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 وتقدیرشكر 
الذي بنعمتھ تتم الصالحات وبرحمتھ تتنزل البركات  وبذكره تخشع و الكریم المنان خلق االنسان وعلمھ البیان الحمد  � 

سیدنا  الذي أنار الظالم  وعلم البشریة حسن الكالم وصلى اللھم وسلم على وبطاعتھ تطیب الحیاة وتغفر الزالت القلوب 

 السالم . زكىوحبیبنا محمد علیھ أفضل الصالة وأ

الذي وقف إلى جانبي خطوة بخطوة  عبدالفتاح الخواجة مشرفي األستاذ الدكتور  إلىاإلمتنان وعظ�م الشكر  جز�لأتقدم ب    

رشد والموجه ؛ الصدیق الوفي واألب الحنون واألستاذ المو  األخ العز�ز �عد أن ضاعت بي السبل فكان لي ولحظة بلحظة

حتى وصلت رسالتي إلى وضعني في اطار المسؤول�ة مع متا�عته لي عن �عد وعندما أتأخر عل�ه كان ی�ادرني �السؤال 

فجزاك هللا  وفقه هللا ورعاه لما أعطى وقدم وست�قى وقفتك وصورتك خالدة في الذاكرة التي ال �غیبها النس�انصورتها النهائ�ة. 

قدم �شكري العم�م إلى أم محمد الحبی�ة التي ترجمت لي الكثیر من الرسائل األجنب�ة وسهرت معي كما أت.عني خیر الجزاء

الرائع األخ العز�ز الدكتور سیف العزري الذي استرشدت كثیرا  المحفزفي أجزاء كثیرة من رسالتي كما أنني ال أنسى 

وشكري موصوال إلى معلمي اللغة االنجلیز�ة في مدرسة حذ�فة بن ال�مان العطاء كما أنني أخص �شكري  �مالحظاته،

زاهر بن سعید الصخبوري الذي قدر ظروفي الدراس�ة وتحمل في غ�ابي الكثیر من  مدیر المدرسة الجز�ل أستاذي العز�ز

دم �الشكر ألعضاء لجنة المناقشة المحترمین متمن�ا لهم موفور كما وأتق األع�اء االدار�ة فجزاهم هللا عني جم�عا خیر الجزاء.

 على ما بذلوه من جهد أثناء قراءة هذه الرسالة ومناقشتها. الصحة والعاف�ة ومز�دا من العطاء
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 الملخص

قلق ركوب الطائرات وعالقته ب�عض السمات الشخص�ة والمتغیرات الد�موغراف�ة لدى أثر التعرف على إلى هدفت الدراسة 

المترددین على صالة المغادرة �مطار مسقط الدولي من تألف مجتمع الدراسة من جم�ع  .عینة من الراشدین العمانیین

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى عدم أظهرت نتائج الدراسة ) مسافرًا.٢٠٠وال�الغ عددهم ( المسافر�ن العادیین

 ةوجود عالقة ارت�اط دالمستوى التعل�م. كما أظهرت تعزى لمتغیر  متوسطات درجات قلق الطیران ) في٠,٠٥ ≤αالداللة (

بین قلق مواقف  ةوجود عالقة ارت�اط دالوأظهرت النتائج أ�ضا  ومظاهر القلق و�ین االن�ساط. بین قلق مواقف الطیران

و�شكل  وي القلق أثناء السفر الجات�اع استراتیج�ات تحد من  أوصت الدراسة �ضرورةومظاهر القلق و�ین العصب�ة.  الطیران

الشدید  ناإلع�اء والغث�اوالتي قد تسبب لهم  قلق ركوب الطائرة �عانون من حساس�ة شدیدة اضطرابالمسافر�ن ذوي خاص 

أكثر فاعل�ة للقلق لدى ضرورة ات�اع شركات الطیران ألدوات ق�اس  وغیرها من األعراض. كما أوصت وضیق في التنفس

 األمان إلحساسهم �األمان على متن خطوطهم.مسافر�ها والعمل على توفیر ابرز سبل 
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Abstract 

The study aims to identify the fear of flying (Aviophobia) and its relationship with 
personal and demographic variables. The study is consisted of all Omani adults travellers who 
were in the Departure hall in Muscat.There are about 200 travellers. The results revealed that 
there is significant effect of fear of flying (Aviophobia) due to the variable of qualifications, 

the same with  symptoms and extraversion feature. On the other hand, the study found that 
there is significant correlation between flying situation anxiety, anxiety symptoms and 
Neurosis feature. The study recommends using strategies that decrease flying fear especially 
for passengers who have such a type of fear and has excessive allergy concerning that, which 
leads to extreme fatigue, nausea, difficulty breathing and other symptoms. Furthermore, the 
study recommends  that aviation companies shall adapt and apply new effective methods to 
reduce anxiety and provide methods that make passengers feel more safe through their 
airlines. 
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 المقدمة -١

وهذا �شكل لدى ال�عض  ،یواجه �عض األفراد رها�ا وقلقا عندما یخططون للسفر عبر الطیران

ور�ما یؤثر على ح�اتهم االقتصاد�ة والشخص�ة ، وركوب الطائرات ،في تجنب السفر متمثلة منهم مشكلة

ل�س ظاهرة وحدو�ة بل انه یتألف من عدد   Flying Anxiety قلق ركوب الطائراتإن  واالجتماع�ة.

أ�ضا تأثیر التعم�م لواحدة من رهاب البیئة  القلق من ركوب الطائراتو�مكن أن  phobia من المخاوف

 ،(DSM 5)لتصنیف االضطرا�ات النفس�ةاإلحصائي و  ح في الدلیل التشخ�صيكما هو موضالطب�ع�ة 

مثل الخوف من المرتفعات، والسقوط، والعواصف، والم�اه، وعدم االستقرار وهكذا. وهو حالة نفس�ة 

وفسیولوج�ة تكون مصاح�ة لل�عض عندما �سافر �الطائرة وتتركب من مجموعة من العناصر (ادراك�ة 

شعور غیر سار یرت�ط �عدم االرت�اح والخوف والتردد من السفر. وهو  الثارة وسلوك�ة) فسیولوج�ةو 

الطیران  ركوب خوف غیر عقالني �مكن أن �صاح�ه آثار جسد�ة. و�ع�ارة أخرى �مكن اعت�ار قلق

 )American psychological Association/2000.(تعبیر عن مز�ج من الرهاب

 ،تحمي االنسان من العدید من المخاطر وتحافظ على ح�اتهالخوف عالمة صح�ة ال شك أن 

لكن قد یترك ال�عض لخ�اله العنان لیتمادى في توقع األسوأ فیتحول الخوف إلى مرض یتحكم في ح�اته 

الخوف من الطیران أحد تلك الحاالت التي تصیب ال�عض إلى حد �عیق ، و�حرمه نعمة االستمتاع بها

و�عد الخوف من  .ر �الطائرة فتتحول الرحلة إلى كابوس یتجن�ه الكثیرون خطط  ح�اته المرت�طة �السف

السفر  منهمركوب الطائرة شكال من أشكال المخاوف التي قد تلحق الضرر �األشخاص الذین یتطلب 

المتكرر. وفي السنوات األخیرة ازداد عدد األشخاص اللذین �ستخدمون الطائرة وسیلة للسفر وفي المقابل 

خ�ار المتكررة حول حوادث الطیران مما �عزز مشاعر التوتر والخوف لدى عدد ال �أس �ه ازدادت األ

 من األفراد.
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 وأسئلتها مشكلة الدراسة  -٢

تتمثل مشكلة الدراسة في تناولها لموضوع قلق ركوب الطائرات في البیئة العمان�ة ؛ حیث أن 

من القلق �عرف �قلق ركوب الطائرات ؛ كما تكمن مشكلة أدت إلى نوع جدید الحوادث المتكررة للطیران 

قلق ركوب الطائرات غیر أن  عن عر��ةالدراسة في أن ال�احث في حدود معرفته لم یجد أي دراسة 

أفاد أنه قام  ( د.حمد المهندي) ال�احث من خالل تواصله مع أحد المهتمین �المشكلة  موضوع ال�حث

من المسافر�ن من مطارات دول  %٤٨انت نتائجها تشیر إلى أن م  ك ٢٠٠٠بدراسة مسح�ة  في عام 

، وتشیر )٢٠/١٢/٢٠١٣(المهندي، اتصال شخصي مجلس التعاون الخلیجي �عانون من هذه المشكلة

ملیون شخص �عانون  ٥٠٠الكات�ة میف �ایرن في كتابها كیف تتغلب على قلق الطیران أن أكثر من 

 مشكلة أكبر وأضخم  ت�طت �عدة مشاكل أخرى جعلتها تص�حمن هذه المشكلة، كما أن المشكلة ار 

وغیرها وال شك أن الحوادث  مشكلة األماكن المغلقة ومشكلة األماكن المرتفعة ومشكلة السفر الطو�لك

 وعل�ه. المتكررة والمؤلمة أخذت تغذي مشكلة الدراسة وخاصة �عد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

 في سلطنة عمان. تلقي الضوء على قلق ركوب الطائراتل جاءتفإن الدراسة الحال�ة 

 :اآلت�ةمشكلة الدراسة  في األسئلة  تتمحورو 

 لدى عینة الدراسة من الراشدین العمانیین؟ ائراتالط ركوب انتشار قلق مستوى ما   -١

إلى متغیر  زى تع ركوب الطائراتهل توجد فروق دالة إحصائ�ا بین متوسطات درجات قلق    -٢

 النوع (ذكور/إناث) ؟

تعزى إلى متغیر  ركوب الطائراتهل توجد فروق دالة إحصائ�ا بین متوسطات درجات قلق    -٣

 العمر؟

3 
 



 
 

تعزى إلى متغیر  ركوب الطائرات هل توجد فروق دالة احصائ�ا  بین متوسطات درجات قلق  -٤ 

 مستوى التعل�م؟

 سمة االن�ساط؟و  لطائراتما هي العالقة االرت�اط�ة بین قلق ركوب ا – ٥

 سمة العصاب�ة؟و  ما هي العالقة االرت�اط�ة بین قلق ركوب الطائرات   - ٦

 

  : أهم�ة الدراسة  -٣

التي ت�حث في قلق  –�حسب علم ال�احث  – �سبب ندرة الدراسات العر��ةتن�ع  أهم�ة الدراسة 

 الناح�ة النظر�ةركوب الطائرات. وتبرز أهم�ة الدراسة من خالل ناحیتین: نظر�ة وأخرى تطب�ق�ة؛ أما 

فتتضح في محاولة تقصى دور عدد من متغیرات الشخص�ة (االن�ساط والعصاب�ة) والمتغیرات 

وفقا  -قلق ركوب الطائراتالد�موغراف�ة (النوع والعمر ومستوى التعل�م) في الكشف عن الفروق في 

بین أفراد عینة الدراسة األساس�ة من العمانیین الراشدین. وتكمن أهم�ة  -للمق�اس المستخدم في الدراسة 

الدراسة أ�ضا في محاولة الكشف عن طب�عة معامالت االرت�اط اإلحصائي بین قلق ركوب الطائرات من 

 رئ�سة في الدراسة الراهنة.  جهة؛ وكل من متغیري االن�ساط والعصاب�ة كمتغیرات

 أما الناح�ة التطب�ق�ة فتبرز في:

 تطو�ر مق�اس قلق ركوب الطائرات وایجاد صدقه وث�اته على البیئة العمان�ة  -١

 االستفادة من نتائج الدراسة في تطو�ر برامج ارشاد�ة وقائ�ة وعالج�ة لمساعدة هذه الفئة. -٢

 أهداف الدراسة  -٤

 خالل:تتحدد أهداف هذه الدراسة من 

 العمانیین. نس�ة انتشار قلق ركوب الطائرات لدى عینة الدراسة من الراشدین تعرف  -١
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الكشف عن مستوى الداللة اإلحصائ�ة للفروق بین متوسطات درجات قلق ركوب الطائرات    -٢

  .إلى متغیر النوع ى التي تعز 

لطائرات التي الكشف عن مستوى الداللة اإلحصائ�ة للفروق بین متوسطات درجات قلق ركوب ا -٣

 .إلى متغیر العمر ى تعز 

الكشف عن مستوى الداللة اإلحصائ�ة للفروق بین متوسطات درجات قلق ركوب الطائرات    -٤

 .إلى متغیر مستوى التعل�م ى التي تعز 

 .الكشف عن طب�عة واتجاه العالقة االرت�اط�ة بین قلق ركوب الطائرات وسمة االن�ساط -٥

 .االرت�اط�ة بین قلق ركوب الطائرات وسمة العصاب�ةالكشف عن طب�عة واتجاه العالقة  -٦

 محددات الدراسة  -٥

 تتحدد نتائج الدراسة الحال�ة �المحددات التال�ة: 

تتحدد نتائج الدراسة بخصائص األدوات/ المقای�س المستخدمة وقدرتها على ق�اس ما أعدت  -١

 لق�اسه.

الذین سبق مرورهم بخبرة السفر  من الراشدین العمانیین تتحدد نتائج الدراسة �طب�عة العینة -٢

  .�الطائرات

تتحدد نتائج الدراسة �الفترة الزمن�ة التي سیتم فیها تطبیق الدراسة المیدان�ة على عینة الدراسة  -٣

 .٢٠١٥/ ٥ – ٣األساس�ة وهي الفترة من 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السا�قة

 
 
 

 القلق وأنواعه -١

 الطائراتتعر�ف قلق ركوب  -٢

 جنب�ةالدراسات السا�قة العر��ة واأل  -٣
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  القلق وأنواعه -١

�عد القلق من أكثر الحاالت الوجدان�ة الشائعة والمسب�ة للكثیر من المشكالت النفس�ة والسلوك�ة، حیث 

من المجتمع  العر�ي �عانون من القلق على مدار العام الواحد.  %١٥اظهرت الدراسات الو�ائ�ة ان 

االنسان، و�سبب له كثیر من  یتملكو�شیر فرو�د الى ان القلق حالة من الخوف الغامض الشدید الذي 

الكدر والضیق واأللم. والقلق �عني االنزعاج. والشخص القلق یتوقع الشر دائمًا، و�بدو متشائم ومتوتر 

االعصاب ومضطرب، كما ان الشخص القلق �فقد الثقة بنفسه و�بدو متردد عاجز عن البت في 

 ).٢٠٠٩مور، و�فقد القدرة على التركیز (معمر�ة، األ

القلق عندما  اضطرابو�عرف القلق على أنه ردة فعل طب�ع�ة �ستخدمها الشخص ذي كما  

القلق  اضطرابالذي ینعكس سلب�ا على نمط ح�اة الشخص ذي  ارت�احیواجه موقف عصبي شدید وعدم 

الهلع،  اضطرابالقلق العام،  اضطرابوتجعله دائم التوتر. ومن أهم أنواع القلق المنتشرة �شكل كبیر 

نفصال، وغال�ا ال یوجد سبب واضح ومعین للقلق، وتتمثل أعراض القلق ، قلق االاالجتماعي الرهاب

النوم وحدة العصب�ة  واضطراب�أعراض جسد�ة ظاهرة مثل التعب واإلرهاق وأعراض داخل�ة مثل التوتر 

)O'Neill, 2015 .( 

 :  Anxiety disorders القلقاضطرا�ات 

وردت في الدلیل التشخ�صي واالحصائي لتصنیف االضطرا�ات النفس�ة  هنالك عدة أنواع للقلق كما

 )DSM 5 (  : 
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الهلع: تعرف على أنها حالة مفاجئة من القلق الشدید التي تصاحبها أعراض مثل  اضطراب -

خفقان القلب السر�ع، وتعرق شدید، وضیق تنفس أو الغث�ان، وتأتي نو�ات الهلع �شكل مفاجئ 

 ى التأقلم مع الحالة وغال�ا ما تكون ردة فعله هجوم�ة. تفقد الشخص القدرة عل

التي �صعب الهروب منها والتي تسبب حدوث نو�ة الهلع  cases القلق من األماكن أو الحاالت -

 م�اشرة نتیجة التفكیر الزائد في الموضوع.

: Simple phobias أو الرهاب ال�س�ط phobia Specific الخاص)(المحدد، الرهاب النوعي -

�كون مالحظ �شكل كبیر على الشخص قلقه من شيء معین أو حالة معینة مثل الخوف من 

 المرتفعات أو حیوانات معینة أو الدم. 

الذي �صاح�ه  االجتماعيالقلق  اضطراب: و�دعى أ�ضا Social Anxiety االجتماعيالقلق  -

رة على حالة الحرج قلق شدید من التعامل والتفاعل مع الناس نتیجة عدم القدرة على الس�ط

 من قبل االخر�ن. واالنتقادوالقلق التي �مر بها الشخص نتیجة شعوره بتعرضه للتدقیق 

القلق العام: یتمثل هذا القلق �فقد قدرة الس�طرة على األحداث الیوم�ة التي من  اضطراب -

تعب القلق العام وعادة ما یرافقه مشاعر ال �اضطرابالممكن أن تواجه األشخاص المصابین 

واألرق وصعو�ة التركیز نتیجة قلقهم المسبق من األش�اء مثل صعو�ة المدرسة أو القلق من 

 التعرض للرفض في مقا�الت العمل.

ما �عد الصدمة: وتحدث عندما یتذكر الشخص ذكر�ات تسبب له القلق أو  ضغط اضطراب -

ما �عد  ضطراباتتكرر معه الحالة التي أدت لشعوره �القلق، ومن األعراض التي ترافق 
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الصدمة الشعور �الذهول العاطفي، وتفضیل العزلة، وز�ادة حادة في اإلثارة العاطف�ة أو 

النوم الناجم عن األحالم  أو تذكر الحدث  اضطرابالعصب�ة مثل التهیج السر�ع والمعاناة من 

 ة.األل�م  الذي حدث مع الشخص في الماضي مثل التعرض للتهدید أو الموت أو إصا�ة خطیر 

الوسواس القهري وتكرر األفكار: �شعر الشخص في هذه الحالة �عدم الراحة وز�ادة في ن�ضات  -

 تير السلوك�ات الكرافي الدماغ �شكل مستمر، ومن أعراضه أ�ضا ت سالقلب، وتقلب الهواج

الشخص للتقلیل من حالة القلق الناتجة عن التفكیر الزائد �الشيء مثل غسل الیدین  ایلجأ إلیه

 أكثر من مرة في نفس الوقت أو إعادة العد من جدید.

 :اآلت�ة وهناك من صنف القلق الى األنواع

هو تجر�ة انفعال�ة مؤلمة تنجم عن خطر  : Substantive concern القلق الموضوعي(العادي) -

الخارج، والقلق قد �كون أمر عادي �معنى أن اإلنسان یخاف من �عض الموضوعات القائمة قادم في 

 .في البیئة كالخوف من الظالم

هو قلق داخلي غامض، غیر محدد المعالم، تختلف شدته : Neurotic anxiety القلق العصابي -

رد الفعل عند الفرد وعمقه من شخص آلخر، و�جهل اإلنسان في الغالب مصادر قلقه ولهذا �الحظ أن 

�كون �طر�قة عشوائ�ة وأن السلوك �كون عادة فوضو�ًا، ال �قضي على القلق بل قد یز�د من س�طرته 

 وتمكنه.

�كون هنا مصدر القلق داخل�ا إذ �مارس في صورة :  Moral concern األخالقيالقلق  -

اإلحساسات �الذنب في" األنا " یثیر إدراك خطر آت من الضمیر، ینشأ من إح�اط دافع " الذات العل�ا 

" و�نتج عندما یرتكب اإلنسان أعمال مخالفة للضمیر أو �فكر في ارتكابها وهذا النوع شأنه شأن القلق 
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دث في صورة مختلفة: في صورة قلق عام دون وعي �سب�ه وفي صورة العصابي فاإلحساس �الذنب �ح

 مخاوف مرض�ة، أو في صورة قلق متعلق �أمراض العصاب نفسها.

وفي هذه النوع من القلق تمتلك الشخص مشاعر �أن  :Existential anxiety القلق الوجودي -

نفعالي تمیزه خصائص وجدان�ة الح�اة ال ق�مة لها و�فقد إحساسه �ق�مة كل ما �فعله، وهو اضطراب ا

كاإلحساس �الملل والفراغ ومشاعر االكتئاب، فمن الناح�ة الفكر�ة تس�طر على الفرد أفكار �أن الح�اة 

ال معنى لها ول�س لها أهم�ة، أما من الناح�ة السلوك�ة �ص�ح األشخاص غیر مكترثین للق�ام �أي 

  ).٢٠١٢(زواوي،  المعتادةنشاط كما یبرز ف�ه الفرد تعا�شه في أداء نشاطاته 

 

 وشیوعا: انتشاراومن أكثر أنواع القلق 

، والذي یوصف �قلق شدید ومفرط  Generalized anxiety disorder القلق العام اضطراب -١

وال �مكن الس�طرة عل�ه وتكون مشاعر الشخص وقلقه موجه نحو مواقف عاد�ة في الح�اة 

الیوم�ة مثل الصحة، العمل، جمع المال. وهذا القلق یتمثل �أعراض طو�لة المدى ال تقل عن 

ترقب والحذر ستة أشهر متواصلة الحدوث، من أفكار ومشاعر وسلوك�ات مصبوغة �القلق وال

 )(Health,2014            مصادر الخطر غیر واقع�ة وغیر منطق�ة. واستشعار

، والذي  Social phobia االجتماعي، أو ما �سمى �الرهاب االجتماع�ةالقلق أو الفو��ا  -٢

س و�حرص على عدم مواجهة امع الن لالندماجصف ف�ه الشخص على أنه دائم التجنب و ی

وذلك خوفا من التعرض لإلحراج أو الرفض. و�التالي فان مر�ض الرهاب  االجتماع�ةالمواقف 
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�صر على تجنب المواقف االجتماع�ة والهروب منها واذا أجبر علیها؛ فانه �صاب  االجتماعي

 �الخوف الشدید والقلق وهذا �عزز من نظرته السلب�ة إلى نفسه و�التالي عدم الثقة �الذات.     

 Panic disorder without ةدون وجود رهاب الساح عادينو�ات الهلع ال اضطراب -٣

agoraphobia   والتي تكون على شكل نو�ات مكثفة ومفاجئة ناتجة عن خوف غیر عقالني

وغیر منطقي �صاحبها ضیق في التنفس ودوخة وغث�ان وأعراض جسد�ة أخرى. كما أنه خالل 

تس�طر على المر�ض فكرة  هذه النو�ة والتي تستمر ل�ضع دقائق وفي أقصاها نصف ساعة

الموت أو حتم�ة الموت أو الجنون أو فقدان الس�طرة أو اإلصا�ة �غیبو�ة أو الوقوع أو  اقتراب

 توقف القلب.   

 Panic disorder without ة المفتوحةاضطراب الفزع المترافق مع رهاب الساح -٤

agoraphobia  ممكن أن تكون  حیث أنها تنطوي على تجنب �عض الحاالت واألحداث التي

 مفاجئة وال یوجد أي تخط�ط مسبق لها، ومن األمثلة علیها الخوف من األماكن المكشوفة. 

