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-

الزالد فػرالؽ ذات دتلػت إحوػنبات فػي مىػوال بلػض ل ػراض اتنوبػنب ولػز لاموغاػرات الونلاػت
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جالز س لونلح اإل نث ،الوخوص لونلح األدبػي ،المحنفظػت لوػنلح غػزة الالز ػالب ،المىػوال
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-
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دـ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال إدارة الذات ولػز لاموغاػرات الونلاػت جالزػ س،

المحنفظت ،المىوال اتقووندت ل ىرة ،المىوال الولاامي ل ب ،المىوال الولاامي ل ـ).

الوخوص ،المىوال اتقووندت ل ىرة ،المىوال الولاامي ل ب ،المىوال الولاامي ل ـ).
-

ػػدـ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات فػػي مىػػوال بلػػض ل ػراض اتنوبػػنب ولػػز لاموغا ػرات

الونلات جالمىوال اتقووندت ل ىرة ،المىوال الولاامي ل ـ).
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Abstract
"Stress of General Secondary school "Tawjihi" in Relation to Self-Management and
Some Symptoms of Depression among General Secondary School Students in the
Gaza Strip"

The present study aimed to identify the relationship between Stress of General Secondary
school "Tawjihi", self-management and some symptoms of depression among high school
students in the Gaza Strip according to the following variables (gender, specialization,
governorate, economic level of the family, educational level of the father, educational level
of the mother), the study sample consisted of (748) students from all the directorates of
education in Gaza Strip, (353) male students, and (395) female students. The researcher
followed descriptive analytical method in her study, and she used in this study the scale of
general secondary pressure, prepared by the researcher, Self-management scale for
Howaida Mahmoud, modified it the researcher herself, and the scale of some symptoms of
depression from Beck scale.

The results of the present study showed the following:
- There was a positive statistically significant relationship at the mean level (0.01)
between all the dimensions of the secondary pressure scale and the total result with
the scale of Some Symptoms of Depression.
- There is a negative statistically significant relationship at the mean level (0.01)
between all the dimensions of the secondary pressure scale and the total result with
self-management measure.
- There were statistically significant differences in self-management among high school
students in Gaza, in favor of the low on all dimensions of the total result of the
scale of general secondary pressure.
- There were statistically significant differences in Some Symptoms of depression in
high school students in Gaza, in favor of the high on all dimensions of the total
result of the scale of general secondary pressure
- There were statistically significant differences in the pressure scale due to the
following variables (gender for the benefit of females in the pressures of the
curriculum and for the benefit of males in family pressures, specialization in favor

خ

of literature, maintenance in favor of Gaza, Family, educational level of the father
in favor of preparatory).
- There were statistically significant differences for the measure of self-management
attributed to the following variables (maintenance in favor of the northern and
central provinces).
- There were statistically significant differences in Some Symptoms of depression scale
due to the following variables (gender for females, specialization for literary
benefit, maintenance for Gaza and the south, educational level for the father in
favor of preparatory).
- There were no statistically significant in the stress scale due to the following variables
(gender, governorate, economic level of the family, educational level of the father,
educational level of the mother).
- There were no statistically significant differences in the self-management measure due
to the following variables (gender, specialization, economic level of the family,
educational level of the father, educational level of the mother).
- There were no statistically significant differences in the measure of Some Symptoms
of depression due to the following variables (family economic level, educational
level of the mother)
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الفصل الول
دخل إلى الدراسس
قد س:
اػر مػر الوػػنرا المػ وىػػنرع الظػرالؼ الاألالعػنع الوغارهػػن لالت بػأالؿ لد ذلػػؾ لػدخالؿ اإل ىػػنف
في مونهت الحانة العغالط ن الميػنغا ن ،فنزداػند ولقاػدات الحاػنة االمػن بلػد اػالـ ،الفػي وػر الون اللالزاػن
الوػػنرـ نػػنف ازػػب اػػر البيػػر نمزوملػػنت مومنىػػنت لف وزػػد حػػث لملنوػرة واػػؾ الوحػػدانت الالوطػػالرات
الىرالت ،الننف مف لهـ واؾ الحاالؿ برمزت م نهف ولاامات بأىاالب حداث الملاالمنت لنثر حداثت الزخمن

ب ػػدؼ إ يػػنء زاػػؿ قػػندر اػػر اوبػػنع ظػػنـ ىػػار ملػػاف فػػي وػػر اللاللمػػت ،هػػذا لد بػػدالره إلػػر حػػدالث

عغالطنت نبارة ار المزوملنت بدءا مف األىرة مف وػغارهن لنبارهػن ا و ػنء بيػلب بأنماػ  ،فنلالالػداف

لوبحالا ننآللت في لىاالب حانو ـ ال ما ـ الرالوا ي ب دؼ والفار حاػنة لفعػؿ ألب ػنب ـ مو نىػااف ػنمث
م مػػن ت امنػػف اتىػػوغ نء

ػ الهػػي القػػدرة اػػر اتىػػومونع بنلحاػػنة ،الهػػـ بػػذلؾ لوػػبحالا موغػػنفااف ػػف

مقدار اللبء ال نبؿ الذت ااقال

ار لب نب ـ مقنبؿ من ارالف بأ اتىاالب الوحاح فػي و ظػاـ حاػنو ـ

الادارو ن بنلينؿ المثبـ.
ممن تيؾ فا لاعن لف مف لهـ مىببنت واؾ األ بنء هي اإلدارة المم زت مف قبػؿ الاحػدة مػف
لهػػـ ماىىػػنت المزوم ػ  ،لت اله ػػي المدرىػػت ،واػػؾ الممنرى ػػنت الالوػػي ويػػنات برى ػػـ عػػغالط لنبػػر م ػػف
حزم ػػن الالع ػ قاػػالد اػػر لب ػػنء المزوم ػ مػػف خػػثؿ اتىػػاالب الولاامػػي الالم ػػنهف الولااماػػت الوػػنرمت،

حاث ووأثر يخوات الواماذ بنلم ف الدراىي بمل نه الالاى الا مال مف خثل ثقنفان ال امان ال فىان ،با من
ووأثر لاعن يخواو بيخوات ملاما اللىاالب ـ بينؿ ت يلالرت ( زهران .)78 :2005،
العػػغالط ػػندة وحوػػؿ

ػػدمن االاز ػ الفػػرد خطػػر مػػن ،لال

ػػدمن انػػالف وحػػت العػػغط إلومػػنـ

الوزاـ من ،الازلؿ الفرد إمن لنثر ينطن لمحنربػت الخطػر لال ال ػرالب م ػ  ،الالػد هػذا ال ػالع مػف العػغالط
ماقوت الوزالؿ بمزرد زالاؿ اللنمؿ العنغط الاىوطا الفرد مف خثل ن الالوالؿ إلر الوناؼ ،با من ه نؾ

العغالط المزم ت الالوي ونالف نوزت ف ورانـ الحالادث المز دة لافرد بوفت موونلاػت المػف خثل ػن انػالف
الفػػرد رعػػت لةوػػنبت بػػنألمراض المزم ػػت ) ،(Sawyer,2005: 13الطابػػت الثن الاػػت اللنمػػت فػػي

المدرىػػت اولرعػػالف ل ػػذا ال ػػالع مػػف العػػغالط خػػثؿ القػػت قوػػار لاغناػػت البيػػنؿ مبػػنله فا ػ  ،دالف األخػػذ
بلػػاف ات وبػػنر لهماػػت م ػ ح الطابػػت فروػػت لاو ػ فس اللخػػذ موى ػ مػػف الالقػػت ل ػراحو ـ الزىػػمات الال فىػػات،

فنلزن ػػب ال فىػػي ل ف ػراد م ػػـ لاغناػػت لاحفػػنظ اػػر حاػػنة ىػػاامت ل ػػـ ،ف ػػال ا لنػػنس آلثػػنر واػػؾ العػػغالط
2

الماقػػنة اػػا ـ ،فاازػػأ الواماػػذ واقنباػػن إلػػر حااػػت فىػػات لاػػدفنع ػػف فى ػ البيػػنؿ ت يػػلالرت فػػي محناللػػت
لاوالافػػؽ م ػ هػػذا الالاق ػ  ،إت لف ذلػػؾ ت اوحقػػؽ دابمػػن بػػدالف الاقػػب ،فاوػػبح الطنلػػب منػػبث بنإلز ػػند
الالاأس الالخالؼ مف الفيؿ ال دـ قدرو

ار إدارة ذاو الحانو بينؿ ىااـ الم ظـ.

المزوم ػ الفاىػػطا ي اوماػػز بأ ػ يػػلب مػػولاـ ،الالوبػػر الولاػػاـ لحػػد لهػػـ الالىػػنبؿ إلثبػػنت ذاو ػ

الالع ػ بوػػمت فػػي ػػنلـ الىػػر ت ،حاػػث ولوبػػر ىػػبت الولاػػاـ فػػي فاىػػطاف مػػف ال ىػػب المروفلػػت مقنر ػػت
بنلملػػناار اللنلماػػت ،اللنػػف مػػن هػي وػػنبف هػػذه ال ىػػب ،المػػن هػػي اآلثػػنر ال نوزػػت اػػر الطنلػػب لخاػػؽ هػػذا

الوفالؽ ،لاابي رغبنت الالدا المدرىو مو نىان وحو ال فىات ،ممن قد اىبب للمػن فىػان لافػرد الاػاثر فػي
قدرو ػ

اػػر القاػػنـ حوػػر بأبىػػط الم ػػنـ الاالماػػت ،الاخاقػػؼ لحان ػػن الاقػػب مػػدمرة اػػر ثقو ػ م ػ لى ػرو

اللودقنب  ( .ظ س الصنس الحةل يس)2017،

بنإلعنفت إلر لف مرحات الثن الات اللنمت الالوي ولرؼ وحت اىـ "والزا ي" ،وخواؼ ف الم ارحػؿ

الد ارى ػػات الى ػػنبقت ،خنو ػػت ل ػػن ول ػػد بنل ى ػػبت لامزومػ ػ الفاى ػػطا ي مح ػػددة لمو ػػار المى ػػوقبؿ الطنل ػػب
الفاىطا ي ،حاث ار النثار مف طابت هذه المرحات بػأف هػذه الىػ ت ،ىػ ت ماابػت بنلعػغالط الاغاف ػن زػال

مػػف النةبػػت بنل ىػػبت لطابػػت الثن الاػػت اللنمػػت ،حاػػث إف العػػغط المىػػومر طػالاؿ هػػذه الفوػرة مػػف قبػػؿ األهػػؿ
الالمزوم بنإلعنفت لامدرىت ا دؼ في لف احوؿ الطنلب ار درزنت نلات ،ممن اادت لحدالث حنلت

مىومرة مف العغط اللوبي الال فىي  ،الووالقؼ يدة هذه العغالط ار مد قػدرة الفػرد اػر الىػاطرة
ار المالقؼ الالالفنء بموطابنت هذه المرحات بنت ومند ار إمنن انو اليخوات الخبراو الىنبقت القدروػ

ار إدارة حانو .

ب نء ار من ىبؽ وػر البنحثػت لف الطنلػب الفاىػطا ي فػي مرحاػت الثن الاػت اللنمػت ايػلر بػنلقاؽ

الالخالؼ وازت ل ذه العغالط لفورة زم ات طالاات ممن قػد اىػبب مػف نحاػت ظ ػالر بلػض األ ػراض الوػي

وولاػػؽ بأحػػد لهػػـ لم ػراض هػػذا اللوػػر لت الهػػال اتنوبػػنب ،الهػػال حنلػػت مرعػػات طباػػت يػػنبلت الالػػذت ف ػي

لقور حنتو انالف م ددا لاحانة( .بريس ،)10 :2010 ،حاث إف في ل ػؼ حنتوػ  ،فػاف اتنوبػنب
قد ا دد الحانة القد ادفلؾ إلر الوفنار في قوؿ فىؾ لال الوالقؼ ف الرغبت في الحانة( .ليفيت ولوبين،

 ،)25 :1985المف نحات لخر

دـ قدرة الطنلب ار إدارة حانو بينؿ م نىب ،ممن اادت ألف اق

في مونهت من باف محناللت و ظاـ حانو الادارو ن بمن او نىػب مػ امػنؿ نباوػ المدرىػو المػن بػاف محناللػت

مالاز و ػن الات ىػزنـ مل ػن دالف ال ػرالب مػف الاقلػ  ،فناػؼ بمثػؿ هػذه الحنلػت اليػدادة الوقاػب لف ازوػػنز
ػر مػػف
الطنلػب لخطػػر مرحاػػت لػ  ،الهػػي لهػػـ ىػ ت فػػي اللمػػر فػػي ػػرؼ المزومػ الاألىػرة ممػػن وزلػػؿ نثاػ ا

الطابت ت اىوطالالف إدارة مثؿ هذا الوراع الننمف داخااًّن الخنرزاًّن.
3

شكمس الدراسس:
القػػد لمىػػت البنحثػػت مػػف خػػثؿ ما ػػن نمدرىػػت الاحوننن ػػن م ػ طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت مػػف نػػث

الز ىاف خثؿ الىب ى الات المنعات إلر مد وأثار عغالط الثن الات اللنمت بيػنؿ ىػابي الخطاػر مػف

حاث نثرة الوننلاؼ المطاالبػت مػف الطابػت الالمىػااللانت الماقػنة اػا ـ ،حاػث لف اللداػد مػف الطابػت نػن الا
الػػن الف مػػف بلػػض ل ػراض اتنوبػػنب مثػػؿ ىػػر ت الغعػػب ال ػػدـ القػػدرة اػػر الورناػػز الالبنػػنء المفػػنز

الحنلػػت الاػػأس الالويػػناـ الوػػي وحػػاط ب ػػـ ن نلػػت ىػػالداء بنإلعػػنفت إلػػر ػػدـ قػػدرو ـ اػػر اوخػػنذ الق ػرارات
الىػػاامت الوػػي وىػػن دهـ اػػر الوناػػؼ مػ هػػذه العػػغالط ،فاوػػبح الطنلػػب م ػػددا ألف انػػالف عػػحات ل ػػن

الل ونبز ن الالوي لربمن امنرى ن الالالداف الالملاماف ت يػلالران ،اللنػف الاقب ػن ننرثاػت اػر وػحت الطنلػب

فػػي القو ػ الحنعػػر المىػػوقبث ،ممػػن اػػادت لوبلػػنت ت امنػػف بنثاػػر مػػف األحاػػنف وفندا ػػن نفقػػداف الطنلػػب
بنليػػلالر بأهماو ػ القاموػ مػػف قبػػؿ الالدا ػ المدرىػػو اللوػػدقنب إذا مػػن نػػنف ملدلػ م خفعػػن ت ااهاػ لمػػن

خطط ل مىوقبث ،لال حور إقدام

ار إاذاء فى ا لننىن آلثنر واؾ العغالط.

وب ةء عمى ة سبق تتبمور شكمس الدراسس النةليس في التسةؤل الرئيس التةلي:
" ة عالقس ضغوط الثة ويس الحة س بكل ن إدارة الاذات وبحاض أعاراض االكتئاةب لادى طمباس الثة وياس

الحة س؟ "

وتتبحه السئمس الفرعيس الونلات:
 -1من مىوال عغالط الثن الات اللنمت لد طابت الثن الات اللنمت في قطنع غزة؟

 -2من مىػوال نػؿ مػف إدارة الػذات البلػض ل ػراض اتنوبػنب لػد طابػت الثن الاػت اللنمػت فػي قطػنع
غزة؟

 -3هػػؿ اخواػػؼ مىػػوال إدارة الػػذات بػػنخوثؼ مىػػوال عػػغالط الثن الاػػت اللنمػػت لػػد طابػػت الثن الاػػت
اللنمت؟

 -4ه ػػؿ اخوا ػػؼ مى ػػوال بل ػػض ل ػ ػراض اتنوب ػػنب ب ػػنخوثؼ ع ػػغالط الثن الا ػػت اللنم ػػت ل ػػد طاب ػػت
الثن الات اللنمت؟

 -5ه ػػؿ والز ػػد ف ػػرالؽ دال ػػت إحو ػػنبان ف ػػي ع ػػغالط الثن الا ػػت اللنم ػػت الادارة ال ػػذات البل ػػض ل ػ ػراض
اتنوبنب ولز لاز س؟

 -6ه ػػؿ والز ػػد ف ػػرالؽ دال ػػت إحو ػػنبان ف ػػي ع ػػغالط الثن الا ػػت اللنم ػػت الادارة ال ػػذات البل ػػض ل ػ ػراض
اتنوبنب ولز لاوخوص ؟

4

 -7ه ػػؿ والز ػػد ف ػػرالؽ دال ػػت إحو ػػنبان ف ػػي ع ػػغالط الثن الا ػػت اللنم ػػت الادارة ال ػػذات البل ػػض ل ػ ػراض
اتنوبنب ولز لمننف اإلقنمت؟

 -8هؿ والزد فرالؽ دالت إحونبان في عغالط الثن الات اللنمػت الادارة الػذات البلػض ل ػراض اتنوبػنب
ولز لامىوال اتقووندت ل ىرة؟

 -9هػػؿ والزػػد فػػرالؽ دالػػت إحوػػنبان لعػػغالط الثن الاػػت اللنمػػت الادارة الػػذات البلػػض ل ػراض اتنوبػػنب
ولز لامىوال الولاامي ل ب؟

 -10هؿ والزػد فػرالؽ دالػت إحوػنبان لعػغالط الثن الاػت اللنمػت الادارة الػذات البلػض ل ػراض اتنوبػنب
ولز لامىوال الولاامي ل ـ؟

أهداف الدراسس:
في عالء مينات الدراىت ،امنف وحداد لهداؼ الدراىت ار ال حال الونلي:
 .1الولرؼ ار طبالت اللثقت باف عغالط الثن الات اللنمت الاتنوبنب الادارة الذات.
 .2الولرؼ ار مىوال عغالط الثن الات اللنمت لد طابت الثن الات اللنمت في قطنع غزة.

 .3الولرؼ ار مىوال نؿ مف إدارة الػذات الل ػراض اتنوبػنب لػد طابػت الثن الاػت اللنمػت فػي
قطنع غزة.

 .4ملرفت إذا من ننف مىوال إدارة الذات وخواؼ بنخوثؼ مىوال عغالط الثن الات اللنمت لػد
طابت الثن الات اللنمت.

 .5ملرفت إذا من نن ت ل راض اتنوبنب وخواؼ بنخوثؼ مىوال عغالط الثن الات اللنمت لد
طابت الثن الات اللنمت.
 .6النيػػؼ ػػف الفػػرالؽ فػػي عػػغالط الثن الاػػت اللنمػػت الادارة الػػذات البلػػض ل ػراض اتنوبػػنب
ولز لز س الطنلب.

 .7النيػػؼ ػػف الفػػرالؽ فػػي عػػغالط الثن الاػػت اللنمػػت الادارة الػػذات البلػػض ل ػراض اتنوبػػنب
ولز لوخوص الطنلب.

 .8النيػػؼ ػػف الفػػرالؽ فػػي عػػغالط الثن الاػػت اللنمػػت الادارة الػػذات البلػػض ل ػراض اتنوبػػنب
ولز لمننف اإلقنمت لاطنلب.

 .9النيػػؼ ػػف الفػػرالؽ فػػي عػػغالط الثن الاػػت اللنمػػت الادارة الػػذات البلػػض ل ػراض اتنوبػػنب
ولز لامىوال اتقووندت ألىرة الطنلب.

5

.10

النيؼ ف الفرالؽ في عغالط الثن الات اللنمت الادارة الػذات البلػض ل ػراض اتنوبػنب

.11

النيؼ ف الفرالؽ في عغالط الثن الات اللنمت الادارة الػذات البلػض ل ػراض اتنوبػنب

ولز لامىوال الولاامي ل ب.

ولز لامىوال الولاامي ل ـ.

أه يس الدراسس:
ولز لهمات هذه الدراىت للدة زالا ب م ن من هال ظرت الم ن من هال وطباقػي ،الى العػح ذلػؾ

فامن ااي:

أوالً – اله يس ال ظريس لمدراسس:
وومثػػؿ األهماػػت ال ظراػػت ل ػػذه الد ارىػػت فػػي اهومنم ػػن بنلعػػغالط الوػػي قػػد اولػػرض ل ػػن ي ػراحت م مػػت مػػف
المزوم ػ  ،لت الهػػـ طابػػت المرحاػػت الثن الاػػت اللنمػػت ،الالػػذاف امثاػػالف و ػ نع المىػػوقبؿ ،حاػػث ونمػػف لهماػػت
ال ظرات بنلولرؼ ار مىوال الل الاع العغالط الوي وولرض ل ن هذه الفبت ال ثقت هذه العغالط بطراقت
مبنيرة بقدرة الطنلب ار إدارو لذاو الخاػال م اززػ الالزدا ػ مػف األحنىػاس الىػابات الوػي قػد وػاثر ىػابن
اػر لدااه الوحوػاا الد ارىػي ،الممػن ازاػد مػف لهماػت الد ارىػت  -اػر حػد اػـ البنحثػت  -ل ػ ت والزػد

د ارىػنت فػي المزومػ الفاىػطا ي و ناللػت هػذا المالعػالع ،الملظػـ الد ارىػنت الوػي وػـ اتطػثع اا ػن

لزراػت فػي مزوملػنت غرباػت ،لػذلؾ وػر البنحثػت لف هػذه الد ارىػت قػد وىػ ـ فػي مىػن دة لاللاػنء األمػالر،
الالملاماف ،الاللنمااف في المزنؿ الوربالت.

ثة ية – اله يس التطبيقيس لمدراسس:
لمػن اػر المىػوال الوطباقػي فػاف هػذه الد ارىػت ولوبػر خطػالة م مػت مػف خػثؿ اقوػراح الحاػالؿ

الالقنباػت الاإلريػندات الم نىػبت لاوخفاػؼ مػف حػدة عػغالط الثن الاػت اللنمػت الموبلػت مػف قبػؿ لاللاػنء األمػالر

الالملاماف الالم ف الدراىي الزخـ الماقر ار ننهؿ طابت الثن الات اللنمت ،الوقداـ برامف إريندات وال الات

بأفعؿ الىبؿ في نافات الولنمؿ م هذه الفبت اللمرات الممازة الوزالادهـ بأفعؿ األىنلاب المقورحت الوي

ىػػالؼ وىػػن دهـ فػػي الوخفاػػؼ مػػف هػػذه العػػغالط الىػػابات ،نمػػن وومثػػؿ لاعػػن األهماػػت اللمااػػت بػػنقوراح

زاىػػنت وال الاػػت ل هػػؿ ػػف مخػػنطر العػػغالط الىػػابات اػػر الوػػحت ال فىػػات لالا ػػت ،بنإلعػػنفت لػػدالرات
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وال الات لاطابت بأفعؿ الطرؽ في إدارة ذالاو ػـ بمػن او نىػؽ مػ قػدراو ـ الامنن اػنو ـ ،البػنلطب ولوبػر هػذه

الد ارىػػت فروػػت حقاقاػػت لامىػػن دة فػػي وقػػداـ حاػػالؿ الاقلاػػت لامدرىػػاف الالوربػػالااف الالمىػػااللاف ػػف الع ػ

الم ػػنهف بمػػد الزػػالد ىػػابانت نثا ػرة فػػي الم ػػنهف الد ارىػػات مػػف حاػػث ػػدـ م ار نو ػػن إلمنن اػػنت القػػدرات

زما الطابت ،ممن اىبب ولرع ـ لبلض ل ػراض اتنوبػنب الالػذت قػد اوفػنقـ بػأف اوػبح لنثػر خطػالرة

الولقادا ممن قد اوبندر لاػذهف ،بنإلعػنفت وػر البنحثػت بػأف المقاػنس الوػي وػـ ا ػداده مػف قبا ػن قػد اىػن د
اللداد مف البنحثاف تحقن في اىوخدام

ار طابت الثن الات اللنمت.

صطمنةت الدراسس:
ضغوط الثة ويس الحة س:
ولرف ػػن البنحثػػت فػػي عػػالء ف م ػػن لميػػنات الد ارىػػت بأ ػػن ممنرىػػنت ىػػابات الحػػندة ومػػنرس بحػػؽ

الطنلب في مرحات الثن الات اللنمت لحث

ار الدراىت الات زنز ،الويػمؿ هػذه العػغالط :األىػرة الالمدرىػت

مومثات بنلملاماف الالم ف الدراىي بنإلعنفت إلر األودقنء.
التحريف االجرائي:
ولػػرؼ العػػغالط الد ارىػػات إزراباػػن فػػي هػػذا البحػػث بأ ػ مزمػػالع الػػدرزنت الو ػػي اح ػػوؿ اا ػػن
الطابت في مرحات الثن الات اللنمت ار مقانس عغالط الثن الات اللنمت.

إدارة الذات:
ووب ر البنحثت ولراؼ جمحمالد2012 ،ـ) بأ ػ  :هػال مزمال ػت مػف الم ػنرات الاآللاػنت اىػوخدم ن

الفرد في مالاقؼ مولددة لوحىاف ىاالن الوحداد احوانزنو  ،المف ثـ وحقاؽ لهداف الوي اىلر لواباو ن.

التحريف اإلجرائي:
الاقنس إزرابان بنلدرزت الوي احوؿ اا ن طابت الثن الات اللنمت ب نء ار مقانس إدارة الذات.
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بحض أعراض االكتئةب:
الرفػ بيااك ( )1972بأ ػ مزمال ػػت مػػف األ ػراض الوػػي ولنػػس اىػػوزنبت ت ونافاػػت مبػػنله فا ػػن
الوػػوـ بالوػػف ن وازػػت م طقاػػت لمزمال ػػت الووػػالرات لال اإلد ارنػػنت الىػػابات لاػػذات لال لامالقػػؼ الخػػنرزي لال
لامىوقبؿ لال لال نور الثثثت مزوملت.

التحريف اإلجرائي:
هال مزمالع الدرزنت الوي احوؿ اا ن المفحالص ار مقانس بلض ل راض اتنوبنب.

 .4طمبس الثة ويس الحة س:
ولػػرؼ البنحثػػت طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت فػػي د ارىػػو ن بػػأ ـ الطػػثب الالطنلبػػنت الػػذاف ل ػالا مرحاػػت

الحندت ير ب زنح ،الالمىزااف في الوؼ الثن ي ير لد ال ازرة الوربات الالولااـ في قطنع غزة لالنـ
الزنملي .2019-2018

ندود الدراسس:
 -1الند ال وضوعي :وقوور هذه الدراىت ار دراىت ثقت عغالط الثن الات اللنمت بنؿ مف إدارة
الذات البلض ا راض اتنوبنب.

 -2النااد البشااري :ايػػمؿ مزوم ػ الد ارىػػت لطابػػت الثن الاػػت اللنمػػت مػػف الفػػر اف اللامػػي الاألدبػػي فػػي
قطنع غزة.

 -3الند ال كة ي :لزرات الدراىت ار المدارس الحنالمات في محنفظنت قطنع غزة.

 -4الند الز ي :لزرات هذه الدراىت في الفوؿ األالؿ مف اللنـ الدراىي .2019 – 2018
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ن صم نصانً
إلطا ننظ ي
 نمثحس ألول :ضغىط نصانىٌح نعامح.
 نمثحس نصانً :إع ج نذ خ.
 نمثحس نصانس :الكرئاب.
 ذعقٍة عهى إلطا ننظ ي.
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ال بنث الول
ضغوط الثة ويس الحة س
ولرض البنحثت في هػذا الفوػؿ المفػنهاـ الرباىػات لاد ارىػت ،الالوػي ويػومؿ اػر عػغالط الثن الاػت
اللنمػػت الادارة الػػذات البلػػض ل ػراض اتنوبػػنب الال ظراػػنت الووػػالرات لالثقػػت بػػاف هػػذه الموغا ػرات اػػر

ال حال الونلي:

أوالً :الضغوط:
قد س:
فػػي ظػػؿ الوىػػنرع العػػخـ فػػي مزراػػنت الحاػػنة ،المحناللػػت اإل ىػػنف الوػػأقاـ اػػر مػػن االاز ػ مػػف

وغاارات الولالبنت ،نن ػت العػغالط ظػنهرة طبالاػت مرافقػت لحاػنة اإل ىػنف ،الت امنػف إت لف وػاثر اػر
حانوػ ىػالاء نػػنف طفػػث ،مراهقػػن ،لال اريػػدا ،المػ ازداػػند هػػذه العػػغالط ،زػػـ
الوحات الال فىات ار حانة اإل ىنف.
نمػػن اػر " ىػػنر" بأ ػ

ػػن اللداػػد مػػف الوغااػرات

اػػر الػػرغـ مػػف النونبػػنت المخوافػػت حػػالؿ مالعػػالع العػػغط ال فىػػي مػػف

زن ب الم وماف بنلوحت ال فىات ،إت لف نامت العغط ت ول ي الييء فىػ ل ػـ زمالػن ،الامنػف القػالؿ

بأف اللنمؿ الميورؾ في الولرافنت اللداػدة مػ ـ بػأف العػغط هػال "الحمػؿ الػذت اقػ

اػر ننهػؿ النػنبف

الحي المن اوبلػ مػف اىػوزنبنت مػف زن بػ لاوالافػؽ مػ الوغااػر الػذت االاز ػ " ،الونمػف الميػنات الرباىػات
بأ لاس مف الى ؿ قانىػ  ،الغنلبػن مػن اىػودؿ اػر الزػالد العػغط مػف خػثؿ اىػوزنبنت ىػاالنات ملا ػت

نمن هال الحنؿ في الولرؼ ار الذننء لال غاره( .عسكر)25 :2000 ،

تحريفةت الضغوط:
اخوافت الز نت ال ظر في إ طنء ولراؼ محدد لمل ر العغالط ،إت ل ػ االزػد ثثثػت اوزنهػنت

و ناللت العغالط الهي:

 .1اتوزنه األالؿ :ولنمؿ م العغط ار ل موغار ونب ج وازت) حاث اوؼ العغط في والرة
اىوزنبت اليخص لبابنت معناقت المز زت ل .
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 .2اتوزػػنه الثػػن ي :حاػػث اوػػؼ العػػغط بأ ػ جمثاػػر) اومثػػؿ فػػي خوػػنبص واػػؾ البابػػنت المز زػػت
لافرد ،حاث ا ظر إلر العغط ار ل الموغار المىوقؿ في البحالث.

 .3اتوزنه الثنلث :الفا ا ظر إلػر العػغط اػر ل ػ ا لنػنس لػ قص الوػالابـ بػاف اليػخص الالبابػت،
لت ل موغار الىاط باف المثار الاتىوزنبت( .الش ةوي وعبد الرن ن)70 :1994،

يحرف حجم عمم ال فس والتنميل ال فسي الضغوط ال فسيس بأ هة:
"الزالد الامؿ خنرزات عنغطت اػر الفػرد ىػالاء بنااوػ لال اػر زػزء م ػ البدرزػت والزػد لداػ إحىنىػن

بنلوالور ،لال ويالب ن في وننمؿ يخواو  ،الحا من وزداد حدو ن افقد الفػرد قدروػ

اػر الوػالازف الاغاػر مػط

ىاالن إلر مط زداد الل ن اثنر ار الز نز البد ي الال فىي لافرد( .طه ،وآخرون)445 :1993،

تحريف أبو نطب:
اػ ػػر بػ ػػأف العػ ػػغالط ووزاػ ػػر فػ ػػي إطػ ػػنر ناػ ػػي موفن ػ ػػؿ ،اوعػ ػػمف الزالا ػ ػػب ال فىػ ػػات الالزىػ ػػمات

الاتقووػ ػػندات الاتزومن اػ ػػت الالم اػ ػػت ،الاوزاػ ػػر ذلػ ػػؾ الوفن ػ ػػؿ مػ ػػف خػ ػػثؿ ردالد فلػ ػػؿ فىػ ػػات الا فلنلاػ ػػت

الفىااللالزات .جأبونطب)141 :2006،
تحريف هة س سيمي:

العغالط ال فىات هي حنلت دـ الوالازف داخؿ الننبف الحي ،الالوي اثارهن اتخػوثؼ الػالاقلي لال
المػػدرؾ مػػن بػػاف مطنلػػب البابػػت الطنقػػت النػػنبف الحػػي فػػي الوغاػػب اػػر هػػذه المطنلػػب ،الوظ ػػر مػػف خػػثؿ
اىوزنبنت فىااللالزات ال نطفات الىاالنات مولددة(Selye,1980: 142) .

تحريف بيك:
العغالط هي اىوزنبت اقالـ ب ن الننبف الحػي وازػت لمالقػؼ اعػغط اػر وقػدار الفػرد لذاوػ لال
مينات لاس ل ن حؿ وىبب ل إحبنط الولالؽ او از لال مالقؼ اثار لفنن ار ػف اللزػز الالاػأس الاتنوبػنب.

اللاد الىاد خاافت (خميفس وعيسى)128: 2008،
تحريف وراي:

العغالط في لبىط ملن ا ن ،ومثؿ وفت لال خنوات لمالعالع بابي لال ليػخص ،واىػر لال ولاػؽ

ز الد الفرد لاالوالؿ ل دؼ ملاف( .هول ولي دزي)238 :1971 ،
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تحريف ال زاروس وفولك ةن:
اللثقػػت مػ البابػػت الوػػي اقام ػػن اليػػخص اػػر ل ػػن ذات لهماػػت بنل ىػػبت لػ  ،الالوػػي وفػػرض ااػ

عرابت ل ذه الموطابنت اال قد ووزنالز مالارد الوناؼ المونحت لايخص.

)(Lazarus & Folkman,1986: 63
تحريف جوردون:
العػػغالط هػػي اتىػػوزنبنت ال فىػػات الات فلنلاػػت الالفىػػااللالزات لازىػػـ وزػػنه لت مطاػػب وػػـ إد ارن ػ

ار ل و داد لرفنهات الىلندة الفرد الهذه الوغاارات وقالـ با داد وأهاؿ الفرد لاوالافؽ م العغالط الالوػي

هي ظرالؼ بابات ىالاء حنالؿ الفرد مالاز و ن لال وز ب ن( .نسين) 20:2006 ،
تحريف بةرون

دمن ونالف موطابنت المالقؼ لنبػر مػف مػالارد الفػرد

ار بنرالف بأف العغالط هي حنلت وحدث

الامنن انو  ،بحاث ت اومنف مف وحقاؽ لت ييء اراده(Baron,1996: 200) .
تحريف :Humphrey

حدث داخاي لال خػنرزي اػاثر اػر الوالافػؽ الاتىػوقرار الاوطاػب مػف الفػرد ز ػدا إعػنفان لالػالدة

إلر حنلت الوالازف(Humphrey,1982: 11).
تحريف كوكس و ةكةي:

ظنهرة و يأ مف مقنر ت الفرد لاموطابنت الوي وطاب م القدروػ

اػر مالاز و ػن ،ال ػدمن احػدث

دـ والازف في اآللانت الدفن ات لافرد ،لت اتىوىثـ ل مػر الالاقػ  ،احػدث عػغطن الوظ ػر اتىػوزنبنت
الخنوت ب  ،الودؿ محػنالتت اليػخص ال فىػات الالفىػااللالزات الموعػم ت حاػؿ ىػاناللالزات الالزدا اػت اػر

حدالث العغط( .الرشيدي)20 :1999،
تحريف نسة ين:

ور بأ ن حنلػت مػف الوػالور المووػنب  ،الوحػدث

ػدمن وفػالؽ موطابػنت الفػرد مىػوال قد اروػ  ،الهػي

الظافت للدد مف الحنزنت الماحت ،وظ ر نولالاض ل ذه الموطابنت( .نسة ين)59 :2000،
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تحريف عبيد:
هػي الحنلػػت الوػي اظ ػػر فا ػن وبػػناف ماحػالظ بػػاف الموطابػنت الوػػي ا بغػي لف اادا ػػن الفػرد القدروػ

ار اتىوزنبت ل ن( .عبيد)20 :2008 ،

اوعػح مػف الولرافػنت الىػنبقت لالامػنء الالبػنحثاف اػر مػرالر الىػ الات بػأ ـ اخوافػالا فػي ولراػؼ

العغط ال فىي مف حاث ثثثت الاحي ،فم ـ مف ار لف العغط ال فىي هال بنرة ف مزمال ت ػف

اىوزنبنت ار ينؿ ردالد لفلنؿ ابدا ن الفػرد

ػد مالاز ػت مالاقػؼ ويػنؿ عػغطن ااػ مثػؿ باػؾ ،المػف

نحات لخر م ـ مف ار لف العغط هال بنرة ف مثارات اولرض ل ػن الفػرد فػي المالاقػؼ العػنغطت

مث ػػؿ ى ػػااي ،النم ػػن ا ػػر اتوز ػػنه الثنل ػػث بػ ػأف الع ػػغط ال فى ػػي ه ػػال وفن ػػؿ ب ػػاف المثا ػػر الم ػػن اقنباػ ػ م ػػف
اتىوزنبت مثؿ تزارالس الفاللنمػنف ،الوػر البنحثػت ل ػ بػرغـ اخػوثؼ الولرافػنت إت لف اللنمػؿ الميػورؾ
با ػ ـ اومثػػؿ بػػأ ـ ا وبػػرالا بػػأف العػػغط الوبػػر و داػػدا لافػػرد الوزربػػت غاػػر ىػػنرة ومػػر اا ػ

اػػر فو ػرات

مخوافت مف حانو القد افالؽ يدة احومنل القدراو ممن اادت لحدالث خاؿ في الوالازف ال فىي ل .
ال ظريةت ال فسرة لمضغوط:

ىػػالؼ وىػػولرض البنحثػػت بلعػػن مػػف ال ظراػػنت المفى ػرة لاعػػغالط ،المػػف لهػػـ هػػذه ال ظراػػنت:

ظراػػت لحػػداث الحاػػنة العػػنغطت ل ػػاللمز ال ارهػػي ال ظراػػت ىػػباابرزر ثػػـ الااػػا ـ ظراػػت مف ػػالـ الحنزػػت
لمالرات ال ظرات ال رالب لاللور نن الف اللخا ار ظرات اللزز المنوىب لىاازمنف.
أوالً :ظريس أنداث النيةة الضةغطس لهول ز و راهي (:)1967
ار نؿ مف هاللمز الراهي لف لحداث الحانة الالوغارات البابت الخنرزاػت ىػالاء لنن ػت إازنباػت لال

ىػػابات مػػف يػػأ ن لف وىػػبب عػػغطن اػػر الفػػرد ،اللف ونػػدس الو ػرانـ لحػػداث الحاػػنة العػػنغطت اح ػػدث
الميػقت الالعػاؽ لافػػرد ،الوػروبط لحػػداث الحاػنة العػػنغطت الوػي ونػػالف م ػددة الغاػػر مرغالبػت ازومن اػػن الت
امنف الوحنـ الالو با ب ػن بنلميػقت ال فىػات ،النػذلؾ وػروبط بنتنوبػنب الالقاػؽ الظ ػالر بلػض اتعػطرابنت

الذه ات مثؿ البن ار الان الاليازالفرا ان ،القد وادت هذه األحداث لاعن إلر الم غونت الاالمات البنلوػنلي إلػر
األ راض الاتعطرابنت ال فىات (.)Holmes & Rahe, 1967: p:210-218
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الالد نؿ مف هاللمز الراهي مف لبرز القنبااف بأف الع ػػغالط هػي مثاػر ،حاػث ي ػػر ن فػي وحداػد

لح ػػداث الحا ػػنة الع ػ ػػنغطت ،الل ػػدا واز ػػت ل ػػذلؾ مقانى ػػن لقا ػػنس و ػػأثار لح ػػداث الحا ػػنة الع ػػنغطت ػ ػاػ ػ ػػر
األفراد ،القػ ػػد مػ ػاػػز ػاػم ػػنء هػػذا اتوزنه ال اف مف موندر العغط:
 -1صةدر الضغط السةرة :الولد عغطن وحان ،الالوي وادت إلر وحىف في زالدة الحانة مثؿ ل بنء
مػ ػ و ػ ػػب زداد لال الورقات لدرزت ل ار.
 -2صاةدر الضااغط غير الساةرة :الانالف ل ن وأثار ىػػابي افالؽ قدرة الفرد ار الوالافؽ ،الوادت إلر
وغارات زى ػػمات المزازات ،اللذا اطاؽ اا ن الميػ ػػقت المحدثت لامرض مثؿ الفنة يػ ػػخص زاز ،لال
اإلونبت بمرض مزمف ،لال الوقن د ( .جيد.)2012 ،
اللقد حدد نؿ مف هاللمز الراهي لحداث الحانة العنغطت الل دالا مقانس لقانس هذه األحداث
اونالف مف 43حدثن ،حاث افورض هذا ال مالذج لف اىوزنبت العغط وحدث

دمن امر الفرد بييء

اوطاب م اىوزنبت بنافات ملا ت لال ىاالؾ مالاز ت ،القد انالف الحدث العنغط ىابي لال اازنبي.

