر وشدة الیقظة مع وجود أفكار وسواسیة بأن یكون ھناك اعتداء إرھابي في الطریق  
یحس ،بعد وصولھ إلى المنزل وعند تواجده ھناك كانت معاملتھ مع زوجتھ سیئة دائما 

للفضي اسوء المعاملة واستخدام العنف بمع زوجتھمعاملتھبالقلق والتوتر وحب الھدوء و
ویؤنبھ ضمیره على ھذا الفعل وھذه التصرفات .كما یعتقدوالجسدي ، بالرغم من أنھا لیست 

.الخاطئة مع زوجتھ 

أما عالقتھ ،وفي تلك الفترة أو المرحلة من حیاتھ كان نظام حیاتھ العمل والمنزل فقط 
ون تقریبا منعدمة مع عائلتیھ ، أو عائلة زوجتھ وحتى أصدقائھ ، وھذا نتیجة بالمحیطین بھ تك

ما یمر بھ من ظروف عصبیة في مھنتھ ، إذ كان یشعر بأنھ في زوبعة واحتمال وجود مستقبل 
.ألنھ في ظل ھذه الظروف فقد األمل بتغییر ما یعیشھ حالیا !؟لھ أوال 

تجھ إلى العالج عند طبیب األمراض النفسیة والعصبیة مع استمرار ھذا الوضع المھني ا
Temestaلتتحسن حالتھ النفسیة ، وبدأ یتناول الدواء كما كان یصفھ لھ الطبیب ومن بین األدویة 

, lysanxia , Sulpiride , Nozinan , Tranxéne , Laroxyl وبجرعات مختلفة على حسب تطور
.دئة ومضادات القلق واالكتئاب األعراض ، وھي مجموعة من األدویة المھ

وبالرغم من ھذه الصعاب كان یحافظ على ممارسة الشعائر الدینیة وخاصة الصالة ولم 
أو منبھات أخرى ، ألنھ یعتقد أن تربیتھ وطبعھ ال .... یتجھ إلى تعاطي الخمور أو التدخین

.یسمحان لھ بفعل تلك األمور وكذلك زمالؤه كانوا مثلھ 
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أشھر تحصل على منصب عمل مھیأ 07أشھر أو 06بعد قیامھ بالعطل المرضیة لمدة و
لم .المكتب الطبي المركزي بالجزائروالتقریب من محل سكناه وكان ھذا القرار من طرف 

ذلك وعندما تحقق الحلم شعر باألمان واالستقرار قرب ىیصدق في البدایة ألنھ كان یتمن
.عائلتھ 

.ف ھنا ونكمل الحصة القادمة إن شاء هللا توقالطلبت منھ

أثناء المقابلة النفسیة كان مستعدا إلكمال الحدیث عن األماكن التي عمل بھا لكن توجد 
مقاومة عند تذكر األحداث التي أثرت علیھ نفسیا ، وكان یشعر بالذنب اتجاه معاملتھ لزوجتھ 

في تلك المرحلة 
.بالراحة والبھجة عندما تكلم عن یوم قبول طلبھ في نھایة المقابلة أحس

:المقابلـة  السابعـة

في ھذه المقابلة ذكرت المفحوص بأننا وصلنا في حدیثنا إلى قبول طلبھ والتحویل 
بالقرب من منزلھ ، رآھا بأنھا شيء جمیل ، وأنھ سیصبح یعمل ویذھب عند عائلتھ ویراھم 

أشھر حدث لھ حادث ومشاجرة مع رئیس العمل 05مل ، لكن بعد یومیا بعد نھایة دوام الع
اقترح أن یحول إلى الجزائر العاصمة فلم یقبل طلبھ ھذا فأصبح یحس أنھ فقد ثقتھ بنفسھ وأن 

ل لم یتفھم وضعھ الصحي ، في ذلك الوقت یرى ویعتقد أن مشاكلھ المھنیة تؤثر على ؤوالمس
.%80ردات فعلھ في البیت بنسبة 

وبالرغم من المعاناة الداخلیة للمفحوص دائما یجد دعم زوجتھ لھ ویرى أنھا تفھمھ أكثر 
من نفسھ ولو كانت ھناك فرصة للقاء معھا ألحضرھا معھ في المقابلة القادمة لكن بعد المسافة 

تجعلھ ال یستطیع المجيء وإحضارھا ، وأنھ توجد أشیاء متشابھة بینھما وأنھا لدیھا 

یدة في التعامل مع زوجھا فھي تسكت عندما ینفعل وتحاوره عندما یھدأ و تشرح لھ طریقة ج
.تصرفھ معھا 
وجد تحسنا كبیرا في حالتھ النفسیة  متواجدا قریبا أكثر من منزلھوھو 2010منذ 

ومع وجود معاملة حسنة من طرف ،فقربھ من المنزل وإحساسھ بالطمأنینة والراحة النفسیة 
بعدما كانت نظرة سلبیة لكل شخص یقوم بتقدیم ،وأن نظرتھم تغیرت،لعمل وزمالئھ رئیس ا

بأنھ یتمارض ویقوم ،وعطلة مرضیة مقدمة من طرف طبیب األمراض النفسیة والعصبیة
.وھذا كان یحسسھ بالشعور بالنقص وبالضیق ،بذلك من أجل التھرب من العمل

حتى 2003ذمنو الذي بدأه من تناول الدواء اآلن أصبح بحال حسنة بعدما انتھى
2004والذي نزع لھ في 2010وإرجاع السالح الفردي في أواخر ،من طرف الطبیب 2010

وأصبح یعمل ویتقنھ ویشاھد،زاد المھني وأن مردوده ،، أحس بأن ثقتھ بنفسھ عادت 
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لھا الغربیین لمكافحة األشرطة المتعلقة بالشرطة لمعرفة التقنیات والوسائل التي یستعم
.الجریمة لیستفید من خبرتھم ویحاول تطبیقھا في المیدان 

وجد أنھ ساعده على تخفیض األعراض ،ومن خالل األسئلة المتعلقة بتناول الدواء 
كاإلحساس بالراحة ونقص العدوانیة وسرعة ؛ والتخلص من نسیان األعراض المتكررة 

ریعة ، ویرى بأن الدنیا بخیر ویتفاءل ، وأن القلق نقص الغضب مع ردات فعل انفعالیة س
وساعده على القدرة على النوم والتخلص قلیال من الكوابیس وإحساس بارتخاء أعصبة الرأس 
التي كانت تشكل لدیھ أالم كثیرة ، كذلك كان یحافظ على تناول الدواء حسب الجرعات المعطاة 

.نتھى العالج لھ وأن الطبیب ینقص لھ في الجرعات حتى ا
لكن كلما یكون ھناك مشھد أو حادث تعود لھ بعض األعراض كالكوابیس والتوتر والقلق 

.لكن حدتھا قلیلة ومدة بقائھا قلیل 
كذلك یرى أن التكفل النفسي والمتابعة النفسیة التي حضي بھا من طرف األخصائیة 

یعانیھ واألسباب التي أدت إلى تغییر في ساعدتھ لمعرفة ما2011حتى 2007النفسانیة منذ 
سلوكاتھ واألعراض التي یعاني منھا وذلك بالقیام بمقابالت نفسیة مع المفحوص ، كذلك یرى 
أن األخصائیة النفسانیة فھمت وضعھ النفسي وآالمھ ومعاناتھ الداخلیة وأنھ یحس بالراحة 

ألنھ یستطیع أن یشعر ،حدیث معھ ویحب الحدیث معھا ألنھ لو كان شخصا أخرا لما استطاع ال
بالقلق والتوتر أكثر ، ویسمح بأن یعیش األحداث الماضیة من جدید وتجعلھ یفھم ما الذي حدث 
لھ وما الذي عاشھ وعاناه ،وكیف یتعامل مع حالتھ اآلن وكیف یتصرف مع المعطیات الجدیدة 

أن ینظم نفسھ بین العمل مع أسرتھ وزمالئھ ، وأصدقائھ وفي العمل بالرغم مما یعانیھ ، و
وأمور المنزل مھما كانت الضغوطات والمشاكل موجودة وعندما جربھا في بادئ األمر وجدھا 

.صعبة ثم تعود على ممارستھا فوجد تغیرات حسنة على الصعید العائلي والمھني 

في بدایة كان متوترا قلیال،أثناء المقابلة النفسیة استجاب لألسئلة، إدراكھ كان جید
.الحدیث ، بعدھا واصل الحدیث بكالم مترابط فیھ راحة نفسیة 

وھذا مما انعكس باإلیجاب على أسرتھ ومھنتھ وذلك بالتنظیم بین أمور العمل والمنزل 
وال ،وتتغیر تصرفاتھ  من جدید ،وأن الخلط بین ھاذین األمرین یسبب لھ تشتت في الذھن

تفكیر ، ففي بادئ األمر وجدھا صعبة ثم تعود على ممارستھا فوجد یستطیع حل مشاكلھ بھذا ال
تغیرات حسنة على الصعیدین العائلي والمھني ، وأصبح یستعمل أسلوبا حضاریا في التعامل 

.مع أسرتھ وأصبح نوعا ما مرنا معھم 

:المقابلـة  الثامنـة

وأن حالتھ النفسیة المھنة ،في ھذه المقابلة بعد االطمئنان على صحتھ وأحوالھ في
مستقرة و أنھ مستعد إلجراء اإلختبار بعدما أخبرناه عنھ في المقابلة السابقة و أبدى موافقتھ 

.على ذلك 
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، ثم بعدھا جیداقدمنا للمفحوص اختبار متعلق بإجھاد ما بعد الصدمة ، شرحنا لھ االختبار 
لیھ،ا بمراجعة األجوبة ، والذي لم یفھمھ أو لم یجب عبدأ باإلجابة علیھ ، وعند النھایة منھ قمن

.صححناه مع بعض 

.جرائھإلعند تقدیم االختبار والكالم عنھ كان مستعد 
وأثناء االختبار الحظت علیھ عالمات التعجب والحیرة ، مع كثرة التفكیر قبل اإلجابة ، مع 

ماال وھو مطأطئ رأسھ نحو تحریك القلم وطریقة جلوسھ وحركات رأسھ یمیل یمینا وش
.األوراق 

.ربع إالّ استغرق لإلجابة على االختبار ساعة 
األحداث الصدمیة  التي جرت لھ واألعراض التي كانت لدیھ في تشتت فكره عندما یتفكر 

.أي وجود مقاومة أثناء تذكر تلك الفترة . بكثرة 

:المقابلـة  التاسعـة

یة بمعرفة حالتھ النفسیة بعد تقدیمھ لالختبار الحصة الماضیة حتى تلك بدأنا المقابلة النفس
وعند عودتھ إلى .اللحظة ، فوجدت أنھ كان یحس بالراحة عندما انتھى من إجراء االختبار

لكن لم ،قلقا متوترا مضطربا داخلیا بسبب تذكر الماضي،المنزل في ذلك المساء وجد نفسھ
إذ أصبح یرغب بالجلوس لوحده ،ام األولى التي تلت االختباریؤثر علیھ كثیرا إال في األی

ویبحث عن الھدوء وأن أي صوت مزعج یقلقھ ، وفي الیوم الثاني الذي حدث لھ كابوس في 
اللیل لكن لم یتذكره في الصباح ، وأنھ یحس بالقلق وال یعلم لماذا ؟ كأنھ یبحث عن شيء ما 

التي یمر بھا بأنھ یبحث عن األمان الداخلي ألنھ فقده وال یدري ما ھو ؟ شرحت لھ الوضعیة
.فیھ دینامیكیة داخلیة وأنھ طبیعي في حالتھ ھذه 

یستطیع رؤیة مشاھد العنف والقتل في التلفاز أو بأنھوجدت أنھ بإمكانھ في ھذه الفترة
د رحلة الجرائد لكن ال یستطیع الذھاب إلى األماكن التي كان یعمل بھا حتى وإن كان مجر

من الخارطة الجغرافیة ، وأن مخاوفھ ىیرید تجنبھا لدرجة أن تمحاستجمام مع زمالئھ فھو
أي التي یتواجد بھا ؛ التي مازالت لدیھ ھي العودة والتحویل إلى ھذه األماكن أو الشبیھة بھا 

.اإلرھاب وتصبح حیاتھ كما كانت من قبل وأنھ غیر مستعد أن یخوض تجربة أخرى
.ا لم یستطع أن یحدد بأن التحویل وإن كان إلى الصحراء سیكون تجربة حتما سلبیة حالی

في ھذه المقابلة قدمت لھ اإلختبار و الذي یكمل اإلختبار األول و الذي یخص مدة و ظھور 
أعراض إجھاد ما بعد الصدمة فعبر حدیثھ فإن.اإلضطراب و ھذا بعد الحدیث عن األعراض 

أشھر  حب ستتةإلى أربعة أشھل كالشرود ، الكوابیس مرة كل مازالت لكن ظھورھا ق
. الجلوس واالنعزال ویراھا من طبعھ 

كیف یوفر لھا الجو لیحس ؛فالشرود بالنسبة لھ حالیا یعني التفكیر في أمور العائلة
لعمل بالراحة عند دخول منزلھ وذلك بإكمال بناء المنزل ، أما مھنیا یتساءل عما اكتسبھ في ا

ویرید وینتظر وجود مكافأة مھنیة وقد حصل ذلك بالترقیة وزیادة الراتب الشھري وھذا ما 
یتمنى توفیریعتبره إعادة االعتبار والتقدیر عما أنجزه في سنوات الجمر واإلرھاب ، وكذلك 
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تسھیالت اجتماعیة بدون أن نطلب ذلك ، وھذا من جانب أن یتفھموا الوضع المعیشي 
للموظف لیزید مردوده المھني وھذا التفكیر كلھ عندما استقر قریبا من منزلھ واالجتماعي

.ویرى أن معالم مستقبلھ بدأت تظھر حالیا نتیجة تواجده مع أوالده . وعملھ 

مرتاح في كالمھ متفائل في ھذه المقابلة النفسیة المفحوص كان حواره منطقي ، جد 
.لمستقبلھ 

إعطاء ملخص للمقابالت النفسیة ، سنتجھ اآلن إلى تحلیل خطاب المفحوص بعد اإلنتھاء من 
.و ھو ما سنعرضھ اآلن 

:التــل المقابــتحلی/23.

وأعمال فیھا مواجھة للمخاطر ، منقذ من یتعرض الشرطي أثناء تأدیة مھامھ إلى مداھمات 
باشرة أو غیر مباشرة فھو في مواجھة صورة الموت بطریقة م، جھة وضحیة من جھة أخرى 

.ففي أحداث مواجھة اإلرھاب كان المفحوص في مواجھة للموت في كل خرجاتھم المھنیة 

مع المفحوص یتمیز بإدراك سلیم ، حواره منطقي أثناء المقابالت النفسیة التي أجریت 
كزیة في والقلق أثناء حدیثھ ، كانت اإلشكالیة المروواقعي ، مع مالحظة سلوكات من التوتر 

كالمھ تتمحور حول العمل إذ كان في المقابالت األولى استعمال حوار عام ویركز كالمھ عن 
المھنیة التي یواجھھا دائما ، وعالقتھ برئیسھ وكذلك التركیز الضغوطات والصعوبات 

والحدیث عن سلوكاتھ اتجاه عائلتھ التي تغیرت بعد دخولھ سلك الشرطة خاصة عند مرحلة 

مانیش ملیح خالص نضرب " إلرھاب وأصبح یتمیز بالعنف وسوء المعاملة لقولھ مكافحة ا
تغییر في شخصیتھ  والتي كان ھذا یدل على وجود " Madame، نحمق ونضرب األوالد تاعي 

.یتسم بطباع ھادئة وشخصیة تمیل إلى االنطواء 

قلیال مع عدم التذكر الجید أثناء المقابالت األولى كانت لدیھ مقاومة شدیدة فكان یشرد 
وأحیانا كان " ننسىودائما ما نذكرش ملیح: " لألحداث الصدمیة التي حدثت لھ بدقة ویقول 

في حالة دفاع عندما یظھر علیھ التوتر النفسي وأنھ توجد معاناة داخلیة كبیرة رغب في 
عن طباعھ نتیجة من ھذه المعاناة والسلوكات التي یجدھا غریبةالمتابعة النفسیة للتخلص

األحداث الصدمیة التي تعرض لھا أثناء تأدیتھ لمھامھ وبھذا ظھرت أعراض جدیدة لم تكن 
.موجودة قبل الصدمة 

وكانت ھذه األخیرة نتیجة وجود حدث والمتمثل في وجود خطر حقیقي للموت بالنسبة 
ن  في ھذا ـدة اآلخریـمساعدونـة وبأنھ لوحده بـھ سیموت في تلك اللحظر أنّ ـوص وشعـللمفح

تعود في قسم كبیر منھا ة الذاتیة صدمة الحرب ـأن الصدم: الشأن یثبت مالحظات إبداء ھام 
واقعة التعرض للموت أو ، فاإلنسان علیھ أن یختار بین إللغائياإلى الجو القتالي 
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ال ما صدمة سواء كنا مستعدین لھا أم دائ، إن مواجھة الموت تشكل ل اآلخر ـقت
.) 203، ص 2006عدنان حب هللا ( 

وكان سببھا فعل إرھابي على تھقد كان ضحیة مباشرة مع جماعة من أصحاب مھن
اللیل من فصل الشتاء ودام االشتباك خمسة عشرة شكل اعتداء إرھابي وكان ذلك في فترة 

إلى الوقت الذي جرى فیھ الحدث ومدتھ یدل أنھ دقیقة ، فمن خالل وصفھ للحدث والتطرق 
أثناء الحدث نفسیا وكان معاشھ النفسي ذاتیا عن طریق وصفھ للحادث الصدمي كان جد متأثرا 

إذ بدأت أول أعراض اإلجھاد كتسارع ضربات القلب والشعور بالضیق أي تفریغ بیوأدریالین 
بضیق في إحساسجھ ، عرق ، ، اصفرار الو، مع وجود تغییر في الحقل الفیزیولوجي 

مع عدم القدرة على الحدیث أو وجود حالة من الذھول بعد نھایة الحدث الصدمي .... الصدر 
DSM IIIفي  Aمع الشعور بالخوف وبرودة على مستوى جسده وھذا ما نجده حسب المعیار

Rفي حالةESA.

