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 المستخمص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العبلقة بين اضطراب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل 
لدى عينة من طبلب المرحمة الثانوية بمدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان, وقد تكونت 

لبًا تم اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية من طبلب المرحمة الثانوية ( طا033عينة الدراسة من)
بمدارس الحد الجنوبي بمنطقة جازان, وقد تم استخدام مقياس اضطراب ما بعد الصدمة 

( بعد التحقق من الصدق والثبات, 9339(, ومقياس قمق المستقبل لممشيخي )5991لدافيسون)
ل التباين األحادي لمفروق واختبار شيفيو لممقارنات وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون وتحمي

البعدية, وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين اضطراب ما بعد الصدمة 
وقمق المستقبل لدى عينة من طبلب المرحمة الثانوية بمدارس الحد الجنوبي بتعميم جازان, ووجود 

عد الصدمة بين طبلب المرحمة الثانوية في مدارس فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما ب
الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان تعزى لمتغير مكتب التعميم لصالح مكتب التعميم بالعارضة, 
كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في قمق المستقبل بين طبلب المرحمة الثانوية في مدارس 

ير مكتب التعميم لصالح مكتب التعميم بالعارضة, الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان تعزى لمتغ
وقد أوصى الباحث بضرورة تقديم برامج لمدعم النفسي لمطبلب الذين يعانون من اضطراب ما 
بعد الصدمة, كما أوصى بضرورة االىتمام بالمحاضرات والندوات وعقد المقاءات بيدف تحقيق 

تعميم منطقة جازان, أيضًا القيام بتفعيل الطمأنينة النفسية لمطبلب في مدارس الحد الجنوبي ب
 أنشطة ترفييية لمتخفيف من أعراض اضطراب األحداث الصادمة. 

 الكممات المفتاحية 
 مدارس الحد الجنوبي    -قمق المستقبل  –اضطراب ما بعد الصدمة 
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Abstract: 

The study aimed to identify the relationship between post-traumatic 

stress disorder and future anxiety among a sample of secondary school 

students in the southern border schools in the Jazan region. The study 

sample consisted of (300) students who were selected in a stratified 

random manner from secondary school students in the southern border 

schools in the Jazan region. The post-traumatic stress disorder scale was 

used by Davison (1995), and the future anxiety scale for the Presbyterian 

(2009) after checking the validity and reliability, and the Pearson 

correlation coefficient, one-way analysis of variance for differences and 

Scheffe test for dimensional comparisons were used, and the study 

concluded that there is a statistically significant relationship between 

stress disorder Post-traumatic stress disorder and future anxiety among a 

sample of secondary school students in the southern border schools in 

Jazan education, and the presence of statistically significant differences 

in post-traumatic stress disorder among secondary school students in the 

southern border schools in the Jazan region education due to the variable 

of the education office in favor of the education office in Al-Ardah, as 

well as the presence of differences Statistically significant in future 

anxiety among secondary school students in the southern border schools 

in the education of Jazan region due to the variable of the Education 

Office in favor of the Education Office in Al-Ardah. The researcher 

recommended the necessity of providing psychological support programs 

for students suffering from post-traumatic stress disorder, and the 

necessity of paying attention to lectures, seminars and holding meetings 

in order to achieve psychological reassurance for students in the schools 

of the southern border in the education of the Jazan region, as well as 

activating recreational activities to alleviate the symptoms of TSD 

key words 

     Post Traumatic Stress Disorder - Future Anxiety - Southern Border 

Schools 
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 مقدمة: 
وجدت الحوادث الصدمية منذ وجود اإلنسان وقد ينتج عنيا االضطراب المصاحب   

( وىو اضطراب يحدث لمشخص ويتبع تعرضو لحدث Post Traumatic Disorderلمصدمة )
مؤلم جدًا تتخطى حدوده التجربة اإلنسانية فيي تجعل الشخص يعايش الصدمة نفسيا من 

   (.  9359أو اغتصاب )طو,حروب أو رؤية أعمال عنف وقتل 

وتعد األحداث الصادمة مواقف جادة ومفاجئة وشديدة وىذه األحداث قد تكون حدثًا 
طبيعيًا كالفيضانات والزالزل وقد تكون أحداثًا اجتماعية أو تكنولوجية أو من صنع اإلنسان 

لمفرد سواًء كان طفبًل كالحروب, وليذه األحداث والخبرات الصادمة أثرًا كبيرًا عمى الحالة النفسية 
أو مراىقًا عمى حد سواء حيث أنيا ترتبط باالكتئاب والقمق خاصة مع مشاىدة األحداث الصادمة 

 (.  5999والتعرض ليا )يعقوب, 

ويتأثر ضحايا اضطراب ما بعد الصدمة إلى حد كبير في شعورىم بالكرب أو الضيق  
طراب القمق يستجيبون بتأثيرات أكثر من النفسي إضافة إلى أن األفراد الذين يعانون من اض

 (. 5999غيرىم عند تعرضيم الضطراب الصدمة )محمد, 

ويعد القمق من المشاعر األساسية الطبيعية لدى اإلنسان كالغضب والفرح والحزن,   
ويظير في بعض المواقف التي يقيميا اإلنسان عمى أنيا ميددة ويصعب السيطرة عمييا أو 

 (.        9339لضيق منيا )رضوان, يشعر باالنزعاج وا

أيضًا يعد قمق المستقبل حالة انفعالية ينتج من أفكار العقبلنية نتيجة بعض الظروف 
البيئية أو األسرية التي تدفع صاحبيا إلى حالة من االرتباك والتوجس والتشاؤم وتوقع الكوارث 

جتماعية واالقتصادية وفقدان الشعور باألمن وظيور الخوف من المشكبلت األسرية واال
 (. 9355والسياسية المتوقع حدوثيا في المستقبل)المصري, 

باإلضافة لذلك نجد أن القمق من المستقبل أحد اليواجس التي تورق المجتمعات نظرًا  
لمتغيرات التي عصفت باألفراد وجعمت المستقبل مبيمًا, فأكثر ما يخشاه الناس ىو المجيول 

العامة لممستقبل سمبية في ظل اضطراب الحياة وازدياد حدة المشاكل فغالبًا ما نجد النظرة 
الحياتية وتسارع األحداث السياسية, والضغوط االقتصادية, باإلضافة الى االحباطات التي نمر 

 (. 9359بيا في مواجو الحياة المختمفة )جبر, 
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اءات ولعل ما تعرضت لو الحدود الجنوبية لممممكة العربية السعودية من اعتد
ومحاوالت يائسة من قبل فئة طاغية تيدف إلى زعزعة واستقرار ىذه الببلد نتج عنو حصول 
أزمة نزوح وتطمب ىذا األمر صدور مجموعة من التدابير التي وضعتيا الدولة لحماية أمن 
الوطن والمواطن, ومن جانبيا سنة وزارة التعميم ممثمة في تعميم منطقة جازان ما يسمى بمدارس 

أمة, وتعني نقل مدارس الحد الجنوبي لمدارس آمنة بعيدة عن األخطار, وال شك أن طبلب التو 
مدارس الحد الجنوبي قد تعرضوا إلى حدث صادم ويجب التعامل معو وفق أسس ونظريات 
عممية ونفسية, ولعل ىذه الدراسة تسيم في اإللمام بكل ما تعمق باضطراب ما بعد الصدمة الذي 

دارس الحدودية بعد نزوحيم من قراىم ومدارسيم الحدودية وتكون بداية جادة تعرض لو طبلب الم
لمتعامل مع األزمات وما ينتج عنيا من اضطرابات وفق دراسات تربوية ونفسية مع االستفادة من 
 الجيود المقدمة من المؤسسات الحكومية األخرى لمتقميل من آثار التعرض لؤلزمات مستقببًل.    

 مشكمة الدراسة
تنبع مشكمة الدراسة من اىتمام الباحث بعينة من المجتمع تعرضت ألزمة بسبب 
الحرب وتحتاج إلى مزيد من االىتمام والرعاية وىم طبلب المرحمة الثانوية بمدارس الحد الجنوبي 

 في تعميم منطقة جازان , وستحاول الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية: 
ائية بين اضطراب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل لدى طبلب ىل توجد عبلقة ذات داللة إحص

 المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة بين طبلب المرحمة الثانوية 

 يم؟في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان تعزى لمتغير مكتب التعم
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق المستقبل بين طبلب المرحمة الثانوية في مدارس 

 الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان تعزى لمتغير مكتب التعميم؟
 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى ما يمي:
ة الثانوية التعرف عمى العبلقة بين اضطراب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل لدى طبلب المرحم

 في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان.
التعرف عمى الفروق في اضطراب ما بعد الصدمة بين طبلب المرحمة الثانوية في مدارس الحد 

 الجنوبي بتعميم منطقة جازان باختبلف متغير مكتب التعميم. 
ارس الحد الجنوبي التعرف عمى الفروق في قمق المستقبل بين طبلب المرحمة الثانوية في مد

 بتعميم منطقة جازان باختبلف متغير مكتب التعميم.
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 أهمية الدراسة
ستضيف ىذه الدراسة معمومات نظرية حول العبلقة بين اضطراب ما بعد  األهمية النظرية:

 الصدمة وقمق المستقبل لمطبلب في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان. 
من ىذه الدراسة في مجال توجيو األسر والمعممين إلى األساليب  قد يستفاد األهمية التطبيقية:

اإليجابية في معاممة طبلب المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي, وقد يستفيد منيا العاممين 
في الميدان التربوي وخاصة المرشدين الطبلبيين في التعامل مع الطبلب في مدارس الحد 

ن خبلل تقديم الدعم والمساندة وتصميم البرامج اإلرشادية المناسبة الجنوبي بتعميم منطقة جازان م
 والتعرف عمى حاالت االضطراب المتقدمة.

