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اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
وعالقته بالقلق االجتماعي لدى
م  .بلقيس عبد حسين

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
عنوان البحث ( اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعالقته بالقلق االجتماعي لدى
المراهقين)
يهدف البحث الحالي الى  -0قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى
المراهقين وتبع" لمتغير الجنس ( ذكور _ اناث ) .
 -3قياس القلق االجتماعي لدى المراهقين " لمتغير الجنس ( ذكور _ اناث ) وقياس
العالقة بين اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية و القلق االجتماعي لدى المراهقين "
تبعا" لمتغير الجنس ( ذكور _ اناث ) ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة مقياس
( االزيرجاوي لعام  ) 3112للضغوط الصدمية وقامت ببناء مقياس يقيس سمة
القلق االجتماعي وقد طبقت المقياس على عينة مكونة من (  )031طالب وطالبة
وكانت النتائج بشكل عام ال يعانون من اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وكذلك ال
يعانون من القلق االجتماعي .
Abstract of the research:
Research name (after shock neuropathy and its relationship with
social solicitude).
The current research aims to
1.measure after shock stress for teenagers according to the sex
)variable (males-females
2.measure the social solicitude for teenagers for the sex variable
(males-females) and measure the relationship between after
shock neuropathy and social solicitude for teenagers according
to the sex variable (males-females) and to accomplish this aim
the researcher used the(azerjawi 2005) scale for shock stress and
created a scale for measuring the social concern imprint, then
she applied it on a example of (120) students and the general
results were that they do not suffer from after shock stress or
social
مشكلة البحث :
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منذذذ ن قلذذق اننسذذان وهذذو يصذذارم الطبيعذذة مذذرو ينتصذذر عليهذذا و قذذرى تنتصذذر
عليذذه ويكيفهذذا جلذذه ومذذرو يتكيذذذ جلهذذا وهذذذا يعنذذي ن انتصذذار الطبيعذذة بجبروتهذذا
و حداثها وكوارثها كالفيضانات والزالزل والبراكين وكذلك بالحرب هذو ( اضذطراب
ما بعد الضغوط الصدمية )  ،ومع ان الحرب هي الحرب والتعذذيب هذو التعذذيب ايمذا
تحدثه من صدمات نفسذية اال ان الذذي دذهدل العراقيذون مذن حذروب كارثذة كثذر مذن
ربع قرن من التعذيب واضطهاد وتفنن اي قتل البشر بما ايه التفخذي وقطذع الذرو س
يفذذوم مذذا صذذاب ي دذذعب اذذي العذذالث حيذذث تركذذت اثذارا" نفسذذية ئذذائرو اذذي دخصذذية
الفرد وكبريائه وقاصة الطفل العراقي الن الحرب تعد تجربة مريرو تشذكل اذي كيذان
اننسذذان السذذيكولوجي قسذذارو اادحذذة  ،النهذذا تعذذرا كيانذذه الهتذذزاز دذذديد ئالبذذا" مذذا
يذذيدي لخسذذارو ذاتذذه  ،ان الحذذرب هذذي المسذذيولة عذذن الخسذذارو والتصذذدم الذذذي يذذيدي
الضطراب عصبي مركزي ونفسي ينعكس على دكل صرام وحذرب وجدانيذة داقذل
نفوس ا اراد ) (Engler,1985,P199ان ما حال بالعرام اليوم وقد سذود المشذهد
بفعل القتل والتعذيب الذي يمارسه االحتالل ا مريكذي ضذد بنذاء العذرام اضذال" عذن
مشذاهداتنا لشادذذات الفضذائيات التذذي تعذرا بشذذكل دذبه يذذومي مشذاهد العنذذذ والقتذذل
واالعتداء واالئتصاب ومشاهد ا عضاء البشرية المقطعة و جساد ا طفذال المتفحمذة
تمال دوارعنا وهواجسنا وكوابيسنا ان هذل المشذاهد المسذتمرو تحذدث صذدمات نفسذية
متتالية لدى الطفل والمراهق الباحث بطبيعته عذن ا مذان ا مذر الذذي دى لذى دذيوم
االضذذطرابات النفسذذية بذذين طفالنذذا كذذالعنذ والعذذدوان والقلذذق واالنعذذزال ،اضذذال عذذن
معايشة الفرد لخبرات الحرب والتهديد وا زمات كتعرضهث لمواقذ القتذال العسذكرية
والتعذذرا لحذذوادث االعتذذداء والسذذرقة بذذانكرال واالئتصذذاب او انحذذداث المحزنذذة
الناتجة عن عمال عسكرية مثل الضرب بالقنابل وسقوط الطائرات والتعذرا لذىذى
اي الطفولة ومشاهدو تعرا نسان قر ذى بالغ تتذر ثذار نفسذية ال تذزول بذزوال
مسذذبباتها بذذل تاذذل كامنذذة لتتذذراكث ايمذذا بعذذد لتتخذذذ دذذكاال متعذذددو مذذن االنفعذذاالت ئيذذر
السارو كالقلق واالكتئاب  (.صادم  ،3112 ،ص. ) 322
هذا وان مرحلة المراهقة مرحلة ال يمكن تجنب زماتها نها تجعل الفرد يمذر اذي
اترو عاصفة مضطربة تيثر اذي سذلوكه وينذتج عنهذا اضذطرابات نفسذية حذادو كذالقلق
(صذذذادم  ،0333 ،ص ) 2اكيذذذذ الحذذذال لذذذدى المراهذذذق الذذذذي يعذذذي وسذذذ بيئذذذة
مضطربة يسودها كل مااهر انرهاب والقتل والعنذ واالئتصاب والتفجيذرات التذي
تمذال الشذوارم والمذدن وا جسذاد المتفحمذة التذذي يشذاهدها المراهذق بشذذكل دذبه يذذومي
علذذى دادذذات الفضذذائيات كلهذذا تتذذر اثذذلرا" عميقذذة علذذى اناذذراد وا سذذرو والمجتمذذع
وبالتذذالي ينذذتج عنهذذا االضذذطرابات النفسذذية والمتمثلذذة باضذذطراب مذذا بعذذد الضذذغوط
الصدمية ( الخزرجذى ، 3112 ،ص ) 2اضذال عذن ان بذاس  Bassيبذين ان بحذوث
عديدو جريت اذي مجذال القلذق و تهذرت اهتمامذا" بدراسذة القلذق االجتمذاعي المتمثذل
بعدم االرتياح واالنزعاج الذي يهز الفذرد عنذد وجذودل مذع انقذرين والضذيق والتذوتر
اي ناذراتهث وتجنذب قامذة العالقذات االجتماعيذة )  .) Bass,1980,P204هذذا وقذد
همل المختصون بالطب النفسذي والعلذوم النفسذية دراسذة موضذوم اضذطراب مذا بعذد
الضغوط الصدمية من قبل اذ انه ال يشخص اال نادرا" علذى الذرئث مذن دذيوعه وذلذك
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سذذباب منهذذا عذذدم االستفسذذار مذذن المرضذذى عذذن الحذذوادث الصذذدمية التذذي مذذرت بهذذث
وتردد المرضى اي اناصاح عن الجوانب الميلمة اذي حيذاتهث وعذدم ارتيذاح ا طبذاء
عن ذد مناقشذذة الحذذوادث المحزنذذة لمرضذذاهث اضذذال" عذذن ان هذذذا االضذذطراب يكذذون
مصحوبا" عادو بإعراا عامة مختلفة مثل الصدام واضطراب النوم والتوتر والقلذق
وا كتذذلب و سذذاءو اسذذتعمال العقذذاقير واندمذذان الكحذذولي ،وان هنذذا سذذبابا" مسذذتجدو
كثيرو تستدعي زيادو حدو القلذق اعلذى الصذعيد السياسذي تذزداد الصذراعات والحذروب
ويذذزداد التطذذرف وانرهذذاب وعلذذى الصذذعيد االقتصذذادي يذذزداد االسذذتهال وتتنذذاقص
ارص العمل ويقل الذدقل ومصذادر الثذروو مذع زيذادو مضذطردو اذي عذدد السذكان اذي
حين تذزداد العالقذات تعقذدا" وتذدهورا" علذى الصذعيد االجتمذاعي حتذى داقذل ا سذرو
الواحدو ووس ا هل وا قارب ضااة لى ذلك انتشار انمراا المستعصذية ويمكذن
ان ييدي الى ضعذ البنى ا قالقية وانهيار الكثير مذن القذيث والمعذايير ا صذلية التذي
كانذت تحكذث بذين النذاس وتسذهث اذي حذل مشذكالتهث ، ) cattel.R.B,1966,P44 ( ،
والقلق االجتماعي ينشل عندما يتغلب الجانب السلبي علذى الواقذع حيذث يتعذرا الفذرد
الذذى حذذذاالت متزامنذذة مذذذن التفذذذا ل والتشذذا م او ا مذذذل او الخذذوف بشذذذلن المسذذذتقبل .
( .)zaleski,1996,P165-قذذد دذذارت الدراسذذات ان التقصذذير الحاصذذل مذذن قبذذل
منامات الطفولة العالمية وانقليمية بحق معاناو الطفذل العراقذي بحيذث يكذون عرضذة
لالضذذطرابات النفسذذية وميك ذدا" ان الحذذوادث الصذذدمية وقاصذذة المذذر عليهذذا زمذذن ال
يعني الشذفاء منهذا و نمذا يحولهذا الذى صذدمة مزمنذة ومذا يترتذب عليهذا مذن انعكاسذات
سلبية على مستقبل الطفل ( النابلسي  ،مجلة العلوم النفسذية  ،دذبكة االنترنيذت )  ،لذذا
يعد اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية مذن المشذكالت النفسذية التربويذة الشذائعة اذي
الوس ذ التربذذوي واذذي ميسسذذاتنا التربيذذة التعليميذذة وقاصذذة لذذدى المذذراهقين ان هذذذا
االضذذطراب انعكذذس سذذلبا" علذذى حيذذاو الطذذالب سذذواء كانذذت تربويذذة او اجتماعيذذة او
تحصيلية اقد داعت مااهر العنذ لذديهث اضذال" عذن تهذور ماذاهر الخذوف والقلذق
وعذذدم الثقذذة بذذالنفس وضذذعذ التحصذيل الدراسذذي لذذدى الطذذالب المذذراهقين ( صذذادم ،
 ،3112ص . )303ويعد القلق االجتماعي من العوامل ا ساسية التي يجب مراعاتها
اذي تحقيذق الصذحة النفسذية كونذه مذذن االنفعذاالت التذي تصذيب اننسذان اوجذودل يعنذذي
نذذذذيرا" بذذذالخطر يهذذذدد امذذذن الفذذذرد وسذذذالمته النفسذذذية و حساسذذذه بالسذذذعادو ( لزئبذذذي
،0333،ص )012ومن هنا برزت مشكلة البحث التي تسذعى الباحثذة لدراسذتها بغيذة
الوصول الى النتائج والتوصيات من قالل انجابة على السيال التالي -:
ما طبيعذة العالقذة بذين القلذق االجتمذاعي واضذطراب مذا بعذد الضذغوط الصذدمية لذدى
المراهقين اي مدينة بعقوبة ؟
أهمية البحث :
ان مذذا دذذهدل العذذرام مذذن حذذروب مذذدمرو ولرنمذذا هذذذا الجيذذل هذذو جيذذل الحذذروب
وا زمات النفسية امنذ عام  0321والعذرام يمذر بحذروب و زمذات داقليذة وقارجيذة
كان ددها اي اذار عذام (  )3112اذا دذهد حربذا" واسذعة دذملت ا را ومذا عليهذا
تضذذمنت ادذذد معذذاني الصذذدمة وا زمذذة واضذذغ والمذذوت والجذذروح الجسذذدية وانالم
النفسية  ،ثالثذة حذروب مرعبذة منذذ السذبعينات كذان ثارهذا الشذهيد والمفقذود وا سذير
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وتذذذدمير البنذذذى التحتيذذذة  ،تذذذدمير دذذذمل الماضذذذي والحاضذذذر لقذذذد تراكمذذذت عراضذذذها
وتحولذذت عبذذر الذذزمن الذذى مواقذذذ تعجذذز ا سذذاليب االعتياديذذة للوقذذوف امامهذذا وحذذل
مشكالتها االمر الذي اسح المجال لاهور انثار السلبية على اناذراد والجماعذة وكذان
ما يجري اي العرام بعد ازمة تفوم طاقة التحمل بما نتج عنه مذا يسذمى متاهذة الحيذاو
وهذذو كثيذذرا" مذذا يحذذدث تحذذت طائلذذة الخذذوف والقلذذق الشذذديد بسذذبب اقتحذذام المنذذازل
والسرقة والقتل واالئتصاب او القبض على الذزوج او ا او ا ب وتشذتيت العوائذل
كما حدث اذي كثيذر مذن مذدن العذرام والزال يحذدث  ،وتعذد مرحلذة المراهذق دذريحة
مهمة من درائح المجتمع وهث ثروو لكل امة تنشد الرقي والتقدم وطاقذة حيويذة متداقذة
لها القدرو على رسث مالمح الحركة والتجديد لما يمتلكون من طاقة و مكانات علمية 1
( كمال  ، 0312 ،ص ، ) 213والتي يدر ايها المراهذق مكونذات الشخصذية وتنمذو
لديه ثقته بنفسه كونه اردا" له كيان سواء اي العمل او المدرسة اضال عذن الذدااع الذى
تلكيد الهوية الشخصية بصورو اكثر لحاحا" من المراحل السابقة ( موسذن  ،كاجذان ،
،0312ص . ) 322ويقذذذول ( بذذذول ) ان الطالذذذب الذذذذي يواجذذذه بالنقذذذد واالسذذذتهزاء
المستمر سواء كان ذلك اي البيت ام اذي المدرسذة يصذبح قلقذا" وئيذر واثذق مذن نفسذه
اي المواقذ الجديدو ( بول ،واقرون ، 0312 ،ص ، ) 222من جانذب اقذر حايذت
اضذذذطرابات مذذذا بعذذذد الضذذذغوط الصذذذدمية اهتمذذذام الدراسذذذات االجتماعيذذذة والنفسذذذية
والتربوية واعتبروها ليست مجرد تواهر تحذدث لفتذرو عذابرو او ئيذر محسذوبة اهذي
مرتبطذذذة بحيذذذاو اناذذذراد اذ انهذذذا تذذذيدي الذذذى تغيذذذرات جذريذذذة اذذذي انبعذذذاد الثقاايذذذة
واالجتماعية واالقتصادية والتربوية وتيثر علذى نمذاط الشخصذية والبنذاء االجتمذاعي
(الموسوي  ، 0332 ،ص ، ) 21ان تذلثير الصذدمة سذواء كانذت جماعيذة كذالحروب
والكوارث الطبيعية ام الفردية كموت عزيذزاو حذادث مريذع اذان تلثيرهذا يبقذى كامنذا"
اي النفوس وتتراكث ثارل لتفرز كثيرا من ردود ا اعال ئيذر السذوية كذالخوف والقلذق
وانيذذذاء والقتذذل  ، )Hopfoll ,1991,P18) ،وتشذذير الدراسذذات االيديمولوجيذذة
(وهذذذي دراسذذذات التذذذي تهذذذتث بذذذانمراا الناجمذذذة عذذذن حذذذداث الصذذذدمة ) لذذذى ن
االضطرابات التالية للصدمة تيدي الى تدمير الشخصية علذى كذل المسذتويات النفسذية
منهذذا والبدنيذذة وتنهذذي ق ذ الذذداام لهذذا وتحذذدث دذذرقا" كبيذذرا" منهذذا اقذذدان الثقذذة اذذي
المحي االجتماعي الذي يربذك البيئذة اننسذانية للفذرد ا مذر الذذي يذيدي الذى عصذاب
الصدمة هذا وان الكشذ المبكذر عذن عذراا الصذدمة يقذي مذن حذدوث المضذاعفات
التي ال قد سيتعصي عالجها اانثار بعيدو ا مذد الزمذات الحذرب وانحذداث الصذدمية
قد تمتد طوال حياو الفرد وقد تستمر بعض التلثيرات السذلبية المعرواذة باضذطراب مذا
بعذد الضذذغوط التاليذذة للصذذدمة (  ) PTSDلسذنوات عديذذدو مذن عمذذر الفذذرد كمذذا نهذذا
تنتقذذل مذذن انبذذاء لذذى ا بنذذاء  . ) Davison,1980 ,P50 (.ان ا زمذذات الكبذذرى
ومنها الحروب تتطلب وقوف جميع الميسسات االجتماعية لتحديد ا سذباب والوسذائل
والعوامذذل االجتماعيذذة والنفسذذية التذذي تذذيدي لذذى تفذذاقث هذذذل المشذذكالت حتذذى يذذتمكن
العاملون من ذوي االقتصاص من وضع ا سس والمعايير الكفيلة للحد مذن انتشذارها
والعمل على وقذ تقذدمها و يجذاد الحلذول المناسذبة لهذا  ،ويمكذن جمذال هميذة البحذث
الحالي اي النقاط التالية :
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 ان البحث الحالي يتناول مرحلة عمرية حساسة ومهمة االوهي مرحلة المراهقة ان التشخيص المبكر الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية يساعد اي السيطرو عليهوتوجيهه بشكل ايجابي .
 تناول البحث الحالي مشكلة مهمة تواجهنا اي الوقت الحالي وهذي مشذكلة اضذطرابما بعد الضغوط الصدمية ومشكلة القلق االجتماعي باعتبارهما تاهرو صبحت تشكل
قطرا" على المجتمع ومستقبل الفرد .
 تتجلى همية البحث الحالي بما له من اائدو للعاملين اي المجاالت التربوية والسيماالمديرون والمدرسون اي توجيه االنتبال لى انثار السلبية لالضطراب ما بعد
الضغوط الصدمية و ثارها المستقبلية اي دخصية المتعلمين ا مر الذي يستدعي
التدقل المبكر لوضع الحلول المناسبة لها .
 يعتبر القلق االجتماعي مكون هام يدقل اي معاث االضطرابات النفسية مثلالخوف واالكتئاب .............ال
 يعد القلق االجتماعي واحد من كثر السمات المزاجية همية اي البحوث الحديثة اذيمجال دخصية الفرد
أهداف البحث :
 قياس اضذطراب مذا بعذد الضذغوط الصذدمية لذدى المذراهقين وتبعذا" لمتغيذر الجذنس(ذكور – ناث )
 قياس القلق االجتماعي لدى المراهقين وتبعا" لمتغير الجنس ( ذكور – ناث ) . قياس العالقذة بذين اضذطراب مذا بعذد الضذغوط الصذدمية والقلذق االجتمذاعي وتبعذا"لمتغير الجنس ( ذكور – ناث ) .
حدود البحث :
 يقتصر البحث الحالي على طلبة الصذ الرابع عدادي الدراسذة الصذباحية  ،للعذامالراسي 3113
مركز محاااة ديالى  - .مقياس اضذطراب مذا بعذد الضذغوط الصذدمية  - .مقيذاس
القلق االجتماعي
تحديد المصطلحات :
وال"  -:اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ( ) PTSD
-0عراته منامة الصحة العالمية (  )0333بلنه السمة ا ساسذية اذي تطذوير عذراا
مميزو بعد المرور بخبرو حدث صدمي و حداث قارج نطام الخبرو اننسانية والتذي
تعذذذد طبيعيذذذة تتضذذذمن هذذذذل انعذذذراا معايشذذذة حذذذدث الصذذذدمة بصذذذورو متكذذذررو ،
استجابات قدر و عراا قرى متنوعة تتضمن الجوانب المزاجية والمعراية (حسن
 ، 3110ص. ) 0
 -3عراه ايدومان (  0330 ) Feldmanبلنه " االضطراب الذي ينتج عذن تعذرا
الفذذذذذذرد لذذذذذذى صذذذذذذدمة نفسذذذذذذية و جسذذذذذذدية دذذذذذذديدو ايهذذذذذذا قطذذذذذذورو علذذذذذذى حياتذذذذذذه
" ) . ) Feidman,1994,P120
 -2يعراه االزيرجاوي  ( 3112بلنه مجموعذة عذراا تنذتج عذن تعذرا الفذرد لذى
حوادث مرعبة ومهددو للحياو تيدي لى معاناو الشخص انفعاليا" وتزايد نسذبة التجنذب
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السلوكي و عادو قبرو الحدث لصدمي لىنشطة المرتبطة بالصذدمة ااذال" عذن تذدني
اي المهارات االجتماعية ( االزيرجاوي  ، 3112 ،ص.) 00
وقد تبنت الباحثة تعريذذ االزيرجذاوي  3112تعريذذ ناريذا" لالضذطرابات مذا بعذد
الضغوط الصدمية وذلك لشموليته اي تعريذ االضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية
وكونه تعريفا" حديثا"
وتعراه الباحثة جرائيا" بلنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب من قالل جابته علذى
اقرات مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية المستخدم اي هذا البحث .
ثانيا"  -:القلق Anxiety
-0عراه ارويد (  0322 ) Freudبانه قبرو انفعالية ميلمذة ناتجذة مذن ادرا قطذر
ما اي العالث الخارجي  ( .عبد الغفار  ،0322 ،ص)030
-3عراه هوني (  ) Honey ,1937بلنه استجابة انفعالية لخطر موجذه لذى مكونذات
ا ساسية للشخصية ( الرااعي  ،0313 ،ص.) 312
-2يعراذذذه بذذذراهيث (  ) 0330بلنذذذه انفعذذذال دذذذديد بمواقذذذذ او دذذذياء او دذذذخاص ال
تستدعي بالضرورو هذا ا نفذال ويحذول صذاحبه لذى حيذاو عذاجزو ويشذل قدرتذه علذى
التعامل والتكيذ البناء ( براهيث  ، 0330 ،ص)30
ثالثا" القلق االجتماعي
 - 0عراه  ( Bass , 1980بلنه عدم االرتياح عند المكوث مع انقرين والضيق
واالنزعاج من نضرات انقرين او التحدث ليهث وتجنب قامة عالقات اجتماعية
معهث وله قابلية التكيذ عن ضروب مختلفة من السلو كاالرتبا وقلق الجمهور
والشعور المتدني لتقدير الذات والخجل Bass, 1980,P222 .
رابعا" المراهقة
يتبنى البحث تعريذ ( هير مان ) نقال" عن دسوقي  0311 ،ص  20لمفهوم
المراهقة لشموليته اي تحديد مفهوم المراهقة بانه مدى الحياو منذ بداية البلوغ حتى
تحقق اكتمال الردد وهي المدو التي اثناها يحاول المراهق العثور على مركز اي
الحياو المهنية للجماعة وتحقيق توااقات الجنس مما يجعل هذل المدو نتاجا جانبيا" اي
المجتمع ال مجرد اترو اريدو من الشد والتوتر البولوجيين .
الثاني