زنء هذا ال مالذج بأمراف لىنىااف همن:
 – 1العالاغط المومثات في لحداث الحانة الرباىات.
 – 2العالاغط المومثات في الم غونت الاالمات( .نسين) 54-53 : 2006،
ثة ية :ظريس الدوافع لسبيمبرجر (:)1979
الوبر "ىباابرزر" الاحدا مف اللامنء الذاف العلالا وفىػا ار لاعػغالط ال فىػات ملومػدا اػر ظراػت

الدالاف  ،إذ ار لف العغالط والب دال ار في إثنرة اتخوثفنت ار مىوال الدالاف فػي عػالء إدراؾ الفػرد
ل ن ،حاث حدد ظراو في  3لبلند رباىات ،هي:
-1العغط.
-2القاؽ.
-3الولااـ( .الغرير وأبو أسحد)64 :2009،
نامػػت العػػغط ويػػار إلػػر اتخوثفػػنت فػػي الظػػرالؼ الاألح ػالاؿ الباباػػت الوػػي ووىػػـ بدرزػػت مػػن مػػف
الخطػػر المالعػػال ي ،الا ػػوـ "ىػػباابرزر" فػػي اإلطػػنر المرزلػػي ل ظراو ػ بوحداػػد طبالػػت الظػػرالؼ الباباػػت
المحاطػػت الالو ػػي ون ػػالف ع ػػنغطت ،الاما ػػز ب ػػاف ح ػػنتت القا ػػؽ ال نوز ػػت

ػػن الاح ػػدد اللثق ػػت با ػػن الب ػػاف

مانن ازم ػػنت ال ػػدفنع الو ػػي وى ػػن د ا ػػر وز ػػب وا ػػؾ ال ػ ػالاحي الع ػػنغطت ،ف ػػنلفرد ف ػػي ه ػػذا الو ػػدد اق ػػدر
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الظػػرالؼ العػػنغطت الوػػي لثػػنرت حنلػػت القاػػؽ لداػ ثػػـ اىػػوخدـ المانن ازمػػنت الدفن اػػت الم نىػػبت لوخفاػػؼ
العغط جنبت ،إ ننر ،إىقنط) لال اىود ي ىاالؾ الوز ب الذت اىمح بنل رب مف المالقؼ العنغط.

(الرشيدي) 55 :1999،
الربػػط "ىػػباابرزر" بػػاف الع ػػغط الالقاػػؽ نحنلػػت ،الالوبػػر الع ػػغط ال ػػنوف عػػنغطن مىػػببن لحنل ػػت

القاػػؽ ،الاىػػوبلد ذلػػؾ ػػف القاػػؽ نىػػمت حاػػث ان ػػالف م ػف ىػػمنت يخوػػات الفػػرد القا ػػؽ لوػػث ،الاما ػػؿ
اليػػخص المروف ػ فػػي القنبااػػت لاقاػػؽ إلػػر إدراؾ خطػػر ظػػاـ فػػي ثقنوػ ػ م ػ اآلخراػ ػف الهػػال اىػػوزاب

لو دا ػدات الػذات هػذه بنروفػنع يػداد فػي حنلػت القاػؽ لال فػي مىػوال الػداف (Spielberger,1972: .
)123

ثةلثةً :ظريس وراي:
ولوبر ظرات مالرات في الدافلات ظرات وفن اات أل ن و ظر إلر الىاالؾ ار ا

داخاات ووفن ؿ م عغالط خنرزات( .جةبر)219 :1990،

وػنج لحنزػنت

الوبػػر مػػال ار لف مف ػػالـ الحنزػػت المف ػػالـ العػػغط مف المػػنف لىنىػػانف ،اػػر ا وبػػنر لف مف ػػالـ

الحنزت امثؿ المحػددات الزالهراػت لاىػاالؾ ،المف ػالـ العػغط امثػؿ المحػددات المػاثرة الالزالهراػت لاىػاالؾ

في البابت ،ف ال الرؼ الحنزت ار ل ن مرنب امثؿ قالة في م طقت الم  ،وومثؿ في قالة و ظاـ اتدراؾ،
الالػػوف ـ ،الالولقػػؿ ،الال ػػزالع الالفلػػؿ ،بحاػػث وحػػالؿ المالقػػؼ القػػنبـ الغاػػر ميػػب فػػي اوزػػنه ملػػاف(.هاااول

ولي دزي)238-231 :1971،

الاهوـ مالرات بدراىت البلد اتزومن ي في وفىاره لاعغالط ال فىات حاث لر لف مف ػالـ الحنزػت

المف ػػالـ العػػغط مف المػػنف لىنىػػانف اػػر ا وبػػنر لف مف ػػالـ الحنزػػت امثػػؿ المحػػددات الزالهراػػت لاىػػاالؾ
المف الـ العغط امثؿ المحددات الماثرة الالزالهراػت لاىػاالؾ فػي البابػت .ال اػر هػذا األىػنس ليػنر مػالرات

إلػػر لف العػػغط وػػفت لمالعػػالع بابػػي لال ليػػخص واىػػرت لال ل اقػػت ز ػػالده لاالوػػالؿ إلػػر هػػدؼ ملػػاف
الاماز مالرات باف ال اف مف العغالط همن:
أ-

ضغط بيتة :الايار إلر دتلت المالعال نت البابات الاأليخنص نمن ادرن ن الفرد.

ب-

ضغاط ألفة :الايار إلر خونبص المالعال نت الدتلو ن نمن والزد في الالاق .
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الاالعػح مػالرات لف ىػاالؾ الفػرد اػروبط بػػنل الع األالؿ مػف العػغالط الاانػد اػر لف الفػرد بخبروػ

اوػػؿ الػػر ربػػط مالعػػال نت ملا ػػت بحنزػػت بلا ػػن ،الاطاػػؽ اػػر هػػذا مف ػػالـ وننمػػؿ الحنزػػت ،لمػػن
احدث الوفن ؿ باف المالقؼ الحنفز الالعغط الالحنزت ال نيطت ف ذا من البر

.)100: 2001

ػػدمن

بمف الـ للفػن( .عث اةن،

بلض العغالط الوي وقوور اا ن قنبمت مالرات:
 -1عغط قص الوأااد اتىرت.
 -2عغط النالارث.
 -3عغط اللدالاف.
 -4عغط الز س.
 -5عغط ال بذ ال دـ اتهومنـ.
 -6عغط اللطؼ ار اآلخر لاوىنمح( .الرشيدي)66 :1999،
رابحةً :ظريس الضغط ال فسي لكة ون:
ولػد هػػذه ال ظراػت مػػف لالابػؿ ال ظراػػنت الوػػي ا ومػدت اػػر الزالا ػب الفاىػػااللالزات لال البااللالزاػػت
في وفىار الدراىت العغالط ال فىات ار اد ونحب ن اللنلـ الفاىااللالزي الاألىونذ بزنملت هنرفرد" الالور

نػػن الف"  1932لث ػػنء د ارىػو لانافاػػت الوػػي اىػػوزاب ب ػػن نػػؿ مػػف اإل ىػػنف الالحاػالاف لاو داػػدات الخنرزاػػت

(السمطةن)83 :2009 ،

حا ػػث ني ػػؼ ن ػػن الف ػػف الز ػػالد مانن ازم ػػنت لاللا ػػت ف ػػي الزى ػػـ وى ػػنهـ ف ػػي احوفنظػ ػ ب ػػنتوزاف
الحاػالت ،لت القػدرة اػر مالاز ػت الوغاػرات الوػي والاز ػ الالرزػالع إلػر حنلػت الوػالازف اللعػالت الالناماػػنبي
بن و ػػنء الظػػرالؼ الالمالاقػػؼ المىػػببت ل ػػذه الوغاػرات ،المػػف ثػػـ فػػأت مطاػػب خػػنرزي بامنن ػ لف اخػػؿ ب ػػذا

الوالازف إذا فيؿ الزىـ في الولنمؿ مل  ،الهذا ا وبره عغطن االاز الفرد ،الالذت ربمن اادت إذا من لخػؿ
بنلدرزػػت اللااػػن لوػالازف الزىػػـ الطبالػػي إلػػر ميػػنثت عػػالات ،القػػد لاللػػر نػػن الف اهومنمػػن بػػدالر الز ػػنز

الىمبونالت نأحد لقىنـ الز نز اللوبي المىوقبؿ الذاوي لػدالره إل ػنـ فػي و ابػت الزىػـ لمالاز ػت المالاقػؼ

العنغطت الومنا مف اتحوفنظ بنلوالازف(.عسكر 33 :2000،ااا)35
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ال تةئج التي توصل إليهة " والتر كة ون" في ظريته:
 -1العغط هال رد فلؿ

د اليلالر بخالؼ.

 -2المخنالؼ الزىدات الالقفىات ا وف

ن ردالد فلؿ نطفات ورافق ن اىوزنبنت فىات حرنات الوحداد

إثنرة الز نز الىمبونالت.

-3

الووى حدقت
د إثنرة الز نز الىمبونالت ازداد ملدؿ الوق فس العربنت القاب ،الاروف عغط ق
الدـ ،ق

الدـ.
اللاف الاروف
ملدؿ الىنر في ق
ق

 -4البابت ل ن لثر في طبالت ردالد فلؿ زىدات ألت خطر لال خالؼ اولرض ل الفرد.
 -5اللبء الماقر ار القاب اقؿ

دمن اىوطا األفراد اتىوزنبت لاعغط بأداء ينط زىدت ،لمن

في حنلت نالف العغط مزمف لال يداد فا بذلؾ ايمؿ الانت الزىد الىنن ت ،القد وادت اإلثنرة الطالاات
إلر ودمار الزىد الوحطام ( .الغرير وأبوأسحد.)22 :2009،
خة سة :ظريس الحجز ال تحمم لسميج ةن:
بلد دة وزنرب ار الحاالا نت الدراىت مالاقػؼ داػدة محػددة اػر طابػت زػنملااف يػالابااف،

اوعػػح لنػػؿ مػػف ىػػاازمنف الزمػػثاه ناػػؼ احػػدث ىػػاالؾ اللزػػز ،الالػػذت احػػدث

ػػدمن الػػن ي النػػنبف مػػف

اىوثنرات لال محفزات مالمت المونررة الت اىوطا وز ب ن ،البحدالث ذلػؾ فػاف هػذا النػنبف غنلبػن مػن افيػؿ

فػػي ولاػػـ اىػػوزنبت ال ػػرب لال الوز ػػب فػػي مالاقػػؼ زداػػدة الانػػالف مػػف المػػرزح فا ػػن إمنن اػػت ال ػػرالب لال
الوز ػػب ،لػػذلؾ فػػاف النػػنبف اػػولاـ ل ػ لػػاس لداػ لت قػػدرة لث ػػنء المالاقػػؼ الوػػي ووعػػمف محفػزات المثاػرات
مالمػػت الم ف ػرة ،المػػف ثػػـ اوقبػػؿ النػػنبف فقدا ػ الىػػاطرة ،البنلوػػنلي الوخاػػي ػػف المحناللػػت ،الحا ػػن اقػػنؿ إف

الننبف قد انوىب من اىمر بنللزر المولاـ ،الولد اآللات المىػااللت ػف انوىػنب اللزػز ألىػاالب الوفناػر

الذت امنرى الفرد في مالاز ت المالاقؼ المز زػت ،الامنػف قانىػ المثحظوػ بػؿ الولدااػ لاعػن ،الاحػدث
اللزز

دمن امػر اإل ىػنف بمالقػؼ مػز ف ف ػال اماػؿ فػي ملظػـ األحاػنف إلػر وب ػي ووػالر ملػاف لىػبب

حػػدالث هػػذا المالقػػؼ المػػز ف الػػذت اىػػبب ال ػػن مػػف العػػغالط الىػػابات الالوػػي قػػد وػػادت لثنوبػػنب ،النامػػن
نن ػػت اتىػػبنب المدرنػػت لامالقػػؼ قرابػػت مػػف قػػدرة النػػنبف اػػر العػػبط الالػػوحنـ ،ازداد احومػػنؿ مالاز و ػ

لامالقؼ بطراقت فن ات)Seligman et. al.,1993 :21-26( .

الاانػػد ىػػاازمنف اػػر لف نػػؿ فػػرد م ػػن قػػد انوى ػب ػندة محػػددة لاوفناػػر ف ػي األىػػبنب ،اللن ػف

برااو الخنوت الممازة ل هال من لطاؽ ااػ اىػـ الطػراز الوفىػارت ،الالػذت اىػوخدم الفػرد فػي مالاز ػت

المالاقؼ المز زت الالىنرة( .رسول وسميم)36-31 :2005،
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فنلموينبـ

دمن وحدث ل لحػداث ىػابت ااقػي الاػالـ اػر فىػ جداخاػي) ،الهػذا مػف لهػـ لىػبنب

الويػناـ ،ف ػال اماػؿ إلػر لػالـ الػ فس الوأ اب ػن ،الالػر اليػلالر بنلػذ ب الالخػزت ،اللطاػؽ ىػاازمنف اػر هػذا

ال الع الداخاي مف ب جوالبا الذات اللنـ) .لمن الموفنبؿ فاداػ وفىػارات لخػر غاػر لػالـ الػ فس الوأ اب ػن،
ف ال ا ظر إلر فى بينؿ وحاح الاماز باف الميػنثت الوػي وحػدث وازػت خطػاه الاوحمػؿ مىػااللاو ن

الاىلر لودارن ن الاوثح ىاالن  ،البػاف الميػنثت الوػي ت ثقػت لػ فا ػن الالغاػر مىػاالؿ

ػن ،بحاػث

ابقر يلالره محوفظػن بقاموػ الذاواػت ،ف ػال اىػوخدـ اىػوراوازات جالوػالبا الػذاوي الىػاالني) بػدت مػف وػالبا

الذات اللنـ( .عبداهلل 467 :2005،ااا )473

الار سميج ةن لف ونرار األحداث العنغطت المحناللت الفػرد الػوحنـ ب ػن الونػرر الفيػؿ فا ػن قػد
اادت لثثثت ل الاع مف الخاؿ مف اللزز المولاـ ،الهـ:
 -1دافحي :بحاث اوبح اليخص ت ابدت لت مز الد مف لزؿ الوغاار.
 -2حرفي :حاث افيؿ الفرد في ولاـ اىوزنبت زدادة لوىن ده في وز ب ال ونبف الولبت.
 -3ا فحةلي :اىبب اللزز المولاـ اىوزنبت يدادة لال علافت مف اتنوبنب(Taylor,1995: .
)230-235
نمن ااند ىاازمنف ار لف ىبب اتخوثؼ في اتىوزنبت الالد بوػالرة زالهراػت إلػر النافاػت الوػي

افىػػر فا ػػن الفػػرد هػػذه العػػغالط الالميػػنثت الوػػي اولػػرض ل ػػن الهػػي الوػػي وفىػػر اتخػػوثؼ با ػ ـ فػػي

الوفناؿ الالويناـ( .سميج ةن)38 :2000،

ب نء ار من ىبؽ ،ور البنحثت في عالء ف م ن لا ظرانت بػأف عػغالط الثن الاػت اللنمػت مػن هػي

إت زػػزء ت اوز ػ لز مػػف العػػغالط ال فىػػات ،اللنػػف بيػػنؿ لدؽ المحػػدد لنثػػر ،فنلعػػغالط الوػػي اولػػرض ل ػػن

الطنلػػب خػػثؿ هػػذه الفوػرة ىػالاء مػػف قبػػؿ األهػػؿ الالمدرىػػت الاألوػػدقنء وىػػبب ممنرىػػنت عػػنغطت الحػػندة
ار فىات الطنلب ممن الرع لعغالط فىػات حػندة وػاثر بيػنؿ الاعػح المثحػظ اػر ىػاالن النافاػت

إدارو ػ لحانو ػ  ،الب ػػنء اػػر مػػن ىػػبؽ فػػاف البنحثػػت ووب ػػر ظراػػت اللزػػز المػػولاـ أل ػػن ووػػؼ مػػن االاز ػ
الطابت مف عغالط المن اوروب اا ن.

عوا ل الضغوط وأ واعهة:
ااي:

ه نؾ اللداػد مػف اللالامػؿ الوػي وػاثر اػر الفػرد مػف حاػث اىػوقراره لال دمػ المػف هػذه اللالامػؿ مػن
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 -1الحالقةت اإل سة يس:
وبدل ثقنت الطفؿ اتزومن ات الالوي ونىب اليلالر بقامو م لفراد لىرو حاث ل مف خثؿ

هػػذه اللثقػػت األاللاػػت ا مػػي خبروػ

ػػف الحػػب الاللنطفػػت الالحمناػػت الاػػزداد ال اػ لذاوػ  ،الاػػزداد مػػاله بزاػػندة

وفن ا م المحاطاف ب القانم بػدالره الخػنص الا مػال لداػ اليػلالر بنلطمأ ا ػت ال ػف طراػؽ هػذا الوفن ػؿ

وأخذ يخواو بنلوباالر الاتوزاف( .أن د)6 :1998 ،
 -2نجم السرة:

إف اإلىثـ بويرالنو الىمحت لـ اطنلب المىاـ بوحداد ال ىؿ ،ألف الب اف لمت مػف ار – ػز

الزؿ – الهبت ظامت ت وقدر بػثمف ،الازػب اػر اإل ىػنف المىػاـ لف ا ار ػي ظرالفػ اتقووػندات المػدت
مقدرو

اػر وحمػؿ ورباػت األب ػنء ورباػت إىػثمات وػحاحت ،اللف ابن ػد اػر األقػؿ فػي فوػرات الرغبػت فػي

إ زنب األب نء حور اأخذ نؿ ماللالد حق مف الر نات الاتهومنـ.

نمن لف حزـ األىرة الزاندة دد األب نء ااثر ار قدرة األب الاألـ في وربات األب ػنء الموػنبلو ـ،

القد لندت الدراىنت لف مونبلت اآلبنء ألب نب ـ وقؿ نامن ازداد دد األطفنؿ في األىرة.

(زايد)22 :2008 ،

 -3ضغوط رنمس الثة ويس الحة س:
الزػػال الميػػحالف بنلعػػغالط ال فىػػات الوػػي وخاق ػػن الثن الاػػت اللنمػػت ،الالوػػي ورىػػؿ بظثل ػػن الىػػالداء
لمر مرارا ،ممن ازلؿ الىػ ت الد ارىػات ت ومػر بىػثـ ،فبنإلعػنفت إلػر
ار الطنلب الاألىرة ملن ،الد ا

المي ػػنثت ال فى ػػات الو ػػي اول ػػرض ل ػػن الطاب ػػت بن وب ػػنرهـ مػػراهقاف ،ه ػػنؾ لنث ػػر م ػػف مي ػػنات فى ػػات
إعنفات وولاؽ بنلمدرىت البنلدراىت في الثن الات اللنمػت ،الوو ػالع هػذه الميػنثت بػاف ػدـ الوناػؼ مػ

اللمؿ المدرىي ،الالخالؼ مف اتموحن نت ،ال دـ الماؿ لػبلض المػالاد الد ارىػات ،الالخػالؼ مػف الفيػؿ

فػػي الد ارىػػت ،الوػػلالبت الف ػػـ ،العػػلؼ ات وبػػنه ،الالوػػأخر الد ارىػػي ،الالخػػالؼ مػػف المىػػوقبؿ ،الاإلفػراط
ف ػػي لح ػػثـ الاقظ ػػت ،الالحنز ػػت إل ػػر اإلري ػػند الل ػػنـ ،الع ػػلؼ الثق ػػت ب ػػنل فس ،الاللو ػػبات ،الالما ػػؿ إل ػػر
الل ػػؼ ،ال ػػدـ قبػػالؿ الػػذات اتزومن اػػت الاتنوبػػنب ،الميػػنات لف هػػذا القاػػؽ ا ظ
لطػػؿ الالظػػنبؼ ال فىػػات
ا
لاطنلػػب حاػػث اولطػػؿ الوفناػػر الالورناػػز الالػػذانرة ،الهػػال مػػن اوىػػبب فػػي زاػػندة القاػػؽ ،الوحالل ػ إلػػر
انوبنب بلدمن ازػد الطنلػب فىػ غاػر قػندر اػر الوحوػاؿ ،هػذا العػغط لاىػت الد ارىػت فقػط هػي
المىػػباللت

ػ  ،اللنػػف امنػػف لامزوم ػ الاألهػػؿ لف ايػػنرنالا فا ػ  ،الهػػال مػػن اع ػ الطنلػػب فػػي عػػغط

زداد لوزد م البننء الالوي زنت ،بنإلعنفت إلػر المزومػ

فػدالر األهػؿ الاألىػرة فػي العػغط اػر

الطنلب ،الاإللحنح اا في المذانرة ازلا وحت عغط لنبر ت امنف وحما ( .ال هدي.)2009،
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وولدد العغالط بأ الا ن الاروبط اخوثف ن ال ال ن وبلن لطبالت المالقؼ الذت قد اولرض ل الفرد
ا ػػر وحما ػػن الوقبا ػػن ا ػػر فوػ ػرات حانوػ ػ  ،حا ػػث ف ػػي ا ػػـ الػ ػ فس ق ػػنـ اللام ػػنء الالب ػػنحثاف

الم ػػد قدروػ ػ

بوو اؼ العغالط للدة مزنتت:
بي ة يرى سوير( ،)2005أن الضغوط ت قسم ل وعين أسةسيين ،وه ة:
 -1العغالط ال فىات الحندة :احوؿ هذا ال الع مف العغالط ندة
لال

ػػدمن انػػالف وحػػت العػػغط إلومػػنـ الو ػزاـ مػػن،

دمن االاز الفرد خطر مػن،

ػػدهن فػػاف دمػػنغ الفػػرد افػػرز اللداػػد مػػف

الم ػالاد النامانباػػت لزاػػندة ملػػدؿ ع ػ القاػػب ،الممػػن ازا ػد مػػف عػػغط الػػدـ الازلػػؿ الفػػرد لنثػػر
ينطن لمحنربت الخطػر لال ال ػرالب م ػ  ،الاللداػد مػف األفػراد امنػ ـ الوزػنالب ،الالوناػؼ مػ

هذه العغالط القوارة.

 -2العغالط ال فىات المزم ت :احوؿ هػذا ال ػالع مػف العػغالط بىػبب حنلػت ثنبوػت لال اللداػد مػف
الحالادث المز دة الوي وحدث لافرد بينؿ موونلي ،إذا ننف الفرد الو ػي بيػخص مػن موػنب
بمرض مزمف بينؿ مىومر ،لال االاز ميننؿ مػ ربػاس اللمػؿ ،لال إذا فقػد ماػ لال خىػر
يػرنو  ،فػاف الزىػـ اىػوزاب ىػابن لمثػؿ هػذه الحػنتت ،الاػادت الولػرض المىػومر لاميػػن ر

الىػػابات إلػػر إوػػنبت الفػػرد بنللداػػد مػػف األم ػراض مثػػؿ الىػػنرت لال الربػػال ،لال ميػػننؿ ال ظػػنـ

اللوبي لال ظنـ الم ن ت ).(Sawyer,2005: 13

با مػػن اػػر نػػؿ مػػف

Swearingen & Cohen

( ،)1985لف العػػغالط لاىػػت دابمػػن

مزم ت ،فنلعػغالط قػد ونػالف ماقوػت ،الهػي واػؾ الوػي قػد وحػاط بػنلفرد لفوػرة ملا ػت ثػـ وػزالؿ ،مثػؿ عػغالط

اتموحن ػػنت لال الػػزالاج فػػي بدااو ػ  ،نمػػن لف العػػغالط قػػد ونػػالف مزم ػػت ،الالوػػي وحػػاط بػػنلفرد لفو ػرة طالااػػت
ننآلتـ المزم ت وازت مػرض لال اوػنبت يػدادة ،لال نػالف الفػرد الػاش فػي لزػالاء ازومن اػت لال اقووػندات

ىابت لفورة طالاات زدا(Swearingen & Cohen ,1985: 1054-1062) .
مف نحات لخر  ،يرى غة م ( )2006أن الضغوط تت وع لحدة أ واع وهي:
 -1زالازات

 -2لبالات

 -3يخوات لخر

.4م ات

 -5ملايات

-6منلات

 .7قعنبات

-8لىرات

 -9لمراض لال اونبنت عالات( .غة م)24 :2006،
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بي ة امنف وو اؼ العغالط إلر:
 -1الضااغط ال فسااي السااي  :الهػػال بػػنرة ػػف الوػػالور الاليػػدة الوػػي االاز ػػن الفػػرد فػػي اللمػػؿ ،لال
الم ػػزؿ ،لال فػػي اللثقػػنت اتزومن اػػت ،النػػذا الحمػػؿ ال ازبػػد لال المػ خفض مػػف العػػغالط الوػػي
و ػػأثر ى ػػابان ا ػػر الحنل ػػت الزى ػػمات الال فى ػػات لاف ػػرد ،الو ػػادت إل ػػر ل ػ ػراض مرع ػػات مروبط ػػت
بنلع ػػغط ال فى ػػي الو ػػداع الاتـ المل ػػدة ،الالويػ ػ زنت الاروف ػػنع ع ػػغط ال ػػدـ الغاره ػػن ،الا ػػر

جىااي) بأف العػغط الىػابي ازاػد مػف حزػـ الموطابػنت اػر الفػرد الاىػمر نػذلؾ األلػـ مثػؿ

فقداف مؿ لال يخص زاز.

 -2الضغط ال فسي الجيد :الهال بوالرة نمت امثؿ قدرة الفرد ار الػوحنـ فػي موػندر العػغط
ال فىػػي ،الهػػال نػػذلؾ ػػف الوغاػػرات الالوحػػدانت الوػػي وقاػػد مػػال الفػػرد الوطػػالره ،الهػػذا ال ػػالع مػػف

العغط ال فىػي احىػف مػف األداء اللػنـ الاىػن د اػر زاػندة الثقػت بػنل فس ،الاػدف الفػرد إلػر
اللمػػؿ بيػػنؿ م ػػوف ،با مػػن اػػر اللػػنلـ (ساايمي) بأ ػ العػػغط ال ػذت ا يػػأ وازػػت مػػرالر الفػػرد
بخب ػرات لال مالاقػػؼ ايػػلر مػػف خثل ػػن بميػػن ر إازنباػػت مثػػؿ خب ػرات اإل زػػنز لال ال زػػنح لال

الفالز( .الشيخة ي.)14-12: 2003،

وقة ت البةنثس كي ةن ( ،)1999إلى تقسيم الضغوط ب ةء عمى آثةرهة إلى:
 -1الضغط ال فسي االيجةبي :حاث احونج الفرد إلر هذا ال الع مف العغالط لةفندة بػأنبر قػدر
ممنػػف مػػف الحاػػنة إذ المػػؿ هػػذا ال ػػالـ مػػف العػػغط ال فىػػي إلػػر وحىػػاف األداء اللػػنـ لافػػرد
الاىن د ار زاندة ثقت الفرد ب فى .

 -2الضغط ال فسي السمبي :الهال بنرة ف األحداث الوي االاز ن الفرد في اللمؿ لال الم زؿ لال
في الدراىت لال في اللثقنت اتزومن ات ،القد وػاثر هػذه العػغالط ىػابن اػر الحنلػت ال فىػات
الالزىمات لافرد الوادت إلر ػالارض رتبطاس بنلعػغط ال فىػي ،مثػؿ :جالوػداع ،للػـ الملػدة

لال الظ ر ،الوي زنت اللعاات الاألرؽ)( .كي ةن)11-9 :1999،

وقد قسم كل ان بريتشاةرد وساكواب(  ) Pritchard and Schwabأ اواع الضاغوط إلاى

ثالثس أقسةم هي:

 .1الضغوط الخفيفس :الاىومر وأثارهن مف ثالاف إلر ىػن نت ،المثػنؿ ذلػؾ الولػرض لامعػناقنت
مف قبؿ بلض األيخنص الونف اف لال الالقالؼ لمنـ زم الر نبار الغارهن مف المالاقؼ الوي مر
ب ن في حانو ن الاالمات.
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 .2الضغوط ال توسطس :الاىومر وأثارهن مف ىن نت إلر لانـ نزانرة عاؼ غاػر مرغػالب فاػ ،
لال غاػػنب غاػػر ماقػػت ليػػخص زاػػز ،لال فو ػرة اللمػػؿ اإلعػػنفي ،القػػد وػػادت إلػػر اعػػطرابنت
الملدة لال للـ في الرلس.

 .3الضغوط الشديدة :الاىومر وأثارهن ألىنبا لال لي ر لال حور ى الات ،نمالت يخص زاز
لال الخىػػنرة المنلاػػت النبا ػرة لال اللمااػػنت الزراحاػػت ،نمػػن لف العػػغالط اليػػدادة وىػػبب ميػػنثت
اولب ثز ن ،ننإلونبت بقرحت الملدة لال النةبت( .سفيح)23 :2007،

أ ة ج حس سيد يوسف ( )2007فقد أشةر إلى ثالثس أ واع ن الضغوط وهي:
 -1لحػداث الحاػنة اليػنقت :الالوػي ووػراالح بػاف األحػداث المزلزلػت ،مثػؿ :الفػنة يػراؾ الحاػنة الاألقػػؿ
يدة ننت وقنؿ إلر مننف زداد لةقنمت.

 -2الي ػػدابد المزم ػػت :اظ ػػؿ نثا ػػر م ػػف ال ػػنس اظ ػػرالف ثم ػػنت الع ػػغالط ننى ػػوزنبت لاي ػػدابد
المزم ت القنىات في حاػنو ـ ،القػد و ػوف هػذه اليػدابد ػف لحػداث عػنغطت لال وػندمت ،وبقػر

لثنرهن م الفرد لى ت لال ى الات.

 -3م غونت الحانة الاالمات لال الحانة الوغر  :مثؿ الونػداس فػي إيػنرة المػرالر ،الالالقػالؼ فػي
ط ػ ػ ػػنبالر لاحو ػ ػ ػػالؿ ا ػ ػ ػػر خدم ػ ػ ػػت ملا ػ ػ ػػت ،لال محنالل ػ ػ ػػت اوخ ػ ػ ػػنذ قػ ػ ػ ػرار ف ػ ػ ػػي لم ػ ػ ػػر و ػ ػ ػػلب.

(يوسف)16: 2007،

وقد ص ف نؿ ن عبيد ( )2008والغرير وأبو أسحد )2009( ،الضغوط لحدة أ واع ،ذكر

هة:

 -1الضغوط االقتصةديس :الالذت اولاؽ بنألزمنت المنلات لال فقداف اللمؿ ،لال دـ قدرة الفرد ار
مىنارة موطابنت الحانة.
 -2الضغوط الدراسيس :حاث الن ي الطنلب عغطن يدادا في حنلت دـ قدرو

ار اىوزنبو لاالابح

المدرىات ،مطنلب ال زنح ،وحقاؽ طمالح اليخوي الذاوي( .الغرير و أبو أسحد)2009:31،
 -3الضغوط اال فحةليس وال فسيس :القاؽ ،اتنوبنب الالمخنالؼ المرعات.
 -4الضغوط السريس :ننلو ار نت األىرات الات فونؿ الالطثؽ الوربات األطفنؿ.
 -5الضغوط االجت ةعيس :ننلوفن ؿ م اآلخراف النثرة الاقنءات لال قاو ن الاإلىراؼ في الوزاالر.
جعبيد.)25-24 :2008،
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صةدر الضغوط:
العػػغط قػػد وو ػػالع موػػندره إت ل ػ قػػد انػػالف مػػف داخػػؿ اليػػخص فى ػ وازػػت لمالاقػػؼ اللزمػػنت
ح ػػدثت ملػ ػ لال النايػ ػ ن ،الق ػػد ان ػػالف الع ػػغط نوز ػػن لظ ػػرالؼ خنرزا ػػت لاف ػػرد ،مث ػػؿ اللم ػػؿ ،اللثق ػػنت
اتزومن اػػت ننألوػػدقنء لال األى ػرة لال مالقػػؼ ،إت ل ػ موػػندر العػػغط وفنالوػػت اخوثف ػػن بػػاف البػػنحثاف

الاللامنء.

الاإل ىػنف اػػدرؾ فقػػط مػػن ا ػػوـ الاػػالثر ااػ  ،حاػػث إف وػػالرة اليػػيء فػػي ذهػػف الفػػرد وخواػػؼ نمػػن

هي اا في الاقل  ،الوبدال ل نمن ادرن ن الووراء ل ( .أبونطب)2003:32،
القد حدد يمر  )1979 )Millerمودراف لاعغالط ،همن:

 -1داخميس :الونالف نبلت مف الملوقدات الاألفننر الخنطبت الهي افوراعنت غار الاقلات ،مثنؿ
ار ذلؾ افوراعنت ملاـ بعرالرة ملرفو لنؿ اإلزنبنت.
 -2خةرجيس :الهي المالاقؼ لاعغالط مثؿ عغالط القاـ الالملوقدات الالمبندئ الالوراع باف اللندات
الالوقنلاد الوي اومىؾ ب ن الفرد الباف الالاق ممن اىبب ل عغالط نلات ،الووحدد العغالط بنلمالقؼ
الذت اىبب الوراع باف القاـ الالالاق ( .الغرير وأبو أسحد)37-36 :2009،
الذنر إبراهيم ( ،)1994لف ه نلؾ ثثث الامؿ رباىات المىببت لاعغالط ال فىات لاطابت داخؿ
الماىىت المدرىات الهي:
 -1جهدات الطمبس :الويمؿ المدرىت ،المنن ن ،الدرزت وقبؿ الزمثء ،الالمىوال الملرفي
الالثقنفي الالوحوااي لطابت الفوؿ.
 -2جهدات أكةدي يس-اجت ةعيس :الويمؿ ىاطت الملاـ داخؿ الفوؿ ،الوالقلنت اآلبنء مف
الطابت ،اللحان ن إرزنء لال وزنهؿ الملاماف م نقيت المالعال نت لال الملاالمنت الغنمعت م
الطابت.
 -3الحالقةت التحمي يس غير ال ةسبس :نمن وبدال في الونرار الممؿ لالمؿ داخؿ الفوؿ الرالواف
الاالـ المدرىي ،الولالبت اتوونؿ لال الوحدث م المدرس(.إبراهيم) 554-553 : 1994،
با من قنـ تزارالس الاخرالف ج )1985بوو اؼ موندر العغالط إلر دة مينثت:
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-1ال شةكل الصنيس :مثؿ المرض اللعالت ،الالقاؽ حالؿ اللثج ،الالوأثارات الزن بات ل دالات.
 -2شكمس الوقت :لت لف ا زز الفرد لمال ار لنثر ممن اىمح ب الالقت المونح لافرد ،الالزالد
مىااللانت مولددة الالقت غار ننؼ.
 -3شةكل شخصيس :ننلالحدة الالخالؼ مف مالاز ت المىااللانت.
-4ال شةكل البيئيس :مثؿ المينثت اتزومن ات الاألخثقات العزاف حرنت المرالر بنلخنرج.
-5ال شةكل ال ةليس :بء ىداد القرالض المن اينب ن.
 -6شةكل الح ل :مثؿ

دـ الرعن الالظافي الا خفنض الرالاوب الا خفنض الدافلات لالمؿ

الاللثقنت الىابات م الزمثء.
-7ه وم ال ستقبل :مثؿ العمنف اتزومن ي ،الاحومنؿ ودهالر الحنلت الوحات الالوقن د.
(عسكر)67 :1998،
آثةر الضغوط:
 -1اآلثةر الجس يس :الويمؿ فقداف ال ابت الاروفنع عغط الدـ الولرقؿ الز نز ال عمي الاإل نؾ
الزىمي.
 -2اآلثةر ال فسيس :الويمؿ الولب الاترهنؽ الالماؿ الا خفنض الماؿ لالمؿ الاتنوبنب الاألرؽ.
 -3اآلثةر االجت ةعيس :الويومؿ ار ا نء اللثقنت الاللزلت الات ىحنب الا لداـ القدرة ار وحمؿ
المىااللات الالفيؿ في لداء الالازبنت الاالمات المطنلب ب ن.
 -4اآلثةر السموكيس :الهي الزاندة في الوقاونت اللقاات الالالثمت في النثـ الوغاارات في ولبارات
الالز الاإلقداـ الاإلحزنـ.
 -5اآلثةر ال حرفيس :الويمؿ اعطراب الودهالر ات وبنه الالورناز الالذانرة لافرد الولالبت الو با الزاندة
األخطنء الىالء الو ظاـ الالوخطاط( .الغرير وأبو اسحد)54-52 :2009،
وتتفق البةنثس ع يمر بأن الضغوط ت قسم إلى وعةن أسةسيةن ،وه ة:
 -1داخميس :و ب مف داخؿ ل ظمت الفرد فى .
 -2خةرجيس :الالوي قد ونالف ازومن ات لال اقووندات اال لىرات لال بابات.
الور البنحثت بأف هذه العغالط الب نء ار دراىو ن قد ونالف إمن حندة المزم ت لال حندة الماقوت لال خفافت
المزم ت لال خفافت الماقوت ،الواثر ار الفرد وبلن ل مط حانو الالبابت المحاطت ب ىابن.
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ال بنث الثة ي
إدارة الذات
قد س:
إف إدارة الذات قد لخذت اهومنمن نبا ار في الفورة األخارة مف قبؿ امنء ال فس الالبنحثاف ،الذلػؾ
مف خثؿ ازداند األبحػنث الالد ارىػنت الوػي وولاػؽ بػادارة الػذات ،الالػالد الىػبب فػي ذلػؾ ،بأ ػ مػف خػثؿ

إدارة الػػذات اىػػوطا الفػػرد لف اػػدار حانو ػ ل فعػػؿ ،الاحقػػؽ لهداف ػ الاوغاػػب اػػر الوػػلالبنت الوػػي قػػد
والاز  ،الاألهـ مف ذلؾ ل لف اوـ وحقاؽ ذلؾ إت مف خثؿ قدرة الفرد اػر إدارة ذاوػ مػف خػثؿ قدروػ

ار الوحنـ بمين ره الا فلنتو في ظؿ العغالط الالولالبنت الوي قد والاز الواثر ااػ ال اػر وحقاػؽ

لهداف ال ار إدارو لذاو .
ال فةهيم:

إف مف ػػالـ الػػذات مػػف المفػػنهاـ اللو ػرات الوػػي والػػب دال ار إازنباػػن فػػي و ظػػاـ حاػػنة الفػػرد بيػػنؿ
ىػػااـ ،الولا ػ

اػػر الولنمػػؿ م ػ المزوم ػ الػػذت الػػاش فا ػ  ،البنلوػػنلي فػػاف إدارة الػػذات ولػػد ػػنمث م مػػن

اىن د ار ال زنح األنندامي الاتزومن ي( .أبو سمم وآخرون)187 :2012،

وخواؼ المفنهاـ مف قبؿ البنحثاف ف بلع ـ البلض وبلن تخوثؼ الز نت ال ظر الال ظرانت الوي
اوبلال ن المزنؿ دراىو ـ ،ذنر م ن:
الالرف ن يوجين جريسا ةن اػر ل ػن " :الطػرؽ الالالىػنبؿ الوػي ولػػاف المػػرء اػػر اتىػوفندة مػف

القو ػ ػ ػ فػ ػ ػػي وحقاػ ػ ػػؽ لهداف ػ ػ ػ الاازػ ػ ػػند الو ػ ػ ػالازف فػ ػ ػػي حانو ػ ػ ػ مػ ػ ػػن بػ ػ ػػاف الالازبػ ػ ػػنت الالرغبػ ػ ػػنت الاألهػ ػ ػػداؼ.

(ال نرزي)14 :2017،

الافىرهن (تيم :)17 :2000،بأ ن " ماات اتىوفندة القوال مف القو ن المالاهب ن إل زنز لهداؼ
ذات قامت ،ا ومندا ظنـ قامي وحاح ".
با من اػر (رضة )20 :2000،بػأف إدارة الػذات هػي " قػدرة الفػرد اػر والزاػ ميػن ره اللفنػنره
الامنن انوػ حػال األهداؼ الوي اوبال إلر وحقاق ن " .
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الوفىػ ػػر (أبوهاااادروس )382 :2015،إدارة الالقػ ػػت بأ ػ ػ  :ق ػػدرة الفػ ػػرد اػ ػػر إدارة لمػػػالر حانو ػ ػ
المخوافت ب زنح ،الذلؾ مف خػثؿ امػوثؾ الفػرد لمزمال ػت مػف الم ػنرات الحانواػت الاتزومن اػت الموزىػدة

فػػي م ػػنرة اللمػػؿ وح ػػت العػػغط الم ػػنرة اىػػوثمنر الالق ػػت الحىػػف إداروػ ػ  ،الم ػػنرة الونا ػػؼ الالوالافػػؽ مػ ػ
الظرالؼ الطنربت ،الم نرة الولنمؿ م المالاقؼ المغعبت الادارو ن.

ولرف ػن ج )Redman,2004: 33بأ ػػن القػػدرة اػػر البلػػد ػػف اتنوبػػنب الاإلحبػػنط ،الالوالافػػؽ
م ال فس الاألىرة الالمزوم  ،لوىن ده في وحقاؽ األهداؼ.
فامػن الرف ػن ( )Scott et.al, 2006: 9بأ ػن قػدرة الفػرد اػر إدارة يػلالره ،دالافلػ الردالد
لفلنل لاوبح قند ار ار الوناؼ الالوغاار حىب العرالرة.
با مػن ) (Gureasko et. al., 2006: 1اػرالف بػأف إدارة الػذات مػن هػي إت مزمال ػت مػف
الم نرات ،وىن د الفػرد اػر وقااػؿ الميػننؿ الىػاالنات ،ب ػدؼ الولػرؼ اػر قػنط العػلؼ الالقػالة ،المػف
ثـ ولزاز الفرد ب فى الىاالؾ اإلازنبي ال بذ الىاالؾ الىابي.

