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علم النفس: المحور  

  عنوان المداخلة

أي مآل نفسي لضحايا التجارب النووية الفرنسية برقان ؟: سنة 95بعد   

 -دراسة إكلينيكة -

عالك وزنة. زواني نزيهة                    أ. وندلوس نسيمة نسيبة          د.د  

الجزائر -جامعة تيزي وزو - 

 

 ملخص 

 تأثريات معايشة يواصلون و التجربة هذه عايشوا الذين لضحايا التجاالب النووية  النفسي املآل على هدفت الدراسة التعرف
 اجلنسني من حاالت( 90)قوامها عينة على احلالة دراسة على القائم الوصفي املنهج إتباع مت اهلدف لتحقيق.اليوم حلد اإلشعاعات

)  التفجريات بعد ما الضحايا أيضا و النووية التفجريات عاشوا الذين من عينة تناولت أي سنة، 90-61 بني ما أعمارهم ترتاوح
  (.الثالث و الثاين اجليل

 اليت 6019 فيفري 61 مجعية و باجلزائر النووي العلمي البحث مركز مبساعدة أدرار لوالية التابعة رقان مبنطقة الدراسة أجريت
 األوجه املتعدد الشخصية إختبار و  موجهة نصف إكلينيكية مقابلة تطبيق خالل من املعطيات مجع مت. الضحايا هبؤالء تتكفل

MMPI-2 اجلزائرية البيئة يف املكيف. 

 

 مقدمة

ن يطويها النسيان اذا أحداث كثرية من فرتة االستعمار الفرنسي للجزائر خفية عن عامة اجلزائريني ،و كاد أبقيت 
قل إلبراز خطوطها العريضة و من بني وعلى األأاستثنينا بعض احملاوالت و املبادرات القليلة و املبعثرة للتذكري هبا 

ول انفجار ذري أاهلامة موضوع التجارب النووية الفرنسية يف قلب الصحراء اجلزائرية اليت شهدت حداث هذه األ
ديد مبنطقة رقان و تلتها انفجارات اخرى من نفس النوع يف املنطقة ذاهتا و و بالتح 6019فيفري   61يوم 

 .باهلقار"اين ايكر"مبنطقة 
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متنراست ال يزالون  و ان قأظهرت العديد من الدراسات اليت أجريت يف السنوات األخرية أن سكان ر و لقد 
تسببت . عواقب بيئية وصحيةيعانون من آثار هذه التجارب ، اليت أودت حبياة اآلالف من الناس وتسببت يف 

التجارب النووية الفرنسية يف ظهور تشوهات وإعاقات وأمراض ال تزال تتوارثها األجيال بعد مرور نصف قرن من 
 .الذي أدى بالكثري إىل فقدان أبصارهم  الزمن،  خاصة أمراض السرطان  و الرمد اجلييب

 إشكالية الدراسة

 عندما 6091 يوليو 61 يف بدأ  الذي و الذرة طاقة تسخري على القدرة البشر امتالك منذ عاًما 91 اليوم مر
 الحق وقت يف. اجلديدة باملكسيك Alamogordo أالموغوردو يف ذرية قنبلة أول املتحدة الواليات اختربت

 عواقب العامل شاهد حيث تدمريا، أكثرها و القتال يف نووي سالح أقوى اليابان شهدت السنة، نفس من
 حبياة أودت اليت احلادثة هذه بعد. الثانية العاملية احلرب خالل وناغازاكي هريوشيما قصف عند النووية التكنولوجيا

 جتريها كانت اليت كالربيطانيا العامل أحناء من العديد يف النووية األسلحة اختبار برامج بدأت األرواح، من اآلالف
 .ونيوزيلندا بأسرتاليا

 غرار على  كانت اجلزائر أن إال هلا، الكثريين جتاهل أو جهل و احلقائق لطمس الفرنسية احملاوالت من بالرغم و
 الغريب باجلنوب الواقعة رقان مبنطقة  املتواجدين سكاهنا استيقظ إذ النووية، لألسلحة جتارب حقل الدول بعض

 و النووية للتجارب حقال اجلزائر سكان من جعل ضخم انفجار وقع على 6019 فيفري 61 يوم صباح اجلزائري
 جتارب وسيلة إىل باإلعدام، عليهم حكم الذين من رقان منطقة إىل جلبوا مواطن الف 94 من  أكثر حتويل

 .للخرباء

 يف ضحايا ختلف تزال ال أهنا إال الفرنسية، النووية والتجارب التفجريات على سنة ومخسون تسعة اليوم  مضت
 القوة بتجاهل  بدءا املشكالت من العديد من يعانون الذين الشباب السكان بني من الشاسع اجلزائري اجلنوب

 ضحايا تعويض املتضمن القانون مشروع على الفرنسي الربملان نواب مصادقة من بالرغم القدمية، االستعمارية
 أنه( 4969 ،4966)منصوري دراسات بينت حيث اإلشعاع، تأثريات من يعانون كما. النووية التجارب
 اإلشعاعية األمراض يف متمثلة اآلثار من العديد التفجريات هذه خلفت املناخية، و البيئية التأثريات إىل باإلضافة
 إنتشار املواليد، قلة بالتايل و احلوامل النساء من العديد إجهاض يف سببت كما.  السرطانية غري و السرطانية
  .جينية تشوهات و إعاقات و  جسدية تشوهات العقم، حاالت

