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   الذات  بمفهوم  وعالقته  الصدمة  بعد  ما  كرب  ضطرابإ
   يناير 25  لثورة  الشهداء  أطف ال  لدى  المستقبل  وق لق

 
  (3)الفرحاتى السيد فرحاتي -(2)جمال شفيق أحمد -(1)عبد الحكيمابراهيم مروة شحاتة 

 (4)حنان السيد زيدان
كلية الدراسات ( 2 ن شمسجامعة عي، معهد الدراسات والبحوث البيئيةباحثة دراسات عليا، ( 1

معهد ( 4 المركز القومى لإلمتحانات والتقويم التربوي( 3 جامعة عين شمس، العليا للطفولة
 جامعة عين شمس ،الدراسات والبحوث البيئية

 

 المستخلص
إلدددى معرإدددة إكدددطراع كدددرع مابعدددد الهددددمة وعوقتدددة بمفهدددوم الددد ات وقلددد   هددددل البحدددث

بنددة 120وتكوندت عينددة الدراسدة مددن )، ( ينداير25رة )المسدتقبل لددأ فطفددال الشدهداء لثددو  ( إبندا  واب
، ( عددام18 -12) ( يندداير بمحاإ ددة القدداهرة تراوحددت فعمددارهم بددين25مددن فبندداء الشددهداء لثددورة )

مقيدددداس كددددرع مددددا بعددددد ) لددددة إددددي ثوثددددة مقدددداييس فساسدددديةثمفدوات القيدددداس المت بحددددثال وفسددددتخدم
حيددددث فسددددتخدمت الباحثددددة مقيدددداس ( سددددتقبلمقيدددداس قلدددد  الم، مقيدددداس مفهددددوم الدددد ات، الهدددددمة

( 19ويتكددون مددن ) اكددطراع كددموط مددا بعددد الهدددمة مددن اعددداد برنددامس ةددزة للهددحة النفسددية
 عبارة.

مقيدداس : البعددد الول: )وهددى ومقيدداس مفهددوم الدد ات لتنسددى الدد أ يتكددون مددن خمسددة ابعدداد
 مقيدداس: بعددد الثالددثال، مقيدداس مفهددوم الدد ات الشخهددية: البعددد الثددانى. مفهددوم الدد ات األخوقيددة

 مقيدداس: البعددد الخددامس، مقيدداس مفهددوم الدد ات األسددرية: البعددد الرابدد ، مفهددوم الدد ات ااجتماعيددة
 .مفهوم نقد ال ات(

( والد أ يتكدون مدن خمدس ابعداد 2009مقياس قل  المستقبل من اعداد ةالدع المشديخى )
البعددد ، الن ددرة السددلبية للحيدداة: البعددد الثددانى، التفكيددر السددلبى تجدداة المسددتقبل: وهددى )البعددد الول

، الم داهر النفسديل لقلد  المسدتقبل: البعدد الرابد ، القل  من األحدداث الحياتيدة الكداةطة: الثالث
 .الم اهر الجسمية لقل  المستقبل (: البعد الخامس

مدددددن خولدددددل وهدددددل  ونالبدددداحث حدددداولالمددددنهس الوهددددفي التحليلددددي التددددي  م البحددددثسددددتخداو 
ة )إكدددطراع كدددرع مددد  بعدددد الهددددمة وعوقتدددة بمفهدددوم الددد ات و قلددد  ال ددداهرة موكدددوا الدراسددد
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( يندداير( وتحليددل بياناتهددا وبيددان العوقددة بددين مكوناتهددا 25المسددتقبل لدددأ فطفددال الشددهداء لثددورة )
واآلراء التددددي تطددددرا حولهدددا، والعمليدددات التدددي تتكدددمنها واآلثدددار التدددي تحددددثها، وهدددو فحدددد فشدددكال 

اهرة فو مشكلة محددة وتهويرها كميا  عن طري  جم  البيانات التفسيرالعلمي المدن م لوهل  
  .والمعلومات المقنندة عن ال اهرة فو المشكلة وتهنيفها وتحليلها واخكاعها للدراسات الدقيقة

 وتوهلت نتائس الدراسة إلى: 
 . ال ات ومفهوم الهدمة بعد ما كرع بين إحهائيا   دالة إرتباطية عوقة وجود .1
 . المستقبل وقل  الهدمة بعد ما كرع بين دالة إرتباطية ةوجودعوق .2
 للمتميرات تبعا   ال ات مفهوم مقياس درجات متوسطات بين إحهائيا   دالة إرو  وجود .3

 درجات متوسطات بين إحهائيا دالة إرو  يوجد ل بينما(  ااقتهادي المستوأ)  الديموجراإية
 ( . التعليمي المستوأ،  العمر،  النوا) موجراإيةالدي للمتميرات تبعا   ال ات مفهوم مقياس

 للمتميدددرات تبعددا   المسدددتقبل قلدد  مقيددداس درجددات متوسدددطات بددين إحهدددائيا   دالددة إدددرو  وجددود .4
 .( ااقتهادي المستوأ،  التعليمي المستوأ،  العمر،  النوا) الديموجراإية

 :يلي بما ةالباحث توهى نتائس من إليل التوهل تم ما كوء إى: توصيات البحث
مدددددن خدددددول الم سسدددددات  والشدددددهيدات الشدددددهداء ألبنددددداء ااجتماعيدددددة والمسددددداندة الددددددعم تقدددددديم -1

ااجتماعية والوسائل ااعومية للتخفيل من فعراض الهدمل والمشكوت النفسية المرتبطدة 
 .بها

 لددأ سدوي  ات مفهدوم وبنداء،  وااجتمداعي النفسدي التكيدل لتحقيد  إرشدادية برامس هياةة -2
 . الشهداء فبناء

إعددددداد بدددددرامس توعيددددة لوسدددددرة ، والتربددددويين لتبهددددديرهم بالم دددداهر النفسدددددية والجسددددمية لقلددددد   -3
 المستقبل ومعرإة التعامل إى حالة  هورها على فبناء الشهداء .

 وك  برامس عوجية للتخفيل من الن رة السلبية للحياة التي يعاني منها فبناء الشهداء . -4
 

 المقدمة
طة والتددى هددى فحددد فشددكال المثيددرات الكدداةطة التددى يتعددرض لهددا تشددكل األحددداث الكدداة

، وتهدددد هددحتل النفسددية لمددا لهددا مددن آثددار سددلبية، الفددرد خطددرا  كبيددرا  علددى هددحة الفددرد وتوازنددل
وتعددد ، وتسددبع لددل شددعورا  بالكددموط فو العهدداع والتددى تتبدداين مددن بيئددة ألخددرأ ومددن إددرد آلخددر

مسددببة للكددموط النفسددية وقددد تحدددث تدد ثيرات تفددو  الحددروع واألزمددات والكددوارث مددن العوامددل ال
تددد ثيرات فحدددداث الحيددداة الكددداةطة ويعدددود  لدددا إلدددى عددددم وجدددود خبدددرات مماثلدددة لددددأ الفدددرد إدددى 
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وقد شهدت المنطقة العربية م  ، ( 375 :2009)عثمان،  التعامل م  ه ه الحروع واألزمات
حركات الجتماعيدة التدى تراوحدت ( ، بداية عدد من الثورات والنتفاكات وال2010نهاية عام )

بدددين السدددلمية والعندددل ، سدددواء مدددن جاندددع القدددائمين بهدددا فو الدددداعين إليهدددا ، فو مدددن جاندددع ردود 
ى مهددر بطريقددة شددبل عفويددة ، بعددد فن اكتملددت إددولقددد انطلقددت شددرارة الثددورة ، الفعددل الرسددمية 

وعدى عدام و  لحريدات ،ا ةن كثرة القم  والكطهاد ، ومهدادر العناهر األساسية لقيام في ثورة م
بمددددأ ال لدددم الددد أ فهددداع كاإدددة إئدددات الشدددعع، وكدددان رد السدددلطة المهدددرية عنيفدددا  ثدددم وعدددودا  
بدددالتميير ، مددد  وجدددود مزيدددد مدددن الفئدددات الشدددعبية التدددى تنكدددم للمت ددداهرين ، وحددددوث مزيدددد مدددن 

يجددة احدداث العندل والقتدل ، وهندداا العديدد مدن اآلسددر التدى تعدرض احدد فإرادهددا للميداع عنهدا نت
( يناير ، إحرمان الطفل من فسدرتل نتيجدة لوإداة فحدد الوالددين فو 25استشهاده إى فحداث ثورة )

كليهما ، فو نتيجة للطو  فو األنفهدال فو األسدر فو األستشدهاد يترتدع عليدل عديددا  مدن األثدار 
لدددى السدددلبية التدددى تددد ثر تددد ثيرا  واكدددحا  علدددى جواندددع السدددلوا ااجتمددداعي واانفعدددالي للطفدددل وع

( المراهدد  –ن ، إيتكددون لدددأ )الطفددل الدد أ قددد يتدد ثر بهدد ا الحرمددا ، مفهومددل اايجددابي عددن  اتددل
يعيشددون األحددداث التددى تدددور مددن حددولهم ويتدد ثرون بهددا لدد لا قددد  ، إهددممفهومددا  سددلبيا  عددن  اتددل 

 . (71: 1995)فريد تترا آثارها السلبية إى هورة عدم استقرار وقل  دائم على مستقبلهم 
 البحثة  مشكل

حيدث ، ( ينداير25تركز الدراسة الحالية على إقددان فحدد فإدراد األسدرة نتيجدة فحدداث ثدورة )
و انتقددداد الددد ات ، فن إكدددرة الفقددددان فو الخسدددارة تددد دأ الدددى مشددداعر الحدددزن و التشدددا م والهددددمة

فو األم قددد ، لكددن التعددرض لهدددمة مثددل إقدددان األع، والهددروع والتجنددع، والقلدد  مددن المسددتقبل
( فنددددل يوجددددد 2015وقددددد توهددددلت دراسددددة سددددعدأ وبدددددر )، تمييددددرا جدددد ريا بحيدددداة السددددرة يحدددددث

إكطراع كموط ما بعد الهدمة لدأ عيندة مدن فبنداء الشدهداء إدى مرحلدة المراهقدة إدى منطقدة 
( إلدى فن هنداا إروقدا  دالدة بدين الد كور 2012، وقد توهلت دراسة )هنادي حسدون .ريل جبلة

