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 مقدمة:
تفرض احلياة بتشعباهتا الكبريةة االكريريةة اتعديريااهتا ا" رياد بعريا اري"ت ا ريا ت أبريا  ريب عيرياا   بيعيري   

ن أبريريا  ريريا  ريريب عيريرياا  بشريريرا  ع ىناريرياني  هتاريريو اهريريت ا نريرياهتا اايع ريريا   ال فريري"  العااريريا  ريريب كارثيريري  ا ريريا 
ل   ريريريايي ييريريرياهتو ليأريريرياا  عنفاريريري و الضريريري "ل الشريريرياااة الريريريك تريريري ا انعكا ريريرياهتا الاريريريابي  هتاريريريو ا  ريريريرا    كريريري

 رااريريريري  لتاريريريري  الضريريريري "ل ا فر اهتريريريريا الاريريريريابي  هتاريريريريي و را يتريريريريا بريدا ريريريريا الكريريريريا ب ا ناريريريريا     اااريريريري  اع ريريريري را   
غيريرياا الدريريارة هتاريريو  "او ت ريريا اا  ريريل ال فاريريي  ا ريريا اعدب ريريا  ريريب تريريا "ر حريرييتي اتريريا ة ييريريا  ا ت عريريي   

 ر ىىل يا ز ملزاا  ب احلياةبكيفي  التعا ل الصيتيح  ع ا احت"اا ا  ب هتا ق  ا 
ا ريري ا  ريري" احلريرياب  ريريد نريريبح الريريا ار الريري ع افريري"ة اريري"ب اايعريريا هصريري"ب  ا يريرياب الريرياا ي الريري ع حت اريريا 
احلريريريراا ا ريريريا ا ضريريري"ع حتت ريريريا  ريريريب نزاهتريريريا   اريريريايت   ريريري ر   نريريري ى ا بريريرير ى ا  ريريريا  و حريريري"را ع ت اريريريو   

"    ااري   الب ريا  االعريراة ال ااكر اان" ا  ب الع اا هتاو عواريا  و االريا ار   نف" ري و ك اكريا  بري
االك"ات يىت هتا  اشت ل ا"ب ايشيتا    "ر  إبيرياا   صريب"غ   لريا اى اا نري ى اانعرياات ا نارياني  

االريك  رياريت  "يفريا هتصرييبا  رياغ ا ا فاوتريا انتدريل  1122اذبح ا بر ى الك عه  اعااشري ا الاري"را    ري  
ميري    ا ري  و ابري  عب رياى باريا و ىىل اعهتتريااى هتايريا اهتاريي و  يا الاري"را"   ريب يالري  ا  ريب التريات ااحليرياة الكر 

اهتاو  ب  يا ا ب يبل  ب  يا ا داا  ا  ب اا  ا  ا ريل ذال  مبريا لاريا  ريب يتريل اتريا ة اذبريح اتفأرية 
اوريريريريت  ت ريريرياثرة   ريريريا ا  ريريرياا  يبريريرياى عا عيريريرير ى اا ريريريتباي  عهتريريريراض اه ريريري  اتعريريري ا  اهتأريريرية اتشريريريراا اذبريريريح 

اتفخريريريير ارهتريريري  املريريري"    كريريريل حلرريريري   بشريريريد الصريريري"ر حريريريا ا  انعكاريريريت اهريريري"ا ا دريريرياا  عيبريريري  ايصريريري  
التريريري"ا   الريريرياا و بشريريريكل  ريريرياأ هتاريريريو عب ريريرياى  ريريري ا الريريري" ب لريريرياا   يريريريارة الفريريرير  هتاريريريو التيت ريريريل االعريريري" ة ىىل يالريريري  

بعريريا اص حريريا ا  عهريري   هتريرياوو الفريرير  ااريري ة ا  ريريا  الريريا اهتي لااريريا عهريري م بت زاريريق يياتريريا بشريرياة  شريريكاتا 
ر ريا بريزااب  اريبباهتا بريل تري ا ناثرا نفاريي  يريا ترريل كا  ري  بعريا اص   ك تريا   ريرا    " ا حا    ع تزاب عاث

اناثر نفاريريريي   ص(1112اثبريريريتص ;ص 1112عبريريري"  ريريري ص  ;1121 ريريريب ر ا  ا  عريريرياب الشريريرياذة   ريريرياص  العااريريريا
تتضاهت  مبرار ا  ت اتر ر   حري"رة   "هتري   ريب ا هتريراض املر ريي  الريك تتأ ريد  عريا   نريكل ا ري راا 

 Piotrkowski) (((PTSD Post Traumatic Stress Disorders)ليري  لاصريا   الض "ل التا

& Brannen 2008 Khamis;, Snell, 2007;; 2002) ص ايريا ع هريل  ري ا املصري اح  ري ب
 DSM III American Psychiatric)الريرياليل التشخيصريريريي اا يصريريريا ي لع ريريراض العدايريريري ص 

