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االجتماعية لدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة
اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بالعزلة
ّ
العشائرية في محافظة الكرك
َّ
وصال دحيالن ابن هداية
الدكتور سامي الختاتنة

الملخص باللغة العربية

هددد

ه د الد ارسددة للتع د ع ىل د اضددا ا

االجتماعيددة لددد ىينددة مددن األ د اد
مددا دعددد ال دددمة والع لددة
ّ

الواقعة ىليهم الجلدو العشدار َّةة دي ماا ةدة الكد ي دي المملكدة األردليدة الها دمية ومقددار مدا تتنأدب ددض اضدا ا
االجتماعية لدتهم ل لك تم اختيار ىينة متيس مكولة من( )120دا ممن وقع
دعد ال دمة دالع لة
ّ

مدا

ىلديهم الجلدو

العشار َّةة دي ماا ةدة الكد ي وذلدك خدالل العدا  2017ولتاقيد ههدداع الد ارسدة تدم تادوَّ م ياسدي اضدا ا

مدا

االجتماعيددة والتاق د مددن خ ار ددهما السدديكومت َّة ومالرمتهم دا ألغ د اا الد ارسددة .وتوصددل
دعددد ال دددمة والع لددة
ّ
الد ارسددة ىل د مدداتلي هن األ د اد الواقع دة ىلدديهم الجلددو العشددار َّةة يعددالون مددن مسددتو متوسددر مددن اضددا ا مددا دعددد
االجتماعيددة وهن هن دداي مقدددار تنب د ألدعدداد اضددا ا
ال دددمة والع لددة
ّ

(.)%17

الكلمات المفتاحية اضا ا

االجتماعيددة بواقدد
مددا دعددد ال دددمة دالع لددة
ّ

االجتماعية الجلو العشار َّةة
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

ق األردن وقد اسدتم

تُعد الجلو العشار َّةة هحد القوالين العشار َّةة التي كان ُيعمل بها قبل تبسيس ىمار
كع ع اجتماىي ي المجتم األردلي دال غم من ىصدار قالون ُتلغي القوالين العشدار َّةة دي ىدا ()1976
تابيقها ُ
وتعد ّدد هحددد ههددم اءج د ا ات العشددار َّةة الوقاريددة التددي تددتم ممارسددتها ىنددد وقددوي حدداالت الجنايددات الكب د
الع ا وَّت تب ىل الجلو ت حيل ههل الجالي من مكان سكنهم ىل مكان آخ

كالقتددل وهتددك

ىل هن يكون ه ا الت حيل دشكل

قس ي و وري .وحت دعد قدان الجلو ألي ىطار قالولي هو تش َّعي ىال هن تابيقها لم تتوقف حت اآلن.
وقد كال

ال دمة النفسية وما زال

ىحد الموضوىات الهامدة التدي تهدتم بهدا ىلمدا الدنفسغ لأداله تب ي هدا

ىل د مختلددف جوالددب سددلوي الف د د وىل د مجمددل خ دديتض ال دددمات النفسددية تمددس خ ددية الف د د وت د دي ىل د
مشكالت الفعالية ولفسية (كفا ي وىال الدتن .)2006
لد ا ياتدداا الم ددابون داضددا ا

مددا دعددد ال دددمة للدددىم مددن اآلخد َّن ىال هلهددم ك يد ا مددا يشددع ون دالغ ددة

ىمن يمكن هن يقد لهم المساىد والعون وَّعتقدون هلض من ال عب هن تدتفهم اآلخد ون الةد وع التدي
والع لة و ُ
الأعد ّ
مّ وا بها ور ما يشع ون هلض ليس من الممكن هن يقوموا دبي دور اجتماىي جدتد وَُّالحظ هنا هن اضا ا العالقة
م األصدقا

والماياين واألهل والع لة ىدنهم مدن ههدم اآل دار التدي ت ا د هولذدك الد تن تع ضدوا لل ددمات (مكتدب

اءلما االجتماىي .)2001
االجتماعيددة مةه د ا مهمددا مددن مةدداه السددلوي اءلسدداليغ لمددا لهددا مددن تددب ي ات خاي د ىل د
وتُم ّ دل الع لددة
ّ

خ ية الف د وىالقتض داآلخ َّن حيث تشي ىل ىد قددر الفد د ىلد هن ي ديم مد غيد ىالقدات اجتماعيدة متأادلدة
ومش ددأعة ولاجا ددة وه ددو م ددا ت دددل ىلد د ى ددد قدرت ددض ىلد د االلخد د ا

االجتماعي ددة هو ى ددد قدرت ددض ىلد د
ددي العالق ددات
ّ

مواصلتها والو ا دمتالأاتها والت اماتها وتقوقعض هو تم ك حول ذاتض حيث تنف ل ذاتض دي هد الاالدة ىدن ذوات
االجتماعية للف د مدن حيدث ىدد االرتأدا بدين هى دارها هو
اآلخ َّن مما تدل ىل ىد كفاية جاذبية أكة العالقات
ّ

االغت ا

فيما بينهم م غيا

العالقات المتكاملة اجتماعيا (مامد .)2003

االجتماعيددة خبدد ض دداغاة يعيشددها الفدد د وتسددبب لددض ىحساسددا م لمددا دالخلددل ددي لسددي
كمددا تُعددد الع لددة
ّ

دالعوز الواضددأل ددي األصدددقا والمسددالدتن مسددبأة لددض م دداىب ددي ميددادتن االلدددماا
ىالقاتددض
ّ
االجتماعيددة متم د ال دد ل
والماأة واالرتأا داآلخ َّن (.)Weiss,1993
ولد د لك ددلن ال ددلة ب ددين متغيد د اض ددا ا

م ددا دع ددد ال دددمة ودور ددي ح دددو ت ددب ي ات مع في ددة ووجدالي ددة

االجتماعية بوصفض سلوكا وخب هو استجادة هدي صدلة و يقدة دسدبب مدا تُ ديفض
وسلوكية ي الف د و ين متغي الع لة
ّ
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الجل ددو العش ددار َّةة م ددن اءحس ددات د دداالغت ا

والع ل ددة ى ددن المجتمد د الد د ي تمد د

الجل ددو ىلي ددض ف دديعكس ب دددور ددعو ار

دالغموا والقل الكبي حول حياتهم الااض والمستقبلية.
مشكلة الدراسة

االجتماعية واالقت دادية والنفسدية فيهدا
تواجض األ اد ي الجلو العشار َّةة العدتد من ال عو ات والمشاكل
ّ

تتامدل الفد د لتيجددة خاددب اقت دض هحددد ه د اد ىشددي تض الد ي قتدل هو اىتددد ىلد هحددد مددا فيجدد الفد د لفسددض جددب مجبد ا

ىل ت ي بيتض ومدتنتض ومدرستض وحت مكان ىملض حقنا للدما وتفاديا لوقوي ّهيدة اىتددا ات برَّّدة لينتقدل ىلد مدتندة

هخ

ُياددها ي ك ي من األحيان ذوو المجني ىليض.
م ل ه ا الوض يجعل األ اد ي الجلو هك

دبحدددا

ُى ضة للمعالا والخبد ات النفسدية ال دادمة والتدي توصدف

مفاجذددة وغي د متوقعددة تكددون خددارا حدددود الخب د اءلسددالية العاديددة تهدددد اسددتق ار الف د د ل د ا يسددتجيب لهددا

دددالخوع الشدددتد هو العج د هو االضددا ا  .وغالأددا مددا تكددون خب د ات ال دددمة النفسددية الناتجددة ىددن الجلددو العشددار َّةة
م دداو ة دالاأاىددات حسددية دددتد تلت د دال د اك ىل د األبددد وحت د دعددد ت د طوَّلددة مددن التهددا ال دددمة ت د اود
الم ابين به ا االضا ا

لفس الشعور القوي والم ى والم تأر د دمة الجلو العشار َّةة التي ىا وها.

تعد ماا ةة الك ي من هك
و ّ

ماا ةات المملكة األردلية الها مية التي ُياب بها ُى ع الجلو العشدار َّةة

قد هدت ماا ةة الك ي خالل العش سنوات األخيد حسدب سدجالت قسدم الق دايا األمنيدة دي ماا ةدة الكد ي مدا
يقار ( )35ج َّمة ت تّب ىليها ىجال المذات من العارالت منهم من ىاد ىل مكان سكنض األصلي ومنهم مازالوا
لاكددم الجلددو العشددار َّةة وتددم ىج د ا ىدددد مددن المقددادالت والنقددا
يخ ددعون ُ

والا دوار ألك د مددن م د م د ىدددد مددن

االجتماعيددة والنفسددية ووجددود دع د
األ ددخاا ال د تن تع ض دوا للجلددو العشددار َّةة وتبد ّدين وجددود العدتددد مددن المشدداكل
ّ

هىد اا اضددا ا

االجتماعيددة التددي ت تةبد
مددا دعددد ال دددمة والع لددة
ّ

ىلد حددد

الجلددو وتادتدددا لددد األ د اد ضددمن

النفسية التدي تتع ضدون لهدا
الماسة ءج ا ه الدراسة للوقوع ىل المشاكل
العم  35-20ل لك ُوجدت الااجة
ّ
ّ
ممدن وقعد ىلدديهم
ومددن ههمهددا التعد ع ىلد العالقددة بددين اضددا ا مددا دعددد ال دددمة والع لددة
ّ
االجتماعيددة لددد ىينددة ّ

الجلو العشار َّةة ي ماا ةة الك ي و نا ىليض تاددت مشكلة الدراسة ي اءجادة ىل التساؤالت التالية
أسئلة الدراسة

 .1مدا مسددتو اضددا ا

مددا دعددد ال دددمة لددد ىينددة مددن األ د اد الواقعددة ىلدديهم الجلددو العشددار َّةة ددي

ماا ةة الك ي ؟
االجتماعيدة لدد ىيندة مدن األ د اد الواقعدة ىلديهم الجلدو العشدار َّةة دي ماا ةدة
 .2ما مستو الع لدة
ّ
الك ي ؟
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 .3ما مقدار ما تتنأب دض اضا ا

االجتماعيدة لدد ىيندة مدن األ د اد الواقعدة
ما دعد ال دمة دالع لدة
ّ

ىليهم الجلو العشار َّةة ي ماا ةة الك ي ؟
أهداف الدراسة

تهدع الدراسة الاالية ىل ماتلي
 .1التعد د ع ىلد د مس ددتو اض ددا ا

م ددا دع ددد ال دددمة ل ددد ىين ددة م ددن األ د د اد الواقع ددة ىل دديهم الجل ددو

العشار َّةة ي ماا ةة الك ي .
االجتماعية لدد ىيندة مدن األ د اد الواقعدة ىلديهم الجلدو العشدار َّةة دي
 .2التع ع ىل مستو الع لة
ّ
ماا ةة الك ي.

