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بــــــــسم أهلل ألرمحن ألرحيـم

﴿ ولَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونَقْصٍ
مِّنَ األَمْوَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاثِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾
سورة البقرة(آيت)155 :

قال المزنً ":قرأت كتاب الرسالة على الشافعً ثمانٌن مرة ،فما من مرة إال
وكان ٌقف على خطأ ،فقال الشافعً " :هٌه ،أبى هللا أن ٌكون كتاباً صحٌحاً
غٌر كتابه"( .ابن عابدٌن1121،ه )22:
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اإلىداء
إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار ،إلى من أحمل اسمو بكل افتخار ،وأرجو
من اهلل أن يمد في عمره ليرى ثما ارً قد حان قطافيا بعد طول انتظار

أبــــــــــي

إلى مالكي في الحياة وبسمة الحياة إلى من كان دعاؤىا سر نجاحي
وحنانيا بمسم جراحي...

أمــــــــــي

إلى الشموع التي تنير ظممة حياتي إلى من عرفت معيم معنى الحياة…
إخـــــواني (فادي ،محمد) وأخواتــــــي(خولة ،ىديل ،سرين)

الييم جميعا أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع وفاءً وتقدي ارً ومحبة ودعاء
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ـي َو َعمَــى َوالـ َـد و
َع َم ـ َل َ
ضاهن) النمؿ (آية.)19 :
تَْر َ
أحمػػدؾ ربػػا كاي ػ ينؾ كأش ػ رؾ علػػا كافػػر فاػػلؾ كبػػرل ن مػػؾل ش ػ ار يليػػؽ ب ػػبلؿ

ك يؾ كعظيـ يلطرنؾل علا كفيقؾ إل مرـ ىذا ال يد الم كااعل كأصلا كأيلـ علػا
يػػيد القلػػؽل م يػػب الحػػؽ يػػيدنر محمػػد عليػػو كعلػػا الػػو كصػػحبو أفاػػؿ الصػػبلة كأ ػػـ
ال يليـ القرئؿ (مف ال يش ر النرس ال يش ر اهلل).
كب د أف ان ييت مف ىذه الدراية ك ب علا أف أرد الفاؿ ألىلو كال ميػؿ ألصػحربول
مر يي دنا أف أ قدـ بكافر الش ر كالثنرء كقرلص ال قدير كعظيـ االم نرف إلا يػ ردة
الد كر /محمد محمد عميان كي ردة الد كر /باسم عمي أبو كويك ،علػا مػر فاػبل
ػا مػػف اإلش ػراؼ كال ك يػػو كال لػػيـل كلمػػر لمي ػ و مػػف حيػػف القلػػؽل كرحربػػو فػػا
بػػو علػ ه
الصدرل فليـ منا الدعرء برف يبررؾ اهلل فا علميمر كعمليمر.
كال يي نا فا ىػذا المقػرـ إال أف أ قػدـ بقػرلص الشػ ر كال قػدير إلػا عاػكم المنر شػة
ال ػ ػ ػػد كر/عبـــــــد العظـــــــيم المِـــــــدر منر ش ػ ػ ػػر داقلي ػ ػ ػػرل كال ػ ػ ػػد كرة/عايـــــــدة ِـــــــال
منر شػ ػػر قرر يػ ػػرل علػ ػػا فاػ ػػليمر بقبػ ػػكؿ منر شػ ػػة الريػ ػػرلة كلمػ ػػر بػ ػػذاله مػ ػػف يػ ػػد فػ ػػا
م ار

ير ك د يقير.

ػدم ال زيػ ػزيف الل ػػذيف رن ػػر رمػ ػ از لل ط ػػرء ال ػػبل
م ػػر أ ق ػػدـ بق ػػرلص شػ ػ رم ك ق ػػديرم لكال ػ ه
محػػدكدل أمػػد اهلل فػػا عمرييمػػر كم يمػػر برلصػػحة كال رفيػػةل كال يفػػك نا ش ػ ر ػػؿ مػػف
أييـ م ا ب لـ أك ذلؿ لا عقبػول أك أنػرر لػا طريقػر فػا يػبيؿ قػركج عملػا ىػذا إلػا
حيز الك كد.
إلييـ مي ػر أ ػدـ شػ رم كاع ػزازم كأيػ ؿ اهلل أف يكفػؽ ال ميػعل كأف ي ػؿ مػر لمنػره
قرلصر لك يو ال ريـل كأف ي لنا ممف لـ ال لـ كعلمو.
كأر ك الم ذرة مف ػؿ صػكر ألنػا ميمػر بػذلت مػف يػد لػف أصػؿ إلػا حػد ال مػرؿل
كألف ال مرؿ هلل كحده يبحرنو ك رلا.
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اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح (ٍٗ )2008غز٘ ٙاىذالىخ رجعب ىَزغٞش اىَْٖخ
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفشٗ ٗدالالرٖب ف ٜاىذسعخ اىنيٞخ ثبخزالف اىَْٖخ
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفشٗ ٗدالالرٖب ف ٜاىذسعخ اىنيٞخ ثبخزالف اىَْٖخ
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفشٗ ٗدالالرٖب ف ٜاىذسعخ اىنيٞخ ثبخزالف اىَْٖخ
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ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ٍظذس اىزجربٍٗ ِٝغَر٘ا اىَشثعربد ٗدسعربد اىؾشٝرخ ٍٗز٘عرؾ اىَشثعربد ٗقَٞرخ ف ىزقرذٝش اىشخظرٞخ ثعرذ
اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح (ٍٗ )2008غز٘ ٙاىذالىخ رجعب ىَزغٞش ٍنبُ اإلقبٍخ(ٍخ -ٌٞقشٝخٍ-ذْٝخ)
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفرشٗ ٗدالالرٖرب فر ٜاىذسعرخ اىنيٞرخ ثربخزالف ٍنربُ اإلقبٍرخ(ٍخ-ٌٞ
قشٝخٍ-ذْٝخ)
ٍظذس اىزجربٍٗ ِٝغَر٘ا اىَشثعربد ٗدسعربد اىؾشٝرخ ٍٗز٘عرؾ اىَشثعربد ٗقَٞرخ ف ىزقرذٝش اىشخظرٞخ قجرو
اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح (ٍٗ )2008غز٘ ٙاىذالىخ رجعب ىَزغٞش اىخغبئش ثبألّفظ
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفشٗ ٗدالالرٖب ف ٜاىذسعخ اىنيٞخ ثبخزالف اىخغبئش ثبألّفظ
ّزبئظ اخزجبس شٞف ٔٞىيزعشف إى ٚارغبٓ اىفشٗ ٗدالالرٖب ف ٜاىذسعخ اىنيٞخ ثبخزالف اىخغبئش ثبألّفظ
ٍظذس اىزجربٍٗ ِٝغَر٘ا اىَشثعربد ٗدسعربد اىؾشٝرخ ٍٗز٘عرؾ اىَشثعربد ٗقَٞرخ ف ىزقرذٝش اىشخظرٞخ ثعرذ
اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح (ٍٗ )2008غز٘ ٙاىذالىخ رجعب ىَزغٞش اىخغبئش ثبألّفظ
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ٍظذس اىزجربٍٗ ِٝغَر٘ا اىَشثعربد ٗدسعربد اىؾشٝرخ ٍٗز٘عرؾ اىَشثعربد ٗقَٞرخ ف ىزقرذٝش اىشخظرٞخ قجرو
اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح (ٍٗ )2008غز٘ ٙاىذالىخ رجعب ىَزغٞش اىخغبئش اىَبدٝخ
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ٍظذس اىزجربٍٗ ِٝغَر٘ا اىَشثعربد ٗدسعربد اىؾشٝرخ ٍٗز٘عرؾ اىَشثعربد ٗقَٞرخ ف ىزقرذٝش اىشخظرٞخ ثعرذ
اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح (ٍٗ )2008غز٘ ٙاىذالىخ رجعب ىَزغٞش اىخغبئش اىَبدٝخ
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ٍظذس اىزجربٍٗ ِٝغَر٘ا اىَشثعربد ٗدسعربد اىؾشٝرخ ٍٗز٘عرؾ اىَشثعربد ٗقَٞرخ ف ىزقرذٝش اىشخظرٞخ قجرو
اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح (ٍٗ )2008غز٘ ٙاىذالىخ رجعب ىَزغٞش دخو األعشح
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أوال :مقدمة -:
حيػػر الش ػ كب علػػا مػػدار رريقيػػر قلبػػرت مػػف حػػرالت األمػػف كاليػػلـ كاالن ػػرش كال طػػكر الػػا

ح ػػرالت الح ػػركب ك قلب ػػرت الطبي ػػة ك ي ػػك يرل فمن ػػذ ب ػػدء القليق ػػة كمن ػػذ أف ايػ ػ كل رب ال ػػرش
كالم ر ة لـ حيـ ب د كالحركب ال ن يا كالييمر ذات الصبغة ال دكانية ال ا رؾ ال ثير مف
ال ػكارث ك ػرائـ بحػػؽ االبريػػرء كمػػف ػػدمير يلحػػؽ بػػرل مراف كالبيئػػةل كأ ثػػر ن رئ يػػر م يػػركية مػػر
ي لؽ بمر ر و ىذه الحركب لدل االبريرء مػف أثػرر يػلبية ػد ػرافقيـ طيلػة حيػر يـل ل حفػر فػا

ذا ػر يـ صػػك ار ال نيػػا ػػؤثر علػػا صػػح يـ النفيػػيةل ك يػػبب ابفػػرت ال ػػا يص ػ ب عبل يػػر
كال ا د حكؿ الا أفرت نفيية مزمنة.

كيشػػير علمػػرء الػػنفس إلػػا أف األف ػراد الػػذيف ي ريشػػكف االح ػ بلؿ كاألزمػػرتل ي كنػػكف رلب ػرن أ ثػػر
عراػػة لئلصػػربة براػػطرابرت الصػػحة النفيػػية كال قليػػة كالشقصػػية أ ثػػر م ػف األف ػراد الػػذيف ال
ي ريشكف ىذه القبرات كح ا األفراد الذيف يقا كف لمثؿ ىذه األزمرت يق لفكف فيمػر بيػنيـ فػا

مػػدل األاػرار النفيػػية كال يػػدية كال قليػػة ال ػػا يصػػربكف بيػػرل فينػػرؾ أفػراد يمل ػػكف مػػف القػػدرات

النفيػػية كال قليػػة مػػر ي ليػػـ أشػػداء فػػا مكا يػػة األزمػػرت كىنػػرؾ آقػػركف ال يي ػ طي كف حمػػؿ
المشػػقة النفيػػية فػػا مكا يػػة المحػػف كالشػػدائدل فينيػػرركف عنػػد أكؿ مكا يػػة ليػػرل ك ػػد ظيػػر ىػػذه

الفػػركؽ فػػا يفيػػة االي ػ ربة لظػػركؼ األزمػػة كالاػػغكط الحػػردة ال ػػا كا ييػػر األف ػراد أثنػػرء ف ػرة
الغزك كاالح بلؿل ك د يي يب الفرد لؤلزمة بصػكرة حػردة أك بصػكرة م دلػة حيػب مػدل إد ار ػو

ليػػر

نصػػر ميػػدد لحير ػػو كحيػػرة أيػػر ول ك ػػد ييػ يب فػػرد آقػػر لػػذات األزمػػة علػػا أنيػػر مك ػػؼ

ح ػ لد لقد ار ػػو نكام رنير ػػو الذا يػػة علػػا المكا يػػة كمػػف ثػػـ ي صػػرؼ بصػػكرة أ ثػػر إي ربيػػة لمحركلػػة
مكا ي ير كال غلب علييرل مر أف ابثرر اليلبية ال ا ي ر ير االح بلؿ كاالع ػداء علػا المػدنييفل
ػػد ظي ػػر ف ػػا ص ػػكر نفي ػػية كي ػػلك ية مق لف ػػة مني ػػر عل ػػا ي ػػبيؿ المث ػػرؿ ال الحص ػػر :الب ػػرءل

كاالي فزاز فا اليػلكؾل كعػدـ الثبػرت االنف ػرلال كاالع مرديػةل كاليػلكؾ ال ػدكانال كفقػداف الثقػةل

كالش ػ كر بػػرلقيرل كالقلػػؽ كالاػػيؽل كالقػػكؼل كال راىيػػةل كاالنشػػغرؿ الف ػػرم ب حػػداث االح ػ بلؿ

كاالع داءات المي مرة (الصراؼل .)19-17:1992

كينفػػرد الش ػ ب الفليػػطينا بقصكصػػية رريقػػو فػػا يػػيرؽ عمكميػػة محيطػػة االيػػبلما كال ربػػال
حيث يمر بظركؼ مق لفة كبحقبو رريقية شيدت غي ار أيديكلك يرف فا طبي ة ىذا الش ب ب ػد

أف كال ػػت علي ػػو الن ب ػػرت كالن ي ػػرت من ػػذ ع ػػرـ  2000-1948ث ػػـ ك ػػت بح ػػرب ػ ػزة األقيػ ػرة

( )2008كالػػذم اي ػ مر 22يكم ػرن قػػبلؿ الف ػرة مػػر بػػيف 27دييػػمبر ( )2008كح ػػا  18ينػػرير

( )2009كايػ قدمت فػػا لػػؾ الحػػرب أيػلحة محرمػػة دكليػرنل ك ػػـ فييػر ايػ يداؼ المػػدنييف ال ػػزؿ
بصكرة رئيييةل ف رف م ظـ الاػحرير مػف األطفػرؿ كالنيػرء ك بػرر اليػف .كح ػا ابف لػـ ي ك ػؼ

شػػبلؿ الػػدـ النػػرزؼل ف نكعػػت ػرائـ االح ػ بلؿ االي ػرائيلال مػػف ييريػػية الق ػػؿ قػػررج نط ػػرؽ
2

الق ػػرنكف بشػ ػ ؿ م ػػنظـل كذل ػػؾ م ػػف ق ػػبلؿ يرمي ػػر بحمل ػػو ا ي ػػرالتل ك ػػدمير ك ري ػػؼ المن ػػرزؿ
الي نية كاألرااا المزركعةل كفرض حصرر شرمؿ علا األرااا الفليطينية ب زلير عف ال رلـ

القػػرر ال كع ػزؿ المػػدف كالقػػرل عػػف ب اػػير الػػب ضل بحيػػث أصػػبق ال نقػػؿ بػػيف المػػدف داقػػؿ
المنطقة ال غرافية الكاحدة يمثؿ م رنرة حقيقية لليػ رف المػدنييف الفليػطينييفل كمػع ايػ مرار لػؾ

القػكات بريػ غبلؿ مكا يػػر ال يػ رية فػػا إذالؿ شػ بنر الفليػػطينا ك إىرن ػػول األمػػر الػػذم ي بػػر

محرمر دكلير نكانيرنيرل كيي كب ردكد أف رؿ نفيية (مر ز الميزاف لحقكؽ اإلنيرف .) 2001:

فػػرلحرب كمػػر يصػػرحبير مػػف ن بػػرت ككيػػبلت ال يم ػػف ال ػ قلص منيػػر بيػػيكلة ل فػػذ رل الحػػرب

مؤلمػة لل ميػع بػر انر كصػغر انر ريػقت فػا أذىػرنيـ صػكرة الطػرئرات كالفيػفكر الحػررؽ كالصػكاري

القر لػػةل ف لػػؾ األحػػداث المؤلمػػة بقػػا اريػػقة فػػا ذا ػرة الفػػرد الػػذم عػػرش لػػؾ األحػػداث الحيػػةل
كأحس برلرعب كالقلؽ منير راء رض حير و للقطر أك األيا أك لفقداف عزيػزل أك بيػت ػرف

ي كيو أك مزرعة رف يق رت قي ار ير.

ف ثػػرر الحػػرب ال يم ػػف أف ن يػػا ل فرإليػرائيلييف يقكلػػكف بػ ف ابثػػرر النفيػػية مر ازلػػت ح ػػا ب ػػد

ان يرء الحرب ال رلمية الثرنية علا أحفرد مف راكا لل ذيب علا يد النرزييفل فربثرر النفيػية

ن قؿ مف يؿ ألقر ك ي مر طيلة الحيرة حيث أف الصدمرت رؾ ركحرن رئرة فا ال يد فا

الك ػػت الػػذم يشػػفا اإلنيػػرف مػػف ال ػػرح المػػردم فػػرف ال ػػرح النفيػػا يي ػ مر طػػكيبلن بمػػر ي ػػرؼ
بربثرر ب يدة المدل ال ا ن قؿ عبر األ يرؿ (.)Selye:1976,20

ك د اى ـ ال ديد مف ال لمرء بدراية ثير الحركب كال دكاف علا حيرة النػرس ك ػد حظيػت د اريػة

الصدمرت النفيية النر ة عف ال ػدكاف علػا أىميػة بيػرة مػف المشػ غليف فػا الد اريػرت النفيػيةل

كلقػػد دلػػت ن ػػرئم عػػدد مػػف الد اريػػرت ال ػػا أ ريػػت فػػا ىػػذا الم ػػرؿ علػػا أف ب ػػض األفػراد الػػذيف
ي راػػكف لظػػركؼ االح ػ بلؿ كالقيػػر كال يػػلط ي ػػرنكف مػػف ااػػطرابرت نفيػػية حػػردةل كىػػـ أ ثػػر

عراػػة لئلصػػربة برلمشػ بلت المر بطػػة برلصػػحة النفيػػية كال قليػػة مػػف األفػراد الػػذيف ال ي ريشػػكف

مثؿ ىذه القبرات كبيذا الصدد فقد أشررت دراية بيرر( )Beharإلا أف االح بلؿ مف شػ نو أف
يؤدم إلا اى زاز الثقة برلنفس كبرلحيػرة كبػربقريفل كدلػت د اريػة يكيػت ( )Yost, 1987علػا
أف لبلح بلؿ ثيره الكااق علا النرحية االنف رلية لؤلفراد كقرصة ار برطو بػ عراض القلػؽ ال ػا
ظي ػػر ف ػػا ص ػػكرة الح ػػزف كال اب ػػة كاليػ ػ س كالملػ ػؿ كالشػ ػ كر برل ػػب كاإلرى ػػرؽ كفق ػػداف االى م ػػرـ

برألشيرء ال رمة.

مػػر أشػػررت د اريػػة يػػيرلز كآقػػركف ( )Sirles et.al 1973إلػػا أف لبلحػ بلؿ ثي ار ػػو اليػػلبية

علا القدرات ال قلية لئلنيرف؛ فيش ر الفرد حت ثير االح بلؿ با ؼ نشرطو ال قلا كقمكؿ

طر و الذىنيةل مر ي رنا األفراد الذيف ي راكف لبلع داء مػف بػؿ المح لػيف ااػطرابرت النػكـ
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كال صبية الزائدة كال نؼ كاإلىمرؿ للنفسل مر أنيـ يكا يكف ص كبرت فرئقة فػا عمليػة ال كافػؽ

مع األكارع ال ديدة فيمر ب د.

كنظػ انر لمػر لؤلحػداث المؤلمػة ال ػا ي يشػير الم مػع الفليػطينا مػف ػ ثير كااػق علػا يػلك يرت
ك ف ير كشقصية األفراد فإف الدراية الحرلية حركؿ أف لقا الاكء ال غير فا قدير الشقصية

لػدل أىػػرلا محرفظػػرت طػرع ػزة ب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2009 -2008فػػا اػػكء
بب ض الم غيرات.

كالم بػػع للد اريػػرت اليػػربقة ال ػػا أ ريػػت حػػكؿ الحػػرب ي صػػدكف لبحػػث االثػػرر النفيػػية كالم نكيػػة

ل ل ػػؾ الح ػػركب عل ػػا الم ػػدنييف بشػ ػ ؿ ع ػػرـل مث ػػؿ د اري ػػة الطيػ ػراكم()2008ل أب ػػكىيف()2009ل

القاػرم()2009ل ي ػد أف م ظميػر ػػد ر ػز علػا أعػراض الصػػدمة كال كامػؿ النفيػية كال يػػؼ
بينمر لـ طرؽ درايرت إلا غير نظرة أىرلا محرفظرت زة إلا شقصي يـ ب د الحرب.

لػػذا فقػػد ار ػ ت البرحثػػة أف قصػػص ىػػذه الد اريػػة لبحػػث ال غيػػر فػػا قػػدير الشقصػػية لػػدل عينػػة
م ػػف أى ػػرلا محرفظ ػػرت ػ ػزة ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2008ف ػػا ا ػػكء ب ػػض
الم غيرات ال ػا مػف شػ نير أف ػزز ك قػكم الشقصػية عنػد الفػرد ممػر

لػو ػرد ار علػا مكا يػة

الظركؼ المؤلمة كالار طة كالص بة رلصبلبة النفيية كالميرندة اال مرعية كاالل ػزاـ الػدينال
كنظػ ار لمػػر ليػذا المكاػػكع مػػف أىميػة فػػا ال شػػؼ عػف كانػػب الشقصػػية ال ػا راػػت لل غيػػر
ن ي ة الحربل كمػر ي طلػب ذلػؾ مػف إ ػراءات فػا مق لػؼ الم ػرالت الك رئيػة كال بل يػة ل نميػة

شقصية المكاطف الفليطينا لمكا يو حديرت مر ب د الحرب.
ثانيا :مشكمة الدراسة -:

الشػ ػػؾ أف للحػ ػػركب كال ػ ػػدكاف أثػ ػػر انر ىدامػ ػػة كب يػ ػػدة المػ ػػدل علػ ػػا الصػ ػػحة النفيػ ػػية كالكظػ ػػرئؼ
اال مرعية كال قلية للفرد بؿ كعلا الشقصية ليرل ي ك ػع أف يشػيد الم مػع الفليػطينا ال ثيػر

مف المشرىد كالشكاىد ال ا بر عف ابثرر المدمرة للبنرء النفيا كالنييم اال مرعا كالمي كل

ال ليمػػال فػػرلحرب األقي ػرة ( )2008علػػا طػػرع ػزة فػػا حرلػػة ع ػػز الفػػرد عػػف

ػػركز أثررىػػر

كاي ي رب ب ر ير ي كف الن ي ة ال ػز فػا حقيػؽ ال يػؼ النفيػا المطلػكب كىػذا ي نػا ك ػكع

الفػػرد فرييػػة لبلاػػطرابرت كفقػػداف اليػػيطرة كفقػػداف اإلرادة ممػػر ي ػػؿ الفػػرد م ػػببلن كيرئيػرنل كىػػذا
بدكره ين س علا يفو اال مرعا كنظر و للمي قبؿ ظبلميةل كيػيفقد األمػؿ فػا الحيػرةل كىػذا

ي نػػا أف ن ػكا م الحػػرب مثػػؿ فػػا ػػدمير شقصػػية الفػػرد كالم مػػع ب ملػػو كال ػػا ػػد أحػػد أىػػـ

أىػػداؼ الحصػػرر أكالن كالحػػرب ثرني ػرنل ممػػر ي ػػؿ ىػػذه االاػػطرابرت المك ػػكدة عنػػد ب ػػض أبنػػرء

الش ػ ب الفليػػطينا أ ػػرب إلػػا أف ػػكف يػػمة فػػا شقصػػير يـل كقرصػػة أف الحػػرب اإلي ػرائيلية

( )2008علا طرع زة ميز فا كنير األ ثر بشرعة يكاء فا دكاف ير كأيبربير اال صػردية
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كالييريػػية المبرش ػرةل فيػػا ق لػػؼ مػػف حيػػث ش ػ لير كممرريػػر ير كأىػػدافير عػػف أش ػ رؿ الحػػرب
الم ركفة فا ال رري الحديث كالم رصرل األمر الذم ين س علا الشقصػية علػا نحػك قطيػر

م مثبل فػا قلػؽ طبي ػة شقصػية حػردة يػر م يفػة للفػرد كنمػط مػف عػدـ الثبػرت النفيػال كمػف
ىنر نب ت مش لة الدراية الحرلية كال ا حركؿ اإل ربة عف األيئلة ال رلية-:

تتبمور مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

مػر در ػة ال غيػر فػا قػدير الشقصػية بػػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008لػدل أفػراد
عينة الدراية؟

وينبثق من التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

 -1ىػ ػػؿ يق لػ ػػؼ مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة (-2008
 )2009برق بلؼ ال نس (ذ كرل إنرث) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -2ىػ ػػؿ يق لػ ػػؼ مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة ()2008
برق بلؼ المكاطنة (مكاطفل ال ئ) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -3ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008بػرق بلؼ
المينة (مكظؼ ح كمال مكظؼ طرع قرصل عرمؿل صرنعل مزارعل ربة البيػتل ال ي مػؿ) لػدل

أفراد عينة الدراية؟

 -4ىػ ػػؿ يق لػ ػػؼ مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة ()2008
برق بلؼ ال مر (30-20ل 40-30ل  40ف ثر) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -5ىػ ػػؿ يق لػ ػػؼ مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة ()2008
برق بلؼ المحرفظة ( زةل شمرؿ زةل الكيطال قرف يكنسل رفق) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -6ىػ ػػؿ يق لػ ػػؼ مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة ()2008
برق بلؼ المي كل ال ليما ( رم ا ف ثر -دبلكـ – ثرنكم ف ؿ) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -7ىػ ػػؿ يق لػ ػػؼ مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة ()2008
برق بلؼ م رف اإل رمة (مقيـل ريةل مدينة) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -8ىػ ػػؿ يق لػ ػػؼ مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة ()2008
برق بلؼ القيرئر برألنفس (اي شيردل أيرل إصربةل ال شاء) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -9ىػ ػػؿ يق لػ ػػؼ مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة ()2008
بػػرق بلؼ القيػػرئر المرديػػة (ىػػدـ بيػػت لػػال ىػػدـ بيػػت زئػػال

مزرعة زئال ال شاء) لدل أفراد عينة الدراية؟
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ريػػؼ مزرعػػة لػػال

ريػػؼ

 -10ى ػػؿ يق ل ػػؼ ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ()2008

بػ ػػرق بلؼ دق ػ ػػؿ األيػػ ػرة (أ ػ ػػؿ مػ ػػف 600ش ػ ػػي ؿل1200-600ش ػ ػػي ؿل 1800-1200ش ػ ػػي ؿل
2400-1800شي ؿل 3000-2400شي ؿل أ ثر مف 3000شي ؿ) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -11ى ػػؿ يق ل ػػؼ ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ()2008
بػػرق بلؼ عػػدد أف ػراد األي ػرة (أ ػػؿ مػػف 5أف ػرادل  9-5أف ػرادل أ ثػػر مػػف 10أف ػراد) لػػدل أف ػراد عينػػة

الدراية؟

 -12ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008لػدل
أفراد ال ينة برق بلؼ مي كل االل زاـ الدينا (مر فعل منقفض) لدل أفراد عينة الدراية ؟
 -13ى ػػؿ يق ل ػػؼ ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ()2008
برق بلؼ مي كل الميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض ) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -14ى ػػؿ يق ل ػػؼ ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ()2008
برق بلؼ مي كل الصبلبة النفيية (مر فعل منقفض) لدل أفراد عينة الدراية؟

 -15ىػػؿ يك ػػد اق ػ بلؼ فػػا أثػػر ال فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس (ذ ػػكر– إنػػرث) كالميػػرندة اال مرعيػػة
(مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2008
لدل أفراد عينة الد ارية؟

 -16ىؿ يك ػد اقػ بلؼ فػا أثػر ال فرعػؿ بػيف ال ػنس (ذ ػكرل إنػرث ) كاالل ػزاـ الػدينا (مر فػعل
مػػنقفض) علػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2008لػػدل

أفراد عينة الدراية؟

 -17ىؿ يك د اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ كر – إنرث) كالصبلبة النفيية (مر فعل
مػػنقفض) علػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2008لػػدل

أفراد عينة الدراية؟
ثالثا  :أىمية الدراسة-:

الجانب النظري -:

ي مد الدراية أىمي ير مف ار رزىر علا محكريف ىمر-:
 -1مدل حيكية المكاكع كالظرىرة ال ا ن رمؿ م ير.

ف ػ مف فػػا أنيػػر نػػركؿ مكاػػكعر ميمػػر كىػػك الشقصػػية كال غيػػر فػػا قػػديرىر كال شػػؼ عمػػر إذا
رنػ ػػت ىنػ ػػرؾ عكامػ ػػؿ ا مرعيػ ػػة كديمك رافيػ ػػة كنفيػ ػػية كدينيػ ػػة ػ ػػؤثر علػ ػػا ال غيػ ػػر فػ ػػا قػ ػػدير

الشقصية.
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مر

بػر ىػذه الد اريػة مػف الد اريػرت القبلئػؿ حيػب علػـ البرحثػة ال ػا نركلػت مكاػكع الحػرب

د اريػػة علميػػة مني يػػة فػػا إطػػرر مفيػػكـ ككااػػق شػػؼ مػػر يم ػػف أف يميػػز أىػػرلا طػػرع ػزة
كالحصكؿ علا قدير ما إلدراؾ الشقص لذا و بؿ كب د الحرب.

 -2الشػريحة اإلنيػػرنية ال ػػا يػػكؼ

ػرل علييػػر الد اريػة الم مثلػػة بيػ رف محرفظػػرت طػػرع ػزة

فا المنرطؽ اليرقنة.
الجانب التطبيقي -:

 -1فيـ الشقصية يم ننر مف ك يو عملير إلػا مػر ىػك أفاػؿ كمػف ثػـ الماػا ػدمر بم م نػر
الفليطينا إلا أعلا مي كل مف ال قدير.

 -2ص ػػميـ قط ػػط ك رئي ػػة نكارش ػػردية كعبل ي ػػة لل قفي ػػؼ م ػػف ابث ػػرر النفي ػػية للح ػػرب كإل ي ػػرب
الم اػػرريف مػػف الحػػرب كالم ػ زكميف مػػف النػػرس أيػػرليب كطػػرؽ ال يػػؼ كال رمػػؿ مػػع األزمػػرت
بن رح.
رابعا :أىداف الدراسة-:
يدؼ الدراية الحرلية إلا:
 -1م رفػػة ال غيػػر فػػا قػػدير الشقصػػية لػدل أفػراد عينػػة الد اريػػة بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة (.)2008

 -2م رفػ ػػة االق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة

( )2008بػػرق بلؼ الم غي ػرات ال رليػػة (ال ػػنسل ال مػػرل المكاطنػػة (م ػكاطفل ال ػػاء)ل م ػػرف
اإل رمػػةل المحرفظػػةل عػػدد أف ػراد األي ػرةل المي ػ كل ال ليمػػال نػػكع ال مػػؿل دقػػؿ األي ػرةل القيػػرئر
بػػرألنفسل القيػػرئر المرديػػةل الصػػبلبة النفيػػيةل االل ػزاـ الػػدينال الميػػرندة اال مرعيػػة) لػدل أفػراد

عينة الدراية.

 -3ال شػػؼ عػػف أثػػر ال فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس (ذ ػػكر – إنػػرث) كاالل ػزاـ الػػدينا كالصػػبلبة النفيػػية
كالمي ػػرندة اال مرعي ػػة عل ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة

( )2008لدل أفراد عينة الدراية.

خامسا :مِطمحات الدراسة اإلجرائية-:

 تقدير الشخِية -: Personality Assessmentىػػك إ ػ ػراء ييػ ػ يدؼ ال قي ػػيـ الشػػرمؿ للشقص ػػية برإلا ػػرفة إل ػػا ال نبػػؤ بي ػػلكؾ الف ػػرد م ػػف ق ػػبلؿ
كظيؼ عدد مف المقرييس كاألدكات المق لفة.
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 ويعرف تقدير الشخِية في الدراسة الحالية-:ىػك ال قػدير ال مػػا الػذم ياػ و الفػرد لنفيػو ك يػػؼ يػرل كيػػدرؾ الفػرد نفيػو فيمػػر ي لػؽ بنزعػػرت

الشقصػ ػػية اليػ ػػب ة كىػ ػػا (ال ػ ػػداء كال دكانيػ ػػةل االع مرديػ ػػةل قػ ػػدير الػ ػػذاتل ال فريػ ػػة الشقصػ ػػيةل
ال ركب االنف رلال الثبرت االنف رلال النظرة للحيرة).

 -1العداء والعدوانية:

كيقص ػػد برل ػػداء شػ ػ كر داقل ػػا برلغا ػػب كال راىي ػػةل كمك ػػو نح ػػك ال ػػذاتل أك نح ػػك ش ػػقص أك
مك ؼ.

أمر ال دكاف :فيمثؿ ال بير الظرىر عف ال داء فا صكرة ف ؿ أك يػلكؾ يقصػد بػو إيقػرع األذل

أك الارر بشقص أك بشاء أك نحك الذات.

 -2االعتمادية -:

كيقصد بير اع مرد الفرد علا شقص أك أشقرص آقريفل للحصكؿ علا ال ش يع أك الطم نينة

أك ال طؼ أك اإلرشرد.

 -3التقدير السمبي الذات :

كيشير إلا عدـ بكؿ الفرد لنفيو كال قليؿ مف ش نير كش كره برلنقص عند المقررنة بربقريف.

 -4نقص الكفاية الشخِية :

كيشير إلا ش كر الفرد ب دـ در و علا الن رح فا مكا يو المطرلب اليكمية ال ردية.

 -5نقص التجاوب االنفعالي :

كيشير إلا مكد األحرييس كبركد ال رطفػة كاالف قػرر إلػا ال بيػر عػف مشػرعر الػدؼء كالمحبػة
نحك ابقريف.

 -6نقص الثبات االنفعالي :
كيقصػػد بػػو قلػػب الحرلػػة الم از يػػة بػػيف اليػػركر كالحػػزف كيػػيكلة االيػ ثررة بصػػكرة يصػ ب ال نبػػؤ

بير.

 -7النظرة السمبية لمحياة :
ك بر عف اإلدراؾ الذا ا للحيرة علا أنير م رف ير آمف ملاء برلقطر كالشػؾ كال يديػد كعػدـ
اليقيف ك س ىذه النظرة الش كر برل شرؤـ (يبلمة 1988:ل .)7
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 الِالبة النفسية -: Psychological Hardinessرؼ الصبلبة النفيية ب نير-:

اع قرد عرـ للفرد فا ف رلي ػو ك در ػو علػا ايػ قداـ ػؿ المصػردر النفيػية كاال مرعيػة الم رحػة
ػػا يػػدرؾ كيفيػػر كيكا ػػو بفرعليػػة أحػػداث الحيػػرة الاػػر طة كالصػػبلبة كفقػػر لل ػراث الم ػػرح كىػػا
كف مف زملة مف القصرئص النفيية كىا االل زاـ كال ح ـ كال حدم (مقيمر2000 :ل )16

وتعرف الِالبة النفسية إجرائياً في الدراسة الحالية-:

الدر ة ال لية ال ا يحصؿ عليير أفػراد ال ينػة علػا فقػرات مقيػرس الصػبلبة النفيػية كال ػا مثػؿ
فا مكا ية الفرد بفرعلية ألحداث الحيرة الار طة.
 المساندة االجتماعية -:Social Supportرؼ يكزاف ديكف آقركف ( )Dunn,S,et al 1987الميرندة اال مرعية ب نير:

الػػدعـ االنف ػػرلا كالمػػردم كاألدائػػا الػػذم ي لقػػره الفػػرد مػػف بػػؿ ابق ػريف المحيطػػيف بػػو األي ػرةل
األصد رءل ال يرافل زمبلء ال مؿ كمدل درة الفرد علا قبؿ نكادراؾ ىذا الدعـ.
وتعرف المساندة االجتماعية إجرائيا في الدراسة الحالية بأنيا-:
الدر ػػة ال ليػػة ال ػػا يحصػػؿ علييػػر أف ػراد ال ينػػة علػػا فق ػرات مقيػػرس الميػػرندة اال مرعيػػة كال ػػا
مثؿ فا درة الفرد ك قبلو نكاد ار و للدعـ الذم ي لقره.

 االلتزام الديني -: Religious Commitmentرؼ طريفة الشكي ر االل زاـ الدينا ب نو:

إ برع الفرد ل ؿ رليـ الديف اإليبلما الحنيػؼ بمصػدرية ػرب اهلل (القػراف ال ػريـ) كيػنة نبيػو
محمػػد عليػػو أفاػػؿ الصػػبلة كال يػػليـل كذلػػؾ مػػف قػػبلؿ عبل ػػو برب ػو كم رمبل ػػو مػػع ابق ػريف

(مكيال )542 :1999

ويعرف االلتزام الديني إجرائيا ف ٜاىذساعخ اىؾبىٞخ ثأّٖب -:
الدر ػػة ال ليػػة ال ػػا يحصػػؿ علييػػر أف ػراد ال ينػػة علػػا فق ػرات مقيػػرس االل ػزاـ الػػدينا كال ػػا مثػػؿ
بمدل ا برع الفرد ل رليـ الديف االيبلما.

 الحرب اإلسرائيمية األخيرة (-:)2008وروًّ ورًوًّا فػا الف ػرة مػر
جوو
اًّ
ىك ذلػؾ ال ػدكاف الػذم شػنو ال ػيش اإليػرائيلا علػا طػرع ػزة اًّ

بػػيف  27دييػػمبر  2008إلػػا  18ينػػرير  2009كيطلػػؽ علييػػر ػػيش الػػدفرع اإلي ػرائيلا عمليػػة
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الرص ػػرص المص ػػبكبل كأي ػػفرت ع ػػف اي ش ػػيرد  1455فلي ػػطينيرن عل ػػا األ ػػؿ نكاص ػػربة 5303

فليطينير (ال قرير الينكم لك ازرة الصحةل.)4 :2009
سادسا :حدود الدراسة-:

الحد البشـري:

ػكف عينػة الد اريػة مػف( )524أب كأـ كالػذيف ي يشػكف فػا المنػرطؽ (اليػرقنة)

مف محرفظرت طػرع ػزة كال ػا شػيدت أ ثػر االع ػداءات اإليػرائيلية فػا الحػرب األقيػرة علػا
زة ()2008

الحـد المكـاني  :المنطقػة الحدكديػة فػا طػرع ػزةل كىػا ال ػا قػع علػا الشػريط الحػدكدم

لمحرفظة رفق مع ميكرية مصر ال ربيةل ك رية قزاعة فا محرفظة قرف يكنسل كحا المغ ار ة
فا محرفظة الكيطال كحا الزي كف ك ػؿ اليػكا فػا محرفظػة ػزةل ال طػرطرة كاليػبلطيف كعزبػة
عبد ربو فا محرفظة الشمرؿ.

ك ػد حػددت البرحثػة ىػذه األمػر ف للد اريػة ألنيػر مػف أ ثػر المنػرطؽ ال ػا راػت لبلع ػداءات
كاالن ير ػرت اإليػرائيلية فػا الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008علػا طػرع ػزة كىػا ال ػا
ير.
دمير ك ي نا
ارر ك نا
نا
رنت األ ثر

الحد الزماني :أ ريت ىذه الدراية فا الف رة المم دة مر بيف شيرم (ابريؿ -يب مبر 2011ـ)
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انفصم انثاني

اإلطار اننظري واملفاهيى األصاصيت
ا
أوال :حقذير انشخصيت
ا
ثانيا :انصالبت اننفضيت
ا
ثانثا :املضانذة االجخًاعيت
ا
رابعا :االنخزاو انذيني

11

رض البرحثة فا ىذا الفصؿ مفيكـ قدير الشقصية كالصػبلبة النفيػية كالميػرندة اال مرعيػة

كاالل زاـ الدينا.

أوالً :تقدير الشخِية Personality Assessment
تمييد-:

الشقصػية مػف أىػـ المكاػكعرت الرئييػية ال ػا نركليػر علػـ الػنفسل بػؿ ىػا البدايػة كالنيريػة

برلنيبة إلا علـ النفس بصفة عرمةل فرلشقصية فا نمكىر ك غيرىر فا أثنرء مراحؿ حيػرة الفػرد

ي نركلير علـ الػنفس ألف أحػد أىػداؼ ىػذا ال لػـ م رب ػة نمػك شقصػية الطفػؿ ح ػا يصػبق يرف ػرل

كم رب ة قصرئص ؿ مرحلة فا نمكىر ال ا بر عف شقصي و فا يكائير كانحرافير.

كمكاكع الشقصية ييـ ؿ فػرد بطريقػة مبرشػرة أك يػر مبرشػرةل إذ انػو يبحػث لػيس فقػط فيمػر
نحف عليول نكانمر أيار فيمر نحب أف ن كف عليول كيدؿ علا در اش ار نر فا أمكر الحيرة مف
حكلنر كعلا محركل نر لحمرية ذا نػرل كمصػطلق الشقصػية ىػك مػف أصػ ب االصػطبلحرت فيمػر
ك فيػي ارل نكاف ػؿ كاحػد ييػ قدـ ىػذا االصػطبلح بطريقػة لقرئيػة فػا الحيػرة اليكميػةل كل نػو فػا
الك ت نفيو د ي كف مف الص ب علا أم كاحد أف ياع لو ريفر أك كصفر محددا فإف ال ثير
يقلص إلا القكؿ ب ف الشقصية مفيكـ رمض كي فا برلقكؿ ب ف الفرد إمر أف يمل ير أك
ال يمل ير (عدسل .)352 :2005

كي ػػكد مفيػػكـ الشقصػػية إلػػا بدايػػة ال ػػرري اإلنيػػرنال عنػػدمر يػػرءؿ اإلنيػػرف عػػف نفيػػول كعػػف
ىكي ول كطرح يؤالو األكؿ مف أنر؟ كاإل ربة علا ىذا ال يرؤؿ ليس برألمر البييط ألف اإل ربػة
ػ ثر ب كامػػؿ م ػػددة رلػػديف كالفليػػفة كالم مػػع مػػع ذلػػؾ فيػػذا المصػػطلق شػػرئع االيػ مرؿ فػػا

أحردي ػػث عرم ػػة الن ػػرسل حي ػػث ني ػػب الشقص ػػية إل ػػا االنطب ػػرع ال ػػرـ ع ػػف الف ػػردل كى ػػذا ي ػػس
األصكؿ القديمة لل لمػةل ف لمػة شقصػية ( )Personalityر ػع إلػا األ ن ػة ال ػا ػرف ير ػديير

ممثلكا الدرامر اليكنرنية القديمةل ثـ أصبحت طلؽ علػا الممثػؿ نفيػول ثػـ ا يػع ايػ مرؿ ال لمػة
ليشمؿ صفرت الممثؿ الذا يةل ثـ ازداد ا يرعير ف صبحت ي قدـ فا االنطبرع ال رـ عػف الفػرد

(ان ػػرل )7 :1411كعل ػػا ال ػػر ـ م ػػف أف بي ػػر الشقص ػػية م ػػف أ ث ػػر ال بيػ ػرات الش ػػرئ ة ف ػػا

االي مرؿ اليكما بيف النرس حيث يمع أف فبلنر شقصية ذابةل أك انو ذك شقصية كيػة أك

أف فبلن ػر لػػيس لػػو شقصػػيةل فإنػػو لػػيس مػػف اليػػيؿ ريػػؼ ىػػذه الظػػرىرة كذلػػؾ ل ػػدة أيػػبرب-:
( فرفال )262-261 :1990

 -1الشقصػػية مفيػػكـ م ػػرد لػػيس لػػو مقربػػؿ حيػػال أك ىػػا ػػكيف فراػػا مػػف لػػؾ ال كينػػرت
كالمر برت ال ا يف راير ال لمرء ل شير إلا عمليرت ير مرئية ك ير محيكيةل ألف اف اراػير

اركرم لل فيير كالفيـل لربط ظكاىر ملمكية يظف أف بينير عبل رت مف نكع مر ك ف ال ػكيف

الفراا يشير إلا ىذه ال بل رت ير الملمكية.
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 -2الشقص ػػية مفي ػػكـ يشػ ػػير إل ػػا كانػػػب م ػػددة كم نكع ػػة كم ش ػػرب ة فػػػا عبل ر يػ ػرل فينػ ػػرؾ
ال كانػػب الشقصػػية كال كانػػب ال قليػػة كال كان ػب االنف رليػػة الك دانيػػة الداف يػػةل ك ػػؿ منيػػر يػػؤثر

علػا ابقػر كي ػ ثر بػػول بػؿ إف ال لمػرء ال ي فقػػكف فيمػر بيػنيـ علػا ال كانػػب ال ػا يشػملير مفيػػكـ

الشقصيةل فرلب ض ال ي بر ال كانب ال يػمية اػمف ظػكاىر الشقصػيةل بينمػر ي ػدىر الػب ض
ابقػػر مػػف كانػػب الشقصػػيةل كىػػذا االقػ بلؼ يقػػكد إلػػا اليػػبب الػرئيس كاأليػػرس فػػا صػ كبة
ريػػؼ الشقصػػية ريفػػر يراػػا ال ميػػعل كي مثػػؿ ىػػذا اليػػبب فػا القػػبلؼ النظػػرم بػػيف علمػػرء

النفس.

 -3إف ال لمرء يق لفكف فا الزكاير ال ا ينظركف منير إلا الشقصية كيؤمف بنظرية م ينة يػرل

الشقصية مف قبلليرل كالحقيقة إف القبلؼ النظرم فػا علػـ الػنفس ىػك قػبلؼ برلدر ػة األكلػا
حكؿ الشقصية كم كنر ير كعكامؿ نمكىر ك يفية يريير.

ك ريؼ الشقصية ميػ لة اف اراػية بح ػةل فلػيس ىنػرؾ ريػؼ كاحػد صػحيق كالبػر ا ريفػرت

قرطئة كالك كؼ عند ريؼ مقبكؿ ير ايو البرحث يق اا منو د ارية مق لػؼ ال ريفػرت ال ػا
كاػ ػ ت لد اري ػػة الشقص ػػيةل كم ػػف الطبي ػػا أف ي ػػكف لمص ػػطلق كاي ػػع االن ش ػػرر رلشقص ػػية
ريفػػرت ثيػرة كم ػػددة كلقػػد أكرد ػػكردف البػػكرت فػػا ربػػو الشقصػػية ( )1937مػػر يقػػرب مػػف

قميػػيف ريف ػػر أك م نػػا مق لف ػػر للشقص ػػيةل كب ػػض ى ػػذه الم ػػرنا الىػػك ال كب ا ػػير فلي ػػفا
كب اير ا مرعال كب اير يي كلك ا ( نيـل .)45-44 :1972
تعريف الشخِية-:

التعريفات المغوية لمشخِية-:

أً -األِل الالتيني-:

ر ع لمة (شقصية) فا األصؿ إلا ال لمة البل ينية ) )Personaكال ا نا (القنرع) كيرل

علمػػرء فقػػو اللغػػة اال ينيػػة أف لفظػػة ( )Personaىػػا مػػف أصػػؿ يكنػػرنا مػػع حريػػؼ شػ با فػػا
النطػ ػػؽ كاألصػ ػػؿ اليكنػ ػػرنا ( )Perswponكفػ ػػا اللغ ػ ػة البل ينيػ ػػة الكيػ ػػطا ()Personalitas
(عيليةل .)9 :1998

بً-األِل األوربي-:

يػ ػ ػ ػ ػػذىب البػ ػ ػ ػ ػػكرت إلػ ػ ػ ػ ػػا أف لمػ ػ ػ ػ ػػة (شقصػ ػ ػ ػ ػػية) برالن ليزيػ ػ ػ ػ ػػة ) )Personalityكبرلفرنيػ ػ ػ ػ ػػية
( )Personaliteكبرأللمرنيػػة ( )Personlichkietشػػبو إلػػا حػػد ب يػػد ( )Personalitasفػػا
اللغة البل ينية القديمة ( نيـل)45 :1972
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ج -األِل العربي-:
مصطلق الشقصية فا اللغة ال ربية مش قة مف لمػة شػقص (ش – خ – ص) كالشػقص ػؿ

يـ لو ار فرع كظيكر كالمراد بو إثبػرت الػذات فريػ ير ليػر لفػظ الشػقص (ابػف منظػكرل د.ت:

.)45/7

كفا الم ـ الكييط :ىػا صػفرت ميػز الشػقص عػف يػره كيقػرؿ :فػبلف ال شقصػية لػول لػيس
مر يميزه مف الصفرت القرصةل كيقرؿ :فبلف ذك شقصية كيةل ذك صػفرت م ميػزة نكارادة ك يػرف
مي قؿ (محدثة) (م مع اللغة ال ربيةل 1406ىػ.)475/1 :
تعريف الشخِية لدى عمماء النفس:
فا الكا ع ال يك ػد ريػؼ كاحػد للشقصػية يم فػؽ عليػو بػيف علمػرء الػنفس حيػث يك ػد أ ثػر مػف
قمييف ريفر ومن أىميا ما يمي:
يرل البكرت :أف مفيكـ الشقصية يشير إلا ال نظيـ الػدينرما داقػؿ الفػرد ل لػؾ األ يػزة النفيػية
كال يمية ال ا حدد طرب و القرص فا اليلكؾ كال ف ير ( نيـ ل.)57 :1972
كير ق ال ثير مف علمرء النفس ريؼ البكرت حيث ي ميز برنو-:

أ -يػػرل أف الشقصػػية نظػػيـ دينػػرما ل ميػػع األ يػزة ال يػػمية النفيػػية فػػا الفػػرد كال نظػػيـ عػػردة
ثربػ ػػت إلػ ػػا حػ ػػد مػ ػػرل كل نػ ػػو مػ ػػع ذلػ ػػؾ ربػ ػػؿ لل غيػ ػػر ن ي ػ ػػة ال فرعػ ػػؿ الػ ػػدائـ لل كامػ ػػؿ الشقصػ ػػية
كاال مرعية كالمردية.

ب -يشير إلا ال فرعؿ بيف األ يزة ال يمية كالنفيية ال ا حدد أيرليب يلكؾ الفرد.

ت -األيرليب اليلك ية ال ا ي كافؽ بير الفرد مع البيئػة القرصػة بػو ميػزه عػف يػره مػف األفػراد
(ن ر ال .)326 :1408

كيرم اليرشما ( )1984الشقصية ب نير :ال نظيـ النفيا اإلنيرنا المحدد الفريد الذم ي اػمف
م مكع ػػة م ػػر يم ل ػػو ذل ػػؾ اإلني ػػرف بذا ػػو م ػػف ايػ ػ دادات ك ػػدرات ي ػػمية كانف رلي ػػة نكاد ار ي ػػةل
كا مرعية ب يلكب يلك ا فا المكا ؼ المق لفة فا م رؿ حير و ال مليػة بحيػث نيػ طيع ال نبػؤ
ب نمرط يلك و الثرب ة نيبير فا م رل ة المكا ؼ الم شربية (اليرشمال .)280 :1984

كيػػرل يلفػػكرد :أف الشقصػػية عنػػد ب ػػض علمػػرء الػػنفس إنمػػر قػػكـ علػػا ظػكاىر يػػي كلك ية فػػا
المق ػػرـ األكؿ ايػ ػ نردا إل ػػا ذل ػػؾ ال م ػػريز ب ػػيف األفػ ػراد كال ػػذم يطب ػػع ػػؿ م ػػنيـ بط ػػربع م ػػيف أك
بقصرئص أك صفرت م ينة (ي دل.)292 :1995
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كيذ ر صػبلح مقيمػر ( :)1996أف قيػر ريػؼ للشقصػية ييػ ريق إليػو ال لػـ اليػكـ ىػك الػذم

ن ػػده عنػػد البػػكرت كالػػذم ي بػػر ر مػػو لمفػػرىيـ الكحػػدة ال ليػػة الدينرميػػة (ال شػػطلت) كالكظيفيػػة
(مقيمرل.)149 :1996
كعردة مر يقصد علمرء النفس الم رصركف برلشقصية لؾ األنمرط المي مرة كالمنيػقة نيػبير مػف
اإلدراؾ كال ف ير كاإلحيرس كاليلكؾ ال ا بدك لب ض النرس فا ذا ي يـ المميزةل أف الشقصػية
ػػكيف اق ازلػػا ي اػػمف األف ػػرر كالػػدكافع كاالنف ػػرالت الميػػكؿ كاال رىػػرت كالقػػدرات كالظ ػكاىر

الم شربية (دافيدكؼ ل.)57 :1997
كالشقصػػية بم نرىػػر الحػػديث طبقػػر لمػػر ػراه نكرمػػرفل اي ػ ملت للم ػرة األكلػػا يػػنة ( )1795نكاف
رن ػػت الشقص ػػيرت مك ػػكدة ب ػػؿ ذل ػػؾ ال ػػزمف ك رن ػػت ػػر بط بم نػ ػا الفردي ػػة ()Individuality

كالقلؽ ( )Characterبحيث أف ال لم يف ثي ار مر ي مبلف بم نا الشقصػية نفيػير (ميػدمل
.)16 :1998
كيرل البرحثكف فا يي كلك ية الشقصية أف الشقصية :ىا م مكعػة اال رىػرت النفيػية ال ػا
ػػكف عنػػد الشػػقص ف ػػؤثر فػػا عردا ػػو كميكلػػو كعكاطفػػو كأيػػرليب يػػلك و ليػػر كانػػو علػػا ػػدر

كافؽ ىذه اال رىرت النفيية كاني رمير كف كة الشقصية كعلػا ػدر فيمنػر ال رىػرت الفػرد
ي كف فيمنر لحقيقة الشقصية (الطنكبال .)117 :1999
كيؤ د عردؿ األشكؿ ( )1999أف البنػرء ال لػا لشقصػية الفػرد كمػف ثػـ يػلك و يػدرس علػا انػو
نظرـ منظـ حكؿ يـ مر زية

كف مف ا رىرت ثيرة م رابطة (األشكؿل .)174 :1999

وترى الباحثة :أف رلبية ال ريفرت الشقصية اى مػت بػرلمبلمق الكصػفية كبػ مكر فرديػة قرصػة
كىػػا لييػت م لقػػرت الشقصػػية ألنيػػر صػػفرت ظيػػر علػػا ب ػػض األشػػقرص كىػػا لييػػت ػػزء
مف حقيقة الشقص كمرىي ول فرلشقصية صفرت يلك ية كىا يمرت أقبل ية بحيب درة الفرد

علا االل زاـ بيذه الصفرت كمحركلة إظيررىػر فػا أدائػو اليػلك ا ال ػا طبػع يػلكؾ األفػرادل مػر

أف ال ريفرت لـ

مؽ فا فيـ نكادراؾ الدكافع المحر ة ليذا اليلكؾ.
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أىمية دراسة الشخِية-:
ر ػػع أىميػػة د اريػػة الشقصػػية إلػػا كنيػػر مكاػػكع اى مػػرـ ال ثيػػر مػػف ال لمػػرء فيػػا مػػف النرحيػػة

ال لمية ال قصصية مكاكع ي قريػـ كيشػ رؾ فػا د اريػ و علػكـ م ػددة كأىميػر علػـ الػنفس كعلػـ
اال م ػػرعل م ػػر ػػدرس الشقص ػػية م ػػف نرحي ػػة م كنر ي ػػر كأب ردى ػػر األيري ػػية كنمكى ػػر ك طكرى ػػر

كمحددا ير الكراثية كالبيئية كأيرليب يريير ك ؿ ذلؾ علا أيرس نظريرت م ػددة كىػدفير ال نبػؤ
بمر يي كف عليو يلكؾ الفرد فا مك ؼ م يفل ح ا يم ف ابطو كال ح ـ فيو مر ر ع أىمية

دراية الشقصية إلا أنير لييت فرعر كااق الحدكد بقدر مر د نيرية مطرؼ ك ميع ؿ فركع
علػػـ الػػنفس صػػب فييػػر ك اػػيؼ إلػػا فيمنػػر ليػػرل ك ػػد زاد االى مػػرـ بد اريػػة الشقصػػية فػػا الف ػرة

األقيرة زيردة بيرة كي اق ذلؾ مف الزيػردة المطػردة فػا ميػة األبحػرث كالد اريػرت اليػي كلك ية
الم قصص ػػة إل ػػا رن ػػب الم ار ػػع كال ػػب ال ػػا ص ػػدر عني ػػرل كى ػػذا ي لن ػػر نزي ػػد م ػػف د اريػ ػ نر
للشقصػػية كال يػػد علػػا أىمي يػػر كالم رنػػة ال ػػا
.)22 -20 :1985

يػػير مػػف ار برطيػػر ب ميػػع ال لػػكـ (عبػػد هللل

كيبيف مك راـ ( (Motramأىمية الشقصية كأثرىر علػا الم مػع الحػديث بػ ف حاػرر نر قػدمت

أ ثر ف ثر نحك االع راؼ بقيمة الشقصية كأىمي يرل ف صبق مػف مثلنػر ال ليػر أف علػا الفػرد أف
يطكر شقصي و بحيث

رف مع مي كيرت شقصيرت أ رانو (ميدمل .)11 :1998

الثبات والتغير في الشخِية-:
لمػػر رنػػت الشقصػػية م يفػػة مػػع البيئػػة ال ػػا ػػيش فييػػر كمػػع داقليػػر لمػػر رنػػت أميػػؿ إلػػا
الثبرتل كمظرىر الثبرت فا الشقصية اق فا يلكؾ الفرد كىا دالالت ؤشر علػا الثبػرتل
مػػر يبػػدك مػػف اي ػ قرار للشقصػػية علػػا طبي ػػة مػػر ال ينفػػا غيرى ػر م ػع الػػزمف ف غيػػر الشقصػػية

حيػػب مػػر فراػػو ظػػركؼ المكائمػػة بػػيف الفػػرد كبيئ ػػو ال ػػا ي ػػيش فييػػر ك ب ػػر اليػ ربر و كردكد

األف رؿ ال ا يكا يير مع الم معل كليذا فإنو ال ينظر إلا ىذا ال حكؿ كال غيير فػا اليػلكؾ أك
ب ػػض مظػػرىر ال غييػػر فػػا م ػػرلـ الشقصػػية علػػا أنيػػر داللػػة علػػا حػػكؿ ػػذرم فػػا يػػرف

الشقصػية نكانمػػر دليػػؿ مركنػػة علػػا مػػر ػػكفر فػػا شقصػػية الفػػرد ك ػػدرة عرليػػة علػػا ال يػػؼ ب ػػر
لاركرات الحيرة كمر ي طلبو الكا ع.

16

أوال :ثبات الشخِية-:
كيرل (الرفرعال  )103-101 :1982أف الثبرت فا الشقصية يظير فا النكاحا ال رلية-:

 -1الثبــات فــي األعمــال :يظيػػر ىػػذا النػػكع م ػف الثبػػرت فػػا ا رىر نػػر المق لفػػة ال ػػا ي يػػير
يػػلك نر فػػا أشػ رلير المق لفػػة كبقرصػػة مػػر ػػرف م صػػبل بطريقػػة رملنػػر مػػع ابقػريف كاح ػراميـ
كال صرؼ بشئكنيـ.

 -2الثبات في السموك :كىك مر يظير عليو أم عمؿ مقصكد نقكـ بول فرلطريقػة ال ػا يػ مؿ
ف ػػا اإلمي ػػرؾ بلفرف ػػة ال بػ ػ ك ػػدقينير يم ػػف أف ػػكف مث ػػرال كاا ػػحر لم ػػر ى ػػك مقص ػػكد ىن ػػر م ػػف
األيلكب أك ال بير ذلؾ األمر فا طريقة إمير نر برلقلـ حيف ال ربة

 -3الثبات في البناء الداخمي :إف أ كل مر يظير عليو الثبرت ىك الثبرت الداقلا كن نا بػذلؾ

األيس ال ميقة ال ا قكـ عليير الشقصية برإلارفة إلا م مكعة الدكافع األكلية كالقيـ الم كنة

فػػا مرحلػػة مب ػرة مػػف حيػػرة الفػػرد كالمبػػردئ ال ػػا قػػكـ علييػػر أنمػػرط اليػػلكؾ المػ لـ المثبػػت لديػو
كاالى مرمرت األيريية كاال رىرت الم ينة كال قد أك المر برت ال ميقة الك كد كالم ينة ال ر يب

 -4الثبـــات فـــي الشـــعور الـــداخمي :كى ػػذا الن ػػكع يظي ػػر ف ػػا شػ ػ كر الف ػػرد داقلي ػػر كعب ػػر حير ػػو
بري مرار ككحدة الشقصية كىكي ير كثبر يػر اػمف الظػركؼ الم ػددة ال ػا مػر بيػرل مػر يظيػر

بكاكح فا كحدة القبرة ال ا يمر بير فا الحرار كاي مرار ا صػرلير مػع القبػرة المراػية ال ػا
رف يمر بير

وتـــري الباحثـــة :أف ثب ػػرت الشقص ػػية أم ػػر ب ػػرل الصػ ػ كبةل ف ػػرلم غيرات ال ػػا طػ ػ أر عل ػػا حي ػػرة
الشقص كالظركؼ ال ا مر بو غير مف عقلي و كمف يلك و برل رلا غيػر مػف شقصػي ول كلػذا
فإف ثبرت الشقصية أمر يص ب حديده.

ثانياً :تغير الشخِية-:

إف ثبرت الشقصية ليس فا الكا ع إال ثبر ر نيبيرل فإف الشقصية غير إمر عف ير صد (ىك

ال غير) نكامر عف صد (ىك ال غييػر) (زىػرافل )86 :1982ل بيػذا الم نػا فػإف ثبػرت الشقصػية
ار أبػدير فػا كاػع كاحػدل إف صػفرت الحر ػة كالنمػك كال غيػر كاالنطػبلؽ
ال ي كف ي كنر أك ايػ مر ا

ال ا بر عف دينرمي ية الشقصية صفرت أيريية ليرل فرلشػقص يمػر قػبلؿ طفكل ػو ب شػ رؿ
مق لفة مف النمك فا نكاح م ددة مف بنرئو فيك كاحد ي غير كي طكر قبلؿ ىذا النمك كىك ينمك

مف حيث م ررفو كمف حيث د ار و كنكعي ير كمي كاىرل كىك ينمك فا أش رؿ قبر و كمكا فو مف

المؤثرات ال ػا حػيط بػول انػو ي فرعػؿ بشػ ؿ ميػ مر مػع مػر يحػيط بػول كي ػرؾ ىػذا ال فرعػؿ أثػرره

فػػا م كنػػرت شقصػػي ول إف صػػفة ال غيػػر أيريػػية عنػػد الشػػقص كحػػيف يصػػؿ إلػػا مرحلػة الرشػػد
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ال ا يم ف القكؿ عنير إف مظير الثبرت د أصبق الغرلب فييرل فرف ال طػكر فػا الشػقص يبقػا
مػػع ذلػػؾ مػػع ذلػػؾ ميػ م ار نكاال لمػػر أم ػػف فيػػـ مػػر يصػيب الفػػرد كالم مػػع مػػف طػػكر ك قػػدـل كمػػر
يصػػيب الشقصػػية مػػف ػػديؿ ب ػ ثير ال ػػبلج إف ال غيػػر فػػا الشقصػػية مبلصػػؽ لثبر يػػر النيػػبا
ير م ررض م و (الرفرعال .)104-103 :1982

وتــرى الباحثــة :أف ال غيػػر فػػا الشقصػػية مطلػػكب كاػػركرم مرشػػير مػػع م طلبػػرت كقصػػرئص
م ارحػػؿ النمػػك المق لفػػةل مػػر أف ال غييػػر فػػا الشقصػػية لؤلفاػػؿ مطلػػكب لمكا بػػة المي ػ دات
كال قدـ ال لمػا كالقػدرة علػا ال يػؼ كال كافػؽ مػع ميػ لزمرت ال صػر الػراىف كل ػف المطلػكب ىػك
غيير فا الشقصية لؤلفاؿ م مي ر برلثكابت المبدئية ""ال قيدة اإليبلمية ".
نظريات الشخِية-:
بر الشقصية محك ار لل ديػد مػف البحػكث كالد اريػرت كنيػر مػف أ ثػر المفػرىيـ النفيػية قيػدال

كلذلؾ ددت نظريرت الشقصػية ب ػر ل ك يػرت أصػحربير الف ريػة كالمػدارس ال ػا ين مػكف إلييػر
كعل ػػا ي ػػبيؿ المث ػػرؿ ال الحص ػػر يبلح ػػظ أف ال حلي ػػؿ النفي ػػا ينظ ػػر إل ػػا الشقص ػػية م ػػف ق ػػبلؿ
ال فرعؿ بيف م كنر ير الثبلثػةل بينمػر ػدرس المػدارس اليػلك ية ال قليديػة كالمحدثػة الشقصػية مػف

قبلؿ عملية ال لـ ك كيف ال رداتل فا الك ت الذم نظر فيو نظريرت اليػمرت كأبرزىػر نظريػة
البػكرت -إلػػا أف اليػمة ىػػا المفيػػكـ الػرئيس فػػا د اريػة الشقصػػيةل ك نظػػر نظريػة رك ػػرز إلػػا
أف الػػذات ىػػا المفيػػكـ الػرئيس فػػا د اريػػة الشقصػػيةل كفػػا ال ػػزء ال ػػرلا يػػكؼ طػػرؽ البرحثػػة

إلا ب ض النظريرت ال ا نركلت مفيكـ الشقصية-:

أوالً :نظرية البنية الجسمانية (األنماط) -:Types Theory

مؤيس ىذه النظرية ىك الطبيب اليكنرنا ىيبك راط بؿ أرب مرئة ينة بؿ الميبلد كطكرىر ال رلـ
رلينكس.

كصػػنؼ ىيبػػك راط الشقصػػية صػػنيفر ربرعيػػر علػػا أيػػرس األمز ػػة (يػكائؿ) الغرلبػػة فػػا ال يػػـل
حي ػػث ي ػػرل أف اق بلف ػػرت ال يمي ػػرء ال ا ػػكية لل ي ػػـ ػ ػ ح ـ ف ػػا شقصػ ػية الف ػػردل كب ػػذلؾ ي ػػـ

األمز ة إلا أرب ة أمز ة علا أيرس يكائؿ ال يـ األرب ة كىا-:
 -1المزاج الدمكم (الم فرئؿ) -:Sanguine

كي ميز برلنشرط كالمرح كال فرؤؿ كييكلة االي شررة كيرعة اإل ربة.

 -2المزاج اليكداكم (الم شرئـ) -:Melancholic

كي ميز برالنطكاء كال مؿ كبطء ال ف ير كال شرؤـ كالميؿ إلا الحزف كاال ئرب.
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 -3المزاج الصفراكم (حرد المزاج) -:Choleric

كي ميز بيرعة االنف رؿ كال صنيؼل كحدة المزاج كالصبلبةل كال نرد كالقكة.

 -4المزاج البلغما (اللمفركم -الم بلد) -:Phlegmatic

كي ميز برلقمكؿ ك بلد الش كرل ك لة االنف رؿل كعدـ اال راث كبطء الحر ةل كبطء االي ثررة
كاالي ربة كالميؿ إلا الشراىة (ن ر ال .)327 -326 :1408

ثانياً :نظرية التحميل النفسي-:Psychoanalysis Theory

بػر نظريػة ال حليػؿ النفيػا مػف أىػـ النظريػرت ال ػا نركلػت مكاػكع الشقصػيةل ألنيػر أثػػررت

علمرء النفس كدف يـ إلا إ راء ال ثير مف البحكث فا الشقصية ممر أدل إلا مع م لكمرت
ثيرة عف الشقصية كظيكر نظريرت عديدة منير-:
 -1نظريرت ال حليؿ النفيا-:

نظرية فرويد في التحميل النفسي-:
يػػرل فركيػػد (مؤيػػس مدريػػة ال حليػػؿ النفيػػا) أف الشقصػػية

ػػكف مػػف ثػػبلث عنرصػػر رئييػػية

فرعػػؿ فيمػػر بينيمػػر فػػرعبل كثيقػػر كأف شقصػػية اإلنيػػرف ىػػا محصػػلة ىػػذا ال فرعػػؿ ف ػكازف ىػػذه

ال نرصػػر يػػؤدم إلػػا رمػػؿ الشقصػػية ك صػػررعير أك غلػػب احػػدىمر يػػؤدم إلػػا اقػ بلؿ ال كافػػؽ
كاع بلؿ الصحة النفيية كىذه ال نرصر الثبلث ىا-:
 -1اليو -:The ID

ييػػدؼ إلػػا قلػػيص الفػػرد مػف ميػػرت االيػ ثررة ال ػػا نبػػع مػػف داقلػػو ن ي ػػة لل نبيػػو الػػداقلا أك

القرر ا كي مؿ علا حقيؽ اللذة ك نب األلـ.
 -2األنا -:The Ego

كي مؿ ب ر لمبدأ الكا عل ك ؤقر إشبرع الحر رت إلا أف

كال قرب فيا مثؿ اليلطة ال نفيذية فا الشقصية.

ا فرصة منريبة ل ا

نب القط

 -3األنا األعمى -:The Super Ego

كىػا مػػؿ علػػا بلػػكغ ال مػرؿ كلػػيس الكا ػػع كاللػػذةل ك اػمف األنػػر المثرليػػة الم ػػريير الصػػحيحة

كالاميرل كعندمر طكر األنر األعلا فإف الشقصية بل أ صا ر يير.

كىذه ال كانب لييت منفصلة بؿ م داقلة مع ب اير كحيف مؿ م ركنة يير لصرحبير يبؿ
ال فرعؿ مع البيئة علا نحك مرض بحيث ي ـ إشبرع حر ر و األيريية كر بر ػول أمػر إذا نػرفرت

ك شػػرحنت يػػرء كافػػؽ الفػػرد ك ػػؿ راػػره عػػف نفيػػو كعػػف ال ػػرلـ كنقصػػت فري ػػو (عبػػد الػػرحمفل

.)48 :1998
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ويرى فرويد أن ىناك ثالث مستويات لمحياة النفسية-:

 -1المستوى الشعوري-:

كىػػك االنشػػغرؿ برلحراػػر القريػػب كالػػكعا بػػو كي اػػمف عمليػػرت ال ف يػػر كحػػؿ المشػ بلت كا قػػرذ

الق اررات.

 -2ىامش الشعور-:
كى ػػك يح ػػكل عل ػػا ال ػػذ ريرت كالقبػ ػرات كل ػػف ف ػػا الميػ ػ كل اإلرادم أم ال ػػا يم ػػف للش ػػقص

اي ر رعير فا أم ك ت.

 -3الالشعور-:

كىػػك يشػػغؿ أ بػػر حيػػز فػػا حيػػرة الفػػرد النفيػػية كيح ػػكم علػػا نزعػػرت اليػػك كالػػذ ريرت المب ػػدة
كالر بػػرت يػػر المقبكلػػة ا مرعيػػر كالمقػػركؼ ك يرىػػرل كى ػا مي يػػر ؤلػػؼ الطر ػػة البلش ػ كرية

ك ثي ار مر حركؿ مح كيرت البلش كر أف بر عف نفيير فا الش كر إمر بكيرئؿ دفرعية منريبة
أك ػد يػػبب فػػا ااػػطراب ك ف ػػؾ الشقصػػيةل ك قػػكـ نظريػػة فركيػػد فػػا الشقصػػية علػػا د اريػػة
أيػػلكب الفػػرد النػػر م عػػف فرعػػؿ حر ػػرت الفػػرد فػػا ال نظػػيـ الػػدينرمي ا الػػداقلا لل كامػػؿ النفيػػية

كالفي ػػيكلك ية كال ػػا ػ ػ قلص ف ػػا الغ ارئ ػػز كالطر ػػة ال ني ػػية ك نحص ػػر الغ ارئ ػػز ل ػػدل فركي ػػد ف ػػا
ريز يف كىمر-:

 -1ريزة الحيرة :ك مثؿ فا الدافع ال نيا.
 -2ريزة المكت :ك مثؿ فا دافع ال دكاف (يكنسل .)322-321 :1988
ثالثاً :نظرية الذات -:Self Theory

ي بنػػا أصػػحرب نظريػػة الػػذات فػػا د اري ػ يـ للشقص ػية علػػا د اريػػة م مػػؿ اليػػلكؾ ك لي ػػول كأف

األيػػرس الػػذم

ػػكف عليػػو الشقصػػية ىػػك (القب ػرة) .كالقبػرة :ى ػا ػػؿ مػػر يم ػػف أف يصػػؿ إلػػا

ش ػ كر الفػػردل كمػػف م مػػكع قب ػرات الفػػرد نكاد ار ػػو لنفيػػو ك قكيمػػو ليػػر ي ػػكف مفيػػكـ الفػػرد لذا ػػول
كمف ثـ كف شقصي و.

كي كف مفيكـ الذات عند الطفؿ مف ال فرعؿ المي مر بينو كبيف بيئ ػو كقرصػة الكالػديف كاألفػراد

المحيطػػيف بػػول فمػػف أح ػػرميـ ال قكيميػػة ألف ػػرليـ كمػػف ثػكابيـ كعقػػربيـ ي ػػكف مفيػكـ الػػذات عنػػد

الطفؿ أك ف ر و عف نفيو كعليو حدد شقصي و ف ر و عف ذا و ىا ال ا حدد نكع شقصي ول
كىػػا ال ػػا حػػدد يفيػػو إدراؾ الفػػرد لبيئ ػػو ك يفيػػو ال رمػػؿ م يػػر كم ظػػـ أيػػرليب اليػػلكؾ ػػكف

م يػػقة مػػع مفيكم ػو لذا ػػول ك لمػػر رنػػت قب ػرات الفػػرد م بلئمػػة كم فقػػو مػػع ف ر ػػو عػػف ذا ػػو ػػرف

م كافقر أمر لك أن رىر أك رـ ب شكييير فرنػو يشػ ر بػرلقلؽ كاالاػطراب النفيػا (ن ػر ال :1408
.)344
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كمف أشير نظريرت الذات أك النظريرت اإلنيرنية نظرية ال مر ز حكؿ الشقص :ررؿ رك رزل

كنظرية حقيؽ الذات :ابراىرـ مرزلك (ان لرل .)265 :1411
نظرية التمركز حول الشخص-:

بػػر نظريػػة ال مر ػػز حػػكؿ المي رشػػد ل ػػررؿ رك ػػرز مػػف أىػػـ النظريػػرت ال ػػا اى مػػت بد اريػػة
الذاتل فقد أصبق مفيكـ الػذات مػف أىػـ مكاػكعرت علػـ الػنفس منػذ بػدأ رك ػرز بلػكرة نظري ػول

كىا نظر إلا الػذات علػا أنيػر :ينكنػة الفػرد أك الشػقص ك نمػك الػذات ك نفصػؿ ػدري ير عػف

الم ػػرؿ اإلد ار ػػا ك ػػكف بنيػػة الػػذات ن ي ػػة ال فرعػػؿ مػػع البيئػػة ك شػػمؿ الػػذات المدر ػػةل كالػػذات
اال مرعية كالذات المثرليةل ك نمك ن ي ة للنام كال لـ (زىرافل.) 291 :1984

كيرل رك رز صرحب نظرية الذات انو علا الر ـ مف أف مفيكـ الذات ثربت إلا حد بيرل إال
انػػو يم ػػف ديلػػو حػػت ظػػركؼ ال ػػبلج النفيػػا الممر ػػز حػػكؿ ال ميػػؿ الػػذم يػػؤمف ب ػ ف أحيػػف

طريقػػة إلحػػداث ال غيػػر فػػا اليػػلكؾ ػػكف بػ ف يحػػدث ال غيػػر فػػا مفيػػكـ الػػذات (زىػرافل:1995
.)291

رابعاً :نظريات السمات -:Trait Theories

نظريرت اليمرت ىػا م مكعػة مػف النظريػرت ال ػا ػذىب إلػا أف الشقصػية

ػكف مػف عػدد

مف ال كامؿ أك الصفرت أك اليمرت كأف ؿ شقص يحمؿ مف بيف ؿ صفة مف ىذه الصفرت
بير أك ائيبل (شرذلال .)282 :1999
در د ي كف ا
ا

نظرية ألبورت -:
كي بػر ألبػكرت مػف أكائػؿ اليػي كلك ييف األمػري ييف الػذيف كاػ كا ح ػر األيػرس فػا بنػرء

الشقصػية م ػرؿ لل قصػص فػا علػـ الػنفس (األشػكؿل )119 :١999ل مػر ي بػر البػكرت
عميػػد يػػي كلك ية يػػمرت الشقصػػية بػػبل منػػرزع (الزاركسل )57 :1981ل كمػػف الػػركاد األكائػػؿ

الػػذيف يػػرىمكا بش ػ ؿ مبرشػػر كف ػػرال فػػا مكاػػكع يػػي كلك ية الشقصػػية (م ػػال -61 :2006
 .)62كينظر البكرت إلا اليمرت برع بررىر الكحدة الطبي ية لد اريػة ككصػؼ الشقصػيةل كيؤ ػد

البػػكرت أف اليػػمرت ىػػا قصػػرئص م رملػػة لشػػقص كلييػػت م ػػرد ػػزء مػػف قيػػرؿ المبلحػػظ
كلذلؾ شير إلا قصرئص نفيية عصبية كا ية حدد يفية اليلكؾ الشقصا كيم ػف ال ػرؼ

إليير فقط مف قبلؿ المبلحظ كعف طريؽ االيػ دالؿ ممػر ىػك مر ػزم كأيػرس كممػر ىػك ىرمشػا
ك يػػر ىػػرـ برلنيػػبة للشػػقص مػػر يؤ ػػد أف كحػػدة ػػؿ شػػقص لػػيس فقػػط فػػا ػػؿ يػػمة فرديػػة بػػؿ

أيار نظيـ ىذه اليمرت فا ؿ م رمؿ (الزاركسل )56 :1981ل ك ح ؿ اليػمرت فػا نظريػة
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ألبػكرت مكاػػكع القػكة الداف ػػة الرئييػػية لليػلكؾ كالمكا يػػة فػا ميػػرر م ػػيف فرليػمة عنػػد البػػكرت

قربؿ الغريزة عند فركيد كال رطفة عند م دك ؿ كالحر ة عند مكرال (الطيػراكمل )23 :1997ل

كيػػرل البػػكرت أف اليػػمرت ليػػر يػػرف حقيقػػا فػػا ال قػػؿ علػػا حػػيف اع برىػػر ثيػػر مػػف أصػػحرب

النظريػػرت األقػػرل انيػر لييػػت أ ثػػر مػػف م ػػرد صػػفرت يػ قدـ فػػا كصػػؼ النػػدرة كال نريػػؽ فػػا
صرفرت البشر (م ال )62 :2006ل كيرم البكرت أف اليمرت ال يم ف مبلحظ يػر علػا نحػك

مبرشر كبرل رلا البد مف اي ن ر ير ( ربرل .)57 :1986
التعقيب عمى النظريات-:

رل البرحثة فا اكء مر ـ عراو مف النظريػرت اليػربقة أف أصػحرب ىػذه النظريػرت يق لفػكف
ثيػ ار فيمػػر بيػػنيـ فػػا فيػػير الشقصػػيةل ك ر ػػز علػػا رنػػب ك يمػػؿ كانػػب آقػػرل فمػػثبل نظريػػة

األنمرط

لت األشقرص ك نيـ فا كالب رمدة ك رىلت مر بينيـ مف فػركؽ فرديػةل ك ػذلؾ

نظرية اليمرت

لت النظرة إلا الشقصية زئيةل حيث أنير زئت اليلكؾ إلا يمرت م فر ة

ػػؿ مػػف الص ػ كبة ر يػػب اليػػمرت بش ػ ؿ ميػػـ يم ػػف مػػف قبللػػو كصػػؼ الفػػرد كال بيػػر عػػف

شقصػػي ول كنظريػػة ال حليػػؿ النفيػػا ال ػػا

رىلػػت اى مرميػػر برل كامػػؿ البيئيػػة كاال مرعيػػة فػػا

الشقصػػيةل أمػػر نظريػػة ال ػذات ف ؤ ػػد علػػا أثػػر القب ػرة الش ػ كرية فػػا ػػكيف الشقصػػية نكاىمرليػػر
ألثر الدكافع الش كريةل ممر يبؽ ي بيف أيار اف قرر علـ النفس الا ك كد نظريػة رملػة م رملػة
رلم ك نركؿ مفيكـ الشقصية مف رفة النػكاحا ك حظػا علػا ا فػرؽ مكحػد بػيف علمػرء الػنفس

فا فيير الشقصيةل ك قد البرحثة أف نظرية الذات ل ركؿ رك رز ىا النظرية األ ثر إ نرعػر
فػػا في ػػير الشقصػػية ألن ػػو يػػرل أف ػػكيف الشقصػػية ي ػػكف بنػػرء عل ػػا قب ػرات الف ػػرد نكاد ار ػػو
ك قييمو ليرل فمف قػبلؿ ال فرعػؿ الميػ مر بػيف الفػرد كبيئ ػو ك راػو لل قيػيـ مػف بػؿ المحيطػيف
بو ي كف مفيكمو لذا و.
محددات الشخِية-:
يقصػػد بمحػػددات الشقصػػية م مكعػػة الم غيػرات أك المنظكمػػرت األ ثػػر حيػمر فػػا حديػػد مفيػػكـ
الشقصػػية كنمكىػر ك بػػر المنظكمػػة البنرئيػػة كالمنظكمػػة اال مرعيػػة أيريػػرف ىرمػػرف فػػا حديػػد

مفيػػكـ الشقصػػية كفػػا م ظػػـ ال ػ ارث اليػػي كلك ا القػػرص برلشقصػػيةل كىمػػر م فػػرعبلف عفكيػػر

(داكد كآقركفل .)15 :1991

22

وفيما يمي توضيحا لكل من المنظومة البنائية والمنظومة االجتماعية-:

-1المنظومة البنائية-:

يقصػػد برلمنظكمػػة البنرئيػػة بنيػػة الفػػرد مػػف نرحيػػة األ ي ػزة المق لفػػة رل يػػرز ال صػػبال كال يػػرز

الغػػددمل كال يػػرز الػػدمكم ال ػ ل ك ػػذلؾ األني ػ ة المق لفػػة كالقبليػػر فػػا لػػؾ األني ػ ة كفػػا الػػدـ
كال ظػرـ كيشػ رؾ أفػراد ال ػنس البشػرل شػريحر ك ح ػكل قبليػر ال يػـ علػا اثنػرف كعشػركف زكج

مػػف ال ركمكزم ػػرت أح ػػداىر ق ػػرص ب حدي ػػد ػػنس ال ػػذ ر ( )xyكاألنث ػػا ( )xxكى ػػذا البن ػػرء يمث ػػؿ
ال رنب البيكلك ا (داككدل آقركفل .)16 :1991
-2المنظومة االجتماعية-:
ػػد المنظكمػػة اال مرعيػػة المحػػدد ابقػػر مػػف محػػددات الشقصػػية كالمقصػػكد بيػػذه المنظكمػػة
اال مرعيػػة :الثقرفػػة ال ػػا ي يشػػير الفػػرد أك ينقػػرط فييػػرل ك ػػذلؾ ال ػراث ال ػػرريقا كالحاػػررم لػػو
كيش ؿ ىذا ال ػراث ال ػرريقا كالحاػررم كالثقرفػة الم رصػرة للفػرد نػكع مػف الشقصػية ال ػا ارىػر

م برينة مف م مع بقرل كمف ثقرفة ألقرلل كمف ال رري الحاررم مف شػقص بقػرل كعليػو
ال يم ػف د اريػػة الشقصػية بطريقػػة م ػردة فػػا الم م ػػرت المق لفػة ألنيػػر برلاػركرة

ال ػراث الحاػػررم كىػػذه الثقرفػػة الم رص ػرة ك ػػذلؾ

ػػس ىػػذا

ػػس الظػػركؼ البيئيػػة المرديػػة كاال مرعيػػة

ال ػػا حػػيط بػػرلفردل فمػػثبل ال يم ػػف كحػػد شقصػػية األمري ػػا مػػع الينػػدك ال أك شقصػػية ر ػػؿ
ال صر الح رم بشقصػية مكيػيقرر ايطػرلا م رصػر إذ أف الب ػد الثقػرفا ال ػرريقا مق لػؼ فػا
ػػؿ حرلػػة ممػػر يطبػػع الشقصػػية فػػا ػػؿ حرلػػة بطػػربع قػػرص مميػػز (داككدل كآقػػركفل :1991

.)198

قياس الشخِية-:
نكعت كيرئؿ كأيرليب يػرس الشقصػيةل فمنيػر مػر ييػدؼ إلػا قيػيـ إ مػرلا للشقصػيةل كمنيػر

مر ييدؼ إلا يرس يمرت أك عكامؿ شقصية الفرد.
ومن وسائل قياس الشخِية-:

 -1دراية رري الحرلة :مع م لكمرت عف حيرة الفرد.
 -2المقربلة :فيد فا إعطرء صكرة م رملة عف الفرد.

 -3االق بررات النفيية :رالق بررات اإليقرطية كاالق بررات المكاكعية.

كي مد يرس الشقصية علا أرب ة مصردر كىا-:

أ -مبلحظة البرحث نفيو.

ب-إن رج الفرد عمرلو الفنية أك ربر و....ال .
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ت-المذ رات الشقصية.

ث-مبلحظة الغير عف الفرد (أبك حكيمل الصفدمل.)197 :2001
الشخِية السوية والشخِية غير السوية-:
ل ؿ مر دفع البرحثة إلا الحديث عف الشقصية اليكية ك ير اليػكية اق يررىػر أب ػرد كقصػرئص
الشقصػػية اليػػب ة م غي ػرات فػػا د اري ػ ير الحرليػػةل كعلػػـ الػػنفس يبػػدأ بد اريػػة الشقصػػية اليػػكية
ح ػػا يم ن ػػو إلق ػػرء الا ػػكء عل ػػا الشقص ػػية البلي ػػكيةل حي ػػث أف الف ػػرؽ ب ػػيف الشقص ػػية الي ػػكية
كالشقصية البليكية فرؽ فا در ة االنحراؼ كال كافؽ.

وتعرف الشخِية السـوية بأنيـا :الشقصػية ال ػا يػرعد علػا المحرفظػة علػا ػكازف الفػرد مػع
الظركؼ المحيطة بو (أبك عبلـ كشريؼل )104 :1983ل كىنرؾ م مكعة مف الصفرت ال رمة

للشقصػػية اليػػكية ػػرد حظػػا بإ مػػرع علمػػرء الػػنفس فػػا مق لػػؼ اال رىػػرتل ومــن أىــم تمــك

الِفات لمشخِية السويةل مر يلا-:
 القدرة علا ال ركف مع ابقريف.-

حمؿ الميئكلية ك قديرىر.

 -القدرة علا ال ح ـ فا الذات.

 القدرة علا الحب كالثقة الم بردلة. -النام االنف رلا.

 -القدرة علا مكا يو األزمرت ال ردية.

 القدرة علا ال مؿ كاإلن رج بمر ي نريب مع اإلم رنرت. -الش كر برلرار كالطم نينة.

 القدرة علا إنشرء عبل رت إنيرنية م كازنة مع ابقريفل بم نا عدـ االع مرد علػييـ ك ػذلؾعدـ النفكر منيـ ( فرفال .)32 :1990
كي ػػرل الب ػػكرت بػ ػ ف الشقص ػػية الي ػػكية رم ػػز إل ػػا ط ػػرؽ ال ص ػػرؼل ال ػػا ي ص ػػرؼ بي ػػر األفػ ػراد
ليص ػػبحكا يػ ػ داء كأص ػػحرء (مري ػػال )15 :1985ل فرلش ػػقص الي ػػكم ى ػػك ال ػػذم ييػ ػ طيع أف
ي ػػيش حيػػرة م زنػػةل فػػبل ي ػػرل كراء المي ػ حيؿل كال يحػػركؿ النػػزكؿ إلػػا مػػر ىػػك دكف مي ػ كاه مػػع

حليو برلقدرة علا قييـ نفيو حيب إم رنر و الحقيقية كبقدر قب ار ػو الذا يػة كنظر ػو إلػا األمػكر

فا إطررىر الزمرنا كالم رنا (القذافال .)213 :1994
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كي اق ممر يبؽ :أف اليكاء برلنيبة للشقصية أمر نيػبا يق لػؼ مػف شػقص إلػا أقػرل ب ػر

للبيئ ػػة كالم م ػػع ال ػػذم ي ػػيش في ػػو الش ػػقص ك قرلي ػػده كعردا ػػول فرلش ػػقص الي ػػكم ف ػػا الكالي ػػرت
الم حدة األمري ية مثبل د ال ي كف يكيرل إذا نقؿ كعرش فا أم بيئة عربية أقرل.
الشخِية غير السوية-:
لػػيس مػػف اليػػيؿ ال ػػرؼ إلػػا الشقصػػية اليػػكية ك يػػر اليػػكيةل كالح ػػـ علييػػر فلػػيس ىنػػرؾ حػػد

فرصػػؿ ك ػػرطع بػػيف الي ػكاء كالشػػذكذ نكانمػػر ي ػػكف األمػػر نيػػبير فقػػطل لػػذلؾ ال ي ػػكف ىنػػرؾ إنيػػرف
يػػكل كي م ػػع بػػرل كافؽ مرمػػر أك يػػر يػػكل كيػػاء ال كافػػؽ مرمػػرل كل ػػف إذا ثػػرت قصػػرئص
الشقصية اليكية كزادت در ر ير فا فرد م يف رف ا ػرب إلػا اليػكاء كأب ػد عػف الشػذكذ كى ػذا

ي كف ؿ فرد يكير إلا در ة م ينة كشرذا إلا در ة أقرل (طول .)47 :1980

ي رؼ ىربرت ( )1980الشقصية ير اليكية ب نير الشقصية ال ا ي رنا صرحبير مف ب ػض
المش بلت الم يقة للنمك اليليـ فا ؿ كانبو (أبك إيحرؽل .)28 :1986

كيػػرل ( فػػرفال  )42 :1990أف الحػػدكد بػػيف مػػر ىػػك يػػكم كمػػر ىػػك يػػر يػػكلل ثيػ ار مػػر ػػكف
يػ ػػر كااػ ػػحة كير ػ ػػع ذلػ ػػؾ ل بػ ػػريف المكا ػ ػػؼ الفرديػ ػػة داقػ ػػؿ الثقرفػ ػػة الكاحػ ػػدة كل كامػ ػػؿ ال بػ ػػريف

الفيػػيكلك ية كالبيكلك يػػةل كل مليػػرت ال ػ لـ ال ػػا مػػر بيػػر ك ػ ثيرات األي ػرة ال ػػا نش ػ فييػػرل لػػذلؾ
حدث الص كبة فا ال مييز بينير.

فرلشقصية ير اليكية ىا أ رب مر ػكف إلػا الشقصػية القرصػرة ال ػا ػرؼ ب نيػر شقصػية

ير م بلئمػة أك يػر م يفػة أك يػر نراػ ة ك يػر م كافقػةل ك يػـ بػرل ز عػف االر فػرع إلػا

مي كل د ار ير ال ػا مل يػر ف ػبل كعػدـ القػدرة علػا ال يػؼ ك ف قػر لل بصػير كال قطػيط كالمثػربرة
كاالع مرد علا اببرء كعلا الم مع دكف مييز مف ك ية النظر اليي كدينرمية كب نير لـ صؿ

إل ػػا بن ػػرء ش ػػقص ػػكمل كبرل ػػرلا في ػػا ي ػػر م ػػدة لمكا ي ػػو ػػك رات كا ػػغكط الحيػ ػرة ال ردي ػػة
(ال ييكمل .)29 -28 :2002
وتـــرى الباحثـــة :ف ػػا ا ػػكء م ػػر ػػـ عرا ػػول أف الش ػػقص ي ػػر الي ػػكم ى ػػك ال ػػذم ػػكف حير ػػو
ماػػطربةل كياػػع لنفيػػو أىػػدافر ب يػػدة المػػدل أك دكف د ار ػػو كمي ػ كاه كيحػػركؿ الكصػػكؿ إلييػػر
ك حقيقيػػرل لػػذلؾ فيػػك ي ػػرنا مػػف يػػكء ال كافػػؽ مػػع نفيػػو كمػػع البيئػػة ال ػػا ي ػػيش فييػػر فػػا ل ػػر

الحرل يف يكاء حقؽ أىدافو أك لـ يحققير.
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تقدير الشخِية -:The Personality Assessment
غير يػػر كم كنر يػػر مثػػؿ مر ػ از ىرمػػر فػػا د اريػػة اليػػلكؾ الفػػردم كال م ػػال
د اريػػة الشقصػػية كم ا
يكاء رنت الدراية دكر حكؿ القارير ال رمة أك القارير الفرعية أك القرصة حيػث أف الفػرد ال

ينش من زال عف ال مرعة ال ا ي يش فيير كعف يمير كعردا ير كثقرف يػرل فلػيس ىنػرؾ شػؾ حػكؿ
الصػػلة الكثيقػػة بػػيف بنػػرء الشقصػػية كم غي ار يػػر فػػا م مػػع مػػر كبػػيف البنػػرء اال مػػرعا كالثقػػرفا

كالييريا اليرئد فا الم مع.
مفيوم تقدير الشخِية-:
ىػػك إ ػ ػراء ييػ ػ يدؼ ال قي ػػيـ الشػػرمؿ للشقص ػػية برإلا ػػرفة إل ػػا ال نبػػؤ بي ػػلكؾ الف ػػرد م ػػف ق ػػبلؿ
كظيؼ عدد مف المقرييس كاألدكات المق لفة.

كيشير قدير الشقصية فا الدراية الحرلية إلا ال قدير ال ما الذم يا و الفرد لنفيو كال يفية
ال ػػا يػػرل كيػػدرؾ مػػف قبلليػػر الفػػرد نفيػػو فيمػػر ي لػػؽ بنزعػػرت كأب ػػرد الشقصػػية الي ػب ة كىػػا

(ال ػػداء -ال دكانيػػةل االع مرديػػةل قػػدير الػػذاتل ال فريػػة الشقصػػيةل ال ػػركب االنف ػػرلال الثبػػرت
االنف رلال النظرة للحيرة).

كبػػذلؾ ي حػػدد قػػدير الشقصػػية إ رائيػػر فػػا ىػػذه الد اريػػة مػػف قػػبلؿ الم غي ػرات أك األب ػػرد ال ػػا
يقييير مقيرس قدير الشقصية المي قدـ فا الدراية الحرلية.

وفيما يمي عرضا ألبعاد السبعة-:

أوال :العداء والعدوان ()Hostility- Aggression
ىنػ ػػرؾ ال ديػػػد مػػػف المصػ ػػطلحرت النفيػػػية ال ػ ػػا ي ػ ػ قدـ بش ػ ػ ؿ ي ػػكما دارج كل ػػف حمػ ػػؿ ف ػ ػا

مامكنير مفيكمػر مق لطػرن مػر فػا مصػطلحا ال ػداء ) (Hostilityكال ػدكاف )(Aggression

فػ ػ ػػرل ثير يقػ ػ ػػكؿ مػ ػ ػػثبل أف فػ ػ ػػبلف عػ ػ ػػدكانا أم يصػ ػ ػػفو برل دكانيػ ػ ػػة كيقػ ػ ػػكؿ انػ ػ ػػو عػ ػ ػػدائا.
 -تعريف العداء أو العدائية )-: (Hostility

ػرؼ نصػر ( )1996ال ػداء ب نػػو :اال رىػرت ال دائيػة ذات الثبػرت النيػػبال كال ػا ي بػر عنيػػر

ب ػب ض االي ػ ربرت اللفظيػػة ال ػػا

ػػس مشػػرعر يػػلبية (نيػػة يػػر حيػػنة) أك قكيمػػرت يػػلبية

(نصرل.)42 :1996
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ككفق ػػر لم ػػر يػ ػذ ره عب ػػد الف ػػرح القرش ػػا ( )1997ف ػػإف ش ػػبيلبير ر كآق ػػركف ي ػػركف أف ال دائي ػػة:
اػػمف برإلاػػرفة إلػػا مشػػرعر الغاػػب م مكعػػة م قػػدة م ػف اال رىػػرت ال ػػا ػػدفع الفػػرد إلػػا

اليلكؾ المك و نحك دمير األشيرء نكايذاء األشقرص (القرشال .)75 :1997
كي ػػرؼ كفي ػػؽ مق ػػرر( )1999ال دائيػ ػة ب ني ػػر :مػػر يح ػػرؾ ال ػػدكاف كينش ػػطو كي ا ػػمف الغا ػػب
كال راىيةل كالحقد كالشؾل كىك مر ييما برل دكاف المامر (مق ررل.)51 :1999

 تعريف العدوان (.)Aggressionال ػػدكاف لغػػة :ي نػػا الظلػػـ كم ػػركزة الحػػدل كيقػػرؿ عػػدا أك عػػداء كاع ػػدل عليػػو ك ػػدل عليػػو أم

ظلمول كال ردم الظرلـل كال داء

ركز الحد فا الظلـ.

كال ػػدكاف يػػمة أيريػػية كقرصػػية ك كديػػة رمنػػة فػػا صػػلب ػػكيف اإلنيػػرفل منػػذ أف قلػػؽ اهلل

األرض كمف علييرل كيبدك ذلؾ فا ب المبلئ ػة مػف ايػ قبلؼ ادـ عليػو اليػبلـ كذري ػو فػا
ػؾ لًٍلمبلىئً ى ػ ًػة إًعنػػا ً
رع ػ هؿ ًف ػا األ ٍىر ً
ض ىقلًيفى ػةن ىػػرليكٍا أى ى ٍ ى ػ يؿ ًفييىػػر ىمػػف يي ٍف ًيػ يػد ًفييىػػر
األرض ى نكًا ٍذ ىػ ى
ى
ػرؿ ىرَبػ ى ى
عق بً ىح ٍمًد ىؾ ىكينقى عد يس لى ىؾ (يكرة البقرةل آية.)30:
ىكىي ٍي ًف ي
ؾ ال عد ىمرء ىكىن ٍح يف ين ىيب ي
كيػرل فػػرج طػػو ( )1993أف ال ػػدكاف :ػػؿ ف ػػؿ ي يػػـ برل ػػداء

ػػره المكاػػكع أك الػػذات كييػػدؼ

لليدـ كال دمير كىك نقيار للحيرة فا م صؿ مف البييط إلا المر ب (طول )478 :1993

كي ػرؼ محمػد أبػك النيػؿ ال ػدكاف ب نػو :الف ػػؿ الػذم ي ػكف ىدفػو ال قريػب كال ػدمير ك لػػب األذل
كالارر لآلقريف (أبك النيؿل .)55 :1994

كي ػػرل ركالف دكركف كفرنيػ ػكاز ب ػػررك ف ػػا مكي ػػكعة عل ػػـ ال ػػنفس ان ػػو ل ػػيس ىن ػػرؾ مفي ػػكـ منيػ ػ ـ
لل بيػػر عػػف ال ػػدكاف فػػرلمكا ؼ الرئييػػية ال يم ػػف ال كفيػػؽ بينيػرل فػرلمك ؼ اليػػلك ا الػػذم ي بػػر

عدكانرن ىك ؿ يلكؾ ييبب ار ار للغيرل كالمك ؼ اليلك ا ىك الذم يحدد ال ػدكاف برنػو يػلكؾ

يقصػد ال ػػرح أك ال يػػبب برلاػػرر للغيػػرل أمػػر المك ػػؼ اإلد ار ػػا الػػذم ي بػر اليػػلكؾ عػػدكانر إذا
رف صدير كيش ؿ قر ر للقرعػدة ال ػا ح ػـ الكاػع الػذم يحػدث فيػول كيم ػف القػكؿ أف أشػ رؿ

ال ػػدكاف م ػػددة ػػدا ك شػػمؿ ػػؿ رد ف ػػؿ مبرشػػر أك يػػر مبرشػػرل ف ػػؿ حر ػػا أك لفظػػا بيػػدؼ
اإلارار بربقر (ركالف دكركفل فرنيكاز برركل .)53 :1997
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كي رؼ طريؼ شك ا ال دكاف :ب نػو يػلكؾ يصػدره فػرد أك مرعػة صػكب آقػر أك آقػريف لفظيػر
رف أـ مرديرل اي ربير رف أـ يلبير مبرشػ ار أـ يػر مبرشػرل أمػرـ مكا ػؼ الغاػب أك اإلحبػرط أك

الدفرع عف الػذات كالمم ل ػرتل أك الر بػة فػا االن قػرـ أك الحصػكؿ علػا م ريػب م ينػةل ي ر ػب

عليػػو إلحػػرؽ أذل بػػدنا أك مػػردم أك نفيػػال بصػػكرة م مػػدة بػػرلطرؼ ابقػػر (شػػك ال :1999
.)329

ك د حركؿ بص ( )Bussال مييز بيف ال دكانية كال دائية فا النقرط ال رلية-:

أف ال دائية اي ربة ا رىية ك اػمف ايػ ربة لفظيػة لل بيػر عػف المشػرعر كال قػديرات اليػرلبة
لؤلحداث كاألفراد.

كيرل بص أف ال دائية قذ القيـ اليرلب مف ال دكانية أم ال بررات القرصػة بكصػؼ الشػ كرل
كىػذا ال ي نػػا أف ال دائيػػة كال ػدكاف شػػاء كاحػػدل كل ػف ال دكانيػػة شػػمؿ م كنػرت عدائيػػة (برظػػةل

)94 :1997

ك مر كصؿ بل مف بص كبيرل إلا أف ال ػدكاف ي ػكف مػف أرب ػة أب ػرد مر بطػة :ىػا ال ػدكاف
البػدنا كال ػػدكاف اللفظػػا كالغاػػب كال ػداكةل كذلػػؾ مػػف قػػبلؿ الد اريػػة ال مليػة ال ػػا رمػػر بيػػر فػػا

محركلػػة ل طػػكير رئمػػة ال ػػداكة فػػا اػػكء ب ػػض اإل ػراءات اليػػي كم رية األ ثػػر فػػرءة كص ػرامة

(عبداهللل .)156 :1997
كي بيف مف قبلؿ ال ريفرت اليربقة لل دكاف انو كعلا الر ـ مف عدـ ك كد مفيكـ محدد لل بير
عػػف ال ػػدكافل إال أف م ظػػـ البػػرحثيف يفاػػلكف ايػ قداـ لمػػة عػػدكاف لل بيػػر عػػف اليػػلكؾ الػػذم
يقصد بو إيقرع األذل بربقريفل كيبلحظ أف مفيكما (ال دكافل ال دائية) بينيمر فػرؽ فػا در ػة

كاػػكح اليػػلكؾ كطريقػػة ال بيػػر عنػػول فرل ػػداء يبػػدك ك نػػو ي يػػـ برنف ػػرالت ال راىيػػة كالغاػػب

كاإلحبرط ي حكؿ إلا عدكاف إذا حكؿ إلا يلكؾ ف لا يقصد بو إيذاء كارر الغير.

ك بنػػا البرحثػػة فػػا ىػػذه الد اريػػة ريػػؼ ممدكحػػة يػػبلمة ( )1988ب ػ ف :ال ػػداء ش ػ كر داقلػػا
برلغاػػب كال راىيػػةل مك ػػو نحػػك الػػذاتل أك نحػػك شػػقص أك مك ػػؼ مػػر كيػ ـ ال بيػػر عػػف ال ػػداء

(ظرىرير) فا صكرة عدكافل أم ف ؿ أك يلكؾ يقصد بو إيقرع األذل أك الارر بشقص مػر أك

شاء مر (يبلمةل .)4 :1988
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 -2االعتمادية)Dependency( :
ك شير االع مردية إلا االع مرد النفيا لشقص علا آقريف لي د ال ش يع أك الطم نينة أك

ال طؼ أك اإلرشردل ك ظير االع مردية فا ي ا الفرد الم رر للحصكؿ علا عطؼ كحنرف

ك ثير كاي حيرف ك ش يع نكارشرد ابقريف قرصة األصد رء أك المدرييف أك أفراد األيرة.
دائمر أف ينرؿ عطؼ ك ش يع أك عزاء كمحبة أصد رءه
ل
الشقص االع مردم :ىك مف يحركؿ
رلبر مر يي ا للحصكؿ علا عكف ابقريف حيف
لمر اع راه اليـ أك مر بم رعب بييطةل ك ل

يمر بمش بلت قرصة أك عردية مر ي ب أف يش ر ابقريف برأليؼ علا حرلو عندمر يمرض

أك ي لـ أك يمر ب زمة مرل كينطكم مفيكـ االع مردية علا االع مرد األدائا( Instrumental
 )Dependancyأم اع مرد الطفؿ علا شقص آقر للقيرـ بب ض الميرـ ال ا يم ف القيرـ

بير كي يو للحصكؿ علا ميرعدة ابقريف فا أمكر يم ف إ مرمير بنفيو (يبلمةل :1988

.)5
 -3تقويم الذات-: )Self Evaluation( :
كي لؽ قكيـ الذات بمر للفرد مف مشرعر كا رىػرت كاد ار ػرت م لقػة بذا ػو ام ػداد علػا م صػؿ
طرفو االي ربا المشرعر كاال رىرت كاالد ار رت االي ربية

ػره الػذات كطرفػو اليػلبا المشػرعر

كاال رىػػرت كاالد ار ػػرت اليػػلبية نحكى ػر كيػػرل ركنػػر أف قػػكيـ الػػذات يقػػع علػػا ب ػػديف فػػرعييف
م رابطيف ىمر:

أ -قدير الذات.

ب -ال فرية الشقصية (يبلمةل .)5 :1988
(أ)  -تقدير الذات.)Self Esteem( :
الذات ىك لب ك كىر شقصية اإلنيرفل كىا النكاة ال ػا قػكـ علييػر الشقصػية كحػدة دينرميػة
كظيفيػػة مر بػػةل كال ػػا

ػػكف برل ػػدريم ن ي ػػة ال فرعػػؿ مػػع البيئػػة كعكامػػؿ ال نشػػئة اال مرعيػػة

ك بلكر عف طريؽ القبرات كال ركب كنمط ال بل رت بيف األفراد المحيطيف بو.

