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 المقدمة:

ميما كانت طبيعتيا عمى الفرد بجنسيو )ذكرًا كان أم  جسمية الناجمة عن الحروبتؤثر اإلعاقة ال        

مما يؤثر عمى حالتو النفسية واالجتماعية من  .لّتحد من قدرتو عمى استددام قدراتو الجسدية كافأرراد العاديين ِ ، أنثى(

و جراء تمركز جية وعمى إمكانية مشاركتو بالنشاطات الحياتية اليومية من جية ثانية، وذلك نظرًا لمعجز الذي ُيعاني

 ...اإلصابة ري الجانب العصبي أو العضمي أو العظمي...

بشكل جسميًا وحسيًا ازدياد مضطرد ري نسبة المعوقين بشكل عام والمعوقين افأديرة  السنواتولوحظ ري  

النفسية وضع آلية تيدف إلى تطوير الددمات ضرورة سيم ذلك بشكل أو بأدر ري يو  .داص الحروب والحوادث

والضرورية ليذه الحاالت وذلك نظرًا لمتعدد البّين لطبيعة ونوع اإلعاقة التشديصية الداصة واالجتماعية والصحية و 

 . التي تنجم عن الحروب

نوعّية ة تترك أثارًا نفسية واجتماعية وصحيّ  جسمية الناجمة عن الحروبىذا ومن المتعارف عميو أن اإلعاقة ال

نتيجة شعورىم الذاتي بأنيم غدوا أررادًا مدتمفين عما كانوا عميو جسديًا ونفسيًا وغدوا عالة عمى  ينصابعمى افأرراد الم

ت الدراسات ذات وقد أكد المجتمع وكذلك غدوا أررادًا عاجزون عن مواجية الحياة ومتطمباتيا الذاتية والمجتمعية.

أن  (,Terryبالحرب  ومن أىميا دراسة )تيريالصمة بيذا الشأن والتي تناولت الناحية النفسية لدى المصابين 

غالبًا ما يعانون من حساسية زائدة وشعورًا بالنقص ودصوصًا عندما يقارنون المصابين جراء الحروب المعوقين 

 أنفسيم باآلدرين . 

مصابي الحرب ري مرحمة الشباب وكذلك المسؤول منيم عن عائمة وأطفال، ولعل ىذه المشكالت قد تزداد لدى 

وقد أشار بعض الباحثين  لذلك رغالبًا ما يعاني  من كان منيم عمى رأس عممو ومضطرًا لالحتكاك مع اآلدرين أو

ىؤالء من االدتالل ري شدصيتيم العامة وري اتزانيم االنفعالي وذلك بسبب اإلحساس الدائم بالنقص والضيق رمن 
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قص والعجز ورقدان معنى الحياة اإليجابي والدوف من أىم المظاىر السموكية المميزة  ليؤالء افأرراد الشعور بالن

 . لالمجيو 

ذا ما أدذنا بعين االعتبار أن المصاب جراء الحرب كان من النساء رغننا نالحظ بأن تمك افأثار تزداد  وا 

يد من صعوبة وتأدذ أبعادًا أدرى نظرًا لمظروف الداصة المحيطة بطبيعة المرأة وكينونيتيا وىذا يتطمب المزيد من الج

 حيث دعميا النفسي واالجتماعي وانعكاس ذلك مستقباًل عمى تأىيمييا الميني. 

والدوف واالكتئاب والشعور باليأس والقنوط واإلقدام عمى االنتحار من أبرز الحاالت وُيعتبر القمق من المستقبل 

واجد لدى كارة المجتمعات التي التي يواجييا المصابون بإعاقة ما جراء الحروب )منوىين ان ىذه الحاالت قد ال تت

 تواجو حروبًا( 

ذا ما أدذنا حالة القمق نموذجا ري سطورنا ىذه رإننا نقول : ُيعدُّ  القمق من النتائج الواضحة لوجود إعاقة وا 

تواجو أزمات داصة ذات صمة بالحالة النفسية واالجتماعية والمينية وداصة إذا ما جسمية فأن شدصية المصاب 

المجتمع ال تتناسب وتطمعاتيا. رالقمق ري ىذه الحالة ينتج عن صراع دادل النفس بين نوازعيا والقيود كانت ثقارة 

. ويمكن (ٜٕٓٓالتي تحول دون ىذه النوازع أو عن دوف من المستقبل أي ما ُيطمق عميو قمق المستقبل)القاضي،

بأن القمق ري مجممو دبرة انفعالية غير سارة ينتاب الفرد دالليا مشاعر الدوف الغامض نحو ما من جية ثانية القول 

يحممو الغد من صعوبات، إضارة إلى التنبؤ السمبي لألحداث المتوقعة، والشعور بالتوتر واإلحساس بأن الحياة غير 

 رقدان القدرة عمى التركيز والصداع جديرة باالىتمام، والشعور بعدم الطمأنينة نحو المستقبل، واالنزعاج و 

ويتصف افأشداص ذوي القمق باالغتراب والالمباالة والشعور باإلحباط  والألمل من المستقبل،  أما ىذا 

قمق ريتسموا بالشعور بالعجز وعدم القدرة عمى اإلبداع ونقص القدرة عمى الافأشداص المعوقين الذين ُيعانون من 

والمعوقون كأية رئة (. , Zaleski,2002الشعور بالنقص ونقص الشعور بافأمن) مواجية المستقبل إضارة إلى

 1999اجتماعية يفكرون كبيرًا ري المستقبل ويتدورون منو ومما يدبئو ليم. وري ىذا الصدد تشير دراسة  راكوسكي ،

Rakowsk,i ىذا المستقبل لو ( الى أن عددًا البأس بو من شرائح المجتمع ترى ان لممعوقين مستقبميم الداص و
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عالقة مباشرة بعممية اتصاليم العائمي أو افأسري واالجتماعي مع المحيطين بيم ، وىذا يعد مصدرًا آدر من مصادر 

 . (Salamon,p,2000) قمق لدييم.ال

أثار عدة عمى الفرد وعمى افأسرة وعمى المجتمع ) ذكرًا كان أم أنثى(  جسمية التي تمحق بمصاب الحربلإلعاقة الو      

 ولعل آثارىا عمى الفرد ىي افأكثر بروزًا كونيا عمى اتصال مباشر بفرد مصاب لو مشاعر وأحاسيس كغيره من افأرراد. 

راء جسميًا المصاب جوانطالقًا من تأثير مفيوم الذات ري نمط السموك والتكيف النفسي واالجتماعي والميني لدى المعوق 

كإنسان قبل أن يكون كمعوق ُيعدُّ مفيوم الذات اإليجابي من أىم المعايير التي تساعده ري تحقيق التوارق النفسي الحرب 

 الذي سينعكس بالضرورة عمى أدائو الميني. و واالجتماعي 

ده عمى ال يساعرإن ذلك بمفيوم ذات إيجابي  جسميًا المصاب جراء الحربعدم تمتع المعوق أن ويمكن القول 

دون تقديم الدعم النفسي واالجتماعي من المجتمع بمؤسساتو تحقيق التوازن والتكيف النفسي واالجتماعي أو التمتع بيما 

 كارة. 

انطالقًا من ذلك سيتناول ىذا الدليل أىم المشكالت التي يتعرض ليا المصابون جراء الحرب وأىم الدطوات 

اعيًا عمى تقبل الحالة والتكيف معيا ومن ثم االندماج بالمجتمع السيما عمى العالجية الضامنة مساعدتو نفسيًا واجتم

 الصعيد الميني.

 واهلل ولي التوريق

 الدكتور                                                            

 آذار عبد المطيف                                                            
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 الفصل افأول

 مفاىيم ومصطمحات أساسية 

 لدعم مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة

 ُيتوقع من المتدرب بعد نياية ىذا الفصل:حيث  افأىداف السموكية ليذا الفصل

اإلعاقة، مقدمي الددمة لمصابي الحرب أن يعِرف المقصود باإلصابة، اإلعاقة المكتسبة، مصاب الحرب،  -

 االجتماعي. واإلعاقة المكتسبة، التأىيل الميني، الدعم النفسي، الدعم

 أن يميز بين مستويات اإلصابة المكتسبة ودالل الحرب. -

 أن يتعرف عمى أسس الدعم النفسي االجتماعي لمصابي الحر ب واإلعاقات المكتسبة.  -

 ري مجال التعامل مع مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة.ان يتعرف عمى التوجيات الحديثة  -

 أواًل : مفاىيم أساسية

قبل التطرق إلى أىم القضايا النفسية واالجتماعية ذات الصمة المباشرة بمصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة البد 

الددمة ري المراكز التدريبية والتأىيمية ليذه الفئة من اإلشارة لبعض المفاىيم التي ُتشكل حجر افأساس لمقدمي 

 االجتماعية..

  

ىي المحظة التي يتعرض رييا اإلنسان لحدث ما ُتسبب لو إعاقة دائمة تؤثر عمى أدائو الفيزيولوجي والنفسي 

 واالجتماعي ورقًا لطبيعة اإلعاقة وشدتيا وزمن حدوثيا.

  

ىي اإلعاقة التي تصيب الفرد )ذكرًا أو أنثى( ري أحد أطرارو العموية أو السفمية أو إصابة ري الرأس تسبب التشوه أو      
 اإلعاقة الدائمة أو شبو الدائمة كالبتر أو الشمل الرباعي او الشمل النصفي.

 (Impairment) اإلصابة

 (Acquired Handicap) اإلعاقة المكتسبة
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و دائمة ري ىيكمو العظمي بشكل داص سببت لو إعاقة أثرت ىو ذاك الشدص الذي تعرض إلصابة دائمة أو شب
 عمى أدائو ريزيولوجيًا، كما أنيا تنعكس سمبًا عمى سموكو النفسي وتكيفو االجتماعي.

  

 اإلعاقة عبارة عن المشكالت التي يواجييا المصاب الذي يعاني من عجز ما أثناء تفاعمو مع البيئة المحيطة.

  

ىم اولئك افأرراد المدربين عمى تقديم الددمات النفسية واالجتماعية لممصابين تبعًا لدرجة إلعاقة وشدتيا. وىم 

 أرراد أكاديميون وقادرون عمى ممارسة مياميم التي ُدربوا عمييا.

  

إعداد المصاب لتطوير عادات العمل المناسبة لو واالتجاىات المناسبة لمعمل باإلضارة إلى تدريبو عمى ميارة ما 

 )كالنجارة، التطريز، الكمبيوتر...(

  

المصاب عمى تجاوز  مجموعة من الددمات النفسية التي يقدميا المدتص النفسي والتي من شأنيا مساعدة

 مشكالتو النفسية التي تؤثر عمى حسن سموكو ونظرتو لمحياة.

  

جموعة من الددمات النفسية التي يقدميا المدتص النفسي والتي من شأنيا مساعدة المصاب عمى تجاوز م

 مشكالتو النفسية التي تؤثر عمى حسن سموكو ونظرتو لمحياة.

 

 

 (War Injuredمصاب الحرب )

 (Handicapاإلعاقة )

 مقدمي الددمة

 (Vocational Rehabilitation) التأىيل الميني

 (Psychology Support) الدعم النفسي

 (Social Support) الدعم االجتماعي
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 واإلعاقات المكتسبةثانيًا: فئات المصابين بالحرب 

ري حقيقة اإلمر تفسير ىذا المصطمح يدتمف بين مدتص وآدر، رمن ُيعتبر طبيًا من ىذه الفئة االجتماعية قد ال 

ُيتبر كذلك نفسيًا أو اجتماعيًا. ولكن أدبيات التربية الداصة تنظر فأرراد ىذه الشريحة من دالل ما تبقى لدييم من قدرات 

 صابة. جسمية أو نفسية بعد اإل

 ومن أىم اإلصابات التي تقع ضمن ىذا التصنيف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اإلعاقة الحركية 

 .الشمل النصفي 

لشمل الرباعي.ا 

صرية الكمية.باإلعاقة ال 

صرية الجزئية.باإلعاقة ال 

.اإلعاقة السمعية الكمية 

.اإلعاقة السمعية الجزئية 

.التشوىات التي تصيب الجياز اليضمي 

.إصابات الرأس التي ينجم عنيا إعاقات حركية 

.كارة حاالت الحروق 

 افأطراف العموية.بتر 

.بتر افأطراف السفمية 

.بتر أحد افأطراف العموية 

.بتر أحد افأطراف السفمية 
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 االجتماعي –ثالثًا: أسس الدعم النفسي 

اشباع حاجاتو النفسية واالجتماعية تتوقف أسس الدعم النفسي االجتماعي الناجح ليذه الفئة من دالل العمل عمى 

 والمادية.

 اشباع الحاجات االجتماعية: -ٔ

مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة إلى التفاعالت االجتماعية والعالقات الدائمة مع اصدقائو وأقرانو....   يحتاج

يشعر  بيدف مساعدتو عمى اشباع حاجتو إلى العالقات االجتماعية والتفاعالت االجتماعية التي تجعمو

 بالقبول والحب ري مجاالت عدة أىميا:

 تأمين الدعم والمساعدة عند تعرضو فأي مشكمة حياتية. -

 تأمين الدمج واالندماج بالمجتمع الذي يضمن لو الحب والرعاية.... -

 تأمين الدعم المادي والعاطفي. -

 العمل عمى تدفيف افأثار النفسية الناجمة عن ضغوط اإلصابة والحياة. -

 تساعده عمى وشع تصورات تناسبو لمواجية ظروف الحياة. -

-  

 

 إشباع حاجاتو النفسية والمادية -ٕ

مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة إلى اإلعداد ليذه المرحمة اليامة كي يتمكن من التغمب عمى  يحتاج

 صعوبات الحياة، وذلك من دالل:

 مساعدة المصاب عمى تقبل المرحمة القادمة برضا تام واالستعداد لمتطمباتيا نفسيًا وماديًا. -

ُتسيم ري تحقيق التوازن والتكيف مساعدة المصاب عمى تكوين اىتمامات شدصية بديمة وأنشطة حرة  -

 االنفعالي والشدصي.

لألقرباء وافأبناء أىمية قصوى ري تحقيق رعاية مصابي الحرب واالعاقات المكتسبة وداصة من ىم عمى 
 مستوى مندفض بالعالقات االجتماعية
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لحرب الذين أعدوا أنفسيم والذين ُأعدوا ليذه المرحمة وبين اأكدت الدراسات وجود رروق بين مصابي  

 .المصابين الذين لم يييؤوا أنفسيم ليا

 ىذا ويسيم اإلعداد النفسي والمادي ليذه الفئة ري: 

 تحقيق التكيف المناسب. -آ

 تعزيز النظرة والثقة بالذات. -ب

 التمتع بالقدرة عمى تجاوز المشكالت الداصة بيذه المرحمة. -ج

 أما عدم إعداد المصاب نفسيًا وماديًا يمكن أن يؤدي إلى:

 سيطرة شعور اإلنكار عمى حياتو. -آ

 االكتئاب...التعرض لدبرات نفسية واجتماعية صارمة تجعل المصاب ضحية لمقمق والدوف أو  -ب

 اشباع الحاجة لالنتماء: -ٖ

 يتم مساعدة مصابي الدرب واإلعاقات المكتسبة عمى اشباع ىذه الحاجة من دالل:

 توعية البيئة المحيطة بالمصاب بأساليب التعامل معو وداصة بعد اإلصابة مباشرة. -

 ا ورق مبدأ العطف والشفقة.تييئة البيئة االجتماعية عمى تعديل اتجاىاتيا نحو ىذه الفئة وعدم التعامل معي -

 تدريب وتأىيل ادتصاصيين يعممون لددمة ىذه الشريحة ويتفيمون مشكالتيم وحاجاتيم. -

 العمل عمى نشر ثقارة تقبل اإلعاقة عمى مستوى مؤسسات المجتمع كارة. -

 

 

 

 اشباع الحاجة لمتفاعل مع جماعة افأقران وافأصدقاء: -ٗ

لمجماعة  ري حياة المصاب مكانة ىامة كونيا تمثل المناخ المناسب لتبادل آراءه وأركاره ومدداًل مناسبًا الكتساب 

 دبرات جديدة. وبعبارة أدق تعايش المصاب مع افأقران وافأصدقاء يحقق لو إشباعات عدة منيا:

يتأثر مفيوم المصاب عن ذاتو تأثرًا مباشرا بنظرة وموقف اآلدرين منو وبما تحممو ىذه النظرة من عطف 
 عمى دور المصاب عمى المستوى االجتماعيوشفقة أو عدم االىتمام بما يتمتع بو المر الذي ينعكس سمبًا 
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 تامين الجو المناسب لتجديد صداقات قديمة وكذلك بناء عالقات جديدة. -

 سيم ري تنمية نشاطاتيم.ت -

 تساعد المصاب عمى تقبل صعوبات المرحمة الراىنة. -

 قد يعاني المصاب من مشكمة التشبث بالرأي، وبالتالي ىذه االجتماعات تعمل عمى التدفيف من حدتيا. -

 :اشباع الحاجة لمعمل -٘

 

 

العمل ىو الكنز الحقيق الذي يجعل اإلنسان يشعر بوجوده وكينونيتو. ومصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة 

يقدرون ذلك ال سيما ريما لو كانوا عمى رأس عمميم قبل اإلصابة. انطالقًا من ذلك مساعدة المصاب عمى ايجاد مينة 

 وضروري حيث يحقق ذلك:تناسبو بعد اإلصابة وتدريبو وتأىيمو عمى ممارستيا أمر ىام 

  اعتبارات سيكولوجية ىامة جدًا وتؤثر تأثيرًا إيجابيًا ري نفسية المصاب حيث يشعر بأن المجتمع يعترف بو

 كفرد رعال ولو دور بناء ري تنمية المجتمع.

 .عمل المصاب يؤثر إيجابًا عمى جو افأسرة التي تشعر بالرضا كونو يستمر بالعطاء رغم اإلصابة 

  المصاب تواصمو االجتماعي مع اآلدرين حيث تتسع الدائرة االجتماعية التي يبني عالقاتو رييا.يحقق عمل 

  إن اإليمان بفكرة العمل التنموي مع رئة مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة يسيم ري زيادة أدائيا اجتماعيًا

 وبالتالي مساعدتيا ري التدمص من المشكالت واليموم.

 

 

 

عمل المصاب حاجة ضرورية تحقق لو االستقرار النفسي والعاطفي 
 واالجتماعي
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المقصود باإلصابة، اإلعاقة المكتسبة، مصاب الحرب، اإلعاقة، مقدمي الددمة لمصابي الحرب  عرف -

 االجتماعي. واإلعاقة المكتسبة، التأىيل الميني، الدعم النفسي، الدعم

 ز بين مستويات اإلصابة المكتسبة ودالل الحرب.ميّ  -

 مكتسبة.ب واإلعاقات العم النفسي االجتماعي لمصابي الحر أسس الد ما ىي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم
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 أسئمة التقويم الذاتي

 ادتر اإلجابة المناسبة لكل سؤال من افأسئمة التالية:

 اإلعاقة التي تسبب التشوه أو إعاقة دائمة ىي: -ٔ

 عامل وراثي -إصابة                                                  ب        -آ

 إعاقة مكتسبة -د                    إصابة مكتسبة                             -ج

 يقصد بالتأىيل الميني: -ٕ

 تطوير عادات العمل -عالج اإلعاقة                                            ب        -آ

 تقديم الددمات االجتماعية -تقديم الددمات النفسية                                     د      -ج

يقدميا مقدمو الددمة والتي تيدف إلى مساعدة المصاب عمى تجاوز مشكالتو النفسية تقع الددمات التي  -ٖ

 ضمن:

 ددمات الدعم االجتماعي -ددمات الدعم النفسي                                     ب        -آ

 كل ما سبق صحيح -ددمات الرعاية الصحية                                   د       -ج

 الشمل الرباعي من أىم اإلصابات التي تصيب: -ٗ

 مصاب اإلعاقات المكتسبة -مصاب الحرب                                            ب        -آ

 إعاقة ناجمة عن تناول الدواء -إعاقات الوالدة                                             د       -ج

التي تضمن لو الحب والرعاية من  مجتمع لمصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةتأمين الدمج واالندماج بال -٘

 مجاالت:

 إشباع حاجتو المادية -ب                                      إشباع حاجاتو النفسية        -آ

 مع افأقران إشباع حاجتو التفاعمية -د                                  إشباع حاجاتو االجتماعية       -ج
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 :ُيسيم اإلعداد النفسي والمادي لممصابين ري الحرب واإلعاقات المكتسبة ري -ٙ

 تعزيز النظرة والثقة بالذات -ب                                   تحقيق التكيف المناسب        -آ

 صحيح كل ما سبق -دالتمتع بالقدرة عمى تجاوز المشكالت المرحمية                     -ج

 :يتأثر مفيوم الذات لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة تأثرًا مباشرًا بــــــ -ٚ

 وضعو االجتماعي -ب                                            موقف اآلدرين منو        -آ

 رقدانو  لمعمل  -د                                             وضعو االقتصادي       -ج

 :يعاني مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة من مشكمة التشبث بالرأي نظرًا لعدم اشباع -ٛ

 الحاجة لمعمل -ب                                       الحاجة لالنتماء لديو        -آ

 اليةالحاجات النفسية واالنفع -د                                الحاجة لمتفاعل مع افأصدقاء       -ج

 :لمعمل ري حياة مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة مكانة ىامة لديو كونو يؤثر إيجاباً  -ٜ

 عمى جو العمل -ب                                            عمى جو افأسرة        -آ

 )آ + ج(   -د                                    عمى جو مركز التدريب       -ج

 :مقدم الددمة النفسية واالجتماعية نحو المصاب وررع سوية مفيومو لذاتو بــــ يتأثر أداء -ٓٔ

 نظرتو لذاتو -ب                                            نظرة المجتمع لو        -آ

 أدالقية لممينةعدم وجود ضوابط ومعايير  -د                                             نظرتو لمياراتو       -ج
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 مفتاح تصحيح التقدير الذاتي

 

 الجواب الصحيح رقم العبارة

 د -ٔ

 ب -ٕ

 آ -ٖ

 آ -ٗ

 ج -٘

 د -ٙ

 آ -ٚ

 ج -ٛ

 آ -ٜ

 د -ٓٔ
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 الفصل الثاني

 

 
 

 

 

 

 لدى  مفيوم الذات

 مصابي الحرب 

 واإلعاقات المكتسبة
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 الفصل األول

 لدى مصابي الحرب  مفيوم الذات

 واإلعاقات المكتسبة

 ُيتوقع من المتدرب أن يكون قادرًا عمى:

  َيعِرَف مفيوم الذات لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة. أن 

 مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة. أن َيعِرَف مكونات مفيوم الذات لدى 

 المكتسبة.لدى مصاب الحرب واإلعاقات  أن َيعِرَف مجاالت مفيوم الذات 

 مصاب الحرب واإلعاقات  أن َيعِرَف العوامل االجتماعية التي تؤثر عمى مفيوم الذات لدى

 المكتسبة.

  واإلعاقات المكتسبة. مصاب الحربالعوامل المؤثرة ري مفيوم الذات لدى أن َيعِرَف 

  واإلعاقات  مصاب الحربمفيوم الذات واالتزان االنفعالي لدى أن َيعِرَف العالقة بين

 المكتسبة.

 مفيوم الذات: -أوالً 

تسعى معظم الدراسات النفسية إلى دراسة السموك اإلنساني وآلية ضبطو والتنبؤ بو من أجل تحديد جوانب تطوره،       

وذلك ممن دالل دراسة أىم جانب من جوانب شدصية الفرد أال وىو مفيوم الذات انطالقًا من كونو مركز نظام الشدصية 

 رتيا عمى التفاعل مع المجتمع بشكل رعال.وبنائيا وتكوينيا، وبالتالي يساىم ري تحديد قد

رأى عمماء النفس افأوائل الذين تعرضوا لمفيوم الذات أن المجتمع مرآة يرى الفرد رييا نفسو، وّعرروا الذات      
 بأنيا ما يشار إليو ري الكالم الدارج بضمائر المتكمم كأنا الفاعمة وياء المتكمم.
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 اهالذات ىي المجموع الكمي لكل ما يمكن أن ير انطالقًا من أن إلى ثالثة أقسام لدى الفئة المستيدرة قّسم الذات وت

 ىي: ،أنو لوعمى  واإلعاقات المكتسبة مصاب الحرب

 عمى أسرتو وممتمكاتو.من حيث امتالكيا  وجسمتو لنظر تحتوي باإلضارة إلى التي ممتدة الذات الوىي  الذات المادية:-1

 ه.وتتضمن وجية نظر اآلدرين نحو الذات االجتماعية:  -2

 .ونظرتو اإليمانية ورغباتو مصابوتتضمن انفعاالت الالذات الروحية:  -3

عمى اإلطار المرجعي بعد اإلصابة  واإلعاقات المكتسبةالصادر عن مصاب الحرب ويتوقف السموك ىذا 

الشدصي الذي ينقسم إلى قسمين ررعيين: الذات الظاىري )والتي تتضمن كل افأجزاء ري المجال الظاىري التي يعتبرىا 

لدى المصاب تتميز والتي لمجال الظاىري االذي يتكون من أجزاء الذات الفرد جزءًا أو داصّيًة لذاتو(، ومفيوم 

المجال الظاىري لمسموك، ومن المجال الظاىري تتحدد الذات  ضوء ذلك ُيحدد تة لذاتو، وريبكدصائص محددة وثا

 الظاىرية.

مفيوم الذات عالي بناء أن بعد دراسة أجراىا عمى عدد من المصابين بالحرب ( ,CooperSmithكوبر سميث )ويرى    

 تورر شرطين ىما: توف ومرتفع لدييم يتطمب

  أىدارًا عميا.و لنفسالمصاب ضع يأن 

  أن قدرة  أي فعل شيئًا.يف، وبعبارة أدرى يجب أن بعض النجاح ري الوصول إلى ىذه االىداالمصاب حقق ين أ

 الفرد عمى مساعدة ذاتو ترتبط بتقييمو لذاتو، وبالعكس أيضًا رتقييمو لذاتو يسّيل وييّسر مساعدتو لفيم ذاتو.

لدى مصابي إلى أن االدتالف افأبرز وافأكثر وضوحًا بين ما يّمثمو مفيوم الذات ( Strykerوأشار )ستريكر،   

يبدو واضحًا ري افأىمية والتمركز، وذلك لكون بعض مفاىيم الذات مركزية، ري حين بعضيا اآلدر أكثر إحاطة الحرب 

أن تؤثر عمى المعمومات والسموك تساع ومن المفترض الودارجية، وأشار إلى أن المفاىيم المركزية، بشكل عام، تتّسم با

 بقوة أكبر من افأركار المحيطة والتي تّتسم باتساع أقّل.
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يتألف من لديو مفيوم الذات  ان ُيدرك أن واإلعاقات المكتسبةوعمى كل ررٍد يتعامل مع مصابي الحرب    

وعميو من جية أدرى ان  ،تحقيقيا المتواررة فأقرانو العاديين والتي عميو ان يسعى لمساعدتو عمى العديد من المكونات

 :ىي تحقيق الذات المثالية، وىذه المكوناتُيدرك أن أيٍّ من ىذه المكونات حجر أساس نحو 

 إدراك الذات_ تقدير الذات_ حب الذات_ تقييم الذات_ الثقة بالنفس_ احترام الذات. 

 مفيوم الذات الكمية وىي:ولمفيوم الذات مجاالت، لكلٍّ منيا معنى دقيق ودور ىام ري تكوين    

ويعني إدراك المرء لنفسو عمى حقيقتو، وليس كما يرغبيا، حيث يتضمن ىذا اإلدراك مفيوم الذات األساسي:  -

 جسمو ومظيره، وقدراتو، ومركزه، ودوره ري الحياة، وكذلك قيمو ومعتقداتو وطموحاتو.

وجيزة ثم يتدمى عنو، وقد يكون مرغوبًا، أو  ىذا المفيوم غير ثابت يحممو الفرد رترةمفيوم الذات المؤقت:   -

غير ذلك، معتمدًا عمى الموقف الذي يجد المرء نفسو ريو. ويتأثر ىذا النوع من مفيوم الذات بمزاج الشدص 

 وحالتو العاطفية ودبراتو الذاتية.

واليم وأرعاليم ويشير إلى تصور الفرد لتقييم اآلدرين لو، معتمدًا ري ذلك عمى أقمفيوم الذات االجتماعي:  -

نحوه، رمفيوم الذات االجتماعي يتطور نتيجة لتفاعل الفرد مع المجتمع. رالفرد ري البداية، يقّيم قدراتو 

وحاجاتو، وقيمو وطموحاتو ري ضوء تقديرات اآلدرين لو إلى أن يصل إلى مرحمة من النمو يكون قادرًا 

 أ بعدىا بتطوير مفيوم ذاتو افأساسي.عندىا عمى ريم وتفسير أقوال وأرعال اآلدرين نحوه، يبد

أي أن مفيوم الذات االجتماعي ىو المفيوم المدرك لمذات االجتماعي كما يعبر عنو الشدص، ويشمل    

المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد أن اآلدرين ري المجتمع يتصورونيا والتي يتمثميا الفرد من دالل 

درين ري المجتمع. أما مفيوم الذات المثالي ريو المفيوم المدرك لمذات المثالية كما يعبر عنيا التفاعل االجتماعي مع اآل

 الشدص، ويشمل المدركات والتصورات التي تحدد الصورة لمشدص الذي يوّد أن يكون.
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الجانب ىو عبارة عن الحالة التي يتمنى المرء أن يكون عمييا، سواء ما يتعمق منيا بمفيوم الذات المثالي:  -

الجسمي أو النفسي أو كمييما معًا، ومنو ما كان ممكن التحقيق، ومنو ما كان غير ذلك، معتمدًا عمى مدى 

 سيطرة مفيوم الذات افأساسي أو المدرك لدى الفرد.