-:

اإلطار

الفصل
السابقة
 – 0اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية والناريات التي اسرته .
يذكر ن ( ابن سينا ) هو ول من درس العصاب لصدمي بطريقة علمية
تجريبية اذ قام برب حمل وذئب اي ئراة واحدو دون ان يستطيع احد منهما مطاولة
ا قر اكانت النتيجة هزال الحمل وضمورل ومن ثث موته وذلك على الرئث من
عطاءل كميات الغذاء نفسها التي كان يستهلكها حمل قر يعي اي تروف طبيعية
(النابلسي  ، 0330 ،ص . ) 02هذا وقالل العقود ا قيرو وعبر رجاء عالمنا
تزايدل محنة المدنيين اي النزاعات المسلحة وعدم االستقرار السياسي سواء كشهود
او ضحايا واي هذل الحقبة نجدهث يشكلون (  ) 1 /1 31من انصابات وان تعرا
-00-
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الطلبة بشكل قاص للخبرات الصادمة يحطث سس نموهث السليث اذ ينهار يمانهث
بطبيعة الناس وسعيهث للخير وتتحطث ثقتهث بلمن وسالمة حياتهث ( مكتب اليونيسيذ
انقليمي  ، 0332 ،ص  . ) 2وقد تعددت ا سماء التي كانت تسمى بها مجموعة
انعراا التي تعقب انحداث الصدمية او الصمات النفسية ومنها -:
 عصاب التعويض Compensation NeurosisHysteria
 الهسترياNervous Shock
 الصدمة العصبيةShell Shock
 صدمة القنابلPsychoneurosis
 عصاب البدنTraumata Phobia
 رهاب الصدمةWar neurosis
 عصاب الحربCross Stress Reaction
 انفعال الصدمة االضطراب الوضعي العابر Tran Sient Situational DisturbancesRape Trauma
 متالزمة صدمة االئتصابواي التصنيفات الدولية احتل  PTSDالرقث (  ) 2من اضطرابات القلق
 Anxiety Disorderاي الكتيب الشخصي  Manualوهو متخصص اي
انمراا النفسية والعقلية  1حسن  ، 3110 ،ص. ) 01
اإلحداث الصدمية
تعد انحداث الصدمية من ا سباب الرئيسة الميدية لإلصابة باضطراب ما بعد
الصدمة النفسية (  ) PTSDمثل المواقذ الخطرو التي تقع قارج نطام الخبرو
اننسانية االعتيادية وتتضمن الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات والكوارث
التي من صنع اننسان كالحروب والحوادث النووية والحوادث المفجعة كحوادث
السيارات وسقوط الطائرات وانيذاء الجسدي ويحتاج الشخص المتعرا لهذل
انحداث جهودا" كبيرو ومدو طويلة نعادو تكيفه  ،لهذا تنبهت الميسسات العلمية
العالمية المتخصصة بتصنيذ االضطرابات النفسية لهذا الموضوم بعد انعداد
الكبيرو من انصابات النفسية التي عقبت الحروب والكوارث الطبيعية التي مرت بها
الشعوب وا مث على مدى سنين القرن العشرين الارزت عنوانا" قاصا" الضطراب
م ا بعد الضغوط الصدمية التي يعاني منها المصاب ( حسن  ، 3110 ،ص . ) 33ن
الحدث الصادم عندما يدهث دخصية المراهق التي لث تنضج بعد معرايا" ووجدانيا"
وروحيا" تحدث تشوهات نمائية متعددو وعميقة تيثر على االاتراضات ا ساسية
للمراهق التي تكونت لديه عن نفسه وعن الحياو والتي تسمى ( االاتراضات
ا ساسية ) تتلخص اي ان الشي المحبوب من المحيطين به وهث يقومون برعايته
وحمايته وال يعرضونه للخطر وان هنا منطق يحكث العالث وهو ن الخير دائما"
ينتصر  ،ولكن عند تعرا المراهق للحدث لصدمي اان هذل االاتراضات تتزلزل
وتتهدم اي لحاة االعتد اء عليه و على ذويه حيث يرى كل ديء يتغير مام عينه
وتتعرا صورته عن نفسه وعن العالث للتشول ويحدث نوم من التلقلث المشول والذي
ييدي لى تثبيت اكار واتجاهات العدوان واالنتقام وعدم الثقة اي ي ديء ايتولد
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الغضب والعنذ وانتاار لحاة االنتقام
العلماء الغربيون و ولهث (  ) selyeول من استخدم تعبير الشدو الصدمية ))stress
وذلك لفترو تزيد على ربعين عاما" عقب دراسات قام بها على الحيوانات والحظ ن
هنا مورا" قد تاهر على الحيوانات همها -:
 تضخث القشرو الكارية  -نزيذ المعدو  -تراجع ا نسجة اللمفاوية ( الموسوي ، ، 0332ص ) 32ما ايما يتعلق باننسان افي المراحل الحالية من الزمن واي
العصر الحالي الذي نعي ايه تواجهنا صعب المشكالت وا زمات التي واجهت
اننسان قالل مراحل حياته ولقد كشفت الفحوص التشريحية التي جريت على عدد
من الجنود ن معاث الجنود قد ماتوا بإمراا تصلب الشرايين نتيجة للصدمة
النفسية.
طبيعة اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
ن الماهر ا ساس الضطراب ما بعد الصدمة يتمثل اي تطوير عراا محددو
تلي التعرا لحادث صدمي دديد متضمنا" ما يلي -:
 – 0قبرو دخصية زاء حدث صدمي ما يكون للفرد قد تعرا له اعال" او يكون قد
عرا حياته للموت او سبب له ذى ئير محتمل او يكون قد تعرا لى الحرم او
بتر احد عضاء جسمه .........ال من انحداث .
 -3البد ان تشمل استجابة الفرد على قوف دديد وتعاسة ورعب مروم .
 -2المداومة المستمرو لتذكر الحدث لصدمي تيدي لى نشوء عراا هذا
االضطراب .
 -0البد ن تاهر الصورو الكاملة لهذل انعراا ويستمر تهورها لمدو ال تقل عن
دهر .
 -2يسبب اضطرابا" اي بعض مجاالت الحياو االجتماعية والمهنية واي بعض
المجاالت ا قرى .
 -2التجنب المستمر للمنبهات المرتبطة بالحدث لصدمي وواقا" لطبية الحدث
لصدمي ( الصبوو  ،3111 ،ص. ) 11
عالج أزمات ما بعد الضغوط الصدمية
يمكن تحديد ستراتيجيات التدقل الوقائي العالجي للذين يعانون من اضطرابات
ما بعد الصدمة لى ربعة جوانب ساسية هذل الجوانب بانمكان ن تتفاعل ايما بينها
وهي -:
 التدقل الموجه لى الرعاية الجسمية التدقل الموجه لى التعبير عن المشاعرالتدقل الموجه لى التوااق السلوكي والتكيذ االجتماعي . ولكي يتحقق الهدف المرجو من الخطة يجب مالحاة االعتبارات انتية -: -0عداد قطة للرعاية والمتابعة
 -3التكامل بين العالج الطبي وانردادي النفسي واالجتماعي
 -2التدريب على تعلث نماط اعالة من السلو الصحي ( حسن  ، 3110 ،ص. ) 33
النظريات الخاصة باضطراب ما بعد اإلحداث الصدمية
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نظرية التحليل النفسي لـ(فرويد) :
ترتكز نارية ارويد اي العصاب لى القول  ،بان هذل االعصبة تعود لى العقد
النفسية اي الط فولة  ،وهكذا اان مبد العصاب لصدمي الناجث عن صدمة نفسية
حديثة العهد (ال عالقة لها بالطفولة) يتعارا ناريا مع طروحات التحليل النفسي،
لكن ارويد اعترف قبيل وااته بوجود هذل االعصبة  ،و طلق عليها تسمية (االعصبة
الراهنة ) ،وهو يعدها بمثابة دواذ القاعدو التحليلية ،وانه يعد هذل االعصبة
(الالنمطية ) ئير قابلة للشفاء بالعالج التحليلي الذي يركز جهودل على العقد
الطفولية(النابلسي )30:0330،عد ارويد صدمة الوالدو وما يصاحبها من حساس
الوليد باالقتنام ولى تجارب القلق اي حياو اننسان .الحادث لصدمي يمكن ان
يجعل الفرد يشعر بلنه مرتبك تماما  ،ويسبب له الفزم واننها ،والن ردود الفعل
هذل تكون ميلمة اان الفرد يلجل لى كبت ا اكار الخاصة بالحادث لصدمي او قمعها
عمدا  .ئير ان حالة اننكار هذل ال تحل المشكلة  ،الن الفرد ال يكون قادرا على ان
يجعل المعلومات الخاصة بالحادث لصدمي تتكامل مع معلوماته ا قرى  ،وتشكل
جزءا من انحساس بذاته ( صالح )31 : 0311 ،
النظرية السلوكية :
يهتث العلماء السلوكيون بالعوامل البيئية و همية التعلث بنوعيه ( االدتراط الكالسيكي
واالدتراط انجرائي ) اي تحديد السلو بنوعيه  ،السوي وئير السوي اللذين
يخضعان لقانون واحد هو التعلث ( صالح  . )23: 3113 ،اقد كدت هذل النارية ن
االدتراط الكالسيكي يتث عندما ترتب استجابة التوتر والقلق بمثيرات ومنبهات
مرتبطة بصدمات نفسية دديدو ( عبد الرحمن  )321 : 3111 ،وتنقسث المثيرات
الى:
وال  :المثير الطبيعي ()Natural Stimulus
مثير محدث لالستجابة بصورو آلية  .مثل ( انفجار القنابل ) ويكون رد الفعل الطبيعي
هو الخوف  ،وتعد استجابة ال درطية .
ثانيا ً  :المثير المحايد ( : ) Unconditioned stimulus
وهو حدث و قبرو ال تستوجب رد الفعل الطبيعي ( الخوف ) اي بداية ا مر ولكن
اقترانه بالمثير الطبيعي يثير االستجابة الطبيعية  ،امثال صوت صاارو اننذار يقترن
بصوت انفجار القنابل .
ثالثا ً  :اقتران المثير المحايد بالمثير الطبيعي:
( قد تكون لمرو واحدو وقصوصا اي الحاالت الشديدو مثل االئتصاب  ،او لعدو
مرات ) بعد هذا االقتران اان المثير المحايد قد يستدعي رد اعل مماثل لالستجابة
الالدرطية ويسمى باالستجابة الشرطية  ،ومن الممكن ان تحمل ي مثير كا صوات
العالية او صوت سيارات انسعاف وئيرها وتسمى هذل العملية بتعميث المثير
(  ( ) Stimulus Generalizationداايد وف  ، 0312 ،ص. )312- 032
واستناداً لى هذل النارية يكون الحدث لصدمي بمثابة منبه ئير مشروط ياهر
الخوف والقلق مقرونا باالستجابة الالدرطية و الطبيعية ويصبح المنبه ئير الطبيعي
قبرو ما اقترنت بالحدث لصدمي مثل ا صوات العالية و سيارات انطفاء و
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ئيرها من المثيرات منبها مشروطا تاهر االستجابات المشروطة المتمثلة بالخوف
والقلق  ،ويشعر المريض بسببها بعدم الراحة  ،وتيدي به لى ن يسلك سلوكا تجنبيا
سلبيا ( )Litzetal & Romer , 1996 , PP .153-154
المنظور االجتماعي :
تلعب البيئة بعد الحدث لصدمي دورا هاما اي تهور االضطراب ،االبيئة الجيدو
تتضمن درجات عالية من انسناد االجتماعي والطبي والنفسي اذ ييثر انسناد
االجتماعي ( )Socials Supportوبصورو كبيرو اي التنبي بلعراا ()PTSD
،وانليات االجتماعية تسهل العودو السريعة لى ا داء االجتماعي النفسي اان
تلثيرات الصدمة تصبح دديدو وحينها قد يعزل الفرد نفسه ويشعر بالوحدو والعزلة
وتزداد عراا القلق والكآبة لدية  .ويعد ادلر( )0322-0121( )Adlerاننسان
كائنا اجتماعيا تشكل ضمن سيام المعايير االجتماعية وا قالقية اي المجتمع ،وبما
انه محدد ضمن الرواب والعالقات االجتماعية لفهث النشاط الداقلي له البد من اهث
هذل المحددات والعالقات المتواجد ايها (عباس )21:0310،
ثانيا"  -:دراسات سابقة
دراسات تناولت اضطراب مابعد الضغوط الصدمية
درا سات عربية
دراسة نصر وخليفة9191
استهدات الدراسة التعرف على اضطرابات ا حداث الصدمية طفال حرب لبنان
مع اسرائيل ادتملت عينة البحث ( )0123تراوحت اعمارهث بين ( )3-2سنوات
واتهرت نتائج الدراسة ان ا طفال اللبنانيين الذين تعرضوا لخبرات صدمية ميلمة
تتمثل اي موت احد ااراد االسرو او تهدم منازلهث او نزوحهث للعي مع اسرو اقرى
قد كشفوا عن اعراا للشد العصبي والتوتر والنكوص والعدوان وبعض مااهر
ا كتئاب بشكل جوهري عن مجموعة ا طفال الذين لث يتعرضوا لمثل هذل الخبرات.
(الصبوو.)30: 3111،
دراسة راشد السهل 9111
استهدات الدراسة التعرف على تقدير بعض المااهر النفسية االجتماعية والجسمية
لدى بعض ا طفال الكويتيين قبل الحرب وبعدها .تضمنت عينة البحث  031طفالً
اي مدارس الروضة وا بتدائية من جميع المناطق التعليمية بلستخدام استبانة وجهت
الى اولياء ا مور وادارت النتائج الى .0 :ان ا طفال يعانون من اضطراب النوم اذ
كانت نسبة الفزم الليلي واالاراط اي الحركة واالحالم المزعجة ( )%3323قبل
الحرب وارتفعت الى ( )%0220بعدها بحيث كانت الفروقات بين الفترتين دالة عند
مستوى( . 3 .)12110كانت نسبة االضطرابات االنفعالية قبل الحرب ()%2123
اي حين ارتفعت بعد الحرب الى  %2022دالة عند  1210وارتفعت نسبة المعاناو من
المخاوف المرضية قبل الحرب من ( %0223الى  )%2122بعدها دالة عند 1210
وارتفعت نسبة االتجاهات العدائية والعدوان من  %0220قبل الحرب الى %3221
بعدها دالة عند (( .)1212السهل) 0333،
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دراسة الحمادي ()9111
هدات الدراسة لى معراة التاري ا سري اي تشخيص اضطراب ضغوط ما
بعد الصدمة وتكونت العينة من ( )011مريضي من العيادات الخارجية اي الكويت
تراوحت عمارهث من ( )02-02سنة  ،اما المقاييس التي استخدمت هي هوبكنز
لالكتئاب والقلق و( )P.P.C.Cومقياس ا كلينكي ( )C.A.P.Sلالضطراب ما بعد
الضغوط الصدمية واطهرت النتائج ان هنا  20حالة من البالغين من العينة لديهث
تاري نفسي سابق مراا تمت معالجتهث منها اي حياتهث وكانت هذل الحاالت
دمان الكحول او المخدرات ( )31حالة والقلق ( )2حاالت واالكتئاب ()2حاالت و
كان اضطراب الشخصية حالتين(،الحمادي .)21 :0332 ،
دراسة الكبيسي()9119
قام الكبيسي ( )0331ببناء مقياس الضطراب الضغوط الصدمية وقد اقتار عينه
ميلفة من ( )021ارداً من الجنسين تراوحت عمارهث ( )23-03من مراجعي
العيادات الخارجية النفسية اي بغداد وقد طبق مقياسه ولث تشر النتائج لى وجود
اروم بين الجنسين وال سيما لىعمار المشمولة بالبحث و وصت الدراسة بتدريب
ا طباء والمعلمين النفسيين وقريجي علث النفس واالجتمام على كيفية التشخيص
لالضطرابات وضرورو تدريب اريق طبي نفسي لمعالجة هذل
االضطرابات(،الكبيسي .)01 :0331،
دراسة الشيخ ()1001
هدات الدراسة لى يجاد العالقة بين اضطراب الضغوط الصدمية لدى ا سرى
العراقيين العائدين باضطراب صدمة ا سر وكذلك التعرف على ترتيب انعراا
بحسب ددتها وتكونت العينة من ( )031سيرا عراقيا ً تتراوح عمارهث بين (– 21
 ) 22سنة وعند تطبيق المقياس دارت النتائج لى ان هنالك نسبة ( ) %22،12من
ا سرى العراقيين العائدين من( )PTSDوان ( )22،23من اناراد المصابين
باالضطراب يعانون من انعراا المصاحبة لالضطراب( ،الشي .)3 ،3113 ،
دراسة الكبيسي (:)1001
هدات الدراسة الى التعرف على مدى انتشار اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
من حيث كونه اضطرابا ً جزئي ،كامالً ،عدمه ،والكشذ عن االضطراب وددته
وتكونت عينة البحث الحالي من ( )02ارداً .تراوحت عمارهث بين ( )03 -02سنة
استعمل مقياس الكبيسي لقياس اضطراب ما بعد الضغوط وتللذ المقياس من ()11
و تهرت نتائج البحث الحالي ان هنالك ( )01اراد يعانون من اضطراب ما بعد