( 2014وإددى دراسددة )بددري فكسددون ،، م الدد ات لهددالع العدداديينالعدداديين والمحددرومين إددى مفهددو 
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(Bree Akesson ) : فن األطفددال الدد ين يعيشددون إددى سدديا  العنددل السياسددي يعددانون مددن
 .التوترات والعنل وإقدان األمل إى المستقبل وعدم األمن النفسي

والشدعور ، لد اتإنطوقا  من األثار النفسدية الكثيدرة التدى يمكدن فن يسدببها المفهدوم السدلبي ل
وخاهدددة لددددأ األبنددداء إدددى سدددن  وهددددمة إقددددان احدددد الوالددددين فو كليهمدددا ،بدددالقل  مدددن المسدددتقبل

الطفولددة والمراهقددة إهدد لء األبندداء يحدداولون التواإدد  والتدد قلم مدد  تلددا األحددداث الهددادمة التددى قددد 
علددى السدد ال وبالتددالي يحدداول البحددث الحدالي ااجابددة ، تتفداوت إددى األشددكال والمسددتويات واألثدار

وعوقتدل بمفهدوم الد ات  ؟هل يوجد إكطراع كموط ما بعد الهدمة لدأ فبنداء الشدهداء: اآلتي
 ؟وقل  المستقبل

 

 البحثأسئلة  
 ؟( يناير25كرع ما بعد الهدمة ألطفال الشهداء لثورة ) إكطراع كموط ما مدأ ت ثير -1
 ( يناير؟25مدأ ت ثير مفهوم ال ات ألطفال الشهداء لثورة ) ما -2
 ؟( يناير25مدأ ت ثير قل  المستقبل ألطفال الشهداء لثورة ) ما -3
إكدطراع كددرع مدا بعدد الهدددمة وبدين مفهدوم الدد ات ألطفدال الشددهداء  وجدد عوقددة بدينتهدل  -4

  ؟( يناير25لثورة )
 

 البحثهدف  
معرإددة تدد ثير كددرع مددا بعددد الهدددمة وعوقتددة بمفهددوم الدد ات وقلدد  : هدددإت الدراسددة الحاليددة إلددى

 .يناير 25فطفال الشهداء لثورة  دأالمستقبل ل
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 البحث  ةأهمي
 : نظريةألهمية الا
بالقددددر الكددداإى مدددن الدراسدددل إدددى  -1 تنبددد  فهميدددة البحدددث إدددى فندددل يتنددداول قطددداا لدددم يندددل نهددديبا  

 مجتمعنا المهرأ وهو قطاا )فسر الشهداء( .
بل تبددرز فهميددة البحددث إددى كونهددا تتندداول كددرع مددا بعددد الهدددمل ومفهددوم الدد ات وقلدد  المسددتق -2

 حيث ي ثر كو منهم إى مختلل جوانع حياة الفرد الشخهية والنفسية والسلوكية .
تنب  فهمية البحث فيكا  من كونها تركز على نخبة من المراهقين وهم عماد المستقبل ي مل  -3

 منهم النهوض بالمجتم  وتطوره .
 األهمية التطبيقية :

هدمل ومستوأ مفهوم ال ات تكمن اهمية البحث إى الكشل عن مستوأ كرع ما بعد ال -1
ودرجة القل  من المستقبل لدأ المراهقين ، حتى يمكن فن يوإر للجهات التنفي ية والمربين 

 معلومات تفيد إى تخطيط برامس اارشاد والتوجيل إى ه ه المدارس .
يوإر ه ا البحث فدوات قياس كرع ما بعد الهدمل ، ومفهوم ال ات ، وقل  المستقبل  -2

 بالمدارس.
 

 صطلحات البحثم
 :Post Traumatic Stress Disorderإضطراب كرب ما بعد الصدمة  -1

استنادا  إلى  DSM-IV-)يقدم الدليل التشخيهي وااحدهائي الرابد  ): التعريف إصطالحا
إنل إئة من إئات : الرابطة األمريكية للطع النفسي تعريفا  لوكطراع على النحو األتى

نفسي فو جسمي، ( Stressorعرض الفرد لحددث كاةط )اكطرابات القل ، حيث يعقع ت
ةير عادي، إي بعض األحيان بعد التعرض لل مباشرة، وإي فحيان فخرأ ليس قبل ثوثة 

 (2001:)الديوان الميري.  فشهر فو فكثر بعد التعدرض لتلدا الكموط
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التي يحهل عليها المفحوص على مقياس اكطراع  مجموا الدرجات: التعريف إجرائيا
 .له ه الدراسة والمعد من قبل برنامس ةزة للهحة النفسية كموط ما بعد الهدمة المستخدم

  SELF - CONCEPTمفهوم الذات  -2
ب ندددل تكدددوين معرإدددى مدددن م موحدددد ومدددتعلم ، يعدددرل مفهدددوم الددد ات لفدددرد مدددا: التعريفففف إصفففطالحا

عتبددره تعريفدا نفسدديا للمددركات الشدعورية والتطددورات والتعميمدات الخاهددة بالد ات و يبلددوره الفدرد وي
ل اتل _ كما فنل يحدد ويعتبدره تعريفدا نفسديا ل اتدل _ كمدا فندل يحددد إنجداز المدرء الفعلدى و ي هدر 

ويتددد ثر تددد ثرا كبيدددرف باألحكدددام التدددى يتلقاهدددا مدددن ، جزئيدددا إدددى خبدددرات الفدددرد بدددالواق  واحتكاكدددل بدددل
)عففففادل  . اباتهم نحددددوهوبتفسدددديراتل لسددددتج، األشددددخاص  وأ الهميددددة النفعاليددددة إددددى حيدددداة الفددددرد

 (5: 1984االشوال، 
التددى يحهددل عليهددا المفحددوص علددى مقيدداس مفهددوم الدد ات  مجمددوا الدددرجات: التعريففف إجرائيففا

 .هفوت إرج /تنسى وترجمل د المستخدم له ة الدراسة و ال أ فعده، لآلطفال
 : Future anxietyقلق المستقبل  -3

ة خدول مدن المسدتقبل ألسدباع  داهرة فو هو إكطراع نفسى ناتس عن حال: التعريف إصطالحا
تجعدل مدن هدداحبها إدى حالدة مددن التدوتر فو السدلبية فو العجددز تجداه الواقد  و تحدياتددل ، مجهولدة

 .على المستويين الفردأ و الجماعى
علددى مقيدداس قلدد  المسددتقبل  مجمددوا الدددرجات التددى يحهددل عليهددا المفحددوص: التعريففف إجرائيففا  

 (.2009فعده ةالع المشيخى ) المستخدم له ة الدراسة وال أ
إالشدهيد إدى اللمدة ، هم ال ين إقدوا فبويهم إى ويوت الحروع والثدورات أبناء الشهداء: -4

عددوم ، فو َشددهدَ ، َشدده دَ : تقددول، "شددهد" الشددين والهدداء والدددال فهددل يدددل علددى حكددور وعلددم واب
يميدع عدن علمدل والد أ ل ، واألمدين إدى شدهادة، الشداهد: إهو شاهد والشهيد، وَشَهده ُشهودا  

، إهدو َإعيدل بمعندى َإاعدل ومعندى َمفعدول علدى إخدتول الت ويدل، والقتيدل إدى سدبيل اه، شئ
 .(221ه:  359)بن زكريا، . وااسم الشهادة، والجم  شهداء
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الثدددورة هدددى فسدددلوع مدددن فسددداليع التمييدددر ااجتمددداعي، تشدددمل الوكددداا  :مفهفففوم الثفففورة -5
ث هددي عمليددة تمييددر ل تتبدد  الوسددائل المعتمدددة إددى السياسددية وااجتماعيددة وااقتهددادية، حيدد

الن ددام القددديم للدولددة وتكددون ج ريددة وشدداملة، تدد دأ إلددى إنهيددار الن ددام القددائم وهددعود ن ددام 
نهيددار الن ددام الحكددومي القددائم ولكددن ل  جديددد، ويترتددع علددى نجدداا الثددورة سددقوط الدسددتور واب

تدددد دأ إلددددى إنهدددداء العمددددل  تمددددس شخهددددية الدولددددة وم سسدددداتها إددددى مختلددددل المجددددالت، ول
بالتشددريعات السددابقة عليهددا بطريقددة إوكددوية، وخاهددة اايجابيددة منهددا و ات الهددلة بالحيدداة 
العامددة إليسددت كددل مددا إددى الن ددام القددديم هددو بددالي ويسددتح  السددح  واابددادة، إهدد ا نددوا مددن 

عاقتها من العمل مجددا    (2011 : )عامر صالحالسلوا التدميري للدولة برمتها، واب
 

 الدراسات السابقة
 المحور االول: دراسات متعلقة بإضطراب كرب ما بعد الصدمة: 

إضفطرابات الضفتوت التاليفة للصفدمة عنفوان الدراسفة:   (2017دراسة: عادل مصفطفى، ) -1
  .( وعالقتففب بففبعم المتتيففرات لففدن عينففة مففن طففالب جامعففة مصففراتب2011بعففد حففرب )

شدار ااكددطرابات التاليددة للهددمة لدددأ طلبددة هدددإت الدراسددة إلدى معرإددة إنتهفدف الدراسففة: 
فجريددت هدد ه الدراسددة علددى عينففة الدراسففة:  (.2011الجامعددة لمدينددة مهددراتل بعددد حددرع )

( عددام جامعددة 22 -18طلبددة المرحلددة الجامعيددة  كددور إندداث ممددن تتددراوا فعمددارهم مددا بددين )
أدوات   ( واختيدددرت بطريقدددة عشدددوائية.761( واانددداث )450مهدددراتل وكدددان عددددد الددد كور )

اسدددتخدمت الدراسدددة قائمدددة إحدددص فعدددراض إكدددطراع الكدددموط التاليدددة للهددددمة الدراسفففة: 
(The PTS Checkist pcl( مدن إعدداد وودوز وإدورد )1996.)  :عددد نتفائ  الدراسفة

الحالت التى تعانى من إكطراع الكدموط التاليدة للهددمة مدن الندوا المتوسدط لددأ فإدراا 
( حيددث يشددكل ااندداث النسددبة األكبددر منهددا عدددد %82.39( بنسددبة )1072عينددة الدراسددة )

األإراد التى تعاني من إكطراع كموط ما بعد الهدمة من النوا الشدديد لددأ فإدراد العيندة 
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( حيدددث يشدددكل اانددداث النسدددبة األكبدددر منهدددا ويفسدددر  لدددا فن %4.38( بنسدددبة )57الكليدددة )
ع، ووإقا لمدا جداء إدى الددليل الدراسة الحالية قد تمت بعد مدة زمنية طويلة من فحداث الحر 

( فن مع دددددم الحدددددالت يتوقددددد  فن تشدددددفى فو فن ICD 10-1992التشخيهددددى العاشدددددر)
العراض قد ت هر لدأ البعض بعد فيام او اسابي  فو ت هر لدأ البعض بعد عددة فشدهر، 

 والبعض ت هر عليل بعد عدة سنوات، فو قد ت هر العراض وتختفي. 
إضطراب ضتوط ما بعد الصدمة لفدن عينفة ان الدراسة:  عنو  (2017دراسة: إيمان بدر ) -2

هدإت الدراسة إلدى معرإدة وجدود إكدطراع كدموط مدا هدف الدراسة:  . من أخوة الشهداء
فجريددت هدد ه عينففة الدراسففة:  بعددد الهدددمة لدددأ عينددة مددن فخددوة الشددهداء إددى مدينددة جبلددة.