 أو النووية التجارب ملعايشة النفسي التأثري كان للضحايا، الصحي و البيئي باجلانب اإلهتمام على عالوة
 آخرون، و Kubo ؛Hikita، 1949ــ) لــ األوىل الدراسات مثل الباحثني بعض أحباث موضوع اإلشعاعات
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 ،Kabir  و Kamite،  Igawa ـ)لــ احلديثة الدراسات و(Tsuki، 1961و  Nishikawa ؛6016
 الناجني إستجابات عن الكشف إستهدفت اليت (Salter، 2001 ؛4999 آخرون، OHTA ؛2016

  .سنة 19 بعد حىت و قليلة بسنوات القصف بعد  وناغازاكي هريوشيما هجمات من

 القلق النفسي، الذهول مثل النطاق واسعة و حادة إستجابات الناجني لدى وجود إىل الدراسات نتائج توصلت
 األضواء من اخلوف اجلسم، أحناء مجيع يف املعمم التعب  الصدمة، بعد ما أعراض املنظم، غري السلوك ، الشديد

 -نفســ وإستجابات بالذنب الشعور مثل الحق وقت يف مزمنة آثار و العصاب أعراض املفاجئة، واألصوات
 باحلياة التمتع وفقدان اإلنسانية العالقات اضطراب بالالمباالة، الشعور سنة 19 بعد لديهم ظهرت و. جسدية

 يف الشك الذري، القصف لتجربة احملزن احلدث معايشة تكرار كان ذلك، إىل ضف. حدة أكثر كانت اليت
 مرتبط لألقارب الشديدة اإلصابة أو املوت مشاهدة جتربة  الصحية، غري البدنية واحلالة الذري القصف بني العالقة
 .الناجني لدى النفسي الضيق من بدرجة كبري بشكل

 لإلشعاعات التعرض عن املرتتبة النفسية اآلثار جليا أوضحت اليت الذكر السابقة الدراسات نتائج من بالرغم و
    .اجلزائرية البيئة يف الدراسات هذه مثل إنعدام تسجيل مت أنه إال النووية،

 حد على – اجلزائرية البيئة يف نوعها من الوحيدة اإلستكشافية اإلكلينيكية الدراسة هذه جاءت سبق مما إنطالقا
 عايشوا الذين األشخاص هلؤالء النفسي املآل على التعرف و العلمية الفجوة هذه ملأل كمحاولة  -الباحثات علم
 .اليوم حلد اإلشعاعات تأثريات معايشة يواصلون و التجربة هذه

 اإلطار النظري للدراسة 

 السياق التاريخي للتجارب النووية -6

عرفت البشرية عرب التاريخ  عدد من األحداث يف أجزاء من العامل ، حيث تعرض الناس لكميات خطرية من 
أمراض مثل الغثيان والقيء  اليت أدت إىل ظهور  و اإلشعاع واملواد الكيميائية السامة يف بيئاهتم املعيشية واملهنية

 ،Bertell)و أوضحت دراسات  . وإعتام عدسة العني ومشاكل الغدة الدرقية والسرطان واملشاكل الوراثية
خطر كبري لتطور مشاكل  يسبب التعرض لإلشعاع على مستوى عاٍل  أن( Upton ، 1998 ؛ 1995

وأمراض الغدة الدرقية ؛ ( الدم والغدة الدرقية واملعدة والرئتني)الصحة اجلسدية ، مبا يف ذلك أمراض مثل السرطان 
 (.Jourdain ،9002)اليت قد ال تظهر إال يف وقت الحق يف احلياة 
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أحد هذه احلاالت هو التعرض  ،يف ثالثة أنواع من الظروف يف التاريخ النوويلقد حدث التعرض لإلشعاع 
 ، إذ األكثر شهرةو الذي يعد  يف روسيا Chernobyl مصنع تشرينوبيل مثل ما حدث للحوادث النووية 

اآلالف من الناس يف مجيع أحناء أوروبا و االسكندنافية ملستويات خطرية للغاية من بسبب هذا احلادث تعرض 
؛  Meijter-IIjima  ،1995 و  Van den Bout) الغازات املشعة اليت تسربت إىل الغالف اجلوي

Wroble   و Baum  ،2002.) 

كان أول استخدام للقنابل الذرية . الظرف الالحق هو جتربة احلرب النووية ، وهو التعرض املتعمد وليس العرضي
من عندما أسقطت الواليات املتحدة قنبلة ذرية على مدن هريوشيما ويف وقت الحق  4560يف أغسطس عام 

مت إجراء الكثري من األحباث على الناجني من هذه القنابل النووية ، ومن املعروف اآلن . ذلك العام ، ناغازاكي
،  Tatara؛ Lifton  ،6011)واملقبول أن اإلشعاعات املؤينة هلا آثار ضارة على الصحة اجلينية والبدنية 

6001.) 

مراض اإلشعاع األخرى و أ. انات والقلب والكبد وأمراض الدمالناس من السرطأدت هذه التجربة النووية إىل وفاة 
األقل فتكا هي التعب ، إعتام عدسة العني ، الغثيان ، اضطرابات اجللد ، مشاكل اهليكل العظمي والشيخوخة 

 (Lifton ،6011)كما لوحظت حاالت شذوذ لدى األطفال الناجني من القنابل النووية . املبكرة

استعداًدا الستخدام القنابل  النووية األسلحة اختبار هو النووي لإلشعاع الناس فيه تعرض الذي األخري واملثال
بعض بدأت برامج اختبار األسلحة النووية يف ، حيث  خمتلفتعرض متعمد ولكن بشكل  وهواحلرب الذرية يف 
 .( الربيطاين يف أسرتاليا ونيوزيلنداالواليات املتحدة األمريكية ، مت إجراء اختبار األسلحة النووية . )أحناء العامل