الضغوط الصدمية بشكل كامل و صابة ( )2اراد بـ( )P.T.S.Dبشكل جزئي اما من
حيث نوعية االضطراب اقد تهرت النتائج صابه ارد بمرا نفسي حاد و ()2
اراد بلمراا مزمنة و صابة اردين بلمراا عصابية دديدو (الكبيسي :3113،
)22
دراسة حسن ()1002
هدات الدراسة لمعراة اضطرابات ما بعد الضغوط الصدميـة ووزعت علـى ثالثـة
ائات وهي( :ا طفال ،المراهقين ،الكبار) وكانت دراسة مسحية ركزت على تحديد
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طبيعة الضغوط الصدمية وعلى السمات السريرية البارزو وقد توصلت الدراسة ن
العينة كانت استعادو متكررو من الحدث لصدمي وكذلك وجود حالم متكررو من
الحدث حدوث و ااتراضات بيئية او اكرية عن الحدث انحساس بشعور االنحسار
والغربة .كانت هذل ا عراا عند الكبار .اما ا طفال اقد تهرت انعراا نهث
يعانون من تعبيرات انفعالية وقد تهروا اقدان بعض مهاراتهـث الخاصة بالتنمي
االجتماعي مثل التبول الليلي ما ا طفال من سن  00-02سنة اقد اتهروا جانبا ً من
العدوانية والعنذ والغضب والصدام وانالم وانحساس بالخجل وسوء التكيذ
المدرسي ما المراهقون اكان تحدي ا هل ،العدوانية،و سوء استخدام العقاقير،و
المجازاة والتهور،و ضعذ المستوى الدراسي والرئبة العارمة اي االنتقام ما
اتهرول( ،حسن .)02 :3110،
دراسات اجنبية :
دراسة اليزور وكاامان  )Elizur and Kaffman( 0313استهدات الدراسة
التعرف على اضطرابات ما بعد ا حداث الصدمية بعد حرب العرب مع اسرائيل
وادتملت عينة الدراسة على ( )33طفالً اسرائيليا ً عاديا ً تتراوح اعمارهث بين سنتين
وعشر سنوات ،اقدوا آباءهث اي حرب اكتوبر  0322وادارت النتائج الى تنوم
استجابات الحزن لديهث حيث تشمل ا سى والحزن والصرا والتشوم لىب ،وعدم
تصديق قبر الوااو ،وتوقع عودو ا ب ،وزيادو االعتماد على ا م .كما تهر لديهث
كثير من المخاوف ،كالخوف من الوحدو ،والاالم ،والحرب ،والقتل ،باالضااة الى
القلق وصعوبة التركيز ،واتهروا ايضا ً ا طفال الكبار كثيراً من السلو العدواني
والتمرد والعصيان ،وثورو الغضب ،والشعور بالنقص ( Elizur & Kaffman,
.)1982 , PP: 474 – 484
دراسة جارابارينو Garabarino9119
استهدات الدراسة التعرف على آثار حرب الخليج على ا طفال اي الكويت تضمنت
عينة البحث  02طفالً من الجنسين تراوحت اعمارهث بين ( )02-2سنة اي احد
احياء الكويت باستخدام اسلوب المقابلة قر  %23من ا طفال بلنهث تعرضوا
لصدمات نفسية نتيجة مشاهدو احداث العنذ والقتل كما ذكر  %21من العينة انهث
تعرضوا حالم مزعجة ويعانون من الشعور بالخوف والبكاء مع عدم ا نتاام اي
النوم .وكانت رسومهث معبرو عن اضطراباتهث النفسية والتلثير السلبي لصدمة
الحرب عليهث.
(الصبوو)33-30 : 3111 ،
دراسة فاميوالرو  Famularoوآخرين
استهدات الدراسة التعرف على اضطراب ما بعد ا حداث الصدمية اي الواليات
المتحدو ا مريكية وادتملت عينة الدراسة على( )002طفالً تراوحت اعمارهث بين
( ) 03-2سنة كانت معاملة والديهث لهث سيئة اذ سحبوا من الحضانة ا بوية .وادارت
نتائج الدراسة الى ان اضطراب ما بعد ا حداث الصدمية قد تسببه عوامل يمكن
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تمييزها قالل السنة من عمر الطفل عند تعرضه لنقصان اي الوزن قل من
( )3232كغث ،او عند اصابته باليرقان (ابو صفار) او التقيي او ا سهال او االلتهابات
او مشاكل اي النوم او البكاء المستمر او االستمرار بقلة الوزن او سرعة الهيجان او
االهتياج العصبي او الضغ النفسي عند انتقاله من مكان الى آقرFamularo, ( .
.)1994 , P: 1032–1038
المحور الثاني -:القلق االجتماعي والنظريات التي فسرته
القلق
ن ول دارو صريحة سجلها التاري عن موضوم القلق وجدت عند قدماء
المصريين منذ ستة الف سنة اقد كتب احد الكهنة على جدران معبدل دارات تشبه
لى حد كبير مااهر القلق اي العصر الحديث ( مرسي ،0321 ،ب ت )  ،ما اي
العصر انسالمي انجد اي القران الكريث والسنة النبوية دارات تتعلق بالنفس اللوامة
والصرام الذي يحدث داقلها والذي ييدي لى القلق ( زهران ، 0313 ،ص) 232
ومن المالحظ ن القلق كااهرو نفسية يسيطر سيطرو كبيرو على اهتمام علماء النفس
لما له من تلثير اعال اي اضطرابات الوتائذ النفسية والجسمية ولذلك اعتبرل يعاهث
دارو قطر تعبئ وتائذ الفرد الجسمية والنفسية استعدادا" للداام عن السلو
الوتائفي للجسد اننساني وربما كلن القلق اي الوقت نفسه االقتالل الوتائذ النفسية
وبالتالي اقدان التوازن النفسي مما يداع الفرد الى محاولة عادو تقويث هذا التوازن
والسيطرو عليه بلساليب سلوكية متنوعة مثل النكوص والتبرير  .ال ( ارويد ،
 ، 0323ص ) 21ان القلق تاهرو منتشرو بين اناراد اي هذا العصر ولكن يختلذ
بين اناراد من حيث الشدو والضعذ وذلك حسب الموقذ الذي يتعرا له الفرد
ويمكن تقسيث القلق الى
 القلق العادي  -:وهو القلق الموضوعي وهو اقرب الى الخوف منه الى القلق النمصدرل معروف من الفرد ( السامرائي  ،0311 ،ص. ) 021
 القلق العصا بي  -:هو قوف ئامض ئير مفهوم وال يستطيع المرء المصاب به انيعرف سببه الحقيقي حيث يلقذ هذا القلق يتربص الفرص كي يتعلق بلي اكرو او ي
ديء قارجي ي انه يميل عادو الى انسقاط على دياء من المحي ( الهيتي ،
 ، 0312ص) 20
 قلق الحالة  -:قلق ميقت يزول بزوال الخطر الذي يتعرا له الفرد وهو متغيربالنسبة للفرد الواحد حسب الموقذ ويشبه القلق الموضوعي عند ارويد  ( 1براهيث
 ،0312 ،ص)21
 قلق السمة  -:قلق المستقبل وقلق االمتحان وقلق الموت والقلق االجتماعي وقلقالكومبيوتر وقلق الحرب  ،االقلق هو انفعال دديد بمواقذ او دياء او دخاص ال
نستدعي هذا االنفعال وهو يبحث عن الحاالت الشديدو على التمزم والخوف ويحول
حياو صاحبه الى حياو عاجزو ويشل قدرته على التفاعل االجتماعي والتكيذ والبناء
ويشمل االضطرابات اي حاالت القلق مثله اي ذلك ي اضطراب انفعالي اقر الكائن
بجوانبه الوجدانية والسلوكية والتفكير اضال" عن تفاعالته االجتماعية ( براهيث ،
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 ،0313ص . )30يعد القلق االجتماعي احد االضطرابات االنفعالية المدرجة ضمن
اضطرابات القلق حسب تصنيذ الدليل التشخيصي انحصائي الرابع لرابطة ا طباء
النفسيين ا مريكيين  ، WWW, DSM.IV,1994 .لقد كان القلق االجتماعي بطل
من اضطرابات القلق ا قرى اي جذب اهتمام الباحثين النفسيين ذ انه لث يكن ينار
ليه اضطرابا" نفسيا" نارا" الن (  ) 1/1 01من المجتمع ا صلي وصفوا نفسهث
على انهث قجولون ،وانه لث توضع له معايير تشخيصية حتى نشر الدليل التشخيصي
انحصائي الثالث (  ( ) DSM.III,1980رتيب ، 3110 ،ص . ) 22وللقلق
االجتماعي مااهر متعددو تتضمن استجابات سلوكية تمثل قصائص القلق
ا الجتماعي وتختلذ من دخص لى قر تبعا" لطبيعة استعداداته الفطرية ومكوناته
البيولوجية و ساليب تنشئته االجتماعية ( هربت  ، 0311 ،ص . )01االقلق اي حد
ذاته تاهرو طبيعية و حساس ودعور وتفاعل مقبول ومتوقع تحت تروف معينة
و حيانا" يكون للقلق وتائذ مهمة حيوية تساعد على النشاط وكذلك على حفظ الحياو
( عزو  ،0312 ،ص . )021وايما يلتي عرا لما تناولته بعض الناريات بشلن
القلق كااهرو نفسية
نارية ارويد
اهتث ارويد بالقلق اهتماما" كبيرا" لى الحد الذي يمكن القول ن هنا ناريتين
تناولتا القلق اقد كدت النارية ا ولى ن هنا ثالثة نوام من القلق  ،القلق ا ول
القلق الموضوعي والثاني قلق قالقي والثالث قلق عصاني  ،ما النارية الثانية اقد
بين ارويد ايها الدور المهث الذي يقوم به القلق اي تكوين انعراا العصابية اهو رد
اعل لخطر ئريزي داقلي ئير معروف وان مصادرل يمكن ن تعزى لى طبيعة
ا لموقذ الذي يسبب القلق وتعد صدمة الميالد باكورو ا سباب التي تبعث القلق اي
الفرد او لى عوائق اندبام الطبيعي ذ ن عدم دبام حاجات الفرد ا ساسية تيدي
لى الشعور بالقلق وعدم االرتياح ( الهيتي )20، 0322 ،
نارية ادلر
يرى ادلر ن دعور الفرد المعوم بالنقص وانهمال والراض والتدليل ييدي به لى
القلق واالضطرابات النفسية ومحاولة التعويض عن هذل المشاعر يوضح هداف ئير
معقولة نتهار تفوقه الشخصي ( الشرقاوي  ،0321 ،ص) 33
نارية ولب
تشير نارية ولب السلوكية لى ن استجابات القلق هي استجابات مكتسبة من قالل
موقذ ت علث درطي ومن ثث يمكن ن تنطبق عليها مبادئ االنطفاء نفسها وهكذا اقد
صاغ مبد يقرر انه لو استطعنا حداث استجابة عكس استجابة القلق اي حضور
منبهات مثيرو للقلق وكانت االستجابة المضادو للقلق قوى النها تميل لى كذ
استجابة القلق ( المال  ، 0322 ،ص) 22-23
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نارية ليس
ترتكز نارية ليس العقلية االنفعالية لى ن اننسان كائن عاقل اي نوعه وانه حين
يفكر ويسلك بعقالنية النه يصبح ذا ااعلية ويشعر بالسعادو والكفاءو وان االضطراب
االنفعالي والسلوكي العصا بي يعد نتيجة التفكير ئير المنطقي وان التفكير ئير
المنطقي وئير العقالني يرجع اي صله ونشلته لى التعلث المبكر وان استمرار حالة
االضطراب االنفعالي يتقرر ليس اق الاروف وانحداث الخارجية و نما يضا"
ادراكات الفرد نحو هذل ا حداث ( باتر سون  ،0310 ،ص. )022
نارية ببك
ترتكز نارية ببك المعراية على اكرو عامة وهي ن ما يقوله الناس وما يفكرون
ايه يعد ديئا" مهما" اي تشخيص ومعالجة عصاب القلق قاصة واالضطرابات
النفسية ا قرى عامة  .وان هذل النارية تتصدى لالضطرابات االنفعالية النها تقوم
بتصحيح التفسيرات الخاطئة لدى الفرد واستنتاجاته الخاطئة يضا اضال عن
مساعدته اي استخدام الطرائق العلمية اي حل المشكالت وان ا سلوب الفاعل اي
معالجة االضطرابات هو الذي ييدي لى تغييرات اي معارف واتجاهات اناراد وان
المفاهيث التي تتصل بالقلق العصا بي واالكتئاب والفوبيا وا اعال وا اكار المتسلطة
ما هي ال اضطرابات معراية  (.باتر سون  ، 0331 ،ص. ) 02-32
الدرسات التي تناولت القلق
 - 0دراسة حمام (:)0332
هدات الدراسة لى الكشذ عن القلق لدى عينة من طالب وطالبات الجامعات
المصرية ،واي عالقته بالمتغيّرات السيكولوجية التي تث قياسها اي الدراسة ،كالتنشئة
انجتماعية والمنا الدراسي والتحصيل الدراسي .وكذلك الى الكشذ عن العالقة بين
القلق وسمات الشخصية ،والتعرف على الفروم بين انناث والذكور اي العالقة بين
القلق (الحالة ،السمة) والتنشئة انجتماعية .وعلى الفروم اي القلق بين طالب
ا قسام العلمية وطالب ا قسام ا دبية وتحصيلهث الدراسي .بلغ حجث العينة الكلية
 0220طالبا وطالبة من كليات نارية وعملية مختلفة ،ومن الصذ ا ول الى الرابع
الجامعي .ستخدمت الباحثة اي الدراسة مقياس آراء ا بناء اي معاملة الوالدين
ومقياس القلق (الحالة ،السمة) ،ومقياس المنا الدراسي من عداد الباحثة ،ومقياس
كاتيل الصورو (ل) .كانت من بين نتائج الدراسة ،وجود رتباط موجب دال حصائيا
عند مستوى ( )،110بين ساليب التنشئة الخاطئة وسمة القلق الكشذ عن وجود
اروم ذات داللة حصائية بين الذكور وانناث لصالح انناث اي القلق (الحالة،
السمة) .و كدت النتائج رتباط سالب دال بين درجة القلق (الحالة ،السمة) وكل من
قوو ا نا  ،انستقاللية ،تكامل الذات ،و رتباط سالب دال بحالة القلق والتفكير المجرد،
وئير دال بالنسبة لسمة القلق .كما تبين ن سمة قوو الضمير ،متحرر ليس لها داللة
بالنسبة لسمة القلق وحالة القلق .وتبين وجود رتباط موجب دال بين كل من سمة
السيطرو ،قيالي التفكير ،الشك ،تخيلي ،متوتر ودرجة القلق (الحالة،السمة) .كما تبين
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وجود رتباط سالب دال بين كل من الوجدانية ،التحمس ،المغامرو ،ودرجة القلق
(الحالة ،السمة) .و ن سمة الدهاء ئير دالة بالنسبة لسمة القلق ،ودالة وموجبة بالنسبة
لحالة القلق.
 -3دراسة تونسي (:)3113
القلق وانكتئ اب لدى عينة من المطلقات وئير المطلقات اي مدينة مكة المكرمة ،
تناولت الدراسة القلق وانكتئاب لدى عينة من المطلقات وئير المطلقات اي مدينة
مكة المكرمة .بهدف يجاد الفروم المحتملة بين المطلقات وئير المطلقات اي
متوس كل من القلق وانكتئاب ،والفروم بين المطلقات اي هذين المتغيّرين ،تبعا ً
للاروف الخاصة بهن .وكانت عينة الدراسة تتللذ من  011من المطلقات وعيتة
ضابطة من  011من ئير المطلقات .وطبقت مقياسي مستشفى الطائذ للقلق
وانكتئاب على عينتي الدراسة .وتوصلت النتائج لى وجود اروم ذات داللة
حصائية بين المطلقات من مستويات عمرية مختلفة وذلك اي الوقت الحاضر عند
كل من القلق وانكتئاب ،ذ تبين من وجود
جراء البحث اي متوسطات درجات ٍ
اروم دالة بين المطلقات اي هذين المتغيّرين.
 -2دراسة ا نصاري (( :)3112الفروم بين طلبة وطالبات جامعة الكويت اي القلق
وانكتئاب)
هدات الدراسة لى التعرف على الفروم بين طالب وطالبات جامعة الكويت من
الجنسين اي معدالت نتشار القلق وانكتئاب وكذلك تحديد كثر ا عراا نتشارا ً
لديهث .تكونت عينة الدراسة الكلية من  0012طالبا ً وطالبة بواقع  220طالبا ً و 203
طالبة .ستخدم الباحث اي الدراسة مقياس جامعة الكويت للقلق  KUASوقائمة
"بيك" الثانية لإلكتئاب  . BDI-IIوكشفت نتائج الدراسة بلن الطالبات كثر قلقا ً
واكتئابا ً من الطالب .كما كشفت ن من بين كثر عشرو عراا للقلق لدى الطالب
والطالبات هو قلق المستقبل
دراسة الجنابي وصبيح ()3110قلق المستقبل لدى المر و العراقية اي تل العرام
الجديد
هدات الدراسة الى الكشذ عن مستوى قلق المستقبل والفروم ذات الداللة انحصائية
اي درجة قلق المستقبل لدى عينة الدراسة تبعا للمتغيّرات التالية:
 المهنة (طالبة ،موتفة ،ربة بيت) ب -العمر للفئات من (  ) 33-31سنة ( -21 ) 23سنة 01( ،سنة اما اوم) .ج -الحالة انجتماعية ( متزوجة  ،ئير متزوجة) .د-
الحالة انقتصادية (ضعيذ،دون الوس  ،متوس  ،اوم الوس  ،مرتفع) .هـ-