 .3التع د ع ىل د مقدددار مددا تتنأددب دددض اضددا ا

االجتماعيددة لددد ىينددة مددن
مددا دعددد ال دددمة دالع لددة
ّ

األ اد الواقعة ىليهم الجلو العشار َّةة ي ماا ةة الك ي.
أهمية الدراسة

تب ُ ز ههمية الدراسة دجالبين ُهما
األهمية النظرية

ُ -1تلقي هد الد ارسدة ال دو ىلد هىد اا اضدا ا
األ اد الواقعة ىليهم الجلو العشار َّةة .

االجتماعيدة الةداه ىلد
مدا دعدد ال ددمة والع لدة
ّ

 -2تُعددد ه د الد ارسددة –حسددب ىلددم الأدداح ين واطالىهددم -مددن هول د الد ارسددات ددي مجددال اءر دداد النفسددي
والت وي التي تتناول ه الفذة لة ا لقلة الدراسات التي تناولتها لة َّا وميداليا.

 -3تُددو

الد ارسددة قددد ار مددن المعلومددات التددي تُع د ز هددم العالقددة بددين متغي د ات الد ارسددة (اضددا ا

مددا دعددد

االجتماعية) ي ظل تب ي الجلو العشار َّةة.
ال دمة والع لة
ّ
األهمية التطبيقية

 -1تساىد ه الدراسة صالعي الق ار ي مع ة األضد ار النفسدية المت تأدة ىلد الجلدو العشدار َّةة و التدالي ىصددار
قوالين من بلها ىيقاع العمل دالجلو العشار َّةة.
الااليدة المجدال همدا الم ددتن والأداح ين دي المجدال النفسدي والت دوي لعمدل الم َّدد مدن الد ارسدات
 -2تُفسأل الدراسة
ّ
ىن متغي ات وىينة الدراسة.
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 -3تُسهم هد الد ارسدة بت وَّدد الم ددتن والأداح ين دي المجدال النفسدي والت دوي دمقداتيس اضدا ا

مدا دعدد ال ددمة

االجتماعية لد األ اد الواقعة ىليهم الجلو العشار َّةة.
والع لة
ّ
التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

 -1اضا ا

مدا دعدد ال ددمة هدو رد عدل ألحددا

غيد طبيعيدة تتم دل بتعد ا الشدخم لاداد

صداد واجدض فيدض

خا الموت هو اءصادة الأالغة هو التهدتد لل ات هو لآلخ َّن وتكون استجادة الشخم لل دمة ىلد
دددتد هو ىج د هو رىددب ولتيجددة ل د لك ي ددا

دكل خدوع

الشددخم دددبى اا لددم تكددن موجددود لديددض مددن قبددل تع ضددض لل دددمة

(.)American Psychiatric Association, 2000
وَّع دّ ع ىج اريددا الدرجددة التددي يا ددل ىليهددا ه د اد ىين دة الد ارسددة ىل د م يددات اضددا ا
لغ ا الدراسة.

مددا دعددد ال دددمة الماد ّدور

االجتماعية تُع ها دي تول _ جي يلد و ان تيلبدورا (de jong – gierveld & van Tilburgالمشدار
-2الع لة
ّ
ىليهمددا ددي مامددد  )2003دبلهددا مددد مددا يشددع دددض الف د د مددن وحددد والع د ال ىددن اآلخ د َّن واالبتعدداد ىددنهم وتجنددبهم

االجتماعيددة التددي تنتمددي
والخفدداا معدددل تواصددلض معهددم وقلددة ىدددد معار ددض ممددا تد دي ىلد ضددعف ددأكة العالقددات
ّ
ىليها.

االجتماعيددة الماد ّدور لغ د ا
وتع دّ ع ىج اريددا الدرجددة التددي يا ددل ىليهددا ه د اد ىينددة الد ارسددة ىل د م يددات الع لددة
ّ
الدراسة .
-3الجلو العشار َّةة هي هحد اءج ا ات العشار َّةة التي تق ي ت حيدل ذوي الجدالي دي حدال ارتكاددض ج َّمدة قتدل هو
هتك ى ا من هماكن سكنهم الق َّأة هو المجاور لسكن ذوي المجني ىليض ىل هماكن جدتد تتم غالأا تادتددها مدن
قبل ذوي المجني ىليض وال يقت
وهبنا هم وكل من لض صلة ق

الت حيل ىل الجالي هو هبنارض هو والديدض هو ىخوتدض بدل يشدمل دي الغالدب األىمدا
دالجالي حت ت ل هحيالا ىل الجد ال الث هو الخامس ( هبو حسان .)2009

اإلطار النظري والدراسات السابقة
اضطراب ما بعد الصدمة

ومد د ددن بد د ددين هك د د د االضد د ددا ادات النفسد د ددية الم تأاد د ددة دد د ددالتع ا لل د د دددمات التشد د ددا ار اضد د ددا ا

مد د ددا دعد د ددد ال د د دددمة

) )PostTraumatic Stress Disorders-PTSDىذ ت تأر ارتأاطا و يقا دالا و والكدوار واألزمدات قدد كدان
ُيال ىليض قديما د دمة الاد و والمعداري وصددمة الق دف لوصدف مجموىدة مدن األىد اا النفسدية التدي تةهد
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دع ددد الاد د و

ك دداألحال والكد دوابيس والتفكيد د دالا ددد

ال دداد ولو ددات الغ ددب وض ددعف الت كيد د

وردود ع ددل

الفعالية (ماكماهون .)2002
هما ي النسخة ال ادعة للدليل التشخي ي واءح اري ( )DSM-IVالتي صدرت ي العدا ( )1994دقدي اضدا ا
ّ
ما دعد ال دمة كما كان ضمن ذدات اضدا ادات القلد (الاجدار  )2004دي حدين جدا ت النسدخة الخامسدة للددليل
التشخي ددي لالض ددا ادات النفس ددية ) (DSM-Vى ددا ( )2013بتغييد د
اض ددا ا

ددي ت ددنيت اض ددا ادات القلد د

حي ددث ُلق ددل

م ددا دع ددد ال دددمة ىلد د مجموى ددة االض ددا ادات الناجم ددة ى ددن ال دددمة ( American Psychiatric

. )Association,2013
وَُّع دّ ع اضددا ا

م ددا دعدال دددمة حس ددب الجمعيددة األم َّكيددة للاددب النفسددي

 )APA(Associationدبلض اضا ا

تنجم ىن تع ا الف د لاد
لفسي ُ

American Psychiatry

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

للتع د تب هو االىتدددا الجنسددي واالغت ددا  .وهن تت ددمن اسددتجادة الف د د الخددوع الشدددتد والعج د

ال ددة

هلواي مدن االسدتجادات لتشدخيم االضدا ا
وذك َّات متعلقة دالاد

وهدي معداود معايشدة الادد

وهن تتددو

ال داد كداألحال والكدوابيس المتكد ر

و تجندب الفد د األلشداة واألمداكن واأل دخاا الم تأادة دالادد

ال داد وزَّداد االسدت ار

والتوجس والتيقظ ال ارد (. )American Psychiatric Association,2000
وقددد حد ّددد الدددليل التشخي ددي الخددامس لالضددا ادات النفسددية ) (DSM-Vدددبن التشددخيم تتالددب مددن الف د د معايشددة
الاددد هو مشدداهدتض لمددا يا ددل لآلخد َّن ولدديس دال د ور هن تت د ّدمن اسددتجادة الفد د الخددوع الشدددتد والعجد
هُ ي ي الدليل التشخي ي ال اد (.)American Psychiatric Association,2013

كمددا

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

)) (UNICEFىل هلض هزمة تنت ىن التع ا لاد صاد وَّتمي دبن الف د ُيعداود الشدعور دبلدض يعدي

ال ددمة

وَّتجنب كل ما ُت ّك بها وَّ داد التوت والتيقظ و ردود الفعل الااد تجا األحدا ال اغاة (اليوليسيت .)1995
كمددا ُيع الددض جدداردون ووارَّددث ( 1993(Gordon & Wraith,دبلددض قدددر هارددل مددن االلفعدداالت التددي تت ددمن
االجتماعيددة لتيجددة التع د ا
اسددتجادات جسدددية غي د معتدداد وتددب ي ات سدديكولوجية تت د ي آ ارهددا ىل د ىالقددات الف د د
ّ

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

التكيفّيدة
ددي حددين ُيع الددض جا يدددي وَّددادولهي )(Javidi&Yadollahie,2012دبلددض مجموىددة مددن ردود الفعددل غيد
ّ

والم تأاة دالاد

االجتماعيدة والخدوع المسدتم واضدا ادات الندو
ال اد والتي تشدمل صدعو ات دي بنا العالقدات
ّ

