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لدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة  االجتماعّيةالعزلة عالقته باضطراب ما بعد الصدمة و 
 في محافظة الكرك العشائريَّة

 ابن هداية وصال دحيالن
 سامي الختاتنة الدكتور

 

 الملخص باللغة العربية

األ دد اد  ىينددة مددن لددد  االجتماعّيددةمددا دعددد ال دددمة والع لددة اضددا ا  لتعدد ع ىلدد  لالدراسددة هدد   هددد   
مدا تتنأدب ددض اضدا ا  مدا  ومقددار  دي ماا ةدة الكد ي  دي المملكدة األردليدة الها دمية  العشدار َّةةىليهم الجلدو   الواقعة

ممن وقع  ىلديهم الجلدو     دا  ( 120)من مكولة متيس   ىينةتم اختيار ل لك  لدتهم  االجتماعّيةدعد ال دمة دالع لة 
  ولتاقيد  ههدداع الدراسدة تدم تادوَّ  م ياسدي اضدا ا  مدا 2017وذلدك خدالل العدا     دي ماا ةدة الكد ي العشار َّةة

 وتوصددل . ا ألغدد اا الدراسددةمددومالرمته ت َّةالتاقدد  مددن خ ار ددهما السدديكوم  و االجتماعّيددةدعددد ال دددمة والع لددة 
دعددد  يعددالون مددن مسددتو  متوسددر مددن اضددا ا  مددا العشددار َّةةىلدديهم الجلددو   ةاأل دد اد الواقعدد هن مدداتلي   الدراسددة ىلدد 

بواقددد   االجتماعّيدددةدعددداد اضدددا ا  مدددا دعدددد ال ددددمة دالع لدددة ألتنبددد   مقدددداروهن هنددداي   االجتماعّيدددةال ددددمة والع لدددة 
(17)%. 

 العشار َّةة  الجلو  االجتماعّيةالكلمات المفتاحية  اضا ا  ما دعد ال دمة   الع لة 
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Post-Traumatic Stress Disorders and its Relationship With Social Isolation among a sample of Individuals 

affected by Tribal Evacuation ( Algaloah Alashayiriah ) in AL- Karak Governorate 

Wesal Dhailan Ibn- Hedaih       D. sami  AL-katatneh 

 

 Abstract The aim of the study was to examine Post-Traumatic stress Disorders and social  isolation among a sample 

of individuals subject to tribal Evacuation in The Hashemite Kingdom of Jordan in Alkarak Governorate and the 

degree of social isolation predicted by  Post Traumatic stress Disorders among them.Therefore, a sample comprised 

of 120 individuals who had been subject to tribal Evacuation (Aljalwah Alashayiriah) in Alkarak Governorate in the 

year 2017 was chosen. To achieve the study objectives, two Scales of Post-Traumatic Stress Disorders and Social 

Isolation had been developed in addition to verification  of their psychometric features and their suitability  to the 

study objectives. 

The study findings indicated the following  :  Individuals, subject to tribal Evacuation, suffer from an average level of 

Post-Traumatic disorder and social isolation .There is a level of prediction of the dimensions of Post-Traumatic stress 

disorder and social isolation that stands at (17%) . 

Key words: Post Traumatic Stress Disorders, Social Isolation, Tribal Evacuation (Aljalwah Alashayiriah ) 
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 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

وقد اسدتم   بها قبل تبسيس ىمار    ق األردن  عملالتي كان يُ  العشار َّةةالقوالين  هحد العشار َّةةُتعد الجلو  
  (1976) دي ىدا   العشدار َّةة ع اجتماىي  ي المجتم  األردلي  دال غم من ىصدار قالون ُتلغي القوالين كعُ  تابيقها
الوقاريددة التددي تددتم ممارسددتها ىنددد وقددوي حدداالت الجنايددات الكبدد   كالقتددل وهتددك  العشددار َّةةهحددد ههددم اءجدد ا ات  وتعدددّ 
دشكل ه ا الت حيل ىل  هن يكون    ا  وَّت تب ىل  الجلو  ت حيل ههل الجالي من مكان سكنهم ىل  مكان آخ الع  

 .ت  اآلنوحت  دعد  قدان الجلو  ألي ىطار قالولي هو تش َّعي ىال هن تابيقها لم تتوقف ح .و وري قس ي 

الموضوىات الهامدة التدي تهدتم بهدا ىلمدا  الدنفسغ لأداله تب ي هدا   حدىوما زال  النفسية قد كال  ال دمة و 
ىلددد  مختلدددف جوالدددب سدددلوي الفددد د وىلددد  مجمدددل  خ ددديتض   ال ددددمات النفسدددية تمدددس  خ دددية الفددد د وتددد دي ىلددد  

 (.2006مشكالت الفعالية ولفسية )كفا ي وىال  الدتن 

لدددىم مددن اآلخدد َّن  ىال هلهددم ك يدد ا  مددا يشددع ون دالغ  ددة لياتدداا الم ددابون داضددا ا  مددا دعددد ال دددمة   ال دد
عد ىّمن يمكن هن يقد  لهم المساىد  والعون وَّعتقدون هلض من ال عب هن تدتفهم اآلخد ون الةد وع التدي والع لة والأُ 

الحظ هنا هن اضا ا  العالقة ور ما يشع ون هلض ليس من الممكن هن يقوموا دبي دور اجتماىي جدتد  وَُّ   وا بهام ّ 
لل ددمات )مكتدب  تع ضدوامدن ههدم اآل دار التدي ت ا د  هولذدك الد تن والع لة ىدنهم واألهل   والماياين  م  األصدقا 
 (.2001 جتماىياالاءلما  

ددوتُ  مددا لهددا مددن تددب ي ات خايدد   ىلدد  ل غمةهدد ا  مهمددا  مددن مةدداه  السددلوي اءلسددالي االجتماعّيددةل الع لددة م ّ 
 خ ية الف د وىالقتض داآلخ َّن  حيث تشي  ىل  ىد  قددر  الفد د ىلد  هن ي ديم مد  غيد   ىالقدات اجتماعيدة متأادلدة 

درتدددض ىلددد  هو ىدددد  ق االجتماعّيدددة دددي العالقدددات  االلخددد ا وهدددو مدددا تددددل ىلددد  ىدددد  قدرتدددض ىلددد  ومشدددأعة ولاجادددة  
مواصلتها  والو ا  دمتالأاتها والت اماتها  وتقوقعض هو تم ك   حول ذاتض  حيث تنف ل ذاتض  دي هد   الاالدة ىدن ذوات 

للف د مدن حيدث ىدد  االرتأدا  بدين هى دارها هو  االجتماعّيةاآلخ َّن مما تدل ىل  ىد  كفاية جاذبية  أكة العالقات 
 (.2003المتكاملة اجتماعيا  )مامد  االغت ا  فيما بينهم م  غيا  العالقات

م لمدددا  دالخلدددل  دددي لسدددي   يعيشدددها الفددد د وتسدددبب لدددض ىحساسدددا    خبددد   ضددداغاة االجتماعّيدددةالع لدددة  كمدددا ُتعدددد
ز الواضددأل  ددي األصدددقا  والمسددالدتاالجتماعّيددةىالقاتددض  ن  مسددبأة  لددض م دداىب  ددي ميددادتن االلدددماا   متمدد ال  دددالعول

 (.Weiss,1993داآلخ َّن ) والماأة واالرتأا 

ولددد لك  دددلن ال دددلة بدددين متغيددد  اضدددا ا  مدددا دعدددد ال ددددمة ودور   دددي حددددو  تدددب ي ات مع فيدددة ووجداليدددة 
بوصفض سلوكا  وخب   هو استجادة هدي صدلة و يقدة دسدبب مدا ُت ديفض  االجتماعّيةوسلوكية  ي الف د و ين متغي  الع لة 
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  فددديعكس بددددور   دددعورا  ىليدددض تمددد  الجلدددو لع لدددة ىدددن المجتمددد  الددد ي مدددن اءحسدددات دددداالغت ا  وا العشدددار َّةةالجلدددو  
 .دالغموا والقل  الكبي  حول حياتهم الااض   والمستقبلية

 مشكلة الدراسة

واالقت دادية والنفسدية   فيهدا  االجتماعّيةالعدتد من ال عو ات والمشاكل  العشار َّةةتواجض األ  اد  ي الجلو  
فيجدد الفدد د لفسددض  جددب   مجبدد ا   تض الدد ي قتدل هو اىتددد  ىلدد  هحددد مددا تتامدل الفدد د لتيجددة خاددب اقت  دض هحددد ه دد اد ىشددي  

مدتندة  ىلد  برَّّدة  لينتقدل  اىتددا ات هّيدة لوقوي ا  وتفادي للدما  ىل  ت ي بيتض ومدتنتض ومدرستض وحت  مكان ىملض  حقنا  
 المجني ىليض. ذوو األحيان ي ك ي  من  هخ   ُياددها

والتدي توصدف    ضة للمعالا  والخبد ات النفسدية ال دادمة ل ه ا الوض  يجعل األ  اد  ي الجلو  هك   ىُ  م  
لدد ا يسددتجيب لهدددا   دبحدددا  مفاجذددة وغيدد  متوقعدددة تكددون خددارا حددددود الخبدد   اءلسددالية العاديدددة  تهدددد اسددتق ار الفددد د

 العشددار َّةةتجددة ىددن الجلددو  االن مددا تكددون خبدد ات ال دددمة النفسددية وغالأددا   .لخوع الشدددتد هو العجدد  هو االضددا ا دددا
وحتددد  دعدددد  تددد   طوَّلدددة مدددن التهدددا  ال ددددمة تددد اود   ددددتد  تلت ددد  دالددد اك   ىلددد  األبدددد  م ددداو ة دالاأاىدددات حسدددية

 التي ىا وها. العشار َّةةالم ابين به ا االضا ا  لفس الشعور القوي والم ى  والم تأر د دمة الجلو  

  ع الجلو  العشدار َّةة اب  بها ىُ التي يُ  ماا ةة الك ي من هك   ماا ةات المملكة األردلية الها مية تعدّ و 
منيدة  دي ماا ةدة الكد ي مدا الك ي خالل العش  سنوات األخيد   حسدب سدجالت قسدم الق دايا األ هدت ماا ةة قد  

ومنهم مازالوا   مكان سكنض األصليمنهم من ىاد ىل    ب ىليها ىجال  المذات من العارالتت تّ   ج َّمة (35يقار  )
وار ألك ددد  مدددن مددد   مددد  ىددددد مدددن ىجددد ا  ىددددد مدددن المقدددادالت والنقدددا  والادددوتدددم   العشدددار َّةةيخ دددعون لُاكدددم الجلدددو  

ووجددود دعددد   نفسدديةوال االجتماعّيددةن وجددود العدتددد مددن المشدداكل وتبدديّ   العشددار َّةةاأل ددخاا الدد تن تع ضددوا للجلددو  
ضددمن  األ دد اد  وتادتدددا  لددد    ىلدد  حددد  الجلددو التددي ت تبةدد االجتماعّيددةاضددا ا  مددا دعددد ال دددمة والع لددة  هىدد اا
  ة التدي تتع ضدون لهداة ءج ا  ه   الدراسة للوقوع ىل  المشاكل النفسيّ الااجة الماسّ  ُوجدت ل لك  35-20 العم 

