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Abstract: 

 
 This research aims to reveal the relationship of quarantine to 

post-traumatic anxiety in children, from the viewpoint of 

their parents, By conducting an applied study on a selected 
sample of (400) children from Baghdad governorate, who are 

less than seven years old. The researcher used the 

descriptive method, being the closest to   discovering the 

relationship between the research variables, as well as using 

the statistical application (SPSS) in the practical side of the 

research to analyze the questionnaire data prepared by the 
researcher for the purpose of answering it by the families of 

the children, the research sample. The post-traumatic 

anxiety scale prepared by the researcher included (18) 

questions about the effects caused by the quarantine 

imposed by the public authorities in Iraq to limit the spread 
of the new Corona virus on the mental health of the children 

studied,  As well as finding  statistically significant 

differences in post-traumatic anxiety among children,            

the research sample, according to the gender variable (male - 

female), if any.                 

The researcher concluded that the research sample children 
suffer from post-traumatic anxiety as a result of the 

quarantine imposed to limit the spread of the new Corona 

virus, from the point of view of their parents. and the 

researcher also concluded that there are no statistically 

significant differences between the children studied 
according to the variable (Gender) as a result of their 

exposure to trauma. 

Key words: Quarantine, Anxiety, Trauma, Post-Traumatic Stress 

Disorder, Early Childhood. 
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 أمورهم أولياءمن وجهة نظر  األطفالعالقة الحجر الصحي بالقلق ما بعد الصدمة لدى 

 
 2 ضح بدر الالمي 

 

 الملخص
ي حةاة الي أمهممرحل  الطفول  اليبكرة كونها من  مهية نظرا أل

 
راحل العيري  ف

ن مهذا البحث يستهدف الكشف عن عةلق  الحجر الصحي بالقلق ما إ, فاؤلنسان
جراء إعين  البحث, من وجه  نظر ذوي  هم, من خةلل  األطفالبعد الصدم  لدى 

من محافظ  بغداد, وقد  أمر ( ولي 344دراس  تطبةقة  عىل عين  مختارة قوامها )
ي كونه اإلقرب للكشف عن العةلق  ب

ي   استخدمت الباحث  الينهج الوصف 
ي 
ات البحث, فضةل عن استخدام التطبيق اإلحصائ  ي الجانب  (SPSS) متغي 

 
ف

العيىلي لتحلةل بةانات اإلستبان , وقد ضم مقةاس القلق ما بعد الصدم  لدى 
ي تسبب بها الحجر  األثار حول  ( سؤاإل 87الذي اعدته الباحث  ) األطفال

الت 
ي العراق للحد من 

 
وس كورونا الصحي الذي فرضته السلطات العام  ف في 

 اليستجد عىل الصح  
ا
, فضل عن بةان الفروق ذات  النفسة  لالطفال اليبحوثي  

ي القلق ما بعد الصدم  لدى 
 
  األطفالالدإلل  اإلحصائة  ف

ً
عين  البحث, تبعا

 .ن وجدتإأناث(  –ليتغي  الجنس )ذكور 
من عين  البحث يعانون من القلق ما بعد  األطفالان  إلوقد انتهت الباحث  

وس كورونا  الصدم  نتةج  الحجر الصحي اليفروض للحد من انتشار في 
  أولةاءاليستجد من وجه  نظر 

عدم وجود فروق ذات دإلل  احصائة  بي    إل, كيا توصلت الباحث  ايضا أمورمهم
 .اليبحوثي   تبعا ليتغي  )الجنس, النوع( نتةج  تعرضهم للصدم  األطفال

التعامل مع اطفالهم مين مهم دون السبع  إلاإلمور  أولةاءوقد دعت الباحث  
, للحد من اضطراب القلق ما  أثناءسنوات بصورة  طبةعة   ة الحجر الصحي في 

ورة القةام بإجراء دراسات تكاملة  عىل نطاق واسع  بعد الصدم  لديهم, مع ض 
تأخذ بنظر اإلعتبار مدى تأثي  الصدمات النفسة  والظروف الضاغط  عىل 

ي مرحل  الطفول  اليبكرة, وربطها ببعض العوامل  األطفال
 
وخاص  مين مهم ف

 .اإلجتياعة  والنفسة 
, القلق, الصدم , قلق ما بعد الصدم , : الكلمات المفتاحية الحجر الصحي

 .الطفول  اليبكرة

 

 المقدمة: 
ي بعض أعيارمهمبيختلف  فراد تحفز اليواقف الغي  مألوف  مشاعر القلق لدى األ

 
إل يختلف  األحةان, وف

عن ذلك الذي ينتاب الكبار جراء تعرضهم ليوقف صادم, ويعد  األطفالاضطراب القلق الذي يصيب 
ي اخذت 

 أمصطلح القلق ما بعد الصدم  من اليصطلحات الحديث  نسبةا, والت 
ً
من قبل علم  مهتياما واسعا

, وقد كانت اإلرمهاصات  ي
 لهذ  الدراسات قد انطلقت األولالنفس والطب النفسي منذ ثيانينةات القرن الياض 

, حةث إلحظ عدد من علياء النفس  ي
عقب الحرب العالية  الثانة  مع بداي  الخيسينةات من القرن الياض 

, وقد اخذت مهذ  الدراسات باإلتساع حت  النفسة  عىل الجنود الذين شاركوا بالحرب األعراضظهور بعض 
وح إلالذين يتعرضون  األشخاصشيلت جييع  الكوارث الطبةعة  أو  مواقف وظروف صادم, كالهجرة والي  

ي  وحاإلت القتل و  عىل اليقاوم   اؤلنسانتفوق قدرات  اثأحدذلك من  إلالجياعة , وما  اؤلبادةوالبشر
 التكةف معها. أو  والتوافق
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ي حةاة  أمهموليا كانت مرحل  الطفول  تعد من 
 
ن النيو السلةم يتوقف إانطةلقا من  اؤلنساناليراحل العيري  ف

يتوقف عليها بناء شخصة  الفرد بأبعادمها السلوكة  واليعرفة   إذ  عىل مهذ  اليرحل  خاص  الطفول  اليبكرة,
, ي اجريت بهذا الصدد بأن أي خ إذ  بشكل كبي 

ي مهذ  اليرحل  يرتب تشي  الدراسات الت 
 
لل قد يصيب الطفل ف

 (.88: 1488شك خلةل واضطرابا قد يستير طةل  اليراحل الةلحق  لحةاته.  )جقاب , أدئ  بةل 
ي مهذ  اليراحل العيلة  للصدمات, ولذلك تم اختةار مهذا العنوان   األطفالومن مهنا تكين خطورة تعرض 

 
ف

عالم اإلن يعيش ظرفا استثنائةا نتةج  فرض الحجر الصحي من قبل لن اإلةكون موضوع البحث, خاص  و 
ي العديد من الدول, وما 

 
, األطفالماكن العام  ورياض نتج عن ذلك من اغةلق لليدارس واأل السلطات العام  ف

مهم للقلق واإلضطراب النفسي ما بعد الصدم  كونهم اإلقل قدرة من  أكي   األطفالما يجعل  عرض  من غي 
 ب مع قدراتهم اليعرفة  والعقلة . كةف مع الوضع الحالي بيا يتناسحةث الت

 
  األولالفصل 

 مشكلة البحث: 
ي 
 
ي يسببها الحجر الصحي الذي فرض عىل  األثار تكين مشكل  البحث ف

من ملةاري  أكي  النفسة  والصحة  الت 
ي وباء كورونا اليستجد, ولم يكن مهذا اإلنغةلق شبه التام والشلل 

