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... ملخص البحث ...

هتدف الدراسة إىل تعرف أسباب تكرار حدوث التنشيط التكتوين يف أجزاء معينة 
من العراق متمثلة بالزالزل وقلة حدوثها يف أجزاء أخرى منه، وهو اجلزء املتعلق 
باجلانب اجلغرايف الطبيعي )اجليومورفولوجي–اجليولوجي( من البحث، ومن ثم 
حماولة معرفة مدى تأثري النشاط التكتوين يف قلق املستقبل لدى طلبة جامعة ميسان 
املعرضني هلا مقارنة بطلبة جامعة القادسية غري املعرضني هلذه الظاهرة طبيعية احلدوث 
وهو الشق الثاين من البحث املتعلق بعلم النفس )علم النفس البيئي( من البحث.

لقد بلغ عدد أفراد العينة الكلية التي اعُتمدت يف البحث من )224( طالبًا وطالبة 
بواقع  اجلامعتني،  هاتني  من  الرتبية  لكلية  والرياضيات  التاريخ  قسمي  عىل  موزعني 
)112( طالبًا وطالبة من كل كلية. ولغرض قياس هذا اهلدف تم بناء أداة البحث، والتي 
املستقبل. قلق  عىل  يدل  سلوكيًا  مؤرشًا  منها  واحدة  كل  متثل  فقرة   )20( من  تكونت 

تشري أهم نتائج الدراسة إىل أن طلبة كلية الرتبية يف جامعة ميسان يعانون من 
قلق املستقبل بداللة إحصائية أكرب من طلبة كلية الرتبية يف جامعة القادسية، وجدت 
الدراسة أن هناك فرقًا ذا داللة إحصائية عىل مقياس قلق املستقبل لصالح األفراد 
باهلزات  املتمثل  التكتوين  التنشيط  حدوث  بأسباب  معرفة  لدهيم  ليست  الذين 
األرضية والزالزل وكيفية مواجهتها وقت حدوثها مقارنة باألفراد الذين يمتلكون 
أختتم  البحث. وقد  التكتونية موضوع  املعرضني لألنشطة  الطلبة  املعرفة من  هذه 
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الباحثان الدراسة بجملة من التوصيات واملقرتحات املهمة.

املعلومات  من  لإلفادة  تسعى  التي  الدراسات  أوائ��ل  إحدى  الدراسة  هذه  تعد 
العلمية اخلاصة باختصاصني مستقلني مها )اجلغرافية الطبيعية وعلم النفس( وتوظيف 
تدخل  ممكنة  علمية  فائدة  اكرب  لتحقيق  هيدف  موحد  بحثي  علمي  نتاج  يف  معلوماهتام 
ضمن اجلانب التطبيقي للبحث العلمي وأثره املنشود يف خدمة اإلنسان يف بيئاته املختلفة.



تأثري التنشيط التكتوين عىل قلق املستقبل )دراسة سببية مقارنة بني جامعة ميسان والقادسية(

420

... Abstract ...

The study aims to identify the nature and causes of the 

recurrence of Tectonic activation tectonic in certain parts of 

Iraq, represented by earthquakes and a lack of occurrence in 

other parts ,as it is related to natural geographic (geomorpho-

logical – geological) factors in the search. Then the research 

paper tries to figure out the impact of Tectonic activity in the 

future anxiety among the University students of Maysan sub-

ject to such activity as compared to  University students of AL- 

Qadisiya who are not subject to the meant phenomena. The 

second part of the research concerns with the environmental 

psychology.

The number of the sample adopted in the search is 224 

students from the history and math depts in the college of 

Education for both universities; 112 students from each col-

lege .In order to measure such a target , it is to build research 

procedures consisting of 20 items representing the behavioral 
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indicators for the future anxiety.

The most important findings of the study indicate that stu-

dents of the college  Education in the University of Maysan 

suffered from future anxiety more statistically significant than 

students in the college of Education in the University of AL- 

Qadisiya. The study finds that there is a statistically signifi-

cant difference on the scale of future anxiety ,for the benefit 

of individuals not having knowledge of the causes of the tec-

tonic activation caused by  tremors , earthquakes and how to 

confront them ,when happened , as compared to individuals 

having such knowledge and being subject to tectonic activities 

held  in question. Both researchers reach certain  recommen-

dations and proposals.

This study is one of the first studies that deal with the ad-

vantage of scientific information for two independent scientific 

specialized branches (Physical Geography and Psychology) 

and employs the information to produce scientific unified re-

search paper aiming to achieve the most possible scientific 

benefit in applying the practical side of the scientific research 

and in serving man in different environments.
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... الفصل األول ...
اإلطار النظري

المقدمة: 111 :

أثرت ظاهرة التنشيط التكتوين يف مناطق السهل الرسويب العراقي باخلصوص 
وعموم العراق تأثريا كبريا يف استقرار األرض وما يظهر عىل سطحها من أشكال 

أرضية خمتلفة وانعكاس ذلك عىل اإلنسان الذي يعيش يف هذه البيئة.

اآلونة  يف  بالظهور  التكتوين(  )التنشيط  الطبيعية  الظاهرة  هذه  عادت  لقد 
األخرية بقوة كبرية وهو ما حدث يف األجزاء اجلنوبية الرشقية من العراق السيام يف 
مدينتي )العامرة وعيل الغريب(، وكذلك يف األجزاء الشاملية الرشقية من العراق، فيام 
مل يكن هلذه الظاهرة من اثر حمسوس للناس يف األجزاء األخرى من العراق )وسط 
العراق وغربه( وهو األمر الذي ترك أثر نفسيا يف سكان اجلهات التي شهدت هذه 
الظاهرة الطبيعية عىل العكس من السكان الذين مل يشعروا هبا البتعاد مناطقهم عن 
املصادر الطبيعية وغريها املسببة هلا، لذا فقد جاءت هذه الدراسة)اجلغرافية الطبيعية 
النفسية( لتوضيح أسباب حدوث هذه الظاهرة وتكرارها يف جهات حمددة من   –
املعرضة  اجلهات  النفيس يف سكان  أثرها  وانعكاس  دون غريها من جهة،  العراق 
هلا باملقارنة مع سكان اجلهات غري املعرضة هلا، لذا فقد أختريت عينتان دراسيتان 
متثالن كال منهام سكان مدينتي )العامرة والديوانية( لإلحاطة هبذا املوضوع، ومن ثم 
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فان هذه الدراسة تضمنت فقرتني رئيستني مها:

التكتوين وأسباب تكرار حدوثه يف جهات معينة من  بالتنشيط  التعريف  1 .
العراق، دون غريها.

التعريف بقلق املستقبل ومدى تأثري ظاهرة التنشيط التكتوين يف قلق املستقبل  2 .
هلا. مقياس  وبناء  هلا  املعرضني  غري  مع  باملقارنة  له  املعرضني  لألشخاص 

مشكلة البحث: 112 :

إن البيئة املادية أو اجلغرافية تؤثر يف كل منا تأثريا قويا وبالغا وحاسام يف سلوكنا 
أو تقيض  وتثري حياتنا  تغني  ان  املمكن  املادية من  فالبيئة  وسامتنا وطبيعة حياتنا، 
تؤثر  البيئة  إن  ص123(.  )العيسوي، 1997،  وتنقص من شأهنا  وتدمرها  عليها 
أثرًا خطريًا يف حتديد سلوك اإلنسان فقد تكون بيتا ووطنًا آمنا ورحبا ميلء بالثروات 
بالتهديد  البيئة  تشعرنا  إذ  والقلق.  والترشد  املوت  عىل  تبعث  منحدرا  تكون  أو 
والتعاسة  بالتعب  تشعرنا  قد  ذلك  عن  فضال  واالرحت��ال،  اهلجرة  نحو  وتدفعنا 
واخلوف. وهذا ما يظهر يف حاالت الفيضانات، الزالل، الرباكني، انتشار الغازات، 
.)53 ص   ،2004 )ال��ربك��ات،  ص376(.   ،1988 )عبداملعطي،  األعاصري 

وتعد الزالزل واهلزات األرضية إحدى الكوارث الطبيعية اخلطرة التي تدمر 
حياة اإلنسان، إذ ترتك هذه الظاهرة آثارا اجتامعية ونفسية عىل األفراد واجلامعات 
احلياة  أوصال  وتقطع  املسكن،  وفقدان  فالترشد،  لويالهتا.  تعرضت  التي  واألرس 
وصعوبات  للعوز  والتعرض  واليتم،  املوت  وفواجع  املفاجئ،  لألرسة  العادية 
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نفسية  عراقيل  وراءها  ختلف  خطرة  مؤرشات  تعد  كلها  التهديد  ومشاعر  احلياة، 
عندما  العاملية  الصحة  منظمة  أكدته  ما  وهذا  ص38(.   ،2002 )احلجار،  مرضية 
بالعوق  اإلصابة  اىل  تؤدي  التي  األسباب  أهم  أحد  بأهنا  الظاهرة  هذه  وصفت 
والترشد واملرض واملوت، إذ اشارت الدراسات إىل أن من بني االعراض النفسية 
احلاد، واالكتئاب  القلق  للهزات األرضية هي:  املعرضني  االفراد  التي تظهر لدى 
بعد  ما  واضطراب  باألمن،  الشعور  وانعدام  األحبة،  فقد  عن  الناجم  الشديد 
الضغوط الصدمية النامجة عن حادثة اهلزة، وخوف من املستقبل، وضعف القدرة 
عىل التفكري)منظمة الصحة العاملية، 1999، ص156(. يف حني وصفت اجلمعية 
االرضية:  للهزات  املعرضني  لألفراد  النفسية  األعراض  النفيس  للطب  األمريكية 
وتوقعه  املوت  وقلق  النوم،  واضطرابات  حاد،  وقلق  الشديد،  باالكتئاب  الشعور 
يف أي حلظة، وهياج نفيس، وعدم الراحة )مجعية الطب النفيس األمريكية، 2005، 
النفسية إىل أن حدوث هذه األعراض بعد حدوث  الدراسات  ص341(. وتشري 

الكارثة واهلزة األرضية تظهر بام يقارب 75% لدى السكان )مبيض، 2006(.

لذلك يمكن إبراز مشكلة البحث بالسؤالني اآلتيتني:

من  معينة  جهات  يف  بكثرة  ويتكرر  حيدث  وملاذا  التكتوين؟  التنشيط  ما  1 .
العراق دون غريها من جهاته األخرى؟

ما األثر النفيس املتعلق بقلق املستقبل الذي ترتكه هذه الظاهرة الطبيعية يف  2 .
سكان اجلهات املعرضة هلا باملقارنة مع غري املعرضني هلا؟
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أهداف البحث: 113 :

ميسان وجامعة  الرتبية جلامعة  كلية  لدى طلبة  املستقبل  قلق  مقياس  بناء  1 .
القادسية.

التكتوين  للنشاط  املعرضني  الرتبية  كلية  طلبة  لدى  املستقبل  قلق  تعرف  2 .
)جامعة ميسان(.

تعرف داللة الفرق يف قلق املستقبل لدى اإلفراد املعرضني وغري املعرضني  3 .
لتأثري النشاط التكتوين.

تعرف داللة الفرق يف قلق املستقبل لدى األفراد املعرضني للنشاط التكتوين  4 .
عىل وفق متغري )املعرفة بكيفية مواجهة األنشطة التكتونية(

حدود البحث: 114 :

تتحدد عينة البحث احلايل بطلبة كلية الرتبية جامعة ميسان املعرضني للنشاط 
التكتوين وجامعة القادسية غري املعرضني للنشاط التكتوين من الدراسات الصباحية 

للعام الدرايس )2012-2011(.

أما جغرافيا فانه يشمل معظم األجزاء اجلنوبية الرشقية والوسطى من العراق 
التي تضم احلدود اإلدارية ملحافظتي الديوانية وميسان.
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أهمية البحث: 111 :

بيئة  نفسه يف  اإلنسان  إذ وجد  األمد،  قديمة  البيئة واإلنسان  بني  العالقة  تعد 
مادية قاسية تضم خمتلف التضاريس واألنواء، فظهرت احلاجة اىل التكيف مع هذه 
البيئة ومحاية نفسه ضد خماطرها وصعاهبا والتي قد تصل إىل درجة موته وفنائه. لذا 
تعد البيئة بمشاكلها وثرواهتا عاماًل نفسيًا يؤثر يف حياة اإلنسان، فقد توفر له البيئة 
أكرب وسائل الراحة والثروة والتقدم، أو تشد به نحو مظاهر الفقر والتفكك واهلجرة 
واخلوف والقلق واالكتئاب وفقدان األحبة وانعدام األمن والطمأنينة وهذه املظاهر 
االجتامعية والنفسية هي ما نشاهدها يف املناطق التي تكثر فيها الظواهر البيئية اخلطرة 

ومنها الزالزل.

يتجه نحو  املرحية، وبدأ  الكريمة  يقلق عىل مستقبل حياته  اإلنسان  بدأ  لذلك 
التغلب عىل مشكالهتا والتخطيط ملواجهة مشكالهتا  البيئة هبدف  بقضايا  االهتامم 
احلارضة واملستقبلية، ألن نوعية احلياة واستقرارها النفيس تعد من مسؤولياته املهمة 
وخاصة العلامء والباحثني، إذ ال بد هلم من أخذ أدوارهم البحثية والعلمية من أجل 
الكفيلة  السبل  إلجياد  امللحة  احلاجة  ظهرت  هنا  فمن  وسعادهتا.  البرشية  رفاهية 

بمواجهة اخلطر املحتمل )محد وصباريني، 1979، ص8(.

فضال عن ذلك يقاس نجاح األمم وتقدمها اآلن بمدى حتقق منجزاهتا البحثية 
والعلمية والتقنية يف تسخري املعرفة حلل أزماهتا ومشكالهتا، وبام أننا اليوم أمام ثورة 
علمية وتقنية هائلة يف كافة املجاالت احلضارية، لذا فمن الواجب توظيفها فكريًا 
وعمليًا نحو ما يواجهنا من ظواهر. وخاصة إن للجامعات أثرًا مهاًم وأساسيًا يف تنمية 
مستقبلها  معامل  تصنع حارضها، وختطط  التي  فهي  وتطويرها  البرشية  املجتمعات 
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بوصفها القاعدة الفكرية والفنية للمجتمعات البرشية، وعليه فإن البحث عن تأثري 
النجاح  تساعدنا يف  أن  يمكن  التي  املهمة  املباحث  من  اإلنسان  البيئية يف  الظواهر 

والتخلص من مشاكلنا البيئة اخلطرة )السعود وسلطان، 2008م، ص34(.

اجلغرافية  البيئة  آمنة مستقرة ألن  بيئة  اجلامعة  لدى طلبة  تتوفر  أن  املهم  ومن 
اجلامعية أداة فاعلة إذا ما كانت مستقرة ومرحية، فالبيئة اجلامعية اجليدة متنح الطلبة 
إحساسا باألمان والطمأنينة والرغبة يف املذاكرة، يف حني ان البيئة اجلامعية املهددة 
واملزعجة تعد عاماًل طاردًا ومشتتًا لطلبة اجلامعة حيث ال توفر هذه البيئة األسس 
النفسية السليمة للقراءة والدراسة والتقدم العلمي، لذلك تعد البيئة اجلامعية اآلمنة 
واملرحية عامل جذب تساعد عىل النهوض بالعملية التعليمية اجلامعية والرقي هبا إىل 

بر األمان )الدايل، 1984، ص27(.

فضال عن ذلك يمكن القول إن إجراء مثل هذه البحوث تساعدنا عىل قياس ما 
يرتتب عىل هذه املشكالت من آثار ومن ثم اإلرساع يف معاجلتها قبل أن تستفحل. عىل 
سبيل املثال البحث الذي قام به )Schaefer & Baum، 1984( حيث عمد الباحثان 
اىل تعرف املظاهر النفسية اخلطرية جراء زلزال رضب بنسلفانيا يف الواليات املتحدة 
ومعاجلتها، وقد وجد الباحثان أن الناس املصابني ظهرت لدهيم أعراض نفسية خطرية 
كالفزع واالكتئاب والرهاب والضغوط ما بعد الشدة الصدمية وغريها، وبعدها قام 
الباحثان ببناء برامج نفسية عالجية للناس املصابني هبذا الزلزال كي يتمكنوا من تقليل 
استطاعوا  الناس  هؤالء  أن  النتائج  وأظهرت  هلا،  تعرضوا  التي  النفسية  املشكالت 
تواجههم.  التي  املشقات  مواجهة  عىل  قدرة  أكثر  وأصبحوا  حياهتم،  عىل  السيطرة 
يف حني تعمل املراكز البحثية يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة واليابان عىل تعليم 
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السكان كيفية مواجهة الظواهر الزلزالية لتقليل اخلسائر النفسية واجلسمية اخلطرة، وقد 
 .)Rochford & Blocker, 1991(و )Fischoff et.al, 1987( وجدت دراسة
الطبيعية  الظاهرة  هذه  مواجهة  كيفية  حول  تعليمية  برامج  تلقوا  الذين  الناس  أن 
املتمثلة بالزالزل كانوا أكثر نجاحا وعزما يف اختاذ القرارات عند وقوعها فضال عن 
أية مشكالت نفسية خطرية مقارنة بغريهم ممن مل يشاركوا يف  أهنم مل يتعرضوا إىل 
هذه الربامج والسبب يف ذلك أن األفراد املتعلمني كانوا مسيطرين عىل انفعاالهتم 
ومدركني ومستعدين نفسيا وقت حدوث الزلزال )ماك أندرو، 2002، ص150–
الباحثني  تساعد  أن  يمكن  الدراسات  هذه  أجراء  أن  القول  يمكن  وبذلك   )154
اآلخرين عىل بناء برامج عالجية وإرشادية للتخفيف من املشكالت والضغوطات 
تكتونيا، املستقرة  غري  املناطق  يف  الساكنون  منها  يعاين  قد  التي  النفسية  واملخاوف 

فضال عن ذلك يرى الباحثان أن أمهية هذه الدراسة تظهر يف اآليت:

إهنا من أوىل الدراسات العراقية التي جتمع بني اختصاصني مها اجلغرافية  1 .
الطبيعية وعلم النفس يف دراسة مشكالت اإلنسان البيئية.