تم إستخدام مقياس سة: أدوات الدرا( فخ وفخت للشهداء. 69الدراسة على عينة مكونة من )
يوجدد إكدطراع كدموط مدا نتفائ  الدراسفة:  إكطراع كموط ما بعدد الهددمة لداإيدسدون.

بعدد الهددمة لددأ عيندة البحدث ول توجددد إدرو   ات دللدة إحهدائية إدى درجدة ااكددطراع 
تبعددا لمتمييددرأ الجددنس والمسددتوأ التعليمددي للعينددة، بينمددا وجدددت إددرو   ات دللددة إحهددائية 

ااكددطراع تبعددا  لمتميددرأ المدددة المنقكدديل علددى حدددث الستشددهاد و لددا لهددالع إددى درجددة 
 المدة التى تقل عن عام، وتبعا  لمتمير الحالة ااجتماعية للعينة و لا لهالع العازع.

 المحور الثانى: دراسات متعلقة بمفهوم الذات: 
ق النفسفففي التوافففف  (: عنفففوان الدراسفففة2002دراسفففة: احمفففد عبفففد او عفففودة أبفففو زايفففد ) -3

وكاندت عيندة : عينفة الدراسفة ."وعالقتب بمفهوم الفذات ألبنفاء شفهداء وأسفرن االنتفاضفة
 ( طفددو  وطفلددة مددن فبندداء الشددهداء واألسددرأ وحاكددري األع بالتسدداوي.300الدراسددة علددى )
وجود إرو  دالل بين فبناء الشهداء وفبناء األسرأ إى مفهوم ال ات لهدالع نتائ  الدراسة: 

كمددددا فبانددددت الدراسددددة وجددددود إددددرو  دالددددة إددددى مفهددددوم الدددد ات بددددين مرتفعددددي  ،داءفبندددداء الشدددده
ومنخفكي التواإ  النفسي بين فبناء األسرأ لهالع مرتفعي التواإد  النفسدي، كمدا ف هدرت 
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نتائس الدراسة وجود إرو  دالل بين فبناء الشهداء ال كور وااناث إدى مفهدوم الد ات ب بعداده 
 .ماعي والبعد الجسميلهالع ااناث عدا البعد الجت

مفهففففوم الففففذات لففففدن المففففراهقين :  (: عنففففوان الدراسففففة2012هنادي حسففففون )دراسففففة: -4
المحففرومين مففن الرعايففة الوالديففة والعففاديين، دراسففة ميدانيففة فففى محافظففة حلففب، جامعففة 

مددن  هففدف الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى المقارنففة بففين مجموعففة  .كليففة تربيففة –دمشففق 
مددددن الرعايددددة وةيددددر المحددددرومين إددددى بعددددض خهددددائص الشخهددددية المددددراهقين المحددددرومين 

( مراهد  112ت لفت عينة الدراسدة مدن )عينة الدراسة:  بإعتبارها مكونات لمفهوم ال ات.
 ( سدنل.16-14من المحرومين وةير المحرومين من كو الجنسديين يتدراوا فعمدارهم بدين )

لوهدفي وكد لا مقيداس مفهدوم فستخدمت الباحثة إى هد ه الدراسدة المدنهس اأدوات الدراسة: 
( بنددد يتددوزا علددى خمددس فبعدداد إرعيددة وهددى الدد ات الجسددمية، 71الدد ات الدد أ يتكددون مددن )

نتففائ  الدراسففة:  .الدد ات األخوقيددة، الدد ات األسددرية، الدد ات الشخهددية، الدد ات الجتماعيددة
ف هدددرت نتدددائس الدراسدددة إروقدددا  دالدددة بدددين الددد كور العددداديين والمحدددرومين إدددى مفهدددوم الددد ات 

 لهالع العاديين إى جمي  فبعاد المقياس.
 المحور الثالث: دراسات متعلقة بقلق المستقبل: 

دراسففة الستكشففاف العالقففة بففين "(: عنففوان الدراسففة: Conley - 2001آن كففونلى ) -5
: هدف الدراسفة ".االنحراف لدن المراهقين/، العدوانيأعرام الصدمة، التوجب المستقبل

رامس الوقائيدة التدى تحداول تخفيدل آثدار الهددمة والسدلوكيات هدإت الدراسة إلى تحسين البد
( مراهقددا 211تكونددت عينددة الدراسددة مددن )عينففة الدراسففة: عاليددة الخطددورة لدددأ المددراهقيين.

فشدارت النتدائس إلدى وجدود عوقدة نتائ  الدراسة: . ( سنة18 -11تتراوا فعمارهم ما بين )
ي. ووجدددود عوقدددة موجبدددة دالدددة بدددين سدددالبة دالدددة بدددين فعدددراض الهددددمة والتوجدددل المسدددتقبل

فعددددراض الهدددددمة والسددددلوا العدددددوانى المنحددددرل، وعوقددددة سددددالبة بددددين التوجددددل المسددددتقبلى 
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والسددلوا العددددوانى، واعتبدددرت الدراسددة فن التوجدددل المسدددتقبلى عامددل يحمدددى مدددن السدددلوكيات 
 المنحرإة والعدوانية.

بل وعالقتففب بمعنففى قلففق المسففتق"(: عنففوان الدراسففة: 2010أشففرف محمففد عبففد الحلففيم ) -6
هدددإت الدراسددة إلددى هففدف الدراسففة:  . الحيففاة والضففتوط النفسففية لففدن عينففة مففن الشففباب

اكتشددال العوقددة بدددين قلدد  المسددتقبل ومعندددى الحيدداة مددن وجهدددة وقلدد  المسددتقبل والكدددموط 
النفسددية مددن جهددة فخددرأ والتعددرل علددى طبيعددة الفددرو  بددين الجنسددين إددى متميددرات الدراسددة 

( 50تكونددت عينددة الدراسددة مددن )عينففة الدراسففة:  مددن الشددباع الجددامعي.و لددا لدددأ عينددة 
أدوات  طالدددع وطالبدددة مدددن طدددوع كليدددة التربيدددة جامعدددة عدددين شدددمس مدددن الددد كور واانددداث.

تدددم اسدددتخدام مقيددداس قلددد  المسدددتقبل إعدددداد: سدددميرة شدددند، ومقيددداس معندددى الحيددداة الدراسفففة: 
: نجددوء عبددد المعبددود علددى فإددراد إعددداد: نجددوأ إبددراهيم، ومقيدداس الكددموط النفسددية إعددداد

توهددلت نتددائس الدراسددة إلددى عدددم وجددود عوقددة بددين قلدد  المسددتقبل نتففائ  الدراسففة:  العينددة.
والكموط النفسية الواقعة علدى الشدباع، ول يوجدد ارتبداط سدالع بدين قلد  المسدتقبل ومعندى 

 الحياة، وعدم وجود إرو  بين ال كور وااناث إى الشعور بقل  المستقبل.
 السابقة: تعقيب عام على الدراسات

 وال  : التعقيفب الخفاب بالدراسفات السفابقة المتعلقفة بمتتيفر إضفطراب كفرب مفا بعفد الصففدمب:أ
بعددض الدراسدددات  السددابقة بتنددداول كددرع مدددا بعددد الهددددمل مددن حيدددث  مددن حيدددث الهدددل اهتمدددت

(، 2017ى ،)تشخيص( تحديد انتشاره ، وعوقتل بالخبرة الهدادمل، مثدل دراسدة )عدادل مهدطف
( ، فمددا مددن حيددث النددوا إجدداءت مع ددم الدراسددات السددابقل متناولددل 2017ودراسددة )ايمددان بدددر،

( وتناولدددت 2017(، ودراسدددة )ايمدددان بددددر،2017الجنسدددين كمدددا إدددى دراسدددة )عدددادل مهدددطفى ،
( اخددوة 2017( مرحلددة الرشددد بينمددا تناولددت دراسددة)ايمان بدددر، 2017دراسددة )عددادل مهددطفى ،

حيدددث األدوات إقدددد فسدددتخدمت مع دددم الدراسدددات السدددابقة المدددنهس الوهدددفي  الشدددهداء ، امدددا مدددن
التحليلددي، كمددا اسددتخدمت بعددض الدراسددات قائمددة إحددص فعددراض إكددطرابات الكددموط التاليددل 
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( 2017( ، بينما استخدمت دراسة )ايمان بددر ،2017للهدمل مثل دراسة )عادل مهطفى ، 
 مقياس داإيدسون المترجم .

