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الملخص

استهدفت هذه الدراسة تعرف عالقة الوحدة النفسية باضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة
من()298طالبا وطالبة من طلبة البكالوريوس في كلية التربية في جامعة السلطان قابوس منهم
( )138من اإلناث و( )158من الذكور تم اختيارهم عشوائيا .ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم
الباحث مقياس الشعور بالوحدة النفسية ومقياس ضغط ما بعد الصدمة بعد التأكد من صدق وثبات
المقياسين.
ولإلجابة عن فرضيات الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية ,وحساب معامل ارتباط بيرسون,
واستخدام اختبار ت حيث اشارت النتائج الى ما يلي:
 تقترن الزيادة في مشاعر ضغط ما بعد الصدمة بالزيادة في الشعور بالوحدة النفسية.مستوى الشعور بالوحدة النفسية اعلى لدى مجموعة المصدومين مقارنة بمجموعة غير المصدومين.
 وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث في مستوى مشاعر ضغط ما بعد الصدمة ,وان هذاالمستوى أعلى لدى االناث.
 وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث في مستوى الشعور بالوحدة النفسية بين الذكورواالناث ,وان هذا المستوى أعلى لدى االناث.
وفي ضوء النتائج تمت صياغة جملة من التوصيات والمقترحات التي يمكن ان تسهم في تحسين
اساليب التعامل لدى الطلبة مع ضغط ما بعد الصدمة ,وزيادة االتصال االجتماعي ,والوقاية من
الشعور بالوحدة النفسية.
الكلمات المفتاحية  :الوحدة النفسية ,ضغط ما بعد الصدمة ،طلبة الجامعات.
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المقدمة

منذ ان وجد االنسان على وجه االرض ,كان وال زال يتعرض إلى أحداث حياتية صادمة(Traumatic
 )Eventsخالل مراحل حياته المختلفة ,وفي المرحلة الجامعية ربما يتعرض بعض الطلبة ألحداث
صادمة ،كالتعرض لإلخفاق أو لحادث أليم له او ألحد من افراد أسرته او رفاقه ,مما يعرضه الى
معاناة نفسية واجتماعية ,والبعض منهم تظهر لديه اعراض ضغط ما بعد الصدمة ,كاإلحساس باأللم
والمعاناة والشعور بالظلم والخسارة والجرح واإلصابة (Peterson, Prout, & Schwartz,
 .)1991ويعتبر مفهوم ضغط ما بعد الصدمة
 )PTSD) Post-traumatic Stress Disorderمن المفاهيم المعقدة بعض الشيء ,والتي
أثارت الكثير من المناقشات ،حيث عرف في الدليل التشخيصي للجمعية األمريكية النسخة
الثالثة( )DSM-111بأنه حدث خارج عن المألوف او الطبيعة والذي من شانه أن يسبب درجة
عالية من الضغط النفسي على الفرد ( ، )American Psychiatric Association, 1987إال
أن الدليل التشخيصي النسخة الرابعة ( )DSM-IVأشار الى تفصيل أكثر وضوحا فيما يتعلق
بتعريف االضطراب ،حيث حدد أن األفراد الذين شهدوا أو عايشوا أو واجهوا حدثا أو أحداثا تشمل
على موت أو جرح خطير حقيقي ،أو مهددا للسالمة البدنية للفرد أو ألشخاص آخرين تظهر لديهم
أعراض ضغط ما بعد الصدمة .وتظهر بعض هذه األعراض في الجوانب التالية؛ اضطرابات في
النوم والتركيز ،ومحاوالت التجنب بشكل ملحوظ لكل ما من شأنه أن يثير أي ذكريات لها عالقة
بالصدمة كاألماكن واألنشطة واألشخاص ،باإلضافة الى اإلحساس بإعادة معايشة الصدمة من خالل
صور ذهنية متكررة أو أفكار أو أحالم أو نوبات ارتجاعية
( . )American Psychiatric Association, 1994
كما أشار الدليل التشخيصي( )DSM-IIVالصادر عن جمعية الطب النفسي إلى ان الصدمة تحدث
تأثيرات معرفية ووجدانية وسلوكية في الفرد ,أطلق عليها اضطراب ضغط ما بعد الصدمة )PTSD
 .)Post-traumatic Stress Disorderلذا فان هناك حاجة ضرورية لدراسة اآلثار الناجمة من
أي حوادث خطيرة قد يعيشها او يشاهدها الفرد ,واقتراح االستراتيجيات التكيفية المناسبة للتعامل
مع نتائج الصدمة على الفرد التي قد تظهر مباشرة بعد التعرض للمواقف الضاغطة بفترة قصيرة او
بعيدة ( .)Boss, 2002خاصة وان األدب النفسي في هذا المجال يشير الى نسبة عالية من الطلبة
قد تعرض ألحداث صادمة ,حيث أشارت دراسة كل من جيفري وهيدي وكيرين وإلينا (Jeffrey,
 )Heidi, Karen & Ileana, 1998ان نحو  67%من الطلبة مر على األقل بحدث واحد صادم,
مما تسبب في ظهور أعراض ضغط ما بعد الصدمة عنده نتيجة لذلك.
وتتباين حدة هذه االحداث الصادمة على الطلبة ،ونتيجة لذلك تتفاوت درجة تأثرهم ومعاناتهم من
أعراضها ,حيث اشارت االستطالعات الوطنية في الواليات المتحدة بان  40%الى  70%من
األفراد مروا بخبرات صادمة في حياتهم
( .)Breslau, Davis, Andreski, & Peterson, 1991كما وجد بان  40%من األفراد عاشوا
أحداث صادمة متعلقة بالكوارث الطبيعية وحوادث الطرق و %43شاهدوا أحداث عنف في األسرة,
و 50%عاشوا خبرات صادمة في عالقاتهم الشخصية مثل؛ اإلساءة في الطفولة ,وتعرضهم الى
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التحرش الجسدي واالغتصاب ,مما سبب لهم صدمة نفسية تسببت في ظهور أعراض ضغط ما بعد
الصدمة لدبهم (.)Elliott, 1997
ومن المعروف أن ضغط ما بعد الصدمة يأخذ بعض الوقت كي تظهر أعراضه عند بعض األفراد,
حيث يتسع هذا التفاوت بين أسبوع إلى ثالثين سنة ,ومن ابرز هذه االعراض الشعور بالوحدة