إن عدم وجود دراسات حتاول البحث عن تزايد خماطر اهلزات األرضية  2 .
ً من  يف املحافظات الرشقية للعراق جيعل من هذه الدراسة موضوعًا مهاماّ

الواجب الدراسته والبحث فيه.

إن هذه الدراسة حتاول أن تبحث يف أحد مواضيع علم النفس املهمة وهو  3 .
األفراد  مدركات  يف  يؤثر  سلبيًا  عاماًل  املتغري  هذا  يعد  إذ  املستقبل،  قلق 
وتوجهاهتم يف احلياة ألنه يرتك جمموعة من األعراض النفسية املقلقة مثل 

قلة الراحة والطمأنينة والتشاؤم.
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تزداد أمهية هذه الدراسة يف أهنا حتاول دراسة تأثري هذا املثري البيئي عىل قطاع هام أو  4 .
رشحية مهمة وهم رجال املستقبل طلبة اجلامعة )عبد اهلادي، 2003، ص11(.

تحديد المصطلحات: 111 :

يتحدد البحث احلايل باملصطلحات اآلتية:

: التنشيط التكتوني Tectonic Movement-أ: 11111

األرضية  القرشة  من  ألجزاء  خمتلفة  نسبية  حركات  هو   :1993 الساكني، 
واملرتفعات  اجلبال  تكوين  عن  واملسؤولة  باطنها  يف  املختلفة  القوى  عن  ناجتة 
األخرى منذ نشوء األرض قبل آالف املاليني من السنني وحتى يومنا هذا، وتعد 
األرضية.  للقرشة  الطبيعية  النشاطات  الزالزل)Earthquakes( جزءا من هذه 

)الساكني، 1993، ص17(.

الزالزل Earthquakes:-ب: 11111

السنوي، 1979: هو ارتعاش وحترك ومتوج عنيف لسطح األرض يعقب - 
حترر الطاقة من القرشة األرضية، وهذه الطاقة تتولد نتيجة إلزاحة حتدث 
الصدوع  عرب  الصخري  غالفها  ثماّ  ومن  األرضية  القرشة  صخور  بني 
للتقلصات  األرضية  القرشة  صخور  لتعرض  نتيجة  أصال  تكونت  التي 
والضغوط اهلائلة بصورة مستمرة، ومن ثم فان اإلزاحة النامجة عن الصدوع 
ص373(.  ،1979 )السنوي،  ال��زالزل  حلدوث  الرئيس  السبب  هي 
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بالغة -  جيوفيزيائية  طبيعية  ظاهرة  بأنه  الزلزال  عرف   :2009 الدبيك، 
ارتعاش  شكل  عىل  األرضية  للقرشة  عشوائية  كحركات  تظهر  التعقيد، 
ومتوج عنيفني وذلك نتيجة إلطالق كميات هائلة للطاقة من باطن األرض، 
انكسارات أرضية يف طبقات األرض  نتيجة حلصول  الطاقة  وتتولد هذه 
السطحية باخلصوص، ومن ثم فان تعرض هذه الطبقات يف منطقة الصدوع 
األرضية بشكل خاص أو بالقرب منها إلزاحات عمودية أو أفقية أو كلتيهام 
نتيجة  وذلك  ال��زالزل،  بإطالق  يتسبب  ما  هو  األرض  صخور  بني  معا 
لتعرضها املستمر للتقلصات والضغوط الكبرية)الدبيك، 2009، ص3(.

: 11112 :Future Anxiety قلق المستقبل

تتصف  معاناة  أو  وتوتر  مرتقب  رش  من  خوف  إنه   - :Good، 1973

باخلوف والفزع وعدم التأكيد، وغالبًا ما يكون املصدر غري معروف وغري 
)Good, 1973, p.34( مميز لدى الفرد

وأرسهتم،  صحتهم،  هيدد  خطر  بوجود  الفرد  توقعات   - :1971 بيك، 
وممتلكاهتم، ومركزهم املهني أو االجتامعي وغريها من التهديدات مما يثري 

لدهيم عدم الراحة واالطمئنان )الزعبي، 2010، ص46(

هم  أو  بتهديد  مكدر  وشعور  سار  غري  انفعال  إنه   : - 1989 عبداخلالق، 
مقيم، وعدم راحة أو استقرار، مع إحساس بالتوتر والشدة، وخوف دائم 
ال مربر له من الناحية املوضوعية وغالبًا ما يتعلق هذا اخلوف من املستقبل 

واملجهول )عبد اخلالق، 1989، ص447(.
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: حالة من التحسس الذي يدركها املرء عىل شكل شعور  املهدي، 2001 -
من اخلوف والتوجس مما ختفيه األيام )املهدي، 2001، ص10(.

لبناء  النظري  التعريف  كونه   ) - 1976 )بيك،  تعريف  الباحثان  تبنى  وقد 
املقياس.

عن  إجابته  بعد  الطالب  عليها  حيصل  التي  الدرجة   : اإلجرائي - التعريف 
فقرات املقياس.
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... الفصل الثاني ...
التنشيط التكتوني وأثره في تكرار حدوث الزالزل

جنوب شرق العراق

( وحدوث الزالزل: 211 :Movement Tectonic( التنشيط التكتوني

صفائح  حركات  عن  الناجتة  املختلفة  احلركات  التكتوين  التنشيط  يمثل 
الغالف الصخري )Lithosphere( بصورة رئيسة ومن ثم اثر ذلك يف إحداث 
األرضية  والشقوق  الصدوع  األرضية عىل طول  القرشة  ثانوية يف  حركات أخرى 
التي نتجت عن حركة صفائح الغالف الصخري باألساس، باإلضافة إىل إمكانية 
ضمن  حتصل  بدورها  ثانوية  تعد  أخرى  ألسباب  نتيجة  احلركي  التنشيط  حصول 
والغاز  اخلام  النفط  استخراج  مثاهلا عمليات  األرضية،  القرشة  نطاقات ضيقة من 
يؤدي  ما  معينة،  منطقة  ضمن  اجلوفية  املياه  من  كبرية  كميات  سحب  أو  الطبيعي 
باهلزات  يعرف  ما  إحداث  يف  بدوره  يتسبب  )حركي(  تكتوين  تنشيط  إحداث  إىل 
األرضية املحتثة، وكذلك يمكن أن حتصل هذه احلالة نتيجة لنشاطات برشية أخرى 
مثل إقامة السدود وحجز كميات هائلة من املياه فوق مناطق تعد ضعيفة تكتونيا. 
وكذلك من خالل التجارب التي جيرهيا اإلنسان السيام العسكرية منها مثل تفجري 
األسلحة خمتلفة القوة واألنواع عىل السطح أو يف أعامق خمتلفة من األرض، مما يؤدي 
النشاط  ذلك  منطقة  ضمن  املوجودة  للصدوع  التكتوين  التنشيط  ظاهرة  إلحداث 



م. م. أمحد سعيد ياسني الغريري / م. م. عيل عبدالرحيم صالح

433 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

فيؤدي حلدوث اهلزات األرضية )الزالزل املحتثة(، وهذه الزالزل املحتثة ضعيفة 
لكن هلا أثرًا مبارشًا وغري مبارش يف حدوث أو ترسيع حدوث الزالزل األضخم قوة 
واألشد فتكا وتدمريا، الن هذا الكوكب يعيش يف حالة توازن دقيقة يف كل أجزائه، 
السيام يف قرشته األرضية ومن ثم غالفه الصخري القائم عىل مبدأ التوازن الدقيق 
بني كل مكوناته، وان أي ظاهرة طبيعية أو نشاط طبيعي حيدث فوق سطح األرض 
أو يف باطنه ما هو يف حقيقته إال استجابة توازنية لنشاطات أخرى )طبيعية أم غريها( 
وكام يف حالة تأثري تغري قيم الضغط اجلوي بعد حدوث العواصف القوية وأثره يف 

زيادة حدوث اهلزات األرضية.

متثل  إليها  تصل  أن  األرضية  القرشة  بصخور  يفرتض  التي  التوازن  حالة  إن 
حالة انعكاس لعمليتني رئيستني تقوم هبام ما يعرف بالقوى اخلارجية من جهة ممثلة 
البحرية  والتيارات  واألمواج  )اجلليد(  واجلموديات  اجلارية  واملياه  الرياح  بعمل 
فنجدها  الثانية  أما  والرتسيب،  والنقل  واحلت  التجوية  اطر  يف  األرضية  واجلاذبية 

متمثلة بالقوى الداخلية من خالل حركية األلواح أو الصفائح.

توازن  )الداخلية واخلارجية( متثل بمجملها حالة  العمليات  فان هذه  عموما 
دقيق يعكس تفاعل أنظمة فرعية خمتلفة هلذا الكوكب ممثلة بالغالف اجلوي والغالف 

الصخري والغالف املائي وحتى الغالف احليوي. )سالمة، 2004، ص 68(.

لذلك فان كل نشاط طبيعي أو غري طبيعي )برشي( مهام صغر أو كرب سيدخل 
ضمن حلقة التوازن القائمة بني مكونات القرشة األرضية، ومن ثم فسيؤثر بطريقة ما يف 

دورة التوازن الطبيعية للقرشة األرضية باخلصوص وللغالف الصخري عموما.

بحيث  األرضية،  للقرشة  جدا  دقيقة  توازن  حالة  يعكس  األمر  هذا  فان  لذا 
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يؤدي ذلك التوازن إىل استجابة قرشة األرض ألي محل يضاف إليها أو يرفع عنها 
بصور وردود فعل خمتلفة. )جودي، 1996، ص 267(

إن حالة التوازن الدقيق ملكونات هذا الكوكب حتتم عىل اإلنسان أن يلتفت إىل 
ذلك دائام يف أثناء قيامه بنشاطاته املختلفة وأال ينسى أن هذا الكوكب ما هو يف حقيقته 
إال كائن حي لكنه حييا بطريقته اخلاصة، فهو يستجيب للمؤثرات املختلفة بأساليب 
وردود فعل متناغمة مع تلك األفعال، ومن ثم فان هذه االستجابات ستنعكس بآثارها 
سلبا أو إجيابا عىل حياة بني اإلنسان عىل سطح املعمورة وهو ابرز حماور بحثنا هذا.

مما سبق يتضح انه نتيجة خلصائص األرض من ناحية بنيتها وتركيبها وطاقتها 
احلرارية الباطنية اهلائلة، فان ذلك سيسمح لتحول هذه الطاقة احلرارية عموما إىل قوة 
حركية تدفع من خالهلا أجزاء األرض اخلارجية املمثلة بصفائح الغالف الصخري 
ومن ثم القرشة األرضية باجتاهات حركية خمتلفة، كام إهنا يف الوقت نفسه ستحرك 
املواد املوجودة ضمنها بأشكال متعاكسة يف كثري من األحيان ما يؤدي إىل حصول 
تارة  ترتفع مناطق وتغوص أخرى  فتارة  القرشة األرضية،  تبدالت دائمة يف مظهر 

ثانية نتيجة لذلك، لذا تبدأ الزالزل عندها بالظهور )آغا، 1995، ص 35(.

أسباب الزالزل وأنواعها: 212 :

صخور  يف  الصدوع  حدوث  إىل  الرئيسة  بالدرجة  ترجع  الزالزل  أسباب  إن 
بسبب حركة  القديمة  الصدوع  لتلك  احلركي  التنشيط  إعادة  أو  األرضية،  القرشة 
النشاطات  لفعل  نتيجة  وكذلك  باخلصوص،  املختلفة  األرضية  القرشة  صفائح 

البرشية املختلفة وان كان ذلك بدرجة ليست كبرية
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الزالزل التي تحدث ألسباب طبيعية: 21211 :
هناك عدة أنواع أبرزها اآلتي:

:) 2121111 :Earthquakes Tectonic( الزالزل التكتونية

خلق  إىل  يؤدي  مما  األرضية،  القرشة  لصفائح  النسبية  للحركة  نتيجة  تنشا 
ومع  الضعيف،  السطح  عرب  صدوع  بتشكل  تتسبب  هائلة  )ضغوط(  اجهادات 
املرتاكمة بصورة  الطاقة  هائلة من  إىل إطالق كميات  يؤدي ذلك  الصدوع  تشكل 
األرضية  اهلزات  أنواع  أهم  النوع  هذا  ويعد  املنطقة،  تلك  يف  زلزاال  حمدثة  فجائية 
لكونه سبب نشوء 90% من مجلة الزالزل املسجلة عامليا )الدبيك، 2009، ص 4(، 

ويصنف عىل نوعني رئيسني مها:

)Interplateأ.   وتعرف  القارية  الصفائح  حدود  عىل  الواقعة  ال��زالزل 
Earthquakes( وهي األكثر عددا وقوة من غريها.

ب. الزالزل القارية التي حتدث بعيدا عن حدود الصفائح )وسط الصفائح( 
)السنوي 1997–ص47(.

:) 2121112 :Volcanic Earthquakes( الزالزل البركانية

باطن  الصهري من  اندفاع  الرباكني جراء  ثورات  تنتج عن  التي  الزالزل  وهي 
األرض نحو السطح برسعة كبرية وبقوة شديدة، ويكثر هذا النوع من الزالزل مع 

الرباكني التي تقذف الالفا احلامضية.
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:) 2121113 :Earthquakes Collapse( الزالزل االنهيارية

حيدث هذا النوع من الزالزل نتيجة حلصول اهنيارات يف أعامق األرض مثل 
اهنيارات الكهوف

نظرا  بمناطق صغرية  تأثريه عموما حمليا وحمدودا  الكبرية، ويكون  واملغارات 
لضالة الطاقة الزلزالية املتولدة عنه. )الدبيك، 2009، ص5- 6(

: 2121114 :Earthquakes Weathering(( الزالزل الجوية

وهي الزالزل التي تتولد بصورة طبيعية بسبب ارتباطها بظواهر جوية السيام بعد 
اجلوي،  الضغط  بقيم  قوية  تبدالت  بحدوث  تتسبب  التي  الشديدة  العواصف  حدوث 
ذلك. يوضح   )1( واجل��دول  ال��زالزل  عدد  ازداد  التبدل  حادة  القيم  تلك  كانت  فكلام 

واجلدير بالذكر أن العواصف اجلوية ال تعد السبب الرئيس لتولد الزلزال، إال 
إهنا تكون عامال

جدول )1(
ازدياد عدد الزالزل مع حدة تبدل قيم الضغط اجلوي بعد العواصف )آغا، 1995، ص 84(

12.68.85.21.60.4تبدل قيم الضغط اجلوي بامللم
14812811310327عدد الزالزل

مساعدا حلدوثه يف املناطق املهيأة تكتونيا لتولد الزلزال وحتديدا تلك التي بلغت 
احلالة احلرجة يف توازن القرشة األرضية عند تلك املنطقة )آغا، 1995، ص84(.
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الزالزل التي تتولد نتيجة ألسباب غير طبيعية: 21212 :

حتدث بعض الزالزل يف أحيان معينة نتيجة لنشاطات اإلنسان املختلفة التي تعمل 
عىل اإلخالل بتوازن القرشة األرضية مثل )التفجريات الكيمياوية والنووية والضجيج 
احلرضي والردميات واحلفريات مثل البحريات الصناعية الكبرية واملحاجر العمالقة، 
وكذلك استخراج كميات كبرية جدا من املياه اجلوفية والسوائل األخرى مثل النفط 
اخلام وحتى الغاز الطبيعي( )الدبيك، 2009، ص4(، وكذلك يمكن إضافة ضغط 
األبنية يف املدن الكبرية التي يتم إنشاؤها فوق قواعد صخرية رخوة وهشة كام حصل 
مع مدن كثرية كبرية مثل طوكيو وغريها كأحد هذه األسباب )آغا، 1995، ص158(.

أماكن  يف  بدقة  وتشخيصها  رصدها  تم  وضخمة  متنوعة  أمثلة  األمر  هلذا  إن 
وما  جدا  العنيفة  النفط  استخراج  عمليات  به  تسببت  ما  ومنها  العامل،  من  خمتلفة 
املياه اجلوفية الذي أدى إىل هبوط جزء من  رافقها من سحب كميات ضخمة من 
شبه جزيرة كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية، واألمر الذي متت مالحظته 
بدقة منذ عام )1943( حيث بلغ نحو)8.8( م يف بعض أجزائها، فيام أدى ذلك 
إىل حترك القرشة األرضية حركة أفقية بنحو 3.7 م، ما أدى إىل طغيان مياه البحر 
القريبة عىل أماكن منها، كذلك فقد عرفت هذه الظاهرة يف فنزويال وايطاليا وروسيا 
)الزالزل–ص160(،  العربية  النفطية  الدول  يف  بالتأكيد  موجودة  وهي  االحتادية 
وهذه احلالة تنطبق كذلك عىل عمليات استخراج الغاز الطبيعي أيضا، ففي منطقة 
غازيل يف آسيا الوسطى تسببت عمليات استخراج الغاز هببوط هذه املنطقة بمعدل 

ة بني )1974-1964(. سنوي يرتاوح بني )10–21( ملم\سنة للمداّ

املياه  مستوى  انخفاض  أن  عىل  دلت  التجريبية  املعطيات  فان  بالذكر  وجيدر 
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بمقدار  العليا  الصخرية  الطبقات  ضغط  بزيادة  يتسبب  م  بمقدار)11(  اجلوفية 
كيلوغرام واحد فوق كل سم2.