مددن حيددث الهدددل : اب بالدراسففات السففابقة المتعلقففة بمتتيففر مفهففوم الففذاتالتعقيففب الخفف:ثانيا  
( مفهددوم الدد ات وعوقتددل بددالمتميرات الخددرأ ألبندداء شددهداء 2002تناولددت دراسددة)احمد عبددداه،

( بدين مفهدوم الد ات والمدراهقين 2012وفسرأ النتفاكة ، بينمدا قارندت دراسدة )هندادي حسدون ،
ل و مفهدددوم الددد ات للعددداديين ، وهنددداا بعدددض الدراسدددات السدددابقل المحدددرومين مدددن الرعايدددة الوالديددد

( 2002( طفو  وطفلل مثل دراسدة )احمدد عبدد اه، 300استخدمت عينل متوسطة كان قوامها )
( 112( عيندددل هدددميره الحجدددم تتمثدددل إدددى )2012، بينمدددا اسدددتخدمت دراسدددة )هندددادي حسدددون ،

، ف هددرت بعددض نتددائس الدراسددات  مراهدد  مددن المحددرومين وةيددر المحددرومين مددن كددو الجنسددين
السابقة ان ابناء الشهداء األناث تتفوقن على ال كور إى مفهوم ال ات مثل دراسة )احمد عبداه 

( وجود إرو  دالل احهدائيا  بدين 2012( ، بينما ف هرت نتائس دراسة )هنادي حسون ،2002،
 ى جمي  ابعاد المقياس .ال كور العاديين والمحروميين إى مفهوم ال ات لهالع العاديين إ

هدددإت بعددض : قلففق المسففتقبلالتعقيففب الخففاب بالدراسففات السففابقة المتعلقففة بمتتيففر  :ا  ثالثفف
الدراسددات السددابقل الددى العوقددل بددين اعددراض الهدددمل والتوجددل للمسددتقبل مثددل دراسددة)آن كددونلي، 

سددتقبل ( الددى عوقددة قلدد  الم2010( ، بينمددا هدددإت دراسددة )فشددرل محمددد عبددد الحلدديم ،2001
( طالدع 50بالكموط النفسية ، واسدتخدمت بعدض الدراسدات عيندات هدميرة الحجدم تبلد  نحدو )

( ، بينمددا اسددتخدمت دراسددة )آن كددونلي 2010وطالبددل مثددل دراسددة )اشددرل محمددد عبددد الحلدديم ،
 ( مراهقا .211( عينل متوسطل الحجم تبل  نحو )2001،
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 البحثفروض  
 وبنداءا   الن دري ااطدار إدى عركدل تدم ما كوء إى يلي: تحددت فروم الدراسة الحالية فيما 

 دراسدتها إدروض بدإقتراا الباحثدة قامدت الدراسدة ألهددال وتحقيقدا  ،  السدابقة الدراسات نتائس على
 : التالي النحو على

 ومفهددددوم الهدددددمة بعددددد مددددا كددددرع بددددين احهددددائيا   دالددددة ارتباطيددددة عوقددددة توجددددد:  األول الفددددرض
 .ال ات

 وقلددددد  الهددددددمة بعدددددد مدددددا كدددددرع بدددددين احهدددددائيا   دالدددددة ارتباطيدددددة عوقدددددة دتوجددددد: الثددددداني الفدددددرض
 .المستقبل

الفدددددرض الثالدددددث: يوجدددددد تددددد ثير  و دللدددددة إحهدددددائية للمتميدددددرات الديموجراإيدددددل )الندددددوا، العمدددددر، 
المسددددددتوأ األقتهددددددادأ ، المسددددددتوأ التعليمددددددى( علددددددى الدرجددددددة الكليددددددة لمقيدددددداس كددددددرع مددددددا بعددددددد 

 الهدمة.
 

 اإلطار النظرن
 هر ه ا النوا من ااكطراع على هيئة رد إعل طويل  :ما بعد الصدمةكرب  :وال  أ

ويمكن تشخيهل لدأ الطفل إ ا ما استمرت ، المدأ نتيجة التعرض لوحداث المهددة للحياة
والتجنع والح ر الشديد ، م اهر ااكطرابات الرئيسة المتمثلة إي إعادة تمثل الخبرة الم لمة

على سومة وحياة الطفل وبنا ه النفسي  دة ي ثر ه ا ااكطراعوإي العا، والستثارة الدائمة
كما ، والجتماعي واألكاديمي إي حين قد ل ي هر على الطفل المهاع بعض تلا األعراض

 .(Tolferee, 2000: 32: 41) وليست بالكرورة  هور تلا األعراض بتاتا
 :  (2007: اهر عمروم )العوامل التى يتوقف عليها تشخيب إضطراب كرب مابعد الصدمة

ترتبط ه ه العوامل بخهائص األحداث الهدادمة التدى يتعدرض لهدا الفدرد : العوامل الموضوعية
التددى تسددببت إددى شددل حركتددل واهددابتل بااكددطرابات ، مددن حيددث الزمددان والمكددان والشدددة والنددوا

 .النفعاليل
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قاليدددده وعاداتدددل تدددرتبط هددد ه العوامدددل بسدددمات وخهدددائص الفدددرد وت: العوامفففل الذاتيفففة الشخصفففية
 واتجاهاتل وقيمل وكل مايتعل  ب اتل

، يعد مفهوم ال ات الجانع األساسي ال أ يحدد للمراه  شخهيتل :مفهوم الذات :ثانيا  
ويجعل منها موكوعا  للت مل ، ولعل النسان هو المخلو  الوحيد ال أ يستطي  ان يدرا  اتل

اأ ان ، وا بشكل عام بدون مفهوم ال اتل لا ل يمكن فن نفهم الشخهية فو السل، وللتقويم
، الفرد ل يستطي  فدراا  اتل ال من خول ادراا ردود اإعال اآلخرين تجاه اعمالل وتهرإاتل

تعد جزءا  من ن رتل ، وفإكارهم عنل وفرائهم إيل، حيث فن إتجاهات ه لء اآلخرين نحو الفرد
 .مفهومل ال اتي إى تكوين و ي ثر الدور األجتماعي ال أ ي ديل الفرد، الى  اتل

تتميدددز و يفدددة مفهدددوم الددد ات ب نهدددا إنتقائيدددة مدددن خدددول إدراكدددل للخبدددرات : وظيففففة مفهفففوم الفففذات
عتقاداتددددل، ورةباتددددل، والتددددى تتواإدددد  فو تتعددددارض مدددد  ميولددددل، والمواقددددل التددددى يتعددددرض لهددددا ، واب

عطفي القريطفي عبفد المولمعرإة و يفة مفهوم ال ات يجدع التفرقدة بدين معنيدين للد ات ، وحاجاتل
(282:2005) 

لم يشهد عهر من العهور مثل ما يشهده عهرنا الحالى من  :: قلق المستقبلثالثا  
التوترات والزمات والكموط النفسيل بااكاإل الى التميرات السريعل والتطورات الكبيره وما 

ى وتدخل من جهات لها مهالع إقتهاديل إ، ينتشر إى العالم من حروع وثورات وهراعات
ومايسفر عن التدخل من مشاحنات تهل الى حد التدخل ، الشئون الداخليل للبود الخرأ

العسكري ولسيما الشر  الوسط من ه ا التدخل مثال العرا  وليبيا وسوريا والرض المحتلة 
"إلسطين" ومايعانى شعوع ه ه البود المنكوبل من اكرار نفسية واجتماعية واقتهاديل وزيادة 

 ت التى يواجهونها إى الحياه التى من ش نها فن تثير قل  المستقبل لديهمالهعوبا
تعددت اراء العلماء والباحثين إى علم النفس والمستقبليات إى تفسيرهم : اسباب قلق المستقبل

وإيما يلي ستحاول تعرض ، لسباع ومهادر  هور قل  المستقبل وشيوعل لدأ المراهقين
 : أهم هذه االسبابالباحثة 
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 : العوامل الوراثية: أوال
 .وتختلط العوامل الوراثية بالعوامل البيئية، الستعداد الوراثى إى بعض الحالت

الستعداد النفسي )الكعل النفسي العام( والشعور بالتهديدد الدداخلي او الخدارجي الد أ تفركدل 
م المددددن بعددددض ال ددددرول السياسددددية والسددددرية وإقدددددان احددددد الوالدددددين او كوهمددددا وشددددعورهم بعددددد

 .والمان
 : التنشئة االجتماعية واألسرية   االسرة وتأثير الوالدين  : ثانيا

ان  ددرول التميددر الجتمدداعى والتمددرد السياسددي التددى تمددر بهددا بودنددا قددد تسددتثير قلدد  المسددتقبل 
، متمثلددة إددى الخددول والتددوتر والقلدد  ممددا تخفيددل اليددام المقبلددة، لدددأ المددراهقين موكدد  الدراسددة

الدد أ يدددعو المددراهقين الددى اعددادة الن ددر إددى خططهددم واهددداإهم بمددا يتناسددع مدد  التمييددر المددر 
ينداير(  25الجتماعى والسياسي والسري ولسديما مدن إقددان احدد الوالددين او كليهمدا )إدى ثدورة 

ويبقدى التمييدر ، السياسدية، الجتماعيدة، إهم عركة للخول المسدتقبلي سدوء مدن الناحيدة الماديدة
مستمر لديهم إى  دل ال درول التدى تتسدم بعددم السدتقرار السدري والسياسدي باعثدا  الجتماعى

 .على زيادة القل  من المستقبل 
، من فهم الفترات التى يمر بها اانسان إى حياتل الطبيعية تعد إترة المراهقةرابعا: المراهقة: 

ينتقددل ، إددى حيدداة اانسددان إهددى إتددرة انتقاليددة مهمددة ومدد ثرة، بددل يمكددن اعتبارهددا إتددرة مدديود جديددد
وقددد اختلددل البدداحثون إددى تحديددد بدددايتها ونهايتهددا ، إيهددا الفددرد مددن مرحلددة الطفولددة نحددو الرجولددة

خدتول الفتدرات الزمانيدة، وتعددد ثقاإاتهدا، ويرج   لا إلى تندوا طبدائ  الشدعوع، بشكل دقي  ، واب
علددم الددنفس التقليدددي إتددرة فزمددة  وقددد اعتبرهددا.وتنددوا البيئددات المناخية، وتبدداين المندداط  الجمراإيددة

كطراع إل فن علم النفس الحديث اعتبرها إتدرة عاديدة وطبيعيدة إدى مسدار نمدو ، وقل  وتوتر واب
 )جميل حمداوي( .اانسان
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فو مدن ، هو التميير الد أ يحدثدل الشدعع مدن خدول فدواتدل كدالقوات المسدلحةخامسا : الثورة: 
مييددددر ن ددددام الحكددددم العدددداجز عددددن تلبيددددة هدددد ه لت، خددددول شخهدددديات تاريخيددددة لتحقيدددد  طموحاتددددل

 .الطموحات
سواء إلى  –الثورة كمهطلع سياسي " هي الخروج عن الوك  الراهن وتميره : الثورة إصطالحا  

  التطل  الى الإكل او حتى المكع، ب ندإاا يحركل عدم الركا –وك  فإكل فو اسوف 
ن فشددكال التمييددر الجددزرأ الدد أ فن مفهددوم الثددورة يشددير إلددى شددكل مدد (2011) يففرن أحمففد زايففد

السياسدية( علدى ، الجتماعيدة، ويعيد تشدكيل العوقدات )القتهدادية، ي ثر إى كل جوانع الحياة
فأ تمييددر الن ددام ، فسدس جديدددة ويبددداء هد ا التمييددر الجددزري بتمييدر شددكل األبنيددة الن اميدة للقددوة