فمفيكـ الذات ىك الشاء الكحيد الػذم ي ػؿ للفػرد اإلنيػرنا فردي ػو القرصػة بػو كل لػو المقلػكؽ
الكحيػػد الػػذم يي ػ طيع إدراؾ ذا ػػول بحيػػث ي ػػؿ مػػف الػػذات مكاػػكعرل ل ملػػو ك ف ي ػره ك قكيمػػول
كل نو مف الص ب الكعا برلذات دكف كفر كعا ا مرعال أم أف الفرد ال يي طيع إدراؾ ذا و

إال مف قبلؿ إدراؾ ردكد أف رؿ ابقريف

ره أعمرلو ك صرفر و (الديبل .)100 :1991
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كي ػػد مفيػػكـ الػػذات مػػف اليػػمرت ال ػػا شػػير إلػػا كافػػؽ الفػػرد مػػف عػػدـ كافقػػول فػػإذا ػػرف مفيػػكـ

الػذات عنػػده ي طػربؽ مػػع كا ػو أك مػػر يدر ػو ابقػػر ي ػكف م كافقػػرلل نكاذا ػرف مفيػػكـ الػذات لديػػو
م اقمرل أدل بػو ذلػؾ إلػا الغػركر كال ػرلا ممػر يفقػده ال كافػؽ مػع ابقػرل مػر ػد ي يػـ فػرد مػر
بمفيكـ الدكنية (اإلحيرس برلنقص) (داكدل كآقركفل .)266 :1991
مفيوم تقدير الذات:
يذ ر صرمكئيؿ ( )1981ب ف مفيكـ قدير الذات ي نا :ش كر الفرد برلمقدرة كالفقر بذا و كىػك
ي كف مف قبلؿ قب ار و المب رة ال ػا يػـ برلن ػرح كمػف مقدر ػو علػا حقيػؽ أىدافػو فػا الكا ػع

الذم ي يش فيو (صرمكئيؿل .)449 :1981

ي ػػرؼ قػػدير الػػذات كفػػا م ػػـ علػػـ الػػنفس كالطػػب النفيػػا علػػا انػػو :ا ػػره نحػػك قبػػؿ الػػذات

كالراا عنير كاح رامير ( ربرل فرفال .)344 :1995
كي بػػر ػػكبز يػػميث مػػف أكائػػؿ الػػذيف بػػكا عػػف قػػدير الػػذات حيػػث ي ػػرؼ مفيػػكـ قػػدير الػػذات
برنو :الح ـ الشقصا للفرد عف يم و الذا يةل كال ا ي ـ ال بير عنير مف قبلؿ ا رىػرت الفػرد

عف نفيو (اليمردكنال .)729 :1990
كيرل مريرز ( )Myersأف قدير الذات :ىك ش كر الفرد الذم ي لؽ بمدل اي حقرؽ ذا و يكاء
رف مر ف رل أـ منقفار (مريرزل .)364 :1993

كي ػػرؼ نبيػػؿ الفحػػـ ( )2000قػػدير ال ػذات :ب نيػػر عبػػررة عػػف ح ػـ ي بنػػره الشػػقص للح ػػـ علػػا

نفي ػػول كأي ػػلكب شقص ػػا للح ػػـ عل ػػا ذات ى ػػذا الش ػػقص ف ػػا مكا ػػؼ حير ي ػػة عدي ػػدةل إال أف
الش ػػقص ي قب ػػؿ ى ػػذا الح ػػـ دكف اع ػ ػراض أك ظل ػػـ ألن ػػو ن ػػربع م ػػف إحيري ػػر و كانف رال ػػو

ػػره

األحداث كيراا بيذا الح ـل كيحركؿ أف ي برىا بذا و إذا رف ىنرؾ نكع مف الن رحل كيح ب
نفيػػو عػػف ابق ػريفل إذا ػػرف ح مػػو برلفشػػؿ علػػا ذا ػػول فيػػك قيػػيـ ذا ػػا للصػػفرت الذا يػػة ال ػػا
ظير فا المكا ؼ الحير ية (الفحـل .)11 :2000
ترى الباحثة :أف ميع ال ريفرت اليػربقة ال ػا نركلػت مفيػكـ الػذات شػير إلػا ميػع الم ػررؼ
كالم قدات كاالد ار رت ال ا يدر ير الفرد عف نفيو كي يب عف يؤاؿ مف أنر؟.
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ك بنا البرحثة فػا ىػذه الد اريػة ريػؼ ممدكحػة يػبلمة ( )1988الػذم يفيػد بػ ف قػدير الػذات:

ىك قكيـ الفرد ال رـ لذا و فيمر ي لؽ ب ىمي ير ك يم ير كيشير ال قدير االي ربا للذات إلػا مػدل
بػػكؿ الفػػرد لذا ػػو نكاع ربػػو بيػػر نكاد ار ػػو لنفيػػو علػػا انػو شػػقص ذك يمػػة ك ػػدير بػػرح راـ ك قػػدير
ابقريف (يبلمةل .)5 :1988
(ب) -الكفاية الشخِية (-:)Self Adequacy
كيقصد برل فرية الشقصية مدل قكيـ الفرد لذا و فيمر ي لؽ بمدل فرء ة ك فري و للقيرـ برلميػرـ

ال رديػػة كبش ػ ؿ منريػػب أك مػػدل در ػػو علػػا ال غلػػب علػػا المش ػ بلت اليكميػػة كالكفػػرء بحر ر ػو
كم طلبر ػػو بش ػ ؿ يراػػا عنػػول كيشػػير الش ػ كر برل فريػػة إلػػا إدراؾ الفػػرد لذا ػػو علػػا انػػو ػػؼء

ػػردر علػػا م رل ػػة األمػػكرل كانػػو نػػر ق أك ػػردر علػػا الن ػػرح فيمػػر ي ػػرض لػػو مػػف أمػػكر أك مػػر

يطلع بو مف ميرـ فيك شقص كاثؽ بنفيو رؼ مف النرحية اال مرعية.

أمػػر عػػدـ ال فريػػة كالػػنقص فيشػػير إلػػا ش ػ كر الفػػرد ب ػػدـ فري ػػو ل ػػدـ در ػػو علػػا الن ػػرح فػػا
مكا ية المطرلب اليكمية للحيػرة ال رديػةل كمثػؿ ىػذا الشػقص نقصػو الثقػة بػرلنفس كيغلػب عليػو
الش كر ب زه كاال و مر يرل نفيو فرشبل أك ير ردر علا ال نرفس مف أ ؿ الحصكؿ علا

مر يريده ((:يبلمةل .)6 :1988

 -4التجاوب االنفعالي (-: )Emotional Stability
يشػػير ال ػػركب االنف ػػرلا إلػػا :ػػدره الفػػرد علػػا ال بيػػر بصػراحة ك لقرئيػػة كحريػػة عػػف انف رال ػػو
ره ابقريف كبصػفو قرصػة مشػرعر الػدؼء كالمحبػة

ػرىيـل كيظيػر ال ػركب االنف ػرلا فػا

البي ػػرطة كالي ػػيكلة ال ػػا ييػ ػ طيع بي ػػر الف ػػرد أف ي ػػركب انف رلي ػػر م ػػع ش ػػقص آق ػػر بم ن ػػا أف

الم ركب انف رلير ؿ أف ي د ص كبة فا كيف أصد رء أك عبل رت دافئة حميمة طكيلة المدل
مػػع ابق ػريفل كمثػػؿ ى ػػذا الشػػقص يي ػ طيع ال بي ػػر عػػف مشػػرعره ف ػػا الك ػػت المنريػػب ك ػػره
األشقرص المنريبيف مر أف لقو ال ي يـ برالاطراب.

أمػػر عػػدـ ال ػػركب االنف ػػرلا فيشػػير إلػػا ال بل ػػرت ال ػػا يػػـ برالاػػطراب كال صػػنعل كالشػػقص
يػػر الم ػػركب انف رليػػر يبػػدل الػػكد مػػف النرحيػػة اال مرعيػػة إال انػػو رلبػػر مػػر ي ػػكف بػػرردا فػػا

عبل ر و بربقريف نقصو لقرئيػة ال بيػر عػف الػدؼءل ػذلؾ فيػك ي ػد صػ كبة فػا بػكؿ المػكدة
كالحػػب مػػف ابق ػريف كفػػا الحػػرالت الشػػديدة ػػد يبػػدك مثػػؿ ىػػذا الش ػقص م بلػػد األحريػػيس بػػررد

ال رطفة (يبلمةل .)7 :1988
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 -5الثبات االنفعالي (-: )Emotional Stability
ي بػػر الثبػػرت االنف ػػرلا أك اال ػزاف االنف ػػرلا :ىػػك الكيػػط كاالع ػػداؿ فػػا م ػػرؿ انف ػػرالت الفػػرد
كاي رب و كالذم ي مثؿ فا درة الفرد علا ال ح ـ فا انف رال و.

ك ػػد أش ػػرر الق ػرآف ال ػ ػريـ ف ػػا يػػكرة البقػ ػرة إلػػا الكي ػػطية كى ػػا الطريػػؽ إل ػػا الي ػ ردة ف ػػا ال ػػدنير
كنػكٍا يشػيى ىداء ىعلىػا الًن ً
ػرس" (يػكرة
كابقرةل حيث يقػكؿ اهلل ػرلا " :ىك ى ػ ىذلً ىؾ ى ى ٍل ىنػر ي ٍـ أي ًمػةن ىك ىيػطنر لع ى ي ي
البقرةل آية.)143 :

كفا مكيكعة علـ النفس كعلـ النفس ال حليلا ي ػرؼ عبػد المػن ـ حنفػا الثبػرت االنف ػرلا برنػو:
ال حػػرر مػػف ال غيي ػرات أك ال قلبػػرت الحػػردة فػػا المػزاج ممػػر يػػدؿ علػػا أف الاػػبط االنف ػػرلا لػػدل

الفرد مم رز (حنفال .)265 :1994
كيرل الديب ( )1994أف اال زاف االنف رلا ىك :يمة ميز األفراد الذيف ال ي رنكف مػف أعػراض

القلػػؽ كال ػػك ر كالحيريػػية ال ازئػػدةل كال ػذيف يي ػ طي كف حمػػؿ مكا ػػؼ اإلحبػػرط (الػػديبل :1994

.)115

كيػػرل عبػػد اليػػبلـ عبػػد الغفػػرر ( )1996أف اال ػزاف مرادفػػرل لم نػػا الكيػػطيةل إذ أف الكيػػطية أك
االع ػػداؿ فػػا م ػػرؿ االنف ػػرؿ مػػف مظرىرىػػر مػػر يصػػلق فػػا علػػـ الػػنفس علػػا يػػمي و بػػرال زاف

االنف رلال ك ال ا
.)220

بر مركنة الشقصية مػف مظػرىر اال ػزاف االنف ػرلا (عبػد الغفػررل :1996

صؼ ممدكحة يبلمة ( )1988أف الشقص الثربت انف رلير برنو مف ييػ طيع االح فػرظ باػبط
النفس فا مكا يو ال ػك ر االنف ػرلا البيػيطل ػذلؾ فيػك ال يغاػب أك ييػ ثرر بيػيكلة ك صػؼ

حرل و الم از ية برلثبرت كاالي قرار إلا حد بير (يبلمةل .)7 :1988

كالشػػقص االنف ػػرلا عنػػد ر ػػؿ ىػػك :شػػقص يػػيؿ االي ػ ثررة ك يػػـ ميػػع انف رال ػػو بػػرل طرؼل
كىػػك يػػر نراػػم يػػر مبػػرؿل ال ي مػػد عليػول ىػػذا ب ػػس الشػػقص اليػػردئ الػػذم ي يػػـ برلثبػػرت

االنف ػ ػػرلا ك ظيػ ػػر عليػ ػػو عبلمػ ػػرت ليلػ ػػة مػ ػػف ال يػ ػػيم االنف ػ ػػرلا إزاء أم نػ ػػكع مػ ػػف الم رراػ ػػة

كالغابل مر ي كف كا يرل فا الحيرة ي ميػز برالناػبرط الػذا ا كالمثػربرة (أبػك ايػحرؽل :1991

.)10
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كي اق ممر يبؽ أف الثبرت االنف رلا :ىك لب كصميـ ال ملية ال كافقيةل كىك ييطرة الفرد علا

ذا ػػو كانف رال ػػو دكف طػػرؼ فػػا المك ػػؼ االنف ػػرلال ك در ػػو علػػا ال كافػػؽ فػػا المكا ػػؼ الحير يػػة
ممر يحقؽ لو ال كافؽ مع نفيو كمع البيئة المحيطة بو.
ك بن ػػا البرحثػػػة ف ػػا ىػػػذه الد اري ػػة ريػػػؼ ممدكح ػػة يػ ػػبلمة ( )1988ال ػػذم يفي ػػد بػ ػ ف الثبػ ػػرت
االنف رلا ىك مدل اي قرار الحرلة الم از ية للشقص كمدل در و علا مكا يو الفشؿ كالن يرت

كالمش بلت كمصردر ال ك ر األقرل ب ؿ در مف االنزعرج كاإلحبرط (يبلمةل .)7 :1988
 -6النظرة لمحياة-: )World View( :

لقػػد ػػـ د اريػػة م نػػا الحيػػرة مػػف قػػبلؿ عػػدة محػػركر مػػف أىميػػر الداف يػػة لبلن ػػرزل كاإل بػػرؿ علػػا

الحيرةل كىذا ير بط بثبلث حر رت ىرمة داقؿ الشقص كىا االن رز كال كاد كالقكةل كممر الشؾ
فيػػو أف الداف يػػة لبلن ػػرز ػػر بط بنظػرة اي ربيػػة للحيػػرة كالػػذات كمػػر م ل ػػو مػػف إم رنػػرت ك ػػدراتل

كي بػيف أف النظػرة للحيػرة مفيػػكـ يشػير إلػا قيػػيـ عػرـ ياػ و الفػرد للحيػػرة كال ػكف بشػ ؿ إ مػػرلا
كذا ػػال كالمفيػػكـ ال ينطػػكم عػػف قػػديرات مكاػػكعية ألكاػػرع ييريػػية أك ا صػػردية أك ظػػركؼ

مردية فا البيئة ال ا ي يش فيير (ال زبال .)22 :1982
يربط الب ض م نا الحيرة بنظرة الفرد ألحداث الحيرةل كقرصة أف نظرة الشقص للحيرة ن س

فا لب ال ديد مف األف رر البلعقبلنية كال ميـ كال قييـ اليػلبا كعػزك الفشػؿ إلػا عكامػؿ ذا يػة

( رنـل .)209 :2004

كير بط مفيكـ النظرة للحيرة بمفيػكـ يمػة الحيػرة الػذم حظػا برى مػرـ بيػر فػا م ػرالت الحيػرة
الم ػػددةل كىػػك مػػف أ ثػػر المفػػرىيـ ال ػػا مػػؿ علػػا طػػكير الحيػػرة نكاثرائيػػرل ك ػػد شػػرع اي ػ قداـ

مفيػػكـ يمػػة الحي ػرة حػػد المؤش ػرات الدالػػة علػػا نظ ػرة اإلنيػػرف فػػا الحيػػرةل ك ػػد عرفيػػر ػػكدل
 :Goodبرني ػ ػر در ػ ػػة اي ػ ػ م رع الفػ ػػرد بإم رنير ػ ػػو اليرمػ ػػة للحيػ ػػرة نكاحيريػ ػػو ب ػ ػ ف لحير ػ ػػو م نػ ػػا

(الشرعرل .)9 :2005

كيثير مفيكـ النظرة إلا الحيرة ال ديد مف القاريرل إذ يػرل الػب ض أف النظػرة إلػا الحيػرة ي ػردؿ
مفيػػكـ م نػػا الحي ػرة كىػػك م نػػا ك ػػكدم دمػػو فران ػػؿ الػػذم يػػرل أف م نػػا الحيػػرة يق لػػؼ مػػف

شقص بقرل بؿ عند الشقص الكاحد مف حيف بقرل كالميـ فا األمر الم نا القػرص الػذم
ايػ قر فػػا ك ػػداف الشػػقص عػػف الحيػػرةل لػػذا ال ينبغػا أف نفػػرض م نػػا م ػػردا للحيػػرة فل ػػؿ فػػرد
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ميم ػػو كريػػرل و القرصػػة فػػا الحيػػرة كال ػػا فػػرض عليػػو ميرمػػر محػػددة عليػػو أف يقػػكـ ب حقيقيػػر

( رنـل .)209 :2004

ك بنػػا البرحثػػة فػػا ىػػذه الد اريػػة ريػػؼ ممدكحػػة يػػبلمة ( )1988الػػذم يفيػػد أف مفيػػكـ النظػرة

للحيرة :ىك قكيـ الفرد ال رـ للحيرة كال كفل إمر انو م رف طيب ير ميدد أك م رف منذر ملػئ
ب ػػرلقطر كالش ػػؾ كال يدي ػػد كع ػػدـ اليق ػػيف كيش ػػير مفي ػػكـ النظػ ػرة للحي ػػرة عمكم ػػر إل ػػا ص ػػكر الف ػػرد

كمشرعره

ره الطبي ة األيريية للحيػرة ل نػو ال يشػير بحػرؿ إلػا قػكيـ الفػرد المكاػكعا للحيػرة

كالقػرئـ علػػا القبػرة الشقصػػية أك الم لػػؽ برألكاػرع اال صػػردية كاال مرعيػػة أك البيئػة المرديػػة
ال ا ي يش فيير (يبلمةل .)7 :1988
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ثانيا :الِالبة النفسية-:Psychological Hardiness :
تمييد-:

الصػبلبة النفيػية عرمػؿ ميػـ كحيػكم مػف عكامػػؿ الشقصػية فػا م ػرؿ علػـ الػنفسل كىػا عػػرمبل

حريمر فا حييف األداء النفيا كالصحة النفيية كالبدنية.

كيكا ػػو اإلنيػػرف فػػا حير ػػو اليكميػػة م مكعػػة مػػف ال كائػػؽ ال ػا قػػؼ ح ػػر عثػرة أمػػرـ الشػػقص

ف من ػػو مػػف إشػػبرع دكاف ػػو ك حػػد مػػف ر بر ػػو فيشػ ر برنف ػػرؿ قػػرص يش ػ ره بػػرل ز ك لػػة الحيلػػة
ك ق لؼ درة األفراد علا حمؿ المشر ة كالص كبرت ال ػا ػكا ييـ فػا الحيػرةل فمػف النػرس مػف

يص ػػرب برإلحب ػػرط كم ػػنيـ م ػػف ي م ػػع برلص ػػبلبة النفي ػػيةل كى ػػذه الص ػػبلبة م ػػنيـ م ػػف مكا ي ػػو

الم رعػػب كال غلػػب علػػا عكائػػؽ األحػػداث اليكميػػة بدر ػػة عرليػػة مػػف ال حمػػؿ (صػػبحال :2003
.)54
كيشػػير رك ػػر ( )Rutter,1990إلػػا أف ىنػػرؾ م غي ػرات كا يػػة مػػف األثػػر النفيػػا الػػذم حدثػػو

الاغكط كىا-:

 -1اليمرت الشقصية للفرد ( قدير الذات المر فع– االي قبللية– كالف رلية كال فرية).
 -2فرية الميرندة األيرية ( رابط األيرة نكادراؾ الفرد للدؼء الكالدم).
 -3إم رنيػػة ك ػػكد أنظمػػة الميػػرندة اال مرعيػػة ل ش ػ يع الفػػرد علػػا مكا يػػو الا ػغكط النفيػػية

كال قفيؼ مف حدة ك ير (.)Rutter,1990:181-214
ك ػػد ب ػػدأت الد اري ػػرت ف ػػا الي ػػنكات القليل ػػة المرا ػػية

ػػركز م ػػرد د اري ػػة ال بل ػػة ب ػػيف إدراؾ

األحداث الار طةل كأش رؿ الم رنرة النفيػية إلػا االى مػرـ كال ر يػز علػا الم غيػرات النفيػية أك

البيئيػة المر بطػػة بريػ مرار اليػػبلمة النفيػػية ح ػػا مكا يػػة الظػػركؼ الاػػر طة كال ػػا مػػف شػرنير
دعـ درة الفرد علا مكا يو المش بلت كال غلب عليير (مقيمرل .)275 :1996
تــرى الباحثــة :أف الفاػػؿ فػػا ال ر يػػز علػػا م غيػرات المقركمػػة فػػا مكا يػػو الظػػركؼ الاػػر طة
إلػػا الػػديف اإليػػبلمال حيػػث ػػرف األيػػبؽ فػػا الػػدعكة إلػػا ال ر يػػز علػػا م غي ػرات المقركمػػة مػػف
أ ؿ مكا يو المش بلت كال غلب عليير.
في اآليات القرآنية التالية:

يقول اهلل تعالى
ًب ًر كال ً ً
ًً
يف آمينكٍا ٍ ً ً
يف) (البقرة :آية.)153 :
صبلىة إً ًف اللٌوى ىم ىع الصًربً ًر ى
(ير أىيَيىر الذ ى ى
اي ى يينكٍا برلص ٍ ى
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(ير أىيَير الًًذيف آمينكٍا إً ىذا لىًقي يـ ًف ىئةن فىرثٍب يكٍا كا ٍذ ي ركٍا اللٌو ى ثً ا ً ً
لكأى ًطي يػكٍا اللٌػوى ىكىر ييػكلىوي ىكالى
ير ل ى ل ي ٍـ يٍفلى يح ى
ى ن
ي ى ي
ٍ
ى ى
ى ى
كف ى
يف)(األنفرؿ:آية.)46-45 :
ب ًر ي
ىىن ىرزيعكٍا فى ى ٍف ىشليكٍا ىكى ٍذ ىى ى
اصبًيركٍا إً ًف اللٌوى ىم ىع الصًربً ًر ى
يح ي ٍـ ىك ٍ
اؿ كاألىنفي ً ً ً
ً
و
يفل
( ىكلىىنٍبلي ىكًن ي ٍـ بً ىش ٍا وء عم ىػف اٍل ىق ٍ
ػس ىكالث ىم ىػرات ىكىب عش ًػر الصًػربً ًر ى
ػكؼ ىكاٍل ي ػكًع ىكىن ٍقػص عم ىػف األىم ىػك ى
ً
ًً
ً
ًً
كف) (البقرة :آية.)156 -155 :
ىص ىرب ٍييـ َمص ىيبةه ىرليكٍا إًًنر للٌو ى نكًاًنر إًلى ٍيو ىار ً ى
الذ ى
يف إً ىذا أ ى
يقول الرسول (صلا اهلل عليو كيلـ)" :مر قير ريكؿ بيف أمريف إال اق رر أييرىمر".
كيكؼ ي ـ الدراية الحرلية برلصبلبة النفيية برع بررىر أحد الم غيرات الكا ية ال ا يف رض أنيػر
قفػػؼ مػػف ال ػ ػ ثير اليػػلبا لؤلحػػداث الا ػػر طةل كال ػػا يشػػرر إليي ػػر أحيرنػػر بمصػػطلق المنرع ػػة

النفيية أك المقركمة النفيية أك المركنة فا مكا ية الصدمرت.
مفيوم الِالبة النفسية -:Hardiness

التعريف المغوي لمِالبة النفسية:

صلب أم شاء صبلبة فيك صلبه كصلب أم شديد (ابف منظكرل د.تل.)297

التعريف االِطالحي لمِالبة النفسية-:

يػػرل فنػػؾ ( )Funkأف م غيػػر الصػػبلبة النفيػػية ىػػك :قصػػلة عرمػػة فػػا الشقصػػية مػػؿ علػػا
كيني ػ ػ ػػر ك نمي ي ػ ػ ػػر القبػ ػ ػ ػرات البيئي ػ ػ ػػة الم نكع ػ ػ ػػة (الم ػ ػ ػػززة) المحيط ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػرلفرد من ػ ػ ػػذ الص ػ ػ ػػغر

(.)Funk,1992;336
كي كد مفيكـ الصبلبة النفيية إلا يكزاف كبر از ( )Kobaza1979حيث كصلت ليذا المفيكـ
مػػف قػػبلؿ يليػػلة مػػف الد اريػػرتل كال ػػا اي ػ يدفت م رفػػة الم غي ػرات ال ػػا مػػف كراء اح ف ػػرظ

األشػػقرص بصػػح يـ النفيػػية كال يػػمية ر ػػـ راػػيـ للاػػغكط حيػػث قػػكؿ ب ػ ف الصػػبلبة ىػػا

اع قرد عرـ لدل الفرد بفرعلي و ك در و علا ايػ قداـ ػؿ المصػردر النفيػية كالبيئيػة الم رحػة ػا
ي ػػدرؾ كيفي ػػر كيكا ػػو بفرعلي ػػة أح ػػداث الحي ػػرة الا ػػر طة الش ػػر ة إد ار ػ ػر ي ػػر مح ػػرؼ أك مش ػػكه

كيفيػرىر بكا يػة كمكاػكعية كمنطقيػػة كم ػريش م يػر علػا نحػػك اي ػربا كم اػمف ثبلثػة أب ػػرد
كىا االل زاـل ال ح ـل ال حدم (مقيمرل .)277 :1996
كي ػػرؼ ػػررفر كشػػيير ( )Carver & Scheierالصػػبلبة النفيػػية ب نيػػر :رحيػػب الفػػرد ك قبلػػو

للم غيػ ػرات أك الا ػػغكط ال ػػا ي ػػرض لي ػػر حي ػػث م ػػؿ الص ػػبلبة النفي ػػية مص ػػدر كاؽ اػ ػد
ال كا ب ال يمية الييئة للاغكط (حمردة كعبد اللطيؼل .)230 :2002
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كي فػػؽ ريػػؼ البيػػرص مػػع ررفػػرر كشػػبير حيػػث يػػرل بػ ف الصػػبلبة النفيػػية إدراؾ الفػػرد ك قبلػػو

لل غيرات أك الاغكط النفيية ال ا ي رض لير فيا مؿ ك ريػة مػف ال كا ػب الحيػية كالنفيػية
للاػػغكط ك يػػرىـ فػػا ػػديؿ ال بل ػػرت الدائريػػة ال ػػا بػػدأ برلاػػغكط ك ن يػػا برإلني ػرؾ النفيػػا

برع برره مرحلة م قدمة مف الاغكط (البيرصل .)391 :2002

كي فػػؽ ريػػؼ فنػػؾ كمحمػػد فػػا ريػػؼ الصػػبلبة النفيػػية ب ني ػر م مكعػػة م رملػػة مػػف القصػػرؿ
الشقصية ذات الطبي ة النفيية كاال مرعية كىا قصرؿ فرعية اـ االل زاـ كال حػدم كالػ ح ـ

يراىر الفرد علا انير قصػرؿ ميمػة لػو فػا ال صػدم للمكا ػؼ الصػ بة أك المثيػرة للمشػقة النفيػية
كفا ال ريش م ير (محمدل .)35 :2002

ي اق مػف قػبلؿ ال ريفػرت اليػربقة :أف ىنػرؾ إ مػرع علػا ػكف الصػبلبة النفيػية مصػدر مػف

المصردر الشقصية الذا ية لمقركمة ابثػرر اليػلبية لاػغكط الحيػرة كال قفيػؼ مػف أثررىػر النفيػية
كال يميةل كينظر الفرد للاغكطرت علا أنير نكع مف ال حدم.
وتتبنى الباحثة فـي ىـذه الدراسـة تعريـف عمـاد مخيمـر حيـث يـرى أن الِـالبة النفسـية :ىػا
اع قرد عرـ للفرد فا ف رلي و ك در و علا اي قدـ ؿ المصردر النفيية كاال مرعية الم رحة ا
يدرؾ كيفير كيكا و بفرعليػة أحػداث الحيػرة الاػر طة كالصػبلبة كفقػر لل ػراث الم ػرح

زملة مف القصرئص النفيية كىا االل زاـ كال ح ـ كال حدم (مقيمرل .)16 :2000

ػكف مػف

مفاىيم ذات عالقة بمفيوم الِالبة النفسية:

 -1مفيوم قوة األنا-:

ػػكة األنػػر ىػػا الر ي ػزة األيريػػية فػػا الصػػحة النفيػػيةل ك شػػير ػػكة األنػػر إلػػا ال كافػػؽ الػػذا ا مػػع
الشقص كمع الم مع عبلكة علا القلك مف األعراض ال صربية كاإلحيرس االي ػربا برل فريػة
كالرار ك كة األنر ىا :القطب المقربؿ لل صربية حيػث يػرل ثيػر مػف ال لمػرء أف ىنػرؾ م صػبل

يقػػع فػػا أحػػد أط ارفػػو ػػكة األنػػر حيػػث يقػػع فػػا الطػػرؼ ابقػػر طػػب ال صػػربية ( فػػرفال :1982
.)4
كي ػػرل أب ػػك ن ػػدل ( :)2007أف ىن ػػرؾ ػػداقبل ب ػػيف مفي ػػكما الص ػػبلبة النفي ػػية ك ػػكة األن ػػر م ػػع

ب ايمرل حيث كة األنر مؿ علا دعيـ صبلبة الفرد النفيػية
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ػره األحػداث الاػر طةل كأف

الصبلبة مؿ رىدة لك رية الفرد مف كط ة االاػطراب النفيػا كال يػدم عنػد األزمػرت كالشػدة

(أبك ندلل .)33 :2007

كي اػػق ممػػر يػػبؽ أف ػػكة األنػػر مثػػؿ ػػدرة الفػػرد علػػا ايػ ثمرر رفػػة المصػػردر النفيػػية كالمرديػػة
الم رحة لديول مف أ ؿ حقيؽ ال كافؽ مع نفيو كابقريفل كمكا يو الشدائد بفرعلية.
 -2الفاعمية الذاتية-:
الفرعلي ػػة الذا ي ػػة ى ػػا إح ػػدل الم غيػ ػرات الكي ػػيطة ب ػػيف إدراؾ الف ػػرد لؤلح ػػداث الا ػػر طة كب ػػيف
مكا ية الفرد لير.

ي رؼ برندك ار الفرعلية الذا ية علا أنير اع قػرد الفػرد فػا فري ػو كا ػدارهل ك م نػو ك يم ػو الذا يػةل
ممر ي طيو ش ك ار برلثقة برلنفسل كالقدرة علػا ال غلػب علػا مشػ بل ول كالػ ح ـ فػا أمػكر حير ػول

ك صػػبق الفرعليػػة الذا يػػة فػػا نفػػس الك ػػت مؤش ػ ار لقػػدرة الفػػرد علػػا مكا يػػة األحػػداث الاػػر طة
ب فريػػة كا ػػدار كثقػػة ك م ػػفل كالكظيفػػة األيريػػية للفرعليػػة الذا يػػة ىػػا م ػػيف الفػػرد مػػف ال ػ ح ـ

كال نبؤ ب حداث الحيرة ).)Banddura,1982:127-147

كيشػػير برنػػدك ار إلػػا أف م قػػدات النػػرس حػػكؿ فرعليػػة الػػذاتل ىػػا ال ػػا حػػدد داف يػ يـ ك ػػن س
علا الم يكدات ال ا يبذلكنيرل كالمدة ال ا يصمدكف فييػر فػا مكا يػو المشػ بلتل ك لمػر زادت

ثقػة األفػراد فػػا فػػرءة الػػذات كفرعلي يػػرل زادت م يػكدا يـ نكاصػرارىـ علػػا قطػػا مػػر يقػػبليـ مػػف
عقرب كص رب كيميز برندك ار بيف م نييف للفرعلية-:

أ -الفاعميــة الذاتيــة المتوقعــة :ىػػا ش ػ كر الفػػرد بقد ار ػػو أك ع ػزه عػػف القيػػرـ بيػػلكؾ م ػػيف أك
ان رز مرل كي امف ىذا الش كر در ة مف الثقة كالش كر برلقدرة علا ال ح ـ.

ب -الفاعمية الذاتية المرجعية :ىا اع قرد الفرد ب ف اليػلكؾ الػذم يقػكـ بػو يػكؼ يكصػلو إلػا
الن رئم ال ا ي منرىر ).)Banddura,1982;127-147
كممػ ػػر يػ ػػبؽ ي اػ ػػق أف الفرعليػ ػػة الذا يػ ػػة مثػ ػػؿ فػ ػػا إدراؾ الفػ ػػرد ب ػ ػ ف لديػ ػػو ػ ػػدرات كميػ ػػررات
كاي دادات شقصيةل كيم نو كظيفير بفرعلية لمكا يو الشدائد كاألحداث المؤلمة.
 -3مفيوم تقدير الذات-:
ق ػػدير الػ ػذات ى ػػك أح ػػد أى ػػـ م غيػ ػرات الشقص ػػيةل كال ػػا مث ػػؿ ك ري ػػة أك حص ػػرنة ف ػػا مكا يػ ػة

األحداث الار طة علا الصحة النفيية للفرد (عيدل .)148 :2001
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ف ػإدراؾ الفػػرد لقيم ػػو الذا يػػة ك فري ػػول ال ي بػػر فقػػط أىػػـ م غيػػر فػػا ػػدرة الفػػرد علػػا المكا يػػة

النر حة للاغكط فحيبل كل نو ي بر أىـ م غير فا حيرة الفرد كشقصي و كيظؿ ىذا الم غيػر
يؤثر فا يلكؾ الفرد طكاؿ حير و (.)Wills & Langner,1980;159-188
كيشير يميث ( )1981إلا أف قدير الذات يؤثر فا قدير الفرد للاغكط ك در و علا حمليػر
كمكا ي يػػر مػػر يش ػير يػػميث إلػػا أف إدراؾ الطفػػؿ للحػػب كاالح ػراـ كاالى مػػرـ نكاعطػػرءه حريػػة

ال بير كالمنر شة ي لو أ ثر درة علا المكا ية بينمر إدراؾ الطفػؿ عػدـ القبػكؿ أك عػدـ الحػب
ي لػ ػ ػ ػػو يش ػ ػ ػ ػ ر ب ػ ػ ػ ػػدـ الفرعليػ ػ ػ ػػة كعػ ػ ػ ػػدـ ال فريػ ػ ػ ػػة كعػ ػ ػ ػػدـ القيمػ ػ ػ ػػة كال ػ ػ ػ ػػز

(.)Smith,1981;236-248

ػ ػ ػ ػػره الاػ ػ ػ ػػغكط.

كي ػػرل أبكن ػػدل ( :)2007أف ػػبل م ػػف مر ف ػػا الص ػػبلبة النفي ػػية ل ػػدييـ ق ػػدير ذات كل ػػف ال

يش رط أف ي كف مر ف ك قدير الذات لدييـ صبلبة نفيية مر ف ة

ره الظركؼ الار طة (أبػك

ندلل .)35 :2007
كي اق ممػر يػبؽ أف قػدير الػذات :ىػك قبػؿ الفػرد لذا ػو نكادراؾ مػر يم ل ػو مػف ميػررات يػمية
كعقلي ػػة كا مرعيػػػة ك در ػػو علػ ػػا ايػ ػ ثمرر مػ ػػر لديػػػو م ػػف مقكمػ ػػرت بفرعلي ػػة لمكا ي ػػة األحػػػداث

الار طة.

 -4المناعة النفسية-:
المنرعػػة النفيػػية ى ػا مفيػػكـ فراػػال يقصػػد بػػو ػػدرة الشػػقص علػػا مكا يػػو األزمػػرت كال ػػركب
ك حمؿ المصرئب كمقركمة مر ين م عنير مف أف رر كمشػرعر مػف اػب كيػقط كعػداكة كان قػرـ

أك أف ػػرر كمش ػػرعر يػ ػ س كع ػػز كانيزامي ػػة ك ش ػػرؤـل م ػػر م ػػد المنرع ػػة النفي ػػية ال ي ػػـ بمنرع ػػة
إارفية نشط أ يزة المنرعة ال يمية (مريال)96 :2000
وتنقسم المناعة النفسية إلى ثالث أنواع-:

أ -مناعة نفسية طبيعية :ىا منرعة اد ال زـ كالقلؽ كىا مك ػكدة عنػد اإلنيػرف المػؤمف فػا
طبي ة كينو النفيا الذم ينمك مف ال فرعؿ بيف الكراثة كالبيئة.

ب -مناعة نفسية مكتسبة طبيعيـا :ىػا منرعػة اػد ال ػ زـ كالقلػؽ ي يػبير اإلنيػرف مػف الػ لـ
كالقبرات كالميررات كالم ررؼ ال ا ي لمير فا مكا ية األزمرت كالص كبرت اليربقة.
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ت -مناعة نفسية مكتسبة ِناعيا :كىا شبو المنرعة ال يمية ال ا ي يػبير الفػرد مػف حقػف
ال يـ عمدا برل رثكمة الميببة للمرضل للحد مػف قطكر يػر ك بقػا منرع يػر مػدة طكيلػة ك يػما
منرعة م يبة فرعلة (مريال .)97 :2000

كي اػػق ممػػر يػػبؽ أف المنرعػػة النفيػػية ىػػا حصػػرنة نفيػػية اػػد ال ػ زـ يكلػػد الفػػرد مػػزكدا بيػػر

ك صقلير البيئة ال ا ي يش فا نفير ك يرعده علػا حمػؿ األلػـ كالحػزف الم لػؽ بفقػداف األحبػة
ك ينو علا مكا ية الص رب بقكة يمية كنفيية عرلية.

النظريات المفسرة لمِالبة النفسية-:

أوال :نظرية كوبا از ( )Kobasa1983والدراسات المنبثقة عنيا-:
دمت كبر از نظرية رائدة فا م رؿ الك رية مػف اإلصػربة برالاػطراب النفيػية كال يػمية نركلػت

قبللي ػػر ال بل ػػة ب ػػيف الص ػػبلبة النفي ػػية بكص ػػفير ح ػػديثر ف ػػا ى ػػذا الم ػػرؿ كاح م ػػرالت اإلص ػػربة

ب ػػرألمراض ()Kobasa,1983;839-842ل كاع م ػػدت نظري ػػة كب ػػر از عل ػػا ع ػػدد م ػػف األي ػػس
النظرية كال ريبيةل ك مثلت األيس فا آراء ب ض ال لمرء أمثرؿ فران ؿل مريلكل رك ػرز كال ػا

أشررت إلا ك كد ىػدؼ للفػرد أك م نػا لحير ػو الصػ بة ي مػد برلدر ػة األكلػا علػا در ػو علػا
اي غبلؿ إم رنر و الشقصية كاال مرعية بصكرة يدة.

(.)Mtteson Ivaneevich,1987:102-104

كي ػػد نمػػكذج الزركس ( )Lazarusمػػف أىػػـ النمػػرذج ال ػػا اع مػػدت علييػػر نظريػػة كبػػر از حيػػث

إنير نك شت مف قبلؿ ار برطير ب دد مف ال كامؿ كحددىر فا ثبلثة عكامؿ رئييية كىا:
 -1البنية الداقلية للفرد.

 -2األيلكب اإلد ار ا الم رفا.
 -3الش كر برل يديد كاإلحبرط.

كيػػذ ر الزركس ( )Lazarusأف حػػدكث قبػرة الاػػغكط يحػػددىر فػػا المقػػرـ األكؿ طريقػػة إدراؾ
الفػرد للمك ػؼل كاع بػرره اػغطر ػرببل لل ػريش ك شػمؿ علػا اإلدراؾ الثػرنكم ك قيػيـ الفػرد لقد ار ػو
القرصة ك حديد مدل فرء ير فا نركؿ المكا ؼ الصػ بةل ف قيػيـ الفػرد لقد ار ػو علػا نحػك يػلبا
كال زـ با فير كعدـ مبلئم ير لل رمؿ مع المكا ؼ الص بة أمر يش ره برل يديػدل كىػك مػر ي نػا
عند الزركس ك ع حػدكث الفػرد الاػرر يػكاء البػدنا أك النفيػا كيػؤدم الشػ كر برل يديػد بػدكره
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إلػػا الش ػ كر برإلحبػػرط م اػػمنر الش ػ كر بػػرلقطر أك برلاػػرر الػػذم يقػػرر الفػػرد ك كعػػو برلف ػػؿ

()Lazarus,1961,287-293

كطرحػػت كبػػر از ( )1983االف ػراض األيػػرس لنظري يػػر ب ػ ف ال ػػرض لؤلحػػداث الحير يػػة الشػػر ة
ي ػػد أم ػ ار اػػركريرل بػػؿ انػػو ح مػػا البػػد منػػو الر قػػرء الفػػرد كنا ػ و االنف ػػرلا كاال مػػرعا كأف

المصػػردر النفيػػية كاال مرعيػػة القرصػػة ب ػػؿ فػػرد ػد قػػكم ك ػػزداد عنػػد ال ػػرض ليػػذه األحػػداث
كمف أبرز ىذه المصردر الصبلبة النفيية الثبلثة كىا (االل زاـ كال ح ـ كال حدم).

ك ػػد فيػػرت كبػػر از االر بػػرط القػػرئـ بػػيف الصػػبلبة النفي ػية كالك ريػػة مػػف اإلصػػربة بػػرألمراض مػػف

قبلؿ حديدىر للقصرؿ المميػزة لؤلفػراد مر ف ػا الصػبلبة كمػف قػبلؿ كاػيحير لػؤلدكار الف رلػة
ال ا يؤديير ىذا المفيكـ لل قليؿ مف آثرر ال رض لؤلحداث الار طة.
ك ػ ػذ ر كبػػػر از ( )Kobasa,1982;839-946أف األف ػ ػراد ال ػػذيف ي يػ ػػمكف برلصػ ػػبلبة النفيػػػية
ي كنكف أ ثر نشرطر كمبردأة كا داست ك يردة كابطر داقلير كأ ثر صمكدا كمقركمة ألعبرء الحيػرة

الم يدة كأشد كا ية كان رز كييطرة ك درة علا فيػير األحػداثل مػر أنيػـ ي ػدكف أف

ػرربيـ

مم ػػة كذات م ن ػػا في ػػذه الفئ ػػة مػػف األفػ ػراد ا ػػع قييمػ ػر م فػػرئبل ل غيػػرات الحي ػػرة ك مي ػػؿ للقي ػػرـ

برألف ػػرؿ الحريػمة لليػػيطرة علييػػرل كعلػػا ال ػػس فػػرف األشػػقرص األ ػػؿ صػػبلبة ي ػػدكف أنفيػػيـ

كالبيئػػة مػػف حػػكليـ بػػدكف م نػػا كيش ػ ركف برل يديػػد المي ػ مرل كالا ػ ؼ فػػا مكا يػػو األحػػداث
الم غيرة كي قدكف أف الحيرة كف أفاؿ عنػدمر ميػز برلثبػرت فػا أحػداثير أك عنػدمر قلػك مػف
ال ديػد كلػػذلؾ ال ك ػػد لػػدييـ اع قػػردات اريػػقة باػركرة االر قػػرءل فيػػـ يػػلبيكف فػػا فػػرعليـ مػػع

البيئػػة ك ػػكف للظػػركؼ الشػػر ة أثػػر يػػلبا علػػا الحرلػػة الصػػحية لي ػؤالء األشػػقرص ل ػػزىـ عػػف
قفيؼ األثر الييئ النر م عف ال رض ليذه األحداث.
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ويوض شكل رقم ( )1ورقم ( )2التاليين تأثير الِالبة النفسية عمى الفرد وذلك عمى النحـو

التالي-:

شكل ()1

يوض التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمِالبة النفسية
()Kobasa&Maddi,1982;169-172
( )+شض٠ذ
أـذتض تٌف١ثذ
تٌشثلر
( )+شض٠ذ
تٌصؼث٠ش
غ١ش تٌفؼثي

()+

( )-شمً

()-

تإلصثخر
خثإلؼٙثد

تإلصثخر
خثِ٤شتض

تٌصالخر فٟ
صٛسذ تٌشخص١ر
تٌصالخر
تٌٍّصضِر

شكل ()2

يوض التأثيرات المباشرة لمتغير الِالبة النفسية
()Kobasa&Puccetti,1983;216

شأظ١ش ِدثشش
أـذتض تٌف١ثذ تٌشثلر

تٌصالخر تٌٕفغ١ر

تإلصثخر خثإلؼٙثد

أعثٌ١ح تٌّؼث٠شر

تعصخذتَ تٌّصثدس تٌشخص١ر
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تإلصثخر خثِ٤شتض

يكاق ش ؿ ( )1اليربؽ أثرر الصبلبة النفيية فػا صػكرة الشقصػية المل زمػة ال ػا قلػؿ بشػ ؿ

مبرشػػر مػػف ال ػ ثير اليػػلبا لؤلحػػداث الحير يػػة الاػػر طة إذا انقفاػػت أيػػرليب ال ػػريش يػػر
الف رلة.

كيكاػػق شػ ؿ ( )2اليػػربؽ أف الصػػبلبة مػػؿ م غيػػر مقركمػػة ك ػػرئا حيػػث قلػػؿ مػػف اإلصػػربة

برإل يرد النر م عف ال رض للاغط ك زيػد مػف ايػ قداـ الفػرد أليػرليب ال ػريش الف ػرؿل ك زيػد

مػ ػػف ال مػ ػػؿ علػ ػػا اي ػ ػ قداـ الفػ ػػرد لمصػ ػػردره الشقصػ ػػية كاال مرعيػ ػػة المنريػ ػػبة
الار طة.

ػ ػػره الظػ ػػركؼ

األدوار التي يؤدييا متغير الِالبة النفسية-:
 -1غييػر الصػبلبة النفيػية لػػئلدراؾ الم رفػا فػا األحػػداث اليكميػة إذا مػر ػػـ رؤي يػر علػا نحػػك
يػػر كا ػػال في قػػد األف ػراد ذك الصػػبلبة النفيػػية فػػا فػػري يـ فػػا نػػركؿ أحػػداث الحيػػرة اليكميػػة

كمف ثـ فيـ يركف األحداث اليكمية بصكرة كا ية ك فرؤلية.

 -2قفؼ الصبلبة النفيية برإل يرد النػر م عػف اإلدراؾ اليػلبا لؤلحػداثل ك حػكؿ دكف كصػكؿ
الفرد لحرلة اإل يرد المزمف كش كره بري نزاؼ طر ر و.

 -3ر بط الصبلبة النفيية بطرؽ ال ريش ال يفا الف ػرؿ ك ب ػد عػف اع يػرد ايػ قداـ ال ػريش

ال نبا أك اإلنيحربا للمك ؼ.

 -4دعـ الصبلبة النفيية عمؿ م غيرات أقرل ( رلميرندة اال مرعيػة بكصػفير مػف الم غيػرات

الكا يػػة حيػػث يميػػؿ األف ػراد الػػذيف ي يػػمكف برلصػػبلبة النفيػػية إلػػا ال ك ػػو نحػػك طلػػب ال بل ػػرت
اال مرعي ػػة الداعم ػػة عن ػػد ال ػػرض للمش ػػقة ك ػػر بط ى ػػذه ال بل ػػرت ب ػػدكرىر بريػ ػ قداـ أي ػػرليب

ال ريش ال يفا كال كافقا (.)Kobasa&Puccetti,1983;216

ثانيا :نموذج فينك ( )Venkالمعدل لنظرية كوبا از ()Kobasa1979

لقػػد ظيػػر حػػديثر فػػا م ػػرؿ الك ريػػة مػػف اإلصػػربة برالاػػطراب أحػػد النمػػرذج الحديثػػة الػػذم أعػػرد
النظػر فػػا نظريػة كبػػر از ( )Kobasa1979كحػركؿ كاػػع ػديؿ ديػػد ليػرل مػػف قػبلؿ د اريػ و

ال ػػا أ ارىػػر بيػػدؼ بحػػث ال بل ػػة بػػيف الصػػبلبة النفيػػية كاإلدراؾ الم رفػػا كال ػػريش الف ػػرؿ مػػف
نرحية كالصحة ال قلية مف نرحية أقرل كذلػؾ علػا عينػة كاميػر ( )167نػدير إيػرائيلير كاع مػد

البرحػػث علػػا المكا ػػؼ الشػػر ة الكا يػػة فػػا حديػػده لػػدكر الصػػبلبة النفيػػية ك ػػرـ بقيػػرس م غيػػر
الصػػبلبة النفيػػية كاإلدراؾ الم رفػػا للمكا ػػؼ الشػػر ة كال ػػريش م يػػر بػػؿ الف ػرة ال دريبيػػة ال ػػا
أعطرىر للمشرر يف كال ا بلغت ي ة شيكر كب د ان يرء ىذه الف رة ال دريبية.
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وقد أظيرت نتـائ دراسـة فينـك :ك ػكد ار بػرط م ػكنا االل ػزاـ كالػ ح ـ فقػط فػا الصػحة ال قليػة
ال يػػدة لؤلف ػرادل فرر بػػرط االل ػزاـ كىريػػر برلصػػحة ال قليػػة مػػف قػػبلؿ قفػػيض الش ػ كر برل يديػػد
كاي قداـ إي ار ي ية ال ريش الف رؿ قرصة إي ار ي ية اػبط االنف ػرؿ حيػث ار ػبط ب ػد الػ ح ـ

اي ربير برلصحة ال قلية مف قبلؿ إدراؾ المك ؼ علا انػو أ ػؿ مشػقةل كايػ قداـ إيػ ار ي ية حػؿ
المش بلت برل ريش.

ك رـ فينؾ ( )Venkبإ راء د اريػة ثرنيػة ( )1995ليػر نفػس أىػداؼ الد اريػة األكلػال كذلػؾ علػا

عينػػة مػػف ال نػػكد اإليػرائيلييف أياػرل ايػ قدـ ف ػرة دريبيػػة عنيفػػة لمػػدة  4شػػيكر ػـ مػػف قبلليػػر

نفي ػػذ المش ػػرر يف لؤلكام ػػر المطلكب ػػة ح ػػا نكاف ررا ػػت م ػػع مي ػػكليـ كايػ ػ دادا يـ الشقص ػػيةل
كذل ػػؾ بص ػػفة م كاص ػػلةل ك ي ػػرس الص ػػبلبة النفي ػػيةل ك يفي ػػة اإلدراؾ الم رف ػػا لؤلح ػػداث الش ػػر ة

الحقيقيػػة (الكا يػػة) كطػػرؽ ال ػػريش بػػؿ ف ػرة ال ػػدريب كب ػػد االن يػػرء منيػػر ػـ ال كصػػؿ لػػنفس

الن ػػرئم للد اري ػػة األكل ػػا فط ػػرح فن ػػؾ نمكذ ػػو كيكا ػػحو شػػ ؿ ( )3ال ػػرلا ( -:ارا ػػال :2008
.)40 -39

شكل ()3

نموذج فينك المعدل لنظرية كوبا از لمتعامل مع المشقة وكيفية مقاومتيا
()Florian,Mikulince Taubman,1995;687-695

تإلدستن تٌّؼشفٟ

تٌصفر تٌؼمٍ١ر
ٚتإلصثخر خثإلؼٙثد
تٌّضِٓ

تٌصالخر تٌٕفغ١ر
تعصشتش١ؽ١ثز
تٌصؼث٠ش

عزز اطػبلع البرحثػة علػا النظريػرت اليػربقة ال ػا نركلػت الصػبلبة النفيػية فػا اق يررىػر ل ػكف

إحدل الم غيرات فا دراي يرل إلػا رنػب اع قػرد البرحثػة بػ ف عػدد بيػر مػف أبنػرء كطنيػر ي م ػع
بيذه الصبلبة.
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أىمية الِالبة النفسية-:
ػػدمت كبػػر از ( )Kobasa1979عػػدة فيػػيرات كاػػق اليػػبب الػػذم ي ػػؿ الصػػبلبة النفيػػية

قفؼ مف حدة الاغكط ال ا كا و الفردل كيم ف فيػـ ال بل ػة مػف قػبلؿ فحػص اثػر الاػغكط
عل ػػا الف ػػردل كف ػػا ى ػػذا القص ػػكص ػػرم كب ػػر از أف األح ػػداث الا ػػر طة ق ػػكد إل ػػا يلي ػػلة م ػػف

اإلر رع ؤدم إلا اي ثررة ال يرز ال صبا الذا ا كالاغط المزمف يؤدم فيمر ب د إلا اإلرىرؽ
كمر يصرحبو مف أمراض يمية كااػطرابرت نفيػيةل كمػف ىنػر ػ ا دكر الصػبلبة النفيػية فػا

ػػديؿ ال مليػػة الدائريػػةل كال ػػا بػػدأ برلاػػغط ك ن يػػا برإلرىػػرؽ (حمػػردةل عبػػداللطيؼل :2002

.)237 -236

كأشػػررت كبػػر از (1979

 )Kobasaإلػػا أف الص ػػبلبة النفيػػية مػػف م كنر ي ػػر مػػؿ م غي ػػر

ي ػػي كلك ال يقف ػػؼ م ػػف مك ػ ػػع األح ػػداث الا ػػر طة عل ػػا الص ػػحة ال ي ػػمية كالنفي ػػية للفػ ػػردل
فرألشقرص األ ثر صبلبة ي راكف للاغكط كال يمراكف (مقيمرل .)278 :1996

ذ ػػرت ش ػػيلا ك ػػريلكر (&Tailor

 )Shelyان ػػو من ػػذ الد اري ػػة األكل ػػا ال ػػا رم ػػت بي ػػر كب ػػر از

( )1979أ ريت ال ديد مف األبحرث ال ا أظيرت أف الصبلبة النفيية ػر بط ب ػؿ مػف الصػحة
ال يمية ال يدة كالصحة النفيية ال يدة (ير ال .)38 :2006
كك ػػدت مػػردم ك كبػػر از (&Koasa

 )Madeأف األشػػقرص ذكل الصػػبلبة النفيػػية المر ف ػػة

ي كنػػكف أ ثػػر ػػدرة علػػا االي ػ فردة مػػف أيػػرليب م ػكا ي يـ للاػػغكط بحيػػث فيػػدىـ فػػا قفػػض

يديد األحػداث الاػر طة مػف قػبلؿ رؤي يػر مػف منظػكر كايػع ك حليليػر إلػا مر بر يػر ال زئيػةل

ككاع الحلكؿ المنريبة للفرد ()Smith,1981; 81
ك فػ ػ ػ ػ ػػؽ كبػ ػ ػ ػ ػػر از ( )Kobazaكفكل مػ ػ ػ ػ ػػرف ()Volcmanل كالزاركس ( )Lazaroursفػ ػ ػ ػ ػػا أف:
القصرئص النفيية للفرد رلصبلبة مثبل ؤثر فا قييـ الفرد الم رفا للحدث الار ط ذا و كمر
ينطػػكم عليػػو مػػف يديػػد ألمنػػو كصػػح و النفيػػية ك قػػديره لذا ػػول مػػر ػػؤثر أياػػر فػػا قيػػيـ الفػػرد

أليػرليب المكا يػة كىػػا األيػرليب ال ػا يكا ػو بيػر الفػرد للحػػدث الاػر ط (مكا يػة المشػ بلتل

اليركبل حمؿ الميئكليةل البحث عف الميرندةل ال ح ـ الذا ا) (مقيمرل .)278 :1996

كيػػرل بػػرحثكف آقػػركف انػػو ح ػػا لػػك ػػرف األف ػراد ي م ػػكف بدر ػػة عرليػػة مػػف الصػػبلبة ب قػػدير

الاغكط ب نيػر شػ ؿ ليػـ اػغطر برلف ػؿ إال أف يػمرت شقصػي يـ ظػؿ مػؿ ػكاؽ مػف ػ ثير
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الاغكط عف طريؽ يييؿ اق يرر أيػرليب المكا يػة ال كافقيػة أك عػف طريػؽ ػؼ اليػلكؾ يػر

ال كافقا فرألفراد ذكك الصبلبة ال رلية نظرير يميلكف إلا اي قداـ أيلكب المكا ية ال حكيلا كفيو
يقكم ػػكف ب غيي ػػر األح ػػداث ال ػػا يم ػػف أف كل ػػد ا ػػغطت إل ػػا ف ػػرص نم ػػك كن ي ػػة ل ػػذلؾ ن ػػدىـ

ي كافقكف مع األحداث الار طة بطريقة م فرئلة كف رلة كعلا ال س مف ذلؾ ي مد األفراد ذكك
الص ػػبلبة المنقفا ػػة إل ػػا أي ػػلكب المكا ي ػػة ال ار ػػا أك ال ػػذم ي ا ػػمف ن كص ػػر كفي ػػو يقكم ػػكف
ب نب أك االب رد عف المكا ؼ ال ا يم ف أف كلد اغطر (رااال )53 :2008

مػػف قػػبلؿ مػػر يػػبؽ ي اػػق للبرحثػػة :أف الصػػبلبة النفيػػية مر ػب ميػػـ مػػف مر بػػرت الشقصػػية
كال ػػا قػػا اإلنيػػرف مػػف أثػػر اػغكط الحيػػرة المق لفػػةل ك

ك غلبر علا مشر لو الار طةل مر

ػػؿ الفػػرد أ ثػػر مركنػػة ك فػػرؤال ك ربليػػة

ؿ الصبلبة النفيية الفرد ينظر إلا الحراػر كالميػ قبؿ

بنظػ ػرة مليئ ػػة برألم ػػؿ كال ف ػػرؤؿ ك قل ػػك حير ػػو م ػػف القل ػػؽ كاال ئ ػػرب ك ص ػػبق ردكد أف رل ػػو مث ػػرال

لبلي حيرف.

خِائص الفرد ذوي الِالبة النفسية-:
حصر ريلكر ( )Taylor 1995قصرئص ذكل الصبلبة النفيية بمر يلا-:
 -1اإلحيرس برالل زاـ كال ا دفع النفس لبلنقراط فا أم مي دات.

 -2اإليمرف (االع قرد) برلييطرةل أم إحيرس الشقص برنو نفيو ىك يبب الحدث الػذم حػدث

فا حير و كانو ىك الذم يي طيع أف يؤثر علا بيئ و.

 -3ال حدم كىك الر بة فا إحداث ال غير كمكا ية األنشطة ال ديدة ال ا مثؿ أك كف بمثربة

فرص للنمرء كال طكر ()Taylor ,1995:261

كيؤ ػػد مقيم ػػر عل ػػا ى ػػذه القص ػػرئص ب ػػد د اريػ ػ و ألدبي ػػرت المكا ػػكع حي ػػث ػػرـ برل دي ػػد م ػػف

الدريػػرت ال ربيػػة فػػا م ػػرؿ الصػػبلبة النفيػػية كاع مػػد علػػا ىػػذه القصػػرئص فػػا د اريػ و ب ػػرد
ا

لقيػػرس الصػػبلبة اي ػ نردا إلػػا ريػػؼ كمقيػػرس الصػػبلبة الػػذم طكر ػػو كبػػر از ()Kobaza1979

(مقيمرل .)114 :1997
وتنقسم خِائص ذوى الِالبة النفسية إلى قسمين ىما-:

 -1خِائص مرتفعي الِالبة النفسية-:

كصلت كبر از ( )Kobaza1979قبلؿ الدرايرت ال ا أ ر يػر فػا األعػكاـ (1979ل 1983ل

 )1985إلا أف األفراد الذيف ي م كف برلصبلبة النفيية ي ميزكف ب دد مف القصرئص كىا:
 -1القدرة علا الصمكد كالمقركمة.
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 -2لدييـ ان رز أفاؿ.

 -3ذكك ك ية داقلية للابط.
-4أ ثر ا دا ار كيميلكف للقيردة كالييطرة.

 -5أ ثر مبردأة كنشرطر كذكك داف ية أفاؿ (رااال .)41 :2008
ويِنف حمادة وعبد المطيف األفراد الذين يمتازون بالِالبة النفسية بأنيم-:
-1مل زمكف برل مؿ الذم علييـ أداؤه بدال مف ش كرىـ برلغربة.

-2يش ركف أف لدييـ القدرة علا ال ح ـ فا األحداث بدال مف ش كرىـ بفقداف القكة.
-3ينظركف إلا ال غير علا انو حد عردم بدال مف أف يش ركا برل يديد.

-4ي ػػد ىػؤالء األفػراد فػػا إد ار يػػـ ك قػػكيميـ ألحػػداث الحيػػرة الاػػر طة الفرصػػة لممرريػػة ا قػػرذ
القرار (حمردةل عبد اللطيؼل .)238 -237 :2002
كفا اكء مر يبؽ عراو يم ف اي قبلص أىـ القصػرئص ال ػا ميػز األفػراد الػذيف ي صػفكف
برلصبلبة النفيية المر ف ة ب نيـ أصحرب ابط داقلا ك ردريف علا الصمكد كالمقركمة كلػدييـ

القدرة علا االن رز فا ال مؿ كالقدرة علا ا قػرذ القػ اررات اليػليمة كحػؿ المشػ بلتل القػدرة علػا
مكا يو أحداث الحيرة الار طة كال يؼ م ير كي كف لدييـ ميؿ نحك القيردة كالييطرة كالمبردأة
كىػػـ األ ثػػر ا ػػدا ار كذكك نشػػرط كداف يػػة أفاػػؿ كالح مػػة كالصػػبر كاليػػيطرة علػػا الػػنفسل كبػػذلؾ
ي كف ذكك الصبلبة النفيية المر ف ة مل زمكف برلقيـ كالمبردئ كالم قدات اليليمة كم مي يف بير

كال ي قلكف عنير كبذلؾ ي كف لحير يـ م نا ك يمة كاي ربية.
 -2خِائص األفراد منخفضي الِالبة النفسية-:
ي صػػؼ ذكك الصػػبلبة النفيػػية المنقفاػػة ب ػػدـ الش ػ كر بيػػدؼ ألنفيػػيـ كال م نػػا لحيػػر يـ كال
ي فػػػرعلكف مػ ػػع بيئ ػ ػ يـ بري ربيػ ػػة كي ك ػ ػػكف ال يديػػػد المي ػ ػ مر كالا ػ ػ ؼ فػ ػػا مكا يػ ػػة األحػ ػػداث

الا ػػر طة الم غيػ ػرة كيفا ػػلكف ثب ػػرت األح ػػداث الحير ي ػػة كل ػػيس ل ػػدييـ اع ق ػػرد با ػػركرة ال حدي ػػد

كاالر قرءل مر أنيـ يلبيكف فا فرعليـ مػع بيئػ يـ كعػر زكف عػف حمػؿ األثػر اليػيئ لؤلحػداث

الار طة (محمدل .)23 -21 :2002

ويتض مما سبق أن األفراد ذوي الِالبة النفسية المنخفضة يتِفون بما يمي-:
 -1لة المركنة فا ا قرذ الق اررات.

 -2عدـ القدرة علا حمؿ الميئكلية.
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 -3عدـ القدرة علا ال ح ـ الذا ا.

 -4ليس لدييـ يـ كال مبردئ م ينة.
 -5اليركب كاالنيحرب مف مكا ية األحداث الار طة.
 -6فقداف ال كازف.

 -7عدـ حمؿ المشقة.
أبعاد الِالبة النفسية-:
كصلت كبر از ( )Kobasa1979إلا ثبلثة أب رد

كف فيير الصبلبة النفيػية كىػا :االل ػزاـل

كال ح ـل كال حدم.

كفيمر يلا عرار ليذه األب رد-:

أ :نبعد االلتزام-:
ي بر م كف االل زاـ مف أ ثر م كنرت الصبلبة النفيية إر برطر برلدكر الك رئا للصػبلبة النفيػية
بكصفير مصد ار لمقركمة مثيرات المشقة (.)Hydon,1986: 112-114
تعريف االلتزام-:
ي ػػرؼ ( )Wiebe ,1991االل ػزاـ برنػػو :اع قػػرد الفػػرد باػػركرة بنيػػو يمػػر كأىػػدافر محػػددة
نشػػرطرت الحيػػرة المق لفػػة كاػػركرة حمػػؿ الميػػؤكلية

ػػره

ػػره ىػػذه القػػيـ كالمبػػردئ كاألىػػداؼل مػػر

يشػػير إلػػا ا ػػره الفػػرد نحػػك ال رمػػؿ مػػع األحػػداث الشػػر ة برؤي يػػر حػػداث ىردفػػة كذات م نػػال
ك ديرة برل فرعؿ م ير (.)Wiebe,1991:89

كي ػػرؼ (مقيمػػرل  )1997االل ػزاـ برنػػو :نػػكع مػػف ال ر ػػد النفيػػا يل ػػزـ بػػو الفػػرد ا ػػره نفي ػػو
كأىدافول ك يمة ابقريف مف حكلو (علال .)14 :2000
كيرل عثمرف ( )2001أف االل زاـ ىك :اع قرد الفرد حقيقة كأىمية ك يمة ذا ػو كيم ػف أف ي اػق
ذلؾ مف قبلؿ يمة الحيرة ال ػا مػف فػا كالء الفػرد لػب ض المبػردئ كالقػيـ كاع قػرده أف لحير ػو

ىدفرن كم نا ي يش مف أ لو (عثمرفل .)215 :2001

ك شير ( ييرف حمزة  )2002إلا أف االل زاـ :ا ره الفرد نحك م رفة ذا و ك حديد أىدافو ك يمة

فا الحيرة ك حملػو الميػئكلية كانػو يشػير أياػر إلػا اع قػرد الفػرد بقيمػة كفرئػدة ال مػؿ الػذم يؤديػو

لذا و كال ميع (أبك ندلل .)19 :2007
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ي اق مف قبلؿ ال ريفرت اليربقة لبلل ػزاـ ا فػرؽ البػرحثيف فػا ريػؼ االل ػزاـ كنػو بنػا الفػرد

لقػػيـ كمبػػردئ كم قػػدات كأط ػراؼ محػػددة ك مي ػ و بيػػر ك حملػػو الميػػئكلية ا رىيػػر كا ػػره نفيػػو
كم م و كىذا ي س مي كل الصبلبة النفيية للفرد.
أنواع االلتزام-:
لقد نركؿ البرحثكف مق لؼ أنكاع االل زاـ فرأل (بري مرفل )1987ل ( نيكفل )1991ل (كايػبل

 )1991أف االل ػزاـ أنكاعػػر مق لفػػةل فينػػرؾ االل ػزاـ الشقصػػا كالػػذم أطلػػؽ عليػػو ب اػػيـ ايػػـ
االل ػزاـ

ػػره الػػذات كىنػػرؾ االل ػزاـ اال مػػرعا كىنػػرؾ االل ػزاـ األقبل ػػا كيك ػػد أياػػر االل ػزاـ

الدينا كاالل زاـ القرنكنا (رااال .)24 :2008
ك ػرل كبػػر از كآقػػركف ( )Kobaza,1985أف م ػػكف االل ػزاـ الشقصػػا أك النفيػػا ياػػـ ػػبل

مف:

 -1االلتزام نحو الـذات :ىػك ا ػره الفػرد نحػك م رفػة ذا ػو ك حديػده ألىدافػو ك يمػو القرصػة فػا

الحيرة ك حديده ال رىر و االي ربية علا نحك ميزه عف ابقريف.

 -2االلتزام اتجاه العمـل :ىػك اع قػرد الفػرد بقيمػة ال مػؿ كأىمي ػو يػكاء لػو أك لآلقػريف كاع قػرده
باركرة االندمرج فا محيط ال مؿ كب فرء و فا ان رز عملو كاػركرة حملػو ميػؤكليرت ال مػؿ
كاالل زاـ بنظمو (.)Kobaza ,Maddi & Puccetti, 1985:525-532

ب :ۥبعد التحكم-:
رؼ كبر از ( )Kobaza 1982ال ح ـ ب نو :اع قرد الفرد ب ف مكا ؼ كظركؼ الحيرة الم غيرة

ال ػػا ي ػػرض ليػػر ىػػا أمػػكر م ك ػػة كيم ػػف ال نبػػؤ بيػػر كاليػػيطرة علييػػر ( Kobasa,1982:
.)849
كي ػرؼ كيػػب ( )Wiebe 1991الػ ح ـ برنػػو :اع قػػرد الفػػرد ب ك ػػع حػػدكث األحػػداث الاػػر طة
كرؤي ي ػػر مكا ػػؼ كأح ػػداث ش ػػديدة ربل ػػة لل ن ػػركؿ كالػ ػ ح ـ فيي ػػر أك إم رني ػػة الػ ػ ح ـ الف ػػرؿ فيي ػػر

(.)Wiebe,1991: 89

كيػػرل فكل مػػرف ( )Folcoman,1984أف ال ػ ح ـ :اع قػػرد الفػػرد بإم رنيػػة ح مػػو فػػا المكا ػػؼ

الار طة ال ا ي رض لير (مقيمرل.)256 :1996
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كيرل مقيمر ب ف ال ح ـ :ىك اع قرد الفرد برل ح ـ فيمر يلقره مف أحػداث كانػو ي حمػؿ الميػؤكلية

الشقصية عف حكادث حير ول كانػو ي اػمف القػدرة علػا ا قػرذ القػ ارراتل كاالق يػرر بػيف البػدائؿل
ك فيير ك قدير األحداث كالمكا ية الف رلة (مقيمرل .)15 :1996
كي ػػرؼ (عثمػػرف )2001الػ ح ـ برنػػو :االيػ قبللية كالقػػدرة علػػا ا قػػرذ القػرار كمكا يػػة األحػػداث

(عثمرفل.)210 :2001

ك شػػير محمػػد ( )2002إلػػا أف ال ػ ح ـ ىػػك :اع قػػرد الفػػرد بقدر ػػو علػػا اليػػيطرةل كال ػ ح ـ فػػا
أحداث الحيرة الم غيرة المثيرة للمشقة النفيية أ رف ذلؾ م رفير أـ ال (محمدل .)21 :2002

ووفقا لــ (الرفاعي  )2003فان التحكم يتضمن أربع ِور رئيسية ىي-:
القررات واالختيار بين بدائل متعددة:
 -1القدرة عمى اتخاذ ا

كيحيـ ىذا ال ح ـ الم صؿ بر قرذ القرار ك طريقػة ال رمػؿ مػع المك ػؼ يػكاء بإنيرئػو أك

أك بمحركلة ال ريش م و.

نبػو

 -2التحكم المعرفي المعموماتي استخدام العمميات الفكرية لمتحكم في الحدث الضاغط-:
ي د ال ح ـ الم رفا فا أىـ صكرة ال ح ـ ال ا قلؿ مف ابثرر اليلبية للمشػقةل إذا مػر ػـ علػا
نحػػك اي ػػربال فيق ػ ص ىػػذا ال ػ ح ـ برلقػػدرة علػػا اي ػ قداـ ب ػػض ال مليػػرت الف ريػػة ب فػػرءة عنػػد

ال ػػرض للمش ػػقةل ػػرل ف ير ف ػػا المك ػ ػؼل نكاد ار ػػو بطريق ػػة إي ربي ػػة كم فرئل ػػةل ك في ػػيره بص ػػكرة
منطقية ككا ية.
 -3التحكم السموكي-:
كىك القدرة علا المكا ية الف رلة كبذؿ ال يد مع داف ية بيرة لبلن رز كال حدم.
 -4التحكم اإلسترجاعي-:
يػػر بط ال ػ ح ـ اإلي ػ ر رعا بم قػػدات الفػػرد كا رىر ػػو اليػػربقة عػػف المك ػػؼ كطبي ػػول فيػػؤدم

ايػ ر رع الفػػرد لمثػػؿ ىػػذه الم قػػدات إلػػا ػػكيف انطبػػرع محػػدد عػػف المك ػػؼل كرؤي ػػو علػػا انػػو
مك ػػؼ ذك م نػػا ك ربػػؿ لل نػػركؿ كاليػػيطرة عليػػول كبم نػػا آقػػر نظػرة الشػػقص للحػػدث الاػػر ط
كمحركلة إي رد م نا لو فا حير ول ممر يؤدم ل قفيؼ أثر الاغكط (الرفرعال .)31 :2003
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ك شير كبر از ( )Kobaza 1979إلا أف األشقرص الذيف ي راػكف للاػغكط كلػدييـ اع قػرد

بقدر يـ علا ال ح ـ فا أمكر حير يـ ىـ أ ثر صحة نفيية ك يمية مف أ رانيـ الذيف يش ركف

برل ز فا مكا ية القػكة القرر يػةل ك ػرل كبػر از أف إدراؾ الػ ح ـ يظيػر فػا القػدرة علػا ا قػرذ

القرار كالقدرة علا ال فيير كالقدرة علا المكا ية الف رلة (ىريدمل .)116 :1996

كيرل برندك ار ( )Bandura1977أف ش كر الفرد برنو يم ػف أف يػ ح ـ فػا المكا ػؼ الاػر طة
ييرعده علا مكا ية الاغكط بفرعلية أ ثر (.)Taylor,1995: 264

كيؤ ػد ليف ػػكرت كصػرلق ( )Lefcourt&Saleh1984أف الفػػرد ذكم الػ ح ـ يقفػػؼ كي ػدؿ مػػف
ال بل ة بيف األحػداث الاػر طة كأعػراض القلػؽ كاال ئػربل كأف ذكم مصػدر الاػبط القػرر ا

أ ث ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػػف ػ ػ ػ ػ ػ ث ار برلا ػ ػ ػ ػػغكط كى ػ ػ ػ ػػـ أ ث ػ ػ ػ ػػر ا ئرب ػ ػ ػ ػػر  ٚع ػ ػ ػ ػ ػ از عن ػ ػ ػ ػػد مكا ي ػ ػ ػ ػػة الا ػ ػ ػ ػػغكط.

(.(Lefcourt & Saleh,1984:388

كي اق مف ذلؾ أف ال ح ـ ي مثؿ فا درة الفػرد علػا ك ػع حػدكث المكا ػؼ الصػ بة بنػرء علػا
اي ػ قرائو للكا ػػع ككا ػ و القطػػط المنريػػبة لمكا ي ي ػر كال قليػػؿ مػػف آثررىػػر حػػيف حػػدكثير مي ػ ثم ار
ػػؿ م ػػر ي ػ ػكافر لدي ػػو م ػػف إم رني ػػرت مردي ػػة كم نكي ػػة كايػ ػ ار ي يرت عقلي ػػةل مي ػػيط ار عل ػػا نفي ػػو

كم ح مر فا انف رال و.

ج :نبعد التحدي-:
ػػرؼ كبػػر از ( )Kobaza,1983مفيػػكـ ال حػػدم ب نػػو :اع قػػرد الفػػرد ب ػ ف ال غيي ػر الم ػػدد فػػا
أحداث الحيرة كىك أمر طبي ا بؿ ح مػا البػد منػو الر قرئػو أ ثػر مػف كنػو يديػدت ألمنػو كثق ػو
بنفيو كيبلم و النفيية (رااال .)29 :2008

مػػر ي ػػرؼ ( كمر ػػر كآقػػركفل )1996ال حػػدم ب نػػو :لػػؾ االي ػ ربرت المنظمػػة ال ػػا نش ػ ردا

علػػا الم طلبػػرت البيئيػػة كىػػذه االي ػ ربرت ػػكف ذات طبي ػػة م رفيػػة أك فيػػيكلك ية أك يػػلك ية
كد

مع م ر ك كصؼ برنير اي ربرت ف رلة (محمدل.)41 :2002

كي ػػرؼ مقيم ػر ( )1997ال حػػدل برنػػو :اع قػػرد الشػػقص أف مػػر يط ػ أر مػػف غييػػر علػػا كانػػب
حير ػ ػػو ىػ ػػك أمػ ػػر مثيػ ػػر كاػ ػػركرم للنم ػ ػك أ ثػ ػػر مػ ػػف كنػ ػػو يديػ ػػدا ممػ ػػر ييػ ػػرعده علػ ػػا المبػ ػػردأة
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كاي ش ػػرؼ البيئػ ػةل كم رف ػػة المص ػػردر النفي ػػية كاال مرعي ػػة ال ػػا ي ػػرعد الف ػػرد عل ػػا مكا ي ػػة

الاغكط بفرعلية (مقيمرل .)14 :1997

كيظيػػر ال حػػدم فػػا ا حػػرـ المش ػ بلت لحليػػر كالقػػدرة علػػا المثػػربرة كعػػدـ القػػكؼ عنػػد مكا يػػة
المش بلت (عثمرفل .)210 :2001
كي اػػق ممػػر يػػبؽ عراػػو أف ال حػػدم ي مثػػؿ فػػا ػػدرة الفػػرد علػػا ال يػػؼ مػػع مكا ػػؼ الحيػػرة
ال ديدة ك قبلير بمر فيير مف مي دات يررة أك اررة برع بررىػر أمػك ار طبي يػة البػد مػف حػدكثير

لنمػػكه كار قرئػػو مػػع در ػػو علػػا مكا يػػو المش ػ بلت بفرعليػػة كىػػذه القرصػػية يػػرعد الفػػرد علػػا
ال يػػؼ اليػريع فػػا مكا يػػة أحػػداث الحيػػرة الاػػر طة المؤلمػػة ك قلػػؽ مشػػرعر ال فػػرؤؿ فػػا قبػػؿ
القبرات ال ديدة.
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ثالثا :المساندة االجتماعية -:Social Support
تمييد-:

علا الر ـ مف أف مفيكـ الميرندة اال مرعية ظير فا من صؼ اليب ينرت مف القرف المراا

كذلؾ مف قبلؿ درايرت (كيػيس  (Wiessكد اريػرت لػيبل ك ػربلف(  )Killilea & Caphanإال
أف الميػػرندة اال مرعيػػة

بػػر ديمػػة ػػدـ اإلنيػػرف كأكاػػق ى ػؤالء ال لمػػرء أف أف ػػرؿ الميػػرندة

اال مرعيػػة قفػػؼ مػػف ال ػ ثي ارت الاػػررة للاػػغط كال ػػا مثػػؿ فػػا ػ ثيرات نفيػػية أك يػػمية

(الشنركمل كعبد الرحمفل .)4 :1994
فقػػد حظي ػػت الميػػرندة اال مرعي ػػة برى مػػرـ الب ػػرحثيف اع مػػردا عل ػػا ميػػلمة مفردى ػػر أف المي ػػرندة
اال مرعية ال ا ي لقرىر الفرد مف قبلؿ ال مرعرت ال ا ين ما لير رأليػرة كاألصػد رء كالػزمبلء

فػػا ال مػػؿ أك المدريػػة أك ال مرعػػة أك النػػردم ال ػػا قػػكـ بػػدكر بيػػر ف ػا قفػػض ابثػػرر اليػػلبية
لؤلحداث الار طة كالمكا ؼ الييئة ال ا ي رض لير (ش برفل .)235 :1992
كبػػذلؾ

بػػر الميػػرندة اال مرعيػػة مصػػد ار ىرمػػر مػػف مصػػردر الػػدعـ اال مػػرعا الفرعػػؿ الػػذم

يح ر ػػو اإلنيػػرف حيػػث يػػؤثر ح ػػـ الميػػرندة اال مرعيػػة كميػ كل الراػػر عنيػػر فػػا يفيػػة إدراؾ

الفرد لاغكط الحيرة المق لفة كأيرليب مكا ي و ك رملو مع ىذه الاػغكطل مػر انيػر ل ػب دك ار
ىرمػػر فػػا إشػػبرع الحر ػػة األمػػف النفيػػا كقفػػض مي ػ كل الم رنػػرة النر ػػة عػػف شػػدة األحػػداث

الصردمة (علال .)14 :2000
كأشرر ك ركنر ( )Cutrona,1996ب ف الميرندة اال مرعية

بر مصدر األمف الذم يح ر و

اإلنيرف مف عرلمو الذم ي يش فيو ب د ل كئو إلا اهلل يبحرنو ك رلا عندمر يش ر أف ىنرؾ مر
ييػػددهل كعنػػدمر يش ػ ر ب ػ ف طر ػػو اي ػ نفذت أك أ يػػدت كانػػو يح ػػرج المػػدد كال ػػكف مػػف عرلم ػػو

القػػرر ا فرإلنيػػرف بطب ػػو مقلػػكؽ ا مػػرعا ك ػػد

لػػو اهلل يػػبحرنو ك ػػرلا دائمػػر فػػا حر ػػة

مي مرة ليي مد ال كف مف أقيو اإلنيرف كالميرندة اال مرعية م غير أيريا لو أىمية بيرة فػا

حيرة األفراد بصفة عرمةل ف لمر قدـ ال مر برلفرد رف بحر ة لل كاصؿ اال مرعا مع ابقػريف
كالػػذم يػػدعـ حيػػرة اإلنيػػرف برلحػػب كالقبػػكؿ كال قػػدير كاالن مػػرء كيزيػػد مػػف ك ػػو لمكا يػػة اػػغكط

الحيرةل إذ أف الميرندة اال مرعية ر بط برلصحة كالي ردة النفيية (ديربل .)55-54 :2006
مػػف قػػبلؿ مػػر يػػبؽ ن ػػد أف الميػػرندة اال مرعيػػة ػػد دعمػػر كيػػندا مفيػػدا للفػػرد كال مرعػػة عنػػد
مكا ية المكا ؼ الص بةل أك عند اإل داـ علا أعمرؿ يـ برلقطر.
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تعريف المساندة االجتماعية-:

أ -التعريف المغوي لممساندة االجتماعية-:
مف يند :مر ار فع مػف األرض فػا بػؿ ال بػؿ أك الػكادم كال مػع إيػنرد ك ػؿ شػاء أيػندت إليػو
شيئر فيك يند كمر ييند إليو ييما ميندا كيندا ك م و الميرند ك يرندت إليو:

ايػ ندت كيػػرندت الر ػؿ ميػػرندة إذا عراػػد و ك رنف ػو كيػػند فػا ال بػػؿ ييػػند يػنكدا ايػػند كايػػند

ر ا كيقرؿ للدعا الميند كالينيد (ابف منظكرل د.ت.)257 :
ب -تعريف المساندة االجتماعية اِطالحا-:

بػػر الميػػرندة اال مرعيػػة مػػف الم غيػرات ال ػػا يق لػػؼ البػػرحثكف حػػكؿ ريفيػػر كفقػػر ل ك يػػر يـ

النظريػػةل فقػػد نػػركؿ علمػػرء اال مػػرع مفيػػكـ الميػػرندة اال مرعيػػة فػػا إطػػرر نػػركليـ لل بل ػػرت
اال مرعيػػة حيػػث صػػر كا مصػػطلق شػػب ة ال بل ػػرت اال مرعيػػة الػػذم ي بػػر البدايػػة الحقيقيػػة

لظيكر مصطلق الميػرندة اال مرعيػة كالػذم يطلػؽ عليػو الػب ض ميػما المػكارد أك اإلم رنيػرت

اال مرعية بينمر يحػدده الػب ض علػا انػو إمػدادات ا مرعيػة (الشػنركم كعبػد الػرحمفل :1994
.)3

يػػرل ػػربلف ( )Caplanالميػػرندة اال مرعيػػة ب نيػػر :النظػػرـ الػػذم يشػػمؿ م مكعػػة مػػف ال بل ػػرت
كال فػرعبلت كالػركابط اال مرعيػػة مػع ابقػريف يػػـ ب نيػر طكيلػة المػػدلل بحيػث يم ػف االع مػػرد
علييـ كالثقة بيـ ك ت ش كر الفرد برلحر ة إلييـ لمده برليند ال رطفا )(Caplan,1981;413
كي ػػرؼ ػػؿ مػػف الشػػنركم كعبػػد الػػرحمف الميػػرندة اال مرعيػػة ب نيػػر :ال بل ػػرت القرئمػػة بػػيف الفػػرد
كآقػريف كال ػػا يػدر ير علػػا أنيػػر يم ػف أف راػػده عنػدمر يح ػػرج إلييػػرل كاف ليػر أثػ ا̋ر ملطفػػرعلا
اغكط الحيرة (الشنركم كعبد الرحمفل .)4 :1994

كي ػػرل ي ػػر ار ي ػػكف كزم ػػبلؤه ( )1983-1982ف ػػا يلي ػػلة البح ػػكث ال ػػا أ ركى ػػر بػ ػ ف المي ػػرندة
اال مرعية بر عف مدل ك كد أك كفر األشقرص الذيف يم ف للفردل أف يثؽ فييـ كىـ أكلئؾ
األشػػقرص الػػذيف ي ر ػػكف لديػػو انطبرعػػر ب ػ نيـ فػػا كي ػ يـ أف ي ن ػكا بػػو كأنيػػـ يقدركنػػو كيحبكنػػو
كيقلصكف إلا انو ميمر رف األيرس أك المفيكـ النظرمل الذم ينطلؽ منػو اصػطبلح الميػرندة

اال مرعية فانو يبدو أن ىذا المفيوم يشتمل عمى مكونين رئيسين ىما-:

 -1أف يػػدرؾ الفػػرد انػػو يك ػػد عػػدد ػػرؼ مػػف األشػػقرص فػػا حير ػػو يم نػػو أف ير ػػع إلػػييـ عنػػد

الحر ة.
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 -2أف ي ػػكف لػػدل ىػػذا الفػػرد در ػػة مػػف الراػػر عػػف ىػػذه الميػػرندة الم رحػػة لػػو (الشػػنركم كعبػػد

الرحمفل .)4 -3 :1994

كي ػػرؼ يرريػػكف كآقػػركف ( )Sarason et alالميػػرندة اال مرعيػػة ب نيػػر :ىػػا إدراؾ الفػػرد
لبيئ ػػو المحيطػػة كال ػػا مثػػؿ دعمػػر ا مرعيػػر ىرمػػر مػػف حيػػث ػكافر أشػػقرص مق ػربيف مػػف الفػػرد

يرعكنو كيي مكف بو كيثقكف فيو كييرعدكنو عند الحر ة مثؿ األيرة كال يراف (ديػك ال :1996

.)45

ك رل ليفا ( )Leveالميرندة اال مرعية برنير :كافر أشقرص مقربيف ي مثلكف فا أفراد األيػرة
كم مكع ػػة م ػػف األص ػػد رء يػ ػكاء ال يػ ػراف أك ف ػػا ال م ػػؿ ي ي ػػمكف برلمش ػػرر ة الك داني ػػة كال ػػدعـ

الم نكم (علال.)210 :1997

كي رفيػػر مريػػا ( )2000ىػػا مي ػػرعدة اإلنيػػرف ألقيػػو اإلنيػػرف ف ػػا مكا ػػؼ يح ػػرج فييػػر إل ػػا
الميرعدة كالمؤازرة يكاء رنػت مكا ػؼ يػراء (ن ػرح أك فػكؽ) أك مكا ػؼ اػراء (فشػؿ أك ػ زـ)
فرإلني ػ ػػرف يح ػ ػػرج ف ػ ػػا مكا ػ ػػؼ اليػ ػ ػراء إل ػ ػػا م ػ ػػف يش ػ ػػرر و أف ارح ػ ػػو كيػ ػ ػ رد و برلن ػ ػػرح كيشػ ػ ػ ره
برالي حيػػرف كال قػػدير ليػػذا الن ػػرح كال كفيػػؽل فيػػزداد يػ ردة كيػػرك ار كيح ػػرج فػػا مكا ػػؼ الاػراء
إلػػا مػػف يكايػػيو كيقفػػؼ األـ اإلحبػػرط كي قػػذ بيػػده فػػا مكا ػػؼ ال كائػػؽ كالص ػ كبرت كيلػ مس لػػو

عػػذ ار فػػا األقطػػرء كيشػػرر و األح ػزاف كالمصػػرئب كييػػرعده فػػا الشػػدائد كيشػػد أزره فػػا األزمػػرت

كالن برت كيش و علا ال حمؿ كالصبر كاالح يرب فا ىذه المكا ؼ فيػ قلص مػف مشػرعر ال ػزع
كاليقط كالحزف كالقكؼ كالغاب كالظلـ بؿ أف ؤديو نفيير ك يمير ٠ٚفّئ ٟفغيٗ ِيٓ أغيشتض

تظطشتج ِث خؼذ تٌصذِر (مريال .)196 :2000

كي رفيػر دكبليػر( (Dopler,2000برنيػر عمليػة الميػرعدة علػا اقػ بلؼ أشػ رلير كصػكرىر ال ػا
ي لقرىر الفرد أك يقدمير ليـ ك ييـ فا غير طريقة أك أ ثر ل حقيػؽ ال كافػؽ النفيػا كاال مػرعا

(عثمرفل .)143 :2001
كيشير كيمس ( )Weemsإلا أف الميرندة اال مرعية

كف مف عبل رت ا مرعية مميزة فا

الم ػػكدة كالص ػػدا ة الحميم ػػةل كال رف ػػؿ اال م ػػرعال كاح ػ ػراـ الف ػػردل ك ق ػػديـ المي ػػرعدات المردي ػػة

كال رطفيػػة لػػول بحيػػث ػػكف صػػلة الفػػرد بػػربقريف مبنيػػة علػػا الثقػة كالميػػرندة الم بردلػػة ( فرحػػةل

.)130 :2005
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ك رل كىيف كآقػركف ( )Cohen et alبػ ف الميػرندة اال مرعيػة م طلػب الفػرد لميػرندة كدعػـ

البيئة المحيطة بول يػكاء ػرف مػف أفػراد أك مرعػرت قفػؼ مػف أحػداث الحيػرة الاػر طة ال ػا

ي ػ ػػرض لي ػ ػػرل ك م ن ػ ػػو م ػ ػػف المش ػ ػػرر ة الفرعل ػ ػػة ف ػ ػػا مكا ي ػ ػػو ى ػ ػػذه األح ػ ػػدث كال ي ػ ػػؼ م ي ػ ػػر

(ديربل.)57 :2006

يالحظ من خالل عرض تعريفات المسـاندة االجتماعيـة السـابقة بانيـا تتفـق فيمـا بينيـا حـول
النقاط التالية-:

 -1كفر عبل رت ا مرعية م فرعلة بيف الفرد كابقريف يكاء مع األيرة أك األ ررب أك ال يراف

أك الزمبلء.

 -2امف لقا دعـ أك ميرعدة مردية أك م نكية.

 -3ش كر الفرد برلرار كالراحة ل لقا ىذه الميرعدات.
وتــرى الباحثــة :أف الميػػرندة اال مرعيػػة
أشػقرص كمؤييػرت

لػػؽ برع قػػرد الفػػرد ب ػ ف مػػر فػػا البيئػػة المحيطػػة مػػف

بػػر مصػد ار مػف مصػػردر الػدعـ الف ػػرؿ كىػا ػؤثر فػػا يفيػة إدراؾ الفػػرد

لؤلحداث الصردمة كفػا يفيػة مكا ي يػرل فيػا ال قفػؼ أك لطػؼ مػف ك ػع األحػداث الصػردمة

فحيػ ػػبل بػ ػػؿ ػ ػػد ي ػ ػػكف ليػ ػػر ػ ػ ثيرات كا يػ ػػة ك شػ ػػرفية مػ ػػف أثػ ػػر ىػ ػػذه الصػ ػػدمرتل إف الميػ ػػرندة
اال مرعيػػة

لػػؽ برع قػػرد الفػػرد فػػا مػػدل ك ػػكد أك ػػكفر أشػػقرص مق ػربيف يم ػػف أف يثػػؽ بيػػـ

كي قد أف بكي يـ أف ي نك بو كيحبكنو كيبقكا ب رنبو عند الحر ة.
وتتبنـي الباحثـة فـي ىـذه الدراسـة تعريـف سـوزان ديـون آخـرون ()Dunn,S,et al 1987

حيث ترى أن المساندة االجتماعية ىي:

الػػدعـ االنف ػػرلا كالمػػردم كاألدائػػا الػػذم ي لقػػره الفػػرد مػػف بػػؿ ابق ػريف المحيطػػيف بػػو األي ػرةل

األصد رءل ال يرافل زمبلء ال مؿ كمدل درة الفرد علا قبؿ نكادراؾ ىذا الدعـ.
أىمية المساندة االجتماعية-:

يح رج ؿ إنيرف إلا الػدعـ اال مػرعا ح ػا يقفػؼ مػف ال نػرء كالاػغكط ال ػا يكا ييػر كيزيػد

مػػف ش ػ كره بػػرلفرح كالي ػ ردةل كىػػذا الػػدعـ يػػكفر قػػدي ار عرليػػر للػػذات كالثقػػة بيػػرل كيكلػػد المشػػرعر
اإلي ربيػػة كيقلػػؿ مػػف ال ػ ثير اليػػلبا لؤلحػػداث القرر يػػة كال بل ػػرت اال مرعيػػة عمكمػػر ىػػا مػػف

أىػػـ مصػػردر الي ػ ردة ال ػػا يح ر يػػر اإلنيػػرف يكميػػر قػػبلؿ حير ػػو ال مليػػة مػػع األصػػد رء كفػػا
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ال مؿل كبيذا يكفر لنفيو الي ردة كالراحة النفيية فرل بل رت اال مرعية مف أىػـ مصػردر الػدعـ
اال مرعا .كالحمرية مف ثير اغكطرت الحيرة ب ملير.

كيػ ػػرل ( )Bowlby,1980أف الميػ ػػرندة زيػ ػػد م ػ ػػف ػ ػػدرة الفػ ػػرد عل ػ ػػا المقركمػ ػػة كال غلػ ػػب عل ػ ػػا
اإلحبرطرتل ك

لو رد ار علا حؿ مشر لو بطريقة ف رلة (علال.)210 :1997

كيرل ؿ مف ( :)Coyne & Downey,1991أف الميرندة اال مرعية مف ابقػريف المكثػكؽ
ف ػػييـ ل ػػو أىمي ػػة رئيي ػػية ف ػػا مكا ي ػػة األح ػػداث الا ػػر طة كأف المي ػػرندة اال مرعي ػػة يم ػػف أف
قفض أك ي ب د عكا ب ىذه األحداث علا الصحة (عبد الرزاؽل .)567 :1998

يػرل ػػبل مػػف ( :)Turner & Marino,1994أف الميػػرندة اال مرعيػة ػػؤثر بطريقػػة مبرشػرة
علا ي ردة الفردل عف طريؽ الدكر الميـ الذم ل بو حينمػر ي ػكف ميػ كل الاػغكط مر ف ػرل أك

برلنيبة للصحة النفيية مي قلة عف مي كل الاغط أك م غير كييط مقفؼ مف ابثرر النر ة

عف ار فرع مي كل الاغط ( رنـل .)41 :2002

كيشير يرريكف كآقركف ( )Sarsson et alإلا أف الفرد الذم ينش كيط أيرة م رابطػة يػكد

المكدة كاأللفة بيف أفرادىر كيصػبحكف أفػرادا ػردركف علػا حمػؿ الميػؤكلية كلػدييـ صػفرت يرديػةل
لذا ن د الميرندة زيػد مػف ػدرة الفػرد علػا مقركمػة اإلحبػرطل ك قليػؿ مػف الم رنػرة النفيػية فػا حير ػو

اال مرعيػػة كاني ػر ل ػػب دك ار ميمػػر فػػا الشػػفرء مػػف االاػػطرابرت النفيػػية مػػر يػػرىـ فػػا ال كافػػؽ

االي ربا كالنمك الشقصا للفرد ك ذلؾ قا الفرد مف ابثرر النر ة عف األحداث الاػر طة كأنيػر
قفؼ مف حدة ىذه ابثرر كعليو فرف ىنرؾ عنصريف ميميف ينبغا أقذىمر فا االع برر كىمر:

 -1إدراؾ الفرد أف ىنرؾ عددا رفير مف األشقرص فا حير ول يم ف أف ي مد علييـ عند الحر ة.
 -2إدراؾ الفرد در ة الرار عف ىذه الميػرندة الم رحػة لػو كاع قػرده فػا فريػة فػرءة ك ػكة الميػرندة
كىذاف ال نصراف مر بطرف بب ايمر كي مػداف فػا المقػرـ األكؿ علػا القصػرئص الشقصػية ال ػا
ي يـ بير الفرد (عبد الرزاؽل .)569 :1998
كيػػذ ر برىػػرـ ( )Parhamأف الميػػرندة اال مرعيػػة قػػكـ بميمػػة حمريػػة الشػػقص لذا ػػو كزيػػردة
اإلحيػػرس بفرعلي ػػول بػػؿ إف اح مػػرالت إصػػربة الفػػرد برالاػػطرابرت النفيػػية كال قليػػة قػػؿ عنػػدمر

يدرؾ انو ي لقا الميرندة اال مرعية مف شب ة ال بل رت اال مرعية المحيطة بو كالشؾ أف ىذه

الميرندة ؤدم دك ار ىرمر فا

ركز أم أزمة د كا و الشقص كىنر ؤدم الميرندة دك ار ك رئير.
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كيشػ ػػير (يرري ػ ػػكف كآقػ ػػركف) إل ػ ػػا أف المي ػ ػػرندة يم ػ ػػف أف ل ػ ػػب دك ار ميم ػ ػػر فػ ػػا الش ػ ػػفرء م ػ ػػف

االاػطرابرت النفيػية كال قليػة مػر يػيـ فػا ال كافػؽ االي ػربا للفػرد أم أف الميػرندة ل ػػب دك ار

عبل ير كلػيس ىػذا فحيػب بػؿ يم ػف للميػرندة اال مرعيػة أف ػؤدم دك ار ىيليػر للمحرفظػة علػا
ك كد الفرد فا حرلة رار عف عبل و بربقريف ( رنـل .)41 :2002

وفــي ضــوء التعريفــات ســابقة الــذكر ،يمكــن إب ـ ارز أىميــة المســاندة االجتماعيــة عمــى النحــو

التالي-:

 -قكـ بميمة حمرية قدير الشقصية لذا و.

 قفؼ مف كا ع الصدمرت النفييةل كمقركمة األحداث الار طة. زيد مف ش كر الفرد برلرار عف ذا ول ممر ي ينا لو قدير ذا و الحقر. يرعد الفرد علا حمؿ الميؤكلية. -قفؼ مف ك ع الصدمرت النفيية.

 لير يمة شفرئية مف األمراض النفيية ال ا ييـ فا ال كافؽ االي ربا كالنمك الشقصا.أدوار المساندة االجتماعية-:
يػػرل ثيػػر مػػف المنظريف(يرريػػكف كآقػػركفل برىػػرـ Parhamل ػػكىيف كآقػػركف)ل أف الميػػرندة

اال مرعية لير أدكا ار ثبلثة أيريية فا حيرة الفرد ك مثؿ أىدافر للميػرندة اال مرعيػة يػ ا إلػا
حقيقير ك ظير علا النحك ال رلا-:

 -1الدور اإلنمائي-:

ل ػػب الميػػرندة اال مرعيػػة دكرت ميمػػر فػػا بنػػرء الػػذات كزيػػردة إحيػػرس الفػػرد بذا ػػو فقػػد بػػيف أف

األفػراد الػػذيف لػدييـ عبل ػػرت ا مرعيػة ي بردلكنيػػر مػػع يػرىـ كيػػدر كف أف ىػذه ال بل ػػرت مكثػػكؽ
بير كأفاؿ مف النرحية النفيية مف أكلئؾ الذيف يف قػركف ىػذه ال بل ػرت كبرل ػرلا فيػا يػيـ فػا
ال كافؽ االي ربا كالنمك الشقصا للفرد (الشنركم كعبد الرحمفل .)54 -3 :1994

فرل ػػدكر اإلنم ػػرئا ي ل ػػؽ ب ػ ػ ثير ش ػػب ة ال بل ػ ػرت اال مرعي ػػة حي ػػث أش ػػرر ف ػػك س كآق ػػركفل أف
الشب ة اليػلبية يم ػف أف شػير إلػا أنمػرط ال يػؼ كال ػا مم ػف أف ػكف يػر ا مرعيػة ك قلػؿ

مف حدكث ال فرعبلت اال مرعية بيف األفراد (الشرعرل )91 :2005

بذلؾ قكـ الميرندة اال مرعية بميمة حمرية الشقص لذا و كزيردة اإلحيػرس االي ػربا بيػر مػف

قبلؿ ابقريف كمقدار فرعلو م يـ.
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 -2الدور الوقائي-:
إف الميػػرندة اال مرعيػػة ر ػػـ أنيػػر ػػزء ميػػـ فػػا حيػػرة اإلنيػػرف فإنيػػر أ ثػػر عمػػبل إلػػا االيػ فردة
منيػػر عنػػدمر

لػػؽ برلشػػقص الػػذم داىمػػو المكا ػػؼ الطررئػػة أك نػػزؿ بػػو الشػػدائد أك أف

لػػو

الظركؼ فا مكا ية القطر (الديك ال )44 :1996
كي ػػرل ( لكرم ػػرؾ كالي ػػفل  )1987أف ىن ػػرؾ عبل ػػة دال ػػة براليػ ػ ربة اإلي ربي ػػة للش ػػقص ف ػػا

المكا ػ ػػؼ الص ػ ػ بة عنػ ػػد لقػ ػػا الميػ ػػرندة اال مرعيػ ػػة بش ػ ػ ؿ يػ ػػد كح ػ ػػا أف االي ػ ػ ربة للي ػ ػ س
كاال ئرب ألحداث الحيرة أك عػدـ االيػ ربة ي ك ػؼ علػا مػدل مػر ي يػلق بػو الفػرد مػف ميػررات

ا مرعية ف ثير الاغكط علا األفراد ذكم ال بل رت الا يفة ي كف أ ثر عمقػر كأيػكأ أثػ ار أ ثػر

مف األفراد ذكم االى مرمرت اال مرعية الكاي ة (إبراىيـل )138 :1998

كيػػذ ر (الشػػرعرل)2005ل أف ك ػػكد الميػػرندة يقػػا كيقفػػؼ عػػف الفػػرد الاػػغكط فػػا المكا ػػؼ

الص ػ بةل ك يػػرب الميػػرندةل يش ػ ره الفػػرد برنػػو كحيػػدا فػػا مكا يػػو الاػػغكطل ممػػر

لػػو يش ػ ر

برل ز ك لة الحيلة (الشرعرل .)91 :2005
لػػذا فػػرف فرعليػػة الميػػرندة اال مرعيػػة ػػد قفػػؼ مػػف الاػػغكط النفيػػية ك يػػيؿ ال يػػؼ االي ػػربا
ك قلؿ مف الصدمةل كنقص الميرندة اال مرعية لو عبل ة بزيردة االاطرابرت كالشػ كر بػرل ز

كال يديد.

 -3الدور العالجي-:
يرل بريـ ( )Breham;1984أف الميرندة اال مرعية قكـ بميمة حمرية قدير الشػقص لذا ػو
ك ش ي و علا مقركمة الاغكط ال ا فراير عليو أحداث الحيرة المؤلمةل كي فؽ ىذا الرأم مػع

ال صكر الذم ا رحو ألبا ( )Albeeلنمكذج الميرندة اال مرعيػة الم صػؿ برلك ريػة كفػا يػير و

يػػرل أف اح مػػرالت االاػػطراب النفيػػا قػػؿ عنػػدمر قػػكل ػػدرة الشػػقص علػػا مقركمػػة أحػػداث
الحيػػرة اليػػلبيةل كعنػػدمر ي لقػػا الشػػقص الميػػرندة اال مرعيػػة مػػف أىلػػو كأصػػد رئو كزمبلئػػو ممػػر
ييرعده علا

ركز األزمرت (عبد الرازؽل .)17-16 :1998

يم ف للميرندة اال مرعية أف ل ب دركا ىرمر فا الشفرء مف االاطرابرت النفيية كال قلية مػر
يػيـ فػا ال كافػؽ االي ػربا كالنمػػك الشقصػا للفػرد ك

األزمرت.
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ػؿ الفػػرد أ ػؿ ػ ث ار للاػغكط أك مكا يػػة

مػػف قػػبلؿ مػػر يػػبؽ ي بػػيف أف الميػػرندة اال مرعيػػة مػػؿ مصػػدر كاؽ اػػد ال ػ زـ ي ػػيف الفػػرد
علا

نب ابثرر اليلبية المصرحبة لمر يكا يو مف اغكط كأحداث مؤلمة كبرل رلا قكـ بدكر

ك رئا عبل ا فا ىذا الصػددل مػر أف الميػرندة اال مرعيػة ال ػا ي لقرىػر الفػرد قػكم شقصػي و
ك

لير شديدة القدرة علا ال يؼ البنرء مع أحداث الحيرة الار طة كالمؤلمة ك قلؽ نمطر مف

الشقصية شديدة االح مرؿ ل ي طيع أف قركـ أحداث الحيرة الار طة.
ك ػؤدم الميػػرندة اال مرعيػة عػػدة كظػػرئؼل يم ػف إ مرليػػر فػا الفئػػرت اليػػت ال رليػةل حيػػب ػػؿ
مف برنؾ كىكرينس-:

 -1الميرعدة المردية :مر مثؿ فا النقكد كاألشيرء المردية.
 -2الميرعدة اليلك ية :ك شير إلا المشرر ة فا الميرـ كاألعمرؿ المق لفة برل يد البدنا.
 -3ال فرعؿ الحميـ :كيشير إلا ب ض يلك يرت اإلرشرد ير المك ول رإلنصرت كال بير عف

ال قدير كالرعرية كالفيـ.

 -4ال ك يو :مر ي مثؿ فا قديـ النصيحة نكاعطرء الم لكمرت أك ال ليمرت.
 -5ال رئد أك المردكد :ي نا إعطرء الفرد مردكدا عف يلك و كأف رره كمشرعره.