إن الكثري من العلامء املتخصصني يف هذا املجال يرون أن تأثري اإلنسان الناتج 
بنحو  تقدر  بعيدة  أعامق  إىل  تأثريه  امتد  قد  واستخراجها  اخلام  املواد  استغالل  عن 
)30–70( كم، وهو عمق يكاد يشمل كل القرشة األرضية، وان مل يبلغ اإلنسان إال 
كيلومرتات قليلة بعمليات استخراج املواد اخلام، ويرجع ذلك التأثري الكبري الرتباطه 
بالواقع البنائي للقرشة األرضية والغالف الصخري عموما، فان كانت تلك النشاطات 
البرشية حتصل يف مناطق نشاط زلزايل أو بركاين وكانت تلك املناطق غنية بالصدوع 
فان  العكس  حصل  إن  بينام  وعميقة،  كبرية  تكون  اآلثار  فان  األرضية  والتشققات 
تأثري نشاطات اإلنسان يكون حمدود الشدة والعمق.)آغا، 1995، ص162-161(

التنشيط التكتوني )التنشيط الحركي( وحركية الصفائح: 213 :

إن احد أهم األسباب التي دعت الباحثني الختيار موضوع هذا البحث، هو 
اعتقادمها بوجود عالقة وثيقة بني حركية الصفائح وما ينتج عنها من مظاهر التنشيط 
التكتوين املختلفة وأثرها عىل حياة اإلنسان وجمتمعه، السيام يف جانب تفاؤله بحياته 
معطيات  من  عنه  ينتج  ملا  وفقا  بالسعادة  شعوره  مقدار  اكرب  وبدقة  إجيابا  أو  سلبا 
بكيفية  وعدمها  املعرفة  جانب  بان  ويعتقدان  هذه،  التكتوين  التنشيط  ظاهرة  جراء 
البحث. نتائج  اثر مهم يف هذا األمر وبالتايل يف  له  )الزالزل(  اهلزة األرضية  تولد 

وكان )للدراسات السابقة( يف هذا امليدان أثر يف توجيه فقرات أساسية يف هذا 
Heine & Leh-– وليهام )هني  أجراها  التي  الدراسة  نتائج  جاءت  إذ  نالبحث، 
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man( عام 1995 حول قياس التفاؤل لدى عينة من الطالب اجلامعيني اليابانيني 

والكنديني بلغت نحو )196( طالبا يابانيا ونحو )90( طالبا كنديا، أكدت نتائجها 
اعتقاد الكنديني بان األحداث االجيابية ستحصل هلم وباملقابل فان األحداث السلبية 
ستحصل لآلخرين، وعىل العكس متاما فقد توقع اليابانيون تعرضهم لألحداث السلبية 
وحصول األحداث االجيابية لألخريني. )اليحفويف واألنصاري، 2005، ص317(.

 )…Heine etal–ليس هذا وحسب بل جاءت دراسة ثانية عىل يد )هني وآخرين
عام 1995 كذلك، لتؤكد نتائج الدراسة األوىل نفسها، إذ ضمت العينة هذه املرة )105( 
طالب جامعي ياباين ونحو )110( طالب جامعي كندي، فكانت نتائجها تشري إىل ميل 
الطالب  اعتقد  حني  يف  لآلخرين،  ستحدث  السلبية  األحداث  بان  لالعتقاد  الكنديون 
اليابانيون بان األحداث السيئة ستحصل هلم. )اليحفويف واألنصاري، 2005، ص317(

ويف دراسة أحدث ظهر أن حوايل )80%( من الشباب الياباين يشعرون بالقلق 
املسار  بثته فضائية  استبيان علمي اجري هلم )خرب علمي  املستقبل وفقا آلخر  من 
األوىل يوم اخلميس املوافق 7\6\2012(، ويرى الباحثان أن شعور األفراد بالقلق 
التنشيط التكتوين، السيام وان هذه الظاهرة  وتوقع األسوأ له عالقة وثيقة بظاهرة 
بام ختلفه من آثار خمتلفة تعد واحدة من األسباب الرئيسة التي أدت إىل التشاؤم يف 
املجتمع الياباين، بينام كانت حالة التفاؤل باملستقبل عالية يف عينة املجتمع الكندي 
وهو ما عكسه توقع حصول األحداث اجليدة لدى أفراد العينة الدراسية، بالرغم 
من إن املجتمعني الياباين والكندي متقاربان بدرجة عالية من ناحية التطور التقني 
وارتفاع املستوى املعايش واحليايت واخلدمايت يف كليهام لكوهنام جمتمعني صناعيني.

من هنا ولد التساؤل عن سبب هذا التباين بني هذين املجتمعني وفقا لتلك الدراسات 
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عرب احلضارية التي مجعتهام وأوضحت حجم االختالف يف حالة التفاؤل املستقبيل بينهام، 
التنشيط  لظاهرة  كان  إن  ملعرفة  حماولة  البحث  هذا  فكرة  والدة  إىل  أدى  الذي  األمر 
النتائج من عدمه. التكتوين ممثلة باهلزات األرضية )الزالزل( دور كبري يف إعطاء هذه 

إن هذه التوقعات هي التي دفعتنا إىل حماولة التقيص ومعرفة اآلثار املرتتبة عىل 
ظاهرة التنشيط التكتوين يف العراق بني حمافظتني عراقيتني مها )حمافظة ميسان( التي 
شهدت يف اآلونة األخرية من عام 2012 م تنشيطا تكتونيا )حركيا( واضحا جدا وقويا 
من جهة، مقارنة ب� )حمافظة الديوانية( التي كانت مستقرة جدا من الناحية التكتونية.

يمكن مالحظة أن ظاهرة التنشيط التكتوين يف اليابان تظهر عىل أشدها بسبب 
جزر  جمموعة  اليابان  ولكون  الصفائح  تصادم  حدود  عىل  اجلغرايف  اليابان  موقع 
تشكلت يف األصل بفعل عمليات تصادم الصفائح، لذا فقد كان ذلك سببا رئيسا 
لنشاط وإطالق بؤر الزالزل الضحلة يف معظم األحيان قرب اجلزر اليابانية أو حتتها 

مبارشة، وكام يوضحه الشكل )1(.

شكل )1(
)2011 ،Folger Peter( موقع اليابان اجلغرايف وأثره يف حالة عدم االستقرار التكتوين له



م. م. أمحد سعيد ياسني الغريري / م. م. عيل عبدالرحيم صالح

441 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

من الواضح أن اجلزر اليابانية تعاين من اشد الزالزل قوة وختريبا، نظرا ألن النشاط 
البنائي الزلزايل فيها كبريا جدا وكثري العدد، فضال عن العدد الكبري من السكان يف وحدة 
املساحة اليابانية، لذا فقد أصبحت ظاهرة التنشيط التكتوين املمثلة فيها بالزالزل مشكلة 
وطنية خطرية، فقد بينت معظم الدراسات أن اهلزات األرضية يف اليابان سببها احلركات 
البنائية التي تنتاب الصدوع والشقوق يف صخور القرشة األرضية، أي حركة الصخور عرب 
تلك الصدوع والشقوق بفعل موقع اليابان من حدود الصفائح وقربه الكبري من األغوار 
املحيطية* )آغا، 1995، ص185(، عموما فان هذه األغوار أو األخاديد متثل أعمق أجزاء 
قاع املحيط وقد تكونت بفعل عملية االندساس لصفيحة حتت أخرى، وخط قاع األخدود 
يمثل بدوره خط التقاء الصفيحتني املتقابلتني، وجيدر بالذكر أن منطقة التقاء الصفائح عند 
األخاديد يتولد عنها احتكاك شديد وتصدع وتكرس يف الصخور ينتج عنه إطالق زالزل 
غري عميقة املركز البؤري )ضحلة(، ويالحظ أن نحو90% من الزالزل حتدث يف أعامق ال 

تتجاوز 100 كم عن السطح** )احلواس، 2007، ص27(.

أما بالنسبة لكندا فإهنا تقع ضمن الصفيحة األمريكية الشاملية التي تعد صفيحة 
قارية – حميطية، وهي قارية بمعظم أجزائها ذات صخور قديمة صلبة األمر الذي 
له  تتعرض  ما  قلة  ثم  )التكتونية(، ومن  البنيوية  الناحية  استقرار كندا من  إىل  أدى 
تأثريها  وشدة  قوهتا  درجات  وكذلك  أعدادها  يف  )الزالزل(  األرضية  اهلزات  من 

باملقارنة مع ما تتعرض له اليابان )احلواس، 2007، ص25(.
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الموقع التكتوني للعراق وأثره في ظاهرة التنشيط التكتوني: 214 :

الشك أن ملوقع أي دولة أو منطقة ضمن أجزاء القرشة األرضية أثره البالغ يف 
زيادة قوة ظاهرة التنشيط التكتوين أو ضعفه، لذا نجد أن العراق يتخذ موقعا ضمن 
األطراف الشاملية الرشقية للصفيحة العربية )الدرع العريب النويب( من جهة، ومن 
ثم اثر هذا األمر يف جماورة العراق لألجزاء الغربية من الصفيحة اإليرانية وكذلك 
أجزاء  تأثر  الكبري يف  األناضول(  الرتكية )صفيحة  الصفيحة  اجلنوبية من  لألجزاء 
معينة من العراق وهذا له أثر بظاهرة التنشيط التكتوين والشكل )2( يوضح ذلك 

)الدبيك، 2009، ص33(.

شكل )2(
اجتاه حركة الصفيحة العربية والصفائح املجاورة هلا )جالل الدبيك، 2009، ص 10(
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يالحظ أن اجتاه احلركة بني هذه الصفائح هو تقاريب )تصادمي( بعضها باجتاه 
للصدوع يف  وتنشيط  استحداث  التصادم من  به هذا  ما سيتسبب  ثم  بعض، ومن 
التقارب بينها، وما سيسفر عنه ذلك من نشأة بؤر زلزالية  املناطق اهلامشية حلدود 
إيران  ومجهورية  لرتكيا  بالنسبة  تارخييا  معروف  أمر  وهو  والشدة،  القوة  خمتلفة 

اإلسالمية. )آغا، 1995، ص 190(.

الصفيحتني  باجتاه  الرشقي  الشامل  نحو  بتحركها  العربية  الصفيحة  ضغط  إن 
التقاء  بالتواء السالسل اجلبلية عىل طول حدود  )اإليرانية والرتكية( هو ما تسبب 
للهزات  تتعرض  ما  وغالبا  تكتونيا  نشطة  مناطق  تعد  فإهنا  لذا  الصفائح،  هذه 
األرضية العنيفة من حني آلخر نتيجة لذلك وهو األمر الذي حيدث مرارا وتكرارا 

يف إيران وتركيا.)احلواس، 2007، ص 18(

الموقع التكتوني لمحافظتي ميسان والقادسية ضمن بنيوية العراق: 211 :

يقع العراق ضمن املنطقة الزلزالية النشيطة نسبيا عند نطاقاته النشطة أو غري 
أن  يالحظ  كام  العربية،  الصفيحة  حدود  ورشقها  شامل  تقع  التي  تكتونيا  املستقرة 
اهلزات األرضية ضمن هذا النطاق الزلزايل يمكن أن تتسبب بتكرس البنية التحتية 
اجليولوجية يف األجزاء الرشقية من الشامل الرشقي للعراق وأجزاء أخرى بصورة 

عامة.)Jassim & Goff, 2006، ص84(.

التقاء  العراق قرب منطقة  تقع حمافظة ميسان عند اجلهة اجلنوبية الرشقية من 
الصفيحتني العربية، تعد مدينتا العامرة وعيل الغريب جزءا منها، والصفيحة اإليرانية 
التي تعد مدينتا إيالم وكرمنشاه االيرانيتان جزءا منها، ويالحظ أن املسافة األفقية 
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بني مدينة عيل الغريب وإيالم ال تزيد عن )92( كم، فيام ال تزيد عن )165( كم بني 
مدينتي العامرة وإيالم.

أما حمافظة القادسية ومركزها مدينة الديوانية، فإهنا تقع يف منطقة تعد بعيدة عن 
هامش حدود التقاء تلك الصفيحتني، فهي تقع تكتونيا ضمن نطاق ما يعرف بنطاق 
الفرات الثانوي الذي يشمل أجزاء واسعة من وسط العراق وهو يعد أكثر استقرارا 
من الناحية التكتونية باملقارنة مع نطاق دجلة الثانوي الذي تقع ضمنه حمافظة ميسان 

وعىل نحو ما موضح يف الشكل )3(.

شكل )3(
خارطة العراق البنيوية )التكتونية(

N

8

7

2

3

1

6

5
8

8

1
2
3

4
5
6
7
8

1996
1: 6000 000

املصدر:
خارطة العراق اجليولوجية بمقياس 000 000 1:1، الرشكة العامة للمسح اجليولوجي 

والتعدين، إعداد فاروجان سيسكيان، لسنة 2000 م.
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نطاق  ضمن  أجزائها  بمعظم  تقع  ميسان  حمافظة  أن  نالحظ   )3( الشكل  من 
يعرف  ما  أو  تكتونيا وحتديدا ضمن حزام )تكريت–عامرة(  املستقر  الرصيف غري 
من  لقرهبا  نظرا  تكتونيا  مستقرة  غري  منطقة  عموما  وهي  الثانوي(  )دجلة  بنطاق 
القادسية تقع  التقاء الصفائح )العربية–اإليرانية( يف حني نجد أن حمافظة  هوامش 

ضمن نطاق )الفرات الثانوي( وهو أكثر استقرارا من نطاق دجلة.

إن موقع املحافظتني هذا يؤرش عىل قلة إمكانية حصول تنشيط تكتوين للصدوع 
والشقوق األرضية حتت مدينة الديوانية التي تعد ضمن مناطق ذات تردد حدوث 

زلزايل ضعيف، عىل العكس متاما

من مدينتي العامرة وعيل الغريب الواقعة ضمن مناطق رشق هنر دجلة التي تتسم برتدد 

حدوث زلزايل عاٍل نسبيا إىل معتدل )املوسوي، 1978، ص 19( لكون هذه املناطق تضم العديد 

من الصدوع الرئيسة العميقة وصدوع أخرى متباينة يف عمقها وأطواهلا، فضال عن العديد من 

الطيات )املقعرة واملحدبة(، وكل ذلك يؤرش عىل اإلمكانية الكبرية حلدوث التنشيط التكتوين 

يف مناطق العامرة وعيل الغريب وفقا جليولوجية وتكتونية مناطقها هذه، ويؤرش عىل اإلمكانية 

الكبرية لتأثر هذه املناطق طبيعيا باملناطق األخرى املجاورة )اإليرانية(، وكذلك فانه يؤرش عىل 

إمكانية تأثري بعض النشاطات البرشية يف إحياء الفعالية الزلزالية هلذه املناطق، شكل )4(.

)العربية  الصفيحتني  التقاء  العراق ومن حدود هامش  لقد كان ملوقع حمافظة ميسان من 

–اإليرانية( باخلصوص أثره البالغ يف تأثر املدن الرئيسة هلذه املحافظة )مدينة العامرة ومدينة عيل الغريب( 

بام يتولد من زالزل ناجتة عن الضغوط واالجهادات التي تتعرض هلا الصخور والصدوع القديمة.
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شكل )4(
(Jassim & Goff, 2006, pp: 49) الكتل البنيوية والصدوع الرئيسة للعراق

اإليرانية وكذلك  إيالم  واألحدث منها عند تلك اجلهات، السيام عند مدينة 
احلال ملدينة كرمنشاه، وهو األمر الذي يؤدي إىل وصول املوجات الزلزالية للمدن 
العراقية املجاورة هلا بقوة اكرب من املدن العراقية األخرى األكثر بعدا عن حدود هذه 

اهلوامش مثل مدينة الديوانية، والشكل )5( يوضح ذلك.
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شكل )1(
)Jassim & Goff, 2006, pp: 86( خارطة نطاقات الرضر الزلزالية للعراق

من الشكل )5( نالحظ أن مدينة الديوانية وبقية مدن املحافظة تقع ضمن نطاق 
منطقة عدم الترضر من الزالزل، بينام تقع العامرة وعيل الغريب ضمن نطاق الرضر 
ضمن  تقع  اإليرانية  إيالم  مدينة  أن  سنجد  رشقا  االجتاه  وعند  املعتدلة،  الزلزايل 
نطاق مناطق الرضر الزلزايل املعتدلة، فيام تقع كرمنشاه ضمن نطاق الرضر الزلزايل 
الزلزايل للمناطق  النشاط  الرئيسة، وهو مؤرش واضح ومهم يدل عىل كيفية توزع 

اهلامشية عند حدود التقاء تلك الصفائح واملركز الرئيس لنشأة تلك الزالزل.

