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شكر وتقدير

الناس }
للا همن ال يشكر
ه
{ ال يشكر ه
احلَد هلل رب اىعادلني اىذي أعاّين عيى إمتاً ىذه اىدراستً ,اىصالة ًاىسالً عيى ّبٍنا زلَد ًعيى اىو ًصحبو
أمجعني ًبعد:
أتٌجو إىل اهلل تعاىل باىشنز ًاىعزفاُ عيى عٌّو ًتٍسريه عَال بقٌىو تعاىل " ربى أًسعين |أُ أشنز ّعَتل
اىيت أّعَت عيى ًعيى ًاىدي ًأُ أعَو صاحلا تزضاه ًأدخيين بزمحتل يف عبادك اىصاحلني "اىنَو 91
بعد أُ ًفقين اهلل بعَيً ىذا ال ٌسعين إال أُ أتقدً خباىص اىشنز ًاىدعاء ىنو ٍِ قدً يل اىعٌُ ًادلشٌرة,
ًأخص ٍنيٌ اىدمتٌر :سفٍاُ زلَد أبٌ جنٍيو دلا ٍنحنى إٌاه ٍِ تٌجٍو حٌه اخلطت اىيت أفادتين يف حتسني ٍستٌي
اىدراستً ,اىدمتٌر :عبد اىعظٌٍ ادلصدر ًاىدمتٌر أساٍو محدًهنت دلا ٍنحاّى ٍِ جيد ًًقت أثناء
ٍزاحو اىدراست ,مَا أدٌِ باىشنز ألعضاء جلنت ادلناقشت اىدمتٌر سفٍاُ أبٌ جنٍيو ٍ(..ناقشا داخيٍا)
ًاىدمتٌر ة اٍاه جٌدة ٍ( ..ناقشا خارجٍا) عيى تٌجٍياهتَا اىقٍَت عيى رلَو اىدراست مما ماُ ذلَا باىغ
األثز يف ظيٌرىا يف ىذه اىصٌرةً ,ال ٌفٌتين أُ أشنز مجٍع إخٌاًّ ًأخٌاتًً ,صدٌقاتً ًأخص
باىذمز صفا صٍاً ًحناُ األطزش ًمو ٍِ ساعدًًّ يف تطبٍق ادلقاٌٍس أً يف غريىا عيى ٍا بذىٌه ٍِ
ٍعٌّت ًتشجٍعً ,أسأه اهلل اىعيً اىقدٌز أُ ٌٌفقيٌ مجٍعا ًٌٌفقنا دلا فٍو اخلري ًأُ جيعو ٍا تعيَناه خاىصا ىٌجيو
اىنزٌٌ.

ب
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المقدمة:
تعتبر الخبرات النفسية في الطفكلة ليا أىمية كبيرة باعتبارىا أساسا في تككيف شخصية اإلنساف حيث
يرم عمماء النفس أف السنكات األكلى في عمر اإلنساف تمعب دك ار كبي ار في تشكيؿ سماتو الشخصية

كمدم شعكره باألمف النفسي كفي اختياره لتكجياتو كميكلو حيث أف الخبرات التي يمر بيا مف خالؿ
العالقات األسرية كاالجتماعية مف األبكيف كاإلخكة كاألصدقاء تترؾ أثر كاضح عمى شخصيتو في

المستقبؿ.
ديناميا ككظيفيا كيكضع أساس السمكؾ المكتسب
كيكضح في مرحمة الطفكلة أساس بناء شخصية الفرد
ن
الذم يساعد الفرد في تكافقو في مراحؿ النمك المتتالية ،كفي مرحمة الطفكلة يككف الفرد مرنان يمكف
تعميمو كتشكيؿ سمككو حسب ما ىك سائد في بيئتو االجتماعية كنحف نعمـ أف السمكؾ السكم يرجعو

عمماء الصحة النفسية إلي أساس لو كضع في مرحمة الطفكلة ،لذلؾ فاف السمكؾ غير السكم أك
المرضى يرجع أيضا في معظـ األحكاؿ إلى أساس لو كضع في مرحمة الطفكلة (زىراف ،حامد،

.)55 :1982
فإف تحقيؽ األمف في الحياة مف أىـ الحاجات التي يطمح ليا اإلنساف في حياتو حتى يستطيع أف

يكاجو الحياة كيتكيؼ مع متغيراتيا.

كيؤكد عبدا هلل الجسماني )1994( ،أف الرغبة في األمف مف أىـ الرغبات الدافعة لسمكؾ اإلنساف
كمعناىا الحاجة إلى الشعكر بأف البيئة االجتماعية صديقة كدكدة ك أف يشعر الفرد أف اآلخريف

يحترمكنو كيحبكنو ،بعبارة أخرل الرغبة في األمف معناىا حاجة الفرد إلى الشعكر بأنو مقبكؿ اجتماعيا
كىذه الرغبة تكمف جذكرىا في أعماؽ حياتنا الطفكلية ،فالطفؿ كائف ال حكؿ لو كال قكة يجب أف يرعاه

شخص أخر كاال فمف يستطيع البقاء (الجسماني ،عبد اهلل.)41 :1994 ،

كما أف األسرة كأساليب التفاعؿ كالعالقات السائدة السميمة بيف أفرادىا تعد الكسيمة االجتماعية الفعالة

لتعزيز األنماط السمككية المقبكلة كتشجيع القيـ كاالتجاىات كأنماط السمكؾ اإليجابية التي يحرص عميا
المجتمع كيغرسيا في نفكس أفراده ،فاألسرة التي تزكد المجتمع بما يحتاجو مف طاقات كخبرات

كامكانات ،كبالتالي رعاية كتنشئة األبناء خالؿ مراحؿ نمكىـ المختمفة تقع في المقاـ األكؿ عمى عاتؽ
األسرة إذ إنيا تتبكأ مكانة فريدة في تنشئة األبناء خالؿ سنكات الطفكلة المبكرة (حسنيف ،عائدة،
.)4 :2004
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كيؤكد حامد زىراف ( )2000أف النمك االجتماعي لمطفؿ يتأثر ابتداء مف مرحمة الرضاعة بالمناخ

األسرم العاـ كالعالقات االجتماعية داخؿ األسرة كخارجو.

فالشخص يمر خالؿ طفكلتو بأشكاؿ مختمفة في نكاحي متعددة في بناءه كىك يتغير كيتطكر خالؿ ىذا
النمك مف حيث معارفو كقدراتو كنكعيتيا كمستكاىا كأشكاؿ خبراتو كمكاقفو مف المؤثرات التي تحيط بو

كيتفاعؿ مع كؿ ما يحيط بو كيترؾ أثار ىذا التفاعؿ في مككنات شخصيتو(.بنى جابر ،جكدت

كآخركف.)201 :2002 ،

كتؤكد نظرية فركيد أف السمكؾ عممية نشطة بعيدة عف السمكؾ كاالستقرار كىذا يعنى أف ما لدينا مف
خبرات ىي في حالة عمؿ دائـ كأف اآلثار التي تأتى مف سمكؾ ما تؤثر عمى شكؿ السمكؾ في

المستقبؿ كالتي يتخذ شكؿ معينا يتكيؼ مع السمكؾ الجديد كيحصؿ عمى آثار جديدة (الرفاعي ،نعيـ،
.)112 :1987
كما تفترض نظرية السمات أف سمكؾ اإلنساف يمكف أف ينظـ بطريقة مباشرة كيمكف قياس السمات
كالعكامؿ المحددة ليذا السمكؾ باستخداـ االختبارات كالمقاييس لمكقكؼ عمى الفركؽ كالسمات المميزة

لمشخصية كما ت ؤكد أف نمك السمكؾ يتقدـ مف الطفكلة إلى الرشد مف خالؿ نضج السمات كالعكامؿ
(الزبادم أحمد ،الخطيب ىشاـ.)63 :2001 ،

كنتيجة لمدكر المتنامي كأىمية المشاركة السياسية لمطمبة الجامعييف في القضايا السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني ترل الباحثة أىمية إجراء ىذا البحث مف أجؿ تسميط
الضكء عمى ىذه القضية كتحديد الخبرات النفسية الدافعة إلى تبني اتجاه محدد نحك المشاركة السياسية

أك عدـ المشاركة السياسية لدل مجتمع الدراسة التي تـ اختيارىا.

كىذا االىتماـ الذم نكليو لدراسة الخبرات النفسية في الطفكلة كالمراىقة ألف ىذه المرحمة مف المراحؿ
العمرية التي تتميز بالقابمية لمنمك في النكاحي الجسمية كاالجتماعية كالنفسية كالعقمية كالتعميمية ،إلى
جانب القدرة عمى االبتكار كالمشاركة الفعالة في أحداث التغيير كالتطكير في المجتمع الذم يعيشكف

بيف جكانبو ،ألف الشباب ىـ عماد األمة كأساسيا الراسخ الذم يقكـ عميو بنيانيا (ليمو.)2002 :
كما أكدت مكسكعة الشباب السياسة أف ىناؾ بعض الدالئؿ عمى أف األفراد الذيف يتعرضكف لعدد مف

الضغكط القكية يككنكف أكثر احتماال لممشاركة في الحياة السياسية ،كأشارت إلى أف مشاركة الفرد في

الحياة السياسية تتكقؼ جزئيا عمى كـ كنكعية المنبيات السياسية التي يتعرض ليا.
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كغير أف مجرد التعرض لممنبو السياسي ال يكفي كحده لدفع الفرد إلى المشاركة السياسية كانما البد
أيضا أف يتكفر لديو قدر معقكؿ مف االىتماـ السياسي ،كىك ما يتكقؼ عمى نكعية خبرات تنشئتو

المبكرة (عميكة كمحمكد.)2001 ،
فالتجارب كالخبرات التي يمر بيا الشباب في مرحمة الطفكلة تمعب دك انر ىامان في تشكيؿ اتجاىات
األفراد كاختياراتيـ كميكليـ في حياتيـ الخاصة كتكجيو سمككيـ الفعمي فيما بعد ،كيستمر تأثير ىذه

الخبرات عمى األفراد طكاؿ سنكات المراىقة كالنضج.

حيث أف التنشئة ال تقؼ عند المراحؿ األكلى مف العمر بؿ إنيا تحدث طكاؿ حياة الفرد فإنو يمكف
القكؿ إف كؿ ما يتعممو الفرد كما يمر بو مف خبرات كتجارب عمى مدم عمره مف الطفكلة كحتى

الكيكلة ،يؤثر بدرجة كبيرة عمى شعكره باألمف ،كتحديد سماتو الشخصية ،كمدم مشاركتو السياسية.

مشكمة الدراسة:
بناء عمى ما سبؽ تطرح الدراسة الحالية التساؤالت التالية:
ن
التساؤل األول :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة المشاركيف سياسيا كالطمبة غير
المشاركيف سياسيا بالنسبة لخبرات الطفكلة لطمبة الجامعات في قطاع غزة ؟
التساؤل الثاني :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف
سياسيا بالنسبة لألمف النفسي لطمبة الجامعات في قطاع غزة ؟
التساؤل الثالث :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة المشاركيف سياسيا كالطمبة غير
المشاركيف سياسيا بالنسبة لسمات الشخصيو لطمبة الجامعات في قطاع غزة ؟
التساؤل الرابع :ىؿ تكجد عالقة ارتباطيو ذات داللة احصائية عند مستكم الداللة(  (α ≤ 0.05مف
خبرات الطفكلة كسمات الشخصية لدل المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات

في قطاع غزة؟

التساؤل الخامس :ىؿ تكجد عالقة ارتباطيو ذات داللة احصائية عند مستكم الداللة( (α ≤ 0.05
بيف خبرات الطفكلة كاألمف النفسي لدل المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات
في قطاع غزة؟
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التساؤل السادس :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم الداللة (  (α ≤0.05في خبرات
الطفكلة تعزم إلى متغير نكع الجنس (ذككر ،إناث)؟
التساؤل السابع :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكم الداللة (  (α ≤0.05في مستكم
األمف النفسي تعزم إلى متغير نكع الجنس ( ذككر ،إناث)؟
التساؤل الثامن :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكم داللة (  (α ≤0.05في مستكم
التكجو نحك سمات الشخصية تعزم إلى متغير نكع الجنس (ذككر ،اناث)؟

أىداف الدراسة:
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تأثير الخبرات التي يمر بيا الطفؿ في مرحمة الطفكلة سكاء
كانت (ايجابية ،سمبية) عمى تحقيؽ األمف النفسي في مرحمة الشباب.

 كتيدؼ أيضا إلى معرفة السمات الشخصية التي يتميز بيا األشخاص نتيجة الخبرات التي يمر بيا
االنساف في مرحمو الطفكلة.

 كتيدؼ إلى الكشؼ عمى سمات الشخصية التي يتميز بيا األشخاص المشاركيف سياسيا.

 كتيدؼ إلى معرفة ىؿ األشخاص المشاركيف سياسيان يتمتعكف بأمف نفسى أكثر مف األشخاص الغير
مشاركيف أـ العكس.

أىمية الدراسة:
تتجمى أىمية ىذه الدراسة في المحاكر التالية:
 اعتبار مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف كتكجيو في حياتو الختيار مستقبمو. -تكمف ىذه الدراسة إلى استكماؿ ما أغفمتو الدراسات السابقة.

 تنبع أىمية ىذه الدراسة في ككنيا مف الدراسات القالئؿ التي تناكلت خبرات الطفكلة. -تحاكؿ إلقاء الضكء عمى أىمية ربط عمـ النفس بالسياسة.

 كما كتستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع الذم تبحثو ،كمف أىميتيا التي تشمميا ،كأيضامف أىميو الشريحة التي تستيدفيا كذلؾ مف خالؿ دراسة عالقو الخبرات النفسية بتحقيؽ األمف النفسي

كتحديد السمات الشخصية التي يتسـ بيا الشباب كباالتجاه نحك المشاركة السياسة.

 الحصكؿ عمى مؤشرات إحصائية حكؿ كاقع الخبرات النفسية التي ليا عالقة باألمف النفسي التييتمتع بو الطالب حاليا.
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 -تسميط الضكء عمى نسبة المشاركة السياسية لدم طمبة الجامعات كتشجيع المشاركة فيما بعد.

 كالتي يجب االىتماـ بو في ىذه المرحمة التي يمر بيا المجتمع الفمسطيني فالظركؼ السياسيةالصعبة كاختالؼ اآلراء ككثرة األحزاب تؤثر عمى تفكير الطفؿ فال بد مف االىتماـ بآليات التربية

السميمة كاالىتماـ بمرحمة الطفكلة كتكسيع مدراؾ اآلباء نحك ىذه النقطة حيث تعتبر مرحمة الطفكلة

ىي األساس في حياة اإلنساف كما أكضح الكثير مف عمماء النفس في السابؽ كحديثا.

مصطمحات الدراسة:
مفيوم الخبرات النفسية في الطفولة والمراىقة:
 يعرؼ أصحاب المذىب اإلنساني الخبرة لدل الفرد ىي كما يدركيا مف يمر بيا كليس كما يدركيااآلخركف.
 -كيمكف تعريؼ خبرات الطفكلة أنيا مرحمة الطفكلة ليا أىمية خاصة كذلؾ ألف الطفؿ يككف في

مرحمة التككيف كالتشكيؿ كاإلعداد كتككيف شخصية لينة ،كخبراتو قاصرة محدكدة كقدراتو غير ناضجة
كمعارفو قاصرة .كلذلؾ نجد مف الفالسفة( كجكف لكؾ الفيمسكؼ اإلنجميزم )الذم يقكؿ:كلد الطفؿ

كعقمة صفحة بيضاء تنقش عمييا التجربة ما تشاء بمعنى أف شخصية الطفؿ كأفكاره كقيمو كمثمو
كليدة الخبرة كالتجربة (العيسكم.)5 :2000 ،
التعريف اإلجرائي لخبرات الطفولة:
الخبرات النفسية في الطفكلة كالمراىقة ىي مجمكعة المكاقؼ كاألحداث الماضية اإليجابية كالسمبية،
التي عايشيا الفرد في طفكلتو كمراىقتو .بحيث جعمتو صيغة مختمفة عمف سكاه ...كلذلؾ يمكف النظر

إلييا باعتبارىا مجمكع الظكاىر العقمية كاالنفعالية كما يدركيا الفرد في لحظة معينة (جكدة ،مييب،
.)22 :2001

وتعرف الباحثة خبرات الطفولة :مف خالؿ االطالع عمى مفيكـ خبرات الطفكلة لقد عرفت مرحمة
الطفكلة "مجمكعو المكاقؼ التي يتعرض ليا اإلنساف في مرحمة الطفكلة سكاء كانت ىذه المكاقؼ

ايجابية أك سمبية كتعد ىذه الفترة أطكؿ فترة يحتاج فييا اإلنساف إلى عائؿ يكفمو كييتـ بو كتُعد مرحمة
الطفكلة مف أىـ مراحؿ التككيف كنمك الشخصػية ك ىي المرحمة الحاسمة في تككيف شخصية اإلنساف
كخاصة السنكات الخمس األكلى".
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مفيوم األمن النفسي:
 يرل زىراف ( )1989أف األمف النفسي ىك الطمأنينة النفسية أك االنفعالية كىك األمف الشخصي أك
أمف كؿ فرد عمى حده كىك حالة يككف فييا إشباع الحاجات مضمكنان كغير معرضا لمخطر كىك محرؾ
الفرد لتحقيؽ أمنو كدرء الخطر الذل ييدده كترتبط الحاجة إلى األمف ارتباطا كثيقا بغريزة الحاجو

لمبقاء.

 كيرل ابك ارحيـ ( )1995أف األمف النفسي مف أىـ الدكافع كالحاجات األساسية الالزمة لنمك النفس
السكية كالصحة النفسية لمفرد كيظير ىذا الدافع في تجنب الخطر كالمخاطرة كالمحافظة عمى الذات

كالشعكر بالثقة كاالطمئناف كقمو الشعكر بالخكؼ.

 كيرل الكنانى ( )1987أنو مقدار ما يحتاج إليو الفرد مف حمايو لنفسو ككقاتييا مف الظركؼ التي
تشكؿ الخطر عميو مثؿ التقمبات المناخية كاألمراض كعدـ االستقرار السياسي كاالقتصادم كاالنييار

االجتماعي كالتقميؿ مف القمؽ المصاحب لممستقبؿ المجيكؿ سكاء فيما يتعمؽ بدراستو أك عممو أك مأكمو

أك ممبسو.

 كيرل صبحى ( )1997بأف الشعكر باألمف النفسي ىك حاجة نفسيو دائمة مستمرة لمفرد لمكاجيو ما

ييدده مف مخاطر كمخاكؼ تأتيو مف الخارج (مف البيئة المحيطة بو) كالتي تأتيو مف الداخؿ كىى

مصحكبو مف ذاتو نفسيا.

 كىذا الشعكر اذا لـ يتالشى يككف الفرد مييأ لممخاطر كالمخاكؼ المستمرة كأف االحساس بالطمأنينة

ضركرم ينبغي أف تحاط بو حياة الفرد النفسية خصكصان في السنكات االكلى مف عمره.
التعريف اإلجرائي لألمن النفسي:

ىك شعكر الفرد بالرضا عف نفسو كعف ما يقكـ بو في حياتو  ،كقدرتو عمى تقبؿ الكاقع الذل يعيشو
ليتكيؼ مع جميع األكضاع التي يحيا بيا مما يشعره بالطمأنينة التي تحقؽ لو الراحة النفسية بعيدا

عف المخاطر فالشخص االمف نفسيا ىك الشخص الذل يشعر بأف حاجاتو ( الفسيكلكجية – النفسية -

االجتماعية ) مشبعة ك ذلؾ طريؽ لتحقيؽ ذاتو.
مفيوم السمة:

 يعرؼ البكرت السمة ىي بنيو نفسيو عصبيو ليا القدرة عمى استخالص المثيرات المتكافئة كظيفيان
كعمى المبادأة في التكجيو المستمر ألشكاؿ متكافئة عمى (نحك لو معنى متسؽ) مف السمكؾ التكافقي

كالتعبيرم (جابر جابر.)256 :1990 ،
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 يعرؼ أيزنؾ السمة تجمع ممحكظان مف النزعات الفردية لمفعؿ فأف السمة ىي إتساؽ ممحكظ في
عادات الفرد أك أفعالو المتكررة (كالفيف ليندزل.)497 :1978 ،

 يعرؼ كاتؿ السمة بأنيا مجمكعة الردكد كاالفعاؿ كاالستجابات التي يربطيا نكع مف الكحدة التي

تسمح ليذه االستجابات أف تكضع تحت إسـ كاحد كمعالجتيا بنفس الطريقة في معظـ االحكاؿ

(عبدالخالؽ.)42 :1983 ،

التعريف اإلجرائي لسمات الشخصية :ىك الدرجات التي سيحصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقاييس
سمات الشخصية أليزنؾ.

مفيوم المشاركة السياسية:
كفي مفيكـ المشاركة السياسية نكعيف مف المشاركة السياسية.
المشاركة السياسية اإليجابية :كىي المشاركة الصحية التي تأتي في إطار تعزيز عممية التنمية
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كبما يعزز قيـ االنتماء كالبناء .كمف أىـ صكرىا:
 االنتماء لألحزاب السياسية.
 المشاركة في الحمالت االنتخابية.

 المشاركة في االنتخابات مف خالؿ اإلدالء باألصكات.
 المشاركة بالمسيرات الجماىيرية.
كالمشاركة السياسية السمبية كىي المشاركة القائمة عمى مبدأ المنفعة كىي مشاركة ىدامة تأتي بثمار
سياسية كاجتماعية غاية في السكء تؤدم إلى ترسيخ مفاىيـ القمع كالمنفعة كعدـ قبكؿ اآلخر.كمف أىـ
صكرىا:

 المشاركة السياسية العنيفة.
 االنتماء لجماعات سياسية سرية.

االبتزز كالكسب (جكدة ،مييب.)2010 ،
ا
 المشاركة انطالقان مف قاعدة
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 التعريف اإلجرائي لممشاركة السياسية:ىك الدرجة التي سكؼ يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ مقياس المشاركة السياسية.

حدود الدراسة:
 البعد المكاني :محافظات غزة

 البعد الزماني :العاـ الجامعي 2011-2010ـ.

 البعد البشري :الطالب الدارسيف في جامعات األزىر كاالسالمية كاألقصى كالقدس المفتكحة في
قطاع غزة.

 البعد الموضوعي :تقتصر الدراسة عمى دراسة خبرات الطفكلة النفسية كعالقتيا باألمف النفسي
كسمات الشخصية لدل المشاركيف سياسيان كالغير مشاركيف سياسيان لدل طمبة الجامعات في قطاع
غزة ،كتتحدد أيضا بالمتغيرات المستخدمة كالمقاييس التي استخدمت لقياس تمؾ المتغيرات،

كباألساليب االحصائية المستخدمة.
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الفصل الثاني

اإلطـــار النظـــــري
 المبحث األول :خبرات الطفولة.
 المبحث الثاني :سمات الشخصية.
 المبحث الثالث :األمن النفسي.
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المبحث األول
خبرات الطفـولـة
خبرات الطفولة:
إلى عيد قريب كاف اىتماـ المشتغميف بعمـ النفس قائما إلى حد كبير عمى دراسات كمالحظات فردية،
تخضع لعكامؿ التجريب المختمفة إما في المعمؿ كاما في حجرة الدراسة كاما في المنزؿ ،ككانت معظـ
التجارب المختمفة ،تجرل في جك صناعي بعيد كؿ البعد عف المكاقؼ االجتماعية المختمفة التي

يتفاعؿ فييا الطفؿ تفاعالن طبيعيان تمقائيان ،كمعنى ىذا أف أمثاؿ تمؾ الدراسات األكاديمية الصارمة ،لـ
تكف مستمده مف حياة الطفؿ التي يمكف مالحظتيا في ميداف كاسع ،كىك ميداف الحياة ذاتيا ،حيث أف

طفكلة الشخص تحدد بدرجة كبيرة الصكرة التي سكؼ يصبح عمييا عندما يصؿ إلى عمر الرشد ،إف
إدراؾ أىمية الطفكلة في تحديد مسيرة حياة الشخص فيما بعد ليست فكرة جديدة ،كحتى في (إسبرطة)

القديمة كاف االعتقاد راسخان بأف خبرات الطفكلة المبكرة ليا أىميتيا في تحديد شخصية الراشد ،لذا كانكا
يركف أف المعاممة القاسية لألطفاؿ ىي طريقة إلعداد الراشديف حتى يمكنيـ المتالئـ فيما بعد مع قسكة

الحياة العسكرية ،كليس مف الغريب أف يضع عمماء النفس األكائؿ أمثاؿ (فركيد) ك(كاطسكف) ىذه
الفكرة في نظرياتيـ أف الطفكلة فترات ذات أىمية خاصة حيث أف الخبرات التي تتككف خالليا تؤثر

في مسيرة باقي الحياة بعد ذلؾ ،لذا فإف الطفؿ التعيس سكؼ يككف احتماؿ أف يصبح راشدان تعيسان

أكثر مف عدـ احتماؿ ذلؾ (مكسى ،فاركؽ عبد الفتاح.)30 :2001 ،

كاآلف دراسات الطفكلة أخذت في السنكات األخيرة تتجو اتجاىا جديدان ،كتنحكان منحى اجتماعيا ينظر

إلى الطفؿ عمى أنو كجكد أنساني حي ،يسيـ في تحميمو مجمكعو مف المتخصصيف في عمكـ التربية

كالنفس كاالجتماع ،كمما ال شؾ فيو أف ىذا االتجاه الجديد في دراسة الطفكلة لو أىميتو القصكل،
كخاصة بعد ما ثبتت أف الدعامات الرئيسية لمشخصية تقاـ في السنكات األكلى مف حياة الطفؿ

(فيمي ،مصطفى.)119 :2001 ،
حيث تعتبر مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ في حياة اإلنساف ،ففي مرحمة الطفكلة تنمك قدرات الطفؿ

كتنضج مكاىبو كيككف قابال لمتأثير كالتكجيو كالتشكيؿ لذا فاف العناية بالطفكلة كاالىتماـ بأنشطتيا مف

أىـ المؤثرات التي تسيـ في تقدـ المجتمعات كيؤكد (كيرنر )1994 ،بأف أطفاؿ المجتمعات المتقدمة

يتصفكف بنمك جسمي كعقمي كانفعالي سميـ ،كما أنيـ أكثر تعميمان كأكثر ثقافة بالمقارنة مع المجتمعات
األخرل ،كلذلؾ عمى القائميف بالعممية التعميمية التربكية ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة كالمرحمة

االبتدائية العناية بتخطيط كتصميـ البرامج التعميمية كالتربكية التي تشمؿ أنكاع مختمفة مف الخبرات
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التي تيدؼ إلى النمك المتكامؿ مف جميع النكاحي ،فالطفؿ أىمية كبرل في حياة كؿ المجتمعات،
ككمما تقدـ المجتمع في مضمار الحضارة كمما زاد اىتمامو بأطفالو كزادت أكجو الرعاية التي يقدميا

ألطفالو ككمما تحسنت معاممتو لإلنساف بصيغة عامة كاألطفاؿ بصيغو خاصة كلذلؾ تتخذ معدالت

كفيات األطفاؿ مؤش انر التحضر مف عدمو ،فاالىتماـ بالطفؿ ضرب مف ضركب التحضر كالرقى فضال

عف ككنو مطمبان إنسانيان محتكمان كال بد أف تيتـ المجتمعات بأطفاليا كذلؾ ألف طفؿ اليكـ ىك رجؿ

الغد ،كلمرحمة الطفكلة أىمية خاصة كذلؾ ألف الطفؿ يككف في مرحمة التككيف كالتشكيؿ كاإلعداد
كتككيف شخصية لينو ،كخبراتو قاصرة محدكدة كقدراتو غير ناضجة كمعارفو قاصرة ،كلذلؾ نجد مف

الفالسفة (كجكف لكؾ الفيمسكؼ االنجميزم) الذم يقكؿ :يكلد الطفؿ كعقمة صفحة بيضاء تنقش عمييا

التجربة ما تشاء بمعنى أف شخصية الطفؿ كأفكاره كقيمو كمثمو كليدة الخبرة كالتجربة(.العيسكم ،عبد

الرحماف.)56 :2000 ،

كمرحمة الطفكلة ليا أىميتيا في تنشئة الطفؿ كفي تمتعو بأكبر قسط مف التطكر السميـ في مستقبؿ
حياتو كلكي نضمف نمكان سميمان منظ انر محققانَ لحاجات الطفؿ العضكية كالنفسية كاالجتماعية كاجب

عمينا أف نتفيـ أحسف السبؿ لمتعامؿ مع الطفؿ في مراحؿ نمكه األكلى ،فالطفؿ في السنكات األكلى مف
حياتو يتعمـ الكثير مف الخبرات التي تساعده عمى النمك السميـ ،فإذا كاف الطفؿ خالؿ ىذه الفترة يعيش

في جك عائمي ىادئ ،يسكده العطؼ كالحناف كالطمأنينة استطاع أف ينمك نمكا صحيحا ،يتميز بالقدرة
عمى التكيؼ مع نفسو كمع المجتمع الذم يعيش فيو (داكد ،عبدا لبارل.)52 :2004 ،
كيمكف أف نستدؿ عمى أىمية دراسة الخبرات النفسية في الطفكلة كالمراىقة مف كتابات (اليكس دم
تيجكفكال) حسب ما أكردىا( جريف ستيف) الذم يقكؿ فييا" يأتي الفرد إلى العالـ بعد أف يككف قد

أمضى سنكاتو األكلى بدكف مالحظة في االستمتاع في ألعاب الطفكلة .كبعد أف ينمك يستقبمو العالـ
بعد أف تبدأ فتكتو كيبدأ اتصالو بزمالئو حيث تتـ دراستو لممرة األكلى كمف المعتقد أف القيـ كالتفاصيؿ

السابقة لسنكات النضكج تبدأ بالتشكؿ .كىذا إذا لـ أكف مخطئان ،ىك خطأ كبير .يجب أف نبدأ بشكؿ
مبكر أكثر يجب أف نشاىد الطفؿ الرضيع كىك بيف يدم أمو يجب أف نشاىد التعبيرات األكلى التي
يمقي بظالليا العالـ الخارجي عمى المرآة المظممة داخؿ عقؿ الطفؿ ،الكقائع األكلى التي يشاىدىا،
يجب أف نسمع الكممات األكلي التي تكقظ قكل التفكير النائمة ،التكقؼ عند الجيكد المبكرة إذا كنا

نرغب بفيـ ميكلو كعاداتو كعكاطفو التي سكؼ تقكد حياتو .يمكننا القكؿ أف الفرد يجب أف ينظر اليو
كىك في ميد الطفكلة ).)Greenstein,1969

فاألسرة تعتبر الحضف االجتماعي الذم ينمك فيو بذكر الشخصية اإلنسانية كتكضع فيو أصكؿ التطبيع

االجتماعي ،بؿ تنمك فيو بحؽ الطبيعة اإلنسانية لإلنساف كمف القكاعد المتفؽ عمييا اآلف.
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أف أكؿ أساس لصحة النفس إنما يستمد مف العالقة الحارة الكثيقة الدائمة التي تربط الطفؿ بأمو أك مف

يقكـ مقاميا بصفة دائمة (أحمد ،سييؿ كامؿ.)35 :1992 ،

كالطفؿ يحتاج إلى الشعكر باألمف ألنو بحاجة شديدة لو ،كالعناصر األساسية لألمف ىي المحبة
كالقبكؿ كاالستقرار ،فشعكر الطفؿ يحب مف يحيطكف بو عامة ،كحب أمو لو خاصة أمراف ضركرياف

لنمكه ،ال في المستكل االنفعالي فقط بؿ في المستكل البيكلكجي كالفكرم أيضا ،كلقد أثبتت الدراسات

المختمفة أف الطفؿ المحبكب طفؿ سعيد كلكف ىذا الحب يجب أف يككف حبان حقيقيان صاد انر مف القمب
كليس مظي انر خارجيان لحب مفركض مف الخارج ،كبعد الحب القبكؿ لمطفؿ مف عائمتو كضركرة شعكره

بذلؾ أف لو مكانو كأنو مرغكب فيو كيضحى كالدية مف أجمو كاستقرار الكسط العائمي ىك الشرط الثالث

لألمف ،فكمما كانت األرض التي يعيش عمييا الطفؿ ثابتة ترحب بو ساعد ذلؾ عمى نمكه كتكيفو مع

البيئة (فيمي ،مصطفى.)79 :1987 ،

كتخضع تنشئة األطفاؿ في الكقت الحالي لمؤثرات عدة منيا :شخصية الكالديف ،كاألفكار الدارجة التي
تركج ليا المجالت التقميدية ،ككتب األطفاؿ كغيرىا مف األكىاـ الشائعة التي تتككف بطريؽ المحاكلة

كالخطأ (ارجايؿ ،ميشيؿ.)180 :1982 ،

كيؤكد عمماء األعصاب أف الخبرات التي يكتسبيا الطفؿ في أيامو كشيكره ،كسنكاتو األكلى تؤثر تأثي ار

ميما في تطكر دماغو ،كخالصة القكؿ أف الطبيعة أم (الكراثة) كالتطبع االجتماعي أم تأثير (البيئة)
يؤثراف سكيا في تطكر األطفاؿ الصغار (عبدا هلل ،عبدالرحيـ صالح.)193 :2001 ،

تعريف خبرات الطفولة:
 الطفل لغة :ىك الصغير مف كؿ شيء أك المكلكد(.لساف العرب :مادة طفؿ ،ص)18أطفاؿ كالطفؿىك الكلد حتى البمكغ كيستكم فيو الذكر كاألنثى (المعجـ الكسيط ،مادة طفؿ.)19 :

قاؿ األصمعي :يقاؿ غالـ طفؿ كجارية طفمة ،ثـ ىك شدخ صغير إذا كاف رطبا ،فإذا نما شيئا :كظير
سمتو قيؿ :قد تصب كتحمـ(.خمؽ اإلنساف :عف ابف أبى ثابت ،ص ،15تحقيؽ :عبد الستار أحمد

فرج) كقد سمى العرب الغالـ الذم لـ يبمغ الحمـ يافعا ،كاذا احتمـ قالكا :محتمـ كحالـ ،ثـ ناشئ بعدىا،
ثـ طار (المرجع السابؽ.)19-18 :

أما في عمـ النفس فكممة ( الطفؿ) مدلكالف:
 عاـ :كيطمؽ عمى الصغار مف سف الكالدة حتى النضج الجنسي.13



 -خاص :كيطمؽ عمى الصغار مف فكؽ سف الميد حتى سف المراىقة(.إعداد نخبة مف

المتخصصيف المصرييف كالعرب.)369 :1975 ،
 -الطفولة اصطالحا:

ىي الفترة ما بيف نياية فتره الرضاعة كسف البمكغ ،كتنقسـ عادة إلى ثالث مراحؿ:
 الطفكلة األكلى أك الباكرة كىى بيف نياية الرضاعة كسف السادسة.
 الطفكلة الكسطى بيف السادسة كالعاشرة.

 الطفكلة األخيرة تعبر عف الفترة مف الميالد ،كحتى البمكغ ،كتستخدـ أحيانا لتشير إلى الفترة الزمنية
المتكسطة بيف مرحمة الميد كالمراىقة (العيسكم ،عبد الرحمف.)56 :2000 ،

كيعرؼ الريماكم الطفكلة عمى أنيا كما يمي :مرحمة عمرية مف دكرة حياة الكائف الحي تمتد مف الميالد
إلى بداية المراىقة .كالطفؿ ،لغكيا ،الصغير أك الشيء الرخص الناعـ ،يستخدـ مفردا كاسما جمعا.

كفي كتابة الطفكلة في قركف يشير فيميب أريس إلى أف الطفكلة مصطمح حديث نسبيا ،فاألطفاؿ في

القديـ كانكا يعيشكف بيننا ،كيرتدكف نفس الطراز مف المالبس ،كعمييـ أف يتصرفكا كالكبار ،كلـ يككف
معركفا أف لمطفكلة خصائصيا كحاجاتيا كأغراضيا كفرصيا كالخياؿ كالمعب .فدكرة حياة الكائف الحي

اإلنساني كانت تنقسـ إلى ثالث مراحؿ :الرضاعة كما قبؿ البمكغ .كالبمكغ في مرحمو ما قبؿ البمكغ يعد
الفرد لمعمؿ كاإلنتاج كيحمؿ المسؤكلية .كىذا ما سيمارسو في مرحمة البمكغ (.الريماكم ،محمد عكده،
.)45 :2003

كعرفت مرحمة الطفكلة أيضا مف خالؿ تقسيميا إلي ثالث مراحؿ:
 مرحمة الطفكلة المبكرة :كتمتد ىذه المرحمة خالؿ العاـ الثالث كالرابع كالخامس مف العمر،
كخالليا يككف الطفؿ في مرحمة الحضانة أك مرحمة ما قبؿ المدرسة.

 مرحمة الطفكلة المتكسطة :كتمتد ىذه المرحمة خالؿ العاـ السادس كالسابع كالثامف مف العمر،
كخالليا يمتحؽ الطفؿ إلى المدرسة االبتدائية.

 مرحمة الطفكلة المتأخرة :تمتد ىذه المرحمة خالؿ العاـ التاسع كالعاشر كالحادم عشر لمبنات
كالثاني عشر لمذككر كذلؾ ألسباب زكاؿ إفراز الغدة النامكسية كالتي تزكؿ عند اإلناث قبؿ سنة

منيا عند الذككر كذلؾ لعمميات النضج الجسمي (العكاممة ،حابس .مزاىره.)56 :2003 ،

 كيعرؼ عبد الرحمف العيسكم الطفكلة بأنيا الطفؿ منذ الميالد حتى نياية عاـ الحادية عشر
(العيسكم ،عبد الرحمف.)123 :2000 ،
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الخبرة لغ ًة :خبر ُخب انر كخبرة لشيء :عممو عف تجربة.
الخبر التجربة كاالختبار.
تخاب ار :خبر كؿ منيما اآلخر .اختبر الشيء:جربو كامتحنوُ .
الخبر "أم أف االختبار بالمشاىدة أثبت الخبر المسمكع المختبر مكاف معدا
يقاؿ"صدؽ الخبر ُ
لالختبارات كالتحميالت الكيماكية كغيرىا .الخبير جمع خبراء في اصطالح المحاكـ :ىك صاحب خبرة
يعيف لمتدقيؽ في مختمؼ األمكر ،التي تتعمؽ بشتى القضايا.المخبر كالمخبرة كالمخبرة إدراؾ الشيء
باالختبار ال بالنظر (المنجد.(167:1986 ،
 الخبرة اصطالحا:ىي شيء أك مكقؼ يعيشو الفرد في زماف كمكاف ،كيتفاعؿ الفرد معيا كينفعؿ بيا ،كيؤثر فييا كيتأثر

بيا ،كالخبرة متغيرة كيحكؿ الفرد خبراتو إلى رمكز يدركيا كيقيميا في ضكء مفيكـ الذات كفي ضكء
المعايير االجتماعية أك يتجاىميا (عمى أنيا ال عالقة ليا ببنية الذات) أك ينكرىا أك يشكىا (إذا كانت
غير متطابقة مع بنية الذات) كالخبرات التي تتفؽ مع مفيكـ الذات كمع المعايير االجتماعية تؤدل إلى

الراحة كالخمك مف التكتر كالى التكافؽ النفسي ،كالخبرات التي ال تتفؽ مع الذات كمفيكـ الذات كالتي
تتعارض مع المعايير االجتماعية يدركيا الفرد عمى أنيا تيديد كيضفي عمييا قيمة سالبة كعندما تدرؾ

الخبرة عمى ىذا النحك تؤدل إلى التيديد كاحباط مركز الذات كالتكتر كالقمؽ كسكء التكافؽ النفسي
كتنشيط كسائؿ الدفاع النفسي التي تعمؿ عمى تشكيو المدركات كاإلدراؾ غير الدقيؽ لمكاقع (زىراف،

عبد السالـ.)79 :2002 ،
الخبرة :ىي مكقؼ يعينو الفرد في زماف كمكاف معيف ،كيتفاعؿ معيا كينفعؿ بيا ،يؤثر فييا كيتأثر
بناء عمى المعايير االجتماعية ،أك ينكرىا كخاصة
بيا ،كالخبرة متغيرة ،كقد يتجاىؿ الفرد خبراتو أحيانان ن
إذا كانت غير متطابقة مع بنية الذات ،فالخبرات التي تتفؽ مع قيـ المجتمع كمعاييره كمع مفيكـ الذات
تؤدم إلى الراحة كالتكافؽ النفسي كالعكس صحيح (الزبادم ،أحمد ك الخطيب ،ىشاـ.)5 :2000 ،
وتعرف الباحثة خبرات الطفولة :مف خالؿ االطالع عمى مفيكـ خبرات الطفكلة لقد عرفت مرحمة
الطفكلة "مجمكعو المكاقؼ التي يتعرض ليا اإلنساف في مرحمة الطفكلة سكاء كانت ىذه المكاقؼ

ايجابية أك سمبية كتعد ىذه الفترة أطكؿ فترة يحتاج فييا اإلنساف إلى عائؿ يكفمو كييتـ بو كتُعد مرحمة
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الطفكلة مف أىـ مراحؿ التككيف كنمك الشخصػية ك ىي المرحمة الحاسمة في تككيف شخصية اإلنساف

كخاصة السنكات الخمس األكلى".

ويمكن تقسيم خبرات الطفولة التي تؤثر عمى شخصية الطفل كما يمي:
 أوال :الخبرات األسرية:يعنينا في المرتبة األكلى بياف أثر األسرة في الحياة االجتماعية لمصغار ،حيث تؤثر األسرة في حياة

الطفؿ تأثي انر يبدأ بالعالقة الكثقى التي تقكـ بينو كبيف األـ ،ثـ يتطكر ىذا التأثير إلى عالقة أكلية
تربطو باألب كبأفراد األسرة اآلخريف ،كتظؿ ىذه العالقات تييمف عمى حياتو ىيمنو قكية طكؿ طفكلتو

كمراىقتو ،ثـ يخفؼ منيا نكعا ما في رشده كاكتماؿ نضجو ،لكنو رغـ كؿ ذلؾ يظؿ يتأثر باتجاىاتو

كنشاطو في ىذا المحيط كىذا المجاؿ ،ىذا كيختمؼ أثر األسرة عمى النمك االجتماعي لمفرد تبعا لككنيا
حضارية أك ريفية ،فالعالقات العائمية تضعؼ كمما تقدمت الحضارة ،فعالقة الريفي بعائمتو أقكل مف
عالقة المدني ،إذ أف العائمة الريفية ىي مكاف اإلقامة كالنكـ كالطعاـ ،أم أنيا تحقؽ لمفرد حاجاتو

األكلية ،كتبدك قكة الركابط العائمية الريفية مف مظاىر الشجار التي ينشأ بيف عائمتيف ،فيك غالبا ما
يتطكر إلى معركة بدنية قد تؤدل إلى القتؿ أحيانا ،كلألسرة أىمية بالغة في تككيف شخصية الطفؿ،

كأثر عالقة الكالديف في النمك االجتماعي ،كىناؾ أخطاء لمبالغيف في تنشئة األطفاؿ ،فمف الناس مف
يحمؿ الطفؿ ما ال طاقة لو بو فيشعره بضعفو كعجزه ،كىكذا يؤدل بو ىذا الشعكر إلى شعكره بالعجز

كالضالة كالضعؼ كمشاعر النقص لديو ،لذلؾ يجب الحذر مف تقكيـ سمكؾ الطفؿ بمعايير البالغيف
الراشديف ،بؿ يجب مراعاة حياتو رعاية تقكـ في جكىرىا عمى مميزات نمكه كتطكره ،كأف نغفر لو

أخطائو ،كأف نأخذ بيده في معترؾ الحياة الحديثة المتشابكة المعقدة (منصكر ،عبد المجيد سيد.

الشربيني ،زكريا أحمد.)54 :2000 ،

دور المناخ األسري في إشباع حاجات األبناء:
ويقصد بالمناخ األسري :الطابع العاـ لمحياة األسرية مف حيث تكفر األماف كالتضحية كالتعاكف،
ككضكح األدكار كتحديد المسئكليات ،كأشكاؿ الضبط ،نظاـ الحياة ،ككذلؾ أسمكب إشباع الحاجات

اإلنسانية ،كطبيعة العالقات األسرية ،كنمط الحياة الركحية كالخمقية التي تسكد مما يعطي شخصية
أسرية عامة ،حيث نقكؿ أسرة سعيدة ،قمقة ،مترابطة ،متصدعة ...كىكذا.
كيؤثر ىذا المناخ عمى شخصية األبناء كصحتيـ النفسية ،فقد أكضحت دراسة مكسف ( mussen at
 )al. 1963أثر المناخ األسرم المتمثؿ في طابع عالقة الكالديف باألبناء في أف األبناء الذيف لـ
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يحصمكا عمى عطؼ أبكم بدرجة كافية كانكا اقؿ ثقة بالنفس كأقؿ تكافقا في عالقاتيـ االجتماعية مع

اآلخريف.

كقد اىتمت دراسة (محمد عمى حسف )1970 ،بأثر المناخ األسرم المتمثؿ في عالقة الكالديف باألبناء
حيث أكضحت كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف األبناء الجانحيف كغير الجانحيف فيما يتعمؽ بمشاعرىـ

اتجاه الكالديف كخبرات الطفكلة كأساليب المعاممة الكالدية حيث تعرض الجانحكف في الطفكلة لظركؼ

أسرية يسكدىا اإلحباط كالحرماف كاإلىماؿ ،ككما تعرضكان ألساليب معاممة كالدية خاطئة أساسيا النبذ
كاإلىماؿ كالعقاب الشديد كعدـ الحب ،كما اتسمت ظركفيـ األسرية باالضطراب كعدـ االستقرار،

ككثرة االنفعاالت ،كالخالفات الكالدية ،كسكء التكيؼ العائمي.

كذلؾ أكضحت دراسة ( )Nick stinnelt &Taylor,1976إف رفض الشباب لمحياة األسرية التقميدية
يرجع لعدـ كجكد العالقات األسرية كالمناخ األسرل الصحي حيث تمت تربيتيـ في مناخ اسرم

مضطرب يسكده الشقاؽ كعدـ الترابط كعدـ كجكد كقت كاؼ يقضيو األبناء مع أسرىـ( .غريب ،أحمد،
.)16 :2002

تحديد الخبرات األسرية:
كتـ تحديد الخبرات األسرية في النقاط اآلتية:
 :1عالقة الطفل في أسرتو:
أف حياتنا االجتماعية عالقات غير منظكرة تصمنا باألفراد كالجماعات كالثقافة المحيطة بنا ،فنتأثر

كتؤثر كنتفاعؿ كنتكيؼ مع كؿ ىؤالء ،فالطفؿ يتأثر بأمو كأبيو كأخكتو كذكيو ،كيؤثر أيضا فييـ ،كىكذا

تمتد ىذه المؤثرات كتتصؿ لحمتيا بسداىا حتى تصبح نسيجا نفسيا كاجتماعيا يحيا الطفؿ في إطاره،

فاألسرة ىي الكحدة االجتماعية األكلى كالبيئة األساسية التي ترعى الفرد كىى ليذا تشتمؿ عمى أقكل

المؤثرات التي تكجو نحك طفكلتو ،كىكذا كتكاد تبمغ طفكلة اإلنساف ثمث حياتو كميا ،كلعؿ طكؿ مدة
ىذه الطفكلة يرجع في جكىرة إلى النظـ االجتماعية كاالقتصادية التي تييمف عمى حضارتنا القائمة،

كتبدأ حياة الطفؿ بعالقات بيكلكجية حيكية تربطو بأمو ،كتقكـ في جكىرىا عمى إشباع الحاجات

العضكية كالطعاـ كالنكـ كالدؼء ،ثـ تتطكر ىذه العالقات إلى عالقات نفسية قكية ،ثـ تتطكر منيا
عالقات أكلية أساسية تربط الطفؿ بأبيو ،كأخكتو ،ثـ ما يمبث الطفؿ أف ينشئ لنفسو عالقات كسطى
تصؿ بينو كبيف زمالئو كأصدقائو ،ثـ يتصؿ بالمجتمع الكاسع العريض الذم يحيا فيو فيقيـ لنفسو
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عالقات ثانكية لربطو بو ،كىكذا تترؾ كؿ عالقة ىذه العالقات ككؿ جماعة مف تمؾ الجماعات ميما

كانت صكرتيا ،أثرىا الكاضح في حياة الفرد (السيد ،فؤاد البيي.)62 :1975 ،

كاإلنساف يحتاج إلى األسرة طفالن كشابان كراشدان كمسنان لمتربية كالرعاية كاألسرة ىي أىـ عكامؿ التنشئة

االجتماعية ،كىى أقكل الجماعات تأثي انر في تككيف شخصية الفرد كتكجيو سمككو ،كتختمؼ األسر مف
حيث الطبقة االجتماعية كمف حيث المستكل االجتماعي كاالقتصادم ،كنحف نعمـ أف الحياة األسرية

تؤثر في التكافؽ النفسي ايجابيا أك سمبيا حسب نكع التجارب كالخبرات األسرية(.زىراف ،عبد السالـ،
.)451 :2002
حيث أف الخبرات التي يتعرض ليا الطفؿ في سنكاتو األكلى تؤثر تأثي انر ىامان في نمكه النفسي( .شريت،

أشرؼ .حالكة ،محمد.)67 :2003 ،

كيضطرب مناخ األسرة ،أك يصبح مناخان غير سكل نتيجة لعدد مف األسباب منيا المعاممة

(الالإنسانية) لمفرد ،كممارسة الكالديف لمحب الزائؼ لطفميما ،ككصكؿ األسرة إلى النمط المنصير أك
المدمج باإلضافة إلى جمكد األدكار لبعض أفراد األسرة (منصكر ،عبد المجيد سيد .الشربينى ،زكريا

أحمد.)159 :2000 ،
كاألسرة ىي المنطمؽ الذم نرحؿ منو كالميناء الذم نأكم إليو كؿ يكـ كلقد تغيرت األسرة كتغير كؿ

المظاىر االجتماعية ،فمـ تعد استبدادية بؿ أصبحت ديمقراطية كلـ تعد جامدة بؿ صارت مكانا لمتطكر
كعامالن مف عكاممو ،كىناؾ عنصراف أساسياف يمتزجاف لتشكيؿ األسرة :الحب بيف الزكجيف كتربية
األطفاؿ ،كبدكف ىذيف العنصريف ليس ىناؾ أسرة ناجحة ،كمع ذلؾ فميس األزكاج الصالحكف دائما

آباء صالحيف كالعكس(.شحيمى ،محمد أيكب.)71 :1996 ،

فإن الطفل في ىذا الجو العائمي يتعمم كيف يعيش ،وفيو ينمو ،وتتكون شخصيتو وعاداتو

واتجاىاتو ،وميولو ،لكي ينمو الطفل نمواً صحيحاً يجب أن تتوفر في ىذا الجو األمور اآلتية:

 -1أف يشعر الطفؿ أنو مرغكب فيو ،محبكب ،كتحقيؽ ىذه الحاجات النفسية عف طريؽ الكالديف
كاإلخكة ،يعتبر الدعامة األكلى لتقكية الركابط الكجدانية بيف األطفاؿ كذكييـ ،كأف طفال يتزعزع في جك

مف الخكؼ أك الكراىية أك اإلحساس باإلثـ ،لخمؽ أف تنتابو نزعات عدكانية.

 -2تعتبر األسرة المسرح األكؿ الذم ينمى فيو الطفؿ قدراتو .كيككف ذلؾ عف طريؽ المعب ،كمشاركة
رفاقو في ليكىـ ،مسراتيـ ،كخبراتيـ ،كالشؾ أف لمتشجيع كالمناقشة الشرعية أثرىا في نمك ىذه القدرات

بيا حتى ال يدب اليأس إلى نفسو.
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 -3يستطيع الطفؿ في محيط األسرة أف يتعمـ كيؼ ال يككف أنانيان ،بمعنى أنو يتعمـ كيؼ يحترـ حقكؽ
الغير ،ككيؼ يتالءـ مع غيره مف أفراد األسرة ،كمف كالديف كأخكة كأقارب.

 -4يتعمـ الطفؿ في األسرة المبادئ األكلى التي يسير عمييا في التعامؿ مع الغير كيككف ذلؾ عف
طريؽ مالحظتو لسمككيـ كاستجاباتيـ في المكاقؼ المختمفة.

 -5يككف بعض األطفاؿ في ىذه السف المبكرة بعض االتجاىات بطريقة الشعكرية كمف ىذه
االتجاىات ،ما يتككف نحك الكالديف ،إف الكالد في نظر بعض األطفاؿ إنما ىك رمز السمطة كيقكؿ

(فكجؿ) في ذلؾ( :إف ىذه االتجاىات التي يككنيا األطفاؿ في صغرىـ كما يصاحبيا مف شعكر
بالكراىية تكجو في المستقبؿ نحك المجتمع بصفة عامة ،كما أف الكثير مف جرائـ األحداث يرجع في

أصمو إلى كراىية األطفاؿ لمسمطة).

 -6كيكتسب الطفؿ نتيجة تفاعمو كخبراتو في األسرة مجمكعة مف العادات خاصة بالمأكؿ كالممبس
كالطعاـ كطريقة المشي كالكالـ كالجمكس (فيمي ،مصطفى.)125 :2001 ،
 :2عالقة الطفل بالوالدين:
يتأثر سمكؾ الطفؿ خالؿ مراحؿ حياتو بخبرات طفكلتو المبكرة ،كبما أف بيئة الطفؿ في باككرة حياتو ال

تخرج مف محيط البيت كاألسرة ،فأف تمؾ البيئة تمعب دكرىا الرئيسي في تككيف كبناء شخصية الطفؿ
في حياتو المقبمة .كلذلؾ يتحدد نمط ىذه الشخصية كاتجاىاتيا نحك اآلخريف ،كنحك األشياء ،كالحياة

عامة نتيجة لنكع عالقات الطفؿ بكالديو ،كاخكتو ،كأجداده ،كأقربائو اآلخريف ،كبالرغـ مف أف شخصية

الفرد تخضع بعد ذلؾ ،كخالؿ مراحؿ الحياة المتتابعة لمؤثرات مختمفة كذلؾ عندما يكبر الفرد ،كيتسع
نطاؽ بيئتو االجتماعية كتزداد خصكبة خب ارتو إال أف جكىر شخصيتو كما تككف في الطفكلة المبكرة

يظؿ ىك المحرؾ الرئيسي (منصكر ،عبد المجيد سيد .الشربيني ،زكريا أحمد.)54 :2000 ،

حيث أف عالقة الكالديف بالطفؿ ككيفية معاممتو تمعب دك انر ىامان في تككيف شخصيتو ،فالطفؿ الذم
تقكـ عالقتو بأبكيو عمى أساس قدر مف اإلشباع المناسب لمحاجات البيكلكجية كالنفسية تتكقع لو
شخصية مستقمة سميمة تتكافر ليا دعائـ االتزاف االنفعالي كالقدرة عمى التكافؽ كالتعاكف مع اآلخريف.
كعمى العكس مف ذلؾ عندما تقكـ العالقة بيف الكالديف كالطفؿ تقكـ عمى اإلفراط في الحب كالتدليؿ

كالتصاؽ الطفؿ بأبكيو مما ينجـ عنو اتكالية مفرطة كأنانية ،كضعؼ الثقة بالنفس كعدـ القدرة عمى

التكافؽ مع اآلخريف ،أما إذا كانت عالقة األبكيف بالطفؿ تقكـ عمى الصرامة كالقسكة أك عدـ إشعار
الطفؿ بالحب مما يؤثر عمى شخصيو الطفؿ كيجعمو أميؿ لمتشاؤـ أك عدـ المباالة أك السمبية أك

العدكاف ،كقد يصب الطفؿ عدكانو عمى األسرة ذاتيا أك عمى المجتمع المدرسي (معكض ،خميؿ
ميخائيؿ.)184 :2000 ،
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كاالتجاىات الكالدية ىي التي تحدد ميكؿ الطفؿ كمستقبمو ،ككثيركف مف عمماء النفس كالتربية يربطكف
بيف اتجاىات اآلباء كميكؿ األبناء كلـ تكف الدراسات التي حاكلت رصد ىذه الظاىرة الدقيقة بشكؿ

كاؼ ،كلكف تبيف أف الحماية الزائدة تطيؿ أمد طفكلة الطفؿ ،كتحد مف اعتماده عمى نفسو فيما بعد،
كالمبالغة في ىذه الحماية تؤدل إلى عدـ النضج الكافي كنشكء العصاب ،كبعض اآلباء المتسامحيف،

العاطفيف ،المحبيف جدا ألبنائيـ ينشأ عف تسامحيـ حياة أسرية سميمة ،شرط أال يصؿ األمر إلى حد
التراخي الشديد ،كالتساىؿ المطمؽ ،فتتحكؿ األمكر إلى نقائضيا .كتبيف كذلؾ أف الصغار الذيف تسمح

ليـ بيكتيـ بحرية معقكلة ،ىـ بارعكف ،كاسعكا الحيمة ،يتعاكنكف ،يعتمدكف عمى أنفسيـ كتكيفيـ مع
المكاقؼ االجتماعية جيد( .شحيمى ،محمد أيكب.)71 :1996 ،
 :3تأثير أساليب المعاممة الوالدية عمى الطفل في مستقبمو :
إن الطريقة التي يتعامؿ بيا الناس مع أطفاليـ تككف ليا فيما بعد آثار ضخمة عمى جكانب معينة مف
الشخصية .كعمى ىذا ،يستطيع المجتمع بتشجيع بعض أنكاع أساليب التنشئة ،كرفض بعض األنكاع
ا ألخرل كأف يحد مف عدد الجانحيف ،كالمرضى العقمييف ،كأف يزيد مف عدد األشخاص السعداء

المؤثريف ،كالمبدعيف ،ىذا ال يعنى بالطبع الدعكة لتشكيؿ األشخاص لمتكافؽ لممجتمع كما ىك عميو،
ألف بذكر اإلصالح كالتقدـ االجتماعي تكمف في كاقع األمر في اإلحساس بعدـ الرضا ،كتعكس طريقة

تنشئة األطفاؿ إلى حد ما طابع المجتمع ،بحيث يككف ىناؾ تطابؽ بيف الشخصية المتشكمة كطريقة

الحياة في المجتمع .فالقبيمة المحبة لمحرب تدرب أطفاليا عمى السمكؾ العدكاني ،كالمجتمع التسمطي
يدرب صغاره عمى احتراـ السمطة ..كىكذا.
أما األطفاؿ الذيف ال ينشأكف بيذه الطريقة فيـ الذيف يتجيكف فيما بعد إلى عدـ التكافؽ كاالنحراؼ.

كبيذا يمكف أف يتشكؿ االختالؼ كالتنكع بيف المجتمعات اإلنسانية بحسب أساليب تنشئة األطفاؿ التي
يشجعيا ىذا المجتمع أك ذاؾ .كتتجو السياسة العامة في تدريب األطفاؿ نحك إعداد األشخاص لمتكيؼ

إلحدل حاالت المجتمع في المستقبؿ كليس لحالتو الحاضرة( .ارجايؿ ،ميشيؿ.)179 :1982 ،

حيث أف األطفاؿ الذم يسئ آباؤىـ معاممتيـ كيضربكنيـ قد يشبكف كيصبحكف آباء يسيئكف معاممة

أبنائيـ .كما أف األطفاؿ الذيف ال تييأ ليـ فرص الكتساب الخبرات التعميمية قد يصمكف مرحمة الرشد
كىـ جيمو فال يييئكف فرصا تعميمية ألبنائيـ كال يحفزكنيـ عمى التعمـ (مكسى ،فاركؽ عبد الفتاح،

.)31-30 :2001
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بعض أساليب المعاممة الوالدية:
لما كانت العالقة بيف الطفؿ ككالديو ميمة كحاسمة في تحديد كبمكرة سماتو الشخصية التي تتككف فيما
بعد ،فقد عنيت العديد مف الدراسات النفسية بالكشؼ عف أنكاع العالقات التي تربط بيف الطفؿ ككالديو.
يمكف تمخيص أىـ ىذه األساليب كالنتائج المترتبة عمييا كىى كما يمي:

 -1األسموب التسمطي:
لسيطرة أحد الكالديف أثرىا المباشر عمى نكع الدكر الذم يسمكو الطفؿ في حياتو الراىنة كالمقبمة .فإذا
كاف مسيط ار فاف ذلؾ ينحك بالذككر مف األطفاؿ إلى تقمص دكر األب كبذلؾ يميمكف في سمككيـ إلى
النمط الذكرل الرجكلي .كاذا كانت األـ ىي المسيطرة فاف ذلؾ يؤدل باألطفاؿ الذككر ،في األغمب ك

األعـ ،إلى السمكؾ العصابي بؿ كالذىاني أحيانا ،كما تدؿ عمى ذلؾ نتائج أبحاث( ىيزرنحتكف )التي
نشرىا سنة .1965كعندما تتعارض سيطرة األب مع سيطرة األـ ،يكاجو الطفؿ صراعا في اختيار

الدكر الذم يقمده ،كقد ينحرؼ سمككو إلى مسالؾ ال سكية ،كخير نمكذج لمعالقات الك الدية الصالحة

لمتنشئة االجتماعية السكية ىك الذم يشيع في جك األسرة نكعا مف التكامؿ بيف سمكؾ األب كسمكؾ

األـ بحيث ينتيي إلى تدعيـ المناخ الديمقراطي المناسب لتنشئة أطفاؿ الجيؿ المقبؿ ( .السيد ،فؤاد

البيي .عبد الرحمف ،سعد.)130 :1999 ،
فاآلباء المتشدديف أك الذيف يستخدمكف أسمكب التفرقة كتنشئة اجتماعية ال يعرفكف معنى الحرية

المكجية لطفميـ حينما يبدأ في اختيار أصدقائو .كيقفكف عقبة أماـ ممارسة الطفؿ ليكاياتو كتحقيؽ ذاتو

فال يستطيع أف يشبع حاجاتو.