 -6ال فرع ػػؿ اال م ػػرعا االي ػػربا :كيش ػػير إل ػػا المش ػػرر ة ف ػػا ال ف ػػرعبلت اال مرعي ػػة بي ػػدؼ
الم ة كاالي رقرء (ديربل.)66-63 :2006
أشكال المساندة االجتماعية-:
قذ الميرندة اال مرعية عػدة أشػ رؿل فقػد قػذ شػ ؿ الميػرندة ال رطفيػة مػف رنػب األصػد رء
الذيف ي رطفكف مع اإلنيرف كيشرر كنو مشرعره اليررة أك الاررة كيظيركف االى مرـ بو كالػدليؿ

علػا الحػػب كالرعريػة كااليػ مرع إليػول ك ػػد قػػذ شػ ؿ الميػػرندة ال مليػة فػػا شػ ؿ مػػنق كايػ قبرؿ
الم يكد الفييكلك ا كالم دات كاألمكاؿ كالمػكاد أك الم لكمػرت ك يرىػر مػف ال كامػؿ ال ػا يػرعد

عل ػ ػػا الي ػ ػػيطرة عل ػ ػػا مطرل ػ ػػب ال م ػ ػػؿل ق ػ ػػذ المي ػ ػػرندة ف ػ ػػا الي ػ ػراء كالا ػ ػراء أشػ ػ ػ رالن أ ملي ػ ػػر

( )Jenkensفا أرب ة أنكاع رئييية-:

 -1المساندة الوجدانية -:Emotional Support
أحزن ػػو
كى ػػا مي ػػرندة نفي ػػية ي ػػدىر اإلني ػػرف ف ػػا ك ػػكؼ الن ػػرس م ػػو كمش ػػرر يـ ل ػػو أف ارح ػػو ك ا
ك رطفيـ م ػو كا رىػر يـ نحػكه كاى مػرميـ بػ مرهل في ػدىر فػا لمػرت ال يػرنا كالثنػرء عليػو فػا

اليراء كفا عبررات المكايرة كالشفقة فا الاراء في د فػا ينئػة النػرس لػو االي حيػرف كال قػدير

كالحػػب الم بػػردؿ كي ػػد فػػا مكايػػر يـ لػػو ال قفيػػؼ مػػف مش ػرعر ال ػػك ر كالقلػػؽ كاليػػقط كال ػػزع
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كال ش ػ يع علػػا ال ف يػػر فيمػػر أصػػربو بطريقػػة فرؤليػػة فييػػر راػػر بقاػػرء اهلل ك ػػدرهل ممػػر ي ل ػو

يش ر برلثقة فا نفيو كفا النرس.

 -2المساندة المعنوية أو المساندة اإلدراكية -:Appraisal Support
كىػػا ميػػرندة نفيػػية أياػػرل ي ػػدىر اإلنيػػرف فػػا لمػػرت ال يػػرنا كالثنػػرء عليػػو فػػا الي ػراء كفػػا
عبػػررات المكايػػرة كالشػػفقة فػػا الا ػراء في ػػد فػػا ينئػػة النػػرس لػػو االي حيػػرف كال قػػدير كال قبػػؿ

كالحػػب الم بػػردؿل كي ػػد مػػف مكايػػر يـ لػػو ال قفيػػؼ مػػف مشػػرعر ال ػػك ر كالقلػػؽ كاليػػقط كال ػػزع
علا ال ف ير فيمر أصربو بطريقة فرؤلية فيير رار بقارء اهلل ك دره.

 -3المساندة التبِيرية أو المساندة المعموماتية-:Information Support :
كىػػا ميػػرندة ف ريػػة عقليػػة قػػكـ علػػا النصػػق كاإلرشػػرد ك قػػديـ الم لكمػػرت ال ػػا يػػرعد اإلنيػػرف
علا فيـ المك ؼ بطريقػة مكاػكعية ك

لػو أ ثػر بصػ ار ب كامػؿ الن ػرح أك الفشػؿ فيػزداد ػدرة

علا مكاصلة الن ػرحل كعلػا حمػؿ الفشػؿ كاإلحبػرط بػؿ ػد ي ػد فػا النصػرئق مػر ييػرعده علػا
حكيؿ الفشؿ إلا ن رح.

 -4المساندة المادية أو المساندة العممية-:Instrumental Support :
كىا ميرندة مبرشرة كف رلة فا المك ؼ كيحصؿ عليير اإلنيرف مف ميرعدة النػرس لػو بػرألمكاؿ
كاألدكات أك مشرر و فا بذؿ ال يد ك حمؿ المك ؼ ك قفيؼ الميؤكلية ك قليؿ القيرئر ك قػديـ

الميػػرندة المرديػػة فػػا صػػكرة ىػػداير أك مػػنق أك ػػركض ميي ػرة عينيػػة أك ال طػػكع فػػا عمػػؿ يزيػػد

الفرح فا اليراء أك يقفؼ ال ك ر كاأللـ فا الاراء (مريال )197 :2000

ويِنف داك ( )Dackأنواع المساندة االجتماعية في محورين أساسين-:

 -1المساندة المادية-:

كيقصد بير الميرعدة علا حمؿ أعبرء الحيرة اليكمية.

 -2المساندة النفسية-:

ك شػػمؿ علػػا ال صػػديؽ ابراء الشقصػػية ك

يػػد صػػح ير كدعػػـ الثقػػة بػػرلنفسل كيشػػير داؾ انػػو

ر ـ أىمية ىػذيف النػكعيف مػف الميػرندة اال مرعيػة كحر ػة األشػقرص الييػر نكاف رنػت الحر ػة
إلا ؿ منير فركت مف ظرؼ بقر كمف عبل ة إلا أقرل (ديك ال .)64 :1996
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وتذكر راضي أن المساندة االجتماعية تأخذ أشكاال عدة تتمثل في-:
 -1المساندة المعنوية:

الم مثلػ ػػة فػ ػػا ال قبػ ػػؿ كاالى مػ ػػرـ ك إظيػ ػػرر الش ػ ػ كر برل ارحػ ػػة كالم ػ ػؤازرة ال ػ ػػا ي لقرىػ ػػر الفػ ػػرد مػ ػػف

المحيطيف كقرصة حيف مركره ب حداث ار طة أك مؤلمة.
 -2المساندة المادية:

قػػديـ القػػدمرت كالميػػرعدات المرديػػة (نقديػػةل عينيػػة) ال ػػا ي لقرىػػر الفػػرد مػػف ابقػريف ممػػر ي ينػػو

علا حمؿ أعبرء الحيرة كمكا ية المكا ؼ الص بة كالمؤلمة.

 -3المساندة المعرفية:

مثؿ فا ال ك يو نكاعطرء النصيحة ك قديـ االي شررات للفرد مف بؿ المحيطيف فيول ممر ي ينو
علا ا يرز المكا ؼ الص بة كحؿ المش بلت ال ا كا يو.

 -4المساندة االجتماعية:

رفة الميرعدات ال ػا ي لقرىػر الفػرد مػف ابقػريف مػف حيػث ك ػكدىـ ل ػكاره فػا أك ػرت الشػدائدل
كالمحفل كمشرر يـ لو أفراحو كأحزانو (رااال .)96 :2008
من خالل استعراض أشكال المساندة االجتماعية السابقة يالحظ أنيا تتمثل في-:

 -1المســاندة المعرفيــة :مثػػؿ فػػا ال ك يػػو نكاعطػػرء النصػػيحة ك قػػديـ االي شػػررة للفػػرد مػػف بػػؿ

المحيطيف فيو ممر ي ينو علا ا يرز المكا ؼ الص بة كحؿ المش بلت ال ا كا يو.

 -2المساندة االجتماعية :رفة الميرعدات ال ػا ي لقرىػر الفػرد مػف ابقػريف مػف حيػث ك ػكدىـ

ل كاره فا أك رت الشدائد كالمحف كمشرر يـ لو أفراحو كأحزانو.

 -3المساندة المادية :قديـ الميرعدات المردية (نقديةل كعينية) ال ا ي لقرىر الفرد مف ابقريف
كقرصة حيف مركره ب حداث ار طة أك مؤلمة.

 -4المســــاندة المعنويــــة :مثػ ػػؿ فػ ػػا ال ينئػػػة كاالي حيػ ػػرفل كالثنػ ػػرء كال قػ ػػدير كال قبػ ػػؿ كالحػ ػػب
كالم بردؿ كال رطؼ كالرعرية النفيية.

طرق تقديم المساندة االجتماعية-:
كيرل (مريال  )198 :2000أف اإلنيرف يحصؿ علا الميرندة اال مرعية إمػر بشػ ؿ ريػما
أك ير ريما-:

 -1المساندة الرسمية :كف بش ؿ ريما إذا رـ ب قديمير اق صرصيكف نفييكف كا مػرعيكف

مؤىلػػػكف فػ ػػا مي ػ ػرعدة النػػػرس فػ ػػا الن بػ ػػرت كالمش ػ ػ بلتل إمػ ػػر عػ ػػف طريػ ػػؽ مؤييػ ػػرت ح كميػ ػػة
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م قصص ػػة أك م ي ػػرت أىلي ػػة م طكع ػػة حي ػػث يي ػػرع ىػ ػؤالء األقص ػػرئيكف إل ػػا ق ػػديـ المي ػػرندة
اال مرعية للم ارريف ل قفيؼ آالميـ كم رنر يـ كمشر ليـ فا مكا ؼ األزمرت.

ك شػػمؿ الميػػرندة اال مرعيػػة الريػػمية قػػديـ اإلرشػػرد النفيػػا كاال مػػرعا فػػا ح ػؿ المش ػ بلت

ك قديـ الميرعدات المردية المرلية كال ينية للم ارريف بيدؼ ال قفيؼ عػنيـ كاألقػذ ب يػدييـ فػا
ىذه المكا ؼ الص بة.

ك حرص ميع الم م رت علا كفير الميػرندة اال مرعيػة الريػمية عػف طريػؽ م ار ػز ال ػدقؿ

المب ر أك اليريعل كمؤييرت الميرعدات المرلية كال ينية كم ار ز اإلرشػرد النفيػا كاال مػرعال
كم ار ػز اإليػ رفرت األكليػػة كالقطػكط ال ليفكنيػػة اليػػرقنة كم ػرلس إدارة األزمػػرت كشػػرطة الن ػػدة
كاإلطفرء ك يرىر.

 -2المســـاندة غيـــر الرســـمية :ىػػا ميػػرعدات يحصػػؿ علييػػر اإلنيػػرف مػػف األىػػؿ كاألصػػد رء
كالػزمبلء كال يػػراف بػدكافع المػػكدة كالمحبػة كالمصػػرلق المشػ ر ة كاالل ازمػػرت األيػرية كاال مرعيػػة

كاألقبل يػػة كاإلنيػػرنية كالدينيػػة حيػػث ييػػرند القريػػب ريبػػو أك الصػػديؽ صػػديقو أك الزميػػؿ زميلػػو
كال ػػرر ػػرره ميػػرندة م بردلػػةل فمػػف ييػػرعد اقػػره اليػػكـ يػػكؼ ي ػػده فػػا ميػػرعد و ػػدا فيػػذه يػػنو

الحيرة ك قدـ الميرندة اال مرعية ب دة طرؽل مف أىمير بػردؿ الزيػرراتل كاال صػرالت ال ليفكنيػة
كالم اريػبلتل كال مػػع فػػا األعيػػرد كالمنريػػبرتل ك قػديـ اليػػداير كالميػػرعدات المرليػػة فػػا األزمػػرت
كالن برت.
يبلحػػظ فػػا اػػكء مػػر ػػـ عراػػو مػػف طػػرؽ قػػديـ الميػػرندة اال مرعيػػة أف الميػػرندة اال مرعيػػة
يم ػػػف أف ي لقرىػ ػػر الشػ ػػقص أمػ ػػر بش ػ ػ ؿ ريػ ػػما مػػػف قػػػبلؿ (المؤييػ ػػرتل ال م يػ ػػرت القيريػ ػػةل

كالم ار ػػز)ل كىن ػػرؾ ال ثي ػػر م ػػف المؤيي ػػرت القيري ػػة كاإلي ػػبلمية ف ػػا فلي ػػطيف ق ػػدـ مث ػػؿ ىػػػذه
الميػ ػػرعدات ألىػ ػػرلا الشػ ػػيداء كال رحػ ػػال كبش ػ ػ ؿ يػ ػػر ريػ ػػما (مػ ػػف قػ ػػبلؿ األىػ ػػؿ كال ي ػ ػراف
كاألصػد رء ب بػردؿ الزيػرراتل كعبػررات ال ينئػػة أك ال زيػة)ل مصػردر أكليػة للميػرندة اال مرعيػػة

مف حيث أىمي ير الفريدة برلنيبة للفرد.

النظريات والنماذج التي تفسر المساندة االجتماعية-:
أوال :النظريات التي تفسر المساندة االجتماعية-:

إف الحر ػػة إل ػػا المي ػػرندة اال مرعي ػػة ب ػػدك م ص ػػلة بيكلك ي ػػر ك ظي ػػر عن ػػد الم ػػيبلد ف ػػرلركابط

اإلني ػػرنية ا ػػركرية لؤلم ػػف النفي ػػا كالرا ػػر ال ػػرطفا إال أف نظري ػػرت المي ػػرندة اال مرعي ػػة ال
ظير الركابط اإلنيرنيةل كل نير درس عملية ال لؽ بيف األفراد كال مرعرت.
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 -1نظرية التعمق الوجداني-:
بر نظرية بكلبا ( (Polpyمف أفاؿ المنرىم كالطرؽ الم رفية لد اريػة ال لػؽ الك ػدانا ك ػد

أكاق بكبلا أف األطفرؿ يكلدكف كىـ بحر ة إلا ال فرعؿ اال مػرعا الػذم يم ػف ا يػربو عػف
طريػػؽ ال لػػؽ كال فػػرعبلت مػػع ال بػػرر كقرصػػة مػػع األـل فػػرألـ ػػزكد أطفرليػػر بمشػػرعر الحنػػرف
ك ش رىـ برلمكدة مف قػبلؿ ايػ ربر ير للراػيع باػمو إلػا صػدرىر بحنػرف كىػذا شػرنو أف ي فػؿ

الراحة للرايع كمف ش ف ىذا اال صرؿ أف يقكد إلا نكع مف ال يؼ كال ديؿ البلحؽ.

كال يق صػػر يػػلكؾ ال لػػؽ علػػا الػػدكر الػػذم يل بػػو نمػػك الػػركابط الك دانيػػة بػػيف الكالػػديف كالطفػػؿ

فحيػػب بػػؿ ي مػػد ليشػػمؿ عبل ػػة ال ارشػػد بغي ػره فيػػلكؾ ال لػػؽ لػػيس لػػو نيريػػة محػػددة (إب ػراىيـل
.)138 :1998
ك د اف رض بكلبا أف األفراد الذيف يقكمكف بركابط لؽ طبي يػة مػع ابقػريف لي كنػكا أ ثػر أمنػر
كاع مردا علا أنفييـ مف أكلئؾ الذيف يف قدكف ىذه الركابط ف ند إعر ة ىذه الركابط يصبق الفػرد
عراو لل ديد مف المقرطر كاألارار البيئية ال ا ؤدم إلا عزل و كاب رده عػف ابقػريف حيػث

أكاق بكلبا أف النظرية ر ز علا اي قداـ الميرندة اال مرعية الم رحة ل نب االاػطرابرت

النفيية ال ا د ي رض لير الفرد كال قفيؼ منير (الشرعرل .)89 :2005
 -2نظرية المحنة الوجدانية-:

ي قد ؿ مف كلد يميثل كاالني ا ( )Joidsmeth & Alanskyأف الفرد عراو لؤللػـ مػف

قبلؿ القكؼ أك الغاب أك االح ير رت ال يميةل كالذم د يقلؽ أ كاء ير مريحة لو كلذلؾ
يي ا الفرد إلا االل صرؽ بربقريف مف إشبرع انف رال و ك كفير االح ير رت مف أ ؿ الحصكؿ

علػػا ال ارحػػةل كىػػذه المقركمػػة ىػػا صػػفة أيريػػية لل لػػؽ كىنػػر ي ػػب ال فريػػؽ بػػيف الي ػ ا للبقػػرء
كبقػػرب مػػف أشػػقرص ب يػػنيـ كال لػػؽ بيػػـ كبػػيف االع مرديػػة ك ػػذب االى مػػرـ فػػا الش ػ ؿ ال ػػرـ
ك كف رابطة ال لؽ نطكم علا الي ا للبقرء برلقرب مف ممثؿ ال لؽ ( ار رل .)14 :1992

 -3نظرية التبادل االجتماعي-:
رف اى مرـ ىذه النظرية فا م رؿ المينييف قرصةل حيث لف ت ىذه النظرية االن بره إلا ك ػكد

ال ديػػد مػػف ابليػػرت الم رفيػػة كال ػػا يحبػػذ الشػػقص ايػ قدامير عنػػد بػػردؿ الميػػرندة مػػع ابقػريف
كىا-:
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أ -ادخار المساندة االجتماعية-:
كىر آلية ادقرر الميرندة اال مرعية أف الشقص لديو رصيد للميرندات ال ا رف يقدمير فا

المراا لآلقريفل كأف مر يقدمو لآلقريف حرلير مف ميرندةل د ليلة فا نطرؽ الميرندة ال ا
دمير ليـ فا المراا.

ب -القابمية لممساواة-:
ك نص ىذه ابلية علا حقيقة مؤداىر أف الشقص يػدرؾ مقػدار الميػرندة ال ػا بػذؿ لػو مػف بػؿ
ابقريفل كبرل رلا يحركؿ رىدا أال يطلب مف ابقريف ميرندة فكؽ طر ر يـ.
ج -المودة أو الوحدة المترابطة-:

ك نػػا أف أف ػراد الم مػػع الكاحػػد مػػف المف ػػرض أف ي كن ػكا م ػرابطيف فػػا كحػػدة عاػػكية كنفيػػية

ا مرعي ػػة كاح ػػدةل كأف الم ػػكدة كالح ػػب كال ط ػػرء ي ػػلكؾ ي ػػرئد داق ػػؿ األيػ ػرةل كبرل ػػرلا ف ػػإف ذل ػػؾ
يين س علييـ.

د -االنتباه االنتقائي أو االختياري-:
ك نا ىذه ابلية ػدرة الشػقص علػا إدراؾ مػر يقدمػو لآلقػريف كمػر ي ػز عػف قديمػو ح ػا إذا
رف علا المي كل الش كرم للشقص المقدـ للميرندة.

ه -استمرارية الشخِية-:

ك كىر ىذه ابلية ىك كعا الشقص أف الميػرندة اال مرعيػة ب نكاعيػر المق لفػة يم ػف أف قػدـ

فا ميع مراحؿ الحيرة المق لفة نكاف اق لفت األنكاع.
و -المقارنة االجتماعية-:

حيث يقررف الشقص بيف مر رف يحصؿ عليػو مػف ميػرندة فػا المراػا كمػر يحصػؿ عليػو فػا

الك ت الراىف (الشنركم كعبد الرحمفل .)97 :1994

كي اق للبرحثػة ب ػد ىػذا ال ػرض المػك ز لػب ض ال ك يػرت النظريػة حػكؿ الميػرندة اال مرعيػة
ك كد اق بلؼ فػا ك يػرت النظػر لمفيػكـ كم كنػرت كمصػردر شػب ة ال بل ػرت اال مرعيػة ال ػا
قكـ برلػدكر األيريػا فػا عمليػة الميػرندة اال مرعيػةل كيم ػف القػكؿ أنػو ال يم ػف فاػيؿ أحػد

اال رىػػرت النظريػػة كنبػػذ األقػػرلل كل ػػف األفاػػؿ كحيػػد ك رمػػؿ النظػػر ل ػػؿ اال رىػػرت فػػا
نظرية فرعليػة م رملػة

مػع ػؿ أب ػرد كمصػردر الميػرندة اال مرعيػة ال ػا يح ر يػر الفػرد فػا

حير ػػو اليكميػػة ل قفيػػؼ حػػدة أحػػداث الحيػػرة الاػػر طة ال ػػا يكا ييػػر ح ػػا يصػػؿ إلػػا أ صػػا

مي كيرت الحفرظ علا الصحة النفيية كال قلية لو.
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ثانيا :النماذج التي فسرت المساندة االجتماعية-:
مػػف قػػبلؿ ن ػػرئم األبحػػرث ال ػا ػػرـ بيػػر ػػكىيفل ككيلػػز لم رفػػة الػػدكر الػػذم قػػكـ بػػو مصػػردر
الميرندة اال مرعيةل دمر نمكذ يف أيريييف يؤديرف إلا م ع الفػرد بصػح و ال يػمية كالنفيػية

كال قلية كىمر علا النحك ال رلا-:

 -1نموذج األثر الرئيس عمى الفرد-:
يصكر ىذا النمكذج الميرندة مف ك ية نظر يكييكلك ية "علـ اال مػرع" الميػرندة اال مرعيػة
فػا اػكء عػدد ك ػكة عبل ػػرت الفػرد مػع ابقػريف فػا بيئ ػػو اال مرعيػة بم نػا أف در ػة ال رمػػؿ

اال مػرعا للفػرد أك ح ػػـ ك ر يػب الشػب ة اال مرعيػػة للفػرد برنيػر ػد رفػع مػػف ميػ كل الصػػحة

النفيػية لديػو ب قػػديـ أدكات ثرب ػة برعثػة علػػا الم رفػ ة كاالر قػرء برليػػلكؾ الصػحال كاإلبقػرء علػػا

أداء ثربت قبلؿ ف رات ال غير اليريع (ديربل.)67 :2006
 -2نموذج األثر الواقي أو المخفف لمضغوط النفسية-:
بػر الميػػرندة اال مرعيػػة أحػػد الم غيػرات النفيػية اال مرعيػػة الم دلػػةل أك الملطفػػةل أك الكا يػػة

لل بل ة بيف أحداث الحيرة الاػر طةل كاإلصػربة بػرلمرض علػا اع بػرر أف الميػرندة ػر بط يػلبر
ب ػػرلمرض فم ػػف ق ػػبلؿ المي ػػرندة اال مرعي ػػة ال ػػا ي لقرى ػػر الف ػػرد م ػػف أعا ػػرء أي ػػر و كأص ػػد رئو
كالم مثلة فا ال بل رت الدافئة الحميمة قؿ نيبة األشقرص الذيف ي راػكف لئلصػربة بػرلمرض

(مر ع يربؽ)67 :

 -3نموذج العالقات المتداخمة بين مظاىر المساندة االجتماعية وأساليب المواجية-:
يرل ينػث ىيللػر كآقػركف ( )1986أف "أيػلكب ال فرعػؿ اال مػرعا الػذم يقػكـ بػو الفػرد داقػؿ

شب و عبل ر ػو اال مرعيػة ي ػ ثر بمػدل ال قػدير الػذم ي ػد الفػرد مػف قػبلؿ الميػرندة اال مرعيػة
ال ػػا يقػػدمير المحيطػػيف بػػول كىػػذا يبػػرز مػػدم أىميػػة يػػؼ يػػدرؾ الفػػرد المقكمػػرت األيريػػية ال ػػا
دف ػػو إلػػا ىػػذا ال فرعػػؿ اال مػػرعا االي ػػربال كمػػر ىػػك دكر الميػػرندة اال مرعيػػة فػػا كينػػو

ك قديره" (.)Heller,1986:466

كيشػػير الزاركس إلػػا أف ال بل ػػرت اال مرعيػػة للفػػرد قػػكـ علػػا مقػػكـ انف ػػرلا م رفػػا" دعمػػو
أيػػرليب مكا يػػة الفػػردل كأنشػػطة ابق ػريفل ك قػػدير ىػػذا النػػكع ييػػرعد الفػػرد علػػا حديػػد الك ػػت

كالظركؼ ال ا ح رج إليير فا قديـ مصردر الميرندة اال مرعية المطلكبة لو (صػقرل:2001

.)102
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يبلحظ فا اػكء مػر ػـ عراػو مػف نمػرذج الميػرندة اال مرعيػة اليػربقة ب نػو كعلػا الػر ـ مػف

الفكائد النفيية ال ا كد علػا الفػرد مػف ايػ قدامو للمصػردر الم ػددة ألنمػرط النمػرذج المق لفػة
للميػػرندة اال مرعيػػة ال ػػا ظيػػر فػػا أش ػ رؿ ال فػػرعبلت اال مرعيػػة المق لفػػة مػػف قػػبلؿ شػػب ة

ال بل ػػرت اال مرعي ػػة للف ػػردل إال اني ػػر ال ػػؤدم إل ػػا الفي ػػـ ال رم ػػؿ ل يفي ػػة ػ ػ ثير ى ػػذه ال بل ػػرت
الشقصية علا الصحة ال يميةل كالنفييةل كال قلية كعلػا م رفػة ينكنػة اإلنيػرف بصػف و ػرئف
م غيرل كليس برلاركرة أف كف ؿ ىذه ال فرعبلت رئمة علا مصػردر الميػرندة اال مرعيػةل

بؿ يم ف أف دقؿ م غيرات آقرم.

67

رابعا :االلتزام الديني -:Religious Commitment
تمييد-:

االل زاـ الػدينا مػف أىػـ أيػس الحيػرة الػدنير لئلنيػرف بحيػث ال يم ػف أف ييػ غنا عنػو الفػرد بػ م

حرؿ مف األحكاؿ كعندمر يغفؿ اإلنيرف الديف فا أم رنب مف كانب الحيرة

د ىذا ال رنب

ينحرؼ عف حقيؽ أىدافو ال ا ي ب أف يحققير فا ىػذه الحيػرة الػدنيرل كنظػ ار ألىميػة الػديف فػا
حيرة النرس فإف القرآف ال ريـ رء حرفبل بربيرت ال ا

لـ عف الديفل كبدأ حديثر ا رىرت بيف

ب ػػض علمػػرء الػػنفس نػػردم ب ىميػػة الػػديف كال كحػػد مػػع النظػػرـ الػػدينا فػػا بنػػرء الصػػحة النفيػػية

كال يؼ النفيا كاال مرعا لؤلفرادل ممر ييرعدىـ فا حؿ مش بلت الحيرة.
تعريف اال لتزام الديني-:

أ -التعريف المغوي-:

التعريــف المغــوي لال لتـزام :اللػػزكـ م ػػركؼ كالف ػؿ لػػزـ يلػػزـ كالفرعػػؿ الزـ المف ػكؿ بػػو ملػػزكـ لػػزـ
كلزمػػر ك ال زمػػو كألزمػػو إيػػره فرل زمػػو كر ػػؿ لزمػػو يلػػزـ
الشػػاء يلزمػػو لزمػػر كلزكمػػر كالزمػػو مبلزمػػة ا

الشاء فبل يفرر و كاللزكـ الفيصؿ دا كال زاـ االع نرؽ (ابف منظكرل د.ت)54 :

وقد ذكر القران الكريم ىذه المفظة بنفس المعنى المغوي في خمسة مواضع قال تعالى-:
و
ػت ىعلى ٍػي ي ٍـ
رؿ ىير ى ٍكًـ أ ىأ
رؿ رلا ( :ى ى
عا ىكآ ىرنًا ىر ٍح ىمةن عم ٍف ًعن ًػد ًه فى ي عم ىي ٍ
ىرٍىي ي ٍـ إًف ي ي
نت ىعلىا ىبي ىعنة عمف ًرب ى
كف) (ىكد:آيو)28 :
أيىنٍل ًزيم ي يم ى
كىر ىكأىن ي ٍـ لىيىر ى ًرريى ى
ً
ًً
ػرف أىٍل ىزم ىنػػره ى ً ً
ً
ػكر)
رمػ ًػة ً ى نربػػر ىيٍلقىػػرهي ىمن يشػ نا
نيػ و ٍ ي
ك ػػرؿ ػػرلا ( :ىك ي ػؿ إً ى
طػػائ ىرهي فػػا يعينقػػو ىكين ٍقػ ًػريج لىػػوي ىيػ ٍػكىـ اٍلق ىي ى
(اإليراء :آيو)13 :
عؾ لى ى ً
ك رؿ رلا( :كلىكىال ى لًمةه يبقى ٍ ً
امر ىكأى ى هؿ يم ىي ًّما)( .طو :آية)129 :
ى ىى
ت مف ًرب ى ى
رف ل ىز ن
ىٍ
ؼ ي يػ ً
ً
امػر)( .الفر ػػرف:آيػػة:
ػرؤ ي ٍـ فىقى ٍػد ى ػػذ ٍب ي ٍـ فى ىي ٍػك ى ى ي
ك ػرؿ ػػرلا ( :ي ٍػؿ ىمػػر ىي ٍ ىبػ ي بً ي ػ ٍػـ ىرعبػا لى ٍػكال يد ىعػ ي
ػكف ل ىز ن
)77

ىػؿ الً ًػذيف ى فىػركا ًفػا يليػكبً ًيـ اٍلح ًمًيػةى ح ًمًيػةى اٍل ً
ىنز ىؿ اللًػوي ىيػ ً ىين ىوي ىعلىػا
رىلًًي ًػة فىػ ى
ى
ى
ي ى
ك ػرؿ ػرلا( :إً ٍذ ى ى
ى ي
ىىلىير ك ى ػرف اللًػو بً ي عػؿ ىش و ً
ً
ً
ً
ىح ً
يمػر)
ؽ بًيىر ىكأ ٍ ى ى ى ي
يف ىكأىٍل ىزىميي ٍـ ى ل ىمةى ال ً ٍق ىكل ىك ى يرنكا أ ى
ىر ييكلًو ىك ىعلىا اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ػاء ىعل ن
ٍ
(الف ق :آيو.)26 :
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ك ذلؾ كردت ىذه ال لمة فا الينة النبكية فا أ ثر مف مرئ يف مكاكع لير ػدؿ علػا ال ميػؾ

كاإل برع كاالل زاـ منير علا يبيؿ المثرؿ-:

 -1مػػر رك ػػو عرئشػػة (راػػا اهلل عنيػػر) رلػػت ػػرؿ ريػػكؿ اهلل (صػػلا اهلل عليػػو كيػػلـ)" :أحػػب

األعمػػرؿ إلػػا اهلل ػػرلا أدكميػػر نكاف ػػؿل ػػرؿ ك رنػػت عرئشػػة إذا عملػػت ال مػػؿ لزم ػػو" (ميػػلـ:
)783
 -2كعف ميلـ بف أبا ب رة رؿ :يم نا أبا ك أنر أ كؿ الليـ إنا أعكذ بؾ مف الميػـ كال يػؿ

كعػذاب القبػر ػػرؿ :يػر بنػا ممػف يػم ت ىػػذا؟ لػت يػػم ؾ قػكليف؛ ػرؿ ألػػزميف فػإنا يػػم ت

ريكؿ اهلل صلا اهلل عليو كيلـ يقكليف (ال رمذم)3503 :
 -3عػػف أبػػا الصػػلت ػػرؿ :ػب ر ػػؿ إلػػا عمػػر بػػف عبػػد ال زيػػز (راػػا اهلل عنػػو) يي ػ ؿ عػػـ

القدر ف ب أمر ب د أكصيؾ ب قكل اهلل كاال صرد فا أمره نكا برع ينة نبيو صلا اهلل عليو كيلـ

ك رؾ مر أحدث المحدثكف ب د مر رت بو ين و ك فكا مؤن ػو ف ليػؾ بلػزكـ اليػنة فرنيػر لػؾ بػإذف

اهلل عصمو (أبك داككد)4612 :
كممػػر قػػدـ ي اػػق أف الم نػػا اللغػػكم م كافػػؽ مػػع مػػر فػػا القػرآف كاليػػنة مػػف أف االل ػزاـ المداكمػػة
كاالي مرار فا إ برع منيم اإليبلـ (مكيال .)543 :1999

المعنى المغوي لمدين-:
الداؿ كاليرء كالنكف أصؿ كاحد إليو ير ع فركعير لير كىا نس االنقيرد كالذؿل فرلديف طرعػةل

يقػػرؿ داف لػػو يػػديف دينػػرل إذا أصػػحب كانقػػرد أطػػرعل ك ػػكـ ديػػف أم منقػػردكف مطي ػػكف منقػػردكفل
كالديف طرعة نقكؿ (داف لو) أم أطرعو (ابف منظكرل ب.ت)111 :
ب -التعريف االِطالحي-:
تعريف االلتزام اِطالحا-:

المداكلػػة كااليػ مرار مػػف ال بػػد فػػا إ بػػرع مػػنيم اإليػػبلـ عقيػػدة كعمػػبل برم ثػػرؿ األكامػر كا نػػرب
النكاىا (مكيال )543 :1999
 -تعريف الدين اِطالحا-:

األكامر كالنكاىا كال شػري رت الربرنيػة ال ػا كردت فػا القػرآف ال ػريـ كاليػنة المطيػرة كال ػا يثػرب

عليير فرعلير كي ر ب عليير رر ير (الميدمل)19 :2003
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تعريف االلتزام الديني اِطالحا-:
ي ػػرؼ الميػػدانا االل ػػزاـ الػػدينا برنػػو :ال ػزاـ حػػدكد الػػديف بػػبل نقػػص ك فػريط كال زيػػردة ك لػػك كىػػك
منيم عدؿ كيط الشطط فيو (الميدانال .)5 :1984

كيرل الصرلق برف االل زاـ الدينا :حرلة نفيية يبذؿ فيو الفرد يدا ل طبيؽ رليـ الديف فا كا ع
حير و (أحمدل .)63 :1999
مػػر ي ػػرؼ الصػػنيع االل ػزاـ الػػدينا :برنػػو ال ػزاـ الميػػلـ ب قيػػدة اإليمػػرف الصػػحيقل كظيػػكر ذلػػؾ
علا يلك و بممررية مر أمر اهلل بول كاالن يرء عف إ يرف مر نيا عنو (الصنيعل .)92 :2002
ي ػػرؼ بر ػػرت االل ػزاـ الػػدينا :ملػػة مػػف المبػػردئ كالقػػيـ كالم قػػدات ال ػػا ػػؤمف بيػػر أمػػة مػػف

األمػػـل ك مػػؿ بمق اػػرىر مػػف الن ػكاحا اال مرعيػػة كاال صػػردية كالييريػػية كال ربكيػػة (بر ػػرتل
.)116 - 114 :2006

مػر كي رفػو الح ػػرر كأبػك ايػحؽ :مػػدل إ بػرع أكامػر اهلل عػػز ك ػؿ كيػنة نبيػػو محمػد (صػػلا اهلل
عليو كيلـ) بف ؿ الكا برت كال رليؼ الشرعية كاألف رؿ المحببةل كاالب رد عف األف رؿ المحرمػة
كالممنكعة مف النرحية الشرعية (الح رر كأبك ايحؽل .)566 :2007
ي اق ممػر يػبؽ أف :االل ػزاـ الػدينا ي نػا االل ػزاـ ب طبيػؽ أكامػر اهلل عػز ك ػؿ مػر ػرءت فػا
ربػػو ال زيػػز كيػػنة ريػػكلو عليػػو أفاػػؿ الصػػبلة كاليػػبلـ كاال نػػرب عمػػر نيػػا اهلل عنػػول ك لمػػر

طبػؽ الفػػرد الميػػلـ ػرليـ اإليػػبلـ فػػرف الصػحة النفيػػية لديػػو ػزداد ك لمػػر اب ػػد عػف طبيػػؽ لػػؾ
ال ػػرليـ لمػػر لػػت الصػػحة النفيػػية لديػػول كي ر ػػب علػػا ذلػػؾ انػػو ي قلػػا عػػف حقيػػؽ ان ر از ػػو

كطمكحر و.

وتتبني الباحثة في الدراسة الحالية تعريف طريفـة الشـويعر :ىػك إ بػرع الفػرد ل ػؿ ػرليـ الػديف
اإليػػبلما الحنيػػؼ بمصػػدرية ػػرب اهلل (الق ػراف ال ػريـ) كيػػنة نبيػػو محمػػد عليػػو أفاػػؿ الصػػبلة
كال يليـل كذلؾ مف قبلؿ عبل و بربو كم رمبل و مع ابقريف (مكيال .)542 :1999
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مفيوم االلتزام الديني من وجيو نظر الدين اإلسالمي-:
ذ ػػر بر ػػرت ( )2006أف مفيػػكـ االل ػزاـ الػػدينا مػػف ك يػػة النظػػر اإليػػبلمية يشػػير إلػػا ال ػػزاـ
الفرد المؤمف بمر رء فا القرآف ال ريـ كينة الريػكؿ صػلا اهلل عليػو كيػلـ مػف القػيـ كالمبػردئ
كالقكاعػػد كالمثػػؿ الدينيػػةل يػ ار كعبلنيػػة كاالل ػزاـ بحػػدكدىرل بمػػر ي فػػؽ مػػع كا ػػع الحيػػرة اال مرعيػػة

ال ا ي يشير األفراد فا الم مع اإليبلما (بر رتل )116 :2006

كمف شركط االل زاـ الدينا :عدـ القركج عمر يريػمو لنػر الػديف مػف المثػؿ ال ليػر كأف نبػذؿ يػدا
رفير ل بيف ك و الحؽ كال دؿ كراء األح رـ كالمبردئ ال ا يريمير الػديفل كاالل ػزاـ الػدينا أياػر

يشػػير مػػف ك يػػة نظػػر اإليػػبلـ إلػػا ام ثػػرؿ الفػػرد ل ػػرليـ اإليػػبلـل مػػر كردت فػػا الق ػرآف ال ػريـ
كاليػ ػػنة النبكيػ ػػة الش ػ ػريفةل ك مػ ػػر طبقي ػ ػػر اليػ ػػلؼ الصػ ػػرلق (محمػ ػػكدل  :2003الشػ ػػب ة ال رلمي ػ ػػة

للم لكمرت)

ي ا ػػق مم ػػر ي ػػبؽ أف :ػػدرة الف ػػرد المي ػػلـ عل ػػا ال م ػػع ب ػػيف دكاف ػػع ي ػػلك و كحر ر ػػو األيري ػػية
كالنفيية فا إطرر إد ار و اليليـ لم رن و مر أرادىر اهلل لئلنيرف الصرلقل كذلػؾ أف ىػذا ال صػكر

ىػػك المي ػزاف الكحيػػد الػػذم ير ػػع إليػػو اإلنيػػرف فػػا ػػؿ م ػػرف كزمػػرف ب صػػك ار و ك يمػػو كمنير ػػو
كأحكالو كأعمرلول فرإلنيرف ي لقا مكازن و مف ىػذا ال صػكر كي يػؼ بيػر عقلػو كاد ار ػو كيطيػع بيػر

ش كره كيلك و.
لوازم االلتزام الديني-:
لكازـ االل زاـ الػدينا لييػت منفصػلة عػف ب اػير الػب ضل إنمػر ىػا مل زمػة مػع ب اػير الػب ض
فػ ػ م الزـ يق ا ػػا االل ػ ػزاـ بب ػػر ا اللػ ػكازـ األق ػػرلل ح ػػا

المل زمة ب رب اهلل كينو نبيو صلا اهلل عليو كيلـ.

رم ػػؿ ل ػػدل الف ػػرد المي ػػلـ الشقص ػػية

كيكاق (مكيال  )566-552 :1999لكازـ االل زاـ الدينا علا النحك ال رلا-:

 -1االلتـزام الــديني  -العقائــدي :ىػػك دعػكة الريػػكؿ صػػلا اهلل عليػػو كيػػلـ إلػػا صػػيؿ اإليمػػرف
ً
فا نفكس أصحربو (راكاف اهلل علييـ) يقكؿ اهلل عز ك ؿ (كلى ً ًف اللًوى ىحب ى ً
رف ىكىزي ىًنوي
يم ى
ًب إلى ٍي ي يـ اإل ى
ى
ًفا يليكبً ي ٍـ) (الح رات:آية)7 :
كلقػػد م ػػث النبػػا صػػلا اهلل عليػػو كيػػلـ ثبلثػػة عش ػر عرمػػر فػػا م ػػة يػػدعك كيؤصػػؿ اإليمػػرف فػػا
ػت
(ك ى ػ ىذلً ىؾ أ ٍىك ىح ٍي ىنػر إًلى ٍي ى
كحػر عم ٍػف أ ٍىم ًرىنػر ىمػر ي نػ ى
ػؾ ير ن
لػكب الصػحربة (راػكاف اهلل علػييـ)ل ػرؿ ػرلا ى
ً
ً
ػؾ لى ى ٍي ًػدم إًلىػا
ػرف ىكلى ً ػف ى ى ٍل ىنػرهي ين نا
ػكر ًن ٍي ًػدم بً ًػو ىمػف ًن ىشػرء ًم ٍػف ًع ىب ًرد ىنػر ى نكًاًن ى
ى ٍد ًرم ىمر اٍل ى ي
يم ي
ػرب ىكىال ٍاإل ى
صر و
ً
اط َم ٍي ىًق ويـ) (الشكرل:آية)52 :
ى
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كفا ينة الريكؿ (صػلا اهلل عليػو كيػلـ) يقػكؿ النبػا عليػة الصػبلة كاليػبلـ م يبػر بريػؿ حػيف

ي لو عف اإليمػرف :ػرؿ إف ػؤمف بػرهلل كمبلئ ػو ك بػو كريػلو كاليػكـ األقػر ك ػؤمف برلقػدر قيػره
كشره (ميلـ)8 :
 -2االلتزام التعبدي :ىػك أصػؿ الػديف فمػف أ لػو قلػؽ اهلل القلػؽ لي بػدكهل كحقػت الحر ػة كقلػؽ

ت اٍل ً ًف ك ً
نس
ال نة كالنرر كانقيـ النرس إلا شقا كي يد يقكؿ اهلل رلا عز ك ؿ ( ىك ىمر ىقلى ٍق ي
اإل ى
ى
إًالً لً ىي ٍ يب يد ً
كف) (الذاريرت :آية)56:

إف اهلل يػػبحرنو ك ػػرلا أريػػؿ ميػػع الريػػؿ فػػا األزمػػرف لػػدعكة النػػرس إلػػا عبرد ػػو ك ػػرؿ ػػرلا

ً
( ىكلىقى ٍد ىب ىثٍىنر ًفا ي عؿ أي ًم وة ًر ييكالن أ ً
كت)(النحؿ :آية)36 :
اعيب يدكٍا اللًوى ىكا ٍ ىنًيبكٍا الطر ي ى
ىف ٍ
إف منيم ال بردة فا ىذا الديف كايع شرمؿ ال يق صر علا الش رئر ال بدية ال ا كااع النرس

علػػا أف ييػػمكىر (ال بػػردة) إنمػػر ىػػذه الشػ رئر علػػا ػػؿ أىمي يػػر ال ػػا لنيػػر مثػػؿ األر ػػرف فػػا
ً
ً
ػرم ىك ىم ىمػػر ًا لًلٌػ ًػو
صػبلى ا ىكين ييػ ا ىك ىم ٍح ىيػ ى
ىػػذا الػػديف ىػػا ػػزء فقػػط مػػف ال بػػردة المفركاػػة ( يػ ٍػؿ إً ًف ى
ً
ىر ع
يف) (االن رـ :آية.)162 :
ب اٍل ىرلىم ى
فرلصػػبلة كالنيػػؾ مثػػؿ الشػ رئرل كل ػػف المطلػػكب أ بػػر مػػف ىػػذا المطلػػكب أف ػػكف الحيػػرة ليػػر

ح ا المكت بؿ المكت ذا ػو عبػردة مك يػة هلل الػذم ال شػريؾ لػو أم يشػمؿ المػنيم ال بػدم ػؿ
ت اٍل ً ًف ك ً
نس إًالً لً ىي ٍ يب يد ً
كف) (الذاريرت :آية)56:
لحظة كعمؿ ك ؿ ف ر ك ؿ ش كر( ىك ىمر ىقلى ٍق ي
اإل ى
ى
 -3االلت ـزام التشــريعي :ىػػك حقيػػؽ مػػر شػػرعو اهلل لقلقػػو كمػػر أك بػػو علػػييـ يقػػكؿ اهلل عػػز ك ػػؿ
اق ىلىفيكٍا ًف ً
ؽ لًي ٍح ي ـ ب ٍيف الًن ً ً
ً
يو) (البقرة :آية)213:
يمر ٍ
(كأ ى
ىنز ىؿ ىم ىيي يـ اٍل ى ى
رب بًرٍل ىح ع ى ى ى ى
رس ف ى
ى
كي بر اإليبلـ أف األصؿ الكحيد الذم يقكـ عليػو ال شػريع للنػرس ىػك أمػر اهللل فػرض اهلل علػا
عبرده ح يـ شرعو كمر أك ب ذلؾ علييـ فا ميع شؤكنيـ بؿ

لو الغرية مف نزيؿ ال رب.

كانػػو ىػػك مصػػدر اليػػلطرف األكؿ كاألقيػػرل ف ػػؿ مػػر لػػـ يقػػـ اب ػػداء علػػا ىػػذا األصػػؿ فيػػك برطػػؿ
بطبلنر أصلير ير ربؿ لل صحيق للمي نؼ.

 -4االلتـزام األخالقــي :صػؿ األقػبلؽ بػػرالل ازـ الػدينا ك رنػت ممثلػػة فػا ريػكؿ اهلل صػػلا اهلل
عليو كيلـ حيث ام دحو رب ال زة فا كلو رلا ( نكًاًن ىؾ لى ى لىا يقلي و
ؽ ىع ًظ ويـ) (القلـ :آية)4:
ى
يػػع دائػرة األقػػبلؽ فػػا اإليػػبلـ ل شػػمؿ البػػر ب ميػػع أنكاعيػػرل ك ن يػػا عػػف اإلثػػـ ب ميػػع صػػكره
كأنكاعو.

 -5االلتزام الفكري :إف ىنرؾ الزمر ف ريػر لػدل المل ػزـ دينيػر ي ػؿ ذلػؾ المل ػزـ يف ػر فػا مػنيم
م يف يي مد ذلؾ المنيم مف رب اهلل الذم رء رمبل بربيرت ال ا حث الميلـ علا ال ف يػر
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ك قليػػب النظػػر فػػا اليػػمكات كاألرض كيػػنة النبػػا صػػلا اهلل عليػػو كيػػلـ كيقػػكؿ اهلل عػػز ك ػػؿ
ؽ الي ً
ً ً
ًً
ات كاأل ٍىر ً
كف ًفػا ىقٍلػ ً
ض ىرب ىًنػر ىمػر
رمػر ىكي ي ن
ػا ي ينػكبً ًي ٍـ ىكىي ىفى ً يػر ى
يف ىي ٍذ ي ير ى
(الذ ى
ى
كف اللػوى ىي ن
ًػم ىرك ى
ػكدا ىك ىعلى ى
ً
ً
اب الًن ًرر) (آؿ عمراف :آية)191:
ىقلى ٍق ى
ت ىى ىذا ىبرطبلن يي ٍب ىح ىرن ىؾ فىق ىنر ىع ىذ ى
الحاجة إلى التدين-:
أثب ت درايرت االن ركبرلك ير كعلـ األديرف أف الحر ة إلػا الػديف مك ػكدة عنػد ميػع النػرس فػا

ؿ ال صكر كفا ميع الم م رت فرإلنيرف منذ القدـ كىػك يبحػث عػف إلػو ي بػده كي كيػؿ إليػو

كي قد انو كل مييطر علا ال كفل قرلؽ ؿ شاء حا ال يمكتل كىنرؾ ال ديد مػف األيػبرب

كال كامؿ ال ا

لنر بحر ة إلا ال ديف كال ا أك زىر (الزحيلا  )1987فيمر يلا-:

 -1الفطرة ال ا فطػر اإلنيػرف علييػر كاإلنيػرف كال يم ػف إلنيػرف عر ػؿ أف ييػ غنا عػف ػزء مػف
فطر و نكاال رف شرذا كمنحرفر.

 -2الكييلة الكحيدة ال ا ن مف مقرطرىر كنامف ن رئ ير ل حقيؽ حيرة ي يدة.
 -3عرمؿ ىرـ ل ميف االي قرار النيبا كالركحا فا حيرة األفراد.

 -4يرعد علا ال ف يق ال قلال كال قدـ الحاررم كال لمال نحف بحر ة إلا الديف إل رمة ال كازف
بيف الفرد كالم معل ألنو يقيـ ال بل ة اليديدة بيف المكاطنيف كالدكلة.

 -5للقاػػرء علػػا عبكديػػة البشػػر كالمقلك ػػرت ال ػػا اػػر برإلنيػػرف ك ػػك ييـ ل بكديػػة اهلل يػػبحرنو
ك رلا.

 -6القاػػرء علػػا رىليػػة القػػرف ال ش ػريف عقيػػدة كيػػلك ر كف ػ ار كنظرمػػرل لي ػػكد اإلنيػػرف إلػػا ربػػو

كرشده.

 -7إلنيرء الردة ال ا اب لا بير ال رلـ بح ة ال لـ الحديث كال لمرنية ال ا نردم بير الصييكنية..
 -8ال ربية اإليبلمية الصرلحة لئلنيرف ك حقيؽ ال يركم فا القيمة اإلنيرنية.

 -9حقيػؽ ال ػكازف بػػيف ركح ك يػد كعقػؿ اإلنيػػرف كبػيف ارئػزهل ك ك يػػو ميكلػو كعكاطفػو ال ك يػػو
الصحيق.

 -10ل حقي ػػؽ م م ػػع مي ػػلـ ل ػػو يم ػػة كحقك ػػو كايػ ػ قبللو كالف ػػكز برا ػػا اهلل (الزحيل ػػال :1987

)135

كال يشػػؾ عر ػػؿ فػػا أف ال ػػديف فيػػـ ركحػػا يحمػػؿ اإلنيػػرف علػػا أف ير ػػز مشػػرعره نكاحيريػػر ول
كر بر و ك طل ر ول كنيرية مطرفػو ب ػد القلػؽ كاالاػطراب إلػا يػة مػف ال يػرتل أك ػكة عظمػة

يي ػ ريق إلييػػرل ر ػػرء أف زيػػؿ عنػػو م رعبػػول لػػذلؾ ن ػراه يبحػػث عػػف ىػػذه القػػكة لػػيبل كنيػػر ار ،كىػػا
حر و إلا ال ديف (أبك قشبل .)9-8 :1985
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ممر يبؽ ي اق أف الحر ة إلا الديف اركرية فرنػو ميػـ برلنيػبة لئلنيػرف رلط ػرـ كالشػراب ال
يم ػػف االيػ ػ غنرء عن ػػو ففي ػػو يشػ ػ ر الف ػػرد بحري ػػو كب ز ػػو ك رام ػػو كك ػػكده عل ػػا ظي ػػر األرض
كبرلديف طمئف نفس اإلنيػرف ك ي ػدم إلػا م رفػة قرلقيػر كحرمييػر مػف ػؿ يػكء كمػدبر أمكرىػرل

لذلؾ رف للديف أثر كااق فا كيف شقصية الفرد الميلـ ك م و برلصحة النفيية ال ا دف و
لئلن رز كال قدـ نحك المي قبؿ.
اآلثار النفسية لمتدين عمي حياة الفرد-:
يي ػ ـ اإليػػبلـ الحنيػػؼ بمػػر ينفػػع الفػػرد فػػا عػػبلج مػػر ي ػػرم نفيػػو مػػف األم ػراض كاالاػػطرابرت
كالصراعرت كيف ق أمرمو دائمر أبكاب ال كبة النصكح علػا مصػررعيرل كالشػؾ أف ايػ ق ارر ال ػراث

اإليبلما يكاق أف االى مرـ ب بلج النفس ليس كليد اليكـ نكانمػر لػو أصػكؿ ك ػذكر كيػة مػف
ف ػػا ال ػػديف اإلي ػػبلما عقي ػػدة كي ػػلك رل كيظي ػػر األث ػػر النفي ػػا لل ػػديف ف ػػا الزى ػػد كال ػػكرع كال ق ػػكل
كالراػر كالشػفرعة كالقنرعػةل كال يػـ اليػليـ القػرلا مػف األمػراض النفيػية أك ال يػمية أك الػنفس
يمية إنمر ي كف مػع ال قػؿ اليػليـ ك مػف الصػحة ال يػدة فػا الطرعػة كأف للػديف ال ػ ثير البػرل

فا الحفرظ علا األقبلؽ كالصحة النفيية (ال ييكمل )56-55 :2001
وتــرى الباحثــة :أف لل ػػديف أىميػػة نفيػػية ك يػػمية كا مرعيػػةل فمػػف النرحيػػة النفيػػية ييػػرعد علػػا
األمف النفيا كالطم نينة كاالي قرار للفرد كالم مع.
أثر التدين في تكوين الشخِية السوية-:
يحػرص اإليػبلـ الحنيػػؼ علػا ميػػؽ م ػرنا اإليمػرف القلبػػا المق ػرف برل مػػؿ الصػرلق كالصػػردؽ
كعلػػا نقيػػة نفيػػية اإلنيػػرف كي ػرير و مػػف الاػػغرئف كاألحقػػرد ك ػػرس ػػيـ اإلقػػبلص كالصػػدؽ

كال حل ػػا برلنكاي ػػر كالغري ػػرت الحي ػػنة الداقلي ػػة كالقرر ي ػػة مم ػػر ي ف ػػؿ ػػكيف الشقص ػػية اإلني ػػرنية
اليكية.

كيم ف القكؿ أف مر برت اإلنيرف األيريية مثؿ فا ال كانب ال رلية-:

 -1الجانب العقمي :ال ريب أف ال قؿ فا طلي ة األر رف ال ا ي لؼ منير اإلنيرف م رمبل فػا
يرنو الشقصا كىذا ال رنب فرر ر ممي از لئلنيرف عف بر ا ال رئنرت.

 -2الجانب الروحي:

ا الركح علا ملة م رنا مف أىمير أف كف بم نا ال ػديف أك صػلة

ال بد بربو كأم إنيرف مفطكر علا ال ديف كمزكد بطر ة ركحية شده دائمر إلا ربو.

 -3الجانب البدني :أف البػدف مػزكد بػدف رت ثيػرة مػف الغ ارئػز كالميػكؿ الطبي يػة كاإليػبلـ ديػف
فطرة.
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 -4الجانـب النفسـي :ىػذا ال رنػػب مػف أقطػر ال كانػب ذلػػؾ ألف الػنفس اإلنيػرنية شػ ؿ يػػر از
رئمر بذا و كىك ذلؾ برلد ة كاألىمية( .عبد ال زيزل )64-57 :1979
كممر يػبؽ ي اػق أف ىػذه ال كانػب الم ػددة للشقصػية اليػكية إنمػر ىػا منبثقػة مػف ػديف الفػرد

كال زامو حدكد اهلل يبحرنو ك رلا كال يم ف ك ػكد شقصػية يػكية مػر لػـ ميػؾ برلػديف ك كانػب
الشقصػػية ال ك ػػد منفصػػلة عػػف ب ػػض الػػب ض إنمػػر ىػػا م رملػػة كم شػػرب ة ل ػػكف الشقصػػية
ال رملة الم زنةل كلذلؾ رف لل ديف دك ار ميمر فا حقيؽ الصحة النفيية لئلنيرف.

ثمرات االلتزام الديني-:
حيف ييير الفرد فػا طريػؽ االل ػ ازـ الػدينا الػذم حػدده لػو ىػذا الػديف ح ػا يبلػ مر بػة اإلحيػرف

فػػا عبرد ػػو هللل مي ػػررعر ف ػػا الحي ػػنرت مح ػػرذ ار مػػف الي ػػيئرت ي رم ػػو اهلل بػ ػ ف ي ػػد ثمػػرة ال ازم ػػو
ك مي و بدينو في رد و فا الدنير كف بي رد و مع نفيو كمع م م و كفػا آقر ػو ػكف ببلػكغ
ن و كال ا ىا الي ردة ال ظما ال ا ال ردلير ي ردة.

كفيمر ي لؽ بثمرات االل زاـ الدينا للفرد كللم مع فيا علا النحك ال رلا-:
أ -ثمرات االلتزام الديني لمفرد-:
 -1صبلبة اإليمرف :كيكاػق ال كزيػة أف المل ػزـ بػديف اهلل إذا ذاؽ حػبلكة اإليمػرف بػرهلل كحػبلكة
م رفة اهلل كالقرب منول كاألنس بو فيزداد إيمرنر مع إيمرنو.

 -2يػ ينة الػػنفس :أصػػلير الطم نينػػة كالك ػػرر كاليػ كف ػػرؿ اهلل يػػبحرنو ك ػػرلا( :ثيػ ًـ أ ىىنػ ى
ػزؿ اللٌػػوي
ً
ً
ً
يف) (ال كبة :آية)26:
ىي ىين ىوي ىعلىا ىر ييكلًو ىك ىعلىا اٍل يم ٍؤ ًمن ى
 -3فرح النفس كيركرىرل فرلفرحة لذة قع فا القلب.
 -4علك النفس كاليمةل كىا مبدأ اإلرادة فيمة المل زـ طلب الحؽ مف ير ال فرت إلا يره.
 -5الحيرة الطيبة.

 -6ال كفيػػؽ كال يػػديد فػػا األعمػػرؿ كمنيػػر ص ػكاب ال ػرأم كظيػػكر الحػػؽ كصػػبلح القلػػب نكا ربػػة
الدعرء (ال كزيةل.)281-102 :1403
ب -ثمرات االلتزام الديني لممجتمع-:

اع ى ً
ص يػمكٍا بً ىحٍب ًػؿ اللً ًػو ى ًمي نػر
 -1المحبػة كاألقػكة القرلصػة فػا اهلل – ػرؿ اهلل يػبحرنو ك ػرلا ( ىك ٍ
ىص ىب ٍح يـ بًنً ٍ ىم ً ًو إً ٍق ىك نانر).
ىع ىداء فى ىلً ى
ىكالى ىفىًريكٍا ىكا ٍذ ي يركٍا نً ٍ ىمةى اللً ًو ىعلى ٍي ي ٍـ إً ٍذ ي ن ي ٍـ أ ٍ
ؼ ىب ٍي ىف يليكبً ي ٍـ فى ٍ
(آؿ عمراف :آية)103:
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 -2الرحم ػػة كال ػ ػراحـ – ى ػػا نب ػػع ػ ػريـ يف ػػيض برل ط ػػرء كى ػػك إذا ل ػػـ يفػ ػض برل ط ػػرء لميػ ػ حقا
الرحمة بيبب مػف األيػبرب احػ قف فػ لـ صػرحبو – ػرؿ اهلل يػبحرنو ك ػرلا ( َم ىح ًم هػد ًر ييػك يؿ اللً ًػو
كالًًذيف م و أ ً
ىش ًداء ىعلىػا اٍل ي فً ً
ا ىػك نانر
اى ٍـ يرً نػر ييػ ن
اػبل عم ىػف اللً ًػو ىكًر ٍ
ػكف فى ٍ
ػرر ير ىح ىمػرء ىب ٍي ىػنيي ٍـ ى ىػر ي
ى ى ىىي
ًدا ىي ٍب ى يغ ى
ً
رىـ ًفا ك ي كًى ًيـ عم ٍف أىثىًر ال َي ي ً
كد) (الف ق :أية)29:
يم ي ٍ
يى
ي

 -3األمر برلم ركؼ كالنيا عف المن ر– كىا الميمة ال ا إب ث اهلل لير النبييف أ م ػيف ػرؿ
ػرس ىػ ٍمركف بًػرٍلم ر ً
يق ًر ٍ ً
و
كؼ ىكىٍنيى ٍػك ىف ىع ًػف اٍل يمن ى ًػر (أؿ عمػراف:
اهلل ػرلا ( ي نػ ي ٍـ ىق ٍي ىػر أي ًمػة أ ٍ ى
ػت للًن ً ي ي ى ى ٍ ي
آية)110:
 -4يدفع أفراد الم مع إلا ال مؿ كاالن رز مع ب ايـ الب ض (مكيال .)64 :2000
ي اق ممر يبؽ مدل أىميػة االل ػزاـ الػدينا برلنيػبة للفػرد كالم مػعل كمػدل ػ ثيره علػا نفيػية

الفػػرد حيػػث ي مػػؿ علػػا ال قليػػؿ مػػف حػػدة القػػكؼ كالقلػػؽ كمشػػرعر اليػ س كال شػػرؤـ كيحػػرفظ علػػا
كازف الشقصية كبرل رلا يحرفظ علا نفيية الفرد يليمة ك كية كيقا اإلنيػرف مػف االاػطرابرت

كاألم ػراض النفيػػية األقػػرلل لػػذلؾ ينبغػػا االل ػزاـ ب ػ كامر اهلل ك نػػب نكاىيػػو كالقيػػرـ برلطرعػػرت

كال بردات علا أ مؿ ك ػول ممػر يحقػؽ للفػرد الفػكز برليػ ردةل فيػ رد و فػا الػدنير ػكف بيػ رد و
مػػع نفيػػول كمػػع م م ػػو كفػػا ابق ػرة ػػكف ببلػػكغ ن ػػول كال ػػا ىػػا الي ػ ردة ال ظمػػا ال ػػا ال
ردليػػر ي ػ ردة .كالػػديف اإليػػبلما حقػػؽ ال ثيػػر مػػف االني ػ رـ اال مػػرعا بػػيف النػػرس كزاد مػػف

رابط أفراد الم مع بؿ أفراد األمة فػا منريػبرت كعػردات مشػ ر ةل مػر أف الػديف يحػدد القػكانيف
كالقػػيـ اال مرعيػػة ال ػػا ح ػػـ ال بل ػػرت بػػيف األفػرادل فرلػػديف اإليػػبلما ي فػػؿ للم مػػع اإلنيػػرنا
ؿ عكامؿ الي ردة كاألمف النفيا كاالي قرار.
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تعقيب عمى اإلطار النظري-:
بر الشقصية محك ار لل ديد مف البحكث كالدرايرت فيػا مكاػكع ي قريػـ كيشػ رؾ فػا د اريػ و

علكـ م ددةل كلػذلؾ ػددت النظريػرت ال ػا حػركؿ فيػيرىر كبرل ػرلا ػددت ال ريفػرت حكليػرل
ألنو مف أص ب المصطلحرت فيمر ك فييرال كمفيكـ قدير الشقصية ىك النكاة ال ا قكـ عليير

الشقصية كحدة دينرمية كظيفية مر بة.

كي بػػر قػػدير الشقصػػية أبػػرز يػػمة ميػػز الفػػرد عػػف ي ػكاهل كال قػػدير االي ػػربا للشقصػػية شػػرط

أيري ػػا للحي ػػرة لم نرى ػػر ال رم ػػؿل كي ػػن س ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية عل ػػا ف ي ػػر الف ػػرد كعل ػػا

يلك ول ف لمر ار فع قدير اإلنيرف لنفيو طلع ل ا ي كف م ميز فا ال مرعة ال ا ين ما إلييرل
كي كف برلغرلب أي د حرالن كأفاؿ صحة كأ ثر اي ربيةل نكان ر ية فا عملول كعلا النقيض فػرف
الشقص الذم ال يقدر شقصي و فرنو ال يدافع عنير كيقبؿ بظركؼ ال يقبؿ بير مػف يقػدر ذا ػو.
كيي قدـ مصطلق قدير الشقصية بصفة عرمة ليشير إلا ال قيػيـ الػذم ياػ و األفػراد ألنفيػيـ

أك المك ع الذم ياع الفرد نفيو إمر برلطريقة االي ربية أك برلطريقة اليلبيةل كي امف ا رىرت
بكؿ الفرد لشقصي و أك عدـ بكليرل كمدل ش كر الفرد برل دارة كاألىمية كاال دار كالفرعلية.

ك ػ ػ ػ ثر شقص ػ ػػية اإلني ػ ػػرف كص ػ ػػح و النفي ػ ػػية برل دي ػ ػػد م ػ ػػف المكا ػ ػػؼ كالظ ػ ػػركؼ اال مرعي ػ ػػة

كاال صػردية كالييريػية ك رفػػة ظػركؼ االناػغرط ال ػػا يقربليػر فػػا حير ػول ك ػد ا اػػق مػف ثمػػرر
البحث فا الشقصية عكامؿ أقرل مف شػرنير أف ػزز ك قػكم الشقصػية عنػد الفػرد ممػر

ػؿ

الفػػرد ػػرد ار علػػا مكا يػػو الظػػركؼ المؤلمػػة كالاػػر طة كالص ػ بة رلصػػبلبة النفيػػية كالميػػرندة
اال مرعية كاالل زاـ الدينال ك د نركؿ البرحثكف ىذه المفرىيـ برلبحث كالدراية حيث ا اق مػف

دراية كبر از أف الصبلبة النفيية

كف مف الييطرة (ال ح ـ) -كاالل زاـ – كال حػدمل ك ػد ا فػؽ

م ظـ البرحثيف مع كبر از فا ذلؾل كذ رت أف الصػبلبة النفيػية عرمػؿ ميػـ فػا كاػيق لمػرذا

ب ػض النػػرس يم ػف أف يقػػركمكا الاػغكط كال يمراػػكف؟ كذلػػؾ مػر

ػػؿ الصػبلبة النفيػػية م ػػرال

قصػػبر للبحػػث المي ػ مر كال نظيػػر كالممرريػػةل كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف نشػػط الحػػرفز إلػػا البحػػث فػػا
الصبلبة النفيية.

ك ػػدـ الب ػػرحثكف ريف ػػرت ع ػػدة للمي ػػرندة اال مرعي ػػة كص ػػنفكىر إل ػػا مي ػػرندة م نكي ػػةل كمردي ػػةل
كم لكمر يػػةل كأكاػػحكا دكر الميػػرندة اال مرعيػػة فػػا قػػديـ الػػدعـ الػػذم يمػػد الفػػرد بطر ػػة ينػػو

علػػا حمػػؿ األحػػداث الصػ بة ك قبليػػرل مػػر اىػ ـ البػػرحثكف بد اريػػة االل ػزاـ الػػدينا

رمػػؿ مػػؤثر

فا ال قفيػؼ مػف أثػر األحػداث المؤلمػة كالاػر طةل ك ػدمكا ريفػرت عػدة كأكاػحكا أثػر ال ػديف
فا ال قفيؼ مف ك ع األحداث الص بةل برع برره قط دفرع أكؿ يل

المؤلـ كالار ط.
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إليو الفػرد لي قطػا الحػدث

انفصم انثانث

 دراصاث صابقت-:

 احملىر األول :دراصاث حناونج حقذير انشخصيت -احملىر انثاني :دراصاث حناونج انصالبت اننفضيت

 احملىر انثانث :دراصاث حناونج املضانذة االجخًاعيت -احملىر انرابع :دراصاث حناونج االنخزاو انذيني

 فروض انذراصت
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الفِل الثالث

دراسات سابقة
 دراسات سابقة-:
فا محركلة لبلي فردة مػف الد اريػرت اليػربقة فقػد رمػت البرحثػة بػإ راء م ار ػة للد اريػرت ال ربيػة

كالغربيػػة ال ػػا أ يحػػت ليػػرل ك ػػد رمػػت ب صػػنيؼ الد اريػػرت كفػػؽ يليػػؿ زمنػػا مػػف القػػديـ إلػػا
الحديثل نكالػا عػدة محػركر نيػ ـ بقػدر اإلم ػرف مػع محػركر الد اريػة الحرليػة ال ػا دارت حكليػر
يرؤالت كفرايرت الدرايةل ك شمؿ أرب ة محركر أيريية كىا-:

المحور األول :درايرت نركلت قدير الشقصية كعبل ير بب ض الم غيرات.

المحور الثاني :درايرت نركلت الصبلبة النفيية كعبل ير بب ض الم غيرات.

المحور الثالث :درايرت نركلت الميرندة اال مرعية كعبل ير بب ض الم غيرات.
المحور الرابع :درايرت نركلت االل زاـ الدينا كعبل ير بب ض الم غيرات.

المحور األول :دراسات تناولت تقدير الشخِية-:

أ ػػرل (محمـــد  )1993،د اريػػة ىػػدفت إلػػا ال شػػؼ عػػف ال بل ػػة بػػيف مر ػػز ال ػ ح ـ كالصػػحة
النفيػػية لػػدل عينػػة مػػف أطفػػرؿ المرحلػػة االب دائيػػة بدكلػػة اإلمػػررات كذلػػؾ فػػا اػػكء الفػػركؽ بػػيف

ال نييف.

ك كنػػت عينػػة الد اريػػة مػػف ( )264طفػػبل برلصػػفييف القػػرمس كاليػػردس االب ػػدائال مػػي يـ مػػف

دكلة اإلمرراتل كطبؽ علييـ اق برر مر ز ال ح ـ لؤلطفرؿل كاي بيرف قػدير الشقصػية لؤلطفػرؿ

لركنرلػػد ركنػػرل ك بػػيف مػػف ن ػػرئم الد اريػػة ك ػػكد فػػركؽ بػػيف ال نيػػييف فػػا اػػكء مر ػػز ال ػ ح ـ
(داقل ػػا –ق ػػرر ا) ف ػػا ال ػػداء كاالع مردي ػػةل كال ق ػػدير الي ػػلبا لل ػػذاتل الشػ ػ كر ب ػػدـ ال فري ػػةل
ال ركب االنف رلال النظرة اليلبية للحيرة.

مر أشررت ن رئم م رمبلت االر برط إلا ك كد عبل ة ار برطيو دالة بيف مر ػز الػ ح ـ القػرر ا

كب ػػض القصػػرئص اليػػلبية فػػا شقصػػية األطفػػرؿ بك ػػو عػػرـل ػػذلؾ أشػػررت الن ػػرئم أف الػػذ كر

ذكم ال ح ـ القرر ا أ ثر

ركبر مف النرحية االنف رلية ك قؿ نظر يـ اليلبية للحيػرةل كانقفػرض

مي كل ال داء كال دكاف لدل اإلنرث كبش كرىف برل فرية الشقصية.
وقــام (أبــو نجيمــو )1996 ،بد اريػػة ىػػدفت إلػػا ال شػػؼ عػػف قصػػرئص الشقصػػية لػػدل أ يػػرؿ
م رب ة مف الفليطينييف فا مكا ع كبيئرت م برينةل ييرييرل كا مرعيرل كا صردير كحاررير.
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ك كنت عينة الدراية مف ثبلث فئرت مف م م رت الفليطينا يمثؿ البل ئكف الفليطينيكف فا
طرع زة الفئة األكلال بينمر يمثؿ المكاطنكف الفئة الثرنيةل أمر الفئة الثرلثة فيمثلير الفليطينيكف

فػا إيػرائيؿل ك ػد ػػـ اق يػرر ال ينػػرت كفقػر لم غيػػر األ يػرؿ حيػػث اشػ ملت ػػؿ عينػة علػػا ثػػبلث
أ يرؿ مف الذ كر كاإلنرث علا النحك ال رلا-:

ال يػ ػػؿ األكؿ ( )60- 50عرمػ ػػر يػ ػػؿ الن بػ ػػة ال ربيػ ػػة كال يػ ػػؿ الثػ ػػرنا ( )37-33يػ ػػؿ األمػ ػػؿ
الفليػػطينال كال يػػؿ الثرلػػث ( )22-20يػػؿ ان فراػػة الفليػػطينيةل ك ػػد بل ػ أف ػراد ال ينػػة ال ليػػة

( )569فردال كاي قدـ البرحث اق برر عكامؿ الشقصية للراشديف :ػ ليؼ ريمكنػد ر ػؿ كاق بػرر
الشقصية الم دد األك و  MMPIل اق برر الشقصية االيقرطا ال م ا.

كأظيرت ن رئم الدراية ميز ال يؿ الثرلث برالن مرءل كعدـ ك كد ػ ثير لم غيػر المكاطنػة (ال ػئ
– مػكاطف) فػػا ػزة علػػا قصػػرئص الشقصػػيةل ػػذلؾ شػػفت ن ػػرئم الد اريػػة عػػف ك ػػكد ثمرنيػػة

ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػرئير ف ػػا اق ي ػػرر عكام ػػؿ الشقص ػػية لل ارش ػػديفل حي ػػث أش ػػررت الن ػػرئم إل ػػا أف

الفليػػطينييف ف ػػا إيػ ػرائيؿ برلمقررن ػػة بػػرلبل ئيف ف ػػا ػ ػزة ي مي ػػزكف بمػػر يل ػػا :اال ػػزاف االنف ػػرلال

الييطرةل االنبيرطل اإل ػداـل الحيريػية االنف رليػةل ال بصػيرل ال حػررل ػكة اع بػرر الػذاتل ػذلؾ
شػػفت ن ػػرئم الد اريػػة فػػا اق بػػرر الشقصػػية الم ػػدد األك ػػول كأف البل ئػػيف فػػا ػزة برلمقررنػػة

برلفليػػطينييف فػػا إيػرائيؿ ي ميػػزكف برلقطػ ل ك ػػكىـ المػػرضل االنقبػػرضل االنحػراؼ اليػػي كبر ال

اليي رثينيرل الفصرـل االنطكاء اال مرعال ال صػب ل ك ػذلؾ شػفت ن ػرئم الد اريػة فػا اق بػرر
الشقصػػية االيػػقرطا ال م ػػا عػػف ك ػػكد فػػرؽ داؿ إحصػػرئير فػػا مقيػػرس كىػػف ال زيمػػةل حيػػث
ي ميز البل ئكف فا زة برلمقررنة برلفليطينييف فا إيػرائيؿ بػرل ز كالاػ ؼ كعػدـ القػدرة علػا
مكا ية المكا ؼ الص بة كاالن زاؿ كا ؼ األنر كالقكؼ علا الصحة كك كد ميكؿ ان حررية.

كي ا (القرشي )1996 ،بدراي و إلا م رفة ال غير فا نظرة ال كي ييف لشقصػي يـ ب ػد الغػزك
ال ار ػػا كال شػػؼ عػػف الم غيػرات ال نبؤيػػة ال ػػا ليػػر عبل ػػة بيػػذا ال غيػػر علػػا عينػػة مػػف ال ػػكي ييف

حيػػث كنػػت مػػف ( )420ػػكي ا (%51ذ ػػكر ك %49إنػػرث) كايػ قدـ البرحػػث ايػ ف رء يشػػمؿ

البيرنػ ػػرت الديمغرافيػ ػػة (إعػ ػػداد البرحػ ػػث مقيػ ػػرس الم ػ ػكارد اال مرعيػ ػػة الشقصػ ػػية إعػ ػػداد البرح ػ ػث
كايػ ػ بيرف ق ػػدير الشقص ػػية لل ب ػػرر ػ ػ ليؼ ركنرل ػػد ركن ػػر ري ػػب ممدكح ػػة ي ػػبلمة ك ػػد ايػ ػ قدـ
البرحث للكصكؿ إلا الن رئم اق برر رم ربيع – حليؿ االنحدارل أظيرت ن رئم الدراية فرك ػر

دالػػة إحصػػرئير فػػا قػػدير ال ػػكي ييف لشقصػػير يـ ب ػػد الغػػزك كعمػػر بلػػو فقػػد ظيػػر ذلػػؾ فػػا زيػػردة

ال ػػداء كال دكاني ػػة كنق ػػص ال ػػركب االنف ػػرلا كنق ػػص الثب ػػرت االنف ػػرلا كزي ػػردة النظػ ػرة الي ػػلبية
للحيرةل ك رنت الفركؽ أ ثر كاكحر لدل اإلنرث عف الذ كر.
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مػر كيػ ت د اريػػة (عســكر )1996 ،إلػا ال شػؼ عػػف الفػركؽ فػػا قػدير الشقصػػية بػيف عينػػة
مف المصرييف كاليمنييفل ك قنيف اي بيرف قدير الشقصية لل برر علا الشقصية اليمنية.

ك كنػػت عينػػة ال قنػػيف مػػف ( )100طرلػػب كطرلبػػة مػػف طػػبلب رم ػػة صػػن رء ( 50طرلبػػرل 50
طرلبة) بم كيط عمرم دره ( )22ينةل أمر عينة الدراية ف كنت مف( )280طرلبة كطرلب مف

رم ة صن رء برليمف كاي قدـ البرحث اي بيرف قػدير الشقصػية :ػ ليؼ ركنػر نكاعػداد ممدكحػة
يػػبلمةل ك كصػػلت ن ػػرئم الد اريػػة إلػػا ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف ال يين ػػيف لصػػرلق

ال ين ػػة اليمني ػػة عل ػػا مقي ػػرس ال ػػدكاف كال ػػداءل االع مردي ػػةل ق ػػدير ال ػػذاتل ال فري ػػة الشقص ػػيةل

ال ركب االنف رلال النظرة للحيرةل كم ظـ الن رئم ا يت إلا االي ربة اليلبية ال ا شير إلػا
ك ػػكد ميػ ػ كل م ػػف اا ػػطراب األداء االنف ػػرلا كالم رف ػػا كالي ػػلك ا ل ػػدل ال ين ػػيف بف ػػررؽ داؿ
لصرلق ال ينة اليمنية مع بركز ىذه الفركؽ بصكرة كااحة لدل الطرلبرت اليمنيرت.

كىدفت دراية (عيد )1997 ،إلا ال شؼ عف ال بل ػة المح مػؿ ك كدىػر بػيف اال ػزاف االنف ػرلا
كاال راب لدل عينة مف الشبرب الي كدييف بم ة الم رمة.

كنت عينة الدراية مف ( )180طرلبر ي كدير رم ير مف نردم اال حرد الريراا بم ة الم رمة

ػراكح أعمػػررىـ ()25-18ل كاي ػ قدـ البرحػػث مقيػػرس اال ػزاف االنف ػػرلا إعػػداد يػػرمية القطػػرف

ظف كمقيرس دييف لبل راب :ر مة نكاعػداد البرحثػةل كصػلت الد اريػة إلػا الن ػرئم ال رليػة ك ػكد

م رمؿ ار برط يرلب كداؿ بيف ال رددية ك ؿ مف ال ركم كالمركنةل كك كد م ػرمبلت ار بػرط دالػة

مك بػة بػيف ال ردديػة ك ػػؿ مػف الم غيػرات اب يػةل اال ػراب – ال ػز – ال زلػة اال مرعيػةل مػػر

أش ػػررت الن ػػرئم ك ػػكد م رم ػػؿ ار ب ػػرط دال ػػة كي ػػرلبة ب ػػيف االندفرعي ػػة ك ػػؿ م ػػف ال م ػػكد كال ػػز
البلم يرريػػةل كال زلػػة كك ػػكد م ػػرمبلت ار بػػرط مك بػػة بػػيف ال ػػركم كالمركنػػةل كك ػػكد م ػػرمبلت
ار بػ ػػرط دالػ ػػة يػ ػػرلبة بػ ػػيف المركنػ ػػة ك ػ ػػؿ مػ ػػف ال مػ ػػكدل اال ػ ػراب ال ػ ػػزل البلم يرريػ ػػة كال زلػ ػػة
اال مرعيػػةل ك ػػكد م ػرمبلت ار بػػرط مك بػػة بػػيف ػػؿ مػػف ال م ػكد ك ػػؿ مػػف الم غي ػرات اب يػػة

اال رابل ال زل ال زلة اال مرعية.

كأ رل األنِاري ( )1997دراية ىدفت إلا م رفة ال غيرات ال ا طرأت علا يمرت شقصػية
الشػبرب ال ػكي ا النر مػة عػف ال ػدكاف ال ار ػا كاإل ربػة برل حديػد علػا يػؤاؿ ال ػرلا  :ىػؿ ك ػد

فركؽ كىرية فا يمرت شقصية طػبلب ال رم ػة ب ػد ال ػدكاف ال ار ػا علػا ال كيػت عنػو بػؿ
ال دكافل ك كنت عينة الدراية مػف (  )260طػبلب رم ػة ال كيػت بكا ػع (  )130مػف الػذ كر

ك ( )130مػ ػػف اإلنػ ػػرثل كاي ػ ػ قدـ البرحػ ػػث رئمػ ػػة الصػ ػػفرت الشقصػ ػػية ل ػ ػػكؼ

Gough

Adjective Check Listل كأظيرت ن رئم الدراية إلا عف ك ػكد فػركؽ كىريػة بػيف الف ػر يف
81

( بػػؿ  /ب ػػد الغ ػػزك ال ار ػػا) ك ا ػػق مػػف د اريػ ػ ير لل ػػرنبيف ال ػػرلييف كىم ػػر  :ال رن ػػب األكؿ :

اليمرت األ ثر شيكعرن بؿ ال دكاف بػيف بصػكرة ٌليػة أىػـ اليػمرت اإلي ربيػة (البي ػةل ال فػرؤؿل
اليدكءل الميرلمةل الصحة) كيمرت يلبية (اإل رليةل الغركرل الق ؿل اإلنيحربل ال ػبفل عػدـ
الصػػبر) ال رنػػب الثػػرنا :اليػػمرت األ ثػػر شػػيكعرن ب ػػد ال ػػدكاف :ف اػػق اليػػمرت األ ثػػر إي ربيػػة
(اليقظةل الثقة برلنفسل الكطنيةل ال ركفل اال مرعيةل الصبرل الطمكحل االيػ قبلؿ الػذا ا) كأف

اليمرت األ ثر يلبية (القلؽل يرعة الغابل ال شرؤـل ال دكانيػةل ال ئربػةل الاػ رل الحيريػيةل

النييرفل فقداف الثقة بربقريفل الشؾ).

ك ػػد ا يػػت د اريػػة (دحــالن )2001 ،إلػػا م رف ػة مػػر إذا ػػرف لقب ػرات الم قػػؿ كالحيػػرة داقػػؿ
الم قؿ نفس األثر الذم ر و علا األيير المنراؿ مر ر و علا األيير ال ندم النظرمال

ف ػػا ا ػػكء م رف ػػة قص ػػرئص شقص ػػية األي ػػرل المح ػػرريفل ك كن ػػت عين ػػة الد اري ػػة م ػػف عين ػػة
ريبيػػة أكلػػا :أيػػرل محػػرريف حػػديثر عػػددىـ ( )113أيػػي ار محػػر ارل كعينػػة

محػػرريف ػػديمر عػػددىـ ( )100أيػػير محػػررل عين ػػة

ريبيػػة ثرنيػػة :أيػرة

ريبيػػة اػػربطة ثرلثػػة :أشػػقرص لػػـ يػ ػ ـ

اع قػػرليـ عػػددىـ ( )57فػػردا ،اي ػ قدمت البرحثػػة للكصػػكؿ إلػػا الن ػػرئم ثػػبلث مقػػرييس كىػػا -1
مقي ػػرس ص ػػبلبة ال ف ي ػػر كمركن ػػول  -2مقي ػػرس ع ػػدـ الثب ػػرت االنف ػػرلا /ال كاف ػػؽل  -3اق ب ػػرر

الشقصية الم دد األك ول ك اـ ىذه المقرييس الثبلثة 19مقيػرس فرعيػر للشقصػية منيػر ()14
مقيريػػر إعػػداد أيزنػػؾ أمػػر قميػػة المقػػرييس األقػػرل مػػف اق بػػرر الم ػػدد األك ػػو برإلاػػرفة إلػػا
مقيرس االنطكاء اال مرعا كىك مف المقرييس األصلية لبلق برر.

ك كصػػلت الد اريػػة إلػػا الن ػػرئم ال رليػػة ك ػػكد فر ػػرف داالف إحصػػرئير فػػا الم غيػريف ال ػػرليف ال ك ػػو
نح ػػك االن ػػرز كالبح ػػث ع ػػف اإلث ػػررة لص ػػرلق ال ين ػػة األكل ػػال كك ػػكد ال دي ػػد م ػػف الف ػػركؽ الدال ػػة

إحصػرئير فػػا مقيػػرس صػػبلبة ال ف يػػر كمركن ػػو كمقيػػرس عػػدـ الثبػػرت االنف ػػرلا – ال كافػػؽل ثػػبلث
فػػركؽ ا يػػت لصػػرلق ال ينػػة األكلػػا كالفر ػػرف ابق ػراف لصػػرلق ال ينػػة األكلػػا كالفر ػػرف ابق ػراف
ا و الفرؽ فييمر لصرلق ال ينة الاربطةل مر أظيرت ن رئم الدراية ك كد فركؽ دالة إحصرئير
برلنيبة لمقيرس صبلبة ال ف ير كمركن و كمقيرس عدـ الثبػرت االنف ػرلا – ال كافػؽ قميػة فػركؽ

دالػة إحصػرئيرن ثبلثػة لصػرلق ال ينػػة الاػربطة كالفر ػرف ابقػراف ا ػػو الفػرؽ فييمػر لصػرلق ال ينػػة
ال ريبي ػػة الثرني ػػةل م ػػر ب ػػيف ك ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػرئير ا ػػو الف ػػرؽ ف ػػا كاح ػػد مني ػػر لص ػػرلق
المن ميف لحر ة ف ق كالفر رف لصرلق ابقراف ا و الفرؽ فييمر لصرلق المن ميف ل بية الش بيةل
كا و الفرؽ فييمر لصرلق األصغر ينر.
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ك رمت (جودة وحجو )2004،بدراية ىدفت إلا ال رؼ إلػا ػكة األنػر لػدل المػرأة الفليػطينية
ك ثير ب ض الم غيرات علا كة األنرل ك د اي قدـ البرحثرف المنيم الكصفا ال حليلال كبلغت

مقيريػر اشػ مؿ علػا ) (9أب ػرد لقيػرس ػكة األنػر كأيػفرت
عينػة الد اريػة ) (450امػرأةل كايػ قدمر
ن
ن ػرئم الد اريػة عػف ك ػكد فػركؽ دالػة فػا ػكة األنػر ػزل القػ بلؼ طبي ػة الػدكر اال مػرعا

(طرلبػة –عرملػة  -ربػة بيػت) للمػرأةل كميػ كل ال لػيـ ( ػرم ال ثػرنكمل إعػدادم)ل كالحرلػة
اال مرعية (آنيةل م زك ػةل مطلقػة) مػر أيػفرت الن ػرئم عػف عػدـ ك ػكد فػركؽ فػا ػكة األنػر
زل لم غير م رف الي ف(مقيـل مدينةل رية).

كأعػػد (األغـــا ،والســـحار )2005 ،د اريػػة ىػػدفت لل شػػؼ عػػف ال بل ػػة بػػيف االن فرا ػة كب ػػض
الم غيرات النفيية (البنرء النفيػا– ال ك يديػة) كب ػض الم غيػرات الديمغرافيػة (ال ػنس – اليػف)ل
مر ىدفت لم رفة أىـ ال كامؿ المؤثرة فا م كنرت البنرء النفيا ألطفرؿ االن فراة ك ػد كنػت

عينػػة الد اريػػة مػػف ( )247مػػف الػػذ كر كاإلنػػرث ػراكح أعمػػررىـ ( )17-12عػػرـل ك ػػـ اي ػ قدـ

المػػنيم الكصػػفا االر بػػرطا كايػ قدـ البرحثػػرف أداة (البنػػرء النفيػػا كال ك يديػػة) كىمػػر مػػف إعػػداد

البرحثرفل كمػف أىػـ الن ػرئم ال ػا كصػلت إلييػرل ك ػكد عبل ػة طرديػة دالػة إحصػرئير بػيف الدر ػة

ال لية للبنرء النفيا كأب ػرده األرب ػة كالدر ػة ال ليػة ال ك يديػةل كعػدـ ك ػكد فػركؽ دالػة إحصػرئير̋
فا الدر ة ال لية للبنرء النفيا زل لم غير ال نس – ال مر.

أمر دراية (شقفة )2008،ىػدفت إلػا ال شػؼ عػف طبي ػة ال بل ػة بػيف قػدير الػذات كالمشػرر ة
الييريية لدل طلبة ال رم ة فا ظؿ م غيرات ال نس كالمي كل اال صردم كاال مرعال كذلػؾ
لم رفة الحرلة النفيية ليـل ك كنت عينة الدراية مف طلبة منطقة رفق ال ليمية ب رم ة القػدس

المف كحة بمحرفظرت زةل كبل عدد أفراد ال ينة ( )240طرلبرن كطرلبةل كاي قدـ البرحث اق برر

قػػدير الػػذات لػػدل طلبػػة ال رم ػػةل ك ػػرـ بإعػػداده لل ربيػػة الػػد كر احمػػد محمػػد صػػرلق ()1995

اق بػ ػػرر المشػ ػػرر ة الييريػ ػػية إعػ ػػداد الػ ػػد كر ش ػ ػ برف مػ ػػرؿ الحػ ػػداد2006ل كاي ػ ػ مررة المي ػ ػ كل
اال صػػردم كاال مػػرعا إعػػداد محمػػكد اليػػيد أبػػك النيػػؿل ك ػػد كصػػلت ن ػػرئم الد اريػػة إلػػا عػػدـ

ك ػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطا در ػػرت م مػػكع ا الػػذ كر كاإلنػػرث مػػف أف ػراد
عينػػة الد اريػػة فػػا قػػدير الػػذاتل حيػػث إ ٌف الطلبػػة (الػػذ كر كاإلنػػرث) لػػدييـ نفػػس المي ػ كل مػػف
قػػدير ال ػػذات ك ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا ق ػػدير ال ػػذات ػػزل للميػ ػ كل اال ص ػػردم

إف مر ف ػػا المي ػ كل اال صػػردم كاال مػػرعا ىػػـ
للطلبػػة (مػػنقفضل م كيػػطل مر فػػع)ل حيػػث ن
أ ثر قدي انر لذكا يـ مف منقفاا كم كيطا المي كل اال صردم كاإل مرعا.
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التعقيب عمى المحور األول من الدراسات-:
ي بػػيف مػػف قػػبلؿ اي ػ راض م مكعػػة الد اريػػرت اليػػربقة أنيػػر نركلػػت قػػدير الشقصػػية ل ينػػرت
م نكع ػػة كمق لف ػػةل حي ػػث ررن ػػت د اري ػػة عيػ ػ ر ( )1996ب ػػيف ق ػػدير الشقص ػػية ل ػػدل ػػؿ م ػػف
المصرييف كاليمنييفل بينمر ررنت دراية القرشػا ( )1996بػيف قػدير الشقصػية لػدل ال ػكي ييف
بؿ الغزك ال ار ا كب دهل فيمر نركلت دراية دحبلف ( )2001اي قرار ك غير الشقصية أليرل

الفليطينييف المحرريف مف الي كف االح بلؿل أمر دراية (األ ر كاليحررل  )2005ف نركلت أثػر

االن فراة علا البنػرء النفيػا لشقصػية الطفػؿل

الدريػرت اليػربقة مػدل الاػغكط
ػس ن ػرئم ا

النفيية كالصدمرت ال ا يببير الحركب كال كارث علا م غيرات الشقصية.

أمػػر د اريػػة أبػػك ن يلػػة ( )1996فقػػد ررنػػت بػػيف قصػػرئص الشقصػػية لػػدل البل ئػػيف فػػا ػزة ك
الفليػػطينييف المقيمػػيف فػػا إيػرائيؿ برإلاػػرفة إلػػا ذلػػؾ نركلػػت قصػػرئص الشقصػػية الفليػػطينية

فا ثبلث أ يرؿ م ر بة.

مر ي اق أف ىذه الدرايرت لـ قيد ب ػدد م ػيف ألفػراد ال ينػة فينػرؾ د اريػرت ايػ قدمت أعػداد

بيرة دراية (أبك ن يلة .)1996

ك ذلؾ ي اق مف ن رئم الدرايرت اليربقة اق بلؼ قدير الشقصػية بػيف شػ ب كآقػرل كاف دؿ

ذلػػؾ علػػا شػػاء فرنػػو يػػدؿ علػػا أىميػػة البيئػػة الثقرفيػػة كاال مرعيػػة ال ػػا ميػػز ػػؿ م مػػع فػػا
ػػكيف الشقصػػية القكميػػة كاليكيػػة الكطنيػػة ال ػػا ميػػز الش ػ كب كالم م ػػرت المق لفػػةل فػػرلكا ع

الفليطينا الذم ي يشو الفليطينييف ال ي يشو أم شقص عربا.
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المحور الثاني :دراسات تناولت الِالبة النفسية-:

رـ سميث والبرد ( )Smith & Alpeerd,1989دراية ىدفت إلا ال د مف أف األشػقرص

ذكم الصػػبلبة أ ثػػر مقركمػػة لؤلم ػراض ال ػػا حػػدثير الاػػغكطل كير ػػع ىػػذا األيػػلكب ل ف يػػرىـ
ال يفا الذم يؤدم إلا قفض ميػ كل اإلثػررة الفيػيكلك ية لػدييـل ك حقيقػر ليػذا اليػدؼ ايػ قدـ
البرحث النيقة المنقحة لمقيرس الصبلبة النفيػيةل ك رئمػة يػمة القلػؽ لقيػرس ال صػربيةل مػر ػـ

يػػرس اػػغط الػػدـ فػػا بدايػػة الد اريػػة علػػا عينػػة الد اريػػة الم كنػػة مػػف ( )48طرلبػػرل ك ػػد أشػػررت

ن ػػرئم الد اريػػة إلػػا أف األشػػقرص األ ثػػر صػػبلبةل يي ػ قدمكف مػػبل اي ربيػػة فػػا ال بيػػر عػػف

ال ػػذات ح ػػا ف ػػا ظ ػػؿ أ ث ػػر الظ ػػركؼ يدي ػػدال مػ ػر أني ػػر أ ػػؿ إظي ػػر ار لئلث ػػررة الفي ػػيكلك ية عن ػػد
ان ظررىـ لبدء الميمة الم ملية.

كىػذا كىػدفت د اريػػة رودوالــت ( )Rodewalt, et al,1989إلػا ال شػػؼ عػف دكر الصػػبلبة
النفييةل م غير كييط فا ال قفيؼ مف أثر الاغكط النر مػة علػا المػكظفيفل حيػث ػـ األقػذ
ب يف االع برر قييـ أحداث الحيرة لدم عينة الدراية.

ك ػػد كنػػت عينػػة الد اريػػة مػػف ( )249مكظفػػة اركحػػت أعمػػررىف بػػيف(  ) 56-25يػػنة ممثلػػيف
مي كيرت ليمية كا مرعية م برينة.

كايػ ػ قدـ البرحث ػػرف الني ػػقة المق صػ ػرة م ػػف مقي ػػرس الص ػػبلبة النفي ػػيةل رئم ػػة القبػ ػرات الحير ي ػػة

الحرليػػةل رئمػػة بػػؾ لبل ئػػربل مقيػػرس قػػدير قطػػكرة المػػرضل ك ػػد ػػرف مػػف ن ػػرئم الد اريػػة أف
اإلنرث األ ؿ صبلبة ي رض لنيبة عرلية مف القبرات الحير ية الار طة يػر المر ػكب فييػرل
مر أشررت إلا أف ؿ األحداث اليلبية طلب منيف در ة أ بر مف ال يؼ.

أما دراسة أسبل ( )Asbell,1989ىدفت إلا ال شؼ عف اغكط الحيرة كمنغصر ير اليكميػة
كأيرليب مكا ي ير لدل األفرادل ك كنت عينة الدراية مف ( )181شقصر ك د ـ طبيؽ مقيرس

طػػرؽ المكا يػػة المػػنققل كمقيػػرس الصػػبلبة النفيػػيةل كمقيػػرس منغصػػرت الحيػػرة اليكميػػةل ك رئمػػة

األعراض ال يميةل ك رئمػة األعػراض المراػية ليػكب نزل كأظيػرت ن ػرئم الد اريػة أف األعػراض
المرا ػػية ػػد مؤشػ ػ ار ي ػػدا لل نب ػػؤ برألي ػػرليب المكا ي ػػة الميػ ػ قدمةل كك ػػكد ار ب ػػرط داؿ ب ػػيف
أي ػػرليب المكا ي ػػة كاألعػ ػراض المرا ػػيةل م ػػر بين ػػت الد اري ػػة ع ػػدـ ك ػػكد ار ب ػػرط ب ػػيف الص ػػبلبة

النفيية كاألعراض المراية.
كىػػذا ك ػػرـ ستيفســون ( )Stehpson.1990بد اريػػة ىػػدفت إلػػا بحػػث ال بل ػػة بػػيف الصػػبلبة
النفيية كاي ار ي يرت المكا يةل ك كنت عينة الدراية مف ( )147مف الذ كر كاإلنرث ال رمليف
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فػػا البنػػكؾ كالمحرمػػرةل كطبػػؽ علػػييـ مقيػػرس دليػػؿ النظػرات الشقصػػيةل ك رئمػػة طػػرؽ المكا يػػةل
ك ػػد أش ػػررات الن ػػرئم إل ػػا أف اإلن ػػرث أ ث ػػر صػػبلبة م ػػف ال ػػذ كرل كأ ثػػ ار اع م ػػردا عل ػػا المي ػػرندة

اال مرعيةل ك د رف المحرمكف أ ث ار ايػ قدامر أليػلكب ال صػدم للمشػ لة مقررنػة برل ػرمليف فػا

البنكؾ.

كمــا وقـــام كـــولنز كـــال ار ( )Collins Clarla, 1992بد اريػػة ىػػدفت إلػػا م رفػػة صػػفرت
الشقصػػية للم ػراىقيفل لفيػػـ ب ػػض األشػػقرص الػػذيف ي م ػػكف فػػا مرحلػػة عػػدـ اال ػزاف برلمقػػدرة
علػػا غييػػر ميػػر ار يـ ل يػػرعدىـ علػػا اح ػكاء أم غييػػر فػػا ظػػركفيـ اال مرعيػػةل ك ػػد كنػػت
عينػػة الد اريػػة مػػف الشػػبرب الػػذيف راكحػػت أعمػػررىـ بػػيف ( )16-11كعػػددىـ ()223ل ك ػػد ػػـ
طبيؽ مقيرس الصبلبة النفيية للمراىقيفل ك د كصلت الدراية إلا أف الصبلبة النفيية عملػت

حػػر از مقففػػر مػػف ػ ثيرات الاػػغكطل مػػر أثػػررت مبرش ػرة فػػا ال نبػػؤ برالنح ارفػػرت اليػػلك ية مثػػؿ:
اال ػػره نحػػك االنح ػراؼ اال مػػرعال ال بػػتل ال مػػرد ك ػػد أنب ػ ت الد اريػػة بػػردكد الف ػػؿ االي ربيػػة
نحػػك اال ئػػربل كالقبلفػػرت ال رئليػػةل كعػػبلكة علػػا ذلػػؾ ك ػػد ػػرف ل رمػػؿ ال ػػنس أىميػػة م غيػػر
لل نبؤ برليلكؾ الم كافؽ.

أمــا دراســة كــالرك ( )Clark ,1995ىػػدفت إلػػا فحػػص ربليػػة ال ػػرض للاػػغكط كعبل يػػر
ب دة عكامؿل كىا ال نس كاليف كمصػدر الاػبط كالصػبلبة النفيػية كنمػط الشقصػيةل كطبقػت
الدراية علػا عينػة م كنػة مػف ( )283مػف طلبػة ال رم ػة فػا نيكزيلنػدال ايػ قدـ مقػرييس ك يػة

الابط الصػحية الم ػددة األب ػردل كمقػرييس الصػبلبة النفيػيةل كالػنمط اليػلك ا (أ) للشقصػيةل
كأظيرت ن رئم الدراية إلا ال بػريف فػا عػرملا الصػبلبة النفيػية كاليػف ىػك األ ثػر ميػرىمة فػا
حدي ػػد م ػػدل ال ػػرض للا ػػغكط فق ػػد ػػرف األفػ ػراد األ ث ػػر ص ػػبلبة كاألص ػػغر ي ػػنرن ذكم ع ػػردات

صحية يدة مقررنة برألفراد ينرل كاأل ؿ صبلبة نفيير.

ىػػذا كأعػػد كــالرك ىارتمــان ( )Clark & Hartman,1996د اريػػة ىػػدفت إلػػا حديػػد اثػػر
الصبلبة النفيية كال قييـ الم رفال علا الحرلة الصحية كالش كر برل رب النفيال لدم عينة مف

ال ارشػػديف القػػرئميف علػػا رعريػػة أ ػػرربيـ مػػف الميػػنيفل كنػػت عينػػة الد اريػػة مػػف ( )53شقصػػر
راكح ػػت أعم ػػررىـ ب ػػيف ( )84-22ي ػػنةل بم كي ػػط عم ػػرم ػػدره ( )59عرم ػػر كانحػ ػراؼ م ي ػػررم

( )14,9ىػػذا ك ػػد بلغػػت نيػػبة اإلنػػرث فػػا ال ينػػة ()%68ل

كنػػت أدكات الد اريػػة مػػف مقيػػرس

ال ػ ػرار كالمػ ػػدةل ك رئمػ ػػة المش ػ ػ بلت اليػ ػػلك يةل مقيػ ػػرس المشػ ػػرر ة فػ ػػا الميمػ ػػةل رئمػ ػػة النظ ػ ػرة

الشقصيةل رئمة بؾ لبل ئربل مقيرس الحرلة الطبيةل كاألعراض ال يميةل ك ػد أشػررت الن ػرئم
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إلػػا دكر الصػػبلبة فػػا قليػػؿ أثػػر الاػػغكط كزيػػردة الصػػحة النفيػػيةل مػػر أف الصػػبلبة النفيػػية
كال قييـ الم رفا يم ػف الميػرعدة فػا ال نبػؤ بػرل رب النفيػال كذلػؾ مػف قػبلؿ در ػرت اال ئػرب

كالرار عف الحيرة.
أمػػر (الرفــاعي )2003 ،ىػػدفت د اري ػ و إلػػا بحػػث الصػػبلبة النفيػػية م غيػػر كي ػيط بػػيف إدراؾ
أحداث الحيرة الار طةل كأيرليب مكا ي يرل ك كنت عينة الدراية مػف ( )321طرلبػر كطرلبػةل

مػ ػػنيـ ( )161مػ ػػف ال ػ ػػذ كر ك ( )160مػ ػػف اإلنػ ػػرث اركح ػ ػػت أعمػ ػػررىـ بػ ػػيف ( )26-19ي ػ ػػنةل
كبم كي ػػط عم ػػرم ػػدره ( )20,79ي ػػنةل كانحػ ػراؼ م ي ػػررم ( )1,25م ػػف طلب ػػة رم ػػة حلػ ػكافل

كا ص ػػرت الد اري ػػة عل ػػا طلب ػػة الميػ ػ كل الثرل ػػث كال ارب ػػع م ػػف ذكم ال قصص ػػرت النظري ػػة دكف

ال ملي ػػة ف ػػا ال رم ػػةل ك رن ػػت أدكات الد اري ػػة م كن ػػة م ػػف مقي ػػرس الص ػػبلبة النفي ػػية م ػػف إع ػػداد
( كبر از) ر مة عمرد مقيمر ( )1996كمقيرس إدراؾ أحداث الحيرة الار طة كمقيرس أيرليب
المكا يػػة مػػف إعػػداد البرحثػػةل ك ػػد ايػ قدـ البرحثػة أدكات لل حقػػؽ مػػف الصػػدؽ ال بلزمػػا ألدكات

الد اريػة فػػا (ايػ بيرف قػػدير الػػذات ل ػ ػ ػ زكبزبػكج ك ر مػػة (ممدكحػػة يػػبلمة  )1991كذلػػؾ إلي ػػرد
الصدؽ ال بلزما مع مقيرس الصبلبة النفييةل كمقيرس أيرليب المكا ية األ ثر ف رلية كمقيػرس

أحداث الحيرة الاػر طة ل ػ ػ(عمػرد مقيمػر  )1995إلي ػرد الصػدؽ ال بلزمػا مػع مقيػرس أحػداث
الحيرة الار طةل كمقيرس القلؽ لػ ريب عبػد الف ػرح ( )1995للك ػكؼ علػا الصػدؽ ال بلزمػا
لمقيػػرس المكا يػػة األ ثػػر كاأل ػػؿ ف رليػػةل ك ػػد ػػرف مػػف ن ػػرئم الد اريػػة عػػدـ ك ػػكد فػػركؽ دالػػة

إحصرئير بيف م كيط در رت الػذ كر كاإلنػرث فػا الصػبلبة النفيػية كم كنييػر (االل ػزاـل الػ ح ـ)

فا حيف ظيرت ىذه الفركؽ فا م ػكف (ال حػدم) ك رنػت إلػا رنػب الػذ كرل كك ػكد فػركؽ فػا
الاػػغكط األ رديميػػة كالاػػغكط اال صػػردية بػػيف الػػذ كر كاإلنػػرث ف ػػرف الػػذ كر أ ػػؿ م رنػػرة مػػف
الاغكط األ رديمية كاال صردية مقررنػة برإلنػرثل مػر ك ػد فػركؽ فػا أيػرليب المكا يػة األ ثػر

ف رليػػة بػػيف الػػذ كر كاإلنػػرث إلػػا رنػػب الػػذ كرل كك ػػكد ار بػػرط ع يػػا بػػيف در ػػرت الصػػبلبة
النفيية ك ؿ مف إدراؾ أحداث الحيػرة الاػر طةل كأيػرليب المكا يػة األ ثػر ف رليػةل مػر انػو لػـ

ي ػ ػػف للصػ ػػبلبة دك ار بػ ػػرر از فػ ػػا ػ ػػديؿ ال بل ػ ػػة بػ ػػيف إدراؾ أحػ ػػداث الحيػ ػػرة الاػ ػػر طة كأيػ ػػرليب

المكا ية األ ؿ ف رلية.