ي لعدم وجود إصابة جسدیة وأحس في تلك المرحلة لم یكن ھناك تدخل طبي أو نفس
فمن بأنھ في مواجھة لوحده بدون مساعدة اآلخرین وبالتالي واجھ االشتباك إلى آخر لحظة 

خالل التجربة الصدمیة المفحوص اكتشف حقیقة الموت ، فأثناء مواجھتھ للخطر ھذا وجود 
خالل األسابیع حقیقي والذي نجده في استجابتھ للخوف الشدید فاألعراض التي كانت إنذار

یفقد شھیتھ مع عدم القدرة الیوم الموالي من الحدث الصدمي بدأ المفحوص : األولى تتمثل في 
على تناول الطعام ، مع وجود كثرة الیقظة مع وجود صور متكررة لما حدث لھ على شكل 

س من عندما ال تتمكن النفالتجربة ، فأحالم القلق ھذه تحدث إحیاء كوابیس واإلحساس بإعادة 
التحكم في الضغوطات الداخلیة ویظھر الحلم على شكل كابوس والذي یعد حلما 

م بلي رایحین یحكموني ، ویجریو ورائي وأنا نجري نجري وھارب منھم النو" مزعجا كقولھ 
وھو مثال حي لفشل الدفاع ضد الضغوطات الداخلیة ، فینجم عن ذلك إحساس " ....وخایف 

وجود میكانیزم دفاعي دفاعي ھو ) 54ص ،2008نادیة شرادي، (النائم بالقلق والخوف 
أني ما صدقتش واش صرالي ، وبلي تبقى حي ، عالجال ھذه ماقدرتش " والذي یقول اإلنكار 

.DSMفي وھي تمثل الالواقعیة " نھدر كي خلصت العملیة

امة مزمنوتواصلت ھذه األعراض أكثر من شھرا وتطورت إلى إجھاد ما بعد الصد
ألنھا دامت األعراض لعدة سنوات ، فقد كان لدیھ حصر نفسي عام وذلك نتیجة شعوره بالقلق 
عندما تأتیھ التفكیر في ھذا الحدث فھو قلق مرتبط بالتكرارات مع وجود نوبات قلق انفعاالت 

" حقیقي لقولھ غیر مبررة خاصة بعد االستیقاظ ویصبح بذلك سریع الغضب بدون وجود سبب 
یتبعھا إذا بسلوكات عدوانیة خاصة " تاعي ونضربھا على أتفھ سببMadameتغشش على ن

.مع الزوجة 

كان جد یقظا خاصة عند خروجھ من الثكنة أو أثناء وكان یستعمل سلوكات تجنبیة إذ
ة بالمحافظوذلك: من القلق تتمثل في التسامي أداء عملھ ، وكان یستعمل بدائل جدیدة للتخلص 

الصالة والشعائر الدینیة األخرى ، ویحاول دائما التكیف مع الظروف على أداء 
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و  اإلحساس كلما سمحت لھ الفرصة لیبحث عن األمانھمنزلوذلك بمحاولة العودة إلى 
.ألنھ دائما في مواجھة للخطر باإلستقرار

لدیھ صعوبة في التركیز في ھذه الفترة كانت الوظائف المعرفیة لدیھ مشوشة إذ كانت 
وھذا ما نجده في " عدت ننسى بزاف" والشرود مع وجود اضطرابات في الذاكرة لقولھ 

والشعور " نحس روحي عیان" ، كذلك شعوره بنقص في الطاقة الحیویة لقولھ Dالمعیار 
كي نسمع حاجة في الدار وال لعیاطبصحنكون درك ملیح و" بالنھك مع میزاج متقلب لقولھ 

الطفلة تاعي ونقدر حتى نضربMadameتاع الطفلة بنتي مانحملش الحس ونعود نعیط على 
فسرعة التھیج أو ... ، ضجیج نتیجة أنھ جد حساس ألي منبھ خارجي صوت " بنتي
ارة النفسیة التي تدل على حالة القلق وعدم القدرة على ثجارات الغضب فھي نتیجة االستاالن

.العصبي اإلعاشي شاطالنالتخلص منھ وزیادة 

كذلك وجود الكوابیس المتكررة والتي توقظھ من النوم مفزوعا فإن الكوابیس تعكس 
تخفق في ردعھا ة على رقابة األنا التي بوتالضغوطات الداخلیة التي تفرضھا الرغبات المك

ا یزعج ھذا ى تشویھ یحافظ على توازن األنا ، ممھا ، فیتم تحقیقھا دون تعرضھا إلوقمع
) .56ص ،2008نادیة شرادي، (األخیر فیضطر إلى إیقاظ النائم بحلم یدعى الكابوس 

توقف أثناء الحدث والحاضر وأفعالھ فإن الوقت نجد أن المفحوص وعبر سلوكاتھ كما 
أني كنت في زوبعة " مبھم غیر واضح وأنھ داخل زوبعة لقولھ جامد والمستقبل 

وھذا " .... ل نقدر نولي نخدم قریب من داري كیما الناس وال نعیش كیما ھوما وبلي مستحی
و تزامنت مع عدم قبول طلبھ ھذه األعراضاآلن حالتھ النفسیة جد مضطربة نتیجة الستمرار 

المتمثل في تقریبھ و تحویلھ قریبا من مقر سكنھ و لھذا أصبحت نظرتھ للمستقبل سلبیة أكثر و 
انتھي مستقبلي في ظل " من اإلحباط لقولھ أنھ إنتھى مع وجود حالة أن مستقبلھ یشعر

.Fو ھذا نجده مشار إلیھ في المعیار " الظروف الصعبة و الخطیرة

و ال یعود نزوجش بلي تلیما تخ" دان األمل في المستقبل لقولھ قكذلك كان یحس بف
محتویات سجل المستقبل محدودة الن یعني بأن التوجھ نحو " عندي أوالد و ندیر الدار 

و بالتالي فھي حالة تثبیط للمخططات قمكوناتھا ال تنمي لدى الفرد إحساسا بمستقبل مشر
.عندهالمستقبلیة

أثناء إكمال لتأدیة مھامھ في ظل الظروف الخطیرة كانت عالقاتھ االجتماعیة محدودة 
و التوتر مھما كان یشعر دائما بالغضب مفھوم من طرف زمالئھ وزوجتھ و انھغیرجدا 

الموقف ال یتطلب مثل ھذا الرد الفعل أي بقاء حالة االنفعال متواجدة دائما و ھذا نتیجة القلق و 
صعوبة في تجنب التفكیر في األحداث الصدمیة التي جرت لھ في العمل الشعور بالعزلة و 

تي تجعل المفحوض ینعزل عن محیطھ ، نظرا لتعدد العوامل النفسیة الاآلخرینالنفور من 
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و ھذا االبتعاد یرافقھ تضاؤل ملحوظ في االھتمام و المشاركة في األنشطة . االجتماعي
. "نخالط حتى واحدقاعد لدار ما لنروح نخدم و نجي نروح " الیومیة یقول 

جدید انفعالرد فعلإلىیرات الداخلیة و الخارجیة للمفحوص تشیر في حد ذاتھاثالم
ھو إنذار خاطف ، ھذه اإلنذارات تظھر عند غیاب خطر حقیقي و تظھر على شكل ھجمات 

وجود تقمص إسقاطي یتمثل في انھ أثناء العمل یوجد سوء ووجود أعراض متداخلةمعھلع 
إلى المنزل یسقط ذلك على المعاملة ، و عنف لفظي من طرف رئیسھ في العمل و عند عودتھ 

. وجتھ بعنف لفظي و حتى جسدي األوالد وز

االھتماممع عدم اتجاھھمیوجد فتور في العالقة و الالمباالة باآلخرینأما عالقتھ 
زم النكوص الذي یمع وجود میكان.التصال بالعالم الخارجي اختزالبنشاطات أخرى فھو 

. على الذات االنطواءتالحظھ في حب 

ادخبإتتشعره ألنھااق العمل ن التي تذكره بالحدث خاصة خارج نطكذلك یتجنب األماك
أكثر و لھذا یستعمل أسلوب دفاعي أثناء وجود أي موقف جدید في الیقظةو الحذرو الحیطة

حیاتھ  باإلضافة إلى كثرة الیقطة و الحذر و ھذا من اجل تجنب الخطر الذي یھدده و ھو 
كي نجي "لدیھ طقوس عند العودة إلى المنزل لقولھ أناإلرھاب مع وجود أفكار وسواسیة و 

أنانفیق و ال نركب Bombaیجي إرھابي و یحط كينتكى على الحیط باه Busنركب في
بوحین تحدث لھ نوبات عصبیة إعاشیة في تلك ذأو متولینمقأناسو عند مشاھدة "األخیر

ختفي فكثرتسرعة تباللحظة كتسارع ضربات القلب ، و صدر منقبض لكن 

و لیس ضحیة أي إحیاء اموقع أنھ شاھدفي مشاھدة ذلك أصبح متكیفا معھا و كذلك ھو 
األعراض البعد الصدمیة للصدمة النفسیة بوجود عامل مفجر و لكن في بعض األوقات تأتي 

.في تلك األیام 

بشدة ضاألعراھور ن عامل خطر فتوقظ ظات مھنیة فھي تكوّ طضغوكذلك عند وجود 
المیزاج مع عودة نوبات القلق مع وجود جد مضطرا بفیصبح المفحوصفي تلك الفترة 

و ،النوم وعودت الكوابیس مع الشعور بالتعب و اإلرھاق نتیجة العمل كثیرا إیجادصعوبة في 
التفكیر كثیرا في مصیره المھني و ھذا كون لھ ضغط نفسي شدید مع الشعور بالضیق على 

و الحنجرة ووجود آالم على مستوى الرأس و سرعة الغضب مع زیادة حالة مستوى الصدر 
قدم الكثیر في مھنة و أنھ كان مھددا في كل ألنھألنھ  یشعر بالحسرة النسیان و الشرود كثیرا 

یھمشھ و عدم لؤوالمسو ھذا یشعره بأن " و أن رئیسھ في العمل ال یقدر ذلك " لحظة بالموت 
األعراض البعد الصدمیة و تزداد حدتھا المجھدة یعتد إیقاظجود العوامل الالمباالة بھ فعند و

.في تلك الفترة و في كل مرة یرید البحث عن بدائل جدیدة للتخلص من ھذا األلم 

رحلة الطفولة ال یتكلم أبدا عن والده إال أثناء التطرق إلى مصأثناء المقابالت مع المفحو
دیھ و فال توجد لھ صورة لوالده فال یوجد تقمص لصورة األب لز،جوذكره بشكل عابر و م

عنھا فھو یھمشھا فال توجد لدیھ عالقات أسرتھ ال یتكلم شة نفسیة و كذلك لدیھ ھشاأنھنا تبین 
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التربیة التي فنالھروب للتحدث عنھم وزال عھم كونھ شخصا بطبعھ یمیل إلى االنحسنة بین
. ب االنطواء حزم االنعزال ویمیكانیستعمل بياالكتئاخطي بھا في صغره و طبعھ 

ونرى أن التكیف العائلي والمھني والعاطفي یقدم ھشاشة داخلیة على المستوى النفسي 
ألنھ كلما حدث لھ مشكل في العمل أو صعوبات في " شخص مجروح " والتي تكون مؤشرا لـ 

قدرة على التحكم في االنفعاالت وحب المھنة تعود لھ حالة القلق وسرعة الغضب مع عدم ال
االنعزال

,Crocq(ائف الحب فحسب الوظو انسداد كانت عالقتھ مع زوجتھ تتمیز بالفتور 
1996.L( " ھناك تغیر في شخصیة الفرد أثناء التعرض للصدمة فینتج عنھا تغیر في طریقة

ل ، فھي تكون متناقصة ،وانسداد في النظر واإلدراك والتصور والشخصیة لیس كما من قب
" .وظائف الحب 

من خالل تعرفنا على حكایة المفحوص الذي كان ضحیة مباشرة وأن المعاش الذاتي 
بعطل مرضیة وھذا یدخل في ن القیام وصل العمل بداللحدث الذي تعرض إلیھ كان شدیدا فقد و

ھناك تدخل طبي أو نفسي دھا لم یكن وبع.إطار مخاطر وخصوصیات المھنة في تلك األثناء
لعدم وجود إصابات جسدیة إال بعد مرور ستة سنوات بدأ القیام بالعطل المرضیة عندما كثرت 

.تواجد األعراض وأنھ ال یعلم أنھ باستطاعتھ االستفادة من المتابعة النفسیة 

جود فعندما استمرت ظھور األعراض وبشدة خاصة عند وجود مخاطر أخرى وو
من من أجل االستفادة مع كثرة العمل وكثرة الخطر قرر القیام بالعطل المرضیة ضغوط مھنیة 

، فمن خالل المتابعة العالجیة الكیمیائیة الحظ أن العالج الكیمیائي ألنھ مازال یعاني نفسیا 
الوقت في تخفیض األعراض والتخلص من النسیان بعض األعراض الدواء ساعده مع مرور 

الم آونقص نوبات الغضب  وعدم وجود ، كاإلحساس بالراحة ، ونقص في العدوانیة رة المتكر
، مع مساعدتھ في جلب النوم ، والتخلص من الكوابیس التي كانت كثیرة في منطقة الدماغ 

تساعد الضحیة للتكیف متكررة بشكل یومي أو مرتین في األسبوع ، إذ وجد العلماء أن األدویة 
خفیض الضیق وكذلك األعراض البعد صدمیة فالعالج الدوائي الكیمیائي وتأحسن مع الحدث 

وھذا ما تحصلنا استخدامھ مصحوبا بالمتابعة النفسیةال یعد كافیا بأي حال للعالج ما لم یكن 
.علیھ خالل المقابالت مع المفحوص 

وساعدتھ على إذ المتابعة النفسیة ساعدت المفحوص بفھم مما یعانیھ وما ھي أسبابھ ، 
تذكر األحداث بطریقة أنھ تخلص من المقاومة ، وأصبح یتحدث عن الماضي بكل طالقة بدون 

.وجود دفاع كبیر ، ومحاولة التكیف مع األوضاع الجدیدة التي یعیشھا 

والعمل منصب عمل مھیأ أما المساعدة التي حضي بھا في العمل لتقریبھ نحو مقر سكناه 
نتبع " صحیة زادتھ ثقة بالنفس ودفع جدید لمواصلتھ في ھذه المھنة بقولھ حسب قدراتھ ال

" .األشرطة البولیسیة باه نحسن مردودي في الخدمة
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تاعي ھي التي Madameأن" م أسري من طرف الزوجة لقولھ وجود سند ودع
خالل فمن" وھي تفھمني خیر عليساعدتني وتفھمت حالتي وصبرت وتقبلت واش عشتھ

خطابھ ھذا نستخلص أن الزوجة في األسرة الجزائریة لھا دور كبیر في مساعدة الزوج نتیجة 
.اإلرث الثقافي الذي ورثتھ بالحفاظ على عائلتھا مھما كانت الظروف صعبة 

تحصال على نتائج إیجابیة عبر (Cohen et Wills ,1985)كل منغیر بعید عن ھذا ،أبحاث
إیجابي على الصحة و وجودا أن الدعم العائليPTSDیعانون مندراستھم على أشخاص

و مجموعة من العالقات ،الشبكة اإلجتماعیة تسمح بفتح تجارب متغیرة . بأشكال مختلفة 
یسمح بخلق من جدید اإلستقرار مستقر و متین و ھذا النوع من الدعم بشكل اإلجتماعیة تكون 

.و الشعور باألمان لدى الضحیة 
بعد حصولھ على العالج الكیمیائي والمتابعة النفسیة والمساعدة من طرف األسرة ف

وتحسنت حالتھ النفسیة وأصبحت والمساعدة في العمل أدت إلى نقصان بعض األعراض 
.مرة كل أربعة أشھر أو ستة أشھر الكوابیس تكرارھا ناذرا :حالیا مستقرة 
عملھا لكثرة الیقظة والحذر الشدید ال توجد أفكار یتجنبھا أو طقوس وسواسیة یست.
 ووجود توتر نفسي لكن حدتھ قلیلة ومدة بقائھ أقصر قلة نوبات القلق ،.
 العودة إلى مكان العمل السابق مازالت لدیھ مخاوف.

 یشعر وبدون وجود مثیر اإلعاشي فیوجد مرة في الشھر أما فیما یخص االضطراب
.در بتسارع في ضربات القلب وضیق في الص

 نالحظ من خالل ھذا أن المفحوص مازالت لدیھ بعض األعراض لكن لیس بشكل دائم
.وإنما غالبا ما تظھر 

:مالسلّ ج ــل نتائــتحلی/13.

كان بشكل سھل  حیث " أ"ا المفحوص للمعلومات الخاصة والعامة في الورقة ـنئأثناء إعطا
بشكل جید ، وأنھ كان بذلك ضحیة داث قام بتقدیم وصف موجز للصدمة واستطاع تذكر األح

بواسطة الدفاع عن إرھابي ، فالمفحوص استطاع االستجابة بالحركة مباشرة بسبب اعتداء 
.نفسھ أثناء الحدث فھو إذا قام بتفریغ مبكر ، نتوقع بذلك زمن الكمون وظھور االضطرابات 

سابقة للمفحوص بأنھ ال توجد استطعنا أن نمیز الحالة النفسیة ال" ب"حسب نتائج الورقة 
أو اجتماعیة ، أما السوابق العائلیة فلدیھ أختھ لھا مرض القلق الحاد ، ھذا یقودنا ھشاشة نفسیة 

ة للوقوع في المرض  وأن من بإلى التفكیر بوجود ربما استعدادات وراثیة أو مرضیة خص
.ممیزاتھ الشخصیة أنھ مستقل ، یمیل إلى االنطواء والھدوء 

وھي تمثل 25/16فحسب نتائج االختبار التي تبین تقییم الصدمة لدیھ حیث كانت النتیجة 
فترة كمون تقدر بأسبوع أو أسبوعین بعد الحدث ، وأنھ كانت لدیھ ) 20-16( صدمة خطیرة 

.الصدمي 
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كانت تظھر أكثر في تناذر " ج"بالنسبة لتواجد األعراض وشدتھا الموجودة في الورقة 
في المعایشة النفسیة لھذا التكرار وھذا یعني أنھ كان غنیا 5/4كرار الذي كانت النتیجة عنده الت

كانت كبیرة وھذا ما تؤكده التكرار في تلك الفترة من الزمن وأن شدة االضطراب بتناذر 
ة الخاصة بتقییم الصدمة ، زد على ذلك نتائج المرافقة العصبیة اإلعاشیة للظاھرالنتیجة السابقة 

أثناء تعرضھ والمتمثلة في النشاط الفزیولوجي 5/4التكراریة التي كانت ھي كذلك
التكرارات كان جد مرتفع وھو بذلك ، كما أن تواترأو الرامزة للصدمةللمثیرات التي یتذكرھا 

المفحوص كان یعیشھا عدة مرات في األسبوع وھذا نلشدة الحالة وأنھا حالة معقدة ألامؤشر
.ذلك على خطورة االضطراب لدیھ آنذاك مما یدل ك

أي التي نستطیع مالحظتھا ) الغیر خاصة (  األخرى أما فیما یخص األعراض العصابیة 
العیاء النفسي والذي یظھر من خالل صعوبة في التركیز : أیضا في عصابات أخرى نجد 

.الفكري ، واضطرابات في الذاكرة 

والتي نقصد بھا الشخصیة ) الخاصة ( عصابیة الصدمیة أما فیما یخص الشخصیة ال
الجدیدة بعد الفعل الصدمي أي تغییر في الشخصیة ، إذ تحصلنا على وجود فقدان لالھتمام 

عدم ، والمتمثلة في لم یكن من قبل بھذه الحدة والذي 5/5بشكل كبیر عبر إجابات المفحوص 
ور ـ، مع تقلیص في المشاعاآلخرین اج معـاط وفي اإلدمـفي النشاالھتمام وانخفاض 

م باألشیاء التي تاآلخرین والتي تخص العالقة مع اآلخرین إذ ال یھعن اإلحساس أنھ منفصل 
كانت تحفزه من قبل ، وال یأخذ المبادرة في النشاطات ویحس بذلك أن مستقبلھ مسدود ومبھم 

: حصلنا على ما یلي الخاصة بالتقییم الذاتي ت" د"فیما یخص نتائج الورقة 
سيء جدا 10/2جید جدا و 10/8: جد سيء وبعد إعادة شرح ھذه الورقة تحصلنا على 10/8
یعني أن حالتھ النفسیة متحسنة مقارنة بالسنوات التي مضت وأنھ بالفعل حدث لھ تغییر ھذا

حسب وجود العامل المفجراعمیق في شخصیتھ وأن بعض األعراض ظھورھا مازال متواجد
.لھا 

استبیان الصدمة والذي یخص مدة ظھور ومدة تقییم سلّممن المأخوذبالنسبة للجزء الثاني 
األول ، السلّم تواجد االضطرابات الموصوفة ، حیث بینت النتائج أنھا تشبھ التقییم الذاتي في 

مدة فيصالثاني یبین أن شدة الحالة نقصت مع وجود تناقلسلّمأي بعد عرض النتائج لھذا ا
.التكرارت 

وسرعة ةضطرابات االكتئابیاإلالتي حظیت بمدة أقل من سنة ھي أن االضطراباتنالحظ 
الخوافي المتمثل في عدم القدرة إلى الرجوع بالعیاء والحزن مع التجنب الغضب واإلحساس 

.إلى أماكن الحدث أو تشبھھا 



عرض الحاالت ، تحلیل ومناقشة نتائج الدراسةالفصـل الخامس

109

ات الخاصة بالتكرار ، والمعرفیة كذلك نالحظ شدة االضطراب من خالل االضطراب
.وة دامت أكثر من سنة ھواستھالك المنبھات كالق

تتمثل بأنھ یشة الصدمة لدیھ اأما الشعور بالذنب أو العار لم یتكون لدیھ ولم یظھر ألن مع
.غیر عما كان علیھ من قبل تیحس أنھ 

:األولىةــحالل الــتحلی/4.1

نجد أنھ السلمینجاء بھ في المقابالت النفسیة وحسب نتائج المفحوص الذيحسب خطاب 
قدم جدوال نفسو صدمیا وھو اضطراب إجھاد ما بعد الصدمة خطیر ، حیث وصف لنا أنھ قد 

سنوات قبل استفادتھ من المتابعة النفسیة ، فكان بذلك تسعةإلى اعتداء إرھابي منذ تعرض 
.ضحیة مباشرة 