التحصيل الدراسي ( دراسات عليا ،بكالوريوس ،دبلوم  /اعدادي ،متوسطة،
ابتدائية) .وتللفت عينة الدراسة من  211مر و ،دملت  002موتفة و 21ربة بيت
و  002طالبة من مدينة بغداد .ستخدمت الباحثتان مقياس قلق المستقبل المتضمن
 21اقرو .ودمل المجال النفسي والمجال انقتصادي والمجال ا سري والمجال
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انجتماعي والمجال الصحي .و تهرت نتائج الدراسة ،ديوم قلق المستقبل بين اراد
العينة .وكذلك عدم وجود اروم ذات داللة حصائية بين اراد العينة تبعا لمتغيّر
العمر والمهنة والحالة انجتماعية والحالة انقتصادية .كما دلت النتائج الى وجود
اروم ذات داللة حصائية تبعا لمتغيّر التحصيل الدراسي ولصالح النساء اللواتي
لديهن التحصيل ا بتدائي.
إجراءات البحث:
يتضمن هذا الفصل عرضا ً لإلجراءات المتبعة اي البحث الحالي والكفيلة بتحقيق
هدااه  ،بد بتحديد مجتمع البحث وعينته وتحديد دواته و جراءات القياس اضالً عن
هث الوسائل انحصائية المستخدمة ايها  ،وايما يلتي عرا هث هذل انجراءات:
 مجتمع البحث وعيناته ا ساسية .يتكون المجتمع انحصائي للبحث الحالي من طلبه الصذ الرابع عدادي اي
مدينة بعقوبة وقد اقتير عشوائيا" عدد من المدارس لتحديد عينة البحث وجدول
( )0يوضح ذلك .
الجدول ()0
يبين عينة البحث ا ساسية
مكان المدرسة
ت اسث المدرسة
بعقوبة /المركز
 -0ثانوية الزهراء للبنات
بعقوبة الجديدو
 -3ثانوية الحرية للبنات
بعقوبة السادو
 -2ثانوية الروابي للبنات
بعقوبة السادو
 -0ثانوية ابن سينا للبنين
كنعان \ بعقوبة
 -2ثانوية كنعان للبنين
 -2ثانوية الحسن بن علي للبنين بعقوبة المركز
بعقوبة\ حي المعلمين
 -2ث العدنانية للبنات
بعقوبة المركز
 -1ث – الجواهري للبنين
أداتـا البحث:
من اجل قياس العالقة بين اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وقلق االجتماعي
لدى طلبة لمرحله الثانوية  ،استخدمت الباحثة داتين اي البحث الحالي ا ول مقياس
اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وانقر مقياس قلق االجتماعي .
وايما يلي وصذ للمقياسين:
مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية .
لتحقيق هداف البحث يتطلب وجود مقياس الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
 ،وقد اعتمد ت البا حثة مقياس (االزيرجاوي) الذي قام ببنائه عام ( )3112وذلك
للمبررات انتية :
ا-ان هذا المقياس يناسب عينة البحث الحالي  ،ي الكشذ عن اضطراب ما بعد
الضغوط الصدمية لدى طلبة المرحلة الثانوية .
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ب -ان هذا المقياس اعد ساسا الستخدامه اي قياس هذا المتغير من قبل باحث
متخصص .
ج-حداثة المقياس .
د -مالمته للبيئة العراقية.
ـ وصذ المقياس:
يتكون المقياس اي صورته النهائية من ( )22اقرو تضمنت ( )2اقرات مكررو
لقياس دقة انجابة و هي ( )22،22،20،22،23مكررو مع الفقرات
( )03،32،01،21،0على التوالي  ،وبذلك يكون عدد الفقرات التي تدقل ضمن
الدرجة الكلية للمقياس ( )20اقرو ملحق رقث ( ) 0ويتكون المقياس يضا من ثالثة
محكات رئيسية معتمدا على معايير المراجعة الرابعة المعدلة للجمعية ا مريكية
للطب النفسي )(APA.DSM.IV,1994.P:442والتصنيذ العادر لمنامة الصحة
العالمية) اضال عن اطالعه على عدد من ا دبيات والدراسات السابقة .والمحكات
هي :
المحك ا ول  :التلكد من التعرا للحادث لصدمي :
يتكون هذا المحك من ارعين رئيسيين يشترط توارهما معا ،وال يدقل هذا المحك
ضمن الدرجة الكلية للمقياس  .الفرم ا ول  :التلكد من وقوم الحادث لصدمي
بطريقة مبادرو او ئير مبادرو  ،ولتحقيق ذلك تعرا على الطالب مجموعة سئلة
وانجابة عن احدهما او كثر بـ(نعث) بعد توار الحدث لصدمي  .الفرم الثاني  :ذا
كان الجواب بـ (نعث ) عن احد ا سئلة اي الفرم ا ول ايجاب عن سئلة الفرم الثاني
بـ (نعث) و (ال) وذلك بوضع عالمة ( )اي المربع المناسب ملحق رقث ( )2
المحك الثاني  :تكرار معايشة الحدث لصدمي  :يتكون هذا المحك من ( )20اقرو
تغطي ( )0مجاالت  ،علما ان البدائل ذات تدرج ثالثي ( دائما ً  ،حيانا  ،ال ) ويدقل
هذا المحك ضمن الدرجة الكلية للمقياس كما موضح اي الجدول (. )3
جدول ()3
يوضح مجاالت مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعدد اقراتها
عدد الفقرات
المجــــال
ت
01
االستثارو االنفعالية
0
2
تجنب التنبيهات المرتبطة بالحدث لصدمي
3
3
عادو قبرو الحدث لصدمي
2
2
تدني اي المهارات االجتماعية
0
20
المجموم
وقد وضع الباحث تعريفا لكل مجال وكما يلتي
 -0االستثارو االنفعالية  :تهور حاالت من االستثارو لدى الفرد لث تكن موجودو قبل
تعرضه للصدمة مثل نوبات من الغضب مصحوبة بسلو عدواني وتوتر وصعوبات
اي النوم وتهور جفلة ئير عادية والشعور بالضيق والحزن والخوف والقلق .
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 -3تجنب التنبيهات المرتبطة بالحدث لصدمي  :وتعني تهور استجابات تجنبيه لدى
الفرد لث تكن موجودو لديه قبل تعرضه للصدمة سواء كانت نشطة و ماكن و
دخاص و اكار و حاديث .
 -2عادو قبرو الحدث لصدمي :ويعني استعادو الفرد او تذكر الحادث لصدمي الذي
قبرل بصورو اقتحامية على دكل كوابيس وانزعاج دديد عند ر ية دياء ترمز او
تشابه الحدث لصدمي واستجابة اسلجية والشعور بان الحادثة ستعاود الوقوم .
 -0تدني اي المهارات االجتماعية :ويعني ان الفرد يالحظ عليه قلة او همال
با نشطة واالبتعاد عن انقرين ويشعر بالفتور العاطفي تجال انقرين وهذل
الجوانب لث تكن موجودو قبل الصدمة .
الخصائص (السيكومترية )
وال .صدم المقياس Validity Of The Scale :
الصدم الااهري Face Validity :
تث استخراج الصدم الااهري لمقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بعد
عرضة على لجنة من الخبراء اي مجال العلوم التربوية والنفسية ملحق(. ) 0حيث
يذكر يبل ( ) Ebelان الوسيلة المفضلة للتلكد من الصدم الااهري للمقياس هي ان
يقدر عدد من الخبراء والمختصين صالحية الفقرات لقياس الصفة التي وضعت من
اجلها (. )Ebel , 1972 , p : 555
واي ضوء راء الخبراء اقد نالت اقرات المحكات والمجاالت موااقة المحكمين
بنسبة . %011
ثانيا :الثبـــات Reliability :
ويقصد بالثبات هو اتسام درجات االقتبار ودقة نتائجه وتحررها من تلثير
المصاداة عندما يطبق على مجموعة محددو من ا دخاص ( عبد الخالق ، 3111،
. ) 02وقد استخرجت البا حثة ثبات ا داو بطر يقة -:
طريقة االقتبار و عادو االقتبار
تبين هذل الطريقة مدى االستقرار للنتائج عندما تطبق على مجموعة معينة كثر
من مرو وعبر ااصل زمني (عزيز وعبد الرحمن , . )033 ، 0331 ،حيث تث
تطبيق المقياس على عينة بلغت ( )21طالبا وطالبة اقتيروا عشوائيا من مدرستين
وقد عيد تطبيق المقياس على العينة نفسها بعد مرور سبوعين .وهذا يعني ان معامل
الثبات هو معامل االرتباط بين االقتبار نفسه ايا ً كانت طريقة حسابه ويمكن حسابه
بواسطة يجاد العالقة االرتباطية بين درجات مجموعة من ا اراد اي المرو ا ولى
والثانية بالصورو نفسها وحسب معامل ارتباط (بيرسون) اقد بلغ معامل الثبات الكلي
( )1،13وهذا يدل على ان المقياس يتسث بثبات جيد واستقرار مناسب .
ـ مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية اي صيغته النهائية :
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بعد ان تث حساب الصدم والثبات لمقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية صبح
المقياس جاهزاً للتطبيق حيث لث يجر ي تغيير على المقياس المتكون من ( )22اقرو
منها ( )2لقياس دقة انجابة (ملحق رقث . ) 0
وضوح التعليمات والفقرات (الدراسة االستطالعية) -:
روعي عند اعداد تعليمات المقياس ن تكون مفهومة وبسيطة وتيكد اقتيار البديل
المناسب ،ويطلب من المفحوص ن يقر اقرات الكشذ عن االحداث الصدمية
(المعيار ا ول) الملحق ( )2بتمعن وبعد قراءو الفقرات من قبل الباحثة على التالمذو
يجيب التلميذ عن االسئلة (بنعث) و(ال) ييدر بعالمة (√) امام الفقرو وتحت البديل
المناسب والذي ينطبق عليه ،وبعد التلكد من تواار دروط المعيار ا ول لديه ،تقدم
بقية اسئلة المعايير االقرى اي يوم آقر .ثث يطلب من التلميذ ن يجيب عن اسئلة
المعيار من قالل اقتيار ا جابة المناسبة ،وكان على الباحثة ن توضح للتلميذ ن
االجابة هي ئراا البحث العلمي اق  .ولن يطلع عليها حد سوى الباحثة.
ولغرا معراة مدى وضوح تعليمات المقياس واهث اقراته من حيث الصيائة
والمعنى ،وتحديد الوقت المستغرم لىجابة ،طُبق المقياس على عينة عشوائية تللفت
من ( )21تلميذاً ( )02ذكور و()02اناث .وناقشت الباحثة مدى وضوح التعليمات
والفقرات مع ااراد العينة ،وقد اجريت بعض التعديالت على صيائة الفقرات ،اي
ضوء تلك المناقشة .وتراوح الوقت المستغرم لىجابة من ( )32الى ( )21دقيقة.
ب -مقياس القلق االجتماعي
استهدف البحث الحالي معراة مستوى القلق االجتماعي عند االطفال من ذوي
الاغوط الصدمية  ،لذا تطلب هذا الهدف تواير اداو لقياس القلق االجتماعي ولث تجد
الباحثة مقياس مناسبا" يقيس القلق االجتماعي لذا قامت الباحثة باعداد مقياس مناسب
يقيس القلق االجتماعي على واق الخطوات التالية :
 -0مراجعة االدبيات السابقة بهدف الحصول على اقرات مالئمة الداتهاال قامت
الباحثة بمراجعة االدبيات السابقة ذات العالقة بموضوم دراستها وقد ااادت تلك
االدبيات تعميق ر يتها النارية اي هذا المجال وكذلك تسهيل مهمتها اي تطبيق
ادواتها .
 -3اطالم الباحثة على االطر النارية التي تنار لمفهوم القلق االجتماعي وكذلك
االطالم على العديد من االقتبارات التي تقيس القلق االجتماعي ومن ابرزها مقياس
( ليرى  )0312والذي قدمه الى العربية كل من الدكتور ( محمد السيد عبد الرحمن
والدكتورى هانث علي عبد المقصود (  ) 0330والدكتور هارون الرديدي (،)0332
( عثمان  ، 3110 ،ص  ) 12ومقياس القلق االجتماعي المعد من قبل( العزاوي
) 3112
 -2االستبانة االستطالعية المفتوحه الحصول على اقرات اداو البحث ملحق رقث
( )2حيث قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على (  ) 21طالب وطالبة اي الصذ
الرابع الثانوي وبعد الحصول على اجابات العينه على اقرات االستبانه المفتوح تث
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تفريغ الفقرات حيث تمخضت االجراءات السابقة الى الحصول على (  )22اقرو
لقياس القلق االجتماعي ملحق رقث ( . )2
صدم المقياس
استخرج الصدم الااهري للمقياس حيث تث عرا المقياس على مجموعة من
الخبراء المختصين اي علث النفس وعلث االجتماعي ملحق رقث (  ) 0يوضح اسماء
الخبراء الذين تث االستعانه بهث اي هذا البحث هذا وقد ابدى االساتذو الخبراء اراهث
ومالحااتهث حول مدى صالحية اقرات المقياس  ،اذ تث حذف ( ) 02اقرات بسبب
عدم حصولها على نسبة اتفام مناسبة من قبل الخبراء وبذلك اصبح المقيا س
بصيغته النهائية يتكون على ( )33اقرو ( انار الملحق رقث  ) 2وبذلك تحقق
للمقياس صدم المحتوى اي انه يقيس ما وضع لقياسه على واق ما يعراه
المختصون ( الااهر  ،واقرون  ، 0333 ،ص . )023
ثبات المقياس
يعد الثبات من الشروط الواجب تواارها اي المقياس ويعني عدم تلثر النتائج
بصورو جوهرية اي حالة تغيير الباحث ( الغريب  ،0312 ،ص  )020هذا وتث
اعتماد طريقة التجزئة النصفية للثبات اي بحثنا من قالل تقسيث اقرات المقياس الى
اردية وزوجية وبلغ االرتباط بين اقرات المقياس  1،23وبعد معادلة سبيرمان بلغ
1، 12وهي نسبة جيدو .
تصحيح المقياس
وقد وضعت ثالثة بدائل لالستجابة على المقياس وهي ( دائما"  ،احيانا  ،ابدا" )
و عطيت هذل الدرجات للبدائل (  ) 0،3،2على التوالي ذا كانت الفقرو ايجابية تدل
على القلق االجتماعي وتغير الدرجات لى (  )،3،2 ، 0ذ كانت الفقرو سلبية ال تدل
على قلق اجتماعي االدرجة العالية تدل على ارتفام القلق االجتماعي والعكس .
الخصائص السيكومترية للفقرات
ان عداد اقرات ذات قصائص سيكومترية مناسبة يساعد اي عداد مقياس
يتمتع بخصائص قياسية جيدو  ،لذا يجب التلكد من الخصائص القياسية للفقرات
ويكاد يجمع
القتيار الجيد منها وتعديل الفقرات ئير المناسبة او استبعادل
المختصون اي القياس على بعض الخصائص القياسية التي يجب توارها اي اقرات
المقياس وهي القوو التمييزية للفقرات ومعامالت صدقها  ،وقد تحققت الباحثة من
ذلك وعلى النحو انتي :
استخراج القوو التمييزية للفقراتيقصد بالقوو التمييزية للفقرات هي قدرو اقرات المقياس على التمييز بين
المست ويات الدنيا والمستويات العليا لىاراد ايما يخص السمة المراد قياسه (عودو ،
 ) 032، 0311ولغرا تحقيق ذلك تث تطبيق المقياس على عينة مكونة من ()031
طالبا وطالبة بواقع ( )21طالبا ً و ( )21طالبة توزعوا على ثمان مدارس وبعد
تطبيق ا داو وتصحيح انجابات رتبت درجات االستمارات ترتيبا تنازليا ً من على
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درجة الى دنى درجة ثث سحب ما نسبته ( )%32من االستمارات الحاصلة على
الدرجات العليا و ( )%32من االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنيا كمجموعتين
متطراتين  ،وقد بلغت ( )20استمارو بواقع ( )23استمارو لكل مجموعة  ،ثث استخد
مت ا لبا حثة االقتبار التائي لعينتين مستقلتين  ،القتبار الفرم بين متوسطي
درجات المجموعتين العليا والدنيا على كل اقرو من اقرات المقياس ( ، )33وقد
عدت الفقرات التي حصلت على قيمة تائية ( )3،11الكثر اقرات مميزو لكونها ذات
داللة حصائية عند مستوى ( )1212وجدول (  ) 2يوضح ذلك .
جدول ()2
يبين قيث معامالت التمييز لفقرات مقياس القلق االجتماعي بطريقة المجموعتين
المتطراتين
المجموعة العليا
االنحراف
الوس
المعياري
الحسابي