النفسية( . )Kaplan & Sadock 1994كما الحظ هورواتز( ,Horowitz )1986والوارد
في( )Realmuto, & et all, 1992ان العديد من األفراد الذين تعرضوا لحوادث ضاغطة شديدة
يستخدمون اإلنكار والالمباالة وتجنب االخرين ,ويظهر لديهم تخدر في بعض أعضاء الجسم،
وفقدان جزئي في الذاكرة .وفيما يتعلق بطلبة الجامعات فانهم كغيرهم من االفراد فهم يستخدمون
استراتيجيات انفصالية مثل تجنب تذكر المعلومات وما يتصل بها من افراد ,كإستجابة منهم للتكيف
السلبي والتوافق (.)Shalev et all, 1998
ويرى( )Roberts,&chen,1995ان الفرد الذي تعرض لخبرة صادمة يكون منعزال ,ويفتقر
للمساندة الوجدانية والدعم االجتماعي ,ويرى ان الفرد المكتئب يتصرف في المواقف االجتماعية
بطريقة تعكس تقدير منخفض للذات ,وضعف في مستوى التكيف .وتبين الدراسات ان االفراد
المصدومين يجرون قدرا اقل من االتصاالت االجتماعية مما يجريه غير المصدومين ,وانهم ال
يكونون قادرين على اثبات ذواتهم في المواقف البين شخصية.
ويؤكد ( )Deborah, Jennifer, Christopher,2000ان الصدمة وما يصاحبها من اعراض
تؤدي الى انسحاب االفراد من العالم االجتماعي ,فهم يفتقرون الى االيجابية في المواقف االجتماعية,
مما يؤدي بهم الى الشعور بالوحدة النفسية .وهناك اتفاق على أن جذور الشعور بالوحدة النفسية تنشأ
من خالل اضطراب شكل العالقات االجتماعية لألطفال داخل أسرهم أو مع أقرانهم(Stockes,1
985؛.)Bullock,1993
وفيما يتعلق بالوحدة النفسية فبالرغم من تعدد التعريفات حول المفهوم ,فانها تتفق جميعها على
ان الوحدة النفسية خبرة مزعجة بالنسبة للفرد تنتج عم عجز في عالقاته االجتماعية ,وان الوحدة
النفسية ليست مرادفة لكون الفرد وحيدا ,كما ان وجود الفرد مع االخرين ال يحميه من مشاعر
الوحدة( .) Peplau & Perlman, 1982ويرجع هذا التعدد الى االسس النظرية التي يستند اليها
كل منهما؛ فعلى سبيل المثال يرى ويس ( )wises, 1997ان الوحدة النفسية تحدث ال لكون الفرد
منعزال عن االخرين ,ولكن لشعوره بعدم وجود االرتباط المطلوب مع االخرين ,ويعرف جونز
وزمالؤه ()Jones, Steven & den, 1982
الشعور بالوحدة النفسية بانه خبرة سلبية ترتبط بالحاجة االنسانية الى التواد مع االخرين.
والوحدة النفسية حالة ذاتية يعرفها الفرد عن نفسه ,ويقررها االخرون عنه ,وهذه الحالة تتضمن
مكونات معرفية وعاطفية وسلوكية ودافعية ,وتتضمن حاجة الفرد الى الرغبة في العالقات الشخصية
المتبادلة(.)Rokach, 2002
وهناك عدة مؤشرات يمكن ان تنبيء عن الوحدة النفسية ,منها احساس الفرد بعدم الرضا ,او
االشباع تجاه بيئته االجتماعية واصدقائه( ,)Chelune,1980ويكون المظهر االساسي في الوحدة
النفسية هو الوحشة ,وربما الوصول الى الناس ولكن دون استطاعة التواصل معهم (Clup,& et
 .)al,1995وهناك نوعين من الوحدة النفسية؛ الوحدة االنفعالية ,وتنتج عن عدم وجود عالقات
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عاطفية ودية مع شخص آخر ,ويمكن التخفيف منها من خالل انشاء عالقة ودية مرضية او من
خالل تعويض عالقة مفقودة .اما النوع الثاني فهو الوحدة االجتماعية ,وتنتج عن عدم كفاية شيكة
العالقات االجتماعية للفرد ,ويمكن عالجها عن طريق بناء عالقات اجتماعية وصداقات مرضية مع
االخرين(.)Maccarmick,2008 ;Cheng, 2002
ويشير كل من حداد وسوالمة( )1998الى ان الشباب الذين يعانون من الشعور بالوحدة النفسية تكون
لديهم سلوكيات عديدة غير مرغوب فيها مثل؛ الخجل والخوف والغضب والعدوانية .وحول العالقة
بين الشعور بالوحدة النفسية والعمر فيرى ماجزكوفيك ( ) Mijuskovic,1986ان الشعور بالوحدة
في مرحلة الشباب يفوق الشعور بالوحدة في بقية المراحل العمرية االخرى ,وذلك نتيجة لظهور
حاجات شخصية جديدة للفرد كحاجته الى الود وااللفة في عالقاته الشخصية وحاجته الى الشعور
باالنتماء من خالل تكوين عالقات ودية حميمة مع االخرين ,وان الفشل في بناء مثل هذه العالقات
االجتماعية يساهم بدرجة كبيرة في شعوره بالوحدة النفسية .وحيث ان طلبة الجامعة يواجهون العديد
من االحداث الصادمة الضاغطة التي تجعلهم عرضة للعديد من المشكالت النفسية(Patchett,
 .)2005فإن الوحدة النفسية والصدمة مفهومان يهددان استقرار الفرد؛ لما ينطوي عليها من آثار
سلبية ,وفي حالة الطالب الجامعي أشارت نتائج دراسة عطا ( )1993الى وجود عالقة سالبة دالة
احصائيا بين تقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية.
وفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين ,فقد اظهرت نتائج بعض الدراسات ان االناث اكثر عرضة
للشعور بالوحدة النفسية مقارنة بالذكور ,حيث تبين من الدراسة التي أجرتها النيال )1993( ،على
عينة مكونة من ( )494فرداً ،في الفئات العمرية المختلفة من سن ( )11-15سنة؛ منهم ( )253من
الذكور و ( )241من اإلناث بأنه توجد فروق جوهرية بين الجنسين في الشعور بالوحدة النفسية،
حيث كان متوسط درجات اإلناث في الشعور بالوحدة النفسية أعلى من متوسط درجات الذكور
في كل فئة عمرية .لكن هناك ايضا عدد من الدراسات التي اظهرت عدم وجود فروق بين الذكور
واالناث في الشعور بالوحدة النفسية(شواقفة2000,؛حداد وسوالمة1998,؛ Borys& Perlman,
.)1985