 .السياسي إى وقت قهير نسبيا
 

 البحثإجراءات 
د فشكال  ححيث فنه العتماد إى ه ا البحث على المنهس الوهفى تم: البحثمنه   -ف

 .التحليل والتفسير العلمى
 البحث :حدود  -ب
 .2020تم تطبي  البحث خول عام : الحدود الزمنية -1
 .جمهورية مهر العربية -محاإ ة القاهرة : الحدود المكانية -2
 : الحدود الموضوعية -3
د الهدمة من برنامس ةزة للهحة مقياس اكراع كرع ما بع: األدوات المستخدمة -أ

مقياس قل  المستقبل لمالع ، مقياس مفهوم ال ات لتنسى ترجمة د. هفول إرج، النفسية
 .2009المشيخى 

 يت لل المجتم  األهلى من جمي  فبناء الشهداء إى القاهرة،مجتمع وعينة الدراسة:  -ب

 بالطريقة العينة اختيار تمو , .المجيدة يناير25 ثورة ألحداث نتيجة ابائهم فحد إقدوا ال ين
بنة إبن( 120) عددها وبل  ،قهدية ال  عام ( 18 –عام 12تترواا فعمارهم بين ) واب
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 الديموجراإيةيوكع توزي  العينة حسع متميرات  :(1جدول )
المستون  % ك النوع

المستون  % ك التعليمي
 % ك العمر % ك االقتصادي

 50 60  كور
ةير 
ملتح  
 بالتعليم

   -عام  12من  16.7 20 نخفضم 20.8 25
 16.7 20 عام 14

تعليم  50 60 إناث
 -عام  14من   76.7 92 متوسط 37.5 45 حكومي

 18.3 22 عام 16

تعليم    
-عام 16من  6.7 8 مرتف  41.7 50 خاص

 65.0 78 عام18

 100 120 ااجمالي 100 120 ااجمالي 100 120 ااجمالي 100 120 ااجمالي

 البحث:أدوات  -ت
 : مقياس إضطراب كرب ما بعد الصدمة من إعداد برنام  غزة للصحب النفسيب: أوال  

يتكدون هدد ا المقيداس مدن عددة عبدارات حددول مشداعرا نحدو الحددث الهددادم : تعليمفات المقيفاس
عليدا فن تقدرف كدل عبدارة بدقدة وتحددد ، وقد فعطى لكل عبدارة ثوثدة إختيدارات، ال أ تعركت لل

علمددا  ب نددل ليسددت هندداا ، ( فسددفل ااختيددار الدد ي يمثددل وجهددة ن ددراإجاباتددا بوكدد  عومددة )
إااجابات الهحيحة هى التي تعبر بدقة عن رفيا وما تشدعر ، إجابات هحيحة وفخرأ خاطئة

 .بل بالفعل
إ  قامدددت الباحثدددة بتحديدددد بددددائل المقيددداس ، ( إقدددرة19يتكدددون المقيددداس مدددن ):  المقيفففاس وصفففف

ل ) فحيانددا ( و) ووكدد  فمددام كددل إقددرة البدددائل )تنطبدد ( و، قيدداسوفوزانهددا الثوثددة إددى تهددميم الم
 .(1،2،3إ ا كانت القوة إيجابية يكون التهحيع )، تنطب ( م  فوزانها وعلى وإ  إتجاهها

والدرجددة  بددارةعكددل بإيجدداد معامددل اارتبدداط بددين درجددة  ونوقددد قددام البدداحث: صففدق المقيففاس -أ
التسددا  الددداخلي ألبعدداد المقيدداس مدد  الدرجددة الكليددة للمقيدداس، وإيمددا يلددي عددرض لمعدداموت 

 الكلية كاآلتي:
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 هد  التسا  الداخلي لعبارات مقياس الكرعيوكع  :(2جدول )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.392* 11 0.425** 
2 0.431** 12 0.311* 
3 0.425** 13 0.408** 
4 0.443** 14 0.288* 
5 4020.** 15 0.446** 
6 0.286* 16 0.292* 
7 0.317* 17 0.331* 
8 0.330* 18 0.336* 
9 0.502** 19 0.287* 
10 0.424**   

يتكع من الجدول الساب  فن جمي  قيم معاموت الرتباط دالة إحهائي ا عند مستوأ 
عبارات ( لعبارات مقياس الكرع، مما ي كد على هد  التسا  الداخلي ل0.05دللة )
 المقياس.

(، Alphaمعادلددة فلفددا ) ونللتحقدد  مددن ثبددات المقيدداس اسددتخدم البدداحث : ثبففات المقيففاس -ب
 ويوكع الجدول التالي معاموت الثبات الناتجة باستخدام ه ه المعادلة.

  باستخدام معادلة فلفاالكرع  ثبات العبارات ألبعاد مقياسيوكع (: 3دول )ج
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.639 19 الكرب الدرجة الكلية لمقياس
قيم مرتفعة حيدث  يتكع من الجدول الساب  فن قيم معاموت الثبات ألبعاد مقياس الكرع

( 0.639( وكاندت قيمدة فلفدا للدرجدة الكليدة للمقيداس )0.50كانت قيم معامل الثبات فعلدى مدن )
 وهي قيمة مرتفعة.
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 سي: ثانيا : مقياس مفهوم الذات لتن
، العبارات التالية تساعدا علدى وهدل نفسدا كمدا تراهدا، عزيزي المفحوص: تعليمات المقياس

فقددرف كدددل عبددارة بعنايدددة ثددم إختدددر ، فجددع عددن هددد ه العبددارات كمدددا لددو كندددت تهددل نفسددا لنفسدددا
وت كدددد فن إجاباتدددا سدددول تحدددط ، إسدددتجابة واحددددة مدددن ااسدددتجابات الثوثدددة وفرسدددم دائدددرة حولهدددا 

 .ل تستخدم إل بمرض البحث العلمي بالسرية التامة
إ  قامددت الباحثددة ، ( إقددرة مقسددمة إلددى خمسددة فبعدداد82يتكددون المقيدداس مددن ): وصففف المقيففاس

ووكددد  فمدددام كدددل إقدددرة البددددائل ، بتحديدددد بددددائل المقيددداس وفوزانهدددا الثوثدددة إدددى تهدددميم المقيددداس
إ ا كانت القوة إيجابية يكدون ، ل تنطب ( م  فوزانها وعلى وإ  إتجاهها) فحيانا ( و) )تنطب ( و
 .(1،2،3التهحيع )
 يوكع ابعاد وعبارات مقياس مفهوم ال ات لتنسي . :(4جدول )
 عدد العبارات أرقام العبارات البعد

مفهوم ال ات 
 األخوقية 

18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3
،2،1 

18 
مفهوم ال ات 
 الشخهية

36،35،34،33،32،31،30،29،28،27،26،25،24،
23،22،21،2019، 

18 
مفهوم ال ات 

 اآلسرية
54،53،52،51،50،49،48،47،46،45،44،43،42،

41،40،39،38،37 
18 

مفهوم ال ات 
 الجتماعية

72،71،70،69،68،67،66،65،64،63،62،61،60.
59.58،57،56،55 

18 
مفهوم نقد 

 10 82،81،80،79،78،77،76،75،74،73 ال ات
 82 الدرجة الكلية

إيدددتم إعطددداء المفحدددوص درجدددة واحددددة إ ا كاندددت إسدددتجابتل ل ، وبالنسدددبة لتقددددير الددددرجات
بحيدث ، وثوثدة درجدات إ ا كاندت إسدتجابتل تنطبد ، ودرجتان إ ا كاندت إسدتجابتل فحياندا  ، تنطب 

 -82تمثل الدرجة الكلية التى حهل عليها المفحوص علدى مقيداس قلد  المسدتقبل تتدراوا بدين )
 .( درجة246
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 : خصائب السيكوميترية األصلية للمقياسلا
بإيجداد معامدل اارتبداط بدين الدرجدة الكليدة للبعدد والدرجدة  ونوقد قام الباحث صدق المقياس: -أ

الكليددة للمقيدداس، وإيمددا يلددي عددرض لمعدداموت التسددا  الددداخلي ألبعدداد المقيدداس مدد  الدرجددة 
 الكلية كاآلتي: 

عاد مقياس مفهوم ال ات م  الدرجة الكلية هد  التسا  الداخلي ألب يوكع : (5جدول )
 للمدقدياس 

 األمن النفسي الدرجة الكلية لمقياس المتتيرات 
 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون

 0.001 0.863 البعد االول: مفهوم الذات االخالقية
 0.001 0.779 البعد الثاني: مفهوم الذات الشخصية

 0.001 0.917 األسريةالبعد الثالث: مفهوم الذات 
 0.001 0.900 البعد الرابع: مفهوم الذات االجتماعية

 0.001 0.863 البعد الخامس: مفهوم نقد الذات
يوكع الجدول الساب  هد  التسا  الداخلي لمدقدياس مفهدوم الد ات وجدد فن قديم معامدل 

، 0.863ارتبدداط )(، وبلمددت قدديم معامددل ا0.05الرتبدداط دالددة إحهددائيا  عنددد مسددتوأ معنويددة )
( لكددددددل مددددددن )مفهددددددوم الدددددد ات الخوقيددددددة، مفهددددددوم الدددددد ات 0.863، 0.900، 0.917، 0.779

الشخهددية، مفهددوم الدد ات األسددرية، مفهددوم الدد ات الجتماعيددة، مفهددوم نقددد الدد ات( علددى التددوالي 
 وهي قيم ت كد على هد  المقياس.