، وهو حالة من الخوف غیر متناسب مع الموقف، وهو  Specific Phobia الرهاب المحدد -٥

ى معین كالخوق من األماكن المرتفعة أو المغلقة، و�قود هذا الخوف إل �اتجاهمحدد و�س�ط ألنه 

الفرد و�قلل من التجنب، والتجنب یبلور الخوف و�حوله لرهاب و�جعله مزمنًا و�ؤثر على ح�اة 

 .قدرته على التكیف

، والذي یتضمن األفكار غیر المرغوب بها والهواجس التي  OCD الوسواس القهري  اضطراب -٦

 اضطرابال تمت للواقع �صلة، الذي �سبب سلوك�ات وردود أفعال غر��ة من األشخاص ذوي 
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الوسواس القهري. والوسواس المعني �ظهر كفكرة أو دافع أو صورة دماغ�ة، ومن شأنه �كافة 

أشكاله أن �ستفز حالة من القلق وعدم االرت�اح عند هبو�ه، أما الفعل القهري فهو سلوك متكرر 

ى الفكرة أو عمل عقلي متوافق مع توج�ه الفكرة الوسواس�ة، ولكنه �أتي أح�انًا مستقًال عن محتو 

الوسواس�ة، و�تبنى المر�ض مجموعة من الطقوس واألفعال، التي من شأنها أن تخمد الوسواس  

مؤقتًا وتمنعه من حصول السيء للمر�ض رغمًا عنه، فالوسواس القهري اضطراب مزمن �سب�ه 

قلق، ونتائجه قلق، و�س�قه قلق، و�ت�عه قلق، وهو ما �ظهر جل�ًا عند قلیل من التأمل رغم 

 ).     ٢٠٠٤شكله �مظاهر سلوك�ة مغایرة (السرحان والتكر�تي وح�اش�ة، ت

، الذي �شعر ف�ه  Post- traumatic stress disorder ما �عد الصدمة ضغط اضطراب -٧

الشخص �مشاعر الخوف الشدید الذي یدفعه لتجنب األشخاص واألش�اء من حوله وغال�ا تكون 

ة لتتالشى. و�عد اضطراب ینتج عند التعرض ألزمة أثارها مستمرة لوقت طو�ل وتحتاج إلى مد

أو مشهد أو فكرة خارجة عن نطاق الخبرات الشخص�ة والتجارب الح�ات�ة المألوفة، وال تظهر 

م�اشرة �عد الحدث ولكن �عد شهر على األقل من الحادثة المؤلمة، وتظهر األعراض ضمن 

ز�ادة مظاهر التوتر عند التعرض لما یثیر اإلعادة الذهن�ة والفكر�ة لمحتوى التجر�ة القاس�ة، و 

ذكرى التجر�ة أو ما �شیر إلیها. والسلوك التجنبي ألي مثیر سواءًا كان أشخاصًا أو مواقف أو 

كوارث وسقوط الطائرات وما كلمات لها عالقة �التجر�ة المؤلمة، وهذا �حدث �عد الحروب وال

      )٢٠١٢(زواوي،شا�ه.

 Americanلصادر عن الجمع�ة األمر�ك�ة لألط�اء النفسیین (وأضاف التصنیف األمر�كي ا

Psychiatric Association,2000:التصن�فات التال�ة ( 
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 Agoraphobia without history of غیر المترافق مع اضطرا�ات الفزع ةرهاب الساح -

panic disorder وهي نفس أعراض رهاب الساح ولكن دون جود نو�ات فزع ومن الممكن :

ؤدي �اإلنسان ل�كون محدود بتحركاته وح�اته الیوم�ة، وقد یؤثر ذلك على عمله ونشاطه أن ت

 ).     ٢٠٠٤(السرحان والتكر�تي وح�اش�ة، ي أسوأ األحوال ال �غادر منزله.وف االجتماع�ةوعالقاته 

 Anxiety disorder due to generalاضطرا�ات القلق الناتجة عن حاالت مرض�ة جسد�ة -

medical conditions  وف�ع تعزى أعراض القلق لوجود تأثیر فسیولوجي م�اشر ألمراض :

جسد�ة عامة مثل تعاطي مواد وأدو�ة مثیره للقلق ومن األمراض التي قد تظهر فیها أعراض 

 الغدد وخصوصا الغدة الدرق�ة وأمراض الغدة الفوق كلو�ة.   اضطرا�ات

شدة ما �عد الصدمة  الضطراب:وهو مشا�ه  Acute stress disorder طراب الشدة الحادةاض -

ال �ستمر لفترة طو�لة وتظهر  االضطرابإال أنه استجا�ة فور�ة م�اشرة �عد حدوث األزمة وهذا 

 شدة ما �عد األزمة  اضطراب�الحادثة، وقد �كون منفصال عن  واالنشغالف�ه أعراض القلق 

: Anxiety disorder not otherwise specifiedغیر الخاضع للتصنیف  اضطراب القلق -

المختلفة  االضطرابیتم التعامل في هذا التشخ�ص مع مجموعة حاالت والتي تظهر ف�ه ظاهرة 

 عناصر التشخ�ص الكاف�ة ألي منها.   اكتمالسالفة الذكر، دون 

 : الفرق بین الخوف والقلق -٢

إن تعر�ف الخوف یختلف عن تعر�ف القلق، حیث أن القلق هو حالة مزاج�ة موجهة نحو  

واألحداث السلب�ة التي من الممكن أن یتعرض لها  لالحتماالتالمستقبل ترت�ط مع التحضیر 
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أم مجرد خ�ال مثل  ياألشخاص. أما الخوف فهو ردة فعل وتنب�ه عن خطر وش�ك، سواء كان حق�ق

على هذا المثال �مكن توض�ح الفرق بین  ي من الحیوانات المفترسة القر��ة. و�ناءً خوف ال�شر الطب�ع

القلق والخوف، حیث إن القلق �كون �مجرد التفكیر �الحیوان المفترس وعدم القدرة على الهروب منه أو 

ان ته أو التصرف ح�ال تلك الحالة، أما الخوف ف�حدث عند التعرض أو المشاهدة الفعل�ة للحیو همواج

المفترس في نفس اللحظة. كما أن أعراض الخوف تختلف عن القلق، حیث تتمثل أعراض القلق 

�عوارض خارج�ة تتمثل في تجنب األفعال الحرك�ة، وعوارض داخل�ة مثل توتر حاد في أعصاب 

وعضالت الجسم. أما أعراض الخوف فتشمل التفكیر �األخطار الوش�كة �شكل ظاهري، والهروب 

، خفقان االرتجافكة الجسد�ة، ز�ادة الإراد�ة ألعراض الخوف المتمثلة في التعرق الشدید، وٕاظهار الحر 

 ). Craske, et. Al, 2009 :1067سر�ع في القلب، وأح�انا الغث�ان (

كما تمتاز السلوك�ات المصاح�ة للخوف �الذعر والهروب وغال�ا ما �كون للدفاع عن النفس،  

ته بردة  فعل غال�ا ما هعن الخطر أو مواج لالبتعادف إما �الهروب حیث �فرز العقل األوامر للتصر 

تكون عدوان�ة. أما في حالة القلق فتمتاز السلوك�ات المصاح�ة له �التفكیر الدائم �ك�ف�ة ردع الخطر 

�فقد الشخص القدرة على الس�طرة على المشاعر  هوتقی�مه وتجنب عدم مواجهته، وفي حال حدوث

 والسلوك�ات الذي �سبب ضعف في ردود الفعل الظاهر�ة وز�ادة األعراض الداخل�ة 

)Perkins, 2007: 252  .( 

) �عد القلق حالة شائعة وغیر سارة وشعور غامض من Ankrom, 2014(انكروم وكما ذكر  

فعل مضطر�ي القلق غیر متوقعة وغیر معروفة، حیث أن  التوجس والتخیل وغال�ا ما �كون تكون ردود
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القلق عادة �كون غیر محدد �شيء معین �سبب حالة الهلع بل �أتي نتیجة رؤ�ا وتصورات حول 

مثل �شكل ردة فعل عاطف�ة تالمخاطر المحتملة التي قد تنجم عنها حالة القلق. أما �النس�ة للخوف، فی

طر معروف ومحدد و�كون الخطر واضح وحق�قي وظاهر. ومما دید من خعأو حرك�ة نتیجة التعرض ل

�أن الخوف هو المسبب الحق�قي للقلق، كما أنه �مكن للقلق أن �سبب الخوف  استنتاجسبق �مكن 

و�مكن التمییز بینهما عند معرفة أعراض كل الخوف والقلق والتي من خالل معرفتها �مكن التقلیل من 

 حاالت التي �مر بها الشخص ومعالجتها.األضرار النفس�ة الناجمة عن ال

ز�ة تثار من خالل محفزات محددة تؤدي إلى إظهار سلوك�ات یكما و�عد الخوف حالة تحف  

دفاع�ة منها الهروب، ولكن تبین أن الخوف في الواقع �صاح�ه أعراض أقل من القلق، حیث ان أعراض 

قت الذي حدثت ف�ه المسب�ات وشدتها، و�ناءا والو  االستجا�ةالمسب�ات وأنماط  اختالفالقلق تتأثر في 

ظاهر�ة وداخل�ة لتهدید غیر معروف أو صراع داخلي في  استجا�ةعلى ذلك فإن القلق �كون ع�ارة عن 

حین یتركز الخوف على األعراض الخارج�ة المعروفة ناتجة عن الخوف من شيء حق�قي ومعروف. 

ف�ة وغال�ا ما تنتهي األعراض �عد تالشي السبب، أما كما ترت�ط حاالت الخوف �األحداث الطارئة والظر 

جة من عدم ال�قین. إن حق�قة الخوف ناتالشعور �عد الراحة ال استمرار�ةالقلق فإن األعراض تستمر مع 

العاطف�ة المعتمدة على تدخالت الدماغ التي تكمن وراء السلوك�ات  االستجا�ةوالقلق ترت�ط �حالة 

كثر تفص�ال في الدماغ من الخوف الذي �سم على مضطر�ي القلق أن یتك�فوا واألفكار، حیث أن القلق أ

مع هذه الحالة، وتنم�ة قدرتهم على وضع تصورات وال�ات للتغلب على أعراض القلق والذي �التالي 

ممكن أن ینعكس إیجاب�ا على الخوف من خالل تطو�ر األنظمة الالزمة للحما�ة من التهدیدات 

 ).Steimer, 2002: 231-249ال�عیدة(واألخطار القر��ة و 
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 :النظر�ات المفسرة للقلق -٣

القلق  اضطرابجزءا طب�ع�ا في الح�اة، أما �النس�ة لألشخاص الذي �عانون من القلق  �عد

 اضطراب�شكل كثیر �كون غیر طب�ع�ا و�كون شیئا مفرطا و�جب الس�طرة عل�ه. حیث �مكن تمییز 

القلق عن حالة القلق العاد�ة وذلك �مالحظة موجات القلق المفاجئة �صاح�ه خوف شدید أو رعب �صل 

 اضطرابإلى ذروته في غضون دقائق وتسمى بنو�ات الهلع و�مكن لها أن تتكرر بین فترة وأخرى. اما 

ن شعور القلق القلق یرافقه حاله من الذعر ومشاعر خوف خالل الیوم ال �مكن الس�طرة علیها، حیث أ

�كون �طر�قة م�الغة وغیر متناس�ة مع الموقف كما أنها تستمر لمدة طو�لة، و�مكن أن تبدأ مع الشخص 

أو الرهاب  االجتماعيالقلق، القلق  اضطرابمنذ الطفولة وتستمر معه عند الكبر. ومن أشهر حاالت 

ضوع إلى عالج للتقلیل من وفي هذه الحاالت �حتاج الشخص للخ االنفصالقلق  واضطراب االجتماعي

 ). Mayo, 2015أعراض القلق(

 :نظر�ات القلق إلى ما یليو�مكن تقس�م 

بیولوج�ا أو ك�م�ائ�ا �سبب  اضطرا�ا�فترض أصحاب هذه النظر�ة أن هناك  : النظر�ة البیولوج�ة -۱

بین أقارب المصابین من الناس  االضطراب انتشارمدى  عنالمرض، وقد أجر�ت دراسة إحصائ�ة 

إصا�ة ممن ال  احتمالاإلصا�ة عند ذوي القرا�ة الوث�قة بإنسان مر�ض حالة أكبر من  احتمالووجد أن 

تر�طهم صلة قرا�ة، كما أنه أشارت دراسات التوائم إلى أن هناك م�ال أكبر لإلصا�ة كل من التوأمین 

متطا�قین مما لو كانا توأمین غیر متطا�قي (القمش،  �مرض القلق، لوكانا توأمین متماثلین أو تأمین

٢٠٠٧(. 
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یرى أصحاب هذه المدرسة أن القلق المرضي ناتج عن القلق العادي كالمرافق التي  :النظر�ة السلوك�ة -۲

ل�س فیها إش�اع حیث یتعرض الفرد للخوف أو التهدید وال �صاحبها تكیف ناجح فتترتب عن ذلك 

، االرت�احوعدم  االستقرار، و �صاح�ه من توتر، عدم االنفعالي االرت�احمن أهمها عدم  انفعال�ةمثیرات 

أو من جهة أخرى إفراط الوالدین في حما�ة الطفل قد �عرضه للشعور �الخطر عندما یواجه العالم 

التي تتمثل في الوراثة والضغط العام  الخارجي، وأكد أصحاب هذه المدرسة على العوامل اإلستعداد�ة

القلق  اعتبرتفي الجهاز العصبي والشذوذ في التركیب العضوي ل�عض أعضاء في الجسم، كما انها 

 .)٢٠٠٧منعكسا شرط�ا نحو المنبهات المؤلمة أو الخطرة (القمش، 

 

بق المواقف �أنماط من أن الفرد �س �اعت�ارأن هذه النظر�ة تركز في تفسیرها للقلق  :النظر�ة المعرف�ة -۳

التفكیر الخاطئ أو المشوه السلبي، الم�الغ في تقدیر خطورة المواقف و�التالي �میل الفرد إلى التقلیل 

) صاحب النظر�ة المعرف�ة یرى أن Beck( من قدرة على مواجهة لهذه المواقف، أما "ب�ك"

شعور �الذنب إلى آخره... مرجعها للفرد كاالكتئاب والقلق وال االنفعال�ةالس�كولوج�ة  االضطرا�ات

 ).٢٠١١األفكار الغیر عقالن�ة والخاطئة (دحماني، 

علماء النفس الذین حللوا القلق، وقد رأى في القلق إشارة لالنا  أوائلالنظر�ة التحلیل�ة : �عد فرو�د من  -٤

الالشعور وهنا لكي �قوم �عمل الالزم ضد ما یهددها وكثیرا ما �كون المهدد هو الرغ�ات المكبوتة في 

إما أن تقوم األنا �عمل نشاط معین �ساعدها في الدفاع عن نفسها وٕا�عاد ما یهددها، وٕاما أن �ستفحل 

 ).٢٠٠٠القلق حتى تقع األنا فر�سة المرض النفسي (العناني، 

لم �طرأ على نظر�ة القلق أي تطور أو تقدم، حیث أن و وكان فرو�د أول من تطرق إلى موضوع القلق 

القلق �طر�قة عمل�ة ومؤثرة وفعالة �مكن تطب�قها على ع�ادات  اضطرابفرو�د عمل على دراسة حالة 
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 القلق وكانتا نتیجة عن ما اضطرابفي مجال  تینن ذاك. عمل فرو�د على إدراج نظر�الطب النفسي ا

القسم األول صوره �القلق الذي ینشأن عن  ینسمها إلها قسمیراه �شكل یومي من توتر وخوف، وق

أحداث وأش�اء حق�ق�ة والذي وصفه �أنه خوف أكثر من أنه قلق وذلك ألنه محدود بإطار وسبب ومدة 

معینة، أما القسم الثاني فقد ذكر فرو�د أنه قلق من شيء غیر موجود وال �مكن الس�طرة على أعراضه 

  .الذي یرافقه أعراض نفس�ة وجسد�ة �شكل واضح ومستمروتعد الفو��ا جزءا منه و 

 )Strongman,1995.( 

 اآلخر�ن،�رى فرو�د أن سبب القلق هو ما یتعرض له الشخص من تهدید أو حاالت توتر من قبل و 

القلق الذي  اضطرابحیث ان القلق هو جزء من الغر�زة ال�شر�ة ولكن تزاید أعراضها وتطورها �سمى 

تحتاج للمعالجة، ومن أس�اب القلق الصدمات العاطف�ة والتجارب المر�رة أو الفاشلة  �عد حالة نفس�ة

القلق كخطر أو تهدید �حول دون التعامل معه والتوتر عند  اضطرابالتي تصور البیئة المح�طة لذوي 

لى والذعر لدى ال�عض الذي یؤدي إلى فقدانهم الس�طرة ع االستقرارمواجهته وذلك یوجد حالة من عدم 

 ). Johari & Marzuki , 2013: 544الموقف لفترة طو�لة أو لمدى الح�اة (

 

عند هذه النظر�ة ل�س مجرد خبرة انفعال�ة �مر اإلنسان تحت ظروف خاصة،  القلق :النظر�ة اإلنسان�ة -٥

�كتسبها أثناء عمل�ة التعلم، وٕانما القلق هو جوهر طب�ع�ة النفس اإلنسان�ة،  استجا�ةول�س مجرد 

فاإلنسان هو الكائن الحي الوحید الذي �ستشعر القلق و�عان�ه كخبرة یوم�ة مستمرة تبدأ ببدا�ة ح�اته وال 

وما تنتهي إال من أخر أنفاسه الح�ة. و�رى صحاب المذهب اإلنساني أن القلق هو خوف من المستقبل 

قد �حمله هذا المستقبل من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان أو تهدد إنسانیته، فالقلق ینشأ مما یتوقع 
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اإلنسان هو الكائن الحي الوحید الذي یدرك أن نهایته حتم�ة، وأن الموت قد �حدث في أ�ة لحظة، وأن 

 )٢٠١١توقع الموت هو المثیر األساسي للقلق عند اإلنسان (دحماني، 

 

 : ق ركوب الطائراتقل -٤

أن النساء أكثر تأثرا �أعراض قلق قلق ركوب الطائرات وتبین  اضطرابمن  ي �عض األفراد�عان 

هذا الشعور �القلق �عد إنجاب األطفال عند النساء. ومن أهم أعراض قلق ركوب  زدادركوب الطائرات و�

راجع عن ركوب الطائرة قبل إقالعها، والكثیر من الرجال تیالفرد الطائرات الشعور �عدم الراحة تجعل 

�عانون من القلق ولكن ال تظهر علیهم األعراض �شكل واضح مثل النساء، وتبین أن قلق ركوب الطائرة 

ألس�اب قلق ركوب  احتماالتغیر محدد �شكل واضح الذي یز�د من الشعور �القلق. وهنالك عدة 

لدى �عض  اضطرا�اعجة التي تصدرها الطائرة الذي �سبب الطائرات تتمثل في األصوات المز 

أو  الختطافاألشخاص، �اإلضافة إلى القلق الناتج عن األفكار السلب�ة مثل وقوع الطائرة أو التعرض 

تهدیدات إرهاب�ة. كما أن ال�عض لدیهم قلق من األماكن المرتفعة، أو التوتر العائد على تصورات 

   حدوث أعطال أثناء الطیران الذي سیتسبب في الموت مال�ةاحتال�عض التي تتمحور حول 

)Ekeberg,  Al, 2014    .( 

، حیث أن اول�س ظرف� اوالذي �عد دائم االنتشارمن أنواع القلق واسعة  قلق ركوب الطائرات�عد  

الطائرات یخافون من الحوادث والكوارث أو األماكن  ركوبقلق  اضطرابمعظم األشخاص ذوي 

المرتفعة أو األماكن المغلقة التي تنعكس سلب�ا على حالتهم النفس�ة والجسد�ة و�ذلك �حتاجون إلى 

هم الظواهر واألعراض التي تظهر على األشخاص الذین �عانون من قلق ركوب أ الخضوع للعالج. ومن 
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لتعرق وتسارع ضر�ات القلق وتوتر العضالت، وعادة ما تكون هذه الطائرات عدم الراحة الجسد�ة وا

األعراض مفاجئة، وال یرافقها تمهید مسبق، كما أن العدید من األشخاص ممكن أن یتعرضوا لهذه 

سوء تفسیرها �عتبر حساس�ة م�الغ فیها  لكناالعراض أثناء ركوب الطائرة والتي ال تعبر عن أي خطر و 

الجسد للحالة النفس�ة  استجا�ةهذه الحاالت �القلق المزمن الذي ینتج عن و�معنى اخر تسمى مثل 

ة زائدة عن حدها تنعكس سل�ا �الداخل�ة والعكس. كما أن القلق من ركوب الطائرات �عد حساس�ة عاطف

كأعراض جسد�ة بناءا على شعور داخلي �أن هنالك عواقب وخ�مة ستحدث مما یؤدي إلى فقدان 

هلع. وقد أكدت العدید من نتائج الدراسات أن النساء أكثر عرضة لمواجهة أعراض قلق الس�طرة وز�ادة ال

ركوب الطائرات وذلك یرجع إلى طب�عتهن األكثر حساس�ة وتصوراتهن التي تمیل إلى توقع األحداث 

 ).Busscher , 2013السیئة(

ئرة وذلك ألنها قلق ركوب الطا اضطرابوتعد البرامج التدر�ب�ة من أهم طرق التخفیف من   

قلق  اضطرابللتغلب على أعراض القلق والتخفیف منها. حیث ینشأ  استراتیج�اتتساهم في وضع 

ركوب الطائرة لدى األشخاص و�زداد �سبب خوفهم وقلقهم من االماكن المرتفعة أو الض�قة أو قلقهم من 

لى أو التخفیف من حدوث شغب وعمل�ات إرهاب�ة وتحطم الطائرة نتیجة أعطال. و�مكن التغلب ع

قلق ركوب الطائرة من خالل العمل على تحسین السمات الشخص�ة المتمثلة في  اضطرابأعراض 

العاطفي ومهارات  واالستقراروالتعاطف  االن�ساطالدافع�ة والعصب�ة والعدوان�ة واله�منة وتحو�لها إلى 

 & Ganeshقلق ركوب الطائرة( اضطرابالتكیف اإلیجاب�ة التي لها عالقة م�اشرة في مواجهة 

Joseph, 2005 .( 
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قلق ركوب الطائرة المخاطر المتوقعة، نمط ح�اة  الضطرابكما وتشمل المصادر الرئ�س�ة  

النفسي والعاطفي، �اإلضافة إلى التدابیر العمل�ة التي تتخذها  واستقرارهالشخص وثقافته ودافعیته 

قلق ركوب الطائرة،  اضطرابمتطل�ات المسافر�ن ذوي  المطارات من قبل شركات الطیران والتي تراعي

