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الملخص
لعرقية
لمرة ا ا
لصرعات المادية واالجتماعية التي تعايشيا ا ا
ان ضغوط الحياة وضغوط العمل وا ا
لمرة
لعرق) وبصورة مستمرة ىي احد مسببات الوقوع في شباك القمق والسيما لدى ا ا
(داخل وخارج ا ا
العاممة التي يقع عمييا عبء تحمل العديد من المسؤوليات واالدوار في وقت واحد ,ونتيجة لبنائيا
العضوي والنفسي فيي انثى ليا طبيعتيا الجسمية والنفسية والتي تجعل منيا اكثر عرضة لالصابة
بالقمق من الرجال كما ان ليا دورىا االجتماعي كزوجة وام واخت وبنت فضال عندورىا اال نتاجي
كعاممة.
درسة العالقة بين متغيري البحث تبني الباحثتان مقياسي (
ومن اجل ا

مقياس (ساارسون) لمقمق

ىز لالستخدام ويتكون المقياس من
االجتماعي الذي ترجمو رضوان سنة (??@ )8وعدلو ليصبح جا ا
(@ )9ومقياس(مقياس (تورنتو)اليقظة الذىنية الذي ترجمو رياض العاسمي ه ويتكون المقياس من
لعرق و( )<3ممن يعشن في بريطانيا .
مرة ( )<3من ا ا
( ):3فقرة ,وطبقا عمى عينة من ( )833ا ا
لعرق اكثر وىو لدى
لعرق وبريطانيا قمق اجتماعي لكنو عند نساء ا ا
وقد وجد ان لدى النساء في ا ا
المتزوجات اكثر وان لديين يقظة ذىنية وىي لدى نساء بريطانيا اكثر وان الفرق بين المتزوجات
وغير المتزوجات وان ىناك عالقة ضعيفة بين المتغيرين.

1

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()44
الفصل االول

مشكمة البحث

ان سعادة الفرد وكفاءتو قد تتاثر بقدرتو عمى ضبط وادارة حياتو اال نفعالية ,فقد تجعمو مشاعره
وانفعاال تو تعسا او فرحا ,ويتوقف ذلك عمى درجة مايمتمك من سيطرة عمييا.والفرد الذي تصده عن
العمل او التواصل مع االخرين مخاوف متنوعة غامضة ولكنيا قوية يمكن مساعدتو عمى ان يحيا
حياة اسعد واكفا فيما لو ازيمت تمك المخاوف واال نفعاالت التي تكون خاضعة لمتدريب ,فميس ىناك
من

يريد

ان

تصاحبو

المخاوف

المعيقة

لمزج
وا ا

الذي

السمطة

لو

عميو

( برنيارت,8@?;,ص<@).
لقد نال موضوع الصحة النفسية اىتمام العديد من العمماء والمتخصصين في المجاالت النفسية
والطبية واالجتماعية والتربوية والسياسية واالقتصادية ,واصبح من االمور الميمة التي ينبغي ان
يوجو الييا الفرد والمجتمع الرعاية الال ئقة بو ,ال ن االىتمام بالصحة النفسية اىتمام باال نسان وتكاممو
واالىتمام بتنمية شخصية الفرد بجوانبيا المتكاممة بصورة سميمة ومتوازنة يعني االىتمام بجوانب
الصحة النفسية ,وان العمل عمى تخفيف المشكالت السموكية او حميا اليتم اال عمى اسس ومفاىيم
الصحة النفسية (االسدي ,امال محسن ,8@@? ,ص;)
لمرة المتصاعد عمى التعميم ونيل الدرجات
لعرقي اليخفى عميو اقبال ا ا
ان المتتبع لواقع مجتمعنا ا ا
العممية وبالتالي النزول الى سوق العمل ,مع اختالف ميادينو .وىي بالمقابل االم والحاضنة والمربية
لتوترت االجتماعيةعمى
لصرعات النفسية وا ا
كبير عمييا ينتج الكثير من ا ا
ا
في المنزل مما يشكل عبا
الصعيد االسري خاصة وعمى الصعيد المجتمعي بصورة عامة.
لعرقية
لمرة ا ا
لصرعات المادية واالجتماعية التي تعايشيا ا ا
ان ضغوط الحياة وضغوط العمل وا ا
لمرة
لعرق) وبصورة مستمرة ىي احد مسببات الوقوع في شباك القمق والسيما لدى ا ا
(داخل وخارج ا ا
العاممة التي يقع عمييا عبء تحمل العديد من المسؤوليات واالدوار في وقت واحد ,ونتيجة لبناءىا
العضوي والنفسي فيي انثى ليا طبيعتيا الجسمية والنفسية والتي تجعل منيا اكثر عرضة لالصابة
بالقمق من الرجال كما ان ليا دورىا االجتماعي كزوجة وام واخت وبنت فضال عندورىا اال نتاجي
كعاممة.