هلذا السبب أنشأ ، يف . مناخ من احلرب الباردة ، قرر اجلنرال ديغول االستقالل الكامل لفرنسا يف الدفاع ويف بداية
اليت تتمثل مهمتها يف وضع الطاقة النووية يف خدمة الصناعة والعلوم  ، جلنة الطاقة الذرية 6091أكتوبر  61

فجندت كل طاقتها لتطوير صناعتها العسكرية العصرية هبدف الوصول اىل سالح نووي ،و من  .ينوالدفاع الوط
مثة التحرر من التبعية االمريكية يف جمال الدفاع و امكانية لعب دور الريادة يف عزل اوروبا  عن الواليات املتحدة 

 .االمريكية الهنا ستصبح القوة النووية الوحيدة يف اوروبا

 يف النهاية وبعدتغالل العسكري املستقبلي للطاقة النووية مشكلة رئيسية متمثلة يف اختيار املوقع ؛ االس واجه
بعد عدة أشهر من العمل . قانمنطقة ر  وباألخص اجلزائرية اخليار يف الصحراء  قعو اجلزيرتني كريغولني وبولينيزيا ، 

نفجرت القنبلة الذرية األوىل إ، التجارب مركز يف سيعملون الذين آالف الستة واملوظفني املنشآت إلستقبال
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،هذا يعين أن  T.N.T ألف طن من 99و 19قدرت قوته ما بني  6019فرباير  61يف ( القنبلة الفرنسية أ)
 .برقانشعار املواطنني إ بعدبثالث مرات " هريوشيما"هذه القنبلة كانت أقوى من قنبلة 

الفرق املتخصصة عينات من املواد واملعدات املعرضة لألعمال احلرارية وامليكانيكية  تأخذ قصري،بعد ذلك بوقت  
محلة  تنهي (6014، مث يف أبريل  6016يف أبريل وديسمرب )ثالثة انفجارات أخرى  تليها .واإلشعاعية لالنفجار

 : ايلتلت هذا االنفجار إنفجارات أخرى بعني املكان وهي كالت يف الصحراء التجارب اجلوية

 . وهو أقل قوة بست مرات على االنفجار األول 6019أفريل  6االنفجار الثاين كان يوم 

 . 6019أفريل  6،قوته تعادل انفجار قنبلة  6019ديسمرب  49االنفجار الثالث يوم 

،وهو الذي قرر أن يكون هناية سلسلة االنفجارات  6016أفريل  41االنفجار الرابع كان أقل قوة وذلك يوم 
واملالحظة أن هذه اإلنفجارات محلت األمساء اآلتية على التوايل ،الريبوع األزرق،الريبوع . اجلوية واملربجمة يف إفريقيا

 .األبيض والريبوع األمحر ،وهذه األلوان ترمز إىل العلم الفرنسي،أما االنفجار الرابع فقد مسي بالريبوع األخضر

تلفة من القوى الذرية ، مبا يف ذلك الواليات املتحدة ، اليت ال توافق انتقادات خم حملالفرنسية   أصبحت التجارب
 ختوفت من، ولكن أيًضا من الدول األفريقية املستقلة حديثًا واليت " األقصى"على انضمام فرنسا إىل السالح 

وقد مت . ختطيطية ضخمةأعمال  استلزمتحتت األرض  جتاربذلك احلني ، قررت فرنسا إجراء  القارة ومنذتلوث 
على أنه بإمكان فرنسا مواصلة اختباراهتا حىت  اتفاقيات إيفيان نصت إذ،  إطالق ثالثة عشرة طلقة حتت أرضية

 .وإزالته رقانإىل احلكومة اجلزائرية ، مت تفكيك موقع  عندها تضطر فرنسا إعادة املنطقة ،  6019عام 

 ثار الناتجة عن هذه التجارب آلا

ثار خمتلفة مست عدة جوانب و املتمثلة يف آ" ادرار"والية " رقان "يف منطقة  94/6019/ 61نتج عن انفجار  
ناجتة اساسا (امراض القلب و الشراين و امراض العني )االمراض االشعاعية و هي امراض سرطانية و غري سرطانية 

لتلوث اخلارجي التعرض لالشعاع فيما يقصد عن تلوث داخلي او خارجي حتدثه مواد سامة اشعاعية ،و يقصد با
 .بالتلوث الداخلي استنشاق و بلع مواد مشعة
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هذه االخرية تتسرب يف احمليط و ( اجلو ،اليابس ،حتت االرض)اجنر عن االنفجار انتشار مواد مشعة يف البيئة 
 باإلضافة اىل( 4966منصوري ،)ميكن بلعها او استنشاقها من قبل االفراد و ميكن ان تتسبب يف حدوث امراض 

تأثري اإلشعاع على  ، ارتفاع متزايد يف الوفيات وقلة الوالدات، إجهاض نساء حوامل تزامن مع التفجريات
ترجع والدهتم خاصة اليت شخاص بالصم والبكم عالوة على ذلك، إصابة األ. اإلخصاب وإصابة الكثري بالعقم

تفشي مرض العيون باملقارنة مع املناطق اجملاورة بسبب  كما أدت إىل  .6019-6011-6014إىل سنوات 
 .ظهور تشوهات جسدية  عند املواليد، الرياح الرملية املشعة

نقص اإلنتاج الزراعي وأصبحت املنطقة متد يدها إىل املناطق اجملاورة بعد هذا من جهة ، من جهة ثانية أدت إىل 
قاومة الظروف الطبيعية واألمراض مما جعلها عرضة للعديد من امل وفقدان اخللية النباتية ، ما كانت مكتفية ذاتيا