الدراسات السابقة

فيما يلي عرض لألبحاث والدراسات العربية واالجنبية التي تناولت متغيرات الدراسة لهذه المشكلة
البحثية ,مرتبة من األقدم الى األحدث:
قام كل من ستوكس وليفين ( )Stokes & Levin,1986بدراسة هدفت الى الكشف عن الفروق
بين الجنسين في الشعور بالوحدة النفسية ،على عينة من طلبة وطالبات الجامعة ،منهم ( )97طالباً،
( )82طالبة .أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في الشعور بالوحدة النفسية
لصالح الذكور.
وأجرى نيكوالس ( )Nicholas,1989دراسة هدفت الختبار العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية
والفروق بين الجنسين وشبكة العالقات االجتماعية ،وذلك على عينة مكونة من( )72فرداً ،منهم
( )36ذكر و( )36أنثى ،حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن المراهقين الذكور أكثر شعوراً
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بالوحدة النفسية من المراهقات اإلناث.
قامت فيرنا ولوترباك ( )Verna & Lauterbach, 1994بدراسة على عينة مكونة من()440
طالب وطالبة ,اظهرت نتائجها ان  84%من العينة أجابت بأنها على األقل عاشت حدثا واحاد
ضاغطا ذو تاثير سلبي عليهم ,وان ثلث العينة قد مر على األقل بأربع أحداث ضاغطة او أكثر
في حياتهم ,كما وجد بان الطلبة الذين عاشوا هذه األحداث الضاغطة او الصادمة عانوا من درجة
عالية من القلق واالكتئاب وأعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة متمثلة باالنسحاب االجتماعي
مقارنة بالطلبة الذين لم يخبروا اي أحداث ضاغطة ,كما تبين بان األثر كان أكثر حدة عند الطلبة
الذين خبروا أكثر من حدث ضاغط او صادم ،وان األحداث الضاغطة التي تعتبرها اإلناث ضاغطة
تختلف عنها لدى الذكور كما ان استجاباتهم لها كانت مختلفة.
وقد تبين من الدراسة النوعية التي أجراها كابلين وسادوك( )Kaplan & Sadock 1994على
الحاالت التي تعاني من أعراض ضغط ما بعد الصدمة ,حيث اظهرت بعض نتائجها ان ظهور
االعراض يتوقف على عوامل مثل؛ مدى كفاءة أداء الفرد الشخصية قبل االضطراب ،ومدى توفر
دعم اجتماعي جيد للفرد ،وأخيرا عدم وجود اضطرابات نفسية أخرى مصاحبة للحالة ,وان مثل هذه
العوامل تعتبر مؤشرات ايجابية ,ويتوقع منها نتائج جيدة تساهم في سرعة وتقبل المعالجة .
وأجرت برادي ( )Brady,1996دراسة حول الشعور بالوحدة النفسية وارتباطه ببعض المتغيرات
لدى عينة المراهقات( )150مراهقة ,تراوحت أعمارهن مابين (18-21عام) ,وذلك بوالية
نيوجيرسي بالواليات المتحدة األمريكية .وقد جاء ضمن نتائج الدراسة أن التعلق اآلمن المستقر
بالوالدين يرتبط بانخفاض مستوى الشعور بالوحدة النفسية ،كما أن ارتفاع مستوى الشعور بالوحدة
النفسية يرتبط باضطراب العالقات األسرية وبصفة خاصة مع شخص األم .
كما أجرى بيرنت وآخرون( )Bernat, Ronfeldt, Calhoun, & Arias, 1998دراسة على
عينة غير إكلينيكية من الطلبة مكونة من ( )937طالبا وطالبة ,حيث أظهرت نتائج الدراسة أن
 67%من الطلبة قد مر على األقل بخبرة حدث واحد صادم .كما تبين بان األحداث الصادمة السابقة
وخصائص الشخصية للفرد لها ارتباط بأعراض ما بعد الصدمة ,وأنهم عانوا من األعراض
الوجدانية لضغط ما بعد الصدمة والمتمثلة في القلق واالكتئاب واالنسحاب.
ووجد كل من دبروه ،وجينفر ،وكريستوف ( )Deborah, Jennifer, Christopher,2000في
دراستهم على عينة مكونة من ( )326طالب وطالبة ,اظهرت نتائجها ان استمرار تعرض الطلبه
للعنف في العالقات الشخصية يرفع من درجة االكتئاب والقلق والشعور بالغضب عندهم ,ويزيد من
حدة المشاكل في عالقاتهم االجتماعية مع االخرين ,بحيث تصبح اكثر عدوانية.
وأجرى شواقفه ( )2000دراسة بعنوان الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة جامعة ال البيت ,تكونت
عينة الدراسة من ( )165طالبا و ( )185طالبة ,أظهرت نتائجها عدم وجود أثر للجنس والجنسية
في شعور الطلبة بالوحدة النفسية.
كما أجرى األنور ( )2001دراسة هدفت الى التعرف على سن النضج وعالقته بمتغيرات الشعور
بالوحدة النفسية والخجل والتوافق االجتماعي لدى المراهقين من الجنسين .وقد تكونت عينة الدراسة
من ( )200طالباً وطالبة ،نصفهم من الذكور ،والنصف الثاني من اإلناث ,وقد كان أهم ما توصلت
اليه نتائجها وجود فروق دالة إحصائياً في درجة الشعور بالوحدة النفسية بين المراهقين من الجنسين
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لصالح اإلناث.
كما تبين في دراسة اخرى أجرتها لوري وآخرون(& Lauri, Brian, Yongyi, Mack,
,)Donald,2005اظهرت نتائجها ان  55%من الطلبة المقيمين في الحرم الجامعي قد مر بأحداث
شديدة الضغط ,وان الطالبات كانت أكثر تعرضا لها ،ومن ابرز هذه الضغوط؛ القلق واالكتئاب
واالنسحاب االجتماعي ،والشعور بالضغط النفسي واإلرهاق العام.
وفي دراسة أجراها هازل وآخرون()Hazel, Hammen, Brennan, & Najman, 2008
على مكونة من ( )705طالبا وطالبة ممن تعرض لحوادث وخبرات صادمة في مرحلة الطفولة
المبكرة -عمر ( )5سنوات , -اظهرت نتائجها أن الطلبة الذين تعرضوا لالعتداء في طفولتهم ,قد
ظهر لديهم مشاعر اكتئابية متمثلة في االنسحاب والشعور بالوحدة النفسية وهم في عمر()15-20
سنة ,كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التعرض للصدمة في مرحلة
الطفولة وبين ظهور المشاعر االكتئابية عند أفراد الدراسة.
وفي دراسة أجراها مكارميك( )Mccarmick, 2008على عينة مكونة من ( )164طالبا وطالبة,
أظهرت نتائجها ان العديد من الطلبة قد مر بخبرات صادمة ,وان البعض منهم ظهرت لديه اعراض
الصدمة كالتجنب والشعور بالوحدة .كما تيبن أنهم قد استخدموا استجابة التجنب كاستراتيجية تكيف,
وأظهرت الدراسة أن االناث اكثر انفتاحا وتعبيرا للمشاعر من الطلبة الذكور ،وأن الطالبات اللواتي
قد مررن بخبرات صادمة قد حصلن على درجات اقل على مقياس االنفتاح والتعبير عن المشاعر
من الطالبات اللواتي لم يمررن بخبرات صادمة .ولقد خلصت الدراسة الى ضرورة تقييم الطالب
او الطالبة للخبرات الصادمة في المقابلة االرشاد االبتدائية كما اكدت على ضرورة تطوير فهم
االخصائيين ألعراض الخبرات الصادمة واساليب العالج المناسبة لها.
وأجرى مقدادي( )2008دراسة هدفت تعرف العالقة بين الوحدة النفسية ومشاعر االكتئاب على
عينة من  510طالبا وطالبة من جامعة ال البيت في االردن ,أظهرت نتائجها بانه ال توجد فروق
دالة احصائيا بين الذكور واالناث في الشعور بالوحدة النفسية ,وان مستوى الشعور بالوحدة النفسية
أعلى عند المكتئبين مقارنة بغير المكتئبين.
كما أجرى الخواجه والبحراني ( )2008دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى انتشار أعراض ضغط
ما بعد الصدمة عند طلبة جامعة السلطان قابوس ,واستكشاف أثر بعض المتغيرات الديموغرافية
لدى طلبة جامعة السلطان قابوس ,على عينة مكونة من ( )512طالبا وطالبة )258( ,طالبا و()254
طالبة ،أظهرت نتائجها أن مستوى انتشار اعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة
الدراسة كان متوسط بنسبة بلغت( .)25.59%كما اظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين
الذكور واالناث في أعراض ضغط ما بعد الصدمة ولصالح الذكور ,كما توجد فروق دالة احصائيا
بين الطالب الذين يقعون تحت المالحظة والطالب الذين فوقها ولصالح الطالب الذين يقعون تحت
المالحظة ,وعلى كافة مجاالت أعراض ضغط ما بعد الصدمة.
لقد توصلت الدراسات السابقة التي تناولت معاناة الطلبة وصعوباتهم في التعامل مع االحداث
الصادمة ,الى أن معظم االفراد قد مر في مرحلة ما من مراحل حياته بعوامل واحداث صادمة
وضاغطة ,وبينت الدراسات وجود تباين في حدة تأثير االحداث الصادمة التي قد عايشها الطالب,
والتي أدى بعضها الى ظهور اعراض ضغط ما بعد الصدمة ،حيث تبين بان الخبرات التي تتضمن
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مشاكل في العالقات الشخصية او مشاهدة خبرات عنف في االسرة او في العالقات او معايشة حدوث
الكواراث الطبيعية قد تؤدي الى خلق اثار نفسية تؤثر على جميع جوانب حياة الفرد .واوضحت
نتائج بعض الدراسات ان الشعور بالوحدة النفسية في المرحلة الجامعية اكثر وضوحا مقارنة مع بقية
المراحل العمرية االخرى .وبالرغم من التأثير السلبي الواضح للوحدة النفسية وعالقتها بالصدمة
النفسية في حياة بعض الطلبة الجامعيين ,فانه ما زال هناك قصورا في الدراسات العربية التي
تناولت الوحدة النفسية وعالقتها بضغط ما بعد الصدمة لدى الطلبة الجامعيين.