 حدود الدراسة
التعرف عمى العبلقة بين اضطراب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل لدى  الحدود الموضوعية:

 طبلب المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان.
 ىـ.5333 -5309الفصل األول من العام الدراسي  الحدود الزمانية:
 مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان. الحدود المكانية:
 عينة من طبلب المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان.   الحدود البشرية:

 مصطمحات الدراسة
 (  Post- Traumatic Disorderاضطراب ما بعد الصدمة ) 

ىو اضطراب ينتج عن تعرض الفرد إلى صدمة نفسية وىو رد فعل شديد ومتأخر  
 (. 9331لمضغط ويؤثر في سبلمة الفرد في النواحي االجتماعية واألكاديمية والمينية)يونس,

ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: اضطراب ينتج عن تعرض الطالب بمدارس الحد الجنوبي  
ديدة تؤثر عمى سموكو نتيجة لتركو مقر سكنو ومدرستو وتعرضو لعممية النزوح وما لردة فعل ش

 ترتب عمييا من ضغط نفسي واستعادة لمحدث الصادم.
 ( Future concernقمق المستقبل )

ىو الشعور بعدم االرتياح والتفكير السمبي تجاه المستقبل والنظرة السمبية لمحياة وعدم 
 (. 9339اث الحياتية الضاغطة وفقدان الشعور باألمن )المشيخي,القدرة عمى مواجية األحد
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ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: التوجس والخوف وعدم االطمئنان والخوف من التغيرات  
غير المرغوبة المتوقع حدوثيا في المستقبل بعد نزوح الطبلب من القرى الواقعة عمى الشريط 

 جازان. الحدودي بين السعودية واليمن في منطقة
 Southern Limit Schoolsمدارس الحد الجنوبي 

مدارس الحد الجنوبي ىي المدارس التي تتبع إلدارة تعميم منطقة جازان والتي تم 
إخبلئيا من القرى الحدودية وتمت توأمتيا مع مدارس أخرى بعيده عن أخطار الحرب ضمن 

ة الحرب الدائرة عمى الحدود الجنوبية الجيود التي قدمتيا إدارة تعميم جازان في التعامل مع أزم
 لممممكة العربية السعودية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل: اإلطار النظري 

 النشأة التاريخية الضطراب ما بعد الصدمة 
               إن اضطراب ما بعد الصدمة ال يعد اضطرابًا جديدًا ولكنو اضطراب قديم 

            مة وصفت ىذا االضطراب حيث كان يعرف ىذا االضطراب باسموىناك عدة كتابات قدي
(Da casta's syndrome  وىو مشابو لحد كبير لمصطمح كرب ما بعد الصدمة المعروف )

 (. 9359( )ثابت, Post Traumatic Disorderحاليًا )
ويذكر في ىذا الصدد أن )ابن سينا( ىو أول من درس العصاب الصدمي بطريقة 

مية تجريبية حيث قام بربط حمل وذئب في غرفة واحدة دون أن يستطيع أحد منيما الوصول عم
لآلخر فكانت النتيجة ُىزال الحمل وضموره ومن ثم موتو, وذلك عمى الرغم من اعطاءه كميات 
الغذاء نفسيا التي يستيمكيا حمل آخر يعيش في ظروف طبيعية.  وتتراوح نسبة األفراد الذين 

% إال أن عدد قميل منيم تظير 93 –% 13دثة صادمة خبلل حياتيم ما بين يواجيون حا
 (. Roberts et all, 2011عمييم أعراض ما بعد الصدمة )

 الصدمة النفسية في الرابطة األمريكية لمطب النفسي:  
                 ىي التعرض لحدث صدمي ضاغط مفرط الشدة متضمنًا خبرة شخصية 

                    ينطوي عميو موت فعمي أو تيديد بالموت أو إصابة شديدة أو مباشرة ليذا الحدث
                   مشاىدة حدث يتضمن موتًا أو إصابة أو تيديدًا بسبلمة الجسم لشخص أخر

(American Psychiatric Associate,1994 .) 
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 مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة 
ضًا تنتمي لمجاالت متنوعة والتي نتجت عن ىو اضطراب نفسي معقد يتضمن أعرا 

 (. Suvak&Barrett,2011مجموعة من الميكانزمات المتعددة ) ٍ 
أيضًا ىو اضطراب يحدث لمشخص ويتبع تعرضو لحدث مؤلم يتخطى حدود التجربة 
اإلنسانية, يجعل الشخص يعايش الصدمة نفسيا من حروب أو رؤية أعمال عنف أو قتل أو 

 .(9359اغتصاب )طو,
ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: اضطراب ينتج عن تعرض الطالب بمدارس الحد الجنوبي  
لردة فعل شديدة تؤثر عمى سموكو نتيجة لتركو مقر سكنو ومدرستو وتعرضو لعممية النزوح وما 

 ترتب عمييا من ضغط نفسي واستعادة لمحدث الصادم.
 أنواع الصدمة النفسية  

 ة النفسية نوعين هما: (, أن لمصدم2012ذكر)ثابت,
وىي نوع من األحداث الصادمة التي تحدث بشكل مستمر في حياة  الصدمة المركبة )المتكررة(:

الشخص كما ىو الحال في مناطق الصراعات والحروب واالحتبلل, وعادة ما يصاب الشخص 
يجيات الذي يتعرض لمثل ىذه األحداث بالتبمد االجتماعي بمعنى إنكار الحدث كأحد استرات

التأقمم ضد ىذا الخطر المستمر والتكيف مع ىذا الحدث أمر طبيعي ألن اإلنسان يكتسب الخبرة 
 من خبلل التجارب الحياتية والمواقف المختمفة. 

وىي عبارة عن حدث صادم واحد في حياة اإلنسان غير  الصدمة المفردة)غير المتكررة(:
ة وتبقى ذكريات ىذا الحدث لفترة زمنية طويمة المتوقع والسريع والخطير والذي يترك آثار سيئ

 ويستطيع الشخص استرجاع ىذه الذكريات والصور ليذا الحدث الصادم حتى بعد عدة سنوات. 
ويرى الباحث أن عممية النزوح وما ترتب عمييا من مفارقة لمقر السكن ولممدارس 

أنواع الخبرات الصادمة, حيث ولمبيئة التي كان يعيش فييا الطالب عمومًا من النوع الثاني من 
 أن ىذا الحدث الصادم حصل لمرة واحدة وغير متوقع وسريع .  

 أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 
تبدأ أعراض ما بعد الصدمة في الظيور بعد تعرض الفرد لخبرة صادمة أو مجموعة  

لصادم, من الخبرات الصادمة وذلك خبلل األيام أو األسابيع األولى من التعرض لمحدث ا
شريطة أن تستمر ىذه األعراض ألكثر من شير, باإلضافة إلى أنيا يجب أن تشتمل عمى 
مجموعات األعراض الثبلثة وىي أعراض إعادة خبرة الحدث الصادم, وأعراض التجنب المرتبطة 

 (. 9359بالحدث الصادم, وأعراض االستثارة الدائمة )صوالي, 
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تي تحدث بمصاحبة اضطراب ما بعد الصدمة كما يتضح أن أكثر األعراض شيوعًا ال 
ىي الكبت والديشيميا )الشذوذ العقمي( واضطراب القمق العام وسوء استعمال األشياء واضطرابات 
اليمع واضطراب الفوبيا واالنعزال, والجدير بالذكر أن مريض اضطراب ما بعد الصدمة قد يفقد 

 (. 9353سن, السيطرة عمى انفعاالتو مما يعرضو لخطر االنتحار)ح
ويرى الباحث أنو في كثير من األحيان يصاحب اضطراب ما بعد الصدمة حالة من  

الترقب وتوقع الخطر والقمق الشديد المستمر, لذا يسعى إلى تجنب كل ما يقربو من مكان أو 
زمان أو ذكريات الحدث الصادم, ويعيش حالة من الرعب المستمر تظير عمى ىيئة مشاعر من 

ضب الشديد واإلحساس البالغ باليوان, ومن ىنا قد تبدأ في الظيور مجموعة من الحزن والغ
 االضطرابات النفسية في المجاالت النفسية أو االجتماعية أو األكاديمية. 

 أسباب اضطراب ما بعد الصدمة: 
 ( أن هناك العديد من العوامل المسببة الضطراب ما بعد الصدمة منها: 2006ذكر سمور)

الفردية: حيث تتحكم العوامل الجينية وزيادة االحساس والضمير في اضطراب ما بعد  العوامل-5
 الصدمة ومدى استجابة الفرد لمخبرة الصادمة. 

شدة الخبرة الصادمة: حيث أجمع الباحثون عمى أن شدة الخبرة والحدث الصادم تؤدي إلى -9
 أعراض أشد في العبلقة بين الصدمة واالضطرابات النفسية.

لسمات الشخصية: فالسمات الشخصية كالشخصية الشكاكة واالعتمادية ليا أثر في ظيور ا-0
 اضطراب ما بعد الصدمة.

وجود أعراض نفسية: حيث ثبت أن وجود صدمة سابقة في الطفولة تزيد من حدوث -3
 االضطراب وزيادة الحاجة لتعاطي الميدئات.