كلعؿ مف أىـ أساليب التنشئة التي ترتبط بنشأة الخمؽ التسمطي في األسرة ككجكد نماذج تسمطية ىي

تمؾ األساليب التي تتميز:

 االفتقار لالتصاؿ الكجداني باألبناء كتجنب إظيار الحب كالتقبؿ لألطفاؿ. فرض الطاعة لمف ىك أكبر ألجؿ السف كحده. -استخداـ العقاب كالتجاىؿ كالتخكيؼ كالرىبة.

 التسمط مف األب كاألـ كفرض التبعية عمى أطفاليـ. التأكيد عمى الخضكع لمقكاعد االجتماعية التقميدية ،كالعرؼ ،كالمعايير السائدة بطريقة ضاغطة تفكؽأحيانا قدرات الطفؿ عمى فيميا أك استيعابيا.
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-2أسموب التدليل:
كيقصد بو تمبية كؿ ما يريده الطفؿ ميما كاف طمبو سخيفان أك تعسفيان أك غير مشركعان أك مكمفان كأف
يككف الجميع رىف إشارتو يتحكـ فييـ دكف رادع كينتج عف ىذا الطفؿ شخصية قمقة مترددة متسيبة ال

تحافظ عمى مكاعيدىا كال تتحمؿ المسئكلية كىك غير منضبط في سمككو كيصبح الطفؿ معتمدان عمى

ذكل المراكز مف األقارب كالمعارؼ كاذا كبر يككف مستيت انر كال يستطيع مكاجيو اإلحباط كمشكالت
الحياة فيك أكثر عرضة لالضطراب عندما تقؼ في طريقو عقبة أك مشكمة.

-3أسموب العقاب ( إثارة األلم النفسي):
بعض اآلباء كاألميات يستخدمكف أسمكب العقاب البدني أك التيديد أك الحرماف أم كؿ ما شأنو أف

يثير األلـ النفسي كأساس لعممية التنشئة كالتطبيع االجتماعي خاصة في األسر التي تنظر إلي
الرجكلة عمى أنيا خشكنة كعدـ االبتساـ لمطفؿ كالتفيـ عمى أنيا أكامر كنكاه كضرب مما يؤدل ىذا

األسمكب إلى شخصية قمقة متمردة تحاكؿ أف تخرج مف قكاعد السمكؾ مف أجؿ التنفيس أك تفريغ شحنة
غضب كيبدك ذلؾ كاضحا في ظاىرة البمطجة بيف الطمبة في األنشطة المختمفة داخؿ كخارج المدرسة.

( الحبالى ،حسف.)225-221 :2001 ،
 -4أسموب الحماية الزائدة:
يقصد بأسمكب الحماية الزائدة قياـ الكالديف نيابة عف الطفؿ بالكاجبات كالمسؤكليات التي مف المفركض
أف يقكـ بيا الطفؿ ،كذلؾ بقصد حمايتو كارشاده كمساعدتو ،كمف ثـ ال تعطى ىذه الحماية لمطفؿ

فرصة لمتصرؼ في أمكره ،كذلؾ اعتقادان مف الكالديف بأف الطفؿ ال يزاؿ صغي انر ،كعادة ما يرتبط ىذا
األسمكب بنمك شخصية اعتمادية ،غير قادرة عمى تحمؿ المسؤكلية كغير كاثقة بذاتيا.

 -5أسموب اإلىمال:
يتسـ أسمكب اإلىماؿ بعدـ إعطاء الكالديف لمطفؿ أل تغذية راجعة عف سمككياتو ،أك عدـ مشاركتو
أحزانو كأفراحو ،أك عدـ تشجيع الطفؿ عمى السمكؾ المرغكب فيو أك محاسبتو عمى السمكؾ غير

المرغكب فيو ،كغالبا ما يرتبط ىذا األسمكب بنمك شخصية ميزكزة لمطفؿ ،حيث يفقد القدرة عمى التميز
بيف ما ىك صكاب كما ىك خطأ ،كيفقد شعكره باالنتماء إلى أسرتو الصغيرة كمجتمعو الكبير.

22



- 6األسموب الديمقراطي الدافئ:
يشير ىذا األسمكب إلى تقبؿ الكالديف لمطفؿ ،كتشجيعو عمى التعبير عمى رأيو ،كتشجيعو عمى تحمؿ
المسئكلية ،كالكالداف المذاف يتسماف بالدؼء في معاممتيما ألكالدىـ يككنكا عادة كدكديف ،كال يستخدمكف
العقاب البدني إال قميال ،كيكثركف مف استخداـ التفسيرات عند مناقشة أبنائيـ كعند التيذيب ،كغالبا ما

يرتبط ىذا األسمكب بنمك شخصية ناجحة لمطفؿ كقادرة عمى تحمؿ المسئكلية (عمكاف ،فاديو:2003 ،

.)85

عالقة الطفل بأخوتو:
يتأثر نمك الطفؿ بترتيبو الميالدم في األسرة كبذلؾ تختمؼ سرعة نمك الطفؿ األكؿ عف سرعة نمك

أخكتو اآلخريف ،كذلؾ ألف الطفؿ الثاني يقمد الطفؿ الثالث ،الثاني ،كاألكؿ....كىكذا.

يسرع ىذا التقميد بنمك الطفؿ الثاني كالثالث كالتقميد في الطفكلة دعامة قكية مف دعامات التعمـ ككسب
الميارات ،فالنمك المغكم مثال يعتمد في جكىره عمى تقميد األطفاؿ الصغار لذكييـ كإلخكتيـ الكبار في

أصكاتيـ كحركاتيـ المعبرة ،كالطفؿ األخير الذم يكلد بعد أف يكبر أخكتو جميعا يدلؿ مف كالديو كمف
أخكتو فيتأخر نضجو كتطكؿ مدة طفكلتو كتبطكء سرعة نمكه في بعض نكاحييا ،كالطفؿ الكحيد الذم

يتصؿ بكالديو اتصاالن مباش انر قريبان فتؤثر ىذه الصمة في إدراكو كتفكيره كعممياتو العقمية األخرل ،تأثي انر

ايجابيان فعاالن فتزداد لذلؾ سرعة نمكه العقمي ،لكف نفس ىذه الصمة الكثيقة تؤثر مف زاكية أخرل تأثي انر

سمبيان ضا انر في النمك الحركي كالبدني لمطفؿ كذلؾ ألف األب كاألـ يساعدانو دائما في األمكر ،بؿ كثي انر
ما يكفراف عميو ىذا الجيد فال يجد نمكه الحركي حاف از قكيا يدفعو نحك مستكيات نضجو(.منصكر ،عبد

المجيد السيد (الشربينى ،زكريا احمد.)55 :2000 ،

كقد أكد (أدلر) أىميو ترتيب ميالد الطفؿ في األسرة ،فالطفؿ الكحيد كالطفؿ األكؿ يتجو إلى اآلخريف

في حاالت القمؽ ،ككمثاؿ يؤيد ىذا نجاح العالج النفسي معيـ ،كاتجاىيـ إليو ،كالجانحكف عادة ىـ مف
بيف األطفاؿ المتأخريف في ترتيب الميالد ،كال يكجد ما يدؿ عمى أف األطفاؿ البكريف تزداد نسبة

العصاب بينيـ لكف الشكاكل السيككسكماتية ىي مف أىـ الخصائص التي تميزىـ ،فقد تبيف عمى سبيؿ

المثاؿ:

أف فرصة دخكؿ الجامعة ،كالتفكؽ فييا تبمغ الضعؼ في حالة األشخاص الذيف ليـ إخكة صغار
كعالقتيـ بالكالديف كثيقة بالمقارنة باإلخكة الصغار ،كلعؿ السبب في ىذا أف األخكة الصغار غالبا ما
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ال يتجيكف إلى المنافسة التحصيمية مع اإلخكة الكبار بؿ يتجيكف إلى جكانب أخرل يحصمكف منيا

عمى النجاح ،ككذلؾ كاأللعاب الرياضية أك الجريمة (ارجايؿ ،ميشيؿ.)191 :1982 ،

الخبرات المدرسية:
ما أف يبمغ الطفؿ السادسة مف عمره حتى يتكجو إلى المدرسة بؿ يمزـ الكالديف بإرساؿ أبنائيـ إلى

المدرسة ،كفقا لقانكف التعميـ اإللزامي ،إف تكاجد أطفاؿ سف السادسة عمى مقاعد الدراسة يفرض عمى
الباحث في عمـ نفس الطفؿ أف يكلى ىذه المؤسسة اىتماما خاصا مف حيث أنيا تتحمؿ دك ار رئيسيا

في التنشئة االجتماعية لألطفاؿ ،دك ار تنمكيا شامال :جسديا ،لغكيا ،كنفسيا ،كمعرفيا ،كاجتماعيا لمطفؿ،

مف ىنا جاء االىتماـ بالمدرسة بكؿ جانب مف جكانبيا بدءا بالجكانب المادية بناءان كتأسيسان ،كانتياء
بالجانب البشرل إدارة كمعمميف كتالميذ ،كمرك انر بالمناىج المدرسية كالعالقات اإلنسانية (الريماكم،

محمد عكده.)353 :2003 ،

وتم تحديد الخبرات المدرسية التي تؤثر في سموكيات الطفل مستقبال كما يمي:
 -1الجو المدرسي (وضع المدرسة العام):
فالمدرسة ىي ضركرة اجتماعية لجأت إلييا المجتمعات إلشباع حاجات تربكية كتعميمية عجزت عف

تأديتيا بيئة األسرة بعد تعقد الحياة ،فأصبحت المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة يمقف فييا الطالب

العمـ كالمعرفة كنقؿ الثقافة مف جيؿ إلى جيؿ ،كالمدرسة تسعى لتحقيؽ نمك التمميذ جسميان كعقميان

كانفعاليان كاجتماعيان مما يحقؽ إعداد الفرد كتنشئتو التنشئة االجتماعية السميمة ليككف مكاطنان صالحان
لمحياة ،فعندما ينتقؿ الطفؿ مف بيئة األسرة إلى بيئة المدرسة يحمؿ معو الكثير مف الخبرات كالمعايير

االجتماعية كالقيـ كاالتجاىات التي تمقنيا كتدرب عمييا في المنزؿ ،فدكر المدرسة أساسي في إتماـ ما
أعده البيت كاتاحة الفرصة الضطراد عمميات النمك ،كالمدرسة مجاؿ رحب لتعميـ الطفؿ المزيد مف

المعايير االج تماعية ،كالقيـ كاالتجاىات كاألدكار االجتماعية الجديدة بشكؿ مضبكط كمنظـ ،ففييا
يتعكد االعتماد عمى النفس ،كالتنافس كتحمؿ مسؤكلية كاحتراـ القانكف ،كالتمسؾ بالحقكؽ كأداء

الكاجبات ،كالعمؿ بركح التعاكف كالتخمي عف األنانية كاالنفرادية كضبط االنفعاالت( .معكض ،خميؿ
ميخائيؿ.)186-185 :2000 ،
حيث يعتقد المربكف المتحمسكف لمتربية التقدمية أف عمى المدرسة أف تيتـ بتطكير كعى الطفؿ بذاتو

كثقتو بنفسو كاىتماميا بتعميمو القراءة كالكتابة كالحساب ،كأف عمى المدرس أف ييتـ أكثر بمشكالت

كصراعات كمقمقات تالميذه ،كأف يككف أكثر ديمقراطية كتسامحا معيـ ،ككجد جكف ىكؿ أف ىناؾ
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عالقة بيف الطبقة االجتماعية لمكالديف كبيف نكعية االنضباط المدرسي ،فالذيف ينتمكف لمطبقات الدنيا
يؤيدكف الضبط السمطكم كىك نفس النمط السمطكم الديكتاتكرم الذم يمارسكنو داخؿ األسرة في حيف

أف اآلباء مف الطبقات المتكسطة يرفضكف ىذا النظاـ كيركف فيو عامؿ كبت كقمع لحاجات التالميذ

(الريماكم ،محمد عكده.)355–354 ،2003 ،

كقد قامت أبحاث عديدة لمعمماء حكؿ تأثيرات المدرسة اإليجابية كالسمبية في حياة الطفؿ كأبرز

االستنتاجات ليذه الدراسات ما يمي:

 -1المدرسة ذات حجـ كبير كيصارع بيا ليناؿ مرك انز مرمكقان بيف أقرانو دكف أف يحس بالضياع كقد
يتعرض في السنكات األكلى لمقمؽ.

 -2تؤدل الفكارؽ الفردية بيف الطمبة في مستكياتيـ العقمية كالعائمية كاالجتماعية إلى فكارؽ شاسعة في
السمكؾ كاالتجاىات كالقيـ كدكر المدرسة الضركرم ىك محاكلة تذكيب ىذه الفكارؽ كالعمؿ عمى عدـ

تكسيعيا كازدياد الفجكات فييا عف طريؽ التخطيط المدركس.

 -3تؤدل المدرسة دكر فعاؿ في كجكد نشاط مدركس ىادؼ (الجبالي ،حسنى-227 :2003 ،
.)228

حيث أف األساليب المعرفية كاالبتكار يمكف تعمميا كاكتسابيا ،كتتأثر بدرجة جكىرية بالطريقة التي

يتعامؿ بيا الطفؿ مع مؤثرات بيئتو ،كفي المدرسة االبتدائية تتأكد الفركؽ بيف الجنسيف :الذككر
كاإلناث في التحصيؿ األكاديمي كفي األساليب المعرفية ،كلكف ىذه الفركؽ قد تككف غير ظاىرة أك

متماسكة كذلؾ مقارنة بالمدرسة العميا كالجامعة ،كيتعمـ األطفاؿ كيؼ يتصرفكف كالرجاؿ كيتعمـ اإلناث

كيؼ يتصرفف كالنساء ،كذلؾ مف خالؿ تقميدىـ ألنماط سمكؾ الكالديف كالمدرسيف ،كالبالغيف اآلخريف
في المجتمع كالممثميف في التمفزيكف كالسينما ،كذلؾ نجد أف العالقات األسرية في الطفكلة ليا عالقة

كثيقة بالتحصيؿ األكاديمي ،ككذلؾ بالتكافؽ الدراسي ،كقد أشارت إحدل النظريات أف الذكاء
كالتحصيؿ األكاديمي إنما يرجعاف إلى حجـ العائمة ،كىذه النظرية كما نرل تركز عمى المستكل

االجتماعي كاالقتصادم لألسرة ،كتحديد النسؿ ليا كما يعتمد كذلؾ عمى معيشة األب كاألـ معا مع
أطفاليـ ( التكازف االجتماعي لألسرة ) كنظرة األسرة ذاتيا إلى عمؿ األـ في الخارج كىى نظرية

ايجابية أـ سمبية ،ككذلؾ معايير األسرة االجتماعية (عبد اهلل ،مجدم أحمد.)45 :1997 ،
 -2دور المدرس:

كباإلضافة إلى كضع المدرسة العاـ ال بد مف تحديد دكر المدرس كتأثيرىا عمى الطفؿ في المدرسة:

حيث يعتبر المدرس ىك أكؿ األشخاص الراشديف خارج نطاؽ األسرة الذيف يمعبكف دك ار رئيسيا في حياة
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الطفؿ الصغيرة ،كيؤثر المدرس في الطفؿ عف طريؽ تقديـ القدكة كتشجيع كتدعيـ بعض االستجابات
المعينة عند الطفؿ ،كخصائص شخصية المدرس مف شأنيا أف تؤثر عمى األسمكب الذم يتعامؿ بو

مع تالميذه ،كفي طريقة تيذيبو ليـ ،كىذا بدكره يؤثر في اتجاىات التالميذ نحك المعمـ ،كتشير بعض
الدراسات إلى أف األطفاؿ يستجيبكف بشكؿ مختمؼ حسب اختالؼ نمط شخصية المعمـ ،فتالميذ

المدرسيف الذيف يتسمكف بالمركنة في التفكير كالديمقراطية في المعاممة كانكا أكثر اىتماما كميال
كانغماسا أنشطة الصؼ األنشطة الصؼ الدراسي ،كذلؾ إذا ما قارنكه بتالميذ المعمميف التسمطييف

الذيف يتسمكف بالعدكانية ،كعمى الرغـ مف أف تأثير المعمـ يككف مف النكع غير المقصكد حيث يؤثر
عمى شخصية تالميذه عف طريؽ التكاجد غير أف المدرس يمكف أف يككف أداة فعالة في تعديؿ سمكؾ

تالميذه إذا ما اشترككان في برامج خاصة تقكـ عمى قكانيف التعمـ كتعديؿ السمكؾ (عمكاف ،فاديو،

.)88 :2003

كلكي تنمك شخصية الطفؿ بشكؿ يسيمو عمى التكيؼ مع المجتمع سكؼ نعرض أىـ األساليب التربكية
كاالجتماعية كالنفسية التي يمكف أف تتبعيا المدرسة الحديثة ،كالتي تساعد في عممية التنشئة

االجتماعية كىى كما يمي:

 جك المدرسة البد أف يككف محققا لمطفؿ ما يحققو جك المنزؿ الصالح مف إشباع لمعطؼ كالتقدير،كما يثبت في نفكس التالميذ الطمأنينة كالشعكر بالنجاح.

 يجب أف تككف سياسة المدرسة مبينيو عمى التكجيو كاإلرشاد كالعطؼ المصحكب بالحزـ ،كأاليككف ىناؾ تذبذب في المعاممة فيعالج المدرسكف مشكالت التالميذ بأسمكب مكحد ال بأساليب

متناقضة ،كأف ال يتبع أسمكب االستبداد كاإلرىاب كتركيز السمطة في يد كاحدة ،بؿ يشعر التالميذ أنيـ
يتحرككف داخؿ إطار ديمقراطي ال أساس لتفضيؿ فرد عمى آخر إال بقدر اجتياده كعممو كسمككو

الحميد.

 عمى المدرسة أف تشغؿ كجداف طالبيا بحياتيا االجتماعية كنشاطيا ،كأف يمنح الطالب في الجكالمدرسي فرصة الحكـ الذاتي كالتعبير النفسي بشتى الكسائؿ الديمقراطية كاتحادات الطالب كالجمعيات

التي يديرىا الطالب ،عمى أف يمارس الطالب الحكـ الذاتي ممارسة فعمية ال أف تأخذ ىذه التنظيمات
عممية شكمية.

 يجب أف تككف المدرسة قطعة صغيرة مف المجتمع الخارجي كجزءان مف البيئة تأخذ منيا كتعطييا،كمف ثـ فرسالة المدرسة ىي أف تغذم البيئة باألفراد الصالحيف ،ككذلؾ يجب أف ال تككف المدرسة

منعزلة عف البيئة فتفتح أبكابيا كتتيح الفرص آلباء كأميات التالميذ ليترددكا عمييا كيدخمكىا في أكقات

معينة ليتشاكركا في مشكالت أبنائيـ التربكية كالتعميمية ،فإف ىذا يشعر اآلباء باالطمئناف.
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 -تكفير اإلمكانات المناسبة لممدرسة كالمالعب كاألندية كمراكز الخدمة العامة كقاعات السينما

كالمحاضرات التي تتيح لمتالميذ تمضية أكقات فراغيـ بطريقة مثمرة تساعد عمى نمك الطالب ثقافيان

كرياضيان كاجتماعيان.

 مف الضركرم أف يسكد الجك المدرسي جميع مطالب التالميذ كحاجاتيـ النفسية كالعمميةكاالجتماعية كاالقتصادية ،فالمدرسة مسئكلة عف مساندة الضعيؼ لمتغمب عمى ضعفو ،كتشجيع القكل

ليبذؿ الجيد كيحرر تقدمان أفضؿ ،كىى مسئكلة عف اإلرشاد االجتماعي كالنفسي كالتكجيو العممي ،كعف
تناكؿ مشكالت السمكؾ كاالنحراؼ كدراسة الحاالت االقتصادية كالصحية.

كالمناىج المدرسية يجب أف تككف متطكرة تشبع لدل التالميذ العادييف كالمتفكقيف االحتياجات المتنكعة
كتعمؿ عمى نمكىـ ،كأف تككف ىذه المناىج كفؽ خطة مدركسة كذلؾ يجب أف تبعث ىذه المناىج

التحدم ،كتجعؿ العقؿ في حالة نشاط ،كتكحى لو بالخركج كاالمتداد خارج الحقائؽ العممية المقيدة

المكجكدة في الكتب (معكض ،خميؿ ميخائيؿ.)190-189 ،2000 ،
 :3عالقة الطفل باألصدقاء :

مع دخكؿ الصبي المدرسة االبتدائية تتزايد مجمكعو الرفاؽ في حجميا ،كأىميتيا حيث يجد الصبي
نفسو مع عدد كبير مف األقراف مف نفس عمره مع اختالؼ مشاعرىـ يريدكف تحطيـ الحكاجز الفردية

داخؿ المكاف الجديد ،كيتخذ اإللصاؽ بالرفاؽ عمقا جديدا كقكة أكبر مع تخمص الصبي مف التمركز

حكؿ الذات .كمع زيادة ىذا العمؽ كتمؾ القكة فاف التأثير الناتج عف التعامؿ مع الرفاؽ يعتبر أم ار
جدي ار باالعتبار ك الدراسة .كمما يزيد مف أىمية التركيز عمى ىذا التأثير أف الكائف البشرل ال يستطيع
أف يخبر فرديتو أك ينمييا أك يعبر عنيا أك أف يتمتع بمكانتو إال مف خالؿ نسؽ تفاعمي مع جماعو
تتسـ بالتككيف المنظـ كتككف بمثابة كحدة اجتماعية كتتككف مف ىذه الكحدة االجتماعية مف عدد مف

األفراد يقفكف عمى أس س متعارؼ عمييا بينيـ كيحممكف مجمكعو مف القيـ كالمعايير التي تنظـ سمككيـ

كأفراد كتعامميـ كجماعو (عيسى ،محمد رفقي.)257 :1984 ،

كتسمى الجماعة التي تتككف مف أصدقاء الطفؿ الذيف يتقاربكف في أعمارىـ كميكليـ كىكاياتيـ جماعة
النظائر .كالطفؿ الذم يختمؼ مع أبيو يجد في مثؿ ىذا التنظيـ جماعة مرجعية ينسب إلييا نشاطو

االجتماعي.

كيجد الطفؿ في جماعة النظائر منطمقان لسمككو العدكاني الذم ينشأ لديو نتيجة لصرامة األب كعقابو

كخاصة بيف البنيف كما تدؿ عمى ذلؾ أبحاث بأف دك ار كالترز التي نشرىا سنة  ،1960كلقد اكتشؼ

الباحثاف معامالن لالرتباط مرتفعان بيف مدل تقبؿ الجماعة لمفرد أم شعبيتو بينيـ .كبيف مدل تقبمو ىك
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لننفسو كما ىي .كال شؾ أف مثؿ تمؾ الشعبية تعتمد عمى ثقة الطفؿ بنفسو ،كالعكس ليس صحيحا،

كغالبان ما تتعارض القيـ كاالتجاىات السائدة بيف جماعة النظائر مع قيـ كاتجاىات الكالديف كالمدرسة،
حتى شاع حديثا ما يسمى بثقافة المراىقيف كالتي تكصؼ بأنيا العقالنية ،كال ترتبط أنماطيا بقيـ

العمؿ كاإلنتاج كانما ترتبط باالستمتاع كاالستيالؾ كلذا يحاربيا ألنيـ يعدكنيا تيديدا لمقيـ التي
يحافظكف عمييا .كقد استخدمت جماعة النظائر حديثا في مجاؿ العالج النفسي فيما أصبح يسمى
اآلف إعادة التنشئة االجتماعية .كتعتمد ىذه الكظيفة الجديدة لجماعة النظائر عمى االفتراض الذم

يقرر أف االختالؿ الكظيفي في الميارات االجتماعية ينشأ مف انحراؼ الفرد في نشأتو في أسرتو،

كيعانى منيا اآلف في مكاجيتو لمشكالت المجتمع الذم ينتمي إليو .كتتطمب عممية تصحيح مسار
نمكه االجتماعي كجكده لبعض الكقت في بيئة جديدة تحميو مف صراعات المجتمع الخارجي التي لـ

يعد يحتمميا كيقكل عمى مكاجيتيا ،كيعيش الفرد مع أمثالو مف المرضى تحت رعاية مف يستطيعكف أف
يكجيكا سمككو كسمكؾ زمالئو الذيف يؤلفكف فيما بينيـ جماعة النظائر العالجية لممكاجية التدريجية

لمشكالت المجتمع الكاقعي ،كذلؾ عف طريؽ إعادة التنشئة االجتماعية كتصحيح المعايير كالقيـ
كأنماط السمكؾ االجتماعي ( السيد ،فؤاد البيي .عبد الرحمف ،سعد.)137 :1999 ،
كلقد قاـ  freud 1951 ،dannبدراسة عمى ستة مف أطفاؿ أيتاـ الحرب الذيف أىمميـ الكبار ككانكا
يتحكلكف مف معسكر إلى معسكر منذ ميالدىـ حتى بمغك مف العمر حكالي ثالث سنكات ،كبطبيعة

الحاؿ كانت بيئاتيـ خالؿ ىذه السنكات الثالثة متغيرة ،ككانت معاممة الكبار ليـ جافة كصعبة ،ككاف
الثابت الكحيد لدييـ ىك تكاجدىـ الدائـ مع بعضيـ البعض ،كعند عمر ثالث سنكات كاف سمكؾ ىؤالء

األطفاؿ مضطربان بطرؽ كثيرة فقد كانكا عدكانيف كمفترسيف كيحطمكف األثاث كيياجمكف مف يتصؿ

بيـ(.)Freud,1951,278

 أثر جماعة األصدقاء في تنشئة األطفال:تأثير األطفاؿ بعضيـ عمى بعض لو مميزاتو كفكائده في تشكيؿ حياتيـ االجتماعية كاكتسابيـ الكثير
مف الخبرات المتنكعة ،كفي إشباع حاجاتيـ النفسية مما يساعدىـ عمى التنشئة االجتماعية ،فالطفؿ
المحركـ مف صحبة أطفاؿ آخريف يشاركيـ المعب ،طفؿ معزكؿ يعتبر في غربة ككحشة ،كيحس
بالضيؽ كالممؿ الذم ينتاب حياتو ،كيعيش في عالـ مف األكىاـ ،كفي حيف أف الطفؿ الذم لو خمطاء

مف األطفاؿ اآلخريف يعيش في عالـ كاقعي ممئ بالبيجة كالسعادة (معكض ،خميؿ ميخائيؿ:2000 ،

.)191

28



كتبدك آثار خبرة األصدقاء في مرحمة الطفكلة فيما يمي:
 -سد الثغرات التي تتركيا األسرة كالمدرسة في معمكمات الطفؿ كتقديـ المثؿ األعمى كالنمكذج

المثالي كالمعايير االجتماعية كاتاحة الفرصة لمتقميد.

 إتاحة فرصة لمتجريب كالتدريب عمى الجديد كالمستحدث مف المعايير ،كتقميد الكبار ،كأداء السمكؾبعيدا عف رقابة الكبار ،كتحمؿ المسؤكلية االجتماعية.

 إشباع حاجات الطفؿ مف خالؿ كصكلو إلى المكانة االجتماعية ،كتعديؿ السمكؾ المنحرؼ لدلأعضاء جماعة الرفاؽ.

 تحقيؽ أىـ مطالب النمك االجتماعي كىك االستقالؿ كاالعتماد عمى النفس ،كتنمية اتجاىاتايجابية نحك البيئة االجتماعية كتككيف معايير اجتماعية كنقد بعض المعايير االجتماعية كتشجيع القدرة

عمى القيادة (العكاممة ،حابس -مزاىره ،أيمف.)206 :2003 ،

كيتحدد تأثير األقراف مف خالؿ ظركؼ التنشئة األسرية ،حيث يتكقع أنو عندما تككف التنشئة األسرية
مالئمة يمكف أف يتجو األبناء إلى أقراف يدعمكف ما يصدره األبناء مف سمكؾ سكل كالعكس فنجدىـ إما

أف يختمطكف بأقراف أسكياء (جماعو مرجعية سكية) تقمؿ مف التأثير السمبي الذم تركتو التنشئة األسرية
غير المالئمة أك يختمطكف بأقراف غير أسكياء (جماعو مرجعية فاسدة) قد تستيكييـ كتذىب بيـ بعيدا

عف السمكؾ المرغكب فيأتي سمككيـ عمى نحك يجافي اتجاىات المجتمع العامة (الجبالي ،حسف،

.)227 ،2003
وترى الباحثة:

أف طفكلة اإلنساف كما يؤكد عمماء النفس ىي أىـ مرحمة مف مراحؿ حياتو ألنيا المرحمة التي يتحدد

فييا مفيكـ ىذا اإلنساف لمحياة كنظرتو إلييا فإذا تعرض لخبرات مؤلمة اختؿ نمكه النفسي كأصبح مييأ

لالنحراؼ في أم مرحمة مف مراحؿ حياتو ،كلذا تكمف الخطكرة في بقاء األثر حتى بعد البمكغ؛ إذ يظؿ
الطفؿ يتذكر المكقؼ فتسيطر عميو مشاعر الكآبة كينخفض تقديره لذاتو ،كربما انخرط في بكاء شديد
عندما يتحدث عف تمؾ الخبرة المؤلمة كالمحرجة التي تعرض ليا في صغره ،كأشير إلى أف القاعدة

النفسية تقكؿ :اإلطار األساسي لشخصية الفرد يتشكؿ خالؿ الخمس أك الست سنكات األكلى مف عمر

الطفكلة ،كليا أثر عميؽ في بناء قدرات اإلنساف كتككيف شخصيتو حيث يؤكد فركيد أف جميع
اىتمامات الشخص البالغ كتفضيالتو كاتجاىاتو كضعت جذكرىا في مرحمة الطفكلة كلذلؾ فمف حؽ

الطفؿ عمى األىؿ أف يحمكه مف كؿ ما يسيء إليو ،كأف يبنكه بحسب قد ارتو.
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كاألطفاؿ في حاجة إلى النمك النفسي كاالجتماعي المتكازف المشبع لكؿ مرحمة مف مراحميـ العمرية

كالتي تجعميـ أفرادان أسكياء ناضجيف في كؿ ما يصدر عنيـ مف سمكؾ كفي طبيعة تفاعميـ مع أنفسيـ

كمع اآلخريف.

النظريات النفسية التي تؤكد أىمية الخبرات في مرحمة الطفولة:
تشير االتجاىات المعاصرة في عمـ النفس إلى أىمية السنكات األكلى مف حياة اإلنساف كتؤكد أف
لمسنكات األكلى مف حياة الطفؿ آثارىا الباقية في شخصيتو كتككيف نظرتو إلى الحياة كتككيف أىدافو

كصياغة كجدانو كتحديد عالقاتو الداخمية كالخارجية ،لذلؾ يجب االىتماـ بالسنكات األكلى مف حياة

الطفؿ حيث أنيا أسرع السنكات مف حيث نمك الطفؿ فييا ك يككف الجياز العصبي سريعان كبالتالي
يسير النمك العقمي بمعدؿ سريع كما تتككف الكثير مف العادات األساسية في حياة الطفؿ التي ال تحدد

قدرتو كطفؿ فقط بؿ قدرتو كراشد أيضان مف خالؿ خبراتو التي تصادفو في السنكات األكلى ،فقد أرجع

عمماء النفس أغمب االضطرابات العصبية التي يشكك منيا الكبار اك الراشديف إلى السنكات األكلى مف

حياتيـ ،ككثير مف الحاالت التي تشكك مف الطفؿ سكاء عناد أك خجؿ أك شراسة ،إلى غير ذلؾ يرجع
اغمبيا إلى طريقة إرشاد الطفؿ كتكجييو في ىذه السنكات إلى جانب الظركؼ المحيطة بو ،كىناؾ
حاالت كثيرة يسجميا األخصائيكف تبيف أف فقداف العطؼ في السنكات األكلى مف حياة الطفؿ لو أسكأ

األثر عمى نمك الطفؿ العقمي كالكجداني بعكس الطفؿ الذم ينشأ في ظؿ الحناف فيك يستقبؿ الحياة
بثقة كاطمئناف (عباد مكاىب إبراىيـ -الخضرم ،ليمى محمد.)131 :1995 ،
ولقد أكد الكثير من العمماء عمى أىمية السنوات األولى من حياة الطفل ومنيم:
 -1نظرية التحميل النفسي (فرويد):
 يعتقد عمماء التحميؿ النفسي كعمى رأسيـ ( فركيد) أف األنا أك الذات الشعكرية مركب اجتماعييكتسبو الطفؿ مف عالقتو ببيئتو االجتماعية كالمادية كأف الضمير أك األنا األعمى مركب اجتماعي
آخر يكتسبو الطفؿ مف مظاىر الفرد كالسمطة القائمة في أسرتو كخاصة مف أبيو كأف السنكات األكلى
مف حياة الفرد ىي الدعامة األساسية التي تقكـ عمييا بعد ذلؾ حياتو النفسية االجتماعية بجميع

مظاىرىا ،إذ فييا يدرؾ الطفؿ نفسو في تمايزىا عف غيرىا مف الجمادات كاألفراد اآلخريف ،أم أنو
يتميز بفرديتو عف العالـ المحيط بو ،كفييا تنمك القدرة المغكية إلى الحد الذم يستطيع معو الطفؿ أف

يتفاىـ مع أسرتو ،فيتطكر صراخو كبكاؤه إلى سمكؾ ميذب ينطكم عمى التفاىـ المغكم الصحيح ،كفييا
تنمك قدرتو عمى الدفاع عف نفسو ،كتنمك أساليب ىذا الدفاع ىجكمية كانت أـ ىركبيو ،كفييا يخضع
لتقاليد البيئة فيتحكـ في عمميتي اإلخراج كالتبكؿ كيساير بذلؾ نظـ الجماعة كمعاييرىا كفييا يتحكؿ
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تقديره لمناس مف مجرد المتعة الشخصية المباشرة إلى العالقات االجتماعية الصحيحة (عكدة ،محمد.

عيسى ،محمد رفقي.)217 :1984 ،

كلقد كاف فركيد أكؿ صاحب نظرية سيككلكجية يؤكد الجكانب المبكرة كالطفكلة المتأخرة ،في إرساء
الخصائص األساسية لبناء الشخصية كالحقيقة آف فركيد يرل أف الشخصية يكتمؿ القدر األكبر منيا

عند نياية السنة الخامسة مف العمر ،كاف ما يمي ذلؾ مف نمك يقكـ في معظمو عمى صياغة البناء

األساسي ،كقد كصؿ إلى ىذا االستنتاج عمى أساس خبراتو مع المرضى الذيف يعالجكف بالتحميؿ
النفسي .فقد كانت استكشافاتيـ العقمية دكما إلى خبرات الطفكلة المبكرة التي تبيف أنيا حاسمة في

تطكر العصاب بعد ذلؾ كلقد اعتقد فركيد أف الطفؿ ىك كالد الرجؿ كالطريؼ أنو مع ىذه النظرية التي
تميؿ بقكة إلى التفسيرات التطكرية لسمكؾ الراشد ،فاف فركيد ناد ار ما درس صغار األطفاؿ مباشرة،

كانما كاف يفضؿ إعادة صياغة ماضي الشخص عف طريؽ األدلة التي تقدميا ذكرياتو في رشده

(ىكؿ ،كآلفيف .ليند زم ،جاردنز.)69 :1978 ،

كيعطى فركيد أىميو كبيرة لمسنكات األكلى مف حياة الطفؿ كىك يرل أف الخبرات التي تحدث في ىذه

السنكات تؤثر تأثي انر كبي انر عمى الشخصية كتمدىا بسماتيا المميزة ليا ،كيذىب فركيد إلى أف الشخصية

تمر بمراحؿ ىامة لمنمك تسمى بالمراحؿ الجنسية النفسية كمف أىميا المرحمة الفمية حيث كضح فركيد
كأكد عمى أف المرحمة الفمية ىي مرحمة االستقباؿ حيث يشكؿ الفـ مدخؿ استقباؿ لممحافظة عمى النكع

كما يعتبر الباب الرئيسي الكتساب الخبرة مف المجتمع المحيط بو كتمتد ىذه المرحمة مف خالؿ سني
الميد فتبدأ مف الميالد كحتى منتصؼ العاـ الثاني تقريبا (عكده ،محمد .عيسى ،محمد رفقي:1984 ،

.)82

 - 2نظرية أدلر:
اعتبر أدلر نظرية فركيد ،نظرية تسير عمى حسب مبدأ العممية ،أما نظريتو فتسير عمى حسب مبدأ

الغائية ،كحيث تكمـ أدلر عف مرحمة الطفكلة مف خالؿ ما يمي:

 -1ترتيب الميالد في الشخصية :تختمؼ شخصية كؿ طفؿ حسب ترتيبو في األسرة ،ىؿ ىك األكؿ
أـ األخير ....كقد أرجع أدلر ىذا االختالؼ إلى الخبرات المتميزة التي يمر بيا كؿ طفؿ بكصفو
عضكا في األسرة ،فالطفؿ األكؿ يحظى باىتماـ األسرة حتى يكلد الطفؿ الثاني ،كقد تؤثر ىذه الخبرة

في الطفؿ كأف ي شعر بعدة األمف أك أف يككف قابؿ لالىتماـ بالماضي كينعكس ذلؾ الكقت الذم كاف

فيو يحظى باالىتماـ ،كلكف إذا عالج الكالديف ىذا األمر ،كاعدكا الطفؿ األكؿ الستقباؿ الطفؿ الجديد،

فينمك الطفؿ شخصان قاد انر عمى منح الحماية كتحمؿ المسئكلية ،أما الطفؿ المتكسط فيتميز بطمكح،
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فيك يحاكؿ أف يتفكؽ عمى أخيو األكبر كىك في الغالب أفضؿ تكافقان مف األكبر كاألصغر ،كالطفؿ
الصغير ىك الطفؿ الممؿ كاف لـ يعالج الكالداف ىذا األمر بحكمو فمف المحتمؿ أف يصبح طفال مشكال

كراشدا سيء التكافؽ.
 - 2الخبرات المبكرة :يؤكد ادلر أف أقدـ ما يستطيع تذكره الشخص مف ذكريات ىك مفتاح ىاـ لفيـ
أسمكب حياتو األساسية ،فعندما يذكر شخص ....عندما كنت في الثالثة مف عمرم( كاف آخى
ذكر )......ك آخر عندما كنت في الرابعة مف عمرم( كاف أبى )..........نستطيع أف نتعرؼ عمى
اىتماـ كؿ فرد بشخصيات معينة دكف غيرىا كأيضا مكاقؼ محبطة كأسباب التنافس كالدافع كراء التفكؽ
كأسمكب الحياة بكجو عاـ كقد كجد ادلر اف ىذه الطريقة ىي أسيؿ الطرؽ لدراسة الشخصية.
 -3خبرات الطفولة :اكتشؼ ادلر ثالث أسباب ىامة تعد الطفؿ التخاذ أسمكب خاطئ في الحياة:
 -1أطفاؿ يعانكف مف مشاعر النقص
 -2أطفاؿ مدلمكف

 -3أطفاؿ ميممكف
أف األطفاؿ الذيف يعانكف مف عجز بدني أك عقمي يحتمؿ أف ينتابيـ الشعكر بعدـ الكفاءة كيعتبركف
أنفسيـ فاشميف ،كلكف إذا تكفر ليـ أباء متفيمكف مشجعكف فإنيـ يستطيعكف تعكيض نقائصيـ كتحكيؿ

ضعفيـ إلى قكة ،أما األطفاؿ المدلمكف فإنيـ ال ينمك لدييـ شعكر اجتماعي كيتكقعكف أف يمتثؿ
المجتمع لرغباتيـ المتمركزة حكؿ ذكاتيـ ،كما أف إىماؿ الطفؿ كمعاممتو معاممة قاسية كسيئة يجعمو

أكثر استعدادان الف يككف راشدان ناقمان عمى المجتمع كيسيطر عمى أسمكب حياتو كالرغبة في االنتقاـ،
كبيذا تصبح الخبرات الطفكلية المبكرة الخاطئة سببا في تككيف مفيكمات كتصكرات خاطئة عف العالـ

كتؤدل إلى أسمكب حياة غير سكل( أحمد ،سيير.)100-99 :2000 ،

نظرية التحميل النفسي االجتماعي:
نظرية اريكسون:
تعبر نظرية أريكسكف بصفة خاصة عف رؤية جديدة خرجت بالتحميؿ بصفة عامة كنمك ىكية األنا

بصفة خاصة عف رؤية جديدة خرجت بالتحميؿ النفسي مف الدائرة الضيقة لمفرضية األفركيدية القائمة

بالحتمية البيكلكجية المتمثمة في القكل النفس/جنسي كأساس لمنمك إلى مجاؿ أكسع أستدخؿ فيو القكل

النفس/اجتماعية كذلؾ مف خالؿ افتراضو لسير النمك تبعا لمبدأ التطكر المؤكد لتأثير العكامؿ
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االجتماعية في تشكؿ النمك .كعمى أساس ىذا المبدأ يرل أريكسكف النمك كعممية تطكرية ناتجة عف

التفاعؿ بيف األساسيف البيكلكجي كاالجتماعي ،كما يثمر عنو مف نمك شخصي خالؿ مراحؿ العمر
المختمفة .كعمى ىذا األساس حدد أريكسكف ثماني مراحؿ لمنمك مدل الحياة تبدأ كؿ منيا بظيكر أزمة
ضركرية الستم اررية نمك األنا ،تحؿ إيجابا أك سمبا تبعا لسالمة العكامؿ السابقة ،كبيذا تمكف أريكسكف

مف تقديـ صكرة أكثر شمكلية عف نمك الشخصية (الغامدم ،حسيف عبد الفتاح.)2002 ،

كيحدد أريكسكف مراحؿ النمك النفسي في ثماف مراحؿ يتضح منيا دكر التنشئة االجتماعية كالعالقات
االجتماعية كأساليب التربية لمقابمة األزمات التي تكاجو اإلنساف في مراحؿ حياتو كسكؼ اذكر المراحؿ

التي اىتمت في مرحمة الطفكلة كىى كما يمي:

المرحمة األولى :تعتبر أكلى مراحؿ النمك النفسي االجتماعي مف الميالد حتى نياية السنة األكلى فيرل
اريكسكف أف األكثر أىمية في نمك الطفؿ ليس مجرد إشباع األـ لطفميا إشباعا غذائيا بؿ األىـ ىك
االستجابات اإلجمالية الحتياجات الطفؿ كتنمية اإلحساس بالثقة لديو ،فالطفؿ في حاجة لرعاية األـ

كاستجابة سريعة لطفميا الذم يبكي ،كعندما تشعره بالدؼء كالحناف كالحب ،يتعمـ الطفؿ الثقة في
األشخاص المخالطيف كعندما يكاجو الطفؿ اإلىماؿ كالنبذ يكتسب دركسان عممية في عدـ الثقة
باآلخريف .إف الطفؿ الذم يتعمـ عدـ الثقة باآلخريف خالؿ طفكلتو يجد صعكبة في الثقة بأصدقائو في

مستقبؿ حياتو.

المرحمة الثانية :تتمثؿ في االستقالؿ :مف سف (  3 -1سنو ) خالؿ ىذه المرحمة العمرية يجب أف
يتعمـ األطفاؿ االستقالؿ فيتدربكف عمى إطعاـ أنفسيـ كارتداء مالبسيـ كالفشؿ في تحقيؽ االستقالؿ
يؤدل بالطفؿ إلى الشؾ في قدراتو الذاتية كالشعكر بالخجؿ كال شؾ اف أساليب التنشئة االجتماعية

السميمة ىي مصدر لتحقيؽ ذلؾ (معكض ،خميؿ.)209 –208 :2000 ،
المرحمة الثالثة :اإلحساس بالمبادأة مقابؿ اإلحساس بالزيؼ:

كىذه المرحمة في سف الرابعة إلى الخامسة ،كينمك الشعكر بالذنب أثناء ىذه المرحمة ،كيرجع ذلؾ إلى
استجابات األفراد مف حكلو كمدل ردكد أفعاؿ األطفاؿ نحك المثيرات البيئية المحيطة بو كطبيعة

الخبرات المؤلمة أك المؤذية مف جراء التعامؿ مع البيئة.
المرحمة الرابعة :اإلحساس باإلنجاز مقابؿ اإلحساس بالنقص:
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كتمتد ىذه المرحمة مف سف  11 – 7عاـ كىنا الطفؿ ينمى فييا إحساس الكفاية مقابؿ إحساس

بالدكنية ،كيرتبط الطفؿ أثناء ىذه المرحمة باألقراف ،كيتعامؿ بالقكاعد كاألعراؼ كيؤدل ذلؾ إلى
اإلحساس بالكفاية كعمى نقيض ذلؾ ،أف عدـ القدرة في التعامؿ مع البيئة كاإلخفاؽ كالفشؿ يؤدل إلى

اإلحساس بالدكنية ( العكاممة ،حابس .مزاىرة ،أيمف.)42 :2003 ،
نظرية موارى:

كلقد ركز مكارل عمى االساس الذل كضعو فركيد عمى خبرات الطفكلة المبكرة ككقائعيا كاالنماط

السمككية التي تشكمت خالؿ ىذه السنكات اليامة كعمى كجو التحديد يقسـ الطفكلة إلى خمس مراحؿ
تتميز كؿ منيا بحالة الذة تمقى االحباط ال محالة أك تنتيى ىذه الحالة خالؿ نضج الطفؿ كتطبيعو

االجتماعي كتترؾ كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ بصمتيا كأثرىا في الشخصية في صيغة مركب كىى

مجمكعو مف السمات كاألساليب المشتقة مف بصمات ،كاثار ىذه المراحؿ كىى تحدد ال شعكريا مسار
نمك الفرد الالحؽ كيرل مكرل اف كؿ فرد ينمى ىذه المركبات الخمسة ألنو يتقدـ خالؿ نفس المراحؿ

الخمسة لمنمك (جابر ،جابر.)228 :1990 ،

كاذا ما تقبمنا حقيقة أف لمكقائع التي تحدث مبك انر في حياة الفرد أىمية غير عادية كمحددات لسمكؾ

الراشد .فمسكؼ نجد مشكمة تجريبية تفرضيا حقيقة أف تمؾ الكقائع إنما تحدث غالبان قبؿ نمك المغة،
كبالتالي فإف طرؽ التقييـ كالقياس العادية ال تككف مناسبة كيصبح عمى الباحث أف يعتمد عمى

المالحظة الخارجية لمطفؿ كعمى عممية االسترجاع الميكشة التي يمكف أف يقكـ بيا الفرد بعد أف تنمك
المغة لديو .كقد أدل الجميع بيف ىذيف المصدريف لمبيانات إلى فصؿ مجاالت معينة لمخبرة ليا أىمية

خاصة بالنسبة لنمك الطفؿ ثـ الراشد فيما بعد ،كيرل مكرال اف تمؾ المجاالت ىي:
 -1الكجكد األمف السمبى المعتمد داخؿ رحـ األـ .

 -2االستمتاع الحسى بامتصاص التغذية الجيدة مف صدر األـ أثناء االستمقاء في أمف كاعتماد بيف
زراعييا.

 -3االستمتاع بال قيكد باألحاسيس السارة المصاحبة لمتبرز.
 -4االنطباعات الحسية السارة المصاحبة لمتبكؿ.

 -5اإلثارات األخاذة التي يبعثيا العبث باألعضاء التناسمية (لندزل كىكؿ.)248 :1993 ،
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المبحث الثاني
سمات الشخصية
الشخصية:
احتمت الشخصية مكانة ىامة في الدراسات النفسية خالؿ السنكات الستيف الماضية ،كساعد عمى تأكيد
ىذه المكانة عدد مف العكامؿ كاف مف بينيا النظر لمسمكؾ عمى أنو محصمة لشخصية تعمؿ مف حيث

ىي كحدة متكاممة فييا كؿ ما ينطكم عميو مف عناصر كمركبات كدكافع كقدرات.

الشخصية كممة حديثة االستعماؿ ،كتعني "صفات تميز الشخص مف غيره" ككاف استعماليا قائمان عمى
معنى الشخص كعمى معنى كؿ ما في الفرد مما يؤلؼ شخص الظاىر الذم يرل مف بعد عمى مفيكـ

التفاكت (الرفاعي ،نعيـ.)94 :1987 ،

كىي المصدر الرئيسي لمعظـ الظكاىر اإلنسانية يعالجيا عمـ النفس العاـ ،كفي نمكىا كتطكرىا

يعالجيا عمـ النفس التككيني كعمـ نفس الطفؿ كعمـ النفس التربكم ،كمف حيث تفاعميا مع البيئة
االجتماعية يعامميا عمـ النفس االجتماعي ،كمف خالؿ تكافقيا كتكيفيا مع المجتمع يعالجيا عمـ

الصحة النفسية ،كمف حيث اضطرابيا كانحالليا أك انحرافيا يتناكليا عمـ النفس المرضي كالتحميؿ
النفسي ،كفي اختالفيا كتباينيا يعالجيا عمـ النفس كالفركؽ الفردية ،كمف حيث االرتباطات بيف
العمميات الفسيكلكجية كالسمكؾ يدرسيا عمـ النفس الفسيكلكجي ،كما يتناكؿ عمـ النفس الصناعي

كالتربكم كاإلرشاد النفسي تكجيو الشخصية نحك التكيؼ كاالستقرار (عباس ،فيصؿ.)11 :1982 ،

كقد اىتـ عمماء النفس كمنذ كقت مبكر مف تاريخ تطكر عمـ النفس بمكضكع الشخصية كعالقتو
بالصحة النفسية أك باالضطرابات النفسية ،كقد ترجـ ىؤالء العمماء ىذا االىتماـ المبكر إلى أدكات

يتطرؽ كؿ اىتماميا إلى مكضكع االختبارات النفسية التي تقيس جانبان أك آخر مف خصائص

الشخصية (حنكرة ،مصرم.)1 :1998 ،
التعريف المغوي:

ىك سكاد اإلنساف كغيره يظير مف بعد" "كقد يراد بو الذات المخصكصة" كتشاخص القكـ أم "اختمفكا
كتفاكتكا" (عباس ،فيصؿ.)17 :1982 ،
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كرد في لساف العرب في مادة (شخص) الشخص ،جماعة شخص اإلنساف كغيره ،كيعني سكاد اإلنساف

كغيره ،كشخص شخكصا يعني ارتفع (ابف منظكر ،مج1414 ،7ق)45 :

كفي المعجـ الكسيط(الشخصية) ،صفات تميز الشخص مف غيره ،كيقاؿ :فالف ذك شخصية قكية ،كذك
صفات متميزة كارادة ككياف مستقؿ (أنيس كآخركف ،ج.)475 :1972 ،1
المعني الالتيني:
فكممة الشخصية ( )Personalityفيي مشتقة مف األصؿ الالتيني ( )Personaكتعني ىذه الكممة
القناع الذم كاف يمبسو الممثؿ في العصكر القديمة حيث كاف يقكـ بتمثيؿ دكره ،أك حيف كاف يريد

الظيكر بمظير معيف أماـ الناس ،كقد أصبحت الكممة تدؿ عمى المظير الذم يظير فيو الشخص،
كبيذا تككف "الشخصية" ما يظير عميو الشخص في الكظائؼ المختمفة التي يقكـ بيا عمى مسرح

الحياة (أبك نجيمو ،سفياف )5 :2003 ،ك (الميالدم ،عبد المنعـ.)31 :2006 ،

كمف المالحظ مما سبؽ مف تعاريؼ الشخصية أف الشخصية لغكيان عبارة عف خصائص كصفات تميز

بناء عمى مظيره الخارجي.
الشخص عف غيره ،أما التينيان فيي إدراؾ اآلخريف لمشخص ن
التعريف االصطالحي:

بأنيا نظاـ متكامؿ مف السمات الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كاالنفعالية الثابتة نسبيان كالتي تميز الفرد
عف غيره كتحدد أسمكب تعاممو كتفاعمو مع اآلخريف ،كمع البيئة االجتماعية كالمادية المحيطة بو.

فالشخصية ىي الصكرة المنظمة المتكاممة لسمكؾ الفرد التي تميزه عف غيره ،فيي تشمؿ عاداتو كأفكاره

كاتجاىاتو كاىتماماتو كأسمكبو في الحياة (الشيخ ،سميماف.)16 :1990 ،

كالشخصية ليست مجرد حزمة مف صفات مستقمة منعزلة بعضيا عف بعض ،بؿ ىي كحدة متكاممة
مف صفات يكمؿ بعضيا بعضان ،كيتفاعؿ بعضيا مف بعض ،فالذكاء كالمثابرة كالسيطرة كالتعاكف
كغيرىا ال تبدك فرادل في سمكؾ الفرد بؿ تبدك مجتمعة كمندمجة تطبع سمككو بطابع خاص (طمعت

منصكر كآخركف.)14 :1978 ،
كيقكؿ(يكاككـ) أف الشخصية ىي ذاؾ الترابط مف صكر السمكؾ لدل الفرد ،كالتي تميز الفرد عف اآلخر

ينفي المجمكعة (سفياف أبك نجيمة.)16 :2003 ،
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فيما يعرفيا (كاتؿ) أنيا ذلؾ الشيء الذم يمكننا مف التنبؤ بسمكؾ الفرد في مكقؼ معيف كتتككف مف

عناصر عديدة كالعناصر الديناميكية كىي الدكافع المختمفة لمسمكؾ ،كالسمات المزاجية التي تميز
استجابات الفرد في المكاقؼ المتعددة ،كالقدرات العقمية التي تحدد قدرة الفرد عمى القياـ بأداء عمؿ ما،

كتتمثؿ في الذكاء كالميارات كالقدرات الخاصة (عباس ،فيصؿ.)18 :1982 ،

كينظر (مكرتف برنس) إلى الشخصية مف حيث ىي اجتماع لعدد مف العناصر أك لعدد مف المككنات

األساسية ،كيعرفيا بأنيا كؿ االستعدادات كالنزعات كالميكؿ كالغرائز كالقكل البيكلكجية الفطرية
كالمكركثة ،كىي كؿ االستعدادات كالميكؿ المكتسبة مف الخبرة (الرفاعي ،نعيـ.)95 :1987 ،
كيعرفيا (مكرام كآخركف ،)1958 ،بأنيا مجمكعة سمات الفرد كما تبدك في عاداتو الفكرية كتعبيراتو
كاتجاىاتو كاىتماماتو كأسمكبو في العمؿ كطريقتو في الحياة (الشكر بجي ،نبيمة.)30 :2006 ،

كيرل (أيزنؾ) أف الشخصية ىي المجمكع الكمي ألنماط السمكؾ الفعمية أك الكامنة لدل الكائف ،كنظ ار
ألنيا تتحدد بالكراثة كالبيئة ،فإنيا تنبعث كتتطكر مف خالؿ التفاعؿ الكظيفي ألربعة قطاعات رئيسية
تنتظـ فييا تمؾ األنماط السمككية(القطاع المعرفي الذكاء ،القطاع النزكعي الخمؽ ،القطاع الكجداني

المزاج ،كالقطاع البدني التككيف (أحمد ،سيير.)406 :2003 ،
كيعرفيا (كمؼ  )1970 ،kemphأسمكب التكافؽ العادم الذم يتخذه الفرد بيف دكافعو الذاتية كمطالب

البيئة(غنيـ ،سيد.)47 :1972 ،

كيرل (فالنتيف  )valentineالشخصية ىي المجمؿ الكمي الستعدادات الفرد المعتادة (.أبك نجيمة،
سفياف.)14 :2003 ،
كيعرؼ (يكنج) الشخص بأنو ذلؾ القناع الذم يمبسو الفرد لمتجاكب مع متطمبات الكسط االجتماعي،

كاالضطالع بدكر اجتماعي معيف ،يدؿ عمى أف الفرد مساير لممجتمع (عباس ،فيصؿ:1982 ،

.)128

العوامل المؤثرة في الشخصية:
 .1العامؿ الكراثي :فالكراثة تمعب دك انر قكيان في تحديد الفركؽ الفردية في سمات الشخصية ،كقد أرجع

العالـ (ىاينز إيزنيؾ )1976 ،ىذا االختالؼ في سمات الشخصية إلى تطكر نماذج كمقاييس

الشخصية التي أتيحت لمباحثيف المعاصريف .فيما يؤكد (كاتؿ) عمى أف لمكراثة دك انر في تحديد بعض
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عكامؿ الشخصية كالمغامرة كالخجؿ كقكة اإلرادة ،فيما لـ يكف ليا دكر في عكامؿ شخصية أخرل،

كالتبمد ،كاالنطالؽ كالسيطرة ( .عبادة ،أحمد.)19-17 :2001 ،

 .2عامؿ العمر :تمر الشخصية بخمس مراحؿ عمرية حتى تصؿ لمرحمة النضج :مرحمة الرضاعة،
كالطفكلة ،كالمرحمة االجتماعية ،كمرحمة المراىقة ،كمرحمة نضكج الشخصية ،كيمكف القكؿ بأف
الشخصية تتككف مف خالؿ تفاعؿ الشخصية الطفكلية مع شخصية المراىؽ مع الشخصية الناضجة

كأيضان مف خالؿ تفاعميا جميعيا مع المجتمع الخارجي بمؤسساتو المختمفة األسرية كالمدرسية

كالمجتمعية (.عباده ،احمد.)19 :2001 ،

 .3العكامؿ الجسمية :كىي التي تتعمؽ بالنمك الجسمي العاـ كالحالة الصحية العامة ،كيمكف التمييز
بيف جانبيف أساسييف ىما :الحالة العامة لمنمك الجسمي الطبيعي كالصحة العامة ،كالثانية خاصة يككف

الفرد ممي انز مف ناحية جسمية معينة كالطكؿ أك القصر أك نقص معيف في أم جانب مف جكانب

الشخصية ،مما ينعكس أثرىا عمى الشخصية( .بنى جابر ،جكدت.)198-197 :2002 ،

 .4عكامؿ البيئة االجتماعية :كيقصد بيا العكامؿ التي يعيش فييا الفرد كمف أىميا :عكامؿ البيئة

األسرية ،كالتي تدخؿ مف ضمنيا العكامؿ االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية كعكامؿ التنشئة االجتماعية
(عبادة ،احمد.)23-22 :2001 ،

السمات:
تعتبر السمة مف أبسط الطرؽ كأقدميا في كصؼ الشخصية .فالسمات مفاىيـ استعداديو تشير إلى

نزعات لمفعؿ أك االستجابة بطريقة معينة (الزاركس.)54 :1993 ،

تعريف السمة:
كما اختمفت كجيات النظر في تعريؼ السمة عند عمماء النفس تبعان الختالؼ نظرتيـ كنظرياتيـ في

الشخصية.

فيعرؼ أيزنك السمة بأنيا "تجمع ممحكظ مف النزعات الفردية لمفعؿ كسمة ىي اتساؽ ممحكظ في
عادات الفرد ك أعمالو المتكررة (ىكؿ ،ليندزم.)497 :1978 ،
أما كاتؿ فقد عرؼ السمة بقكلو "أنيا مجمكعة ردكد األفعاؿ كاالستجابات التي يربطيا نكع مف الكحدة
التي تسمح ليذه االستجابات أف تكضع تحت اسـ كاحد كمعالجتيا بنفس الطريقة في معظـ األحكاؿ

(عبد الخالؽ ،احمد.)42 :1983 ،
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كتعتبر السمة مف كجية نظر كاتل جانب تابت نسبيان مف خصائص الشخصية كىي بعد عاممي

يستخرج بكاسطة التحميؿ العاممي لالختبارات أم لمفركؽ بيف الناس (غنيـ ،سيد.)276 :1975 ،

فيعرؼ ألبورت السمة بأنيا "نظاـ نفسي عصبي يتميز بالتعميـ كالتمركز كيختص بالفرد كلدية القدرة
عمى نقؿ العديد مف المنبيات المتعادلة كظيفيان كعمى الخمؽ كالتكجيو المستمريف ألشكاؿ متعادلة مف

السمكؾ التعبيرم كالتكافقي"(ىكؿ ،ليندزم.)347 :1978 ،

السمة والمفاىيم المقاربة ليا:
السمات والعوامل:
ترجع أصكليا إلى عمـ النفس الفارؽ كدراسة كقياس الفركؽ الفردية ،كتيتـ بتحديد سمات الشخصية
كتحميؿ عكامميا سعيان لتصنيؼ الناس كالتعرؼ عمى السمات كالعكامؿ التي تحدد السمكؾ كالتي يمكف

قياسيا ،كتمكف مف التنبؤ بالسمكؾ.