Association, 1980)ريريريا اعنفعريريرياع  غريريرية الاريريريارة  ريريريريل  . اأتهريريري   ريريري ا ا هتريريريراض عنريريريكاع نريريريىت   
اعكتتااص اا "اص االري ن ص االداريقص اال ضري ص االتري"ترص االع ري ص االشريع"ر  ل"يرياةص اهتريات ال كيريز...ص 

 (.1112ص يا  ص 1112نرييص  ;1111اغة ا...   رل"ص 
 اريوال  ا  ر ال ع  هتا ىىل احلاو  ىىل ب اى ع اة تشخيصي  متكب الدا    هتاو ع رير ال بيري   ريب 

اعهصا ي  ا يري   ب ييا  اتشخيص   ا الض "ل نتيأ  لاريز  ة املضري ر ة  ريا   ايت ريا احلا رير ا ريب 
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ااملاريريرياهتاة  ريريريب ه  ريريريا لابريريريايري   ريريريب تشخيصريريريا اييا ريريري ا ا ريريريب مث ىوريريريراى البيتريريري"  هتاي ريريريا مث تدريريريال العريريري"  
 اتفاة ا  ا حيا  لاا ا  ب ت ةا  انفعالي  ا عر ي .

 هدف الدراسة:
اهاحريريري     ا الديا ريريريي  ع اة لتدريريرياار ا ريريري راا الضريريري "ل التاليريريري  لاصريريريا   اياريريرياا هصا صريريري ب ريريرياى
 البيت  الا"را .

 خطوات بناء املقياس
 أوال: وعاء املقياس:

 )إعداد الباحثة( مقياس ضغوط ما بعد الصدمة  -
تشخيصريريريي  لديريريريا   ريريري "ل  ريريريا بعريريريا الصريريريا   لريريريا  ال ابريريري  املتفريريري"ي   تاريريريعو الارا ريريري  ىىل ب ريريرياى ع اة

 هتتبريريارا   عع يا ثريري  تكريري"   ا  ا يريرياا  الري"راريري  الاا يريري  مبريريا ات ا ريري   ريريد  ع يريريا  الريدا ريري  الاريري"را  ريرييت
عا عيريريرياا  هريريريارس ا ريريريتأاب   ريريريا  ا ريريريلة املعتريريريا ة لافريريرير  كريريريأ   ريريريل الشريريريخص عا اشريريريا ا عا ا"اوريريريا  ريريريا  

عا اي ا ريا ل اترياص عا  البال  ص عا هتاااا لع ب بريانياص عا هتاارياا ل اترياتتض ب الت ااا  مل" ص عا ا حاب  
ا ياا  ا ي لرع هتاو اآلهرابص اتاب  لا الكرا ال فاي اتك"  ا ريتأاب  الضرييتي   يريا نا ا تا  

ا "ا الشاااص االرهتري ص االشريع"ر  لعأريز اتريو ع ىىل متزاريق حرييتتا ال فاريي  ايياتريا اياراتريا.د د  تصف  بري
 شريريا اة  ريري"  نهريرير  نهريريراب(   يا ثريري   ريريري ك كارثريري   ريريب حريري د ىناريريا ص عا  عركريري ص عا يا ثريري  ه ريريةةص عا 

ص عا  ريريريريرييتي  تعريريريري ا ص عا ىر ريريريريريااص عا اغتصريريريريااص عا عع ورميريريريريري  عهريريريرير  ارا ريريريريريا هت ريريريري ص عا ع  اكريريريريري"  الفريريريرير 
 األبعاد امت ذل  هتب  راق حتااا  (;Dumas. J. Nilsen, 2003 1111 رل"ص )اعيش ا(( 
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 ما بعد الصدمة كما أسفرت عنها: والسمات املتعلقة بضغوط
 (0ث ومقاييسه )جدول الرتا حباثأ   -0

 (0جدول )
 الصدمة بعد مراجعة الرتاثاألبعاد والسمات املتعلقة بضغوط ما بعد 

 العدد األبعاد والسمات املختلف لضغوط ما بعد الصدمة سنة النشر املؤلف املقياس
كرا  ا بعا 

 2221  ا يا "  الصا  
. ل   ا لة الصا   . ا تعا ة ا لا  الصا   

 3 اع تريارة

ا  راا  ا بعا 
الصا    هتضاى 
  يت  التاراس

 1122  " ب  يا
ىهتا ة ا ياا  الصا ي . حماال  ل   ا ياا ص  رل 
التيدظ. ر ا  ا  عاب ال فاي  االعا في  الشاااة. 
 ا هتراض ا ا ي .  ع  املشارك  اعوت اهتي 

2 

 ديا   ا بعا 
 2292  "رااتز الصا  

ل   ا لة الصا   .  ا تعا ة ا لا  الصا   .
 3 اع تريارة

ا  راا  ا بعا 
الصا   لزاوا  

 الش ااى
 1112  ا  يأا ع

. ل   ا لة الصا   . الصا    ا تعا ة ا لا 
  ل ن ص عهتراض وا ي . اتزا  انفعايل اع تريارة. الشع"ر

2 

ا  راا الض "ل 
 التالي  لاصا  

هتبا ال احر 
الداا ي 
 اغاا  احلا"

1112 
ل   التفكة رار احلا . اع  را   اعنفعالي . تك

  حلا . الداباي  املرتفع  ل  تريارة. التعااش  د الصا  
5 

 (3جدول )
أحباث  يوضح النسب املئوية األبعاد والسمات املتعلقة بضغوط ما بعد الصدمة كما أسفرت عنها

 الرتاث ومقاييسه.