ن وقعدد  ىلدديهم لددد  ىينددة مّمدد االجتماعّيددةمددا دعددد ال دددمة والع لددة  اضددا ا ومددن ههمهددا التعدد ع ىلدد  العالقددة بددين 
 ىليض تاددت مشكلة الدراسة  ي اءجادة ىل  التساؤالت التالية   و نا      ي ماا ةة الك ي العشار َّةةالجلو  

 أسئلة الدراسة 

 ددي  العشددار َّةةمدا مسددتو  اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة لددد  ىينددة مددن األ دد اد الواقعددة ىلدديهم الجلددو   .1
 ماا ةة الك ي ؟

 دي ماا ةدة  العشدار َّةةلدد  ىيندة مدن األ د اد الواقعدة ىلديهم الجلدو   االجتماعّيدةما مستو  الع لدة  .2
 الك ي ؟
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لدد  ىيندة مدن األ د اد الواقعدة  االجتماعّيدةالع لدة داضا ا  ما دعد ال دمة  تنأب دضتمقدار ما ما  .3
  ي ماا ةة الك ي ؟ العشار َّةةىليهم الجلو  

 أهداف الدراسة 

 تهدع الدراسة الاالية ىل  ماتلي  

مدددا دعدددد ال ددددمة لدددد  ىيندددة مدددن األ ددد اد الواقعدددة ىلددديهم الجلدددو   اضدددا ا التعددد ع ىلددد  مسدددتو   .1
  ي ماا ةة الك ي . العشار َّةة

 دي  العشدار َّةةلدد  ىيندة مدن األ د اد الواقعدة ىلديهم الجلدو   االجتماعّيةالتع ع ىل  مستو  الع لة  .2
 ماا ةة الك ي.

لددد  ىينددة مددن   االجتماعّيددةالع لددة دمددا دعددد ال دددمة  اضددا ا  تنأددب دددضتمقدددار مددا التعدد ع ىلدد   .3
  ي ماا ةة الك ي.  العشار َّةةاأل  اد الواقعة ىليهم الجلو  

 أهمية الدراسة 

 ز ههمية الدراسة دجالبين ُهما   تب ُ 

 األهمية النظرية

الةداه   ىلد   االجتماعّيدةي هد   الدراسدة ال دو  ىلد  هىد اا اضدا ا  مدا دعدد ال ددمة والع لدة ُتلق    -1
 . العشار َّةةاأل  اد الواقعة ىليهم الجلو  

مددن هولدد  الدراسددات  دددي مجددال اءر دداد النفسدددي  -ن واطالىهدددميحسدددب ىلددم الأدداح –ُتعددد هدد   الدراسددة  2-
 والت  وي التي تتناول ه   الفذة لة ا  لقلة الدراسات التي تناولتها لة َّا  وميداليا .

علومددات التددي ُتعدد ز  هددم العالقددة بددين متغيدد ات الدراسددة )اضددا ا  مددا دعددد تُددو   الدراسددة قدددرا  مددن الم -3
ل تب ي  الجلو   (االجتماعّيةال دمة والع لة   .العشار َّةة ي ظ 

 األهمية التطبيقية 

و التدالي ىصددار   العشدار َّةةاألضد ار النفسدية المت تأدة ىلد  الجلدو   ةتساىد ه   الدراسة صالعي الق ار  ي مع   -1
 .العشار َّةةقوالين من  بلها ىيقاع العمل دالجلو  

لعمدل الم َّدد مدن الدراسدات   دي المجدال النفسدي والت  دوي  الأداح ينالم  ددتن و ة المجدال همدا  ُتفسأل الدراسة الاالّيد -2
 .وىينة الدراسة متغي اتىن 
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والت  دوي دمقداتيس اضدا ا  مدا دعدد ال ددمة النفسدي المجدال الم  ددتن والأداح ين  دي ُتسهم هد   الدراسدة بت وَّدد  -3
 .العشار َّةةلد  األ  اد الواقعة ىليهم الجلو   االجتماعّيةوالع لة 

 التعريفات المفاهيمية واإلجرائية 

اضا ا  مدا دعدد ال ددمة   هدو رد  عدل ألحددا  غيد  طبيعيدة تتم دل بتعد ا الشدخم لاداد  صداد  واجدض فيدض 1-
وتكون استجادة الشخم  لل دمة ىلد   دكل خدوع   الأالغة هو التهدتد لل ات هو لآلخ َّنخا  الموت هو اءصادة 

 دددتد هو ىجدد  هو رىددب ولتيجددة لدد لك ي ددا  الشددخم دددبى اا لددم تكددن موجددود  لديددض مددن قبددل تع ضددض لل دددمة 
(American Psychiatric Association, 2000.) 

 رة الدراسددة ىلدد  م يددات اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة الماددوّ   الدرجددة التددي يا ددل ىليهددا ه دد اد ىينددوَّعددّ ع ىج اريددا  
 .الدراسة لغ ا

المشدار )de jong – gierveld & van Tilburgع  ها دي تول  _ جي  يلد و ان تيلبدورا   تُ  االجتماعّيةالع لة 2-
وتجنددبهم ( دبلهددا مددد  مددا يشددع  دددض الفدد د مددن وحددد  والعدد ال ىددن اآلخدد َّن واالبتعدداد ىددنهم 2003ىليهمددا  ددي مامددد 

التددي تنتمددي  االجتماعّيددةقددات ممددا تدد دي ىلدد  ضددعف  ددأكة العال  وقلددة ىدددد معار ددض  والخفدداا معدددل تواصددلض معهددم
 .ىليها

لغددد ا  رالمادددوّ  االجتماعّيدددةع ىج اريدددا   الدرجدددة التدددي يا دددل ىليهدددا ه ددد اد ىيندددة الدراسدددة ىلددد  م يدددات الع لدددة وتعددد ّ 
 الدراسة .

التي تق ي ت حيدل ذوي الجدالي  دي حدال ارتكاددض ج َّمدة قتدل هو  العشار َّةةج ا ات   هي هحد اء العشار َّةةالجلو  3-
تتم غالأا  تادتددها مدن    ا من هماكن سكنهم الق َّأة هو المجاور  لسكن ذوي المجني ىليض ىل  هماكن جدتد هتك ى  
المجني ىليض  وال يقت   الت حيل ىل  الجالي هو هبنارض هو والديدض هو ىخوتدض بدل يشدمل  دي الغالدب األىمدا   ذوي قبل 
 (.2009هم وكل من لض صلة ق    دالجالي حت  ت ل هحيالا  ىل  الجد ال الث هو الخامس ) هبو حسان   وهبنا

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اضطراب ما بعد الصدمة

ومددددددن بددددددين هك دددددد  االضددددددا ادات النفسددددددية الم تأاددددددة دددددددالتع ا لل دددددددمات التشددددددارا  اضددددددا ا  مددددددا دعددددددد ال دددددددمة 
PostTraumatic Stress Disorders-PTSD) ىذ ت تأر ارتأاطا  و يقا  دالا و  والكدوار  واألزمدات   قدد كدان  )

ال  ىليض قديما  د دمة الاد و  والمعداري وصددمة الق دف  لوصدف مجموىدة مدن األىد اا النفسدية التدي تةهد  يُ 
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دعدددد الاددد و   كددداألحال  والكدددوابيس  والتفكيددد  دالادددد  ال ددداد   ولو دددات الغ دددب  وضدددعف الت كيددد   وردود  عدددل 
 (.2002الفعالية )ماكماهون  

اضدا ا   ي( دقد1994( التي صدرت  ي العدا  )DSM-IVح اري ) ي النسخة ال ادعة للدليل التشخي ي واءهّما 
   دي حدين جدا ت النسدخة الخامسدة للددليل (2004)الاجدار  ما دعد ال دمة كما كان ضمن  ذدات اضدا ادات القلد 

( بتغييددد   دددي ت دددنيت اضدددا ادات القلددد   حيدددث ُلقدددل 2013ىدددا  ) (DSM-V)التشخي دددي لالضدددا ادات النفسدددية 
 American Psychiatricىلددد  مجموىدددة االضدددا ادات الناجمدددة ىدددن ال ددددمة )اضدددا ا  مدددا دعدددد ال ددددمة 

Association,2013  . ) 

 American Psychiatryادددب النفسدددي لل األم َّكيدددة جمعيدددةالدعدال ددددمة حسدددب  مدددا وَُّعدددّ ع اضدددا ا 

Association (APA دبلض اضا ا  لفسي تنُجم ىن تع ا الف د لاد  صاد  م لم  من خالل معايشة )  الادد
هو مشاهدتض  تتخا  حدود المبلوع كالتع ا لموت ح يقي هو تهدتد  كدالا و  ومشداهد  هحددا  القتدل  والتعد ا 
للتعدد تب  هو االىتدددا  الجنسددي واالغت ددا . وهن تت ددمن اسددتجادة الفدد د الخددوع الشدددتد والعجدد   وهن تتددو    ال ددة 

شدة الادد  ال داد   كداألحال  والكدوابيس المتكد ر   معداود  معاي   هلواي مدن االسدتجادات لتشدخيم االضدا ا  وهدي
زَّداد  االسدت ار   واأل دخاا الم تأادة دالادد  ال داد   و تجندب الفد د األلشداة واألمداكن  دالاد   ومتعلقة  وذك َّات

 .( American Psychiatric Association,2000)  والتوجس والتيقظ ال ارد

دددبن التشددخيم تتالددب مددن الفدد د معايشددة  (DSM-V)ات النفسددية وقددد حددّدد الدددليل التشخي ددي الخددامس لالضددا اد
الفدد د الخددوع الشدددتد والعجدد   كمددا  اسددتجادةن الاددد  هو مشدداهدتض لمددا يا ددل لآلخدد َّن  ولدديس دال دد ور  هن تت ددمّ 

 . (American Psychiatric Association,2013) ي   ي الدليل التشخي ي ال اد  هُ 

 United Nations Children's Emergency Fund) ددض منةمددة األمددم المتاددد  للافولددة )اليوليسدديت( وُتع ّ 

(UNICEF)) ال ددمة  يعدي  دبلدض الشدعور الف د ُيعداود  دبن وَّتمي  صاد   لاد  التع ا ىن تنت  ىل  هلض هزمة 

 (.1995ال اغاة )اليوليسيت   األحدا  تجا  الااد   الفعل ردود و والتيقظ وَّ داد التوت  بها    ُت كّ  ما كل وَّتجنب

دبلدددض قددددر هاردددل مدددن االلفعددداالت  التدددي تت دددمن  ,Gordon & Wraith)1993كمدددا ُيع  الدددض جددداردون ووارَّدددث )
لتيجددة التعدد ا   االجتماعّيددةاسددتجادات جسدددية غيدد  معتدداد  وتددب ي ات سدديكولوجية تتدد ي آ ارهددا ىلدد  ىالقددات الفدد د 

 ل غر صاد  تتجاوز الخب   العادية وَّق  خارا توقعات الف د .