مشكلة الدراسة

يعاني بعض الطلبة في الجامعة من نقص في المهارات الالزمة لتحقيق الذات ,وقد يؤدي بهم الى
الشعور بالوحدة النفسية ,كما أكدت بعض الدراسات على ان االحداث الصادمة الحادة تؤثر على
الطلبة في مجال عالقاتهم االجتماعية والشخصية وتؤثر في أدائهم األكاديمي ,مما يفقدهم توازنهم
النفسي؛ وعلى سبيل المثال أظهرت نتائج بعض الدراسات ان الطلبة بحاجة إلى مساعدة للتعامل
مع العوامل الضاغـطة والتي تؤثر في األداء األكاديمي كأن يفشل الطالب في االختبارات أو أن يقع
تحت المالحظة ,وكذلك معانتهم من مشاعر ضغط ما بعد الصدمة والوحدة النفسية((Peterson,
 ,Prout, & Schwartz, 1991; Seligson, 1993وان الشعور بالوحدة النفسية يعتبر أحد
المشاكل التي تواجه الطلبة الجامعيين ,بسبب ظهور حاجات االنتماء الى االخرين وااللفة في
عالقاتهم االجتماعية ,والحاجة الى تكوين عالقات ودية ,وعليه فان تناول العالقة بين الشعور
بالوحدة النفسية وضغط ما بعد الصدمة لدى طلبة الجامعة يمثل اهمية؛ لما لهذه المرحلة من طبيعة
خاصة تتعلق بالحياة االكاديمية واالجتماعية ,وان الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي الى شعور الطالب
الجامعي باليأس ,بل ان كثير من المشكالت النفسية واالجتماعية تشهدها هذه المرحلة ,ومن خالل
طبيعة عملي بمركز االرشاد الطالبي بالجامعة ,الحظت اتباع بعض الطلبة ألساليب تعامل خاصة
ومتباينة في محاولة منهم التعامل مع الحياة الجامعة ,وبروز بعض مشاعرالوحدة عند بعضهم ,مما
دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة على عينة من طلبة الجامعة ,خاصة وان الطالب الجامعي يمثل
مصدر دعم لمجتمعه ,وبالتالي ال بد من دراسة اهم المشكالت التي تعترض سبل نموه حتى يصبح
مصدرا رئيسا لمساندة المجتمع على النهوض والتقدم.

أهداف الدراسة

يمثل الهدف الرئيس للدراسة في تعرف عالقة الوحدة النفسية بأعراض ضغط ما بعد الصدمة لدى
عينة من طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس ,ويتفرع من هذا الهدف اهداف أخرى هي:
 -1تحديد الفروق بين مجموعة المصدومين ومجموعة غير المصدومين في درجات الشعور بالوحدة
النفسية لدى طلبة المرحلة الجامعية.
 -2تحديد الفروق في درجات أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ودرجات الشعور بالوحدة
النفسية لدى طلبة المرحلة الجامعية.
 -3اقتراح بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن ان تسهم في مساعدة المختصين النفسيين في
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وضع برامج نمائية ووقائية وارشادية عالجية تنمي لدى الطلبة المهارات التوافقية المناسبة
لمواجهة االحداث الصادمة التي ربما تعرضوا لها ,وتخفف من الشعور بالوحدة النفسية.

فروض الدراسة

 -1توجد ارتباطات جوهرية بين درجات ضغط ما بعد الصدمة ودرجات مقياس الوحدة النفسية.
 -2توجد فروق ذات داللة احصائية بين مجموعة المصدومين وغير المصدومين في درجات
الشعور بالوحدة النفسية.
 -3توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين في درجات أعراض ضغط ما بعد الصدمة
ودرجات الشعور بالوحدة النفسية.

أهمية الدراسة

تكمن اهمية الدراسة في تناولها لموضوع يعد ذو أهمية بالنسبة للطالب الجامعي ,فالضغوط واألحداث
الصادمة تترك أثرا وأعراضا ربما تطول عند الفرد ,وان معرفة مدى تأثر طلبة الجامعة بها وعالقة
ذلك بالشعور بالوحدة النفسية ,األمر الذي سيساهم في تقديم مؤشرات علمية لتلبية حاجات الطلبة,
مما سيؤدي الى تحسين التوافق النفسي والدراسي لهم.
وتسعى الدراسة الى استقصاء نمط العالقة بين ظهور أعراض ضغط ما بعد الصدمة والشعور
بالوحدة النفسية عند طلبة جامعة السلطان قابوس ،وبالتالي تعد خطوة هامة للكشف عن العوامل ذات
العالقة بأعراض ضغط ما بعد الصدمة لديهم ,ويساعد هذا االستقصاء في تعرف مدى امكانية تعميم
نتائج الدراسة عبر الجامعات العربية.

محددات الدراسة

أُجريت هذه الدراسة في إطار المحددات التالية:
 -1اقتصرت هذه الدراسة على أداتين هما؛ مقياس ضغط ما بعد الصدمة ،ومقياس الشعور بالوحدة
النفسية ,وبناء على ذلك فان النتائج تتحدد بمدى صدق االدوات المستخدمة وثباتها.
 -2تتحدد نتائج الدراسة بالعينة التي تم اختيارها وهي عينة من طلبة البكالوريوس في كلية التربية
في جامعة السلطان قابوس والمنتظمين في الدراسة خالل العام الدراسي  .2008/2009لذا فان
تعميم نتائج هذه الدراسة يقتصر على المجتمع الذي تم اشتقاق العينة منه.
 -3تتحدد نتائج الدراسة بالطرق االحصائية المستخدمة فيها.

مصطلحات الدراسة

ألغراض هذه الدراسة فان المصطلحات الواردة تحمل المعاني المحددة التالية:
اضطراب ضغط ما بعد الصدمة :يمكن القول أن مصطلح الصدمة
 )PTSD) Post-traumatic Stress Disorderيعتبر من المصطلحات المعقدة بعض الشيء ,وقد
أثار الكثير من المناقشات ،حيث عرفت الصدمة في الدليل التشخيصي النسخة الثالثة()DSM-111
بأنه حدث خارج عن المألوف أو الطبيعة ,والذي قد يسبب درجة عالية من الضغط النفسي( (�Amer
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 ، )ican Psychiatric Association, 1987في حين أضاف الدليل التشخيصي النسخة الرابعة
( )DSM-IVتفصيالت أكثر لهذا المفهوم ،حيث حدد أن األفراد الذين شهدوا أو عايشوا أو واجهوا
حدثا أو أحداثا تشمل على موت أو جرح خطير حقيقي ،أو مهددا للسالمة البدنية للفرد أو ألشخاص
آخرين ,مما نتج عنه أعراض تالية للصدمة لديهم .تظهر في بعض الجوانب التالية؛ اضطرابات في
النوم والتركيز ،ومحاوالت التجنب بشكل ملحوظ لكل ما من شأنه أن يثير أي ذكريات لها عالقة
بالصدمة  ،باإلضافة الى اإلحساس بإعادة معايشة الصدمة بطرق مختلفة( (�American Psychi
 .)atric Association, 1994ويعرف بشكل إجرائي في هذه الدراسة بأنه المتوسطات الحسابية
لدرجات المفحوصين على أبعاد مقياس ضغط ما بعد الصدمة المستخدم في الدراسة.
الوحدة النفسية :الخبرة غير السارة الناشئة عن وجود خلل في شبكة العالقات االجتماعية للفرد
بنوعيها الكمي والكيفي( .)Peplau, & Perlman, 1982وتعرف اجرائيا ألغراض هذه الدراسة
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب الجامعي على مقياس الوحدة النفسية.
الطالب الجامعي :الطالب المنتظم في الدراسة في كلية التربية في جامعة السلطان قابوس(تعريف
إجرائي).

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة

قام الباحث بتوزيع مقياس الشعور بالوحدة النفسية ومقياس ضغط ما بعد الصدمة على افراد الدراسة
في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس .والختبار صحة الفرضيات ,تم استخدام المتوسطات
الحسابية وحساب معامل ارتباط بيرسون ,واستخدام اختبار(ت).