 السمة
نسبة الشيوع يف 
 املقاييس املختلفة

 لسمةا
نسبة الشيوع يف 

 املقاييس
ا لا   ا تعا ة

 الصا   
 ع  املشارك   211%

 اعوت اهتي 
11% 

 %11 ا هتراض ا ا ي  %211 ل   ا لة الصا   
 %11 اتزا  انفعايل %211 اع تريارة

 %11 التعااش  د الصا   %11 الشع"ر  ل ن 
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 االستبياانت املفتوحة  
 استبانة اخلرباء: -أ

يو ا ريريريتبيا   فتريريري"   كريريري"   ريريريب  ريريريواب هتريريريب الاريريري ا  ااملرريريريا ر املتعادريريري  بضريريري "ل  ريريريا بعريريريا مت تصريريري 
 (.3( وااب  11الصا   مت ت بيدا هتاو هتا   ب ا لاى   اجملاب   = 
 (2جدول )

 املتعلقة بضغوط ما بعد الصدمة وفقا آلراء اخلرباءاملظاهر والسمات 

 السمة
النسبة 
 املئوية

 السمة
النسبة 
 املئوية

 السمة
النسبة 
 املئوية

ىهتا ة  عااش  
 %91 ا تريارة  ا اة %25  و الت"ا ق %55 احلا  الصا ت

ل    ا ارتبط 
  حلا  الصا ت

ىياا   55%
  ل ن 

اخنفاض التيتصيل الارا ي  31%
 احع"   التفاهتل الارا ي

25% 

 %21 الص"ر الاابي  لا ا  %51 العأز %25 التشاؤت
الشع"ر   داا 

 %25    ا 
ار ع ك

 %21 ا  راا ال اكرة %25 انتيتارا 

نرا  نفاي 
 ا داا  ا "ا 

عهتراض  5%
 وا ي 

 %25 التعاق الشااا  ل"الااب 2%

الشع"ر  لفراغ   
 احلياة

5% 
ا "ا 
 الشااا

 %5  اد 51%

 %5   نش   املعتا ةهتات الديات  %5 ا نكار %21 ن"   هت  
 %5  اليأ  االرك"  %15 هتاااني  %5  ص ا حابد

هتات يارة هتاو 
 %5  عر   احملي  

ا  را   
 %5 ا اا  ي را  %21   الك ت

اخنفاض ال  "  
 االرا  املع "ا 

عهتراض  5%
 بي اهتص

 %5 هت"ر 52%

     %91 عهتراض  صايب 
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 :استبانة الطلبة -ب
تصريريري يو ا ريريريتبيا   فتريريري"   كريريري"   ريريريب  ريريريواب هتريريريب الاريريري ا  ااملرريريريا ر املتعادريريري  بضريريري "ل  ريريريا بعريريريا  مت

  مت ت بيدريريا هتاريريو ال ابري  املتفريري"ي   ريرييتا  ا يرياا  الري"راريري  الاا يريري    املرياار  ا هتاا اريري     ريري"ر  الصريا 
 (.2( وااب  211  = 

 (4جدول )
 املظاهر والسمات املتعلقة بضغوط ما بعد الصدمة وفقا آلراء الطالب

نسبة اإلنفاق  السمة
 على السمة 

نسبة اإلنفاق  السمة
 على السمة

نفاق نسبة اإل السمة
 على السمة

%211 التشاؤت اوالعأز املتع   211% ي باهتصعهتراض    211%  
ل   

ال كر   
 الصا ي 

211% %211  و ت"ا ق   
عهتراض 
%11 وا ي   

  ح"رة  ابي
%25 هتب ال فس  

حت و 
 اع  ا ا 
 ااملفا يو

15% %25  اهت ب اعني   

ارة رل اع تري  211%  
 ا تعا ة

ال كر   
 الصا   

211%  

اخنفاض 
التيتصيل 
احع"   
التفاهتل 
 الارا ي

21%  

عهتراض 
%21  صايب       

 االستبياانت املقيدة   -3
 ديريريريرياة  ريريريريب ا بعريريريريا  ا كريريريريرير نريريريريي"هتا   املصريريريريا ر الاريريريريابد   ا  ريريريريار ال رريريريريرع ااملدريريريرياايس  استتتتتبانةمت تصريريريري يو 