وغريها،  الرئيسة  الصدوع  من  بالعديد  حماطة  كرمنشاه  مدينة  أن  ويالحظ 
ماهان  صدع  ونظام  كوك  صدع  نظام  مها  رئيسان  صدعيان  نظامان  أبرزها  إن  إال 
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املصدر  تعد  النشطة  الصدوع  هذه  أن  عىل  الدراسات  دلت  وقد  جورجافك،   –

املخاطر  لتخمينات  وفقا  النطاق  واسعة  التدمريية  الزالزل  لتولد  املحتمل  الرئيس 
الزلزالية، أن مجيع الصدوع املوجودة يف املنطقة من املمكن أن تتسبب بحدوث تلك 
 Richard( اهلزات األرضية التي حتصل فيها وقد يصل تأثريها لألرايض العراقية

Thomas Walker، 2010، ص 1059-1056(.

وجيدر بالذكر إن ازدياد عمق مركز الزلزال ومن ثم مدى تأثريه تتناسب مع 
)2( واجلدول  ص29(   ،2007 )احلواس،  املتقاربة  الصفائح  حدود  من  املسافة 

يوضح ذلك الذي يظهر هذه العالقة.

جدول )2(
ازدياد عمق مركز الزلزال مع املسافة من حدود الصفائح )احلواس، 2007، ص 29(

العمق )كم(املسافة األفقية )كم(
2015
4525
6330

12045
15050
16552
280110
460150
570180
610200
670225
920350



م. م. أمحد سعيد ياسني الغريري / م. م. عيل عبدالرحيم صالح

449 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

من اجلدول )2( يمكن مالحظة سبب عدم التأثر الكبري ملدينة الديوانية باألمواج 
الزلزالية املنبعثة من البؤر الزلزالية املتشكلة عىل هامش حدود تقارب الصفائح )العربية-
اإليرانية( نظرا لبعدها املكاين الواضح عن املراكز الرئيسة لتشكل البؤر الزلزالية.

وفقا لذلك يتضح أن السبب الرئيس للتنشيط التكتوين سبب طبيعي باألساس 
من  حالة  عىل  القائمة  وتوزيعها  األرضية  القرشة  وحدات  شكل  طبيعة  عن  ناتج 
التوازن الدقيق جدا بني مكوناهتا املختلفة، ما يؤدي الن تستجيب صخور القرشة 
يرفع  أو  إليها  يضاف  محل  ألي  املختلفة  اجليولوجية–الرتكيبية  بوحداهتا  األرضية 
عنها باستجابات متعددة )جودي، 1996، ص267( وهو األمر الذي سيؤدي بنا 

للخوض يف مفردات الفقرة الالحقة من البحث.

إن املعطيات الزلزالية احلديثة التي مجعت عن العراق للمدة من 1900-1980 بينت 
أن العراق قد تعرض ألكثر من )650( هزة أرضية خمتلفة الشدة واملقدار، تركز معظمها 
بالصفيحتني  املصطدمة  العربية  للصفيحة  الرشقية  والشاملية  الشاملية  احلافة  طول  عىل 
املستقرة  املنطقة  تركزت يف  قارية  كانت  فقط  منها  ثالث هزات  وان  والرتكية،  اإليرانية 
ص46-37(. )عيسى، 1983،  والسعودية  األردن  يف  جاوره  وما  العراق  من  تكتونيا 

اثر النشاط البشري في ازدياد ظاهرة التنشيط التكتوني للمنطقة: 211 :

عند مناقشتنا ألسباب ازدياد ظاهرة التنشيط التكتوين لألجزاء اجلنوبية الرشقية من 
العراق، باإلضافة إىل املناطق الواقعة للرشق منها ضمن أرايض مجهورية إيران اإلسالمية، 
نالحظ أن للجانب الطبيعي األثر األكرب يف ازدياد حدوث اهلزات األرضية )الزالزل( 
وتزايد املخاطر النامجة عنها ضمن هذه املنطقة التي متثل احلدود اهلامشية ملنطقة التقاء 
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الصفيحتني )العربية – اإليرانية( وهو السبب الرئيس يف حدوث هذه الظاهرة الطبيعية.

وإن للعوامل األخرى سواء كانت طبيعية أم غري طبيعية )برشية( وان كانت 
درجات تأثريها خمتلفة من حيث درجة القوة والتأثري، إال إن هلا أثر بدرجة معينة يف 
تكرار حدوث الزالزل يف املنطقة، فلم خيف ما كان للمظاهر اجلوية من اثر يف إحياء 
الفعالية الزلزالية )الزالزل املستحثة( يف أجزاء خمتلفة من العامل نظرا لتأثريها يف حالة 

توازن القرشة األرضية السيام يف مراحلها احلرجة.

ونظرا لذلك فمن الطبيعي أن يكون للنشاط البرشي اثر مبارش وغري مبارش يف 
ظاهرة التنشيط التكتوين هلذه املناطق، السيام ما يتعلق منها بإحياء الفعالية الزلزالية 

عىل طول الصدوع القديمة واألحدث وحتى الشقوق األرضية فيها.

أن  نالحظ  الطبيعي  والغاز  النفط  إنتاج  حقول  توزيع  خرائط  مالحظة  من 
عمليات استخراج النفط والغاز الطبيعي قد جرت وجتري بحجم كبري يف اجلانب 
العمود  متثل  التي  الصناعة  هذه  يف  متقدمة  مراحل  فيه  اإلخوة  بلغوا  وقد  اإليراين 
الفقري القتصاديات الدول املنتجة للنفط والغاز، السيام مع تطور التقنيات الالزمة 
له يف إيران وبدرجة عالية جدا تزامًا مع حالة االستقرار السيايس والتطور العلمي 

– التقني الذي شهدته إيران خالل العقود األخرية.

لذا فقد تطورت حالة االعتامد عىل مورد الغاز الطبيعي مصدرًا رئيًس للطاقة يف املدن 
اإليرانية وملختلف قطاعات احلياة )املنزلية والصناعية وغريها(، ونظرا لكون هذا املورد 
مصدرا للطاقة النظيفة والرخيصة فقد توسعت عملية استغالله وقودًا ملاليني السيارات يف 
إيران، من ثم فقد زاد ذلك من أمهيته بوصفه موردًا اقتصاديًا ال غنى عنه حلياة الشعب اإليراين 
والقتصاده الوطني، وإن عمليات استخراج النفط اخلام وتصديره أو حتويله قد جرى وجيري 
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بدرجة كبرية وبكميات ضخمة جدا طول تلك املدة فهو مصدر الطاقة الرئيس لعامل اليوم، 
وهو األمر الذي يتوقع له أن حيصل يف العراق كذلك بعد أن بدأ هذا القطاع االقتصادي احليوي 
باالنتعاش والنهوض بعد انتكاس امتد من )1980 – 2003( م، السيام ما يتعلق منه بحقول 
العراق الرشقية املمتدة عىل طول هامش التقاء الصفيحتني، والشكل )6( يوضح ذلك.

شكل )1(
توزيع حقول النفط والغاز القريبة من هامش حدود التقاء الصفيحتني

املصدر:
Christopher M. Blanchard, 2009, pp: 2.1. 

Chevron company for Oils & Gas, 20092. 

الطبيعي  والغاز  اخلام  )النفط  املختلفة  االقتصادية  املوارد  لقد كان الستغالل 
اثر كبري يف زيادة اإلجهاد والضغوط عىل  واملياه اجلوفية وغريها( يف هذه اجلهات 
الطبقات الصخرية الباطنية هلذه املنطقة وما يتسبب به ذلك من ضغوط هائلة عىل 
صدوع املنطقة وطبقاهتا الصخرية وهذا يزيد من اإلمكانية الكبرية إلحياء الفعالية 
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الزلزالية هلا ومن ثم زيادة أعدادها وتكرارها.

إن هذا األمر ليس بالغريب أو املستحيل علميا بعد أن متت مالحظته يف مناطق 
خمتلفة من العامل وهو ما أثبتته الدراسات املتخصصة، وأمثلة ذلك كثرية ومنها ظاهرة 
اهلبوط التكتوين التي حدثت ملدينة طوكيو جراء استنزاف كميات هائلة من املياه اجلوفية 
وهبوط أجزاء واسعة من كاليفورنيا جراء االستغالل اجلائر واهلائل للنفط اخلام من 
حقوهلا وكذلك ظاهرة اهلبوط التكتوين يف منطقة غازيل يف روسيا االحتادية جراء استخراج 
كميات هائلة من الغاز الطبيعي منها وكذلك احلال يف اململكة املتحدة حيث حدث 
خسف اريض يف إحدى مناطق استخراج امللح )آغا، 1995، ص 156-161(، أما 
أمثلته املحلية فمنها ما توصلت إليه دراسة علمية عراقية أكدت ازدياد اهلزات األرضية 
املحتثة يف حقل نفط كركوك بسبب زيادة معدالت اإلنتاج النفطي فيها وعدم وجود 
عمليات حلقن املاء يف تلك املكامن النفطية جراء استخراج النفط اخلام منها )عيسى، 
1996، ص 37(، إذ إن الفعالية الزلزالية تتأثر بارتفاع املياه اجلوفية وانخفاضها ضمن 
عالقة معينة يوضحها الرقم الزلزايل الذي يمثل املعدل السنوي لرتدد حدوث الزالزل 
مع تغري مناسيب املياه اجلوفية ضمن األعامق املختلفة )املوسوي، 1978، ص 33(.

تركز  أن  اإليراين نجد  الزلزايل يف اجلانب  الفعالية والنشاط  ازدياد  متابعة  من 
الزلزالية حتت مدن إيالم وكرمنشاه، حتى إن اهلزات األرضية  البؤر  معظم مراكز 
التي رضبت مدن عيل الغريب والعامرة العراقيتني يف اآلونة األخرية )آذار ونيسان من 

عام 2012( كانت من بؤر زلزالية تولدت حتت مدينة إيالم اإليرانية يف معظمها.

إن تكرار حدوث اهلزات األرضية ذات القوة املختلفة السيام يف هذه اجلهات 
ليعكس حالة من عدم االستقرار وحجم الضغوط اهلائلة التي تتعرض هلا صخور 
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وألسباب  جهة،  من  معظمها  يف  طبيعية  ألسباب  املنطقة  هذه  يف  األرضية  القرشة 
أخرى غري طبيعية تدخل اإلنسان فيها بنشاطاته املختلفة.

إننا نخلص إىل أن أسباب التنشيط التكتوين يف منطقة الدراسة طبيعية يف أسباهبا 
بالدرجة الرئيسة، إال إن تطور شدهتا وتكرارها الذي ازداد يف اآلونة األخرية من 
املمكن أن يرجع ألسباب غري طبيعية )برشية( تضاف إىل األسباب الطبيعية الرئيسة، 
وهو أمر تم تشخيصه علميا منذ مطلع القرن العرشين يف مناطق خمتلفة من العامل 

وقد متحورت حوله دراسات خمتلفة أدت بنتائجها إىل تأكيده بصورة قاطعة.

إن ظاهرة التنشيط التكتوين يف العراق قد متت مالحظتها وتشخيصها بوضوح 
من خالل دراسات العاملني )ليس وفالكون( هلذه الظاهرة يف سهول وادي الرافدين 
جنوب  اهوار  )منطقة  العراقي  الرسويب  السهل  من  اجلنوبية  األجزاء  عند  السيام 
العراق( والقريبة بدورها من حدود التقاء الصفيحتني )العربية-اإليرانية(، وامتداد 
ظاهرة التنشيط التكتوين إىل الرشق من السهل الرسويب العراقي نحو داخل األرايض 

اإليرانية )ليس وفالكون، 1962، ص 202(.

جعفر  )األستاذ  العراقي  اجليولوجي  العامل  اهتامم  الظاهرة  هذه  أثارت  لقد 
الكوت  بني  دجلة  هنر  جماري  عىل  التكتوين  التنشيط  لتأثري  دراسته  عند  الساكني( 

وعيل الغريب واألسباب الطبيعية التي تقف خلفها )الساكني، 1993، ص 42(

كذلك فقد أثارت ظاهرة التنشيط التكتوين اهتامم العاملني العراقيني )األستاذ الدكتور 
حممد سلامن صالح اجلبوري واألستاذ الدكتور عدنان باقر النقاش( وقد شخصا فيها اثر 
النشاط التكتوين عىل التواءات النهرية يف منطقة السهل الرسويب العراقي، السيام جماري 
هنر دجلة القريبة من هامش التقاء الصفيحتني )النقاش واجلبوري، 1989، ص124(.
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... الفصل الثالث ...
قلق المستقبل )ماهيته وعوامله وأثاره( والدراسات السابقة

قلق المستقبل: 311 :

يعد الزمن عاماًل نفسيًا مهاًم لدى األفراد، ويف ضوء هذا العامل تتحدد شخصية 
أم  ماضيا  كان  سواء  الزمن  عامل  يدخل  لذا  والواقع.  احلياة  إىل  ينظر  الذي  الفرد 
حارض أم مستقبال يف املجال النفيس للفرد وكيفية ترصفه وشعوره حيال األحداث 

وجمريات األمور الراهنة واملستقبلية.

حد  عىل  وقنوط  بتشاؤم  ربام  أو  وأمل  بتفاؤل  املستقبل  اىل  الفرد  ينظر  فقد  لذلك 
تعبري)Zaleski, 2000(.، أي بانزعاج وخوف وقلق. لكن هاتني احلالتني ليستا بمعزل 
ض هلام بشكل متزامن. فإن كان التشاؤم هو الغالب عىل  عن األخر، حيث يمكن التعراّ
الواقع، سيؤدى ذلك بالفرد اىل الشعور بالقلق بشأن املستقبل )كرميان، 2007، ص10(. 
وينحرص قلق املستقبل ب�قلة فرص العمل، وعدم تكوين ارسة، او عدم توفري جو صحى 
وتربوي هلم، واخلوف الشديد من املوت أو موت صديق او شخص عزيز، البعض يعرب عن 
خوفه االموال واالمالك، والشعور بالوحدة وفقدان األحبة ىف املستقبل. لذا مما ال شك فيه 
ان التفكري واخلوف من املستقبل من االمور التى اصبحت ال تشغل بال او فكر الشباب فقط 
بل اصبح التفكري ىف املستقبل والتنبؤ به من االمور التى هتم املجتمعات والشعوب املتحرضة 
والتى حتاول ان جتد لنفسها موضعًا عىل اخلريطة العاملية والدولية )فراج، 2007، ص3(.
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: 312 :Future Anxiety ماهية قلق المستقبل

نعني بقلق املستقبل بأنه حالة متصورة حلالة التوجس، والغموض، واخلوف، 
واهللع، واخلشية من تغيريات غري مرغوبة يف املستقبل الشخيص البعيد. وتكون هذه 
يف أشد حالة ذعرًا من شئ مأساوي حيصل للشخص. لذا هو شعور انفعايل يتسم 
باالرتباك والضيق والغموض وتوقع السوء واخلوف من املستقبل وشل القدرة عىل 

التفاعل االجتامعي )كريامن، 2007، ص13(.

مما ينعكس ذلك عىل إدراك الفرد واجتاهاته نحو املستقبل وتوقعاته له. فضال 
عن ذلك يرتبط بتوقعاته نحو املستقبل الشخيص فريتبط سلبيًا بتوتراته، وتصوراته 
وبكل من الدافعية للزواج والعمل والدراسة واملستوى التحصييل وإقامة عالقات 
االجتامعي  واملستوى  االستطالع  وحب  الطموح  مستوى  من  وبكل  الصداقة 
االقتصادي لدى طالب اجلامعة )عبد احلميد، 2002، ص39( وقد وجدت بعض 
الدراسات إن لقلق املستقبل اثره يف حياة الشباب وما يرتتب عليه من فقداهنم لألمل 

يف املستقبل ملعاناهتم من بعض االزمات واالضطرابات.

ويمكن القول إن لقلق املستقبل ثالثة مكونات رئيسة، هي:

املكون املعريف: يتمثل بأفكار الفرد وتصوراته ومعتقداته السلبية املتشائمة  - 
نحو ما سيجري يف املستقبل.

املكون االنفعايل: يتمثل بانفعاالت الفرد ومشاعره السلبية نحو االحداث  - 
وتوتر،  وقلق،  خوف،  شكل  عىل  االنفعاالت  هذه  وتظهر  املستقبلية، 

وقنوط، وحزن.
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مع  التعامل  نحو  وسلوكياته  الفرد  بترصفات  يتمثل  السلوكي:  املكون  - 
جمريات االمور واالحداث التي تظهر عىل شكل يأس، وجتنب، وحذر.

العوامل المحفزة لظهور قلق المستقبل: 313 :

إن احد مصادر القلق هو توقع هتديد ما، سواء كان هذا التهديد حمددا او غامضا. 
ومن البدهيي أن التوقع يرتبط باألحداث املستقبلية. وال ينشأ القلق من مايض الفرد 
د وجود االنسان وانسانية  املستقبل وما حيمله من احداث هتداّ وانام هو خوف من 
الفرد حدوث هذه  يتوقع  لذا  انفعالية.  أو  مادية  الفرد سواء كانت هذه االحداث 

التهديدات يف املستقبل فينجم القلق واخلوف بشأهنا )فراج، 2006، ص12(.

