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 وغابت العدالة وتزايد حتكم املادة يف،انتشرت يف االلفية اجلديدة الصراعات واحلروب يف العامل
االحداث الكبرية اليت حتدث يف بعض دول العامل من ونتابع يوميا .سلوك الناس والتفكك االسري

حروب وآوارث طبيعية وازمات سياسية وانفجارات وقذائف وغارات جوية ومشاهد للقتلى واجلرحى
 .واملصابني مث مايتبع ذلك من مظاهر الفوضى

، املرض، اجلوع،الفقر: ان تلك املظاهر زادت من خماوف الشباب بسبب تظافر اربعة عوامل وهي
اية الثانية وبداية( فاضيف اىل جمموعة املخاوف املتعارف عليها خماوف االلفيات .واحلرب

ومبا ان اخطار العوملة اآثر اثارة. لالآتئاب" ودافعا"حىت يبدو املشهد متشائما ) الثالثة
 فأن اخلوف منها يتخطى آل احلدود فمن فريوسات احلاسوب اليت قد،للخوف بسبب حداثة وعيها

سبب بكوارث نووية او بيئية او امراضية اىل مسامهة ثورة االتصاالت يف انتشار اوبئة االيدزتت
 .]8، ص11 [.اخل...وجنون البقر

ولو رصدنا الظواهر النفسية هلذه األزمات فنجد أا تتمثل يف اإلحباط العام واالآتئاب
تشار االضطرابات النفسية وخاصةواخلوف والقلق اجلماعي ورمبا يؤدي ذلك إىل زيادة حمتملة يف ان

 .اضطراب الضغوط والكرب املصاحب والتايل للصدمات النفسية

إن تلك االضطرابات حتدث عقب التعرض للصدمات واألزمات الشديدة واليت تفوق طاقة االحتمال
 ورغم أن اإلنسان يتعرض منذ القدم للمواقف واألزمات مثل الكوارث الطبيعية.للكثري منهم

اهر املدمرة والصراعات واحلروب فقد اصبحت اثار هذه املواقف وماتسببه من اضطراباتوالظو
نفسية وجسدية موضع اهتمام آبري يف العصر احلايل عقب حدوث احلرب العاملية االوىل والثانية يف
القرن العشرين مث سلسلة احلروب االخرى والصراعات يف اماآن خمتلفة من العامل مبا يؤثر على

 .ماعات واالفراد ويتسبب يف اثار نفسية سلبيةاجل

 الذنب امام معاناة الشعبمشاعر -
  االذالل واجلوع واملرضالذي وصل اىل حدود.العراقي

مشاعر اخلوف من تكرار الكوارث واالزمات -
باشكاهلا املختلفة من عسكرية واقتصادية

 .واجتماعية وحروب اهلية وغريها
صي واجلماعي حتتمشاعر اخلوف من املوت الشخ -

هتديد حروب موعودة وهو خوف دعمته االعداد
اهلائلة للقتلى والضحايا يف حرب امريكا وقوات

 .التحالف على العراق
مشاعر احلداد والفقدان املتطورة على -

انواعها وهي ترتاوح مابني الرعب وفقدان القدرة
 .على الفعل وبني الرغبة يف االنتقام

دية بعد التحول اىلخماوف الفقدان االقتصا -
هدف لسياسة االفقار اليت باتت متارس بصورة

 .معلنة ومباشرة
استعجال املوت للخالص من االذالل املرافق -

للكوارث واالزمات املعنوية وهو استعجال يرتاوح
مابني الزهد والنكوص الديين وبني االندفاع حنو

 .االستشهاد
تنامي مشاعر عدم اطمئنان اجلمهور للسلطة يف -

 ومن جتلياهتا.جتسيد حلالة هتاوي االنا املثلى
 ]5، ص12[.الشعور بعجز السلطة عن محاية مجهورها

لقد اكدت الدراسات النفسية الى ان اكثر االضطرابات النفسية انتشارا 
 :في المجتمعات مابعد االزمات هي

 الفصــــل األول  
 ث ــــ البحةــــأهمي .1

زمات وصدمات غير متوقعة وشهد العراق عدة حروب وكوارث وا
طيلة العقود الثالث الماضية وازداد االمر سوءا منذ احتالل العراق عام 

من " صورا"  فيواجه الشباب يوميا، من قبل امريكا وحلفائها2003
االعتقاالت واالغتياالت واالعمال االرهابية والتشويش االعالمي وفقدان 

 وبعض هذه االزمات .سياالمن واالمان فضال عن الذل واالحباط النف
تمحورت في المجاالت المهنية والصحة والسعادة للفرد العراقي ولغاية قلق 

 كما حدثت العديد من االزمات الجماعية وهي اقسى من ،الموت الشخصي
وكانت االزمات المعنوية اقسى واشد االزمات .االزمات الفردية الشخصية
زمة او الكارثة االمة فهي  فعندما تطال اال.التي عرفتها البشرية وطأة

 .]4، ص12[ .تساوي تهديد غريزة استمرار النوع وابادته

 العربية خالل الحروب واالزمات التي مر بها االمةلقد تحولت صورة 
 ه اساءةـوفي هذا التشوي  .ةـالعراق الى صورة االمة الشريرة واالرهابي

." العربية في آن معاللشعوب العربية وتراثها واذى يطال االفراد والجماعات

من سلسلة "  االنسان العربي نفسه اليوم خارجايجدبناء على ماتقدم 
، 12 [.كوارث وازمات متتالية ومهددا بسلسلة قادمة من هذه الكوارث

 .]6ص

ان الشخصية العربية تعاني اليوم من قائمة من الصدمات النفسية 
اهر الصدمة النفسية  ومن مظ.المتراكمة ومن تهديد متواصل الستمراريتها

          :العربية الجماعية تتجسد بالمظاهر االتية 
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ويعاني .من المجتمع يعانون من القلق والخوف على مدار العام الواحد
 من االفراد من انواع المخاوف مابين الحاالت الخفيفة الى %9-%5مابين 

 وتعبر حاالت الخوف عن نفسها الول مرة في الفترة .الحاالت الحادة
ى الرغم من انها يمكن ان تحدث في بداية  عاما  عل )20-15( مابين سن 

الطفولة وتؤثر حاالت الخوف على االشخاص من كال الجنسين ومن 
 ومن ناحية اخرى .مختلف االعمار واالعراق والمستويات االجتماعية

افترض بعض الباحثين الى ان الخوف هو االستجابة المبدئية للمواقف 
جة اليمكن التحكم فيه فان الضاغطة واذا حدث ان تعقد الموقف الى در

 .]338 ص،3[ .الخوف والقلق يحل محله االكتئاب

ويخرج الخوف احيانا عن كونه مجرد خوف صريح فيتخذ شكل 
انفعاالت اخرى قد تبدو انها التمت للخوف بصلة ولكن في الواقع ان 

 ، والوسوسة،اساسها الخوف ومن هذه االنفعاالت تتفرع من الخوف كالقلق
 وهذه االنفعاالت تؤثر تاثيرا .]27 ص،5[ الثقة بالنفس  ضعف،الخجل

 .سلبيا على الفرد وعلى صحته النفسية والجسمية وتكيفه االجتماعي

وترتبط بالخوف العديد من الجوانب السلبية ومظاهر السلوك غير 
المرغوب فيه والتي تشكل تعطيال لالنسان وتنشر في حياته التعاسة وتسلبه 

 وارتبط الخوف والقلق ايضا بادمان الكحوليات اذ .كل مظاهر السعادة
يرى العاملون في مجال االعتماد على الكحوليات الى ان وراء استخدام 
الكحوليات عدة اسباب في مقدمتها الرغبة في التخلص من الضغوط والقلق 

 .والخوف

 ، وبتقدير منخفض للذات،كما ارتبط الخوف بمشاعر االثم والذنب
 وبأنخفاض في االنجاز ، على توكيد ذاته والتعبير عنهاوعدم قدرة الفرد