وال ك َّات المستم لتفاصيل ال دمة وردود الفعل االكتذابية والسلوي التجنبي للم ي ات الم تأاة دال دمة.
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مي الدليل التشخي ي واءح اري الخامس لالضا ادات النفسية ( )DSM-Vاضا ادا آخ م تأاا داألحدا
كما ّ
مددا دعددد ال دددمة الادداد ) )Acute stress disorderوَّاددد

ال ددادمة وهددو اضددا ا

ه د ا االضددا ا

لتيجددة

لمواقف صادمة مشابهة لتلك التي تُاد اضا ا ما دعد ال دمة ولكن ما ُيمي هن األى اا تةهد خدالل ده
واح ددد م ددن التعد د ا للموق ددف ال دداغر وال تتج دداوز ظهوره ددا هر ع ددة هس ددابي وتك ددون األىد د اا مش ددابهة ألىد د اا
الادداد دبلددض اسددتجادة ق ددي المددد لل دددمة واأل ددخاا الد تن

اضددا ا مددا دعددد ال دددمة .كمددا ُيعدّ ع االضددا ا
ليخب 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

وتُعد الكوار الابيعية كالفي الات "تسدولامي" واألىاصدي "كلى دار كات َّندا" والد الزل والعوامدل الأشد َّة كدالا و
والن اىات م ل الا

العالمية والتع تب واالىتقال والتهدتد دالقتل والس قة وىمليات الساو المسلأل مدن األحددا

التي ت دي ىل اضا ا

ما دعد ال دمة (الخميس .)2011

داءضا ة ىل االىتدا الجنسي كاالغت ا
ضد ددد النسد ددا

وحواد

السي

والعنف واءسا

النفسية والجسدية لألطفال والعندف

والتد ددي تُعد ددد هي د ددا م د ددن المواقد ددف المخيفد ددة التد ددي قد ددد تكد ددون س د ددبأا د ددي حد دددو اضد ددا ا

مد ددا دع د ددد

ال دمة).(Cardozo, Bilukha, Gotaway &Crawford ,2004
وَّا ددد اض ددا ا م ددا دع ددد ال دددمة لتيج ددة التغيد د ات ددي وظ ددارف ال دددمام وم ددن هه ددم اله مول ددات الت ددي تُفد د ل ز ه ن ددا
االسددتجادة لل دددمة هددو ه مددون الكددورتي ول ددل از العددالي يشددي ىل د اسددتجادة م تفعددة مددن التددوت للاددد ال دداد
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
كما ت ّدي العوامل النفسية ىل زَّاد احتمالية اءصدادة داضدا ا

والتددوت قبددل حدددو ال دددمة هددم هك د احتمدداال لتا دوَّ اضددا ا

األسلو المتّأ

ي التعامل م ال دمة ىندد حددو ها تد

مدا دعدد ال ددمة داأل اد الد تن يعدالون مدن القلد
مددا دعددد ال دددمة دعددد تع ضددهم لل دددمة كمددا هن

ىلد تادور هىد اا اضدا ا

مدا دعدد ال ددمة داأل اد

تجنبيد دة وم دددم للد د ات وَّع ل ددون هلفس ددهمغ ه ددم هك د د احتم دداال الختأ ددار
الد د تن يقوم ددون داس ددتخدا ىس ددت اتيجيات تكي ددت
ّ
اضددا ا

مددا دعددد ال دددمة دعددد تع ضددهم لاددد

صدداد

( Weems, Paina, Costa, Taylor

.)&Cannon, 2007
االجتماعية
العزلة
ّ

التكيدت االجتمداىي وقدد حةيد
االجتماعية من ههم المةداه السدلوكية التدي تقدود الفد د ىلد سدو
تُعد الع لة
ّ
ّ
االجتماعية داهتما متواصل من قبل ىلما النفس والت ية واالجتماي (الامد .)2003
ّ
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االجتماعيددة هددي ُما ّ دلة ىددد توا د الف د د ددي ىالقاتددض
الجلبي(المشددار ىليددض ددي وحيددد  )2001دددبن الع لددة
وَّ د
ّ
ُ
االجتماعية سوا ي ماير األس هو خارجها ىذ يفقد الف د الشدعور دااللتمدا لجماىتدض ومايادض ممدا تد دي ذلدك ىلد
الساادض من الفعاليات التي تعود للتفاىل االجتماىي.
االجتماعيدة
ة هملي ا وسديمون ( Heimlerg&Simonالمشدار ىليهمدا دي وحيدد  )2001ىلد سدلوي الع لدة
كما تن ُ
ّ

ىلد هلدض ددعور دعدد ال احدة ددي وجدود اآلخد َّن وتد دي ىلد حالددة مدن القلد االجتمداىي والميدل ىلد تجندب المواقددف

االجتماعية والفشل ي المشاركة دالا َّقة المالرمة.
ّ
وَّ كد ّدد هدل د ( )Adlerهن الف د د من د الافولددة يسددع ء ددأاىاتض وم د الم َّددد مددن التوا د مددن خددالل سددياق اجتمدداىي
Context) (Socialتتاددور السددعي مددن القددو ىلد الن ددال مددن هجددل التفددوق وهن الشددعور دالع لددة ت جد ىلد

ت يددة الوالدددتن للف د د هوح مالددض مددن الاددب والعاددف والتشددجي

ممددات دي ىل د

شددل

ددعور دددالنقم لة د ا لددنقم الخب د ات

االجتماعية وا تقار ىل ىامل اءحسات دالشعور االجتماىي (مامد .)2003
ّ
العشائرية
الجلوة
َّ

ُيعد ّدد الق ددا العشددار ي الفي ددل ددي الك ي د مددن الن اىددات التددي تا ددل ددي مجتمعنددا األردلددي رغددم مددا ددهد ه د ا
المجتمد مددن تادوالت طالد

مختلددف مندداحي الايددا دمددا ددي ذلددك وجددود المادداكم المدليددة التددي تُ دددر هحكامهددا داسددم

الدولة األردلية .وللق ا العشار ي هصول ومأادئ ارتك ىليها وهي لتداا قا دة المجتمد المسدتمد دي هك هدا مدن
هى اع وتقاليد وا

ىليها الجمي ىل مدار ىقود طوَّلة من الد من دايدث هصدأا

هد األىد اع والتقاليدد هساسدا

لايددا النددات وماددددا لسددلوكياتهم فيمددا يش د ّكل االبتعدداد ىنهددا خ وجددا ىل د المجتم د ووقوىددا ددي الخاددب ال د ي تنأغددي
مااسأة م تكأض (هبوحسان .)2009
وَّع دّ ع الق ددا العشددار ي دبلددض هسددلو هو ط َّقددة هوله د تلجددب ىليددض ددي حددل الن اىددات هو الخال ددات معتمدددا ىلد د

مجموىة من المفاهيم وال يم المتّف ىليها والتي القد

قبدوال لدد العشدار البدوَّدة وَّعددولها مل مدة لهدم ( ال دالىين

وال الىين .)2009
وه ار القسوت ( )2011ىل هن الجلو العشار َّة تكون ب حيل هقار القاتل حت الدرجة الخامسة دخيامهم وموا يهم
وه ا هم ىل ىشي هخ

ت اها بهم اتّفاق حسن الجوار.

ولمدا للجلددو العشددار َّة مددن آ ددار ىميقدة ددي حيددا العشددي ومسددتقبلهاغ ّللدض ال تا ددل الجلددو ىال ددي الجد ارم الخايد

وهي ىل سبيل الا

لوىان ق ايا القتل و ق ايا الع ا (ابو خوصة . )2004
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هما ي الق ايا األخ

ال توجد جلو دالمعن المع وع بين النات دالّغم من هلض قد توجد جفو بدين ه د اد العشدي

ألي سددبب كددان ي ددا دع د

األ د اد ىل د ى هددا هن يغددادروا مدددتنتهم ىل د مدتنددة هخ د

ىل د هن تنتهددي سددبب تلددك

الجفو (ال الىين وال الىين .)2009
االجتماعيددة ىل د المجتم د الجدتددد (مسددتقبل الجلددو ) وذلددك مددن
كمدداتف ا الجلددو العشددار َّةة العدتددد مددن ال ددغوطات
ّ
خدالل العالقدات السدارد بدين ه د اد ذلدك المجتمد
وهقل تماسكا مما ت
الت

ىل دع

ىذ ىن قدددو ه د اد جددد ىلد هد ا المجتمد يجعدل العالقدات هضددعف

ىل االستق ار وااللسجا ال ي كان يسود

ات الخاطذة التي ت

دداأل اد ىذ قامد

كما هن اختالع العدادات بدين المجتمعدين تد دي

الل اصدمة ( )2014ددلج ا د ارسدة اسدتاالعية لمع دة

تددب ي الجلددو العشددار َّةة ددي زَّدداد الجدد ارم ددي المجتم د مسددتقبل الجل ددو وتوصددل

ىلد د هن مع دددل الجدد ارم كالسدد قة

وتخ َّب الممتلكات العامة كان م تفعا (الل اصمة .)2014
الدراسات السابقة

هج د

كددل مددن صددب ي و د

( )2008د ارسددة دعن دوان "الك د

وتكولد د
 2006ددي ماا ة ددة هر ي ددل " ّ

التددالي لل ضددأل لددد النددازحين مددا دعددد  – 22ددأا –

ىين ددة الد ارس ددة م ددن ( )315د د د م ددن الن ددازحين ددي ماا ة ددة هر ي ددل واس ددتخد

الأاح ان استأالة هار ارد – النسخة الع اقية وه ارت هب ز النتار ىل هن لسأة التشار هى اا الك

بله ( )% 26.6وهن ه النسأة قد كال

م تفعة لد اءلا

األكب ىم ا ( 30سنة) ما وق قد كال

لسأة التشار هى اا الك

التالي لل ضدأل

بنسأة هكب من ال كور هما من حيث العمد

قدد كالد

التالي لل ضأل لدتها دشكل هكب .