ازي بعد تفسر شخص حول العالم كإجراء احي 
  مقترصة عىل طبق  دون أثار الذي اصاب معظم مجاإلت الحةاة اإلقتصادي  واإلجتياعة  وحت  الثقافة  منها, 

ي مهذا الوضع  األطفالن أإل إ, األعياروبيختلف  األشخاصتسبب بيشاكل نفسة  للعديد من  إذ  اخرى
 
ف

ي التكةف والتعاطي مع مهكذا ظروف
 
مهم أكي   ييثلون حال  خاص  كونهم يواجهون صعوبات ف , خاص  من غي 

مهات  األطفالبعد غلق رياض  فةه والحدائق واليتي   ي معظم دول العالم, فضةل عن غلق اماكن الي 
 
واليدارس ف

ي محاول  إلحتواء
 
القلق ما بعد  اتعرض  إلضطراب أكي   األطفالالوباء, ميا يجعل انتشار خطر  العام  ف

 .نفسة  لديهم الصدم , وما قد يسببه من مضاعفات
ي اجريت بهذا الصدد 

ازي  كالحجر  جراءاتاؤل واتخاذ  األوبئ ان انتشار  إلوتشي  بعض الدراسات الت  اإلحي 
عرض   كي  تحديدا مهم األ  األطفال, فةكون النساء و األرسىتفاقم حاإلت العنف  إلالصحي غالبا ما يؤدي 

ي مثل مهذ  الظروف بسبب زيادة التوتر لدى 
 
ة الحجر, وقد اشارت  أثناء, األرسة أفرادلليخاطر ف مهذ   إلفي 

ي اجريت حول 
ة ) الحجر الصحي جراء أثار النتائج الدراسات الت  ي افريقةا خةلل في 

 
وس ايبوإل ف  - 1482انتشار في 

: (UNFPA,2020:7) والنساء.  األطفال( عىل 1485  , ومهذا يقودنا للتساؤل التالي

  ؟. األطفالمدى عةلق  الحجر الصحي باضطراب القلق ما بعد الصدم  لدى 
 

 البحث:  أهمية
,  أمهية تتيثل  ي تتسبب بها  األثار كونه يناقش   إل نظري  ترجع األولمهذا البحث من ناحيتي  

فرض  إجراءاتالت 
خاص  مين مهم  األطفال  السلبة  عىل أثار  أمهمالكوارث الطبةعة , وما هي أو  األوبئ الحجر الصحي عند انتشار 

ي مرحل  الطفول  اليبكرة دون السبع سنوات,
 
ي  األطفاليجد  إذ  ف

 
ي مهذ  اليرحل  الحلق  اإلضعف ف

 
انفسهم ف

 . ي
 مواجه  مهذا الوضع اإلستثنائ 

ي مدين  بغداد مين  األطفالما من الناحة  التطبةقة  فهي دراس  عيلة  عىل عين  من أ
 
تحت سن السابع , ف

, لذا فهي تيثل اضاف  ييكن اإلستفادة منها  ي مجال علم النفس قبل اعاشوا وضع الحجر الصحي
 
لباحثي   ف

 .األطفال والصح  النفسة , لقةاس مدى عةلق  الحجر الصحي بالقلق ما بعد الصدم  لدى
ي تناولت 

وندرتها عىل بشكل خاص,  األطفالالحجر الصحي بشكل عىل فئ   أثار كيا ان قل  الدراسات الت 
ليا  ,كانت الدافع اإلكير إلختةار مهذا العنوان لةكون موضوع البحث  ة  بهذا اليجال,العاليالدراسات مستوى 
,  أمهية ييثله من  ي وضعنا الحالي

 
ي وضع براو خاص  ف

 
مج نفسة  ووقائة  وارشادي  مبنة  عىل ضوء ليساعد ف

نتةج  الذين يعانون من اضطراب القلق ما بعد الصدم   األطفالنتائج مهذ  الدراس  تعيل عىل اعادة تكةف 
. ا إجراءات تطبيق  لحجر الصحي

 :إلتسىع الباحث  من وراء مهذ  الدراس  للوصول  -البحث: هداف أ
لوقاي  لعين  البحث, بسبب الحجر الصحي اليفروض  األطفالالتعريف بالقلق ما بعد الصدم  لدى  -

 .أمورمهم أولةاءوالحد من انتشار وباء كورونا اليستجد من وجهه نظر 
ي القلق ما بعد الصدم  لدى  -

 
عين  البحث,  األطفالالتعرف عىل الفروق ذات الدإلل  اإلحصائة  ف
 ليتغي  الجنس )ذكور 

ً
, تبعا  وجدت.  نأ أناث( –بسبب الحجر الصحي
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 حدود البحث: 
دون السابع , وقد اجريت  أعيارمهمعين  البحث مين  األطفالامور  أولةاءيتحدد البحث الحالي بعدد من 

ة الزمنة  الييتدة بي   
ي ليدين  بغداد/جيهوري  العراق, واستغرقت الفي 

 
الدراس  داخل النطاق الجغراف

 (.88/8/1414( ولغاي  )14/5/1414)
 مفاهيم البحث: 

1-  :  الحجر الصحي

مين لم يثبت اصابتهم بعد باليرض, ولكن ربيا  فراد عرفته منظي  الصح  العالية  بانه "تقيةد لنشاطات األ
ي الوقت الذي إل تظهر عليهم أي 

 
قد تعرضوا لبلصاب  بالعدوى, وعزلهم عن اإلصحاء لينع انتشار اليرض ف

 (.1488)منظي  الصح  العالية , اعراض". 
مين يشتبه بإصابتهم  األشخاص( للبحوث الطبة  غي  الربحة , بانه "فصل Mayo Clinicوعرفته منظي  )

ي  حد بيرض معد, نتةج  تعرضهم أل 
مصادر العدوى, اإل ان أي اعراض لليرض لم تظهر عليهم, فهو اجراء وقائ 

ي منشأة صحة 
 
وط معين ". أو  للحةلول  دون انتشار العدوى ويكون ف ل, مع توفر رسر ي اليي  

 
ف

 (MayoClinic:2020) 
 
 قلق ما بعد الصدمة:  -2

, ( بانه "ردة فعل شديدة ناتج  عن حادث صادم يتعرض له الفرد ويتيي   بثةلث  اصناف  8888عرفه )النابلسي
ى من  ,  .األعراضكير  (.878: 8888)النابلسي

ى بان القلق ما بعد الصدم  مهو "Frans.2003ما أ الفرد لحادث اض النفسة  الناتج  عن تعرض مر األ  أحد , في 
ك علةه إلحقا اعراض نفسة  وجسدي    يشكل صدم  تتخىط حدود التجرب  الطبةعة  لبلنسان, بحةث تي 

كي   والذاكرة". كالتبلد واضطراب النوم, الخوف اليفاجر  
ي الي 

 
, ومهذا التعريف Frans.2003:618, الضعف ف

, ومهو ما تتفق معه الباحث  من APA.1994يكة  للطب النفسي مر يتفق بشكل كبي  مع تعريف الجيعة  األ 
 الناحة  النظري . 

ي  الدرج  فهو اجرائةا ماأ
 قبل من اعد الذي الصدم  بعد ما القلق ليقةاس وفقا الطفل عليها يحصل الت 

 الباحث  لهذا الغرض. 
 