اىمية البحث والحاجة اليو:
لدرسات السابقة عمى ان القمق والسيما القمق االجتماعي ماىو اال عجز او
تتفق الكثير من ا ا
لدرسية
ضعف في الشخصية اذ يعبر القمقون اجتماعيا عن معاناة جسمية وتعطيل في وظائفيم ا ا
ضطربات النفسية الذي يؤثر بشكل سمبي
والمينية واالجتماعية حيث يمثل القمق االجتماعي احد اال ا
في قيام الفرد باداء وظيفتو في الحياة (.جاسم ,9333 ,ص):
لعرقية
لمرة ا ا
لدرسة في تسميط الضوء عمى االعباء والضغوطات التي تقع عمى ا ا
قد تساىم ىذه ا ا
ومدى تاثير ذلك عمى توازنيا الداخمي والخارجي والذي يؤثر بدوره عمى عطائيا ونتاجيا داخل وخارج
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لعرقي عامة والنساء
البيت .ولعل الظروف غير العادية والشديدة الخصوصية التي يعيشيا الشعب ا ا
خاصة من حصار وتجويع وترويع وحرمان من ابسط حقوق الحياة تضاعف من اال ثار النفسية
لعرقي بشكل عام وعمى شريحة النساء يشكل
واالجتماعية التي تمقي بظال ليا عمى حياة المجتمع ا ا
خاص ,وتجعل العمل من اجل رصد وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لين امر بالغ الصعوبة
طرف المعنية كافة في ىذا الشان لما لذلك من تاثير
والتعقيد ويحتاج الى تضافر الجيود من قبل اال ا
كبير عمى حياتنا المستقبمية ومستقبل التنشئة السميمة لال والد.
ان العالقة بين الصحة النفسية والتفاعل االجتماعي ذات اىمية خاصة وذلك لظيور مدارس فكرية
ضطربات النفسية عمى اساس التفاعل االجتماعي وعالقة الفرد بالمجتمع .وان
تحاول تفسير اال ا
الصحة النفسية تتمثل بتوافق الفرد االجتماعي وانيا حالة تدل عمى مستوى فاعمية الفرد التي ىي
قدرتو عمى التفاعل والتاثير في الجماعة وقدرتو عمى التعامل الفعال الناجح وذلك يدل عمى حسن
مؤشر عمى صحة نفسية سميمة (.جاسم,9333 ,ص=)
ا
توافقو ومن ثم يكون
وعنصر ميما من عمميات التوافق الفعال ,
ا
مظير من مظاىر الشخصية السوية
ا
ان االمن النفسي يعد
ويرى كابمن( )Kaplanان الشخص المتمتع بمستوى عال من القدرة عمى التوافق والتعامل مع ضغوط
الحياة الن المواقف الضاغطة تمنحو فرصا لتعزيز ذاتو وثقتو بنفسو.
ومن اال ثار السمبية التي يتركيا القمق االجتماعي عمى الناس  ,ضعف قدرة الفرد عمى ضبط االحداث
نعزل
والتنبؤ بيا مما يدفعو الى العجز واالستسالم ,وضعف الدافعية  ,فيميل الى اال نسحاب واال ا
مصدر لمتيديد(Kaplan,1952,p242).
ا
واال كتئاب ,وينظر الى العالم من حولو عمى انو
لعرقيات المواتي يعشن داخل
جرء مقارنة بين النساء ا ا
لدرسة الحالية ,ىو ا ا
ومما يزيد من اىمية ا ا
لعرق ,مقارنة بين وجودىن في مجتمعين مختمفين
لعرقيات المواتي يعشن خارج ا ا
لعرق و النساء ا ا
ا ا
لعرق وبريطانيا ,وتكون المقارنة عمى اساس مستوى القمق االجتماعي لديين ,ومدى تاثير
مثل ا ا
اليات اليقظة العقمية في تخفيف القمق عمى الرغم من تعرضين الى ضغوط وتحديات تختمف حسب
متغيرت عديدة مثل اختالف البيئات الطبيعية واالجتماعية بين البمدين ,واختالف الوسط الثقافي
ا
لعرق ومجتمع بريطانيا والذي
عرف والتقاليد بين مجتمع ا ا
والحضاري فضال عن اختالف االديان واال ا
لمرة وتوازنيا االجتماعي.
بدوره يؤثر عمى تواصل ا ا

اىداف البحث :ييدف البحث الحالي الى:

لعرقيات
لعرق والنساء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في ا ا
 .2قياس القمق االجتماعي لدى النساء ا ا
المواتي يعشن في بريطانيا
لعرق والنساء
لعرقيات المواتي يعشن في ا ا
 .1تعرف الفروق ذات الدال لة االحصائية بين النساء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في بريطانيا في القمق االجتماعي
ا ا
لعرقيات في القمق االجتماعي تبعا لمتغير متزوجة وغير متزوجة
 .3تعرف الفروق بين النساء ا ا
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لعرقيات المواتي
لعرق والنساء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في ا ا
 .4قياس اليقظة العقمية لدى النساء ا ا
يعشن في بريطانيا
لعرق والنساء
لعرقيات المواتي يعشن في ا ا
 .5تعرف الفروق ذات الدال لة االحصائية بين النساء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في بريطانيا في اليقظة العقمية
ا ا
لعرقيات في اليقظة العقمية تبعا لمتغير متزوجة وغير متزوجة
 .6تعرف الفروق بين النساء ا ا

حدود البحث:

لعرقي ات
لعرقي ات الم واتي يعش ن ف ي الع ارق و النس اء ا ا
يتحدد البحث بعينة عشوائية من النساء ا ا
المواتي يعش ن ف ي بريطاني ا وى ن م ن طالب ات الجامع ة والموظف ات وغي ر الموظف ات والمتزوج ات وغي ر
المتزوجات.