إصابة النبات باإلشعاع مما أدى إىل والدات مشوهة عند احليوانات و غياب العديد من اصناف ،  األمراض
 .احليوانات و الزواحف

  السمات الشخصية -4

 وتداخال تعقيدا األكثر النفس إذ متثل البنية علمإهتم هبا الباحثني يف  اليت األساسية املواضيع من الشخصية تعترب
 االجتماعية التنشئة لسريورة خاضعة ومكتسبة ونفسية بيولوجية حاجات إشباع باعتبارها نتاج اإلنساين البناء يف
 .وأخريا الشيخوخة  املراهقة والرشد مث الطفولة، من بدأ كل مراحلها يف

يف الفرنسية، و  personnalitéجنليزية و يف اال personalityلفظ الشخصية تشبه كلمة 

Personlichkeit  يف األملانية إىل حد كبري كلمةpersonalitas  يف اللغة الالتينية القدمية اليت كانت

 personaمتداولة يف العصور الوسطى، واألصل يف هذه الكلمة يعود إىل الالتينية القدمية، حيث كانت كلمة 

هي الوحيدة املتداولة لتدل على القناع أو الوجه املستعار الذي يرتديه املمثل ليخرج به على خشبة املسرح كي 

يظهر خصائص الشخصية اليت ميثلها  ويساعدهم على خلق تأثري ألدائهم ويظهرون أمام املتفرجني متمكنني من 

 ( .4996شاذيل، ) دورهم 

بيرسونا " إىل أن املمثل اليوناين كان يضع قناعا على وجهه يدعى Guilford  (6010 )جيلفورد  و قد أشار

يتحدث من خالله ليضفي طبيعة الدور على نفسه و ليكون من الصعب التعرف على الشخصيات اليت تقوم  "
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من خالل ما سلف ذكره أن  هبذا الدور ، فالشخصية ينظر إليها من حيث االنطباعات اليت يعطيها القناع

قد عرف حمطات عديدة شكلت سلسلة من التوسعات أو التحوالت يف االستخدام ، انتقل  سونابير  مصطلح

بدأت يف بداية القرن العشرين "  Personality" خالهلا من اسم حمسوس إىل اسم جمرد متعدد املعاين 

 (.4991، عبد اخلالق ) بالواليات املتحدة األمريكية ، يعين مجيع اخلصائص اجلسمية و النفسية للفرد 

تعددت تعاريف الشخصية واختلفت باختالف اخللفيات النظرية واملنهجية  ومن هذه التعريفات من اهتم 

 . بالنواحي الداخلية يف الشخصية، ومنها من أعطى االهتمام األكرب ألسلوب توافق الفرد مع البيئة

كن تناوله تناوال شامال إال يف ال مي différentielleمفهوما عاما و فارقيا  M . Huteauهوطو . أعطى م

 . ضوء مرجعية إيديولوجية أو ابستمولوجية معينة

جمموعة الصفات اليت يتصف هبا الفرد و الناجتة عن عمليات التوافق مع  Grifiths (6011)رأى جريفت    

) " البيئة االجتماعية ، و هي تظهر على شكل أساليب سلوكية معينة للتعامل مع العوامل املكونة لتلك البيئة 

 (.4991حممد قاسم، 

 الفرد لدى ي الكامنالدينام التنظيم هي"   عرف الشخصيةAllport   (6019 ) ألبورتبينما رأى     

 (.    Benedetto،4991" )وأفكاره  املتميز سلوكه حتدد اليت النفسية لألجهزة

 لطباع ما حد إىل والدائم الثابت التنظيم ذلك هي "الشخصية فقد عرف Eysenck (6019 )أما أيزنك     

 (.  4999 اجلبل ،") مع بيئته بشكل مميز  توافقه حيدد والّذي العقلي واجلسمي وتكوينه و مزاجه الفرد

 كبري حد إىل دائم ثابت و مركب، سلوكي منط بأهنا" يف تعريف الشخصية  ( 4991) اخلالق  و يذهب عبد    

 واليت معا املتفاعلة واألجهزة والسمات من الوظائف جملموعة فريد تنظيم من ويتكون الناس من غريه عن الفرد مييز

 ( .  4991 اخلالق، عبد) "الفسيولوجية  والوظائف اجلسم العقلية و االنفعالية و االدراكية وتركيبالقدرات  تظم
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 :متمثلة يف  جمموعة إىل الشخصية الباحثون و لقد  قسم    

 حنو على التذبذب أو بالتأرجح صاحبه هي منط من الشخصية يتميز:  Cycloïdeالشخصية الدورية -

 اهلوس أو واالكتئاب اهلياج بني وتناوب دوري

 املرضية، احلالة درجة إىل العاطفي يتميزون بانعدام االستقرار:   Psychopathicالبسيكوباتية الشخصية-

 وعدم النضج العاطفة الزائدة مصاب فيه، والبسيكوبايت يعيش الذي احمليط بتحقيق التوافق مع صاحبها بل يقتصر

 . واالنفعال الغضب وسريع األخالقي، عصيب املزاج

 أن والوسائل الطرق يتميز الفرد الذي حياول مبختلف:  Neurotic Characterالعصابية  الشخصية-

 الكامل  التفوق للتوصل إىل عام بشكل ويسعى عاطفي أو عضوي من نقص شيء عن يعوض

 جتنب النفس، باالنطواء على الفرد هذا يتميز:  Schizoid Personalityالفصامية  الشخصية -

 األحيان غالب يف غرابة األطوار إىل باإلضافة التفكري يف واجلدية الغرائز حب التجمعات،