ي 
 
 الفصل الثان

 ـري ـــار النـظـاالط 
ي جيةعها عىل 

 
ي معظم الدول ان لم نقل ف

 
مهناك ما يعرف بقواني   السةلم  والصح  العام  وهي موجودة ف

ي تطبيق 
 
ي حال  وجود خطر يهدد السةلم  والصح   إجراءاتاإلطةلق, ومهذ  القواني   تتيثل ف

 
استثنائة  ف

ي انتشار األ فراد العام  لال
 
ا من أحدعة , ويعد الحجر الصحي و الكوارث الطبةأو  اليعدي  األوبئ اض و مر , كيا ف

ي الوضع  جراءاتاؤل مهذ  
 
الذي يتم تطبةقها عند انتشار وباء قاتل يهدد الصح  العام  لليجتيع كيا مهو الحال ف

 الحالي بعد انتشار وباء كورونا اليستجد. 
 أ

ا
:  : ول  الحجر الصحي

ن مصطلح الحجر الصحي يعد من إإل إبالرغم من ان استخدام وسائل الحجر كانت موجودة عير التاري    خ, 
ي لتجنةب  ي نشأت نتةج  تطور العلم والتقدم الطتر

مخاطر اإلصاب  بالعدوى,  اؤلنساناليفامهةم الحديث  الت 
ي مجتيع ما يؤدي  األوبئ فبعد ان كان انتشار 

 
ي مسببات مهذا الوباء  إلف

 
موت اإلإلف من الناس نتةج  الجهل ف

مها من األ  ا والسل وغي  اض اليعدي  مر وطرق والوقاي  منه, كيا مهو الحال عند انتشار مرض الطاعون والكولي 
 عىل مر العصور. 

ا مر أاض وطرق انتشارمها مر العلم بيسببات األ  أصبحولكن مع تقدم العلوم الطبة  والتكنولوجةا وتطورمها  ا يسي 
اض باليجتيعات واليحافظ  عىل الصح  مر وبالتالي رسع  اتخاذ بعض التدابي  للحد من فتك مهذ  األ 

, وعىل الرغم من ان مهذا اإلجراء له  أحد والسةلم  العام , و  ابرز مهذ  الوسائل مهو ما يعرف بالحجر الصحي
ي اليجتيع من خةلل منع   أمهية 

 
ة كونه يقلل من نسب  اإلصابات ف اإلختةلط وانتقال العدوى اإل انه رغم كبي 
, وسوف نناقش ذلك  األطفالذلك ينتج عنه مخاطر عديدة خاص  عىل فئ   ي بسبب عزلهم عن العالم الخارجر

 بشكل موجز. 
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1-  :  مفهوم الحجر الصحي

مين خالطو شخصا  األشخاصللتعبي  عن عيلة  الفصل بي    يستخدمالحجر الصحي مهو مصطلح حديث 
ي لحي   التأكد من عدم حيلهم للعدوىعمصاب بيرض معد, من خةلل منعهم  شفائهم أو  ن العالم الخارجر

 .(CDC.2020)  ا ثبتت اصابتهم بعد ذلك. إذ التام

اشخاص أو  وباء معد,أو  صابتها بيرضإالذين خالطو حاإلت مؤكد  األشخاصنه عزل أومهناك من يعرفه ايضا ب
ة حضان   ما, سببلمن اليحتيل اصابتهم باليرض مستقبةل  ة معين  يتم تحديدمها وفقا لفي  فيتم حجرمهم لفي 

 (.Scientificamerican.2020)   اليرض. 
اتةجةات الشائع  اليستخدم  للح أحد ومهناك من يعرف الحجر الصحي بانه   ,اظ عىل الصح  العام فاإلسي 

اليشكوك بإصابتهم وليس  األشخاصشديدة العدوى, فيتم عزل  األوبئ و اض مر من خةلل منع انتشار األ 
 (.MDCH.2013:1).    لحي   التأكد من سةلمتهملديهم اعراض, 

, فغالبا ما يتم الخلط بي   اليصطلحي   من قبل  إلومهنا يجب اإلشارة  ورة التييي   بي   العزل والحجر الصحي ض 
, اإل ان مهناك اختةلف كبي  بي   ا , فهذا األ لالباحثي   ي ابعاد بعض حجر الصحي والعزل الصحي

 األشخاصخي  يعت 
مهم من  غي   األشخاصاليصابي   بيرض معد بعد ان تم تشخةص اصابتهم والتأكد منها, فيتم عزلهم عن غي 

   اليصابي   لينع انتقال العدوى لئلخرين لحي   شفائهم التام من اليرض. 
 (CDC.2020:1.) 

 بي   مهذين اليصطلحي   ييكن ان نيي   بينهيا من خةلل النقاط التالة : ولينع اإللتباس والخلط 

 ي حال  الشخص
 
ازيا أو  الحجر الصحي يكون بسبب اشتبا  ف مجيوع  اشخاص فيتم حجرمهم احي 

لحي   التأكد من عدم اصابتهم باليرض لعدم وجود اعراض عليهم, وذلك بخةلف العزل الذي يلجأ 
ي الصح  العام 

 
وباء معي   بعد التأكد من اصابتهم, أو  لينع اليصابي   فعةل بيرض الةه اليسؤولي   ف

ي 
 
مهم من  أفراد ومنعهم من اإلختةلط مع باف اليجتيع للحةلول  دون انتقال العدوى لغي 

 (.WHO.2005اإلصحاء.)

   ي مهذ  الحال  يكون بحاج
 
ي مستشفةات ومراكز متخصص  إلن اليريض ف

 
ي الغالب ف

 
يكون العزل ف

ل, كيا حدث عند انتشار العنا إلتام   ي اليي  
 
ي  الصحة  والطبة , بينيا الحجر الصحي غالبا ما يتم ف

ي منازلهم واغةلق اليدارس لينع انتشار اليرض, وكذلك  األطفالمرض الجدري, حةث تم حجر 
 
ف

, حةث طبقت العديد من الدول الحجر 1488مع نهاي  عام كورونا اليستجد   وباءالحال عند انتشار 
ي منازلهم للحد من انتشار  األشخاصاإلجباري عىل أو  الطوعي الصحي 

 
ف

 (.aljazeera.net.(2020الوباء

 
 :األطفالالنفسية للحجر الصحي عىل  األثار  -1

ي  األطفالمع بداي  الحرب العالية  الثانة  قامت الييلك  اليتحدة بإبعاد اليةليي   من 
 
عن ذوي  هم وعزلهم ف

ي للعيش مع  إلخرى لحيايتهم من مخاطر الحرب, فتم نقلهم أمدن  , وكانت لهذا  أباءالريف اإلنجلي   ي
بالتبت 

ة عىل أثار العزل  ي العديد من الجوانب, ومنذ ذلك الحي    األطفالا نفسة  كبي 
 
ت مهذ  اليسأل  محل أصبحف

ي تعد من مؤسسي 
 التحلةل النفسي لالطفال, دراس  لليهتيي   لعلياء النفس وعىل رأسهم "انا فرويد", الت 

ي كتابها )الحرب و 
 
عرض   أكي  الذين تم عزلهم عن ذوي  هم كانوا  األطفالن أ إل(, األطفالحةث اشارت ف

  الحرب.  أثناء أرسمهمولئك الذين بقوا مع ألليشاكل النفسة  ما بعد الصدم  من 
 (Ferud.2015:47 .) 