لذا ينجم قلق املستقبل نتيجة وجود متغريات بيئية مقلقة ومتكررة مثل اهلزات 
و  الباركني،  انفجار  و  النطاق،  واسعة  وحرائق  املدمرة  والفيضانات  واألعاصري 
العواصف الرتابية املتالحقة واألنواء الطبيعية القاسية، مما ترتك وراءها مشاعر التهديد 
نتيجة  املستقبل  قلق  يظهر  وقد   .)47 ص   ،2002 )احلجار،  الرضا  وعدم  والقلق 
تغريات جمتمعية ومهنية واجتامعية ودراسية، وقد وجدت دراسة )حسن، 1999( أن 
قلق املستقبل يظهر لدى الشباب من خرجيي اجلامعة بفعل عوامل اجتامعية ومهنية غري 
مستقرة بفعل الظروف السياسية واالقتصادية مما يستثري ذلك التوجس واخلوف من 
االيام املقبلة التي ستعمد عىل تغيري اهداف الفرد احلياتية، فضال عن ذلك يذكر الباحث 
اننا يمكن تسليط الضوء عىل طبيعة املناخ االجتامعي املهيأ حلالة القلق من املستقبل 
فيام يىل )عدم األمن وضغوط احلياة وازمة السكن وارتفاع االسعار وغياب العدالة 

التوزيعية وقلة فرص العمل خلرجيي اجلامعات واملعاهد( )حسن، 1999، ص74(.
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اآلثار النفسية الناجمة عن قلق المستقبل: 314 :

وقوع  وترقب  باخلشية  تتسم  انفعالية  حالة  شكل  عىل  املستقبل  قلق  يظهر 
األذى. وهو انفعال غري سار، وعدم راحة واستقرار، مع احساس بالتوتر وخوف 
دائم، ويتصل غالبا باخلوف من املستقبل واملجهول« )االنصاري، 2004، ص 3( 
وقد يبعث هذا القلق يف حاالته الشديدة عىل التمزق واخلوف، وحيول حياة الفرد 
)ابراهيم،  البناء  والتوافق  االجتامعي  التفاعل  عىل  قدرته  ويشل  عاجزة،  حياة  إىل 
2003، ص16( فضال عن ذلك ينجم عن قلق املستقبل عدم االرتياح وقدان األمل 
النفسية التي يتسبب عنها جمموعة من السلوكيات  ويشكل أحد مصادر الضغوط 
والعصبية،  اإلث��ارة،  ورسعة  االنزعاج،  مثل:  املتوافقة  غري  والسلوكية  املزاجية 
والغضب، وعدم حتمل اآلخرين، واهلروب من املشكالت بدال من مواجهتها )عبد 
السالم، 1996، ص646( ويرى املشيخي، 2009 يف دراسة له عن قلق املستقبل 
وعالقته بفاعلية الذات ومستوى الطموح لدى طلبة اجلامعة، أن القلق قد يكون 
حالة طبيعية لتحفيز الفرد نحو حل مشكالته يف الوقت احلارض املستقبل، ولكن إذا 
وصل اىل حالة يشعر فيها بالعجز عن مواجهة الضغوط الدراسية واحلياتية قد يؤثر 
عىل صحتهم النفسية وعىل انجازهم األكاديمي وعىل خمتلف نواحي احلياة األخرى 

ويصبح معوقا هلم )املشيخي، 2009، ص7(.

قلق المستقبل من وجهة نظريات علم النفس: 311 :

هناك جمموعة من النظريات التي حاولت أن تفرس قلق املستقبل لدى األفراد، وكل 
نظرية حتمل جمموعة من املفاهيم والتفسريات والفرضيات اخلاصة هبا، ومن هذه النظريات:
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نظرية فرويد في التحليل النفسي: 31111 :

ُيعداّ فرويد Freud من اوائل الذين فرسوا القلق، وعداّ القلق هو نتاج الرصاع 
بني عنارص الشخصية الثالث “اهلو، واالنا، واالنا االعىل”.ويرى فرويد أن القلق 
هو شعور غامض غري سار باخلوف والتحفز والتوتر مصحوب ببعض االعراض 
اجلسمية، وأن القلق يظهر يف األصل رداّ فعل حلالة خطر )كرميان، 2007، ص17(. 
وخربات مؤملة يدركها يف عامله املحيط أو يف البيئة مما تثري لديه حالة القلق واخلوف 

)املشيخي، 2009، ص17(.

النظرية السلوكية: 31112 :

البيئة  متعلم من  أنه سلوك  القلق بشكل عام عىل  إىل  السلوكية  املدرسة  تنظر 
التي يعيش يف وسطها الفرد، حتت رشوط التعزيز االجيايب والتعزيز السلبي )كفايف، 
1990، ص349(. لذا فاإلنسان، حسب املنظور السلوكي، يتعلم القلق كام يتعلم 
أن  السلوكيون  ويرى  انفعالية.  رشطية  استجابة  االاّ  ليس  والقلق  آخر،  سلوك  أي 
خفض  طريق  عن  تعزيز  مصدر  ويعترب  حافزًا،  يمثل  فهو  مزدوج،  دور  له  القلق 
القلق. فمثاًل، يؤدي العقاب اىل كف السلوك غري املرغوب فيه ومن ثم يتولد القلق 
كصفة تعزيزية سلبية تؤدي اىل تعديل السلوك )كرميان، 2007، ص18(. ويرى 
للقلق  مثرية  بخربات  الفرد  مرور  عن  ينتج  إمجاال  السلوك  أن   Skinner سكينر 
 Dolard & وميللر  دوالرد  أما  ومستمرًا.  قويًا  مثريًا  منها  جعلت  بدرجة  عززت 
Miller فاهنام يعتربان القلق، نتاجًا لتوقع االمل الذي يرتبط باملثريات اخلارجية من 

جهة وبالعمليات الداخلية من جهة أخرى، لذا فقلق املستقبل حالة غري سارة حتدث 
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نتيجة الرصاع الذي ربام يأخذ أشكاال عديدة ومن شأنه أن يولد حالة عدم االتزان 
)عثامن، 2001، ص25(.

نظرية التعلم االجتماعي 31113 :

م االجتامعي قلق املستقبل بأنه حالة  يصف باندورا Bandura رائد نظرية التعلاّ
مرتقبة من التخوف من احتامل وقوع حوادث مؤذية. ويعزو ظهور القلق اىل حدوث 
متغريات غري مرغوبة مع وجود استعداد نفيس لظهوره لدى الفرد نتيجة مفهوم الفرد 
السلبي لقدراته. لذا فأن القلق و عىل الرغم من كونه يعرب عن استجابات ملثريات خارجية، 
نتيجة: القلق  يظهر  لذلك  والوجدانية(،  )العقلية  الشخصية  بالسامت  يرتبط  لكنه 

االحداث البيئية غري السارة واملتكررة. - 

وجود استعداد شخيص يتمثل يف سامت الفرد للتفاعل مع هذه اخلربات. - 

لدى  القلق  تولد  الشخصية  االس��ت��ع��دادات  مع  اخل��ربات  ه��ذه  تفاعل  إن 
الفرد)كرميان، 2007، ص30(

النظرية المعرفية: 31114 :

ينطلق املنظور املعريف من فكرة أن االنفعاالت ومنها القلق الذي يبديه الناس، 
إنام هو ناتج عن طريقتهم يف التفكري، لذا يرى »بيك Beck« أن قلق املستقبل هو:

»توقعات الفرد بوجود خطر هيدد صحتهم، وأرسهتم، وممتلكاهتم، ومركزهم 
املهني أو االجتامعي وغريها من التهديدات مما يثري لدهيم عدم الراحة واالطمئنان«
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لذا فإن ردود فعل القلق ليست استجابات مبارشة وال تلقائية للمثري اخلارجي 
وإنام جيرى حتليل مثريات القلق وتفسريها من خالل النظام، املعريف )الزعبي، 2010، 
ص46(. ويؤكد بيك عىل أن قلق املستقبل الذي هو نمط من األفكار اخلاطئة أو 
-تسبب  يواجهها  التي  الضغوطات  بعد–بسبب  حتدث  مل  ألشياء  املنطقية  غري 
االستجابات السلوكية اخلاطئة وغري التوافقية أو الناجحة يف التعامل مع البيئة، مما 
يزيد من الضغوط النفسية واستمرار الشعور هبا وهذا ما يرتك هتديدا نفسيا عىل حياة 
الفرد، وقد يصاب عىل أثره بأحد االضطرابات النفسية )فايد، 2001، ص31(.

من خالل عرض هذه األطر النظرية، نالحظ أن هنالك أراء خمتلفة يف تفسري 
التي  واملدرسة  صاحبها  نظر  وجهة  يعكس  منها  كل  االفراد،  لدى  املستقبل  قلق 
ينتمي إليها، وملزيد من الدقة، فقد تبنى الباحثان املنظور املعريف، مستندين إليه يف 
تفسري نتائج بحثهام، لكونه األقرب يف تفسري مدركات االفراد ونشوء حالة القلق 
نحو ما يواجههم من ضغوط بيئية ونفسية يف املحيط الذي يعيشون فيه، لكون هذا 
املنظور االكثر حداثة وقبوال وسط تأييد علامء النفس، فضال عن ذلك يفتح املنظور 
التي  العوامل واألسباب  ملعرفة  والنظرية  التجريبية  الدراسات  أمام  املجال  املعريف 

تسبب ظهور القلق لدى االفراد يف املجتمع.

الدراسات السابقة: 311 :

:) دراسة محمود وآخرين )1997: 31111

ف نظرة طلبة كليات الرتبية إىل مستقبلهم املهني وهدفت  هدفت الدراسة إىل تعراّ
إىل اإلجابة عن سؤال مفاده هل يمكن اجراء تقصاّ للمستقبل املهني واإلسهام يف 
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وطالبة  طالب   )900( من  تكونت  عينة  عىل  وذلك  املستقبل؟  هذا  مشاكل  حل 
معاجلة  وتم  والالذقية،  ومحص  وحلب  دمشق  جامعة  يف  األوىل  املرحلة  طلبة  من 
وتوصلت  املعياري  واالنحراف  احلسايب  املتوسط  باستخدام  إحصائيا  البيانات 
الدراسة اىل وجود قلق من املستقبل املهني لدى طلبة كليات الرتبية يف اجلامعات 

السورية )حممود وآخرون، 1997، ص112-128(.

:) دراسة حسن )1999: 31112

هدفت هذه الدراسة اىل اختبار الفرضيات اآلتية: يشيع قلق املستقبل بني الطلبة 
املتخرجني من الكليات بدرجة عالية، يشيع قلق املستقبل بني الطالب املتخرجني 
من الكليات أكثر من الطالبات، يشيع قلق املستقبل بني الطلبة املتخرجني من ذوي 
املتوسط  املستوى  ذوي  اقراهنم  من  أكثر  العايل  واالجتامعي  االقتصادي  املستوى 
الباحث مقياسا لقلق املستقبل، وطبق  الفرضيات اعد  واملنخفض، والختبار هذه 
املنتهية يف جامعات بغداد  عىل عينة تألفت من )250( طالب وطالبة من املراحل 
واملستنرصية والتكنولوجيا يف مدينة بغداد، وتم معاجلة البيانات إحصائيا باستخدام 
الثنائي،  التباين  وحتليل  ألفا  ومعامل  مستقلتني  لعينتني  التائي  واالختبار  الوسيط 
تتسم  مشاعر  لدهيم  الكليات  من  املتخرجني  الطلبة  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت 
الطلبة  تنتاب  املستقبل حالة نفسية  بالقلق من  املستقبل وان اإلحساس  بالقلق من 
ينتمون  الذين  واالجتامعي  االقتصادي  واملستوى  جنسهم  عن  النظر  بغض  مجيعا 
اجلنس  ملتغريي  بالنسبة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  أظهرت  إليه 

واملستوى االقتصادي واالجتامعي )حسن، 1999، ص70-85(.
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:) دراسة الجنابي وصبيح )2004: 31113

استهدفت الدراسة الكشف عن مستوى  قلق املستقبل لدى املرأة العراقية يف 
قلق  درجة  يف  االحصائية  الداللة  ذات  الفروق  عن  والكشف  اجلديد  العراق  ظل 
االجتامعية  واحلالة  والعمر،  االتية:)املهنة،  تبعا للمتغريات  املرأة  لدى  املستقبل 
واحلالة االقتصادية والتحصيل الدرايس( وتألفت عينة الدراسة من )300( امرأة  
واستخدمت  بغداد.  من مدينة  طالبة  و)113(  بيت  ربة  و)70(  موظفة   )117(
البحث شيوع  نتائج  فقرة. واظهرت  املتضمن 58  املستقبل  قلق  الباحثتان مقياس 
قلق املستقبل بني افراد العينة، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني 
افراد العينة تبعا ملتغري العمر واملهنة واحلالة االجتامعية واحلالة االقتصادية. ودلت 
النتائج عىل وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا ملتغري التحصيل الدرايس ولصالح 

النساء اللوايت لدهين التحصيل االبتدائي)اجلنايب وصبيح، 2004، ص22-1(.

: 31113 :Zaleski & Jans (2005) 

قام الباحثان باختبار فرضيتني: )1( املرشفون الذين حيصلون عىل مستوى عاٍل 
يف قلق املستقبل يميلون إىل استعامل سلطة أشد وأكثر قانونية للتأثري عىل مرؤوسيهم. 
 external locus of control اخلارجي  السيطرة  مركز  ذوو  املرشفون   )2(
يستعملون أيضًا أقوى اسرتاتيجيات للسلطة. شاركت جمموعتان من املرشفني يف 
الدراسة، املرشفون يف املؤسسات املدنية مثل البنوك، وضباّاط كبار يف قواعد القوة 
اجلوية العسكرية. استخدمت طرق القياس اآلتية: مقياس قلق املستقبل ل� )زاليسكي، 
1996(، وإستبيان ريفن Raven Power Basis Questionnaire واستبيان 
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مركز السيطرة ل� )روترRotter Locus of Control Questionnaire(. وأكدت 
بني  العالقة  وجود  عدم  حيث  من  املدنية،  املجموعة  لدى  الفرضية  صحة  النتائج 
ص46(  ،2007 )كريامن،  املعياّنة  السلطة  اسرتاتيجيات  واستعامل  السيطرة  مركز 

:) دراسة نجاد )2001: 31111

هدفت هذه الدراسة اىل تعرف العالقة االرتباطية بني القلق واالكتئاب باالبعاد 
اخلمسة لدى الناجيني من زلزال مدينة بام االيرانية. وتم اختيار 86 شخصًا ممن كانوا 
يعانون من ضغوط مابعد الصدمة بعد مرور 6 أشهر من الزلزال واكملوا استبيانًا 
للشخصية  آيزنك  واستخبار  واالكتئاب،  للقلق   )HADS( املستشفى  ومقياس 
الناجني  هؤالء  أن  النتائج  وأظهرت   .)MPQ( لالمل  ماكَكيل  واستبيان   )EPQ(
موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك  وان  القلق،  من  مرتفعة  مستويات  من  يعانون  كانوا 
العصابية ترتبط  للقلق واالكتئاب باالبعاد اخلمسة. وأظهر أن مستويات عليا من 
بصفتي االنكار واالستسالم بدرجة كبرية، وارتبطت سمة العصابية بدرجات كبرية 

مع معاناهتم االنفعالية )كريامن، 2007، ص47(.

مناقشة الدراسات السابقة واالستفادة منها: 317 :

فمن  الدراسات،  هذه  بني  واضحًا  تبايًا  نجد  السابقة  الدراسات  مناقشة  عند 
حيث أعداد العينة اخلاصة بتلك البحوث، فقد تراوحت بني )900( كام يف دراسة 
حممود، و)250( كام يف دراسة حسن، كذلك تباينت من حيث نوع العينة، إذ تناولت 
دراسة )حممود( و)حسن( عينة من الطلبة، يف حني تناولت دراسة )اجلنايب وصبيح( 
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املرأة العراقية أما دراسة Zaleski & Jans فقد طبقت عىل جمموعة من املرشفني 
يف املؤسسات املدنية والعسكرية، وتناولت دراسة )نجاد( الناجني من الزالزل يف 

مدينة بام االيرانية.

أما املنهجيته املتبعة فنجد أن كل الدراسات السابقة قام الباحثون فيها بإعداد 
وحاول  اهدافهم،  حتقيق  اجل  من  وثباته  صدقه  من  التأكد  تم  موضوعي  مقياس 
املتغريات  من  جمموعة  وفق  عىل  مقاييسهم  تطبيق  السابقة  الدراسات  يف  الباحثون 
Za-  الديمغرافية كاجلنس واحلالة االقتصادية واالجتامعية والعمر واملهنة إال دراسة
leski & Jans ودراسة نجاد مل تذكر ذلك. واستخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية 

احلسايب  املتوسط  وزمالؤه(  )حممود  استخدم  فقد  ودراستهم،  لبحوثهم  املناسبة 
لعينتني  التائي  واالختبار  الوسيط  )حسن(  استعمل  وقد  املعياري،  واالنحراف 
الباقية  الدراسات  تذكر  مل  حني  يف  الثنائي،  التباين  وحتليل  ألفا  ومعامل  مستقلتني 
الوسائل االحصائية.. وأظهرت النتائج أن مجيع العينات كان لدهيا قلق املستقبل.