 :إن  نستنتج مما تقدم

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتو يعني إدراكو لما يتميز بو من صفات عن ذعن واإلعاقة المكتسبة  مصاب الحربمفيوم

 غيره.

 وأىمية كبرى ري تحديد سموكواإلعاقة المكتسبة صاب الحرب لدى ملمفيوم الذات. 

 مفيوم مفعم بالقوة والنشاط، رعال، واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب مفيوم الذات

 حيوي، ولو جوانب متعددة.

 تنظيم معرري ويشكل المحور واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب مفيوم الذات

 وتكيفو.و ري تحديد سموك، ولو أىمية قصوى  توالرئيسي لشدصي

 ىو مجموعة افأركار والمشاعر واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب مفيوم الذات

 والمعتقدات التي يكونيا عن نفسو.

 نفسو، واإلعاقة المكتسبة  مصاب الحربعن الكيفية التي يدرك بيا يعبر مفيوم الذات

 .االجتماعيةمع البيئة و تفاعم والتي تتشكل من دالل

 لذاتو، و عن كيفية تأممواإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب يعبر مفيوم الذات

 سموكو عاطفية. وداصة عندما تكون الدوارع الكامنة وراء

 لسموكو يمعب دورًا بارزًا ري تشكيل مفيومو واإلعاقة المكتسبة  مصاب الحربمراقبة

 لذاتو.
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لدى مصاب  لمفيوم الذات ىذا الدليل معتمد ري المحدد و التالي التعريف الواستنادًا إلى ما تقدم ندمص إلى 

مصاب ىو مجموعة من افأركار والمشاعر والمعتقدات التي يكّونيا لدى مصاب الحرب  مفيوم الذات  :لنقول الحرب

مع بيئتو االجتماعية ومن دالل العالقة الدينامية  مصاب الحربعن نفسو، وتتشكل ىذه اإلدراكات دالل تفاعل  الحرب

فشل والتوقعات التي عنو، ومن دالل دبرات النجاح وال يعتقدونالعامل الدارجي، ومن ثم تقييم اآلدرين لو وما بين و  وبين

ويعتبره  مصاب الحربيعيشيا، وىو تكوين معرري منظم لممدركات الشعورية والتصورات والتقييمات الداصة بالذات يبموره 

 .ولذاتو، ليتفاعل كل ذلك حتى يبمغ ذروتو، لتعمل كقوة موجية لسموك

. رعندما ياتي يتمتع بيا قبل حدوثعمى الشدصية اللدى مصاب الحرب عمى مفيوم الذات  اإلصابةويتوقف تأثير 

قد ال  مصاب الحرب، والمشرف عمى رعاية اإلصابةتكون اإلعاقة مكتسبة من المفيد التعرف عمى شدصية الفرد قبل 

قبل اإلصابة ما لم يحصل عمى معمومات وارية من أسرتو أو المؤسسة التي أنتسب إلييا حكومية  لديويعي مفيوم الذات 

ذا كان مفيوم الذات ضعيفًا ري الماضي، أو إذا كان لديو مشاعر بعدم الكفاية الشدصية واإلنتاجية، كانت أم أىمية، رإ

مصاب ىذا ولمعوامل االجتماعية دوٌر بارٌز ري تحديد مفيوم  .بشكٍل أو بآدر تمك المشاعرمن قد تزيد  رإن اإلصابة

 كما يمي:  مصاب الحربيوم الذات لدى عن ذاتو، ويمكننا أن نوضح أثر البيئة االجتماعية عمى مف الحرب

  بشكل واضح ىنا ، ويتأثر مفيوم الذات لمصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةلإلعاقة أثر كبير عمى تقبل المجتمع

 وداصة لدى الفتيات. بالسبب الكامن وراء اإلصابة

  سكي ودن(.أبحاث )ليندو  لدى مصاب الحربىناك ارتباط بين مفيوم الذات والعالقات االجتماعية 

  مفيوم الذات أكثر إيجابية لدى المقيمين مع أسرىم مما ىو لدى المقيمين ري المؤسسات الداصة برعاية ذوي

المقيمون ري  مصابو الحربمنو  م ىذا يوضح أن التفاعل االجتماعي الذي ُيحر و  االحتياجات الداصة.

 .يؤثر عمى تفيميم وتقبميم لذاتيم المؤسسات الداصة برعاية ذوي االحتياجات الداصة
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  تدتمف عن  اإلصابةيتغير حسب الجنس )ذكر، أنثى(، إذ أنَّ نظرة افأنثى إلى  مصابي الحربمفيوم الذات لدى

مسنر وآخرون, نظرة الذكر إلييا، والعديد من الدراسات تناولت ىذه الحقيقة اليامة. رقد أشارت دراسة )

Messner, )وظيورىا اإلصابة ن الجنس ومفيوم الذات لدى الفتيات بدرجة كبيرة بمدى إلى أن ىناك عالقة بي

يدل عمى عدم  تقبل المجتمع قد وىذا إن دل عمى شيء ريو  ين.صابأكثر مما ىو عميو لدى الذكور الم

لمثل ، افأمر الذي سوف ينعكس عمى نظراتيم لذاتيم، ويدل من ناحية أدرى عمى أن نظرة العاديين صابينلمم

ومن ىنا نجد  لذاتو. إصابةىي نظرة سمبية ليا انعكاساتيا السمبية عمى مفيوم الفرد الذي يعاني من  الشريحةىذه 

ويتطور ىذا  .مصابي الحربأن ىناك العديد من العوامل التي تمعب دورًا ري تحديد مفيوم الذات لدى افأرراد 

الوعي عوامل منسجمة ومتناسقة أىميا نتيجة عدة واإلعاقات المكتسبة  مصابي الحربمفيوم الذات لدى 

مصابي  لمما يؤكد ارتباط الوضع الجسمي  بالجسم, وتشكيل صورة عنو, ووجود اآلخرين اليامين في حياتيم,

مصابي  بمفيوميم عن ذاتيم وقدراتيم بشكل مباشر. ىذا وقد يسيطر عامل سمبي عمى مفيوم الذات الحرب

قصوره الجسدي عمى شدصيتو ككل. رينعكس ىذا القصور عمى سموكو  صاب، حيث يعمم الفرد المالحرب

 وتكيفو، ومدى نجاحو ري بناء عالقات اجتماعية سميمة.

وعالوة عمى الضغط الجسمي رإن ردود الفعل من قبل اآلدرين قد تولد مشاعر العداء والعنف لدى الشدص 

ورة الصبر والقوة والمعاناة طويمة المدى كثيرًا ما تكون يعّبر عن تمك المشاعر فأن اإلحساس بضر  ، و غالبًا الصابالم

 مصابي الحربجزءًا من مفيوم المعاق لذاتو. وافأساليب السيكولوجية مثل النكران أو االنسحاب أو اإلسقاط قد ال تمكن 

التعبير عن  قد تحول دون صابةحتى من وعي مثل ىذه المشاعر. لذلك رإن القيود الناجمة عن اإلواإلعاقات المكتسبة 

عن شعوره باإلحباط والغضب عبر  واإلعاقات المكتسبة مصابي الحربئل جسمية. رقد يعبر االغضب والعداء بوس

ما يودون عممو. وىذا يشير  السدرية والتيكم. اذلك رقد ال يتشجع اآلدرون عمى تكوين الصداقة معيم وذلك يناقض تماماً 

كنتيجة لمتفاعل مع اآلدرين  اإلصابةمنذ  صاباستجابات متعمَّمة تنمو مع الم إلى أن العديد من ىذه المظاىر ما ىي إال

 من جية ثانية. ، ومفيوم الفرد لذاتو ودبراتو ري التعامل مع مواقف الحياة المدتمفةمن جية  والمجتمع
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 (Harter,1982-Lawrence,1988وسنعرض ريما يمي ىيكمية مفيوم الذات لدى الفرد كما وضعيا كٍل من)
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 لدى مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةًا: العوامل المؤثرة في مفيوم الذات نيثا

صاب ويتطور من دالل تفاعمو المستمر مع البيئة االجتماعية، ويدرك الم مصاب الحربمفيوم الذات لدى  وينم

منو ُيعد من أىم  لما يتوقعو اآلدرون صابذاتو من دالل عالقتو والديناميكية مع العالم والمحيط الدارجي، رإدراك الم

 ذاتو.افأمور التي تمعب دورًا ىامًا ري تحديد مفيومو عن 

 مفهوم الذات

 صورة الذات الذات المثالٌة

 االختالف

 التقٌٌم

 تقدٌر الذات

 الكفاٌات التخصصٌة الكفاٌات االجتماعٌة الكفاٌات الفٌزٌقٌة
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 يتمتعكفرد ال يدتمف عن غيره من افأرراد من ناحية العوامل الظاىرية والصفات الطبيعية التي  مصاب الحربإن     

بعد تعرضو الفرد بيا، ومع ذلك ريناك مجموعة من العوامل والظروف التي تؤدي إلى تغيير مفيوم الذات لديو بوجو داص

قد استطاعوا تدّطي الصعاب وتحمل المشاق والتحمي بصبر ال  صابينمن الم . وال بد من اإلشارة إلى أن كثيراً لإلصابة

ينفذ وعزيمة ال تكل، ولم يضعفوا، من أجل الوصول إلى بناء لمذات المثالية التي قد يعجز عن تحقيقيا كثير من 

بيئية نفسية و ضغوط ممن يتعّرض ل نسبة ال يستيان بيا من المصابينافأسوياء، غير أن ذلك ال ينفي أيضًا أن ىناك 

 .يمغير سوية لذات ومتعددة تؤدي بيم إلى تكوين مفاىيم داطئة 

وصنفتيا  صابي الحربوقد حددت إحدى الدراسات المشكالت المتصمة بمفيوم الذات من الناحية الطبية التي تواجو م    

 إلى: 

يؤدي إلى اضرابات معينة  بمصاب الحر إن وجود مفيوم ذات مندفض لدى مشكالت مفيوم الذات األساسية: -1

الذي يعاني من  مصابلديو، وىذا يعني أن مفيوم الذات المندفض ىو السبب افأساسي ري تطور االضطرابات، كال

 اكتئاب مرضي فأن مفيومو لذاتو مندفض.

ما يؤدي إلى مفيوم ذات مندفض لدى الفرد، رمن الناحية  صابةإن وجود إمشكالت مفيوم الذات الثانوية:  -2

ة ال يكون لديو مشكالت ري مفيوم الذات. ري حين إن الفرد الذي صابالنظرية يمكن القول بأن الفرد الذي ال يعاني من إ

 ما رإن مشكالت مفيوم الذات لديو تتسم بالتطور التدريجي. صابةيعاني من إ

وية عن وجود اضطراب أو ثان رئيسيةبصورة  مصاب الحربينجم عن ىذا المفيوم لدى مفيوم الذات المنخفض:  -3

ذا ما تطور لديو رقد يعاني من االضطراب النفسي وبالتالي سواء التكيف. رإذا كان  يعاني من  مصاب الحربما، وا 

مشكالت ري مفيوم الذات سواء كانت من النموذج افأول أو الثاني أو الثالث يجب التركيز عمى تعزيز مفيوم الذات لديو 

 تو من المندفض إلى المرتفع. من أجل ررع سوية مفيومو عن ا
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. وري ىمالمشكالت الداصة أثناء محاولتيا التكيف والتعايش مع وجود ة منجمم مصابي الحربوغالبًا ما تواجو أسر    

 الوقت ذاتو، رإن ىذه افأسر عرضة لمضغوط والتوترات التي تواجييا كل أسرة ري المجتمعات المعاصرة.

عن ذاتو مستمدًا من سموك افأشداص المحيطين بو واليامين ري حياتو رال بديل من  ابصإذا كان مفيوم الموبالتالي    

الذي شعر بالحب والتقبل ري طفولتو من أبويو يحمل  صاب. رالمصابأن ُيبدي افأبوان تقّباًل واضحًا وثابتًا لطفميما الم

شعورًا إيجابيًا نحو الذات والعكس صحيح، أي أن لموالدين تأثيرًا ىامًا ري بناء شدصيتو وبالتالي تكوين مفيوم الذات 

 اإليجابي لديو.

لو كان ثمة أحدىم يعاني وداصة ريما إلى أن تورر حدب افأبوين ومحبتيم لألبناء ( Searsسيرز وقد أشارت دراسة )   

تؤدي إلى عالقة إيجابية ريما بينيم، وبالتالي رإن نسبة التوارق النفسي واالجتماعي لدى افأبناء تتسم بالتزايد من إعاقة ما، 

التدريجي. وقد أكدت التجارب ودبرات المدتصين العالميين أن الجو العائمي الحميم ىو الجو افأمثل الذي يكفل تورير 

عة تساعد المرضى والمعاقين عمى تأىيميم لمحياة الطبيعية السميمة. رإذا كان المعاق يعيش ري بيت يتميز ببيئة حياة مشب

 صحية تمبي الحاجات الجسمية والنفسية لو رإن تمك افأسرة ستورر لو الراحة الكارية ليرضى عن ذاتو.

ذا لم  ، افأولى لإلصابةأكثر وضوحًا ري مرحمة  مصاب الحربسرية ري مفيوم الذات لدى فأويكون تأثير العوامل ا    وا 

حاجتو إلى  وتجسيد بعد أن غدا ُمصاب حربيكن االبوان عمى مستوى ثقاري جيد يساعدىما عمى تفّيم دصائص ابنيما 

 . رغالبًا ما يغدو أكثر سوءاً الحب والقبول والحصول عمى مكانتو االجتماعية 

من الوقوف عمى الفروق الفردية وتحديد الطريقة التي  ى المعاق ال بدلكي ننمي مفيوم ذات إيجابي لدو لذلك   

يتأثر كل واحد منيم بيا لموصول إلى غايتو، مع العمل عمى دراسة كل رعل وسموك يصدر عنو عمى أنو ذو ىدف وغاية 

قّبمنا لو بما يمتمك من قدرات، وذلك لكي يتسنَّى لنا مساعدتو وتنمية اىتماماتو وقدراتو المحدودة )صحيًا، اجتماعيًا( وذلك بت

مكانياتو وميولو. حاجوتذكيره بأنو قادر عمى تحقيق النجاح تمو الن  ري مجال ما من المجاالت التي تتناسب  مع قدراتو وا 

 نرى:واإلعاقات المكتسبة   مصابي الحربوبعد أن عرضنا بعض العوامل التي تؤثر عمى مفيوم الذات لدى   
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حياتيم تحديات عديدة، وأن طريقة االستجابة الشدصية التي يقابل بيا كل ررد منيم  يواجيون رييم أنَّ  -آ

          .يشتو، وتوارقو النفسي واالجتماعيالظروف البيئية الضاغطة توضح ري النياية أسموب حياتو وطريقة مع

أو نقصان، وعدم التردد  طيفة ومظاىر الوّد وتقديم المساعدة ري حدود المطموب دون زيادةمأن المعاممة ال -ب

ري إبداء مظاىر التقبل والتقدير اإليجابي واالىتمام غير المشروط تجاه اآلدرين، تؤدي إلى تزويد المعاق 

 بالطاقة الالزمة لتحمل الضغوط، كما تعينو عمى افأمل إذا تورر لديو الطموح والرغبة ري تحقيق أىدارو.

م عن بيئة صحيحة ساىمت ري تحقيق توازنو االنفعالي، وتنظيم أن تكوين مفيوم إيجابي لدى المعاق ناح -ج

 سموكو، وتنمية مستوى طموحاتو، ومثل ىذا قد ال نجده عند العديد من افأسوياء.

 مصابي الحرب  واإلعاقة المكتسبةمفيوم الذات واالتزان االنفعالي لدى  -ثالثاً 

ويتوقف مدى ما السميم. ىذا  االنفعالي نحو النضجارة نموه ثلذاتو يمثل وسيمة ىامة الست مصاب الحربإن ريم   

عمى مفيومو الشامل عن وحدة شدصيتو ل بدرجة جزئية عمى افأق ولو يشعر بو من قمق عندما يواجو موقف الحياة 

، ركل يولذات لدالدبرات والتجارب االنفعالية السمبية عمى درجة اعتبار ا آدذين بعين االعتبار أثروكفاءتيا واعتزازه بذاتو، 

 تؤثر عمى اتزان الذات لديو. والديبة..........تجربة يفسرىا عمى أنيا تيدد ذاتو ـ كالفشل 

إلى ذلك بقولو: إذا كانت جميع افأبعاد التي يدرك الفرد نفسو من دالليا ري صورة  (Vash,2009وأشار )   

يذا الفرد سيكون متحررًا من التوترات التي تنزع رؤية موحدة من ناحية، واعتباره لذاتو كان مناسبًا من ناحية ادرى ر

مشوىة لمذات إلى توليدىا. وىذا يوضح أن نمو مفيوٍم كاٍف لمذات، ومتحرر من الكبرياء العصبي والمداوف غير الواقعية 

 يعد دطوة أولى وىامة تجاه تطوير صورة لمذات صحيحة وقوية.

اتو، مما يؤدي ذلتأكيد واإلعاقات المكتسبة  مصابي الحربإشباع وىناك مجموعة من العقبات التي تحول دون    

لذاتو، والصراع بين أدوار الذات و إلى ادتالل توازن تكيفو االنفعالي، ومن أىم ىذه العقبات النقص الجسمي، وعدم ريم

ي واالجتماعي إلى مستوى مناسب من النمو االنفعال مصاب الحربة من وصول صابتحد اإلبالتالي ... و إلى ذلك اوم
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ذا حاولنا تتبع وتفحص سمات  رإننا سنجده يعاني من بعض افأزمات االنفعالية كالتوتر  مصاب الحربوالمعرري، وا 

من العجز ينتج عنيا  مصاب الحربوالدوف والقمق واإلحباط... ومن ىنا ندرك أىمية العضو بالنسبة لو. لذا رإن معاناة 

إلصابة ( إلى ذلك حيث وجد بعض السمات السموكية الناتجة عن اKliemeck وأشار )كميمك، ادتالف ري نمط سموكو.

مثل االستسالم وررض الذات والقمق والدوف والتوتر وعدم االتزان االنفعالي والتعويض واإلسقاط والتبرير واالنسحاب 

اآلدرين المحيطين بو، لكي يكون حسن التوارق عندما يوسع مفيومو عن واإلعاقات المكتسبة  مصاب الحربر واالنطواء.

ال يحيط بتوقعاتيم نحوه رحسب، بل بتحقيق الذات الداصة بو أيضًا. وىو بذلك يشير إلى مدى توازنو االنفعالي إذ إن 

نما أيضًا بالوسائل وافأساليب والطرق التي تعطيو قدرًا أعظم من التعبير عن ذاتو،  سموكو ليس رقط كما يرغب المجتمع، وا 

 حى يصل المعاق إلى توارق جيد مع ذاتو إضارة إلى ذوات اآلدرين.وري ىذا المن

ارتباطًا جوىريًا موجبًا بمتغيرات عديدة يرتبط  مصاب الحربمفيوم الذات لدى  من افأىمية بمكان اإلشارة إلىو   

النفسية وغيرىا.  مثل الثبات االنفعالي والتوارق االجتماعي واالنفعالي والصحي والجسمي وضعف التوتر الدادمي والصحة

مفيوم الذات والتوارق  ( ري بحث ليما أن ىناك عالقات إيجابية بينWilliams & Cole 968 وأكد )لويميامز وكول،

 االنفعالي.

 لمقول بأن معاناة مصاب الحرب( Henderson & Celezebyكل من )ىندرسون وجيمزبي، ىذا ما دعا و      

يحتاج إلى نوع من التوارق النفسي، إذ إن  يعني أنوة من الزمن )طويمة أو قصيرة( ة ما لفتر صابمن إواإلعاقات المكتسبة 

شعوره بمؤشرات تدل عمى ادتالرو عن أقرانو يمثل دطرًا عمى نموه وعمى مسيرة تكوين مفيوم الذات إيجابي لذاتو، وقد 

واء، مع شعور عميق باإلحباط. ويتوقف يكون رد رعمو متسمًا بالررض لذاتو ولوضعو وعدم ريم اآلدرين، والعزلة، واالنط

ما تأتي رد الفعل عمى شكل صراع لتحقيق النمو الطبيعي ري كارة  وغالباً رد الفعل االنفعالي عمى طبيعة اإلعاقة، 

المجاالت من جية، ومحاولة إعادة تقييم المعاق لنفسو بالمقارنة مع العالم الدارجي من جية ثانية، ثم محاولة حفظ 

رعالقة االرتباط بين مفيوم الذات واالتزان   ن مدى إدراكو وريمو لمعالم وموقف ذلك العالم منو من جية ثالثة.االتزان بي
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ىي عالقة وثيقة، حيث يتفاعل االثنان معًا وينتج عن تفاعميما مزيد من التأثير عمى  مصاب الحرباالنفعالي  لدى 

 سموكو وتكيفو االجتماعي.

، والتي تمعب دورًا ىامًا مصاب الحربقة بين مفيوم الذات واالتزان االنفعالي لدى وىكذا يتضح أن ىناك عال   

لذاتو وريمو ليا، والسعي وراء تحقيق أغراضيا وأىداريا بحيث يشعر من دالليا بالتكيف واالنسجام مع و وأساسيًا ري إدراك

 سم بما يمي:تزان االنفعالي لدى المعاق يتالالذات ومع الواقع. مما سبق نستنتج أن ا

 .قدرة المعاق عمى التحكم بانفعاالتو وضبط نفسو ري المواقف المثيرة لالنفعال 

  ...قدرة المعاق عمى االحتفاظ بيدوء أعصابو وسالمة ركره حيال افأزمات والشدائد الصحية والنفسية وافأسرية 

   مكاناتو والمثابرة عمييا مدة أال يميل المعاق إلى العدوان، وأن يكون قادرًا عمى تحمل المسؤولية التي تتناسب وا 

 ممكنة.

   قدرة المعاق عمى العيش ري توارق نفسي واجتماعي، وتكيف مع البيئة المحيطة، والمساىمة إيجابيًا ري نشاطاتيا

 بما يضفي عميو شعورًا بالرضا والسعادة.

  أديرًا: أن تكون حياتو االنفعالية ثابتة ورصينة عن التذبذب والتقمب فأسباب ومثيرات تارية جدًا.و 

 

 

 

 

 

 مفيوم الذات لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة. عّرف 

وبما أن االتزان االنفعالي ىو المحور الثاني من المحاور افأساسية الكبرى لمشدصية ريمكن    

تعريف االتزان االنفعالي بأنو من أىم المحاور االساسية ري شدصية الفرد، كونو تنظيم سموكي يصف 

 سموك الفرد ري المواقف االجتماعية المدتمفة ويكاد يسودىا.

 التقويم:
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 واإلعاقات المكتسبة. مصاب الحرب عدد مكونات مفيوم الذات لدى 

 واإلعاقات المكتسبة. لدى مصاب الحرب حدد مجاالت مفيوم الذات 

 واإلعاقات المكتسبة. مصاب الحرب وضح العوامل االجتماعية التي تؤثر عمى مفيوم الذات لدى 

  واإلعاقات المكتسبة. مصاب الحربالعوامل المؤثرة ري مفيوم الذات لدى بّين 

  واإلعاقات المكتسبة. مصاب الحربمفيوم الذات واالتزان االنفعالي لدى رسر العالقة بين 
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 أسئمة التقويم الذاتي

 ادتر اإلجابة المناسبة لكل سؤال من افأسئمة التالية:

 :وجية نظر اآلدرين نحو مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة)          ( تتضمن  -ٔ

 الذات االجتماعية -ب                                                  الذات المادية        -آ

 افأنا -د                                          الذات الروحية               -ج

 :دى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة إلىينقسم االطار المرجعي الشدصي ل -ٕ

 أربعة أقسام -ب                                            دمسة أقسام               -آ

 قسمان -د                                     ثالثة أقسام                       -ج

صابي الحرب واإلعاقة المكتسبة يتطمب توارر أكد )       ( أن بناء مفيوم ذات عالي ومرتفع لدى م -ٖ

 :شرطين أساسيين

 سميث -ب                                     واطسن                          -آ

 ستريكر -د                                   رايت                              -ج

 :المكونات افأساسية لمفيوم الذات ىي -ٗ

 سبع مكونات -ب                                            تسع مكونات        -آ

 ثالث مكونات -د                                             ست مكونات       -ج

 :مفيوم الذات االجتماعي المدرك لمصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة ىو -٘

 ما يعبر عنو الشدص عن االدرين -ب                                   ما يعبر عنو الشدص        -آ

 إدراك المرء لنفسو عمى حقيقتيا -دمفيوم غير ثابت لدى الشدص                                 -ج
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 :يتأثر مفيوم الذات لدى الفتيات المصابات جراء الحرب واإلعاقات المكتسبة وبشكل واضح بــــــــــــ -ٙ

 العالقات افأسرية -ب                                    العالقات االجتماعية         -آ

 السبب الكامن وراء اإلصابة  -د                              نظرة المجتمع لممرأة المعوقة       -ج

 :(    ىناك عالقة بين مفيوم الذات والجنس لدرجة واضحة كما عبر)                   -ٚ

 مسنر وآدرون -ب                                       كارمن وآدرون           -آ

 التصنيف العالمي لإلعاقة -د                                     سميث وآدرون            -ج

 :يتطور مفيوم الذات لدى مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة نتيجة عوامل شدصية أىميا -ٛ

 تشوه الجسد -ب                                            الوعي بالجسم        -آ

 )ب + ج(   -د                                    نظرة اآلدرين لمجسد         -ج

 :ُيعبر مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة عن شعورىم باإلحباط والغضب عبر -ٜ

 التيكم -ب                                            السدرية             -آ

 )آ + ب( -د                                             النكران             -ج

 يحتاج مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة إلى نوع من التوارق النفسي نتيجة: -ٓٔ

 العزلة -ب                               إصابتو لفترة من الزمن             -آ

 االكتئاب -د                                             الدوف             -ج
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 مفتاح تصحيح التقدير الذاتي

 

 الجواب الصحيح رقم العبارة

 ب -ٔ

 د -ٕ

 ب -ٖ

 ج -ٗ

 آ -٘

 د -ٙ

 ب -ٚ

 آ -ٛ

 د -ٜ

 آ -ٓٔ
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 لثالثـــــــــــــــــــــــــــــــاالفصل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االكتئاب لدى مصابي الحرب 

 واإلعاقات المكتسبة
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 الفصل الثالث

 االكتئاب لدى مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة

 ُيتوقع من المتدرب أن يكون قادرًا عمى:

   واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب مفيوم االكتئابأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب االكتئابأسباب أن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب االكتئاب أعراضأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصابي الحرب االكتئاب أنواعأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب االكتئابكيف ُيعالج أن َيعِرَف. 

 

 

 واغتم نَ زِ حَ تعني  إكتئاباً  أما اصطالحًا راكتأب الحزن، من واالنكسار الحال، سوء أنيا عمى الكآبةتناول البعض 

 الموسوعة . وعررتوومكتئب كئيب وىو، والحزن اليم شدة من باالنكسار، النفس تعبير أيضاً  والكآبة كئيب، ريو وانكسر،

 .الحياة ري افأىمية وبعدم افأمل ورقدان العميق بالحزن اإلنسان ريو يشعر عقمي مرض ( بأنو:997) العالمية العربية

( بأنو عبارة عن دبرة وجدانية ذاتية أعراضيا الحزن والتشاؤم ورقدان االىتمام والالمباالة Emerryويعررو )ايميري،

بالفشل وعدم الرضا والرغبة ري إيذاء المرء لنفسو والتردد وعدم البت ري افأمور واإلرىاق ورقدان الشيية واحتقار والشعور 

 الذات وبطء االستجابة وعدم القدرة عمى بذل أي مجيود.

 

 

 

من البدييي أن يشعر مصاب الحرب بالكآبة والحزن واالكتئاب نظرًا لمدبرة المؤلمة التي يمر بيا بعد 

صابة من جية ولمضغط النفسي الذي يمر بو عند مقارنة نفسو باآلدرين من جية ثانية. وىذا ما يمكن اإل

 .لمرحمة العالج الدوائيعل متوقعة عمى أن ال تتطور لتصل ردة راعتباره 
 

لدى مصابي  مفيوم االكتئابأواًل: 
 الحرب واإلعاقات المكتسبة
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االكتئاب عمى أنو نوع من الكره الذي يتحول إلى الدادل. وىذا يعني أن ربط  رسر )ررويد/ عالم النفس الشيير(

 بين االكتئاب والصراع الدادمي .

 ومن افأسباب المؤدية لإلكتئاب لدى مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمى أن ثمة أعراض ُترارق االكتئاب لدى مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة والتي يمكن اتفق الباحثون 

 حصرىا بما يمي:

 :تتصل بالمزاجعراض أ -ٔ

ُتعدُّ ىذه افأعراض حجر افأساس لالضطرابات الوجدانية التي يواجييا مصاب الحرب واإلعاقات 

المكتسبة بعد اإلصابة . ويعتمد المدتصون عمى نسبة تكرار السموك بالحكم عمى درجة اإلصابة. 