كمف أىـ سمات نظرية السمات كالعكامؿ تركيزىا عمى العكامؿ المحددة التي تفسر السمكؾ اإلنساني
كتمكف مف تحديد سمات الشخصية (زىراف ،حامد.)106 :1982 ،
كالسمة بالمعنى العاـ ىي أم خاصية أك صفة فطرية أك مكتسبة يميز الفرد عف غيره مف الناس،

فاألفراد يختمفكف في سماتيـ الجسمية كالعقمية كالمزاجية كالخمقية كاالجتماعية ،فالسمة ىي استعداد عاـ

يطبع سمكؾ الفرد بطابع خاص ،كتشكمو كتعيف نكعو ككيفيتو ،فالسمة ليست عارضة كانما نمط تتميز

باالستمرار النسبي ،فيي صفة لمشخص ككؿ (عباس ،فيصؿ.)26،24 :1982 ،

أما العامؿ فيك القدرة الالزمة لتفسير االرتباطات لمظاىرة النفسية كالتي نسمييا السمات ،فالسمكؾ
البشرم حسب (ألبكرت كستيفنسكف كجيمفكرد) يمكف التكصؿ إلى أس ارره عف طريؽ التحميؿ العاممي

الذم ييدؼ إلى تحديد العكامؿ األساسية في السمكؾ بتحديد القدرات األكلية في النشاط العقمي كالعالقة

القائمة بيف تمؾ القدرات (الزعبي ،احمد.)90 :2002 ،
السمة والعادة:

تعد كؿ مف السمات كالعادات ميكؿ محدكدة كلكف السمات أكثر عمكمية سكاء مف حيث المكاقؼ

الخاصة بيا أك مف حيث ما تؤدم إلية مف استجابات .فالسمة تمثؿ نتاج الجمع بيف عادتيف أك أكثر

(جابر.)258 :1990 ،
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السمة والطرز:
لقد ميز ألبكرت بيف السمات كالطرز عمى حسب مقدار اقتراب كؿ منيا مف الفرد .فربما يمتمؾ الفرد
سمة معينة كليس طر انز .كالطرز عبارة عف تككينات نمكذجية يقيميا المالحظ كيمكف أف يطابؽ بينيا
كبيف الفرد كلكف عمى حساب فقدانو ليكيتو المميزة كالسمة يمكف أف تعبر عف تفرد الشخص عمى حيف

يستمزـ الطرز إخفاء ذلؾ التفرد .فالطرز يمثؿ تمييزات مصطنعة ليس ليا تشابو كثيؽ بالكاقع ،في

حيف أف السمات انعكاسات حقيقة لما ىك مكجكد بالفعؿ(ىكؿ ،ليندزم.)348 :1978 ،
السمة واالتجاه:

يعتبر التمييز بيف السمة كاالتجاه أمر صعب فيرل ألبكرت كؿ مف ىما عبارة عف استعدادات مسبقة

لالستجابة إال أف البكرت ميز بينيا عمى أساس:

 -1يربط االتجاه بمكضكع معيف أك فئة معينة في حيف أف السمة ترتبط بمجمكعة مف المكضكعات.
فالسمة أكثر عمكمية مف االتجاه.
-2االتجاه يتضمف تقييـ (بالقبكؿ أك الرفض ) لممكضكع الذم يتجو إلية في حيف أف السمة ليست
كذلؾ(ىكؿ ،ليندزم.)348 :1978 ،

خصائص السمات:
كمما تقدـ يمكف أف نجمؿ أىـ خصائص السمات كىي:
-1أف السمات مكجكد داخؿ الفرد ذاتو كجكدان حقيقيا كليست أسماء تكضع لمتصنيؼ.
 -2السمات منيا ما ىك ايجابي كمنيا ما ىك سمبي.
 -3تتصؼ كتختص بالعمكمية بمعنى أف الشخص يمكف كصفة بشكؿ عاـ كبدرجة كبيرة مف الثبات
بأنو كذا ككذا مف السمات المختمفة التي يمكف إسنادىا إلية.

 -4السمات تككيف فرضي ال يمكف مالحظة مباشرة كانما نستدؿ عمى كجكدىا مف خالؿ مالحظتنا
لسمكؾ اإلنساف.
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 -5السمات ليا قكة دافعية ،فيي نظاـ دينامي داخؿ الشخص كىي تعمؿ بأسمكب دينامي متفاعؿ مما
يؤكد دكرىا في تحديد سمكؾ الفرد كدكرىا كدافع لمسمكؾ.

 -6السمات يمكف تعديميا بالتعمـ (جابر.)230 :1990 ،
 -7قد تختمؼ درجات بعض السمات باختالؼ العمر ،فالسمات تتغير كتتبدؿ في سياؽ عممية النمك
حيث يحدث تغير في الشخصية ككؿ ،فاألشخاص الكبار يككنكف أكثر تباتان كاستق ار انر في سمككيـ كىذا

ال يعني أف شخصية الفرد ثابتة كمستقرة بشكؿ تاـ ،كلكف مقصدنا ىك أف البالغيف يككنكف أكثر ثباتان

كاستق ار انر مف األطفاؿ (فاطمة ،خفاجي.)56 :1990 ،

 -8السمات ىي خصائص متكاممة لمشخص كليست مجرد جزء مف خياؿ المالحظ (الزاركس،
.)56 :1993

األسس التي تقوم عمييا نظرية السمات:
 أف كؿ سمة ىي نزكع لدل الشخص لالستجابة بطريقة معينة نحك نكع مف المؤثرات.
 أف لدل كؿ شخص عدد مف السمات كمجمكعيا ىك الذم يميز الشخصية.

 أف كؿ سمة تنطكم عمى عدد مف العناصر أك الصفات ،كالصفة أضيؽ في حدكدىا مع السمة
كاجتماع صفات بينيا ترابط عاؿ في أشكاؿ كجكدىا ىك الذم يؤكد كجكد السمة كالترابط العالي ىك

الترابط الذم تبرىف عميو الدراسة اإلحصائية (جكدت جابر كآخركف.)205 :2002 ،
كما وضع ألبورت ثمانية معايير لتحديد السمة وىي كما يوردىا سيد غنيم كما يمي-:
 -1أف السمات مكجكد داخؿ الفرد ذاتو كجكدان حقيقيا كليست أسماء تكضع لمتصنيؼ.
 -2السمات منيا ما ىك ايجابي كمنيا ما ىك سمبي.
 -3تتصؼ كتختص بالعمكمية بمعنى أف الشخص يمكف كصفة بشكؿ عاـ كبدرجة كبيرة مف الثبات
بأنو كذا ككذا مف السمات المختمفة التي يمكف إسنادىا إليو.

 -4السمات تككيف فرضي ال يمكف مالحظة مباشرة كانما نستدؿ عمى كجكدىا مف خالؿ مالحظتنا
لسمكؾ اإلنساف.

 -5السمات ليا قكة دافعية ،فيي نظاـ دينامي داخؿ الشخص كىي تعمؿ بأسمكب دينامي متفاعؿ مما
يؤكد دكرىا في تحديد سمكؾ الفرد كدكرىا كدافع لمسمكؾ.
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 -6السمات يمكف تعديميا بالتعمـ (جابر.)230 :1990 ،

 -7قد تختمؼ درجات بعض السمات باختالؼ العمر ،فالسمات تتغير كتتبدؿ في سياؽ عممية النمك
حيث يحدث تغير في الشخصية ككؿ ،فاألشخاص الكبار يككنكف أكثر تباتان كاستق ار انر في سمككيـ كىذا

ال يعني أف شخصية الفرد ثابتة كمستقرة بشكؿ تاـ ،كلكف مقصدنا ىك أف البالغيف يككنكف أكثر ثباتان

كاستق ار انر مف األطفاؿ(فاطمة ،خفاجي.)56 :1990 ،

 -8السمات ىي خصائص متكاممة لمشخص كليست مجرد جزء مف خياؿ المالحظ(الزاركس،
.)56 :1993

نظريات السمات:
نظرية البورت:
يعتبر ألبكرت عميد" سيككلكجية سمات الشخصية" ىك بال منازع كلقد نظر إلى السمات باعتبارىا

الكحدة الطبيعية لكصؼ الشخصية (الزاركس ،ريتشارد )55 :1993 ،يؤكد أف السمات ىي خصائص
متكاممة لمشخصية كأنيا تشير إلى خصائص نفسية عصبية كاقعية تحدد كيفية سمكؾ الشخص ،كيمكف

التعرؼ عمييا مف خالؿ المالحظة كاالستدالؿ (بني جابر ،جكدت.)205 :2002 ،
و يحمل ألبورت الشخصية إلى أربع عناصر:
الشخصية كالخمؽ كالمزاج كالنمط.
 -9الشخصية-:

لقد درس ألبكرت خمسيف تعريفان لمشخصية يقترحيا مختمؼ الفئات اآلتية في ىذا المجاؿ منيا:
التعريفات التاريخية لممصطمح – التعريفات الالىكائية ،التعريفات الفمسفية ،كالتعريفات الفقيية،

االجتماعية ،النفسية.

كخمص بعد مراجعة كفحص لمتعريؼ إلى تعريفو المشيكر لمشخصية كىك" الشخصية ىي التنظيـ
الدينامي داخؿ الفرد لألجيزة النفسية الفيزيقية التي تحدد لمفرد تكيفو الفريد مع بيئتو" (أحمد ،سيير،

.)343 -342 :2003

كثمة جكانب معينة مف ىذا التعريؼ تستكجب تأكيدان خاصان ،فعبارة التنظيـ الدينامي تؤكد حقيقة أف

الشخصية في حالة ارتقاء كتغير ،كبأف الشخصية ليست بناءان نفسيان فحسب ،كال بناءان عصبيان فقط،
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كأف التنظيـ يستمزـ عمؿ كؿ مف الجسـ كالعقؿ كتشابكيما بشكؿ كثيؽ في كحدة شخصية (كالفيف جار

ليندرم.)346-345 :1978 ،
 -2الخمق:

عند ألبكرت يعني " ىك الشخصية مقيمة ،كالشخصية خمؽ غير مقيـ"( أحمد ،سيير.)344 :2003 ،
 -3المزاج:
ككثي انر أيضان ما يختمط تعبير المزاج كالشخصية ،لذا كضع ألبكرت أساسان كاضحان لمتمييز بينيما مف
حيث االستخداـ الشائع ،كالمزاج يشير عادة إلى تمؾ االستعدادات التي ترتبط ارتباطان كثيقان بالمحددات

البيكلكجية أك الفسيكلكجية كالتي ال تبدم باستمرار سكل قابمية ضئيمة نسبيان لمتعديؿ خالؿ التطكر،
كبالتالي مف الطبيعي أف يككف دكر الكراثة ىنا أكبر إلى حد ما مف غيره في بعض جكانب الشخصية.

(كالفف جارليندزم.)347 :1978 ،
 -4النمط:

لنمط فئة يمكف أف يصنؼ فييا شخص شخصان آخر .فاألنماط طرؽ لتصنيؼ الناس ككضعيـ في

فئات ،فإذا كاف الشخص يتصرؼ عمى نحك عدكاني فنقكؿ مف النمط العدكاني ،كنستطيع أف نقكؿ أف

الشخصية تكلد العناصر السمككية التي يمكف أف نصنفيا باألنماط أك الطرز (أحمد ،سيير:2003 ،

)345 -344

فنجد أف ألبكرت يحاكؿ تفسير السمكؾ الظاىر بافتراض أف لمفرد استعدادات معينة تحدد سمككو كىي
المسئكلة عف الثبات الذم تالحظو ظاىريان في سمكؾ الفرد كيجدر بنا أف نالحظ تأكيد ىذا التعريؼ
عمى الفردية كتضمنو أف الميؿ ال يرتبط عمى نطاؽ ضيؽ بعدد صغير مف المنبيات أك االستجابات

النكعية ( أحمد ،سيير.)346 -345 :2003 ،
و تقسم السمات عند ألبورت:
أ -السمات العامة والخاصة (الفريدة):

فالسمات العامة ىي السمات المشتركة كالشائعة بيف عدد كبير مف األفراد في حضارة معينة ،كقد تككف

في حضارات كثيرة أك قد تشيع بيف األفراد عمى كجو العمكـ ،كىي تمؾ المظاىر مف الشخصية التي
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يمكننا أف نقارف بيا بصكرة معتدلة كمفيدة معظـ األفراد في بيئة ثقافية معينة(.منصكر كآخركف،

.)357 :1997

أما السمة الخاصة أك الفريدة ىي التي "تخص فردان ما بحيث ال يمكف أف تصؼ آخر بنفس الطريقة،
كىي إما قدرات أك سمات دينامية" (عبد اهلل ،معتز.)5 :2005 ،

كيؤكد ألبكرت أنو ال يكجد أبدان في الكاقع شخصاف ليما سمة كاحدة تمامان ،كالطريقة التي تعمؿ بيا أم

سمة بالذات لدل شخص معيف تككف ليا دائمان خصائص فريدة تميزىا عف جميع السمات المتشابية

لدل األشخاص اآلخريف ( الميالدم ،عبد المنعـ.)28 :2006 ،

كىكذا فإف السمات جميعان سمات فردية فريدة كال تناسب سكل الفرد كالمنفرد( .ىكؿ كليندزم:1978 ،

.)349

كيرل ألبكرت أف االستعدادات الشخصية ىي كحدىا السمات الحقيقية كىي أكثر تصكي انر لتركيب

الشخصية ،أما السمات المشتركة فيي سمات شبو حقيقية (الميالدم ،عبد المنعـ.)29 :2006 ،

كال يتفؽ ألبكرت مع كامؿ في تحديد عدد معيف مف السمات تحدد سمكؾ الشخص كلكنو يرل أف بعض
األفراد قد تكجد لدييـ سمة كاحدة ليا صفة السيادة كتمعب دك انر أساسيان في تكجيو سمكؾ الفرد كقد أطمؽ
عمييا السمة األصمية مثؿ سمة البخؿ في شخصية سكر كدجر( .عبد الرحمف ،محمد:1998 ،

.)320

ب -السمات األصمية (األساسية) والمركزية والثانوية:
السمة األساسية تككف عندما يككف لدل الفرد سمة كاحدة تصؿ إلى درجة أف معظـ سمككيـ يتأثر بيا،

أما المركزية فيي األكثر شيكعان كتمثؿ الميكؿ التي تميز الفرد تمامان ،كالثانكية ىي أقؿ حدكثان كأىمية

في كصؼ الشخصية (باظة ،اماؿ.)13 -12 :2000 ،
ج -السمات التعبيرية واالتجاىية:

كىي سمات معينة تؤثر عمى السمكؾ كتككنو كلكنيا ال تككف كاقعية لدل أغمب األفراد (باظة ،اماؿ،

.)13 :2000
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نظرية كاتل:
إذا كاف ألبكرت عميد نظرية السمات فإف رايمكند كاتؿ ىك بصكرة ما ،أحد كبار مخططييا أك
ميندسييا ( ريتشارد الزادكس ( )57 :1993 ،بني جابر ،جكدت)206 :2002 ،
كذلؾ ألف الجيد األساسي لكاتؿ كاف مكجيان نحك خفض قائمة سمات الشخصية بطريقة منظمة إلى
عدد قميؿ يمكف معالجتو بكاسطة الطريقة اإلحصائية التي تعرؼ باسـ "التحميؿ العاممي

 "Intercorrelationأك معامالت االرتباط ( خكرم ،تكما .)43 :1996
كعرؼ كاتؿ الشخصية (ىي تمؾ التي تمكننا مف التنبؤ بما سكؼ يفعمو الشخص في مكقؼ معيف،
فإف ىدؼ البحكث النفسية إذا التنبؤ بقكانيف تتعرؼ بما سكؼ يفعمو األفراد في جميع المكاقؼ (كالفيف

جارليندز.)511 ،1978 ،
وقد صنف كاتل السمات بأكثر من طريقة ،من أبرزىا التصنيفات التالية:
أ -من حيث العمومية:
سمات فردية ،سمات مشتركة ،كيتفؽ كاتؿ مع ألبكرت في السمات المشتركة كالسمات الفردية كلكف

يمضي خطكة أبعد مف ألبكرت مقترحان تقسيـ السمات الفريدة إلى سمات فريدة نسبيان كسمات فريدة

جكىريان (أحمد ،سيير.)450 :2003 ،

حيث تستمد األكلى تفردىا مف فركؽ خفيفة في ترتيب العناصر التي تككف السمة ،في حيف يتسـ الفرد

في الثانية بسمة مختمفة أصالن كال يتسـ بيا أم شخص آخر.
ب -من حيث الشمولية:
سمات مصدرية كسمات سطح

سمات السطح :كىي تجمعات لمظكاىر أك األحداث السمككية التي يمكف مالحظتيا كىي أقؿ ثباتان ،كما
أنيا مجرد سمات كصفية ،فيي أقؿ أىمية مف كجية نظر كاتؿ بؿ إنيا الكسيط لظيكر السمات

المصدرية( باظة ،اماؿ.)14 :2000 ،

أما سمات المصدر :تمثؿ المتغيرات الكامنة التي تدخؿ في تحديد مظاىر السطح ،كىي تعتبر السمات

التي أكالىا كاتؿ اىتماـ كبير (عبد اهلل ،معتز.)17 :2005 ،
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كيقكؿ (جابر  )1990إف سمة المصدر ىي أسباب السمكؾ كىي تمثؿ عناصر الشخصية ،كبالتالي يمكف

أف تؤثر في عدة سمات سطحية ( جابر ،عبد الحميد جابر.)291 ،1990 ،
ج  -من حيث النوعية:
يقسـ كاتؿ السمات إلى ثالثة أنكاع:

 سمات القدرة  :تعني طريقة استجابة الفرد لمكقؼ معيف كلما ينطكم عميو مف تعقيدات تحقيقانألىداؼ معينة ( أحمد ،سيير.)455 :2003 ،

السمات المزاجية:كتختص باإليقاع كالشكؿ كالمثابرة ،كغيرىا كىي ما تعرؼ بالسمات السمككية كتتعمؽ بجكانب تككينية

لالستجابة كالسرعة أك الطاقة أك االستجابة االنفعالية (باظة ،اماؿ.)15 :2000 ،
السمات الدينامية:
وتتضمن الدفاعات الفطرية والمكتسبة والعواطف واالتجاىات.

 الدفاعات الفطرية :تشبو إلى حد كبير الغريزة كتعرؼ بأنيا" استعداد فطرم نفسي كجسمي يتيحلصاحبة االستجابة لشيء معيف دكف أخر كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ معيف مما يعزز السمكؾ المفضؿ ليدؼ
مفضؿ " فالشخص الجائع ينتبو إلى كؿ شيء يرتبط بالطعاـ.
كمف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح لنا أف لمدفاعات الفطرية أربع جكانب:
 -1االستجابات اإلدراكية "أم أنيا تجعؿ الفرد ينتبو إلى بعض األشياء دكف األخرل فالجائع ينتبو لكؿ
شيء لو عالقة بطعاـ".

 -2االستجابات االنفعالية "ففكرة تناكؿ الطعاـ فكرة سارة".

 -3األفعاؿ المؤدية لمكصكؿ إلى اليدؼ "فالشخص الجائع سكؼ يعمؿ كؿ شيء لمكصكؿ إلى
الطعاـ"

 -4الكصكؿ إلى اإلشباع" أم أف الجائع حيف يحصؿ عمى الطعاـ سكؼ يأكمو" (أحمد:2003 ،
.)459
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 الدفاعات المكتسبة (ما بعد الفطرية):الدفاعات المكتسبة سمة مصدر ديناميكية تشكميا البيئة أم انو في حيف تتشكؿ الدفاعات الفطرية
نتيجة لمحددات تككينية تتشكؿ الدفاعات المكتسبة نتيجة لعكامؿ اجتماعية كتدخؿ في ىذه الفئة

االتجاىات كالعكاطؼ.
 -العواطف:

ىي الشعكر بمكضكعات معية في المجتمع كفي حياة الفرد كاالستجابة ليا بطريقة معينة كيعتقد كاتؿ

أف العكاطؼ تتركز عاده حكؿ الكالديف ،المينة ،الذات.....الخ.
االتجاىات:

ميؿ لالستجابة بطريقة معينة في مكقؼ معيف لشيء معيف (أحمد.)461 :2003 ،
(ىاينز ايزينك) واسيامو في نظرية السمات والعوامل:
مف المفاىيـ التي شاع استخداميا في دراسة الشخصية لدل (إيزينؾ) مفيكـ البعد ،إذ استخدـ في

دراستو القياس السيككلكجي المكضكعي كأداة التحميؿ العاممي (عباس ،فيصؿ.)35 :1982 ،
أبعاد الشخصية عند (ىاينز إيزينك):

قدـ (ايزنؾ) كصفان منظمان لمشخصية حيث تككف العادات أساسان تقكـ عميو سمات الشخصية التي
بناء عمى تحميؿ عاممي أدل إلى التكصؿ إلى األبعاد اآلتية:
تتجمع في أبعاد قميمة ن

 .1البعد األكؿ :االنبساط كاالنطكاء (االجتماعية كالمركنة) :كاالنبساط محكر مف محاكر الشخصية
تنتظـ بو مظاىر السمكؾ مف حيث ما تفرضو مف مظاىر تتذبذب بيف االندفاع كالكؼ كما تعرضو مف
ميؿ لدل الشخص إلى التعمؽ بقيـ مستمدة مف العالـ الخارجي أك بقيـ غير مستمدة مف العالـ

الخارجي (باظة ،اماؿ.)27 :2000 ،

 .2البعد الثاني :كيمتد مف النضج االنفعالي إلى العصابية ،كىي استعداد الفرد إلصابة بالمرض

النفسي إف تعرض لضغط شديد.

 .3البعد الثالث :كيمتد مف حالة الشخصية السكية إلى الذىانية ،كىي استعداد الفرد لإلصابة بالمرض

العقمي (الذىاف).
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كمف حيث نظاـ الشخصية يرل (أيزينؾ) أف الطبقة الدنيا لمسمكؾ تتككف مف االستجابات العادية

المتكررة في الحياة اليكمية ،كبعض ىذه االستجابات تتجمع لتككف مجمكعة مستقمة داخؿ الشخصية،
كىذه المجمكعة تسمى السمة كىي تمثؿ شكالن مف أشكاؿ تجمع الميكؿ كالنزعات لدل الفرد ،كتتجمع

في شكؿ أبنية ،كىذه األبنية تككف األنماط ،أم أ ،السمة تتككف مف مجمكعة منظمة مف االستجابات

العادية ،كالنمط يتككف مف مجمكعة منظمة مف السمات(.عباس ،فيصؿ.)37 :1982 ،
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المبحث الثالث
األمـــن النفســـــي
المقدمة:
تعد الحاجة إلى األمف النفسي مف أىـ الحاجات النفسية ،كمف أىـ دكافع السمكؾ البشرم طكاؿ الحياة
مف الطفكلة إلى الشيخكخة ،كما تعد مف أىـ الحاجات األساسية الالزمة لمنمك النفسي السكم كالتكافؽ

النفسي كالصحة النفسية لمفرد (زىراف ،حامد.)297 :1989 ،

كيرل عبد المنعـ الحفني أف الحاجة إلى األمف ىي حاجة سيككلكجية جكىرىا السعي المستمر
لممحافظة عمى الظركؼ التي تضمف إشباع الحاجات البيكلكجية كالسيككلكجية (الحفني ،عبد المنعـ،
.)770 :1994

كاألمف النفسي ضركرة ال غنى عنيا ،ففي ظؿ األمف كالطمأنينة النفسية يؤدم كؿ فرد كاجبو عمى

أحسف كجو ،كتؤدم كؿ جماعة كاجبيا بأحسف صكر األداء ،كفي جك األمف تنطمؽ الكممة المعبرة
كالفكر المبدع المبصر ،كالعمؿ المتقف المدركس ،كفي جك األمف يحيا الناس مطمئنيف فرحيف

مستبشريف ،يؤدكف كاجبيـ في ىدكء كاستقرار ،كفي سعادة كىناء (ىاشـ ،أحمد .)75 :1986 ،كما
يؤكد حامد زىراف أف الحاجة إلى األمف ىي محرؾ الفرد لتحقيؽ أمنو كلدرء الخطر عنو ،كترتبط

الحاجة إلى األمف ارتباطا كثيقنا بغريزة المحافظة عمى البقاء( .زىراف ،حامد.)297 :1989 ،

كاف الشعكر باألمف حاجة ميمة لجميع األشخاص في جميع المراحؿ العمرية ،فالطفؿ في حاجة
نظر لضعفو كقمة حيمتو كتحقيؽ ىذه الحاجة لديو عف طريؽ إشباع
ماسة لألمف في مرحمة الطفكلة  ،نا
حاجاتو الفسيكلكجية ،كأف يككف مكضع عطؼ ككد كاىتماـ مف قبؿ كالديو ،كأف يقكما بكضع الحدكد

السميمة لسمككياتو ،كما أف المراىؽ في حاجة ماسة لمشعكر باألمف في تمؾ المرحمة التي تعد المرحمة

االنتقالية إلى االعتماد عمى النفس ،كالتي يرغب فييا الفرد في االستقالؿ عف أسرتو التي تمده بالسند

الركحي كالتكجييي ،كما أنو يخشى في تمؾ المرحمة مف طغياف دافعو الجنسي ،كافالت الزماـ مف يده،
لذا فإف المراىؽ في تمؾ المرحمة في أمس الحاجة إلى صديؽ أك مرشد أك جماعة ينتمي إلييا ،أك
عقيدة دينية تشعره باألمف (راجح ،أحمد.)114-113 :1977 ،

كاف إشباع الحاجة إلى األمف كالطمأنينة في جميع مراحؿ الحياة ضركرم لمنمك النفسي السكم كالتمتع

بالصحة النفسية ،فقد تبيف مف دراسات كثيرة أف األشخاص اآلمنيف متفائمكف سعداء متكافقكف مع

مجتمعيـ مبدعكف في أعماليـ ناجحك ف في حياتيـ ،بينما كاف األشخاص غير اآلمنيف قمقيف
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متشائميف معرضيف لالنحرافات النفسية كاألمراض السيككسكماتية (عكدة ،محمد كمرسي ،كماؿ،
.)89 :1986

كما تشير لك ار إلى أنو إذا تمثمت خبرات الطفؿ بكالديو بخبرات الخكؼ كانعداـ األمف في مكاقؼ متعددة
كمتكررة ،يترتب عمى ذلؾ تعرضيـ لالضطراب النفسي كالتأخر في نكاحي النمك المختمفة الذم تؤثر

دكف شؾ في صحتيـ النفسية كسماتيـ الشخصية كاتجاىاتيـ كسمككيـ في المستقبؿ.

كيتضح مما سبؽ أف الحاجة إلى األمف النفسي تعد مف أىـ الحاجات النفسية ،كأنيا تنشأ منذ المحظات
األكلى مف حياه الفرد ،كتستمر عبر المراحؿ العمرية المختمفة مف الطفكلة كحتى آخر المحظات في
حياة الفرد ،كاإلنساف بحاجة إلى األمف في شتى أماكف تكاجده في الحياة العامة

.كىذا ما جعؿ مف أىـ أىداؼ الحضارات اإلنسانية المختمفة عمى مر العصكر ،السعي إلى تحقيؽ

األمف النفسي ألبنائيا ،كالى بذؿ الجيكد الكبيرة عف طريؽ التربية كالتنشئة االجتماعية ،كىك ما بدكره
يساعد في بناء جيؿ ينعـ باألمف كالصحة النفسية ،لذا فإف دراسة األمف النفسي تعد مف الدراسات ذات

اقتصاديا ،مما يحقؽ في نفسو االتزاف االنفعالي
اجتماعيا كأسرنيا ك
نفسيا ك
ن
ن
األىمية لبقاء الفرد كاستق ارره ن
كالشعكر بالسعادة.

مفيوم األمن النفسي:
مفيوم األمن النفسي لغويا:
يعد مفيكـ األمف مف المفاىيـ المغكية ذات الثراء في المعنى ،فقد جاءت كممة أمف في كؿ مف :المنجد
كالمعتمد:

جاء في المنجد :أمف أمنا كأمانا كأمنة :اطمأف فيك أمف كأميف امف كأمف أمانو ضد خاف فيك أميف
أمناء ائتمنو كاستأمنو عده أمينا األمانة ج أمانات كاألمنة ضد الخيانة.
أما في المعتمد :امف كأمانا :اطمأف كفالنا بالشيء كاله أمره كأمنو عمى كذا :جعمو أمينان ك إلى فالف
استجاره ،أمنو أمنان كثؽ بو أمانة ضد خاف كاألماف الطمأنينة كالحماية كالصدؽ كالعيد.

المفيوم االصطالحي:
سكؼ تقكـ الباحثة بعرض بعض التعريفات التي ناقشت مفيكـ األمف النفسي ،كىى عمى النحك التالي:
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يعرؼ ماسمك األمف النفسي بأنو محكر رئيسي مف محاكر الصحة النفسية ،كىي الحالة النفسية

كالعقمية التي عمييا فرد مف أفراد المجتمع ،كالصحة النفسية كحالة تعني ال غياب األعراض المرضية
أيضا قدرة المرء عمى مكاجية اإلحباطات التي يتعرض ليا ،أم قدرتو عمى التكافؽ
فقط ،بؿ ىي ن
الشخصي( .العيسكم ،عبد الرحمف)
كيعرؼ بأنو :ىك شعكر الفرد بتقبؿ اآلخريف لو ،كحبيـ إياه كأنيـ يعاممكنو في دؼء كمكدة كشعكر

دكر فييا ،كشعكره بالسالمة كندرة الشعكر بالخطر أك التيديد أك القمؽ.
باالنتماء إلى الجماعة ،كأف لو نا
(عبد السالـ ،فاركؽ.)128 :1975 ،
كيعرؼ األمف النفسي بأنو:يتضمف مشاعر السالمة كالثقة كالتحرر مف االرتياب كالتكجس ،كشعكر

الفرد بأف مف يحيطكف بو يتقبمكنو كيعممكف عمى تسييؿ إشباع دكافعو ،أم أف يدرؾ الفرد بأف البيئة
المحيطة محبة ك كدكدة(كفافى ،عالء الديف.)164 :1984 ،
كيعرؼ حامد زىراف األمف النفسي بأنو :الطمأنينة االنفعالية كالنفسية ،كىك األمف الشخصي ،كىك حالة

مضمكنا كغير معرض لمخطر مثؿ الحاجات الفسيكلكجية ،كالحاجة إلى
يككف فييا إشباع الحاجات
ن
أحيانا يككف إشباع الحاجات بدكف
األمف ،كالحاجة إلى احتراـ الذات ،كالحاجة إلى تحقيؽ الذات ك
ن

نفسيا ىك
جيد ،ك ن
أحيانا يككف محتاج إلى السعي كبذؿ الجيد عمى لتحقيقو ،كما أف الشخص األمف ن
الذم يشعر أف حاجاتو مشبعة ،ك أف المقكمات األساسية لحياتو غير معرضة لمخطر ،كأف اإلنساف
نفسيا يككف في حالة تكازف كتكافؽ أمني ،كبعكس األمف النفسي عدـ األمف كالخكؼ مف الخطر
األمف ن
كالتيديد(زىراف ،حامد.)297 :1989 ،
كيعرؼ الكناني األمف النفسي بأنو :مقدار ما يحتاج إليو الفرد مف حماية لنفسو ككقايتيا مف الظركؼ
التي تشكؿ خط انر عميو مثؿ التقمبات المناخية كالطبيعية كاألكبئة كاألمراض كالحركب ،كعدـ االستقرار

السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ،كالتقميؿ مف القمؽ المرتفع المصاحب لممستقبؿ المجيكؿ ،سكاء فيما
يتعمؽ بدراستو أك عممو أك مأكمو أك ممبسو (الكناني ،ممدكح.)93 :1988 ،
كيعرؼ فضؿ أبك ىيف األمف النفسي بأنو :مف المعايير الميمة لمصحة النفسية ،كاألمف عكس التكتر

كالقمؽ ،فإذا كاف القمؽ ىك حالة مف الفكضى الداخمية تمنع الفرد مف الشعكر باليدكء كالطمأنينة،

أيضا زكاؿ مصادر التيديد كالتكتر الخارجية ،كبالتالي شعكر
فاألمف ىك زكاؿ المنغصات الداخمية ،ك ن
اإلنساف براحة الباؿ كعدـ االنشغاؿ المعطؿ لمقدرات (ابكىيف ،فضؿ.)25 :1997 ،
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خصائص األمن النفسي:
استنادا إلى ما أشار إليو حامد زىراف كىي عمى النحك التالي:
ستقكـ الباحثة بذكر تمؾ الخصائص
ن
 يتحدد األمف النفسي بعممية التنشئة االجتماعية كأساليبيا مف " :تسامح ،كعقاب ،كتسمط،
كديمقراطية ،كتقبؿ كحب ،ككراىية ،كيرتبط بالتفاعؿ االجتماعي ،كالخبرات

 كالمكاقؼ االجتماعية في بيئة آمنة غير ميددة.

ايجابيا عمى التحصيؿ الدراسي كاإلنجاز بصفة عامة.
 يؤثر األمف النفسي
ن
أمنا مف الجيمة كاألمييف.
 المتعممكف كالمثقفكف أكثر ن

 الذيف يعممكف بالسياسة يشعركف باألمف النفسي أكثر مف الذيف ال يعممكف بيا.
 شعكر الكالديف باألمف النفسي مرتبط بكجكد األكالد.

مكجبا بالدكجماتية ،أم التشبث بالرأم كالجمكد الفكرم بدكف
 عدـ األمف يرتبط
ن
 مناقشة أك تفكير.

 عدـ الشعكر باألمف مرتبط بالتكتر ،كبالتالي التعرض لإلصابة باألمراض ،كخاصة
 أمراض القمب (زىراف ،حامد.)299 :1989 ،

العوامل المؤثرة باألمن النفسي:
 الوراثة مقابل البيئة.تأثير لمكراثة عمى بعض السمات مف خالؿ بعض الدراسات التي قاـ بإجرائيا،
أكضح كاتؿ أف ىناؾ نا
في حيف ترجع سمات أخرل لعامؿ البيئة أكثر مف الكراثة (عبد الرحمف ،محمد السيد.)509 :1998 ،
كأف ىناؾ عكامؿ متعددة تساعد عمى ظيكر القمؽ ،الذم يعد أحد محكات األمف النفسي ،منيا ما

يتعمؽ بالكراثة كتركيب الشخصية النفسي كالبيكلكجي ،كمنيا ما يتعمؽ بالظركؼ البيئية المحيطة بالفرد

(كليد ،سرحاف.)44 :1999 ،
كأنو :ال يمكف الحديث عف الكراثة في إطار االضطرابات دكف استخداـ كممات أك مفاىيـ تشير إلى

عدـ تكافر الثقة الكاممة في النتائج التي يتـ االطالع عمييا في أدبيات الكراثة ،كما انو أشار إلى أف
الكثكؽ في كراثة المظاىر االنفعالية مازاؿ في ضكء التجريب ،كىذا يدؿ عمى أف لمبيئة األثر األكبر

في الشعكر باألمف النفسي(سعد ،عمي.)44 :1999 ،
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كما أفادت كؿ مف دراسة (أيزنؾ ،سالتر) إلى أف لمظركؼ البيئية السيئة الدكر الرئيس في تنمية سمة

القمؽ العالي ،كما أشار كاتؿ نتيجة لدراساتو المعتمدة عمى التحميؿ العاممي إلى أف القمؽ ىك أحد

محكات األمف النفسي ،ك يرجع األثر األكبر المسبب لو إلى البيئة غير السارة (أغا ،عاطؼ:1987 ،
.)11

كىناؾ العديد مف العكامؿ البيئية المادية كالعضكية المختمفة التي تتمثؿ في بعض الظكاىر الطبيعية

كالمناخية كالعكاصؼ كالبراكيف كاألعاصير كالزالزؿ...إلخ ،التي تيدد حياه اإلنساف كبقاءه ،ككذلؾ

أيضا مثؿ ىذا التيديد ،كما ىك الحاؿ في الحركب
بعض عناصر البيئة االقتصادية كالسياسية تشكؿ ن
كعدـ االستقرار االقتصادم ،كتزايد احتماالت التعرض لألخطار كالحكادث كمكجات اإلجراـ كالفكضى
كاألزمات كاالنييار االجتماعي ،التي تتعرض ليا بعض المجتمعات في بعض الظركؼ(.مكسكعة عمـ

النفس الشاممة.)23 :1999 ،

كفي ضكء ما سبؽ ترل الباحثة أف عامؿ البيئة ال يؤثر عمى مستكل األمف النفسي كحده ككذلؾ عامؿ

الكراثة ،لذا ال يمكف اعتبار أحدىما المسبب الرئيس لألمف النفسي أك انعداـ األمف النفسي ،كلكف درجة
معا عمى اإلنساف ،فال يعمؿ
معا كتأثيرىما ن
األمف النفسي نتعرؼ عمييا مف تفاعؿ الكراثة كالبيئة ن
أحدىما دكف اآلخر كاف كانت احتمالية تأثير أحدىما بصكرة أكثر مف اآلخر في تحديد مستكل األمف

النفسي لدل اإلنساف.

 التنشئة االجتماعية.يرل حامد زى ار ف  1977أف ميمة تكفير األمف النفسي لمفرد كالذم يعد مف المتطمبات األساسية

لمصحة النفسية التي يحتاج إلييا الفرد كي يتمتع بشخصية ايجابية متزنة منتجة تقع عمى عاتؽ

األسرة ،كيؤكد عمى أف إدراؾ الطفؿ اتجاىات نحكه يعد مف العكامؿ الميمة في تكيفو كنمكه كشعكره

فعميا في تكيفو
باألمف النفسي ،كأف الطريقة التي يدرؾ بيا الطفؿ ىذه االتجاىات ىي التي تؤثر ن
(زىراف ،حامد.)410 :1977 ،
استنادا
ميما في نمك الشعكر باألمف لدل األفراد ،كذلؾ
كيؤكد عمي سعد عمى أف لخبرات الطفكلة نا
ن
دكر ن
إلى ما أشار إليو فريؽ مف العمماء كمف البحكث التي أكدت أثر خبرات الطفكلة عمى تنمية مشاعر
األمف ،ما قاـ بو" ميكشف" كآخركف ،حيث أتضح أف الذيف لـ يحصمكا عمى عطؼ أسرم كاؼ كانكا

أمننا كأقؿ ثقة بالنفس كأكثر قمقنا كأقؿ تكافقنا مع أكلئؾ الذيف لـ يحصمكا عمى عطؼ أسرم ،كما
أقؿ ن
أكد عمى أف أساليب التنشئة االجتماعية كالعالقات األسرية القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ ،كأساليب
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التعامؿ القائمة عمى تفيـ الطفؿ كتقبمو كاشعاره أنو مرغكب فيو ،كأساليب الرعاية المتزنة دكف إىماؿ

طا أساسية لمطمأنينة االنفعالية لدل األطفاؿ (سعد ،عمي.)21 :1999 ،
أك نقص تعد شرك ن

كيرل كماؿ الدسكقي أف أكؿ ما يحتاجو األطفاؿ مف الناحية النفسية ىك الشعكر باألمف العاطفي،
بمعنى أنيـ يحتاجكف إلى الشعكر بأنيـ محبكبكف كأفراد ،كمرغكب فييـ لذاتيـ ،كأنيـ مكضع حب

كاعتزاز حيث تظير ىذه الحاجة متكررة في نشأتيا ،كأف الكالديف ىما خير مف يقكـ عمى إشباعيا خير

قياـ (الدسكقي ،كماؿ.)137 :1979 ،

كما أكدت دراسة أجراىا سميماف الريحاني أف قياـ الكالديف بتنشئة أبنائيـ بأسمكب ديمقراطي متسامح

يؤدم إلى تنمية الشعكر باألمف لدل األبناء بصكرة أكثر مف استخداـ األساليب المتسمطة ( الريحاني،

سميماف.)20 :1985 ،

كما كأكد فاركؽ عبد السالـ  1979عمى أىمية دكر التنشئة االجتماعية ،حيث فسر حالة األمف
النفسي بأنو :اإلحساس بالطمأنينة االنفعالية ،كتمتع الفرد بيا نتيجة لعمميات التفاعؿ االجتماعي بيف

الفرد كالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا )عبد السالـ ،فاركؽ.)6 :1979 ،

أبعاد األمن النفسي:
 األمن النفسي:اضيا عف نفسو متقبال
التكافؽ النفسي ىك المكاءمة بيف الشخص كذاتو ،كمعنى ذلؾ أف يككف الفرد ر ن
ليا ،كمع التحرر مف التكترات كالصراعات التي تقترف بمشاعر سمبية نحك الذات) أبك حطب ،فؤاد ك
عبد الحميـ ،محمكد.)195 :1992 ،

سمبيا عمى
كما أف نقص إشباع الحاجات النفسية الضركرية لمفرد تعكؽ نمكه النفسي ،كتؤثر نا
تأثير ن
الصحة النفسية ،مما ينمي فيو سمات التكافؽ السيئ كالتي مف أىميا سمات فقداف األمف كالعداكة
كالشعكر بالذنب (محمد ،عكدة ك مرسي ،كماؿ.)92 :1986 ،

 األمن االجتماعي:التكافؽ االجتماعي يعني المكاءمة بيف الشخص كغيره مف أفراد المجتمع ،كيشمؿ ذلؾ جميع
المجاالت االجتماعية التي يعيش فييا الفرد ،كالمدرسة كاألسرة كمكاف العمؿ...إلخ( .أبك حطب ،فؤاد

ك عبد الحميـ ،محمكد.)165 :1995 ،
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كيتعيف عمى الفرد ليحقؽ أمنو النفسي أف يعمؿ عمى كسب رضا الناس كحبيـ كاىتماميـ ك مساندتيـ

العاطفية ،بحيث يشعر بأف ىناؾ مف يرجع إليو عند الحاجة ،كما يتعيف عمى المجتمع مف ناحية أخرل
أف يحيط أفراده بضركب مختمفة مف التأميف ضد حكادث العمؿ ك أمراض المينة كالشيخكخة كالعجز

كالكفاة كالبطالة ،كتأميف الفرد عمى حقكقو بأف يناليا كاممة ميما كاف مركزه االجتماعي ،فالعدؿ أساس

مف أسس األمف) راجح ،أحمد عزت.)106 :1977 ،

كما أف الشعكر بالمسئكلية االجتماعية بمحاكلة فيـ المشكالت االجتماعية كالسياسة العامة ،كمناقشتيا
كالتعاكف مع الزمالء كالتشاكر معيـ كاحتراـ آرائيـ ،كالمحافظة عمى سمعة الجماعة كبذؿ الجيكد في

سبيميـ ،كاحتراـ الكاجبات االجتماعية ،كاالنتماء إلى الجماعة يؤدم إلى تحقيؽ األمف) زىراف ،حامد،
.)437 :1995
كيرل أيضا حامد زىراف أف الفرد يجد أمنو النفسي في انضمامو إلى جماعة تشعره بيذا األمف ،كأف

الفرد القمؽ يجد الراحة كاألمف في صحبة اآلخريف ،كأنو يحتاج إلى اآلخريف ليككنكا في جكاره عندما
يقابمو خطر ،كعندما تحؿ بو كارثة أك مصيبة ،كأف كجكدىـ معو يخفؼ الخطر كاف لـ يمنعو )زىراف،

حامد.)30 :1989 ،
 -األمن األسري:

التكافؽ األسرم ىك مدل تمتع الفرد بعالقات سكية مشبعة بينو كبيف أفراد أسرتو ،كمدل القدرة األسرية

عمى تكفير اإلمكانيات الضركرية ،كمدل تكفر الحب كالتعاكف كالتضحية بيف أفراد األسرة) الحفني،
عبد المنعـ .)75 :1994 ،

كيالحظ أف الخالفات كاالنفصاؿ أك الطالؽ بيف الكالديف كرجعية الكالديف ،كزيادة الرقابة في األسر ة

كنقص التمتع بالحرية في األسرة ،كعدـ حرية إبداء الرأم كالشعكر بالحرماف تعتبر مف أبرز مشكالت

المراىقيف التي تؤدم إلى فقدانيـ لألمف (.زىراف ،حامد .)371 :1995 ،

كما أف كثرة عدد أفراد األسرة ككبر حجميا كما لو مف متاعب مالية كنفسية عمى جميع أفرادىا
كانخفاض مستكل معيشتيـ كانخفاض معدؿ إشباع حاجاتيـ يؤدم إلى زيادة مشاعر الفشؿ كاإلحباط

كالحرماف ،كينعكس ذلؾ عمى استقرارىـ كشعكرىـ باألماف (دكاني ،كماؿ ك ديراني ،عيد:1984 ،
.)318
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 األمن الجسمي:كيتحقؽ األمف لمفرد عندما يطمئف عمى سالمة أعضاء الجسـ كعمى القياـ بكظائفيا كالتغيرات
الجسمية الكبيرة التي يمر بيا المراىؽ ،كما ليا مف أثر بالغ عميو سكاء مف الناحية النفسية أك مف

الناحية االجتماعية كمكقؼ اآلخريف منو ) المفدل ،عمر.)150 :1994 ،

كما أف أمراض ضيؽ التنفس كاآلالـ الجسمية المتعددة ،كآالـ الرأس كالصداع كالشعكر بالضغط عمى
الصدر كالرقبة " حاالت االختناؽ " مف المشاكؿ النفسية الجسمية التي تساىـ في عدـ تحقيؽ الفرد
لمصحة الجسمية كاألمف الجسمي (أبكىيف ،فضؿ.)45 :1995 ،

أساليب تحقيق األمن النفسي:
إف الفرد يمجأ إلى ما يسمى بعمميات األمف النفسي ،كىي عبارة عف أنشطة يستخدميا الجياز النفسي

لخفض أك التخمص مف التكتر كتحقيؽ الذات كتقديرىا كالشعكر باألمف النفسي).زىراف ،حامد،1987 ،
.) 300

ولتحقيق األمن النفسي يتعين عمى الفرد ما يمي:
ميما في تحقيؽ األمف النفسي كالطمأنينة النفسية ،كىذا ما
 إشباع الحاجات األكلية لمفرد يعدن
أساسا ن
أكدت عميو معظـ النظريات النفسية ،بحيث كضعتيا في المرتبة األكلى مف حاجات اإلنساف التي ال
حياة بدكنيا (الصنيع ،صالح.)87 :1995 ،

 -العمؿ عمى كسب رضا الناس كحبيـ كمساندتيـ االجتماعية كالعاطفية بحيث يجد الشخص مف

يرجع إليو عند الحاجة ،كما أف لممجتمع دك نار في تقديـ الخدمات التي تضمف لمفرد األمف عف طريؽ
المساكاة في معاممة جميع األفراد ميما كانت مراكزىـ االجتماعية ،ألف العدؿ أساس األمف (راجح،
احمد.)113 :1977 ،

 االعتراؼ بالنقص كعدـ الكماؿ :حيث إف كعي الفرد بعدـ بمكغو الكماؿ يجعمو يفيـ طبيعة قدرتوكضعفيا ،كبالتالي فإنو يقكـ باستغالؿ تمؾ القدرات االستغالؿ المناسب دكف القياـ بإىدارىا مف غير

فائدة حتى ال يخسرىا عندما يككف في أمس الحاجة إلييا ،كمف ىنا فإنو يسعى إلى سد ما لديو مف
نقائص عف طريؽ التعاكف مع اآلخريف ،كىذا يشعره باألمف الف ذلؾ يجعمو يؤمف بأنو ال يستطيع

مكاجية األخطار كحده دكف مساعدة األخرل كالتعاكف معيـ) الصنيع ،صالح.) 97 :1995 ،
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 -الثقة بالنفس :التي تعد مف أىـ ما يدعـ شعكر الفرد باألمف كالعكس صحيح ،فأحد أسباب فقداف

الشعكر باألمف النفسي كاالضطرابات الشخصية ىك فقداف الثقة بالنفس).راجح ،أحمد.)113 :1977 ،
 تقدير الذات كتطكيره ا:كىك أسمكب يقكـ عمى أف يقدر الفرد قدراتو ،كيعتمد عمييا عند األزمات ثـيقكـ بتطكير الذات ،عف طريؽ العمؿ عمى إكسابيا ميارات كخبرات جديدة تعينو عمى مكاجية

الصعكبات التي تتجدد في الحياة) الصنيع ،صالح.) 97 :1995 ،

 معرفة حقيقة الكاقع :كىذا يقع عمى عاتؽ المجتمع كلو الدكر الكبير في تكفيره ،كخاصة في الحياةالمعاصرة التي أصبح فييا الفرد يعتمد عمى كسائؿ اإلعالـ في معرفة الحقائؽ المختمفة ،كتظير أىمية
ىذا األسمكب في حالة الحركب حيث إف األفراد الذيف يعرفكف حقيقة ما يجرم حكليـ تجعميـ أكثر

صالبة في مكاجية أزمات الحركب ،عمى عكس األفراد المضمميف الذيف ال يعرفكف يحدث حكليـ
)الصنيع :صالح.)5 :1995 ،

العوامل المترتبة عمى انعدام الشعور باألمن النفسي:
يرل حامد زىراف أف الشخص الذل يشعر باألمف كاالشباع في أسرتو يميؿ إلى اف يعمـ ىذا الشعكر
فيرل في الناس الحب كالخير كيتعاكف معيـ إما في لشخص الغير امف فيك في خكؼ دائـ ،كيعيش

في حالة مف عدـ الرضا كيرل أف البيئة تمثؿ تيديدا خطي انر لذاتو كيؤدل عدـ إشباع حاجات الفرد إلى
عدـ تحقيؽ األمف النفسي لمفرد (زىراف.)109–108 :1989 ،

كترل كاريف ىكرني أف الطفؿ الذل ينعدـ لديو الشعكر باألمف ينمى مختمؼ األساليب ليكاجو بيا ما
يشعر بو مف عزلة كقمة حيمة فقد يصبح عدكانيا ينزع إلى االنتقاـ لنفسو مف ىؤالء الذيف نبذكه كاساءكا

معاممتو اك يصبح سافر الخضكع حتى يستعيد مرة أخرل الحب الذل أحس بفقدانو كقد يحاكؿ رشكة
االخريف ليحبكه أك يستخدـ التيديد ليمزـ االخريف حبو كقد يككف لنفسو صكرة مثالية غير كاقعية
ليعكض ما يشعر بو مف نقص كقد يغرؽ نفسو في االشفاؽ عمى ذاتو كالرثاء ليا ليكسب اشفاؽ الناس

كتعاطفيـ ،فإف لـ يستطع الحصكؿ عمى الحب فقد يحقؽ القكة كالسيطرة عمى االخريف ،كبيذه الطريقة
يعكض احساسو بالعجز كيجد منفذا لمعدكاف كيستطيع استغالؿ الناس كقد يصبح شديد الميؿ إلى

التنافس كقد يحكؿ عدكانو إلى ذاتو كيحقر مف نفسو كتؤكد ىكرني بأنو يمكف لنا أف نتجنب جميع ىذه

المشكالت كحميا مف خالؿ تكفير األمف كالثقة كالحب كاالحتراـ كالتسامح كالدؼء العاطفي لألفراد

(ليندزل.)197-178 :1987 ،
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كيشير راجح إلى أف انعداـ الشعكر باألمف يعد مف أقكل العكامؿ كأكثرىا شيكعا لإلصابة باالضطراب

النفسي(.راجح.)113 :1997 ،

فإف نقص أك عدـ إشباع حاجات األمف النفسي يؤدل إلى الشعكر باليأس كالقنكط كالسخط كالغضب
حتى عمى نفسو كيشعر الفرد الذل يفتقر لألمف النفسي أنو يعيش كحيدا كمنعزال عف بقية الناس كيشعر

بالكحدة حتى كاف كاف يعيش في مكاف يضج بالناس ألنو يعيش منسجما مع عالمو الخاص بو كال يثؽ

بالناس كال يرتاح لمتعامؿ معيـ (العيسكم.)114 :1974 ،

األمن النفسي من خالل نظريات عمم النفس:
تعددت كجيات النظر المختمفة في تفسير األمف النفسي لدل اإلنساف ،كىذا التعدد كاالختالؼ ينبع مف

محكر
نا
ثراء المفيكـ نفسو كتعقيده في نفس الكقت ،لدرجة دفعت العديد مف عمماء النفس إلى اعتباره
ئيسا مف محاكر الصحة النفسية ،كطالما أف ىناؾ اختالفنا في كجيات النظر إلى ىذا الحد يمكف
ر ن

تفسير ليذا المفيكـ ،كىي عمى ىذا النحك
نا
بعضا مف أىـ النظريات التي كضعت
لمباحثة أف تعرض
ن
التالي:
نظرية أبراىام ما سمو:
قاـ ما سمك بكضع الحاجات اإلنسانية في تنظيـ ىرمي قاـ بتقسيمو إلى خمسة مستكيات
كالتالي:
 الحاجات الفسيكلكجية.
 الحاجة إلى األمف .

 الحاجة إلى الحب كاالنتماء.
 الحاجة إلى تقدير الذات .

 الحاجة إلى تحقيؽ الذات .

 كداخؿ ىذا التقسيـ كاف لماسمك تقسيـ آخر لمحاجات ىك:
 -حاجات النقص كالقصكر

 -حاجات النمك ك الحاجات العميا
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كتكشؼ لنا نظرية ما سمك عف الفركؽ الجكىرية بيف ىذيف المستكييف ،حيث تبرز الحاجات الدنيا مف

حيث القكة كاألىمية كأكلكية اإلشباع عف الحاجات العميا ،كالحاجات الدنيا ىي حاجات البقاء كاشباعيا
يعني البقاء ،أما الفشؿ في إشباعيا ال يعني إال العجز كالقصكر (السيد ،عزيزة.)27 :1990 ،
كيرل ما سمك أف ىذا اليرـ ليس ثابتنا لجميع األفراد ،فيناؾ بعض األفراد الذيف يؤجمكف إشباع الحاجات

العضكية في سبيؿ مساعدة األصدقاء أك استكشاؼ شيء جديد(.عبد الرحمف ،محمد السيد:1998 ،
.)483

مييئا إلشباع حاجاتو
كحسب نظرية ما سمك في الحاجات فإف الشخص الذم أشبع حاجاتو الفسيكلكجية ن
لألمف كالطمأنينة ،كالذم أشبع حاجات األمف مييأ إلشباع حاجات الحب ،كاإلنجاز كاالنتماء

مييئا إلشباع حاجات تحقيؽ الذات
كاالستحساف كالتقدير كحب االستطالع ،كالذم أشبع ىذه الحاجات ن
التي يشعر الفرد في إشباعيا بالكفاءة كالسعادة )مرسي ،كماؿ.)8 :1999 ،
كالى أف ما سمك كضع الحاجة إلى األمف في الترتيب الثاني في التنظيـ اليرمي بعد الحاجات

الفسيكلكجية ،كأكضح أف حاجات األمف تساعد الفرد عمى تجنب اآلالـ المكجعة كاإلصابة ،كلكنيا قد
تبمغ مف القكة بحيث تعيؽ المزيد مف النمك الشخصي ،كما يحدث عندما يخضع اإلنساف لقكانيف

إجبارية دكتاتكرية مثؿ التجنيد اإلجبارم أك التعرض إلى ضغكطات مف قبؿ مصادر متسمطة
كاالحتالؿ مثال مما يدفع الشخص إلى القياـ بسمكؾ عنيؼ تجاه المصادر التي تسبب لو فقداف األمف

مف أجؿ الحصكؿ عمى قدر مف الحرية مثؿ األعماؿ الفدائية ضد االحتالؿ كفي ذلؾ يقكؿ ماسمك إذا

خيرنا بيف األماف كالنمك ،فإننا سكؼ نختار األماف بالتأكيد )عبد الرحمف ،محمد السيد:1998 ،
.)436
كما يشير ماسمك إلى أف الحاجة إلى األمف تشمؿ الحاجات الجسمية كتجنب األلـ كالتحرر مف

الخكؼ كالشعكر باألمف الطمئناف ،كال تظير عند الفرد إال بعد أف تشبع حاجاتو الفسيكلكجية كلك
جز نئيا ،كحيف يتمكف الفرد مف إشباع حاجات األمف فإنو يسعى إلى تحقيؽ حاجات أعمى في السمـ
اليرمي لمحاجات ،كالحاجة إلى تقدير الذات كتحقيؽ الذات (الريحاني ،سميماف.)200 :1985 ،
ويشير فاروق سيد عبد السالم  1979إلى أن ماسمو حدد ثالثة أبعاد أساسية أولية لألمن
النفسي ،يتمثل جانبيا االيجابي فيما يمي:
 -الشعكر بالتقبؿ كالحب كالدؼء كالمحبة مع اآلخريف.

 الشعكر بالعالـ ككطف ،كباالنتماء ك المكانة بيف المجيكؿ.59



 الشعكر بالسالمة كالسالـ كغياب ميددات األمف" الخطر ،العدكاف ،الجكع"(عبد السالـ ،فاركؽ،.)5 :1997

كما وضح ماسمو أن ىناك مؤشرات ثانوية لمشعور باألمن تبدو جوانبيا االيجابية كما يمي:
 -شعكر الفرد بأف العالـ بيئة سارة.

 إدراؾ الفرد لمبشر بصفاتيـ الخيرة مف حيث الجكىر. -الشعكر بالثقة نحك اآلخريف.

 االتجاه نحك تكقع الخير كاإلحساس بالتفاؤؿ بشكؿ عاـ. -الميؿ لمسعادة كالقناعة.

 -مشاعر اليدكء كالراحة كاالسترخاء كانتقاد الصراع كالشعكر باالستقرار االنفعالي.

 الميؿ لالنطالؽ مف خارج الذات ،كالقدرة عمى التفاعؿ مع العالـ كمشكالتو بمكضكعية -كمف التمركز حكؿ الذات.

 تقبؿ الذات كالتسامح معيا كتفيـ االندفاعات الشخصية. الرغبة بامتالؾ القكة في مكاجية المشكالت بدال مف الرغبة في السيطرة عمى اآلخريف. -الخمك النسبي مف االضطرابات العصابية أك الذىانية كقدرة نظامية في مكاجية الكاقع.

 االىتمامات االجتماعية كبركز ركح التعاكف كالمطؼ كاالىتماـ باآلخريف( .دكاني ،كماؿكديراني ،عيد.)51 :1983 ،
كيرل ماسمك أف تحقيؽ األمف النفسي يتـ بكسائؿ كثيرة حسب طبيعة الفرد كمراحؿ نمكه ،لكف أىـ تمؾ

الكسائؿ تتـ عف طريؽ تجنب الفرد مصادر التيديد كاأللـ كالقمؽ كالبحث عف الطمأنينة )الصنيع،
صالح.) 75 ،1995 ،
كيرل ماسمك أف األمف مرادؼ لمصحة النفسية كىى الحالة النفسية كالعقمية التي عمييا الفرد كالصحة
النفسية لحالو ال تعنى غياب األمراض المرضية فقط بؿ ىي قدرة الفرد عمى مكاجية االحباطات التي

يتعرض ليا أم قدرتو عمى التكافؽ الذاتي كالتكيؼ االجتماعي (.جبر.)81 :1996 ،
نظرية فرويد:

ربما كاف فركيد أكؿ صاحب نظرية سيككلك جية تؤكد عمى أىمية الخبرات التي يتعرض ليا اإلنساف
في سنكات حياتو األكلى ،كما كيؤكد عمى الدكر الحاسـ الذم تمعبو في إرساء الخصائص األساسية

لبناء الشخصية ،كيرل أف الشخصية تكتمؿ كبخاصة في المرحمة الفمية كالشرجية ،كأكد عمى أف كجكد
60



اإلنساف في جك مف األمف كالمحبة كالعطؼ كالحناف يؤدم إلى أثر كبير كميـ في بناء شخصية سكية
(ىكؿ ،ؾ ك لندزم.) 76 :1987 ،

كيؤكد فركيد عمى أف تعرض الفرد إلى الخطر كالتيديد الذل يؤدل إلى الشعكر بعدـ األماف يؤدل إلى
ظيكر ما يطمؽ عميو مشاعر االعتماد كىى الرغبة في العكدة إلى الرحـ كذلؾ لشعكره باألماف في ىذه

المرحمة ( ليندزل.)178 :1978 ،

كما أنو يؤكد عمى دكر األـ في السنكات األكلى في إحساس المرء باألمف النفسي في مراحؿ عمره
األكلى كتأثيره عمى سماتو الشخصية كاتجاىاتو مستقبال كمف خالؿ تكفير جك الدؼء العاطفي (جبر،

.)23 :1996

كما يرل فركيد أف الدكافع التي تعمؿ عمى حماية الذات كبقائيا تنتج لما أسماه بغرائز الذات كغريزة

البقاء كالعدكاف ،كاذا أشبعت عنده ىذه الحاجة أكجدت لديو غريزة الحب كالبقا ء ،كاذا لـ تشبع يؤدم
إلى ظيكر سمكؾ عدكاني ،بمعنى أف حاجاتيـ لـ تشبع مف األمف (جالؿ ،سعد.) 206 ،1982 ،
نظرية إيريك فروم:
ينظر فركـ إلى األمف النفسي مف زاكية العالقات االجتماعية كالحضارية كأثرىا في التطبيع االجتماعي

معتمدا عمى كالديو ،كىذه الفترة الطكيمة مف
لمفرد ،كيرل فركـ أف الفرد يقضي فترة طكيمة مف الزمف
ن
االعتماد تقيده بقيكد انفعالية كاجتماعية ،كينمك شعكره باألمف كاالنتماء لمجماعة ،كيزداد تعمقو بكالديو

كيرتبط كجكده الذاتي بكيانيما ،كلما يزداد نمك الفرد كيتكفر لو عكامؿ الشعكر بذاتو ككجكده االجتماعي

ككحدة مستقمة ك تزداد حاجتو إلى التحرر مف االعتماد كالى فؾ قيكد الكالديف ،كىذا االتجاه نحك

كثير مف المشقة كالمعاناة كيككف بمثابة خطر ييدد شعكره باألمف كيكلد لديو
االستقالؿ يكمؼ الفرد نا
شعكر بالعجز كالقمؽ (البمبيسي ،منير.)36 :2002 ،
نا
نظرية كارين ىورني:
تشير كاريف ىكرني إلى أف شعكر الفرد باألمف النفسي يتكقؼ في الدرجة األكلى عمى عالقة الطفؿ

بكالديو منذ المحظة األكلى في حياتو ،كيمكف أف يحدث أمراف في ىذه العالقة ،أكليما :أف يقكـ الكالداف

في إبداء عطؼ حقيقي ك دؼء نحك الطفؿ ،كبالتالي يشبعاف حاجتو إلى األمف.