 ة ّيددالتكّيف غيدد  الفعددل ردود مددن مجموىددة دبلددض(Javidi&Yadollahie,2012) ددي حددين ُيع  الددض جا يدددي وَّددادولهي 
الندو   واضدا ادات المسدتم  والخدوع االجتماعّيدة بنا العالقدات  دي تشدمل صدعو ات ال اد  والتي دالاد  والم تأاة
 دال دمة. للم ي ات الم تأاة التجنبي والسلوي االكتذابية الفعل وردود ال دمة لتفاصيل المستم   وال ك َّات
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( اضا ادا  آخ  م تأاا  داألحدا  DSM-Vكما مّي  الدليل التشخي ي واءح اري الخامس لالضا ادات النفسية )
(  وَّاددد  هدد ا االضددا ا  لتيجددة (Acute stress disorderال ددادمة وهددو اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة الادداد 

مي   هن األى اا تةهد  خدالل  ده  لمواقف صادمة مشابهة لتلك التي ُتاد  اضا ا  ما دعد ال دمة  ولكن ما يُ 
واحددددد مددددن التعدددد ا للموقددددف ال دددداغر  وال تتجدددداوز ظهورهددددا هر عددددة هسددددابي   وتكددددون األىدددد اا مشددددابهة ألىدددد اا 

مة. كمددا ُيعددّ ع االضددا ا  الادداد دبلددض اسددتجادة ق ددي   المددد  لل دددمة  واأل ددخاا الدد تن اضددا ا  مددا دعددد ال ددد
يلخب ون اضا   ما دعد ال دمة الااد  مع ضون الستم ار األى اا واختأار ضدغر مدا دعدد ال ددمة أل ده  ىدد  

(American Psychiatric Association,2013) . 

ي" واألىاصدي  "كلى دار كات َّندا" والد الزل  والعوامدل الأشد َّة كدالا و  ُتعد الكوار  الابيعية كالفي الات "تسدولامو 
مدن األحددا   والن اىات م ل الا   العالمية  والتع تب واالىتقال  والتهدتد دالقتل  والس قة  وىمليات الساو المسلأل

 .(2011التي ت دي ىل  اضا ا  ما دعد ال دمة  )الخميس  

الغت ا   وحواد  السي   والعنف  واءسا   النفسية والجسدية لألطفال  والعندف االىتدا  الجنسي كاداءضا ة ىل  
التدددددي قدددددد تكدددددون سدددددبأا   دددددي حددددددو  اضدددددا ا  مدددددا دعدددددد   مدددددن المواقدددددف المخيفدددددة عدددددد هي دددددا  والتدددددي تُ  ضدددددد النسدددددا  

 .(Cardozo, Bilukha, Gotaway &Crawford ,2004)ال دمة

ز ه ندددا  فددد ل  دددي وظدددارف الددددمام  ومدددن ههدددم اله مولدددات التدددي تُ وَّادددد  اضدددا ا  مدددا دعدددد ال ددددمة لتيجدددة التغيددد ات 
  مددن التددوت  للاددد  ال دداد    العددالي يشددي  ىلدد  اسددتجادة م تفعددةاالسددتجادة لل دددمة  هددو ه مددون الكددورتي ول  ددل  از 

 ينجم ىن ه   التغي ات استجادة م تفعة من الخوع لتيجة زَّاد  ى  از الغد  الك د َّة  كمدا هلهدم يعدالون مدن ضدعف 
جهاز المناىة وتساري دقات القلب وارتفاي ضغر الد   مما يجعلهم غي  قادرَّن ىل  التعامل م  األحدا  ال دادمة 

(Nolen, 2011.) 

ي العوامل النفسية ىل  زَّاد  احتمالية اءصدادة داضدا ا  مدا دعدد ال ددمة   داأل  اد الد تن يعدالون مدن القلد  ت دّ كما 
احتمدداال  لتاددوَّ  اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة دعددد تع ضددهم لل دددمة  كمددا هن والتددوت  قبددل حدددو  ال دددمة هددم هك دد  

أ   ي التعامل م  ال دمة ىندد حددو ها تد    ىلد  تادور هىد اا اضدا ا  مدا دعدد ال ددمة   داأل  اد األسلو  المتّ 
ختأدددار ال هدددم هك ددد  احتمددداال   غة ومددددم   للددد ات وَّع لدددون هلفسدددهمسدددت اتيجيات تكيدددت تجنبّيدددىالددد تن يقومدددون داسدددتخدا  

 Weems, Paina, Costa, Taylor)دعددد ال دددمة دعددد تع ضددهم لاددد  صدداد                 اضددا ا  مددا 

&Cannon, 2007.) 

 االجتماعّيةالعزلة 

  وقدد حةيد  الع لدة جتمداىياال التكّيدتالفد د ىلد  سدو   من ههم المةداه  السدلوكية التدي تقدود االجتماعّيةُتعد الع لة 
 (.2003بل ىلما  النفس والت  ية واالجتماي )الامد  داهتما  متواصل من ق   االجتماعّية
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دد هددي االجتماعّيدددة(  دددبن الع لددة 2001شددار ىليددض  ددي وحيددد الجلبي)المُ وَّدد     ىالقاتدددض  ددي الفدد د توا دد  ىددد  لةُما ّ 
 ىلد  ذلدك تد دي ممدا ومايادض لجماىتدض دااللتمدا  الشدعور الف د يفقد ىذ هو خارجها  األس   ماير سوا  ي االجتماعية
 .جتماىياال للتفاىل التي تعود الفعاليات من الساادض

 االجتماعّيدةىلد  سدلوي الع لدة  (2001وحيدد )المشدار ىليهمدا  دي  Heimlerg&Simon  هملي ا وسديمون كما تنةُ 
والميدل ىلدد  تجندب المواقددف  جتمداىياالخدد َّن وتد دي ىلد  حالددة مدن القلدد  ىلد  هلدض  ددعور دعدد  ال احدة  ددي وجدود اآل

 والفشل  ي المشاركة دالا َّقة المالرمة. االجتماعّية

اجتمدداىي  سددياق خددالل مددن التوا دد  مددن الم َّددد ء ددأاىاتض  ومدد  يسددع  الافولددة ( هن الفدد د مندد Adlerهدلدد  ) كدددّ وَّ  
(Social  Context)شددل ىلدد  ت جدد  دالع لددة الشددعور نوه  التفددوق  هجددل مددن الن ددال ىلدد  القددو  مددن السددعي تتاددور  

 الخبدد ات لددنقم لةدد ا   دددالنقم  ددعور  ىلدد  ممددات دي والتشددجي   والعاددف الاددب هوح مالددض مددن للفدد د  الوالدددتن ت  يددة
 (.2003)مامد  جتماىياال دالشعور ىامل اءحسات ىل  وا تقار  االجتماعّية

 العشائريَّةالجلوة 

مدددا  دددهد  هددد ا  الق دددا  العشدددار ي الفي دددل  دددي الك يددد  مدددن الن اىدددات التدددي تا دددل  دددي مجتمعندددا األردلدددي  رغدددم ُيعددددّ 
ر هحكامهددا داسددم  المجتمدد  مددن تاددوالت طالدد  مختلددف مندداحي الايددا  دمددا  ددي ذلددك وجددود المادداكم المدليددة التددي ُت ددد 

تداا  قا دة المجتمد  المسدتمد   دي هك  هدا مدن الدولة األردلية. وللق ا  العشار ي هصول ومأادئ  ارتك  ىليها  وهي ل
دايدث هصدأا  هد   األىد اع والتقاليدد هساسدا    هى اع وتقاليد  وا   ىليها الجمي  ىل  مدار ىقود طوَّلة من الد من

لايددا  النددات وماددددا  لسددلوكياتهم  فيمددا يشددّكل االبتعدداد ىنهددا خ وجددا  ىلدد  المجتمدد  ووقوىددا   ددي الخاددب الدد ي تنأغددي 
 (.2009بوحسان  همااسأة م تكأض )

 ىلددد  معتمددددا    ال ددداتالخ هو الن اىدددات حدددل  دددي ىليدددض هولهددد  تلجدددب ط َّقدددة هو هسدددلو  العشدددار ي دبلدددض وَّعدددّ ع الق دددا 
مل مدة  لهدم ) ال دالىين  ولها  وَّعددالبدوَّدة العشدار  لدد  قبدوال   القد  والتيىليها  ف وال يم المتّ  المفاهيم من مجموىة

 (. 2009وال الىين  

( ىل  هن الجلو  العشار َّة تكون ب حيل هقار  القاتل حت  الدرجة الخامسة دخيامهم وموا يهم 2011وه ار القسوت )
 وه ا هم ىل  ىشي   هخ   ت  اها بهم اّتفاق حسن الجوار.

ول مدا للجلددو  العشددار َّة مددن آ ددار ىميقدة  ددي حيددا  العشددي   ومسددتقبلهاغ  لّلدض ال تا ددل الجلددو  ىال  ددي الجدد ارم الخايدد    
 ( .2004وهي ىل  سبيل الا   لوىان   ق ايا القتل و ق ايا الع  ا )ابو خوصة  
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غم من هلض قد توجد جفو  بدين ه د اد العشدي    ال توجد جلو  دالمعن  المع وع بين النات  دال ّ  هما  ي الق ايا األخ   
  هددا هن يغددادروا مدددتنتهم ىلدد  مدتنددة هخدد   ىلدد  هن تنتهددي سددبب تلددك ىي ددا  دعدد  األ دد اد ىلدد    ألي سددبب كددان

 (.2009الجفو  )ال الىين وال الىين  

وذلددك مددن   ىلدد  المجتمدد  الجدتددد )مسددتقبل الجلددو ( االجتماعّيددةالعدتددد مددن ال ددغوطات  العشددار َّةةا الجلددو  كمدداتف   
ن قدددو  ه د اد جددد ىلد  هد ا المجتمد  يجعدل العالقدات هضددعف ارد  بدين ه د اد ذلدك المجتمد   ىذ ىخدالل العالقدات السد

لعدادات بدين المجتمعدين تد دي وهقل تماسكا   مما ت    ىل  االستق ار وااللسجا  ال ي كان يسود    كما هن اختالع ا
( ددلج ا  دراسدة اسدتاالعية لمع  دة 2014ىل  دع  الت   ات الخاطذة التي ت   دداأل  اد  ىذ قامد  الل اصدمة )

لسددد قة وتوصدددل  ىلددد  هن معددددل الجددد ارم كا  دددي المجتمددد  مسدددتقبل الجلدددو    دددي زَّددداد  الجددد ارم العشدددار َّةةتدددب ي  الجلدددو  
 (.2014 تفعا  )الل اصمة  كان م وتخ َّب الممتلكات العامة

 الدراسات السابقة

 – ددأا   – 22( دراسددة دعنددوان "الكدد   التددالي لل ضددأل لددد  النددازحين مددا دعددد 2008كددل مددن صددب ي و دد  ) هجدد   
اسدددتخد  و (  ددد د مدددن الندددازحين  دددي ماا ةدددة هر يدددل  315ىيندددة الدراسدددة مدددن )  وتكّولددد  دددي ماا ةدددة هر يدددل " 2006

النسخة الع اقية  وه ارت هب ز النتار  ىل  هن لسأة التشار هى اا الك   التالي لل ضدأل  –الأاح ان استأالة هار ارد 
  قدد كالد  العمد كب  من ال كور  هما من حيث كال  م تفعة  لد  اءلا  بنسأة ه ن ه   النسأة قده%( و  26.6بله )

 ضأل لدتها دشكل هكب .  سنة(  ما  وق قد كال  لسأة التشار هى اا الك   التالي لل   30) األكب  ىم ا  

ىينددة الدراسددة  تكّولدد لددد  المهجدد َّن العدد اقيين "   االجتماعّيددةدراسددة دعنددوان " الع لددة لج ا  ( ددد2009وقددا  الفددتالوي )
  االجتماعّيدة( سنة  وقا  الأاحدث ببندا  م يدات للع لدة 25-45ن ت اوح  هىمارهم بين )ممّ   ( مهج ا  ومهج  90من )

لد  المهج َّن الع اقيين كان م تفعا   وح ل ال كور ىل  مستو   االجتماعّيةوكال  هب ز لتارجها هن مستو  الع لة 
دد العمدد   كمددا هن االجتماعّيددةم تفدد  مددن اءلددا   ددي مسددتو  الع لددة   االجتماعّيددةد لدددتها سددلوي الع لددة األكبدد  سددنا  تجسة

 بدرجة هكب .