 ااع تبياان  املفت"ي ( مت ت بيدا هتاوك
 (.5( وااب  21هتا   ب ا لاى    اب ال بي  اهتاو ال فسص   =  -ع
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 (5جدول )
 نتائج استبانة اخلرباء املقيدة للسمات املرتبطة بضغوط ما بعد الصدمة

 السمة
عدد 
 املوافقني

عدد غري 
 املوافقني

 السمة
عدد 
 املوافقني

عدد غري 
 املوافقني

ا تعا ة ال كر   
 الصا ي 

 1 1  و الت"ا ق 1 21

 2 2 التشاؤت 1 21  رل اع تريارة
  ل   ال كر 
 1 21 الصا ي 

اخنفاض التيتصيل احع"   
 1 1 التفاهتل الارا ي

 3 9 بي اعهتراض هتص 1 21 عهتراض وا ي 
 1 1 العأز املتعاو 2 2 اهت ب اعني 
 1 1 هتاااني  3 9 حت و املفا يو

 1 21 عهتراض  صايبا   
 (.2( وااب  211هتا   ب ال اب  مماثا  لعي   البيتت احلايلص   = 

 (6جدول )
 الطلبة املقيدة للسمات املرتبطة بضغوط ما بعد الصدمةائج استبانة نت

 السمة
عدد 
 املوافقني

عدد غري 
 املوافقني

 السمة
عدد 
 املوافقني

عدد غري 
 املوافقني

ا تعا ة ال كر   
 الصا ي 

 %1 %21  و الت"ا ق 2% 22%

 %3 %29 التشاؤت %1 %211  رل اع تريارة

اخنفاض التيتصيل  %1 %21 ل   ال كر   الصا ي 
 %21 %21 احع"   التفاهتل الارا ي

 %22 %12 بي اهتصعهتراض  %5 %25 عهتراض وا ي 
"رة الاابي  لا فس عا الص

 %2 %22 العأز املتعاو %2 %22 اهت ب اعني 

 %12 %92 هتاااني  %2 %22 حت و املفا يو
 %1 %211 عهتراض  صايبا   
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 بنود املقياس ثانيا:
 ية:الصورة املبدئ -

 امت ذل  هتب  راقك
حتااريريريريريا عكريريريريريريرير الاريريريريريري ا  اا بعريريريريريريا  تكريريريريريريرارا   املصريريريريريا ر الاريريريريريريابد   ا  ريريريريريرير ال رراريريريريريري  ااملدريريريريريرياايس  -2

 (.9ااع تبياان  املفت"ي  ااملدياة( وااب  
 (7جدول )

 أكثر السمات تكرارا يف األطر النظرية واملقاييس واالستبياانت املفتوحة واملقيدةيوضح 

نوع املصدر 
 السمة

وع نسبة شي
السمة يف 
 الدراسات

نسبة شيوع 
السمة يف 
 االختبارات

 نسبة االتفاق على السمة

 الطلبة احملكمني

ا تعا ة ال كر   
 الصا ي 

55% 211% 211% 22% 

 %211 %211 %211 %91  رل اع تريارة
ال كر   ل   

 %21 %211 %211 %55 الصا ي 

 %1 %211 %11 %2 عهتراض وا ي 
 %22 %91 %1 %1 حت و املفا يو

الص"رة الاابي  لا فس 
 %21 %21 %1 %21 عا اهت ب اعني 

 %21 %11 %11 %25  و الت"ا ق
 %29 %21 %1 %25 التشاؤت

اخنفاض التيتصيل 
احع"   التفاهتل 

 الارا ي
25% 1% 11% 21% 

 %12 %91 %211 %52 عهتراض هتصابي 
 %22 %11 %1 %51 هتأز  تعاو
 %92 %11 %91 %15 هتاااني 

 %211 %211 %1 %91 عهتراض  صايب 
 تعرا  عكرير الا ا  اا بعا  تكرارا االك اتض   ا املديا  اذل  ا ت ا ا ىىل  ا اايك -1
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 التعرافا  امل"و" ة   ا  ارا  ال ررا  االارا ا  الاابد . -2
 املداايس العربي  اا و بي . بعض التعرافا  امل"و" ة   -1
 اامل" "هتا  اعوت اهتي  اال فاي . التعرافا  امل"و" ة   الد"ا يس -3
الك ع كب الت"حل ىلي ا  ب اع تبياان  ا اح    لاى اال اب . اذلري  هتاريو  ااملرا ر ا هتراض -2

 ال يت" التايلك
ا تعا ة ال كر   الصا ي ك عع اعيا الفر  التعبة هتريب احلريا   الصريا ي بشريكل  ا ريو ب رادري  عا  (ع 