المجموعة الدنيا
االنحراف
الوس
المعياري
الحسابي

0
3
2
0
2
2
2
1
3
01
00
03
02
00
02
02
02
01

323321
320322
321232
323123
321332
022222
020012
022002
022321
1200.0
321230
023210
023012
321230
322120
320113
320012
023210

1211221
1222200
1211331
1211222
1222222
1222002
1221022
1223010
1210122
12222.
1210130
1210002
1213302
1210130
1212221
1221200
1222202
1221233

021230
021230
021130
020011
021130
021230
021111
021130
021130
1221.0
021111
021111
021111
021230
021111
021111
021111
021111

1232222
1232222
1231223
1201200
1231223
1232222
1211111
1231223
1231223
01322.
1211111
1211111
1211111
1232222
1211111
1211111
1211111
1211111

القيمة
التائية
المحسوبة
002213
022003
012331
002302
002223
02202
22112
22032
22321
32310
022000
002132
002032
002312
022222
002022
022203
022220

03
31
30
33

2333.0
023311
321031
321032

23230.
1230212
1223322
1212332

1321.0
021133
021230
021331

02210.
1213321
1232222
1221102

12121
32322
002223
012220

ت

 القيمة الجدولية بلغت (  )3،11عند مستوى داللة  1212ودرجة حرية 23

ب – عالقة الفقرو بالمجموم الكلي للمقياس :
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الداللة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
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الهدف من استخراج عالقة الفقرو بالمجموم الكلي هو لمعراة مدى ارتباط اكرو
الفقرو بالمفهوم الكلي ويستخدم معامل ارتباط بيرسون نيجاد العالقة بين الفقرو
والمجموم الكلي لفقرات المقياس  ،ي ال يمكن اعتبار الفقرو مميزو ذا لث تحصل
على معامل ارتباط عال وذلك ن قبول و راض الفقرات يكون اي ضوء معامل
االرتباط المستخرج من البيانات انحصائية المستخدمة (النجار، )3101:321،
ويشير ايبل لى ن الفقرو التي يقل معامل ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس عن
( )1203تعد ضعيفة ويجب استبعادها من بين اقرات المقياس  ،والجدول ( )0يوضح
ذلك.
جدول ()0
يوضح معامالت ارتباط درجة الفقرو بالدرجة الكلية للمجال
رقث
رقث
معامل االرتباط
معامل االرتباط
الفقرو
الفقرو
12222 03
12231
0
12222 32
12220
3
12013 00
12200
2
12202 02
12020
0
12212 02
12231
2
12210 02
12223
2
12222 01
12332
2
12021 03
12031
1
12230 31
12021
3
12211 30
12222 01
12221 33
12233 00
وصذ المقياس بصيغته النهائية -:
يتللذ المقياس بصيغته النهائية من ( )33اقرو الملحق ( )2وبذلك تتراوح اعلى
درجة اي المقياس (  )22واقل درجة (  )33درجة وهي ادنى درجة نارية
التطبيق النهائي -:بعد التحقق من صدم مقياس اضطراب مابعد االحداث الصدمية
وثباته ،وصدم مقياس القلق االجتماعي وثباته ،تمت االجراءات انتية -:
 -0وزعت استبانة الكشذ عن االحداث الصدمية (المعيار االول) على عينة تث
اقتيارها بالطريقة العشوائية تتللذ من ( )311طالب وطالبة بواقع ( )011طالبة
و( )011طالب  ،عينة البحث الجدول( .)0وبعد ان تث التلكد من ان ااراد هذل العينة
جميعهث قد تعرضوا لالحداث الصدمية
 -3تث تطبيق اداتي البحث على عينة البحث الذين تعرضو لالحداث الصدمية و كانت
تتللذ من ( )031طالب وطالبة  ،بواقع ( )21طالب و( )21طالبة وتث تطبيق
كل مقياس من المقياسين على العينة بصورو منفردو .وبذلك اصبح لكل طالبة وطالب
-20-
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درجتان االولى على مقياس اضطراب مابعد االحداث الصدمية والثانية على مقياس
القلق االجتماعي  .واستغرقت عملية التطبيق ( )21يوما ً اذ بد التطبيق بتاري
 3113/00/32لغاية . 3113/03/21
الوسائل اإلحصائية
 االقتبار التائي –  test tلعينة واحدو  -معامل ارتباط بيرسونالنتائج ومناقشتها
ستقوم الباحثة بعرا النتائج التي توصل ليها بعد ان تث تحليل استجابات العينة على
مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ومقياس القلق االجتماعي ومن ثث
مناقشتها اي ضوء هداف البحث -:
 الهدف ا ول -:لغرا التحقق من الهدف ا ول الذي يرمي التعرف على درجة اضطراب مابعد
الضغوط الصدمية لطلبة الصذ الرابع ثانوي بشكل عام وتبعا" لمتغير الجنس (ذكور
– ناث ) اصحت النتائج اي جدول رقث ( )2ان مجموم اراد عينة البحث البالغة
( )031طالب وطالبة قد حصلوا على متوس حسابي قدرل (  )20،2وبانحراف
معياري ( )3،03وقد حسب الوس الفرضي للمقياس ابلغ (  ) 23درجة
وباستعمال االقتبار التائي لعينة واحدو وجد ان الفرم ليس ذو داللة حصائية عند
مستوى (  ) 1،12وبدرجة حرية (  )003حيث وجد ان القيمة المحسوبة بلغت
( ) 1،02وهي اقل من القيمة الجد ولية البالغة (  )0،31والجدول ( )2يوضح ذلك .
جدول ()2
يبين نتائج االقتبار التائي للعينة ككل لمقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
العينة العينة المتوس
الحسابي
ككل 20،2 031