فحوص شعر أنھ سیموت بسبب الھجوم علیھ وال یعلم من أین الخطر أثناء الحدث ، الم
، الذھول لم یصدق ما حدث ...فشعر بالخوف الشدید مع تسارع في ضربات القلب ، العرق 

یوم من تواجد األعراض ھذه اختفت غیر متكیف في تلك األثناء وبعد وبذلك وجود إجھاد . لھ
الكمون كانت قصیرة واستمرت األعراض ھذه رة ثم عادت أي فتلمدة أسبوع أو أسبوعین 

.وشدتھا أكثر من شھر ولھذا أظھر بذلك اضطراب إجھاد ما بعد الصدمة مزمن 

إذ السلممن " ج"إن ردات فعلھ المباشرة تعود لوجود أعراض كما ھي موضحة في الورقة 
Flacheوالتي بدأت منذ الحدث بشكل تظھر بشكل متواتر Backیل كوابیس مع وجود أثناء الل

اضطرابات في النوم ، مع وجود مشاكل صحیة تتمثل في فقدان الشھیة  وكثرة تناول القھوة ، 
مع وجود كذلك صعوبة في التركیز وتشوش على مستوى الذاكرة وبالتالي أصبح النسیان 

لشھر وكان ھذا خالل انوبات من القلق وعدم الشعور باألمانمتواجدا لعدة سنوات كذلك وجود 
و الثاني في نفسھ ، مع سرعة الغضب ، مالسلّ األول بعد الحدث وھذا ما أكدتھ لنا نتائج 

مع تجنبھ العودة إلى ذلك ألحداث المتكررةالشعور بالخوف وفقدان الثقة باآلخرین نتیجة ا
إشارات اكتئابیة خفیفة أو أماكن شبیھة حتى اآلن ، حیث أنھ من حین إلى آخر یقدم المكان 

.حظة في الحزن مال

كان غیر متزوجا ، ولم یعش أحداثا المفحوص في ذلك الوقت أي بدایاتھ األولى في العمل 
العائلة الحقیقیة في من قبل صادمة أو كان شاھدا مثلھا بالرغم من أنھ كان یعیش بدون تواجد 

.ألب حیاتھ ولم تشكل لھ صدمة نفسیة وإنما وجود ھشاشة نفسیة خاصة اتجاه صورة ا

ر في أساسیات ونمط عیشھ وكیفیة رؤیتھ للحیاة إذ ال توجد أیة اإلرھابي غیّ ھذا االعتداء 
ي بینھ وبین عالقاتھ االجتماعیة أو مع األصدقاء ، فلم یتجھ إلى الطبیب النفساني إال بعد ما قتال

ور أربع بصفة دائمة ومستمرة وھذا بعد مرساءت حالتھ النفسیة وتكرار تواجد األعراض 
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، ووجد أن سلوكاتھ قد تغیرت خاصة مع عائلتھ الصغیرة أي مع سنوات من الحدث الصدمي 
الطبي الحظ أن األعراض تواجدھا قد قل وأنھ وزمالئھ فمنذ استفادتھ من العالج زوجتھ 

مع المتابعة النفسیة فیما بعد لمعرفة أكثر مما یعانیھ وتقییم أصبح مستقرا نفسیا خاصة تزامنھ 
ساعدتھ على التعافي والتخلص من أعراض وھذه األخیرة طور ھذه االضطرابات ت

مختلفة كانت تزعجھ وذلك بمعرفة ما عاناه وأدى إلى تغییر في نمط سلوكاتھ خاصة المنزلیة 
وضروریة في إعادة بناء مستقبلھ من مع عائلتھ إلى األحسن وبذلك تعتبر األساس في حیاتھ 

طرف زوجتھ وكذلك المساعدة المھنیة التي حظي بھا والمتمثلة في جدید ، إذ وجد دعم من 
التقریب من مقر سكناه وكذلك منحھ منصب عمل مھیأ یتماشى وقدراتھ الصحیة والنفسیة 

و منحتھ متغیرة إلى األفضل ، وأصبح بذلك متكیفا مع الوضع الجدید نظرتھ للحیاة فأصبحت 
.قة الشعور باألمان و الطمأنینة و إعادة الث

ویشعر بھ من حین إلى آخر یعتریھأصبح المفحوص یعرف تقریبا كیف یسیر القلق الذي 
من العالج الدوائي وأصبح یحمل ىوأن حالتھ النفسیة متحسنة وأفضل من ذي قبل إذ انتھ

.مجا مع المجتمع ذالسالح من جدید وأصبح من

:الحالة الثانیة عرض 

تقدیم الحالة21.
والدتھ وھو یعیش منذ.سنة، متزوج ولھ طفلین37یعمل في سلك الشرطة، عمره عمار

أفراد، ملیئة بالتفاھم والمحبة فیما بینھم وحسن الصلة عشرةفي كنف عائلة كبیرة تتكون من 
لدیھ أم . في العائلةالسابعةمع بعضھم البعض ویحظى بجو عائلي ممیز، فھو یحتل المرتبة 

كبیرة في السن مریضة بالضغط الدموي وداء السكري أما والده فھو ربة بیت وھي امرأة
متوف منذ عامین، كان مجاھدا وفالحا وھو كذلك كان یعاني من الضغط الدموي وداء 

و تستعمل أسلوب الداللفھي جد حنونة معھ أمھا السكري، فوالده كان یتسم معھ بالحزم أمّ 
.قلیال

كثیرا وتكوین الصدقات مع جیرانھ وزمالئھ في الدراسة، كان في صغره یحب اللعب
وكون والده یحب رؤیة ذلك .فكان تلمیذا متوسطا في الدراسة ویحب االنضباط كما علمھ أبوه 

على أوالده، وأثناء مرحلة المراھقة زاد حبھ للتعرف أكثر على الحیاة وتكوین صداقات خاصة 
غیر شقي، ،صدقائھ طیلة الصیف، كان ھادئ الطباع أثناء قیامھ بالعطل الصیفیة لوحده مع أ

غیر أنھ في .أي كثیر العطاء بشوش دائما، یحب مساعدة اآلخرین دون أن یطلبوا منھ 
لدیھ قدرات أنولم یكن یعطي لھا اھتماما كبیرا بالرغم من ، الدراسة كان ذو مستوى متوسط 

عة والحیاة في الثانوي وتوقف عن قد درس اختصاص علوم الطبیل.النجاحإلىعقلیة تؤھلھ 
وبدأ ،واعتبر ھذا فشال في حیاتھ ،الدراسة في السنة الثالثة ثانوي بعد عدم نجاحھ في البكالوریا 

یفكر في مستقبلھ كیف یكون؟
تقدیم الخدمة العسكریة، أحبھا وتعلم فنون القتال واالنضباط إلىمن بعد ذھب اعام

اآلخرین وكان آن ذاك مدربا ریاضیا في الثكنة العسكریة لكونھ وحسن التعامل واالتصال مع
إلىبعدھا أراد الدخول .سنة22وانتھى من أداء الخدمة العسكریة وعمره .یحسن الریاضة
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الحمایة : أال وھو؛ یمتھن عمال خیریا وإنسانیا بدون استعمال السالح أنعالم الشغل وأراد 
ستعداده المدنیة، لم یوفق بھا بالرغم من ا

بعد سماع خروج النتائج وعدم .وتحضیره الجید للمسابقة والمؤھالت الجسمانیة والبدنیة لذلك
وشعر بالحسرة لذلك ألنھ علق آماال كبیرة على ھذه نجاحھ تأثر كثیرا بتلك النتیجة لمدة عام

الجیش إلىولم یرد الدخول ،الشرطة إلى، لكن لم یفقد األمل ووضع ملف للدخول المھنة
، قام بالتربص في جیجل لمدة 1998نجح من المسابقة األولى وكان ذلك .الوطني الشعبي

مھامھا خاصة -ة للشرطة القضائیة بالقادریة تنقلالفرقة المإلىأشھر وبعدھا انتقل سبعة
.2006وعمل ھناك حتى عام البویرة وھي تابعة لوالیة -بمكافحة اإلرھاب 

نھ قد ألاعتداء ارھابي مع الشرطة لم یتأثر بصوت طلقات النار حدث ھ ھناك أول یوم ل
على ھذا الحال بالقیام بمواجھة ومكافحة األیامتوالت ، تعود على ذلك في الخدمة العسكریة 

... اإلرھاب والعمل في ھذه األجواء الملیئة بالقتل ورؤیة الدماء والقتلى، وتمشیط الغابات 
سنوات بدأ یالحظ أن سلوكاتھ تغیرت وأن نمط نومھ تغیر وأصبح ال ثةثالوبعد مرور 
وأنھ أصبح ،وعدم تحمل أي صوت مھما كان خافتا لیال، وأنھ یحب الھدوء ، یستطیع النوم 

وأحیانا یبحث عن أصدقاء للتحدث معھم لكي ال یجلس لوحده وتذكر ،منفعال ألصغر األمور
ء بعضھا البعض خاصة مقتل زمیلھ من طرف جماعة الصدمیة التي تتوالى ورااألحداث
النار علیھم اإلرھابیونأطلقعلى الساعة التاسعة والنصف لیال أین 2001في صائفة إرھابیة

على ابنتھ أوصاهمیلھ وادخل المستشفى واآلخر توفي وقبل وفاتھ زجرح ،وھم یمشون لیال
على یدیھ وھو لم یصبر، مرت األیام وھو یحملھ ،أشھرستةخدیجة التي ال یتجاوز عمرھا 

وبعدھا أصبح یتذكر ما أوصاه على ابنتھ وأصبح متوترا وقلقا، مع محاولة تجنب األفكار التي 
وذلك بالقیام بالریاضة كلما سمحت لھ الفرصة، وال یرید تذكر بعض الذي ، تذكره بالحدث 

.مع زمالئھ وتجنب الحدیث عنھاأحداثجرى لھ من 
النوم بالرغم من وجود إیجادأو ، المنزل كان كذلك ال یستطیع النوم إلىودتھ عند ع

الھدوء ، مع الشعور بالخوف والقلق المستمرین خاصة عند سماع أو رؤیة مشھد یذكره 
یتعرق وسرعان خفقان القلب، وشحوب الوجھ مع محاولة عدم نالتي مرت بھ فیبدأباألحداث

.ألنھم یعلمون ذلكإخوتھإظھار ذلك ألسرتھ ما عدا مع
و لكن بعد كل حدث تظھر لھ تكذلك تراوده كوابیس لیلیة كانت كل یوم وبعدھا أصبح

وبقي على ھذا . ... بعد فترة قصیرة تختفي  ألنھ تأقلم مع ھذه  المشاھد القتل و اإلنفجارات 
وأصبح یعمل في سنوات، حتى غیر نمط عملھثالثالحال یعاني من عدم النوم لیال لمدة 

ووصف لھ مضادات النفسيطبیب الساعات العمل النھاریة فقط، مع تناول الدواء من طرف 
,Sulperideالقلق واالكتئاب  Temeste, Laroxyl ,Lexomil ... بالرغم من تناول الدواء ما زال

درة على ارتفاع درجة الحرارة لدیھ، مع عدم الق: یعاني ویحس بشدة الیقظة وباأللم الجسدي 
وبدأ یتساقط الشعر قلیال من شدة القلق ، أي فقدان الشھیة مع نقص كبیر في الوزن ،األكل

.والتوتر الدائم
في التحالیل األولى لم . د التحالیل تبین أنھ مریض بالكلیة عوبعد مراجعة طبیب آخر وب

الطبیب السبب بعد جح رالكلیة ینقص حجمھا، وأنیشخصوا المرض وبعد عام ونصف وجدوا 
خلقي ألن الكلیة الیمنى األولسببین إلىفحصھ وتكلمھ عن األوضاع المھنیة رجح المرض 
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أصغر من الیسرى والثاني إلى الظروف الصعبة الناتجة عن العمل لیال ونھارا بدون وجود 
اثا وھذا بوجود أحدبالموت امھددھراحة كافیة ومكافحة اإلرھاب مع الشعور في كل وقت أن

وكذلك نتیجة ضغوط العمل وكثرتھا مع عدم السماح لھم برؤیة العائلة إال مرة كل أخرى 
.والبقاء مع عائلتھم أسبوع فقط أي لمدة زمنیة قصیرة ثم العودة، شھرین أو ثالثة 

عندما تفاقم مرضھ واألعراض مازالت وزادت حدتھا أراد التحویل قریبا من مقر سكناه 
و بالرغم من ھذا الوضع كان دائما یحاول التأقلم مع ھذه طلبھ بالرفضىقالف،والعمل ھناك

الوضعیات والتحلي بالصبر و یستعمل المزاح لیخفف على نفسھ و زمالئھ و یمارس 

وبعد زواجھ الحظت زوجتھ وبعد مرور أشھر على ، تزوج تلك المرحلةوفي ..الریاضة 
بدون األحیانوأصبح عصبیا جدا ومنفعل في بعض أن سلوكھ تغیر معھافقط ، زواجھما 

، فأصبحت مشاكل بینھما فوجد صعوبة إلیجاد الحل بالرغم من حسن تعامل سبب واضح 
القیام بالعطل المرضیة لمدة عام إلىزوجتھ معھ وتفھمھا لوضعھ وحتى عائلتھ، فاضطر 

المكتب الطبي ف وللمعالجة على الكلیة وتناول الدواء بعد مرور عام استدعى من طر
ع إستفادتھ منمھیأ معملوبعد دراسة الملف الطبي منح لھ منصب،بالجزائرالمركزي

.لھالفردي مع نزع السالح 2006التقریب إلى مقر سكناه وكان ذلك في 
والعمل قریبا من السكن ونمط العمل تغیر وبعد مرور أھلھمع إقامتھمكان إلىبعد العودة 

ل في المكان الجدید، وساعات العمل تغیرت وأصبح یعمل نھارا فقط أي العمل عام من العم
مع وجود نشاط مھني إداري مع تجنب التعامل ،المنزلإلىثمانیة ساعات كل یوم والعودة 

وأصبح النوم بذلك مستقرا، وأن شدة الیقظة والخوف والتوتر تناقص ،المباشر مع الجمھور 
تأتیھ إال ناذرا أي مرة كل ستة أشھر أو أكثر، وأصبح یشعر صبحت الكوابیس ال أكثیرا، و

األحداثباألمان واالستقرار وتحصل على المتابعة النفسیة وبالتالي استطاع الحدیث عن 
القادریة كزیارة فقط ولیس للعمل ألنھ إلىالصدمیة التي جرت لھ من قبل وأنھ یستطیع العودة 

خوفا من تكرار أحداث ، واجھة ومكافحة اإلرھاب مازال یخاف أن یحول بعیدا ویعمل في م
وینتج عنھا االبتعاد عن المنزل مرة أخرى وتحصل ،األخرىصدمیة أخرى ویمرض بالكلیة 

.مشاكل منزلیة مرة ثانیة
ھ للمستقبل یمن ناحیة الوظیفة أصبح یحب العمل وأن مردوده حسن دائما مع رؤیة تفاؤل

.ب على مشاكلھ مھما كانت نوعیتھاولدیھ اإلرادة دائما للتغل
وكذلك بعد وجود حسن المعاملة مع الزمالء والرئیس منذ قدومھ یتمیز بحسن التصرف 

.عن یوماوالسلوك والمردود یتحسن یوم

:بطاقة المفحوص الشخصیة-
عمـــار  : االسم 
سنـــة 37: العمر

إخوة و أخوات عشرةالسابع في العائلة من بین : الرتبة في العائلة
أطفال 2متزوج و لھ : الحالة العائلة

متوسطة : الحالة االجتماعیة
السنة الثالثة ثانوي فرع علوم : المستوي الدارسي

:السوابق العائلیة
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أبوه مریض بداء السكري و الضغط الدموي 
أمھ كذلك مریضة بالداء السكري و الضغط الدموي 

األمراض النفسیة غیر موجودة 
: السوابق الشخصیة 

طفال شقیا و ذكیا في نفس الوقت : في الطفولة
یتمیز بروح الدعابة 

یقضي جوا مرحا في البیت 
متوسط في الدراسة 

كان منضبطا في تصرفاتھ : في المراھقة
یحب الدراسة -
یرغب في تكوین صدقات -
لسفر یحب ا-
یحب الحیوانات -
یقوم بالعطل الصیفیة لوحده مع أصدقائھ طیلة الصیف  -
لدیھ الثقة في النفس -
الریاضة ممارسة-
شخص مستقل -
شخص محبوب من طرف جمیع الناس -
یتمیز بالبشاشة -
لھ القدرة على اتخاذ القرارات في حیاتھ  -
االمتحان الدخول إلى الحمایة المدنیة حدث لھ فشل أول عندما لم ینجح في -

شرطي :المھنة

سلوك المفحوص أثناء المقابالت مالحظات على 1.2

.شخص مستقل ، متفائل مرح ،اكان محترمالنفسیةأثناء المقابلة : الھیئة العامة للمفحوص * 
تعبیرات وجھھ فیھا دائما االبتسامة و البشاشة ، و النظرة فیما تفاؤل * 
أي انفعال أو عدوانیة أثناء كالمھ في يحواره منطقي ، مع سھولة االتصال معھ ، لم یبد* 

المقابالت  
.لغة مفھومة و مسترسلة ، بصوت عادي أثناء كالمھ * 
متقبل إلجراء المتابعة النفسیة * 
لدیھ رغبة واضحة اتجاه الحیاة * 
أثناء طرح األسئلة سلیمإدراكھ * 
النفسیة ھمقابالت النفسیة كان جد متعاون ، یعبر بسھولة عن صدماتأثناء ال* 
أوضاعھ أثناء المقابالت كان ھادئا و جد متعاون   * 
.و مستقلةیتمیز بشخصیة منبسطة-
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د التطرق إلى موضوع بحثنا نو عثالثة أشھرفي البدایة كانت المقابلة النفسیة مرة كل 
اآلن سنتطرق إلى ملخص . لمتابعة النفسیة عامین یوما و دامت ا15أصبحت مرة كل 

: المقابالت النفسیة التي جرت مع األخصائیة النفسانیة و كانت لدینا ما یلي 

:ملخص المقابالت 2.2

:المقابلـة األولـى

سنة ، توجھ عند األخصائیة النفسانیة بطلب من طبیب 34عمار شرطي یبلغ من العمر 
طني ھو الذي وجھھ عند األخصائیة النفسانیة ، ألنھ من ضحایا اإلرھاب وأنھ العمل لألمن الو

حالتھ یعاني من إجھاد ما بعد الصدمة ، ولدیھ مرض الكلى وذلك من أجل مساعدتھ ومعرفة 
.النفسیة 
دید العطلة المرضیة لمدة شھرین المقدمة من طرف الطبیب المختص في أمراض مقام بت

بولیة وھذا بعد قیامھ بعملیة جراحیة على مستوى الكلیة والتي كان یعاني من الكلى والمسالك ال
سنوات حتى شخصوا المرض ، إذ كان لدیھ ثالثةالم على مستواھا لمدة طویلة دامت آ

لبطن وارتفاع درجة الحرارة مع الشعور اأعراض تتمثل في أالم دائمة على مستوى الظھر و
وذلك نتیجة ،درة على النوم ووجدوا أن السبب خلقي ونفسيالدائم بالقلق والتوتر وعدم الق

أربعةالضغوط المھنیة وكثرة العمل مع عدم وجود الراحة وبدأت تتدھور صحتھ بعد مرور 
سنوات من العمل في مكافحة اإلرھاب ومواجھتھ، السبب الخلقي أن الكلیة الیمنى أقل من 

.الكلیة األخرى 
یھ صحیا تطرقنا إلى طرح أسئلة تتعلق بالحالة الشخصیة والتي بعدما عرفنا مما یعان

تتمثل في الحالة العائلیة أنھ أب لطفلین وأن معاملتھ معھم حسنة وكذلك مع زوجتھ وعائلتھ  أما 
.بالنسبة للجانب االجتماعي فھو متوسط ویسكن مع العائلة 

أشھر وانتقل تسعةلمدة بعدما كان لھ تربص في جیجل 1998دخل إلى سلك الشرطة في 
سنوات وبعد مرضھ حول إلى سبعةبعدھا مباشرة إلى القادریة أین واجھ اإلرھاب ھناك مدة 

مكان سكناه وأنھ مرتاح لقدومھ قریبا من مقر السكن والعمل وأن نظام العمل تغیر وأنھ ال 
.یوجد إرھاب ھنا في منطقتھ 