  النفسة  عىل الطفل أثار الظروف اإلستثنائة  و  أثناءمهم أباءعن  األطفالموضوع فصل  أصبحومن مهنا 
ي نه عند الحديث عن عزل الطفل أإل إالنفسة  حول العالم,  األبحاثموضوعا للعديد من  عن عاليه الخارجر
شار موقع أ, وقد أبويهبعاد  عن أن الوضع سةكون بالطبع اصعب بكثي  من مجرد إبشكل شبه تام ف

(hechingerreport)  ي بقضايا التعلةم والطفول
ي ستعود عىل  األثار  إل, اليعت 

نتةج   األطفالالنفسة  الت 
ي  أثار نه يتسبب بأ إل, األطفالفصلهم عن اليدارس ورياض 

ضارة إل ييكن احصاءمها حةث تشي  الدراسات الت 
ئهم بشكل مستير, ويتواصلون مع زمةل  األطفالرياض  إلالذين يذمهبون  األطفالان  إلاجريت بهذا الصدد 

ي بفعالة  أويقضون  من نظرائهم  أكي  وقاتا للعب مع اقرانهم, يكونون قادرين عىل التواصل مع العالم الخارجر
 (.HRW.2020:6) الذين لم يرتادوا مثل مهذ  الدور. 

ي دراس  اخرى 
 
ي سن الخامس  من العير, طلب منهم توجةه أجريت عىل أوف

 
بأعيار مختلف   األطفالطفال ف

, وقد إلحظ الباحث ان  ي
الذين يرتادون رياض  األطفالمن خةلل لعب  فةديو باستخدام اتصال غي  لفىط 
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ي  األطفالبقاء  انه من الخطر  إلقدرة وامكانة  لتكيةف تفاعةلتهم, لذا انته البحث  أكي  كانوا   األطفال
 
ف
ي الخارج للعب مع 

 
ض ان يتواجدوا فيها ف ي من اليفي 

ي مهذ  اليرحل  من العير لوقت طويل, والت 
 
الينازل ف

 .( (NICEF.2019:5.زمةلئهم وتنية  مهاراتهم
 ) ي الوإليات اليتحدة األ  أستاذ ومهذا ما يؤكد  )كينةث روبي  

 
يةلند" ف ي  بجامع  "مي  ى مر التنية  البشر يكة , في 

 إذ  طورون مهاراتهم اإلجتياعة  واإلحساس باؤلخةلف من خةلل اللعب والتفاعل مع اقرانهم,ي األطفالان 
ي من شأنها تأسيس وتطوير عةلقات وثةق  لهم خارج 

 األرسةيقومون باختبار التجارب التفاعلة  اإلساسة  الت 
ي تيثل اليجتيع 

,   للطفل.  األولالت   (.1414)عىلي

لي الذي فرض عىل العالم نتةج  انتشار وباء كورونا اليستجد, يشي  )جةيس كوان(, 
وفةيا يخص الحجر اليي  

ي سن الطفول  اليبكرة يكون  األطفالان  إلاساتذة علم النفس بجامع  فرجينةا,  أحد 
 
لحجر لخاص  مين مهم ف

, يؤدي له الصحي وفقدان اللعب مع اقرانهم  ي لديهم,أخر النيت إلتأثي  كبي 
 
ومن ناحة  اخرى فان  و اليعرف

ي اليدن  يسل مين األطفاليبدو اصعب عىل  مر األ 
 
لديهم اشقاء, ومهذ  الفئ  بدأت تنيو بشكل ملحوظ ف

ة, مر األ  ي العقود اإلخي 
 
ي مهذ  الحال يكة  ف

 
طاقات مضاعف  للتعامل مع اطفالهم خةلل  إل باءاأل  سةحتاج وف

, ميا ي ة الحجر الصحي ,   . ارمهاقهم إلؤدي في   (.1414)عىلي
 

 
 
 قلق ما بعد الصدمة:  : ثانيا

ة التقلبات والرصاعات وزيادة  تصف الكثي  من الدراسات النفسة  والطبة  عرصنا الحالي بانه عرص القلق, لكي 
ضغوط الحةاة بيختلف اشكالها, ويتفق علم النفس والطب النفسي عىل ان القلق ييثل عصب الحةاة 

ي , فهو مدخل جومهري يتم من خةلله دراس  الصح  النفسة  لبلنسان, كونه اضطرابات الصح   أكي  من  البشر
( 153من ) أكي  ان  إل 1486الدراسات الرسية  لعام  اشارت إذ النفسة  شيوعا وانتشارا عىل مستوى العالم,

ي من اضطراب القلق. 
 (.22: 1488جقاب , )   مليون شخص حول العالم يعائ 

ي علم النفس 
 
ي طرأت اما مصطلح القلق ما بعد الصدم  فةعد من اليصطلحات الحديث  ف

, والت  والطب النفسي
ة فلم يكن معروفا قبل عام  ي العقود اإلخي 

 
الخةلف بي   العلياء حول تفسي  , وسنناقش ذلك  أثار , وقد 8874ف

 : ي
 من خةلل اإلئ 

 مفهوم القلق ما بعد الصدمة:  -1

ي يتعرض لها  أثار  حول األولبدأت الدراسات 
ي  اؤلنسانالصدمات الت 

بشكل عام منذ خيسينةات القرن الياض 
ي بدأت  األعراضإلحظ الطب النفسي وعلياء النفس بعض  إذ  انتهاء الحرب العالية  الثانة , فور 

النفسة  الت 
ي الحرب, ومن ثم بعد ذلك بدء علياء النفس بتعيةم مهذ  

 
بالظهور تدريجةا عىل الجنود الذين شاركوا ف

وح إلالذين يتعرضون  األشخاصالدراسات عىل كاف   نتةج  أو  الصدمات, كالتهديد واإلغتصاب والهجرة والي  
ي تعرض حةاة الكوارث ال

اكي   وما شابه ذلك,  اؤلنسانطبةعة  الت  للخطر كالزإلزل والفةضانات والحرائق والير
 (.131: 1488ومدى تأثي  مهذ  الظروف عىل الحال  النفسة  لالشخاص الذين يتعرضون لها.     )عبد اليجةد, 

ى حاإلت اإلضطراب, فهو أحدبانه " , قلق ما بعد الصدم (APA)يكة  للطب النفسي مر وتعرف الرابط  األ 
البدنة , وقد أو  شعور ينتاب الفرد بعد تعرضه لحوادث ضاغط  غي  اعتةادي  سواء من الناحة  النفسة 

ة بعد التعرض للصدم , ة أو  تحدث مهذ  اإلضطرابات مبارسر  من وقتإل تقل عن ثةلث  اشهر بعد انقضاء في 
 (.APA.1994:443)   ".صدم للالتعرض 

وعرفه اخرون بانه حال  من الفوض  وعدم اإلستقرار النفسي تصيب الفرد نتةج  صدم  يتعرض لها غالبا ما 
 .(Pynoos.1985:79)       الحروب. أو  تعقب حوادث الكوارث الطبةعة 

ن تعريف قلق ما بعد الصدم  نظريا عىل انه ردة فعل تحدث للفرد عند تعرضه ومن خةلل ما سبق ييك
ي  كالحرائق والزإلزل وحوادث السي  أو  لصدم  ما تسبب له الخوف الشديد كالتعرض للكوارث الطبةعة  البشر

ي تؤدي 
وفاة شخص قريب, فتسبب لين يتعرض ليثل مهذ  الحاإلت مضاعفات نفسة  كاضطراب  إلالت 

ي الحادث, وما شابه ذلك من اعراض نفس .  النوم,
 
, القلق الشديد, والتفكي  اليتكرر ف  التوتر, الخوف اليفاجر 

 النظريات المفرسة للقلق ما بعد الصدمة:  -2

القلق ما بعد الصدم , وقد اختلفت النظريات  أثار حاول بعض علياء النفس والطب النفسي دراس  اسباب و 
 مهذ  النظريات:  أمهمحول اسباب مهذ  الحال , وفةيا يىلي سنناقش 