.الشعور بالعجز والتوتر 

.التوتر االنفعالي والظروف المحزنة 

.االحباط وديبة افأمل 

.الحرمان ورقد الحب والعطف 

.الشعور بالعزلة والوحدة 

.االضطرابات الفسيولوجية 
 

لدى مصابي  أسباب االكتئاب :ثانياً 
 الحرب واإلعاقات المكتسبة

لدى مصابي الحرب  ثالثًا: أعراض االكتئاب
 واإلعاقات المكتسبة
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معظم أوقات اليوم رعمى سبيل المثال : معاناة مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة من مزاج حزين 

 ولمدة اسبوعين عمى افأقل يعتبر مؤشرًا لتعكر المزاج وبالتالي االكتئاب.

 :أعراض تتصل بالدارعية -ٕ

أي نمط من أنماط السموك الذي يقوم بو مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة يدل بشكل أو بآدر إلى 

اب الحرب واإلعاقات اليدف الذي يسعى لتحقيقو. ومثل ىذا افأمر ال يكون واضحًا لدى مص

المكتسبة المكتئب. رغالبًا ما يواجو قصورًا ري ىذا المجال لدرجة عجزه عن القيام بأدنى عمل ميما 

 كان بسيطًا.

 :أعراض تتصل بالحالة البدنية -ٖ

تترارق التغيرات الجسمية مع حالة االكتئاب لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة منيا: رقدان 

 ي النوم، الشيية الزائدة....الشيية، قمق واضح ر

 :افأعراض المعررية -ٗ

 والتي تشير إلى قدرة مصاب الحرب عمى التركيز واتداذ القرار وقدرتو عمى تقويم وتقييم ذاتو.

 :العالقات االجتماعية -٘

( الذي أكد عمى أىمية العالقات االجتماعية ري حياة Strongmanوىذا ما وضحو )سترونجمان،

بشكل مباشر افأسرة وافأقران والحي الذي يعيش المصاب بكنفو. ونظر ورقًا المصاب والتي تمثميا 

 لذلك لالكتئاب عمى أنو يتضمن ما يمي:

 

 

 

 

 

.المزاج الحزين والشعور الفاتر 

.المفيوم المندفض والسمبي لمذات والمتضمن لوم الذات وتأنيبيا 

.الرغبة ري تجنب لقاء افأدرين 

 والرغبة الجنسية الممحة.رقدان الشيية العصبي المنشأ 

.تغير مستوى النشاط لديو حيث يميل لمكسل والالمباالة 
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وىنا ال بد والتذكير بأن أعراض االكتئاب افأنفة الذكر تدتمف بين مصاب حرب وآدر، حيث نالحظ 

 النماذج التالية:

قاسية من الموم، يظير االكتئاب لدى بعض مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة عمى شكل أحاسيس  -آ

 وتأنيب الضمير.

ويظير لدى البعض اآلدر مدتمطًا مع شكاوي جسمانية وأعراض بدنية بصورة قد ال تعرف الحدود  -ب

 بينيا.

 ويظير لدى البعض منيم ري شكل : مشاعر اليأس والتشاؤم والممل السريع من الحياة ومن الناس. -ج

 لدى مصاب حرب واحد.وأديرًا قد تجتمع كل ىذه افأعراض مجتمعة  -د

 

 

 

 

 (Neurotic Depression) العصابي االكتئاب -0

 أكثر وىو المؤلمة، لمحوادث والتعرض والكبت، الذنب،مصاب الحرب بب لشعور نتيجة االكتئاب من النوع ىذا ينتج

 فأقل بالتعب الشعور الحزين، المكتئب المزاج تشمل افأعراض من بعدد ويتميز ،بين المصابين شيوعاً  االكتئاب أنواع

 بحدوث ،ويتميز مزعجة أحالم مع المتقطع النوم افأمل، رقدان السوداء، وافأركار التشاؤم المريض تفكير ويسود مجيود

 .لمطعام الشيية ورقدان الدم ضغط ارتفاع مثل دفيفة جسمية أعراض الميل، أول ري القمق

 (Psychotic Depression) الذىاني االكتئاب -5

 التكرار إلى ويميل الحركي،-النفس والبطء بالكآبة يمتاز الجذور وراثي  المنشأ دادمي ذىاني اضطراب ىو

 مباشرة حادثة تقع أن دون يحدث ريو بالفعل عمييا التعرف أو تحديدىا يمكن محزنة لحادثة استجابة يكون ال وىو الدوري،

 افأعراض من بعدد ويتميز .العصابي االكتئاب رترات من بكثير أطول رترات إلى االكتئاب من النوع ىذا ويمتد .قريبة أو

  لدى مصابي الحرب االكتئاب أنواعرابعًا: 

 واإلعاقات المكتسبة          
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 رقدان والجسمية، العقمية العمميات ري الشديد البطء المسيطر، القنوط الحركي، أو الحيوي النشاط ري اليبوط تشمل

 إلى بالمريض تصل قد التي واليذاءات اليموسة و اإلثم، ومشاعر النفس واتيام المرض، وتوىم والبكاء، وافأرق، الشيية،

 :إلى الدرجة حيث من النوع ىذا وينقسم .االنتحار

 البسيط اإلكتئاب(Mild Depression) 

 إلى لموصول بالكفاح ومشغولة ناضجة الشدصية تكون حيث العمر، من والدامسة الرابعة الحمقة ري يظير

 أو المريض منو يشكو حزن شكل ري النوع ىذا يظير ما ونادراً  نشاطو، أوج ري اإلنسان يكون وحيث المنشود، اليدف

 .ومعدتو قمبو من المريض يشكو ما وغالباً  عميو، ظاىراً  الحزن يكون

 يزول وقد طويمة، لفترات بسيطاً  يبقى ما غالباً  أنو إذ نادرة، حاالت ري إال حاد اكتئاب إلى البسيط االكتئاب يتحول وال

 .عالج بال تمقائياً 

 الحاد االكتئاب(Acute Depression) 

 افأعراض ببعض ويتميز تشديصو، يصعب قد النوع ىذا إلى المريض وصل إذا اإلكتئاب، درجات أقصى وىو

 يصل والذي اليأس أبدًا، الكالم يستطيع ال حيث البكم حد إلى بالمريض تصل والكالم والحركة التفكير ري الجمود تشمل

 حالة ري وكأنو ،ويبدو البيئة عمى المريض يتعرف رال واضح بشكل الوعي اضطراب والكدر، القنوط درجة إلى بالمريض

 وضالالت ىالوس ظيور االنتباه، لتشتت نظراً  وافأشداص والمكان الزمان تحديد ري صعوبة مع الشديدة، العزلة غيبوبة،

 ال أنو إال االنتحارية افأركار ممحوظ، بشكل العضوية المرضية الشكاوى ازدياد النفس، واتيام بالذنب الشعور حول تدور

 .االنفعالي قبل الحركي نشاطو لتحسن لمشفاء تماثمو أثناء االنتحار تنفيذ من عميو يدشى ولذا حركتو، لبطء نظراً  ينفذىا

 (Situational Depression) يالموقف اإلكتئاب -3

 رشل أو ثروة كفقدان مصيبة عقب أو صعب لموقف نتيجة ومؤثرة عنيفة لصدمة قوي رعل رد عن عبارة ىو

 وضع بعودة إال لمظيور يعود وال شفاؤه، الممكن ومن طوياًل، يبقى ال المدى قصير وىو .عاطفي أو أسري أو اجتماعي

 .اإلكتئاب سبب الذي الموقف أو لموضع مماثمة دبرة أو مشابو
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 (Stupor Depression) الذىولي اإلكتئاب-4

 لمعزوف تام استعداد وعنده ترك، إذا حركة يظل بو المصاب أن حيث الحدة درجات أقصى يمثل النوع ىذا

 . النظارة إىمال إلى باإلضارة مضغ، دون يتركو رمو ري افأكل وضع إذا أنو لدرجة والشراب الطعام عن

 (Defensive Depression) الدفاعي اإلكتئاب -٘

 غير القمق من زائدة جرعة من لمتدمص ميكانيزمياً  دراعاً  سوى ليس آدر عصاب أي مثل بأنو النوع ىذا يتميز

 رعاًل، تم قد اإلحباط وكأن مثالية دبرة يعيش بأن التيديد ىذا بإزالة اإلكتئاب ريقوم باإلحباط، تيديداً  يحمل المعالم محدد

 تم الذي اإلحباط تتحمل أن تستطيع النفس أن وذلك الشدص، لدى نفسياً  توازناً  يحدث أنو إال قسوتو رغم التديل وىذا

 .باإلحباط التيديد تحمل عمى قدرتيا من أكثر واقعياً  أمراً  وأصبح رعالً 

 (Bipolar Disorder)اإلكتئابي اليوس" القطب ثنائي االضطراب -6

 غير بالفرح الشديد والشعور االبتياج إلى شديد إكتئاب من مدتمفة بدورات اإلكتئاب من النوع ىذا يتميز

 اليوس دورة ري المريض يكون وعندما جدًا، سريعاً  يكون وأحياناً  تدريجياً  التغيير ىذا يكون وأحياناً  الشدص لدى المألوف

 مالئم غير وبشكل والعكس الشديد الحزن إلى الشديد السرور من المزاج تغير تشمل افأعراض من بعدد يمر رأنو

 االزدياد افأركار، ترابط وعدم الكالم سرعة بالعظمة، الشعور التفكير، اضطراب النوم، واضطراب وقمة افأرق لمظروف،

 زيادة ري الحركة والطاقة. ،االجتماعية المواقف ري التصرف سوء الجنسية، الرغبة ري الممحوظ

 جدول تصنيف االكتئاب واضطرابات المزاج وفق دليل الطب العقمي األمريكي

 الرمز أنواع االكتئاب

-296(: ويشمل: النوبة الواحدة )Major Depressive / نوبة االكتئاب العظمى /) األساسي اإلكتئاب اضطراب

xx( النوبات المتكررة ,)296-xxx) 

296-xx 

 300.4 (Dysthemic Disorder)العصابي اإلكتئاب

 311 ( Depressive Disorder Not otherwise specified)المحدد الغير اإلكتئاب

 xx.296 ( ويشتمل عمى عدد من األنواع تشمل:Bipolar Disorder)القطب ثنائي االضطراب
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 Single Manic Episode /·(296.0x) / الوحيدة اليوس نوبة* 

 .Most Recent Episode Hypomanic /.(296.40) /الخفيف لميوس الحديثة النوبة *

 Most Recent Episode Manic /.(396.4x) /لميوس الحديثة النوبة *

 · / Most Recent Episode Mixed /. (296.6x).المختمطة الحديثة النوبة* 

 · / Most Recent Episode Depressed /. (396.5x).لإلكتئاب الحديثة النوبة *

 · / Most Recent Episode Unspecified /. (296.7).المحددة غير الحديثة النوبة* 

 296.89 (Bipolar Disorder-II - 2) القطب ثنائي االضطراب

 301.13  (Cyclothymic Disorder) الدوري االضطراب

  Bipolar Disorder Not otherwise)المحدد غير القطب ثنائي الضطراب ا

specified) 

296.80 

 Mood Disorder Due to General )المرضية(العامة الصحية بالحالة المرتبطة المزاجية االضطرابات

medical 

293.87 

 ------ (Substance Induced Mood Disorder)لإلكتئاب المسببة األدوية

  Mood Disorder Not otherwise المحددة غير المزاجية االضطرابات

Specified 

296.90 

 

 

 

بما أن حالة االكتئاب واحدة لدى اإلنسان رمن البدييي أن تأدذ دطوات عالج اكتئاب مصاب الحرب واإلعاقات 
 المكتسبة نفس الطريق التي ُيعالج بيا االكتئاب لدى الغير مصابي بالحرب أو باإلعاقة المكتسبة. وىذه الدطوات ىي:

 

 

واإلعاقات دامسًا: عالج االكتئاب لدى مصابي الحرب 
 المكتسبة



 

41 
 

 (Behavioral Therapyالعالج السموكي ) -ٔ

صد بالعالج السموكي لحاالت االكتئاب مساعدة المصاب عمى ممارسة افأحداث والنشاطات الحياتية التي قيُ 

 شكمت ليم يومًا ما مصدرًا لمسعادة. 

ويدعم المعالجون والعاممون ري مجال الرعاية االجتماعية اسموبيم ىذا مع مصابي الحرب من دالل العمل عمى 

مياراتيم البينشدصية. ويكون ذلك من دالل إعادة تقديم أحداث سارة لممصاب حيث يحدد مساعدتيم عمى تحسين 

بالتعاون مع البيئة المحيطة النشاطات التي يعاد تدعيميا بجعل المصاب يراقب نشاطاتو اليومية ويستوري قائمة أحداث 

مدتص بانتقاء أىم النشاطات التي يعتبرىا ونشاطات ُتسره. وما أن تقدم البيئة المحيطة والمصاب ىذه المعطيات يبدأ ال

المصاب سارة. وعمى سبيل المثال ال الحصر: الدروج لمتسوق، الدروج لمحديقة العامة ولممتنزىات وممارسة اليوايات. 

 وسنوضح ذلك بعرضنا لمحالة التالية:

النصفي وغدا ممن عام( إصابة حرب أدت بو إلى اإلصابة بالشمل ٖٔأصيب الشاب /أحمد/ البالغ من العمر)

ون الكرسي المتحرك. وقبل التحاقو بالددمة العسكرية كان يعمل ري مجال الفن والرسم عمى الزجاج والتطريز. ميستدد

وما أن استقرت حالتو الصحية وعادت افأسرة لحياتيا الطبيعية وأصبح الزمن الذي يمضيو بمفرده طوياًل بدأ القمق 

كتئاب يددل بحياتو. وبدأ الطبيب النفسي بالعمل معو ورق المنيج السموكي إلى أن والدوف من المستقبل وبالتالي اال

عادة تنشيطيا وتفعيميا ري حياتو اليومية إلى أن بدأت الحالة  اكتشف موىبتو قبل اإلصابة. وبدأ بالتركيز عمى مواىبو وا 

 تعتدل ولوحظ نقص تدريجي ري اكتئاب الحالة أشير/ بدأت حالة المزاج ٛبالتجاوب معو ورويدًا رويدًا وبعد حوالي الـــ /

 
 ومن أساليب العالج السموكي افأدرى:

 .إعادة تدعيم السموك غير االكتئابي لدى مصاب الحرب 

 .تعميم ميارات اجتماعية. جديدة ورعالة 

 (Cognitive Therapyالعالج المعرري )  -ٕ
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اليدف من ىذا النمط العالجي التعرف عمى االتجاىات التكيفية السيئة لدى مصاب الحرب واإلعاقات 

 المكتسبة والتي تؤدي إلى امتالكو نظرة سمبية لذاتو ولمعالم المحيط بو )البيئة المجتمعية( ومستقبمو. 

 ويمر ىذا العالج بالمراحل التالية:

 أن يغدو أكثر نشاطًا وثقة ويزيد من عالقاتو االجتماعية.  عمينا العمل عمى تشجيع مصاب الحرب عمى

 كزيارتو لألصدقاء وزيارة افأصدقاء لو، تناول وجبات الطعام مع افأسرة وليس عمى انفراد...

  مساعدة مصاب الحرب عمى تجاوز افأركار التمقائية السمبية الصارمة والتي تؤثر عمى سموكيم مع الذات

صاب ري ىذه الحالة تسجيل افأركار المزعجة لو وكما تحدث عمى أن نساعده واآلدرين. وُيطمب من الم

 بضرورة توارر التركيز واالستيقاظ لحظات تدوينيا. وىذا ما ُيعرف بــ/استددام ضربات المعصم/.

  .مساعدة مصاب الحرب ومن دالل الحوار عمى معررة أن أركارىم التمقائية وأدطاءىم ري التفكير

 أن نبين ليم أن كل تفسيراتيم لألحداث بيا درجة ما من التحيز السمبي.وبالتالي عمينا 

  مساعدة مصاب الحرب عمى تغيير اتجاىاتو افأولية واعتقاداتيم المركزية والتي ساىمت ري جعميم من

 افأشداص المكتئبين.

 

 

  ّواإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب ف االكتئابعر. 

 واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب االكتئابأسباب  عدد. 

 واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب االكتئاب أعراض حدد. 

 واإلعاقات المكتسبة لدى مصابي الحرب االكتئاب أنواع وضح. 

 واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب االكتئاب بّين طرق عالج. 

 التقويــــــــــــــــــــم
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 أسئمة التقويم الذاتي

 مجموعة من العبارات حدد العبارة الصحيحة من العبارة الداطئة:ريما يمي 

 عّرف البعض االكتئاب عمى أنو دبرة وجدانية ذاتية من أعراضيا التشاؤم والالمباالة. -ٔ

 ربط )واطسن( بين االكتئاب والصراع الدادمي. -ٕ

مؤشرًا ىامًا  معاناة مصاب لحرب واإلعاقات المكتسبة من المزاج الحزين ليومين عمى افأقل ُيعدُّ  -ٖ

 الكتئابو.

 رقدان الشيية وقمة النوم.. من أعراض االكتئاب لدى ىذه الفئة. -ٗ

 يظير االكتئاب لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة عمى شكل أحاسيس  قاسية من الموم. -٘

 حركية. -االكتئاب الذىاني الدادمي المنشأ وراثي الجذور، يمتاز بالبساطة والحركة نفس -ٙ

يمي لحاالت االكتئاب يمكن اعتماده لمساعدة مصاب الحرب واالعاقة المكتسبة العالج التحم -ٚ

 عمى ممارسة افأحداث والنشاطات الحياتية التي شكمت بالنسبة ليم مصدرًا لمسعادة.

اليدف من العالج المعرري لالكتئاب لدى مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة التعرف عمى  -ٛ

 لمصاب.االتجاىات التكيفية السيئة لدى ا

 االكتئاب الدراعي عبارة عن دراع ميكانيزمي. -ٜ

امتالك الميارات التدريبية لدى مقدمي الددمة أمر ضروري لمساعدة مصاب الحرب  -ٓٔ

 واإلعاقة المكتسبة عمى تجاوز مشكمة االكتئاب.
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 سمم التصحيح الذاتي

 االجابة الصحيحة رقم العبارة

 صحيحة -ٔ

 داطئة -ٕ

 داطئة -ٖ

 صحيحة -ٗ

 صحيحة -٘

 داطئة -ٙ

 داطئة -ٚ

 صحيحة -ٛ

 صحيحة -ٜ

 صحيحة -ٓٔ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلرابـــــــالفصل ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدى مصابي الحرب  القمق

 واإلعاقات المكتسبة
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 رابعالفصل ال

 لدى مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة القمق مفيوم

 المتدرب أن يكون قادرًا عمى:ُيتوقع من 

   واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحربومواصفاتو  القمقأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب أسباب القمقأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب سمةك قمقالو  حالةك قمقالأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب لمقمق الفسيولوجي التفسيرأن َيعِرَف. 

  القمق واإلعاقات المكتسبةكيف يواجو مصاب الحرب أن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة كيف ُيعالج القمق لدى مصاب الحربأن َيعِرَف. 

 

 

القمق اصطالحًا حالة من االنزعاج والحركة المضطربة، وُيعّرف لدى البعض بأنو إحساس مزعج ري العقل ينشأ 

عادي وقاىر من الدوف والدشية ( بأنو إحساس غير Webster,2000من الدوف وعدم التأكد من المستقبل. وُيعّررو )

وىو دائمًا يتصف بعالمات رسيولوجية مثل التعرق والتوتر وازدياد ضربات القمب وذلك بسبب الشك بشأن حقيقة التيديد 

 وبسبب شك اإلنسان بنفسو حول قدرتو عمى التعامل مع التيديد بنجاح.

 

 

 

بشيء غير واضح قد يكون موجودًا أو والقمق بشكل عام عبارة عن حالة وجدانية تتممك الفرد، حالة ترتبط 

 غير موجود، وتسبب لو الكثير من الكدر والضيق وافألم.
 

 أواًل: مفيوم القمق ومواصفاتو
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لعاديين كسواىم من افأشداص الذين يعانوا من والقمق كحالة أو كسمة ىي حالة اضطراب سائدة لدى افأشداص ا

حالة ما ومنيم مصابي الحرب. ومثل ىذا االضطراب ىو أمر طبيعي يالزم اإلنسان ولكنو يغدو مرضيًا ري حال تفاقمو 

 والتسبب لمفرد باالنزعاج والتوتر فأن يغدو عصابيًا. وقد عرف عالم النفس الشيير )سيجموند ررويد( القمق العصابي بأنو

شعور غامض غير سار بالتوقع والدوف والتحفز و التوتر مصحوبًا ببعض اإلحساسات الجسمية، ويأتي ري نوبات تتكرر 

 لدى نفس  الفرد.

لكننا بالمقابل ال يمكننا أن نتجاىل موقف المدرسة السموكية من القمق، وعمى رأس السموكيون ري ىذا الشأن 

نو تعميم الستجابات الدوف الحادثة كنتيجة لمواقف أو أحداث ما. ومن )شامز ودوركسي( حيث ينظرون لمقمق عمى أ

المتعارف عميو بين عمماء النفس الذين تناولوا حاالت المصابين جراء الحروب بأن القمق الذين يواجيونو ري مواقف 

 منية ال بأس بيا.محددة يسبب ليم الكثير من المشاعر المتمثمة باالنزعاج والتوتر، وىذه الحالة ترارقيم رترة ز 

و بكدر عظيم. وىنا نؤكد بأن ليس كل كدر قمق وبالنسبة لواصفات القمق نقول: القمق شعور دادمي يصيب صاحب

 ولكن كل قمق يرارقو كدر وألم شديدين.

 

 

 

 

 

 

قد يأتي القمق لدى الفرد كرد رعل )حالة( وقد يكون سمة من سمات الشدصية. وبالنسبة لمصابي الحرب عادة ما 

يغدو القمق كحالة نظرًا لتعرضيم لحالة ما أدت لردة رعل ال تتناسب معيا وبالتالي تظير جمية عمى السموك الذي يبديو 

المصاب، عمى أن ذلك ال يعني أن سمات شدصيتيم ال عالقة ليا بالحالة. ومن أىم افأسباب المولدة لحالة القمق لدى 

 مصابي الحرب:

القمق حالة وجدانية وليست وراثية ولكنيا اكتسابيو يأدذىا الفرد من البيئة والمجتمع. وىناك ارتباط عميق 

 (.Disorder( واالضطراب)Worry( واالنزعاج أو الكدر )Anxiety(والقمق )Fearبين الدوف )
 

ثانيًا: أسباب القمق لدى مصابي الحرب              

 واإلعاقات المكتسبة
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بأنو غدا شدصًا ناقصًا جراء بتر أطرارو أو  واإلعاقات المكتسبةالحرب : إن شعور مصاب الشعور بالنقص  -ٔ

حساسو بأنو كالطفل الضعيف أمر يزعجو جدًا وداصة ري مواجيتو  إصابة بصره أو معاناتو من شمل..... وا 

 لممستقبل. ويتولد الشعور بالنقص ىنا نتيجة مقارنتو بين ذاتو وما يمتمكو وبين اآلدرين وما لدييم.

بتو وعدم بالذنب بدرجة واضحة بعد إصا واإلعاقات المكتسبةيشعر المصاب جراء الحرب ور بالذنب: الشع -ٕ

قدرتو عمى متابعة واجبو نحو ذاتو ونحو وطنو. ويعتقد أن ما اصابو عقاب من اهلل افأمر الذي يمأل حياتو 

 بالندم بالتالي القمق.

قد ينشأ القمق لدى مصاب الحرب جراء دورو من المستقبل ومن المجيول. وقد بينت  الخوف من المستقبل: -ٖ

الدراسات أن سيطرة ركرة الدوف من المستقبل عمى مصاب الحرب / وكغيره من العاديين/ تحول حياتو 

 لمجحيم. وبالتالي كمما اشتد الدوف من المستقبل ازداد قمق المصاب ري توقعاتو لما قد يحدث.

العالقة بين مصاب الحرب والمجتمع المحيط بو عالقة أساسية وىامة.  درة عمى التكيف االجتماعي:عدم الق -ٗ

ذا ما تعثرت ىذه العالقة بشٍئ ما رإنو سيفقد توازنو وغدا معاديًا لممجتمع.  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ومن العوامل األخرى:

 .التشاؤم والتفاؤل 

.العداء والكراىية 

.الحيرة والتردد 

 اإلشباع النفسي.عدم القدرة عمى 

.مواجية افأرعال والمواقف الصعبة 
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كاتل  أن إال الزمة، سمة أم طارئة حالة ىو ىل حيث من القمق بين لمتفريق أىمية السابقة النظريات تعطي لم

(Chattle ) وسبمبيرجر(Spielberger )يجب شكالن القمق الضطراب أن إلى عديدة وبحوث دراسات بعد توصال 

 القمق من النوع ىذا وعرف بزوالو ويزول محدد موقف ري اإلنسان بو يشعر الذيكحالة و  القمق ىو افأول بينيما، التفريق

 عضالتو، وتتوتر المستقل العصبي جيازه رينشط التيديد، مواقف ري اإلنسان بو يشعر مؤقتة انفعالية حالة" انو عمى

 ."العادية حالتو إلى ونفسياً  جسمياً  اإلنسان ريعود التيديد، مصدر بزوال الحالة ىذه وتزول .التيديد ىذا لمواجية ويستعد

 حتى كامناً  يظل مكتسب سموكي استعداد عن عبارة ىذا النوع أنو وعرف سمةالقمق ك ريو القمق من اآلدر الشكل أما

 مستوى عمى اإلنسان عند القمق حالة إثارة مستوى ويتوقف .القمق حالة رتثير دارجية أو دادمية منبيات وتنشطو تنبيو

لمقمق عند جميع الناس بدرجات متفاوتة رتوجد عند البعض  االستعداد تعني والتي القمق سمة وتوجد ،"لمقمق استعداده

 بدرجة مندفضة وعند آدرين بدرجة عالية بينما توجد عند الغالبية بدرجة متوسطة أو قريبة من الوسط.

 

 

 

 

 

 

 تدتمف نسبية، مسألة والصراع اإلحباط مواقف ري بالقمق الشعور ران "السمة قمق – الحالة قمق" نظرية ضوء ري

وبالنياية يتوقف افأمر عمى طبيعة الشدصية التي  منيما، كل عند لمقمق االستعداد بحسب بين مصاب حرب وآدر

 من أكثر والصراع اإلحباط مواقف ري لديو والتوتر القمق يظير العالي االستعداد ذو مصاب الحربريمتمكيا المصاب. 

وبمعنى آدر الشدص صاحب االستعداد العالي لمقمق يدرك تيديد تقدير الذات ري مواقف كثيرة 

زائدة ال تتناسب مع ما ري الموقف من دطر حقيي. أما الشدص صاحب ويستجيب لو بحالة قمق 

 االستعداد المندفض لمقمق ريدرك التيديد ري مواقف الدطر الحقيقي ويستجيب بقمق مناسب غير مبالغ ريو.