 واشارت دراسات اخرى الى ان الفرد الخائف يميل الى ان .والتحصيل
 .يكون تقديره لذاته منخفضا وينظر الى نفسه بانه اقل جاذبية من اقرانه

 : بما ياتيويمكن بلورة اهمية البحث الحالي

تي يعاني منها الشباب ان المخاوف تعد من المشكالت المهمة ال -1
اثناء االزمات والحروب والتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

 وبما ان العراق يعد من الدول التي مر بالعديد من .للمجتمعات
االزمات والحروب والحصارات والعمليات االرهابية وان جميع تلك 
االزمات تعد متغيرات اجتماعية صدمية تؤدي بال شك الى بلورة 

كما ان الموضوع لم . نفسي سلبي اال وهو متغير الخوفمتغير 
يحظى باالهتمام من قبل الباحثين في الوطن العربي عموما وفي 

 لذا فان الحاجة تعد قائمة الجراء الدراسات ،العراق بشكل خاص
التي يمكن ان تسهم في التعرف على معدالت انتشار المخاوف بين 

 .من كال الجنسينالشباب من طلبة الجامعات العراقية و

ان اهتمام المجتمعات بالشباب نابع من اهمية الدور االساسي  -2
لهم النهم عماد المجتمع ومركز طاقته الفعالة والمنتجة والقادرة على 

 ان التطور السريع للمجتمع .احداث التغيير في جميع مجاالت الحياة
  مؤثرا في،يتطلب ان يكون الشباب ذا قدرة على تحمل المسؤولية

 .بناء المجتمع وتقدمه ومساهما في عملية التغيير

ان مرحلة الشباب تعد نقطة بارزة في تنظيم الشخصية وعليه  -3
فان مايتعرض له الفرد في هذه المرحلة من ضغوط وازمات نفسية 
مختلفة تترك اثرا في شخصيته بحيث تظهر في شكل اضطرابات 

والقلق والخوف من  ،نفسية مثل الشعور بالنقص وفقدان الثقة بالنفس
االقدام في تحمل المسؤولية والوساوس والكوابيس والمخاوف 
المتعددة التي تستولي على الفرد وتستهلك طاقته العقلية وتضعف من 

  وتصبح تجربة الحياة مرعبة او يمكن ،قدرته على العمل واالنتاج

 .قلق املوت - 
 .املخاوف من االصابة بامراض مميتة -
 . الفعلفقدان الشعور جبدوى -
ردود الفعل الفردية امام التغيريات احلاصلة -

 .بسبب الكارثة
تنامي احتماالت انتكاسات االمراض النفسية -

 .واجلسدية
ظهور عوارض او امراض جسدية على عالقة بشدة -

 .الكارثة
خماوف مرضية من احلرب(الفوبيا بانواعها  -

 ).اخل ...والقصف واالنفجارات
 .مظاهر اضطراب مابعد الصدمة -
 . االآتئاب والشعور بالتهديد املستمر -
 .اخلوف من املستقبل -

ان االزمات واالحداث المؤلمة التي مر بها المجتمع العراقي من حروب 
ودمار وخراب وارهاب وعنف وتفجيرات من عبوات ناسفة وسيارات 
مفخخة ادت الى  معاناة مختلف الشرائح االجتماعية اطفاال وشبابا ونساءا 

 .ا من مشاعر الخوف والقلق واالضطرابات النفسية االخرىكبارا وصغار
وان هناك االالفا من االفراد يعانون من الصدمات النفسية  ويحملون معهم 

 .ذكريات التنسى

فعلى سبيل المثال عند سماع االصوات فائقة القوة، مثل االنفجارات 
 : التاليةللعبوات الناسفة او للسيارات المفخخة، فإننا نالحظ ردود الفعل

 .خفقان القلب .أ 
 .ضيق التنفس أو عثراته .ب 
 . )لغاية االستفراغ(الغثيان  .ج 
 .الدوار .د 
 .الضغط على الرأس لغاية الشعور بالصداع .ه 
 .االستعداد النفسي لإلكثار من المسممات ومن مواد اإلدمان .و 

. من الوجهة الطبية تعود هذه المظاهر إلى ردود الفعل الفيزيولوجية
 يقوم الجسم بتحويل كميات إضافية من الدم إلى وفي مثل هذه الحاالت

مما يؤدي إلى توتر العضالت وبخاصة عضالت . الدماغ والعضالت
 .الظهر والكتفين والعنق، كما يصبح التنفس ضحالً

 :كما تظهر بعض االعراض النفسية ومنها 

حالة من الرتدد ترتافق مع معاودة الشكوى من  -
 .الدوار

 .يمظاهرات القلق االيار -
 .نقص القدرة على املبادرة -
 .إمهال على الصعيد املهين -
 .اضطراب النوم -
استمرار بعض املظاهر اهليستريية ومن ضمنها -

 . اخلوف اهلستريي
 .ظهور الكوابيس واألحالم املزعجة -
ظهور موجة عارمة من الفوبيا من نوع اخلوف -

 ] 8-5، ص12[ .من االنفجارات

هيم النفسية شيوعا وقد اليخلو  من اكثر المفا Fearويعتبر الخوف 
 وهو من اكثر الحاالت الوجدانية بعد القلق .احد منا دون ان يعاني منه
  من %15 واظهرت الدراسات النفسية الى ان .مسببا للكثير من المشكالت
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أو الكارثة وغيرها من المفاهيم القريبة الصلة بهما مثل الحادث 
Accident، والمشكلة problem والصراع Conflict، والفاجعة او النكبة 

Catastrophe، ومصدر الخطر Hazardحتى أصبح فض ..  وغيرها
االشتباك والتداخل بين هذه المفاهيم سمة مشتركة في أغلب البحوث 
والدراسات التي تتناول الموضوعات والجوانب المختلفة لألزمات 

 ]8-4 ص،14[ ]33-32 ص،4[ .والكوارث

 لكن ربما ،وال يتسع المجال للوقوف بالتفصيل أمام المفاهيم السابقة
 ، هي شئ حدث وانقضى أثره incidentتكفي اإلشارة إلى ان الواقعة 

وهي خلل في مكون أو وحدة أو نظام فرعي من نظام أكبر، أما الحادث 
Accidentبينما المقصود ، فهو خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام بأكمله 
 للنظام  حدوث شئ يترتب عليه تعرض الهيكل الرمزيConflictبالصراع 

 ولكن ليس بدرجة تصل إلى تحدي االفتراضات ،للخلل أو االضطراب
 فهي عبارة عن خلل  Crisis أما األزمة ،األساسية التي يقوم عليها النظام
 كما أنه يهدد االفتراضات الرئيسية التي ،يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله

  ]37 ص،4[ .يقوم عليها هذا النظام
يرتبط   فإننا سنجد مفاهيم عديدة Disaster مفهوم الكارثة وإذا انتقلنا إلى

 أن أهم  Schneider ويرى شنايدر ،ويتداخل اغلبها مع مفاهيم األزمة
 ويتطلب ، مقلق وشديد الدمار،خصائص الكارثة هي أنها حدث غير عادي

 فضال عن أن الكارثة ، كما يعني وجود أفراد ضحايا أبرياء،االهتمام العام
 المعاني الرمزية ما يجعل تدخل الحكومة وغيرها من الهيئات تحمل من

 وأخيرا فإن كلمة كارثة تعني استحالة التنبؤ بالحدث ،أمرا واجبا وشرعيا
 ،8[ . كما تعني أيضا أنه يصعب بشكل كبير التعامل معه وإدارته،بدقة
 ]152-93ص

وبشكل عام فإن مفهوم الكارثة يستخدم لوصف الخلل الذي يصيب 
 وغالبا  ما تخلق الكارثة أزمة أو ،نظمة أو المجتمع في وقت معينالم