محددات القلق أثناء السفر الجوي. كما و�عد التحفیز من أهم  استراتیج�اتومدى إت�اع المسافر�ن 

قلق ركوب الطائرة الذي لد�ه قابل�ة عال�ة  اضطرابمصادر القلق وذلك �عود على طب�عة الشخص ذي 

وف والتأثر �سرعة. حیث أن الدافع والتحفز لدى األشخاص ذوي خالدافع�ة ومشاعر العلى التحفز و 

قلق ركوب الطائرة غال�ا ما �كون على مستو�ات عم�قة ومنذ وقت طو�ل لذلك �صعب  اضطراب

التعامل معها والس�طرة علیها أثناء نو�ة القلق، وفي هذه الحاالت تعجز المشاعر واإلدراك عن توج�ه 

 اعتقادأو ردة فعل ناتجة عن  انفعال�ةكوب الطائرة على أنه حالة سلوك الشخص. لذلك �عرف قلق ر 

داخلي �أن هنالك خطر سیواجه الشخص أثناء سفره في الطائرة والذي غال�ا ما �میل إلى الخوف من 

حدوث عمل�ات إرهاب�ة أو الخوف من األماكن الض�قة والمغلقة أو األماكن المرتفعة، �اإلضافة إلى 

 ,Dillinger, Wiegmann & Tanejaائرة ألعطال خطیرة أثناء الطیران (الخوف من تعرض الط

2003                   .( 

على التجر�ة وعدد المرات التي  اعتماداوتختلف شدة قلق ركوب الطائرة من شخص إلى اخر  

د قلق ركوب الطائرة ونمط الح�اة التي �ع�شها، حیث أن هنالك العدی اضطرابسافر فیها الشخص ذو 

هؤالء لمن األشخاص ذوي قلق ركوب الطائرة �سافرون كثیرا �سبب طب�عة عملهم التي تتطلب السفر، و 

األشخاص سجل أخفض نس�ة ألعراض قلق ركوب الطائرة وذلك �عود على عامل الوقت والتعود على 

 ). ,Pauli, & AlpersMühlberger 2005 ( نمط السفر

21 
 



 
 

وال  بتهدید قر�ب وخطر قادم غیر ملموسكما أن قلق ركوب الطائرة ینتج عن شعور عمیق   

توتر وخوف شدید ونشاط عصبي زائد عن حده الإرادي تختلط فیها كل  ، یرافقه الجزم بوجوده�مكن 

، من قلق ركوب الطائرة، حالة القلق وسمة القلق نوعانالمشاعر السلب�ة الخارج�ة والداخل�ة. وهناك 

 ةالالإراد�العصب�ة  واالستثارةحیث تعرف حالة القلق على أنها حالة عاطف�ة غیر سارة تتسم �التوتر 

 احتمالوتتكون من جانبین: مكون القلق المعرفي، وعنصر العاطفة الالإراد�ة. أما سمة القلق فهي 

، االجتماعي: التقی�م إصا�ة الشخص �القلق في المواقف العصب�ة، ولها أر�عة جوانب رئ�س�ة متمثلة في

والخطر الجسدي، وحاالت الغموض والروتین الیومي. حیث یرت�ط القلق �شكل وثیق مع الخوف 

والموقف، و�قترن القلق مع عدم ال�قین والعجز، والشعور �التهدید والخطر على الح�اة. كما  واالكتئاب

و�تمثل الجانب الظرفي في العوامل و�تكون القلق من ثالث جوانب رئ�س�ة؛ الظرف�ة، المیول والبیئة. 

الم�اشرة التي تح�ط �الشخص وتثیره وتحفزه مثل مستوى صعو�ة مهمة معینة أو درجة تهدید األنا. أما 

الجانب البیئي فهو ع�ارة عن التصورات والتجارب السا�قة التي أثرت على الفرد نتج عنها حالة قلق 

امل معها. و�النس�ة إلى جانب المیول فإن طب�عة طو�لة األمد، تتسبب في ضغوطات وعجز في التع

األشخاص وسماتهم الشخص�ة تتحكم �شكل كبیر في الجانب العاطفي والسلوكي لدیهم الذي یجعلهم 

 ).  Abubakar & Mavondo, 2002أكثر قلقا وتوترا وخوفا من ركوب الطائرة (

قلق ركوب الطائرة، وأن  اضطرابإن ما �قارب نصف ركاب الطائرات في العالم �عانون من  

العدید من المسافر�ن تصیبهم أعراض قلق ركوب الطائرة أثناء الطیران وكانت النس�ة األعلى في 

التعرض لحالة القلق لإلناث أكثر منها عند الذكور وذلك نظرا لطب�عة اإلناث األكثر حساس�ة وتأثر 
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حمل والوالدة، حیث تص�ح المرأة أسرع وقلقا. وتبین أن قلق ركوب الطائرة عند النساء �ظهر �عد ال

 ).     Ekeberg, Fauske & Berg-Hansen, 2014وٕاثارة لألعصاب ( استفزازا

التغلب والتخفیف من أعراض وأثار  استراتیج�اتإن هناك حاجة ماسة للعمل على تطو�ر  

قلق ركوب الطائرة  اضطرابقلق ركوب الطائرة لدى المسافر�ن، حیث أن المسافر�ن ذوي  اضطراب

�عانون من حساس�ة شدیدة تظهر على أجسامهم ومن أهم هذه األعراض الجسد�ة اإلع�اء والغث�ان 

 & Busscher, Spinhoven, Gerwenوخفقان سر�ع في القلب والتعرق الشدید وضیق في التنفس(

Geus, 2013    .( 

 : Personal factors عوامل الشخص�ةال -٥

 وخصائصه:  االن�ساطعد �ُ مفهوم  -أ 

والتفتح الذهني،  واالستقالل�ةوالتعامل معها،  االجتماع�ةالتفضیل للمواقف  االن�ساط�شمل  

�كونون نشطین و��حثون عن الجماعة، بینما  االن�ساط�ةفالدرجة المرتفعة تدل على أن األفراد مرتفعي 

ت السمات الممیزة لهؤالء األفراد في ، والهدوء والتحفظ، وقد حدداالنطواءتدل الدرجة المنخفضة على 

: ٢٠١٠اإلیجاب�ة(أبو هاشم،  االنفعاالتالنشاط، ال�حث عن اإلثارة، ،االجتماع�ةالدفء أو المودة 

٢٧٨ .( 

) و�تسم الشخص االنطواء -االن�ساطعامل ثنائي القطب حیث �مكن تسمیته ( االن�ساطو�عد  

إلى  اهتماماته، یتوافق مع المعاییر الخارج�ة، یوجه لالختالطمحب  اجتماعي�أنه شخص  االن�ساطي

خارج الذات، و�حب العمل مع االخر�ن و�حترم التقالید والسلطة، وعلى مستوى التفكیر �میل الشخص 
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إلى تفسیر جوانب العالم الخارجي �استخدام المنطق، والمیل إلى الع�ش وفق قواعد ثابتة، قد  االن�ساطي

من أفكار  اهتماماته�أنه یوجه  االنطوائيأو عقائد�ة، بینما یتسم الشخص تكون عمل�ة أو موضوع�ة 

ومشاعر إلى داخل الذات، ول�س تجاه العالم الخارجي، شدید الحساس�ة مع أن �كتم أحاس�سه، وعلى 

إلى تفسیر أفكار خاصة تستند إلى قواعد تخصه، كما أن لد�ه  االنطوائيمستوى التفكیر �میل الشخص 

 ).Zhang,2006: 1179للسر�ة" الخصوص�ة" �میل ألن �كون نظري فكري( حاجة كبیرة

) المن�سط كما ذكر(كارل یونج) على أنه الشخص الذي یهتم ٢٠١٠كما عرف (حسین،  

، وهذا �كون عكس المنطوي المشغول �عالمه الداخلي من خ�ال ونشاط بدني  االجتماع�ة�العالقات 

موجودان في  ینالمتعارض االتجاهین هذین یرى أن ، وهواع�ةاالجتمغیر قادر نسب�ا على المشاركة 

على أنه عامل  االن�ساطالشخص�ة إال أن أحدهما �كون أقوى من االخر. ونقال عن (ایزك) فقد عرف 

 اندفاعيوله أصدقاء كثیرون،  اجتماعيراق من الرت�ة الثان�ة له مكونات أساس�ة، فالشخص المن�سط 

وسرعة البدیهة متفائل لد�ه نشاط وحركة، و�خالفه المنطوي الذي �كون هادئا، �میل إلى المرح والحیو�ة 

 ومتروي، ومتأمل، �میل إلى التخط�ط وال �حب اإلثارة.

ع�ارة عن عامل من عوامل الشخص�ة �حتوي  االن�ساط) أن ٣٢: ٢٠٠٧وأضاف (جرج�س،  

، والدفء وكثرة الكالم والفرح االجتماع�ةعلى مجموعة من الصفات والسمات من أهمها المیل للح�اة 

ومشاورة االخر�ن والتحدث معهم، التفاؤل والرضا والراحة عند التواجد مع الناس، وتعد هذه السمات 

على أنفسهم  واالنغالق، الخجل واالستقالل�ةالتي یتصف أصحابها �الهدوء والتحفظ  لالنطوائ�ةنق�ضا 

 وعالمهم الخاص. 
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) على أنه حالة عاطف�ة �كون Oerlemans, Bakker, & Veenhoven, 2011وعرفه ( 

أكثر تفاؤل ونشاطا خالل یومه، و�جد المتعة في التحدث مع االخر�ن  االن�ساطيفیها الشخص 

من غیرهم سواء على الصعید العملي أو على  استقراراومشاركتهم في أنشطتهم، وغال�ا ما �كونوا أكثر 

�كون محبین، ودودین، ثرثار�ن ومرحین جدا. كما أن  ، و�میلون إلى أناالجتماع�ةصعید الح�اة 

 .    لآلخرتكون ردة فعلهم إیجاب�ة ومنفتحة ومتقبلة ومراع�ة  االن�ساطییناألشخاص 

واسعة  اجتماع�ةعلى جعل األفراد أكثر ود�ة تمكنهم من بناء عالقات  االن�ساطتساعد خصائص و 

شاط وٕاثارة، و�متازون �حسن الع�ش والتعاون من ومتجددة، وعادة ما �كونوا أكثر األشخاص ألفة ون

مع مختلف الحاالت واألوضاع  لالنخراطالناس، كما یوصفون �أن لدیهم دافع كبیر 

 ).     Vallereux, 2003واألشخاص(

إلى ممارسة مز�د من الق�ادة والتمتع �مز�د من النشاط البدي واللفظي واأللفة  االن�ساطي�میل 

، المتمثلة االجتماع�ةتمثل األساس لألدوار  االجتماع�ة، وهذه الصورة االجتماع�ةوالرغ�ة في المشاركة 

إلى  ياالنطوائ، وعلى الطرف االخر �میل الشخص االجتماع�ةفي المب�عات، الس�اس�ة، الفنون، العلوم 

والتحفظ، و�شعر �الراحة مع الوحدة، وذلك مقارنة مع معظم األشخاص االخر�ن، وهذه  االستقالل�ة

تمثل األساس ل�عض األدوار مثل " الكتاب، علماء الطب�عة"، و�ین هذین الطرفین  االنطوائ�ةالشخص�ة 

ادر�ن على التحرك �سهولة ) القواالنطواء االن�ساط( متكافئ) یوجد عدد كبیر من االنطواء – االن�ساط(

 ).  ٧٨: ٢٠٠٦(السل�م،  االجتماعي االنفتاحبین حاالت 
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سعداء وفرحین �أي  واأن �كون هو میلهم االن�ساطیینلدى األفراد  االن�ساطومن أهم خصائص     

�سعون دائما للحصول  االن�ساطیین، وذلك الن اان یتطلب عمال جماع�عمل �قومون �ه خاصة إذا ك

على المتعة ومشاركة االخر�ن و�حبون تجر�ة كل ما هو جدید و�فضلون المغامرات. كما أن لدیهم القدرة 

على تكو�ن صداقات جدیدة في أي مكان وفي أي وقت الذي ینعكس علیهم إیجاب�ا و�جعلهم أكثر راحة 

ة و�سر ولطف. كما وضح العدید من �التواجد مع الغر�اء و�جیدون التعامل مع االخر�ن �كل سهول

القدرة على  االن�ساطیینوالسعادة عالقة قو�ة تمنح األشخاص  االن�ساطعلماء النفس أن العالقة بین 

�كل شيء من حولهم إضافة إلى أن سلوك�اتهم تمیل إلى اللطف و�عیدا جدا عن العدوان�ة،  االستمتاع

كتجر�ة  واعت�ارهختلف عنهم من أش�اء وأشخاص كما أن ذلك �ساعدهم في تقبل كل ما هو جدید وم

 االن�ساطیینممتعة مختلفة، وغال�ا ما تكون ردود أفعالهم العاطف�ة والسلوك�ة هادئة ومسالمة. وتبین أن 

جتماع�ة والعمل�ة وذلك �عود على تمتعهم �مواصفات إیجاب�ة تمنحهم القوة أكثر نجاحا في ح�اتهم اال

القرارات الجر�ئة والحاسمة والتي تتطلب روح المغامرة. حیث  التخاذ ستعدادافهم في أغلب األح�ان على 

والتعامل مع  لآلخروتق�ال  انفتاحاأن خاصة في بیئة العمل �حتاج الموظفین إلى أن �كونوا أكثر 

 االن�ساطیینوجم�ع هذه الخصائص موجودة لدى  اجتماع�االتطورات الحدیثة والمستجدة وأن �كون أكثر 

 واالجتماعيعلى الصعید المالي والعملي  االنطوائیینكون مشاكل أقل من لذلك ت

)Oerlemans & Bakker, 2014  .( 

 یناالن�ساطی) ذكر أن ح�اة Oerlemans, Bakker, & Veenhoven, 2011وقد أضاف ( 

�النس�ة  عاد�ةهذه النشاطات الروتین�ة  اعتبرتالیوم�ة تشهد العدید من النشاطات الممتعة، حتى لو 

لل�عض إال أنهم یرون فیها متعة ت�عا للقدرات الوجدان�ة التي �متلكونها والمرت�طة بتحلیل كل شيء من 
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 االن�ساطیینحولهم على أنه شيء رائع وجمیل، و�طب�عة الحال فإن مستو�ات السعادة تختلف بین 

 أنفسهم.    

ا من غیر �المقارنة مع أكثر إبداع االن�ساطیین) أن  ٢٠١٠وقد أكدت دراسة (حسین، 

یولد السعادة و�التالي ینعكس أثره اإلیجابي على التفكیر  االن�ساط، حیث أن االنطوائییناألشخاص 

 & Oerlemans (. ووصفت دراسة االجتماع�ةفي كافة المجاالت سواء العمل�ة أم  االبتكاري 

Bakker, 2014  وتقبل االخر وحب  االنفتاحالتي �غلب علیها طا�ع  االن�ساطیین) خصائص

ال  االن�ساطیین، حیث أن االنطوائیینالمشاركة والعمل الجماعي، وذلك على عكس األشخاص 

�ستط�عون الع�ش �مفردهم و�جدون �متعة كبیرة عند معرفة أشخاص جدد في ح�اتهم الذي یز�د من 

 شعورهم �السعادة.    

تتمثل في أنه  ساطياالن�) إلى أن خصائص الشخص ٢٠١١وأ�ضا أضاف (أبو رزق،  

، وال تجذ�ه األنشطة التي �اآلخر�ن االتصالمنطلق، أقل عرضة للكف، مغرم �األنشطة التي تحقق له 

عل�ه، متفائل  االعتماد، عدواني وال �مكن االستثارةتؤدي �معزل عن الجماعة كالمذاكرة، و��حث عن 

األخطاء وتقلب المزاج،  وارتكابیتصف �التهور  االن�ساطيو�كون صداقاته �سرعة، كما أن النمط 

 االن�ساطيوتطور نمو الضمیر من خالل عمل�ة التشر�ط. و�شكل عام فإن  االجتماع�ةو�میل إلى 

شخص �حب الحفالت، وله أصدقاء كثیرون، و�حتاج إلى الناس حوله، وال �میل للقراءة والكتا�ة �مفرده، 

 ذ األمور ب�ساطة. و�لتمس اإلثارة، و�غتنم الفرص، و�حب التغییر، و�أخ
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 وخصائصه: عد العصاب�ة�ُ  -ب 

�ستخدم مصطلح العصاب�ة للتعبیر عن مجموعة من األعراض العقل�ة الشاذة مثل القلق/ 

إلى القلق المرتفع، أو  االتزانالوسواس القهري، الهستیر�ا. �اإلضافة إلى أن العصاب�ة تتدرج من 

لإلصا�ة  استعدادالزائدة عن الحد. كما أنها  االنفعال�ة االستجا�ةفي المواقف الصع�ة، أو  االنه�ار

�المرض العصابي وهذا �حدث عند توافر شروط اإلنعصاب مثل الضغوط والمواقف العصب�ة (أبو 

 ).٢٠١١رزق، 

تعني العصاب�ة المیل إلى األفكار والمشاعر السلب�ة أو الحز�نة، فالدرجة المرتفعة تدل على أن 

صاب�ة أكثر عرضة لعدم األمان، واألحزان، بینما تدل الدرجة المنخفضة على أن األفراد یتمیزون �الع

، وأكثر مرونة وأقل عرضة لألحزان  حیث أن السمات الممیزة االنفعالي �االستقراراألفراد یتمیزون 

تتمثل في القلق، الغضب، العدائ�ة، اإلكتئاب، الشعور �الذات، اإلنعصاب والقابل�ة  لهؤالء األفراد

 ). ٢٧٩: ٢٠١٠إلنجراح (أبو هاشم، ل

العاطفي، تنعكس على األفراد �طر�قة سلب�ة  االستقرار نق�ضكما وتعرف العصاب�ة على أنها  

العاطفي، وصعو�ة  االستقرار�حیث �میلون �صورة كبیرة وواضحة إلى عدم الرضا عن النفس وعدم 

التكیف مع متطل�ات الح�اة، كما یرت�ط هذا العامل �القلق واإلحراج والشعور �الذنب والتشاؤم والحزن 

 ) Zhang, 2006: 1179وانخفاض احترام الذات (

) فقد عرف العصاب�ة على أنها أحد أ�عاد الشخص�ة التي تضم ٢٩: ٢٠٠٧أما (جرج�س،  

ألشخاص الذین �سجلون درجات عال�ة على هذا المق�اس �الخبرات مجموعة من السمات، إذ یتصف ا
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العاطفي  �االستقرارالسلب�ة العال�ة، والمیل العام لخبرة الشعور السلبي، أما الذین یتسمون  االنفعال�ة

 .عصابیین، والمزاج الرائق، والتوافق فهم غیر واالسترخاءوالهدوء 

وایجاب�ا �التعبیر الذاتي عن اإلجهاد، كما أن  وترت�ط العصاب�ة سل�ا �الرضا عن الح�اة، 

األشخاص العصابیین أقل قدرة على التعامل مع الضغوط المرهقة في البیت والعمل، كما أنهم أقل 

تحكما في اندفاعاتهم، وتقسم مستو�ات عامل العصاب�ة كالتالي: على أحد طرفي ال�عد یوجد الشخص 

السلبي �المقارنة مع معظم الناس، و�ظهر القلیل من الرضا  عالاالنفالمنفعل الذي �شعر �قدر أكبر من 

عن الح�اة، وعلى ال�عد االخر یوجد األشخاص المرنون على التكیف، والذین �میلون إلى معا�شة الح�اة 

وفق مستوى أكثر عقالن�ة مقارنة مع معظم، و�ظهر القلیل من الرضا عن الح�اة، وعلى ال�عد االخر 

رنون على التكیف، والذین �میلون إلى معا�شة الح�اة وفق مستوى أكثر عقالن�ة یوجد األشخاص الم

مقارنة مع معظم الناس، والذین یبدون غیر متأثر�ن �ما یدور حولهم، فمثل هذا الطرف �مثل األساس 

مثل" ط�اري الخطوط الجو�ة والمهندسین" بینما �حتوي هذا العاملین  االجتماع�ةللعدید من األدوار 

والمرونة، ولدیهم القدرة  االنفعال�ة�ه مدى واسعا من المستجیبین الذین �مثلون خل�طا من سمات طرف

 ).    ٧٦: ٢٠٠٦على تغییر سلوكهم حسب متطل�ات الح�اة (السل�م، 

النسبي الذي یتغیر عند إظهار ردود الفعل  االستقرارإلى المیل من خصائص العصاب�ة و

ة، الذي یؤدي إلى الشعور �اإلح�اط والخسارة وعدم التقدیر، وتعد المتمثلة �سلوك�ات ومشاعر سلب�

  ) ahey 2009 ,العقل�ة والجسد�ة المختلفة (. االضطرا�اتالعصاب�ة من أهم العوامل التي تسبب 
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وقد أكدت األ�حاث النفس�ة أن جم�ع حاالت وخصائص العصاب�ة لها نتائج سلب�ة على  

العصاب�ة واألشخاص من حوله، كما أن مستو�ات العصاب�ة تختلف من شخص  اضطرابالشخص ذي 

إلى اخر بناءا على طب�عته وعلى دوافع العصاب�ة لد�ه والموقف الذي أثاره. ومن أهم الخصائص التي 

�متاز بها الشخص العصابي القلق وعدم القدرة على التعامل مع األمور وغال�ا ما تكون عواقب 

نتیجة توهم أمور ل�س لها أصل من الصحة أح�انا. كما أن للعصاب�ة أوجه متعددة العصاب�ة سلب�ة 

الشخص للموقف، وتعد العصاب�ة مؤشرا خطرا على تفاقم  استق�المرت�طة �شكل كبیر مع طر�قة 

القلق الذي یرافقه شعور دائم �التهدید وعدم الراحة والطمأنینة. لذلك �حرص الشخص  اضطرابأعراض 

وغض�ه الذي یجعلهم  عصبیتهى عدم التفاعل مع الناس لتجنب المواقف التي تثیر العصابي عل

ابیون ضحا�ا التركیز الزائد عن حده صلذلك �عتبر الع اآلخر�ن،عن  واالنعزالأشخاص �میلون للحزن 

�المهددات التي ممكن أن تواجهم في ح�اتهم الیوم�ة ، الذي �فقدهم الس�طرة على مشاعرهم وك�ف�ة 

هم مع األمور. وقد لوحظ أن هنالك عالقة قو�ة بین السمات الشخص�ة العصاب�ة واألداء تعامل

 ).Robinson, 2007المعرفي(

ترت�ط العصاب�ة مع ز�ادة الضغوطات النفس�ة والتفاعالت الفسیولوج�ة، لذلك سعى ال�احثون 

راض اإلكتئاب الحادة إلى معرفة وتحلیل الخصائص التي �متاز بها الشخص العصابي والمتمثلة في أع

اإلجهاد الدائم السلوك�ات الشدیدة والعن�فة، عدم القدرة على التأقلم. ترت�ط العصاب�ة مع ز�ادات 