 · :سمةك قمقالو  حالةك قمقثالثًا: ال
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مكانياتو، قدراتو ري يثق وال بسرعة، والفشل العجز يدرك افأول فأن لمقمق، المندفض االستعداد ذو المصاب   ويتوقع وا 

 .قراراتو اتداذ عن ويعجز الشر،

 وأساليب الوراثية المعطيات بين التفاعل منلدى ىذا المصاب أو ذاك  لمقمق االستعداد ينموومن جية ثانية 

 الجتماعية.ا التنشئة

 

 

 

 تزيد ثم ومن والباراسمبثاوي، السمبثاوي بنوعيو الالإرادي العصبي الجياز نشاط ري زيادة من القمق أعراض تنشأ

 وتجحظ القمب، ضربات وتزيد الدم، ضغط ريرتفع السمبثاووي الجياز تنبيو من الدم ري والنورادرينالين افأدرينالين نسبة

 وأحياناً  الحمق، وجفاف العرق، إرراز وزيادة الجمد، ري شحوب مع الدم، ري نسبتو وتزيد الكبد من السكر ويتحرك العينان،

 .التنفس ويعمق افأطراف،

 

 

 :إلى الدليل ىذا ري اإلكمينيكية التشديصية لممعايير ورقا القمق يصنف

 اضطراب اليمع غير المصحوب برىاب األماكن المتسعة (panic Disorder Without 

Agoraphobia) 

 ساعة، من فأقل العادة ري يستمر والذي لمتكرر( االشديد والدوف الفزع) اليمع من مفاجئة نوبات بحدوث يتميز

أنو  كما ، اإلدراك واضطراب والدودة والغثيان الصدر وألم واالرتجاف والعرق القمب ضربات وسرعة التنفس ضيقب يترارق

 .المحتوم اليالك أو الموت من كالدوف مبررة غير بأركار يرتبط قد

 

 

  لمقمق الفسيولوجي التفسيررابعًا: 
 

 القمق تصنيف: خامساً 
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 المتسعة األماكن برىاب المصحوب اليمع اضطراب (panic Disorder Without Agoraphobia) 

 المتسعة افأماكن من بالدوف يرتبط أيضاً  انو إال السابق، النوع ري إلييا المشار افأعراض نفس عمى يشتمل

 .والمفتوحة

 اليمع من تاريخ بدون المتسعة األماكن رىاب (history of Panic  Agoraphobia Without) 

 افأماكن ري التواجد المثال سبيل عمى منيا اليرب يصعب مواقف أو أماكن ري التواجد من الشديد بالدوف يرتبط

 تصل وقد والقيء اآلنية وادتالل اإلدراك وادتالل الدودة ري الرىاب أعراض أىم وتتمثل االزدحام، شديدة

 .اليمع من تاريخ وجود بعدم يتسم حال أية عمى النوع ىذا .اإلدراج عمميات عمى السيطرة رقدان إلى افأعراض

 المحدد الرىاب(Specific phobia) 

 ال المثال سبيل عمى ذلك ومن محدد مثير من دوف وىوُيعرف أيضًا لدى عمماء النفس بالدواف البسيط، 

 وما المرتفعات أو المغمقة افأماكن أو المرتفعة وافأماكن الدم أو والحشرات الحيوانات بعض من الدوف الحصر

 .الفرد لنشاطات إعاقة اقل انو إال اإلناث بين وداصة انتشارا أكثر وىو ذلك، إلى

 االجتماعي الرىاب (Social phobia) 

 افأعراض أىم وتتمثل .اآلدرين من النقد إلى الفرد رييا يتعرض أن يمكن التي االجتماعية المواقف من دوف ىو

 .اآلدرين أمام افأكل أو عام، جمع ري التحدث عمى القدرة عدم ري

 القيرية واألفعال الوساوس اضطراب(Obsessive-Compulsive Disorder ) 

 حياتو تعيق و الكرب لو تسبب بدرجة اإلنسان تفكير عمى القيرية الوساوس بسيطرة االضطراب ىذا يتميز

 العادة ري ترتبط بل الوساوس وجود عمى أثرىا يقتصر ال إذ والشدصية بل واالجتماعية المينية ومنيا المدتمفة ونشاطاتو

 .التموث من دورا اليدين غسيل كثرة القيرية وافأرعال الوساوس أمثمة ومن  .قيرية بأرعال
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 الحوادث بعد الضغوط اضطرابات (Posttraumatic Stress Disorder) 

 التعايش تكرار ري أعراضو أىم وتتمثل .المؤلمة الشديدة والصدمات الحوادث بعد االضطراب من النوع ىذا يحدث

 الشعور والتركيز، والذاكرة االنتباه اضطرابات النوم، واضطراب لمعزلة، والميل ريو، التفكير ري واالستغراق الحادث مع

 بالذنب

 الحادة الضغوط إضطراب (Acute Stress Disorder) 

 حيث واستمراريتيا حدوثيا مدة ري أساسية بدرجة الفرق ويكمن الحوادث بعد الضغوط اضطرابات من نوع

 .استمراريتيا مدى ري الفرق أن يعني مما الشير حدود ري وتحل الحادث حدوث من افأول الشير دالل تحدث

 العام القمق اضطراب (Generalized Anxiety Disorder) 

 أىم وتتمثل .أوأكثر اشير ستة لمدة ويستمر مكروه بتوقع يرتبط محدد غير عام دوف ري االضطراب ىذا يتمثل

 الجياز نشاط يزداد كما .اإلجياد وسرعة العضمي والتوتر والرعشة االرتجاف ومنيا العضمية االضطرابات ري أعراضو

 ضيق أو باالدتناق والشعور افأطراف وبرودة التنفس وسرعة القمب دقات زيادة دالل من ذلك ويظير المستقل العصبي

 وعقمية نفسية اضطرابية أعراضاً  يظير الفرد ران سبق ما إلى إضارة .واإلسيال والغثيان والدودة الحمق وجفاف التنفس

 .إكتئابية أعراض مع أيضا يتصاحب وقد وافأرق التركيز وصعوبة الشديد الحذر ذلك ومن

 الصحي بالوضع المرتبطة القمق اضطراب (Anxiety Due to General ) 

 Medical Condition: .السيئة الصحية الحالة عن ناجمة كنتائج القمق يظير

  /)األدوية والمواد المسببة لمقمق )القمق المرتبط بتعاطي األدويةSubstance Induced Anxiety 

/Disorder 

 .عنيا االنقطاع أو المنبيات أو كالمددرات الكيميائية المواد افأدوية لتعاطي رسيولوجية كنتائج القمق يظير

 المحدد غير القمق (Anxiety Disorder Not Otherwise Specified) 

 بقمق المصحوبة االضطرابات يشمل أن ويمكن أعاله، المصنفة االضطرابات من كواحد محدد غير قمق اضطراب

 التصنيف شروط تقابل ال وأيضاً  أعاله المحددة السابقة افأنواع من أي تحت التصنيف شروط تقابل ال والتي رىاب أو
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 مع التوارق اضطرابات أو , Adjustment Disorders With Anxiety، بالقمق المصحوبة التوارق اضطرابات تحت

 Adjustment Disorders with Mixed-.Anxiety and Depressed Mood   المكتئب والمزاج المدتمط القمق

 Mixed Anxiety-Depressive Disorder. المدتمط واالكتئاب القمق اضطراب ذلك ومن 

 والجدول التالي نقدم ممخصًا لتصنيف جماعة الطب العقمي األمريكية ألنواع القمق

 الرمز النوع

 Panic Disorder Without المتسعة افأماكن برىاب المصحوب غير اليمع إضطراب

Agoraphobia 

300.01 

 

 Panic Disorder With Agoraphobia  300.21 المتسعة افأماكن برىاب المصحوب اليمع إضطراب

 Agoraphobia Without History of Panic 300.22 اليمع من تاريخ بدون المتسعة افأماكن رىاب

 Specific phobia 300.29 ......(الدم الحشرات، بعض من الرىاب مثل)المحدد الرىاب

  Social phobia 300.23 االجتماعي الرىاب

 Obsessive-Compulsive 300.3 القيرية وافأرعال الوساوس إضطراب

 Posttraumatic Stress Disorder 300.81 الحوادث بعد الضغوط اضطرابات

 Acute Stress Disorder 300.03 الحادة الضغوط إضطراب

  Generalized Anxiety Disorder 300.02 المعمم القمق اضطراب

 Anxiety Due to General Medical condition 293.89 الصحي بالوضع المرتبطة القمق اضطراب

 Substance Induced Anxiety (افأدوية بتعاطي المرتبط القمق)   لمقمق المسببة افأدوية

Disorder 

------ 

   Anxiety Disorder Not otherwise specified 300.00المحدد غير القمق
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تعتبر قدرة المصاب  بالطبع ال يواجو مصابو الحرب القمق عمى درجة واحدة ىذا من جية، ولكن من جية ثانية

 ري مواجية أزمتو حجر افأساس ري التحكم بالنتائج.

لمواجية القمق وكما أوضحيا   واإلعاقات المكتسبة ومن أىم افأساليب التي يعتمدىا مصابو الحرب

 (:Terry)تيري،

 : االنطوائية والميل نحو السمبية -ٔ

يميل مصاب الحرب ري مواجية قمقو باالنطواء عمى ذاتو ورثائيا وباإلحساس بافأسف عمى نفسو. إال أن 

السمبية تزيد االنطواء عمى النفس يزيد من اإلحساس بالمشكالت، والدوف من افألم يزيد افألم وبالتالي النتائج 

 من حدة المشكمة.

 : الكبت -ٕ

إلى إدفاء القمق ودرنو بشكل كمي دادل أعماقيم وصدورىم. لكن  واإلعاقات المكتسبةيسعى مصابو الحرب 

 القمق لو نزعة حركية تتطمب التنفس وبالتالي رإن كبتو يؤدي إلى أمراض عصابية.

  :االنتقام والذعر -ٖ

حالة القمق لديو بالذعر الشديد. وقد يرتكب أشياء تضره شدصيًا  المكتسبةواإلعاقات قد يواجو مصاب الحرب 

وقد ينتقم من نفسو وقد يدضع فأشياء ال يرضى عنيا وتكون محسوبة عميو. وىو ري مثل ىذه الحالة يفقد 

 احترامو لذاتو واحترام الغير لو، ومن دالل احتقاره لذاتو يفقد ثقتو ري نفسو.

 

 

الحرب واإلعاقة سادسًا: كيف يواجو مصابي 

 المكتسبة القمق
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  :ـريــــــــــــــــــــــــــــرالتبـــــــــــــــ -ٗ

تبرير مواقفيم عند مواجيتيم فأي مشكمة. ريو لم يدطئ لكن  واإلعاقات المكتسبةقد يحاول مصابو الحرب 

ما حدث قضاًء وقدرًا وكأن الموم عمى ظروف قدرية غاشمة ألحقت بو الضرر وىو برئ منيا أو أن غيره ىو 

قرار الواقع وتحديد  السبب. وري الحقيقة التبرير ىنا ىو شكل من أشكال اليروب من مواجية المشكمة وا 

 المسؤولية. راإلنسان يحتاج لمواجية الواقع بكاممو ما لو وما عميو.

  :الكـــــــــــــــــــــــــــف -٘

قد تتحول مشكمة مصاب الحرب إلى حالة تعيق راحتو وقدرتو عمى العطاء افأمر الذي يزيد من قمقو. وما 

 ري مثل ىذه الحالة ما ىو إال وسيمة من وسائل اليروب من القمق.الكف 

 كيف ُيعالج القمق لدى مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة :سابعاً 

ىل لمقمق عالج. نعم رميما كان حجم القمق وأيًا كان موضوعو يمكن عالجو. ومن الدطوات التي يمكن أن 

 تساعد مصاب الحرب عمى عالج القمق:

 المواجية: -ٔ

ليس ري القمق ما يدجل منو مصاب الحرب ريو كأي إنسان معرض لمقمق. رالقمق بالنياية حالة وجدانية  

توجد لدى كل نسان. ومع ذلك قد يحاول المصاب أن يتيرب من القمق انطالقًا من أنو قد ينارق عمى نفسو 

 ىربًا من عيوبو وأدطاءه.

يتو بو لكي يتمكن من تحميل الموقف المسبب لو بالواقع يحتاج عالج القمق من مصاب الحرب إلى مواج

القمق ودراستو بواقعية وموضوعية. ودراسة الظروف والسباب ومحاولة اكتشاف كارة المشكالت التي تحيط 

 بالموقف بمعاونة بعض المحبين والصدقاء قد يعاون عمى التغمب عمى القمق.

 االعتراف ىو الحل افأمثل: -ٕ
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ذا ما إذا كان القمق الناشئ لدى مص اب الحرب ناشئ عن دطأ ذاتي ما راالعتراف أمام نفسو ىو الحل، وا 

 كان الدطأ قد حدث أمام اآلدرين راالعتراف ليم ىو الطريق الصحيح

 اقبل نفسك كما ىي: -ٖ

لكل مصاب حرب بنياية المطاف شدصية مستقمة تكونت دالل مسيرة حياتو بما رييا من عيوب وميزات، 

بالنظرة لجسمو تتمثل ري أن صورتو ونظرتو لجسمو وذاتو باتت مشوبة بالتشوه ، ومثل ومشكمتو بعد اإلصابة 

ىذه النظرة تضدم لديو وعنده شعورًا بالنقص وكذلك تزيد من إحساسو بعيوبو ومشكالتو أكثر من اىتمامو بما 

اب الحرب ادراكو يمتمك من مقدرات ومكاسب مميزة بالنسبة لو وتميزه عن غيره. وىنا عمينا أن ننمي لدى مص

بأن اإلنسان بشكل عام لديو محدودية بالعطاء ميما كانت قدراتو عمى العطاء والسيما بعد حدوث اإلصابة. 

أي عمينا أن ننمي لديو أنو يمتمك ميزات رائعة غالبًا ما تكون عند االدرين غير موجودة. وبذلك نساعده عمى 

 نت طبيعة اإلصابة.بناء ذاتو وتنمية ثقتو بيا بشكل مطرد وميما كا

 بناء الذات وضبط النفس: -ٗ

بينت الدراسات أنو وري كل مرحمة يمر بيا اإلنسان يحتاج من جية ويطال من جية ثانية بدعم اآلدرين لو 

من حيث تدعيم ذاتو وكيانو ومن حيث بناء الذات من جية ثانية. انطالقًا من ذلك يحتاج مصاب الحرب إلى 

اسة والتغذية الروحية كي يضمن نموه كإنسان وليمتمك القدرة عمى مواجية الحياة أن ينمي ذاتو بالفكر والدر 

ومشكالتيا. وىو من جية ثانية بحاجة إلى أن ُيدّرَب نفسو عمى مواجية المواقف الصعبة وىنا نذكر مرة ثانية 

 بطبيعة إعاقة ونوعيا ودرجتيا.

 تحويل القمق إلى طاقة بناءة: -٘

ل ري حياة مصاب الحرب إلى قدرات إيجابية وبناءة ُتزيد من ثقتو بنفسو ومن يمكن لحاالت القمق أن تتحو 

(  أنو بإمكان مصاب الحرب أن يجعل من قمقو Wolseen,2004احترامو ليا. ولقد بينت دراسة )ولشن

وسيمة لتحسن حالو ونظرتو لذاتو. ويمكن لمقدمي الددمة ليذا المصاب مساعدتو ري ذلك من دالل وضع 
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اتي يومي لو  عمى أن يكون قائم عمى أسس بناءة. وبالواقع يتوقف نجاح ذلك عمى مدى دعم برنامج حي

 البيئة المحيطة بالمصاب. 

 الثقة باهلل تعالى: -ٙ

من المفترض أن تكون ىذه االستراتيجية قد أتت بالمقدمة لكننا أثرنا وضعيا أديرًا كوننا نتعامل مع نفس 

 بشرية تواجو صعوبة نفسية قاسية. 

ا المصاب يتعامل بداية من المنظور الفيزيولوجي المرتبط باإلحساس بافألم وباالنكسار النفسي لتنقل بعد ىذ

 برىة من الزمن )قد تطول وقد تقصر( إلى النظر لحالتيا كأمر واقع وبأنيا إرادة اهلل سبحانو وتعالى.

ذه المحنة لن تمنعو من مزاولة من ىنا تأتي أىمية تعزيز ثقة مصاب الحرب باهلل سبحانو وتعالى وبأن ى

 حقوقو وواجباتو. 

وترسيخ مثل ىذه الثقة تساعد مقدمي الددمي لممصاب كونيم سيجدون شدصًا متعاونًا ومتقباًل لحالتو 

 الصحية والنفسية.

 

 

 

 ُيتوقع من المتدرب:

   واإلعاقات المكتسبة ويحدد مواصفاتو لدى مصاب الحرب القمق يكون قادرًا عمى ُيَعرِّفأن. 

  لدى مصاب الحرب. أسباب القمق يعددأن 

  لدى مصاب الحرب. سمة قمقمتى يكون الو  حالة قمقال يفسر ويوضح متى يكونأن 

  لدى مصاب الحرب. لمقمق الفسيولوجي التفسير يدرك أىميةأن 

 التقويـــــــــــــــــــــم
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  كيف يواجو مصاب الحرب القمق يذكرأن. 

  عالج القمق لدى مصاب الحربيكون مممًا باستراتيجيات أن. 
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 أسئمة التقويم الذاتي

 ريما يمي مجموعة من العبارات حدد العبارة الصحيحة من العبارة الداطئة:

 القمق حالة وجدانية تتممك الفرد. -ٔ

 آن واحد..يمكن أن ُيعاني مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة من القمق كسمة وكحالة ري  -ٕ

 واإلعاقة المكتسبة من البيئة والمجتمع.. القمق حالة وجدانية يكتسبيا مصاب الحرب -ٖ

واإلعاقة المكتسبة نتيجة لمقارنتو بين ذاتو وما يمتمكو  قد ُيولد الشعور بالنقص لدى مصاب الحرب -ٗ

 وبين ما لدى اآلدرين.

الدطر الحقيقي ويستجيب  المصاب صاحب االستعداد المندفض لمقمق يدرك التيديد ري مواقف -٘

 بقمق مناسب.

 تنشأ أعراض القمق من زيادة ري نشاط الجياز العصبي االرادي. -ٙ

 الميل نحو السمبية واالنطوائية أحد أساليب مواجية القمق لدى مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة. -ٚ

 ال يميل مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة إلى إدفاء قمقو. -ٛ

لة يمجأ إلييا من مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة ليقول أن ما حدث معو التبرير عبارة عن محاو  -ٜ

 قضاًء وقدر.

يتعامل مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة مع حالتو منذ المحظة افأولى من المنظور النفسي  -ٓٔ

حساسو بافألم الفيزيولوجي.  المؤثر عمى انكساره وا 

 



 

61 
 

 سمم التصحيح الذاتي

 االجابة الصحيحة رقم العبارة

 صحيحة -ٔ

 داطئة -ٕ

 صحيحة -ٖ

 صحيحة -ٗ

 صحيحة -٘

 داطئة -ٙ

 صحيحة -ٚ

 داطئة -ٛ

 صحيحة -ٜ

 داطئة -ٓٔ
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 دامسالفصل ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدى مصابي الحرب  دوفال

 واإلعاقات المكتسبة
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 الفصل الخامس

 الخوف لدى مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة

 قادرًا عمى:ُيتوقع من المتدرب أن يكون 

   واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب مفيوم الخوفأن َيعِرَف. 

  واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب أعراض الخوفأن َيعِرَف. 

  واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب أنواع الخوفأن. 

  واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحربعالج الخوف أن َيعِرَف. 

 

 

 

المدتصين ري عمم النفس واالجتماع ريما لو كان مصاب الحرب أو اإلعاقة  لدىكثيرة ىي التساؤالت التي سادت 

 أم ال. مرضيالمكتسبة يعاني من حالة دوف 

ري العصر الحديث  يعتبر الدوف من المشكالت المعاصرة التي تسبب االنزعاج والتوتر. وتزداد مشكمة الدوف

 كونيا تنجم عن عوامل عدة من أىميا الحروب والكوارث.

بداية يجب أن نميز بين حالة الدوف لدى مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة قبل وبعد اإلصابة. رالدوف ردة 

يوجد ما ييدد رعل ري جسم االنسان ري مواجية شيء ييدد سالمتو. ردة الفعل ىذه تحدث دادل اإلنسان عندما يحس أنو 

لدى مصابي الحرب أواًل: مفيوم الخوف 

 واإلعاقات المكتسبة
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ردة الفعل ىذه حي حالة انفعالية يشعر بيا مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة بمستويات مدتمفة رإن أمنو. وبالتالي 

 .المسبب لو وبدرجات متعددة وذلك حسب المؤثر

 حماية أنفسيم والدراع عنياعمى  مالمكتسبة استعداد رطري يساعدىمصابي الحرب واإلعاقات لدى الدوف ر

وعمينا التعامل معو ورق ىذه القاعدة انطالقًا من جية من الدوف أمر طبيعي  معاناتيم وىذا يعني أنري أمان.  واليعيش

  .من جية ثانية من أن أي موقف وميما كان بسيطًا يمكن أن يولد الدوف لدييم

 

 

 

 الجسمية:افأعراض  -ٔ

 يسبب الدوف بعض افأعراض الجسمية من أىميا:

  .ألم ري المعدة 

 .ألم ري الرقبة 

 .الصداع العام والصداع النصفي 

 .اإلصابة باإلسيال أو اإلمساك، ويتوقف  ذلك عمى طبيعة مواجية المصاب لمدوف 

 .رقدان الشيية أو الشراىة 

  نحو آالم ري القمب أو الصداع المتواصل وبحاالت الدوف المرضي تتطور تمك افأعراض لتظير عمى

 واصفرار الوجو.

 افأعراض النفسية:  -ٕ

 من افأعراض النفسية الواضحة لمدوف لدى ىذه الفئة:

ثانيًا: أعراض الخوف لدى مصابي الحرب 

 واإلعاقات المكتسبة
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 .التردد وعدم القدرة عمى اتداذ القرار 

 .)المجمجة الكالمية )التأتأة 

 .التبول الالإرادي 

 .)النوم المضطرب )القِمق 

 .االنكماش، والدجل الشديد 

 جرأة بعدم القدرة عمى التعبير عن شيء يريد البوح بو.نقص ال 

 .عدم القدرة عمى التركيز عمى العمل، والميل نحو الشرود 

 .اليمع، الذعر، الرعب 

بالطبع ىذه افأعراض الجسمية والنفسية ليس بالضرورة أن تظير كميا لدى المصاب من جية كما أنيا 

 تدتمف ري حدتيا وشدتيا مبين مصاب وآدر.

 

 

 تسيم األسرة والبيئة االجتماعية المحيطة بمصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة عمى التخفيف

 من حدة ىذه األعراض من خالل تفيميا وتقبميا لحالة الفرد بعد اإلصابة
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 اإلنسان يقسم إلى نوعين:اتفق عمماء النفس عمى أن الدوف لدى 

 الدوف الموضوعي الحقيقي: تبدو مظاىر الدوف الموضوعي الحقيقي : -ٔ

 .التركيز عمى موضوع محدد كالدوف من السير بالطريق 

 .الدوف من التواجد مفردًا دادل المنزل أو دارجو 

 .الدوف دالل االستماع إلى أصوات تصدرىا افأسمحة أو متابعة أرالم الحرب وما شابو 

 )الدوف من اإلقدام عمى أي موضوع )كالزواج 

 

 مثل ىذه األنماط تجعل المصاب يميل إلى اتخاذ االجراءات التي تعطيو األمن والحماية

 وىذا األمر يساعده عمى أن يحقق لنفسو درجة ما من السعادة

 

 

 الدوف الوىمي: يقسم الدوف الوىمي إلى نوعين ىما -ٕ

  ومحدد لكنو ال يديف.الفوبيا: أي الدوف من شيء معين 

 .دوف وىمي من شيء غير معين وغير محدد 

لدى مصابي الحرب  ثالثًا: أنواع الخوف

 واإلعاقات المكتسبة
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ىذان النموذجان متوارران لدى مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة لكن ثمة نوع ثالث شائع لدى العامة لكنو يزداد 

 من حيث الوتيرة والدرجة لدى المصابين بإعاقات جسمية مكتسبة والمتمثل بــ " توىم المرض"

لمرض من افأمراض النفسية العصبية المالزمة لحالة الدوف لدى المصاب وىو يشير إلى انشغال ويعتبر توىم ا

المصاب وبدرجة زائدة بصحتو الجسدية وبأن الحال التي ألت إليو صحتو ستسبب لو المزيد من المآسي والحزن وبالتالي 

 يغدو أرضية دصبة لالكتئاب.

ًا بذىن المصاب عمى الرغم من التأكيدات الطبيبة باستقرار الحالة ىذا االعتقاد والدوف غير المنطقي يظل ثابت

وعدم تطورىا. وبينت الدراسات أن المصابين بالحروب يركزون انتباىيم واىتماميم عمى أجزاء أدرى من الجسم أي بعيدًا 

القرحة، أو الحكة عن المنطقة المصابة مثل اعتقادىم أن القمب لدييم يعاني من مشكمة ما، أو أن المعدة مصابة ب

 التحسسية.....

 ومن أىم العوامل المسببة لمعاناة مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة بالدوف المترارق بتوىم المرض:

  الحساسية الزائدة: يالحظ تحسس المصاب من المرض رنجد لدى البعض منيم توىمًا لممرض لمجرد

جسمو ويسقط تمك افأعراض عمى جسمو  سماعيم عنو أو بأن أحدىم يعاني من أعراضو ريبدأ يراقب

 وبالتال تترسخ حالة التوىم لدرجة شعوره يقينًا أنو يعاني منيا.

  االضطرابات االنفعالية الطويمة اآلجل: مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة وبحكم حالتيم الجديدة يعانون

 تقبل المرض وتوىمو.من العديد من االنفعاالت وال سيما المتناقضة منيا مما يؤىل شدصيتيم ل

 ،واطسون(التعبير الرمزي: أكدت دراسةWatsoon,1999 أن حالة توىم المرض لدى مصابي الحرب )

واإلعاقات المكتسبة ما غال تعبير رمزي عن شعورىم باإلحباط والعجز والفشل ري الحياة العممية 

 والمعاشية.
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  المكتسبة بالمرض مجرد رؤيتيم لشدص آدر االقتران الشرطي: حيث يشعر مصابي الحرب واإلعاقات

يعاني منو رعمى سبيل المثال قد يعتبر نفسو مصابًا بمرض السل إذا ما لتقى بشدص يسعل بشكل 

 متكرر وذلك فأنو بدأ يسعل بشكل ممحوظ.

  العدوى النفسية واالجتماعية: قد يكتسب مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة أعراض توىم المرض من

 تي ترعاه وداصة ريما لو كان الوالدان لدييم المشكمة ذاتيا.البيئة ال

  االىتمام الزائد والتركيز عمى أعضاء الجسم والتمركز حول الذات من افأسباب اليامة ري ظيور المرض

أيضًا. والمقصود ىنا اإلرراط والمبالغة وشدة االىتمام والتركيز عمى كل كبيرة وصغيرة تؤول بصاحبيا إلى 

 لوىم.الوقوع با

 مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة التيديد الالشعوري  وأديرًا: من أسباب مرض توىم المرض لدى

 لممصاب بالحياة.

 مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة لدى ومن أىم أعراض توىم المرض. 

 الشكوى من اضطرابات جسمية داصة ري المعدة وافأمعاء وري منطقة الرأس أو أي جزء من الجسم. -ٔ

 تسمط ركرة المرض عمى المصاب عمى شكل ىاجس والشعور العام بعدم الراحة. -ٕ

غالبًا ما تكون شدصية المصاب بافأساس تتسم بأنو قميل التوقير لذاتو ، شديد الدوف، الشعور  -ٖ

 بالنقص، عدم الثقة بالنفس.....

 اض.اإلحساس بالتعب وافأوجاع واآلالم إال أنو يضدم شدة إحساسو العادي بيذه افأعر  -ٗ

 البدء بالشعور بأن ذاكرتو بدأت بالضعف وقدرتو عمى التركيز آدذة باالضمحالل. -٘

قمة النوم ، افأرق فأن افأمور التي تستحوذ عمى تفكيره وتستأثر بقواه النفسية تجعمو يقظًا ال يغمض  -ٙ

 لو جفن إال بصعوبة.

 عمى وجيو بوضوح.ذه افأعراض أديرًا: يالحظ عمى المصاب انو ميموم ومغموم وحزين وتتضح ى -ٚ
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 قبل الحديث عن طرق عالج الدوف لدى ىذه الفئة نقول بأن العوامل المؤثرة بحالة الدوف لدييا ىي:

 البيئية افأسرية. 

 .البراعة والميام 

 .التطمعات الشدصية 

 .افأركار الذاتية 

 .المظير 

  الشدصية.االنجازات 

 تقييمات اآلدرين 

يتضح من عرضنا السابق أىمية البيئة افأسرية واالجتماعية ري مساعدة مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة عمى 

 تجاوز مداورو أو توىمو بالمرض.

 ومن أىم دطوات عالج الدوف لدى ىذه الفئة التركيز عمى ما يمي:

 مساعدة المصاب عمى االعتراف بدورو: 

كارة أدبيات عمم النفس اكدت أن الدوف لدى اإلنسان تتمثل بدجمو من االعتراف بانو دائف من جية 

وعدم القول لمناس بأنو دائف. وىنا بيت القصيد بالنسبة لمصابي الحرب ريم بالنياية أبطال يثقون 

ور المحض والبّناء بقدراتيم وقوتيم وبالتالي ليس من السيل عمييم البوح بأنيم دائفون. وىنا يأتي الد

لمقدم الددمة النفسية واالجتماعية . وعميو مساعدة المصاب عمى تجاوز مسألة التماس افأعذار فأنو 

رابعًا: عالج الدوف لدى مصابي الحرب واإلعاقات 
 المكتسبة
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دائف ال بل عمى المصاب االعتراف بدورو ري المحظة التي يشعر بيا بذلك حيث سيشعر بدرجة مقبولة 

 من الرضا والسعادة.

  احةمساعدة المصاب عمى مواجية موضوع دورو بصر: 

من افأىمية بمكان أن ال يتعمق المصاب بأمل كاذب من جية وأن ال يتيرب من مواجية الواقع من جية 

ثانية. ريناك دسارة جسمية ومعنوية ومادية ىذا صحيح، ولكن عميو االعتراف بالواقع كونو افأمر الحتمي 

ب عمى وضع افأولويات الذي سيواجيو ويتعامل معو. رالمواجية الصريحة لممواقف المديفة تساعد المصا

 بالنسبة لو. وبالتالي عميو أن يدرب نفسو عمى القاعدة النفسية الميمة التالية:

 

  

 مساعدة المصاب عمى مواجية المجيول وتحويمو إلى رؤية مستقبمية مشرقة: 

إن تعابير المصاب التي يعبر من دالليا عن الدوف من المستقبل ومن المجيول... ومن افأمراض، 

مصير المجيول وعدم الزواج حاليًا أو مستقباًل... أو أي نوع أو شكل من أشكال الدوف يمكن أن ومن ال

 توجيو إلى منحنيين اثنين:

منحى االنطواء: حيث ينطوي عمى ذاتو ويحقد عمييا وبأنو ال مفر من االبتعاد عن اآلدرين رقد غدا  -

 لي وضعي الداص والذي سيسبب ليم عدم قبولي أو تقبمي....

نحى المواجية: حيث يراقب نفسو ليصحح عندما يدطئ ، ويعيش لحظات المغامرة وينطمق نحو م -

 افأرضل.