تحديد المصطمحات

اوال :القمق االجتماعي :عرفو كل من :
 فرويد ( :)8@?:انو حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتممك اال نسان ويس بب ل و الكثي ر م نالكدر والضيق واال لم.والقمق يعني اال نزعاج ,والشخص القمق يتوقع الشر دائم ا ويب دو متش ائما ومت وتر
جز ع ن الب ت ف ي
االعص اب ومض طربا .كم ا ان الش خص القم ق يفق د الثق ة بنفس و ويب دو مت رددا ع ا ا
االمور ,ويفقد القدرة عمى التركيز( .فرويد)p.63,8@?:,
 مارك(<@@ :)8انو ظاىرة معقدة تؤدي الى الش عور بع دم االرتي اح ف ي مواق ف التفاع ل االجتم اغيوىذا الش عور يك ون مص احبا لس موك م زعج وص عب .االش عور ب القمق ن اتج ع ن اس باب متنوع ة تجع ل
الشخص الذي يعاني منو قمق حول ردود افعال االخرين)Mark R, 1995,p.25(.
 س.ل.بيك ر واخ رون :) S.L. Baker& al 2002القم ق االجتم اعي غالب ا م ايكون حال ةمزمنة,ويوىن المصاب بو ,ويتسم بالخوف المستمر م ن التفاع ل او التص رف ف ي المواق ف االجتماعي ة
حرج واالىانة والتقييم السمبي من االخرين ).بيكر) p.51,9339,
بسبب الخوف من اال ا

ثانيا اليقظة العقمية :عرفيا كل من:
-

ب روان وري ان( :)933:تق بال لال نتب اه وال وعي فيم ا يتعم ق باح داث التجرب ة الحالي ة

()BROWN &Ryan,2003,p.212
 فيم دون(<:)933حال ة تتض من التغمي ف المعرف ي بش كل تمق ائي ,عاطفي,نفس ي ,وروحي()Fielden,2005,p.1
 -عرفي ا م ارك  9388عم ى اني ا طريق ة تس تند ال ى العق ل والجس م مع ا ,تس اعد الن اس ان يغي رواط ريقتيم ف ي التفكي ر والتعام ل م ع خب ارتيم وال س يما المؤلم ة والمس ببة لمض غوط النفس ية.عن طري ق
استخدام تقني ة التام ل والت نفس بعم ق واليوغا.فب دال م ن االستس الم والت الم عن د مواجي ة موق ف ص عب
البد من التعايش معو(Mark &Danny,2011,p72).

4

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()44
لدرسات السابقة
االطر النظرية وا ا

الفصل الثاني

القمق من اال نفعاالت اال نسانية االساسية الموجودة منذ بداية الحياة اال نسانية .وىو حالة نفسية
لصرع ,عرفت بالماضي
مؤلمة تنتج عن شعور اال نسان بالعجز والدونية في مواقف االحباط وا ا
نفسيا

بحاالت الغم واليم والحزن التي تؤدي الى الولو والكدر وتؤذي اال نسان
وجسميا(.معمرية) p135,933@,

ضطربات النفسية والمشكالت السموكية
يعد القمق بصفة عامة المتغير المحوري في جميع اال ا
ومتغير حيويا في الصحة النفسية والتوافق عمى مختمف االعمار.
ا
مرض البدنية,
واال نفعالية ,واال ا
لدرسات النفسية انو منتشر بنسب مرتفعة في
ويمثل القمق االجتماعي احد انماط القمق الذي بينت ا ا
متغيرت الشخصية مثل انخفاض تقدير الذات واالفكار السمبية
ا
المجتمع.كما بينت ارتباطو بالعديد من
وافتقاد

ضطرب االداء والعصبية والرفض االجتماعي وسموك التجنب,
ا
المسا ندة االجتماعية وا

وغيره(.العاسمي)P140,933@,
من السموكيات المصاحبة لمخجل عند االشخاص الذين يعانون من القمق االجتماعي ىي ان يكون اقل
كالما في المواقف االجتماعية ,في الغالب اليبادر لفتح مواضيع جديدة لمحوار ,يتحاشى النظر
لالخرين,

يسيطر

عميو

التوتر

عن

فضال

اظيار

تعابير

وجو

اقل

من

االخرين(Henderson,2009,p.54).
منذ عدة سنوات وطرق العالج السموكي المعرفي ىي السا ئدة والخيار الوحيد لعالج القمق بانواعو,
ستترتيجيات اليقظة العقمية والتي اظيرت
اما في اال ونة االخيرة فقد بدا المختصون باستخدام اليات وا ا
فعالية في عالج القمق االجتماعي والسيما اذا اقترن باستخدام اليات العالج السموكي المعرفي
Cognitive Behavioural Therapy- CBT
)(Susan& Lizabeth, 2005, p.375
 ACTىي طريقة تحميل نفسي جديدة اسميا Acceptance and Commitment Therapy
لعالج القمق االجتماعي.اليدف من ىذه الطريقة لمساعدة الفرد عمى اال نفتاح امام االفكار الصعبة
والمشاعر الصعبة اثناء قيامو باعمال تيمو .ىي تعمم وتوضح كيف عمى الفرد ا ن يعمل ذلك من
خال ل تمارين اليقظة العقمية وطرق العالج السموكي المعرفي .بينت فعالية ىذه الطريقة عمى مدى
مرض المزمنة وغيرىا الكثير.تيدف ايضا
واسع من المشاكل النفسية مثل القمق االجتماعي والكابة واال ا
الى تعميم الفرد كيف ان المرونة النفسية تساعد عمى تحسين القدرة عمى قبول افكارنا ومشاعرنا
وسموكياتنا وىذا بالتالي يؤدي الى زيادة الوعي والتعرف عمى اليات التغمب عمى القمق بكل
انواعو(Jane& Nancy,2013,p.21).
شيد ت العقود الثال ثة الماضية موجة من االىتمام الشعبي واال كاديمي بالفوائد النفسية لميقظة
العقمية ,ماليا من دور ميم