مػػر ػػرـ (يــاغي )2006 ،بد اريػػة ىػػدفت إلػػا ال شػػؼ عػػف الاػػغكط النفيػػية ل مػػرؿ محرفظػػرت
طػػرع ػ ػزةل كعبل يػػر برلص ػػبلبة النفيػػيةل ف ػػا اػػكء م غي ػػر اليػػفل م ػػرف اإل رمػػةل ع ػػدد أفػػراد

األيرةل الحرلة اال مرعيةل ك كنت عينة الدراية مف ( )638عرمبل مف ال مػرؿ الػذيف يحملػكف
صػرريق دقػكؿ لل مػؿ فػػا األ اراػا الفليػطينية المح لػة عػػرـ ( )1948ك ػد طبػؽ البرحػث علػػا
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ال ينة مقيرس الاغكط النفيية كالصبلبة النفيية مف إعدادهل كاي قدـ البرحث المنيم الكصػفا
االر بػػرطال ك كصػػلت الد اريػػة إلػػا الن ػػرئم ال رليػػة :ي ػػرنا ال مػػرؿ فػػا طػػرع ػزة مػػف اػػغكط
نفيية بيرة بنيبة% 74,5ل مر أظيرت الدراية ك كد صبلبة نفيية عرلية لدم ال مػرؿ بنيػبة

% 74,9ل مػػر ا اػػق ك ػػكد عبل ػػة طرديػػة دالػػة إحصػػرئير̋ بػػيف الدر ػػة ال ليػػة للاػػغكط النفيػػية
كالدر ة ال لية للصبلبة النفيية.
ك ػد ا يػت د اريػة (أبــو سـميدانة )2006 ،إلػا م رفػة كا ػػع ان ريػرت ال نػؼ اإليػرائيلا فػػا
ظػػؿ ان فراػػة األ صػػا علػػا الصػػبلبة النفيػػية لػػدل الم ػرأة الفليػػطينيةل كال شػػؼ عػػف مي ػ كل
الصػػبلبة النفيػػية لػػدل المػرأة الفليػػطينية فػػا ظػػؿ ال نػػؼ اإليػرائيلال كال شػػؼ عػػف اثػػر ػػؿ مػػف

عم ػػر المػ ػرأة كم ػػرف يػ ػ نرىرل كطبي ػػو االح ر ي ػػةل كالميػ ػ كل ال ليم ػػا لي ػػرل كطبي ػػة عملي ػػرل
كش ػ ؿ ال نػػؼ الػػذم راػػت لػػول علػػا ان ريػػرت ال نػػؼ اإلي ػرائيلا علييػػرل كعلػػا ص ػبلب ير

النفييةل قبلؿ ان فراػة األ صػال كل حقيػؽ لػؾ األىػداؼ ايػ قدمت البرحثػة مقيػرس ان ريػرت

ال نػػؼ اإلي ػرائيلا علػػا الم ػرأة الفليػػطينيةل مػػف إعػػداد البرحثػػةل كمقيػػرس الصػػبلبة النفيػػية لػػدل
المرة الفليطينية مف إعداد مقيمر( )2002ك ـ طبيقير علػا عينػة عشػكائية مػف ( )600امػرأة
أ
ػركح أعم ػػررىف م ػػربيف ( )30 -20ي ػػنةل اع م ػػدت البرحث ػػة عل ػػا الم ػػنيم الكص ػػفا
فلي ػػطينية ػ ا

ال حليلال كأشررت ن رئم الدراية إلا أف مي كل الصبلبة النفيية لدل المرأة الفليطينية فا ظػؿ
ان فراػػة األ صػػا يزيػػد عػػف  %70مي ػ كل اف اراػػال كأظيػػرت ن ػػرئم عػػدـ ك ػػكد فػػركؽ دالػػة

إحصػػرئير فػػا مي ػ كل الصػػبلبة النفيػػية لػػدل الم ػرأة الفليػػطينية ػػزل لم غيػػر المي ػ كل ال ليمػػا
للمرأةل عدـ ك كد فركؽ دالة إحصرئير فا مي كل الصبلبة النفيية لدل المرأة الفليػطينية ػزم
لم غير عمؿ المرأة بري ثنرء ك كد فركؽ فا ب ػدم ال حػدم لصػرلق المػرأة ال رملػةل كبينػت ن ػرئم
ك ػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػرئير فػػا مي ػ كل الصػػبلبة النفيػػية لػػدل الم ػرأة الفليػػطينية ػػزل لم غيػػر
محرفظػػرت اليػ ف لصػػرلق المػرأة فػػا محػػرفظ ا نػػكب ػزة كشػػمرليرل كك ػػكد فػػركؽ فػػا ميػ كل

الصبلبة النفيية لدل المرأة الفليػطينية ػزل لم غيػر منطقػة اليػ ف لصػرلق المػرأة فػا المنػرطؽ
االح ر يػةل عػػدـ ك ػػكد فػػركؽ فػا ميػ كل الصػػبلبة النفيػػية لػدم المػرأة الفليػػطينية ػػزل ل مػػر

الم ػرأةل كك ػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػرئير فػػا مي ػ كل الصػػبلبة النفيػػية لػػدل الم ػرأة الفلي ػطينية ر ػػع
لنكع ال نؼ الذم ؾ رض لو لصرلق المرأة ال ا رنا مف عنؼ مبرشر.
مر كي ت دراية (ثابت وآخرون )2007 ،إلا بحػث أنػكاع كشػدة القبػرات الصػردمة لؤلطفػرؿ
الػػذ كر الػػذيف فقػػدكا بيػػك يـ ن ي ػػة لليػػدـل كم رفػػة مػػدل ان شػػرر ػػرب مػػر ب ػػد الصػػدمة كعبل ػػو

برلصػدمرتل كم رفػة الصػبلبة النفيػػية فػا األطفػرؿل كعبل يػر برلصػػدمة ك ػرب مػر ب ػد الصػػدمة
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كالمقركؼل ك د اي قدـ البرحثكف المنيم الكصفا ال حليلال ك ـ اق يرر عينة م كنػة مػف ()45

طفبل مراىقػر مػف ال ػرئبلت ال ػا ىػدمت بيك يػر فػا الف ػرة األقيػرة فػا منطقػة رفػق كبيػت حػرنكفل
ك ػػـ طبي ػػؽ االق ب ػػررات ال رلي ػػة :اق ب ػػرر القبػ ػرات الص ػػردمةل مقي ػػرس ػػرب م ػػر ب ػػد الص ػػدمةل
كمقيرس المقركؼل

كمقيرس الصبلبة النفييةل ك د كصلت الدراية إلا الن رئم ال رلية أف م كيط ال رض لؤلحداث

الص ػػردمة عن ػػد األطف ػػرؿ  9,4ح ػػدث كب ػػرنحراؼ م ي ػػررم  3,1ك ػػد ب ػػيف أف  % 15,6ي ػػرنكف

بدر ػة قفيفػة مػف ػػرب مػر ب ػد الصػدمةل  % 62,2ي ػػرنكف بدر ػة م كيػطةل فػا حػػيف % 20
ي رنكف بدر ة شديدةل كأشررت ن رئم الدراية إلا أف م كيػط الصػبلبة النفيػية  99,5ك بػيف فػا

الدراية ك كد عبل ة طردية ذات داللة إحصرئية بيف رض األطفرؿ لؤلحداث الصردمة كدر ة
االاػػطرابرت النفيػػية النر ػػة عػػف مػػر ب ػػد الصػػدمةل كك ػػكد عبل ػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػرئية
بيف در رت المقركؼ كدر ة رب مر ب د الصدمةل كك كد عبل ة ع يػية ذات داللػة إحصػرئية
بيف در رت الصبلبة النفيية كدر ة رب مر ب د الصدمة

كما وأجرت (راضـي )2008 ،د اريػة ىػدفت إلػا ال شػؼ عػف عبل ػة الصػبلبة النفيػية ب ػؿ مػف
االل زاـ الدينا كالميرندة اال مرعية لدل أميرت شيداء األ صا فا محرفظرت طرع زة.
حيث كنت عينة الدراية مف ( )361أمر مف أميرت الشيداءل ك د ايػ قدمت البرحثػة األدكات

ال رليػػة اي ػ برنو الصػػبلبة النفيػػية مػػف إعػػداد البرحثػػة كمقيػػرس االل ػزاـ الػػدينا طريفػػة الشػػكي رل
كاي بيرنو الميرندة اال مرعية.

كمػػف ن ػػرئم الد اريػػة :بل ػ الػػكزف النيػػبا للصػػبلبة النفيػػية لػػدل أميػػرت الشػػيداء ( )85,74بل ػ

الػػكزف النيػػبا لػػدل أميػػرت الشػػيداء فػػا الميػػرندة اال مرعيػػة ( )87,4كك ػكد عبل ػػة ار برطيػػة
مك بة بيف مي كل الصبلبة النفيية كالميرندة اال مرعية لدل أميرت شيداء ان فراة األ صا

فا محرفظرت طرع زةل كعدـ ك كد فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا ميػ كل الصػبلبة النفيػية

لدل أميرت شيداء ان فراػة األ صػا ػزل لم غيػر الحرلػة اال مرعيػة للشػييد (أعػزب -م ػزكج
ليس لديو أكالد – م زكج لو أكالد) كعدـ ك ػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا ميػ كل الصػبلبة

النفيية لدل أميرت شػيداء ان فراػة األ صػا ػزل لم غيػر الميػ كل ال ليمػا لػؤلـ ( ػرم ا –
ث ػػرنكم -إع ػػدادم – اب ػػدائا – أمي ػػة)ل كع ػػدـ ك ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا ميػ ػ كل

الصػػبلبة النفيػػية لػػدل أميػػرت شػػيداء ان فراػػة األ صػػا ػػزل لم غيػػر الي ػ ف (محرفظػػة ػزة-

محرفظة شمرؿ زة – محرفظة الكيطال محرفظة قرنيكنسل محرفظة رفق).
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التعقيب عمى المحور الثاني من الدراسات-:
مف قبلؿ مػر أ ػيق للبرحثػة مػف د اريػرت نركلػت الصػبلبة النفيػيةل فرنػو يم ػف القػكؿ بػ ف ىنػرؾ

اى مرمػػر بمكاػػكع الصػػبلبة النفيػػية لػػدم البػػرحثيف فػػا الػػدكؿ األ نبيػػة كال ربيػػةل كقرصػػة فػػا
الينكات األقيرة مف حيث مت دراية الصبلبة النفيية مف حيث عبل ير بم غيرات عديدةل

فينػػرؾ د اريػػرت نركلػػت الصػػبلبة النفيػػية كعبل يػػر برلاػػغكط النفيػػية كمنيػػر (يػػر ال )2006

كد اريػػة ( ػػبلرؾل  )1995كىنػػرؾ د اريػػرت نركلػػت عبل يػػر برلميػػرندة اال مرعيػػة كىػػا د اريػػة

(مقيمػػرل  )1997كد اري ػػة (محمػػدل )2002ل كىن ػػرؾ د اريػػة كاح ػػدة – علػػا ح ػػد علػػـ البرحث ػػة
كاطبلعير – ك د نركلت عبل ة الصبلبة النفيية برالل زاـ الدينا كىا دراية (الصمدل .)2002

ف نكع ػػت أى ػػداؼ الد اري ػػرت الي ػػربقة ال ػػا نركل ػػت الص ػػبلبة النفي ػػية برلبح ػػث كالد اري ػػةل ب ػػض

الد اريػػرت ىػػدفت إلػػا ال ػػرؼ علػػا مي ػ كيرت الصػػبلبة النفيػػية لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػةل مثػػؿ
دراية (أبك يميدانةل )2006ل فا حيف ىدفت درايرت أقرل إلا البحث فػا عبل ػة الصػبلبة
النفيية بب ض الم غيرات مثؿ دراية (ير ال )2006ل كدراية (رااال  )2008كدراية
(.)Clark& Hartmant,1996

اق لفػػت عينػػرت الد اريػػة فػػا الد اريػػرت اليػػربقة ب ػػر الق ػ بلؼ األىػػداؼ ل لػػؾ الد اريػػرت ك ب ػػر

ل كافر ال ينرت نركلت ب ض الدرايرت فئة المكظفيف مثؿ د اريػة ()Stepson.1990ل كد اريػة
(محمدل .)2002

ػػددت المقػػرييس كاألدكات الميػ قدمة مػػف بػػؿ البػػرحثيف فػػا الد اريػػرت اليػػربقة ك رنػػت األدكات

مر ػ ػزة علػ ػػا مق ػ ػػرييس مػ ػػف إع ػ ػػداد بػ ػػرحثيف آقػػ ػريف :مقيػ ػػرس عم ػ ػػرد مقيمػ ػػر م ػ ػػر فػ ػػا د اري ػ ػػة

(أبكيػػميدانةل  )2006كمقيػػرس كبػػر ازل مثػػؿ د اريػػة (الرفػػرعال )2003ل ك فػػؽ الد اريػػة الحرليػػة
مع الدرايرت اليربقة فا أنير اي قدمت مقيرس عمرد مقيمر (.)2002

ك نكعػػت منػػرىم الد اريػػة ال ػػا اع مػػدت فػػا الد اريػػرت اليػػربقة مػػف بػػؿ البػػرحثيف ك ػػد أف م ظػػـ
الدرايرت اليربقة اع مدت المنيم الكصفا ال حليلا :مثؿ دراية (أبكيػميدانةل )2006ل (ثربػت

كآقركفل  )2007ك دراية (رااال )2008

الدريرت اليربقة ك رنت الن رئم علا نحك ال رلا:
كاق لفت ن رئم ال ا كصلت عليو ا

أشررت م ظـ الدرايرت إلا أف ميػ كل الصػبلبة النفيػية ي ػ ثر بم غيػرات أقػرل مثػؿ :الاػغكط
النفيػػية كي ا ػػق ذل ػػؾ م ػػف ن ػػرئم د اري ػػة ػػؿ م ػػف (ي ػػر ال )2006ل م ػػر أش ػػررت ن ػػرئم ب ػػض

الدرايرت إلا ار فرع مي كل الصبلبة النفيية لدل أفراد ال ينة ال ا طبقت علييػر لػؾ الد اريػرت
مثؿ :دراية (ير ال )2007كدراية (أبكيميدانةل .)2006
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المحور الثالث :دراسات تناولت المساندة االجتماعية-:

أ ػػرل جــانيمين وبالني ـي ( )Ganllen & Blaney,1984د اريػػة ىػػدفت إلػػا ال شػػؼ عػػف
ال بل ػػة بػػيف الميػػرندة اال مرعيػػة كالشقصػػية الصػػلبةل كم رفػػة أييمػػر دك ار أىػػـ مقفػػؼ ألثػػر

ا ػػغكط الحي ػػرةل أـ أنيمػ ػر م ش ػػربي ر ال ػ ػ ثيرل ك حقيق ػػر لي ػػذا الغ ػػرض ايػ ػ قدـ البرح ػػث ف ػػا أدكات
الد اريػػة رئمػػة ميػػق قب ػرات الحيػػرة ( )lesمػػف إعػػداد لييػػفكف ( )1974كاق بػػرر اال ػراب مػػف

إعػػداد (مراػػا ك كبػػر از )1979ل كايػ برنو إدراؾ الميػػرندة اال مرعيػػة ( )SPQكىػػك مػػف إعػػداد
البرحثػػرف ك رئمػػة اال ػراب ( )BPLكىػػا مػػف إعػػداد (بيػػؾل  )1967ك ػػد بلغػػت عينػػة الد اريػػة

( )83طرلب ػػر كطرلب ػػة رم ي ػػةل كبين ػػت ن ػػرئم الد اري ػػة ك ػػكد عبل ػػة ار برطي ػػو مك ب ػػة دال ػػة ب ػػيف
الميرندة اال مرعية كالصبلبة النفيية حيث ي بر فرعليمر عكامؿ مقفاة مف اثر الاغكط.

ك ػرـ رونالـد وبالتنـي ( )Ronald & Blatny,1984بد اريػة ىػدفت إلػا شػؼ ال بل ػة بػيف
الميػرندة اال مرعيػةل كالشقصػية الصػلبةل كم رفػة أييمػر يل ػب دك ار أىػـ مقفػؼ ألثػر اػغكط

الحيرةل أـ أنيمر م شربير األثر.

كنت عينة الدراية مف ( )83مف الطرلبرت ال رم يرتل طبؽ علييـ عدة مقرييس منيػر رئمػة

ميق قبرات الحيرة ( )LESكىك مف إعداد ()Sarason.Johnson&Sigal,1978ل كمقيرس

مصػ ػػدر الاػ ػػبط كال ػ ػ ح ـ مػ ػػف إعػ ػػدادل ()Levenson,1974ل اق بػ ػػرر اال ػ ػراب مػ ػػف إعػ ػػداد

()Maddi & Kobasa & Hoover,1979ل كايػ برنو إدراؾ الميػرندة اال مرعيػة ()SPQ
مف إعداد البرحثرفل ك رئمة اال ئرب مف إعداد بيؾل ك رنت مف أىـ الن رئم ال ا كصػلت إلييػر

الدرايةل ك ػكد عبل ػة ار برطيػو دالػة بػيف الميػرندة اال مرعيػة كالصػبلبة النفيػيةل كأف الصػبلبة
النفيػػية كالميػػرندة اال مرعيػػة

بػػر عكامػػؿ مقففػػة مػػف أثػػر اػػغكط الحيػػرة قػػبلؿ فرعليػػر مػػع

ب اػػير الػػب ضل كأاػػحت ن ػػرئم الد اريػػة أف الػػدر رت المنقفاػػة علػػا مقػػرييس اػػغكط الحيػػرة
يصرحبير ار فرع علا مقيرس الميرندة اال مرعيةل كانقفرض فا در رت اال راب عف الذات.
رـ ىوال ىان وموس ) )Holahan &, Moos, 1985بدراية ىدفت إلا ال شؼ عف
الم غيرات النفيية كاال مرعية ال ا يرعد الفرد علا االح فرظ بصح و ال يمية كالنفيية ر ـ
راو للاغكط.

ك كنت عينة الدراية مف ( )267مف الذ كر الذيف بل م كيط أعمررىـ ( )44كاإلنػرث اللػكا ا
بلػ م كيػػط أعمػررىف ()43ل ك ػػـ طبيػػؽ ايػ بيرف ىػػكلمز ك ارىػػا لؤلحػداث الاػػر طةل كمقيػػرس

مكيػ ػػا للبيئػ ػػة األي ػ ػريةل كمقيػػػرس لقصػ ػػرئص الشقصػػػيةل كمقيػ ػػرس لؤلع ػ ػراض اليي كيػ ػػكمر ية
كاال ئرب.
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كأظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة أف األيػرة ال ػػا يػػـ برلػػدؼء كالحنػػرف كالحػػب كال مريػػؾ كحريػػة ال بيػػر

عػػف ال ػرأم كالمشػػرعرل كالػػدعـ أك ال ش ػ يع أثنػػرء ال ػػرض للاػػغكط

ػػؿ الفػػرد أ ثػػر صػػبلبة

كفرعليػػة علػػا المكا يػػة كأ ػػؿ ا ئربػػر ،كاف ىنػػرؾ فرك ػػر بػػيف الػػذ كر كاإلنػػرثل ف ػػرف الر ػػرؿ أ ثػػر
ثقة برلنفس كأ ثر صبلبة مف النيرء.

ىػدفت د اريػة روس وكـوىين ( )Roos & Kohain.1987إلػا ال شػؼ عػف دكر الميػرندة
اال مرعية

رمؿ كييط فا ال قفيؼ مف ال ثير اليلبا للاغكط الحير ية.

ك كنت عينة الدراية مف ( )109طرلبر منيـ ( )52طرلب ك ( )57طرلبة بم كيط عمػرم ػدرة

( )18.2ي ػػنةل كايػ ػ قدـ البرحثػ ػرف مقي ػػرس أح ػػداث الحي ػػرة الا ػػر طة إع ػػداد (ى ػػكلمز ك ارى ػػا)ل
كمقيرس إدراؾ الميرندة اال مرعية ليرريف كآقركف.

كأظيػػرت الن ػػرئم أف الميػػرندة ليػػر دك ار ملطفػػر ككا يػػر مػػف ك ػػع أحػػداث الحيػػرة الاػػر طةل ك ػػذلؾ

أظيرت ك كد ال ثير االي ربا للميرندة اال مرعية علا الصحة النفيية.

مر رـ دولونجيز ( )Delongis, 1988بدراية ىدفت إلا ال شؼ ال بل ة بيف أحداث الحيرة
+الار طة كاالاطرابرت الصػحية كالنفيػية كم رفػة دكر ػؿ مػف الميػرندة اال مرعيػة ك قػدير
الػػذات م غي ػرات كيػػيطة فػػا ال بل ػػة بػػيف أحػػداث الحيػػرة الاػػر طة كمػػر يػػر بط بيػػر مػػف أثػػرر

صحية كنفيية.

ك كنػػت عينػػة الد اريػػة مػػف ( )75زك ػػر كزك ػػةل كأظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد عبل ػػة ار برطيػػو مك بػػة
بيف أحداث الحيرة الار طة كبيف االاطرابرت الصحية كالنفيػيةل ك ػذلؾ أظيػرت الن ػرئم دكر
الميػػرندة اال مرعيػػة حػػد الم غي ػرات اال مرعيػػة ال ػػا ػػدؿ مػػف ال بل ػػة بػػيف أحػػداث الحيػػرة

الار طة كبيف المرض النفيا.

مر كيػ ت د اريػة (الشـناوي وعبـد الـرحمن )1994 ،إلػا قػكيـ مػدل إيػيرـ ب ػض الم غيػرات
الشقصية لدل طلبة ال رم ة فا كافؽ ىؤالء الطبلب فا حير يـ ال رم ة.

ك كنػػت عينػػة الد اريػػة ( )115طرلبػػر مػػف مق لػػؼ األ يػػرـ كالميػ كيرت فػػا مرحلػػة الب ػػرلكريكس
فا لية ال لكـ اال مرعية ب رم ة اإلمرـ حمد بػف يػ كد اإليػبلميةل كطبػؽ البرحثػرف المقػرييس

ال رلية رئمة أيزنؾ للشقصيةل رئمة الميرندة اال مرعيةل رئمة ال كافؽ لل رم ةل مقيػرس ػكبر
يميث ل قدير الذات.

كأظيرت الدراية أف ىنرؾ ار برطػر بػيف در ػرت ال ينػة علػا ايػ برنو الميػرندة اال مرعيػة كعلػا
ب د ال كافؽ اال مرعا فقط مف مقيرس ال كافؽ لل رم ةل كأف ىنرؾ ار برطر بيف الراػر كال كافػؽ
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اال مرعال كأف ىنرؾ ار برطر مك بر بيف در رت الطبلب علا اي برنو الميرندة كدر ر يـ علا

ب ػ ػد االنبي ػػرطية ف ػػا رئم ػػة ايزين ػػؾ للشقص ػػيةل كأف ال ػػذيف ل ػػدييـ در ػػرت عرلي ػػة ف ػػا المي ػػرندة
يش ركف بدر رت عرلية فا قدير الػذاتل كأف الػذيف لػدييـ در ػرت عرليػة مػف االنبيػرطية ي ػكف

لدييـ عدد بير مف األفراد الذيف يقدمكف ليـ الميرندة.

ك ػػرـ (الدســــوقي )1996 ،بد اري ػػة ى ػػدفت إل ػػا ال ش ػػؼ ع ػػف ال بل ػػة الي ػػببية ب ػػيف المي ػػرندة
اال مرعي ػػة كا ػػغكط الحيػ ػػرة كالص ػػحة النفيػػػية ل ػػدل المطلقػ ػػرتل كال ػػرؼ علػػػا الف ػػركؽ بػػػيف

مر ف ػ ػرت كمنقفا ػػرت الص ػػحة النفي ػػية بي ػػنيف نكاد ار ي ػػف لح ػ ػـ كدر ػػة المي ػػرندة اال مرعي ػػة
كالراػػر عنيػػر ك كنػػت عينػػة الد اريػػة مػػف ( )40يػػيدة مػػف المطلقػػرت راكحػػت أعمػػررىف (-25
)40عرمػػر كلػػدييف طفػػؿ علػا األ ػػؿ كال قػػؿ مػػدة الطػػبلؽ عػػف يػػنةل كايػ قدمت البرحثػػة مقيػػرس

الميرندة اال مرعيةل كىػك مػف إعػداد يرريػكت كآقػريف كمقيػرس اإلمػداد برل بل ػرت اال مرعيػة
كمقيػػرس الاػػغكط كمقيػػرس الصػػحة النفيػػية إعػػداد إيػػمرعيؿ مريػػال كأظيػػرت الن ػػرئم أف ىنػػرؾ
ػ ػ ثي ار لمي ػػرندة األيػ ػرة كاألص ػػد رء علػ ػا الص ػػحة النفي ػػية للني ػػرء المطلق ػػرت ك ػ ػ ثير ي ػػرلب ب ػػيف

ا ػػغكط الحيػ ػػرة كالصػػػحة النفي ػػية لػػػدييفل كأف ىنػ ػػرؾ ػ ػ ثير ي ػػرلب للميػ ػػرندة م ػػف بػ ػػؿ ابي ػ ػرة
كاألص ػػد رء عل ػػا ا ػػغكط الحي ػػرةل كأف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ب ػػيف المطلق ػػرت مر ف ػػرت الص ػػحة النفي ػػية
كمنقفاػػرت الصػػحة النفيػػية فػػا اػػغكط الحيػػرة لصػػرلق المنقفاػػرتل ك ػػذلؾ ىنػػرؾ فرك ػػر بػػيف

مر ف رت الصحة النفيية كمنقفاػرت الصػحة النفيػية فػا ح ػـ الميػرندة كالراػر عنيػر لصػرلق

مر ف رت الصحة النفيية.

ىذا وسعت دراسة (مخيمر )1997 ،إلا بيرف دكر الصبلبة النفيا كالميػرندة اال مرعيػة فػا
ال قفيػؼ مػػف األثػر النػػر م عػف اػػغكط الحيػرة كأعػراض اال ئػرب لػػدم طلبػةل ال رم ػػة كأ ريػػت
الد اريػػة علػػا عينػػة م كنػػة مػػف ( )75ذ ػػر ك( ) 96أنثػػال ػراكح أعمػػررىـ بػػيف( )24-19عرمػػر

مػػف الطػػبلب (الفػػر يف الثرلثػػة كالراب ػػة) ب لي ػػرت ابداب كال لػػكـ كال ربيػػة فػػا رم ػػة الز ػػرزيؽل
كايػ قدـ البرحػػث ايػ بيرف الصػػبلبة النفيػػية مػػف إعػػدادهل كمقيػػرس اإلمػػداد برل بل ػػة اال مرعيػػةل

كمقي ػػرس بي ػػؾ لبل ئ ػػربل م ػػر ايػ ػ قدـ البرح ػػث الم ػػنيم الكص ػػفا االر ب ػػرطال ك كص ػػلت ن ػػرئم

الدراية إلا ك كد فركؽ دالة إحصرئير بيف م كيط در رت الذ كر كاإلنرث فا الصبلبة النفيػية
كالميػ ػػرندة اال مرعيػ ػػة كالاػ ػػغكط كاال ئػ ػػربل لصػ ػػرلق الػ ػػذ كر فػ ػػا الصػ ػػبلبة النفيػ ػػيةل نكادراؾ

الاػ ػػغكط لصػ ػػرلق اإلنػ ػػرث فػ ػػا الميػ ػػرندة اال مرعيػ ػػةل كعػ ػػدـ ك ػ ػػكد فػ ػػركؽ بػ ػػيف ال نيػ ػػيف فػ ػػا
اال ئربل مػر أشػررت الد اريػة إلػا ك ػكد عبل ػة ار برطيػو طرديػة بػيف أحػداث الحيػرة الاػر طة
كبيف اال ئرب لدل ؿ مف الذ كر كاإلنرث.
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أما دراسة (عمي )1997 ،ىدفت إلػا عقػد مقررنػة بػيف ال ػرمبلت الم زك ػرت مر ف ػا الميػرندة
اال مرعيػػةل كبػػيف ال ػػرمبلت الم زك ػػرت منقفاػػا الميػػرندة اال مرعيػػةل فػػا مكا يػػة أحػػداث

الحيرة الار طةل كفا اإلصربة برالاطرابرت النفييةل ك د كنت عينة الدراية مف الم مكعة
األكلػػال كىػػا ال ريبيػػة ك كاميػػر ( )50مػػف اليػػيدات الم زك ػػرت المػػدعمرت بميػػرندة ا مرعيػػة
مف األيرة ك مرعة ال مؿل كمف الم مكعة الثرنية كىا الم مكعػة الاػربطة ك كاميػر ( )50مػف

اليػػيدات ال ػػرمبلت الم زك ػػرت يػػر المػػدعمرت بميػػرندة ا مرعيػػة يػكاء مػػف األيػرة أك مرعػػة

ال مػػؿل ك ػػد ايػ قدمت فػػا ىػػذه الد اريػػة عػػدة مقػػرييس ىػػا ايػ بيرف الميػػرندة اال مرعيػػة إعػػداد
يرريكف كآقركفل ريػب محمػد محػركس الشػنركمل كيػرما محمػكد أبػك بيػول كايػ بيرف أيػرليب

مكا ي ػػة أح ػػداث الحي ػػرة إع ػػداد (حي ػػف فيم ػػا) رئمػ ػة األمػ ػراض إع ػػداد (ليبكن ػػررد ك دب ػػرك ينس

كآقػػركف) ريػػب عبػػد الر يػػب البحيػػرمل ك ػػد أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية
بػػيف ال ػػرمبلت الم زك ػػرت مر ف ػػا الميػػرندة اال مرعيػػة كبػػيف ال ػػرمبلت الم زك ػػرت منقفاػػا

الميػػرندة اال مرعيػػة فػػا األب ػػرد اب يػػةل (ال مػػؿ مػػف قػػبلؿ الحػػدث – االل فػػرت إلػػا ا رىػػرت
كأنشطة أقرل – ال بل رت اال مرعية – نمية – ال فرءة الذا ية) لصػرلق ال ػرمبلت الم زك ػرت

مر ف ػػا الميػػرندة اال مرعيػػةل كك ػػكد ف ػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف ال ػػرمبلت الم زك ػػرت

مر ف ا الميرندة اال مرعية كبيف ال رمبلت منقفاا الميػرندة اال مرعيػةل فػا األب ػرد اب يػة

(ال نت كاإلن رر – طلب الميرندة اال مرعية – اإللحػرح كاال حػرـ القيػرم) لصػرلق ال ػرمبلت
الم زك ػػرت منقفاػػا الميػػرندة اال مرعيػػةل كك ػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م مكعػػة
ال ػ ػػرمبلت الم زك ػ ػػرت مر ف ػ ػػا الميػ ػػرندة اال مرعيػ ػػة كبػ ػػيف م مكعػ ػػة ال ػ ػػرمبلت الم زك ػ ػػرت

منقفاػػا الميػػرندة اال مرعيػػة فػػا األب ػػرد ال رليػػة (األع ػراض ال يػػمرنيةل الكي ػكاس القيػػرم –

الحيري ػػية ال فرعلي ػػة –اال ئ ػػرب –القل ػػؽ -ل ػػؽ الق ػػكؼ –البررانكي ػػر ال قيلي ػػة الذاىرني ػػة) لص ػػرلق
م مكعة ال رمبلت منقفاا الميرندة اال مرعيةل كعدـ ك كد فركؽ ذات داللػة إحصػرئية بػيف

م مكعػػة ال ػػرمبلت منقفاػػا الميػػرندة اال مرعيػػة فػػا ب ػػد ال ػػداكة ك ػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػرئير
بيف الم مكع يف فا أيرليب مكا ية أحداث الحيرة كاإلصربة برالاطرابرت النفيية.

كىدفت دراية (الربيعة )1997 ،إلا ال شؼ عف ال بل ة بيف الش كر الكحدة النفيية كالميرندة
اال مرعيػػةل لػػدل عينػػة مػػف طػػبلب كطرلبػػرت ال رم ػػة كم رفػػة أثػػر الحرلػػة اال مرعيػػة كم ػػرف
اإل رمة فا در ة الش كر برلكحدة النفيػيةل ك ػد ايػ قدـ البرحػث المػنيم الكصػفا ك كنػت عينػة

الدراية مف ( )600طرلبر كطرلبة مف طبلب ليػة ال ربيػة ب رم ػة الملػؾ يػ كد برلريػرضل مػنيـ

( )321طرلبر ك( )279طرلبةل ك ػد ايػ قدـ البرحػث مقيػرس الشػ كر برلكحػدة النفيػية مػف إعػداد
قاػػر الشػػنركم ( )1988كمقيػػرس الميػػرندة اال مرعيػػة مػػف إعػػداد اليػػمردكنا ()1997ل ك ػػد
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أظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة أف ىنػػرؾ عبل ػػة ار برطيػػو يػػرلبة مر ف ػػة بػػيف الش ػ كر برلكحػػدة النفيػػية
كالميرندة اال مرعية عند الفئ يف مف الذ كر كاإلنرث.

أمر د اريػة كين وآخـرون ( )King et al,1998ىػدفت إلػا ال شػؼ عػف عكامػؿ المركنػة فػا
مكا ي ػػة مرحل ػػة م ػػر ب ػػد الص ػػدمرتل كال ش ػػؼ ع ػػف ال بل ػػة ب ػػيف منطق ػػة الح ػػرب كب ػػيف عكام ػػؿ
المكا يةل لدل عينة مف مقر لا الحربل القداما الفي نرمييف مف الذ كر كاإلنػرثل كبلغػت ال ينػة
()1632ل منيـ  % 26إنرثل  % 74ذ كرل ك د اي قدـ البرحثكف عدة اق بررات منير اق برر
كبػػر از لقيػػرس الصػػبلبة النفيػػية مػػع ال ػػديؿل كاق بػػرر ػػكىيف كيلػػز للميػػرندة اال مرعيػػةل ك ػػد

اي قدـ البرحثكف المنيم الكصفا ال حليلا.

ك د كصلت الدراية إلا ك كد فركؽ ذات داللة إحصػرئية فػا المركنػة لمكا يػة أحػداث مػر ب ػد
الصدمة زل لم غير ال نس لصرلق اإلنرثل مر بينت أف ىنرؾ مي كل م كيطر مف الصػبلبة
النفيػػية كالميػػرندة اال مرعيػػة لػػدل ػػؿ مػػف ال نيػػيفل مػػر أشػػررت إلػػا عػػدـ ك ػػكد عبل ػػة ذات

داللة إحصرئية بيف المركنة فا مكا ية الصدمرت كبيف منطقة الحرب.

رـ (محمد )2002 ،بدراية ىػدفت إلػا ال شػؼ عػف دكر ػؿ مػف الصػبلبة النفيػية كالميػرندة
اال مرعيػػة ك قػػدير الػػذات فػػا ال صػػدم للمش ػ لة النر مػػة عػػف مينػػة ال م ػريضل حيػػث اع مػػدت
الدراية علا المنيم الكصفا االر برطا المقررفل ك د كنت عينة الدراية مف ( )321ممراػر
كممراة منيـ ( )161ذ كر ك ( )160إنرثل راكح أعمررىـ بػيف ( )24-23يػنةل كالميػ كل

ال ليما بيف الم يد الفنا لل مريض كدبلكـ ال مريضل راكح عدد ينكات القبرة فا ال مؿ بػيف
( )14-7يػػنةل كأدكات الد اريػػة ك كنػػت مػػف اق بػػرر الصػػبلبة النفيػػيةل كالميػػرندة اال مرعيػػةل
كاػغكط مينػة ال مػريض كىػـ مػف إعػداد البرحػػثل ك ػد ايػ قدـ البرحػث فػا إعػداده االق بػػررات

اق بػػرر اإلعػػداد برل بل ػػرت اال مرعيػػةل كيشػػمؿ الميػػرندة األي ػرية كميػػرندة األصػػد رء كىػػك مػػف
إعداد( رنر كآقػريف )1983كاق بػرر قػدير الػذات ك ػد ػرـ بإعػداده ك ر م ػو ػؿ مػف (محػركس

الش ػػنركم كمحم ػػد عب ػػد ال ػػرحمف )1994ل اق ب ػػرر م ػػر ـ م ػػف ب ػػؿ ممدكح ػػة ي ػػبلمة ()1988ل
كأظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة أف ال ػ ثير الػػداؿ للصػػبلبة النفيػػية كالميػػرندة اال مرعيػػة ك قػػدير الػػذات
علػػا قيػػيـ مشػػقة ال مػػؿ علػػا نحػػك اي ػػربال كك ػػكد ػ ثير فػػرعلا داؿ بػػيف الصػػبلبة النفيػػية
كالميرندة اال مرعية علا اق برر إدراؾ مشػقة ال مػؿ بػرل مريضل كبػيف النػكع كالميػرندة ك قػدير

الذات علػا االق بػرر نفيػول كك ػكد فػركؽ كىريػة بػيف الممراػيف كالممراػرت يػكاء فػا قيػيـ

مش لة المينة أك فا إ برع أيرليب ال ريش كال صدم لير.
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ىػػذا ك ػػرـ (الشــاعر )2005 ،بد اريػػة ىػػدفت إلػػا م رفػػة ا رىػػرت طلبػػة رم ػػة األ صػػا بغػزة
نح ػػك المق ػػرطرة كعبل ي ػػر ب ػػؿ م ػػف المي ػػرندة اال مرعي ػػة ك يم ػػة الحي ػػرة ل ػػدييـل ك كن ػػت عين ػػة

الد اريػة مػػف ( )600طرلػب كطرلبػػة بمػر يمثػػؿ ( )%7مػف الم مػػع األصػلا حيػػث ػػرنكا ()207
طػػبلب ك ( )383طرلبػػةل كاي ػ قدـ البرحػػث مقيػػرس اال ػػره نحػػك المقػػرطرةل كمقيػػرس الميػػرندة
اال مرعيةل كمقيرس يمة الحيرة مف إعداد البرحث.

كأظي ػػرت الن ػػرئم ازدي ػػرد اال ػػره نح ػػك المق ػػرطرة بم ػػدؿ اف ارا ػػا ()%70ل كى ػػك أعل ػػا عن ػػد

الػػذ كر منػػو عنػػد اإلنػػرثل كأنػػو عنػػد طلبػػة ليػػة ابداب أعلػػا منػػو عػػف بػػر ا ال ليػػرت كأف ىنػػرؾ

مي ػ كل لبل ػػره نحػػك المقػػرطرة لصػػرلق طلبػػة المي ػ كل ال اربػػع علػػا حيػػرب المي ػ كيرت األقػػرل

األكل ػػا كالث ػػرنا كالثرل ػػثل كأف ىن ػػرؾ عبل ػػة مك ب ػػة ب ػػيف ميػ ػ كل اال ػػره نح ػػك المق ػػرطرة كب ػػيف
الميرندة اال مرعية حيث أنو لمر زادت الميرندة اال مرعية زاد اال ره نحك المقرطرة.

ىذا كىدفت دراسة (دياب )2006 ،إلػا ال شػؼ عػف دكر الميػرندة اال مرعيػة حػد ال كامػؿ
الكا ية مف األثر النفيا النر م عف رض الفرد لؤلحػداث الاػر طةل كال ػ ثير اليػبا لؤلحػداث
الاػػر طة عل ػػا الص ػػحة النفي ػػية للمػ ػراىقيف الفليػػطينييفل ك كن ػػت عين ػػة الد اري ػػة م ػػف ()550
طرلبػػر كطرلبػػة مػػف طلبػػة المرحلػػة الثرنكيػػة ك راكحػػت أعمػػررىـ بػػيف ( )19-15يػػنةل ك ػػد ايػ قدـ

البرحػػث اي ػ برنة الصػػحة النفيػػيةل كاي ػ برنو الميػػرندة اال مرعيػػةل كاي ػ برنة األحػػداث الصػػردمةل
ك د رـ ب قنيف ىذه األدكات علا البيئة الفليطينية.

كأظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة أف الفليػػطينييف ي راػػكف ألنمػػرط م ػػددة مػػف األحػػداث الصػػردمةل كأف
ىن ػػرؾ عبل ػػة ع ي ػػية ب ػػيف در ػػرت األح ػػداث الص ػػردمة ال ػػا ػػرض لي ػػر المراىق ػػكف كالمي ػػرندة

اال مرعيةل كأف ىنرؾ فرك ر بيف م كيط در رت منقفاا األحداث الصردمة كم كيط در رت

مر ف ػ ػػا األح ػ ػػداث الصػ ػػردمة برلني ػ ػػبة لح ػ ػػـ الميػ ػػرندة اال مرعي ػ ػػةل ك رنػ ػػت الف ػ ػػركؽ لص ػ ػػرلق
منقفاػػا األحػػداث الصػػردمةل ك كصػػلت الد اريػػة إلػػا أنػػو لمػػر زادت الصػػحة النفيػػية زاد ح ػػـ

الميرندة اال مرعيةل كأنو ك د عبل ػة ع يػية بػيف الصػحة النفيػية للمػراىقيف كدر ػة األحػداث

الصردمةل كأف الميرندة اال مرعية عرمؿ كييط بيف األحداث الصردمة كالصحة النفيية.
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التعقيب عمى المحور الثالث من الدراسات-:
ر زت الدرايرت اليربقة فا مكاػكعير علػا الميػرندة اال مرعيػة كعبل يػر برلاػغكط النفيػيةل
مػػر فػػا د اريػػة (علػػال )1997ل بينمػػر نركلػػت د اريػػرت أقػػرل الميػػرندة اال مرعيػػة كعبل يػػر

برلصػػحة النفيػػية مػػر فػػا د اريػػة (ديػػربل )2006ل فػػا حػػيف نركلػػت د اريػػرت أقػػرل الميػػرندة

اال مرعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث عبل يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر برلصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلبة النفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا د اريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
()Ganellen.Blaney,1984ل كدراية (مقيمرل )1997كدراية (محمدل .)2002

ددت األىداؼ المكاكعة للدرايرت ال ػا اى مػت برلميػرندة اال مرعيػة فرل ديػد مػف الد اريػرت

الي ػػربقة ػػد كاػ ػ ت المي ػػرندة اال مرعي ػػة م غي ػػر كي ػػيط ب ػػيف األح ػػداث الا ػػر طة كالص ػػحة
النفيػية كال يػمية كاألعػراض اال ئربيػة كذلػؾ مػر فػا د اريػة ػؿ مػف د اريػػة ()Roos,1987ل
كدراية (ديربل )2006ل ك د اى مت ب ض الدرايرت برل رؼ علا الدكر الػذم ل بػو الميػرندة

اال مرعيػػة فػػا ال قفيػػؼ مػػف حػػدة ك ػػع األحػػداث الصػػردمة كذلػػؾ فػػا د اريػػة ػػؿ مػػف (علػػال

)1997ل كدراية (مقيمرل )1997ل ك د ىدفت ب ػض الد اريػرت ال ػرؼ علػا عبل ػة الميػرندة
اال مرعيػػة ك ػػؿ مػػف ال كافػػؽ فػػا الحيػػرة ال رم يػػة (الشػػنركمل عبػػد الػػرحمفل )1994ل كا ػػره

الطلبة نحك المقرطرة (الشرعرل)2005ل ك د ىػدفت ب ػض الد اريػرت ال ػرؼ علػا ال بل ػة بػيف

الميػػرندة كالص ػػحة النفي ػػية كال يػػمية م ػػر ف ػػا د اريػػة ( )Holman,1985كد اري ػػة (الدي ػػك ال
 )1996ك د ىدفت م ظـ الدرايرت إلا ال شػؼ عػف ال بل ػة بػيف الميػرندة اال مرعيػة كب ػض

الم غيرات مثؿ (الربي ةل .)1997

اق لفػػت ال ينػػرت للد اريػػرت اليػػربقة كذلػػؾ الق ػ بلؼ األىػػداؼ المر ػػكة مػػف لػػؾ الد اريػػرتل أمػػر

د اري ػ ػػرت (الش ػ ػػنركمل كعب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف)1994ل (عل ػ ػػال )1997ل (الش ػ ػػرعرل)2005ل (الربي ػ ػػةل
 )1997فقد ا ركا دراي يـ علا الطلبة فا ال رم رت بم كيط عمرم 21,5ينة كا فقػت د اريػة

(ديػ ػػربل  )2006حيػ ػػث رنػ ػػت علػ ػػا األطفػ ػػرؿ الم ػ ػراىقيف أمػ ػػر د اريػ ػػة ( )Holman,1985فقػ ػػد

أ ريػػت علػػا الم ػػزك يف مػػف الػػذ كر كاإلنػػرثل أمػػر د اريػػة (الديػػك ال  )1996كد اريػػة (علػػال

 )1997فقد أ ريت علا النيرء فقط (مطلقرت – م زك رت – عرمبلت).

ا ف ػػؽ مي ػػع الب ػػرحثيف ف ػػا ايػ ػ قداـ مقي ػػرس المي ػػرندة اال مرعي ػػة إال أني ػػـ اق لفػ ػكا ف ػػا إع ػػداد

المقيرسل فقد ا فقت د اريػة ()Delongis,1988ل كد اريػة (الشػنركمل عبػد الػرحمفل )1994ل
كد اريػػة (علػػال)1997ل (مقيمػػرل )1997ل (الشػػرعرل  )2005علػػا أني ػر مػػف إعػػداد البػػرحثيف

أنفيػػيـل كفػػا حػػيف ايػ ػ قدمت د اريػػة (الديػػك ا ل )1996كمقي ػػرس (يرريػػكف كآقػػركف)ل ك ػػد

اق لفت دراية (ديربل  )2006عف يربقر ير فا أف البرحث د نف الميرندة اال مرعية ليبلءـ
البيئة الفليطينية.
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برين ػػت ن ػػرئم الد اري ػػرت الي ػػربقة ال ػػا

ل ػػؽ برلمي ػػرندة اال مرعي ػػة كذل ػػؾ القػ ػ بلؼ أى ػػدافير

كعينر ي ػػر كالكي ػػرئؿ الميػ ػ قدمة ف ػػا حقي ػػؽ أى ػػدافير إال أف ب ػػض الد اري ػػرت أ م ػػت عل ػػا أف
الميػ ػػرندة اال مرعيػ ػػة مػ ػػؿ علػ ػػا ال قفيػ ػػؼ مػ ػػف ك ػ ػػع األحػ ػػداث الصػ ػػردمة كذلػ ػػؾ فػ ػػا د اريػ ػػة

()Delongis,1988ل كدراية (مقيمرل)1997ل فا حيف كصلت ب ض الدرايرت إلػا ك ػكد
عبل ػػة ار برطي ػػو ي ػػرلبة ب ػػيف المي ػػرندة اال مرعي ػػة كالا ػػغكط النفي ػػية م ػػر ف ػػا د اري ػػة (دي ػػربل
)2006ل ك د بينت درايرت أف الميرندة صدا للمقركمة كال حدم كالصػبلبة كا قػرذ القػرار كالثقػة

ب ػ ػػرلنفس كالقيم ػ ػػة ك ق ػ ػػدير ال ػ ػػذات كالرا ػ ػػر كال كاف ػ ػػؽ اال م ػ ػػرعا كذل ػ ػػؾ ف ػ ػػا د اري ػ ػػة ػ ػػؿ م ػ ػػف

( )Hollman,1985كدراية(الشنركمل عيد الرحمفل .)1994

ك د أظيرت ب ض الدرايرت فرك ر بيف الذ كر كاإلنرث فا الميرندة اال مرعية فقد بينت دراية
 )Hollman,1985أف الذ كر أ ثر ثقػة بػرلنفس كالصػبلبة مػف اإلنػرث (مػف لػدييـ ميػرندة) فػا

حيف أظيرت دراية (مقيمرل  )1997أف اإلنرث أ ثر طلبر للميرندة.

كبينت ب ض الدرايرت ك كد عبل رت بيف الميػرندة اال مرعيػة كب ػض الم غيػرات النفيػية مثػؿ

الصػػحة النفيػػية فػػا د اريػػة (الديػػك ال)1996ل ك (ديػػربل )2006ل ك ػػذلؾ عبل يػػر برال ػػره
نحك المقرطرة (الشرعرل  )2006فقد رنت عبل ة طرديةل ذلؾ عبل ير برلقبرات الصردمة.
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المحور الرابع :دراسات تناولت االلتزام الديني-:

ا يت دراسة ريتشاردس ( )Richards,1991إلػا م رفػة ػ ثير االل ػزاـ الػدينا فػا مظػرىر
االا ػػطرابرت النفي ػػية كاالنف رلي ػػة ل ػػدل طلب ػػة ال لي ػػرت الم كي ػػطةل ك كنػ ػت عين ػػة الد اري ػػة م ػػف

( )286طرلبػػر كطرلبػػةل كطبػػؽ علػػييـ مقيريػػرفل أحػػدىمر لقيػػرس االل ػزاـ الػػدينا كابقػػر لقيػػرس

االاػػطرابرت النفيػػية كاالنف رليػػةل ك كصػػلت ن ػػرئم الد اريػػة إلػػا ك ػػكد أثػػر ف ػػرؿ دال ػة إحصػػرئير
لبلل زاـ الدينا فا در رت الطبلب علا مقيرس االاطرابرت النفيية كاالنف رلية.

ك ػرـ (حمـادة )1992 ،بد اريػة ىػػدفت إلػا ال شػؼ عػف الفػػركؽ بػيف الطلبػة ذكل ال ك ػو الػػدينا
المر فع كال ك و الدينا المنقفض فا كة األنرل كمر ز الابط كال مػكد الف ػرم كاال ئػربل مػر

ىػدفت إلػا ال ػرؼ علػا أثػر ب ػض الم غيػرات علػا ال ك ػو الػدينال ك كنػت عينػة الد اريػة مػػف
( )640طرلبر كطرلبة مف طلبة لية ال ربيةل ك ليرت البنرت اإليبلمية فا رم ة األزىرل ك لية
ال ربيػػة فػػا ػػرم ا عػػيف شػػمس كالز ػػرزيؽل ك ػػرف أف ػراد ال ينػػة مػػف المي ػ كيرت النيرئيػػة لل لػػيـ

ال رم ا.

ك ػػد اي ػ قدمت عػػدة أدكات منيػػر مقيػػرس ال ك ػػو الػػدينال كمقيػػرس ال مػػكد الف ػػرم إعػػداد (أبػػك

نرىيةل مكيا) كمقيرس ديف الكالديف مف إعػداد البرحػثل كمقيػرس ػكة األنػر مػف قنػيف البرحػثل
ك كصػػلت ن ػػرئم الد اريػػة إلػػا ك ػػكد فػػركؽ دالػػة فػػا ػػكة األنػػر ك ػػديف الكالػػديف لصػػرلق مر ف ػػا

ال ديفل مر كأشررت الدراية إلا أنو ال ك ػد فػركؽ دالػة بػيف الػذ كر كاإلنػرث فػا ال ػديفل بينمػر
رنػػت الفػػركؽ دالػػة بيػػنيـ فػػا اال ئػػرب لصػػرلق اإلنػػرثل فػػا حػػيف رنػػت الفػػركؽ لصػػرلق الػػذ كر

لقكة األنر.

كأ ػرل بفيفــر و أورسـوال ( )Pfeifer & Ursula ,1995د اريػػة ىػػدفت إلػا ال شػػؼ عػػف
ال بل ػػة بػػيف ال ػػبلج النفيػػا كاالل ػزاـ الػػدينال ك كنػػت عينػػة الد اريػػة مػػف ( )44شقصػػر ممػػف
ي رنكف مف أعراض القلؽ كااطرابرت ال يؼل ( )45شقصر يليمرل طبؽ علييـ مقيرس ايزنؾ

لقيرس اال رىرت الدينية الكا ية.

كأظيرت ن رئم الدراية ك كد عبل ة بيف اال رىرت الدينية كأعراض القلػؽ المراػال كاف ىنػرؾ
عبل ة اي ربية بيف االل زاـ الدينا كالرار عف الحيرة لدل المفحكصيف مف الم مكعة ال ردية.

م ػ ػػر ػ ػػرـ واتـــــس ( )Watts,1996بد اري ػ ػػة ى ػ ػػدفت إلػ ػ ػا م رفػ ػ ػة ػ ػ ػ ثير ال ك ػ ػػو ال ػ ػػدينا ف ػ ػػا
االا ػػطرابرت االنف رلي ػػةل ل ػػدل عين ػػة م كن ػػة م ػػف ( )255طرلب ػػر كطرلب ػػةل م ػػف ط ػػبلب الم ػػدارس

الح كميػ ػػة فػ ػػا أمري ػ ػػرل ك ػ ػػد أظيػ ػػرت ن ػ ػػرئم الد اريػ ػػة ك ػ ػػكد أثػ ػػر ػ ػػكىرم لل ك ػ ػػو الػ ػػدينا فػ ػػا
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االاػ ػػطرابرت االنف رليػ ػػةل حيػ ػػث بػ ػػيف أف انقفػ ػػرض ال ك ػ ػػو الػ ػػدينا يػ ػػؤدم إلػ ػػا حػ ػػرالت مػ ػ ػف
االاطرابرت االنف رلا رلغاب كال رية كالق ؿ.

كمــا قــام (أحمــد )1999 ،بد اريػػة ىػػدفت إلػػا م رف ػة مي ػ كل إشػػبرع الحر ػػرت النفيػػية لطػػبلب
المرحلػػة ال رم يػػة فػػا مدينػػة اإليػػمرعيليةل كم رفػػة مي ػ كل ال ػػديف لطػػبلب المرحلػػة ال رم يػػةل
كال شػػؼ عػػف ال بل ػػة بػػيف مي ػ كل ال ػػديف كمي ػ كل إشػػبرع الحر ػػرت النفيػػية لطػػبلب المرحلػػة

ال رم يػػةل كاش ػ ملت عينػػة الد اريػػة علػػا ( )400طرلبػػر كطرلبػػة ػػـ اق يػػررىـ برلطريقػػة ال ش ػكائية
البييطةل مف طبلب لية ال ربية رم ة نرة اليكيسل كطبؽ علػييـ مقيػرس ميػ كل ال ػديف مػف

إعداد (الصنيع  )1997كمقيرس مي كل إشبرع الحر رت النفيية مف إعداد البرحث.

كأشػػررت ن ػػرئم الد اريػػة إلػػا ك ػػكد عبل ػػة مك بػػة دالػػة إحصػػرئير بػػيف ال ػػديف نكاشػػبرع الحر ػػرت
النفييةل كك كد فركؽ ذات داللة إحصػرئية فػا ميػ كل إشػبرع ػؿ حر ػة مػف الحر ػرت النفيػية

ػػزل لم غي ػػر ال ػػنس لص ػػرلق ال ػػذ كر ف ػػا الحر ػػرت اب ي ػػة (الص ػػدا ة – االيػ ػ قبلؿ ال ػػذا ا –

الميؤكلية اال مرعية) كلصرلق اإلنرث فا الرعرية اال مرعية.

كأعد (المزيني )2001 ،دراية ىدفت إلا ال شػؼ عػف مػدل ميػؾ طلبػة ال رم ػة اإليػبلمية
بغػزة بػرلقيـ الدينيػةل كمػدل حلػييـ بػرال زاف االنف ػػرلال مػر ىػدفت إلػا ال شػؼ عػف ال بل ػة بػػيف
القيـ الدينية كاال زاف كاالنف رلال ك كنت عينػة الد اريػة مػف ( )255طرلبػر كطرلبػة مػنيـ ()135
طرلبػػر ك( )120طرلبػػة م ػػف طلبػػة الميػ ػ كل ال اربػػع فػػا ال رم ػػة اإليػػبلمية بغػػزةل كطبػػؽ عل ػػييـ

البرحػػث مقيػػرس القػػيـ الدينيػػة مػػف إعػػدادهل كمقيػػرس اال ػزاف االنف ػػرلا مػػف إعػػداد (عػػردؿ ال ػػدؿ)

ك كصػػلت الد اريػػة إلػػا أف طػػبلب كطرلبػػرت ال رم ػػة اإليػػبلمية بغ ػزة ي حلػػكف بدر ػػة عرليػػة مػػف

القػػيـ اإليػػبلمية كاال ػزاف االنف ػػرلال برإلاػػرفة لك ػػكد فػػركؽ فػػا در ػػة ال ميػػؾ بػػرلقيـ الديني ػػة
كمي كل اال زاف االنف رلا بيف الطرلبرت كالطبلب لصػرلق الطرلبػرتل كك ػكد عبل ػة اي ربيػة بػيف

در ػرت الطلبػػة فػػا اق يػرر القػػيـ الدينيػػة كميػ كل اال ػزاف االنف ػػرلال كأشػررت الد اريػػة إلػػا ك ػػكد

فػػركؽ فػػا مي ػ كل اال ػزاف االنف ػػرلا لصػػرلق الطػػبلب ذكم الدر ػػة المر ف ػػة فػػا القػػيـ الدينيػػةل
كك ػػكد فػػركؽ فػػا مي ػ كل اال ػزاف االنف ػػرلا لصػػرلق الطرلبػػرت ذكات الدر ػػة المر ف ػػة فػػا القػػيـ

الدينية.

مػػر ك ػػرـ (عبـــد الِـــمد )2002 ،بد اريػػة ىػػدفت إلػػا فحػػص ال بل ػػة بػػيف الصػػبلبة النفيػػيةل
كال ػػكعا ال ػػدينا كم ن ػػا الحي ػػرةل كال ش ػػؼ ع ػػف م ػػدل الف ػػركؽ ب ػػيف م كي ػػطا در ػػرت مر ف ػػا
كمػػنقفض الصػػبلبة النفيػػية فػػا الػػكعا الػػدينا كم نػػا الحيػػرةل كال شػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف
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طبلب الدبلكـ ال رـ مف الذ كر كاإلنرث فا الصبلبة النفييةل كال شؼ عف دينرميرت الشقصػية
كالبنػػرء النفيػػا للحرلػػة الطرفيػػة األ ثػػر صػػبلبة نفيػػية كالحرلػػة الطرفيػػة األ ػػؿ صػػبلبة نفيػػية مػػف

منظكر المنيم اإل ليني ا.

ك كنػػت ال ينػػة مػػف ( )248طرلبػػر كطرلبػػة م ػػف طرلبػػرت الد اريػػرت ال ليػػر الػػذيف يدريػػكف ب لي ػػة
الدريػػة اي ػ قدـ البرحػػث اي ػ برنو الصػػبلبة النفيػػية
ال ربيػػة رم ػػة المنػػا كلل حقػػؽ مػػف أىػػداؼ ا

(إع ػػداد البرح ػػث) كمقي ػػرس ال ػػكعا ال ػػدينا م ػػف إع ػػداد (عب ػػد الر ي ػػب البحي ػػرم كع ػػردؿ دم ػػرداشل
 )1988أمػػر أدكات الد اريػػة اال لني يػػة ف كنػػت مػػف اي ػ مررة المقربلػػة الشقصػػية إعػػداد (صػػبلح

مقيمػػر) اق بػػرر فيػػـ المكاػػكع (ال ػػرت) ك كصػػلت الد اريػػة إلػػا الن ػػرئم ال رليػػة :ك ػػكد عبل ػػة

ار برطيو مك بة دالة إحصرئير بػيف أب ػرد الصػبلبة النفيػية كالػكعا الػدينا ال ػكىرم لػدل طػبلب
الدبلكـ ال رـل ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئير بيف م كيطا در ػرت مر ف ػا الصػبلبة النفيػيةل
كمنقفاا الصبلبة النفيية فا الكعا الدينا كم نا الحيرة لصرلق مر ف ا الصبلبة النفيية.

كك كد فركؽ دالة إحصػرئير بػيف م كيػطا در ػرت الػذ كر كاإلنػرث عنػد ميػ كل در ػرت الػذ كر
كاإلنرث فػا ػؿ ب ػد االل ػزاـ كالػ ح ـ كالصػبلبة النفيػية (الدر ػة ال ليػة) لصػرلق الػذ كرل كأيػيـ
ػػؿ مػػف م نػػا الحيػػرة كالػػكعا الػػدينا ال ػػكىرم إيػػيرمر داال فػػا الصػػبلبة النفيػػيةل كلػػذلؾ يم ػػف

ال نبػػؤ برلصػػبلبة النفيػػية لػػدل أفػراد ال ينػػة مػػف قػػبلؿ م رفػػة در ػػر يـ فػػا م نػػا الحيػػرة كالػػكعا

الدينا ال كىرمل كا فقػت الن ػرئم اإل ليني يػة مػع الن ػرئم اليػي كم ريةل إال أف الن ػرئم اإل ليني يػة
بينت ال بل ة االيببية بيف الظكاىر ال ا شفت عنير الدراية اليي كم رية.

أمػػر دراســة (عيــاد ،ومحمــد )2004 ،ىػػدفت إلػػا قصػػا ال بل ػػة بػػيف ميػ كل ال ػػديف (مر فػػع –
مػػنقفض) كب ػػض الم غيػرات النفيػػيةل م مثلػػة فػػا (حرلػػة القلػػؽ – اال ئػػرب – الكحػػدة النفيػػية)ل
ػػذلؾ لػػدل عينػػة الي ػ كدية كال ينػػة المص ػريةل فيمػػر يقييػػو اق ب ػرر أيزنػػؾ للشقصػػية E.P.Qل

كذلػؾ لػػدل عينػػة اليػ كدية كال ينػػة المصػريةل ك كنػػت عينػػة الد اريػػة مػػف ( )179طرلبػػر كطرلبػػة
ممف يدريكف ب ليػة الم لمػيف برلنيػبة للػذ كرل ك ليػة ال ربيػة برلنيػبة للطرلبػرت فػا منطقػة بػكؾ

فا شمرؿ رب الي كديةل ك( )181طرلبر كطرلبة ممف يدريكف ب لية ابداب رم ة طنطػر فػا

مصرل كاي قدمت البرحث رف اق برر الصحة النفيية الدينيةل مػف إعػداد (رشػرد مكيػا) كمقيػرس
حرلػػة القلػػؽ إعػػداد (يػػبلبير ر) ريػػب نكاعػػداد (أحمػػد محمػػد عبػػد القػػرلؽ)ل رئمػػة بػػؾ لبل ئػػرب
ر مة نكاعداد (احمػد عبػد القػرلؽ)ل كمقيػرس الشػ كر برلكحػدة النفيػية مػف إعػداد (رشػؿ) ريػب

نكاعػػداد (علػػا اليػػيد قاػػر كمحمػػد محػػركس الشػػنركم) كاق بػػرر أيزنػػؾ للشقصػػية ػ ليؼ أيزنػػؾ
ك ريػػب (مصػػطفا يػػكيؼ كآقػػركف)ل كأظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة أف ىنػػرؾ عبل ػػة ار برطيػػو يػػرلبة
بيف در رت األفراد ذكم ال ديف المر فع كالم غيرات النفيية الم مثلة فػا حرلػة (القلػؽ – اال ئػرب
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– الكحػػدة النفيػػية) كذلػػؾ لػػدل أف ػراد ال ين ػػيف المص ػرية كالي ػ كدية ذ ػػكر نكانػػرثل بينمػػر ك ػػدت
عبل ة ار برطيو مك بة لدل األفراد منقفاا ال ديف.

وأجــرى (غــانم )2004 ،د اريػػة ىػػدفت إلػػا فحػػص ال بل ػػة بػػيف ال ػػديف (الظػػرىرم – ال ػػكىرم)
ك ػػؿ مػػف لػػؽ المػػكت كاألحػػداث اليػػررة كالنظػرة إلػػا الحيػػرةل لػػدل عينػػة مػػف الميػػنيف كالميػػنرتل

( كنػػت ال ينػػة مػػف200شػػقص فػػا ػػؿ فئػػة) ػػـ طبيػػؽ مقيػػرس الػػكعا الػػدينا (الظػػرىرم –
كال ػ ػػكىرم) مػ ػػف إعػ ػػداد (البػ ػػكرت) ك ننػ ػػو علػ ػػا البيئػ ػػة ال ربيػ ػػة (عبػ ػػد الر يػ ػػب البحيػ ػػرم كعػ ػػردؿ

دمرداش)ل كمقيرس لؽ المكت مف إعداد أحمػد عبػد القػرلؽل رئمػة األحػداث اليػررة مػف (إعػداد

البرح ػػث) كمقي ػػرس النظػ ػرة للحي ػػرة م ػػف إع ػػداد (ركنرل ػػد ركن ػػر) ر م ػػة ممدكح ػػة ي ػػبلمة ()1986
كاع مػػدت الد اريػػة علػػا المػػنيم الكصػػفا المقػػررفل ك ػػد ػػـ ال كصػػؿ للن ػػرئم ال رليػػة :ك ػػد عبل ػػة
ار برطيو مك بة بيف ال ديف ال كىرم ك لؽ المكت كالنظرة االي ربيػة لػدم الميػنيفل ك ػد عبل ػة

ار برط يرلبة بػيف لػؽ المػكت كاألحػداث اليػررةل كعبل ػة ار بػرط مك بػة بػيف لػؽ المػكت كالنظػرة
كاليػػلبية للحيػػرة لػػدل الميػػنيفل ك ػػد عبل ػػة ار بػػرط يػػرلبة بػػيف ال ػػديف الظػػرىرم ك لػػؽ المػػكت
كاألحػػداث اليػػررة كالنظ ػرة اليػػلبية للحيػػرة لػػدل عينػػة الميػػنرتل ك ػػد عبل ػػة ار بػػرط يػػرلبة بػػيف

األحداث اليررة كالنظرة اليلبية للحيرة لدم عينة المينرت.
كفػا المقربػؿ د اريػة (بركــات )2006 ،ىػدفت إلػا م رفػة ػ ثير اال ػػره نحػك االل ػزاـ الػدينا فػػا
ال يػػؼ النفيػػا كاال مػػرعال كعبل ػػو بػػب ض الم غيػرات المر بطػػة برلطرلػػب ال ػػرم ال ال ػػنسل

ال مػػر الزمنػػال ال قصػػصل ال حصػػيؿ األ ػػرديمال عمػػؿ األبل عم ػؿ األـ) ك ػػد كنػػت عين ػػة
الد اري ػػة م ػػف ( )200طرلب ػػر كطرلب ػػة م ػػنيـ ( )100ذ ػػكر ك( )100م ػػف اإلن ػػرثل حي ػػث ايػ ػ قدـ

البرحث ؿ مف مقيرس االل زاـ الدينا كمقيرس ال يؼ النفيا كاال مرعا (مف إعداد البرحػث)

مي ػ قدمر المػػنيم الكصػػفا االر بػػرطال ك ػػد أيػػفرت الد اريػػة عػػف ك ػػكد ػ ثير ػػكىرم ال ػػره
الطبلب نحك االل زاـ الدينا فا مي كل يفيـ النفيا كاال مرعا لمصلحة الطلبة ذكم ال ك و

المر فعل مر أظيرت ن رئم الدراية ك كد ثير الم غيػرات ػؿ مػف (ال ػنسل ال قصػصل ال مػر
الزمنػػا) فػػا اال ػػره نحػػك االل ػزاـ الػػدينال كذلػػؾ لصػػرلق اإلنػػرثل كالطػػبلب ذكم ال قصصػػرت

ال ربكيػةل كالطػػبلب مػػف الفئػػة ال مريػة األ ػػؿ مػػف ( )23يػػنة علػػا ال ر يػػبل بينمػػر كصػػلت ن ػػرئم

الد اريػػة إلػػا عػػدـ ك ػػكد ػ ثير ػػكىرم للم غيػرات (كميػ كل ال حصػػيؿ كعمػػؿ األب كعمػػؿ األـ)
فا ا ره الطبلب نحك االل زاـ الدينا.
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التعقيب عمى المحور الرابع من الدراسات-:
اى مت ب ض الدرايرت بدراية عبل ة االل زاـ الدينا كعبل ػو برلصػحة النفيػية كال كافػؽ النفيػا
كال يؼ مثؿ د اريػة (بر ػرتل  )2006مػر نركل ػو د اريػة (المزينػال  )2001مػف حيػث عبل ػو
برال زاف االنف رلا.

مر ر زت الدرايرت فا ىذا الم رؿ علا دراية االل زاـ الػديف كعبل ػو بػب ض الم غيػرات مثػؿ:

د اريػػة (أحمػػدل )1989ل كد اريػػة ()Pfeifer&Ursula,1995ل كد اريػػة (عبدالصػػمدل )2002
كدراية ( رنـل )2004ل كفا حػيف ر ػزت د اريػرت أقػرل علػا اليػلكؾ الػدينا كعبل ػو بػب ض

الم غي ػ ػ ػ ػ ػ ػرات كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ كير و لػ ػ ػ ػ ػ ػػدل اإلنيػ ػ ػ ػ ػ ػػرف مثػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ :د اريػ ػ ػ ػ ػ ػػة (حمػ ػ ػ ػ ػ ػػردةل )1992ل كد اريػ ػ ػ ػ ػ ػػة
()Richards,1991ل م ػػر اى م ػػت ب ػػض الد اري ػػرت برل ػػديف كأثػ ػره ف ػػا ب ػػض الم غيػ ػرات مث ػػؿ

دراية (.)Watts,1996

ىػػدفت ب ػػض الد اريػػرت محركلػػة ال ػػرؼ علػػا مػػدل ػ ثير الػػديف علػػا مي ػ كل الصػػحة النفيػػية

مثؿ:دراية (حمردة ل)1992ل فا حػيف ىػدفت د اريػرت أقػرل إلػا ربػط االل ػزاـ برليػلكؾ الػدينا
بب ض الم غيراتل مثؿ دراية (أحمدل )1989ل كدراية (بر رتل .)2006

نكعت عينرت الدراية فػا الد اريػرت اليػربقة ب ػر القػ بلؼ األىػداؼ ل لػؾ الد اريػرتل فػا حػيف

ر ػػزت م ظػػـ الد اريػػرت علػػا الطلبػػة مثػػؿ :د اريػػة (أحمػػدل )1989ل كد اريػػة (بر ػػرتل )2006ل
ف ػػا ح ػػيف ر ػػزت ب ػػض الد اري ػػرت عل ػػا المرا ػػا مث ػػؿ د اري ػػة ()Pfeifer&Ursula,1995ل
كدراية (عبد الصمدل )2002

كاع مػػدت م ظػػـ الد اريػػرت المػػنيم الكصػػفا الر بػػرطا مثػػؿ :د اريػػة (بر ػػرتل  )2006فػػا حػػيف
اق لفت دراية (عبد الصمدل  )2002حيث اع مدت علا المنيم اإل ليني ا.

ك رنت أدكات الد اريػة الميػ قدمة فػا الد اريػرت اليػربقة عبػررة عػف مقػرييس لبلل ػزاـ الػدينال إمػر

مػف إعػداد البػػرحثيف أنفيػػيـ مثػػؿ :د اريػة (بر ػػرتل )2006ل كد اريػػة (المزينػػال )2001ل د اريػػة

(حمردةل )1992

ا فقت الدرايرت اليربقة علا أف ال ديف يل ب دك ار ميمر فا شقصػية اإلنيػرفل كانػو يػر بط يػلبر
ب ػػرلقلؽ كالا ػػغكط النفي ػػية مث ػػؿ :د اري ػػة ()Watts,1996ل م ػػر أظي ػػرت ب ػػض الد اري ػػرت أف

ال ػػديف يػػر بط إي ربػػر بػػرل كافؽ النفيػػا كاال مػػرعال مثػػؿ د اريػػة (بر ػػرتل )2006ل مػػر ا فقػػت

الد اريػرت علػػا أف الر ػرؿ أعلػػا فػا ميػ كل ال ػديف مػػف النيػرءل مثػػؿ د اريػة (حمػػردةل )1992ل
فػا حػيف أشػررت د اريػة ( )Pfeifer &Ursula ,1995إلػا ك ػكد عبل ػة بػيف االل ػزاـ الػػدينا
كالرار عف الحيرة.
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ثانياً :استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ما يمي-:

م ػػف ق ػػبلؿ النظػ ػرة ال لي ػػة عل ػػا الد اري ػػرت الي ػػربقة ال ػػا نركل ػػت – ق ػػدير الشقص ػػيةل الص ػػبلبة

النفييةل الميرندة اال مرعيةل االل زاـ الػدينا  -يم ػف حديػد أك ػو ايػ فردة الد اريػة الحرليػة مػف
ىذه الدرايرت فا النقرط ال رلية-:

 -1لقػػد نركلػػت الد اريػػرت اليػػربقة مكاػػكعرت مق لفػػة فػػا ال غيػػر فػػا الشقصػػية بصػػفة عرمػػةل
بينمػػر لػػـ نػػركؿ أم د اريػػة نفػػس مكاػػع الد اريػػة الحرليػػة ال غيػػر فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد

الح ػػرب ف ػػا ا ػػكء ب ػػض الم غيػ ػرات ال رلي ػػةل الص ػػبلبة النفي ػػيةل المي ػػرندة اال مرعي ػػةل االل ػػزاـ

الدينا.

 -2اي قدمت م ظـ الدرايرت اليربقة المنيم الكصفا ال حليلػا – االر بػرطا – مػنيم مبلئػـ

لمثؿ ىذه الدرايرتل اي فردة الدراية الحرلية مف الدرايرت اليربقة فا حديد مػنيم الد اريػة كىػك
المنيم االي ردم الذم يبلئـ طبي ة الدراية.

 -3اي ػ فردت الد اريػػة الحرليػػة فػػا حديػػد أدكات الد اري ػة (االي ػ بيرف)ل حيػػث اي ػ قدمت ب ػػض

الد اري ػػرت االيػ ػ بيرف ل م ػػع الم لكم ػػرت برإلا ػػرفة إل ػػا ايػ ػ قداـ ب ػػض الد اري ػػرت أدكات م ػػع
الم لكمرت مثؿ المقربلة الشقصية كالقيرس اليليـ.

 -4ي اق مف الدرايرت اليربقة شربو الدراية الحرلية مع الدرايرت اليربقة قرصة د اريػة عبػد
الف رح القرشا ( )1996ال ا نركلت ال غير فا قدير الشقصية لدل أىرلا ال كيػت ب ػد الغػزك
ال ار ا كعبل و بب ض الم غيرات ال نبؤيةل كل ف ىنرؾ اق بلؼ بػيف الد اريػة الحرليػة كالد اريػرت
اليربقة مف حيث ال رنب ال طبيقا حيث أف الدراية الحرلية ر ز علػا إ ػراء يريػيف فػا ك ػت

كاحد احدىمر عف نظػرة الفػرد إلػا نفيػو بػؿ الحػرب (الػزمف المراػا) كابقػر نظر ػو إلػا نفيػو

فػػا الػػزمف الحراػػر ب ػػد الحػػربل لػػذلؾ فػػرف اإليػػيرـ الػػذم يم ػػف أف يػػرىـ بػػو ىػػذه الد اريػػة ىػػك
ال شػػؼ عػػف الفػػركؽ فػػا قػػدير الشقصػػية عنػػد أف ػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب األقي ػرة كب ػػدهل م رفػػة

االقػ بلؼ فػػا ميػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب برق بلفػرت ال رليػػة (ال ػػنس –ال مػػر-

المكطنة -م رف اإل رمة -المحرفظػة -عػدد أفػراد األيػرة -الميػ كل ال ليمػا –نػكع ال مػؿ–دقػؿ
األيرة-األارار فا األنفػس-األاػرار المرديػة– الصػبلبة النفيػية – االل ػزاـ الػدينا – الميػرندة
اال مرعية)

م رفة نيبة ثير ؿ مف الم غيرات يد الدراية علا ال غير فا قػدير الشقصػيةل ال شػؼ عػف

أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ كر – إنرث) كاالل زاـ الدينا كالصبلبة النفيية كالميرندة اال مرعية
علا مي كل قدير الشقصية ( بؿ كب د الحرب).

 -6ك ػد ايػ فردت البرحثػة مػػف الد اريػرت اليػربقة فػػا إثػراء اإلطػرر النظػػرم للد اريػة الحرليػة كفػػا
بنرء مني ية كأداة الدراية.
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ثالثاً :فروض الدراسة-:

فركض الدراية ىا اإل ربة المح ملة عف يؤاؿ الدرايةل كب د االطبلع علا ال راث
اليي كلك ا كالدرايرت اليربقة ال ا

رات لمكاكع الدراية الحرليةل اي طرعت البرحثة أف

ي ن م إ ربرت مح ملة لمر أثير فا ال يرؤالت كلقد مت صير ة ىذه الفركض علا النحك

ال رلا-:

 .1ال ك د فركؽ ذات داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية.

 .2ال ك د فركؽ ذات داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية الذ كر.

 .3ال ك د فركؽ ذات داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية اإلنرث.

 .4ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإلي ارئيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ م غير ال نس(ذ كر -إنرث) لدل أفراد عينة الدراية.

 .5ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ م غير ال نس(ذ كر -إنرث) لدل أفراد عينة الدراية.

 .6ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338ا برق بلؼ م غير المكاطنة (مكاطفل ال ئ) لدل أفراد عينة الدراية.

 .7ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ م غير المكاطنة(مكاطفل ال ئ) لدل أفراد عينة الدراية.

 .8ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ م غير المينة(مكظؼ ح كما -مكظؼ طرع قرصل عرمؿل صرنعل
مزارعل ال ي مؿ) لدل أفراد عينة الدراية.

 .9ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ م غير المينة (مكظؼ ح كما -مكظؼ طرع قرصل عرمؿل صرنعل
مزارعل ال ي مؿ) لدل أفراد عينة الدراية.

 .10ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير ال مر(30-20ل 40-30ل  40ف ثر) لدل أفراد عينة

الدراية.
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 .11ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير ال مر(30-20ل 40-30ل  40ف ثر) لدل أفراد عينة

الدراية.

 .12ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير المحرفظة (الشمرؿ -زة -الكيطا -قرنيكنس -رفق) لدل
أفراد عينة الدراية.

 .13ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير المحرفظة (الشمال -غزة -الوسطى -خانيونس -رف ) لدل أفراد
عينة الدراية.

 .14ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل ثرنكم ف ؿ) لدل
أفراد عينة الدراية.

 .15ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل ثرنكم ف ؿ) لدل
أفراد عينة الدراية.

 .16ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير م رف اإل رمة (مقيـ -رية-مدينة) لدل أفراد عينة الدراية.

 .17ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير م رف اإل رمة(مقيـ -رية-مدينة) لدل أفراد عينة الدراية.

 .18ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير القيرئر برألنفس(اي شيرد -أير-إصربة -ال شاء) لدل
أفراد عينة الدراية..

 .19ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير القيرئر برألنفس(اي شيرد -أير-إصربة -ال شاء) لدل
أفراد عينة الدراية.

 .20ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير القيرئر المردية (ىدـ بيت لا -ىدـ بيت زئا –

ارض لا-

ريؼ أرض زئا -ال شاء) لدل أفراد عينة الد ارية.
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ريؼ

 .21ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير القيرئر المردية (ىدـ بيت لا -ىدـ بيت زئا –

ارض لا-

ريؼ

ريؼ أرض زئا -ال شاء) لدل أفراد عينة الدراية.

 .22ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير دقؿ األيرة(أ ؿ مف 600شي ؿل1200-600شي ؿل

1800-1200شي ؿل 2400-1800شي ؿل 3000-2400شي ؿل أ ثر مف 3000شي ؿ)
لدل أفراد عينة الدراية..

 .23ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير دقؿ األيرة(أ ؿ مف 600شي ؿل1200-600شي ؿل

1800-1200شي ؿل 2400-1800شي ؿل 3000-2400شي ؿل أ ثر مف 3000شي ؿ).

 .24ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير عدد أفراد األيرة (أ ؿ مف 5أفرادل  9-5أفرادل أ ثر مف
10أفراد) لدل أفراد عينة الدراية.

 .25ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ م غير عدد أفراد األيرة (أ ؿ مف 5أفرادل  9-5أفرادل أ ثر مف
10أفراد) لدل أفراد عينة الدراية.

 .26ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ -كب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ المي كل االل زاـ الدينا (مر فع -منقفض) لدل أفراد عينة الدراية.

 .27ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ -كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338لدل أفراد ال ينة برق بلؼ مي كل الميرندة اال مرعية (مر فع -منقفض)
لدل أفراد عينة الدراية.

 .28ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ -ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338لدل أفراد ال ينة برق بلؼ المي كل الصبلبة النفيية (مر فع -منقفض) لدل
أفراد عينة الدراية.

 .29ال يك د أثر داؿ لل فرعؿ بيف ال نس (ذ كر – إنرث) الميرندة اال مرعية (مر فع –
منقفض) علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل
أفراد عينة الدراية.

 .30ال يك د اثر داؿ لل فرعؿ بيف ال نس (ذ كر – إنرث) كاالل زاـ الدينا (مر فع –منقفض)
علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد عينة

الدراية.
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 .31ال يك د اثر داؿ لل فرعؿ بيف ال نس (ذ كر – إنرث) الصبلبة النفيية (مر فع –منقفض)
علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإلي ارئيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد عينة

الدراية.
ك ش ػ ػ مؿ الفػ ػػركض اليػ ػػربقة م غي ػ ػرات مي ػ ػ قلة ىػ ػػا( ال ػ ػػنسل در ػ ػػة المكاطنػ ػػة -المينػ ػػة -ال مػ ػػر-

المحرفظػػة-المي ػ كل ال ليمػػال م ػػرف اإل رمػػةل القيػػرئر بػػرألنفسل القيػػرئر المرديػػةل دقػػؿ األي ػرة-
عػػدد أف ػراد األي ػرةل االل ػزاـ الػػدينال الميػػرندة اال مرعيػػةل الصػػبلبة النفيػػية)لأمر الم غي ػرات ال رب ػػة
ف شػمؿ ال غيػرات ال ػػا طػرأت علػا قػػدير الفػرد لذا ػو فػػا األب ػرد اليػب ة ال ػػا يقييػير ايػ بيرف قػػدير

الشقصية لركنرلد ركنر Ronald Ronrك ريب ممدكحة يبلمة يػنة(( )1986ال ػداء كال دكانيػةل
االع مرديةل قدير اليلبا الذاتل نقص ال فرية الشقصػيةل نقػص ال ػركب االنف ػرلال نقػص الثبػرت

االنف رلال النظرة اليلبية للحيرة)ل ك د ـ اق برر ؿ فرض مف الفركض ل ؿ ب د مف أب رد المقيرس
علا حدة.
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انفصم انرابع

أوال :ينهج انذراصت

انطريقت واإلجراءاث

ثانيا:جمخًع انذراصت

ثانثا:عينت انذراصت

رابعا:أدواث انذراصت

خايضا :إجراءاث انذراصت

صادصا :األصانيب اإلحصائيت
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تمييد-:
ن ػػركؿ البرحث ػػة ف ػػا ى ػػذا الفص ػػؿ كص ػػيفر ش ػػرمبل إل ػ ػراءات الد اري ػػة الميداني ػػة ال ػػا رم ػػت بي ػػر

ل حقي ػػؽ أى ػػداؼ الد اري ػػةل كي ا ػػمف حدي ػػد الم ػػنيم الم ب ػػع ف ػػا ى ػػذه الد اري ػػة كم م ػػع الد اري ػػة
األصػػلا كال ينػػة ال ػػا طبقػػت علييػػر الد اريػػة كاألدكات ال ػػا اي ػ قدمت فػػا الد اريػػة كاأليػػرليب
اإلحصػػرئية ال ػػا اي ػ قدمت فػػا حليػػؿ البيرنػػرت الق بػػرر صػػدؽ كثبػػرت األدكات كال كصػػؿ إلػػا

الن رئم النيرئية للدراية كذلؾ علا النحك ال رلا-:
أوال :مني الدراسة-:
لمر رف اليدؼ مف إ راء ىذه الدراية م رفة ال غيػر فػا نظػرة أفػراد ال ينػة إلػا شقصػير يـ بػؿ
كب ػ ػػد الح ػ ػػرب اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2008فق ػ ػػد ا ب ػ ػػت البرحث ػ ػػة ف ػ ػػا ى ػ ػػذه الد اري ػ ػػة الم ػ ػػنيم

اإلي ي ردم ()Retrospectiv Desigh

كي ػػرؼ يػػبكريؿ ( )1995المػػنيم اإلي ػ ي ردم :ىػػك المػػنيم الػػذم ي مػػد علػػا ػػذ ر الشػػقص

لؤلحػػداث المراػػيةل كال ػػا يم ػػف الحصػػكؿ علييػػر بي ػؤاؿ األف ػراد عػػف حػػرل يـ أك ا رىػػر يـ بػػؿ

حػ ػػدكث الم غيػ ػػر مكاػ ػػكع اى مػ ػػرـ البرحػ ػػث ػ ػػرلمرض أك ال ػ ػػرض لظػ ػػركؼ الحػ ػػرب أك يرى ػ ػر

(القرشال.)270: 2000

ايػ قدمت البرحثػػة فػػا ىػػذه الد اريػػة طريقػػة اػػمف إ ػراء يريػػيف فػػا ك ػػت كاحػػد أحػػدىمر عػػف

الػ ػزمف المرا ػػا كابق ػػر ع ػػف ال ػػزمف الحرا ػػرل ك ػػد ركع ػػا ذل ػػؾ عن ػػد طبي ػػؽ“ ايػ ػ بيرف ق ػػدير
الشقصػػية لركنػػر” حيػػث ػػدمت صػػكر رف ل ػػؿ مشػػررؾ ك رنػػت ال ليمػػرت للصػػكرة األكلػػا :أف
ي قيػؿ الميػ يب حرل ػػو بػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008كيػػذ ر يػػؼ ػرف يػػرل نفيػػو
برلنيػػبة لليػػلكؾ مكاػػكع اليػ ػؤاؿل أمػػر ال ليمػػرت برلنيػػبة للص ػػكرة الثرنيػػة مػػف نفػػس االيػ ػ بيرف

ف رنػػت ال ليمػػرت  :ىػػك أف يف ػػر فػػا ػػؿ عبػػررة فػػا اػػكء مػػر أصػػبحت عليػػو حرل ػػو فػػا الك ػػت

الحرار ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008كبذلؾ يم ف قدير ال غيرات ال ا طػرأت علػا
قػػدير الفػػرد لشقصػػي و ن ي ػػة الحػػربل ك ػػدر اإلشػػررة إلػػا أف قػػدير الفػػرد لشقصػػي و بػػؿ كب ػػد

الحرب د ـ فا ك ت كاحد ب د الحرب بثبلث ينكات ( رري
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مع البيرنرت).

ثانيا :مجتمع الدراسة-:
م مع الدراية :ىك م مكع ال نرصر ال ا كف الفئة المي يدفة (األ رل .)85 :1999

ي ػكف م مػع الد اريػة مػف (اببػرء كاألميػرت) الػذيف يقيمػكف فػا المنطقػة الحدكديػة فػا طػرع
زةل كىا ال ػا قػع علػا الشػريط الحػدكدم لمحرفظػة رفػق مػع ميكريػة مصػر ال ربيػةل ك ريػة
قزاعة فا محرفظة قرف يكنسل كحا المغ ار ة فا محرفظة الكيطال كحا الزي كف ك ؿ اليػكا

فا محرفظة زةل ال طرطرة كاليبلطيف كعزبة عبد ربو فا محرفظة الشمرؿ.
كىػا أ ثػر المنػرطؽ ال ػا

راػت لبلع ػداءات كاالن ير ػرت اإليػرائيلية فػا الحػرب األقيػرة

ير.
دمير ك ي نا
ارر ك نا
نا
( )2008علا طرع زة كىا ال ا رنت األ ثر
ثالثا :عينة الدراسة-:
ك د كنت عينة الدراية مف-:

 -1العينة االستطالعية -:Piloting Study
ك كنت مف ( )60أب كأـ مف محرفظة طرع زة فػا منطقػة ػؿ اليػكال ك ػـ اق يػررىـ برلطريقػة
ال شكائيةل كذلؾ لل د مف صدؽ كثبرت األدكات المي قدمة فا الدراية.

 -2العينة الفعمية -:Actual Study
شػػررؾ فػػا الد اريػػة عينػػة عػػددىر ( ) 524أب كأـ مػػف ميػػع محرفظػػرت طػػرع ػزةل كمػػف بػػيف
حكالا ( )600اي مررة ـ كزي ػر كال ػداكؿ ال رليػة كاػق عينػة الد اريػة حيػب ال ػنسل ال مػرل
المكاطنةل م رف اإل رمةل المحرفظةل عدد أفراد األيرةل المي كل ال ليمال المينػةل ميػ كل دقػؿ
األيرةل القيرئر برألنفسل القيرئر المردية.

وِف العينة-:

 -1حسب الجنس.

جدول رقم ()1

يوض عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

الذكور

241

% 46

اإلناث

383

%54

المجموع

524

%100
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 -2حسب العمر.

جدول رقم ()2

يوض عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية

أقل من30 -20

205

%39.1

40-30

209

%39.9

 40فأكثر

110

%21

المجموع

524

%100

 -3حسب المواطنة

جدول رقم ()3

يوض عينة الدراسة حسب المواطنة
المواطنة

العدد

النسبة المئوية

مواطن

170

%32.4

الجئ

354

%67.6

المجموع

524

%100

 -4حسب اإلقامة-:

جدول رقم ()4

يوض عينة الدراسة حسب اإلقامة
اإلقامة

العدد

النسبة المئوية

مخيم

173

%33

قرية

63

%12

مدينة

288

%55

المجموع

524

%100
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 -5حسب المحافظة

جدول رقم()5

يوض عينة الدراسة حسب المحافظة
المحافظة

العدد

النسبة المئوية

غزة

105

% 20.0

شمال

118

% 22.5

وسطى

103

% 19.7

خانيونس

98

% 18.7

رف

100

% 19.1

المجموع

524

% 100

 -6حسب عدد أفراد األسرة

جدول رقم ()6

يوض عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة
األسرة

العدد

النسبة المئوية

أقل من5

120

%22.9

9-5

262

%50

أكثر من 10

142

%27.1

المجموع

524

%100

 -7حسب المستوى التعميمي

جدول رقم ()7

يوض عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي
المستوى التعميمي

العدد

النسبة المئوية

أقل من ثانوي

138

%26.3

دبموم

162

%30.9

جامعي

224

%42.7

المجموع

524

%100
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 -8حسب المينة

جدول رقم ()8

يوض عينة الدراسة حسب المينة
المينة

العدد

النسبة المئوية

موظف حكومي

118

%22.5

قطاع خاص

60

%11.5

عامل

46

%8.8

ِانع

25

%4.8

مزارع

24

%4.6

ال يعمل

251

%47.9

المجموع

524

%100

 -9حسب دخل األسرة-:

جدول رقم ()9

يوض عينة الدراسة حسب الدخل األسرة
العدد

دخل األسرة

النسبة المئوية

أقل  600شيكل

167

%31.9

1200-600شيكل

142

%27.1

1800-1200شيكل

72

%13.7

2400-1800شيكل

47

%9

 3000-2400شيكل

46

%8.8

أكثر من  3000شيكل

50

%9.5

المجموع

524

%100
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 -10حسب الخسائر باألنفس

جدول رقم ()10

يوض عينة الدراسة حسب الخسائر باألنفس
الخسائر في األنفس العدد

النسبة المئوية

استشياد

106

%20.2

أسر

71

%13.5

إِابة

134

%25.6

الشيء

213

%40.6

المجموع

524

%100

 -11حسب الخسائر المادية

جدول رقم ()11

يوض عينة الدراسة حسب الخسائر المادية
الخسائر المادية

العدد

النسبة المئوية

ىدم بيت كمي

47

%9

ىدم بيت جزئي

117

%22.3

تجريف مزرعة كمي

40

%7.6

تجريف مزرعة جزئي

32

%6.1

الشيء

288

%55

المجموع

524

%100

اربعا :أدوات الدراسة-:
ل حقيؽ أىداؼ الدراية كاإل ربة عف يرؤال ير كاق برر صحة فراير ير اي قدمت البرحثة-:
 -1استمارة جمع البيانات من إعداد الباحثة :
كيشمؿ بيرنرت ديمك رافية عف (ال نسل ال مػرل المكاطنػةل م ػرف اإل رمػةل المحرفظػةل عػدد أفػراد

األيػرةل الميػ كل ال ليمػال المينػػةل دقػػؿ األيػرةل القيػػرئر فػػا األنفػػسل القيػػرئر المرديػػة تٌصييٟ
شؼشض ٌٙث تٌفشد أظٕثء تٌفشج تإلعشتب١ٍ١ر ت٤خ١شذ (.)2339- 2338
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 -2اسـتبيان تقـدير الشخِـية لمكبـار

Rersonality Assessment Questionaire
 (Ronaldك ريػ ػػب ك قن ػػيف ممدكح ػ ػة يػ ػػبلمة

) (PAQمػػػف إعػػػداد ركنرلػػػد ركنػ ػػر )Rohner

()1986ل كييػدؼ المقيػػرس للحصػكؿ علػػا قػػدير مػا إلدراؾ الشػػقص لنفيػول كالمقيػػرس م ػػكف
مف ( )63عبررة مكزعة برل يركم علا يب ة مقػرييس فرعيػة أعػدت لقيػرس يػب ة نزعػرت أك ميػكؿ
يلك ية ىا -:

( )1-2العداء والعدوانية  :كيقصد برل داء ش كر داقلا برلغاب كال راىية مك ػو نحػك الػذات
أك نحك شقص أك مك ؼ.
أمر ال دكاف فيمثػؿ ال بيػر الظػرىر عػف ال ػداء فػا صػكرة ف ػؿ أك يػلكؾ يقصػد بػو إيقػرع األذل
أك الارر بشقص أك بشاء أك نحك الذات.

( ) 2-2االعتماديــة  :كيقصػػد بيػػر إع مػػرد الفػػرد علػػا شػػقص أك أشػػقرص آق ػريف للحصػػكؿ
علا ال ش يع أك الطم نينة أك ال طؼ أك اإلرشرد.
( )3-2التقدير السمبي لمذات  :كيشير إلا عػدـ بػكؿ الفػرد لنفيػو كال قليػؿ مػف شػ نير كشػ كره
برلنقص عند المقررنة بربقريف ك رلبرن مر يرل الفرد نفيو فا ىذه الحرلة علا انو لػيس لػو يمػة

أك أىمية.

( )4-2نقـــص الكفايـــة الشخِـــية  :ك ش ػػير إل ػػا شػ ػ كر الف ػػرد ب ػػدـ در ػػو عل ػػا الن ػػرح ف ػػا
مكا ية المطرلب اليكمية ال ردية
( )5-2نقــص التجــاوب االنفعــالي :كيشػػير إلػػا مػػكد األحريػػيس كبػػركد ال رطفػػة كاالف قػػرر إلػػا
ال بير عف مشرعر الدؼء كالمحبة نحك ابقريف.
( )6-2نقص الثبات االنفعالي :كيقصػد بػو قلػب الحرلػة الم از يػة بػيف اليػركر كالحػزف كيػيكلة
االي ثررة بصكرة يص ب ال نبؤ بير.
( )7-2النظرة السمبية لمحياة  :ك بر عف اإلدراؾ الذا ا للحيرة علا أنير م رف ير آمفل
ملئ برلقطر كالشؾ كال يديد كعدـ اليقيفل ك س ىذه النظرة اإلحيرس برل شرؤـ.
ك د فالت البرحثة اي قداـ لفظ (نقص) ال فرية الشقصية أك ال ركب أك الثبرت بدال مف لفظ

(عدـ) المي قدـ فا ال ر مة ال ربية للمقيرسل حيث أف ذلؾ ي يؽ مع صير ة النيقة األصلية
للمقيرسل مر أنو أدؽ فا ال بير عف الم نا المقصكد.
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طريقة ال صحيق  :كا ت الدر رت مر يلا :
تنطبق دائما= 4درجات

تنطبق أحيانا=3درجات

ناد ار ما تنطبق=2درجة

ال تنطبق أبدا=1درجة

ك د صمـ االي بيرف ككا ت در رت ال بررات بحيث شير الدر ة المر ف ة إلا ال رنب

اليلبا مف اليلكؾ المراد يريول بم نا انو لمر ار ف ت الدر ة رف ذلؾ إشررة لزيردة ال دكاف
كال داء فا المقيرس األكؿل كزيردة االع مردية فا المقيرس الثرنال كنقص قدير الذات فا

الثرلثل كنقص الش كر برل فرية الشقصية فا الرابعل كنقص ال ركب االنف رلا فا القرمسل

كنقص الثبرت االنف رلا فا اليردسل كالنظرة اليلبية للحيرة فا اليربع.

كلل قليؿ مف الميؿ ال قرذ نمط ثربت لبلي ربرت ـ كاع ب ض ال بررات فا ع س ا ره

ال بررات األقرلل أم شير إلا ال رنب االي ربا لليلكؾ المراد يريو كبرل رلا فإف مثؿ ىذه
ال بررات كالمكاحة فا اي مررة ال صحيق ب بلمة (*) ينبغا أف صحق فا اال ره ال يا.

بم نا أف ىذه ال بررات صحق رل رلا :
تنطبق دائما=1

تنطبق أحيانا=2

ناد ار ما تنطبق=3

ال تنطبق أبدا=4

كبل عدد ال بررات ال ا ي ب أف كاع لير الدر ة م كية ( )23عبررة فا الصكرة القرصة

برل بررل أم  %35مف م مكع عبررات االي بيرف.

جدولً(ًً )ًً12
وصفًألبعادًمقٌاسًتقدٌرًالشخصٌةًوفقراتها ً
فقرات المجال

المجال
العدوان

57 ،50 ،43 ،36 ،29 ،22 ،25 ،8 ،1

االعتمادية

58 ،51 ،44 ،37 ،30 ،23 ،16 ،9 ،2

التقدير السمبي لمذات

59 ،52 ،45 ،38 ،31 ،24 ،17 ،10 ،3

نقص الكفاية الشخِية

60 ،53 ،46 ،39 ،32 ،25 ،18 ،11 ،4

نقص التجاوب االنفعالي

61 ،54 ،47 ،40 ،33 ،26 ،19 ،12 ،5

نقص الثبات االنفعالي

62 ،55 ،48 ،41 ،34 ،27 ،20 ،13 ،6

النظرة السمبية لمحياة

63 ،56 ،49 ،42 ،35 ،28 ،21 ،14 ،7

ِدق االختبار-:

تـــم حســـاب الِـــدق بطريقـــة ِـــدق االتســـاق الـــداخمي (التجـــانس الـــداخمي لمقيـــاس تقـــدير

الشخِية) وتم حساب ِدق االتساق الداخمي بالطريقة التالية:

 -1معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو:
ٌمذ لثِس تٌدثـعر خفغثج ِؼثًِ تالسشدثغ خي ٓ١ويً فميشذ ِيٓ فميشتز تٌّم١يثط ِيغ تٌذسؼير تٌىٍ١ير
ٌّؽثٌٙث  ٟ٘ٚوّث ٛ٠ظفٙث تٌؽذٚي سلُ ( )13
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جدول ()13

معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس
رقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم

معامل االرتباط

العدوان

مستوى الداللة

االعتمادية

1

0.46

0.01

2

0,68

0.01

8

0.11

15

0.31
0.34

غير دالة
0.05

9

0.48

0.01

16

0.03

0.01

23

0.71

غير دالة
0.01

29

0.44

0.01

36

0.43
0.62

0.01

30
37

0.68

0.01

0.01

44

0.65
0.07

0.01

50

0.25

0.05

57

0.07

غير دالة

51
58

22

43

3
10
17

التقدير السمبي لمذات
0.01
0.65

4

0.70
0.37

غير دالة
0.01
0.01

نقص الكفاية الشخِية
0.01
0.65

0.53

0.01

11

0.68

0.01

0.68

0.01

18

24

0.68

0.01

25

0.60
0.78

0.01
0.01

31

0.21

38

0.67

غير دالة
0.01

32

0.61

0.01

39

0.66

0.01

45

0.72

0.01

46

0.80

0.01

52

0.63

0.01

53

0.68

0.01

59

0.14

غير دالة

60

0.19

غير دالة

نقص التجاوب االنفعالي
0.24
غير دالة

4

3
10
17

نقص الثبات االنفعالي
0.01
0.54

0.24

غير دالة
0.01

24

0.45

0.01

25

31

0.58

0.01

32

0.61

38

0.52

0.01

39

0.48

0.01

45

0.30

0.05

46

0.34

0.01

52

0.63

0.01

53

0.33

0.01

59

0.41

0.01

60

0.16

غير دالة

0.56
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11

0.54

0.01

18

0.36
0.13

0.01
غير دالة
0.01

النظرة السمبية لمحياة
0.01
0.62
42
0.01
0.71
49

7

0.56

14

0.71

21

0.13

28

0.83

غير دالة
0.01

35

0.44

0.01

0.01
0.01

56

0.81

0.01

63

0.76

0.01

قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة  0.05بمغت  ،0.25وعند مستوى داللة  0.01بمغت 0.3248

يتض من خالل جدول( )13بالنسبة لمجال:

العدوان  :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل  )3.31عدا
الفقر يف (8ل .)57

االعتمادية :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل )3.31
عدا الفقر يف (16ل .)44

التقدير السمبي لمذات  :أف

ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة

(3.35ل  )3.31عدا الفقر يف (31ل .)59

نقص الكفاية الشخِية  :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة

(3.35ل  )3.31عدا الفقرة (.)63

نقص التجاوب االنفعالي  :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة

(3.35ل  )3.31عدا الفقر يف (5ل .)12
نقص الثبات االنفعالي  :أف

ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة

(3.35ل  )3.31عدا الفقر يف (27ل .)62

النظرة السمبية لمحياة :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل
 )3.31عدا الفقرة (.)13

 -2وقامت الباحثة أيضا بحسـاب معامـل االرتبـاط بـين كـل مجـال مـع الدرجـة الكميـة لمقيـاس
تقدير الشخِية والجدول(  )14التالي يوض

ذلك :

ً
جدولً(ًً )14
معامالتًاالرتباطًبٌنًكلًمجالًمعًالدرجةًالكلٌةًلمقٌاسًتقدٌرًالشخصٌةً ً

المجال

معامل االرتباط مع الدرجة الكمية

مستوى الداللة

العدوان

0.64

دالة عند 0.01

االعتمادية

0.44

دالة عند 0.01

التقدير السمبي لمذات

0.36

دالة عند 0.01
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نقص الكفاية الشخِية

0.70

دالة عند 0.01

نقص التجاوب االنفعالي

0.88

دالة عند 0.01

نقص الثبات االنفعالي

0.86

دالة عند 0.01

النظرة السمبية لمحياة

0.74

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة  0.05بمغت  ،0.25وعند مستوى داللة  0.01بمغت 0.3248

كي اق مف ال دكؿ أف ميع م رمبلت االر برط بيف

إحصرئيرن عند مي كل داللة .0.01

ؿ م رؿ كالدر ة ال لية لبلق برر دالة

ثباتًاالختبار: Test Reliability

كيقصد بو أف ي طا االق برر الن رئم نفيير قريبػر إذا أعيػد طبيقػو علػا نفػس الطلبػة مػرة ثرنيػة

كي ب ػػر عن ػػو إحص ػػرئير ب ن ػػو م رم ػػؿ ار ب ػػرط ب ػػيف عبلم ػػرت األفػ ػراد ب ػػيف مػ ػرات إ ػ ػراء االق ب ػػرر

المق لفة.

كلقد رمت البرحثة بحيرب م رمؿ الثبرت برلطرؽ ال رلية :

 -1طريقة التجزئة النِفية:

ايػ ػ قدمت البرحث ػػة طريق ػػة ال زئ ػػة النص ػػفية لحي ػػرب ثب ػػرت المقي ػػرس ب ػػد

اي طبلعيةل ك د ـ حيرب م رمؿ الثبرت كال دكؿ ( )15ال رلا يكاق ذلؾ :

ريب ػػو عل ػػا عين ػػة

جدولً(ًً )ً15
معاملًالتجزئةًالنصفٌةًلمقٌاسًتقدٌرًالشخصٌة ً
المجال

معامل التجزئة النِفية

العدوان

0.62

اإلعتمادية

0.79

التقدير السمبي لمذات

0.88

نقص الكفاية الشخِية

0.90

نقص التجاوب االنفعالي

0.76

نقص الثبات االنفعالي

0.55

النظرة السمبية لمحياة

0.88

ك اػػق ىنػػر أف م رمػػؿ الثبػػرت ينحصػػر مػػر بػػيف (0.55ل  )0.90كىػػذا ي نػػا أف المقيػػرس ي م ػػع
بدر ة منريبة مف الثبرت طمئف البرحثة ب طبيقو علا عينػة الد اريػةل كىػذا مػر ي فػؽ مػع مػر كرد

فا راية ممدكحة يبلمة لمقيرس قدير الشقصية.
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 -2معامل ألفا كرونباخ:
اي ػ ػ قدمت البرحثػ ػػة م رمػ ػػؿ ألفػ ػػر ركنبػ ػػرخ لحيػ ػػرب ثبػ ػػرت المقيػ ػػرس ب ػ ػػد

ريبػ ػػو علػ ػػا عينػ ػػة

اي ػ طبلعيةل كم رمػػؿ ألفػػر أداة إحصػػرئية حيريػػة ألقطػػرء ال ينػػة كالمقيػػرسل كي ػ ـ بيػػر حيػػرب
ا يرؽ ك رنس المقيرس الكاحد بر عف مامكف كاحدل ك د ـ حيرب م رمؿ الثبرت كال دكؿ

(  ) 16ال رلا يكاق ذلؾ :

جدولً(ًً )ًً16
معاملًألفاًكرونباخًلمقٌاسًتقدٌرًالشخصٌة ً
المجال

معامل ألفا كرونباخ

العدوان

0.67

االعتمادية

0.77

التقدير السمبي لمذات

0.82

نقص الكفاية الشخِية

0.84

نقص التجاوب االنفعالي

0.66

نقص الثبات االنفعالي

0.64

النظرة السمبية لمحياة

0.73

ك اػػق ىنػػر أف م رمػػؿ الثبػػرت ينحصػػر مػػر بػػيف (0.64ل  )0.84كىػػذا ي نػػا أف المقيػػرس ي م ػػع
بدر ة منريبة مف الثبرت ظمئف البرحثة ب طبيقو علا عينػة الد اريػةل كىػذا مػر ي فػؽ مػع مػر كرد

فا راية ممدكحة يبلمة لمقيرس قدير الشقصية.
 :-3مقياس الِالبة النفسية-:
مقيرس الصبلبة النفيية كأب رده -:

رـ بإعداد مقيرس الصبلبة النفيية عمرد مقيمرل كىا أداة

طا قدي ار ميرن لصبلبة الفرد

النفيية كاألداة م كنة مف ( )47عبررة ر ز علا كانب الصبلبة النفيية للفردل ك قع اإل ربة
علا المقيرس فا ثبلثة مي كيرت-:
دائماً

أبداً

أحياناً

ك راكح الدر ة ل ؿ عبررة مر بيف ثبلث در رت كدر ة كاحدةل بم نا إذا رنت اإل ربة
تنطبق دائماً=3درجات

تنطبق أحياناً=2درجة

ال تنطبق أبداً= 1درجة

كبذلؾ ي راكح الم مكع ال لا لؤلداة مر بيف ( )47إلا( )141در ةل حيث يشير ار فرع الدر ة
إلا زيردة إدراؾ المي يب لصبلب و النفيية.
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كلل قليؿ مف الميؿ ال قرذ نمط ثربت لبلي ربرت ـ كاع ب ض ال بررات فا ع س ا ره
ال بررات األقرلل أم شير ىذه ال بررات الم كية إلا ال رنب اليلبا للصبلبة كبرل رلال فإف

مثؿ ىذه ال بررات ل كالمكاحة فا اي مررة ال صحيق رل رلا
تنطبق دائماً=1درجة

تنطبق أحياناً=2درجة

ال تنطبق أبداً= 3درجات

كبل عدد ال بررات ال ا ي ب أف كاع لير الدر ة الم كية  15عبررة؛ أم  %31مف

م مكع عبررات المقيرس.