المتوس
الفرضي
23

االنحراف
المعياري
3،03

 Tقيمة  Tمستوى
د.ح قيمة
المحسوبة الجد ولية الداللة
ئير دالة
0،31
-1،02 003

* عند مستوى داللة 1،12
هذا يعني ان طلبة الصذ الرابع عدادي بشكل عام ال يعانون من اضطراب ما بعد
ال ضغوط الصدمية  ،وتعلل الباحثة ذلك بتكيذ الشعب العراقي على الصدمات منذ
طفولتهث اذ ان الشعب العراقي يمر من زمة لى زمة هذا مما ييدي الى عدم الخوف
والقلق واالضطراب  ،وانضااة لى ذلك تشير الدراسات الخاصة بمجال الضغوط
النفسية التي تسببها الكوارث بانها قد ال تاهر مبادرو على المصاب ( الموسوي ،
، 0332ص.)21
لغرا التعرف على درجة اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية تبعا" لمتغير الجنس
( ذكور – ناث)
 الذكور-:اصحت النتائج كما مبينة اي جدول ( )0ن متوس الحسابي لدرجات الذكور البالغ
عددهث ( )21كان(  )20،2درجة وبانحراف معياري (  ) 3،2وعند مقارنة هذا
المتوس بالمتوس الناري للمقياس البالغ (  ) 23نجد ان المتوس المحسوب
اصغر من المتوس الناري للمقياس وباستخدام االقتبار التائي لعينة واحدو تهر ان
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الفرم ئير دال حصائيا" عند مستوى (  )1،12اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة
( ) 1،23وهي اقل من القيمة الجدولة البالغة (  )3،111وجدول رقث ( )0يبين ذلك
جدول()0
يبين نتائج االقتبار التائي للذكور اي اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
الجنس

لعينة

الذكور 21

متوس متوس االنحراف
حسابي ارضي المعياري
3،2
23 20،2

د.ح
23

 Tمستوى
قيمة
قيمة T
الداللة
المحسوبة الجد ولية
ئير دالة
3،111
-1،23

وهذا يعني انه لث تاهر آثار ذات داللة حصائية لمعاناو الذكور من آثار الصدمة
انناث:
دارت النتائج كما موضحة اي الجدول ( )2ن المتوس الحسابي لدرجات انناث
البالغ عددهن ( )21كان ( )20،2درجه وبانحراف معياري قدرل ( ) 3،10وعند
مقارنة هذا المتوس بالمتوس الناري للمقياس البالغ (  ) 23نجد ان المتوس
المحسوب اصغر من المتوس الناري للمقياس  ،وباستخدام االقتبار التائي لعينة
واحدل تهر ن الفرم ئير دال حصائيا عند مستوى ( )1212اذ بلغت القيمة التائية
المحسوبة ( )1،32وهي اقل من القيمة الجد ولية البالغة ( .) 3،111
الجدول ()2
نتائج االقتبار التائي لإلناث اي اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
الفئة

العينة المتوس
الحسابي

انناث 21

20،2

االنحراف د.ح المتوس
الفرضي
المعياري
3،10

23 23

مستوى
لقيمه التائية
المحسوبة الجد ولية الداللة
-1،32

3،111

ئير
دالة

على الرئث من عدم وجود ميدر ذا داللة حصائية ضطرب ما بعد الضغوط
الصدمية ال بشكل عام وال بشكل انفرادي لكال الجنسين ،ولكن يبدو ان معاناو انناث
اقل من معاناو الذكور و نهن اقل تجانسا ً من الذكور اذ بلغ االنحراف المعياري
لإلناث ( )3،10بينما كان الذكور (  ، )3،2هذا يعني ان الجنس له دور اي عطاء
ميدر على تلثير الصدمة بشكل اكبر على الذكور من انناث كون الذكور كثر
عرضه للتعرا للصدمات من انناث هذا من جانب ومن جانب آقر كون الناام
االجتماعي السائد يعطي ميزو للنساء على الرجال اي الحصول على دعث اجتماعي
وار ذا امن المعقول توقع كثر الصدمة المخفذ قياسا ً بالذكور اي هذا السيام نرى
ن الدعث االجتماعي وتماسك العالقات االجتماعية واتساعها يشكل حزاما ً آمنا ً يحمي
الفرد ويمنع بعض التلزم المرتب بضغوط الكارثة ،كما ن لغياب هذا الدعث او ضعفه
يفاقث من تلثير الصدمة.
الهدف الثاني :لغرا التحقق من الهدف الثاني الذي يرمي للتعرف على درجة القلق
االجتماعي لطلبة الصذ الرابع عدادي بشكل عام وتبعا ً لمتغير الجنس (ذكور –
ناث).
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دارت النتائج كما موضحة اي الجدول ( )2مجموم اراد عينه البحث البالغة()031
طالب وطالبة قد حصلوا على متوس حسابي قدرل(  )03،0وبانحراف معياري
( ) 2،21وقد حسب المتوس الفرضي .للمقياس ابلغ (  ) 00درجة وباستعمال
االقتبار التائي لعينة واحدو وجد ن الفرم ذو داللة حصائية عند مستوى ()1،12
وبدرجة حرية ( )003ذ بلغت القيمة التائية المحسوبة (  ) 0،11-وهي اقل من
القيمة الجد ولية البالغة (  ) 0،31وهذا يعني ن طلبة الصذ الرابع عدادي ال
يعانون من القلق االجتماعي وجدول رقث ( )2يبين ذلك
الجدول ()2
نتائج االقتبار التائي للعينة ككل اي القلق االجتماعي
الفئة العينة المتوس
الحسابي

االنحراف
المعياري

د.ح المتوس
الفرضي

ككل 03،0 031

2،21

00 003

القيمة التائية
المحسوبة الجد ولية
-0،11

0،31

مستوى
الداللة
ئير دالة

لغرا التعرف على درجة القلق االجتماعي تبعا ً لمتغير الجنس (ذكور – ناث).
ا-الذكور -:
دارت النتائج كما موضحة اي الجدول ( )2ن المتوس الحسابي لدرجات الذكور
البالغ عددهث ( )21كان(  )00،3درجة وبانحراف معياري (  )2،02وعند مقارنة
هذا المتوس بالمتوس الفرضي للمقياس البالغ (  ) 00نجد ان المتوس المحسوب
اصغر من المتوس الفرضي للمقياس وباستخدام االقتبار التائي لعينة واحدل تهر ان
الفرم ئير الدال حصائيا عند مستوى ( )1،12اذ بلغت التائية المحسوبة ( ) -3،2
وهي اقل من القيمة الجدولة البالغة ( .) 3،111
الجدول ()2
يبين نتائج االقتبار التائي للذكور اي مقياس القلق االجتماعي
الفئة

العينة

الذكور 21

المتوس
الحسابي
00،3

االنحراف د.ح
المعياري
2،02

23

المتوس
الفرضي
00

مستوى
القيمة التائية
المحسوبة الجدولة الداللة
-3،2

 3،111ئير دالة

وهذا يعني ان الذكور ال يعانون من القلق االجتماعي .
ب -انناث :دارت النتائج كما موضحه اي الجدول ( )1ان المتوس الحسابي
لدرجة انناث البالغ عددهن ( )21كان ( )00،1درجة وبانحراف معياري ( )2،12
وعند مقارنة هذا المتوس بالمتوس الفرضي للمقياس البالغ ( ) 00نجد ان المتوس
المحسوب اصغر من المتوس الفرضي للمقياس وباستخدام االقتبار التائي لعينة
واحدو تهر ان الفرم ئير دال حصائيا عند مستوى ( )1212اذ بلغت القيمة التائية
المحسوبة (  ) -3،02وهي اصغر من الجدولة البالغة () 3،111
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الجدول ()1
يبين نتائج االقتبار التائي لإلناث اي القلق االجتماعي
الجن
س

العينة المتوس
الحسابي

اننا
ث

00،12

االنحراف
المعياري

د.ح

المتوس
الفرضي

2،12

23

00

مستوى
الداللة

القيمة التائية
المحسوبة الجد ولية

21

-3،02

3،111

ئير
دالة

هذا يعني ن انناث ال يعانون من قلق االجتماعي بشكل عام وليس هنا ية اروم
بين الذكور وانناث اي القلق االجتماعي  ،ذ جميعهث لث اتهروا معاناتهث من قالل
استجابتهث على مقياس القلق االجتماعي وبمستوى دالله (.) 1،12
الهدف الثالث :لمعراة عالقة اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بالقلق االجتماعي
وتبعا ً لمتغير الجنس (ذكور – ناث)
الذكور:ما بالنسبة لفئة الذكور اقد بلغ معامل االرتباط بين اضطراب ما بعد الضغوط
الصدمية والقلق االجتماعي (  ) 1،33وهو ليس بداللة حصائية عند مستوى
( )1212نه اصغر من قيمة معامل االرتباط الجدولة ( )1،321والجدول ()3
يوضح ذلك .
الجدول()3
يبين عالقة اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بالقلق االجتماعي للذكور
معامل االرتباط
الجنس العينة