 مساعدة مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة عمى التعبير عن نفسو ريما يمزم وبراحتو المطمقة: 

ن كانت حساسة،  وىنا عمي مقدم الددمة أن ُيدرب المصاب عمى التحدث ري موضوعات متنوعة حتى وا 

إذ أن تعبيره عما يجول بداطره من غير أي قيود يدفف حدة الدوف رويدًا رويدًا. ومن افأنسب السماح 

 لممصاب بالتحدث عن مواقفو وأراءه وتبادل اآلراء معو حوليا.

 تعرف عمى مواقفك وأدطائك ومداورك........................ ومن ثم اعترف بيا
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 مساعدة مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة عمى أن تكون ثقتو بنفسو مقبولة: 

دًا بأن حياتو ممك يده وبأنو عمة مقدرة من أن يشكميا كما يتم تحقيق ذلك من دالل إريامو رويدًا روي

 يريد، وكذلك إقناعو بان ِنَعَم اهلل عميو كثيرة وال تحصى بما ري ذلك اإلصابة.

 افأشياء التي تعطيو افأمن والثقة بالذات إذ أن:ومن المفيد إقناعو أن ىناك العديد من 

 

 

 :مساعدة مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة عمى عدم اتداذ أي قرار وىو ري حالة دوف 

إذ أن اتداذ المصاب أي قرار وىو تحت تأثير ضغٍط ما يعني أنو قد يكون عرضة لمدطأ. لذلك عميو 

 المناسب لمموقف الُمعاش. التدرب عمى تماسك رباطة جأشو ومن ثم اداذ القار

 

 الشكل التالي يوضح طبيعة العالقة بين الدوف والعوامل المؤثرة بو لدى مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 البٌئة األسرٌة

 البراعة والمهام

التطمعات 
 الشدصية

 المظير افأركار الذاتية

 االنجازات الشدصية

 تقييمات االدرين

 لدــــــــــــــــوفا

 الدوف ال يتواجد حيث توجد المحبة....... كما أن المحبة الكاممة تطرد الدوف الى الدارج
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 ُيتوقع من المتدرب:

   واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب مفيوم الدوفأن َيعِرَف. 

  واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب أعراض الدوف يشرحأن. 

  واإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحرب يعدد الدوفأن. 

  َواإلعاقة المكتسبة لدى مصاب الحربعالج الدوف  بين دطواتأن ي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم
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 أسئمة التقويم الذاتي

 ريما يمي مجموعة من العبارات حدد العبارة الصحيحة من العبارة الداطئة:

 .يعاني مصابو الحرب واإلعاقة المكتسبة من الدوف -ٔ

 .اآلم الحيض والعمود الفقر من أعراض الدوف لدى مصابات الحرب واإلعاقات المكتسبة -ٕ

 .المجمجة الكالمية من أعراض الدوف النفسية -ٖ

من مظاىر الدوف الموضوعي الحقيقي لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة التركيز عمى  -ٗ

 .موضوع محدد

 ./ أقسامُٖيقسم الدوف الوىمي إلى / -٘

من الضروري مساعدة مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة عمى عدم البوح واالعتراف بمداورو  -ٙ

 .الجكجزء من الع

من الضروري مساعد مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة عمى مواجية موضوع دورو بصراحة  -ٚ

 .متناىية

 .مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة لممجيول يتم ورق منحنيين اثنين مواجية -ٛ

 .من الميم جدًا عدم اتداذ المصاب فأي قرار حاسم عند تعايشو مع حالة الدوف -ٜ

 .الدوف حالة وراثية محضة -ٓٔ
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 سمم التصحيح الذاتي

 االجابة الصحيحة رقم العبارة

 صحيحة -ٔ

 داطئة -ٕ

 صحيحة -ٖ

 صحيحة -ٗ

 داطئة -٘

 داطئة -ٙ

 صحيحة -ٚ

 صحيحة -ٛ

 صحيحة -ٜ

 داطئة -ٓٔ

 

 

 

 

 

 

ابتسامتك تعني عدم 
 دورك
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 الباب الثــــاني

 
 

 

 

 

 

 

 ومحددات مقومات

لمصابي الحرب  الجتمــــــاعيالدعم ا
 واإلعاقات المكتسبة
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 لسادسالفصل ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّيات التكيف مع اإلصابةو أول

 لدى مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة
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 الفصل السادس

 أولوّيات التكيف مع اإلصابة

 لدى مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة

 

 ُيتوقع من المتدرب أن يكون قادرًا عمى:

   واإلعاقات المكتسبة مصاب الحربمفيوم الدعم االجتماعي لدى أن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب أولويات الدعم االجتماعيأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب مصادر الدعم االجتماعيأن َيعِرَف. 

يكتب لو النجاح بالنسبة لمصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة ما لم يتحقق شرطان  ال يمكن لمدعم االجتماعي أن

أساسيان بالنسبة لممصاب. يتمثل افأول بالتكيف مع اإلصابة ويتمثل الثاني بتقبل المصاب لذاتو والتعامل بنجاح مع 

 مة.الحاالت النفسية التي تم تناول بعٍض منيا ري الفصول السابقة من ِقبل مقدمي الدد

 

بينت أدبيات التربية الداصة أن الدعم االجتماعي لذوي اإلصابات يتوقف عمى تمبية مجموعة من الحاجات 

 والمتعارف عمييا بحاجات) ماسمو ( والمتدرجة حسب أىميتيا:

 األولويات الفيزيولوجية: -1

تقابل افأولية الفيزيولوجية لدى مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة  وداصة المصاب حديثًا ري تسمسل ماسمو اليرمي،   

 مفيوم الحاجات الفيزيولوجية عمى تأثيرىا ري اتجاه السموك المحرك.

 أواًل: أولويات الدعم االجتماعي
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 أولويات الشعور باألمن: -2

تدرعو لمتعرف إلى شدص يكون ري موقع  والحاجة الى أوليات افأمن لدى مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة    

المسؤولية، بحيث يكون قادرًا عمى حمايتو من أي دطر ريزيولوجي أو جسدي قد يتعرض لو، باإلضارة إلى أنو يصبح 

 قادرًا عمى امتالك المعررة الالزمة لعالج إعاقتو.

القائمين عمى رعايتو من افأمور التي تؤثر وبالمقابل يعتبر التشتت الذي يراه مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة  لدى     

عمى شعوره بافأمن، وعدم كفاءتيم ري تمبية متطمباتو، إضارة إلى عجزىم ري الحّد من افألم النفسي والجسدي الذي يعاني 

من المصاب. وُتعّد عدم قدرة مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة  عمى تحمل الدسارة التي تعرض ليا جسده أحد المفاىيم 

 المشوىة التي ترارقو دائمًا. 

وما يزيد من شعور مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة  بعدم افأمن شعوره بالقمق الناجم عن اعتقاده بأن ذاتو  

وشدصيتو اطمع عمييا اآلدرون المحيطون بو، وما يدعم شعور القمق لديو االدتالف الواضح بين افأسوياء أثناء التعامل 

لو مظاىر عديدة شفيية، سموكية، عدوانية...... ال يدركيا افأسوياء عمى حقيقتيا عندما تصدر معو، وذلك االدتالف  

 عنيم كما يدركيا ويتعامل معيا المعاق ذاتو. 

ومن المفاىيم التي تسبب لو القمق أيضًا اعتقاده بأنو ال ررصة لو ري الحياة ري حالتو الراىنة، والقائمون عمى 

غيير حالتو الراىنة، لذلك ال بد من إعادة بنائو عمى الصعيدين السموكي واإلدراكي، بحيث يغدو رعايتو غير قادرين عمى ت

 قادرًا عمى تركيز انتباىو من أجل أن تصبح إرادتو قوية.

 أولويات االندماج: -3

ع يدل االندماج االجتماعي عمى االندماج بين الذات واآلدر وىو عبارة عن االندماج الناجم عن التعاطف م

اآلدر الذي يؤدي إلى تقديم المساعدة لو. رالمساعدة والتعاطف االجتماعي نحو مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة  تسيم 

 ة.صابري اندماجو اجتماعيًا والتدمص من الشعور بالذنب أو الدجل أو الحزن الناجم عن اإل
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ىذا وال يمكن لمقومات الدعم االجتماعي أن تمعب دورىا الفاعل ري حياة مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة  إذا لم    

 تتورر مكوناتيا الرئيسية وىي:

 

 

 

 

 

 أوليات احترام وتقدير الذات: -4

قد وصف)ماسمو( حاجات تقدير الذات لدى مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة  مرتبطة بصورة وثيقة بحاجات الحب. و 

الحاجة إلى امتالك الفرد لتقييم عاٍل وثابت لذاتو تتوقف عمى مقدرتو الحقيقة عمى اإلنجاز وعمى التقدير من قبل اآلدرين. 

 ويشمل ىذا التقييم أيضًا نزعة الفرد لفيم ذاتو عمى أنيا قوية، ويممك قراراتو، ويتمتع باإلرادة واالستقاللية.

اإلعاقة المكتسبة  دالل حياتو االجتماعية لتيديد واضح لمفيوم ذاتو، وبالنسبة لو يكون من يتعرض مصاب الحرب و      

الصعب عميو تكوين حّس االستقالل وتنميتو، داصة عندما تشاء الظروف أن ُيحرم من القدرة عمى ادتيار بين حاجتين 

ه )كحاجتي الطعام والتغوط(، لذلك من ضرورتين بالنسبة لو وداصة إذا كانت إعاقتو قد نمت معو منذ نعومة أظفار 

الضروري مساعدة مصاب الحرب واإلعاقة المكتسبة  عمى تكوين مفيوم ذات إيجابي لديو وعدم جعل مفيوم الذات لديو 

يتناقص إلى الحد افأدنى بسبب اعتماده عمى اآلدرين، وىنا يجب تذكيره بأنو ليس عبئًا، وسوف ُيْبذل الجيد الواري 

 ار ري قبول أو عدم قبول المساعدة، وىنا سيشعر بأنو قادر عمى القيام بميامو الداصة بشكل أرضل.إلعطائو الدي

  

 التعبير عن المشاعر اإليجابية. -1

 الشدص وأركاره وتفسيراتو ومشاعره.التسميم بمالءمة معتقدات  -2

إمداد الشدص المكروب الذي ينتمي إلى شبكة اجتماعية لممساعدة المتبادلة وااللتزام بالمعمومات  -3

 التي يحتاجيا.
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 أولويات االستغراق: -5

عرف ماسمو الحاجة إلى راعمية أو تحقيق الذات بأنيا رغبة الفرد ري الوصول إلى الحد افأقصى مما تسمح بو 

( "االستغراق الكامل" Ellis, Harpes, 1975تحقيق ما سماه كل من ) ومن أجل التكيف مع اإلصابة ال بد من إمكاناتو.

أىم الحاجات  وبناًء عمى ما تقدم يمكن تحديد وىو طريقة أدرى لمنظر إلى طبيعة أولويات راعمية أو تحقيق الذات لمفرد.

 الداصة بمصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة  وىي:

 لددمات الطبية المساندة كالعالج الفيزيائي والعالج بالعمل.الحاجة إلى الددمات الصحية المدتمفة وا -1

 الحاجات إلى التعديالت والتسييالت البيئية المدتمفة. -2

 الحاجة إلى تورير افأدوات وافأجيزة المساعدة الضرورية لمتنقل والتأىيل كالكرسي المتحرك. -3

 التواصل والتعمم افأنسب لموسائل وافأدوات المساعدة.الحاجة إلى افأدوات وافأجيزة التعميمية الالزمة لعممية  -4

 الحاجة إلى ددمات التأىيل الميني والتييئة المينية بما يتناسب وطبيعة اإلصابة. -5

الحاجة إلى الدعم النفسي عن طريق تورير ددمات اإلرشاد النفسي وتقبل اإلصابة والعمل عمى تطوير قدرات  -6

 المصاب جسميًا.

الدعم االجتماعي وتعديل االتجاىات السمبية ري المجتمع نحو مصابي الحرب واإلعاقات الجسمية   الحاجة إلى -7

 وجعميا أكثر إيجابية وتقبل حالة المصاب.

الحاجة إلى الدمج ري المجتمع الذي يعيش ريو مصابي الحرب واإلعاقات الجسمية وتقديم الددمات التربوية والعالجية  -8

 اإلطار المجتمعي مع أقرانيم من العاديين.والتأىيمية ضمن 

 الحاجة إلى العمل واالستقاللية وااللتحاق بمين تناسب اإلصابة. -9

 

ومن ىنا تأتي أىمية الدعم االجتماعي لمصابي الحرب واإلعاقات الجسمية  بوصفو عاماًل وسيطًا قد يحد من التوابع 

 وبالتالي رإن تورر الدعم االجتماعي بوجو عام يرتبط بمعنويات أرضل. السمبية لألزمة وما يطرأ عمييا من تغّير وتغيير.
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  أىم مصادر الدعم االجتماعي:

 (:Extended family & friendsاألسرة الممتدة واألصدقاء) -1

حظي الدور الذي تقوم بو افأسرة الممتدة وافأصدقاء كمصادر لمدعم باىتمام داص ريما يتعمق بأسر مصابي 

 –الحرب واإلعاقات الجسمية  . والتفسيرات النظرية لدور افأسرة الممتدة وافأصدقاء متباينة إلى حّد ما. إذ يعتقد )لي 

Leeئيما، ومن االرتراضات افأساسية التي تقدميا )لي( أيضًا أن ( أن الشبكات االجتماعية فأسرة أو إصابة أحد أبنا

العالقات االجتماعية التي تمارسيا أسرة المصاب مع اآلدرين تفتح أمام المصاب الطريق إلشباع بعض حاجاتو من دالل 

ن دالل وم –( أن الوالدين Fortheringham & Greal,999المصادر غير افأسرية. وأكد كل من )روثرنجيام وغريل( )

يدركان الررض أو القبول، ويحصالن عمى التشجيع والمساعدة، وعمى االنتقاد أيضًا عمى  –عالقاتيما دارج نطاق افأسرة 

 طريقتيما ري التعامل عمى المواقف المدتمفة وداصة ريما يتعمق بالمصاب.

 (professional supportدعم المينيين) -2

تمحور قدر كبير من الجيود المنظمة التي يبذليا المدتصون حول تقديم الدعم لكل من طفل وافأسرة. ولقد أشار 

( إلى أن مفاىيم متباينة قد انبثقت ريما يتعمق Simonsson &Simonsson, 2002كل من سايمونسون وسايمونسون )

( والتي Pathological familyيوم افأسرة المريضة )بأسرة مصاب الحرب واإلعاقات الجسمية  ، ومن ىذه المفاىيم مف

يكون أحد أعضائيا مريضًا أو معاقًا. وىناك مفيوم بديل يتمثل بالنظر إلى افأسرة مع أنيا تمر بمراحل غائية معرورة وأنو 

سون( يجب ريميا من دالل حاجاتيا التي تتطور وتنبثق بفعل تأثير إعاقة الطفل. وأشار )برنفنيررر وآرجر وىندر 

(Bronfenbrenner, Avgar, m & Hendrson, 2009 إلى أن مستوى الضغط يرتبط بمدى تورر البدائل المناسبة )

لرعاية المصاب ومدى المساعدة التي يقدميا افأقارب وافأصدقاء والجيران. ويبدو أن تورر مصادر الدعم الكارية يمعب 

ثانيًا: مصادر الدعم االجتماعي لمصابي 
 الحرب والدعم االجتماعي
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سر المعاقين. وأديرًا نشير إلى أن المقابالت التي أجريت مع آباء دورًا حيويًا ري دفض مستوى الضغط الذي تعاني منو أ

مصابي الحرب واإلعاقات الجسمية  أدّلة مقنعة عمى أن العالقة بين اآلباء والمينيين قد تكون مصدرًا إضاريًا لمضغط بداًل 

 من أن تكون مصدرًا لمدعم.

 

 

  واإلعاقات المكتسبة مصاب الحرب عي لـــــمفيوم الدعم االجتماعِرَف. 

 واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب أولويات الدعم االجتماعي ماىي. 

 واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب مصادر الدعم االجتماعي عدد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقـــــــــــــــــويم
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 أسئمة التقويم الذاتي

 ادتر اإلجابة المناسبة لكل سؤال من افأسئمة التالية:

 :نجاعة دعم مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة اجتماعيًا ال بد منلضمان  -ٔ

 عدم معاناة المصاب من مشكالت نفسية -ب                                    تكيف المصاب مع إصابتو        -آ

 )آ+ج( -د                                            تقبل المصاب لذاتو       -ج

 :الرئيسية لمدعم االجتماعي ىيالمكونات  -ٕ

 ثالثة مكونات -ب                                                  مكوناتدمسة         -آ

 مكونين اثنين -د                                                     سبعة مكونات      -ج

 :و يولد لديوالتشتت الذي يشعر بو المصاب منقبل القائمين عمى رعايت -ٖ

 القمق -ب                                            عدم الشعور بافأمن        -آ

 غير ذلك -د                                                         الدوف       -ج

 :تعنية أولويات االستغراق لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة -ٗ

 نظرتو لطبيعة المور دارجياً  -ب                                            ةاحالم اليقظ        -آ

 نظرتو إلى إصابتو من المنظور الطبي المحض -د                                     طبيعة تحقيق الذات        -ج

 :وجد أن عالقات افأسرة الدارجية تؤثر عمى ررضيما وقبوليما لممصاب )   ( -٘

 برنجيام -ب                                                غرانيت        -آ

 كل ما ذكر دطأ -د                          روترنجيام، غربل                    -ج
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 :لضمان شعور المصاب باآلمن البد من إعادة بنائو عمى -ٙ

 الصعيدين النفسي واالجتماعي -ب                             الصعيدين السموكي والنفسي        -آ

  الصعيدين السموكي واالدراكي -د                              الصعيدين النفسي واالدراكي       -ج

 :مفيوم افأسرة المريضة يعني -ٚ

 أعضائيا مصابونكل  -ب                                          أحد أعضائيا مصاباً         -آ

 كل أعضائيا مصابو حرب -د                                    أحد أعضائيا مصاب حرب       -ج

 :مستوى الضغط التي يعاني منو أسرة المصاب يرتبط بمدى تورر العوامل المناسبة التي يقدميا -ٛ

 الجيران -ب                                            افأصدقاء                 -آ

 كل ذلك   -د                                                       افأقارب       -ج

 :عدم امتالك مقدمي الددمة المينيين لمكفاءات المناسبة قد يولد )            (  لدى افأسرة -ٜ

 القمق -ب                                                        الضغط        -آ

 الدوف عمى مستقبمو -د                                                   عدم االستقرار       -ج
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 مفتاح تصحيح التقدير الذاتي

 

 الجواب الصحيح رقم العبارة

 د -ٔ

 ب -ٕ

 آ -ٖ

 ج -ٗ

 ج -٘

 د -ٙ

 آ -ٚ

 د -ٛ

 آ -ٜ
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 لسابعالفصل ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعـــــــــــــــم االجتماعــــــــــــي

 مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبةل
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 السابعالفصل 

 الدعم االجتماعي لمصابي 

 الحرب واإلعاقات المكتسبة

 

 ُيتوقع من المتدرب أن يكون قادرًا عمى:

   واإلعاقات المكتسبة مصاب الحربمفيوم التكيف االجتماعي لــــأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب الدعم االجتماعي يحدد أبعادأن. 

 واإلعاقات المكتسبة. لدى مصاب الحرب االجتماعي التكيف أن يحدد أبعاد 

 

 

السعي إلى تحقيق االنسجام والتوارق يدل عمى عمل الترتيبات أو التحضير لعمل ما أو  المعنى القاموسي لمتكيف

بين عناصر موضوع ما، أو إعداد افأشياء لكي  تتفق مع مستوى معين، كذلك يستددم ىذا المفظ لمداللة عمى التناسب 

يف ىي مسألة كفاح إيجابي كالميم أن عممية الت والتالؤم بين شيئين، أو عمل ارتباط بين شيئين، أو تورير الراحة لمناس.

تمر متصل يدتمف بادتالف افأمور التي تتغير ري الفرد. رالفرد ال بد أن يصل بإمكاناتو إلى مداىا، ريو ليس ونمو مس

ياىا، بل عميو ان يقوم بدور إيجابي ليكون  كائنًا سمبيًا يرضخ لتغيرات البيئة وما عميو إال أن يعّدل من نفسو لكي يتوارق وا 

 المحيطة  بو. قادرًا عمى السيطرة عمى القوى االجتماعية

 

 مفيوم التكيف االجتماعي -أوالً 
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 تكيف بعدان رئيسيان ىما: بعد شدصي وآدر اجتماعيمل   

 البعد الشخصي: -0

 .قوامو التوارق مع الذات ومظيره وحدة الشدصية 

 .ويقتضي تقبل الذات بكل ما رييا تقباًل غير مضطرب ودون سدط أو صراع 

 .ويتميز بقمة التوترات أو انعداميا وذلك بسبب الدمو من الصراع الدادمي 

 .وينجح ري إشباع الدوارع الشدصية 

 .حراز التفاىم مع الذات  كما ينجح ري تحقيق الشدصية وا 

  البعد االجتماعي: -ٕ

  .قوامو التوارق مع الناس والمؤسسات االجتماعية 

 .ويقتضي تقبل اآلدرين بكل ما رييم، وتقبل قواعد الحياة االجتماعية 

 .ويتميز بحد أدنى من الصراع الحاد 

 كما ينجح ري  راز التقدم االجتماعي دون االضطرار إلى إيذاء أحد أو الحّط من كرامة أحد.وينجح ري إح

 تحقيق الشدصية االجتماعية الساعية إلى تأثير ري الناس وكسب احتراميم وتقديرىم.

  

 

رالتكيف عممية سموكية معقدة تعكس العالقة الُمرضية لإلنسان مع المحيط العام لمفرد، وىدريا تورير التوازن    

بين الفرد والتغيرات التي تطرأ عمى المحيط، حيث يشمل المحيط العام، المحيط الدارجي الذي يحيط بالشدصية ويضم 

عية)ماء، ىواء..( والمحيط الدادمي لمفرد نفسو، والذي ينطوي عمى البيئة االجتماعية )أسرة، جامعة...( والظروف الطبي

الدوارع المدتمفة والحاجات والدبرات والقيم التي نحمميا والمركبات التي يمكن أن توجد عندنا، وىي جميعيا تؤلف ما 

 يسمى بالمحيط النفسي الدادمي.
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التي يقوم بيا بقصد الحصول عمى التوازن وبذلك يشير التكيف إلى محاوالت الفرد والنشاطات والعمميات   

زالة التوترات الحاصمة من  المقبول بين المتطمبات المحيطين، من دالل سيطرة إرادية واعية تسمح لو ليس عمى كفاءاتو، وا 

نما تتعدى  اندراعات الحاجة إلى درجة يحقق معيا الرضا العقالني المزدوج )رضاه عن ذاتو ورضاه عن بيئتو( رحسب، وا 

لك لتورر ررصًا لتطوير ىذه الكفاءات وتدعيميا بدبرات جديدة. ويتميز التكيف بدينامّيتو وبدضوعو لمتغيرات، كالعمر ذ

والجنس والدور االجتماعي والثقاري... إلخ. وانطالقًا من سيرة النمو والدبرة لدى اإلنسان، رإن الجمود ري وسائل التكيف 

لتكيفي عن مسايرة وريم التغيرات المستمرة من حولو، تدمفًا يدرع اإلنسان ثمنو أمر مقمق ويشير إلى تدمف ري المنيج ا

 عزلة واغترابًا عن بيئتو وعن ذاتو.

 

 

 

عمى التكيف االجتماعي والتفاعل  مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةإن اإليمان بالكفاءة اإلنسانية وبقدرة 

واإلنتاج من أىم المنطمقات التي تساىم ري مساعدتيم عمى تحقيق تكيفيم النفسي واالجتماعي، داصة بعد أن اتسم 

العصر الحديث بتدصص افأداء الصناعي والميني المذين يحتاجان ري الوقت الحاضر إلى قدرات بدينة وميارات 

معينة ينتابو شعور بالنقص  صابةلبحوث النفسية واالجتماعية أن اإلنسان عندما يصاب بإوأوضحت الدراسات وا متعددة.

عمى مركزه االجتماعي وبالتالي عمى افأدوار  صابة. وقد تؤثر ىذه اإلجسديجزء من تركيبو الالذي أصاب قصور النتيجة 

ر ري سموكو االجتماعي لدرجة أنو أصبح غير تحدث لديو عممية تغيييا التي يمارىا. ونتيجة لممشاعر السمبية الناجمة عن

 مقبول من المحيطين بو.

عمى التكيف تعني قدرتو عمى تطوير عالقات مرضية مع بيئتو. وىذا  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةإن قدرة    

صي والتكيف التكيف ري حقيقة افأمر لو بعدان أساسيًا، الصمة بينيما وثيقة وتأثيرىما متبادل وىما: التكيف الشد

 االجتماعي.

مصابي التكيف االجتماعي لدى ثانيًا: 
 الحرب واالعاقات المكتسبة
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 التكيف الشخصي: -1

راضيًا عن نفسو، غير كاره ليا أو نارر منيا أو غير واثق رييا،  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةأي أن يكون 

 نب والقمق والضيق والرثاء لمذات.كما وتتسم حياتو النفسية بالدمو من التوترات والصراعات النفسية التي تقترن بمشاعر الذ

 التكيف االجتماعي: -2

عمى أن يعقد صالت اجتماعية راضية ُمرضية مع من يعاشرونو  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةأي قدرة   

المتّكيف مع المجتمع أقدر عمى ضبط نفسو ري الموقف الذي يثير  رمصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةويعممون معو. 

االنفعال لديو، رال يثور وال يتيور فأسباب تارية، وال يعبر عن انفعاالتو بصورة طفمية رّجة. ىذا  إلى جانب قدرتو عمى 

 معاممة  الناس بصورة واقعية ال تتأثر بما تصوِّره لو أركاره وأوىامو منيم.

 وىي: صابةنتيجة اإل مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةمن المشكالت التي يعاني منيا  عدد ولكن ىناك

         .قمة الميل إلى النشاطات الحركية وكراىية العالم الدارجي 

  نتيجة قصوره الحركي يجعمو مدتمفًا عن بقية أرراد  صابالشعور بالنقص الذي يعتري الشدص الم

 المجموعة وبعيدًا عن الحياة االجتماعية.

   يؤدي إلى التذبذب  ري المشاعر االنفعالية  لدى المصابالمعاناة من نقص الثبات االنفعالي والسموكي

 من وقت آلدر.

   االجتماعي.ري تحقيق التوارق  المصابتؤدي الحاالت المزمنة أحيانًا إلى رشل 

  .احتمال إصابة الشدص باالكتئاب مع شعوره بشدة الحساسية وبداصة ري مرحمة المراىقة 

   احتمال إصابة الشدص باليواجس والمشاعر العدوانية تجاه غيره، أو المعاناة من بعض المظاىر

 العصابية أحيانًا.
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لو أثر كبير عمى نفسيتو، رزيادة االىتمام بو  نحو مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةإن تغير معاممة المجتمع    

كمثل اإلىمال لو، ويؤثر ذلك بشكل كبير عميو، لذا رإن تقبل المعاق باعتباره شدصًا متساويًا مع اآلدرين ري جماعتو 

 الشدصي االجتماعي. والمصنع.... لو أثر كبير ري تكيف ،النادي  ،سواء ري المدرسة 

، سواء كانوا مقيمين مع أسرىم أو نزالء ري المؤسسات بي الحرب واإلعاقات المكتسبةمصالذلك من الواجب مساندة    

من أجل تنمية مياراتيم االجتماعية، واكتساب الثقة بأنفسيم وبغيرىم من البشر، لكي يتمكنوا من التدمص من شعورىم 

 اآلدرين. وبالنقص تجاه ذاتيم ونح

لمد جسور العالقات االجتماعية  التي تربطو بغيره من افأرراد  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةمدى استعداد  دُّ عَ ويُ    

االتجاىات بسبب تعزز ذلك أو افأسوياء من أىم العوامل المساىمة ري تحقيق تكيفو االجتماعي بشكل داص،  المصابين

مصدرًا لمنقص، والتي تحطُّ من قدر  صابةالسائدة التي تعزز المفاىيم االجتماعية الداطئة ري المجتمع، والتي ترى ري اإل

 أصحابيا.

     

 

 

 

ذا نظرنا إلى السموك االجتماعي اإليجابي  ن منظور مأي المقبول اجتماعيًا  لمصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوا 

لرأينا أنو يتعدل ويتّغير مع نموه، وعمى ذلك رإن السموك االجتماعي ىو داّلة النمو، ونستطيع القول بناًء النمو النفسي 

 عمى ذلك إن سموكًا اجتماعيًا ما يتسق أو ال يتسق مع مرحمة نمو معينة.