 عكرير  ب ال رة اآلتي ك
  راكا .اتض ب ذل  التخي   اا  كار ااعملوك بشكل  تكررص ا ت كر احلا   ا -2
 عي ت هتب احلا    ومل  ا تكررة. -1
 التصرا عا الشع"ر ك ا ل" كا  احلا   الصا ي اعاا  احلاا . -3
 عك نفاي هت يق هت ا التعرض ملونرا . -2
  ر   عريريريل  زا"لريريري"وي هت ريريريا التعريريريرض ملونريريريرا  عا  ريريريا     اهايريريري  عا هارويريريري  تر ريريريز  يريريريا و"انريريري -5

 احلا   الصا ي عا تشب ا.
ل ريري   ا ريريو لا  ب ريريريا  املرتب ريري   لصريريا   اهريريار ل  ريريتأاب  العا ريري . اار ريريرير  كجتنتتب التتتكرلت الصتتدمية

 ذل   ب ه بك
 و "  لتأ   ا  كارص ااملشاهترص ااحملا اث  املرتب    لصا  . -2
 و "  لتأ   ا نش   اا  اكبص اا نخاص ال اب اتابب"    ت كر الصا  . -1
 ت الدارة هتاو ا  واع وان   ات  ب الصا  .هتا -3
 ت ايض  ايت"ظ   املي"ب عا اع ت ا ا  عا   اعن اا   ا نش   امل   . -2
 نع"ر  عنفصاب عا ال رب  هتب اآلهراب عا ال ف"ر    و. -5
  ا   يق لا"واا    ريل هتات الدارة هتاو ا ت كا  شاهتر احل (. -2
تريريريزاسص عا ع اعريريرييش الع ريريرير عع تكريريري"  لريريريا    ريريري ص اعع االشريريريع"ر بدصريريري"ر املاريريريتدبل  ك ت"يريريريد الفريريرير   -9

 ال بيعي(.
 اتتض ب حع"ب  اع ت راة   ال "ت عا البداى ان  اد فرط االستثار:

عا انفأريارا  ال ضري ص احريع"ب  ال كيريزص االترييدظ الزا رياص اا ريتأاب  اعوفرياب املبريالا  ي رياص االعأريز  االت يج
نريريريرييص  ;1111 رلريريري"ص  ;1112نريريريير ا رضص ) صريريريايبا املريريريتعاو ااهريريريت ب اعنيريريري  اغة ريريريا  ريريريب عهتريريريراض 

 ;;A, P, A. DSM-IV, 1994; 1121 " ريوص  ;1121الشرييرص  ;1121 يرياص  ;1112

Dumas. J. & Nilsen, 2003 1112ص (SMITH, 
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 الصورة األولية: -
( امتريريل 12ترمج  الا ا  ا كريرير تكريرارا ىىل هتبريارا  ث ثيري  التدرياار  غالبرياص عييرياانص ان را(   =  -3

 الص"رة ا الي  لا ديا  راهتي  ي اك
 باا   العبارة ايصر ا. -
 هتات ا حياى إبوا   هاح . -
 البعا هتب العبارا  الك تشة ىىل املا ي عكرير  ب ىنارهتا ىىل احلا ر. -
 البعا هتب العبارا  الك حت ل عكرير  ب تفاة. -
 اخلصائص القياسية للمقياس ثالثا:

 الصدق:
مت يارياا الصرياة ب ريريرادت   %11   ريا   ىىل حرياة احملك ريري  ييريت كانريت عيريريل ناريب  اتفرياة  دب"لريري  

 امهاك
 امت ا ريريتخاات التيتايريريل(  رير اص 111اذلريري  هتاريو هتي ريري  ا ريت  هتي   ولفريري   ريريب   الصتدق العتتاملي: -0

ع ريتأا   ع ريرا  هتي ري  الارا ري   (Confirmatory Factor Analysis)العريا اي الت"كيرياع 
مث تااار  تعا ا لا يترياار ص Principl Component Method -ك"ان  الر ياي ب راد  امل

Orthogonal Rotation ب راد  الفارمياكس Varimax  يد العبارا  املك"ن  لا ديا ص  
اريريرياا تريريري" ة  روريريري  ع ضريريريل  ريريريب التفاريريرية لاب ريريرياى العريريريا اي املاريريريتخاص يبريريريل التريريريااارص ايريريريا مت  اذلريريري 

تيتدريريق ممريريا ىذا كانريريت هتبريريارا  املديريريا  الفرهتيريري  تتشريريبد يريري"ب تاريري  هت"ا ريريل لاحتااريريا التيتايريريل بري ثريري  
 (Kaiser) اريريري   عيريريريار كريريرياازر  (Eigen Value)ا ريريري ر الكريريريا ب الع"ا ريريريلص امت ا ريريريتخاات 
( كيتريريا ع   1.21الكريريا ب لاعا ريريل هتريريب ال"ايريريا حريرييتيحص ابعريريا اهتت ريريا     يريريت تزاريريا يي ريري  ا ريري ر