الذكور 21

المحسوبة

جدوليه

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

1،33

1،321

23

ئير دالة
عند مستوى
1212

ب -انناث:
ما بالنسبة لفئة انناث اقد بلغ معامل االرتباط بين اضطراب ما بعد الضغوط
الصدمية والقلق االجتماعي (  )-0،03بداللة حصائية عند مستوى ( )1،12ذ
جاءت اصغر من القيمة الجدولة لمعامل االرتباط (  ) 1،321والجدول ( )00يبين
ذلك .
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الجدول ()00
يوضح عالقة اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بالقلق االجتماعي لإلناث
مستوى الداللة
درجة
الجنس العينة معامل االرتباط
الحرية
المحسوبة الجدولة
ئير دالة عند
23
1،321
انناث -0،03 21
وهو ئير دال حصائيا عند مستوى ( )1،12وهذا يعني ليست هنا عالقة بين
اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية والقلق االجتماعي لدى انناث.
االستنتاجات :
ايما يلي عرا موجز لالستنتاجات التي توصل ليها الباحث :
 -0ايما يتعلق بالهدف ا ول تشير النتائج الى ان مستوى اضطراب ما بعد
الضغوط الصدمية لث يكن دال " احصائيا" لدى ااراد عينة البحث.
 -3ايما يتعلق بالهدف الثاني تشير النتائج الى ان مستوى القلق االجتماعي كان
ئير دال احصائيا" لدى جميع ااراد العينة .
 -2ان العالقة ئير دالة حصائيا عند مستوى ( )1212بين متغير اضطراب ما
بعد الضغوط الصدمية والقلق االجتماعي .
 -0اتهر لنا الهدف الثالث :
ان الفرم ئير دال حصائيا بين معاملي االرتباط بين الذكور وانناث ي ان الذكور
ال يختلفون عن انناث اي درجة العالقة بين اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
والقلق االجتماعي .
التوصيات :
اي ضوء نتائج البحث الحالي  ،يوصي الباحث بما يلتي :
-0توعية العاملين اي الحقل التربوي بلهمية مرحلة المراهقة  ،ومراعاو الخصائص
السيكولوجية
للمراهق وجعله ملتزما با نامة داقل المدرسة وقارجها بصيغة محببة .
- 3التلكيد على همية دور المردد التربوي اي مساعدو الطلبة على حل مشكالتهث
ومواجهة الضغوط الصدمية التي يتعرضون لها السيما اي الوضع الراهن الذي
يعيشه بناء بلدنا .
 -2على الرئث من ن القلق االجتماعي الذي تناوله البحث الحالي لث ياهر
بدرجة عالية لدى طلبة المرحلة المتوسطة  ،ال ن الباحث يوصي المدارس باالهتمام
بدروس التربية الرياضية والتربية الفنية والنشاطات الالصفية بهدف كسر الحاجز
بين الطلبة وجعل الطلبة يتكيفون مع المجتمع بواسطة االلعب المشتركة والنشاطات
الفنية
 - 0عقد ندوات او مجالس تضث هالي الطلبة والهيئة التدريسية لتعزيز الوعي
ا مني لدى الطلبة و ردادهث حول كيفية تجنب التعرا لىحداث  ،والحذر منها ،
والوقاية من تلثيراتها  ،والتعاي االيجابي معها ايما لو تعرا الطالب لها .
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 -2اناادو من دوات البحث الحالي اي تفعيل دور المرددين التربويين اي المدارس
لتشخيص الحاالت المتطراة من العنذ المدرسي واضطراب ما بعد الضغوط
الصدمية ووضع ستراتيجية مناسبة للتعامل معها اي الوقت المناسب .
-2اتح مراكز الخدمة النفسية المتخصصة لمعالجة اضطراب ما بعد الضغوط
الصدمية الن المشكلة مستمرو ومتفاقمة اي الوقت الحاضر نتيجة الوضع االمني
المتردي والدمار الذي حل بالبلد
 -2نشاء مركز لدراسة آثار الصدمات اي المناطق الساقنة تهتث بانثار لنفسيه
وانجتماعيه التي تتركها هذل الصدمات ويلحق به مركز مهتث بتقديث قدمات تلهيل
لضحايا ا زمات .
 --1هنا حاجة لكثير من البحوث والدراسات وعلى مستويات عمرية معينة.
 --3الحاجة لى مسح دامل ودقيق لتحديد حجث مشكله االضطرابات الخاصة
بالصدمة.
 - 01ضرورو صدار دوريات ومجالت قاصة تنشر من قاللها كل ا بحاث
الخاصة بالصدمة...
المقتــرحــات :
كماالً للبحث الحالي وتطويرا له يقترح الباحث جراء دراسات الحقة له مثل :
 -0جراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على مراحل دراسية قرى مثل (المرحلة
االبتدائية  ،المرحلة الجامعية ).
 -3جراء دراسات قرى تتناول عالقة اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى
المراهقين بمتغيرات قرى مثل ( التوااق االجتماعي  ،الصحة النفسية  ،التحصيل
الدراسي).
المصادر :
 براهيث  ،عبد الستار ( : )0330العالج النفسي السلوكي المعراي الحديث  ،ساليبه ،ميادين تطبيقه  ،جامعة الملك ايصل .
 براهيث  ،عاهدون اقرون ( : )0313مبادئ القياس والتقويث ايالتربية  ،دار عمان للنشر والتوزيع  ،عمان.
 االزيرجاوي  ،رحيث هملي معارج  : )3112( .بناء مقياس الضطراب ما بعدالضغوط الصدمية لدى المراهقين  ( ،رسالة ماجستير ئير منشورو) .
 ا نصاري ،بدر محمد (-0332ب) .الفروم بين طلبة وطالبات جامعة الكويت ايسمات الشخصية .بحوث ميدانية اي الشخصية الكويتية .الكويت :مكتبة المنار
انسالمية .ص ص .22 – 33
 باتر سون  ،س ز ل (  -:)0331ناريات انرداد والعالج النفسي  ،ترجمة حامدعبد العزيز لفقي  ،ط ، 3دار العلث للنشر والتوزيع  ،الكويت .
 بول وآقرون  : )0312( .سس سيكولوجية الطفولة والمراهقة  ،ترجمة -احمد عبد العزيز سالمة  ،ط ، 0الكويت  ،مكتبة الفالح .
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  -تونسي ،عديلة حسن طاهر ( .)3113القلق وانكتئاب لدى عينة من المطلقاتوئير المطلقات اي مدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير (ئير منشورو) مقدمة الى
كلية التربية ،جامعة م القرى ،مكة المكرمة.
  -الجنابي ،رنـا ااضل و عمران ،زهراء صبيح ( .)3110قلق المستقبل لدىالمر و العراقية اي تل العرام الجديد .دراسة قدمت اي الميتمر العلمي السنوي
الثالث عشر لمركز البحوث النفسية ،بغداد .من موقع:
http://psychocenteriraq.com/sciactio sciaction.htm
 حسن ،الحارث عبد الحميد  : )3110( ،االضطراب ما بعد الضغوط الصدمية عندا طفال  -المراهقين – الكبار  ،وزارو التعليث العالمي والبحث العلمي .
 حسن ،رباب حمودي ( : ) 3110اثر العالج بالموسيقى لخفض القلق لدى طلبةالجامعة(.رسالة ماجستير ئير منشورو ) ،كلية انداب ،الجامعة المستنصرية.
الحمادي  ،عبدا هلل ( -: )0332التاري ا سري اي تشخيص اضطراب ضغوطمابعد الصدمة ،مكتب اننماء االجتماعي  ،الكويت .
 حمام .اادية كامل ( .)0332القلق لدى عينة من طلبة وطالبات الجامعاتالمصرية وعالقته بسمات الشخصية وبعض المتغيّرات ا قرى (التنشئة انجتماعية-
المنا الدراسي -التحصيل الدراسي) .م http://www.girls-education.com
 الخزرجى  ،عبير حسان نااع  -: )3112( .اضطراب ما بعد الضغوط الصدميةوعالقته بقلق الموت لدى طلبة المرحلة المتوسطة  ( ،رسالة ماجستير ئير منشورو)
 ،جامعة بغداد  ،كلية التربية – ابن ردد .
 داايد وف  ،لندامال  : )0312( .المدقل لى علث النفس  ،ترجمة سيد الطواب ،القاهرو .
 الدسوقي  ،كمال (  )0311ذقيرو علوم النفس  ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرو .
 رتيب  ،ناديا(  -: ) 3110العالقة بين ا اكار العقالنية والقلق االجتماعي لدىعينة من طلبة السنة الثالثة اي جامعة دمشق  ،رسالة ماجستير ئير منشورو  ،كلية
التربية  ،دمشق .
 زهران ،حامد عبد السالم( -:.)0313علث النفس والنمو ،ط  ،2بيروت والقاهرو،دار العودو وعالث  -لزئبي  ،احمد محمد ( -: )0332مستو القلق كحالة وكسمة لدى
طلبة جامعة صنعاء  ،مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر  ،العدد . ، 3
 الرااعي  ،رااعي محمد ( : )0313التوجيه وانرداد النفسي  ،عالث الكتب للطبعةالثانية  ،القاهرو،
 السامرائي  ،هادث جاسث (  )0311المدقل اي علث النفس  ،ط ، 2مكتبة الشرومللنشر والطباعة  ،بيروت.
 الشي  ،رواء ناطق صالح نوري ( : )3113بعض انعراا المصاحبةالضطراب مابعد الضغوط الصدمية وعالقتها ببعض المتغيرات  ،رسالة ماجستير
ئير منشورو ،جامعة المستنصرية ،انداب
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صادم  ،سالث نوري (  -: ) 3112اثر انرداد بلسلوب يقاف التفكير اي قفضاضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى طالب المرحلة المتوسطة  ،العدد 21
مجلة الفتح  ،ديالى .
 صادم  ،سالث نوري(  -: )0333اثر سلوب التفريغ االنفعالي اي تعديل السلوالعدواني لدى طالب المرحلة المتوسطة  ،رسالة دكتورال ئير منشورو  ،الجامعة
المستنصرية  ،كلية التربية .
 صالح ،قاسث حسين  -: )0311( .الشخصية بين التناير والقياس  ،بغداد  ،مطبعةالتعليث
 صالح  ،قاسث حسين  -: )3113( .اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  ،العدد( ،)21مجلة انداب  ،كلية انداب  ،جامعة بغداد .
 الصبوو ،محمد نجيب -:)3111( ،مراجعة نارية -نقدية ثر الصدمات النفسية،مجلة الثقااة النفسية -العدد الرابع وا ربعون  -المجلد الحادي ع
 عباس  ،ايصل  : )0310( .الشخصية اي ضوء التحليل النفسي  ،ط ،0بيروت ،دار السيرو .
 عبد الخالق  ،احمد محمد : )3111( .قياس الشخصية  ،االسكندرية ،دار المعراةالجامعية .
 عبد الرحمن  ،محمود السيد  - : )3111( .علث ا مراا النفسية والعقلية(ا سباب  ،انعراا  ،التشخيص  ،العالج )  ،ط ، 0ج ، 0الكتاب ا ول ،
موسوعة الصحة النفسية  ،دار قباء للتوزيع
عبدا لغفار  ،عبد السالم ( : )0322مقدمة اي الصحة النفسية  ،دار النهضةالعربية.
 عثمان  ،ااروم السيد (  : ) 3110القلق وادارو الاغوط النفسية  ،دار الفكرالعربي  ،القاهرو .
 العزاوي  ،سامي مهدي (  -:)3112دراسة مقارنة للقلق االجتماعي لىطفالالمهجرين و قرانهث من المستقرين اي محاااة ديالى  ،الكتاب السنوي  ،مجلد الثاني
 ،مركز بحاث الطفولة وا مومة  .عزت  ،درى حسن  -:)0321 ( ،الطب النفسي
 ،ط ،2الكويت دار القلث .
 ارويد  ،سيجمونه (  - :)0323القلق  ،ترجمة محمد عثمان  ،القاهرو  ،دارالنهضة .
 الكبيسي  ،طارم احل (  -: )3113اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى*ذوي الفحص الموجب لفيروس العوز المناعي البشري  ،مجلة العلوم النفسية.
الكبيسي  ،ناطق احل ( - : )0331بناء مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية،رسالة ماجستير ئير منشورو  ،جامعة المستنصرية  ،كلية انداب .
كمال  ،علي  -: )0312 ( .النفس – انفعاالتها و مراضها  ،وعالجها  ،بغداد  ،دارواس للدراسات والنشر والتوزيع  ،الدار العربية .
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مكتب اليونيسيذ انقليمي  - : )0332 ( .مساعدو الطفل الذي يعاني من الصدمةالنفسية  ،عمان  ،دليل للعاملين االجتماعيين والصحيين ولمعلمي مرحلة ما قبل
المدرسة .
 المال  ،سلوى (  -:)0322الصحة النفسية  ،دار المعارف  ،سلسلة كتابك العدد ،32القاهرو .
 الموسوي  ،محمد صادم  - : )0332( ،ا سرو المتضررو والمتغيرات النفسية ،مكتب االنماءاالجتماعي  ،الكويت .
 موسن  ،كونجر  ،كاجان  -: )0312 ( .سس سيكولوجية الطفولة والمراهقة ،ترجمة احمد عبد العزيز  ،ط  ، 0الكويت .
النابلسي  ،محمد احمد ( - : )0330الصدمة النفسية  ،علث النفس الحروب الكوارثدار النهضة العربية  ،بيروت .
 النابلسي  ،محمد احمد  :ثار النفسية للعدوان واالحتالل على الطفل العراقي  ،مجلةالعلوم النفسية .انترنيت .
النجار،نبيل جمعة صالح( )3101القياس والتقويث  ،دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان  -ا ردن.
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ملحق ()0
سماء السادو الخبراء الذين استعان بهث الباحثة اي جراءات البحث :
التخصص
اللقب
ت سماء السادو الخبراء
العلمي
علث النفس النمو
ستاذ
. 0د مال احمد يعقوب
النفس
علث
ستاذ
. 3د اميمة علي قان
التربوي
صحة النفسية
. 2د ايصل نواف لعبيدي ستاذ
نفس
علث
. 0د محمود محمد السلمان ستاذ
االجتماعي
النفس
علث
. 2م .د اقالص علي ستاذ
التربوي
مساعد
حسين
نفس
علث
. 2م.د بشرى عناد التميمي ستاذ
االجتماعي
مساعد
رداد نفسي
مهدي ستاذ
سامي
. 2م.د
مساعد
العزاوي
نفس
علث
ستاذ
. 1م.د اخري صبري
االجتماعي
مساعد
رداد نفسي
ستاذ
. 3م.د ليث كريث حمد
مساعد
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ملحق رقث ( ) 3
استبانة اراء الخبراء اي مدى صالحية اقرات
"مقياس اضطراب مابعد الضغوط الصدمية"
االستاذ الفاضل  .........................المحترم .
تحيـــــــــــــة عطرو وبعد
تروم الباحثة القيام بدراسة " اضطراب مابعد الضغوط الصدمية وعالقته بالقلق
االجتماعي لدى المراهقين لدى طلبة الصذ الرابع ثانوي " وقد تبنت الباحثة
المقياس المعد من قــبل االزريجاوي لذا تتوجه اليكث الباحثة داكرو تعاونكث لبيان
رايكث حول مصداقية الفقرات لقياس " اضطراب مابعد الضغوط الصدمية " العتمادل
اي دراستها الحالية".
ان اضطراب مابعد الصدمة يقصد به " اضطراب ينتج عند تعرا الفرد الى صدمة
نفسية نتيجة مشاهدو الفرد بحدث او احداث تتضمن موتا او تهديدا لسالمته او سالمة
االقرين او تعرضه الى الكوارث كالحروب وحوادث السيارات  ....الـــــ .
مع اائق التقدير
يتكون المقياس من ثالثة محكات رئيسية :
المحك ا ول :التلكد من التعرا للحادث لصدمي .
يتكون هذا المحك من ارعين رئيسين يشترط تواارهما معا وال يدقل هذا المحك
ضمن الدرجة الكلية للمقياس .
الفرم ا ول :التلكد من وقوم الحادث لصدمي بطريقة مبادرو و ئير مبادرو .
ولتحقيق ذلك تعرا على الطالب مجموعة سئلة وانجابة عن حدهما و كثر
ب(نعث) بعد توار الحدث لصدمي وهذل ا سئلة هي :
ت
0

الفقرات و الحوادث
هل تعرا الحي السكني الذي نت ايه لى قصذ
جوي و مداعي؟
هل تعرضت للتفجيرات الميذية ؟

2
0
2
2
2
1
3

هل تعرضت نطالم ناري بصورو مبادرو ؟
هل تعرضت لالقتطاف ؟
هل تعرضت لالئتصاب الجنسي ؟
هل اعتقلت و سرت و عذبت ؟
هل تعرضت لى حادث سيارو قطيرو ؟
هل صبت بمرا قطير كاد ن يودي بحياتك ؟
هل قتل احد اراد عائلتك و احد قربائك و
صدقائك وسبب لك لما نفسيا ؟
هل تعرضت لى حادث سرقة بقوو السالح ؟
هل كدت ن تغرم اي النهر ؟
هل تعرضت لى انهيار منزلك و منزل جيرانك ؟
هل تعرضت لى حادث حريق ؟

3

01
00
03
02
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-00هل هنالك حدث قر ئير ما ذكر عالل تعرضت ليه وسبب لك لما دديدا ؟
ال □
نعث □
ذا كانت انجابة ب(نعث) اما هو الحادث  ،الحادث هو ...........
الفرم الثاني  :ذا كان الجواب ب(نعث) عن احد ا سئلة اي الفرم ا ول ايجاب عن
ا سئلة انتية ب(نعث) و (ال) وذلك بوضع عالمة ( √) اي المربع المناسب وكما
يلتي:
-02ما الحادث الذي سبب لك تهديدا لحياتك من بين الحوادث التي تعرضت ليها ؟
الحادث هو ............
-02هل راود دعور بان الموت قريب منك اي ثناء تعرضك للحادث و
(الحوادث) ؟
نعث □ ال □
-02هل دت الحادث لى صابة لديك ؟
نعث □ ال □
-01هل سبب لك الحادث قواا دديدا و رعبا و عجزا عن التصرف و قلال اي
السلو ؟
نعث □ ال □
المحك الثاني :
تكرار معايشة الحدث لصدمي متمثال بالمجاالت :
-0االستثارو االنفعالية -3 .تجنب التنبيهات المرتبطة بالصدمة  -2.عادو قبرو الحدث
لصدمي .
-0تدني المهارات االجتماعية .
علما ن البدائل ذات تدرج ثالثي (دائما  ،حيانا  ،ال) وهذا يتالئث مع المرحلة العمرية
(المرحلة المتوسطة) وكما دارت ليها دراسة ( الدليمي  )0332،ويدقل هذا المحك
ضمن الدرجة الكلية للمقياس .
المجاالت هي :
المجال ا ول  :االستثارو االنفعالية :
تهور حاالت من االستثارو لدى الفرد لث تكن موجودو قبل تعرضة للصدمة مثل
نوبات من الغضب م صحوبة بسلو عدواني وتوتر وصعوبات اي النوم وتهور
جفلة ئير عادية والشعور بالضيق والحزن والخوف والقلق وتاهر عراا هذا
المجال باثنين و كثر من الفقرات انتية :
صالحة ئير صالحة التعديل
ت الفقرات
 0جد صعوبة بالغة عند الخلود لى النوم
مساء
 3استيقظ عدو مرات قالل مدو النوم
 2جفل عن سمام ي صوت
 0ادعر بالتوتر دون سبب وجيه
 2ائضب بشدو و سباب بسيطة
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 2جد صعوبة اي التركيز على ا نشطة التي
مارسها
 2ادعر بالعداء تجال انقرين
 1قذت نوبات من الخوف والقلق تاهر لدي
 3ادعر بالضيق والحزن بعد تعرضي للحادث
او (الحوادث)
 01جفل عندما يلمسني دخص بشكل مفاجئ
المجال الثاني  :تجنب التنبيهات المرتبطة بالحدث لصدمي
وتعني تهور استجابات تجنبيه لدى الفرد لث تكن موجودو لديه قبل تعرضه للصدمة
سواء كانت نشطة و دخاص و اكار و حاديث وتاهر بواحدو و كثر من
الفقرات انتية
ت
0
3
2
0
2
2

الفقرات
تجنب السير اي ا ماكن والشوارم التي تذكرني بالحادث
او (الحوادث)
ابتعد عن ا دخاص الذين يتحدثون عن الحادث او
(الحوادث)
تجنب تذكر التفاصيل الدقيقة للحادث او (الحوادث)
تناول العقاقير التي تساعدني على نسيان الحادث او
(الحوادث)
تجنب ا نشطة والفعاليات المشابهة للحادث او
(الحوادث)
تجنب دقول البنايات التي وقع ايها الحادث او (الحادث)