كالصبلبة النفيية كفقر لل راث الم رح قع فا ثبلثة أب رد ىا :

 -1االلتزام  :ىك نكع مف ال ر د النفيا يل زـ بو الفرد

ره نفيو كأىدافو ك يمو كابقريف مف

حكلول كىذا الب د ي كف مف( )16عبررة.

ك شير الدر ة المر ف ة علا ىذا الب د إلا أف الفرد أ ثر ال زامر

كابقريف.

ره نفيو كأىدافو ك يمو

 -2التحكم :كيشير إلا مدل اع قرد الفرد انو بإم رنو أف ي كف لو ح ـ فيمر يلقره مف أحداثل
كي حمؿ الميؤكلية الشقصية عمر يحدث لو كىذا الب د ي كف مف( )15عبررة.

ك شير الدر ة المر ف ة إلا أف الفرد لديو ح ـ كاع قرد فا ميئكلي و الشقصية عنر يحدث لو.

 -3التحدي :كىك اع قرد الفرد أف مر يط أر مف غير علا

كانب حير و ىك أمر مثير

كاركرم للنمك أ ثر مف كنو يديدا لول ممر ييرعد علا المبردأة كاي شرؼ البيئة كم رفة

المصردر النفيية كاال مرعية ال ا يرعد الفرد علا مكا ية الاغكط بفرعلية.

كىذا الب د ي كف مف( )16عبررة.

ك شير الدر ة المر ف ة علا ىذا الب د إلا اع قرد الفرد ب ف أم غيير يط أر علا حير و إنمر ىك

أمر مثير كاركرم للنمك أ ثر مف كنو يديدا لول ممر ييرعده علا االي شرؼ كالمبردأة
كال حدم.

دكؿ ر ـ ()17
وصفًًألبعادًمقٌاسًالصالبةًالشخصٌةًوفقراتها ً
المجال
االلتزام
التحكم
التحدي

فقرات المجال
،37 ،34 ،31 ،28 ،25 ،22 ،19 ،16 ،13 ،10 ،7 ، 4 ،1

46 ،43 ،40

، 32 ، 29 ، 26 ، 23 ، 20 ، 17 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 ،2

44 ، 41 ، 38 ، 35

36 ، 33 ، 30 ، 27 ، 24 ، 21 ، 18 ، 15 ، 12 ، 9 ، 6 ، 3
47 ، 45 ، 42 ، 39 ،
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ِدق االختبار-:

تــم حســاب الِــدق بطريقــة ِــدق االتســاق الــداخمي (التجــانس الــداخمي لمقيــاس الِــالبة

النفسية) وتم حساب ِدق االتساق الداخمي بالطريقة التالية:

 -1معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو:
لقػػد رمػػت البرحثػػة بحيػػرب م رمػػؿ االر بػػرط بػػيف ػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػرس مػػع الدر ػػة ال ليػػة
لم رلير كىا مر يكاحير ال دكؿ ر ـ ()18

جدول ()18

معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية الستبيان الِالبة النفسية
رقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

0.17

غير دالة

رقم

معامل
االرتباط

مستوى الداللة

االلتزام
25

0.35

4

0.44

0.01

28

0.29

0.05

7

0.53
0.57

0.01

31

0.29

0.05

0.01

34

0.49

0.01

13

0.46

0.01

16

0.48
0.57

0.01
0.01

37
40

0.55

0.01

0.44
0.21

0.01

22

0.21

غير دالة

10

19

43
46

0.42

0.01

غير دالة
0.01

التحكم
2

0.30

0.01

26

0.32

0.05

5
8

0.38
0.46

0.01

29

0.21

0.01

32

11

0.35

0.01

35

0.41
0.24

غير دالة
0.01

14

0.22

17

0.30

غير دالة
0.05

38

0.38

41

0.34

0.01

20

0.30

0.05

44

0.60

0.01

23

0.48

0.01

غير دالة
0.01

التحدي
3

0.48

0.01

27

0.47

0.01

6
9

0.47

0.01

30

0.56

0.01

0.09

غير دالة

33

0.21

غير دالة

36

0.67
0.26

0.01

12

123

0.05

15

0.55

0.01

39

0.31

0.05

18

0.12

21

0.40

غير دالة
0.01

42

0.47

0.01

45

0.48

0.01

24

0.61

0.01

47

0.53

0.01

قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة  0.05بمغت  ،0.25وعند مستوى داللة  0.01بمغت 0.3248

ي اق مف قبلؿ دكؿ ( )18برلنيبة لم رؿ:

االلتزام  :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل  )3.31عدا
الفقرات (1ل 22ل .)43

التحكم :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل  )3.31عدا
الفقرات (14ل 29ل .)35

التحدي  :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل  )3.31عدا
الفقر1ت (9ل 12ل .)18
 -3وقامت الباحثة أيضا بحساب معامل االرتباط بين كـل مجـال مـع الدرجـة الكميـة االسـتبيان
الِالبة النفسية والجدول(  )19التالي يوض ذلك :
جدولً(ً )19

معامالتًاالرتباطًبٌنًكلًمجالًمعًالدرجةًالكلٌةًالستبانةًالصالبةًالنفسٌةً ً
المجال

معامل االرتباط مع الدرجة الكمية

مستوى الداللة

االلتزام

0.88

دالة عند 0.01

التحكم

0.74

دالة عند 0.01

التحدي

0.85

دالة عند 0.01

يم ػػة ر ال دكلي ػػة عن ػػد ميػ ػ كل دالل ػػة  3.35بلغ ػػت 3.25ل كعن ػػد ميػ ػ كل دالل ػػة  3.31بلغ ػػت
3.3248
كي اق مف ال دكؿ أف ميع م رمبلت االر برط بػيف ػؿ م ػرؿ كالدر ػة ال ليػة لبلق بػرر دالػة
إحصرئيرن عند مي ك داللة .0.01
ثباتًاالختبار: Test Reliability

كيقصد بو أف ي طا االق برر الن رئم نفيير قريبر إذا أعيد طبيقو علا نفس الطلبة مرة ثرنية

كي بر عنو إحصرئير ب نو م رمؿ ار برط بيف عبلمرت األفراد بيف مرات إ راء االق برر المق لفة

كلقد رمت البرحثة بحيرب م رمؿ الثبرت برلطرؽ ال رلية :
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 -1طريقة التجزئة النِفية:
ايػ ػ قدمت البرحث ػػة طريق ػػة ال زئ ػػة النص ػػفية لحي ػػرب ثب ػػرت المقي ػػرس ب ػػد

ريب ػػو عل ػػا عين ػػة

اي طبلعيةل ك د ـ حيرب م رمؿ الثبرت كال دكؿ ( ) 20ال رلا يكاق ذلؾ :
جدولً(ًً )20
معاملًالتجزئةًالنصفٌةًالستبٌانًالصالبةًالنفسٌة ً
المجال

معامل التجزئة النِفية

االلتزام

0.71

التحكم

0.70

التحدي

0.79

ك اػػق ىنػػر أف م رمػػؿ الثبػػرت ينحصػػر مػػر بػػيف (0.71ل  )0.79كىػػذا ي نػػا أف المقيػػرس ي م ػػع
بدر ة منريبة مف الثبرت طمئف البرحثة ب طبيقو علا عينػة الد اريػةل كىػذا مػر ي فػؽ مػع مػر كرد

فا راية عمرد مقيمر لمقيرس الصبلبة النفيية.
 -2معامل ألفا كرونباخ:
اي ػ ػ قدمت البرحثػ ػػة م رمػ ػػؿ ألفػ ػػر ركنبػ ػػرخ لحيػ ػػرب ثبػ ػػرت المقيػ ػػرس ب ػ ػػد

ريبػ ػػو علػ ػػا عينػ ػػة

اي ػ طبلعيةل كم رمػػؿ ألفػػر أداة إحصػػرئية حيريػػة ألقطػػرء ال ينػػة كالمقيػػرسل كي ػ ـ بيػػر حيػػرب

ا ي ػػرؽ ك ػػرنس المقي ػػرس الكاح ػػد ب ػػر ع ػػف ما ػػمكف كاح ػػدل ك ػ ػد ػػـ حي ػػرب م رم ػػؿ الثب ػػرت
كال دكؿ( )21ال رلا يكاق ذلؾ :

جدولً(ًً )21

معاملًألفاًكرونباخًلمقٌاسًالصالبةًالنفسٌة ً
المجال

معامل الفا كرونباخ

االلتزام

0.73

التحكم

0.61

التحدي

0.77

ك اػػق ىنػػر أف م رمػػؿ الثبػػرت ينحصػػر مػػر بػػيف (0.61ل  )0.77كىػػذا ي نػػا أف المقيػػرس ي م ػػع
بدر ة منريبة مف الثبرت طمئف البرحثة ب طبيقو علا عينػة الد اريػةل كىػذا مػر ي فػؽ مػع مػر كرد

فا راية عمرد محمد مقيمر لمقيرس الصبلبة النفيية.
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 -4مقياس المساندة االجتماعية:
مقي ػػرس المي ػػرندة اال مرعي ػػة م ػػف إع ػػداد ي ػػكزاف دي ػػكف كبق ػػركف )1987( Dunn,S.et alل
كي ػػكف المقيػػرس مػػف ( )25عبػػررةل بيػػدؼ قػػدير الميػػرندة األيريػػية كي ػػكف مػػف أربػػع عكامػػؿ
فرعية ىا :الميرندة مف بؿ األصد رءل كالميرندة مف بؿ ال يػرافل كالميػرندة مػف بػؿ األيػرةل
كالرار الذا ا عف الميرندةل كل ف م ػدكا المقيػرس ػرمكا بإعػردة دمػم عبػررات الميػرندة مػف بػؿ

ال يػراف مػػع عبػػررات الميػػرندة مػػف بػػؿ األصػػد رءل كمػف ثػػـ أصػػبق عػػدد ال كامػػؿ للمقيػػرس ثػػبلث
ىمر :الميرندة مف بؿ النظراء (األصد رء كال يراف)ل كالميرندة مػف بػؿ األيػرةل كالراػر الػذا ا

عف الميرندة.

المقياس في ِورتو العربية:
رمت البرحث رف أيمرء اليريا كأمرنا عبد المقصكد ب ر مة المقيرس كذلؾ فػا قػدير الميػرندة

اال مرعيػة مػر يػدر ير المػراىقيف فػػا البيئػة المصػريةل ك ػد مػػرت عمليػة إعػداد ىػذه األداة ب ػػدة
قطكات مثؿ فيمر يلا :ـ ر مة المقيرس إلا اللغة ال ربيةل ثـ عرض علػا م قصصػيف فػا

اللغػػة ال ربيػػة كعلػػـ الػػنفسل كل قنػػيف المقيػػرس ػػـ طبيقػػو علػػا عينػػة م كنػػة مػػف (  )133طرلبػػر

كطرلبر مف طلبة كطرلبرت الصؼ األكؿ الثرنكم ال رـ.

 ي يب المفحكص علا ؿ بند مف بنكد المقيرس بإ ربة كاحدة مف بيف ثبلث اق يررات ىا :دائماً

أبداً

أحياناً

ك راكح الدر ة ل ؿ عبررة مر بيف ثبلث در رت كدر ة كاحدةل بم نا إذا رنت اإل ربة
تنطبق دائماً=3درجات

تنطبق أحياناً=2درجة

ال تنطبق أبداً= 1درجة

كلل قليؿ مف الميؿ ال قرذ نمط ثربت لبلي ربرت ـ كاع ب ض ال بررات فا ع س ا ره

ال بررات األقرلل أم شير ىذه ال بررات الم كية إلا ال رنب اليلبا للميرندة كبرل رلال فإف
مثؿ ىذه ال بررات ل كالمكاحة فا اي مررة ال صحيق رل رلا
تنطبق دائماً=1درجة

تنطبق أحياناً=2درجة

ال تنطبق أبداً= 3درجات

كبذلؾ ي راكح مدل الدر رت ال ا يحصؿ عليير المفحكص مر بيف ( ) 25إلا ()75ل ك س
الدر ة ال لية لمي كل إدراؾ الميرندة اال مرعية للمفحكص.

ك مثؿ ال بررات اليرلبة فا ال بررات ر ـ ( )25-21-23-19-18-12-9-6-3ل فا حػيف

مثؿ ال بػررات لمك بػة فػا ال بػررات ( -22-17-16-14-13-11-13-8-7-5-4-2-1

ً ً.)24-23
ً
ً
ً
ً
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جدولًّقم( )22
وصفًًألبعادًمقٌاسًالمساندةًاالجتماعٌةًوفقراتها ً
فقرات المجال

المجال
المساندة من قبل النظراء

22 ،19 ،16 ،13 ،10 ،7،9 ،4 ،1

المساندة من قبل األسرة

.32 ،29 ،26 ،8 ،5 ،2

الرضا الذاتي عن المساندة 25 ،24 ،23 ،21 ،18 ،15 ،14 ،12 ،6 ،3

تــم حســاب الِــدق بطريقــة ِــدق االتســاق الــداخمي (التجــانس الــداخمي لمقيــاس المســاندة

االجتماعية) وتم حساب ِدق االتساق الداخمي بالطريقة التالية:

-1معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو:
لقػػد رمػػت البرحثػػة بحيػػرب م رمػػؿ االر بػػرط بػػيف ػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػرس مػػع الدر ػػة ال ليػػة
لم رلير كىا مر يكاحير ال دكؿ ر ـ ()23

جدول ( ) 23

معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس المساندة االجتماعية
رقم

معامل االرتباط

1

0.65

4
7

0.40

9

0.52
0.50

مستوى الداللة

رقم

معامل االرتباط

المساندة من قبل النظراء
13
0.76
0.01
0.64
16
0.01
0.29
19
0.01
22

0.01

0.43

10

0.57

0.01

2

0.72

المساندة من قبل األسرة
0.01
0.55
26

5
8

مستوى الداللة

0.01
0.01
0.05
0.01

0.01

0.73
0.61

0.01

29

0.66

0.01

0.01

32

0.37

0.01

3

0.66

الرضا الذاتي عن المساعدة
0.01
0.36
18

6

0.47

0.01

31

0.43

0.01

12

0.55

0.01

14

0.66

0.01

23
24

0.40
0.24

0.01
غٞش داىخ

15

0.47

0.01

25

0.15

غٞش داىخ

0.01

قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة  0.05بمغت  ،0.25وعند مستوى داللة  0.01بمغت 0.3248
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ي اق مف قبلؿ( )23دكؿ برلنيبة لم رؿ:

المساندة من قبل النظراء  :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة
(3.35ل .)3.31

المساندة من قبل األسرة :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة

(3.35ل .)3.31

الرضا الذاتي عن المساعدة :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة

(3.35ل  )3.31عدا الفقر1ت (24ل .)25
 -2وقامت الباحثة أيضـا بحسـاب معامـل االرتبـاط بـين كـل مجـال مـع الدرجـة الكميـة لمقيـاس

المساندة االجتماعية والجدول(  )24التالي يوض ذلك :
جدولً(ً )24
معامالتًاالرتباطًبٌنًكلًمجالًمعًالدرجةًالكلٌةًلمقٌاسًالمساندةًاالجتماعٌةً ً
المجال

معامل االرتباط مع الدرجة الكمية

مستوى الداللة

المساندة من قبل النظراء

0.80

دالة عند 0.01

المساندة من قبل األسرة

0.73

دالة عند 0.01

الرضا الذاتي عن المساعدة

0.84

دالة عند 0.01

يمة ر ال دكلية عند مي كل داللة  3.35بلغت 3.25ل كعند مي كل داللة  3.31بلغت
3.3248
كي اق مف ال دكؿ أف ميع م رمبلت االر برط بيف ؿ م رؿ كالدر ة ال لية لبلق برر دالة
إحصرئيرن عند مي ك داللة .0.01
ثباتًاالختبار: Test Reliability

كيقصد بو أف ي طا االق برر الن رئم نفيير قريبػر إذا أعيػد طبيقػو علػا نفػس الطلبػة مػرة ثرنيػة
كي بر عنو إحصرئير ب نو م رمؿ ار برط بيف عبلمرت األفراد بيف مرات إ راء االق برر المق لفة

كلقد رمت البرحثة بحيرب م رمؿ الثبرت برلطرؽ ال رلية :
 -1طريقة التجزئة النِفية:

ايػ ػ قدمت البرحث ػػة طريق ػػة ال زئ ػػة النص ػػفية لحي ػػرب ثب ػػرت المقي ػػرس ب ػػد

ريب ػػو عل ػػا عين ػػة

اي طبلعيةل ك د ـ حيرب م رمؿ الثبرت كال دكؿ ( ) 25ال رلا يكاق ذلؾ :
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جدولً(ًً )ًً25

معاملًالتجزئةًالنصفٌةًلمقٌاسًالمساندةًاالجتماعٌة ً
المجال

معامل التجزئة النِفية

المساندة من قبل النظراء

0.72

المساندة من قبل األسرة

0.65

الرضا الذاتي عن المساعدة

0.61

ك اػػق ىنػػر أف م رمػػؿ الثبػػرت ينحصػػر مػػر بػػيف (0.61ل  )0.72كىػػذا ي نػػا أف المقيػػرس ي م ػػع
بدر ة منريبة مف الثبػرت ظمػئف البرحثػة ب طبيقػو علػا عينػة الد اريػة كىػذا مػر ي فػؽ مػع مػر كرد

فا راية أيمرء اليريا كأمرنا عبد المقصكد لمقيرس الميرندة اال مرعية.
 -2معامل ألفا كرونباخ:
اي ػ ػ قدمت البرحثػ ػػة م رمػ ػػؿ ألفػ ػػر ركنبػ ػػرخ لحيػ ػػرب ثبػ ػػرت المقيػ ػػرس ب ػ ػػد

ريبػ ػػو علػ ػػا عينػ ػػة

اي ػ طبلعيةل كم رمػػؿ ألفػػر أداة إحصػػرئية حيريػػة ألقطػػرء ال ينػػة كالمقيػػرسل كي ػ ـ بيػػر حيػػرب
ا يرؽ ك رنس المقيرس الكاحد بر عف مامكف كاحدل ك د ـ حيرب م رمؿ الثبرت كال دكؿ

(  ) 26ال رلا يكاق ذلؾ :

جدولً(ًً )26

معاملًألفاًكرونباخًلمقٌاسًالمساندةًاالجتماعٌة ً
المجال

معامل ألفا كرونباخ

المساندة من قبل النظراء

0.69

المساندة من قبل األسرة

0.71

الرضا الذاتي عن المساعدة

0.65

ك اػػق ىنػػر أف م رمػػؿ الثبػػرت ينحصػػر مػػر بػػيف (0.65ل  )0.71كىػػذا ي نػػا أف المقيػػرس ي م ػػع
بدر ة منريبة مف الثبػرت ظمػئف البرحثػة ب طبيقػو علػا عينػة الد اريػة كىػذا مػر ي فػؽ مػع مػر كرد

فا راية أيمرء اليريا كأمرنا عبد المقصكد لمقيرس الميرندة اال مرعية.

 -5مقياس االلتزام الديني-:
مقيرس االل زاـ الدينا مف إعداد طريفة الشكي ر ()1988ل كي كف المقيرس مف  55فقرة.

كيشمؿ مقيرس االل زاـ الدينا م مكعة مف الفقرات كردكد األف رؿ ال ا ي رض لير فا حير ول

كي يب المفحكص علا ؿ بند مف بنكد المقيرس بإ ربة كاحدة مف بيف قمية اق يررات ىا :
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دائماً

أحيانا

غالبا

أبداً

ناد ار

ك راكح الدر ة ل ؿ عبررة مر بيف قمية در رت كصفر در ةل بم نا إذا رنت اإل ربة
تنطبق دائماً=4درجات

تنطبق أحياناً=2درجة

تنطبق غالبا=3درجة

تنطبق ناد ارً=1درجة

ال تنطبق أبداً=0
درجة

كلل قليؿ مف الميؿ ال قرذ نمط ثربت لبلي ربرت ـ كاع ب ض ال بررات فا ع س ا ره

ال بررات األقرل كالمكاحة فا اي مررة ال صحيق رل رلا :
تنطبق دائماً=ِفر درجة

تنطبق

تنطبق غالبا=1درجة

أحياناً=2درجة

تنطبق ناد ارً=3درجة

ال تنطبق

أبداً= 4درجة

كبذلؾ ي راكح مدل الدر رت ال ا يحصؿ عليير المفحكص مر بيف ( ) 55الدر ة الصغرل إلا
( )165الدر ة ال ظمة.

ك مثؿ ال بررات االي ربية فا ال بررات ر ـ (-14-13-12-11-13-9-7-6-5-4-2-1

-35-34-33-32-31-33-29-28-27-25-24-32-22-21-23-19-17-16-15
.)53-52-53-49-48-47-46-45-44-43-42-41-43-39-38-37

ك مثؿ ال بررات اليرلبة (ال يية) فا ال بررات ر ـ ( .)55-54-51-36-26-18-8-3

ِدق االختبار-:

تم حساب الِدق بطريقة ِدق االتساق الداخمي (التجانس الداخمي لمقياس االلتزام الديني)

وتم حساب ِدق االتساق الداخمي بالطريقة التالية:

-1معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو:
لقػػد رمػػت البرحثػػة بحيػػرب م رمػػؿ االر بػػرط بػػيف ػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػرس مػػع الدر ػػة ال ليػػة
لم رلير كىا مر يكاحير ال دكؿ ر ـ ()27

جدول ()27

معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس االلتزام الديني
رقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

4

0.61

0.01

الِبر
23

5

0.41

0.01

28

6

0.53
0.53

12

رقم

معامل االرتباط

0.42
0.39

مستوى الداللة

0.01
0.01

0.01

29

0.65

0.01

0.01

48

0.33

0.01
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التحدي
0.45

0.01

10

0.29

0.05

17
20

0.36

0.01

43
44

0.46

0.01
0.01

0.58

0.01

45

31

0.47

0.01

53

0.55
0.50

39

0.48

0.01

54

0.05

40

0.43

0.01

3

0.49

0.01

8
15

0.50

0.01
غٞش داىخ

0.01
غٞش داىخ

التحكم

0.23

46
47

0.27
0.22

50

18

0.41

0.01

51

0.05
0.55

26

0.40

0.01

52

0.19

36

0.45

0.01

55

0.26

38

0.32

0.05

0.05
غٞش داىخ
غٞش داىخ
0.01
غٞش داىخ
0.05

االلتزام
1

0.72

3.31

25

0.47

3.31

2

0.37

3.31

27

7

0.32

3.35

30

0.53
0.39

3.31

9

0.47

3.31

32

0.60

3.31

11

0.32

3.35

33

0.58

3.31

13

0.31

3.35

34

0.60

3.31

14

0.69

3.31

35

0.37

3.31

16

0.61

3.31

37

0.38

3.31

19

0.44

3.31

41

0.53

3.31

21

0.74

0.01

42

0.19

غٞش داىخ

22

0.64

0.01

49

0.60

0.01

24

0.19

غٞش داىخ

3.31

قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة  0.05بمغت  ،0.25وعند مستوى داللة  0.01بمغت 0.3248

ي اق مف قبلؿ ال دكؿ اليربؽ برلنيبة لم رؿ:

الِبر :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل .)3.31

التحدي :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل  )3.31عدا
الفقرة (.)54
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التحكم :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل  )3.31عدا
الفقرات (15ل 47ل 53ل .)52

االلتزام  :أف ميع فقرات الم رؿ ذات داللة إحصرئية عند مي كل داللة (3.35ل  )3.31عدا

الفقر يف (24ل .)42
 -2وقامت الباحثة أيضا بحساب معامـل االرتبـاط بـين كـل مجـال مـع الدرجـة الكميـة لمقيـاس
االلتزام الديني والجدول( )28التالي يوض ذلك :

جدولً(ً )28
معامالتًاالرتباطًبٌنًكلًمجالًمعًالدرجةًالكلٌةًلمقٌاسًااللتزامًالدٌنًً ً

المجال

معامل االرتباط مع الدرجة الكمية

مستوى الداللة

الِبر

0.67

دالة عند 0.01

التحدي

0.70

دالة عند 0.01

التحكم

0.56

دالة عند 0.01

االلتزام

0.91

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة  0.05بمغت  ،0.25وعند مستوى داللة  0.01بمغت 0.3248

كي اق مف ال دكؿ أف ميع م رمبلت االر برط بيف

إحصرئيرن عند مي كل داللة .0.01

ؿ م رؿ كالدر ة ال ليػة لبلق بػرر دالػة

ثباتًاالختبار: Test Reliability

كيقصد بو أف ي طا االق برر الن رئم نفيير قريبػر إذا أعيػد طبيقػو علػا نفػس الطلبػة مػرة ثرنيػة

كي ب ػػر عن ػػو إحص ػػرئير ب ن ػػو م رم ػػؿ ار ب ػػرط ب ػػيف عبلم ػػرت األفػ ػراد ب ػػيف مػ ػرات إ ػ ػراء االق ب ػػرر
المق لفة.

كلقد رمت البرحثة بحيرب م رمؿ الثبرت برلطرؽ ال رلية :

 -1طريقة التجزئة النِفية:

ايػ ػ قدمت البرحث ػػة طريق ػػة ال زئ ػػة النص ػػفية لحي ػػرب ثب ػػرت المقي ػػرس ب ػػد

ريب ػػو عل ػػا عين ػػة

اي طبلعيةل ك د ـ حيرب م رمؿ الثبرت كال دكؿ ( ) 29ال رلا يكاق ذلؾ :
جدولً(ً )ًً29
معاملًالتجزئةًالنصفٌةًلمقٌاسًااللتزامًالدٌنً ً
المجال

معامل التجزئة النِفية

الِبر

0.60

التحدي

0.62

التحكم

0.64
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0.79

االلتزام

ك اػػق ىنػػر أف م رمػػؿ الثبػػرت ينحصػػر مػػر بػػيف (0.60ل  )0.79كىػػذا ي نػػا أف المقيػػرس ي م ػػع
بدر ة منريبة مف الثبػرت ظمػئف البرحثػة ب طبيقػو علػا عينػة الد اريػة كىػذا مػر ي فػؽ مػع مػر كرد

فا راية طريفة الشكي ر لمقيرس االل زاـ الدينا.
 -2معامل ألفا كرونباخ:
اي ػ ػ قدمت البرحثػ ػػة م رمػ ػػؿ الفػ ػػر ركنبػ ػػرخ لحيػ ػػرب ثبػ ػػرت المقيػ ػػرس ب ػ ػػد

ريبػ ػػو علػ ػػا عينػ ػػة

اي ػ طبلعيةل كم رمػػؿ ألفػػر أداة إحصػػرئية حيريػػة ألقطػػرء ال ينػػة كالمقيػػرسل كي ػ ـ بيػػر حيػػرب
ا يرؽ ك رنس المقيرس الكاحد بر عف مامكف كاحدل ك د ـ حيرب م رمؿ الثبرت كال دكؿ

( )30ال رلا يكاق ذلؾ :
جدولً(ًً )ًً30
معاملًألفاًكرونباخًلمقٌاسًااللتزامًالدٌنً ً
المجال

معامل الفا كرونباخ

الِبر

0.62

التحدي

0.68

التحكم

0.63

االلتزام

0.85

ك اػػق ىنػػر أف م رمػػؿ الثبػػرت ينحصػػر مػػر بػػيف (0.62ل  )0.85كىػػذا ي نػػا أف المقيػػرس ي م ػػع
بدر ة منريبة مف الثبػرت ظمػئف البرحثػة ب طبيقػو علػا عينػة الد اريػة كىػذا مػر ي فػؽ مػع مػر كرد

فا راية طريفة الشكي ر لمقيرس االل زاـ الدينا.
خامسا :إجراءات الدراسة-:
للدريػػة حيػػث رمػػت البرحثػػة بم ار ػػة مػػر أ ػػيق ليػػر مػػف األدب ال ربػػكم
 -1إعػػداد اإلطػػرر النظػػرم ا
كاليي كلك ا اال مرعال كاإلعبلمال المر بط بم غيػرات الد اريػةل كالػذم يػرعد البرحثػة علػا
كيف قلفية علمية لمكاكع الدراية.

 -2م ػػع نكاع ػػداد الد اري ػػرت الي ػػربقة لبليػ ػ فردة مني ػػر ف ػػا ف ػػركض الد اري ػػة نكاع ػػداد أدكا ي ػػر رم ػػت
البرحث ػػة ب ػػرلر كع إل ػػا ب ػػض الد اري ػػرت كاألبح ػػرث المحلي ػػة كال ربي ػػة كال رلمي ػػة ذات ال بل ػػة
بم غي ػ ػ ػرات الد اري ػ ػ ػػةل لبليػ ػ ػ ػ فردة منيػ ػ ػػر ف ػ ػ ػػا اق ي ػ ػ ػػرر أدكات الد اريػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ د اري ػ ػ ػػة (طريف ػ ػ ػػة

الشكي رل( )1988كعمرد مقيمرل.)2000
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 -3رمت البرحثة بم ار ػة أدكات الد اريػة كم ار ػة فق ار يػر كال ػد مػف كاػكح صػير ير ب يػلكب
كااق كمفيكـل ثـ عراير علا الد كر المشرؼ للمكافقة عليير.

 -4حديد عينة الدراية حيث ـ اق يرر عينة اي طبلعية كنت مػف ( )60أب كأـ مػف محرفظػة
طرع زة منطقة ؿ اليكال لل د مف صدؽ األدكات كثبر يػر كايػ قر ت البرحثػة الن ػرئم ب ػد

م رل ير إحصرئيرل كب د ال د مف مدل صدؽ كثبرت األدكاتل رمت البرحثة ب طبيقير علػا
ال ينة الف لية كالم كنة مف ( )524أب كأـ مف ميع محرفظرت طرع زة.

 -5رمت البرحثة ب صحيق األدكات كرصد الدر رت إل راء الم رل ػة اإلحصػرئية حيػث ػـ ب ػدىر
م رل ة البيرنرت إحصرئير علا الن رئم.

 -6منر شة ن رئم الدراية ك فييرىر كمحركلة ربطير بن رئم درايرت يربقة.
سادسا :األساليب اإلحِائية-:
 -1ال ارراتل الم كيطرت الحيربية كالنيب المئكيةل االنحراؼ الم يررم.

-2إلي رد صدؽ اال يرؽ الداقلا لبلي بيرف اي قدمت م رمؿ ار برط بيريكف.

 -3إلي ػػرد م رمػػؿ ثبػػرت االي ػ برنة ػػـ اي ػ قداـ م رمػػؿ االر بػػرط يػػبيرمرف لل زئػػة الم يػػركيةل
كم ردلة امرف ال زئة النصفية ير الم يركيةل كم رمؿ ار برط ألفر ركنبرخ.

 -4إلي رد الفركؽ بيف الم كيطيف اي قدمت البرحثة اق برر "ت"()t.tast

 -5كإلي رد الفركؽ بيف ثبلث م كيطرت أك أ ثر اي قدمت البرحثة حليؿ ال بريف األحردم.
 -6إلي رد الفركؽ بيف م كيطيف اي قدـ البرحثة حليؿ ال بريف الثنرئا.
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انفصم اخلايش

عرض اننخائج وحفضريها
عرض اننخائج

حفضري اننخائج ويناقشخها
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عرض النتائ :

السؤال األول :ينص عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحِائية في درجة تقدير الشخِية

قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة؟ " ولإلجابة عمى ىذا

السؤال تم ِياغة الفرضيات التالية:

الفرضية األولى وتنص عمى " ال ك د فركؽ ذات داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية
بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية "
جدولً()31
ن رئم اي قداـ اق برر "ت" لل شؼ عف الفركؽ بيف م كيط در رت قدير الشقصية بؿ كب د
الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية
نوع العينة

البيان

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

العدوان

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

العدد

المتوسط

االنحراف

18.58

3.14

الحسابي

المعياري

"قيمة
"ت"

مستوى
الداللة
0.01

524
524

17.92

3.35

4.62

()2008
قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

االعتمادية

524

18.97

3.82

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

524

19.27

4.13

0.05
2.12

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

524

22.53

4.07

التقدير السمبي ()2008
لمذات

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

524

21.65

4.25

0.01
5.96

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

نقص الكفاية
الشخِية

524

24.66

4.06

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

524

23.40

4.51

0.01
8.17

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة
نقص التجاوب

524

20.09

2.54

()2008

االنفعالي

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

نقص الثبات

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

524

19.75

2.94

0.05
2.36

()2008
االنفعالي

524

19.20

0.05

3.08
2.25

()2008
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بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

524

18.90

3.43

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

النظرة السمبية
لمحياة

524

21.76

4.06

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

524

20.62

4.25

0.01
6.14

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

الدرجة الكمية
لممقياس

524

145.80

11.74

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

524

141.51

12.23

0.01
8.86

()2008

العدوان:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( ) 18.58كى ػػك أ ب ػػر م ػػف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت أفػ ػراد ال ين ػػة ب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية
األقي ػػرة ( )2338بلػ ػ ( ) 17.92ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم ( ) 4.62كى ػػا دال ػػة

إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2338
االعتمادية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم
( ) 18.97كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338بل ( )19.12ك رنت يمة " ت " المحيكبة يركم ( ) 2.12كىا دالة إحصرئير عنػد
3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ك ػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد

الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338ل ػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لص ػػرلق ب ػػد الحػػرب اإليػػرائيلية

األقيرة (.)2338

التقدير السمبي لمذات:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 )22.53كىك أ بر مف الم كيط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( ) 21.65ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( ) 5.96كىػػا دالػػة إحصػػرئير
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عنػػد 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ك ػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ
كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية لصرلق بؿ الحرب اإليػرائيلية

األقيرة (.)2338
نقص الكفاية الشخِية:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 )24.66كىك أ بر مف الم كيط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ( )23.17ك رنت يمة " ت " المحيػكبة يػركم ( )8.17كىػا دالػة إحصػرئير عنػد
3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ك ػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد

الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية
األقيرة (.)2338
نقص التجاوب االنفعالي:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 )23.39كىك أ بر مف الم كيط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ( )19.36ك رنت يمة " ت " المحيػكبة يػركم ( )2.36كىػا دالػة إحصػرئير عنػد
3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ك ػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد

الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة (.)2338

نقص الثبات االنفعالي:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 )19.23كىك أ بر مف الم كيط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ( )18.93ك رنت يمة " ت " المحيكبة يركم (  )2.25كىا دالة إحصرئير عنػد
3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ك ػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد

الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة (.)2338
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النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( ) 21.76كى ػػك أ ب ػػر م ػػف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت أفػ ػراد ال ين ػػة ب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية
األقي ػ ػرة ( )2338بل ػ ػ ( )23.62ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( ) 6.14كىػ ػػا دالػ ػػة

إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2338
الدرجة الكمية لممقياس:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػػرة ( )2338ييػػركم

( ) 145.83كىػػك أ بػػر مػػف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية
األقيػ ػرة ( )2338بلػ ػ ( )141.51ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم (  )8.86كى ػػا دال ػػة

إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير

الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ
الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
 ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية فيمر ي لؽ بك كد فركؽ فا قدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرباإلي ػرائيلية لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة مػػع ن ػػرئم عػػدد مػػف الد اريػػرت ال ربيػػة اليػػربقة مثػػؿ "

القرشال1996ل األنصررمل .)1997
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االفرضية الثانية وتنص عمى " ال توجد فروق ذات داللة إحِائية في درجة تقدير الشخِية
قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة الذكور "
للعٌنةًذكورً :
جدولً()32

نتائ استخدام اختبار "ت" لمكشف عن الفروق بين متوسط درجات تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة الذكور

البيان

نوع العينة
قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

العدوان

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

العدد

المتوسط

االنحراف

18.09

2.99

الحسابي

المعياري

"قيمة "ت"

241

17.73

الداللة

غير دالة

241
3.28

مستوى

1.823

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

االعتمادية

241

18.78

3.90

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

19.27

4.03

0.01
2.581

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

التقدير

السمبي لمذات

241

22.49

3.78

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

21.70

4.18

0.01
3.692

()2008
نقص

الكفاية
الشخِية
نقص

التجاوب

اال نفعالي

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

24.54

4.01

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

23.62

4.48

4.252

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

19.77

2.45

()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

19.73

2.75

0.05
0.225

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

18.95

3.11

نقص الثبات ()2008
االنفعالي

0.01

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

18.44

3.36

0.01
2.669

()2008
النظرة

السمبية

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

22.04

0.01

3.69
4.552

()2008
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لمحياة

الدرجة
الكمية

لالختبار

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

20.82

4.00

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

144.66

10.99

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

241

141.31

12.31

0.01
5.014

()2008

العدوان:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة الػػذ كر بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
ييػػركم ( ) 18.39كالم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338بلػ ػ ػ ( )17.73ك رن ػ ػػت يم ػ ػػة " ت " المحي ػ ػػكبة ي ػ ػػركم ( )1.823كى ػ ػػا ي ػ ػػر دال ػ ػػة
إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الذ كر.
االعتمادية:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة الػػذ كر بػػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييركم (  )18.78كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية

األقي ػ ػرة ( )2338بل ػ ػ ( )19.581رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )2.581كىػ ػػا دالػ ػػة
إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق ب ػػد

الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2338
التقدير السمبي لمذات:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة الػػذ كر بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
ييركم ( )22.49كىك أ بر مف الم كيط الحيربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية

األقي ػ ػرة ( )2338بل ػ ػ ( )21.692رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )3.692كىػ ػػا دالػ ػػة

إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2338
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نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة الػػذ كر بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييركم ( )24.54كىك أ بر مف الم كيط الحيربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية
األقيػ ػرة ( )2338بلػ ػ ( )23.62ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم (  )4.252كى ػػا دال ػػة

إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2338
نقص التجاوب االنفعالي:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة الػػذ كر بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييركم ( )19.77كىك أ بر مف الم كيط الحيربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية
األقيػ ػرة ( )2338بلػ ػ ( )19.73ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم (  )3.225كى ػػا دال ػػة

إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2338
نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة الػػذ كر بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييركم (  )18.95كىك أ بر مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليػرائيلية
األقيرة ( )2338بلغت ( )18.669يمة " ت " المحيكبة يركم ( )2.669كىا دالة إحصػرئير
عنػػد 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ك ػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ
كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية لصرلق بؿ الحرب اإليػرائيلية

األقيرة (.)2338

النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة الػػذ كر بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييركم ( )22.34كىك أ بر مف الم كيط الحيربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية
األقيػ ػرة ( )2338بلػ ػ ( )23.82ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم (  )4.552كى ػػا دال ػػة

إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
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الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2338
الدرجة الكمية لممقياس:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة الػػذ كر بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
ييركم ( )144.66كىك أ بر مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية

األقي ػرة ( )2338بل ػ ( )141.314رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( )5.314كىػػا دالػػة

إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة لصػػرلق بػػؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2338

 ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية فيمر ي لؽ بك كد فركؽ فا قدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرباإلي ػرائيلية لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة مػػع ن ػػرئم عػػدد مػػف الد اريػػرت ال ربيػػة اليػػربقة مثػػؿ "

القرشال1996ل األنصررمل .)1997
الفرضية الثالثة :وتنص عمى " ال توجد فروق ذات داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة اإلناث "
جدولً()33
ن رئم اي قداـ اق برر "ت" لل شؼ عف الفركؽ بيف م كيط در رت قدير الشقصية بؿ كب د
الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية اإلنرث
نوع العينة

البيان

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة
العدوان

()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

19.00

3.21

"قيمة "ت"

مستوى
الداللة

283
283

18.08

3.41

4.499

0.01

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

االعتمادية

283

19.14

3.74

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

283

()2008
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19.27

4.23

0.643

غير دال

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

283

22.57

4.31

التقدير السمبي ()2008
لمذات

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

283

21.60

4.31

4.689

0.01

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

نقص الكفاية
الشخِية

283

24.77

4.10

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

283

23.22

4.54

7.141

0.01

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة
نقص التجاوب
االنفعالي

283

20.36

2.58

()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

283

19.76

3.10

2.748

0.01

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

نقص الثبات
االنفعالي

283

19.41

3.05

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

283

19.76

غير دال

3.10

1.278

()2008
قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

النظرة السمبية
لمحياة

283

21.52

4.35

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

283

20.46

4.44

4.166

0.01

()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة

الدرجة الكمية
لالختبار

283

146.77

12.27

()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

283

141.69

12.19

7.380

()2008

العدوان:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة اإلنػػرث بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييػػركم ( )19.499كالم كيػػط الحيػػربا إل رب ػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػػرة

( )2338بلػ ػ ػ ( )18.38ك رن ػ ػػت يم ػ ػػة " ت " المحي ػ ػػكبة ي ػ ػػركم ( )4.499كى ػ ػػا ي ػ ػػر دال ػ ػػة
إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة اإلنػػرث لصػػرلق بػػؿ

الحرب.
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0.01

االعتمادية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة اإلنػػرث بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييػػركم ( )19.643كالم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338بلػ ػ ػ ( )19.27ك رن ػ ػػت يم ػ ػػة " ت " المحي ػ ػػكبة ي ػ ػػركم ( )3.643كى ػ ػػا ي ػ ػػر دال ػ ػػة
إحص ػػرئير عن ػػد 3.35ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو ال ك ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا در ػػة ق ػػدير
الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة إنرث.
التقدير السمبي لمذات:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة اإلنػػرث بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

يي ػػركم ()22.689كالم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت أفػ ػراد ال ين ػػة ب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة
( )2338بلػ ػ ػ ( )21.63ك رن ػ ػػت يم ػ ػػة " ت " المحي ػ ػػكبة ي ػ ػػركم ( )4.689كى ػ ػػا ي ػ ػػر دال ػ ػػة
إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة اإلنػػرث لصػػرلق بػػؿ

الحرب.

نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة اإلنػػرث بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييػػركم ( )24.141كالم كيػػط الحيػػربا إل رب ػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػػرة

( )2338بل ػ ػ ( ) 23.22ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )7.141كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة اإلنػػرث لصػػرلق بػػؿ

الحرب.
نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة اإلنػػرث بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
ييػػركم ( )23.748كالم كيػػط الحيػػربا إل رب ػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػػرة

( )2338بلػ ػ ػ ( )19.76ك رن ػ ػػت يم ػ ػػة " ت " المحي ػ ػػكبة ي ػ ػػركم ( )2.748كى ػ ػػا ي ػ ػػر دال ػ ػػة
إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة اإلنػػرث لصػػرلق بػػؿ

الحرب.
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نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة اإلنػػرث بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييػػركم ( )19.278كالم كيػػط الحيػػربا إل رب ػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػػرة
( )2338بلػ ػ ػ ( )19.76ك رن ػ ػػت يم ػ ػػة " ت " المحي ػ ػػكبة ي ػ ػػركم ( )1.278كى ػ ػػا ي ػ ػػر دال ػ ػػة
إحص ػػرئير عن ػػد 3.35ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو ال ك ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا در ػػة ق ػػدير
الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة إنرث.
النظرة السمبية لمحياة:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة اإلنػػرث بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييػػركم ( ) 21.52كالم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338بل ػ ػ ( )23.46ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( ) 4.166كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة اإلنػػرث لصػػرلق بػػؿ

الحرب.

الدرجة الكمية لممقياس:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة اإلنػػرث بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

ييػػركم ( )146.383الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أف ػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338بل ػ ػ ( )141.69ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )7.383كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحصػ ػػرئير عنػ ػػد 3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ك ػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػرئية فػ ػػا در ػ ػػة قػ ػػدير
الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدل أف ػراد عينػػة اإلنػػرث لصػػرلق بػػؿ

الحرب.
 ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية فيمر ي لؽ بك كد فركؽ فا قدير الشقصية بؿ كب د الحرباإليرائيلية لدل أفراد عينة الدراية مع ن رئم عدد مف الدرايرت ال ربية اليربقة مثؿ "

القرشال1996ل األنصررمل .)1997
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تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ التساؤل األول "الرئيسي"  :ينص عمى "

ىل توجد فروق ذات داللة إحِائية في درجة تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

( )2008لدى أفراد عينة الدراسة؟
والذي يعبر عنو

الفرض األول :ال توجد فروق ذات داللة إحِائية في درجة تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة "

ي اق مف الن رئم أف ال غير فا قدير الشقصية بؿ الحرب كب ده د ظير لدم أفراد عينة

الدرايةل ك د أظيرت الن رئم زيردة دالة إحصرئير فا صفة االع مردية ب د الحرب عمر بلو لدم أفراد
عينة الدراية.
ك ؤيد ىذه الن رئم ك كد فركؽ فا قدير الشقصية بؿ كب د الحرب لدم أفراد عينة الدرايةل
كيبلحظ أف الفركؽ رنت أ ثر ظيك ار فا صفة االع مردية ب د الحربل ك ـ رفض الفراية ال ديمة

كالقبكؿ برلفراية البديلة.

ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية فيمر ي لؽ بك كد فركؽ فا قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

لدل أفراد عينة الدراية مع ن رئم عدد مف الدرايرت ال ربية اليربقة مثؿ " القرشال1996ل األنصررمل
.)1997
 -الفرض الثرنا " :ال ك د فركؽ ذات داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ كب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية الذ كر"

كي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد فركؽ فا قدير الشقصية لدل م مكعة الذ كر ك د ظيرت فا

صفة االع مردية حيث زادت ىذه الصفة اليلبية فيمر ب د الحربل ك ـ رفض الفراية ال ديمة كالقبكؿ
برلفراية البديلة.
 الفرض الثرلث " :ال ك د فركؽ ذات داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ كب د الحرباإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية اإلنرث"

ك د أظيرت ن رئم الفرض عف ك كد فركؽ فا قدير الشقصية لدل م مكعة اإلنرثل لـ ظير

الن رئم صفرت يلبية عند اإلنرثل ك ـ رفض الفراية ال ديمة كالقبكؿ برلفراية البديلة.
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لمر رف رمز الذ كر( )1كرمز اإلنرث ()2ل فرف ذلؾ يشير إلا أف الفركؽ فا االع مردية فيمر ب د

الحرب عمر بلو أ ؿ لدل اإلنرث عف الذ كرل أم أف الحرب د للت االع مردية لدل اإلنرث عف
الذ كر.

ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية فيمر ي لؽ بك كد فركؽ فا قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

لدل أفراد عينة الدراية مع ن رئم عدد مف الدرايرت ال ربية اليربقة مثؿ " القرشال1996ل األنصررمل

.)1997

كيم ف فيير زيردة االع مردية  :فا اكء مر ي رض لو الفليطينييف مف قبرات ريية ن ي ة

ممررية االح بلؿ اإليرائيلا كقرصة ييرية ال نؼ ك ال كيع كالحصرر الذم فراو علا طرع زة
كا ب و برلحرب لو آثر ار مدمرة علا الشقصية بؿ ي مؿ إلا طكيع الش ب الفليطينا كىذا بدكره
يؤدم إلا بنرء شقصية انصيرعية رب ة ا رلية فا أف كاحدل كبرإلارفة إلا ذلؾ االع مرد علا

الميرعدات" ال كبكنرت" أك مر شبو ذلؾ كممر ي بع ذلؾ مف ا ؼ فا شقصير يـ كعدـ االي قبللية
كاإل رلية.
مػر كيم ػػف فيػير ك ػػكد الفػركؽ فػػا قػدير الشقصػػية بػؿ كب ػػد الحػرب بػػيف الػذ كر كاإلنػػرث إلػػا أف

شبرب األرااا الفليطينية فا حرلة رض دائـ للم رنرة النفيية كال صدم لقكات االح بلؿ اإليرائيلا

ممر ين س علا صفرت شقصي يـ.
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السـؤال الثــاني :يــنص عمــى " ىــل يختمــف مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلسـرائيمية

األخيرة ( )2008باختالف الجنس(ذكور-إناث)؟ ولإلجابة عمـى ىـذا السـؤال تـم ِـياغة الفرضـيات

التالية:

الفرضـــية األولـــى :وتـــنص عمـــى " ال يوجـــد اخـــتالف ذو داللـــة إحِـــائية فـــي درجـــة تقـــدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008تعزى لمتغير الجنس (ذكور ،إناث) "
جدولً()34
ن رئم اي قداـ اق برر "ت" لل شؼ عف الفركؽ بيف م كيط در رت قدير الشقصية بؿ
الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية زل لم غير ال نس
نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

ذكور

241

18.09

2.99

إناث

283

19.00

3.21

ذكور

241

18.78

3.90

إناث

283

19.14

3.74

ذكور

241

22.49

3.78

إناث

283

22.57

4.31

نقص الكفاية

ذكور

241

24.54

4.01

الشخِية

إناث

283

24.77

4.10

نقص التجاوب

ذكور

241

19.77

2.45

االنفعالي

إناث

283

20.36

2.58

نقص الثبات

ذكور

241

18.95

3.11

إناث

283

19.41

3.05

ذكور

241

22.04

3.69

إناث

283

21.52

4.35

ذكور

241

144.66

10.99

إناث

283

146.77

12.27

البيان
العدوان
االعتمادية
التقدير السمبي لمذات

االنفعالي

النظرة السمبية لمحياة
الدرجة الكمية
لالختبار

المعياري

"قيمة "ت"

مستوى
الداللة
0.01

3.319

1.093
0.232

0.627

غير دال
غير دال
غير دال
0.01

2.664

1.688

1.445

2.054

غير دال
غير دال

0.05

العدوان:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الػػذ كر ييػػركم ( ) 18.39كىػػك أ ػؿ مػػف الم كيػػط الحيػػربا
إل ربػػرت اإلنػػرث الػػذم ييػػركم (  )19.33ك رنػػت يمػػة " ت "المحيػػكبة يػػركم ( )3.319كىػػا

دالػػة إحصػػرئير عنػػد 3.01ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس لصرلق اإلنرث.
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االعتمادية:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم ( ) 18.78ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

اإلنػ ػػرث ييػ ػػركم ( )19.14ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )1.393كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحص ػػرئير عن ػػد 3.05لكى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو ال يك ػػد اقػ ػ بلؼ ذك دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا در ػػة ق ػػدير

الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
التقدير السمبي لمذات:

ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم ( ) 22.49ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

اإلنػ ػػرث ييػ ػػركم ( )22.57ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )3.232كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحص ػػرئير عن ػػد 3.05لكى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو ال يك ػػد اقػ ػ بلؼ ذك دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا در ػػة ق ػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم ( ) 24.54ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

اإلنػ ػػرث ييػ ػػركم ( )24.77ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )3.627كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الػػذ كر ييػػركم ( ) 19.77كىػػك أ ػػؿ مػػف الم كيػػط الحيػػربا

إل ربػػرت اإلنػػرث الػػذم ييػػركم ( )23.36ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( )2.664كىػػا
دالػػة إحصػػرئير عنػػد 3.01لكىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس لصرلق اإلنرث.
نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم (  )18.95ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

اإلنػ ػػرث ييػ ػػركم ( )19.41ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )1.688كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
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النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم (  )22.34ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

اإلن ػػرث يي ػػركم ( )21.52ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم (  )1.445كى ػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
الدرجة الكمية لممقياس:
ػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الػػذ كر ييػػركم ( ) 144.66كىػػك أ ػػؿ مػػف الم كيػػط الحيػػربا

إل ربرت اإلنرث الذم ييركم ( )146.77ك رنت يمػة " ت " المحيػكبة يػركم ( )2.354كىػا

دالػػة إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس لصرلق اإلنرث.
 ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع مر كصلت إليو ن رئم دراية محمد( )1993حيث أشررتأف الذ كر أ ثر درة علا ال ح ـ القرر ا كأ ثر

ركبر انف رليرل كدراية (زاؾ zakل

 )1979ال ا أشررت الن رئم إلا أف اإلنرث حصلف علا در ة عرلية مف ال ك ر

كالحيرييةل ك ررض ن رئم الدراية مع مر أيفرت عنو ن رئم ( األ رل كاليحررل )2335

عف عدـ ك كد فركؽ دالة إحصرئير برق بلؼ ال نس.
الفرضية الثانية :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف الجنس(ذكور ،إناث) "
جدولً()35
ن رئم اي قداـ اق برر "ت" لل شؼ عف الفركؽ بيف م كيط در رت قدير الشقصية ب د
الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية برق بلؼ ال نس

البيان
العدوان
االعتمادية
التقدير السمبي لمذات

نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

ذكور

241

17.73

3.28

إناث

283

18.08

3.41

ذكور

241

19.27

4.03

إناث

283

19.27

4.23

ذكور

241

21.70

4.18

إناث

283

21.60

4.31
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المعياري

"قيمة "ت"

1.193

0.005

0.249

مستوى
الداللة

غير دال
غير دال
غير دال

ذكور

241

23.62

4.48

الشخِية

إناث

283

23.22

4.54

نقص التجاوب

ذكور

241

19.73

2.75

االنفعالي

إناث

283

19.76

3.10

نقص الثبات

ذكور

241

18.44

3.36

االنفعالي

إناث

283

19.30

3.44

ذكور

241

20.82

4.00

إناث

283

20.46

4.44

الدرجة الكمية

ذكور

241

141.31

12.31

لالختبار

إناث

283

141.69

12.19

نقص الكفاية

النظرة السمبية لمحياة

1.018

0.114

غير دال
غير دال
0.01

2.887

0.972

غير دال

0.356

غير دال

العدوان:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم (  )17.73ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

اإلنػ ػػرث ييػ ػػركم ( )18.38ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )1.194كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة

إحصػػرئير عنػػد 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
االعتمادية:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم (  )19.27ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت
اإلنػ ػػرث ييػ ػػركم ( )19.27ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )3.335كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة

إحصػػرئير عنػػد 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
التقدير السمبي لمذات:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم (  )21.73ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت
اإلنػ ػػرث ييػ ػػركم ( )21.63ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )3.249كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة

إحصػػرئير عنػػد 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
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نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كيػ ػػط الحي ػػربا إل ربػ ػػرت ال ػػذ كر ييػ ػػركم ( )23.62ك الم كي ػػط الحيػ ػػربا إل ربػ ػػرت

اإلنػ ػػرث ييػ ػػركم ( )23.22ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )1.318كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت ال ػػذ كر يي ػػركم (  )19.73ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

اإلن ػػرث يي ػػركم ( )19.76ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم (  )3.114كى ػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الػػذ كر ييػػركم (  )18.44كىػػك أ ػػؿ مػػف الم كيػػط الحيػػربا

إل ربػػرت اإلنػػرث الػػذم ييػػركم ( )19.33ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( )2.887كىػػا
دالػػة إحصػػرئير عنػػد 3.01ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس لصرلق اإلنرث.
النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف الم كيػ ػػط الحي ػػربا إل ربػ ػػرت ال ػػذ كر ييػ ػػركم ( )23.82ك الم كي ػػط الحيػ ػػربا إل ربػ ػػرت

اإلن ػػرث يي ػػركم (  )23.46ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم ( )3.972كى ػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
الدرجة الكمية لممقياس:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الػػذ كر ييػػركم (  )141.31ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

اإلن ػػرث يي ػػركم ( )141.69ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم ( )3.356كى ػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس.
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 ك فؽ ن رئم الدراية الحرليػة مػع مػر كصػلت إليػو ن ػرئم د اريػة محمػد( )1993حيػث أشػررتأف ال ػػذ كر أ ث ػػر ػػدرة عل ػػا الػ ػ ح ـ الق ػػرر ا كأ ث ػػر

ركب ػػر انف رلي ػػرل كد اري ػػة (زاؾ zakل

 )1979ال ػ ػػا أش ػ ػػررت الن ػ ػػرئم إل ػ ػػا أف اإلن ػ ػػرث حص ػ ػػلف عل ػ ػػا در ػ ػػة عرلي ػ ػػة م ػ ػػف ال ػ ػػك ر

كالحيرييةل ك ررض ن رئم الدراية مع مػر أيػفرت عنػو ن ػرئم ( األ ػرل كاليػحررل )2335

عف عدـ ك كد فركؽ دالة إحصرئير برق بلؼ ال نس.
تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ السؤال الثاني :ينص عمى "ىل

يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008األخيرة

باختالف الجنس(ذكور-إناث)؟
والذي يعبر عنو:

الفرض األكؿ :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس (ذ كر -إنرث).
ي اق مف ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ
الحرب برق بلؼ ال نس لصرلق اإلنرث.
ك د أكاحت ن رئم الفرض زيردة دالة إحصرئير فا قدير صفة ال دائية – ال دكانية بؿ الحرب
عند م مكعة اإلنرث كبينمر لـ ظير الن رئم اق بلؼ فا در ة قدير الشقصية لدل م مكعة

الذ كر.

مر أظيرت الن رئم عف زيردة دالة إحصرئير فا قدير صفة نقص ال ركب االنف رلا بؿ
الحرب عند م مكعة اإلنرث بينمر لـ ظير الن رئم اق بلؼ فا در ة قدير الشقصية لدل

م مكعة الذ كر.

كي اق مف ن رئم الفرض أف االق بلؼ فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب د ظير لدل

م مكعة اإلنرث فا صف يف كىا ال داء -ال دكانية ك نقص ال ركب االنف رلال ك ؤيد ن رئم
الفرض عف ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب برق بلؼ
ال نسل مر رنت أ ثر كاكحر لدم اإلنرث عف الذ كرل ك ـ رفض الفراية ال ديمة كالقبكؿ

برلفراية البديلة.
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كيم ف فيير ذلؾ :برف م رنرة اإلنرث أ ثر مف م رنرة الذ كر ك حملير مف إ يرد نكارىرؽ يرعد
علا اي مرار مشرعر ال راىية كال دكاف كأف األحداث ال ا يمر بير الش ب الفليطينا منذ
عقكد طكيلة مف الزمف مرزالت رمكزىر أمرـ األعيف ممر ين س آثرره علا مظرىر شقصير يف

المق لفة.

ك فير البرحثة :زيردة ال دكانية عند م مكعة اإلنرثل الف الفرصة م رحة أمرـ الذ كر لل نفيس

عف مشرعر الغابل بينمر لـ ف الفرصة م رحة بنفس القدر لئلنرث مر أف در يف كلييطرة
علا المك ؼ أ ؿ مف الر رؿ ممر

ؿ مشرعر الغاب الم بك ة لدييـ أ ثر حدة.

الفرض الثرنا :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال نس (ذ كر -إنرث).

ي اق مف الن رئم ك كد اق بلؼ فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب برق بلؼ ال نس"

ذ كر -إنرث"

كي اق مف الن رئم أف نقص الثبرت االنف رلا رف أ بر ب د الحرب اإليرائيلية عمر بلو لدل
م مكعة اإلنرث بينمر لـ ظير فركؽ فا ذلؾ لدل م مكعة الذ كر.

كيم ف فيير ذلؾ :ب ف طبي ة الذ كر يـ برلحلـ كالثبرت االنف رلا كلدييـ القدرة علا ام بلؾ

أنفييـ ك ت الشدة كالن يرت كالغابل كل ف اإلنرث ا ؿ درة علا مكا ية المش بلت

كالن يرت كبرل رلا فيا أ ثر ربلية لبلنزعرج كاإلحبرط كال بتل فرلحرب اإليرائيلية رنت ريية
دا ك رف م ظـ الاحرير مف النيرء كاألطفرؿ الراع ك بقا فا أذىرف اإلنرث كمقيل يـ

كقرصة أنيـ ليس ليـ القدرة ل بير عف انف رال يـ الم بك ة.
مر ك رل البرحثة :ب ف األعمرؿ المق لفة الذم يقكـ بير الذ كر أ ثر مف األعمرؿ ال ا قكـ بير
اإلنرثل فرلذ كر يشرر كف فا ال صدم كمقركمة االح بلؿ اإليرائيلال مر أف حر رت

ك فرعبلت ك نقبلت الذ كر اال مرعية أ ثر ب ثير مف ال فرعبلت اال مرعية لئلنرث فا
الم مع الفليطينا.
حيث أشررت دراية عيرؼ ( )2332إلا أف ابثرر النفيية كاال مرعية ال ا رنا منير المرأة
الفليطينية ن ي ة ال دكاف اإليرائيلا قبلؿ ان فراة األ صا بلغت(.)%69
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ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع مر كصلت إليو ن رئم دراية محمد( )1993حيث أشررت أف
الذ كر أ ثر درة علا ال ح ـ القرر ا كأ ثر

ركبر انف رليرل كدراية (زاؾ zakل  )1979ال ا

أشررت الن رئم إلا أف اإلنرث حصلف علا در ة عرلية مف ال ك ر كالحيرييةل ك ررض ن رئم

الدراية مع مر أيفرت عنو ن رئم ( األ رل كاليحررل  )2335عف عدـ ك كد فركؽ دالة
إحصرئير برق بلؼ ال نس.
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السؤال الثالث :ينص عمى " ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المواطنة (مواطن – الجئ)؟ ولإلجابة عمى ىذا السؤال
تم ِياغة الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :وتنص عمى" ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المواطنة( مواطن ،الجيء) "
جدولً()ً36
ن رئم اي قداـ اق برر "ت" لل شؼ عف الفركؽ بيف م كيط در رت قدير الشقصية بؿ
الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية برق بلؼ المكاطنة
نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

مواطن

170

18.40

3.21

الجئ

354

18.67

3.11

مواطن

170

18.69

3.69

الجئ

354

19.11

3.87

مواطن

170

22.47

3.84

الجئ

354

22.56

4.18

نقص الكفاية

مواطن

170

24.71

3.89

الشخِية

الجئ

354

24.64

4.15

نقص التجاوب

مواطن

170

19.89

2.50

االنفعالي

الجئ

354

20.18

2.55

نقص الثبات

مواطن

170

19.44

3.29

الجئ

354

19.09

2.98

مواطن

170

22.14

4.22

الجئ

354

21.58

3.98

مواطن

170

145.74

11.69

الجئ

354

145.83

11.77

البيان
العدوان
االعتمادية
التقدير السمبي لمذات

االنفعالي

النظرة السمبية لمحياة
الدرجة الكمية
لالختبار

المعياري

"قيمة "ت"

0.910

1.185
0.248

0.186

1.224

1.209

1.491

0.081

مستوى
الداللة

غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال

العدوان:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم (  )18.43ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت
البل ػػئ ييػ ػػركم ( )18.67ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحي ػػكبة يػ ػػركم ( )3.913كىػػػا يػ ػػر دالػػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
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االعتمادية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم ( ) 18.69ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ يي ػػركم (  )19.11ك رنػػت يم ػػة " ت " المحيػػكبة ي ػػركم (  )1.185كىػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
التقدير السمبي لمذات:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم (  )22.47ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ يي ػػركم (  )22.56ك رنػػت يم ػػة " ت " المحيػػكبة ي ػػركم (  )3.248كىػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم ( ) 24.71ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ يي ػػركم ( )24.64ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم (  )3.186كى ػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم ( ) 19.89ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ ييػ ػػركم ( )23.18ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحي ػػكبة يػ ػػركم ( )1.224كىػػػا يػ ػػر دالػػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم ( ) 19.44ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ يي ػػركم ( )19.39ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم (  )1.239كى ػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
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النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم (  )22.14ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ ييػ ػػركم ( )21.58ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحي ػػكبة يػ ػػركم ( )1.491كىػػػا يػ ػػر دالػػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
الدرجة الكمية لممقياس:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت المػكاطف ييػػركم (  )145.74ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ ييػػركم (  )145.83ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( )3.381كىػػا يػػر دالػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.

 ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية فيمر ي لؽ ب دـ ك كد اق بلؼ فا در ة قػدير الشقصػية بػؿالحػػرب بػػرق بلؼ المكاطنػػة (م ػكاطف -أل ػػاء) مػػع ن ػػرئم د اريػػة (أبػػك ن يلػػةل )1996حيػػث
أظي ػػرت ع ػػدـ ك ػػكد ف ػػركؽ ف ػػا ػ ػ ثير م غي ػػر المكاطن ػػة (مػ ػكاطف -أل ػػاء) ف ػػا ػػزة عل ػػا

قصرئص الشقصية

الفرضية الثانية :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المواطنة (مواطن ،الجيء) "
جدولً()37

نتائ استخدام اختبار "ت" لمكشف عن الفروق بين متوسط درجات تقدير الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية
األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة باختالف المواطنة
البيان
العدوان
االعتمادية
التقدير السمبي لمذات
نقص الكفاية
الشخِية

المتوسط

االنحراف

نوع العينة

العدد

الحسابي

المعياري

مواطن

170

17.95

3.17

الجئ

354

17.91

3.44

مواطن

170

18.74

4.14

الجئ

354

19.53

4.11

مواطن

170

21.51

3.99

الجئ

354

21.71

4.37

مواطن

170

23.25

4.42

الجئ

354

23.47

4.56
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"قيمة "ت"

1.39

مستوى
الداللة
غير دال
0.05

2.047

0.505

0.540

غير دال
غير دال

مواطن

170

19.41

2.41

االنفعالي

الجئ

354

19.91

3.16

نقص الثبات

مواطن

170

19.12

3.62

االنفعالي

الجئ

354

18.80

3.33

مواطن

170

20.65

4.20

الجئ

354

20.61

4.28

الدرجة الكمية

مواطن

170

140.64

11.52

لالختبار

الجئ

354

141.94

12.56

نقص التجاوب

النظرة السمبية لمحياة

1.806

1.004

0.115

1.139

غير دال
غير دال

غير دال
غير دال

العدوان:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت المػ ػكاطف يي ػػركم (  )17.95كالم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

البل ػ ػػئ ييػ ػػركم ( )17.91ك رنػ ػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( )1.39كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير

الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
االعتمادية:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت المػكاطف ييػػركم ( ) 18.74كىػػك أ ػػؿ مػػف الم كيػػط الحيػػربا

إل ربػػرت البل ػػئ ييػػركم ( )19.53ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( )2.347كىػػا دالػػة
إحص ػػرئير عن ػػد 3.35ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ذك دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا در ػػة ق ػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة لصرلق البل ئ.
التقدير السمبي لمذات:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم ( ) 21.51ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ ييػ ػػركم ( )21.71ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحي ػػكبة يػ ػػركم ( )3.535كىػػػا يػ ػػر دالػػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت المػ ػكاطف يي ػػركم ( )23.25ك الم كي ػػط الحي ػػربا إل رب ػػرت

البل ػػئ ييػ ػػركم ( )23.47ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحي ػػكبة يػ ػػركم ( )3.543كىػػػا يػ ػػر دالػػػة
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إحصػػرئير عنػػد 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم ( ) 19.41ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت
البل ػػئ يي ػػركم ( ) 19.91ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم ( )1.836كى ػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم ( ) 19.12ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت
البل ػػئ ييػ ػػركم ( )18.83ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحي ػػكبة يػ ػػركم ( )1.334كىػػػا يػ ػػر دالػػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت الم ػكاطف ييػػركم ( ) 23.65ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت
البل ػػئ ييػ ػػركم ( )23.61ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحي ػػكبة يػ ػػركم ( )3.115كىػػػا يػ ػػر دالػػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.
الدرجة الكمية لممقياس:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت المػكاطف ييػػركم ( ) 143.64ك الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت

البل ػػئ ييػ ػركم ( )141.94ك رن ػػت يم ػػة " ت " المحي ػػكبة ي ػػركم ( )1.139كى ػػا ي ػػر دال ػػة
إحصػػرئير عنػػد 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير
الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة.

 -ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع ن رئم دراية أبك ن يلة ( )1996ب ف البل ئكف فا زة

ي ميزكف برل ز كالا ؼ كعدـ القدرة علا مكا ية المكا ؼ الص بة كاالنيحرب كال زلة

كاالع مردية كا ؼ األنر.
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تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ السؤال الثالث :ينص عمى " ىل

يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف

المواطنة (مواطن – ألجيء)؟
كالذم ي بر عنو :

الفرض األكؿ :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة
ي اق مف ن رئم الفرض أنو ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية
بؿ الحرب برق بلؼ در ة المكاطنة (مكاطف -ال ئ) كبرل رلا فرنو ـ بكؿ الفراية ال ديمة.

كيم ف فيير ذلؾ :ب ف ىذا الن ي ة رنت م ك ة كقرصة أف المكاطف -كالبل ئ ي يش فا
طرع فا نفس البيئة كالظركؼ كالم غيرات كلييت من زليف كقرصة المقيمرت ال ا يي ف فيير

البل ئكف ا يت برل كيع األفقا كا يت نحك االندمرج مع المدف كأصبق مف الص بة ميزىر
عف المنرطؽ المحيطة فيير.

فرلش ب الفليطينا ي رض للصدمرت م رلية مف ( ؿ – دمير – ا يرح – حصرر-

مداىمرت عي رية) ان قلت بو عبر األ يرؿ لـ ف ميز بيف مكاطف -ك ال اء.

ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية فيمر ي لؽ ب دـ ك كد اق بلؼ فا در ة قدير الشقصية بؿ
الحرب برق بلؼ المكاطنة (مكاطف -أل اء) مع ن رئم دراية (أبك ن يلةل )1996حيث أظيرت
عدـ ك كد فركؽ فا

الشقصية.

ثير م غير المكاطنة (مكاطف -أل اء) فا

زة علا قصرئص

الفرض الثرنا  :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المكاطنة( مكاطفل ال اء).
ي اق مف ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب برق بلؼ
المكاطنة.
كأظيرت ن رئم الفرض عف ك كد اق بلؼ فا در ة قدير الشقصية لصفة االع مردية ب د

الحرب زل لصرلق البل ئيف كبرل رلا ـ رفض الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.
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كي اق مف ن رئم الفرض ب ف الصفة اليلبية االع مردية د زادت ب د الحرب عمر بلو عند

البل ئيف أ ثر مف المكاطنيف.

كيم ف فيير ذلؾ :ب ف األفراد الذيف ي يشكف األزمرت ي كف أ ثر عراو لئلصربة برلمش بلت

المر بطة برلشقصية كالصحة النفيية أ ثر مف األفراد الذيف ال ي ريشكف ىذه القبرات فرألفراد

الذيف يقا كف لمثؿ ىذه األزمرت يق لفكف فيمر بينيـ فا مدل ام بل يـ القدرة علا مكا ية

األزمرت كالمحف كالشدائد فيؤثر علا شقصي يـل فرلفليطينييف البل ئكف د كالت علييـ

الن برت كالن يرت منذ عرـ  1948ممر رؾ أثر عميؽ فا شقصي يـ فا الك ت الذم شفا
مف ال رح المردم ( ي يرىـ مف أرايـ) فرف ال رح النفيا يي مر طكيبل ي رؼ بربثرر ب يدة

المدل فرلحرب اإليرائيلية األقيرة رنت صكرة مطربقة للن بة كالن ية.

ويمكن تفسير زيادة االعتمادية عند الالجئون  :حملت ك رلة الغكث ك شغيؿ البل ئيف
ميؤكلية قديـ القدمرت اال صردية اال مرعية لبل ئيف بش ؿ قرص كال ا برشرت عملير مف

أيرر ( )1953كمف ميرمير ميف اإل رثة المبرشرة ( ذاء – م كل -كصحة -ليـ).

ف ا الحرب األقيرة علا زة كفرت الم كل لبل ئيف الذيف ىدمت بيك يـ ك دمت ليـ ميرعدات

طررئة كعدت ب كيض ليـ بإعردة إعمرر مر دمره االح بلؿ لبل ئيف الفليطينيف المي ليف

فقطل ممر أفقدىـ الش كر ب دـ االي قبللية كأظير عندىـ صفة اال رلية كاالع مردية.
ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع ن رئم دراية أبك ن يلة ( )1996ب ف البل ئكف فا زة ي ميزكف
برل ز كالا ؼ كعدـ القدرة علا مكا ية المكا ؼ الص بة كاالنيحرب كال زلة كاالع مردية

كا ؼ األنر.
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السؤال الرابع:

ينص عمى " ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المينة( موظف حكومي -موظف قطاع خاص-

عاملِ -انع -مزارع -ال يعمل) كلئل ربة علا ىذا اليؤاؿ ـ صير ة الفرايرت ال رلية:

الفرضية األولى :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المينة"( موظف حكومي-

موظف قطاع خاص -عاملِ -انع -مزارع -ال يعمل)
الجدول ()38

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير المينة

البيان

العدوان

االعتمادية

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية

لمحياة

الدرجة الكمية

مِدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بين المجموعات

21.33

5.00

4.27

داخل المجموعات

5138.30

518.00

9.92

المجموع

5159.63

523.00

بين المجموعات

22.44

5.00

4.49

داخل المجموعات

7595.18

518.00

14.66

المجموع

7617.63

523.00

بين المجموعات

139.18

5.00

27.84

داخل المجموعات

8525.20

518.00

16.46

المجموع

8664.38

523.00

بين المجموعات

217.05

5.00

43.41

داخل المجموعات

8407.83

518.00

16.23

المجموع

8624.89

523.00

بين المجموعات

99.27

5.00

19.85

داخل المجموعات

3263.51

518.00

6.30

المجموع

3362.78

523.00

بين المجموعات

144.20

5.00

28.84

داخل المجموعات

4831.76

518.00

9.33

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات

96.26

5.00

19.25

داخل المجموعات

8543.44

518.00

16.49

المجموع

8639.70

523.00

بين المجموعات

826.49

5.00
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درجات

متوسط

المربعات

F

.43

165.30

قيمة

مستوى
.83

.31

1.69

2.67

3.15

3.09

1.17

1.20

الداللة

.91

.13

.02

.01

.01

.32

.31

داخل المجموعات

71214.86

518.00

المجموع

72041.36

523.00

137.48

العدوان:
رف يمة ؼ يركم( )3.43كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نػا أنػو ال يك ػد
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ المينة.
االعتمادية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.31كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ المينة.
التقدير السمبي لمذات:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.69كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ المينة.
نقص الكفاية الشخِية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.67كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ المينة.
جدول ()39

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المينة
25.48

م=1

25.38

م=2

23.57

م=3

م4

ِانع

0.483

0.383

م25=4

م3

عامل

*1.918

*1.818

23.58

م2

قطاع خاص

0.1

م=5

م1

موظف حكومي

24.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.435
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-

-

م=6

البيان

-

م5

مزارع

*1.9

1.8

0.018

1.417

-

-

م6

ال يعمل

*1.105

1.005

0.813

0.622

0.795

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة

الشقصػػية بػػيف مكظػػؼ الح كمػػة ك ػػؿ مػػف ال رمػػؿ كالم ػزارع كالػػذم ال ي مػػؿ لصػػرلق المكظػػؼ
الح ػػكمال ػػذلؾ رنػػت فػػركؽ بػػيف ال رمػػؿ كالقطػػرع القػػرص لصػػرلق الػػذيف ي ملػػكف فػػا القطػػرع

القرص.

نقص التجاوب االنفعالي:
رف يمة ؼ يركم (  ) 3.15كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ المينة.
جدول ()40
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المينة
م19.83 =1

م20.10=2

م18.89=3

م20.20=4

م20.50=5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.30
0
0.178

-

-

ـ1

موظف حكومي

ـ2

قطاع خاص

0.269

ـ3

عامل

0.939

1.209

ـ4

ِانع

0.369

0.100

*1.309

ـ5

مزارع

0.669

0.400

*1.609

ـ6

ال يعمل

0.548

0.278

*1.487

0.122

م20.38=6

م ك=

البيان

-

-

ي اػػق مػػف ال ػػدكؿ اليػػربؽ أف ىنػػرؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا م ػػرؿ نقػػص ال ػػركب

االنف ػػرلا بػػيف مكظػػؼ الح كمػػة كال رمػػؿ لصػػرلق المكظػػؼ الح ػػكمال ك ػػذلؾ رنػػت فػػركؽ بػػيف
ال رمؿ كالقطرع القرص لصرلق الذيف ي ملكف فا القطرع القرصل ك بيف أيارن أف ىنرؾ فػركؽ
مر بيف ال رمؿ كالصرنع كالمزارع كالذيف ال ي ملكف لصرلق الصرنع كالمزارع كالذيف ال ي ملكف.
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نقص الثبات االنفعالي:
رف يمة ؼ يركم ( ) 3.39كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ المينة.
جدول ()41

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المينة
م=1
18.47

م=2
18.78

م=3
19.74

م=4
18.76

م=5
18.75

م=6
19.63

البيان

-

-

-

-

-

-

0.317

-

-

-

-

-

0.956

-

-

-

-

0.979

-

-

-

0.010

-

-

0.883

0.795

-

م1

موظف حكومي

م2

قطاع خاص

م3

عامل

*1.273

م4

ِانع

0.294

0.979

م5

مزارع

0.284

0.989

0.010

م6

ال يعمل

1.167

0.106

0.873

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص الثب ػػرت

االنف رلا بيف مكظؼ الح كمة كال رمؿ كالذيف ال ي ملكف لصرلق ال رمؿ كالذيف ال ي ملكف.
النظرة السمبية لمحياة:

رف يمة ؼ يركم (  ) 1.17كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال
يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ المينة.
الدرجة الكمية لممقياس:

رف يمة ؼ يركم (  ) 1.23كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ المينة.

 ك فؽ ن رئم الد ارية عف ك كد اق بلؼ فا قدير الشقصية ب د الحرب برق بلؼ المينةمع دراية ( كدةل ح ك )2334ل كال ا أيفرت عف ك كد فركؽ فا دالة فا كة األنر
زم الق بلؼ المينة.
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الفرضية الثانية :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المينة "
ال دكؿ ()42

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير المينة
البيان

العدوان

االعتمادية

التقدير السمبي لمذات

نقص الكفاية

الشخِية

نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات االنفعالي

النظرة السمبية لمحياة

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستو

مِدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

F

ى

بين المجموعات

70.62

5.00

14.12

1.26

.28

داخل المجموعات

5794.33

518.00

11.19

المجموع

5864.95

523.00

بين المجموعات

165.67

5.00

33.13

داخل المجموعات

8770.30

518.00

16.93

المجموع

8935.98

523.00

بين المجموعات

252.37

5.00

50.47

داخل المجموعات

9175.31

518.00

17.71

المجموع

9427.69

523.00

بين المجموعات

469.77

5.00

93.95

داخل المجموعات

10178.07

518.00

19.65

المجموع

10647.84

523.00

بين المجموعات

43.42

5.00

8.68

داخل المجموعات

4489.82

518.00

8.67

المجموع

4533.24

523.00

بين المجموعات

206.91

5.00

41.38

داخل المجموعات

5935.93

518.00

11.46

المجموع

6142.84

523.00

بين المجموعات

74.24

5.00

14.85

داخل المجموعات

9354.94

518.00

18.06

المجموع

9429.18

523.00

بين المجموعات

1558.62

5.00

311.72

داخل المجموعات

76720.29

518.00

148.11

المجموع

78278.91

523.00
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1.96

2.85

4.78

1.00

3.61

.82

2.10

الداللة

.08

.02

.00

.42

.00

.53

.06

العدوان:
رف يمة ؼ يركم (  ) 1.26كىا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ المينة.
االعتمادية:
رف يمة ؼ يركم (  ) 1.96كىا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ المينة.
التقدير السمبي لمذات:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.85كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ المينة.

جدول ()43
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المينة
م=1
22.66

م=2
22.38

م=3
21.24

م=4
21.56

م=5
21.92

م=6
21.05

البيان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.321

-

-

-

0.357

-

-

-

-

0.865

-

ـ1

موظف حكومي

ـ2

قطاع خاص

0.278

ـ3

عامل

1.422

1.144

ـ4

ِانع

1.101

0.823

ـ5

مزارع

0.744

0.467

0.678

ـ6

ال يعمل

*1.609

*1.332

0.187

-

0.508

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليػلبا للػذات
بػػيف مكظػػؼ الح كمػػة كالػػذيف ال ي ملػػكف لصػػرلق المكظػػؼ الح ػػكمال ػػذلؾ رنػػت فػػركؽ بػػيف

الذيف ال ي ملكف كالقطرع القرص لصرلق الذيف ي ملكف فا القطرع القرص.

169

نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم (  )4.78كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ المينة.
جدول ()44

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المينة
م=1
24.67

ـ5

مزارع

1.836

ـ6

ال يعمل

*1.959

م=2
24.82

ـ4

ِانع

م=3
22.70

ـ3

عامل

*1.974
1.909

م=4
22.76

ـ2

قطاع خاص

0.147

م=5
22.83

ـ1

موظف حكومي

-

م=6
22.71

البيان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*2.121

0.064

-

-

-

0.073

-

-

2.057
1.983
2.104

0.138
0.017

0.047

0.120

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة

الشقصية بيف مكظؼ الح كمة ك ؿ مف ال رمؿ كالػذيف ال ي ملػكف لصػرلق المكظػؼ الح ػكمال
ذلؾ رنت فركؽ بيف ال رمؿ كالػذيف ال ي ملػكف مػع القطػرع القػرص لصػرلق الػذيف ي ملػكف فػا

القطرع القرص.

نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.33كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ المينة.
نقص الثبات اال نفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم (  ) 3.61كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ المينة.
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جدول ()45

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المينة
م=1
18.26

م=2
18.25

م=3
18.43

م=4
18.40

م=5
19.55

م=6
18.90

البيان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.035

-

-

-

0.150

-

-

م1

موظف حكومي

م2

قطاع خاص

0.013

م3

عامل

0.172

0.185

م4

ِانع

0.137

0.15

م5

مزارع

0.013

0.00

0.185

م6

ال يعمل

*1.291

*1.304

*1.119

-

1.154

1.304

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص الثب ػػرت
االنف رلا بيف مكظؼ الح كمة كالقطػرع القػرص كال رمػؿ مػع الػذيف ال ي ملػكف لصػرلق الػذيف ال

ي ملكف.

النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.82كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ المينة.
الدرجة الكمية لممقياس:
رف يمة ؼ يركم (  ) 2.13كىا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ المينة.

 ك فؽ ن رئم الد اريػة عػف ك ػكد اقػ بلؼ فػا قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب بػرق بلؼ المينػةمػػع د اريػػة ( ػػكدةل ح ػػك )2334ل كال ػػا أيػػفرت عػػف ك ػػكد فػػركؽ فػػا دالػػة فػػا ػػكة األنػػر
زم الق بلؼ المينة.
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تعـرض الباحثــة فيمـا يمــي مناقشــة لمـا أســفرت عنــو نتـائ السـؤال الرابــع :يـنص عمــى " ىــل
يختمــف مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلس ـرائيمية األخيــرة ( )2008بــاختالف

المينة ( موظف حكومي -موظف قطاع خاص -عاملِ -انع -مزارع -ال يعمل)؟
كالذم ي بر عنو -:

الفػػرض األكؿ :ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المينة.
ي اػػق مػػف الن ػػرئم الفػػرض ك ػػكد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المينة.

كي اق مف الن رئم أف االق بلؼ فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب ي زل لم غير المينة د

ظيػػر فػػا ثػػبلث صػػفرت كىػػا أكال :نقػػص ال فريػػة الشقصػػية بػػيف مكظػػؼ الح كمػػة ك ػػؿ مػػف
ال رمػػؿ كالم ػزارع كالػػذم ال ي مػػؿ لصػػرلق المكظػػؼ الح ػػكمال ػػذلؾ رنػػت فػػركؽ بػػيف ال رمػػؿ
كالقطرع القرص لصرلق الذيف ي ملكف فا القطرع القرص.

ثرنيػػر  :نقػػص ال ػػركب االنف ػػرلا بػػيف مكظػػؼ الح كمػػة كال رمػػؿ لصػػرلق المكظػػؼ الح ػػكمال

ك ػػذلؾ رنػػت فػػركؽ بػػيف ال رمػػؿ كالقطػػرع القػػرص لصػػرلق الػػذيف ي ملػػكف فػػا القطػػرع القػػرصل

ك بيف أيارن أف ىنرؾ فركؽ مر بيف ال رمؿ كالصػرنع كالمػزارع كالػذيف ال ي ملػكف لصػرلق الصػرنع
كالمزارع كالذيف ال ي ملكف.

كثرلثر :نقص الثبرت االنف رلا :بػيف مكظػؼ الح كمػة كال رمػؿ كالػذيف ال ي ملػكف لصػرلق ال رمػؿ

كالذيف ال ي ملكف.

ك ؤيد ن رئم الفرض عف ك كد اق بلؼ فا در ة قدير الشقصػية بػؿ الحػرب بػرق بلؼ المينػة
كبذلؾ ـ رفض الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.

ويمكــن تفســير ذلــك :ممرريػػرت االحػ بلؿ اإلي ػرائيلا القم يػػة ال يػػفية ميػ مرة بحيػػث لػػـ ػػرؾ
منحػػا مػػف منػػرحا الحيػػرة فػػا م م نػػر إال كأطرل ػػو ب ػػدكانير فقبػػؿ الحػػرب أ ػػدمت إيػرائيؿ علػػا

فرض حصرر علا المنرطؽ الفليطينية نكا بلؽ ميع الم ربر كمحرصػرة طػرع ػزة مػف ميػع
اال رىػػرتل ممػػر أدل إلػػا ك ػػؼ  13ألػػؼ عرمػػؿ فليػػطينا مػػف ممرريػػة عمليػػـ داقػػؿ القػػط
األقاػػرل برإلاػػرفة إلػػا إطػػبلؽ الرصػػرص الحػػا مػػف الػػزكارؽ البحريػػة علػػا م ار ػػب الصػػيرديف

ممر أك ؼ عمليػـ –

ريػؼ األ اراػا الزراعيػة كطمػس م رمليػر الحقيقيػة كمصػردر ير – من ػت

ايػ يراد ك صػػدير ممػػر أدم ك ػػؼ ال ديػػد مػػف المؤييػػرت القطػػرع القػػرص ك ك ػػؼ المصػػرنع عػػف
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ال مػؿ كالم ػػرمبلت ال رريػػةل ػدمير عػػدد بيػػر مػف المنشػػات اال صػػرديةل رمػت إيػرائيؿ بمنػػع
حكيؿ أمكاؿ الارائب إلا طرع ػزة كال ػا ييػ فرد منيػر فػا دفػع ركا ػب المػكظفيف الح ػكمييف

ممر أدم إلا ك ؼ ك قير ركا ب المكظفيف الح كمييف.

ك رل البرحثػة أنػو فػا ظػؿ الحصػرر اإليػرائيلا علػا ػزة كايػ نردا إلػا د اريػرت يػربقة أدل إلػا

ظيكر حرالت مف االاطرابرت النفيية كالشقصية.
الفػػرض الثػػرنا :ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المينة.

 -ي اق مف الن رئم ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المينةل فقد ظيرت فا  3صفرت يلبية كىا:

أكال :م ػػرؿ ال ق ػػدير الي ػػلبا لل ػػذات ب ػػيف مكظ ػػؼ الح كم ػػة كال ػػذيف ال ي مل ػػكف لص ػػرلق المكظ ػػؼ
الح كمال ذلؾ رنػت فػركؽ بػيف الػذيف ال ي ملػكف كالقطػرع القػرص لصػرلق الػذيف ي ملػكف فػا

القطرع القرص.

كثرنير :نقص ال فرية الشقصية بيف مكظؼ الح كمة ك ؿ مف ال رمؿ كالػذيف ال ي ملػكف لصػرلق

المكظؼ الح كمال ذلؾ رنت فركؽ بيف ال رمؿ كالذيف ال ي ملكف مع القطرع القرص لصرلق

الذيف ي ملكف فا القطرع القرص.

كثرلثػػر :نقػػص الثبػػرت االنف ػػرلا بػػيف مكظػػؼ الح كمػػة كالقطػػرع القػػرص كال رمػػؿ مػػع الػػذيف ال

ي ملكف لصرلق الذيف ال ي ملكف.
مر أظيػرت ن ػرئم الفػرض زيػردة دالػة إحصػرئير فػا ال قػدير اليػلبا للػذات -ال فريػة الشقصػية-

نقص الثبرت االنف رلا ب د الحرب عمر بلو برق بلؼ المينة.

ك ؤيػػد ن ػػرئم الفػػرض ك ػػكد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب

اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338ب ػػرق بلؼ المين ػػة ك ػػـ رف ػػض الفرا ػػية ال ديم ػػة ك ب ػػكؿ الفرا ػػية

البديلة.

ويمكــن تفســير ذلــك :ب ػ ف الش ػ ب الفليػػطينا حػػرـ مػػف أبيػػط الحر ػػرت اإلنيػػرنية األكليػػة منػػذ
فرض الحصرر اإليرائيلا علػا ػزةل ك ك ػؼ مؤييػرت بيػرة مػف القطػرع القػرص عػف ال مػؿل

كأ بػػع ذلػػؾ ك ػػؼ ش ػريحة بي ػرة مػػف النػػرس عػػف ال مػػؿ " ال رمػػؿ -الم ػزارع -الصػػيرد – ال ػػر رل

ك ػػكج الحصػػرر الػػذم ي بػػر مػػف أقطػػر كأشػػد حلقػػرت اإلرىػػرب بػػرلحرب اإليػرائيلية األقيػرة ال ػػا
أدت إلػػا زيػػردة ال نػػؼ الم مثػػؿ فػػا

ريػػؼ األ اراػػا ك ػػدمير المنشػػئرت الصػػنرعية – المحػػبلت

ال رريػػػة كىػ ػػدـ البيػ ػػكت ممػ ػػر أدل إلػ ػػا ميػ ػػؽ ال ػ ػػرح كظيػ ػػكر صػ ػػفرت يػ ػػلبية فػ ػػا الشقصػ ػػية
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الفليطينية كفقداف الثقة برلنفس عندىـ كال ك ر كاالنف رؿ بيبب فقداف عملو الذم ي بػر مصػدر

رز و الكحيدل كأصبق قلؿ فا رفػة أشػ رؿ النشػرط اليػكما الم ػرد للفػردل طبي ػة الفػرد مر بطػة
ار برطر كثيقر بمفيكـ قدير ذا و كنظرة الفرد لذا ول ف لمر م ع الفرد برالي قبللية كاالع مػرد علػا

النفس كال يش بحيرة ريمة حينت نظر و لذا و ازدادت ثق و بنفيو كال سل كىذا بيت القصػيد
ل ػػدم االحػ ػ بلؿ م ػػف الحص ػػرر كالح ػػرب ييػ ػ ا لقل ػػؽ ظ ػػركؼ صػ ػ بة

ػػررض م ػػع ق ػػدير ذا ػػو

كال م ػػع بم ػػدل مقب ػػكؿ م ػػف الرعري ػػة مم ػػر يزع ػػزع ثق ػػة اإلني ػػرف الفلي ػػطينا ك ي ػػر كاردا ػػو الف

المي يدؼ ىنر اإلنيرف الفليطينا بطر ر و نكام رنير و نكاراد و.

ك فؽ ن ػرئم الد اريػة عػف ك ػكد اقػ بلؼ فػا قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب بػرق بلؼ المينػة مػع
د اريػػة ( ػػكدةل ح ػػك )2334ل كال ػػا أيػػفرت ع ػػف ك ػػكد فػػركؽ ف ػػا دالػػة فػػا ػػكة األنػػر ػػزم
الق بلؼ المينة.
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السؤال الخامس :ينص عمى" ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف العمر(40،40 -30 ،30-20فأكثر)؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم ِياغة الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف العمر(-30 ،30-20

40،40فأكثر)

الجدول ()46

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير العمر

البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية

لمحياة

الدرجة الكمية

المربعات
36.87

الحرية

2.00

داخل المجموعات

5122.77

521.00

المجموع

5159.63

523.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع

درجات

46.76

2.00

داخل المجموعات

7570.87

521.00

المجموع

7617.63

523.00

بين المجموعات

11.55

2.00

داخل المجموعات

8652.83

521.00

المجموع

8664.38

523.00

بين المجموعات

30.74

2.00

داخل المجموعات

8594.15

521.00

المجموع

8624.89

523.00

بين المجموعات

7.81

2.00

داخل المجموعات

3354.97

521.00

المجموع

3362.78

523.00

بين المجموعات

25.28

2.00

داخل المجموعات

4950.68

521.00

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات

36.08

2.00

داخل المجموعات

8603.62

521.00

المجموع

8639.70

523.00

بين المجموعات

82.19
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2.00

متوسط

قيمة

المربعات

F

18.43

1.87

مستوى
الداللة

.15

9.83
23.38

1.61

.20

14.53

5.78

.35

.71

16.61

15.37

.93

.39

16.50

3.91

.61

.55

6.44

12.64

1.33

.27

9.50

18.04

1.09

.34

16.51

41.10

.30

.74

داخل المجموعات

71959.17

521.00

المجموع

72041.36

523.00

138.12

العدوان:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.87كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ ال مر.
االعتمادية:

ػرف يمػػة ؼ يػػركم (  )1.61كىػا يػػر دالػػة عنػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ ال مر.
التقدير السمبي لمذات:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.35كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ ال مر.
نقص الكفاية الشخِية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.93كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ ال مر.
نقص التجاوب االنفعالي:

رف يمة ؼ يركم (  ) 3.61كىا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ ال مر.
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نقص الثبات االنفعالي:
ػرف يمػػة ؼ يػػركم (  )1.33كىػا يػػر دالػػة عنػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ ال مر.
النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.39كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ ال مر.
الدرجة الكمية لممقياس:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.33كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ ال مر.

 ك فؽ ن رئم الدراية مع دراية (ير ال )2336ل حيث أظيرت عدـ ك كد فركؽ دالةإحصرئية فا الاغكط النفيية برق بلؼ ال مرل ك( األ رل كاليحررل )2335ل عف عدـ

ك كد فركؽ دالة إحصرئير فا در ة البنرء النفيا لشقصية برق بلؼ ال مر.

الفرضية الثانية :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف العمر(-30 ،30-20

40،40فأكثر) "

ال دكؿ ()47
مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير العمر

البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان
االعتمادية

مجموع

المربعات
3.80

درجات
الحرية

2.00

داخل المجموعات

5861.14

521.00

المجموع

5864.95

523.00

بين المجموعات

17.87
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2.00

متوسط

المربعات
1.90

قيمة
F

.17

مستوى
الداللة

.84

11.25

8.93

.52

.59

داخل المجموعات

8918.11

521.00

المجموع

8935.98

523.00

بين المجموعات
التقدير السمبي لمذات

نقص الكفاية

الشخِية

نقص التجاوب

االنفعالي

داخل المجموعات

9422.07

521.00

المجموع

9427.69

523.00

بين المجموعات

123.93

2.00

داخل المجموعات

10523.91

521.00

المجموع

10647.84

523.00

20.70

2.00

بين المجموعات
داخل المجموعات

4512.54

521.00

المجموع

4533.24

523.00

بين المجموعات
نقص الثبات االنفعالي

الدرجة الكمية

28.20

2.00

داخل المجموعات

6114.64

521.00

المجموع

6142.84

523.00

بين المجموعات
النظرة السمبية لمحياة

5.61

2.00

53.65

2.00

داخل المجموعات

9375.54

521.00

المجموع

9429.18

523.00

17.12

2.81

.16

.86

18.08

61.97

3.07

.05

20.20

10.35

1.19

.30

8.66

14.10

1.20

.30

11.74
26.82

1.49

.23

18.00

بين المجموعات

605.38

2.00

302.69

داخل المجموعات

77673.52

521.00

149.09

المجموع

78278.91

523.00

2.03

.13

العدوان:
رف يمة ؼ يركم (  )3.17كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال يك د

اق بلؼ ذك داللػة إحصػرئية فػا در ػة قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ ال مر.
االعتمادية:
رف يمة ؼ يركم ( )3.52كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال يك د
اق بلؼ ذك داللػة إحصػرئية فػا در ػة قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ ال مر.
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التقدير السمبي لمذات:
رف يمة ؼ يركم ( )3.16كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال يك د

اق بلؼ ذك داللػة إحصػرئية فػا در ػة قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ ال مر.
نقص الكفاية الشخِية:
رف يمة ؼ يركم ( )3.37كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال يك د

اق بلؼ ذك داللػة إحصػرئية فػا در ػة قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ ال مر.

نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم (  ) 1.19كىػػا يػػر دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػػرة

( )2338برق بلؼ ال مر.
نقص الثبات االنفعالي:

رف يمة ؼ يػركم (  ) 1.23كىػا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقيػػرة

( )2338برق بلؼ ال مر.
النظرة السمبية لمحياة:

رف يمة ؼ يركم ( )1.49كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال يك د
اق بلؼ ذك داللػة إحصػرئية فػا در ػة قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ ال مر.

الدرجة الكمية لممقياس:
رف يمة ؼ يركم ( )2.33كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال يك د

اق بلؼ ذك داللػة إحصػرئية فػا در ػة قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ ال مر.
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 -ك فؽ ن رئم الدراية مع دراية (ير ال )2336ل حيث أظيرت عدـ ك كد فركؽ دالة

إحصرئية فا الاغكط النفيية برق بلؼ ال مرل ك( األ رل كاليحررل )2335ل عف عدـ
ك كد فركؽ دالة إحصرئير فا در ة البنرء النفيا لشقصية برق بلؼ ال مر.

تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ السؤال الخامس :ينص عمى " ىل

يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف

العمر( 40-40-30 ،30-20فأكثر)؟
كالذم ي بر عنو-:

الفرض األكؿ :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال مر(33-23ل  43-43-33ف ثر)؟.

ي اق مف ن رئم الفرض عدـ ك كد اق بلؼ فا قدير الشقصية بؿ الحرب برق بلؼ ال مر

لدل أفراد عينة الدرايةل كبذلؾ ـ بكؿ الفراية ال ديمة

الفرض الثرنا :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ ال مر(33-23ل  43-43-33ف ثر)؟

ي اق مف ن رئم الفرض عدـ ك كد اق بلؼ فا قدير الشقصية ب د الحرب برق بلؼ ال مر

لدل أفراد عينة الدرايةل كبذلؾ ـ بكؿ الفراية ال ديمة.

ويمكن تفسير ذلك :مف قبلؿ الكا ع الم رش للفليطينييف فرألكارع بؿ الحرب كب ده ال ا
ي يشير الفليطينييف ب رفة شرائحو فرات عليو ظركفر ص بةل اي قدمت كات االح بلؿ

اإليرائيلا أيرليب عدكانية كحشية كعنيفة اد المكاطنيف يبب أثرر نفيية علا ال برر

كالصغرر كالشبرب كلـ فرؽ بيف طفؿ – برل  -بير برليفل فقكات االح بلؿ شف عدكانير كال
راعا حرمو المير ف كال مف يي ف فيير يكاء طفبل أـ شيقرل برلحرب األقيرة علا زة نرلت

إيرائيؿ مف الح ر كالش ر كالبشر كلـ ف ميز األطفرؿ -البرلغيف – برر اليف.

 وترى الباحثة ب ف ىذه الن ي ة م ك ة كقرصة أف الحرب أثرت علا ميع أطيرؼ كشرائقالم مع الفليطينا كقرصة بغزة.ل كل ؿ اليبب فا الحصكؿ علا مثؿ الن ي ة ي كد إلا أف
ميع ي رف محرفظرت طرع ي ريشكف األحداث كاألزمرت كالحركب بدر ة عرلية بغض النظر

عف أعمررىـ.

ك فؽ ن رئم الدراية مع دراية (ير ال )2336ل حيث أظيرت عدـ ك كد فركؽ دالة إحصرئية
فا الاغكط النفيية برق بلؼ ال مرل ك( األ رل كاليحررل )2335ل عف عدـ ك كد فركؽ دالة

إحصرئير فا در ة البنرء النفيا لشقصية برق بلؼ ال مر.
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الســـؤال الســـادس :يـــنص عمـــى " ىـــل يختمـــف مســـتوى تقـــدير الشخِـــية قبـــل وبعـــد الحـــرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المحافظة (الشمال -غزة -الوسطى -خان يونس -رف )

؟ كلئل ربػػة علػػا ىػػذا اليػؤاؿ ػػـ صػػير ة الفراػػيرت ال رليػػة :الفرضــية األولــى :وتــنص عمــى " ال
يوجــد اخــتالف ذو داللــة إحِــائية فــي درجــة تقــدير الشخِــية قبــل الحــرب اإلسـرائيمية األخيــرة

( )2008باختالف المحافظة "

الجدول ()48

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية
قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير المحافظة

البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية

لمحياة

الدرجة الكمية

المربعات
278.33

الحرية

4.00

داخل المجموعات

4881.30

519.00

المجموع

5159.63

523.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع

درجات

46.81

4.00

داخل المجموعات

7570.82

519.00

المجموع

7617.63

523.00

بين المجموعات

468.41

4.00

داخل المجموعات

8195.98

519.00

المجموع

8664.38

523.00

بين المجموعات

315.87

4.00

داخل المجموعات

8309.01

519.00

المجموع

8624.89

523.00

بين المجموعات

13.53

4.00

داخل المجموعات

3349.25

519.00

المجموع

3362.78

523.00

بين المجموعات
داخل المجموعات

176.37
4799.59

4.00
519.00

متوسط

المربعات

F

69.58

7.40

الداللة

.00

9.41

11.70

.80

.52

14.59

117.10

7.42

.00

15.79

78.97

4.93

.00

16.01

3.38

.52

.72

6.45

44.09

4.77

.00

9.25

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات

132.96

4.00

33.24

داخل المجموعات

8506.74

519.00

16.39

المجموع

8639.70

523.00

بين المجموعات

1989.55

4.00

497.39

داخل المجموعات

70051.81

519.00

134.97

181

قيمة

مستوى

2.03

3.69

.09

.01

المجموع

72041.36

523.00

العدوان:
رف يمة ؼ يركم (  ) 7.43كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ المحرفظة.
جدول ()49

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المحافظة
م=1
20.19

م=2
17.82

م=3
19.02

م=4
18.05

م1

غزة

م18.8=5

البيان

-

م2

شمال

*2.374

-

م3

وسطى

*1.17

*1.204

-

م4

خان يونس

*2.135

0.238

م5

رف

*1.339

1.035

*0.965
0.169

*0.797

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال دكاف بيف محرفظة
ػ ػزة كب ػػر ا المحرفظ ػػرت لص ػػرلق محرفظ ػػة ػ ػزةل ك ب ػػيف أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ب ػػيف محرفظ ػػة الش ػػمرؿ

كمحرفظة الكيطا لصرلق الكيطال كبيف محرفظة الشػمرؿ كمحرفظػة رفػق لصػرلق رفػقل كأياػرن
ىنرؾ فركؽ بيف محرفظػة قػرف يػكنس كمحرفظػة الكيػطا لصػرلق الكيػطال كبػيف محرفظػة رفػق

كمحرفظة قرف يكنس لصرلق رفق.
االعتمادية:
رف يمة ؼ يركم ( )3.83كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ المحرفظة.
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التقدير السمبي لمذات:
رف يمة ؼ يركم ( )7.42كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ المحرفظة.
جدول ()50

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المحافظة
م=1
23.31

م=2
21.30

م=3
22.67

م=4
21.98

م1

غزة

م=5
24.14

البيان

-

م2

شمال

*2.011

-

م3

وسطى

0.637

*1.374

م4

خان يونس

*1.332

0.679

0.695

م5

رف

0.828

*2.839

*1.465

*2.160

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات

بيف محرفظة زة ك ؿ مف محرفظة الشمرؿ كقرف يػكنس لصػرلق محرفظػة ػزةل ك بػيف أف ىنػرؾ
فركؽ بيف محرفظة الشػمرؿ مػع ػؿ مػف محرفظػة الكيػطا كرفػق لصػرلق الكيػطا كرفػقل كبػيف

محرفظػػة رفػػق كمحرفظػػة الكيػػطا لصػػرلق رفػػقل كأيا ػرن ىنػػرؾ فػػركؽ بػػيف محرفظػػة قػػرف يػػكنس
كمحرفظة رفق لصرلق رفق.
نقص الكفاية الشخِية:
رف يمة ؼ يركم ( )4.93كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ المحرفظة.

جدول ()51
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المحافظة
م=1
26.03

م=2
24.06

م=3
24.30

م2

شمال

*1.977

-

م3

وسطى

*1.737

0.240
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-

م=4
24.16

م1

غزة

-

م=5
25.77

البيان

م4

خان يونس

م5

رف

*1.877
0.269

0.100
*1.708

0.139

-

*1.469

*1.608

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ نقص ال فرية

الشقصية بيف محرفظة زة ك ؿ مف محرفظة الشمرؿ كالكيطا كقرف يكنس لصرلق محرفظة
زةل ك بيف أف ىنرؾ فركؽ بيف محرفظة الشمرؿ كمحرفظة الكيطا مع محرفظة رفق لصرلق

رفقل كبيف محرفظة رفق كمحرفظة قرف يكنس لصرلق رفق.
نقص التجاوب االنفعالي:

رف يمة ؼ يركم ( )3.52كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ المحرفظة.
نقص الثبات االنفعالي:

رف يمة ؼ يركم (  ) 4.77كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ المحرفظة.

جدول ()52

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المحافظة
م=1
18.09

م=2
18.98

م=3
18.91

م=4
19.90

م1

غزة

م=5
19.04

البيان

-

م2

شمال

0.891

-

م3

وسطى

0.825

0.066

-

م4

خان يونس

م5

رف

*1.811
0.956

*0.920

*0.986
0.132

0.066

*0.854

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص الثب ػػرت
االنف رلا بيف محرفظة قرف يكنس كبر ا المحرفظرت لصرلق محرفظة قرف يكنس.
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النظرة السمبية لمحياة:
رف يمة ؼ يركم ( )2.33كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ المحرفظة.
الدرجة الكمية لممقياس:
رف يمة ؼ يركم (  )3.69كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ المحرفظة.