ص عنريريريار  ال تريريريا ج ىىل (Guilford)افريريري"ر  ملاريريريت"   علريريري  تشريريريبد العبريريريارة  لعا ريريريل ا دريريريا ملعيريريريار وي
 ريريب التبريريااب  %21.25اوريري"  ث ثريري  هت"ا ريريل  ريريب الاروريري  الريانيريري ص لكريريل     ريريا اتفاريرير  ريريا   "هتريري  

 (.1الكاي وااب  
 (8جدول )

 (311نتائج التحليل العاملي من الدرجة الثانية ملقياس ضغوط ما بعد الصدمة )ن= 
 تشبع العبارات على العوامل رقم العبارة

 (2العامل ) (3العامل ) (0العامل )
2 
1 

 
 

 
229. 
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3 
2 
5 
9 
1 
22 
23 
22 
25 
13 
12 
19 
11 
12 
31 
33 
32 
32 
21 
22 
22 
51 
52 
59 
51 
52 
21 
23 
22 

 
 
 
 
233. 
 
 
 

212. 
992. 
 
 
 
 
225. 
 
221. 
 
 
 
 
 

222. 
229. 
 
921. 
 
223. 
 

512. 
222. 
555. 
 
 
 

255. 
213. 
 
 
 
212. 
915. 
522. 
 
 
 
525. 
 
223. 
 
521. 
 
 
 
 
 
 
521. 

 
 
 
222. 
 
225. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222. 
 
 
 
 
 
222. 
 
912. 
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21 
92 
91 
93 
92 
95 
92 
99 
91 
92 
11 
12 

591. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112. 
221. 

 
 
 
 
 
 

239. 
551. 
559. 
512. 

 
529. 
222. 
129. 
925. 
291. 

 ا  ر الكا ب
 ناب  التبااب

9.22 
25.19 

9.31 
22.19 

5.11 
22.31 

-  العا ل ا اب ا ت"هت  اث ك هتشرة ب ااص تراايت تشبعاهتا  ريا بري   ع( 1تضح  ب وااب  ا

.( اااار حمت"ا ا ي"ب ا تعا ة الفرير  التعبرية هتريب احلريا   الصريا ي بشريكل  ا ريو ب رادري  عا 291ص 291.

العا ريريل ا ريريتعا ة الريري كر   الصريريا ي ك االعا ريريل الريريريا ص ا ريريت"هت   ريريبد هتشريرير   ريري ا عكريريريرص الريري ا ايريري   تاريري ي 

.( ااريريرياار حمت"ا ريريا يريري"ب ل ريري   ا ريريو لا  ب ريريريا  919-ص 1.1523- ريريا بريري   ت تشريريبعاهتا بتعريرياا  تراايريري

 لصريريا   اهريريار ل  ريريتأاب  العا ريري ص اار ريرير ذلريري   ريريب هريري ب هتريرياة ع ريري"ر الريري ا ايريري   تاريري ي   ريري ا املرتب ريري  

تشريريريبعاهتا  ريريريا بريريري   الريالريريريت ا ريريريت"هت  هتشريريريرة ب ريريري"  تراايريريريتالعا ريريريل ل ريريري  الريريري كر   الصريريريا ي ك.. االعا ريريريل 

البدرياى ان  ريا االت رييج عا انفأريارا   .( اااار حمت"ا ا ي"بك حريع"ب  اع ريت راة   ال ري"ت عا231.ص 391 

ال ض ص احع"ب  ال كيريزص االترييدظ الزا رياص اا ريتأاب  اعوفرياب املبريالا  ي رياص االعأريز املريتعاو ااهريت ب اعنيري  

 اغة ا  ب عهتراض  صايباص ال ا اي   تا ي    ا العا ل  رل اع تريارة.
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الري ثريري   ريريب و ريري   ا بعريريا  رتبا يريري  بريري املصريريف"   ا  امت ذلريري  هتريريب  راريريق ياريرياا: البنتتائي الصتتدق -3

االارو  الكاي  لإل تبان  االب "   ب و   عهر ص  كانت يي     ا املعا    لعبعا  ت اا   ريا 

 (.2ا -(ص امجيع ا  عا     دب"ب  وااب ع1.121ص 1.25-ب   

 أ(-9دول رقم )ج

 (311ة إلستبانة ضغوط ما بعد الصدمة )ن= املصفوفة االرتباطي

 فرط االستثارة جتنب التكرلت الصدمية استعادة التكرلت الصدمية

رقم 

 البند

االرتباط 

 مع البعد

مع 

الدرجة 

 الكلية

رقم 

 البند 

االرتباط 

 مع البعد

مع 

الدرجة 

 الكلية

رقم 

 البند

االرتباط 

 مع البعد

مع 

الدرجة 

 الكلية

1 1.13 1.11 1 1.22 1.25 9 1.59 1.22 

25 1.22 1.22 3 1.92 1.92 22 1.22 1.22 

13 1.12 1.91 2 1.25 1.33 21 1.29 1.52 

31 1.92 1.22 5 1.25 1.25 51 1.91 1.21 

32 1.15 1.25 23 1.11 1.11 21 1.92 1.23 

52 1.12 1.91 22 1.92 1.91 92 1.29 1.32 

59 1.11 1.29 19 1.52 1.51 91 1.52 1.33 

52 1.91 1.52 11 1.11 1.91 93 1.25 1.32 

23 1.93 1.22 12 1.92 1.22 92 1.22 1.32 

21 1.11 1.99 32 1.22 1.59 95 1.55 1.11 
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 فرط االستثارة جتنب التكرلت الصدمية استعادة التكرلت الصدمية