 النظرية البيولوجية:  -2-1
ات  حاولت مهذ  النظري  تفسي  اضطراب ما بعد الصدم  من خةلل مستويات مختلف , حةث ركزت عىل التأثي 

ي تحدث عند تعرض الفرد لصد
ي تحدث للفرد بعد الفسيولوجة  الت 

ات الت  م  ما, من خةلل دراس  اليتغي 
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ي  أحد (, الذي يعد (vanderkhole.1984 تعرضه للصدم , حةث يرى 
مؤسسي مهذ  النظري  بان الصدمات الت 

ي وظةف  الدماغ, وكذلك الحال لعدد من اعضاء الجسم 
 
ي حدوث اضطرابات ف

 
يتعرض لها الفرد تتسبب ف

ات نفسة  إلحق  لدى الفرد.   (.1445982)غانم,   اإلخرى ميا يحدث تأثي 
 النظرية المعرفية السلوكية:  -2-2

مهذ   أمهمق ما بعد الصدم  من خةلل مداخل معرفة  وسلوكة , ومن تفسي  القل جانب من العلياء نحو  ذمهب
ي يتعرض لها ,Kouzak FOالنياذج ما قدمه الباحثان )

ي جومهر الظروف الضاغط  الت 
 
(, ومهذا النيوذج يبحث ف

ترتكز مهذ  النظري  عىل ان اإلدراك واليعت  الذي يعطةه الشخص عن حدث صادم تعرض له, والذي  إذ  الفرد,
ي تيي   الفرد عن غي  , 

ي يتبنامها, وهي الت 
يرتبط بنظرته لكل ما ييس القةم واليعتقدات والنياذج اليعرفة  الت 

ي يتعرض لها تؤدي 
 (.82: 1445)غانم,  زعزع  مهذ  البةانات  إلحةث ان الصدم  الت 

 (Psychodynamic Modelالنظرية النفسية الديناميكية: ) -2-3
 منيرى ان القلق ما بعد الصدم  يحدث نتةج  عدم قدرة و ( من مؤسسي مهذ  النظري , Horowitz.1986يعد )

ي تعرض له مع قدراته من ذالاليوقف دمج  عىليتعرض لصدم  ضاغط  تفوق قدراته اإلدراكة  واليعرفة , 
( ان قلق ما بعد الصدم   , لذا يرى )مهورويي   ي

 
ردة فعل طبةعة  للضغوط النفسة , اإل ان  مهو اؤلدراك اليعرف

ي الحد من اعراض القلق ما بعد  إلوقد انته  ,نتائجه إل تكون متوقع 
 
ان انكار الصدم  يساعد الفرد ف

 .(83 :1445 )ثابت,. الصدم 
 أمهم, فكليا كان الدعم ايجابةا كليا سللصدمات النفسة الدعم اإلجتياعي لين يتعرض  ية أمه إلشار أ كيا

ي امتصاص 
 
استجاب   يزيد من احتيالغةاب مثل مهذا الدعم و الصدم  والحد من اعراضها,  أثار بشكل اكير ف

 )اليصدر نفسه(.   بعد الصدم .  ما للضغوط النفسة   ضيريال
ي عىل عوامل متعددة تأخذ Wilson and Kraussاما )

(, فقد وضعا نيوذجا لتفسي  قلق ما بعد الصدم  مبت 
ي للفرد عند  إلبنظر اإلعتبار الجوانب الشخصة  واليوقفة , وقد توصل الباحثان 

مات الدفاع الذائ  ان مةكاني  
ومهذ  الضغوط يختلف  ,اعباء وضغوط نفسة  ناتج  عن الصدم  ا تعرضه للصدم  تضطرب بسبب تحيله

مها بحسب طبةع  الصدم  ومدى قوتها ومعنامها.   (.475: 1444)يونس,   تأثي 
 الدراسات السابقة:  -3

ي  األطفالالنفسة  الفوري  للحجر الصحي لدى  األثار ( بعنوان "Mireia, et al.2020دراس  ) -8
 
واليرامهقي   ف

 اسبانةا وايطالةا". 

ي للحجر الصحي من وباء كورونا اليستجد عىل  إلمهدفت مهذ  الدراس  
 األطفالقةاس التأثي  العاطف 

ي ايطالةا واسبانةا, كونهيا من 
 
را من مهذا الوباء, وقد شيلت عين  البحث ) أكي  واليرامهقي   ف ( 8832الدول ترص 

اوح  األطفالامور  أولةاءواإلمهات من  باءمن األ  ( سن , لقةاس مدى 87-2بي   ) أعيارمهمعين  البحث, مين تي 
 أكي  ان  إلتأثي  الحجر الصحي عىل سلوكةات اطفالهم مقارن  مع وضعهم ما قبل الحجر, وقد انتهت الدراس  

ي الحال  العاطفة  ومن حةث سلوكةاتهم, من وجه   األطفال%( من 74من )
 
ات ف اليبحوثي   يعانون من تغي 

ات بي   القلق واليلل والتهيج والعصبة  والشعور بالوحدة وعدم , وقد تراوحت مهذ  التغأمورمهم أولةاءنظر  ي 
 اإلرتةاح. 

واليرامهقي    األطفال(, بعنوان "اصطراب ما بعد الصدم  وسط 1488دراس  )عبد اليجةد واخرون,  -1
 بيعسكرات النازحي   بوإلي  غرب دارفور": 

ي تيي   اضطراب ما بعد الصدم  لدى  إلمهدفت مهذ  الدراس  
عين   األطفالالتعرف عىل السيات العام  الت 

ي أو  تبعا للنوع األطفالالبحث والتعرف عىل الفروق من حةث اعراض اضطراب بعد الصدم  لدى 
 
اإلختةلف ف

ي اإلرتباطي 
, وقد اليستوى التعلةمي ان وجدت, وقد استخدم الباحثي   لتحقيق مهذ  اإلمهداف الينهج الوصف 

ي  األطفالطبقت الدراس  عىل عين  من 
 
( 4144بلغ عددمهم ) ,دارفور غرب(, والرياض اردمتا) معسكرات ف

( فقرة, وقد 33طفل ومرامهق, وقد تم تطبيق مقةاس لقةاس اعراض الصدم  النفسة  لديهم مكون من )
دال  احصائةا وسط ان جييع ابعاد اإلضطرابات النفسة  تتسم باإلنخفاض بدرج   إلتوصلت الدراس  

ابعاد اعراض  إلعدم وجود أي فروق دال  احصائةا بالنسب   إلمن عين  البحث, كيا توصلت الدراس   األطفال
. أو  الصدم  النفسة  من حةث النوع  الجنس, مع وجود فوارق دال  تبعا لليستوى التعلةمي

ي ": (, بعنوان "قلق اإلنفصال لدى اطفال اليرحل  1488دراس  )جقاب ,  -2  التحضي 

ي طبةع  قلق اإلنفصال لدى  إلمهدفت مهذ  الدراس  
 
عين  البحث, وكذلك معرف  العةلق   األطفالالبحث ف

بي   اضطراب قلق اإلنفصال وعةلقته بالحياي  الزائدة للوالدين, وشدة التعلق بالوالدين وعةلقتها باضطراب 
لباحث عىل الينهج العةادي من خةلل تطبيق , ولتحقيق امهداف البحث اعتيد ااألطفالقلق اإلنفصال لدى 
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ي جيهوري  الجزائر, وتكونت عين  البحث  من )
 