من العطلة المرضیة ، واعتبرھا فترة نقاھة لكي ستفادةلإلتقدیم توجیھاتنافي األخیر حاول
یستطیع بعدھا تجدید الطاقة والعمل باجتھاد ، مع القیام بمقابالت أخرى مع المفحوص من أجل 

.معرفة الحالة النفسیة والمعنویة لھ ووافق على ھذا الطلب 

س أثناء الحدیث یتكلم أثناء كالمھ ، مطأطئ الرأالمفحوص ھادئاأثناء المقابلة النفسیة كان 
بھدوء  یستعمل إشارة الیدین أثناء الحدیث ، تقبل فكرة وجود والقیام بمقابالت نفسیة أخرى 

.معھ 
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:المقابلـة الثانیـة
بعد الرجوع إلى العمل وانتھاء العطلة المرضیة المطولة ، كان المفحوص مستعدا للعمل وأن 

العمل خاصة وأنھ قریبا من منزلھمعاملة زمالئھ معھ حسنة ، وكذلك مع رئیس 

وفي كل یوم بعد نھایة الدوام مساءا یتجھ إلى عائلتھ عكس ما كان علیھ في القادریة ، أین 
یبقى لمدة شھرین أو أكثر لیستفید بعطلة قصیرة جدا وبعدھا یعود إلى العمل المليء بالمفاجآت 

ب والشعور بالقلق والتوتر الدائم والخطر وكذلك العمل الصعب خاصة في مواجھة اإلرھا
وبالرغم من كل ما یحدث ال یخبر أھلھ ویظھر لھم العكس .والخوف من الموت في أي لحظة 

أنھ بحالة جیدة وأن المكان الذي یعمل بھ ال یوجد إرھاب ھناك وأن ما یسمعونھ ویقرؤونھ في 
.للوالدین علیھ الجرائد مجرد إشاعات وھذا لكي ال یسبب اإلزعاج والقلق والخوف 

یعني أن المكان الذي یشتغل فیھ كان جد خطر وأنھ قضى فترة صعبة ھناك ألنھ یرى بأنھ 
أشھر في جیجل لم یظن یوما أنھ سوف یذھب إلى تسعةوقام بالتربص لمدة 1998لما دخل 

أو مكان شبیھ بھ ، ألن أول یوم لھ ھناك بدأ بسماع أصوات الرصاص  والقنابلاألخضریة
.ولھذا كانت صدمة بالنسبة لھ 

قبل االنخراط في سلك األمن الوطني أراد العمل في الحمایة المدنیة من أجل عمل إنساني 
بدون استعمال السالح وبدون وجود مشاكل ولكنھ لم یوفق في نجاحھ في المسابقة  بالرغم من 

، وبعدھا واصل البحث عن أنھ كان لدیھ أمل كبیر في النجاح فتأثر لمدة عام بھذه النتیجة
.العمل في مھن أخرى حتى نجح في سلك الشرطة 

تطرقنا بعدھا إلى ذكر األماكن التي عمل بھا حتى أصبح یعمل قریبا من منزلھ وكان ذلك 
بعد قیامھ بالعطل المرضیة بالكلیة ، بعدما كان ال یعلم بأنھ مریض ، وبعدما بدأت األعراض 

دما اتجھ إلى الطبیبة شخصت المرض أن لدیھ جریبات في الكلیة وبقي أن بطنھ دائما تؤلمھ عن
م مجددا غیر الطبیب وأطباء آخرین وشخصوا آلالیعالج على ھذا األساس وعندما عاودت لھ ا

لھ نفس التشخیص أما أخرھم فقال لھ أن الكلیة خلقت صغیرة بالنسبة للكلیة األخرى ومع كثرة 
في ھذه المھنة بدأت تضمحل ولھذا أصبح یعیش بواحدة العمل ووجود الضغوطات والصعاب

فقط وبعدھا بدأ القیام بالعطل المرضیة المطولة حتى استفاد من التقریب إلى مقر سكناه مع 
.لھ الفردينزع السالح

لھ ھو وبعد فترة من الزمن تأقلم وأحس بالطمأنینة والراحة لتواجده قریبا أسھل مما كان یعم
من منزلھ ومكان عملھ وأن حالتھ النفسیة تدریجیا تتحسن مقارنة مما كانت علیھ من قبل ، 
وكذلك وجود معاملة حسنة للزمالء لھ ، والحظ أن طبیعة العمل تختلف ولھذا االتصال بینھم 

مشاركة الزمالء أفراحھم وأحزانھم وأنھم یساعدون بعضھم مختلف إذ وجد اختالف في
البعض ألن الكل مھدد بالموت ولكن اآلن كل شخص یعمل ویذھب إلى المنزل ال یوجد 

.تواصل بینھم 
لھم أن لدیھ یظھرأما معاملتھ في المنزل تتمیز باحترامھ لوالدیھ وأنھ یسكن معھم ، كذلك ال 

إال إلخوتھ الذكور وكذلك عن مرضھ لم یخبرھم وعندمامشاكل في المھنة أو صعوبات
یسألونھ عنھ یقول بأنھ في راحة أو عطلة سنویة لم یأخذھا من قبل ، فیصمتون ، وكذلك 

.عائلتھ الصغیرة یحترمھا ویفرح مع أطفالھ ویداعبھم ویقوم بكل واجباتھ معھم 
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مبتسم في بعض المرات ، مستقل غیر معتمد أثناء المقابلة النفسیة كان ھادئ أثناء حدیثھ ،
.على أي شخص ، قادرا على مواجھة الحیاة 

:المقابلـة الثالثـة

في ھذه المقابلة بدأت الحدیث عن عالقتھ في العمل وجدناھا كالعادة ، ثم بعدھا تطرقنا 
أن األیام الجمیلة للحدیث  عن القادریة وعن األیام الجمیلة والصعبة أن ذاك ، ابتسم وأشار إلى

كما تطرق إلى أول یوم لھ في الفرقة المنتقلة للشرطة القضائیة أین كان .قلیلة جدا أو ال توجد
ھناك في مواجھة بین اإلرھابیین والجیش الوطني لم یتأثر ألنھ من قبل قام بأداء الخدمة 

عة التاسعة لیال مع العسكریة ، واعتاد على ھذا وفي الیوم الموالي كان یعمل لیال على السا
زمیلھ في الحراسة رأى وراء الحائط شخص قال لھ توقف فلم یتوقف فأطلق علیھ النار وبعدھا 

وكان خطأ ، وما " شفق علیھ"عقلیا ، تأثر في تلك اللحظة ألنھ اتبین بأن ذلك الشخص مریض
ناء النوم مع الحظھ على نفسھ أنھ في األیام األولى من تواجده ھناك وكان یعمل والضجیج أث
.زمالئھ وھذا لكثرة عددھم في الغرفة الواحدة وعدم وجود تنظیم في أوقات النوم 

على االذي أثر علیھ واعتبره صدمة حقیقیة ھو عندما قتل مفتش الشرطة زمیلھ وكان شاھد
موتھ والذي قتل من طرف اإلرھابیین بعد عودتھ إلى الثكنة لیال والذي بقي متأثرا ھو عندما 

أشھر والوحیدة بعدھا أصبح یحس بالقلق ستةأوصاه عن ابنتھ الصغیرة  التي تبلغ من العمر 
والتوتر مع عدم القدرة على النوم والكوابیس بدأت تظھر بعد الحدث مباشرة ، وھكذا واصل 

.العمل 
توجد صدمة أخرى تتمثل في أول من نوفمبر صباحا ھو وثالثة من زمالئھ ذاھبین إلى 

رة صباحا للحراسة ھناك وھو كان راكبا في السیارة معھم و قبل انطالقھا قال لھ الرئیس المقب
انھ ال یذھب معھم بل یبقى في الثكنة لینظم إلى مجموعة فریق كرة القدم و بعد خروجھم و 
مضي ربع ساعة سمعوا طلقات الرصاص بقوة ، فخرجوا كلھم متجھین إلى المقبرة و رأى 

شخصین و خاللھایف ھي خاصة المكان الذي كان جالسا فیھ و ماتالمفحوص السیارة ك
لو كان ھو ھناك لحظةما رأى ذلك المشھد كان یفكر في تلك اللالثالث في حالة جد خطیرة ، 

لكان مصیره الموت و أصبح یكرر ذلك كل یوم في أحالمھ و أفكاره یتجنبھا و ھي تعود إلیھ 
ین یطاردونھ وھو یرد الھرب و التخلص منھم ، مع وجود و الكوابیس المتكررة و أن اإلرھابی

سلوك التجنب األماكن التي یستطیع أن یقومھا اإلرھابیین بوضع قنابل أو ھجوم إرھابي علیھ 
سنوات ، وبعد ما أصبح یعمل في النھار أصبح ینام ساعتین ثالثو بقي ال یستطیع النوم لمدة 

.في اللیل و دائما یشاھد الكوابیس 
ھب إلى الطبیب بعدما وجد أن األعراض تتكرر وحدتھا شدیدة خاصة الكوابیس و ذبعدھا 

Laroxylةفوصف لھ أدوی، و أي ضوضاء كانت أالخوف و أنھ ال یحمل األصوات العالیة 
, Temesta , Sulpiride, Tranxéne و ھي من نوع األدویة المضادة للقلق و االكتئاب في ذلك

على تحویل و التقریب من مقر سكناه كحل و رفض طلب زمالئھ الوقت أراد آن یحصل
لھم يبالرغم برغم من أحقیتھم لھذا المطلب فشعر ھو و زمالئھ باإلحباط و الحزن لما یجر
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حتى و إن أراد و محاولة االنتحار من أجل الحصول على التحویل فال یقبل الطلب ، فال یقبل 
عمل و صعوبتھ مع العمل في مواجھة اإلرھاب و العمل إلى التعب في الیتساءل الطلب فكان

و كذلك. لمدة طویلة بدون توقف ، ودائما ھم في تأھب لإلنذار و للخطر 
یتساءل أن الشرطي الموجود ھنا و الموجود ھناك لیس مثل بغضھم البعض فھناك المكان 

.سنة 24-23بالرغم من أن أعمارھم " فقد الحیاة " الذي كان یعمل فیھ 
و لما كانوا یذھبون إلى الجزائر یذھبون فرحین لرؤیة العالم كیف یعیش و یفرحون أما 
عند العودة فكانوا یشعرون باإلحباط و ال احد یتكلم مع األخر ، وعندما كان یذھب لیتسلى لم 
یتناول المخدرات كالشراب و المنبھات و المخدرات ألنھ یتحكم في نفسھ و في شخصیتھ 

.ذلك للھروب من ضغوطات العمل بیقومن أنھ یوجد الكثیر منھم من بالرغم م

أثناء المقابلة النفسیة ال حظنا أن المفحوص مستعد لسرد صدماتھ النفسیة السابقة مع وجود 
.و ذلك بالسكوت أحیانا و أحیانا أخرى عدم تذكر تفاصیلھا ومةقلیل من المقا

.كالم مع صوت عادي و ھادئ غیر مرتفع استعمال إشارات الیدین أثناء ال

: المقابلـة الرابعـة

تغیر داخلي بعند بدایة المقابلة تحدثنا عن المقابلة الماضیة بعد ذھابھ إلى المنزل ، ھل شعر 
ك ؟ فرأى انھ دائما یحس ان ذآأو بإعادة الصدمات و الذكریات كیف كانت حالتھ و سلوكاتھ 

ھ و ذلك انھ ـھذا لم یقلية النفسانیة و یتكلم مع نفسھ أنھ نسـع األخصائیبالراحة أثناء الحدیث م
ر الصورحضة السیارة أـرة لم یتطرق إلیھا و ھي مھمة كحكایـأشیاء كثیينس

و كذلك صور زمالئھ أثناء تواجده ھناك و انھ توجد
ألنھا في مزیقھم صور أخرى تخلص منھا بت

رآھا أنھا صورھذه المرحلة الجدیدة في حیاتھ 
فظ إال بالصور مع الزمالء تحیو سموحشة

عن مستقبل كل شخص منھم و أن ىو حك
االتصاالتغالبا ما تكون مع بعضھم البعض

. بسبب ظروف العمل و الحیاة 
عندما تكلمنا على ھذه المرحلة من حیاتھ أي 
وقت مواجھتھ لإلرھاب لم یتأثر و لم تعد لدیھ 

..... ابقة كالقلق و التوتر ، الكوابیس األعراض الس
وتذكر كذلك حكایة زمیلھ الذي تقطع رجلھ

بسبب قنبلة وضعھا اإلرھابیین أثناء التدخل على
الساعة السابعة صباحا بعدما قتلوا أربعة من الجیش

مشون الوطني فاتجھوا مباشرة إلى ذلك المكان إذ ھم ی
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من المفحوص  ، لم یفھم شيء یرى في الدخان واألشالء أمتاردھناك فقنبلة انفجرت على بع
تتطایر وزمیلھ یصرخ بشدة ، بعد انقطاع ذلك الدخان تقدموا نحو زمیلھ فرأى أن قدمھ غیر 
موجود وأخذوه إلى المستشفى مباشرة وھم في تلك اللحظة یطمئنونھ بأن حالتھ ال بأس بھا 

ة وكذلك یوجد أربعة موتى لم یستطع النظر إلیھمولكن المفحوص منھار ھو وأصحابھ األربع
و لما أصبحت . وأنھ لیس لدیھ الشجاعة للتقدم نحوھم بعدھا أتت الحمایة المدنیة وأخذتھم

و یتكلمون عما جرى لھم وأوجھھم الثكنةالتاسعة و النصف صباحا وصلوا إلىالساعة 
المفحوص بدأت لدیھ أن .ر بالخوفاء وال العشاء ،مع الشعوذصفراء مشحبة ، لم یستطیعوا الغ

الم على مستوى المعدة وفي تلك األیام الموالیة نقص في الوزن كثیرا وأصبح یتقیأ وال آذاك 
یأكل أي شيء وھو في ذلك الوقت كان یفكر بأنھ في أي وقت عندما یخرج للعمل ویقوم بعملیة 

.مثلھا أو مشابھة لھا 
ة جدا ویبقى یفكر في الحادث في األول یشعر بالقلق عندما یأتي للنوم ال یستطیع وبصعوب

وأن ھذا ھو مصیره وأنھ سیعاني حتى النھایة ومن بعدھا یفكر بإیجابیة وأنھ سیحول بعد 
أي –سنوات من العمل ھناك وستنتھي المعاناة أي دائما یحاول أن یطمئن نفسھ ثالثةمرور 

لتقاء مع أصدقائھ لكي ال یبقى وحده ن ذاك حب التجمع واالآفكان یستعمل –یكون متفائل 
وتعود لھ األفكار في كل لحظة وال یستطیع التخلص منھا ، فیلجأ إلى الذھاب والجلوس في 
المقھى أو یقوم بممارسة الریاضة ألنھ یجد فیھا راحة ومتعة لممارستھا وكذلك یستعمل أسلوب 

علم بأن الجمیع یعاني وأنھ ال یوجد ح ویظھر بأنھ مرتاح نفسیا وأنھ یتسم بالشجاعة ألنھ یاالمز
.حل 

في ذلك الوقت مازال یتناول دواء طبیب األمراض النفسیة والعصبیة ولكن یرى أنھ لم 
یساعده ألنھ ھو طبیب نفسھ أي لما یكون ھناك أعمال كثیرة وخطر مھني تعود لھ األعراض 

ائما یحس باالنزعاج وعدم القدرة والتي تتمثل بالشعور بالضیق والقلق وال یستطیع النوم وأنھ د
على تحمل الضوضاء فرأى أن الحل ھو التحویل من ذلك المكان وسیجد أنھ مرتاح نفسیا ألن 
نفس الروتین أي نفس العمل ھو الذي جعلھ في ھذه الحالة ، األمر الجید أن ذاك أنھ استطاع 

.ات نھارا تغییر نمط العمل وأصبح یعمل أوقات العمل العادیة أي ثمانیة ساع
بعدھا تحدثنا عند حصولھ على التحویل وقربھ من المنزل وعملھ فأحس بأنھ مرتاح نفسیا 
ألنھ في السابق لما ینھي عملھ ینام مع تسعة أشخاص في الغرفة كل واحد لھ سلوكھ في الغرفة 

تقارب خر وأنھ كان حساسا لكل منبھ ، وھذا ما زاد عدم قدرتھ على النوم لمدة آلمختلف عن ا
ثالث سنوات ، ولما أصبح یعمل قریبا من منزلھ بدأ النوم یعتدل بالتدریج وأن الكوابیس 
أصبحت غیر موجودة والشعور بالقلق والضیق كذلك غیر موجود أما الحصر النفسي نقص 

.ولم یبق كما كان علیھ من قبل 
ة الحالیة إذ كان ال عاود الرجوع والتحدث عن الفترة السابقة ویقارن بینھا وبین الفتر

یستطیع النوم مع وجود الكوابیس دائما ، والشعور بالضیق على مستوى الصدر ، لدرجة أنھ 
یتقیأ لما یرى األكل وھذا عند وجود حدث صدمي جدید فیصبح یتصرف بعصبیة وأنھ یشعر 

ل وبالرغم من ھذا كلھ فھو یحاولشتاءبالخوف ، وحدوث التعرق لھ حتى وإن كان في فصل ا
دائما أال یظھر ذلك وبالعكس یخفف على زمالئھ ألنھم یعیشون نفس الوضع والشيء الجمیل 

الم اآلخرین آأنھ كعائلة واحدة واآلن یعمل ویذھب إلى المنزل ال أحد یعلم بمشاكل أو 
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في ھذه المقابلة النفسیة مستعد كذلك لسرد ما نسیھ في المقابلة الماضیة ، ھادئ أثناء حدیثھ 
.وجود مالمح المرح كاالبتسامة في بعض المواقف التي عایشھا من قبل مع

:المقابلـة الخامسـة

في ھذه المقابلة عاودنا تذكر األحداث المھمة التي أثرت على المفحوص من قبل حادثة 
في فصل الصیف وبدأت األعراض وراء الحادثة مباشرة 2002زمیلھ كانت تلك الحادثة في 

اللیلة وبقیت أكثر من عام ألنھ دائما في خطر وكلما یبدأ نسیان ما جرى تأتي حادثة في تلك
أخرى مشابھة توقظ ما یعانیھ ولھذا دائما األعراض متواجدة یكون خائف ، قلق ، ال یوجد 

...تركیز ومشوش الذھن ، دائما متوتر 
ي بھ دوما للتفكیر فیھا أو ھل توجد أحداث أخرى بعد ھذا الحدث تؤد: بعد ذلك ذكرتھ بـ

في أحداث ال ینساھم ، ھو محاولة انتحار من طرف زمیلھ بواسطة السالح و إطالق النار 
على مستوى القلب بسبب عدم تأقلمھ في المھنة و القلق فلم یستطع آن ذالك رؤیة الدم و بدا 

اك لم تأتھ ، المفحوص أثناء عملھ ھن2000یرتجف و تسارعت ضربات قلبھ و كان ذلك في 
أفكار االنتحار ألنھ یعتبره غیر حل لوضعیتھ ، وإذا فكر بالخروج من المھنة فیعتبره عار وأن 
نظرة اآلخرین والمجتمع أنھ ھرب من العمل أو طردوه فھذه الكلمات تجرحھ كثیرا المھم 

الصعوبات غیر أنھ دائما كان یمارس الشعائر الدینیة كالصالة ویحس بالراحة والطمأنینة 
.ألدائھا 

توجد أحداث أخرى متعلقة بمشاھدة أناس مقتولین أو محروقین من طرف اإلرھابیین أو 
حوادث المرور بعد رؤیة ھذه األحداث أصبح یفكر إال في حالتھ النفسیة یبحث عن حل لكي 

لص من ھذا الضیق النفسي ألنھ دائما توجد أحداث جدیدة فیتحدى نفسھ  ویحاول تغییر یتخ
سلوكھ وطبعھ بعد مرور ثالثة أیام یبدأ یقتنع بالعمل وظروفھ وھذه ھي خصوصیة المھنة 

.فعلیھ أن یتقبلھا 
في ذلك الوقت أحس بفقدان االھتمام لبعض األشیاء كانت من قبل یقوم بھا كالسفر مع

فقلت صداقاتھ وحواراتھ مع زمالئھ ویرید ......... أصدقائھ دائما یحس بالتعب ، دائما مریض 
الجلوس فقط مع األشخاص الھادئین مثلھ ویتكلمون بكالم منخفض بدون شوشرة أما في وقت 

.الفراغ یرید أن یلعب كرة القدم أو یقوم بالجري لكي ینسى ھمومھ ومشاكلھ 
واألملأت نظرتھ للحیاة تتغیر وتغیرت كثیرا إذ أنھ بدأ یشعر بفقدان ومع مرور الوقت بد

أن الحیاة انتھت وأن األمل تناقص لكي یرجع یعمل قریبا من المنزل أو تكون لھ عائلة في 
المستقبل وأنھ لن یشفى مرضھ ، أما حالیا بعدما شكل عائلة ولدیھ اثنان من األطفال أحس بأنھ 

وجدھا في المنزل وأن اإلرادة ھي التي جعلتھ یشفى ولیس الدواء وأن سعادتھ%90تغیر 
ألنھ یراه كالمخدرات ، وأن أول مرة ذھب فیھا عند طبیب األمراض النفسیة والعصبیة عندما 
كانت لدیھ أعراض عدم القدرة على النوم ووجود كوابیس متكررة مع الشعور بالقلق وكثرة 

لوحده مع عدم احتمالھ للضجیج والشعور دائما بالخوف العصبیة مع زمالئھ ، مع حبھ للجلوس
.والوسواس وأنھ فقد األمل من الشفاء مما یعانیھ 
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, Laroxyl:الدواء الذي وصفھ لھ الطبیب ھي مضادات القلق واالكتئاب وتتمثل في  Sulpiride
, Tranxéne.