العينة  الباحثان االستفادة من الدراسات السابقة يف حتديدها لعدد  و استطاع 
وطبيعتها، و يف استخدامها للوسائل اإلحصائية املناسبة، و القيام باختيار منهجية 
أظهرت  فقد  النتائج  خيص  فيام  أما  هبا.  اخلاصة  للنتائج  وصواًل  بالبحث  خاصة 

الدراسات السابقة وجود حالة قلق املستقبل لدى جمتمع بحثها.
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... الفصل الرابع ...
إجراءات البحث وبناء المقياس

إجراءات البحث: 411 :

اجل حتقيق  الباحثان من  قام هبا  التي  الفصل عرضًا لإلجراءات  تضمن هذا 
البحث  أداة  بإعداد  البحث وعينته مرورًا  ابتداًء من حتديد جمتمع  البحث،  اهداف 
تطبيقها عىل  لغرض  الفقرات،  وثبات وحتليل  فيها من صدق  يتوافر  ان  وما جيب 
البيانات، وفيام  املناسبة لتحليل  عينة البحث، وانتهاًء بتحديد الوسائل االحصائية 

يأيت وصف لتلك اإلجراءات:

مجتمع البحث: 41111 :

)املعرضني  ميسان  جامعة  الرتبية  كلية  طلبة  من  احلايل  البحث  جمتمع  ن  تكواّ
للنشاط التكتوين( البالغ عددهم )3862( وطلبة كلية الرتبية جامعة القادسية )غري 
املعروضتني للنشاط التكتوين( البالغ عددهم )4270( ممن درسوا يف العام الدرايس 

2011 -2012. وجدول )1( يوضح ذلك اعداد جمتمع البحث.
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جدول )1(
أعداد طلبة كلية الرتبية جلامعة ميسان وجامعة القادسية عىل وفق االقسام العلمية فيها

اجلامعة
اجلنس

عدد أفراد املجتمع
اإلناثالذكور

187519873862جامعة ميسان
209321774270جامعة القادسية

396841648132املجموع

عينة البحث: 41112 :

بعد أن تماّ حتديد جمتمع البحث احلايل، حصل الباحثان عىل كتاب تسهيل مهمة 
القادسية  وجامعة  ميسان  جامعة  اىل  معنون  القادسية،  اآلداب–جامعة  كلية  من 
لغرض احلصول عىل اعداد طلبة كلية الرتبية لكلتا اجلامعتني. وحصل الباحثان من 
اجلامعتني عىل قائمة بأسامء األقسام، وأعداد طلبتها والبالغ عددهم يف جامعة ميسان 
القادسية )4270(. وقد تماّ اختيار من كل جامعة وبصورة  )3862( ويف جامعة 
عشوائية قسمني متناظرين يف االختصاص ليمثالن طلبة كلية الرتبية لالختصاصات 
ب� )قسم  القسامن  والقادسية، وقد متثل هذان  ميسان  والعلمية يف جامعة  االنسانية 
التاريخ، وقسم الرياضيات( والسبب يف ذلك هو من أجل ضبط بعض اخلصائص 
الديمغرافية ومعرفة تأثري املتغري املستقل عىل التابع يف البحث. ومن ثم قام الباحثان 
املتساوي من أجل سحب عينة  التوزيع  العشوائية ذات  الطبقية  الطريقة  باستعامل 
علمي  قسم  لكل  الدراسية  املراحل  وفق  عىل  موزعة   )224( بلغت  وقد  البحث 
بواقع )56( طالب وطالبة لكل قسم. وقد بلغت اعداد الطلبة لكل مرحلة دراسية 
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من كل قسم علمي )14( طالب وطالبة بواقع )7( طلبة من الذكور، ومثلها من 
العدد  ليكون  ان تكون لدهيم سنة رسوب،  اإلناث )بعمر 18-21 سنة من دون 

الكيل كام هو مذكور سابقا. وجدول )2( يوضح ذلك.

جدول )2(
أعداد طلبة كلية الرتبية جلامعة ميسان وجامعة القادسية عىل وفق متغري اجلنس

اسامء االقساماجلامعةت
اجلنس

املجموع
اإلناثالذكور

ميسان1
282856التاريخ

282856الرياضيات

القادسية2
282856التاريخ

282856الرياضيات
112112224املجموع

أداة البحث: )قلق المستقبل(: 41113 :

فيها  تتوافر  أداة  بناء  ذلك  اقتىض  احل��ايل،  البحث  أه��داف  حتقيق  اجل  من 
النفسية من صدق وثبات، وفيام يأيت عرض إلجراءات إعداد  املقاييس  خصائص 

أداة البحث:

تبني االطار النظري املتمثل بنظرية بيك التي فرست قلق املستقبل لدى االفراد. 1 .

حتديد  أجل  من  املستقبل  قلق  حول  بيك  للعامل  النظري  التعريف  تبني  2 .
فقرات املقياس.
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النظري وتعريفه للمقياس، قاما بصياغة  الباحثان بتحديد االطار  بعد أن قام  3 .
الفقرات النفسية اخلاصة بمقياس البحث، وروعي أن تكون فقرات املقياس:

بصيغة املتكلم. 1 .

أن تقيس الفقرة فكرة واحدة فقط 2 .

بصيغتها  هلا  املقرر  العدد  من  أكثر  األولية  بصيغتها  الفقرات  تكون  أن  3 .
اإلحصائي  التحليل  أثناء  يف  بعضها  استبعاد  الحتامل  ذلك  و  النهائية، 
)ثورندايك وهيجن، 1989، ص 205( وقد قام الباحثان بصياغة )20( 
وكذلك  املستقبل،  قلق  حول  بيك  نظريك  فرضيات  من  مستوحاة  فقرة 
قاما بتحديد البدائل التي تناسب اإلجابة عن هذه الفقرات )بعد االطالع 
أن  قبل  اجلامعة(  طلبة  عىل  املطبقة  املستقبل  لقلق  السابقة  املقاييس  عىل 

يقوما بتحديد صالحيتها وعرضها عىل اخلرباء.

صالحية المقياس: 412 :

الباحثان  قام  وبدائله،  وتعليامته  املقياس  صالحية  مدى  عىل  ف  تعراّ اجل  من 
بعرض املقياس الذي قاما ببنائه واملكون من )20( فقرة عىل جمموعة من املختصني 
آرائهم  لبيان  وال��رتب��وي)1(،  النفيس  املجال  يف  الكفاءة  لدهيم  الذين  واخل��رباء 
وضع  الذي  للهدف  ومالءمته  املقياس،  صالحية  بمدى  يتعلق  فيام  ومالحظاهتم 
الباحثان  وسأل  مناسب،  غري  هو  ما  حذف  أو  مناسبًا  يرونه  ما  وتعديل  ألجله، 

اخلرباء عن صالحية البدائل ومدى مناسبتها لإلجابة وللعينة، وهي:
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غري موافق بشدةغري موافقموافق اىل حد ماموافق موافق بشدة

اتفاق )80%( فاكثر  الباحثان أن نسبة  اعتمد  آراء اخلرباء وحتليلها  وبعد مجع 
من أجل حتليل التوافق بني تقديرات املحكمني )عودة، 1985، ص 157( حصلت 
فقرات املقياس مجيعها عىل موافقة اخلرباء ومل حتذف أي فقرة منه، مع األخذ بآرائهم 
البدائل فحصل الباحثان عىل موافقة مجيع  بشأن تعديل بعض الفقرات، أما بشأن 

اخلرباء بوضع البدائل السابقة لإلجابة.

4-2-1: * التطبيق االستطالعي األولي للمقياس:

املستقبل عىل جمموعة  بالتطبيق االستطالعي األويل ملقياس قلق  الباحثان  قام 
من طلبة كلية الرتبية جلامعة ميسان وجامعة القادسية، وذلك ملعرفة مدى وضوح 
فقرات املقياس وتعليامته وبدائله ووضوح لغته، فضاًل عن حساب الوقت املستغرق 
لإلجابة، و ذلك عىل عينة عشوائية مكونة من )30( طالب وطالبة بواقع )15( طالبًا 
التعليامت كانت واضحة والفقرات مفهومة،  للباحثني أن  من كل كلية. وقد تبني 
وكان الوقت املستغرق يف اإلجابة يرتاوح بني )3-6( دقائق وبمتوسط )4( دقائق.

* تصحيح المقياس: 41212 :

إن مقياس قلق املستقبل جمموعة من الفقرات تستهدف معرفة توقعات الطلبة بشأن 
املقياس  فقرات  وتتضمن  والطمأنينة.  الراحة  عدم  لدهيم  ويثري  هيددهم  الذي  التهديد 
جمموعة من الفقرات االجيابية تستهدف قياس قلق املستقبل، وجمموعة من الفقرات السلبية 
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التي تقيس الراحة والطمأنينة والرضا، ويتضمن املقياس أيضًا مخسة بدائل عىل وفق طريقة 
ليكرت يف االجابة، هي: غري موافق بشدة، غري موافق، موافق اىل حد ما، موافق، موافق بشدة

فبعد قراءة الطالب للفقرة، يطلب منه االجابة عنها، عىل وفق ما يراه ويقيمه هو، 
فإذا كانت إجابته عن الفقرة االجيابية ب� )غري موافق بشدة( تعطى له )درجة واحدة( واذا 
كانت إجابته عن )موافق بشدة( تعطى له )مخس درجات( يف حني اذا أجاب الطالب عن 
الفقرات السلبية ب� )غري موافق بشدة( تعطى له )مخس درجات( واذا كانت أجابته عن 
)موافق بشدة( تعطى له )درجة واحدة(. وجدول )4( يوضح الفقرات االجيابية والسلبية.

جدول)4(
يوضح الفقرات االجيابية والسلبية ملقياس قلق املستقبل

توجه 
الفقرة الفقرة ت

اجيايب أعتقد أن فرص السعادة ستتضاءل يف املستقبل 1

اجيايب أتوقع أن حياتنا مقبلة عىل كوارث 2 

سلبي ينتابني االحساس باألمل 3

اجيايب أتوقع أن حيايت يف املستقبل ستصبح باعثة عىل التعاسة 4

اجيايب أتوقع أن أجد صعوبات ترهقني مستقبال للحصول عىل دخل 
يسد حاجتي املعيشية 1

سلبي اتوقع تزايد الشعور باألمن والطمأنينة يف املستقبل 1

اجيايب أرى أن اهلجرة إىل اخلارج احلل ملا أعانيه من مشكالت 7

اجيايب أتوقع استمرار الضغوط احلالية مما يؤدي اىل تدهور استقرار 
النفيس 8
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اجيايب أخشى أن أفقد أحد أفراد أرسيت 9

اجيايب أشعر بانقباض كلام فكرت يف املستقبل 10

اجيايب أشعر باليأس من املستقبل ألن األمور مل تتحسن 11

اجيايب أعتقد أنه ال يوجد لدياّ ما أتطلع إليه يف املستقبل 12

اجيايب يسيطر عيلاّ شعور من الفشل يف الدراسة 13

اجيايب أتوقع أن يكون الغد أسوء من اليوم 14

اجيايب أشعر بأن املعاناة املادية واالقتصادية بشكل ستزيد سوءا 11

اجيايب اعتقد أن أوضاع البلد التي حتيط يب تبعث عىل التشاؤم 11

اجيايب أتوقع تكرار احلوادث التي حدثت يل 17

اجيايب أختوف جدا مما قد جتلبه االيام القادمة 18

اجيايب لدي انطباع بان العامل متجه نحو االهنيار 19

اجيايب أختوف من أن تتغري حيايت نحو األسوأ 20

* التطبيق االستطالعي الثاني )عينة تحليل الفقرات(: 41213 :

ان اهلدف من هذا التطبيق هو احلصول عىل بيانات يتم من خالهلا حساب ما 
إذا كان املقياس قادرا عىل تشخيص الفروق بني الطلبة يف قلق املستقبل، و من أجل 
للمقياس من خالل تطبيقه عىل عينة  التمييزية  القوة  باستخراج  الباحث  قام  ذلك 
طبقية عشوائية ذات التوزيع املتساوي من طلبة كلية الرتبية جامعة ميسان وجامعة 
القادسية بلغ قوامها )100( طالب وطالبة، بواقع )50( طالبا وطالبة من كل كلية. 
ويقصد بالقوة التمييزية للمقياس هو يف مدى قدرة الفقرة عىل التمييز بني األفراد 
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الصفة  تلك  يف  الضعاف  األفراد  وبني  اإلختبار  يقيسها  التي  الصفة  يف  املتميزين 
)Gronlund, 1971, P. 250(. وتماّ استخراج متييز الفقرة بأسلوبني مها:

: أسلوب المجموعتين المتطرفتين Extreme Groups Methodأ. 

بعد تصحيح استامرات املفحوصني قام الباحثان برتتيبها تنازليًا من أعىل درجة 
كلية اىل أدناها ثم أخذت نسبة ال� )27%( العليا من اإلستامرات بوصفها حاصلة عىل 
أعىل الدرجات وسميت باملجموعة العليا، ونسبة ال� )27%( الدنيا احلاصلة عىل أدنى 
Meh- وميهرنز Ebelالدرجات وسميت باملجموعة الدنيا، ويف هذا الصدد أكد إيبل 
rens أن اعتامد نسبة ال� )27 %( العليا والدنيا حتقق للباحث جمموعتني حاصلتني عىل 

أفضل ما يمكن من حجم ومتايز )رضوان، 2006، ص 331(.و من أجل استخراج 
باستعامل  الباحثان  قام  املستقبل،  قلق  مقياس  فقرات  من  فقرة  كل  متييز  معامل 
املجموعتني  بني  الفرق  داللة  ملعرفة  مستقلتني  لعينتني   )T-test( التائي  االختبار 
ذلك. يوضح   )5( وجدول  املقياس  فقرات  من  فقرة  كل  لدرجات  والدنيا  العليا 

جدول )1(
القوة التمييزية ملقياس قلق املستقبل بأسلوب املجموعتني املتطرفتني

القيمة التائيةاملجموعة الدنيااملجموعة العليارقم
النتيجة

املحسوبةاالنحراف املعياريالوسط احلسايباالنحراف املعياريالوسط احلسايبالفقرة

دالة13.441.212.251.163.65

دالة23.251.222.251.193.032

دالة32.661.072.001.002.360
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دالة42.661.001.620.684.440

دالة13.661.352.511.013.51

* غري دالة13.111.252.481.341.78

دالة73.001.442.111.082.56

دالة84.220.842.331.206.64

دالة93.621.492.661.382.45

دالة104.510.932.071.039.10

دالة113.741.191.621.046.91

دالة122.961.151.480.645.80

دالة132.701.131.330.485.76

دالة142.771.211.440.804.74

دالة113.371.302.140.983.87

دالة114.141.231.960.937.33

دالة173.111.281.810.734.56

دالة184.400.742.221.088.613

دالة193.621.111.811.036.18

دالة204.031.051.290.6011.689

* فقرة غري مميزة عند مقارنتها بالقيمة اجلدولية 000، 2 ومستوى داللة )05، 0( ودرجة حرية )208(، و هبذا 
االجراء استبعدت فقرة واحدة من املقياس لعدم داللتها االحصائية، وهي الفقرة التي حتمل الرتتيب )6(.

: عالقة الفقرة بالدرجة الكلية Internal Consistency Methodب. 

تعتمد هذه الطريقة عىل حتليل العالقة بني درجة املفحوص عىل الفقرة ودرجته 
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فقرات  من  فقرة  كل  صدق  لتقويم  كمحك  وتستخدم  كله،  االختبار  عىل  الكلية 
االختبار. فالعالقة بني الفقرة والدرجة الكلية لالختبار تظهر لنا كيف تقيس الفقرة 
بشكل جيد الوظائف التي يقيسها االختبار نفسه. والستخراج معامل التمييز قام 
إذا  مميزة  الفقرة  تكون  إذ  أيبل،  معيار  واعتامد  بريسون.  معادلة  باستعامل  الباحثان 
كانت قوهتا التمييزية أكثر من )19، 0( )رضوان، 2006، ص330( وعىل نحوما 
مع  ارتباطها  لضعف   )9( الفقرة  الباحثان  استبعد  وبذلك   .)6( اجلدول  يف  مبني 
الدرجة الكلية للمقياس عىل وفق معيار أيبل، )19، 0( فأكثر. لذلك أصبح املقياس 

بصيغته النهائية بعد استعامل التمييز مكون من )18(فقرة.
جدول)1(

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس قلق املستقبل

معامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرة

10.45110.63
20.33120.53
30.23130.47
40.53140.57
50.32150.46
60.33160.59
70.28170.43
80.55180.60
9* 0.12190.48

100.69200.69
* فقرة غري مميز عىل وفق معيار أيبل
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4-3: * صدق المقياس:

قدرة  اىل  يشري  لكونه  املقاييس  بناء  يف  الالزمة  اخلصائص  من  الصدق  يعد 
املقياس عىل قياس اخلاصية التي وضع من اجل قياسها )فرج، 1980، ص360( 

واستخرج للمقياس احلايل ما يأيت:

: 1 .Validity Face الصدق الظاهري

يشري ايبل )Ebel( إىل ان افضل طريقة للتحقق من الصدق الظاهري تتمثل يف 
عرض فقرات املقياس عىل جمموعة من املحكمني للحكم عىل صالحيتها يف قياس 
الصدق يف  النوع من  )Ebel, 1972, P.55(. وحتقق هذا  قياسها  املراد  اخلاصية 
املقياس احلايل وذلك عندما عرضت فقراته عىل جمموعة من اخلرباء بشأن صالحية 

املقياس ومالءمته ملجتمع الدراسة.

: 2 .Validity Construct مؤشرات صدق البناء

وحتقق ذلك من خالل استعامل قوة متييز الفقرة من خالل أسلوب املجموعتني 
املتطرفني، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية.