تكولد
وقددا الفددتالوي ( )2009ددلج ا د ارسددة دعندوان " الع لددة
ّ
االجتماعيددة لددد المهجد َّن العد اقيين " ّ

ىينددة الد ارسددة

االجتماعيدة
هىمارهم بين ( )45-25سنة وقا الأاحدث ببندا م يدات للع لدة
ّ

ممن ت اوح
من ( )90مهج ا ومهج
ّ
االجتماعية لد المهج َّن الع اقيين كان م تفعا وح ل ال كور ىل مستو
وكال هب ز لتارجها هن مستو الع لة
ّ
م تفد مددن اءلددا
بدرجة هكب .

االجتماعيددة
تجسدد لدددتها سددلوي الع لددة
ددي مسددتو الع لددة
االجتماعيددة كمددا هن العمد األكبد سددنا ة
ّ
ّ

و ددي د ارسددة العاسددمي ( )2009دعن دوان " الشددعور دالوحددد النفسددية وىالقتددض داالكتذددا
تكولد
د ارسددة تشخي ددية ىلد ىينددة مددن طلأددة جامعددة دمشد " ّ

جامعة دمش

القاطنين ي ال َّت والمدن وت اوحد

االجتماعيددة
والع لددة والمسددالد
ّ

ىينددة الد ارسددة مددن ( )486طالأددا وطالأددة مددن طلأددة

هىمدارهم بدين ( )24-19سدنة واسدتخد الأاحدث م يدات الوحدد

االجتماعي ددة م ددن ىى ددداد الأاحدددث
النفس ددية ل اس دديل ) (Russelوم ي ددات بي ددك ( )Beekلالكتذ ددا وم يد ددات الع ل ددة
ّ
االجتماعيددة للسددمادولي وكال د هب د ز لتددار الد ارسددة وجددود د وق ذات داللددة بددين درجددات الالأددة
وم يددات المسددالد
ّ
االجتماعيدة
الجامعيين القاطنين ي ال َّت وهق الهم القاطنين ي المدتنة ي كل من الشعور دالوحد النفسدية والع لدة
ّ

واالكتذددا

االجتماعيددة ل ددالأل طلأددة ال َّددت ول ددالأل اءلددا
والمسددالد
ّ

االجتماعية واالكتذا .
دالوحد النفسية وكل من الع لة
ّ
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قددا حجددازَّن ( )2009بد ارسددة دعن دوان "اتجاهددات األسددات الماددامين والق ددا العشددار َّين ددي ماا ةددة الك د ي لاددو
ىينددة الد ارسددة مددن ( )103مااميددا و( )5مددن الق ددا العشددار َّين ولتاقيد ههددداع الد ارسددة

تكولد
ىقو ددة الجلددو " ىذ ّ

قددا الأاحددث ببنددا اسددتأالة لغ د ا جم د البيالددات وتوصددل

الد ارسددة ىل د ىدددد مددن النتددار كددان هب زه دا هن اتجاهددات

األسات الماامين لاو ىقو ة الجلو جا ت بدرجدة م تفعدض دال دد مدن االسدتم ار بهدا وهن الق دا العشدار َّين تد ون
هلض ما زال

ىقو ة الجلو العشار َّةة ت دي وظيفة اجتماعية ي المجتم األردلي.
دعن دوان " اضددا ا

همددا د ارسددة دشددار ( )2011كالد

ضددغو مددا دعددد ال دددمة و ىالقتددض بددأع

للنسا النازحات دمعسك ات والية جنو دار ور" حيث قام
ولجمد المعلومددات صد ّدمم
الشخ ددية وكالد

ووجود ىالقة ذات داللة ىح ارية بين اضا ا
و ي دراسة هحمد ( )2013دعنوان " اضا ا
تكولد
مقديشددو" ّ

الأاح دة داختيدار ىيندة مكولدة مدن ( )500امد ه لازحدة

الأاح ددة هداتددين األولد ل يددات اضددا ا

هبد ز لتددار الد ارسددة وجددود مسددتو م تفد

مددا دعددد ال دددمة واألدا األخد

ددي اضددا ا

بيك ( )Beekلالكتذا

وكال

ما دعد ال دمة وسمات الشخ ية لد النسا النازحات.
ضغو ما دعدد ال ددمة (االكتذدا ) لدد المد اهقين والكأدار دي مدتندة

الأاح دة بتادوَّ م يدات اضدا ا

هب ز لتارجها هلدض تتسدم اضدا ا

ذكددو ار والا ددا وقددد ت اوحد

ضدغر مدا دعدد ال ددمة واسدتخدم

ضدغو مدا دعدد ال ددمة واالكتذدا

والكأددار بدرجددة م تفعددة كمددا هلددض ال توجددد د وق داّلددة ىح دداريا ددي درجددة م يددات اضددا ا
لد الم اهقين والكأار ي مدتنة مقديشو تُع

ت دديس سددمات

مددا دعددد ال دددمة لددد النسددا النازحددات

ىينددة الد ارسددة مددن ( )194خ دا مددن الد تن ىا دوا ددي وسددر الاد

هىمارهم بين  13(38-سدنة) وقامد

سددمات الشخ ددية

لمتغي ات الجنس والعم

م يدات

لدد المد اهقين

ضددغو مددا دعددد ال دددمة

والمستو التعليمي والاالة االقت ادية.

كمددا قددا سددالم ( )2014ددلج ا د ارسددة دعندوان " القدددر التنب َّددة لعوامددل الشخ ددية داضددا ا

ضددغر مددا دعددد ال دددمة

ممدن تع ضدوا
تكول ىينة الد ارسدة مدن ( )542د دا ّ
لد ضاايا الا و وال دمات ال تن يعالجون ي األردن " و ّ
لألحدا ال ادمة وقد قدا الأاحدث بتادوَّ م يدات اضدا ا ضدغر مدا دعدد ال ددمة وم يدات ىوامدل الشخ دية
وكال

هب ز النتار هن مستو ضغر ما دعد ال دمة كدان لدد ه د اد العيندة بدرجدة متوسداة وهن هنداي قددر تنب َّدة

ألر عة ىوامل للشخ ية (قو األلا القل
ذات داللة ىح ارية ي درجة اضا ا

المغام والسديا ) داضدا ا
ضغر ما دعد ال دمة تُع

ضدغر مدا دعدد ال ددمة وىدد وجدود د وق
لمتغي العم والجنس.

كما هج ت الل اصمة ( )2014د ارسدة دعندوان "تدب ي الجلدو العشدار َّةة دي زَّداد الجد ارم دي مجتمد مسدتقبلي الجلدو
دراسة استاالعية ي ىحد ق
لدوا قددوي – الكد ي وقامد

تكول
الك ي – لوا قوي"
ّ

ىينة الدراسة من ( )101هسد

دي مناقدة صد ا دي

الأاح ددة ببنددا م يددات لتاقيد ههددداع الد ارسددة وهبد ز لتددار الد ارسددة هن المسددتو العددا

لدرجددة تددب ي الجلددو العشددار َّةة ددي زَّدداد الجد ارم ددي مجتمد مسددتقبلي الجلددو جددا ت بدرجددة متوسدداة مددن وجهددة لةد
ه د اد ىينددة الد ارسددة ووجددود اتجاهددات سددلبية مدن ىينددة الد ارسددة لاددو الجلددو العشددار َّةة وتب ي هددا ىلد مجتمد مسددتقبلي
الجلو كما توصل

ىل هن ذة الشأا

من ىينة الدراسة ت
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و ي دراسة النور ( )2015دعنوان " اضا ا
غد

تكولد
دار ددور" ّ

االجتماعيدة لدد الندازحين بواليدة
مدا دعدد ال ددمة وىالقتدض دالمسد ولية
ّ

ىينددة الد ارسددة مددن ( )300د دا مدن الد كور واءلددا

سنة وقا الأاحدث بتادوَّ م يدات اضدا ا
دبن اضا ا

والد تن ت اوحد

هىمددارهم بددين )(50-20

االجتماعيدة وتمّلد
مدا دعدد ال ددمة وم يدات المسد ولية
ّ

هبد ز النتدار

ما دعد ال دمة كان م تفعا لد ه اد العينة ووجود ىالقدة ارتأاطيدة داّلدة ىح داريا بدين اضدا ا

االجتماعيددة كمددا توجددد د وق داّلددة ىح دداريا ددي اضددا ا
دعددد ال دددمة والمس د ولية
ّ

مدا

مددا دعددد ال دددمة والمس د ولية

االجتماعية لد ه اد العينة تأعا لمتغي العم ل الأل األصغ سدنا كمدا توجدد د وق داّلدة ىح داريا دي اضدا ا
ّ
االجتماعية لد ه اد العينة تأعا لمتغي الجنس ل الأل اءلا .
ما دعد ال دمة والمس ولية
ّ

كمددا هج د ت الق ددا ( )2015د ارسددة دعندوان " مسددتو اضددا ا
تكول
الم يمين ي ماا ةة ىجلون " و ّ
واسددتخدم

ض ددغو مددا دع ددد ال دددمة وكالد د

هبدد ز النت ددار هن

ما دعد ال دمة لد ه اد العينة جا م تفعا ووجود وق داّلة ىح اريا ي مستو اضدا ا

دعددد ال دددمة لددد ه د اد العينددة تعد
اضا ا

ىينة الدراسة من ( )490الجذا والجذة مدن الالجذدين السدورَّين دي األردن

الأاح ددة م يددات هار ددارد (  )Harvardالضددا ا

مستو اضا ا

مددا دعددد ال دددمة لددد ىينددة مددن الالجذددين السددورَّين

ما دعد ال دمة تع

مدا

لمتغيد الجددنس ل ددالأل ال د كور وىددد وجددود د وق داّلددة ىح دداريا ددي مسددتو

لمتغي العم .