في التعامل مع حاالت اال نطواء واال نغال ق الذىني والقمق بانواعو
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واال كتئاب وحاالت التوتر ,وذلك بواسطة فك العالقة التمقائية بين تمك االفكار ,والعادات وانماط السموك
غير الصحية وارتباطاتيا اال نفعالية ,ومعالجتيا والتعايش معيا بعقل منفتح والذي ينعكس ايجابا عمى
تعزيز التنظيم السموكي الذاتي (.العاسمي)p.2,9389,
لبرمج المعدة ال نقاص الضغوط النفسية وذلك باالعتماد عمى اليات اليقظة
ىناك الكثير من ا ا
العقميةويرمز ليا بالرمز ). Mindfulness- Based Stress Reduction (MBSRاما عن
مرض جسمية
لبرمج فكانت عام @>@ 8واستخدمت مع المرضى الذين كانوا يعانون من ا ا
بداية ىذه ا ا
تسبب ليم ضغوط نفسية كبيرة .كل برنامج يستمر لمدة ? اسابيع لمجموعة من المرضى والذي
يتكون من تمارين اليقظة العقمية الرسمية مثل التصوير االشعاعي لمجسم ,اليوغا ,التامل ,فضال
عنتمارين اليقظة العقمية الغير رسمية.ثبت ىذا البرنامج فعاليتو وبانو مناسب لمكثير من المشاكل
النفسية ,وىناك االن اكثر من خمسمائة عيادة حول العالم متخصصة بيذا البرنامج & (Jane
)Nancy, 2013. P.3)(MBSR
فرد عمى تقنيات اليقظة العقمية في عالج حاالت
لدرسات الى اثر تدريب اال ا
وقد اشارت الكثير من ا ا
جتررىا
القمق االجتماعي واال كتئاب والضغوط النفسية ,والقدرة عمى تنظيم اال نفعاالت السمبية ,وعدم ا ا
عرض المرضية مع زيادة
بصورة متكررة سوف يساعد عمى حماية الصحة النفسية ووقايتيا من اال ا
في االىتمام والقبول باالحتياجات الفردية والقيم والقدرة عمى التصرف بشكل واع مع تمك االحتياجات
والقيم (.العاسمي)p.2 ,9389 ,
ضطربات
ا
يفترض السموكيون(اصحاب النظرية السموكية)  ,Behavioural Therapyان اال
اال نفعالية ماىي اال ردود فعل متعممة يتغمب بيا الشخص عمى مختمف المواقف العصيبة.ويرى
اصحاب ىذه النظريةايضا ان ردود افعال مرضى الرىاب االجتماعي نحو القمق الجسمي الطبيعي ىي
ردود متطرفة اذ اليفسر ذلك بالتعمم المسبق والتعود عمى االستجابة المتطرفو تجاه القمق ,وىكذا يمكن
لممثيرت االجتماعية ماىي اال عادات خاطئة وغير مال ئمة.يقوم
ا
القول بان استجابتي الخوف والقمق
العالج عمى اعادة تعمم عادات جديدة اكثر توافقا في المواقف االجتماعية بواسطة تغيير مايسبق
السموك نقسو والنتائج التي تميو(.وردة) p.44,9388,
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لدرسات السابقة
ا ا