 االجتماعّيددةن " الشددعور دالوحددد  النفسددية وىالقتددض داالكتذددا  والع لددة والمسددالد  ( دعنددوا2009و ددي دراسددة العاسددمي )
( طالأددا  وطالأددة مددن طلأددة 486ىينددة الدراسددة مددن ) تكّولدد دراسددة تشخي ددية ىلدد  ىينددة مددن طلأددة جامعددة دمشدد  "  

( سدنة  واسدتخد  الأاحدث م يدات الوحدد  19-24وت اوحد  هىمدارهم بدين )  القاطنين  ي ال َّت والمدن  جامعة دمش 
مددددن ىىددددداد الأاحددددث   االجتماعّيددددةلالكتذددددا   وم يددددات الع لددددة  (Beek)  وم يددددات بيددددك (Russel)النفسددددية ل اسدددديل 
بدد ز لتددار  الدراسددة وجددود  دد وق ذات داللددة بددين درجددات الالأددة هللسددمادولي  وكالدد   االجتماعّيددةوم يددات المسددالد  

 االجتماعّيدة َّت وهق الهم القاطنين  ي المدتنة   ي كل من الشعور دالوحد  النفسدية والع لدة الجامعيين القاطنين  ي ال
موجأددة بددين الشددعور  ةل ددالأل طلأددة ال َّددت ول ددالأل اءلددا   ووجددود ىالقددة ارتأاطيدد االجتماعّيددةواالكتذددا  والمسددالد  

 واالكتذا .  االجتماعّيةدالوحد  النفسية وكل من الع لة 
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( بدراسدددة دعندددوان "اتجاهدددات األسدددات   المادددامين والق دددا  العشدددار َّين  دددي ماا ةدددة الكددد ي لادددو 2009قدددا  حجدددازَّن )
( مددن الق ددا  العشددار َّين  ولتاقيدد  ههددداع الدراسددة 5( مااميددا  و)103ىذ تكّولدد  ىينددة الدراسددة مددن )  ىقو ددة الجلددو "

هن اتجاهددات  اوتوصددل  الدراسددة ىلدد  ىدددد مددن النتددار  كددان هب زهدد  لغدد ا جمدد  البيالددات ةقددا  الأاحددث ببنددا  اسددتأال
وهن الق دا  العشدار َّين تد ون  األسات   الماامين لاو ىقو ة الجلو  جا ت بدرجدة م تفعدض دال دد مدن االسدتم ار بهدا 
 هلض ما زال  ىقو ة الجلو  العشار َّةة ت دي وظيفة اجتماعية  ي المجتم  األردلي. 

(  كالدد  دعنددوان " اضددا ا  ضددغو  مددا دعددد ال دددمة و ىالقتددض بددأع  سددمات الشخ ددية 2011همددا دراسددة دشددار  )
( امد ه  لازحدة  500للنسا  النازحات دمعسك ات والية جنو  دار ور"  حيث قام  الأاح دة داختيدار ىيندة مكولدة مدن )
  األخدد   ت دديس سددمات ولجمدد  المعلومددات صددّمم  الأاح ددة هداتددين  األولدد  ل يددات اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة  واألدا 

الشخ ددية  وكالدد  هبدد ز لتددار  الدراسددة وجددود مسددتو  م تفدد   ددي اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة لددد  النسددا  النازحددات  
 ووجود ىالقة ذات داللة ىح ارية بين اضا ا  ما دعد ال دمة وسمات الشخ ية لد  النسا  النازحات.

ل ددمة )االكتذدا ( لدد  المد اهقين والكأدار  دي مدتندة ( دعنوان " اضا ا  ضغو  ما دعدد ا2013و ي دراسة هحمد )
مددن الدد تن ىا ددوا  ددي وسددر الادد    ذكددورا  والا ددا   وقددد ت اوحدد   ا  (  خ دد194ىينددة الدراسددة مددن ) تكّولدد مقديشددو"  
  وقامد  الأاح دة بتادوَّ  م يدات اضدا ا  ضدغر مدا دعدد ال ددمة  واسدتخدم  م يدات (سدنة 13-38)هىمارهم بين 

لالكتذا   وكال  هب ز لتارجها هلدض تتسدم اضدا ا  ضدغو  مدا دعدد ال ددمة واالكتذدا  لدد  المد اهقين  (Beek) بيك
ىح دداريا   ددي درجددة م يددات اضددا ا  ضددغو  مددا دعددد ال دددمة  داّلددةوالكأددار بدرجددة م تفعددة  كمددا هلددض ال توجددد  دد وق 

 المستو  التعليمي  والاالة االقت ادية.  و العم   و الجنسع   لمتغي ات لد  الم اهقين والكأار  ي مدتنة مقديشو تُ 

دراسددة دعنددوان " القدددر  التنب َّددة لعوامددل الشخ ددية داضددا ا  ضددغر مددا دعددد ال دددمة لج ا  ( ددد2014قددا  سددالم )كمددا 
(  د دا  مّمدن تع ضدوا 542ىينة الدراسدة مدن ) تكّول لد  ضاايا الا و  وال دمات ال تن يعالجون  ي األردن "  و 

قد قدا  الأاحدث بتادوَّ  م يدات اضدا ا  ضدغر مدا دعدد ال ددمة  وم يدات ىوامدل الشخ دية  لألحدا  ال ادمة  و 
وكال  هب ز النتار  هن مستو  ضغر ما دعد ال دمة كدان لدد  ه د اد العيندة بدرجدة متوسداة  وهن هنداي قددر  تنب َّدة 

دمة  وىدد  وجدود  د وق ألر عة ىوامل للشخ ية )قو  األلا القل   المغام  والسديا  ( داضدا ا  ضدغر مدا دعدد ال د
 .الجنسو  العم ذات داللة ىح ارية  ي درجة اضا ا  ضغر ما دعد ال دمة ُتع   لمتغي  

( دراسدة دعندوان "تدب ي  الجلدو  العشدار َّةة  دي زَّداد  الجد ارم  دي مجتمد  مسدتقبلي الجلدو  2014كما هج ت الل اصمة )
( هسد    دي مناقدة صد  ا  دي 101تكّول  ىينة الدراسة من )لوا   قوي"    –دراسة استاالعية  ي ىحد  ق   الك ي 

بدد ز لتددار  الدراسددة  هن المسددتو  العددا  هالأاح ددة ببنددا  م يددات لتاقيدد  ههددداع الدراسددة  و   الكدد ي  وقامدد –لددوا   قددوي 
  لدرجددة تددب ي  الجلددو  العشددار َّةة  ددي زَّدداد  الجدد ارم  ددي مجتمدد  مسددتقبلي الجلددو  جددا ت بدرجددة متوسدداة مددن وجهددة لةدد

ن ىينددة الدراسددة لاددو الجلددو  العشددار َّةة وتب ي هددا ىلدد  مجتمدد  مسددتقبلي ىينددة الدراسددة ووجددود اتجاهددات سددلبية مدده دد اد 
 مشكلة وليس  حال  . ت   هن الجلو  العشار َّةة تعدّ  كما توصل  ىل  هن  ذة الشأا  من ىينة الدراسة  الجلو 
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لدد  الندازحين بواليدة  االجتماعّيدة المسد وليةل ددمة وىالقتدض د( دعنوان " اضا ا  مدا دعدد ا2015و ي دراسة النور )
 (20-50)مدن الدد كور واءلددا   والدد تن ت اوحدد  هىمددارهم بددين  ا  (  دد د300ىينددة الدراسددة مددن ) تكّولدد غد   دار ددور"  

لد  هبد ز النتدار  وتم ّ   االجتماعّيدة المسد وليةسنة  وقا  الأاحدث بتادوَّ  م يدات اضدا ا  مدا دعدد ال ددمة وم يدات 
ىح داريا  بدين اضدا ا  مدا  داّلدةدبن اضا ا  ما دعد ال دمة كان م تفعا  لد  ه  اد العينة  ووجود ىالقدة ارتأاطيدة 

 المسددد وليةىح ددداريا   دددي اضدددا ا  مدددا دعدددد ال ددددمة و  داّلدددة  كمدددا توجدددد  ددد وق االجتماعّيدددة المسددد وليةدعدددد ال ددددمة و 
ىح داريا   دي اضدا ا   داّلدةل الأل األصغ  سدنا   كمدا توجدد  د وق  العم لمتغي  تأعا    لد  ه  اد العينة االجتماعّية

 ل الأل اءلا . الجنسلمتغي   لد  ه  اد العينة تأعا   االجتماعّية المس وليةما دعد ال دمة و 

( دراسددة دعنددوان " مسددتو  اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة لددد  ىينددة مددن الالجذددين السددورَّين 2015كمددا هجدد ت الق ددا  )
( الجذا  والجذة مدن الالجذدين السدورَّين  دي األردن  490ىينة الدراسة من ) تكّول و الم يمين  ي ماا ةة ىجلون "  

( الضدددا ا  ضدددغو  مدددا دعدددد ال ددددمة  وكالددد  هبددد ز النتدددار  هن Harvardواسدددتخدم  الأاح دددة م يدددات هار دددارد ) 
ىح اريا   ي مستو  اضدا ا  مدا  داّلةمستو  اضا ا  ما دعد ال دمة لد  ه  اد العينة جا  م تفعا   ووجود   وق 

ىح دداريا  ددي مسددتو   داّلددةل ددالأل الدد كور  وىددد  وجددود  دد وق  الجددنسه دد اد العينددة تعدد   لمتغيدد  دعددد ال دددمة لددد  
 .العم اضا ا  ما دعد ال دمة تع   لمتغي  