و ي دراسة المعاياة ( )2017دعنوان " الجلو العشار َّةة وه ها ي المسي التعليمية من وجهة لة الالأة واألسات
تكولد
العدداملين ددي الجامعددات األردليددة ال سددمية " و ّ

ىينددة الد ارسددة مددن ( )1006مددن الالأددة و ( )235مددن األسددات

الج ددامعيين وق ددا الأاح ددث ببن ددا م ي ددات لتاقيد د هه ددداع الد ارس ددة وهظهد د ت هبد د ز النت ددار وج ددود ه د د س ددلبي للجل ددو
العشار َّةة ىل المسي األكاديمية واءدارَّة ألى ا هيذة التدرَّس وىل الالأة دي الجامعدات األردليدة وجدود د وق
ذات داللدة ىح دارية بدين مسدتو ه د الجلدو العشدار َّةة ىلد المسدي األكاديميدة ألى دا هيذدة التددرَّس وللالأدة دي
الجامعات األردلية وكال

الف وق ل الأل ىينة الدراسة من هى ا هيذة التدرَّس اءلا

ي الجامعات األردلية.

وقد ددا ها يد ددل (,2012(Havellدد ددلج ا د ارسد ددة دعن د دوان " التنبد ددو داالسد ددتجادات النفسد ددية دعد ددد  22ب ات د د مد ددن زل د د ال
ك َّستشددي

 Christchurchاضددا ا

مددا دعددد ال دددمة والقل د واالكتذددا

تكول د
والع لددة
ّ
االجتماعيددة" و ّ

مم دن تع ض دوا ل دددمة ال ل د ال وت اوح د
الد ارسددة مددن (ّ )101
مقابلدة ادم ال ددمة المخت د )) (the brife truma screening interview (BTSIوكالد

ىينددة

هىمددارهم بددين ( )80-17سددنة واسددتخد الأاحددث هدا

الدراسة وجود ىالقة ارتأاطية بين االكتذدا

والقلد داضدا ا

مدا دعدد ال ددمة ولدم تكدن الع لدة م تأادة مد هي مدن

المتغي ات النفسية وَّب ر ذلك دسبب الدىم النفسي واءجتماىي ال ي ُقّد للمت
وهجد د

ك ددل م ددن هنت ددون وك َّ دددلو و ي ددو و د دوالي وهو م ددان

هبد ز لتدار

رَّن دعد وقوي الكار ة الابيعية.

2013)Hinton, Kredlow, Bui, Pollack

 )&Hofmannد ارسددة دعندوان "مسددتو التشددار اضددا ادات ضددغو مددا دعددد ال دددمة واالضددا ادات السيكوسددوماتية
وتكولد
لددد ىينددة مددن الالجذددين الكمبددودتين"
ّ

ىينددة الد ارسددة مددن ( )56الجذددا اختيد وا ىشدواريا مددن هحددد مخيمددات
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د ق كمبوديددا وقددد هظهد ت لتددار الدارسددة هن مسددتو التشددار اضددا ا

اللجدو ددي جنددو

ضددغو مددا دعددد ال دددمة

جا م تفعا وهن مستو التشار االضا ادات السيكوسوماتية لد الالجذين جا م تفعا هي ا.
و دي د ارسدة مينددو از وجدول َّال وسدي ولا وكالتمدان (  )2014Mendoza,Gonzales, Serrano, Kaltmaدعندوان"
تكولد
االجتماعيددة وحدواج ىقامددة العالقددات
الع لددة
ّ
ّ
االجتماعيددة بددين المهدداج َّن الالتينيددين" ّ

ام د ه ممددن تع ضددن للتجددار ال ددادمة ج د ا الهج د
العينة وكال

ىينددة الد ارسددة مددن ()28

وتددم جم د المعلومددات مددن خددالل المقابلددة المأا د م د ه د اد

االجتماعيدة بنسدأة م تفعدة لدد ه د اد العيندة وهلهدن
هب ز النتار تمّل الشعور دالوحد النفسدية والع لدة
ّ

هصددأان هقددل ح َّددة ددي الواليددات المتاددد األم َّكيددة وىددد تددو
االجتماعية.
ّ

الدددىم االجتمدداىي ال د ي لي ُادول دون ىقامددة العالقددات

و ددي د ارسددة ليك سددون وآخ د ون) )Nickerson, et al. 2014دعن دوان "اضددا ا
الالجذددين المع ضددين لل دددمة والخسددار " سددع

مددا دعددد ال دددمة والا د ن لددد

ىل د تادتددد الفذددات التددي تعددالي مددن اضددا ا

مددا دعددد ال دددمة

والا د ن والفجيعددة (  ) Bereavementلفت د زمنيددة طوَّلددة ود ارسددة هوضدداي الالجذددين وطبيعددة ال ددغوطات التددي
يعالون منهدا مدن خدالل ىجد ا المقدادالت مد الالجذدين و لده ىددد ه د اد ىيندة الد ارسدة ( )248الجذدا ى اقيدا ت اوحد
سنوات لجورهم ي هست اليا من ( )4-3سنوات وقد هظه ت النتار هن لسأة معالداتهم مدن اضدا ا
بلغ

(  )%16ولسأة من يعالون من الا ن والفجيعة الناتجة ىن اضا ا

مدا دعدد ال ددمة

ما دعد ال دمة بلغ

( .)%25

كمدا قدا كدل مدن تداي ورَّدس و دين وكدار وسديلوع ( )2015Tay, Rees, Chen, Karth & Siloveددلج ا
د ارسددة دعن دوان " هى د اا اضددا ا
تكول
و ّ

مددا دعددد ال دددمة واضددا ا

ىينة الدراسة من ( )230من الالجذين وتم استخدا م يات اضا ا

وهظه د ت هب د ز النتددار هن مسددتو التشددار اضددا ا
اضا ا

مددا دعددد ال دددمة الادداد بددين الجذددي داددداوا الغ يددة "
ما دعد ال ددمة مدن ىىدداد الأداح ين

ضددغو مددا دعددد ال دددمة كددان م تفعددا وهن ههددم هسددأا

التشددار

ضغو ما دعد ال دمة لد الالجذين لات ىن التع ا للتع تب هو قتل هحد ه اد األس .

االجتماعيدة
وقدا تالسدكان والتديال (( Tanskanen & Anttila 2016بد ارسدة دعندوان " د ارسدة مسدتقبلية للع لدة
ّ

االجتماعيددة والشددعور دالوحددد ددي
والشددعور دالوحددد والوفيددات ددي نلندددا" تهدددع ىل د تقدددت اآل ددار المت امنددة للع لددة
ّ

معددل الوفيدات وتدم اسدتخدا د ارسدة مستع ضدة لعيندة مكولدة مدن ( )8650خ دا وكالد

تد المتادعدة ) )17سدنة

المعدل لجم البيالات وكال
من العا ) )1995ىل العا ) (2011واستخد الأاح ان لموذا الادار كوكس
ّ
لتارجها هو وجود ه

االجتماعية دالوحد .
االجتماعية ي توق الوفيات ولم يكن هناي هي تب ي للع لة
للع لة
ّ
ّ

همددا د ارسددة مددا يوت وآخ د ون (,2016et al.(Matthews,
واالكتذا

ي م حلة الشأا

الجلتد د ا ووَّلد د

هب ز

كال د

االجتماعيددة والشددعور دالوحددد
دعن دوان "الع لددة
ّ

" قدا الأداح ون دي هد الد ارسدة داسدتخدا ( )1116توهمدا مدن لفدس الجدنس ولددوا دي

االجتماعي ددة والش ددعور دالوح ددد
ددي الع ددامين ( )1995-1994للتاقد د م ددن وج ددود رادا ددة ب ددين الع ل ددة
ّ
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وىمددا ىذا كددان تددتم تفسددي ها ىددن ط َّد التددب ي ات الو ار يددة والبيذيددة ولتاقي د ههددداع الد ارسددة تددم
وارتأاطهددا داالكتذددا
ّ
اسددتخدا الد ارسددة الاوليددة للت دوارم ومددن هب د ز لتارجهددا هلددض كددان الشددعور دالوحددد م د تأر هك د داالكتذددا وهن التددب ي
تماعيدة كدان بنسددأة  %40والشدعور دالوحدد كددان بنسدأة  %83همدا االكتذددا
الدو ار ي ىلد الع لددة االج ّ

قدد كدان بنسددأة

. %29

طأّق د
ومددا ُيمي د الد ارسددة الااليددة ىددن الد ارسددات السددادقة المجتم د ال د ي ُ
ىج ارهددا ىضددا ة ىلد دا هددا الضددا ا

ىليددض و هدوات الد ارسددة وىينتهددا ومكددان

االجتماعيددة لددد ىينددة مددن األ د اد الواقعددة
مددا دعددد ال دددمة وىالقتددض دالع لددة
ّ

ىليهم الجلو العشار َّةة دي ماا ةدة الكد ي دي ضدو متغيد ات الجدنس والعمد  .دي حدين تتشدادض الد ارسدة الااليدة مد
الدراسات السادقة داتأاىها لفس األساليب المستخدمة ي منهجية الأاث واستخدامها للمنه الوصفي االرتأاطي.
ّ

كمددا تددم االسدتفاد مددن الد ارسددات السددادقة ألغ د اا تادوَّ المقدداتيس المسددتخدمة للد ارسددة الااليددة ك د لك تددم االسددتفاد
منها ي مناقشة لتار الدراسة الاالية ومقارلة لتارجها م لتار الدراسات السادقة .