ية، وما يمكن لو وعالقاتو االجتماع مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوبدرجة متفاوتة ري شدصية  صابةوتؤثر اإل    

أن يقوم بو من نشاط ثقاري أو اجتماعي أو رني ري بيئتو ومجتمعو. لذا ريو ري أمّس الحاجة لمتدرب عمى المواقف 

الدارع ووجد من ميولو سندًا لتحقيق االتصال رسوف تنجح  ات المكتسبةمصاب الحرب واإلعاقرإذا ما تورر لدى    

محاوالتو لتحقيق أىدارو، ومع ذلك رالبد من القول بأن ما يقوم بو ال يمثل سوى المطموب. حيث يقع النصف اآلدر 

تو، واستكمال والتعرف إليو، وصحبتو، ومصادقو عمى عاتق افأطراف االجتماعية افأدرى التي ستتولى ميام استقبال

 جسور االتصال من ناحيتيا أيضًا.
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المدتمفة التي يتعامل رييا مع الناس ويتعاون معيم ري أوجٍو مدتمفة من النشاط، مما يحقق لو الشعور باالنتماء لمجماعة، 

ومركزه بين أقرانو، بشرط أال يكون ري مثل ىذه المواقف ما يشعره بالنقص أو اإلحباط أو وبأنو عضو عامل لو كيانو 

 التدني، ويتم ذلك من دالل افأنشطة الجماعية بالمدرسة ونظم الريادة والتدرب عمى قيادة الجماعة.   

ساسية: بعضيا شدصي ىو محصمة ثمانية عوامل أ لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوالسموك االجتماعي      

من واآلدر اجتماعي، وتتفاعل ىذه العوامل مع بعضيا لتعطي ري النياية السموك االجتماعي اإليجابي وليس السمبي، و 

 ىذه العوامل: أىم 

(: وتتسم بالسموك القيادي، والميل لإلدارة، والنشاط والحيوية، والسموك Social Ascendance)السيادة االجتماعية:  -1

 د عمى الذات، والطالقة المفظية.المعتم

(: وتتسم بالسموك التعاوني، والقدرة عمى التركيز، والميل إلى Personal Responsibility)المسؤولية الشخصية  -2

 المشاركة الوجدانية، وعدم افأنانية، والسموك المسؤول.

 ماد عمى النفس، وحسن التصرف.(: وتتسم باالحتواء الذاتي، واالعتSelf Sufficiencyالكفاية الذاتية ) -3

 (: وتتسم بالتسييل االجتماعي، والسموك المتسم بالصداقة، والحساسية االجتماعية.Sociabilityاالجتماعية ) -4

 (: وتتسم بالمظير الجسمي المقبول اجتماعيًا، والصوت الرقيق.Personal Attractiveness)  الجاذبية الشخصية -5

(: ويتسم باالستقالل عن الكبار، والنضج االنفعالي، Sense of Personal-Security)باألمناإلحساس الشخصي  -6

 والثبات الوجداني.

 (: وتتسم بالمقدرة عمى السيطرة ري المواقف المدتمفة، وحب القيادة.Domination)السيطرة  -7

الموضوعية والمشاركة الوجدانية، (: ويتسم بالقدرة عمى اتداذ القرارات Personal Warmness)الدفء الشخصي  -8

 وتحمل المسؤولية.
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مصاب الحرب أن التكيف االجتماعي عممية مستمرة، دينامية، معقدة، تيدف إلى تحقيق التوازن بين  يمكننا القول     

محيطو ري ذاتو أو يحدثو ري  المصابوالبيئة المحيطة بو. والتغير أمر ال بد منو رإما أن يحدثو  واإلعاقات المكتسبة

ليتمكن من التكيف االجتماعي، وكل رد رعل سموكي يبديو تجاه المواقف االجتماعية ما ىو إال أسموب ىدرو تحقيق 

التكيف معيا بما يتالءم مع إدراكاتو وقدراتو النفسية والصحية. وىذا ال يتحقق إال ري إطار صحة اجتماعية سميمة لما 

 تقرار.تورره من عوامل  االطمئنان والشعور باالس

مجموعة من اآلثار، منيا ما ىو عام، أي يتصل بكارة رئات اإلعاقة، ومنا ما ىو  صابةينجم عن وجود اإلو  

مثاًل  لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةداص أي يرتبط بوجود إعاقة معينة، راآلثار الناجمة عن رقدان السمع 

، أو بتر أحد افأطراف العموية أو نصفي أو رباعية بشمل عن اآلثار الناجمة عن اإلصاب المصابتدتمف عمى مستوى 

 السفمية.

تؤثر عمى أسموب تعاممو مع كما أنيا ، مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةحركة وتقيد عمى تحديد  صابةوتعمل اإل  

اد المجتمع نحوه عمى طريقة تعامل المجتمع معو، مما يؤدي إلى شعوره باليأس والحيرة، ري حين يتسم شعور أرر و المجتمع 

 بالعطف والشفقة المصاحبين لألسى والحسرة. 

ىذا الموقف تتولد لديو عالقات مصطنعة تبدو ري المواقف الظاىرية، إال أنو يصاحبيا شعور  صابوحينما يتممّس الم

عي، كما قد ينتج قوي باالعتراض والبغض لبيئتو يتمثل أحيانًا ري إصراره عمى حياة متررة مبالغ رييا كصورة عدوان اجتما

 صورة من االنعزال واالنطواء عن المجتمع.

 

الجسدية حسب شدتيا، رالشمل النصفي تكون آثاره أدف من الشمل الذي  اإلصابةتدتمف اآلثار الناجمة عن ىذا و    

يطال أنحاء الجسم كارة، وتدتمف اآلثار بادتالف افأرراد وما لدييم من إمكانات تعويضية، وما لدييم من استعدادات 

ي تحدث بو، وتؤثر كل جسمية وعقمية تؤىميم لتجاوز إعاقتيم، وكمك تدتمف اآلثار الناجمة عن اإلعاقة حسب المكان الذ
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ىذه اآلثار بادتالف شدتيا وزمنيا عمى التوارق النفسي واالجتماعي لدى المعاق وىي ري النياية تشير إلى درجة التكيف 

 االجتماعي الذي يتمتع بو.

   

 

 

 

  واإلعاقات المكتسبة مصاب الحربمفيوم التكيف االجتماعي لــــعِرَف. 

 واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب الدعم االجتماعي حدد أبعاد. 

 واإلعاقات المكتسبة. لدى مصاب الحرب االجتماعي التكيف حدد أبعاد 

 

 

        

              

        

       

       

              

 التقوٌم
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 أسئمة التقويم الذاتي      

 العبارة الداطئة:ريما يمي مجموعة من العبارات حدد العبارة الصحيحة من 

 .عممية التكيف مسألة كفاح إيجابي متصل يدتمف بادتالف افأمور التي تتغير ري الفرد -ٔ

 .البعد الشدصي لمتكيف قوامو التوارق مع افأرراد -ٕ

 .البعد االجتماعي لمتكيف يعني احراز التقدم عمى السمم االجتماعي دون إيذاء اآلدرين -ٖ

 .يا تعكس العالقة البناءة بين الفرد وبيئتوالتكيف عممية سموكية سيمة المنال كون -ٗ

 .الجمود ري وسائل التكيف يعكس التدمف بالمنيج التكيفي المحيط بالمصاب -٘

 .ينتاب الشدص مشاعر النقص والدونية نتيجة إصابتو افأمر الذي ينعكس عمى ُحسن تكيفو -ٙ

 .قدرة المصاب عمى التكيف يعني اقامة عالقات تكيفية إيجابية مع بيئتو -ٚ

 .مصاب المتكيف مع المجتمع أقدر عمى ضبط نفسو ري الموقف الذي ُيولد لديو االنفعالال -ٛ

 .تؤدي اإلصابات المزمنة إلى زيادة تقرب المصاب من اآلدرين وتحقيق توارقو االجتماعي -ٜ

 .العالقات االجتماعية السائدة بمجتمعنا ال تولد الشعور بالتكيف لدى المصابين -ٓٔ
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 سمم التصحيح الذاتي

 االجابة الصحيحة رقم العبارة

 صحيحة -ٔ

 داطئة -ٕ

 صحيحة -ٖ

 داطئة -ٗ

 صحيحة -٘

 صحيحة -ٙ

 صحيحة -ٚ

 صحيحة -ٛ

 داطئة -ٜ

 صحيحة -ٓٔ
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 لسابعالفصل ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعـــــــــــــــم االجتماعــــــــــــي

 الحرب واإلعاقة المكتسبة مصابيل
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 السابعالفصل 

 الدعم االجتماعي لمصابي 

 الحرب واإلعاقات المكتسبة

 

 ُيتوقع من المتدرب أن يكون قادرًا عمى:

   واإلعاقات المكتسبة مصاب الحربمفيوم التكيف االجتماعي لــــأن َيعِرَف. 

  واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب الدعم االجتماعي يحدد أبعادأن. 

 واإلعاقات المكتسبة. لدى مصاب الحرب االجتماعي التكيف أن يحدد أبعاد 

 

 

يدل عمى عمل الترتيبات أو التحضير لعمل ما أو السعي إلى تحقيق االنسجام والتوارق  المعنى القاموسي لمتكيف

افأشياء لكي  تتفق مع مستوى معين، كذلك يستددم ىذا المفظ لمداللة عمى التناسب بين عناصر موضوع ما، أو إعداد 

يف ىي مسألة كفاح إيجابي كالميم أن عممية الت والتالؤم بين شيئين، أو عمل ارتباط بين شيئين، أو تورير الراحة لمناس.

أن يصل بإمكاناتو إلى مداىا، ريو ليس  ونمو مستمر متصل يدتمف بادتالف افأمور التي تتغير ري الفرد. رالفرد ال بد

ياىا، بل عميو ان يقوم بدور إيجابي ليكون  كائنًا سمبيًا يرضخ لتغيرات البيئة وما عميو إال أن يعّدل من نفسو لكي يتوارق وا 

 قادرًا عمى السيطرة عمى القوى االجتماعية المحيطة  بو.

 يتكيف بعدان رئيسيان ىما: بعد شدصي وآدر اجتماعمل   

 البعد الشخصي: -3

 .قوامو التوارق مع الذات ومظيره وحدة الشدصية 

 مفيوم التكيف االجتماعي -أوالً 
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 .ويقتضي تقبل الذات بكل ما رييا تقباًل غير مضطرب ودون سدط أو صراع 

 .ويتميز بقمة التوترات أو انعداميا وذلك بسبب الدمو من الصراع الدادمي 

 .وينجح ري إشباع الدوارع الشدصية 

  حراز التفاىم مع الذات.كما ينجح ري تحقيق الشدصية  وا 

  البعد االجتماعي: -ٗ

  .قوامو التوارق مع الناس والمؤسسات االجتماعية 

 .ويقتضي تقبل اآلدرين بكل ما رييم، وتقبل قواعد الحياة االجتماعية 

 .ويتميز بحد أدنى من الصراع الحاد 

 كما ينجح ري  كرامة أحد. وينجح ري إحراز التقدم االجتماعي دون االضطرار إلى إيذاء أحد أو الحّط من

 تحقيق الشدصية االجتماعية الساعية إلى تأثير ري الناس وكسب احتراميم وتقديرىم.

  

 

رالتكيف عممية سموكية معقدة تعكس العالقة الُمرضية لإلنسان مع المحيط العام لمفرد، وىدريا تورير التوازن    

بين الفرد والتغيرات التي تطرأ عمى المحيط، حيث يشمل المحيط العام، المحيط الدارجي الذي يحيط بالشدصية ويضم 

عية)ماء، ىواء..( والمحيط الدادمي لمفرد نفسو، والذي ينطوي عمى البيئة االجتماعية )أسرة، جامعة...( والظروف الطبي

الدوارع المدتمفة والحاجات والدبرات والقيم التي نحمميا والمركبات التي يمكن أن توجد عندنا، وىي جميعيا تؤلف ما 

 يسمى بالمحيط النفسي الدادمي.

التي يقوم بيا بقصد الحصول عمى التوازن وبذلك يشير التكيف إلى محاوالت الفرد والنشاطات والعمميات   

زالة التوترات الحاصمة من  المقبول بين المتطمبات المحيطين، من دالل سيطرة إرادية واعية تسمح لو ليس عمى كفاءاتو، وا 

نما تتعدى  اندراعات الحاجة إلى درجة يحقق معيا الرضا العقالني المزدوج )رضاه عن ذاتو ورضاه عن بيئتو( رحسب، وا 
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لك لتورر ررصًا لتطوير ىذه الكفاءات وتدعيميا بدبرات جديدة. ويتميز التكيف بدينامّيتو وبدضوعو لمتغيرات، كالعمر ذ

والجنس والدور االجتماعي والثقاري... إلخ. وانطالقًا من سيرة النمو والدبرة لدى اإلنسان، رإن الجمود ري وسائل التكيف 

لتكيفي عن مسايرة وريم التغيرات المستمرة من حولو، تدمفًا يدرع اإلنسان ثمنو أمر مقمق ويشير إلى تدمف ري المنيج ا

 عزلة واغترابًا عن بيئتو وعن ذاتو.

 

 

 

جتماعي والتفاعل عمى التكيف اال مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةإن اإليمان بالكفاءة اإلنسانية وبقدرة 

واإلنتاج من أىم المنطمقات التي تساىم ري مساعدتيم عمى تحقيق تكيفيم النفسي واالجتماعي، داصة بعد أن اتسم 

العصر الحديث بتدصص افأداء الصناعي والميني المذين يحتاجان ري الوقت الحاضر إلى قدرات بدينة وميارات 

معينة ينتابو شعور بالنقص  صابةاالجتماعية أن اإلنسان عندما يصاب بإوأوضحت الدراسات والبحوث النفسية و  متعددة.

عمى مركزه االجتماعي وبالتالي عمى افأدوار  صابة. وقد تؤثر ىذه اإلجسديجزء من تركيبو الالذي أصاب قصور النتيجة 

االجتماعي لدرجة أنو أصبح غير تحدث لديو عممية تغيير ري سموكو يا التي يمارىا. ونتيجة لممشاعر السمبية الناجمة عن

 مقبول من المحيطين بو.

عمى التكيف تعني قدرتو عمى تطوير عالقات مرضية مع بيئتو. وىذا  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةإن قدرة    

التكيف ري حقيقة افأمر لو بعدان أساسيًا، الصمة بينيما وثيقة وتأثيرىما متبادل وىما: التكيف الشدصي والتكيف 

 االجتماعي.

 

 

مصابي التكيف االجتماعي لدى ثانيًا: 
 الحرب واالعاقات المكتسبة
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 التكيف الشخصي: -1

راضيًا عن نفسو، غير كاره ليا أو نارر منيا أو غير واثق رييا،  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةأي أن يكون 

 نب والقمق والضيق والرثاء لمذات.كما وتتسم حياتو النفسية بالدمو من التوترات والصراعات النفسية التي تقترن بمشاعر الذ

 االجتماعي:التكيف  -2

عمى أن يعقد صالت اجتماعية راضية ُمرضية مع من يعاشرونو  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةأي قدرة   

المتّكيف مع المجتمع أقدر عمى ضبط نفسو ري الموقف الذي يثير  رمصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةويعممون معو. 

ال يعبر عن انفعاالتو بصورة طفمية رّجة. ىذا  إلى جانب قدرتو عمى االنفعال لديو، رال يثور وال يتيور فأسباب تارية، و 

 معاممة  الناس بصورة واقعية ال تتأثر بما تصوِّره لو أركاره وأوىامو منيم.

 وىي: صابةنتيجة اإل مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةعدد من المشكالت التي يعاني منيا  ولكن ىناك

         .قمة الميل إلى النشاطات الحركية وكراىية العالم الدارجي 

  نتيجة قصوره الحركي يجعمو مدتمفًا عن بقية أرراد  صابالشعور بالنقص الذي يعتري الشدص الم

 المجموعة وبعيدًا عن الحياة االجتماعية.

   يؤدي إلى التذبذب  ري المشاعر االنفعالية  لدى المصابالمعاناة من نقص الثبات االنفعالي والسموكي

 من وقت آلدر.

   ري تحقيق التوارق االجتماعي. المصابتؤدي الحاالت المزمنة أحيانًا إلى رشل 

  .احتمال إصابة الشدص باالكتئاب مع شعوره بشدة الحساسية وبداصة ري مرحمة المراىقة 

  اه غيره، أو المعاناة من بعض المظاىر احتمال إصابة الشدص باليواجس والمشاعر العدوانية تج

 العصابية أحيانًا.
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لو أثر كبير عمى نفسيتو، رزيادة االىتمام بو  نحو مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةإن تغير معاممة المجتمع    

ري جماعتو  كمثل اإلىمال لو، ويؤثر ذلك بشكل كبير عميو، لذا رإن تقبل المعاق باعتباره شدصًا متساويًا مع اآلدرين

 الشدصي االجتماعي. والمصنع.... لو أثر كبير ري تكيف ،النادي  ،سواء ري المدرسة 

، سواء كانوا مقيمين مع أسرىم أو نزالء ري المؤسسات مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةلذلك من الواجب مساندة    

من البشر، لكي يتمكنوا من التدمص من شعورىم  من أجل تنمية مياراتيم االجتماعية، واكتساب الثقة بأنفسيم وبغيرىم

 اآلدرين. وبالنقص تجاه ذاتيم ونح

بغيره من افأرراد لمد جسور العالقات االجتماعية  التي تربطو  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةمدى استعداد  دُّ عَ ويُ    

بسبب تعزز االتجاىات ذلك أو افأسوياء من أىم العوامل المساىمة ري تحقيق تكيفو االجتماعي بشكل داص،  المصابين

مصدرًا لمنقص، والتي تحطُّ من قدر  صابةالسائدة التي تعزز المفاىيم االجتماعية الداطئة ري المجتمع، والتي ترى ري اإل

 أصحابيا.

     

 

 

 

ذا نظرنا إلى السموك االجتماعي اإليجابي  ن منظور مأي المقبول اجتماعيًا  لمصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوا 

النمو النفسي لرأينا أنو يتعدل ويتّغير مع نموه، وعمى ذلك رإن السموك االجتماعي ىو داّلة النمو، ونستطيع القول بناًء 

 يتسق مع مرحمة نمو معينة. عمى ذلك إن سموكًا اجتماعيًا ما يتسق أو ال

وعالقاتو االجتماعية، وما يمكن لو  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوبدرجة متفاوتة ري شدصية  صابةوتؤثر اإل    

أن يقوم بو من نشاط ثقاري أو اجتماعي أو رني ري بيئتو ومجتمعو. لذا ريو ري أمّس الحاجة لمتدرب عمى المواقف 

الدارع ووجد من ميولو سندًا لتحقيق االتصال رسوف تنجح  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةرإذا ما تورر لدى    

مطموب. حيث يقع النصف اآلدر محاوالتو لتحقيق أىدارو، ومع ذلك رالبد من القول بأن ما يقوم بو ال يمثل سوى ال

والتعرف إليو، وصحبتو، ومصادقتو، واستكمال و عمى عاتق افأطراف االجتماعية افأدرى التي ستتولى ميام استقبال

 جسور االتصال من ناحيتيا أيضًا.
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ييا مع الناس ويتعاون معيم ري أوجٍو مدتمفة من النشاط، مما يحقق لو الشعور باالنتماء لمجماعة، المدتمفة التي يتعامل ر

وبأنو عضو عامل لو كيانو ومركزه بين أقرانو، بشرط أال يكون ري مثل ىذه المواقف ما يشعره بالنقص أو اإلحباط أو 

 يادة والتدرب عمى قيادة الجماعة.   التدني، ويتم ذلك من دالل افأنشطة الجماعية بالمدرسة ونظم الر 

ىو محصمة ثمانية عوامل أساسية: بعضيا شدصي  لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوالسموك االجتماعي      

من واآلدر اجتماعي، وتتفاعل ىذه العوامل مع بعضيا لتعطي ري النياية السموك االجتماعي اإليجابي وليس السمبي، و 

 ىذه العوامل: أىم 

(: وتتسم بالسموك القيادي، والميل لإلدارة، والنشاط والحيوية، والسموك Social Ascendance)السيادة االجتماعية:  -1

 المعتمد عمى الذات، والطالقة المفظية.

(: وتتسم بالسموك التعاوني، والقدرة عمى التركيز، والميل إلى Personal Responsibility)المسؤولية الشخصية  -2

 كة الوجدانية، وعدم افأنانية، والسموك المسؤول.المشار 

 (: وتتسم باالحتواء الذاتي، واالعتماد عمى النفس، وحسن التصرف.Self Sufficiencyالكفاية الذاتية ) -3

 (: وتتسم بالتسييل االجتماعي، والسموك المتسم بالصداقة، والحساسية االجتماعية.Sociabilityاالجتماعية ) -4

 (: وتتسم بالمظير الجسمي المقبول اجتماعيًا، والصوت الرقيق.Personal Attractiveness)  الشخصية الجاذبية -5

(: ويتسم باالستقالل عن الكبار، والنضج االنفعالي، Sense of Personal-Security)اإلحساس الشخصي باألمن -6

 والثبات الوجداني.

 سيطرة ري المواقف المدتمفة، وحب القيادة.(: وتتسم بالمقدرة عمى الDomination)السيطرة  -7

(: ويتسم بالقدرة عمى اتداذ القرارات الموضوعية والمشاركة الوجدانية، Personal Warmness)الدفء الشخصي  -8

 وتحمل المسؤولية.



 

113 
 

مصاب الحرب أن التكيف االجتماعي عممية مستمرة، دينامية، معقدة، تيدف إلى تحقيق التوازن بين  يمكننا القول     

ري ذاتو أو يحدثو ري محيطو  المصابوالبيئة المحيطة بو. والتغير أمر ال بد منو رإما أن يحدثو  واإلعاقات المكتسبة

ليتمكن من التكيف االجتماعي، وكل رد رعل سموكي يبديو تجاه المواقف االجتماعية ما ىو إال أسموب ىدرو تحقيق 

وقدراتو النفسية والصحية. وىذا ال يتحقق إال ري إطار صحة اجتماعية سميمة لما التكيف معيا بما يتالءم مع إدراكاتو 

 تورره من عوامل  االطمئنان والشعور باالستقرار.

مجموعة من اآلثار، منيا ما ىو عام، أي يتصل بكارة رئات اإلعاقة، ومنا ما ىو  صابةينجم عن وجود اإلو  

مثاًل  لدى مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةالناجمة عن رقدان السمع داص أي يرتبط بوجود إعاقة معينة، راآلثار 

، أو بتر أحد افأطراف العموية أو نصفي أو رباعيعن اآلثار الناجمة عن اإلصابة بشمل  المصابتدتمف عمى مستوى 

 السفمية.

عمى أسموب تعاممو مع تؤثر كما أنيا ، مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةحركة وتقيد عمى تحديد  صابةوتعمل اإل  

عمى طريقة تعامل المجتمع معو، مما يؤدي إلى شعوره باليأس والحيرة، ري حين يتسم شعور أرراد المجتمع نحوه و المجتمع 

 بالعطف والشفقة المصاحبين لألسى والحسرة. 

أنو يصاحبيا شعور  ىذا الموقف تتولد لديو عالقات مصطنعة تبدو ري المواقف الظاىرية، إال صابوحينما يتممّس الم

قوي باالعتراض والبغض لبيئتو يتمثل أحيانًا ري إصراره عمى حياة متررة مبالغ رييا كصورة عدوان اجتماعي، كما قد ينتج 

 صورة من االنعزال واالنطواء عن المجتمع.

 

الجسدية حسب شدتيا، رالشمل النصفي تكون آثاره أدف من الشمل الذي  اإلصابةتدتمف اآلثار الناجمة عن ىذا و    

يطال أنحاء الجسم كارة، وتدتمف اآلثار بادتالف افأرراد وما لدييم من إمكانات تعويضية، وما لدييم من استعدادات 

ي تحدث بو، وتؤثر كل جسمية وعقمية تؤىميم لتجاوز إعاقتيم، وكمك تدتمف اآلثار الناجمة عن اإلعاقة حسب المكان الذ
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ىذه اآلثار بادتالف شدتيا وزمنيا عمى التوارق النفسي واالجتماعي لدى المعاق وىي ري النياية تشير إلى درجة التكيف 

 االجتماعي الذي يتمتع بو.

   

 

 

 

 

  واإلعاقات المكتسبة مصاب الحربمفيوم التكيف االجتماعي لــــعِرَف. 

 واإلعاقات المكتسبة لدى مصاب الحرب الدعم االجتماعي حدد أبعاد. 

 واإلعاقات المكتسبة. لدى مصاب الحرب االجتماعي التكيف حدد أبعاد 

 

 

        

              

        

       

       

 التقوٌم
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 أسئمة التقويم الذاتي         

 العبارة الصحيحة من العبارة الداطئة:ريما يمي مجموعة من العبارات حدد 

 .عممية التكيف مسألة كفاح إيجابي متصل يدتمف بادتالف افأمور التي تتغير ري الفرد  -ٔ

 .البعد الشدصي لمتكيف قوامو التوارق مع افأرراد -ٕ

 .البعد االجتماعي لمتكيف يعني احراز التقدم عمى السمم االجتماعي دون إيذاء اآلدرين -ٖ

 .وكية سيمة المنال كونيا تعكس العالقة البناءة بين الفرد وبيئتوالتكيف عممية سم -ٗ

 .الجمود ري وسائل التكيف يعكس التدمف بالمنيج التكيفي المحيط بالمصاب -٘

 .ينتاب الشدص مشاعر النقص والدونية نتيجة إصابتو افأمر الذي ينعكس عمى ُحسن تكيفو -ٙ

 .إيجابية مع بيئتوقدرة المصاب عمى التكيف يعني اقامة عالقات تكيفية  -ٚ

 .المصاب المتكيف مع المجتمع أقدر عمى ضبط نفسو ري الموقف الذي ُيولد لديو االنفعال -ٛ

 .تؤدي اإلصابات المزمنة إلى زيادة تقرب المصاب من اآلدرين وتحقيق توارقو االجتماعي -ٜ

 .العالقات االجتماعية السائدة بمجتمعنا ال تولد الشعور بالتكيف لدى المصابين -ٓٔ
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 سمم التصحيح الذاتي

 االجابة الصحيحة رقم العبارة

 صحيحة -ٔ

 داطئة -ٕ

 صحيحة -ٖ

 داطئة -ٗ

 صحيحة -٘

 صحيحة -ٙ

 صحيحة -ٚ

 صحيحة -ٛ

 داطئة -ٜ

 صحيحة -ٓٔ
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 لتاسعالفصل ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعياألسرة ودورىا بنجاح الدعم 

 مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبةل
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 الفصل التاسع

 األسرة ودورىا بنجاح الدعم االجتماعي

 لمصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة

 يتوقع من المتدرب أن يكون قادرًا عمى:

 .أن يحدد دور افأسرة ري حياة مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة 

  التي تعيشيا افأسرة منذ اعالميا بإصابة أحد أررادىا.أن يعدد افأنماط السموكية 

 عمى الوالدين وأرراد افأسرةآثار اإلعاقة  أن يذكر اىم العوامل الناجمة عن. 

 من المحددات االجتماعية التي يبرز دورىا أيضًا ري عممية الدعم االجتماعي لمصابي الحرب واإلعاقات

 المكتسبة افأسرة.

 

 

افأسرة ري وضعيا افأساسي عبارة عن وحدة إنتاجية، بيولوجية، تقوم عمى زواج شدصين، ويترتب عمى ذلك 

نتاج من افأطفال. وىنا تتحول افأسرة إلى وحدة اجتماعية، تحدث رييا استجابات الطفل افأولى نتيجة  -عادة -الزواج

 وأدوتو. التفاعالت التي تنشأ بينو وبين والديو 

يفرض عمى افأسرة تغييرات لم تكن مييأة ليا، إذ يرتبط بعضيا  إن وجود ررد مصاب بالحرب أو بإعاقة مكتسبة    

، وبعضيا اآلدر بالمسؤوليات المترتبة عمى الوضع الجديد. ولعل أىم ىذه المسؤوليات ما صابوالم السويبالتغاير بين 

ونفسيًا واجتماعيًا، وىو يمكن أن يعبر عنو بأنو انفعال سمبي عام يؤكد العجز  يتمثل ري كيفية مواجية ىذا الوضع تربوياً 

 عن مواجية ىذا الموقف الذي يعتبر غامضًا لألسرة.

بالدعم  االمصاب ودورى أسرة
 االجتماعي
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والتكيف معيا، وتسمى ىذه  صابةبروز مجموعة من المشاعر وردود الفعل يمكن أن تسمى بمرحمة التقبل لإل إن    

يث يتم من دالليا إعادة توجيو افأسرة لذاتيا وحياتيا وطاقاتيا بحيث تصبح أكثر تقباًل ، بح/ الواقعية/ بالمرحمة المرحمة 

 والتصاقًا بابنيا.

ودرجتيا،  صابةتعد مجموعات غير متجانسة، وعمى افأدص من حيث طبيعة اإل صابينوعمى الرغم من أن أسر الم    

 متشابية تدتمف من حيث التسميات.إال أن ردود رعميم حسب ما أثبتت الدراسات تعتبر ذات أنماط 

ين صابمن التغيرات الكبيرة التي طرأت عمى بنية افأسرة ودورىا بشكل عام، رإن دور ُأسر الم مع ذلك وبالرغمو    

يبقى شبو ثابت، وذا أىمية بالغة من الناحية االجتماعية والتكُّيفية، وكذلك من ناحية التنشئة االجتماعية. ولكي تقوم افأسرة 

البسيطة منيا والشديدة، رإنو ال بد من التّعرف عمى ردود الفعل المدتمفة  صابةرىا الفعال والبناء، داصة ري حاالت اإلبدو 

 وتوظيف النتائج لمساعدة أسر المعاقين عمى التكيف وممارسة دورىم بفعالية ال مثيل ليا.