. وتبین أن األشخاص االستقرارالتفاعالت في الجهاز العصبي الذي �حفز الخوف والقلق والشعور �عد 

صابیین أكثر حساس�ة للتعامل مع األمور الفصام تز�د نس�ة العصاب�ة لدیهم، كما أن الع اضطرابذوي 
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واألشخاص من حولهم و�تأثرون و�تفاعلون �طر�قة سلب�ة تظهر سلوك�ات غضب وعصب�ة ال �مكن 

 ). Norris, 2007الس�طرة علیها(

) أن العصاب�ة مرت�طة مع ظواهر وحالة المجتمع الس�اس�ة  Jamil & Alvi, 2012والحظ (   

والثقاف�ة تؤثر على ح�اة األفراد وتنعكس علیهم �شكل م�اشر. وغال�ا ما تكون العصاب�ة  واالقتصاد�ة

ناتجة عن ضغط كبیر ال �ستط�ع اإلنسان تحمله أو نتیجة طب�عة موجودة ف�ه منذ سن م�كر، و�رى 

ا فرو�د أن نتیجة كل موجة عصب�ة تصیب اإلنسان تدفعه للخروج من واقع الح�اة التي �ع�ش فیها، مم

. ومن اهم خصائص الشخص ذو اآلخر�ن مع واالندماجفي نشاطات الح�اة  االنخراطابي ص�صعب الع

، والمیل إلى الوحدة االجتماع�ةالعصاب�ة صعو�ة التأقلم مع المح�ط، فشله في بناء العالقات  اضطراب

 والظلم.      �االغترابعن العالم الواقعي، والشعور  واالبتعادوالعزلة، 

النفسي أي العصاب ولن �حدث  �االضطرابلإلصا�ة  االستعدادالعصاب�ة إلى  كما تشیر

العصاب الحق�قي إال بتوافر درجة مرتفعة من العصاب�ة والضغوط الشدیدة نتیجة لحوادث وخبرات الح�اة 

البیئة الداخل�ة (كاإلصا�ة �مرض مزمن). و�میل ذوو الدرجات العل�ا في  الضطراب(كخسارة مال�ة) أو 

م�الغ فیها، ولدیهم صعو�ة في العودة إلى الحالة السو�ة  االنفعال�ة استجا�اتهمصاب�ة إلى أن تكون الع

م�الغ فیها، ولدیهم صعو�ة في العودة إلى الحالة السو�ة �عد مرورهم  االنفعال�ة�عد مرورهم �الخبرات 

ال�س�ط، مثل الصداع واألرق بدن�ة من النوع  اضطرا�ات، وتتكرر الشكوى لدیهم من االنفعال�ة�الخبرات 

الكر�هة، وتؤدي  االنفعال�ةالظهر وغیرها، كما �عانون من الهموم والقلق وغیر ذلك من المشاعر  وآالم

الشخص�ة العصاب�ة �صاحبها إلى سوء التوافق النفسي، مما یؤثر تأثیرا سیئا على قدرة الشخص على 

�الح�اة. ورغم ذلك فالسلوك  واالستمتاعج�ه كامال ممارسة ح�اة طب�ع�ة مفیدة، و�عوقه ذلك عن أداء وا
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العام للمر�ض �ظل في حدود العادي، فهو �حافظ على مظهره العام و�هتم بنفسه و�یئته، و�شعر �مرضه 

 ). ٢٠١٢و�عترف �ه و�رغب في العالج والشفاء و�تعاون مع المعالج(�الن، 

للسمات العصاب�ة، السمات العصاب�ة المنطلقة التي تبدو في صورة سلوك �عبر  نوعانوهناك  

عن انطالق الفرد المكبوت، كـانطالق الـ�عض فـي صورة عدوان أو ثورات غضب ومن خصائص 

السمات العصاب�ة أنها تتعارض مع الخلـق المعهـود للشخص ألن فیها تعبیرا عن دوافع فرد الحق�ق�ة 

ل عصاب نفسي أي مرض نفسي. والسمات العصاب�ة العكس�ة، وهي السمات التي التي تظهر في شك

مثل مظاهر الرحمة  . تبدو في صورة سلوك هو نق�ض السلوك الذي كان �صدر لو أن الفرد كان طل�قـا

الم�الغ فیها التي تختفي وراءها قسوة �الغة ...الخ. ومـن خصائص السمات المضادة حجرا تاما وال تدع 

�شعر بوجودها وفي مزمنة الن علینا أن توصد السمات الحق�قیـة دائما خش�ة أن تنطلق وتعبر عن الفرد 

نفسها فالطفل الذي �كره أ�اه یتظاهر �الحب الدائم تجـاه األب فكبـت الطفل خوفه وتظاهره عن غیر 

لع�سوي، (ا قصد �الشجاعة هذه سمة عكس�ة أما إن انطلق وخوفه في صورة قلـق فهذه سمة منطلقة.

٢٠٠٢( 

 الدراسات السابقة : -٦

مع  ،صنیفھا الى محورینم توقد ت تناولت متغیرات الدراسةسیتم ھنا عرض أھم الدراسات السابقة التي 

لندرة الدراسات العربیة العلم أن الدراسات التي سیتم عرضھا  في المحور الثاني كلھا دراسات اجنبیة 

 .  القلق من ركوب الطائرات التي تناولت  –الباحث على حد علم  -
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 دراسات تناولت القلق وعالقته �سمات الشخص�ةالمحور األول: 

الشخص�ة واضطراب ) �عنوان" Brandes & Bienvenu, 2006(أجرى براند�س و�ینفین دراسة

إلى معرفة مدى تأثیر السمات الشخص�ة على اضطراب القلق. أجر�ت الدراسة في هدفت "، القلق

الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، وقد استخدمت المنهج التحلیلي، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن السمات 

الشخص�ة مثل العصب�ة العال�ة وانخفاض معدل االن�ساط وصفات االضطرا�ات الشخص�ة تؤثر على 

لكونها تساهم في ز�ادة نس�ة القلق والذي ینعكس سل�ا على نمو الشخص�ة. و�ینت نتائج الدراسة  األفراد

أن كال من اضطراب القلق والسمات الشخص�ة قد �كون ترجع إلى عوامل وراث�ة. وأوصت الدراسة 

شكل �ضرورة العمل على تفعیل أحدث االستراتیج�ات للتقلیل من أعراض اضطراب القلق الذي یتأثر �

 كبیر في السمات الشخص�ة. 

 

العوامل الخمسة الكبرى  �عنوان " )Rosellini & Brown, 2011دراسة ( أجرى روزلیني و�راون و 

 واسعة سر�ر�ة عینة في اإلكتئاب�ة واضطرا�ات القلق أ�عاد مع والعالقات الكامن للشخص�ة : اله�كل

 القلق واضطرا�ات للشخص�ة الكبرى  الخمسة العوامل بین العالقة على التعرف إلى هدفت النطاق"،

 على المترددین من ذكور )%٤٠( و إناث ) %٦٠فرد، ( )١٩٨٠من ( الدراسة عینة تكونت واالكتئاب،

 العوامل مق�اس استخدام تم الب�انات لجمع بوسطون، بجامعة النفس�ة  واالضطرا�ات القلق عالج ع�ادة

 القلق اضطرا�ات ) ومق�اس (Costa & McCrae, 1992من إعداد  للشخص�ة الكبرى  الخمسة

 القلق واضطرا�ات العصب�ة بین موج�ة عالقة وجود الدراسة نتائج ). أظهرتDSM-IVواالكتئاب (

 كما االكتئاب، واضطرا�ات والمخاوف االن�ساط�ة بین عالقة سلب�ة وجدت بینما �أنواعها، واالكتئاب
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 موج�ة عالقة وجدت بینما واضطرا�ات واالكتئاب، الضمیر�قظة  بین سلب�ة عالقة وجود النتائج بینت

 .العام والقلق الضمیر �قظة بین

العوامل الخمسة الكبرى للشخص�ة وعالقتها �قلق �عنوان "دراسة ) ٢٠١٢جبر ( وأجرى 

العالقة بین العوامل  إلىإلى التعرف دفت ه "المستقبل لدى طل�ة الجامعات الفلسطین�ة �محافظات غزة

لكبرى للشخص�ة وقلق المستقبل لدى طل�ة الجامعات الفلسطین�ة �محافظات غزة. تكونت عینة الخمسة ا

إناث) من جامعتي األزهر واألقصى في  ٣٩١ذكور و ٤٠٩) طالب وطال�ة (٨٠٠الدراسة من (

محافظات غزة. واستخدمت الدراسة مق�اس العوامل الخمسة الكبرى للشخص�ة ومق�اس قلق المستقبل. 

ئج الدراسة أن عامل �قظة الضمیر األعلى انتشار بین العوامل الخمسة الشخص�ة الكبرى أظهرت نتا

وكانت العصاب�ة األقل انتشارًا، و�ینت الدراسة وجود عالقة ارت�اط�ة موج�ة بین عامل العصب�ة و�ین 

على  قلق المستقبل وأ�عاده الفرع�ة، في حین كانت العالقة سلب�ة مع عوامل االن�ساط، واالنفتاح

الخبرات، و�قظة الضمیر، بینما توجد عالقة ارت�اط�ة سال�ة ف�ما یتعل �عامل المقبول�ة. وأظهرت الدراسة 

 بین إحصائ�اً  فروق دالة وجود المتغیرات ل�عض �النس�ة الشخص�ة عوامل في للفروق  ف�ما یتعلق �النس�ة

 ذات فروق  توجد ولم ، االن�ساط عدا ما الطال�ات لصالح الشخص�ة عوامل جم�ع في والطال�ات الطالب

 جامعة طل�ة لصالح الفروق  كانت الضمیر فقد �قظة عدا ما الجامعة لمتغیر تعزى  إحصائ�ة داللة

 األزهر.

 

 ;Karsten (دراسة  بیننكس، ور�زي، وأورمیل، ونولین، وهارتمان أجرى 

Penninx; Riese; Ormel; Nolen & Hartman, 2012(  " االكتئاب اضطرا�ات حالة أثر�عنوان 
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القلق  إلى الكشف عن آثار حالة اضطرا�اتهدفت "، للشخص�ة على العوامل الخمسة الكبرى  والقلق

 المرك�ة الدول�ة التشخ�ص على العوامل الخمسة الكبرى للشخص�ة. استخدمت الدراسة مقابلة

)Composite International Diagnostic Interview(  على عدد من األفراد المكتئبین والقلقین

واالن�ساط  �شكل كبیر �العصب�ة والقلق تتأثر االكتئاب ضطرا�اتفي هولندا. أظهرت نتائج الدراسة أن ا

والضمیر؛ حیث أثرت العصب�ة �شكل قلیل في حین كان تأثیر االن�ساط والضمیر كبیر على االكتئاب 

 في حین لم تؤثر على القلق، كما یتأثر القلق �االنفتاح والوفاق.

العالقة بین السمات الشخص�ة ) �عنوان " Sanja, 2013دراسة ( وآخرون  وأجرى سانجا

إلى معرفة الخصائص هدفت ، "ومستو�ات القلق/ اإلكتئاب في مجموعات مختلفة لمتعاطي المخدرات

الشخص�ة، النفس�ة واالجتماع�ة لمتعاطي المخدرات وتغییراتهم العاطف�ة، �اإلضافة إلى استكشاف 

مل القلق واإلكتئاب. أجر�ت الدراسة في السمات الشخص�ة وتحلیل عالقتها مع الحالة العاطف�ة التي تش

) شخص من مدمني ٢٨٨كروات�ا، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من (

تم تقس�مهم إلى مجموعتین، عام،  ٢٢تتراوح أعمارهم بین ) إناث ٦٩) ذكور، و(٢١٩المخدرات منهم (

بینت الدراسة أن مجموعة مدمني الهرو�ن سجلت  وقد ).  BDIوتم استخدام مق�اس القلق واإلكتئاب (

لدیهم أعلى مستو�ات القلق واإلكتئاب، والعصب�ة واإلجرام. أما المجموعة الثان�ة والتي تمثلت 

�األشخاص مدمني المخدرات المعاد تصن�عها، فقد سجلوا أعلى مستو�ات االن�ساط والتوافق االجتماعي، 

مجموعتین أظهرت فوارق �س�طة في مستوى القلق حیث أن الفارق ولكن �شكل عام فإن المقارنة بین ال

لم �كن كبیرا. وقد أوصت الدراسة �ضرورة توفیر أدوات ق�اس أكثر فاعل�ة للحصول على نتائج أكثر 
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دقة أثناء تشخ�ص عالقة القلق �السمات الشخص�ة وذلك �فید في نوع�ة وطب�عة العالج الذي سیخضع 

 له المدمن. 

القلق والسمات الشخص�ة لألطفال الذین ) �عنوان "Jordanova, 2013دراسة ( نوفا وأجرى جوردا

إلى استكشاف العالقة بین القلق والسمات الشخص�ة لدى هدفت "، یخضعون لتدخالت طب األسنان

األطفال الخاضعین لعالج األسنان، ومعرفة مدى تأثیر عامل الخوف من طبیب األسنان على السمات 

األطفال مثل االن�ساط والعصب�ة. أجر�ت الدراسة في مقدون�ا، وقد استخدمت المنهج الشخص�ة لدى 

) ذكور، تم اخت�ارهم ١٩) إناث و(٣١طفل منهم ( ٥٠التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من 

سنوات. وقد استخدمت  ٦ -٢عشوائ�ا من مستشفى جامعة طب األسنان وكانت أعمارهم تتراوح بین 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى  ).GASCن تمثلت في االست�انة ومق�اس القلق العام لألطفال (الدراسة أداتی

أن هنالك مستوى عال من القلق بین جم�ع األطفال الذین خضعوا لتدخالت طبیب األسنان، وتبین 

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الذكور واإلناث عائد على مستوى القلق، حیث سجلت اإلناث 

مستو�ات القلق من طبیب األسنان �المقارنة مع الذكور. كما تبین أن السمات الشخص�ة مثل أعلى 

العمر االن�ساط والعصاب�ة تؤثر �شكل كبیر على القلق عند األطفال. وقد أوصت الدراسة إلى صرورة 

 ها.إت�اع استراتیج�ات إلدارة القلق لدى األطفال ومنها الدعم النفسي وتقن�ات االسترخاء وغیر 
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 دراسات تناولت قلقٍ ركوب الطائرات وعالقته �سمات الشخص�ةالمحور الثاني: 

) �عنوان " محددات القلق أثناء  Abubakar & Mavondo, 2002( دراسة أجرى ابو �كر ومافوندو 

إلى تطو�ر نموذج لمفهوم القلق المرت�ط �السفر الجوي، أو ما  هدفت استطالع�ة" ،السفر الجوي: دراسة 

�عرف �اضطراب قلق ركوب الطائرة، وأثر المحددات الشخص�ة والسمات على القلق. أجر�ت الدراسة 

في مطارات االتحاد األورو�ي، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من 

) منهم ذكور. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن العوامل ٢٩٠و( ) منهم إناث،٢٩٢) مسافر (٥٨٢(

الس�كولوج�ة والمحددات الشخص�ة لها تأثیر م�اشر على اضطراب قلق ركوب الطائرة. كما أن التعود 

على التعامل مع المخاطر وتكرار التجر�ة یؤثر إیجاب�ا على التغلب على اضطراب قلق ركوب الطائرة، 

 ین �سافرون كثیرا تقل نس�ة القلق لدیهم �شكل ملحوظ. حیث أن األشخاص الذ

تجر�ة القلق في حاالت الطیران الجوي: تطو�ر ) �عنوان " Bicker, 2003دراسة ( وأجرى ب�كر

إلى استكشاف أثر قلق الطیران الجوي على المتغیرات الفسیولوج�ة  هدفت "مق�اس قلق السفر �الجو

والنفس�ة لألشخاص ذوي اضطراب قلق ركوب الطائرة، �اإلضافة إلى معرفة أهم�ة تطو�ر مق�اس 

اضطراب قلق ركوب الطائرة على المسافر�ن ذوي اضطراب قلق ركوب الطائرة. أجر�ت الدراسة في 

) ٦١٥وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من (الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، 

شخص مسافر عبر الخطوط الجو�ة. وقد أظهرت نتائج الدراسة ف�ما یتعلق �مق�اس اضطراب القلق إلى 

أن هنالك أثار سلب�ة الضطراب قلق ركوب الطائرة على المسافر�ن متمثل في أثار نفس�ة (الخوف 

الراحة واألمان) وفسیولوج�ة(التعرق، ز�ادة الخفقان في القلب والغث�ان)، كما والغضب والشعور �عدم 

بینت النتائج أن العدید من المسافر�ن ذوي اضطراب قلق ركوب الطائرة لدیهم تخوفات من حدوث 

أعطال في الطائرة أثناء السفر أو حدوث أي مشكلة داخل الطائرة الذي �سبب لهم ذعر كبیر ال 
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طرة عل�ه. وقد اوصت الدراسة  �ضرورة تطو�ر مق�اس اضطراب قلق ركوب الطائرة �ستط�عون الس�

 وذلك ل�سهل التعامل مع المسافر�ن ذوي االضطراب وتنم�ة قدراتهم في التحكم �أعراضه.    

)  Dillinger, Wiegmann & Taneja, 2003دراسة (وأجرى دیلنجر وو�جمان وتانیجا 

اتیج�ات التعا�ش مع القلق لدى طل�ة الطیران في برنامج تدر�ب السمات الشخص�ة واستر �عنوان " 

إلى التحقیق في دور برنامج تدر�بي لطل�ة كل�ة الطیران العسكري، �اإلضافة إلى هدفت "، كل�ة الطیران

تحلیل شخص�ة الطل�ة الط�ار�ن والصفات الشخص�ة لدیهم. ومعرفة العالقة بین أ�عاد السمات 

اتیج�ات التعامل مع الضغوطات وحاالت القلق. أجر�ت الدراسة في الوال�ات الشخص�ة واستخدام استر 

) طالب في ٥٠المتحدة األمر�ك�ة، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من  (

كل�ة الط�اران. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن الصفات الشخص�ة تلعب دورا مهما في تمكین طل�ة 

حیث أنه لمن الضروري على الطل�ة أن یتغلبوا على مخاوفهم وقلقهم من ركوب الطائرة. الطیران، 

�اإلضافة إلى أن استراتیج�ات البرنامج التدر�بي تساعد الطل�ة على التغلب على مخاوفهم أثناء الطیران 

�ب�ة لطل�ة وتمكنهم من الس�طرة على أعراض القلق. وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تكثیف البرامج التدر 

 الطیران وذلك لضمان أداء مهني عالي.   

"، تطو�ر وتقی�م اإلجهاد كمق�اس لتوتر السفر الجوي ) �عنوان" Bricker, 2005دراسة ( وأجرى ب�كر

إلى تطو�ر وتقی�م اإلجهاد كمق�اس لتوتر وقلق السفر في الطائرة، ومعرفة أثر السمات الشخص�ة هدفت 

واشنطن.  واستخدمت المنهج   تاكوما في-�ت الدراسة في مطار س�اتلعلى قلق ركوب الطائرات. أجر 

) مسافر على متن الطائرة وتم استخدام االست�انة كأداة ٦١٥التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من (

لجمع الب�انات من افراد العینة حیث وزعت على جم�ع المسافر�ن. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن 
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فر�ن �عانون من توتر واضطراب قلق ركوب الطائرة وذلك ناتج عن سماتهم الشخص�ة من المسا %٧٥

التي تمیل إلى العصب�ة والخوف من األماكن المرتفعة واألماكن المغلقة الذي ینعكس سلب�ا على 

تصرفاتهم وسلوك�اتهم مع االخر�ن و�ز�د من عدم الشعور �األمان والراحة. وقد أوصت الدراسة �ضرورة 

تمام بتطو�ر مق�اس اإلجهاد والتوتر لدى المسافر�ن الذي �عد السبب الرئ�سي للقلق وذلك لمحاولة االه

 التخفیف من األعراض المصاح�ة لنو�ات القلق.   

دراسة شخص�ات �عنوان "  ) Ganesh & Joseph 2005(دراسة  وأجرى جان�ش وجوسیف

إلى تحدید السمات الشخص�ة لدى طاقم الطائرة وأثرها على هدفت ، طاقم الطائرة: لمحة عامة"

اضطراب قلق ركوب الطائرة وتأثیرها على أدائهم وسالمتهم وسالمة الركاب. أجر�ت الدراسة في 

) ٣٥٠الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من (

توصلت نتائج الدراسة إلى أن هنالك اختالف في السمات الشخص�ة بین  فرد �شكلون طاقم الطائرة. وقد

الذكور واإلناث، حیث أن اإلناث سجلن أعلى معدالت القلق �المقارنة مع الذكور، كما أن من أهم 

السمات الشخص�ة التي یجب أن تتوافر في طاقم العمل القدرة على العمل الجماعي وذلك إلدارة الطائرة 

 لتعا�ش مع المواقف المثیرة للقلق ومواجهة الضغوطات.        �شكل سل�م وا

است�انات حاالت اضطراب قلق ) �عنوان "  ,2008Spinhoven&  Gerwen ,دراسة ( جیرو�نوأجرى 

إلى الكشف عن أثر هدفت "، قلق ركوب الطائرة ركوب الطائرة، عادات لألشخاص ذوي إضطراب

اضطراب قلق ركوب الطائرة على المسافر�ن من خالل توز�ع االست�انات وتحلیلها لمعرفة السمات 

الشخص�ة التي تؤثر على القلق. أجر�ت الدراسة في هولندا، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي 

وصلت نتائج الدراسة إلى أن هنالك ارتفاع في حاالت ) مسافر. وقد ت٢٠٧٠حیث تكونت العینة من (
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وكان أغلبهم إناث، كما سجلت  %٥٠قلق اضطراب ركوب الطائرة بین المسافر�ن وصلت إلى أكثر من 

التقی�مات ونتائج تحلیل الب�انات أن األشخاص الذي تعودوا على السفر وركوب الطائرة ذوي اضطراب 

ض القلق أقل من المسافر�ن االخر�ن. وقد أوصت الدراسة إلى القلق كانت نتائج تحلیل نس�ة أعرا

على المسافر�ن وذلك للتمكن من الوصول إلى حلول للتغلب  FAM ,FASضرورة تطبیق است�انات 

 على أعراض قلق ركوب الطائرة.  