رقم 

 البند

االرتباط 

 مع البعد

مع 

الدرجة 

 الكلية

رقم 

 البند 

االرتباط 

 مع البعد

مع 

الدرجة 

 الكلية

رقم 

 البند

االرتباط 

 مع البعد

مع 

الدرجة 

 الكلية

11 1.15 1.91 22 1.92 1.32    

12 1.15 1.52 51 1.25 1.21    

   22 1.22 1.91    

   92 1.92 1.92    

   99 1.12 1.95    

   91 1.91 1.53    

   92 1.51 1.55    
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 ب(-9جدول ) 

 (311ن= املصفوفة االرتباطية لعوامل استبانة ضغوط ما بعد الصدمة )

جتنب التكرلت  استعادة التكرلت العامل/ املقياس

 الصدمية

 فرط االستثارة 

استعادة التكرلت 

 الصدمية

- 552. 229 

جتنب التكرلت 

 يةالصدم

 - 231. 

 

 -   فرط االستثارة

 الثبات -

نبريا،ص التأز ري  ال صريفي د اترياب يي   ريا هتاريو  عريا    لفريا كرا عامت ذل    ريتخاات  ريرادت  مهريا د

 (.21(. وااب  1.23-1.59ثبا   دب"ل  ييت تراايت  ا ب   
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 (01جدول رقم )

 (311معامل ثبات إستبانة ضغوط ما بعد الصدمة )ن=

 طريقة الثبات

 العوامل

 التجزئة النصفية لفاأمعامل 

 1.12 1.21 استعادة التكرلت الصدمية

 1.12 1.21 جتنب التكرلت الصدمية

 1.59 1.12 فرط االستثارة

 1.21 1.23 املقياس ككل
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 تعليمات املقياس رابعا:

 تقدير الدرجة   -0

 ريريب تاريريد اث ثريري"  ب ريريااص اتريريتو ا وابريري    حريري"رهتا ال  ا يريري   ضتتغوط متتا بعتتد الصتتدمةتتكريري"  ا ريريتبان  

ان را(  يريريريت  -اييريريرياان -ىىل عيا ريريريا  غالبريريرياا   تريريريارس ث ثريريريي التدريريرياار  ريريريب عهتاريريريو الريريرياروا  هتاي ريريريا  بدريريريا ملديريريري

هتاي ا ااريااع   ري"ع  ري ا الرتري  الريري  .. اارتفرياع الاروري  اكري"   ا  ريا   تك"   رو  املفيت"ص الكاي  

  رو ص ك ا اتو يارياا  روريا  ا بعريا  229-32الاا الصف  املديا ص اا اا   ا  الاروا   ا ب  

 الديا .بعا  رهتي هتاو ياا   يال  ا تخاا  ا   الفرهتي  ب فس ال راد ص ااتو التعا ل  د  رو  كل 

 االستخدام -ب

لضريري "ل  ريريا ميكريريب ت بيد ريريا ب رادريري   ر اريري  عا مجاهتيريري  اتاريريتخات   ييريريا  الاروريري  الكايريري   اع ريريتبان 

 ري "ل  ريا بعريا الصريريا    ريريب هري ب عبعا  ريا الفرهتيري  ييريت متريريريل ب يري   بعريا الصريا  . ك ريا ميكريب ا ريتخاا  ا

ميكريريريب ييريريريا  الفريريريراة الفر اريريري  بريريري  عع   ريريري"هتت  عتافتريريري     ريريري "ل  ريريريا بعريريريا     ريريرياع  حمريريريا ة ابريريري ل 

ا وابريري  هتاريريو مجيريريد ب "  ريريا ع اتعريريا  الصريا      ريري ا اجملريرياع ص ااع ريريتبان  غريرية حمريريا ة بريريز ب  عريري  الكريريب 

 .نص   اهت  ه ا ايت الت" اد اكتاب  البياان  ا اح   ملفيت"ص

 املعايري   -ج

  ح"رة  روريا  م يري  لبيرياان  هتي ري  التد ري   ضغوط ما بعد الصدمةمت يااا  عااة ع تبان  

 كاذل  هتاو ال يت" التايل
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 ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام

11 2 -2.21121- 222 51 -.21529- 225 23 -1.21292 229 221 1.22951 

12 1 -3.51511- 222 51 -.21529- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 