وه  ها  ي المسي   التعليمية من وجهة لة  الالأة واألسات    العشار َّةةالجلو  " ( دعنوان 2017و ي دراسة المعاياة )
( مددن األسددات   235( مددن الالأددة و )1006ىينددة الدراسددة مددن ) تكّولدد ألردليددة ال سددمية " و الجامعددات االعدداملين  ددي 
بددد ز النتدددار  وجدددود ه ددد  سدددلبي للجلدددو  هوهظهددد ت   وقدددا  الأاحدددث ببندددا  م يدددات لتاقيددد  ههدددداع الدراسدددة  الجدددامعيين
ىل  المسي   األكاديمية واءدارَّة ألى ا  هيذة التدرَّس وىل  الالأة  دي الجامعدات األردليدة وجدود  د وق  العشار َّةة

ىلد  المسدي   األكاديميدة ألى دا  هيذدة التددرَّس وللالأدة  دي  العشدار َّةةذات داللدة ىح دارية بدين مسدتو  ه د  الجلدو  
 .رَّس اءلا   ي الجامعات األردليةهى ا  هيذة التدوكال  الف وق ل الأل ىينة الدراسة من   الجامعات األردلية

 ب اتددددد  مددددن زلددددد ال  22داالسددددتجادات النفسدددددية دعددددد  دراسددددة دعندددددوان " التنبددددو ددددددلج ا  Havell)2012,ها يددددل ) قددددا و 
ىيندددة  تكّولدد و "  االجتماعّيددة  اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة والقلددد  واالكتذددا  والع لددة  Christchurchك َّستشددي   
واسدددتخد  الأاحدددث هدا    ( سدددنة17-80وت اوحددد  هىمدددارهم بدددين )  ن تع ضدددوا ل ددددمة ال لددد ال( مّمددد101الدراسدددة مدددن )

بد ز لتدار  ه  وكالد  (the brife truma screening interview (BTSI))مقابلدة  ادم ال ددمة المخت د  
 لدة م تأادة مد  هي مدن الدراسة وجود ىالقة ارتأاطية بين االكتذدا  والقلد  داضدا ا  مدا دعدد ال ددمة  ولدم تكدن الع

   للمت  رَّن دعد وقوي الكار ة الابيعية.ال ي ُقدّ   واءجتماىيوَّب ر ذلك دسبب الدىم النفسي   المتغي ات النفسية

 Hinton, Kredlow, Bui, Pollack(2013كدددل مدددن هنتدددون وك َّددددلو و يدددو و دددوالي وهو مدددان  وهجددد   

&Hofmann )ة دراسددة دعنددوان "مسددتو  التشددار اضددا ادات ضددغو  مددا دعددد ال دددمة  واالضددا ادات السيكوسددوماتي
( الجذددا   اختيدد وا ىشددواريا  مددن هحددد مخيمددات 56ىينددة الدراسددة مددن ) وتكّولدد   ن" لددد  ىينددة مددن الالجذددين الكمبددودتي
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 ا  ضددغو  مددا دعددد ال دددمة وقددد هظهدد ت لتددار  الدارسددة هن مسددتو  التشددار اضددا  اللجدو   ددي جنددو   دد ق كمبوديددا
 جا  م تفعا   وهن مستو  التشار االضا ادات السيكوسوماتية لد  الالجذين جا  م تفعا  هي ا .

دعندوان"  ( 2014Mendoza,Gonzales, Serrano, Kaltmaو دي دراسدة مينددوزا وجدول َّال وسدي ولا وكالتمدان )
( 28ىينددة الدراسددة مددن ) تكّولدد بددين المهدداج َّن الالتينيددين"   االجتماعّيددةوحددواج  ىقامددة العالقددات  االجتماعّيددةالع لددة 
لمأا دد   مدد  ه دد اد ممددن تع ضددن للتجددار  ال ددادمة جدد ا  الهجدد    وتددم جمدد  المعلومددات مددن خددالل المقابلددة ا  امدد ه  

وهلهدن   عيندةلدد  ه د اد ال بنسدأة م تفعدة االجتماعّيدةب ز النتار  تمّ ل الشعور دالوحد  النفسدية والع لدة العينة  وكال  ه
ول دون ىقامددة العالقددات ُاددالدد ي يل  جتمدداىياالهصددأان هقددل ح َّددة  ددي الواليددات المتاددد  األم َّكيددة وىددد  تددو   الدددىم 

 . االجتماعّية

ضددا ا  مددا دعددد ال دددمة والادد ن لددد  "ا دعنددوان ((Nickerson, et al. 2014وآخدد ون و ددي دراسددة ليك سددون 
الالجذدددين المع ضدددين لل ددددمة والخسدددار  "  سدددع  ىلددد  تادتدددد الفذدددات التدددي تعدددالي مدددن اضدددا ا  مدددا دعدددد ال ددددمة  

( لفتددد   زمنيدددة طوَّلدددة  ودراسدددة هوضددداي الالجذدددين وطبيعدددة ال دددغوطات التدددي  Bereavementوالاددد ن  والفجيعدددة ) 
 اقيدا   ت اوحد  ( الجذدا  ى248و لده ىددد ه د اد ىيندة الدراسدة )  مد  الالجذدينيعالون منهدا مدن خدالل ىجد ا  المقدادالت 

( سنوات  وقد هظه ت النتار  هن لسأة معالداتهم مدن اضدا ا  مدا دعدد ال ددمة 3-4ست اليا من )سنوات لجورهم  ي ه
 %(.25 %(  ولسأة من يعالون من الا ن  والفجيعة الناتجة ىن اضا ا  ما دعد ال دمة بلغ  )16بلغ  ) 

ددلج ا  ( 2015Tay, Rees, Chen, Karth & Siloveكمدا قدا  كدل مدن تداي ورَّدس و دين وكدار  وسديلوع )
دراسددة دعنددوان " هىدد اا اضددا ا  مددا دعددد ال دددمة واضددا ا  مددا دعددد ال دددمة الادداد بددين الجذددي داددداوا الغ  يددة "  

  ا  ما دعد ال ددمة مدن ىىدداد الأداح ين( من الالجذين  وتم استخدا  م يات اضا  230ىينة الدراسة من ) تكّول و 
ن ههددم هسددأا  التشددار و  مددا دعددد ال دددمة كددان م تفعددا   وهوهظهدد ت هبدد ز النتددار  هن مسددتو  التشددار اضددا ا  ضددغ

 حد ه  اد األس  .هقتل  اضا ا  ضغو  ما دعد ال دمة لد  الالجذين لات  ىن التع ا للتع تب هو

 االجتماعّيدة" دراسدة مسدتقبلية للع لدة  دراسدة دعندوان ب Tanskanen & Anttila ) 2016وقدا   تالسدكان والتديال )
والشددعور دالوحددد   ددي  االجتماعّيددةوالشددعور دالوحددد  والوفيددات  ددي  نلندددا"  تهدددع ىلدد  تقدددت  اآل ددار المت امنددة للع لددة 

سدنة  ((17  المتادعدة   وكالد   تد  ا  (  خ د8650معددل الوفيدات  وتدم اسدتخدا  دراسدة مستع ضدة لعيندة مكولدة مدن )
وكال  هب ز     واستخد  الأاح ان لموذا الادار كوكس المعّدل لجم  البيالات(2011)ىل  العا   ((1995من العا  

 دالوحد  . االجتماعّية ي توق  الوفيات  ولم يكن هناي هي تب ي  للع لة  االجتماعّيةلتارجها هو وجود ه   للع لة 

والشددعور دالوحددد   االجتماعّيددة كالدد  دعنددوان "الع لددة    ,2016et al.(Matthews,همددا دراسددة مددا يوت وآخدد ون )
( توهمدا  مدن لفدس الجدنس  ولددوا  دي 1116واالكتذا   ي م حلة الشأا  "  قدا  الأداح ون  دي هد   الدراسدة داسدتخدا  )

والشدددعور دالوحدددد   االجتماعّيدددة( للتاقددد  مدددن وجدددود رادادددة بدددين الع لدددة 1995-1994الجلتددد ا ووَّلددد   دددي العدددامين )
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وارتأاطهددا داالكتذددا   وىّمددا ىذا كددان تددتم تفسددي ها ىددن ط َّدد  التددب ي ات الورا يددة والبيذيددة  ولتاقيدد  ههددداع الدراسددة تددم 
اسددتخدا  الدراسددة الاوليددة للتددوارم  ومددن هبدد ز لتارجهددا هلددض كددان الشددعور دالوحددد  مدد تأر هك دد  داالكتذددا   وهن التددب ي  

% همدا االكتذددا   قدد كدان بنسددأة 83% والشدعور دالوحدد  كددان بنسدأة 40كدان بنسددأة  تماعّيدةاالجالدورا ي ىلد  الع لددة 
29. % 

  ىليدددض  و هدوات الدراسددة  وىينتهدددا  ومكدددان أّقدددميددد  الدراسددة الااليدددة ىدددن الدراسددات السدددادقة المجتمددد  الدد ي طُ ومددا يُ 
لددد  ىينددة مددن األ دد اد الواقعددة  االجتماعّيددةىج ارهددا  ىضددا ة ىلدد  دا هددا الضددا ا  مددا دعددد ال دددمة وىالقتددض دالع لددة 

.  دي حدين تتشدادض الدراسدة الااليدة مد  العمد و  الجدنس دي ماا ةدة الكد ي  دي ضدو  متغيد ات  العشار َّةةىليهم الجلو  
 .االرتأاطيّ تأاىها لفس األساليب المستخدمة  ي منهجية الأاث واستخدامها للمنه  الوصفي االدراسات السادقة د

  كدد لك تددم االسددتفاد  قدداتيس المسددتخدمة للدراسددة الااليددةتفاد  مددن الدراسددات السددادقة ألغدد اا تاددوَّ  المكمددا تددم االسدد
 الدراسات السادقة .لتار  منها  ي مناقشة لتار  الدراسة الاالية ومقارلة لتارجها م  

 

 المنهجية والتصميم

 مجتمع الدراسة:

 األصددليممددن يعددود مكددان سددكنهم  العشددار َّةةمددن جميدد  األ دد اد الواقعددة ىلدديهم الجلددو   تكددّون مجتمدد  الدراسددة 
مدن الد كور  ( سدنة35-20تتد او  هىمدارهم مدا بدين )و  وَّنتش ون ضدمن مختلدف ماا ةدات المملكدة   لماا ةة الك ي

  دراسددتهم هو مكددان ىملهددممكددان لددو  العشددار َّة كتدد كهم لةدد ا  لكددون هدد   الفذددة هددي األك دد  ت دد را  مددن الج غواءلددا 
الق ددايا األمنيددة  ددي ماا ةددة ( حسددب قسددم 450(  والأدداله ىددددهم )2017ومددازالوا  ددي همدداكن الجلددو  خددالل العددا  )

 .الك ي

 عينة الدراسة:

متيسدد   مددن هدد ال  األ دد اد مددن خددالل زَّددارتهم  ددي همدداكن العينددة الىينددة الدراسددة مددن ىينددة تددم اختيارهددا دا َّقددة  تكّولدد 
 اءلا . ( من53( من ال كور  و)67(   دا   منهم )120) همىددوالأاله الجلو   