) �عنوان" حساس�ة القلق المعتدلة، العالقة بین Busscher, et. Al, 2013دراسة (وأجرى �شیر 

إلى استكشاف العالقة بین التغیرات هدفت تغیرات الالاثارة الفسیولوج�ة وقلق ركوب الطائرة "، 

الفسیولوج�ة والسمات الشخص�ة وقلق ركوب الطائرة، �اإلضافة إلى معرفة مدى فاعل�ة برنامج عالج 

ر�ت الدراسة في هولندا، وقد استخدمت المنهج التحلیلي قلق ركوب الطائرة على المشاركین. أج

شخص �عانون من اضطراب قلق ركوب الطائرة شاركوا في  ٥٠الوصفي، حیث تكونت العینة من 

برنامج عالج قلق ركوب الطائرة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن قلق ركوب الطائرة یتأثر �السمات 

كبیر، حیث تتمثل التغیرات الفسیولوج�ة في خفقان سر�ع في  الشخص�ة والتغیرات الفسیولوج�ة �شكل

القلب، كما بینت النتائج أن برنامج عالج قلق ركوب الطائرة أكد فاعلیته وقدرته في التحسین من 

حاالت القلق والذعر والتخفیف من أعراضها. وقد كانت توص�ات الدراسة أنه یجب االهتمام في تطو�ر 

مة لألشخاص ذوي اضطراب قلق ركوب الطائرة، حیث أن معالجة القلق یخفف البرامج العالج�ة المقد

من األعراض الفسیولوج�ة وذلك من خالل إعادة اله�كلة المعرف�ة وتنم�ة القدرة على التحكم �مستق�الت 

 المؤثرات الداخل�ة.
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التصورات ) �عنوان "  Walton &  Politano, 2014دراسة ( كما أجرى والتن و بولیتانو

إلى معرفة التصورات هدفت "، المتعلقة �النوع االجتماعي واإلجهاد والقلق واإلكتئاب على متن الطائرة

المتصلة بجنس (الذكور واإلناث) الط�ار�ن ومدى أثر هذه التصورات على القلق وضغط العمل 

هج التحلیلي واإلكتئاب. أجر�ت الدراسة في الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة، وقد استخدمت الدراسة المن

) من الط�ار�ن الذكور واإلناث، وقد تم استخدام االست�انة كأداة ٨٣الوصفي، حیث تكونت العینة من (

) لق�اس تحیز النوع والقلق بین الط�ار�ن.  وقد توصلت نتائج DAQللدراسة، �اإلضافة إلى مق�اس(

ع الط�ار�ن الذكور.  وتبین وجود الدراسة إلى أن الط�ار�ن اإلناث سجلوا أعلى نس�ة للقلق �المقارنة م

فروق ذات داللة إحصائ�ة �عزى إلى النوع، حیث أن الط�ارون اإلناث أكثر عرضة لإلصا�ة �اضطراب 

القلق واإلجهاد واإلكتئاب أكثر من الذكور. واوصت الدراسة �ضرورة تطو�ر أدوات ق�اس القلق للحصول 

 لط�ار�ن.  على نتائج أكثر دقة ولمعرفة ك�ف�ة التعامل مع ا

) �عنوان Ekeberg, Fauske & Berg-Hansen, 2014دراسة( وأجرى ا�كبیرج وفوسك و�یرجهانس

 هدفت سبتمبر"، ١١" ركاب الطائرات النرو�ج�ة األقل تسج�ال الضطراب قلق ركوب الطائرة �عد أحداث 

ن وخاصة �عد إلى التحقیق في نس�ة انتشار اضطراب قلق ركوب الطائرة بین المسافر�ن النرو�جیی

سبتمبر. أجر�ت الدراسة في النرو�ج، وقد استخدمت المنهج  ١١األحداث اإلرهاب�ة التي حصلت في 

) مسافر على متن الخطوط الجو�ة النرو�ج�ة. وقد ٤٨٤التحلیلي الوصفي حیث تكونت العینة من (

ب الطائرات �عد توصلت نتائج الدراسة إلى أن المسافر�ن حول العالم أص�حوا أكثر تخوفا من ركو 

، وتبین أن الركاب ٢٠٠٢سبتمبر وذلك بناءا على دراسات  ١١األعمال اإلرهاب�ة التي حدثت في 

النرو�جیین سجلوا أخفض نس�ة لإلصا�ة �اضطراب قلق ركوب الطائرة �النس�ة للمسافر�ن من جم�ع 
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طراب قلق ركوب من ركاب كل طائرة تقلع في النرو�ج لدیهم اض %٣أنحاء العالم، ومع ذلك فإن 

 الطائرة نتیجة األحداث اإلرهاب�ة والخوف من تكررها.  

    

) بعنوان تنبؤات قلق ركوب الطائرات والتطبیقات Lindseth, 1994 ( لیندسیذوفي دراسة قام بھا 

سنة.  ۳۰و  ۱۸طالبا وطالبة من الطلبة الطیارین اللذین تتراوح أعمارھم بین  ٥۷العملیة شملت العینة 

سعت الدراسة لتحدید مدى تكرار القلق أثناء الطیران وأعراضھ للطلبة الطیارین المبتدئین وقد وقد 

انسحبوا من برنامج الطیران وقرروا  %۱٤استخدم الباحث مقیاس معدل القلق وأشارت النتائج إلى أن 

واألرق عانوا من أعراض جسمانیة  مثل الدوار والغثیان  %۱٦عدم االنخراط  في مھنة الطیران و

قبل الطیران بعدة أیام  والتبول المتكرر والتعب الذي یصیب الطالب واالرتجاف وصعوبة التنفس 

وتورد الوجھ وكلھا عالمات تدل على وجود قلق أو خوف عند الطیران لدى الطالب المبتدئین ( طالب 

 الطیران).

وف والرهاب حسـب اخـتالف ) دراسة �عنوان الخMats,et al., 1995كما أجرى كل من ماتس ورفاقه (

امــرأة  ، أظهــرت النتــائج أن  هنــاك خــوف  ٥٠٠رجــل و ٥٠٠الجــنس والعمــر، تكونــت عینــة الدراســة مــن 

مشــترك بــین الرجــال والنســاء بــنفس المعــدل یتمثــل فــي الخــوف مــن الحیوانــات مثــل العناكــب وخاصــة فئــة 

 أقل لدى الش�اب.الش�اب. كما أظهرت النتائج أن معدل القلق من المرتفعات والطیران 

42 
 



 
 

) �عنـوان مقارنـة نتـائج تعـرض مرضـى الخـوف   Lars,et,1997وفي دراسة قـام بهـا  الرس وآخـرون ( 

 من الطیران لتجر�تي الموسم الواحد وتجر�ة الخمسة مواسم في عالج الخوف لدیهم .

معلومـات �عـد حیث أظهرت النتائج ان كال التجر�تین أثبتت نجاحهما وفاعلیتهما ؛ ف�عد الحصول علـى ال

مـن المجموعـة الثان�ـة تمكنـوا مـن ركـوب رحلـة  %٧٩من المجموعة األولى و %٩٣فترة العالج تبین أن 

 العودة ( طیران) بدون مرافق لهم من ذو�هم أو أصدقائهم. 

فقد أجروا دراسة عنوانھا التدریب النسبي كاستراتیجیة لعالج  Juani,et al,2000)أما جوني ورفقاه (

لطیران ، كان مجتمع الدراسة متمثال في مجتمع جزر الكناري  وشملت العینة مجم�وعتین الخوف من ا

شخص��ا ،المجموع��ة األول��ى ھ��ي المجموع��ة التجریبی��ة   ۲٤م��ن األش��خاص ك��ل مجموع��ة تتك��ون م��ن 

والمجموعة األخرى ھي المجموعة الض�ابطة ، واس�تخدم الب�احثون جھ�از لقی�اس مع�دل نبض�ات القل�ب 

Le135 Cardiaback  وجھ��از لقی��اس ت��وتر العض��التLe136 Mioback   وجھ��از لقی��اس الخ��وف

وقاموا بتسجیل الرحلة بجھاز فیدیو الكتشاف التغیرات الت�ي ق�د تط�رأ   Fear of flying scaleوالقلق 

عل�ى المس�افرین عل��ى م�تن الط��ائرة ،كم�ا اس��تخدم الب�احثون أیض�ا المقابل��ة الس�ریریة  الت��ي قس�مت إل��ى 

ول كان محددا لمناقشة المشاكل الصحیة والعالقات الشخصیة والمش�اكل الت�ي تع�رض قسمین: القسم األ

لھا الشخص في أثناء طفولتھ والقسم اآلخر كان مختصا لمناقشة األمور المتعلقة ب�الخوف أثن�اء الرحل�ة 

وف بعد كالتفكیر واألحداث الفیزیائیة الناتجة عن القلق أثناء الرحلة ، وأظھرت النتائج انخفاض ھذا الخ
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شخص��ا وس��بعة م��ازالوا یع�انون م��ن الخ��وف المعت��دل  وثالث��ة م��ا زال��وا  ۱٤الع�الج وانع��دام الخ��وف ل��ـ 

یعانون من الخوف الشدید ، وأشارت النتائج الى أن التأثیرات االیجابیة المكتسبة من خالل البرنامج ت�م 

 وف المرضي.اكتسابھا بعد ستة أشھر وأثبتت االستراتیجیة فاعلیتھا في خفض معدل الخ

) بدراس��ة عنوانھ��ا :ع��الج جمع��ي س��لوكي Lucas,et.al, 2006كم��ا ق��ام ك��ل م��ن لوك��اس وآخ��رون (

ومعرف��ي  للخ��وف م��ن الطی��ران (محاول��ة عش��وائیة مض��بوطة ). وتبح��ث الدراس��ة م��ا اذا ك��ان ح��االت 

 العالج النشط أكثر فعالیة من قائمة االنتظار ( مجموعة التحكم) وكذلك ھل العالج الطویل 

( الفك��ري الس��لوكي) یختل��ف ف��ي فعالیت��ھ م��ن برن��امج الع��الج القص��یر( الس��لوكي) وھ��ل س��رعة الع��الج 

 تختلف ؟                                  

مش�ارك اطل�ق  ٥۰مشارك حیث ت�م تقس�یمھم إل�ى  ث�الث مجموع�ات  ۱٥۰اذ تكونت عینة الدراسة من 

مش�ارك ك�انوا یمثل�ون  ٥۰مجموع�ة المعرفی�ة ومشارك اطل�ق عل�یھم ال ٥۰علیھم المجموعة السلوكیة و

واس�تبیان نم�ط   FASالمجموعة الضابطة، وتم استخدام األدوات التالیة : استبیان مواقف قل�ق الطی�ران 

.أظھ�رت النت�ائج أن ھن�اك انخف�اض   FSESومقی�اس الثق�ة ب�النفس أثن�اء الطی�ران  FAMقل�ق الطی�ران 

والثانیة وذلك یدل على ان البرنامجین فاعلین في مساعدة ملحوظ من قلق الطیران للمجموعتین األولى 

المشاركین من تجاوز مشكلة قل�ق الطی�ران .بینم�ا ل�وحظ أن المجموع�ة الض�ابطة الت�ي ل�م یطب�ق علیھ�ا 

البرنامج العالج�ي كان�ت نت�ائج اختب�ارھم قب�ل وبع�د الفت�رة المح�ددة للع�الج كم�ا ھ�ي ب�دون أي تغی�رات 

 لألفضل.

)  بعن�وان اس�تبیان ح�االت Nousi & Gerwen, 2008ك�ل م�ن نوس�ي وجی�رون ( وفي دراسة قام بھا

حیث تكونت عینة الدراسة   FAMو   FASقلق الطیران وردود فعل قلق الطیران وتم استخدام األداتین 
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ال یع�انون وأش�ارت نت�ائج الدراس�ة  ۱۰۱۲یع�انون و  ۲۰۷۲ف�ردا وق�د أظھ�رت النت�ائج أن  ۳۰۸٤من 

ن صالحان لمعرفة االختالفات بین اللذین یعانون والل�ذین ال یع�انون وك�ذلك نس�تطیع أیضا أن االستبیانی

التوصل إلى مستوى القل�ق المس�تقبلي المتوق�ع وأظھ�رت النت�ائج أن معظ�م الل�ذین یع�انون س�جلوا نت�ائج 

 نوعین من المعاناة (عقلیة) و (جسدیة).

ق�د تعرض�وا لح��وادث ومواق�ف ف��ي  م�ن أف�راد العین��ة یعرف�ون أش��خاص ۲۱۰كم�ا أوض�حت النت��ائج أن 

 الطائرة ،كما أوضحوا انھم ال یعیرون انتباھھم لفعالیات الطیران التي تنقل في وسائل االعالم.

) دراس��ة عنوانھ��ا ت��واریخ مختلف��ة للطی��ران الج��وي ,Philip,et.al,2008وأج��رى فیلی��ب وآخ��رون ( 

والخوف من الطیران وربطھما باضطرابات العقل ، ومن أبرز نتائج الدراسة أن الخ�وف م�ن الطی�ران 

لھ عالقة بالعمر والمستوى التعلیمي ونوع الجنس ، كما اوضحت الدراسة العالقة ب�ین ت�اریخ الطی�ران 

مثل في المعلومات التي یبثھا االعالم والحقائق التي ی�دلي بھ�ا والخوف المرضي من الطیران  والتي تت

الن��اس م��ن حولن��ا والل��ذین م��روا عل��ى تج��ارب  وح��وادث ف��ي الطی��ران وم��ا ش��اھده وس��مع عن��ھ األھ��ل 

واألقارب واألصدقاء .كما توصلت النت�ائج ال�ى أن األش�خاص الل�ذین ل�م یس�بق لھ�م أن اس�تقلوا الط�ائرة 

 الخوف من الطیران أكثر من األشخاص اللذین سبق لھم وطاروا. حصلوا على مستوى عالي من 

) بدراس�ة بعن�وان : س�یكولوجیة Margaret, Robert,2010 فین حین ق�ام مارجاری�ت ؛ وروب�رت ( 

 الخوف من الطیران ( تقییم نقدي لوجھات نظر حالیة في طرق عالجیة)
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مخاوف الطیران ، وأظھرت النت�ائج أن ھدفت الدراسة الى توضیح أثر علم النفس العالجي في معالجة 

المشاركین في الدراسة اعطوا توقعات ذاتیة مب�الغ فیھ�ا أكث�ر م�ن تعرض�ھم الحقیق�ي لمحف�زات الخ�وف  

وھذا بسبب ان ھؤالء المشاركین ادلوا بھذه المعلومات فقط من خالل توقعاتھم وتنبؤاتھم بحدوث أشیاء 

الحصول على تقاریر ذاتیة للمشاركین بعد العالج  أوضحت مرعبة لھم أثناء الطیران  ولكن بعد أن تم 

تلك التقاریر ان مستوى القلق بدأ ینخفض لدیھم  وذلك ربما ألن المخاوف التي كانت تالزم الشخص لم 

تح��دث أثن��اء الطی��ران فم��ن الطبیع��ي الحص��ول عل��ى نت��ائج أفض��ل ف��ي التق��اریر الذاتی��ة ألن الممارس��ة 

 ھي أكثر دقة في الحصول على نتائج موثوقة.  clinical  practice السریریة  

) دراس�ة ھ�دفت إل�ى معرف�ة لم�اذا Vriends &Michael, 2011وأج�رى ك�ل م�ن فرن�دس ومیش�یل ( 

وكانت الدراسة قائمة على التعلم الشرطي كمقیاس استخدم المثیرات  یعاني البعض من فوبیا الطیران ؟

 ۳۹م��ریض و  ۳۳والمرض��ى وتكون��ت العین��ة م��ن  كالص��ور ومق��اطع الفی��دیو للتفری��ق ب��ین األص��حاء

صحیح  وتوصلت نتائج الدراسة إل�ى أن�ھ م�ن خ�الل المثی�رات الت�ي ت�م عرض�ھا اتض�ح الل�ذین یع�انون 

 والذین ال یعانون وكان الفارق بینھما كبیر كما أنھ لم یشاھد ارتفاع عام في معدل السلوك في المرضى.

) بدراس��ة تقی��یم الخ��وف م��ن الطی��ران (دق��ة وفعالی��ة Palmira,et.al,2011 وق��ام ب��المیرا وآخ��رون ( 

مشارك، وقد ھدفت الدراسة الى تحدید دقة وفعالی�ة اس�تبانات  ۲٥۹ایطالیا ) وشملت العینة  –المقاییس 
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FAS ,FAM  ومعرفة تأثیر ترجمة االستبیانین عل�ى الخص�ائص النفس�یة ، وق�د أظھ�رت الدراس�ة نت�ائج

 بھ النتائج مع االستبانات األصلیة واالستبانات المترجمة.  ممتازة لالستبانات وأوضحت تشا

 التعلیق على الدراسات السا�قة: -٧

فإنھ یمكن الوصول إلى ما  قلق ركوب الطائراتمن خالل االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت 

 یلي: 

وفیما یلي أھم  األجانب وجد الباحث أن قلق ركوب الطائرات قد تم تناولھ من عدد من الباحثین •

 التي تطرقت الى متغیرات قریبة من الدراسة الحالیة: األجنبیة الدراسات 

 دراسة بعنوان : محددات القلق أثناء السفر الجوي (دراسة استطالعیة). -۱

 : تطویر مقیاس قلق السفر بالجو.تجربة القلق في حاالت الطیران الجوي  -۲

ش مع القلق لدى طلبة الطیران في برنامج تدریب كلیة السمات الشخصیة واستراتیجیات التعای -۳

 الطیران.

 تطویر وتقییم االجھاد كمقیاس لتوتر السفر الجوي. -٤

 دراسة شخصیات طاقم الطائرة : لمحة عامة -٥

 استبانات حاالت اضطراب قلق ركوب الطائرة . -٦

 الطائرة).حساسیة القلق المعتدلة (العالقة بین تغیرات االثارة الفسیولوجیة وقلق ركوب  -۷

 الخوف والرھاب من ركوب الطائرات حسب اختالف الجنس والعمر. -۸
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 استبیان حاالت قلق الطیران وردود فعل قلق الطیران. -۹

 التصورات المتعلقة بالنوع االجتماعي  واالجھاد والقلق واالكتئاب على متن الطائرة. -۱۰

اد في أحیان قلق ركوب الطائرات موجود مع جمیع الناس حول العالم بنسب متفاوتة ویمكن أن یزد •

 وینقص في أحیان أخرى ، وھذا ما اظھرتھ الدراسات التي تم ذكرھا .

في عدة دراسات؛ وتم  FAMواستبیان نمط الطیران  FASتم استخدام استبیان موقف الطیران  •

. وأشارت الدراسات أن االستبیانین بعد التأكد من صدقھا وثباتھا لیةاستخدامھا في الدراسة الحا

 صالحین لمعرفة االختالفات بین اللذین یعانون واللذین ال یعانون.

 أثبتت الدراسات فاعلیة ونجاج علم النفس العالجي في خفض معدل القلق من ركوب الطائرات. •

 .معرفیةجسمیة وأعراض  تنقسم أعراض مرض قلق ركوب الطائرات إلى أعراض  •

عالقة بمعدل أكبر عند النساء ولھ وھناك قلق مشترك من ركوب الطائرات  بین الرجال والنساء  •

 بالعمر وبالمستوى التعلیمي

 مناقشة النتائج وفي بناء المقیاس.وسوف تحاول الدراسة الحالیة االستفادة من الدراسات السابقة في 
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 الفصل الثالث
 الدراسةمنهج�ة  

 المقدمة -١

 منهج�ة الدراسة  -٢

 مجتمع الدراسة  -٣

 عینة الدراسة  -٤

 الدراسةوات أد -٥

 طرائق جمع الب�انات  -٦

 صدق وث�ات أداة الدراسة -٧

  األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة -٨
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  المقدمة -١

لمنهج�ة الدراسة ومجتمعها، وعینتها، وك�ف�ة اخت�ارها والمصادر   هذا الفصل عرضاً  یتناول

المستخدمة لجمع الب�انات والمعلومات وك�ف�ة إعدادها وتطو�رها، وٕاجراءات التأكد من صدق األداة 

 .وث�اتها، وتوض�حًا إلجراءات التطبیق والمعالجة اإلحصائ�ة التي استخدمت لمعالجة الب�انات

 منهج�ة الدراسة  -٢

تحلیل  ، �اعت�اره أحد الطرق العلم�ة لجمع المعلومات بهدفالمنهج الوصفي  على تقوم هذه الدراسة

الب�انات االول�ة وتغط�ة الجانب النظري من خالل االستفادة من الكتب والرسائل والدور�ات العلم�ة في 

 ة.الموضوع، أما الجانب المیداني فتم من خالل توز�ع است�انة على مجتمع الدراس

 مجتمع الدراسة  -٣

 وتم اعتماد اللذین لهم خبرة �السفر الجوي  الراشدین العمانیینیتألف مجتمع الدراسة من جم�ع     

 لتطبیق أدوات الدراسة ٥/٢٠١٥/ الى ٣ شهر الفترة من

 : عینة الدراسة  -٤

واللذین وافقوا  الراشدینمن  )Convenience Sampleكانت عینة الدراسة هي عینة متاحة مت�سرة (

) واإلناث  ١٠٠=  ١( نالذكور  طة �س� اخت�ار عینةاذ تم ؛  على االستجا�ة لتعبئة است�انات الدراسة

 .) من المجتمع المتاح للدراسة ١٠٠=  ٢( ن
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 وصف المتغیرات الد�مغراف�ة ألفراد عینة الدراسة  ) ١ ( جدول

 التكرار الفئة المتغیر
النس�ة 
 المئو�ة

  العلميالمؤهل 
%٥٠,٠ ١٠٠ ذكور  

%٥٠,٠ ١٠٠ اناث  

   العمر
%٥,٧٢ ١٤٥ عام ٤٠-٢٠  

%٥,٢٧ ٥٥ عام ٦٥-٤١  

  المؤهل العلمي

%٢٤,٠ ٤٨ ثانو�ة عامة  

%٢٧,٠ ٥٤ دبلوم متوسط  

%١٨,٠ ٣٦ دبلوم عالي  

%١٨,٠ ٣٦ �كالور�وس / ل�سانس  

%١٣,٠ ٢٦ ماجستیر / دكتوراه  

%١٠٠ ٢٠٠ الكليالمجموع   

 

في حین بلغت   )% ٥٠(بلغت  بلغت في العینة المسافر�ن الذكورأن نس�ة  )١( جدولالیتضح من 

 . )% ٥٠( المسافر�ن االناث

) في % ٧٢,٥) بلغت (عام ٤٠-٢٠(  أعمارهممن أن نس�ة  )١( من جدول رقمكما و�تضح 

  ) من عینة الدراسة.%٢٧,٥) (عام ٦٥-٤١( أعمارهمحین بلغت نس�ة من 
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ونس�ة  )% ٢٤,٠( ثانو�ة عامةأن نس�ة الحاصلین على شهادة  )١(جدول رقم ال�تضح من و 

دبلوم ) في حین بلغت نس�ة الذین �حملون شهادة % ٢٧,٠( دبلوم متوسطالحاصلین على شهادة 

بلغت نس�ة في حین  )%١٨,٠(�كالور�وس و�لغت نس�ة الذین �حملون شهادة ، )% ١٨,٠( عالي

 ) من عینة الدراسة القصد�ة.%١٣,٠دكتوراه (ماجستیر أو من ذوي المؤهالت العل�ا 

ولدى تفحص النتائج المشار إلیها أعاله بخصوص الخصائص الد�مغراف�ة لعینة الدراسة �مكن  

 االستنتاج �أن تلك النتائج في مجملها توفر مؤشرًا �مكن االعتماد عل�ه �شأن أهل�ة أفراد العینة لإلجا�ة

عن األسئلة المطروحة في االست�انة وذلك كونهم �حملون مؤهالت علم�ة عال�ة، ومن ثم االعتماد على 

 .إجا�اتهم أساسًا الستخالص النتائج المستهدفة من الدراسة

 :  الدراسةوات أد -٥

من المقای�س النفس�ة المالئمة لطب�عة وأهداف الدراسة ؛ وقد تم  مق�اسیناعتمدت الدراسة الحال�ة على 

 .ات ) �عدة طرق على النحو المبینالتحقق من خصائصها الس�كومتر�ة ( الصدق ؛ والث�

من اللغة اإلنجلیز�ة  ترجمتهالذي قام ال�احث بركوب الطائرات قلق  األول وهو مق�اس مق�اسال أوال :   

على ثالثة من المتخصصیین في اللغة االنجلیز�ة للتأكد من صحة  �عرضه وقام إلى اللغة العر��ة

اضافة قسم �عنوان معلومات � قامو  الترجمة وان المضمون ال یختلف عما هو في المق�اس األصلي.