مجتمع الدراسة وعينتها

تحدد مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية التربية في جامعة السلطان قابوس من مرحلة البكالوريوس
في العام الدراسي  ,2008/2009وقد بلغ عددهم حسب احصائية عمادة القبول والتسجيل ()2538
طالبا وطالبة .وتم اختيار عينة الدراسة والبالغ عددها ( )296طالبا وطالبة بطريقة العينة العشوائية
العرضية ,منهم ()138طالبا و ( )158طالبة ,والعينة العرضية هي عينة عشوائية ومستقلة تسحب من
فئة مناسبة ومتوافرة ,والفئة المختارة بموجبها ليست هي افضل الفئات ,بل أكثرها توافرا(حمصي,
 .)1991ويبين الجدول( )1تفاصيل المتغيرات التي اشتملت عليها العينة.
الجدول ()1
مجتمع الدراسة وعينتها

مجتمع الدراسة
العدد
1123
الذكور
1415
االناث

العينة
138
158

النسبة
12.28%
11.16%
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المجموع

2538

296

11.66%

أدوات الدراسة
أوال :مقياس ضغط ما بعد الصدمة

استخدم الباحث مقياس ضغط ما بعد الصدمة الذي طوره (الخواجه و البحراني )2008 ,والمعد على
البيئة العمانية ,والمكون من( )69فـقرة توزعت على ثالثة مجاالت اشتمل كل منها على ( )23فقرة:
المجال األول؛ مجال األعراض الوجدانية لضغط ما بعد الصدمة ,والمجال الثاني؛ مجال األعراض
المعرفية لضغط ما بعد الصدمة ,والمجال الثالث؛ مجال األعراض السلوكية لضغط ما بعد الصدمة.
ولبناء االداة قام الباحث باتخاذ الخطوات التالية:
 .1دراسة االدب النظري فيما يتعلق باضطراب ضغط ما بعد الصدمة وإجراء مسح للمقاييس
المتاحة في هذا المجال ،حيث تم االضطالع على مقيــــاس تاير وجنسون(  (�Thyer &John
 )son, 1999لضغوط ما بعد الصدمة ,وتضمن المقياس عشر فقرات للضغوط ,و( )30فقرة
للتكيف مع هذه الضغوط ,كما تم االضطالع على مقياس ضغط ما بعد الصدمة في المجتمع
الكويتي(الخواجة ,)2000 ،والذي اعتمد في بنائه للفقرات على المحكات التشخيصية التالية:
الشعور بتكرار الحدث ،واالضطرابات االنفعالية ،وتجنب التفكير في الصدمة ،والقابلية المرتفعة
لالستثارة .ولقد تبين بأن مقياس تأثير الخبرات الصادمة استخدم مع عينات اكلينيكية وكذلك عينات
غير اكلينيكية( ,)Amdur & Liberzon, 2001حيث اعتمد على اربع عوامل تتضمن التدخل او
تسلط االفكار والمشاعرالسلبية ،والتجنب ،وصعوبات النوم ،والتخدر في المشاعر او ما يعرف بتبلد
المشاعر(. )Briere & Elliott, 1998; Thatcher & Krikorian, 2004
 .2تم االعتماد األساسي في بناء األداة على المحكات التشخيصية التي وردت في الدليل التشخيصي
واإلحصائي لألمراض العقلية الرابع(  ،)DSM-1Vبحيث تم اشتقاق الفقرات من األعراض التي
اشتملت على المكونات التالية السلوكية ،والوجدانية ،والمعرفية
(.)American Psychiatric Association,1994
 .3إجراء دراسة استطالعية وذلك باستخدام المقابالت الشخصية حيث تم مقابلة عدد من طلبة
الجامعة للتعرف على أهم االحداث الصادمة التي تعرضوا لها واالثار الناتجة عنها.

المـجاالت التي تتكون منها األداة

المجال األول؛ مجال األعراض الوجدانية لضغط ما بعد الصدمة وتكون من  23فقرة مـن (,)1-23
تعكس لدى الطالب المستجيب أعراض وجدانية مثل سرعة الغضب والقلق ومشاعر الوحدة النفسية
وعدم األمن ,وغيرها من األعراض الوجدانية.
المجال الثاني؛ مجال األعراض المعرفية لضغط ما بعد الصدمة وتكون من  23فقرة من(,)24-46
تعكس لدى الطالب أعراض معرفية مثل التفكير السلبي بالمستقبل وضعف التركيز ومحاولة تناسي
أحداث الصدمة.
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المجال الثالث ؛ مجال األعراض السلوكية لضغط ما بعد الصدمة وتكون من  23فقرة من (—47
 ,)69تعكس لدى الطالب المستجيب أعراض ضعف الهمة ,وضعف الرغبة في مزاولة النشاط
اليومي ,والعزلة الجسدية ورجفة في الجسم وعدم القدرة على االنجاز ,وتغير العادات .وقد ارتأى
الباحث هذا الترتيب للمجاالت بناء على دراستهم لألدب النظري لموضوع الدراسة ,وأخذهم بعين
االهتمام بمالحظات المحكمين لألداة.

صـدق األداة وثباتها

اختبر صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على ثمانية من المحكمين ,وهم من المختصين باإلرشاد
النفسي ومن أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس .حيث طلب منهم أن
يشيروا إلى درجة مناسبة الفقرة للمجال التي تنتمي إليه كل منها ,ومدى سالمتها اللغوية ,واقتراح
تعديل الفقرات غير المناسبة أو حذفها ,وإبداء الرأي بأية مالحظات على االستبانة بشكل عام ,ومن
ضمنها المجاالت الرئيسة التي تكونت منها .وبناء على رأي المحكمين أبقيت الفقرات التي اتفق
على صدقها ستة فما فوق منهم ,واستبعدت الفقرات غير المنتمية والضعيفـة ,كما عدلت صياغة
بعض الفقرات.
تم استخراج ثبات األداة من قبل الباحث بطريقة اإلعادة ,وبفاصل زمني قدره ( )12يوما ,على
عينة مكونة من ( )45طالبا وطالبة من جامعة السلطان قابوس ,وكان معامل الثبات لمجاالت األداة
الثالثة( ,)0.884ولمجال األعراض الوجدانية ( ,)0.871ولمجال األعراض المعرفية (,)0.843
ولمجال األعراض السلوكية ( .)0.936وتم حساب معامل الثبات بمفهوم االتساق الداخلي على عينة
الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ,وكانت قيمة معامل االتساق الداخلي لألداة ككل (,)0.867
ولمجال األعراض الوجدانية ( ,)0.912ولمجال األعراض المعرفية ( ,)0.802ولمجال األعراض
السلوكية ( .)0.923وهي قيم مقبولة للحكم على أن المقياس يحمل خاصية الثبات .وبما ان المقياس
معد على البيئة العمانية لطلبة الجامعات ,وبالتالي يعتبر صالحا الغراض الدراسة.

