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  غازى ضيف اهللا غازى العتيبى  اســم الباحـث

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وأثره على الدافعية   ـوان البحثعـن
لإلنجاز والتوجه المستقبلى لدى عينة من الشباب 

  الكويتى
  الزقازيق  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  علم النفس  قـســــــم
  ) م٢٠٠١(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
ب ضغوط ما بعد الصدمة وبين الدافعية معرفة العالقة بين اضطرا -١

  ).ذكور وإناث(لإلنجاز لدى الشباب الكويتى 
معرفة العالقة بين اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وبين التوجه  -٢

 ).ذكور وإناث(المستقبلى لدى الشباب الكويتى 

النوع، والحالة : معرفة أثر التواجد أثناء العدوان وكل من  -٣
ليمى، والحالة العملية، والتعرض لإلهانة االجتماعية، والمستوى التع

أو التعذيب، ومشاهدة حالة من التعذيب أو اإلهانة، ووجود مشكالت 
 .نفسية قبل الغزو على أبعاد اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

النوع، والحالة :معرفة أثر التواجد أثناء العدوان وكل من  -٤
والتعرض لإلهانة االجتماعية، والمستوى التعليمى، والحالة العملية، 
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أو التعذيب، ومشاهدة حالة من التعذيب أو اإلهانة، ووجود مشكالت 
 .نفسية قبل الغزو على أبعاد الدافعية لإلنجاز

النوع، والحالة :معرفة أثر التواجد أثناء العدوان وكل من  -٥
االجتماعية، والمستوى التعليمى، والحالة العملية، والتعرض لإلهانة 

هدة حالة من التعذيب أو اإلهانة، ووجود مشكالت أو التعذيب، ومشا
  .نفسية قبل الغزو على أبعاد التوجه المستقبلى

  منهج الدراسة
  إستخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن

    استنتاجات الدراسة
يوجد ارتباط دال سالب بين أبعاد مقياس اضطراب ما بعد الصدمة، 

مستقبلى، وهذا يشير إلى التأثير ومعظم أبعاد الدافعية لإلنجاز، والتوجه ال
  .السلبى لصدمة الغزو على الدافعية لإلنجاز والتوجه المستقبلى

بوجود تأثير دال إحصائيا لتفاعل : أشارت نتيجة الفرض الثالث
داخل (التواجد أثناء العدوان مع الحالة االجتماعية إلى جانب مجموعة 

وا بالداخل المتزوجين كانوا مما يشير إن األفراد الذين كان)  متزوج-الكويت
  .أشد معاناة وقلقا وخوفا على أسرهم

يوجد تأثير دال إحصائياً للتعرض إلى اإلهانة أو التعذيب وذلك إلى 
جانب األفراد الذين تعرضوا لإلهانة، حيث كانوا أكثر تأثرا من الناحية 

حدث الجسمية واالجتماعية واالنفعالية والسلوكية وكذلك مشاهدة اإلهانة ت
  .آثارا سلبية

يوجد تأثير دال إحصائيا للنوع إلى جانب اإلناث حيث كن أكثر تاثرا 
من الذكور باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وهذا يعود إلى طبعيتهن 
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االنفعالية، وشعورهن باإلحباط لرؤية العدوان والعجز من فعل شئ تجاهه 
ناث بالصدمة من والتنفيس عن المشاعر المكبوتة وذلك فى زيادة تاثر اإل

  .الناحية الجسمية واالنفعالية والمعرفية
يوجد تأثير دال إحصائيا لوجود مشكالت نفسية قبل الغزو على 

وذلك )  والمعرفية– الجسمية – السلوكية – االنفعالية –االجتماعية (الجوانب 
إلى جانب األفراد الذين لديهم مشكالت نفسية تمثل عامل خطورة يجعل الفرد 

  .قابلية للتأثر بالصدماتأكثر 
يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من تفاعل التواجد أثناء العدوان مع 

، والحالة ) متزوج–داخل الكويت (الحالة االجتماعية، إلى جانب مجموعة 
العملية إلى جانب الموظفين ووجود مشكالت نفسية قبل الغزو إلى جانب من 

برة من أبعاد الدافعية لإلنجاز، كانت لديهم مشكالت نفسية وذلك على المثا
بينما ال يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من المستوى التعليمى، والحالة 
االجتماعية، والتعرض لإلهانة أو التعذيب، ومشاهدة حالة من التعذيب أو 

  .اإلهانة على المثابرة
يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من النوع إلى جانب الذكور، ولتفاعل 

داخل (ناء العدوان مع الحالة االجتماعية إلى جانب مجموعة التواجد أث
، ولمشاهدة حالة من التعذيب ووجود مشكالت نفسية قبل ) متزوج–الكويت 

الغزو، إلى جانب الذين لم يشاهدوا حالة من التعذيب وليست لديهم مشكالت 
  .نفسية قبل الغزو وذلك على التمكن من المهارات والكفايات

ل إحصائيا لكل من تفاعل التواجد مع الحالة يوجد تأثير دا
 -داخل الكويت(االجتماعية، وكانت أكثر المجموعات تاثرا هى مجموعة 

 إلى جانب الجامعيين، والحالة العملية إلى –، وللمستوى التعليمى )متزوج
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جانب الموظفين، والتعرض لإلهانة إلى جانب الذين تعرضوا لها وذلك على 
بعاد الدافعية لإلنجاز، بينما ال يوجد تأثير دال إحصائيان السعى للتميز من أ

للنوع ومشاهدة حالة من التعذيب، وكذلك وجود مشكالت نفسية قبل الغزو 
  .على السعى إلى التميز

داخل (يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من التواجد إلى جانب مجموعة 
فاعل التواجد مع وللحالة العملية إلى جانب الموظفين، ولت)  متزوج-الكويت

التعرض لإلهانة، ومشاهدة حالة من التعذيب، وكذلك وجود مشكالت نفسية 
 وتعرض لإلهانة وشاهدوا حالة من –داخل الكويت (إلى جانب مجموعة 

وذلك على التوجه نحو ) التعذيب وممن ليست لديهم مشكالت نفسية قبل الغزو
  .الهدف

لبة لصدمة العدوان العراقى وتبرز النتائج أنه بالرغم من اآلثار السا
على الشعب الكويتى، فإن هذه الصدمة قد أكدت صالبة اإلنسان الكويتى، 
وقدرته على استعادة فاعلياته والتوجه نحو المستقبل، بنظرة أكثر تقديرا 

  .وحكمة
  
  
  
  
  
  
  
  