  .�شمل المتغیرات الد�موغراف�ة وهي: (الجنس، العمر، المؤهل العلمي)لعامة 

 (Van Gerwen,et al,.1999)   فان جرو�ن وزمالئه المق�اس وقد أعد 

 كما ورد ذلك في الدراسات السا�قة،و�تألف المق�اس من : 

52 
 



 
 

تق�س مستوى القلق الناتج عن �عض المواقف ة ) فقر ٣٢مل على (تو�ش قلق مواقف الطیران )أ

 المتعلقة بخبرة الطیران خالل رحلة السفر �الطائرة . 

Flight Anxiety Situation Questionnaire(FAS) 

ناتجة عن تشیر إلى ردود الفعل الفسیولوج�ة واألفكار ال فقرة ٢٣و�تكون من مظاهر قلق الطیران : ب) 

.القلق أثناء السفر �الطائرة   

Flight Anxiety Modality Questionere (FAM) 

  

 ) فقرة.١٢والعصاب�ة و�شمل ( .ة) فقر ١٢، و�شمل (وهو مق�اس ایزنك (االن�ساط المق�اس الثانيثان�ا : 

 مق�ـاس قلـق ركـوب الطـائراتوقد تم إعطاء كل ع�ارة من الع�ارات الخاصة �كـل فقـرة مـن فقـرات 

) درجـات، ٢( قلـق �سـ�ط) درجـات، ١( ال یوجـد قلـقدرجات لتـتم معالجتهـا إحصـائ�ًا علـى النحـو اآلتـي: 

 .اتدرج )٥( ات، قلق عال جداً ) درج٤( ات، قلق عال) درج٣( قلق متوسط

لفرد .   والدرجة الكل�ة للمق�اس تشیر إلى درجة القلق العام المتعلق بخبرة السفر �الطائرة ل  

 :طرائق جمع الب�انات   -٦

الب�انات الثانو�ة: تم جمع الب�انات الثانو�ة من قبل الدراسات واألدب�ات السا�قة التي تم فعًال جمعها  -

من قبل ال�احثین، والب�انات المنشورة في المجالت، كما تم االستعانة �الكتب واألطروحات واأل�حاث 

 الجامع�ة التي تناولت موضوع الدراسة. 
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است�انة، مستفیده من األدب�ات المّتصلة تم تطو�ر تحقیق هدف الدراسة من أجل الب�انات األول�ة:  -

 �موضوع الدراسة. 

 صدق وث�ات أداة الدراسة -٧ 

تم عرض االست�انة على عدد من المحكمین من الظاهري، فقد  للتأكد من صدق أداة الدراسة

). وقد قام ال�احث  ١٢ذوي الخبرة واالختصاص من جامعتي نزوي والسلطان قابوس حیث بلغ عددهم ( 

من رأي المحكمین  لصالح�ة الع�ارة في ق�اسها للهدف الذي وضعت له   %80�أخذ نس�ة أتفاق تعادل

ولم �سفر هذا األجراء عن ألغاء أي ع�ارة من ع�ارات ، (قلق مواقف الطیران؛ وردود فعل قلق الطیران)

 .االست�انة

وامل المراد ق�اسها، والتثبت من صدقها، قام ال�احث تق�س الع المقای�سومن أجل التأكد من أن      

بإجراء اخت�ار مدى االتساق الداخلي لفقرات المق�اس، حیث تم تقی�م تماسك المق�اس �حساب معامل 

ألفا �عتمد على اتساق أداء الفرد من  ). وذلك ألن اخت�ار كرون�اخCronbach Alphaكرون�اخ ألفا (

فقرة إلى أخرى، وهو �شیر إلى قوة االرت�اط والتماسك بین فقرات المق�اس، إضافة لذلك فإن معامل 

Alpha  عطي تقدیرًا للث�ات. وللتحقق من ث�ات أداة الدراسة لهذا االخت�ار، ط�قت معادلة�Cronbach 

Alpha .على درجات أفراد عینة الث�ات  
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  معامل ث�ات االتساق الداخلي أل�عاد االست�انة (كرون�اخ ألفا) )۲( جدولال

 ألفا )α( ق�مة ال�عد الرقم

 ٠,٦٣٥ قلق مواقف الطیران ١

 ٠,٨٢٥ مظاهر القلق ٢

 ٠,٨٧٠ )االن�ساطایزنك ( ٣

 ٠,٨٠٣ )العصاب�ةایزنك ( ٤

 0.783 الدرجة الكل�ة

وتــدل معــامالت الث�ــات هــذه علــى تمتــع األداة �صــورة عامــة �معامــل ث�ــات عــاٍل علــى قــدرة األداة 

أن أعلـــى معامـــل ث�ـــات أل�عـــاد االســـت�انة بلـــغ   ٢جـــدول العلـــى تحقیـــق أغـــراض الدراســـة. إذ یتضـــح مـــن 

النتــائج ). وهــو مـا �شــیر إلــى إمكان�ـة ث�ــات ٠,٦٣٥) ف�مـا �الحــظ أن أدنـى ق�مــة للث�ــات كانـت (٠,٨٧٠(

 التي �مكن أن تسفر عنها االست�انة نتیجة تطب�قها.

 بیرسون �استخدام االخت�ار وٕاعادة االخت�ارالث�ات �استخدام 

كما تم استخدام معامل ارت�اط بیرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالست�انة حیث تم اخت�ار عینة 

نتائجها تم حساب معامل ارت�اط ومن  من المسافر�ن العمانیین الراشدین ٢٥استطالع�ة مكونة من 

اذ  ،بیرسون بین درجة كل ع�ارة من ع�ارات االست�انة �الدرجة الكل�ة للمحور الفرعي الذي تنتمي له

ق�اس مدى استقرار الدرجات التي �حصل علیها افراد العینة �عد فاصل زمني �استخدام أسلوب  تم

 �الجدول اآلتي:)، كما هو موضح Test- Retestإعادة تطبیق االخت�ار (
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 )٣( جدولال
 ق�م معامل ارت�اط بیرسون 

 معامل ارت�اط بیرسون  ال�عد

 ٠,٨٦١ قلق مواقف الطیران

 ٠,٧٩٣ مظاهر القلق

 ٠,٧٧١ )االن�ساط ایزنك(

 ٠,٩٣١ )العصاب�ة ایزنك(

 أو اقل ٠,٠١مالحظة** دال عند مستوى داللة 

أن ق�م معامل ارت�اط كل ع�ارة من الع�ارات مع الدرجة الكل�ة للمحور  )٣(یتضح من الجدول

) فأقل مما �شیر الى أن جم�ع ع�ارات االست�انة ٠,٠١موج�ة ودالة احصائ�ًا عند مستوى الداللة (

أداة الدراسة ومحاورها تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدًا، و�ؤكد قوة االرت�اط الداخلي بین جم�ع ع�ارات 

، وعل�ه فأن هذه النتیجة توضح صدق ع�ارات أداة الدراسة ومحاورها وصالحیتها للتطبیق ومحاورها

 المیداني.

 

  األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة -٧

في عمل�ة التحلیل واخت�ار الفرض�ات  )SPSSتم االعتماد على برنامج الرزم اإلحصائ�ة (

 واستخدام الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة:

 : لمعرفة توز�ع أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات الد�مغراف�ة.المئو�ة التكرارات والنسب •
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: �مثل الوسط الحسابي واالنحراف المع�اري، وذلك لوصف أراء عینة الدراسة اإلحصاء الوصفي •

، وكذلك االنحراف المع�اري حول متغیرات الدراسة ولتحدید أهم�ة الع�ارات الواردة في االست�انه

 اإلجا�ات عن ق�م وسطها الحسابي.لب�ان مدى تشتت 

وذلـك الخت�ـار ق�ـاس اتسـاق مجـاالت أداة الدراسـة  ):Cronbach Alphaاخت�ار كرون�اخ ألفا ( •

 المستخدمة في ق�اس المتغیرات التي اشتملت علیها الدراسة.

 لمعرفة مدى ارت�اط الفقرة �محورها و�االست�انة الكل�ة. معامل ارت�اط بیرسون: •

للمقارنة الثنائ�ة في اخت�ار اسئلة الدراسة للتأكد من الداللة اإلحصائ�ة  ):t-Testاخت�ار ( •

 للنتائج التي تم التوصل إلیها وٕایجاد الفروق التي تعزى للمتغیرات الثنائ�ة.

 الدراســــــة الفــــــروق ذات الداللــــــة االحصــــــائ�ة لمتغیــــــرات): تســــــتخدم الخت�ــــــار ANOVAاخت�ــــــار ( •

 . الد�موغراف�ة

إلیجاد الفـروق ال�عد�ـة فـي حـال تواجـدها فـي اخت�ـار تحلیـل الت�ـاین  )Scheffé's( ش�ف�هاخت�ار  •

 األحادي.
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 الفصل الرابع

 تحلیل بیانات الدراسة واختبار الفرضیات

 

 

 لمجاالت الدراسةعرض المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة 
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 انتشار قلق الطیران لدى عینة الدراسة الكل�ة من الراشدین العمانیین ؟ مستوى ما السؤال االول: 

 

 عرض المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لمجاالت الدراسة -۲

العینة على المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة إلجا�ات أفراد )٤(�ظهر الجدول

 انتشار قلق الطیران، مقسمة إلى مجاالتها، والتي من خاللها �مكن أن نستدل على ما یلي:

 )٤( الجدول

 انتشار قلق الطیرانالمتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة لجم�ع مجاالت 

رقم 
 ال�عد

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

درجة 
 الموافقة

 منخفض 0.68 1.71 قلق مواقف الطیران ١

 منخفض 0.61 1.51 مظاهر القلق ٢

 منخفض 1.01 2.29 اسئلة عامة ٣

 

)، وانحراف مع�اري ١,٧١حصل على متوسط حسابي بلغ ( قلق مواقف الطیرانأظهرت النتائج أن مجال 

)، وانحراف مع�اري بلغ ١,٥١على متوسط حسابي بلغ ( مظاهر القلق)، كما حصل مجال ٠,٦٨بلغ (

 .)١,٠١)، وانحراف مع�اري بلغ (٢,٢٩على متوسط حسابي بلغ ( اسئلة عامة)، وحصل مجال ٠,٦١(

 

 مواقف الطیرانمجال 
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مواقف تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لجم�ع الفقرات المتعلقة �مجال 

 :)٥(كما هو مبین في الجدول الطیران 

 )٥(جدول 

 مظاهر القلقالمتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة لجم�ع الفقرات المتعلقة �مجال 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 المرت�ة

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة ١ 1.14 2.49 عندما تهتز أجنحة الطائرة ٢٤

 متوسطة ٢ 1.2 2.49 عندما �علن الط�ار عن االرتفاع الحق�قي للطائرة ٢٥

 متوسطة ٣ 1.08 2.41 عند اهتزاز الطائرة أثناء الهبوط ٢٩

 متوسطة ٤ 1.02 2.34 عند سماعي ألصوات المحركات مجدداً  ٣٠

ةمنخفض ٥ 1.02 2.22 عندما تتمایل الطائرة �مینًا و�سارًا في الجو ٢٣  

ةمنخفض ٦ 0.99 1.99 عندما یتم اعالمي �الرجوع للخلف في مقعدي ٢١  

ةمنخفض ٧ 1.09 1.89 عندما ینخفض صوت المحركات ٢٦  

ةمنخفض ٨ 0.94 1.87 عندما أشاهد الطائرات تقلع وته�ط في المطار ١١  

ةمنخفض ٩ 0.88 1.83 عند االعالن عن مط�ات هوائ�ة أو اضطراب هوائي ٢٨  

ةمنخفض ١٠ 1.62 1.82 عندما اكون في طر�قي الى المطار ٨  

ةمنخفض ١١ 0.89 1.8 الطائرة وقد اعطت كل طاقتهاعند سماعي لمحركات  ٢٠  

ةمنخفض ١٢ 0.94 1.8 عند االعالن عن الهبوط  ٣١  

ةمنخفض ١٣ 0.97 1.79 عندما �قوم طاقم الطائرة �اعالمي �قواعد السالمة ١٨  
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ةمنخفض ١٤ 0.93 1.78 عندما تغلق ابواب الطائرة ١٧  

ةمنخفض ١٥ 0.88 1.75 عندما ادخل مبنى المسافر�ن لفحص جواز سفري  ٩  

ةمنخفض ١٦ 0.94 1.75 عندما أمشي �اتجاه البوا�ة ١٣  

ةمنخفض ١٧ 3.04 1.75 عندما أشاهد الطائرة ٣٢  

ةمنخفض ١٨ 0.81 1.74 عندما اعبر البوا�ة �اتجاه الطائرة ١٥  

ةمنخفض ١٩ 0.85 1.72 عندما استمع الى دعوة للتوجه الى بوا�ة الطائرة ١٠  

ةمنخفض ٢٠ 0.81 1.69 السفر �الطائرةعندما أقرر  ٦  

٢٢ 
عندما أسمع �عض االصوات المزعجة أثناء الرحلة 

 الجو�ة
1.68 0.86 ٢١ 

ةمنخفض  

ةمنخفض ٢٢ 0.86 1.68 عندما تبدأ الطائرة �االنخفاض استعدادًا للهبوط  ٢٧  

ةمنخفض ٢٣ 0.98 1.67 عندما أسمع أصوات محركات الطائرة ١٢  

ةمنخفض ٢٤ 0.85 1.63 كابینة الطائرةعندما أدغل  ١٦  

ةمنخفض ٢٥ 0.8 1.63 عندما أسمع االعالن عن اقالع الطائرة ١٩  

ةمنخفض ٢٦ 0.78 1.48 عندما اقوم �ا�صال شخص مسافر الى المطار ٤  

ةمنخفض ٢٧ 0.69 1.45 عندما أسمع صوت الطائرة ٢  

ةمنخفض ٢٨ 0.74 1.44 عندما اشتري تذكرة سفر  ٧  

ةمنخفض ٢٩ 0.71 1.43 عندما اذهب للفحص األمني ١٤  

ةمنخفض ٣٠ 0.69 1.4 عندما أقرأ تقر�ر عن الطائرة ٣  

ةمنخفض ٣١ 0.56 1.25 عندما أشاهد الطائرة ١  
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ةمنخفض ٣٢ 0.48 1.17 عندما یخبرني أصدقائي عن رحلة طیران  ٥  

ةمنخفض  0.68 1.71 الكلي   

 

المتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة، حیث تراوحت المتوسطات الحساب�ة لها بین  )٥(�ظهر الجدول 

) التي تنص ٢٤). وجاءت الفقرة (١,٧١) �المقارنة مع المتوسط الحسابي العام ال�الغ (١,١٧- ٢,٤٩(

)، وانحراف مع�اري بلغ ٢,٤٩" في المرت�ة األولى �متوسط حسابي(عندما تهتز أجنحة الطائرةعلى أنه: " 

" �المرت�ة عندما یخبرني أصدقائي عن رحلة طیران) والتي تنص على أنه: " ٥)، وجاءت الفقرة (١,١٤(

 ).٠,٤٨)، وانحراف مع�اري بلغ (١,١٧األخیرة �متوسط حسابي بلغ (

�عاني من من  ) یوضح نس�ة االنتشار لمجال قلق مواقف الطیران على اعت�ار أن٦الجدول ( -

 من االست�انة .) ٥+٤+٣+٢(هي االستجا�ات القلق 

    

 )٦جدول (

 نص الع�ارة رقم الع�ارة

 االستجا�ات التكرار

 االجمالي
 النس�ة

ال �عاني 
من 
 القلق

�عاني من 
 القلق

 ٢٠٠ ٤١ ١٥٩ ت عندما أشاهد الطائرة ١
(%) ١٠٠ %٢٠,٥ %٧٩,٥% 

 ٢٠٠ ٧١ ١٢٩ ت عندما أسمع صوت الطائرة ٢
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 نص الع�ارة رقم الع�ارة

 االستجا�ات التكرار

 االجمالي
 النس�ة

ال �عاني 
من 
 القلق

�عاني من 
 القلق

(%) ١٠٠ %٣٥,٥ %٦٤,٥% 

 ٢٠٠ ٥٧ ١٤٣ ت عندما أقرأ تقر�ر عن الطائرة ٣
(%) ١٠٠ %١٨,٥ %٧١,٥% 

٤ 
عندما أقوم بإ�صال شخص 

 مسافر إلى المطار

 ٢٠٠ ٦٨ ١٣٢ ت

(%) ١٠٠ %٣٤,٠ %٦٦,٠% 

٥ 
عندما یخبرني أصدقائي عن 

 رحلة طیران

 ٢٠٠ ٢٧ ١٧٣ ت

(%) ١٠٠ %١٣,٥ %٨٦,٥% 

 ٢٠٠ ١٠١ ٩٩ ت عندما أقرر السفر �الطائرة ٦
(%) ١٠٠ %٥٠,٥ %٤٩,٥% 

 ٢٠٠ ٦٥ ١٣٥ ت عندما اشتري تذكرة سفر ٧
(%) ١٠٠ %٣٢,٥ %٦٧,٥% 

٨ 
عندما أكون في طر�قي إلى 

 المطار

 ٢٠٠ ١٠٢ ٩٨ ت

(%) ١٠٠ %٥١ %٤٩% 

٩ 
عندما أدخل مبنى المسافر�ن 

 لفحص جواز سفري 

 ٢٠٠ ١٠٤ ٩٦ ت

(%) ١٠٠ %٥٢ %٤٨% 

١٠ 
الى دعوة للتوجه عندما أستمع 

 إلى بوا�ة الطائرة

 ٢٠٠ ١٠٣ ٩٧ ت

(%) ١٠٠ %٥١,٥ %٤٨,٥% 

١١ 
عندما أشاهد الطائرات تقلع 

 وته�ط في المطار

 ٢٠٠ ١١٤ ٨٦ ت

(%) ١٠٠ %٥٧ %٤٣% 

 ٢٠٠ ٨١ ١١٩ تعندما أسمع أصوات محركات  ١٢
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 نص الع�ارة رقم الع�ارة

 االستجا�ات التكرار

 االجمالي
 النس�ة

ال �عاني 
من 
 القلق

�عاني من 
 القلق

 %١٠٠ %٤٠,٥ %٥٩,٥ (%) الطائرة

 ٢٠٠ ٩٦ ١٠٤ ت عندما أمشي بإتجاه البوا�ة ١٣
(%) ١٠٠ %٤٨ %٥٢% 

 ٢٠٠ ٦٩ ١٣١ ت عندما أذهب للفحص األمني ١٤
(%) ١٠٠ %٣٤,٥ %٦٥,٥% 

١٥ 
عندما أعبر البوا�ة �اتجاه 

 الطائرة

 ٢٠٠ ١١٣ ٨٧ ت

(%) ١٠٠ %٥٦,٥ %٤٣,٥% 

 ٢٠٠ ٩٢ ١٠٨ ت ل كابینة الطائرةخعندما أد ١٦
(%) ١٠٠ %٤٦ %٥٤% 

 ٢٠٠ ١٠٥ ٩٥ ت الطائرةعندما تغلق  أبواب  ١٧
(%) ١٠٠ %٥٢,٥ %٤٧,٥% 

١٨ 
عندما �قوم طاقم الطائرة 
 بإعالمي �قواعد السالمة

 ٢٠٠ ١٠٣ ٩٧ ت

(%) ١٠٠ %٥١,٥ %٤٨,٥% 

١٩ 
عندما أسمع االعالن عن 

 إقالع الطائرة

 ٢٠٠ ٩٢ ١٠٨ ت

(%) ١٠٠ %٤٦ %٥٤% 

٢٠ 
عند سماعي لمحركات الطائرة 

 وقد أعطت كل طاقتها

 ٢٠٠ ١١١ ٨٩ ت

(%) ١٠٠ %٥٥,٥ %٤٤,٥% 

٢١ 
عندما یتم إعالمي �الرجوع 

 للخلف في مقعدي

 ٢٠٠ ١٢٦ ٧٤ ت

(%) ١٠٠ %٦٣ %٣٧% 

عندما أسمع �عض األصوات  ٢٢
 ٢٠٠ ٩٣ ١٠٧ ت

(%) ١٠٠ %٤٦,٥ %٥٣,٥% 
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 نص الع�ارة رقم الع�ارة

 االستجا�ات التكرار

 االجمالي
 النس�ة

ال �عاني 
من 
 القلق

�عاني من 
 القلق

 المزعجة أثناء الرحلة الجو�ة

٢٣ 
عندما تتمایل الطائرة �مینًا 

 و�سارًا في الجو

 ٢٠٠ ١٥٠ ٥٠ ت

(%) ١٠٠ %٧٥ %٢٥% 

 ٢٠٠ ١٥٨ ٤٢ ت عندما تهتز أجنحة الطائرة ٢٤
(%) ١٠٠ %٧٩ %٢١% 

٢٥ 
عندما �علن الط�ار عن 
 االرتفاع الحق�قي للطائرة

 ٢٠٠ ١٥٦ ٤٤ ت

(%) ١٠٠ %٧٨ %٢٢% 

٢٦ 
عندما ینخفض صوت 

 المحركات

 ٢٠٠ ٩٨ ١٠٢ ت

(%) ١٠٠ %٤٩ %٥١% 

٢٧ 
الطائرة �االنخفاض عندما تبدأ 

 استعدادًا للهبوط

 ٢٠٠ ٩٥ ١٠٥ ت

(%) ١٠٠ %٤٧,٥ %٥٢,٥% 

٢٨ 
عند االعالن عن مط�ات 
 هوائ�ة أو اضطراب هوائي

 ٢٠٠ ١١٤ ٨٦ ت

(%) ١٠٠ %٥٧ %٤٣% 

 ٢٠٠ ١٥٩ ٤١ ت عند اهتزاز الطائرة أثناء الهبوط ٢٩
(%) ١٠٠ %٧٩,٥ %٢٠,٥% 

٣٠ 
عند سماعي ألصوات 

 مجدداً المحركات 

 ٢٠٠ ١٥٦ ٤٤ ت

(%) ١٠٠ %٧٨ %٢٢% 

 ٢٠٠ ١٠٥ ٩٥ ت عند اإلعالن عن الهبوط ٣١
(%) ١٠٠ %٥٢,٥ %٤٧,٥% 

 %١٠٠ %50.4 %49.6 المتوسط
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)  من عینة %٥٠,٤) أن نس�ة من �عانون من قلق مواقف الطیران (٦نستخلص من الجدول السابق (

 الدراسة.