ثانيا :مقياس الشعور بالوحدة النفسية:

استخدم الباحث مقياس الشعور بالوحدة النفسية الذي أعده رسل وكترونا(  (�Russell& Cutro
 )na,1984والذي قام بتقنينه على البيئة السعودية الشناوي وخضر ( ،)1988ويتكون هذا المقياس
من ( )20فقرة نصفها ايجابية ،ونصفها اآلخر سلبي وفقا لمقياس ليكرت بحيث يجيب المفحوص
على كل فقرة طبقا للتدرج الرباعي التالي (أبداً ,نادراً ،أحيانا ،غالباً) ،وأعطيت هذه األوزان
( )4،3،2،1على التوالي.
وبخصوص طريقة تصحيح األداة فقد اعتمد الباحث على مدرج رباعي مكون من الخيارات
التالية(:أبداً ،نادراً ،أحياناً ،غالباً) ،وكان المقياس ينطوي على الفقرات السالبة ذات الرقم
( )18،17،14،13،12،11،8،7،3،2وهي فقرات تعكس المشاعر السلبية تجاه التفاعالت
االجتماعية ،وتبعا لذلك فان اإلجابة بـ(أبداً) تأخذ الدرجة ( ،)1واإلجابة (نادراً) تأخذ الدرجة (،)2
واإلجابة (أحياناً) تأخذ الدرجة ( ،)3واإلجابة (غالباً) تأخذ الدرجة ( ،)4وفي حالة الفقرات االيجابية
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ذات األرقام ( )20،19،16،15،10،9،6،5،2،1وهي تعكس المشاعر االيجابية وتاخذ وفقا للبدائل
األربعة )4( :درجات إذا كان االختيار أبدا ،و( )3درجات إذا كانت اإلجابة عليها نادرا ،و()2
درجتين إذا كانت اإلجابة عليها أحيانا ،و( )1درجة واحدة إذا كانت اإلجابة غالبا.
وبذا تكون أعلى درجة للطالب هي ( )80درجة و أقل درجة هي ( )20درجة ،فإذا انحصرت
متوسطات الطلبة على مقياس بين(  )00.5-1.5تكون اإلجابة أبدا ،وإذا حصل على متوسط أداء
بين ( )1.5-2.5تكون إجابته أحيانا ,وإذا حصل على متوسط بين ( )2.5-3.5يكون شعور الطالب
نادرا ما يشعر بالوحدة النفسية ،أما إذا كان متوسط يقع بين ( )3.5-4.5يكون غالبا ما يشعر بالوحدة
النفسية.

صدق مقياس الشعور بالوحدة النفسية وثباته:

قام رسل وكترونا ( )Russell& Cutrona,1984بتقدير معامالت صدق وثبات المقياس،
وتوصلوا إلى معامل ثبات المقياس والذي بلغ ( ،)0.94وذلك بحساب معامل ألفا كرونباخ .بعد
ذلك قام الباحث بحساب معامالت صدق وثبات لألداة عن طريق إجراء صدق البناء وثبات األداة،
أما صدق البناء فقد تم حسابه على عينة قوامها (  )45طالبا وطالبة في إحدى الشعب في جامعة
السلطان قابوس خارج عينة الدراسة للفصل الدراسي األول الجامعي  2008/2009وقد اعتمد
الباحث حساب معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس ،وقد
كان معامل االرتباط بين الفقرات والمقياس ( ،)0.39وهو ارتباط دال عند مستوى داللة (،)0.05
وحسبت درجة ثبات القائمة على عينة من ( )45طالبا وطالبة من طلبة جامعة السلطان قابوس
عن طريق إعادة االختبار بفاصل زمني مدته أسبوعان فكانت قيمته ( ،)0.87كما حسب الثبات
على أساس االتساق الداخلي فكانت قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا ( .)0.91وبالتالي يعتبر صالحا
الغراض الدراسة.

االساليب االحصائية

لالجابة عن اسئلة الدراسة ,تم استخدام برنامج  SPSSاالحصائي لتحليل البيانات ,حيث تم
حساب معامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن سؤال الدراسة االول .وتم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لمجموعة المصدومين وغير المصدومين ,وتم اجراء اختبار (ت) لعينتين
مستقلتين لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني .وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لعينة الذكور ,وعينة االناث ,وتم اجراء اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لإلجابة عن سؤال الدراسة
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث .واستخدام معامل ارتباط بيرسـون ,ومعامل كرونباخ الفا ألغراض
التحقق من ثبـات المقياس.

عرض النتائج ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالفرضية االولى

نصت الفرضية االولى على « توجد ارتباطات جوهرية بين درجات ضغط ما بعد الصدمة ودرجات
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مقياس الوحدة النفسية».
ولالجابة عن هذه الفرضية تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين ضغط ما بعد الصدمة والوحدة
النفسية ,واتضح ان العالقة بين ضغط ما بعد الصدمة والوحدة النفسية بلغت( )0.851وان هذه
العالقة دالة عند مستوى ( ,)0.01لذا هناك ارتباط جوهري موجب بين درجات ضغط ما بعد
الصدمة ودرجات مقياس الوحدة النفسية ,وهذا يشير الى ان عالقة الصدمة والشعور بالوحدة النفسية
عالقة طردية ,حيث ان الزيادة في درجة الصدمة تقترن في زيادة الشعور بالوحدة النفسية ,وبالتالي
فقد تحقق صدق الفرضية االولى.

النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

نصت الفرضية الثانية على «توجد فروق ذات داللة احصائية بين مجموعة المصدومين وغير
المصدومين في درجات الشعور بالوحدة النفسية».
ولالجابة عن هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية لمجموعة المصدومين وغير المصدومين,
وتم إجراء اختبار (ت) لعينتين مستقلتين والجدول رقم ( )2يبين نتائج اختبار(ت).
الجدول رقم ()2
نتائج اختبار(ت) لعينتين مستقلتين لالختالف في الشعور بالوحدة النفسية وبين مجموعة المصدومين وغير
المصدومين.

“ت”

الداللة

االنحراف
المتوسط
المجموعة
المعياري
0.01
10.82
6.46
69.14
مصدومين
8.57
52.8
غير مصدومين
يتبين من الجدول رقم( )2بأن هناك اختالف بين مجموعة المصدومين وغير المصدومين في
مستوى الشعور بالوحدة النفسية ,حيث بلغت قيمة «ت» ( ) 10.82وهي دالة عند مستوى (,)0.01
لذا توجد فروق ذات داللة بين مجموعة المصدومين وغير المصدومين في درجة الشعور بالوحدة
النفسية لدى طلبة كلية التربية في جامعة السلطان قابوس .وبالرجوع الى المتوسطات الحسابية
يتضح ان مستوى الشعور بالوحدة النفسية أعلى لدى مجموعة المصدومين مقارنة بمجموعة غير
المصدومين ,وبالتالي فقد تحقق صدق الفرضية الثانية.

النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

نصت الفرضية الثالثة على « توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين في درجات أعراض
ضغط ما بعد الصدمة ودرجات الشعور بالوحدة النفسية».
ولالجابة عن هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية لعينة الذكور ,وعينة االناث ,وتم إجراء
اختبار (ت) لعينتين مستقلتين والجدول رقم ( )3يبين نتائج اختبار(ت).
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الجدول رقم()3
نتائج اختبار(ت) لعينتين مستقلتين لالختالف في الصدمة والشعور بالوحدة النفسية تبعا لمتغير الجنس.

ذكور

ت
المتغيرات
الصدمة
الشعور بالوحدة

173.2
52.57

36.15
9.27

اناث
193.7
56.7

ت
38.41
9.9

-4.72
-3.68

الداللة
0.00
0.00

يتضح من الجدول( )3ان هناك اختالفا في مستوى الشعور بالصدمة تبعا لمتغير الجنس ,حيث بلغت
قيمة «ت» ( , ) -4.72وان هذه قيمة دالة عند مستوى ( )0.01فأقل ,لذا توجد فروق ذات داللة بين
الذكور واالناث في مستوى مشاعر الصدمة ,وبالرجوع الى مستوى المتوسطات الحسابية يتضح
ان مستوى الصدمة أعلى عند االناث .وبالتالي تحقق صدق الفرضية الثالثة فما يتعلق بالفروق بين
الجنسين في مشاعر الصدمة.
كما ان هناك اختالفا في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تبعا لمتغير الجنس ,حيث بلغت قيمة «ت»
( , )-3.68وان هذه قيمة دالة عند مستوى ( )0.01فأقل ,لذا توجد فروق ذات داللة بين الذكور
واالناث في مستوى الشعور بالوحدة النفسية ,وبالرجوع الى مستوى المتوسطات الحسابية يتضح ان
مستوى الشعور بالوحدة النفسية أعلى عند االناث .وبالتالي تحقق صدق الفرضية الثالثة فما يتعلق
بالفروق بين الجنسين في الشعور بالوحدة النفسية.