 ،14[ . أي ينتج عن تفاقم األزمة كارثة، بينما قد يحدث العكس،أزمات
 ]8-4ص

ويميز أغلب الباحثين والمهتمين بمجال األزمات والكوارث بين األزمة 
والكارثة على اساس ان الكارثة أكبر من حيث الحجم ومدى االنتشار 
ودوائر التأثير، وبالتالي مستوى وحجم الخسائر المادية والبشرية والجهود 

 .المطلوبة لمواجهتها

ان المعايير التي استند إليها الباحثون في التمييز بين األزمات 
والكوارث قد أثارت نوعا من االرتباك والتداخل في استخدام مفهوم 

 رغم ان المعنى ، Catastrophe ومفهوم الفاجعة، Disasterالكارثة
 .واالستخدام لمفهوم الفاجعة يدل على نوع أو نمط من أنماط الكوارث

 بأنها سوء حظ هائل Disasterويعرف قاموس اكسفورد الكارثة  
 بأنها كارثة Catastrophe بينما يعرف الفاجعة ، وفشل كامل،ومفاجئ

ب  ونهاية مأسوية تؤدي إلى خراب، أو تدمير في ترتي،مفاجئة وكبيرة
 ]16[. )األشياء

حصاد ما سبق أن الترابط والتداخل بين مفاهيم األزمة والكارثة 
والفاجعة قد أدى إلى تبلور اتجاه عالمي نحو استخدام التعريفات والمفاهيم 

  .اإلجرائية سواء في الدراسات والبحوث النظرية أو الميدانية

تحاد الدولي هذا اإلطار يبرز التعريف اإلجرائي الذي استخدمه االفي 
لمنظمات الهالل والصليب األحمر في إعداد التقرير السنوي عن الكوارث 

، حيث يعرف الكارثة بأنها 1993 والذي صدر ألول مرة عام ،في العالم
 مقصودة أو غير مقصودة ينتج ، ألسباب بشرية أو طبيعيةكل حدث يقع

أو  أو تضرر أو إصابة مائة شخص ،عنه مصرع عشرة أشخاص أو أكثر
 أكثر وردود االفعال المؤلمة التي تظهر لدى االفراد بشكل فوري بعد 

 بل ان كثيرا من االمراض .ان تشل حركة االنسان بالكامل -4 
العضوية مثل الصداع والقرحة المعدية واالحساس بالتنميل والشد 
العضلي وخفقان القلب والسرطان وغيرها يرجع ذلك الى 

 .]45، ص13[االضطرابات النفسية 

ان الدراسة الحالية ستساعد في تخطيط البرامج العالجية  -5
والوقائية التي تهدف الى رفع مستوى الصحة النفسية للطالب 
الجامعي من خالل القاء الضوء على اكثر انواع المخاوف انتشارا 

 .لدى افراد العينة

 ثـــداف البحــــاه .2
 :يهدف البحث الى

الشباب الجامعي ومن كال تعرف انواع المخاوف التي يعاني منها 
 .الجنسين
 المخاوف الواقعية والمستقبلية التي يعاني منها كال تحديد -1

 .الجنسين

تعرف الفروق ذات الداللة االحصائية في شدة المخاوف وعلى  -2
 .وفق متغير الجنس

 ث ـــدود البحـــح .3
يتحدد البحث بتطبيق مقياس المخاوف على عينة من طلبة جامعة بغداد 

 في ظل ظروف االحتالل 2005/2006لجنسين وللعام الدراسي ومن كال ا
 .االمريكي وحلفائه للعراق

 ات ـــد المصطلحـــتحدي .4

 Fearوف  ــــ الخ .1.4
الخوف هو حالة انفعالية داخلية طبيعية : 1956عرفه القوصي  -

يبعده عادة "  ويسلك فيها سلوكا،يشعر بها االنسان في بعض المواقف
 ]125 ص،6[. عن مصادر الضرر

 ،بأنه انفعال يتصف بمشاعر غير سارة: 1977وعرفه عاقل  -
 ]88  ص،9 [.وبالتوتر والهروب أو التجنب

 ،بأنه أنفعال اولي يثيره الخطر المتوقع: " 1978وعرفه الحفني  -
 وتصحبه رغبة في الهرب أو االختفاء ،وتميزه تغيرات بدنية واسعة

 ]77 ص ،7[ ."
استجابة انفعالية يقوم بها الفرد بانه :  Bamber 1979وعرفه بامبر  -

لمثير لفظي في استفتاء يطلب منه فيه ان يحدد الفقرات التي يعتقد 
 ]127 ص،15[ .انها مخيفة او غير سارة

وعرفته الجمعية االمريكية للطب النفسي بانه خوف او توتر او  -
ضيق ينبع من توقع خطر ما يكون مصدره مجهوال الى درجة 

لك غير واضح ويصاحب كال من الخوف كبيرة ويعد مصدره كذ
 .والقلق عدد من التغيرات الفيزيولوجية

وعرفه عبد الخالق بأنه شعور عام بالخشية او ان هناك مصيبة  -
وشيكة الوقوع او تهديدا غير معلوم المصدر مع شعور بالتوتر 

 وغالبا مايتعلق ،والشد وخوف المسوغ له من الناحية الموضوعية
 ]14، ص1[بل والمجهول هذا الخوف بالمستق

 ة ـــة او الكارثــــوم االزمـــ مفه .2.4
ترتبط هذه االشكالية بحقيقة ان االزمات والكوارث هي مجال عمل 
واهتمام نظري وتطبيقي لعلوم وتخصصات شتى، وقد افضي ذلك الى دعم 
مشروعية بحوث ودراسات االزمات والكوارث وتأكيد اهميتها، لكنه ادى 

التضارب واحيانا التناقض في المفاهيم الخاصة باألزمة ايضا الى قدر من 
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 .امليل اىل الكذب واخلداع -4
 .االنطواء والعزلة بعيدا عن افراد اتمع -5
 .فقدان احلنان والعاطفة -6
 ]7-6، ص2.  [الشعور بالقلق وعدم االرتياح -7

من المرض : ومن المظاهر النفسية االخرى الخوف الشديد من كل شيء
 من المرضى اليتركز ولدى الكثير. العقلي، او المرض البدني، أو الموت

الخوف بوضوح حول موضوع معين ولكنه خوف غامض مجهول 
ويتسبب الخوف في شعور بالتوتر الداخلي فيصف المريض . المصدر

نفسه بأنه يشعر بالتوتر وانه غير قادر على االستقرار نتيجة ضغط 
االفكار المقلقة الى جانب فقد الثقة بالنفس باالضافة الى عدم القدرة على 

السترخاء، والضجر، وصعوبة التركيز، مع احتمال حدوث صعوبات في ا
التذكر واالسترجاع، مع مشاعر مصاحبة بعدم االمان وعدم االستقرار، 
وشعور بالنقص، وتجنب مواقف التنافس، والمخاوف الشاذة والسلوك 
العدواني احيانا، كما يتسم الفرد بالتردد وعدم الحسم، واالستغراق في 

ا يجنح به الى الضعف ـيقظة، واالغراق في التمني الكاذب مماحالم ال
ومن االعراض االخرى للمريض ايضا نقص روح . والوهن والخنوع

 ]18، ص10[ .الدعابة

 اوفـــص المخــات تشخيـــمحك 4.4
تقدم الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي واالحصائي لالمراض 

 :خوف والقلق بما يلي النفسية والعقلية محكات تشخيص اضطراب ال

اخلوف والقلق الزائد والرتقب والتوجس لعدد -1
من االحداث واالنشطة املتعلقة بالدراسة
والعمل وحيدث ذلك لعدة ايام وملدة التقل عن

 .ستة اشهر

جيد الفرد صعوبة يف السيطرة على خماوفه -2
 .وقلقه

يصاحب اخلوف والقلق ثالثة اعراض او اآثر -3
تية على ان تظهر بعضمن االعراض الستة اال