 مقياس اضطراب ما بعد الصدمة

  تددددم تاددددوَّ  م يددددات اضددددا ا  مددددا دعددددد ال دددددمة دددددال جوي ىلدددد  ىدددددد مددددن الم ددددادر والم اجدددد  الع  يددددة واألجنبيددددة
ذات العالقدة داضدا ا  مدا ( 2015  الندور) ( 2014)سالم   ( 2011  )دشار   (Davidson et al., 1997) وهي

 دعد ال دمة.
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(  قدد   و ال ددة هدعدداد هددي  )اسددتعاد  الخبدد     تجنددب الخبدد     زَّدداد  االسددت ار (. 21تكددّون الم يددات د ددور  هوليددة مددن )و 
  األولّيةوفيما تلي توضياا  لألدعاد ال ال ة د ورتها 

الخبددد   ال دددادمة والمشددداى  واأل كدددار والخيددداالت الأعدددد األول  اسدددتعاد  الخبددد   وَّق دددد ددددض هن األ ددد اد يعيددددون تددد ك  
 (  ق ات.6الم تأاة بها. وتكّون د ور  هولية من )

الأعد ال الي  تجنب الخب   وَّشي  ىل  ابتعاد األ خاا المتع ضين لل ددمة ىلد  خبد   التجندب لأل دخاا واألمداكن 
 .(  ق ات8وال ك َّات الم تأاة دال دمة لفسها  وتكّون د ور  هولية من )

وتقلددب  ددي   وصددعو ة  ددي النددو   وتشددت  االلتأددا   الأعددد ال الددث  زَّدداد  االسددت ار  وَّت ددمن الشددعور دددالتوت  والغ ددب
 (  ق ات.7الم اا ىند حدو  ال دمة  وتكّون د ور  هولية من )

(   ىطالقدا    لادرا  ا    هحيال غالأا  متدرّ ا من خمسة خيارات متدرجة من )دارما   فق ات م ياتوقد ُهدر ا هما  كل  ق   من ال
 (.1) (  ىطالقا  2) (  لادرا  3) (  هحيالا  4) (  غالأا  5) ل دارما  دايث ُتم ّ 

 ترية التالية للمقياس :ص السيكوميوللتحقق من مناسبة المقياس لهدف الدراسة وبيئتها تم التحقق من الخصائ

 أوال: صدق أداة الدراسة

م مدن هجلدض  وىليدض ىلد  هي درجدة ي ديس الم يدات الغد ا الم دمة  (Instrument Validity)د د دق الم يداتُيق ل 
يمكن تع َّت صدق هدا  الدراسة هن الم يات ي يس ما ُوض   ل ياسض  وال ي يس غي هدا. وتدم التاقد  مدن صددق األدا  

 دالا ق اآلتية  

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(-1

الدراسدة ومددد  وضددو  الفقد ات وسددالمتها اللغوَّددة  تدّم ىدد ا الم يددات متددض ألهددداع  للتبكُّدد مددن صدددق الم يدات ومال
( ماكّ مدين مدن هى دا  هيذدة التددرَّس العداملين  دي كليدات الت  يدة  دي الجامعدات 10ىلد  ىددد مدن الماكّ مدين بلغدوا )
  رهتهدم  دي  قد ات لإلدقا  ىل  الفقد   هو تعددتلها  وقدد ُطل دب مدنهم ىبددا ( ماكمين8األردلية  وتّم اىتماد ماّك اتفاق )

ومد  التمدا   ووضو  المعن   الااجة ىل  التعدتل. الم يات من حيث ال ياغة اللغوَّة  الوضو   السالمة اللغوَّة 
وابدا  هية معلومات هو تعديالت ت ولها مناسدأة. و ندا   ىلد   متض للبيذة األردليةومد  مال  الفق    ي الم يات والأعد 
 (  ق ات.3( من الفق ات واج ا  ح ع )5يالت لغوَّة  ي )اقت احاتهم  تّم ىج ا  تعد
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 صدق البناء الداخلي: -2

لجلدو  ممدن خ دعوا ل (  د دا  35اسدتاالعية ىدددها ) ةىلد  ىيند الم يداتتم التبكد من صدق البندا  مدن خدالل توزَّد  
 ددي ماا ةددة الكدد ي وخددارا ىينددة الدراسددة األساسددية. ومددن  ددم حسددا  معددامالت االرتأددا  بددين كددل  قدد   مددن  العشددار َّةة

 ( توضأل ذلك  1والجدول ). عدالفق ات م  الأُ 

 (1جدول )

 معامالت ارتباط فقرات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة مع الُبعد

 زيادة االستثارة تجنب الخبرة استعادة الخبرة

 رقم

 الفقرة 
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط

 رقم 

 الفقرة
 االرتباط معامل

0.51* 
1 0.49* 2 0.46* 3 

4 0.61* 5 0.49* 6 0.53* 

7 0.66* 9 0.66* 8 0.59* 

13 0.54* 10 0.50* 11 0.54* 

15 0.71* 16 0.73* 12 0.52* 

- - 17 0.43* 14 0.64* 

- - - - 18 0.60* 

 0.05ىند مستو  الداللة  دال ىح اريا   *

وَّةهدد  مددن النتددار  لهدد ا ال دددق هن  0.05ىنددد مسددتو  معنوَّددة  داّلددةاالرتأاطددات بددين المجدداالت  ن هنو التددالي تتبدديّ 
. كمدددا تدددم حسدددا  معدددامالت معدددامالت االرتأدددا  جدددا ت مت ادادددة ممدددا تددددل ىلددد  هن  قددد ات الم يدددات مت ادادددة داخليدددا  

 .( تبين النتار 2والجدول )  االرتأا  الداخلي بين األدعاد معا  

 (2جدول )

 معامالت االرتباط بين األبعاد مع الدرجة الكلية لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة

 زيادة االستثارة تجنب الخبرة استعادة الخبرة البعد

 *0.59 *0.50 - استعاد  الخب  

 *0.66 - -   تجنب الخب  
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 - - - زَّاد  االست ار 

 *0.84 *0.79 *0.71 الدرجة الكلية

 0.05ىند مستو  الداللة  دال ىح اريا   *

 تتبين من الجدول الساب  ارتأا  األدعاد معا   وارتأا  األدعاد م  الدرجة الكلية. 

 

 ثبات أداة الدراسة: 

 تم التبكد من  أات هدا  الدراسة داستخدا  ط َّقتين لاسا  ال أات وهي  

 (Test Retestالطريقة األولى: ثبات اإلعادة )-أ

لدب (   دا  من مجتمد  الدراسدة وخدارا العيندة األساسدية  حيدث طُ 35تم تابي  الم يات ىل  ىينة استاالعية بلغ  )
ىيدد تابيقدض ىلديهم دعدد هسدبوىين مدن التابيد  األول  وتدم حسدا  معامدل منهم اءجادة ىلد   قد ات هدا  الدراسدة   دم هُ 
قين  وىل  المجاالت ال ال ة للم يدات والدرجدة الكليدة  وَّوضدأل الجددول ارتأا  بي سون تبين درجات األ  اد  ي التابي

 ( لتار  ال أات دا َّقة اءىاد . 3)

 الطريقة الثانية: طريقة ألفا كرونباخ -ب

  وذلددك ىلدد  األ دد اد  ددي (Cronbach Alpha)ط َّدد  معادلددة هلفددا ك ولأددا   ىددن م يددات الدراسددةتددّم حسددا   أددات 
 ( توضأل النتار .3والجدول )العينة االستاالعية  

 

 (3جدول )

 وألفا كرونباخ لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة معامل الثبات بطريقتي اإلعادة

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ
الثبات بطريقة 

 اإلعادة

 عدالبُ  عدد الفقرات الفقرات

 استعاد  الخب   5 15  13  7  4  1 *0.62 0.60

 تجنب الخب   6 17  16  10  9  5  2 *0.70 0.64

 زَّاد  االست ار  7 18  14  12 11  8  6  3 *0.65 0.62

 الدرجة الكلية 18 1-18 *0.85 0.81

 0.05ىند مستو  الداللة  دال ىح اريا   *
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كددان م تفعددا  ومناسددأا  للدراسددات  ( هن معامددل ال أددات مددن خددالل اءىدداد  وط َّقددة هلفددا ك ولأددا 3تتبددين مددن الجدددول )
 االىتماد ىل  الم يات  ي الدراسة الاالية.  الت  وَّة  و التالي تمّ 

 االجتماعّيةمقياس العزلة 

  )م يدات دي وهدي  دال جوي ىل  ىدد مدن الم دادر والم اجد  الع  يدة واألجنبيدة االجتماعّيةتم تاوَّ  م يات الع لة 
(   2003  مددن قبددل مامددد المعدد ّ  de jong – gierveld & van Tilburgجي  يلددد و ددان تيلبددورا –تددول 

(  قدد   موزىدددة 30وقددد تكددّون الم يددات د ددور  هوليددة مددن )  (2009(   )العاسددمي 2009)الفددتالوي ( 2008)مأدداري 
ر د  تمامدا ( هىل  خمسة هدعاد  وتكون االستجادة )موا   دشد   موا   بدرجة معقولة  مت دد  الد    ىلد  حدد مدا  

 (.1) (  هر   تماما  2(  ال    ىل  حد ما )3(  مت دد )4(  موا   بدرجة معقولة )5دايث تم ل موا   دشد  )

  األولّيةن منها الم يات د ورتها لألدعاد الخمسة المكوّ  وفيما تلي توضياا  

 وتم لدددض ىددددد مدددن   الا مدددان الشددددتد وَّددددل ىلددد  ابتعددداد اآلخددد َّن ىدددن الشدددخم لتيجدددة الادددد  الواقددد  ىليدددض
  ق ات .( 7)الفق ات د ور  هولية وهي 

 وَّشدي  ىلد  وجدود ح مدان للفد د مدن دعد  النشداطات   مشاى  الا مان الم تأاة بدأع  المواقدف المشدكلة
  ق ات. 7))وتم لض ىدد من الفق ات وهو   التي كان يقو  بها لتيجة الجلو 

 آلخد َّن لتيجدة الجلدو  وَّم لدض ىددد مدن الفقد ات وهدو  قد ال اأة وهو  دعور الفد د دالتجاهدل واءهمدال مدن ا
  ق ات. (5)

  االختال  داآلخ َّن وَّشي  ىل  رغأة الف د  ي هن تبتعد ىن االختال  م  اآلخ َّن وَّم لض ىددد مدن الفقد ات
  ق ات . ((5وهو 

 تيجدة ىقامة ىالقات ذات مغ   وهدع وَّشي  ىل   عور الف د دعد  اءدقا  ىل  صداقات قوَّة  دي حياتدض ل
  ق ات. ((6وَّم لض ىدد من الفق ات وهو   الاد 

 موا دد  موا دد  دشددد مددن خمسددة خيددارات متدرجددة مددن ) همددا  كددل  قدد   مددن الفقدد ات م يددات متدددرّ ا وقددد ُهدرا  
 بدرجة معقولة  مت دد  ال    ىل  حد ما  هر   تماما (