مناقشة النتائج

أشارت النتائج المتعلقة بالفرضية االولى الى تحقق صدقها ,حيث ان هناك ارتباط جوهري موجب
بين درجات ضغط ما بعد الصدمة ودرجات مقياس الوحدة النفسية ,وهذا يشير الى ان عالقة
الصدمة والشعور بالوحدة النفسية عالقة طردية ,حيث ان الزيادة في درجة الصدمة تقترن في زيادة
الشعور بالوحدة النفسية ,وبالتالي فقد تحقق صدق الفرضية االولى .وتتفق هذه النتيجة مع بعض
نتائج دراسة()Mccarmick, 2008التي اظهرت ان معظم الطلبة والذين عايشوا خبرات صادمة
ظهرت لديهم اعراض الصدمة ,كالتجنب والشعور بالوحدة .كما ان ظهور أعراض ضغط ما بعد
الصدمة يتوقف على عوامل مثل؛ مدى كفاءة أداء الفرد الشخصية قبل حدوث الصدمة ،وعلى مدى
توفر الدعم االجتماعي الجيد والمناسب له( ,)Kaplan & Sadock 1994ويفسر الباحث هذه
النتيجة بأن الفرد المصدوم يفقد القدرة على التعامل مع واقعه ومع متطلبات حياته الجامعية ,مما
يدفعه الى الوحدة كسلوك توافقي سلبي ,كما ان الوحدة النفسية ايضا تزيد من معاناته خاصة اذا
لم يجد الدعم االجتماعي المناسب والمساعدة النفسية المتخصصة ,وبالتالي هناك ارتباط بين أثر
الصدمة على الفرد ,وما تشكله له من حالة عدم االتزان واللجوء الى التجنب ,وبين مشاعر الوحدة
الناتجة عن ذلك.
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أشارت النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية الى تحقق صدقها ,حيث توجد فروق ذات داللة بين مجموعة
المصدومين وغير المصدومين في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة كلية التربية في جامعة
السلطان قابوس .وبالرجوع الى المتوسطات الحسابية يتضح ان مستوى الشعور بالوحدة النفسية
أعلى لدى مجموعة المصدومين مقارنة بمجموعة غير المصدومين.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( )Peterson, Prout, & Schwartz, 1991التي وجدت بان بعض
الضغوط قد تؤثر في االداء االكاديمي للطالب ،كأن يفشل في االختبارات أو أن يقع تحت المالحظة.
كما تتفق هذه النتيجة مع االدب النفسي في هذا المجال ,خاصة وان اساليب التوافق النفسي التي يلجأ
اليها االفراد الذين تعرضوا لحدث صادم ,والناتجة عن استجابة الفرد للصدمة – وليس لالحداث
الصادمة -هو الذي يؤدي الى زملة اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ,وان استجابة الفرد العراض
اضطراب ضغط ما بعد الصدمة هي التي تحدد مسار التحسن او الشفاء عنده (Peterson, Prout,
.)& Schwartz, 1991
كما تتدنى عند االفراد المصدومين الهمة والروح المعنوية ,وتنخفض دافعيتهم نحو الجد والمثابرة,
مما يسبب لهم صعوبات أكاديمية كانخفاض في المعدل التراكمي ,كما انهم يطورون اعراضا معرفية
ووجدانية وسلوكية مثل؛ عدم القدرة على ممارسة االعمال الجامعية ,وعدم التخطيط للمستقبل,
وانخفاض التركيز والتجنب ( .)American Psychiatric Association, 1994ومما تقدم فان
هذه النتيجة هي متوافقة مع االدب النفسي في هذا المجال ,وتلقي الضوء على أهمية التدخالت
االرشادية المناسبة لفئة المصدومين(الخواجه ,و البحراني.)2008,
أشارت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة الى تحقق صدقها ,حيث توجد فروق ذات داللة بين الذكور
واالناث في مستوى مشاعر الصدمة ,وبالرجوع الى مستوى المتوسطات الحسابية يتضح ان مستوى
الصدمة أعلى عند االناث .كما توجد فروق ذات داللة بين الذكور واالناث في مستوى الشعور
بالوحدة النفسية ,وبالرجوع الى مستوى المتوسطات الحسابية يتضح ان مستوى الشعور بالوحدة
النفسية أعلى عند االناث .وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة (Mccarmick (2008والتي
أشارت نتائجها الى ان العديد من الطلبة عايش خبرات صادمة ,وان البعض منهم ظهرت لديه
أعراض مختلفة للصدمة ,حيث أنهم استخدموا استجابة التجنب كإستراتيجية تكيف ,في حين تختلف
معها في مجال مشاعر الوحدة ,حيث ان بعض نتائج دراسة ( Mccarmick (2008أظهرت أن
مشاعر الوحدة عند االناث أقل ,وذلك بسبب انهن اكثر انفتاحا وتعبيرا للمشاعر من الطلبة الذكور،
وأن الطالبات اللواتي قد مررن بخبرات صادمة قد حصلن على درجات اقل على مقياس االنفتاح
والتعبير عن المشاعر من الطالبات اللواتي لم يمررن بخبرات صادمة .ويمكن ان يعزى هذا
االختالف في هذه النتيجة الى طبيعة المجتمع ,فالمجتمع الغربي يتعامل مع االحداث الصادمة التي
تتعرض لها االناث بنفس الكيفية التي يتعامل معها مع الذكور ,كما انه يسهل التعبير عن المشاعر
لدى الفتيات المصدومات ,وهذا يخفف من حدة مشاعر الوحدة ,في حين وربما في المجتمعات
العربية ,ال يكون هناك مجاال واسعا للتواصل واالصغاء من قبل االسرة للفتيات اللواتي ربما
تعرضن للصدمة ,ويلجأ البعض الى التكتم ,وعدم السماح حتى لمناقشة ذلك معهن ,مما يزيد من
مشاعر الوحدة لدى المصدومات.
كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات والتي اظهرت ان االناث اكثر عرضة للشعور
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بالوحدة النفسية مقارنة بالذكور( النيال1993,؛الراعي1990,؛ ,) Wises, 1997وكذلك ايضا
دراسة (األنور  .)2001,في حين تختلف مع نتائج بعض الدراسات االخرى والتي اظهرت عدم
وجود فروق بين الذكور واالناث في الشعور بالوحدة النفسية(مقدادي2008,؛شواقفة2000,؛حداد
وسوالمة1998,؛ .) Borys& Perlman, 1985
التوصيات والمقترحات
في ضوء النتائج التي توصلت إليه الدراسة يوصي الباحث باآلتي:
 -1تدريب الطلبة المصدومين والذين يعانون من مشاعر الوحدة النفسية على مهارات التعبير اللفظي
وغير اللفظي والضبط االنفعالي؛ الحداث اكبر قدر من التوازن بين ابعاد المهارات االجتماعية
في حياتهم.
 -2بناء البرامج االرشادية الوقائية والعالجية التي تساهم في تحسين اساليب التعامل لدى الطلبة
مع ضغط ما بعد الصدمة ,وزيادة االتصال االجتماعي ,والوقاية من الشعور بالوحدة النفسية.
 -3اجراء مزيد من الدراسات البحثية في هذا المجال للتوصل الى سبل مساعدة الطلبة ,للتغلب على
مشكالتهم ,وبالتالي تجنبهم الفشل االكاديمي ,مما يجعلهم أكثر كفاءة في تحقيق ذواتهم وفي بناء
مجتمعاتهم.
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ملحق رقم ()1
مقياس الشعور بالوحدة النفسية
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة:
بين يديك مقياساً يهدف إلى التعرف على مشاعرك الذاتية ،والمطلوب منك اإلجابة بوضع اشارة
( )pفي الخانة التي تعتقد أنها تنطبق عليك من االستجابات ( بدرجة معدومة ،درجة قليلة ،درجة
متوسطة ،درجة كبيرة) ،علما بانه ليس هنالك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،وهذه المعلومات
ألغراض البحث العلمي فقط.