جدول ()53

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المحافظة
م=1
149.09

م=2
143.22

م=3
146.24

م=4
144.58

م1

غزة

م=5
148.09

البيان

-

م2

شمال

*5.868

-

م3

وسطى

2.849

3.019

م4

خان يونس

م5

رف

*4.505
1.001

1.363

1.656

*4.867

1.847

*3.504

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ػة ال ليػة للمقيػرس بػيف

محرفظػػة ػزة ك ػػؿ مػػف الشػػمرؿ كقػػرف يػػكنس لصػػرلق محرفظػػة ػزةل ك بػػيف أف ىنػػرؾ فػػركؽ بػػيف
محرفظة رفق ك ؿ مف محرفظة الشمرؿ كقرف يكنس لصرلق رفق.
 ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع ن رئم دراية (أبك يميدانةل )2336كدراية (رااال)2338كحيث بينت الن رئم عف ك كد فركؽ لدم المرأة الفليطينية برق بلؼ الي ف لصرلق المرأة

فا المنرطؽ ال نكبية كالشمرليةل كدراية (ير ال )2336حيث أظيرت ن رئم الدراية ك كد

فركؽ دالة إحصرئير فا مي كل الاغكط النفيية زل إلا م رف اإل رمة لصرلق المنطقة
الشمرلية.
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الفرضية الثانية :وتنص عمى "ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المحافظة "
الجدول ()54

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية بعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير المحافظة
البيان

العدوان

االعتمادية

التقدير السمبي لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات االنفعالي

النظرة السمبية لمحياة

الدرجة الكمية

مِدر التباين

مجموع

المربعات

درجات

المربعات

F

بين المجموعات

50.79

4.00

12.70

1.13

داخل المجموعات

5814.16

519.00

11.20

المجموع

5864.95

523.00

بين المجموعات

18.29

4.00

4.57

داخل المجموعات

8917.69

519.00

17.18

المجموع

8935.98

523.00

بين المجموعات

199.71

4.00

49.93

داخل المجموعات

9227.97

519.00

17.78

المجموع

9427.69

523.00

بين المجموعات

63.23

4.00

15.81

داخل المجموعات

10584.61

519.00

20.39

المجموع

10647.84

523.00

بين المجموعات

52.88

4.00

13.22

داخل المجموعات

4480.36

519.00

8.63

المجموع

4533.24

523.00

بين المجموعات

132.85

4.00

33.21

داخل المجموعات

6009.99

519.00

11.58

المجموع

6142.84

523.00

بين المجموعات

517.36

4.00

129.34

داخل المجموعات

8911.83

519.00

17.17

المجموع

9429.18

523.00

بين المجموعات

948.69

4.00

237.17

داخل المجموعات

77330.21

519.00

149.00

المجموع

78278.91

523.00
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الحرية

متوسط

قيمة

.27

2.81

.78

1.53

2.87

7.53

1.59

مستوى
الداللة

.34

.90

.03

.54

.19

.02

.00

.18

العدوان:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.13كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ المحرفظة.
االعتمادية:
رف يمة ؼ يركم ( )3.27كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ المحرفظة.
التقدير السمبي لمذات:

رف يمة ؼ يركم( )2.81كىا دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو يك د
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ المحرفظة.

جدول ()55
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المحافظة
م=1
21.91

م=2
21.33

م=3
22.64

م21=4

م1

غزة

م=5
21.97

البيان

-

م2

شمال

0.580

-

م3

وسطى

0.73

*1.31

م4

خان يونس

0.914

م5

رف

0.054

0.333
0.635

1.644
*
0.675

0.968

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات

بيف محرفظة الكيطا ك ؿ مف الشمرؿ كقرف يكنس لصرلق محرفظة الكيطا.
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نقص الكفاية الشخِية:
رف يمة ؼ يركم (  )3.78كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ المحرفظة.
نقص التجاوب االنفعالي:

رف يمة ؼ يركم ( )1.53كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ المحرفظة.
نقص الثبات االنفعالي:

رف يمة ؼ يركم ( )2.87كىا دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو يك د
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ المحرفظة.

جدول ()56
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المحافظة
م=1
19.07

م=2
18.53

م=3
18.31

م=4
19.53

م1

غزة

م=5
18.55

البيان

-

م2

شمال

0.540

م3

وسطى

0.762

0.222

م4

خان يونس

0.48

م5

رف

0.516

*0.998
0.024

*1.22
0.246

*0.974

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص الثب ػػرت

االنف ػػرلا بػػيف محرفظػػة قػػرف يػػكنس ك ػػؿ مػػف الشػػمرؿ كالكيػػطا كرفػػق لصػػرلق محرفظػػة قػػرف
يكنس.
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النظرة السمبية لمحياة:
رف يمة ؼ يركم ( )7.53كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ المحرفظة.
جدول ()57

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المحافظة
م=1
19.05

م=2
22.28

م=3
21.34

م=4
20.4

م1

غزة

م=5
19.72

البيان

-

م2

شمال

*3.224

-

م3

وسطى

*2.285

0.939

م4

خان يونس

م5

رف

*1.35
0.672

*1.874
*2.552

0.934
*1.613

0.697

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ النظرة اليلبية للحيرة

بيف محرفظة زة ك ؿ مف محرفظة الشمرؿ كالكيطا كقرف يكنس لصرلق المحرفظرت الثبلثةل

ك بيف أف ىنرؾ فركؽ بيف محرفظة الشمرؿ ك ؿ مف محرفظة رفق كقرف يكنس لصرلق الشمرؿ
الدرجة الكمية لممقياس:

رف يمة ؼ يركم (  ) 1.59كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال
يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ المحرفظة.

(راػػال)2008
 ك فػػؽ ن ػػرئم الد اريػػة الحرليػػة مػػع ن ػػرئم د اريػػة (أبػػك يػػميدانةل )2006كد اريػػة اكحيث بينت الن رئم عف ك ػكد فػركؽ لػدم المػرأة الفليػطينية بػرق بلؼ اليػ ف لصػرلق المػرأة فػا

المنرطؽ ال نكبيػة كالشػمرليةل كد اريػة (يػر ال )2006حيػث أظيػرت ن ػرئم الد اريػة ك ػكد فػركؽ
دالة إحصرئير فا مي كل الاغكط النفيية زل إلا م رف اإل رمة لصرلق المنطقة الشمرلية.
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تعــرض الباحثــة فيمــا يمــي مناقشــة لمــا أســفرت عنــو نتــائ الس ـؤال الســادس :يــنص عمــى " ىــل
يختمـــف مســـتوى تقـــدير الشخِـــية قبـــل وبعـــد الحـــرب اإلســـرائيمية األخيـــرة ( )2008بـــاختالف

المحافظة(الشمال -غزة -الوسطى -خان يونس -رف )؟
كالذم ي بر عنو:

الفراػػية األكلػػا " :ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2008برق بلؼ المحرفظة(الشمرؿل زةل الكيطال قرف يكنسل رفق).
أظيرت ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية بؿ الحرب برق بلؼ المحرفظة.
مر ي اق مف ن رئم الفرض عف ظيكر صفرت يػلبية كىػا أكال :فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية صػفة
ال ػػدكاف بػػيف محرفظػػة ػ ػزة كبػػر ا المحرفظػػرت لص ػػرلق محرفظػػة ػزةل ك ب ػػيف أف ىنػػرؾ فػػركؽ ب ػػيف
محرفظة الشمرؿ كمحرفظة الكيطا لصػرلق الكيػطال كبػيف محرفظػة الشػمرؿ كمحرفظػة رفػق لصػرلق

رف ػػقل كأياػ ػرن ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ب ػػيف محرفظ ػػة ق ػػرف ي ػػكنس كمحرفظ ػػة الكي ػػطا لص ػػرلق الكي ػػطال كب ػػيف
محرفظة رفق كمحرفظة قرف يكنس لصرلق رفق.

ثرنيػػر  :ف ػػركؽ ذات داللػػة إحص ػػرئية فػػا ص ػػفة ال ق ػػدير اليػػلبا لل ػػذات بػػيف محرفظ ػػة ػزة ك ػػؿ م ػػف
محرفظة الشمرؿ كقرف يكنس لصرلق محرفظة زةل ك بيف أف ىنػرؾ فػركؽ بػيف محرفظػة الشػمرؿ مػع
ػػؿ مػػف محرفظػػة الكيػػطا كرفػػق لصػػرلق الكيػػطا كرفػػقل كبػػيف محرفظػػة رفػػق كمحرفظػػة الكيػػطا

لصرلق رفقل كأيارن ىنرؾ فركؽ بيف محرفظة قرف يكنس كمحرفظة رفق لصرلق رفق.

ثرلثر :فركؽ ذات داللة إحصرئية صفة نقص ال فرية الشقصية بيف محرفظة ػزة ك ػؿ مػف محرفظػة

الشمرؿ كالكيطا كقرف يكنس لصرلق محرفظة زةل ك بيف أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف
محرفظػػة الشػػمرؿ كمحرفظػػة الكيػػطا مػػع محرفظػػة رفػػق لصػػرلق رفػػقل كبػػيف محرفظػػة رفػػق كمحرفظػػة

قرف يكنس لصرلق رفق.

راب ر :فركؽ ذات داللة إحصرئية فا صفة نقػص الثبػرت االنف ػرلا بػيف محرفظػة قػرف يػكنس كبػر ا

المحرفظرت لصرلق محرفظة قرف يكنس.

ئؤيد ن رئم الفرض عف ك كد اق بلؼ فا ميػ كل قػدير الشقصػية بػؿ الحػرب بػرق بلؼ المحرفظػة
ك ـ رفض الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.

كيم ػػف في ػػير ذل ػػؾ  :ل ػػؿ إني ػػرف طر ػػة حم ػػؿ ق لػػؼ ع ػػف األق ػػر كالكا ػػع أف م ػػر يح ػػدث للشػ ػ ب
الفليطينا ليس برألمر الييف فيك يفكؽ طر ة الشقص ال ردم ك ركز دره حملو.
191

ف ىرلا المحرفظرت ال نكبيػة رنػت أ ثػر ػ ثي ار برألحػداث الصػ بة المؤلمػة بػؿ الحػرب كقرصػة أنيػر
منػػرطؽ يػػرقنة حدكديػػة ريبػػة مػػف المي ػ كطنرت اإليػرائيلية فػػرالح بلؿ اإلي ػرائيلا يشػػف حمبل ػػو فػػا

الليؿ كفا النيرر ف نكع رائمو علا األىرلا كاألرااا كالمم ل رتل برإلارفة إلا القصػؼ اليػكما

كال شػ ػكائا للمن ػػرزؿ برلم ػػدافع كبرلصػ ػكاري كم ػػف ال ػػدبربرت كالط ػػرئرات كأعم ػػرؿ

ري ػػؼ ميػ ػ مرة أم ػػرـ

األطفرؿ نكاقراج األىرلا مف منرزليـ دكف أم مبرر.
كمف أىـ الصفرت اليلبية ال ا د ظيرت ال دكاف – ال قػدير اليػلبا – كنقػص ال فريػة الشقصػية –
نقػػص الثبػػرت االنف ػػرلا بػػؿ الحػػرب ن ي ػػة صػػدمة ال ػػدكاف فػػرلقرب مػػف المي ػ كطنرت كال ػػا
منػرطؽ مػرس قطيػرة ػدا

بػػر

ػؿ ال صػردـ مػع ػكات االحػ بلؿ يكميػر كم ػر ار ك ػرب أىػرلا محرفظػة

قرف يكنس كرفق كالقرب مف ىذه المنرطؽ

ليـ أ ثر عراو لؤلحداث الصردمة ال ا مف شػ نير

أف ؤدم إلا اى زاز الثقة بػرلنفس كبرلحيػرةل برإلاػرفة إلػا ال ػ ثير الكااػق علػا النرحيػة االنف رليػة

لؤلف ػراد كقرصػػة ال ػػا ظيػػر فػػا صػػكرة الحػػزف كال ابػػة كالي ػ س -الملػػؿ – الش ػ كر برل ػػب -فقػػداف
االى مرـ برألشيرء كىذا مر رء فيو ن رئم الفرض األكؿ.

الفراػػية الثرنيػػة " :ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008برق بلؼ المحرفظة (الشمرؿل زةل الكيطال قرف يكنسل رفق).

ي اق مف ن رئم الدراية ك ػكد اقػ بلؼ ذك داللػة إحصػرئية فػا در ػة قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008برق بلؼ المحرفظة.

أظيػػرت الن ػػرئم عػػف زي ػردة دالػػة إحصػػرئير فػػا نقػػص الثبػػرت االنف ػػرلا كالنظ ػرة اليػػلبية للحيػػرة ب ػػد
الحػػرب عمػػر بلػػو بػػرق بلؼ المحرفظػػةل كي اػػق مػػف ىػػذه الن ػػرئم أف االقػ بلؼ فػػا در ػػة قػػدير ب ػػد
الحرب د ظير فا ثبلث صفرت كىا أكال :فركؽ ذات داللة إحصرئية م رؿ ال قدير اليلبا للػذات

بػػيف محرفظػػة الكيػػطا ك ػػؿ مػػف الشػػمرؿ كقػػرف يػػكنس لصػػرلق محرفظػػة الكيػػطال ثرنيػػر :فػػركؽ ذات
داللػة إحصػرئية نقػص الثبػرت االنف ػرلا بػيف محرفظػػة قػرف يػكنس ك ػؿ مػف الشػمرؿ كالكيػطا كرفػػق

لصػػرلق محرفظػػة قػػرف يػػكنسل ثرلثػػر :فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية م ػػرؿ النظ ػرة اليػػلبية للحيػػرة بػػيف
محرفظة زة ك ؿ مف محرفظة الشمرؿ كالكيطا كقرف يكنس لصرلق المحرفظرت الثبلثةل ك بيف أف
ىنرؾ فركؽ بيف محرفظة الشمرؿ ك ؿ مف محرفظة رفق كقرف يكنس لصرلق الشمرؿ.

ؤيد ن رئم الفرض عف ن رئم الدراية ك ػكد اقػ بلؼ ذك داللػة إحصػرئية فػا در ػة قػدير الشقصػية

ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008برق بلؼ المحرفظة فرنػو ػـ رفػض الفراػية ال ديمػة ك بػكؿ

الفرض البديؿ.
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ويمكــن تفســير ذلــك :كالشػػؾ فػػا أف مػػر ي ػػرض لػػو الش ػ ب الفليػػطينا مػػف حػػرب مػػدمرة اي ػ يدفت
ك ػػكدة ك أراػػو كاي ػ قدمت فيػػو ػكات االح ػ بلؿ اإلي ػرائيلية القػػكة المفرطػػة لمق لػػؼ أن ػكاع األيػػلحة
الف ر ػػة كالم ػػدمرة كالمحرم ػػة دكلي ػػر ك ػػد م ػػف أى ػػـ األي ػػبرب ال ػػا ص ػػيب األش ػػقرص برالا ػػطراب
االنف رلية كالشقصية.

ف ػرض أىػرلا محرفظػرت طػػرع ػزة للقبػرة المؤلمػة كمشػػرىد يـ للمنػرظر المؤلمػة كصػكر الشػػيداء
كالطرئرات كالفيفكر رؾ آثر ار يلبية كفا مقػدم ير يػرعة االيػ ثررة كال ػك ر كنقػص الثبػرت االنف ػرلا

برإلاػػرفة إلػػا النظػرة للحيػػرة نظػرة يػػلبية شػػرؤمية كيفقػػدكف األمػػؿ برلحيػػرةل كقرصػػة أف إيػرائيؿ فػػا
الحػػرب األقيػرة  2008ػػدر ر ػػزت علػػا المحرفظػػرت الشػػمرلية كال نكبيػػة ككيػػط طػػرع ػزة ممػػر زاد
قكؼ األفراد فقداف األمفل أم أف االح بلؿ لػـ ي فػا برلمنػرطؽ ال ػا شػيدت أ ثػر االع ػداءات بػؿ

عمدت إلا ا حرـ المنرطؽ الي نية الم ىكلة فا أكيرط المدينةل ك د دلت ن ػرئم عػدد مػف الد اريػرت
ال ػا أ ريػػت أف األفػراد الػذيف ي راػػكف لظػػركؼ االحػ بلؿ كالقيػػر كال يػػلط ي ػرنكف مػػف ااػػطرابرت
شقصػػية كنفيػػية كىػػـ أ ثػػر عراػػو لئلصػػربة بمش ػ بلت مر بطػػة برلشقصػػية مػػف األف ػراد الػػذيف ال

ي ريشكف مثؿ ىذه القبرات كاف ررت ىذه األحداث أدت إلا إربػرؾ حيػرة الفػرد كاػ ؼ شقصػي و
كفقداف الثقة برلنفس كالنظرة للحيرة نظرة يكداكية.

وتــرى الباحثــة :أف ػػرض أىػػرلا محرفظػػة الشػػمرؿ -قػػرف يػػكنس إلػػا عػػدد بيػػر مػػف االع ػػداءات
اإليرائيلية بؿ كب د الحػربل حيػث ػـ صػؼ مدريػة الفػرقكرةل كىػدـ البيػكت علػا يػر نييرل ك شػرد
األطفرؿ مع األىػرلا إلػا منػرطؽ أقػرلل إال أف ال ثرفػة اليػ رنية فييػر أدت إلػا اي شػيرد عػدد بيػر
مف أفرادىر ك ثرة اإلصربرتل كىدـ البيكتل ك ريؼ األرااا ال ا

راد مع الم مع

ؿ.

إف رض أىرلا محرفظة قرف يكنس ليذه االاطرابرت فا الشقصية ير ع إلا أف ي رف المنطقة
المن كبػػة الحدكديػػة (ق ازعػػة) ين مػػكف إلػػا عػػرئل يف فقػػطل ف ػػرف ال ػػرض للقبػرة يصػػيب أىػػؿ المنطقػػة
بش ؿ مبرشػرل أك يصػيب أب أك عػـ أك احػد المقػربيف ليػـل أمػر فػا الشػمرؿ ف رنػت ال ثرفػة اليػ رنية
ل ب الدكر ال بير فا ذلؾ.

ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع ن ػرئم د اريػة (أبػك يػميدانةل )2006كدراية( اراػال )2008كحيػث
بينػػت الن ػػرئم عػػف ك ػػكد فػػركؽ لػػدم المػرأة الفليػػطينية بػػرق بلؼ اليػ ف لصػػرلق الم ػرأة فػػا المنػػرطؽ

ال نكبية كالشمرليةل كدراية (ير ال )2006حيث أظيػرت ن ػرئم الد اريػة ك ػكد فػركؽ دالػة إحصػرئير

فا مي كل الاغكط النفيية زل إلا م رف اإل رمة لصرلق المنطقة الشمرلية.
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السؤال السابع:

ينص عمى " ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المستوى التعميمي (جامعي فأكثر ،دبموم ،ثانوي فأقل)؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم ِياغة الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المستوى التعميمي (جامعي

فأكثر ،دبموم ،ثانوي فأقل).

الجدول ()58

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير المستوى التعميمي

البيان

العدوان

االعتمادية

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية

لمحياة

الدرجة الكمية

مِدر التباين

مجموع

بين المجموعات

42.53

داخل المجموعات

5117.10

521.00

المجموع

5159.63

523.00

بين المجموعات

9.63

داخل المجموعات

7608.00

521.00

المجموع

7617.63

523.00

بين المجموعات

209.47

داخل المجموعات

8454.92

521.00

المجموع

8664.38

523.00

بين المجموعات

163.38

داخل المجموعات

8461.50

521.00

المجموع

8624.89

523.00

بين المجموعات

1.56

داخل المجموعات

3361.22

521.00

المجموع

3362.78

523.00

بين المجموعات

43.74

داخل المجموعات

4932.22

521.00

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات

64.50

داخل المجموعات

8575.21

521.00

المجموع

8639.70

523.00

بين المجموعات

1353.62

2.00

المربعات
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درجات
الحرية

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

متوسط

المربعات
21.26

قيمة

مستوى

2.17

.12

F

الداللة

9.82
4.81

.33

.72

14.60

104.73

6.45

.00

16.23

81.69

5.03

.01

16.24

.78

.12

.89

6.45

21.87

2.31

.10

9.47

32.25

1.96

.14

16.46

676.81

4.99

.01

داخل المجموعات

70687.74

521.00

المجموع

72041.36

523.00

135.68

العدوان:

ػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.17كىػا يػػر دالػػة عنػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما.
االعتمادية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.33كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما.
التقدير السمبي لمذات:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )6.45كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ المي كل ال ليما.

جدول ()59

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المستوى التعميمي

م=1
21.91

م=2
22.06

م1

أقل من ثانوي

م=3
23.26

البيان

-

م2

دبموم

0.143

-

م3

جامعي

*1.35

*1.208

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات

ال رم ا ك ؿ مف الدبلكـ كأ ؿ مف الثرنكم لصرلق ال رم ا.
نقص الكفاية الشخِية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )5.33كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ المي كل ال ليما.
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جدول ()60

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المستوى التعميمي

م=1
24.12

م=2
24.24

م1

أقل من ثانوي

م=3
25.31

البيان

-

م2

دبموم

0.125

-

م3

جامعي

*1.192

*1.067

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة

الشقصية بيف ال رم ا ك ؿ مف الدبلكـ كأ ؿ مف الثرنكم لصرلق ال رم ا.
نقص التجاوب االنفعالي:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.12كىػػا يػػر دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.05ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما.
نقص الثبات االنفعالي:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.31كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما.
النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.96كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما.
الدرجة الكمية لممقياس:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )4.99كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ المي كل ال ليما.
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جدول ()61
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المستوى التعميمي

م=1
144.86

م=2
144.07

م1

أقل من ثانوي

م=3
147.63

البيان

-

م2

دبموم

0.788

-

م3

جامعي

*2.767

*0.3555

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ػة ال ليػة للمقيػرس بػيف

ال رم ا ك ؿ مف الدبلكـ كأ ؿ مف الثرنكم لصرلق ال رم ا.

 -ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع ن رئم دراية (أبك يميدانةل )2336كحيث بينت الن رئم عف

ك ػػػكد فػ ػػركؽ بػ ػػرق بلؼ المي ػ ػ كل ال ليمػ ػػا ك ق لػ ػػؼ مػ ػػع ن ػ ػػرئم د اريػ ػػة ( اراػ ػػا )2338ل

(ي ػػر ال( )2336حم ػػردة عب ػػد اللطي ػػؼل )2332حي ػػث أظي ػػرت الن ػػرئم ع ػػدـ ك ػػكد ف ػػركؽ
برق بلؼ المي كل ال ليما.

الفرضية الثانية :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف المستوى التعميمي (جامعي

فأكثر ،دبموم ،ثانوي فأقل) ".

ال دكؿ ()62
مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمـة ف لتقـدير الشخِـية بعـد الحـرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير المستوى التعميمي.
البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقدير

49.01

الحرية

المربعات

F

الداللة

2.00

داخل المجموعات

5815.94

521.00

المجموع

5864.95

523.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع المربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

4.63

2.00

داخل المجموعات

8931.35

521.00

المجموع

8935.98

523.00

بين المجموعات

168.42
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2.00

24.50

2.20

.11

11.16

2.31

.14

.87

17.14

84.21

4.74

.01

السمبي لمذات

نقص الكفاية

الشخِية
نقص

التجاوب

االنفعالي
نقص الثبات

االنفعالي
النظرة

السمبية لمحياة

داخل المجموعات

9259.26

521.00

المجموع

9427.69

523.00

بين المجموعات
داخل المجموعات

10338.56

521.00

المجموع

10647.84

523.00

بين المجموعات

10.53

2.00

داخل المجموعات

4522.71

521.00

المجموع

4533.24

523.00

بين المجموعات

4.28

2.00

داخل المجموعات

6138.56

521.00

المجموع

6142.84

523.00

بين المجموعات

29.25

2.00

داخل المجموعات

9399.93

521.00

المجموع

9429.18

523.00

بين المجموعات
الدرجة الكمية

309.28

2.00

1543.16

17.77

154.64

7.79

.00

19.84

5.27

.61

.55

8.68

2.14

.18

.83

11.78

14.62

.81

.45

18.04

2.00

771.58

داخل المجموعات

76735.75

521.00

147.29

المجموع

78278.91

523.00

5.24

.01

العدوان:
رف يمة ؼ يركم ( )2.23كىا ير دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال يك ػد

اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2338
برق بلؼ المي كل ال ليما.
االعتمادية:
رف يمة ؼ يركم ( )3.14كىا ير دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال يك ػد
اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2338

برق بلؼ المي كل ال ليما.
التقدير السمبي لمذات:

رف يمة ؼ يركم ( )4.74كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ

ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338بػػرق بلؼ
المي كل ال ليما.
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جدول ()63

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المستوى التعميمي
م=1
20.95

م=2
21.37

م1

أقل من ثانوي

م=3
22.28

البيان

-

م2

دبموم

0.421

-

م3

جامعي

*1.328

*0.906

-

ي اق مف ال ػدكؿ اليػربؽ أف ىنػرؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا م ػرؿ ال قػدير اليػلبا للػذات
بيف ال رم ا ك ؿ مف الدبلكـ كأ ؿ مف الثرنكم لصرلق ال رم ا.
نقص الكفاية الشخِية:
رف يمة ؼ يركم ( )7.79كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ
ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338بػػرق بلؼ

المي كل ال ليما.

جدول ()64

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المستوى التعميمي
م=1
22.15

م=2
23.60

م1

أقل من ثانوي

م=3
24.03

البيان

-

م2

دبموم

*1.447

-

م3

جامعي

*1.875

0.428

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة
الشقصية بيف ال رم ا كأ ؿ مف الثرنكم لصػرلق ال ػرم ال ك ػذلؾ بػيف الػدبلكـ كأ ػؿ مػف ثػرنكم

لصرلق الدبلكـ.
نقص التجاوب االنفعالي:
رف يمة ؼ يركم ( )3.61كىا ير دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال يك ػد
اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2338

برق بلؼ المي كل ال ليما.
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نقص الثبات االنفعالي:
رف يمة ؼ يركم ( )3.18كىا ير دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال يك ػد

اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2338
برق بلؼ المي كل ال ليما.
النظرة السمبية لمحياة:
رف يمة ؼ يركم ( )3.81كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نػا أنػو ال يك ػد

اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2338

برق بلؼ المي كل ال ليما.
الدرجة الكمية لممقياس:

ػػرف يم ػػة ؼ ي ػػركم ( )5.24كى ػػا دال ػػة عن ػػد ميػ ػ كل الدالل ػػة 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد
اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2338

برق بلؼ المي كل ال ليما.

جدول ()65

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف المستوى التعميمي

م=1
138.99

م=2
141.29

م1

أقل من ثانوي

م=3
143.23

البيان

-

م2

دبموم

2.297

-

م3

جامعي

*4.235

1.938

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا الدر ػة ال ليػة للمقيػرس بػيف
ال رم ا كأ ؿ مف الثرنكم لصرلق ال رم ا.
 -ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع ن رئم دراية (أبك يميدانةل )2336كحيػث بينػت الن ػرئم عػف

ك ػ ػػكد فػ ػ ػػركؽ بػ ػ ػػرق بلؼ المي ػ ػ ػ كل ال ليمػػ ػػا ك ق لػػ ػػؼ مػػ ػػع ن ػ ػػرئم د اري ػ ػػة ( ارا ػ ػػا )2338ل

(ير ال( )2336حمردة عبد اللطيؼل )2332حيػث أظيػرت الن ػرئم عػدـ ك ػكد فػركؽ بػرق بلؼ
المي كل ال ليما.
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تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتـائ

السـؤال السـابع :يـنص عمـى " ىـل

يختمــف مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلس ـرائيمية األخيــرة ( )2008بــاختالف

المستوى التعميمي (جامعي فأكثر ،دبموم ،ثانوي فأقل)؟
كالذم ي بر عنو:

الفراية األكلا" :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل ثرنكم ف ؿ).
ي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية
بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل

ثرنكم ف ؿ).

كأظيرت ن رئم عف ك كد اق بلؼ فا قدير الشقصية فا صف يف يلبية بؿ الحرب كىا
أكال :فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات ال رم ا ك ؿ مف الدبلكـ كأ ؿ

مف الثرنكم لصرلق ال رم ال ثرنير ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ نقص ال فرية

الشقصية بيف ال رم ا ك ؿ مف الدبلكـ كأ ؿ مف الثرنكم لصرلق ال رم ا.

ؤيد ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل ثرنكم ف ؿ)
كبرل رلا ـ رفض الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.
الفراية الثرنية" :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل ثرنكم ف ؿ).
ي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية

ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل

ثرنكم ف ؿ).

كأظيرت ن رئم الدراية عف ك كد زيردة دالة إحصرئير فا صفة ال قدير اليلبا للذات كنقص
ال فرية الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية عمر بلول لدل أفراد عينة الدراية برق بلؼ المي كل

ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل ثرنكم ف ؿ)ل كعدـ ك كد اق بلؼ فا أربع صفرت ك ر ع
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البرحثة ذلؾ إلا مر ي م ع بو الش ب الفليطينا مف ان شرر ال لـ كثقرفة المقركمة كال صدل
كالربرط حيث ي صدل الش ب ب ؿ أطيرفو إلا االح بلؿ اإليرائيلا.

ؤيد ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل ثرنكم ف ؿ)
كبرل رلا ـ رفض الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.

ويمكن تفسير ذلك  :أنو منذ ال رـ ( )1984كالش ب الفليطينا ي رنا يكة االح بلؿ أشد
الم رنرة كلقد ال ا مر لـ يلقره أم ش ب أقر مف ظلـ كااطيرد ك ن يؿ نكارىرب ممر ش ؿ
حرلة مف الايؽ كال ك ر علا نفييو األفراد المدنييف ك ن س علا رفة النرس بغض النظر
عف المي كل ال ليمال كمثؿ ىذه ابثرر اليلبية صبق مراية كي رنا الفرد مف ا فر عرمر

فا القدرة علا ال رمؿ مع ىذه ابثرر اليلبية لبلح بلؿ كاالع داءل فرلمي كل ال ليما كالثقرفا
طييـ كة

يمد األفراد بطر ة إارفية

ينيـ علا حمؿ أزمرت االح بلؿ فا ظؿ ان شرر

الثقرفة كالكعا.
وترى الباحثة :أف م ظـ مر

رض لو الش ب الفليطينا قبلؿ ف رة ال دكاف الصييكنا علا

طرع زة لـ رؾ عرلمر أك رىبل إال ك د طرل و ال ثيرات مف ىذه ال دكاف فلـ

ال ليمية قؼ دا ار لمر

ف ال كامؿ

رض لو الش ب الفليطينا مف قبرات مؤلمة قبلؿ الحرب ك بلو

كأف المي كل ال ليما ليس لو أثر ف رؿ فا در ة االق بلؼ فا قدير الشقصيةل كقرصة أف

االق بلؼ رء فا صف يف مف أصؿ  7صفرت يلبية لصرلق فئة كاحدة كىا المي كل ال ليما

ال رم ا.

كل ؿ اليبب فا الحصكؿ علا مثؿ ىذه الن ي ة ي كد إلا أف ميع ي رف محرفظرت طرع

زة ثرت برلحرب بش ؿ مبرشر أك ير مبرشر برق بلؼ المي كل ال ليمال إال أف الم لميف

( المي كل ال رم ا) ىـ أ ثر م رفة بربثرر اليلبية ال ا قلفير الحركب مف النرحية النفيية
كاال مرعية كاال صردية كالصحية ك دمير للشقصية اإلنيرنية.
ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع ن رئم دراية (أبك يميدانةل )2336كحيث بينت الن رئم عف

ك كد فركؽ برق بلؼ المي كل ال ليما ك ق لؼ مع ن رئم دراية (رااا )2338ل

(ير ال( )2336حمردة عبد اللطيؼل )2332حيث أظيرت الن رئم عدـ ك كد فركؽ برق بلؼ
المي كل ال ليما.
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الســـؤال الثـــامن :يـــنص عمـــى " ىـــل يختمـــف مســـتوى تقـــدير الشخِـــية قبـــل وبعـــد الحـــرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف مكان اإلقامة(مخيم -قرية -مدينة)؟"
كلئل ربة علا ىذا اليؤاؿ ـ صير ة الفرايرت ال رلية:

الفرضـــية األولـــى :وتـــنص عمـــى " ال يوجـــد اخـــتالف ذو داللـــة إحِـــائية فـــي درجـــة تقـــدير

الشخِــية قبــل الحــرب اإلس ـرائيمية األخيــرة ( )2008بــاختالف مكــان اإلقامــة(مخيم -قريــة-
مدينة)".

الجدول ()66

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية قبل
الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير مكان اإلقامة(مخيم -قرية-مدينة)
البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية
لمحياة
الدرجة الكمية

المربعات

الحرية

المربعات

F

الداللة

88.07

2.00

داخل المجموعات

5071.56

521.00

المجموع

5159.63

523.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

6.32

2.00

داخل المجموعات

7611.31

521.00

المجموع

7617.63

523.00

بين المجموعات

478.26

2.00

داخل المجموعات

8186.12

521.00

المجموع

8664.38

523.00

بين المجموعات

171.38

2.00

داخل المجموعات

8453.50

521.00

المجموع

8624.89

523.00

بين المجموعات

37.02

2.00

داخل المجموعات

3325.77

521.00

المجموع

3362.78

523.00

بين المجموعات

66.21

2.00

داخل المجموعات

4909.75

521.00

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات

33.30

2.00

داخل المجموعات

8606.40

521.00

المجموع

8639.70

523.00

44.04
9.73

3.16

.22

.81

14.61

239.13

15.22

.00

15.71

85.69

5.28

.01

16.23
18.51

2.90

.06

6.38

33.10

3.51

.03

9.42

16.65

1.01

.37

16.52

بين المجموعات

1343.36

2.00

671.68

داخل المجموعات

70697.99

521.00

135.70
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4.52

.01

4.95

.01

المجموع

72041.36

523.00

العدوان:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.52كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 0.01ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيػرة ()2008
برق بلؼ اإل رمة.
جدول ()67
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م=1
19.12

م=2
17.89

م1

مخيم

م=3
18.41

البيان

-

م2

قرية

*1.227

-

م3

مدينة

*0.706

0.521

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال دكاف بػيف المقػيـ

ك ؿ مف القرية كالمدينة لصرلق المقيـ.
االعتمادية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.22كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ اإل رمة.
التقدير السمبي لمذات:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )15.22كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ اإل رمة.
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جدول ()68

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م=1
23.88

م=2
21.56

م1

مخيم

م=3
21.94

البيان

-

م2

قرية

*2.329

-

م3

مدينة

*1.947

0.382

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليػلبا للػذات

بيف المقيـ ك ؿ مف القرية كالمدينة لصرلق المقيـ.
نقص الكفاية الشخِية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )5.28كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ اإل رمة.
جدول ()69

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م=1
25.46

م=2
24.62

24.20

م1

مخيم

م=3

البيان

-

م2

قرية

0.838

-

م3

مدينة

*1.259

0.421

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة

الشقصية بيف المقيـ كالمدينة لصرلق المقيـ.
نقص التجاوب االنفعالي:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.93كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ اإل رمة.
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نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم (  ) 3.51كىػػا دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ اإل رمة.
جدول ()70

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م=1
18.78

م=2
18.89

م1

مخيم

-

م2

قرية

0.109

-

م3

مدينة

0.740
*

0.632

م=3
19.52

البيان

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص الثب ػػرت

االنف رلا بيف المقيـ كالمدينة لصرلق المدينة.
النظرة السمبية لمحياة:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.31كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ اإل رمة.
الدرجة الكمية لممقياس:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )4.95كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ اإل رمة.

جدول ()71

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م= 1
148.06

م= 2
144.08

م1

مخيم

-

م2

قرية

*3.978

-

م3

مدينة

*3.235

0.744
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م= 3
144.82

البيان

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا الدر ػة ال ليػة للمقيػرس بػيف

المقيـ ك ؿ مف القرية كالمدينة لصرلق المقيـ.

 ك ق لؼ ن رئم الدراية الحرلية مع ن رئم دراية ( كدةل ح كل )2334حيث أظيرت الن رئمعدـ ك كد فركؽ فا كة األنر برق بلؼ م رف الي ف( مقيـ – مدينة -رية).

الفرضية الثانية :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف مكان اإلقامة(مخيم -قرية-

مدينة)".

الجدول ()72

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير مكان اإلقامة(مخيم -قرية-مدينة)
البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية

المربعات

الحرية

المربعات

F

الداللة

39.29

2.00

داخل المجموعات

5825.66

521.00

المجموع

5864.95

523.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

2.01

2.00

داخل المجموعات

8933.96

521.00

المجموع

8935.98

523.00

بين المجموعات

211.23

2.00

داخل المجموعات

9216.46

521.00

المجموع

9427.69

523.00

بين المجموعات

154.09

2.00

داخل المجموعات

10493.75

521.00

المجموع

10647.84

523.00

بين المجموعات

27.68

2.00

داخل المجموعات

4505.56

521.00

المجموع

4533.24

523.00

بين المجموعات
داخل المجموعات

57.80
6085.04

2.00
521.00

المجموع

6142.84

523.00

بين المجموعات

198.38

2.00
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19.64

1.76

.17

11.18

1.01

.06

.94

17.15

105.61

5.97

.00

17.69

77.04

3.83

.02

20.14
13.84

1.60

.20

8.65

28.90

2.47

.09

11.68

99.19

5.60

.00

لمحياة

الدرجة الكمية

داخل المجموعات

9230.80

521.00

المجموع

9429.18

523.00

بين المجموعات

1200.41

2.00

600.20

داخل المجموعات

77078.50

521.00

147.94

المجموع

78278.91

523.00

17.72

4.06

.02

العدوان:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.76كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ اإل رمة.
االعتمادية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.36كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ اإل رمة.
التقدير السمبي لمذات:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )5.97كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338

برق بلؼ اإل رمة.

جدول ()73

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م=1
22.53

م=2
21.60

م1

مخيم

م=3
21.13

البيان

-

م2

قرية

0.923

-

م3

مدينة

*1.398

0.475

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات

بيف المقيـ كالمدينة لصرلق المقيـ.
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نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.83كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ اإل رمة.
جدول ()74

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م=1
24.12

م=2
23.56

م1

مخيم

م=3
22.93

البيان

-

م2

قرية

0.566

-

م3

مدينة

*1.187

0.622

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة

الشقصية بيف المقيـ كالمدينة لصرلق المقيـ.
نقص التجاوب االنفعالي:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.63كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ اإل رمة.
نقص الثبات االنفعالي:

رف يمة ؼ يركم (  ) 2.47كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ اإل رمة.
النظرة السمبية لمحياة:

رف يمة ؼ يركم (  ) 5.63كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ اإل رمة.
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جدول ()75

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م=1
20.42

م2

قرية

م3

مدينة

1.864
*
0.043

م=2
22.29

م1

مخيم

-

م=3
20.38

البيان

1.907
*

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ النظرة اليػلبية للحيػرة

بيف القرية ك ؿ مف المقيـ كالمدينة لصرلق القرية.
الدرجة الكمية لممقياس:

رف يمة ؼ يركم ( )4.36كىا دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ اإل رمة.
جدول ()76

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف اإلقامة
م=1
143.27

م2

قرية

م3

مدينة

0.31
4
3.12
*

م=2
142.95

م1

مخيم

-

م=3
140.15

البيان

2.807

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ػة ال ليػة للمقيػرس بػيف

المقيـ كالمدينة لصرلق المقيـ.

 ك ق لػػؼ ن ػػرئم الد اريػػة الحرليػػة مػػع ن ػػرئم د اريػػة ( ػػكدةل ح ػػكل )2334حيػػث أظيػػرت الن ػػرئمعدـ ك كد فركؽ فا كة األنر برق بلؼ م رف الي ف( مقيـ – مدينة -رية).
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تعرض الباحثة فيما يمـي مناقشـة لمـا أسـفرت عنـو نتـائ السـؤال الثـامن :يـنص عمـى " ىـل

يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف مكـان

اإلقامة(مخيم -قرية -مدينة)؟"
كالذم ي بر عنو :

الفــرض األولــى ":ال يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ م رف اإل رمة(مقيـ -رية-مدينة)".
ي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ م رف اإل رمة(مقيـ -رية -مدينة).

كأظيرت ن رئم عف ك كد اق بلؼ فػا قػدير الشقصػية بػؿ الحػرب اإليػرائيلية بػرق بلؼ م ػرف

اإل رمة(مقيـ -رية -مدينة).فا أربع صفرت يلبية أكال :فركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا م ػرؿ
ال دكاف بيف المقيـ ك ؿ مف القرية كالمدينػة لصػرلق المقػيـل ثرنيػر :فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية

فػػا م ػػرؿ ال قػػدير اليػػلبا للػػذات بػػيف المقػػيـ ك ػػؿ مػػف القريػػة كالمدينػػة لصػػرلق المقػػيـل ثرلثػػر:
نقص ال فرية الشقصية بيف المقيـ كالمدينة لصرلق المقيـل راب ر :فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية

فا م رؿ نقص الثبرت االنف رلا بيف المقيـ كالمدينة لصرلق المدينة.

ؤيػػد ن ػػرئم الفػػرض ك ػػكد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب

اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338بػػرق بلؼ م ػػرف اإل رمػػة(مقيـ -ريػػة -مدينػػة) كبرل ػػرلا ػػـ رفػػض
الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.

الفػػرض الثػػرنا ":ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ م رف اإل رمة(مقيـ -رية-مدينة)".

ي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ م رف اإل رمة(مقيـ -رية -مدينة).

كأظيرت ن رئم عف ك كد زيردة دالػة احصػرئير فػا قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية عمػر
بلو برق بلؼ م رف اإل رمة(مقيـ -رية -مدينة) فا صفة ال قدير اليلبا للذات كنقص ال فرية

الشقصػػيةل مػػر أظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة الحرليػػة ظيػػكر صػػفة النظ ػرة اليػػلبية للحيػػرة ب ػػد الحػػرب
اإليرائيلية األقيرة (.)2338

كي اػػق مػػف ن ػػرئم الد اريػػة الحرليػػة ىنػػرؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػا م ػػرؿ ال قػػدير اليػػلبا
للذات بيف المقيـ كالمدينة لصػرلق المقػيـل فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا م ػرؿ نقػص ال فريػة
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الشقصػػية بػػيف المقػػيـ كالمدينػػة لصػػرلق المقػػيـل فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا م ػػرؿ النظ ػرة

اليلبية للحيرة بيف القرية ك ؿ مف المقيـ كالمدينة لصرلق القرية.

ؤيػػد ن ػػرئم الفػػرض ك ػػكد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب

اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338بػػرق بلؼ م ػػرف اإل رمػػة(مقيـ -ريػػة -مدينػػة) كبرل ػػرلا ػػـ رفػػض
الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.
ويمكــن تفســير ذلــك  :إف الصػػدمرت كال كائػػؽ ال ػػا ي ػػرض ليػػر الشػ ب الفليػػطينا قػػؼ ح ػػر
عثػرة أمػػرـ حقيػػؽ ر بر ػػو نكاشػػبرع دكاف ػػو فيش ػ ر برنف ػػرؿ قػػرص ي لػػو ي ػػو نحػػك ال ػػز ك لػػة
الحيلػػةل إال أف در ػػو علػػا ال حمػػؿ كمك يػػة أحػػداث الحيػػرة الصػػردمة لػػو يكا ػػو آلػػة الحػػرب
الصػػييكنية ب ػػؿ مػػر أك ػػا مػػف ػػكةل كأف البيئػػة ال ػػا ي ػػيش فييػػر الفػػرد الفليػػطينا ال ق لػؼ فػػا
أ زائير عف ب اير الب ضل فلك كرف طرع زة ب م محرفظػة فػا أم بلػد عربػا آقػر يػي كف

ثيرل كىذا يدلؿ علا صغر ميرحة طػرع ػزة كأف مػر ي ػرض لػو مقػيـ الشػك ة
أصغر منير ن
أك الب ارزيؿ مف عدكاف إيرائيلا فا محرفظة رفق ال يق لؼ عػف مػر ػرض لػو ريػة عزبػة عبػد
ربك فػا محرفظػة الشػمرؿ علػا يػبيؿ المثػرؿل ك مػد االحػ بلؿ الصػييكنا أف يػدمر ػؿ منطقػة

مػػف القطػػرع

ػزة ( مقػػيـ – ريػػة – مدينػػة)ل ػػذلؾ أف لػػؾ المنػػرطؽ (مقػػيـ -ريػػة – مدينػػة)

ػػدد فيي ػػر أشػ ػ رؿ الم رن ػػرة ك ن ػػكع أم ػػر برلق ػػؿ أك اإلص ػػربة أك اإلعر ػػة أك

ري ػػؼ األ ارا ػػا

ك ص ػػؼ البي ػػكتل الف ال ػػدك ك المح ػػؿ كاح ػػد ى ػػك االحػ ػ بلؿ اإليػ ػرائيلال األم ػػر ال ػػذم ي ي ػػب
الش ب درات ديدة يرعده علا م ريشة األحداث المؤلمة كال يؼ م ير.

وترى الباحثة :أف طرع زة منطقة صغيرة يكاء رنت مدينة أك رية أك مقيـل كأنيـ مي ػر
راػكا لػػنفس القػػدر مػػف األحػػداث كاال يرحػػرتل كاف ػػؿ األمػػر ف فػػا طػػرع ػزة م قرربػػة مػػف

ب اػػير الػػب ض فقطػػرع ػزة لػػة غرافيػػة كاحػػدة ال ك ػػد فكاصػػؿ حقيقيػػة بػػيف أ ازئػػو ال غرافيػػة
كبرل ػػرلا ال ك ػػكد لفكاصػػؿ بػػيف ش ػرائحو الي ػ رنية كمػػف يي ػ ف بػػرلمقيـ أك القريػػة ال بػػد أف يمػػر

برلمدينة كال سل ف ؿ األحداث ال ا رض لير طرع زة ىػا أحػداث م داقلػة كم شػربية كأف
طرع زة ي كف زء مف مدينة بيرةل مر أف ميػع منػرطؽ القطػرع ك ػت فػا الحػرب األقيػرة

حت ثير الممرريرت االح بللية اإليرائيلية ممر يرفع مػف ميػ كل الصػفرت اليػلبية عنػد ميػع

األفراد مف ميع المنرطؽ الذم ذكب الفركؽ بيف المنرطؽ المق لفة.

 ك ق لؼ ن رئم الد اريػة الحرليػة مػع ن ػرئم د اريػة ( ػكدةل ح ػكل )2334حيػث أظيػرت الن ػرئمعدـ ك كد فركؽ فا كة األنر برق بلؼ م رف الي ف( مقيـ – مدينة -رية).
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السؤال التاسع :ينص عمى" ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية

األخيرة ( )2008باختالف الخسائر باألنفس (استشياد ،أسر ،إِابة ،ال شيء)؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم ِياغة الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف الخسائر باألنفس"
الجدول ()77

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير الخسائر باألنفس

البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية

لمحياة

الدرجة الكمية

المربعات
66.99

الحرية

3.00

داخل المجموعات

5092.65

520.00

المجموع

5159.63

523.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع

درجات

8.91

3.00

داخل المجموعات

7608.71

520.00

المجموع

7617.63

523.00

بين المجموعات

156.81

3.00

داخل المجموعات

8507.57

520.00

المجموع

8664.38

523.00

بين المجموعات

214.46

3.00

داخل المجموعات

8410.43

520.00

المجموع

8624.89

523.00

بين المجموعات

4.34

3.00

داخل المجموعات

3358.44

520.00

المجموع

3362.78

523.00

بين المجموعات

10.52

3.00

داخل المجموعات

4965.44

520.00

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات

64.12

3.00

داخل المجموعات

8575.58

520.00

المجموع

8639.70

523.00

متوسط

المربعات
22.33

F

2.28

الداللة

.08

9.79

2.97

.20

.89

14.63

52.27

3.19

.02

16.36

71.49

4.42

.00

16.17

1.45

.22

.88

6.46

3.51

.37

.78

9.55

21.37

1.30

.28

16.49

بين المجموعات

816.98

3.00

272.33

داخل المجموعات

71224.38

520.00

136.97
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قيمة

مستوى

1.99

.11

المجموع

72041.36

523.00

العدوان:
رف يمة ؼ يركم ( )2.28كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
االعتمادية:

رف يمة ؼ يركم ( )3.23كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
التقدير السمبي لمذات:

رف يمة ؼ يركم ( )3.19كىا دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو يك د
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ القيرئر برلنفس.

جدول ()78
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الخسائر بالنفس

م=1
22.17

م=2
22

م=3
22.06

م1

استشياد

م=4
23.19

البيان

-

م2

أسر

0.17

-

م3

إِابة

0.11

0.06

-

م4

ال

*1.023

*1.192

*1.133

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليػلبا للػذات
ب ػػيف ال ػػذيف ال يك ػػد عن ػػدىـ قي ػػرئر ب ػػرألنفس كب ػػر ا الم غيػػرات لص ػػرلق ال ػػذيف ال يك ػػد عن ػػدىـ

قيرئر برألنفس.
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نقص الكفاية الشخِية:
رف يمة ؼ يركم ( )4.42كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ القيرئر برلنفس.
جدول ()79

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالال تيا في الدرجة الكمية باختالف الخسائر بالنفس
م=1
24.14

م=2
24.18

م=3
24.1

م1

استشياد

م=4
25.44

البيان

-

م2

أسر

0.042

-

م3

إِابة

0.037

0.079

-

م4

ال شيء

*1.295

*1.254

*1.332

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة
الشقصػػية بػػيف الػػذيف ال يك ػػد عنػػدىـ قيػػرئر بػػرألنفس كبػػر ا الم غيػرات لصػػرلق الػػذيف ال يك ػػد

عندىـ قيرئر برألنفس.

نقص التجاوب االنفعالي:
رف يمة ؼ يركم ( )3.22كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
نقص الثبات االنفعالي:
رف يمة ؼ يركم ( )3.37كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
النظرة السمبية لمحياة:

رف يمة ؼ يركم ( )1.33كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس
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الدرجة الكمية لممقياس:
رف يمة ؼ يركم (  ) 1.99كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
 -ك ق لؼ ن رئم الدراية مع ن رئم دراية (القرشال )1997ال ا أظير فيير عدـ

ثير

لؤلحداث الار طة برق بلؼ القيرئر فا األنفسل ك رل البرحثة أف الكا ع الفليطينا

الذم ي يشو الفليطينييف يق لؼ عف ؿ ال رلـ ال ربا كالغربا.

الفرضية الثانية :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف الخسائر باألنفس "
ال دكؿ ()80

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير الخسائر باألنفس

البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقدير السمبي
لمذات
نقص الكفاية

الشخِية

نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

المربعات
58.80

الحرية

3.00

داخل المجموعات

5806.15

520.00

المجموع

5864.95

523.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع

درجات

16.45

3.00

داخل المجموعات

8919.53

520.00

المجموع

8935.98

523.00

بين المجموعات

176.64

3.00

داخل المجموعات

9251.04

520.00

المجموع

9427.69

523.00

بين المجموعات

110.72

3.00

داخل المجموعات

10537.12

520.00

المجموع

10647.84

523.00

بين المجموعات

61.23

3.00

داخل المجموعات

4472.02

520.00

المجموع

4533.24

523.00

بين المجموعات

54.65
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3.00

متوسط

قيمة

المربعات

F

19.60

1.76

مستوى
الداللة

.15

11.17

5.48

.32

.81

17.15

58.88

3.31

.02

17.79
36.91

1.82

.14

20.26

20.41

2.37

.07

8.60

18.22

1.56

.20

االنفعالي

داخل المجموعات

6088.19

520.00

المجموع

6142.84

523.00

بين المجموعات

النظرة السمبية

لمحياة

81.99

داخل المجموعات

9347.19

520.00

المجموع

9429.18

523.00

بين المجموعات
الدرجة الكمية

3.00

1269.11

11.71

27.33

1.52

.21

17.98

3.00

423.04

داخل المجموعات

77009.80

520.00

148.10

المجموع

78278.91

523.00

2.86

.04

العدوان:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.76كىػػا يػػر دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
االعتمادية:
رف يمة ؼ يػركم ( )3.32كىػا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
التقدير السمبي لمذات:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.31كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ القيرئر برلنفس.
جدول ()81

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الخسائر بالنفس
م=1
21.08

م=2
21.03

م=3
21.32

م1

استشياد

م=4
22.34

البيان

-

م2

أسر

0.057

-

م3

إِابة

0.236

0.293

-

م4

الشيء

*1.253

*1.31

*1.017

216

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليػلبا للػذات

ب ػػيف ال ػػذيف ال يك ػػد عن ػػدىـ قي ػػرئر ب ػػرألنفس كب ػػر ا الم غيػػرات لص ػػرلق ال ػػذيف ال يك ػػد عن ػػدىـ
قيرئر برألنفس.
نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.82كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
نقص التجاوب االنفعالي:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.37كىػػا يػػر دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
نقص الثبات االنفعالي:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.56كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.52كىػػا يػػر دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر برلنفس.
الدرجة الكمية لممقياس:

رف يمػة ؼ يػركم (  ) 2.86كىػا دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو يك ػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ القيرئر برلنفس.
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جدول ()82

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الخسائر بالنفس

م=1
140.42

م=2
140.37

م=3
140.01

م1

استشياد

م=4
143.38

البيان

-

م2

أسر

0.058

-

م3

إِابة

0.417

0.359

-

م4

ال

*2.96

3.019

*3.378

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ػة ال ليػة للمقيػرس بػيف
الػػذيف ال يك ػػد عنػػدىـ قيػػرئر بػػرألنفس كم غيػػر ػػؿ مػػف االي شػػيرد كاإلصػػربة لصػػرلق الػػذيف ال

يك د عندىـ قيرئر برألنفس.

 ك ق لؼ ن رئم الدراية مع ن رئم دراية (القرشال )1997ال ا أظير فيير عدـ ثير لؤلحداثالار طة بػرق بلؼ القيػرئر فػا األنفػسل ك ػرل البرحثػة أف الكا ػع الفليػطينا الػذم ي يشػو

الفليطينييف يق لؼ عف ؿ ال رلـ ال ربا كالغربا.
تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ السؤال التاسع :ينص عمى" ىل
يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008األخيرة

باختالف الخسائر باألنفس(استشياد -أسر -إِابة -الشيء) ؟
والذي يعبر عنو:

:الفراية األكلا :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ القيرئر برألنفس (اي شيرد -أير -إصربة -الشاء)
ي اق مف ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ القيرئر برألنفس (اي شيرد -أير -إصربة-

الشاء).

كأظيرت الن رئم أف االق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية د ظير بؿ الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338لم غير القيرئر برألنفس (اي شيرد -أير -إصربة -الشاء) د ظير لدل
أفراد عينة الدراية فا صفة ال قدير اليلبا للذات ك كنقص ال فرية الشقصية.
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كي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا

للذات بيف الذيف ال يك د عندىـ قيرئر برألنفس كبر ا الم غيرات لصرلق الذيف ال يك د عندىـ

قيرئر برألنفسل فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ نقص ال فرية الشقصية بيف الذيف ال

يك د عندىـ قيرئر برألنفس كبر ا الم غيرات لصرلق الذيف ال يك د عندىـ قيرئر برألنفس.
ؤيد ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ القيرئر برألنفس (اي شيرد -أير -إصربة -الشاء)
ك ـ رفض الفراية ال ديمة ك بكؿ الفرض البديلة.

الفراية الثرنية :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ القيرئر برألنفس (اي شيرد -أير -إصربة -الشاء).
ي اق مف ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د
الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ القيرئر برألنفس (اي شيرد -أير -إصربة-

الشاء).

كأظيرت الن رئم أف االق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية د ظير ب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338لم غير القيرئر برألنفس (اي شيرد -أير -إصربة -الشاء) د ظير لدل
أفراد عينة الدراية فا صفة ال قدير اليلبا للذات.
كي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا
للذات الذيف ال يك د عندىـ قيرئر برألنفس كبر ا الم غيرات لصرلق الذيف ال يك د عندىـ

قيرئر برألنفس.

ؤيد ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ القيرئر برألنفس (اي شيرد -أير -إصربة -الشاء)
ك ـ رفض الفراية ال ديمة ك بكؿ الفرض البديلة.
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ويمكن تفسير ذلك :إف مي كل قدير الشقصية ببرء كأميرت (الشيداء -ال رحا -المصربيف)
فا محرفظرت طرع زة لـ غيرل ك د ي زل ذلؾ إلا أف قدير الشقصية مف حيث ار فرعير
أك انقفراير ي ك ؼ علا عدة عكامؿ ي رد ي كف أ ثر ال كامؿ أىمية أك ال رمؿ األيريا مف

ىذه ال كامؿ مك ؼ الش ب الفليطينا مف الشيردة فا يبيؿ اهللل األير فا ي كف االح بلؿل

اإلصربة مف رصرص ال دكل بؿ الحرب كب ده كيرـ شرؼ لش ب الفليطينال بؿ كللمدينة

ب مليرل فقد يدقؿ حت يمة ال زة كالفقرر فا القرمكس الفليطينا ي قذ أب ردا ديدة كي طا

م رنا م ذرةل (فرلشيردة -األير -اإلصربة) مرادفرت للحيرة كاي مرار لير لم رف أقرلل كىك

يبيؿ للنصر كال م يف فا الدنيرل كالفكز برل نة فا ابقرةل ممر يزيد درة الش ب علا طكير
أيرليب كاي ار ي يرت كآليرت ال رمؿ مع المكا ؼ الص بة بقصد الم ريشة كال يؼل انطبل ر

مف ديمكمة الحرلة كاع قردا منير أف ىذه األرض ىا أرض الربرط كأف الصراع رئـ ليكـ الديفل

مع مر يرافؽ ذلؾ مف الدعـ كال رفؿ اال مرعا مف مؤازرة األيرة كال يراف كاألصد رء

كال بردات اال مرعية.

فيصبر الش ب الفليطينا علا فقداف نكاصربة كأير نكاب رد أبنرئو كبنر ول صبر المؤمف بربول
الكاثؽ بنصرهل الم ك ؿ عليو الرااا بقارئول برت لزامر عليير مكا ية ىذه األحداث المؤلمة

كال يؼ م ير مف قبلؿ كليد آليرت كاي ار ي يرت قييـ مف الك كع فريية لؤلمراض ال يمية
كالنفيية كالشقصيةل فرأللـ كالم رنرة يفايرف إلا القكة كالنمرء.
ك ق لؼ ن رئم الدراية مػع ن ػرئم د اريػة (القرشػال )1997ال ػا أظيػر فييػر عػدـ ػ ثير لؤلحػداث

الا ػػر طة ب ػػرق بلؼ القي ػػرئر ف ػػا األنف ػػسل ك ػػرل البرحث ػػة أف الكا ػػع الفلي ػػطينا ال ػػذم ي يش ػػو
الفليطينييف يق لؼ عف ؿ ال رلـ ال ربا الغربا.
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السؤال العاشر:

ينص عمى "ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف الخسائر المادية( ىدم بيت كمي ،ىدم بيت جزئي،
تجريف أرض كمي ،تجريف أرض جزئي ،ال شيء)؟

كلئل ربة علا ىذا اليؤاؿ ـ صير ة الفرايرت ال رلية:

الفرضية األولى :وتنص عمى "ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف الخسائر المادية"( ىدم بيت كمي،

ىدم بيت جزئي ،تجريف أرض كمي ،تجريف أرض جزئي ،ال شيء).
الجدول ()83

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير الخسائر المادية
البيان

العدوان

االعتمادية

التقدير السمبي
لمذات
نقص الكفاية

الشخِية

نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية
لمحياة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

مِدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

F

الداللة

بين المجموعات

125.11

4.00

31.28

3.22

.01

داخل المجموعات

5034.53

519.00

9.70

المجموع

5159.63

523.00

بين المجموعات

86.41

4.00

21.60

داخل المجموعات

7531.21

519.00

14.51

المجموع

7617.63

523.00

بين المجموعات

179.69

4.00

44.92

داخل المجموعات

8484.70

519.00

16.35

المجموع

8664.38

523.00

بين المجموعات

155.34

4.00

38.84

داخل المجموعات

8469.54

519.00

16.32

المجموع

8624.89

523.00

بين المجموعات

11.43

4.00

2.86

داخل المجموعات

3351.35

519.00

6.46

المجموع

3362.78

523.00

بين المجموعات

26.53

4.00

6.63

داخل المجموعات

4949.43

519.00

9.54

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات

86.26

4.00

21.56

داخل المجموعات

8553.45

519.00

16.48

المجموع

8639.70

523.00
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1.49

2.75

2.38

.44

.70

1.31

.20

.03

.05

.78

.60

.27

الدرجة الكمية

بين المجموعات

1041.01

4.00

260.25

داخل المجموعات

71000.35

519.00

136.80

المجموع

72041.36

523.00

1.90

.11

العدوان:
رف يمة ؼ يركم ( )3.22كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ القيرئر المردية.

جدول ()84

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الخسائر المادية

م=1
18.49

م=2
18.32

م=3
17.40

م=4
17.78

م1

ىدم بيت كمي

م=5
18.95

البيان

-

م2

ىدم بيت جزئي

0.173

-

م3

تجريف ارض كمي

م4

تجريف أرض جزئي

1.089
0.708

0.916
0.381

0.381

م5

الشيء

0.465

0.639

*1.555

*1.174

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال دكاف بيف الذيف

ال يك د عندىـ قيرئر مردية ك ريؼ لا ك زئا لصرلق الذيف ال يك د عندىـ قيرئر
مردية.
االعتمادية:

رف يمة ؼ يركم ( )1.49كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
التقدير السمبي لمذات:

رف يمة ؼ يركم ( )2.75كىا دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ القيرئر المردية.
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جدول ()85

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الخسائر المادية

م=1
22.62

م=2
21.54

م=3
22.35

م2

ىدم بيت جزئي

1.079

-

م3

تجريف ارض كمي

0.267

0.812

-

م4

تجريف أرض جزئي

0.398

0.680

0.131

م5

الشيء

0.369

*1.448

0.636

م=4
22.22

م1

ىدم بيت كمي

-

0.767

م=5
22.99

البيان

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات

بيف الذيف ال يك د عندىـ قيرئر مردية كىدـ بيت زئا لصػرلق الػذيف ال يك ػد عنػدىـ قيػرئر
مردية.
نقص الكفاية الشخِية:
رف يمة ؼ يركم (  ) 2.38كىػا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
نقص التجاوب االنفعالي:

رف يمة ؼ يركم ( )3.44كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
نقص الثبات االنفعالي:

رف يمة ؼ يركم ( )3.73كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال
يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
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النظرة السمبية لمحياة:
رف يمة ؼ يركم ( )1.31كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
الدرجة الكمية لممقياس:

رف يمة ؼ يركم ( )1.93كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.

الفرضية الثانية :وتنص عمى "ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف الخسائر المادية"
الجدول ()86

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير الخسائر المادية

البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

114.80

الحرية

4.00

داخل المجموعات

5750.15

519.00

المجموع

5864.95

523.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع المربعات

درجات

51.97

4.00

داخل المجموعات

8884.01

519.00

المجموع

8935.98

523.00

بين المجموعات

306.17

4.00

داخل المجموعات

9121.52

519.00

المجموع

9427.69

523.00

بين المجموعات

253.17

4.00

داخل المجموعات

10394.67

519.00

المجموع

10647.84

523.00

بين المجموعات

12.17

4.00

داخل المجموعات

4521.07

519.00

المجموع

4533.24

523.00

بين المجموعات

81.25
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4.00

متوسط

المربعات
28.70

قيمة
F

2.59

مستوى
الداللة

.04

11.08
12.99

.76

.55

17.12

76.54

4.36

.00

17.58

63.29

3.16

.01

20.03

3.04

.35

.84

8.71

20.31

1.74

.14

االنفعالي

داخل المجموعات

6061.59

519.00

المجموع

6142.84

523.00

بين المجموعات

النظرة السمبية

لمحياة

12.36

الدرجة الكمية

4.00

داخل المجموعات

9416.82

519.00

المجموع

9429.18

523.00

بين المجموعات

11.68

1345.91

.17

3.09

.95

18.14

4.00

336.48

داخل المجموعات

76933.00

519.00

148.23

المجموع

78278.91

523.00

2.27

.06

العدوان:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.59كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ القيرئر المردية.
جدول ()87

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الخسائر المادية

م=1
17.53

م=2
17.33

م=3
17.52

م=4
17.38

م1

ىدم بيت كمي

-

م2

ىدم بيت جزئي

0.199

-

م3

تجريف ارض كمي

0.007

0.192

-

م4

تجريف أرض جزئي

0.157

0.042

0.150

-

م5

ال شيء

0.812

*1.01

0.819

0.969

م=5
18.34

البيان

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا م ػرؿ ال ػدكاف بػيف الػذيف

ال يك د عندىـ قيرئر مردية كىدـ بيت زئا لصرلق الذيف ال يك د عندىـ قيرئر مردية.
االعتمادية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.76كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
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التقدير السمبي لمذات:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )4.36كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ القيرئر المردية.
جدول ()88

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الخسائر المادية

م=1
21.6

م=2
20.44

م=3
21.08

م=4
21.19

م1

ىدم بيت كمي

م=5
22.28

البيان

-

م2

ىدم بيت جزئي

1.16

-

م3

تجريف ارض كمي

0.521

0.639

-

م4

تجريف أرض جزئي

0.408

0.752

0.113

-

م5

ال شيء

0.682

*1.842

1.203

1.09

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات
بيف الذيف ال يك د عندىـ قيرئر مردية كىدـ بيت زئا لصػرلق الػذيف ال يك ػد عنػدىـ قيػرئر

مردية.

نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.16كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
برق بلؼ القيرئر المردية.

جدول ()89

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف األضرار المادية

م=1
22.79

م=2
22.43

م3

تجريف ارض كمي

0.213

م=3
23

م2

ىدم بيت جزئي

0.360

م=4
22.84

م1

ىدم بيت كمي

م=5
24.01

البيان

0.573

-

م4

تجريف أرض جزئي

0.057

0.416

0.156

م5

ال

1.227

*1.587

1.014
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1.17

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة

الشقصػػية بػػيف الػػذيف ال يك ػػد عنػػدىـ قيػػرئر مرديػػة كىػػدـ بيػػت زئػػا لصػػرلق الػػذيف ال يك ػػد
عندىـ قيرئر مردية.
نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.35كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
نقص الثبات االنفعالي:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.74كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
النظرة السمبية لمحياة:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.17كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
الدرجة الكمية لممقياس:
رف يمة ؼ يركم (  ) 2.27كىا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
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تعرض الباحثة فيما يمي مناقشـة لمـا أسـفرت عنـو نتـائ السـؤال العاشـر :يـنص عمـى " ىـل

يختمــف مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلس ـرائيمية األخيــرة ( )2008بــاختالف
الخسائر المادية (ىدم بيت كمي ،ىدم بيت جزئـي ،تجريـف ارض كمـي ،تجريـف ارض جزئـي،

ال شيء) ؟

كالذم ي بر عنو-:

الفراػػية األكلػػا :ال يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب

اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338ب ػػرق بلؼ القي ػػرئر المردي ػػة (ى ػػدـ بي ػػت ل ػػال ى ػػدـ بي ػػت زئ ػػال
ريؼ ارض لال

ريؼ ارض زئال الشاء)

ي اػػق مػػف ن ػػرئم الفػػرض ك ػػكد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ

الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338ب ػػرق بلؼ القي ػػرئر المردي ػػة (ىػ ػدـ بي ػػت ل ػػال ى ػػدـ بي ػػت
زئال

ريؼ ارض لال

ريؼ ارض زئال الشاء).

كأظيػػرت الن ػػرئم أف االق ػ بلؼ فػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية ػػد ظيػػر بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية
األقيرة ( )2338لم غير القيرئر المردية (ىدـ بيت لال ىدـ بيت زئال

ريؼ ارض لال

ريػػؼ ارض زئػػال الشػػاء) ػػد ظيػػر لػػدل أف ػراد عينػػة الد اريػػة فػػا صػػفة ال ػػدكافل كال قػػدير

اليلبا للذات.
كي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م ػرؿ ال ػدكاف بػيف الػذيف
ال يك د عندىـ قيرئر مردية ك ريؼ لا ك زئا لصرلق الذيف ال يك د عندىـ قيرئر مرديةل

فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قػدير اليػلبا للػذات بػيف الػذيف ال يك ػد عنػدىـ قيػرئر
مردية كىدـ بيت زئا لصرلق الذيف ال يك د عندىـ قيرئر مردية.
ؤيػػد ن ػػرئم الفػػرض ك ػػكد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب
اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338ب ػػرق بلؼ القي ػػرئر المردي ػػة (ى ػػدـ بي ػػت ل ػػال ى ػػدـ بي ػػت زئ ػػال
ريؼ ارض لال

ريػؼ ارض زئػال الشػاء) ك ػـ رفػض الفراػية ال ديمػة ك بػكؿ الفػرض

البديلة.
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الفراػػية الثرنيػػة :ال يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب

اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338ب ػػرق بلؼ القي ػػرئر المردي ػػة (ى ػػدـ بي ػػت ل ػػال ى ػػدـ بي ػػت زئ ػػال
ريؼ ارض لال

ريؼ ارض زئال الشاء)

ي اػػق مػػف ن ػػرئم الفػػرض ك ػػكد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد

الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338ب ػػرق بلؼ القي ػػرئر المردي ػػة (ى ػػدـ بي ػػت ل ػػال ى ػػدـ بي ػػت
زئال

ريؼ ارض لال

ريؼ ارض زئال الشاء)

كأظي ػػرت الن ػػرئم أف االقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ػػد ذاد ب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية
األقيرة ( )2338عمر بلير لم غير القيرئر المرديػة (ىػدـ بيػت لػال ىػدـ بيػت زئػال
ارض لال

ريػؼ

ريؼ ارض زئال الشاء) د ظير لدل أفراد عينة الدراية فا صفة ال ػدكافل

كال قدير اليلبا للذات.

مػػر أظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة الحرليػػة ظيػػكر صػػفة النظ ػرة اليػػلبية للحيػػرة ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية
األقيرة ( )2338برق بلؼ القيرئر المردية.
كي اق مف ن رئم الفرض عف ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م ػرؿ ال ػدكاف بػيف الػذيف
ال يك ػػد عنػػدىـ قيػػرئر مرديػػة كىػػدـ بيػػت زئػػا لصػػرلق الػػذيف ال يك ػػد عنػػدىـ قيػػرئر مرديػػةل
فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قػدير اليػلبا للػذات بػيف الػذيف ال يك ػد عنػدىـ قيػرئر
مردية كىدـ بيت زئا لصرلق الذيف ال يك د عندىـ قيرئر مرديػةل فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية

فا م رؿ نقػص ال فريػة الشقصػية بػيف الػذيف ال يك ػد عنػدىـ قيػرئر مرديػة كىػدـ بيػت زئػا

لصرلق الذيف ال يك د عندىـ قيرئر مردية.

ؤيػػد ن ػػرئم الفػػرض ك ػػكد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب
اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338ب ػػرق بلؼ القي ػػرئر المردي ػػة (ى ػػدـ بي ػػت ل ػػال ى ػػدـ بي ػػت زئ ػػال
ريؼ أرض لال

البديلة.

ريػؼ ارض زئػال الشػاء) ك ػـ رفػض الفراػية ال ديمػة ك بػكؿ الفػرض
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ويمكــن تفســير ذلــك :ي ػػرض الش ػ ب الفليػػطينا منػػذ مػػر يزيػػد عػػف ي ػ يف عرمػػر ل رفػػة أش ػ رؿ
الم رن ػػرة كالاػ ػػغكط م ػػف بػ ػػؿ ال ي ػػرف الصػ ػػييكنال م ػػف مصػ ػػردرة األ ارا ػػا لبنػ ػػرء المي ػ ػ كطنرت
الص ػػييكنيةل كى ػػدـ البي ػػكت ك ري ػػؼ األ ارا ػػا م ػػرك ار برلن ب ػػة كالن ي ػػة ثػ ػـ ان فرا ػػة الح ػػررة ك
ان فراة األ صا كالحصرر كصكال إلا الحرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338كال ػا ػرض فييػر

الشػ ب ب يػره قبلليػػر ل رفػػة أشػ رؿ ال قػػرب ال مػػرعا المفػػركض علػػا طػػرع ػزةل كبػػرت علػػا
أثػػر طػػرع ػزة حػػت د ػػرت نبلػػة مك ك ػػةل كأحػػدثت الحػػرب اإليػرائيلية حػكال نكعيػػر فػػا ميػػع
كانب الم مع الفليطينا ك رفة مي كير و ب ؿ بنره ال ح ية كالقكل المردية كالف رية.

كعلا أثره ل بت دك ار ميمر فا حيرة الش ب الفليطينا ك رف لير أثر مبرشػر علػا غيػر النظػرة
إلا الحيرةل كالنظر إلا االي شيرد كال احية بػرلنفس كالمػرؿ قيمػة ا مرعيػة يف قػر بيػر أىػرلا

فليػػطيفل كمػػف ىنػػر كفػػا ظػػؿ ػ ار ـ أش ػ رؿ الم رنػػرة ال ػػا ي ػػرض ليػػر الش ػ ب الفليػػطينا منػػذ
ينكات مف مصردره أراو كارض أ داده أك ى ر البيت صرال أك ىدـ البيت فاالؼ ال رئبلت

فا القطرع شردت كفقدت منرزلير قبلؿ أيرـ الحػرب ك قشػا طػكؿ م رنر يػرل كال ػزاؿ المنػرطؽ

ال ػػا راػت ال يػػرح ال ػػيش اإليػرائيلا ػػرنؽ مشػػرىد الػػدمرر كالقػرابل حيػػث حكلػػت أحيػػرء
كمنرطؽ ي نية ب ملير شمرؿ شرؽ القطػرع ك نكبػو إلػا أرض ػرداء قرليػة مػف مظػرىر الحيػرة
كاألعمرر راء يكي ير عف ب رة أبييػر بػرألرضل مػر أف البنيػة ال ح يػة المي رئػة بف ػؿ الحصػرر

اإليرائيلا علا زة اررت بصكرة بيرة أثنرء ال ك ؿ اإليرائيلا علا القطرع مػف ذلػؾ شػب ة
الصرؼ الصحا كقطكط ال يربرءل إارفة إلا قطكط اليكا ؼ ال ا أصربير دمرر ىرئؿ.

األاػ ػرار ال ػػا لحق ػػت ب رف ػػة القطرع ػػرت المدني ػػة كالص ػػنرعية كالزراعي ػػة برلقط ػػرع ػ ػراء ال ملي ػػة
ال ي رية اإليرائيلية علا زة بلغت حكالا مليررم كمرئ يف كقمية عشر مليكف دكالر.

آالؼ أيرة برلقطرع ىدمت منرزلير كفقدت أثرثيػر بشػ ؿ رمػؿ ك ح ػرج إلػا مػ كل بػديؿل م مػؿ

البيكت الي نية ال ا دمرت بشػ ؿ رمػؿ أثنػرء الحػرب كال ػا بر ػت يػر صػرلحة لليػ ف كصػلت

إلا  23ألؼ كحدة ي نيةل كبينمر بل عدد األير ال ا دمرت منرزليػر بشػ ؿ زئػا كشػبو رمػؿ
 6آالؼ أيػ ػرةل كص ػػؿ ع ػػدد ال ػػرئبلت ال ػػا ا ػػررت منرزلي ػػر إل ػػا  13آالؼل ب ػػرت ل ازم ػػر عل ػػا
الش ػ ػ ب الفليػ ػػطينا مكا يػ ػػة ىػ ػػذه األحػ ػػداث المؤلمػ ػػة كال يػ ػػؼ م يػ ػػر مػ ػػف قػ ػػبلؿ كليػ ػػد آليػ ػػرت
كاي ار ي يرت قيييـ مف الك كع فريية لؤلمػراض ال يػمية كالنفيػية كالشقصػيةل فػرأللـ كالم رنػرة

يفايرف إلا القكة كالنمرء.
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السؤال الحادي عشر ":ينص عمى "ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف دقؿ األسرة (أقل من 600شيكل1200-600 ،شيكل،

1800-1200شيكل2400-1800 ،شيكل3000-2400 ،شيكل ،أكثر من 3000شيكل؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم ِياغة الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف دقؿ األسرة (أقل من 600شيكل،

1200-600شيكل1800-1200 ،شيكل2400-1800 ،شيكل3000-2400 ،شيكل ،أكثر
من 3000شيكل.

الجدول ()90

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير دخل األسرة

البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

نقص الكفاية

الشخِية

نقص التجاوب
االنفعالي

داخل المجموعات
المجموع

5159.63

523.00

النظرة السمبية لمحياة

164.62

5.00

داخل المجموعات

7453.01

518.00

المجموع

7617.63

523.00

541.01

5.00

داخل المجموعات

8123.38

518.00

المجموع

8664.38

523.00

بين المجموعات

496.68

5.00

داخل المجموعات

8128.21

518.00

المجموع

8624.89

523.00

بين المجموعات

27.28

5.00

داخل المجموعات

3335.51

518.00

المجموع

3362.78

523.00

بين المجموعات
نقص الثبات االنفعالي

27.94

5.00

5131.70

بين المجموعات
التقدير السمبي لمذات

المربعات

الحرية

518.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجموع

درجات

117.39

5.00

داخل المجموعات

4858.57

518.00

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات
داخل المجموعات

81.96
8557.74
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5.00
518.00

متوسط

المربعات
5.59

قيمة
F

.56

مستوى
الداللة

.73

9.91

32.92

2.29

.04

14.39

108.20

6.90

.00

15.68

99.34

6.33

.00

15.69

5.46

.85

.52

6.44

23.48

2.50

.03

9.38

16.39
16.52

.99

.42

المجموع
الدرجة الكمية

523.00

8639.70

بين المجموعات

1801.03

5.00

360.21

داخل المجموعات

70240.33

518.00

135.60

المجموع

72041.36

523.00

.02

2.66

العدوان:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.56كىػػا يػػر دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ دقؿ.
االعتمادية:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.29كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ دقؿ األيرة.

جدول ()91

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف دخل
م=1
19.41

م=2
18.83

م=3
18.46

م=4
19.77

م=5
17.65

م1

أقل من  600شيكل

م=6
19.14

البيان

-

م2

 1200-600شيكل

0.576

-

م3

 1800-1201شيكل

0.949

0.373

م4

 2400-1801شيكل

0.359

0.935

1.308

م5

 3000-2401شيكل

م6

أكثر من  3000شيكل

*1.755
0.267

1.179

0.806

0.309

0.682

*2.114
0.626

1.488

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م ػرؿ االع مرديػة بػيف فئػة

" أ ؿ مف  633ش " كفئة "  "3333-2431لصرلق فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ "ل ك ذلؾ فركؽ
ب ػػيف فئ ػػة " أ ػػؿ م ػػف  633ش ػػي ؿ " كفئ ػػة "  "2433-1831م ػػع فئ ػػة "  "3333-2431ش ػػي ؿ

لصرلق فئة " "3333-2431شي ؿ.
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التقدير السمبي لمذات:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )6.93كىػػا دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ دقؿ األيرة.
جدول ()92

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف دخل األسرة

م=1
21.17

م=2
22.73

م=3
22.90

م=4
23.74

م=5
23.93

م1

أقل من  600شيكل

م=6
23.58

البيان

-

م2

 1200-600شيكل

*1.565

-

م3

 1800-1201شيكل

*1.735

0.170

م4

 2400-1801شيكل

*2.577

1.012

م5

 3000 -2401شيكل

2.767

م6

أكثر من  3000شيكل

2.412

1.202
0.848

0.842

-

1.032

0.19

-

0.677

0.165

0.355

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات

بيف فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ" كبر ا الفئرت لصرلق ؿ الفئرت.
نقص الكفاية الشخِية:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )6.33كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ دقؿ األيرة.

جدول ()93

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف دخل االسرة
م=1
23.44

م=2
24.54

م=3
25.43

م=4
25.64

م2

 1200-600شيكل

*1.105

-

م3

1800-1201شيكل

*1.993

0.888

-

م4

 2400-1801شيكل

*2.201

1.096

0.208
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-

م=5
25.74

م1

أقل من  600شكل

-

م=6
26.1

البيان

م5

 3000-2401شيكل

*2.302

1.197

0.309

0.101

م6

أكثر من  3000شيكل

*2.663

*1.558

0.669

0.462

0.361

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة

الشقصية بيف فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ " كبر ا الفئرت لصرلق ؿ الفئرت .كبيف فئة "-631
"1233شي ؿ كفئة أ ثر مف  3333لصرلق فئة أ ثر 3333شي ؿ.
نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.85كىػػا يػػر دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة.
نقص الثبات االنفعالي:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.53كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ دقؿ األيرة.
جدول ()94

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف دخل األسرة

م=1
19.71

م=2
19.35

م18.6=3

م=4
19.26

م=5
18.37

م1

أقل من  600شيكل

م=6
18.68

البيان

-

م2

 1200-600شيكل

0.362

-

م3

 1800-1201شيكل

*1.109

0.748

-

م4

 2400-1801شيكل

0.451

0.090

0.658

-

م5

 3000-2401شيكل

*1.337

0.976

0.228

0.886

م6

أكثر من  3000شيكل

*1.027

0.665

0.083

0.575

0.310

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص الثب ػػرت
االنف ػ ػرلا ب ػػيف فئ ػػة " أ ػػؿ م ػػف  633ش ػػي ؿ " ك ػػؿ م ػػف فئ ػػة " "1833-1231ش ػػي ؿ كفئ ػػة "
" 3333-2431شي ؿ كفئة أ ثر مف  3333شي ؿ لصرلق فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ.
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النظرة السمبية لمحياة:
رف يمة ؼ يػركم ( )3.99كىػا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة.
الدرجة الكمية لممقياس:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.66كىػػا دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ دقؿ األيرة.

جدول ()95

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف دخل
م=1
143.78

م=2
145.85

م=3
146.21

م=4
149.68

م=5
145.33

م1

أقل من 600شيكل

م=6
148.6

البيان

-

م2

1200-600شيكل

2.068

-

م3

1800-1201شيكل

2.424

0.0356

-

م4

2400-1801شيكل

م5

 3000-2401شيكل

*5.896
1.542

3.829

3.473

0.526

0.882

4.355

م6

أكثر من 3000شيكل

*4.816

0.310

2.392

1.081

3.274

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ة ال لية للمقيرس بيف
فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ " كفئة " "2433-1833شي ؿ مع فئة أ ثػر مػف  3333لصػرلق فئػة

" أ ؿ مف  633شي ؿ " كفئة " "2433-1833شي ؿ.

ك فػػؽ ن ػػرئم الد اريػػة الحرليػػة مػػع ن ػػرئم دراية(شػػقفةل )2338حيػػث أظيػػرت الن ػػرئم عػػف ك ػػكد

ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا ق ػػدير ال ػػذات ػػزل للميػ ػ كل اال ص ػػردم للطلب ػػة (م ػػنقفضل
م كيطل مر فع).
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الفرضية الثانية :وتنص عمى " ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف دخل األسرة (أقل من 600شيكل،

1200-600شيكل1800-1200 ،شيكل2400-1800 ،شيكل3000-2400 ،شيكل ،أكثر
من 3000شيكل "

الجدول ()96

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير دخل األسرة

البيان

العدوان

االعتمادية

التقدير السمبي

لمذات

نقص الكفاية
الشخِية
نقص التجاوب

االنفعالي

نقص الثبات

االنفعالي

النظرة السمبية

لمحياة

الدرجة الكمية

مِدر التباين

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

40.15

5.00

8.03

داخل المجموعات

5824.80

518.00

11.24

المجموع

5864.95

523.00

بين المجموعات

145.79

5.00

29.16

داخل المجموعات

8790.19

518.00

16.97

المجموع

8935.98

523.00

بين المجموعات

366.93

5.00

73.39

داخل المجموعات

9060.75

518.00

17.49

المجموع

9427.69

523.00

بين المجموعات

619.73

5.00

123.95

داخل المجموعات

10028.11

518.00

19.36

المجموع

10647.84

523.00

بين المجموعات

98.42

5.00

19.68

داخل المجموعات

4434.83

518.00

8.56

المجموع

4533.24

523.00

بين المجموعات

105.36

5.00

21.07

داخل المجموعات

6037.48

518.00

11.66

المجموع

6142.84

523.00

بين المجموعات

96.80

5.00

19.36

داخل المجموعات

9332.38

518.00

18.02

المجموع

9429.18

523.00

بين المجموعات

2049.35

5.00

409.87

داخل المجموعات

76229.56

518.00

147.16

المجموع

78278.91

523.00
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قيمة
F

.71

1.72

4.20

6.40

2.30

1.81

1.07

2.79

مستوى
الداللة

.61

.13

.00

.00

.04

.11

.37

.02

العدوان:
رف يمة ؼ يركم ( )3.71كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة.
االعتمادية:

رف يمة ؼ يركم ( )1.72كىا ير دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو ال

يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة.
التقدير السمبي لمذات:

رف يمة ؼ يركم ( )4.23كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ قؿ األيرة.

جدول ()97
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف دخل األسرة

م=1
20.62

م=2
21.73

م=3
21.99

م3

1800-1201شيكل

*1.369

0.254

م4

2400-1801شيكل

*2.213

1.097

0.844

م5

3000-2401شيكل

م6

أكثر من 3000شيكل

*2.601
1.183

1.485

1.231

0.068

0.186

م=4
22.83

م2

1200-600شيكل

*1.116

0.388
1.030

م=5
23.22

م1

أقل من 600شيكل

-

1.417

م=6
21.81

البيان

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ة ال لية للمقيرس بيف
فئػػة " أ ػػؿ مػػف  633ش " ك ػػؿ مػػف فئػػة " "1833-1231شػػي ؿ كفئػػة " "2433-1831شػػي ؿ
كفئة ""3333-2431شي ؿ لصرلق الفئرت األرب ة.
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نقص الكفاية الشخِية:
رف يمة ؼ يركم ( )6.43كىا دالة عند مي كل الداللة 3.31ل كىذا ي نا أنو يك د

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338
برق بلؼ دقؿ األيرة.
جدول ()98

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الدخل
م=1
21.97

م=2
23.43

م=3
24.39

م=4
24.04

م=5
24.96

م1

أقل من 600شيكل

م=6
24.64

البيان

-

م2

1200-600شيكل

*1.46

-

م3

1800-1201شيكل

*2.419

0.959

-

م4

2400-1801شيكل

*2.072

0.613

0.346

م5

3000-2401شيكل

*2.986

*1.527

0.568

0.914

م6

أكثر من 3000شيكل

*2.67

1.21

0.251

0.597

0.317

-

ي ا ػػق م ػػف ال ػػدكؿ الي ػػربؽ أف ىن ػػرؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ف ػػا م ػػرؿ نق ػػص ال فري ػػة

الشقصية بيف فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ" ك ؿ الفئرت لصرلق الفئرت .ك ذلؾ بيف فئػة "-631
"1233شي ؿ كفئة  3333-2431شي ؿ لصرلق فئة ""3333-2431شي ؿ.
نقص التجاوب االنفعالي:
رف يمة ؼ يركم ( )2.33كىا دالة عند مي كل الداللة 3.35ل كىذا ي نا أنو يك د
اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2338

برق بلؼ دقؿ األيرة.

جدول ()99
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف دخل األسرة
م=1
19.15

م=2
19.96

م=3
20.11

م3

 1800 -1201شيكل

م4

2400 -1801

*0.961
0.829

0.0153

شيكل

م=4
19.98

م2

 1200-600شيكل

*0.808

-

0.021
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0.132

-

م=5
20.41

م1

أقل من  600شيكل

-

م=6
19.78

البيان

م5

 3000 -2401شيكل

م6

أكثر من  3000شيكل

*1.263
0.630

0.455

0.302

0.434

0.178

0.331

0.199

0.633

-

ي اػػق مػػف ال ػػدكؿ اليػػربؽ أف ىنػػرؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية فػػا م ػػرؿ نقػػص ال ػػركب

االنف ػػرلا ب ػػيف فئ ػػة " أ ػػؿ م ػػف  633ش ػػي ؿ " ك ػػؿ م ػػف فئ ػػة " "1833-1231ش ػػي ؿ كفئ ػػة "
" 1233-631شي ؿ كفئة ""3333-2431شي ؿ لصرلق الفئرت الثبلثة.
نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.81كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة.
النظرة السمبية لمحياة:

رف يمة ؼ يركم (  ) 1.37كىا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال

يك ػػد اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
( )2338برق بلؼ دقؿ.
الدرجة الكمية لممقياس:
ػػرف يم ػػة ؼ ي ػػركم (  ) 2.79كى ػػا دال ػػة عن ػػد ميػ ػ كل الدالل ػػة 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد
اق ػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2338

برق بلؼ دقؿ األيرة.

جدول ()100

نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف الدخل األسرة

م=1
138.72

م=2
142.26

م=3
142.71

م=4
143.17

م=5
144.15

م1

أقل من  600شيكل

-

م2

 1200-600شيكل

*3.542

-

م3

 1800-1201شيكل

*3.99

0.448

-

م4

 2400 -1801شيكل

*4.452

0.910

0.462

-

م5

 3000-2401شيكل

*5.434

1.892

1.444

0.982

-

م6

أكثر من  3000شيكل

*4.301

0.759

0.312

0.150

1.132
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م=6
143.02

البيان

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ة ال لية للمقيرس بيف

فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ " كبر ا الفئرت لصرلق الفئرت.

 ك فؽ ن ػرئم الد اريػة الحرليػة مػع ن ػرئم دراية(شػقفةل )2338حيػث أظيػرت الن ػرئم عػف ك ػكدفػركؽ ذات داللػة إحصػرئية فػا قػدير الػذات ػزل للميػ كل اال صػردم للطلبػة (مػػنقفضل

م كيطل مر فع).

تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ السؤال الحادي عشر ":ينص عمى

"ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008األخيرة

باختالف دخل األسرة (أقل من 600شيكل1200-600 ،شيكل1800-1200 ،شيكل،

2400-1800شيكل3000-2400 ،شيكل ،أكثر من 3000شيكل؟
كالذم ي بر عنو:

الفرض األكؿ :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة(أ ؿ مف 633شي ؿل 1233-633شي ؿل

1833-1233شي ؿل 2433-1833شي ؿل 3333-2433شي ؿل أ ثر مف 3333شي ؿ.
ي اق مف ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة.

كأظيرت الن رئم أف االق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية د ظير بؿ الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338لم غير دقؿ األيرة د ظير لدل أفراد عينة الدراية فا صفة االع مردية-
ال قدير اليلبا للذات  -نقص ال فرية الشقصية -نقص الثبرت االنف رلا.
كي اق مف ن رئم الفرض عف :ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ىنرؾ فركؽ ذات
داللة إحصرئية فا م رؿ االع مردية بيف فئة " أ ؿ مف  633ش " كفئة " "3333-2431

لصرلق فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ "ل ك ذلؾ فركؽ بيف فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ " كفئة"
 "2433-1831مع فئة "  "3333-2431شي ؿ لصرلق فئة " "3333-2431شي ؿل ك كد
فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ ال قدير اليلبا للذات بيف فئة " أ ؿ مف  633ش "
كبر ا الفئرت لصرلق ؿ الفئرتل ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ نقص ال فرية

الشقصية بيف فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ " كبر ا الفئرت لصرلق ؿ الفئرت .كبيف فئة "-631
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"1233شي ؿ كفئة أ ثر مف  3333لصرلق فئة أ ثر 3333شي ؿل ك كد فركؽ ذات داللة

إحصرئية فا م رؿ نقص الثبرت االنف رلا بيف فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ " ك ؿ مف فئة "

"1833-1231شي ؿ كفئة " " 3333-2431شي ؿ كفئة أ ثر مف  3333شي ؿ لصرلق فئة "
أ ؿ مف  633شي ؿل ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ة ال لية للمقيرس بيف فئة "
أ ؿ مف  633شي ؿ" كفئة ""2433-18333شي ؿ مع فئة أ ثر مف  3333لصرلق فئة " أ ؿ

مف  633شي ؿ " كفئة" "2433-1833شي ؿ.

ؤيد ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة د ظير لدل أفراد عينة الدرايةل ك ـ رفض
الفراية ال ديمة ك بكؿ الفرض البديلة.

الفرض الثرنا :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة (أ ؿ مف 633شي ؿل 1233-633شي ؿل
1833-1233شي ؿل 2433-1833شي ؿل 3333-2433شي ؿل أ ثر مف 3333شي ؿ).

ي اق مف ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية د ظير ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة.

كأظيرت الن رئم أف االق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية د ظير ب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338برق بلؼ دقؿ األيرة د ظير لدل أفراد عينة الدراية فا صفة االع مردية-
ال قدير اليلبا للذات  -نقص ال فرية الشقصية -نقص ال ركب االنف رلا.
كأظيرت الن رئم أف االق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية د ذاد ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة ( )2338عمر بلير برق بلؼ دقؿ األيرة د ظير لدل أفراد عينة الدراية فا صفة
ال قدير اليلبا للذات كنقص ال فرية الشقصية.

كي اق مف ن رئم الفرض عف :ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ة ال لية للمقيرس

بيف فئة " أ ؿ مف  633ش " ك ؿ مف فئة " "1833-1231شي ؿ كفئة " "2433-1831شي ؿ
كفئة ""3333-2431شي ؿ لصرلق الفئرت األرب ةل ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا
م رؿ نقص ال فرية الشقصية بيف فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ" ك ؿ الفئرت لصرلق الفئرت.

ك ذلؾ بيف فئة ""1233-631شي ؿ كفئة  3333-2431شي ؿ لصرلق فئة "-2431
241

"3333شي ؿل ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ نقص ال ركب االنف رلا بيف فئة "

أ ؿ مف  633شي ؿ " ك ؿ مف فئة " "1833-1231شي ؿ كفئة " " 1233-631شي ؿ كفئة
""3333-2431شي ؿ لصرلق الفئرت الثبلثةل ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا الدر ة
ال لية للمقيرس بيف فئة " أ ؿ مف  633شي ؿ " كبر ا الفئرت لصرلق الفئرت.

ؤيد ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لم غير دقؿ األيرة د ظير لدل أفراد عينة الدرايةل ك ـ رفض
الفراية ال ديمة ك بكؿ الفرض البديلة.
ويمكن تفسير ذلك :إف أ لب األير الفليطينية فا طرع زة

يش حت قط الفقر كىذا

ي فؽ مع قرير البنؾ الدكلا لحرلة الفقر فا فليطيفل كل ف ثرت ؿ األير الفليطينية فا
طرع زة ذات الدقؿ (ال رلا -الم كيط – الم دنا) برألحداث بؿ الحرب كب ده.

كمف ال دير ذ ره أف حكالا مليكنيف كنصؼ فليطينا ي رنكف مف الفقر كأف 237,333أيرة
فقدت نصؼ دقلير منذ دقلير منذ بداية االن فراة فا طرع زة حيث انقفض الدقؿ الشيرم

مف "2333شي ؿ إلا  1233شي ؿ"  %4مف األير الفليطينية بدكف عرئؿل الدقؿ الشيرم
لػ %43مف األير الفليطينية يقؿ عف  233دكالر .ك ر فع ىذه النيبة فا طرع زة إلا

%45ل بينمر صؿ فا الافة الغربية  %37نيبة األير الفليطينية ال ا ال ملؾ أم نكع مف
الدقؿ الشيرم %17ل ك ر فع ىذه النيبة  %23فا طرع زةل بينمر صؿ إلا  %13فا
الافة الغربية (ال يرز المر زم اإلحصرئا الفليطينال .)2333
وترى الباحثة :أف الاغكط اال صردية ش ؿ الاغط األشد علا اإلنيرف كف المرؿ ك كفر
ال مؿ كييكلة الحيرةل كفر األمف النفيا لئلنيرفل بينمر نقص المرؿ كص كبة الكصكؿ إلا

ال مؿ أك عدـ كفره ييبب لئلنيرف االاطرابرت كال يديد النفيا كالنظرة اليلبية للحيرة
كللمي قبؿ كالحيرة بش ؿ عرـل كىذا ي شؼ أف الفليطينييف ميددكف بدر ة قطيرة فا حرؿ

اي مرار الحصرر ك داعير ول كقرصة أف الاغكط االنف رلية كالشدائد البيئية كالم رعب

الشقصية الم ار مة البد كأنير رؾ أثرر بيكلك يو علا الفرد.

ك فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع ن رئم دراية (شقفةل )2338كحيث أظيرت الن رئم عف ك كد
فركؽ ذات داللة إحصرئية فا قدير الذات

م كيطل مر فع)
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زل للمي كل اال صردم للطلبة (منقفضل

السؤال الثاني عشر :ينص عمى "ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف عدد أفراد األسرة أقو ٍِ 10،9 -5 ، 5فأمضش؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم ِياغة الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :وتنص عمى "ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف عدد أفراد األسرة " أقل من ، 5

10،9 -5فأكثر.

الجدول ()101

مِدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف لتقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة

البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

التقــــــدير الســــــمبي

لمذات

نقـــــــــص الكفايـــــــــة
الشخِية
نقـــــــص التجـــــــاوب

االنفعالي

نقـــــــــص الثبـــــــــات

االنفعالي

النظـــــــرة الســـــــمبية

لمحياة

الدرجة الكمية

المربعات

الحرية

المربعات

1.31

2.00

.65

داخل المجموعات

5158.32

521.00

9.90

المجموع

5159.63

523.00

14.36

2.00

7.18

داخل المجموعات

7603.26

521.00

14.59

المجموع

7617.63

523.00

3.07

2.00

1.54

داخل المجموعات

8661.31

521.00

16.62

المجموع

8664.38

523.00

8.35

2.00

4.18

داخل المجموعات

8616.53

521.00

16.54

المجموع

8624.89

523.00

2.30

2.00

1.15

داخل المجموعات

3360.48

521.00

6.45

المجموع

3362.78

523.00

2.45

2.00

1.22

داخل المجموعات

4973.51

521.00

9.55

المجموع

4975.96

523.00

بين المجموعات

116.87

2.00

58.43

داخل المجموعات

8522.83

521.00

16.36

المجموع

8639.70

523.00

191.19

2.00

بين المجموعات
االعتمادية

مجمـــــــــــــــــــــــوع

درجات

متوسط

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات
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95.60

مســـتوى

قيمة

الداللة

F

.07

.49

.09

.25

.18

.13

3.57

.69

.94

.61

.91

.78

.84

.88

.03

.50

داخل المجموعات
المجموع

71850.17
72041.36

521.00
523.00

137.91

العدوان:

ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )0.07كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد

األيرة.

االعتمادية:
رف يمة ؼ يركم (  ) 0.49كىا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد
األيرة.
التقدير السمبي لمذات:
رف يمة ؼ يركم ( ) 0.09كىا يػر دالػة عنػد ميػ كل الداللػة 3.35ل كىػذا ي نػا أنػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد

األيرة.

نقص الكفاية الشخِية:
ػرف يمػػة ؼ يػػركم (  )0.25كىػا يػػر دالػػة عنػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد

األيرة.

نقص التجاوب االنفعالي:
ػرف يمػػة ؼ يػػركم (  )0.18كىػا يػػر دالػػة عنػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد
األيرة.
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نقص الثبات االنفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم (  )0.13كىػػا يػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد
األيرة.
النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم (  ) 3.57كىػػا دالػػة عنػػد ميػ كل الداللػػة 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد

اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب برق بلؼ عدد أفراد األيرة.
جدول ()102
نتائ اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتيا في الدرجة الكمية باختالف عدد أفراد األسرة

=

م1

=

م2

=

م1

أقل من 5

م3

البيان

-

م2

9-5

*0.909

-

م3

 10فأكثر

*1.311

0.402

-

ي اق مف ال دكؿ اليربؽ أف ىنرؾ فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ النظرة اليػلبية للحيػرة
بيف فئة  13ف ثر ك ؿ مف فئة أ ؿ مف 5ل كفئة  9-5لصرلق الفئ يف.
الدرجة الكمية لممقياس:
ػرف يمػػة ؼ يػػركم (  )0.69كىػا يػػر دالػػة عنػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد
األيرة.
-

فػػؽ ن ػػرئم الد اريػػة الحرليػػة مػػع د اريػػة (يػػر ال )2336حيػػث أظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة ك ػػكد
فركؽ دالة احصرئير فا مي كل الاغكط النفيية زل الا عدد أفراد االيرة ال ا يزيد عدد

أفرادىر(  )9-5أفراد.
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الفرضية الثانية :وتنص عمى "ال يوجد اختالف ذو داللة إحِائية في درجة تقدير

الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008باختالف عدد أفراد األسرة أقل من ، 5

9،10 -5فأكثر "

الجدول ()103

مِدر التباين ومجموع المربعـات ودرجـات الحريـة ومتوسـط المربعـات وقيمـة ف لتقـدير الشخِـية بعـد الحـرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008ومستوى الداللة تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة
البيان

مِدر التباين
بين المجموعات

العدوان

.15

2.00

داخل المجموعات

5864.80

521.00

11.26

المجموع

5864.95

523.00

27.67

2.00

13.84

داخل المجموعات

8908.30

521.00

17.10

المجموع

8935.98

523.00

13.73

2.00

6.86

داخل المجموعات

9413.96

521.00

18.07

المجموع

9427.69

523.00

1.28

2.00

.64

داخل المجموعات

10646.56

521.00

20.43

المجموع

10647.84

523.00

40.14

2.00

20.07

داخل المجموعات

4493.10

521.00

8.62

المجموع

4533.24

523.00

38.51

2.00

19.26

داخل المجموعات

6104.33

521.00

11.72

المجموع

6142.84

523.00

97.29

2.00

48.64

داخل المجموعات

9331.89

521.00

17.91

المجموع

9429.18

523.00

554.17

2.00

277.09

داخل المجموعات

77724.73

521.00

149.18

المجموع

78278.91

523.00

بين المجموعات
التقدير السمبي لمذات

نقـــــــــــــــص الكفايـــــــــــــــة
الشخِية
نقـــــــــــــص التجـــــــــــــاوب

االنفعالي

بين المجموعات

بين المجموعات

بين المجموعات
نقص الثبات االنفعالي

بين المجموعات
النظرة السمبية لمحياة

بين المجموعات
الدرجة الكمية

المربعات

الحرية

المربعات
.07

بين المجموعات
االعتمادية

مجمــــــــــــــــوع

درجات

متوسط
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قيمة
F

.01

.81

.38

.03

2.33

1.64

2.72

1.86

مســـتوى

الداللة

.99

.45

.68

.97

.10

.19

.07

.16

العدوان:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.31كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد
األيرة.
االعتمادية:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.81كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد

األيرة.

التقدير السمبي لمذات:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.38كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد

األيرة.

نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )3.33كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد

األيرة.

نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.33كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال
يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد

األيرة.

نقص الثبات االنفعالي:
ػرف يمػػة ؼ يػػركم (  )1.64كىػا يػػر دالػػة عنػد ميػ كل الداللػػة 3.35ل كىػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد
األيرة.
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النظرة السمبية لمحياة:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )2.72كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد
األيرة.
الدرجة الكمية لممقياس:
ػػرف يمػػة ؼ يػػركم ( )1.86كىػػا يػػر دالػػة عنػػد مي ػ كل الداللػة 3.35ل كىػػذا ي نػػا أنػػو ال

يك ػػد اقػ بلؼ ذك داللػػة إحصػػرئية فػػا در ػػة قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب بػػرق بلؼ عػػدد أفػراد

األيرة.
-

فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع دراية (ير ال )2336حيث أظيرت ن رئم الدراية ك كد
فركؽ دالة احصرئير فا مي كل الاغكط النفيية زل الا عدد أفراد االيرة ال ا يزيد عدد

أفرادىر(  )9-5أفراد.

تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ السؤال الثاني عشر :ينص عمى "ىل

يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008األخيرة

باختالف عدد أفراد األسرة أقل من 9،10 -5 ، 5فأكثر؟

كالذم ي بر عنو :الفرض األكؿ :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير

الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ عدد أفراد األيرة "

ي اق مف ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية د ظير بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ عدد أفراد األيرة.

كأظيرت الن رئم أف االق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية د ظير بؿ الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338برق بلؼ أفراد األيرة د ظير لدل أفراد عينة الدراية فا صفة كاحدة كىا
النظرة اليلبية للحيرة كلـ ظير اق بلؼ فا بر ا صفرت الشقصية.

كي اق مف ن رئم الفرض عف :ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا م رؿ النظرة اليلبية

للحيرة بيف فئة  13ف ثر ك ؿ مف فئة أ ؿ مف 5ل كفئة  9-5لصرلق الفئ يف.

ؤيد ن رئم الفرض ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ عدد أفراد األيرة د ظير لدل أفراد عينة الدرايةل ك ـ
رفض الفراية ال ديمة ك بكؿ الفرض البديلة.
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فؽ ن رئم الدراية الحرلية مع دراية (ير ال )2336حيث أظيرت ن رئم الدراية ك كد فركؽ

دالة إحصرئير فا مي كل الاغكط النفيية

زل إلا عدد أفراد األيرة لصرلق األيرة ال ا

يزيد عدد أفرادىر ( )9-5فمر فكؽ.
الفرض الثرنا :ال يك د اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ عدد أفراد األيرة "

ي اق مف ن رئم الفرض عدـ ك كد اق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ عدد أفراد األيرة.