االعراض يف معظم االيام خالل االشهر الستة
 :املاضية

 .شعور بعدم الراحة والتقيد -
 .سرعة التعب -
 .صعوبة الرتآيز -
االستثارة الوجدانية واحلساسية -

 .املفرطة
 .التوتر العضلي -
صعوبة البدء يف النوم(مشكالت النوم  -

او االستغراق يف النوم او النوم
 ).املتقطع

 يــــالثان لـــــصالف 
 ثـــة البحـــمنهجي .1

تتضمن منهجية البحث الحالي كل من العينة، واالداة المستخدمة، 
 :واجراءات التطبيق، وجمع البيانات وتحليلها احصائيا وذلك على النحو االتي

 ةـــة االستطالعيـــالعين .1.1
لية تم اختيارهم من ك" طالبة وطالبا) 60 ( االستطالعية منالعينةتكونت 

سنة وقد تم اعداد  23.7ابن الهيثم جامعة بغداد وبمتوسط عمري / التربية 
 .فقرات مقياس المخاوف في صورته االولية

الكارثة او بعد فترة زمنية تشمل عدة ساعات او بضعة ايام او عدة  
 :   وتشمل الكوارث]24-23، ص17[شهور 

 .الفياضات واالعاصري والعواصف -
 .الزالزل -
 .قنية والصناعيةالكوارث الت -
 .حتطم الطائرات وغرق السفن -
 .احلروب -
االنفجارات واالضطرابات املدنية وعمليات -

 .اطالق النار
  ]18 [.االرهاب والعنف -

 وفـــراض الخــــ اع .3.4
ان الخوف عبارة عن حالة انفعالية وله اربع مكونات او اعراض 

 :وهي

 ةــــة الظاهريـــراض السلوآيـــــاالع .أ 
 .رادي طلبا لالغاثةالصراخ الالا -1
اختاذ وضع هجومي حياول فيه حشد آل طاقته -2

 .للدفاع ولقهر حالة اخلوف
 .الرتاجع او الفرار من الساحة -3

مص االصابع، قضم االظافر، وعض الشفه، وقلع -4
 .الشعر

 .البكاء -5
االلتجاء اىل شخص اخر يطلب منه النجدة او -6

 .االغاثة
بهاالرتباك، فتبدر منه تصرفات تنم عن اضطرا -7

 .فيبدو وآانه يسيء استخدام االشياء

 ة ــــراض الفيزيولوجيــــاالع .ب 
 .ارتعاش يف اجلسم يؤدي اىل شلله -1
شحوب اللون واصفرار الوجه أو امحرار فوري يف -2

 .الوجه
 .القشعريرة والتعرق يف الوجه -3
جفاف الفم وصعوبة يف التنفس مما يؤدي اىل -4

 .االختناق
مما يؤدي اىلشدة ضربات القلب وتقلص العضالت  -5

 .عدم دوران الدم بصورة متوازنة

تقلص االوتار الصوتية مما يؤدي اىل تغري نربات -6
 .الصوت

 .اضطراب النوم والشعور باالرق او النعاس -7

 ة ـــراض المعرفيـــــاالع .ج 
 .اضطراب يف فهم وادراك االمور -1

 .العجز عن التعلم -2
 .الرغبة يف التجنب -3
 .الشعور بالعجز -4

 .االعتقاد يف اخلطر -5

 ة ـــر الداخليــــالمشاع .د 
 .الشعور باالرتباك من شدة املوقف -1
احلرية واليأس من احلياة الناجم عن الشعور -2

 .بأفتقاد االمن
 .فقدان الرغبة يف اداء الواجبات واالعمال -3
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  الصدق.ب

من أهم أساليب الصدق المستخدمة فى االستخبارات االتساق الداخلى 
والذى يكشف عن مدى تجانس فقرات القائمة وذلك من خالل حساب 

اطات بين درجة الفقرة والدرجة الكلية فى القائمة وذلك الختيار االرتب
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين . الفقرات المميزة لمقياس المخاوف

بعد (درجة كل فقرة والدرجة الكلية من الدرجات الخام على المقياس 
 وباستخدام برنامج المجموعة االحصائية للعلوم االجتماعية )استبعاد البند
SPSS-PCوقد لوحظ أن جميع .  فى الحاسب اآللى الجراء هذا التحليل

ارتبط ارتباطا جوهريا )  فقرة49(فقرات القائمة فى صورتها قبل االخيرة 
 .0.001عند مستوى 

 ق ــراءات التطبيـــإج 
تم التطبيق الجمعى للمقياس على عينات الطلبة والطالبات فى جامعة 

بتوزيع المقياس وإلقاء التعليمات والتمهيد بغداد، وقام مساعدو الباحثة 
لعملية التطبيق، والتأكد من ملء البيانات األولية ومتابعة إجابات الطالب 

ة ـوبعد االنتهاء من عملية التطبيق تمت مراجع. دون تدخل فى االستجابة
المقاييس المجمعة، واستبعدت منها التى كان بها نقص فى اإلجابة على 

 .اسبعض فقرات المقي

 ة ــالت اإلحصائيــة التحليـــخط 
 :لتحقيق أهداف هذه الدراسة، أجريت التحليالت اإلحصائية التالية 

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعينة الطلبة وعينة الطالبات 
على مقياس المخاوف وداللة الفروق بينهما فى المخاوف، باستخدام 

ارنة، وتوفير معايير إحصائية االختبار التائى، وذلك من أجل المق
 . الهداف تربوية وعالجية

تم حساب االوساط المرجحة لفقرات المقياس ككل وبالنسبة  - ب
 .لالناث والذكور كل على حدة

تم حساب االوساط المرجحة لفقرات مخاوف المقياس الواقعية  - ت
 .والمستقبلية كل على حدة

 ثــــل الثالـــالفص 
 ث ــج البحــــنتائ .1

 الحالي النتائج التي توصل اليها البحث وسيتم عرض صلالفيعرض 
 :النتائج بالشكل االتي

المخاوف العامة للشباب الجامعي في العراق في ظل ظروف  -1
 .االحتالل

 .المخاوف الواقعية للشباب الجامعي على وفق متغير الجنس -2
 .المخاوف المستقبلية للشباب الجامعي وعلى وفق متغير الجنس -3

لـي العراق في ظـي فـاب الجامعـة للشبــم العااوفــالمخ .1.1
 اللــروف االحتـظ

 وهو اعلى من 2.38 المرجح لمخاوف الشباب الجامعي الوسطبلغ 
 مما يؤكد ان الشباب في العراق يعاني من 2الوسط النظري البالغة قيمته 

العديد من المخاوف بسبب ظروف االحتالل واالزمات السياسية التي يمر 
د تبلورت مخاوف الشباب مرتبة العلى عشرة انواع من قائمة بها البلد وق

 :مقياس المخاوف وفق االوساط المرجحة بما يلي 

 .اخلوف من االيار اخللقي واالجتماعي للمجتمع -
 .اخلوف من انتشار االمراض املعدية -

 ةــــة االساسيــــالعين .2.1
 )150(ع  طالبا وطالبة، بواق)300(تكونت عينة الدراسة األساسية من 

 طالبة من مختلف كليات جامعة بغداد وللعام )150(طالبا و
عاما   48-17، وقد تراوحت أعمارهم بين 2005/2006الدراسي

.  لجميع الطالب4.491 وانحراف معيارى 23.33بمتوسط حسابى 
 .)1(انظر الجدول 

أعداد عينة الدراسة األساسية واملتوسطات :)1(جدول
 عمرواالحنرافات املعيارية لل

ملعياريااالحنراف  املتوسط العدد اجلنس  

 5.431 25.233 150 ذآور

 3.549 21.433 150 االناث

 4.491 23.333 300 اموع

 ثــــاداة البح .2
تم تطبيق أداة واحدة فقط فى هذه الدراسة، وهو بناء مقياس لقياس 

 : ومنهاالمخاوف، وقد اتبعت الباحثة عددا من الخطوات فى تصميم هذه القائمة

 يــان استطالعــداد استبيــــاع .1.2
 للعينة استبيانا استطالعيا تضمن سؤاال مفتوحا واحدا، الباحثةقدمت 