ى جميع افأسر، وذلك فأن لكل أسرة سمات بشكل عام عم صابةومع ذلك ال يمكننا التحدث عن نتائج مشابية لإل   

إصابة أحد ودصائص رريدة عن غيرىا، وتتمتع بمواطن قوة محددة، وقد تعاني من مواطن ضعيف معينة، رقد تقود 

 .إلى تقوية العالقات افأسرية، وقد يكون العكس تماماً  أررادىا

فة تيدف إلى تنمية الطفل تنمية اجتماعية، ويتحقق وافأسرة كمجتمع صغير عبارة عن وحدة حية، ديناميكية، ليا وظي     

ىذا اليدف بصفة مبدئية عن طريق التفاعل العائمي الذي يحدث دادل افأسرة والذي يمعب دورًا ىامًا ري تكوين شدصية 

 الطفل وتوجيو سموكو.

عي يتم تدريجيًا تحت ري الفرد بعد أن يعي ما لموظيفة المفقودة من أىمية ري حياتو، وىذا الو  صابةوتؤثر اإل  

عمى الوالدين أو لدى ررد من أرراد افأسرة يكون أسبق ىا تأثير الظروف افُأسرية والجماعة واالجتماعية ومع ذلك رإن تأثير 

 .نفسوعمى افأسرة منيا الفرد 



 

111 
 

نو، ومع مراحل وتعاممو بما يتناسب مع سه تعد أسرة مثالية عندما تساير نمو  مصابافأسرة التي يعيش ري كنفيا ررد     

نموه، ومع درجة إعاقتو، وتييِّئ لو الفرصة لكي ينمو ويستمتع بكل مرحمة يمر بيا ري حياتو، وبالتالي رإن من أىم 

المتغيرات االجتماعية ري نطاق افأسرة والتي ليا عالقة بتكيف المعاقين، أو سوء تكيفيم، نوع العالقات بين أرراد افأسرة 

 ددة.والمشكالت افأسرية المتع

ىذه تؤثر و  وىناك جممة من افأنماط السموكية التي تعيشيا افأسرة منذ اعالميا بإصابة ابنيا أو زوجيا أو....

 ىي: نماطا بو وبالتالي عمى تفاعمو وتكيفو االجتماعي ري المستقبل، وىذه افأيري النياية عمى عالقتالنماط 

 الصدمة: مرحمة -1

غالبًا ما يمر بيا الوالدان، وىي تنتج عن التعارض بين التوقعات التي يكون عميو  المرحمةري الواقع أن ىذه 

ُيحدث  لدى المصاب اإلعاقة اكتشاف من داللو الحال ري حاضره ومستقبمو. رالحدث غير المتوقع الذي يمكن أن يتم

 زعزعة ري تكيف الوالدين، وتأثيرًا بالغًا ري العالقة معو.

 ة:القيم الشدصي مرحمة -2

رالوالدان المذان يأمالن . غير مقبولة ري أذىان الوالدين صابةتظير عمى شكل ردود الفعل افأسرية حين تكون اإل

الصدمة، غالبًا ما تتكون عندىم ردود أرعال  مرحمة، ويعيشان أو.... الناجح ذاك المعمم أو الضابطأن يكون  ابنيمامن 

، حيث يأدذ الررض البسيط شكل الحماية الزائدة من جية أو اتقبمي وعدم الحالةتنطوي عمى درجات مدتمفة من ررض 

ري مؤسسات لمرعاية الدادمية  المصابمن جية أدرى. أما الررض الشديد رإنو يتدذ شكل إيداع  المصابالالمباالة تجاه 

الشدصية مشاعر الحزن  واإلنكار الكامل لوجوده. ومن أكثر المظاىر التي تبرز عند الوالدين المذين يعيشان أزمة القيم

 التي قد تستمر مدى الحياة، باإلضارة إلى مشاعر الضيق والكدر واالكتئاب.
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 الحقيقة والواقع: مرحمة -3 

وحقيقة إعاقتو حيث يسعى الوالدان وضمن إمكاناتيم  المصابعمى شكل اعتراف بواقع  المرحمةتظير ىذه 

 حتياجات الالزمة لو قدر اإلمكان.ووعييم، وورقًا لدرجة إعاقة ابنيم إلى تأمين اال

وبالنتيجة رإن ردود افأرعال الصادرة عن الوالدين حيال إعاقة ابنيما الحركية سواء أكانت إيجابية أم سمبية تؤثر وبشكل    

 واضح عمى تكيفو النفسي واالجتماعي.

ن ري شدتيا من أسرة إلى بدبرات نفسية مؤلمة تتباي صابوتمر افأسرة نتيجة لتشديص أحد أررادىا بأنو م   

. وتمثل ردود الفعل ىذه استجابات طبيعية متوقعة تمر بيا افأسرة، ولكنيا تعتبر غير طبيعية صابةأدرى حسب طبيعة اإل

 ريما إذا لم تصل افأسرة إلى مرحمة التكيف والتعامل مع اإلعاقة عمى أنيا حقيقة واقعة.

، صابةاالستجابات الموجية نحو الميمة والعمل لما بعد حدوث اإليعني القيام ب مع الحالة والتكيف افأسري     

، والمراكز االجتماعية لتحقيق افأىداف المنشودة، وىنا الفرد المصابوالنظرة إلى المستقبل، واإليجابية ري التعامل مع 

 يكون دور افأسرة بارزًا وواضحًا.

أنيا تدتمف وتتباين بحسب نوع اإلعاقة الحركية وعمى الرغم من وجود ىذه افأزمات بصورتيا العامة، إال    

لدى افأسرة وكذلك جنسو، ومن الطبيعي أن تتباين ىذه افأزمات عمى بعض  المصابودرجتيا، وكذلك بحسب ترتيب 

 اآلباء أيضًا.

وميما يكن افأمر، رباستطاعتنا أن نتحدث عن مجموعة من ردود افأرعال العاطفية العامة التي يتوقع أن تحدث لدى      

معظم اآلباء وافأميات بدرجة أو بأدرى، وىنا ال بد من التأكيد عمى ثالث قضايا أساسية عند التحدث عن ردود أرعال 

 الوالدين نحو اإلعاقة وىي: 

قة تفرض عمى الوالدين تغييرات ميمة ري مجرى حياتيما، وىي قد تقود إلى شعور بالحزن قد يدتفي إن ىذه اإلعا -1

 أحيانًا ولكنو قد يعود ريظير مجددًا.
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اإلعاقة ري النياية أمر غير متوقع، ركل أب أو أم ري الدنيا ينتظرون طفاًل عاديًا ال بل مثاليًا، رمذلك ليس غريبًا أن  -2

صفعة قوية لآلمال، وافأمر الغريب ىو أن يتّقبل الوالدان إعاقة طفميما درعة واحدة وبدون صعوبات ري  تمثل إعاقة الطفل

 البداية.

ولما كانت اإلعاقة تشكل أزمة حقيقية رإنيا تحدث ردود رعل نفسية قد تكون شديدة. وىناك من يقول إن ىذا افأمر  -3

 نة.طبيعي وصحي عمى أن تكون ردود الفعل ضمن حدود معي

 :ورق العوامل التاليةعمى الوالدين وأرراد افأسرة  آثار لإلعاقة تؤثر ومع ذلك رثمة     

 .من جية ثانية من حيث آثارىا عميو كونو رقد وظيفة ىامة من وظائفو الحركية إصابة الفرد من جيةالعامل األول:  -1

ومدى تقبميا واعتراريا بحقيقة إعاقة ابنيا، ومدة  ابةصيتأثر من دالل موقف افأسرة واتجاىيا نحو اإلالعامل الثاني:  -2

يمانيا.                      معررتيا واطالعيا وا 

ويأتي موقف المجتمع واتجاىاتو بما يشمل من جوار وحي ومدرسة ومؤسسات رعاية اجتماعية وتربوية العامل الثالث:  -3

 وديرية.

رإذا رضيت افأسرة بواقع ابنيا المعاق، لكي يساىم ذلك وبشكل بارز إن ىذه العوامل تتشابك تؤثر بعضيا ببعض،      

 ري تمتعو بتكيف اجتماعي يساعده ري تنمية شدصيتو بشكل إيجابي، وانطالقًا من ذلك ال بد لألسرة من االنتباه إلى:

 أن يعود إلى حياتو االجتماعية إاّل إذا تمت معاممتو بطريقة ددمة الفرد. صابال يمكن لمم -1

 من حياة اجتماعية عادية إال إذا تم دمجو ري جماعات موجية بطريقة العمل مع الجماعات. صابال يمكن تمكين الم -2

ال بد من إعداد وتييئة المجتمع لكي يتقبمو ويعطيو ررصًا متساوية مع غيره من افأرراد والمواطنين عن طريق إحدى  -3

 طرق العمل الجماعي.
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  افأسرة ري حياة مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة.حدد دور 

 .عدد افأنماط السموكية التي تعيشيا افأسرة منذ اعالميا بإصابة أحد أررادىا 

 عمى الوالدين وأرراد افأسرةآثار اإلعاقة  ذكر اىم العوامل الناجمة عنا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم
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 أسئمة التقويم الذاتي 

 العبارة الصحيحة من العبارة الداطئة:ريما يمي مجموعة من العبارات حدد 

 .افأسرة وحدة انتاجية بيولوجية -ٔ

 .وجود مصاب ضمن ارراد السرة يفرض عمييا قيودًا لم تكن تتوقعيا وغير مييأة ليا -ٕ

 .دور أسرة المصابين ال يتسم بالثبات -ٖ

 .أثار اإلصابة عمى افأسرة أسبق من اثارىا عمى الفرد -ٗ

السميم لممصاب بما يتناسب مع المرحمة العمرية التي يمر عمى افأسرة تأمين ررص النمو  -٘

 .بيا

ري مرحمة الصدمة تظير القيم الشدصية فأرراد افأسرة عمى شكل ردود أرعال نحو  -ٙ

 .اإلصابة التي تعرض ليا أحد أررادىا

 .االعتراف باإلصابة ىو افأمر المحتوم لألسرة -ٚ

 .التي تتعرض ليا افأسرةال يوجد تباين بين أسر المصابين من حيث افأزمات  -ٛ

 .( عوامل أساسية تتضح من أثار اإلعاقة عمى افأسرة٘ىناك ) -ٜ

 .ال بد من دمج المصاب لضمان حياة اجتماعية الئقة لو -ٓٔ
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 سمم التصحيح الذاتي

 االجابة الصحيحة رقم العبارة

 صحيحة -ٔ

 صحيحة -ٕ

 داطئة -ٖ

 صحيحة -ٗ

 صحيحة -٘

 داطئة -ٙ

 صحيحة -ٚ

 داطئة -ٛ

 داطئة -ٜ

 صحيحة -ٓٔ
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 عاشرالفصل ال

 

 

 

 

 

 

 

الدعم نجاح ب الرفاق ومؤسسات المجتمع ودورىما

 االجتماعي

 لدى مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة
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 الفصل العاشر

 الدعم االجتماعينجاح ب الرفاق ومؤسسات المجتمع ودورىما

 لدى مصابي الحرب واإلعاقة المكتسبة

 أن يكون المتدرب قادرًا عمى:من المتوقع 

 .وضح الدور الذي يمعبو وجود الرراق ري الدعم االجتماعي لمصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة 

  اذكر الدور البناء الذي تمعبو مؤسسات المجتمع ري تحقيق الدعم االجتماعي لمصابي الحرب واإلعاقات

 المكتسبة.

 

 االجتماعية التي يبرز دورىا أيضًا ري عممية الدعم االجتماعي لمصابي الحرب واإلعاقاتمن المحددات 

 المكتسبة دور كِل من الرراق ومؤسسات المجتمع.

 

 

كأي ررد ري نطاق العالقات افأسرية  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةتتنوع العالقات االجتماعية التي تحيط ب

قات بالوالدين، والعالقات باإلدوة، وافأقارب والزوجة، وافأوالد، كما ترتبط بالعالقات حسب تركيب افأسرة، رمنيا العال

 افأسرية عالقات الجوار.

، ري نطاق البيئة افأسرية "عالقات مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوأىم أنواع العالقات التي يرتبط بيا     

، ييرب من أسرتو إلى عالم الرراق لعوامل /بارسونز/ري سن المراىقة أو ري نيايتيا، وكما يرى  صاب إذا كانرالم "الرراق

اجتماعية، إذ يرى أن عالم افأسرة بعيد عن أغراضو وآمالو، بينما عالم الرراق قريبًا منيا، لذا ريو ينفر من قيم افأسرة، 

 ا، ويندمج مع عالم الرراق، ليتكامل مع أرراده، ويتكيف معيم.لشعوره بعدم التوارق ري عالقاتو افأسرية، وعدم تكيفو معي

 أواًل: الـرراق
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أو افأسوياء من العالقات اليامة ري محيطو  صابينمع زمالئو الم مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوعالقة    

ء الموجودين االجتماعي، ريو يرتبط بزمالئو فأنو يرى ري عالم الرراق عالمًا قريبًا من أىدارو وأغراضو. رجماعة الزمال

حولو ري رصول الدراسة، أو ضمن المجان الشعبية.. تسيم ري بناء شدصيتو، وتنمية ىواياتو ومياراتو، ومساعدتو عمى 

ذا لم يستطع أن يتعايش مع زمالئو رإنو يعدل من سموكو، ليتكيف معيم. ىذا  التكيف مع الحياة ومع المجتمع الدارجي. وا 

 ء ري ثقارتو، من دالل المعايير الفرعية لمسموك.باإلضارة إلى تأثير ىؤالء الزمال

، رقد يكون لدييم مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةىذا ويمتد أثر الجماعات إلى إثارة جوانب الطموح المينية لدى     

 وافأكاديمية.أركار معينة لكنيم قد يعيدون التفكير رييا نتيجة لنجاحيم ري افأنشطة كبرامج التدريب، أو افأنشطة الفنية 

دورىا وتأثيرىا الجمي ري سموكو أكثر  صابوكثيرًا ما يكون لجماعة الرراق والزمالء، المعاقين وافأسوياء، دادل بيئة الم   

حين ينضم إلى تمك  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةمن تأثير دور افأسرة أو المدرسين أو المربين وسواىم. ذلك فأن 

الجماعات رإنو يشترك مع أعضائيا ري االىتمامات، وافأركار وتشبع ىذه الجماعات رغبات معينة لديو، وتحقق لو 

 مصالح معينة، ويمارس ىوايات معينة ري إطارىا.

انو، وأىميتو، ىي مجال رحب لمصداقة والزمالة، يشعر رييا بكي ليذه الفئةويتضح لنا من ذلك أن الجماعة بالنسبة    

، فأنو يتعاطف مع اآلدرين ويتعاطفون معو. والجماعة مصدر شاسع لممعمومات التي يريد الحصول ةاالجتماعي بمكانتوو 

ري المنارسة، أو التعاون، ومنحو الفرصة ليثبت قدراتو، ويستغل طاقاتو، ليحصل عمى تو عمييا، إضارة إلى إشباعيا رغب

 التالي احتراميم ليا.اعتراف اآلدرين بو وبقدراتو وب

لمصابي الحرب واإلعاقات مما سبق يمكن لنا استنتاج أن ليس ىناك معيار واحد يمكن بو قياس التكيف االجتماعي     

نما يمكن لنا استدالل عميو من مجموعة من افأدلة يتم قياسيا لمعررة درجة التكيف االجتماعي المكتسبة ، وذلك لدييم، وا 

 . توعن صور التكيف االجتماعي، وأبعاده ومجالو، ومعاييره، ودينامياتو، ودصائصو ري بيئ من دالل العرض النظري
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بطريقة شمولية تكاممية، أي أدلة تتناول جوانب مدتمفة وليس جانبًا  صابويمكن تحديد أدلة التكيف االجتماعي لمم    

 ريما يمي: صابالم واحدًا، وتتكامل ىذه الجوانب ريما بينيا ري إبراز التكيف وقياسو لدى

ستدل عمى ذلك عن ي، ويمكن أن صاباإلحساس بالمالءمة  والرضا من إشباع الحاجات افأساسية والثانوية لمم  -ٔ

، تجاه عناصر بيئتو التي يتم إشباع حاجاتو من دالليا، كإعادة التأىيل، والرعاية صابطريق معررة اتجاىات الم

 لتغذية، واإلقامة، والمباني، والرحالت، والحوارز، وتأمين العمل.الصحية، والرعاية العممية، والموصالت، وا

القدرة عمى إقامة عالقات منسجمة مع اآلدرين ري نطاق بيئتو، ويتمثل ذلك ري إقامة عالقات منسجمة مع  -ٕ

 .صابيناآلدرين سواء كانوا أسوياء أو م

مكاناتو الجسد -ٖ ية والحركية، من واقع االىتمام بالميام التي القدرة عمى تحمل المسؤولية التي تتناسب مع قدراتو وا 

 يكمف بيا ري مجال أنشطتو والددمات التي يمكن لو أن يقدميا.

 

 

وعمى تكيفو النفسي واالجتماعي موقف المجتمع واتجاىاتو نحوه  صابمن العوامل اليامة التي تؤثر عمى الم

ونحو إعاقتو، باإلضارة إلى أن ليذا العامل أثرًا واضحًا عمى أسرة المعاق واتجاىاتيا نحو اإلعاقة وابنيا المعاق. والمجتمع 

 أشمل:عبارة عن مجموعة افأرراد الذين يكونون أسرًا وجماعات وىيئات ومؤسسات... ويتعرف أدق و 

المجتمع ىو أوسع تجمع لمناس الذين يشاطرىم نظام مشترك من العادات والمثل، ويسكنون أرضًا محدودة ويعتبرون    

 أنفسيم وحدة اجتماعية.

 

الناجمة عن  والنظام المشترك لمعادات والمثل واالتجاىات، ري أي مجتمع من المجتمعات، يتأثر بوجود اإلعاقة   

أو تمك، وىذا صابة ، وىذا التأثير يبدو جميًا من دالل ردود رعل ومواقف محددة نحو ىذه اإلاإصابات الحرب أو سواى

 ثانيــــًا:  المجتمع
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نسانية. والمجتمع الصالح ىو المجتمع  االتجاه يستمد مصادره من جوانب متعددة عقمية، دينية، اجتماعية، عاطفية وا 

تكيفيم االجتماعي، باإلضارة إلى قدرتو عمى ري تحقيق  مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةالوحيد القادر عمى مساعدة 

 مواجية المشكالت والصراعات النفسية التي يعاني منيا، ويحقق المجتمع ذلك إذا اعتمد عمى مبدأين أساسيين ىما:

أن يفرض عمى كل ررد ريو أن يكون عضوًا عاماًل نارعًا يقدم لمجتمعو ما يستطيع حسب إمكانياتو وقدراتو   -ٔ

و مجتمع اإلنتاج الذي ال يسمح بالتدمف ري ىذه العممية ورقًا لما تسمح بو إمكانيات الفرد المدتمفة، أي أن

 وظرورو.

إن المجتمع الصالح يقدم الرعاية لكل أرراده، وعمى ادتالف أشكاليم وصورىم بغض النظر عن اعتبارات الطبقة  -ٕ

 والتوجيو والعالج. أو السن أو الجنس أو الدين أو المرض، رالكل ري نظره ليم حق الرعاية

ويضع المجتمع افأساس الثابت لألسموب الذي يعتمده ري تصنيف أرراده إلى رئات وشرائح اجتماعية، وكذلك يحدد     

 االتجاىات التي يرى أنيا تتالءم مع أعضاء كل رئة من رئاتو ضمن ىذا التصنيف.

كل االحتياجات االجتماعية نفسيا لألرراد اآلدرين، ريم يحتاجون  صابينوعمى المجتمع أن يورر لألرراد الم    

لى الفرصة المالئمة لتنمية أجساميم وعقوليم واستعماليا بكامل قدراتيا، ميما كانت ىذه القدرات،  إلى المحبة واالحترام، وا 

 وىم يحتاجون أيضًا إلى الشعور بأنيم موضع ترحيب وتقدير ري أوساط العائمة والمجتمع.

ين أو إلى أية إعاقة، رفي المجتمع صابوبغض النظر عن المقارنة بين المجتمعات المدتمفة من حيث نظرتيا إلى الم  

الواحد مازال مفيوم المعاق غامضًا  بين عامة الناس، ريو ري رأييم كل من بو نقص جسيم ظاىر ري بدنو أو عقمو أو 

 صر أو السمع.حواسو مثل حاالت البتر والشمل والعتو ورقدان الب

ين أو أية إعاقة يعد أىم العوامل التي صابومثل ىذا االدتالف الموجود بين مجتمع وآدر ري النظر إلى الم   

 تؤثر سمبًا أو إيجابًا ري تكيف ىذه الفئة الداصة مع المجتمع، وكذلك تكيف المجتمع معيا.
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، ريشعر بأنو ررد راقد لصالحيتو المكتسبةمصابي الحرب واإلعاقات وقد يؤدي المجتمع دورًا سمبيًا نحو    

االجتماعية، رويدًا رويدًا يفقد مكانو ري المجتمع. رفي دائرة االجتماعية الواسعة أو الضيقة لصداقاتو وجيرانو يشعر بأنو 

م صدمة رقد مكانو افأصمي رييما، وىو المكان الذي يترجم ريو عن شدصيتو، وأمزجتو، وعاداتو، وذاتو. وبالتالي رإن أعظ

يمكن أن يسببيا المجتمع لدى المعاق رقدانو لصالحيتو االجتماعية، فأن ىذا الفقدان لو وجيان ري الفرد وري المجتمع. 

وري ىذه الحالة أو تمك يتصل افأمر بالفرد والمجتمع معًا وذلك فأن القوى والعوامل تعمل من جانبين لإلبقاء عمى الحاجز 

 حيتو االجتماعية.الذي يمنع الشدص من تحقيق صال

ذا ما تقبل المجتمع       كإنسان لو قيمتو وكرامتو كان من السيل عميو قبول نفسو،  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوا 

وحدة كاممة متعددة افأبعاد، ومكوناتيا متكاممة، وترتبط ارتبطًا وظيفيًا قويًا، وىذه المكونات ىي  صابفأن شدصية الم

مكونات العقمية  المعررية، المكونات النفسية االنفعالية، وأديرًا المكونات االجتماعية. لذلك رإن المكونات الجسمية، ال

ىي: الصفات الجسمية، الصفات النفسية، ظروف  ىذه الفئةالعوامل التي يجب أن يأدذ المجتمع بعين االعتبار لمساعدة 

 البيئة ومالبساتيا وأثرىا عميو.

تجعميم أمام مجموعة من التحديات والصعاب  مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةية نحو إن االتجاىات االجتماع     

التي تعكس ري محتواىا المداوف وعدم التقبل والتفرقة التي قد تبدو بشكل شعوري أو ال شعوري. رعند التحدث عن 

ذاتو وما يمتمك من قدرات، ، لألسف، عوضًا عن اىتمام بالفرد صابةرإن التركيز يتجو نحو اإل مصاب، كأي صابالم

 نفسو ومميزاتو الداصة والعامة. المصابيكون أكثر من الحديث عن شدص  صابةإضارة إلى أن الحديث عن اإل

أعظم من أن يشعر باالدتالف عن اآلدرين،  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةوليس ىناك مشكمة لدى    

مكانات، ولذلك ىو بحاجة إلى أن يتعامل المجتمع معو عمى  ضوء ما يشعر بو وما يفكر بو وما يمتمك من قدرات وا 

والمجتمع بمؤسساتو  و وبينوكيفية تعاممو مع افأشياء، وآلية نظرتو إلى افأمور. رالعالقات االجتماعية المتبادلة بين

 ًا رقط. صابكونو م منياالمدتمفة تؤدي إلى بروز مجموعة من اآلثار والمشكالت التي يعاني 
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نحو ىذه الفئة االجتماعية ى المجتمع بمؤسساتو المدتمفة، ومن أجل تكوين اتجاه إيجابي سميم وصحيح وعم    

مكانيات، وما ىي صاببالممباشرة أن يزود الشرائح االجتماعية بمعمومات ليا صمة  ين جسديًا، بما يمتمكون من قدرات وا 

 مناسبة ليم.دصائصيم وما يقدرون عمى أن يحققوه ريما لو توررت الظروف ال

ويمكن فأجيزة اإلعالم أن تقوم بدور حيوي ري تغيير نظرة أرراد المجتمع باإلضارة إلى دمج المعاقين ري جميع    

 افأنشطة االجتماعية والترويجية والثقارية والتعميمية مع أقرانيم العاديين.

مجتمع يمكن أن نعتبره أسرة كبيرة تتضمن الفرد رافأرراد سواًء أكانوا أسوياء أو معاقين ـ ىم أبناء مجتمع واحد، وال   

السوي والفرد المعاق يعيشون جنبًا إلى جنب، ريمكننا أن نحقق من دالل ذلك عممية التواؤم والتالؤم بين المعاقين 

 وافأسوياء.

القتصادية إن وجود اإلعاقة ري أي مجتمع تزيد من أعبائو، وآثار إعاقة بكارة أشكاليا الصحية واالجتماعية وا    

والتربوية تتفاعل ريما بينيا وتؤثر ببعضيا بعضًا، وتشكل نسيجًا دادميًا يكون المجتمع بمؤسساتو كارة مسؤواًل عنيا، ولكي 

يساىم المجتمع ري تحقيق التكيف االجتماعي ليذه الفئة الداصة عميو أن يأدذ عمى عاتقو المسؤولية ري المستويات 

 التالية:

  قاية من حدوث اإلعاقة.افأدذ بإجراءات الو 

 ين.صابافأدذ بإجراءات اإلرشاد والتوجيو فأسر الم 

 ين.صابافأدذ بتورير الددمات التربوية والتعميمية والطبية الشاممة لفئات الم 

  ين.صابافأدذ بإجراءات الدمج التربوي واالجتماعي لكارة رئات الم 

  وتدريب وتشغيل ومتابعة.افأدذ بإجراءات التأىيل الميني لممعاقين من إعداد 

 .افأدذ بترجمة القوانين والتشريعات الناظمة والقوانين الصادرة عن الييئات والمنظمات العالمية والقومية والوطنية 
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وتكتسب النواحي آنفة الذكر أىميتيا من دالل تذليل اآلثار السمبية عمى كل من الفرد المعاق وأسرتو وبيئتو االجتماعية،   

المستويات تفاعاًل وتأثيرًا دادميًا. رإذا اتجينا من المجتمع مرورًا بافأسرة إلى الفرد نجد أن االتجاىات  فأن بين ىذه

اإليجابية نحو المعاقين، وتقديم الددمات الشاممة ليم سيؤثر إيجابًا عمى افأسرة وعمى المعاق ذاتو، فأنيما وحدة متكاممة 

 من مكونات المجتمع الكبير.

 

 

 

 

 

 

 .وضح الدور الذي يمعبو وجود الرراق ري الدعم االجتماعي لمصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة 

  اذكر الدور البناء الذي تمعبو مؤسسات المجتمع ري تحقيق الدعم االجتماعي لمصابي الحرب واإلعاقات
 المكتسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم
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 أسئمة التقويم الذاتي

 العبارة الصحيحة من العبارة الداطئة:ريما يمي مجموعة من العبارات حدد 

 .الرراق من المرجعيات افأساسية بحياة مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة -ٔ

 .ييرب المصاب من اسرتو ليجد مالذه مع أقرانو ورراق لمتعبير عن مشاعره -ٕ

 .يسيم الرراق ري تنمية مستوى الطموح -ٖ

موعة باىتماماتيا يشترك مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة بعد انضمامو لممج -ٗ

 .وتطمعاتيا

 .القدرة عمى إقامة عالقات منسجمة مع اآلدرين يعني نجاح المصاب بالتكيف -٘

 .ال تؤثر اتجاىات المجتمع نحو المصاب بتكيفو -ٙ

 .ىناك مبدأن أساسيان ينجح المجتمع من دالليما بمساعدة المصاب عمى التكيف -ٚ

 .حضارية اإلدتالف بين المجتمعات بالنظر نحو اإلعاقة ظاىرة -ٛ

 .نادرًا ما يقوم المجتمع بدور سمبي نحو المصاب -ٜ

 .أكثر المشكالت تأثيرًا عمى المصاب شعوره باالدتالف عن اآلدرين -ٓٔ
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 سمم التصحيح الذاتي

 االجابة الصحيحة رقم العبارة

 صحيحة -ٔ

 صحيحة -ٕ

 صحيحة -ٖ

 صحيحة -ٗ

 صحيحة -٘

 داطئة -ٙ

 صحيحة -ٚ

 داطئة -ٛ

 داطئة -ٜ

 صحيحة -ٓٔ
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 الباب الثـــالث

 
 

 

 

 

 المالحق
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 الحادي عشرالفصل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إرشادات ىامة في التعامل مع مصابي الحرب 

 واإلعاقات المكتسبة
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 الفصل الحادي عشر

 إرشادات ىامة في التعامل مع مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة

 أواًل: عمى الصعيد الفردي 

 المجال النفسي )مجال دعم الذات(ري  -

  السعي عمى مساعدة مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة عمى توجيو حياتو من جية وتحديد أىدارو بذكاء وبما

 يتناسب مع نوع اإلصابة ودرجتيا.

  مفيوم ذات إيجابي من دالل تقبمو لذاتو ورضاه عنيا. مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةتمكين 

 من الشعور بالدونية وكره الذات. مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةة العمل عمى حماي 

  التددل المدروس لتحديد قدرًا مطموبًا من تقبل التغيرات الفيزيولوجية والبيولوجية واالجتماعية والنفسية التي تعرض

 ليا جراء اإلصابة.