 الصفة صفات تكمل على هي اليت تشتمل:  Integrated Personalityالشخصية المتكاملة  -

 فيها وتتضافر اجملهود، يف واالقتصاد الناجح السلوك ممارسة من صاحبها يتمكن حيث األخرى، منها الواحدة

 والنشاط واإلرادة الشعور جماالت شىت يف التكامل إىل والوصول النفسي االنسجام حتقيق بغية العناصر خمتلف

 .والذهين احلركي

 أو االهتياج بني التناوب أو حنو التأرجح متيل اليت الشخصية هي:  Cuclothymeالشخصية المتقلبة -

 واملرح الكآبة حاليت بني الفجائية بالتقلبات وتتصف واالكتئاب اهلوس

 لدى بنزوع هذه الشخصية تتميز:  Autistic Personalityالشخصية المتوحدة أو االعتزالية -

 رغبته تفكريه، صنع من خيايل عامل يف التقوقع يعترب عامله احلقيقي، ومن االجتماعي واقعه من اهلرب حنو صاحبها

 ذاته     صميم من املرء ينسجها اليت األفكار مع وتتوحد بالواقع تعتز شخصية فهي الذاتية، وختيالته
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 عن باالبتعاد يتميز الذي الفرد شخصية هي :shuli in personalityالشخصية المحبة للعزلة  -

  (. 4999أبوخرجة، ) الذات  على إىل درجة االنغالق والتقوقع الناس

إن . و يرجع تنظيم السلوك إىل األبعاد أو السمات مثال مسة القلق تظهر من خالل سلوك مماثل كاخلوف   

مسات الشخصية ال تقتصر على السلوك نفسه فقط بل هي املنظم الرئيسي للسلوك والسمات ال نالحظها مباشرة 

ية األحكام الداخلية اليت تؤثر على كما متثل مسات الشخص. بل ميكن التنبؤ هبا من خالل أفعال ومؤشرات معينة

األفراد يف السلوك بطريقة ميكن التنبؤ هبا من خالل بعض املواقف االجتماعية أو عند مواجهة بعض التحديات 

(Bougerol  ،4966. ) 

خاصية يتميز هبا الفرد عن غريه من األفراد أو تتميز هبا مجاعة من اجلماعات صفة أو " مسة"ويقصد بلفظ      

وقد تكون هذه السمة أخالقية كالكرم أو التعاون أو التسامح أو الصدق، وقد تكون فكرية كاملرونة، أو ثقافية  

، مزاجية كسرعة التقلب يف املزاج، وقد تكون حركية أو جسمية، أو االنبساط كسعة األفق، شخصية كاالنطواء

طحية أو عميقة مسيطرة أو بسيطة، متغرية ، قد تكون السمة سكما   مكتسبة أو موروثة، شعورية أو ال شعورية،

 (.2001عيسوي ، )متحركة، دينامكية أو ثابتة ثبوتا نسبيا

 وبيئته الفرد بني العالقة عن ناجتة منظمة جمموعة السمات" أن  إىل  Griffiet  جريفيت   و لقد أشار

 . (9604القدايف ،)للتوافق  أساليب شكل يف وتبدو االجتماعية

 من نوع يربطها اليت واالستجابات األفعال ردود جمموع أهنا على" السمة  Cattell  كاتلعرف   بينما    

 ،"األحوال معظم يف الطريقة بنفس ومعاجلتها واحد اسم حتت توضع أن االستجابات هلذه تسمح اليت الوحدة

 التحليل بواسطة يستخرج عاملي بعد وهي الشخصية خصائص من نسبيا ثابت جانب" كذلك  عنده والسمة

 .(9004جبارة وجبارة األغا ،)" األفراد  بني للفروق أي لالختبارات العاملي
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موجودة داخل الفرد ذاته وجودا حقيقيا وليست أمساء توضع للتصنيف،  متتاز السمات جبموعة من اخلصائص فهي 

بالسمة ميكن وصف الشخص كما جند منها ما هو اجيايب وما هو سليب، تتصف وختتص بالعمومية مبعىن أن 

فالسمات تكوين فرضي ال ميكن مالحظته مباشرة وإمنا نستدل على . بشكل عام وبدرجة كبرية من الثبات

وجودها من خالل مالحظتنا لسلوك اإلنسان، متتاز ايضا بقوة الدافعية فهي نظام دينامكي داخل الشخص 

فرد، وكوهنا كدافع للسلوك كما ميكن تعديلها بالتعلم وتعمل بأسلوب متفاعل مما يؤكد دورها يف حتديد سلوك ال

وقد ختتلف درجات بعض السمات باختالف العمر، فالسمات تتغري وتتبدل يف سياق عملية النمو، حيث حيدث 

تغري يف الشخصية ككل، فاألشخاص الكبار يكونون أكثر ثباتا واستقرارا يف سلوكهم، وهذا ال يعين أن شخصية 

فهي ... تقرة بشكل تام ولكن املقصد هو أن البالغني يكونون أكثر ثباتا واستقرارا من األطفالالفرد ثابتة ومس

 (.4991 كامل،)  خصائص متكاملة للشخص وليست جمرد جزء من خيال املالحظ

عدم القدرة على التكيف مع اجملتمع كما تشري  هبايقصد و قد يعاين الفرد من إظطرابات متس الشخصية و اليت 

إىل الشخصية اليت حتمل صفات غري مرنة مسببة املعاناة لصاحبها مثل الفشل االجتماعي عدم التأقلم عدم حتقيق 

النجاح الوظيفي أو املعاناة الذاتية، وتكون سببا يف معاناة األشخاص من حوله وحىت ميكن حتديد اضطراب 