كثانيا :أف يبدم الكالداف عدـ المباالة بؿ كعداء لدرجة الكراىية نحك الطفؿ ،كبالتالي يحبطاف حاجتو

لألمف )الخضرم ،جياد عاشكر.)31 :2003 ،
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فالظركؼ األكلى تؤدم إلى النمك السكم ،بينما الظركؼ الثانية تؤدم إلى النمك العصابي ،حيث ترل

ىكرني أف أصكؿ السمكؾ العصابي ينشأ نتيجة لعدـ نمك الطفؿ في جك أسرم ينعـ فيو بالدؼء كالحب

مف خالؿ عالقتو بكالديو (جابر ،جابر عبد الحميد.)206 :1990 ،
كقد أشارت ىكرني إلى أف القمؽ األساسي كانعداـ األمف ىما مف العكامؿ التي تؤثر في تشكيؿ

الشخصية ،لذا فإف الفرد يمجأ إلى عدة أساليب دفاعية حتى تقمؿ مف عزلتو كعجزه ،كقد يصبح الفرد

مذعنا ليستعيد أمنو المفقكد ،أك قد يحاكؿ أف يككف لنفسو صكرة مثالية (الزيكد ،نادر،
انيا أك
ن
عدك ن
.)109 :1998

نظرية الفرد آدلر:
تركز نظرية آدلر عمى المحددات االجتماعية أكثر مف المظاىر البيكلكجية لمسمكؾ ،كأف الفرد يتجو

إلى تحقيؽ غايات محددة تتمثؿ في التخمص مف النقص ،كالسعي نحك الكماؿ الذم يجعؿ اإلنساف

يشعر بالسعادة كالطمأنينة) .العزة ،سعيد ك عبدا ليادم ،جكدت  )29 ،1999 ،كيرتبط األمف النفسي

مف كجية نظر آدلر بمدل قدرة اإلنساف عمى تحقيؽ التكيؼ كالسعادة التي يتمقاىا في مياديف العمؿ

كالحب كالمجتمع ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ قدرة اإلنساف عمى تجاكز الشعكر بالدكنية كينطكم عمى غائية

مناسبة تسيـ في تجاكز عقدة النقص المعممة عمى بني البشر) سعد ،عمي.)27 :1999 ،
كما يشير آدلر إلى أف الشعكر بعدـ األمف يعكد بصكرة كبيرة إلى نكع التربية التي يتمقاىا الطفؿ في

أسرتو في مرحمة الطفكلة ،التي ليا األثر الكبير في نشأة القمؽ النفسي (األغا ،كاظـ.)11 :1988 ،
التعقيب

بناء عمى ما سبؽ نالحظ مدل األىمية الكبيرة التي تمقاىا مفيكـ األمف النفسي مف قبؿ العديد مف

ميما في بناء الشخصية كمف مميزات الصحة النفسية ،كما
نا
عمماء النفس ،كذلؾ لككنو
محكر أساسيا ن
يترتب عميو مف كضع اإلنساف في حالة مف االستقرار النفسي كاالجتماعي إذا تكفر لدل اإلنساف ،ك

إلى حالة الضياع كالتشتت كالخكؼ كعدـ التقبؿ في حالة فقدانو.

كما نالحظ أف عالـ النفس الكبير أبراىـ ماسمك يعتبر مف أكثر العمماء الذيف قامكا بدراسة ىذا المفيكـ،
كقاـ بكضع تصكر مفصؿ عف أبعاده كجكانبو المختمفة ،حتى يتسنى فيمو كمعرفة أىميتو كما الحظنا

كذلؾ مدل األضرار التي يمكف أف تنشأ عف فقدانو مثؿ سكء التكافؽ النفسي كاالجتماعي كاألسرم
كالقمؽ كالخكؼ....إلخ ،مما بدكره يؤدم إلى تصدع الصحة النفسية كاالجتماعية كالجسمية ،كبذلؾ
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يصبح اإلنساف بغير فائدة لذاتو كألسرتو كلمجتمعو الذم يعيش فيو ،كمف ىنا جاءت أىمية دراسة

مفيكـ األمف النفسي في ىذه الدراسة  ،حيث إف الشعب الفمسطيني يعيش في ظركؼ صعبة لمغاية
نتيجة لالحتالؿ لألراضي الفمسطينية ،كأيضا الحرب األىمية داخؿ القطاع التي أدت إلى تشريد

العائالت بدكف كجو حؽ ،كالى تشريد الشباب الفمسطيني داخؿ كطنيـ كتعرضيـ لإلىانات مف بعضيـ

فاقدا لألمف في الكثير مف أكقات حياتو اليكمية ،كىك ما يدفعنا في ىذه
لبعض مما بدكره يجعمو ن

الدراسة إلى محاكلة دراسة األمف النفسي مع بعض المتغيرات لمحاكلة فيـ الحالة النفسية لشباب
الشعب الفمسطيني في ظؿ ىذه الظركؼ كالمتغيرات.
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الفصل الثالث

الدراساث السابقت


 خبرات الطفولة.
 األمن النفسي.

 سمات الشخصية.
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مقدمة
لقد جرل العرؼ في تقاليد البحث األكاديمي أف يخصص الباحث فصالن كامالن يتعرض فيو لكؿ
الدراسات كالكتابات السابقة التي ترتبط بمكضكع بحثو ،نظ انر لما تزخر بو تمؾ الدراسات مف تراث
يعطي صكرة كاضحة كشاممة لما كصؿ إليو السابقكف ،كما لـ يصمكا إليو ،كما اتفقكا فيو كما اختمفكا

عميو ،مما يساعد الباحث كييسر لو تناكلو لمظاىرة التي يقكـ بدراستيا .كمف جية أخرل يبدأ -
الباحث -مف حيث انتيى الباحثكف السابقكف ،مما يعطي لمدراسات العممية صبغة االستم اررية
كالتكاصؿ كالتكامؿ (أبك نجيمو .)19 :2006

أوال :الدراسات التي تناولت موضوع الخب ارت النفسية في الطفولة:
أ -الدراسات العربية:
 .1دراسة مييب جودة (:)2010
عنكاف الدراسة  :الخبرات النفسية في الطفكلة كعالقتيما باالتجاه نحك المشاركة السياسية لدل الطمبة

الجامعييف بقطاع غزة .

ىدفت دراسة جكدة إلى الكشؼ عمى أىمية الخبرات التي يمر بيا كمدم تأثيرىا عمى مرحمة الشباب
كاتجاىاتو السياسية كمدم تأثيرىا عمى حياتو في الكبر ك بينت النتائج كجكد عالقة مكجبة دالة

إحصائيان عند مستكل  0.01بيف خبرات المناخ األسرم العاـ كخبرات االندماج اإليجابي كخبرات دعـ

الثقة بالنفس كاالستقالؿ كالدرجة الكمية لالتجاه نحك المشاركة السياسية لدل أفراد العينة الكمية مف

طمبة الجامعة ،في حيف كانت العالقة سالبة دالة إحصائيان عند مستكل  0.01بيف الخبرات المدرسية
كالدرجة الكمية لالتجاه نحك المشاركة السياسية لدل أفراد العينة الكمية مف طمبة الجامعة ،كما تبيف

كجكد عالقة مكجبة دالة إحصائيان عند مستكل  0.05كمستكل  0.01بيف الدرجة الكمية لمخبرات

النفسية كاالجتماعية كالبعديف المعرفي كالكجداني عمى التكالي مف االتجاه نحك المشاركة السياسية لدل
أفراد العينة الكمية مف طمبة الجامعة ،في حيف كانت العالقة سالبة دالة إحصائيان عند مستكل 0.01
بيف الدرجة الكمية لمخبرات النفسية كاالجتماعية كالبعد السمككي مف االتجاه نحك المشاركة السياسية

لدل أفراد العينة الكمية مف طمبة الجامعة.
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 .2دراسة سممى حماد (:)2006
عنكاف الدراسة :المناخ األسرم العنيؼ لدل الكالديف كعالقتو بتقبؿ العنؼ الزكجي كممارستو لدل
ابنائيـ المتزكجيف في قطاع غزة)
ىدفت دراسة سممى حماد إلى التعرؼ عمى العالقة بيف معالجة المناخ األسرم العنيؼ بيف الكالديف
كالعنؼ الزكجي في حياة أبنائيـ المتزكجيف مف الذككر كاإلناث عمى حد سكاء ،كتكصمت نتائج الدراسة

إلى أف المناخ األسرم الذم يسكده الصراع كالنزاع ،باإلضافة إلى الجدب العاطفي في عالقة الكالديف،
يدفع األبناء الذككر إلى اعادة انتاجو في أسرىـ المستقبمية عندما يكبركف كيتزكجكف كيصبح اإلبف \
الزكج صكرة مف أبيو العنيؼ كممارسا لمعنؼ الزكجي بحؽ زكجتو ،كتكجد تأثيرات تفاعمية مشتركة بيف

بعض المتغيرات الديمغرافية-االجتماعية كبعض أبعاد المناخ األسرم العنيؼ بيف الكالديف عمى بعد
كاحد أك أكثر مف أبعاد مقياس العنؼ المكجو ضد الزكجة.
 .3دراسة محمد نصر (:)2004
عنكاف الدراسة  :االستقالؿ النفسي عف الكالديف كعالقتو بأساليب المعاممة الكالدية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة الفركؽ في مظاىر االستقالؿ النفسي عف الكالديف بيف المراىقيف
األسكياء كالمعكقيف سمعيان ،كالى معرفة العالقة بيف االستقالؿ النفسي كأساليب المعاممة السكية
كالالسكية التي يتبعيا الكالداف في تنشئة أبنائيما .

عينة الدراسة :تككنت عينة الدراسة مف ( )106مراىؽ ،تكزعكا إلى ( )66مراىقان مف األسكياء مف
طالب السنتيف "األكلى كالثانية" في كمية التربية بجامعة دمشؽ -تخصص تربية ،ك( )40مراىقان مف

المعكقيف سمعيان مف مركز التأىيؿ الميني لممعكقيف في دمشؽ .
نتائج الدراسة :لقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:

 .1ظيرت لدل األسكياء عالقة ارتباطية سالبة كذات داللة إحصائية بيف أساليب المعاممة الخاطئة
مف قبؿ الكالديف كما يدركيا األبناء كمظاىر االستقالؿ النفسي عف الكالديف (الكظيفي كالعاطفي

كالصراعات) ،باستثناء مظير استقالؿ االتجاىات عف األب.
 .2ظيرت عالقة ارتباطية مكجبة كذات داللة إحصائية بيف أساليب المعاممة الصحيحة مف قبؿ
الكالديف كما يدركيا األبناء ،كمظاىر االستقالؿ النفسي (الصراعات كالعاطفي عمى صكرتي األب
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كاألـ ،كالكظيفي عف األب ،كاالتجاىات عف األـ) ،كال يكجد عالقة ارتباطية بيف أساليب المعاممة

الصحيحة كبقية مظاىر االستقالؿ النفسي عف الكالديف.
 .4دراسة عائدة حسنين (:)2004

عنكاف الدراسة  :العالقة بيف مفيكـ الذات كالطمأنينة لدل طمبة المرحمة الثانكية بمدينة الرياض.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بيف الخبرات الصادمة كالمساندة األسرية كمعرفة دكر المساندة

األسرية في حماية الطفؿ لكى يتمتع بصحة نفسية جيدة كما تيدؼ إلى محاكلة تكفير بعض األفكار
المتعمقة بمكضكع الخبرات الصادمة كالمساندة األسرية كعالقتيا بالصحة النفسية لمطفؿ مف اجؿ كضع

برامج لألطفاؿ كلألسر .

كتبمغ عينة الدراسة ( )450طالب كطالبو تـ اختيارىـ عشكائيا.
كأظيرت النتائج انو تكجد بالفعؿ فركؽ دالة احصائيا بيف االطفاؿ الذيف تمقك مساندة اسرية كبيرة
كاالطفاؿ الذيف تمقكا مساندة اسرية قميمة بالنسبة لمصحة النفسية لصالح الذيف تمقك مساندة اسرية كبيرة،
كاف البنات اظيرف صحة نفسية اعمى مف البنيف كاف ىناؾ فركؽ دالة بيف االطفاؿ الذيف تعرضكا

لخبرات صادمة كثيرة كاالطفاؿ الذيف تعرضكا الذيف تعرضكا لخبرات صادمة قميمة بالنسبة لمستكل

العصاب لصالح االطفاؿ الذيف تعرضكا لخبرات صادمة كثيرة ،كانو ال تكجد فركؽ دالة بيف االطفاؿ
الذيف تعرضكا لخبرات صادمة كثيرة كالذيف تعرضكا لخبرات صادمة قميمة بالنسبة لمستكل الصحة

النفسية .
 .5دراسة عبد الحميد الشاعر (:)2003
عنكاف الدراسة  :أساليب المعاممة الكالدية كعالقتيا بسمات الشخصية لدل طمبة جامعة األزىر.
ىدفت دراسة عبد الحميد الى الكشؼ عف اساليب المعاممة الكالدية حيث أكضحت اىتماـ كبير لمدكر

الذل تؤديو االسرة في تنشئة االبناء ،كاكسابيـ القيـ كاالتجاىات كالعادات كالتقاليد التي تؤمف بيا ،مما

يؤثر عمى شخصياتيـ كتحصيميـ الدراسي ،فمف خالؿ الدكر الذل تمعبو االسرة يمكف رسـ خطة تربكية
تتيح لقدرات الطمبة مف اظيار ابداعاتيـ الكامنة كالكقكؼ عمى مشاكميـ كالتكصؿ لحميا ،كالتي تعيؽ

مف تقدميـ الدراسي كالعممي الذل يؤثر عمى اثبات فرصيـ في المجتمع.
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كتككنت عينة الدراسة مف ( )270طالب كطالبة ( 125طالب) ( 145طالبة) في جامعو األزىر

()2003 ،2002

ككانت نتائج الدراسة:
 تكجد ارتباطات دالو احصائيا بيف اساليب المعاممة الكالدية كبعض سمات الشخصية (االنطكاء-االنبساط ،العصابية-االتزاف االنفعالي ،الصرافة العقمية-الرقة العقمية)

 تكجد ارتباطات دالو احصائيا بيف اساليب المعاممة الكالدية كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة الجامعة . -تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف مرتفعي التعقؿ كمنخفضي التعقؿ في سمات الشخصية (االنطكاء-

االنبساط ،العصابية-االتزاف االنفعالى ،الصرامو العقمية-الرقة العقمية)لدل طمبة الجامعة.

 -تكجد فركؽ دلة احصائيا بيف مرتفعي االستقالؿ كمنخفضي االستقالؿ في سمات

الشخصية(االنطكاء-االنبساط ،العصابية-االتزاف االنفعالى ،الصرامو العقمية-الرقة العقمية)

 -تكجد فركؽ دالو احصائيا بيف مرتفعي التحكـ كمنخفضي التحكـ في سمات الشخصية (االنطكاء-

االنبساط ،العصابيو-االتزاف االنفعالى ،الصرامو العقمية-الرقة العقمية)لدل طمبة الجامعة.

 -تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف مرتفعي التقبؿ كمنخفضي التقبؿ في التحصيؿ الدراسي .

 يكجد تأثير داؿ احصائيا لكؿ مف الجنس كادراؾ مستكل التقبؿ (االب)كالتفاعؿ بينيما عمى درجاتالطمبة في قكائـ سمات الشخصية الثالثة.

 -يكجد تأثير داؿ احصائيا لكؿ مف الجنس كادراؾ مستكل التقبؿ (االـ)كالتفاعؿ بينيما عمى درجات

الطمبة في قكائـ سمات الشخصية الثالثة.

 -يكجد تأثير داؿ احصائيا لكؿ مف الجنس كادراؾ مستكل االستقالؿ (االب ،االـ)كالتفاعؿ بينيما عمى

درجات الطمبة في قكائـ سمات الشخصية الثالثة .

 -يكجد تأثير داؿ احصائيا لكؿ مف الجنس كادراؾ مستكل التحكـ(االب ،االـ)كالتفاعؿ بينيما عمى

درجات الطمبة في قكائـ سمات الشخصية الثالث.

 تختمؼ المككنات العاممية لمتغيرات الدراسة ألساليب المعاممة الكالدية كسمات الشخصية كالتحصيؿالدراسي لدل طمبة جامعو االزىر بغزة باختالؼ الجنس كتبيف نتائج الدراسة اف اكثر المتغيرات تتنبأ
بالتحصيؿ الدراسي ىك أسمكب التقبؿ كاالستقالؿ لمكالديف كسمات الشخصية المسؤكلية كاالندفاعية

كالتكجية لالنجاز .

68



 .6دراسة أسامة حمدونة (:)2003
عنكاف الدراسة  :أساليب معاممة الكالديف كمستكاىما الثقافي كعالقتو بالعصابية كالذىانية لدل األبناء

بقطاع غزة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل اختالؼ درجات األبناء عمى مقياس العصابية كالذىانية بإختالؼ

أساليب معاممة الكالديف كمستكاىما الثقافي .

تككنت عينة الدراسة مف ( )624إبنان مف الذككر في قطاع غزة ،كتتراكح أعمارىـ ما بيف ()22 -18

عامان  ،كلقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة ما يمي:

 .1تكجد فركؽ بيف األبناء في درجاتيـ عمى مقياس العصابية تعزل لمتغير أساليب معاممة الكالديف،
كلقد كانت الفركؽ لصالح األبناء الذيف يعانكف مف األسمكب الكالدم المتسـ (بالقسكة).

 .2ال تكجد فركؽ بيف األبناء في درجاتيـ عمى مقياس الذىانية تعزل لمتغير أساليب معاممة الكالديف.
 .3تكجد عالقة دالة احصائيان سالبة بيف كؿ مف ُبعد (اإلستقالؿ ،الحرص الشديد) كبيف الذىانية .
 .7دراسة يحيى الحاج (:)2001
عنكاف الدراسة  :بعض االثار النفسية لمشاىدة المراىقيف العرب لمعنؼ بيف الكالديف .
أجريت دراسة الحاج يحيي عمى الفمسطينييف في مجاؿ مشاىدة األبناء لممناخ األسرم العنيؼ بيف
الكالديف ،ىدفت دراسة الحاج يحيي التي جاءت بعنكاف "بعض األثار النفسية لمشاىدة المراىقيف
العرب لمعنؼ بيف الكالديف" إلى دراسة حكادث اإليذاء النفسي كالعنؼ الجسدم التي يشيدىا المراىقكف

العرب بيف كالدييـ ،باالضافة الى تقدير االثار التي تتركيا متؿ ىذه الحكادث عمى الشعكر ىؤالء
المراىقيف باليأس ،كمدم تعرضيـ لمشاكؿ سكء التكافؽ النفسي كانخفاض تقديرىـ لذكاتيـ.
كقد أكضحت نتائج الدراسة التي شممت  1460مراىقا عربيا مف سكاف اسرائيؿ أف المراىقيف العرب

يشيدكف مستكيات عالية مف العنؼ النفسي كالجسدم بيف الكالديف ،كأف قد ار كبي ار مف شعكر المكاىقيف

باليأس كمشاكؿ سكء التكافؽ النفسي التي

يعانكف منيا كانخفاض تقديرىـ لذكاتيـ يمكف ارجاعو

مشاىدتيـ لألشكاؿ العديدة مف العنؼ الجسدم كالنفسي بيف كالدييـ كيخمص الحاج يحيي إال أف نتائج
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دراستو قد دعمت بشكؿ كبير الفرضية القائمة أف مشاىدة العنؼ بيف الكالديف يعد أحد المحددات القكية

لمصحة النفسية لممراىقيف.

 .8دراسة ناصر المحارب (:)2001
عنكاف الدراسة  :أساليب المعاممة الكالدية المنبئة ببعض المشكالت السمككية لدل عينة مف االطفاؿ

بمممكة البحريف .

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ما اذا كاف ىناؾ عالقات بيف جكانب محدده مف المعاممة الكالدية
القاسية كمف المناخ المدرسي كبيف أنكاع معينو مف السمككيات الجانحة .
ك تككنت عينو الدراسة مف  6270طالبا.
كاظيرت النتائج اف معاممو اإلدارة كالمدرسيف ىي االكثر قدره عمى التنبؤ بالسمككيات الجانحة التالية:

الكذب عمى المدرسيف كالتغيب عف المدرسة ،الدخكؿ في مضاربات مع الطالب اك مع اكالد الجيراف،
االحتفاظ بسكيف داخؿ المدرسة ،تخريب الممتمكات العامة ،التدخيف ،اليركب مف المدرسة ككاف

العقاب النفسي مف االب ىك االكثر اىميو بالنسبة لميركب مف البيت ،كسرقو اشياء مف خارج البيت،
كالكذب عمى الكالديف اما بالنسبة لمعقاب النفسي مف قبؿ االـ ككاف المتغير االكثر اىميو بالنسبة

إلشعاؿ الحرائؽ كسرقو االشياء مف البيت.

 .9دراسة عبد الكريم المدىون (:)2001
عنكاف الدراسة  :التنشئة االجتماعية كعالقتيا بسمات الشخصية كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب

المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة .

تيدؼ الدراسة الى كشؼ العالقة بيف اساليب التنشئة االجتماعية ككؿ مف سمات الشخصية كالتحصيؿ
الدراسي ،كتككنت عينو الدراسة مف ( )410طالبا كطالبو.
ككانت نتائج الدراسة:
-1اتضح أف ىناؾ عالقو مكجبو كدالو بيف الدرجات التي حصؿ عمييا الطالب في مقياس التنشئة
االجتماعية (صكرة األب) الخاص بأسمكب التقبؿ كاالستقالؿ ،كالدرجات التي حصؿ عمييا ىؤالء

الطالب في عدد مف سمات الشخصية كتقدير الذات كالسعادة كالتأممية.
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 -2كما اتضح أف كجكد عالقو سالبو بيف الدرجات التي حصؿ عمييا الطالب في مقياس التنشئة

االجتماعية الخاص بأسمكب التقبؿ كاالستقالؿ ،كالدرجات التي حصؿ عمييا ىؤالء الطالب في عدد
مف سمات الشخصيو ،كالقمؽ كالشعكر بالذنب كالكسكاس القيرم ،كتكىـ المرض كاالندفاعية.

 -3اتضح اف ىناؾ عالقو مكجبو كدالو بيف الدرجات التي حصؿ عمييا الطالب في مقياس التنشئة
االجتماعية (صكرة األـ) الخاص بأسمكب التقبؿ كاالستقالؿ ،كالدرجات التي حصؿ عميا ىؤالء
الطالب في عدد مف سمات الشخصية كتقدير الذات كالسعادة كاالستقالؿ كاالجتماعية كالتأممية.

 -4كما اتضح كجكد عالقو سالبو كدالو بيف الدرجات التي حصؿ عمييا ىؤالء الطالب في مقياس

التنشئة االجتماعية الخاص بأسمكب التقبؿ كاالستقالؿ كالدرجات التي حصؿ عمييا ىؤالء الطالب في
عدد سمات الشخصية كالقمؽ كالشعكر بالذنب كحب المخاطرة كتكىـ المرض كاالندفاعية.

-5اتضح أف ىناؾ عالقو مكجبو كدالو بيف اسمكب التقبؿ كالرفض كالحماية الزائدة كاالستقالؿ
كالتساىؿ كالتدليؿ في كؿ مف صكرة االب كاالـ ،بينما في صكرة االـ كانت العالقة مكجبو كدالو في
كؿ مف اسمكب التفرقة كاالىماؿ كالتشدد كالتسمط في صكرة االب.

-6اتضح اف ىناؾ عالقو سالبو كدالو بيف الدرجات التي حصؿ عمييا الطالب في اسمكب الرفض
كالحماية الزائدة كالتشدد كالتسمط كاإلىماؿ كالتفرقة في كؿ مف صكرة األب كاالـ كالدرجات التي يحصؿ

عمييا في التحصيؿ الدراسي .

-7اتضح اف ىناؾ فركقا ذات داللو إحصائية بيف متكسطات درجات الطالب ذكل الدرجات المرتفعة
في اسمكب التقبؿ كاالستقالؿ في كؿ مف صكرة االب كاالـ كمتكسطات درجات الطالب ذكل الدرجات

المنخفضة مف حيث سمو تقدير الذات كالسعادة كاالستقالؿ كالتأممية كاالجتماعية .

 -8كما اتضح كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطات درجات الطالب ذكل الدرجات
المرتفعة في اسمكب الرفض كالتشدد كالتسمط كالحماية الزائدة كالتفرقة ،كمتكسطات ذكل الدرجات

المنخفضة في نفس المستكل الخاص في كؿ مف سمو القمؽ كالكسكاس القيرم كتكىـ المرض
كالالشعكر بالذنب كحب المخاطرة كاالندفاعية كالتعبيرية.
 .10دراسة أبو غالي ،عطاف محمود (:)1999
عنكاف الدراسة  :العالقة بيف االتجاىات التعصبية كأساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء لدل

طمبة الجامعة".
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ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بيف االتجاىات التعصبية كأساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا

األبناء لدل طمبة جامعة األزىر بغزة .

تككنت عينة الدراسة مف ( )278طالبان كطالبة مف طمبة كمية التربية بجامعة األزىر بغزة ،مف المستكل

الثالث كالرابع.

لقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
 .1كجكد عالقة بيف االتجاىات التعصبية كبعد التقبؿ في المعاممة الكالدية لألب كاألـ.
 .2كجكد عالقة كاضحة بيف الرفض الكالدم كبعض اإلتجاىات التعصبية (السياسية ،اإلجتماعية).
 .3كجكد عالقة بيف اإلستقالؿ لألـ كاإلتجاىات التعصبية (السياسية ،النكعية ،الدينية) كاالستقالؿ
لألب كاإلتجاىات التعصبية (الدينية) لطالب الجامعة .

 .11دراسة يعقوب األسطل (:)1997
عنكاف الدراسة " :دراسة الفركؽ بيف الجنسيف في اإلتجاه نحك أساليب التنشئة اإلجتماعية كما يدركيا
األبناء كعالقتيا بالشخصية لدل طالب الجامعة بقطاع غزة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفركؽ بيف طالب كطالبات الجامعة اإلسالمية بغزة كمجمكعاتيـ

الفرعية المختمفة في العالقة ،كمككناتيا بيف اإلتجاىات الكالدية في التنشئة اإلجتماعية كالشخصية.

تككنت عينة الدراسة مف ( )128طالبان كطالبة مف الجامعة اإلسالمية بغزة ،المتراكحة أعمارىـ ما بيف

( )23 -21عامان.

لقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
 .1تكجد إرتباطات دالة احصائيان بيف أساليب التنشئة اإلجتماعية الكالدية كما يدركيا كؿ مف الذككر
كاإلناث كبيف سمات الشخصية لدييـ.

 .2يختمؼ إرتباط إدراؾ أسمكب تنشئة ما لدل األـ بسمات شخصية األبناء (ذككر ،إناث) مف إرتباط
نفس األسمكب لدل األب بسمات شخصية األبناء (ذككر ،إناث).
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 .3إرتباط أساليب التنشئة السكية إرتباطان مكجبان بسمات الشخصية السكية لدل األبناء ،بينما ترتبط

أساليب التنشئة غير السكية إرتباطان مكجبان بسمات الشخصية غير السكية.
 .12دراسة جمال حمزة (:)1996
عنكاف الدراسة  :التنشئة الكالدية كشعكر الكالديف كشعكر االبناء بالفقداف .

ىدفت دراسة حمزة الى الكشؼ عف التنشئة الكالدية كشعكر االبناء بالفقداف حيث ىدفت الدراسة

لمكشؼ عف العالقة بيف التنشئة الكالدية كشعكر االبناء بالفقداف كتككنت عينة الدراسة مف ()100
طالب مف المدراس الثانكية العامة لمحافظة الجيزة  .كقسمت الى مجمكعتيف مجمكعة ضابطة كتتككف

مف ( )60طالبا بالصؼ االكؿ الثانكم ال يعانكف مف أم مشاكؿ سمككية ،كمجمكعو تجريبية تتككف مف
( )40طالبا بالصؼ االكؿ الثانكم يعانكف مف مشاكؿ سمككية ،كاستخدـ الباحث مقياس الشعكر
بالفقداف مف اعداد الباحث ككاف ليذا المقياس ثالثة ابعاد كىى (الشعكر بالذنب – الشعكر باالغتراب

– عدـ التكافؽ االجتماعي ،كاسفرت نتائج الدراسة عف كجكد معامالت ارتباطية عالية نسبيا بيف ابعاد
المقياس الشعكر بالفقداف ك مقياس التنشئة الكالدية مف كجية نظر االبناء  .ككشفت نتائج الدراسة عف

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية عمى مقياس الشعكر بالفقداف
لصالح المجمكعة الضابطة ككذلؾ كجدت فركؽ بيف المجمكعتيف كاسمكب الرفض كاسمكب القسكة

كاسمكب بث القمؽ لصالح المجمكعة التجريبية .
 .13دراسة عبد الكريم حبيب (:)1995

عنكاف الدراسة  :أساليب المعاممة الكالدية كمحددات مبكرة لتطرؼ االبناء في استجاباتيـ
ىدفت الدراسة إلى:
 -التعرؼ عمى مدل التبايف في اساليب المعاممة الكالدية بيف االباء كاالميات .

 الكشؼ عف مدل التبايف في اساليب المعاممة الكالدية التي يتمقاىا كؿ مف االبناء المتطرفيف كغيرالمتطرفيف

 الكشؼ عف مدل التبايف بيف الذككر كاالناث في اساليب المعاممة الكالدية لدييـ. -الكشؼ عف بعض المتغيرات االسرية التي تساىـ في تطرؼ االبناء .

كتككنت عينة الدراسة مف 200 :طالب كطالبو 100( ،ذككر) 100( ،اناث)
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كنتج عف الدراسة ما يمي:
 أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء تختمؼ باختالؼ كؿ مف (جنس الكالديف ،جنس األبناءمف جانب االـ بدرجة اكبر ،كمف جانب االب بجانب اقؿ ،التخصص االكاديمي مف جانب األـ

كاألب).

 أف أغمب االبناء المتطرفيف مف اسر مرتفعة الحجـ ،مما يكشؼ عف التأثير الخطير لحجـ األسرةعمى تطرؼ االبناء .

 -أف تطرؼ االبناء مف الجنسيف كعينة كمية ىك نتيجة ألساليب المعاممة كالدية غير سكية مف قبؿ

االباء (الرفض ،اإلكراه)كاالميات (التساىؿ الشديد).

 -اف اعتداؿ االبناء مف الجنسيف كعينو كمية ىك نتيجة ألساليب معاممة كالدية سكية مف جانب

االميات فقط المتمركز حكؿ الطفؿ.

 .14دراسة سمير خطاب (:)1993
عنكاف الدراسة " :تبايف أساليب المعاممة الكالدية كعالقتيا بسمات الشخصية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفركؽ بيف الجنسيف في إدراؾ السمكؾ الكالدم ،كالبحث عف تبايف

أساليب التنشئة الكالدية كعالقتيا بسمات الشخصية.

تككنت عينة الدراسة مف ( )150طالبان كطالبة مف طالب جامعة عيف شمس 75( ،طالبا75 ،

طالبة).

لقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
 .1ىناؾ عالقة إيجابية دالة في إدراؾ الذككر لمتسمط الكالدم ،كما يقيسو اختبار الشخصية المتعدد

األكجو.

 .2تكجد عالقة إيجابية دالة بيف التذبذب الكالدم كما يدركو الذككر ،كما يقيسو اختبار الشخصية
المتعدد األكجو.
 .3تكجد عالقة سمبية دالة بيف إدراؾ الذككر لمسكاء الكالدم ،ككؿ مف أبعاد مقياس اختبار الشخصية

المتعدد األكجو.
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 .4تكجد فركؽ جكىرية بيف الذككر الذيف أدرككا كالدييـ بأنيـ أكثر تسمطان كالذيف أدرككىـ بأنيـ أقؿ

تسمطان ،كذلؾ عمى سمات "الفصاـ ،االنحراؼ السيككباتي" لصالح المجمكعة األكلى.
 .15دراسة نصر وآخرون (:)1993

عنكاف الدراسة  :انحرافات السمكؾ لدل المراىقيف بدكلة اإلمارات العربية المتحدة كلقد تكصمت إلى

النتائج التالية:

 التنشئة االجتماعية الخاطئة التي تتسـ بالقسكة الشديدة أك الميف المفرط تزيد مف معدالت االنحراؼبيف المراىقيف نتيجة عدـ قدرتيا عمى إكسابيـ أنماط السمكؾ التكيفي السكم.

 -يساعد التفكؾ األسرم إلى حد كبير في انحراؼ المراىقيف.

 -ضعؼ العالقات كالركابط االجتماعية نتيجة الضغكط االقتصادية زاد مف معدالت االنحراؼ .

 عجز المعمميف عف فيـ دكرىـ الرائد في تربية األبناء يزيد مف معدالت االنحراؼ بيف الطالب . جماعة الرفاؽ في المدرسة تكسب الفرد أنماط سمكؾ غير مرغكبة تزيد مف معدالت االنحراؼ . .16دراسة عبد العظيم المصدر (:)1990
عنكاف الدراسة" :االتجاىات الكالدية كما يدركيا العصابيكف كغير العصابيكف مف المبتكريف.
كىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد االتجاىات الكالدية كما يدركيا األبناء العصابيكف كغير العصابيكف،
كالمرتفعكف كالمنخفضكف في القدرة عمى التفكير االبتكارم ،كالمبتكركف كاألسكياء كالمبتكركف

كالعصابيكف .كتككنت عينة الدراسة مف ( )307طالبان مف طالب السنة التأىيمية بالجامعة اإلسالمية

بغزة ،المتراكحة أعمارىـ ما بيف (½  )20-18عامان ،كىـ مف كميات التربية كالتجارة كاآلداب كالشريعة
كأصكؿ الديف.

ك لقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
ال تكجد فركؽ دالة احصائيان بيف درجات األبناء المنخفضيف كالمرتفعيف في القدرة عمى التفكير
اإلبتكارم في إتجاه (السكاء ،التسمط ،الحماية الزائدة ،اإلىماؿ ،التدليؿ ،القسكة ،إثارة األلـ النفسي،

التذبذب ،التفرقة) لدل الكالديف ،ككاف اإلتجاه الكالدم المتسـ (بالتذبذب) لدل األميات ذا داللة

إحصائية لصالح مجمكعة المرتفعيف في القدرة عمى التفكير اإلبتكارم.
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 .17دراسة سميمان الريحاني (:)1985
عنكاف الدراسة  :أثر نمط التنشئة االسرية في الشعكر باالمف .
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر نمط التنشئة األسرية في الشعكر باألمف النفسي عند

المراىقيف كمدل اختالؼ ىذا الشعكر باختالؼ جنس المراىؽ ،كمكاف نشأتو ،كقد أجريت الدراسة عمى
عينة قكاميا ( )450طالبان ك طالبة تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية مف طمبة المرحمة اإلعدادية

في المدارس الحككمية بمنطقة عماف كضكاحييا.

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مجمكعة المراىقيف الذيف ينتمكف إلى نمط التنشئة األسرية الديمقراطية

كانكا أكثر شعك انر باألمف مف أكلئؾ الذيف ينتمكف إلى نمط التنشئة األسرية المتسمطة ك أف اإلناث أكثر

شعك انر باألمف مف الذككر في حيف لـ تكجد فركؽ جكىرية بيف مف نشأكا في الريؼ أك المدينة .

تعميق عمى الدراسات العربية التي تناولت موضوع الخبرات الطفولية:
عمى العكس مف الدراسات األجنبية بدأ االىتماـ متأخ ار لدل الباحثيف العرب في تناكليـ لمكضكع
الخبرات الطفكلية كأثرىا عمى الحياة المستقبمية في حياة اإلنساف ،كتبيف مف الدراسات العربية السابقة

أف أكثر الخبرات الطفكلية التي تترؾ أثر كاضح عمى شخصية اإلنساف ىي (األسرة كدكر الكالديف

كالمدرسة كجماعة األصدقاء) كتبيف أيضا أنو كمما كانت الخبرات ايجابية كانت السمات التي تتميز
بيا شخصية الفرد سمات شخصية قريبة الى الصحة النفسية ،عمى العكس مف الخبرات السمبية التي

تؤدل إلى قمة األمف النفسي كالتقرب مف سمات العصابية كالذىانية.
ب .الدراسات األجنبية:

 .1دراسة فرجسون و بودن ):)Fergusson and boden, 2006
تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف أىمية تكارث العنؼ بيف األجياؿ في نيكزلندا إلى التعرؼ عما إذا كانت

مشاىدة األبناء لمعنؼ بيف الكالديف في مرحمة الطفكلة منبئا بممارستيـ أنفسيـ عنؼ ضد الشريؾ

الزكجي حينما يكبركف كيتزكجكف ،كقد شممت ىذه الدراسة  807مراىؽ نيكزلندم بدأت دراستيـ منذ
كاف عمرىـ أربع شيكر ،كعندما أتمك سنتيـ األكلى تكررت دراستيـ كؿ سنة إلى أف بمغك السادسة

عشر ،كمف ثـ في سف الثامنة عشر كالحادية كالعشركف كالخامسة كالعشركف .كبعد ضبط عكامؿ

الخطر األخرل المحتمؿ أف يككف ليا أثر عمى مجرم الدراسة بينت النتائج كجكد عالقة بيف مشاىدة

76



األبناء لمعنؼ الزكجي بيف الكالديف في مرحمة الطفكلة كازدياد مخاطر ممارستيـ كتعرضيـ أنفسيـ

لمعنؼ الزكجي النفسي حينما يكبركف كيتزكجكف.

كيخمص الباحثاف مف دراستيما إلى أف أثر مشاىدة األبناء لمعنؼ الزكجي بيف الكالديف في مرحمة
الطفكلة عمى ممارستيـ كتعرضيـ ألنفسيـ لمعنؼ الزكجي حينما يكبركف كيتزكجكف ىك أثر ضعيؼ

كيرتبط ارتباطا كبي ار بالسياؽ النفسي الذل لؼ كقائع ىذه المشاىدة.
 .2دراسة فمدمان ):)Feldman, 1997

ىدفت فيمدماف في دراستيا حكؿ " عكامؿ الخطر في مرحمة الطفكلة المنبئة بحدكث العنؼ الزكجي في
مرحمة الرشد" إلى أنو عمى الرغـ مف األىمية الفائقة لقضية معايشة األبناء لمعنؼ في مرحمة الطفكلة

في أسرىـ األصمية كارتابطيا الكثيؽ بالعنؼ األسرم في حياتيـ المستقبمية خاصة حينما يكبركف
كيتزكجكف كيككنكف أس ار إال أنو ال يتكفر لدينا سكم النذر القميؿ حكؿ السبيؿ التي ينتقؿ فيو ىذا

العنؼ بيف األجياؿ باإلضافة الى االليات الكسيطة التي تسيـ في ذلؾ.

لذلؾ تيدؼ دراسة فيمدماف إلى التعرؼ عمى المعمكمات المتكفرة حكؿ عكامؿ الخطر في الطفكلة
المنبئة بحدكث العنؼ األسرم في مرحمة الرشد كتحديد اليات النمك المتعمقة باالثار المترتبة عمى مثؿ
ىذا التعرض .بينت نتائج الدراسة أف معايشة األبناء ألجكاء المناخ األسرم العنيؼ في مرحمة الطفكلة

في أسرىـ األصمية يعد كاحدا مف أقكم الركابط المنبئة بالعنؼ األسرم في حياتيـ المستقبمية.
 .3دراسة جون روبرت (:)Robert John E., Et al, 1996
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف مستكل الشعكر باألمف الناجـ عف طبيعة االرتباط باألبكيف
كظيكر أعراض االكتئاب النفسي عند البالغيف ،ك الكشؼ عف دكر مستكل الشعكر باألمف ككسيط بيف

االتجاه نحك االختالؿ الكظيفي ك انخفاض مستكل تقدير الذات.

تعتبر ىذه الدراسة عف ثالث دراسات :الدراسة األكلى استيدفت العالقة بيف األمف الناجـ عف العالقة
بالكالديف لدل البالغيف كاالكتئاب النفسي ،أما الدراسة الثانية كالثالثة فتعمقت بالكشؼ عف دكر الشعكر

باألمف الناشئ عف العالقة بالكالديف ككسيط بيف االتجاه نحك االختالؿ الكظيفي ك انخفاض تقدير

الذات.

كأظيرت نتائج الدراسة عف كجكد عالقة بيف عدـ التمتع بالعالقة الحميمة مع الكالديف كالنقص في

مستكل الشعكر باألمف ،باالتجاه نحك االختالؿ الكظيفي ،ككجكد عالقة بيف االختالؿ الكظيفي ك
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انخفاض مستكل تقدير الذات ،كما أف انخفاض مستكل تقدير الذات لو عالقة مباشرة مع زيادة

أعراض مرض االكتئاب ،ك انعداـ األمف قد يؤدم إلى ظيكر أعراض مرض االكتئاب في سف البمكغ

مف خالؿ انخفاض مستكل تقدير الذات لدل البالغيف.
 .4دراسة ستفنز (:)Stevens, 1993
ىدؼ الدراسة :ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تأثير األساليب الكالدية كما يدركيا األبناء عمى نمك
شخصيتيـ .
عينة الدراسة :تككنت عينة الدراسة مف ( )44طالبان مف المرحمة الجامعية.
كأسفرت نتائج الدراسة :لقد أسفرت نتائج الدراسة ما يمي:
 .1تكجد عالقة إرتباطية بيف أساليب معاممة األـ كسمات الشخصية لألبناء ،كذلؾ بيف سمة (الضبط

الذاتي لألبناء) كأساليب األـ التي تتصؼ (بالثقة ،الضبط ،اإلنسجاـ العائمي ،التسمط).

 . 2تكجد عالقة إرتباطية بيف سمات الشخصية السكية لدل األبناء كاألساليب المتسمة (بالثقة ،التقبؿ،
الديمقراطية).
 .3تكجد عالقة إرتباطية بيف األساليب الغير سكية كبيف (العصابية ،األعراض اإلكتئابية) لدل األبناء.
 .5دراسة سيجممان ):)Siegelman, 1995
عنكاف الدراسة" :دراسة العالقة المبكرة بيف الكالديف كاألبناء كشخصية األبناء".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء كبعض سمات

الشخصية لدييـ.

عينة الدراسة :تككنت عينة الدراسة مف ( 57طالبا 97 ،طالبة) مف طالب السنة "األكلى كالثانية" في
الجامعة ،كتراكحت أعمارىـ بيف ( )22-20عاما.
كلقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
 .1أف األبناء ذكم الشخصية االنبساطية يقرركف بأف آبائيـ يحبكنيـ كمتقبمكف ليـ ،في حيف أف
األبناء ذكم الشخصية اإلنطكائية يقرركف أف آبائيـ رافضكف ليـ.
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 . 2أف األبناء الذيف حصمكا عمى درجات عالية عمى مقياس القمؽ يقرركف بأف آبائيـ رافضكف ليـ
كمسيطركف أك قاسكف عمييـ ،بينما األبناء الذيف حصمكا عمى درجات منخفضة عمى مقياس القمؽ
يقرركف بأف آبائيـ متقبمكف ليـ (المصدر .)81 :1990
 .6دراسة ىميموت (:)Himmelweit, 1993
قاـ ىميمكت  (1983) Himmelweitباستعراض دراستيف طكيمتيف أحدىما بريطانيا كاألخرل في
الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث تـ الكشؼ عف أثر ككاالت التنشئة االجتماعية المختمفة مثؿ األسرة
كالمدرسة كجماعات األقراف عمى سمكؾ االقتراع .كقد ركزت الدراسات عمى المناخ االجتماعي
كاالقتصادم لممجتمع كأثره عمى التنشئة االجتماعية كالسياسية.
 .7دراسة سيدل (:)Sidel, 1992
عنكاف الدراسة  :التغيرات الحادثة في تعميـ األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة االبتدائية في الصيف
منذ انطالؽ ش اررة الثكرة الثقافية
كتيدؼ الدراسة الى غرس القيـ كاالتجاىات التي تـ استخداميا مف خالؿ ككاالت التنشئة

االجتماعية ،كمدل مسايرة تنشئة الطفؿ العامة مع المتغي ار ت السياسية .

نتائج الدراسة :يجب تدريب المعمميف تدريبان خاصان حتى يستطيعكف القياـ بتعزيز أفكار الثكرة الثقافية

لدل األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة.

تعميق عمى الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع الخبرات األجنبية:
اىتمت الدراسات األجنبية منذ كقت مبكر بدراسة أثر الخبرات النفسية اإليجابية كالسمبية كعالقتيا
باألمف كاالستقرار النفسي كسمات الشخصية في مرحمة الشباب فيما بعد.
كتشير ىذه الدراسات إلى كضكح أثر التنشئة االجتماعية المختمفة مثؿ األسرة كالمدرسة كجماعات

األصدقاء في تحقيؽ األمف النفسي عمى المدم البعيد في الحياة المستقبمية.

ثانيا :الدراسات التي تناولت األمن النفسي:
أ .الدراسات العربية:
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 .1دراسة جياد الخضري (:)2003
عنكاف الدراسة  :االمف النفسي لدل العامميف بمراكز االسعاؼ الطبية بمحافظات غزة كعالقتو ببعض
سمات الشخصية .
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستكل االمف النفسي لدل العامميف بمراكز االسعاؼ الطبية

بمحافظات غزة كعالقتو ببعض سمات الشخصية كااللتزاـ الديني كقكه االنا كمتغيرات اخرل (الحالة
االجتماعية)(سنكات الخبرة))(عدد افراد األسرة) ،كتكمف اىميو الدراسة في انيا تناكلت مكضكعا جديدا

لـ يخضع لمدراسة مف قبؿ في البيئية المحمية كما انيا استيدفت فئو العامميف بمراكز ال سعاؼ كخاصو
في الظركؼ التي نعيشيا حاليا ،كتككنت عينو الدر اسو مف ( )123مف العامميف بمراكز االسعاؼ

الطبية بمحافظات غزة.

كقد اظيرت الدراسة عده نتائج :
-1اف العامميف بطكاقـ االسعاؼ الطبية يشعركف بمستكل متكسط مف االمف النفسي.
 -2كجكد عالقو ارتباطيو مكجبو بيف االمف النفسي كااللتزاـ الديني لدل العامميف بطكاقـ االسعاؼ
الطبية.
 -3كجكد عالقو ارتباطيو مكجبو بيف االمف النفسي كقكه االنا لدل العامميف بطكاقـ االسعاؼ الطبية
بمحافظو غزة.

-4كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية في االمف النفسي تعزل لمتغير الحالة االجتماعيو لصالح
الزكجيف.

-5عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية في مستكل االمف النفسي تعزل لمتغير الخبرة.
-6كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية تعزل لمتغير عدد افراد اآلسرة لصالح االفراد ذكل االسر
المتكسطة.

 .2دراسة منزل العنزي (:)2004
عنكاف الدراسة  :عالقة اشتراؾ الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمف النفسي كاالجتماعي لدل

طالب المرحمة الثانكية بمدينة الرياض
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كىدفت إلى تحديد العالقة بيف مدل مشاركو الطالب في األنشطة كدرجو شعكرىـ في األمف النفسي

كاالجتماعي المدرسي كالكشؼ عف الفركؽ المكجكدة في درجو الشعكر باألمف النفسي كاالجتماعي

بيف الطالب المشاركيف في األنشطة كأقرانيـ غير المشاركيف في النشاط التعميمي ،كىى عينو قصديو

غير احتماليو كذلؾ لكبر حجـ مجتمع الدراسة.
كنتج عف الدراسة ما يمي:

 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف الطالب المشاركيف في النشاط الطالبي كغير المشاركيف فيالنشاط الطالبي في مستكيات األمف النفسي كاالجتماعي المدرسي لصالح الطالب المشاركيف في

النشاط الطالبي .

 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف الطالب المشاركيف في النشاط الديني كغير المشاركيف فيمستكيات االمف النفسي كاالجتماعي المدرسي لصالح المشاركيف في النشاط الديني.

 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في مستكيات االمف النفسي كاالجتماعي المدرسي بيف المجمكعةالتي ساىمت في النشاط االجتماعي كالتي لف تساىـ لصالح المشاركيف في النشاط االجتماعي.

 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف الطالب المشاركيف في النشاط الثقافي كغير المشاركيف فيمستكيات االمف النفسي كاالجتماعي لصالح المشاركيف في النشاط الثقافي .

 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في مستكيات االمف النفسي كاالجتماعي المدرسي بيف المجمكعةالتي ساىمت في النشاط العممي كالتي لـ تساىـ فيو لصالح المشاركيف في النشاط العممي .

 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في مستكيات االمف النفسي كاالجتماعي بيف المجمكعة التيساىمت في النشاط الكشفي كالتي لـ تساىـ فيو لصالح المشاركيف في النشاط الكشفي.

 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في مستكيات االمف النفسي كاالجتماعي بيف المجمكعة التيساىمت في النشاط الرياضي كالتي لـ تساىـ فيو لصالح المشاركيف في النشاط الرياضي .

 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في مستكيات االمف النفسي كاالجتماعي بيف المجمكعة التيساىمت في النشاط الطالبي الثقافي كالنشاطات االخرل لصالح النشاطات االخرل.
 .3دراسة عبدا هلل السيمي (:)2002
عنكاف الدراسة  :االمف النفسي كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدل الطالب في مدينة الرياض .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األمف النفسي كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدل الطالب في
الجامعات ،كتككنت العينة مف مجتمع الدراسة مف ( )95طالب في مدينو الرياض تتراكح أعمارىـ ما
بيف ()23- 13عاـ.
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كنتج عف الدراسة ما يمي:
 -تكجد عالقة ارتباطيو سالبو دالو عند مستكل ( )0.01بيف األمف النفسي كالتحصيؿ الدراسي لدل

الطالب.

 ىناؾ فركؽ دالو إحصائيا بيف فئتي األمف النفسي كلكف بنسب ال تصؿ الى المرض أك العرض. كما أظيرت الدراسة أف الطمأنينة النفسية تزيد مف مستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطالب. .4دراسة محمد أبو عودة (:)2002
عنكاف الدراسة :الصحة النفسية في ضكء عمـ النفس كاالسالـ .
ىدفت الدراسة الى التحقؽ مف كجكد عالقو ارتباطيو بيف االتجاىات السياسية كاالجتماعية مف جية
ككؿ مف االمف النفسي كالتكافؽ الدراسي مف جية اخرل .
ككما ىدفت الى التعرؼ عمى اثر التفاعؿ بيف مستكيات االمف النفسي كالتكافؽ الدراسي (مرتفعي

كمنخفضي) عمى االتجاىات السياسية كاالجتماعية كالتحقؽ مف كجكد فركؽ في االتجاىات السياسية

كاالجتماعية كاالمف النفسي كالتكافؽ الدراسي تعزل لممتغيرات التالية (الجنس-التخصص الدراسي-
المستكل الدراسي)لدل طمبو جامعو االزىر.
كبمغت عينو الدراسة ()256طالب كطالبو()150طالبو ( )106طالب مف طمبو المستكييف االكؿ

كالرابع في الكميات العممية (الطب كالعمكـ كالصيدلة)كالكميات الإنسانية (اآلداب كالعمكـ اإلنسانية
كالحقكؽ ككميو االقتصاد كالعمكـ اإلدارية)المسجميف في الفصؿ الدراسي االكؿ مف العاـ الجامعي

()2005-2004بجامعو االزىر بغزة.
كاظيرت النتائج التالية:

-1كجكد عالقو ارتباطيو دالو إحصائية عند مستكل  0.01بيف اتجاه التديف كاالمف النفسي كعند
مستكل الداللة  0.05كبيف اتجاه التحررية كاالمف النفسي لدل طمبو جامعو االزىر.
 -2عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف الذككر كاالناث في مستكل الشعكر باألمف لدل طمبو
جامعو االزىر بغزة.
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-3عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف طمبو الكميات العممية كطمبو الكميات اإلنسانية في
مستكل الشعكر النفسي لدل طمبو جامعو االزىر بغزة.
 .5دراسة سامية ابن الدن (:)2001
عنكاف الدراسة :عالقة المناخ الدراسي بالتحصيؿ الدراسي كالطمأنينة النفسية لدل عينة مف طمبة

جامعة الرياض .

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة المناخ الدراسي بالتحصيؿ الدراسي كالطمأنينة النفسية،
كإلعداد مقياس لقياس المناخ الدراسي لدل الطالبات الجامعيات بكمية التربية لمبنات بالرياض .كقد

أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا  232طالبة مف بيف طالبات الفرقة الرابعة في جميع التخصصات
األدبية بكمية التربية لمبنات بالرياض.
كقد أظيرت نتائج الدراسة :كجكد عالقة دالة إحصائيان بيف المناخ الدراسي كالطمأنينة النفسية؛ كىذا
يعني انو كمما كاف المناخ الدراسي إيجابيان كمما زادت درجة الشعكر بالطمأنينة النفسية.
 .6دراسة منيب البمبيسي (:)2000
عنكاف الدراسة  :االمف النفسي كعالقتو ببعض المتغيرات الشخصية كالمتغيرات الديمغرافية لدل طمبة

الصؼ الحادم عشر مف مدارس محافظات غزة .

تيدؼ ىذه الدراسة الكشؼ عف العالقة بيف فقداف االمف النفسي كبعض متغيرات الشخصية
الديمكغرافية لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في مدارس محافظات غزة .
ك تتمركز ىذه الدراسة حكؿ فقداف األمف النفسي كعالقتو ببعض المتغيرات ،كقد بمغ حجـ

العينة )(996طالب كطالبو كاختيرت مف اثنى كعشر مدرسة مكزعيف عمى خمس محافظات.
كنتج عف الدراسة ما يمي:

 ال تكجد عالقة دالو احصائيا بيف فقداف االمف النفسي ككؿ مف العصابية كالذىانية لدل طمبةالصؼ الحادم عشر في مدارس محافظات غزة .

 تكجد فركؽ دالة احصائيا في فقداف االمف بيف طمبة الصؼ الحادم عشر في مدراس محافظاتغزة لصالح االناث حيث تبيف اف الذككر يشعركف باألمف أكثر مف االناث .
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 تكجد فركؽ دالة احصائيا في فقداف االمف النفسي لدل طمبة الصؼ الحادم عشر تعزل الختالؼمكاف االقامة حيث تبيف اف طمبة المدينة اكثر شعكر باآلمف مف طمبة المخيـ كالقرية .

 تكجد فركؽ دالو احصائيا في فقداف االمف النفسي لدل طمبة الصؼ الحادم عشر مف مدارسمحافظات غزة تعزل الختالؼ التخصص العممي اكثر شعكر باآلمف مف طالب التخصص األدبي .

 تكجد فركؽ دالو احصائيا في فقداف االمف النفسي لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في مدارسمحافظات غزة تعزل لصالح المستكل االجتماعي –االقتصادم حيث تبيف االتي:
 -1اف الطمبة الذل لدييـ مستكل دخؿ شيرم مرتفع اكثر شعكر باآلمف مف الطمبة الذل مستكل
دخميـ الشيرم منخفض .

 -2اف الطمبة الذل يعمؿ ابائيـ كمكظفيف مينيف كتجار كعماؿ ففي اسرائيؿ اكثر شعكر باألمف .

 -3يقؿ الشعكر باآلمف النفسي عند زيادة عدد افراد االسرة لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في
مدارس محافظات غزة .

ال تكجد فركؽ دالة احصائيا في فقداف االمف النفسي لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في مدارس

محافظات غزة تعزل الختالؼ عدد الغرؼ في البيت .
 .7دراسة محمد جبر (:)1996

عنكاف الدراسة  :بعض المتغيرات الديمغرافية المرتبطة باألمف النفسي .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف األمف النفسي ك بعض المتغيرات الديمكغرافية (كالجنس،
كالمرحمة العمرية ،ك الحالة الزكاجية ،ك المستكيات التعميمية)( ،بجميكرية مصر العربية).

كقد أجريت عمى عينة قكاميا ) )342فردان تتراكح أعمارىـ بيف ) )59-17سنة بمتكسط قدره ،38

 14سنة مف المتزكجيف ك العزاب 252( ،متزكجيف ،ك  90عزاب  224ذككر ،ك  118إناث )مف
مستكيات تعميمية ك اجتماعية ك اقتصادية مختمفة تـ اختيارىـ عشكائيان مف محافظات المنكفية 90

فرداُ ،الشرقية  82فرداُ ،القاىرة  70فرداُ ،البحيرة  50فرداُ ك طنطا  50فردا.

كقد أظيرت نتائج الدراسة :عدـ كجكد فركؽ ذات داللة جكىرية في األمف النفسي بيف الذككر كاإلناث،
كأف مستكل األمف النفسي يرتفع بتقدـ العمر ،كيرتفع جكىريان بيف المتزكجيف كغير المتزكجيف لصالح

المتزكجيف ،كارتفاع األمف النفسي ارتفاعان جكىريان بازدياد المستكل التعميمي أم أف المتعمميف أكثر أمنان

مف غير المتعمميف.
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 .8دراسة أحمد حافظ (:)1991
عنكاف الدراسة  :التعرؼ عمى صكرة المخاكؼ الشائعة لدل الطالب اليمنييف مف خالؿ عدد مف
المتغيرات .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى صكرة المخاكؼ الشائعة لدل الطالب اليمنييف مف خالؿ تغيرات عدة

ىي الجنس ،نكع التعميـ ك مستكياتو ،الحالة الزكاجية ،ك البيئة ،ك الجنسية.

كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا  372مف الطالب ك الطالبات ( 217طالبة 155 ،طالب
بمتكسط عمرم  20.65لمطالبات21.6 ،سنة لمطالب ،كقد تـ اختيار العينة مف طالب جامعة

صنعاء بكمياتيا .كقد أظيرت نتائج الدراسة أف اإلناث أكثر خكفان مف الذككر ،كما كشفت عف كجكد

مخاكؼ ذكريو ك أخرل أنثكية ،كما تبيف أف المقيميف في المدينة أكثر خكفان مف المقيميف في الريؼ،
ككجكد فركؽ في المخاكؼ تعزل لمحالة الزكاجية لصالح المتزكجيف كىذا يعني أف المتزكجيف أكثر

شعك انر باألمف مف غير المتزكجيف.

 .9دراسة موسى وباىي (:)1989
عنكاف الدراسة  :الكشؼ عف العالقة بيف القيـ كالطمأنينة االنفعالية لدل طمبة كمية التربية بجامعة
االزىر .
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف القيـ ،ك الطمأنينة االنفعالية لدل طمبة كمية التربية بجامعة

األزىر.

كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا  92طالبان مف كمية التربية بجامعة األزىر ،مف الفرقة الرابعة في

التخصصات التالية :التاريخ ،الجغرافيا ،الدراسات اإلسالمية ،ك قد بمغ متكسط أعمارىـ  20.24سنة.

كقد أظيرت نتائج الدراسة :أف ىناؾ اختالؼ في النسؽ القيمي باختالؼ درجات األفراد عمى مقياس

األمف النفسي بصكرة إيجابية.
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 .10دراسة محمود عطا حسين ):)1987
عنكاف الدراسة  :التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف مفيكـ الذات كالطمأنينة االنفعالية لدل طمبة المحمة
الثانكية بمدينة الرياض .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف مفيكـ الذات كالطمأنينة االنفعالية لدل طمبة

المرحمة الثانكية بمدينة الرياض.

كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا  183طالبان كطالبة مف المرحمة الثانكية في مدينة الرياض

تراكحت أعماره بيف  23-15سنة .

كقد بينت نتائج الدراسة :كجكد عالقة ارتباطيو قكية بيف مفيكـ الذات ك الطمأنينة االنفعالية ،فكجد أف

درجة الشعكر باألمف كالطمأنينة تزداد عند األفراد كمما كانت المفاىيـ عف الذات أكثر إيجابية لدييـ
كما أف كال المتغيريف يعتمد عمى اآلخر.

تعميق عمى الدراسات العربية التي تناولت األمن النفسي:
تعددت الدراسات التي تكممت عف األمف النفسي كعالقتو بالكثير مف المتغيرات ،حيث أكضحت
الدراسات السابقة عف كجكد عالقة ارتباطية ايجابية بيف األمف النفسي الذم يحياه اإلنساف كبعض
المتغيرات منيا سمات الشخصية كأكجد العديد مف الدراسات أنو كمما كانت الخبرات الطفكلية ايجابية

زاد مف األمف النفسي ،كأكضحت أيضا ال يكجد فركؽ بيف الذككر كاالناث عمى مستكم األمف النفسي
بينما يكجد عمى العكس مف الفركؽ بيف االناث العازبات كاالناث المتزكجات حيث أكجدت فركؽ

لصالح االناث المتزكجات كالذككر الغير متزكجيف.
ب .الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ىممت (:)Helmut, 2004

ىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بيف األمف النفسي ك سمات الشخصية لدل طالب الجامعات،
كالتعرؼ عمى مدل تأثير األمف النفسي عمى سمات الشخصية.

كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا ) (51طالب كطالبة مف الذيف تطكعكا إلجراء ىذه الدراسة تـ

ائيا مع مراعاة أف يككف أفراد العينة جميعيـ لـ يخضعكا لمثؿ ىذه الدراسة مف قبؿ كأف
اختيارىـ عشك ن
يككف الطالب كالطالبات مف الكميات العممية.
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كقد استخدـ الباحث مقياس سمات الشخصية أليزنؾ ،كمقياس األمف لماسمك( ،)1952كقد أظيرت

نتائج الدراسة أف اختالؼ مستكل األمف النفسي لدم طالب الجامعات مكجكد بشكؿ كاضح ،ككانت

النتائج أنو كمما زاد األمف النفسي كمما كانت سمات الشخصية االيجابية تظير عمى سمككيات الطالب

ك كمما قؿ مستكل األمف النفسي لدل طالب الجامعات اتسـ الطالب بسمات ايجابيو عصابية
كذىانيو.

 .2دراسة جون روبرت وآخرون (:(1996
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف مستكل الشعكر باألمف النفسي الناجـ عف طبيعة االرتباط
باألبكيف كظيكر أعراض االكتئاب النفسي عند البالغيف كالكشؼ عف دكر مستكل الشعكر باألمف

ككسيط بيف االتجاه نحك االختالؿ الكظيفي كانخفاض مستكل تقدير الذات.

فردا مف الطمبة الجامعيف مف غير الخريجيف مف بينيـ 88
كقد تككنت عينة الدراسة األكلى مف  144ن
طالبة ،كعينة الدراسة الثانية تككنت مف  218طالب.
كقد أظيرت نتائج الدراسة عف كجكد عالقة بيف عدـ التمتع بالعالقة الحميمة مع الكالديف كالنقص في
مستكل الشعكر باألمف ،باالتجاه نحك االختالؿ الكظيفي ،ككجكد عالقة بيف االختالؿ الكظيفي

كانخفاض مستكل تقدير الذات ،كما اف انخفاض مستكل تقدير الذات لو عالقة مباشرة مع زيادة

أعراض االكتئاب ،كانعداـ األمف قد يؤدم إلى ظيكر أعراض االكتئاب في سف البمكغ مف خالؿ

انخفاض مستكل تقدير الذات لدل البالغيف.

 .3دراسة دافيز(:)Davis, et al.,1995
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر النزاع اليداـ بيف البالغيف عمى مستكل األمف النفسي لدل األطفاؿ

مف خالؿ اختبار فرضيات األمف النفسي لدييـ.

كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا  112طالب.
كقد أظيرت نتائج الدراسة :أف ىناؾ عالقة دالة بيف الصراع اليداـ بيف البالغيف ك شعكر األطفاؿ
بعدـ األمف في جميع المجمكعات العمرية الثالثة في عينة الدراسة ،كعدـ كجكد فركؽ دالة في العالقة
بيف الصراع الخاص بالبالغيف كاألمف النفسي بيف المجمكعات الثالثة.
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تعقيب عمى الدراسات األجنبية التي تناولت األمن النفسي:
تعددت الدراسات التي أكضحت أىمية األمف النفسي كعالقتو بالكثير مف المتغيرات ،حيث أظيرت
نتائج الدراسات السابقة أف كمما ارتفع األمف النفسي كمما أدل إلى زيادة السمات الشخصية اإليجابية

ككمما تعرض اإلنساف إلى خبرات إيجابية زاد مف شعكره باالستقرار النفسي.

ثالثا :الدراسات التي تناولت سمات الشخصية:
أ .الدراسات العربية:
 .1دراسة فاطمة قاسم (:)2002
عنكاف الدراسة" :بعض السمات الشخصية لمقيادات الفمسطينية كعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية

كاالجتماعية" .كتككنت عينة الدراسة الحالية مف ( )160شخصية قيادية مف أعضاء المجمس الكطني
الفمسطيني البالغ عددىـ (.)700
كتكصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي:
 .1ىناؾ عالقة إيجابية دالة بيف السمات الشخصية لدل القيادات الفمسطينية مف الجنسيف في عالقتيا
بالصحة النفسية كتحقيؽ الذات.

 .2تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في السمات الشخصية بيف القيادات الفمسطينية طبقان لمتغير

الجنس ،لصالح القيادات النسائية.

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في السمات الشخصية لدل القيادات الفمسطينية مف الجنسيف

تعزل لمتغير العمر.

 .4تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في السمات الشخصية لدل القيادات الفمسطينية مف الجنسيف
تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،لصالح حممة البكالكريكس أكالن ثـ الماجستير ،كذلؾ مقارنة مع كؿ مف

حممة الدكتكراه كالحاصميف عمى الثانكية العامة.

 .5تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في سمات الشخصية لدل القيادات الفمسطينية طبقان لمتغير
االنتماء السياسي لصالح المستقميف كحركة فتح ،كذلؾ مقارنة مع المنتمييف إلى التيار اإلسالمي

كاليسارم.
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 .6تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في السمات الشخصية بيف القيادات الفمسطينية طبقان لمتغير
سنكات الخبرة في العمؿ القيادم ،لصالح الفئة التي ليا أقؿ مف  5سنكات خبرة ،ثـ  10سنكات ،ثـ ما

بيف  10-5سنكات.
 .7تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في السمات الشخصية لمقيادات الفمسطينية تبعان لمتغير مكاف

اإلقامة السابؽ (عائد -مقيـ) لصالح العائديف.
 .2دراسة بندر الحربي (:)2000

عنكاف الدراسة  :عالقة بعض اساليب المعاممة الكالدية ببعض سمات شخصية االبناء مف طالب
مرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة كتكصمت الى النتائج التالية :

 ىناؾ عالقة ارتباطية مكجبة ذات داللة احصائية بيف كؿ مف االسمكب العقابي كاسمكب سحبالحب (الحرماف العاطفي) ،كالقمؽ لدم عينة الدراسة ،بينما ال تكجد تمؾ العالقة بيف االسمكب
اإلرشادم لكؿ مف األب كاألـ ،كالقمؽ لدل عينة الدراسة .

 أسمكب سحب الحب (الحرماف العاطفي) لكؿ مف األب كاألـ أكثر أساليب المعاممة الكالدية اسيامافي تككيف القمؽ لدل عينة الدراسة .

 االسمكب اإلرشادم التكجييي لكؿ مف األب كاألـ أكثر أساليب المعاممة الكالدية اسياما في تككيفاالنبساطية .

 -أسمكب سحب الحب (الحرماف العاطفي) لألب أكثر أساليب المعاممة الكالدية (لألب كاألـ) اسياما

في تككيف القمؽ .

 -األسمكب اإلرشادم التكجييي لألـ أكثر أساليب المعاممة الكالدية (لألـ كاألب معا) في تككيف

االنبساطية .

 .3نجوى ابو زغنونة (:)1999
عنكاف الدراسة  :الشخصية لدل المرأة الفمسطينية العاممة في المجاؿ السياسي .
ىدفت الى التعرؼ عمى بعض سمات الشخصية المميزة لدل المرأة الفمسطينية التي تعمؿ في المجاؿ

السياسي ،كالتي تعمؿ في غير المجاؿ السياسي مف حيث سماتيا الشخصية كمفيكميا عف ذاتيا
كاتجاىيا نحك المشاركة السياسية ،باإلضافة الى الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف اتجاه المرأة
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الفمسطينية نحك المشاركة السياسية كسمة المشاركة السياسية لدييا ،كتككنت عينة الدراسة مف ()92
معممة تعمؿ في المجاؿ السياسي ك ( )91معممة تعمؿ في المجاؿ غير السياسي.
كقد اظيرت نتائج الدراسة ما يمي -:
 -1كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المرأة الفمسطينية التي تعمؿ في المجاؿ السياسي كالتي تعمؿ
في المجاؿ غير السياسي في سمة المشاركة السياسية .
 -2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المرأة الفمسطينية التي تعمؿ في المجاؿ السياسي كالتي
تعمؿ في غير المجاؿ السياسي في باقي سمات الشخصية (مكضكع البحث).

 -3كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المرأة الفمسطينية التي تعمؿ في المجاؿ السياسي كالتي تعمؿ
في غير المجاؿ السياسي في مقياس المشاركة كاتجاه .
 -4كجكد عالقة ارتباطية مكجبة كدالة احصائيا بيف المشاركة السياسية "كاتجاه" كالمشاركة السياسية
"كسمة" لدل المجمكعتيف االجتماعيتيف. .
 .4دراسة ممدوح الحمامي (:)1998
عنكاف الدراسة  :المسئكلية االجتماعية كعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدل الطالب الجانحيف
كالطالب الغير جانحيف العاديف في كؿ مف جدة كالرياض كلقد تكصمت الى النتائج التالية :

 ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف الطالب الجانحيف كغير الجانحيف في أبعاد المسئكليةاالجتماعية ،الشخصية ،المسئكلية األخالقية ،المسئكلية الكطنية ،مسئكلية الفرد نحك أفراد مجتمعو
كقضاياىـ ،المسئكلية نحك البيئة كالنظاـ ،المسئكلية االجتماعية بصكرة عامة لصالح الطالب العاديف

(غير الجانحيف)

 ال تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف المسئكلية االجتماعية كبيف بعض سمات الشخصية (سكءالتكافؽ االجتماعي كبيف بعض سمات الشخصية (سكء التكافؽ االجتماعي ،اظيار العدكاف) كما ال
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف الجانحيف كغير الجانحيف في سمتي (القمؽ االجتماعي ،الكبت).

-

 .5دراسة محمد عسمية (:)1998
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عنكاف الدراسة  :سمات الشخصية المميزة لدل طمبة الجامعات لمحافظات غزة كعالقتيا ببعض

المتغيرات .

سمات الشخصية المميزة لدل طمبة الجامعة لمحافظات غزة كعالقاتيا ببعض المتغيرات ،كىدفت
الدراسة الى التعرؼ عمى اىـ السمات كمدل اختالفيا اك تشابيميا لدل طمبة الجامعة تبعا الختالؼ
الجنس كالسنة الدراسية كالتخصص العممي ،كالتعرؼ عمى اىـ السمات التي تشكؿ شخصية طمبة

الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ،كتككنت عينة الدراسة مف الذككر كاالناث مف طمبة جامعة
قطاع غزة (االسالمية – االزىر – كمية التربية الحككمية بغزة) مف السنة االكلى كالسنة الرابعة ،كقد
اختيرت العينة بالطريقة العشكائية الصيفية حيث بمغ عدد افراد العينة ( )385طالب كطالبة كاستخدـ

الباحث في ىذه الدراسة مقياس السمات المميزة لطمبة الجامعة بمحافظة غزة مف اعداده ،كتكصمت

الدراسة الى اف ىناؾ فركؽ دالة لصالح االناث في سمات الطاعة – االيماف – الحشمة – الصراحة –
الطيبة – العطؼ – التسامح كما اف ىناؾ فركؽ دالة لصالح الذككر في سمات حب القيادة – االمانة
– التردد – كبث عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف طالبة الكميات النظرية كالعممية فيما عدا سمتي

القمؽ كالعناد حيث كاف الفركؽ عمى السمتيف لصالح الذككر في حيف كانت ىناؾ الفركؽ لصالح

االناث في سمة المشاركة الكجدانية ،كما كال تكجد فركؽ بيف طالب سنة اكلى كرابعة في سمات

الشخصية عدا سمة االمانة لصالح الذككر .

تعقيب عمى الدراسات العربية السابقة التي تناولت سمات الشخصية:
يكجد العديد مف الدراسات التي تناكلت سمات الشخصية مع العديد مف المتغيرات التي تتناسب مع

مكضكع الدراسة ،حيث أكجدت النتائج كجكد عالقة ارتباطية بيف الخبرات االيجابية التي يمر بيا
الطفؿ في حياتو كبيف سمات الشخصية ،ككجكد أيضا عالقة عكسية بيف الخبرات السمبية الصادمة

كسمات الشخصية (الذىانية كالعصابية كاالنبساطية) ،كأف سمات الشخصية ال تتأثر بنكع الجنس.
ب .الدراسات األجنبية:
 .1دراسة سيجممان :)1993( Siegelman
أ .عنكاف الدراسة" :ارتباطات السمكؾ الكالدم بسمات الشخصية المتعمقة باإلبداع لدل األبناء".
ب .ىدؼ الدراسة :ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العالقة بيف السمكؾ الكالدم المدرؾ مف قبؿ
األبناء كبعض سمات الشخصية المرتبطة باإلبتكار لدل األبناء ،عينة الدراسة :تككنت عينة

الدراسة مف ( )418طالبان كطالبة ،تكزعت إلى ( 144طالبان 274 ،طالبة) مف طالب
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الجامعة ،كمعظميـ مف السنة "الثانية كالثالثة" بجامعة نيكيكرؾ ،كمتكسط أعمار الذككر ()22
كاإلناث ( )20عاما.

ت .كلقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
 .1األبناء كالبنات المتكفر لدييـ إمكانات ابتكارية مرتفعة يمقكف رفضان مف آبائيـ بصكرة أكبر.
بينما الطالب الذيف ال تتكافر لدييـ نفس القدرة مف االبتكار يدرككف آبائيـ بأنيـ محبكف ليـ

بصكرة كبيرة.

 .2ال تكجد عالقة دالة بيف ابتكارية األبناء الذككر كادراكيـ لالتجاه الكالدم المتسـ (بالحماية).
بينما تكجد عالقة دالة مكجبة بيف ابتكارية البنات كادراكيف لالتجاه الكالدم المتسـ (بالحماية).

 .2دراسة باستيجاربور :)1992( Pastegarpour
عنكاف الدراسة" :أسمكب االستقالؿ كاالعتمادية كعالقتو بتقدير الذات كالقمؽ".
ىدؼ الدراسة :ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بيف أسمكبي االستقالؿ كاالعتمادية ككؿ مف

تقدير الذات كالقمؽ.

عينة الدراسة :تككنت عينة الدراسة مف ( )423طالبان مف خمس كميات مختمفة.
نتائج الدراسة :لقد أسفرت نتائج الدراسة ما يمي:
 .1عدـ كجكد عالقة ارتباطية كدالة بيف أسمكب االستقالؿ كسمة تقدير الذات كأسمكب االعتمادية
كسمة القمؽ.
 .2كجكد عالقة سالبة احصائيان بيف تقدير الذات كالقمؽ لدل الطالب.

تعقيب عمى الدراسات األجنبية التي تناولت سمات الشخصية:
أكدت نتائج الدراسات األجنبية أف سمات الشخصية تتأثر بنكع الخبرات التي يتعرض ليا األطفاؿ
كبأساليب المعاممة الكالدية أيضا ،كىذا يدؿ عمى أف الخبرات االيجابية تترؾ سمات ايجابية عمى

الشخصية كالعكس صحيح.
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فروض الدراسة
تطرح ىذه الدراسة في إطار مكضكعيا كاألىداؼ المحددة ليا ثمانية فركض رئيسية :
الفرضية األولى :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة المشاركيف سياسيان كالطمبة غير

المشاركيف سياسيان بالنسبة لخبرات الطفكلة لطمبة الجامعات؟

الفرضية الثانية  :ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف الطمبة المشاركيف سياسيا كالطمبة غير
المشاركيف سياسيا بالنسبة لألمف النفسي لطمبة الجامعات في قطاع غزة ؟
الفرضية الثالثة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة المشاركيف سياسيان كالطمبة غير
المشاركيف سياسيان بالنسبة لسمات الشخصية لطمبة الجامعات في قطاع غزة؟

الفرضية الرابعة :ال تكجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤0.05بيف
خبرات الطفكلة كسمات الشخصية لدل المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف سياسيا مف طمبو الجامعات
في قطاع غزة.
الفرضية الخامسة :ال تكجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤0.05بيف
خبرات الطفكلة كاألمف النفسي لدل المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف سياسيا مف طمبو الجامعات في

قطاع غزة.

الفرضية السادسة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤0.05في خبرات
الطفكلة تعزل إلى متغير نكع الجنس (ذككر ،إناث).
الفرضية السابعة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤0.05في مستكل
التكجو نحك مستكل االمف النفسي تعزل إلى متغير نكع الجنس (ذككر ،إناث).
الفرضية الثامنة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤0.05في مستكل
التكجو نحك سمات الشخصية تعزل إلى متغير نكع الجنس (ذككر ،إناث).
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
في ىذا الفصؿ تناكلت الباحثة بالشرح كالتكضيح ،منيج الدراسة كاختيار عينة الدراسة كاألدكات
المستخدمة في الدراسة كالمعالجات اإلحصائية ثـ ينتيي الباحث بخطكات الدراسة

منيج الدراسة:
اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كيقصد بو دراسة ظكاىر كممارسات قائمة
مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ

معيا فيصفيا كيحمميا ( األغا.)43 :2000 ،

مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الجامعات في قطاع غزة مف الذككر كاإلناث ككذلؾ حسب نكع

السنة كنكع التخصص العممي ،كنكع الكمية.

يضػػـ المجتمػػع األصػػمي لمد ارسػػة ( )11131طالب ػان كطالبػػة مػػف طػػالب جامعػػة األزىػػر لمفصػػؿ الد ارسػػي

الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي  ، 2010/2009مػػكزعيف عمػػى جميػػع الكميػػات العمميػػة كاألدبيػػة مػػنيـ ()5601
طالبان ،ك( )5530طالبة (عمادة القبكؿ كالتسجيؿ ،جامعة األزىر. )2010 ،

عينة الدراسة:
تككنت العينة الفعمية مف ( )400مف المجتمع األصمي طالب كطالبة مف طمبة الجامعات الفمسطينية
كحيث تـ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية العشكائية.
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جدول ()1

الجامعات التي اختيرت منيا العينة (ن = )400
ذكور

إناث

الكمي

اسم الجامعة
جامعة األزىر

38

62

100

الجامعة االسالمية

43

57

100

جامعة القدس المفتكحة

42

58

100

جامعة األقصى

47

53

100

البيانات الديموغرافية السكانية لعينة الدراسة:
بمغت عينة الدراسة  400مف طمبة الجامعات في قطاع غزة ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ التالي:
نوع الجنس ألفراد العينة:
أظيرت النتائج بأف  % 42.5مف طمبة الجامعات كانكا مف الذككر ،بينما شكمت الطالبات نسبة

 %57.5مف العينة ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول ()2

نوع الجنس ألفراد العينة (ن= )400
نوع الجنس

التكرار

النسبة%

ذكر

170

%42.5

انثى

230

%57.5

المجمكع

400

%100

 الحالة االجتماعية ألفراد العينة:
أظيرت النتائج بأف  %86.5مف طمبة الجامعات غير متزكجيف ،بينما  %11.75متزكجيف،
ك %1.75مطمقيف ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ()4

الحالة االجتماعية ألفراد العينة (ن= )400
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة%

أعزب

346

%86.5

متزكج

47

%11.75

مطمؽ

7

%1.75

المجمكع

400

%100

 المستوى الدراسي ألفراد العينة:
أظيرت النتائج بأف  %31.2مف الطمبة يدرسكف في المستكل الدراسي األكؿ ،بينما  %26.2يدرسكف

في المستكل الدراسي الثاني ،ك %23.0يدرسكف في المستكل الدراسي الثالث ،ك %19.5مف الطمبة
يدرسكف في المستكل الدراسي الرابع ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي :
جدول ()5

المستوى الدراسي ألفراد العينة (ن= )400
المستوى الدراسي

التكرار

النسبة%

االكؿ

125

%31.25

الثاني

105

%26.25

الثالث

92

%23.0

الرابع

78

%19.5

المجمكع

400

%100

 نوع الكمية ألفراد العينة:
أظيرت النتائج بأف  %44.5مف الطمبة في الجامعات يدرسكف في كمية اآلداب ،بينما %55.5

يدرسكف في كمية التربية ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ()6

نوع الكمية ألفراد العينة (ن= )400
نوع الكمية

التكرار

النسبة%

آداب

178

%44.5

تربية

222

%55.5

المجمكع

400

%100

المشاركة السياسية ألفراد العينة:
أظيرت النتائج بأف  %30.3مف طمبة الجامعات مشاركيف سياسيان ،بينما  %69.8مف الطمبة غير

مشاركيف سياسيان ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:

جدول ()2

مدى المشاركة السياسية ألفراد العينة (ن= )400
المشاركة السياسية

التكرار

النسبة%

مشارؾ

121

%30.3

غير مشارؾ

279

%69.8

المجمكع

400

%100.0

أدوات الدراسة:
لقد استخدمت الباحثة عدة أدكات في ىذه الدراسة كىما:
أوالً :خبرات الطفولة:
-1

وصف المقياس

يتككف المقياس مف سبعة مقايس فرعية يبينيما الجدكؿ رقـ ( )7كتغطي  140فقرة مكزعة عمي سبعة

أبعاد (أنظر الممحؽ رقـ  ،)7كتتـ االستجابة عمى المقياس كفقا لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت (نعـ
– غالبا – إلى حد ما – ناد ار – ال) ،كغالبية فقرات كأبعاد المقياس إيجابية التصحيح ،أما الفقرات
العكسية ،فقد قامت الباحثة بعكس الدرجة عمى المقياس ،ففي حاؿ الفقرات السمبية بعكس الترتيب،
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حيث تعطي المستكيات (نعـ ،غالبا ،إلى حد ما ،نادرا ،ال) الدرجات (صفر )5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،عمى

الترتيب  .بحيث مكف ذلؾ مف القياـ بجمع كاستخراج الدرجة الكمية لممقياس.

الخصائص السيكومترية لمقياس خبرات الطفولة:
قامت الباحثة باختيار عينة عشكائية مككنة مف "  " 50طالب كطالبة مف مجتمع الدراسة بيدؼ

التحقؽ مف صالحية كتقنيف المقياس كمدل مالئمتو عمى البيئة الفمسطينية مف خالؿ حساب الصدؽ
كالثبات لو بالطرؽ اإلحصائية المالئمة ،كليذا سكؼ نقكـ بعرض نتائج الصدؽ كالثبات كالن عمى حده

مف خالؿ التالي:

صدق المقياس:
تحققت الباحثة مف صدؽ المقياس مف خالؿ قياميا بعدة أنكاع مف الصدؽ كىي ( صدؽ االتساؽ

الداخمي ،الصدؽ التمييزم) ،سكؼ نعرض نتائجيا بالتفصيؿ مف خالؿ التالي:
 -1صدق االتساق الداخمي:

لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف Correlation Coefficient

 Personإليجاد العالقة بيف الفقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي لو الفقرة ،كالنتائج سكؼ تكضح
مف خالؿ التالي:
 العالقة بين أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس:
تـ حساب معامالت ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس خبرات الطفكلة مع الدرجة
الكمية لممقياس ،كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مدل ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس التحقؽ مف

صدؽ األبعاد لممقياس ،كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول()9

معامالت ارتباط بيرسون بين أبعاد مقياس خبرات الطفولة والدرجة الكمية لممقياس
األبعاد
خبرات المناخ األسرم العاـ

معامالت االرتباط

القيمة االحتمالية

مستوى الداللة

0.33

**0.02

دالة إحصائيا
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خبرة العالقة البيف اسرية

0.46

**0.001

دالة إحصائيا

خبرات االندماج االيجابي

0.31

**0.03

دالة إحصائيا

خبرات تحكـ  /تسمط االب

0.43

**0.001

دالة إحصائيا

خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ

0.43

**0.001

دالة إحصائيا

الخبرات المدرسية

0.55

**0.001

دالة إحصائيا

خبرات العالقة باألصدقاء

0.49

**0.001

دالة إحصائيا

* P-value<0.05

** P-value <0.01

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف أبعاد مقياس خبرات الطفكلة تتمتع بمعامالت ارتباط
قكية كدالة إحصائيان ،فقد تراكحت معامالت االرتباط ألبعاد مقياس خبرات الطفكلة بيف ( – 0.31
 ،) 0.55كىذا يشير إلى أف أبعاد مقياس خبرات الطفكلة تتمتع بدرجة صدؽ عالية ،كىذا يعطي دليؿ

عمى أف مقياس خبرات الطفكلة يتمتع بصدؽ بناء قكم كعالي .كبما أف مقياس خبرات الطفكلة لديو

سبعة أبعاد فقد تـ إجراء معامؿ ارتباط بيرسكف بيف فقرات كؿ بعد مف األبعاد السبعة كالدرجة الكمية

لكؿ بعد عمى حده ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:

 خبرات المناخ األسري العام:
تبيف مف الجدكؿ التالي أف فقرات بعد خبرات المناخ األسرم العاـ تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة

إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  ،0.01حيث تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف (-0.18
 ،)0.72كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد خبرات المناخ األسرم العاـ تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .ما عدا

الفقرات ( ،)18 ،17فميست ليما داللة احصائيان مما يستكجب حذفيما مف البعد كالمقياس.
جدول()10

يوضح قيم معامل ارتباط بيرسون بين فقرات بعد خبرات المناخ األسري العام مع الدرجة الكمية لمبعد
فقرات

معامالت االرتباط

مستوى

فقرات

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

1

0.47

**0.01

16

0.50

**0.01

2

0.51

**0.01

17

0.18

//0.21

الداللة

101



3

0.70

**0.01

18

0.20

//0.15

4

0.69

**0.01

19

0.56

**0.01

5

0.55

**0.01

20

0.37

**0.01

6

0.71

**0.01

21

0.69

**0.01

7

0.36

**0.01

22

0.31

*0.03

8

0.72

**0.01

23

0.56

**0.01

9

0.65

**0.01

24

0.59

**0.01

10

0.45

**0.01

25

0.55

**0.01

11

0.59

**0.01

26

0.35

**0.01

12

0.52

**0.01

27

0.69

**0.01

13

0.60

**0.01

28

0.44

**0.01

14

0.40

**0.01

29

0.60

**0.01

15

0.39

**0.01

30

0.59

**0.01

** P-vlaue <0.01

//غير دالة

* P-value<0.05

خبرة العالقة البين أسرية:
تبيف مف الجدكؿ التالي أف فقرات بعد خبرات العالقة البيف أسرية تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة

إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  ،0.01حيث تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف (-0.29
 ،)0.82كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد خبرات العالقة البيف أسرية تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
جدول ()11

يوضح قيم معامل ارتباط بيرسون بين فقرات بعد خبرات العالقة البين أسرية العام مع الدرجة الكمية
لمبعد

فقرات

معامالت االرتباط

مستوى

فقرات

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

31

0.68

**0.01

44

0.69

**0.01

32

0.82

**0.01

45

0.77

**0.01

33

0.52

**0.01

46

0.78

**0.01

الداللة
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34

0.46

**0.01

47

0.73

**0.01

35

0.67

**0.01

48

0.66

**0.01

36

0.81

**0.01

49

0.54

**0.01

37

0.74

**0.01

50

0.53

**0.01

38

0.68

**0.01

51

0.41

**0.01

39

0.58

**0.01

52

0.60

**0.01

40

0.66

**0.01

53

0.29

*0.03

41

0.67

**0.01

54

0.70

**0.01

42

0.65

**0.01

55

0.66

**0.01

43

0.75

**0.01

** P-value <0.01

//غير دالة

* P-value<0.05

خبرات االندماج اإليجابي:
تبيف مف الجدكؿ التالي أف فقرات بعد خبرات االندماج اإليجابي تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة

إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف (-0.12
 ،)0.84كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد خبرات االندماج اإليجابي تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
ما عدا الفقرات التالية ( ،)75 ،64 ،57فيف غير داالت إحصائيان مما يستكجب حذفيا مف البعد

كالمقياس.

جدول ()12

يوضح قيم معامل ارتباط بيرسون بين فقرات بعد خبرات االندماج االيجابي مع الدرجة الكمية لمبعد
فقرات

معامالت االرتباط

مستوى

فقرات

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

56

0.63

**0.01

66

0.83

**0.01

57

0.12

//0.41

68

0.84

**0.01

الداللة
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58

0.64

**0.01

69

0.62

**0.01

59

0.77

**0.01

70

0.73

**0.01

60

0.70

**0.01

71

0.77

**0.01

61

0.43

**0.01

72

0.55

**0.01

62

0.31

*0.03

73

0.70

**0.01

63

0.32

*0.02

74

0.52

**0.01

64

0.20

//0.16

75

0.26

//0.07

65

0.67

**0.01

** P-value <0.01

* P-value<0.05

//غير دالة

خبرات تحكم  /تسمط االب:
تبيف مف الجدكؿ التالي أف فقرات بعد خبرات تحكـ  /تسمط االب تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة
إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف (-0.58

 ،)0.89كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد خبرات تحكـ  /تسمط االب تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
جدول()13

يوضح قيم معامل ارتباط بيرسون بين فقرات بعد خبرات تحكم  /تسمط االب مع الدرجة الكمية لمبعد
فقرات

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

76

0.58

**0.01

77

0.82

**0.01

78

0.84

**0.01

79

0.78

**0.01

80

0.62

**0.01

81

0.66

**0.01

82

0.63

**0.01

83

0.66

**0.01

84

0.71

**0.01
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85

0.71

**0.01

86

0.89

**0.01

87

0.75

**0.01

** P-value <0.01

//غير دالة

* P-value<0.05

خبرات دعم الثقة بالنفس واالستقالل:
تبيف مف الجدكؿ التالي أف فقرات بعد خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ تتمتع بمعامالت ارتباط

قكية كدالة إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف

( ،)0.81 -0.28كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ تتمتع بمعامؿ
صدؽ عالي.
جدول()14

يوضح قيم معامل ارتباط بيرسون بين فقرات بعد خبرات دعم الثقة بالنفس واالستقالل مع الدرجة
الكمية لمبعد

فقرات

معامالت االرتباط

فقرات

مستوى

الداللة

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

88

0.81

**0.01

96

0.77

**0.01

89

0.73

**0.01

97

0.66

**0.01

90

0.56

**0.01

98

0.79

**0.01

91

0.65

**0.01

99

0.77

**0.01

92

0.71

**0.01

100

0.65

**0.01

93

0.42

*0.02

101

0.57

**0.01

94

0.61

**0.01

102

0.28

*0.05

95

0.67

**0.01

** P-value <0.01

* P-value<0.05

//غير دالة

الخبرات المدرسية:
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تبيف مف الجدكؿ التالي أف فقرات بعد الخبرات المدرسية تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا

عند مستكم داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف (،)0.67 -0.07
كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد الخبرات المدرسية تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
أما الفقرات التالية ( ،)109 ،108 ،106 ،103،104فيي جميعا غير دالة احصائيان مما يستكجب
حذفيا مف البعد كالمقياس.

جدول ()15

يوضح قيم معامل ارتباط بيرسون بين فقرات بعد الخبرات المدرسية مع الدرجة الكمية لمبعد
فقرات

معامالت االرتباط

مستوى

فقرات

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

103

0.18

//0.20

112

0.28

*0.03

104

0.07

//0.60

113

0.44

**0.01

105

0.41

**0.01

114

0.42

**0.01

106

0.07

//0.59

115

0.30

*0.03

107

0.34

**0.01

116

0.56

**0.01

108

0.07

//0.58

117

0.58

**0.01

109

0.16

//0.24

118

0.67

**0.01

110

0.37

**0.01

119

0.52

**0.01

111

0.44

**0.01

120

0.41

**0.01

** P-value <0.01

الداللة

* P-value<0.05

//غير دالة

خبرات العالقة باألصدقاء:
تبيف مف الجدكؿ التالي أف فقرات بعد خبرات العالقة باألصدقاء تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة
إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  ،0.01حيث تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف (-0.02

 ،)0.38كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد خبرات العالقة باألصدقاء تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .ما عدا

الفقرات التالية ( ،)133 ،132 ،128 ،127 ،126 ،125 ،121فيي جميعا غير دالة إحصائيان مما
يستكجب حذفيا مف البعد كالمقياس.
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جدول ()16

يوضح قيم معامل ارتباط بيرسون بين فقرات بعد خبرات العالقة باألصدقاء مع الدرجة الكمية لمبعد
فقرات

معامالت االرتباط

مستوى

فقرات

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

121

0.03

//0.80

131

0.29

*0.03

122

0.28

*0.04

132

0.31

**0.02

123

0.31

*0.02

133

0.45

**0.01

124

0.28

*0.04

134

0.38

**0.01

125

0.15

//0.27

135

0.35

**0.01

126

0.06

//0.66

136

0.30

*0.02

127

0.02

//0.89

137

0.31

**0.01

128

0.12

//0.38

138

0.28

*0.05

129

0.33

*0.02

139

0.33

**0.01

130

0.37

**0.01

140

0.32

**0.01

** P-value <0.01

الداللة

* P-value<0.05

//غير دالة

ثانياً :ثبات المقياس:
تحققت الباحثة مف الثبات لمقياس خبرات الطفكلة بطريقيف كىما طريقة الفا كرك نباخ كطريقة التجزئة

النصفية ،كليذا فأننا سكؼ نقكـ بعرض نتائج طرؽ الثبات لمتأكد مف درجة الثبات لمقياس خبرات

الطفولة:

 -1طريقة ألفا – كرونباخ:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قكاميا ( )50مف طمبة الجامعات في قطاع غزة ،كبعد تطبيؽ المقياس
تـ حساب معامؿ الفا كركنباح لقياس الثبات ،حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ لمقياس خبرات الطفكلة

تساكم ( )0.85كىذا دليؿ كافي عمى أف مقياس خبرات الطفكلة يتمتع بمعامؿ ثبات عالي كمرتفع ،بما
أف مقياس خبرات الطفكلة لديو سبعة أبعاد فقد كجد أف معامالت الثبات لألبعاد السبعة ثابتة كبدرجة

كبيرة فقد تراكحت معامالت الثبات بيف ( ،)0.94 – 0.77حيث أف معامالت الثبات مكضحة مف

خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ()17

معامالت الثبات ألبعاد مقياس خبرات الطفولة لدى طمبة الجامعات في قطاع غزة
األبعاد

معامل ألفا كرو نباخ

خبرات المناخ األسرم العاـ

0.91

خبرة العالقة البيف اسرية

0.94

خبرات االندماج االيجابي

0.91

خبرات تحكـ  /تسمط االب

0.92

خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ

0.90

الخبرات المدرسية

0.77

خبرات العالقة باألصدقاء

0.81

الدرجة الكمية لممقياس

0.85

 -2طريقة التجزئة النصفية:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة تتألؼ مف  50مف طمبة الجامعات في قطاع غزة ،فقد تـ حساب
معامالت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنكد المقياس الكمي إلى نصفيف كتـ

حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس ،فقد

بمغ معامؿ االرتباط لبيرسكف لممقياس بيذه الطريقة ( ،)0.56كباستخداـ معادلة سبيرماف  -براكف

المعدلة أصبح معامؿ الثبات (، )0.71ىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية ،بما
أف المقياس لو سبعة أبعاد ،فقد كجدت معامالت الثبات ليذه األبعاد بعد تطبيؽ معادلة سبيرماف براكف

أنيا ثابتة كبدرجة كبيرة ،حيث تراكحت بيف ( ،)0.93 – 0.69كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ

التالي:

جدول ()18

معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس خبرات الطفولة وأبعاده لطمبة الجامعات في قطاع
غزة

معامل االرتباط

سبيرمان ب اروان المعدلة

األبعاد
خبرات المناخ األسرم العاـ

0.79

0.88

خبرة العالقة البيف اسرية

0.80

0.89
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خبرات االندماج االيجابي

0.87

0.93

خبرات تحكـ  /تسمط االب

0.76

0.86

خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ

0.74

0.85

الخبرات المدرسية

0.53

0.69

خبرات العالقة باألصدقاء

0.61

0.75

خبرات الطفكلة الكمية

0.56

0.71

معادلة سبيرماف براكف المعدلة = ر*/ 2ر1+
ثانياً :مقياس آيزنك لمشخصية :E.P.Q
جاء ىذا المقياس كصكرة محسنة لسمسمة مف المقايس لدراسة الشخصية قاـ بكضعيا H.J.Eysneck
كمشاركتو في بعضيا  SENCEK SUBIL B. G. EGكبدأت ىذه السمسمة مف المقايس بمقياس

مكدزلي الطبي  M.M.Qثـ قائمة مكدزلى لمشخصية  M.M.P.Iثـ قدـ أيزنؾ في العاـ  1968مقياسا

آخر أكثر تطك ار مف المقايس السابقة كىك قائمة أيزنؾ لمشخصية Eysneck personality ( E.P.I

 )Inventoryكالتي أضفت تحسينات سيككمترية دكرية عمى قائمة مكدرزلي لمشخصية كلتحقيؽ المزيد
مف الكفاءة كالصالحية قاـ ايزيؾ بكضع استخباره الشيير باسـ (مقياسر ايزنؾ) لمشخصية E . P .
 Qكالتي تـ تقنينو كتطبيقو عمى البيئة الفمسطينية كيتميز عف االستخبارات التي سبقتو بالتالي:

 يحتكم عمى مقياس جديد ىك مقياس الذىانية  psyschoticismكىك مقياس فعاؿ في قياسالذىانية.
 يحتكم مقياس إيزنؾ لمشخصية عمى إضافة جديدة مف خالؿ تطكير مقياس الكذب (الجاذبيةاالجتماعية) الذم اخضع لدراسات عامميو كتجريبية مستفيضة قاـ بيا ايزنؾ كآخركف.

 أخضعت بنكد مقياس إيزنؾ لمشخصية لمراجعات مستفيضة كاعادة صياغة كتعديؿ كمراجعات دقيقة(أبك ناىية. )6 :1989 ،
أبعاد المقياس:
يحتكم المقياس عمى  90عبارة مكزعة عمى أربعة (أبعاد) فرعية ىامة ،كىي مكزعة عمى األبعاد التالية
كىي-:
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 -1االنبساط – االنطواء (أ)Extraversion - Introversion :
كيتككف ىذا البعد مف ( )21عبارة تظير التمييز بيف الشخص المنبسط كالشخص المنطكم كيتميز
األكؿ بأنو اجتماعي يحب الناس كيحب الحفالت كلو أصدقاء كثيركف ،كعمى العمكـ فيك شخص

منفتح كمندفع كيفضؿ النشاط كالحركة كال يخضع مشاعره كانفعاالتو لمضبط الدقيؽ.
 -2العصابية (ع)Neuroticism :

يحتكم بعد العصابية عمى ( )25عبارة كالشخص العصابي ىك شخص متميؼ ،قمؽ ،مكتئب ،محبط،

كقد يككف نكمو متقمبان ،كيعاني مف اضطرابات سيككمترية متنكعة يتصرؼ أحيانا بطرؽ غير عقالنية
كقد تككف صارمة كحتى في جك االنبساط كالمرح ،فمف المرجح أف يككف شديد الحساسية ،كالعصابية

ليست ىي األخطر كال المرض النفسي بؿ ىي االستعداد لإلصابة بالعصاب في مكاقؼ االنعصاب
(stressالطيراكم.)87 : 199،
 -3الذىانية (ذ) :psychoticism :

كيمثؿ ىذا البعد ( ) 23عبارة  ،مف يحصؿ فييا عمى درجات عالية يككف انعزاليا ال ييتـ باآلخريف كال
يناسبو أم مكاف كغالبا ما يككف مزعجا كقاسيا كىك شخص متبمد الشعكر كغير حساس كيسمؾ سمككا

عدكانيا حتى مع مف يحبيـ كلديو كلع باألشياء الغريبة كالغير مألكفة كال يكترث بالعكاقب كاألخطار .
 -4الكذب (ك)  (: lieالجاذبية االجتماعية ) : Social Desirability

يحتكم ىذا البعد عمى ( )21عبارة مف عبارات المقياس ،كأكضحت الدراسة العممية كالتجريبية التي

أجريت لفحص طبيعة ىذا المقياس أنو يقيس عامال مستق ار كثابتا في الشخصية كىك ( الجاذبية
االجتماعية) التي يحاكؿ الشخص مف خالليا إظيار نفسو كتجميميا في أفضؿ صكرة اجتماعية ممكنة

أم أف الكذب في ىذه الحالة ال يقصد بو ايقاع الضرر كال خداع اآلخريف كلكنو ييدؼ إلى حفظ

الذات كتقديرىا (أبك ناىية.)28 :1989 ،

الخصائص السيكومترية لمقياس أيزنك لمشخصية:
 -1صدق مقياس أيزنك لمشخصية :E.B.Q

لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي ككانت نتائجو كما يمي:

 -1صدق االتساق الداخمي : Internal consistency
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تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس أيزنؾ لمشخصية الفمسطينية كالدرجة

الكمية لممقياس ،كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس ،كليدؼ التحقؽ مف مدل
صدؽ المقياس ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ جدكؿ (:)19
جدول ()19

معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس أيزنك لمشخصية والدرجة الكمية لممقياس
األبعاد

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

العصاب

0.59

 0.01دالة إحصائيا

الذىاف

0.53

 0.01دالة إحصائيا

االنبساط

0.44

 0.01دالة إحصائيا

الكذب

0.74

 0.01دالة إحصائيا

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أبعاد الشخصية لطمبة الجامعات تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة

إحصائيان عند مستكل داللة أقؿ مف  ،0.01كحيث بمغت معامالت االرتباط ألبعاد الشخصية بيف

( )0.74 – 0.44كىذا دليؿ كافي عمى أف مقياس أبعاد الشخصية يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي ،كبما
أف مقياس أبعاد الشخصية لديو أربعة أبعاد فقد تـ إجراء معامالت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف
األبعاد األربعة كالدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حده كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول ()20

معامالت االرتباط بين فقرات بعد االنبساط والدرجة الكمية لمبعد
فقرات االنبساط

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

1

0.38

 0.01دالة إحصائيا

5

0.26

 0.01دالة إحصائيا

10

0.41

 0.01دالة إحصائيا

14

0.28

 0.01دالة إحصائيا

17

0.37

 0.01دالة إحصائيا

21

0.25

 0.01دالة إحصائيا

25

0.32

 0.01دالة إحصائيا

29

0.26

 0.01دالة إحصائيا
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فقرات االنبساط

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

32

0.41

 0.01دالة إحصائيا

36

0.23

 0.01دالة إحصائيا

40

0.32

 0.01دالة إحصائيا

42

0.23

 0.01دالة إحصائيا

45

0.39

 0.01دالة إحصائيا

49

0.44

 0.01دالة إحصائيا

52

0.39

 0.01دالة إحصائيا

56

0.35

 0.01دالة إحصائيا

60

0.30

 0.01دالة إحصائيا

64

0.28

 0.01دالة إحصائيا

70

0.46

 0.01دالة إحصائيا

82

0.25

 0.01دالة إحصائيا

86

0.43

 0.01دالة إحصائيا

تبيف مف جدكؿ رقـ ( )20أف فقرات بعد االنبساط تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند

مستكل داللة أقؿ مف  ،0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)0.46 -0.23كىذا يدؿ عمى

أف فقرات بعد االنبساط تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

جدول رقم ()21

معامالت االرتباط بين فقرات بعد الذىان والدرجة الكمية لمبعد
فقرات الذىان

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

2

0.29

 0.01دالة إحصائيا

6

0.29

 0.01دالة إحصائيا

9

0.33

 0.01دالة إحصائيا

11

0.21

 0.01دالة إحصائيا

18

0.32

 0.01دالة إحصائيا

22

0.30

 0.01دالة إحصائيا

26

0.23

 0.01دالة إحصائيا
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30

0.26

 0.01دالة إحصائيا

33

0.34

 0.01دالة إحصائيا

37

0.30

 0.01دالة إحصائيا

43

0.22

 0.01دالة إحصائيا

46

0.20

 0.01دالة إحصائيا

50

0.29

 0.01دالة إحصائيا

53

0.27

 0.01دالة إحصائيا

57

0.29

 0.01دالة إحصائيا

61

0.04

غير دالة

65

0.28

 0.01دالة إحصائيا

67

0.36

 0.01دالة إحصائيا

71

0.36

 0.01دالة إحصائيا

74

0.24

 0.01دالة إحصائيا

76

0.26

 0.01دالة إحصائيا

79

0.04

غير دالة

83

0.48

 0.01دالة إحصائيا

87

0.32

 0.01دالة إحصائيا

90

0.40

 0.01دالة إحصائيا

تبيف مف جدكؿ السابؽ أف فقرات بعد الذىاف تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند مستكم
داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)0.48 -0.21كىذا يدؿ عمى أف
فقرات بعد الذىاف تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .بينما تبيف أف الفقرات التالية ( )79 ،61غير دالة

احصائيان مما يستكجب حذفيما مف البعد كالمقياس.

جدول ()22

معامالت االرتباط بين فقرات بعد العصاب والدرجة الكمية لمبعد
فقرات العصاب

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

3

0.41

 0.01دالة إحصائيا

7

0.48

 0.01دالة إحصائيا

12

0.29

 0.01دالة إحصائيا

15

0.51

 0.01دالة إحصائيا
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19

0.41

 0.01دالة إحصائيا

23

0.49

 0.01دالة إحصائيا

27

0.26

 0.01دالة إحصائيا

31

0.54

 0.01دالة إحصائيا

34

0.54

 0.01دالة إحصائيا

38

0.33

 0.01دالة إحصائيا

41

0.57

 0.01دالة إحصائيا

47

0.09

غير دالة

54

0.41

 0.01دالة إحصائيا

58

0.49

 0.01دالة إحصائيا

62

0.53

 0.01دالة إحصائيا

66

0.47

 0.01دالة إحصائيا

68

0.42

 0.01دالة إحصائيا

72

0.36

 0.01دالة إحصائيا

75

0.57

 0.01دالة إحصائيا

77

0.46

 0.01دالة إحصائيا

80

0.32

 0.01دالة إحصائيا

84

0.29

 0.01دالة إحصائيا

88

0.27

 0.01دالة إحصائيا

تبيف مف جدكؿ رقـ ( )22أف فقرات بعد العصاب تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند

مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)0.57 -0.26كىذا يدؿ عمى
أف فقرات بعد العصاب تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .في حيف تبيف أف الفقرة رقـ ( )47غير دالة

احصائيان مما يستكجب حذفيا مف البعد.

جدول ()23

معامالت االرتباط بين فقرات بعد الكذب (الجاذبية االجتماعية) والدرجة الكمية لمبعد
فقرات الكذب

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

4

0.33

 0.01دالة إحصائيا

8

0.34

 0.01دالة إحصائيا
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13

0.41

 0.01دالة إحصائيا

16

0.38

 0.01دالة إحصائيا

20

0.26

 0.01دالة إحصائيا

24

0.53

 0.01دالة إحصائيا

28

0.27

 0.01دالة إحصائيا

35

0.09

غير دالة

39

0.55

 0.01دالة إحصائيا

44

0.10

غير دالة

48

0.54

 0.01دالة إحصائيا

51

0.47

 0.01دالة إحصائيا

55

0.59

 0.01دالة إحصائيا

59

0.58

 0.01دالة إحصائيا

63

0.46

 0.01دالة إحصائيا

69

0.47

 0.01دالة إحصائيا

73

0.27

 0.01دالة إحصائيا

78

-0.05

غير دالة

81

0.43

 0.01دالة إحصائيا

85

0.40

 0.01دالة إحصائيا

89

0.36

 0.01دالة إحصائيا

تبيف مف جدكؿ رقـ ( )23أف فقرات بعد الكذب ( الجاذبية االجتماعية) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية

كدالة إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (-0.26

 ،) 0.59كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد الكذب تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .بينما تبيف أف الفقرات التالية
( )78 ،44 ، 35غير دالة احصائيان مما يستكجب حذفيما مف البعد .
ثانياً :ثبات مقياس أيزنك لمشخصية:
تـ تطبيؽ مقياس أيزنؾ لمشخصية عمى عينة مف طمبة الجامعات كعددىـ ( )50طالب كطالبة ،كبعد
تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات لممقياس بطريقتيف كىما كالتالي:
 -1طريقة ألفا – كرونباخ:
115



تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قكاميا ( )50مف طمبة الجامعات الفمسطينية ،كبعد تطبيؽ المقياس تـ

حساب معامؿ الفا كركنباخ لقياس الثبات ،حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ لمقياس أيزنؾ لمشخصية
تساكم ( )0.77كىذا دليؿ كافي عمى أف مقياس أيزنؾ لمشخصية يتمتع بمعامؿ ثبات عالي كمرتفع،
بما أف مقياس أيزنؾ لمشخصية لديو أربعة أبعاد فقد كجد أف معامالت الثبات لألبعاد األربعة ثابتة

كبدرجة كبيرة كانت كما يمي في الجدكؿ التالي:

جدول ()24

معامالت الثبات ألبعاد مقياس أيزينك لمشخصية لطمبة الجامعات في قطاع غزة
األبعاد

معامل ألفا كرونباخ

العصاب

0.82

الذىاف

0.70

االنبساط

0.77

الكذب

0.70

 -2طريقة التجزئة النصفية:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قكاميا ( )50مف طمبة الجامعات الفمسطينية ،فقد تـ حساب معامالت

الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنكد المقياس الكمي إلى نصفيف كتـ حساب

معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس ،فقد بمغ

معامؿ االرتباط لبيرسكف لممقياس بيذه الطريقة ( ،)0.70كباستخداـ معادلة سبيرماف  -براكف المعدلة

أصبح معامؿ الثبات (، )0.82ىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية ،بما أف
المقياس لو أربعة أبعاد  ،فقد كجدت معامالت الثبات ليذه األبعاد بعد تطبيؽ معادلة سبيرماف براكف

أنيا ثابتة كبدرجة كبيرة كانت كما يمي في الجدكؿ رقـ ()24
جدول ()25

معامالت الثبات ألبعاد مقياس ايزنك لمشخصية قبل وبعد تطبيق معادلة سبيرمان براون المعدلة
األبعاد

معامل االرتباط

سبيرمان ب اروان المعدلة

العصاب

0.83

0.90

الذىاف

0.71

0.83
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االنبساط

0.85

0.91

الكذب (الجاذبية االجتماعية)

0.78

0.87

معادلة سبيرماف براكف المعدلة = ر*/ 2ر1+
ثالثاً :مقياس األمن النفسي:
وصف المقياس:
يتككف المقياس مف خمسة أبعاد كتغطي  150فقرة كتتـ االستجابة عمى المقياس كفقا لتدرج رباعي
عمى طريقة (أكافؽ بشدة ،أكافؽ ،معارض ،معارض بشدة) ،كتصحح عمى التكالي بالدرجات (، 3 ، 4

 )1 ، 2كغالبية فقرات كأبعاد المقياس ايجابية التصحيح ،أما الفقرات العكسية ،فقد قامت الباحثة
بعكس الدرجة عمى المقياس ،في حاؿ الفقرات السمبية ينعكس الترتيب حيث تعطي المستكيات (أكافؽ

بشدة ،أكافؽ ،معارض ،معارض شدة) الدرجات ( .)4 ،3 ،2 ،1
عمى الترتيب .بحيث مكف ذلؾ مف القياـ بجمع كاستخراج الدرجة الكمية لممقياس.
لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي ككانت نتائجو كما يمي:
-1صدق االتساق الداخمي : Internal consistency
تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس األمف النفسي كالدرجة الكمية
لممقياس ،كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس ،كليدؼ التحقؽ مف مدل صدؽ

المقياس ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ جدكؿ (:)25

جدول ()26

معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس األمن النفسي والدرجة الكمية لممقياس
األبعاد

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

األمف النفسي

0.57

 0.01دالة إحصائيا

األمف االجتماعي

0.73

 0.01دالة إحصائيا

األمف األسرم

0.50

 0.01دالة إحصائيا

األمف الصحي

0.71

 0.01دالة إحصائيا
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0.77

األمف االقتصادم

 0.01دالة إحصائيا

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أبعاد مقياس األمف النفسي تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيان
عند مستكل داللة أقؿ مف  ،0.01فقد بمغت معامالت االرتباط لألبعاد بيف (  ،)0.77 – 0.50كىذا
دليؿ كافي عمى أف مقياس األمف النفسي يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .كبما أف المقياس لديو خمسة
أبعاد فقد تـ إجراء معامالت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف األبعاد الخمسة كالدرجة الكمية لكؿ بعد

عمى حده .

بعد االمن النفسي:
تـ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد األمف النفسي كالدرجة الكمية لمبعد ،كذلؾ
لمعرفة مدل ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لبعد األمف النفسي كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ رقـ

(:)27

جدول ()27

معامالت االرتباط بين الفقرات لبعد األمن النفسي والدرجة الكمية لمبعد
األمن النفسي

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

1

0.33

 0.01دالة إحصائيا

2

0.07

//0.65

3

0.46

 0.01دالة إحصائيا

4

-0.01

//0.92

5

0.68

 0.01دالة إحصائيا

6

-0.04

//0.78

7

-0.04

//0.79

8

0.52

 0.01دالة إحصائيا

9

-0.09

//0.52

10

0.40

 0.01دالة إحصائيا

11

0.40

 0.01دالة إحصائيا

12

0.51

 0.01دالة إحصائيا
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األمن النفسي

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

13

-0.06

//0.69

14

0.48

 0.01دالة إحصائيا

15

0.21

//0.14

16

0.55

 0.01دالة إحصائيا

17

0.28

 0.01دالة إحصائيا

18

0.43

 0.01دالة إحصائيا

19

0.56

 0.01دالة إحصائيا

20

0.44

 0.01دالة إحصائيا

21

0.59

 0.01دالة إحصائيا

22

0.52

 0.01دالة إحصائيا

23

0.44

 0.01دالة إحصائيا

24

0.23

 0.01دالة إحصائيا

25

0.51

 0.01دالة إحصائيا

26

0.39

 0.01دالة إحصائيا

27

0.61

 0.01دالة إحصائيا

28

0.24

 0.01دالة إحصائيا

29

0.48

 0.01دالة إحصائيا

30

0.13

//0.36

31

0.00

//0.97

32

0.52

 0.01دالة إحصائيا

33

0.44

 0.01دالة إحصائيا

34

0.02

//0.89

//غير دالة احصائيا
تبيف مف جدكؿ رقـ( )27أف الفقرات لبعد االمف النفسي تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا
عند مستكم داللة أقؿ مف  ، 0.05حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (  ،)0.59 ، -0.09كىذا

يدؿ عمى أف فقرات مقياس االمف النفسي تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .بينما تبيف أف الفقرات التالية ( 2,
 )4, 6, 7 9, 13, 15, 30, 31, 34غير دالة احصائيان مما يستكجب حذفيما مف البعد
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بعد االمن االجتماعي:
تـ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد األمف االجتماعي كالدرجة الكمية لمبعد ،كذلؾ
لمعرفة مدل ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لبعد األمف االجتماعي كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ رقـ

(.)27

جدول ()28

معامالت االرتباط بين فقرات بعد األمن االجتماعي و الدرجة الكمية لمبعد
االمن االجتماعي

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

35

0.49

 0.01دالة إحصائيا

36

0.38

 0.01دالة إحصائيا

37

0.57

 0.01دالة إحصائيا

38

0.60

 0.01دالة إحصائيا

39

0.67

 0.01دالة إحصائيا

40

0.69

 0.01دالة إحصائيا

41

0.58

 0.01دالة إحصائيا

42

0.67

 0.01دالة إحصائيا

43

-0.17

//0.25

44

0.53

 0.01دالة إحصائيا

45

0.75

 0.01دالة إحصائيا

46

0.75

 0.01دالة إحصائيا

47

0.68

 0.01دالة إحصائيا

48

0.36

 0.01دالة إحصائيا

49

-0.44

 0.01دالة إحصائيا

50

0.28

 0.01دالة إحصائيا

51

0.47

 0.01دالة إحصائيا

52

0.69

 0.01دالة إحصائيا

53

0.65

 0.01دالة إحصائيا

54

-0.24

 0.01دالة إحصائيا
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االمن االجتماعي

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

55

0.53

 0.01دالة إحصائيا

56

0.66

 0.01دالة إحصائيا

57

-0.37

 0.01دالة إحصائيا

58

0.67

 0.01دالة إحصائيا

59

0.26

 0.01دالة إحصائيا

60

0.70

 0.01دالة إحصائيا

61

0.52

 0.01دالة إحصائيا

62

0.20

//0.17

63

0.59

 0.01دالة إحصائيا

64

0.37

 0.01دالة إحصائيا

65

0.24

 0.01دالة إحصائيا

66

0.52

 0.01دالة إحصائيا

67

0.24

 0.01دالة إحصائيا

68

0.36

 0.01دالة إحصائيا

69

0.13

//0.38

70

0.38

 0.01دالة إحصائيا

71

0.28

 0.01دالة إحصائيا

72

0.60

 0.01دالة إحصائيا

73

0.14

//0.33

74

0.16

//0.26

75

0.19

//0.18

//غير دالة احصائيا
تبيف مف جدكؿ رقـ ( )28أف الفقرات التابعة لبعد االمف االجتماعي تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة
إحصائيا عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.05حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( -0.44ػ ،)0.75
كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد االمف االجتماعي تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .بينما تبيف أف الفقرات

التالية (  ) 43, 62, 69, 73, 74, 75غير دالة احصائيان مما يستكجب حذفيما مف البعد ك

المقياس الكمي.
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بعد االمن االسري:
تـ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد األمف األسرم كالدرجة الكمية لمبعد ،كذلؾ

لمعرفة مدل ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لبعد األمف االسرم كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ رقـ

(:)29

جدول()29

معامالت االرتباط بين فقرات بعد االمن االسري و الدرجة الكمية لمبعد
االمن االسري

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

76

0.36

 0.01دالة إحصائيا

77

0.46

 0.01دالة إحصائيا

78

0.55

 0.01دالة إحصائيا

79

0.62

 0.01دالة إحصائيا

80

0.52

 0.01دالة إحصائيا

81

0.53

 0.01دالة إحصائيا

82

0.29

 0.01دالة إحصائيا

83

0.42

 0.01دالة إحصائيا

84

-0.34

 0.01دالة إحصائيا

85

-0.26

 0.01دالة إحصائيا

86

-0.30

 0.01دالة إحصائيا

87

-0.28

 0.01دالة إحصائيا

88

0.19

//0.18

89

0.20

//0.17

90

0.21

//0.14

91

0.03

//0.85

92

0.35

 0.01دالة إحصائيا

93

0.13

//0.38

94

-0.08

//0.60
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االمن االسري

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

95

0.51

 0.01دالة إحصائيا

96

0.46

 0.01دالة إحصائيا

97

0.50

 0.01دالة إحصائيا

98

0.45

 0.01دالة إحصائيا

99

0.54

 0.01دالة إحصائيا

100

0.56

 0.01دالة إحصائيا

101

0.39

 0.01دالة إحصائيا

//غير دالة احصائيان
أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف أبعاد مقياس األمف االسرم العاـ تتمتع بمعامالت
ارتباط قكية كدالة إحصائيان ،فقد تراكحت معامالت االرتباط بيرسكف لفقرات بعد االمف االسرم بيف (

 -0.34ػ  ،)0.62كىذا يشير إلى أف فقرات بعد االمف االسرم تتمتع بصدؽ بناء قكم كعالي .فيما

عدا الفقرات التالية ( )93،94 ،91-88فميس ليـ دالالت احصائيان مما يستكجب حذفيـ مف البعد

كالمقياس.