  تو وسموكياتو استجابة لممواقف عمى إعادة تشكيل اتجاىا مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةالسعي لمساعدة

 والتغيرات الجديدة.

  واريامو أن ما حدث لو ال يعني نياية  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةمناقشة افأركار التي تشغل بال

 المطاف رثمة أمور أدرى قادر عمى ممارستيا واإلبداع بيا.

 جتماعي والتأكيد عمى الوقوف معو ري أي بأىمية الدعم افأسري واال مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة إريام

 موقف.

 بما حققو من إنجازات وافأىداف التي سعى  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة من افأىمية بمكان أن نذكر

 لتحقيقيا وداصة تمك التي تسبب لو السعادة.
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  ما   والتركيز عمى مع مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةتقبل افأركار والمقترحات اإليجابية التي يتمتع بيا

 تحممو من قيم.

 .من افأىمية بمكان عدم التركيز عمى اآلراء السمبية كي ال تنتابو مشاعر الفشل والحزن 

 عمى التغمب عمى حاالت القمق والتوتر وعدم السيطرة عمى  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة مساعدة

 االنفعاالت من دالل مشاركاتو االجتماعية........

 عمى رؤية افأمور اإليجابية ري المرحمة الحاضرة والعمل عمى بناء  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة دةمساع

 مرحمة المستقبل بما يمتمكو من طاقات وقدرات.

 بالذكريات التي يروييا ومشاركتو البيجة عند ذكره ليا وعدم إشعاره  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة مناقشة

 ما كررىا.بالممل من سماعيا مي

 عمى تكوين اىتمامات شدصية بديمة تسيم ري تحقيق تكيفيم  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة مساعدة

 االنفعالي والشدصي.

 واىتماماتو. مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة وضع أىداف واقعية تنطمق من حقيقة قدرات 

 بأنو غير  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةتوحي لالبيئة االجتماعية لقبول التغيرات وعدم توجيو نظرات  تييئة

 مقبول شدصيًا واجتماعيًا.

  ري تجديد صدقاتو القديمة والعمل عمى بناء عالقات جديدة. مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبةمساعدة 

 رانوعمى تقبل صعوبات المرحمة التي يمر بيا نظرًا لتشابييا  مع أق مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة مساعدة

 .المصابين سواء عمى الصعيد لشدصي أو االجتماعي 

 عمى تكوين عالقات اجتماعية دارئة تسمح لو باالستمتاع بأوقات  مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة مساعدة

 رراغو وممارسة انشطتو االجتماعية و.... ورق ما يحقق تطمعاتو ونظرتو لذاتو.
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 ري  حالة الدوف -

 ومن افأساليب الممكن اعتمادىا مع مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة ري حال معاناتو من الدوف ما يمي:     

العناية بالمصاب ومساعدتو عمى تقبل التغير والتغيير الذي طرأ عمى جسمو والتعامل معو عمى أنو مرحمة   -ٔ

 طبيعية.

المرحمة والتي تمكنيم بشكل أو بأدر من التمتع  مساعدة المصاب عمى الشعور بالسعادة عمى ما آلت إليو ىذه -ٕ

 بما حققو.

 التحدث مع المصاب عمى أن اإلصابة غدت أمرًا واقعًا ال مفر منيا. -ٖ

 تشجيع المصاب عمى إيجاد البدائل وافأنشطة والحمول البديمة لما ارتقده. -ٗ

 البعد عن الممل والضجر. مساعدة المصاب عمى تمتين عالقاتو القديمة والسعي وراء أنعاشيا مما يحقق لو -٘

مساعدة المصاب عمى االنضمام لألصدقاء الذين يعانون من نفس مشكمتو تقريبًا كونيم قادرون عمى تفيم ما يمر  -ٙ

 بو من مشكالت وىموم......

 ري حالة االكتئاب  -

 ما يمي:ومن افأساليب الممكن اعتمادىا مع مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة ري حال معاناتو من االكتئاب 

لمساعدة المصاب ري مواجية حالة االكتئاب عمى الشدص المرارق لو أن يمتمك الرغبة ري مساعدتو عمى   -ٔ

 تجاوز ىذه الحالة.

 من افأىمية بمكان عدم إجبار المصاب عمى تقبل الحمول أو االستنتاجات أو ... ري حال عدم رغبتو بتصديقيا. -ٕ

شعاره بالحب والتعاطف.من افأرضل االستماع لو وتشجيعو عمى التحد -ٖ  ث بما يرد وا 

التماس الجسدي مع المصاب أمر جيد، ريجب مسك يده ومالمسة شعره والتربيت عمى كتفو..... فأن ذلك يشعره  -ٗ

 بالحب والسعادة.
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 تعديل نمط التفكير لدى المصاب وكيفية إدراكو لبيئتو ونفسو بشكل جيد. -٘

 االنيزامية والضغوط االجتماعية.مساعدة المصاب عمى مواجية ومحاربة افأركار  -ٙ

 ..إذا كانت حالة االكتئاب تستدعي العالج الدوائي مراجعة المدتص لبدء بالعالج مباشرة -ٚ

 ري حالة القمق  -

 ومن افأساليب الممكن اعتمادىا مع مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة ري حال معاناتو من القمق ما يمي:

 السعي الدؤوب عمى عدم ترك مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة وحيدًا.  -ٔ

 التعامل مع المصاب انطالقًا من كونو إنسان قادر عمى أن يعي مشكمتو ويسعى لتفيميا وتجاوزىا. -ٕ

 أن يسعى المحيطون بالمصاب إلى تحقيق افأمن النفسي والوجداني لو. -ٖ

 و ما زال قادرًا عمى العطاء وبأنو ميمًا وبحاجة وجوده بينيم.أن يتعامل المحيطون بالمصاب معو ومن دالل أن -ٗ

 إشعار المصاب باالىتمام والحب فأىمية ذلك ري تقبمو لذاتو وررع روحو المعنوية.. -٘

 تأمين الرعاية افأسرية لممصاب قدر المستطاع  كونيا تورر الحب والحنان والراحة النفسية لديو. -ٙ

 ثانيًا: عمى الصعيد افأسري

 عمى ممارسة ىواياتو ونشاطاتو الداصة دادل المنزل ودارجو. مصاب الحرب واإلعاقات المكتسبة تشجيع -ٔ

 تنبيو المصاب لتغير وضعية جموسو أو استمقائو لمحفاظ عمى مرونة جسمو وقوتو. -ٕ

 مساعدة المصاب عمى تنظيم ساعات يومو فأن ذلك يساعده عمى التنظيم وُحسن التدُبر والتدبير. -ٖ

 عمى التمتع بالنظارة الشدصية النعكاس ذلك عمى الصحة العامة. مساعدة المصاب -ٗ

 االىتمام بغذاء المصاب كمًا ونوعًا من حيث المعادن والفيتامينات.... -٘

 العمل عمى تجييز وسائل التأىيل الميني دادل المنزل قدر المستطاع. -ٙ

 مساعدتو ري الوصول لمددمات البيئية التي يعيشون ري كنفيا. -ٚ

تدريب أحد أرراد افأسرة أو مقدمي الددمة المالزمين مع الحالة عمى أرضل تقنيات التواصل ال سيما ريما لو كانت  -ٛ
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 اإلصابة عمى الصعيد الحسي.

 ثالثًا:  عمى الصعيد المجتمعي

 عمى كارة مؤسسات المجتمع التعامل مع ىذه الشريحة االجتماعية عمى أنيا مسالة اجتماعية تيمُّ الجميع. -ٔ

 العمل عمى تأمين متطمبات التييئة البيئية الضامنة لسالمة تنقل المصاب وُحسن استجمامو. -ٕ

 العمل عمى تامين الحوارز المادية والمعنوية لمقدمي الددمة لضمان استمرارىم بافأداء وجودتو . -ٖ

 أي مرحمة عمرية. العمل عمى تأىيل الكوادر البشرية القادرة عمى التعامل مع الحاالت ميما كانت طبيعتيا وري -ٗ

 العمل عمى إصدار القرارات والمراسيم والقوانين الضامنة لحقوق ىذه الفئة االجتماعية. -٘

 العمل عمى تأمين المراكز الداصة القادرة عمى تامين متطمبات ىذه الشريحة نفسيًا وطبيًا واجتماعيًا. -ٙ

 استراتيجيات حموليا.. تشجيع قيام المزيد من البحوث والدراسات حول مشكالت ىذه الفئة ووضع -ٚ

 العمل عمى أن يكون تدطيط المدن والقرى بحيث تيسر حياة ىذه الفئة وسواىا بالمجتمع.. -ٛ

 العمل عمى تأمين النوادي النيارية وأماكن استجمام ورق معايير ضامنة لمسالمة والسعادة.
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 الفصل الثاني عشر
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني عشر

 
 

 

 

 

 
 

 إرشادات

 عامة
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 الفصل الثاني عشر

 إرشادات عامة

 لمصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة دور ىام ري التنمية المجتمعية ميم صُغَر ذاك الدور. -ٔ

 دور هام فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة للمجتمع. لمصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة -2

مصابي الحرب الخدمات النفسٌة التً ٌقدمها المجتمع الممثل بمؤسساته الحكومٌة واألهلٌة حق وواجب نحو  -3

 فهم ٌمثلون فئة ال ٌستهان بها من المجموع السكانً. واإلعاقات المكتسبة

 .مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةٌجب أن ٌتوافر الكود الهندسً بالبناء المخصص لمراكز رعاٌة وتأهٌل  -4

مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة دور ىام ري مساعدتيم عمى تقبل المصاب لحالتو لمراكز رعاٌة وتأهٌل  -5

 الجدية والتكيف معيا وبالتالي تقبل ذاتو.

مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة بالحب والدفء وحسن ٌجب أن ٌتسم الجو العام لمراكز رعاٌة وتأهٌل  -6

 عكاس ذلك إيجابًا عمييم وعمى أسرىم وداصة عمى الصعيد النفسي.االستقبال وتقديم الددمات الن

مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة يجب أن يتمتع بأدالقيات المينة كونو  الكادر اإلداري لمراكز رعاٌة وتأهٌل -7

 يتعامل مع إنسان لو مشاعر وأحاسيس.

عاقات المكتسبة يجب أن يتمتع مصابي الحرب واإلالكادر التشخٌصً التخصصً فً مراكز رعاٌة وتأهٌل  -8

 بالكفاءة افأكاديمية والمينية .

الكادر التخصصً بمجاالت علم النفس وعلم االجتماع والتربٌة الخاصة واالرشاد النفسً فً مراكز رعاٌة  -9

مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة يجب أن يتمتع بالكفاءة افأكاديمية والمينية بمجاالت التعامل مع ىذه وتأهٌل 

 الفئة.

مصابي الحرب واإلعاقات ٌجب إخضاع الكوادر التً ٌضمها المركز المتخصص برعٌة وتأهٌل  -11

المكتسبة لدورات تدريبية بشكل دوري لمواكبة التطورات العممية التي العمم الحديث السيما ري المجال التشديصي 

 والعالجي والتطبيقي.
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 إٌجابً أمر هام والبد  من العمل لتحقٌقه.بمفهوم ذات  مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبةتمتع  -11

 مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة يسيم ري ررع سوية تقبمو لذاتو. اشباع حاجات -12

مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة بتدني مفيوم  على المختص/مقدم الخدمة/ أن ٌدرك وٌعً أن تمتع -13

الذات ال يعني نياية المطاف بل يتوجب عميو بذل المزيد من الجيد واتباع العديد من افأنشطة اليادرة لتعديل ىذه 

 النظرة لديو، وال سيما لدى الفتيات والنساء المصابات.

 مصاب لذاته وتفهمه لقدراته.ٌلعب العمر الذي تحدث به اإلصابة دوراً هاماً فً إدراك ال -14

على المختص/مقدم الخدمة/ أن ال ٌمارس مهاراته االرشادٌة والعالجٌة وهو فً حالة نفسٌة خاصة  -15

 تسبب له الكدر والحزن.

 ٌجب اإلشراف المباشر على الكوادر الطبٌة والتخصصٌة ومتابعة عملها من قبل اإلدارة حصرٌاً. -16

لمصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة ويعتبر ذلك من نفسً ٌقع على عاتق األسرة تقدٌم الدعم ال -17

 افأولويات.

 لألقران دور فً تقدٌم الدعم النفسً وعلى المختص/مقدم الخدمة/أخذ ذلك بالحسبان. -18

مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة مسؤولية مضاعفة حيال الحاالت ري تتحمل إدارة المركز لرعاٌة  -19

 حال إقامتيم الميمية بالمركز.

إلٌمان بأن الخدمة التً ٌقدمها المختص واجب أخالقً من جهة وسند اقتصادي من جهة ثانٌة لذا علٌه ا -21

 .االخالص بعمله
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 الفصل الثالث عشر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 نماذج 

 تدريبية
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 اليدف من التدريب:

واإلعاقات المكتسبة لررع سوية مفيوم الذات، تقدير  ررع سوية المتدرب ومياراتو ري التعامل مع مصاب الحرب
 الذات، تقبل الذات.

 الخطوات اإلجرائية لمتدرب:

 .تقسيم المتدربين إلى مجموعات صغيرة 
 .توزيع وصف الحالة عمى الطاوالت المستديرة 
 .مناقشة الحالة مع كل طاولة/مجموعة/ عمى حدى 
 .تعرض كل مجموعة دراستيا لمحالة أمام المجموع 

 زمن التدريب:

 دقيقة/. ٖٓمدة التدريب االجمالي لمنشاط /

 

 وصف الحالة
سنة/ إصابتو سببت لو عدم القدرة عمى المشي، حيث أدت إلى بتر طررو السفمي افأيمن ٕٗ) سالم( شاب عمره /

من تحت الركبة. تم عرضو عمى مدتص نفسي كونو يعاني من انحطاط عام وعدم تقبمو لوضعو الجديد، وكان دائم 

يقبل االندراط بالزيارات االجتماعية. وقالت افأم أن الشكوى والنفور من ذاتو وممن حولو، وعالقاتو محصورة بافأسرة وال 

 )سالم( نادرًا ما يدرج من غررتو منذ إصابتو وذلك منذ عامين ونصف. 

 من جممة ما شممتو الدطة العالجية العمل عمى ررع سوية مفيوم الذات لديو؟

 
 

 / ٔالنشاط رقم / 
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 أواًل: ما التصورات افأولى لمحالة من وجية نظرك؟

 لنفسية المفيدة ري تشديص الحالة؟ثانيًا: ما االدتبارات ا

 ثالثًا: ما عدد الجمسات العالجية التي تقترحيا لعالج الحالة؟

 رابعًا: ما ىي أىم الدطوات العالجية برأيك؟

 )حالة من تصميم المتدرب(

 
....................ـ.................................................................................................
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.................................................................................................................... 
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 وصف الحالة
إلى رقدان بصرىا كميًا ري العين اليمنى وجزئيًا بالعين  /عام ُأصيبت بشظايا أدتٕٕرتاة جامعية تبمغ من العمر/

/اشير الحظت افأسرة شرود ابنتيا ٙاليسرى . وبعد انتياء مراحل العالج الجراحي والدوائي دالل مدة استمرت حوالي/

دعم النفسي وعدم رغبتيا بالتحدث وانطوائيا ودورًا عمييا تم مراجعة طبيب نفسي الذي طمب ري دطتو العالجية تقديم ال

 لضمان دمجيا ري جو افأسرة والسيما معاناتيا من القمق من وجودىا بمفردىا

 

 أواًل: ما ىي مقترحاتك حول مشكمة الفتاة؟

 ثانيًا: ما ىي مقترحاتك حول كيفية التعامل مع مشكمة الفتاة؟

 ثالثًا: ما ىي أىم دطوة يجب أن يقوم بيا مقدم الددمة نحو الحالة  ؟

 ىي مقترحاتك حول من يجب أن يقدم الددمة /ذكر أم أنثى/؟رابعًا: ما 

 )حالة من تصميم المتدرب(

 
ـ.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................
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..................................................................................................................... 
 

 (ٕالنشاط رقم )
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 وصف الحالة
( سنة، متزوج ولديو طفالن. ٖ٘المقاتل الضابط / ك، عمي/ سيب وىو برتبة رائد، يبمغ من العمر)

الزوجة تورت منذ اربعة أعوام بسرطان الثدي، ويشرف عمى رعاية الطفمين الجدة والدة افأب. ( سنوات. ٙ-ٓٔأعمارىما)

اإلصابة أدت غمى الشمل النصفي مع حروق ري الوجو واليد اليمنى. تقول الم بأن ابنيا المصاب وبعد ان عاد لممنزل من 

 من.المشفى بحاجة ماسة إلى نوع داص من الدواء لشفاء حروقو وىو باىظ الث

 أواًل: ما نظرتك افأولية لمحالة؟         

 ثانيًا: ما الحالة النفسية المتوقع أن تعاني منيا الحالة؟

 ثالثًا: ىل تتوقع العدوانية منو؟ وري حال اإليجاب ىل تتوقع عدوانية نحو الذات و االدر؟

 رابعًا: ما أىم مجاالت الرعاية التي يحتاجيا؟

 )حالة من تصميم المتدرب(

 
ـ.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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 (ٖالنشاط رقم )
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 وصف الحالة
الكتف. بعد تعرض صفيا سنوات( تعاني من حالة بتر ري الطرف العموي افأيمن ري منطقة ٜطفمة عمرىا )

الدراسي إلى الدمار. وبعد أن انتيت المعالجة الصحية ونظرًا لتصميم الوالدين عمى أنو عمييا متابعة تعميميا. عادت 

لممدرسة وبعد رترة قصيرة من الزمن طرأ عمى الحالة أمرانا اثنان: توىميا لممرض رما أن سمعت نبأ عودتيا لممدرسة حتى 

يا وقمبيا.... أما افأمر الثاني رقد تجسد بصراديا الدائم مع نوبات غضب حادة حتى يتم استدعاء بدأت تشكو من معدت

 ولي افأمر وأدذىا لممنزل حيث ينتيي كل شيء رور دروجيا من الباب الدارجي لممدرسة.

 

 ضع افأسئمة المناسبة حول وصف الحالة

 ثانيًا: ........................؟           أواًل: ........................؟                    

 ثالثًا: ....................... ؟                              رابعًا: .........................؟

 )حالة من تصميم المتدرب(

 
..............................ـ.......................................................................................
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 (ٗالنشاط رقم )
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 وصف لمحالة

عام( مصاب حرب أدت إصابتو إلى رقدان البصر كميًا. وما أن استقرت حالتو وبعد ٕٔالعمر)شاب يبمغ من 

أشير( لوحظ عمى الشاب حالة من القمق والتوتر واالضطراب دون أي عالمات تذكر. المالحظة افأساسية ٘حوالي )

م ولكن ما ان يسمع تحرك أحد أرراد لموالدين يحرك يديو وقدميو بحركة بتوتر ويالمس وجيو بيديو، والصمت عنوانو الدائ

 افأسرة حتى يسألو إلى أين أنت ذاىب أرجوك ال تتركني بمفردي.

 أواًل: ما نظرتك افأولية لمحالة؟         

 ثانيًا: ما الحالة النفسية المتوقع أن تعاني منيا الحالة؟

 ثالثًا: كيف عمييا التعامل مع حالة قمقيا التعويضي؟

 إصابتيا النفسية واالجتماعية والواجب معالجتيا؟رابعًا: ما أبعاد 

 )حالة من تصميم المتدرب(
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..................................................................................................................... 

 

 (٘النشاط رقم )
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 (ٙالنشاط رقم )
 

لبتر افأطراف عام( تعاني من حالة تشوه ري الطراف افأربعة. إصابة الحالة بميغة أدت ٖ٘الحالة )ط.ك( عمرىا )

 افأربعة. متزوج ولديو أربعة أطفال.

تقول الزوجة: منذ أن عممنا بحالة زوجي القاسية تحمدنا اهلل وىذا طبيعي ولكن الحياة حينيا عدت سوداء مظممة 

يا  رزوجي ىو الضامن الوحيد لسالمتي واطفالنا. مؤدرًا بات يقمق لياًل وأصبح نومو ضعيفًا )قمياًل(، اسمعو يردد دائماً 

 ليتني استشيدت، ما النفع من حياتي، ولكن تفاجأت من دورو من الميل والظممة وافأصوات المرتفعة.

 أواًل: ما نظرتك افأولية لمحالة؟         

 ثانيًا: ما الحالة النفسية المتوقع أن تعاني منيا الحالة؟

 عدوانية نحو الذات و االدر؟ثالثًا: ىل تتوقع العدوانية منو؟ وري حال اإليجاب ىل تتوقع 

 رابعًا: ما أىم مجاالت الرعاية التي يحتاجيا؟

 )حالة من تصميم المتدرب(
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.................................................................................................................... 
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 (ٚالنشاط رقم )

 

تبدو عمييا حاالت الالمباالة واضحة. اإلصابة ىي تمزق ري افأحشاء واقتطاع جزء من الرئة  الحالة )و.و(

اليمنى مع بتر يدىا اليسر من الرسغ )وىي اليد التي تستددميا بالكتابة(. اتضح اىماليا نحو صحتيا وعدم تناول أدويتيا 

ا، قائمة لست ميتمة بحالتي ووضعي الصحي وأنا بانتظام وعمى الرغم من إدراكيا ان ذلك سيؤذييا لم تغير من سموكي

 أتمنى الموت.

 أواًل: ما نظرتك افأولية لمحالة؟         

 ثانيًا: ما الحالة النفسية المتوقع أن تعاني منيا الحالة؟

 ثالثًا: ىل تتوقع العدوانية منو؟ وري حال اإليجاب ىل تتوقع عدوانية نحو الذات و االدر؟

 الت الرعاية التي يحتاجيا؟رابعًا: ما أىم مجا

 )حالة من تصميم المتدرب(
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 :لديك المعمومات التالية 

 –ال تحب المعب مع رراقيا وأدوتيا  –ىدوء عام  –اإلصابة )بتر طرف عموي من الكتف(  –سنوات( ٙالعمر )

 شكوى الوالدان الدوف عمى الحالة  من المستقبل المجيول.

 صف الحالة التي لديك بعض المعمومات لدييا مع بعض مقترحات العالج:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................
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..................................................................................................................... 

 (ٛالنشاط رقم )
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 لمعاممين ري مجال التربية الداصة ومصابي الحرب؟أواًل: عدد أىم المعايير افأدالقية 

 ثانيًا: عدد أىم مبادئ ثقارة تقبل المجتمع؟

 ثالثًا: ما أىم الدطوات  الواجب اتباعيا من قبل وزارة الشؤون االجتماعية نحو مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة؟

 و مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة؟رابعًا: ما أىم الدطوات  الواجب اتباعيا من قبل وزارة التربية نح

 دامسًا: ما أىم الدطوات  الواجب اتباعيا من قبل وزارة التعميم العالي نحو مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة؟

 ما أىم الدطوات  الواجب اتباعيا من قبل وزارة االعالم نحو مصابي الحرب واإلعاقات المكتسبة. سادسًا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة عامة
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 مفيدة في االستزادةمراجع 
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 مراجع لالستزادة          

(: آثار اإلعاقة عن الفرد وافأسرة والمجتمع، ورقة عمل مقدمة ري المؤتمر التربوي الذي 1997) -أ-أبو ردر، غسان  -
 الجميورية العربية السورية -عقد ري دمشق

المعاقين، منشورات جامعة دمشق، الجميورية العربية  (: التربية الداصة لألطفال1991) -ب –أبو ردر، غسان  -
 السورية.

(، الرياض، المممكة 7(: دمج المعاقين مع افأطفال افأسوياء، كتيب المجمة العربية، العدد)1997أدضر، روزية ) -
 العربية السعودية.

 ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.(: المعاقون ري الدولة، مركز رعاية وتأىيل المعاقين، أبو 1989افأعظمي، رؤاد ) -

(: الرعاية االجتماعية، منشورات وزارة الثقارة واإلرشاد القومي، دمشق، الجميورية العربية 1982افأدرس، صفوح ) -
 السورية.

 (: قياس الشدصية، دار الكتاب الحديث، الكويت.2000افأنصاري، بدر محمد ) -

 اقة الحركية والشمل الدماغي، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، افأردن.(: اإلع2000البواليز، محمد عبد السالم ) -

 (، طرابمس، الجماىيرية العربية الميبية.1981توصيات الندوة الدولية عن المعاقين ) -

(: التكيف القيمي دراسة ري القيم وأثرىا ري التكيف النفسي االجتماعي لدى طمبة جامعتي دمشق 1994جنيد، منال ) -
 وتشرين، رسالة ماجستير، غير مشورة، جامعة دمشق.

 .8(: أثر إعاقة الطفل عمى افأسرة، مجمة المنال، العدد 1996الحديدي، منى ـ الدطيب، جمال ) -

(: سيكولوجية العالقة بين مفيوم الذات واالتجاىات، دار النيضة لمطباعة والنشر، بيروت، 1992دويدار، عبد الفتاح ) -
 لبنان.

(: دراسة لبعض العوامل المرتبطة بمفيوم الذات لدى المشمولين، كمية التربية، جامعة الممك 1993، سعيد عبداهلل )دبيس -
 سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية.

 (: رعاية افأطفال المعاقين)دليل شامل لمعائمة ولمعاممين(، ورشة المارد العربية، نيقوسيا.1992ديفيد، ورنر ) -
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(: الصحة النفسية) دراسة ري سيكولوجية التكيف(، مطبعة ابن حيان، دمشق، الجميورية العربية 1983اعي، نعيم )الرر -
 السورية.

(: إسيامات الددمة االجتماعية ري مجال رعاية الفئات الداصة، المكتب الجامعي الحديث، 1990رمضان، السيد ) -
 اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.

(: الرعاية افأسرية لمطفل المعاق، مجمس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول 1996اسات االجتماعية )سمسمة الدر  -
 التعاون الدميجي العربية، المكتب التنفيذي، المنامة، البحرين.

، أبوظبي، (35(: تحقيق المساواة والمساىمة الكاممة الشاممة لممعاقين، مجمة التربية، العدد)1987سيانو، محمد سميم ) -
 اإلمارات العربية المتحدة.

، مكتبة الفالح لنشر والتوزيع، 1(: اإلعاقات الجسمية والصحية، ط1998السرطاوي، عبد العزيز_ الصمادي، جميل ) -
 الكويت.

 (: تشجيع أولياء افأمور المعاقين عمى المشاركة ري برامج التربية1990السرطاوي، عبد العزيز_ سيسالم، كمال سالم ) -
 الداصة، مجمة جامعة الممك سعود لمعموم التربوية، المجمد الثاني، الرياض، المممكة العربية السعودية.

(: ردود رعل الوالدين نحو اإلعاقة الجسدية، مجمة جامعة الممك سعود لمعموم التربوية، 1991السرطاوي، عبد العزيز) -
 المجمد الثالث، الرياض، المممكة العربية السعودية.

، 1(: إرشاد أسر افأطفال ذوي الحاجات الداصة، ط1992السرطاوي، عبد العزيز_ الدطيب، جمال_ الحديدي، منى ) -
 دار حنين لمنشر والتوزيع، عمان، افأردن.

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، افأردن.1(: اإلعاقة الحسية الحركية، ط1999عبيد، ماجدة السيد ) -

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان افأردن.1(: مقدمة ري تأىيل المعاقين، ط2000د )عبد الرحمن، محمد السي -

(: دراسات ري الصحة النفسية، الجزء افأول، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، 1998عبد الرحمن، محمد السيد ) -
 القاىرة، جميورية مصر العربية.

 ومشكالت ري سيكولوجية اإلعاقة ورعاية المعاقين، دار القمم، الكويت.(: قضايا 1983عبد الرحمن، رتحي السيد ) -

 ، دار القمم، 2(: سيكولوجية افأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الداصة، ط1992عبد الرحمن، رتحي السيد ) -
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(: اإلعاقة ورعاية المعاقين 1991مكتب المتابعة لمجمس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بالدول العربية الدميجية ) -
 ري أقطار الدميج العربية، مكتب المتابعة، المنامة، البحرين.

(: اإلعاقة الحركية واقع إلثبات الذات وتحقيق التفوق ري الحياة، مجمة عالم 1999مرقة، سوسن ـ سميمان، دالد ) -
 (، المممكة العربية السعودية.7اإلعاقة، العدد )

(: أساليب التعامل مع التالميذ ذوي الحاجات الداصة ري 2001 -2000لجميورية العربية السورية )وزارة التربية ري ا -
 غررة الصف العادية لممديرين والمعممين ري المرحمة االبتدائية، مديرية اإلعداد والتدريب ري الوزارة، دمشق.

لدى تالميذ المرحمة الثانوية، دراسات تربوية، (: عالقة أبعاد مفيوم الذات بالتحصيل الدراسي 1993يعقوب، إبراىيم ) -
 (.54(، الجزء )8المجمد )

دراسة  –(: مفيوم الذات ري مرحمة المراىقة ) أبعاده ورروق الجنس والمستوى الدراسي 1992يعقوب، إبراىيم ) -
 (، جامعة اليرموك، إربد، افأردن.4)  (، العدد8ميدانية(، أبحاث اليرموك، المجمد )

 

      

 

      

 

   

        

     

          

                 



 

151 
 

                

 

      

 

 