(، Alphaدلدددة فلفدددا )معا ونللتحقددد  مدددن ثبدددات المقيددداس اسدددتخدم البددداحث: ثبفففات المقيفففاس -ب
 ويوكع الجدول التالي معاموت الثبات الناتجة باستخدام ه ه المعادلة.
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  باستخدام معادلة فلفامفهوم ال ات ثبات العبارات لمقياس يوكع : (6جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس
 0.987 18 البعد االول: مفهوم الذات االخالقية

 0.991 18 م الذات الشخصيةالبعد الثاني: مفهو 
 0.814 18 البعد الثالث: مفهوم الذات األسرية

 0.977 18 البعد الرابع: مفهوم الذات االجتماعية
 0.935 10 البعد الخامس: مفهوم نقد الذات

 0.958 82 مفهوم الذات الدرجة الكلية لمقياس
مفهوم ال ات قيم مرتفعة  يتكع من الجدول الساب  فن قيم معاموت الثبات ألبعاد مقياس

، 0.814، 0.991، 0.987( وكانت قيم فلفدا )0.50حيث كانت قيم معامل الثبات فعلى من )
)البعدد الول: مفهدوم الد ات الخوقيدة، البعدد الثداني: مفهدوم الد ات ( لكل مدن 0.935، 0.977

الجتماعيددة، البعددد الشخهددية، البعددد الثالددث: مفهددوم الدد ات األسددرية، البعددد الرابدد : مفهددوم الدد ات 
وكاندت قيمدة فلفدا  الخامس: مفهوم نقد ال ات، الدرجة الكلية لمقيداس مفهدوم الد ات( علدى التدوالي

 ( وهي قيمة مرتفعة.0.958للدرجة الكلية للمقياس )
 (: 2009ثالثا  مقياس غالب المشيخي )

بدقدة ويحددد  من العبدارات علدى المفحدوص فن يقدرف كدل عبدارة توجد مجموعة: تعليمات المقياس
ل ينطبد ( مد  العلدم ، فحياندا  ، إى المكان ال أ يراه مناسع )ينطب  ()إجاباتل بوك  عومة 

نما ااجابة المناسبة هى ما تنطب  عليا إعو    .فنل لتوجد إجابات هحيحة وفخرأ خاطئة واب
ة إ  قامددت الباحثدد، ( إقددرة مقسددمة إلددى خمسددة فبعدداد43المقيدداس مددن ) يتكددون: وصففف المقيففاس

ووكددد  فمدددام كدددل إقدددرة البددددائل ، بتحديدددد بددددائل المقيددداس وفوزانهدددا الثوثدددة إدددى تهدددميم المقيددداس
إ ا كانت القوة إيجابية يكدون ، ل تنطب ( م  فوزانها وعلى وإ  إتجاهها) فحيانا ( و) )تنطب ( و
 .(1،2،3التهحيع )
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 ( .2009يوكع ابعاد وعبارات مقياس ةالع المشيخي ) :(7جدول )
 عدد العبارات رقام العباراتأ البعد

التفكير السلبي تجاه 
 8 36،31،26،21،16،11،6،1 المستقبل. 

 9 41،37،32،27،22،17،12،7،2 النظرة السلبية للحياة.
القلق من األحداث الحياتية 

 9 42،38،33،28،23،18،13،8،3 الضاغطة 
المظاهر النفسية لقلق 

 8 39،34،29،24،19،14،9،4 المستقبل.
مظاهر الجسمية لقلق ال

 9 43،40،35،30،25،20،15،10،5 المستقبل 
 43 الدرجة الكلية

إيددددتم إعطدددداء المفحددددوص درجددددة واحدددددة إ ا كانددددت إسددددتجابتل ل ، وبالنسددددبة لتقدددددير الدددددرجات
بحيدث ، وثوثدة درجدات إ ا كاندت إسدتجابتل تنطبد ، ودرجتان إ ا كاندت إسدتجابتل فحياندا  ، تنطب 

 -43التى حهل عليها المفحوص علدى مقيداس قلد  المسدتقبل تتدراوا بدين )تمثل الدرجة الكلية 
 .( درجة129

 : الخصائب السيكوميترية األصلية للمقياس
بإيجداد معامدل اارتبداط بدين الدرجدة الكليدة للبعدد والدرجدة  ونوقد قام الباحث صدق المقياس: -أ

د المقيدداس مدد  الدرجددة الكليددة للمقيدداس، وإيمددا يلددي عددرض لمعدداموت التسددا  الددداخلي ألبعددا
 الكلية كاآلتي: 
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قل  المستقبل م  الدرجة الكلية ألبعاد مقياس  هد  التسا  الداخلييوكع : (8جدول )
 للمدقدياس

 المتتيرات 
 قلق المستقبل الدرجة الكلية لمقياس

معامل ارتباط 
 بيرسون

الداللة 
 المعنوية

 0.04 0.321 التفكير السلبى تجاه المستقبل البعد االول:
 0.001 0.691 النظرة السلبية للحياة البعد الثانى:

البعد الثالث: القلق من االحداث الحياتية 
 0.001 0.738 الضاغطة

 0.001 0.845 المظاهر النفسية لقلق المستقبل البعد الرابع:
 0.001 0.843 المظاهر الجسمية لقلق المستقبل البعد الخامس:

وجد فن قديم معامدل  قل  المستقبللمدقدياس  لتسا  الداخلييوكع الجدول الساب  هد  ا
، 0.321(، وبلمددت قدديم معامددل اارتبدداط )0.05الرتبدداط دالددة إحهددائيا  عنددد مسددتوأ معنويددة )

( لكددل مددن )البعددد الول: التفكيددر السددلبى تجدداه المسددتقبل، 0.843، 0.845، 0.738، 0.691
الثالث: القلد  مدن الحدداث الحياتيدة الكداةطة، البعدد  البعد الثانى: الن رة السلبية للحياة، البعد

الراب : الم اهر النفسية لقل  المستقبل، البعد الخامس: الم اهر الجسمية لقل  المستقبل( علدى 
 التوالي وهي قيم ت كد على هد  المقياس.

(، Alphaمعادلدددة فلفددددا ) ونللتحقددد  مددددن ثبدددات المقيدددداس اسدددتخدم البدددداحث ثبفففات المقيففففاس: -ب
 الجدول التالي معاموت الثبات الناتجة باستخدام ه ه المعادلة.ويوكع 

 باستخدام معادلة فلفا قل  المستقبل  ثبات العبارات ألبعاد مقياسيوكع (: 9جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.598 8 التفكير السلبى تجاه المستقبل البعد الول:
 0.796 9 لحياةالن رة السلبية ل البعد الثانى:

 0.978 9 البعد الثالث: القل  من الحداث الحياتية الكاةطة
 0.986 8 الم اهر النفسية لقل  المستقبل البعد الراب :

 0.990 9 الم اهر الجسمية لقل  المستقبل البعد الخامس:
 0.967 43 قل  المستقبل الدرجة الكلية لمقياس
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قيم  ت الثبات ألبعاد مقياس قل  المستقبليتكع من الجدول الساب  فن قيم معامو
، 0.796، 0.598( وكانت قيم فلفا )0.50مرتفعة حيث كانت قيم معامل الثبات فعلى من )

التفكير السلبى تجاه المستقبل، البعد  )البعد الول:( لكل من 0.990، 0.986، 0.978
 ث الحياتية الكاةطة، البعد الراب :الن رة السلبية للحياة، البعد الثالث: القل  من الحدا الثانى:

وكانت قيمة الم اهر الجسمية لقل  المستقبل(  الم اهر النفسية لقل  المستقبل، البعد الخامس:
 ( وهي قيمة مرتفعة.0.967فلفا للدرجة الكلية للمقياس )

 

 البحث  نتائج
 :نتائ  الفرم األول وتفسيرها 

الة احصائيا  بين كرب ما بعد الصدمة توجد عالقة ارتباطية د ينب الفرم األول على
 ومفهوم الذات.

 العوقة بين كرع ما بعد الهدمة ومفهوم ال اتيوكع  :(10جدول )
 كرب ما بعد الصدمة المتتيرات

 معامل اإلرتباط
 **0.381 البعد االول: مفهوم الذات االخالقية
 **0.493 البعد الثاني: مفهوم الذات الشخصية

 **0.496 فهوم الذات األسريةالبعد الثالث: م
 **0.448 البعد الرابع: مفهوم الذات االجتماعية
 **0.515 البعد الخامس: مفهوم نقد الذات

 **0.500 مفهوم الذات الدرجة الكلية لمقياس
تبين من الجدول الساب  لنتائس العوقة بين كرع ما بعد الهدمة ومفهوم ال ات وجود 

( بين كرع ما بعد الهدمة 0.05ة إحهائية عند مستوأ معنوية )عوقة إرتباطية  ات دلل
جمالي مفهوم ال ات، وبلمت قيم معامل اارتباط ) ، 0.496، 0.493، 0.381وبين فبعاد واب

( لكل من )البعد الول: مفهوم ال ات الخوقية، البعد الثاني: 0.500، 0.515، 0.448
ل ات األسرية، البعد الراب : مفهوم ال ات مفهوم ال ات الشخهية، البعد الثالث: مفهوم ا
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مفهوم ال ات( على  الجتماعية، البعد الخامس: مفهوم نقد ال ات، الدرجة الكلية لمقياس
 التوالي.

 عليهدا ترتدع و فعدوام تسد  من  األسرة عاشتها التى الهادمة األحداث ب ن الباحثة وتفسر
 و بالحزم تتسم  فساليع تتخ  وفن،  معا األمو  األع بدور تقوم فن األم على إكان،  األع إقدان
 هددو األسددلوع هدد ا وفن الكددياا مددن تحمدديهم فنهددا منهددا  نددا،  فبنائهددا وتربيددة  معاملددة إددى الشدددة

 مندل تخدال الد أ الخطيدر السدن هد ا،  المراهقدة سدن إدى األن فهدبحوا قد فطفال لتربية األنسع
 شخهدية جواندع زعزعدة الى ت دأ دق األساليع ه ة،  األع ةياع إى وخاهة األمهات مع م
 مددنهم الدد كور وبدداألخص المدراهقين األبندداء تددرإض حيددث،  األسدرة داخددل تددوتر وحدددوث،  األبنداء
 ممدددا والشخهدددية األخوقيدددة الددد ات وتتددد ثر األبنددداء لددددأ األسدددرية الددد ات علدددى إيددد ثر،  األم شددددة
 قتدل حدوادث و ديةواألقهدا السياسدية ال درول  دل إدى خاهدة الد ات مفهدوم إختول الى ي دأ

 الحرمددددان إدددى مددد ثر عامددددل األع ةيددداع سدددنوات عدددددد ويعتبدددر،  سددديناء إددددى والمددددنين الشدددرطة
 بدد بيهم بعوقددتهم والمتعددة  ااشددباا األبندداء جددد و إددإ ا ب نفسددهم ثقددتهم علددى يدد ثر ممددا،  العدداطفى
 . المختلفة نموه مراحل إى وهحيحة سليمة إجتماعية عوقات يكونوا فن إستطاعوا
 دراسدددة و(  2012،  حسدددون هندددادي)  دراسدددة نتدددائس مددد  الدراسدددة هددد ة نتدددائس اتفقدددت وقدددد