م بحسرة عن حالتھ النفسیة ومن في ھذه المقابلة النفسیة كان المفحوص في بعض حدیثھ یتكل
.جھة أخرى یتحدث بثقة بالنفس وباإلرادة والشجاعة التي لدیھ 

: المقابلـة السادسـة

في المقابالت الماضیة تكلمنا عن األماكن التي عمل بھا المفحوص وكیف كانت عالقتھ 
لھ إلى سلك الشرطة إذ آنذاك بعائلتھ ، و في ھذه المقابلة أردنا التحدث عن صغره وقبل دخو

كان قبل انخراطھ شخصا اجتماعیا محبوبا من طرف كل الناس یتمیز بالبشاشة مع حبھ للسفر 
.وممارسة الریاضة وكذلك حبھ لتكوین صداقات 

أما عالقتھ آنذاك مع عائلتھ فكان الطفل السابع من عشرة إخوة عاش في بیئة وعائلة 
عائلي مليء بالحنان من طرف كال الوالدین وأنھ یحس سعیدة وكان محبوبا وكان ھناك جو

.دائما أنھ قریبا من عائلتھ 
یرى نفسھ أنھ في صغره لعب كثیرا مع إخوتھ، دائما فیھ جو الضحك بالرغم من خوفھ من 
أبیھ ألنھ جد منضبط في المنزل وكان رئیس الثوار في وقت الحرب وأنھ كان یستعمل معھم 

ضباط في نفس الوقت ، إذ كان والده وھو صغیرا فالح وأمھ ماكثة في أسلوب المزح واالن
البیت حیاتھم ملیئة بالسعادة وعاش حیاة كریمة بالرغم من المستوى المعیشي المتوسط ؟ وأن 
كال والدیھ لدیھم مرض السكري والضغط الدموي أما وجود أمراض أخرى عصبیة أو نفسیة 

.فال توجد
ة لم یھتم كثیرا بالدراسة لكن كان جید المستوى وأنھ كان طفال شقیا في المرحلة االبتدائی

جوا مرحا دائما في المنزل، أما في يوذكیا في نفس الوقت وكان یتمیز بروح المداعبة ویفض
سن المراھقة كان منضبطا في تصرفاتھ ودراستھ خوفا من أن یلحق اإلھانة بوالده وأنھ كان 

.   یحب الدراسة
ئلة التي ساعدتھ على الحدیث أنھا كانت في محلھا وأنھ یستطیع أن یحكي عن طرح األس

.ضي بدون جروحات ااألحداث الماضیة وعن الم
وأنھ كان مرتاحا أثناء طرح األسئلة وأثناء شرحھا مما یعانیھ وإعطاء معلومات عن حالتھ 

.مل معھا النفسیة ساعدتھ على فھم أكثر لردات فعلھ ومعرفة سببھا وكیف یتعا
عندما تناول الدواء في الوقت الذي ازدادت األعراض علیھ ویحس دائما بالتعب ونقص في 
النوم وشعوره دائما بالقلق والحصر النفسي وأن ضربات قلبھ متواترة وغیر مستقر داخلیا وإذ 

ر شيء خآالحظ أن الدواء في حالتھ ھذه لیس عالجا وأن األطباء لم یفھموا حالتھ فالدواء ھو 
.بالنسبة لھ فیما یخص شفائھ 

بواسطة مساعدة طبیبة المكتب الصحي بالجزائر عن قیامھ بعطل مرضیة إستفاد من التحویل
مطولة استدعي إلى ھناك وسوي ملفھ وأصبح قریبا من منزلھ وعملھ وأنھ فرح كثیرا لھذا 

بھ من المنزل وأن القرار وعندما بدأ یعمل أحس بالراحة ومردوده وعملھ ازداد نتیجة قر
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نظرة زمالئھ لھ نظرة إیجابیة ومعاملة عادیة وأنھ یعمل عادي بدون القیام بالعطل المرضیة 
ویعمل ساعات العمل واستفاد من منصب عمل مھیأ وذلك بدون حمل للسالح والعمل ساعات 

.العمل العادیة 
ھم أنھ مریض بالرغم من لیظھروبعدھا تطرقنا لمعرفة معاملة عائلتھ لھ دائما لم یكن 

.نقصان الوزن وقیامھ بالعملیة الجراحیة للكلیة 
وبعدھا تطرقنا إلى معرفة رؤیة ومشاھدة القتلى على التلفاز والقنابل فإنھ یتذكر ما جرى لھ 

.وأنھ یرى أن المشاكل التي عاشھا لیس كما یراھا فإنھا ال تؤثر علیھ كثیرا 
جع للعمل في المكان الذي كان یعمل فیھ ثمانیة سنوات معاناة لكنھ ولو كان لدیھ الخیار ال یر

.ھناك ظلوامرة من المرات یقوم بمكالمات ھاتفیة مع زمالئھ وأن القلیل فقط 
وعموما فإنھ حالیا تصرفاتھ یتحكم فیھا وأنھ ینفعل للضرورة أنھ یعرف كیف یتعامل مع 

لیة لیست كما من قبل وأصبح ناضجا ؤوالمشاكل وضغوطات الحیاة وأنھ أصبح عنده مس
ویفكر في ما تحتاجھ العائلة وما ھي النقائص وما ھي واجباتھ اتجاھھا ومن قبل لیس لدیھ ھذا 

لیة فسابقا كان یخمم ویفكر في نفسھ فقط ولھذا كان لدیھ مشاكل في بدایة ؤوالشعور بالمس
.زواجھ وتزامنت مع قیامھ بالعطل المرضیة 

.هللا أنھ قریب من العائلة وأنھ یشعر أنھ في دوامة وخرج منھا حالیا یشكر 
.في ھذه المقابلة النفسیة الحظنا أنھ یتكلم عن نفسھ بكل ثقة وبراحة نفسیة مع نظرة تفاؤلیة 

لما أصبح في الثانوي مستواه أصبح فوق المتوسط وأصبح یكون صداقات أخرى لعب كرة 
ھ آنذاك القیام بالعطل الصیفیة مع أصدقائھ لمدة شھر والذھاب القدم ، وكان من مواھبھ وھوایات

إلى البحر والجبال ویحب الحیوانات فتعلم أشیاء كثیرة باتخاذ القرارات وأنھ یشعر بأنھ مستقل 
.......وثقتھ بنفسھ ازدادت 

ما في عالقتھ مع عائلتھ في ھذه المرحلة لم یحس یوما أنھ غیر مرغوب في المنزل وأن أ
.عاملتھم تغیرت بل دائما یشعر أن والدیھ راضیین عنھ م

ولما وصل إلى السنة الثالثة ثانوي لم ینجح في البكالوریا تأثر لذلك ألنھ بدأ یفكر في 
.مستقبلھ كیف یكون 

في وقت اإلرھاب  1993بعد مرور عام من عدم نجاحھ ذھب لتقدیم الخدمة العسكریة في 
ك ألنھ كان یدربھم في الثكنة ویعطي دروس في كیفیة استعمال السالح سى ھناتقضى أیام ال تن

.ولم یواجھ اإلرھاب آنذاك یسمع الطلقات النار والقنابل فقط ولم یواجھ اإلرھاب 
.بعد دخولھ إلى سلك الشرطة تعلم أشیاء كثیرة كتحمل الضغط وتعلم الصبر وحب المشاركة

لیا بعد مرور أربعة سنوات من قدومھ من القادریة رجعنا بعد ذلك لمعرفة حالتھ النفسیة حا
استطاعتھ العودة إلى المكان الذي كان یعمل فیھ ؟ یستطیع إذا كان مع ببمعرفة ھل وذلك

.زمالئھ أما لوحده فال یستطیع زیارتھ وال یفكر حتى الذھاب إلى ھناك
حي وأن یحولھ إلى وأن مخاوفھ التي مازالت تراوده ھي عدم فھم رئیس العمل لوضعھ الص

مكان مثل الذي كان یعمل فیھ ألنھ یرى أنھ ال یقدر وال یستشیر في ھذه الوضعیة  كذلك إذا 
كلم سیشعر باإلرھاق ویتولد القلق لدیھ عندما یتأخر لیال ألنھ 12أو 76حول إلى مكان یبعد 

كثیرا ال یحب ازدحام وسائل النقل فھو مازال یحب الھدوء س، وأن األعراض تناقصت 
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خاصة مشكلة النوم فیحس بالراحة ألنھ من قبل یشعر بأنھ مریض ویخلق لدیھ أفكار وسواسیة 
......

أما بالنسبة إلى مستقبلھ فیرى أنھ اتضح لھ ، وأنھ اكتشف أن لدیھ سمة الشجاعة تركتھ 
ذلك یكتشف نفسھ ومواصلة العمل ، أما الصفات االیجابیة أنھ تغلب عن الخوف بداخلھ وك

ي منھا ـاناة التي كان یعانـاح دائما بالرغم من المعـاستقراره في العمل منحھ الشعور باالرتی
د أنھ ال یستطیع في وقت مضى أن سیعیش كباقي البشر ، ألنھ في دوامة الخوف ، القلق ـویعتق

.، وأنھ یشعر أنھ تحسن كثیرا .......، الضغط ، اإلرھاق ، عدم القدرة على النوم 

في ھذه المقابلة النفسیة المفحوص كانت تبدوا علیھ تعابیر الفرح والسرور عندما تحدث عن 
. مراحلھ العمریة األولى 

.وعندما تكلم عن مخاوفھ الحالیة الحظنا خفت الصوت مع الشعور بالتوتر قلیال 

: المقابلـة السابعـة

متمثل في اختبار إجھاد ما بعد الصدمة وذلك في ھذه المقابلة قمنا بتقدیم االختبار لدیھ وال
.بشرحھ واإلجابة علیھ من طرف المفحوص 

استغرق ساعة إال ربع ، بعدھا راجعنا مع بعض اإلجابات لمعرفة ھل أجاب على كل 
.األسئلة ومدى تجاوبھ مع االختبار ومدى قدرتھ على فھمھ 

یام باالختبار وعند النھایة منھ الحظ أن في ھذه المقابلة النفسیة المفحوص كان مستعد للق
.االختبار نوعا ما سھل 

: المقابلـة الثامنـة

معرفة ردات فعل المفحوص ذلك الیوم بعد قیامھ إلىفي ھذه المقابلة تطرقنا في البدایة 
باالختبار وبعده بأسبوع حتى وقت قدومھ إلى ھذه المقابلة  ، فوجدنا أن المفحوص كانت ردات

فعلھ عادیة ، ال توجد تغیرات في سلوكاتھ ، ألنھ یظن أن األسئلة عن الشخصیة وتتعلق كذلك 
بما جرى لھ أنھ أعجبتھ األسئلة وأنھ كان صادقا مع نفسھ في اإلجابة علیھا ، ویشعر بأنھ لم 

واستقر بالرغم من %80ویشعر حالیا بتحسن !یشفى جیدا ولما یتذكر كیف صبر یتعجب 
عدم توفر السكن وأنھ یعیش مع عائلتھ ولدیھ غرفة واحدة ، وأنھ یحس بوجود تغییر النقائص و

داخلي ، وفرق كبیر كیف كان واآلن وأن ثقتھ بنفسھ عادت خاصة بوجود المتابعة النفسیة 
األخیرة ، والتي یرى أن األخصائیة النفسانیة ساعدتھ عامینالمستمرة والتي حظي بھا منذ 

ف التي عاشھا والمعاناة التي كان یعاني منھا ، وكیفیة مساعدتھ للتخلص كثیرا وتفھمت الظرو
من ھذه المعاناة بواسطة المقابالت النفسیة مع المفحوص ومحاولة التحدث عن األحداث األلیمة 

والصدمیة التي مر بھا في حیاتھ خاصة المھنیة منھا 

درات والمھارات التي وكیف عایشھا وتصرف مع ھذه الظروف واألحداث ، وما ھي الق
ساعدتھ على ذلك وكذلك محاولة اكتشاف نفسھ والتعرف على ذاتھ والكالم عن الجروح بدون 
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مقاومة كبیرة أو خوف أو خجل ، فیعتقد أن عند قیامھ بھذه المقابالت المستمرة والتكفل بھ 
. استطاع التعبیر عن انفعاالتھ وأحاسیسھ خاصة باستعمال تقنیة 

و ل اإلختبار األول و الذي یخص مدة ذه المقابلة قدمت لھ اإلختبار و الذي یكمّ في ھ
أعراض إجھاد ما بعد فعبر حدیثھ فإن.ظھور اإلضطراب و ھذا بعد الحدیث عن األعراض 

.أصبحت ناذرة الظھور خاصة الكوابیس و القلق و النوم الصدمة

:ل المقابالتــتحلی2.3

، سواء الخاصة كل یوم في مواجھة لصورة الموت مباشرة أو غیر مباشرة إن الشرطیین

....GATHERIAS . P.
19)F.(

1998
.وكان الخطر یداھمھم كل لحظة في مھنتھم 

أو 

" من طرف العائلة بل كان محبوبا من طرف الجمیع لقولھ سوء المعاملة 
 "

.أو اجتماعیة في ھذه المرحلة ةنفسی

سنة حدث لھ غرق في البحر ولكنھ لم تؤثر ھذه الصدمة على 15لما بلغ مھم یوجد حدث 
" " حیاتھ النفسیة إذ یقول 

لظھور اضطرابات أخرى ؟ 

لیال ، فقد كان ضحیة غیر مباشرة 
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المواجھةأدرینالین ولم یستطعبیوالتعرق ، أي تفریغ 
أفكار الحدث الصدمي أي وجود إعادة ما حدث أيالنوم لتذكر الفزع ، في تلك اللیلة لم یستطع 

صورة متكررة 
"الكوابیس یوم كذلك اإلحساس بالقلق والتوتر مع عدم القدرة على النوم مع استمرار 

) 56، ص 2008( " ھذا األخیر فیضطر إلى إیقاظ النائم بحلم یدعى الكابوس 
.

 "
" ...أشھر ، ما أمنتش بلي رایح یموت ستعلى خدیجة بنتو ألي عمرھا انيوص

.شھر استمر تواجد األعراض واستمر المفحوص كذلك في العمل بعد مرور 

إلى اإلحساس بالضیق مع إعا
DSM IVفي Bمواجھة للموت وھذا حسب المعیار 

 "
" ...

....) .كالقھوة ، الكحول ، المخدرات ( الخطر لم یتناول المنبھات 

 "chambra
...."

كون لھ صدمة وبعد مرور بضع ساعات حالتھ النفسیة استقرت وجدد حیاتھ وتكیف مع الوضع 
.لكن ھذا عامل آخر للھشاشة 

2003في 

 "
" كنت معاھم لكن مت

.تعود بشكل متكرر وھي

یعرّ ).Lopez,1998, P.21.G( فحسب 

" .لوضعیات تذكر أو ترمز للصدمة األولى " التعرض"



عرض الحاالت ، تحلیل ومناقشة نتائج الدراسةالفصـل الخامس

125

.متواتر 

االعاظھور األعراض العصبیة 
" " ق

.على التخلص منھ رة النفسیة التي تدل على حالة القلق وعدم القدرة ستثانتیجة اال

صعوبة في إیجاد النوم أو نوم متقطع وكان ذلك أكثر
D لـDSM IV.

" Madame"زواجھ لقولھ 
لتي نجدھا في النھك وعدم االھتمام األنا ، وتترجم بواسطة التثبیط واتوقیف لكل عملیات 

.115صحسب قاموس مدخل إلى علم النفس المرضي 

صحیث یوجد نق
."..." أصدقائھ لقولھ 

voyagé" یشعر بأن
" .نحوس 

" " أن مستقبلھ مبھم لقولھ كذلك یرى 
" أنھ أصبح منفصال عن اآلخرین لقولھ مع اإلحساس 

.DSM IVلـC,Gوھذا ما نجده في المعیار " یھدر بالشویة وھادئألي كیفينقعد مع 

بنشاطات أخرى فھو اختالل لالتصال
.التي تجعل المصدوم ینعزل عن محیطھ االجتماعي 

" األعمال اإلرھابیة 
 "(

M.Kedia,2008,P15).
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غوطات كذلك على حسب خطاب المفحوص أنھ توجد إشكالیة 

والتفكیر كثیرا في مصیره

بعد مرور أربع سنوات المھني والحوادث الخطیرة التي واجھھا وھذا

أن من العمل 

.خلقي و لھذا أصیب بمرض نفسوجسدي

كذلك 

.فقط 

.مستقبلھ ما ینتظره من مخاطر 

بعد ما شخ
ثمانیةنحو مقر سكناه وھذا بعد العمل 

اشتدت األعراض عل
" یمیائي في تخفیض األعراض لقولھ المتابعة وجد أن الدواء لم یقم بمفعولھ الك

وبلي كي تعود 
" ..مالقیت 

.التوتر واألعراض الجسدیة أو النفسیة العصابیة ولكن المفحوص لم یجد فعالیتھا 

Laوالشجاعة ھي ألي خالتاعي ة راداإلأن " وقولھ 
drogue " "Les

médecins ما فھموش حالتي.... "

Rutter"ومحاولة نسیان ما حدث وھذا یدخل في إطار وجود جلد لدیھ یقول 
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 "Rutter, 2008, P. 47)(
.دینامیكیة تكیفیة غیر دائمة 

 "
" " ... انفسی

."..قاعد نتحسن تدریجیا 
.الجدید وشعوره بالقلق وسرعة الغضب غیر موجودة ھمتواجد بعملالخمسة ھنا 

 "90%
" "عندي عائلتي معایا وبلي لقیت سعادتي في المنزل 

.وأنھ أصبح لدیھ معنى للحیاة "...كان ساكن في تغلبت على الخوف ألي 

وجد كذلك أن المتابعة النفسیة ساعدتھ على فھم 
:النفساني األخصائيفحسب ... ھو تعامل معھا 
" األخصائي النفساني ودوره خالل وجود صدم" یقول في مقالھ 

 "
F.GATHERIAS, P. 22)(

فبعد المتابعة النفسیة والمساعدة المھنیة أدت إل
: أصبحت مستقرة منذ قدومھ إذ حالیا 

یتجنبھا ، أما االضطراب 
بإرجاع السالح لھ مع نظرة تفاؤلیة للمتحسنة إذ حظي 

.واضحة 

 "80%
" ....الظروف ألي عشتھا والمعاناة ألي كنت نعانیھا 

تحلیل التصنیفي الاعتمدنا على :مالسلّ نتائج تحلیل 2.3

االخسلم عند تقدیم 
. جید 
على 

. أي حادث جماعي 



عرض الحاالت ، تحلیل ومناقشة نتائج الدراسةالفصـل الخامس

128

: وابق صدمیة توجد عنده س
.سنة فكون لھ خوفا من السباحة لوحده إلى مسافات طویلة 

1999
وم و ـ... 