تكون منطبقة على اإلنسان لفرتة طويلة من حياته، وتغلف معظم تصرفاته اليت يقوم هبا، وليس الشخصية البد أن 

 (.4991،  عسكر اهلل عبد و إبراهيم الستار عبد)نتيجة موقف معني أو فرتة حمدودة من الوقت 

                             

 إجراءات الدراسة الميدانية
دوات املطبقة يف األ ،اإلجراءات املنهجية اليت مت إتباعها لتحديد العينة و خصائصهامن الدراسة  اجلزء يتناول هذا

  . الدراسة 
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 منهج الدراسة                                                                              -
والوصول إىل  ،كما توجد يف الواقع  مت اإلعتماد على املنهج الوصفي كونه املنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة

 .املختلفة املتغرياتبني  الفروقنتائج دقيقة والتمكن من تفسريها وتأويلها، كما يؤدي اىل اكتشاف 
 

 :  عينة الدراسة األساسية
 سواء النووية التجارب ضحايا األفراد يكون أن أساس على البحث جمتمع حتديد متحاالت،  90بلغ حجم العينة 

 مهما وذلك النووية للتجارب اجلسمية اآلثار من ويعانون رقان منطقة يف ويقطنون بعدها أو لألحداث مبعايشتهم
 .بعض املتغريات على ضوءخصائص العينة  يوضحالذي  لفيما يلي اجلدو  .اجلنس و السن كان

 عينة الخصائص 

  ميثل أهم خصائص أفرادالبحث( : 96)جدول رقم 

نوع اآلثارالجسمية 
 للتجارب النووية

المستوى 
 االقتصادي

 الحاالت السن الحالة المدنية المستوى الدراسي

تشوه جسدي 
 كلي

 ليلى 17 عزباء الثانية متوسط ضعيف
 

  متزوج ثالث ثانوي  متوسط نقص البصر
55 

 علي

نقص البصر 
 اليد وتشوه يف

 عبد الرمحن 77 متزوج حافظ للقران ضعيف

تشوه الوجه 
 والفك

 زهرة 16 عزباء ثالت متوسط  ضعيف

  عزباء ثالثة ابتدائي ضعيف عجز حركي
16 

 هاجرة

تشوه العني 
 ونقص البصر

 هشام 19 أعزب ثالث ثانوي متوسط

  متزوج دون مستوى ضعيف ضعف البصر
80 

 حممد

  متزوج استاذ متوسط سرطان اجللد
58 

 امحد
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نقص البصر 
 وتشوه 

االطراف 
 السفلى

 عمر 79 متزوج بدون مستوى ضعيف

 : املتمثلة يفتتميز مبجموعة من اخلصائص العينة  أنمن خالل هذا اجلدول يتضح 

 .(سنة 19-61)تتكون عينة حبثنا من أفراد ترتاوح أعمارهم ما بني  : السن  -

 . متزوجني  و البقية من العينة ليسوا متزوجني 1:  احلالة املدنية  -

 .إال واحدة ثالثليس متعلمني : املستوى الدراسي  -

 .ليس لديهن مستوى اقتصادي جيد إال واحد: املستوى االقتصادي  -

تشوه االطراف ،تشوه الوجه ،عجز احلركي نقص :تتكون عينة حبثنا من  خمتلف  انواع التشوه : نوع التشوه -
 البصر  ،تشوه الفك

و  لإلشعاع النووي  تعرضت اليت"  رقان" تتصف عينة الدراسة بكوهنم من قرى خمتلفة من منطقة ضف إل ذلك، 
كما . سواء كانت االصابة اثناء االنفجار النووي او التعرض لإلشعاع فيما بعد االنفجار الذين تعرضوا لإلصابة 

أنواع خمتلفة من العجز البدين او التشوه اجلسمي الناتج عن هذه التجارب النووية الفرنسية من العينة  يعاين أفراد 
 .باملنطقة 

 

 

 

 

  :أدوات الدراسة

 المقابلة العيادية -
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تعترب املقابلة العيادية من أكثر الوسائل اعتمادا يف مجع البيانات من ميدان البحث حيث يقوم الباحث بإدارة 
حممد الصاوي ...) حوار مع من يقابله و توجيه أسئلته بطريقة معينة لتجميع اآلراء األفكار و معرفة الرغبات

 (. 6004،حممد مبارك ،

الفاحص و املفحوص أو مع أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو  و تعترب املقابلة حمادثة موجهة بني
  .موقف معني يسعى الباحث من خالله التعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة

 

 :المقابلة العادية النصف موجهة

املعلومات اليت استعملت املقابلة العيادية النصف موجهة كأداة متكنين من االتصال املباشر مبجتمع البحث جلمع 
تساعدين يف فهم أحسن ومالحظة أدق للحاالت وكذا خلق او اكتساب  عالقة ثقة معهم للتمكن من تطبيق 

 .M.M.P.Iاالختبار الشخصية املتعدد االوجه

املقابلة العيادية نصف املوجهة على أهنا  منط من أمناط املقابلة أين يقوم  Benony حبيث يعرف الباحث
يل حيتوي على تساؤالت متعلقة مبواضيع تساعده يف حبثه وال يشرتط أن تكون هذه األسئلة العيادي بطرح دل

متسلسلة ومتدرجة وإمنا ينبغي أن تكون منظمة يف إطار املناقشة مع إعطاء املفحوص احلرية يف احلديث حول 
    (. 4999 ، دويدري رجاء. ) املوضوع املقرتح دون مقاطعة