بعد االمن الصحي:
تـ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد األمف الصحي كالدرجة الكمية لمبعد ،كذلؾ
لمعرفة م دل ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لبعد األمف الصحي كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ رقـ

(:)30

جدول()30

معامالت االرتباط بين فقرات بعد االمن الصحي والدرجة الكمية لمبعد
االمن الصحي

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

102

0.07

//0.65

103

0.28

 0.05دالة إحصائيا

104

0.23

//0.11

105

0.33

 0.01دالة إحصائيا

106

0.06

//0.70
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االمن الصحي

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

107

0.55

 0.01دالة إحصائيا

108

0.37

 0.01دالة إحصائيا

109

0.37

 0.01دالة إحصائيا

110

0.03

//0.82

111

0.30

 0.01دالة إحصائيا

112

-0.21

//0.14

113

0.09

//0.53

114

0.21

//0.13

115

0.35

 0.01دالة إحصائيا

116

0.15

//0.28

117

0.15

//0.29

118

0.21

//0.14

119

0.38

 0.01دالة إحصائيا

120

0.33

 0.01دالة إحصائيا

121

0.18

//0.21

122

0.48

 0.01دالة إحصائيا

123

0.65

 0.01دالة إحصائيا

124

0.35

 0.01دالة إحصائيا

125

0.59

 0.01دالة إحصائيا

126

0.33

 0.01دالة إحصائيا

//غير دالة احصائيا

تبيف مف جدكؿ رقـ ( )30أف بعض فقرات االمف الصحي لدييا معامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيا
عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.05كقد تراكحت معامالت االرتباط لمفقرات بيف (-0.21ػ ،)0.59

كىذا يدؿ عمى أف فقرات مقياس االمف الصحي تتمتع بمعامؿ صدؽ جيد .أما بالنسبة لمفقرات التالية

فيي غير دالة احصائيان لذلؾ استكجب حذفيا مف البعد102, 104, 106, 110, 112, 113, ( :
)114, 116, 117, 118, 121
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بعد األمن االقتصادي:
تـ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد األمف االقتصادم كالدرجة الكمية لمبعد ،كذلؾ

لمعرفة مدل ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لبعد األمف االقتصادم كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ رقـ
(:)31

جدول()31

معامالت االرتباط بين فقرات بعد االمن االقتصادي والدرجة الكمية لمبعد
االمن االقتصادي

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

127

-0.11

//0.44

128

0.17

//0.24

129

-0.14

//0.35

130

0.66

 0.01دالة إحصائيا

131

0.57

 0.01دالة إحصائيا

132

-0.09

//0.52

133

0.24

//0.10

134

0.68

 0.01دالة إحصائيا

135

0.52

 0.01دالة إحصائيا

136

0.77

 0.01دالة إحصائيا

137

0.73

 0.01دالة إحصائيا

138

-0.51

 0.01دالة إحصائيا

139

0.27

//0.06

140

0.53

 0.01دالة إحصائيا

141

0.74

 0.01دالة إحصائيا

142

0.24

//0.10

143

0.32

 0.01دالة إحصائيا

144

0.66

 0.01دالة إحصائيا

145

0.71

 0.01دالة إحصائيا

146

0.79

 0.01دالة إحصائيا

147

0.75

 0.01دالة إحصائيا

148

0.65

 0.01دالة إحصائيا

149

0.28

 0.01دالة إحصائيا

150

-0.12

//0.41

//غير دالة احصائيا
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تبيف مف جدكؿ رقـ ( )31أف معظـ فقرات االمف االقتصادم لدييا معامالت ارتباط قكية كدالة

إحصائيا عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.05كقد تراكحت معامالت االرتباط لمفقرات بيف (-0.51ػ

 ،)0.79كىذا يدؿ عمى أف فقرات مقياس االمف االقتصادم تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .أما بالنسبة

لمفقرات التالية فيي غير دالة احصائيان لذلؾ استكجب حذفيا مف البعد127, 128, 129, 132, (:
)133, 139, 142, 150

ثبات مقياس األمن النفسي:
لمتحقق من الثبات لمقياس األمن النفسي ،فقد قامت الباحثة باستخدام طريقة الفا كرونباخ وطريقة

التجزئة النصفية لمتحقق من الثبات ،وىما موضحان من خالل التالي:
 -1طريقة ألفا – كرونباخ:

تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قكاميا ( )50مف طمبة جامعة األزىر بغزة ،كبعد تطبيؽ المقياس تـ
حساب معامؿ الفا كركنباخ لقياس الثبات ،فقد كجد أف قيمة ألفا كركنباخ لمقياس األمف النفسي تساكم

( )0.84كىذا دليؿ كافي عمى أف مقياس األمف النفسي يتمتع بمعامؿ ثبات عالي كمرتفع ،بما أف
المقياس لديو خمس أبعاد ،حيث تراكحت معامالت ألفا كرك نباخ لألبعاد بيف ( ،)0.85 – 0.73كىذا
يدؿ عمى أف مقياس األمف النفسي كأبعاده الخمسة تتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة.
جدول ()32

معامالت الثبات ألبعاد مقياس األمن النفسي وأبعاده
األبعاد

معامل ألفا كرونباخ

األمف النفسي

0.73

األمف االجتماعي

0.85

األمف األسرم

0.80

األمف الصحي

0.74

األمف االقتصادم

0.77

المقياس الكمي

0.84
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 -2طريقة التجزئة النصفية:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة تتألؼ مف  50مف طمبة الجامعات في قطاع غزة ،فقد تـ حساب
معامالت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنكد المقياس الكمي إلى نصفيف كتـ

حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس ،فقد

بمغ معامؿ االرتباط لبيرسكف لممقياس بيذه الطريقة ( ،)0.66كباستخداـ معادلة سبيرماف  -براكف

المعدلة أصبح معامؿ الثبات (، )0.80ىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية مف
خالؿ ىذه الطريقة ،بما أف المقياس لو خمسة أبعاد ،فقد تراكحت معامالت الثبات باستخداـ معادلة

سبيرماف براكف المعدلة بيف ( ،)0.77 – 0.65كىذا يعطي مؤشر كدليؿ عمى ثبات مقياس األمف
النفسي كأبعاده الخمسة ،كبيذا ننصح باستخدامو عمى البيئة الفمسطينية.
جدول ()33

معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس األمن النفسي وأبعاد
سبيرمان ب اروان

األبعاد

معامل اال رتباط

األمف النفسي

0.50

0.67

األمف االجتماعي

0.52

0.68

األمف األسرم

0.63

0.77

األمف الصحي

0.48

0.65

األمف االقتصادم

0.55

0.71

المقياس الكمي

0.66

0.80

المعدلة

معادلة سبيرماف براكف المعدلة = ر*/ 2ر1+
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رابعاً :مقياس المشاركة السياسية:
مقياس المشاركة السياسية مف اعداد الدكتكر شعباف كماؿ الحداد
وصف المقياس:
قاـ الباحث بمسح أكلي في االدب السيككلكجي لمفيكـ المشاركة السياسية لدل العديد مف الباحثيف،

كما استفاد مف مقاييس عديدة في تككيف الفقرات كمنيـ طارؽ حمزه ،تكفيؽ عميكة ،عزيزة السيد ،كما

قاـ بإجراء مقابالت شخصية مع عدد قارب ( )50شخصا مف العامميف في المجاؿ السياسي كركزت

ىذه المقابمة عمى مجمكعة مف االسئمة مثؿ  :ما المقصكد بالمشاركة السياسية؟ كما مظاىرىا ،حجميا،
أسبابيا.....الخ كمف خالؿ اجابات ىؤالء االشخاص كفيـ الباحث لالطار النظرم لممشاركة السياسية

تكصؿ الباحث الى أف مظاىر المشاركة السياسية في المجتمع الفمسطيني يمكف تصنيفيا الى عدة
نقاط منيا االنتماء الحزبي أك التنظيمي ،المشاركة في االحتجاجات أك المسيرات ،التبرع الى الحزب،

التصكيت في االنتخابات ....الخ

كقد صاغ الباحث( )60عبارة تقيس تمؾ المظاىر تكزعت بكاقع ()5عبارات لكؿ مظير ،كتـ تصحيح
العبارات في مقياس المشاركة السياسية بإعطاء خمس درجات ألعمى درجة شدة ،تمييا أربع درجات ثـ
ثالث درجات ثـ درجتاف ،ثـ درجة كاحدة ألقؿ شدة ،كذلؾ مف خالؿ التدريج الخماسي مع مراعاة

العبارات السالبة كالعبارات االيجابية .
أوالً :صدق االتساق الداخمي:

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ التالي أف فقرات مقياس المشاركة السياسية تتمتع بمعامالت

ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف
بيف ( ،)0.83 -0.34كىذا يدؿ عمى أف فقرات المقياس تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعة .في حيف
تبيف أف الفقرات التالية ( )28 ،25 ،15 ،14 ،9غير دالة إحصائيا مما يستكجب حذفيا مف

المقياس.
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جدول()34

معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس المشاركة السياسية والدرجة الكمية لممقياس
الفقرة

معامل

القيمة االحتمالية

الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

1

0.34

 0.01دالة إحصائيا

15

0.10

//0.51

2

0.61

 0.01دالة إحصائيا

16

0.69

 0.01دالة إحصائيا

3

0.55

 0.01دالة إحصائيا

17

0.73

 0.01دالة إحصائيا

4

0.50

 0.01دالة إحصائيا

18

0.48

 0.01دالة إحصائيا

5

0.45

 0.01دالة إحصائيا

19

0.67

 0.01دالة إحصائيا

6

0.67

 0.01دالة إحصائيا

20

0.75

 0.01دالة إحصائيا

7

0.48

 0.01دالة إحصائيا

21

0.48

 0.01دالة إحصائيا

8

0.52

 0.01دالة إحصائيا

22

0.72

 0.01دالة إحصائيا

9

0.10

//0.49

23

0.83

 0.01دالة إحصائيا

10

0.48

 0.01دالة إحصائيا

24

0.52

 0.01دالة إحصائيا

11

0.68

 0.01دالة إحصائيا

25

0.24

//0.09

12

0.61

 0.01دالة إحصائيا

26

0.57

 0.01دالة إحصائيا

13

0.70

 0.01دالة إحصائيا

27

0.72

 0.01دالة إحصائيا

14

0.06

//0.69

28

-0.07

//0.61

االرتباط

ثانياً :ثبات مقياس المشاركة السياسية:
تـ تطبيؽ مقياس المشاركة السياسية عمى عينة حجميا  50مف طمبة الجامعات في غزة ،كبعد تطبيؽ

المقياس تـ حساب الثبات لممقياس بطريقتيف كىما كالتالي:
 -1طريقة ألفا – كرونباخ :

تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قكاميا ( )50مف طمبة الجامعات في غزة ،كبعد تطبيؽ المقياس تـ

حساب معامؿ الفا كركنباخ لقياس الثبات ،حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ لمقياس المشاركة السياسية
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تساكم ( ،)0.89كىذا دليؿ كافي عمى أف مقياس المشاركة السياسية يتمتع بمعامؿ ثبات عالي

كمرتفع.

 -2طريقة التجزئة النصفية:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة تتألؼ مف  50مف طمبة الجامعة في قطاع غزة ،فقد تـ حساب معامالت

الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنكد المقياس الكمي إلى نصفيف كتـ حساب

معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس ،فقد بمغ
معامؿ االرتباط لبيرسكف لممقياس بيذه الطريقة ( ،)0.77كباستخداـ معادلة سبيرماف  -براكف المعدلة

أصبح معامؿ الثبات (، )0.87ىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية.

خطوات إجراء الدراسة:
قامت الباحثة بإعداد ىذه الدراسة كفقا لمخطكات التالية:
 -1قامت الباحثة بإعداد االطار النظرم لمد ارسة كتحديد المتغيرات األربعة كىي :نكع الجنس ،كالعمر،
المستكل الدراسي ،نكع الكمية ،مكاف اإلقامة).

 -2قامت الباحثة بإجراء مسح لمدراسات السابقة التي تناكلت ىذه الدراسة.
 -3قامت الباحثة بتجييز أدكات الدراسة كتقنينيا كالتأكد مف صدقيا كثباتيا مف خالؿ العينة
االستطالعية.

 -4بعد التأكد مف صدؽ كثبات األدكات قامت الباحثة بتحديد عينة الدراسة كتطبيؽ األدكات عمييا
 -5خرجت الباحثة بمجمكعة نتائج قامت بتفسيرىا في ضكء االطار النظرم كالدراسات السابقة
بناء عمييا
-6
كبناء عمى تمؾ النتائج كتفسيرىا خرجت الباحثة بمجمكعة مف االستنتاجات حيث قدمت ن
ن
عدة تكصيات لالستفادة منيا في ميداف العمؿ النفسي كالكضع االكاديمي لمطمبة في الجامعات.
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األسـاليـب اإلحصائية:
قامت الباحث بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package
 ، (SPSS 17.0) for the Social Sciencesكقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

 -1إحصاءات كصفية منيا :النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط
الحسابي النسبي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما كيفيد الباحثة

في كصؼ متغيرات الدراسة.

 -2معامؿ ألفا كركنباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3معامؿ ارتباط بيرسكف ( :)Person Correlation Coefficientلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ
الداخمي بيف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة .

 -4معامؿ ارتباط بيرسكف ( :)Person Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط .يستخدـ
ىذا االختبار لدراسة العالقة بيف المتغيرات.

 -5اختبار ت ( :)T- Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ في أبعاد الدراسة بالنسبة لمتغير نكع
الجنس كنكع المشاركة.
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الفصـل اخلامـس

نتائـج الدراسـت ومناقشتهـا وتفسريهـا


 نتائج فرضيات الدراسة

 مناقشة وتفسير النتائج
 التوصيات

 بحوث مقترحة

 ممخص الدراسة بالمغة العربية
 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
 المراجع

 المالحق
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نتائج فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين الطمبة المشاركين سياسياً

والطمبة غير المشاركين سياسياً بالنسبة لخبرات الطفولة لطمبة الجامعات في قطاع غزة؟

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لكشؼ الفركؽ بيف الطمبة

المشاركيف سياسيان كالطمبة غير المشاركيف سياسيان بالنسبة لخبرات الطفكلة لطمبة الجامعات في قطاع
غزة كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول ()38

نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين الطمبة المشاركين سياسياً والطمبة غير المشاركين سياسياً
بالنسبة لخبرات الطفولة لطمبة الجامعات

األبعاد
خبرات المناخ األسرم العاـ
خبرة العالقة البيف اسرية
خبرات االندماج االيجابي
خبرات تحكـ  /تسمط االب
خبرات دعـ الثقة بالنفس

كاالستقالؿ

الخبرات المدرسية
خبرات العالقة باألصدقاء
الدرجة الكمية لخبرات
الطفكلة
// P-value>0.05

المشاركة

االنحراف

العدد

المتوسط

مشارؾ

121

86.9

16.4

غير مشارؾ

279

91.1

15.6

مشارؾ

121

21.9

16.0

غير مشارؾ

279

26.9

23.2

مشارؾ

121

45.1

13.1

غير مشارؾ

279

48.3

12.6

مشارؾ

121

13.5

10.2

غير مشارؾ

279

18.5

12.5

مشارؾ

121

43.1

11.9

غير مشارؾ

279

45.2

10.9

مشارؾ

121

17.5

4.3

غير مشارؾ

279

21.2

8.0

مشارؾ

121

20.9

4.0

غير مشارؾ

279

25.3

8.7

مشارؾ

121

249.0

29.0

غير مشارؾ

279

276.6

41.3

السياسية

* P-value<0.05
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المعياري

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

-2.43

*0.02

-2.17

*0.03

-2.24

*0.03

-3.93

**0.001

-1.77

//0.08

-4.73

**0.001

-5.37

**0.001

-6.67

**0.001

** P-value<0.01


تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 بالنسبة لمدرجة الكمية (خبرات الطفكلة) فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في

خبرات الطفكلة الكمية ،كالفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيانt-test=6.79,P-( ،

 ،)value=0.001فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في خبرات الطفكلة 249.0

درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في خبرات الطفكلة 276.6

درجة.

 بالنسبة لمبعد (خبرات المناخ األسرم العاـ) فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية
بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في

خبرات المناخ األسرم العاـ ،كالفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيانt-( ،

 ،)test=2.43,P-value=0.02فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات

المناخ األسرم العاـ  86.9درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف سياسيا في
درجات المناخ األسرم العاـ  91.1درجة.

 بالنسبة لمبعد (خبرة العالقة البيف اسرية) فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في خبرة

العالقة البيف اسرية ،كالفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيانt-test=2.17,P-( ،

 ،)value=0.03فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات العالقة البيف اسرية
 21.9درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في درجات العالقة البيف

اسرية  26.9درجة.

 بالنسبة لمبعد (خبرات االندماج االيجابي) فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في

خبرات االندماج االيجابي ،كالفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيانt-( ،

 ،)test=2.24,P-value=0.03فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات
االندماج اإليجابي  45.1درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في

درجات االندماج االيجابي  48.3درجة.

 بالنسبة لمبعد (خبرات تحكـ /تسمط االب) فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في

خبرات تحكـ /تسمط االب ،كالفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف

سياسيان،

( ،)t-test=3.93,P-value=0.001فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في
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درجات تحكـ /تسمط االب  13.5درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات الطمبة غير المشاركيف
سياسيا في درجات تحكـ /تسمط االب  18.5درجة.

 بالنسبة لمبعد (خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ) فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة
إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف
سياسيا في خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ ،)t-test=1.77,P-value=0.08( ،فقد بمغ

متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ  43.1درجة،

في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف سياسيا في درجات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ
 45.2درجة.

 بالنسبة لمبعد الخبرات المدرسية فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط
درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في الخبرات

المدرسية ،كالفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيانt-test=4.73,P-( ،
 ،)value=0.001فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في الخبرات المدرسية 17.5

درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات الغير مشاركيف سياسيا في الخبرات المدرسية  21.2درجة.

 بالنسبة لمبعد (خبرات العالقة باألصدقاء) فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في

خبرات العالقة باألصدقاء ،كالفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيانt-( ،

 ،)test=5.37,P-value=0.001فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات
العالقة باألصدقاء  20.9درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف سياسيا في درجات

العالقة باألصدقاء  25.3درجة.
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الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة المشاركين سياسياً والطمبة
غير المشاركين سياسياً بالنسبة لألمن النفسي لطمبة الجامعات.

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لكشؼ الفركؽ بيف الطمبة
المشاركيف سياسيان كالطمبة غير المشاركيف سياسيان بالنسبة لدرجات األمف النفسي لطمبة الجامعات
كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول ()39

نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين الطمبة المشاركين سياسياً والطمبة غير المشاركين سياسياً
بالنسبة لدرجات األمن النفسي لطمبة الجامعات

األبعاد
األمف النفسي
األمف االجتماعي
األمف األسرم
األمف الصحي
األمف االقتصادم
األمف النفسي الكمي
// P-value>0.05

االنحراؼ

المشاركة السياسية

العدد

المتكسط

مشارؾ

121

65.4

10.7

غير مشارؾ

279

61.3

11.1

مشارؾ

121

110.5

13.2

غير مشارؾ

279

110.8

13.5

مشارؾ

121

64.1

11.7

غير مشارؾ

279

64.7

11.1

مشارؾ

121

38.6

4.2

غير مشارؾ

279

39.3

5.0

مشارؾ

121

41.2

3.4

غير مشارؾ

279

42.3

3.4

مشارؾ

121

432.3

38.3

غير مشارؾ

279

432.4

38.8

* P-value<0.05

المعيارم

قيمة

مستكل

3.36

**0.001

-0.27

//0.79

-0.46

//0.64

-1.28

//0.20

-3.13

**0.001

-0.03

//0.97

"ت"

الداللة

** P-value<0.01

 بالنسبة لبعد األمف النفسي فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات

الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في األمف النفسي
كالفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيا( ،)t-test=3.36,P-value=0.001فقد
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بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات األمف النفسي  65.4درجة  ،في حيف

بمغ متكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في درجات األمف النفسي  61.3درجة.

 بالنسبة لبعد األمف االجتماعي فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بيف
متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة الغير مشاركيف سياسيا في األمف
االجتماعي ( ،)t-test=-0.27,P-value=0.79فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف

سياسيا في درجات األمف االجتماعي  110.5درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف
سياسيا في درجات األمف االجتماعي 110.8درجة.

 بالنسبة لبعد األمف االسرم فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بيف متكسط
درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في األمف

األسرم ( ،)t-test=-0.46,P-value=0.64فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا
في درجات األمف االسرم  64.1درجة  ،في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف سياسيا في

درجات األمف االسرم  64.7درجة.

 بالنسبة لبعد األمف الصحي فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بيف متكسط
درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في األمف

الصحي ( ،)t-test=-1.28,P-value=0.20فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا
في درجات األمف الصحي  38.6درجة  ،في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف سياسيا في

درجات األمف الصحي 39.3درجة.

 بالنسبة لبعد األمف االقتصادم فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بيف متكسط
درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في األمف

االقتصادم كالفركؽ كانت لصالح غير المشاركيف سياسيا(،)t-test=-3.13,P-value=0.001
فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات األمف االقتصادم  41.2درجة  ،في

حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف سياسيا في درجات األمف االقتصادم 42.3درجة.

 بالنسبة لألمف النفسي الكمي فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بيف متكسط
درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة الغير مشاركيف سياسيا في خبرات االمف

النفسي ( ،)t-test=-0.03,P-value=0.97فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا
في درجات األمف النفسي الكمى  432.3درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف

سياسيا في درجات األمف النفسي الكمى  432.4درجة.
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الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة المشاركين سياسياً والطمبة

غير المشاركين سياسياً بالنسبة لسمات الشخصية لطمبة الجامعات.

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لكشؼ الفركؽ بيف الطمبة
المشاركيف سياسيان كالطمبة غير المشاركيف سياسيان بالنسبة لدرجات سمات الشخصية لطمبة الجامعات
كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول ()40

نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين الطمبة المشاركين سياسياً والطمبة غير المشاركين سياسياً
بالنسبة لدرجات سمات الشخصية لطمبة الجامعات

األبعاد
العصاب
الذىاف
االنبساط
الكذب

المشاركة

االنحراف

العدد

المتوسط

مشارؾ

121

11.1

2.1

غير مشارؾ

279

11.7

2.8

مشارؾ

121

12.8

2.3

غير مشارؾ

279

13.2

3.0

مشارؾ

121

11.5

2.9

غير مشارؾ

279

12.4

3.7

مشارؾ

121

10.8

2.4

السياسية

غير مشارؾ
// P-value>0.05

279

11.2

المعياري

2.2

* P-value<0.05

قيمة "ت"

مستوى الداللة

-2.16

* 0.03

-1.37

// 0.17

-2.32

* 0.02

-1.52

// 0.13

** P-value<0.01

بالنسبة لبعد العصاب فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا

كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في بعد العصاب (t-test=-2.16,P-
 ،)value=0.03فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات بعد العصاب 11.1

درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف سياسيا في درجات بعد العصاب  11.7درجة.

بالنسبة لبعد الذىاف فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط

درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في بعد الذىاف ( ،)t-test=-1.37,P-value=0.17فقد بمغ
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متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات بعد الذىاف  12.8درجة ،في حيف بمغ متكسط

درجات غير المشاركيف سياسيا في درجات بعد الذىاف  13.2درجة.

بالنسبة لبعد االنبساط فقد لكحظ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط
درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في بعد االنبساط كالفركؽ كانت لصالح الغير مشاركيف سياسيا

( ،)t-test=-2.32,P-value=0.02فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات
بعد االنبساط  11.5درجة  ،في حيف بمغ متكسط درجات غير مشاركيف سياسيا في درجات بعد

االنبساط  12.4درجة.
بالنسبة لبعد الكذب االجتماعي فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف

سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في بعد الكذب االجتماعي (t-test=-
 ،)2.52,P-value=0.13فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات بعد الكذب
االجتماعي  10.8درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات غير المشاركيف سياسيا في درجات بعد الكذب

االجتماعي  11.2درجة.
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الفرضية الرابعة :ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α ≤ 0.05
) بين خبرات الطفولة وسمات الشخصية لدى المشاركين سياسيا وغير المشاركين سياسيا من طمبة

الجامعات في قطاع غزة.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة بإيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف لكشؼ العالقة بيف خبرات
الطفكلة كبيف سمات الشخصية لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف سياسيا في

جامعات غزة ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:

جدول ()41

يبين معامالت االرتباط لبيرسون بين خبرات الطفولة وسمات الشخصية لدى الطمبة المشاركين
سياسيا والطمبة غير المشاركين سياسيا في جامعات غزة

خبراثالطفولت
خبراثالوناخاألسريالعام
خبرةالعالقتالبيناسريت
خبراثاالنذهاجااليجابي
خبراثتحكن/تسلطاالب
خبراثدعنالثقتبالنفس
واالستقالل

المشاركيه سياسياً (ن=)121
أبعاد الشخصية
العصاب
الكذب
االوبساط
الذهان
-0.11
-0.12
*-0.20
0.02
*-0.32
0.02
**0.39
-0.11
0.08
0.07
**-0.33 *-0.19
-0.09
-0.16
-0.05
-0.15
-0.02

*-0.21

الخبراثالوذرسيت

**-0.28

*-0.21

خبراثالعالقتباألصذقاء
خبراثالطفولتالكليت 

**-0.24
0.05

-0.09
0.14

** دالة عند 0.01

-0.12
**0.30
0.06
-0.08

الغيز مشاركيه سياسياً ( ن=)272
أبعاد الشخصية
العصاب
الكذب
االوبساط
الذهان
0.09
*-0.14
0.03
0.02
-0.23
-0.01
-0.08
*-0.12
0.01
-0.05
-0.05
0.06
-0.11
-0.05
**-0.19 **-0.17

-0.16

0.05

0.02

-0.09

0.05

-0.05

-0.09

*-0.12

-0.02

**-0.24

-0.11
-0.07

**-0.15
*-0.13

-0.09
*-0.15

0.09
-0.10

**-0.24
*-0.21

* دالة عند 0.05

 //غير دالة

أظيرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 العالقة بين خبرات الطفولة وسمات الشخصية لممشاركين سياسياً:
 -كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف سمة الشخصية الذىانية كبيف خبرات الطفكلة التالية

(خبرات االندماج االيجابي ،الخبرات المدرسية ،خبرات العالقة مع االصدقاء) لدل طمبة الجامعات

المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة في
االندماج االيجابي ككذلؾ الخبرات المدرسية كالعالقة مع االصدقاء كمما انخفضت سمة الشخصية
الذىانية عند طمبة الجامعات المشاركيف سياسيان كالعكس صحيح.
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 -كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات سمة الشخصية االنبساطية كبيف خبرات

الطفكلة التالية (خبرات المناخ األسرم العاـ ،خبرات االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة بالنفس
كاالستقالؿ ،الخبرات المدرسية) لدل الطمبة المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات في قطاع غزة،

كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت خبرات الطفكلة في خبرات المناخ األسرم العاـ ،ككذلؾ في خبرات

االندماج االيجابي ،كفي خب ارت دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ ،كالخبرات المدرسية كمما انخفضت
سمة الشخصية االنبساطية عند طمبة الجامعات المشاركيف سياسيان كالعكس صحيح.

 لكحظ كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات سمة الشخصية االنبساطية كبيفخبرات الطفكلة في العالقة البيف اسرية لدل الطمبة المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات في
قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت العالقة البيف اسرية في الطفكلة كمما ارتفعت سمة

الشخصية االنبساطية عند طمبة الجامعات المشاركيف سياسيان كالعكس صحيح.

 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات سمة الشخصية الكذب كبيف خبرات الطفكلةفي الخبرات المدرسية لدل الطمبة المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات في قطاع غزة ،كىذا يدؿ

عمى أنو كمما زادت الخبرات المدرسية في كمما انخفضت سمة الشخصية الكذب عند طمبة

الجامعات المشاركيف سياسيان كالعكس صحيح.

 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات سمة الشخصية العصابية كبيف خبراتالطفكلة في العالقة البيف اسرية لدل الطمبة المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات في قطاع غزة،

كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت العالقة البيف اسرية في الطفكلة كمما ارتفعت سمة الشخصية
العصابية عند طمبة الجامعات المشاركيف سياسيان كالعكس صحيح.
 العالقة بين خبرات الطفولة وسمات الشخصية لغير المشاركين سياسياً:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات سمة الشخصية الذىانية كبيف خبراتالطفكلة التالية (العالقة البيف اسرية ،خبرات تحكـ /تسمط األب ،خبرات العالقة مع االصدقاء)

لدل الطمبة غير المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما

زادت خبرات الطفكلة في العالقة البيف اسرية ،خبرات تحكـ /تسمط األب ،خبرات العالقة مع

االصدقاء) كمما ارتفعت سمة الشخصية الذىانية عند طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيان
كالعكس صحيح.

 -كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات سمة الشخصية االنبساطية كبيف خبرات

الطفكلة التالية (خبرات تحكـ /تسمط األب ،الخبرات المدرسية) لدل الطمبة غير المشاركيف سياسيا

مف طمبة الجامعات في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت خبرات الطفكلة في خبرات
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تحكـ /تسمط األب ،الخبرات المدرسية) كمما أدل إلى زيادة سمة الشخصية االنبساطية عند طمبة

الجامعات غير المشاركيف سياسيان كالعكس صحيح.

 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات سمة الشخصية الكذابة (الجاذبيةاال جتماعية) كبيف خبرات المناخ األسرم العاـ لدل الطمبة غير المشاركيف سياسيا مف طمبة
الجامعات في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت خبرات المناخ األسرم العاـ كمما أدل إلى

زيادة سمة الشخصية االجتماعية ( الكذب) عند طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيان كالعكس

صحيح.

 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات سمة الشخصية العصابية كبيف الخبراتالمدرسية كخبرات العالقة باألصدقاء لدل الطمبة غير المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات في

قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت خبرات المناخ األسرم العاـ ككذلؾ خبرات العالقة

باألصدقاء كمما أدل إلى زيادة سمة الشخصية العصابية عند طمبة الجامعات غير المشاركيف

سياسيان كالعكس صحيح.

142



الفرضية الخامسة :ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05

بين خبرات الطفولة واألمن النفسي لدى المشاركين سياسيا وغير المشاركين سياسيا من طمبة

الجامعات في قطاع غزة.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة بإيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف لكشؼ العالقة بيف خبرات
الطفكلة كبيف األمف النفسي لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف سياسيا في قطاع

غزة ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:

143



جدول ()42

معامالت االرتباط لبيرسون بين خبرات الطفولة واألمن النفسي لدى الطمبة المشاركين سياسيا والطمبة غير المشاركين سياسيا في جامعات غزة
المشاركين سياسياً (ن=)121
خبرات الطفكلة

الغير مشاركين سياسياً ( ن=)279
أبعاد األمف النفسي

أبعاد األمف النفسي

األمف

األمف

األمف

األمف

األمف

األمف

النفسي

االجتماعي

األسرم

الصحي

االقتصادم

الكمي

**0.27

*0.21

**0.60

0.10

0.06

**0.47

**0.18

خبرة العالقة البيف اسرية

**-0.51

**-0.24

**-0.67

-0.14

-0.11

**-0.59

**-0.35

*-0.15

خبرات االندماج االيجابي

**0.45

*0.19

**0.66

0.05

0.08

**0.50

**0.22

**0.27

**0.52

**-0.22

-0.09

*-0.18

0.08

0.07

-0.16

**-0.35

**-0.17

**-0.21

**-0.25

**0.42

**0.24

**0.60

0.11

0.15

**0.51

**0.33

**0.40

**0.54

**0.40

0.09

-0.06

-0.14

**-0.27

0.03

-0.16

*-0.21

**-0.29

**-0.18

**-0.36

-0.10

-0.03

**-0.34

*-0.21

-0.14

*-0.20

-0.08

0.10

*-0.21

**-0.35

*-0.14

**-0.33

*-0.12

0.03

**-0.32

0.13

0.10

**0.38

0.07

0.08

**0.26

**-0.21

0.10

0.05

0.07

0.06

0.02

خبرات المناخ األسرم
العاـ

خبرات تحكـ  /تسمط
االب
خبرات دعـ الثقة بالنفس
كاالستقالؿ
الخبرات المدرسية
خبرات العالقة
باألصدقاء

الدرجة الكمية لخبرات
الطفكلة

** دالة عند 0.01

األمف النفسي

* دالة عند 0.05
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األمف

األمف

األمف

األمف

االجتماعي

األسرم

الصحي

االقتصادم

**0.30

**0.46

**0.28

0.10

**0.44

**-0.41

**-0.24

-0.05

**-0.39

**0.37

20.1

**0.50

-0.06

**-0.33
**0.59

األمف الكمي

 //غير دالة



أظيرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 بالنسبة لمعالقة بين خبرات الطفولة واألمن النفسي لمطمبة المشاركين سياسياً:
األمن النفسي:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي كبيف أبعاد خبرات

الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة
بالنفس كاالستقالؿ) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو

كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية كمما أدل ذلؾ لزيادة االحساس

لمشعكر باألمف النفسي عند طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا ،كالعكس صحيح.

 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي كبيف أبعاد خبرات

الطفكلة النفسية كا الجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،العالقة
باألصدقاء) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما

زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية السمبية كمما أدل إلى نقصاف في درجة

االحساس لمشعكر باألمف النفسي عند الطمبة المشاركيف سياسيا في جامعات غزة ،كالعكس
صحيح.

 لـ تكجد أم عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (الخبرات المدرسية ،الخبرات الكمية) لدل طمبة الجامعات

المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد تأثير لمخبرات المدرسية كالخبرات

النفسية كاالجتماعية الكمية عمى درجة الشعكر باألمف النفسي عند الطمبة المشاركيف سياسيا في

جامعات غزة.
األمن االجتماعي:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف االجتماعي كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة
بالنفس كاالستقالؿ) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو

كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية كمما أدل ذلؾ لزيادة االحساس

لمشعكر باألمف االجتماعي عند طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا ،كالعكس صحيح.

 تبيف كجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف االجتماعي كبيف بعد
خبرات الطفكلة (العالقة البيف أسرية) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة،
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كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة في العالقة البيف اسرية كمما أدل إلى

نقصاف في درجة االحساس لمشعكر باألمف االجتماعي عند الطمبة المشاركيف سياسيا في

جامعات غزة ،كالعكس صحيح .

 تبيف عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف االجتماعي كبيف أبعاد

خبرات ال طفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (تحكـ كتسمط األب ،العالقة باألصدقاء الخبرات
المدرسية ،الخبرات الكمية) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ

عمى عدـ كجكد تأثير لمخبرات السابقة عمى درجة الشعكر باألمف االجتماعي عند الطمبة

المشاركيف سياسيا في جامعات غزة.
األمن األسري:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف األسرم كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة

بالنفس كاالستقالؿ ،الخبرات الكمية) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة،

كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية كالكمية كمما

أدل ذلؾ لزيادة االحساس لمشعكر باألمف األسرم عند طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا،

كالعكس صحيح .

 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف األسرم كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،الخبرات

المدرسية ،العالقة باألصدقاء) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ

عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية السمبية كمما أدل إلى نقصاف

في درجة االحساس لمشعكر باألمف األسرم عند الطمبة المشاركيف سياسيا في جامعات غزة،
كالعكس صحيح.
األمن الصحي:

 تبيف عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف الصحي كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد تأثير ألبعاد خبرات الطفكلة النفسية عمى درجة الشعكر باألمف الصحي عند

الطمبة المشاركيف سياسيا في جامعات غزة.
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األمن االقتصادي:
 تبيف عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف االقتصادم كبيف أبعاد
خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة،

كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد تأثير ألبعاد خبرات الطفكلة النفسية عمى درجة الشعكر باألمف
االقتصادم عند الطمبة المشاركيف سياسيا في جامعات غزة.
األمن النفسي الكمي:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي الكمي كبيف أبعاد
خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات

دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ ،الخبرات الكمية) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في
قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية
كالكمية كمما أدل ذلؾ لزيادة االحساس لمشعكر باألمف النفسي الكمي عند طمبة الجامعات

المشاركيف سياسيا ،كالعكس صحيح .

 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي الكمي كبيف أبعاد
خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،الخبرات المدرسية ،العالقة
باألصدقاء) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما

زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية السمبية كمما أدل ذلؾ إلى نقصاف في درجة

االحساس لمشعكر باألمف النفسي الكمي عند الطمبة المشاركيف سياسيا في جامعات غزة،
كالعكس صحيح .
العالقة بين خبرات الطفولة واألمن النفسي لغير المشاركين سياسياً:
األمن النفسي:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة
بالنفس كاالستقالؿ) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى

أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية كمما أدل ذلؾ لزيادة
االحساس لمشعكر باألمف النفسي عند طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا ،كالعكس صحيح

.

147



 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي كبيف أبعاد خبرات

الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،العالقة

باألصدقاء ،الخبرات المدرسية ،الخبرات الكمية) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا
في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية

السمبية كالكمية كمما أدل ذلؾ إلى نقصاف في درجة االحساس لمشعكر باألمف النفسي عند
الطمبة غير المشاركيف سياسيا في جامعات غزة ،كالعكس صحيح
األمن االجتماعي:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف االجتماعي كبيف أبعاد خبرات

الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة

بالنفس كاالستقالؿ) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى
أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية كمما أدل ذلؾ لزيادة

االحساس لمشعكر باألمف االجتماعي عند طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا ،كالعكس
صحيح.

 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف االجتماعي كبيف بعد خبرات
الطفكلة (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،العالقة باألصدقاء الخبرات المدرسية) لدل
طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات

خبرات الطفكلة في العالقة البيف اسرية كمما أدل إلى نقصاف في درجة االحساس لمشعكر
باألمف االجتماعي عند الطمبة غير المشاركيف سياسيا في جامعات غزة ،كالعكس صحيح.

 لـ تكجد أم عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف االجتماعي كبيف الخبرات

الطفكلة النفسية كاالجتماعية الكمية لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة،
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد تأثير لمخبرات الكمية عمى درجة الشعكر باألمف االجتماعي عند

الطمبة غير المشاركيف سياسيا في جامعات غزة.
األمن األسري:

 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف األسرم كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة
بالنفس كاالستقالؿ) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى

أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية كمما أدل ذلؾ لزيادة
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االحساس لمشعكر باألمف األسرم عند طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا ،كالعكس
صحيح.

 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف األسرم كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،الخبرات

المدرسية ،العالقة باألصدقاء) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة،
كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية السمبية كمما أدل إلى
نقصاف في درجة االحساس لمشعكر باألمف األسرم عند الطمبة غير المشاركيف سياسيا في

جامعات غزة ،كالعكس صحيح.
األمن الصحي:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف الصحي كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة

بالنفس كاالستقالؿ) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى
أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية كمما أدل ذلؾ لزيادة

االحساس لمشعكر باألمف الصحي عند طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا ،كالعكس

صحيح .

 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف الصحي كبيف أبعاد خبرات

الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،العالقة
باألصدقاء) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى أنو

كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية السمبية كمما أدل إلى نقصاف في درجة

االحساس بالشعكر باألمف الصحي عند الطمبة غير المشاركيف سياسيا في جامعات غزة،
كالعكس صحيح .

 لـ تالحظ أم عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف الصحي كبيف أبعاد خبرات
الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية ( الخبرات المدرسية ،الخبرات الكمية) لدل طمبة الجامعات
غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد تأثير لمخبرات المدرسية

كالخبرات كميان عمى درجة الشعكر باألمف الصحي عند الطمبة غير المشاركيف سياسيا في

جامعات غزة.
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األمن االقتصادي:
 تبيف عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف االقتصادم كبيف أبعاد
خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع
غزة ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد تأثير ألبعاد خبرات الطفكلة النفسية عمى درجة الشعكر باألمف

االقتصادم عند الطمبة غير المشاركيف سياسيا في جامعات غزة.
األمن النفسي الكمي:
 كجدت عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي الكمي كبيف أبعاد
خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات

دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كىذا
يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية االيجابية كمما أدل ذلؾ

لزيادة االحساس لمشعكر باألمف النفسي الكمي عند طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا،

كالعكس صحيح.

 كجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي الكمي كبيف أبعاد

خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،الخبرات

المدرسية ،العالقة باألصدقاء) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة،

كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجات خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية السمبية كمما أدل
ذلؾ إلى نقصاف في درجة االحساس لمشعكر باألمف النفسي الكمي عند الطمبة غير المشاركيف

سياسيا في جامعات غزة ،كالعكس صحيح .
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الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤ αفي خبرات

الطفولة لدى عينة من طمبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إلى متغير نوع الجنس ( ذكور ،إناث).

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لكشؼ الفركؽ بيف الذككر

كاإلناث بالنسبة لخبرات الطفكلة لدل طمبة الجامعات في قطاع غزة ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية
مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:

جدول ()43

نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث في خبرات الطفولة لطمبة جامعات غزة
المشاركة

خبرات الطفولة

السياسية

مشارك

سياسي

غير

مشارك

سياسي

ذكور (ن=)170

إناث

(ن=)230

م

ع

م

ع

اختبار
"ت"

مستوى
الداللة

خبرات المناخ األسرم العاـ

89.1

13.1

86.0

17.6

0.98

//0.33

خبرة العالقة البيف اسرية

22.5

15.2

21.7

16.5

0.25

//0.80

خبرات االندماج االيجابي

46.3

11.6

43.5

14.0

1.08

//0.28

خبرات تحكـ  /تسمط االب

12.0

8.6

14.1

10.8

-1.07

//0.29

خبرات

دعـ

الثقة

بالنفس

42.2

9.8

43.5

12.8

-0.53

//0.60

الخبرات المدرسية

18.3

5.1

17.2

3.8

1.31

//0.19

خبرات العالقة باألصدقاء

22.1

3.8

20.3

3.9

2.31

**0.02

الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة

252.4

33.0 246.2 15.6

1.11

//0.27

خبرات المناخ األسرم العاـ

92.5

13.3

89.9

17.3

1.35

//0.18

خبرة العالقة البيف اسرية

29.3

22.3

24.8

23.8

1.64

//0.10

خبرات االندماج االيجابي

47.2

11.6

47.3

13.8

-0.11

///0.91

خبرات تحكـ  /تسمط االب

19.9

12.0

17.3

12.9

1.70

//0.09

44.6

11.1

45.8

10.8

-0.96

//0.34

الخبرات المدرسية

22.3

8.3

20.1

7.6

2.36

**0.02

خبرات العالقة باألصدقاء

26.6

7.9

24.1

9.1

2.44

**0.02

الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة

282.4

44.2 269.5 35.6

2.67

**0.01

كاالستقالؿ

خبرات

كاالستقالؿ

دعـ

الثقة

// P-value>0.05

بالنفس

* P-value<0.05
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أظيرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 خبرات الطفولة بالنسبة لنوع الجنس لطمبة الجامعات المشاركين سياسياً:
 بالنسبة (الدرجة الكمية لخبرات الطفولة) ،لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية
بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في خبرات الطفكلة الكمية لطمبة الجامعات
في قطاع غزة )  ،( t-test= 1.11 ,P-value= 0.27كىذا يدؿ عمى أف الطمبة الذككر ك

الطالبات اإلناث لدييـ درجات في خبرات الطفكلة بدرجة متساكية.

 تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط
درجات اإلناث في األبعاد التالية ( خبرات المناخ األسرم العاـ ،خبرة العالقة البيف اسرية،
خبرات االندماج االيجابي ،خبرات تحكـ  /تسمط االب ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ،

الخبرات المدرسية) ،كىذا يدؿ عمى الطمبة المشاركيف سياسيا سكاء الذككر أك اإلناث لدييـ
درجات متساكية في ىذه االبعاد (خبرات المناخ األسرم العاـ ،خبرة العالقة البيف اسرية،
خبرات االندماج االيجابي ،خبرات تحكـ  /تسمط االب ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ،

الخبرات المدرسية).

 كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث
في بعد خبرات العالقة باألصدقاء (  ،( t-test= 2.31 ,P-value= 0.02الفركؽ كانت
لصالح الذككر ،كىذا يدؿ عمى الذككر لدييـ خبرات العالقة باألصدقاء أكثر مف االناث .فقد

بمغ متكسط درجات الذككر في درجات خبرات العالقة باألصدقاء  22.1درجة ،في حيف بمغ
متكسط درجات اإلناث في خبرات العالقة باألصدقاء  20.3درجة.

 خبرات الطفولة بالنسبة لنوع الجنس لطمبة الجامعات غير المشاركين سياسياً:
 بالنسبة (الدرجة الكمية لخبرات الطفولة) فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية
بيف متكسط درجات الطمبة الذككر كمتكسط درجات الطالبات اإلناث في خبرات الطفكلة الكمية
منيا السمبية كااليجابية ،(t-test= 2.67 ,P-value= 0.01) ،الفركؽ كانت لصالح

الذككر ،كىذا يدؿ عمى أف خبرات الطفكلة لدل الطمبة غير المشاركيف سياسيا تتأثر بنكع
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الجنس .فقد بمغ متكسط درجات الذككر في الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة  282.4درجة ،في

حيف بمغ متكسط درجات اإلناث  269.5درجة.

 تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط
درجات اإلناث في األبعاد التالية (خبرات المناخ األسرم العاـ ،خبرة العالقة البيف اسرية،
خبرات االندماج االيجابي ،خبرات تحكـ  /تسمط االب ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ)،

كىذا يدؿ عمى الطمبة غير المشاركيف سياسيا سكاء الذككر أك اإلناث لدييـ درجات متساكية

في ىذه االبعاد (خبرات المناخ األسرم العاـ ،خبرة العالقة البيف اسرية ،خبرات االندماج
االيجابي ،خبرات تحكـ  /تسمط االب ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ).

 لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات

اإلناث في بعد الخبرات المدرسية كبعد خبرات العالقة باألصدقاء .بالنسبة لبعد الخبرات

المدرسية ( )t-test= 2.36 ,P-value= 0.02فإف الفركؽ كانت لصالح الذككر ،كىذا يدؿ

عمى الذككر لدييـ خبرات مدرسية أكثر مف االناث .فقد بمغ متكسط درجات الذككر في درجات

خبرات العالقة باألصدقاء  ،22.3في حيف بمغ متكسط درجات اإلناث في الخبرات المدرسية

يساكم  20.1درجة

 أما بالنسبة لبعد خبرات العالقة باألصدقاء لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث ()t-test= 2.44 ,P-value= 0.02

الفركؽ كانت لصالح الذككر ،كىذا يدؿ عمى الذككر لدييـ خبرات العالقة باألصدقاء أكثر مف
االناث .فقد بمغ متكسط درجات الذككر في درجات خبرات العالقة باألصدقاء  26.6درجة،
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الفرضية السابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αفي
مستوى االمن النفسي تعزى إلى متغير نوع الجنس (ذكور ،إناث).
لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لكشؼ الفركؽ بيف الذككر
كاإلناث بالنسبة االمف النفسي لطلبتالجاهعاثبقطاعغسة ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف

خالؿ الجدكؿ التالي:

جدول ()44

نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث في االمن النفسي لطمبة الجامعات بقطاع غزة
ذكور

المشاركة السياسية

مشارؾ سياسي

غير مشارؾ سياسي

األمن النفسي

إناث

(ن=)170

(ن=)230

م

ع

م

ع

10.5

66.6

اختبار
"ت"

مستوى الداللة

األمف النفسي

62.6

-1.91 10.7

// 0.06

األمف االجتماعي

-3.16 12.4 112.9 13.5 105.1

**0.001

األمف األسرم

62.1

12.1

65.1

-1.30 11.4

// 0.20

األمف الصحي

37.9

3.1

38.9

4.7

-1.18

// 0.24

األمف االقتصادم

40.6

3.8

41.4

3.1

-1.17

// 0.25

األمف الكمي

-2.80 28.4 324.9 33.8 308.4

األمف النفسي

61.3

-0.11 11.9

// 0.91

األمف االجتماعي

-1.03 13.9 111.6 13.0 110.0

// 0.30

األمف األسرم

63.9

11.2

65.4

-1.09 11.0

// 0.27

األمف الصحي

38.9

5.3

39.6

4.8

-1.25

// 0.21

األمف االقتصادم

41.9

3.7

42.7

3.1

-2.13

* 0.03

األمف الكمي

-1.35 31.3 320.8 28.9 315.9

// 0.18

// P-value>0.05

10.3

* P-value<0.05
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أظيرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 األمن النفسي بالنسبة لنوع الجنس لطمبة الجامعات المشاركين سياسياً:
 بالنسبة لمدرجة الكمية لألمن النفسي ،فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في االمف النفسي لطمبة الجامعات في قطاع
غزة ( ،(t-test=-2.8 ,P-value=0.01الفركؽ كانت لصالح اإلناث ،ىذا يدؿ عمى

الطالبات المشاركات سياسا يشعرف باألمف النفسي أكثر مف الطمبة الذككر المشاركيف سياسيان.
فقد بمغ متكسط درجات الذككر في الشعكر باألمف النفسي  308.4درجة ،في حيف بمغ

متكسط درجات اإلناث  324.9درجة.

 كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث
في بعد الشعكر باألمف االجتماعي لمطمبة المشاركيف سياسيا في جامعات قطاع غزة (p-

 .)value=0.001, t-test= -3.16الفركؽ كانت لصالح اإلناث ،كىذا يدؿ عمى الطمبة

الذككر يشعركف باألمف االجتماعي بدرجة أقؿ مف الطالبات في جامعات قطاع غزة .فقد بمغ

متكسط درجات الذككر في الشعكر باألمف االجتماعي  105.1درجة ،في حيف بمغ متكسط

درجات اإلناث  112.9درجة في الشعكر باألمف االجتماعي.

 لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط
درجات اإلناث في األبعاد التالية (األمف النفسي ،األمف االسرم ،األمف الصحي ،األمف

االقتصادم) ،كىذا يدؿ عمى الطمبة المشاركيف سياسيا سكاء الذككر أك اإلناث لدييـ درجات
متساكية في ىذه االبعاد (األمف النفسي ،األمف االسرم ،األمف الصحي ،األمف االقتصادم).

 األمن النفسي بالنسبة لنوع الجنس لطمبة الجامعات غير مشاركين سياسياً:

 بالنسبة لمدرجة الكمية لألمن النفسي ،لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية
بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في االمف النفسي((t-test= -1.35 ,P-
 .value= 0.18كىذا يدؿ عمى الطمبة غير المشاركيف سياسيا سكاء الذككر أك اإلناث لدييـ

درجات متساكية في الشعكر باألمف النفسي الكمي.

 لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط
درجات اإلناث في األبعاد التالية (األمف النفسي ،األمف االسرم ،األمف الصحي ،األمف

االجتماعي) ،كىذا يدؿ عمى أف الطمبة الغير مشاركيف سياسيا سكاء الذككر أك اإلناث لدييـ
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درجات متساكية في ىذه االبعاد (األمف النفسي ،األمف االسرم ،األمف الصحي ،األمف

االجتماعي).

 كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات االناث

في درجات الشعكر باألمف االقتصادم لطمبة الجامعات بغزة الغير مشاركيف سياسيا ( =t-test

 )-2.13 ,P-value= 0.03الفركؽ كانت لصالح اإلناث ،كىذا يدؿ عمى الطالبات الغير

مشاركات سياسا يشعرف باألمف االقتصادم أكثر مف الطالب الذككر الغير مشاركيف سياسان في
جامعات غزة ،حيث بمغ متكسط درجات الذككر في بعد األمف االقتصادم  41.9درجة ،في

حيف بمغ متكسط درجات اإلناث  42.7درجة.

156



الفرضية الثامنة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≤ 0.05في سمات
الشخصية تعزى إلى متغير نوع الجنس (ذكور ،إناث).

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لكشؼ الفركؽ بيف الذككر

كاإلناث في سمات الشخصية لدل طمبة الجامعات في غزة المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف

سياسيان ، ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول ()45

نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث في سمات الشخصية لطمبة جامعات غزة
ذكور

المشاركة السياسية

سمات الشخصية

(ن=)170

(ن=)230

ع

ع

م

مشارك سياسي

// P-value>0.05

م

"ت"

الداللة

العصاب

-0.99 2.1 11.2 1.9 10.8

// 0.32

الذىاف

-2.17 2.2 13.1 2.4 12.2

* 0.03

1.46

// 0.15

-0.04 2.4 10.8 2.5 10.8

// 0.97

العصاب

2.7 11.6 2.9 11.8

0.62

// 0.54

الذىاف

3.1 13.1 2.9 13.4

0.93

// 0.35

االنبساط

3.5 12.4 3.9 12.4

0.10

// 0.92

الكذب

2.1 11.1 2.4 11.3

0.69

// 0.49

االنبساط
الكذب

غير مشارك سياسي

إناث

اختبار

مستوى

2.5 11.3 3.5 12.1

* P-value<0.05

** P-value<0.01

أظيرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
 سمات الشخصية بالنسبة لنوع الجنس لطمبة الجامعات المشاركين سياسياً:

 كجدت فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة الذككر كمتكسط درجات

الطالبات اإلناث في بعد سمة الشخصية الذىانية ( .) p-value=0.03, t-test= -2.17
الفركؽ كانت لصالح الذككر ،كىذا يدؿ عمى الذككر لدييـ شخصية ذىانية أكثر مف الطالبات.
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فقد بمغ متكسط درجات الذككر في بعد الذىاف  12.2درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات

اإلناث  13.1درجة.

 لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطالب الذككر
كمتكسط درجات الطالبات اإلناث في أبعاد سمات الشخصية التالية (العصاب ،االنبساط،

الكذب) ،كىذا يدؿ عمى أف الطمبة المشاركيف سياسيا سكاء الذككر أك اإلناث لدييـ درجات

متساكية في ىذه االبعاد (العصاب ،االنبساط ،الكذب) لسمات الشخصية ،مما يعطي دليؿ
كاضح عمى أف متغير نكع الجنس ليس متغير مؤثر عمى أبعاد سمة الشخصية (العصابية،

االنبساطية ،الكذب) عند طمبة الجامعات .

 سمات الشخصية بالنسبة لنوع الجنس لطمبة الجامعات غير المشاركين سياسياً:

 لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط
درجات اإلناث في أبعاد سمات الشخصية لدم طمبة الجامعات الغير مشاركيف سياسان ،مما
يعطي دليؿ عمى أف متغير نكع الجنس ليس متغير مؤثر عمى سمات الشخصية عند طمبة

الجامعات الغير مشاركيف سياسيا.
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مناقشة وتفسير النتائج :
أوال :تفسير نتائج الفرض األول الرئيسي الذى ينص  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين

الطمبة المشاركين والطمبة غير المشاركين سياسيا بالنسبة لخبرات الطفولة لطمبة الجامعات في

مدينة غزة ؟؟

 أظيرت نتائج الدراسة في الفرض األكؿ بالنسبة لمدرجة الكمية في (خبرات الطفكلة) أنو يكجد فركؽذات داللة احصائية بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير

المشاركيف سياسيا كذلؾ لصالح الطمبة غير المشاركيف.
أم أف الطمبة غير المشاركيف سياسيا تعرضكا لخبرات طفكليو مختمفة كمتعددة منيا الخبرات السمبية
كمنيا االيجابية خالؿ مرحمة الطفكلة أكثر مف الطمبة غير المشاركيف سياسيا .

 كترل الباحثة السبب في ذلؾ أف الطمبة غير المشاركيف سياسيا كانت طفكلتيـ متجيو نحك اىتماىـالطفكلية العادية عمى العكس مف الطمبة المشاركيف سياسيا باإلضافة إلى خبراتيـ الطفكلية كاف يكجد

لدييـ ميكؿ سياسية كىذا جعؿ خبراتيـ الطفكلية أقؿ مف الطمبة غير المشاركيف سياسيا.
 -حيث تـ تفسير ىذه الجزئية بشكؿ كمى عمى متغير (خبرات الكالدية) كلقد أظيرت النتائج أيضا عمى

أبعاد متغير خبرات الطفكلة حيث كانت كما يمي:

 بالنسبة لمبعد (خبرات المناخ األسرم العاـ ،خبرة العالقة البيف أسرية ،خبرات االندماج االيجابي،خبرات تحكـ \ تسمط األب ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ ،الخبرات المدرسية ،خبرات العالقة

باألصدقاء) حيث كجد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف
سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا عمى كؿ بعد مف أبعاد خبرات الطفكلة المذككرة

سابقا ،حيث كانت النتائج لصالح الطمبة العادييف الغير مشاركيف سياسيا أم أنو الطمبة غير
المشاركيف تعرضكا لخبرات طفكلية عمى جميع ىذه األبعاد أكثر مف الطمبة المشاركيف سياسيا ،أم أف
خبراتيـ الطفكلية كانت أكثر سكاء كانت خبرات طفكلية سمبية أك إيجابية.
كترم الباحثة السبب في ذلؾ أف الطمبة غير المشاركيف سياسيا متفاعميف أكثر داخؿ أسرىـ ،كىذا

يرجع الى أف ميكليـ كاىتماميـ الطفكلية كانت محصكرة بحياتيـ األسرية كبما يتناسب مع مستكاىـ
العمرم لذلؾ لـ ييتمكا بجانب المشاركة السياسية التي تقمؿ مف عالقاتيـ األسرية كتقمؿ مف خبراتيـ

الطفكلية التي تتناسب مع مستكاىـ العقمي كميكؿ األطفاؿ العادييف ،حيث يكجد العديد مف الدراسات
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السابقة التي تؤكد عمى مدل تأثير الخبرات الطفكلية عمى شخصية االنساف كعالقتيا بالكثير مف
المتغيرات سيتـ عرضيا مف خالؿ تفسير الفركض التالية.

الفرضية الثانية  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الطمبة المشاركين سياسيا والطمبة غير
المشاركين سياسيا بالنسبة لألمن النفسي لطمبة الجامعات في مدينة غزة ؟

أظيرت النتائج في ىذا الفرض بالنسبة لبعد األمف النفسي الكمي أنو يكجد فركؽ ذات داللة احصائية

بيف متكسط درجات المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات في قطاع غزة ،أنو
يكجد فركؽ لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيا ،أم أف الطمبة غير المشاركيف يكجد لدييـ أمف

نفسي أكثر مف الطمبة المشاركيف سياسيا.

كلقد تـ أيضا تفسير النتائج عمى أبعاد األمف النفسي بشكؿ جزئي ككانت أبعاده كالتالي ( األمف
النفسي ،األمف االجتماعي ،األمف األسرم ،األمف الصحي ،األمف االقتصادم ) حيث أكجدت النتائج

أف الطمبة (غير المشاركيف سياسيا) يكجد لدييـ أمف نفسي أكثر مف الطمبة المشاركيف سياسيا ،كىذا ما

يتعارض مع دراسة (منزؿ العنزم  )2003أنو تكجد فركؽ ذات داللو احصائية بيف الطالب المشاركيف
في النشاط الطالبي كالطالب غير المشاركيف في مستكيات األمف النفسي كاالجتماعي كذلؾ لصالح

الطالب المشاركيف سياسيا.

كترم الباحثة أف ىذا السبب يرجع الى أف الطمبة غير المشاركيف سياسيا ال يكجد لدييـ مشاركة
سياسية حيث أف تفكيرىـ محصكر في حياتيـ الشخصية التي يعيشكنيا كليست اتجاه األمكر السياسية
التي تعيشيا البمد ليذا ىـ ال يعممكف كثي ار عف الكضع السياسي مثؿ المشاركيف سياسيا كاضافة إلى

ذلؾ ال يكجد ليـ تنبؤ بكضع البمد القادـ ليذا ىـ يشعركف باألمف أكثر مف الطمبة المشاركيف سياسيا،

كأكجدت البا حثة أيضا أف الطمبة غير المشاركيف سياسيا يكجد لدييـ انتماء اسرم أكثر مف الطمبة

المشاركيف سياسيا ،كىذا يجعميـ يستمدكف األمف مف داخؿ أسرىـ.

الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الطمبة المشاركين سياسيا والطمبة غير

المشاركين سياسيا بالنسبة لسمات الشخصية لطمبة الجامعات في مدينة غزة؟

أظيرت النتائج في ىذا الفرض بالنسبة لسمات الشخصية الكمية أنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية
بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كالطمبة غير المشاركيف سياسيا ،الفركؽ لصالح الطمبة
غير المشاركيف سياسيا ككانت سمات أيزنؾ ىي ( العصاب ،الذىاف ،االنبساط ،الكذب االجتماعي )
حيث كانت ىذه السمات ىي أبعاد متغير سمات الشخصية ،حيث أظيرت النتائج أف الطمبة غير
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المشاركيف سياسيا يتمتعكف بيذه السمات بصكرة أكثر مف الطمبة المشاركيف سياسيا ،كىذا ما يتفؽ مع

دراسة ( فاطمة أحمد صالح قاسـ  ) 2002أف ىناؾ عالقة ايجابية بيف السمات الشخصية لدل
المشاركيف سياسيا في القيادات الفمسطينية مف الجنسيف ،كىذا ما يتعارض مع دراسة (نجكم أبك

زغنكنة  )1999عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المرأة الفمسطينية التي تعمؿ في المجاؿ
السياسي كالمرأة التي ال تعمؿ في المجاؿ السياسي ( المرأة العادية ) في باقي سمات الشخصية .كترم
الباحثة أف السبب في ذلؾ أف الطمبة غير المشاركيف سياسيا تكجد لدييـ طاقات مكبكتة ال يتـ تفريغيا

كثي ار مثؿ المشاركيف سياسيا التي يقكمكا بتفريغ جميع طاقاتيـ المكبكتة عف طريؽ المشاركة السياسية
كىذا يجعميـ متزنيف انفعاليا أكثر مف الطمبة غير المشاركيف سياسيا.
نتائج وتفسير الفرضية الرابعة :ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )α ≤ 0.05بين خبرات الطفولة وسمات الشخصية لدى المشاركين سياسيا وغير المشاركين
سياسيا من طمبو الجامعات في قطاع غزة ؟

أكال  :العالقة بيف خبرات الطفكلة كسمات الشخصية لدل المشاركيف سياسيا :
 أظيرت نتائج الدراسة أنو يكجد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف خبرات الطفكلة كسماتالشخصية لدل المشاركيف سياسيا في سمة الشخصية الذىانية كبيف خبرات الطفكلة التالية (خبرات

االندماج االيجابي ،الخبرات المدرسية ،خبرات العالقة باألصدقاء) .كىذا يدؿ عمى أف كمما زادت
خبرات الطفكلة كمما انخفضت سمة الذىانية عند الطمبة المشاركيف كالعكس صحيح أم أف الخبرات

الطفكلية العادية كىي خبرات االندماج االيجابي كالخبرات المدرسية كخبرات العالقة باألصدقاء التي
تقرب األبناء في صغرىـ مف أباءىـ كتجعميـ يعيشكف طفكلتيـ بما يتناسب مع مستكاىـ الزمني
تجعميـ متزنيف كمستقريف أسريا أكثر ،كىذا يدؿ عمى أف خبرات الطفكلة االيجابية كاالنتماء لألسرة

يقمؿ مف سمة الذىانية كىذا يؤكد عمى أىمية مرحمة الطفكلة ك يكجد ليا تأثير كاضح عمى مرحمة

الشباب فيما بعد سكاء عمى الطمبة المشاركيف سياسيا أك الطمبة العادييف غير المشاركيف سياسيا.
 كأثبتت النتائج أيضا كجد عالقة عكسية بيف درجات سمة االنبساطية كبيف خبرات الطفكلة التالية (خبرات المناخ األسرم العاـ ،خبرات االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ كالخبرات

المدرسية) كىذا يدؿ عمى أف كمما زادت خبرات الطفكلة المكضحة مسبقا كمما انخفضت سمة
االنبساطية عند طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا.
كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ أف خبرات الطفكلة المكضحة كىي ( خبرات المناخ االسرم العاـ،

خبرات االندماج االيجابي ،خبرات الثقة بالنفس كاالستقالؿ كالخبرات المدرسية) تساعد عمى تقميؿ سمة
161



االنبساطية عند الطمبة كتجعميـ أكثر اتزانا كأكثر كاقعية كىذا يدؿ عمى أىمية ىذه الخبرات في مرحمة

الطفكلة حيث أنيا تؤثر ايجابيا عمى سماتيـ الشخصية كتترؾ أثر عمى المدم البعيد في شخصية
االنساف .
 كأظيرت النتائج أيضا كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجة سمات الشخصيةاالنبساطية كبيف خبرات الطفكلة في ( العالقة البيف أسرية) لدم طمبو الجامعات المشاركيف سياسيا،
أم أنو كمما زادت خبرات العالقة البيف أسرية كمما ارتفعت سمة االنبساطية لدل الطمب المشاركيف

سياسيا كالعكس صحيح.
 -كترم الباحثة أف السبب في ذلؾ أف الخبرات السمبية في بعد العالقة البيف أسرية في المتغير

المستقؿ لخبرات الطفكلة تترؾ أثر عمى سمة االنبساطية في مرحمة الشباب كىذا يدؿ عمى أف مرحمة
الطفكلة تؤثر عمى تككيف السمات في مرحمة الشباب سكاء كانت الخبرات ايجابية أك سمبية كسكاء

كانت العينة مشاركيف سياسيا أك غير مشاركيف كىذا يؤكد عمى أىمية األساليب التي يجب اتباعيا في
مرحمة الطفكلة حتى ال تترؾ أثر سمبيا عمى السمات الشخصية لألفراد .
 كأثبتت النتائج أيضا كجكد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف درجات سمة الكذب االجتماعيكبيف خبرات الطفكلة في الخبرات المدرسية لدل الطمبة الغير المشاركيف سياسيا ،كىذا يعنى أنو كمما

ارتفعت خبرة العالقة في االصدقاء في مرحمة الطفكلة كمما ارتفعت سمة الكذب االجتماعي .