( حاإلت من اطفال 5دراس  الحال , وقد تيت الدراس  ف

اوح  ي , تي  وجود عةلق  بي   اضطراب قلق  إل( سنوات, وقد انته البحث 5-4بي   ) أعيارمهماليرحل  التحضي 
عين   األطفالالوالدين, وكذلك وجود عةلق  بي   اضطراب قلق اإلنفصال لدى  اإلنفصال والحياي  الزائدة لدى

 الوالدين.  أحد البحث وغةاب 

 
 

 الفصل الثالث
 هإجراءاتو  البحث منهجية

 منهجة  البحث: 
ة ليوضوع البحث م مهية نظرا لال ن دراس  مهذا اليوضوع تطلبت إن الناحيتي   العلية  والعيلة , فالكبي 

ي  أسلوبمن  أكي  استخدام 
ي بناء اؤلطار النظري للبحث عىل الينهج الوصف 

 
ي حةث اعتيدت الباحث  ف منهحر

ات البحث, فضةل عن اإلستعان  بالينهج التحلةىلي  , كونه اإلمثل إلختبار الفروق والعةلقات بي   متغي  اإلرتباطي
نت, لةلستفادة من شبك  اإلني  اإلستعان  ب إلباإلعتياد عىل اليصادر اليتوفرة من كتب ودوريات اضاف  

ي )الدراسات السابق  حول موضوع البحث
ي الجانب العيىلي SPSS, فضةل عن اإلستعان  بالتطبيق اإلحصائ 

 
(, ف

  من الدراس . 
 

 البحث:  إجراءات
, كان إلبد من تحديد مجتيع الدراس  واختةار عين  ميثل  له وإعداد  من اجل تحقيق أمهداف البحث الحالي

للقةاس والتأكد من صةلحيتها وقدرة فقراتها عىل التييي   وصدقهيا وثباتها, ومن ثم تطبةقها األدوات اليناسب 
ي 
ي ما يأئ 

 
عىل عين  البحث اليختارة, واستعيال الوسائل اؤلحصائة  اليناسب لتحلةل البةانات ومعالجتها, وف

 -البحث:  جراءاتوصف ؤل 
 
ا
 مجتمع البحث: -: أول

ي تشيل البحث ويعرف اليجتيع بأنه كل األأو  يقصد به جييع اليفردات
الذين  فراد الوحدات الظامهرة الت 

ي متناول البحث, فهو مجيوع  كامل  من األ
 
ي هي ف

ي أو  األشةاءأو  فراد يحيلون بةانات الظامهرة الت 
الدرجات الت 

ي دراستها )داود وعبد الرحين, 
 
أمور  أولةاءمن  عددا  (. يتكون مجتيع البحث الحالي 55: 8884يرغب الباحث ف

( شخص ييثلون 344بغداد, والبالغ عددمهم ) محافظ  داخل, العير من السابع  دون مهم مين األطفال
 مجتيع الدراس . 

 :
 
 عينة البحث:  -ثانيا

ي يستخرجها أو  العين  هي جزء من اليجتيع الذي تتم دراس  الظامهرة علةه, من خةلل الدرجات
اليعلومات الت 

ي يستخلصها الباحث عىل اليجتيع الكىلي )داود عبد 
الباحث, ومن خةلل مهذ  العين  ييكن تعيةم النتائج الت 

 أولةاءمن خةلل توزي    ع استيارة اإلستبةان عىل  األطفالاستهدف البحث عين  من (. وقد 56: 8884الرحين, 
 (.344)والبالغ عددمهم  أمورمهم
 

 
 
 البحث:  أداة -رابعا

ي يعتيد عليها الباحث 
تتوقف دق  معلومات البحث وصةلحيتها وإمكانة  اإلعتياد عىل نتائجها, عىل األداة الت 

ي مثل مهذا البحث ييثل 
 
ي جيع اليعلومات, وليا كان البحث الحالي يتطلب معلومات واسع  فأن اليقةاس ف

 
ف

ي  أكي  , فاليقةاس يعد من هافضل أداة لبلوغ أمهداف
 
ي عيلة  جيع البةانات ف

 
الوسائل شيوعا واستخداما ف

ي ت
بوي  والنفسة , والت  اآلراء واإلتجامهات الخاص  بعين  البحث للحصول عىل  ستهدف معرف البحوث الي 

 (11:  8884)داود وعبد الرحين,  . , حول الحال  موضوع الدراس حقائق متعلق  بالظروف واألسالةب القائي 
:  -ي : الخصائص السةكومي   ي

ي  للبحث من خةلل اإلئ   وقد عيلت الباحث  عىل استخراج الخصائص السةكومي 
 
ا
 ويتكون من شقي   )الصدق الظاهري, صدق البناء(:  -: : صدق األداةأول
 الصدق الظاهري:  -1

ي أن اليقةاس يتضين فقرات عىل صل  باليتغي  الذي يراد قةاسه, وأن مضيونها يتفق مع الغرض 
اليعد ويعت 
 عن نوع الفقرات واتساقها, وكةفة  صةاغتها ومدى وضوحها أضاف ألجله

ا
ي  إل, فضل

ذلك التعلةيات الت 
تحتوي  ها من حةث الوضوح والدق  واليوضوعة  ومدى مناسبتها بوصفها أداة لقةاس الغرض الذي وضعت من 

 ,  ( 878, : 8887أجله. )الينسي
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يعيم  إذ  مجالها, إلى صةلحة  انتياء الفقرة يستهدف التحقق من مدالذي صدق ويعرف كذلك عىل انه ال
ي مجال اإلختصاص.)عطة , 

 
:  1484اليقةاس بعد اإلنتهاء من صةاغ  فقراته, عىل مجيوع  من اليحكيي   ف

847  ) 
 من مجيوع  عىل األداة عرض هي  صةلحة  فقرات اليقةاس من للتأكد وسةل  أفضل أن إل( Ebel) ويشي  

ي  الصف  لقةاس صةلحيته مدى يقرروا لكي  اليحكيي   
 تحقيق لغرض و ,(Ebel, 1972: 34) أجلها من وضع الت 

ي  فقرة( 87) وعددمها التيهةدي  بصةغتها بعرض فقرات البحث قامت الباحث  ذلك
 
 عدد عىل ,(1 ملحق)كيا ف

ي  اليتخصصي    اليحكيي    من
 
بوي ف  بهدف معرف  ,(8ملحق) النفسي  القةاسأو  النفس وعلم اليةدان الي 

 ومدى أجله من وضعت الذي للغرض ومةلئيتها صةاغتها سةلم  و , للبيئ  صةلحيتها اراءمهم حول مدى
 عن مدى إمكانة  إضاف   الفقرات مةلئي 

ا
حذف بعض الفقرات من أو  لقةاس الظامهرة موضوع البحث, فضل

وي  واختبار مرب  ع  باستعيال النسب  اليئاليحكيي   تحلةل استجابات  قد تماليقةاس بحسب وجه  نظرمهم, و 
للقبول, وبقةي   أدئ  % كحد 74رفض كل فقرة من فقرات أداة البحث تم اعتياد نسب  أو  كاي, ولتحديد قبول

 مرب  ع كاي أكير من القةي  الجدولة . 
عد تحلةل إجابات اليحكيي   بخصوص فحوى اإلستبةان تبيي   أن جييع فقرات اإلستبةان قد حصلت عىل بو 