ثر عرضة لئلصابة باالضطرابات النفسية العمر أو الجنس: فقد أكد العمماء أن األطفال أك-1
الناتجة عن مواقف صادمة, كما أكدت الدراسات بأن اإلناث يظيرن أعراض نفسية أكثر من 

 الذكور.
القدرة عمى التأقمم: فاإليمان بالقضاء والقدر والصبر عمى المصائب ووجود الشخص المساند -6

 ية. والناصح عوامل تقمل من نسبة حدوث االضطرابات النفس
 عالج المصابين باضطراب ما بعد الصدمة: 

لعمنا نذكر في ىذا الصدد مجموعة من أبرز الطرق لعبلج المصابين باضطراب ما   
 بعد الصدمة وىي: 
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جمسات إعادة السرد: ويتم عقد مثل ىذه الجمسات مباشرة بعد التعرض لمخبرات الصادمة -5
  الفعل وطرق التأقمم لمتغمب عمى وتشمل ىذه الجمسات مناقشة الحدث الصادم وردود

 الصدمة النفسية. 
العبلج النفسي: وىو يتم عن طريق العبلج النفسي الفردي أو العبلج النفسي الجماعي -9

واليدف من ىذه الطريقة في العبلج ىي المساعدة في التعرف إلى الخبرات الصادمة المؤلمة 
ة بين المعالج والمنتفع, وتشمل العمل والتغمب عمييا, والتي تبدأ عادة بتكوين بيئة أمن

التدريجي السترجاع الخبرات الصادمة وردة الفعل باإلضافة لمخبرات التي اكتسبيا الشخص 
نتيجًة ليذه الصدمات وكذلك اصبلح األضرار التي حصمت وأثرت عمى ىوية الشخص 

 (.9336وتفاعمو وفيمو لذاتو )قوتو, 
لتدخل في طريق اإلدراكات لدى الشخص من أجل تغيير العبلج االدراكي السموكي: ويعني ا-0

عادة  مشاعرة وتصرفاتو, ويتم ىذا النوع من خبلل معالجة الضغوط النفسية المختمفة وا 
 (. 9336تركيب اإلدراك والتعرض التدريجي المباشر وغير المباشر لممثير)ثابت,

 اضطراب ما بعد الصدمة من منظور إسالمي 
اإلسبلمية يجد فييا تفسيرًا لمصدمة النفسية واضطراباتيا  المتتبع لنيج الشريعة 

فالمصائب واالبتبلءات والكروب واليموم الناتجة عنيا تعرضت ليا الشريعة االسبلمية, كما أن 
اإليمان بالقضاء والقدر خيره وشره والموت واالبتبلءات والمصائب ىي إيمان حق يجب التسميم 

َنُفِس َوالثََّمَراِت  بو وتقبمو, قال تعالى: )َوَلَنب   َواِل َواأل  َم  ِف َوال ُجوِع َوَنق ٍص مَِّن األ  َن ال َخو  ٍء مِّ ُمَونَُّكم ِبَشي 
اِبِريَن) نَّا ِإَلي ِو َراِجُعوَن )511َوَبشِِّر الصَّ ( ُأولََِٰئَك 516( الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبت ُيم مُِّصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 

َمٌة َوُأولََِٰئَك ُىُم ال ُمي َتُدوَن )َعَمي ِيم  صَ  بِِّيم  َوَرح   (. سورة البقرة. 511َمَواٌت مِّن رَّ
(. أن عمم النفس اتفق مع دعوة اإلسبلم في إرشاد 5999وفي ىذا الباب أشار مرسي) 

أىل المصائب واألزمات والصدمات إلى تقبل المصيبة بل وتشجيعيم عمى تحمميا والصبر عمييا 
 تخفيف من اضطراب ما بعد الصدمة وحماية من األمراض واالنحرافات. من أجل ال

 النظريات المفسرة الضطراب ما بعد الصدمة  
أرجع فرويد سبب اضطراب الصدمة إلى انبعاث المشكبلت التي كان يعاني النظرية التحميمية:  

وأن أي مكاسب أو منيا المصدوم في الطفولة واستخدامو إلنزيمات الدفاع لمسيطرة عمى القمق, 
محفزات خارجية من بيئة الفرد ىي التي تعزز ىذا االضطراب أو تديمو, وبذلك اغفل فرويد 
البيئة الخارجية لممصابين باضطراب الصدمة وركز عمى شخصية الفرد قبل اإلصابة 

 (.9335بالصدمة)أبو نجيمو, 
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ت الصادمة يمكن أن ترى المدرسة السموكية أن تعرض الشخص لمخبراالنظرية السموكية:  
يصبح مشروطًا بالمنبيات فخبلل التعرض  لمخبرات الصادمة فإن المنبيات )المثيرات( يمكن أن 

 (. 9359يؤدي الى ردود فعل كالخوف والقمق باإلضافة إلى األعراض األخرى الظاىرية )ثابت,
عمى مستويات  تفسر النظرية البيولوجية ظيور اضطراب ما بعد الصدمةالنظرية البيولوجية:  

مختمفة فالصدمة قد تؤدي إلى تغيرات في نشاط الناقبلت العصبية والتي بدورىا تؤدي إلى 
 (. 9359مجموعة من النتائج واالستجابات والثورات االنفعالية )صوالي,

يتوقف ادراك الفرد لؤلحداث عمى نظرة الفرد لذاتو والعالم , فالمنظور النظرية المعرفية:  
عمى افتراض أن االضطرابات النفسية ناجمة عن تفكير غير عقبلني ولذلك فإن  المعرفي يقوم

األحداث الصادمة تيدد االفتراضات العادية أو السوية لمفرد ومفيومو لؤلمان وما ىو 
 (.9330آمن)الحواجري,

 مفهوم قمق المستقبل 
ىو خمل أو اضطراب نفسي المنشأ ينجم عن خبرات ماضية غير سارة مع تشويو  

وتحريف إدراكي معرفي لمواقع ولمذات يتمثل في تضخيم لمسمبيات ودحض لئليجابيات الخاصة 
بالذات والواقع, مما يدفع الفرد إلى تعميم الفشل وتوقع الكوارث والخوف من المشكبلت 

 (. 9359المستقبمية)جبر,
غيرات ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: التوجس والخوف وعدم االطمئنان والخوف من الت 

غير المرغوبة المتوقع حدوثيا في المستقبل بعد نزوح الطبلب من القرى الواقعة عمى الشريط 
 الحدودي بين السعودية واليمن في منطقة جازان.

 أعراض القمق: 
تتعدد أعراض القمق, فيناك أعراض نفسية ومنيا عمى سبيل المثال الشعور بالكدر 

توتر األعصاب كاضطراب الصوت وأيضًا اضطراب والعجز والخوف وتوقع الشر والمصائب و 
 (.5991األفكار كتوقع الموت أو بعض األمراض كالسرطان )مياسا,

كما أن ىناك أعراض جسمية ترتبط بالقمق كالضعف العام والتعب والصداع وتصبب 
العرق وسرعة النبض والدوار والغثيان واضطرابات متنوعة كاضطرابات التنفس والنوم 

 ( 5911ت الجنسية )زىران, واالضطرابا
أيضًا ىناك أعراض معرفية لمقمق كالتطرف في األحكام والميل لمتصمب في المواقف 
وظيور اتجاىات ومعتقدات عن النفس والحياة كالتسمط والجمود العقائدي واالعتماد عمى 

 (. 9339األقوياء)المشيخي, 
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 أسباب قمق المستقبل:  
 أسباب لقمق المستقبل هي: ( أن هناك عدة 2011يرى الخطيب )

 والذي يتمثل في: العامل الوراثي: -
االستعداد الفسيولوجي لمجياز العصبي حيث ثبت أن الفرد يولد ولديو استعداد في جيازه -5

العصبي لئلصابة بالقمق النفسي, حيث يظير ىذا المرض عند تعرض الفرد إلى نوع من 
 اإلجياد النفسي بكافة أنواعو. 

ر الزمني( فقد أوضحت الدراسات أن القمق يزيد مع عدم نضوج الجياز العصبي السن )العم-9
 في الطفولة, وكذلك يزيد مع ضموره لدى كبار السن خبلل مرحمة الشيخوخة. 

اضطراب النمو في مرحمة الطفولة حيث أوضحت الدراسات أن تراكم الخبرات الصادمة خبلل -0
 لئلصابة بالقمق. مرحمة الطفولة يعد سببًا في تعرض الفرد 

والتي تتمثل في الخوف والتييج العصبي وكذلك تشتت االنتباه وعدم  األعراض النفسية: -
 القدرة عمى التركيز باإلضافة إلى فقدان الشيية لمطعام وبعض حاالت اإلدمان.  

 اآلثار السمبية لقمق المستقبل:  
 ة كثيرة ومتعددة من أبرزها: ( إلى أنه يترتب عمى قمق المستقبل آثار سمبي2003يشير بدر)

يفقد اإلنسان تماسكو المعنوي ويصبح عرضة لبلنييار العقمي والبدني فاإلنسان ال يستطيع -5
 الحياة دون تطمعو إلى المستقبل.

اليروب من الماضي والتشاؤم وعدم الثقة في أحد واستخدام آليات الدفاع وصبلبة الرأي -9
 والتعنت. 

 صية واستخدام أساليب اإلجبار واإلكراه في التعامل مع األخرين.الشك في الكفاءة الشخ-0
 استخدام ميكانزمات الدفاع مثل النكوص واإلسقاط والتبرير والكبت. -3

 قمق المستقبل من منظور إسالمي:  
رسمت الشريعة اإلسبلمية من خبلل القرآن الكريم والسنة النبوية المنياج األمثل الذي 

راض العضوية والنفسية, وسن العديد من األساليب والطرق التي تدفع عن يقي اإلنسان شر األم
 اإلنسان الخوف والقمق وتحقق لو السعادة والتي من أىميا ما يمي: 
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ُزق ُو ِمن    المجوء إلى اهلل تعالى والتوكل عميو قال تعالى:  }-5 َرًجا َوَير  َعل لَُّو َمخ  َوَمن َيتَِّق المََّو َيج 
ٍء َحي ُث اَل يَ  ِرِه َقد  َجَعَل المَُّو ِلُكلِّ َشي  ُبُو ِإنَّ المََّو َباِلُغ َأم  َتِسُب َوَمن َيَتَوكَّل  َعَمى المَِّو َفُيَو َحس  ح 

ًرا  .  [ 0 -9  : الطبلق ] {  َقد 
بُِّكم   المداومة عمى قراءة القرآن الكريم وتدبره قال تعمى: َيا َأيَُّيا النَّاُس َقد  َجاَءت ُكم مَّو ِعَظةٌ -9 مِّن رَّ

ِمِنيَن  َمٌة لِّم ُمؤ  ُدوِر َوُىًدى َوَرح  (, في 5999. ويذكر الدمشقي ) [11  : ]يونس َوِشَفاٌء لَِّما ِفي الصُّ
ىذا الباب أن اهلل سبحانو وتعالى أنزل القرآن الكريم زاجرًا عن الفواحش, وشفاء لمصدور من 

كان لزامًا عمى الناس االستفادة من ىذه  الشكوك, ومحصل لميداية والرحمة والسكينة, لذا
 المنحة الربانية في الخبلص من التوتر والخوف والقمق. 