 :وقد نص السؤال المفتوح على مايلى

يعاىن معظم الشباب من املخاوف، آاملخاوف الصحية"
واملخاوف املدرسية، واملخاوف االجتماعية، واملخاوف

خاوف األخرى، فالرجاءاالقتصادية، وغريها من امل
ذآر املوضوعات املثرية للخوف وما تشعر به من

 ".خماوف 

"  طالبا)50(وبموجب نتائج االستبيان االستطالعي الذي تم تقديمه الى 
 . فقرة)70(وطالبة تم جمع فقرات المقياس بصورته االولية وبلغت 

 اســـة للمقيــورة النهائيــالص .2.2
المخاوف ثم عرضت على خمسة  فقرة لمقياس )70(تم صياغة 

محكمين مختصين فى علم النفس، وجميعهم من أعضاء هيئة التدريس 
ابن الهيثم جامعة بغداد، لبيان / بقسم التربية وعلم النفس في كلية التربية 

مدى صدق أو صالحية كل فقرة لقياس المخاوف، وكانت التقديرات 
يقيس الخوف  (4 و)طلقااليقيس البند الخوف م(خماسية تراوحت بين صفر 

واتخذ . وحسبت متوسط تقديرات المحكمين لكل فقرة. )بدرجة ممتازة
حيث استبعدت الفقرات التى حصلت على متوسطات أقل : معيار تحكمى

فقط، ومن ثم  3،4، واحتفظ بالفقرات التى حصلت على متوسط 2من 
 فقرة وتم بعد ذلك صياغتها 49وصلت فقرات مقياس المخاوف إلى 

 .)1(انظر الملحق .تنقيحها واقرارها للدراسة األساسية و

  اســـة للمقيــص السيكومتريـــالخصائ 
 :تم استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس وكمايلي

 :حسب الثبات بطريقتين وهما: الثبات.أ

) 40(طريقة اعادة المقياس على عينة من الطلبة بلغ قوامها  -
  0.89ات طالبا وطالبة وبلغ معامل الثب

اذ تم تجزئة فقرات المقياس الى :  التجزئة النصفيةطريقة -
نصفين النصف االول للفقرات الفردية والنصف االخر 
للفقرات الزوجية وحسبت العالقة االرتباطية بينهما وبلغت 

وتم تصحيحها بمعادلة سبيرمان براون وبلغت القيمة  0.78
 . وتعد القيمة عالية وذات داللة احصائية)0.84(النهائية 
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 .اخلوف من اصحاب النفوذ -
 .اخلوف من حدوث الكوارث الطبيعية -
.اخلوف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة -
 .اخلوف من ب املتتلكات اخلاصة -

 :وقد اختلفت االناث عن الذكور بالمخاوف الواقعية االتية

 .اخلوف من اخليانة والغدر -
 .اخلوف من العيش الذليل -
 .حلرائقاخلوف من حدوث ا -
 .اخلوف من السجون واالعتقاالت -
 .اخلوف من االفرتاق عن الوالدين -

ويالحظ ان طبيعة مخاوف االناث تختلف في طبيعتها الى حدما عن 
ق والخوف من االفتراق عن ـق بالقلـور وخاصة فيما يتعلـمخاوف الذك

العائلة بسبب اعمال العنف التي تمارسها قوات االحتالل ضد العوائل 
وهذه النتائج . )الخ....سجون، اعتقال، غدر، قتل، تعذيب(قية من العرا

 التي اجريت على طالب الجامعات اليمنية 1991تتفق مع دراسة حافظ 
ودراسة . وكشفت عن وجود فروق جوهرية بين الجنسين لصالح االناث

Arrindell,Kolk, &Hageman 1993 التي اجريت على طلبة الجامعات 
ن وجود فروق بين الجنسين لصالح االناث في االمريكية وكشفت ع

 طالبا 520 التي اجريت على 1994ودراسة عبد الخالق . المخاوف
وطالبة من جامعة االسكندرية وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق 

 .جوهرية بين الجنسين ولصالح االناث
اما عن انواع المخاوف التي يعاني منها الشباب فقد اتفقت نتائج 

 300 التي اجريت على 1993سة الحالية مع نتائج دراسة الفقي الدرا
طالب وطالبة من جامعة الكويت واثبتت ان الطلبة يعانون من الخوف من 
المستقبل والخوف من سماع اصوات االنفجارات والخوف من الخروج 

 والتي هدفت للتعرف على الضغوط 1984وكشفت دراسة صايغ . ليال
جموعة من الطلبة اللبنانيين نتيجة ازمة الحصار النفسية الواقعة على م

 وكشفت عن معاناة افراد العينة من 1982االسرائيلي لغرب لبنان في عام 
 )4) (3( والجداول )19-17، 2(. القلق واالكتئاب واالرق والمخاوف

 .توضح تفصيل ذلك

 ابــة للشبــاوف المستقبليـــالمخ .3.1
زمات مجموعة من المخاوف يواجه الشباب العراقي في ظل اال

المستقبلية والتي تتعلق بمستقبلهم الخاص ومستقبل الشعب والمجتمع 
 وهو اعلى )2.51(وقد لوحظ ان الوسط المرجح بشكل عام بلغ . العراقي 

 واعلى من المتوسط الواقعي البالغ )2(من الوسط المرجح النظري البالغ 
 العراقي من اعراض الخوف  مما تؤكد هذه النتيجة معاناة الشباب)2.28(

كما لوحظ ارتفاع المخاوف المستقبلية لدى االناث اكثر . والقلق المستقبلي
 . على التوالي)2.78) (3.12(من الذكور وبلغت قيمة االوساط المرجحة 

ولدى ترتيب تلك المخاوف عموما ولكال الجنسين نجد ان المخاوف 
 :ولى لدى الشباب عموما وهيالمستقبلية االتية احتلت المراتب العشرة اال

 .اخلوف من عدم احلصول على وظيفة -
 .اخلوف من العقم -
 .اخلوف من االيار اخللقي واالجتماعي -
 .اخلوف من ايار اتمع -
 .اخلوف من نقص املياه املعقمة -
 .اخلوف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور -
 .اخلوف من امريكا وحليفاهتا -
 .دراسات العليا المن عدم اآمالاخلوف  -
 . احلروباخلوف من -

 .اخلوف من التلوث البيئي واالشعاعات  - 
 .اخلوف من االختطاف واالغتيال -
 .اخلوف من التعذيب اجلسدي -
 .اخلوف من العيش الذليل -
 .اخلوف من ايار اتمع -
 .اخلوف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور -
 .اخلوف من حدوث الكوارث الطبيعية -
 .ديق السوءاخلوف من ص -
 .اخلوف من حدوث احلرائق -
 .اخلوف من االنفالت القيمي -
 .اخلوف من السجون واالعتقاالت -
يوضح) 2(واجلدول .اخلوف من نشوب حرب اهلية -

 .تفصيل ذلك

 ابـــة للشبـــاوف الواقعيــــالمخ. 2.1
يواجه الشباب العراقي في ظل االزمات والعمليات العسكرية وظروف 

ات االرهابية مجموعة من المخاوف الواقعية ولوحظ ان االحتالل والعملي
 وهو اعلى من الوسط النظري )2.28(الوسط المرجح بشكل عام بلغ 

كما لوحظ ارتفاع . مما يؤكد معاناة الشباب الجامعي للمخاوف. )2(البالغ 
المخاوف الواقعية لدى االناث اكثر من الذكور وبلغت قيمة االوساط 

 . على التوالي)1.97 ) (2.49(المرجحة 

ولدى ترتيب تلك المخاوف عموما ولكال الجنسين نجد ان المخاوف 
 :الواقعية االتية احتلت المراتب العشرة االولى لدى الشباب عموما وهي