 كترل الباحثة أف كمما ارتفعت نسبة العالقة بيف االصدقاء في مرحمة الطفكلة تترؾ أث ار سمبيا عمىسمة الكذب االجتماعي في مرحمة الشباب كأف السبب في ذلؾ أف كثرة عدد األصدقاء في سف مبكر

يؤثر سمبا عمى ىذه السمو في مرحمة الشباب حيث يصبح لدل الشخص( الطفؿ) مزيج مف األفكار

المختمفة التي اكتسبيا في طفكلتو كأثرت عميو بعد أف أصبح راشدا كىذا يؤكد عمى أىمية مرحمة

الطفكلة كعمى تأث يرات خبرات الطفكلة عمى مرحمة الشباب فيما بعد أم أف كثرة العالقات بيف
األصدقاء في المدرسة في مرحمة الطفكلة تترؾ أث ار سمبيا عمى السمات الشخصية لإلنساف كمنيا سمة

الكذب االجتماعي حيث أف يككف الطفؿ غير قادر عمى استيعاب جميع األفكار كجميع سمككيات

األطفاؿ في ىذا العمر فيصبح لديو مزيج مف األفكار التي تسيطر عمى أسمكب حياتو كعمى طريقة
تفكيره فيما بعد  -كأظيرت النتائج أيضا كجكد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف درجات سمة
الشخصية االنبساطية كبيف خبرات الطفكلة التالية ( المناخ االسرم العاـ ،خبرات االندماج االيجابي،

خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ كالخبرات المدرسية) .كىذا يدؿ عمى أنو كمما ارتفعت الخبرات
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الطفكلية المكضحة مسبقا كمما أدل الى انخفاض نسبة السمة االنبساطية في شخصية االنساف في

مرحمة الشباب .

 كترل الباحثة أف ىذه الخبرات التي مر بيا االنساف في مرحمة الطفكلة تركت أث ار في مرحمة الشبابعمى سماتو الشخصية كما تـ تكضيحو كأف السبب في ذلؾ أف كمما ارتفعت العالقة األسرية االيجابية

في مرحمة الطفكلة ككمما ارتفعت خبرات دعـ الثقة بالنفس لدل األطفاؿ كارتفعت أيضا الخبرات

المدرسية المكضحة في فقرات بعد الخبرات المدرسية أدل ذلؾ الى التقميؿ مف سمة االنبساطية كزيادة
الثقة بالنفس كاالستقالؿ في مرحمة الشباب كىذا يؤكد عمى أىمية الخبرات الطفكلية االيجابية المكضحة
مسبقا كعمى مدل تأثير مرحمة الطفكلة عمى الحياه المستقبمية لإلنساف فيما بعد .

 كأظيرت نتائج الدراسة أيضا كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجات سمة الشخصيةالكمية كبيف خبرات الطفكلة كىى ( العالقة البيف أسرية ،خبرات تحكـ \ تسمط األب )  ،كىذا يدؿ عمى

أف كمما زادت ىذه الخبرات كمما أدل الى زيادة سمات الشخصية أليزنؾ التي تـ تحدييا ( العصابية،

الذىانية ،االنبساطية ،الكذب االجتماعي).
 كترل الباحثة أف خبرات الطفكلة تترؾ أث ار عمى السمات الشخصية في مرحمة الشباب سكاء كانتخبرات ايجابية أك خبرات سمبية ،حيث أف عندما يتعرض الشاب الى خبرات سمبية في مرحمة الطفكلة

تؤثر عمي سماتو في مرحمة الشباب كتزيد مف نسبو سماتو الشخصية في مقياس أيزنؾ كىذا يدؿ عمى
اىمية الخبرات في مرحمة الطفكلة كمدل تأثيرىا عمى مرحمة الشباب فيما بعد.
 -كأثبتت النتائج أيضا كجكد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف خبرات الطفكلة ( خبرات االندماج

االيجابي ،الخبرات المدرسية) ،كىذا يدؿ عمى أف كمما ارتفعت نسبة الخبرات الطفكلية المكضحة أدم

الى انخفاض في نسبة سمات الشخصية الكمية.
 كترم الباحثة أف السبب في انخفاض نسبة سمات الشخصية تعرض الطفؿ الى خبرات طفكليةايجابية ساعدت عمى انخفاض ىذه السمات السمبية كىذا بالتأكيد يؤدل الى زيادة سمة الثقة بالذات

كاالستقالؿ كىذا يؤكد عمى أىمية مرحمة الطفكلة كمدل تأثيرىا عمى مرحمة الشباب.
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ثانيا :العالقة بين خبرات الطفولة وسمات الشخصية لغير المشاركين سياسيا ( الطمبة ):
 أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجات سمة الشخصية الذىانية كبيفخبرات الطفكلة التالية ( العالقة البيف أسرية ،خبرات تحكـ \ تسمط األب كخبرات العالقة باألصدقاء)،

كىذا يؤكد عمى أف كمما ارتفعت نسبة الخبرات الطفكلية المكضحة كمما زادت نسبة سمة الذىانية ، ،

كىذا ما يتكافؽ أيضا مع دراسة (أسامة حمدكنة )2003 ،أنو تكجد ركؽ بيف األبناء في درجاتيـ عمى
مقياس العصابية تعزم لمتغير أساليب المعاممة الكالدية كلقد كات الفركؽ لصالح األبناء الذيف يعانكف
مف أسمكب الكالدم المتسـ بالقسكة ،كال تكجد فركؽ بيف األبناء في درجاتيـ عمى مقياس الذىانية تعزم

لمتغير أساليب المعاممة الكالدية.
كترم ال باحثة أف السبب في زيادة سمة الذىانية في مرحمة الشباب مقارنة مع ىذا النكع مف الخبرات

ىك ارتفاع نسبة الخبرات الطفكلية السمبية التي مر بيا الطالب في مرحمة الطفكلة كىذا يؤكد عمى
أىمية مرحمة الطفكلة كمدل تأثيرىا عمى مرحمة الشباب فيما بعد حيث أنو كمما كانت الخبرات سمبية

كمما زادت مف نسبة السمات السمبية في شخصية االنساف .

كأثبتت النتائج أيضا كجكد عالقة طردية ذات داللو احصائية بيف درجات سمات الشخصية االنبساطية
كخبرات الطفكلة التالية ( خبرات تحكـ \ تسمط األب ،الخبرات المدرسية ) لدل الطمبة العادييف الغير

مشاركيف سياسيا ،أم أنو كمما زادت خبرات الطفكلة السمبية كمما أدل الى زيادة نسبة السمة
االنبساطية في مرحمة الشباب ،كىذا ما يتكافؽ مع دراسة (عبد الحميد الشاعر  )2003أنو تكجد

ارتباطات دالو احصائيا بيف أساليب المعاممة الكالدية كبعض سمات الشخصية (االنطكاء-االنبساط،

العصاب -االتزاف االنفعالي) أم انو كمما ارتفعت أساليب المعاممة السمبية أدل إلى زيادة نسبة سمة
االنبساطية.
كترل الباحثة كتؤكد عمى أىمية االساليب المستخدمة في مرحمة الطفكلة أم أنو كمما كانت الخبرات

كاالساليب التي مر بيا الطالب في مرحمة الطفكلة سمبية كمما أدل الى تككيف سمات سمبية كىذا يؤكد
عمى التأكيد عمى أىمية األساليب المستخدمة كمدم تأثيرىا عمى مرحمة الشباب فيما بعد كمف ىنا

يتضح أىمية مرحمة الطفكلة .
كأثبتت النتائج أيضا كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجات سمة الشخصية الكذابة

(الجاذبية االجتماعية) كبيف خبرات المناخ األسرم العاـ لدل الطمبة الغير مشاركيف سياسيا كىذا يدؿ

عمى أنو كمما زادت خبرات الطفكلة في بعد خبرات المناخ االسرم العاـ أدل الى زيادة سمة الشخصية

االجتماعية كىذا ما يتفؽ مع دراسة (يعقكب محمد اسماعيؿ األسطؿ ) 1987أنو يكجد ارتباط ببيف
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أساليب التنشئة السكية ارتباطا مكجبا بسمات الشخصية السكية لدل الطالب ،بينما ترتبط أساليب
التنشئة غير السكية ارتباطا مكجبا بسمات الشخصية غير السكية.

كترل الباحثة أف السبب في كجكد ىذه العالقة بيف خبرة المناخ االسرم العاـ كسمة الشخصية
االجتماعية أف كمما تعرض الطفؿ لخبرات أسرية ايجابية كمما زاد مف عالقاتو االجتماعية كجعمو أكثر
ثقة بنفسو كبالمجتمع مف حكلو .كأثبتت النتائج أيضا كجكد عالقة طردية ذات داللو احصائية بيف

درجات سمات الشخصية الكمية كبيف خبرات الطفكلة التالية ( العالقة بيف أسرية ،خبرات تحكـ \ تسمط
األب ،الخبرات المدرسية ،خبرات العالقة باألصدقاء)
كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت ىذه الخبرات أدل إلى زيادة سمات الشخصية المحددة لمقياس أيزنؾ،

كىذا ما يتكافؽ مع دراسة (ستيفنز  )1983أنو تكجد عالقة ارتباطية بيف سمات الشخصية السكية لدم
األبناء كاألساليب المتسمة بالثقة ،التقبؿ ،الديمق ارطية) ،ككجكد عالقة ارتباطية بيف األساليب الغير
سكية كبيف العصابية لدم األبناء  .كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ أف الخبرات السمبية التي يتعرض

ليا الطفؿ في طفكلتو تزيد مف سماتو السمبية في مرحمة الشباب كىذا يؤكد عمى أف الطفؿ يخزف كؿ

ما يتعممو ككؿ ما يراه أمامو في مرحمة الطفكلة كيظير في سمككياتو في مرحمة الشباب ،كىذا ما يؤكد
عمى أىمية مرحمة الطفكلة كالبد مف تكجيو أكبر االىتماـ لألبناء في ىذا العمر ألف مرحمة الطفكلة

تعبتر أىـ مرحمة في حياه االنساف .
-نتائج كتفسير الفرضية الخامسة :ال تكجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (

 )α ≤ 0.05بيف خبرات الطفكلة كاألمف النفسي لدل المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف سياسيا مف
طمبو الجامعات في قطاع غزة.
العالقة بين خبرات الطفولة واألمن النفسي لدي الطمبة المشاركين سياسيا :
أظيرت النتائج عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجات األمف النفسي كبيف أبعاد
خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية ( المناخ االسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ

الثقة بالنفس كاالستقالؿ) .كىذا يؤكد عمى أنو كمما زادت خبرات الطفكلة االيجابية أدل ذلؾ الى زيادة
نسبة األمف فيما بعد كىذا يظير مف ردكد الفعؿ التي تظير عمى شخصية االنساف.
كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ النتيجة ىك انو كمما تعرض االنساف الى خبرات ايجابية أدل ذلؾ الى

زيادة االتزاف كاالستقالؿ كشعكره باألمف النفسي ألف الطفؿ في ىذه المرحمة يقكـ بتخزيف كؿ ما يتعممو
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في طفكلتو كيترجـ ىذه الخبرات في كبره الى سمككيات كأفعاؿ تؤكد أف مرحمة الطفكلة أىـ مرحمة
بحياة االنساف كأنيا الركيزة كالبنية التحتية لشخصيتو في كبره .

كأكدت نتائج الدراسة أيضا كجكد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف درجات األمف النفسي كبيف
أبعاد خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة بيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،العالقة

باألصدقاء) كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت ىذه الخبرات النفسية كاالجتماعية المحددة أدل الى انخفاض

نسبة األمف النفسي لدل الطمبة الغير مشاركيف سياسيا .

كترل الباحثة أف ىذه الخبرات البد أف تؤدل الى انخفاض نسبة األمف النفسي لدل الطمبة المشاركيف
سياسيا كىذا يؤكد عمى أىمية الخبرات في مرحمة الطفكلة كعمى أف الطفؿ يؤثر عميو كؿ ما يتعرض

لو في طفكلتو كيترؾ أثر بعيد يبقي معو طكاؿ حياتو ،سكاء كانت ىذه الخبرات ايجابية أك سمبية لذا ال
بد مف التركيز عمى أىميو ىذه المرحمة ألنيا تساعد في استقرار الشخص فيما بعد.
كأثبتت النتائج أيضا عدـ كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجات األمف النفسي كبيف أبعاد

خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية ( الخبرات المدرسية ،الخبرات الكمية ) كىذا يؤكد عمى عدـ

كجكد تأثير لخبرات المدرسة عمى األمف النفسي في مرحمة الشباب فيما بعد كىذا عند الطمبة

المشاركيف سياسيا.

كترل الباحثة أف السبب في اف الخبرات المدرسية ال تؤثر عمى األمف النفسي لدل المشاركيف سياسيا
ألف الطمبة المشاركيف سياسيا يكجد لدييـ اعتقاداتيـ كانتماءاتيـ الخاصة بيـ التي يعتنقكنيا مما يجعؿ

الطمبة المشاركيف سياسيا أقؿ أمنا مف الطمبة غير المشاركيف ،كىذا ألف الطمبة المشاركيف يشغؿ

تفكيرىـ الكثير مف أمكر الحياه السياسية التي تقمؿ مف نسبة األمف لدييـ ،كما أف المشاركيف سياسيا

يتأثركف بكضع المجتمع أكثر مف الطمبة غير المشاركيف سياسان.
العالقة بين األمن االجتماعي وخبرات الطفولة لدى الطمبة المشاركين سياسيا:
 أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجات األمف االجتماعي كبيف أبعادخبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ االسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خب ارت دعـ الثقة
بالنفس كاالستقالؿ) أم أنو كمما زاد نسبة ىذه الخبرات في مرحمة الطفكلة أدل الى زيادة األمف

االجتماعي لدل الطمبة المشاركيف سياسيا.
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كترل الباحثة أف ىذا يؤكد عمى أىمية الخبرات االيجابية التي تؤثر عمى الطفؿ في صغره كتظير في

سمككياتو كردكد أفعالو كشعكره باألمف في مرحمة الشباب كىذا يؤكد أيضا عمى أىمية مرحمة الطفكلة
عمى جميع الطمبة سكاء كإنك مشاركيف أك غير مشاركيف سياسيا.
كأظيرت النتائج أيضا كجكد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف درجات بعد األمف االجتماعي

كبيف بعد خبرات الطفكلة في (العالقة البيف أسرية) لدل طمبو الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع
غزة ،أم أنو كمما زادت خبرات الطفكلة لبعد العالقة البيف أسرية أدل الى انخفاض نسبة األمف

االجتماعي.
كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ أف كمما تعرض الطفؿ الى خبرات سمبية في طفكلتو أدل الى

انخفاض نسبو شعكره باألمف االجتماعي في شبابو كىذا يؤكد أيضا عمى أىمية نكع األساليب
المستخدمة في مرحمة الطفكلة كمدل تأثيرىا عمى مدم شعكره باألمف االجتماعي في مرحمة الشباب.
العالقة بين األمن األسري وخبرات الطفولة لدى الطمبة المشاركين سياسيا:
 أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجات بعد األمف األسرم كبيف أبعادخبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية ( المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ

الثقة كاالستقالؿ ،الخبرات الكمية) أم أنو كمما زادت خبرات الطفكلة بجميع أبعادىا أدل الى زيادة
الشعكر باألمف األسرم،

 كترم الباحثة أف كمما زادت خبرات الطفكلة في جميع أبعاد ىذا يؤكد عمى زيادة الشعكر باألمفاألسرم في مرحمة الشباب ألف كمما تقرب الطفؿ مف بيتو كأسرتو كزاد الدعـ النفسي لديو أدل الى

زيادة الشعكر باألمف األسرم كىذا يؤكد عمى أىمية التماسؾ األسرم كأىمية الخبرات كمدل تأثيرىا

عمى الطفؿ لألمد البعيد .

 أكدت النتائج أيضا كجكد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف درجات بعد األمف األسرم كبيفأبعاد خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية ( العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب،

الخبرات المدرسية ،العالقة باألصدقاء) أم أنو كمما زادت خبرات الطفكلة المكضحة كمما أدل
انخفاض األمف األسرم فيما بعد.

 كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ مدل تأثير الخبرات كدكرىا الفعاؿ في مرحمة الطفكلة أم أفمرحمة الطفكلة تترؾ أث ار كبي ار عمى شعكر الشخص باألمف كعمى استق ارره فيما بعد.
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العالقة بين األمن الصحي وخبرات الطفولة لدى الطمبة المشاركين سياسيا:
 أكدت النتائج عمى عدـ كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجات بعد األمف الصحي كبيفأبعاد خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية لدل طمبو الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة.

 كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ ىك أف خبرات الطفكلة تترؾ أث ار نفسيا عمى شخصية االنسافأكثر مف األثر الجسمي.
العالقة بين األمن االقتصادي وخبرات الطفولة لدى الطمبة المشاركين سياسيا:
 كأكدت النتائج أيضا عمى عدـ كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجات بعد األمفاالقتصادم كبيف أبعاد خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية لدل طمبو الجامعات المشاركيف سياسيا

في قطاع غزة.

 كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ ىك أف الخبرات الطفكلية التي يتعرض ليا االنساف في طفكلتوىي خبرات نفسية كاجتماعية حيث أنيا تترؾ أثر نفسي كاجتماعي عمى شخصية الفرد أكثر مف

أف تترؾ أثر اقتصادم أك جسمي كىذا يؤكد عمى أىمية اليات التعامؿ مع االبناء في مرحمة
الطفكلة أم أف الطفؿ بحاجة الى تكجيو اىتماـ اتجاىو ألف ذلؾ يترؾ أثر عميو في الكبر كىذا

يؤكد عمى أىمية مرحمة الطفكلة.

العالقة بين األمن النفسي الكمى وخبرات الطفولة لدى الطمبة غير المشاركين سياسيا:
 أكدت النتائج عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف األمف النفسي الكمي كبيف أبعادخبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية ( المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ

الثقة بالنفس كاالستقالؿ ) ،كىذا ما يتفؽ مع دراسة ( جكف ركبرت  ) 1996حيث أنو أكجد عالقة

طردية بيف عدـ التمتع بالعالقة الحميمة مع الكالديف كالنقص في مستكم الشعكر باألمف.

 كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ أف خبرات الطفكلة االيجابية تترؾ أث ار كاضحا عمى شخصيةالفرد في مرحمة الشباب كىذا يؤكد عمى أىمية مرحمة الطفكلة كعمى أىمية نكع األساليب
المستخدمة اتجاه األبناء.

 أكدت النتائج أيضا عمى كجكد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف بعد األمف النفسي كبيفالخبرات النفسية كاالجتماعية التالية ( العالقة بيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،الخبرات المدرسية،

العالقة باألصدقاء ،الخبرات الكمية) ،كىذا ما يتفؽ مع دراسة ( دافيس كاخركف  ) 1995أف
ىناؾ عالقة بيف الصراع اليداـ بيف البالغيف كشعكر األطفاؿ بعدـ األمف النفسي ،أم أنو كمما قؿ

األمف في مرحمة الطفؿ أدل الى عدـ االستقرار كالى زيادة الصراع اليداـ ،كىذا ما يتفؽ أيضا مع
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دراسة (محمد نصر  )2004أظيرت عالقة ارتباطية سالبو كذات داللة احصائية بيف أساليب
المعاممة الكالدية الخاطئة كمظاىر االستقرار النفسي ،كأظيرت أيضا عالقة ارتباطية مكجبة كذات

داللو احصائية بيف أساليب المعاممة الكالدية الخاطئة كمظاىر االستقرار النفسي ،كىذا ما يتكافؽ

مع دراسة ابف الدف  2001حيث أظيرت نتائجو كجكد عالقة دالو احصائيا بيف المناخ الدراسي

كالطمأنينة النفسية ،كىذا يعنى أنو كمما كانت الخبرات الدراسية ايجابية كمما زادت مف األمف

النفسي لدل الطالب.

 كترل الباحثة أف السبب في ىذه العالقة العكسية أف ىذه الخبرات أدت الى التقميؿ مف نسبة األمفالنفسي كىذا يدؿ عمى أف الخبرات تترؾ أث ار طكيؿ المدم عمى شخصية االنساف أم أنو كمما
تعرض االنساف في طفكلتو الى خبرات مف ىذا النكع (العالقة بيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب،
العالقة باألصدقاء ،الخبرات المدرسية ،الخبرات الكمية) أدل الى التقميؿ مف نسبة األمف النفسي

في مرحمة الشباب ،ألف الطفؿ يتعرض الى تسمط مف األب ،كيككف لديو أيضا عدد كبير مف
األصدقاء كىك في سف ال يسمح في تعدد األصدقاء ألنو يزاؿ في مرحمة يصعب فييا التميز بيف

الرفاؽ األسكياء كرفاؽ السكء ،كألنو أيضا يتعرض الى خبرات بيف أسرية كتميز مف قبؿ االباء

لألبناء ،كأيضا خبرات مدرسية متعددة منيا االيجابي كالسمبى ،ىذه الخبرات المتعددة تقمؿ مف
نسبة األمف النفسي في جميع أبعاده كىذا يؤكد أيضا عمى أىمية الخبرات التي يجب التركيز عمييا
في مرحمة الطفكلة كذلؾ ألنيا تمعب دكر كبير في تحقيؽ األمف كاالستقرار لدل الفرد عمى المدم

البعيد في حياتو .

خبرات الطفولة وعالقتيا باألمن الصحي لدى الطمبة غير المشاركين سياسيا:
 أكدت النتائج عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجات بعد األمف الصحي كبيفأبعاد خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات

دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ) .

 كترل الباحثة أف السبب في كجكد عالقة طردية بيف خبرات الطفكلة المحددة كبيف األمف الصحيىك أف كمما زادت خبرات الطفكلة المحددة أدل الى زيادة نسبة األمف الصحي في مرحمة الشباب

كىذا يؤكد عمى أف مرحمة الطفكلة تترؾ أث ار كاضحا عمى جميع نكاحي الشخصية أم أف عندما

يشعر اال نساف بالراحة النفسية يصبح لديو راحة جسمية أيضا تخفؼ مف االرىاؽ كاالالـ الجسمية
التي يككف سببيا األصمي مشاكؿ نفسية .

 أكدت نتائج الدراسة أيضا عمى كجكد عالقة عكسية بيف األمف الصحي كخبرات الطفكلة النفسيةكاالجتماعية التالية ( الخبرات بيف أسرية ،كخبرات األصدقاء ،تحكـ كتسمط األب) .
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 -كترل الباحثة أف ىذا يعنى كمما زادت الخبرات البيف أسرية كخبرات تحكـ كتسمط األب كخبرات

األصدقاء أدل ذلؾ الى التقميؿ مف نسبة األمف الصحي لدل الطمبة الغير مشاركيف سياسيا
كالسبب في ذلؾ أف ىذه الخبرات التي تعرض ليا الطالب أك الطالبة في مرحمة الطفكلة أثرت

سمبيا عمى أمنو الصحي مما قد تككف تركت مشكمة جسمية ما بسبب التكتر النفسي التي تعرض
لو االنساف في طفكلتو ،كىذا يؤكد عمى مدم أىمية الخبرات كمدم تأثيرىا عمى جميع مناحي

الشخصية سكاء كانت جسمية أك نفسية ،كأف أثار ىذه الخبرات يظير في مرحمة الشباب ،ىذا يدؿ

عمى أف الخبرات التي يمر بيا االنساف في حياتو ليا تأثيرات مختمفة مف بعد الى اخر عمى األمف

الصحي لإلنساف كالكاضح مف أبعاد الخبرات أف أكثر األبعاد تأثي ار عمى مستكم األمف الصحي
كتعمؿ عمى زيادة األمف الصحي ىي ( المناخ االسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ

الثقة بالنفس كاالستقالؿ) كىذا يؤكد عمى أف أكثر ما يؤثر عمى الطفؿ في مرحمة الطفكلة ىك
الكضع األسرم الذل يمر بو كيترؾ أث ار بعيد المدم عمى شخصيتو في مرحمة الشباب  ،عمى
العكس مف الخبرات المدرسية كالعالقة باألصدقاء فإف تركت أث ار تترؾ أث ار أقؿ مف األبعاد األخرل

أم أف خبرات المدرسة كالعالقة باألصدقاء تحصيؿ حاصؿ لخبرات الطفكلة .
العالقة بين األمن االقتصادي وخبرات الطفولة لدى الطمبة غير المشاركين سياسيا :
 أثبتت النتائج عمى عدـ كجكد عالقة بيف خبرات الطفكلة بكؿ أبعادىا كاألمف االقتصادم ،كىذا ماال يتكافؽ مع دراسة (منيب البمبيسي  )2000أنو تكجد فركؽ دالة احصائيا في فقداف األمف
النفسي تعزم لصالح المستكم االجتماعي-االقتصادم أم أف الطمبة الذل لدييـ دخؿ مرتفع أكثر

شعكر باألمف الذل دخميـ منخفض.

 كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ أف خبرات الطفكلة تترؾ أث ار عمى شخصية االنساف عمىالمستكم النفسي كالمستكم االجتماعي كليست عمى المستكم االقتصادم ،لذا ال بد مف التركيز
عمى الخبرات النفسية كاالجتماعية التي يمر بيا االنساف في مرحمة الطفكلة ألنيا تترؾ أث ار طكيؿ

المدم عمى شخصية االنساف .
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العالقة بين خبرات الطفولة واألمن النفسي الكمى لدى الطمبة غير المشاركين سياسيا من طمبة

الجامعات:

 أكدت النتائج عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف درجات األمف النفسي الكمى كبيفأبعاد خبرات الطفكلة التالية ( المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ الثقة بالنفس

كاالستقالؿ).

 كترل الباحثة أف السبب في ىذه العالقة ىك أف الخبرات المكضحة مسبقا التي تعرض ليا الطفؿفي ىذه المرحمة كانت خبرات ايجابية تزيد مف نسبة األمف في جميع أبعاده لشخصية االنساف فيما
بعد كىذا دليؿ عمى أف الخبرات التي يمر بيا االنساف في طفكلتو يجب أف تككف خبرات قريبة الى

االيجابية أكثر منيا الى السمبية حتى نتكؿ الى شخصية متزنة كامنو نفسيا.

 أكدت النتائج أيضا عمى كجكد عالقة عكسية بيف األمف النفسي الكمى كخبرات الطفكلة التالية(العالقة بيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،الخبرات المدرسية ،خبرات العالقة باألصدقاء) .

 كترل الباحثة أف السبب في أف ىذه الخبرات المذككرة تقمؿ مف نسبة الشعكر باألمف النفسي الكمىفي جميع أبعاده ىك أف ىذه الخبرات كانت قريبة لمسمبية أكتر مف إلى االيجابية مما ترؾ تأثير
سمبى عمى شخصية االنساف كىك التقميؿ مف نسبة األمف النفسي الكمى ،لذا يجب التأكيد عمى أف

الخبرات التي يمر بيا اإلنساف سكاء كانت سمبية أك ايجابية تبقي كاضحو عمى شخصيتو فيما
بعد.
مناقشة وتفسير الفرضية السادسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )α ≤ 0.05في خبرات الطفولة لدى طمبة جامعات غزة تعزى إلى متغير نوع الجنس ( ذكور،
إناث)؟

 -أظيرت النتائج بالنسبة لمعالقة بيف خبرات الطفكلة لمطمبة المشاركيف سياسيان:

 أثبتت النتائج بالنسبة (الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة) عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللةإحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة،

كىذا يدؿ عمى أف الذككر كاإلناث لدييـ خبرات طفكلة متساكية ،ترم الباحثة أف السبب في أنو ال
تؤثر الخبرات عمى نكع الجنس ىك أف الخبرات تؤثر عمى النفس البشرية حيث أف االنساف في ىذه
المرحمة يككف في مرحمة تخزيف كتعمـ كاكتساب أكثر مف تفاعؿ كتبادؿ اآلراء مع االخريف ليذا

الخبرات تؤثر عمى الذككر كاالناث بنفس النسبة لدل الطمبة الغير مشاركيف سياسيا.

 -كتكصمت النتائج أيضا الى عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات

الذككر كمتكسط درجات اإلناث في األبعاد التالية ( خبرات المناخ األسرم العاـ  ،خبرة العالقة
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البيف اسرية ،خبرات االندماج االيجابي ،خبرات تحكـ  /تسمط االب ،خبرات دعـ الثقة بالنفس
كاالستقالؿ ،الخبرات المدرسية) ،كىذا يدؿ عمى الطمبة المشاركيف سياسيا سكاء الذككر (متزكجيف

أـ ال) أك اإلناث (متزكجات أـ ال) لدييـ درجات متساكية في ىذه االبعاد (خبرات المناخ األسرم

العاـ  ،خبرة العالقة البيف اسرية ،خبرات االندماج االيجابي ،خبرات تحكـ  /تسمط االب ،خبرات
دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ ،الخبرات المدرسية).

 -كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ ىك نفس السبب في التفسير السابؽ .

 كتكصمت النتائج أيضا الى كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككركمتكسط درجات اإلناث في بعد (خبرات العالقة باألصدقاء) ،حيث أف الفركؽ كانت لصالح

الذككر.

بالنسبة لمعالقة بين خبرات الطفولة لمطمبة غير المشاركين سياسياً
 أظيرت النتائج بالنسبة لمدرجة الكمية ( لخبرات الطفكلة) كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائيةبيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة ،كىذا يدؿ
عمى أف الذككر كاإلناث لدييـ فرؽ في خبرات طفكلة ،كىذا ما يتكافؽ مع دراسة عائدة

حسنيف 2004أظيرت النتائج أف تكجد بالفعؿ فركؽ دالو احصائيا بيف األطفاؿ التي تمقكا مساندة

أسرية كبيرة كاألطفاؿ الذل تمقكا مساندة أسرية قميمة لصالح اإلناث التي تمقكا مساندة أسرية كبيرة.

 -كأكضحت النتائج أيضا عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر

كمتكسط درجات اإلناث في األبعاد التالية (خبرات المناخ األسرم العاـ ،خبرة العالقة البيف اسرية،

خبرات االندماج االيجابي ،خبرات تحكـ  /تسمط االب ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ)،
كىذا يدؿ عمى أف الطمبة الغير مشاركيف سياسيا لدييـ درجات متساكية في ىذه االبعاد (خبرات

المناخ األسرم العاـ ،خبرة العالقة البيف اسرية ،خبرات االندماج االيجابي ،خبرات تحكـ  /تسمط
االب ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ) ،كىذا ما يتكافؽ مع دراسة (مجدل عبد الكريـ

 )1995أف اعتداؿ األبناء مف الجنسيف كعينة كمية ىك نتيجة ألساليب معاممة كالدية سكية.

 كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ أف الخبرات الطفكلية التي يمر بيا اإلنساف في حياتو تترؾ أثركاضحا عمى شخصيتو في مرحمة الشباب كذلؾ ألف ىذه الخبرات المكضحة تككف داخؿ المنزؿ

سكاء كانت مف األـ أك األب فيككف األسمكب المتبع مكحد عمى العكس مف الخبرات األخرل كىى
( خبرات العالقة في األصدقاء كالخبرات المدرسية ) التي تككف خارج المنزؿ كيختمؼ األسمكب

مف شخص الى اخر .
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 كأثبتت النتائج أيضا كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسطدرجات اإلناث في بعد الخبرات المدرسية كبعد خبرات العالقة باألصدقاء ،حيث كانت الفركؽ

لصالح الذككر لدل الطمبة الغير مشاركيف سياسيا في بعد الخبرات المدرسية.
تفسير نتائج الفرضية السابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة()α≤ 0.05
في مستوى االمن النفسي تعزى إلى متغير نوع الجنس ( ذكور ،إناث).

العالقة بين األمن النفسي لمطمبة المشاركين سياسياً:
 أظيرت النتائج بالنسبة لمدرجة الكمية لألمف النفسي ،كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية (tبيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في االمف النفسي ،كىذا يعطي داللة عمى أف
نكع الجنس لمطالب ىك عامؿ مؤثر عمى االمف النفسي لدل الطمبة المشاركيف سياسيا في مدينة

غزة..

 كأثبتت النتائج أيضا كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسطدرجات اإلناث في بعد األمف االجتماعي ،كالفركؽ كانت لصالح الذككر .

 كترل الباحثة أف السبب في أف اإلناث يشعرف باألمف النفسي الكمي كاألمف االجتماعي أكثر مفالذككر.

 كأثبتت النتائج أيضا عف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككركمتكسط درجات اإلناث في األبعاد التالية (األمف النفسي ،األمف االسرم ،األمف الصحي ،األمف

االقتصادم)،

 كترل الباحثة أف السبب في أنو ال يكجد فركؽ بيف الذككر كاالناث في أبعاد األمف النفسي التالية( األمف النفسي ،األمف األسرم ،األمف الصحي ،األمف االقتصادم) ،كذلؾ ألف أبعاد األمف ىذه
المكضحة يتعرض ليا الطالب بشكؿ متساكم مما ينتج عف ذلؾ عدـ كجكد فركؽ بينيـ.

العالقة بين األمن النفسي و جنس الطالب لمطمبة غير المشاركين سياسياً:
 بالنسبة لمدرجة الكمية لألمف النفسي ،فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية(بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في االمف النفسي ،كىذا يعطي داللة عمى أف

نكع الجنس لمطالب ال يؤثر عمى االمف النفسي لدل الطمبة الغير لمشاركيف سياسيا في مدينة غزة

كىذا ما يتكافؽ مع دراسة جبر  1996عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة جكىرية في األمف النفسي
بيف الذككر كاالناث ،كىذا ال يتكافؽ مع دراسة منيب البمبيسي  2000عمى أف الذككر يشعركف

باألمف النفسي أكثر مف االناث.
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 -كأثبتت النتائج أيضا عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر

كمتكسط درجات اإلناث في األبعاد التالية (األمف النفسي ،األمف االسرم ،األمف الصحي ،األمف
االجتماعي) ،كىذا يدؿ عمى الطمبة الغير المشاركيف سياسيا سكاء الذككر (متزكجيف أـ ال)

كاإلناث (متزكجات أـ ال) لدييـ درجات متساكية في ىذه االبعاد (األمف النفسي ،األمف االسرم،

األمف الصحي ،األمف االجتماعي) ،كىذا ما ال يتفؽ مع دراسة جبر 1996حيث أكد أف اإلناث
المتزكجيف يشعركف باألمف النفسي أكثر مف اإلناث العازبات ،كأيضا ال يتكافؽ مع دراسة حافظ

 1991أف المتزكجيف يشعركف باألمف النفسي أكثر مف اإلناث العازبات.

 كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ أف الخبرات التي تعرضكا ليا الطالب في طفكلتيـ كانت متساكيةمما نتج عف ذلؾ شعكر باألمف بدرجات متساكية كىذا يؤكد عمى أىمية خبرات الطفكلة كمدم
تأثيرىا عمى مرحمة الشباب كأف الخبرات ال تؤثر عمى نكع الجنس بؿ تؤثر عمى نفسية الطالب

فيما بعد .

 كأثبتت النتائج أيضا كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسطدرجات االناث لبعد االمف االقتصادم
تفسير نتائج الفرضية الثامنة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة()α ≤ 0.05
في مستوى التوجو نحو سمات الشخصية لدى عينة من الذكور و االناث في مدينة غزة تعزى إلى

متغير نوع الجنس ( ذكور ،إناث).

العالقة بين سمات الشخصية و جنس الطالب لممشاركين سياسياً:
 -أظيرت النتائج بالنسبة لمدرجة الكمية( سمات الشخصية) ،عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة

إحصائية ( بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في سمات الشخصية ،كىذا يعطي

داللة عمى أف نكع الجنس لمطالب (ذكر أك انثى) ال يؤثر عمى السمات الشخصية لدل الطمبة

المشاركيف سياسيا في مدينة غزة.

 كأثبتت النتائج عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسطدرجات اإلناث في األبعاد التالية (العصاب  ،االنبساط ،الكذب)،

 كترل الباحثة أف الخبرات التي يمر بيا الطالب في مرحمة الطفكلة ال تؤثر عمى سمات الشخصيةبيف الذككر كاإلناث كىذا يؤكد عمى أف الخبرات تترؾ أثر عمى سمات الشخصية لإلنساف بشكؿ

مكحد سكاء كاف ذكر أك انثي.
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 -كأكضحت النتائج أيضا كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر

كمتكسط درجات اإلناث في بعد الذىاف ،كىذا يدؿ عمى أف الذككر لدييـ نسبة ذىاف أكثر مف

االناث.

 كترل الباحثة السبب في ذلؾ أف االناث يشعركف بالمسؤكلية اتجاه أمكرىـ الحياتية بشكؿ اكبرمف الذككر كىذا ما يزيد مف انفعاالتيـ كتكترىـ الدائـ ،عمى العكس مف الذككر يتسمكف بالقرب مف
الذىانية أكثر كذلؾ ألنيـ في قمؽ كحيرة كتفكير دائـ اتجاه الحياه المقبمة كألنيـ غير مستقريف

أسريا.

العالقة بين سمات الشخصية لمطمبة غير المشاركين سياسياً:
 أظيرت النتائج لمدرجة الكمية سمات الشخصية ،عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيفمتكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في سمات الشخصية ،كىذا يعطي داللة عمى أف

نكع الجنس لمطالب ( ذكر أك انثى ) ال يؤثر عمى السمات الشخصية لدل الطمبة الغير المشاركيف

سياسيا في مدينة غزة.

 أثبتت النتائج عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسطدرجات اإلناث في األبعاد التالية (العصاب ،ذىاف ،االنبساط ،الكذب) ،)،كىذا ما يتكافؽ مع

دراسة أسامة حمدكنة  2003أنو ال تكجد فركؽ بيف الطالب عمى مقياس الذىانية تعزم لمتغير
أساليب المعاممة الكالدية ،كىذا ما يتكافؽ مع دراسة (عبدالعظيـ المصدر )1990أنو ال تكجد فركؽ
دالة احصائيا بيف درجات األبناء اتجاه سمات أيزنؾ لمعصابية.

 لـ يتـ ايجاد ام فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجاتاإلناث في ام بعد مف ابعاد سمات الشخصية بالنسبة لمطمبة الغير مشاركيف سياسيا.

 كترل الباحثة أف الخبرات التي يمر بيا الطالب في مرحمة الطفكلة ال تؤثر عمى سمات الشخصيةبيف الذككر كاإلناث كىذا يؤكد عمى أف الخبرات تترؾ أثر عمى سمات الشخصية لإلنساف بشكؿ

مكحد سكاء كاف ذكر أك أنثى كسكاء كانكا مشاركيف سياسيا أك غير مشاركيف .
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التوصيات:
 في ضكء ما تكصؿ إليو الباحث كمف خالؿ فيمو لنتائج الدراسة ترم الباحثة أنو مف المناسب أفتختتـ رسالتيا بمجمكعة مف التكصيات المكجية إلى بعض الجيات المسئكلة في المجتمع

الفمسطيني ،حتى يتـ االستفادة مف نتائج ىذه الد راسة في مجتمعنا الفمسطيني:

أوال :زيادة الكعي داخؿ المؤسسات الحككمية كالغير حككمية بأىمية مرحمة الطفكلة كمدل تأثيرىا عمى
األبناء فيما بعد حيث أف الخبرات التي يمر بيا الطفؿ تترؾ أكثر طكيؿ المدل.
ثانيا :التأكيد عمى أىمية أساليب المعاممة الكالدية بشكؿ خاص كمدل تأثيرىا عمى سمات الشخصية
لدل األبناء.
ثالثا :مطالبة الجامعات كالمؤسسات األىمية بعقد مؤتمرات كندكات ككرش عمؿ كاستضافة خبراء ذك
عمـ كمعرفة بأىمية الخبرات الطفكلية كمدل تأثيرىا عمى شخصية اإلنساف بكؿ أبعادىا.
رابعا  :العمؿ عمى البحكث التي تؤكد عمى أف خبرات الطفكلة تترؾ أثر مختمؼ بيف الطمبة المشاركيف
كالغير مشاركيف سياسيا.
خامسا :العمؿ عمى دراسات أخرل تؤكد عمى أىمية الخبرات الطفكلية التي يمر بيا اإلنساف كمدل
تأثيرىا عمى حياتو فيما بعد كربطيا بمتغيرات ديمكغرافية كاجتماعية أخرم.
سادسا :العمؿ عمى دراسات أخرل تربط بيف الخبرات الطفكلية كالمشاركة السياسية لمعرفة مدل تأثير
خبرات الطفكلة عمى جعؿ األشخاص مشاركيف سياسيا كمعرفة السمات التي يتميز بيا األشخاص
المشاركيف كاألشخاص الغير مشاركيف سياسيا.
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بحوث مقترحة:
مف أىـ ما تثيره الدراسات العممية ىك قدرتيا عمى فتح اآلفاؽ لبناء دراسات مستقبمية في العديد مف
المجاالت ،كترل الباحثة أنو مف األفضؿ أف يتـ دراسة بعض المتغيرات المرتبطة بمكضكع خبرات

الطفكلة كذلؾ عمى النحك التالي:

 -1عالقة خبرات الطفكلة باالتجاه نحك االتزاف االنفعالي.
 -2مدل تأُثير خبرات الطفكلة عمى المشاركة السياسة.
 -3البناء األسرم كعالقتو بسمات الشخصية.

 -4مدل تأثير دكر المدرسة عمى العالقات االجتماعية .
 -5مدل تأثير المعاممة الكالدية عمى األمف النفسي.
 -6دكر العالقة باألصدقاء عمى سمات الشخصية.

 -7خبرات الطفكلة كتأثيرىا عمى الحياة األسرية الزكاجية لدل العينة المستيدفة.
 -8خبرات الطفكلة الصادمة كعالقتيا بسمات الشخصية.
 -9الخبرات المدرسية كعالقتيا باألمف النفسي.
-10

الخبرات المدرسية كعالقتيا بسمات الشخصية.
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ملخص الدراست باللغت الؼربيت
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الممخص:
تناكلت الدراسة الحالية خبرات الطفكلة كعالقتيا باألمف النفسى كسمات الشخصية لدل المشاركيف سياسيا
كغير المشاركيف سياسيا مف طمبة الجامعات في قطاع غزة .دراسة نفسية تحميمية ،حيث استيدفت ىذه

الدراسة معرفة أبعاد خبرت الطفكلة كمدل تأثرييا عمى األمف النفسي كسمات الشخصية لدل المشاركيف

سياسيان كغير المشاركيف سياسيان مف طالب الجامعات ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي
التحميمي ،كتـ تطبيؽ أربعة استبيانات كىـ (استبانة خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية ،كاستبانو سمات

الشخصية ،كاستبانو األمف النفسي ،كاستبانة المشاركة السياسية)  ،كىـ مف إعداد ( :خبرات الطفكلة
النفسية كاالجتماعية "د.سفياف أبك نجيمة" ،سمات الشخصية "اليزؾ" ،األمف النفسي "الباحثة" ،المشاركة

السياسية "شعباف كماؿ الحداد" ) ،كتـ الحصكؿ عمى سبعة خبرات تصؼ خبرات الطفكلة كىي (خبرات

المناخ األسرم العاـ  ،خبرة العالقة البيف اسرية  ،خبرة االندماج االيجابي  ،خبرات تحكـ  /تسمط االب،

خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ  ،الخبرات المدرسية ،خبرات العالقة باألصدقاء) ،ككذلؾ تـ الحصكؿ

عمى خمسة أبعاد تصؼ األمف النفسي كىى (بعد األمف النفسي ،بعد األمف االجتماعي ،بعد األمف
األسرل ،بعد األمف الصحي ،بعد األمف االقتصادم) ،ككذلؾ تـ الحصكؿ عمى أربعة أبعاد لسمات
الشخصية كىى( :بعد العصاب ،بعد الذىاف ،بعد االنبساط ،بعد الكذب) ك تككنت عينة الدراسة مف

( )450مف طمبة الجامعات في قطاع غزة  ،منيـ ( )%53.1ذككر ،ك( )%46.9إناث.

كأظيرت نتائج الدراسة أف الكزف النسبي لخبرات الطفكلة لدل المشاركيف سياسيان بمغ ( )%51.0كغير

المشاركيف سياسيان ( ،)% 56.7لدل أفراد العينة الكمية فقد حصمت خبرات المناخ األسرم العاـ عمى كزف
نسبي لدل المشاركيف السياسيان ( )%77.6كغير المشاركيف( ،)%81.4كخبرة العالقة البيف اسرية لدل

المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%21.9كغير المشاركيف ( ،)%26.9ثـ خبرات االندماج االيجابي لدل
المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%70.5كغير المشاركيف ( ،)%75.4ثـ خبرات تحكـ /تسمط االب لدل

المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%28.0كغير المشاركيف ( ،)%38.6كيميو خبرات دعـ الثقة بالنفس
كاالستقالؿ لدل المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%71.8كغير المشاركيف ( ،)%75.4كالخبرات

المدرسية لدل المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%33.7كغير المشاركيف ( ،)%40.7خبرات العالقة
باألصدقاء لدل المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%40.2كغير المشاركيف ( ،)%48.7كما أظيرت

نتائج الدراسة أف الكزف النسبي لمقياس األمف النفسي لدل المشاركيف سياسيان بمغ ( )%73.33كغير

المشاركيف سياسيان ( ،)% 73.04لدل أفراد العينة الكمية فقد حصؿ األمف النفسي عمى كزف نسبي لدل

المشاركيف السياسيان ( )%68.1كغير المشاركيف( ،)%63.9كاألمف االجتماعي لدل المشاركيف سياسيان
بكزف نسبي ( )%78.9كغير المشاركيف ( ،)%79.2ثـ األمف األسرم لدل المشاركيف سياسيان بكزف
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نسبي ( )%80.2كغير المشاركيف ( ،)%80.9ثـ األمف الصحى لدل المشاركيف سياسيان بكزف نسبي

( )%69.0كغير المشاركيف ( ،)%70.2كيميو األمف االقتصادل لدل المشاركيف سياسيان بكزف نسبي
( )%64.3كغير المشاركيف ( ،)%66.1كما أظيرت نتائج الدراسة أف الكزف النسبي لمقياس سمات
الشخصية لدل المشاركيف سياسيان بمغ ( )%55.8كغير المشاركيف سياسيان ( ،)%58.5لدل أفراد العينة
الكمية فقد حصؿ بعد العصاب عمى كزف نسبي لدل المشاركيف السياسيان ( )%52.9كغير

المشاركيف( ،)%55.8كبعد الذىاف لدل المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%58.3كغير المشاركيف

( ،)%60.2ثـ بعد االنبساط لدل المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%52.4كغير المشاركيف
( ،)%56.4كيميو بعد الكذب االجتماعى لدل المشاركيف سياسيان بكزف نسبي ( )%60.0كغير المشاركيف
(.)%62.1

كأظيرت نتائج فركض الدراسة ما يمي ،كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات

الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة غير مشاركيف سياسيا في خبرات الطفكلة الكمية ،ك
الفركؽ كانت لصالح الطمبة غير المشاركيف سياسيان ،فقد بمغ متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في
خبرات الطفكلة  249.0درجة  ،في حيف بمغ متكسط درجات الطمبة غير المشاركيف سياسيا في خبرات

الطفكلة  276.6درجة ،ك بالنسبة لألمف النفسي الكمي فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة
احصائية بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة الغير مشاركيف سياسيا في
خبرات االمف النفسي كالفركؽ كانت لصالح الغير مشاركيف سياسيا ،فقد بمغ متكسط درجات الطمبة

المشاركيف سياسيا في درجات األمف النفسي الكمى  432.3درجة  ،في حيف بمغ متكسط درجات الغير

مشاركيف سياسيا في درجات األمف النفسي الكمى  432.4درجة ،بالنسبة لمسمات الشخصية الكمية فقد
لكحظ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات الطمبة المشاركيف سياسيا كمتكسط درجات الطمبة الغير مشاركيف

سياسيا في خبرات سمات الشخصية كالفركؽ كانت لصالح الغير مشاركيف سياسيا ،فقد بمغ متكسط
درجات الطمبة المشاركيف سياسيا في درجات سمات الشخصية الكمية  46.3درجة  ،في حيف بمغ متكسط
درجات الغير مشاركيف سياسيا في درجات سمات الشخصية الكمية  48.6درجة ،كأكجدت النتائج أيضا
عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف سمات الشخصية الكمية كأبعادىا كبيف خبرات الطفكلة كأبعادىا

المكضحة لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيان في جامعات غزة ،لكحظ عدـ كجكد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف سمات الشخصية الكمية كأبعادىا كبيف خبرات الطفكلة لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف

سياسيان في جامعات غزة ،كأكدت النتائج عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد
األمف النفسي الكمي كبيف أبعاد خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج
االيجابي ،خبرات دعـ الثقة بالنفس كاالستقالؿ ،الخبرات الكمية) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا
في قطاع غزة ،كأكدت النتائج عمى كجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف
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النفسي الكمي كبيف أبعاد خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط

األب ،الخبرات المدرسية ،العالقة باألصدقاء) لدل طمبة الجامعات المشاركيف سياسيا في قطاع غزة،

كأكدت النتائج عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي الكمي كبيف
أبعاد خبرات الطفكلة النفسية كاالجتماعية التالية (المناخ األسرم العاـ ،االندماج االيجابي ،خبرات دعـ
الثقة بالنفس كاالستقالؿ) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،كأكدت النتائج عمى

كجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات بعد األمف النفسي الكمي كبيف أبعاد خبرات الطفكلة

النفسية كاالجتماعية التالية (العالقة البيف أسرية ،تحكـ كتسمط األب ،الخبرات المدرسية ،العالقة
باألصدقاء) لدل طمبة الجامعات غير المشاركيف سياسيا في قطاع غزة ،بالنسبة لمدرجة الكمية (لخبرات

الطفكلة) فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط
درجات اإلناث في الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة لدل الطمبة المشاركيف سياسيا في مدينة غزة ،كبالنسبة

لمدرجة الكمية (الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة) فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة كىذا يدؿ عمى الذككر
كاإلناث لدييـ فرؽ في خبرات طفكلة ،كىذا يعطي داللة عمى أف خبرات الطفكلة لدل الطمبة الغير

مشاركيف سياسيا تتأثر بنكع الجنس لمطالب ذكر (متزكج اك أعزب ) أك انثى (متزكجة أك عزباء) في
مدينة غزة .فقد بمغ متكسط درجات الذككر المتزكجيف في الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة 282.4 :درجة،

في حيف بمغ متكسط درجات اإلناث المتزكجات  269.5درجة .ك بمغ متكسط درجات الذككر العازبيف

الدرجة الكمية لخبرات الطفكلة  35.6درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات اإلناث العزبات  44.2درجة،
بالنسبة لمدرجة الكمية لالمف النفسي ،فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف متكسط

درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في االمف النفسي ،كىذا يعطي داللة عمى أف نكع الجنس لمطالب

ىك عامؿ مؤثر عمى االمف النفسي لدل الطمبة المشاركيف سياسيا في مدينة غزة كالفركؽ كانت لصالح
الذككر العازبيف ك االناث المتزكجات ،فقد بمغ متكسط درجات الذككر المتزكجيف في مجمكع األمف النفسي

 308.4درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات اإلناث المتزكجات  324.9درجة .ىذا ك بمغ متكسط درجات
الذككر العازبيف في مجمكع األمف النفسي  33.8درجة ،في حيف بمغ متكسط درجات اإلناث العازبات

 28.4درجة ،بالنسبة لمدرجة الكمية لالمف النفسي ،فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة

إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في االمف النفسي ،كىذا يعطي داللة عمى

أف نكع الجن س لمطالب اليؤثر عمى االمف النفسي لدل الطمبة الغير لمشاركيف سياسيا في مدينة غزة،

بالنسبة لمدرجة الكمية سمات الشخصية ،فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف

متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في االمف النفسي ،فقد لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية

ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في االمف النفسي.
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Abstract:
The current study deals with the childhood experiences and their relationship
with psychological security and personal traits for the political engaged and
non-political engaged from the universities students in Gaza Strip.
This study is an analytical psychological study. Where the aim of this study is
to recognize the dimensions of the childhood experiences and the effect of
them on psychological security and personal traits for the politically engaged
and non-politically engaged from the students of universities.
To achieve the goals of the study, the analytical descriptive approach is used.
Four questionnaires have been applied which are (social one) psychological
childhood experiences, personal traits, psychological security, political
participation questionnaires are prepared by: (social and psychological
childhood experiences by Dr. Sufian Abou Nojaila, personal traits by
“Laizak” psychological security by “the researcher”, political participation by
Mr. Shaban Kamal El-Haddad)
Seven experiences have been obtained which describe the childhood
experiences, these experiences are the experience of the general family
atmosphere, in between family relationships experience, positive joining
experience, experience of father’s control, experience of self confidence
support and independence, school life experience, experience of friends’
relationship.
- Beside the obtaining of these experiences, five dimensions also have been
obtained which describe the psychological security dimension, social security
dimension, family security dimension, health dimension, economical
dimension. Also, four dimensions of personal traits have been achieved and
they are: (neurosis dimension, psychosis dimension, flexibility dimension,
lying dimension)
The study specimen consists of (450) university students from Gaza Strip
(53.1%) males and (46.95) females.
- The results have shown that the relative weight of the childhood
experiences for the politically engaged is (51,0%) and the non-politically
engaged (56.7%), for the whole members of the specimen, the general
domestic atmosphere experience got a relative weight for the politically
engaged of (77.6%) and the non-engaged (81.45%), the experience of in
between family relationship experience for the politically engaged with a
relative weight of (21.9%) and non-engaged (26.9%), then the positive joining
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experience of the politically engaged with a relative weight of (70.5%) and
the non-engaged (75.4%), then the experience of control experience of the
politically engaged with a relative weight of (28.0%) and the nonengaged(38.6%), then the experience of self-confidence and independence of
the politically engaged with a relative weight of (71.8%) and the non-engaged
(75.4%). The school experience of the politically engaged with a relative
weight of (33.7%) and the non-engaged (40.7%), the experiences of the
relationship with friends of the politically engaged with a relative weight of
(40.2%) and non-engaged (48.7%).
- The study results have shown that the relative weight of psychological
security scale for the political engaged is (73.33%) and non-engaged
(73.04%). Regarding the total specimen members, they got a relative weight
of the politically engaged of (68.1%) and non-engaged (63.9%), and the social
security of the politically engaged got a relative weight of (78.9%) and nonengaged (79.2%), then the family security of the politically engaged with a
relative weight of (80.2%) and non-engaged (80,9%), then the health security
of the politically engaged with a relative weight of (69.0%) and non-engaged
(70.2%), the economical security follows with a relative weight of (64.3%)
for the politically engaged. But the non-engaged got a relative weight of
(66.1%).
- The results of the study have also showed that the relative weight of the
scale of the personal traits of the politically engaged students is (55.8%) and
the politically non-engaged got (58.5%), that total specimen members “nerve
dimension” have got a relative weight of the politically engaged of (52.9%)
and the non-engaged (55.8%), the mental dimension of the politically engaged
got a relative weight of (58.3%) and the non-engaged got (60.2%).
Then the extrovert dimension of the politically engaged got a relative
weight of (52.4%) and the non-engaged got (56.4%), then the social lying
dimension of the politically with a relative weight of (60.0%) and the nonengaged (62.1%).
The study hypothesis results have shown the following :
- There are statistically significant differences between the average of the
politically engaged students grades and the average of non-politically engaged
grades in total childhood experiences, and the differences were for the good
of the non-politically engaged, the average of the grades of the politically
engaged in the childhood experiences is (249.2) grades where as the average
of the non-engaged in childhood experiences was (276.6) grades .
Regarding the total psychological security, it is observed that there are
statistically significant differences between the average of the grades of the
politically engaged and the average of the grades of the non-politically
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engaged in the psychological security experiences and the differences were
for the good the non-politically engaged. The average of the grades of the
politically engaged in the total psychological security is (432.3) grades, where
as the average of the non politically engaged in the total psychological
security degrees is (432.4) grades.
Regarding the total personal traits, it’s observed that there are differences
between the average of the politically engaged student and the average of the
non-engaged student in the experiences of the personal traits and the
differences were for the good of the non-engaged students, where the average
of the grades of the politically engaged grade in total personal traits is (46.3).
whereas the average of the non-politically engaged in the grade of the total
personal traits is (48.6) grades.
The results have also shown that there are no statistically significant
differences between the total personal traits and their dimension and the
childhood experiences and their clarified dimensions of the university
politically participants in Gaza universities.
- It’s observed that there are no statistically significant differences between
the total personal traits and their dimensions and between the childhood
experiences of the non-politically engaged students in Gaza universities.
- The results asserted that there is a statistically significant relationship
between the grades of the total psychological security and the dimension of
the social and psychological childhood experiences (general family
atmosphere, positive joining independences and self-confidence support
experiences, the total experiences) of the politically engaged of the university
students in Gaza Strip.
- The results inversely have asserted that there is a relationship with a
statistically significant between the degrees of the total psychological security
and the dimensions of the psychological and social childhood experiences.
The relation inside the family, father control, school life experience, the
relation with friends for the university students who are politically engaged in
Gaza strip.
- the results asserted that there is a statistically significant relation between
the grades of the total psychological security and the dimensions of the
following: social, psychological childhood experiences, the general family
atmosphere, positive joining independences and self-confidence support of
the non-politically engaged of the university students in Gaza Strip.
- The results have asserted that there is a statistically inversely relation
between the degrees of the total psychological dimension and the dimensions
of the following: social, psychological childhood experiences (inside family
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relationship, father control, school life experiences, the relation with friends)
for the university students who are not politically engaged in Gaza Strip.
- Regarding the total degree (childhood experiences). It has been observed
that there are no statistically significance differences between the average of
the male and female degree in the total degree of the childhood experiences of
the politically engaged students in Gaza city, and for the total degree (the total
degree of the childhood experiences), it is observed that there are statistically
significant differences between the average of male degrees and the average
of female degrees in the total degree of the childhood experiences and this
indicates that the males and females have differences in the childhood
experiences. This gives an indicator that the childhood experiences of the
non-politically engaged students are affected by the gender male (married or
bachelor) or female ( married or single) in Gaza city. The average of married
male degrees in the total degree of the childhood experiences is (282.4)
degrees, whereas the average of married females degrees is (269.5). the
average of the bachelor males total degrees of the childhood experiences is
(35.6) degrees, where the average unmarried females is (44.2) degrees.
Regarding the total degree of psychological security, it’s observed that there
are statistically significant differences between the average of male degrees
and the average of females degrees in psychological security.
This gives an indicator that the gender of the student is an effective factor on
the psychological security of the politically engaged students in the city of
Gaza, and the differences were for the good of the unmarried males and
married females, the average of the married male degrees the total
psychological security is (308.4) degrees.
The average of the married female degrees is (324.9) degrees. The average of
bachelor males degrees in the total of psychological security is (33.8) degrees
whereas the average of unmarried females degrees is (28.4) degrees.
Regarding the total degree of the psychological security, this indicates an
indicator that the gender of the student does not affect the psychological
security of the politically engaged students in Gaza city.
Regarding the total degree the personal traits, it’s observed that there no
statistically significant differences between the average male degrees and the
average female degrees in the psychological security.
It’s observed that there are no statistically significant differences between the
male degrees and the average female degrees in psychological security.
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الممحق رقم ()1
االستبانة قبل التحكيم
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
سعادة الدكتكر\ة  ...........................................حفظو اهلل  ،،،السالـ عميكـ كرحمة

اهلل كبركاتو ،،،

الموضوع  :تحكيم أدوات دراسة
تقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف " خبرات الطفكلة كعالقتيا باألمف النفسي كسمات الشخصية
لدل المشاركيف سياسيا كغير المشاركيف مف طمبة الجامعات " الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى
درجة الماجستير في عمـ النفس مف كمية التربية في جامعة األزىر بغزة.
كتيدؼ الدراسة إلي :
 التعرؼ عمى مدل تأثير الخبرات التي يمر بيا الطفؿ في مرحمة الطفكلة سكاء كانت (ايجابية،سمبية)عمى تحقيؽ األمف النفسي في مرحمو الشباب .
-

كتيدؼ أيضا إلى معرفو السمات الشخصية التي يتميز بيا األشخاص نتيجة الخبرات التي يمر

بيا اإلنساف في مرحمو الطفكلة.