المحافظة عمى الصموات: حيث تعتبر الصبلة سدًا منيعًا يحفظ اإلنسان من التوتر والقمق قال -0
بَلِة إِ  ب ِر َوالصَّ َتِعيُنوا ِبالصَّ اِبِريَن تعالى: َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اس  [, 510  : البقرة  ] نَّ المََّو َمَع الصَّ

( 9359وكان الرسول صمى اهلل عميو وسمم إذا حزبو أمر فزع إلى الصبلة. ويشير توفيق )
أن لمصبلة تأثير فعال في عبلج اليم والقمق ألن فييا تبلوة لمقرآن وفييا ذكر ودعاء وذلك 

 يقضي عمى القمق وتوتر األعصاب.  يبعث في النفس اليدوء والسكينة واالطمئنان و 
             ويرى الباحث أن الكوارث تعد ابتبلء من اهلل سبحانو وتعالى لعبادة يوجب
            الصبر واحتساب األجر فقد ذكر اهلل االبتبلء في آيات عديدة في القرآن الكريم قال تعالى 

ِض َواَل  َر  ِلَك  ۚ  ِفي َأنُفِسُكم  ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مِّن َقب ِل َأن نَّب َرَأَىا ) َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي األ  ِإنَّ ذََٰ
 . [99  : ]الحديد َعَمى المَِّو َيِسيٌر( 

 النظريات المفسرة لمقمق: 
              تركز ىذه النظرية عمى التنبيو الزائد الناتج عن اعاقة الدفعات النظرية التحميمية:  

رويد نظريتو واعتبر أن القمق رد فعل لحالة خطر يواجو الفرد وأن أول خطر الجنسية ثم عدل ف
           ىو صدمة الميبلد ثم قمق االنفصال عن األم ثم قمق الخصاء وأخيرًا غضب األنا األعمى 

 (. 9335)عبد اهلل, 
في  ترى ىذه النظرية أن اضطراب القمق يرجع إلى تعمم سموكيات خاطئةالنظرية السموكية:  

البيئة التي يعيش فييا الفرد وتساىم بعض الظروف والمثيرات في تدعيم السموكيات والعمل عمى 
 (. 9350استمرارىا وبقائيا )الشرافي, 

تعتبر ىذه النظرية أن ما يقوم بو الفرد من فعاليات تتوجو بتوقعاتو عن النظرية المعرفية:  
رق التي يستبق بيا األحداث ويستطيع الفرد أن أحداث المستقبل وأن ما يحدد نشاط الفرد ىي الط

 (.9355يتنبأ بما سيحدث لو في المستقبل بناء عمى خبراتو في الحياة )طراد,
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وخبلصة القول في ىذا المبحث أن ظيور القمق  يرتبط بقمة الوعي وانعدام الخبرة في  
افة إلى ضعف اإليمان الحياة وعدم التخطيط الجيد لحل المشكبلت التي يتعرض ليا الفرد باإلض

 بالقضاء والقدر وقمة الصبر عمى الببلء. 
 ثانيا: الدراسات السابقة

 المحور األول: دراسات تناولت اضطراب ما بعد الصدمة مع متغيرات أخرى 
بعنوان اضطراب ما بعد الصدمة وعبلقتو بالتفكير االستداللي  (2017دراسة النخالة )

طفال في قطاع غزة, حيث ىدفت الدراسة إلى الكشف عن والحكم األخبلقي لدى عينة من األ
طبيعة العبلقة بين اضطراب ما بعد الصدمة وعبلقتو بالتفكير االستداللي والحكم األخبلقي لدى 

( طفبًل وطفمة من أطفال 931عينة من األطفال في قطاع غزة, وقد تكونت عينة الدراسة من )
المنيج الوصفي التحميمي وأعدت الباحثة استبانة قطاع غزة, واستخدمت الباحثة في الدراسة 

لجمع البيانات, وقد توصمت الدراسة إلى أن األطفال يعانون من أعراض اضطراب ما بعد 
الصدمة بصورة مرتفعة, كما خمصت الدراسة إلى عدم وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 

 ر االستداللي. بين أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وبين ميارات التفكي
بعنوان تأثير اضطراب كرب ما بعد الصدمة عمى بعض  (2017دراسة أميرة )

االضطرابات النفسية لدى سكان مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية, حيث ىدفت الدراسة 
إلى التعرف عمى تأثير اضطراب كرب ما بعد الصدمة عمى بعض االضطرابات النفسية لدى 

ياض بالمممكة العربية السعودية , وقد تمت الدراسة عمى عينة عشوائية بمغت سكان مدينة الر 
( فردًا ممن تعرضوا ألحداث صادمة, وقد أعدت الباحثة مقياس الكرب والضغوط, 513)

وتوصمت الدراسة إلى أنو ال يوجد تأثير لكرب ما بعد الصدمة عمى االضطرابات النفسية لدى 
ق ذات داللة إحصائية في أبعاد اضطراب ما بعد الصدمة وفقًا عينة البحث , كما ال توجد فرو 

 لمتغيرات العمر والجنس والمينة. 
حيث ىدفت إلى التعرف عمى مستوى كرب ما بعد ( 2016دراسة عواجة)أيضًا 

الصدمة واألفكار البلعقبلنية لدى المراىقين الميدمة بيوتيم في شمال غزة, وقد استخدمت 
كرب ما بعد الصدمة لبينيو ومقياس األفكار البلعقبلنية من إعداد سميمان الباحثة أداتين مقياس 

            الريحاني, وقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي كمنيج لمدراسة, وبمغت عينة
  ( مراىقًا ومراىقة, وقد توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة طردية ضعيفة ذات 011الدراسة )

الدرجة الكمية لمقياس كرب ما بعد الصدمة وبين الدرجة الكمية لمقياس  داللة إحصائية بين
 األفكار البلعقبلنية.  
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بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى مدى فاعمية كبًل من برنامج  (2014شاهين )كما قام 
العبلج المعرفي السموكي وعبلج العقل والجسم في خفض حدة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

( طالبًا 133احبة والمحددة بالقمق واالكتئاب, وقد تكونت عينة الدراسة من )واألعراض المص
وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية, وقد أستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج 

مقياس غزة لمخبرات الصادمة(, وتوصمت الدراسة إلى  –التجريبي )مقياس كرب ما بعد الصدمة 
داللة احصائية في درجات المتغيرات النفسية والمتمثمة في )كرب ما بعد  أنو ال توجد فروق ذات

السموك العدواني  –معارف كرب ما بعد الصدمة  –االكتئاب النفسي  –القمق  –الصدمة 
والعدائي لممراىقين( لدى المجموعة التجريبية والضابطة قبل البرنامج, كما أنو توجد فروق ذات 

 –القمق  –لمتغيرات النفسية والمتمثمة في ) كرب ما بعد الصدمة داللة احصائية في درجات ا
السموك العدواني والعدائي لممراىقين ( لدى  –معارف كرب ما بعد الصدمة  –االكتئاب النفسي 

 المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج.
عية وعبلقتيا ىدفت إلى تحديد العوامل الديموغرافية االجتما (Sheik, 2014)دراسة 

باضطراب ما بعد الصدمة وتحديد الخبرات النفسية الصادمة وعبلقتيا بالتوافق النفسي 
( بالغًا وقد استخدم في الدراسة مقياس 913االجتماعي واشتممت الدراسة عمى عينة بمغت )

%( من العينة تعاني 39األحداث الصادمة ومقياس التوافق النفسي وتوصمت الدراسة إلى أن )
 اضطراب ما بعد الصدمة.  من

ىدفت إلى معرفة العبلقة بين اضطراب ما بعد الصدمة  (2010حسن )دراسة 
( طالبًا 933وعبلقتو بالضبط الذاتي لدى طمبة جامعة بغداد وقد تكونت عينة الدراسة من )

( لقياس اضطراب ما بعد الصدمة وتوصمت 5991وطالبة واستخدم الباحث مقياس الكبيسي )
 إلى وجود عبلقة ارتباطية سمبية بين اضطراب ما بعد الصدمة والضبط الذاتي. الدراسة 

 المحور الثاني: دراسات تناولت قمق المستقبل مع متغيرات أخرى 
بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين االغتراب النفسي  (2016مريم)قامت  

( 033ط, وتكونت العينة من )وكل من األمن النفسي وقمق المستقبل وأساليب مواجية الضغو 
            طالبًا وطالبة من طبلب جامعة المنصورة, وقد ُأستخدم مقياس االغتراب النفسي من

( ومقياس األمن النفسي من )إعداد الباحثة( ومقياس قمق المستقبل من 9333)إعداد آمال باظة
د الباحثة(كأدوات ( ومقياس أساليب مواجية الضغوط من )إعدا9331)إعداد زينب شقير, 

لمدراسة, وقد توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة موجبة دالة احصائيًا بين االغتراب النفسي وقمق 
المستقبل, كما أوضحت الدراسة بأنو يمكن التنبؤ باالغتراب النفسي من خبلل األمن النفسي 

 وقمق المستقبل.   
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ن قمق المستقبل وكبًل من بدراسة ىدفت لمعرفة العبلقة بي (2015عابد )كما قامت  
فاعمية الذات ومستوى الطموح لدى طمبة الثانوية العامة في محافظة غزة وبمغت عينة الدراسة 

( طالبًا من طمبة الثانوية العامة, واستخدمت الباحثة مقياس قمق المستقبل ومقياس فاعمية 993)
ة إلى وجود عبلقة دالة الذات ومقياس مستوى الطموح من إعداد الباحثة وقد توصمت الدراس

 احصائيًا بين قمق المستقبل وكبًل من فاعمية الذات ومستوى الطموح  لدى عينة الدراسة. 