 .اخلوف من اخليانة والغدر -
 .اخلوف من عمليات االختطاف واالغتيال -
 .اخلوف من التعذيب اجلسدي -
 .اخلوف من العيش الذليل -
 .من اصدقاء السوءاخلوف  -
 .اخلوف من حدوث احلرائق -
 .اخلوف من السجون واالعتقاالت -
 .اخلوف من ب املمتلكات -
 .اخلوف من رؤية الدم واالشالء اجلسدية -
اخلوف من اقتحام املنازل من قوات االحتالل -

 .والعصابات

ومن مالحظة انواع المخاوف لدى الشباب عموما نجد انها ترتبط 
قرة واالمنة التي يمر بها العراق جراء وجود قوات بالظروف غير المست

االحتالل وماارتكبته من مجازر واعتقاالت واقتحام وتعذيب للشعب 
 .العراقي

ونجد ان االناث والذكور معا يشتركون في بعض المخاوف ويختلفون 
في انواع اخرى فمن المخاوف المشتركة التي احتلت المراتب االولى لكال 

 :الجنسين هي 

 .وف من عمليات االختطاف واالغتيالاخل -
 .اخلوف من التعذيب اجلسدي -
 .اخلوف من رؤية الدم واالشالء اجلسدية -
اخلوف من اقتحام املنازل من قوات االحتالل -

 .والعصابات
 .اخلوف من السري يف االماآن اخلطرة -
 .اخلوف من العمليات االرهابية -

 :االتيةوقد اختلف الذكور عن االناث بالمخاوف الواقعية 

 .الخوف من الوقوع بالضرر -
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عرض معاناة الشباب الجامعي العراقي على المنظمات  -4
 واالتحادات الطالبية االقليمية والعالمية لوضع البرامج االرشادية

 .والعالجية والتخفيف من معاناتهم
االهتمام بالمراكز االرشادية على مستوى الجامعات العراقية  -5

 .لمساعدة الطلبة الذين يعانون من مخاوف والتخفيف عنهم

فير فرص العمل والوسائل الترفيهية للشباب العراقي للتخفيف تو -6
من الضغوط النفسية التي يعانون منها بسبب قوات االحتالل واالزمات 

 .السياسية االخرى
 لجامعة فيالدلفيا الدولي بحث مقدم الى المؤتمر العلمي لكلية االداب والفنون*

 26/4/2006-24للمدة من  الحادي عشر 
 ادرــــالمص

، المقياس العربي للتفاؤل والتشاؤم، نتائج2005احمد محمد عبد الخالق  -1
مصرية،،  مجلة دراسات نفسية المجلد الخامس عشر،  العدد الثاني

 . رابطة االخصائيين النفسيين المصرية2005ابريل، 
مخاوف الشباب الجامعي في الكويت، ) 1996( بدر محمد االنصاري  -2

 .ية االدابجامعة الكويت ، آل
، القلق لدى الشباب في بعض الدول العربية،2004 بدر محمد االنصاري، -3

دراسة ثقافية مقارنة، مجلة دراسات نفسية المجلد الرابع عشر العدد
 . رابطة االخصائيين النفسيين المصرية2004الثالث يوليو 

الحمالوي، محمد رشاد ومحمد شومان، االزمات والكوارث في مصر -4
، القاهرة، جامعة عين شمس، وحدة بحوث1998محروسة، تقرير عام ال

 .1999االزمات، 
، مخاوف المراهقين في مرحلة الدراسة1982عباس علوان داود،  -5

 .المتوسطة في مدينة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة
، اسس الصحة النفسية، القاهرة مكتبة النهضة1956عبد العزيز القوصي،  -6

 .ة، الطبعة الخامسةالمصري
 موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،1978عبد المنعم الحفني،  -7

 .القاهرة، مكتبة مدبولي
عثمان محمد العربي، اتصاالت االزمة مسح وتقييم للتطورات النظرية  -8

فيها، المجلة المصرية لبحوث االعالم، آلية االعالم، جامعة القاهرة، يناير
 .152 – 93، ص 1999 ابريل –

 .، معجم علم النفس، بيروت، دار العلم للماليين1977فاخر عاقل،   -9
، التمييز بين2004مريم حسن اليماني،و احمد محمد عبد الخالق  -10

مرضى القلق ومرضى االآتئاب بوساطة االعراض الجسمية،  مجلة
 رابطة2004دراسات نفسية المجلد الرابع عشر العدد االول يناير 

 .صائيين النفسيين المصريةاالخ
، االثار النفسية للعدوان واالحتالل على2005محمد احمد النابلسي، -11

الطفل العراقي، مجلة شبكة العلوم العربية النفسية، مجلد الثاني، العدد
 .، تونس2005السابع، سبتمبر 

 www.almarefah.comمحمد احمد النابلسي، االحباط  العربي،  -12
االمراض السيكوسوماتية واالمراض) 1984(محمود السيد ابو النيل  -13

 الجسمية النفسية المنشأ، دراسات عربية وعالمية، مكتبة الخانجي

14- Bamber J.H.1974, The fears of adolescents, Journal of 
genetic psychology, 125,127-140. 

15-E.L. Quarantelli, Inventory of Disaster Field studies in the 
social and behavioral sciences, 1919 – 1979, Initially issued 
as DRC miscellaneous report, 32, 198 

16- Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University  Press 
1996.                                                                           

17- World Disasters report, International federation of Red Cross   
& Red Crescent Societies, Oxford University press 1993. 

18- www.ncptsd.org, terrorist attacks and children, national 
center for PTSD fact sheet P.3 

 .اخلوف من عدم العثور على عمل  - 
 .اخلوف من الفشل يف احلياة -

من مالحظة المخاوف اعاله نجد ان الشباب العراقي يواجه نوعين من 
المخاوف المستقبلية منها مايتعلق بمستقبل حياته المهنية واالجتماعية 
والشخصية ومنها مايتعلق بالشؤون السياسية واالزمات والكوارث التي مر 

ا العراق طيلة السنوات الماضية وانعكاس ذلك على المجتمع من الناحية به
 .االخالقية والقيمية والبيئية واالجتماعية

ونجد ان االناث والذكور اشتركوا معا  في بعض المخاوف المستقبلية 
واختلفوا في انواع اخرى من المخاوف فمن المخاوف المشتركة التي 

 :جنسين هياحتلت المراتب االولى لكال ال

 .اخلوف من عدم احلصول على وظيفة -
 .اخلوف من العقم -
 .اخلوف من االيار اخللقي واالجتماعي -
 .اخلوف من ايار اتمع -
 .اخلوف من نقص املياه املعقمة -
 .اخلوف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور -
 .اخلوف من عدم اآمال الدراسات العليا -
 .اخلوف من عدم العثور على عمل -
 .اخلوف من الفشل يف احلياة -
وقد اختلف الذآور عن االناث باملخاوف -

 :املستقبلية االتية 
 .اخلوف من امريكا وحليفاهتا -
وقد اختلفت االناث عن الذآور باملخاوف -

 :املستقبلية االتية 
 .اخلوف من احلروب -
 .اخلوف من انتشار االمراض املعدية -
 .اخلوف من عدم حتقيق اهداف احلياة -

حظة النتائج نجد ان االناث والذكور يشتركون من الخوف في ومن مال
تكرار االعتداء االمريكي على العراق بشتى اشكاله وصوره من حيث 
التحريض على شن الحرب الطائفية او فرض العقوبات االقتصادية او 
تلويث البيئة وغيرها من االساليب االستعمارية التي يمكن ان تستخدم 

 )6) (5(والجداول .يطرة على ثرواته وخيراتهالضعاف الشعوب والس
 .توضح تفصيل ذلك

 اتــــالتوصي .2
 :في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بمايلي

اجراء دراسات مسحية شاملة للمخاوف التي يعانيها الطلبة في  -1
جامعات القطر كافة لما لها من اثار سلبية على تحصيلهم والجوانب 