ؤيد ن رئم الفرض عدـ ك كد اق بلؼ ذك داللة إحصرئية فا در ة قدير الشقصية ب د

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338برق بلؼ عدد أفراد األيرةل ك ـ بكؿ الفراية ال ديمة.

ويمكن تفسير ذلك :البنرء اال مرعا داقؿ األيرة الفليطينية بنرء كم ر ـ ال فركت فا عدد
أفراد األيرة فرالح بلؿ اإليرائيلا برلحرب ك بلو أثر علا ؿ أعارء األيرة بغض النظر عف
ح ميرل فرل رئبلت ب ميع أح رمير

كالحرب اإليرائيلية.

ثر بنفس المي كل أك ب ثير نيبا مف االع داءات
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الس ـؤال الثالــث عشــر :ىــل يختمــف مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلس ـرائيمية

األخيـرة ( )2008لـدى أفـراد العينــة بـاختالف مسـتوى االلتـزام الـديني (مرتفـع ،مــنخفض)؟
وقبل اإلجابة عمى ىذا السؤال كان البد من دراسة االلتزام الديني مرتفعي ومنخفضي كل عمى

حدة:

أوالً :فيما يتعمق بمرتفعي االلتزام الديني:

كنػػص الي ػؤاؿ علػػا  " :ىػػؿ يق ل ػؼ مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008بمي كل االل ػزاـ الػدينا المر فػع ؟ "ل كمػف أ ػؿ اإل ربػة عػف ىػذا اليػؤاؿ ػـ
حيػػرب الم كيػػط الحيػػربا كاالنح ػراؼ الم يػػررم كاق بػػرر "ت" لل شػػؼ عػػف الفػػركؽل كىػػا مػػر

يكاحير ال دكؿ (.)104

جدولً()ً104
نتائ استخدام اختبار "ت" لمكشف عن الفروق بين متوسط درجات تقدير الشخِية قبل و بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة ذوي االلتزام الديني المرتفع

البيان

العدوان

نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

19.44

2.79

المعياري

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

18.77

142

3.08

"قيمة "ت"

مستوى
الداللة
0.05

2.541

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
االعتمادية

18.88

142

3.91

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.35

142

غير دال

4.11

1.851

األخيرة ()2008

التقدير

السمبي
لمذات
نقص
الكفاية

الشخِية
نقص

التجاوب

قبل الحرب اإلسرائيمية

23.84

142

3.47

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

22.93

142

4.23

0.01
3.232

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

26.07

142

3.66

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

25.08

142

4.16

0.01
3.373

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

20.32

142

2.31
1.38

األخيرة ()2008
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غير دال

االنفعالي

نقص
الثبات

االنفعالي
النظرة

السمبية
لمحياة

الدرجة
الكمية

لالختبار

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.99

142

2.30

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

18.39

142

2.84

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

18.26

142

غير دال

3.34

0.552

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

22.61

142

3.86

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

21.44

142

4.10

0.01
3.285

األخيرة ()2008
قبل الحرب اإلسرائيمية

149.55

142

10.18

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

145.82

142

11.70

0.01
4.159

األخيرة ()2008

العدوان:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 ) 19.44كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )18.77ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.541كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.5ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل االل ػ ػزاـ ال ػػدينا المر ف ػػع لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب اإليػ ػرائيلية

األقيرة (.)2338
االعتمادية:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( )18.88كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )19.35ك رنت يمة " ت " المحيكبة يركم ( )1.851كىا ير دالة إحصرئير عنػد 3.31ل
كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ فػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2338لمي كل االل زاـ الدينا المر فع.
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التقدير السمبي لمذات:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 23.84كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )22.93ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( ) 3.232كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لمي ػ كل االل ػزاـ الػػدينا المر فػػع لصػػرلق بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة (.)2338

نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( )26.37كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )25.38ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )3.373كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لمي ػ كل االل ػزاـ الػػدينا المر فػػع لصػػرلق بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية
األقيرة (.)2338
نقص التجاوب االنفعالي:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( ) 23.32كالم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
بل ػ ( )19.99ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )1.38كىػػا يػػر دالػػة إحصػػرئير عنػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل االل زاـ الدينا المر فع.
نقص الثبات االنفعالي:

ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( )18.39كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )18.26ك رنت يمة " ت " المحيكبة يركم ( )3.552كىا ير دالة إحصرئير عنػد 3.35ل
كىػػذا ي نػػا أنػػو ال يك ػػد اق ػ بلؼ فػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2338لمي كل االل زاـ الدينا المر فع.
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النظرة السمبية لمحياة:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 22.61كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ( )21.44ك رنت يمة " ت " المحيكبة يركم ( ) 3.85كىا دالة إحصرئير عند
3.31ل كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ فا ميػ كل قػدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية

األقي ػ ػرة ( )2338لمي ػ ػ كل االل ػ ػزاـ الػ ػػدينا المر فػ ػػع لصػ ػػرلق بػ ػػؿ الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة

(.)2338

الدرجة الكمية لممقياس:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 149.55كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة
( )2338بل ( )145.82ك رنػت يمػة " ت " المحيػكبة يػركم (  )4.159كىػا دالػة إحصػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لمي ػ كل االل ػزاـ الػػدينا المر فػػع لصػػرلق بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية
األقيرة (.)2338
ثانياً :فيما يتعمق بمنخفضي االلتزام الديني:

كنػػص الي ػؤاؿ علػػا  " :ىػػؿ يق لػػؼ مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008بمي كل االل زاـ الدينا المنقفض ؟ "ل كمف أ ؿ اإل ربة عف ىذا اليػؤاؿ ػـ
حيػػرب الم كيػػط الحيػػربا كاالنح ػراؼ الم يػػررم كاق بػػرر "ت" لل شػػؼ عػػف الفػػركؽل كىػػا مػػر

يكاحير ال دكؿ ( .)105
جدولً()ً105
نتائ استخدام اختبار "ت" لمكشف عن الفروق بين متوسط درجات تقدير الشخِية قبل و بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة ذوي االلتزام الديني المنخفض

البيان

العدوان

نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

17.19

3.19

المعياري

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

16.53

142

األخيرة ()2008
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2.91

"قيمة "ت"

مستوى
الداللة
0.05

2.195

قبل الحرب اإلسرائيمية
االعتمادية

18.71

142

3.93

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.14

142

غير دال

4.42

1.521

األخيرة ()2008

التقدير

السمبي
لمذات
نقص
الكفاية

الشخِية
نقص

التجاوب

االنفعالي
نقص

الثبات
االنفعالي
النظرة

السمبية
لمحياة

الدرجة
الكمية

لالختبار

قبل الحرب اإلسرائيمية

20.56

142

4.44

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.56

142

3.98

0.01
3.318

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

22.77

142

4.16

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

21.25

142

4.26

0.01
5.025

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

19.65

142

2.67

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

18.93

142

2.65

0.01
2.482

األخيرة ()2008
قبل الحرب اإلسرائيمية

20.13

142

3.13

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.69

142

غير دال

3.36

1.579

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

20.59

142

4.10

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

19.72

142

4.16

0.05
2.490

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

139.60

11.60

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

134.82

9.87

0.01
5.022

األخيرة ()2008

العدوان:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( ) 17.19كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338بلػ (  )16.53ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( ) 2.195كىػػا دالػػة إحصػػرئير
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عن ػػد 3.35ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل االل ػزاـ الػدينا المػنقفض لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيلية
األقيرة (.)2338
االعتمادية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( ) 18.71كالم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ()2338
بلػ ( )19.14ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )1.521كىػػا يػػر دالػػة إحصػػرئير عنػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل االل ػزاـ الػدينا المػنقفض لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيلية
األقيرة (.)2338
التقدير السمبي لمذات:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 )23.56كىػػك أ ػػؿ مػػف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )19.56ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( ) 3.318كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل االل ػزاـ الػدينا المػنقفض لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيلية

األقيرة (.)2338

نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم
( ) 22.77كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338بل ػ ( )21.25ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( ) 5.325كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل االل ػزاـ الػدينا المػنقفض لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيلية

األقيرة (.)2338
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نقص التجاوب االنفعالي:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 )19.65كىػػك أ ػػؿ مػػف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة ب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )19.93ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.428كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل االل ػزاـ الػدينا المػنقفض لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيلية

األقيرة (.)2338

نقص الثبات االنفعالي:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 23.13كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )19.69ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )1.579كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل االل ػزاـ الػدينا المػنقفض لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيلية
األقيرة (.)2338
النظرة السمبية لمحياة:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 23.59كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )19.72ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.493كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.35ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل االل ػزاـ الػدينا المػنقفض لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيلية
األقيرة (.)2338
الدرجة الكمية لممقياس:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 ) 139.63كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة

( )2338بل (  )134.82ك رنت يمة " ت " المحيكبة يركم (  )5.322كىا دالػة إحصػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
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اإليرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل االل ػزاـ الػدينا المػنقفض لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيلية

األقيرة.

تعـرض الباحثـة فيمـا يمـي مناقشـة لمـا أسـفرت عنـو نتـائ السـؤال الثالـث عشـر :ىـل يختمـف

مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلس ـرائيمية األخيــرة( )2008لــدى أف ـراد العينــة
باختالف مستوى االلتزام الديني (مرتفع ،منخفض)؟

كلئل ربة علية ـ دراية االل زاـ الدينا (مر فعل منقفض) ؿ علا حدة.

أكال :فيمر ي لؽ بمر ف ا االل زاـ الدينا :

ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد

ال ينة برق بلؼ مي كل االل زاـ الدينا المر فع؟
ي اق مف ن رئم الدراية ك كد اق بلؼ بيف م كيط در رت قدير الشقصية بؿ ك ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد عينة الدراية ذكم االل زاـ الدينا المر فع.

كأظيرت الن رئم عف ك كد اق بلؼ بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية فا صفة ال دكافل

ال قدير اليلبا للذاتل نقص ال فرية الشقصيةل النظرة اليلبية للحيرة.

كي اق مف الن رئم ك كد اق بلؼ فا مي كل صفة ال دكاف بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008لمي كل االل زاـ الدينا المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرةل ك كد
اق بلؼ فا مي كل صفة ال قدير اليلبا للذات بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2008

لمي كل االل زاـ الدينا المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرةل ك كد اق بلؼ فا
مي كل صفة نقص ال فرية الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل

االل زاـ الدينا المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرةل يك د اق بلؼ فا مي كل صفة

النظرة اليلبية للحيرة بؿ كب د الحرب اإليرائيلية ( )2008لمي كل االل زاـ الدينا المر فع
لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة.
كأظيرت الن رئم ك كد داللة إحصرئير عند 0.01ل كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ الدر ة ال لية

لمقيرس قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل االل زاـ الدينا

المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية.
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 ثانيا :فيما يتعمق منخفضي االلتزام الديني_:ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد

ال ينة برق بلؼ مي كل االل زاـ الدينا المنقفض؟

ي اق مف ن رئم الدراية ك كد اق بلؼ بيف م كيط در رت قدير الشقصية بؿ ك ب د الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد عينة الدراية ذكم االل زاـ الدينا المنقفض.
كأظيرت الن رئم عف ك كد اق بلؼ بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية فا صفة ال دكافل
ال قدير اليلبا للذاتل نقص ال فرية الشقصيةل نقص الثبرت االنف رلال النظرة اليلبية للحيرة.
كي اق مف الن رئم ك كد اق بلؼ فا مي كل صفة ال دكاف بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008لمي كل االل زاـ الدينا المنقفض لصرلق بؿ الحربل ك كد اق بلؼ فا
مي كل صفة ال قدير اليلبا للذات بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل

االل زاـ الدينا المنقفض لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرةل ك كد اق بلؼ فا مي كل

صفة نقص ال فرية الشقصية لمي كل االل زاـ الدينا المنقفض لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرةل ك كد اق بلؼ فا مي كل صفة نقص ال ركب االنف رلا لمي كل االل زاـ الدينا

المنقفض لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرةل ك كد اق بلؼ فا مي كل صفة النظرة

اليلبية للحيرة لمي كل االل زاـ الدينا المنقفض لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة.

 كأظيرت الن رئم ك كد داللة إحصرئير عند 0.01ل كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ الدر ةال لية لمقيرس قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل االل زاـ

الدينا المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية.
ك ؤيد الن رئم ك كد اق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2008لدل أفراد ال ينة برق بلؼ مي كل االل زاـ الدينا (مر فعل منقفض)ل ـ رفض
الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.

ويمكن تفسير ذلك :اإليمرف كال ديف الظرىرم ي يب المرء القدرة علا مكا ية الظركؼ
الص بة ك حمليرل حيث بينت الدرايرت إف الم ديف ي يـ بمركنة اليلكؾ بمر لو رصيد يلك ا
يم نو مف ال ش ؿ كفقر لمق ايرت ال كافؽل كي يـ برلقدرة علا ال درج ك كظيؼ البيئة ل حقيؽ

ال كافؽل كالقدرة علا

يؿ الر برتل ك حمؿ مر ين ـ عنير مف
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ك ر ( بلب

كالديك ال )37 :1994كىذا يؤ د ال بئة اإليمرنية الذم ف ر الدافع اإليمرنا الم صؿ فا
عمؽ النفس الفليطينية الذم ىك ري

كؿ النبا صلا اهلل عليو كيلـ " مف ؿ دكف مرلو فيك

شييدل كمف ؿ دكف دمو فيك شييد " .ي م ع أىرلا محرفظرت طرع زة برالل زاـ الدينا
المر فع كي زل ذلؾ إلا ار فرع الكازع الدينا فا الم مع الميلـ بش ؿ عرـل كأىرلا محرفظرت

طرع زة زءا مف النرس بش ؿ قرصل كالذيف يدينكف اإليبلـ كىذا ي كافؽ مع مر رء فا

دراية مكيا( )1999حيث أف مي كيرت اليلكؾ الدينا لدل الميلميف بش ؿ عرـ

كف

من شرة لدييـل كف الميلـ يي ا إلرارء ربو مف قبلؿ يلك ير و فا الحيرة كىذا مر أ د عليو

(مكيال)1999ل كالذم أشرر إلا أف ال ديف ي بر مؤش ار كير فا يلكؾ الفرد يربا الصبر
كييذب األقبلؽ برإلارفة إلا الن شرر ال م يرت اإليبلمية كالمؤييرت الدينية كالقيريةل مثؿ
م يرت حفيظ القرآف ال ريـ كال ا ل ب دك ار م ميز فا ربط األفراد بربيـ مف قبلؿ بلكة

رب اهلل عز ك ؿ كاألمر برلم ركؼ كالنيا عف المن ر ل حقيؽ االي قرمةل مر ل ب دك ار

بي ار فا زيردة ال ديف لدل أىرلا طرع زة.

فرالل زاـ الدينا ر مة عملية إليمرف اإلنيرفل فبقدر صدؽ إيمرنول كثبر و عقيد ول ظير
اي قرمة أعمرلو فا الحيرة كمدل ال زامو ب كامر اهلل كنكاىيو كأحد أر رف اإليمرف ىك إيمرف

الميلـ برلقارء كالقدرل كحمد اهلل عندمر يصرب برلمصرئب كاالب بلء ك قبلو بنفس ميلمة
بقارء اهلل ك درهل كمف ىذه المصرئب (فقداف االبفل دمير البيتل أك ال كيعل الحصرر)

كالذم يش ر برلحزف كاأللـ كالا ؼ كال زل فيبحث عف مصدر للقكة لي ربو بو م رؾ الحيرة

مف ديدل فيل

إلا اهلل م قربر إليو برل بردات كالطرعرت كالدعرء مل زمر ب كامر كيصبق الفرد

مل زمر دينير أ ثر مف ذم بؿل حيث يمده االل زاـ الدينا بطر ة ركحيو مده بقكة

مصربول كىذا ىك حرؿ أىرلا طرع زة فا ظؿ االح بلؿ اإليرائيلا.
ك رف الريكؿ عليو الصبلة كاليبلـ يل

ينو علا

إلا الصبلة لمر كا و مش لة أىم ول ف ف حذيفة رؿ"

رف النبا أذا حزبو أمر صلا" (أبك داككد :دلت الحديث .)1319

ك د أمرنر اهلل عز ك ؿ برالي رنة برلصبلة كالصبر إذا أحرطت بنر مش بلت كثقلت علينر
اليمكـ رؿ رلا" اي ينك برلصبر كالصبلة".

مر أف أبنرء فليطيف ي صفكف بيبلـ عقيد يـ كلذلؾ لؽ مي كل أىرلا طرع زة قرصة

كالش ب الفليطينا عرمة فا ب د اإليمرفل فيك ش ب اعزؿ ال يم لؾ ير كة اإليمرف كالصبر
كال زيمة ك كة اإلرادة كالثقة بنصر اهلل.
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وترى الباحثة :إف االل زاـ الدينا رف ألفراد ال ينة كير ب د الحرب عمر بلول مف نقص الثبرت
االنف رلا كنقص ال فرية الشقصيةل بينمر رف االل زاـ لدييـ ا يفر أصبحكا ب د الحرب أ ثر
م رنرة مف نقص الثبرت االنف رلا كال فرية الشقصية كالنظرة اليلبية للحيرة.

ويمكن تفسير ثير ال رمؿ الدينا بمر يمنحو ال رء الفرد إلا اهلل مف ش كر برلرار كالطم نينة
النفسل ك د رف أىرلا طرع زة يحرصكف ف رة الحرب علا ال مع فا المير د للصبلة
كالدعرءل كي بر القرآف ال ريـ أصدؽ

بير فا كلو (يثبت اهلل الذيف أمنكا برلقكؿ الثربت فا

الحيرة الدنير كفا ابقرة كياؿ اهلل الظرلميف كيف ؿ اهلل مر يشرء) يكرةل إبراىيـل ابية (.)27

ك فؽ ىذه الن ي ة مع مر كصلت إليو الدرايرت ال ربية حيث ظير لبلل زاـ الدينا يمة نبؤية

دالة إحصرئير ب عراض اغكط مر ب د الصدمة.

كا فقت ن رئم الدراية إلا حد مر مع مر أشررت إليو دراية ( المزينال )2001إلا مي كل

عرلا مف القيـ الدينية لدل طلبة ال رم ة اإليبلمية بغزة.
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السؤال الرابع عشر :ىل يختمف مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة

( )2008باختالف لمستوى المساندة االجتماعية (مرتفـع ،مـنخفض)؟ وقبـل اإلجابـة عمـى
ىذا السؤال كان البد من دراسة المساندة االجتماعية مرتفعي ومنخفضي كل عمى حدة:
أوالً :فيما يتعمق بمرتفعي المساندة االجتماعية:

ونص السـؤال عمـى  " :ىـل يختمـف مسـتوى تقـدير الشخِـية قبـل وبعـد الحـرب اإلسـرائيمية

األخيــرة ( )2008بمســتوى المســاندة االجتماعيــة المرتفــع ؟ " ،ومــن أجــل اإلجابــة عــن ىــذا
السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار "ت" لمكشـف عـن الفـروق،
وىي كما يوضحيا الجدول (.)106

جدولً()ً106
نتائ استخدام اختبار "ت" لمكشف عن الفروق بين متوسط درجات تقدير الشخِية قبل و بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة ذوي المساندة االجتماعية المرتفع

البيان

العدوان

نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

19.89

2.76

المعياري

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

19.46

3.13

"قيمة "ت"

مستوى
الداللة
0.05

2.045

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
االعتمادية

142

19.19

3.95

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

19.30

غير دال

4.16

0.434

األخيرة ()2008
قبل الحرب اإلسرائيمية
التقدير

األخيرة ()2008

السمبي لمذات

بعد الحرب اإلسرائيمية

142
142

24.59
24.31

غير دال

3.47
3.76

1.116

األخيرة ()2008

نقص

الكفاية

الشخِية
نقص

التجاوب

االنفعالي

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

26.87

3.60

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

142

26.07

0.01

4.26

2.872

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

20.75

2.30

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

20.94

األخيرة ()2008
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غير دال

3.45

0.654

قبل الحرب اإلسرائيمية
نقص الثبات
االنفعالي

142

18.22

2.92

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

18.06

غير دال

3.48

0.753

األخيرة ()2008

النظرة

السمبية
لمحياة
الدرجة
الكمية

لالختبار

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

22.54

3.71

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

21.46

4.64

0.01
2.823

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

152.04

10.24

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

149.61

11.89

0.01
2.786

األخيرة ()2008

العدوان:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 19.89كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )19.46ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.345كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقصػ ػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل المي ػ ػػرندة اال مرعي ػ ػػة المر ف ػ ػػع لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
االعتمادية:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 ) 19.19كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )19.33ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( ) 3.434كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المر فع.
التقدير السمبي لمذات:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينػة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 )24.59كالم كيط الحيربا إل ربرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ
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( )24.31ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )1.116كى ػ ػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المر فع.
نقص الكفاية الشخِية:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 26.87كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بلػ (  )26.37ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.872كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليػ ػ ػ ارئيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل المي ػ ػػرندة اال مرعي ػ ػػة المر ف ػ ػػع لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب
اإليرائيلية األقيرة (.)2338
نقص التجاوب االنفعالي:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 )23.75كالم كيط الحيربا إل ربرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )23.94ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( ) 3.654كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المر فع.
نقص الثبات االنفعالي:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 18.22كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )18.36ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )3.753كىػ ػػا يػ ػػر دالػ ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المر فع.
النظرة السمبية لمحياة:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 22.54كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )21.46ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.823كىػػا دالػػة إحصػػرئير
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عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػ ػرائيلية األقي ػ ػػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل المي ػ ػػرندة اال مرعي ػ ػػة المر ف ػ ػػع لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
الدرجة الكمية لممقياس:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 152.34كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة

( )2338بل ( )149.61ك رنػت يمػة " ت " المحيػكبة يػركم ( ) 2.786كىػا دالػة إحصػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل المي ػ ػػرندة اال مرعي ػ ػػة المر ف ػ ػػع لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
ثانياً :فيما يتعمق بمنخفضي المساندة االجتماعية:

كنص اليؤاؿ علا  " :ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008بمي كل الميرندة اال مرعية المنقفض ؟ "ل كمف أ ؿ اإل ربة عف ىذا

اليؤاؿ ـ حيرب الم كيط الحيربا كاالنحراؼ الم يررم كاق برر "ت" لل شؼ عف الفركؽل
كىا مر يكاحير ال دكؿ (.)107
جدولً()ً107
نتائ استخدام اختبار "ت" لمكشف عن الفروق بين متوسط درجات تقدير الشخِية قبل و بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة ذوي المساندة االجتماعية المنخفض
البيان

العدوان

المتوسط

االنحراف

نوع العينة

العدد

الحسابي

المعياري

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

17.82

3.29

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

142

17.03

3.18

"قيمة "ت"

مستوى
الداللة
0.01

2.964

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
االعتمادية

142

18.72

4.01

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

18.71

غير دال

4.40

0.023

األخيرة ()2008
التقدير السمبي
لمذات

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

20.90

0.01

4.08
2.939

األخيرة ()2008
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بعد الحرب اإلسرائيمية

142

19.96

3.97

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
نقص الكفاية
الشخِية

142

23.35

4.12

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

21.89

4.32

0.01
4.771

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
نقص التجاوب
االنفعالي

142

19.56

2.72

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

19.03

2.81

0.05
2.014

األخيرة ()2008
قبل الحرب اإلسرائيمية
نقص الثبات

األخيرة ()2008

االنفعالي

بعد الحرب اإلسرائيمية

142
142

19.95
19.44

غير دال

3.51
3.50

1.832

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
النظرة السمبية
لمحياة

142

21.06

4.07

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

142

19.88

4.03

0.01
3.678

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
الدرجة الكمية

األخيرة ()2008

لالختبار

بعد الحرب اإلسرائيمية

142

141.35

0.01

12.43
5.590

142

135.93

11.46

األخيرة ()2008

العدوان:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 17.82كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )17.33ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.964كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل المي ػػرندة اال مرعي ػػة الم ػػنقفض لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
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االعتمادية:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 18.72كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )18.71ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )3.323كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل المي ػػرندة اال مرعي ػػة الم ػػنقفض لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
التقدير السمبي لمذات:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 23.93كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )19.96ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( ) 2.939كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل المي ػػرندة اال مرعي ػػة الم ػػنقفض لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
نقص الكفاية الشخِية:
ػػرف الم كيػػط الحيػػربا إل ربػػرت أفػراد ال ينػػة بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػػركم

( ) 23.35كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة
( )2338بل ػ ( )21.89ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )4.771كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل المي ػػرندة اال مرعي ػػة الم ػػنقفض لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
نقص التجاوب االنفعالي:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 ) 19.56كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )19.33ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.314كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.35ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
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اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل المي ػػرندة اال مرعي ػػة الم ػػنقفض لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
نقص الثبات االنفعالي:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 ) 19.95كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )19.44ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( ) 1.832كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل المي ػػرندة اال مرعي ػػة الم ػػنقفض لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
النظرة السمبية لمحياة:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 21.36كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )19.88ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )3.678كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػرائيلية األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل المي ػػرندة اال مرعي ػػة الم ػػنقفض لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
الدرجة الكمية لممقياس:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 )141.35كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )135.93ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )5.95كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

لمي كل الميرندة اال مرعية المنقفض لصرلق بؿ الحرب.
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تعـرض الباحثـة فيمــا يمـي مناقشــة لمـا أســفرت عنـو نتـائ السـؤال الرابـع عشــر :ىـل يختمــف

مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلس ـرائيمية األخيــرة ( )2008لــدى أف ـراد العينــة
باختالف مستوى المساندة االجتماعية(مرتفع ،منخفض)؟

كلئل ربة علية ـ دراية الميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض) ؿ علا حدة.

أوال :فيما يتعمق بمرتفعي المساندة االجتماعية

ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338لػدل أفػراد
ال ينة برق بلؼ مي كل الميرندة اال مرعية المر فع؟
ي اػػق مػػف ن ػػرئم الد اريػػة ك ػػكد اق ػ بلؼ ب ػػيف م كيػػط در ػػرت قػػدير الشقص ػػية بػػؿ ك ب ػػد
الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لدل أفراد عينة الدراية ذكم الميرندة اال مرعية المر ف ة.
كأظيرت الن رئم عف ك كد اق بلؼ بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية فا صفة ال دكافل

نقص ال فرية الشقصيةل النظرة اليلبية للحيرة.

كي اػػق مػػف الن ػػرئم ك ػػكد اق ػ بلؼ فػػا مي ػ كل صػػفة ال ػػدكاف بػػؿ كب ػػد الح ػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المر فع لصػرلق بػؿ الحػرب اإليػرائيليةل كي اػق
ك ػكد اقػ بلؼ فػا ميػ كل صػفة نقػص ال فريػػة الشقصػية بػؿ كب ػػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المر فع لصرلق بؿ الحربل كي اق ك كد اق بلؼ فػا
مي ػ كل صػػفة النظ ػرة اليػػلبية للحيػػرة بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لمي ػ كل

الميرندة اال مرعية المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية.

كأظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد داللػػة إحصػػرئير عنػػد 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد اقػ بلؼ فػػا ميػ كل

الدر ة ال لية لمقيرس قدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل

الميرندة اال مرعية المر فع لصرلق بؿ الحرب.

ثانيا :فيما يتعمق بمنخفضي المساندة االجتماعية :

 ىػػؿ يق لػػؼ مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2338لػػدلأفراد ال ينة برق بلؼ مي كل الميرندة اال مرعية المنقفض؟

ي اػػق مػػف ن ػػرئم الد اريػػة ك ػػكد اق ػ بلؼ ب ػػيف م كيػػط در ػػرت قػػدير الشقص ػػية بػػؿ ك ب ػػد

الح ػ ػػرب اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338ل ػ ػػدل أفػ ػ ػراد عين ػ ػػة الد اري ػ ػػة ذكم المي ػ ػػرندة اال مرعي ػ ػػة

المنقفض.
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كأظيرت الن رئم عف ك كد اق بلؼ بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية فا صفة ال دكافل

ال ق ػػدير الي ػػلبا لل ػػذاتل نق ػػص ال فري ػػة الشقص ػػيةل نق ػػص ال ػػركب االنف ػػرلال النظػ ػرة الي ػػلبية
للحيرة.
كي اػػق مػػف ن ػػرئم كي اػػق مػػف الن ػػرئم ك ػػكد اق ػ بلؼ فػػا مي ػ كل صػػفة ال ػػدكاف بػػؿ كب ػػد

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المنقفض لصرلق بؿ الحػرب
اإليػرائيليةل كي اػػق ك ػػكد اق ػ بلؼ فػػا ميػ كل صػػفة ال قػػدير اليػػلبا للػػذات بػػؿ كب ػػد الحػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المنقفض لصرلق بؿ الحربل
كي اق ك كد اق بلؼ فا مي كل صفة نقص ال فرية الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ()2338

لمي كل الميرندة اال مرعية المنقفض لصرلق بؿ الحرب اإليرائيليةل

كي اق ك كد اق بلؼ فا مي كل صفة نقص ال ركب االنف رلا بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المنقفض لصرلق بؿ الحرب اإليرائيليةل
كي اػػق ك ػػكد اق ػ بلؼ فػػا مي ػ كل ص ػفة النظ ػرة اليػػلبية للحيػػرة بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2338لمي كل الميرندة اال مرعية المنقفض لصرلق بؿ الحرب

كأظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد داللػػة إحصػػرئير عنػػد 3.31ل كىػػذا ي نػػا أنػػو يك ػػد اقػ بلؼ فػػا ميػ كل

الدر ػػة ال ليػػة لمقيػػرس قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػػرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل
الميرندة اال مرعية المنقفض لصرلق بؿ الحرب.
ك ؤيد الن رئم ك كد اقػ بلؼ فػا ميػ كل قػدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338لدل أفراد ال ينة برق بلؼ مي كل الميرندة اال مرعية (مر فعل مػنقفض)ل ػـ رفػض
الفراية ال ديمة ك بكؿ الفراية البديلة.

ويمكن تفسير ذلك :الميرندة اال مرعية ىا اإلم رنرت اال مرعية الم رحػة للفػرد ال ػا يم ػف
أف يي قدمير فا أك رت الايؽ كال ا يدؼ إلا دعيـ صحة كرفرىية األفػراد م لقػا الميػرندةل
ييـ فا كفير الراحة النفييةل حيث أف ال فرعؿ اال مرعا الميػرند يكلػد در ػة مػف المشػرعر

االي ربية ال ا حقؽ الصحة النفيية ك قفؼ الم رنرة مػف ب ػض االاػطرابرت النفيػيةل مػر أف

لير كظيفة نمرئية عندمر ي كف لدل الفرد شػب ة مػف ال بل ػرت اال مرعيػة الحميمػة ال ػا يػرعده
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علػػا حقيػػؽ ال كافػػؽ االي ػػربال كليػػر كظيفػػة ك رئيػػة فػػا ميػػرعدة الفػػرد علػػا مكا يػػة األحػػداث

القرر ية ال ا يدر ير علا أنير شر ة ك مثؿ اغكط عليو.

الش ػ ب الفليػػطينا محصػػف برإليمػػرف ك القاػػرء كالقػػدر كالميػػرندة اال مرعيػػة مػػف بػػؿ أبنػػرء

ش بول ممر يمده بشقصية كية ينو علا حمؿ ألـ االح بلؿ.

وتــرى الباحثــة :أف الميػػرندة اال مرعيػػة ال ػػا ي لقػػره الش ػ ب مػػف المحيطػػيف لػػو دكر عظػػيـ فػػا
ال قفيؼ الـ ك ركح ال ا قلفير االح بلؿل ك زيد مف در ػو علػا ال حمػؿ بشقصػية كيػة عرليػةل

فرلش ػ ػكاىد ال لميػ ػػة ؤ ػ ػػد أف الش ػ ػ ب الفليػ ػػطينا يقػ ػػدـ لب اػ ػػو الػ ػػب ض رفػ ػػة أش ػ ػ رؿ الميػ ػػرندة
اال مرعية فا األك رت ال صيبة فقد كف ىذه الميرندة برل لمة الطيبة أك برلمشكرة أك برلنام
أك قػػديـ الم لكمػػرت المفيػػدة أك بقاػػرء الحر ػػرت أك قػػديـ المػػرؿل كىػػذا لػػو يػػدقؿ فػػا م ػػررـ

األقػػبلؽ ال ػػا حػػض علييػػر اإليػػبلـل كال ػػا ليػػر دكر بػػررز فػػا ميػػرندة الشػ ب الفليػػطينا علػػا

مكا ية مرحلة مر ب د الحرب اإليرائيلية بنفس مؤمنة بقارء اهلل.
فرلميرندة اال مرعيػة

بػر مصػد ار ميمػر مػف مصػردر األمػفل الػذم يح ر ػو أبنػرء الشػ ب مػف

المحيطيف بو كالذيف ي يشكف فيول ب د الل كء إلا اهلل يبحرنو ك رلال عنػدمر يشػ ر أنػو لػـ ي ػد
بكي و أف ي حمؿ مر يقع عليو مف الـ كاع داءات كدمررل فيح رج إلػا ابقػريف للك ػكؼ ب ػكارهل

ف مده الميرندة اال مرعية بطر ة قرر ية زيد مف صبلب و النفيية ك كة شقصي و.

كمػػف ىنػػر عنػػدمر ي ػػد أبنػػرء الش ػ ب الفليػػطينا الميػػرندة اال مرعيػػة فػػا األزمػػرت كلػػد لديػػو

مشرعر األمف كالطم نينة كالرار عف النفس كىذا ي يـ بػدكره فػا حكيػؿ المشػرعر اليػلبية فػا
مكا ػ ػػؼ الصػ ػػدمة إلػ ػػا مشػ ػػرعر اي ربيػ ػػة دف ػ ػػو إلػ ػػا الصػ ػػبر كال حمػ ػػؿل ك لمػ ػػر زادت الميػ ػػرندة
اال مرعي ػػة ال ػػا ي لق ػػره الشػ ػ ب الفلي ػػطينا لم ػػر زادت در ػػو عل ػػا مكا ػػو المح ػػؿ كص ػػبلب و

النفيية كال س.
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السـؤال الخــامس عشــر :ىــل يختمــف مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلسـرائيمية

األخيرة ( )2008باختالف المستوى الِالبة النفسية(مرتفع ،منخفض)؟ وقبل اإلجابة عمـى
ىذا السؤال كان البد من دراسة الِالبة النفسية مرتفعي ومنخفضي كل عمى حدة:
أوالً :فيما يتعمق بمرتفعي الِالبة النفسية:

كنػػص الي ػؤاؿ علػػا  " :ىػػؿ يق لػػؼ مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008بمي كل الصبلبة النفيية المر فع ؟ "ل كمف أ ؿ اإل ربة عػف ىػذا اليػؤاؿ ػـ
حيػػرب الم كيػػط الحيػػربا كاالنح ػراؼ الم يػػررم كاق بػػرر "ت" لل شػػؼ عػػف الفػػركؽل كىػػا مػػر

يكاحير ال دكؿ (.)108

جدولً()108
نتــائ اســتخدام اختبــار "ت" لمكشــف عــن الفــروق بــين متوســط درجــات تقــدير الشخِــية قبــل و بعــد الحــرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة ذوي الِالبة النفسية المرتفع
البيان

نوع العينة
قبل الحرب اإلسرائيمية

العدوان

العدد

المتوسط

االنحراف

19.88

2.68

الحسابي

142

المعياري

الداللة

غير دال

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

"قيمة "ت"

مستوى

19.51

142

3.49

1.492

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
االعتمادية

17.83

142

4.17

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

17.65

142

غير دال

4.68

0.665

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
التقدير السمبي
لمذات

24.94

142

2.88

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

24.55

142

غير دال

3.52

1.417

األخيرة ()2008
قبل الحرب اإلسرائيمية
نقص الكفاية

األخيرة ()2008

الشخِية

بعد الحرب اإلسرائيمية

27.42

142

26.58

142

3.32
4.27

0.01
2.799

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
نقص التجاوب
االنفعالي

20.50

142

2.38

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

20.23

142

األخيرة ()2008
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غير دال

2.31

1.139

قبل الحرب اإلسرائيمية
نقص الثبات
االنفعالي

17.92

142

3.02

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

17.37

142

3.53

0.05
2.224

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
النظرة السمبية
لمحياة

23.19

142

3.93

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

21.70

142

4.61

0.01
4.255

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
الدرجة الكمية
لالختبار

151.68

142

10.37

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

147.60

142

12.51

0.01
4.272

األخيرة ()2008

العدوان:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 19.88كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )19.51ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )1.492كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الصبلبة النفيية المر فع.
االعتمادية:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 17.83كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )17.65ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( ) 3.665كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة لمي كل الصبلبة النفيية المر فع.
التقدير السمبي لمذات:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 )24.94كالم كيط الحيربا إل ربرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )24.55ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم ( ) 1.417كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
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3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة لمي كل الصبلبة النفيية المر فع.
نقص الكفاية الشخِية:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 ) 27.42كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )26.58ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )2.799كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.31ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية ب ػ ػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الصبلبة النفيية المر فع.
نقص التجاوب االنفعالي:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 23.53كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )23.23ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )1.139كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الصبلبة النفيية المر فع.
نقص الثبات االنفعالي:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 17.92كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )17.37ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )2.224كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.35ل كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ فا ميػ كل قػدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية

األقيػ ػرة ( )2338لميػ ػ كل الص ػػبلبة النفي ػػية المر ف ػػع لص ػػرلق ب ػػؿ الح ػػرب اإليػػرائيلية األقيػ ػرة

(.)2338

النظرة السمبية لمحياة:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 23.19كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )21.73ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )4.255كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
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اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل الصػبلبة النفيػػية المر فػػع لصػرلق بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية

األقيرة.

الدرجة الكمية لممقياس:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (
 ) 151.68كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة

( )2338بل ( )147.63ك رنػت يمػة " ت " المحيػكبة يػركم (  )4.272كىػا دالػة إحصػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338لميػ كل الصػبلبة النفيػػية المر فػػع لصػرلق بػػؿ الحػػرب اإليػػرائيلية

األقيرة (.)2338

ثانيا :فيما يتعمق بمنخفضي الِالبة النفسية:
كنص اليؤاؿ علا " :ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008بمي كل الصبلبة النفيية المنقفض؟ "ل كمف أ ؿ اإل ربة عف ىذا اليؤاؿ
ـ حيرب الم كيط الحيربا كاالنح ارؼ الم يررم كاق برر "ت" لل شؼ عف الفركؽل كىا مر

يكاحير ال دكؿ (.)109

جدول()109

نتائ استخدام اختبار "ت" لمكشف عن الفروق بين متوسط درجات تقدير الشخِية قبل و بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد عينة الدراسة ذوي الِالبة النفسية المنخفض

البيان

العدوان

نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

قبل الحرب اإلسرائيمية

142

17.51

3.15

المعياري

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

16.46

142

2.93

"قيمة "ت"

3.439

مستوى
الداللة

0.01

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية
االعتمادية

19.36

142

3.30

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.94

142

3.77

2.116

0.05

األخيرة ()2008

التقدير

السمبي

قبل الحرب اإلسرائيمية

19.98

142

4.09
4.743

األخيرة ()2008
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0.01

لمذات

نقص
الكفاية

الشخِية
نقص

التجاوب

االنفعالي
نقص

الثبات
االنفعالي
النظرة

السمبية
لمحياة

الدرجة
الكمية

لممقياس

بعد الحرب اإلسرائيمية

18.49

142

3.23

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلس ارئيمية

22.06

142

3.93

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.85

142

3.67

7.750

0.01

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

19.74

142

2.76

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.07

142

2.52

2.587

0.01

األخيرة ()2008
قبل الحرب اإلسرائيمية

20.18

142

3.29

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

19.73

142

غير دال

3.16

1.819

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

21.00

142

4.11

األخيرة ()2008
بعد الحرب اإلسرائيمية

19.85

142

3.74

3.169

0.01

األخيرة ()2008

قبل الحرب اإلسرائيمية

139.84

142

11.69

األخيرة ()2008

بعد الحرب اإلسرائيمية

133.37

142

9.22

6.656

0.01

األخيرة ()2008

العدوان:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 17.51كىك أ بر مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ػ ( )16.46ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم ( ) 3.439كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الصبلبة النفيية المنقفض لصرلق ب د الحرب اإليرائيلية
األقيرة (.)2338

275

االعتمادية:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 19.36كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )19.94ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.116كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عنػػد 3.35ل كى ػػذا ي نػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ فػػا ميػ ػ كل قػػدير الشقص ػػية بػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2338لمي كل الصبلبة النفيية المنقفض لصرلق ب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة.

التقدير السمبي لمذات:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 19.98كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )18.49ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )4.743كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل الص ػ ػػبلبة النفي ػ ػػية الم ػ ػػنقفض لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة.
نقص الكفاية الشخِية:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 22.36كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

( )2338بل ( )19.85ك رنت يمة " ت " المحيكبة يركم (  )7.75كىا دالة إحصرئير عنػد
3.31ل كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ فا ميػ كل قػدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية

األقيرة ( )2338لمي كل الصبلبة النفيية المنقفض لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقير
نقص التجاوب االنفعالي:

رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 19.74كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )19.37ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )2.587كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عن ػػد 3.35ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل الص ػ ػػبلبة النفي ػ ػػية الم ػ ػػنقفض لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة.
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نقص الثبات االنفعالي:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 23.18كالم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة ( )2338بلػ

( )19.73ك رنػػػت يمػ ػػة " ت " المحيػ ػػكبة يػ ػػركم (  )1.819كىػ ػػا يػ ػػر دال ػػة إحصػ ػػرئير عنػ ػػد
3.35ل كىػ ػػذا ي نػ ػػا أنػ ػػو ال يك ػ ػػد اق ػ ػ بلؼ فػ ػػا مي ػ ػ كل قػ ػػدير الشقصػ ػػية بػ ػػؿ كب ػ ػػد الحػ ػػرب

اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل الص ػ ػػبلبة النفي ػ ػػية الم ػ ػػنقفض لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة.

النظرة السمبية لمحياة:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 21.33كىك أ ؿ مف الم كيػط الحيػربا إل ربػرت أفػراد ال ينػة ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة
( )2338بل ػ ( )19.85ك رنػػت يمػػة " ت " المحيػػكبة يػػركم (  )3.169كىػػا دالػػة إحصػػرئير
عنػ ػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب

اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل الص ػ ػػبلبة النفي ػ ػػية الم ػ ػػنقفض لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة.
الدرجة الكمية لممقياس:
رف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2338ييػركم (

 ) 139.84كىك أ ؿ مف الم كيط الحيربا إل ربرت أفراد ال ينة ب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة

( )2338بل ( )133.37ك رنػت يمػة " ت " المحيػكبة يػركم (  )6.656كىػا دالػة إحصػرئير
عن ػػد 3.31ل كى ػػذا ي ن ػػا أن ػػو يك ػػد اقػ ػ بلؼ ف ػػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب
اإليػ ػ ػرائيلية األقيػ ػ ػرة ( )2338لميػ ػ ػ كل الص ػ ػػبلبة النفي ػ ػػية الم ػ ػػنقفض لص ػ ػػرلق ب ػ ػػؿ الح ػ ػػرب

اإليرائيلية األقيرة (.)2338
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تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ السؤال الخامس عشر :ىل يختمف

مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008لدى أفراد العينة

باختالف مستوى الِالبة النفسية (مرتفع ،منخفض)؟

كلئل ربة علية ـ دراية الميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض) ؿ علا حدة.

أوال :فيما يتعمق بمرتفعي الِالبة النفسية _:

ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد
ال ينة برق بلؼ مي كل الصبلبة النفيية المر فع؟

ي اق مف ن رئم الدراية ك كد اق بلؼ بيف م كيط در رت قدير الشقصية بؿ ك ب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد عينة الدراية ذكم الصبلبة النفيية المر ف ة.

كأظيرت الن رئم عف ك كد اق بلؼ بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية فا صفة نقص

الثبرت االنف رلال النظرة اليلبية للحيرة.

كي اق مف الن رئم ك كد اق بلؼ فا مي كل صفة نقص الثبرت االنف رلا بؿ كب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل الصبلبة النفيية المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية
األقيرةل ك كد اق بلؼ فا مي كل النظرة اليلبية للحيرة كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ فا
مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل الصبلبة

النفيية المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة.

أظيرت الن رئم ك كد داللة إحصرئير عند 0.01ل كىذا ي نا أنو ك د اق بلؼ فا مي كل
الدر ة ال لية لمقيرس قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل

الصبلبة النفيية المر فع لصرلق بؿ الحرب اإليرائيلية.
ثانيا :فيما يتعمق بمنخفضي الِالبة النفسية _:

ىؿ يق لؼ مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لدل أفراد
ال ينة برق بلؼ مي كل الصبلبة النفيية المنقفض؟

ي اق مف ن رئم الدراية ك كد اق بلؼ بيف م كيط در رت قدير الشقصية بؿ كب د الحرب

اإليرائيلية األقيرة لدل أفراد عينة الد ارية ذكم الصبلبة النفيية المنقفض.

كأظيرت الن رئم عف ك كد اق بلؼ بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية فا صفة ال دكافل
االع مرديةل ال قدير اليلبا للذاتل نقص ال فرية الشقصيةل نقص ال ركب االنف رلال النظرة

اليلبية للحيرة.

أظيرت الن رئم ك د اق بلؼ فا مي كل صفة ال دكاف يك د اق بلؼ فا مي كل قدير

الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل الصبلبة النفيية المنقفض
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لصرلق ب د الحربل يك د اق بلؼ فا مي كل صفة االع مردية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008لمي كل الصبلبة النفيية المنقفض لصرلق ب د الحرب اإليرائيلية األقيرةل
ك د اق بلؼ فا مي كل صفة ال قدير اليلبا للذات بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2008لمي كل الصبلبة النفييةل أنو يك د اق بلؼ فا مي كل نقص ال فرية الشقصية
بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008لمي كل الصبلبة النفيية المنقفض لصرلق بؿ

الحربل ك د اق بلؼ فا مي كل صفة نقص ال ركب االنف رلا بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008لمي كل الصبلبة النفيية المنقفض لصرلق بؿ الحربل ك د اق بلؼ فا
مي كل صفة النظرة اليلبية للحيرة بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة لمي كل الصبلبة

النفيية المنقفض لصرلق بؿ الحرب.

ي اق مف الن رئم ك كد داللة إحصرئير عند 0.01ل كىذا ي نا أنو يك د اق بلؼ فا مي كل
الدر ة ال لية للمقيرس قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة لمي كل الصبلبة

النفيية المنقفض لصرلق بؿ الحرب.
ك ؤيد الن رئم ك كد اق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

لدل أفراد ال ينة برق بلؼ مي كل الصبلبة النفيية المنقفضل ـ رفض الفراية ال ديمة
ك بكؿ الفراية البديلة.

ويمكن تفسير ذلك :ي م ع الفليطينيكف بدر ة عرلية مف اإلرادة كال حدم كالقدرة علا ال حمؿل
ير ع ذلؾ إلا إيمرنيـ ال ميؽ ب دالة اي يـ كح مية ان صرر الحؽ علا البرطؿ حيث اإليمرف

برلح ؽ يمة اع قرديو كلد فا النفس البشرية إرادة ال حدم ك يبير الصبلبة النفيية ك الر بة
فا المكا ية علا اإل داـل ذلؾ اع قرد الفليطينييف أف ىذا ال دك الشرس ال يم ف ل مو إال

برلمكا ية ممر

ليـ أ ثر درة علا ال حمؿ كاإل داـ.

كربمر لـ ي د الفليطينيكف قيررات ير المكا ية كالصمكد أمرـ الظركؼ الار طةل حيث
يش ركف أنيـ حشركا فا زاكية ايقة كليس أمرميـ إال اإل داـ إي ار ي ية كحيدة لمكا ية

األزمةل كىذا يؤ د أف اإلنيرف الذم يم لؾ صبلبة نفيية أ ثر درة علا مكا ية األحداث
الص بة(فقداف األحبة إمر برالي شيرد – األير -اإلب رد)لأ ثر درة علا الكصكؿ إلا حرلة

الطم نينة.

فرلصبلبة النفيية المر ف ة

ؿ الفرد أ ثر درة علا حمؿ كمكا ية الاغكطل مر أنير ل ب

دك ار ميـ فا قفيؼ شدة ك ع األحداث الار طة علا الفردل ك زيد مف ش كر الفرد برلقيمة

كاألىمية كي كف إي ربير أ ثرل كأ ثر حدير ممر ي لو أ ثر ن رحر ك كافقر.
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الس ـؤال الســادس عشــر :ىــل يوجــد اخــتالف فــي أثــر التفاعــل بــين الجــنس (ذكــور– إنــاث)

والمســاندة االجتماعيــة (مرتفــع ،منخفض)عمــى مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب
اإلسرائيمية األخيرة ( )2008؟

وقبل اإلجابة عمى ىـذا السـؤال كـان البـد مـن دراسـة التفاعـل قبـل الحـرب اإلسـرائيمية األخيـرة

( )2008وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008كل عمى حدة:
أوالً :فيما يتعمق قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنص اليؤاؿ علا  " :ىؿ يك د أثر داؿ ل فرعؿ بيف ال نس (ذ كرل إنرث) كالميرندة

اال مرعية (مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2008؟ " ،ومن أجل اإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين الثنائي ،والجدول
يبين نتائ تحميل التباين الثنائي.

الجدول()110

نتائ تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيري الجنس والمساندة االجتماعية في تقدير الشخِية قبل
الحرب اإلسرائيمية األخيرة ()2008

البيان قبل

مجموع المربعات

درجات

الحرية

متوسط

المربعات

ف

مستوى
الداللة

الجنس

328.580

1

328.580

2.538

غير دال

المساندة االجتماعية

7901.638

1

7901.638

61.031

0.01

0.283

1

0.283

0.002

غير دال

الخطأ

36251.213
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129.469

الكمي

6156392
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تفاعل الجنس مع

المساندة االجتماعية

بػػرلنظر إلػػا ال ػػدكؿ( )110نبلحػػظ أف ن ػػرئم حليػػؿ ال بػػريف الثنػػرئا أشػػررت إلػػا عػػدـ ك ػػكد فػػركؽ

ذات دالل ػػة إحص ػػرئية ب ػػيف م كيػ ػػطرت در ػػرت ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ الح ػػرب اإليػ ػرائيلية األقي ػ ػرة
( )2008زل لل نسل بينمر أشررت الن ػرئم إلػا ك ػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية بػيف م كيػطرت
قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008ػزل للميػرندة اال مرعيػةل حيػث رنػػت

ؼ يركم ( )61.031كىا ذات داللة إحصرئية عند مي كل 0.01ل مر أشررت الن رئم أيارن إلا
عػػدـ ك ػػكد فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس كالميػػرندة اال مرعيػػة ألف ػراد عينػػة الد اريػػةل كلل شػػؼ عػػف مصػػردر

الفركؽ بيف الميرندة اال مرعيةل كال دكؿ ( )111يظير الن رئم.
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الجدول()111
نتائ االختبار البعدي لبيان الفروق في تقدير الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008تعزى لممساندة
االجتماعية(مرتفع ،منخفض)

المساندة االجتماعية
منخفض

مرتفع

متوسط االختالف

نسبة الخطأ

مستوى الداللة

*10.57

1.391

0.01

ك بػػيف ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008زل للميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.
ثانيا :فيما يتعمق بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنص اليؤاؿ علا  " :ىؿ يك د أثر داؿ ل فرعؿ بيف ال نس (ذ كرل إنرث) كالميرندة

اإل مرعية (مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2008؟ "ل ك مف أ ؿ اإل ربة عف ىذا اليؤاؿ ـ اي قداـ حليؿ ال بريف الثنرئال كال دكؿ
يبيف ن رئم حليؿ ال بريف الثنرئا.
الجدول()112
نتــائ تحميــل التبــاين الثنــائي لفحــص الفــروق لمتغيــري الجــنس والمســاندة االجتماعيــة فــي تقــدير الشخِــية بعــد الحــرب

اإلسرائيمية األخيرة (.)2008

البيان قبل

مجموع المربعات

درجات

الحرية

متوسط

المربعات

ف

مستوى
الداللة

الجنس

61.664

1

61.664

0.450

غير دال

المساندة االجتماعية

13170.607

1

13170.607

96.187

0.01

49.696

1

49.696

0.363

غير دال

الخطأ

38339.498

280

136.927

الكمي

5840386
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تفاعل الجنس مع

المساندة االجتماعية

بػػرلنظر إلػا ال ػػدكؿ(  )112نبلحػػظ أف ن ػػرئم حليػػؿ ال بػػريف الثنػػرئا أشػػررت إلػػا عػػدـ ك ػػكد فػػركؽ

ذات دالل ػػة إحصػ ػػرئية بػػػيف م كي ػػطرت در ػ ػػرت قػ ػػدير الشقص ػػية ب ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة
( )2008زل لل نسل بينمر أشررت الن ػرئم إلػا ك ػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية بػيف م كيػطرت
قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008ػزل للميػرندة اال مرعيػةل حيػث رنػػت

ؼ يركم ( )96.187كىا ذات داللة إحصرئية عند مي كل 0.01ل مر أشررت الن رئم أيارن إلا
عػػدـ ك ػػكد فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس كالميػػرندة اال مرعيػػة ألف ػراد عينػػة الد اريػػةل كلل شػػؼ عػػف مصػػردر

الفركؽ بيف الميرندة اال مرعيةل كال دكؿ (  )113يظير الن رئم.
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الجدول( )113

نتائ االختبار البعدي لبيان الفروق في تقدير الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008تعزى لممساندة
االجتماعية(مرتفع ،منخفض)
المساندة االجتماعية
مرتفع

منخفض

متوسط االختالف

نسبة الخطأ

مستوى الداللة

*13.647

1.353

0.01

ك بػػيف ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008زل للميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.

كي اق مف قبلؿ ال رض اليربؽ أنو ال يك د اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ كر– إنرث)

كالميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض)علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية

األقيرة.

تعــرض الباحثــة فيمــا يمــي مناقشــة لمــا أســفرت عنــو نتــائ الس ـؤال الســادس عشــر :ىــل يوجــد

اختالف في أثر التفاعل بين الجنس (ذكور– إناث) والمساندة االجتماعية (مرتفع ،منخفض)عمى
مستوى تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008؟

ك ػػـ د اريػػة ال فرعػػؿ بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2008كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ػػؿ
علا حدة:

أوالً :فيما يتعمق قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنػػص الي ػؤاؿ علػػا :ىػػؿ يك ػػد أثػػر داؿ ل فرع ػؿ بػػيف ال ػػنس (ذ ػػكرل إنػػرث) كالميػػرندة اال مرعيػػة

(مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة (.)2008

أظيرت الن رئم إلا عدـ ك كد فركؽ ذات داللو إحصرئية بػيف م كيػطرت در ػرت قػدير الشقصػية
بؿ الحرب بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية زم لل نس.

كأظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل للميرندة اال مرعية.

مر أظيرت عدـ ك كد فرعؿ بيف ال نس كالميرندة اال مرعية ألفراد عينة الدرايةل كلل شػؼ عػف

مصردر الفركؽ بيف الميرندة اال مرعية.

كي اق مف الن رئم ك ػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية بػيف م كيػطرت قػدير الشقصػية بػؿ الحػرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل للميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع
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ثانيا :فيما يتعمق بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008
كنػػص الي ػؤاؿ علػػا :ىػػؿ يك ػػد أثػػر داؿ ل فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس (ذ ػػكرل إنػػرث) كالميػػرندة اال مرعيػػة

(مر فعل منقفض)علا مي كل قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2008؟

أظيرت الن رئم عدـ ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيػطرت در ػرت قػدير الشقصػية ب ػد
الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل لل نس.

كأظيرت ك كد فركؽ ذات داللة إحصػرئية بػيف م كيػطرت قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية

األقيرة ( )2008زل للميرندة اال مرعية.

كأظيرت الن رئم عدـ ك كد فرعؿ بيف ال نس كالميرندة اال مرعية ألفراد عينة الدراية.
ك بػػيف ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008زل للميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.

ك ؤيد الن رئم عدـ ك كد اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ كر– إنػرث) كالميػرندة اال مرعيػة

(مر فػػعل منقفض)علػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2008ل
كبذلؾ ـ بكؿ الفراية ال ديمة.
ويمكــن تفســير ذلــك :الميػػرندة اال مرعيػػة ال ػػا ي لقػػره الشػ ب الفليػػطينا قػػكم شقصػػي و ك

لػػو

شديد القدرة علا ال يؼ البنرء مػع أحػداث الحيػرة الاػر طة كالمؤلمػةل ك قلػؽ نمطػر مػف الشقصػية
شديدة االح مػرؿل يػ طيع أف قػركـ أحػداث الحيػرة المؤلمػة الاػر طة ب فػرءة كفرعليػة كنفػس اراػية
بقارء اهلل صربر كمح يب كىذا ىك كة الشقصية قديرىر.

وترى الباحثة :أف الميرندة اال مرعية ال ا ي لقرىر الش ب الفليطينا مف المحيطيف لو دكر عظيـ
فا ال قفيؼ أالـ فراؽل ك زيد مف در و علا ال حمػؿ بشقصػية كيػة عرليػةل فرلشػكاىد ال لميػة ؤ ػد
أف الش ب الفليطينا يقدـ لب او الػب ض رفػة أشػ رؿ الميػرندة اال مرعيػة فػا األك ػرت ال صػيبة
فقد كف ىذه الميرندة برل لمة الطيبة أك برلمشكرة أك برلنصق أك قديـ الم لكمة المفيدةل كىػذه ليػر
ػػدقؿ ف ػػا م ػػررـ األق ػػبلؽ ال ػػا ح ػػض عليي ػػر اإلي ػػبلـل كال ػػا ليػػر دكر ب ػػررز ف ػػا مي ػػرندة الشػ ػ ب

الفلي ػػطينا عل ػػا مكا ي ػػة مرحل ػػة م ػػر ب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية ب ػػنفس مؤلم ػػة بقا ػػرء اهللل فرلمي ػػرندة
اال مرعية

بر مصد ار ميمر مف مصردر األمف.

283

دريػ ػػة (لي فػ ػػكرت
كلػ ػػـ ثػ ػػر البرحثػ ػػة علػ ػػا د اريػ ػػة نركلػ ػػت األثػ ػػر ال فرعػ ػػؿ بش ػ ػ ؿ مبرشػ ػػر فمػ ػػثبل ا

كآقػػركفل )1984أظيػػرت ن ػػرئم الد اريػػة أف للاػػبط الػػداقلا أثػػر ل فرعػػؿ الميػػرندة اال مرعيػػة مػػع
أحداث الحيػرة الاػر طةل كل ػف ىنػرؾ د اريػرت نركلػت الميػرندة اال مرعيػة بشػ ؿ عػرـ مثػؿ د اريػة

(ركيا ك كىيفل )1987حيث أظيرت ن رئم أف الميرندة اال مرعية لير دكر ملطفر ككا ير مف ك ع
األحػػداث الحيػػرة الاػػر طةل كد اريػػة (دكلػػكن يزل )1988حيػػث أشػػررت ن ػػرئم الد اريػػة دكر الميػػرندة
اال مرعية حد الم غيرات اال مرعيػة ال ػا ػدؿ مػف ال بل ػة بػيف أحػداث الحيػرة الاػر طة كبػيف

المرض النفيا.
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السؤال السابع عشر :ىل يوجد أثر دال لتفاعل بين الجنس (ذكور – إناث) وااللتـزام الـديني
(مرتفــع ،مــنخفض) عمــى مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلســرائيمية األخيــرة

( )2008؟

وقبـــل اإلجابـــة عمـــى ىـــذا الســـؤال كـــان البـــد مـــن دراســـة التفاعـــل قبـــل الحـــرب وبعـــد الحـــرب

اإلسرائيمية األخيرة ( )2008كل عمى حدة:

أوالً :فيما يتعمق قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنص اليؤاؿ علػا  " :ىػؿ يك ػد أثػر داؿ ل فرعػؿ بػيف ال ػنس (ذ ػكرل إنػرث) كاالل ػزاـ الػدينا

(مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية بػؿ الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008؟ "ل
كمف أ ؿ اإل ربة عف ىذا اليؤاؿ ـ اي قداـ حليؿ ال بريف الثنرئال كال دكؿ يبيف ن رئم حليؿ

ال بريف الثنرئا.

الجدول()114
نتائ تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيري الجنس وااللتزام الديني في تقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ()2008

البيان قبل

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

متوسط

المربعات

ف

مستوى
الداللة

الجنس

418.559

1

418.559

3.5

غير دال

االلتزام الديني

6786.626

1

6786.626

56.754

0.01

تفاعل الجنس مع االلتزام الديني

0.353

1

0.353

0.003

غير دال

الخطأ

33363.014

279

119.581

الكمي

5961743
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بػػرلنظر إلػػا ال ػػدكؿ( )114نبلحػػظ أف ن ػػرئم حلي ػؿ ال بػػريف الثنػػرئا أشػػررت إلػػا عػػدـ ك ػػكد فػػركؽ
ذات دالل ػػة إحصػ ػػرئية بػػػيف م كي ػػطرت در ػ ػػرت قػ ػػدير الشقص ػػية ب ػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة

( )2008زل لل نسل بينمر أشررت الن ػرئم إلػا ك ػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػرئية بػيف م كيػطرت
قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2008ػػزل لبلل ػزاـ الػػدينال حيػػث رنػػت ؼ

يػػركم ( )56.754كىػػا ذات داللػػة إحصػػرئية عنػػد مي ػ كل 0.01ل مػػر أشػػررت الن ػػرئم أيا ػرن إلػػا

عػػدـ ك ػػكد فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس االل ػزاـ الػػدينا ألفػراد عينػػة الد اريػػةل كلل شػػؼ عػػف مصػػردر الفػػركؽل
ال دكؿ ( )115يظير الن رئم.
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الجدول()115
نتائ االختبار البعدي لبيان الفروق في تقدير الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008تعزى لاللتزام
الديني(مرتفع ،منخفض)

المساندة االجتماعية
منخفض

مرتفع

متوسط االختالف

نسبة الخطأ

مستوى الداللة

*9.892

1.313

0.01

ك بػػيف ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008زل لبلل زاـ الدينا (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.
ثانيا :فيما يتعمق بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنص اليؤاؿ علا  " :ىؿ يك د أثر داؿ ل فرعؿ بيف ال نس (ذ كرل إنرث) كاالل زاـ الدينا

(مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008؟ "ل
ك مف أ ؿ اإل ربة عف ىذا اليؤاؿ ـ اي قداـ حليؿ ال بريف الثنرئال كال دكؿ يبيف ن رئم
حليؿ ال بريف الثنرئا.

الجدول()116

نتائ تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيري الجنس وااللتزام الديني في تقدير الشخِية بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ()2008

المربعات

درجات

الحرية

متوسط المربعات

ف

الجنس

26.461

1

26.461

0.224

غير دال

االلتزام الديني

8458.371

1

8458.371

71.597

0.01

0.852

1

0.852

0.007

غير دال

الخطأ

32960.560

279

118.138

الكمي

5643365
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البيان قبل

تفاعل الجنس مع االلتزام
الديني

مجموع

مستوى
الداللة

برلنظر إلا ال دكؿ( )116نبلحظ أف ن رئم حليؿ ال بريف الثنرئا أشررت إلا عدـ ك كد فركؽ ذات
داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت در ػػرت قػػدير الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2008
ػػزل لل ػػنسل بينمػػر أشػػررت الن ػػرئم إلػػا ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير

الشقصػػية ب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ( )2008ػػزل لبلل ػزاـ الػػدينال حيػػث رنػػت ؼ يػػركم
( )71.597كىػػا ذات داللػػة إحصػػرئية عنػػد مي ػ كل 0.01ل مػػر أشػػررت الن ػػرئم أيا ػرن إلػػا عػػدـ
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ك ػػكد فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس كاالل ػػزاـ الػػدينا ألفػراد عينػػة الد اريػػةل كلل شػػؼ عػػف مصػػردر الفػػركؽ بػػيف

الميرندة اال مرعيةل كال دكؿ ( )117يظير الن رئم.

الجدول()117

نتائ االختبار البعدي لبيان الفروق في تقدير الشخِية بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008تعزى االلتزام
الديني(مرتفع ،منخفض)

المساندة االجتماعية
مرتفع

منخفض

متوسط االختالف

نسبة الخطأ

مستوى الداللة

*11.044

1.305

0.01

ك بػػيف ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008زل لبلل زاـ الدينا (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.

كي اق مف قبلؿ ال رض اليربؽ أنو ال يك د اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ كر– إنرث)

كاالل زاـ الدينا (مر فعل منقفض)علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيػرة

(.)2008

تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ السؤال السابع عشر :ىل يوجد أثر دال

لتفاعل بين الجنس (ذكور – إناث) وااللتزام الديني (مرتفع ،منخفض) عمى مستوى تقدير
الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008؟

ك ـ دراية ال فرعؿ بؿ ك ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008ؿ علا حدة:

أوالً :فيما يتعمق قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنص اليؤاؿ علا  " :ىؿ يك د أثر داؿ ل فرعؿ بيف ال نس (ذ كرل إنرث) كاالل زاـ الدينا

(مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2008
أظيرت الن رئم إلا عدـ ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية
ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل لل نس.

بينمر أظيرت الن رئم إلا ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل لبلل زاـ الدينا.
كأظيرت الن رئم عدـ ك كد فرعؿ بيف ال نس االل زاـ الدينا ألفراد عينة الدراية.
ك بيف ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008زل لبلل زاـ الدينا (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.
ثانيا :فيما يتعمق بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008
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كنص اليؤاؿ علا " :ىؿ يك د أثر داؿ ل فرعؿ بيف ال نس (ذ كرل إنرث) كاالل زاـ الدينا (مر فعل

منقفض) علا مي كل قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2008؟

أظيرت الن رئم عدـ ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية ب د

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل لل نس.

بينمر أظيرت الن رئم إلا ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية ب د

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل لبلل زاـ الدينا.

كأظيرت الن رئم أيارن إلا عدـ ك كد فرعؿ بيف ال نس كاالل زاـ الدينا ألفراد عينة الدراية.

ك بيف ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008زل لبلل زاـ الدينا (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.

ؤيد الن رئم عدـ ك كد اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ كر– إنرث) كاالل زاـ الدينا (مر فعل

منقفض)علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2008ل ك ـ بكؿ

الفراية ال ديمة.

ويمكن تفسير ذلك :الديف اإليبلما ينشئ ال يرف األ كل لئلنيرف الم رمؿ نفيير كا مرعيرل حيث
يربط القلب البشرم برهلل يبحرنو ك رلا كىذه الصلة برهلل ل ب دك ار أيريير فا كافؽ الفرد مع

نفيول قكل شقصي ول حيث يحقؽ لو االي قرار ك ر فع م نكير و ليكا و الص رب ال ا

رض

يبلو فيحصؿ بذلؾ علا األمف الذا ا كالمبنا علا اإليمرف.

ف ثير االل زاـ الدينا بمر يمنحو ال رء الفرد إلا اهلل مف ش كر برلرار كطم نينة النفسل برإلارفة

إلا ممررية الش رئر الدينية فا مرعرت يش ر الفرد برألمف كالثقة ب نو زء مف شب ة عبل رت
ا مرعية يم ف أف قدـ لو الميرندة ال رطفية كاال مرعية كالمردية البلزمة فا مثؿ ىذه الظركؼل
ثير مف الفليطيني يف فا يحرصكف علا ال مع فا المير د للصبلة كالدعرء ك بلكة القرآف.

ك د كاق (عبد الصمدل230ل )2002أف الديف منذ القليقة ىك القرعدة األيريية ال ا ش ؿ بنرء
اإلنيرف النفيا كاال مرعا كالركحال الذم يحفظ للحيرة م نا ح ا فا أ صا حرالت الشدةل مر
يش ؿ إطر ار مر ير ميمر ليلكؾ النرسل كيحقؽ لو الطم نينة كال كافؽ النفيا كالي ردة كالراحة

النفييةل كيمثؿ برلنيبة لل ثير مف النرس مصدر مقركمة لم رعب الحيرة كمش بل يرل كاف ال رض

النرس لؤلحداث الار طة ي بر مريف الق برر صبرىـ كمقدر يـ علا االح مرؿ ك كة اإلرادة.

كاق لفت الدراية اليربقة مع دراية القرشال( )1996حيث أشررت إلا ك كد أثر لل فرعؿ بيف
ال نس كاالل زاـ الدينا كل ف بش ؿ ا يؼ دال بينمر دراية (مقيمرل)1997ل أظيرت ك كد

فركؽ دالة إحصرئير بيف م كيط در رت الذ كر كاإلنرث فا الصبلبة النفيية كالميرندة اال مرعية

كالاغكط كاال ئربل لصرلق الذ كر فا الصبلبة النفييةل نكادراؾ الاغكط لصرلق اإلنرث فا
الميرندة اال مرعية
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السؤال الثامن عشر :ىل يوجد أثر دال لتفاعل بين الجنس (ذكور – إناث)الِـالبة النفسـية

(مرتفــع – متوســط – منخفض)عمــى مســتوى تقــدير الشخِــية قبــل وبعــد الحــرب اإلس ـرائيمية
األخيرة ( )2008؟

وقبل اإلجابة عمى ىـذا السـؤال كـان البـد مـن دراسـة التفاعـل قبـل الحـرب اإلسـرائيمية األخيـرة

( )2008وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008كل عمى حدة:
أوالً :فيما يتعمق قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنص اليؤاؿ علا " :ىؿ يك د أثر داؿ ل فرعؿ بيف ال ػنس (ذ ػكرل إنػرث) كالصػبلبة النفيػية

(مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008؟ "ل
كمف أ ؿ اإل ربة عف ىذا اليؤاؿ ـ اي قداـ حليؿ ال بريف الثنرئال كال دكؿ يبيف ن رئم حليؿ

ال بريف الثنرئا.

الجدول()118
نتائ تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيري الجنس والِالبة النفسية في تقدير الشخِية قبل الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ()2008

مجموع

البيان قبل

درجات

المربعات

الحرية

متوسط

مستوى

المربعات

ف

الداللة

الجنس

910.499

1

910.499

7.657

0.01

الِالبة النفسية

9704.302

1

9704.302

81.613

0.01

325.551

1

325.551

2.738

غير دال

الخطأ

33175.060

279

118.907

الكمي

6058967
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تفاعل الجنس مع الِالبة
النفسية

بػػرلنظر إلػػا ال ػػدكؿ( )118نبلحػػظ أف ن ػرئم حليػػؿ ال بػػريف الثنػػرئا أشػػررت إلػػا ك ػػكد فػػركؽ ذات

داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت در ػػرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقي ػرة ()2008
زل لل نسل كلل شؼ عف مصردر الفركؽ كال دكؿ ( )119يظير الن رئم.
الجدول()119

نتائ االختبار البعدي لبيان الفروق في تقدير الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008تعزى لمجنس
(ذكور ،إناث)
المساندة االجتماعية
ذكور

إناث

متوسط االختالف

نسبة الخطأ

مستوى الداللة

*3.603-

1.302

0.01
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ك بػػيف ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيػرة ( )2008ػػزل لل ػػنس كالصػػبلبة النفيػػية لصػػرلق اإلنػػرث .بينمػػر أشػػررت الن ػػرئم إلػػا ك ػػكد
فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2008
زل للصبلبة النفييةل حيث رنت ؼ يػركم ( )81.613كىػا ذات داللػة إحصػرئية عنػد ميػ كل

0.01ل مر أشررت الن رئم أيارن إلػا عػدـ ك ػكد فرعػؿ بػيف ال ػنس كالصػبلبة النفيػية ألفػراد عينػة

الدرايةل كلل شؼ عف مصردر الفركؽل كال دكؿ ( )120يظير الن رئم.
الجدول()120

نتائ االختبار البعدي لبيان الفروق في تقدير الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008تعزى لمِالبة
النفسية (مرتفع ،منخفض)
المساندة االجتماعية
منخفض

مرتفع

متوسط االختالف

نسبة الخطأ

مستوى الداللة

*11.764

1.302

0.01

ك بػػيف ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008زل للصبلبة النفيية (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.
ثانياً :فيما يتعمق بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنص اليؤاؿ علا " :ىػؿ يك ػد أثػر داؿ ل فرعػؿ بػيف ال ػنس (ذ ػكرل إنػرث) كالصػبلبة النفيػية

(مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة ( )2008؟ "ل
ك مػػف أ ػػؿ اإل ربػػة عػػف ىػػذا الي ػؤاؿ ػػـ اي ػ قداـ حليػػؿ ال بػػريف الثنػػرئال كال ػػدكؿ يبػػيف ن ػػرئم
حليؿ ال بريف الثنرئا.
الجدول()121

نتائ تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيري الجنس والِالبة النفسية في تقدير الشخِية بعد الحرب
اإلسرائيمية األخيرة ()2008

البيان قبل

مجموع المربعات

درجات

الحرية

متوسط

المربعات

ف

مستوى
الداللة

الجنس

262.317

1

262.317

2.167

غير دال

الِالبة النفسية

14243.929

1

14243.929

117.646

0.01

0.100

1

0.100

0.100

غير دال

الخطأ

33779.917

279

121.075

الكمي

5637162

283

تفاعل الجنس مع
الِالبة النفسية
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بػػرلنظر إلػػا ال ػػدكؿ( )121نبلحػػظ أف ن ػػرئم حليػػؿ ال بػػريف الثنػػرئا أشػػررت إلػػا ك ػػكد فػػركؽ ذات

داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت در ػػرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإليػرائيلية األقي ػرة ()2008
ػػزل لل ػػنسل بينمػػر أشػػررت الن ػػرئم إلػػا ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كي ػطرت قػػدير

الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008ػزل للصػبلبة النفيػيةل حيػث رنػت ؼ يػركم
( )117.646كىػػا ذات داللػػة إحصػػرئية عنػػد مي ػ كل 0.01ل مػػر أشػػررت الن ػػرئم أيا ػرن إلػػا عػػدـ
ك ػػكد فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس كالصػػبلبة النفيػػية ألف ػراد عينػػة الد اريػػةل كلل شػػؼ عػػف مصػػردر الفػػركؽل

كال دكؿ ( )122يظير الن رئم.

الجدول()122

نتائ االختبار البعدي لبيان الفروق في تقدير الشخِية قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008تعزى لمِالبة
النفسية(مرتفع ،منخفض)

المساندة االجتماعية
مرتفع

منخفض

متوسط االختالف

نسبة الخطأ

مستوى الداللة

*14.253

1.314

0.01

ك بػػيف ك ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػرئية بػػيف م كيػػطرت قػػدير الشقصػػية بػػؿ الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة ( )2008زل للميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.

كي اق مف قبلؿ ال رض اليربؽ أنو ال يك د اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ كر– إنرث)

كالصػػبلبة النفيػػية (مر فػػعل منقفض)علػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة (.)2008

تعرض الباحثة فيما يمي مناقشة لما أسفرت عنو نتائ

السؤال الثامن عشر :ىل يوجـد أثـر دال

لتفاعل بين الجنس (ذكور – إناث)الِالبة النفسية (مرتفع – متوسط – منخفض)عمى مسـتوى

تقدير الشخِية قبل وبعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة ( )2008؟

ك ـ دراية ال فرعؿ بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة

( )2008ؿ علا حدة:

أوالً :فيما يتعمق قبل الحرب اإلسرائيمية األخيرة (-:)2008

كنص اليؤاؿ علا:ىؿ يك د أثر داؿ ل فرعؿ بيف ال نس (ذ كرلإنرث) كالصبلبة النفيية (مر فعل

منقفض) علا مي كل قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008؟

أظيرت الن رئم ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية بؿ

الحرب اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل لل نس.

كأظيرت الن رئم ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل لل نس كالصبلبة النفيية لصرلق اإلنرث
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بينمر أظيرت الن رئم ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل للصبلبة النفيية.

كي اق مف الن رئم ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ الحرب
اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل للصبلبة النفيية (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.
ثانياً :فيما يتعمق بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة (:)2008

كنص اليؤاؿ علا " :ىؿ يك د أثر داؿ ل فرعؿ بيف ال نس (ذ كرل إنرث) كالصبلبة النفيية

(مر فعل منقفض) علا مي كل قدير الشقصية ب د الحرب اإليرائيلية األقيرة()2008؟
ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت در رت قدير الشقصية بؿ الحرب اإليرائيلية

األقيرة ( )2008زل لل نس.

أشررت الن رئم إلا ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل للصبلبة النفيية المر ف ة.

كأشررت الن رئم عدـ ك كد فرعؿ بيف ال نس كالصبلبة النفيية ألفراد عينة الدراية.

ك بيف مف الن رئم ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية بيف م كيطرت قدير الشقصية بؿ الحرب

اإليرائيلية األقيرة ( )2008زل للصبلبة النفيية (مر فعل منقفض) لصرلق المر فع.
ؤيد الن رئم عدـ ك كد اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ كر– إنرث) كالصبلبة النفيية

(مر فعل منقفض)علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة ()2008ل ك ـ
بكؿ الفراية ال ديمة.

ويمكن تفسير ذلك :مف المبلحظ أف ميع النرس فا طرع زة ي راكف للاغكط بش ؿ أك
ب قرل كل نيـ ال ي راكف مي ر لمقرطرىر برلدر ة نفييرل الف ثير اغكط االح بلؿ يق لؼ
مف فرد إلا أقرل نكاف ال يديد كمي كاه يق لفرف أيار مف فرد إلا أقرل لذا فرف اي ربة الفرد
ق لؼ ب ر لنمط الشقصية ك كينيرل كنكع البيئة كالكيط اال مرعا الذم ي حرؾ فيو األمر الذم

يحدد أيلكب ال رمؿ مع الحدث المثير كللمشقة.
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كالا رنب ذلؾ ىنرؾ عرمؿ ال يقؿ أىمية كىك الصبلبة النفييةل كالذم يزيد مف درة األـ -كاألب

ع لا حمؿ فراؽ األحبة إمر برالي شيرد أك اإلب رد أك األيرل فري قبرؿ أـ الشييد قبر ابنير
برلز رريد نرب ر مف صبلبة نفيية عرلية محصنة بإرادة القارء كالقدر ممر يزيد در ير علا طكير

أيرليب كاي ار ي يرت كاليرت ال رمؿ مع المكا ؼ الص بة بقصد الم ريشة كال يؼل كانطبل ر مف
ديمكمة الحرلة.

كيبلحظ أف األفراد ذكم الصبلبة النفيية المر ف ة يي طي كف اي ي رب مكا ؼ األحداث الار طة

ال ا يمر فيير الش ب الفليطينا كال رمؿ م ير كي ركزف أزمر يرل كذكم الصبلبة النفيية
المنقفاة ينيرركف كيفشلكف فا

ركز األزمة فرق بلؼ األفراد ين م عف اق بلؼ الصبلبة النفيية

عندىـ ممر يؤثر فا شقصي يـ كين س عليير يلبر.
 -كلـ ثر البرحثة علا أم درايرت يربقة.
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تعقيب عام عمى نتائ الدراسة-:
قػػبلؿ الحػػرب اإليػرائيلية علػػا ػزةل كال ػػدكاف الم ػػرر علييػػر ػػرض الشػ ب فييػػر إلػػا أحػػداث

صػػردمة كم نكعػػة كعديػػدةل كل ػػؿ المػػدنييف ػػرنكا أ ثػػر راػػر ليػػذه األحػػداث كل ػػؿ ايػ ػ يداؼ
الي رف المدنييف كاألطفرؿ مف بؿ ال دك اإليرائيلا أمػ ار كااػحر يػر ربػؿ للشػؾل كاف القػكانيف
كاال فر يرت الدكلية ؤ د اركرة اي ب رد الي رف المػدنييفل كعػدـ ايػ يدافيـ قػبلؿ ف ػرة الحػربل

كنصت أيار اال فر ية علػا اػركرة ػكفير الحمريػة األزمػة للمػدنييف قػبلؿ ف ػرة الحػرب مػف ػؿ

أشػ ػ رؿ ال ن ػػؼ كال ػػا ب ػػدكف ش ػػؾ أث ػػرت بشػ ػ ؿ ي ػػلبا عل ػػا نم ػػكىـ النفي ػػا كالشقص ػػا الي ػػليـل
كأ ريػػت د اريػػرت كأبحػػرث ثي ػرة حػػكؿ ابثػػرر النفيػػية للحػػربل م ظميػػر ػػد ر ػػز علػػا القب ػرات

كاألع ػراض الصػػدمة ال ػػا ىػػدفت ال ػػرؼ علػػا مػػدل ان شػػرر القب ػرات الصػػردمة بينمػػر نركلػػت

د اريػػرت ليلػػة يػػمرت الشقصػػية كعبل يػػر ب حػػداث الحػػرب أك آثػػرره ك ميػػع ىػػذه الد اريػػرت لػػـ
طرؽ إلػا غيػر نظػرة أىػرلا طػرع إلػا شقصػير يـ ب ػد الحػربل فػا اػكء ب ػض الم غيػرات

ال ا يم ف أف فير فا اكئيرل كفا ىذه الدراية ىدفت البرحثة إلا ال رؼ علػا ال غيػر فػا
ق ػػدير الشقصػػػية عنػػػد أف ػ ػراد ال ينػ ػػة ب ػػؿ كب ػػػد الحػ ػػرب اإلي ػ ػرائيلية األقي ػ ػرة()2008ل كم رفػػػة

االق بلؼ فا مي كل قدير الشقصية بػؿ كب ػد الحػرب ػزم للم غيػرات الديمغرافيػةل كال شػؼ

ع ػػف أث ػػر ال فرع ػػؿ ب ػػيف ال ػػنس (ذ ػػكر – إن ػػرث) كاالل ػ ػزاـ ال ػػدينا كالص ػػبلبة النفي ػػية كالمي ػػرندة
اال مرعية علا مي كل قدير الشقصيةل ك ـ اق يرر عينة مف اببرء كاألميرت الذيف ي يشػكف

فػا المنػرطؽ اليػرقنة فػا محرفظػػرت طػرع ػزة كال ػا شػػيدت أ ثػر االع ػداءات اإليػرائيلية فػػا

الح ػػرب األقيػ ػرة ()2008ل كل حقي ػػؽ أى ػػداؼ الد اري ػػة ايػ ػ قدمت البرحث ػػة الم ػػنيم االيػ ػ ي ردمل
ب ػػض الم رل ػػرت اإلحص ػػرئية المنريػػػبة لطبي ػػة ف ػػركض الد اريػػػةل ك رم ػػت البرحث ػػة بري ػ ػ قداـ
اي بيرنرت قدير الشقصيةل الصبلبة النفييةل الميرندة اال مرعيةل االل زاـ الدينا.

وبالتالي توِمت إلى النتائ التالية-:

 -بينت الن رئم ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا مي كل قدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب

اإليرائيلية األقيرة لدل أفراد ال ينة.

 -مر أظيرت الن رئم ك كد اق بلؼ فا قدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

ب ػػرق بلؼ ال ػػػنسل در ػػػة المكاطنػ ػػةل المينػ ػػةل الميػ ػ كل ال ليمػ ػػال المحرفظػػػةل م ػ ػػرف اإل رمػػػةل
المحرفظةل عدد أفراد األيرةل دقؿ األيػرةل كالقيػرئر فػا األنفػسل كالقيػرئر المرديػةل كالصػبلبة
النفييةل الميرندة اال مرعيةل االل زاـ الدينا.
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بينمر لـ ظير أم ك كد اق بلؼ مػر أظيػرت الن ػرئم ك ػكد اقػ بلؼ فػا قػدير الشقصػية بػؿ

كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة برق بلؼ ال مر.

كبينت ن ػرئم الد اريػة عػدـ ك ػكد اقػ بلؼ فػا أثػر ال فرعػؿ بػيف ال ػنس (ذ ػكر– إنػرث) كاالل ػزاـ

الػػدينا (مر فػػعل منقفض)علػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
(.)2008
كبينت ن رئم الدراية عدـ ك كد اق بلؼ فا أثر ال فرعػؿ بػيف ال ػنس (ذ ػكر– إنػرث) كالميػرندة
اال مرعي ػػة (مر ف ػػعل منقفض)علػ ػا ميػ ػ كل ق ػػدير الشقص ػػية ب ػػؿ كب ػػد الح ػػرب اإليػ ػرائيلية

األقيرة (.)2008

كبينت ن رئم الدراية عدـ ك كد اق بلؼ فا أثر ال فرعػؿ بػيف ال ػنس (ذ ػكر– إنػرث) كالصػبلبة

النفيػػية (مر فػػعل منقفض)علػػا ميػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة
(.)2008
ك ػػرءت ن ػػرئم الد اري ػػة مني ػ مة م ػػع ال ك ػػرت حي ػػث أف الش ػ ب الفلي ػػطينا أصػػحرب

رب ػػة

حقيقية مف الم رنرة النفيػيةل راػكا لئليػذاء المبرشػر ك يػر المبرشػرل صػغر ار ػرنكا ك بػررال مػف
ػ ػراء ال ػػػدكاف اإلي ػ ػرائيلا علػػػييـ مػ ػػف اليػػػبلح الحربػ ػػال م يػ ػػلحيف بيػ ػػبلح ال ربيػ ػػة الصػ ػػرلحةل

كاإليمػػرف بػػرهلل يػػبحرنو ك ػػرلال كي ك ػػؼ ذلػػؾ فػػا المقػػرـ األكؿ علػػا القصػػرؿ ال ػػا ي م ػػع بيػػر

الشػػقص مػػف إم رنيػػرت يم ػػف االع مػػرد علييػػر فػػا مكا يػػة األحػػداث الاػػر طة رلقصػػرئص
ال يػ ػػمية كال قليػ ػػة كالنفيػ ػػية كالشقصػ ػػية برإلاػ ػػرفة إلػ ػػا ب ػ ػػض ال كامػ ػػؿ الديمك رافيػ ػػة ػ ػػرل مر
كال نس كال ليـ كالمينة كالدقؿ.

فرألفراد الذيف لدييـ قػدير للػذاتل ك فريػة شقصػيةل كثبػرت انف ػرلال كيػيطرة كاػبط ىػـ أ ثػر

ػػػدرة علػػػا مكا يػ ػػة األحػػػداثل كاي ػ ػ قداـ الم ػ ػكارد الم رحػػػة بيئ ػ ػ يـ بطريقػ ػػة ف رل ػػة ف ػػا مكا يػ ػػة

الص كبرت ال ا ي راكف لير.

ك شػير د اريػة يػكلكمكف إلػا أنػو يم ػف االع مػرد علػا ػدرت الفػرد الذا يػة فػا مكا يػة األحػداث

الاػػر طة أكالل نكاذا لػػـ ػػف رفيػػة فرنػػو يل ػ مس الميػػرعدة مػػف عبل ر ػػو الحميمػػة مػػف األ ػػررب
كاألص ػػد رء كى ػػذا م ػػر ي ػػرؼ برلمي ػػرندة اال مرعي ػػة كال ػػا ي ػػـ برل لقرئي ػػةل ب ػػذلؾ ف ػػرف المي ػػرندة

اال مرعية ال ا ي لقرىر أىرلا زةل ليس بغريب عف شريحة ػيش فػا م مػع ميػلـل ي راػد

ب او الب ضل كاف مر فرد ي يش فا ىذه األرض إال ك د عرنو مف االح بلؿ اإليرائيلال أك د
ي رنا منيرل ك د حث اإليبلـ الميلميف علا أف ي كف ؿ منيـ يندا ألقيو ي ينو كيحميو فقرؿ
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ػػرلا( إنم ػػر الم ػػؤمنيف أق ػػكة) (الح ػ ػرات  )10:ك ػػرؿ ص ػػلا اهلل علي ػػو كي ػػلـ " الم ػػؤمف للم ػػؤمف

رلبنيرف يشد ب او ب ار).

الصبلبة النفيية حمؿ فا م نرىر بيف (الابطل االل زاـل كال حػدم) برإلاػرفة إلػا إ نػرع الفػرد
بقدر ػػو علػػا مكا يػػو األحػػداث الاػػر طة كالمؤلمػػة كىػػذا يطلػػؽ عليػػو ػػكة اإلرادة كىػػا صػػفة

الش ػ ب الفليػػطينا ال ػػا دف ػػو إلػػا المبػػردرة كاإلص ػرار كالمثػػربرة علػػا بػػذؿ الغػػرلا كالنفػػيس مػػف

ا ؿ حقيؽ اليدؼ ىك حرير فليطيف مف االح بلؿ اإليرائيلا.

كاالل زاـ الدينا ىك ريف االل زاـ حد أب رد الصبلبة النفيػية حيػث أف الشػقص الم ػديف يل ػزـ

ب طبيؽ الشري ة اإليبلمية فا يلك و كلديو ال زامر بقيمو كأىدافػو كيل ػزـ بػ داء الفػرائض كيصػبر

علا ذلؾل كذلؾ نربع مف عزيمة ك كة الشقصية الش ب الفليطينا كىا كاحد مف آليرت الدفرع
ال ػػا يي ػ قدمير أىػػرلا محرفظػػرت ػزة كالش ػ ب الفليػػطينا لمكا يػػة األحػػداث الاػػر طة ال ػػا
يمركف بير كالزالكا يمركا بير ح ا ابف كمر يصرحبير مف أثرر يلبية.

 كي بر ظيكر غير ذك داللو إحصرئية فا الد اريػة الحرليػة أمػر لػو أىمي ػو ال لميػة فػا قػديرمػػر يم ػػف أف يلحػػؽ برلشقصػػية مػػف غيػػر ن ي ػػة للظػػركؼ القريػػية ال ػػا ي ػػرض ليػػر الفػػردل ألف

م نػػا ذلػػؾ أف يػػمرت الشقصػػية ال ػػا يف ػػرض أنيػػر علػػا ػػدر مػػف الثبػػرت يم ػػف أف ي ػػز أمػػرـ
األحداث القطيرة.

ك مؿ البرحثة أف ؤدل ن رئم الدراية الحرلية إلا االى مرـ بدكر االل زاـ الدينا برع برره مف أىـ

ال كامؿ ال ا يم ف أف يرعد الفرد علا المكا ية كالصػمكد أمػرـ الاػغكطل نكاعطػرء مزيػد مػف

الرعري ػػة لئلن ػػرث برع ب ػػررىف الفئ ػػة األ ث ػػر م رن ػػرة م ػػف اا ػػطرابرت الا ػػغكطل كذل ػػؾ ف ػػا إط ػػرر

اي ار ي ية شرملة إلعداد شقصية المكاطف الفليطينا" فا زة" لمكا ية حديرت المي قبؿ.
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انفصم انضادس.

يهخص انرصانت وحطبيقاحها

أوال :يهخص انذراصت

ثانيا:انخضًيناث انرتبىيت ننخائج انذراصت

ثانثا:يقرتحاث انذراصت
رابعا:حتذياث انذراصت
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أوال :ممخص الدراسة-:

ىــدفت الدراســة إلــى :ال غيػػر فػػا قػػدير الشقصػػية عنػػد أف ػراد عينػػة الد اريػػة بػػؿ كب ػػد الحػػرب
اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2008ل ال ػػرؼ علػػا االق ػ بلؼ فػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ ب ػػد

الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة ()2008ل بػػرق بلؼ الم غي ػرات ال رليػػة ( ال ػػنسل ال مػػرل المكاطنػػةل
م رف اإل رمةل المحرفظةل عدد أفػراد األيػرةل الميػ كل ال ليمػال المينػةل دقػؿ األيػرةل القيػرئر
فا األنفسل القيرئر المرديةل الصبلبة النفييةل االل زاـ الػدينال الميػرندة اال مرعيػةل ال شػؼ

ع ػػف أث ػػر ال فرع ػػؿ ب ػػيف ال نس(ذ ػػر -إن ػػرث) كاالل ػ ػزاـ ال ػػدينا ك الص ػػبلبة النفي ػػية ك المي ػػرندة
اال مرعيػة (مر فػػع – مػنقفض) كميػ كل قػدير الشقصػػية بػؿ كب ػػد الحػرب األقيػرة()2008ل
ػ ا الد اريػػة الحرليػػة لئل ربػػة عػػف ال يػػرؤؿ ال ػرئيس مػػر در ػػة ال غيػػر فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ

كب د الحرب األقيرة ( )2008لدل أفراد ال ينة؟.
إجراءات الدراسة:

مني الدراسة :كاي قدمت البرحثة المنيم االي ي ردم.

عينة الدراسة :كنت عينة الدراية مف:

العينة االستطالعية :ك كنت مف( )60أب كأـ مف محرفظة طرع زة فا منطقة ؿ اليػكا ك ػـ
اق يررىـ برلطريقة ال شكائية كذلؾ ل د مف صدؽ كثبرت األدكات المي قدمة

العينة الفعمية :ك كنت ال ينة مف ( )524أب كأـ مف ميع محرفظرت طرع زة.

أدوات الدراسة:

كل حقيؽ أىداؼ الدراية رمت البرحثة بري قداـ  5اي بيرنرت لقيرس م غيرات الدراية-:
 -1اي بيرف مع البيرنرت.

 -2اي بيرف قدير الشقصية.
 -3اي بيرف الصبلبة النفيية.

 -4اي بيرف الميرندة اال مرعية.
 -5اي بيرف االل زاـ الدينا.

كما استخدمت الباحثة األساليب اإلحِائية التالية لمتحقق من نتائ الدراسة:
 -ال ارراتل الم كيطرت الحيربية كالنيب المئكيةل االنحراؼ الم يررم.

إلي رد صدؽ اال يرؽ الداقلا لبلي بيرف اي قدمت م رمؿ ار برط بيريكف. -إلي ػػرد م رم ػػؿ ثب ػػرت االيػ ػ برنة ػػـ ايػ ػ قداـ م رم ػػؿ االر ب ػػرط ي ػػبيرمرف لل زئ ػػة الم ي ػػركيةل

كم ردلة امرف ال زئة النصفية ير الم يركيةل كم رمؿ ار برط ألفر ركنبرخ.
 إلي رد الفركؽ بيف الم كيطيف اي قدمت البرحثة اق برر "ت"()t.tast298

 كإلي رد الفركؽ بيف ثبلث م كيطرت أك أ ثر اي قدمت البرحثة حليؿ ال بريف األحردم. إلي رد الفركؽ بيف م كيطيف اي قدـ البرحثة حليؿ ال بريف الثنرئا.نتائ الدراسة:

توِمت الدراسة إلى النتائ التالية-:
 -أظيرت الن رئم ك كد فركؽ ذات داللة إحصرئية فا مي كل قدير الشقصية بؿ كب ػد الحػرب

اإليرائيلية األقيرة لدل أفراد ال ينة.

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ ال نس(ذ كر -إنرث)

مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اق ػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة

برق بلؼ در ة المكاطنة (مكاطفل ال اء).

 -بينمر لـ ظير أم ك كد اق بلؼ مر أظيرت الن رئم ك ػكد اقػ بلؼ فػا قػدير الشقصػية بػؿ

كب د الحرب اإليرائيلية األقيرة برق بلؼ ال مر.

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ المينة (مكظؼ ح كمال طرع قرصل عرمؿل مزارعل ال ي مؿ)

 -مر أظيرت الن رئم ك كد اق بلؼ فا قدير الشقصية بؿ كب د الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة -

برق بلؼ المحرفظة( شمرؿل زةل كيطال قرف يكنسل رفق).

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ المي كل ال ليما ( رم ا ف ثرل دبلكـل ثرنكية ف ؿ).

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ م رف اإل رمة( مقيـل ريةل مدينة).

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ عدد أفراد األيرة.

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ دقؿ األيرة.

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ كالقيرئر فا األنفس (اي شيردل أيرل إصربةل ال شاء)

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ كالقيرئر المردية( ىػدـ بيػت لػال ىػدـ بيػت زئػال
زئال ال شاء)
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ريػؼ ارض لػال

ريػؼ أرض

 -مر أظيرت الن ػرئم ك ػكد اقػ بلؼ فػا قػدير الشقصػية بػؿ كب ػد الحػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ كالصبلبة النفيية(مر فعل منقفض).

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ الميرندة اال مرعية (مر فعل منقفض).

 -مػػر أظيػػرت الن ػػرئم ك ػػكد اقػ بلؼ فػػا قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإليػرائيلية األقيػرة

برق بلؼ االل زاـ الدينا(مر فعل منقفض).

 كأشػػررت ن ػػرئم الد اريػػة إلػػا عػػدـ ك ػػكد اق ػ بلؼ فػػا أثػػر ال فرعػػؿ بػػيف ال ػػنس (ذ ػػكر– إنػػرث)كاالل ػزاـ الػػدينا (مر فػػعل منقفض)علػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية

األقيرة (.)2008

 كأظيرت ن رئم الدراية عدـ ك كد اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس(ذ كر-انرث)كالميرندة اال مرعية (مر فعل

اإليرائيلية األقيرة (.)2008

منقفض)علا مي كل قدير الشقصية بؿ كب د الحرب

 -كبينت ن رئم الدراية عدـ ك كد اق بلؼ فا أثر ال فرعؿ بيف ال نس (ذ ػكر– إنػرث) كالصػبلبة

النفيػػية (مر فػػعل منقفض)علػػا مي ػ كل قػػدير الشقصػػية بػػؿ كب ػػد الحػػرب اإلي ػرائيلية األقي ػرة
(.)2008

ثانيا :التضمينات التربوية لنتائ الدراسة-:

مف قبلؿ اإلطرر النظرم كالدرايرت اليربقةل كفػا اػكء مػر كصػلت إليػو الد اريػة الحرليػة مػف
ن رئمل فرف البرحثة قدـ ب ض ال كصيرت ال ا مف ش نير أف فيد القرئميف علا رعرية الم مع

بش ؿ عرـل كمف ىذه ال كصيرت:

 -ي ػب علػا ال ػرمليف كالم قصصػيف فػا الصػحة النفيػيةل مػف أطبػرء نفيػييفل كأقصػرئييف

نفيػييف كا مػرعييفل كمرشػػديف نفيػػييف ك ربػػكييفل ال مػػؿ اػػمف إيػ ار ي ية الك ريػة مػػف

االاطرابرت النفيية كالشقصية ال ا يػدد شقصػية الم مػع الفليػطينال كذلػؾ مػف قػبلؿ بنػرء
برامم عديدة كم نكعة بمر يقدـ الم مع نفييرل كيحد مف ان شرر االاطرابرت الشقصية.

 -ي ػب علػا ال ػرمليف كالم قصصػيف فػا الصػحة النفيػيةل مػف أطبػرء نفيػييفل كأقصػرئييف

نفيػييف كا مػرعييفل كمرشػديف نفيػييف ك ربػكييفل ال مػؿ اػمف ايػ ار ي ية إلعػداد شقصػية

المكاطف الفليطينا فا طرع زة لمكا ية حديرت المي قبؿ.

 -أف قػكـ ال يػرت المشػرفة علػا رعريػة ايػر الشػيداء كال رحػا كالمصػربيف كاأليػرل ب ف يػؿ

ك ثيؼ برامم الزيررات المنزلية بيدؼ قديـ قدمرت شرملة لؤليرة كللك ؼ علا المشػر ؿ ال ػا
ي رنا منير ىذه األير كال مؿ علا حلير.
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 صػميـ بػرامم ل ػزز الصػبلبة النفيػية كالميػرندة اال مرعيػة عنػد أىػرلا المنػرطؽ الحدكديػةاليرقنة لقطرع زةل بحيث نكع الا برامق ا صردية كا مرعية كنفيية كدينية بيدؼ الكصكؿ
إلا شقصية أفاؿل لمكا ية ال دك الصييكنا علييـ.

 -بنػرء بػرامم إرشػردية مػف قػبلؿ كيػرئؿ اإلعػبلـ المق لفػة المرئيػة كالميػمكعةل كالم كبػة فػا

الصحؼ كالم بلت.

 ر يػػز يػػكد ك ازرة الشػػئكف اال مرعيػػة علػػا الفئػػرت الم اػػررة مػػف الحػػرب اإلي ػرائيلية علػػازة.

 -االي فردة مف المحررات فا م رل ة مش لة البطرلة كال شغيؿ لل رطليف عف ال مؿ.

 ف يػػؿ دكر ىيئػػة ال ك ي ػػو الييريػػا كالػػكطنا كالم ن ػػكمل لرفػػع مي ػ كل ال ػػركح الم نكيػػة ل ػػدلالشبرب كاببرء كاألميرت الفليطينييف.

 -إنشرء م ار ز لل قكيـ كالقيرس كلا عملية قكيـ الشقصية.

ثالثا :مقترحات الدراسة-:

بنػرء علػا ن ػرئم الد اريػةل ك كصػير يرل كايػ مرال لمكاػكع الد اريػةل,كبيػدؼ شػمكلية الن ػرئم
المر بطػة بػرل غير فػا قػدير الشقصػية ب ػد الحػرب اإليػرائيلية ق ػرح البرحثػة إ ػ ارء الد اريػرت

ال رلية:

 -دكر المكارد الشقصية كاال مرعية فا حمرية الفليطينييف مف أعراض الاغكط النفيية ب د

الحرب اإليرائيلية.

 -ال كامؿ ال ا مف كراء قدير الشقصية عند أىرلا محرفظرت طػرع ػزة فػا ظػؿ الظػركؼ

الص بة.

 -قصرئص الشقصية لدم أير الشيداء كعبل ير برلحكا ز النفيية لدييـ.

 الشقصية كب ض ااطرابر ير ب د الحرب اإليرائيلية  :دراية مقررنة بيف ال نييف. برنرمم إرشردم مق رح ل زيز الثقة برلنفس لدم طرلبرت كطبلب ال رم ة. -األثر النفيا للحرب كعبل و برألمف النفيا لدم المرأة الفليطينية.

 أثر الحرب اإليرائيلية علا الحرلة النفيػية للشػبرب الفليػطينييف :د اريػة ميدانيػة علػا عينػرتمف الطبلب كالطرلبرت الفليطينيرت بمصر فا ظؿ ظركؼ الحرب.
 -األب رد النفيية كاال مرعية للحرب اإليرائيلية علا طرع زة.

 -األب رد النفيية كاال مرعية للحصرر المفركض علا طرع زة.
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رابعا :تحديات الد ارسة-:

كا يت البرحثة أثنرء إعداد الدراية م مكعة مػف ال حػديرت كالصػ كبرت ال ػا اع راػت طريقيػر

كمنير مر يلا-:

 -رفػػض ثيػػر مػػف (اببػػرء -األميػػرت) ب بئػػة االي ػ برنة ،مػػر أف انقفػػرض المي ػ كل ال ليمػػا

لدم ب ض أفراد ال ينة كص كبة القراءة (بيبب المرض) رف مف أ بر الص كبرت ال ا كا يت

البرحثػة ممػػر ااػطرىر لقػراءة فقػرات االيػ برنة ل ػؿ فػػرد علػا حػػدة ك كاػيحير ك فيػػيرىر ك راء يػػر
عدة مراتل ممر أرىؽ البرحثة ثيرا.

 -النظر مف بؿ ب ض اببرء  -األميرت إلا بئة االي بيرف بنػكع مػف ال فػرؤؿل مػع كاػيق

أىداؼ البحثل إلػا الحػد الػذم ػرف ب اػيـ ي ك ػع الحصػكؿ علػا ميػرعدات أك " كبكنػو " أك
مر شربو ممر رف يؤثر علا اي ربرت اببرء  -األميرت كش ؿ نكع مف اإلحراج.
-اش ا ب ض اببرء -كاألميرت مف طكؿ فقرات اإلي برنة.

 -مػػر كا يػػت البرحثػػة مش ػ لة بي ػرة فػػا الحصػػكؿ علػػا ثيػػر مػػف الم ار ػػع ممػػر ااػػطرىر إلػػا

مرايلة عدد مف البرحثيف عبر االن رنت للحصكؿ علا الم ار ع البلزمة.

كل ف برلر ـ مف ىػذه الصػ كبرت ك يرىػر ال ثيػر أياػر إال أف البرحثػة م نػت مػف ال غلػب علييػر

نكاقراج ىذا ال مؿ فا صكر و النيرئيػة بفاػؿ اهلل أكال ثػـ ك ييػرت المشػرفيف األ ػرديمييف الػذيف

أنرركا لا الطريؽ للبحث كدعكات كالدم.
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أوال :المِادر-:

قائمة المِادر والمراجع

القراف ال ريـ.

صحيق البقررم.

صحيق ميلـ.

صحيق النيرئا.

صحيق ال رمذم.

ثانيا :المراجع العربية:

 -1إبػراىيـل عبداليػ رر(": )1998االكتئــاب اضــطراب العِــر الحــديث" ،عػػرلـ الم رفػػةل
ال كيت.

 -2إبػراىيـل عيػد( " )2001دراسـة لمخِـائص اإليجابيـة لمشخِـية فـي عالقتيـا بمتغيـري

النوع ،والتخِص الدراسـي لـدى طـالب الجامعـة"ل م لػة ليػة ال ربيػة كعلػـ الػنفس)ال ػدد
 )25م بة زىراء الشرؽل القرىرةل ص ص.148

 -3ابف منظكرل أبا الفاؿ(دلت)":لسان العرب" ،دار صردرل بيركتل لبنرف.