ىدفت إلى الكشف عن العبلقة بين إشباع الحاجات  (2014كالب )ودراسة قام بيا 
في النفسية وقمق المستقبل لدى المراىقين األيتام في المؤسسات اإليوائية وغير اإليوائية 

( فردًا من المراىقين 565محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات, وبمغت عينة الدراسة )
األيتام, واستخدمت الباحثة مقياس الحاجات النفسية ومقياس قمق المستقبل وىما من إعداد 
الباحثة, وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة طردية ذات داللة احصائية بين الحاجة لمحب 

اجة إلى تقدير الذات والحاجة إلى األمن وبين الدرجة الكمية لمقمق نحو المستقبل واالنتماء والح
 لدى المراىقين األيتام في قطاع غزة.   

ىدفت إلى معرفة العبلقة بين معنى الحياة وقمق  (2011سميمان ) أيضًا دراسة قام بيا
( طالبًا من طبلب 653المستقبل لدى عينة من طبلب التعميم الثانوي وبمغت عينة الدراسة )

     التعميم الثانوي, وقد استخدم الباحث مقياس معنى الحياة ومقياس قمق المستقبل من إعداد
 الباحث وتوصمت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين معنى الحياة وقمق المستقبل لدى 

 عينة الدراسة. 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 
الدراسات السابقة من حيث العينة واليدف وأدوات الدراسة والنتائج لكل سيتم التعقيب عمى       

 محور من المحاور السابقة عمى النحو التالي: 

 التعقيب عمى المحور األول:  
 ـ بالنسبة لعينة الدراسة: 1

( 9351تباينت عينات الدراسات السابقة فبعضيا تناول طبلب المدارس كدراسة أميرة )       
( 9351بينما كانت عينة دراسة النخالة ) sheik (2014)( و 9356( وعواجة)9353وشاىين )

 عمى األطفال.
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 ـ بالنسبة لمهدف:2
تيدف بعض الدراسات إلى التعرف عمى العبلقة بين اضطراب ما بعد الصدمة ومتغيرات       

( ىدفت 9351أخرى بينما بعض الدراسات ىدفت لمعرفة فاعمية برامج عبلجية, فدراسة النخالة )
لمتعرف عمى العبلقة بين اضطراب ما بعد الصدمة والتفكير االستداللي والحكم األخبلقي وىدفت 

( لمتعرف عمى العبلقة بين مستوى قمق ما بعد الصدمة واألفكار البلعقبلنية 9356دراسة عواجة)
( إلى معرفة تأثير اضطراب ما بعد الصدمة عمى بعض 9351فيما ىدفت دراسة أميرة)

             ( إلى التعرف عمى فاعمية برنامج9353الضطرابات النفسية وىدفت دراسة شاىين)ا
              عبلجي معرفي سموكي في خفض حدة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بينما ىدفت

           إلى تحديد العوامل الديموغرافية االجتماعية وعبلقتيا باضطراب ما sheik (2014دراسة )
 د الصدمة. بع
 بالنسبة لألدوات والمنهج المستخدم: -3

( حيث 9353استخدمت معظم الدراسات المنيج الوصفي االرتباطي عدا دراسة شاىين) 
أستخدم المنيج التجريبي باإلضافة لممنيج الوصفي  وقد تعددت أدوات القياس بتعدد متغيرات 

( استخدمت الباحثة مقياس اضطراب ما بعد الصدمة 9351الدراسات ففي دراسة النخالة)
مت الباحثة استبانة لجمع البيانات من إعدادىا أما في دراسة أميرة لباينوس ونادر كما استخد

( 9356( فقد أستخدم مقياس الكرب والضغوط من إعداد الباحثة وفي دراسة عواجة)9351)
أستخدم مقياس كرب ما بعد الصدمة لبينيو ومقياس األفكار البلعقبلنية لمريحاني أما في دراسة  

(sheik(2014 األحداث الصادمة ومقياس التوافق النفسي.  فقد أستخدم مقياس 
 بالنسبة لمنتائج: -4

أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اضطراب ما بعد  
فيما  sheik(2014( و)9351الصدمة ومتغيرات البحث األخرى في دراسة كبًل من النخالة)

فروق ذات داللة احصائية في أبعاد ( إلى عدم وجود تأثير أو 9351أشارت دراسة أميرة)
( 9353اضطراب ما بعد الصدمة ومتغيرات العمر أو الجنس أو المينة وكذلك دراسة شاىين)

أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات المتغيرات النفسية لدى المجموعة 
( 9356ة عواجة)التجريبية والمجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق المقياس أيضًا أظيرت دراس

وجود عبلقة طردية ضعيفة ذات داللة احصائية بين الدرجة الكمية لمقياس كرب ما بعد الصدمة 
 ومقياس األفكار البلعقبلنية. 
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 التعقيب عمى المحور الثاني
 بالنسبة لعينة الدراسة: -1

د تباينت عينات الدراسات السابقة فبعضيا تناول الطبلب في مدارس التعميم كدراسة عاب
, بينما كانت عينة الدراسة من األفراد المراىقين Kagan (2004)( و9355( وسميمان )9351)

 ( فكانت العينة من طبلب الجامعة. 9356(, أما دراسة مريم)9353كما في دراسة كبلب )
 بالنسبة لمهدف: -2

تيدف الدراسات إلى وجود عبلقة بين قمق المستقبل ومتغيرات أخرى فدراسة 
( ىدفت لمتعرف عمى العبلقة بين االغتراب النفسي وكبًل من األمن النفسي وقمق 9356مريم)

( إلى الكشف عن العبلقة 9353المستقبل وأساليب مواجية الضغوط بينما ىدفت دراسة كبلب)
( إلى 9351بين إشباع الحاجات النفسية وقمق المستقبل بينما ىدفت دراسة كبًل من عابد)

قمق المستقبل وفاعمية الذات ومستوى الطموح أما دراسة التعرف عمى العبلقة بين 
( فقد ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين معنى الحياة وقمق المستقبل فيما ىدفت 9355سميمان)
إلى فحص استخدام التغيرات لدى عينة الدراسة ألحداث المستقبل  Kagan(2004)دراسة 

 .وعبلقتيا بزيادة معدل الشعور بالقمق واالكتئاب
 بالنسبة لألدوات والمنهج المستخدم:-3

استخدمت الدراسات المنيج الوصفي االرتباطي وتعددت أدوات القياس بتعدد متغيرات 
( أستخدم مقياس االغتراب النفسي لباظة ومقياس األمن النفسي 9356الدراسات ففي دراسة مريم)

( مقياس الحاجات 9353من إعداد الباحثة ومقياس قمق المستقبل لشقير واستخدمت كبلب)
( مقياس قمق 9351النفسية ومقياس قمق المستقبل من إعداد الباحثة فيما استخدمت عابد)

المستقبل ومقياس فاعمية الذات ومقياس مستوى الطموح من إعداد الباحثة وفي دراسة 
 ( تم استخدام مقياس معنى الحياة ومقياس قمق المستقبل من إعداد الباحث. 9355سميمان)

 بالنسبة لمنتائج:-4
أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية موجبة بين قمق المستقبل 

( 9351( وعابد)9353( وكبلب)9356ومتغيرات الدراسات األخرى في دراسة كبًل من مريم)
( إلى وجود عبلقة ذات داللة احصائية سالبة بين قمق 9355بينما أظيرت نتائج دراسة سميمان)

( أن الطبلب الذين 2004)Kaganستقبل والمتغيرات األخرى بينما أظيرت النتائج في دراسة الم
يعانون من الشعور بالقمق أعطوا نسبة أعمى إلمكانية حدوث األحداث السمبية كما أظيرت أن 

ية تأثير كبًل من األحداث السمبية وااليجابية لو عبلقة مختمفة عمى توقع النتائج االيجابية أو السمب
 ألحداث المستقبل. 
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وقد تم تطبيق الدراسة الحالية عمى عينة من طبلب المرحمة الثانوية وقد تم اختيار ىذه       
 العينة باعتبارىا أكثر العينات الطبلبية تأثرا باضطراب ما بعد الصدمة.

قتو ومما يميز الدراسة الحالية أيضا أنيا تيدف إلى دراسة اضطراب ما بعد الصدمة وعبل     
 بقمق المستقبل لدى عينة من طبلب المرحمة الثانوية بمدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان.

 ثالثًا : فروض الدراسة
من خبلل الدراسات السابقة والنتائج المترتبة عمييا استطاع الباحث اشتقاق فروض  

 الدراسة عمى النحو التالي: 

ضطراب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل لدى طبلب توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين ا  -5
 المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة بين طبلب المرحمة الثانوية  - 9
 في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان تعزى لمتغير مكتب التعميم.

وجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق المستقبل بين طبلب المرحمة الثانوية في مدارس ت  -0
 الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان تعزى لمتغير مكتب التعميم. 

 الطريقة واإلجراءات
 أواًل: منهج الدراسة

اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي حيث يعرف بأنو "أسموب من أساليب 
لمرتكز عمى معمومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو موضوع محدد من خبلل فترة أو التحميل ا

فترات زمنية معمومة وذلك من أجل الحصول عمى نتائج عممية تم تفسيرىا بطريقة موضوعية 
 (. 9333وبما ينسجم مع المعطيات الفعمية الظاىرة" )مقداد والفرا, 

  ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة
دراسة في جميع طبلب المرحمة الثانوية بمدارس الحد الجنوبي بتعميم تمثل مجتمع ال

( طالبًا, والجدول التالي يوضح عدد الطبلب في المرحمة 1113منطقة جازان, والبالغ عددىم )
 الثانوية في مدارس الحد الجنوبي.
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 (1جدول رقم )
 الجنوبيمجتمع الدراسة تبعًا لعدد الطالب بالمرحمة الثانوية في مدارس الحد 

 عدد الطبلب عدد المدارس المدارس
 1113 39 الثانوية المرحمة

 عينة الدراسة
( طالبًا من مجتمع الدراسة في المرحمة الثانوية 033اختار الباحث عينة قواميا )

 بمدارس الحد الجنوبي بتعميم  منطقة جازان.
حيث تم اختيار عينة اعتمد الباحث أسموب العينة العشوائية الطبقية في جمع البيانات, 

عشوائية من المدارس أواًل ثم عينة عشوائية من الطبلب بما يمثل الوزن النسبي في المرحمة 
 الثانوية, والجدول التالي يوضح عينة الدراسة من حيث مكتب التعميم وعدد الطبلب. 