 القمق االجتماعيدرسة كابت وميممر(Miller
* ا

درسة عمى عينة مكونة من ;;
و  )8@@<Kabatاجروا ا

ضطربات القمق االجتماعي والكابة .تم ادخاليم في برنامج لتقنيات التامل
ا
مريض ممن يعانون من ا
واليقظة العقمية ولمدة (?) اسابيع ,ومتابعة مدى تاثير ىذا البرنامج عمى انقاص التوتر والضيق
ضطربات النفسية عمى مدى ثالث سنوات متتالية وتكون المتابعة كل ثال ثة
المتسبب عن ىذه اال ا
عرض النفسية وتناقص كبير في مستوى القمق
اشير.اظيرت النتائج ان ىناك تحسن واضح في اال ا
االجتماعي والكابة لدى عينة البحث وذلك نتيجة إلخضاعيم لبرنامج اليقظة العقميةMiller,& .
))Kabat, 1995,192-200
درسة عمى عينة مكونة من  8;9طالبة من طالبات كمية التربية
درسة االسدي (; )933اجرت ا
* ا
لربعة لجميع اقسام
لمبنات\ جامعة بغداد\الجادرية ,اخذت العينة من طالبات المرحمة اال ولى والمرحمة ا ا
لدرسي ( .)9339-9338لغرض قياس الرىاب
كمية التربية لمبنات ,العممية منيا واال نسانية ولمعام ا ا
االجتماعي لدى الطالبات ,طبقت الباحثة مقياس جاسم  9333لمرىاب االجتماعي.اظيرت النتائج ان
ىناك رىاب اجتماعي شائع لدى طالبات كمية التربية لمبنات بصورة عامة ,في حين عند طالبات
لربع (.االسدي ,933; ,ص?><)<@>-
الصف اال ول كان الرىاب اكبر منو عند طالبات الصف ا ا
يتروح
مرة بمتوسط عمر ا
درسة بنك ولي  Lee,W.K.و (2010) Bang, H.J.عمى <> ا ا
* ا
ضطربات النفسية كالقمق والكابة وضعف التواصل
ا
بين (> )<< – :سنة ,ممن يعانين من بعض اال
االجتماعي وغيرىا.تم ادخالين لبرنامج لتطوير وتقييم اليقظة العقمية لديين عن طريق استخدام
العالج المعرفي .اسم البرنامج ىو  Cognitive Therapy Mindfulness-Basedويرمز لو ب
عرض النفسية
قترن ىذا البرنامج بزيادة الشعور االيجابي وتحسين اال ا
(.)MBCTتم مالحظة مدى ا ا
لديين.اوضحت النتائج ان المشاركات في برنامج اليقظة العقمية اظيرن تحسنا واضحا في الوضع
النفسي  ,انخفاضاً ممحوظ لمستوى القمق

والكابة والعدوانية

االجتماعي( ) Bang, H.J. Lee,W.K.2010,341-348

وتحسناً في تواصميم

درسة بير  Bearوزمالؤه ) ?> (2012من المشتركين البالغين ممن يعانون من درجة عالية من
* ا
مرض المزمنة .متوسط عمر العينة كان @; سنة
الشد والتوتر النفسي بسببب معاناتيم من بعض اال ا
ومنيم >= %من النساء .تم تعرضيم لبرنامج لتقميل الضغوط النفسية عن طريق استخدام اليات
اليقظة العقمية  (Mindfulness-Based Stress Reduction Programme.عن طريق
لتغيرت االسبوعية التي
لدرسة كا ن اختبار مدى ا ا
التحاقيم بدورة تدريبية لمدة (?) اسابيع.غرض ا ا
تنتج من استخدام ىذا البرنامج عن طريق كتابة المشترك لتقرير التقييم الذاتي لوضعو اسبوعيا.كانت
تغيرت ميمة وواضحة في مياارت اليقظة العقمية لمذين تعرضوا لمبرنامج وكيفية
ا
النتائج ان ىناك
مساعدتو في تقميل الضغوط والقمق النفسي لدى عينة المشتركين ()755-765,2012,Bear
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 اليقظة الذىنيةدرسة السندي(:)9383
* ا

لدرسة معرفة العالقة بين اليقظة الذىنية والنزعة االستيال كية لدى موظفي الدولة
استيدفت ا ا
لعرقية ,ثم
وىنا كييف الباحث مقياس لنجر لميقظة الذىنية الذي اعد سنة  8@@9عمى البيئة ا ا
لدرسة الى نتائج منيا ان لدى العينة يقظة ذىنية وىي
طبقو عمى ( );33موظف وموظفة وتوصمت ا ا
لصالح اال ناث اكثر من الذكور  ,وانو ال توجد عالقة بين اليقظة الذىنية والنزعة
االستيال كية(.السندي,9383,ص-ث)
* الزبيدي(:)9389
ستقرر النفسي واليقظة الذىنية لدى طمبة المرحمة االعدادية ,تبنت
لدرسة العالقة بين اال ا
ا
ستقرر النفسي وطبقت الباحثة المقياسيين
الباحثة مقياس (لنجر ) لميقظة الذىنية وبناء مقياس لال ا
ستقرر النفسي
فرد العينة يتمتعون باال ا
لدرسة الى ان ا ا
عمى عينة من ( )=33طالب وطالبة وتوصمت ا ا
واليقظة الذىنية وان ىناك عالقة بين المتغيرين(الزبيدي,9389,ز-ح-ط)
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الفصل الثالث
جرءات البحث
ا ا

لعرقي ات
لعرقي ات الم واتي يعش ن ف ي الع ارق والنس اء ا ا
مجتمع البحث:يشمل مجتمع البح ث النس اء ا ا
المواتي يعشن في بريطانيا وليس ليذا المجتمع حدود واضحة
عينة البحث
عرقيات تم اختيارىن بصورة عشوائية من المجتمع ف ي الع ارق
تشتمل عينة البحث عمى نساء ا
لعرقيات المواتي يعشن في بريطانيا ومن مختمف المي ن او رب ات البي وت متزوج ات وغي ر
ومن النساء ا ا
متزوجات وكما مبين في الجدول()8
جدول ( ) 8
فرد عينة البحث تبعا لمتغير البمد والحالة االجتماعية(متزوجة وغير متزوجة)
توزيع ا ا
البمد

متزوجة

غير متزوجة

المجموع

لعرق
ا ا

;3

83

<3

بريطانيا

<:

<8

<3

المجموع

<>

<9

833

ادوات البحث
اوال – القمق االجتماعي
بع د حص ول الب احثتين عم ى مقي اس (ساارس ون) لمقم ق االجتم اعي ال ذي ترجم و رض وان س نة
ىز لالس تخدام ويتك ون المقي اس م ن (@ )9فق رة ووض ع ب دائل اربع ة ى ي
(??@ )8وعدل و ليص بح ج ا ا
لخبرء(ممح ق  )8م ن اج ل
(دائم ا ،غالب ا ،قم يال ،اب دا) .ت م تبن ي ى ذا المقي اس وت م عرض و عم ى ا ا
لعرقي ة وق د اش ار الخب ارء ال ى ص الحية جمي ع فق ارت المقي اس م ع اج ارء بع ض
تكيييف و عم ى البيئ ة ا ا
التعديالت المغوية البسيطة( .ممحق )9
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ثانيا -اليقظة العقمية

وجدت الباحثتان ان مقياس (تورنتو)اليقظة الذىنية الذي ترجمو ري اض العاس مي ى و اال نس ب ف تم
تبنيو ويتكون المقياس من ( ):3فقرة ووضعت لو ب دائل خمس ة ى ي(ال تح دث دائم ا ,ال تح دث غالب ا,
تحدث احيانا ,تحدث غالبا ,تحدث دائم ا) وعرض و عم ى الخب ارء م ن ذوي االختص اص ف ي عم م ال نفس
لخبرء(ممح ق  )8ال ى ص الحية جمي ع فق ارت المقي اس م ع اج ارء بع ض التع ديالت المغوي ة
وق د اش ار ا ا
البسيطة (ممحق .)9

التطبيق النيائي
مرة بعد التاكد من رغبتين باالجابة.
تم تطبيق البحث عمى عينة البحث البالغة ( )833ا ا

الوسائل االحصائية
استخدم في ىذا البحث عدة وسائل احصائية من اجل التحقق من اىداف البحث وىي:
نحرف المعياري
 -8الوسط الحسابي واال ا
 -9االختبار التائي لعينتين مستقمتين
 -:معامل ارتباط بيرسون
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نتائج البحث ومناقشتيا

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
لربع
الفصل ا ا

من اجل التحقق من اىداف البحث يستخدم االحصاء المناسب لكل ىدف وكما مبين:
لعرق والنساء
لعرقيات المواتي يعشن في ا ا
اليدف اال ول:قياس القمق االجتماعي لدى النساء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في بريطانيا
ا ا
تخرج الوس ط واال نح ارف المعي اري وج د ان الوس ط الحس ابي (=> )?8,واال نح ارف
بع د اس ا
المعي اري ( )8@,;:9واذا م ا جمعن ا الوس ط م ع اال نح ارف المعي اري نج د ان و يس اوي
( @ ) 838,8وان ع دد االف ارد ال ذين حص موا عم ى ى ذه الدرج ة ف اعمى ى و ( ;8

)

نحرف المعياري من الوسط الحسابي نجده يس اوي (  ) =9,::وان
بينما اذا ما ما طرحنا اال ا
عدد االف ارد ى و (  ) 93بينم ا الع دد الب اقي م ن االف ارد( == ) ف انيم يقع ون ف ي الوس ط.
والشكل يوضح (  ) 8يوضح ذلك
140
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0
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الشكل ()8
فرد عينة البحث عمى مقياس القمق االجتماعي
توزيع درجات ا ا
لعرق والنساء
لعرقيات المواتي يعشن في ا ا
 .2تعرف الفروق ذات الدال لة االحصائية بين النساء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في بريطانيا في القمق االجتماعي
ا ا
باس تخدام االختب ار الت ائي لعينت ين مس تقمتين متس اويتين نج د ان القيم ة التائي ة المحس وبة لدال ل ة
لعرقي ات المقيم ات ف ي بريطاني ا
لعرق و النساء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في ا ا
الفروق بين النساء ا ا
ىي ( ;;< ) 8<,وىي اكبر من القيمة التائية الجدولي ة عن د مس توى (<)3,3وى ذا يعن ي وج ود
لعرق ,وكما مبين من الجدول () 9
فرق بين العينتين وىو فرق يعود لصالح عينة النساء في ا ا
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جدول()9

لعرقيات في
لعرق و النساء ا ا
لعرقيات في ا ا
القيمة التائية المحسوبة لدال لة الفروق بين النساء ا ا
بريطانيا في متغير القمق االجتماعي
العينة

العدد

الوسط الحسابي

نحرف المعياري
اال ا

لعرق
نساء ا ا

<3

@?,=9

=<83,

نساء بريطانيا

<3

=<,:93

<?83,

القيمة التائية
المحسوبة
;;<8<,

ان النتيج ة الت ي توص مت اليي ا الباحثت ان ق د تفس ر ب ان القم ق االجتم اعي موج ود ل دى نس اء
عرقي ات
لعرقي ات الم واتي يعش ن ف ي الع ارق ,ام ا ع ن س بب قم ق ا
العينتين ولكن نس بتو اكب ر ل دى ا ا
بريطاني ا فيرج ع ال ى ع دة اس باب مني ااختالف الحض اارت ب ين البم دين واخ تالف االدي ان وص عوبة
لعرقي ات
التواصل االجتماعي بسبب عامل المغة اإل نجميزية الذي يمثل ص عوبة حقيقي ة لمكثي ر م ن ا ا
ىناك مما يؤدي الى انسحابين من المجتمع البريطاني والعيش في عزلة .فض الً ع ن ى ذا الش عور