 .النفسية واالجتماعية
اسات عربية مقارنة لتحديد انواع المخاوف المستقبلية اجراء در -2

التي يعانيها الشباب ومعدالت انتشارها في المجتمعات العربية 
 .والسعي الى ايجاد الحلول لها

ان تساهم وسائل االعالم في التخفيف مما يعانيه الشباب من  -3
مخاوف وذلك عن طريق الندوات التلفزيونية والبرامج االرشادية 

 .ة الشباب للتصدي لما يعانون من ازمات نفسية ومخاوفومساعد
  املالحـــــق 

 مقياس املخاوف
 (  )انثى (  ) ذآر : اجلنس 
 : (  ) العمر 

 : (  )املرحلة 
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 اسم الفقرة
اعاني من 
اخلوف لدرجة

 آبرية

اعاني من 
اخلوف بشكل

 واضح

اعاني من 
اخلوف لدرجة
 متوسطة

اعاني من 
اخلوف لدرجة

 ضعيفة

الاخاف 
 مطلقا

      العاليةاخاف من االصوات .1
      اخاف من املوت.2
      اخاف من االماآن املظلمة .3
      اخاف اخلروج لوحدي.4
      اخاف من قوات االحتالل.5
      اخاف من قوات احلرس الوطين.6
      اخاف من االماآن املغلقة.7
      اخاف من اقتحام منزيل من القوات املسلحة او العصابات.8
       االفرتاق عن والدي اخاف.9
      اخاف االزمات املالية.10
      اخاف من الفشل يف احلياة.11
      اخاف من دخول االماآن املزدمحة .12
       اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية.13
      .اخاف من ايار اتمع.14
      اخاف السري يف االماآن اخلطرة .15
      .ستقبل اهولاخاف من امل.16
      .اخاف مساع اصوات القنابل واالنفجارات.17
      .اخاف اخلروج ليال.18
      اخاف التلوث البيئي واالشعاعات .19
       اخاف من االيار اخللقي واالجتماعي.20
      اخاف من الفشل يف احلياة.11
      اخاف من دخول االماآن املزدمحة .12
      اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية .13
      .اخاف من ايار اتمع.14
      اخاف السري يف االماآن اخلطرة .15
      .اخاف من املستقبل اهول.16
      .اخاف مساع اصوات القنابل واالنفجارات.17
      .اخاف اخلروج ليال.18
      اخاف التلوث البيئي واالشعاعات .19
      اخاف من االيار اخللقي واالجتماعي .20
      .اخاف من عدم احلصول على وظيفة مستقبال.21
      اخاف من االختطاف واالغتيال .22
      اخاف من ب ممتلكاتنا اخلاصة .23
      اخاف من نقص املواد الغذائية .24
      .اخاف من اصابيت باالمراض املستعصية.25
      اخاف من نقص املياه املعقمة .26
      اخاف من انتشار االمراض املعدية .27
      .اخاف من السجون واالعتقاالت.28
      اخاف من ان اآون عقيما .29
      .اخاف من اصحاب النفوذ.30
      اخاف من حدوث احلرائق.31
      اخاف من التعذيب اجلسدي .32
      اخاف من احلروب .33
      اخاف من عدم حتقيق اهدايف يف احلياة .34
      .اخاف من الوقوع بالضرر.35
      .اخاف من عدم العثور على عمل مستقبال.36

      اخاف من عدم اجياد شريك احلياة .37

      اخاف من العمليات االرهابية .38

      اخاف من نشوب حرب اهلية .39

      مال الدراسات العليا اخاف من عدم اآ.40

       اخاف من حدوث الكوارث الطبيعية .41
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      اخاف من االنفالت القيمي .42
     اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور .43
      اخاف من امريكا وحليفاهتا .44
      .اخاف من مقابلة الشخصيات املهمة.45
      اخاف ان اعيش ذليال.46
      ودوائر الشرطةاخاف من احملاآم والطب العديل.47
      اخاف اخليانة والغدر.48
      اخاف من صديق السوء.49
      اخاف من عدم اجياد شريك احلياة .37
      اخاف من العمليات االرهابية .38
      اخاف من نشوب حرب اهلية .39
      اخاف من عدم اآمال الدراسات العليا .40
       الطبيعية اخاف من حدوث الكوارث.41
      اخاف من االنفالت القيمي .42
     اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور .43
      اخاف من امريكا وحليفاهتا .44
      .اخاف من مقابلة الشخصيات املهمة.45
      اخاف ان اعيش ذليال.46
     اخاف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة.47
      اخاف اخليانة والغدر.48
       اخاف من صديق السوء.49

   االوساط املرجحة العامة ملخاوف الشباب:2جدول 

 الداللة االحصائيةالقيمة النظرية للوسط املرجح االوساط املرجحة اسم الفقرة

  2 1.59 اخاف من االصوات العالية.1
 ئيادال احصا 2 2.11 اخاف من املوت.2

  2 1.81 اخاف من االماآن املظلمة.3
  2 1.46 اخاف اخلروج لوحدي.4
  2 1.79 اخاف من قوات االحتالل.5
  2 1.21 اخاف من قوات احلرس الوطين.6
  2 1.98 اخاف من االماآن املغلقة.7
 دال احصائيا 2 2.72 اخاف من اقتحام منزيل من القوات املسلحة او العصابات.8
 دال احصائيا 2 2.71 فرتاق عن والدياخاف اال.9

 دال احصائيا 2 2.29 اخاف االزمات املالية.10
 دال احصائيا 2 2.62 اخاف من الفشل يف احلياة.11
  2 1.71 اخاف من دخول االماآن املزدمحة.12
 دال احصائيا 2 2.73 اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية.13
 دال احصائيا 2 2.85 .اخاف من ايار اتمع.14
 دال احصائيا 2 2.65 اخاف السري يف االماآن اخلطرة.15
 دال احصائيا 2 2.17 .اخاف من املستقبل اهول.16
 دال احصائيا 2 2.23 .اخاف من مساع اصوات القنابل واالنفجارات.17
  2 1.98 .اخاف اخلروج ليال.18
 ائيادال احص 2 2.91 اخاف التلوث البيئي واالشعاعات.19
 دال احصائيا 2 2.96 اخاف من االيار اخللقي واالجتماعي.20
 دال احصائيا 2 2.18 .اخاف من عدم احلصول على وظيفة مستقبال.21
 دال احصائيا 2 2.91 اخاف من االختطاف واالغتيال.22
 دال احصائيا 2 2.73 اخاف من ب ممتلكاتنا اخلاصة.23
 دال احصائيا 2 2.09 ةاخاف من نقص املواد الغذائي.24
  دال احصائيا 2 2.83 .اخاف من اصابيت باالمراض املستعصية.25
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 دال احصائيا 2 2.59 اخاف من نقص املياه املعقمة.26
 دال احصائيا 2 2.95 اخاف من انتشار االمراض املعدية.27
 دال احصائيا 2 2.74 .اخاف من السجون واالعتقاالت.28
 دال احصائيا 2 2.32 اخاف من ان اآون عقيما.29
  2 1.62 .ف من اصحاب النفوذاخا.30
 دال احصائيا 2 2.79 اخاف من حدوث احلرائق.31
 دال احصائيا 2 2.88 اخاف من التعذيب اجلسدي.32
 دال احصائيا 2 2.74 اخاف من احلروب.33
 دال احصائيا 2 2.68 اخاف من عدم حتقيق اهدايف يف احلياة.34
 يادال احصائ 2 2.61 .اخاف من الوقوع بالضرر.35
 دال احصائيا 2 2.13 .اخاف من عدم العثور على عمل مستقبال.36
  2 1.74 اخاف من عدم اجياد شريك احلياة.37
 دال احصائيا 2 2.69 اخاف من العمليات االرهابية.38
 دال احصائيا 2 2.74 اخاف من نشوب حرب اهلية.39
  2 1.94 اخاف من عدم اآمال الدراسات العليا.40
 دال احصائيا 2 2.81 ن حدوث الكوارث الطبيعيةاخاف م.41
 دال احصائيا 2 2.75 اخاف من االنفالت القيمي.42
 دال احصائيا 2 2.84اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور.43
  2 1.72 اخاف من امريكا وحليفاهتا.44
  2 1.31 .اخاف من مقابلة الشخصيات املهمة.45
 دال احصائيا 2 2.85 اخاف ان اعيش ذليال.46
 دال احصائيا 2 2.36 اخاف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة.47
 دال احصائيا 2 2.69 اخاف اخليانة والغدر.48
  دال احصائيا 2 2.81 اخاف من صديق السوء.49