شاكرا ومقدرا حسن تعاونكم

معلومات عامة:
الجنس:

ذكر

أنثى
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الفقرة
أشعر بانسجام مع الناس من حولي.
أفتقر إلى الرفاق.
ال يوجد شخص من األفراد ألجا إليه.
ال أشعر بأنني وحيد.
أشعر بأنني جزء من مجموعة أصدقاء.
أشترك بأمور كثيرة مع الناس الذين حولي.
لم أعد قريباً من أحد.
ال يشاركني من هم حولي اهتماماتي
وأفكاري.
أنا شخص منفتح على اآلخرين.
هناك أناس أشعر بأنني قريب منهم.
أشعر بأنه ال أحد يهتم بي.
عالقاتي االجتماعية سطحية.
ال أحد يعرفني حق المعرفة.
أشعر بالعزلة عن اآلخرين.
أستطيع كاألفراد أجد الرفاق عندما أريد.
هناك أناس يفهموني ً
فعال.
أنني غير سعيد كوني منسحب كثيراً.
الناس حولي لكنهم ليسوا معي
هناك أناس أستطيع التحدث إليهم.
هناك أناس أستطيع أن ألجأ إليهم.

أبداً

نادراً

أحياناً

غالباً

ملحق( )2
مقياس ضغط ما بعد الصدمة

عزيزي الطالب .......عزيزتي الطالبة
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يتضمن هذا المقياس فقرات (بنود) تعبر عن مشاعر محتملة ناتجة عن مشاهدتك أو
معايشتك ألحداث صادمة ،برجاء التكرم بقراءة كل منها ووضع عالمة ( )pفي خانة اإلجابة التي
تعبر عن مشاعرك ,حيث ال توجد إجابات صحيحة أو إجابات خاطئة على بنود المقياس.
أرجو منك ّم اإلجابة باهتمام وأمانة حيث ان هذه اإلجابة ستستخدم لغايات البحث العلمي فقط .
شاكرا ومقدرا حسن تعاونكم
معلومات عامة:
أنثى
ذكر
الجنس:
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األعراض الوجدانية لضغط ما بعد الصدمة
بعد مروري بخبرة الصدمة أصبحت:

الرقم

العبارة

1
2
3
4

سريع الغضب.
حذرا من كل شيء.
شديد القلق.
غير قادر على تبادل مشاعري مع
اآلخرين.
ألوم ذاتي بشدة.
أشعر بالتقصير الشديد لعدم مواجهتي
لألحداث التي سببت الصدمة.
اشعر بالوحدة النفسية.
استغرق في أحالم اليقظة.
أخاف من المستقبل.
اشعر بدنو األجل .
أكثر تشاؤما من كل شئ.
أتوقع تكرار األحداث المسببة للصدمة
في أي وقت.
اشعر بعدم األمن .
أعاني من اضطرابات في النوم.
اشعر بخواء داخلي .
ال ادري ماذا أريد من حياتي..
ابكي كثيرا.
انزعج بسهولة عند التعامل مع اآلخرين.
اصرخ في وجه من أتعامل معهم بدون
سبب.
اشعر بالتعب في كل األوقات.
أتذكر كل الخبرات المؤلمة التي حدثت
في الماضي.
اشعر وكأني في حلم.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا
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اشعر بالخوف من تكرارها.

بعد مروري بخبرة الصدمة أصبحت:

الرقم
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

األعراض المعرفية لضغط ما بعد الصدمة

العبارة
أفكر سلبيا في مستقبلي المهني .
أصبحت قدرتي على التركيز ضعيفة.
ال أفكر بطريقة منظمة.
أعاني من شرود ذهني.
أفكر بطريقة غير واقعية.
ال استطيع أن أسيطر على أفكاري السلبية.
أدرك األمور بطريقة مختلفة عن إدراكي
السابق.
اشعر بان أحداث الصدمة تفرض نفسها على
تفكيري.
أفكر أحيانا بأن أحداث الصدمة لم تكن حقيقية.
أحاول تناسي أحداث الصدمة.
أبذل جهدا كبيرا لتجنب التفكير في المواقف
المرتبطة بالصدمة.
اشعر بان قدرتي على تحليل المواقف الخطرة
ضعيفة.
ال استطيع التركيز لفترات طويلة.
أشعر باالضطراب في إدراكي لألمور.
أنسى كثيرا.
أشعر بان أحكامي على األمور غير دقيقة .
ال استطيع التفكير المشترك مع الجماعة
غير مقتنع بكثير من األمور التي كانت تبدو
منطقية.
أخاف من أن يتم سلب أفكاري.
اعتقد بان اآلخرين قادرين على قراءة أفكاري.

دائما

غالبا أحيانا نادرا
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أبدا
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 44اعتقد أكثر في األمور الغيبية.
 45اشعر بأنني في حاجة لمن يساعدني في التفكير
في حل المشكالت التي تواجهني.
 46توجد لدي بعض األفكار االنتحارية.
األعراض السلوكية لضغط ما بعد الصدمة
بعد مروري بخبرة الصدمة أصبحت:

الرقم
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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العبارة
غير قادر على ممارسة األنشطة
العادية.
ال اهتم بأداء أعمالي .
أتجنب الذهاب إلى األماكن التي
تذكرني بالصدمة.
منعزال عن اآلخرين.
عاداتي السلوكية مختلفة .
اقل حرصا على التخطيط لمستقبلي.
اقل حرصا في األنفاق .
اشعر بان ضربات قلبي سريعة.
أفزع بشدة من المواقف الجديدة.
ارتجف عندما أسمع عن وقوع أحداث
مشابهه ألحداث الصدمة في أي مكان
بالعالم.
أحاديثي مع اآلخرين تبدو غير
مترابطة
اشعر بالرغبة في إيذاء اآلخرين
اشعر بأنني غير قادر على إنجاز
أعمالي.
أجادل كثيرا على أشياء تافهة.
ال اهتم بالسعي لتحسين وضعي المهني
.

دائما

غالبا أحيانا نادرا

أبدا
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64
65
66
67
68
69

أجد صعوبة في النهوض من سريري
كل صباح.
ال ارغب في تكوين أسرة خاصة بي.
أبدو مبالغا في اهتمامي بأسرتي.
ال اهتم بالتخطيط لمستقبلي.
أجد صعوبة في اتخاذ القرار فيما
يتعلق بأموري الخاصة.
اشعر بآالم في كل جسمي .
أكثر عنفا في تعاملي مع اآلخرين.
أصاب باإلغماء كثيرا.
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Relation between loneliness and Posttraumatic Stress
Symptoms among Students in the Department of Education
at Sultan Qaboos University
Dr. Abdelfattah M. S. Alkhawaja

College of Education - Sultan Qaboos University
Al-Khodh - Oman

Abstract

The purposes of this study was to investigating the relationship between
loneliness and posttraumatic stress symptoms using a sample of (298)
undergraduate students from the faculty of Education at Sultan Qaboos
University (158) female and (138) male. were distributed randomly. The
researcher used loneliness scale and Posttraumatic stress scale after its
validity and reliability. To answer the hypotheses of the study, the following
scales were use: means and standard deviations, person’s relational
coefficients and t-test. The results of the study indicated that:
There is correlation between increase in posttraumatic stress symptoms and
in the increase in loneliness.
The level of loneliness is higher among the stressed than the unstressed
ones.
There were significant differences between males and females in the level of
posttraumatic stress. Posttraumatic stress level is highly among females.
There were significant differences between males and females in the level
of loneliness. Loneliness is higher among female.
The findings of this study indicated that
There were some recommendations according to the study results which
may develop students coping style with (PTSD) symptoms. And to increase
developing social communication skills which in turn would help in
prevention Loneliness
Key words: loneliness, Posttraumatic stress symptoms, University
students.

1  عدد،8  م جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية اجمللد2011  مارس، هـ1432 ربيع الثاني

154