على املقابلة العيادية نصف املوجهة اليت وجدناها أكثر مالئمة ملوضوع حبثنا  حلايل البحث ااعتمدنا يف إطار 
،كوهنا تزودنا بدليل املقابلة الذي حيتوي على جمموعة من األسئلة احملددة األهداف ،واليت نسعى من خالهلا إيل 

 .جعل املفحوص جييب حبرية من جهة وعدم اخلروج من موضوع حبثنا من جهة أخرى

التعرف على االصابة او التشوه او املرض الذي خلفه ، احلياة الشخصيةت هذه األداة بالتعرف على مسح
االنفجار النووي الفرنسي برقان للحالة وكيفية تعاملها مع املرض او التشوه و ابراز اجلانب النفسي للحالة من 

تقبلية و أمل وطموحات احلالة ومشاريعها النظرة املسمن خالل طرح أسئلة عن  احلياة املستقبليةو  جراء التشوه
 .املستقبلية

 ( MMPI-2)اختبار منيسوتا المتعدد األوجه للشخصية 

 تعريف االختبار 
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أعد من  الشخصية ، اختبارات أشهر من(  MMPI-2)يعترب اختبار منيسوتا املتعدد األوجه للشخصية      

استبيان صادق  بناء إىل نظرا للحاجة ، 1943 عام  Mckinley ماكينلى و Hathaway طرف هاثاوى

تطبيق الصورة املراجعة واألخرية هلذا النفسية ، و مت  العيادات االكلينيكي ملرضى التشخيص يف استخدامه ميكن

، و مت ترمجته إىل اللغة العربية بتصريح من مطبعة جامعة منيسوتا ، حيث كّيف  6010االختبار الذي نشر عام 

 ( .،4961علي تودرت، )4961اجلزائرية من طرف الدكتورة نسيمة علي تودرت سليماين سنة يف البيئة 

 وصف االختبار 

املوضوعات  من واسعا مدى تغطي عبارة567 على   MMPI 2 الثانية الختبار النسخة تشمل           

 :بالرموز هلا يرمز صدق مقاييس أربعة يف العبارات هذه صنفت قد و الشخصية ، يف املختلفة اليت تتناول اجلوانب

مقاييس احملتوى ومقاييس  ،  bFو NIRTو NIRT: وثالثة مقاييس صدق إضافية ، L ، F ، K؟ ،

و   Wiener- Harmon هارمن  لفينر و ثانوية ، مقاييس  إكلينيكية أو سالمل مقاييس عشر وإضافية  

 : و فيما يلي سيتم عرض مقاييس االختبار هي ، Harris–Lingeos  لنجوس و ليرسمقاييس ثانوية 

 Validity scalesمقاييس الصدق  -

 حنو اجتاه املستجيب عن للكشف و مراقبة ضبط متثل وسيلة MMPI -4الـ  يف الصدق مقاييس        

 .الفهم  سوء أو الالمباالة لعدم نتيجة حيدث قد حتريف عن أو االستجابة للمقياس

 je ne sais pas" ؟ " مقياس ال أدري  -

 الدرجة ارتفعت  ال ، وكلما أو بنعم املفحوص عنها جييب مل اليت عدد الفقرات املقياس متثل درجة هذا   

اإلكلينيكية ،  و  داللته له بالطبع  هذا و ، اإلجابة من هروب املفحوص حماولة املقياس دلت على هذا على

 النفسية الصحة ارتفاع يقل و أكثر، أو فقرة( 19) عن املفحوص جييب ال حني النفسية الصحة حتريف يزداد

 خباصة و املفحوص هلا يستجيب ال اليت الفقرات عدد من قدر اإلمكان اإلقالل الضروري من لذلك قلياًل ، 
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 مل اليت الفقرات يف النظر إعادة على املفحوص تشجيع حماولة من املفيد ، و فقرات( 69)عن العدد زاد ا إذا

 .هلا يستجيب

 ''  " L(    Lie scale) مقياس الكذب  -

 عن قصد يتجنبون الذين األشخاص لتميز منطقي أساس علي اختريت فقرة ( 61) على املقياس هذا يشمل     

 كلها أمور فقرة تتضمن15 على املفحوص بإجابة املقياس هذا على الدرجة تعرب واألمينة ، و الصرحية االستجابة

 و ،)دائما  الصدق أقول ال)ذلك  أمثلة من و الواقع عامل يف الناس على عادة تنطبق ال أهنا إال اجتماعيا مقبولة

 على ، و   "ال"هي   املقبولة اجتماعيا اإلجابة أن إال بنعم تكون العبارة هذه على اإلجابة أف من الرغم على

 طريق عن املقياس هذا على مرتفعة درجة على حيصل مقبولة صورة يف نفسه يظهر أن حياول الذي الفرد فإن هذا

 املقياس  لعبارات استجاباته حتريف

 " Infrequency Scale  "F ) ) مقياس التواتر أو الخطأ  -

 و االغرتاب ، ، مشاعر العزلة الغريبة اخلربات ، األفكار ، اليت تتناول اإلحساسات فقرة ، 60 من يتكون     

 و النفسي املرض من نتيجة أنواع معينة املقياس هذا على الدرجة تزداد و الالعقالنية ،  االعتقادات من عدد

 كان إذا عما(  F)املقياس  على الدرجة ارتفاع يكشف و .االكتئاب حاالت و بالفصام الشبيهة احلاالت خباصة

 يف عالية درجة علي فيحصل سوية ، ال صورة يف نفسه ، أن يظهر -شعوريا ال أو شعورياً  - اختار املفحوص

 .الربوفيل  صحة من يقلل مما املقياس

 

 