صرعات داخمي ة ت ؤثر عم ى وض عيا
ستقرر المادي والميني يولد ا
غترب وعدم اال نتماء وعدم اال ا
باال ا
لعرق فيرجع سبب قمقين االجتماعي الى طبيعة الحي اة ف ي الع ارق
لعرقيات ا ا
النفسي  .اما بالنسبة ا
لعرقية والتي تتطمب منيا جيد مض اعف لممواكب ة م ع االح داث.
لمرة ا ا
والضغوط الكثيرة المحيطة با ا
وترت بس بب الوض ع االمن ي المت ردي المتمث ل باال نفج اارت
ايضا تعرضيا لمكثي ر م ن المخ اوف والت ا
لمرة
تقرر النفس ي .ف ا ا
والعبوات واالختطاف ات واالغتي االت ومايس ببو م ن ع دم ش عور باالم ان واالس ا
لعرق منشغمة عمى زوجيا واخييا وابييا وعمى اقربائيا وكل ى ذا يول د ش د نفس ي كبي ر يظي ر
في ا ا
ضطربات في التواصل االجتماعي.
عمى شكل ا ا
لعرقيات في القمق االجتماعي تبعا لمتغير متزوجة وغير متزوجة
 .1تعرف الفروق بين النساء ا ا
باستخدام االختبار التائي لعينت ين مس تقمتين متس اويتين نج د ان القيم ة التائي ة المحس وبة لدال ل ة
لعرقي ات ف ي القم ق االجتم اعي تبع ا لمتغي ر متزوج ة وغي ر متزوج ة ى ي
الف روق ب ين النس اء ا ا
(  ) @,?8وىي اكبر من القيم ة التائي ة الجدولي ة عن د مس توى ( < ) 3.3وى ذا يعن ي يوج د ف رق
لعرقي ات المتزوج ات وغي ر المتزوج ات وى و ف رق يع ود لص الح عين ة المتزوج ات م ن
بين النساء ا ا
حيث وجود القمق االجتماعي لديين .وكما مبين في جدول ( ) :
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جدول ():

القيمة التائية المحسوبة لدال لة الفروق بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات في متغير القمق
االجتماعي
نحرف
اال ا

القيمة التائية

العينة

العدد

الوسط الحسابي

المعياري

المحسوبة
@,?8

متزوجة

<9

;83=,3

@?@,

غير متزوجة

<>

;@>:,

@8<,9

لعرقيات
لعرق و النساء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في ا ا
 .:قياس اليقظة العقمية لدى النساء ا ا
المواتي يعشن في بريطانيا
بعد ان حسب الوسط الحسابي وى و يس اوي ( ) =8,?3واال نح ارف المعي اري(  )99,?3نج د انن ا
اذا م ا جمعناىم ا ف ان الن اتج يس اوي ( = ) ?;,اي ان ىن اك ( ; )9م ن العين ة ل ديين يقظ ة
نحرف المعياري من الوسط الحس ابي فانن ا نحص ل عم ى (
عقمية بمستوى جيد اما اذا ما طرحنا اال ا
@ ) :ونجد ان عدد الم واتي حص من عم ى ى ذه الدرج ة (  ) 98ام ارة ام ا الع دد الب اقي( << )
في و لفئ ة الوس ط اي ان ل ديين يقظ ة عقمي ة بدرج ة متوس طة ويمك ن توض يح ذل ك ف ي الش كل
() 9
120
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الشكل ()9
فرد عينة البحث عمى مقياس اليقظة الذىنية
توزيع درجات ا ا
ان ىذه النتيجة يمكن ان تفسر بان ازدياد ضغوط الحياة سواء لمم ارة الت ي تع يش داخ ل الع ارق او
خارج و وازدي اد متطمب ات الحي اة كمي ا ام ور تجع ل اكث ر م ن نص ف العين ة ل ديين يقظ ة ذىني ة
متوسطة او ضعيفة.
لعرقي ات الم واتي يعش ن ف ي الع ارق والنس اء
;.تعرف الفروق ذات الدال لة االحص ائية ب ين النس اء ا ا
لعرقيات المواتي يعشن في بريطانيا في اليقظة العقمية
ا ا
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نج د ف ي الج دول (;) ان القيم ة التائي ة المحس وبة بمغ ت ( ):,8<8وى ي دال ة عن د مس توى
تقرر
لعرقي ات ف ي بريطاني ا وق د يفس ر ذل ك بحال ة االس ا
(< )3,3وىذا الفرق يعود لص الح النس اء ا ا
لعرق
النسبي التي يعشنيا مما يجعل يقظتين الذىنية افضل من النساء المواتي يعشن في ا ا
جدول (;)
لعرقيات في
لعرق والنساء ا ا
لعرقيات في ا ا
القيمة التائية المحسوبة لدال لة الفروق بين النساء ا ا
بريطانيا في متغير اليقظة الذىنية
العينة