الوػر ( صااير )31 :2016،بػػأف الػذات هػػي مػن امانػ اليػخص مػػف ميػن ر اللفنػػنر الامنن ػػنت

القدرات ،الاداراو ن ول ي اىوغثؿ ذلؾ نا اتىوغثؿ األمثؿ في وحقاؽ األهداؼ الاآلمنؿ ،الهذه القػدرات
فا ن من هال مالزالد فاؾ بنلفلؿ ،الم ن من وحونج لف ونوىب بنلممنرىت الالمراف لف الف النفنءة الالفن اات.

وػػر البنحثػػت بػػأف إدارة الػػذات هػػي بػػنرة ػػف مزمال ػػت مػػف القػػدرات اليخوػػات الالم ػػنرات الوػػي
اموان ن الفرد لاوحنـ في حانو الفي الووػرؼ بأفعػؿ طراقػت

اىمح ل ن بنلوأثار اا ىابن بقدر اإلمننف.

ػد ولرعػ لاعػغالط الاللقبػنت بحاػث ت

الافىػر ( اةك زي )22-20 :2002 ،اللثقػت بػاف إدارة الالقػت الادارة الػذات ،بػأف األاللػر زػزء
مػػف الثن اػػت فاػػر بػػأف وىػػمات إدارة الالقػػت هػػي وىػػمات معػػاات الهػػي دقاقػػت ،ميػػا ار إلػػر لف مػػن ػػداره فػػي
حانو ن لاس الالقت الا من إدارة ل فى ن بنل ىبت لاالقت المونح لػدا ن ،الل ػن ت ىػوطا الػوحنـ فػي نػـ الالقػت
بؿ في نافات اىوخدام ن ل زادا لثروقنء بحانو ن الوحىاف العل ن ،فلقػرب الػدقنبؽ ت امنػف الػوحنـ فاػ

لال في إدارة الىن ت بػؿ في إدارة ل فىػ ن حىػب الىػن ت.
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ال ظريةت التي ت ةولت إدارة الذات:
أوالً :ظريس فحةليس الذات لبة دو ار:
الفلنلاػػت الذاواػػت هػػي لحػػد ال مػػنذج الوػػي وػػـ وب ا ػػن فػػي اػػـ الػ فس اإلازػػنبي ،اػػر ل ػػن اإلامػػنف

بنلذات الالوفناؿ في الالوالؿ إلر لهداف ن الوحقاؽ ونبف مرعات في مخواؼ ال ينطنت الوي قالـ ب ن في
حانو ػػن ،الالػػرؼ ػػنلـ ال ػ فس األمرانػػي للبػػرت بن ػػدال ار الفلنلاػػت الذاواػػت بأ ػػن إامػػنف الػػذات بقػػدرو ن ف ػػي

الىاطرة ار مخواؼ المالاقؼ الاألحداث الوي واثر بحانو ن ( .هداوي)2004،

الار بن دال ار ج  ) 1977لف مف الـ الفلنلات الذاوات اوعمف ملوقدات األفراد حالؿ نبح لال و ظاـ

وورفنو ـ الاالمات بن وبنر لف هذه الملوقدات إدرانن لفلنلاو ـ الذاوات في مخواؼ المالاقؼ ،الااند بن دال ار
إلر لف قدرة الفرد ار الوغاػب اػر األحػداث الوػندمت الالخبػرات العػنغطت ووالقػؼ اػر درزػت فن ااػت
الذات لدا  ،اللف فن اات الذات لد الفرد و مػال مػف خػثؿ إدراؾ الفػرد لقد اروػ الامنن انوػ اليخوػات المػف

خثؿ ولدد الخبرات الوي امر ب ن في حانوػ  ،حاػث ولمػؿ هػذه الخبػرات فػي مىػن دة الفػرد اػر الوغاػب
ار المالاقؼ العنغطت الوي والاز  ،حاث إف اليخص

مف خثؿ ال اف مف الوالقلنت ،الهمن:

دمن االاز بمالقػؼ ملػاف فا ػ اقػاـ المالقػؼ

لالت :والق ال وازت :الايار ذلؾ إلر وقالاـ الفرد لىاالن اليخوي الذت اادت إلر وازت ملا ت.
ثن ان :والق الفن اات :الايار ذلؾ إلر ا وقند اليخص الق ن و بأ اىوطا و فاػذ الىػاالؾ الػذت

اوطاب حدالث ال وازت بينؿ نزح)Bandura, 1977:191-215( .

اػػذنر بن ػػدال ار لف ه ػػنؾ ػػال اف مػػف األفػراد اللنػػؿ ػػالع خوػػنبص نمػػت ،لالت األفػراد ذالت فن ااػػت

الذات المروفلت الالذاف لدا ـ إامنف قالت في قػدراو ـ المىػوال

ػنؿ مػف الثقػت بػنل فس ،اللػدا ـ قػدرة نلاػت

في وحمؿ المىااللات اتزومن ات ،نمن لف لدا ـ م نرات ازومن اػت نلاػت القػدرة فنبقػت اػر الوالاوػؿ مػ

اآلخػ ػراف ،الاومول ػػالف ن ػػذلؾ بمث ػػنبرة مروفل ػػت ف ػػي مالاز ػػت اللقب ػػنت الو ػػي وق ػػنبا ـ ،الل ػػدا ـ طنق ػػت نلا ػػت،

المىوال طمالح مروف  ،ف ـ اعلالف لهدافن ولبت الااوزمالف بنلالوالؿ إلا ن ،نمػن الالػزالف الفيػؿ لاز ػد
غار الننفي ،الاووفالف بنلوفناؿ ،اللدا ـ القدرة ار الوخطاط لامىوقبؿ ،الوحمؿ العغالط ،با من ىػمنت

ذالت فن ااػ ػػت الػ ػػذات الم خفعػ ػػت لت الػ ػػذاف ايػ ػػنالف فػ ػػي قػ ػػدراو ـ ،ف ػ ػػـ اخزاػ ػػالف مػ ػػف الم ػ ػػنـ الوػ ػػلبت،
الاىوى ػػامالف بى ػػر ت ،الل ػػدا ـ طمالح ػػنت م خفع ػػت ،الا ي ػػغاالف ب قنبوػ ػ ـ ،الا الل ػػالف الم ػػنـ المطاالب ػػت،

ارنزالف ار ال ونبف الفنيات ،اللدا ـ مىوال م خفض مف القدرة ار وحمؿ المىااللات اتزومن ات ،نمن

ل ػ ػ ل ػػاس م ػػف الىػ ػ ؿ لف ا عػ ػالا م ػػف ال نى ػػنت ،الاقل ػػالف بىػ ػ اللت ع ػػحنان لةز ػػند الاتنوب ػػنب.

)(Bandura, 1994: 71-81
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واند هذه ال ظرات ار ل واثر الحنتت الفىااللالزات الاللنطفات ار الفن اات الذاواػت إذا طاػب

مػػف الفػػرد مػػؿ مػػن الهػػال فػػي حنلػػت فىػػات غاػػر زاػػدة الفيػػؿ فػػي لداء هػػذه الم مػػت ،فحا ػػن ىػػاولاـ بيػػنؿ
تيلالرت ربط عػلؼ األداء لال الفيػؿ الماحػالظ بنلحنلػت ات فلنلاػت الىػابت ،نمػن ىػاربط ال زػنح بحػنتت

المين ر الىنرة ،مف نحات لخر ووأثر ملوقػدات فن ااػت الػذات مػف خػثؿ مػن اقاللػ اآلخػرالف ل ػن ،المػن
الوقدالف ل ن امنف لال ت امنف القانـ ب  ،المػف خػثؿ ذلػؾ اػوـ ات ومػند إمػن اػر الويػزا

اػر وزػنالز

المخ ػػنطر الو ػػغارة الو ػػي ق ػػد و ػػادت إل ػػر زنح ػػنت و ػػغارة ،لال ات ون ػػنس م ػػف خ ػػثؿ الو دا ػػد الالخالا ػػؼ
البنلونلي دـ وحقاؽ ات زنزات المطاالبت)Maddux, 2000: 9-11( .
ثة يةً :ظريس الحالقةت ال تبةدلس:
ار اللنلـ ىاللفانف راد لف الفرد نانف فرعي ،ت امنف زل

ف المالاقؼ اليخوات الموبندلت،

اللف الىاالؾ الموبندؿ هال من امنف مثحظو  ،بمل ر لف الييء الذت ابرز يخوات الفػرد لنػي وىػوطا

الحنـ ار هذه اليخوات ،الوحااا ن وحااث دقاقػن الالحنػـ اػر نافاػت إدارو ػن لػذاو ن مػف خػثؿ ذلػؾ اػوـ
وحداػػد اللػػندات الالخوػػنؿ الىػػابت ل قػػالـ بوػػد ام ن الوالزا ػػن داخػػؿ الفػػرد مػػف خػػثؿ مػػن الػػرؼ بنللمااػػنت

الملرفات( .فةضل )32 :2011،قال عن (عوض)2016،

بنإلع ػػنفت إل ػػر لف اللدا ػػد م ػػف الم ػػدارس و نالل ػػت مالع ػػالع إدارة ال ػػذات ب ػػأنثر م ػػف بل ػػد ،إت لف

المدرىػػت الىػػاالنات نن ػػت األنثػػر دقػػت فػػي وحداػػد إدارة الػػذات ب ػػنء اػػر مالعػػالع الد ارىػػت ،حاػػث ارنػػز

الىػاالناالف اػر اتىػوزنبنت الوػراحت الموعػم ت مراقبػت الػذات الوقػالاـ الػذات الولزاػز الػذات الولاػاـ

الذات ،لت لف الىاالنااف ارنزالف ار لىنلاب وىو د إلر الزن ػب الملرفػي الالوػي ورنػز اػر األحػداث
الىنبقت لاىاالؾ لت الزالا ب الملرفات( .عوض )2016،قث ف ) يب وآخرون(10: 2014،

ور البنحثت لف إدارة الذات ويومؿ ار الزن باف الملرفي الالىاالني ،حاث إف إدارة الذات وبػدل

مػػف األىػػنس نلمااػػت قااػػت و بػ مػػف حنزػػت الفػػرد لوحقاػػؽ طمالحنوػ اللهدافػ المػػف خػػثؿ مقػػدار ملرفوػ
الثقو ل فى امنف لف وادت ل زنح إدارو لذاو لال لفيا ن حاف وورزـ لىاالنانت اللفلنؿ مػف قبػؿ الفػرد،

الامنػػف القػػالؿ بػػأف و ماػػت إدارة الػػذات لاطنلػػب فػػي مرحاػػت الثن الاػػت اللنمػػت البمىػػن دة األهػػؿ الالملامػػاف

الالمزومػ ىاىػػن ده اػػر الولنمػػؿ مػ العػػغالط بيػػنؿ لفعػػؿ ال ػػدـ الىػػمنح ل ػػن بػػأف وػػاثر ااػ ىػػابن،
الذلؾ بد ـ الطنلب الرف ثقو ب فىػ الا طػناه قػدر محػدد مػف المىػااللات الولزاػز الزالا ػب اإلازنباػت فاػ

لوقااؿ لثر العغالط

ار الوحنـ العبط ذاو المراقبت ىاالنانو .

ار إدارو لذاو الوقالات قدرو
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بةدئ إدارة الذات:
الار نؿ مػف ) ،(Marshall & McHardy,1999:xxiiلف إدارة الػذات ازػب لف ووعػمف
وى مبندئ لىنىات ،الهي:
 -1األداء :مد من ابذل الفرد هال من احدد مقدار زنح .
 -2الوالقلنت الوي وحفز األداء.
 -3الولزاز الذت اخاؽ ندات زادة.
 -4وحفاز الذات بدت مف ا وظنر اآلخراف لوحفازؾ.
 -5زاندة الطنقت اتازنبات.
 -6والزا الز الد بنلطرؽ الوحاحت.
 -7إدارة الثقت بنل فس الوالزا ن.
 -8اتلوزاـ اليخوي بنألهداؼ المالعال ت.
 -9اوخنذ القرار مرة الاحدة ال دـ الوردد.
نمن حدد (رضة )22 :2000،دة مبندئ لىنىات لا زنح في إدارة الفرد لذاو  ،الهي:
 -1وضوح الهدف :لت ال دؼ الالاقلي المز لز ألهداؼ فر ات محددة بنلنـ الالناؼ الالزمف.
 -2التفكير الجةد في الهدف :اىن د الوفنار الزند ار وحقاؽ ال دؼ اللف اوبح لم ار الاقلان.
دـ الوقااد األ مر.

 -3اتخةذ ال وذج ال ةسب :اوخنذ قدالة م نىبت م

 -4الثقس بةل فس :ول ي إامنف الفرد بأهداف الق ارراو القدراو الامنن انو .
 -5التفكير االيجةبي وال طقي :اوماز وفنار الفرد بنال الاقلان الاازنبان الموز ن الم طقان.
 -6التخطيط :الهال الع خطت بد وحداد األهداؼ الوي ارغب بوحقاق ن.
 -7التحمم :الهال ا و نج طراؽ لاولاـ الالوبحر في اللاالـ ال نفلت.
 -8الصبر والثبةت :يب الوبر بنلىفا ت الوي وبحر في مونبب الحانة ،اللن ن و زؿ لوحنب ن بأنرـ
الم نزؿ اللرفل ن
 -9ال ثةبرة واالصرار :اقالؿ في هذه الودد ،إذا لردت ال زنح في إدارة ذاوؾ فلااؾ بنلمالاظبت
الاإلورار.
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أه يس إدارة الذات:
الوػػأوي لهماػػت إدارة الػػذات المػػن ووعػػم مػػف امػػوثؾ الفػػرد للػػدة م ػػنرات ،م ػػن م ػػنرات مااػػت

الم ػػنرات ذه ا ػػت ،مث ػػؿ :م ػػنرة إدارة الالق ػػت ،م ػػنرة اتوو ػػنؿ الفل ػػنؿ ،الم ػػنرة اوخ ػػنذ القػ ػرار( .الزاكااااي

والشة ي)545 :2011،

ولوبر إدارة الذات الىاات م مت لاوقدـ في حانة الفرد المىن دو

ار وحقاؽ طمالحنو  ،الىار حانو

بطراقت ىالات ال نزحت الم وظمت ،لذلؾ ت ىوطا إ ننر لهمات إدارة الذات ال ذنر م ن:
 -1اال تظةم الذاتي:

الاقود ب لف وىار الظنبؼ األ ن الالذات ار حال م ىؽ الم ظـ اللاس يالابي ،دالف
اعطراب لال الج ،م اليلالر بنلرعن ف الىاالؾ ال الاقب ( .أبوزيد)21 :2008،
 -2تحديل السموك:
وى ػػلر إدارة ال ػػذات إل ػػر ول ػػداؿ الى ػػاالؾ ،الال ػػذت الوب ػػر حز ػػر الزاالا ػػت ف ػػي وز ػػب المي ػػنثت،
بنإلعنفت إلر القدرة ار الوورؼ في المالاقؼ المخوافت الوي والاز الفرد.
 -3ضبط اال فحةالت:
امر اإل ىنف م ذ لحظت ماثده بنللداد مف ات فلػنتت ،الاإل ىػنف الىػالت هػال القػندر اػر مػؿ
عبط الالوحنـ في ا فلنتو المخوافت ،الازلا ن وخرج مف منن ن الوػحاح ،النػذلؾ اإل ىػنف الىػالت

هال الذت اىلر زنهدا إلر لف امنرس فى

ار الىاطرة ار ا فلنتو ( .فةضل)75 :2011،

 -4ت يس الشحور بةل سؤوليس:
المىااللات هي الموغار الماثر الالمىوقؿ ،الالوي والب الدالر األنبر في الموغارات األخر ،

مثؿ :ننلفيؿ الاللزز الالولنىت الال رالب ،حاث إف الىاالؾ المىاالؿ هال الذت ا وف

ال فىات( .جبل)115 :2011 ،
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الوحت

 -5تحمم االست تةع ببذل الجهد:
الال ػػي الالوػػالؿ بػػنلفرد إلػػر حنلػػت مػػف اتىػػومونع حوػػر حػػاف بػػذؿ الز ػػد ،الذلػػؾ بزاػػندة إثنبو ػ ،
فنامن لثنبو نامن بذلؾ ز دا إازنبان.
 -6زيةدة الثقس بةل فس:
ولمؿ إدارة الذات

(أبوزيد)22 :2008،

ار زاندة الثقت بنل فس مف خثؿ ملرفت الفرد إلمنن نو الحىف والظاف ن.

الاالعػح ) (Meghan,2004: 54لف إدارة الػذات ونمػػف لهماو ػن فػي الفػػرد بأ ػ مػف خثل ػػن
اػػوـ الػػوحنـ الػػذاوي الفلػػنؿ فػػي

نوػػر الالقػػت الالبابػػت الالميػػنثت ،حاػػث عػػبط الفػػرد لذاو ػ مػػف خػػثؿ

اتىػػوغثؿ لاالقػػت ،البػػذؿ الز ػػد تىػػوغثؿ الالقػػت الموػػنح لوحقاػػؽ األهػػداؼ الم اػػت الاليخوػػات ،الادراؾ
الفػػرد بقد اروػ

اػػر الػػوحنـ بنلبابػػت المحاطػػت بػ ازاػػد مػػف دافلاوػ لاوغاػػر حػػال األفعػػؿ ،ف زػػنح الفػػرد فػػي

إدارة ذاو اوالقػؼ اػر الوزػن س الالوالافػؽ با ػ البػاف الم ػنخ المحػاط بػ  ،حوػر اىػوطا الفػرد إدارة ذاوػ

اللف اوفن ػػؿ م ػ البابػػت الوػػي حالل ػ الاووػػد لاميػػننؿ الاقػػالـ بحا ػػن بػػنلطرؽ اللاماػػت الىػػاامت ،الالػػرؼ
لىبنب ن الالمؿ ار الحد م ن.
عوائق إدارة الذات:
ار ) (angels,2016لف ملاقنت إدارة الذات وومثؿ بأربلت قنط الهي:
 .1تج ب التحب:
ندة من اادت الخالؼ مف الفيؿ إلر الفيؿ الالرفض.
 .2اإلفراط في اال شغةل بةل ةفسين:
بدت مف الورناز المفرط ار الخوالـ ،ازب ار الفرد إلقنء ظرة فنحوت زادة ار لىػاالبؾ

الردالد لفلنلػؾ ،وػػدالر إدارة الػػذات حػػالؿ زاػػندة قػػدرة اتىػػوزنبت الخنوػػت لافػػرد لمػػن اػػدالر مػػف حاللػ بطراقػػت
فلنلت.
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 .3البنث عن طريقس سهمس عمى نسةب التقدم:
دـ الوخطاط الال رب ،ربمن ت ازب لف نالف ىػرالاف فػي وز ػب وػ ار نت الحاػنة ،البػدت مػف
ذلؾ راات واؾ الوحدانت الالو ار نت نفرص ل زنح ن.
 .4عالقةت ضنمس:
حاػث مػف الوػلب الوالاوػػؿ مػ يػخص مػػن  -لال إدارة فىػؾ  -إذا لػـ ونػػف اػر الطراػؽ إلػػر
ملرفت فىؾ لالت.
التفكير السمبي وأثره عمى إدارة الذات:
 -1علؼ الثقت بنل فس الالقدرات لد اليخص.
 -2الوزنرب الغار نزحت الوي الاز ت اليخص في حانو .
 -3الماؿ الفطرت حال ال قد الىابي.
 -4قد المقنر نت م اآلخراف المن اوبل ن مف قدة قص.
 -5طبالت البلض اليلالرات الوي وعخـ اإلخفنقنت ،الوزلا ن في المىوال اإلدراني حور ووحنـ في
ات فلنتت الالدالاف المف ثـ الىاالؾ( .ريةض)497 :2007،
الاػػر لر اللػػد لػػال ار س لف األطفػػنؿ الالم ػراهقاف امااػػالف إلػػر اتهومػػنـ ب ػرلت األف ػراد الػػذاف امانػػالف

وأثا ار قالان فا ـ ،الهػـ الػذاف امنػف لف اطاػؽ اػا ـ "اآلخػرالف ذال األهماػت فػي حاػنة الفػرد" ،الهػـ الالالػداف
الالملاماف الاألودقنء.(Covey,2002: 11) .

وازػػت لػػذلؾ وػػر البنحثػػت لف الطنلػػب فػػي الثن الاػػت اللنمػػت الالػػذت الػػد فػػي مرحاػػت المراهقػػت ،لف
إداروػ بذاوػ وخع ػ للنمػػؿ اللثقػػنت اتزومن اػػت المومثاػػت بنألهػػؿ الاألوػػدقنء الالحاػػنة المدرىػػات ،الالوػػي
ولد مود ار لعغالط زمت ار الفرد في واؾ المرحات إذا من الز ت بطراقت ىابات لال حندة.
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ال بنث الثةلث
اال كتئةب
قد س:
ب ػػدلت ل ػ ػراض اتنوب ػػنب ف ػػي اخ ػػر ق ػػر اف الال ػػر االم ػػن ه ػػذا ف ػػي الو ازا ػػد المى ػػومر واز ػػت لو ازا ػػد

العغالط ار األفراد ألىبنب دة ،الرغـ ذلؾ إت لف النثار مف األفراد ا ماػالف واػؾ األ ػراض نػنلحزف
اليداد الاللزلت الالىالداالات في الوفنار الالويناـ الالخالؼ الالبننء الاتروبنؾ المىومر الاتحبنط الدابـ ال دـ
القدرة ار و ظاـ حانو .
زمال ػػن ايػػلر بنإلحبػػنط فػػي بلػػض األحاػػنف ،الولوبػػر الخىػػنرة زػػزءا ت اوزػ لز مػػف حانو ػػن ،اللنػػف
دمن ظؿ دالمن محبطاف ،الابدال ل لاس ه نلؾ لت يػيء لال لت لحػد اىػن د ن اػر الخػرالج مػف واػؾ

الحنلػػت ،فل ػػدهن امنػػف القػػالؿ بػػأف اتنوبػػنب قػػد ومنػػف م ػػؾ ،بػػنلطب ت اخوػػنر اتنوبػػنب عػػحنانه فزما ػ

البير رعػت لةوػنبت ب ػذا المػرض القػنوـ ،ىػالاء ن ػن وػغن ار لال مػراهقاف لال بػنلغاف لال حوػر نبػن ار فػي
الىػػف ،الالػػد اتنوبػػنب حنلػػت مرعػػات طباػػت يػػنبلت امنػػف لف ووخػػذ ػػدة ليػػننؿ الل ػػن ػػدة ل ػراض ،ففػػي
هابوػ ػ البى ػػاطت ان ػػالف ه ػػذا الم ػػرض مز زػ ػن ،الف ػػي لقو ػػر حنتوػ ػ ان ػػالف ه ػػذا الم ػػرض م ػػددا لاحا ػػنة.

(بريس) 8 :2010،

الػػد اتنوبػػنب مػػف اللاػػؿ اليػػنبلت اػػر مىػػوال اللػػنلـ برموػ  ،حاػػث اػػاثر اػػر لنثػػر مػػف 300

مااػػالف يػػخص ،الاخواػػؼ اتنوبػػنب ػػف الوقابػػنت المزازاػػت اللنداػػت الات فلػػنتت اللنطفاػػت الوػػي ت وػػدالـ

طالاث ،ننىوزنبت لوحدانت الحانة الاالمات العغالط ن القد اوبح اتنوبنب حنلت وػحات خطاػرة ،تىػامن
دمن انػالف طالاػؿ األمػد البنثنفػت ملودلػت لال يػدادة ،الامنػف لثنوبػنب لف اىػبب ملن ػنة نباػرة لايػخص

المونب ب  ،الوردت لداب في اللمؿ لال في المدرىت لال في األىرة ،الامن ػ لف افعػي فػي لىػالل حنتوػ

إلػػر ات وحػػنر ،الفػػي نػػؿ ػػنـ امػػالت مػػن اقػػنرب  800000يػػخص مػػف زػراء ات وحػػنر الػػذت امثػػؿ ثػػن ي
ىبب رباىي لاالفانت باف الفبت اللمرات  29-15نمن ( .ظ س الصنس الحةل يس)2018،
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ال فةهيم:
تحريف ولبرت :
في نات القرف الالاحد الالليراف رؼ اتنوبنب نحنلت ووماز في ال بالط في المل الانت الوراز
في رالح المبندرة ال قص فػي اليػزن ت ،الىػاطرة ل فنػنر الىػالداالات ،لال حنلػت وػدهالر قاػي وىػاطر فاػ

الولنىت دالف ىبب الاعح( .ولبرت)48-47 :2014 ،
تحريف زهران :

اتنوبنب حنلت مف الحزف اليداد المىومر ،و وف ف الظرالؼ األلامت ،الولبر ف ييء مفقالد،
حور لف ننف المراض ت الي المودر الحقاقي لحز ( .زهران)514 :2005،
تحريف إبراهيم :
وازت لملرفو ن الملن نو ن مف الييء دالف لف ىوطا الوحنـ فا لال عبط الطي الفروت

ليرالط حدالث اتنوبػنب ،الالبػر اتنوبػنب ػف مزمال ػت مػف األ ػراض المرنبػت الالوػي وخواػؼ مػف

فرد آلخر ،فبنللض قد اوخذ لػدا ـ اتنوبػنب يػنؿ لحنىػاس قنىػات فػي الاػالـ الوأ اػب الػ فس ،ال ػد
البلض اآلخر خااطن مف يننال زىمن ات اللمراض بد ات ت لرؼ الحػدالد با مػن ،الالبػر الػبلض
اآلخر

)16

ار ينؿ مين ر الاأس الالويناـ الالماؿ الىرا مف الحانة الال ػنس( .إبراهيم:1998،

تحريف الشربي ي :
اتنوبػػنب قػػد انػػالف لحػػد الوقابػػنت الملوػػندة لامػزاج ،اىػػوزنبت لمالقػػؼ وػػندف فػػي حانو ػػن الاػػد ال
لايػػلالر بػػنلحزف الاألىػػر ،مثػػؿ فػراؽ وػػداؽ لال خىػػنرة مػػن ،القػػد انػػالف اتنوبػػنب موػػنحبن لةوػػنبت
بأت مرض اخر ،الاوماز بالزالد مظنهر فىات الل راض زىدات( .الشربي ي)17 :2004،

تحريف بيك :
اتنوبنب هال اىوزنبت ت ونافات مبنله فا ن الووـ بالوف ن وازت م طقات لمزمال ت الووػالرات لال

اإلدراننت الىابات لاذات لال لامالقؼ الخنرزي لال لامىوقبؿ لال لال نور الثثثت مزوملتBeck, ( .
)1976:84
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تحريف  Aminpoorوآخرون :
اتنوبنب هال اعطراب فىي اللنثر األمراض ياال ن في القرف الحنلي الالذت الرؼ بنلبرد
ال فىػػي المػػف ل ارعػ  :الحػػزف الوقػػص اتهومػػنـ بنلحاػػنة ،الالاػػأس الالخابػػت ،ال ػػدـ القػػدرة اػػر اوخػػنذ

القرار(Aminpoor et.al,2012: 4564-4570) .
تحريف ك زي :

الوبػػر اتنوبػػنب مرعػػن اوػػاب الػػذهف الالزىػػد ملػػن ،لػػذلؾ وظ ػػر ل ػراض ذه اػػت الزىػػدات
ار المنوبباف ،الوو الع ل راض اتنوبنب ،فوظ ر زااػت اػر الػبلض المخفاػت لػد الػبلض اآلخػر

اللن ػػف او ػػبح ى ػػاالن ـ غراب ػػن بل ػػض الي ػػيء ،الاظ ػػر اتنوب ػػنب ف ػػي ي ػػنؿ داب ػػـ ب ػػنلحزف الالفػ ػراغ
الالعانع الالخالؼ ،الاوف بلع ـ ل ليب بنللاش وحت الطػأة غامػت وىػاطر اػر نػؿ زػزء مػف

حانو ـ ( .ك زي)5 :2013،
تحريف هي دز :

اتنوبػػنب هػػال اعػػطراب ااقػػي بةثػػنره اػػر اللقػػؿ الاوػػاب الز ػػنز اللوػػبي المرنػػزت ،الهػػال
اوما ػػز بالزػ ػ

ػػنـ بنلنةب ػػت الي ػػدادة ،الالػ ػ قص الات لزالا ػػت ،ال ػػدـ الق ػػدرة ا ػػر الورنا ػػز ،الق ػػد ان ػػالف

اتنوبػػنب يػػدادا لدرزػػت وزلػػؿ اليػػخص ت اػػر لت قامػػت لاحاػػنة المػػف اليػػلالر بلػػدـ القػػدرة اػػر
الولنمؿ م مىااللانت الحانة ب زنح ،نمن ااثر ار ثقت الفرد بحانوػ اللمااػت الاألىػرات ،الامنػف

لف طاؽ اا "اتعطراب الممات"( .هي دز)14 :2008،
تحريف كولز :

اتنوب ػػنب ال ػػد خبػ ػرة الزدا ا ػػت ذاوا ػػت ل ارعػ ػ ن وومث ػػؿ ب ػػنلحزف الالوي ػػناـ الفق ػػداف اتهوم ػػنـ
الالثمبػنتة الاليػلالر بنلفيػؿ ال ػدـ الرعػن ،الالرغبػت فػي إاػذاء الػذات الالوػردد ال ػدـ القػدرة اػر البػػت

في األمالر ،الارهنؽ ال فس الفقداف الي ات الاليػلالر بنلػذ ب الاحوقػنر الػذات ،البػطء اتىػوزنبت ال ػدـ

القدرة ار بذؿ لت مز الد( .سال س)43 :1989،
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ور البنحثت في عالء الولرافنت الىنبقت بػأف اتنوبػنب حنلػت مػف الحػزف اللماػؽ الالاػأس اليػداد

لافرد الالوي وػادت لنراهاػت الفػرد ل فىػ وازػت لولرعػ لعػغالط ت اىػوطا احومنل ػن ننلفيػؿ لال الخػالؼ
م ػ لال حػندث لال خىػنرة ،مػػن لػـ اىػوط الولنمػؿ مل ػػن بيػنؿ قث ػي ممػن اػػادت ذلػؾ ليػلالره بػػنلخمالؿ
الاللزلػػت ال ػػدـ القػػدرة اػػر الوفناػػر الىػػااـ الفقػػداف اتهومػػنـ ب فى ػ البمػػف حالل ػ البنلالقػػت مػػف حالل ػ الالػػر

إاذاء الفرد ل فى فىان الزىدان دالف إدراؾ م في نثار مف األحانف ،الووب ر البنحثت ولراؼ باؾ.
ال ظريةت التي ت ةولت وضوع االكتئةب:

والزػػد اللداػػد مػػف ال ظراػػنت الىػػاالنات الالملرفاػػت الالوحااااػػت الوػػي وحػػدثت ػػف اتنوبػػنب ،ى ػ ذنر

م ػ ػػن :ال ظرا ػ ػػت الملرفا ػ ػػت لبا ػ ػػؾ ،ال ظرا ػ ػػت الى ػ ػػاالنات ،ال ظرا ػ ػػت الى ػ ػػانالدا نمات لفرالا ػ ػػد اللخاػ ػ ػ ار ال ظرا ػ ػػت
الباالنامانبات.
أوالً :ال ظريس ال حرفيس:
ار الملرفاالف لف الملرفت والب دال ار لىنىان في حدالث الاىػومرار ال ػثج اتنوبػنب اإلناا انػي

المػػف بػػاف البػػنحثاف المل ػرفااف الػػذاف العػػلالا ظراػػنت و ػػدؼ إلػػر وفىػػار اتنوبػػنب باػػؾ BECKالراػػـ
.REHM
وحدد باؾ ج )1967ثثث منال نت ا وقد ل ن مىااللت ف اتنوبنب الهي:
 -1الثةلوث ال حرفي (التفكير السمبي التمقةئي):
الث ػػنلالث الملرف ػػي لػ ػ ثثث ػػت لي ػػننؿ م ػػف الوفنا ػػر الى ػػابي ،الالو ػػي ه ػػي مالذزا ػػت ل فػ ػراد المو ػػنباف
بنتنوبنب :لت األفنػنر الىػابات ػف الػذات الاللػنلـ الالمىػوقبؿ ،الوماػؿ هػذه األفنػنر إلػر لف ونػالف واقنباػت

فػػي األيػػخنص المنوببػػاف أل ػػن وحػػدث بيػػنؿ واقػػنبي ،اػػر ىػػباؿ المثػػنؿ ،اماػػؿ األف ػراد المنوببػػالف إلػػر
ال ظر إلر ل فى ـ ار ل ـ نززالف ،ال دامال القامت ،الغار ننفااف .إ ـ افىرالف األحػداث فػي اللػنلـ

بطراقت ىابات الغار م زات البينؿ غار الاقلي ،الارالف لف اللػنلـ ايػنؿ قبػنت ت اىػوطالالف الولنمػؿ

مل ن ،اللخارا ،ارالف لف المىوقبؿ مااالس م ومنمن ألف دـ لهااو ـ ىاحالؿ دالف وحىف العل ـ.
 -2خططةت ذاتيس سمبيس:

الوق ػػد با ػػؾ لف األفػ ػراد الملرع ػػاف لثنوب ػػنب اط ػػالرالف مخطط ػػن ى ػػابان ذاوا ػػن ،الل ػػدا ـ مزمال ػػت م ػػف
الملوقػػدات الالوالقلػػنت ػػف ل فىػ ـ الوػػي هػػي فػػي األىػػنس ىػػابات المويػػنبمت ،الاػػز ـ باػػؾ لف المخططػػنت

الىابات اوـ الحوالؿ ن وازت لحدث وندـ ايمؿ لحد لال زما الوزنرب الىابات الونلات:
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 -1الفنة لحد الالالداف لال األخ لال األخت.
 -2الرفض األبالت لال ال قد الحند لال الحمنات الزابدة لال اإلهمنؿ لال ىالء الملنمات.
 -3الو مر في المدرىت لال اتىوبلند مف مزمال ت األودقنء.
 -3أخطةء في ال طق ( حةلجس ال حمو ةت بطريقس خةطئس)
اوبح األيخنص الذاف لدا ـ مخططنت ذاوات ىػابات رعػت ترونػنب لخطػنء م طقاػت فػي وفناػرهـ

الامااالف إلر الورناز بينؿ ا وقنبي ار زالا ب ملا ت مف مالقؼ من م وزنهؿ الملاالمنت ذات الوات
ار حد ىالاء.

ػػدمن ووفن ػػؿ هػػذه المنال ػػنت الثثثػػت ،فا ػػن ووػػداخؿ مػ الملنلزػػت الملرفاػػت اللنداػػت ،ممػػن اػػادت
إلر علؼ في اإلدراؾ الالذانرة الحؿ المينثت الاوبح اليخص م الالىن بنألفننر الىابات.
الم ػ ذلػػؾ اانػػد باػػؾ بػػأف هػػذا المخطػػط الػػذاوي الىػػابي ا ا ػ الفػػرد لثنوبػػنب ،لت إف اليػػخص

الذت انوىب هذا الثنلالث لف اػادت بنلعػرالرة إلػر اإلوػنبت بنتنوبػنب ،حاػث الوبػر يػرطن لىنىػان بػأف
احػػدث ال ػػن مػػف لحػػداث الحاػػنة العػػنغطت لو يػػاط هػػذا المخطػػط الىػػابي فػػي القػػت تحػػؽ فػػي الحاػػنة،

البمزرد وفلاؿ المخطط الىابي ،ابدال لف ددا مػف األفنػنر غاػر الم طقاػت لال الوحاػزات الملرفاػت و ػامف
ار الوفنار.(Beck et al.,1979: 10-13) .

الار باؾ لف األفننر الىابات لافػرد هػي لهػـ مثمػح اتنوبػنب ،البقناهػن الاىػوم ارراو ن ال ػي بقػنء

حنلت اتنوبنب لد الفرد ،المف خثؿ وغاار واؾ األفننر الىالداالات لافرد وزنه فىػ الوزػنه اللػنلـ الوزػنه

المىوقبؿ امنف الوخاص مف اتنوبنب( .ولبرت)253 :2006،
ثة يةً :ال ظريس السموكيس:

ار لوحنب هذه ال ظرات لف اتنوبنب من هال إت ىاالؾ خػنط اػوـ انوىػنب مػف خػثؿ وفن ػؿ
الفرد م البابت المحاطت ب  ،الا امنف ثز الالوخاص م الووحاح بمن ل ىاالؾ منوىب.
الور المدرىت الىاالنات لف الفرد من هال إت بنرة ف ندات ،الاللندة من هي إت مزمال ت مف
األفلنؿ الم لنىت اليرطات ،اللف زما األمراض اللونبات الالذهن ات من هي إت ندات خنطبػت ،ونال ػت
ودرازان في اىولداد خنص لافرد مف خثؿ نمؿ الالراثت الوفن ا ن م البابت الوي وػادت لونػالاف األفلػنؿ
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الم لنىت لالندات الخنطبت ،الللثج واؾ اتمراض ،ازب اطفنء واؾ األفلنؿ اليرطات المرعات الونالاف
لفلنؿ يرطات زدادة وحؿ محؿ اللندات الخنطبت( .عكةشس وعكةشس)139-138 :2011 ،

الار لاال ىالف الالا ىوناف اليال ،الهـ لالؿ مف لالعحالا األىس الوزراباػت لظػنهرة اتنوبػنب ،إلػر
لف حػػنتت البػػاس ورز ػ إلػػر ال ػ قص فػػي الوػػد اـ اإلازػػنبي ،لال الزاػػندة فػػي اللقػػنب الاحػػدث اتنوبػػنب
دمن وزاد الحىنىػات لاظػرالؼ المنرالهػت لال

ػدمن اروفػ ملػدؿ حػدالث الظػرالؼ المنرالهػت خنوػت إذا

ننف الفرد افوقر إلر الم نرات العرالرات الوي ا ي ب ن هذه األحداث( .عسكر )47 :1988،قث ػف

(بركةت)44 :2000،

ثةلثةً :ال ظريس السيكودي ة يس:
افىر الوحااؿ ال فىي لثنوبنب ار لىنس ل

ػدالاف مالزػ عػد الػذات ،بحاػث لف اليػخص قػد

اخوبر فقدا حقاقان لال فقد موخاث لاحب ،هذا اتحىنس بنلفقد االلد اللداد مػف ميػن ر الػرفض الالغعػب

الاللػدالاف ،إت لف هػػذا الغعػب المىػػوثنر عػد طػػرؼ مػػف الخػنرج قػػد اوحػالؿ اػػر الػداخؿ وازػػت اليػػلالر
بنلػػذ ب ،ألف الفػػرد الوقػػد إ ػ هػػال الىػػبب فػػي حػػدالث هػػذا الفقػػد ،لػػذلؾ زػػد لف اليػػخص المنوبػػب لدا ػ

يػ ػػلالر لنثػ ػػر بنلػ ػػذ ب الالدال اػ ػػت الوحقاػ ػػر اليػ ػػأف ،ألف وقػ ػػداره لذاو ػ ػ الومػ ػػد اػ ػػر وقػ ػػدار اآلخ ػ ػراف ل ػ ػ .
) (Ingram,1994: 120قث ف (غة م)123 :2006،

الاػػر فرالاػػد لف اتنوبػػنب ارز ػ ىػػبب إلػػر الزػػالد ثقػػت غنمعػػت بػػاف اليػػخص المػػن فقػػده فػػي
منعا  ،ممن ا وف

غعب منبالت االز

اليخص حال ذاوػ  ،فا وقػدهن بيػدة الاىػلر إلػر وػدمارهن،

فنتنوبػػنب بػػنرة ػػف هزػػالـ يػػرس مػػف قبػػؿ األ ػػن األ اػػر ،الاق ػ الاػػالـ بيػػنؿ اىنىػػي اػػر األبػػالاف،

ف ػػنلوحااااف ا ػػرالف لف اتنوب ػػنب مػ ػروبط بنلحرم ػػنف م ػػف الر نا ػػت الالحمنا ػػت ف ػػي مرحا ػػت الطفالل ػػت المبنػ ػرة،
الالمنعي ت بد لف انرر فى إذا لـ ا ظر إلا بلاف الال ي( .ولبرت)250-248 :2006،

رابحةً :ال ظريس البيوكي يةئيس:
ولوبر اتنوبنب ذاوي الم يأ بأف لدا لىنس زا ػي-ناماػنبي ،اله ػنؾ اللداػد مػف ال ظراػنت ليػرح

هػػذا الم ػػرض ،نن ػػت م ػػف ع ػػم ن الفرعػػات األما ا ػػت ،اله ػػي األنثػػر و ػػأثا ار ف ػػي فرعػػانت مخواف ػػت لي ػػرح
اتنوبػػنب الالفوػػنـ ،إف الفرعػػات األما اػػت لثنوبػػنب ل ػػن مػػر طالاػػؿ النن ػػت ذات قامػػت إريػػندات نبا ػرة.