 كتيدؼ إلى الكشؼ عمى سمات الشخصية التي يتميز بيا األشخاص المشاركيف في السياسة. كتيدؼ إلى معرفو ىؿ األشخاص المشاركيف سياسيا يتمتعكف بأمف نفسي أكثر مفاألشخاص الغير مشاركيف أـ العكس.
كقد قامت الباحثة بكضع التعريفات اإلجرائية التالية لمتغيرات الدراسة.
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أوال  :تعرف الباحثة خبرات الطفولة إجرائياً بالتالي:
ىي الفترة العمرية التي تبدأ مف لحظة الكالدة كتمتد حتى يصبح ىذا المخمكؽ بالغان ناضجا كتعد ىذه

الفترة أطكؿ فترة يحتاج فييا اإلنساف إلى عائؿ يكفمو كييتـ بو كمرحمة الطفكلة عند اإلنساف ىي أطكؿ

مراحؿ الطفكلة عند الكائنات الحية،كتُعد مرحمة الطفكلة مف أىـ مراحؿ التككيف كنمك الشخصػية ك ىي
المرحمة الحاسمة في تككيف شخصية اإلنساف كخاصة السنكات الخمس األكلى فيي مرحمة تكاد تتشابؾ

مع ما يمييا لدرجة عدـ القدرة أحيانان عمى الفصؿ بيف نياية مرحمة كبداية مرحمة أخرل في بعض

المجتمعات ،كخاصةن مع مرحمة المراىقة التي تمييا مباشرةن .

ثانيا  :األمف النفسي  :ىك شعكر الفرد بالرضا عف نفسو كعف ما يقكـ بو في حياتو  ،كقدرتو عمى

تقبؿ الكاقع الذل يعيشو ليتكيؼ مع جميع األكضاع التي يحيا بيا مما يشعره بالطمأنينو التي تحقؽ لو

الراحة النفسيو بعيدا عف المخاطر فالشخص االمف نفسيا ىك الشخص الذل يشعر بأف حاجاتو (
الفسيكلكجية

النفسية  -االجتماعية ) مشبعة ك ذلؾ طريؽ لتحقيؽ ذاتو.

ثالثا  :سمات الشخصية  :بأنيا مجمكعة مف الصفات البعض منيا كراثى كالبعض مكتسب يتمتع بيا

الفرد كمنيا( الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية) التي تظير عمى سمككيات الشخص بصكرة
ثابتة نسبيان التي تميزه عف األشخاص االخريف "
كقد قامت الباحثة بإعداد مقياس لألمف النفسي  ، ،كينقسـ إلي قسميف رئيسييف كىما كالتالي:
 القسـ األكؿ :يتضمف المقياس مجمكعة مف البيانات الشخصية كسيجيب عمييا الطمبو كفؽ البياناتالمطمكب منيـ اإلجابة عمييا كىي :

 الجنس( :

) ذكر( ،

 المستكل االقتصادم( :

) أنثى.
) مرتفع ( ،

) متكسط ( ،

) منخفض

 الحالة االجتماعية ) ( :متزكج ) (،مطمؽ  ) ( ،أرمؿ  ) ( ،أعزب لـ يسبؽ لؾ الزكاج.
 المؤىؿ العممي( :

) بكالكريكس  ،المستكل ( ، ................

) دبمكـ .

 الكمية ............................. :
-القسـ الثاني  :كيتضمف المقياس مجمكعة مف العبارات كاألبعاد ،تتـ اإلجابة عمييا كفؽ أربع

خيارات (أكافؽ بشدة  ،اكافؽ  ،أرفض  ،أرفض بشدة ) ،كيتألؼ المقياس مف خمسة أبعاد  ،كقامت

الباحثة بتعريفيا تعريفا إجرائيا كىي كالتالي :
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 األمف الشخصى كاالنفعالي : األمف االجتماعي األمف األسرم األمف االقتصال األمف الصحىكبناء عمي ما سبؽ ،أرجكا مف سعادتكـ التفضؿ بتحكيـ ىذه األداة كفؽ رؤياكـ العممية ،ككضع
بصماتكـ النيرة ،لكي أزداد شرفا بعممكـ ،كتقبمكا شكرم كتقديرم المسبؽ عمي طيب اطالعكـ كتكجييكـ

الكريـ.

كلكـ مني فائؽ االحتراـ كالتقدير،،،
الباحثة
ريـ سمير قدكـ
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أبعاد المقياس
البعد األول  :األمن النفسي :
كتعرفو الباحثة اجرائيا :كىك شعكر الفرد باالرتياح كاألمف كاألماف ،كتمتعو بثقة عالية تجاه نفسو
كشعكره بالرضا عما يقكـ بو .
الرقم

العبارت
ا

1

أشعر بالطمأنينة كأنا جالس مع نفسي

2

أشعر بأنى إنساف كثير الشؾ

3

أعتقد لدل ثقة عالية بنفسي

4

أعتقد أنى قادر عمى التعبير عف نفسي

5

أشعر بالخكؼ مف المستقبؿ بشكؿ مستمر

6

أشعر بأنى إنساف سعيد بشكؿ عاـ

7

أتميز بقدرتى عمى التكيؼ مع المجتمع

8

ينقمب مزاجى بسرعة

9

أعتقد أنى أعيش كما أريد أف أككف

10

أرل أننى أتمتع بالحرية بإتخاذ ق اررتى

11

أشعر بأننى غير منسجـ بحياتى

12

أشعر بأف الحياة تافو كمتعبة

13

أشعر باإلستقرار الذاتى

14

أتميز بأنى إنساف حساس جدا

15

أشعر بالراحة ك أنا جالس مع نفسي

16

أفتقر إلى السيطرة عمى مشاعرل

17

أخاؼ مف أل خطر ييددنى

18

أشعر بأنى غير قادر عمى التحكـ بمشاعرل

19

أشعر بأف عندل نقص كىذا يزعجنى

20

أرل بأف الحياه ال تستحؽ أف نحيا بيا

21

أشعر بالقمؽ في أغمب االحياف

22

تجرح مشاعرل بسيكلة

23

أشعر بأنى متشاؤـ

24

أعتقد أف حظى قميؿ في الحياة

25

أشعر بأنى شخص عصبى

26

أنا إنساف متكتر دائما

مناسبتيا
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العبارت
ا

الرقم
27

أشعر بأف لدل الكثير مف المشاكؿ

28

أفتقد الثقة بنفسي

29

أشعر بالقمؽ كأنا جالس مع نفسي

30

أعتقد أف طفكلتى كانت سعيدة

31

أشعر بأنى انساف محبكب

32

أشعر بأنى شخص عصبى

33

ال أتمالؾ أعصابى في الشدة

34

أشعر بالرضا التاـ عف نفسى

مناسبتيا

دقتيا

العبارة بعد التعديل

البعد الثانى  :األمن االجتماعى :
كتعرفو الباحثة اجرائيا بأنو  :إستمتاع الفرد بعالقات إجتماعية حميمة كمتكافئة كتقبمو لثقافة مجتمعو

كالتكيؼ مع الكاقع الذل يعيشو كمشاركتو بالحياة اإلجتماعية .
العبارات

الرقم
1

أفضؿ عمى أف أككف مع االخريف عمى أف

2

أعتقد أف لدل عالقات اجتماعية كثيرة.

3

أشعر بالراحة في عالقاتى االجتماعيو.

4

اتمتع بحياة اجتماعية جيدة.

5

أشعر بأف عالقاتى مع االخريف ايجابية.

6

أحقؽ ما أريد مف خالؿ عالقاتى االجتماعية.

7

أشعر بإىتماـ أصدقائى لىكرغبتيـ بالتقرب لى.

8

أرل أف الناس يحترمكننى.

9

أرل بأنى شخص غير اجتماعى.

10

أعتقد أف لدل مجمكعو كبيرة مف االصدقاء.

11

أىتـ بإقامة عالقات مف االخريف.

12

أشعر بأف الجميع يحب مرافقتى.

13

أضفي جك مف المرح عند الجمكس مع

مناسبتيا

دقتيا

العبارة بعد التدقيق

أككف بمفردل.

أصدقائى.
14

ال أجد إحتراـ مف الكسط اإلجتماعي.

15

أشعر بأف االخريف ال يثقكف بى.

16

أنا راض عف حياتى اإلجتماعية.
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العبارات

الرقم
17

أقيـ عالقات مع االخريف بسيكلة.

18

أشعر بالرضا عف عالقاتى االجتماعية.

19

أحب إقامو عالقة مع الجميع.

20

أشعر بأف مف يجمس معى يمؿ بسرعة.

21

أشارؾ االخريف بمناسباتيـ االجتماعية.

22

أشعر بأف الجميع معجب بقدراتى.

23

أشعر بأنى شخص ال يقدره االخريف.

24

أىتـ بزيارة األصدقاء.

25

أنا راض عف كضعى االجتماعى.

26

أشعر باالرتياح عندما أجالس األصدقاء.

27

أشعر بأنى قادر عمى التفاعؿ االجتماعى

28

أشعر بأننى إنساف إجتماعى.

29

أشعر بأنى محكر إىتماـ االخريف.

30

أعامؿ الجميع معاممة حسنة.

31

أحب أشارؾ في الحفالت االجتماعية.

32

أحب المكاف المتمئ بالناس.

33

أدرؾ أىمية العالقات االجتماعية.

34

أتفاعؿ مع االخريف بصعكبة.

35

أحب الجمكس لكحدل.

36

أراقب الناس بشكؿ مستمر.

37

اىتـ بزيارة األقارب.

38

أشعر بأف كجكدل بأل مكاف يمفت االنتباه.

39

أنا إنساف منطكل عمى ذاتو.

40

أشعر بأنى شخص متحدث.

41

أىتـ بإنشاء عالقات اجتماعية جديدة.

مناسبتيا

دقتيا

العبارة بعد التدقيق

بسيكلة.
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البعد الثالث  :األمن األسرى :
كتعرفو الباحثة اجرائيا  :مقدار مما يتمتع بو الفرد مف حماية كأمف كاستقرار بيف أفراد أسرتو كالتي
تتميز بالتماسؾ األسرل بيف بعضيـ البعض .
الرقم

مناسبتيا

الفقرات

1

أشعر بالرضا في حياتى األسرية.

2

أشعر بأف كالدل بحترمكننى .

3

أثؽ بجميع أفراد أسرتى .

4

أفتخر بأسرتى.

5

أسرتى ىى الممجأ األكؿ لحؿ مشاكمى .

6

أتمتع بعالقو قكية مع أفراد أسرتى.

7

أرل أف عالقتى بأفراد أسرتى أقكل مف عالقاتى الخارجية.

8

نتعاكف لحؿ مشاكمنا الداخمية في اطار األسرة.

9

أشعر بأف أفراد أسرتى ال يثقكف ببعض.

10

أرل أف كالدال ال يتفقاف بارائيما كىذا يكؤثر سمبا عمى حياتنا

11

أشعر بأف أسرتى مفككة.

12

أشعر بأف أخكانى يكرىكف بعضيـ.

13

نجتمع دائما لمناقشة أمكرنا الشخصية.

14

نحترـ اراء بعضنا داخؿ األسرة.

15

أشعر بأننى مقبكؿ كمحبكب داخؿ أسرتى.

16

أشعر بأنى منبكذ داخؿ أسرتى.

17

أرل بأف أسرتى ليا كضعيا االجتماعى المميز.

18

أتمنى أف تككف أسرتى أفضؿ مف ذلؾ .

19

أرل أف المشاكؿ دائمة في بيتنا.

20

أعتقد أف أسرتى تتميز باشتراكيا بالمناسبات االجتماعية.

21

أحب أسرتى كثيرا.

22

نتعامؿ مع بعضنا داخؿ األسرة كاألصدقاء.

23

نمتزـ بمكاعيد التجمع األسرل.

24

نسامح بعضنا اذا أحدا منا أخطأ بحؽ االخر.

25

أشعر بأننا نعيش في جك أسرل دافئ.

26

أعتقد أف جميع أفراد األسرة يتأثركف إذا مرض أفرادىا .

دقتيا

العبارة بعد التدقيق

داخؿ البيت.
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البعد الرابع :األمن الصحي:
كتعرفو الباحثو اجرائيا  :تمتع الفرد بصحة جسمية بحيث تجعمو قاد ار عمى ممارسة حياتو بشكؿ
طبيعى كتشعره بالرضا عف نفسو .
الفقرات

الرقم
1

أىتـ بمظيرل الخارجى.

2

أشعر بالرضا عف قدراتى الجسمية.

3

أىتـ بصحتى بشكؿ دائـ.

4

أقكـ بعمؿ فحكصات لجسمى بشكؿ مستمر

مناسبتيا

دقتيا

الفقرة بعد التعديل

لالطمئناف.
5

أشعر بالنشاط بشكؿ دائـ.

6

أتعالج بسرعة إذا مرضت

7

ألتزـ بنظاـ غذائى معيف

8

اتناكؿ األكؿ المفيد

9

ال يكجد لدل مناعو قكية

10

اتعالج عند طبيب خاص اذا مرضت

11

ال أىتـ بنفسى اذا مرضت

12

أشعر أنى قادر عمى القياـ بكاجباتى بدكف
مساعدة أحد

13

ناد ار ما أمرض

14

ألتزـ بأخذ الدكاء عندما أمرض

15

تنتقؿ الى عدكل االنفمكن از بسرعو

16

عينال شديدة الحساسية

17

أشعر بالكسؿ عندما أصحك مبك ار

18

يصيبنى االمساؾ دائما

19

لدل مشكمة بسمعى

20

أجريت عمميات جراحية في طفكلتى

21

أشعر دائما بألـ في رأسى

22

أشعر بالقمؽ عمى كضعى الصحى

23

كنت أمرض بكثرة في طفكلتى

24

أغمب األحياف يصيبنى ألـ بعضالتى

25

أشعر باالـ في ظيرل عادة
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البعد الخامس  :األمن اإلقتصادى :
كتعرفو الباحثة إجرائيا  :قدرة الفرد عمى تكفير حاجاتو كمتطمباتو مما يشعره بالرضا كاالرتياح عف
كضعو االقتصادم.
الرقم

مناسبتيا

الفقرات

1

لدل شعكر باالكتفاء المادل

2

أفتقد بعض الحاجات

3

مصركفي اليكمى يكفينى

4

أجتيد مف أجؿ الحصكؿ عمى االعفاء الجامعى

5

أفكر بالعمؿ مف أجؿ تمبية احتياجاتى

6

أشعر بأف كضع أسرتى المادل مستقر

7

أسعى لتكفير حاجاتى األساسية كال أطمح لممزيد

8

أصبح الدخؿ المادل السرتى ال يكفي حاجاتنا

9

أشعر بأف الناس تحترـ الشخص لثركتو

10

أرل أف كضعى المادل متدنى

11

أنا بحاجة الى دعـ مادل مف المؤسسات الخيرية

12

أدفع رسكـ جامعتى أكال بأكؿ

13

أتقاضى قركض مف الجامعو

14

أتمنى أف يككف مصركفي اليكمى أفضؿ مف ذلؾ

15

أرفض الخركج مع زمالئى خكؼ مف االحراج

دقتيا

الفقرة بعد التعديل

المادم
16

ال يكجد لدل جياز كمبيكتر

17

عادة أستعيف بجكاؿ صديقى عند االتصاؿ

18

أبحث عف عمؿ لمساعدة كالدل في حاجات األسرة

19

أشتيى شراء بعض الحاجات مف الكافتيريا داخؿ
الجامعو

20

أقسـ مصركفي الشيرل ليتناسب مع تمبية

21

أشعر بالعكز المادل

22

مصركفي اليكـ ال يكفينى

23

عادة ال أعرؼ ما بداخؿ محفظتى مف ماؿ

24

تتكفر كؿ احتياجاتى بسيكلة

25

تتميز أسرتى بكضع مادل مرتفع

احتياجاتى
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الممحق رقم ()2
االستبانة في صورتيا النيائية
األخ/األخت الفاضل/ة

حفظيا اهلل ،،

استمارة االستبياف التي بيف يديؾ ىي جزء مف دراسة عممية تقكـ بيا الباحثة /ريـ قدكـ لمحصكؿ عمى
درجة الماجستير في التربية مف جامعة األزىر بغزة.
كيحتكل ىذا الكراس عمى العديد مف القضايا كاألسئمة المتصمة ببعض البيانات النفسية كاالجتماعية

كالصحية .كقد تـ تكزيع ىذه القضايا كاألسئمة في أربعة أجزاء ،لكؿ جزء طريقة في اإلجابة.

نأمؿ منؾ أف تتعاكف/م معنا كأف تجيب/م عمى ما يشممو ىذا الكراس في أجزائو األربعة  ،كفقان لما
ىك مكضح كمبيف في بداية كؿ جزء مف ىذه األجزاء األربعة  .كتذكر/م أف المطمكب منؾ ىك أف

تعبر/م عف خبرتؾ كفكرتؾ أنت عف نفسؾ.

إف المعمكمات كاإلجابات التي تجمع مف خالؿ كراس االستبياف ىذا سكؼ تستخدـ ألىداؼ كغايات
عممية فقط كلف تستخدـ ألم غرض آخر.
لذا نرجك منؾ مساعدتنا في المحافظة عمى سرية المعمكمات التي تزكدنا/تزكديننا بيا كذلؾ بعدـ كتابة

اسمؾ عمى أية كرقة مف أكراؽ ىذا االستبياف .كنتمنى عميؾ اإلجابة عمى جميع األسئمة التي يمكنؾ
اإلجابة عمييا.
ليذا نرجو تعاونكم
مع خالص شكر وتقدير

الباحثة
ريم سمير قدوم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

التاريخ_______________ :

رقم االستمارة_______________ :

البيانات الشخصية:

نكع الجنس  :ذكر ( )  ،أنثي ( )

المستكل االقتصادل  :مرتفع ( )  ،متكسط ( )  ،منخفض ( ) .

الحالة اإلجتماعية  :أعزب\ة ( )  ،متزكج/ة( )  ،مطمؽ/ة( )  ،أرمؿ/ة( ) .

المستكل الدراسي :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
نكع الكمية :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة والمراىقة
طريقة إجابة الجزء الثانى من الكراس
فيما يمى مجمكعة مف العبارات تكضح المناخ الذل يسكد األسرة  ،كيكجد أماـ كؿ عبارة ميزاف تقدير عمى الكجو التالى
:
نعـ  /دائما

غالبا

الى حد ما
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كال تكجد اجابا ت صحيحة كأخرل خاطئة كلكؿ اجابة قيمتيا فالرجاء االجابة عمييا بما يعبر عف حالتؾ كما مررت بو
مف خبرات سكاء داخؿ األسرة  ،أك في المدرسة أك مع األصدقاء .
كالمطمكب منؾ االجابة عف األسئمة المقدمة لؾ في الصفحات التالية مف كاقع خبرتؾ عمى النحك التالى :
كضع عالمة (صح) أماـ العبارة تحت مستكل انطباقيا عميؾ كعمى أسرتؾ  ،فإذا كانت تنطبؽ عميؾ أك عمى أسرتؾ
(دائما) فضع عالمة ( صح ) أماـ العبارة التي تحت خانة دائما
نعـ  /دائما

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

صح

كاذا كانت تنطبؽ عميؾ أك عمى أسرتؾ (غالبا) فضع عالمة ( صح ) أماـ العبارة التي تحت خانة ( غالبا )
نعـ  /دائما

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

صح

كاذا كانت تنطبؽ عميؾ أك عمى أسرتؾ ( الى حد ما ) فضع عالمة ( صح ) أماـ العبارة التي تحت خانة ( الى حد
ما )
نعـ  /دائما

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

صح

كاذا كانت تنطبؽ عميؾ أك عمى أسرتؾ ( نادرا) فضع عالمة ( صح ) أماـ العبارة التي تحت خانة ( ناد ار )
نعـ  /دائما

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

صح
كاذا كانت تنطبؽ عميؾ أك عمى أسرتؾ ( ال) فضع عالمة ( صح ) أماـ العبارة التي تحت خانة ( ال )
نعـ  /دائما

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال
صح
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الرقم

نعم/

العبـــــــــــــــــــــــــارة

دائما

أوال

خبرات المناخ األسري العام

1

تتمتع أسرتى باالستقرار كالترابط .

2

لكؿ فرد في اسرتى دكر كاضح محدد يمتزـ بأدائو .

3

تسير حياة اسرتي طبقا لنظاـ محدد كمرف .

4

كؿ فرد مف افراد اسرتى محترـ لذاتو كمرغكب في كجكده .

5

يعمؿ افراد اسرتى كفريؽ كاحد تجمعو المحبة .

6

تعمؿ اسرتى عمى تحقيؽ كتاكيد ذاتية افرادىا .

7

بمتزـ افراد اسرتي بادكارىـ المحددة  ،كيحترمكف ادكار غيرىـ .

8

تسكد اسرتي ركح ديمكقراطية تتيح لمجميع فرص التعبير كالحكار

9

دافع االمكمة  ،كالبنكة  ،كاالبكة المشبعة داخؿ اسرتى .

10

لمحالؿ كالحراـ حدكدىما الكاضحة في نفكس جميع افراد اسرتى

11

يتقاسـ افراد اسرتى الماكؿ  ،كالممبس  ،كالفراش  ،كالمشاعر

غالبا

الى حد ما

نادرا

ال

برضا كحب .
12

بغمب التفاؤؿ  ،كالقناعة  ،كالرضا عمى افراد اسرتى .

13

كؿ امكر اسرتى محسكبة  ،ككؿ مشركعاتيما مخططة كمبرمجة

14

يقدـ كؿ مف افراد اسرتي االخر عميو في الخير  ،كيسبقو في

15

مسئكلية سعادة االسرة قاسـ مشترؾ اعظـ بيف افراد االسرة كؿ

االزمات .

حسب طاقتو .
16

النظاـ  ،الترتيب  ،النظافة  ،المظير الجمالى  ،عالمات بارزة
السرتي .

17

ترفع اسرتي مف مكانة ابنائيا كتساعدىـ عمى تككيف مفيكـ
ايجابي عف ذكاتيـ .

18

بيتنا مفتكح لمخير  ،كبابنا ال يرد في كجو محتاج  ،كنحظى
بحب الناس .

19

الثقة المتبادلة  ،كاالمانة  ،كالصدؽ اساس التعامؿ بيف افراد
اسرتي .

20

مف يمتمؾ شيئا ال يبخؿ بو عف االخريف مف افراد اسرتي .

21

االمكمة كاالبكة دكراف طبيعياف مقدساف في اسرتي .

22

يمتثؿ افراد اسرتي ذاتيا لنظميا كبكحي مف ضميرىـ .

23

الدؼء العاطفي كالمشاركة الكجدانية تغمؼ حياتنا االسرية .

24

طاعة الكالديف  ،كالبر بيما  ،كاحتراـ الكبير كالعطؼ عمى
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الرقم

نعم/

العبـــــــــــــــــــــــــارة

دائما

غالبا

الى حد ما

نادرا

ال

الصغير مبادئ ال يحيد عنيا افراد اسرتي .
25

االحساف الى الجار  ،كصمة الرحـ  ،كحسف المعاممة قيـ تربينا

26

عدـ االستسالـ لمكاقع كالتفاؤؿ في احمؾ الظركؼ سمة يتمتع بيا

عمييما .

افراد اسرتي .
27

الحكمة كالمكعظة الحسنة اساس التكجيو كاالرشاد داخؿ اسرتي

28

اشعر بضيؽ عند غيابي عف افراد اسرتي لفترة طكيمة .

29

اشعر بقيمة كبيرة كسط افراد اسرتي .

30

اشعر باف كالدل ىما مصدر الحب كاالماف في ىذا العالـ .

ثانيا

خبرة العالقة البين اسرية :

31

اتالـ كثي ار مف محبة كالدم الخكتى كتفضيميـ عمي .

32

اشعر مف كقت الخر بالكراىية نحك اخكتى الذيف احبيـ .

33

اتالـ كثي ار عندما يعيرني كالدم بانني االبنة الغمطة .

34

اشعر بالغربة حتى بيف افراد اسرتي اقرب الناس الي .

35

كاف اخكتي يغيركف مني .

36

غالبا ما اشعر باالسى كااللـ كمما فكرت في معاممة اسرتي لي.

37

اشعر بانني منبكذ كمعزكؿ في كسط اسرتي .

38

اشعر باف االخريف ييتمكف باحكالي كمستقبمي اكثر مف كالدم.

39

يعاممني كالدم بطريقة غير مالئمة

40

غالبا ما اذىب لمنكـ مبك ار التحاشي لقاء كتساؤالت كالدم .

41

عالقتي بافراد اسرتي ضعيفة كسطحية .

42

اعيش في منزؿ كاحد مع افراد اسرتي لكنيـ بعيدكف عني فكريا.

43

كنت اتعارؾ كثي ار مع اخكاني .

44

كثي ار ما تضطرب شبكة العالقات االسرية في منزلنا .

45

يفضؿ كالدم بعض ابنائو عمى بعض .

46

يغمب الشؾ كالقمؽ كالحيرة عمى العالقة بيف افراد اسرتي .

47

يندر الحكار كيسيطر الصراع في العالقات بيف افراد اسرتي .

48

كنت انسانا منبكذا بيف اخكاني  /اخكاتى .

49

ابي فظ كغميظ في التعامؿ مع افراد اسرتنا .

50

يحمك لكالدم احراجي اماـ االخريف .

51

يشعرنى كالدم بالغربة كيرفضاف اصطحابي معيما .

نعم/

دائما
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الرقم

نعم/

العبـــــــــــــــــــــــــارة

دائما

52

عادة ما يستخؼ بي كالدم .

53

يتفنف ابي بالتنكيد عمي كجمب المتاعب لي .

54

كنت اغار كثي ار مف اخكاني .

55

كاف اخكتي  /اخكاتى يترككنني حائ ار كال يساعدكنني عند مركرم

غالبا

الى حد ما

نادرا

ال

بمشكمة ما .
ثالثا

خبرات االندماج االيجابي:

56

يحب ابي اف اشاركو في كضع الخطط المستقبمية

57

تتبادؿ اسرتي الزيارات مع الجيراف كاالصدقاء

58

اتبادؿ الحديث مع كالدم بكافة المكضكعات

59

يندمج كالدم في معظـ احاديثي عف نشاطاتي االجتماعية .

60

يساندني كالدم في حؿ مشاكمي .

61

كالدام يحترماف مشاعرم كيحرصاف عمى كرامتي .

62

يكفر كالدم اسباب راحتي كسعادتي

63

كالدام يفتخراف بي .

64

كالدام يسعداف بصحبتي كاالنس بكجكدم .

65

اشعر بمساعدة ابي لى في معظـ االكقات .

66

ابي يكاسيني كيجعمنى اشعر بالراحة في الكثير مف المكاقؼ التي

نعـ/

دائما

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

تضايقني.

67
68

يسيؿ الحديث كالمناقشة مع كالدم في الكثير مف االمكر .

69

يفكر ابي دائما في االشياء التي تسرني كتسعدني .

70

دائما يتفيـ ابي مشكالتي كىمكمي .

71

تتميز عالقة كالدم بي بالصراحة كالكضكح .

72

كانت عالقتي باخكتي تتميز بالتفاىـ كاليدكء.

73

كنت اشعر بحب اخكاني كتقديرىـ لي .

74

كاف اخكتي يفتخركف ببعضيـ .

75

كاف اخكتي يعتزكف بشخصيتي كياخذكف بافكارم كارائي .

رابعا

خبرات تحكم  /تسمط االب:

76

يجبرني ابي عمى اف التزـ بمكعد عكدتي مف الجامعة .

77

يجبرني ابي عمى قضاء معظـ كقتي بالدراسة داخؿ البيت .

نعـ/

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

دائما
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الرقم

نعم/

العبـــــــــــــــــــــــــارة

دائما

78

دائما يذكرني ابي باالشياء غير المسمكح لى بعمميا .

79

يمزمني ابي بطاعة اكامره في جميع االكقات كفي مختمؼ

غالبا

الى حد ما

نادرا

ال

المناسبات .
80

يجبرني ابي عمى اتباع بعض القكاعد كالنظـ التي يعتقد بانيا
تخص سالمتي .

81

يحدد لي ابي نكع االصدقاء الذيف استطيع االرتباط بيـ .

82

يحدد لي ابي ساعة معينة لمعكدة الى البيت .

83

ابي ال يسمح لي اف اعمؿ أم شئ اال بعد مكافقتو .

84

يعاقبني ابي اذا تصرفت ال تصرؼ قبؿ الرجكع اليو .

85

يجرني ابي عمى اف استجيب لجميع تعميماتو بدكف ماقشة .

86

ابي يعتقد بضركرة اف يحدد لي دائما ماذا افعؿ في كؿ االكقات

87

اشعر اف عالقة ابي معي يغمب عمييا طابع التقييد لجميع
تصرفاتي .

خامسا خبرات دعم الثقة بالنفس واالستقالل:

نعـ/

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

دائما

88

يعاممني كالدم بطريقة تعزز مف احساسي باالستقالؿ كالثقة .

89

كالدام يعطياني المجاؿ لمناقشة تعممياتيما كابداء رايي الخاص
بي .

90

يتركني كالدام اقرر كيفية قضاء كقت فراغي .

91

يشجعني كالدام عمى بناء كجية نظر خاصة بي نحك المكاقؼ
المختمفة في الحياة كاف اختمفت مع افكارىما .

92

يرشدني كالدام دائما كيبينا لي الصكاب مف الخطا بطريقة كدية

93

يتركني كالدام اقرر متى اخرج مف البيت كمتى اعكد اليو كمما
كاف ىذا ممكنا .

94

يترؾ لى كالدام حرية اتخاذ القرار في الكثير مف المكاقؼ التي
تناسبني .

95

يتركني كالدام اختار االشياء التي اريد اف اعمميا كمما كاف ىذا

96

يشعرني كالدام بانيما يثقا بي كيعتمدا عمي في كثير مف

ممكنا .

المكاقؼ التي تناسبني .
97

يشعرني كالدام بانيما يحترما حياتي الخاصة كيتدخال بطريقة
كدية عندما احتاج لذلؾ .
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الرقم

نعم/

العبـــــــــــــــــــــــــارة

دائما

98

يعاممني كالدام عمى انني شخص راشد  /ناضج .

99

يشعرني كالدام بانني ابف يمكف االعتماد عميو .

100

يذكرني كالدام بتصرفاتي الجيدة كالشجاعة حتى بعد مركر كقت

101

يقارنني كالدام باكالد اخريف كيشعراني بانني افضؿ منيـ جميعا

102

يكقؿ لي كالدام بانني شخص سيككف لو مستقبؿ جيد .

غالبا

الى حد ما

نادرا

ال

طكيؿ عمييما .

سادسا الخبرات المدرسية:

نعـ/

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

دائما

103

كنت احب المدرسة كالتعمـ فييا .

104

كنت مكاظبا عمى المدرسة.

105

كاف لي اصدقاء كثيركف داخؿ المدرسة .

106

كانت عالقاتي حسنة مع زمالئي .

107

كنت طالبا محبكبا مف قبؿ المدرسيف .

108

كنت متفكقا كناجحا في المدرسة .

109

كانت المكاد التعميمية سيمة كلطيفة .

110

كنت اذىب الى المدرسة بمحض ارادتي .

111

كنت اكافا كثي ار في المدرسة مف المدرسيف .

112

كنت اكره المدرسة كالتعميـ فييا .

113

كنت اعاني مف عقاب المدرسيف المتكرر لي.

114

كنت اعاني مف الكحدة في المدرسة .

115

كنت اجد صعكبات في المنيج الدراسي كال اجد مف يساعدني.

116

كنت طالبا غير مرغكبا فيو مف قبؿ المدرسيف.

117

كاف كالدام يجبرانني عمى الذىاب الى المدرسة .

118

كنت اتاخر عمى المدرسة باستمرار.

119

كنت اعاقب كثي ار في المدرسة مف المدرسيف.

120

كنت اتغيب كثي ار عف المدرسة .

سابعا

خبرات العالقة باالصدقاء:

121

اتمكف مف تككيف صداقات ناجحة استطيع االحتفاظ بيا

122

عندم اصدقاء كثيريف .

123

كنت انسانا مقبكال كمحبكبا لدل زمالئي .

124

كاف عدد اصدقائي يزداد دائما .

نعـ/

غالبا

الى حد ما

ناد ار

ال

دائما

213



الرقم

نعم/

العبـــــــــــــــــــــــــارة

دائما

125

كاف اصدقائي يفتخركف بصحبتي .

126

يتكافر الحب كالكفاؽ في عالقتي مع اصدقائي .

127

دائما اجد االنس في القرب مف االخريف .

128

استمع الى اصدقائي كاشاركيـ كجيات النظر كاالراء .

129

أجامؿ االخريف في المناسبات

130

تتسع دائرة عالقاتى االجتماعية باستمرار

131

أجد صعكبة باالحتفاظ باالصدقاء

132

أشعر بعدـ قبكلى مف االخريف

133

كنت أعانى مف فقرل إلى األصدقاء

134

كاف زمالئي يتعمدكف التيكـ عمى كاحراجى

135

كانكا أصدقائي يتجاىمكف شخصيتى كآرائي

136

أجد صعكبة في تككيف أصدقاء جدد

137

أجد صعكبة في التكاصؿ مع االخريف

138

سكء معاممة أصدقائي لف تثير سخطى

139

ال يساعدنى االخركف اذا صادفتنى مشكمة مستعصية

140

ليس لدل أصدقاء فأنا صديؽ نفسي
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ممحق رقم ()3
مقياس األمن النفسي من اعداد وتصميم الباحثة
تعميمات :
ككضع عالمة ( صح ) أماـ العالمة المناسبة مثاؿ :
الرقـ

العبارة

1

اشعر بأننى انساف اجتماعي

اكافؽ بشدة

اكافؽ

معارض

معارض بشدة

صح

ك الرجاء االجابة عمى جميع االسئمة
الرقم

العبارة

1

أشعر بأنى إنساف كثير الشؾ

2

أشعر بالطمأنينة كأنا جالس مع نفسي

3

أعتقد لدل ثقة عالية بنفسي

4

أعتقد أنى قادر عمى التعبير عف نفسي

5

أشعر بالخكؼ مف المستقبؿ بشكؿ مستمر

6

أشعر بأنى إنساف سعيد بشكؿ عاـ

7

أتميز بقدرتى عمى التكيؼ مع المجتمع

8

ينقمب مزاجى بسرعة

9

أعتقد أنى أعيش كما أريد أف أككف

10

أرل أننى أتمتع بالحرية بإتخاذ ق اررتى

11

أشعر بأننى غير منسجـ بحياتى

12

أشعر بأف الحياة تافو كمتعبة

13

أشعر باإلستقرار الذاتى

14

أتميز بأنى إنساف حساس جدا

15

أشعر بالراحة ك أنا جالس مع نفسي

16

أفتقر إلى السيطرة عمى مشاعرل

17

أخاؼ مف أل خطر ييددنى

18

أشعر بأنى غير قادر عمى التحكـ بمشاعرل

19

أشعر بأف عندل نقص كىذا يزعجنى

20

أرل بأف الحياه ال تستحؽ أف نحيا بيا

21

أشعر بالقمؽ في أغمب االحياف

اوافق بشدة
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اوافق

ارفض

ارفض بشدة



اوافق بشدة

الرقم

العبارة

22

تجرح مشاعرل بسيكلة

23

أشعر بأنى متشاؤـ

24

أعتقد أف حظى قميؿ في الحياة

25

أشعر بأنى شخص عصبى

26

أنا إنساف متكتر دائما

27

أشعر بأف لدل الكثير مف المشاكؿ

28

أفتقد الثقة بنفسي

29

أشعر بالقمؽ كأنا جالس مع نفسي

30

أعتقد أف طفكلتى كانت سعيدة

31

أشعر بأنى انساف محبكب

32

أشعر بأنى شخص عصبى

33

ال أتمالؾ أعصابى في الشدة

34

أشعر بالرضا التاـ عف نفسى

35

أفضؿ عمى أف أككف مع االخريف عمى أف أككف بمفردل

36

أعتقد أف لدل عالقات اجتماعية كثيرة

37

أشعر بالراحة في عالقاتى االجتماعيو

38

اتمتع بحياة اجتماعية جيدة

39

أشعر بأف عالقاتى مع االخريف ايجابية

40

أحقؽ ما أريد مف خالؿ عالقاتى االجتماعية

41

أشعر بإىتماـ أصدقائى لىكرغبتيـ بالتقرب لى

42

أرل أف الناس يحترمكننى

43

أرل بأنى شخص غير اجتماعى

44

أعتقد أف لدل مجمكعو كبيرة مف االصدقاء

45

أىتـ بإقامة عالقات مف االخريف

46

أشعر بأف الجميع يحب مرافقتى

47

أضفي جك مف المرح عند الجمكس مع أصدقائى

48

ال أجد إحتراـ مف الكسط اإلجتماعي

49

أشعر بأف االخريف ال يثقكف بى

50

أنا راض عف حياتى اإلجتماعية

51

أقيـ عالقات مع االخريف بسيكلة

52

أشعر بالرضا عف عالقاتى االجتماعية

53

أحب إقامو عالقة مع الجميع
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اوافق

ارفض

ارفض بشدة



اوافق بشدة

الرقم

العبارة

54

أشعر بأف مف يجمس معى يمؿ بسرعة

55

أشارؾ االخريف بمناسباتيـ االجتماعية

56

أشعر بأف الجميع معجب بقدراتى

57

أشعر بأنى شخص ال يقدره االخريف

58

أىتـ بزيارة األصدقاء

59

أنا راض عف كضعى االجتماعى

60

أشعر باالرتياح عندما أجالس األصدقاء

61

أشعر بأنى قادر عمى التفاعؿ االجتماعى بسيكلة

62

أشعر بأننى إنساف إجتماعى

63

أشعر بأنى محكر إىتماـ االخريف

64

أعامؿ الجميع معاممة حسنة

65

أحب أشارؾ في الحفالت االجتماعية

66

أحب المكاف المتمئ بالناس

67

أدرؾ أىمية العالقات االجتماعية

68

أتفاعؿ مع االخريف بصعكبة

69

أحب الجمكس لكحدل

70

أراقب الناس بشكؿ مستمر

71

اىتـ بزيارة األقارب

72

أشعر بأف كجكدل بأل مكاف يمفت االنتباه

73

أنا إنساف منطكل عمى ذاتو

74

أشعر بأنى شخص متحدث

75

أىتـ بإنشاء عالقات اجتماعية جديدة

76

أشعر بالرضا في حياتى األسرية

77

أشعر بأف كالدل بحترمكننى

78

أثؽ بجميع أفراد أسرتى

79

أفتخر بأسرتى

80

أسرتى ىى الممجأ األكؿ لحؿ مشاكمى

81

أتمتع بعالقو قكية مع أفراد أسرتى

82

أرل أف عالقتى بأفراد أسرتى أقكل مف عالقاتى الخارجية

83

نتعاكف لحؿ مشاكمنا الداخمية في اطار األسرة

84

أشعر بأف أفراد أسرتى ال يثقكف ببعض

85

أرل أف كالدال ال يتفقاف بارائيما كىذا يكؤثر سمبا عمى حياتنا
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اوافق

ارفض

ارفض بشدة



الرقم

اوافق بشدة

العبارة

اوافق

ارفض

ارفض بشدة

داخؿ البيت
86

أشعر بأف أسرتى مفككة

87

أشعر بأف أخكانى يكرىكف بعضيـ

88

نجتمع دائما لمناقشة أمكرنا الشخصية

89

نحترـ اراء بعضنا داخؿ األسرة

90

أشعر بأننى مقبكؿ كمحبكب داخؿ أسرتى

91

أشعر بأنى منبكذ داخؿ أسرتى

92

أرل بأف أسرتى ليا كضعيا االجتماعى المميز

93

أتمنى أف تككف أسرتى أفضؿ مف ذلؾ

94

أرل أف المشاكؿ دائمة في بيتنا

95

أعتقد أف أسرتى تتميز باشتراكيا بالمناسبات االجتماعية

96

أحب أسرتى كثي ار

97

نتعامؿ مع بعضنا داخؿ األسرة كاألصدقاء

98

نمتزـ بمكاعيد التجمع األسرل

99

نسامح بعضنا اذا أحدا منا أخطأ بحؽ االخر

 100أشعر بأننا نعيش في جك أسرل دافئ
 101أعتقد أف جميع أفراد األسرة يتأثركف إذا مرض أفرادىا
 102أىتـ بمظيرل الخارجى
 103أشعر بالرضا عف قدراتى الجسمية
 104أىتـ بصحتى بشكؿ دائـ
 105أقكـ بعمؿ فحكصات لجسمى بشكؿ مستمر لالطمئناف
 106أشعر بالنشاط بشكؿ دائـ
 107أتعالج بسرعة إذا مرضت
 108ألتزـ بنظاـ غذائى معيف
 109اتناكؿ األكؿ المفيد
 110ال يكجد لدل مناعو قكية
 111اتعالج عند طبيب خاص اذا مرضت
 112ال أىتـ بنفسى اذا مرضت
 113أشعر أنى قادر عمى القياـ بكاجباتى بدكف مساعدة أحد
 114ناد ار ما أمرض
 115ألتزـ بأخذ الدكاء عندما أمرض
 116تنتقؿ الى عدكل االنفمكن از بسرعو
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الرقم

اوافق بشدة

العبارة

اوافق

ارفض

ارفض بشدة

 117عينال شديدة الحساسية
 118أشعر بالكسؿ عندما أصحك مبك ار
 119يصيبنى االمساؾ دائما
 120لدل مشكمة بسمعى
 121أجريت عمميات جراحية في طفكلتى
 122أشعر دائما بألـ في رأسى
 123أشعر بالقمؽ عمى كضعى الصحى
 124كنت أمرض بكثرة في طفكلتى
 125أغمب األحياف يصيبنى ألـ بعضالتى
 126أشعر باالـ في ظيرل عادة
 127لدل شعكر باالكتفاء المادل
 128أفتقد بعض الحاجات
 129مصركفي اليكمى يكفينى
 130أجتيد مف أجؿ الحصكؿ عمى االعفاء الجامعى
 131أفكر بالعمؿ مف أجؿ تمبية احتياجاتى
 132أشعر بأف كضع أسرتى المادل مستقر
 133أسعى لتكفير حاجاتى األساسية كال أطمح لممزيد
 134أصبح الدخؿ المادل السرتى ال يكفي حاجاتنا
 135أشعر بأف الناس تحترـ الشخص لثركتو
 136أرل أف كضعى المادل متدنى
 137أنا بحاجة الى دعـ مادل مف المؤسسات الخيرية
 138أدفع رسكـ جامعتى أكال بأكؿ
 139أتقاضى قركض مف الجامعو
 140أتمنى أف يككف مصركفي اليكمى أفضؿ مف ذلؾ
 141أرفض الخركج مع زمالئى خكؼ مف االحراج المادل
 142ال يكجد لدل جياز كمبيكتر
 143عادة أستعيف بجكاؿ صديقى عند االتصاؿ
 144أبحث عف عمؿ لمساعدة كالدل في حاجات األسرة
 145أشتيى شراء بعض الحاجات مف الكافتيريا داخؿ الجامعو
 146أقسـ مصركفي الشيرل ليتناسب مع تمبية احتياجاتى
 147أشعر بالعكز المادل
 148مصركفي اليكـ ال يكفينى
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الرقم

اوافق بشدة

العبارة

اوافق

ارفض

ارفض بشدة

 149عادة ال أعرؼ ما بداخؿ محفظتى مف ماؿ
 150تتكفر كؿ احتياجاتى بسيكلة
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ممحق رقم ()4
مقياس أيزنك لمشخصية إعداد أ.د /صالح الدين أبوناىية
تعميمات:
مف فضمؾ أجب عف كؿ سؤاؿ مف األسئمة المكضحة في الصفحات التالية بكضع عالمة ( )xتحت العمكد (نعـ) أك
العمكد (ال) أماـ رقـ السؤاؿ في تسجيؿ االجابة .أجب كال تفكر كثي ار حكؿ المعنى الدقيؽ لمسؤاؿ
العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

الرقم
1

ىؿ لؾ ىكايات كثيرة ؟

2

ىؿ تتكقؼ كتفكر كثي ار قبؿ أف تعمؿ أل شئ؟

3

ىؿ غالبا ما ينقمب مزاجؾ؟

4

ىؿ حدث ذات مرة أف تمقيت تقدي ار عمى شئ تعرؼ أف شخصا اخر قد قاـ بو فعال

5

ىؿ أنت شخص ثرثار؟

6

ىؿ يقمقؾ أف تككف مديكنا (مدينا ألحد)؟

7

ىؿ حدث ذات مرة أف شعرت بالتعاسة بدكف سبب كاضح ؟

8

ىؿ تغمؽ منزلؾ باحكاـ أثناء الميؿ ؟

9

ىؿ تمتاز بالحيكية كالنشاط ؟

10

ىؿ يضايقؾ كثي ار أف ترل طفال أك حيكانا يتألـ؟

11

ىؿ غالبا ما تقمؽ عمى أشياء ما كاف يجب أف تعمميا أك تقكليا ؟

12

اذا قمت أنؾ ستعمؿ شئ ما فيؿ تصر عمى تنفيذ كعدؾ ميما كاف ىذا الشئ غير

13

ىؿ عادة تنطمؽ كتمتع نفسؾ اذا ذىبت لحفمة مرحة؟

14

ىؿ تتنرفز بسيكلة؟

15

ىا حدث اف القيت المكـ عمى شخص اخر لخطا كنت تعرؼ انت المسئكؿ الحقيقى

نعم

ال

مالئـ ؟

عنو؟
16

ىؿ تستمتع بمقاء اشخاص لـ تكف تعرفيـ مف قبؿ؟

17

ىؿ تعتقد اف التاميف عمى الحياة كالممتمكات فكرة جيدة ؟

18

ىؿ تجرح مشاعرؾ بسيكلة؟

19

ىؿ كؿ عاداتؾ حسنة كمحببة؟

20

ىؿ تميؿ الف تبقى بعيدا عف االضكاء في المناسبات االجتماعية؟

21

ىؿ يمكف اف تاخذ عقاقير كمركبات قد يككف ليا اثار غريبة اك خطيرة؟

22

ىؿ تشعر غالبا بانؾ زىقاف (طيقاف)؟

23

ىؿ تستمتع بعمؿ مقالب في االخريف قد تؤذييـ في يخص شخصا اخر؟
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24

ىؿ تحب الخركج كثيرا؟

25

ىؿ تستمتع بايذاء مف تحب ؟

26

ىؿ يضايقؾ في اغمب االحياف الشعكر بانؾ عممت ذنب؟

27

ىؿ يحدث احيانا اف تتكمـ عف اشياء اك مكضكعات ال تعرفيا؟

28

ىؿ تفضؿ القراءة اكثر مف مقابمة الناس؟

29

ىؿ لؾ اعداء يريدكف ايذائؾ؟

30

ىؿ تعتبر نفسؾ شخص غبي ؟

31

ىؿ لؾ اصدقاء كثيركف؟

32

ىؿ تستمتع في عمؿ مقالب في االخريف قد تؤذييـ بعض االحياف ؟

33

ىؿ انت شايؿ اليـ باستمرار؟

34

عندما كنت طفال ىؿ كنت تنفذ ما يطمب منؾ فك ار كبدكف تذمر؟

35

ىؿ تعتبر نفسؾ شخص بحبكح كما تشيمش ىـ؟

36

ىؿ العادات الحميدة كالنظافة ليا اىمية كبيرة عندؾ؟

37

ىؿ تقمؽ عمى ما يحتمؿ اف يحدث مف امكر سيئة؟

38

ىؿ حدث اف كسرت اك ضيعت شيئا يمتمكو شخص اخر؟

39

ىؿ تبادر انت عادة بالتعرؼ عمى اصدقاء جدد ؟

40

ىؿ تعتبر نفسؾ متكت ار اك سيؿ االستثارة؟

41

ىؿ تككف في الغالب صامتا كانت مع اشخاص اخريف؟

42

ىؿ تعتقد اف الزكاج مكضة قديمة كيجب الغاؤه؟

43

ىؿ تتفاخر بنفسؾ قميال مف حيف الخر؟

44

ىؿ يمكنؾ بسيكلة اف تدخؿ الحيكية عمى حفمة مممة كدميا تقيؿ ؟

45

ىؿ يضايقؾ الذيف يقكدكف سياراتيـ بحرص شديد؟

46

ىؿ تقمؽ عمى صحتؾ ؟

47

ىؿ حدث اف قمت شيئا سيئا اك قبيحا عمى ال شحص؟

48

ىؿ تحب اف تقكؿ نكت كحكايات مسمية الصدقائؾ؟

49

ىؿ تستكم في نظرؾ معظـ االمكر بحيث تجد اف ليا طعـ كاحد؟

50

عندما كنت طفال  ،ىؿ حدث مرة اف كنت متبججا مع كالديؾ؟

51

ىؿ تحب االختالط بالناس؟

52

ىؿ تشعر بالقمؽ اف عرفت اف ىناؾ اخطاء في عممؾ؟

53

ىؿ تعاني مف قمة النكـ؟

54

ىؿ تغسؿ يديؾ دائما قبؿ االكؿ؟

55

ىؿ يككف لديؾ في معظـ االحياف اجابة جاىزة عندما يكممؾ االخريف؟

56

ىؿ تحب اف تصؿ قبؿ مكاعيدؾ بكقت كاؼ؟

57

ىؿ تشعر غالبا بالتعب كاالرىاؽ بدكف سبب؟
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58

ىؿ حدث مرة انؾ غشيت في ال لعبة اك مباراة؟

59

ىؿ تحب اف تعمؿ االشياء التي تحتاج الى السرعة في ادائيا؟

60

ىا كانت كالدتؾ ست طيبة ؟

61

ىؿ تشعر غالبا باف الحياة مممة جدا؟

62

ىؿ حدث اف استغميت ال شخص؟

63

ىؿ تتعيد غالبا بالقياـ باعماؿ اكثر مما يتسع لو كقتؾ؟

64

ىؿ ىناؾ اشخاص كثيركف حريصكف عمى اف يتجنبكؾ؟

65

ىؿ تقمؽ كثي ار عمى مظيرؾ؟

66

ىؿ تعتقد اف الناس يضيعكف كقتا كثي ار في حماية مستقبميـ بعمميات االدخار

68

ىؿ حدث اف تمنيت لك كنت ميتا ؟

69

ىؿ تتيرب مف الضرائب لك تاكدت انؾ لف تضبط اطالقا؟

70

ىؿ يمكنؾ اف تحافظ عمى استمرار حيكية حفمة؟

71

ىؿ تحاكؿ اال تككف كقحا مع الناس ؟

72

ىؿ تقمؽ لمدة طكيمة جدا بعد مركرؾ بخبرة مخجمة؟

73

ىؿ حدث اف في ال مكقؼ عمى اف تتصرؼ بطريقتؾ الخاصة؟

74

عندما تريد السفر بالقطار فيؿ تصؿ غالبا في اخر دقيقة؟

75

ىؿ تعانى مف االعصاب؟

76

ىؿ تنيار صداقتؾ بسيكلة دكف اف تككف انت السبب؟

77

ىؿ تشعر غالبا بالكحدة؟

78

ىؿ تفعؿ غالبا ما تنصح بو غيرؾ؟

79

ىؿ تحب اف تعاكس الحيكانات احيانا؟

80

ىؿ تجرح مشاعرؾ بسيكلة عندما يجد الناس فيؾ اك عممؾ عيب اك خطا؟

81

ىؿ حدث مرة اف تاخرت عف مكعد اك عف عمؿ؟

82

ىؿ تحب اف تجد الكثير مف الييبة كاالثارة مف حكلؾ؟

83

ىؿ تحب اف يخاؼ منؾ االخركف؟

84

ىؿ تككف احيانا مميئا بالنشاط كالحيكية اخرل خامال جدا؟

85

ىؿ تؤجؿ احيانا عمؿ اليكـ الى الغد؟

86

ىؿ يراؾ االخركف عمى انؾ ممئ بالحيكية كالنشاط؟

87

ىؿ تتجني عميؾ الناس كثيرا؟

88

ىؿ انت جاد مف ناحية بعض االمكر؟

89

ىؿ انت مبتعد دائما عف الناس؟

90

ىؿ تشعر بحزف شديد عمى حيكاف كقع في مصيدة؟

كالتاميف ؟
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ممحق رقم ()5
مقياس المشاركة النفسية اعداد وتصميم الباحث  :شعبان كمال الحداد
تعميمات:
تحتكل ىذه الكراس عمى مجمكعة مف األسئمة التي تتناكؿ مكاقؼ مختمفة اتجاه بعض المكاقؼ السياسية المكجكدة في
مجتمعنا كالمجتمعات األخرل .
كالمرجك منؾ أف تق أر كؿ عبارة جيدا  ،كتحدد درجة مكافقتؾ أك معارضتؾ ليا بحيث تعكس اجابتؾ شعكرؾ االحقيقى
بكؿ صدؽ  ،كذلؾ بكضع عالمة ( صح ) فقط أماـ كؿ عبارة .
كاليؾ المثاؿ التالي:
الرقـ

مكافؽ بشدة

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة
يجب المشاركة في المسيرات كاالحتجاجات السياسية

مكافؽ

متردد

أعارض أعارض بشدة

صح

كاالف الرجاء االجابو عمى جميع االسئمة
الرقم

موافق

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

بشدة
1

يعتبر االنتماء الحزبى أك التنظيمى مف أىـ اسس العمؿ السياسي

2

االفراد المنتمكف الى حزب اك تنظيـ سياسي ىـ مف اكثر الناس

موافق متردد اعارض

اعارض
بشدة

نشاطا في العمؿ السياسي
3

االشخاص المنتمكف الى حزب اك تنظيـ سياسي ىـ مف اكتر

4

افضؿ االنتخاب االشخاص الذيف ينتمكت الى حزبي اك تنظيمي

5

افضؿ حضكر الندكات التي يعقدىا حزبي اك تنظيمي عف غيرىا

كعيا سياسيا مف غيرىـ

مف الحركات السياسية
6

يجب المشاركة في المسيرات ك االحتجاجات السياسية

7

المسيرات كاالحتجاجات تعتبر كسيمة ىامة جدا في تكصيؿ
المطالب السياسية لصناع القرار

8

المسيرات كاالحجاجات السياسية ال تعتبر ذات قيمة في العمؿ

السياسي
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الرقم

موافق

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

بشدة

9

يمكف اف الغي مكعدا ميما مف اجؿ المشاركة في مسيرة تضامنية

10

مف الممكف اف اقكـ باالضراب عف الطعاـ مف اجؿ االحتجاج

موافق متردد اعارض

اعارض
بشدة

اك احتجاج سياسي

عمى كضع سياسي معيف
11

الندكات كالمؤتمرات السياسية تزيد الكعي السياسي

12

الندكات كالمؤتمرات السياسية تناقش كتعالج المطالب السياسية

13

ارغب في المشاركة في تنظيـ كاعداد ندكة اك مؤتمر سياسي

14

الندكات كالمؤتمرات السياسية ىي مجرد امكر شكمية فقط

15

يمكف اف اشارؾ في ندكة اك مؤتمر سياسي في مدينة تبعد عني
مسافة طكيمة

16

اقكـ بمتابعة االحداث السياسية المحمية كاالقميمية كالدكلية

17

يجب االىتماـ بالتغيرات السياسية االقميمية كالدكلية

18

ما يؤثر عمى الدكؿ المجاكرة لنا يؤثر بالضركرة عمينا مف الناحية
السياسية

19

ارفض ىيمنة الدكؿ العظمة عمى الدكؿ الضعيفة

20

يجب اف يككف ىناؾ تعاكف بيف الدكؿ المتحالفة في رسـ سياساتيا

21

اقكـ بقراءة النش ار كالجرائد السياسية دائما

22

النشرات السياسية تزيد الكعي السياسي

23

يمكف اف اعطي جزء مف كقتي لقراءة مجمة سياسة ما

24

النشرات السياسية ال تساكم الحبر الذم تكتب بو

25

افضؿ اعطاء زميمي نشرة سياسية ليقرأىا بدؿ اف اتمفيا

26

اقبؿ الترشيح الى منصب سياسي اك نقابي اذا عرض عمي ذلؾ

27

مف حؽ كطني عمى اف اترضح لالنتخابات التشريعية كالرئاسية

28

ال يمكنني قبكؿ الترشح لمنصب سياسي يعيقني عف مصالحي

اذا كنت مؤىال لذلؾ
الخاصة

29

الترشح لمنصب عاـ ىك نكع مف الكماليات لممظير العاـ
االجتماعى

30

انسحب مف الترشح لمنصب سياسي اذا كجدت مف ىك اكفا مني
مرشح لذلؾ المنصب

31

اقكـ بالدعـ المادم كالمعنكم الى االحزاب اك التنظيمات السياسية
لدعـ مكاقفيا
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الرقم

موافق

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

بشدة

32

اشارؾ في حممة تبرعات لحزب اك تنظيـ سياسي معيف

33

التبرع لالحزاب اك التنظيمات الكطنية ىك كاجب كطني

34

ال اعارض اف تقكـ زكجتي اك اكالدم بالتبرع لالحزاب اك

35

التبرع لالحزاب اك التنظيمات السياسية ىك نكع مف تبذير االمكاؿ

36

الحصكؿ عمى بطاقة انتخابية ىك كاجب كطني

37

التصكيت في االنتخابات يؤثر تاثي ار كبي ار في الق اررات السياسية

موافق متردد اعارض

اعارض
بشدة

التنظيمات السياسية

المستقبمية
38

يمكف اف انتظر مدة مف الكقت ( الدكر ) لكي اشارؾ في عممية
التصكيت في االنتخابات

39

اشجع زكجتي كاكالدم لممشاركة في التصكيت في االنتخابات

40

التصكيت في االنتخابات ىك مضيعة لمكقت كالماؿ

41

اجرم حكار مع اصدقائي مف اجؿ تعديؿ قناعاتيـ السياسية

42

اشجع زمالئي عمى تاييد حزب اك تنظيـ سياسي معيف

43

قد اشترؾ في حكار سياسي قد يعارض معتقداتى السياسية

44

اصطحب اصدقائي لحضكر ندكات سياسية لحزب اؤيده

45

اقبؿ اف ينتمى ابني لحزب ال اؤيده مع تفضيمي لحزب اؤيده

46

متابعة نشرات االخبار ضركرية لمتابعة مجريات االمكر

47

افرغ نفسي لمتابعة نشرات االخبار

48

استمع الى نشرات االخبار المحمية فقط

49

نشرات االخبار تؤثر في قناعات المشاىديف

50

متابعة نشرات االخبار مثؿ عدمو

51

اشارؾ اصدقائي في حكاراتيـ السياسية

52

اسعي الى طرح مكضكع سياسي لمنقاش مع اصدقائي

53

ال اقبؿ الخكض في الحكارات السياسية بكجكدم مع اصدقائي

54

النقاشات السياسية مع االصدقاء تؤدم الى نشكب خالفات بينيـ

55

افضؿ االستماع الى اراء االخريف السياسية حتى نيايتيا

56

ال بد لمشخص مف اتجاه فكرم سياسي يتعاطؼ معو عمى االقؿ

57

االقباؿ عمى فكر سياسي معيف ىك ظاىرة صحية

58

ارل انو ال بد لمشخص مف االيماف بفكر سياسي كحيد

59

افضؿ النقاش السياسي مع مف يمميمكف الى اتجاىى الفكرل
السياسي
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الرقم
60

موافق

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

بشدة

موافق متردد اعارض

اعارض
بشدة

اف مجرد التعاطؼ مع اتجاه سياسي ىك مضيعة لمكفت
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ممحق رقم ()6
قائمة بأسماء السادة محكمي أداة الدراسة
أعضاء لجنة تحكيم االستبانة الخاصة بالدراسة ىم:
.1

د .سمير زقكت

برنامج غزة لمصحة النفسية

.2

د .سمير قكتة

الجامعة اإلسالمية

.3

د .محمد عسمية

جامعة األقصي

.4

د .باسـ أبك ككيؾ

جامعة األزىر

.5

د .محمد عمياف

جامعة األزىر

.6

د .أحمد أبك طكاحينة

برنامج غزة لمصحة النفسية

.7

د .تيسير دياب

برنامج غزة لصحة النفسية
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