صالحة ئير صالحة

التعديل

المجال الثالث  :عادو قبرو الحدث لصدمي ويعني استعادو الفرد او تذكر الحادث
ل صدمي الذي قبرل بصورو اقتحامية على دكل كوابيس و انزعاج دديد عند ر ية
دياء ترمز و تشابه الحدث لصدمي واستجابة اسلجية والشعور بان الحادثة ستعاود
الوقوم وتاهر عراا هذا المجال باثنين و كثر من الفقرات انتية
ت الفقرات
 0رى اي النوم حالما مزعجة ذات عالقة بالحادث و
(الحوادث)
 3يتملكني الخوف الشديد عندما تذكر الحادث و
(الحوادث)
 2توقع بان الحادث و ( الحوادث) ستعاود الوقوم
 0ادعر بانزعاج دديد كلما داهدت برامج تلفزيونية ذات
العالقة بالحادث و ( الحوادث)
 2تتسارم نبضات قلبي كلما تذكرت الحادث و (الحوادث)
 2يسيطر على تفكيري الحادث و ( الحوادث)
 2ادعر بالضيق اي التنفس عند سمام دخاص يتحدثون
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عن الحادث او ( الحوادث )
تذكر الحادث على دكل صور و قياالت
انزعج بشدو عند ر يتي مكان دبيه بالحادث و
(الحوادث)

المجال الرابع  :تدني اي المهارات االجتماعية :
ويعني ن الفرد يالحظ عليه قلة و همال با نشطة واالبتعاد عن انقرين ويشعر
بالفتور العاطفي تجال انقرين وهذل الجوانب لث تكن موجودو قبل الصدمة وتاهر
عراا هذا المجال بواحدو و كثر من الفقرات انتية :
ت الفقرات
0
3
2
0
2
2

صالحة

ئير
صالحة

المالحاات

ادعر باني صبحت عاجزا عن التفاعل مع انقرين
تناقصت اهتماماتي با نشطة المدرسية بعد الحادث و
(الحوادث)
جد من الصعوبة مشاركة صدقائي اراحهث و حزانهث
اقدت اهتمامي با دياء التي كنت استمتع بها قبل
تعرضي للحادث و (الحوادث)
ادعر ني ئير محبوب من قبل صدقائي بعد الحادث و
(الحوادث)
ادعر بالتعاسة مع اراد سرتي بعد تعرضي للحادث و
(الحوادث)

المحك الثالث  :نوم االضطراب
ال تقل مدو استمرار ا عراا اي المحك الثاني عن دهر واحد ومن الطبيعي ان
تاهر ا عراا لزمن ما بين سبوعين ودهر وهي ردود اعل تاهر ي دخص
يكون قد تعرا لى حادث صدمي ولكن بعد مرور الوقت يجب ن تقل هذل
ا عراا وتختفي بعد دهر ما ذا بقيت ا عراا واستمرت بين دهر وثالثة دهر
ااالضطراب هو من النوم الحاد ( ِ ) Aِِcute PTSDو ذا استمرت ا عراا
كثر من ثالثة دهر ااالضطراب من النوم المزمن )  . ( Chronic PTSDما ذا
لث تاهر عراا االضطراب بعد الحادث ولكنها تهرت بعد ستة دهر
ااالضطراب من نوم متلقر الاهور ) ( Delayed PTSDولتحقيق هذا المحك
يطرح على المفحوص السيال ا تي  - :كث من الوقت استمرت ا عراا السابقة اي
المحك الثاني ؟
 -0ال عاني من ا عراا المذكرو  -3.استمرت ا عراا من سبوعين لى
تهرت ا عراا بين دهر لى ثالثة دهر  -0.استمرت
ربعة سابيع -2.
ا عراا من ثالثة دهر و كثر  -2تهرت ا عراا لدى بعد ستة دهر من
الصدمة .

-22-

العدد الخامس والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 3102

م .بلقيس عبد حسين

ملحق رقث ( ) 2
م/استبانة الكشذ عن الذين تعرضوا لالحداث الصدمية
عزيزي التلميذ /عزيزتي التلميذو :
تود الباحثة اجراء دراسة علمية عن ((اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعالقته
بالقلق االجتماعي لدى المراهقين)) .وبما انك من الذين ستشملهث هذل الدراسة لذا
نرجو منك التفضل باالجاب ة عليها واالهتمام باجابتك من حيث دقتها وعدم تر ية
اقرو ،علما ً ان اجابتك لن يطلع عليها احد سوى الباحثة وباجابتك تكون قد اسديت
قدمة للعملية التربوية والتعليمية.
المعلومات المطلوبة عن التلميذ:
االسث الثالثي:
اسث المدرسة
نثى :
الجنس :ذكر:
مالحاة :يتث االجابة عن الفقرات بوضع عالمة ( √( امام الفقرات اي العمود
المناسب
الفرم ا ول :التلكد من وقوم الحادث لصدمي بطريقة مبادرو و ئير مبادرو .
نعث ال
ت الفقرات و الحوادث
 0هل تعرا الحي السكني الذي نت ايه لى قصذ جوي و
مداعي ؟
 3هل تعرضت للتفجيرات الميذية ؟
 2هل تعرضت نطالم ناري بصورو مبادرو ؟
 0هل تعرضت لالقتطاف ؟
 2هل تعرضت العتداء الاقالقي ؟
 2هل اعتقلت و سرت و عذبت ؟
 2هل تعرضت لى حادث سيارو قطير ؟
 1هل صبت بمرا قطير كاد ن يودي بحياتك ؟
 3هل قتل احد اراد عائلتك و احد قربائك و صدقائك وسبب لك
لما نفسيا ؟
 01هل تعرضت لى حادث سرقة بقوو السالح ؟
 00هل كدت ن تغرم اي النهر ؟
 03هل تعرضت لى انهيار منزلك و منزل جيرانك ؟
 02هل تعرضت لى حادث حريق ؟
-00هل هنالك حدث قر ئير ما ذكر عالل تعرضت ليه وسبب لك لما دديدا ؟
ال □
نعث □
ذا كانت انجابة ب(نعث) اما هو الحادث  ،الحادث هو ...........
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الفرم الثاني  :ذا كان الجواب ب(نعث) عن احد ا سئلة اي الفرم ا ول ايجاب عن
ا سئلة انتية ب(نعث) و (ال) وذلك بوضع عالمة ( √) اي المربع المناسب وكما
يلتي:
-02ما الحادث الذي سبب لك تهديدا لحياتك من بين الحوادث التي تعرضت ليها ؟
الحادث هو ............
-02هل راود دعور بان الموت قريب منك اي ثناء تعرضك للحادث و
(الحوادث) ؟
نعث □ ال □
-02هل دت الحادث لى صابة لديك ؟
نعث □ ال □
-01هل سبب لك الحادث قواا دديدا و رعبا و عجزا عن التصرف و قلال اي
السلو ؟
نعث □ ال
ملحق ( ) 0
مقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بصورته النهائية
ايما يلتي مجموعة من الفقرات و العبارات قد تصذ سلوكك ايرجى وضع عالمة
(√) تحت البديل المناسب علما ن البدائل ( دائما  ،حيانا  ،ال):
دائما حيانا ال
ت الفقرات
0

جد صعوبة بالغة عند الخلود لى النوم مساء

3

تجنب السير اي ا ماكن والشوارم التي تذكرني بالحادث
و ( الحوادث)
رى اي النوم حالما مزعجة ذات عالقة بالحادث و
(الحوادث)
ادعر باني صبحت عاجزا عن التفاعل مع انقرين

2

استيقظ عدو مرات قالل مدو النوم

2

ابتعد عن ا دخاص الذين يتحدثون عن الحادث و
(الحوادث)
يتملكني الخوف الشديد عندما تذكر الحادث او ( الحوادث)

1

تناقصت اهتماماتي با نشطة المدرسية بعد الحادث
(الحوادث)
جفل عند سمام ي صوت

2
0

2

3

 01تجنب تذكر التفاصيل الدقيقة للحادث و ( الحوادث)

-22-

العدد الخامس والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 3102

 00توقع بان الحادث و ( الحوادث) ستعاود الوقوم
 03جد من الصعوبة مشاركة صدقائي اراحهث و حزانهث
 02ادعر بالتوتر دون سبب وجيه
00
02
02
02

تناول العقاقير التي تساعدني على نسيان الحادث و
(الحوادث)
ادعر بانزعاج دديد كلما داهدت برامج تلفزيونية ذات
العالقة بالحادث و ( الحوادث)
اقدت اهتمامي با دياء التي كنت استمتع بها قبل تعرضي
للحادث و ( الحوادث)
ائضب بشدو و سباب بسيطة

 01تجنب ا نشطة والفعاليات المشابهة للحادث و (الحوادث)
 03تتسارم نبضات قلبي كلما تذكرت الحادث و ( الحوادث )
 31ادعر ني ئير محبوب من قبل صدقائي بعد الحادث او
(الحوادث)
 30جد صعوبة اي التركيز على ا نشطة التي مارسها
33
32
30
32
32
32
31
33
21
20
23
22
20
22
22

يسيطر على تفكيري الحادث و ( الحوادث )
ادعر بالتعاسة مع اراد سرتي بعد تعرضي للحادث او
(الحوادث)
ادعر بالعداء تجال انقرين
ادعر بالضيق اي التنفس عند سمام دخاص يتحدثون عن
الحادث او ( الحوادث )
قذت نوبات من الخوف والقلق تاهر لدي
ادعر بالضيق والحزن بعد تعرضي للحادث و (الحوادث)
جفل عندما يلمسني دخص بشكل مفاجئ
تجنب دقول البنايات التي وقع ايها الحادث و (الحوادث)
تذكر الحادث على دكل صور و قياالت
انزعج بشدو عند ر يتي مكان دبيه بالحادث و (الحوادث)
جد صعوبة بالغة عند الخلود لى النوم مساءا
تذكر الحادث على دكل صور او قياالت
تجنب تذكر التفاصيل الدقيقة للحادث
قذت نوبات من الخوف والقلق تاهر لدي
جد من الصعوبة مشاركة صدقائي اراحهث و حزانهث
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ملحق () 2
استبيان استطالعي
عزيزي الطالب
عزيزتي الطالبة
تروم الباحثة اجراء بحث بعنوان ( اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعالقته
بالقلق االجتماعي ) لذا نرجو االجابة على السيال االتي ( ماهي حاالت القلق التي
تنتابك اث ناء تفاعلك اي مواقفك االجتماعية اي البيت او المدرسة او الشارم )
وبقدر تعلق االمر بكث راجيين تعاونكث معنا
الباحثة
ملحق ()2
م \ مقياس القلق االجتماعي بصورته االولية
استبانة اراء الخبراء اي مدى صالحية اقرات
حضرو االستاذ الدكتور  ..................................................المحترم
تحية طيبة ..
تروم الباحثة بناء م قياس للقلق االجتماعي الصذ الرابع الثانوي وتضع بين
ايديكث مجموعة من الفقرات التي تث الحصول عليها من قالل االطالم على االدبيات
السابقة ،وناراً لخبرتكث ودرايتكث الواسعة اي هذا المجال وما تتمتعون به من مكانة
علمية تتوجه الباحثة لحضراتكث راجية االستنارو بارائكث القيمة آملة اطالعكث على
اقرات هذا المقياس وتقديث المالحاات اي صالحية الفقرات او عدم صالحيتها مع
التعديل والحذف واالضااة مع ذكر التعديل المقترح ان امكن وقد وضعت الباحثة
لغرا االجابة على هذل الفقرات مقياس تقدير ثالثي ( دائما"  ،احياناً "،ابدا")
مالحاة :يرجى وضع ادارو ( ) امام المكان المناسب وتتقدم الباحثة بجزيل
دكرها وتقديرها
ئير
ت العبارات
صالحة صالحة مالحاات
 0ادعر نني متوتر حتى ولو كنت اي حديث
مع
صدقائي المقربين
 3ادعر بالخجل اوالخوف عندما اتحدث الى
مدرس او مدرسة المادو
 2ادعر بالوحدو حتى اي اثناء وجود انقرين
 0ادعر بعدم االرتياح عندما كون مع
الغرباء
 2ال اتوتر ذا تحدثت لى دخص من
الجنس ا قر
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استسلث للفشل من المحاوالت االولى
ادعر نني متوتر ذا تحدثت الى المدرس
دائما ادعر بعدم االرتياح عندما يدعوني
دخص ما الى حفلة
ادعر بالخجل من االقرين
اعتقد نني اكثر قجال من زمالئي اي
المواقذ االجتماعية
اكون حذراً من الناس اكثر من الالزم
ادعر بعصبية دديدو عند ادائي القتبار ما
تمنى لو كنت كثر ثقة اي نفسي ثناء
المواقذ االجتماعية
ادعر اني حساس اكثر من الالزم
يبد دعوري باالتطراب الشديد عندما
يطلب مني المدرس تقديث الموضوم اي
الصذ
ادعر باني اقتلذ اي تفكيري عن االقرين
ادعر نني دخص قجول
ااضل التغيب عن المدرسة
اميل الى ان يكون توتري على مراحل
عندما اتهر امام الجمهور
اكون مسروراً عند ئياب المعلمة
ادعر باالحراج واالرتبا عندما اتحدث
امام ا لطالب اي الصذ
ادعر بالقلق وعدم االطمئنان عند ئياب
والدي
اتمنى اي اال اكون متوترا" عندما اتحدث
الى مجموعة من الناس
ادعر بالسعادو عند وجودي مع اسرتي
ذا تحدثت مام

ادعر بالتوتر الشديد
مجموعة من الناس
ااضل االبتعاد عن الضيوف عند زيارتهث
لنا
ادعر بالثقة واالرتياح عند الحديث مام
مجموعة من الناس
ادعر بالطملنينة واالمان عندما اكون بين
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ااراد اسرتي
33
21
20
23
22
20
22
22
22

تنتابني الرهبة عندما يتحتث علي مواجهة
الجمهور
ادعر انني مراقب من االقرين
اقتبر قدراتي قبل التحدث مام الطلبة اي
الصذ
ادعر ان قلبي يدم بسرعة ذا تحدث معي
اي الهاتذ دخص ال اعراه
ادعر بالضيق والقلق
ادعر بالخوف
ادعر بالخجل اذا تحدثت مع دخص من
الجنس االقر (ذكر او انثى)
ادعر ان الناس يسيئون معاملتي
ااضل االنفراد بنفسي

ملحق رقث ()2
مقياس القلق االجتماعي بصوته النهائية
ائما"
ت العبارات
 0ادعر نني متوتر حتى ولو كنت اي حديث مع
صدقائي المقربين
 3ادعر بعدم االرتياح عندما كون مع الغرباء
 2ادعر بالخجل اذا تحدثت مع دخص من
الجنس االقر (ذكر او انثى)
 0ادعر بالخجل اوالخوف عندما اتحدث الى
مدرس او مدرسة المادو
 2دائما ادعر بعدم االرتياح عندما يدعوني
دخص ما الى اي حفلة
 2ادعر بالطملنينة واالمان عندما اكون بين ااراد
اسرتي
 2ااضل االنفراد بنفسي
 1تمنى لو كنت كثر ثقة اي نفسي ثناء المواقذ
االجتماعية
 3يبد دعوري باالتطراب الشديد عندما يطلب
مني المدرس تقديث الموضوم اي الصذ
 01ادعر نني امتلك دخصية ذو صفات قجولة
 00ادعر انني مراقب من االقرين
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اتمنى اي اال اكون متوترا" عندما اتحدث الى
مجموعة من الناس
ذا تحدثت مام
ادعر بالذعر الشديد
مجموعة من الناس
ادعر بالقلق وعدم االطمئنان عند ئياب والدي
تنتابني الرهبة عندما يتحتث علي مواجهة
الجمهور
ااضل التغيب عن المدرسة
ااضل االبتعاد عن الضيوف عند زيارتهث لنا
ادعر بالتوتر الشديد عندما يطلب مني ن
تكلث مام انقرين
ادعر بالتوتر واالرتبا اي حفلة يقومون ايها
بتصوير الحاضرين
تضطرب ااكاري عند الحديث الى من له هيبة
كون قلقا" و قشى ن ارتكب قطل عندما
تحدث مام انقرين
ادعر باالرتياح مع االقرين حتى مع
االدخاص الذين يختلفون عني اي ااكارهث
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