 دراسدددة و(  2001،  المامدددي اه عبددد د)  ودراسدددة( 2002،  زايددد فبددو عدددودة اه عبددد احمددد)
(Silver 1990 )ودراسدة (Mirko . 1990 )  )دراسدة و (1980 ع.هيميدز ،Himes,B ، )

 إدرو  وعددم الد ات مفهدوم مقيداس وفبعداد الهددمة بعدد مدا عكر  بين احهائيا دالل عوقة بوجود
 . األناث و ال كور بين احهائيا دالل

 عبدد) دراسدة و( 2005الحيداني إدراج إاطمدة)  دراسدة مد  الدراسدة هد ة نتدائس فختلفدت وقد
 بدين و الهددمة بعدد ما كرع بين فرتباطيل عوقة وجود عن كشفت التى( 1981، الكيوني اه

 . األناث لهالع ال ات ممفهو  فبعاد
ممددا سددب  ثبددت هددحة الفددرض األول: توجددد عوقددة ارتباطيددة دالددة احهددائيا  بددين كددرع مددا بعددد 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون عبد الحكيمابراهيم مروة شحاتة 
 

 

 2021( يناير3المجلد الخمسون، العدد األول، جزء )
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

253 

 الهدمة ومفهوم ال ات.
 وتفسيرها :  نتائ  الفرم الثانى

ينب الفرم الثانى على :الفرم الثاني: توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا  بين كرب ما 
 ل.بعد الصدمة وقلق المستقب

 العوقة بين كرع ما بعد الهدمة وقل  المستقبليوكع (: 11جدول )
 كرب ما بعد الصدمة المتتيرات

 معامل اإلرتباط
 0.075 التفكير السلبى تجاه المستقبل البعد االول:
 **0.435 النظرة السلبية للحياة البعد الثانى:

 **0.462 البعد الثالث: القلق من االحداث الحياتية الضاغطة
 **0.426 المظاهر النفسية لقلق المستقبل البعد الرابع:

 **0.548 المظاهر الجسمية لقلق المستقبل البعد الخامس:
 **0.498 قلق المستقبل الدرجة الكلية لمقياس

تبين من الجدول الساب  لنتائس العوقة بين كرع ما بعد الهدمة ومفهوم ال ات وجود 
( بين كرع ما بعد الهدمة 0.05إحهائية عند مستوأ معنوية )عوقة إرتباطية  ات دللة 

جمالي مفهوم ال ات، وبلمت قيم معامل اارتباط ) ، 0.426، 0.462، 0.435وبين فبعاد واب
البعد الثانى : الن رة السلبية للحياة ، البعد الثالث : القل  من ( لكل من )0.498، 0.548

  : الم اهر النفسية لقل  المستقبل ، البعد الخامس : األحداث الحياتية الكاةطة ، البعد الراب
 ل بينما مفهوم ال ات( على التوالي. الدرجة الكلية لمقياس الم اهر الجسمية لقل  المستقبل 

 بعد ما كرع بين( 0.05) معنوية مستوأ عند إحهائية دللة  ات إرتباطية عوقة توجد
 .المستقبل جاهت السلبى التفكير: الول البعد وبين الهدمة

 مستوأ ارتف  الهدمة بعد ما كرع مستوأ ارتف  كلما فنل النتائس ه ة من الباحثة تستنتس
 يزيد األكطراع به ا األهابة فن يتبين الهدمة بعد ما كرع ألعراض وبالرجوا المستقبل قل 
 األكطرابات وفكثر مهاحبة فخرأ نفسية وفعراض نفسية مشاكل من المعاناة احتمال من
،  العامة والحياة الدراسية الحياة إى التركيز عدم،  العام القل  كراباتإ هى انتشارا نفسيةال
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 على  لا كان سواء تميرا لح ة كل بل يوم كل يشهد إالعالم،  المكتسبة المهارات إقدان
 تكون قد فزمات من  لا عن ينتس وما،  السياسى او،  األقتهادأ او،  األجتماعى الهعيد

 من الكثير ثناياه إى ويحمل بالهعوبات محفول المستقبل ب ن قناعات شكلت إى سببا
 . المستقبل قل  و الهدمة بعد ما كرع بين طردية العوقة كانت هنا من،  المشكوت

 السلبى التفكير وهو العينل ألإراد المستقبل قل  مقياس إى األول البعد عن وبالتحقي 
 ن رتهم على ي ثر ال أ الهدمة بعد ما كرع من يعانوه ما بالرةم فنل تبين،  المستقبل تجاه
 ثقتهم و الدراسة عينة فإراد ايمان مدأ على يدل وه ا التفا ل من بشئ يتسمون فنهم إل للحياة
 العينة فإراد وتقدم،  الهادم الحدث على الزمن مرور  لا إى ساعد،  رازقهم وب نل الخال  إى
،  تقويتل و التفا ل ه ا بناء إى األم ساهمت وقد،  وشخهيتهم تفكيرهم ونكس،  العمر إى
 ال أ هو الناجع إاألنسان، وإقها يسيرون لمستقبلهم فهدال يكعون يجعلهم ال أ التفا ال ه ا

  ات ارتباطية عوقة نجد لم ل لا،  تحقيقها على ويعمل مسبقا مرسومة اهدال وإ  يسير
، المستقبل قل  مقياس إى األول البعد بين و عينلال واجمالى العينة فإراد بين احهائيا دلللة
، نبيل محمد نسرين) دراسة و( Conley - 2001) دراسة م  الدراسة ه ة نتائس واتفقت
 و( 2016، هاني إخري احمد)  دراسة و( 2013، عبيد فبو شعبان دعاء) دراسة و( 2008
 ( .2017،بدي  ماجد ايهاع) ودراسة

 محمد فشرل)  دراسة و( ، Flynn- 2000) دراسة  م  دراسةال ه ة نتائس فختلفت بينما
 دللة  ات إرو  وجود بعدم(  2014،محمد خميس نسرين) دراسة و( 2010، الحليم عبد

 . الجنس لنوا تعزأ المراهقين لدأ المستقبل لقل  الكلية الدرجة إى إحهائية
ائيا  بين كرع ما بعد ائيا  بين كرع ما بعد مما سب  ثبت هحة الفرض الثاني: توجد عوقة ارتباطية دالة احهمما سب  ثبت هحة الفرض الثاني: توجد عوقة ارتباطية دالة احه

  الهدمة وقل  المستقبل.الهدمة وقل  المستقبل.
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 نتائ  الفرم الثالث وتفسريها 
ينب الفرم الثالث على يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للمتتيرات الديموجرافية )النوع، 
العمر، المستون االقتصادي، المستون التعليمي( على الدرجة الكلية لمقياس كرب ما بعد 

 الصدمة.
اختبار التباين المتعدد لتوكيع ت ثير للمتميرات الديموجراإية على الدرجة  يوكع :(12جدول )

 الكلية لمقياس كرع ما بعد الهدمة
مصدر 
 الداللة المعنوية قيمة اختبار )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات التباين
النموذج 
 166.694a 7 23.813 5.856 0.001 المصحح
 0.001 7260.647 29524.31 1 29524.31 الثابت
 0.3 1.237 5.03 1 5.03 النوع
 0.001 13.183 53.605 2 107.21  العمر

المستون 
 0.03 3.74 15.207 2 30.414  التعليمي
المستون 
 0.02 4.201 17.081 2 34.162  االجتماعي

     4.066 112 455.431 الخطأ
      120 170499 اإلجمالي

** R2 = 0.268 (Adjusted R Squared = 0.222) 
يتبين من نتائس الجدول الساب  لختبار التباين المتعدد وجود إرو  لت ثير إحهائي عند 

( المستوى االجتماعي، المستوى التعليمي، العمر)  الديموجراإية  ( لت ثير المتميرات0.01مستوأ معنوية )
( وهي قيم دالة 4.201، 3.74، 13.183على كرع ما بعد الهدمة حيث بلمت قيم )ل( )

( مما يشير لمعنوية النمو ج لتلا المتميرات، وبلمت قيمة 0.05ستوأ معنوية )إحهائي ا عند م
(2R) (0.268 )( 26.8وهو ما يعني فن نسبة% )نسبة من التباين إي كرع ما بعد الهدمة 

 و ةالثور  فحداث من طويلة زمنية مدة بعد تمت قد الحالية الدراسة فن  لا ويفسر بسيطة
 بعد يوما المشاهد لتكرار كليا فختفاءا الهدمة بعد ما كرع آثار تختفى ولم،  الهادم الحادث
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 ينسى لم ل لا سيناء إى واألرهاع والشرطل الجيش ألإراد التفجير و القتل حوادث وتكرار يوما
 قاووإ،  األع إقدان نتيجة واألمان باألمن األحساس وعدم وإقد وحزن فلم من بل مر ما فحد
 تشفى فن يتوق  الحالت مع م فن( ICD 10-1992)العاشر التشخيهى الدليل إى جاء لما
 عدة بعد البعض لدأ ت هر فو اسابي  او فيام بعد البعض لدأ ت هر قد العراض فن فو

 وهناا.    وتختفي العراض ت هر قد فو،  سنوات عدة بعد عليل ت هر والبعض،  فشهر
 فحداثها وعاشوا الثورة فدركوا فنهم حيث(  عام 18 – عام16)  ئةإ من العمر لمتمير ت ثير

 األحادث تلا ت كر إى يسهم المتدنى األقتهادأ و  التعليمى المستوأ ان كما،  بها وت ثروا
 دراسة و( Husain , syed  Arshed 1999) دراسة م  الدراسة ه ة نتيجة وتتف ،   حيث

(Goenjian , et . al ,2002  )دراسة و (Perez-Olmos . et al  , 2005 ))دراسة و 
 ت ثير هناا يكن لم فن حيث( 2010 شريفة ابو ميساء)  دراسة و( 2007، يونس عمر)

 مستوأ عند إحهائي ا دالة ةير قيمة وهي( 1.237( )ل) قيمة بلمت حيث النوا لمتمير
  لهادملا األحداث و السياسية ال رول نفس عاشوا الجنسين فن حيث( 0.05) معنوية

 الحلو ةسان،  الناهرالقدومي عبد) دراسة نتائس م  الدراسة ه ة نتائس تختللبينما 
 ودراسة،  األناث لهالع كانت الهدمة بعد ما كرع فكطرابات ان وكحت التى( 2003،
 بعد ما لكرع احهائيا دللل لل ليس التعليمى المستوأ فن بينت التى( 2017،   بدر إيمان)