المنهجية والتصميم
مجتمع الدراسة:

تكد ّدون مجتمد الد ارسددة مددن جميد األ د اد الواقعددة ىلدديهم الجلددو العشددار َّةة ممددن يعددود مكددان سددكنهم األصددلي
لماا ةة الك ي وَّنتش ون ضدمن مختلدف ماا ةدات المملكدة وتتد او هىمدارهم مدا بدين ( )35-20سدنة مدن الد كور
واءلددا غ لة د ا لكددون ه د الفذددة هددي األك د ت د ار مددن الجلددو العشددار َّة كت د كهم مكددان د ارسددتهم هو مكددان ىملهددم
ومددازالوا ددي همدداكن الجلددو خددالل العددا ( )2017والأدداله ىددددهم ( )450حسددب قسددم الق ددايا األمنيددة ددي ماا ةددة
الك ي.
عينة الدراسة:

تكولد
ّ

ىينددة الد ارسددة مددن ىينددة تددم اختيارهددا دا َّقددة العينددة المتيسد مددن هد ال األ د اد مددن خددالل زَّددارتهم ددي همدداكن

الجلو والأاله ىددهم ( )120دا منهم ( )67من ال كور و( )53من اءلا .
مقياس اضطراب ما بعد الصدمة

تد ددم تا د دوَّ م يد ددات اضد ددا ا

مد ددا دعد ددد ال د دددمة دد ددال جوي ىل د د ىد دددد مد ددن الم د ددادر والم اج د د الع يد ددة واألجنبيد ددة

وهي )( (Davidson et al., 1997دشار ( )2011سالم ( )2014الندور  )2015ذات العالقدة داضدا ا
دعد ال دمة.
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وتكدّدون الم يددات د ددور هوليددة مددن ( )21قد و ال ددة هدعدداد هددي (اسددتعاد الخبد
األولية
وفيما تلي توضياا لألدعاد ال ال ة د ورتها
ّ

تجنددب الخبد

زَّدداد االسددت ار ).

الأعددد األول اس ددتعاد الخبد د وَّق ددد د ددض هن األ د د اد يعي دددون تد د ك الخبد د ال ددادمة والمش دداى واأل ك ددار والخي دداالت
وتكون د ور هولية من ( )6ق ات.
الم تأاة بهاّ .
الأعد ال الي تجنب الخب وَّشي ىل ابتعاد األ خاا المتع ضين لل ددمة ىلد خبد التجندب لأل دخاا واألمداكن
وتكون د ور هولية من ( )8ق ات.
وال ك َّات الم تأاة دال دمة لفسها
ّ
الأعددد ال الددث زَّدداد االسددت ار وَّت ددمن الشددعور دددالتوت والغ ددب وتشددت

االلتأددا وصددعو ة ددي النددو وتقلددب ددي

وتكون د ور هولية من ( )7ق ات.
الم اا ىند حدو ال دمة
ّ
متدرا من خمسة خيارات متدرجة من (دارما غالأا هحيالا لاد ار ىطالقدا)
وقد هُدرا هما كل ق من الفق ات م يات ّ

دايث تُمّل دارما ( )5غالأا ( )4هحيالا ( )3لاد ار ( )2ىطالقا (.)1

وللتحقق من مناسبة المقياس لهدف الدراسة وبيئتها تم التحقق من الخصائص السيكوميترية التالية للمقياس :
أوال :صدق أداة الدراسة

ُيق ل د د دق الم يدات) (Instrument Validityىلد هي درجدة ي ديس الم يدات الغد ا الم د ةمم مدن هجلدض وىليدض
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

-1الصدق الظاهري (صدق المحكمين)

ُّ
للتبكدد مددن صدددق الم يدات ومال متددض ألهددداع الد ارسدة ومددد وضددو الفقد ات وسددالمتها اللغوَّددة ت ّدم ىد ا الم يددات
ىلد ىددد مدن الما ّكمدين بلغدوا ( )10ما ّكمدين مدن هى دا هيذدة التددرَّس العداملين دي كليدات الت يدة دي الجامعدات
طلدب مدنهم ىبددا رهتهدم دي قد ات
وتم اىتماد
ماك اتفاق ( )8ماكمين لإلدقا ىل الفقد هو تعددتلها وقدد ُ
ّ
األردلية ّ
الم يات من حيث ال ياغة اللغوَّة الوضو السالمة اللغوَّة الااجة ىل التعدتل .ووضو المعن ومد التمدا
الفق

ي الم يات والأعد ومد مال متض للبيذة األردلية وابدا هية معلومات هو تعديالت ت ولها مناسدأة .و ندا ىلد

تم ىج ا تعديالت لغوَّة ي ( )5من الفق ات واج ا ح ع ( )3ق ات.
اقت احاتهم ّ
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-2صدق البناء الداخلي:

تم التبكد من صدق البندا مدن خدالل توزَّد الم يدات ىلد ىيندة اسدتاالعية ىدددها ( )35د دا ممدن خ دعوا للجلدو
العشددار َّةة ددي ماا ةددة الكد ي وخددارا ىينددة الد ارسددة األساسددية .ومددن ددم حسددا

معددامالت االرتأددا بددين كددل قد مددن

الأعد .والجدول ( )1توضأل ذلك
الفق ات م ُ
جدول ()1
البعد
معامالت ارتباط فقرات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة مع ُ
استعادة الخبرة
رقم

زيادة االستثارة

تجنب الخبرة
رقم

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

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

الفقرة

الفقرة

معامل االرتباط
*0.51

* دال ىح اريا ىند مستو الداللة 0.05
و التددالي تتبد ّدين هن االرتأاطددات بددين المجدداالت داّلددة ىنددد مسددتو معنوَّددة  0.05وَّةه د مددن النتددار له د ا ال دددق هن
معددامالت االرتأددا جددا ت مت اداددة ممددا تدددل ىل د هن ق د ات الم يددات مت اداددة داخليددا .كمددا تددم حسددا
االرتأا الداخلي بين األدعاد معا والجدول ( )2تبين النتار .
جدول ()2
معامالت االرتباط بين األبعاد مع الدرجة الكلية لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة
البعد

استعادة الخبرة

تجنب الخبرة

زيادة االستثارة

استعاد الخب

-

*0.50

*0.59

تجنب الخب

-

-

*0.66
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زَّاد االست ار

-

-

-

الدرجة الكلية

*0.71

*0.79

*0.84

* دال ىح اريا ىند مستو الداللة 0.05
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

أ-الطريقة األولى :ثبات اإلعادة ()Test Retest

تم تابي الم يات ىل ىينة استاالعية بلغ
منهم اءجادة ىلد

طلدب
( )35دا من مجتمد الد ارسدة وخدارا العيندة األساسدية حيدث ُ

قد ات هدا الد ارسدة دم هُىيدد تابيقدض ىلديهم دعدد هسدبوىين مدن التابيد األول وتدم حسدا

معامدل

ارتأا بي سون تبين درجات األ اد ي التابيقين وىل المجاالت ال ال ة للم يدات والدرجدة الكليدة وَّوضدأل الجددول
( )3لتار ال أات دا َّقة اءىاد .
ب-الطريقة الثانية :طريقة ألفا كرونباخ

أددات م يددات الد ارسددة ىددن ط َّد معادلددة هلفددا ك ولأددا ) (Cronbach Alphaوذلددك ىل د األ د اد ددي

تد ّدم حسددا
العينة االستاالعية والجدول ( )3توضأل النتار .

جدول ()3
معامل الثبات بطريقتي اإلعادة وألفا كرونباخ لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة
البعد
ُ

عدد الفقرات

الفقرات

الثبات بطريقة
اإلعادة

الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

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

18-1

*0.85

0.81

* دال ىح اريا ىند مستو الداللة 0.05
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تتبددين مددن الجدددول ( )3هن معامددل ال أددات مددن خددالل اءىدداد وط َّقددة هلفددا ك ولأددا كددان م تفعددا ومناسددأا للد ارسددات
تم االىتماد ىل الم يات ي الدراسة الاالية.
الت وَّة و التالي ّ
االجتماعية
مقياس العزلة
ّ
االجتماعية دال جوي ىل ىدد مدن الم دادر والم اجد الع يدة واألجنبيدة وهدي (م يدات دي
تم تاوَّ م يات الع لة
ّ
مددن قبددل مامددد )2003

تددول –جي يلددد و ددان تيلبددورا  de jong – gierveld & van Tilburgالمع دّ
(مأدداري ( )2008الفددتالوي ( )2009العاسددمي  )2009وقددد تكد ّدون الم يددات د ددور هوليددة مددن ( )30ق د موزىددة
ىل خمسة هدعاد وتكون االستجادة (موا

دايث تم ل موا

دشد ( )5موا

بدرجة معقولة مت دد الد

دشد موا

بدرجة معقولة ( )4مت دد ( )3ال

ىلد حدد مدا هر د

ىل حد ما ( )2هر

تمامدا)

تماما (.)1

األولية
المكون منها الم يات د ورتها
وفيما تلي توضياا لألدعاد الخمسة
ّ
ّ
 الا مددان الشدددتد وَّدددل ىل د ابتعدداد اآلخ د َّن ىددن الشددخم لتيجددة الاددد

الواق د ىليددض وتم لددض ىدددد مددن

الفق ات د ور هولية وهي ( )7ق ات .
 مشاى الا مان الم تأاة بدأع

المواقدف المشدكلة وَّشدي ىلد وجدود ح مدان للفد د مدن دعد

النشداطات

التي كان يقو بها لتيجة الجلو وتم لض ىدد من الفق ات وهو ( (7ق ات.


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

 االختال داآلخ َّن وَّشي ىل رغأة الف د ي هن تبتعد ىن االختال م اآلخ َّن وَّم لض ىددد مدن الفقد ات
وهو ) )5ق ات .
 ىقامة ىالقات ذات مغ
الاد

وهدع وَّشي ىل

عور الف د دعد اءدقا ىل صداقات قوَّة دي حياتدض لتيجدة

وَّم لض ىدد من الفق ات وهو ) )6ق ات.