) یوضح نس�ة ٧فإن الجدول () ٥و  ٤(هي االستجا�ات �عاني من القلق من لو افترضنا أن و 

 االنتشار ت�عا لتلك االستجا�ات

 )٧جدول (

 نص الع�ارة رقم الع�ارة

 االستجا�ات التكرار

 االجمالي
 النس�ة

ال �عاني 
من 
 القلق

�عاني من 
 القلق

 ٢٠٠ ١ ١٩٩ ت عندما أشاهد الطائرة ١
(%) ١٠٠ %٠,٥ %٩٩,٥% 

 ٢٠٠ ٣ ١٩٧ ت الطائرة عندما أسمع صوت ٢
(%) ١٠٠ %١,٥ %٩٨,٥% 

 ٢٠٠ ١ ١٩٩ ت عندما أقرأ تقر�ر عن الطائرة ٣
(%) ١٠٠ %٠,٥ %٩٩,٥% 

٤ 
عندما أقوم بإ�صال شخص 

 مسافر الى المطار

 ٢٠٠ ٧ ١٩٣ ت

(%) ١٠٠ %٣,٥ %٩٦,٥% 

٥ 
عندما یخبرني أصدقائي عن 

 رحلة طیران

 ٢٠٠ ١ ١٩٩ ت

(%) ١٠٠ %٠,٥ %٩٩,٥% 

 ٢٠٠ ٥ ١٩٥ ت عندما أقرر السفر �الطائرة ٦
(%) ١٠٠ %٢,٥ %٩٧,٥% 

 ٢٠٠ ٦ ١٩٤ ت عندما أشتري تذكرة سفر ٧
(%) ١٠٠ %٣ %٩٧% 
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 نص الع�ارة رقم الع�ارة

 االستجا�ات التكرار

 االجمالي
 النس�ة

ال �عاني 
من 
 القلق

�عاني من 
 القلق

٨ 
عندما أكون في طر�قي إلى 

 المطار

 ٢٠٠ ٩ ١٩١ ت

(%) ١٠٠ %٤,٥ %٩٥,٥% 

٩ 
عندما أدخل مبنى المسافر�ن 

 لفحص جواز سفري 

 ٢٠٠ ١٠ ١٩٠ ت

(%) ١٠٠ %٥ %٩٥% 

١٠ 
عندما أستمع إلى دعوة للتوجه 

 إلى بوا�ة الطائرة

 ٢٠٠ ٩ ١٩١ ت

(%) ١٠٠ %٤,٥ %٩٥,٥% 

١١ 
عندما أشاهد الطائرات تقلع 

 وته�ط في المطار

 ٢٠٠ ١٤ ١٨٦ ت

(%) ١٠٠ %٧ %٩٣% 

١٢ 
عندما أسمع أصوات محركات 

 الطائرة

 ٢٠٠ ١٤ ١٨٦ ت

(%) ١٠٠ %٧ %٩٣% 

 ٢٠٠ ١٠ ١٩٠ ت عندما أمشي بإتجاه البوا�ة ١٣
(%) ١٠٠ %٥ %٩٥% 

 ٢٠٠ ٤ ١٩٦ ت عندما أذهب للفحص األمني ١٤
(%) ١٠٠ %٢ %٩٨% 

١٥ 
عندما أعبر البوا�ة بإتجاه 

 الطائرة

 ٢٠٠ ٧ ١٩٣ ت

(%) ١٠٠ %٣,٥ %٩٦,٥% 

 ٢٠٠ ٩ ١٩١ ت ل كابینة الطائرةخعندما أد ١٦
(%) ١٠٠ %٤,٥ %٩٥,٥% 

 ٢٠٠ ٩ ١٩١ ت عندما تغلق أبواب الطائرة ١٧
(%) ١٠٠ %٤,٥ %٩٥,٥% 

67 
 



 
 

 نص الع�ارة رقم الع�ارة

 االستجا�ات التكرار

 االجمالي
 النس�ة

ال �عاني 
من 
 القلق

�عاني من 
 القلق

١٨ 
عندما �قوم طاقم الطائرة 
 بإعالمي �قواعد السالمة

 ٢٠٠ ١١ ١٨٩ ت

(%) ١٠٠ %٥,٥ %٩٤,٥% 

١٩ 
عندما أسمع اإلعالن عن 

 إقالع الطائرة

 ٢٠٠ ٥ ١٩٥ ت

(%) ١٠٠ %٢,٥ %٩٧,٥% 

٢٠ 
عند سماعي لمحركات الطائرة 

 وقد أعطت كل طاقتها

 ٢٠٠ ٩ ١٩١ ت

(%) ١٠٠ %٤,٥ %٩٥,٥% 

٢١ 
عندما یتم إعالمي �الرجوع 

 للخلف في مقعدي

 ٢٠٠ ١٥ ١٨٥ ت

(%) ١٠٠ %٧,٥ %٩٢,٥% 

٢٢ 
عندما أسمع �عض األصوات 
 المزعجة أثناء الرحلة الجو�ة

 ٢٠٠ ٦ ١٩٤ ت

(%) ١٠٠ %٣ %٩٧% 

٢٣ 
عندما تتمایل الطائرة �مینًا 

 و�سارًا في الجو

 ٢٠٠ ٢٥ ١٧٥ ت

(%) ١٠٠ %١٢,٥ %٨٧,٥% 

 ٢٠٠ ٤٢ ١٥٨ ت عندما تهتز أجنحة الطائرة ٢٤
(%) ١٠٠ %٢١ %٧٩% 

٢٥ 
عندما �علن الط�ار عن 
 اإلرتفاع الحق�قي للطائرة

 ٢٠٠ ٤٥ ١٥٥ ت

(%) ١٠٠ %٢٢,٥ %٧٧,٥% 

٢٦ 
عندما ینخفض صوت 

 المحركات

 ٢٠٠ ٢٠ ١٨٠ ت

(%) ١٠٠ %١٠ %٩٠% 

عندما تبدأ الطائرة �اإلنخفاض  ٢٧
 ٢٠٠ ٧ ١٩٣ ت

(%) ١٠٠ %٣,٥ %٩٦,٥% 
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 نص الع�ارة رقم الع�ارة

 االستجا�ات التكرار

 االجمالي
 النس�ة

ال �عاني 
من 
 القلق

�عاني من 
 القلق

 استعدادًا للهبوط

٢٨ 
عند اإلعالن عن مط�ات 
 هوائ�ة أو اضطراب هوائي

 ٢٠٠ ٩ ١٩١ ت

(%) ١٠٠ %٤,٥ %٩٥,٥% 

 ٢٠٠ ٣٣ ١٦٧ ت عند اهتزاز الطائرة أثناء الهبوط ٢٩
(%) ١٠٠ %١٦,٥ %٨٣,٥% 

٣٠ 
عند سماعي ألصوات 

 المحركات مجدداً 

 ٢٠٠ ٢٦ ١٧٤ ت

(%) ١٠٠ %١٣ %٨٧% 

 ٢٠٠ ٨ ١٩٢ ت عند اإلعالن عن الهبوط ٣١
(%) ١٠٠ %٤ %٩٦% 

 %١٠٠ %6 %94 المتوسط

  

)  من %٦,٠( قد بلغت ) أن نس�ة من �عانون من قلق مواقف الطیران٧نستخلص من الجدول السابق (

 عینة الدراسة.

 مظاهر القلقمجال 

كما مظاهر القلق تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لجم�ع الفقرات المتعلقة �مجال 

 -:)٨(هو مبین في الجدول 
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 )٨(جدول ال

 مظاهر القلقالمتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة لجم�ع الفقرات المتعلقة �مجال 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المرت�ة
درجة 
 الموافقة

٦ 
ال أعرف ما الذي سوف �حدث، وذلك یجعلني اشعر 

 �القلق.
1.95 1.04 ١ 

ةمنخفض  

ةمنخفض ٢ 0.97 1.82 امر �حالة من الشعور �االغتراق أو الغرا�ة ٩  

ةمنخفض ٣ 0.97 1.73 عندي خوف من الموت ٣  

ةمنخفض ٤ 0.88 1.72 أشعر بتسارع في دقات قلبي  ٨  

ةمنخفض ٥ 0.95 1.67 تس�طر علي فكرة ان خلل ما سوف �حدث  ١٠  

١٣ 
أنت�ه لكل حركة أو صوت داخل الطائرة وأتساءل هل كل 

 شي على ما یرام
1.61 0.93 ٦ 

ةمنخفض  

ةمنخفض ٧ 0.89 1.59 انت�ه �استمرار لمالمح وجوه وتصرفات طاقم الطائرة ١٤  

ةمنخفض ٨ 0.86 1.56 المعدةأشعر وكأنني مر�ض مع ألم في  ١  

ةمنخفض ٩ 0.79 1.52 أشعر �ارتعاش أو ارتجاف  ٥  

١٢ 
ال أستط�ع التركیز �سبب س�طرة األفكار المرع�ة عن 

 حوادث الطیران
1.5 0.86 ١٠ 

ةمنخفض  

١٦ 
أطرافي متشنجة ومشدودة وأشعر برغ�ة في المشي 

 والحركة
1.48 0.9 ١١ 

ةمنخفض  

ةمنخفض ١٢ 0.87 1.45 أشعر �الغث�ان ١٥  

ةمنخفض ١٣ 0.82 1.43 أتخیل �ان الطائرة ستتحطم ٢١  

ةمنخفض ١٤ 0.68 1.42 أشعر أنني فاقد الحس في اعضاء جسمي  ٢  

ةمنخفض ١٥ 0.79 1.42 أشعر �ألم في منطقة الصدر ٤  

ةمنخفض ١٦ 0.84 1.42 أشعر �البرودة أو الحمى اح�اناً  ٢٢  

ةمنخفض ١٧ 0.69 1.36 أشعر �حالة من التعرق  ٧  

ةمنخفض ١٨ 0.73 1.36 التوتر یجعل االش�اء تسقط من یدي ١١  

ةمنخفض ١٩ 0.77 1.36 أشعر �ضیق في التنفس ١٧  
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ةمنخفض ٢٠ 0.77 1.34 عندي جفاف �الفم ٢٠  

ةمنخفض ٢١ 0.8 1.33 أعتقد أنه سوف أصاب �االغماء من شدة الخوف ٢٣  

ةمنخفض ٢٢ 0.75 1.32 أخاف من فقدان الس�طرة على نفسي ١٨  

ةمنخفض ٢٣ 0.91 1.31 اشعر �االختناق ١٩  

ةمنخفض  0.61 1.51 الكلي   

المتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة، حیث تراوحت المتوسطات الحساب�ة لها بین  )٨(�ظهر الجدول 

) التي تنص ٦). وجاءت الفقرة (١,٥١) �المقارنة مع المتوسط الحسابي العام ال�الغ (١,٣١- ١,٩٥(

" في المرت�ة األولى �متوسط  ال أعرف ما الذي سوف �حدث، وذلك یجعلني اشعر �القلقعلى أنه: " 

اشعر ) والتي تنص على أنه: " ١٩)، وجاءت الفقرة (١,٠٤)، وانحراف مع�اري بلغ (١,٩٥حسابي(

 .)٠,٩١()، وانحراف مع�اري بلغ ١,٣١" �المرت�ة األخیرة �متوسط حسابي بلغ ( �االختناق

 مجال اسئلة اخرى عامة

اسئلة اخرى تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لجم�ع الفقرات المتعلقة �مجال 

 :)٩(كما هو مبین في الجدول  عامة

 اسئلة اخرى عامةالمتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة لجم�ع الفقرات المتعلقة �مجال 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 المرت�ة
درجة 
 الموافقة

ةمنخفض 1 1.23 2.51 هل تخشى االماكن الض�قة 2  

ةمنخفض 2 1.19 2.49 هل تخشى االماكن المرتفعة 1  

ةمنخفض 3 1.19 1.88 هل تتجنب االماكن الض�قة كالمصاعد الكهر�ائ�ة 3  

ةمنخفض  1.01 2.29 الكلي   
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المتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة، حیث تراوحت المتوسطات الحساب�ة لها بین  )٩(�ظهر الجدول

) التي تنص ٢). وجاءت الفقرة (٢,٢٩) �المقارنة مع المتوسط الحسابي العام ال�الغ (١,٨٨- ٢,٥١(

)، وانحراف مع�اري ٢,٥١" في المرت�ة األولى �متوسط حسابي( هل تخشى االماكن الض�قةعلى أنه: " 

هل تتجنب االماكن الض�قة كالمصاعد ) والتي تنص على أنه: " ٣)، وجاءت الفقرة (١,٢٣بلغ (

 .)١,١٩)، وانحراف مع�اري بلغ (١,٨٨" �المرت�ة األخیرة �متوسط حسابي بلغ ( الكهر�ائ�ة

إلى متغیر النوع  ى ن متوسطات درجات قلق الطیران تعز هل توجد فروق دالة أحصائ�ا بیالسؤال الثاني: 
 ( ذكور/إناث )

 

حسب الجنس (ذكر، ، درجات قلق الطیران) لمتوسط Tلإلجا�ة عن هذا السؤال تم استخراج ق�مة (

) لمتوسط الفئتین وهما فئة الذكور، وفئة اإلناث، وكانت النتائج Tأنثى)، إذ تم استخراج ق�مة (

 كالتالي:

 )١٠(الجدول 
) إلجا�ات أفراد عینة الدراسة من Tالمع�ار�ة وق�مة ( المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات

 الذكور واإلناث

 النوع المجال
 العدد

 )T(ق�مة  المتوسط الحسابي
 مستوى 
 الداللة

 قلق مواقف الطیران
 2.586- 52.45 100 الذكور

 .010 
 59.54 100 اإلناث

 مظاهر القلق
 1.013- 33.49 100 الذكور

 .312 
 35.49 100 اإلناث

 سمة االن�ساط
 268.- 7.54 100 الذكور

 .789 
 7.64 100 اإلناث

 مق�اس العصاب�ة
 4.32 100 الذكور

.047 .962 
 4.3 100 اإلناث
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 αإلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة ( )١٠(تشیر النتائج الواردة في الجدول 

) بین المتوسطین الحسابیین إلجا�ات أفراد الفئتین وهما فئة الذكور وفئة اإلناث في  جم�ع ٠,٠٥≥

مجال قلق مواقف )، وهي غیر دالة إحصائ�ا. �استثناء ٠,٠٥مجاالت الدراسة فقد كانت اعلى من (

 )، وهي دالة إحصائ�ا وكانت هذه الفروق لصالح االناث.٠,٠٥فقد كانت اقل من ( الطیران

 ؟إلى متغیر العمر ى هل توجد فروق بین متوسطات درجات قلق الطیران تعز لسؤال الثالث: ا
 

 العمرحسب ، درجات قلق الطیران) لمتوسط Tلإلجا�ة عن هذا السؤال تم استخراج ق�مة (

 ، وكانت النتائج كالتالي:) لمتوسط الفئتینT)، إذ تم استخراج ق�مة (عام ٦٥-٤١، عام ٤٠-٢٠(

) إلجا�ات أفراد عینة Tالمتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة وق�مة ()١١(الجدول

 عام) ٦٥-٤١عام،  ٤٠-٢٠العمر�ن ( الدراسة من

 المجموعة المجال
 العدد

 )T(ق�مة  المتوسط الحسابي
 مستوى 
 الداللة

 قلق مواقف الطیران
عام ٤٠-٢٠  ١٤٥ 56.97 

1.233 .220 
عام ٦٥-٤١  ٥٥ 53.42 

 القلقمظاهر 
عام ٤٠-٢٠  ١٤٥ 36.10 

3.358 .001 
عام ٦٥-٤١  ٥٥ 30.24 

 سمة االن�ساط
عام ٤٠-٢٠  ١٤٥ 7.67 

.709 .480 
عام ٦٥-٤١  ٥٥ 7.38 

 مق�اس العصاب�ة
عام ٤٠-٢٠  ١٤٥ 4.60 

2.304 .023 
عام ٦٥-٤١  ٥٥ 3.55 
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إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  )١١(تشیر النتائج الواردة في الجدول

في  عام)  ٦٥-٤١عام،  ٤٠-٢٠() بین المتوسطین الحسابیین إلجا�ات أفراد الفئتین وهما ٠,٠٥(

 أما)، وهي غیر دالة إحصائ�ا. ٠,٠٥فقد كانت اعلى من ( )قلق مواقف الطیران، سمة االن�ساطمجالي (

هذه )، وهي دالة إحصائ�ا وكانت ٠,٠٥مجالي (مظاهر القلق، مق�اس العصاب�ة ) فقد كانت اقل من (

 عام. ٤٠-٢٠الفروق لصالح فئة 

إلى متغیر مستوى  ى هل توجد فروق بین متوسطات درجات قلق الطیران تعز السؤال الرا�ع: 

 التعل�م

متوسطات  ) في دراسةANOVAاألحادي (تم استخدام تحلیل الت�این لالجا�ة عن هذا السؤال 

 یبین النتائج: )١٢(جدول الو   مستوى التعل�مت�عا  درجات قلق الطیران
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متوسطات درجات في إجا�ات عینة الدراسة في دراسة  تحلیل الت�این األحادي للفروق  )١٢(جدول ال
   مستوى التعل�مقلق الطیران ت�عا 

 المر�عاتمجموع  مصدر الت�این المحور
درجة 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات

اإلحصائي 
 (ف)

 مستوى 
 الداللة

 قلق مواقف الطیران

 

 685.866 3 2057.597 بین المجموعات

1.796 
 

.149 
 

داخل 
 المجموعات

74853.398 196 381.905 

  199 76910.995 المجموع

 مظاهر القلق

 

 516.302 3 1548.907 بین المجموعات

2.716 
 

.046 
 

داخل 
 المجموعات

37255.073 196 190.077 

  199 38803.980 المجموع

 سمة االن�ساط

 6.272 3 18.815 بین المجموعات

.903 
 

.441 
 

داخل 
 المجموعات

1361.565 196 6.947 

  199 1380.380 المجموع

 مق�اس العصاب�ة

 21.615 3 64.846 بین المجموعات

2.489 
 

.062 
 

داخل 
 المجموعات

1701.934 196 8.683 

  199 1766.780 المجموع

 

 ≤αوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (عدم أعاله إلى  )١٢(جدول ال�شیر 

من  أعلىإذ كانت الفروق  مستوى التعل�متعزى لمتغیر  متوسطات درجات قلق الطیران ) في٠,٠٥

إذ كانت الفروق ) مظاهر القلق�استثناء مجال ( دالة إحصائ�ا.غیر وهي حم�ع المجاالت في ) ٠,٠٥(

یبین  )١٣(للمقارنات ال�عد�ة والجدول  وإلیجاد مصدر الفروق تم إجراء اخت�ار ش�ف�ه. )٠,٠٥من ( أقل

 ذلك:
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 )١٣(جدولال

   للمستوى التعل�ميمتوسطات درجات قلق الطیران ت�عا ال�عد�ة �طر�قة "ش�ف�ه" في دراسة المقارنات  
 

 الفئات المحور
 المتوسط

 الحسابي

ثانو�ة 
 عامة

دبلوم 
 متوسط

دبلوم 
 عالي

 �كالور�وس
أو 

 ل�سانس

 ماجستیر
أو 

 دكتوراه

 مظاھر القلق

      23.1 ثانو�ة عامة

دبلوم 
 متوسط

36.5 
4.41988 

   
 

 32.1 دبلوم عالي
6.08953 3.6520 

   

 �كالور�وس
 أو ل�سانس

30.4 
2.35759 1.66964 .56631 

 
 

أو  ماجستیر
 دكتوراه

38.9 
2.556 .65951 6.77747* .09320 

 

 

الق�م التي تبین الت�این والفئات ذات الداللة اإلحصائ�ة إذ تشیر األرقام إلى  )١٣( �ظهر الجدول 

، )دبلوم عالي، ماجسـتیر أو دتـوراه( للمستوى التعل�ميبین فئات ت�عا وجود الفروق بین الفئات المتقاطعة 

 ولمعرفة لصالح أي فئة ننظر إلى المتوسط الحسابي إذ تكون الفروق لصالح الفئـة التـي �كـون متوسـطها

 .)ماجستیر أو دكتوراهأعلى وهنا كانت الفروق لصالح فئة ( الحسابي
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 ؟سمة االن�ساطو  الطائرات ماهي العالقة االرت�اط�ة بین قلق ركوبالسؤال الخامس: 

لمجالي القلق  �ةكلالدرجة التم حساب معامل ارت�اط بیرسون بین لالجا�ة عن هذا السؤال 

 .)١٤(جدول ال، كما یوضح لسمة االن�ساط�الدرجة الكل�ة 

 )١٤(جدول ال

 معامالت ارت�اط بیرسون لع�ارات االست�انة للدرجة الكل�ة لمجالي القلق �الدرجة الكل�ة لسمة
 االن�ساط

رقم 

 المجال
 مستوى الداللة معامل االرت�اط اسم المجال

 000. **871. قلق مواقف الطیران ١

 031. *663. مظاھر القلق ٢

 أو اقل ٠,٠١مالحظة** دال عند مستوى داللة 

 أو اقل ٠,٠٥* دال عند مستوى داللة 

ومظاهر القلق و�ین  بین قلق مواقف الطیران ةوجود عالقة ارت�اط دال )١٤(یتضح من الجدول 

 موج�ة كانت  الكل�ة لمجالي القلق �الدرجة الكل�ة لسمة االن�ساطأن ق�م معامل ارت�اط سمة االن�ساط اذ 

 )٠,٠٥ومستوى الداللة () ٠,٠١دالة احصائ�ًا عند مستوى الداللة (و 

 ؟ئرات وسمة العصاب�ةماهي العالقة االرت�اط�ة بین قلق ركوب الطاالسؤال السادس: 
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لمجالي القلق  �ةكلالدرجة التم حساب معامل ارت�اط بیرسون بین لالجا�ة عن هذا السؤال 

 )١٥(، كما یوضح جدول لسمة العصب�ة�الدرجة الكل�ة 

 )١٥(جدول ال

معامالت ارت�اط بیرسون لع�ارات االست�انة للدرجة الكل�ة لمجالي القلق �الدرجة الكل�ة لسمة 