اوح ما بي   )
( و 87%( وبلغت قةي  كاي اليحسوب  عىل التوالي )844) إل%( 72موافق  اليحكيي   بنسب  تي 

( 4844ند مستوى دإلل  )( وبذلك تكون جييع الفقرات  دال  ع2873( وهي أعىل من قةي  كاي الجدولة  )7)
ي الجدول8وبدرج  حري  )

 
 .( التالي 8) ( كيا ف

 
 (8جدول )

 ي لتحلةل استجابات اليحكيي   لةلستبةان القلق ما بعد الصدم ايوضح النسب  اليئوي  وقةي  مرب  ع ك

 
 :صدق البناء -1

ي  التكوين صدق ويطلق علةه
, الفرض 

ً
ي  لتكوين اليقةاس قةاس مدى به ويقصد أيضا

 ,Anastasi) معي    فرض 

  اليقةاس درجات اخر مهو عيلة  تحلةل بيعت   ,(151 :1976
ً
أو  قةاسها, اليراد للخاصة  النفسي  للبناء استنادا

ي 
 
 ان بيوجبه نقرر أن ييكن الذي اليدى فهو يعير عن( Cronbach, 1964:120)  .معي    نفسي  مفهوم ضوء ف

ات خةلل من الصدق من النوع مهذا ويتحقق معين , خاصة أو  محددة نظري  بناءات يقيس اليقةاس  اليؤرسر
ي   لليقةاس.  الكلة  بالدرج  الفقرة وعةلق  التييي  

 
 
 :الثبات : ثانيا

ي القةاس
 
ي القةاس النفسي "دق  األداة ف

 
اليةلحظ  وعدم تناقضه مع نفسه واتساقه أو  وُيقصد بالثبات ف

ي إذ وطراد  فةيا يزودنا به من معلومات عن سلوك اليستجةب", وتعد األداة ثابت 
 
ا كانت تؤدي النتائج نفسها ف

. )مجةد وعةال, ا كانت إذ حال  تكرارمها خاص  ي كةل التطبةقي  
 
الظروف اليحةط  باألداة واليستجةب متياثل  ف

1488 :78) 

 
 الفقرات             

ع                                             دد 
 اليحكيي   

غ                                                       ي   اليوافقون
 اليوافقي   

 النسب 
 اليئوي 

مس                توى  قةي  كأي
 إلل الد 

 الجدولة  اليحسوب  4044

 85-82-8-  
 
   87 

87     -  844%    87  
 

2873 
 

 دال 

 دال   83011 83% 8 86 2-6-88-84 -8 

 دال  84077 78% 1 85 1-3-4-84-86 

 دال   7    % 72  2 84 87 -83 -81  -  7 -5
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 ولغرض الحصول عىل ثبات اليقةاس استخدم الباحث طريق  معادل  ألفا كرونباخ: 
حةث اعتيد الباحث عىل طريق  معامل ألفا كرونباخ, للتحقق من مدى ثبات أدوات البحث من خةلل قةاس 

ي الثبات الداخىلي لفقرات األداة, ويستخدم لهذا الغرض معادل  الثبات بيفه
, والذي يعت  وم اإلتساق الداخىلي

ي مهذا اليجال.  أحد ألفا كرونباخ, باعتبارمها 
 
)صةلح الدين,  الطرائق اليعتيدة من قبل العديد من الباحثي   ف

 .(4878ثبات بهذ  الطريق  )البلغ معامل  , وقد (855: 1444
ي البحث: الوسائل اؤلحصائة

 
   اليستخدم  ف

ي جييع اليعالجات اؤلحصائة  للبحث عىل الحقيب  اؤلحصائة  للعلوم اإلجتياعة  )
 
(, SPSSاعتيد الباحث ف

 وقد تم استخدام الوسائل اؤلحصائة  اآلتة : 

  .اختبار مرب  ع كاي 

  .معادل  الفاكرونباخ 

  ي لعين  و
 ة. أحداإلختبار التائ 

 ي  اإلختبار
  مستقلتي    لعينتي    التائ 

 
 الفصل الرابع

ها  عرض النتائج ومناقشتها وتفسي 
مها, وقد قامت الباحث    عن مناقشتها وتفسي 

ا
 لنتائج البحث عىل وفق امهدافه فضل

ً
يتضين مهذا الفصل عرضا
ي تضينت مقةاس للقلق ما بعد الصدم  لدى بتحلةل نتائج اإلستبان  

( 87عين  البحث تكون من ) األطفالالت 
ي سؤاإل, 

وبعد جيع اإلجابات الخاص  بعين  البحث البالغ عددمهم , (SPSS)باستخدام التطبيق اإلحصائ 
, تحلةلالستعراض ما افضت الةه نتائج ( طفل وطفل  من محافظ  بغداد, وتحلةلها احصائةا سنقوم با344)

ي انطلق منها الباحث. 
 بيا يتطابق مع امهداف البحث الت 

 عرض النتائج: 
 للهدف  -: األولالهدف 

ً
بسبب  األطفالالتعرف عىل القلق ما بعد الصدم  لدى  إلالذي يرمي  األولتحقةقا

 . أمورمهم أولةاءالحجر الصحي للوقاي  من فايروس كورونا اليستجد, من وجهه نظر 
قام الباحث بقةاس ذلك , وتصحيح اإلجابات وإعطائها درج  واعتيدت اليتوسط النظري لالداة )اإلستبةان( 

ي أل :  فراد للحكم عىل اليتوسط الحسائر  العين  وعىل النحو التالي
بسبب  األطفال( عىل استبةان القلق ما بعد الصدم  لدى 344العين  البالغ عددمها ) أفراد بلغ متوسط درجات 

( درج  ومهو اكير من اليتوسط النظري 810457( درج , وبانحراف معةاري مقدار  )440814الحجر الصحي )
ي )43البالغ ) لةلستبةان

ة أحد( لعين  و t-test( درج  وليعرف  دإلل  الفرق بي   اليتوسطي   استعيل اإلختبار التائ 
( عند مستوى 8085( وهي اكير من القةي  التائة  الجدولة  البالغ  )20452, وبلغت القةي  التائة  اليحسوب  )

ي الجدول رقم )288( وبدرج  حري  )4044)
 
 (.8( وكيا موضح  ف

ي لةلستبةان . وتشي  مهذ   
وعلةه فإن الفرق بي   اليتوسطي   ذو دإلل  احصائة  لصالح اليتوسط الحقةف 

رونا من و يعانون من القلق ما بعد الصدم  بسبب الحجر الصحي للوقاي  من فايروس ك األطفالان  إلالنتةج  
 . أمورمهم أولةاءوجهه نظر 

 
 (8الجدول )

ي لعين  و 
 للدرج   أفراد ة لدرجات أحدنتائج اإلختبار التائ 

ً
 عىل استبةان القلق ما بعد الصدم  وفقا

ً
العين  جيةعا
 الكلة  

القلق ما 
بعد 

 الصدم  

 العين 
الوسط 
ي   الحسائر

اإلنحراف 
 اليعةاري

الوسط 
ي 
 الفرض 

درج  
 الحري  

 القةي  التائة  
مستوى 

 4044دإلل  
 الجدولة  اليحسوب 

 دال  8085  20452 288 43  810457  440814 344

 
 : ي
 
 الهدف الثان
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ي الذي يرمي 
 للهدف الثائ 

ً
ي القلق ما بعد الصدم  لدى  إلتحقةقا

 
التعرف عىل الفروق ذات الدإلل  اإلحصائة  ف

 ليتغي  الجنس )ذكور  األطفال
ً
 أناث( –بسبب الحجر الصحي للوقاي  من فايروس كورونا تبعا