ددرا مددن خمسددة خيددارات متدرجددة مددن (موا د دشددد موا د
 وقددد هُدرا همددا كددل قد مددن الفقد ات م يددات متد ّ
بدرجة معقولة مت دد ال

ىل حد ما هر

تماما)

أوال :صدق أداة الدراسة
-1الصدق الظاهري (صدق المحكمين)

ُّ
تم ى ا
للتبكد من صدق الم يات ومال متض ألهداع الدراسة ومد وضو الفق ات وسالمتها اللغوَّّة ّ
الم يات ىل ىدد من الما ّكمين بلغوا ( )10ما ّكمين من هى ا هيذة التدرَّس العاملين ي كليات الت ية ي
طلب منهم ىبدا رهتهم
وتم اىتماد
ماك اتفاق ( )8ما ّكمين لإلدقا ىل الفق هو تعدتلها وقد ُ
ّ
الجامعات األردلية ّ
ي ق ات الم يات من حيث ال ياغة اللغوَّة الوضو والسالمة اللغوَّة والااجة ىل التعدتل ووضو المعن
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ومد

التما الفق

ي الم يات والأعد ومد

مال متض للبيذة األردلية وابدا هية معلومات هو تعديالت ت ولها

تم ىج ا تعديالت لغوَّة ي ( )6من الفق ات واج ا ح ع ( )3ق ات.
مناسأة و نا ىل اقت احاتهم ّ
-2صدق البناء الداخلي:

ممن خ عوا
تم التبكد من صدق البنا من خالل توزَّ الم يات ىل ىينة استاالعية ىددها ( )35دا ّ
للجلو العشار َّةة ي ماا ةة الك ي وخارا ىينة الدراسة األساسية ومن م حسا معامالت االرتأا بين كل ق
من الفق ات م الأعد والجدول ( )4توضأل ذلك
جدول ()4
البعد
معامالت ارتباط فقرات مقياس العزلة
ّ
االجتماعية مع ُ

رقم

الحرمان

مشاعر

فقد

الشديد

الحرمان

الصحبة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

رقم

االختالط باآلخرين

معامل االرتباط

رقم الفقرة

الفقرة

معامل

إقامة عالقات ذات مغزى

رقم الفقرة

االرتباط

معامل
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

-

-

-

-

-

-

-

-

* دال ىح اريا ىند مستو الداللة 0.05

و التالي تتبين هن االرتأاطات بين المجاالت داّلة ىند مستو معنوَّة 0.05
ال دق هن معامالت االرتأا

جا ت مت اداة مما تدل ىل

هن ق ات الم يات مت اداة داخليا كما تم حسا

معامالت االرتأا الداخلي بين األدعاد معا والجدول ( )5تبين النتار .
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جدول ()5
االجتماعية
معامالت االرتباط بين األبعاد مع الدرجة الكلية لمقياس العزلة
ّ
الحرمان الشديد

مشاعر الحرمان

فقد الصحبة

االختالط باآلخرين

إقامة عالقات ذات مغزى

الا مان الشدتد

-

*0.66

*0.60

*0.59

*0.71

مشاى الا مان

-

-

*0.57

*0.69

*0.68

قد ال اأة

-

-

-

*0.76

*0.73

االختال داآلخ َّن

-

-

-

-

*0.75

-

-

-

-

-

البعد

ىقامة ىالقات ذات مغ

وهدع

*0.76

الدرجة الكلية

*0.80

*0.81

*0.83

*0.88

* دال ىح اريا ىند مستو الداللة 0.05
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

- 1الطريقة األولى :ثبات اإلعادة ()Test Retest

تم تابي الم يات ىل ىينة استاالعية بلغ
حيث طلب منهم اءجادة ىل
حسا

( )35دا من مجتم الدراسة وخارا العينة األساسية

ق ات هدا الدراسة م هىيد تابيقض ىليهم دعد هسبوىين من التابي

األول وتم

معامل ارتأا بي سون تبين درجات األ اد ي التابيقين وىل المجاالت ال ال ة للم يات والدرجة الكلية

وَّوضأل الجدول ( )6لتار ال أات دا َّقة اءىاد .

-2الطريقة الثانية :طريقة ألفا كرونباخ

أات هدا ىن ط َّ معادلة هلفا ك ولأا ) (Cronbach Alphaوذلك ىل األ اد ي

تم حسا
لقد ّ
العينة االستاالعية والجدول ( )6توضأل النتار .
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جدول ()6
االجتماعية
معامل الثبات بطريقتي اإلعادة وألفا كرونباخ لمقياس العزلة
ّ
البعد

الفقرات

عدد الفقرات

الا مان الشدتد

7

الثبات بطريقة اإلعادة

19 15 13 11 6

*0.77

الثبات بطريقة ألفا
كرونباخ
*0.72

25 21
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

18

27-1

*0.90

*0.85

الدرجة الكلية

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

كان م تفعا ومناسأا

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

عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

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

لإلجادة ىن الس ال الاالي تم استخدا المتوساات الاسابية وااللا ا ات المعيارَّة الضا ا

ما دعد

ال دمة لد ىينة من األ اد الواقعة ىليهم الجلو العشار َّةة ي ماا ةة الك ي والجدول ( )7توضأل النتار .

جدول ()7
العشائرية في محافظة الكرك
المتوسط واال نحراف المعياري الضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة
َّ
رقم

البعد

البعد
1

استعاد الخب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.71

0.65
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المستوى

متوسر

الترتيب

3
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البعد

رقم
البعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المستوى

الترتيب

2

تجنب الخب

3.17

0.94

متوسر

2

3

زَّاد االست ار

3.48

0.97

متوسر

1

الدرجة الكلية

3.12

0.66

متوسر

-

ُ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

الكلية ( )3.12و الا اع معياري ( )0.66مما ُيةه حدو
األ اد ي دع

األى اا الم تأاة داالضا ا

المواقف الاياتية التي ما زالوا يعايشولها.

ور ما دسبب الجلو العشار َّةة التي حد
قد تب

دع

لد

ه ال

وما صاحبها من هحدا

وسبب لهم ذلك القل والتوت واألرق وت ك الااد
ههل القاتل ّ

م لمة لد

ههل القاتل وههل المقتول

الم لم همامهم وكبلض ياد

اآلن ور ما

ه ّ ال حيل الفوري والقس ي ال ي قاموا دض م الخوع الم احب لض ه نا ذلك ىل زَّاد مشاى اضا ا
عد داى ا للقل
ال دمة لدتهم وذلك ُي ُ

والشعور دالعدا األمن والامبلينة النفسية واءحسات المستم

ما دعد
دالتبهب

وصعو ة الت كي واضا ادات النو التي هكدها الدليل اءح اري الخامس لتشخيم األم اا واالضا ادات النفسية

( . )American Psychiatry Association,2013و سبب هلهم اآلن ي الجلو عال وَّق ون وقتهم دعيدا ىن
هس هم وهموالهم وهىمالهم وم در رزقهم وق َّتهم التي ىا وا وت وا وت ى ىوا يها
هى اا اضا ا
كما وَُّع

قد زاد ذلك هي ا من وجود

ما دعد ال دمة لدتهم وَّةه ذلك ي زَّاد ىد االت ان واألس والقل والخوع من المستقبل.
هن مستو اضا ا

ما دعد ال دمة جا بدرجة متوساة وليس م تفعة ألن ه ال األ اد

االجتماعية من البيذة المالية والمجتم المالي ومن األ اد
قد لهم الدىم والمسالد
الواقعة ىليهم الجلو العشار َّةة ُي ّ
ّ
ال تن يسكنون دق هم مما يخّفف ىنهم التوت وال غر والقل ومساهمة طبيعة البيذة الجدتد التي تم الجلو
ىليها عدد كبي من ه اد ىينة الدراسة قد كال

جلوتهم داخل ماا ةة الك ي كما هن الدولة األردلية تعمل ىل

وتيس لهم
رىاتتهم واالهتما بهم وتقد لهم النواقم وتسهل من معامالتهم الشخ ية ّ

ا هخ اءجازات

جلوتهم وممارستهم لأع

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

و ي ضو النتار التي تم التوصل ىليها ُوجد هن ه
حيث جا مستو اضا ا ما دعد ال دمة لد ضاايا الا و
متوساة .كما تختلف لتيجة الدراسة م ما توصل

وال دمات ال تن يعالجون ي األردن بدرجة

ىليض دراسة صب ي و
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م لتيجة دراسة سالم ()2014

( )2008دبن الك

التالي لل ضأل
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لد النازحين كان دمستو م تف
ال دمة لد

وتختلف م لتار دراسة دشار ( )2011ىذ كان مستو اضا ا

النسا النازحات دمعسك ات والية جنو

حول وجود مستو م تف من اضا ا

دار ور م تفعا كما وتختلف م لتار دراسة هحمد ()2013

ضغو ما دعد ال دمة لد

الم اهقين والكأار النازحين ي مقديشو

وتختلف ىن لتيجة دراسة النور ( )2015والتي هظه ت هي ا ارتفاىا ي مستو اضا ا
النازحين بوالية غ

دار ور كما تختلف م لتار

ما دعد ال دمة لد

دراسة هنتون وك َّدلو و يو و والي وهو مان (Hinton,

) Kredlow, Bui ,Pollack &Hofmann,2013التي هظه ت التشار اضا ا
م تفعة لد

ضغو ما دعد

ضغو ما دعد ال دمة بدرجة

الالجذين الكمبودتين وتختلف م لتار دراسة تاي ورَّس و ين وكار وسيلوع (Tay, Rees,

) Chen, Karth & Silove,2015والتي كان يها هي ا اضا ا

ما دعد ال دمة م تفعا بين الجذي داداوا

الغ ية.