)(Hollister,1985: 67-77

حاث ه ػنؾ مػندواف ناماػنباواف فػي الػدمنغ وويػنرننف فػي الوىػبب بنتنوبػنب  -ال الرادرا ػنلاف

) (norepinephinreالالى ػػارالوال اف ،الو ػػر ه ػػذه ال ظرا ػػت لف اتنوب ػػنب ا ػػوف ػػف إفػ ػراز لما ػػنت
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ال الرادرا ػػنلاف الالى ػػارالوال اف بي ػػنؿ غا ػػر ن ػػنؼ ف ػػي دم ػػنغ المو ػػنب بنتنوب ػػنب الالو ػػي ا ػػوـ إفرازه ػػن م ػػف

الميػػنبؾ اللوػبات الارىػػنل ن لامىػػوقبثت ،اللنػػف ونػػالف نماػػت هػػذه اتما ػػنت محػػدالدة ال نقوػػت ،الم ػػذ فوػرة
طالاات وػـ الوأناػد اػر لف ال الرادرا ػنلاف اػوـ إفػ ارزه بيػنؿ مو ػنقض لػد مرعػر اتنوبػنب ،حاػث وظ ػر

الد ارىػػنت زاػػندة ال قوػػنف فػػي مىػػوالانت ال يػػنط ل ػػذه المػػندة فػػي المرعػػر الموػػنباف بنتنوبػػنب مقنر ػػت

بمىوالانت موىػنالات العػنبطت لػد األيػخنص اللػندااف(Steel (Dubovsky et al.,2001:9) .

)& Keltner,2018:156

با من اأوي الىارالوال اف لىنىن ممػن الػرؼ بمىػوقبثت الىػارالوال اف ،ال وػنبف د ارىػنت مىػوقبثت
الى ػػارالوال اف1

المىوقبثت

 Aف ػػي المػ ػالاد الحا ػػت نن ػػت مو نقع ػػت ،حا ػػث الز ػػد ال ػػبلض مى ػػوالانت م خفع ػػت م ػػف

د األيخنص الذاف الن الف مف اتنوبنب مقنر ت بنلذاف لاس لدا ـ انوبنب.

)(Sargent et al.,2000: 150-174
ل ػػذلؾ ه ػػنؾ لح ػػداث دمنغا ػػت الوف ػػن ثت نامانبا ػػت حاالا ػػت وح ػػدث

ػػدمن اي ػػلر ي ػػخص م ػػن

بنتنوب ػػنب ،اللن ػػف ل ػػـ اثب ػػت لت بح ػػث ا ػػر اإلط ػػثؽ لف حنل ػػت دمنغا ػػت ملا ػػت وى ػػبب لال حو ػػر وػ ػروبط
بنتنوبػػنب ،إلػػر زن ػػب ال ظراػػنت الباالنامانباػػت ،الوػػـ اإل ػػثف ػػف اللداػػد مػػف ال وػػنبف الوػػي ويػػار إلػػر

لىنس مرض اتنوبنب الاروبنط بافراز مندوي الىارالوال اف الال الرادرا نلاف ،بنإلعنفت إلر اتخػوثؼ فػي
مىوال افراز النالروازالؿ جهرمالف اإلز ند) ،الويالهنت حزـ الم الاللنمؿ الوغذالت اللوبي ،الرغـ ذلػؾ

ت والزد لدلت قنطلت لف لت مف واؾ المالاد هي المحددة اتىنىات لحدالث اتنوبنب.
)(Moncrieff J, Rebuttal,2007: 100-101
البل ػػد اتط ػػثع ا ػػر بل ػػض الد ارى ػػنت المفىػ ػرة لثنوب ػػنب ،و ػػر البنحث ػػت ب ػػأف ال ظرا ػػت الونبل ػػت

لامدرىػت الملرفاػػت هػػي األقػػرب الاألنثػػر دقػت لوفىػػار اتنوبػػنب مػػف حاػػث اللالامػؿ المىػػببت لػ  ،فػػنلفرد فػػي
مرحات الثن الات اللنمت وػاثر المالاقػؼ الالوزػنرب الىػابت ااػ بيػنؿ الاعػح ،ىػالاء فػي م نخػ األىػرت لال
م لودقنب لال في البابت المدرىات الالوي و وف عغالطن يدادة وادت إلر ا ونج الفرد ألفننر ىابات واثر

اػػر ات فلػػنتت الالىػػاالنانت ،المػػف نحاػػت لخػػر الن وازػػت لامالاقػػؼ العػػنغطت اطػػالر األف ػراد مخططػػن

ىابان ذاوان ف ل فى ـ الانال الف ملوقدات اللفننر موينبمت وػاثر اػر إدارو ػـ لػذاو ـ اللحاػنو ـ مػف ز ػت

ال ار ثقنو ـ م اآلخراف مف ز ت لخر .
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أشكةل االكتئةب:
قد يكون الشكل الرئيسي لالكتئةب ،إ ة:
-1

ذهة ي :لت ىبب

قاي ،حاث اإل ىنف انالف لدا اىػولداد لثنوبػنب بمزػرد حػدالث لت ميػنات

الت الرؼ مراض اتنوبنب الذهن ي ىببن تنوبنب النؿ ل راع امنف إرزن ن إلر الالزداف المعطرب

الاػػأوي فػػي البػػنت مونػػررة لت ل ػ مػػرض دالرت ،الهػػال ػػالع فر ػػي مػػف اتنوبػػنب الالػػد مػػف ليػػد ل ػالاع

اتنوبػػنب مػػف حاػػث الخطػػالرة ،ا طػػالت اػػر مػزاف مػػف ل ػراض اتنوبػػنب الرباىػػات الىػرارات الا ومػػي إلػػر
مزمال ػت ولػػرؼ بنىػػـ مزمال ػػت اعػطرابنت الحػػنتت المزازاػػت الوػػي ويػمؿ ػػددا مػػف اتعػػطرابنت الوػػي
وظ ر فا ن ل راض اتنوبنب ،اتنوبنب الذهن ي ايمؿ ل راض اتنوبنب الىرارت ،مثؿ الحػزف ،الاػأس،
دـ المبنتة ال دـ المبندرة ،إلر زن ب ذلؾ ،وظ ػر ل ػراض ذهن اػت مػ

البػنت ذهن اػت بمىػوال موغاػر،

األ ػراض الذهن اػػت الوػػي وظ ػػر نزػػزء مػػف اتنوبػػنب الػػذهن ي ،و قىػػـ إلػػر ػػال اف :ال ػػالع األالؿ ايػػمؿ
ل راعن ذهن ات وطنبؽ الوفنت اتنوبنبات ار ىباؿ المثنؿ ،فقداف القػدرة اػر النػثـ ،اإلهمػنؿ الػذاوي

اليداد ،الل الاع الالهـ الوي ووطنبؽ م يلالر الحزف الالاأس ،ال الع الثن ي ،ايمؿ ل راعن ذهن ات و نقض
األ ػراض اتنوبنباػػت ،اػػر ىػػباؿ المثػػنؿ ،قػػد ايػػلر اليػػخص بنتنوبػػنب ،الانػػالف لداػ فػػي فػػس الالقػػت

يلالر بنللظمت ،البأف لدا ملرفت الاىلت القالة مفرطت( .ويب طب  -الربحةء 9 ،أبريل )2014
-2

عصةبي :لت لىنى

فىي اللاس قاي احدث وازت لوفن ؿ اإل ىنف م الميننؿ الحانوات

فامنرس ات ىنف حانو بوالرة طبالات الفزأة اوغار المىنر اللـ الد لدا لت رغبت لاقانـ بأت ييء،
الهال حنلت مف الحزف اليداد المىومر ،و وف ف الظرالؼ المحز ت األلامت ،الولبر ف ييء مفقالد ،الاف
ننف المراض ت الي المودر الحقاقي لحز اتنوبنب اللونبي اطاؽ

اا لحان ن اتىوزنبت

اتنوبنبات ،الوىاطر ار مرض اتنوبنب اللونبي حنلت مف ال ـ الالحزف الات وراؼ ف اتىومونع
بمبنهف الد ان ،الالرغبت في الوخاص مف الحانة ،م هبالط ال ينط ال قص الحمنس لالمؿ الاإل ونج،
الاونحب نؿ ذلؾ لرؽ الاعطراب في الـ المراض ،الاتنوبنب اللونبي اواب الفرد ،بلد فقده
ليخص لال ييء زاز ،لال ولرع لمالقؼ اىود ي الحزف ،إت لف الحزف ال نوف ت ازالؿ لال وخؼ
حدو بمرالر الالقت ،نمن احدث ل يخنص األىالانء ،لنف اظؿ في يدو م مرالر الزمف ،بؿ قد
اوزااد .الاتنوبنب اللونبي ت وونحب هذانف لال هثالس( .زكي)2014،

40

أسبةب االكتئةب:
ويار األبحنث إلر لف اتنوبنب ت ا بػ فقػط مػف مزػرد امػوثؾ النثاػر لال القااػؿ زػدا مػف مػالاد

نامانبات ملا ت في الػدمنغ ،بػدت مػف ذلػؾ ،ه ػنؾ اللداػد مػف األىػبنب المحوماػت لثنوبػنب ،بمػن فػي ذلػؾ
و ظاـ المزاج الخنط مف قبؿ الدمنغ ،اللىبنب الراثات ،الظػرالؼ الحاػنة العػنغطت ،الاألدالاػت ،الالميػننؿ

الطباػػت ،حاػػث إف اللداػػد مػػف هػػذه القػػال مىػػااللت ػػف زاػػب اتنوبػػنب.
)School,2009

(Harvard Medical

بي ة ترى الج حيس الوط يس لمصنس الحقميس بأ ه ليس ه ةك سببة حروفة قد يسبب االكتئةب ،نيث
ال تةئج تظهر بأن االكتئةب قد يكون تيجس لواندة ن هذه السبةب:
 -1بيوكي يةئيس :اقود ب ن لف اتنوبنب النمؿ نمرض وازت تعطراب في المالاد النامانبات
المالزالدة في الدمنغ مثؿ "الىارالوال اف" ،Serotoninال"ال الراب فراف ".Norepinephrrien
 -2وراثيس :بلض ل الاع اتعطراب ارز ىبب

وازت ا وقنل باف اللنبثت الوحدادا مف طرؼ األـ

خثؿ الحمؿ.
 -3بيئيس :حاث إذا من ولرض الفرد لودمت من ،لال فقداف لحد المقرباف م  ،لال لت مالقؼ عنغط
ممنف لف اىبب البنت انوبنبا .
 -4فسيس :الاللالامؿ ال فىات ووحد بنثار مف حنتت اتنوبنب م

اللالامؿ البابات أل ن وولاؽ

بيخوات الفرد المد مقنالمو الوناف لامالاقؼ مف حالل (NIMH,2017: 6) .
أ واع االكتئةب:
ص ف (غة م )2012 ،أ واع االكتئةب لتسحس أ واع ،وهم:
 -1االكتئةب السةسي(Clinical depression( :
اطاؽ اا اتنوبنب األىنىي لال اتنوبنب الىرارت ،الانالف

دمن الػن ي اليػخص مػف النةبػت

الافقد المولت لال اتهومنـ في لغاب ال ينطنت ألنثر مف لىبال اف الت اوالاوؿ م اآلخراف.
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 -2االكتئةب الجزئي(Dysthymia( :
هال اعطراب م اززػي لقػؿ حػدة مػف اتنوبػنب األىنىػي اللن ػ اػدالـ لمػدة لطػالؿ ووػؿ إلػر ػدة
ى الات.
 -3االكتئةب الشديد/النةد(Severe depression( :
اػػأوي اػػر يػػنؿ البػػت لال البػػنت مػػف اتنوبػػنب فقػػط ،القػػد ووػػنحب هػػذا ال ػػالع مػػف اتنوبػػنب
ل راض ذهن ات مثؿ ال ثالس لال العثتت.
 -4االكتئةب الخفيف /الثة وي)Secondary depression( :
قػد ت انػػالف اتنوبػػنب الميػػنات الوػحات األىنىػػات ،الا مػػن نرعػػن لحنلػت لخػػر  ،الهػػذا مػػن الػػرؼ

بنتنوبنب الثن الت ،لال اتنوبػنب ال ػنزـ ػف حنلػت طباػت محػددة ،قػد اػ زـ اتنوبػنب الثػن الت ػف لمػراض

فػػي الغػػدة الدرقاػػت لال النظراػػت ،القػػد انػػالف مروبطػػن بوػػأثارات مػػرض القاػػب ،لال داء الىػػنرت ،لال ميػػننؿ
طبات لخر .
 -5االضطراب ث ةئي القطبيس(Bipolar disorder( :
اوػػنحب هػػذا ال ػػالع مػػف اتعػػطراب مػػرض اتنوبػػنب لفوػرة لال ػػدة فوػرات ،ػػدا اتروفػػنع الغاػػر

طبالػػي فػػي مىػػوالانت الطنقػػت الاتبو ػػنج الوػػي قػػد ووخاا ػن فو ػرات اتنوبػػنب ،ال ػػدمن ووب ػ ال البػػنت مطػػن

مالىمان امن ن الوف بنعطراب اتنوبنب اللنطفي المالىمي.
 -6االكتئةب الذهة ي)Psychotic Depression( :

اتنوبنب الذهن ي هال ينؿ لقؿ ياال ن مف المرض ،القػد ا اػالس الموػنبالف بنتنوبػنب الػذهن ي
لال الػػن الف مػػف األالهػػنـ الالوخػػاثت ،ونػػالف األالهػػنـ ا وقػػندات خنطبػػت وىػػومر اػػر رغػػـ الزػػالد لدلقػػت وثبػػت

اللنػػس ،الالالاق ػ لف المو ػػنباف بز ػػالف اترواػػنب اي ػػلرالف بنليػػؾ الالخ ػػالؼ مػػف الااػػن م ػػف حػػالل ـ ،لم ػػن
الموػػنبالف بأالهػػنـ منلاػػت فالوقػػدالف ل ػػـ فق ػراء ،البنل ىػػبت إلػػر الموػػنباف بأالهػػنـ طباػػت ،فالوقػػدالف ل ػػـ
الن الف مف مرض طبي خطار.
 -7اضطراب التوافق)Adjustment Disorder( :
رد فلػؿ ػنطفي حػند اػػر حػدث مػالـ فػػي الحاػنة ،الهػال مػرض فىػػن ي اػروبط بػنلوالوقر ال فىػػي
المف يأ لف ااثر ار اللالاطؼ ،األفننر ال ار الىاالؾ.
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 -8اكتئةب ة بحد الوالدة) Postpartum depression( :
بلض ال ىنء الن اف مف انوبنب نبار بلد اإل زنب ،الهػال مػن الػرؼ بننوبػنب مػن بلػد اإل زػنب،
ال د مقنر و م نةبت األطفنؿ ،زػد لف الارعػ دابمػت اللنثػر الخنمػت ،الالالاقػ لف البػت انوبػنب مػن بلػد

اإل زنب وزاد مف احومنؿ ولرض األـ ل البنت مونررة مف اتنوبػنب ،إمػن بلػد إ زػنب األالتد اآلخػراف لال

في لالقنت لخر .

 -9االكتئةب ال وس ي(Seasonal Depression) :
لحد ل الاع اتنوبنب المروبطت بنلوغارات الم نخات ،ف ال ابدل الا و ي وقرابن في فس األالقػنت مػف
نػؿ ػنـ ،الليػ ر حػنتت اتنوبػنب المالىػمي هػي الوػي وبػدل فػي الخراػؼ ،الوىػومر حوػر يػ الر اليػػونء،
الايػلر المػراض فػي هػذا الالقػػت بػنلخمالؿ ،الاتعػطراب الم اززػي ،القاػػاث مػن احػدث اتنوبػنب المالىػػمي

في فورة الواؼ لال الربا ( .غة م)107-106 :2012،

بي ة يرى (غة م )2005،أن االكتئةب ي كن أن يص ف أيضة ب ةء عمى العراض إلى:
 -1اتنوبنب الموحالب بىمنت ىالداالات.
 -2البت اتنوبنب الزىاـ المزم ت
 -3اتنوبنب الث مطي الىمنت الالذت اولاؽ بنعطرابنت القطبات المزدالزت.
 -4انوبنب الطفاللت.
 -5اتنوبنب المزدالج( .غة م)113-110 :2006،
أعراض االكتئةب:
ار جليهي )2006،لف لهـ ل راض اتنوبنب وومثؿ في:
 -1المزاج النباب الفقد اتهومنـ لال المولت الالىرالر

د القانـ ب ينطنت محدد.

 -2ا خفنض الالزف بينؿ زالهرت لال زاندو بينؿ داؿ.
 -3اترؽ لال ال الـ المفرط.
 -4ال انج ال فىي الحرني لال ودهالره.
 -5الولب الفقداف الطنقت.
 -6مين ر الدال ات الالوفنهت لال اليلالر بنلذ ب( .ليهي)131 :2006،
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با من اقىـ (زهران )2005،ل راض اتنوبنب إلر قىماف رباىااف ،الهمن:
 -1العراض الجس يس ،كثيرة هة:
 ا قبنض الودر الاليلالر بنلعاؽ الالالز المق .
 فقداف الي ات الرفض الطلنـ ال قص الالزف الاتمىنؾ.
 الوداع الالولب ألقؿ ز د الخمالد ال مت الاأللـ ،خنوت اتـ الظ ر.
 علؼ ال ينط اللنـ الالوأخر ال فىي الحرني الالعلؼ الحرني الالبطء.
 الرونبت الحرنات الالثزمنت الحرنات.


قص الي الة الز ىات الالعلؼ الز ىي لد الرزنؿ ،الالبرالد الز ىي الاعطراب اللندة الي رات
ال ىنء.

 والهـ المرض الات يغنؿ ار الوحت الزىمات.
 -2العراض ال فسيس،

هة:

 الباس الاألىر الهبالط الرالح المل الات الالحزف اليداد الذت ت او نىب م ىبب .
 ا حراؼ المزاج الوقاب الات نفنء ال رزىي ار الذات.


دـ عبط ال فس العلؼ الثقت في ال فس الاليلالر بنل قص ال قص النفنات الاليلالر بلدـ القامت.

 القاؽ الالوالور الاألرؽ.
 فوالر ات فلنؿ الات طالاء الات ىحنب الالالحدة الات لزاؿ الالومت الالىنالف الاليرالد حور لذهالؿ.
(زهران)516 :2005 ،
بي ة يرى (النسين )2002،أن العراض قد تكون أعراضة ا فحةليس ،ذكر
 اليلالر بنلالحدة.
 ات ىحنب اتزومن ي.
 الوردد ال دـ الحىـ.
 الويناـ الازورار األفننر الىالداء.
 ا خفنض الدافلات ف الملوند.


البنت البننء.

 األفننر ات وحنرات( .النسين)326 :2002،
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هة:

د

بةإلضةفس إلى أن (صنس أون الين )2012 ،ذكرت أعراض أخرى ذكر

هة:

 في الحنتت اليدادة مف اتنوبنب االلد الوفنار الفلاي بنت وحنر لال محناللت ات وحنر.
 وقاب الرغبت الز ىات.
 ااذاء اليخص ل فى مف خثؿ العرب لال الزرالح.
 وغار الدالاف الوقاب ن.
 مين ر الاأس المىومرة.
االكتئةب في سن ال راهقس:
اتنوبنب في ىف المراهقػت اػأوي خػثؿ فوػرة الوغاػر النباػر لػد يخوػات الفواػت الالفواػنت ،حاػث

احػػناللالف فػػي هػػذه المرحاػػت ويػػناؿ هالاػػت مماػزة المىػػوقات ػػف الالػػدا ـ ،الفػػي فػػس الالقػػت احػػناللالف اوخػػنذ
الق ػ اررات الخنوػػت ب ػػـ ألالؿ م ػرة فػػي حاػػنو ـ ،الم ػ المالاقػػؼ الباباػػت العػػنغطت الوػػي امػػرالف ب ػػن احػػدث

اتنوبػػنب إلػػر زن ػػب اعػػطرابنت لخػػر نػػنلقاؽ الالىػػاالنانت المػػدمرة ،اعػػطرابنت فػػي األنػػؿ لال ولػػنطي
المخدرات ،الفي بلض الحنتت اادت اتنوبنب لرف خطالرة ات وحنر لدا ـ(NIMH,2017: 9) .

الوػػر البنحثػػت م ػػف خػػثؿ مػػن ى ػػبؽ لف درزػػت اتنوب ػػنب الحدو ػ ووالقػػؼ ا ػػر طبالػػت مي ػػنثت

العغالط الحانة مف ز ت ال ار طبالت اىوزنبت الفرد وزنه هذه المينثت الالعغالط الادارة حانو بيػنؿ
ىااـ بحاث ت ااثر مالقؼ مػن اػر إ زػنزه ،لػذلؾ فا ػ نامػن نػنف المالقػؼ الالعػغالط لنبػر ممػن اىػوطا

وحما الفرد ،فاف اتحومنؿ لنبر لوطالار يػنؿ مػف ليػننؿ اتنوبػنب الات وقػنؿ مػف الولنمػؿ مػ المالاقػؼ
بأىاالب مالعال ي إلػر لىػاالب مبػنله بػ  ،فاعػنؼ إلػر ميػن ر الحػزف الالنةبػت ميػن ر الويػناـ الفقػداف

القامت الالوردد الالحارة.
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تحقيب عةم عمى االطةر ال ظري:

ور البنحثت في عالء ف م ن لةطنر ال ظرت المالعالع دراىو ن ،لف العغالط الوي اولرض ل ن
الطابت في مرحات الثن الات اللنمت ،ولد ممنرىنت حندة الىابات ومنرس بحؽ الطنلب ىالاء نن ت مف قبؿ
المدرىت ،الم ف ،األىرة لال حور المزوم  ،حاث واثر هذه العغالط ىابن ار الونالاف ال فىي لاطنلب
فوظ ر اثنرهن الاعحت في ىاالنانو اللفلنل  ،فقد ا وف ف هذه العغالط فيؿ الطنلب في إدارو لذاو
مف خثؿ خفض ثقو ب فى ال دـ قدرو

ار وحمؿ المىااللات اليلالره بنلوردد بمن اولاؽ ب ذه المرحات

الم مت الموطابنو ن ،البنلونلي الن وازت ل ذه الممنرىنت العنغطت ابدل األفراد بونالاف ملوقدات اللفننر
موينبمت ف ل فى ـ ،الحدالث احبنط الحزف يداد للدـ قدرو ـ ار الوناؼ م عغالط هذه المرحات
الادارة ذالاو ـ البنلونلي حدالث اعطرابنت فىات وومثؿ ببلض ل راض اتنوبنب ،الب نء ار من ىبؽ،
فاف البنحثت ووب ر المدرىات الملرفات بينؿ نـ ،حاث ولوقد البنحثت بأف من وىبب عغالط الثن الات
اللنمت في هذه المرحات اومثؿ بلدـ ف ـ الطابت ل ذه المالاقؼ الالظرالؼ العنغطت ،ممن اادت تىوقبنؿ
الملنلزت من احدث بطراقت خنطبت وازت الزالد مين ر مياليت الىابات ف ل فى ـ ىالاء ننف الىبب
مف قبؿ األهؿ ،المدرىت ،لال المزوم .
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ن صم نصانس
ن
 أوالا :ن
 ذصنٍف ن

اخ ن اتقح وف وض ن

اخ ن اتقح.
اخ:

 أوال :ع

اخ ذرعهق تضغىط نصانىٌح نعامح :نع تٍح و ألظنثٍح.

 شانٍا ا :ع

اخ ذرعهق تإع ج نذ خ :نع تٍح و ألظنثٍح.

 شانصا ا :ع

اخ ذرعهق تاالكرئاب :نع تٍح و ألظنثٍح.

 شانٍا ا :ف وض ن

ح.
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ح

الفصل الثةلث

الدراسةت السةبقس
قد س:
قنمػػت البنحثػػت بػػنتطثع اػػر الد ارىػػنت الىػػنبقت المولاقػػت بل ػالاف البحػػث ىػالاء الم يػػالرة الالغاػػر

م ي ػػالرة ،الذل ػػؾ ف ػػي قط ػػنع غػ ػزة الال ػػدالؿ اللربا ػػت الاألز با ػػت ،القنم ػػت بنخوا ػػنر لق ػػرب الد ارى ػػنت لابح ػػث،
الىوىولرض هذه الدراىنت مف األحدث ل قدـ ،القد قىمت هذه الدراىنت ننلونلي:

أوالً :الدراسةت ال تحمقس بضغوط الثة ويس الحة س:
 -1دراسس ،بمقةسم ،شتوان ( ،)2016حاث هدفت هػذه الد ارىػت إلػر ملرفػت اللثقػت المالزػالدة بػاف
العغالط ال فىات اللىبنب الغانب المدرىي

د وثماذ الطالر الثن الت ،اللوحقاؽ لهػداؼ الد ارىػت اىػوخدـ

البنحثنف الم ف الالوفي الوحاااي بنإلعنفت إلر اىػوبن ت العػغط ال فىػي ،النن ػت ا ػت الد ارىػت منال ػت

مف دد ج )120واماذ الواماذة مف طالر الثن الاػت ،النن ػت لهػـ اللبػرز وػنبف الد ارىػت مػن ااػي :ػدـ الزػالد
ثقت دالت احونبان باف العغط ال فىي اللىبنب الغانب المدرىي ،والزد فرالؽ ذات دتلػت فػي العػغط

ال فىػػي ول ػػز لموغا ػػر الز ػ س لو ػػنلح اإل ػػنث ،ت والزػػد ف ػػرالؽ ذات دتل ػػت فػػي موغا ػػر لى ػػبنب الغا ػػنب
المدرىي ولز لموغار الز س.

 -2دراسس ،شراب ،وادي ( ،)2015حاث هدفت هذه الدراىت إلػر الولػرؼ اػر موػندر العػغالط
المدرىات ياال ن ال ثقو ن بنلوحواؿ الدراىي اللنـ لد طابت المرحات الثن الات الالعغالط المدرىات الوػي
وولػػرض ل ػػن هػػذه الفبػػت ،اللوحقاػػؽ لهػػداؼ الد ارىػػت اىػػوخدـ البػػنحثاف الم ػ ف الالوػػفي الوحاااػػي المقاػػنس

العغالط المدرىات ،النن ت ا ت الدراىت منال ت مف دد ج )258طنلب الطنلبت النن ت لهـ اللبرز ونبف
الد ارىػػت مػػن ااػػي :والزػػد فػػرالؽ ذات دتلػػت احوػػنبات فػػي مىػػوال العػػغالط المدرىػػات لػػد طابػػت المرحاػػت
الثن الاػػت ولػػز لموغا ػرات جالزػ ػ س ،مىػػوال ولاػػاـ رب األى ػرة) ،والز ػػد فػػرالؽ ذات دتلػػت احوػػنبات ف ػػي
مىػػوال العػػغالط المدرىػػات لػػد طابػػت المرحاػػت الثن الاػػت ولػػز لاز ػ س جذنػػر ،ا ثػػر) ،والزػػد فػػرالؽ ذات

دتلػػت إحوػػنبات فػػي مىػػوال العػػغالط المدرىػػات لػػد طابػػت المرحاػػت الثن الاػػت ولػػز لاوخوػػص الد ارىػػي
ج امي ،االـ إ ىن ات ،االـ ير ات).

 -3دراساااس ،الربةعياااس ( ،)2015حا ػػث ه ػػدفت ه ػػذه الد ارىػ ػػت لاولػ ػػرؼ ا ػػر الملالقػ ػػنت المروبطػ ػػت
بنلوحو ػػاؿ الد ارى ػػي لػػد طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت م ػػف الز ػػت ظ ػػر الطاب ػػت ال ػػنزحاف الغا ػػر ال ػػػنزحاف،
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اللاللاػنء لمالرهـ فػي محنفظػت إربػد لالػنـ الد ارىػي  ،2015/2014المػن إذا نن ػت ه ػنؾ فػػرالؽ ذات دتلػت

إحوػػنبات فػػي هػػذه الملالقػػنت ولػػز لموغاػرات الزػ س ،المنػػنف اإلقنمػػت ،الفػػرع الد ارىػػت .اللوحقاػػؽ لهػػداؼ
الدراىت ،اىوخدـ البنحث المػ ف الالوػفي الوحاااػي المقاػنس لاملالق ػػنت المروبط ػػت بنلوحو ػػاؿ الد ارى ػػي،

النن ت ا ت الدراىت منال ت مف دد ج )1022طنلب الطنلبت ال ج )511مف لاللانء األمػالر ،النن ػت لهػـ

اللبرز ونبف الدراىت مػن ااػي :الزػػالد مىػػوال موالىػػط مػػف الملالقػػنت المروبطػػت بنلوحوػػاؿ الد ارىػػي لػػد

الطابػت ال ػنزحاف مقنر ػت بغار ال نزحاف الذاف لظ رالا مىوال مروفلن مف الملالقػنت ،ال ػدـ الزػالد فػرالؽ

ذات دتلػػت إحو ػػنبات ف ػػي مى ػػوال الملالق ػػنت نن ػػؿ ول ػػز لموغاػ ػرات الزػ ػ س المن ػػنف الى ػػنف ،فػػي حػػاف
الزدت فػرالؽ ذات دتلػت إحوػنبات فػػي مزػػنلي الملالقػػنت الذاواػػت الالولااماػػت ولػػز لموغاػػر فػػرع الد ارىػػت

لو ػػنلح طاب ػػت اإلدارة الملاالمنوا ػػت .الفام ػػن اولا ػػؽ بنلطاب ػػت غاػ ػػر ال ػ ػػنزحاف ،فقػ ػػد لظ ػ ػػرت ال وػ ػػنبف ػ ػػدـ
الز ػػالد ف ػػرالؽ ذات دتل ػػت إحو ػػنبات ا ػػر مقاػػنس ملالقػػنت الوحوػػاؿ األنػػندامي ننػػؿ ،ال اػػر لت مػػف

مزنتو ػ ول ػػز لموغاػ ػرات الد ارىػػت .نمػػن الز ػػد مىػػوال موالى ػػط ف ػػي ملالق ػػنت الوحو ػػاؿ األن ػػندامي ل ػػد

لاللاػنء لمػالر الطابػت ال ػنزحاف ،المىػػوال مروف ػ لػػد لاللاػػنء لمػػالر الطابػػت غاػػر ال ػػنزحاف ،ال ػػدـ الزػػالد
فػػرالؽ ذات دتل ػػت إحو ػػنبات لػػدا ـ ا ػػر مقا ػػنس الملالقػػنت نن ػػؿ ،ال ا ػػر زماػ مزنتو ػ ولػػز لموغاػػر
الز س.

 -4دراسااس ،نساان ( ،)2014حاػػث هػػدفت الد ارىػػت لملرفػػت اللثقػػت بػػاف العػػغالط ال فىػػات المف ػػالـ
الػذات الدافلاػػت اإل زػػنز لػػد طػػثب المرحاػػت الثن الاػػت بالحػػدة الملااػػؽ اإلداراػػت ،اللوحقاػػؽ لهػػداؼ الد ارىػػت
اىػػوخدمت البنحثػػت المػ ف الالوػػفي الوحاااػػي المقاػػنس العػػغالط ال فىػػات المقاػػنس مف ػػالـ الػػذات الدافلاػػت

ات زنز ،النن ت ا ت الدراىت منالف مف ػدد ج )350طنلػب الطنلبػت ،النن ػت لهػـ اللبػرز وػنبف الد ارىػت
من ااي :إف الىمت اللنمت لاعغالط ال فىات لطثب المرحات الثن الاػت بالحػدة الملااػؽ اإلداراػت نلاػت ،نمػن
والزد ثقت اروبنطات باف العغالط ال فىات المف الـ الذات ،الوالزد ثقت اروبنطات باف العغالط ال فىات

الدافلاػػت ات زػػنز ،نمػػن والزػػد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات بػػاف موالىػػطنت درزػػنت العػػغالط ال فىػػات بػػاف
طابػػت الطنلبػػنت المرحاػػت الثن الا ػت ولػػز لموغا ػرات الد ارىػػت جال ػػالع ،اإلقنمػػت ،المىػػنؽ ،الوػػؼ الد ارىػػي)

لونلح الطنلبنت ،نمن والزد فرالؽ ذات دتلت احونبات باف موالىػطنت درزػنت مف ػالـ الػذات بػاف طابػت
الطنلبػػنت المرحاػػت الثن الاػػت ولػػز لموغاػرات الد ارىػػت جال ػػالع ،اإلقنمػػت ،المىػػنؽ ،الوػػؼ الد ارىػػي) لوػػنلح

الطنلبنت.

 -5دراسااس  ،القنطااة ي ( ،)2013حاػػث هػػدفت هػػذه الد ارىػػت إلػػر النيػػؼ ػػف طبالػػت العػػغالط
ال فىػػات الوػػي الػػن ي م ػػن طػػثب المرحاػػت الثن الاػػت بمحنفظػػت الخبػػر ،الالولػػرؼ اػػر دتلػػت اللثقػػت بػػاف
العػػغالط ال فىػػات الالوفػػناؿ الالويػػناـ ،النػػذلؾ الولػػرؼ اػػر دتلػػت الفػػرالؽ فػػي العػػغالط ال فىػػات حىػػب
موغا ػرات الوخوػػص الد ارى ػي الالوحوػػاؿ الد ارىػػي ،ثػػـ النيػػؼ ػػف لهػػـ موغا ػرات الد ارىػػت القػػندرة اػػر
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الو با بنلعغالط ال فىات لاطثب ،اللوحقاؽ لهداؼ الدراىت اىػوخدـ البنحػث المػ ف الالوػفي اتروبػنطي
الالمقنرف بنإلعنفت إلر مقانس العغالط ال فىات الالقنبمت اللربات لاوفناؿ الالويناـ ،النن ػت ا ػت الد ارىػت

منال ػػت مػػف ػػدد ج )502طنلػػب وػػـ اخواػػنرهـ بنلطراقػػت الليػالابات  ،النن ػػت لهػـ اللبػػرز وػػنبف الد ارىػػت مػػن

ااي :لف طػثب المرحاػت الثن الاػت الػن الف مػف مىػوال موالىػط مػف العػغالط ال فىػات اللف لنثػر العػغالط
ال فىػػات الوػػي الػػن ي م ػػن الطػػثب نػػنف العػػغالط ال فىػػات المدرىػػات ثػػـ العػػغالط ال فىػػات ات فلنلاػػت ثػػـ

العػػغالط ال فىػػات األى ػرات ثػػـ العػػغالط ال فىػػات المنداػػت ،الوبػػاف الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت احوػػنبات فػػي
العػػغالط ال فىػػات المدرىػػات لػػد طػػثب المرحاػػت الثن الاػػت ولػػز لموغاػػر الوػػؼ الد ارىػػي لوػػنلح طابػػت

الوؼ األالؿ ثن الت الالوؼ الثنلث الثن الت مقنر ت بطابت الوؼ الثن ي الثن الت.
 -6دراسس الح ري ،)2012( ،حاث هدفت هذه الدراىت إلر إلقنء العالء
المدرىات ال ثقو ن بنإل زنز األنندامي المىوال الوحت ال فىات لد

ار العغالط ال فىات
ا ت مف طثب المرحات

الثن الات في محنفظت الااث ،الوـ اىوخداـ الم ف الالوفي ،الاىوخدـ البنحث مقانس العغالط
ال فىات الاف مف لبرز ونبف دراىو

الزالد ثقت اروبنطات ىنلبت نىات دالت إحونبان باف درزنت

العغالط ال فىات المدرىات الاإل زنز األنندامي ،با من لـ والزد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في نؿ

مف العغالط ال فىات المدرىات الاإل زنز األنندامي باف لفراد ا ت الدراىت مف طابت الوؼ األالؿ

الثن الت الالوؼ الثن ي الثن الت ورز لموغار الوؼ الدراىي ،اللظ رت الدراىت إلر لف عغالط
اتخوبنرات الالم نهف الدراىات لوت مىاطرة ار الطثب.

 -7دراسس ،عرافي ( ،)2011حاث هدفت الد ارىػت إلػر الولػرؼ اػر اللثقػت بػاف لىػنلاب مالاز ػت
العغالط الوأناد الذات ،ال ار لىنلاب مالاز ت العغالط األنثػر اىػوخدامن لػد طنلػب المرحاػت الثن الاػت،
ال ار مالق لىنلاب المالاز ت اتازنبات ار مقانس لىنلاب مالاز ت العغالط ،اللوحقاؽ لهداؼ الدراىت
اىوخدـ البنحث الالوفي بنإلعنفت إلر مقانس لىنلاب مالاز ت العػغالط المقاػنس وأناػد الػذات ،النن ػت
ا ت الدراىت منال ػت مػف ػدد ج )376طنلػب مػف طػثب المرحاػت الثن الاػت فػي محنفظػت م ػد الػذهب فػي

الممانت اللربات الىلالدات ،النن ت لهـ اللبرز ونبف الدراىت من ااي :الزػالد ثقػت اروبنطاػت مالزبػت الذات
دتلت إحونبات باف لىاالب المالاز ت الوأناد الذات ،الزػالد ثقػت اروبنطاػت ىػنلبت الذات دتلػت إحوػنبات

بػاف لىػاالب لػالـ الػذات الاإل نػنر ،والزػد ثقػت اروبنطاػت مالزبػت اللن ػن غاػر دالػت إحوػنبان بػاف لىػاالب

"الوحااؿ الم طقي الالبحث ف الملاالمنت.
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دراسس ،)2011( Rojas ،حاث هدفت هذه الدراىت إلر إلقنء العالء ار دالر الولااـ ار

الوحت ال فىات الالوحواؿ األنندامي لد

ا ت مف المراهقاف ،الاىو دفت اللا ت الطابت الذاف

ووراالح ل منرهـ باف  14الحور  17ى ت ،الوـ اىوخداـ مقانس الوحت ال فىات إلر زن ب المقنبات،
50

اللظ رت هذه الدراىت إلر الزالد

األنندامي الاألداء ال فىي لد

ثقػت اروبنطات ىنلبت بػاف العػغالط المدرىات الالوحواؿ

ا ت مف طابت الثن الات.

 -9دراساااس ،أباااو نبياااب ( ،)2010حا ػػث ه ػػدفت الد ارى ػػت إل ػػر إلق ػػنء الع ػػالء ا ػػر الع ػػغالط ال فى ػػات
الاىوراوازانت مالاز و ن ال ثقو ن بنلوحوػاؿ الد ارىػي لػد لب ػنء اليػ داء الػذاف فقػدالا ػنبا ـ بىػبب

اتىويػ ند ،اللوحقاػػؽ لهػػداؼ الد ارىػػت ،اىػػوخدمت البنحثػػت المػ ف الالوػػفي الوحاااػػي بنإلعػػنفت إلػػر

مقاػػنس العػػغالط ال فىػػات ،النن ػػت ا ػػت الد ارىػػت منال ػػت مػػف ػػدد ج )632طنلػػب الطنلبػػت مػػف طابػػت
المرحات الثن الات ،النن ػت لهػـ اللبػرز وػنبف الد ارىػت مػن ااػي :الزػالد ثقػت مالزبػت دالػت احوػنبان بػاف
العغالط الدراىات الالعغالط األىرات الاتزومن ات الاتقووندات الات فلنلات الالىانىات الالدرزػت النااػت

لاعػػغالط فػػي نػػؿ مػػف لبلػػند لى ػنلاب المالاز ػػت الىػػابات الونلاػػت جاليػػرالد اللقاػػي الالورناػػز الات فلػػنؿ
الاإل ننر الالىخرات الات ىحنب الىاالني الطاػب الػد ـ اللػنطفي الالوػد اـ اتزومػن ي اللبلػند لىػنلاب

المالاز ت اتازنبات.