.نفسیة فیما بعد نتیجة الوضع الجد خطر و الذي یعیشھ بشكل دائم 

نتائج ضعر
.النفسیة و الجسدیة فیما بعد الوراثي لألمراض

كانت شدة الصدمة كبیرة إذ بینت النتائج أنھ كون صدمة خطیرة 
15

األعراض البعد صدمیة في الظھور بشكل مستمر

: ة ةیت
. اآلخرین دائما 

ین
ة

B1 . B2 . B3

B45/4
D6مشار لھا في المعیار 

ـالمفحةأن حالتفیما یخص تواتر التكرار و التي تمثل مؤشر لشدة الحالة إذ بین
ـشكبة و یعیشھا دـمعق
. وع باألس

B4 . D5 . D6

. اس بعدم األمان أي أن الصدمة تعاد بشكل قلق اإلحس

بكذلك وجود عیاء نفسي و الذي أتى 
DSMVI D3ھو مشار إلیھ في المعیار 
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ق
تبین على وجو

.PTSDغیرت في وظیفتھا و ھذه لم تأت كمعیار لـ 

D2

. الشھیة فقدان الوزن ھي كظاھرة عیادیة و لیست مرضیة 

D1 النوم الخفیف ، مع النھوض قلقا لیال...

C1جنبو كذلك بالنسبة لتناذر الت . C2 .C3

. لنشاط من أجل تجنب األفكار ، الھروب إلى زیادة ا

صب
C4و كما ھو مشار في المعیارین ماإلحساس بمستقبل مبھ .C7.

االعالقة 
C5ھذا موجود في المعارین وجود الغضب الشدید و  . D2

: الثانیةتحلیــل الحالــة 4.2

PTSD

أثناء تأدیة مھامھم مع مجموعة من الزمالء اعتداء إرھابي علیھمبرمشاھدتھ لموت زمیلھ ع

اعتبره جد صادم إذ كان رد فعلھ في تلك األثناء خائف زیادة تسارع ضربات القلب أي

15وجود تفریغ بیوأدرینالین أي بین إجھادا متكیف و 
PTSD .

. یظھر مثل ھذه األعراض البعد الصدمیة 
دالراھن بع

رادجدیدة ملیئة بالتفاؤل و اإل
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سلوكاتشخصیتھ كذلك یبین 
م . 

.منبھ كان صوتیا أو دم ، أو مشھد مشابھ 

بكذلك یشتكي فیما 
ھي الكلیة فاضطر فیما بعد إلى استئصالھا فأصبحت ال تقوم 

.أرضیة خصبة نتیجة إستثمار القلق في ھذا العضووجود استعداد خلقي مع 

كذلك وجود فقدان للوزن سقوط الشعر الرأس 
.النفسیة و وصوال إلى الجسدیة لعدم قدرتھ على المقاومة 

انخفضت األعراض و تواج
إلى مقر سكناه و استفادتھ من منصب عمل مھیأ على حسب قدراتھ الصحیة و یتمثل

. عاشیة تجنب لألفكار ، و المعایشة العصبیة اإل

قىكما أنھ ال . تحسن أكبر في حالتھ النفسیة 
.و رؤیة مستقبلیة واضحة و فیھا تفاؤل كبیر 

:مناقشـة النتائـج3/

 :
سرعة الغضب و االنفعال و وق ـالشعور بالقلFlashBackر لكوابیس راـتناذر التك

.خالل دراستنا للحالتین 

PTSDإن ھذه األحداث أظھرت اضطرابا نفسیا یتمثل في 

 .
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ــــ
معاملتھ م

. یحقق فرصتنا األولى

.العمل و زیادة في المردود و ھذا ما یحقق فرصتنا الثانیة

.  اللفظیة و سرعة اإلنفعال 

.و االستقرار النفسي على مستوى المزاج و سلوكاتھ 

لا عامال أخر یساعد للوصول إلى التكیف و التوازن اـني من الفرصة و اكتشافـالثان
.و محالة التكییف و التأقلم مع الظروف " الجلد"

: ـــ
.النفسي تساعد الشرطي للوصول إلى التكیف و التوازن النفسي-الطبي

ــــ
كل فرضیاتنانّ أي و من ھنا نجد ـبالضحیة  للوصول إلى التكیف والتوازن النفس

.   ھذه الدراسة تبقى سندا علمیا و ال یمكننا تعمیم النتائج تحققت و بھذا فإن نتائج

:ةـالخاتم

في الواقع نحن معرضین في أي لحظة من حیاتنا إلى أحداث، ینتج عنھا ردود أفعال 
مختلفة بین شخص وآخر اتجاه نفس الحدث ومن خالل ھذا فإن نوعیة االستجابة الفوریة 

وھناك إجماع . ئ فیما بعد بظھور اضطراب إجھاد ما بعد الصدمةوالمباشرة أثناء الصدمة تنب
عالمي على أن شدة االستجابة وحدتھا أثناء الصدمة وبعدھا مباشرة بعد عامل خطر ومھم 

.یةللتنبؤ بظھور أعراض بعد صدم
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إذ أن اإلنسان یستمر في العیش ولكنھ ال یستطیع التواصل أو االستمرار بشكل طبیعي 
ظل الضحیة تعاني على الصعید المھني تبھا فیما بعد نتائجھا تستمر ألعوام و. وعادي

والعائلي كفئة الشرطة التي نحن بصدد دراستھا والتي تعاني من اضطراب إجھاد ما بعد 
الصدمة بسبب أنھا ضحیة لالعتداء اإلرھابي والتي تخلف آثار حیث یشعر الشرطي دائما بعدم 

بالخوف مع عدم القدرة على التحكم في االنفعاالت نتیجة سرعة الثقة باآلخرین والشعور
االنفعال، والشعور بعدم األمان والطمأنینة، كذلك تجنب لألماكن التي كانوا یعملون بھا وشدة 

تناذر التكرار خاصة في السنوات . ، وكوابیس متكررة.......الیقظة مع أعراض عصبیة 
.األولى أین الخطر مازال متواجدا

ن حادثا ما أو عامل خطر یذكر الضحیة بما تعرض لھ فیحیي ما واجھھ وعایشھ في فإ
.وقت اإلرھاب مما تزداد شدة األعراض وزیادة االضطراب

التشخیص اإلحصائي DSMلكي نتعمق أكثر في الدراسة اخترنا المقاربة الالنظریة لـ 
فضل مع استعمال المقابالت لالضطرابات العقلیة والذي یسمح بتوضیح األعراض بشكل أ

حیث بینت نتائج الدراسة أن اإلجراءات العملیة . لنكتشف أكثر ما یعیشھ ویعانیھ الشرطي
الواجب اتخاذھا من أجل مساعدة الشرطي المصاب باضطراب إجھاد ما بعد الصدمة للوصول 

لمھنة والعالج بفضل التدعیم والمساعدة من طرف العائلة واكانت إلى التكیف والتوازن النفسي 
الطبي، والنفسي باإلعادة والتي تؤدي بناء ذاتھ من جدید وبتناقص األعراض وكذلك مدة بقائھا 
وتغیر في سلوكاتھ وتفكیره مع إمكانیة تحسین القلق بالنسبة لمستقبلھ واستقرت حالتھم النفسیة 

ات والروابط وھذا یعني تعزیز العالق. وھذا راجع إلى تظافر كل الجھود مع بعضھا البعض
لیتجاوز الشرطي صدمتھ في محیط یتقبلھ ویتضمنھ ویساعده إلیجاد معنى جدید لحیاتھ ویحقق 

.لھ االنسجام بعدما كان یشعر أنھ دائما مضطرب

حیث یمثل الدعم العائلي عنصرا مھما یساعده على تجاوز صدماتھ وإعادة ثقتھ بنفسھ 
ذلك المساعدة المھنیة التي تمنحھ االستقرار واإلحساس باألمان والراحة النفسیة زد على

دة الثقة باآلخرین ورؤیة إیجابیة للمستقبل أما العالج الطبي فتناقص لألعراض اعإالنفسي و
واالستقرار النفسي والعالج بالمتابعة النفسیة وتساعده في التفریغ االنفعالي وتغیر في سلوكاتھ 

.األحسنإلى
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صدمة عنیفة من أجل أي /  5شخص  صدمة متوسطة من أجل أي/ 4ألي شخص كان 

.شخص 

من قبل سبب -2

إنساني

عدوانیة ، / 4حرب  / 3حادث بسبب إنساني / 2كارثة تكنولوجیة  / 1كارثة طبیعیة  / 0

. تعذیب / 6اغتصاب / 5اعتداء   

وق إصابة كدمة ، جرح ، متعدد الجروح ، صدمة ،   ارتجاج    ، انغمس ،   تجمد ،    حرتأثیر جسماني-3

)   .5إلى 0( حسیة ، غیر حساس لأللم ،  الصدمة  ، فقدان المعارف ، غیبوبة 

مفاجأة ، رعب ، خوف ، اضطراب ، اإلحساس بعدم القدرة ، اإلحساس بالترك ، الضیق ، تأثیر نفسي-4

) 5إلى 0( عدم التوجیھ ، معایشة لألحالم ، اإلحساس بالغرابة ، الالشخصیة ، ألي  

قام بإدراك ذھني, استطعت أن تواجھ ، ھروب ، صراخ ، اتصال : فـي أثنــاء التنفیس المبكر-5

ال / 5تفریغ فعال /  0( نوبة انفعالیة متاخرة ،  حكایة او وصف غیر مكتمل  : فیمــا بعـد 

)یوجد تفریغ

)25على ( لعام  المجموع ا

) حدد  الساعات ، األیام ،      الشھور ) ( الفترة ما بین الصدمة وظھور العصاب الصدمي ( زمن الكمون 



مقیاس للتقییم االكلنیكي–األعراض : الورقـة جـ 

: ص ـخ الفحـتاری:            م ـالرق:          ـب اللق:                م ـاالس

على العبارة المتعلقة بالمفحوص اضع خط-

) كثیر الشدة أو جد خطیر / 5ال شيء إلى / 0( عبارة عامة 15تقییم الخطورة والشدة لكل من -

) .5عرض واحد كثیر الشدة یستطیع أن یبرر التنقیط للعبارة العامة على ( 

-

تنــاذر 
التكـرار 

الخــاص 

غنــي -1

بتنــــاذر 
التكــــرار

، معایشة ، انتفاضة ، اجترار ذھني ، كوابیسالوس ، ذكریات متطفلة ، ھ

، جلب االنتباه من أجل مشھد عنیف رلعب متكرّ الحاجة إلى الكالم ، 

) .أعراض 5إلى 0النقطة من (  

معایشـة -2

نفسیة لتنـاذر 
التكــــرار 

، عدم القدرة ترك العیش ، ، القلق ، الحصر، الضیق ، الھلع الرعبمفاجأة ، 

الشدة ( ة نشخصآللابة ، ا، اإلحساس بالغرمعایشة الحلم، الغضب ،على العیش 

) .5إلى 0من 

بمرافقـة -3

عصبیــــة 
إعاشیــــة 

زیادة في یغمى علیھ ببطء ، )الدوخة ( ، عرق ، الدوار )شحب ( إصفرار 

صعوبة في التنفس، اإلحساس بوجود كرة في الحنجرةالقلب ، ضرباتتسارع

، الرغبة في التبول ، ارتخاء العضالت  انقباض األعضاء، غثیان، ارتجاف، 

)5إلى 0الشدة من( ارة سّ ال

تواتــر -4

التكــرارات  

/ 4مرة في األسبوع  / 3عدة مرات في العام ، / 2مرة كل عام ، / 1ابدأ ، / 0

كل یوم أو عدة مرات في الیوم/ 5، األسبوععدة مرات في 

التحسس -5

للمنبھـــات 

جد حساس / 2رات الخاصة ، ثتحسس قلیال للمؤ/ 1بدون احساس ، / 0

جد حساس لكل منبھ / 5و / 4قلیل التحسس لكل منبھ / 3الخاصة ، للمنبھات

أعـراض 
أخــرى 

عصابیة 
غیـــر (

) خاصـة 

حصــر -6

نفسـي عـام 

، اإلحساس بعدم األمان ، خوف بدون موضوع ، فقدان التحكم في ) الھم ( قلق 

). 5إلى 0الشدة من (، إحساس بتوعك منتشر،االنفعاالت ، ضغط داخلي 

العیــاء -7

النفســــي 

تعب ، العیاء العضلي ، نھك القوة ، عیاء جنسي : جسدي 

اضطراب ، صعوبة في التركیز ، بطء في التفكیر،   یرانتباه من التغ: نفسي 

)  5إلى 0من ( في الذاكرة

أعـراض -8

العصـــاب 
النفســــي 

وساوس خواف من الحشد أو ( ، دراما ، خوافات ) ر دیشكل ، التخ( ھستیریة 

) 5إلى 0من ) ( أفكار محددة ، إعادة التدقیق ، طقوس ( ، أخرى

اضطرابات -9

نفسیو جسدیة 

المعویة ، ،في الضغط الدموي ،ذبحة صدریة، القرحة المعدیة إرتفاع الربو ، 

" التھاب الكولون ، اكزیما ، الحكة ،  صدفیة ،آالم على مستوى األسنان

"  رجعیة 



اضطرابات 10

سلوكیة 

االنتحار ، الھروب ،  نوبات عصبیة ، نوبة عدوانیة ، نوبة إنذار ، محاولة 

مھمشقھم عقلي أو كثرة األكل ، تعاطي الكحول ، المخدرات ، ،الترك

) . 5إلى 0من ( 

شخصیة 

عصابیة 

صدمیة 

)خاصة( 

حالة -11

اإلنذار 

دائما ، ضغط حركي ، كثرة الیقظة ،   مقاومة النوم ، النوم " من یعیش " 

) .5إلى 0من ( خفیف ، ینھض قلقا لیال ال

تناذر -12

التجنب 

جھد من أجل تجنب األفكار ، أحاسیس أو نشاطات مربوطة بالصدمة أو مؤثرة 

من ( ، الھروب إلى زیادة النشاط ، فقدان الذاكرة النفسي لبعض جوانب الصدمة 

) .5إلى 0

فقدان -13

االھتمام 

المردود ، نقصان في في فقدان االھتمام بالمواھب ، العمل بدون رغبة ، نقص 

ھم  بالنشاط العام ، ترك العالم الخارجي ، اإلحساس بمستقبل م

) . 5إلى 0من ( 

نكوص -14

جسينر

البحث عن الحمایة ، التمركز حول الذات ،  عدم القدرة على حب اآلخرین ، 

) .5إلى 0من ... ( اإلحساس بالبرودة اتجاه اآلخرین 

العالقة -15

االجتماعیة 

اإلحساس بكوني غریب عن اآلخرین ، اإلحساس بكوني غیر مفھوم ، غیر 

، عدوانیة ، مطالب سرعة الغضبعم ، رفض اجتماعي ، مدّ 

) .5إلى 0من ( 

) 75( عبارة عامة على 15مجموع لـ 

) . 5إلى 0من ( عبارة عامة 15لیس من الضروري أن یساوي معدل ( تقییم عام 

نكیة للفحص لھذا الیومیتعلیقات اكل



مقیـاس لتقییـم الذاتـي : الورقــة د 
:تاریـخ الفحص :            الرقـم :                  اللقـب :               االسـم 

أرى صدمتي في أفكاري وفي الكوابیس وحلميإني ال أرى أبدا صدمتي في أفكاري-1
تقریبا كل یوم

أقل ضجیج یجعلني  أنتفض إن الضجیج ال یجعلني أنتفض -2

غالبا ما تكون لدي نوبة عرقال یوجد لدي أیة نوبة عرق ، صدر          -3
صدر منقبض وضربات للقلبمنقبض أو ضربات للقلب

.نوم لیال لدي صعوبات كثیرة في الأنام جیدا وأمام في اللیل بسرعة                   -4

یرإني كل یوم أترصد عن المخاطر الغلم أكن أبدا في حالة دعر لترصد            -5
.مستحیلة المخاطر الغیر مستحیلة

.أحس بتعب كبیر جسدي وفكري سدي أو فكري                  إني ال أحس بأي تعب ج-6

. مواھبي وقدراتي ال أھتم بھا إطالقامواھبي وقدراتي أھتم بھا كما من قبل                    -7

) .ھم بم( إني أحس أن مستقبلي مسدود إني أرى أن مستقبلي جمیل -8

.اآلخرین یظھرون لي أنھم غرباء وأنا أتجنبھم إني أفھم جید اآلخرین                 -9

أنا جد غضوب أنا لست غضوبا أبدا -10

محاور 10في كل ) x(نضع عالمة أن ) أو ھذه األیام ( تقییم الحالة الیوم 
) .الیسار ( جد سيء في إلـى)                    الیمین ( جید جدا في 



trauma Qمقیاسالجزء الثاني من 

وقت ظھــور األعراض منذ الحـدث                     مـــدة االضطرابـــات
ال توجـــــــد: 0ال توجــــــــد                           :0
مبـاشرة بعـد الحـدث: 1فــي نفس یـوم الحدث: 1
أقــل مـن أسبــوع: 2أیام03سـا إلى 24بین :2
مـن أسبوع إلى شھــر: 3أیام إلى أسبـوع04بین : 3
أشھـر03مـن شھر إلى : 4بین أسبـوع إلـى شھـر: 4
أشھر06لى أشھر إ03من : 5أشھـر03بین شھـر إلى : 5
أشھر إلـى عـام03مـن: 6أشھر06أشھر إلى 03بین : 6
أكثــر مــن سنـــة: 7أشھـر إلـى عـام06بین : 7
مــازال حتــــى اآلن: 8أكثــر مــن عــــام: 8

المـــدةوقت الظھـــوراالضطرابــــات
الرغبة في إعادة معایشة الحدث ، الذكریات وصور الحدث التي / 1

تعود 
صعوبة في النوم كوابیس ، استیقاظ لیلي أو لیلة : اضطرابات النوم/ 2

بیضاء  
األمـانأو نوبات القلق ، حالـة عـدم / الحصر النفسي و/ 3
الخوف من الرجوع إلى مكان الحدث أو أماكن مشابھـة / 4
أو فقدان التحكـم في نفسـھ / العدوانیة ، الغضب الشدید و / 5
شكوك ( الیقظة ، اإلحساس المفرط لألصوات الضجیج أو حـذر / 6
العرق ، أالم الرأس ، خفقان القلب ، : ردات الفعل الجسمیة مثل/ 7

غثیان 
فقدان الشھیة ، كثرة األكل زیادة الوزن أو العكس : مشاكل صحیة/ 8
.
) قھوة ، تدخین، األكل ، الكحول ( زیادة استھالك بعض المنبھات / 9

.و الذاكــرة / صعوبــات فـي التركیـز أو/ 10
، الرغبة في ) التعب ( العیاءفقدان الطاقة ، حماس ، الحزن ، / 11

.االنتحار 
المیـــل إلـــى االنطـــواء /12
الشعـــور بالـذنب أو العـــار / 13



مقیاس للعصاب الصدمي
)حالة اجھاد ما بعد الصدمة( 

الصدمــة : الورقــة أ 

02:الرقم :                   اللقبعمار                      :االسم 

2011ماي: تاریخ الفحصذكر:  الجنس 37:     العمر 
د10د إلى 5:المدة التاسعة و النصف لیال : الساعةفي فصل الصیف            : تاریخ الصدمة
القادریة:مكان الصدمة
)( ةعدوانی)                                                      x(كارثة طبیعیة 

)(وتمحاولـة الم)(كارثة تكنولوجیة  
)(اعتداءات بعد موعد سرقة)(حادث خطیر  

)(ـاباغتص)(حادث منزلي     
)(القت)(شاھد على العنف 
)( أقتل جنود خط–قصف )x(شاھد على الموت 
)x(ي  اعتـداء إرھابـ)(كشف على الجثة 

)(فالخط)( كشف على الجرحى
)(ـبالتعذی)( أخبار غیر سارة   

وصف مختصر للصدمة وظروفھا 
على الساعة التاسعة والنصف لیال أمام مسجد لبلدیة القادریة بوالة البویرة تم إطالق الرصاص من 2001في صائفة 

عائلیة حینما كنا برفقة الزمیل المغتال وھو قائد ) 404( جموعة إرھابیة كانت على متن سیارة من نوع طرف م
الفوج في دوریة راجلة ، حینھا كان یسیر في مقدمة الفوج مع زمیل أخر أصیب بطلقة ناریة مكث خاللھا شھرا في 

كره ھو الكلمات التي كان یرددھا وھو ملقى مستشفى لیغلیسین بالعاصمة ونجي من الموت ، الشيء الذي أبقى أتذ
كررھا عدة مرات ، للعلم خدیجة ھي البنت الوحیدة التي تركھا بعد اغتیالھ " تھالو في خدیجة " على األرض 
. أشھر ) 06(وعمرھا ستة 