العشائرية في محافظة الكرك؟
االجتماعية لدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة
السؤال الثاني :ما مستوى العزلة
َّ
ّ

االجتماعية لد
لإلجادة ىن الس ال الاالي تم استخدا المتوساات الاسابية وااللا ا ات المعيارَّة للع لة
ّ

ىينة من األ اد الواقعة ىليهم الجلو العشار َّةة ي ماا ةة الك ي والجدول ( )8توضأل النتار .
جدول ()8

العشائرية في محافظة الكرك
االجتماعية لدى عينة من األفراد الواقعة عليهم الجلوة
المتوسط واال نحراف المعياري للعزلة
َّ
ّ
رقم البعد

البعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المستوى

الترتيب

1

الا مان الشدتد

3.69

0.91

م تف

3

2

مشاى الا مان

3.27

0.99

متوسر

5

3

قد ال اأة

3.77

0.93

م تف

2

4

االختال داآلخ َّن

4.00

0.72

م تف

1

5

ىقامة ىالقات ذات مغ

3.53

0.76

متوسر

4

3.64

0.51

متوسر

-

الدرجة الكلية

ُيالحظ من لتار الس ال ال الي هن األ اد الواقعة ىليهم الجلو ي ماا ةة الك ي قد ح لوا ىل درجات

االجتماعية ي دع
متوساة ي الع لة
ّ

األدعاد والدرجة الكلية حيث لبله المتوسر الاسابي لدتهم دالدرجة الكلية

( )3.64و الا اع معياري ( )0.51بينما ظه وجود مستو م تف لد
داآلخ َّن و قد ال اأة والا مان الشدتد) مما يةه حدو

دع

ابتعاد ه ال األ اد ىن البيذة األصلية التي كالوا يعيشون يها.
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األ اد ي األدعاد التالية (االختال

االجتماعية لتيجة
المشكالت الم تأاة دالع لة
ّ
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ومما ال ك فيض هن الجلو تت ي آ ا ار لفسية مت تأة ىل كل من قا دالجلو

قد ه ار (غ َّبنب م وغ َّنب م

االجتماعية والوحد النفسية وت َّد من مستو الكآدة
 )2008ىل هن االلتقال من مكان ىل آخ ُيسبب الع لة
ّ

وه ا ما ت كد هي ا حجازَّن ( )2009ال ي ه ار ىل األى اا النفسية العدتد التي تُ يب من تق ىليهم الجلو
ومنها الع لة النفسية كما تُع
واجأارهم ىل العي

ه النتيجة لكون حد

الجلو قد تم دشكل قس ي لهم من ق اهم و يوتهم األصلية

ي بيذة جدتد ل لك تُعد تج ة لفسية ووجدالية م لمة تع ا لها جمي األ اد المت
التي واجهوها ي هماكن سكنهم الجدتد

من الجلو العشار َّةة ولتيجة لت ي كل ي و ار هم وال عا

رَّن
لن تلك

االجتماعية المتعدد
وتامل األدوار
المتغي ات قد هسهم ي بنا ىوار قوَّة تجا االلفتا ىل الماير الجدتد
ّ
ّ
االجتماعية وىد ىقامة ىالقات جدتد .
يها مما توّلد سلوي االلع ال واالبتعاد وضعف المشاركة
ّ
وَّعود وجود دع

هدعاد الع لة بدرجة متوساة لة ا للدىم والمسالد والخدمات المتعدد التي تقدمها

الدولة والمجتم المالي لد ه ال

حيث يمتاز المجتم دالتكاتف والتواد والت احم وَّوصف المجتم األردلي دبلض
هلم
وَّااول تقديم لض تد العون ليتجاوز المانة التي ّ

ت حم ال عيت وَّسالد المسكين وَّقف م المغلو ىل هم
دض.

وتختلف ه النتيجة م لتار دراسة كل من مأاري ( )2008حول ىد وجود ى لة اجتماعية لد

ارأل

اجتماعية مختلفة من النسا األرامل ك لك تختلف م لتار دراسة الفتالوي ( )2009حول وجود مستو ى لة
اجتماعية م تفعة لد

المهج َّن الع اقيين وم دراسة ميندو از وجول َّال وسي ولا وكالتمان( 2014 (Mendoza,

االجتماعية بين المهاج َّن الالتينيين.
 Gonzales, Serrano, Kaltma,التي هظه ت مستو م تفعا من الع لة
ّ

كما وتختلف م لتار دراسة ها يل ( 2012(Havell,حيث لم تكن الع لة موجود دسبب الدىم النفسي
رَّن دعد وقوي الكار ة

واءجتماىي المقد للمت

العشطائرية فطي محافظطة
االجتماعيطة لطدى عينطة مطن األفطراد الواقعطة علطيهم الجلطوة
السؤال الثالث:ما مقدار ما يتنبأ به اضططراب مطا بعطد الصطدمة بالعزلطة
َّ
ّ
الكرك؟

للتع ع ىل

مد

مساهمة هدعاد اضا ا

ما دعد ال دمة ي حدو

الواقعة ىليهم الجلو ي ماا ةة الك ي ي المملكة األردلية الها مية استخدم

االجتماعية لد
الع لة
ّ

األ اد

الأاح ة تاليل االلادار المتعدد

دا َّقة ( )Enterوذلك كما تت أل من خالل الجدول رقم (.)9
جدول ()9
االجتماعية.
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لدراسة مدى مساهمة أبعاد اضطراب ما بعد الصدمة والدرجة الكلية في العزلة
ّ
البعد
ُ

معامل االنحدار

بيتا 

قيمة

(معامل االرتباط)

ت
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مستوى الداللة

R

R2
معامل التحديد
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استعاد الخب

0.25

0.32

3.67

0.00

*0.23

0.10

تجنب الخب

0.11

0.21

2.32

0.02

*0.21

0.04

زَّاد االست ار

0.14

0.18

1.97

0.05

*0.18

0.03

*داّلة ىح اريا ىند مستو الداللة0.05

ما دعد ال دمة ال ال ة تتنأب ب د ( )%17من التأاتن ي الع لة

تتبي ن من الجدول الساب هن هدعاد اضا ا
ّ

االجتماعية وقد جا ت استعاد الخب دالدرجة األكب
ّ

ي التنبو وتليها تجنب الخب ومن م زَّاد االست ار وكلها

ذات داللة ىح ارية.
فس ه
وتُ ة

النتيجة دبن األ اد ال تن يمتلكون هى اا اضا ا

ما دعد ال دمة يفقدون القدر ىل

االجتماعية
التعامل م واقعهم وم متالأات حياتهم مما تد عهم ىل الع لة كسلوي توا قي سلبي كما هن الع لة
ّ

ت َّد من معالا الف د ىذا لم يجد الدىم اءجتماىي المناسب .وَّ كد الدليل التشخي ي واءح اري الخامس
لالضا ادات النفسية ( )DSM-Vه النتيجة حيث ه ار ىل الض من ما ّكات تشخيم اضا ا
حدو تغي ات سلبية ي اءدراي والاالة الم اجية الم تأاة دالاد

ما دعد ال دمة

ال اد دعد وقوىض من خالل الشعور دااللف ال

والع لة ىن اآلخ َّن (.)American Psychiatric Association ,2013
مما تدل ىل هن اضا ا

االجتماعية التي يعيشها ه ال األ اد وما
ما دعد ال دمة لض ىالقة دالع لة
ّ

تُشكلض من حالة من ىد االت ان واللجو ىل التجنب.

كما تدىم ه النتيجة مفهو جاردون ووارَّث ( 1993(Gardon & Wraith,الضا ا

ما دعد ال دمة

دبلض قدر هارل من االلفعاالت التي تت من استجادات جسدية غي معتاد وتب ي ات سيكولوجية تت ي آ ارها ىل
االجتماعية لتيجة التع ا ل غر صاد تتجاوز الخب العادية وَّق خارا توقعات الف د.
ىالقات الف د
ّ
ل لك لن حدو

ال دمة ال ي ح ل معهم.
وتتف ه
دعد ال دمة لد

االجتماعية لد
الع لة
ّ

األ اد الواقعة ىليهم الجلو العشار َّةة م تأر داضا ا

النتيجة م لتار سالم ( )2014حول القدر التنبورية لعوامل الشخ ية داضا ا
ضاايا الا و

ما دعد
ضغر ما

وال دمات ال تن يعالجون ي األردن م اختالع المتغي ات كما وتختلف م

لتيجة دراسة ها يل ( )Havell,2012دعد وجود ىالقة بين اضا ا
ىينة الدراسة.

208

االجتماعية لد
ما دعد ال دمة والع لة
ّ
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التوصيات

بنا ىل لتار الدراسة توصي الأاح ان دما تلي
وصناي الق ار ي المملكة األردلية الها مية ىيجاد بدارل مناسأة للجلو
 .1ىل المس ولين ىن الجوالب العشار َّةة
ّ
العشار َّةة لة ا لتب ي اتها النفسية ىل األ اد الواقعة ىليهم الجلو من حيث ىصابتهم داضا ا

ما دعد ال دمة

االجتماعية.
و عورهم دالع لة
ّ

 .2ىل الم دتن الت وَّين االهتما دفذة األ اد الواقعة ىليهم الجلو من حيث توجيههم لعمل ب ام لهم وتقديم
خدمات ىر ادية كالمقابلة اءر ادية ودراسة الاالة.
 .3توجيض األلةار ىل هن اضا ا

االجتماعية.
ما دعد ال دمة ت تأر دالع لة
ّ

 .4الت كي دالب ام اءر ادية ىل ى اي األ اد معا ضمن العم ( )35-20سنةغ لة ا لتشابههم داألى اا.
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