 (2جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمكتب التعميم وعدد الطالب

 العارضة صامطة المسارحة والحرث لتعميم مكتب ا
 طالب533 طالب533 طالب533 عدد الطبلب 

 ثالثًا: مصادر جمع بيانات الدراسة
 اعتمد الباحث عمى جمع البيانات من مصدرين:

 مصادر البيانات الثانوية: 
حيث اعتمد الباحث عمى المصادر النظرية من خبلل األدبيات والدراسات والبحوث 

 التي تناولت موضوعات اضطراب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل.السابقة 
 مصادر البيانات األولية:  

حيث اعتمد الباحث عمى البيانات الخاصة بعينة الدراسة من خبلل تحميل استجابات 
عينة الطبلب عمى االستبانة, بقصد قياس متغيرات الدراسة, والتحقق من فروض الدراسة, وقد تم 

يانات البلزمة من خبلل عرض متغيري الدراسة, المتغير األول وىو اضطراب الحصول عمى الب
ما بعد الصدمة, أما المتغير الثاني وىو قمق المستقبل, وقد تم تفريغ البيانات وتحميل النتائج 

 (.SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي )
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  رابعًا: أدوات الدراسة
ضطراب ما بعد الصدمة لدافيدسون لتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث مقياس ا

 (.9339( ومقياس قمق المستقبل لممشيخي )5991)
 Davidson, 1995)مقياس اضطراب ما بعد الصدمة )  - أ

( بند تماثل الصيغة 51يتكون مقياس دافدسون لقياس تأثير الخبرات الصادمة من )
          لى ثبلثة مقاييسالتشخيصية الرابعة لمطب النفسي األمريكية ويتم تقسيم بنود المقياس إ

 فرعية ىي: 
 ( .51-3-0-9-5استعادة الخبرة الصادمة وتشمل البنود ) (5
 (. 55-53-9-1-1-6-1تجنب الخبرة الصادمة وتشمل البنود ) (9
 ( .56-51-53-50-59االستثارة وتشمل البنود ) (0

( ويكون مجموع 3ويتم حساب النقاط عمى مقياس مكون من خمس نقاط )من صفر إلى 
 نقطة  510رجات لممقياس الد
  (9339) المشيخي,مقياس قمق المستقبل  - ب

 يتكون المقياس من خمسة أبعاد عمى النحو التالي
 (06, 05, 96, 95, 56, 55, 6, 5التفكير السمبي تجاه المستقبل ) (5
 (35, 01, 09, 91, 99, 51, 59, 1, 9النظرة السمبية لمحياة ) (9
 (39, 01, 00, 91, 90, 51, 50, 1, 0القمق من أحداث الحياة الضاغطة ) (0
 ( 09, 03, 99, 93, 59, 53, 9, 3المظاىر النفسية لمقمق ) (3
 ( 30, 33, 01, 03, 91, 93, 51, 53, 1المظاىر الجسمية ) (1

وبالنسبة لتقدير الدرجات, فيتم إعطاء المفحوص درجة واحدة إذا كانت استجابتو ال 
ثبلث درجات إذا كانت استجابتو تنطبق, بحيث تنطبق, ودرجتان إذا كانت استجابتو أحيانًا, و 

تمثل الدرجة الكمية التي حصل عمييا المفحوص عمى المقياس درجة قمق المستقبل لديو وتتراوح 
 ( درجة.599 -30الدرجات بين )

 خامسًا: الدراسة االستطالعية
قام الباحث بتوزيع مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ومقياس قمق المستقبل عمى عينة 

( طالبًا, ثم قام الباحث بالتحقق من ثبات وصدق مقياس اضطراب 63استطبلعية مكونو من )
 ما بعد الصدمة ومقياس قمق المستقبل من خبلل الخطوات التالية:
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 ثبات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة

تم التحقق من ثبات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة بطريقتين؛ معامل ألفا كرونباخ 
 ف العبارة(, ومعامل التجزئة النصفية, وكانت النتائج كما يمي:)في حالة حذ

 (3جدول رقم )

 معامل ثبات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

 عدد الفقرات المقياس
 معامل الثبات

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ

 11,3 11,3 51 مقياس اضطراب ما بعد الصدمة  

يتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة بطريقة 
ألفا كرونباخ وبطريقة التجزئة النصفية كانت مرتفعة, مما يدل عمى ثبات مقياس اضطراب ما 
بعد الصدمة. وبيذا تأكد الباحث من ثبات المقياس وأصبح جاىز لمتطبيق عمى العينة األساسية 

 لمدراسة. 
 س اضطراب ما بعد الصدمةصدق مقيا

مقياس االتساق الداخمي لبلستبانة وىو قوة االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات 
االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة. تم احتساب صدق االتساق الداخمي الضطراب ما بعد 

اس الصدمة عن طريق إيجاد المجموع الكمي لدرجات أفراد العينة االستطبلعية عمى مقي
اضطراب ما بعد الصدمة, ثم تم حساب معامل ارتباط لكل عبارة مع متوسط الدرجة الكمية 

( يبين معامبلت االرتباط بين درجة 3المحسوبة الضطراب ما بعد الصدمة ككل, والجدول رقم )
كل عبارة من عبارات اضطراب ما بعد الصدمة ومتوسط الدرجة الكمية المحسوبة الضطراب ما 

 ككل. بعد الصدمة
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 (4جدول رقم )
 صدق االتساق الداخمي لعبارات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

5 38011** 1 38399** 50 38111** 
9 38613** 1 38091** 53 38159** 
0 38399** 9 38619** 51 38639** 
3 38396** 53 38605** 56 38193** 
1 38301** 55 38611** 51 38196** 

6 38019** 59 38609**   

 (.0005(, *تعني دالة عند مستوى )0001** تعني دالة عند مستوى )
ين درجة كل عبارة من فقرات من الجدول السابق نبلحظ أن معامبلت االرتباط ب

اضطراب ما بعد الصدمة ومتوسط الدرجة الكمية المحسوبة الضطراب ما بعد الصدمة ككل دالة 
, وىذا يعني أن جميع عبارات مقياس اضطراب ما بعد الصدمة 3831إحصائيًا عند مستوى 

 صادقة.
 ثبات مقياس قمق المستقبل 

قبل بطريقتين؛ معامل ألفا كرونباخ )في حالة حذف تم التحقق من ثبات مقياس قمق المست      
 العبارة(, ومعامل التجزئة النصفية, وكانت النتائج كما يمي:

 (5جدول رقم )
 معامل ثبات مقياس قمق المستقبل بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

 عدد الفقرات المقياس
 معامل الثبات

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ

 93,3 91,3 30 مق المستقبل   مقياس ق
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يتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات مقياس قمق المستقبل بطريقة ألفا كرونباخ 
وبطريقة التجزئة النصفية كانت مرتفعة, مما يدل عمى ثبات مقياس قمق المستقبل. وبيذا تأكد 

 سة. الباحث من ثبات المقياس وأصبح جاىز لمتطبيق عمى العينة األساسية لمدرا
 صدق مقياس قمق المستقبل 

مقياس االتساق الداخمي لبلستبانة وىو قوة االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات 
االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة. تم احتساب صدق االتساق الداخمي لقمق المستقبل عن طريق 

قمق المستقبل, ثم تم حساب  إيجاد المجموع الكمي لدرجات أفراد العينة االستطبلعية عمى مقياس
معامل ارتباط لكل عبارة مع متوسط الدرجة الكمية المحسوبة لقمق المستقبل ككل, والجدول رقم 

( يبين معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات قمق المستقبل ومتوسط الدرجة 6)
 الكمية المحسوبة لقمق المستقبل ككل.

 (6جدول رقم )
 اخمي لعبارات مقياس قمق المستقبلصدق االتساق الد

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

معامل االرتباط  رقم الفقرة
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

5 38636** 56 38611** 05 38151** 
9 38156** 51 38316** 09 38693** 
0 38093** 51 38656** 00 38115** 
3 38199** 59 38156** 03 38151** 
1 38601** 93 38316** 01 38111** 
6 38195** 95 38160** 06 38106** 
1 38653** 99 38106** 01 38119** 
1 38653** 90 38056** 01 38153** 
9 38153** 93 38615** 09 38199** 
53 38155** 91 38113** 33 38193** 
55 38669** 96 38663** 35 38691** 
59 38159** 91 38659** 39 38113** 
50 38615** 91 38659** 30 38359** 
53 38616** 99 38119**   
51 38309** 03 38365**   

 (.0005(, *تعني دالة عند مستوى )0001** تعني دالة عند مستوى )
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ن درجة كل عبارة من فقرات قمق من الجدول السابق نبلحظ أن معامبلت االرتباط بي
 3831المستقبل ومتوسط الدرجة الكمية المحسوبة لقمق المستقبل ككل دالة إحصائيًا عند مستوى 

 وىذا يعني أن جميع عبارات مقياس قمق المستقبل صادقة.
 سادسًا: أساليب المعالجة اإلحصائية

رنامج الحزمة استخدم الباحث أسموبين من األساليب اإلحصائية المتاحة في ب
 Statistical Package for Social Science – SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية )

version. 21:وىما األسموبين التاليين ,) 
( واالستداللي Descriptive Statistic Measuresاإلحصاء الوصفي ) (1

(Deductiveوذلك بهدف وصف البيانات األساسية لخصائص عينة أفراد الدراس :) ة, من
 خالل استخدام ما يمي:

 الوسط الحسابي. -
 اختبار كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية لقياس درجة الثبات بين فقرات المقياس. -
(: وذلك بهدف فحص العالقة بين Statistical Inferenceاإلحصاء االستداللي ) (2

 المتغيرات, من خالل استخدام ما يمي:
 دم الختبار العبلقة بين المتغيرات.معامل ارتباط بيرسون, وىو يستخ -
 تحميل التباين األحادي لمفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة.  -
 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية. -

 نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول ىذا الفصل تحميل نتائج الدراسة الميدانية, وذلك من خبلل عرض درجات أفراد 

راسة الميدانية ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام مفاىيم اإلحصاء الوصفي العينة عمى تساؤالت الد
التحميمي وأساليبو اإلحصائية وصواًل إلى النتائج وتحميميا وتفسيرىا في ضوء األطر النظرية 
لمبحوث والدراسات الميدانية . حيث قام الباحث بتخصيص ىذا الفصل لمعرفة العبلقة بين 

ختبار فروض الدراسة, أيضًا تم تخصيص ىذا الفصل لعرض متغيرات الدراسة من خبلل ا
 النتائج والتوصيات والبحوث المستقبمية المقترحة, عمى النحو التالي:

 أواًل: اختبار الفرضيات والتعميق عميها
قام الباحث بالتحقق من فروض الدراسة من خبلل استخدام األساليب اإلحصائية 

ع بيانات عينة الدراسة, وكانت نتائج التحقق من فروض الدراسة البارامترية لمناسبتيا لطبيعة توزي
 كما يمي:
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التحقق من الفرض األول لمدراسة: والذي ينص عمى " توجد عالقة ذات داللة إحصائية  (1)
بين اضطراب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل لدى طالب المرحمة الثانوية في مدارس الحد 

 الجنوبي بتعميم منطقة جازان".
م التحقق من صحة ىذا الفرض من خبلل حساب معامل ارتباط بيرسون بين متوسط ت

الدرجة الكمية الضطراب ما بعد الصدمة وكذلك متوسط الدرجة الكمية لقمق المستقبل, وكانت 
 (:1النتائج كما في الجدول)

 (7جدول رقم )
 معامل ارتباط بيرسون بين اضطرب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل

 مستوى الداللة معامل بيرسون اتالمتغير 
 35,3 690,3 اضطراب ما بعد الصدمة

 قمق المستقبل

( وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين اضطرب ما 1يتضح من نتائج الجدول رقم )
بعد الصدمة وقمق المستقبل لدى طبلب المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة 

 تحقق الفرض األول.جازان, وىو ما يعني 
  Sheik( و9356( وعواجة)9351وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كبًل من النخالة)

( والتي توصمت إلى وجود عبلقة ذات داللة احصائية بين اضطراب ما بعد الصدمة 9353)
(  والتي لم تتوصل 9353( وشاىين)9351والمتغيرات األخرى فيما تختمف مع دراسة أميرة)

عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا بالنسبة الضطراب ما بعد الصدمة, كما تتفق نتائج ىذه لوجود 
( والتي توصمت 9351( وعابد)9353( وكبلب)9356الدراسة أيضًا مع دراسة كبًل من مريم)

إلى وجود عبلقة ذات داللة احصائية بين قمق المستقبل والمتغيرات األخرى فيما تختمف مع 
( حيث كانت ىذه الدراسات ذات داللة احصائية سالبة بين متغير قمق 9355دراسة سميمان)

 المستقبل والمتغيرات األخرى. 
ويرى الباحث أن ىذه النتيجة طبيعية عطفًا عمى التغيير الذي حصل ألفراد العينة 
المتضمن ترك البيئة التي اعتادوا عمييا وتكيفوا مع طبيعتيا وأساليب العيش فييا, أيضا ال شك 

لمحروب نتائج مؤلمة منيا النزوح وترك الموطن األصمي واالنتقال لبيئة جديدة تحتاج وقت  أن
لمتأقمم مما قد يتسبب في ظيور بعض االضطرابات النفسية والقمق خصوصًا القمق المستقبمي 

 وىو ما أثبتتو ىذه الدراسة. 
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ات داللة إحصائية ( التحقق من الفرض الثاني لمدراسة: والذي ينص عمى " توجد فروق ذ2)
في اضطراب ما بعد الصدمة بين طالب المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي بتعميم 

 منطقة جازان تعزى لمتغير مكتب التعميم". 
تم التحقق من صحة ىذا الفرض من خبلل استخدام تحميل التباين األحادي لمفروق 

اضطراب ما بعد الصدمة باختبلف متغير  بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو عبارات مقياس
 (:1مكتب التعميم, حيث كانت النتائج كما في الجدول )
 (8جدول رقم )

تحميل التباين األحادي لمفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو عبارات مقياس اضطراب 
 ما بعد الصدمة باختالف متغير مكتب التعميم

مجموع  مصدر التباين المحاور
 بعاتالمر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

اضطراب ما 
 بعد الصدمة

 38333 508511 59938360 9 01338591 بين المجموعات
 5318911 991 300318663 داخل المجموعات

( وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات أفراد 1يتضح من نتائج الجدول رقم )
(, وبناء عمى ىذه 508511تبلف متغير مكتب التعميم, حيث كانت قيمة ف )عينة الدراسة باخ

النتيجة سنستخدم اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتوضيح الفروق في استجابات عينة الدراسة 
 (: 9عمى مقياس اضطراب ما بعد الصدمة وكانت النتائج كما في الجدول )

 (9جدول رقم )
دية لتوضيح الفروق في استجابات عينة الدراسة عمى مقياس اختبار شيفيه لممقارنات البع

 اضطراب ما بعد الصدمة

 العارضة صامطة األحد المتوسط المتوسط

 - *38353 - األحد 91,59
 *38333 - *38353 صامطة 93,53
 - *38333 - العارضة 61,90

 (. 0005* تتوجد فروق ذات داللة عند مستوى )
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 3835( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 9) يتضح من نتائج الجدول رقم
في اضطراب ما بعد الصدمة بين مكتب التعميم بالمسارحة والحرث ومكتب التعميم بصامطة 
لصالح مكتب التعميم بالمسارحة والحرث, كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مطة ومكتب التعميم بالعارضة في اضطراب ما بعد الصدمة بين مكتب التعميم بصا 3835
لصالح مكتب التعميم بالعارضة. بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد 

 الصدمة بين مكتب التعميم بالمسارحة والحرث ومكتب التعميم بالعارضة. 

ولعل ىذا ما يميز ىذه الدراسة حيث أنيا توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  
اضطراب ما بعد الصدمة بين أفراد عينة الدراسة تعزى إلى مكتب التعميم بخبلف الدراسات في 

( 9351السابقة التي لم تتوصل إلى وجود فروق لدى عينات الدراسة كدراسة أميرة)
 (. 9353وشاىين)

ويرى الباحث أن ىذه النتيجة تعود لتكرار تعرض عينة الدراسة لمحدث الصادم أو  
حظ أن عممية نزوح الطبلب التابعين لمكتب التعميم بمحافظة العارضة تمت بعد عدمو, حيث نبل

نزوح بقية الطبلب القاطنين عمى الشريط الحدودي في المحافظات األخرى وتمت عممية النزوح 
لمرة واحدة بينما في بقية المحافظات سبقت عممية النزوح األخيرة عمميات نزوح سابقة ومتكررة,  

ارتباط أفراد عينة الدراسة ببيئتيم الماضية والعادات والتقاليد االجتماعية التي  باإلضافة لمدى
 اعتادوا عمييا.  

التحقق من الفرض الثالث لمدراسة: والذي ينص عمى " توجد فروق ذات داللة إحصائية  (3) 
في قمق المستقبل بين طالب المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة 

 ان تعزى لمتغير مكتب التعميم". جاز 

تم التحقق من صحة ىذا الفرض من خبلل استخدام تحميل التباين األحادي لمفروق 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو عبارات مقياس قمق المستقبل باختبلف متغير مكتب 

 (:53التعميم, حيث كانت النتائج كما في الجدول )
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 (10جدول رقم )
ن األحادي لمفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو عبارات مقياس قمق تحميل التباي

 المستقبل باختالف متغير مكتب التعميم

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

قمق 
 المستقبل

 39018530 9 13168911 بين المجموعات
خل دا 38333 538395

 9908199 991 119118163 المجموعات

( وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات 53يتضح من نتائج الجدول رقم )
(, وبناء عمى 538395أفراد عينة الدراسة باختبلف متغير مكتب التعميم, حيث كانت قيمة ف )

في استجابات عينة ىذه النتيجة سنستخدم اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتوضيح الفروق 
 (: 55الدراسة عمى مقياس قمق المستقبل وكانت النتائج كما في الجدول)

 (11جدول رقم )
اختبار شيفيه لممقارنات البعدية لتوضيح الفروق في استجابات عينة الدراسة عمى مقياس 

 قمق المستقبل

 العارضة صامطة األحد المتوسط المتوسط

 - *38336 - األحد 11,69
 *38333 - *38336 صامطة 91,65
 - *38333 - العارضة 95,13

 (. 0005* تتوجد فروق ذات داللة عند مستوى )
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 55يتضح من نتائج الجدول رقم )

في قمق المستقبل بين مكتب التعميم بالمسارحة والحرث ومكتب التعميم بصامطة لصالح  3835
في  3835لمسارحة والحرث, كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى مكتب التعميم با

قمق المستقبل بين مكتب التعميم بصامطة ومكتب التعميم بالعارضة لصالح مكتب التعميم 
بالعارضة. بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق المستقبل بين مكتب التعميم 

 بالعارضة.  بالمسارحة والحرث ومكتب التعميم
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ويرى الباحث أن ىذه النتيجة منطقية وتعود الستعداد بعض أفراد عينة الدراسة لظيور  
أعراض القمق وخاصة قمق المستقبل بسبب الربط بين البيئة الماضية وطبيعة الحياة في المناطق 