حدد -أحاط                             -بمرافقة                      -xوحده  : المفحوص كـان 



ةـة الداخلیـق والشخصیـالسواب: ة ب ــالورق

:ص ـخ الفحـتاری02: ـم الرق:              ـب اللقعمار:   م ـاالس

) من ، ماذا ، متى : حددھا بإیجاز : ( ةــالسوابق العائلی
) ( ة ــنفس حسی-
) ( ة ـنفس عصبی-
(  ) نفسیة صدمیة -

) .ماذا ، في أي عمر : حددھا : ( ة ــالسوابق الشخصی
، أجریت عملیة جراحیة على مستوى    ) سنة 32عمري ( 07/01/2007بتاریخ ) x(  جراحة طبیة -

.الكلیة الیمنى ، وكم طالت المدة حتى تعودت على العیش بكلیة واحدة وتقبلت األمر 
) (   نفس جسدیة -
) (   ذھانیــــة -
)(   عصابیـــة -
)(   ال عصابیــة  -
) (  ال اجتماعیــة -

) .حدده من ، في أي عمر ، ماھي األثار ؟ (    ) ( :السابقةصدمات النفس
ي شفي تی:  الغرق في البحر -
سنة 15العمر -
.على مسافة طویلة ي لوحدالسباحةخاف أ-

) .من ، في أي عمر ، ما ھي ردات الفعل ؟ : حددھا : (    ) ( رىــأحداث حیاتیة أخ

) .أوصفھا أو أعطي سمات الشخصیة : (    ) ( السابقةالشخصیة 
شخصیة منبسطة و مستقلة 



مقیاسس للتقییم االكلنیكي–األعراض : الورقـة جـ 

: ص ـخ الفحـتاری02:   م ـالرق:          ـب ار                 اللقـعم: م ـاالس

ضع خطأ على العبارة المتعلقة بالمفحوص -

عرض ) ( كثیر الشدة أو جد خطیر / 5ال شيء إلى / 0( عبارة عامة 15الخطورة والشدة لكل من تقییم -

) .5واحد كثیر الشدة یستطیع أن یبرر التنقیط للعبارة العامة على 

تنــاذر 
التكـرار 

الخــاص 

غنــي -1

بتنــــاذر 
التكــــرار

، معایشة ، انتفاضة ، كوابیس، اجترار ذھنيالوس ، ذكریات متطفلة ، ھ

، جلب االنتباه من أجل مشھد عنیف رلعب متكرّ الحاجة إلى الكالم ، 

) .أعراض 5إلى 0النقطة من (

3

معایشـة -2

نفسیة لتنـاذر 
التكــــرار 

الحصر ، ترك العیش ، عدم القدرة ،القلق، لضیقا، الھلع ، الرعبمفاجأة ، 

( ةنشخصآللابة ، ا، اإلحساس بالغرمعایشة الحلمعلى العیش ، الغضب ، 

) .5إلى 0الشدة من 

5

بمرافقـة -3

عصبیــــة 
إعاشیــــة 

سرعان یغمى علیھ ببطء ، )الدوخة ( الدوار ، عرق، ) شحب ( إصفرار 
، صعوبة في التنفس، الحنجرةاإلحساس بوجود كرة في، ضربات القلب 

، الرغبة في التبول ، ارتخاء العضالت انقباض األعضاء، غثیان، ارتجاف

)5إلى 0الشدة من( السارة

5

تواتــر -4

التكــرارات  

/ 4مرة في األسبوع ، / 3عدة مرات في العام ، / 2مرة كل عام ، / 1ابدأ ، / 0

5أو عدة مرات في الیومكل یوم/ 5، عدة مرات في األسبوع

التحسس -5

للمنبھـــات 

جد حساس / 2رات الخاصة ، ثتحسس قلیال للمؤ/ 1بدون احساس ، / 0

5. جد حساس لكل منبھ/ 5و / 4قلیل التحسس لكل منبھ / 3للمنبھات الخاصة ، 

أعـراض 
أخــرى 

عصابیة 
غیـــر (

) خاصـة 

حصــر -6

نفسـي عـام 

فقدان التحكم ، خوف بدون موضوع، اإلحساس بعدم األمان، ) الھم ( قلق 
، إحساس بتوعك منتشر ضغط داخلي، في االنفعاالت 

). 5إلى 0الشدة من ( 

5

العیــاء -7

النفســــي 

ي س، عیاء جننھك القوة، العیاء العضلي ، تعب: جسدي 

، اضطراب في صعوبة في التركیز، بطء في التفكیر، إنتبھ من التغیر: نفسي 

)  5إلى 0من ( الذاكرة 

3

أعـراض -8

العصـــاب 
النفســــي 

وساوس خواف من الحشد أو ( ، دراما ، خوافات ) ر دیل ، التخلش( ھستیریة

1) 5إلى 0من ) ( دة ، إعادة التدقیق ، طقوس أفكار محدّ ( ، أخرى

اضطرابات -9

نفسیو جسدیة 

المعویة،القرحة المعدیة ،ضیق في الصدرالربو ، زیادة في الضغط الدموي ، 
5" الم على مستوى األسنان آالصدفیة ،،الحكة، اكزیما، ون ولالتھاب الك، 



"  رجعیة 

اضطرابات 10

سلوكیة 

، محاولة االنتحار ، الھروب ، نوبة إنذار، نوبة عدوانیة، نوبات عصبیة

...مھمشأو كثرة األكل ، تعاطي الكحول ، المخدرات ، عقليھم قالتشرد ،

) . 5إلى 0من ( 

4

شخصیة 
صدمیة  
عصابیة 

)خاصة( 

حالة -11

اإلنذار 

النوم ، مقاومة النوم،  كثرة الیقظةدائما ، ضغط حركي ، " من یعیش " 

4) .5إلى 0من ( ، ینھض قلقا لیال یفخفال

تناذر -12

التجنب 

أحاسیس أو نشاطات مربوطة بالصدمة أو مؤثرة، جھد من أجل تجنب األفكار
( فقدان الذاكرة النفسي لبعض جوانب الصدمة، الھروب إلى زیادة النشاط، 

) .5إلى 0من 

5

فقدان -13

االھتمام 

، نقصان فقدان نقص المردود، العمل بدون رغبةفقدان االھتمام بالمواھب ، 

ھمباإلحساس بمستقبل مفي النشاط العام ، ترك العالم الخارجي ، 

) . 5إلى 0من ( 

4

نكوص -14

يجسنر

التمركز حول ،البحث عن الحمایة،الحاجة إلى العطف ، اإلنتباه و اإلعتبار
... ( ، اإلحساس بالبرودة اتجاه اآلخرین عدم القدرة على حب اآلخرین،الذات

) .5إلى 0من 

3

العالقة -15

االجتماعیة 

، غیر اإلحساس بكوني غیر مفھوماإلحساس بكوني غریب عن اآلخرین ، 

مطالب ،، ، عدوانیةسرعة الغضبالشك ،مدعم ، رفض اجتماعي ،

) .5إلى 0من ( 

4

6) 75( عبارة عامة على 15مجموع لـ 

. 5إلى 0من )عبارة عامة 15لیس من الضروري أن یساوي معدل ( تقییم عام 

للفحص لھذا الیوم كلینیكیةتعلیقات ا

التفكیر قبل اإلجابة -



ضع خطأ على الجمل المتعلقة بالمفحوص لتقییم شدة أو خطورة كل واحدة من العناوین العامة :     ةــم الصدمــتقیی

كحد أقصى  5إلى ) ال شيء ( 0من 5

صدمة / 3الصدمة متعلقة بشخص واحد / 2الصدمة شبھ خیالیة / 1ال توجد صدمة / 0عنف الصدمة-1

صدمة عنیفة من /  5صدمة متوسطة من أجل أي شخص  / 4خفیفة ألي شخص كان 

.أجل أي شخص 

5

من قبل سبب -2

إنساني

/ 4حرب  / 3حادث بسبب إنساني / 2كارثة تكنولوجیة  / 1كارثة طبیعیة  / 0

4. تعذیب / 6اغتصاب / 5عدوانیة ، اعتداء 

تجمد،  إنغماس،   ارتجاج، متعدد الجروح ، صدمة ،  جرحكدمة ، تأثیر جسماني-3

، فقدان المعارف ، غیبوبة صدمة جسمیةحروق إصابة حسیة ، غیر حساس لأللم ، 

)   .5إلى 0( 

1

، اإلحساس بعدم القدرة ، اإلحساس بالترك ، اضطراب، خوف، رعبمفاجأة ، تأثیر نفسي-4

لي  آة ، ن، اإلحساس بالغرابة ، الالشخصمعایشة لألحالم، عدم التوجیھ ، الضیق

) 5إلى 0( 

5

.، القیام بإدراك ذھني ، ھروب ، صراخ ، اتصال استطعت أن تواجھ: فـي أثنــاءالتنفیس المبكر-5

0( حكایة أو وصف غیر مكتمل،، متأخرةنوبة انفعالیة :فیمــا بعـد

)تفریغال یوجد/ 5تفریغ فعال /  

2

)25على ( المجموع العام  

) الساعات ، األیام ،      الشھور ( حدد ) ( الفترة ما بین الصدمة وظھور العصاب الصدمي ( زمن الكمون 

في الصیف -یوم بعد الصدمة      15-في اللیل        -



ي ـم الذاتـاس لتقییـمقی: ة د ــالورق

:خ الفحص ـتاری02: ـم الرق:               ب ـار               اللقـعم: م ـاالس

أرى صدمتي في أفكاري وفي الكوابیس تقریبا كل یوم إني ال أرى أبدا صدمتي في أفكاري-1

أنتفض ضجیج یجعلنيأقل إن الضجیج ال یجعلني أنتفض -2

ما تكون لدي نوبة عرق ، صدرال یوجد لدي أیة نوبة عرق ، صدر منقبض أو ضربات للقلب          غالبا -3

منقبض وضربات للقلب

.لدي صعوبات كثیرة في النوم لیال أنام جیدا وأمام في اللیل بسرعة-4

مستحیلة             إني كل یوم أترصد عن المخاطر الغیر أكن أبدا في حالة دعر لترصد المخاطر الغیرلم -5

.مستحیلة 

.أحس بتعب كبیر جسدي وفكري جسدي أو فكريإني ال أحس بأي تعب-6

. مواھبي وقدراتي ال أھتم بھا إطالقامواھبي وقدراتي أھتم بھا كما من قبل -7

) .ھم بم( إني أحس أن مستقبلي مسدود إني أرى أن مستقبلي جمیل-8

.اآلخرین یظھرون لي أنھم غرباء وأنا أتجنبھم إني أفھم جید اآلخرین-9

أنا جد غضوب أنا لست غضوبا أبدا-10

محاور 10في كل ) x(أن نضع عالمة ) أو ھذه األیام ( تقییم الحالة الیوم 

) .الیسار ( جد سيء في ىـإل)                    الیمین ( جید جدا في 



مقیاس للعصاب الصدمي
)حالة اجھاد ما بعد الصدمة( 

الصدمــة : الورقــة أ 

01:الرقم :                   اللقباسماعیل                       :االسم 

2011جوان :تاریخ الفحصذكر:   الجنس 37:     العمر 

د10د الى 15:المدة التاسعة لیال : الساعة1998جویلیة :تاریخ الصدمة

)( ةعدوانی( )                                                     كارثة طبیعیة 
)(وتمحاولـة الم)(كارثة تكنولوجیة  

)(اعتداءات بعد موعد سرقة)(حادث خطیر  
)(ـاباغتص)(حادث منزلي     
)(القت)(شاھد على العنف 
)( أقتل جنود خط–قصف )( شاھد على الموت 
)x(ي  اعتـداء إرھابـ)(كشف على الجثة 

)(فالخط)( كشف على الجرحى
)(ـبالتعذی)( أخبار غیر سارة   

وصف مختصر للصدمة وظروفھا 

أثناء قیامنا بدوریات لیلیة راجلة ، حیث كنا نسیر بانتظام و كنت في المقدمة ، أنا و قائد المجموعة -
و قبل أن أنبھ زمیلي إنھال علینا وابل من . لفت انتباھي وجود شخصین یھمان بدخول أحدى المنازل 

زمالؤنا من الفرقة و تدخل.و لحسن الحظ لم یصب احد منا. و قمنا بتبادل طلقات النار. الرصاص 
.الذین كانوا یظنون بأننا قد ھلكنا

حدد -أحاط                             - بمرافقة                      - Xوحده   : المفحوص كـان 



السابقةالسوابـق والشخصیـة : الورقــة ب 

:ص ـخ الفحـتاری01: ـم الرق:              ـب اللقاسماعیل:   م ـاالس

) من ، ماذا ، متى : حددھا بإیجاز : ( السوابق العائلیــة
) ( ة نفس حسیــ-
أختي مریضة بالقلق) ( ة نفس عصبیـ-
(  ) نفسیة صدمیة -

) .ماذا ، في أي عمر : حددھا : ( السوابق الشخصیــة 
(  ) جراحة طبیة -
) (   نفس جسدیة -
) (   ذھانیــــة -
)(   عصابیـــة -
)(   ال عصابیــة  -
) (  ال اجتماعیــة -

) .حدده من ، في أي عمر ، ماھي األثار ؟ (    ) ( :السابقةالنفس صدمات 

) .من ، في أي عمر ، ما ھي ردات الفعل ؟ : حددھا : (    ) ( أحداث حیاتیة أخــرى

) .أوصفھا أو أعطي سمات الشخصیة : (    ) ( السابقةالشخصیة 
تمیل إلى اإلنطواء و مستقلةشخصیة 



مقیاسس للتقییم االكلنیكي–األعراض : الورقـة جـ 

: ص ـخ الفحـتاری01:   م ـالرق:          ـب اللقإسماعیل: م ـاالس

على العبارة المتعلقة بالمفحوص اضع خط-

عرض ) ( كثیر الشدة أو جد خطیر / 5ال شيء إلى / 0( عبارة عامة 15تقییم الخطورة والشدة لكل من -

) .5واحد كثیر الشدة یستطیع أن یبرر التنقیط للعبارة العامة على 

تنــاذر 
التكـرار 

الخــاص 

غنــي -1

بتنــــاذر 
التكــــرار

، معایشة ، انتفاضة ، كوابیس، اجترار ذھنيالوس ، ذكریات متطفلة ، ھ

، جلب االنتباه من أجل مشھد عنیف رلعب متكرّ الحاجة إلى الكالم ، 

) .أعراض 5إلى 0النقطة من (

3

معایشـة -2

نفسیة لتنـاذر 
التكــــرار 

الحصر ، ترك العیش ، عدم القدرة ،القلق، لضیقا، الھلع ، الرعبمفاجأة ، 

الشدة ( ةنشخصآللابة ، ا، اإلحساس بالغرمعایشة الحلم، الغضبعلى العیش ، 

) .5إلى 0من 

5

بمرافقـة -3

عصبیــــة 
إعاشیــــة 

سرعان یغمى علیھ ببطء ، )الدوخة ( ، الدوار عرق، )شحب ( إصفرار 
، صعوبة في التنفس، اإلحساس بوجود كرة في الحنجرة، ضربات القلب 

، الرغبة في التبول ، ارتخاء العضالت انقباض األعضاء، غثیان، ارتجاف

)5إلى 0الشدة من( السارة

5

تواتــر -4

التكــرارات  

/ 4مرة في األسبوع ، / 3عدة مرات في العام ، / 2مرة كل عام ، / 1ابدأ ، / 0

4كل یوم أو عدة مرات في الیوم/ 5، عدة مرات في األسبوع

التحسس -5

للمنبھـــات 

جد حساس / 2رات الخاصة ، ثتحسس قلیال للمؤ/ 1بدون احساس ، / 0

5. جد حساس لكل منبھ/ 5و / 4قلیل التحسس لكل منبھ / 3، للمنبھات الخاصة

أعـراض 
أخــرى 

عصابیة 

حصــر -6

نفسـي عـام 

فقدان التحكم ، خوف بدون موضوع، اإلحساس بعدم األمان، ) الھم ( قلق 
، إحساس بتوعك منتشر ضغط داخلي، في االنفعاالت 

). 5إلى 0الشدة من ( 

5

العیــاء -7

النفســــي 

عیاء جنسي، نھك القوة، العیاء العضلي، تعب : جسدي 
اضطراب في ، صعوبة في التركیز، بطء في التفكیر، إنتبھ من التغیر: نفسي 

)  5إلى 0من ( الذاكرة

5

أعـراض -8

العصـــاب 

وساوس خواف من الحشد أو ( ، دراما ، خوافات ) ر دیل ، التخلش( ھستیریة 

1) 5إلى 0من ) ( دة ، إعادة التدقیق ، طقوس أفكار محدّ ( ، أخرى



غیـــر (
) خاصـة 

النفســــي 

اضطرابات -9

نفسو جسدیة 

القرحة المعدیة ،المعویة ، ،ذبحة صدریةالربو ، زیادة في الضغط الدموي ، 

" آالم على مستوى األسنان التھاب الكولون ، اكزیما ، الحكة ، الصدفیة ، 

"  رجعیة 

1

اضطرابات 10

سلوكیة 

، محاولة االنتحار ، الھروب ، نوبة إنذار، نوبة عدوانیة، نوبات عصبیة

...مھمشأو كثرة األكل ، تعاطي الكحول ، المخدرات ، ھم عقليقالتشرد ،

) . 5إلى 0من ( 

4

شخصیة 
صدمیة  
عصابیة 

)خاصة( 

حالة -11

اإلنذار 

النوم ، مقاومة النوم،  ، كثرة الیقظةما ، ضغط حركي دائ" من یعیش " 

3) .5إلى 0من ( ینھض قلقا لیال، یفخفال

تناذر -12

التجنب 

أحاسیس أو نشاطات مربوطة بالصدمة أو مؤثرة، جھد من أجل تجنب األفكار
من ( فقدان الذاكرة النفسي لبعض جوانب الصدمة ، الھروب إلى زیادة النشاط، 

) .5إلى 0

3

فقدان -13

االھتمام 

نقصان في ، المردودفينقص، العمل بدون رغبةفقدان االھتمام بالمواھب ، 
اإلحساس بمستقبل مبھم، ترك العالم الخارجي، النشاط العام

) . 5إلى 0من ( 

5

نكوص -14

ي جسنر

التمركز حول ،البحث عن الحمایة،الحاجة إلى العطف ، اإلنتباه و اإلعتبار
... اإلحساس بالبرودة اتجاه اآلخرین، عدم القدرة على حب اآلخرین،الذات

) .5إلى 0من ( 

3

العالقة -15

االجتماعیة 

، غیر اإلحساس بكوني غیر مفھوم، اإلحساس بكوني غریب عن اآلخرین

مطالب ،، ، عدوانیةسرعة الغضبالشك ،،اإلبتعاد عن المجتمعمدعم ، 

) .5إلى 0من ( 

5

57) 75( عبارة عامة على 15مجموع لـ 

. 5إلى 0من )عبارة عامة  15لیس من الضروري أن یساوي معدل ( تقییم عام 

للفحص لھذا الیوم كلینیكیةتعلیقات ا

.أثناء اإلجابة وجود بعض الشرود-



ضع خطأ على الجمل المتعلقة بالمفحوص لتقییم شدة أو خطورة كل واحدة من العناوین العامة :     تقییــم الصدمــة

كحد أقصى  5إلى ) ال شيء ( 0من 5

صدمة / 3الصدمة متعلقة بشخص واحد / 2الصدمة شبھ خیالیة / 1ال توجد صدمة / 0عنف الصدمة-1

صدمة عنیفة من /  5صدمة متوسطة من أجل أي شخص  / 4خفیفة ألي شخص كان 

.أجل أي شخص 

5

من قبل سبب -2

إنساني

/ 4حرب  / 3حادث بسبب إنساني / 2كارثة تكنولوجیة  / 1كارثة طبیعیة  / 0

4. تعذیب / 6اغتصاب / 5تداء عدوانیة ، اع

تجمد،  إنغماس،   ارتجاج، متعدد الجروح ، صدمة ،  جرحكدمة ، تأثیر جسماني-3

، فقدان المعارف ، غیبوبة صدمة جسمیةحروق إصابة حسیة ، غیر حساس لأللم ، 

)   .5إلى 0( 

1

، اإلحساس بعدم القدرة ، اإلحساس بالترك ، اضطراب، خوف، رعبمفاجأة ، تأثیر نفسي-4

لي  آة ، ن، اإلحساس بالغرابة ، الالشخصمعایشة لألحالم، عدم التوجیھ ، الضیق

) 5إلى 0( 

5

.، القیام بإدراك ذھني ، ھروب ، صراخ ، اتصال استطعت أن تواجھ: فـي أثنــاءالتنفیس المبكر-5