 -4أبػػك ايػػحرؽل يػػرما (":)1991العوامـــل النفســـية التـــي تكمـــن وراء إيجابيـــة المـــراىقين
الفمسطينيين" ،ريرلة د كراه

ير منشكرةل رم ة الز رزيؽ فا لية ال ربية ببنير.

 -5أبػػك إيػػحرؽل يػػرما( ")1986دراســة مقارنــة لســمات الشخِــية المميــزة لمطــالب ذوي

السموك المشكل وأقرانيم األسوياء فـي المـدارس الثانويـة لمبنـين بمدينـة مكـة المكرمـةل

ريرلة مر ي ير ( ير منشكرة ) لية ال ربيةل رم ة أـ القرل.

 -6أبك القشبل إبراىيـ علا ( ":)1985الحاجة إلى التدين" ،م للة الكعال ال دد.255

 -7أب ػػك الني ػػؿل محم ػػكد ( ")1994األمــــراض السيكوســــوماتية (الم ل ػػد األكؿ) ف ػػا الصػػػحة
النفيية " دار النياة ال ربيةل بيركت.

 -8أبك حكيمل مركاف كالصفدمل عصرـ ).( 2001المدخل إلى الِحة النفسـية"لالطب ػة
األكلال دار المييرة للنشر كال كزيع ،ػّثْ تالسدْ.

 -9أبػك يػميدانةل غريػد(" : (2006الِـالبة النفسـية وعالقتيـا بـالعنف اإلسـرائيمي لـدى

المرأة الفمسطينية في ظل انتفاضة األقِى بقطاع غزة" ،ريرلة مر ي ير ير منشػكرةل
رم ة األ صا _البرنرمم المش رؾل زة.

 -10أب ػػك ع ػػبلـل ر ػػرءل شػ ػريؼلنردية ( ":)1983الفـــروق الفرديـــة وتطبيقاتيـــا التربويـــةل
الطب ة األكلال دار القلـل ال كيت.
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 -11أبكن يلػةل يػفيرف ( ": )1996خِــائص شخِـية الفمســطينيين دراسـة نفســية مقارنــة
بين األجيال في المجتمع الفمسطيني غزةل مر ز البحكث اإلنيرنية كال نمية كال طكير.

 -12أبكندلل عبد الػرحمف (" :)2007الِالبة النفسية وعالقتيا بضغوط الحياة لدى طمبة
جامعة األزىر بغزة ،لية ال ربيةل يـ علـ النفس.

 -13أحمػدل ز ريػػر( ": )1999العالقــة بــين مســتوى التــدين حواشــباع الحاجــات النفســية عنــد
طالب الجامعة بمدينـة اإلسـماعيميةل م لػة ليػة ال ربيػةل ال ػدد الثرلػث كال شػركفل ال ػزء
الثرلثل ص ص.89-59

 -14احمػػدل ز ريػػر(":)1999العالقــة بــين مســتوى التــدين حواشــباع الحاجــات النفســية عنــد
طالب الجامعة بمدينة اإلسماعيمية"ل م لػة ليػة ال ربيػةل ال ػدد الثرلػث كال شػركفل ال ػزء
الثرلثل ص ص.89-59

 -15األشكؿل عردؿ(":)1999عمم النفس االجتماعي" االن لك المصريةل القرىرة.

 -16األ رل إحيرف ( ":)1999البحث التربوي -عناِره ،منياجو ،أدواتو" ،الطب ة الثرنيةل
مطب ة المقدادل زة.

 -17األ ػػرل عػػرطؼ ك اليػػحررل ق ػػرـ ( ": )2005االنتفاضــة وأثرىــا عمــى البنــاء النفســي
لشخِــــية طفــــل االنتفاضــــةل م ل ػػة ال رم ػػة اإلي ػػبلمية (يلي ػػة الد اري ػػرت اإلني ػػرنية)ل
عدد()1ل ص ص .1189 -1157

 -18ان لرل برربررا(1411ق) ":مدخل إلى النظريات الشخِيةل ر مة فيد بػف كلػيـل نػردل
الطريؼ األدبال الممل ة ال ربية الي كدية.

 -19األنصػػررمل بػػدر ( : )1997أثــر العــدوان العراقــي فــي ســمات شخِــية طــالب جامعــة
الكويت مـن الجنسـينل بحػكث ميدانيػة فػا الشقصػية ال كي يػةل م بػة المنػرر اإليػبلميةل
ال كيتل ص .28-9

 -20برظػػةل آمػػرؿ( ":)1997المــني اإلكمينيكــيل الطب ػػة األكلػػال م بػػة األن لػػك المصػريةل
القرىرة.

 -21بر ػػرتل زي ػػرد ( ":)2006االتجـــاه نحـــو االلتـــزام الـــديني وعالقتـــو بـــالتكيف النفســـي
واالجتماعي لدى طمبة جامعة القـدس المفتوحـة" ،م لػة رم ػة القليػؿ للبحػكثل الم لػد

الثرنال ال دد الثرنال ص ص .139-110
 -22البي ػ ػػرصل ي ػ ػػيد(  ")2002الني ػ ػػؾ النفي ػ ػػا كعبل ػ ػػو برلص ػ ػػبلبة النفي ػ ػػية ل ػ ػػدل م لم ػ ػػا
كم لمػرت التربية الخاِـة"ل م لػة ليػة ال ربيػةل رم ػة طنطػرل ال ػدد الكاحػد كال شػركفل

الم لد األكؿل ص ص .414 -384
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 -23فرحةل مرؿ اليػيد (": )2005الشعور بالوحدة النفسـية والمسـاندة االجتماعيـة مـن
اآلباء األقران لدى األطفال العميان"ل م لة لية ال ربيةل رم ة المنصكرةل ال دد الثػرمف
كالقميكفل ال زء الثرنال ص ص.151 - 125

 -24ثربػػتل عبػػد ال زي ػزل كآقػػركف (  ": )2007تــأثير ىــدم البيــوت عمــى الِــحة النفيػػية
لؤلطفػػرؿ الــذكور والِــالبة النفســية فــي قطــاع غــزةل د اريػػة يػػر منشػػكرةل برنػػرمم ػزة
للصحة النفييةل زة.

 -25ػػربرل ػػربر( ")1986نظريــات الشخِــية(البناء ،الــديناميات ،النمــو،طرق البحـــث،
التقويم) ،دار النياة ال ربيةل القرىرة.

 -26ربرلعبد الحميدل فرفال عبلء الديف (" :)1995معجم عمم النفس والطـب النفسـي"ل
ال زء اليردس :دار النياة ال ربيةل القرىرة.

 -27ػػكدةل أم ػػرؿل ح ػػكل ميػ ػ كد ":قـــوة األنـــا لـــدى المـــرأة الفمســـطينية" م ل ػػة رم ػػة
األ صػا – يليػلة ال لػكـ اإلنيػرنيةل الم لػد الثػرمف – ال ػدد األكؿ -ذك الق ػدة – 1424
رنكف الثرنا 2004ص.245

 -28ال كزيةل ابف القيـ( ": )1982مدارج السالكين فـي منـازل إيـاك نعبـد حوايـاك نسـتعين"،
ال زء الثرنال الطب ة األكلال دار ال رب ال لميةل بيركت.
 -29الح ررل بشيرل كأبك ايحؽل يػرما ( ":)2007التوافق لـدي مريضـات سـرطان الثـدي
بمحافظـــات غـــزة وعالقتـــو بمســـتوى االلتـــزام الـــديني ومتغيـــرات أخـــرىل م ل ػػة ال رم ػػة
اإلي ػػبلمية ( يلي ػػلة الد اري ػػرت اإلني ػػرنية) الم ل ػػد الق ػػرمس عش ػػرل ال ػػدد األكؿلص ص

.592 -561

 -30حمػػردةل عبػػد المحيػػف ( ": )1992التوجـــو نحـــو التـــدين وعالقتـــو بـــبعض المتغيـــرات
النفسية واالجتماعيةل ريرلة د كراه ير منشكرةل لية ال ربيةل رم ة األزىرل القرىرة.

 -31حمػػردةل لكلػػكةل عبػػد اللطيؼلحيػػف (":)2002الِــالبة النفســية والرغبــة فــي الــتحكم
لــدى طــالب الجامعــة "لم لػػة د اريػػرت نفيػػية"ل الم لػػد الثػػرنا عشػػرل ال ػػدد الثػػرنال ص
ص.272-229

 -32حنفال عبد المن ـ (":)1994موسوعة عمم النفس والتحميل النفسـي" ،م بػة مػدبكلال
القرىرة.

 -33دافيػػدكؼل لنػػداؿ( ":)1997مــدخل عمــم الــنفس الطبعــة الرابعــةل الػػدار الدكليػػة للنشػػر
كال كزيع :القرىرة.

 -34داككدل عزيػ ػػزل كالطيبلمحمػ ػػدل كال بيػ ػػدمل نػ ػػرظـ(":)1991الشخِــــية بــــين الســــواء
والمرض"ل األن لك المصريةل القرىرة.
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 -35دحػػبلفل ليلػػة ( ":)2001اســتقرار وتغيــر أســاليب المواجيــة والشخِــية لــدى أســرى
النضال الفمسطينيين المحررين بوِـفيا دالـة لالعتقـال والتحـررل ريػرلة مر يػ ير يػر

منشكرةل رم ة األزىر -بغزة.

 -36ديػك ال راكيػة محمػكد(":)1996النمـوذج السـمبي لمعالقـة بـين المسـاندة الجتماعيـة
والِـحة النفسـية" ل م لػة علػـ الػنفسل ال ػدد ال ريػع كالثبلثػكفل الييئػة ال رمػة لل ػربل

القرىرةل ص ص . 60 – 44

 -37دكركفل ركالفل برركلفرنيػكاز( ":)1997موســوعة عمــم الــنفس " ر مػػة فػؤاد شػػرىيفل
الم لد األكؿل منشكرات عكيداتل بيركت.

 -38ديػربل مػركاف ( " :) 2006دور المسـاندة االجتماعيـة كمتغيـر وسـيط بـين األحـداث

الضاغطة والِـحة النفسـية لممـراىقين الفمسـطينيين"ل ريػرلة مر يػ ير يػر منشػكر ةل
لية ال ربيةل ال رم ة اإليبلميةل زة.

 -39الػػديبل علػػا (":)1991نمــو مفيــوم الــذات لــدى األطفــال و الم ـراىقين مــن الجنســين
وعالقتو بالتحِيل الدراسي"ل م لة علـ النفسل ال دد ال شركفل الينة القرميةل الييئػة

المصرية ال رمة لل ربل القرىرةل ص ص .117- 100

 -40الػػديبل علػػا ( ":)1994بحــوث فــي عمــم الــنفس عمــى عينــات مِــرية وســعودية-
عمانية-ال زء األكؿل الييئة المصرية ال رمة لل ربل القرىرة.

 -41ار رل مري ؿ(":)1992الحرمان من األم :إعردة قيػيـ"ل ر مػة :ممدكحػة يػبلمة م بػة
االن لك المصريةل القرىرة.

 -42اراػػال زينػػب( ":)2008الِـــالبة النفســـية لـــدى أميـــات شـــيداء انتفاضـــة األقِـــى
وعالقتيــا بــبعض المتغي ـرات"ل ريػػرلة مر ي ػ يرل

يػػر منشػػكرةل

ليػػة ال ربيػػةل ال رم ػػة

اإليبلميةل زة.

 -43الربي ةل فيػد ( ": )117الوحدة النفسية والمسـاندة االجتماعيـة لـدى عينـة مـن طـالب

وطالبــات الجامعــة"ل م لػػة علػػـ الػػنفسل اليػػنة الحرديػػة عشػػرل ال ػػدد43ل ص ص -30
.49

 -44الرفػػرعال ع ػزة( ")2003الِــالبة النفســية كمتغيــر وســيط بــين إدراك أحــداث الحيــاة
الضاغطة وأساليب مواجيتيا"ل ريرلة د كراة ير منشكرةل رم ة حلكافل القرىرة.

 -45الرفػػرعال ن ػػيـ( ":)1982الِــحة النفســية دراســة فــي ســيكولوجية التكيــفل الطب ػػة
الثرنيةل رم ة دمشؽ.
 -46تٌضـِ ،ٍٟ١فّذ (ٗ " :)1976ظٞفخ اىرذ ِٝفر ٜاىؾٞربح"  ،تٌطدؼير تٌٚ٤ي ،ٝػيثٌُ تٌىصيح
ٌٍٕشش ٚتٌصٛص٠غ ٚتٌطدثػر.
 -47زىرافل حرمد (" :)1984عمم النفس االجتماعي"ل علـ ال ربل القرىرة.
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 -48زىرافل حرمد ( ": )1995عمم النفس النمو" (ط )5دار ال ربل القرىرة.

 -49زى ػرافل حرمػػد( ":)1982الِـــحة النفســـية والعـــالج النفســـيل الطب ػػة الثرنيػػةل عػػرلـ
ال يؼل القرىرة.

 -50اليريػال أيػمرءل كعبػد المقصػكدل أمػرنا( ":)1998مقيـاس المسـاندة االجتماعيـة"ل
م بة االن لك المصريةل القرىرة.

 -51يػ ػ دل إي ػػمرعيؿ( ":)1995المجتمــــع والسياســــة دراســــات فــــي النظريــــات والمــــذاىب
والنظم" ،الطب ة الثرلثةل دار الم رفة ال رم يةل االي ندرية.

 -52يبلمةل ممدكحة (":)1988كراسة تعميمات ودليل استخدام مقيـاس تقـدير الشخِـية
لؤلطفرؿ ،لركنرلد ركنر"ل االن لك المصريةل القرىرة.

 -53يػ ػػبلمةل ممدكحػ ػػة( ":)1989اســـــتبيان تقـــــدير الشخِـــــية لمكبـــــار" ،م بػ ػػة االن لػ ػػك
المصريةل القرىرة.

 -54اليمردكنال اليػيد ( ":)1990إدراك المتفـوقين عقميـا لمضـغوط واالحتـراق النفسـي فـي
الفصػػؿ المدرســـي وعالقتـــو بـــبعض المتغيـــرات النفســـية والبيئيـــة واالجتماعيـــة" ،بحػػكث
الم ػػؤ مر الي ػػنكم الي ػػردس ل ل ػػـ ال ػػنفسل ف ػػا مص ػػر (ال ػػزء الث ػػرنا)ل ال م ي ػػة المصػ ػرية

للدرايرت النفييةل القرىرة ص ص .761-729

 -55شػ ػػرذلال عبػ ػػد الحميػ ػػد (":)1999الِــــحة النفســــية وســــيكولوجية الشخِــــية" :دار
النياة المصريةل القرىرة.

 -56الشػػرعرل درداح (":)2005اتجاىــات طمبــة الجامعــات الفمســطينية فــي محافظــات غــزة
دريػػة
نحــو المخــاطرة وعالقتيــا بكــل مــن المســاندة االجتماعيــة وقيمــة الحيــاة لــدييم"ل ا

د كراةل ير منشكرةل رم ة عيف شمس البرنرمم المش رؾ مع رم ة األػقصال زة

 -57شػ برفل ر ػب (":)1992العالقـة بـين األسـاليب االقداميـة االحجاميـة مـع األزمـات

والتوافق النفسي وبعـض سـمات الشخِـية" ،م لػة علػـ الػنفسل ال ػدد اليػردسل الييئػة

ال رمة لل ربل القرىرة.

 -58شػػقفةل عطػػر ( ": )2008تقـــدير الـــذات وعالقتـــو بالمشـــاركة السياســـية لـــدى طـــالب
جامعـة القــدس المفتوحــة بغـزةل ريػػرلة مر يػ ير يػػر منشػكرةل م يػػد البحػكث كالد اريػػرت

ال ربيةل مصر.

 -59الشػنركمل محمػدل كعبػد الػرحمفل محمػد (":)1994المسـاندة االجتماعيـة والِـحة
النفسية"،م بة االن لك المصريةل القرىرة.

 -60شػ ػػك ال طريػ ػػؼ(":)1999الســـــموك العـــــدواني" ،دار الف ػ ػػر ال ربػ ػػال القػ ػػرىرةلص ص
.355-327
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 -61صػػبحال يػػيد(":)2003اإلنســان وِــحتو النفســية" ،الطب ػػة األكلػػال الػػدار المص ػرية
اللبنرنيةل القرىرة.

 -62الصػراؼل ريػػـ علػا(":)1992اآلثــار الســمبية الزمــة االحــتالل العراقــي عمــى الجوانــب
الســموكية واالنفعاليــة والمعرفيــة لمشــباب الجــامعي فــي الكويــت " م لػػة د اريػػرت القلػػيم
كال زيػ ػرة ال ربي ػػةل ال ػػدد()67ل م ل ػػس النش ػػر ال لم ػػا -رم ػػة ال كي ػػت ص ص -17
.50

 -63ص ػػقرل ايم ػػرف (" :)2001النمــــوذج الســــببي لمعالقــــة بــــين ضــــغوط أحــــداث الحيــــاة

والمساندة االجتماعيـة ،وأسـاليب مواجيـة الضـغوط ،واالكتئـاب لـدي طـالب الجامعـة" –

ريرلة د كراة ير منشكرة -لية ال ربية – رم ة الز رزيؽ.

 -64الصنيعل صرلق ( ":)2002العالقـة بـين مسـتوى التـدين والقمـق العـام لـدى عينـة مـن
طالب جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية بالريـاضل م لػة رم ػة الملػؾ يػ كدل
الم لد الرابع عشرل ال لكـ ال ربكية كالدرايرت اإليبلميةل ص ص .234 -207

 -65الطنكبالمحم ػ ػػد(":)1999قـــــراءات فـــــي عمـــــم الـــــنفس" ،م ب ػ ػػة الم ػ ػػررؼ الحديث ػ ػػةل
االي ندرية.

 -66طول فرج ( ":)1980عمم النفس الِناعي والتنظيميل الطب ة الثرلثةل دار الم ررؼل
القرىرة.

 -67طػػول فػػرج( ":)1993موســـوعة عمـــم الـــنفس والتحميـــل النفســـي :دار ي ػ رد الص ػػبرحل
ال كيت.

 -68الطيراكمل ميؿ (":)1997سمات الشخِية وعالقتيا ببعض األساليب المعفية لـدى
الطالبات المتفوقين والمتأخرين آكاديميا في الجامعة اإلسالمية بغزة -ريػرلة مر يػ يرل
ير منشكرة.

 -69عبد الرازؽل عمرد علا ( ":)1988المساندة االجتماعيـة كمتغيـر وسـيط فـي العالقـة

بين المعاناة االقتِادية والخالفات الزوجية"ل م لة درايرت نفييةل الم لد الثرمفل ال دد

الثرلث عشرلص ص .39-13

 -70عبد الرحمفل محمد(":)1998نظريات الشخِية" ،دار بػرء للطبرعػة كالنشػر كال كزيػعل
القرىرة.

 -71عبػػد الصػػمدل فاػػؿ (" :)2002الِـــالبة النفســـية وعالقتـــو بـــالوعي الـــديني ومعنـــي

الحياة لدى عينـة مـن طـالب الـدبموم العـام بكميـة التربيـة بالمنيـا -دراسـة سـيكومترية-
كمينيكيــةل م لػػة البحػػث فػػا ال ربيػػة كعلػػـ الػػنفسل الم لػػد اليػػربع عشػػرل ال ػػدد الثػػرنالص

ص.283-229
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 -72عبد ال زيزل أمير (" :)1979دراسات ثقافية إسالمية" ،دار ال رب ال ربال بيركت.

 -73عبد الغفررل عبد اليبلـ (":)1996مقدمة فـي الِـحة النفسـية ،دار النياػة ال ربيػةل
القرىرة.

 -74عبد المحمكدل عبرس ( ": )2003جرائم العنف وأساليب مواجيتيا في الدول العربيـةل
أ رديمية نريؼ ال ربية لل لكـ األمنيةل الطب ة األكلال الريرض.

 -75عبداهللل أحػبلـ (":)1985السمات الشخِية لطالب الجامعـة-دراسـة عامميـةل ريػرلة
مر ي ير ير منشكرةل اإلي ندريةل لية ال ربية.

 -76عبػػداهللل م ػػز ( ":)1997بحــوث فــي عمــم الــنفس االجتمــاعيل دار ريػػب للطبرعػػة
كالنشرل القرىرة.

 -77عثمػرفل فػرركؽ اليػيد( ":)2001القمـق حوادارة الضـغوط" ،الطب ػة األكلػال دار الف ػر
ال ربال القرىرة.

 -78عػدسل عبػد الػرحمف( ")2005المـدخل إلــى عمـم الـنفس" ،الطب ػة اليرديػةل دار الف ػػر
للطبرعة كالنشر كال كزيعل األردف.

 -79ال زبػػال مديحػػة (":)1982دراســة حــول العالقــة بــين نظــرة المســنين إلــى التقــدم فــي
العمر كدر ػة رضـاىم عـن حيـاتيم"ل المػؤ مر الػدكلا للصػحة النفيػية للميػنيفل عػدد( )ل

ص .-

 -80عيػ رل عبػداهلل (" :)1996الفــروق بــين المِــريين واليمنيــين فــي تقــدير الشخِــية
بـــين ثقافيـــة مقارنـــةل م ل ػػة د اري ػػرت نفي ػػية (الم ل ػػد الي ػػردسل ال ػػدد الثرل ػػث)ل رابط ػػة

األقصرئييف النفيييف القرىرةل ص ص .435-411

 -81عيػػليةل محمػػد( ":)1998دراســـات لســـمات الشخِـــية المميـــزة لـــدى طمبـــة الجامعـــة
بمحافظات غزة وعالقتيا ببعض المتغيرات ،ريرلة مر يػ يرل يػر منشػكرةل رم ػة عػيف

شمس برالش راؾ مع لية ال ربية الح كمية بغزة.

 -82علال عبد اليبلـ (":)2000المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضـاغطة وعالقتيـا
برل كافؽ مـع الحيـاة الجامعيـة لـدى طـالب الجامعـة المقيمـين مـع أسـرىم والمقيمـين فـي

المدن الجامعية"ل م لة علـ النفسل ال دد الثرلث كالقميكفل اليػنة الراب ػة عشػرل الييئػة
المصرية ال رمة لل ربلص.22-6

 -83علػػال عبػػد اليػػبلـ علػػا ( ": )1997المســاندة االجتماعيــة ومواجيــة أحــداث الحيــاة
الضاغطة كما تدركيا العامالت المتزوجات" ،م لة درايرت نفييةل الم لػد اليػربعل ال ػدد

الثرلثل ص ص.232-203
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 -84عيردل احمد عبد الف رح كمحمدل احمد علا ( ": )2004مقارنة بين مرتفعي ومنخفض
التــدين عمــى بعــض المتغيـرات النفســية والشخِــية لــدى طــالب الجامعــة فــي الثقــافتين

الســعودية والمِــرية" ،م لػػة د اريػػرت ربكيػػة كا مرعيػػةل الم لػػد ال رشػػرل ال ػػدد الثػػرنال
ص ص .229-163

 -85عيدل إبراىيـ (": )1997أزمات الشباب النفسية"ل م بة زىراء الشرؽل القرىرة.

 -86ال ييػػكمل عبػػد الػػرحمف ( ":)2001الجديـــد فـــي الِـــحة النفســـية" ،منش ػ ة الم ػػررؼل
اإلي ندرية.

 -87ال ييػػكمل عبػػد الػػرحمف (":)2002ســيكولوجية الشخِــية" دار ال ار ػػب ال رم يػػة نفيػػية
ربكيةل م بة االن لك المصريةل القرىرة.

 -88رنـل محمد حيف)": )2002المساندة االجتماعية المدركة وعالقتيا بالشعور برلكحدة
النفسـية واالكتئـاب لـدى المسـنين والمسـنات المقيمـين فـي مؤسسـات اإليـواء وأسـر

طبيعيـة"ل م لػة د اريػرت عربيػة فػا علػـ الػنفسل الم لػد األكؿل ال ػدد الثرلػثل ص ص
89-35

 -89ػػرنـل محمػػد(":)2004التــدين وعالقتــو بقمــق المــوت واألحــداث الســارة والنظــرة إلــى
الحياة"ل درايرت عربية فا علـ النفسل عدد()3ل ص ص .254-197

 -93ػػبلبل محمػػكد ك الديػػك المحمد ( ": )1994دراســة نفســية مقارنــة بــين المتــدينين

جوىريـــا والمتـــدينين ظاىريـــا فـــي االتجـــاه نحـــو العنـــف وبعـــض خِـــائص الشخِـــيةل

درايرت نفييةل عدد()3ل ص .375 -337

 -91يـل ييد(":)1972سيكولوجية الشخِية " ،دار النياة ال ربيةل القرىرة (ط.)1

 -92الفحـل نبيؿ(":)2000دراسة تقدير الذات وواقعيو االنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية
فـــي كـــل مــــن مِـــر والســـعودية (دراســــة ثقافيـــة) ،":م ل ػػد عل ػػـ ال ػػنفس (ال ػػدد ال ارب ػػع

كالقميكفل الينة الراب ة عشر) الييئة المصرية ال رمة لل ربل ص ص .) 24-6

 -93القذافال رمارف (":)1994الِحة النفسية والتوافق" ،دار الركادل طرابلس.

 -94القرشال عبد الف رح ( " :)1996التغير في تقدير الشخِية لدي الكويتين بعد الغزو
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ثغٌ هللا اىشؽَِ اىشؽٌٞ

عبٍعخ األصٕش ثغضح
عَبدح اىذساعبد اىعيٞب ٗاىجؾش اىعيَٜ
ميٞخ اىزشثٞخ
قغٌ عيٌ اىْفظ
أخ ٜاىنش ٌٝأخز ٜاىنشَٝخ -:
اىغالً عيٞنٌ ٗسؽَٔ هللا ٗثشمبرٔ
أعَو ؽبىٞب عي ٚإعذاد سعبىخ ٍبعغزٞش ف ٜعيٌ اىْفظ ،ؽٞش أّْ ٜأؽزبط إىٍ ٚعشفخ أسائنٌ،
ىررزا اسعرر٘ا ٍررْنٌ اىَغرربَٕخ فرر ٜإّغرربػ ٕررزٓ اىذساعررخ ٗرىررل ثزؾررش ٛاىذقررخ فرر ٜاإلعبثررخ ٗاىزررٜ
رزطيجٖب ؽجٞعخ األعئيخ ٗاىز ٜرزؼَْٖب االعزجٞبّبد.
أٍررو ٍررْنٌ اقزطرربا ثعررغ اى٘قررذ ىاعبثررخ عيٖٞررب ،فررئُ اىَعيٍ٘رربد اىزرر ٜعززفؼرريُ٘ ثئعطبئٖررب
عزؾبؽ ثغشٝخ اىزبٍخٗ ،ىِ رغزخذً إال ألغشاع اىجؾش اىعيَ.ٜ
ٍع خبىض شنشٗ ٛاٍزْبّ ٜعيفب
اىجبؽضخ
عبسح عَٞو اى٘ؽٞذٛ
اىجٞبّبد اىشخظٞخ-:
أّض□ ٚ
 -1اىغْظ  -:رمش □
 -2اىعَش...........-:عْخ.
العئ□
 -3اىَ٘اؽْخٍ٘ :اؽِ□
ٍذْٝخ□
قشٝخ□
ٍ-4نبُ اإلقبٍخٍ:خ□ٌٞ
سفؼ□
 -5اىَؾبفظخ :غضح □ شَبه غضح□ اى٘عط □ ٚخبُ ّ٘ٝظ□
 -6عذد أفشاد األعشح :أقو ٍِ 10 □9 -5 □ 5فأمضش □
 -7اىَغز٘ ٙاىزعي : َٜٞعبٍع ٜفأمضش □ دثيً٘ ٍز٘عؾ □ صبّ٘ ٛفأقو □
ّ٘ -8ا اىعَوٍ٘:ظف ؽنٍٍ٘٘ □ٜظف قطبا خبص□ عبٍو□ طبّع□ ٍضاسا□
سثٔ ثٞذ□ ال ٝعَو□
 -9دخو األعشح  :اقو ٍِ600شنو□ ٍِ 1200-601شٞنو□ 1800-1201شٞنو□ -1801
2400شٞنو□ 3000-2401شٞنو□ امضشٍِ□3000
 -10األػشاس ف ٜاألّفظ :اعزشٖبد □ اعش □ إطبثخ□ الشٜء□
ٕذً ثٞذ عضئ□ ٜ
 -11األػشاس اىَبدٝخٕ :ذً ثٞذ مي□ٜ
رغشٝف ٍضسعخ مي □ٜرغشٝف ٍضسعخ عضئ □ٜالشٜء □
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ٍقٞبط رقذٝش اىشخظٞخ
(قجو اىزؾيٞو اىعبٍي)ٜ
فّ١ث  ٍٟ٠ػذذ ػدثستز شصف و١ف ٠يشِ ٞخصٍيف ت٤شيخثن أٔفغي ،ُٙتليشأ ويً ػديثسذ خؼٕث٠ير رت
شؼشز أْ تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه دتبّث فعغ ػالِر()xشفس تٌخثٔر دتبّيث  ٚرت شيؼشز أْ تٌؼديثسذ
شٕطدييك ػٍ١يه أـ١ثٔييث فعييغ ػالِيير( )xشفييس خثٔيير أـ١ثٔييث ٚ ،رت وٕييس شييش ٜأْ تٌؼدييثسذ ٔييثدست ِييث
شصذق ػٍ١ه ظغ ػالِر( )xشفس خثٔر ٔثدست ،أِث رت وثٔس ال شٕطدك أخيذت ػٍ١يه فعيغ ػالِير(
 )xشفس خثٔر أخذت ،ظغ تٔطدثػه تٚ٤ي ػٓ وً ػدثسذ ظُ تٔصمً ٌ ٝتٌؼدثسذ تٌصثٌ١ر.
شزوش تٔٗ ال ٛ٠ؼذ ؼثخر صف١فر ٚأخش ٜخثغةر  ٞ٤ػدثسذ ِٓ تٌؼدثستز ٌيزت ويٓ صيش٠فث خميذس
تإلِىثْ ٚظغ ػالِصه ٚفمث ٌّث أٔس ػٍ ٗ١ـمث ٌٚي١ظ ٚفميث ٌّيث شصّٕي ٝأْ شىي ْٛػٍ١يٗ ٠ ٌٚعيثؾ
رت وٕس شؼصض خٕفغه وع١شت أ ٞوثْ سأ٠ه ػٓ ٔفغه غ١دث فعغ ػالِصه أِثَ تٌؼدثسذ ػٍي ٝتٌٕفيٛ
تٌصثٌٟ
دائَب أؽٞبّب ّبدسا أثذا
x
 -1اعزض ثْفغ ٜمضٞشا
َ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
21
22
23
24
25
26
27
28

تٌفــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشذ
أظ١ك تٌٕثط ػِّٛث.
أـح أْ أؼذ ِٓ ٠شؽؼٕ ٟـ ٓ١أٚتؼٗ ِشىٍر أِ ٚصثػح.
أشؼش خثالشّةضتص (تٌمشف) ِٓ ٔفغ.ٟ
أػصمذ أٔ ٟفثشً.
أؼذ صؼٛخر ف ٟشى ٓ٠ٛأصذلثء ـّٚ ٓ١ّ١تالـصفثظ خ.ُٙ
تظطشج خغٌٛٙر ـ ٓ١شٛتؼِ ٟٕٙشىٍر صؼدر.
أس ٜتٌىِ ْٛىثٔث ٠ؼُ خثٌخطش ٚتٌصٙذ٠ذ.
ِٓ تٌصؼح أْ أشفىُ ف ٟـذذ غدؼ.ٟ
أـح أْ ٠شؼش تٌٕثط خث٤عف ٌفثٌ ٟـ ٓ١أوِ ْٛش٠عث.
أشؼش أٔٔ ٟغثْ غ١ح ؼذ٠ش خثالـصشتَ.
ّ٠ىٕٕ ٟأْ أشٕثفظ خٕؽثؾ ِٓ أؼً ِث أس٠ذ.
ِٓ تٌصؼح أْ أو ْٛشٍمثب١ث ف ٟظٙثس ِشثػش ٞشؽثٖ تٌٕثط.
أٔضػػ ـ ٓ١شعطشج تِٛ٤س.
ػِّٛث أس ٞأْ غد١ؼر تٌف١ثذ غ١در شؼُ خثٌخ١ش ٚتِ٤ثْ.
ـ ٓ١أغعح أظً ِصؽّٙث.
أفعً أْ أـصفع خّشثوٌٍٕ ٟفغ ٟد ْٚشٛلغ ػطف أ ٚعٍ.ٜٛ
أشؼش إٔٔ١ٌ ٟظ ٌ ٟلّ١ر فؼال.
٠غٍح ػٍ ٝتٌشؼٛس خؼؽضٚ ٞػذَ وفث٠ص.ٟ
ػاللثش ٟخث٢خش ٓ٠شٍمثب١ر دتفةر.
ِضتؼ ٟظثخس شمش٠دث غٛتي تٌ.َٛ١
أس ٜأْ تٌف١ثذ خطد١ؼصٙث شٕط ٞٛػٍ ٝتٌغذس ٚتٌصٙذ٠ذ.
أ٘ضأ ٚأشٕذس خّٓ ٠صصشف خغدثء أ ٚعخف.
أـح أْ ٕ٠شغً خ ٟأصذلثب ٟـ ٓ١أِشض أ ٚأشأٌُ.
أشؼش خثٌشظث ػٓ ٔفغ ٟشّثِث.
أشؼش أِٔٛ ٟفك فّ١ث أفؼً.
أشؼش خثٌدؼذ ٚتالٔؼضتي ػٓ ِؼظُ تٌٕثط.
أشٕىذ ٠ٚع١ك صذس ٞد ْٚعدح ٚتظؿ.
تٌف١ثذ ـٍٛذ فٔ ٟظش.ٞ
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دتبّث

أـ١ثٔث ٔثدست

أخذت

29
33
31
32
33
34
35
36
37
38
39
43
41
42
43
44
45
46
47
48
49
53
51
52
53
54
55
56
57
58
59
63
61
62
63

أـح أْ أعخش ٚأشٙىُ خث٢خش.ٓ٠
أـييح أْ ٠صؼييثغف أصييذلثبِ ٟؼيي٠ٚ ٟفييثٌٛٚت تٌصخف١ييف ػٕيي ٟـييٓ١
توصةح.
ـ ٓ١تٌصم ٝخشخص غش٠ح أظٓ تٔٗ أفعً ِٕ.ٟ
أشؼش خثالوصةثج ٌؼذَ لذسش ٟػٍِ ٝؼثٌؽر ِٛتلف ِصٕٛػر.
ِٓ تٌغ ًٙأْ أظٙش ِفدص٠ ٌّٓ ٟؼٕ ٟٕ١أِشُ٘.
ٕ٘ييثن أِييٛس شع١ييش أػصييثخ ٟخشييىً غ١ييش ِفصّييً سغييُ ػٍّيي ٟأٔٙييث
ٌ١غس رتز أّ٘١ر.
أػصمذ أْ تٌؼثٌُ ِىثْ لٍك ال ٠ؤِٓ تٌؼ١ش ف.ٗ١
٠شصذ غعدٌ ٟذسؼر أٔ ٟتلزف ٚأـطُ ت٤ش١ثء.
أـح أْ أؼذ ِٓ ٠شؽؼٕ ٟـ ٓ١أفشً.
شؼؽدٕٔ ٟفغ ٟوّث ٘ ٟػٍ.ٗ١
أٔث ستظ ٟشّثِث ػٓ لذسش ٟػٍِٛ ٝتؼِ ٗٙث٠طشأ ِٓ أِٛس ١ِٛ٠ر
أؼذ صؼٛخر ف ٟتٌصؼد١ش ػٓ ـم١مر ِشثػش ٞشؽثٖ ت٢خشٓ٠
ّ٠ىٕٕ ٟشفًّ وع١ش ِٓ تإلـدثغ
ف ٟسأ ٟ٠تٌؼثٌُ ِىثْ غ١ح ٍِٟء خثٌغؼثدذ
أٔصمُ ٌٕفغ ٟرت أ٘ثٕٔ ٟأـذ أ ٚؼشؾ شؼٛسٞ
أفعييً أْ أػيييثٌػ تٌصيييؼٛخثز د ْٚأْ أٔصظييش ششيييؽ١ؼث أ ٚشط١يييح
خثغش
أشؼش أْ ٌ١ظ ٌٔ ٟفغ (ِث ٌ١ش فث٠ذذ ) ٠ ٌٓٚىْٛ
أٔث غ١ش ستظ ٟػٓ ٔفغ ٚ ٟر أشيؼش أٔيٌ ٟغيس وفيؤت وّؼظيُ ِيٓ
أػشفُٙ
أسشدييه ٚأشييؼش خييثٌفشغ ـيي ٓ١أـييثٚي أْ أظٙييش ـم١ميير ِشييثػشٞ
ٌشخص أِ.ٗ١ٌ ً١
تٌؼمدثز تٌدغ١طر شؽؼٍٕ ٟتظطشج وع١شت.
أس ٞأْ تٌف١ثذ ٍِ١ةر خث٤خطثس.
أشؼش خشغدر ف ٟظشج شخصث أ ٚش١ةث ِث
أـح أْ ٠صؼثغف تٌٕثط ِؼ ٟـ ٓ١أِش خّشثوً.
أشؼش أٔ ٝألً ِٓ ت٢خش ٓ٠فِ ٟؼظُ تٌٕٛتـ.ٟ
أشؼش أٔ ٟلثدس ٚوفؤ وّؼظُ ِٓ ـ.ٌٟٛ
أٔث سل١ك ـِٕ ْٛغ ِٓ أـد.ُٙ
ٌفظر أوِ ْٛدصٙػ عؼ١ذ ٚأخش ٜأو ْٛػدٛط ٚغ١ش ستظ.ٟ
أشؼش أْ تٌف١ثذ خ١ٙؽر.
٠خطش خدثٌ ٟأْ أششثؼش ٚأشصشف خخغر ِغ ت٢خش.ٓ٠
أـح أْ ٠ظٙش ٌ ٟأصذلثب ٟوع١ش ِٓ تٌّٛدذ ٚتٌفح.
أشّٕ ٌٛ ٝوٕس تـصشَ ٔفغ ٟأوعش ِٓ رٌه.
أشؼش خؼذَ وفثءش ٟف ٟوع١ش ِّث أـثٚي أْ تفؼٍٗ.
أشؽٕح لثِر ػاللثز ٚظ١مر خث٢خش.ٓ٠
أعصط١غ أْ أـصفع خٙذٚب ٟـ ٓ١أشؼشض ٌصٛشش ػصد ٟخغ١ػ.
أس ٜتٌذٔ١ث ِىثٔث إِٔث ٚخ١ٙؽث ٔف١ث ف.ٗ١
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ٍقٞبط رقذٝش اىشخظٞخ
(ثعذ اىزؾيٞو اىعبٍي)ٜ
فّ١ث  ٍٟ٠ػذذ ػدثستز شصف و١ف ٠يشِ ٞخصٍيف ت٤شيخثن أٔفغي ،ُٙتليشأ ويً ػديثسذ خؼٕث٠ير رت
شؼشز أْ تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه دتبّث فعغ ػالِر()xشفس تٌخثٔر دتبّيث  ٚرت شيؼشز أْ تٌؼديثسذ
شٕطدك ػٍ١ه أـ١ثٔث فعغ ػالِر( )xشفس خثٔر أـ١ثٔث ٚ،رت وٕس شش ٜأْ تٌؼدثسذ ٔثدست ِث شصذق
ػٍ١ه ظغ ػالِر()xشفس خثٔر ٔثدست،أِث رت وثٔس ال شٕطدك أخذت ػٍ١يه فعيغ ػالِير(  )xشفيس
خثٔر أخذت ،ظغ تٔطدثػه تٚ٤ي ػٓ وً ػدثسذ ظُ تٔصمً ٌ ٝتٌؼدثسذ تٌصثٌ١ر.
شزوش تٔٗ ال ٛ٠ؼذ ؼثخر صف١فر ٚأخش ٜخثغةر  ٞ٤ػدثسذ ِٓ تٌؼدثستز ٌيزت ويٓ صيش٠فث خميذس
تإلِىثْ ٚظغ ػالِصه ٚفمث ٌّث أٔس ػٍ ٗ١ـمث ٌٚي١ظ ٚفميث ٌّيث شصّٕي ٝأْ شىي ْٛػٍ١يٗ ٠ ٌٚعيثؾ
رت وٕس شؼصض خٕفغه وع١شت أ ٞوثْ سأ٠ه ػٓ ٔفغه غ١دث فعغ ػالِصه أِثَ تٌؼدثسذ ػٍي ٝتٌٕفيٛ
تٌصثٌٟ
دائَب أؽٞبّب ّبدسا أثذا
x
 -1اعزض ثْفغ ٜمضٞشا
اىظ٘سح األٗى ٜىيَقٞبط:

اىَطي٘ة:أُ رزخٞو ؽبىزل قجو اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح عي ٚغضح(ٗ،)2008رزمش مٞف رشٙ
ّفغل ثبىْغجخ ىيغي٘ك ٍ٘ػ٘ا اىغؤاه.
َ
1
2
3
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6
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8
9
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
21
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24

تٌفــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشذ
أظ١ك تٌٕثط ػِّٛث.
أـح أْ أؼذ ِٓ ٠شؽؼٕ ٟـ ٓ١أٚتؼٗ ِشىٍر أِ ٚصثػح.
أشؼش خثالشّةضتص (تٌمشف ) ِٓ ٔفغ.ٟ
أػصمذ أٔ ٟفثشً.
تظطشج خغٌٛٙر ـ ٓ١شٛتؼِ ٟٕٙشىٍر صؼدر.
أس ٜتٌىِ ْٛىثٔث ٠ؼُ خثٌخطش ٚتٌصٙذ٠ذ.
أـح أْ ٠شؼش تٌٕثط خث٤عف ٌفثٌ ٟـ ٓ١أوِ ْٛش٠عث.
أشؼش أٔٔ ٟغثْ غ١ح ؼذ٠ش خثالـصشتَ.
ّ٠ىٕٕ ٟأْ أشٕثفظ خٕؽثؾ ِٓ أؼً ِث أس٠ذ.
ػِّٛث أس ٞأْ غد١ؼر تٌف١ثذ غ١در شؼُ خثٌخ١ش ٚتِ٤ثْ.
ـ ٓ١أغعح أظً ِصؽّٙث.
أشؼش إٔٔ١ٌ ٟظ ٌ ٟلّ١ر فؼال.
٠غٍح ػٍ ٝتٌشؼٛس خؼؽضٚ ٞػذَ وفث٠ص.ٟ
ػاللثش ٟخث٢خش ٓ٠شٍمثب١ر دتفةر.
ِضتؼ ٟظثخس شمش٠دث غٛتي تٌ.َٛ١
أس ٜأْ تٌف١ثذ خطد١ؼصٙث شٕط ٞٛػٍ ٝتٌغذس ٚتٌصٙذ٠ذ.
أ٘ضأ ٚأشٕذس خّٓ ٠صصشف خغدثء أ ٚعخف.
أـح أْ ٕ٠شغً خ ٟأصذلثب ٟـ ٓ١أِشض أ ٚأشأٌُ.
أشؼش خثٌشظث ػٓ ٔفغ ٟشّثِث.
أشؼش أِٔٛ ٟفك فّ١ث أفؼً.
أشؼش خثٌدؼذ ٚتالٔؼضتي ػٓ ِؼظُ تٌٕثط.
أشٕىذ ٠ٚع١ك صذس ٞد ْٚعدح ٚتظؿ.
تٌف١ثذ ـٍٛذ فٔ ٟظش.ٞ
أـح أْ أعخش ٚأشٙىُ خث٢خش.ٓ٠
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دتبّث

أـ١ثٔث ٔثدست

أخذت

25
26
27
28
29
33
31
32
33
34
35
36
37
38
39
43
41
42
43
44
45
46
47
48
49
53
51
52
53

أـييح أْ ٠صؼييثغف أصييذلثبِ ٟؼيي٠ٚ ٟفييثٌٛٚت تٌصخف١ييف ػٕيي ٟـييٓ١
توصةح.
أشؼش خثالوصةثج ٌؼذَ لذسش ٟػٍِ ٝؼثٌؽر ِٛتلف ِصٕٛػر.
ِٓ تٌغ ًٙأْ أظٙش ِفدص٠ ٌّٓ ٟؼٕ ٟٕ١أِشُ٘.
ٕ٘ييثن أِييٛس شع١ييش أػصييثخ ٟخشييىً غ١ييش ِفصّييً سغييُ ػٍّيي ٟأٔٙييث
ٌ١غس رتز أّ٘١ر.
أػصمذ أْ تٌؼثٌُ ِىثْ لٍك ال ٠ؤِٓ تٌؼ١ش ف.ٗ١
٠شصذ غعدٌ ٟذسؼر أٔ ٟتلزف ٚأـطُ ت٤ش١ثء.
أـح أْ أؼذ ِٓ ٠شؽؼٕ ٟـ ٓ١أفشً.
شؼؽدٕٔ ٟفغ ٟوّث ٘ ٟػٍ.ٗ١
أٔث ستظ ٟشّثِث ػٓ لذسش ٟػٍِٛ ٝتؼِ ٗٙث٠طشأ ِٓ أِٛس ١ِٛ٠ر
أؼذ صؼٛخر ف ٟتٌصؼد١ش ػٓ ـم١مر ِشثػش ٞشؽثٖ ت٢خشٓ٠
ّ٠ىٕٕ ٟشفًّ وع١ش ِٓ تإلـدثغ
ف ٟسأ ٟ٠تٌؼثٌُ ِىثْ غ١ح ٍِٟء خثٌغؼثدذ
أٔصمُ ٌٕفغ ٟرت أ٘ثٕٔ ٟأـذ أ ٚؼشؾ شؼٛسٞ
أشؼش أْ ٌ١ظ ٌٔ ٟفغ (ِث ٌ١ش فث٠ذذ ) ٠ ٌٓٚىْٛ
أٔث غ١ش ستظ ٟػٓ ٔفغ ٚ ٟر أشيؼش أٔيٌ ٟغيس وفيؤت وّؼظيُ ِيٓ
أػشفُٙ
أسشدييه ٚأشييؼش خييثٌفشغ ـيي ٓ١أـييثٚي أْ أظٙييش ـم١ميير ِشييثػشٞ
ٌشخص أِٗ١ٌ ً١
تٌؼمدثز تٌدغ١طر شؽؼٍٕ ٟتظطشج وع١شت
أس ٞأْ تٌف١ثذ ٍِ١ةر خث٤خطثس
أشؼش خشغدر ف ٟظشج شخصث أ ٚش١ةث ِث
أـح أْ ٠صؼثغف تٌٕثط ِؼ ٟـ ٓ١أِش خّشثوً
أشؼش أٔ ٝألً ِٓ ت٢خش ٓ٠فِ ٟؼظُ تٌٕٛتـٟ
أشؼش أٔ ٟلثدس ٚوفؤ وّؼظُ ِٓ ـٌٟٛ
أٔث سل١ك ـِٕ ْٛغ ِٓ أـدُٙ
ٌفظر أوِ ْٛدصٙػ عؼ١ذ ٚأخش ٜأو ْٛػدٛط ٚغ١ش ستظٟ
أشؼش أْ تٌف١ثذ خ١ٙؽر
أـح أْ ٠ظٙش ٌ ٟأصذلثب ٟوع١ش ِٓ تٌّٛدذ ٚتٌفح
أشؽٕح لثِر ػاللثز ٚظ١مر خث٢خشٓ٠
أعصط١غ أْ أـصفع خٙذٚب ٟـ ٓ١أشؼشض ٌصٛشش ػصد ٟخغ١ػ
أس ٜتٌذٔ١ث ِىثٔث إِٔث ٚخ١ٙؽث ٔف١ث فٗ١
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اىظ٘سح اىضبّٞخ ىَقٞبط:
اىَطي٘ة :أُ رفنش ف ٜمو عجربسح فر ٜػر٘ء ٍرب أطرجؾذ عيٞرٔ ؽبىزرل فر ٜاى٘قرذ اىؾبػرش ثعرذ
اىؾشة اإلعشائٞيٞخ األخٞشح عي ٚغضح(.)2008
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تٌفــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشذ
أظ١ك تٌٕثط ػِّٛث.
أـح أْ أؼذ ِٓ ٠شؽؼٕ ٟـ ٓ١أٚتؼٗ ِشىٍر أِ ٚصثػح.
أشؼش خثالشّةضتص (تٌمشف ) ِٓ ٔفغ.ٟ
أػصمذ أٔ ٟفثشً.
تظطشج خغٌٛٙر ـ ٓ١شٛتؼِ ٟٕٙشىٍر صؼدر.
أس ٜتٌىِ ْٛىثٔث ٠ؼُ خثٌخطش ٚتٌصٙذ٠ذ.
أـح أْ ٠شؼش تٌٕثط خث٤عف ٌفثٌ ٟـ ٓ١أوِ ْٛش٠عث.
أشؼش أٔٔ ٟغثْ غ١ح ؼذ٠ش خثالـصشتَ.
ّ٠ىٕٕ ٟأْ أشٕثفظ خٕؽثؾ ِٓ أؼً ِث أس٠ذ.
ػِّٛث أس ٞأْ غد١ؼر تٌف١ثذ غ١در شؼُ خثٌخ١ش ٚتِ٤ثْ.
ـ ٓ١أغعح أظً ِصؽّٙث.
أشؼش إٔٔ١ٌ ٟظ ٌ ٟلّ١ر فؼال.
٠غٍح ػٍ ٝتٌشؼٛس خؼؽضٚ ٞػذَ وفث٠ص.ٟ
ػاللثش ٟخث٢خش ٓ٠شٍمثب١ر دتفةر.
ِضتؼ ٟظثخس شمش٠دث غٛتي تٌ.َٛ١
أس ٜأْ تٌف١ثذ خطد١ؼصٙث شٕط ٞٛػٍ ٝتٌغذس ٚتٌصٙذ٠ذ.
أ٘ضأ ٚأشٕذس خّٓ ٠صصشف خغدثء أ ٚعخف.
أـح أْ ٕ٠شغً خ ٟأصذلثب ٟـ ٓ١أِشض أ ٚأشأٌُ.
أشؼش خثٌشظث ػٓ ٔفغ ٟشّثِث.
أشؼش أِٔٛ ٟفك فّ١ث أفؼً.
أشؼش خثٌدؼذ ٚتالٔؼضتي ػٓ ِؼظُ تٌٕثط.
أشٕىذ ٠ٚع١ك صذس ٞد ْٚعدح ٚتظؿ.
تٌف١ثذ ـٍٛذ فٔ ٟظش.ٞ
أـح أْ أعخش ٚأشٙىُ خث٢خش.ٓ٠
أـييح أْ ٠صؼييثغف أصييذلثبِ ٟؼيي٠ٚ ٟفييثٌٛٚت تٌصخف١ييف ػٕيي ٟـييٓ١
توصةح.
أشؼش خثالوصةثج ٌؼذَ لذسش ٟػٍِ ٝؼثٌؽر ِٛتلف ِصٕٛػر.
ِٓ تٌغ ًٙأْ أظٙش ِفدص٠ ٌّٓ ٟؼٕ ٟٕ١أِشُ٘.
ٕ٘ييثن أِييٛس شع١ييش أػصييثخ ٟخشييىً غ١ييش ِفصّييً سغييُ ػٍّيي ٟأٔٙييث
ٌ١غس رتز أّ٘١ر.
أػصمذ أْ تٌؼثٌُ ِىثْ لٍك ال ٠ؤِٓ تٌؼ١ش ف.ٗ١
٠شصذ غعدٌ ٟذسؼر أٔ ٟتلزف ٚأـطُ ت٤ش١ثء.
أـح أْ أؼذ ِٓ ٠شؽؼٕ ٟـ ٓ١أفشً.
شؼؽدٕٔ ٟفغ ٟوّث ٘ ٟػٍ.ٗ١
أٔث ستظ ٟشّثِث ػٓ لذسش ٟػٍِٛ ٝتؼِ ٗٙث٠طشأ ِٓ أِٛس ١ِٛ٠ر
أؼذ صؼٛخر ف ٟتٌصؼد١ش ػٓ ـم١مر ِشثػش ٞشؽثٖ ت٢خشٓ٠
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دتبّث

أـ١ثٔث ٔثدست

أخذت

35
36
37
38
39
43
41
42
43
44
45
46
47
48
49
53
51
52
53

ّ٠ىٕٕ ٟشفًّ وع١ش ِٓ تإلـدثغ
ف ٟسأ ٟ٠تٌؼثٌُ ِىثْ غ١ح ٍِٟء خثٌغؼثدذ
أٔصمُ ٌٕفغ ٟرت أ٘ثٕٔ ٟأـذ أ ٚؼشؾ شؼٛسٞ
أشؼش أْ ٌ١ظ ٌٔ ٟفغ (ِث ٌ١ش فث٠ذذ ) ٠ ٌٓٚىْٛ
أٔث غ١ش ستظ ٟػٓ ٔفغ ٚ ٟر أشيؼش أٔيٌ ٟغيس وفيؤت وّؼظيُ ِيٓ
أػشفُٙ
أسشدييه ٚأشييؼش خييثٌفشغ ـيي ٓ١أـييثٚي أْ أظٙييش ـم١ميير ِشييثػشٞ
ٌشخص أِٗ١ٌ ً١
تٌؼمدثز تٌدغ١طر شؽؼٍٕ ٟتظطشج وع١شت
أس ٞأْ تٌف١ثذ ٍِ١ةر خث٤خطثس
أشؼش خشغدر ف ٟظشج شخصث أ ٚش١ةث ِث
أـح أْ ٠صؼثغف تٌٕثط ِؼ ٟـ ٓ١أِش خّشثوً
أشؼش أٔ ٝألً ِٓ ت٢خش ٓ٠فِ ٟؼظُ تٌٕٛتـٟ
أشؼش أٔ ٟلثدس ٚوفؤ وّؼظُ ِٓ ـٌٟٛ
أٔث سل١ك ـِٕ ْٛغ ِٓ أـدُٙ
ٌفظر أوِ ْٛدصٙػ عؼ١ذ ٚأخش ٜأو ْٛػدٛط ٚغ١ش ستظٟ
أشؼش أْ تٌف١ثذ خ١ٙؽر
أـح أْ ٠ظٙش ٌ ٟأصذلثب ٟوع١ش ِٓ تٌّٛدذ ٚتٌفح
أشؽٕح لثِر ػاللثز ٚظ١مر خث٢خشٓ٠
أعصط١غ أْ أـصفع خٙذٚب ٟـ ٓ١أشؼشض ٌصٛشش ػصد ٟخغ١ػ
أس ٜتٌذٔ١ث ِىثٔث إِٔث ٚخ١ٙؽث ٔف١ث فٗ١
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ٍقٞبط اىظالثخ اىْفغٞخ
(قجو اىزؾيٞو اىعبٍي)ٜ
أِثِيه ػييذد ِيٓ تٌؼدييثستز تٌصيي ٟشّعيً سك٠صييه ٌييزتشه فيِٛ ٟتؼٙيير ػييذد ِيٓ تٌّٛتلييف ٚتٌّطٍييٛج
ِٕه-:
أْ شمشأ وً ػدثسذ ظُ شعغ ػالِر ( )xف ٟأـذ تٌخثٔثز تٌعالظر تٌّمثخٍر ٌٍؼدثسذ.
فإرت وثٔس تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه دتبّث فعغ ػالِر ( )xشفس خثٔر شٕطدك دتبّثﱟ.
 ٚرت وثٔس تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه أـ١ثٔث فعغ ػالِر ( ) xشفس خثٔر شٕطدك أـ١ثﱟٔث.
 ٚرت ٌُ شٕطدك تٌؼدثسذ ػٍ١ه فعغ ػالِر (  )xأِثَ ال شٕطدك أخذتﱟٔٚ،أًِ أال شصيشن ػديثسذ ٚتـيذذ
د ْٚأْ شؽ١ح ػٍٙ١ث ِغ تٌّالـظر تٔٗ ال شٛؼذ ػدثسذ صف١فر ٚأخش ٜخثغةير ،فثإلؼثخير شؼصديش
صف١فر ػٕذِث شؼدش ـم١مر ِث ششؼش خٗ شؽثٖ تٌّؼٕ ٝتٌز ٞشصعّٕٗ تٌؼدثسذ.
شٕطدك شٕطدك شٕطدك
تٌفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشذ
َ
ﱟ
أخذت
ﱟ
أـ١ثٔث
ﱟ
دتبّث
ِّٙ 1ث وثٔس تٌؼمدثز فإٕٔ ٟأعصط١غ شفم١ك أ٘ذتف.ٟ
 2أشخز لشتستش ٟخٕفغٚ ٟال شٍّ ٝػٍِ ِٓ ٝصذس خثسؼ.ٟ
 3أػصمذ أْ ِصؼر تٌف١ثذ  ٚظثسشٙث شىّٓ ف ٟلذسذ تٌفشد ػٍِٛ ٝتؼٙر
شفذ٠ثشٙث.
 4لّ١ر تٌف١ثذ شىّٓ فٚ ٟالء تٌفشد ٌدؼط تٌّدثدئ ٚتٌم.ُ١
 5ػٕذِث أظغ خطط ٟتٌّغصمدٍ١ر غثٌدثﱟ ِث أوِ ْٛصأوذتﱟ ِٓ لذسشٟ
ػٍ ٝشٕف١ز٘ث.
 6ألصفُ تٌّشىالز ٌفٍٙث ٚال أٔصظش ـذٚظٙث.
ِ 7ؼظُ أٚلثز ـ١ثش ٟشع١غ ف ٟأٔشطر الِؼٌٕٙ ٝث.
ٔ 8ؽثـ ٟف ٟأِٛس( ٞػًّ – دستعر333-تٌخ ) ٠ؼصّذ ػٍِ ٝؽٛٙدٞ
١ٌٚظ ػٍ ٝتٌفع أ ٚتٌصذفر.
ٌ 9ذ ٜـح تعصطالع ٚسغدر فِ ٟؼشفر ِث ال أػشفٗ.
 13أػصمذ أْ ٌف١ثش٘ ٟذفث ِٚؼٕ ٝأػ١ش ِٓ أؼٍٗ.
 11تٌف١ثذ فشن ١ٌٚغس ػًّ ٚوفثؾ.
 12أػصمذ أْ تٌف١ثذ تٌّع١شذ ٘ ٟتٌص ٟشٕط ٞٛػٍِ ٝشىالز أعصط١غ أْ
أٚتؼٙٙث.
ٌ 13ذ ٜلِٚ ُ١دثدئ ِؼٕ١ر تٌصضَ خٙث ٚأـثفع ػٍٙ١ث.
 14أػصمذ أْ تٌفشً ٠ؼٛد ٌ ٝأعدثج شىّٓ ف ٟتٌشخص ٔفغٗ.
ٌ 15ذ ٜلذسذ ػٍ ٝتٌّعثخشذ ـص ٝأٔص ِٓ ٟٙـً أِ ٞشىٍر شٛتؼ.ٟٕٙ
 16ال ٛ٠ؼذ ٌذ ِٓ ٜت٘٤ذتف ِث ٠ذػٌٍ ٛصّغه خٙث أ ٚتٌذفثع ػٕٙث.
 17أػصمذ أْ وً ِث ٠فذض ٌ ٟغثٌدث ٘ٔ ٛص١ؽر شخط١ط.ٟ
 18تٌّشىالز شغصٕفش لٛتٚ ٞلذسش ٟػٍ ٝتٌصفذ.ٞ
 19ال أششدد ف ٟتٌّشثسور ف ٟأٔ ٞشثغ ٠خذَ تٌّؽصّغ تٌز ٞأػ١ش فٗ١
 23ال ٛ٠ؼذ ف ٟتٌٛتلغ شٟء تعّٗ تٌفع.
 21أشؼشخثٌخٛف ٚتٌصٙذ٠ذ ٌّث لذ ٠طشأػٍ ٝـ١ثش ِٓ ٟظشٚف ٚأـذتض
 22أخثدس خثٌٛلٛف خؽثٔح ت٢خش ٓ٠ػٕذ ِٛتؼٙصِ ٞ٤ ُٙشىٍر.
 23أػصمذ أْ تٌصذفر ٚتٌفع ٍ٠ؼدثْ دٚست ٘ثِث ف ٟـ١ثش.ٟ
 24ػٕذِث أـً ِشىٍر أؼذ ِصؼر ف ٟتٌصفشن ٌفً ِشىٍر أخش.ٜ
 25أػصمذ أْ تٌدؼذ ػٓ تٌٕثط غّٕ١ر.
 26أعصط١غ تٌصفىُ فِ ٟؽش ٜأِٛس ـ١ثش.ٟ
 27أػصمذ أْ ِٛتؼ ٗٙتٌّشىالز تخصدثس ٌمٛذ شفٍّٚ ٟلذسش ٟػٍٝ
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تٌّعثخشذ.
٘صّثِ ٟخٕفغ ٟال ٠صشن ٌ ٟفشصر ٌٍصفى١ش ف ٟأ ٞشٟء أخش.
أػصمذ أْ عٛء تٌفع ٠ؼٛد ٌ ٝعٛء تٌصخط١ػ.
ٌذ ٜـح تٌّغثِشذ ٚتٌشغدر ف ٟتعصىشثف ِث ٠ف١ػ خ.ٟ
أخثدس خؼًّ أ ٞشٟء أػصمذ أٔٗ ٠خذَ أعشش ٟأِ ٚؽصّؼ.ٟ
أػصمذ أْ شأظ١ش ٞظؼ١ف ػٍ ٝت٤ـذتض تٌص ٟشمغ ٌٟ
أخثدس فِٛ ٟتؼ ٗٙتٌّشىالز  ٟٕٔ٤أظك ف ٟلذسش ٟػٍ ٝـٍٙث.
أ٘صُ وع١شت خّث ٠ؽش ِٓ ٞـ ِٓ ٌٟٛلعث٠ث ٚأـذتض.
أػصمذ أْ ـ١ثذ ت٤فشتد شصأظش خم ٜٛخثسؼ١ر ال ع١طشذ ٌ ُٙػٍٙ١ث.
تٌف١ثذ تٌعثخصر ٚتٌغثوٕر ٘ ٟتٌف١ثذ تٌّّصؼر خثٌٕغدر ٌ.ٟ
تٌف١ثذ خىً ِث فٙ١ث ال شغصفك أْ ٔف١ث٘ث.
أكِٓ خثٌّعً تٌشؼد" ٟل١شتغ ـع ٚال فذتْ شطثسذ.
تػصمذ أْ تٌف١ثذ تٌص ٟال شٕط ٞٛػٍ ٝشغ١١ش ٘ ٟـ١ثذ ٍِّر ٚسٚش١ٕ١ر
تشؼش خثٌّغة١ٌٛر شؽثٖ ت٢خشٚ ٓ٠أخثدس خّغثػذش.ُٙ
تػصمذ أْ ٌ ٟشأظ١ش ل ٜٛػٍِ ٝث ٠ؽش ٞـ ِٓ ٌٟٛأـذتض.
أشٛؼظ ِٓ شغ١١شتز تٌف١ثذ فىً شغ١ش لذ ٕ٠ط ٞٛػٍ ٝشٙذ٠ذ ٌٟ
ٌٚف١ثش.ٟ
ت٘صُ خمعث٠ث تٌٛغٓ  ٚأشثسن فٙ١ث وٍّث أِىٓ.
أخطػ ِٛ٤س ـ١ثشٚ ٟال أششوٙث شفس سـّر تٌصذفر ٚتٌفع.
ٚتٌظشٚف تٌخثسؼ١ر.
تٌصغ١ش ٘ ٛعٕر تٌف١ثذ ٚتٌّ ٛ٘ ُٙتٌمذسذ ػٍِٛ ٝتؼٙصٗ خٕؽثؾ.
أغ١ش لِٚ ّٟ١دثدب ٟرت دػس تٌظشٚف ٌزٌه.
تشؼش خثٌخٛف ِٓ ِٛتؼ ٗٙتٌّشىالز ـص ٝلدً أْ شفذض.
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ٍقٞبط اىظالثخ اىْفغٞخ
(ثعذ اىزؾيٞو اىعبٍي)ٜ
أِثِيه ػييذد ِيٓ تٌؼدييثستز تٌصيي ٟشّعيً سك٠صييه ٌييزتشه فيِٛ ٟتؼٙيير ػييذد ِيٓ تٌّٛتلييف ٚتٌّطٍييٛج
ِٕه-:
أْ شمشأ وً ػدثسذ ظُ شعغ ػالِر ( )xف ٟأـذ تٌخثٔثز تٌعالظر تٌّمثخٍر ٌٍؼدثسذ.
دتبّث.
ﱟ
فإرت وثٔس تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه دتبّث فعغ ػالِر ( )xشفس خثٔر شٕطدك
 ٚرت وثٔس تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه أـ١ثٔث فعغ ػالِر ( ) xشفس خثٔر شٕطدك أـ١ثٔثﱟ.
 ٚرت ٌُ شٕطدك تٌؼدثسذ ػٍ١ه فعغ ػالِر (  )xأِثَ ال شٕطدك أخذتﱟٔٚ،أًِ أال شصيشن ػديثسذ ٚتـيذذ
د ْٚأْ شؽ١ح ػٍٙ١ث ِغ تٌّالـظر تٔٗ ال شٛؼذ ػدثسذ صف١فر ٚأخش ٜخثغةير ،فثإلؼثخير شؼصديش
صف١فر ػٕذِث شؼدش ـم١مر ِث ششؼش خٗ شؽثٖ تٌّؼٕ ٝتٌز ٞشصعّٕٗ تٌؼدثسذ.
شٕطدك شٕطدك شٕطدك
تٌفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشذ
َ
ﱟ
أخذت
ﱟ
أـ١ثٔث
ﱟ
دتبّث
 1أشخز لشتستش ٟخٕفغٚ ٟال شٍّ ٝػٍِ ِٓ ٝصذس خثسؼ.ٟ
 2أػصمذ أْ ِصؼر تٌف١ثذ  ٚظثسشٙيث شىّيٓ في ٟليذسذ تٌفيشد ػٍيِٛ ٝتؼٙير
شفذ٠ثشٙث.
 3لّ١ر تٌف١ثذ شىّٓ فٚ ٟالء تٌفشد ٌدؼط تٌّدثدئ ٚتٌم.ُ١
 4ػٕييذِث أظييغ خططيي ٟتٌّغييصمدٍ١ر غثٌدييثﱟ ِييث أوييِ ْٛصأوييذتﱟ ِييٓ لييذسشٟ
ػٍ ٝشٕف١ز٘ث.
 5ألصفُ تٌّشىالز ٌفٍٙث ٚال أٔصظش ـذٚظٙث.
ِ 6ؼظُ أٚلثز ـ١ثش ٟشع١غ ف ٟأٔشطر الِؼٌٕٙ ٝث.
ٔ 7ؽثـ ٟف ٟأِٛس( ٞػًّ – دستعر333-تٌخ ) ٠ؼصّذ ػٍِ ٝؽٛٙدٞ
١ٌٚظ ػٍ ٝتٌفع أ ٚتٌصذفر.
 8أػصمذ أْ ٌف١ثش٘ ٟذفث ِٚؼٕ ٝأػ١ش ِٓ أؼٍٗ.
 9تٌف١ثذ فشن ١ٌٚغس ػًّ ٚوفثؾ.
ٌ 13ذ ٜلِٚ ُ١دثدئ ِؼٕ١ر تٌصضَ خٙث ٚأـثفع ػٍٙ١ث.
ٌ 11ذ ٜلذسذ ػٍ ٝتٌّعثخشذ ـص ٝأٔص ِٓ ٟٙـً أِ ٞشىٍر شٛتؼ.ٟٕٙ
 12ال ٛ٠ؼذ ٌذ ِٓ ٜت٘٤ذتف ِث ٠ذػٌٍ ٛصّغه خٙث أ ٚتٌذفثع ػٕٙث.
 13أػصمذ أْ وً ِث ٠فذض ٌ ٟغثٌدث ٘ٔ ٛص١ؽر شخط١ط.ٟ
 14ال أششدد ف ٟتٌّشثسور ف ٟأٔ ٞشثغ ٠خذَ تٌّؽصّغ تٌز ٞأػ١ش فٗ١
 15ال ٛ٠ؼذ ف ٟتٌٛتلغ شٟء تعّٗ تٌفع.
 16أشييؼش خييثٌخٛف ٚتٌصٙذ٠ييذ ٌّييث لييذ ٠طييشأ ػٍيي ٝـ١ييثشِ ٟييٓ ظييشٚف
ٚأـذتض
 17أػصمذ أْ تٌصذفر ٚتٌفع ٍ٠ؼدثْ دٚست ٘ثِث ف ٟـ١ثش.ٟ
 18ػٕذِث أـً ِشىٍر أؼذ ِصؼر ف ٟتٌصفشن ٌفً ِشىٍر أخش.ٜ
 19أػصمذ أْ تٌدؼذ ػٓ تٌٕثط غّٕ١ر.
 23أعصط١غ تٌصفىُ فِ ٟؽش ٜأِٛس ـ١ثش.ٟ
 21أػصمييذ أْ ِٛتؼٙييٗ تٌّشييىالز تخصدييثس ٌمييٛذ شفٍّييٚ ٟلييذسش ٟػٍييٝ
تٌّعثخشذ.
 22ت٘صّثِ ٟخٕفغ ٟال ٠صشن ٌ ٟفشصر ٌٍصفى١ش ف ٟأ ٞشٟء أخش.
ٌ 23ذ ٜـح تٌّغثِشذ ٚتٌشغدر ف ٟتعصىشثف ِث ٠ف١ػ خ.ٟ
 24أخثدس خؼًّ أ ٞشٟء أػصمذ أٔٗ ٠خذَ أعشش ٟأِ ٚؽصّؼ.ٟ
 25أػصمذ أْ شأظ١ش ٞظؼ١ف ػٍ ٝت٤ـذتض تٌص ٟشمغ ٌٟ
 26أخثدس فِٛ ٟتؼ ٗٙتٌّشىالز  ٟٕٔ٤أظك ف ٟلذسش ٟػٍ ٝـٍٙث.
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أ٘صُ وع١شت خّث ٠ؽش ِٓ ٞـ ِٓ ٌٟٛلعث٠ث ٚأـذتض.
تٌف١ثذ تٌعثخصر ٚتٌغثوٕر ٘ ٟتٌف١ثذ تٌّّصؼر خثٌٕغدر ٌ.ٟ
تٌف١ثذ خىً ِث فٙ١ث ال شغصفك أْ ٔف١ث٘ث.
أكِٓ خثٌّعً تٌشؼد" ٟل١شتغ ـع ٚال فذتْ شطثسذ.
تػصمذ أْ تٌف١ثذ تٌص ٟال شٕط ٞٛػٍ ٝشغ١١ش ٘ ٟـ١ثذ ٍِّر ٚسٚش١ٕ١ر
تشؼش خثٌّغة١ٌٛر شؽثٖ ت٢خشٚ ٓ٠أخثدس خّغثػذش.ُٙ
تػصمذ أْ ٌ ٟشأظ١ش ل ٜٛػٍِ ٝث ٠ؽش ٞـ ِٓ ٌٟٛأـذتض.
أشي ٛؼظ ِييٓ شغ١١ييشتز تٌف١يثذ فىييً شغ١ييش لييذ ٕ٠طي ٞٛػٍيي ٝشٙذ٠ييذ ٌييٟ
ٌٚف١ثش.ٟ
أخطييػ ِ٤يييٛس ـ١ييثشٚ ٟال أششوٙيييث شفييس سـّييير تٌصييذفر ٚتٌفيييع.
ٚتٌظشٚف تٌخثسؼ١ر.
تٌصغ١ش ٘ ٛعٕر تٌف١ثذ ٚتٌّ ٛ٘ ُٙتٌمذسذ ػٍِٛ ٝتؼٙصٗ خٕؽثؾ.
أغ١ش لِٚ ّٟ١دثدب ٟرت دػس تٌظشٚف ٌزٌه.
تشؼش خثٌخٛف ِٓ ِٛتؼ ٗٙتٌّشىالز ـص ٝلدً أْ شفذض.
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ٍقٞبط اىَغبّذح االعزَبعٞخ
(قجو اىزؾيٞو اىعبٍي)ٜ
٠غصخذَ تٌّم١ثط ف ٟشمذ٠ش دسؼر تٌّغثٔذذ تالؼصّثػ١ر تٌص٠ ٟذسوٙث تٌفشد ِٓ ت٢خش ٓ٠تٌّف١طٓ١
خٗ
تلشأ وً ػدثسذ ظُ لشس-:
 -1رت وثٔس تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه ظغ ػالِر )  ) xف ٟخثٔر دتبّثﱟ.
 -2رت وثٔس تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه خؼط تٌشا ظغ ػالِر ( ) xف ٟخثٔر أـ١ثٔثﱟ.
 -3رت وثٔس تٌؼدثسذ ال شٕطدك ػٍ١ه ظغ ػالِر ( )xف ٟخثٔر أخذتﱟ.
ال شٛؼذ ؼثخثز صف١فر ٚأخش ٜخثغةر  ٚأ ٞؼثخر شؼصدش صف١فر شؼدش ػٓ شؼٛسن خصذق.
دتبّث أـ١ثٔث أخذت
تٌفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشذ
َ
 1ػٕذِث أـصثغ ٌ ٝتٌّغثػذذ أؼذ أصذلثب ِٓ ٟـٌٟٛ
 2ػٕييذِث أويي ْٛفييِ ٟشييىٍر ّ٠ىٕٕيي ٟغٍييح تٌّغييثػذذ ِييٓ ٚتٌييذ ٞأٚ
ألشخثبٟ
 3ال أػشف أـذت أظك فٗ١
٠ 4شؼشٔ ٟأصذلثب ٟخأّ٘١ص ٟـص ٝػٕذِث شى ْٛشصشفثش ٟخثغةر
 5ششؼشٔ ٟأعشش ٟخثٌشظث ٚتٌمٛذ
 6ػٕذِث أٚتؼٗ ِصثػح ال أخٛؾ خٙث ٤ـذ
 7أصذلثبٌ ٟطفثء ِؼ ٟخغط تٌٕظش ػّث أفؼٍٗ
ِٕ 8ز صغش ٞأشٍم ٝلذست ود١شت ِٓ ِغثٔذذ ٚتٌذٞ
 9وثْ ٌذ ٞأصذلثء ـّ ٓ١ّ١أشفذض ِؼ ُٙػٓ أعشتس٠ ٌُٚ ٞؼذ ٌذٜ
أصذلثء تْ٢
 13ػٕذِث أو ْٛفِ ٟشىٍر أعيصط١غ أْ أػصّيذ ػٍي ٝصِالبي ٟتٌميش٠دٓ١
ٌِّٕ ٝغثػذشٟ
 11أشؼش خثٌشتـر ػٕذِث أغٍح تٌّغثٔذذ ِٓ أعششٟ
 12أشؼش خثٌٛـذذ وّث ٌ ٛوثْ ٌ١ظ ٌ ٟأـذ أػشفٗ
 13أشؼش إِٔٔ ٟفً ت٘صّثَ ِٓ صِالب ٟتٌز٠ ٓ٠ؼ١ش ْٛخثٌمشج ِٕٟ
 14غٛتي ـ١ثش ٟأؼذ ِٓ ٠غثػذٔ ٟػٕذِث أـصثغ ٌ ٝتٌّغثػذذ
ٛ٠ 15ؼييذ أفييشتد أٌؽييأ ٌييٌّ ُٙ١غييثػذش ٟػٕييذِث أشييؼش خؼييذَ تٌغييؼثدذ أٚ
أٚتؼٗ ِصثػح
 16شؼثِالز صِ١الش ٟتٌمش٠د ِٕٝ ٓ١شؽؼٍٕ ٟأشؼش خأّ٘١صٟ
٠ 17غثػذٔ ٟأخٛش ٟأخٛتش ٟػٕذِث أـصثغ تٌّغثػذذ
 18أٔث غ١ش ِشصشن ف ٟأ ٞؼّثػر تؼصّثػ١ر (ؼّثػثز تٔ٤شطر )
 19أشؼش خؼذَ ٚؼٛد ِغثٔذذ ـم١م١ر ِٓ صِالبٟ
 23أشؼش خثٌفضْ ػٕذِث ال أؼذ أعشش ٟشغثٔذٟٔ
 21أػصميييذ أْ تٌٕيييثط ال ٠فصيييثؼٌ ْٛييي ٝخؼعييي ُٙتٌيييدؼط ّ٠ٚىيييُٕٙ
تالػصّثد ػٍ ٝأٔفغُٙ
 22تٌّغثٔذذ تالٔفؼثٌ١ر ِٓ ت٤صذلثء ٘ثِر خثٌٕغدر ٌٟ
 23أشؼش خثٌشتـر ػٕذِث أٌؽأ ٌ ٝسؼثي تٌذ ٓ٠غٍدث ٌٍّغثػذذ ٚتٌشتـر
 24أظك فٔ ٟفغٚ ٟف ٟلذستش ٟف ٟتٌصؼثًِ في ٟتٌّٛتليف تٌؽذ٠يذذ دْٚ
ِغثػذذ ِٓ ت٢خشٓ٠
ٔ 25ثدست ِث أغٍح ِغثٔذذ ت٢خشٌٟ ٓ٠
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ٍقٞبط اىَغبّذح االعزَبعٞخ
(ثعذ اىزؾيٞو اىعبٍي)ٜ
٠غصخذَ تٌّم١ثط ف ٟشمذ٠ش دسؼر تٌّغثٔذذ تالؼصّثػ١ر تٌص٠ ٟذسوٙث تٌفشد ِٓ ت٢خش ٓ٠تٌّف١ط ٓ١خٗ
تلشأ وً ػدثسذ ظُ لشس-:
 -1رت وثٔس تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه ظغ ػالِر )  ) xف ٟخثٔر دتبّثﱟ.
 -2رت وثٔس تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه خؼط تٌشٟء ظغ ػالِر ( ) xف ٟخثٔر أـ١ثٔثﱟ.
 -3رت وثٔس تٌؼدثسذ ال شٕطدك ػٍ١ه ظغ ػالِر ( )xف ٟخثٔر أخذتﱟ.
ال شٛؼذ ؼثخثز صف١فر ٚأخش ٜخثغةر  ٚأ ٞؼثخر شؼصدش صف١فر شؼدش ػٓ شؼٛسن خصذق.
دتبّث أـ١ثٔث أخذت
تٌفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشذ
َ
 1ػٕذِث أـصثغ ٌ ٝتٌّغثػذذ أؼذ أصذلثب ِٓ ٟـٌٟٛ
 2ػٕييذِث أويي ْٛفييِ ٟشييىٍر ّ٠ىٕٕيي ٟغٍييح تٌّغييثػذذ ِييٓ ٚتٌييذ ٞأٚ
ألشخثبٟ
 3ال أػشف أـذت أظك فٗ١
٠ 4شؼشٔ ٟأصذلثب ٟخأّ٘١ص ٟـص ٝػٕذِث شى ْٛشصشفثش ٟخثغةر
 5ششؼشٔ ٟأعشش ٟخثٌشظث ٚتٌمٛذ
 6ػٕذِث أٚتؼٗ ِصثػح ال أخٛؾ خٙث ٤ـذ
 7أصذلثبٌ ٟطفثء ِؼ ٟخغط تٌٕظش ػّث أفؼٍٗ
ِٕ 8ز صغش ٞأشٍم ٝلذست ود١شت ِٓ ِغثٔذذ ٚتٌذٞ
 9وثْ ٌذ ٞأصذلثء ـّ ٓ١ّ١أشفذض ِؼ ُٙػٓ أعشتس٠ ٌُٚ ٞؼذ ٌذٜ
أصذلثء تْ٢
 13ػٕذِث أو ْٛفِ ٟشىٍر أعيصط١غ أْ أػصّيذ ػٍي ٝصِالبي ٟتٌميش٠دٓ١
ٌِّٕ ٝغثػذشٟ
 11أشؼش خثٌشتـر ػٕذِث أغٍح تٌّغثٔذذ ِٓ أعششٟ
 12أشؼش خثٌٛـذذ وّث ٌ ٛوثْ ٌ١ظ ٌ ٟأـذ أػشفٗ
 13أشؼش إِٔٔ ٟفً ت٘صّثَ ِٓ صِالب ٟتٌز٠ ٓ٠ؼ١ش ْٛخثٌمشج ِٕٟ
 14غٛتي ـ١ثش ٟأؼذ ِٓ ٠غثػذٔ ٟػٕذِث أـصثغ ٌ ٝتٌّغثػذذ
ٛ٠ 15ؼييذ أفييشتد أٌؽييأ ٌييٌّ ُٙ١غييثػذش ٟػٕييذِث أشييؼش خؼييذَ تٌغييؼثدذ أٚ
أٚتؼٗ ِصثػح
 16شؼثِالز صِ١الش ٟتٌمش٠د ِٕٝ ٓ١شؽؼٍٕ ٟأشؼش خأّ٘١صٟ
٠ 17غثػذٔ ٟأخٛش ٟأخٛتش ٟػٕذِث أـصثغ تٌّغثػذذ
 18أٔث غ١ش ِشصشن ف ٟأ ٞؼّثػر تؼصّثػ١ر (ؼّثػثز تٔ٤شطر )
 19أشؼش خؼذَ ٚؼٛد ِغثٔذذ ـم١م١ر ِٓ صِالبٟ
 23أشؼش خثٌفضْ ػٕذِث ال أؼذ أعشش ٟشغثٔذٟٔ
 21أػصميييذ أْ تٌٕيييثط ال ٠فصيييثؼٌ ْٛييي ٝخؼعييي ُٙتٌيييدؼط ّ٠ٚىيييُٕٙ
تالػصّثد ػٍ ٝأٔفغُٙ
 22تٌّغثٔذذ تالٔفؼثٌ١ر ِٓ ت٤صذلثء ٘ثِر خثٌٕغدر ٌٟ
 23أشؼش خثٌشتـر ػٕذِث أٌؽأ ٌ ٝسؼثي تٌذ ٓ٠غٍدث ٌٍّغثػذذ ٚتٌشتـر
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ٍقٞبط االىزضاً اىذْٜٝ
(قجو اىزؾيٞو اىعبٍي)ٜ
فّ١ث  ٍٟ٠ػذذ ػدثستز شم١ظ ِذ ٞتٌصضتِه تٌذ ٟٕ٠تإلعالِ،ٟتلشأ وً ػدثسذ خؼٕث٠ر .رت شيؼشز أْ
تٌؼدثسذ شٕطدك ػٍ١ه دتبّث فعيغ ػالِير () xشفيس تٌخثٔير دتبّيث ٚ،رت شيؼشز أْ تٌؼديثسذ شٕطديك
ػٍ١ه غثٌدث فعغ ػالِر()xشفس خثٔر غثٌدث ٚ،رت وٕيس شيش ٜأْ تٌؼديثسذ شٕطديك ػٍ١يه أـ١ثٔيث ِيث
شصذق ػٍ١ه ظغ ػالِر( )xشفس خثٔر أـ١ثٔث ٚ،رت وٕس شش ٜأْ تٌؼدثسذ ٔثدست ِث شصذق ػٍ١يه
ظغ ػالِر( ) xشفس خثٔر ٔثدست،أِث رت وثٔس ال شٕطدك أخذت ػٍ١يه فعيغ ػالِير) )xشفيس خثٔير
أخذت.
ظغ تٔطدثػه تٚ٤ي ػٓ وً ػدثسذ ظُ تٔصمً ٌ ٝتٌؼدثسذ تٌصثٌ١ر.
شزوش تٔٗ ال ٛ٠ؼذ ؼثخر صف١فر ٚأخش ٜخثغةر  ٞ٤ػدثسذ ِٓ تٌؼدثستز ٌيزت ويٓ صيش٠فث خميذس
تإلِىثْ ٚظغ ػالِصه ٚفمث ٌّث أٔس شّثسعٗ ٍِٚصضَ خٗ.
ّبدسا
أؽٞبّب
دائَب غبىجب
تٌفمـــــــــــــــــــــــــشذ
َ
 1أكد ٞؼّ١غ تٌصٍٛتز تٌّفشٚظر.
 2تخشغ تٌضوثذ ػٓ ؼّ١غ ِّصٍىثش ٟف ٟـذٚد تٌٕصثج.
 3شغصغشلٕ ٟتٌف١ثذ خّشثغٍٙثٌ ،ذسؼر شٕغ ٟٕ١روش هللا.
 4أدػ ٛهللا ف ٟتٌشخثء وّث أدػ ٖٛشّثِث ف ٟتٌشذذ.
 5ـيي ٓ١شييضٌ ٓ٠يئ ٟفغيي ٟتسشىييثج ِؼصيي١ر ِييث فييإْ خييٛفِ ٟييٓ هللا
ّٕ٠ؼٕ ٟػٓ ش١ثٔٙث.
 6أشؼش خخؽً شذ٠ذ ِٓ هللا رت ػٍّس ِث ال ٠شظ ٝػٕٗ.
 7أـط ؼّ١غ ِٓ ـ ٌٟٛػٍ ٝتٌؼًّ خّث ٠شظ ٝهللا.
 8أٌؽأ ٌؼذَ روش تٌفم١مر تٌص ٟشصؼثسض ِغ ِصثٌف ٟتٌخثصر.
 9أعؼٌ ٝصفم١ك صالز غ١در ِغ ؼّ١غ ِٓ ـ.ٌٟٛ
 13رت صييييثدفس فيييي ٟغش٠مييييٌٍّ ٟييييثسذ خؼييييط تٌؼٛتبييييك تٌّؼ١ميييير
ٌٍغ١ش،فإٔٔ ٟأٔفٙ١ث ػٍ ٝؼثٔح تٌطش٠ك.
 11أخثدس ٌ ٝشمذ ُ٠تٌّؼثٔٚر ٌٍؽّ١غ فّ١ث ال ٠غعح هللا.
 12أشغثِؿ ِغ تٌّخطة ٓ١خفم ٟسغُ ِمذسش ٟػٍ ٝػمثخ.ُٙ
 13رت ٚؼٗ أـذ تٌّغصخذِ ٓ١فِ ٟىثْ ػٍّ ٟدػٛذ فإٕٔ ٟأٌدٙ١ث.
 14سغُ وعشذ ِشثغٍ ٟال إٔٔ ٟأصٚس ألثسخ ٟخصفر ِٕصظّر.
 15أشفثشيي ٝت٤صييٛتز تٌّششفؼ ير فييِٕ ٟضٌيي ٟأٚلييثز تٌشتـيير ٌؼييذَ
صػثغ تٌؽ١شتْ.
 16أؼثٌظ ت٤شخثن ر ٞٚتٌخٍك ٚتٌصثٌف.ٓ١
 17أعؼ ٌ ٝصالؾ خ ٓ١ت٤شخثن تٌّصٕثصػ.ٓ١
 18رت أعثء ٌ ٝأـذ فإٕٔ ٟأغعح ٚأ٘ثؼّٗ خشذذ.
 19أعصأرْ ألثسخٚ ٟأصذلثب ٟلدً ص٠ثسش.ٌُٙ ٟ
 23أٚف ٟخّث تػذ خٗ.
 21أكد ٞتٌصالذ ف ٟأٚلثشٙث.
 22ألعِ ٝث أفطششٗ ف ٟسِعثْ خؼزس.
 23أـح تٌخ١ش ٌ٣خشٚ ٓ٠أدػ ٛهللا أْ ٠شصلِٕ ٟعٍ.ُٙ
 24أشفثش ٟتإلغالع ػٍ ٝأعشتس ت٢خش.ٓ٠
 25أـشن ػٍ ٝصالذ تٌٕٛتفً.
 26أعٟء تٌظٓ خدؼط ِٓ ـٚ ،ٌٟٛأوصشف خؼذ فصشذ أْ ظٕ ٟفُٙ١
وثْ خثغةث.
 27أروش هللا ف ٟؼّ١غ تٚ٤لثز.
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أعصخ١ش هللا ػٕذ تٌؼؽض ف ٟتٌّفثظٍر خ ٓ١أِش.ٓ٠
أعصط١غ تٌغ١طشذ ػٍٔ ٝفغ ٟفِٛ ٟتلف تٌفضْ ٚتٌفشً.
أصٍ ٝتٌصشت٠ٚؿ ف ٟسِعثْ.
رت ػًّ تـذُ٘ عٍٛوث ٠غعح هللا ،فإٕٔ ٟأٔٙثٖ ٚأٔصيفٗ خؼىيظ
رٌه.
أشصذق ػٍ ٝتٌفمشتء ٚتٌّفصثؼ.ٓ١
أشثسن ؼ١شتٔ ٟفِٕ ٟثعدثش.ُٙ
أخشغ ؼضء ِٓ تٌضوثذ ٤لثسخ ٟتٌّفصثؼ.ٓ١
أص َٛأ٠ثِث ِصفشلر ف ٟغ١ش سِعيثْ تلصيذتء خشعيٛي هللا صيٍٝ
هللا ػٍٚ ٗ١عٍُ.
ٌ ٛخثدسٔ ٟأـذُ٘ خثٌؼذتء ،فإٕٔ ٟأػثٍِٗ خثٌّعً.
أِذ ٠ذ تٌؼِ ْٛثد٠ث ِٚؼٕ٠ٛث ٌىً ِٓ ٠طٍيح ِغيثػذش ،ٟـصيٌ ٝيٛ
وثْ ِٓ غ١ش ألثسخ.ٟ
رت شدس ٌ ٝهللا ػٓ رٔح ود١ش ،فإٕٔ ٟال أػٛد ٌِ ٗ١يشذ أخيش،ٜ
خً أعصم.ُ١
أشٙذ خثٌفك ف ٟخصِٛر خي ٓ١شخصي ،ٓ١ـصيٌ ٝي ٛويثْ أـيذّ٘ث
ِٓ ألشخثب.ٟ
رت غٍييح ِٕيي ٝأـييذ ِؼٔٛيير ِثد٠يير فييإٕٔ ٟأػط١ييٗ ٌيي ٛوييثْ ػٍييٝ
ـغثج ـشِثٔ ِٓ ٟتالـص١ثؼثز.
أعدؿ هللا فٙٔ ٟث٠ر وً صالذ.
أكد ٞصالش ٟخخشٛع.
رت ٌُ أشّىٓ ِٓ أْ أوثفا تـذ لذَ ٌِ ٟؼشٚفث فإٕٔ ٟأدػ.ٌٗ ٛ
أخيزي ويً ِييث فيٚ ٟعيؼ ٝػٕييذ عيؼٌ ٟ١صفم١يك أِييش ِيث،ظُ أفييٛض
تِ٤ش هلل.
أٌصضَ خثٌصذق ف ٟوثفير ت٤ـيٛتي،ـصٌ ٝي ٛأد ٜرٌيه ٌي ٝػشلٍير
خؼط ِصثٌف ٟتٌخثصر.
رت ـ١ثٔ ٟأـذ خصف١ر فإٕٔ ٟأسد ػٍ ٗ١خأـغٓ ِٕٙث.
أشفىُ ف ٟغعدٚ ٟأػف ٛػّٓ أعثء ٌ.ٟ
رت عييثء ٌيي ٝأـيييذ ٚتٌييذ،ٞفإٕٔ ٟأظييً ػٍييي ٝػالليير غ١ديييرٚ،أال
ألثغؼٗ.
أعثػذ ألثسخ ٟتٌّفصثؼِ ٓ١ثد٠ث.
أشفثشيي ٝشدييثدي ت٤ـثد٠ييط ِييغ ت٤شييخثن تٌييز٠ ٓ٠صىٍّيي ْٛفييٟ
تٌغٛء.
أؼثًِ ت٢خش ٓ٠خأْ أٔغح ٌ ُٙ١صفثز لذ ال شٕطدك ػٍ.ُٙ١
رت سأ٠ييييس ِييييٓ شييييخص عييييٍٛوث ِشظــييييـ ٟفييييإٕٔ ٟال أس٠ٚييييٗ
ٌ٣خش ،ٓ٠خً ألذَ ٌٗ تٌٕص١فر.
رت عّؼس تٌدؼط ٠صفيذض خغيٛء ػيٓ شيخص ِيث فيإٕٔ ٟأٔٙيثُ٘
ػٓ رٌهٚ،ال أخدش تٌشخص خّث ٠صشدد ػٕٗ.
رت ظث٠مٕ ٟأـذ أصذلثب ٟفإٕٔ ٟأٔثد ٗ٠خٍمدٗ تٌز٠ ٞىش٘ٗ.
أـمذ ػٍ ٝت٢خش ٓ٠ـ ٓ١أسٌ ٜذ ُٙ٠صفثز أِ ٚىثٔثز أفصمذ٘ث.
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ٍقٞبط االىزضاً اىذْٜٝ
(ثعذ اىزؾيٞو اىعبٍي)ٜ
فّ١ث  ٍٟ٠ػذذ ػدثستز شم١ظ ِذ ٞتٌصضتِه تٌذ ٟٕ٠تإلعالِ ،ٟتليشأ ويً ػديثسذ خؼٕث٠ير .رت شيؼشز
أْ تٌؼدييثسذ شٕطدييك ػٍ١ييه دتبّييث فعييغ ػالِيير () xشفييس تٌخثٔيير دتبّييث ٚ ،رت شييؼشز أْ تٌؼدييثسذ
شٕطدك ػٍ١ه غثٌدث فعيغ ػالِير()xشفيس خثٔير غثٌديث ٚ ،رت وٕيس شيش ٜأْ تٌؼديثسذ شٕطديك ػٍ١يه
أـ١ثٔث ِث شصذق ػٍ١ه ظغ ػالِير( )xشفيس خثٔير أـ١ثٔيث ٚ ،رت وٕيس شيش ٜأْ تٌؼديثسذ ٔيثدست ِيث
شصييذق ػٍ١ييه ظييغ ػالِيير( )xشفييس خثٔيير ٔييثدست ،أِييث رت وثٔييس ال شٕطدييك أخييذت ػٍ١ييه فعييغ
ػالِر) )xشفس خثٔر أخذت.
ظغ تٔطدثػه تٚ٤ي ػٓ وً ػدثسذ ظُ تٔصمً ٌ ٝتٌؼدثسذ تٌصثٌ١ر.
شزوش تٔٗ ال ٛ٠ؼذ ؼثخر صف١فر ٚأخش ٜخثغةر  ٞ٤ػدثسذ ِٓ تٌؼدثستز ٌيزت ويٓ صيش٠فث خميذس
تإلِىثْ ٚظغ ػالِصه ٚفمث ٌّث أٔس شّثسعٗ ٍِٚصضَ خٗ.
ّبدسا
أؽٞبّب
دائَب غبىجب
تٌفمـــــــــــــــــــــــــشذ
َ
 1أكد ٞؼّ١غ تٌصٍٛتز تٌّفشٚظر.
 2تخشغ تٌضوثذ ػٓ ؼّ١غ ِّصٍىثش ٟف ٟـذٚد تٌٕصثج.
 3شغصغشلٕ ٟتٌف١ثذ خّشثغٍٙثٌ ،ذسؼر شٕغ ٟٕ١روش هللا.
 4أدػ ٛهللا ف ٟتٌشخثء وّث أدػ ٖٛشّثِث ف ٟتٌشذذ.
 5ـيي ٓ١شييضٌ ٓ٠يئ ٟفغيي ٟتسشىييثج ِؼصيي١ر ِييث فييإْ خييٛفِ ٟييٓ هللا
ّٕ٠ؼٕ ٟػٓ ش١ثٔٙث.
 6أشؼش خخؽً شذ٠ذ ِٓ هللا رت ػٍّس ِث ال ٠شظ ٝػٕٗ.
 7أـط ؼّ١غ ِٓ ـ ٌٟٛػٍ ٝتٌؼًّ خّث ٠شظ ٝهللا.
 8أٌؽأ ٌؼذَ روش تٌفم١مر تٌص ٟشصؼثسض ِغ ِصثٌف ٟتٌخثصر.
 9أعؼٌ ٝصفم١ك صالز غ١در ِغ ؼّ١غ ِٓ ـ.ٌٟٛ
 13رت صييييثدفس فيييي ٟغش٠مييييٌٍّ ٟييييثسذ خؼييييط تٌؼٛتبييييك تٌّؼ١ميييير
ٌٍغ١ش،فإٔٔ ٟأٔفٙ١ث ػٍ ٝؼثٔح تٌطش٠ك.
 11أخثدس ٌ ٝشمذ ُ٠تٌّؼثٔٚر ٌٍؽّ١غ فّ١ث ال ٠غعح هللا.
 12أشغثِؿ ِغ تٌّخطة ٓ١خفم ٟسغُ ِمذسش ٟػٍ ٝػمثخ.ُٙ
 13رت ٚؼٗ أـذ تٌّغصخذِ ٓ١فِ ٟىثْ ػٍّ ٟدػٛذ فإٕٔ ٟأٌدٙ١ث.
 14سغُ وعشذ ِشثغٍ ٟال إٔٔ ٟأصٚس ألثسخ ٟخصفر ِٕصظّر.
 15أؼثٌظ ت٤شخثن ر ٞٚتٌخٍك ٚتٌصثٌف.ٓ١
 16أعؼ ٌ ٝصالؾ خ ٓ١ت٤شخثن تٌّصٕثصػ.ٓ١
 17رت أعثء ٌ ٝأـذ فإٕٔ ٟأغعح ٚأ٘ثؼّٗ خشذذ.
 18أعصأرْ ألثسخٚ ٟأصذلثب ٟلدً ص٠ثسش.ٌُٙ ٟ
 19أٚف ٟخّث تػذ خٗ.
 23أكد ٞتٌصالذ ف ٟأٚلثشٙث.
 21ألعِ ٝث أفطششٗ ف ٟسِعثْ خؼزس.
 22أـح تٌخ١ش ٌ٣خشٚ ٓ٠أدػ ٛهللا أْ ٠شصلِٕ ٟعٍ.ُٙ
 23أـشن ػٍ ٝصالذ تٌٕٛتفً.
 24أعٟء تٌظٓ خدؼط ِٓ ـٚ ،ٌٟٛأوصشف خؼذ فصشذ أْ ظٕ ٟفُٙ١
وثْ خثغةث.
 25أروش هللا ف ٟؼّ١غ تٚ٤لثز.
 26أعصخ١ش هللا ػٕذ تٌؼؽض ف ٟتٌّفثظٍر خ ٓ١أِش.ٓ٠
 27أعصط١غ تٌغ١طشذ ػٍٔ ٝفغ ٟفِٛ ٟتلف تٌفضْ ٚتٌفشً.
 28أصٍ ٝتٌصشت٠ٚؿ ف ٟسِعثْ.
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رت ػًّ تـذُ٘ عٍٛوث ٠غعح هللا ،فإٕٔ ٟأٔٙثٖ ٚأٔصيفٗ خؼىيظ
رٌه.
أشصذق ػٍ ٝتٌفمشتء ٚتٌّفصثؼ.ٓ١
أشثسن ؼ١شتٔ ٟفِٕ ٟثعدثش.ُٙ
أخشغ ؼضء ِٓ تٌضوثذ ٤لثسخ ٟتٌّفصثؼ.ٓ١
أص َٛأ٠ثِث ِصفشلر ف ٟغ١ش سِعيثْ لصيذتء خشعيٛي هللا صيٍٝ
هللا ػٍٚ ٗ١عٍُ.
ٌ ٛخثدسٔ ٟأـذُ٘ خثٌؼذتء ،فإٕٔ ٟأػثٍِٗ خثٌّعً.
أِذ ٠ذ تٌؼِ ْٛثد٠ث ِٚؼٕ٠ٛث ٌىً ِٓ ٠طٍيح ِغيثػذش ،ٟـصيٌ ٝيٛ
وثْ ِٓ غ١ش ألثسخ.ٟ
رت شدس ٌ ٝهللا ػٓ رٔح ود١ش،فإٕٔ ٟال أػيٛد ٌ١يٗ ِيشذ أخيش،ٜ
خً أعصم.ُ١
أشٙذ خيثٌفك في ٟخصيِٛر خي ٓ١شخصي،ٓ١ـصٌ ٝي ٛويثْ أـيذّ٘ث
ِٓ ألشخثب.ٟ
رت غٍييح ِٕيي ٝأـييذ ِؼٔٛيير ِثد٠يير فييإٕٔ ٟأػط١ييٗ ٌيي ٛوييثْ ػٍييٝ
ـغثج ـشِثٔ ِٓ ٟتالـص١ثؼثز.
أعدؿ هللا فٙٔ ٟث٠ر وً صالذ.
رت ٌُ أشّىٓ ِٓ أْ أوثفا تـذ لذَ ٌِ ٟؼشٚفث فإٕٔ ٟأدػ.ٌٗ ٛ
أخيزي ويً ِييث فيٚ ٟعيؼ ٝػٕييذ عيؼٌ ٟ١صفم١يك أِييش ِيث،ظُ أفييٛض
تِ٤ش هلل.
أٌصضَ خثٌصذق ف ٟوثفير ت٤ـيٛتي،ـصٌ ٝي ٛأد ٜرٌيه ٌي ٝػشلٍير
خؼط ِصثٌف ٟتٌخثصر.
رت ـ١ثٔ ٟأـذ خصف١ر فإٕٔ ٟأسد ػٍ ٗ١خأـغٓ ِٕٙث.
رت عييثء ٌيي ٝأـيييذ ٚتٌييذ،ٞفإٕٔ ٟأظييً ػٍييي ٝػالليير غ١ديييرٚ،أال
ألثغؼٗ.
أعثػذ ألثسخ ٟتٌّفصثؼِ ٓ١ثد٠ث.
أؼثًِ ت٢خش ٓ٠خأْ أٔغح ٌ ُٙ١صفثز لذ ال شٕطدك ػٍ.ُٙ١
رت عّؼس تٌدؼط ٠صفيذض خغيٛء ػيٓ شيخص ِيث فيإٕٔ ٟأٔٙيثُ٘
ػٓ رٌهٚ،ال أخدش تٌشخص خّث ٠صشدد ػٕٗ.
أـمذ ػٍ ٝت٢خش ٓ٠ـ ٓ١أسٌ ٜذ ُٙ٠صفثز أِ ٚىثٔثز أفصمذ٘ث.
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Abstract
The study aims at identifying the change in personality esteem among
the individuals of the study sample pre and post the last Israeli war
(2008) and identifying the difference in the level of personality esteem
pre and post the last Israeli war (2008) which are attributed to the
following variables (gender, age, citizenship, place of residence,
governorate,
number of family members,
educational level,
occupation, income, life causalities, material causalities, resilience,
religious obligation, social support as well as identifying the impact of
interaction between females and males, religious obligation, resilience,
social support (high- low) and the level of personality esteem pre and
post the last Israeli war (2008). This study answers a key question
which is (Are there any differences in the level of personality esteem
pre and post the last war (2008) among the members of the sample?
Procedures of the study:
Study methodology: The researcher used the retrospective approach.
Study sample: The study sample consisted of the following:
- Pilot sample which consisted of (60) fathers and mothers from the
Gaza Strip governorate in Tal AL Hawa area. The sample was
randomly selected to make sure of the validity and reliability of
the tools used.
- Actual sample which consisted of (524) fathers and mothers from
all the Gaza Strip Governorates.
Study tools:
To achieve the goals of the study, the researcher used 5 questionnaires
to measure the study variables:
1. Data collection questionnaire.
2. Personality esteem questionnaire.
3. Resilience questionnaire.
4. Social support questionnaire.
5. Religious obligation questionnaire.
The researcher also used the following statistical methods to
achieve the results of the study:
- Repetitions, arithmetic means, percentages, standard deviation.
- To find the validity of the internal consistency of the
questionnaire, the Person coefficient was used.
- To find the questionnaire reliability coefficient, the equal split
half Spearman coefficient was used as well as the unequal split
half equation and Alfa Cronbach coefficient.
- To find differences between the two means, the researcher used
(t.test)
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- To find differences between three means or more, the researcher
used the one way anova.
- To find differences between two means, the researcher used the
multi anova.
The Results of the Study:
The study concluded with the following results:
- The results of the study showed that there are statistically
significant differences in the level of personality esteem pre and
post the last Israeli war among the sample members.
- The study showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war which is attributed to the gender
variable (males – females).
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war which is attributed to the degree
of citizenship (refugee – indigenous).
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war which is attributed to the age
variable.
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war, attributed to the occupation
variable (governmental employee- private sector – worker – farmer
–no work).
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war, attributed to the Governorate's
variable (North - Gaza- Middle Area – Khan Yunis – Rafah).
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war, attributed to the educational level
variable (university graduate or post graduate – diploma – GSC or
less).
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war, attributed to the place of residence
variable (camp – village – city).

- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war, attributed to the number of family
members' variable.
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- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war, attributed to the family income
variable.
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war, attributed to life causalities'
variable (Martyrdom – captivity- injury – nothing).
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war which is attributed to the material
causalities' variable (total demolition – partial demolition – total
leveling of lands – partial leveling of lands – nothing).

- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war which is attributed to the resilience
variable (High - low).
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war which is attributed to the social
support variable (high - low).
- The results showed that there is a difference in personality esteem
pre and post the last Israeli war which is attributed to the religious
obligation variable (high -low).
- The results showed that there is no difference in the interaction
impact between males and females and the religious obligation
(high – low) on the level personality esteem pre and post the last
Israeli war (2008).
- The results showed that there is no difference in the interaction
impact between males and females and social support (high – low)
on the level personality esteem pre and post the last Israeli war
(2008).
- The results showed that there is no difference in the interaction
impact between males and females and resilience (high – low) on
the level personality esteem pre and post the last Israeli war (2008).
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