4-4: * الثبات:

ينبغي أن تكون األداة املستخدمة يف البحث متصفة بالثبات، أي أهنا تعطي النتائج ذاهتا 
–أو قريبة منها– أذا أعيد تطبيقها عىل إفراد العينة يف وقتني خمتلفني )الزوبعي، 1981، ص30(.
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وطالبة،  طالب   )40( بلغت  عينة  عىل  الثبات  إجياد  يف  الباحثان  أعتمد  قد  و 
القادسية. يف  الرتبية جامعة ميسان، وجامعة  وبواقع )20( طالبة وطالبة من كلية 

حني استعمل الباحثان يف اجياد الثبات الطريقتني اآلتيتني:

طريقة التجزئة النصفية: حيث قام الباحثان بتقسيم االختبار عىل قسمني،  1 .
آخذين درجات األفراد الفردية عىل املقياس وحدها، و درجات األفراد 
قام  النصفية  التجزئة  استخدام  وقبل  وحدها.  الزوجية  األرق��ام  ذات 
التائي  االختبار  استعامل  خالل  من  االختبار،  نصفي  باختبار  الباحثان 
عدم  الباحثان  وجد  بينهام(،  التجانس  معرفة  )لغرض  مستقلتني  لعينتني 
وجود داللة إحصائية ما بني النصفني لالختبار عند مقارنة القيمة التائية 
بالقيمة اجلدولية، و عند ذلك قام الباحثان باستعامل طريقة التجزئة النصفية 
حسب معادلة بريسون للتجزئة النصفية، وجدا أن معامل الثبات املقاس 
كانت )0.75(.و لغرض اكامل معامل ثبات االختبار، حيث أن الدرجة 
التي حصل عليها الباحث كانت لنصف االختبار فقط، استعمل الباحث 
لالستبانة  الثبات  معامل  أن  فوجد  التصحيحية،  براون  سبريمان  معادلة 

بصورته النهائية كانت )0.86( وهو معامل ثبات جيد إحصائيا.

االرتباطات  حساب  عىل  املعامل  هذا  فكرة  تقوم  ألفا:  معامل  طريقة  2 .
الداخلية بني عالمات جمموعة الثبات لكل فقرة والعالمات عىل أي فقرة 
)عودة،  أخرى.  جهة  من  االختبار  عىل  العالمات  ومع  جهة  من  أخرى 
للثبات،  كرونباخ  الفا  معادلة  استعامل  خالل  ومن  ص149(.   ،1985

وجد الباحثان أن الثبات يبلغ )0.84(.
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4-1: * المقياس بصورته النهائية

إن املقياس يتألف من مخسة بدائل، و 18 فقرة فأن درجة املقياس تراوح بني )90( 
كدرجة عليا و)54( كدرجة متوسطة، و)18( كدرجة دنيا. وقد تم احتساب درجة 
الطالب الفعلية عىل املقياس بوضع درجة له عىل كل فقرة طبقا للبديل الذي خيتاره، و 
من ثم مجعت درجات الفقرات كلها الستخراج جمموع درجات الطول عىل املقياس.

التجربة: 411 :

4-1-1: * التصميم التجريبي:

التخطيط ووضع تصميم جتريبي  اىل  الدراسات  النوع من  مثل هذا  حتتاج يف 
مناسب. والتصميم التجريبي هو اهليكل العام للتجربة )مايرز، 1990، ص164(. 
ويف البحث احلايل كان التصميم التجريبي يتألف من جمموعتني عشوائيتي االختيار 
ذات االختبار البعدي فقط ومها املجموعة التجريبية )التي تعرضت للمتغري املستقل 
املتمثل بالنشاط التكتوين والذي عينته طلبة كلية الرتبية جامعة ميسان( واملجموعة 
الضابطة )التي مل تتعرض لتأثري املتغري املستقل أي النشاط التكتوين التي تتمثل بطلبة 

كلية الرتبية جامعة القادسية(.

االختبار البعدياملتغريعينة املجموعةنوع املجموعة

)طلبة كلية الرتبية – التجريبية
جامعة ميسان(

املتغري املستقل 
النشاط التكتوين

تعرف داللة الفرق بني

املجموعتني عىل مقياس

قلق املستقبل
املجموعة 
الضابطة 

)طلبة كلية الرتبية – 
- جامعة القادسية(
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4-1-2: * إجراءات السالمة الداخلية للتجربة:

الطريقة  حتقق  أن  يأمالن  الباحثان  كان  النهائية  بصورهتا  التجربة  تطبيق  قبل 
العشوائية تكافؤًا يف املتغريات بني املجموعتني التى حيتمل أن تؤثر عىل نتائج البحث، 
املتغريات  مجيع  ضبط  يمكن  ال  البحث  يف  التجريبة  شبه  السببية  الطريقة  أن  وبام 
الباحثان بضبط  النفسية للطلبة، قام  الكثرية يف احلياة  املتغريات  فيها بسبب تفاعل 
بعض املتغريات عن طريق استبانة يدون فيها افراد عينة البحث بعض اخلصائص 
وهي: املتغريات،  هذه  ألهم  عرض  يىل  وفيام  ضبطها،  يمكن  التي  الديموغرافية 

أ. اجلنس، حيث قام الباحثان باختيار عدد افراد متساٍو من الذكور واالناث 
يف املجموعتني عىل وفق متغري اجلنس.

ب. احلالة االجتامعية، وهنا تم اختيار افراد العينة من الطلبة غري املتزوجني، 
حتى ال يؤثر هذا العامل عىل قلق املستقبل لدهيم.

ج. التخصص، حيث تم اختيار إفراد املجموعتني من قسمني علميني متامثلني 
يف نوع الكلية، والتخصص، واملناهج، وسنني الدراسة.

د. الصفوف الدراسية، وتم اختيار افراد املجموعتني بطريقة متساوية من كل 
صف درايس سواء كان ذلك يف األقسام اإلنسانية أم العلمية.

ه. احلالة القتصادية، وتم هنا اختيار افراد العينة من الطلبة الذين ال يمتهنون 
مهنة ما بعد دوامهم يف اجلامعة.

و. العمر، من أجل ضبط هذا املتغري طلب من افراد العينة تسجيل اعامرهم، وقد 
وصل متوسط عمر املجموعة التجريبية )76، 19( بانحراف معياري قدره 
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)44، 1( يف حني بلغ متوسط عمر املجموعة الضابطة )83، 19( بانحراف 
معياري قدره )51، 1( وعند استعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني 
تبني ان القيمة التائية املحسوبة قد بلغت )31، 0( التي هي اقل من القيمة 
اجلدولية )98، 1( وهذا يعني أنه ال يوجد فرق يف العمر بني املجموعتني.

ز. التحصيل العلمي، وهنا حرص الباحثان عىل أن يكون أفراد املجموعتني 
من الطلبة غري الراسبني خالل سنني دراستهم يف اجلامعة.

* التطبيق النهائي: 41113 :

قوامها  عينة  عىل  طبقا  النهائية  رشوطهام  والتجربة  املقياس  استوىف  أن  بعد 
)224( طالب وطالبة، بواقع )112( طالب وطالبة من كلية الرتبية جامعة ميسان، 

ومثلهم من جامعة القادسية للدراسات الصباحية.

الوسائل اإلحصائية: 417 :

ملعاجلة بيانات البحث احلايل، استعمل الباحث جمموعة من الوسائل اإلحصائية 
 Statistical Package من خالل برنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتامعية 

for Social Science (spss(، و هذه املعادالت هي:

 1 .T-Test Two Independent مستقلتني  لعينتني  التائي  االختبار 
Samples وقد استعمل يف حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس قلق 

املستقبل، ومعرفة داللة الفرق عىل متغري قلق املستقبل.
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T-Test Two non- التائي لعينتني غري متجانستني يف احلجم. 2  االختبار 
in size Samples equal الستخراج داللة الفرق عىل اجابات الطلبة 

عىل مقياس قلق املستقبل.

معامل ارتباط بريسون Pearson Correlation Cofficient. 3 يف حساب 
معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس قلق املستقبل.

الداخيل  االتساق  حساب  يف   4 .Coefficient Alpha للثبات  ألفا  معامل 
ملقياس قلق املستقبل.

معادلة النسبة املئوية، الستخراج الصدق الظاهري. 5 .
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... الفصل الخامس ...
نتائج التجربة

يتضمن هذا املبحث عرضًا للنتائج التي توصل إليها البحث احلايل، لإلجابة 
اطار  من  مه  قداّ ما  خالل  من  النتائج  هذه  مناقشة  عن  فضاًل  املحددة،  أهدافه  عن 

نظري ووضع التوصيات واملقرتحات بناًء عىل النتائج وهي:

* الهدف األول. بناء مقياس قلق المستقبل لدى طلبة كلية التربية لجامعة  111 :
ميسان وجامعة القادسية:

التمييز  إج��راءات  من  الباحثان  به  قام  ما  خالل  من  اهلدف  هذا  حتقق  وقد 
والصدق والثبات عىل هذا املقياس يف الفصل السابق.

المعرضين  التربية  كلية  طلبة  لدى  المستقبل  قلق  تعرف  الثاني.  الهدف  112 :
للنشاط التكتوني )جامعة ميسان(.

تشري املعاجلة اإلحصائية إىل أن املتوسط احلسايب لدرجات أفراد عينة البحث 
بلغ )56، 55( وبانحراف معياري قدره )58، 13( فيام بلغ املتوسط الفريض )54( 
وعند مقايسة املتوسط احلسايب لعينة البحث باملتوسط الفريض للمقياس من خالل 
استعامل االختبار التائي لعينة واحدة. ظهر ان القيمة التائية املحسوبة بلغت )22، 
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 )0  ،05( داللة  مستوى  عند   )1  ،96( البالغة  اجلدولية  القيمة  من  اقل  وهي   )1
وبدرجة حرية )111( وجدول )7( يوضح ذلك.

تفرس هذه النتيجة أنه عىل الرغم من أن متوسط احلسايب كان أكرب من املتوسط 
الفريض وهذا يدل نظريا عىل وجود قلق املستقبل لدى طلبة جامعة ميسان، إال أن 
عند مقارنة هذين املتوسطني باستعامل االختبار التائي لعينة واحدة مل يظهر أية داللة 

فرق إحصائي كي نستدل عىل

جدول)7(
الفرق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفريض ملقياس قلق املستقبل

عدد أفراد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الفريض

درجة 
احلرية

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة 
التائية 

اجلدولية

مستوى 
الداللة

11255 ،5613 ،58541111 ،221 ،9605 ،0

عىل  أنه  إىل  ذلك  يرجع  أن  ويمكن  العينة،  هذه  لدى  املستقبل  قلق  وجود 
الرغم من وجود مشاعر قلق املستقبل لدى طلبة اجلامعة إال أهنم مسيطرون عليها، 
إىل  أيضا  ذلك  يرجع  وقد  حميطهم،  يف  واالجتامعية  املادية  بيئتهم  مع  ومتوافقون 
األساليب التوافقية التي يستعملوها طلبة جامعة ميسان يف مواجهة الضغوط املادية 

املتمثلة بالزالزل التي حدثت هلم.
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اإلفراد  لدى  المستقبل  قلق  في  الفرق  داللة  تعرف  الثالث.  الهدف   * :3-1
المعرضين وغير المعرضين لتأثير النشاط التكتوني:

املعرضني  االفراد  لعينة  احلسايب  املتوسط  ان  اىل  االحصائية  املعاجلات  تشري 
 )55  ،56( بلغ  قد  ميسان  جامعة  الرتبية  كلية  بطلبة  واملتمثلة  التكتوين  للنشاط 
غري  لألفراد  احلسايب  املتوسط  كان  حني  يف   ،)58  ،13( قدره  معياري  وبانحراف 
املعرضني لتأثري النشاط التكتوين من طلبة كلية الرتبية جامعة القادسية )36، 83( 
وبانحراف معياري قدره )10.37(. وباستعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني 
ظهر أن القيمة التائية املحسوبة كانت )12.210( موازنة بالقيمة اجلدولية )960، 
1( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى )0، 05(، مما يشري إىل أنه يوجد فروق يف 
قلق املستقبل بني األفراد املعرضني وغري املعرضني لتأثري النشاط التكتوين، ولصالح 

االفراد املعرضني هلذا النشاط. وجدول )8( يوضح ذلك.

ويمكن تفسري هذه النتيجة، بأن األفراد املعرضني للنشاط التكتوين كانوا أكثر 
غري  األفراد  من  احلياة  يف  وجودهم  هتدد  بيئية  تغريات  من  يواجههم  ما  نحو  قلقا 
شتى  التكتوين(  بالنشاط  اخلطرة)املتمثلة  البيئية  التغريات  هذه  تثري  إذ  املعرضني، 
القلق واالكتئاب حيال مستقبلهم  السيئة ومشاعر  واملخاوف  التوقعات واألفكار 
األكاديمي، وحصوهلم عىل فرص العمل، وعالقاهتم بإفراد أرسهتم، واستقرارهم 

النفيس والبيئي يف احلياة. وهذا ما يتفق مع دراسة )نجاد، 2006(.
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جدول)8(
الفرق يف قلق املستقبل لدى االفراد املعرضني وغري املعرضني لتأثري النشاط التكتوين

عدد تأثري النشاط
األفراد 

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة التائية 
اجلدولية

مستوى 
الداللة

املعرضني 
للنشاط 
التكتوين

11255.5613.58

22212.2101.960.05
غري املعرضني 

للنشاط 
التكتوين

11236.8310.37

1-4: * الهدف الرابع. تعرف داللة الفرق في قلق المستقبل لدى االفراد المعرضين 
للنشاط التكتوني على وفق متغير )المعرفة بكيفية مواجهة األنشطة التكتونية(

املعرضني  االفراد  لعينة  احلسايب  املتوسط  أن  إىل  االحصائية  املعاجلات  تشري 
للنشاط التكتوين من الذين لدهيم معرفة بكيفية مواجهة االنشطة التكتونية)2( قد بلغ 
)70، 53( وبانحراف معياري قدره )1، 36(، يف حني كان املتوسط احلسايب لألفراد 
مواجهة  بكيفية  معرفة  لدهيم  ليست  الذين  من  التكتوين  النشاط  لتأثري  املعرضني 
وباستعامل   .)1.30( قدره  معياري  وبانحراف   )71  ،57( التكتونية  االنشطة 
املحسوبة  التائية  القيمة  أن  لعينتني غري متجانستني يف احلجم ظهر  التائي  االختبار 
كانت )69، 18( موازنة بالقيمة اجلدولية )96، 1( وهي ذات داللة إحصائية عند 
مستوى )05، 0(، مما يشري إىل أنه يوجد فروق يف قلق املستقبل لصالح االفراد الذين 
ليست لدهيم معرفة بكيفية مواجهة االنشطة التكتونية. وجدول )9( يوضح ذلك.
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جدول)9(
الفرق يف قلق املستقبل لدى االفراد املعرضني وغري املعرضني لتأثري النشاط التكتوين

عددتأثري النشاط
األفراد 

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

درجة
احلرية

القيمة التائية
املحسوبة

القيمة التائية
اجلدولية

مستوى
الداللة

االفراد الذين 
لدهيم معرفة 

بكيفية مواجهة 
االنشطة 
التكتونية

5053.701.36

22218.691.960.05 األفراد الذين 
ليست لدهيم 
معرفة بكيفية 

مواجهة 
االنشطة 
التكتونية

6257،711.30

ويمكن تفسري هذه النتيجة إىل أن قلة اخلربة بمواجهة االنشطة التكتونية يزيد 
من قلق االفراد وخماوفهم املستقبلية، فضعف اخلربة نحو مواجهة االنشطة التكتونية 
يؤدي اىل عدم توقع االفراد ما يواجههم من مصري جمهول، فضال عن ذلك إن فقدان 
القدرة عىل التحكم يف االحداث وجمريات التغريات البيئية التي حتدث وقت وقوع 
هذه االنشطة جيعل االفراد خاضعني ومستسلمني هلا بدال من مواجهتها والسيطرة 

عليها، نتيجة لذلك يزداد هذا القلق ويرتفع اىل مستوى عاٍل.
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... االستنتاجات ...

يتسبب  أن  املمكن  من  العواصف  بعد  اجل��وي  الضغط  تغري  حالة  إن  1 .
القائمة  التوازن  حالة  لدقة  نتيجة  املستحثة  بالزالزل  يعرف  ما  بحدوث 
يف كل جزء من أجزاء هذا الكوكب، وهو أمر غاية يف األمهية حيتم عىل 
ينسى  وأال  املختلفة  بنشاطاته  قيامه  أثناء  يف  دائام  إليه  يلتفت  أن  اإلنسان 
أن هذا الكوكب ما هو يف حقيقته إال كائن حي لكنه حييا بطريقته اخلاصة 
به، فنجده يستجيب للمؤثرات املختلفة بأساليب وردود فعل متناغمة مع 
بآثارها  فان هذه االستجابات ستنعكس  ثم  املوجهة عليه، ومن  األفعال 

سلبا أو إجيابا عىل حياة اإلنسان يف بيئته حمور بحثنا هذا.

املعدنية االقتصادية  النفط والغاز وبقية اخلامات  تعد عمليات استخراج  2 .
من العوامل املسببة للزالزل املستحثة، وهو األمر الذي يؤدي إىل تنشيط 
لذا  منها،  األرضية  اهلزات  وإطالق  اجلهات  تلك  يف  األرضية  الصدوع 
نلك  من  املستخرجة  الكميات  بني  املوازنة  حتقيق  عىل  العمل  يتوجب 
املعادن وما يتم التعويض عنها بواسطة ضخ املياه والطني بديال عن املواد 
التي جيب أن تبقى  التوازن  املستخرجة من األعامق للمحافظة عىل حالة 

مستمرة بني مكونات القرشة األرضية.

ازدياد النشاط الزلزايل يف اآلونة األخرية عىل طول احلدود الرشقية للعراق  3 .
من جنوب العامرة وحتى كركوك والسليامنية ومناطق عراقية أخرى، حتى 
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إن ما تم رصده من هزات أرضية وأخرى ارتدادية ضمنها جتاوز 100 هزة 
أرضية خالل مدة وجيزة من عام 2012 )هيأة الرصد الزلزايل العراقية يف 

هيأة األنواء اجلوية العراقية – املوقع االلكرتوين للهيأة(.