 ليتغي  
ً
العين   أفراد بلغ متوسط درجات  إذ  الجنس عىل وفق الدرج  الكلة  لةلستبةان,تم استخراج الفرق تبعا

 , وبانحراف معةاري مقدار  144( درج  لةلستبةان القلق ما بعد الصدم  البالغ عددمهم )45048الذكور )
ا
( طفل

ي حي   بلغ متوسط درجات 880584)
 
ق ما بعد ( درج  لةلستبةان القل44023العين  اإلناث ) أفراد ( درج , ف

( درج  وليعرف  دإلل  الفرق بي   820282( طفل , وبانحراف معةاري مقدار  )144الصدم  البالغ عددمهن )
ي لعينتي   مستقلتي   وبلغت القةي  التائة  اليحسوب  )

( اما القةي  40824اليتوسطي   استعيل اإلختبار التائ 
ي الجدول )287( وبدرج  حري  )4044( عند مستوى دإلل  )8085الجدولة  )

 
 .اعةل  (8( وكيا موضح  ف

( وبدرج  8085( اصغر من القةي  التائة  الجدولة  البالغ  )40824وبيا ان القةي  التائة  اليحسوب  البالغ  )
 وتشي  النتائج 4044( عند مستوى دإلل  )287حري  )

ً
( وعلةه فان الفروق بي   اليتوسطات غي  دال  إحصائةا

ي القلق ما بعد الصدم  بالنسب  ليتغي  الجنس عىل وفق متغي  الجنس انه
 
 إل توجد فروق ذات دإلل  احصائة  ف

من كةل الجنسي   ذكور واناث يعانون من القلق ما بعد الصدم  بسبب الحجر  األطفالييكن القول أن  إذ 
 .الصحي للوقاي  من فايروس كورونا

 
 (1الجدول )

ي لعينتي   مستقلتي   لدإلل
   الفرق بحسب متغي  الجنسنتائج اإلختبار التائ 

 العدد الجنس اليتغي  
الوسط 
ي   الحسائر

اإلنحراف 
 اليعةاري

درج  
 الحري 

مستوى  القةي  التائة 
دإلل  
 الجدولة  اليحسوب   4044

القلق ما 
بعد 
 الصدم 

 880584 45048 144 ذكور
 غي  دال  8085 40824 287

 820282 44023 144 اناث

 
 :الخاتمة

مرحل  الطفول  اليبكرة, باعتبارمها  أمهية تصنف مهذ  الدراس  ضين الدراسات النفسة  حةث تنطلق من 
ة اإلساسة  واللبن    لتغذي  شخصة  الطفل من الناحة  السلوكة  واليعرفة  وبالتالي صقلها عىل األولالركي  

ي رسم معالم مهذ  الشخصة  مستقبةل, لذا جاءت مهذ  الد
 
راس  لتسلط الضوء عىل مهذ  النحو الذي يؤثر ف

ي ضوء ما تم عرضه من معطةات تضينها مضيون 
 
ائج اليجتيع, وقد انتهت الباحث  ف يح  اليهي  من رسر الشر

:  إلالبحث   ما يىلي
 االستنتاجات:  -1
ع    زل وقائة       إج   راءاتا نفس    ة  ع   ىل مختل    ف طبق   ات اليجتي    ع, بس   بب م    ا ص   احبه م    ن أث   ار للحج   ر الص    حي  -

, اإل ان ه ي بف   إج راءاتوتطبيق  بس بب ص عوب   ج راءاتاؤل ترص  را م ن مه ذ   ك ي  مه م األ  األطف الالتباع د اإلجتي اعي
مه  ات  األطف التع اطيهم وتك ةفهم م ع مث ل مه  ذ  اإلوض اع, خاص   م ع تعطة ل الي  دارس وري اض  والح دائق واليتي  

 . لي
فةه العام  واستيرار الحجر اليي    واماكن الي 

ي اجريت بهذا  -
ة الحجر الصحي  األطفالان  إلالخصوص تشي  الدراسات الت  عرض  من  أكي  يكونون خةلل في 

مهم  اإلم    ور ومق    دمي  أولة    اءكون    ه يرت    ب ض    غوطا اض    افة  ع    ىل   إل, ويرج    ع ذل    ك األرسىح    اإلت العن    ف  إلغ    ي 
ي سبةل التفرغ لرعاي  اطفالهم تياش ةا م ع الظ روف اإلس تثنائة ,  إلالرعاي , الذين قد يضطرون 

 
ترك وظائفهم ف

خةلل مهذ  اليرحل  ليضاعفات نفسة  كالقلق واإلضطرابات النفسة   األطفالومهو ما يزيد من احتيالة  تعرض 
 نتةج  تعرضهم ليثل مهذ  الظروف. 

يع   انون م   ن القل   ق م   ا بع   د الص   دم  بس   بب الحج   ر الص   حي للوقاي     م   ن  األطف   الأن  إلانته   ت نت   ائج الدراس      -
 . أمورمهم أولةاءفايروس كورونا من وجهه نظر 

ي القل  ق م  ا بع د الص  دم  بس  بب  –ق تبع  ا ليتغ ي  الج  نس )ذك  ر و ف  ر  اي د و وج ع  دم  إلتوص لت الباحث     -
 
( ف ان ت 

  .أمورمهم أولةاءالحجر الصحي للوقاي  من فايروس كورونا بالنسب  لالطفال عين  البحث من وجهه نظر 
 
 التوصيات:  -2
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  ام ب  إل األطف الالخ روج م ع الوقاي   لتخفة ف م ن ش دة  إجراءاتالح دائق القريب   م ن البة ت م ع اإلل ي  
 .األطفالاثر الحجر الصحي عىل 

  ت  وضي الباحث    ب  إجراء دراس  ات تكاملة    ع  ىل نط  اق واس  ع تأخ  ذ بنظ  ر اإلعتب  ار م  دى ت  أثي  الص  دمات
ي مرحل     الطفول     اليبك   رة, وربطه   ا  األطف   الالنفس   ة  والظ   روف الض   اغط  ع   ىل 

 
وخاص     مي   ن مه   م ف

ي تش    يل عين    ات  ب    بعض العوام    ل اإلجتياعة      والنفس    ة , م    ع
ي قاع    دة البةان    ات ال    ت 

 
ورة التوس    ع ف ض 

.  أمهمالبحث, لتضم اكير عدد ميكن ميا يس ي رفد الدراس  بنتائج واقعة  بشكل اكير
 
 ف

  م ا بع د  األطفالواليدارس بوضع برامج خاص  ؤلعادة تأمهةل  األطفالنوضي القائيي   عىل دور رياض
ي تعرضوا لها جراء فرض الحجر الصحي 

, خاص  بعد ان عزمت معظم الصدم  الت  مطلع العام الحالي
الحج   ر الص   حي م   ن خ   ةلل الس   ياح لليؤسس   ات  إج   راءاتال   دول ومنه   ا الع   راق ع   ىل تخفة   ف قي   ود و 

 .األطفالالعام  والخاص  بيزاول  نشاطها ومن ضينها اليدارس ورياض 

  ي  طبةعة  بصورة التعامل اإلمور أولةاء أوضي
 
 كورونا فايروس من الوقاي  إجراءاتظل  مع اطفالهم ف

لديهم, مع تجنب اإلكثار من الحديث عن مضاعفات اليرض ومخاطر  امام  من حدة القلق للتقلةل
 . األطفال
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