العدد

الوسط الحسابي

نحرف المعياري
اال ا

لعرق
نساء ا ا

<3

<;,@9

?99,8

نساء بريطانيا

<3

?==?,

?;98,

القيمة التائية
المحسوبة
:,8<8

لعرقيات في اليقظة العقمية تبعا لمتغير متزوجة وغير متزوجة
>-تعرف الفروق بين النساء ا ا
باس تخدام االختب ار الت ائي لعينت ين مس تقمتين متس اويتين نج د ان القيم ة التائي ة المحس وبة لدال ل ة
لعرقيات في اليقظة العقمية تبعا لمتغير متزوجة وغير متزوجة ى ي (;@ )8,وى ي
الفروق بين النساء ا ا
اص غر م ن القيم ة التائي ة الجدولي ة عن د مس توى ( < ) 3.3وى ذا يعن ي اليوج د ف رق ب ين المتزوج ات
وغير المتزوجات من حيث وجود اليقظة العقمية لديين .وكما مبين في جدول (<)
جدول (<)
القيمة التائية المحسوبة لدال لة الفروق بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات في متغير اليقظة
الذىنية
العينة

العدد

الوسط الحسابي

نحرف المعياري
اال ا

متزوجة

<9

;<;,9

<?99,

غير متزوجة

<>

=;,:9

=99,:

القيمة التائية
المحسوبة
;@8,

 العالقة بين القمق االجتماعي واليقظة الذىنيةبعد تطبيق معامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة بين القمق االجتماعي واليقظ ة الذىني ة كان ت النتيج ة
( ; ) 3,9وىي عالقة موجبة ولكنيا ضعيفة .ان النتيجة التي توصمت اليي ا الباحثت ان ق د تفس ر ع دم
ترط وج ود المتغي رين م ع بع ض ,بمعن ى ل يس بالض رورة ان تك ون الم ارة الت ي تع اني م ن قم ق
اش ا
اجتماعي كبير يك ون عن دىا يقظ ة عقمي ة عالي ة او الم ارة الت ي قمقي ا االجتم اعي ض عيف اليش ترط ان
يكون مستوى اليقظة العقمية لدييا متدني.
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التوصيات

ضطربات النفسية ومنيا القمق االجتماعي بواسطة المواد
ا
. 8زيادة التوعية النفسية والتربوية باال
لعرقية
لمرة ا ا
ضرت وورش العمل لمساعدة ا ا
لدرسية التي تدرس او عن طريق عقد الندوات والمحا ا
ا ا
ضطربات.
لمتعايش والتكيف مع ىذه اال ا
.9التاكي د عم ى دور الم ارة ف ي المجتم ع لكث رة الض غوط المحيط ة بي ا ومحاول ة زجي ا بش كل فاع ل ف ي
النشاطات العممية والعممية والتي يمكن ان تبرز من خال ليا قدرتيا عمى التكيف والتواف ق ب ين متطمب ات
دورت التنش يطية والنش اطات االخ رى ذات العالق ة الت ي
الحياة وتحقيق التوازن .ويتم ىذا عن طري ق ال ا
لمرة.
تقيميا جمعيات حقوق ا ا
وزرة ش ؤون الم ارة ب ورش عم ل ف ي المن اطق الس كنية لتوعيتي ا ب دورىا وتخفي ف القم ق
.:ان تق وم ا
واعباء الحياة عنيا

المقترحات

لمدرسة الحالية لكن عمى عينات مختمفة ,مثال عينة الرجال او عينة االطفال.
درسة مماثمة ا
جرء ا
.8ا ا
لمدرسة الحالية ولكن تتناول مفاىيم اخرى مثال الكابة او الوسواس ونبحث
درسة مماثمة ا
جرء ا
 .9ا ا
عن وجود عالقة او عدميا مع اليقظة العقمية.
برمج ارشادية لعالج القمق االجتماعي
 .:بناء ا
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The Relationship between Social Anxiety and Mindfulness In Iraqi
Women Living In Iraq And The UK; A Comparison Study
Prof. Dr Altaf Yaseen Kidhr

Teacher Amal Muhsin

College of Education for Women

Freelance Researcher

Baghdad University

The continuous pressure of work and daily life and the increasing
financial and social stress that Iraqi women are experiencing (both
inside and outside Iraq) is one of the main causes of anxiety,
particularly in those of working class women. This group of women
carry the burden of carrying out multiple roles and responsibilities at the
same time. All this collectively make them more prone to developing
anxiety

compared

to

men.

In

addition,

the

physiological

and

psychological nature of women, as females, on top of the other roles in
life, like being a wife or mother or daughter or sister, all add extra
pressure on women especially for those who are considered as
productive working individuals in the society.
In order to study the relationship between these two variables (social
anxiety and mindfulness) Sarson Scale for Social Anxiety (translated and
modified by Radwan 1988, and consisted of 29 questions) was used.
The Toronto Scale for mindfulness (translated by Riyad Al-Alsamy and
consisted of 30 questions) was also used. Both scales were applied on
two groups of Iraqi women with a total of 100 (50 of them lived in Iraq
and 50 in the UK). The result was that both groups had social anxiety
but more prominent/severe in married women and who lived inside Iraq.
Also, both groups had mindfulness but more in those lived in the UK,
with no significant differences between married and unmarried women.
And finally, no significant differences were found between the two
variables, i.e. no significant relationship was found.
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لجزئر.
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