ثة ية :الدراسةت ال تحمقس بإدارة الذات:
-1

بن عمي ،نمي س ( ،)2015هدفت هذه الدراىت إلر دراىت إدارة الذات ال ثقو ن بروبت

المراهؽ مف حاث الماثد ،الباه دد لفراد اللا ت ج )46فردا ووراالح ل منرهـ باف  ،28-15الوـ وطباؽ
مقانس إدارة الذات لابنحثت هالادة محمالد ،المقانس روبت الماثد ألدلر ،حاث لظ رت ال ونبف ل ت والزد
ثقت اروبنطات دالت باف إدارة الذات الروبت ماثد المراهؽ ىالاء األنبر لال األوغر.
-2

دراساااس ،ن اااود ( ،)2012ه ػػدفت ه ػػذه الد ارى ػػت إل ػػر د ارى ػػت الو ػػثبت ال فى ػػات الادارة

الػػذات نم ببػػنت لاوػػحت ال فىػػات الال زػػنح األنػػندامي لػػد طنلبػػنت الػػدباالـ الم اػػت بنااػػت الورباػػت ،الاوب ػ
البنحػػث الم ػ ف الالو ػػفي الوحاااػػي ،الونال ػػت اللا ػػت مػػف ج )188طنلبػػن الطنلب ػػت بنلػػدباالـ الم اػػت ،الو ػػـ
وطباػ ػػؽ األدالات الونلاػ ػػت :مقاػ ػػنس الوػ ػػثبت ال فىػ ػػات المقاػ ػػنس إدارة الػ ػػذات المقاػ ػػنس الوػ ػػحت ال فىػ ػػات،
الوالوات الدراىت إلر مزمال ت مف ال ونبف ،ننف لهم ن :والزد ثقت مالزبت باف الوثبت ال فىات الادارة

الذات النؿ مف الوحت ال فىات الال زنح األنندامي ،نمن لظ رت ال ونبف إمنن ات الو بػا بنلوػحت ال فىػات

مػف خػثؿ الوػثبت ال فىػػات الادارة الػذات ،نمػن نيػفت الد ارىػػت لاعػن الزػالد فػرالؽ فػػي نػؿ مػف الوػثبت
ال فىات الادارة الذات باف الذنالر الاإل نث لوػنلح الػذنالر ،نمػن با ػت الد ارىػت لاعػن الزػالد فػرالؽ فػي نػؿ

م ػػف الو ػػثبت ال فى ػػات الادارة ال ػػذات ب ػػاف المو ػػزالزاف الغا ػػر المو ػػزالزاف لو ػػنلح المو ػػزالزاف ،نم ػػن با ػػت
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الد ارىػػت لاعػػن الزػػالد فػػرالؽ فػػي نػػؿ مػػف الوػػثبت ال فىػػات الادارة الػػذات بػػاف اللػػنمااف الغاػػر اللػػنمااف
لونلح اللنمااف.
-3

دراسااس ،شاانةتس ( ،)2010هػػدفت الد ارىػػت إلػػر اىػػوخثص لهػػـ موغا ػرات إدارة الػػذات

العػػغالط الد ارىػػت لػػد طػػثب المرحاػػت الثن الاػػت اتزهراػػت ،الالنيػػؼ ػػف طبالػػت اللثقػػت بػػاف إدارة الػػذات
العػػغالط الد ارىػػت ،الالنيػػؼ ػػف الفػػرالؽ بػػاف موالىػػطنت درزػػنت طػػثب المرحاػػت الثن الاػػت اػػر مقاػػنس

إدارة الذات العغالط الدراىت وبلن لموغارات ال الع ،الوؼ ،الوخوص ،الاوبػ البنحػث المػ ف الالوػفي،
حاػث ونال ػت ا ػت الد ارىػت مػػف ج )123طنلبػن الطنلبػت مػف طػثب المرحاػػت الثن الاػت ،الوػـ وطباػؽ مقاػػنس
إدارة الذات مف إ داد البنحث ،الايومؿ المقانس ار  60فقرة ،مالز ت ار خمىت لبلند ،الهي :جإدراؾ

قامػػت الالقػػت ،الوخطػػاط ،الو فاػػذ ،الوقػػالاـ ،الولنمػػؿ م ػ الوأزاػػؿ) ،الوالوػػات الد ارىػػت إلػػر مزمال ػػت مػػف
ال ونبف ننف لهم ن :الزالد ثقت ىنلبت باف إدارة الذات العغالط الدراىت ،نمن لظ رت دـ الزالد فػرالؽ

باف موالىطنت الذنالر الاإل نث ار مقانس إدارة الذات العغالط الدراىت ،نمن نيػفت ػف الزػالد فػرالؽ
بػػاف موالى ػػطنت الطػػثب ا ػػر مقاػػنس إدارة ال ػػذات ورزػ ػ لموغاػػرت الو ػػؼ الالوخوػػص الذل ػػؾ لو ػػنلح
طثب الوؼ الثن ي ثن الت الطثب القىـ اللامي ،نمن والوات إلر الزالد فرالؽ باف موالىطنت طثب

الوػػؼ األالؿ الالثػػن ي ثػػن الت اػػر مقاػػنس عػػغالط الد ارىػػت لوػػنلح الوػػؼ األالؿ الثػػن الت ،النػػذلؾ با ػػت
دـ الزالد فرالؽ باف موالىطنت درزنت طثب القىـ األدبي الاللامي ار مقانس عغالط الدراىت.

-4

دراسس ،)2007( Searle, et al ،هػدفت الد ارىػت لاولػرؼ اػر طبالػت اللثقػت بػاف

القػػدرة اػػر إدارة الػػذات البلػػض الموغا ػرات مثػػؿ اإلدراؾ المػػن الراء اإلدراؾ لػػد

ا ػػت مػػف الوثماػػذ فػػي

المرحات الثن الات ،الاىوخدـ البنحثالف اىوبن نت لاولرؼ ار زالا ب اإلدراؾ المن الراء اإلدراؾ ،الاخوبنرات
لقانس إلدارة الذات ،الونال ت ا ت الدراىت مػف لربلػت فوػالؿ د ارىػات مػف م ارحػؿ ولااماػت ثن الاػت مخوافػت

مف ج )80طنلب الطنلبت ،الوالوات الدراىت إلر ال ونبف الونلات :دـ الزالد ثقت اروبنطاػت بػاف مػن الراء

اإلدراؾ الالقدرة ار إدارة الذات ،الالزالد ثقت اروبنطات باف اإلدراؾ الالقدرة ار إدارة الذات.
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ثةلثة :الدراسةت ال تحمقس بةالكتئةب:
 -1دراسس ،عطةر ( ،)2016حاث هدفت هذه الدراىت إلر النيؼ ف ثقػت اتنوبػنب اللوػنبي
المن اىبب مف وغارات فىات مثؿ الحزف الالقاؽ بنلوحوػاؿ الد ارىػي لػد طنلبػنت المرحاػت الزنملاػت فػي
زنملػػت الماػػؾ بػػد اللزاػػز بمدا ػػت زػػدة ،اللوحقاػػؽ لهػػداؼ الد ارىػػت اىػػوخدمت البنحثػػت الم ػ ف الالوػػفي

المقاػػنس اتنوبػػنب اللو ػنبي ،النن ػػت ا ػػت الد ارىػػت منال ػػت مػػف ػػدد ج )77طنلبػػت مػػف طنلبػػنت زنملػػت
برز ونبف الدراىت من ااي :الزالد ثقت نىات ذات دتلت
الماؾ بد اللزاز بمدا ت زدة .النن ت لهـ الا ا
إحونبات باف اتنوبنب اللونبي الباف الوحواؿ الدراىي ،ال ػدـ الزػالد فػرالؽ ذات دتلػت إحوػنبات فػي

اللثقت باف اتنوبنب اللونبي الالوحواؿ الدراىي لػد طنلبػنت زنملػت الماػؾ بػد اللزاػز بمدا ػت زػدة
ول ػػز لموغا ػػر الوخو ػػص ،الالز ػػالد ف ػػرالؽ ذات دتل ػػت إحو ػػنبات ف ػػي اللثق ػػت ب ػػاف اتنوب ػػنب اللو ػػنبي
الالوحواؿ الدراىي لد طنلبنت زنملت الماؾ بد اللزاز بمدا ت زدة ولز لموغار ى ت الدراىت ،حاث

نن ت هذه الفرالقنت لونلح طنلبنت الى ت الرابلت فمن فالؽ.

 -2دراسس ابو ع رة (  ،)2014األمف ال فىي ال ثقوػ بمىػوال الطمػالح الالوحوػاؿ الد ارىػي لػد
طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت ،حاػػث هػػدفت الد ارىػػت الحنلاػػت الولػػرؼ اػػر طبالػػت اللثقػػت بػػاف األمػػف ال فىػػي

الالطمػػالح الالوحوػػاؿ الد ارىػػي لػػد طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت بمدا ػػت غ ػزة بػػاف لب ػػنء الي ػ داء الاق ػ ار ـ وبلػػن

لاموغا ػرات الونلاػػت جالز ػ س ،األب) ،حاػػث اىػػوخدـ البنحػػث الم ػ ف الالوػػفي الوحاااػػي ،الونػػالف مزوم ػ

الدراىت مف زما طثب الطنلبنت الثػن ي يػر لامرحاػت الثن الاػت لالػنـ الد ارىػي  2012-2011الالبػنله
ػػددهـ  7934 -طنلػػب الطنلبػػت ،النال ػػت ا ػػت الد ارىػػت اتوػػاات مػػف  320طنلػػب الطنلبػػت ،القػػد نن ػػت

لهـ ال ونبف لادراىت :دـ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات باف موالىطنت درزنت طابػت الثن الاػت اللنمػت
مف لفراد اللا ػت اللػندااف البػاف موالىػطنت لقػ ار ـ لب ػنء اليػ داء فػي مقاػنس األمػف ال فىػي

ػد مىػوال

دتلت  .α ≥ 0.05دـ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحوػنبات بػاف موالىػطنت درزػنت طابػت الثن الاػت اللنمػت
مػف لفػراد اللا ػت اللػندااف البػاف موالىػطنت لقػ ار ـ لب ػنء اليػ داء فػي مقاػنس الطمػالح

ػد مىػوال دتلػت

 .α ≥ 0.05ػػدـ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات بػػاف موالىػػطنت درزػػنت طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت مػػف
لفراد اللا ت اللندااف البػاف موالىػطنت لقػ ار ـ لب ػنء اليػ داء فػي مقاػنس الوحوػاؿ الد ارىػي

دتلت .α ≥ 0.05

ػد مىػوال

 -3دراسس ،زيدان ( ،)2014حاث هدفت الد ارىػت إلػر النيػؼ ػف اللثقػت بػاف الوػدخاف النػؿ مػف
القاؽ الاتنوبنب ،النذلؾ النيؼ ف الفرالؽ باف المراهقاف مف طثب المدارس الثن الات الف ات المدخ اف
الطػػثب المػػدارس الثن الاػػت الف اػػت الوزنراػػت غاػػر المػػدخ اف ،اللوحقاػػؽ لهػػداؼ الد ارى ػت اىػػوخدـ البنحػػث

المػ ف الالوػػفي اللدالات الد ارىػػت الونلاػػت ،اخوبػػنر القاػػؽ الاخوبػػنر اتنوبػػنب ،النن ػػت ا ػػت الد ارىػػت منال ػػت
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مف دد ج )88طنلب م ـ  50طنلب مدخف ال 38طنلب غار مدخف ،النن ت لهـ اللبرز ونبف الدراىت
من ااي :الزالد ثقت اروبنطات مالزبت باف القاؽ الاتنوبنب لد الطثب المدخ اف فػي المػدارس الثن الاػت

الوزنرات ،الزالد ثقت اروبنطات مالزبػت بػاف القاػؽ الاتنوبػنب لػد الطػثب غاػر المػدخ اف فػي المػدارس

الوزنراػػت ،الزػػالد فػػرالؽ دالػػت احوػػنبان بػػاف درزػػنت الطػػثب المػػدخ اف الدرزػػنت الطػػثب غاػػر المػػدخ اف
ار مقانس القاؽ لونلح الطثب المدخ اف ،الزالد فرالؽ دالت احونبان باف درزنت الطػثب المػدخ اف

الدرزنت الطثب غار المدخ اف ار مقانس اتنوبنب لونلح الطثب المدخ اف.
 -4دراساااس ،نسااان ( ،)2013حاػػث هػػدفت هػػذه الد ارىػػت إلػػر قاػػنس مىػػوال اتنوبػػنب لػػد طابػػت
الزنملػت الالولػرؼ اػر الفػرالؽ فػي مىػوال اتنوبنب وبلن لموغاػرت الزػ س الالوخوػص ،الوحػػدد البحػػث
الحػ ػػنلي بطابػ ػػت المرحاػ ػػت الرابلػ ػػت مػ ػػف نااػ ػػت الوربا ػػت  /زنملػ ػػت البو ػ ػرة لالػ ػػنـ الد ارىػ ػػي 2012- 2011
اللوحقاؽ لهداؼ الدراىت اىوخدـ البنحث الم ف الالوفي المقانس باػؾ لثنوبػنب ،النن ػت ا ػت الد ارىػت

منال ت مف دد ج )150طنلب الطنلبت مف المرحات الرابلت مػالز اف اػر األقىػنـ اللاماػت الاإل ىػن ات فػي
ناات الوربات بزنملت البورة ،النن ت لهـ اللبرز ونبف الدراىت من ااػي :لف طابػت الزنملػػت غاػػر موػػنباف

بنتنوبػػنب ،النػػذلؾ لظ ػػرت ال وػػنبف ػػدـ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات فػػي مىػػوال اتنوبػػنب وبلػػن
لموغارت الز س الالوخوص.
 -5دراسااس ،واكمااي ( ،)2013هػػدفت هػػذه الد ارىػػت إلػػر محناللػػت الولػػرؼ ا ػػر لنث ػػر اىػػوراوازانت
المالاز ػت اىػولمنت لػد المنوبباف في المرحاػت الثن الاػت الػد ان ،ال ثقػػت هػػذه األىػنلاب بموغاػرات الز ػ س
الالى ػ ػػف الالمى ػ ػػوال الولاامػ ػػي لاالالػ ػػداف بنإلع ػ ػػنفت تىػ ػػوراوازانت المالاز ػ ػػت ،اللوحقاػ ػػؽ لهػ ػػداؼ الد ارىػ ػػت
اىػػوخدمت البنحثػػت المػ ف اتروبػػنطي الاىػػوبن ت اتنوبػػنب الاىػػوبن ت اىػػوراوازانت المالاز ػػت ،النن ػػت ا ػػت

الدراىت منال ػت مػف ػدد ج )168النن ػت لهػـ اللبػرز وػنبف الد ارىػت مػن ااػي :الز ػػالد ثق ػػت اروبنطاػت ب ػػاف
المى ػػػوال الولاام ػػي لاالال ػػداف الاى ػػوراوازانت المالاز ػػت المى ػػولمات رغ ػػـ ػ ػػدرة الد ارىػ ػػنت الوػ ػػي وانػ ػػد هػ ػػذه

ال واز ػػت حىػ ػػب اتط ػػثع فقػ ػد ظ ػ ػػرت ثق ػ ػػنت اروبنطا ػػت ن ػ ػػذلؾ ب ػ ػػاف اى ػػوراوازانت المالاز ػ ػػت الدرز ػ ػػت

اتنوب ػػنب ،المػػف ز ػػت لخػػر  ،لػػـ وىػػزؿ هػػذه الد ارىػػت فػػرالؽ فػػي اىػػوراوازانت المالاز ػػت ولػػز لموغاػػر

الىف إت في اىوراوازات ات فلنؿ الوي اروبطت إازنبان بلنمؿ الىف.
 -6دراسس ،ال ج اس ( ،)2008حاػث هػدفت هػذه الد ارىػت إلػر الولػرؼ اػر مىػوال اتنوبػنب

ػد

طثب المرحات الثن الات الالولرؼ ار مد فلنلات بر نمف إريندت ىبي لاوخفاؼ مف ل راض اتنوبنب
ػػد طػ ػثب المرحا ػػت الثن الا ػػت ،اللوحقا ػػؽ له ػػداؼ الد ارى ػػت اى ػػوخدـ البنح ػػث المػ ػ ف الالو ػػفي الالمػ ػ ف

الوزرابي المقانس باؾ لثنوبنب الالبر نمف اإلريندت ،النن ت ا ت الدراىت منال ت مف دد ج )26طنلب
مػف طػثب مدرىػت ثمػنف بػف فػنف الثن الاػت لاب ػػاف فػي م طقػت يػمنؿ غػزة وػـ وقىػام ـ إلػر مزمػػال واف
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عػػنبطت الوزراباػػت بالاق ػ ج )13طنلػػب نػػؿ مزمال ػػت ،النن ػػت لهػػـ اللبػػرز وػػنبف الد ارىػػت مػػن ااػػي :الزػػالد

فرالؽ ذات دتلت احونبات باف لفراد المزمال واف الوزراباػت الالعػنبطت فػي الزػالد ل ػراض اتنوبػنب بلػد
ػرد المزمال ػت الوزراباػت ،ػدـ الزػالد فػرالؽ ذات دتلػت احوػنبات لػد
وطباؽ البر نمف اإلريندت اػر لف ا

لفراد المزمال ت العنبطت في الزالد ل راض اتنوبنب باف الوطباؽ القباي الالبلدت لمقانس اتنوبنب.

 -7دراسس ،)1989( Zemore, et al ،هدفت هذه الدراىت لانيؼ ف ثقت الماالؿ اتنوبنبات
بنلل نات الالحمنات الوي ااقنهن األب نء مف الالدا ـ ،الونال ت ا ت الدراىت مف ج )46طنلبن زنملاػن الج)49
طنلبت زنملات ،وراالحت ل منرهـ مف  17إلر  21ى ت ،الوالوات الد ارىػت إلػر الوػنلي :لف ه ػنؾ ثقػت
اروبنطاػػت مالزبػػت بػػاف اتنوبػػنب الال ػرفض الالحمناػػت ال ازبػػدة ،اللف اتنوبػػنب لػػد اإل ػػنث م ػروبط بنلحمناػػت
الزابدة مف قبؿ األـ ،لمن الذنالر فاف اتنوبنب لدا ـ مروبط بنلرفض الاإلهمنؿ الالوىاط األبالت.
 -8دراسس ،)1985( Gispert, et al ،هدفت الدراىت لدراىت ثقت دة الامؿ الهػي :الونػالاف
اللنباي ،األداء المدرىػي ،لحػداث الحاػنة العػنغطت ،المىػوال اروبنط ػن بنتنوبػنب المحػنالتت ات وحػنر،
الوون ػػالف اللا ػػت م ػػف ج )82مراهق ػػن ،الوالو ػػات الد ارى ػػت للػ ػدة و ػػنبف ،لهم ػػن :إف اتنوب ػػنب اػ ػروبط بط ػػالؿ

لح ػػداث الحا ػػنة الالع ػػغالط ،اللف ات وح ػػنر اػ ػروبط بنألح ػػداث الالع ػػغالط الزنراػ ػت ،اللف ملظ ػػـ المػ ػراهقاف
المنوبباف غنعباف الالن الف مف اعطرابنت نباات اللدااهـ الدراىي م خفض.

 -9دراسس ،)1977( Halley, et al ،هدفت هذه الدراىت لدراىت مرنز الوحنـ الاتنوبنب ،با ػت
هػػذه الد ارىػػت الزػػالد مالاقػػؼ ظراػػت مولػػددة ل ػػن ثقػػت بنلورناػػب الػػداخاي الالخػػنرزي لثنوبػػنب فػػي مرحاػػت

المراهقػػت لػػد

ا ػػت مػػف الطابػػت باغػػت ج ،)52الوػػـ الومااػػز بػػاف ال ظراػػنت الوػػي ووب ػػر إلقػػنء الاػػالـ الػػذاوي

لثنوبنب الراات اتنوبنب نحدث خنرزي اىوقبؿ المىوقؿ ف الذات ،القد والوات هذه الد ارىػت إلػر لف

الماثرات الخنرزات ىالاء إازنبات لال ىابات ل ن ثقت بنتنوبنب.
رابحةً :تحقيب عمى الدراسةت السةبقس:
أ .الحي س:
الزػػدت البنحثػػت لف زما ػ الد ارىػػنت اللرباػػت الىػػنبقت رنػػزت فػػي ا ػػت الد ارىػػت اػػر طابػػت

المرحات الثن الات دالف اىوث نء ،با مػن رنػزت الد ارىػنت األز باػت الىػنبقت اػر المػراهقاف فػي المرحاػت
الموالىطت في المدرىت ،مف نحات لخر تحظت البنحثت لف ملظـ الد ارىػنت الغرباػت الىػنبقت ػدد

لفػ ػراد اللا ػػت الوب ػػر نباػ ػ ار مقنر ػػت بنلد ارى ػػنت األز با ػػت الى ػػنبقت ،حا ػػث وراالح ػػت ل ػػداد اللا ػػت ف ػػي

الد ارى ػػنت اللربا ػػت الى ػػنبقت م ػػن ب ػػاف ج )1000الج )120طنلب ػػن الطنلب ػػت ،فم ػػثث ف ػػي د ارى ػػت الربن ا ػػت
55

ج )2015باػػه ػػدد لفػراد ا ػػت  1022طنلبػػن الطنلبػػت ،اله ػػنؾ د ارىػػنت مثػػؿ د ارىػػت الاناػػي ج)2013
ننف دد لفراد اللا ت  ،168با من ه نؾ دراىنت ننف دد لفراد اللا ػت الػد نباػ ار بنل ىػبت لاد ارىػنت

الىػػنبقت فػػي موغاػػر اتنوبػػنب ،مثػػؿ د ارىػػت لبػػال م ػرة ج )2014حاػػث ػػدد اللا ػػت نػػنف  320طنلبػػن

الطنلبت.

ب .ال هج:
الزدت البنحثت لف زما الدراىنت الىنبقت اىوخدمت الم ف الالوفي الوحاااي ،الذلؾ ألف

الم ػ ف اىػػوخدـ فػػي الولػػرؼ اػػر مػػن الوقػػده الفػػرد حػػالؿ ظػػنهرة مػػن ،البنإلعػػنفت إلػػر لف الم ػ ف
الالوفي الوحاااي اىن د ار الو با بمىوقبؿ ظنهرة ملا ت ،با من د ارىػت القحطػن ي ج ،)2013فقػد

اىػػػوخدـ الم ػ ػ ف الالوػ ػػفي الوحااا ػ ػي بنإلعػ ػػنفت إلػ ػػر الم ػ ػ ف اتروب ػػنطي المقػ ػػنرف ،الد ارىػػػت الاناػ ػػي

ج ،)2013حاػػث وػػـ اىػػوخداـ الم ػ ف اتروبػػنطي ،با مػػن دراسااس Halley, et al ،ج ،)1977وػػـ
اىػػػوخداـ الم ػ ػ ف الوزرابػ ػػي ،الد ارىػػػت زمػ ػػت ج ،)2008حا ػػث اىػ ػػوخدـ البنحػ ػػث الم ػ ػ ف الالوػ ػػفي
الالم ف الوحاااي.
ت .أدوات الدراسس:
الزػػػدت البنحثػ ػػت لف ملظػ ػػـ الد ارىػ ػػنت الىػ ػػنبقت اىػ ػػوخدمت المقاػ ػػنس نػ ػػأداة رباىػ ػػات لقاػ ػػنس

الموغاػرات ،اله ػػنؾ د ارىػػنت اىػػوخدمت مقػػنااس ملػػدة ىػػنبقن مثػػؿ د ارىػػت حىػػفج )2014الالقحطػػن ي

ج )2013ال ارفػػيج )2011اللب ػػال حبا ػػب ج ،)2010با م ػػن الزػػدت البنحث ػػت لف لغا ػػب الد ارى ػػنت ق ػػنـ
البنحثالف بووماـ المقانس الذت او نىب م مالعالع دراىو ـ ،مثؿ دراىت يراب ،الادت ج،)2015

الد ارى ػػت محم ػػالد ج ،)2012بنى ػػوث نء د ارى ػػت  Baylissج ،)2007ال ػػذت اى ػػوخدـ لى ػػاالب المقنبا ػػت،

با من في دراىت ال زمت ج )2008اىوخدـ بر نمف إريندت بنإلعنفت لامقانس.

ث .ال تةئج:
أوال :الدراسةت التي ت ةولت تغير الضغوط:
اهومػػت الد ارىػػنت األز باػػت الىػػنبقت بد ارىػػت اللثقػػت بػػاف العػػغالط ال فىػػات العػػغالط الحاػػنة

ال ثقو ن بنلمىوال اتقووندت الاتزومن ي.
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الفػػرالؽ بػػاف الز ىػػاف :لظ ػػرت ملظػػـ الد ارىػػنت الىػػنبقت لف العػػغالط ال فىػػات وػػاثر اػػر

اإل نث لنثػر مػف الػذنالر ،با مػن اخوافػت د ارىػت ) ، Franco, et.al. (1985حاػث ال وازػت نن ػت
لو ػػنلح ال ػػذنالر ،م ػػف نحا ػػت لخ ػػر ن ػػؿ م ػػف د ارى ػػت القحط ػػن ي ج )2013ال ارف ػػي ج )2011ا ػػت
الدراىت نن ت لدا ـ مف الذنالر فقط.

الز ػػدت البنحث ػػت م ػػف خ ػػثؿ مرازلو ػػن لاد ارى ػػنت الى ػػنبقت لاع ػػغالط ال فى ػػات ل ػػن اروبط ػػت
بموغارات نثارة ،لهم ن الوحواؿ الدراىي ،الوأناد الذات ،الالوفناؿ الالويناـ ،الزالدة الحانة الالقاؽ.

ثة ية :الدراسةت التي ت ةولت تغير إدارة الذات:
الفرالؽ باف الز ىاف :لظ رت الدراىنت الىنبقت ل ت والزػد فػرالؽ ولػز لموغاػر الزػ س،

با مػن اخوافػت د ارىػت  Zemore, et alج ،)1989حاػث ال وازػت نن ػت الزػالد فػرالؽ بػاف الػذنالر
الاإل ػػنث مػػف حاػػث الماػػالؿ اتنوبنباػػت ،مػػف نحاػػت لخػػر نػػؿ مػػف د ارىػػت زاػػداف ج )2014الد ارىػػت

ال زمت ج )2008ا ت الدراىت نن ت لدا ـ مف الذنالر فقط.

تحظت البنحثت لف ملظـ الموغارات المروبطت بنتنوبنب نن ت ونبز ن ثقت مالزبػت دالػت

إحونبان ،بنىوث نء موغار الوحواؿ الد ارىػي ،الارزػ ذلػؾ إلػر طبالػت الموغاػرات الوػي وػـ اخوانرهػن
مف قبؿ البنحثاف في الدراىنت الىنبقت.

ثةلثة :الدراسةت التي ت ةولت تغير االكتئةب:
الفرالؽ باف الز ىاف :لظ ػرت بلػض الد ارىػنت الىػنبقت لف إدارة الػذات وػاثر اػر الػذنالر
لنثر مف اإل نث ،با من اخوافت دراىت يحنوت ج ،)2010حاث ال وازت نن ت دـ الزالد فرالؽ بػاف

الذنالر الاإل ػنث ،مػف نحاػت لخػر نػؿ مػف د ارىػت لبػال هػدرالس ج )2015الد ارىػت الريػاد ج)2015
ا ت الدراىت نن ت لدا ـ مف اإل نث فقط.

تحظػػت البنحثػػت لف ملظػػـ الموغاػرات المروبطػػت بػػادارة الػػذات نن ػػت ونبز ػػن ثقػػت مالزبػت

دال ػػت إحو ػػنبان ،بنى ػػوث نء موغا ػػر الع ػػغالط ال فى ػػات ،الارزػ ػ ذل ػػؾ إل ػػر طبال ػػت الموغاػ ػرات الو ػػي و ػػـ
اخوانرهن مف قبؿ البنحثاف في الدراىنت الىنبقت.
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أبرز ال قةط التي توصمت إليهة البةنثس بحد عرضهة لمدراسةت السةبقس والتحقيب عميهة:
 اتهومنـ النبار الذت حظي ب موغار العغالط ال فىات الموغار اتنوبنب مقنر ت م موغار إدارة
الذات الذت ت والزد اا دراىنت دادة مثؿ العغالط ال فىات الاتنوبنب ،ىالاء لد

البنحثاف

اللرب لال األزن ب.
 ملظـ الدراىنت الىنبقت حداثت الولنلف موغارات مخوافت ،بنىوث نء بلض الدراىنت الىنبقت
األز بات ،حاث ت والزد دراىنت لز بات حداثت بينؿ نبار مروبطت بمالعالع دراىت البنحثت
الحنلي.
 ملظـ الدراىنت الىنبقت ا ومدت الم ف الالوفي الوحاااي في دراىو ن ،الالقااؿ م ن اىوخدـ
الم ف الوزرابي اللىاالب المقنبات.
 ا ومند ملظـ الدراىنت الىنبقت في دراىو ن

ار اىوخداـ مقنااس مف إ داد البنحثاف ،الور

البنحثت لف ذلؾ ارز لولدد اآلراء الاخوثف ن باف البنحثاف المالعالع الدراىت ،حاث ه نؾ مقنااس
في العغالط وقاس العغالط ال فىات ،با من مقنااس لخر وقاس عغالط الدراىت ،المقنااس وقاس
عغالط الحانة.
 وبنا ت ا نت الدراىنت الىنبقت في حزم ن ،نمن اخوافت الفبت المىو دفت حىب هدؼ نؿ دراىت،
ف نؾ دراىنت اىو دفت فبت األطفنؿ ،الدراىنت اىو دفت فبت المراهقاف ،الدراىنت اىو دفت فبت
المرحات الثن الات ،الدراىنت اىو دفت فبت طابت الزنملت الهي الفبت األنثر دراىت ،في حاف لـ والزد
إت دراىت الاحدة فقط اىو دفت فبت مرحات الثن الات اللنمت الهي دراىت لبال مرة ج.)2014
 اوفقت ونبف بلض الدراىنت الىنبقت في بلض ال الاحي ،با من اخوافت مل ن في الاحي لخر  ،في
حاف ل

ه نؾ ونبف في دراىت البنحثت غار مذنالرة في الدراىنت الىنبقت ،لذلؾ ور البنحثت

عرالرة الولرؼ ار عغالط الثن الات اللنمت ال ثقو ن بادارة الذات البلض ل راض اتنوبنب.
أوجه استفةدة البةنثس ن الدراسةت السةبقس:
 ىن دت الدراىنت الىنبقت في إ داد الو ظاـ اإلطنر ال ظرت.
 ىن دت الدراىنت الىنبقت في إ داد لدالات الدراىت.
 اىوفندت البنحثت مف الدراىنت الىنبقت في الولرؼ ار اللداد مف النوب الالمراز ذات الوات
بمالعالع الدراىت.
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 اىوفندت البنحثت مف الدراىنت الىنبقت في وحداد ازراءات الدراىت النافات رض ال ونبف الوفىار
بلع ن ثـ وقداـ الوالوانت الالمقورحنت.
أوجه ت يز الدراسس النةليس عن الدراسةت السةبقس:
 ملظـ الدراىنت نقيت مف الـ العغالط ال فىات نمف الـ ينمؿ الل ـ ،في حاف لف الدراىت الحنلات
هدفت لاولرؼ ار العغالط ال فىات الالدراىات في مرحات الثن الات اللنمت البمن اولاؽ ب ن مبنيرة.
 ملظـ الدراىنت الىنبقت و ناللت مالعالع العغالط ال فىات بينؿ م فوؿ

ف اتنوبنب الادارة

الذات ،في حاف لف الدراىت الحنلات و ناللت اللثقت باف عغالط الثن الات اللنمت الادارة الذات
البلض ل راض اتنوبنب.
 ومازت الد ارىت الحنلات ف ملظـ الدراىنت الىنبقت في مقانس عغالط الثن الات اللنمت الالوي نن ت
مف إ داد البنحثت ،الفي اخوانر اللا ت الهي طابت الثن الات اللنمت ،حاث ند ار من وو نالؿ الدراىنت
الىنبقت الالدراىنت بينؿ نـ هذه اللا ت.
خة سةً :فروض الدراسس:
 والزد

ثقت ذات دتلت احونبات باف عغالط الثن الات اللنمت الادارة الذات البلض ل راض

اتنوبنب لد طابت الثن الات اللنمت في قطنع غزة.

 والزد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال إدارة الذات ولز إلر مىوال عغالط الثن الات اللنمت
جم خفض  -مروف ).

 والزد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال ل راض اتنوبنب ولز إلر مىوال عغالط الثن الات
اللنمت جم خفض  -مروف ).

 والزد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في عغالط الثن الات اللنمت ولز لاموغارات الونلات جالز س-
الوخوص -المحنفظت -المىوال

الولاامي ل ـ).

اتقووندت ل ىرة -المىوال

الولاامي ل ب -المىوال

 والزد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في إدارة الذات ولز لاموغارات الونلات جالز س -الوخوص-
المحنفظت -المىوال اتقووندت ل ىرة -المىوال الولاامي ل ب -المىوال الولاامي ل ـ).

 والزد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في ل راض اتنوبنب ولز
الوخوص_ المحنفظت -المىوال
الولاامي ل ـ).

اتقووندت ل ىرة -المىوال
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لاموغارات الونلات جالز س_
الولاامي ل ب -المىوال

ن صــم ن تــع
إظـــــ ء خ ن
 مق مح
 منهــــط ن

ــــــــــــح

 معرمــع ن

ـــــــــــح

 عٍنــــح ن

ــــــــــــح

 أعو خ ن
 خطــــى خ ن

ـــــــــــح
ــــــح

 أل انٍة إلحصـائـٍح
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ــــح

الفصل الرابع

إجراءات الدراسس
قد س:
او نالؿ هذه الفوؿ الم ف الموب في الدراىت الحنلات ،الالوؼ المزومػ األوػاي ،الاللا ػت الوػي
اخواػػرت م ػ  ،الاتدالات الوػػي وػػـ اىػػوخدام ن ،الالخط ػالات الثزمػػت لاوحقػػؽ مػػف دتتت وػػدق ن الثبنو ػػن،

الالملنلزػػنت اتحوػػنبات الم نىػػبت الوػػي قنمػػت البنحثػػت بنىػػوخدام ن لوحااػػؿ البان ػػنت الاىػػوخثص ال وػػنبف

لم نقيو ن الوفىارهن ،الاإلزراءات اللماات الوي اوبلت في الرىنلت.

أوالً:

هج الدراسس:
اىػػوخدمت البنحثػػت الم ػ ف الالوػػفي فػػي د ارىػػو ن ،الهػػال" لحػػداث الظ ػالاهر الممنرىػػنت مالزػػالدة

مونحػػت لاد ارىػػت الالقاػػنس نمػػن هػػي دالف وػػدخؿ البنحثػػت فػػي مزرانو ػػن ،الوىػػوطا لف ووفن ػػؿ مل ػػن ،فوقػػالـ
بالوف ن الوحااا ن"( .الغة)43 :2002 ،

ثة يةً :ال جت ع الصمي لمدراسس:
اونػػػالف مزوم ػ ػ الد ارىػػػت مػ ػػف زما ػ ػ طابػػػت الثن الاػ ػػت اللنمػ ػػت الالب ػػنله ػػددهـ ج ،)28680م ػ ػ ـ

ج )13124طنلبػػن الج )15556طنلبػػت فػػي محنفظػػنت غػزة ،الذلػؾ حىػػب احوػػنبات ال ازرة الورباػػت الالولاػػاـ
لالػػنـ الد ارىػػي  .2019-2018الاالعػػح الزػػدالؿ ج )1ابػػاف ل ػػداد طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت فػػي محنفظػػنت
قطنع غزة

جدول ( )1يوضح أعداد طمبس الثة ويس الحة س نسب ال نةفظس وال وع
ال نةفظس

ذكر

ا ثى

االج ةلي الكمي

الز الب

4150

4970

9120

الالىطر

1993

2445

4438

غزة

4841

5520

10361

اليمنؿ

2140

2621

4761

اللدد الناي

13124

15556

28680
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ثةلثةً :عي س الدراسس:
ووألؼ ا ت الدراىت مف ال اف الهمن األاللي هي اللا ت اتىوطث ات ،الال الع الثن ي الهي اللا ت

الناات ،ىالؼ يرح نؿ الع ار حده مف خثؿ الونلي:
 .1الحي س االستطالعيس:

قنمػػت البنحثػػت بنخواػػنر ا ػػت ي ػالابات مػػف طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت ،ال ػػددهـ ج ،)40ج )20طنلبػػن
الج )20طنلبػ ػػت فػ ػػي محنفظػ ػػنت غ ػ ػزة ،ب ػ ػػدؼ الوحقػ ػػؽ مػ ػػف وػ ػػثحات المقػ ػػنااس الحىػ ػػنب الخوػ ػػنبص
الىانالمورات ألدالات الدراىت جالودؽ الالثبنت).

 .2الحي س الفحميس:
قنمػػت البنحثػػت بنخواػػنر ا ػػت الد ارىػػت بطراقػػت اللا ػػت الل قالداػػت اللي ػالابات ،القػػد باػػه ػػدد لف ػراد
اللا ت ج )748طنلبن الطنلبت في المدارس الحنالمات الثن الات بمحنفظنت غػزة ،مػ ـ ج )353طنلبػن ب ىػبت

ج ،)%47.2الم ـ ج )395طنلبت ب ىبت ج.)%52.8

اللقد اوبلت البنحثت الخطالات الونلات في ىحب اللا ت:
 -1حوػػر لف ػراد مزوم ػ الد ارىػػت المومثػػؿ بطابػػت الثن الاػػت اللنمػػت مػػف الػػذنالر الات ػػنث لالػػنـ الد ارىػػي
 2019-2018في محنفظنت قطنع غزة.

 -2وـ ا وبنر نؿ محنفظت بمثنبت
 -3وـ اتخوانر يالابان مػف نػؿ
م

دد المدارس في نؿ

قالد موننمؿ مف المدارس الثن الات لاذنالر الاإل نث.

قػالد ،ػدد ملػاف مػف مػدارس الثن الاػت لاػذنالر الاإل ػنث بمػن او نىػب

قالد.

الالز ػػدالؿ ج )2اب ػػاف والزاػ ػ اللا ػػت وبل ػػن لازػ ػ س ،المحنفظ ػػت ،الوخو ػػص ،وروا ػػب الطنل ػػب ف ػػي

األىرة ،المىوال اتقووندت ،المىوال الولاامي ل ب الالمىوال الولاامي ل ـ.
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جدول ( )2توزيع أفراد عي س الدراسس وفقة لم تغيرات التص يفيس
البيةن

الج س

ال نةفظس

التخصص

ال ستوى االقتصةدي

ال ستوى التحمي ي لألب

ال ستوى التحمي ي لألم

ال سبس

ال تغير

الحدد

ا ثر

395

52.8

ذنر

353

47.2

المزمالع

748

100

يمنؿ غزة

141

18.9

غزة

297

39.7

الالىطر

128

17.1

الز الب

182

24.3

المزمالع

748

100

ادبي

384

51.3

امي

364

48.7

المزمالع

748

100

م خفض

80

10.7

موالىط

601

80.3

مروف

67

9

المزمالع

748

100

ا دادت

97

13

ثن الت

258

34.5

بننلالراالس

264

35.3

دراىنت اان

129

17.2

المزمالع

748

100

ا دادت

89

11.9

ثن الت

331

44.3

بننلالراالس

263

35.2

دراىنت اان

65

8.7

المزمالع

748

100
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ال ئويس

رابحةً :أدوات الدراسس:
بلد اتطثع ار األدب الوربالت الال فىي الالدراىنت الىنبقت الوي وولاؽ بمالعالع الدراىت ،فقػد

اىوخدمت البنحثت ثثثت لدالات لقانس وحت الفرالض الوي قنمت بالعل ن الا ندة وانغت بلػض الب ػالد

في األدالات بمن او نىب م الدراىت الحنلات ،الهـ:

 -1مقانس عغالط الثن الات اللنمت :إ داد البنحثت.

 -2مقانس بلض ل راض اتنوبنب :ارالف باؾ ج.)1978
 -3مقانس إدارة الذات :محمالد ج.)2012
أوالً :قيةس ضغوط الثة ويس الحة س( :إعداد البةنثس)
الهدف ن ال قيةس:
هػػدؼ هػػذا المقاػػنس لاولػػرؼ اػػر مىػػوال العػػغالط الد ارىػػات ،ال ثقو ػػن بنػػؿ مػػف إدارة الػػذات البلػػض
ل راض اتنوبنب لد طابت الثن الات اللنمت ،الولوبر العغالط الدراىات القنىػـ الميػورؾ الاألىنىػي الػذت
اماػػز هػػذه المرحاػػت الد ارىػػات الويػػنؿ ػػبء اػػر ننهػػؿ طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت ى ػالاء مػػف قبػػؿ المدرىػػت،

الم ف ،األىرة الالمزوم .
خطوات إعداد ال قيةس:

ل -قنمت البةنثس بنلزاالس م

ا ت مػف طابػت الثن الاػت اللنمػت مػف الػذنالر الاإل ػنث الاتىػومنع ألفنػنرهـ

اللنثر من الن الف م بنل ىبت ل ػـ مػف عػغالط د ارىػات ىػالاء مػف األهػؿ لال المدرىػت لال المػ ف لال الحػي
الذت اىن الف ب .
ب -وـ االطالع ار من لمػف مػف اآلراء الالد ارىػنت الال ظراػنت الوػي وولاػؽ بنلعػغالط ال فىػات الالد ارىػات
ال ا ػػت الد ارى ػػت ،الاتط ػػثع ا ػػر بل ػػض المق ػػنااس الو ػػي وولا ػػؽ بنلع ػػغالط ال فى ػػات مث ػػؿ :مقا ػػنس داالالد
ج ،)1995قنبمت العغالط لمالرات ،مقانس لبال حطب ج )2003لاعغالط.
ج -قنمت البةنثس بوحداد لبلند المقانس إلر لربلت لبلند رباىات الهي:
 -1ضغوط البيئس ال درسايس :هػي الممنرىػنت الاإلزػ ارءات الوػي ووخػذهن المدرىػت اوزػنه طثب ػن فػي
مرحات الثن الات اللنمت ،الالوي قد واثر ىابن ار الطنلب فى ال ار الوحواؿ األنندامي ل .
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 -2ضاااغوط ال ااا هج الدراساااي :ه ػػي مزم ػػؿ الع ػػغالط المولاق ػػت ب ػػنلم ف الد ارى ػػي لال لح ػػد المػ ػالاد
الد ارىػػات لػػد طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت ،الالوػػي قػػد وػػاثر ىػػابن اػػر الطنلػػب فى ػ ال اػػر الوحوػػاؿ
األنندامي ل .