 أوال: صدق أداة الدراسة

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(-1

ة  تّم ى ا متض ألهداع الدراسة ومد  وضو  الفق ات وسالمتها اللغوَّّ من صدق الم يات ومال للتبكُّد 
من هى ا  هيذة التدرَّس العاملين  ي كليات الت  ية  ي ين ( ماكّ م10بلغوا ) الم يات ىل  ىدد من الماكّ مين

   هو تعدتلها  وقد ُطل ب منهم ىبدا  رهتهم لإلدقا  ىل  الفق ماكّ مين( 8الجامعات األردلية  وتّم اىتماد ماّك اتفاق )
 ووضو  المعن    ي  ق ات الم يات من حيث ال ياغة اللغوَّة  الوضو   والسالمة اللغوَّة  والااجة ىل  التعدتل 
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وابدا  هية معلومات هو تعديالت ت ولها  متض للبيذة األردلية ومد  مال  ومد  التما  الفق    ي الم يات والأعد 
 (  ق ات.3( من الفق ات واج ا  ح ع )6و نا   ىل  اقت احاتهم  تّم ىج ا  تعديالت لغوَّة  ي ) مناسأة 

 صدق البناء الداخلي: -2

ن خ عوا ممّ  (   دا  35ىل  ىينة استاالعية ىددها ) الم ياتتم التبكد من صدق البنا  من خالل توزَّ  
 ي ماا ةة الك ي وخارا ىينة الدراسة األساسية  ومن  م حسا  معامالت االرتأا  بين كل  ق    العشار َّةةلجلو  ل

 ( توضأل ذلك  4من الفق ات م  الأعد  والجدول )

 (4جدول )

 عدمع البُ  االجتماعّيةمعامالت ارتباط فقرات مقياس العزلة 

 الحرمان 

 الشديد

 مشاعر 

 الحرمان

 فقد 

 الصحبة

 إقامة عالقات ذات مغزى  االختالط باآلخرين

رقم 

 الفقرة

رقم  معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط

 الفقرة

معامل  رقم الفقرة معامل االرتباط

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

6 0.55* 3 0.59* 2 0.54* 5 0.54* 1 0.54* 

11 0.51* 4 0.44* 8 0.66* 14 0.51* 7 0.46* 

13 0.43* 9 0.40* 16 0.33* 22 0.35* 10 0.55* 

15 0.61* 12 0.36* 26 0.35* 24 0.38* 17 0.71* 

19 0.64* 18 0.39* - - - - 23 0.64* 

21 0.57* 20 0.59* - - - - 27 0.69* 

25 0.64* - - - - - - - - 

 0.05ىند مستو  الداللة  دال ىح اريا   *

 

وَّةه  من النتار  له ا    0.05ىند مستو  معنوَّة  داّلةو التالي تتبين هن االرتأاطات بين المجاالت 
كما تم حسا    ال دق هن معامالت االرتأا  جا ت مت اداة مما تدل ىل  هن  ق ات الم يات مت اداة داخليا  

 ( تبين النتار  .5معامالت االرتأا  الداخلي بين األدعاد معا  والجدول )
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 (5جدول )

 االجتماعّيةمعامالت االرتباط بين األبعاد مع الدرجة الكلية لمقياس العزلة 

 ذات مغزى  إقامة عالقات االختالط باآلخرين فقد الصحبة مشاعر الحرمان الحرمان الشديد البعد

 *0.71 *0.59 *0.60 *0.66 - الا مان الشدتد

 *0.68 *0.69 *0.57 - - مشاى  الا مان

 *0.73 *0.76 - - -  قد ال اأة

 *0.75 - - - - االختال  داآلخ َّن

 - - - - - وهدع ذات مغ    ىقامة ىالقات

 *0.88 *0.83 *0.80 *0.81 *0.76 الدرجة الكلية

 0.05ىند مستو  الداللة  دال ىح اريا   *
 تتبين من الجدول الساب  ارتأا  األدعاد معا   وارتأا  األدعاد م  الدرجة الكلية. 

 

 ثبات أداة الدراسة: 

 تم التبكد من  أات هدا  الدراسة داستخدا  ط َّقتين لاسا  ال أات وهي  

 (Test Retestالطريقة األولى: ثبات اإلعادة )-1 

(   دا  من مجتم  الدراسة وخارا العينة األساسية  35تم تابي  الم يات ىل  ىينة استاالعية بلغ  )
هدا  الدراسة   م هىيد تابيقض ىليهم دعد هسبوىين من التابي  األول  وتم حيث طلب منهم اءجادة ىل   ق ات 

حسا  معامل ارتأا  بي سون تبين درجات األ  اد  ي التابيقين  وىل  المجاالت ال ال ة للم يات والدرجة الكلية  
 ( لتار  ال أات دا َّقة اءىاد . 6وَّوضأل الجدول )

 

 كرونباخ الطريقة الثانية: طريقة ألفا -2

  وذلك ىل  األ  اد  ي (Cronbach Alpha)لقد تّم حسا   أات هدا  ىن ط َّ  معادلة هلفا ك ولأا  
 ( توضأل النتار . 6العينة االستاالعية  والجدول )
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 (6جدول )

 االجتماعّيةوألفا كرونباخ لمقياس العزلة  معامل الثبات بطريقتي اإلعادة

الثبات بطريقة ألفا 

 كرونباخ
 الثبات بطريقة اإلعادة

 الفقرات
 عدد الفقرات

 البعد

0.72* 0.77* 6  11  13  15  19  

21  25 

 الا مان الشدتد 7

 مشاى  الا مان 6 20  18  12  9  4  3 *0.85 *0.83

  قد ال اأة 4 26  16  8  2 *0.89 *0.66

 االختال  داآلخ َّن 4 24  22  14  5 *0.71 *0.60

 ىقامة ىالقات ذات مغ    6 .27  23  17  10  7  1 *0.70 *0.68

 الدرجة الكلية 18 1-27 *0.90 *0.85

 0.05ىند مستو  الداللة  دال ىح اريا   *
ومناسأا   ( هن معامل ال أات من خالل اءىاد  وط َّقة هلفا ك ولأا  كان م تفعا  6تتبين من الجدول )

 للدراسات الت  وَّة  و التالي تم االىتماد ىل  الم يات  ي الدراسة الاالية. 

 

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

 

 في محافظة الكرك؟ العشائريَّةالسؤال األول: ما مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة 

ات المعيارَّة الضا ا  ما دعد لا ا وااللإلجادة ىن الس ال الاالي تم استخدا  المتوساات الاسابية 
 ( توضأل النتار .7 ي ماا ةة الك ي  والجدول ) العشار َّةةال دمة لد  ىينة من األ  اد الواقعة ىليهم الجلو  

 

 (7جدول )

 في محافظة الكرك العشائريَّةضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة الالمعياري  نحرافواال المتوسط 

رقم 

 البعد

 المتوسط البعد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الترتيب المستوى 

 3 متوسر 0.65 2.71 استعاد  الخب   1
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رقم 

 البعد

 المتوسط البعد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الترتيب المستوى 

 2 متوسر 0.94 3.17 تجنب الخب   2

 1 متوسر 0.97 3.48 زَّاد  االست ار  3

 - متوسر 0.66 3.12 الدرجة الكلية 

 

ُيالحظ من لتار  الس ال األول هن األ  اد الواقعة ىليهم الجلو   ي ماا ةة الك ي قد ح لوا ىل  درجات 
متوساة  ي اضا ا  ما دعد ال دمة  ي جمي  األدعاد والدرجة الكلية  حيث بله المتوسر الاسابي لدتهم دالدرجة 

ةه  حدو  دع  األى اا الم تأاة داالضا ا  لد  ه ال  ( مما يُ 0.66و الا اع معياري )( 3.12الكلية )
 األ  اد  ي دع  المواقف الاياتية التي ما زالوا يعايشولها.

التي حد   وما صاحبها من هحدا  م لمة لد  ههل القاتل وههل المقتول   العشار َّةةور ما دسبب الجلو  
وت ك  الااد  الم لم همامهم وكبلض ياد  اآلن  ور ما    قد تب   ههل القاتل وسّبب لهم ذلك القل  والتوت  واألرق 

ى  اضا ا  ما دعد هّ   ال حيل الفوري والقس ي ال ي قاموا دض م  الخوع الم احب لض ه نا  ذلك ىل  زَّاد  مشا
ُيعُد داى ا  للقل  والشعور دالعدا  األمن والامبلينة النفسية واءحسات المستم  دالتبهب  وذلك  ال دمة لدتهم

وصعو ة الت كي  واضا ادات النو  التي هكدها الدليل اءح اري الخامس لتشخيم األم اا واالضا ادات النفسية 
(American Psychiatry Association,2013 و سبب هلهم اآلن  ي الجلو   عال  وَّق ون وقتهم دعيدا  ىن . )

 قد زاد ذلك هي ا من وجود   ها يهس هم وهموالهم وهىمالهم وم در رزقهم وق َّتهم التي ىا وا وت  وا وت ى ىوا 
 .تقبلاألس  والقل  والخوع من المسهى اا اضا ا  ما دعد ال دمة لدتهم  وَّةه  ذلك  ي زَّاد  ىد  االت ان و 

هن مستو  اضا ا  ما دعد ال دمة جا  بدرجة متوساة وليس م تفعة ألن ه ال  األ  اد  َُّع   و كما 
من البيذة المالية والمجتم  المالي ومن األ  اد  االجتماعّيةُيقّد  لهم الدىم والمسالد   العشار َّةةالواقعة ىليهم الجلو  
وال غر والقل   ومساهمة طبيعة البيذة الجدتد  التي تم  الجلو  ف ىنهم التوت  مما يخفّ   ال تن يسكنون دق  هم

 عدد كبي  من ه  اد ىينة الدراسة قد كال  جلوتهم داخل ماا ةة الك ي  كما هن الدولة األردلية تعمل ىل    ىليها
جازات س  لهم   ا هخ  اءرىاتتهم واالهتما  بهم وتقد  لهم النواقم  وتسهل من معامالتهم الشخ ية  وتيّ 

والعال حت  تتم تجاوز المشكلة الواقعة ىليهم  ىضا ة ىل  ُم ي ىد  ه ه  ىل  جلوتهم وممارستهم لأع  
 .وتخل هم من م ادر ال غو  التي تع ضوا لها خالل الجلو  هلشاة الايا  اليومية المعتاد 

( 2014ة دراسة سالم )و ي ضو  النتار  التي تم التوصل ىليها ُوجد هن ه   النتيجة قد اتفق  م  لتيج
يعالجون  ي األردن بدرجة  ضاايا الا و  وال دمات ال تنما دعد ال دمة لد   اضا ا مستو   جا حيث 

الك   التالي لل ضأل  دبن( 2008كما تختلف لتيجة الدراسة م  ما توصل  ىليض دراسة صب ي و   )متوساة. 
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ىذ كان مستو  اضا ا  ضغو  ما دعد ( 2011دراسة دشار  )تختلف م  لتار  و  كان دمستو  م تف   لد  النازحين
( 2013تختلف م  لتار  دراسة هحمد )و   كما م تفعا   لد  النسا  النازحات دمعسك ات والية جنو  دار ورال دمة 