0( حكایة أو وصف غیر مكتمل،، متأخرةنوبة انفعالیة :فیمــا بعـد 

)تفریغال یوجد/ 5تفریغ فعال /  

2

)25على ( المجموع العام  

) الساعات ، األیام ،      الشھور ( حدد) ( الفترة ما بین الصدمة وظھور العصاب الصدمي ( زمن الكمون 

في الصیف -یوم بعد الصدمة      15-في اللیل        -



مقیـاس لتقییـم الذاتـي : الورقــة د 
:تاریـخ الفحص 01:  الرقـم :                  اللقـب اسماعیل:   االسـم 

أرى صدمتي في أفكاري وفي الكوابیس وحلميصدمتي في أفكاريال أرى أبدا إني -1
تقریبا كل یوم

أقل ضجیج یجعلني  أنتفضإن الضجیج ال یجعلني أنتفض -2

غالبا ما تكون لدي نوبة عرقال یوجد لدي أیة نوبة عرق ، صدر          -3
صدر منقبض وضربات للقلبضربات للقلبمنقبض أو 

.لدي صعوبات كثیرة في النوم لیال بسرعة                   جیدا وأمام في اللیلأنام -4

ي كل یوم أترصد عن المخاطر الغإنترصد            أكن أبدا في حالة دعر للم -5
.مستحیلة المخاطر الغیر مستحیلة

.أحس بتعب كبیر جسدي وفكري أو فكري                  ال أحس بأي تعب جسديإني -6

. مواھبي وقدراتي ال أھتم بھا إطالقاقبل                    مواھبي وقدراتي أھتم بھا كما من-7

) .مھم ( إني أحس أن مستقبلي مسدود أرى أن مستقبلي جمیلإني -8

.اآلخرین یظھرون لي أنھم غرباء وأنا أتجنبھم رین                 إني أفھم جید اآلخ-9

أنا جد غضوبأنا لست غضوبا أبدا-10

محاور 10في كل ) x(أن نضع عالمة ) أو ھذه األیام ( تقییم الحالة الیوم 
) .الیسار ( جد سيء في إلـى)            الیمین ( جید جدا في 



على الجمل المتعلقة بالمفحوص لتقییم شدة أو خطورة كل واحدة من العناوین العامة اضع خط:     تقییــم الصدمــة

كحد أقصى  5إلى ) ال شيء ( 0من 5

صدمة / 3الصدمة متعلقة بشخص واحد / 2الصدمة شبھ خیالیة / 1ال توجد صدمة / 0عنف الصدمة-1

صدمة عنیفة من /  5صدمة متوسطة من أجل أي شخص  / 4خفیفة ألي شخص كان 

.أجل أي شخص 

من قبل سبب -2

إنساني

عدوانیة ،/ 4حرب/ 3حادث بسبب إنساني / 2كارثة تكنولوجیة  / 1كارثة طبیعیة  / 0

. تعذیب / 6اغتصاب / 5اعتداء 

،    حروق تجمد،   انغمس، ارتجاج، متعدد الجروح ، صدمة ،   جرح ، كدمةتأثیر جسماني-3

)5إلى 0( ، فقدان المعارف ، غیبوبة الصدمة إصابة حسیة ، غیر حساس لأللم ،  

اإلحساس بالترك ، ، اإلحساس بعدم القدرة ، رعب ، خوف ، اضطرابمفاجأة ، تأثیر نفسي-4

لي  آة ، ن، اإلحساس بالغرابة ، الالشخص، معایشة لألحالم، عدم التوجیھ الضیق

) 5إلى 0( 

قام بإدراك ذھني, ، ھروب ، صراخ ، اتصال استطعت أن تواجھ: فـي أثنــاءالتنفیس المبكر-5

/ 5تفریغ فعال/  0( وصف غیر مكتملحكایة أو،  نوبة انفعالیة متأخرة :فیمــا بعـد 

)تفریغال یوجد 

)25على ( المجموع العام  

) حدد  الساعات ، األیام ،      الشھور ) ( الفترة ما بین الصدمة وظھور العصاب الصدمي ( زمن الكمون 



trauma Qمقیاسالجزء الثاني من 

وقت ظھــور األعراض منذ الحـدث                     مـــدة االضطرابـــات
ال توجـــــــد: 0ال توجــــــــد                           :0
مبـاشرة بعـد الحـدث: 1فــي نفس یـوم الحدث: 1
أقــل مـن أسبــوع: 2أیام03سـا إلى 24بین :2
مـن أسبوع إلى شھــر: 3أیام إلى أسبـوع04بین : 3
أشھـر03مـن شھر إلى : 4بین أسبـوع إلـى شھـر: 4
أشھر06أشھر إلى 03من : 5أشھـر03بین شھـر إلى : 5
أشھر إلـى عـام03مـن: 6أشھر06أشھر إلى 03بین : 6
أكثــر مــن سنـــة: 7لـى عـامأشھـر إ06بین : 7
مــازال حتــــى اآلن: 8أكثــر مــن عــــام: 8

المـــدةوقت الظھـــوراالضطرابــــات
الرغبة في إعادة معایشة الحدث ، الذكریات وصور الحدث التي / 1

تعود 
47

صعوبة في النوم كوابیس ، استیقاظ لیلي أو لیلة : اضطرابات النوم/ 2
بیضاء  

57

47أو نوبات القلق ، حالـة عـدم األمـان/ الحصر النفسي و/ 3
28الخوف من الرجوع إلى مكان الحدث أو أماكن مشابھـة / 4
67أو فقدان التحكـم في نفسـھ / العدوانیة ، الغضب الشدید و / 5
37شكوك ( الیقظة ، اإلحساس المفرط لألصوات الضجیج أو حـذر / 6
العرق ، أالم الرأس ، خفقان القلب ، : ردات الفعل الجسمیة مثل/ 7

غثیان 
16

، كثرة األكل زیادة الوزن أو العكس فقدان الشھیة: مشاكل صحیة/ 8
.

47

47) ، تدخین، األكل ، الكحول قھوة(زیادة استھالك بعض المنبھات / 9
47.و الذاكــرة / صعوبــات فـي التركیـز أو/ 10

، الرغبة في ) التعب ( العیاءفقدان الطاقة ، حماس ، الحزن ، / 11
.االنتحار 

78

77المیـــل إلـــى االنطـــواء /12
//الشعـــور بالـذنب أو العـــار / 13



trauma Qمقیاسالجزء الثاني من 

وقت ظھــور األعراض منذ الحـدث                     مـــدة االضطرابـــات
ال توجـــــــد: 0ال توجــــــــد                           :0
الحـدثمبـاشرة بعـد : 1فــي نفس یـوم الحدث: 1
أقــل مـن أسبــوع: 2أیام03سـا إلى 24بین :2
مـن أسبوع إلى شھــر: 3أیام إلى أسبـوع04بین : 3
أشھـر03شھر إلى مـن: 4بین أسبـوع إلـى شھـر: 4
أشھر06أشھر إلى 03من : 5أشھـر03بین شھـر إلى : 5
أشھر إلـى عـام03مـن: 6أشھر06أشھر إلى 03بین : 6
أكثــر مــن سنـــة: 7أشھـر إلـى عـام06بین : 7
مــازال حتــــى اآلن: 8أكثــر مــن عــــام: 8

المـــدةوقت الظھـــوراالضطرابــــات
الرغبة في إعادة معایشة الحدث ، الذكریات وصور / 1

الحدث التي تعود 
67

صعوبة في النوم كوابیس ، استیقاظ : اضطرابات النوم/ 2
لیلي أو لیلة بیضاء  

27

17الحصر النفسي أو نوبات القلق ، حالـة عـدم األمـان/ 3

42الخوف من الرجوع إلى مكان الحدث أو أماكن مشابھـة / 4
27العدوانیة ، الغضب الشدید أو فقدان التحكـم في نفسـھ / 5

( الیقظة ، اإلحساس المفرط لألصوات الضجیج أو حـذر / 6
) شكوك 

27

العرق ، أالم الرأس ، خفقان : ردات الفعل الجسمیة مثل/ 7
القلب ، غثیان 

47

فقدان الشھیة ، كثرة األكل زیادة الوزن : مشاكل صحیة/ 8
أو العكس 

47

قھوة ، دخان ، األكل ، ( زیادة استھالك بعض المنبھات / 9
) الكحول 

00

27. صعوبــات فـي التركیـز أو الذاكــرة / 10

، ) التعب ( فقدان الطاقة ، حماس ، الحزن ، العیاء / 11
الرغبة في االنتحار 

37

37المیـــل إلـــى االنطـــواء /12
//الشعـــور بالـذنب أو العـــار / 13



ضع خطأ على الجمل المتعلقة بالمفحوص لتقییم شدة أو خطورة كل واحدة من العناوین العامة :     تقییــم الصدمــة

كحد أقصى  5إلى ) ال شيء ( 0من 5

الصدمة العنیفة-1

عنف الصدمة

صدمة خفیفة / 3الصدمة متعلقة بشخص واحد / 2الصدمة شبھ خیالیة / 1ال توجد صدمة / 0

صدمة عنیفة من أجل أي /  5صدمة متوسطة من أجل أي شخص  / 4ألي شخص كان 

.شخص 

من قبل سبب -2

إنساني

عدوانیة ، / 4حرب  / 3حادث بسبب إنساني / 2كارثة تكنولوجیة  / 1كارثة طبیعیة  / 0

. تعذیب / 6اغتصاب / 5ء اعتدا

، متعدد الجروح ، صدمة ،              ،         ،             ،            جرحكدمة ، تأثیر جسماني-3

5إلى 0( حروق إصابة حسیة ، غیر حساس لأللم ،              ، فقدان المعارف ، غیبوبة 

.   (

، اضطراب ، اإلحساس بعدم القدرة ، اإلحساس بالترك ، الضیق ، خوف، رعبمفاجأة ، تأثیر نفسي-4

) 5إلى 0( ، اإلحساس بالغرابة ، الالشخصیة ، ألي  معایشة لألحالمعدم التوجیھ ، 

، ھروب ، صراخ ، اتصال استطعت أن تواجھ: فـي أثنــاء-5

ال یوجد / 5..... /0( ،                   نوبة انفعالیة مختلفة:فیمــا بعـد 

)25على ( المجموع العام  

) الساعات ، األیام ،      الشھور ( حدد ) ( الفترة ما بین الصدمة وظھور العصاب الصدمي ( زمن الكمون 



على الجمل المتعلقة بالمفحوص لتقییم شدة أو خطورة كل واحدة من العناوین العامة اضع خط:     تقییــم الصدمــة

كحد أقصى  5إلى ) ال شيء ( 0من 5

عنف الصدمة-1
صدمة / 3الصدمة متعلقة بشخص واحد / 2الصدمة شبھ خیالیة / 1ال توجد صدمة / 0

صدمة عنیفة من /  5صدمة متوسطة من أجل أي شخص  / 4خفیفة ألي شخص كان 

.أجل أي شخص 

5

من قبل سبب -2

إنساني

حرب / 3حادث بسبب إنساني / 2كارثة تكنولوجیة  / 1كارثة طبیعیة  / 0

. تعذیب / 6اغتصاب / 5اعتداء عدوانیة ،/ 4

3

،    حروق تجمد،   انغمس، ارتجاج، متعدد الجروح ، صدمة ،   جرح ، كدمةتأثیر جسماني-3

، فقدان المعارف ، غیبوبة جسمیةصدمةإصابة حسیة ، غیر حساس لأللم ،  

)5إلى 0( 

1

، اإلحساس بالتركاإلحساس بعدم القدرة ، اضطراب ،، خوف ، رعبمفاجأة ،تأثیر نفسي-4

لي  آة ، نشخصآل، اإلحساس بالغرابة ، ال، معایشة لألحالم، عدم التوجیھ الضیق 

) 5إلى 0( 

4

قام بإدراك ذھني, ، ھروب ، صراخ ، اتصال استطعت أن تواجھ: فـي أثنــاءالتنفیس المبكر-5

/ 5تفریغ فعال/  0( وصف غیر مكتملأوحكایة ،متأخرةنوبة انفعالیة :فیمــا بعـد 

)تفریغال یوجد 

3

16)25على ( المجموع العام  

) حدد  الساعات ، األیام ،  الشھور ) ( الفترة ما بین الصدمة وظھور العصاب الصدمي ( زمن الكمون 

في فصل الشتاء. بعدھا بأسبوع أو أسبوعین و استمرت فیما بعد مع التعرض لظروف أخرى مشابھة



السوابـق والشخصیـة الداخلیـة: الورقــة ب 

:ص ـخ الفحـتاری:        ـم الرق:              ـب اللق:           م ـاالس

) من ، ماذا ، متى : حددھا بإیجاز : ( السوابق العائلیــة
(    ) نفس حسیــة -
(    ) نفس عصبیـة -
).(نفسیة صدمیة -
-

) .ماذا ، في أي عمر : حددھا : ( السوابق الشخصیــة 
(   ) جراحة طبیة-
) (  نفس جسدیة-
) (   ذھانیــــة -
)(   عصابیـــة -
)(   ال عصابیــة -
) (  ال اجتماعیــة -
-

) .حدده من ، في أي عمر ، ماھي األثار ؟ (    ) ( :السابقةالنفس صدمات 

) من ، في أي عمر ، ما ھي ردات الفعل ؟ : حددھا : (    ) ( أحداث حیاتیة أخــرى

) .أوصفھا أو أعطي سمات الشخصیة : (    ) ( السابقةالشخصیة 



مقیاس للتقییم االكلنیكي–األعراض : الورقـة جـ 

: ص ـخ الفحـتاری:            م ـالرق:          ـب اللق:م ـاالس

على العبارة المتعلقة بالمفحوص اضع خط-

عرض ) ( كثیر الشدة أو جد خطیر / 5ال شيء إلى / 0( عبارة عامة 15تقییم الخطورة والشدة لكل من -

) .5ر التنقیط للعبارة العامة على واحد كثیر الشدة یستطیع أن یبرّ 

تنــاذر 
التكـرار 

الخــاص 

غنــي -1

بتنــــاذر 
التكــــرار

، معایشة ، انتفاضة ، الحاجة كوابیس الوس ، ذكریات متطفلة ، اجترار ذھني ، ھ

إلى 0النقطة من (  ، جلب االنتباه من أجل مشھد عنیف ، لعب متكررإلى الكالم 

) .أعراض 5

معایشـة -2

نفسیة لتنـاذر 
التكــــرار 

الحصر ، ترك العیش ، عدم القدرة ،القلق، لضیقا، الھلع ، الرعبمفاجأة ، 

الشدة ( ألالشخصیة، اإلحساس بالغربة ، معایشة الحلمعلى العیش ، الغضب ، 

) .5إلى 0من 

بمرافقـة -3

عصبیــــة 
إعاشیــــة 

سرعان یغمى علیھ ببطء ، )الدوخة ( الدوار ، عرق، ) شحب ( إصفرار 
، صعوبة في التنفس، كرة في الحنجرةاإلحساس بوجود ، ضربات القلب 

، الرغبة في التبول ، ارتخاء العضالت ، انقباض األعضاء، غثیان، ارتجاف

)5إلى 0الشدة من( الشارة 

تواتــر -4

التكــرارات  

/ 4مرة في األسبوع ، / 3عدة مرات في العام ، / 2مرة كل عام ، / 1ابدأ ، / 0

كل یوم أو عدة مرات في الیوم/ 5، عدة مرات في األسبوع

التحسس -5

للمنبھـــات 

جد حساس للمنبھات/ 2تحسس قلیال للمؤشرات الخاصة ، / 1بدون احساس ، / 0

. جد حساس لكل منبھ / 5و / 4قلیل التحسس لكل منبھ / 3الخاصة ، 

أعـراض 
أخــرى 

( عصابیة 
غیـــر 

) خاصـة 

حصــر -6

نفسـي عـام 

فقدان التحكم في ، خوف بدون موضوع، اإلحساس بعدم األمان، ) الھم ( قلق 

). 5إلى 0الشدة من ( ، إحساس بتوعك منتشر ،ضغط داخلي، االنفعاالت 

العیــاء -7

النفســــي 

، العیاء العضلي ، نھك القوة ، عیاء جنبي تعب: جسدي 

إلى 0من ( ، اضطراب في الذاكرة التركیزصعوبة في ،         ، :         نفسي 

5  (

أعـراض -8

العصـــاب 
النفســــي 

وساوسخواف من الحشد أو ( ، دراما ، خوافات ) شكل ، التخضیر ( ھیستیریة 

) 5إلى 0من ) ( أفكار محددة ، إعادة التدقیق ، طقوس ( ، أخرى

اضطرابات -9

نفسیو جسدیة 

، القرحة المعدیة المعویة،ضیق في الصدرالربو ، زیادة في الضغط الدموي ، 

"  رجعیة " ، أالم على مستوى األسنان الحكة، اكزیما ، التھاب الكولون 



اضطرابات 10

سلوكیة 

فھم ، محاولة االنتحار ، الھروب ، نوبة إنذار، نوبة عدوانیة، نوبات عصبیة

0من ......( أو كثرة األكل ، تعاطي الكحول ، المخدرات ، على الھامش عقلي

) . 5إلى 

حالة -11

اإلنذار 

النوم ، مقاومة النوم،     كثرة الیقظةدائما ، ضغط حركي ، " من یعیش " 

) .5إلى 0من .......( ، ینھض قلقا لیال خف

تناذر -12

التجنب 

، أحاسیس أو نشاطات مربوطة بالصدمة أو مؤثرة، األفكارجھد من أجل تجنب 

فقدان الذاكرة النفسي لبعض جوانب ، لماذا ؟ ، الھروب إلى زیادة النشاط

) .5إلى 0من ( الصدمة

فقدان -13

االھتمام 

، نقصان في فقدان نقص المردود، العمل بدون رغبةفقدان االھتمام بالمواھب ، 

) . 5إلى 0من ( النشاط العام ، ترك العالم الخارجي ، اإلحساس بمستقبل مھم  

نكوص -14

ترحبي 

، ،  عدم القدرة على حب اآلخرینالتمركز حول الذات،البحث عن الحمایة

) .5إلى 0من ............ ( اإلحساس بالبرودة اتجاه اآلخرین 

العالقة -15

االجتماعیة 

، غیر مدعم اإلحساس بكوني غیر مفھوماإلحساس بكوني غریب عن اآلخرین ، 

) .5إلى 0من ( مطالب ،، ، عدوانیةغضب شدید، رفض اجتماعي ، 

) 75( عبارة عامة على 15مجموع لـ 

) . 5إلى 0من ( عبارة عامة 15لیس من الضروري أن یساوي معدل ( تقییم عام 

تعلیقات اكلنكیة للفحص لھذا الیوم 

-



: ملخص الدراسة

 :
دراسة إضطراب

عرضة للخطر فیصبح ضحیة ال متدخال كم

العنیفة و الملیئة بالمخاطر فھو مھدد بالموت في أي لحظة 

: التكفل بھ في

إجھاد ما بعد الصدمة للوصول إلى التكیف و التوازن النفسي؟ 

ة و المھنیة و الطبیة النفسیة من خالل نتائج الدراسة توصلنا إلى أّن المساعدة العائلی
.تساعد الشرطي للوصول إلى التكیف و التوازن النفسي و بھذا تحققت فرضیاتنا 

The Summary of my study :

Throughout  my  experience with the police department , I noticed that the most affected
category among policemen is the one victims .So , I decided to do a survey about : the study
of after shock among policemen victims of terrorism.

The objective of my study is to help the policemen psychologically and even at work so
that he could continue his life normally .Being a policeman is not easy, it requires the
protection of people and properties, So he is always faced with danger and becomes a victims
.The confrontation of terrorism has left deep psychological injuries and caused after shocks
crises among policemen because the daily live dangerous aggressive events that always faced
them with death at any moment.

It is considered as one of the most difficult psychological shocks especially if this
policeman doesn’t have the necessary psychological care. At this leads us to ask this question:
to help those policemen, rehabilitate them to regain confidence and balance?

We found that family, job, medical and psychological care can help the policeman to apt
and balance him self psychologically and so we can confirm our suppositions.
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