 -3الضاغوط الساريس :هػي الممنرىػػنت الاإلزػراءات الوػي ووخػذهن األىػرة باوزػنه طثب ػن فػي مرحاػػت
الثن الات اللنمت ،الالوي قد واثر ىابن ار الطنلب فى ال ار الوحواؿ األنندامي ل .
 -4الضغوط االجت ةعيس :هي الممنرىػنت الاإلزػراءات مػف قبػؿ المزومػ الاألوػدقنء اوزػنه طػثب
مرحات الثن الات اللنمت ،الالوي قد واثر ىابن ار الطنلب فى ال ار الوحواؿ األنندامي ل .
وصف ال قيةس:
اونػػالف مقاػػنس عػػغالط الثن الاػػت اللنمػػت مػػف ج )40فق ػرة مالز ػػت اػػر األربلػػت لبلػػند ،الوػػوـ اإلزنبػػت اػػر
المقانس ب نء ار ودرج لانرت ج دابمن – لحان ن – لبدا) الووحح ار الوالالي بنلدرزنت ج،)1- 2- 3
الفي حنلت اللبنرات الىابات ووحح ار الوالالي بنلدرزنت ج.) 3- 2- 1

جدول ( )3يبين توزيع فقرات ال قيةس عمى البحةد
أبحةد ال قيةس

عدد الفقرات

دى الفقرات

عغالط البابت المدرىات

10

10- 1

عغالط الم ف

10

20-11

العغالط األىرات

10

30 -21

العغالط اتزومن ات

10

40- 31

صدق وثبةت قيةس ضغوط الثة ويس الحة س:
أوالً :صدق ال قيةس:
 -4صدق ال نك ين:
لاوأن ػػد م ػػف و ػػدؽ لداة الد ارى ػػت م ػػف خ ػػثؿ و ػػدؽ المحنم ػػاف ،قنم ػػت البنحث ػػت بل ػػرض الو ػػالرة
األاللات لامقانس ار دد محدد مػف المحنمػاف مػف األىػنوذة الالمخووػاف فػي اػـ الػ فس ،ماحػؽ ج،)2
الذلؾ ب دؼ ملرفت اراب ـ المثحظنو ـ المقورحنو ـ حالؿ لبلند المقانس الفقراو المد العالح ن،
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الورابط ن ،المد وحقاق ن ألهداؼ الدراىت ،الوـ وفراه المثحظػنت الوػي لبػداهن المحنمػالف ،الفػي

عػالب ن قنمػػت البنحثػػت با ػػندة الوػػانغت ،الحػػذفت بلػػض الفقػرات الوػػي وػػـ بنإلزمػػنع اػػر ػػدـ مثبمو ػػن
ألهداؼ الدراىت ،حاث لوبح المقانس في والرو ال نبات بدت مف ج )40فقرة إلر ج )38فقرة.
 -5صدق االتسةق الداخمي لم قيةس:
قنم ػػت البنحث ػػت بػ ػنلوحقؽ مػ ػف و ػػدؽ اتوى ػػنؽ ال ػػداخاي لامقا ػػنس بوطبا ػػؽ المقا ػػنس اػ ػر ا ػػت

اىوطث ات منال ػت مػف ج  )40طنلػب الطنلبػت ،حاػث وػـ اخواػنرهـ بطراقػت يػالابات ،الوػـ حىػنب ملنمػؿ
اروبػػػنط بارىػػػالف بػػػاف نػ ػػؿ فق ػ ػرة مػػػف فق ػ ػرات المقاػػػنس الالدرزػ ػػت النااػ ػػت لابل ػػد الذل ػػؾ بنى ػػوخداـ البر ػ ػػنمف

اإلحونبي.

حة الت االتسةق الداخمي لداة الدراسس لفقرات البحد الول (ضغوط البيئس ال درسيس) والدرجاس الكمياس

لفقراته ك ة هو بين في الجدول (:)4

جدول ( )4حة الت ارتبةط كل فقرة ن فقرات البحد الول (ضغوط البيئس ال درسيس) ع الدرجس
الكميس

الر

حة اااال القي اااااااااااس

الفقرة

قم

االرتبةط االنت ةليس

**

1

البابت الوفات عنغطت الغار مثبمت لادراىت ،اإلعنءة-الو الات-ال ظنـ.

.511

.001

2

ارفض بلض المدرىاف اإلزنبت ف وىناتوي حالؿ المندة الدراىات.

.772

.000

3

اعناق ي اىوغثؿ حوت الرانعت في يرح الم ف مف قبؿ بلض المدرىاف.

4

اعناق ي إهمنؿ اإلدارة المدرىات لينالات الخنوت ببلض المدرىاف.

5

اولمد اللداد مف المدرىاف في بث الخالؼ لدت حالؿ دراىت الثن الات اللنمت.

6

اولمد بلض الملاماف إحرازي الاتىو زاء بي لمنـ زمثبي.

7

اعناق ي ازدحنـ فواي بنللداد مف الطابت.

8

لولرض لاطرد لال لاعرب في حنؿ دـ قدروي ار إزنبت بلض األىبات.

9

ليلر بلدـ اىوالنبي لادرس بىبب طراقت يرح الملاـ لامندة.
ر الزداللات
ر الزداللات

**

**.569
**.782
**.634
**.768
**.527
**.623
**.679

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.393 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.304 = ) 0.05

ابػػاف الزػػدالؿ الىػػنبؽ ملػػنمثت اروبػػنط بػػاف نػػؿ فقػرة مػػف فقػرات البلػػد األالؿ جعػػغالط البابػػت المدرىػػات)

الالدرزت الناات لفقراو الالذت اباف لف ملنمثت اتروبنط دالت

د مىوال دتلت ج.)0.01

ملنمثت اتوىنؽ الداخاي ألداة الدراىت لفقرات البلد الثن ي جعغالط الم ف الدراىي) الالدرزت الناات
لفقراو نمن هال مباف في الزدالؿ ج:)5
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جدول ( )5حة الت ارتبةط كل فقرة ن فقرات البحد الثة ي (ضغوط ال هج الدراسي) ع الدرجس
الكميس
الر

الفقرة

قم

حة ل االرتبةط
**.481

1

ل ن ي مف ولالبت ف ـ بلض المالاد.

2

اعناق ي حزـ الغ ازرة الم ف الدراىي.

3

ليلر بأف بلض النوب المدرىات ت االزد ب ن الىنبؿ ااعنح ننفات.

4

ويلر ي بلض المالاد بنلماؿ لث نء دراىوي ل ن.

5

ليلر لف الم ف ولب الت امنف دراىو بى اللت.

**.431
**.606
**.605

القي اااااااااااس
االنت ةليس
.002
.006
.000
.000

**.552

.000

6

ليلر لف بلض المالاد الدراىات الحداو ن غار موىاىات المورابطت.

.671

.000

7

ليلر بأف الفورة الزم ات المخووت لدراىت الم ف غار ننفات.

.656

.000

8

والاز ي ولالبت في دراىت بلض المالاد الوي وحونج إلر حفظ.

9

الاز ي ولالبت في دراىت بلض المالاد الوي وحونج إلر ف ـ.

10

ليلر بأف م ف وخووي ولب اللخطأت اتخوانر
ر الزداللات
ر الزداللات

**
**

**.459
**.608
**.559

.003
.000
.000

د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.393 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.304 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ ملنمثت اروبنط باف نؿ فقرة مف فقرات البلد الثن ي جعغالط الم ف الدراىي)
الالدرزت الناات لفقراو الالذت اباف لف ملنمثت اتروبنط دالت

د مىوال دتلت ج.)0.01

ملنمثت اتوىنؽ الداخاي ألداة الدراىت لفقرات البلد الثنلث جالعغالط األىرات) الالدرزت الناات لفقراو
نمن هال مباف في الزدالؿ ج:)6
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جدول ( )6حة الت ارتبةط كل فقرة ن فقرات البحد الثةلث (الضغوط السريس) ع الدرجس الكميس
الر

حة اااال القي اااااااااااس

الفقرة

قم

االرتبةط االنت ةليس

**

1

ل ن ي مف نثرة د الة الالالداف لامذانرة في نؿ األالقنت.

2

از ز ي دـ وف ـ لىروي لطراقت اىوذننرت لادرالس.

3

ت و ا لي لىروي الزال الم نىب لادارىت.

4

احرم ي الالدت مف قعنء بلض الالقت لاورفا

5

اعناق ي مقنر ت الالالداف الدابـ م لخالوي لال لقنربي دراىان.

6

ل ن ي مف دـ ىمنح الالدت بنىوقبنؿ لودقنبي في الم زؿ لادراىت

7
8

ليلر بنإلحبنط مف اهمنؿ الالالداف إل زنزاوي الدراىات.

9

اودخؿ لقربنء الالدت في ياال ي الدراىات الالمدرىات.
ر الزداللات

**.631
**.426

ف فىي بدا ي الدراىت لهـ.

لولرض لةهن ت مف لحد الالدت

ر الزداللات

.699

دمن ارال ي ت لدرس.

**.778
**.726
**.691
**.707

.000
.000
.05
.000
.000
.000
.000

**.497

.001

.373

.018

*

د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.393 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.304 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ ملنمثت اروبنط باف نؿ فقرة مف فقرات البلد الثنلث جالعغالط األىرات) الالدرزت
الناات لفقراو الالذت اباف لف ملنمثت اتروبنط دالت

د مىوال دتلت ج ،)0.01حاث لف ملنمثت

اتوىنؽ الداخاي ألداة الدراىت لفقرات البلد الراب جالعغالط اتزومن ات) الالدرزت الناات لفقراو نمن هال

مباف في الزدالؿ ج.)7

جدول ( )7حة الت ارتبةط كل فقرة ن فقرات البحد الرابع (الضغوط االجت ةعيس) ع الدرجس الكميس

الرقم
1

حة اااال القي اااااااااااس

الفقرة

االرتبةط االنت ةليس

ليلر النأف الحي الذت لىن فا ا وظر من ىالؼ لحوؿ اا
مف ملدؿ في الثن الات اللنمت.

2

از ز ي مقنر ت الزاراف لي م الطابت األخراف مف فس الحي.

3

اقاق ي الحداث باف األودقنء حالؿ وازت الثن الات اللنمت.

4

ليلر بنلوالور مف حداث األودقنء ف خوـ الم ف لال ت.

5

اعناق ي ىااؿ زا ار ي المونرر ف الملدؿ الذت ل الت الحوالؿ اا .

*.366

.05

**.734

.000

**.754
*.385

.000
.014

**.662

.000

6

ل ز ف مف اىو ن ت الزاراف بقدراوي الدراىات.

.602

.000

7

اعناق ي الو نفس با ي الباف لودقنبي دراىان.

.468

.002

8

حداث اللنمت ف الثن الات اللنمت ازاد مف مخنالفي القاقي.

9

از ز ي ىمنع لت بر نمف إذا ي الا ثمي حالؿ الدراىت في الثن الات اللنمت.

10

اعناق ي ودخؿ الزاراف في طراقت دراىوي.
ر الزداللات
ر الزداللات

**
**

د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.393 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.304 = ) 0.05
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**.540
**.521
**.690

.000
.001
.000

اباف الزدالؿ الىنبؽ ملنمثت اروبنط باف نؿ فقرة مف فقرات البلد الراب
اتزومن ات) الالدرزت الناات لفقراو الالذت اباف لف ملنمثت اتروبنط دالت

جالعغالط

د مىوال دتلت ج.)0.01

فقد حققت ملظـ فقرات مقانس عغالط الثن الات اللنمت ج 38فقرة) اروبنطنت دالت م درزت البلد الذت
و ومي إلا ،

د مىوال دتلت ج ،)0.01المىوال دتلت ج ،)0.05في حاف لـ ووحقؽ الفقرة ج )2في

البلد األالؿ جعغالط البابت المدرىات) الالوي وحمؿ بنرة جارهق ي إ داد ماؼ اإل زنز الوحعاره)،
الالفقرة ج )8في البلد الثنلث جالعغالط األىرات) الالوي وحمؿ بنرة جت اقدر الالدت المرحات الدراىات
الوي لمر ب ن) ،لذلؾ قنمت البنحثت بحذؼ الفقرات ،لاونالف المقانس في والرو ال نبات مف ج )38فقرة
مالز ت ار األبلند األربلت لمقانس عغالط الثن الات اللنمت ،البذلؾ ووراالح الدرزت الناات لامقانس باف
ج )114 – 38درزت ،الويار الدرزت المروفلت إلر اروفنع مىوال العغالط ،في حاف ويار الدرزت
الم خفعت إلر ا خفنض مىوال عغالط الثن الات اللنمت.
 -6الصدق الب ةئي لم قيةس:
لاوحقؽ مف ودؽ اتوىنؽ الداخاي ل بلند ،قنـ البنحث بحىنب ملنمثت اتروبنط باف درزت نؿ
بلد مف لبلند المقانس الاألبلند األخر بنلدرزت الناات لامقانس نمن هال مباف في الزدالؿ ج:)8
جدول ( )8صفوفس حة الت االرتبةط بين درجس كل بحد ن أبحةد ال قيةس والبحةد الخرى لم قيةس
وكذلك ع الدرجس الكميس
الدرجس

البحد

الكميس

بلد العغالط البابت

بحد الضغوط
البيئس

بحد ضغوط

ال هج الدراسي

ال درسيس

بحد الضغوط
السريس

**.742

1

بلد عغالط الم ف الدراىي

**.536

*0.326

1

بلد العغالط األىرات

**.739

*.393

**0.357

1

بلد العغالط اتزومن ات

**.779

**.418

**0.319

**.509

المدرىات

ر الزداللات
ر الزداللات

د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.393 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.304 = ) 0.05
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بحد الضغوط
االجت ةعيس

1

ثة يةً :ثبةت ال قيةس:
وـ وقدار ثبنت المقانس ار لفراد اللا ت اتىوطث ات الذلؾ بنىوخداـ طراقوي الوززبت ال وفات
الملنمؿ للفن نرال بنخ ،الىالؼ اوـ رع من مف خثؿ الونلي:
 .1طريقس التجزئس ال صفيس:
وـ اىوخداـ درزنت اللا ت اتىوطث ات لحىنب ثبنت المقانس بطراقت الوززبت ال وفات ،حاث
احوىبت درزت ال وؼ األالؿ لنؿ بلد مف لبلند المقانس النذلؾ درزت ال وؼ الثن ي مف الدرزنت،
الذلؾ بحىنب ملنمؿ اتروبنط باف ال وفاف بنىوخداـ ملندلت ىابرمنف براالف ،ثـ زر ولداؿ الطالؿ
بنىوخداـ ملنمؿ زومنف ألف ال وفاف غار موىنالااف في بلد عغالط البابت المدرىات البلد العغالط
األىرات الالزدالؿ رقـ ج )9االعح ذلؾ:
جدول ( )9حة الت االرتبةط بين صفي كل بحد ن أبحةد ال قيةس وكذلك ال قيةس ككل قبل التحديل
و حة ل الثبةت بحد التحديل
البحد

البحةد

حة ل االرتبةط قبل التحديل حة ل االرتبةط بحد التحديل

عدد الفقرات

بلد العغالط البابت المدرىات

9

0.713

0.832

بلد عغالط الم ف الدراىي

10

0.699

0.823

بلد العغالط األىرات

9

0.709

0.826

بلد العغالط اتزومن ات

10

0.648

0.786

الدرزت الناات لامقانس
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0.823

0.903

*وـ اىوخداـ ملنمؿ زومنف ألف ال وفاف غار موىنالااف في بلد عغالط البابت المدرىات البلد العغالط األىرات

اوعح مف خثؿ الزدالؿ الىنبؽ لف ملنمؿ الثبنت الناي ج ،)0.903الهذا ادؿ ار لف المقانس
اومو بدرزت نلات مف الثبنت.
وـ حىنب ملنمثت الثبنت بنىوخداـ طراقت الوززبت ال وفات ،حاث وـ قىمت ب الد المقانس الناي
إلر وفاف ،المف ثـ حىنب ملنمؿ اتروبنط باف مزمالع فقرات ال وؼ األالؿ المزمالع فقرات ال وؼ
الثن ي لامقانس الالبلد ،حاث باه ملنمػؿ اروبػنط بارىػالف لدرزنت المقانس ب ذه الطراقػت ج ،)0.74البلد
اىوخداـ ملندلت ىبارمنف  -براالف الملدلت لوبح ملنمؿ الثبنت ج ،)0.85الالد هذا دلاؿ ننفي ار
لف المقانس وومو بدرزت ثبنت نلات .البمن لف المقانس ل ثثث لبلند ،حاث وراالحت ملنمثت الثبنت
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ل بلند باف ج ،)0.92 –0.75الهذا ادؿ ار لف المقانس بأبلنده اومو بملنمثت ثبنت مروفلت،
الاوعح ذلؾ مف خثؿ الزدالؿ الونلي.
 .2حة ل ثبةت ألفة كرو بةخ:
اىوخدمت البنحثت طراقت لخر مف طرؽ حىنب الثبنت ،الذلؾ إلازند ملنمؿ ثبنت المقانس،
حاث الوـ وطباؽ ملندلت للفن نرال بنخ ،فحوات البنحثت ار ملنمثت الثبنت المالعحت في الزدالؿ
رقـ ج:)10
جدول ( )10حة الت ألفة كرو بةخ لكل بحد ن أبحةد ال قيةس وكذلك ال قيةس ككل
عدد الفقرات

حة ل ألفة كرو بةخ

أبحةد ال قيةس
بلد العغالط البابت المدرىات

9

0.824

بلد عغالط الم ف الدراىي

10

0.761

بلد العغالط األىرات

9

0.799

بلد العغالط اتزومن ات

10

0.779

الدرزت الناات لامقانس
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0.876

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ لف ملنمؿ الثبنت الناي ج ،)0.876الهذا ادؿ ار لف المقانس اومو
بدرزت نلات مف الثبنت ،وفي بموطابنت وطباؽ المقانس ار لفراد اللا ت ،الممن ىبؽ اوعح لابنحثت لف
مقانس عغالط الثن الات اللنمت اوىـ بدرزت نلات مف الودؽ الالثبنت ،حاث ولزز ال ونبف الوي ىالؼ
اوـ زمل ن لاحوالؿ ار ال ونبف ال نبات لادراىت.
ثة يةً :قيةس بحض أعراض االكتئةب:
وصف ال قيةس:
وػػـ لخػػذ فق ػرات هػػذا المقاػػنس مػػف مقاػػنس باػػؾ لثنوبػػنب ،اللػػـ وىػػوخدـ البنحثػػت مقاػػنس باػػؾ نػػنمث ألف

الد ارىػػت الحنلاػػت وقػػاس اتنوبػػنب نحنلػػت اللػػاس نمػػرض لػػذلؾ وػػـ لخػػذ بلػػض ل ػراض اتنوبػػنب ،القاػػنس
مىػػوال هػػذه األ ػراض لػػد

ا ػػت مػػف طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت ،الاونػػالف المقاػػنس مػػف ج )18فق ػرة  ،الوػػوـ

اإلزنبت ار المقانس ب نء ار ودرج لانرت ج دابمن – لحان ن – لبػدا) الووػحح اػر الوػالالي بنلػدرزنت

ج.)1- 2- 3
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حة الت الصدق ل قيةس بحض أعراض االكتئةب:
اىوخدمت البنحثت مقانس باؾ لثنوبنب ،بحاث اوـ اخوبنر فقرات المقانس م الدرزت الناات
لامقانس ،فنل دؼ مف المقانس لاس الوطباؽ بينا األىنىي ،ألف الدراىت وقالـ بدراىت بلض ل راض
اتنوبنب ،لت اتنوبنب نحنلت اللاس اتنوبنب ننعطراب.
صدق االتسةق الداخمي:
زر الوحقؽ مف ودؽ اتوىنؽ الداخاي لامقانس بوطباؽ المقانس ار ا ت اىوطث ات منال ت
مف ج )40طنلب الطنلبت ،فقد وـ اخوانرهـ بطراقت يالابات ،القد وـ حىنب ملنمؿ اروبنط بارىالف باف
نؿ فقرة مف فقرات المقانس الالدرزت الناات لثىوبن ت الذلؾ بنىوخداـ البر نمف اإلحونبي ).(SPSS
جدول ( )11حة ل ارتبةط كل فقرة ن فقرات ال قيةس ع الدرجس الكميس ل قيةس االكتئةب
الر

حة اااال القي اااااااااااس

الفقرة

قم

االرتبةط االنت ةليس

1

الحزف الات قبنض اىاطراف ار طالاؿ الالقت الل زز ف الوخاص م ـ.

2

ليلر بنلاأس مف المىوقبؿ اللف األمالر لف ووحىف.

3

ليلر ل ي يخص فنيؿ ومنمن.

4

ليلر بلدـ الرعن ف فىي نمن ليلر بنلماؿ مف نؿ ييء.

5

ليلر بأ ي ىيء الونف لاغنات.

6

ليلر بن ي لىوحؽ اللقنب.

7

ليلر بأ ي لمقت فىي.

8

للالـ فىي ار نؿ من احدث.

9

وراالد ي لفننر لاوخاص مف حانوي اللنف ت ل فذهن.

10

لبني هذه األانـ طالاؿ الالقت الت لىوطا الوالقؼ.

11

ليلر بنت ز نج دالمن.

12

فقدت ملظـ اهومنمي الاحىنىي بنألخراف.

13

ل ن ي مف ولالبت الاعحت في اوخنذ الق اررات.

14

ليلر بالزالد وغارات دابمت في يناي وزلا ي لبدال م ف ار اللقؿ زنذبات.

15

ت ل مؿ ب فس النفنءة الوي ن ت ل مؿ ب ن دالمن.

16

ي اوي لىالل بنثار مف الىنبؽ.
ر الزداللات
ر الزداللات

**.434
**.633
**.449
**.513
**.515

.001
.001

.511

.001

.375

.05

**.417
**.557
**.424
**.450
**.598
**.641

.007
.000
.05
.004
.000
.000

**.453

.003

.346

.05

*
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.004

*.392
*

د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.304 = ) 0.05

.000

.05

**

د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.393 = ) 0.01

.005

حققت ملظـ فقرات مقانس اتنوبنب ج 16فقرة) مف لوؿ ج 18فقرة) ،اروبنطنت دالت

د مىوال

دتلت ج ،)0.01المىوال دتلت ج ،)0.05في حاف لـ ووحقؽ الفقرة ج )16الالوي وحمؿ بنرة جلالاز
ولالبنت في ال الـ) ،الالفقرة ج )18الالوي وحمؿ بنرة جليلر بأف الز ي او نقص ودرازان) ،لذلؾ قنمت
البنحثت بحذؼ الفقرات ،لاونالف المقانس في والرو ال نبات مف ج )16فقرة ،البذلؾ ووراالح الدرزت الناات
لامقانس باف ج )48 – 16درزت ،الويار الدرزت المروفلت إلر اروفنع مىوال بلض ل راض اتنوبنب،
في حاف ويار الدرزت الم خفعت إلر ا خفنض مىوال بلض ل راض اتنوبنب .الب نء ار ذلؾ،
اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ لف ملنمثت اتروبنط باف الفقرات الالمزمالع الناي لامقانس دالت

د مىوال

دتلتج ،)0.01المىوال دتلت ج.)0.05
الهذا ااند لف المقانس اومو بدرزت نلات مف اتوىنؽ الداخاي ،ممن اطمبف البنحثت إلر وطباق ن ار
ا ت الدراىت.
ثة يةً :ثبةت ال قيةس:
وـ وقدار ثبنت المقانس ار لفراد اللا ت اتىوطث ات الذلؾ بنىوخداـ طراقوي الوززبت ال وفات
الملنمؿ للفن نرال بنخ ،الىالؼ اوـ رع من مف خثؿ الونلي:
 -1طريقس التجزئس ال صفيس:
وـ اىوخداـ درزنت اللا ت اتىوطث ات لحىنب ثبنت المقانس بطراقت الوززبت ال وفات ،حاث
احوىبت درزت ال وؼ األالؿ لنؿ بلد مف لبلند المقانس النذلؾ درزت ال وؼ الثن ي مف الدرزنت،
الذلؾ بحىنب ملنمؿ اتروبنط باف ال وفاف ثـ زر ولداؿ الطالؿ بنىوخداـ ملندلت ىابرمنف براالف
الالزدالؿ رقـ ج )12االعح ذلؾ:
جدول ( )12حة الت االرتبةط بين صفي فقرات ال قيةس و حة ل االرتبة بحد التحديل
ال قيةس

عدد الفقرات

اتنوبنب

حة ل االرتبةط قبل التحديل
0.588

16

حة ل االرتبةط بحد التحديل
0.741

اوعح مف خثؿ الزدالؿ الىنبؽ لف ملنمؿ الثبنت الناي ج ،)0.741الهذا ادؿ ار لف المقانس
اومو بدرزت نلات مف الثبنت.
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 -2حة ل ثبةت ألفة كرو بةخ:
اىوخدمت البنحثت طراقت لخر مف طرؽ حىنب الثبنت ،الذلؾ إلازند ملنمؿ ثبنت المقانس،
حاث الوـ وطباؽ ملندلت للفن نرال بنخ ،فحوات البنحثت ار ملنمثت الثبنت المالعحت في الزدالؿ
رقـ ج:)13

جدول ( )13حة الت ألفة كرو بةخ لفقرات ال قيةس
ال قيةس

عدد الفقرات

حة ل ألفة كرو بةخ

اتنوبنب

16

0.775

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ لف ملنمؿ الثبنت الناي ج ،)0.775الهذا ادؿ ار لف المقانس اومو
بدرزت نلات مف الثبنت.

ثةلثةً :قيةس إدارة الذات:
وصف ال قيةس:
ا دؼ مقانس إدارة الذات لقانس مىػوال إدارة الػذات لطابػت الثن الاػت اللنمػت ،الاونػالف مقاػنس إدارة الػذات
لابنحثػػت هالاػػدة محمػػالد مػػف ج )50فق ػرة ،الوػػوـ اإلزنبػػت اػػر المقاػػنس ب ػػنء اػػر وػػدرج لانػػرت ج دابمػػن –

لحان ن – لبدا) الووحح ار الوالالي بنلدرزنت ج ،)1- 2- 3الفي حنلػت اللبػنرات الىػابات ووػحح اػر
الوالالي بنلدرزنت ج.) 3- 2- 1

أوالً :حة الت الصدق ل قيةس إدارة الذات:
اىوخدمت البنحثت مقانس هالادة محمالد إلدارة الذات ،حاث اونالف المقانس األىنىي لابنحثت مف
ج )50فقرة ،حاث وـ حذؼ الولداؿ بلض الفقرات بمن اوثءـ م لفراد ا ت الدراىت بلد وطباق
لفراد اللا ت اتىوطث ات الاخعن

ار

لاملنلزنت اإلحونبات لحىنب مىوال الودؽ الملنمؿ اتروبنط،

لاوبح المقانس بوالرو ال نبات منال ن مف ج )32فقرة.
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صدق االتسةق الداخمي:
زر الوحقؽ مف ودؽ اتوىنؽ الداخاي لامقانس بوطباؽ المقانس ار ا ت اىوطث ات منال ت
مف ج )40طنلب الطنلبت وـ اخوانرهـ بطراقت يالابات ،حاث وـ حىنب ملنمؿ اروبنط بارىالف باف نؿ
فقرة مف فقرات المقانس الالدرزت الناات لثىوبن ت ،الذلؾ بنىوخداـ البر نمف اإلحونبي). (SPSS
جدول ( )14حة ل ارتبةط كل فقرة ن فقرات ال قيةس ع الدرجس الكميس ل قيةس إدارة الذات
الر

حة اااال القي اااااااااااس

الفقرة

قم

االرتبةط االنت ةليس

*

1

لغعب بىر ت

.356

.05

2

لثؽ في قدراوي لاولنمؿ م المينثت.

.560

.000

3

لوحدت فىي إلومنـ الم نـ المالنات إلي.

.560

.001

4

ليلر بنلثقت في فىي ملظـ األالقنت.

5

ل زز الم نـ المالنات الي في الالقت المحدد.

6

اطاب األخراف م ي خفض والوي في لث نء الم نقينت.

7

ت لع

8

لور ار ا زنز الم نـ الوي بدلت في لداب ن.

9

لومو بنلوبر في زما المالاقؼ.

10

ل ن غار راض ف فىي.

**

**.547
**.432

فىي في مالاقؼ وقاؿ مف احورامي لمنـ األخراف

11

لننف

12

اولب ار لف لىاطر ار ا دفن وي القالات.

13

ابالح لي لودقنبي بأىرارهـ الخفات.

14

**

فىي

**.446
**.424
**.688

16

للوزـ بو فاذ زدالؿ الدراىت في مالا اده.

17

لهدئ مف ا فلنتوي ال نوزت ف لت مينات والاز ي.

18

ل ن ىلاد بمظ رت اليخوي.

.000

.443

.351

.02

.537

.000

**.410

15

.006

.004

**

لوفنءؿ بأ ي لىوطا اداء الم نـ بنفنءة نلات.

.004

**.440
*

دمن لفيؿ في مؿ ييء لنرر المحناللت حور ل زح في اداب .

.005

.005

**

دمن ل زز م نمي الولبت.

.000

**.596
**.468
**.449
**.410

.009
.000
.002
.004
.009

**.508

.001

19

مف الولب مالاز ت اتحداث غار الىنرة.

.470

.002

20

لوخذ ق اررات ونببت بنىومرار.

.474

.002

21

والزد ليانء وم ل ي مف وحقاؽ طمالحنوي.

22

لحدد لاللالانت لداء الم نـ الات اقالـ ب ن.

23

قدراوي والها ي لا زنح في الحانة.

24

لدت قدرة ار وزنالز الولنب.

**
**

*.382

**.552
*.349

**.461
75

.05
.000
.02
.003

25

لخوص القون لاورفا اوالازف م االقنت الدراىت.

26

لدت القدرة ار طرد الحدث المز ف مف ذانروي.

**.458
*.364

**.492

27

اطاب لودقنبي م ي ال واحت

28

ا رؼ طبالت ات منؿ الوي لزادهن.

29

لوغاب ار احداث الحانة الىابت ب زنح.

30

لدت القدرة ار وحقاؽ الالقت المىوغرؽ إل زنز م نمي المخوافت.

31

مف الولب اىوثنروي ا فلنلان.

32

لخطط لمىوقباي الم ي.
ر الزداللات
ر الزداللات

د الحنزت.

**.554
**.595
**.478

.003
.02
.001
.000
.000
.002

**.444

.004

.406

.009

**

د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.393 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 38ال د مىوال دتلت ج 0.304 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ ملنمثت اروبنط باف نؿ فقرة مف فقرات المقانس م الدرزت الناات الالذ
اباف لف ملنمثت اتروبنط دالت

د مىوال دتلت ج )0.01ال ج ،)0.05حاث حققت وقرابن ملظـ

فقرات مقانس إدارة الذات ج 32فقرة) اروبنطنت دالت،

د مىوال

دتلتج ،)0.01المىوال

دتلتج ،)0.05في حاف لـ ووحقؽ ج )18فقرة في المقانس األواي ،الهـ ،الفقرة ج :)1لقعي القوي في
ل منؿ مفادة ،الفقرة ج :)3لوز ب المالاقؼ الوي لوخذ فا ن ق اررات وخص اآلخراف ،الفقرة ج :)6احورـ
مالا ادت م اآلخراف ،الفقرة ج :)7ا فلنلي الىرا اىبب لي المينثت ،الفقرة ج :)8اىلد ي لف لنالف
ماث ار في ال نس ،الفقرة ج :)10مف الم ـ لف لحقؽ زنحن اياد ب الزما  ،الفقرة ج :)13لوب اآلخراف
لنثر مف قاندوي ل ـ ،الفقرة ج :)16لحدد القت تىوذننر درالىي االمان ،الفقرة ج :)18لوىنمح م مف
اىيء لي ،الفقرة ج :)28لرحب بقاندة الم نقينت الزمن ات ،الفقرة ج :)31لخوص القون لورواب لدالاوي
الدراىات ،الفقرة ج :)32مزازي ىيء ملظـ الالقت ،الفقرة ج :)33اقاق ي الوالازد م
ال نس ،الفقرة ج :)37لحوفظ بمين رت الداخاات دالف اظ نرهن ،الفقرة ج )38لمو

دد قااؿ مف

ف الوحدث م ال نس

د اخوثفي مل ـ في الرلت ،الفقرة ج :)48لىوطا وحقاؽ ال زنح ،الفقرة ج :)49لنوب مفنرة بمن ازب
لف لقالـ ب مف م نـ ،الفقرة ج :)50لظ ر ات فلنؿ الم نىب لامالاقؼ المخوافت ،لذلؾ قنمت البنحثت
بحذؼ الفقرات ،لاونالف المقانس في والرو ال نبات مف ج )32فقرة ،البذلؾ ووراالح الدرزت الناات
لامقانس باف ج )96 – 32درزت ،الويار الدرزت المروفلت إلر اروفنع مىوال إدارة الذات ،في حاف
ويار الدرزت الم خفعت إلر ا خفنض مىوال إدارة الذات.
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الب نء ار ذلؾ ،اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ لف ملنمثت اتروبنط باف الفقرات الالمزمالع الناي
لامقانس دالت

د مىوال دتلت ج ،)0.01المىوال دتلت ج ،)0.05الهذا ااند لف المقانس اومو بدرزت

نلات مف اتوىنؽ الداخاي ،ممن اطمبف البنحثت إلر وطباق ن ار ا ت الدراىت.
ثة يةً :ثبةت ال قيةس:
وـ وقدار ثبنت المقانس ار لفراد اللا ت اتىوطث ات الذلؾ بنىوخداـ طراقوي الوززبت ال وفات
الملنمؿ للفن نرال بنخ ،الىالؼ اوـ رع من مف خثؿ الونلي:
 -1طريقس التجزئس ال صفيس:
وـ اىوخداـ درزنت اللا ت اتىوطث ات لحىنب ثبنت المقانس بطراقت الوززبت ال وفات ،حاث
احوىبت درزت ال وؼ األالؿ لنؿ بلد مف لبلند المقانس النذلؾ درزت ال وؼ الثن ي مف الدرزنت،
الذلؾ بحىنب ملنمؿ اتروبنط باف ال وفاف ثـ زر ولداؿ الطالؿ بنىوخداـ ملندلت ىابرمنف براالف
الالزدالؿ رقـ ج )15االعح ذلؾ:
جدول ( )15حة الت االرتبةط بين صفي فقرات ال قيةس و حة ل االرتبةط بحد التحديل
ال قيةس

عدد الفقرات

إدارة الذات

حة ل االرتبةط قبل التحديل
0.786

32

حة ل االرتبةط بحد التحديل
0.880

اوعح مف خثؿ الزدالؿ الىنبؽ لف ملنمؿ الثبنت الناي ج ،)0.880الهذا ادؿ ار لف المقانس
اومو بدرزت نلات مف الثبنت.
 -2حة ل ثبةت ألفة كرو بةخ:
اىوخدمت البنحثت طراقت لخر مف طرؽ حىنب الثبنت ،الذلؾ إلازند ملنمؿ ثبنت المقانس،
حاث الوـ وطباؽ ملندلت للفن نرال بنخ ،فحوات البنحثت ار ملنمثت الثبنت المالعحت في الزدالؿ
رقـ ج:)16
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جدول ( )16حة الت ألفة كرو بةخ لفقرات ال قيةس
ال قيةس

عدد الفقرات

حة ل ألفة كرو بةخ

إدارة الذات

32

0.884

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ لف ملنمؿ الثبنت الناي ج ،)0.884الهذا ادؿ ار لف المقانس اومو
بدرزت نلات مف الثبنت.

خة سةً :إجراءات الدراسس:
وـ وطباؽ لدالات الدراىت ب نء ار ال ظنـ الموب لد

ال ازرة الوربات الالولااـ في قطنع غزة،

حاث وـ لخذ المالافقت المىبقت م ن ،الب نء اا وـ الوالز بنونب المالافقت لنؿ مدارات مف المدارانت
الىوت في المحنفظنت األربلت األىنىات ،المف لزؿ والزا المقنااس ،قنمت البنحثت بنلوالز لامدارس

بمخواؼ المحنفظنت ،الوطباؽ المقنااس ار الطابت داخؿ وفالف ـ بمىن دة الملاماف الموالازداف في
واؾ الاحظت ،حاث وـ ولراؼ الطابت قبؿ والزا المقانس ار طبالت البحث النافات اإلزنبت اا ،

ال ار لهمات اتلوزاـ بنلولاامنت المالزالدة في نؿ مقانس ،القد قنمت البنحثت بنلوطباؽ ار لفراد اللا ت

الوالزا ـ ب فى ن بقدر من لمن ت ،الننف مف لنثر المالاقؼ ولالبت هال اخوانر لفراد اللا ت ،حاث نن ت
ممثات في زما م نطؽ قطنع غزة ،بنإلعنفت للدـ ولنالف بلض المدارس الخنوت مدارس الذنالر م

البنحثت رغـ الزالد طاب وى اؿ الم مت الالمالافقت مف المدارانت ،البلد الوطباؽ الزم المقنااس مف لفراد
اللا ت قنمت البنحثت بمرازلو ن لاوأند مف ولببت المقنااس بأنما ن ،الحذؼ المقنااس الغار منومات ،البلد
وطباؽ زما المقنااس ار زما لفراد اللا ت المرازلو ن وـ اخعن ن لاملنلزنت اإلحونبات.

78

سةدسةً :السااةلياب اإلنصاااةئياس:
وـ ملنلزت البان نت بنلبر نمف اتحونبي ج ،)SPSSب دؼ اإلزنبت ف لىبات الدراىت ،الذلػؾ بنىػوخداـ

الطرؽ اإلحونبات الونلات:

-1السةليب اإلنصةئيس ال ستخد س في اإلجةبس عن أسئمس الدراسس:
 ملنمؿ اتروبنط "بارىالف" لانيؼ ف اللثقت باف الموغارات
 اخوبنر  ،T-testلانيؼ ف دتلت الفرالؽ باف موالىطنت درزنت مزمال واف.
 وحااؿ الوبناف األحندت لانيؼ ف دتلت الفرالؽ باف موالىطنت درزنت لنثر ا واف مىوقاواف.
 الالزف ال ىبي
-2السةليب اإلنصةئيس لمتنقق ن صدق وثبةت الدوات التي استخد تهة البةنثس:
 ملنمؿ اتروبنط "بارىالف" لانيؼ ف ودؽ اتوىنؽ الداخاي ل دالات.
 ملندلوي ىبارمنف الزومنف لحىنب الثبنت بطراقت الوززبت ال وفات.
 ملنمؿ نرال بنخ للفن إلازند ثبنت األدالات.
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ن صم نخام
نرائـط ن
 نرائط أل ئهح وذ ٍ ها
 نرائط ن وض وذ ٍ ها
 ذىصٍاخ ن
 ع

ح

اخ مقر حح

 نم ظع
 نمالحق

ـح ومناقشرهـا وذ ٍ هـا

الفصل الخة س

عرض تةئج الدراسس وتفسيرهة
قد س:
وقػػالـ البنحثػػت فػػي هػػذه الفوػػؿ بلػػرض ال وػػنبف الوػػي وػػـ الوالوػػؿ إلا ػػن فػػي الد ارىػػت الحنلا ػت مػػف

خثؿ وطباؽ لدالات الدراىت ،نمن الىالؼ وفىر البنحثت من وـ الوالوؿ إلا مف ونبف مف خػثؿ اإلزنبػت
ار وىناتت الدراىت الالوحقؽ مف فرالع ن الوفىارهن.

أوالً :تةئج تسةؤالت الدراسس:
التسةؤل الول ي ص عمى :ة ستوى الضغوط ال فسيس لدى طمبس الثة ويس الحة س في قطةع غزة؟
الوـ اإلزنبت اا مف خثؿ حىنب الون اررات الالموالىػطنت الات ح ارفػنت الملانراػت الالػالزف ال ىػبي
لنؿ بلد مف لبلند عغالط الثن الات اللنمت النذلؾ ورواب ن.
جدول ( )17يبين ال توسطةت النسةبيس واال نرافةت ال حيةريس والوزن ال سبي لم قيةس
اال نراف

الوزن

عغالط البابت المدرىات

9

27

15.98

3.493

59.2

3

عغالط الم ف الدراىي

10

30

20.97

3.692

69.9

1

العغالط األىرات

9

27

14.44

4.183

53.5

4

العغالط اتزومن ات

10

30

19.69

4.452

65.6

2

الدرزت الناات

38

114

71.07

11.86

62.3

ال قيةس

N

الدرجس
الكميس

ال توسط

ال حيةري

ال سبي%

الترتيب

اوعػػح مػػف الزػػدالؿ الىػػنبؽ ،ب ػأف موالىػػط درزػػنت عػػغالط الثن الاػػت اللنمػػت لػػد طابػػت الثن الاػػت
اللنمػػت باػػهج )71.07البػػن حراؼ ملاػػنرت ج )11.86الب ػالزف ىػػبي باػػه ج ،)%62.3الهػػذا اػػدؿ اػػر لف
مىوال عغالط الثن الات اللنمت لد طابػت الثن الاػت اللنمػت نػنف بيػنؿ مروفػ

في هذه المرحات.
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ىػبان الماحػالظ لػد الطابػت

الفامن اولاؽ بنألبلند الفر ات لامقانس ،الوات عغالط الم ف الدراىي إلر ج ،)%69.9ثـ زنء

بنلمروبػػت الثن اػػت بلػػد عػػغالط الم ػ ف الد ارىػػي ،العػػغالط اتزومن اػػت ب ىػػبت ج )%65.6واا ػػن عػػغالط
البابت المدرىات ب ىبت ج )%59.2اللخا ار العغالط األىرات ب ىبت ج ،)%53.5الهػذه اػدؿ اػر لف طابػت
الثن الات اللنمت الن الف مف عغالط الم ف الدراىي بينؿ نبار الالذت بدالره اػاثر اػر حاػنو ـ الد ارىػات

الاليخوات ،رغـ لف المقانس وـ وطباق

ار اللا ت في ي ر داىمبر قبؿ اتموحن نت الوزرابات بأىبالع

الاحد فقط ،لت قبؿ ىوت لي ر مف اتموحن نت ال نبات ،ممن ادلؿ ار حزـ العغالط الوػي الػن ي م ػن

الطابت م ذ بداات اللنـ الدراىي.