 ب�ةاالعص

رقم 

 المجال
 مستوى الداللة معامل االرت�اط اسم المجال

 ٠٠٢. **219. قلق مواقف الطیران ١

 ٠٠٠. **296. مظاھر القلق ٢

 أو اقل ٠,٠١مالحظة** دال عند مستوى داللة 

ومظاهر القلق و�ین  بین قلق مواقف الطیران ةوجود عالقة ارت�اط دال )١٥(یتضح من الجدول 

 ب�ة كانت االعصالكل�ة لمجالي القلق �الدرجة الكل�ة لسمة أن ق�م معامل ارت�اط ب�ة اذ اسمة العص

 ) ٠,٠١دالة احصائ�ًا عند مستوى الداللة (موجب�ة و 
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 الخامسالفصل 

 النتائج واالستنتاجات والتوصیات

 

  النتائج واالستنتاجات المتعلقة �مجاالت الدراسة  -١ 

  التوص�ات -٢
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 النتائج واالستنتاجات المتعلقة �مجاالت الدراسة -١ 

 -ف�ما یلي مناقشة للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة:

انتشار قلق الطیران لدى عینة  مستوى ما مناقشة النتائج المتعلقة �السؤال األول والذي ینص على: ".١
 الدراسة الكل�ة من الراشدین العمانیین ؟

)، وانحراف ١,٧١حصل على متوسط حسابي بلغ ( قلق مواقف الطیرانأظهرت النتائج أن مجال 

. و�عزى ذلك إلى كون هذا الموقف یتضمن العدید من المثیرات للتوتر، حیث )٠,٦٨مع�اري بلغ (

تؤثر نفس�ا على المسافر و�تالي تز�د من قلقه. ومن الجدیر �الذكر أن ذلك �حدث من خالل التفاعل 

�اإلضافة إلى  أجنحة الطائرة، العلم �االرتفاع، هبوط الط�ارة اهتزازمع المعط�ات المح�طه مثل: 

كلها جم�عها تبدي على النفس القلق للعدید من المسافر�ن ولكن بنس�ه أقل  التي محركاتأصوات ال

 .منه

. )١,٠١)، وانحراف مع�اري بلغ (٢,٢٩على متوسط حسابي بلغ (عامة أسئلة مجال حصل 

هناك عدد كبیر من المسافر�ن �كون لدیهم الخوف من األماكلن  أن�عزى ال�احث ذلك إلى كون 

ی�عث  وهو ما، منتشر �شكل كبیر بین الناس وهذا الخوف  المغلقة؛ األماكنو رهاب الض�قة: 

على األماكن س�ان . واألمر هذا الشعور �كونه محتز ینتا�هالقلق والتوتر على المسافر عندما 

، �الذعر اإلحساسمن الرهاب الذي �شكل لهم  النوعمن األفرد هذا الكثیر المرتفعة، حیث یواجه 

وف�ما یلي مناقشة مفصلة لكل مجال من  . عالو�خاصة عندما تكون الطائرة على ارتفاع 

 مجاالت السؤال األول:
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 مواقف الطیرانمجال  -

" في المرت�ة األولى عندما تهتز أجنحة الطائرة) التي تنص على أنه: " ٢٤جاءت الفقرة (    

. حتى یتم تفسیر ذلك ال بد من التذكیر )١,١٤)، وانحراف مع�اري بلغ (٢,٤٩�متوسط حسابي(

األح�ان. وعمل�ة  أغلب�كون اهتزاز األجنحة الخاصة �الطائرة �حدث �فعل المط�ات الهوائ�ة في 

والتي أغلب المسافر�ن �عانون منها. وكذلك تسبب  االرت�اححالة من عدم تسبب بدورها  االهتزاز

) والتي تنص على ٥وجاءت الفقرة ( فراغ.حالة من الصداع في أغلب األح�ان والشعور �االست

)، ١,١٧" �المرت�ة األخیرة �متوسط حسابي بلغ (عندما یخبرني أصدقائي عن رحلة طیرانأنه: " 

هذا �عزى إلى كون التجر�ة الشخص�ة مختلفة تمامًا عن تلك   ).٠,٤٨وانحراف مع�اري بلغ (

واالرتفاع العالي  األجنحةأنه عندما تخوض تجر�ة الطیران �ما فیها اهتزاز �معى آخر، المنقولة، 

كانت �التوتر أو سواء أوخاصة لحظة األقالع، كل هذا �عد تجر�ة مختلفة ت�عث مشاعر مختلفة 

القلق ألولئك الذین �عانون من منه. وهذا المشاعر ال �مكن األحساس بها �شكل مماثل إال من 

ص�ة والتواجد المكاني والزماني في الحدث ول�ست كما یتم نقلها من خالل خالل التجر�ة الشخ

 األصدقاء.

 : مظاهر القلقمجال  -

ال أعرف ما الذي سوف �حدث، وذلك یجعلني أشعر ) التي تنص على أنه: " ٦وجاءت الفقرة (

المسافر، لكونه ل�س وهذا بدوره �عزى إلى الحالة النفس�ة التي �ع�شها . في المرت�ة األولى "�القلق

على درا�ة �ما قد �حصل إذا كان هناك خلل أو عطل في الطائرة، و�ذلك �كون �حالة من عدم 

أشعر ) والتي تنص على أنه: " ١٩وجاءت الفقرة ( ال�قین التام؛ حتى تصل الط�ارة إلى األرض.

81 
 



 
 

كبیر بجم�ع وسائل  و�عزى بذلك لكون الطائرة تكون مؤمنه �شكل األخیرة في المرت�ة"  �االختناق

األمان ومنها قناع التنفس، األمر الذي یؤدي إلى التوتر الشدید الذي یجعل الفرد �حس 

 �االختناق أو عدم القدرة على التنفس وتكون في حاالت نادرة.

 مجال أسئلة أخرى عامة -

" في المرت�ة األولى  هل تخشى االماكن الض�قة) التي تنص على أنه: " ٢وجاءت الفقرة (

تم تفسیر ذلك سا�قُا،  والذي �عزى إلى )، ١,٢٣)، وانحراف مع�اري بلغ (٢,٥١�متوسط حسابي(

أن أغلب�ة األفرد �عانون من فو��ا األماكن الض�قة واالحتجاز و�ذلك تجعل الفرد ال �شعر 

تنص على أنه: "  ) والتي٣وجاءت الفقرة (�االرت�اح وهذا غالب الحدوث مع أغلب المسافر�ن. 

" �المرت�ة األخیرة �متوسط حسابي بلغ  هل تتجنب األماكن الض�قة كالمصاعد الكهر�ائ�ة

. هذا �عود إلى كون تجنبها غیر عملي لكونها موجودة )١,١٩)، وانحراف مع�اري بلغ (١,٨٨(

 في كل مكان وفي البیئة التي نع�ش بها لذلك هناك نوع من التفاعل واالعت�اد علیها. 

هل توجد فروق دالة أحصائ�ا بین متوسطات درجات قلق الطیران مناشة نتائج السؤال الثاني: "
 ".تعزي إلى متغیر النوع ( ذكور/إناث )

) بین ٠,٠٥≥ αتشیر النتائج الواردة إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (     

وهما فئة الذكور وفئة اإلناث في  جم�ع مجاالت الدراسة المتوسطین الحسابیین إلجا�ات أفراد الفئتین 

و�عزى ذلك إلى كون كال الجنسین، یتعرضون  )، وهي غیر دالة إحصائ�ا.٠,٠٥من ( أعلىفقد كانت 

لنفس الظروف في الط�ارة، وعادة ما تكون ردة الفعل مشابهه، لذلك كال منهما �صاب �حالة من التوتر 

من  أقلفقد كانت  أما ما یتعلق �مجال قلق مواقف الطیران  س الدرجة.والقلق في أغلب األح�ان بنف
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، و�عزى ذلك إلى كونه من الممكن أن )، وهي دالة إحصائ�ا وكانت هذه الفروق لصالح االناث٠,٠٥(

تكون ردة فعل اإلناث تكون اكثر توترًا وخاصة عند اهتزاز أجنحة الطائرة، وهذه العمل�ة تعد مخ�فة 

على ض�ط النفس و�التالي الشعور �الخوف والذي من الممكن أن �الحظ أكثر على األناث  وتفقد القدرة

 .وذلك نظرا لطب�عة اإلناث األكثر حساس�ة وتأثر وقلقا

أن هنالك اختالف في والتي بینت  ) Ganesh & Joseph 2005(دراسة تختلف هذه النتیجة مع 

 السمات الشخص�ة بین الذكور واإلناث ومنه إلى القلق بین بین الذكور واألناث.

 ى هل توجد فروق بین متوسطات درجات قلق الطیران تعز السؤال الثالث: ". مناقشة النتائج المتعلق �٣
 ؟".إلى متغیر العمر

) بین ٠,٠٥≥ αند مستوى الداللة (عدم وجود فرق ذي داللة إحصائ�ة ع تشیر نتائج الدراسة إلى

في  جم�ع مجاالت عام)  ٦٥-٤١عام،  ٤٠-٢٠(المتوسطین الحسابیین إلجا�ات أفراد الفئتین وهما 

)، وهي غیر دالة إحصائ�ا. �استثناء مجالي (مظاهر القلق، مق�اس ٠,٠٥من ( أعلىالدراسة فقد كانت 

 ٤٠-٢٠)، وهي دالة إحصائ�ا وكانت هذه الفروق لصالح فئة ٠,٠٥من ( أقلالعصاب�ة) فقد كانت 

تتدرج من من وجهة نظر ال�احث، �مكن أن تكون هذه الفئة بدورها قد تظهر لها أعراض  عام.�شكل 

د. اإلنفعال�ة الزائدة عن الح االستجا�ةاإلتزان إلى القلق المرتفع، أو اإلنه�ار في المواقف الصع�ة، أو 

القدرة على �ان إلى أعراض القلق لكون األفراد في هذه المرحلة العمر�ة قد ال تكون لدیهم واالمر س

 االستقرار منه إلى الفئة العمر�ة األخرى.التعامل مع الخوف والقلق والشعور �عد 

هل توجد فروق بین متوسطات درجات قلق الطیران تعزي السؤال الرا�ع: "مناقشة النتائج المتعلق �. ٤

 ؟".تغیر مستوى التعل�مإلى م
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 ) في٠,٠٥ ≤αوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (تشیر نتائج الدراسة إلى عدم 

في ) ٠,٠٥من ( أعلىإذ كانت الفروق  مستوى التعل�متعزى لمتغیر  متوسطات درجات قلق الطیران

من  أقلإذ كانت الفروق ) مظاهر القلق�استثناء مجال ( دالة إحصائ�ا.غیر وهي حم�ع المجاالت 

 ت�عا للمستوى التعل�ميوجود الفروق بین الفئات المتقاطعة أشارت نتائج الدراسة إلى  حیث. )٠,٠٥(

. و�عزى ذلك إلى كون هذه الفئة )ماجستیر أو دكتوراه، لصالح فئة ((دبلوم عالي، ماجستیر أو دكتوراه)

قد تكون على درا�ة �شكل أكبر �المخاطر التي قد تحدث لهم، ولكن �شكل كبیر األمر الذي �سبب لهم 

 وسواس ونوع من القلق المستمر و�التالي فقدان االتزان والتوتر. 

ركوب الطائرات وسمة بین قلق ماهي العالقة االرت�اط�ة . مناقشة النتائج المتعلق �السؤال الخامس: "٥

 ؟"االن�ساط

ومظاهر القلق و�ین سمة  بین قلق مواقف الطیران ةوجود عالقة ارت�اط دالتشیر النتائج إلى 

دالة موج�ة و االن�ساط اذ أن ق�م معامل ارت�اط الكل�ة لمجالي القلق �الدرجة الكل�ة لسمة االن�ساط كانت 

یین �ع�شون في جو نفسي مفعم ). و�عزى ذلك إلى أن األن�ساط٠,٠١احصائ�ًا عند مستوى الداللة (

إلى   �الحیو�ة والنشاط والتعاون مع اآلخر�ن و�ندمجون في عالقات اجتماع�ة ایجاب�ة وهم �میلون 

، أكثروث القلق تكون ومنه فإن الفرصة لحدوالتفتح الذهني،  واالستقالل�ة االجتماع�ةالتفضیل للمواقف 

 .ألنهم �حرصون على تلك العوامل االیجاب�ة والح�اة الزاهرة

)، والتي بینت أن Gregor, 2009دراسة (هذه النتیجة مع ما توصلت له دراسة  وتتفق

استجا�ة المشاركین ذوي اضطراب القلق لألحداث التفاعل�ة لم تكن عند المستوى المطلوب حیث أن 

 �ة أو الجسد�ة ظهرت علیهم �شكل واضحاألعراض سواء النفس

84 
 



 
 

ماهي العالقة االرت�اط�ة بین قلق ركوب الطائرات وسمة . مناقشة النتائج المتعلق �السؤال السادس: "٦

 ؟العصاب�ة

ومظاهر القلق و�ین سمة العصب�ة اذ  بین قلق مواقف الطیران ةوجود عالقة ارت�اط دالتشیر النتائج إلى 

أن ق�م معامل ارت�اط الدرجة الكل�ة لمجالي القلق �الدرجة الكل�ة لسمة العصب�ة كانت موج�ة ودالة 

). و�مكن أن �عود ذلك إلى أن مظاهر سمة العصب�ة تؤدي إلى ٠,٠١احصائ�ًا عند مستوى الداللة (

وكذلك عدم إلى األفكار والمشاعر السلب�ة أو الحز�نة، المیل حالة من عدم اإلتزان واالنزعاج والغضب 

. في حین أن أعراض قلق الطیران ومظاهر القلق تؤدي إلى حالة من األمان، واألحزان� األحساس

الخوف ول�س للغضب بل و الشعور �عدم الراحة واألمان، وكذلك كونها تسبب أعراضا جسد�ة أو 

ي القلب والغث�ان.ومنه �مكن التوصل إلى كون هذه الحاالت فسیولوج�ة مثل التعرق، ز�ادة الخفقان ف

 الثالث ال تشترك في إحداث نفس العرض لدى المسافر ومنه ال یوجد ارت�اط بینهما.

) أن المسافر�ن �عانون من توتر واضطراب قلق ركوب الطائرة وذلك Bricker, 2005(و�ینت دراسة 

ب�ة والخوف من األماكن المرتفعة واألماكن المغلقة ناتج عن سماتهم الشخص�ة التي تمیل إلى العص

الذي ینعكس سلب�ا على تصرفاتهم وسلوك�اتهم مع اآلخر�ن و�ز�د من عدم الشعور �األمان والراحة. 

 وهذه النتیجة توافق مع نتائج هذه الدراسة.

  التوص�ات -٢

من مظاهر القلق لدى  توصي الدراسة �مجوعة من النقاط المهمة التي قد تكون مهمة في التقلیل

 المسافر�ن و�تلخص ذلك من خالل ما یلي:
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الذین المسافر�ن و�شكل خاص  القلق أثناء السفر الجوي ضرورة ات�اع استراتج�ات تحد من  •

اإلع�اء والتي قد تسبب لهم  �عانون من حساس�ة شدیدة حیث أنهم ركوب الطائرةمن قلق  عندهم

 ها من األعراض.وغیر  الشدید وضیق في التنفس نوالغث�ا

ك�ف�ة التغلب و  قلق ركوب الطائراتضرورة إجراء المز�د من التحق�قات الموسعة حول  •

والس�طرة على األحداث وأعراض القلق سواء النفس�ة أم الجسد�ة وغیرها التي قد تصیب 

 المسافر�ن.

على توفیر  أكثر فاعل�ة للقلق لدى مسافر�ها والعملضرورة ات�اع شركات الطیران ألدوات ق�اس  •

 أبرز سبل األمان ألحساسهم �األمان على متن خطوطهم.

إجراء المز�د من ال�حوث المتعلقة بتشخ�ص عالقة القلق �السمات الشخص�ة وذلك �فید في   •

 نوع�ة وطب�عة العالج الذي سیخضع له الذین �عانون من هذا النوع من القلق.

 ل�قوم بواج�ه مع الحاالت الطارئة.استحداث وظ�فة مرشد نفسي ضمن طاقم الطائرة  •
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 ةالعر�� �اللغة أوًال: المراجع

السمات الشخص�ة الممیزة لذوي صعو�ات التعلم وعالقتها ). ٢٠١١أبو رزق، محمد مصطفى ( .١

 غزة.  -. رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالم�ةو�عض المتغیرات �اإلنت�اه

). النموذج البنائي للعالقات بین السعادة النفس�ة والعوامل ٢٠١٠أبو هاشم، السید محمد( .٢

مجلة كل�ة الخمسة الكبرى للشخص�ة وتقدیر الذات والمساندة اإلجتماع�ة لدى طالب الجامعة. 

 . ٣٥٠-٢٦٩: )٨١التر��ة، العدد(

). السمات الشخص�ة لدى المرأة في ضوء �عض المتغیرات" دراسة ٢٠١٢�الن، كمال یوسف ( .٣

میدان�ة مقارنة لدى عینة من النساء العامالت وغیر العامالت في محافظتي دمشق وحمص. 

 ، العدد األول.  ٢٨مجلة جامعة دمشق، المجلد 

ا عكو ئكقك� ). ٢٠٠٢بن علو، األزرق (  .٤ � ئكةغك �ئب�ي �ئكح ، القاهرة: دار ق�اء للط�اعة هةمعل 

 والنشر. 

). العوامل الخمسة الكبرى للشخص�ة وعالقتها �قلق المستقبل لدى طل�ة ٢٠١٢جبر، أحمد ( .٥

 غزة.   -، جامعة االزهررسالة ماجستیر غیر منشورة. الجامعات الفلسطین�ة �محافظات غزة

ا �العوامل الخمسة الكبرى للشخص�ة كشف الذات وعالقته). ٢٠٠٧جرج�س، مؤ�د إسماعیل ( .٦

 غیر منشورة، جامعة �غداد: العراق.  ة. رسالة دكتورا لدى مدر�سي لجامعة والمحامین والصحفیین

88 
 



 
 

). الشخص�ة المبدعة ناتج اسهام العوامل الخمسة الكبرى وتفاعالت كل ٢٠١٠حسین، طالب ( .٧

، العدد لة العلوم النفس�ة. مجمن متغیرات اإلن�ساط الجنس، والتخصص والمرحلة الدراس�ة

١٩. 

تأثیر القلق على الراشدین المصابین �مرض السكري المزمن الذین ). ٢٠١١دحماني، هدى ( .٨

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة البو�رة. سنة،٥٠-٣٠یتراوح سنهم بین 

ب). ٢٠١٢زواوي، سل�مان ( .٩ � قةئئا ب ئإل � شهذ ئكقكه�  ئكقك� هئإلزةجئ �ئكق م  شئاي ل كخظ ئك

�ئكى لهخ � م ككه م ه ئكخئصعي لرل رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة العقید أكلي محند  ز،ئك

 اولحاج البو�رة. 

. عمان: دار ) القلق٤سلوك�ات (). ٢٠٠٤السرحان، ولید والتكر�تي، عدنان وح�اش�ة، محمد ( .١٠

 مجدالوي للنشر.     

التفاؤل والتشاؤم وعالقتها �العوامل الخمس الكبرى للشخص�ة ).  ٢٠٠٦سل�م، هیلة عبد هللا ( ال .١١

 ، جامعة الملك سعود، السعود�ة.رسالة ماجستیر غیر منشورة، لدى طل�ة جامعة الملك سعود

 لدى ارت�اط�ة میدان�ة المراهقین دراسة عند �االكتئاب وعالقته القلق). ٢٠١١شبؤون، دان�ا (ال .١٢

. الرسم�ة دمشق مدینة مدارس في األساسي التعل�م من التاسع الصف تالمیذ من عینة

 )، العدد (الثالث + الرا�ع)٢٧اطروحة دكتوراه منشورة، مجلة جامعة دمشق، المجلد (

ب). ٢٠٠٠عناني، حنان (ال .١٣ � ب ئكمفز شح  ، مصر: دار الفكر للط�اعة والنشر والتوز�ع.ئك
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زةهظ ئكقك�ˇ ). ٢٠٠٨عوض هللا، یوسف ( .١٤ ل � ن  م هعإلفة ب ئكةخخي � ش ة ئكسخ لئ ز �عص  ه

م غى فضئظ غرب لخخمي ؟ ئك �ئ  رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة االسالم�ة،غزة.، كآلض

دار المعرفة  -. االسكندر�ة، مصرنظر�ات الشخص�ة). ٢٠٠٢ع�سوي، عبد الرحمن (ال .١٥

 الجامع�ة.

ب). ٢٠٠٧قمش، مصطفى نوري (ال .١٦ � ب هئألمفعئك � ة ئكزكه� �ئ المسیرة ، بیروت: دار ئألصضذئ

 للنشر والتوز�ع.

القلق االجتماعي _ المواقف المثیرة... نسب االنتشار... الفروق ). ٢٠٠٩معمر�ة، �شیر ( .١٧

 ).٢٢-٢١. مجلة ش�كة العلوم النفس�ة العر��ة. العدد (بین الجنسین و�ین مراحل عمر�ة

لئعى غى خفص خذج). ٢٠٠٣وایلي، عبدهللا بن احمد (ال .١٨ ب ئكعإلث ئكمفزى ئكج � ة ئكقك� غئعك ئ

ة لخخذئ لمى ئك لخ . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العر��ة للعلوم األمن�ة، كخظ 

 المملكة العر��ة السعود�ة.
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	جامعة نزوى1
	Salim
	كما أوضحت النتائج أن 210 من أفراد العينة يعرفون أشخاص قد تعرضوا لحوادث ومواقف في الطائرة ،كما أوضحوا انهم لا يعيرون انتباههم لفعاليات الطيران التي تنقل في وسائل الاعلام.
	وأجرى فيليب وآخرون ( Philip,et.al,2008,) دراسة عنوانها تواريخ مختلفة للطيران الجوي والخوف من الطيران وربطهما باضطرابات العقل ، ومن أبرز نتائج الدراسة أن الخوف من الطيران له علاقة بالعمر والمستوى التعليمي ونوع الجنس ، كما اوضحت الدراسة العلاقة بين تاري...
	فين حين قام مارجاريت ؛ وروبرت (  Margaret, Robert,2010) بدراسة بعنوان : سيكولوجية الخوف من الطيران ( تقييم نقدي لوجهات نظر حالية في طرق علاجية)
	هدفت الدراسة الى توضيح أثر علم النفس العلاجي في معالجة مخاوف الطيران ، وأظهرت النتائج أن المشاركين في الدراسة اعطوا توقعات ذاتية مبالغ فيها أكثر من تعرضهم الحقيقي لمحفزات الخوف  وهذا بسبب ان هؤلاء المشاركين ادلوا بهذه المعلومات فقط من خلال توقعاتهم وت...
	7- صدق وثبات أداة الدراسة
	7- صدق وثبات أداة الدراسة