املمتدة بني عام 1900 إىل عام1980. 4  املائة  السنوات  العراق يف  مل يشهد 
سوى حدوث )650( هزة أرضية، وباملقارنة مع أعدادها احلالية يتضح 

ازدياد النشاط الزلزايل بدرجة كبرية.

أمهية دراسة تأثري األنشطة التكتونية عىل قلق املستقبل لدى األفراد الذين  5 .
لدهيم مهارات اجتامعية واملفتقدين إليها.

التدريسية  املالكات  كفاءة  عىل  التكتونية  األنشطة  تأثري  دراس��ة  أمهية  6 .
واإلدارية يف اجلامعة.

أمهية دراسة عالقة قلق املستقبل وعالقته باالضطرابات النفسجسمية. 7 .
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... التوصيات ...

حلدود  اهلامشية  املناطق  يف  املختلفة  الطبيعية  املوارد  استغالل  لعملية  إن  1 .
ظاهرة  زي��ادة  إىل  امل��ؤدي  املبارش  وغري  املبارش  أث��ره  الصفيحتني  التقاء 
الزلزالية فيها بدرجات خمتلفة  البؤر  التكتوين فيها ومن ثم نشأة  التنشيط 
التدابري  مجيع  اختاذ  اجلميع  عىل  حيتم  الواجب  فان  لذا  والشدة،  القوة 
عدم  وحماولة  الظاهرة  هذه  من  للتقليل  الصحيحة  والعملية  العلمية 
ومن  خمتلفة  علمية  وأساليب  بوسائل  األرضية  القرشة  بتوازن  اإلخالل 
دون اإلخالل بمصلحة الشعبني االقتصادية )العراقي–اإليراين( وحقهام 

الطبيعي باستغالل ثرواهتام املختلفة التي وهبها اهلل هلام.

التكتونية  االنشطة  مواجهة  كيفية  حول  املدين  الدفاع  دورات  من  املزيد  إقامة  2 .
وقت حدوثها، وذلك لتقليل اخلسائر البرشية، وزيادة السيطرة بتحكم جمريات 
االمور والسيطرة عليها، ومن ثم تقليل املخاوف ومشاعر القلق لدى الطلبة.

كبريًا  أث��رًا  مواجهتها  وكيفية  األرضية  اهل��زات  بمسببات  اإلنسان  ملعرفة  إن  3 .
ومهاًم يف عملية تعايش اإلنسان مع بيئته وعدم تأثره النفيس بدرجة كبرية من 
جهة، ومن ثم ممارسة دوره الفعال للحد من هذه الظاهرة )التنشيط التكتوين( 
وحماولة عدم استثارهتا بإتباع الوسائل العلمية واخلربة املكتسبة يف هذا املجال.

نرش  يف  اجلغرافية  البحثية  واملؤسسات  االعالمية  املؤسسات  دور  تفعيل  4 .
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بكيفية  املعرفة  ورضورة  االنشطة،  هذه  خماطر  حول  والتوعية  الثقافة 
مواجهتها، واعطاء حتذيرات مسبقة قبل وقوعها، وذلك لتوليد استعدادات 

نفسية وبيئية ملواجهتها والتحكم هبا.

من  معينة  مناطق  يف  وازديادها  التكتوين  التنشيط  ظاهرة  عملية  متابعة  من  5 .
القريبة من هامش حدود الصفائح( ودول اجلوار،  العراق )املناطق احلدودية 
هذه  ملواجهة  الرضورية  واالح���رتازات  التدابري  باختاذ  البدء  رضورة  نرى 
الظاهرة الطبيعية من خالل إقامة املنشات والوحدات السكنية التي هلا القدرة 
الدرجة  عالية(   – )متوسطة  األرضية  اهل��زات  بوجه  الصمود  عىل  العالية 
اإلنشائية  اخل��ربة  من  االستفادة  وكذلك  املالئم،  العلمي  التخطيط  باعتامد 
إيران اإلسالمية وتركيا. التي توفرت للدول املجاورة يف مجهورية  –اهلندسية 

توفري وسائل احلامية والقوى األمنية الالزمة من رجال اإلسعاف واإلطفاء  6 .
من اجل التدخل املناسب يف حالة وقوع اهلزات األرضية، فضال عن ذلك 

بتوفري جو هادئ بعيدًا عن التوتر والقلق وانعدام األمن.

إنشاء مراكز إرشاد نفيس تقوم عىل اقامة برامج نفسية وتطويرية ملهارات  7 .
التعامل مع االزمات لدى الطلبة املتعافني واملترضرين نفسيا جراء حدوث 

هذه االنشطة يف اجلامعة لتحقيق مستوى مناسب من الصحة النفسية.

والتدريبية  التعليمية  الدورات  وعقد  العلمية  واملؤمترات  الندوات  عمل  8 .
للطلبة من أجل تطوير مدركاهتم املعرفية ومهاراهتم النفسية واالجتامعية 

نحو مواجهة هذه االزمات والكوارث البيئية.
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دعوة اآلباء واألمهات إىل رعاية أبنائهم وتقديم يد العون واملساعدة هلم، من  9 .
أجل أن جيتازوا األزمات املختلفة واملواقف الضاغطة التي حتد من توافقهم 
النفيس واالجتامعي، وذلك بتوفري جو أرسي خاٍل من املشاكل والعنف.

.................................................
* الغور أو األخدود املحيطي:شق عميق جدا يف صخور القرشة األرضية ومن ثم يف الغالف 
الصخري لألرض، يوجد عىل طول حدود تقارب صفيحتني حميطيتني يف الغالب، ويكون 
بدوره  الوهن عىل أعامق سحيقة، ويمثل  الغالف  نطاق  إىل حدود  ذي أعامق كبرية تصل 
باجتاه  األسفل  نحو  املتصادمتني  الصفيحتني  إحدى  من  أجزاء  فيه  تندس  الذي  املكان 
الغالف الوهن ليتحول اجلزء املندس إىل الصهري عند تلك األعامق، ويقدر عمق األخدود 

بنحو )8–15( كم يف العمق )احلواس، 2007، ص24(.
ال  التي  لتلك  البؤري  املركز  ضحلة  إىل  البؤري  مركزها  عمق  بحسب  الزالزل  ** تصنف 
ملن  وعميقة  70-300كم  بني  عمقها  يقع  ومتوسطة  السطح  عن  كم   70 عمقها  يتجاوز 

يتجاوز مركزها عمق 300كم )احلواس، 2007، ص27(.
اخلرباء حسب اللقب العلمي، واالختصاص، واجلامعة. 1 )

أ. م. د سالم هاشم حافظ-علم النفس-كلية اآلداب جامعة القادسية.
أ. م. سناء جمول فيصل-علم النفس-كلية اآلداب-جامعة بغداد.

أ. م. د عصام حسن أمحد-طرائق تدريس-كلية اآلداب-جامعة القادسية.
أ. م. د عيل شاكر عبداألئمة-علم النفس-كلية اآلداب-جامعة القادسية.

م. د رواء ناطق نوري-علم النفس-كلية الرتبية األساسية-جامعة القادسية.
م. د عيل حسني عايد-علم النفس-كلية اآلداب-جامعة القادسية.
م. د طارق حممد بدر-علم النفس-كلية اآلداب-جامعة القادسية.
م. نغم هادي حسني-علم النفس-كلية اآلداب-جامعة القادسية.

أشار الطلبة الذين صنفوا ضمن الفئة التي لدهيا معرفة بكيفية مواجهة االنشطة التكتونية،  2 )
األزمات،  مواجهة  بكيفية  املدين  الدفاع  دورات  خالل  من  لدهيم  تكونت  املعرفة  هذه  إن 

والقسم األخر من خالل التقارير العلمية التي شاهدوها يف الربامج التلفازية.
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جديدة( 1  نافذة  امحد،  جعفر  الساكني، 
الدالئل  ضوء  يف  الفراتني  تاريخ  عىل 
دار  االثارية،  واملكتشفات  اجليولوجية 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1993.

أصول( 2  رمضان،  حسن  سالمة، 
دار  األوىل،  الطبعة  اجليومورفولوجيا، 

املسرية، عامن – األردن، 2004.

الراوي  وحييى  عبداهلل  سهل  السنوي،  3 )
ونضري  سوادي  وحممد  النجدي  وامحد 
الطبيعية،  العامة  اجليولوجيا  األنصاري، 
العايل  التعليم  وزارة  األوىل،  الطبعة 
والبحث العلمي – جامعة بغداد، بغداد، 

.1979

علم( 4  أساسيات  عبداهلل،  سهل  السنوي، 
عبادي  مركز  األوىل،  الطبعة  الزالزل، 
اليمن،   – صنعاء  والنرش،  للدراسات 

.1997

وختفيف( 5  الزالزل  جالل،  الدبيك، 
خماطرها، كلية اهلندسة – جامعة النجاح 

الوطنية، نابلس – فلسطني، 2009

البيئية( 6  التغريات  س،  اندروس  جودي، 
– جغرافية الزمن الرابع، ترمجة ومراجعة 
امبايب،  سيد  ونبيل  عاشور  حممد  حممود 

املجلس األعىل للثقافة، 1996.

حقيقتها( 7   – الزالزل  مجال،  شاهر  آغا، 

املعرفة،  عامل  كتب  سلسلة  وآثارها، 
املجلس  يصدرها  شهرية  كتب  سلسلة 
 – واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني 

الكويت، أغسطس–1995.

اليحفويف، نجوى وبدر حممد األنصاري،  8 )
مقارنة  ثقافية  دراسة  والتشاؤم:  التفاؤل 
العلوم  جملة  والكويتيني،  اللبنانيني  بني 
عن  تصدر  علمية  فصلية   – االجتامعية 
جملس النرش العلمي – جامعة الكويت، 

املجلد 33 – العدد 2، 2005.

نشأة( 9  عيل،  بن  عساف  احلواس، 
تكتو  منظور  من  املحيطية  األحواض 
نية الصفائح، نرشة دورية علمية حمكمة 
تعنى بالبحوث اجلغرافية يصدرها قسم 
واجلمعية  الكويت  بجامعة  اجلغرافية 
 ،327 العدد  الكويتية،  اجلغرافية 

الكويت، 2007.

التقسيم( 10  إسامعيل،  حقي  املوسوي، 
رسالة  العراق،  يف  واعتباراته  الزلزايل 
ماجستري )غري منشورة( مقدمة إىل كلية 
جامعة   – األرض  علم  قسم  العلوم 

بغداد، بغداد، حزيران–1978.

النشاط( 11  مراقبة  عبداهلل،  عامر  عيسى، 
املصدر  ميكانيكية  وحتليل  الزلزايل 
كركوك،  نفط  حقل  منطقة  يف  للهزات 

... مصادر البحث ...

المصادر العربية
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مقدمة  منشورة(  )غري  دكتوراه  أطروحة 
 – األرض  علم  قسم  العلوم  كلية  إىل 

جامعة بغداد، بغداد، أيلول 1996.

عيسى، عامر عبداهلل، الزلزالية التكتونية( 12 
للعراق، رسالة ماجستري )غري منشورة( 
مقدمة إىل كلية العلوم قسم علم األرض 
– جامعة بغداد، بغداد، ترشين األول – 

.1983

التاريخ( 13  ون.ل.فالكون،  ج.م  ليس، 
اجلغرايف لسهول ما بني النهرين، ترمجة د. 
صالح امحد العيل، جملة اجلمعية اجلغرافية 
 – األول  العدد  العاين،  مطبعة  العراقية، 

السنة األوىل، بغداد، آب – 1962.

سلامن  وحممد  باقر  عدنان  النقاش،  14 )
التكتوين  التنشيط  اثر  اجلبوري،  صالح 
عىل االلتواءات النهرية يف منطقة السهل 

الرسويب العراقي، الكويت، 1989.

هيأة( 11  يف  العراقية  الزلزايل  الرصد  هيأة 
املوقع   – العراقية  اجلوية  األنواء 
املعلومات  شبكة  يف  للهيأة  االلكرتوين 

العاملية.

بمقياس( 11  اجليولوجية  العراق  خارطة 
000 000 1:1، الرشكة العامة للمسح 
فاروجان  إعداد  والتعدين،  اجليولوجي 

سيسكيان، لسنة 2000 م.

 ) 17 )2003( حممود  إبراهيم  إبراهيم، 
وعالقته  املستقبل  نحو  التوجه  »مستوى 
الشباب  لدى  االضطرابات  ببعض 
اجلامعي دراسة مقارنة بني عينات مرصية 

للدراسات  املرصية  »املجلة  وسعودية 
املرصية  اجلمعية  تصدرها  النفسية 
العدد  املجلد 13-  النفسية.  للدراسات 

.40

األنصاري، بدر حممد )2003(. الفروق( 18 
يف  الكويت  جامعة  وطالبات  طلبة  بني 
شمس:  عني  واالكتئاب–جامعة  القلق 
جملد املؤمتر الدويل العارش ملركز اإلرشاد 

النفيس.

الربكات، عيل أمحد )2004(: تصورات( 19 
معلمي الصفوف األساسية الثالثة األوىل 
للتخطيط التدرييس املالئم لتنمية الوعي 
عدد   ،16 املجلد  التالميذ،  لدى  البيئي 

.2

هيجن  واليزابيث  روبرت  ثورندايك،  20 )
النفس  القياس والتقويم يف علم   1989
الكيالين  عبداهلل  زيد  ترمجة  والرتبية، 
الكتاب  مركز  عدس،  وعبدالرمحن 

األردين، عامن

زهراء  وعمران،  فاضل  رن�ا  اجلنايب،  21 )
لدى  املستقبل  قلق   .)2004( صبيح 
اجلديد.  العراق  ظل  يف  العراقية  املرأة  
دراسة قدمت يف املؤمتر العلمي السنوي 
النفسية،  البحوث  ملركز  عرش  الثالث 

بغداد.

التفيس  للطب  األمريكية  اجلمعية  22 )
التشخييص  الدليل   :)2005(
لالضطرابات  املعدل  واإلحصائي 
وزارة  حسون،  تيسري  ترمجة  النفسية، 

الصحة السورية، دمشق.



م. م. أمحد سعيد ياسني الغريري / م. م. عيل عبدالرحيم صالح

493 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

اآلثار( 23   :)2002( محدي  حممد  احلجار، 
االجتامعية والنفسية النامجة عن الكوارث 
الصادرة  النفسية  الثقافة  جملة  الطبيعية، 
والنفسية  النفسية  الدراسات  مركز  عن 

– اجلسدية، جملد 13، عدد49.

قلق  شامل)1999(: ( 24 حممود  حسن، 
من  املتخرجني  الشباب  لدى  املستقبل 
العدد  العريب،  املستقبل  جملة  اجلامعات، 

.)249(

صباريني  سعيد  وحممد  رشيد  محد،  25 )
سلسلة  ومشكالهتا،  البيئة   :)1979(

عامل املعرفة الكويتية، العدد 22.

املدرسية( 26  “األبنية  عبدالرمحن  الدايل، 
وأبعادها  ملرافقها  حتليلية  دراسة 
الرياض:  الرتبوي  التوثيق  الرتبوية«، 
والتوثيق  اإلحصائية  املعلومات  مركز 

الرتبوي، عدد25 )1984(.

 27 ):)2006( الدين  نرص  حممد  رضوان، 
البدنية  الرتبية  يف  القياس  إىل  املدخل 
للنرش،  الكتاب  مركز  ط1،  والرياضية، 

القاهرة.

 ، الزعبي، ابتسام عبداهلل )2010(: القلق( 28
منشورات مؤسسة أطفال اخلليج لذوي 

احلاجات اخلاصة، الرياض.

عبداجلليل  92( -الزوبعي، 
ت  ا ر ختبا ال ا : )1 9 8 1 ( ن و خر آ و
املوصل،  جامعة  النفسية،  واملقاييس 

املوصل.

سوزان  سلطان،  راتب،  السعود،  30 )

التنظيمي  التطوع  »سلوك   .)2008(
يف  التدريسية  اهليئات  أعضاء  لدى 
وعالقتها  العامة  األردنية  اجلامعات 
جملة  الديموغرافية«،  املتغريات  ببعض 
العلوم الرتبوية والنفسية، جملد9، عدد4

القلق( 31   .)2001( السيد  فاروق  عثامن، 
دار  القاهرة:  النفسية.  الضغوط  وادارة 

الفكر العريب.

 ) 32 )2002( شوقي  إبراهيم  احلميد،  عبد 
اإلمارات  جامعة  طلبة  »مشكالت 
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عدد 1.
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للطباعة والنرش، القاهرة.
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امللحق:

الشكل )8(
يوضح اجتاه حركة الصفائح يف املنطقة وانتشار البؤر الزلزالية الرئيسة فيها

:B الشكل
ت��وزي��ع ال��ب��ؤر ال��زل��زال��ي��ة ع��ىل ط��ول ح��دود 
حدود  ليمثل   Z حزام  يظهر  حيث  الصفائح، 
ممثال  واإليرانية  العربية  الصفيحة  بني  االلتقاء 
ليمثل   A احلزام  يظهر  بينام  زاك��روس،  بحزام 
بني  االلتقاء  حدود  يشغل  الذي  الربز  حزام 

الصفيحة اإليرانية واالوراسية إىل الشامل.

:A الشكل
الصفيحة  باجتاه  العربية  الصفيحة  حركة  اجتاه 

االوراسية التي تقدر بنحو 30 ملِمِ \ سنة.