اله ػ ػػذا اان ػ ػػد ا ػ ػػر م ػ ػػن رفػ ػ ػ ) (Baron,1996:200لاع ػ ػػغالط بأ ػ ػػن حنل ػ ػػت وح ػ ػػدث

ػ ػػدمن ون ػ ػػالف

موطابنت المالقؼ لنبر ،مف مالارد الفرد الامنن انو .

التسةؤل الثة ي ي ص عمى :ة ستوى كل ن إدارة الذات وأعراض االكتئةب لدى طمبس
الثة ويس الحة س في قطةع غزة؟
الوـ اإلزنبت اا مف خثؿ حىنب الون اررات الالموالىػطنت الات ح ارفػنت الملانراػت الالػالزف ال ىػبي
لنؿ مف مقانس اتنوبنب الادارة الذات.
جدول ( )18يبين ال توسطةت النسةبيس واال نرافةت ال حيةريس والوزن ال سبي ل قيةس االكتئةب
و قيةس إدارة الذات
الدرجس

ال قيةس

N

قيةس االكتئةب

16

48

قيةس إدارة الذات

32

96

الكميس

اال نراف

الوزن

28.21

5.89

56.7

72.95

8.283

76.0

ال توسط

ال حيةري

ال سبي%

اوعػ ػػح م ػ ػػف الز ػ ػػدالؿ الى ػ ػػنبؽ ،ب ػ ػأف موالى ػ ػػط درز ػ ػػنت اتنوب ػ ػػنب لػ ػػد طاب ػ ػػت الثن الا ػ ػػت اللنم ػ ػػت
با ػػهج )28.21الب ػػن حراؼ ملا ػػنرت ج )5.89البػ ػالزف ى ػػبي با ػػه ج ،)%56.7اله ػػذا ا ػػدؿ ا ػػر لف مى ػػوال
اتنوبنب لد طابت الثن الات اللنمت ننف بينؿ موالىط.
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با مػػن باػػه موالىػػط درزػػنت إدارة الػػذات لػػد طابػػت الثن الاػػت اللنمػػت ج )72.95البػػن حراؼ ملاػػنرت

ج )8.283البالزف ىبي باه ج ،)%76.0الهذا ادؿ ار لف مىوال إدارة الذات لد طابت الثن الاػت اللنمػت
ننف بينؿ مروف

ىبان ،المن قد افىر هذا اتروفنع مف الز ت ظػر البنحثػت بأ ػ وػـ وطباػؽ الد ارىػت قبػؿ

اتموحن ػػنت ال نباػػت بىػػوت لي ػ ر ،حاػػث ولوقػػد البنحثػػت بأ ػ لػػال وػػـ وطباػػؽ الد ارىػػت قبػػؿ فو ػرة الزا ػزة مػػف

اتموحن نت لنن ت ال ونبف مخوافت.

ثة يةً :تةئج فروض الدراسس وتفسيرهة:
الفرض الول :توجد عالقس ارتبةطيس ذات داللس إنصةئيس ع د ستوى داللس ( (0.05<αبين ضغوط

الثة ويس الحة س واالكتئةب وادارة الذات.

لاوحقؽ مػف وػحت هػذه الفػرض قنمػت البنحثػت بنىػوخداـ ملنمػؿ اروبػنط بارىػالف إلازػند اللثقػت

باف عغالط الثن الات اللنمت الاتنوبنب الادارة الذات ،الالزدالؿ ج )19االعح ذلؾ:

جدول ( )19حة ل االرتبةط بين ضغوط الثة ويس الحة س واالكتئةب وادارة الذات
قيةس االكتئةب

قيةس إدارة الذات

ضغوط البيئس ال درسيس

**.570

**-.297

ضغوط ال هج الدراسي

**.466

**-.220

الضغوط االسريس

**.407

**-.255

الضغوط االجت ةعيس

**.467

**-.248

الدرجس الكميس

**.360

**-.159

البحةد

ر الزداللات مىوال دتلت ج 0.081 = ) 0.01
ر الزداللات مىوال دتلت ج 0.062 = ) 0.05
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يتضح ن خالل الجدول السةبق ة يمي:
 -الزدت ثقت مالزبت دالت إحونبان

د مىوال دتلت  0.01باف زما لبلند مقانس عغالط

الثن الات اللنمت المقانس اتنوبنب الالدرزت الناات.
 -الزدت ثقت ىنلبت دالت إحونبان

د مىوال دتلت  0.01باف زما لبلند مقانس عغالط

الثن الات اللنمت المقانس إدارة الذات الالدرزت الناات.
الور البنحثت بأف ىبب الزالد ثقت باف عغالط الثن الات اللنمت بنؿ لبلنده الوحدادا عغالط

الم ف الدراىي الالعغالط األىرات م ل راض اتنوبنب ،لف مرحات الثن الات اللنمت ووماز بعغالط
خنوت ب ن ،ىالاء مف قبؿ األىرة لال المزوم لال المدرىت الحور في طبالت الم ف النافات ودرىا

لاطابت ،ممن اىبب بحوالؿ بلض ل راض اتنوبنب لد

طابت الثن الات اللنمت الاروفن ن بينؿ ااثر

ىابن ار الطابت في حانو ـ اليخوات الالدراىات ،الاعاؼ نؿ مف (الغرير وأبوأسحد)31 :2009،
بأف الطنلب الن ي عغطن يدادا في حنلت دـ قدرو

ار اىوزنبو لاالابح المدرىات ،مطنلب ال زنح،

وحقاؽ طمالح اليخوي الذاوي ،ممن اوروب اا بلعن مف اآلثنر ال فىات ،الويمؿ الولب الاإلرهنؽ

الالماؿ الا خفنض الماؿ لالمؿ الاتنوبنب الاألرؽ ،با من واثر عغالط الثن الات اللنمت ىابن ار إدارة
الذات فانمن ازدادت هذه العغالط الورانمت الم نـ الوي احنالؿ الطنلب ا زنزهن بالقت محدد الفيا
فا ن ،لد

لزاندة دـ قدرو

ار إدارة ذاو  ،الالوي ويمؿ اعطراب الودهالر ات وبنه الالورناز الالذانرة

لافرد الولالبت الو با الزاندة األخطنء الىالء الو ظاـ الالوخطاط .جالغرار اللبال اىلد.)54-52 :2009،

نمن لند نؿ مف هاللمز الراهي في ظراو ـ بأف لحداث الحانة الالوغارات البابت الخنرزات ىالاء

لنن ت اازنبات لال ىابات مف يأ ن لف وىبب عغطن ار الفرد ،اللف وندس الورانـ لحداث الحانة

العنغطت احدث الميقت الالعاؽ لافرد ،الوروبط لحداث الحانة العنغطت الوي ونالف م ددة الغار

مرغالبت ازومن ان الت امنف الوحنـ الالو با ب ن بنلميقت ال فىات ،النذلؾ وروبط بنتنوبنب الالقاؽ الظ الر

بلض اتعطرابنت الذه ات مثؿ البن ار الان الاليازالفرا ان ،القد وادت هذه األحداث لاعن إلر الم غونت
الاالمات البنلونلي إلر األ ارض الاتعطرابنت ال فىات.(Holmes & Rahe, 1967: p:210- .

)218

الووفؽ هذه ال وازت م بلض الدراىنت ،مثؿ :دراىت القحطن ي ج ،)2013الدراىت حىف

ج ،)2014الدراىت يحنو ج ،)2010الدراىت طنرج ،)2016الدراىت ال زمت ج ،)2008الدراىت حباب
ج )2010الالوي لظ رف الزالد ثقت إحونبات دالت باف عغالط المرحات الثن الات الل راض اتنوبنب،
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الالزالد ثقت ىابات باف عغالط الثن الات لال العغالط الدراىات الادارة الذات ،با من اخوافت ال ونبف بينؿ
نـ م دراىت الربن ات ج.)2015

الفاارض الثااة ي :توجااد فااروق ذات داللااس إنصااةئيس ع ااد سااتوى داللااس ( (0.05<αفااي أع اراض
االكتئةب تحزى إلى ستوى ضغوط الثة ويس الحة س ( خفض – رتفع).

البحد الول :ضغوط البيئس ال درسيس:
لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر

بلد عغالط البابت المدرىات جم خفض-مروف ).

جدول ( )20ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس االكتئةب تحزى
ل تغير ضغوط البيئس ال درسيس ( خفض -رتفع)

ال قيةس
اتنوبنب

اال نراف

ال ستوى

الحدد

ال توسط

م خفض

173

24.72

4.782

مروف

198

30.23

6.214

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
-9.621

قي س

الداللس
000.0

ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

ابػػاف الزػػدالؿ الىػػنبؽ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات فػػي مىػػوال ل ػراض اتنوبػػنب لوػػنلح

مروف في عغالط البابات المدرىات لد طابت الثن الات اللنمت.

الهػذه ال وازػػت وانػػد لابنحثػت بػػأف البابػػت المدرىػات الالوػػي وومثػػؿ بػنلملاماف الاإلدارة الالبابػػت الوػػفات

وينؿ عغالطن نباػرة اػر طابػت الثن الاػت اللػنـ ىػابان ،ممػن لد لحػدالث بلػض ل ػراض اتنوبػنب لػدا ـ
الالوػػي وػػاثر اػػر ل فى ػ ـ الد ارىػػو ـ ىػػابن ،الولوقػػد البنحثػػت بػػأف ىػػبب ذلػػؾ مػػن هػػال إت وازػػت للػػدـ قػػدرة

الطابت ار الوحنـ ب ذه العغالط الحدالث خالؼ الوػالور

ػد الولػرض ل ػن ،ممػن ىػن د بظ ػالر ل ػراض

اتنوبػػنب ،الالػػذت قػػد اخاػػؽ ميػػنثت وػػحات ،مثػػؿ :األم ػراض اللعػػالات بنخوثف ػػن مث ػؿ قرحػػت الملػػدة

الالوداع ال وفي ،الميننؿ يخوات ،مثؿ الالحدة الالخالؼ مف مالاز ت المىااللانت( .عساكر:1998،

)67

نمػػن وان ػػد ظراػػت اللز ػػز المػػولاـ لى ػػاازمنف ،ب ػػأف النػػنبف ا ػػولاـ ل ػ ل ػػاس لدا ػ لت ق ػػدرة لث ػػنء

المالاقؼ الوي ووعػمف محفػزات المثاػرات مالمػت الم فػرة ،المػف ثػـ اوقبػؿ النػنبف فقدا ػ الىػاطرة ،البنلوػنلي
85

الوخاػػي ػػف المحناللػػت ،الحا ػػن اقػػنؿ إف النػػنبف قػػد انوىػػب مػػن اىػػمر بػػنللزر المػػولاـ ،الاحػػدث اللزػػز
دمن امر اإل ىنف بمالقؼ مػز ف ف ػال اماػؿ فػي ملظػـ األحاػنف إلػر وب ػي ووػالر ملػاف لىػبب حػدالث

هذا المالقؼ المز ف الذت اىبب ال ػن مػف العػغالط الىػابات الالوػي قػد وػادت لثنوبػنب(Seligman .

)et. al.,1993 :21-26
الووفؽ هذه الدراىت م

ونبف دراىنت لخر  ،مثؿ :محىف ج ،)2013الدراىت زاىبرت الاخرالف

ج ،)1985الوولنرض م دراىت طنرج.)2016
البحد الثة ي :ضغوط ال هج الدراسي:

لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر

بلد عغالط الم ف الدراىي جم خفض-مروف ).

جدول ( )21ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس االكتئةب تحزى
ل تغير ضغوط ال هج الدراسي ( خفض -رتفع)

ال قيةس
اتنوبنب

اال نراف

ال ستوى

الحدد

ال توسط

م خفض

169

23.59

4.256

مروف

181

30.82

6.491

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

قي س "ت"

ال حيةري

-12.235

قي س

الداللس
0.000

ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

ابػػاف الزػػدالؿ الىػػنبؽ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات فػػي مىػػوال ل ػراض اتنوبػػنب لوػػنلح
مروف في عغالط الم ف الدراىي لد طابت الثن الات اللنمت.
الولوق ػػد البنحث ػػت لف ع ػػغالط المػ ػ ف الد ارى ػػي ازدادت لنث ػػر بل ػػد وغاا ػػر المػ ػ ف الد ارى ػػي الىػ ػ ت

الىنبقت ،الالذت الد ولبن لاغنات بنل ىبت لالداد مف الطابت الم

دـ وػالفر القػت نػنؼ لػبلض المدرىػاف

لوحعػػار الم ػ ف الا طػػناه بنفػػنءة نلاػػت ،الطبالػػت الم ػػنهف الد ارى ػات الزداػػدة الوػػي ولومػػد اػػر د ارىػػت

الطنلب الذاوات لنثر مف الملاـ الذت الػد فا ػن ماىػ ار لامػندة ،ممػن زلػؿ المػ ف الد ارىػي ايػنؿ عػغالطن
نبارة ار الطابت الاىبب بء ار نػنها ـ ،الالػذت الػد مىػببن لحػدالث بلػض ل ػراض اتنوبػنب لػد

ملظـ طابت الثن الات اللنمت في حنؿ دـ قدرو ـ ار مالاز و ن.
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الاػػر الػػدنوالر (زكاااي ،)2014،لف اتنوبػػنب قػػد احػػدث وازػػت لوفن ػػؿ اإل ىػػنف م ػ الميػػننؿ
الحانوات فامنرس اإل ىنف حانو بوالرة طبالات الفزأة اوغار المىنر الم هبالط ال ينط ال قص الحمنس
لالمػػؿ الاإل وػػنج ،اوػػنحب نػػؿ ذلػػؾ لرؽ الاعػػطراب فػػي ال ػػالـ ،الاتنوبػػنب اللوػػنبي اوػػاب الفػػرد ،بلػػد

فقػػده ليػػخص لال يػػيء زاػػز ،لال ولرع ػ لمالقػػؼ اىػػود ي الحػػزف لال لمالقػػؼ عػػنغط ،إت لف الحػػزف

ال نوف ت ازالؿ لال وخؼ حدو بمرالر الالقت ،الهال ندة احدث ل يخنص األىالانء.

الولوقػػد البنحثػػت بػػأف الم ػ ف بملاالمنو ػ الزخمػػت الالمورانمػػت ويػػنؿ عػػغطن يػػدادا اػػر الطنلػػب
الالوي وزداد الايلر ب ن طنلب الثن الات اللنمت لنثر نامن ولمؽ بدراىو الاقورب مػف اتموحن ػنت ال نباػت،

حاػػث ولػػد مايػػر اػػر اروبنط ػ بأحػػد ل ػراض اتنوبػػنب لال لنثػػر مػػف ػػرض ،حاػػث العػػح نػػؿ مػػف
اللنلماف هاللمز الراهي بأف وندس الورانـ لحداث الحانة العنغطت احدث الميقت الالعاؽ لافرد ،الوروبط

لحداث الحانة العنغطت الوي ونالف م ددة الغار مرغالبت ازومن ان الت امنف الوحنـ الالو با ب ن بنلميػقت

ال فىات ار الفرد)Holmes & Rahe, 1967: p:210-218).

الالد ارىػػنت الوػػي ووالافػػؽ مػ د ارىػػت ال وػػنبف البنحثػػت ،هػػي :د ارىػػت زاىػػبرت ج ،)1985الوولػػنرض
م دراىت طنر ج.)2016
البحد الثةلث :الضغوط السريس:
لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر
بلد العغالط األىرات جم خفض-مروف ).
جدول ( )22ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس االكتئةب تحزى
ل تغير الضغوط السريس ( خفض -رتفع)

ال قيةس
اتنوبنب

اال نراف

ال ستوى

الحدد

ال توسط

م خفض

226

24.10

4.632

مروف

181

30.40

6.407

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
-11.503

قي س

الداللس
0.000

ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

ابػػاف الزػػدالؿ الىػػنبؽ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات فػػي مىػػوال ل ػراض اتنوبػػنب لوػػنلح

مروف في العغالط األىرات لد طابت الثن الات اللنمت.
87

حاػػث وػػر البنحثػػت لف الطابػػت فػػي مرحاػػت الثن الاػػت اللنمػػت احػػناللالف إحػػداث وػالازف مػػن بػػاف اثبػػنت

ل فىػ ـ المػػن بػػاف ارعػػنء رغبػػنت الالػػدا ـ ،ممػػن اىػػبب حػػدالث وػراع بػػدالاخا ـ ،مػػن بػػاف طرفػػي ال قػػاض،
الم ػ رغبػػنت اللالامػػر الالالػػداف الازداندهػػن الوحداػػد مػػف ال نحاػػت الد ارى ػات الم ػ اقو ػراب اتموحن ػػنت ال نباػػت

لاثن الات اللنمت ،ممن اادت ذلؾ إلحداث عغالط يدادة ار الطنلب ال ػدـ قدروػ
لال خالف ػ مػػف ػػدـ قدرو ػ

اػػر واباػػت طمالحػػنو ـ ،ا ػػوف

اػر مالاز ػت الالالػداف

ػ القػػالع الطنلػػب عػػحات لثنوبػػنب لال بلػػض

ل راع ن.
با من وػر الج حيس الوط يس لمصنس الحقميس فاي الوالياةت ال تنادة( )2017:09بػأف اتنوبػنب
في ىف المراهقت اأوي خػثؿ فوػرة الوغاػر النباػر لػد يخوػات الفواػت الالفواػنت ،حاػث احػناللالف فػي هػذه
المرحات ويناؿ هالات ممازة المىوقات ف الالدا ـ ،الفي فس الالقت احناللالف اوخنذ الق اررات الخنوت ب ـ
ألالؿ م ػرة فػػي حاػػنو ـ ،الم ػ المالاقػػؼ الباباػػت العػػنغطت الوػػي امػػرالف ب ػػن احػػدث اتنوبػػنب إلػػر زن ػػب

اع ػػطرابنت لخ ػػر ن ػػنلقاؽ الالى ػػاالنانت الم ػػدمرة ،الف ػػي بل ػػض الح ػػنتت ا ػػادت اتنوب ػػنب لرفػ ػ خط ػػالرة
ات وحنر لدا ـ.
الن وازت ل ذه العغالط األىرات قد ا يأ

ن اثنر مف الولب دـ مثحظو ن ،الويومؿ ار

إ ػػنء اللثق ػػنت الاللزل ػػت الات ى ػػحنب الا ل ػػداـ الق ػػدرة ا ػػر وحم ػػؿ المى ػػااللات الالفي ػػؿ ف ػػي لداء الالازب ػػنت
الاالمات المطنلب ب ن( .الغرير وأبو اسحد)54-52 :2009،

ونبف دراىت البنحثت ،الهي دراىت زامالر الاخرالف ج.)1989

الووفؽ الدراىت اآلوات م

البحد الرابع :الضغوط االجت ةعيس:
لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر
بلد العغالط اتزومن ات جم خفض-مروف ).
جدول ( )23ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس االكتئةب تحزى
ل تغير الضغوط االجت ةعيس ( خفض -رتفع)

ال قيةس
اتنوبنب

اال نراف

ال ستوى

الحدد

ال توسط

م خفض

184

24.01

4.852

مروف

204

30.72

6.287

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
-11.675

قي س

الداللس
0.000

د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05
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ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

ابػػاف الزػػدالؿ الىػػنبؽ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات فػػي مىػػوال ل ػراض اتنوبػػنب لوػػنلح

مروف العغالط اتزومن ات لد طابت الثن الات اللنمت.

الولوقد البنحثت بأف األحداث الحانة الاالمات لطابت المرحات الثن الاػت اػدالر محالرهػن حػالؿ الد ارىػت،

المػػن اوروػػب اا ػػن مػػف الو ازمػػنت المػػن وحمػػؿ مل ػػن مػػف عػػغالط اػػدرن ن الطنلػػب

ػػدمن اىػػنار بنىػػومرار

الزاراف الاتودقنء المف حالل في المالاقؼ المخوافت لال المينثت الوػي ت ازػد ل ػن حاػالت م نىػبت ،المػ

اقوراب مال د اتموحن نت ال نبات الازداند هذه العغالط الموطابنو ن ،قد افيؿ اللداد مػف الطابػت فػي هػذه

المالاز ت الولبت ،ممن اادت لالقالع الطابت وحت براثف اتنوبنب الل راع .

الوػػر البنحثػػت نا ػػنف بػػأف العػػغالط اتزومن اػػت ولػػد مػػف العػػغالط ذات الموػػدر الىػػابي ،الهػػي

األحداث الوي االاز ن الفرد في اللمؿ لال الم زؿ لال فػي الد ارىػت لال فػي اللثقػنت اتزومن اػت ،القػد وػاثر

هذه العغالط ىابن ار الحنلت ال فىػات الالزىػمات لافػرد الوػادت إلػر ػالارض مروبطػت بنلعػغط ال فىػي،

مثػػؿ :جالوػػداع ،للػػـ الملػػدة لال الظ ػػر ،الوي ػ زنت اللعػػاات الاألرؽ)( .كي ااةن ،)11-9 :1999،نمػػن
ااند نؿ مف ىالارا زف النالهاف مف خثؿ ظراو ـ ،بأف العغالط اتزومن ات قد ووبح مزم ػت ،الالوػي

وحاط بنلفرد لفورة طالاات ننآلتـ المزم ت وازت مرض لال اونبت يدادة ،لال نالف الفػرد الػاش فػي لزػالاء

ازومن ات لال اقووندات ىابت لفورة طالاات.ج)Swearingen & Cohen ,1985: 1054- 1062

المػػف الد ارىػػنت الوػػي ووفػػؽ م ػ د ارىػػت البنحثػػت ،د ارىػػت لبػػال م ػرة ج ،)2014الد ارىػػت زاىػػبرت

ج ،)1985دراىت القحطن ي ج.)2013

الدرجس الكميس :ضغوط الثة ويس الحة س:
لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر
الدرزت الناات جم خفض-مروف ).
جدول ( )24ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس االكتئةب تحزى
ل تغير الدرجس الكميس ( خفض -رتفع)

ال قيةس
اتنوبنب

اال نراف

ال ستوى

الحدد

ال توسط

م خفض

186

23.26

4.023

مروف

182

31.53

6.247

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
-15.120

قي س

الداللس
000.0

د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05
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ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

اباف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال ل راض اتنوبنب لونلح
مروف لادرزت الناات في عغالط الثن الات اللنمت لد طابت الثن الات اللنمت.
الور البنحثت مف خثؿ من ىبؽ لف درزت اتنوبنب الحدو ووالقؼ

ار طبالت مينثت

العغالط الحانة مف ز ت ال ار طبالت اىوزنبت الفرد وزنه هذه المينثت الالعغالط ال ار قدرو

ار

إبقنء ردالد لفلنل في حدالدهن الملقاللت ،لذلؾ فا نامن ننف المالقؼ الالعغالط لنبر ممن اىوطا وحما

الفرد ،فاف اتحومنؿ لنبر لوطالار ينؿ مف ليننؿ اتنوبنب الات وقنؿ مف الولنمؿ م المالاقؼ بأىاالب

مالعال ي إلر الولنمؿ مل ن بأىاالب مبنله ب  ،فاعنؼ إلر مين ر الحزف الالنةبت مين ر الويناـ

الالوالور الالقاؽ الفقداف القامت الالوردد الالحارة ،اللربمن لحد لهـ األىبنب الوي زلات مف اتنوبنب وازت

ل ذه العغالط ،ل ن و ب

مف داخؿ الفرد الب ن

ار من اوالره اآلخرالف ل  ،حاث ار

(أبونطب )2003:32،لف اإل ىنف ادرؾ فقط من ا وـ الاالثر اا  ،حاث إف والرة الييء في ذهف
الفرد وخواؼ نمن هي اا في الاقل  ،الوبدال ل نمن ادرن ن الووراء ل .
المف الدراىنت الوي ووفؽ م دراىت البنحثت ،دراىت القحطن ي ج ،)2011الدراىت الاناي
ج ،)2013دراىت زامالر الاخرالف ج ،)1989الدراىت زاىبرت الاخرالفج.)1985
الفرض الثةلث :توجد فروق ذات داللس إنصاةئيس ع اد ساتوى داللاس ( (0.05<αفاي ساتوى إدارة

الذات تحزى إلى ستوى ضغوط الثة ويس الحة س ( خفض – رتفع).
البحد الول :ضغوط البيئس ال درسيس:

لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر

بلد عغالط البابت المدرىات جم خفض-مروف ).

جدول ( )25ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس إدارة الذات تحزى
ل تغير ضغوط البيئس ال درسيس ( خفض -رتفع)
اال نراف

ال قيةس

ال ستوى

الحدد

ال توسط

إدارة

م خفض

198

74.98

7.950

الذات

مروف

173

71.25

8.453

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
4.379

قي س

ستوى

الداللس

الداللس

000.0

د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 369ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05
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دالت
إحونبان

اباف الزدالؿ الىنبؽ ،الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال إدارة الذات لونلح م خفض

في العغالط البابات المدرىات لد طابت الثن الات اللنمت.

الوفىر البنحثت هذه ال وازت بأف عغالط البابت المدرىػات قػد والػب دال ار ىػابان اػر إدارة الطنلػب

لذاو ػ ػ فػ ػػي مرحاػ ػػت الثن الاػػػت اللنمػ ػػت ،النامػ ػػن ازدادت الايػػػودت هػ ػػذه العػ ػػغالط الممنرىػ ػػت اا ػ ػ لد ذلػ ػػؾ
ت خفنض قدرو

ار إدارة ذاو الوحقاؽ لهداف  ،حاث ولرؼ ( صير )31 :2016،بأف الذات ،هي من

امان ػ اليػػخص مػػف ميػػن ر اللفنػػنر الامنن ػػنت القػػدرات ،الاداراو ػػن ول ػػي اىػػوغثؿ ذلػػؾ نا ػ اتىػػوغثؿ
األمثؿ في وحقاؽ األهداؼ الاآلمنؿ ،الهذه القدرات فا ن من هال مالزالد فاػؾ بنلفلػؿ ،الم ػن مػن وحوػنج لف
ونوىب بنلممنرىت الالمراف لف الف النفنءة الالفن اات ،لذلؾ فاذا من ولرعت ذات الفػرد لعػغالط يػدادة ،لػـ

اىوط الولنمؿ مل ن الورافؽ مل ن قات الثقت بنل فس الال قد الذاوي الىابي فاف ذلؾ بنلوأناػد ىػااثر بيػنؿ

ىيء ار قدرة إدارة الطنلب لذاو .

القػػد وىػػبب العػػغالط المدرىػػات اثػػن ار ملرفاػػت ويػػومؿ اا ػػن إدارة الػػذات ،حاػػث اػػر نػػؿ مػػف
الغرار اللبال لىلد بأف اآلثنر الملرفات ويمؿ اعطراب الودهالر ات وبػنه الالورناػز الالػذانرة لافػرد الوػلالبت

الو با الزاندة األخطنء الىالء الو ظاـ الالوخطاط( .الغرير وأبو اسحد)54-52 :2009،

نمػن الوانػد ظراػت الفن ااػػت الذاواػت لبن ػدال ار اػر لف الحػػنتت الفىػااللالزات الاللنطفاػت وػاثر اػػر
الفن اات الذاوات اذا طاب مف الفرد مؿ من الهال في حنلػت فىػات غاػر زاػدة الفيػؿ فػي لداء هػذه الم مػت

فحا ػ ػػن ىػػػاولاـ بيػػػنؿ تيػ ػػلالرت ربػ ػػط عػ ػػلؼ األداء لال الفيػ ػػؿ الماح ػػالظ بنلحنلػ ػػت ات فلنلاػػػت الىػ ػػابت.

()Maddux, 2000: 9-11

المف الدراىنت الوي ووفؽ م البنحثػت ،هػي :د ارىػت ارفػي ج ،)2011د ارىػت محمػالد ج،)2012
الدراىت يحنوت ج.)2010
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البحد الثة ي :ضغوط ال هج الدراسي:
لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر

بلد عغالط الم ف الدراىي جم خفض-مروف ).

جدول ( )26ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس إدارة الذات تحزى
ل تغير ضغوط ال هج الدراسي ( خفض -رتفع)
اال نراف

ال قيةس

ال ستوى

الحدد

ال توسط

إدارة

م خفض

181

76.38

8.428

الذات

مروف

169

70.52

8.432

قامت ج ت ) الزداللات

قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
6.505

قي س

الداللس
0.010

ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

د درزت حرات ج  ) 348ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 348ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال إدارة الػذات لوػنلح مػ خفض
في عغالط الم ف الدراىي لد طابت الثن الات اللنمت.

الوػػر البنحثػػت ل ػ مػ ازداػػند ولقاػػدات المػ ف الد ارىػػي الوػػلالبو الا ومػػنده لنثػػر اػػر الطنلػػب

م

ار الملاـ مف ز ت ،ال دـ الزالد الرننبز الالمبندئ األىنىػات لػد الطنلػب مػف ز ػت لخػر  ،الالوػي

مػػف لهم ػػن نمػػن ذنرهػػن (رضااة :)22 :2000،العػػالح ال ػػدؼ ،الوفناػػر الزػػند فػػي ال ػػدؼ ،الثقػػت بػػنل فس،
الوفناػػر اتازػػنبي الالم طقػػي ،الوخطػػاط الالػػولاـ ،الم ػ اىػػومرار العػػغالط الوػػي ايػػلر ب ػػن الطنلػػب
دراىو لام ف ،ىاادت ذلؾ إل نقت الفرد ار إدارة ذاو بنلينؿ الىااـ.

ػػد

الوػػر البنحثػػت بػػأف الزػػالد رقنبػػت ذات عػػباات لال ا لػػدام ن لػػد طنلػػب المرحاػػت الثن الاػػت ،ىػػوزلؿ

مػػف عػػغالط الم ػ ف الد ارىػػي مػػاث ار ىػػابان النبا ػ ار اػػر الطنلػػب ،الاقوػػد برقنبػػت الػػذات :م ػ لال وزنهػػؿ

الىػػاالنانت الواقنباػػت الالرغبػػنت الوػػي وولػػنرض م ػ الىػػاالؾ المالز ػ حػػال ال ػػدؼ (أن ااد-15 :2013،

 ،)16الولوقػػد البنحثػػت بػػأف عػػغالط الم ػ ف الد ارىػػي وػػاثر بيػػنؿ لنبػػر اػػر الطابػػت ذال ىػػمنت فن ااػػت
الذات الم خفعت ،الااند بن دال ار بأف ىمنت ذالت فن اات الذات الم خفعت هـ الذاف اينالف في قدراو ـ،
ف ػ ػػـ اخزاػ ػػالف مػ ػػف الم ػ ػػنـ الوػ ػػلبت ،الاىوىػ ػػامالف بىػ ػػر ت ،اللػ ػػدا ـ طمالحػ ػػنت م خفعػ ػػت ،الا يػ ػػغاالف
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ب قنبو ـ ،الا اللالف الم نـ المطاالبت ،البنلونلي ارنزالف اػر ال وػنبف الفنيػات.( Bandura, 1994: .

)71-81

المف الدراىنت الوي اوفقت م دراىت البنحثت :دراىت يحندة ج.)2010
البحد الثةلث :الضغوط السريس:
لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر
بلد العغالط األىرات جم خفض-مروف ).
جدول ( )27ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس إدارة الذات تحزى
ل تغير الضغوط السريس ( خفض -رتفع)
اال نراف

ال قيةس

ال ستوى

الحدد

ال توسط

إدارة

م خفض

226

75.81

8.443

الذات

مروف

181

70.20

8.405

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
6.669

قي س

الداللس
0.000

ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

د درزت حرات ج  ) 405ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 405ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال إدارة الػذات لوػنلح مػ خفض

في العغالط األىرات الادارة الذات لد طابت الثن الات اللنمت.

الولزال البنحثت الىبب في ذلؾ إلر لف األىرة هي المحػاط اتىنىػي الالمػاثر األنبػر اػر يػأة

الطف ػػؿ خ ػػثؿ م ارح ػػؿ حانوػ ػ األالل ػػر ،الالو ػػي وي ػػنؿ يخو ػػات الطنل ػػب ،ال ػػد الو ػػالؿ الطنل ػػب لامرحا ػػت
الد ارىػػات األخاػرة فػػي المدرىػػت ،المػ إدراؾ األهػػؿ ألهماػػت هػػذه المرحاػػت ،قػػد اىػػببالف ال ػػن مػػف العػػغالط
الىابات ار الطنلب مف خثؿ ودخا ـ في لىاالب دراىو

الوالز

الدراىي الالذت قد ايػنؿ ببػن اػر

الطنلب للدـ مثبمت من وراده األىرة مف قبا  ،ممن ااثر ار إدارو لذاو الالقو  ،الوحداد فػي حػنؿ ػدـ

قػػدرة الفػػرد اػػر مالاز ػػت لى ػرو الالخػػالؼ م ػ ـ ،حاػػث اػػر ل زاػػز ج ،)2016لف مػػف لهػػـ الابػػؽ إدارة
الذات ،الخالؼ مف الرفض الالذت اادت إلر الفيؿ.

الولوقػػد البنحثػػت بػػأف إذا لػػـ انػػف لػػد الطنلػػب لت حػػس بنلمىػػااللات لال لػػـ اػػوـ و ماو ػ لدا ػ م ػػذ

الوػػغر مػػف قبػػؿ الالدا ػ  ،فػػنف العػػغالط اتى ػرات البنػػؿ وأناػػد ىػػواثر اػػر الطنلػػب ال اػػر ادارة لذاو ػ ،

فنلمىااللات ولد رنف لىنىي ار قدرة الفرد ار إدارة ذاو  ،فنلمىااللات هػي الموغاػر المػاثر الالمىػوقؿ،
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الالوػػي والػػب الػػدالر األنبػػر فػػي الموغا ػرات األخػػر  ،مثػػؿ :الفيػػؿ الاللزػػز الالولنىػػت الال ػػرالب ،حاػػث إف
الوحت ال فىات .جزبؿ)115 :2011 ،

الىاالؾ المىاالؿ هال الذت ا وف

الااند بن دال ار ار ل ووأثر ملوقدات فن اات الذات لد الفرد مف خثؿ من اقالل اآلخرالف ل ن،

المػػن الوقػػدالف ل ػػن امنػػف لال ت امنػػف القاػػنـ بػ  ،المػػف خػػثؿ ذلػػؾ اػػوـ ات ومػػند إمػػن اػػر الويػػزا

اػػر

وزنالز المخنطر الوغارة الوي قد وادت إلر زنحنت وغارة ،لال ات وننس مف خػثؿ الو داػد الالخالاػؼ

البنلونلي دـ وحقاؽ ات زنزات المطاالبت(Maddux, 2000: 9-11) .

ت والز ػػد د ارى ػػنت ىػ ػنبقت وو ػػنالؿ الع ػػغالط األىػ ػرات ال ثقو ػػن ب ػػادارة ال ػػذات ،البنلو ػػنلي ت والز ػػد

دراىنت ىنبقت ووفؽ م

ن.

ونبف هذه الدراىت لال وخواؼ

البحد الرابع :الضغوط االجت ةعيس:
لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر

بلد العغالط اتزومن ات جم خفض-مروف ).

جدول ( )28ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس إدارة الذات تحزى
ل تغير الضغوط االجت ةعيس ( خفض -رتفع)
اال نراف

ال قيةس

ال ستوى

الحدد

ال توسط

إدارة

م خفض

204

75.95

8.714

الذات

مروف

184

70.88

7.699

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
6.082

قي س

الداللس
0.000

ستوى

الداللس
دالت

إحونبات

د درزت حرات ج  ) 386ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 386ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال إدارة الػذات لوػنلح مػ خفض
في العغالط اتزومن ات لد طابت الثن الات اللنمت.
الوػػر البنحثػػت بػػأف المزوم ػ المومثػػؿ بنألوػػدقنء الالػػزمثء الالزا ػراف ،ل ػ وػػأثار نباػػر اػػر حاػػنة
اليخوػػات الفػػرد ،الألهماػػت مرحاػػت الثن الاػػت اللنمػػت ،قػػد ايػػنؿ المزوم ػ الػػذت الػػاش فػػي الطنلػػب عػػغطن

نبا ار اا  ،مف خثؿ مقنر و بغاره لال الزالد و نفس باف األقػراف ،الفػي حػنؿ ازداػند هػذه العػغالط ال ػدـ

قػػدرة الفػػرد اػػر وحما ػػن لال مالاز و ػػن فىػػوادت لحػػدالث عػػلؼ فػػي إدارة الفػػرد لذاو ػ  ،ممػػن ىػػااثر اػػر
وحقاق ألهداف الادارو ل فى  ،حاث ار (ريةض ،)497 :2007،لف الوفنار الىابي الػذت اػاثر اػر
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إدارة الػػذات ،ىػػبب قػػد انػػالف قػػد المقنر ػػنت م ػ اآلخ ػراف المػػن اوبل ػػن مػػف قػػدة قػػص العػػلؼ الثقػػت

بنل فس الالقدرات لد اليخص.

الالفرد ت اىوطا إت لف اوفن ؿ م المزوم الذت الاش ب  ،الار اللػنلـ ىػاللافنف فػي ظراوػ
اللثقنت الموبندلت بأف الفرد نانف فرعي ،ت امنف زل

ف المالاقؼ اليخوات الموبندلت ،اللف الىاالؾ

الموبندؿ هال من امنف مثحظو  ،بمل ر لف الييء الذت ابرز يخوات الفػرد لنػي وىػوطا الحنػـ اػر

هػػذه اليخوػػات ،الوحااا ػػن وحاػػاث دقاقػػن الالحنػػـ اػػر نافاػػت إدارو ػػن لػػذاو ن مػػف خػػثؿ ذلػػؾ اػػوـ وحداػػد
اللندات الالخونؿ الىابت ل قالـ بود ام ن الوالزا ن داخؿ الفرد مف خثؿ من الرؼ بنللماانت الملرفاػت.

(فةضل)32 :2011،

المف الدراىنت الوي ووفؽ م

ونبف د ارىت البنحثت :دراىت بايالب الاخرالف ج.)2008

الدرجس الكميس :ضغوط الثة ويس الحة س:
لاوحقؽ مف وحت هذا الفرض قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلػن لموغاػر

الدرزت الناات جم خفض-مروف ).

جدول ( )29ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس إدارة الذات تحزى
ل تغير الدرجس الكميس ( خفض -رتفع)
اال نراف

ال قيةس

ال ستوى

الحدد

ال توسط

إدارة

م خفض

186

76.64

8.327

مروف

182

70.18

8.272

الذات

قامت ج ت ) الزداللات

قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"
7.463

قي س

الداللس
0.000

ستوى

الداللس
دالت

إحونبات

د درزت حرات ج  ) 366ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 366ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات في مىوال إدارة الذات لونلح م خفض
في الدرزت الناات لعغالط الثن الات اللنمت لد طابت الثن الات اللنمت.
ممن ىبؽ اوعح لابنحثت ،لف عغالط الثن الات اللنمت ووماز ف لات عػغالط فىػات الد ارىػات فػي
الم ارحػػؿ الد ارىػػات األخػػر  ،ف ػػذه المرحاػػت بنل ىػػبت لاطنلػػب الاألهػػؿ الالمزومػ

ولوبػػر غناػػت فػػي األهماػػت،

الرغـ ذلؾ ت اوـ في نثار مػف األحاػنف م ار ػنة مػن امػر بػ الطابػت ىػالاء مػف قبػؿ الملامػاف لال األهػؿ لال

المزومػ بنإلعػػنفت لامػ ف الػػذت ت ا ار ػػي ننفػػت المىػػوالانت ،ممػػن ايػػنؿ نبقػػن المػػاثر ىػػابي اػػر إدارة
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الطابػػت لػػذالاو ـ الالقػػو ـ الد ارىػػو ـ ن ػػالع مػػف العػػغالط اليػػدادة الالىػػابات ،حاػػث لف األطفػػنؿ الالم ػراهقاف

امااػػالف إلػػر اتهومػػنـ ب ػرلت األف ػراد الػػذاف امانػػالف وػػأثا ار قالاػػن فػػا ـ ،الهػػـ الػػذاف امنػػف لف اطاػػؽ اػػا ـ

"اآلخرالف ذال األهمات في حانة الفرد" الهـ الالالداف الالملاماف الاألودقنء(Covey,2002: 11).
المف الد ارىػنت الوػي ووفػؽ مػ

الدراىت بايالب الاخرالف ج.)2008

وػنبف البحػث :د ارىػت محمػالد ج ،)2012د ارىػت يػحنوتج،)2010
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الفرض الرابع:
وي ص عمى :توجد فروق ذات داللس إنصةئيس في ضغوط الثة ويس الحة س تحزى لم تغيرات التةليس
(الج س_ التخصص_ ال نةفظس_ ال ستوى االقتصةدي لألسرة_ ال ستوى التحمي ي لألب_ ال ستوى
التحمي ي لألم).
 :1.4توجد فروق دالس إنصةئية في ضغوط الثة ويس الحة س تحزى إلى تغير الج س.
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر ج ت ) لملرفت الفرالؽ وبلن

لموغار الز س جذنر  -ا ثر).