دة لتمك الجبمية التي يعيش فييا الطبلب التابعين لمكتب التعميم بالعارضة ومدى إمكانية العو 
المناطق بعد انتياء األزمة الناتجة عن الحرب عمى الشريط الحدودي الجنوبي لممممكة العربية 

 السعودية وبين النجاح في المستقبل. 
 ثانيًا : نتائج الدراسة

 تتمثل نتائج الدراسة فيما يمي:
طبلب توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين اضطراب ما بعد الصدمة وقمق المستقبل لدى -5

 المرحمة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة بين مكتب التعميم بالمسارحة -9

 والحرث ومكتب التعميم بصامطة لصالح مكتب التعميم بالمسارحة والحرث. 
عد الصدمة بين مكتب التعميم بصامطة توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما ب-0

 ومكتب التعميم بالعارضة لصالح مكتب التعميم بالعارضة. 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب ما بعد الصدمة بين مكتب التعميم  -3

 بالمسارحة والحرث ومكتب التعميم بالعارضة.
ب التعميم بالمسارحة والحرث توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق المستقبل بين مكت-1

 ومكتب التعميم بصامطة لصالح مكتب التعميم بالمسارحة والحرث. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق المستقبل بين مكتب التعميم بصامطة ومكتب  -6

 التعميم بالعارضة لصالح مكتب التعميم بالعارضة. 
بل بين مكتب التعميم بالمسارحة والحرث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق المستق-1

 ومكتب التعميم بالعارضة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  272

 رررر

 ثالثًا : التوصيات
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة, يمكن تقديم التوصيات التالية:

ضرورة االىتمام بالمحاضرات والندوات وعقد المقاءات بيدف تحقيق الطمأنينة النفسية  •
 ميم منطقة جازان لمطبلب في مدارس الحد الجنوبي بتع

قيام المؤسسات الحكومية المعنية بدورىا في تخفيف أعراض األحداث الصادمة لمطبلب في  •
 مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان. 

تقديم برامج لمدعم النفسي لمطبلب الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من طبلب  •
 مدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان. 

ضرورة توسيع الخدمات في مجال اإلرشاد والعبلج النفسي وتفعيمو واالستفادة منو كأسموب  •
 عبلجي ووقائي)اإلرشاد وقت األزمات(. 

القيام بتفعيل أنشطة ترفييية لمتخفيف من أعراض اضطراب األحداث الصادمة لمطبلب  •
 بمدارس الحد الجنوبي بتعميم منطقة جازان. 
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 المراجع
 رآن الكريم الق
 السنة النبوية  -
, مركز البحوث اإلنسانية والتنمية مقياس الخبرات الصادمة(. 9335أبو نجيمو, سفيان) -

 االجتماعية, غزة, فمسطين. 
تأثير اضطراب كرب ما بعد الصدمة عمى بعض االضطرابات (. 9351أميرة, محمد ) -

)رسالة النفسية لدى سكان مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية
 ماجستير غير منشورة (. جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن, الرياض. 

مستوى التوجه نحو المستقبل وعالقته ببعض االضطرابات لدى (. 9330بدر, إبراىيم ) -
, المجمة الشباب الجامعي, دراسة مقارنة بين عينات مصرية وسعودية

 سات النفسية. المصرية لمدراسات النفسية, الجمعية المصرية لمدرا
, دار السبلم لمنشر والتوزيع التأصيل اإلسالمي لمدراسات النفسية(. 9359توفيق, محمد ) -

 والترجمة, القاىرة. 
العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتها بقمق المستقبل لدى (. 9359جبر, أحمد ) -

)رسالة ماجستير غير  طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة
 جامعة األزىر, غزة. منشورة(. 

 , دار طيبة لمنشر. تفسير القرآن العظيم(. 5999الدمشقي, إسماعيل ) -
 , القاىرة: عالم الكتب. الصحة النفسية والعالج النفسي(. 5911زىران, حامد ) -
(. مدى فاعمية برنامج إرشادي مقترح لمتخفيف من آثار الصدمة 9330الحواجري, أحمد ) -

             لتعميم األساسي في محافظة غزةالنفسية لدى طمبة مرحمة ا
 ) رسالة ماجستير غير منشورة (. الجامعة االسبلمية, غزة. 

اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعالقته بالضبط الذاتي لدى (. 9353حسن, براء ) -
 . 999-935, مجمة العموم النفسية, طمبة الجامعة

, كمية التربية, جامعة األزىر, األطفالالمشكالت السموكية عند (. 9355الخطيب, محمد) -
 غزة, فمسطين.

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بالتوجه لإلنجاز والهناء النفسي (. 9359طو, أحمد ) -
                 2011يناير 25االجتماعي لدى عينة من مصابي ثورة 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة المنار, العراق. 
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أنماط المعاممة الوالدية وقمق المستقبل وعالقتها بالعنف الجامعي . (9355طراد, حيدر) -
 , مجمة جامعة كرببلء التعميمية. لدى طمبة جامعة بابل

مدى فاعمية أسموب االسترخاء العضمي في خفض مستوى (. 9331يونس, محمود) -
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى عينة من الطمبة في 

مجمة دراسات العموم اإلنسانية واالجتماعية. عمان, . الجامعة األردنية
 األردن. 

سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العالج النفسي "اضطراب ما  (.5999يعقوب, غسان ) -
 . بيروت. لبنان. دار الفارابي. بعد الصدمة"

 . غزة, فمسطين, مكتبة آفاق. عمم النفس االكمينيكي(. 9336قوتو, سمير. ) -
إشباع الحاجات النفسية وعالقتها بقمق المستقبل لدى المراهقين (. 9353كبلب, نسرين ) -

األيتام في المؤسسات اإليوائية وغير اإليوائية في محافظات غزة" دراسة 
 " )دراسة ماجستير غير منشورة(. الجامعة االسبلمية, غزة.  مقارنة

مق المستقبل وأساليب االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي وق(. 9356مريم, الشياوي) -
, )رسالة ماجستير غير مواجهة الضغوط لدى عينة من طالب الجامعة

 منشورة(, كمية اآلداب, جامعة المنصورة. 
, القاىرة, دار النفس المطمئنة "سمسمة دراسات نفسية إسالمية"(. 5999مرسي, سيد ) -

 التوفيق النموذجية. 
 . الزقازيق. دار الرشاد. أسس وتطبيقات(. العالج المعرفي السموكي 5999محمد, عادل ) -
, بيروت: الصحة النفسية واألمراض النفسية والعقمية وقاية وعالج(. 5991مياسا, محمد ) -

 دار الجيل. 
قمق المستقبل وعالقته بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح (. 9355المصري, نيفين) -

ماجستير غير  )رسالة األكاديمي لدى عينة من طمبة جامعة األزهر بغزة
 منشورة(. جامعة األزىر, غزة. 

قمق المستقبل وعالقته بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح (. 9339المشيخي, غالب ) -
) رسالة دكتوراه غير منشورة(.  لدى عينة من طالب جامعة الطائف

 جامعة أم القرى, السعودية. 
والتحميل اإلحصائي في العموم  مناهج البحث العممي(. 9333مقداد, محمد والفرا, ماجد ) -

 , مكتبة الطالب, الجامعة اإلسبلمية, غزة, فمسطين. اإلدارية



 جبران بن داحش عمي محزريأ/   اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بقمق المستقبل 
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دراسة معنى الحياة وعالقته بقمق المستقبل لدى عينة من طالب (. 9355سميمان, حاتم ) -
 .  693-611, مجمة البحث العممي في التربية, التعميم الثانوي العام

 , غزة: دار مقداد. نفسية أسباب وتشخيص وعالجاألمراض ال(. 9336سمور, عايش) -
(. قمق المستقبل وعالقته بفاعمية الذات ومستوى الطموح لدى طمبة 9351عابد, ىيام ) -

, )رسالة ماجستير غير منشورة(, الثانوية العامة في محافظة غزة
 الجامعة اإلسبلمية, غزة. 

 دار الفكر. , عمان:مدخل إلى الصحة النفسية(. 9335عبد اهلل, محمد ) -
اضطراب كرب ما بعد الصدمة وعالقته باألفكار الالعقالنية لدى (. 9356عواجة, عبل ) -

 2014المراهقين المهدمة بيوتهم في العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسبلمية, غزة. 

يشة لألحداث خالل الحرب عمى مشاهدة الصورة اإلعالمية والمعا(. 9359صوالي, سيمة ) -
غزة وعالقتها باضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى األمهات في قطاع 

 ) رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزىر, غزة. غزة
 . األردن: دار المسيرة. الصحة النفسية(. 9339رضوان, سامر) -
سموكي وعالج مدى فاعمية كاًل من برنامج العالج المعرفي ال(. 9353شاىين, عمر ) -

العقل والجسم في خفض حدة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 
)رسالة ماجستير غير  واألعراض المصاحبة والمحددة بالقمق واالكتئاب

 منشورة(. الجامعة االسبلمية, غزة. 
اإلنهاك النفسي وعالقته بكل من قمق المستقبل ومستوى (. 9350الشرافي, ماىر ) -

 ألنفاق )رسالة ماجستير غير منشورة(.الطموح لدى العاممين في ا
 الجامعة اإلسبلمية, غزة.   

, غزة, الخبرات النفسية الصادمة عوامل الخطر والحماية(. 9336ثابت, عبد العزيز ) -
 فمسطين, مكتبة آفاق. 

, جامعة الخبرات النفسية الصادمة )ردود أفعال وتدخل((. 9359ثابت, عبد العزيز ) -
 القدس, غزة, فمسطين. 

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بالتفكير االستداللي والحكم (. 9351لنخالة, أفنان )ا -
)رسالة ماجستير غير  األخالقي لدى عينة من األطفال في قطاع غزة

 منشورة(. الجامعة االسبلمية, غزة. 
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