 " Correction Scale  "Kمقياس التصحيح  -
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 أو ال ، إجابته متعاون يف هو هل : االختبار حنو املفحوص اجتاه إىل ، يشري بند 30 من املقياس هذا يتكون     

 على تدل ( K )املقياس  على املرتفعة الدرجة أن إال(   L ، F ) املقياسني  على بالدرجة مرتبط فهو هبذا و

 على اخلام الدرجات تستخدم الطرف السوي ،  و حنو مقصود حتريف تتضمن اليت و الدفاعية املفحوص استجابة

 درجة جتاوزت إذا أنه ، حيث العام للربتوكول للتقييم (   L ، F ، K  )وهم  بالصدق اخلاصني الثالثة املقاييس

 و( K ) ملقياس  أساسي استخدام هناك الربوفيل ، ولكن صدق يف يشك فأنه معينة نقطة أو قيمة الدرجات من

 املقاييس من عدد إىل  )كله أو منه جزء) لذلك فهو يضاف  و اإلكلينيكية املقاييس لبقية مصححا عامال أنه

 .التشخيصية قدرهتا لزيادة اإلكلينيكية

 Back ) االستبيان  من الثاين باجلزء اخلاص اخلطأ مقياس) اإلضافية الصدق مقاييس كما حيتوي اإلختبار على 

F) "Fb  " ،لألجوبة  الكبري التضارب مقاييس "VRIN   " و "TRIN ".) 

  Clinical scales  اإلكلينيكية  المقاييس -  

 Depression (D  ، االكتئابHypochondrias (HS  )  املرض مقياس توهم ، تضم هذه املقاييس

، Psychopathic Deviation ( Pd )، االحنراف السيكوبايت Hysteria ( (HY، اهليسترييا (

، Paranoia ( Pa )البارانويا ، Femininity - Masculinity ( Mf )الذكورة و األنوثة  

اهلوس اخلفيف ،Schizophrenia ( Sc )الفصام ،  Psychasthenia ( Pt )السيكاثينيا 

Hypomania ( Ma )  ، االنطواء االجتماعيSocial Introversion ( SI ) . 

 

 عرض  و مناقشة النتائج 

من خالل املقابالت العيادية النصف موجهة و كذلك نتائج اختبار الشخصية املتعدد االوجه على الضحايا 
من أعراض ذهانية مبختلف الدرجات وال التجارب النووية الفرنسية باجلزائر ،نستخلص ان كل الضحايا تعاين 
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و يتعدى االمر اىل ان جند يف الضحية ذاهتا اكثر من  . نالحظ درجات دالة فيما خيص األعراض العصابية
 اضطرابيني ،

و يف بعض احليان إرتفاع املقياسني يف نفس الوقت، كما جنده يف  ، بروز أعراض الفصام و الربانوياخاصة نالحظ 
فقد سجلنا  1أما احلالة .6،4،1،9،1،1،9إىل جانب أعراض الفصام اليت ظهرت عند احلالة . 1احلالة رقم 

 .عندها أعراض االحنراف السيكوبايت

سمية و النفسية اليت خلفتها مع اآلثار اجل العيش  االمل، النو هذا يدل على معاناة الضحية و استمرار 
من دون متابعة طبية و نفسية يؤثر بالسلب على الضحايا مما يستوجب و يستلزم املتابعة    االنفجارات النووية

ومعاناة الضحية ،و تكوين لديهم صورة تقدير الذات االجيابية للمقاومة  لتخفيف اآلالم النفسية لكوهنا ضرورية 
  اإلضطرابات و اإلستجابات هذه تكون أن املرجح من Salter(4996)حسب  و . مع احلياة الصعبة والتأقلم
 املستقبل يف إشعاعي/  نووي حادث أي يف شائعة

توقعات سلبية لإلصابة بأمراض خمتلفة خاصة  سباب هذه االضطرابات النفسية حسب احلاالت اىلأ وقد تعود
الصحية لسكان  واملتابعة الصحيةوتدهور احلالةنعدام الرعاية ، إالسرطان بسبب تواجدهم مبقر التجارب النووية

 .اخرى غري مكشف عنها بعد انفجاراتختوفات ناجتة عن احتمال وجود  ، املنطقة مما يرتك خوف شديد

قلق املوت  و اي مساعدة او رعاية وعدم اجيادسرهم أخوف الضحايا من ان تتخلى عليهم  كما قد تعود إىل
 .الضحاياالذي يطارد بعض 

 الخالصة

من خالل املقابالت العيادية النصف موجهة و كذلك نتائج اختبار الشخصية املتعدد االوجه على الضحايا 
التجارب النووية الفرنسية باجلزائر ،نستخلص ان كل الضحايا تعاين من اضطرابات ذهانية و يتعدى االمر اىل ان 

 ا يدل على معاناة الضحية و استمرار االمل ،الن العيش معجند يف الضحية ذاهتا اكثر من  اضطرابيني ،و ه
من دون متابعة طبية و نفسية يؤثر بالسلب على الضحايا مما يستوجب و يستلزم املتابعة   اآلثاراجلسميةوالنفسية

ومعاناة الضحية ،و تكوين لديهم صورة تقدير الذات االجيابية للمقاومة  آالمالنفسية لكوهنا ضرورية لتخفيف 
 .والتاقلم مع احلياة الصعبة
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 الباحثني إنتباه للفت كافية أهنا إال احلايل، البحث عينة يف حمصورة فهي تعميمها، ميكن ال النتائج هذه أن يبقى
 من الفئة هبذه اإلهتمام و املوضوع هذا دراسة يف التوسع و التعمق  ضرورة إىل النفسية الصحة جمال يف العاملني و

 .النفسية الناحية
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