 
 

 يوضح االوساط املرجحة ملخاوف الشباب الواقعية موزعة حسب اجلنس  :3جدول 

االوساط املرجحة ملخاوف  الفقرةاسم
 الذآورالواقعية

االوساط املرجحة ملخاوف
 االناث الواقعية

االوساط املرجحة ملخاوف
الشباب الواقعية 

 بشكل عام
 1.59 1.92 1.26 اخاف من االصوات العالية.1
 2.11 2.25 1.97 اخاف من املوت.2
 1.80 2.06 1.54 اخاف من االماآن املظلمة.3
 1.46 1.82 1.11  اخلروج لوحدياخاف.4
 1.78 1.89 1.66 اخاف من قوات االحتالل.5
 1.21 1.06 1.35 اخاف من قوات احلرس الوطين.6
 1.98 2.28 1.68 اخاف من االماآن املغلقة.7
 2.72 3.04 2.41 اخاف من اقتحام منزيل من القوات املسلحة او العصابات.8
 2.71 3.19 2.22 اخاف االفرتاق عن والدي.9

 1.71 1.78 1.63 اخاف من دخول االماآن املزدمحة.12
 2.73 3.12 2.34 اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية.13
 2.65 3.02 2.29 اخاف السري يف االماآن اخلطرة.15
 2.33 2.47 2.00 .اخاف من مساع اصوات القنابل واالنفجارات.17
 1.98 2.51 1.45 .اخاف اخلروج ليال.18
 2.91 3.13 2.70 اخاف من االختطاف واالغتيال.22
 2.73 2.76 2.71 اخاف من ب ممتلكاتنا اخلاصة.23
 2.74 2.97 1.61 .اخاف من السجون واالعتقاالت.28
 1.61 1.61 2.52 .اخاف من اصحاب النفوذ.30
 2.79 3.09 1.61 اخاف من حدوث احلرائق.31
 2.88 3.19 2.48 اخاف من التعذيب اجلسدي.32
 2.61 2.91 2.56 .اخاف من الوقوع بالضرر.35
 2.69 2.96 2.30 اخاف من العمليات االرهابية.38
  1.72 1.82 2.42 اخاف من حدوث الكوارث الطبيعية.41
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 1.31 1.14 1.62 .اخاف من مقابلة الشخصيات املهمة.45
 2.85 3.00 1.46 اخاف ان اعيش ذليال.46
 2.36 2.72 2.71 اخاف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة.47
 2.96 3.03 2.00 اخاف اخليانة والغدر.48
 2.81 2.84 2.00 اخاف من صديق السوء.49

  2.28 2.49 1.97 معدل االوساط املرجحة

 يوضح ترتيب فقرات املخاوف الواقعية للشباب موزعة حسب اجلنس  :4جدول 

ترتيب املخاوف  اسم الفقرة
 الواقعية للذآور

ترتيب املخاوف 
 ية لالناثالواقع

ترتيب املخاوف الواقعية
 للشباب عموما

 1 6 - اخاف اخليانة والغدر.48
 2 2 2 اخاف من االختطاف واالغتيال.22
 3 1 5 اخاف من التعذيب اجلسدي.32
 4 8 - اخاف ان اعيش ذليال.46
 5 - - اخاف من صديق السوء.49
 6 4 - اخاف من حدوث احلرائق.31
 7 9 - العتقاالتاخاف من السجون وا.28
 8  1 اخاف من ب ممتلكاتنا اخلاصة.23
 9 3 8 اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية.13
 10 5 7 اخاف من اقتحام منزيل من القوات املسلحة او العصابات.8
 - 1  اخاف االفرتاق عن والدي.9

 - 7 10 اخاف السري يف االماآن اخلطرة.15
 - 10 9 يةاخاف من العمليات االرهاب.38
 - - 1اخاف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة.47
 - - 3 اخاف من الوقوع بالضرر.35
 - - 4 اخاف من اصحاب النفوذ.30
  - - 6 اخاف من حدوث الكوارث الطبيعية.41

 يوضح االوساط املرجحة ملخاوف الشباب املستقبلية موزعة حسب اجلنس  :5جدول 

االوساط املرجحة  قرةاسم الف
 للذآور

االوساط املرجحة 
 لالناث

االوساط املرجحة 
 للشباب بشكل عام

 2.29 2.38 2.20 اخاف االزمات املالية.10
 2.62 2.82 2.42 اخاف من الفشل يف احلياة.11
 2.85 3.11 2.58 اخاف من ايار اتمع.14
 2.17 2.32 2.02 اخاف من املستقبل اهول.16
 2.91 3.16 2.66 خاف من االيار اخللقي واالجتماعي ا.20
 2.96 3.16 2.76 اخاف من عدم احلصول على وظيفة مستقبال.21
 2.18 2.14 2.22 اخاف من نقص املواد الغذائية .24
 2.09 1.78 2.41 اخاف من اصابيت باالمراض املستعصية.25
 2.83 3.006 2.66 اخاف من نقص املياه املعقمة .26
 2.59 2.89 2.29 اخاف من انتشار االمراض املعدية .27
 2.95 3.12 2.78 اخاف من ان اآون عقيما .29
 2.32 2.12 2.32 اخاف من احلروب .33
 2.74 3.07 2.40 اخاف من عدم حتقيق اهدايف يف احلياة .34
 2.68 2.86 2.50 اخاف من عدم العثور على عمل مستقبال.36
 2.13 2.07 2.19 د شريك احلياة اخاف من عدم اجيا.37
 1.74 1.55 1.93 اخاف من نشوب حرب اهلية .39
 2.74 3.00 2.48 اخاف من عدم اآمال الدراسات العليا .40
 1.94 1.82 2.06 اخاف من االنفالت القيمي .42
 2.81 3.06 2.56  اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور.43
 2.75 2.86 2.65 اهتا اخاف من امريكا وحليف.44

  2.51 2.61 2.41 املعدل العام لالوساط املرجحة
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 يوضح ترتيب املخاوف املستقبلية للشباب موزعة حسب اجلنس  :6جدول 

ترتيب الفقرات  اسم الفقرة
 للذآور

ترتيب الفقرات 
 لالناث

ترتيب الفقرات 
 للشباب بشكل عام

 1 1 2 .اخاف من عدم احلصول على وظيفة مستقبال.21
 2 2 1 .اخاف من ان اآون عقيما.29
 3 1 3 اخاف من االيار اخللقي واالجتماعي.20
 4 3 5 اخاف من ايار اتمع.14
 5 5 3 اخاف من نقص املياه املعقمة.26
 6 5 6 اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور.43
 7 - 4 اخاف من امريكا وحليفاهتا.44
 8 6 8 اخاف من عدم اآمال الدراسات العليا.40
 8 4 - اخاف من احلروب.33
 9 8 7 اخاف من عدم العثور على عمل مستقبال.36
 10 9 9 اخاف من الفشل يف احلياة.11
 - 7 - اخاف من انتشار االمراض املعدية.27
  - 4 - اخاف من عدم حتقيق اهدايف يف احلياة.34
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