 مقياس على األقتهادأ للمستوأ ت ثير وجود بعدم( 2016، بدر ايمان) دراسة،  الهدمة
 .الهدمة بعد ما كرع

جزئي ا: توجد عوقة ت ثير  و دللة إحهائية  الثالثمما سب  ثبت هحة الفرض 
للمتميرات الديموجراإية )العمر، المستوأ القتهادي، المستوأ التعليمي( على الدرجة الكلية 

 الهدمة. لمقياس كرع ما بعد
جزئي ا: توجد عوقة ت ثير  و دللة إحهائية  الثالثبينما لم يثبت هحة الفرض 

 لمتميرات )النوا( على الدرجة الكلية لمقياس كرع ما بعد الهدمة.
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 :المقترحات البحثية المستقبلية
 البيئة من والمحرومين،  الشهداء ألبناء المستقبل بقل  وعوقتل الهدمة بعد ما كرع .1

 ( . طو ،  وإاة) يةاألسر 
 وااجتماعية النفسية المشكوت حل فسلوع على قائم سلوكي إرشادي برنامس إاعلية دراسة .2

 .  الشهداء فبناء لدأ
كرع مابعد الهدمة وعوقتل بكل من األكتئاع واانهاا النفسى دراسة مقارنل بين زوجات  .3

 الشهداء وفمهات الشهداء
لدأ  فعراكها وتقليل الهدمة بعد ما مشكوت حل لىع قائم عوجي برنامس إاعلية دراسة .4

 . عينة من المراهقين
 الركا عن الحياة و عوقتل بمفهوم ال ات لدأ عينة من األطفال المعاقين حركيا  .5
 كرع ما بعد الهدمة وعوقتة بقل  المستقبل لدأ عينة من شباع الجامعل . .6
 

   مراجع
كر والداإعية للتعلم ومفهوم ال ات كمتميرات ( : استراتيجيات الت 2005حمد حسن ، طلعت )ف

تنب ية للتحهيل األكاديمي لدأ طوع كلية التربية ببنى سويل شعبة 
( الجزء الثالث 29الرياكيات . مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد)

 (105 -82. ص )
لقران إى تنمية ( : برنامس قائم على التعلم بمساعدة ا2015إسماعيل عبد الكريم ، محمد )

المهارات الحسابية وفثره إى مفهوم ال ات للتلمي  كعال السم  .ماجستير إى 
 (37-36التربية .ص )

( : إكطراع كموط ما بعد الهدمة لدأ عينة من فخوة الشهداء  . 2017بدر ، إيمان )
رسالة دكتوراه ةير منشوره ، قسم اارشاد النفسيى ، كلية التربية ، جامعة 

 : سوريا . تشرين 
( : األطفال  وأ هعوبات التعلم . القاهرة : حورس للطباعة 2003حاإ  بطرس ، بطرس  )

 (84والنشر . ص )
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( : مفهوم ال ات لدأ المراهقين المحرومين من الرعاية الوالدية 2012حسون ،هنادي  )
 والعاديين .  دراسة ميدانية إى محاإ ة حلع ، جامعة دمش  ، كلية تربية .

( : سلوا اانسان فسسل الن رية والتجريبية . القاهرة: مكتبة النجلو 1978اه ، سيد )خير 
 ( .271المهرية ص )

( : إاعلية برنامس قائم على استراتيجيات التعلم النشط بااستخدام 2006السيد خليفة ، وليد  )
  الحاسوع إى تنمية الثقة بالنفس والتحهيل إى الرياكيات لدأ التومي  الهم

 -191( . ص )2014مرج  ساب  ) وليد السيد خليفة وسربناس ربي  وهدان ،
279. ) 
مهددر  -: الثددورات العربيددة األسددباع والمسددارات والمدد لت . كاتددع وباحددثعبددد الشدداإي ، عهددام
 ( .79ص)

( : مسدددتوأ مفهدددوم الددد ات والتواإددد  النفسدددي وعوقتهمدددا 1993)عبدددد اه حسددديع ، عبدددد المدددنعم 
ي والنددإاعي لطلبددة المرحلدة الثانويددة " دراسدة وهددفية مقارنددة " . بالسدلوا التدد مل

 رسالة دكتوراه ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس .
( : التواإ  النفسي وعوقتل بمفهوم ال ات ألبناء الشهداء 2002عبد اه عودة فبو زايد ، فحمد )

ة ، كليددددة التربيددددة البرنددددامس وفسددددرأ اانتفاكددددة . رسددددالة دكتددددوراه ، هددددحة نفسددددي
 المشترا بين جامعة عين شمس وجامعة األقهى .

( : اختبددار مفهددوم الدد ات للكبددار . كراسددة التعليمددات . 1961عمدداد الدددين إسددماعيل ، محمددد  )
 (3القاهرة : مكتبة النهكة المهرية ، ص) 

ط : عبددد ( : معجددم مقدداييس اللمددة تحقيدد  وكددبم  970-ه  359إددارس بددن زكريددا ، فحمددد  )
 ( .3محمد هارون . دار الفكر ، بيروت  ج )السوم 

( : األمددددن النفسددددي وعوقتددددل بقلدددد  المسددددتقبل لدددددأ عينددددة مددددن 2016إخددددري هدددداني ، فحمددددد  )
النهكة ( . حوليات آداع عين شمس  –المراهقين من ساكنى منطقتى ) رابعة 

 ( .391( ص ) 44، المجلد )
بنيدددة السددديكوميترية والعامليدددة لمقيددداس تنسدددي لمفهدددوم ( : ال1997إدددرج وهبدددة إبدددراهيم ، هدددفوت )

الدد ات . مجلددة دراسددات نفسددية . القدداهرة ، المجلددد السدداب  ، العدددد الثالددث . ص 
(387- 418. ) 

: العوقددددة بددددين مفهددددوم الدددد ات وبعددددض العوامددددل ااقتهددددادية (1985إدددد اد إبددددراهيم ، إيوليددددت  )
لجمعيددة المهددرية للدراسددات والجتماعيددة والبيئيددة لدددأ فطفددال دور الحكددانة . ا
 . (293-267النفسية ، الم تمر األول لعلم النفس ، فبريل ، ص )
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يناير لدأ عينة من فطفدال وسدط  25: الجوانع النفسية المرتبطة بثورة (2017ماجد ، إيهاع )
رسدددددالة ماجسدددددتير ، جامعدددددة عدددددين شدددددمس ، معهدددددد الدراسدددددات  مديندددددة القددددداهرة .
 ص )ج( . -والبحوث البيئية 

( : قل  المستقبل وعوقتل بمعنى الحياة والكموط النفسية 2010مد عبد الحليم ، فشرل  )مح
لدأ عينة من الشباع . الم تمر السنوي الخامس عشر ، مركز اارشاد النفسي 

 ( .368ص)  –( 335، جامعة عين شمس ، المجلد األول   ص )
النفس . الردن: دار الميسرة .  ( : مناهس البحث إى التربية وعلم2006محمد ملحم ، سامي )
 ( .370( ص )4ط )

( : كموط الهدمة المدرتبط بإهدابات الدرفس لددأ 2008محمدعبد المني البيشي ، عبد اه  )
عينددة مددن األطفددال الدد ين تعركددوا لحددوادث الطددر  وفسدداليع المواجهددة النفسددية . 

اانسدددانية ، دراسدددة ميدانيدددة بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية ، ماجسدددتير إدددى العلدددوم 
 . 79معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ، ص 

وعوقتدل  2011( : إكطرابات الكموت التاليدة للهددمة بعدد حدرع 2017مهطفى ، عادل )
ببعض المتميرات لدأ عينة من طوع جامعة مهدراتل . رسدالة ماجسدتير ةيدر 

 ( .151،  148منشوره ،الجامعة ااسومية كلية التربية. ص )
( : فثدددر برندددامس ارشدددادي جمعدددي معرإدددي سدددلوكي مسدددتند إلدددى تعلددديم 2013مقددددادي ، يوسدددل )

التحهددين كددد التددوتر إددى خفددض مسددتوأ اعددراض اكددطراع الكددموط التاليددة 
للهدمة لدأ عينة من طلبة آل البيت. مجلدة العلدوم التربويدة والنفسدية ، جامعدة 

 ( .132-122( ص) 2( العدد )7السلطان قابوس مجلد)
( : الحريددددة النفسددددية . القدددداهرة : معهددددد الدراسددددات والبحددددوث 1992ميخائيددددل اسددددعد ، يوسددددل  )

 109التربوية . ص 
 ( .225( : السلوا اانساني . ااسكندرية : دار المعارل  . ص )1993يونس ، انتهار  )
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ABSTRACT 

The study aimed to find out post-traumatic stress disorder and its 

relationship to self-concept and future anxiety among the children of the 

martyrs of the (25) January revolution, and the sample of the study 

consisted of (120) sons and daughters of the children of the martyrs of 

the (25) January revolution in Cairo governorate, whose ages ranged 

between (12-18) years. The study used the measurement tools 
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represented in three basic measures (PTSD Scale, Self-Concept Scale, 

and Future Anxiety Scale). The researcher used the PTSD scale 

prepared by the Gaza Community Mental Health Program and it 

consists of 19 statements. 

The Self-Concept Scale Tansse, which consists of five dimensions, 

namely: (The first dimension: the moral self-concept scale. The second 

dimension: the personal self-concept scale, the third dimension: the 

social self-concept scale, the fourth dimension: the family self-concept 

scale, the fifth dimension: the criticism concept scale self. 

The study used the descriptive and analytical approach in which the 

researcher tries to describe the phenomenon in question (post-traumatic 

stress disorder and its relationship to self-concept and future anxiety 

among the children of the martyrs of the January 25 revolution), 

analyzing its data and stating the relationship between its components 

and the opinions raised about it, and the processes involved in it. And 

the effects it causes, which is one of the forms of organized scientific 

interpretation to describe a specific phenomenon or problem and 

quantify it quantitatively by collecting codified data and information 

about the phenomenon or problem, classifying it, analyzing it and 

subjecting it to accurate studies 

The results of the study concluded: 

1. The existence of a statistically significant correlation between PTSD 

and self-concept. 

2. The existence of a significant correlation between PTSD and future 

anxiety. 

3. There are statistically significant differences between the means of 

self-concept scale scores according to demographic variables 

(economic level), while there are no statistically significant 

differences between the means of self-concept scale scores according 

to demographic variables (gender, age, educational level) 
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4. There are statistically significant differences between the mean 

scores of the future anxiety scale according to demographic variables 

(gender, age, educational level, economic level) 