12 3 -3.31912- 222 51 -.21529- 225 23 2 229 221 1.22951 

11 2 -3.12252- 222 51 -.21529- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 

21 5 -1.12213- 222 51 -.21529- 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

22 2.5 -1.21129- 221 59 1.1131 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

22 2.5 -1.21129- 221 59 1.1131 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

23 1.5 -1.21512- 221 59 1.1131 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

23 115 -1.21512- 221 59 1.1131 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

22 21 -1.12239- 221 59 1.1131 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 
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 ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام

25 21.5 -1.22952- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

25 21.5 -1.22952 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

25 21.5 -1.22952- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

25 21.5 -1.22952- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

22 25.5 -1.13122- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

22 25.5 -1.13122- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

29 29 -2.21291- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

22 22.5 -2.25115- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

22 22.5 -2.25115- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

22 22.5 -2.25115- 223 22.5 1.25112 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 
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 ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام

22  -2.25115- 222 92 1.111123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

211 11.5 -2.51321- 222 92 1.111123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

211 11.5 -2.51321- 222 92 1.111123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 15 -2.32231- 222 92 1.111123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 15 -2.32231- 222 92 1.111123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 15 -2.32231- 222 92 1.111123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

211 15 -2.12525- 222 92 1.111123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

211 11 -2.12525- 222 92 1.111123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

211 11 -2.12525- 222 92 1.11123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 31.5 -2.11991- 222 92 1.11123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 
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 ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام

212 31.5 -2.11991- 222 92 1.11123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 31.5 -2.11991- 222 92 1.11123 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 31.5 -2.11991- 225 23 1.21292 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 31.5 -2.11991- 225 23 1.21292 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 31.5 -2.11991- 225 23 1.21292 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

215 32 -.19112- 225 23 1.21292 222 222.5 1.53125 229 221 1.22951 

212 39.5 -.92222- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

212 39.5 -.92222- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

211 21 -.22112 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

211 21 -.22112 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 
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 ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام ملعيارية امليئينية الدرجة اخلام

211 21 -.22112 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

212 23.5 -.32321- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

212 23.5 -.32321- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

212 23.5 -.32321- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

212 23.5 -.32321- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

221 29.5 -.13253- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

221 29.5 -.13253- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

221 29.5 -.13253- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 

221 29.5 -.13253- 225 23 1.21292 229 221 1.22951 229 221 1.22951 
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 املراجع:

األستتتتر وعالقتهتتتتا استتتترتاتيجيات  اآلاثر النفستتتتية النانتتتتة عتتتتن(. 1112ص  عبريريريري"  ريريريري ص  ضريريريريل .2

التريريارا    ااريري  ص  ركريريزالتوافتتل لتتدر أستترر قطتتاع غتتزة احملتتررين متتن الستتجون اإلستترائيلية  

 اجملت عي اى ارة اع  ا .

فاعليتتة بتترانمج إرشتتاد  فتترد  يف التخفيتتف متتن أعتترا  الصتتدمة (. 1121الشريرييرص   ريريابص   .1

 اري  وا عري   طفال من خالل دراسة حالة النفسية الناجتة عن إساءة املعاملة اجلنسية لدر األ

 العا  الريالت. -11اجملاا  -  شق

 مرجتتتع أكلينكتتتتي يف االضتتتطراات النفستتتتية  (ص ترمجريريري  حريريريريف"ا  ريريريرسص1111 رلريريري"ص  افيريريرياص   .3

  كتب  اعجنا" املصرا .

افل املراضة بني االكتئاب وكرب ما بعد الصدمة لتدر طلبتة ر ت(ص 1112اثبتص هتبا العزاريزص   .2

 ص  اا  .قطاع غزة اجلامعات يف

اخلربات الصادمة واملستاندة األسترية وعالقتهتا الصتحة النفستية (ص 1112يا  ص هتا اةص   .5

 غزةص ا ا ع  ا    ي . للطفل 
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عالجتتي معتتريف لعتتالج كتترب بعتتد الصتتدمة للمتترأة املصتتابة  بريريران ج (.1112نريريرييص ةريريةة.   .2

 ا زا رص وا ع   ت ا. بسرطان الثد  

االضتتتتتطراات النفستتتتتية الشتتتتتائعة وعالجهتتتتتا  الشتتتتتدة بعتتتتتد (. 1112ة.  نريريريريريير ا رضص  ريريريريريرا  .9

 .  شق الصدمة 

دليتتتتل جمموعتتتتات التتتتدعم  ptsdاضتتتتطراات متتتتا بعتتتتد الصتتتتدمة  (. 1121هتبريريريريا ص  " ريريريريو.   .1

 ا ر  ص  ار  ضاىا  لا شر.النفسي لضحال القمع والعنف  

 .العراةالصدمات النفسية وأاثرها على األطفال. (. 1121 ياص  " ب.   .2

 مجعي  الشدا قص واة.اضطراات ما بعد الصدمة  (. 1112اعد"اص ناراب.   .21
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