  الكأار النازحين  ي مقديشوالم اهقين و حول وجود مستو  م تف  من اضا ا  ضغو  ما دعد ال دمة لد  
لد   ما دعد ال دمة اضا ا  ي مستو   ا  ( والتي هظه ت هي ا  ارتفاى2015يجة دراسة النور )تختلف ىن لتو 

 ,Hinton)كما تختلف م  لتار  دراسة هنتون وك َّدلو و يو و والي وهو مان النازحين بوالية غ   دار ور 

Kredlow, Bui ,Pollack &Hofmann,2013)  دمة بدرجة التي هظه ت التشار اضا ا  ضغو  ما دعد ال
 ,Tay, Rees)وتختلف م  لتار  دراسة تاي ورَّس و ين وكار  وسيلوع   لد  الالجذين الكمبودتين م تفعة

Chen, Karth & Silove,2015)   بين الجذي داداوا  اضا ا  ما دعد ال دمة م تفعا   والتي كان  يها هي ا
 . الغ  ية

 

 في محافظة الكرك؟ العشائريَّةلدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة  االجتماعّيةالسؤال الثاني: ما مستوى العزلة 

لد   االجتماعّيةات المعيارَّة للع لة لا ا وااللإلجادة ىن الس ال الاالي تم استخدا  المتوساات الاسابية 
 النتار  .( توضأل 8 ي ماا ةة الك ي  والجدول ) العشار َّةةىينة من األ  اد الواقعة ىليهم الجلو  

 (8جدول )

 في محافظة الكرك العشائريَّةلدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة  االجتماعّيةالمعياري للعزلة  نحرافواال المتوسط 

 المتوسط البعد رقم البعد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الترتيب المستوى 

 3 م تف  0.91 3.69 الا مان الشدتد 1

 5 متوسر 0.99 3.27 مشاى  الا مان 2

 2 م تف  0.93 3.77  قد ال اأة 3

 1 م تف  0.72 4.00 االختال  داآلخ َّن 4

 4 متوسر 0.76 3.53 ذات مغ     ىقامة ىالقات 5

 - متوسر 0.51 3.64 الدرجة الكلية 

هن األ  اد الواقعة ىليهم الجلو   ي ماا ةة الك ي قد ح لوا ىل  درجات  ُيالحظ من لتار  الس ال ال الي
 ي دع  األدعاد والدرجة الكلية  حيث بلله المتوسر الاسابي لدتهم دالدرجة الكلية  االجتماعّيةمتوساة  ي الع لة 

تالية )االختال  (  بينما ظه  وجود مستو  م تف  لد  األ  اد  ي األدعاد ال0.51( و الا اع معياري )3.64)
لتيجة  االجتماعّيةمما يةه  حدو  دع  المشكالت الم تأاة دالع لة   داآلخ َّن و قد ال اأة والا مان الشدتد(

 ابتعاد ه ال  األ  اد ىن البيذة األصلية التي كالوا يعيشون  يها.
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 قد ه ار )غ َّبنب م وغ َّنب م   ومما ال  ك فيض هن الجلو  تت ي آ ارا  لفسية مت تأة ىل  كل من قا  دالجلو 
والوحد  النفسية وت َّد من مستو  الكآدة   االجتماعّيةسبب الع لة يُ  آخ  ىل االلتقال من مكان ( ىل  هن 2008  

ق  ىليهم الجلو  النفسية العدتد  التي ُت يب من ت ( ال ي ه ار ىل  األى اا2009حجازَّن ) وه ا ما ت كد  هي ا  
ع   ه   النتيجة لكون حد  الجلو  قد تم دشكل قس ي لهم من ق اهم و يوتهم األصلية    كما تُ ومنها الع لة النفسية

  ل لك ُتعد تج  ة لفسية ووجدالية م لمة تع ا لها جمي  األ  اد المت  رَّن اجأارهم ىل  العي   ي بيذة جدتد و 
ن تلك ل   ها  ي هماكن سكنهم الجدتد هم وال عا  التي واجهو   ولتيجة لت ي كل  ي  ورا العشار َّةةمن الجلو  

المتعدد   االجتماعّيةل األدوار وتامّ   المتغي ات قد هسهم   ي بنا  ىوار  قوَّة تجا  االلفتا  ىل  الماير الجدتد
 ىد  ىقامة ىالقات جدتد  .و  االجتماعّيةتعاد وضعف المشاركة مما تولّ د سلوي االلع ال واالب   يها

للدىم والمسالد  والخدمات المتعدد  التي تقدمها  الع لة بدرجة متوساة لة ا  وَّعود وجود دع  هدعاد 
وَّوصف المجتم  األردلي دبلض   الدولة والمجتم  المالي لد  ه ال   حيث يمتاز المجتم  دالتكاتف والتواد والت احم
  ليتجاوز المانة التي هلمّ  تد العون ت حم ال عيت وَّسالد المسكين وَّقف م  المغلو  ىل  هم    وَّااول تقديم لض 

 دض.
  ارأل لد  وجود ى لة اجتماعية ىد  ( حول 2008مأاري ) كل من م  لتار  دراسة ه   النتيجة تختلفو 

( حول وجود مستو  ى لة 2009  ك لك تختلف م  لتار  دراسة الفتالوي )اجتماعية مختلفة من النسا  األرامل
 ,Mendoza) 2014وم  دراسة ميندوزا وجول َّال وسي ولا وكالتمان)  اجتماعية م تفعة لد  المهج َّن الع اقيين

Gonzales, Serrano, Kaltma, بين المهاج َّن الالتينيين. االجتماعّيةمن الع لة  ا  التي هظه ت مستو  م تفع 
دسبب الدىم النفسي حيث لم تكن الع لة موجود   ,Havell)2012تختلف م  لتار  دراسة ها يل )و كما 
 المقد  للمت  رَّن دعد وقوي الكار ة   واءجتماىي

فطي محافظطة  العشطائريَّةلطدى عينطة مطن األفطراد الواقعطة علطيهم الجلطوة  االجتماعّيطةالعزلطة باضططراب مطا بعطد الصطدمة تنبأ به يما مقدار ما السؤال الثالث:

 الكرك؟

لد  األ  اد  االجتماعّيةاضا ا  ما دعد ال دمة  ي حدو  الع لة  للتع ع ىل  مد  مساهمة هدعاد
الواقعة ىليهم الجلو   ي ماا ةة الك ي  ي المملكة األردلية الها مية  استخدم  الأاح ة تاليل االلادار المتعدد  

 (.9( وذلك كما تت أل من خالل الجدول رقم )Enterدا َّقة )

 (9جدول )

 .االجتماعّيةنتائج تحليل االنحدار المتعدد لدراسة مدى مساهمة أبعاد اضطراب ما بعد الصدمة والدرجة الكلية في العزلة 

 بيتا  معامل االنحدار الُبعد

 )معامل االرتباط(

 قيمة

 ت

 R R2 مستوى الداللة

 معامل التحديد
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 0.10 *0.23 0.00 3.67 0.32 0.25 استعاد  الخب  

 0.04 *0.21 0.02 2.32 0.21 0.11 الخب  تجنب 

 0.03 *0.18 0.05 1.97 0.18 0.14 زَّاد  االست ار 

 0.05الداللة ىح اريا  ىند مستو   داّلة*

 

%( من التأاتن  ي الع لة 17ن من الجدول الساب  هن هدعاد اضا ا  ما دعد ال دمة ال ال ة تتنأب بدد )تتبيّ 
وتليها تجنب الخب   ومن  م زَّاد  االست ار  وكلها  الخب   دالدرجة األكب   ي التنبو    وقد جا ت استعاد االجتماعّية

 ذات داللة ىح ارية. 
وُتفسة  ه   النتيجة دبن األ  اد ال تن يمتلكون هى اا اضا ا  ما دعد ال دمة يفقدون القدر  ىل  

 االجتماعّيةلوي توا قي سلبي  كما هن الع لة التعامل م  واقعهم وم  متالأات حياتهم  مما تد عهم ىل  الع لة كس
المناسب.  وَّ كد الدليل التشخي ي واءح اري الخامس  اءجتماىيت َّد من معالا  الف د ىذا لم يجد الدىم 

ات تشخيم اضا ا  ما دعد ال دمة (  ه   النتيجة حيث ه ار ىل  الض من ماكّ DSM-Vلالضا ادات النفسية )
الشعور دااللف ال  اءدراي والاالة الم اجية الم تأاة دالاد  ال اد  دعد وقوىض من خاللحدو  تغي ات سلبية  ي 
 (.American Psychiatric Association ,2013والع لة ىن اآلخ َّن )

التي يعيشها ه ال  األ  اد وما  االجتماعّيةمما تدل ىل  هن اضا ا  ما دعد ال دمة لض ىالقة دالع لة  
 .ل  التجنبىن ىد  االت ان واللجو  ُتشكلض من حالة م

الضا ا  ما دعد ال دمة  ,Gardon & Wraith)1993مفهو  جاردون ووارَّث ) النتيجةكما تدىم ه   
دبلض قدر هارل من االلفعاالت  التي تت من استجادات جسدية غي  معتاد  وتب ي ات سيكولوجية تت ي آ ارها ىل  

 ل غر صاد  تتجاوز الخب   العادية وَّق  خارا توقعات الف د.لتيجة التع ا  االجتماعّيةىالقات الف د 
م تأر داضا ا  ما دعد  العشار َّةةلد  األ  اد الواقعة ىليهم الجلو   االجتماعّية و  الع لةل لك  لن حد

 ال دمة ال ي ح ل معهم.
ل الشخ ية داضا ا  ضغر ما ية لعوام( حول القدر  التنبور2014وتتف  ه   النتيجة م  لتار  سالم )

كما وتختلف م    دعد ال دمة لد  ضاايا الا و  وال دمات ال تن يعالجون  ي األردن  م  اختالع المتغي ات
لد   االجتماعّية( دعد  وجود ىالقة بين اضا ا  ما دعد ال دمة والع لة Havell,2012لتيجة دراسة ها يل )

 ىينة الدراسة.
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 التوصيات

 دما تلي  لتار  الدراسة توصي الأاح انبنا  ىل  
وصّناي الق ار  ي المملكة األردلية الها مية ىيجاد بدارل مناسأة للجلو   العشار َّةةىن الجوالب  ولين  المسىل   .1

داضا ا  ما دعد ال دمة  لة ا  لتب ي اتها النفسية ىل  األ  اد الواقعة ىليهم الجلو  من حيث ىصابتهم العشار َّةة
 .االجتماعّيةو عورهم دالع لة 

االهتما  دفذة األ  اد الواقعة ىليهم الجلو  من حيث توجيههم لعمل ب ام  لهم  وتقديم  الت  وَّين ىل  الم  دتن .2
 خدمات ىر ادية كالمقابلة اءر ادية ودراسة الاالة.

 .االجتماعّية لة العداضا ا  ما دعد ال دمة ت تأر  توجيض األلةار ىل  هن .3
 لة ا  لتشابههم داألى اا. ( سنةغ35-20) العم الت كي  دالب ام  اءر ادية ىل  ى  اي األ  اد معا  ضمن  .4
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