جدول ( )30ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س ( ت ) في قيةس ضغوط الثة ويس
الحة س تحزى ل تغير الج س

ال قيةس
ضغوط البيئس ال درسيس
ضغوط ال هج الدراسي
الضغوط االسريس
الضغوط االجت ةعيس

الدرجس الكميس لم قيةس

اال نراف

الج س

الحدد

ال توسط

ا ثر

395

15.75

3.370

ذنر

353

16.23

3.614

ا ثر

395

21.30

3.766

ذنر

353

20.59

3.576

ا ثر

395

13.61

4.090

ذنر

353

15.38

4.092

ا ثر

395

19.78

4.563

ذنر

353

19.59

4.329

ا ثر

393

70.44

11.728

ذنر

353

71.79

11.983

قامت ج ت ) الزداللات
قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"

قي س

الداللس

ستوى الداللس

-1.881

0.060

غار دالت إحونبان

2.623

0.009

دالت إحونبان

-5.914

0.000

0.585

0.559

غار دالت إحونبان

-1.561

0.119

غار دالت إحونبان

دالت إحونبان

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

اوبػػاف مػػف الزػػدالؿ الىػػنبؽ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات لوػػنلح الػػذنالر فػػي بلػػد العػػغالط
األىرات ،نمن الزدت فرالؽ ذات دتلت إحونبات لونلح اإل نث في بلد عغالط الم ف الدراىي.
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الور البنحثت بأف طبالت الىمنت اإل نث وخواؼ ف طبالت الىمنت الذنالر ،بحاػث لف اإل ػنث

ىػمنو ـ ووماػز فػي واػؾ الفوػرة بوحمػؿ المىػااللات الاتهومػنـ بمىػوقبا ن المىػوال الػال ي لػدا ف انػالف لنبػػر
مف الذنالر ،الل مف خثؿ ال زػنح فػي د ارىػو ن ىػالؼ وثبػت فىػ ن ،لػذلؾ ػر لف المػ ف الد ارىػي هػال

الذت اينؿ عغطن نبا ار اا ف ،إل طنبػ لهماػت نباػرة بػؿ المبػنله ب ػن ،ممػن اػاثر اػا ف ىػابن ،الولوقػد
البنحثػػت لف ولراػػؼ حىػػن اف اوػػؼ هػػذه العػػغالط بيػػنؿ االافػػؽ طبالػػت اإل ػػنث العػػغالط الم ػ ف

ولراف ن بأ ن حنلت مف الوالور الموونب  ،الوحدث

ػػد

دمن وفالؽ موطابنت الفرد مىػوال قد اروػ  ،الهػي الظافػت

للػػدد مػػف الحنزػػنت الماحػػت ،وظ ػػر نولػػالاض ل ػػذه الموطابػػنت( .نسااة ين ،)59 :2000،اػػر خػػثؼ
الذنالر الذاف في ذلؾ الىػف احػناللالف اثبػنت ل فىػ ـ الذاو ػـ مػف ال نحاػت اليخوػات لنثػر م ػن الد ارىػات،
ممػن اػػادت إلػػر اهمػػنؿ بلعػ ـ لد ارىػػو ـ المىػػوقبا ـ ،فاازػػأ الالالػػداف إلػر ممنرىػػنت عػػنغطت اػػا ـ مػػف

خػػثؿ إوب ػن ـ لىػػنلاب خنطبػػت ،الذلػػؾ إلزبػػنرهـ اػػر اتهومػػنـ بد ارىػػو ـ الالورناػػز اا ػػن ،حاػػث اػػر

زػػالردالف ج )1993بػػأف العػػغالط مػػن هػػي إت اىػػوزنبنت فىػػات الا فلنلاػػت الفىػػااللالزات لازىػػـ وزػػنه لت
مطاب وـ إدران

ار ل و داد لرفنهات الىلندة الفػرد الهػذه الوغااػرات وقػالـ با ػداد وأهاػؿ الفػرد لاوالافػؽ

م العغالط ىالاء حنالؿ الفرد مالاز و ن لال وز ب ن (.نسين) 20:2006 ،

نمػن اوبػػاف مػف الزػػدالؿ الىػػنبؽ ػدـ الزػػالد فػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات ىػالاء لاػػذنالر لال اإل ػػنث
في بلدت العغالط المدرىات الاتزومن ات.
الولوقد البنحثت ،بػأف هػذه اانػد اػر ل ػن ه ػنؾ عػغالطن مدرىػات الازومن اػت حػندة بػ فس الدرزػت

الومنرس ار زما الطابت بنخوثف ـ ز ىػ ـ ،اللف موغاػر الزػ س ت ايػنؿ ىػببن فػي اروفػنع الزػالد هػذه
العغالط اال دم ن ،بؿ المرحاػت الد ارىػات بحػد ذاو ػن هػي المىػااللت ػف ويػنؿ هػذه العػغالط ىػالاء مػف

قبؿ الملاماف الالمىااللاف في المدرىت لال المزوم الذت الاش ب طابت الثن الاػت اللنمػت ،الهػذه مػن اانػده
نؿ مف هاللمز الراهي مف خثؿ ظراو ـ ،لحداث الحانة العنغطت ،بأف لحداث الحانة الالوغارات البابػت

الخنرزاػػت ى ػالاء لنن ػػت اازنباػػت لال ى ػابات مػػف يػػأ ن لف وىػػبب عػػغطن اػػر الفػػرد ،اللف ونػػدس الو ػرانـ
لحداث الحانة العنغطت احدث الميقت الالعاؽ(Holmes & Rahe, 1967: p:216-218) .

الووفؽ دراىت يرابج )2015بالزالد فػرالؽ ذات دتلػت احوػنبات فػي مىػوال العػغالط المدرىػات
لػػد طابػػت المرحاػػت الثن الاػػت ولػػز لاز ػ س جذنػػر ،ا ثػػر) لو ػنلح اإل ػػنث ،با مػػن اخوافػػت ززباػػن د ارىػػت
الربن ات ج ،)2015حاث لـ انف ه نؾ لت فػرالؽ ذات دتلػت احوػنبات فػي ملالقػنت الوحوػاؿ الد ارىػي
وازت العغالط ال فىات ولز لاز س.
الووفػػؽ د ارى ػػت باقني ػػـ ،ي ػػوالاف ج )2016مػ ػ

واز ػػت الد ارى ػػت الوخوا ػػؼ مػ ػ د ارى ػػت يػػراب ،الادت

ج ،)2015حاػػث والزػػد فػػرالؽ ذات دتلػػت احوػػنبات ولػػز لوػػنلح اإل ػػنث فػػي العػػغالط المدرىػػات ،با مػػن
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في دراىت البنحثػت ،فنل وازػت نن ػت ل ػ ت والزػد فػرالؽ دالػت احوػنبان فػي عػغالط البابػت المدرىػات ولػز
لونلح الز س.

 2.4توجد فروق دالس إنصةئية في ضغوط الثة ويس الحة س تحزى إلى تغير التخصص.
لاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفػت الفػرالؽ وبلػن لموغاػر

الوخوص ج امي  -لدبي).

جدول ( )31ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س (ت) في قيةس ضغوط الثة ويس الحة س تحزى
ل تغير التخصص
ال قيةس
ضغوط البيئس ال درسيس
ضغوط ال هج الدراسي
الضغوط االسريس
الضغوط االجت ةعيس
الدرجس الكميس لم قيةس

اال نراف

التخصص

الحدد

ال توسط

لدبي

384

16.42

3.672

امي

364

15.51

3.234

لدبي

384

21.31

3.907

امي

364

20.60

3.420

لدبي

384

15.22

4.399

امي

364

13.62

3.777

لدبي

384

20.21

4.426

امي

364

19.13

4.419

لدبي

384

73.16

12.106

امي

364

68.87

11.196

قامت ج ت ) الزداللات

قامت ج ت ) الزداللات

ال حيةري

قي س "ت"

قي س
الداللس

ستوى الداللس

3.571

0.000

دالت إحونبان

2.613

0.009

دالت إحونبان

5.334

0.000

دالت إحونبان

3.343

0.001

دالت إحونبان

5.028

0.000

دالت إحونبان

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01
د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

اوبػػاف مػػف الزػػدالؿ الىػػنبؽ الزػػالد فػػرالؽ ذات دتلػػت إحوػػنبات لوػػنلح طابػػت الفػػرع األدبػػي فػػي

مقانس العغالط.

الوػػر البنحثػػت لف اللداػػد مػػف الطابػػت اخوػػنرالف الفػػرع األدبػػي بحاػػث اوالهمػػالف بأ ػ لقػػؿ وػػلالبت

الاواح ل ـ دـ الدراىت بينؿ نباػر ،البنلفلػؿ تحظػت البنحثػت خػثؿ ما ػن لف نثاػر مػف طابػت الثن الاػت

اللنمت الفرع األدبي اوورفالف خثؿ هذه المرحات ب نء ار ذلؾ ،اللنف غ ازرة الم ف الالعغالط اليػدادة

الوحدادا مف قبؿ األىرة لامذانرة بوالرة منثفت ،الطمالح األىرة الالطنلػب بوحقاػؽ ىػبت مروفلػت فػي ناػت
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اللػػنـ الد ارىػػي ،هػػي لنبػػر العػػغالط ،الوػػي ايػػلر ب ػػن الطنلػػب ،الممػػن قػػد ازاػػد وػػالوره الوخاػػي ػػف بلػػض

اللندات الموبلت ىػنبقن ،مثػؿ ممنرىػت بلػض ل ػالاع الرانعػت لال الزاػالس بوػحبت األوػدقنء ،لال ممنرىػت
ال الاانت الاتهومنمنت ،لانالف يغا الينغؿ الوفنار في نافات الدراىت المالاز ت موطابػنت األىػرة الالبابػت

المدرىات الالملدؿ الذت ىاحقق في نات اللنـ.

المػػف نحاػػت لخػػر ولوقػػد البنحثػػت ،ب ػأف هػػذه العػػغالط بنخوثف ػػن وػػاثر ىػػابن البيػػنؿ لنبػػر ا ػر
طابت الفرع األدبي ن وازت للدـ الزالد الدافلات الالحػنفز لػدا ـ ،لال ػدـ قػدرو ـ اػر وحداػد الحنزػت الوػي
ارادالف وحقاق ن مف خثؿ دراىو ـ الوخووػ ـ فػي هػذا الوخوػص ،حاػث اػر مػالرات فػي ظراوػ فػي

الدافلاػػت بػػأف مف ػػالـ الحنزػػت المف ػػالـ العػػغط مف المػػنف لىنىػػانف ،اػػر ا وبػػنر لف مف ػػالـ الحنزػػت امثػػؿ

المحددات الزالهرات لاىاالؾ ،المف الـ العغط امثؿ المحددات الماثرة الالزالهرات لاىاالؾ في البابت ،ف ػال
الػػرؼ الحنزػػت اػػر ل ػػن مرنػػب امثػػؿ قػػالة فػػي م طقػػت الم ػ  ،وومثػػؿ فػػي قػػالة و ظػػاـ اإلدراؾ ،الالػػوف ـ،
الالولق ػ ػػؿ ،الال ػ ػػزالع الالفل ػ ػػؿ ،بحا ػ ػػث وح ػ ػػالؿ المالق ػ ػػؼ الق ػ ػػنبـ الغا ػ ػػر مي ػ ػػب ف ػ ػػي اوز ػ ػػنه مل ػ ػػاف(.هااااااول

ولي دزي)238-231 :1971،

الووفػػؽ وػػنبف الد ارىػػت م ػ د ارىػػت القحطػػن ي ج ،)2013الوخواػػؼ وػػنبف هػػذه الد ارىػػت م ػ د ارىػػت

يراب ج )2015الالوي نن ت الفرالؽ لونلح الفرع اللامي.
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 3.4توجد فروق دالس إنصةئية في ضغوط الثة ويس الحة س تحزى إلى تغير ال نةفظس (ش ةل غزة _
غزة _ الوسطى _ الج وب ).
لاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت.
جدول ( )32ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس ضغوط
الثة ويس الحة س تحزى ل تغير ال نةفظس
درجةت

توسط

قي س

قي س

ستوى

النريس

ال ربحةت

"ف"

الداللس

الداللس

32.005
12.123

ال قيةس

صدر التبةين

ج وع ال ربحةت

ضغوط

باف المزمال نت

96.015

3

داخؿ المزمال نت

9019.643

744

ال درسيس

المزمالع

9115.658

747

ضغوط

باف المزمال نت

83.090

3

27.697

داخؿ المزمال نت

10100.007

744

13.575

المزمالع

10183.096

747

باف المزمال نت

10.551

3

3.517

داخؿ المزمال نت

13060.091

744

17.554

المزمالع

13070.642

747

باف المزمال نت

175.997

3

58.666

داخؿ المزمال نت

14632.800

744

19.668

المزمالع

14808.797

747

باف المزمال نت

952.243

3

317.414

داخؿ المزمال نت

104123.564

744

139.951

المزمالع

105075.807

747

البيئس

ال هج

الدراسي
الضغوط
االسريس

الضغوط

االجت ةعيس
الدرجس
الكميس

لم قيةس

2.640

2.040

0.200

2.983

2.268

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

0.048

0.107

0.896

0.031

0.079

دالت
إحونبان
غار دالت
إحونبان
غار دالت

إحونبان
دالت

إحونبان
غار دالت
إحونبان

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ دـ الزػالد فػرالؽ ذات دتلػت إحوػنبات لبلػد العػغالط األىػرات البلػد عػغالط

الم ف ولز لموغار المحنفظت.
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الور البنحثت بأف هذا اانػد بػأف المػ ف الد ارىػي الوػلالبو اػاثر بيػنؿ ػنـ اػر زماػ طابػت

الثن الات اللنمت بغض ال ظر ف مننف الىنف ،نمن لف طبالت العغالط األىرات ولد موينب ت مػف حاػث
األىاالب الموب مف قبؿ األهؿ في العغط ار لب نب ـ ،رغـ اخوثؼ المحنفظنت.
نم ػػن االع ػػح ى ػػاازمنف ف ػػي ظراوػ ػ اللز ػػز المنوى ػػب ب ػػأف اتى ػػوزنبت لاع ػػغالط ول ػػالد بو ػػالرة

زالهراػ ػ ػػت إلػ ػ ػػر النافاػ ػ ػػت الوػ ػ ػػي افىػ ػ ػػر فا ػ ػ ػػن الفػ ػ ػػرد هػ ػ ػػذه العػ ػ ػػغالط الالميػ ػ ػػنثت الوػ ػ ػػي اولػ ػ ػػرض ل ػ ػ ػػن.

(سميج ةن.)38 :2000،

با من ه نؾ فرالؽ ذات دتلت إحونبات لبلد عغالط البابت المدرىػات البلػد العػغالط اتزومن اػت

ولػػز لموغاػػر المحنفظػػت .اللملرفػػت اوزػػنه الفػػرالؽ قنمػػت البنحثػػت بنىػػوخداـ اخوبػػنر يػػافا الالزػػدالؿ ج)33
االعح ذلؾ:
جدول ( )33يوضح اختبةر شيفيه في البحد الول ضغوط البيئس ال درسيس تحزى ل تغير ال نةفظس
ال نةفظس

الوسط

النسةبي

غزة

ش ةل غزة

الوسطى

ش ةل غزة

16.26

0

غزة

16.27

0.010

0

الوسطى

15.74

0.520

0.531

0

الج وب

15.45

*0.817

*0.828

0.297

الج وب

0

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف يمنؿ غزة الالز الب ،الهذه الفػرالؽ لوػنلح يػمنؿ غػزة ،نمػن

الزد فرالؽ باف غزة الالز الب ،الهذه الفرالؽ لونلح غزة.

جدول ( )34يوضح اختبةر شيفيه في البحد الرابع الضغوط االجت ةعيس تحزى ل تغير ال نةفظس
ال نةفظس

الوسط
النسةبي

غزة

ش ةل غزة

الوسطى

ش ةل غزة

19.66

0

غزة

20.24

0.576

0

الوسطى

19.02

0.636

*1.212

0

الج وب

19.28

0.379

*0.955

0.257

الج وب

0

اوعػػح مػػف الزػػدالؿ الىػػنبؽ الزػػالد فػػرالؽ بػػاف غ ػزة الالالىػػطر ،الهػػذه الفػػرالؽ لوػػنلح غ ػزة ،نمػػن

الزدت فرالؽ باف غزة الالز الب ،الهذه الفرالؽ لونلح غزة.
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الولزال البنحثت الىػبب فػي ذلػؾ الػالد تخػوثؼ الثقنفػت فػي م طقػت غػزة اليػمنؿ غػزة ػف م طقػت

ز الب غزة ،فطبالت البابت الوي ا يأ ب ن الفرد لال اوفن ؿ مل ن والب دال ار نبا ار في حانو  ،إمن إازنبن لال
ىػػابن ،بنإلعػػنفت إلػػر لف الوقىػػاـ الزغ ارفػػي الػػذت اوبلو ػ البنحثػػت ،الالػػذت ايػػمؿ زما ػ محنفظػػنت قطػػنع
غزة ،احوالت ار اخوثفػنت زغرافاػت الازومن اػت القبااػت وخواػؼ مػف محنفظػت ألخػر  ،الالوػي لثػرت اػر
الزالد عغالط مف قبؿ البابت المدرىات الاتزومن ات.

المػف ال وػنبف الوػػي والوػؿ إلا ػن نػػن الف فػي ظراوػ

ػف العػغط ال فىػػي بػأف البابػت ل ػػن لثػر فػػي

طبالت ردالد فلؿ زىدات ألت خطر لال خالؼ اولرض ل الفػرد (الغرير وأبوأساحد ،)22 :2009،ىػالاء
نن ت هذه العغالط مف البابت المدرىات لال المزوم الذت ا يأ ب الفرد.
الوخوا ػؼ هػػذه ال وازػػت م ػ د ارىػػت الربن اػػت ج ،)2015با مػػن ووفػػؽ هػػذه ال وػػنبف م ػ د ارىػػت حىػػف

ج ،)2014الدراىت القحطن ي ج ،)2013اللبال حباب ج.)2010
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 4.4توجد فروق دالس إنصةئيس في ضغوط الثة ويس الحة س تحزى إلى تغير ال ستوى االقتصةدي
لألسرة ( رتفع_ توسط_ خفض).
لاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت:
جدول ( )35ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س (ف) و ستوى داللتهة ل قيةس ضغوط
الثة ويس الحة س تحزى ل تغير ال ستوي االقتصةدي لألسرة
ال قيةس
ضغوط البيئس
ال درسيس

ضغوط

ال هج

الدراسي
الضغوط
السريس

الضغوط
االجت ةعيس
الدرجس الكميس

لم قيةس

درجةت

توسط

4.175
12.225

صدر التبةين

ج وع ال ربحةت

باف المزمال نت

8.350

2

داخؿ المزمال نت

9107.308

745

المزمالع

9115.658

747

باف المزمال نت

62.054

2

31.027

داخؿ المزمال نت

10121.042

745

13.585

المزمالع

10183.96

747

باف المزمال نت

212.310

2

106.155

داخؿ المزمال نت

12858.332

745

17.260

المزمالع

13070.642

747

باف المزمال نت

32.265

2

16.132

داخؿ المزمال نت

14776.532

745

19.834

المزمالع

14808.797

747

باف المزمال نت

696.051

2

348.025

داخؿ المزمال نت

104379.757

745

140.107

المزمالع

105075.807

747

النريس

قي س
"ف"

ال ربحةت

0.342

2.284

6.151

0.813

2.484

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 4.633 = ) 0.01

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 3.01 = ) 0.05

قي س

الداللس
0.711

0.103

0.002

0.444

0.084

ستوى

الداللس

غار دالت
إحونبان
غار دالت
إحونبان
دال
إحونبان
غار دالت
إحونبان
غار دالت

إحونبان

اوعح دـ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لبلد عغالط البابت المدرىات العغالط الم ف

الدراىي الالعغالط اتزومن ات ولز لموغار المىوال اتقووندت ،با من الزدت ه نؾ فرالؽ ذات دتلت

إحونبات لبلد العغالط األىرات ولز لموغار المىوال اتقووندت ل ىرة .اللملرفت اوزنه الفرالؽ
قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر يافا .
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جدول ( )36يوضح تةئج اختبةر شيفيه في البحد الثةلث الضغوط السريس تحزى ل تغير
ال ستوى االقتصةدي لألسرة

ال ستوى

الوسط

النسةبي

رتفع

توسط

رتفع

13.99

0

توسط

14.29

0.308

0

خفض

15.96

*1.977

*1.670

خفض

0

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف الم خفض الالمروف  ،الهذه الفرالؽ لونلح

الم خفض .نمن اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف الم خفض الالموالىط ،الهذه الفرالؽ لونلح
الم خفض.
الور البنحثت لف هذه ال وازت م طقات ،حاث المىوال اتقووندت مووؿ مبنيرة بنألىرة النامن

ننف م خفعن ينؿ ملاقن العغطن ار األىرة ،البنلونلي قد والز األىرة هذا العغط بنوزنه طنلب
الثن الات اللنمت ،ن الع مف الوحفاز لب نء مىوقبؿ لفعؿ ل إت ل

في نثار مف األحانف قد ت ودرؾ

األ ىرة لف من وفلا مف ممنرىنت عنغطت وينؿ بء اللثر ىابي ار الطنلب الدراىو  ،المف نحات
لخر قد اىنهـ الدخؿ الم خفض ل ىرة بلدـ قدرو ن ار والفار نؿ من احونج إلا الطنلب في هذه
المرحات ،ممن اينؿ عغطن ار الطنلب للدـ الزالد لهـ من احونج في الثن الات اللنمت مف مىوازمنت
الدرالس الغارهن بمن اولاؽ ب ذه المرحات.

مف خثؿ ولراؼ حىن اف امنف والعاح اللثقت من باف العغالط األىرات الالمىوال

اتقووندت ،حاث ولرؼ العغالط بأ ن حنلت مف الوالور الموونب  ،الوحدث
مىوال

دمن وفالؽ موطابنت الفرد

قدراو  ،الهي الظافت للدد مف الحنزنت الماحت ،وظ ر نولالاض ل ذه الموطابنت.

(نسة ين ،)59 :2000،نمن لف العغالط األىرات و يأ وازت المىوال اتقووندت الىيء ،بأ ن قد
ونالف مزم ت ،نالف الفرد الاش في لزالاء ازومن ات لال اقووندات ىابت لفورة طالاات زدا.

)(Swearingen & Cohen ,1985: 1054-1062

الووفؽ ززبان دراىت حبابج )2010م هذه ال وازت.
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 5.4توجد فروق دالس إنصةئيس في ضغوط الثة ويس الحة س تحزى إلى تغير ال ستوى التحمي ي لألب
(إعدادي_ ثة وي_ بكةلوريوس _ دراسةت عمية).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت
جدول (  ) 37ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس ضغوط
الثة ويس الحة س تحزى ل تغير ال ستوي التحمي ي لألب
ج وع

درجةت

توسط

قي س

قي س

ستوى

ال ربحةت

النريس

ال ربحةت

"ف"

الداللس

الداللس

باف المزمال نت

4.777

3

1.592

داخؿ المزمال نت

9110.881

744

12.246

ال درسيس

المزمالع

9115.658

747

ضغوط

باف المزمال نت

76.384

3

25.461

داخؿ المزمال نت

10106.712

744

13.584

المزمالع

10183.096

747

باف المزمال نت

293.565

3

97.855

داخؿ المزمال نت

12777.077

744

17.173

المزمالع

13070.642

747

باف المزمال نت

114.592

3

38.197

داخؿ المزمال نت

14694.205

744

19.750

المزمالع

14808.797

747

باف المزمال نت

1164.516

3

388.172

داخؿ المزمال نت

744 103911.291

139.666

المزمالع

747 105075.807

ال قيةس
ضغوط
البيئس

ال هج

الدراسي
الضغوط
االسريس

الضغوط

االجت ةعيس

الدرجس

الكميس

لم قيةس

صدر التبةين

قامت ج ؼ ) الزداللات

قامت ج ؼ ) الزداللات

0.130

1.874

5.698

1.934

2.779

0.942

0.132

0.001

0.123

0.040

غار دالت
إحونبان
غار دالت
إحونبان
دالت

إحونبان
غار دالت

إحونبان
دالت
إحونبان

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01
د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

الاوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لبلد العغالط األىرات ولز لموغار

المىوال الولاامي ل ب ،با من اوعح دـ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لنؿ مف بلد عغالط البابت
المدرىات العغالط الم ف الالعغالط اتزومن ات ولز لموغار المىوال الولاامي ل ب.

اللملرفت اوزنه الفرالؽ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر يافا  ،الاوعح ذلؾ مف خثؿ الزدالؿ الونلي:
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جدول ( )38يوضح اختبةر شيفيه في البحد الثةلث الضغوط السريس تحزى ل تغير ال ستوى
التحمي ي لألب

ال ستوى التحمي ي الوسط
لألب

النسةبي

إعدادي

بكةلوريوس

ثة وي

إعدادي

15.76

0

ثة وي

14.71

1.050

0

بكةلوريوس

14.03

*1.729

0.679

0

دراسةت عمية

13.75

*2.011

0.961

0.282

دراسةت عمية

0

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف بننلالراالس الاإل دادت ،الهذه الفرالؽ لونلح

اإل دادت ،الاوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف الدراىنت اللاان الات دادت ،الهذه الفرالؽ
لونلح اإل دادت ،نمن اوعح الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لادرزت الناات لامقانس ولز لموغار

المىوال الولاامي ل ب ،اللملرفت اوزنه الفرالؽ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر يافا الالزدالؿ ج)29

االعح ذلؾ:
جدول ( )39يوضح اختبةر شيفيه في الدرجس الكميس لم قيةس تحزى ل تغير ال ستوى التحمي ي لألب
ال ستوى التحمي ي

الوسط

إعدادي

73.76

0

ثة وي

71.53

2.236

0

بكةلوريوس

70.36

*3.403

1.167

0

دراسةت عمية

69.61

*4.150

1.915

0.747

لألب

النسةبي

ثة وي

إعدادي

بكةلوريوس

دراسةت عمية

0

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف بننلالراالس الاإل دادت ،الهذه الفرالؽ لونلح

اإل دادت ،الاوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف الدراىنت اللاان الاإل دادت ،الهذه الفرالؽ
لونلح اإل دادت.
الور البنحثت لف هذه ال وازت م طقات ،حاث لف المىوال الولاامي ل ب ااثر في نثار مف

األحانف البينؿ مبنير بنألىرة ،البنلونلي فاف العغالط األىرات ززء م ن ونالف مف قبؿ األب نامن ننف
المىوال الولاامي ل ب م خفعن اللربمن من افىر ذلؾ ،بأف األب اطمح تب

لال اب و في المرحات

الثن الات بأف احققالا زنحن الوفالقن دراىان لفعؿ م  ،الممن لـ اىوط وحقاق  ،مف خثؿ اىوخدام
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لممنرىنت عنغطت ىالاء بنألقالاؿ لال األفلنؿ لحث

ار الدراىت الات زنز ممن واثر ىابن ار الطنلب،

الالد هذا ال الع مف العغالط األىرات ززءا مف العغالط الدراىات الالاقلت
دـ قدرو

الولاامات الم مت ،حاث الن ي الطنلب عغطن يدادا في حنلت

اا في هذه المرحات

ار اىوزنبو لمطنلب

ال زنح ،الوحقاؽ طمالح اليخوي الذاوي(.الغرير وأبوأسحد ،)2009:31،حاث ولد العغالط األبالات

ززءا م من مف العغالط األىرات ،الالوي قد وينؿ عغطن فىان ىابن ،الهال بنرة ف الوالور الاليدة

الوي االاز ن الفرد في اللمؿ ،لال الم زؿ ،لال في اللثقنت اتزومن ات ،النذلؾ الحمؿ الزابد لال

الم خفض مف العغالط الوي وأثر ىابان

ار الحنلت الزىمات الال فىات لافرد ،الوادت إلر ل راض

مرعات مروبطت بنلعغط ال فىي الوداع الاتـ الملدة ،الالوي زنت الاروفنع عغط الدـ الغارهن ،الار

(سيمي) بأف العغط الىابي ازاد مف حزـ الموطابنت

ار الفرد الاىمر نذلؾ األلـ.

(الشيخة ي.)14-12: 2003،

الووفؽ ونبف هذه الدراىت م دراىت يراب ،الادت ج.)2015

 6.4توجد فروق دالس إنصةئيس في ضغوط الثة ويس الحة س تحزى إلى تغير ال ستوى التحمي ي لألم
(إعدادي_ ثة وي_ بكةلوريوس _ دراسةت عمية).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت.
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جدول ( )40ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس ضغوط
الثة ويس الحة س تحزى ل تغير ال ستوي التحمي ي لألم
ال قيةس
ضغوط البيئس
ال درسيس

ضغوط
ال هج

الدراسي
الضغوط
االسريس
الضغوط

االجت ةعيس
الدرجس الكميس

لم قيةس

صدر التبةين

ج وع

درجةت

توسط

قي س

قي س

ستوى

ال ربحةت

النريس

ال ربحةت

"ف"

الداللس

الداللس

باف المزمال نت

46.319

3

15.440

داخؿ المزمال نت

9069.338

744

12.190

المزمالع

9115.658

747

باف المزمال نت

46.514

3

15.505

داخؿ المزمال نت

10136.582

744

13.624

المزمالع

10183.096

747

باف المزمال نت

45.140

3

15.047

داخؿ المزمال نت

13025.502

744

17.504

المزمالع

13070.642

747

باف المزمال نت

119.522

3

39.841

داخؿ المزمال نت

14689.274

744

19.744

المزمالع

14808.797

747

باف المزمال نت

416.751

3

داخؿ المزمال نت

744 104659.057

المزمالع

747 105075.807

1.267

1.138

0.859

2.018

0.333

0.462

0.110

138.917
140.671

0.988

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ ل

0.285

0.398

غار دالت
إحونبان
غار دالت
إحونبان
غار دالت
إحونبان
غار دالت

إحونبان

غار دالت
إحونبان

ت والزد فرالؽ ذات دتلت احونبات لمقانس عغالط الثن الات اللنمت

بأبلندهن اتربلت ولز لموغار المىوال الولاامي ل ـ.
الوفىر البنحثت هذه ال وازت ،بأف المىوال الولاامي ل ـ ت اينؿ عغالطن ار طنلب الثن الات
اللنمت بينؿ ىابي نمن ااثر المىوال الولاامي ل ب في العغالط األىرات ،الولوقد البنحثت لربمن

العغالط الوي ونالف مف قبؿ األـ واثر إازنبن لنثر م ن ىابن ،لذلؾ لـ انف ه نؾ لت دتلت ال ثقت من
باف المىوال الولاامي ل ـ العغالط الثن الات اللنمت ار الطابت.
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الولوقد البنحثت لف العغالط المولاقت بنلمىوال الولاامي ل ـ قد ونالف لقؿ حدة ،فاغاب ار

األـ الىمنت اللنمت ل ن نأـ لنثر مف الوفنت الوي قد ونالف مالزالدة لدا ن وازت المىوال الولاامي
ل ن ،الولوقد بأف عغالط األـ قد ونالف مف عمف العغالط الخفافت لنثر م ن اليدادة ،حاث ذنر نؿ

مف البنحثاف ىنالاب البراوينرد فاف ه نؾ عغالطن خفافت الاىومر وأثارهن مف ثالاف إلر ىن نت ،المثنؿ

ذلؾ الولرض لامعناقنت مف قبؿ بلض األيخنص لال الالقالؼ لمنـ زم الر نبار الغارهن مف المالاقؼ
الوي مر ب ن في حانو ن الاالمات( .سفيح.)23 :2007،
ت والزد دراىنت ووفؽ لال وخواؼ م

ونبف هذه الدراىت.

الفرض الخة س:
وي ص عمى :توجد فروق ذات داللس إنصةئيس في إدارة الذات تحزى لم تغيرات التةليس (الج س_
التخصص_ ال نةفظس_ ال ستوى االقتصةدي لألسرة_ ال ستوى التحمي ي لألب_ ال ستوى التحمي ي
لألم).
 1.5توجد فروق دالس إنصةئيةً في قيةس إدارة الذات تحزى إلى تغير الج س.
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر جت) لملرفت الفرالؽ وبلن لموغار

الز س جذنر _ ا ثر).

جدول (  ) 41ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س ( ت ) في قيةس إدارة الذات تحزى ل تغير
الج س
الع

اللدد

الموالىط

إدارة

ا ثر

395

72.99

8.576

الذات

ذنر

353

72.91

7.953

الز س

ذنر).

ات حراؼ
الملانرت

قامت "ت"
0.141

قامت

مىوال

الدتلت

الدتلت

0.888

قامت ج ت ) الزداللات

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01

قامت ج ت ) الزداللات

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

غار دالت
إحونبات

اباف الزدالؿ الىنبؽ ل ت والزد فرالؽ دالت احونبان في إدارة الذات ولز لاز س جل ثر-
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الولوقد البنحثت بأف الىبب في هذه ال وازت قد ارز لالزالد لىبنب لخر قد ونالف موغارات

دخاات ،لال إلر طبالت اللا ت الخونبو ن ،لال لالزالد حنزت ميورنت الهي إدارة الذات الالوي ت ثقت
مبنيرة ل ن بموغار الز س ،فادارة الذات ولومد ار البابت الوي الاش ب ن الطنلب الاألىرة الالمزوم

المحاط ب الالوي واثر مبنيرة اا بغض ال ظر ف الز س ،بنإلعنفت إلر لف اللنلـ بن دال ار اذنر في
ظراو بأف مف الـ الفلنلات الذاوات اوعمف ملوقدات األفراد حالؿ نبح لال و ظاـ وورفنو ـ الاالمات

بن وبنر لف هذه الملوقدات إدرانن لفلنلاو ـ الذاوات في مخواؼ المالاقؼ ،الااند بن دال ار إلر لف قدرة
الفرد ار الوغاب ار األحداث الوندمت الالخبرات العنغطت ووالقؼ ار درزت فن اات الذات لدا ،

اللف فن اات الذات لد

الفرد و مال مف خثؿ إدراؾ الفرد لقدراو الامنن انو اليخوات المف خثؿ ولدد

الخبرات الوي امر ب ن في حانو  ،حاث ولمؿ هذه الخبرات في مىن دة الفرد
المالاقؼ العنغطت الوي والاز (Bandura, 1977:191-215( .

ار الوغاب

ار

الووفؽ دراىت يحنوت ج )2010م هذه ال وازت ،با من اخوافت هذه ال وازت م دراىت محمالد
ج.)2012
 2.5توجد فروق دالس إنصةئيةً في إدارة الذات تحزى إلى تغير التخصص.
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر ج ت ) لملرفت الفرالؽ وبلن

لموغار الوخوص ج امي _ لدبي )

جدول (  ) 42ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س ( ت ) في قيةس إدارة الذات تحزى ل تغير
التخصص
المقانس
إدارة
الذات

ات حراؼ

الوخوص اللدد

الموالىط

384

72.43

8.150

364

73.50

8.397

ادبي
امي

الملانرت

قامت "ت"
-1.756

قامت

الدتلت
0.080

قامت ج ت ) الزداللات

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01

قامت ج ت ) الزداللات

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

مىوال

الدتلت
غار دالت
إحونبان

اباف الزدالؿ الىنبؽ ل ت االزد فرالؽ دالت احونبان في إدارة الذات ولز لاوخوص جلدبي-
امي).
الولوقد البنحثت بأف الىبب في هذه ال وازت قد ارز لالزالد لىبنب لخر قد ونالف موغارات

دخاات ،لال إلر طبالت اللا ت الخونبو ن ،لال لالزالد حنزت ميورنت الهي محناللت إدارة الذات ىالاء لد
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طابت فرع األدبي لال اللامي ،المف نحات لخر فأف البنحثت ور بأف طابت الثن الات اللنمت بينؿ نـ
لاس لدا ـ لىنىانت إدارة الذات الذلؾ ت لىنس ل بنلوخوص ،بؿ هي مينات نمت باف الطابت ،البأف

الوفنار الىابي ال نوف ف العغالطنت في هذه المرحات هال الملاؽ األىنىي إلدارة الذات لد

الثن الات اللنمت.

طابت

حاث الوقد اللنلـ بن دال ار في ظراو  ،بأ إذا طاب مف الفرد مؿ من الهال في حنلت فىات
غار زادة الفيؿ في لداء هذه الم مت فحا ن ىاولاـ بينؿ تيلالرت ربط علؼ األداء لال الفيؿ

الماحالظ بنلحنلت ات فلنلات الىابت)Maddux, 2000: 9-11( .

الوخواؼ وازت هذه الدراىت ززبان م دراىت يحنوت ج.)2010
 3.5توجد فروق دالس إنصةئية في إدارة الذات تحزى إلى تغير ال نةفظس ( ش ةل غزة _ غزة _
الوسطى _ الج وب).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت.
جدول (  ) 43ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس إدارة
الذات تحزى ل تغير ال نةفظس
ال قيةس
إدارة
الذات

صدر التبةين

ج وع

درجةت

توسط

ال ربحةت

النريس

باف المزمال نت

601.695

3

200.56

داخؿ المزمال نت

50642.57

744

68.068

المزمالع

51244.26

747

قامت ج ؼ ) الزداللات
قامت ج ؼ ) الزداللات

ال ربحةت

قي س

"ف"

2.94

قي س

الداللس
0.032

ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01
د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

والزد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لمقانس إدارة الذات ولز لموغار المحنفظت ،اللملرفت اوزنه

الفرالؽ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر يافا الالزدالؿ ج )44االعح ذلؾ:
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جدول ( ) 44يوضح اختبةر شيفيه في قيةس إدارة الذات تحزى ل تغير ال نةفظس
الوسط

ش ةل

النسةبي

غزة

ش ةل غزة

74.01

0

غزة

72.23

*1.789

0

الوسطى

74.28

0.267

*2.056

0

الج وب

72.38

1.635

0.154

*1.902

ال نةفظس

غزة

الوسطى

الج وب

0

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف يمنؿ غزة الغزة ،الهذه الفرالؽ لونلح يمنؿ غزة،

نمن اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف غزة الالالىطر ،الهذه الفرالؽ لونلح الالىطر ،في حاف
اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف الز الب الالالىطر ،الهذه الفرالؽ لونلح الالىطر.
الور البنحثت لف قدرة الفرد

ار إدارة ذاو ونالف مف خثؿ قدرو

ار الوحنـ بمين ره

الا فلنتو في ظؿ العغالط الالولالبنت الوي قد والاز الواثر اا ال ار وحقاؽ لهداف ال ار إدارو

لذاو  ،المف عمف هذه الولالبنت البابت الوي وحاط بنلفرد الالوي الاش ب ن الواثر ار إدارو لحانو

ال فى بينؿ نـ الدراىو بينؿ خنص.

الالمحنفظت بمل ر اخر ول ي البابت اتزومن ات الوي الاش ب ن الفرد الاوفن ؿ مل ن الواثر

الااثر ب ن ،الهذا من وانده ظرات اللثقنت الموبندلت بأف الفرد ت امنف زل

ف المالاقؼ اليخوات

الموبندلت ،اللف الىاالؾ الموبندؿ هال من امنف مثحظو (فةضل ،)32 :2011،حاث ارنز الىاالناالف
ار اتىوزنبنت الوراحت الموعم ت مراقبت الذات الوقالاـ الذات الولزاز الذات الولااـ الذات ( .يب

وآخرون.)10 : 2014،

إت لف البنحثت ووفؽ م بن دال ار في ظراو فلنلات الذات بأ

الوندمت في البابت الوي الاش ب ن الفرد ،إت ل

ار الرغـ مف األحداث الالوزنرب

امنف الوغاب اا ن مف خثؿ مقدار من امان مف

الفن اات الذاوات ،الار بن دال ار الفلنلات الذاوات بأ ن إامنف الذات بقدرو ن في الىاطرة

المالاقؼ الاألحداث الوي واثر بحانو ن ( .هداوي)2004،

الووفؽ ونبف هذه الدراىت م دراىت بناااس ج.)2007
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ار مخواؼ

 . 4.5توجد فروق دالس إنصةئيس في إدارة الذات تحزى إلى تغير ال ستوى االقتصةدي لألسرة
( رتفع _ توسط _ خفض).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت.
جدول (  ) 45ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس إدارة
الذات تحزى ل تغير ال ستوى االقتصةدي
ال قيةس

إدارة
الذات

صدر التبةين

ج وع ال ربحةت

باف المزمال نت
داخؿ
المزمال نت
المزمالع

درجةت

توسط

النريس

ال ربحةت

197.519

2

98.760

51046.748

745

68.519

51244.267

747

قامت ج ؼ ) الزداللات

قامت ج ؼ ) الزداللات

قي س "ف"

قي س
الداللس

ستوى
الداللس
غار

1.441

0.237

دالت
إحونبان

د مىوال دتلت ج 4.633 = ) 0.01
د مىوال دتلت ج 3.01 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ ل ت والزد فرالؽ ذات دتلت احونبات لمقانس إدارة الذات ولز لموغار
المىوال اتقووندت.
الوفىر البنحثت هذه ال وازت ،بأف المىوال اتقووندت ت اينؿ ىببن مبني ار للدـ قدرة طنلب
الثن الات اللنمت ار إدارة ذاو  ،القد االزد موغارات دخاات لخر مروبطت بلدـ قدرة الطنلب ار إدارة

ذاو  ،مثؿ الىمنت اليخوات لاطنلب ال مط اللىاالب وفناره.

الووب ر البنحثت ظرات بن دال ار في فن اات الذات ،حاث ااند بن دال ار في ظراو لف إدارة الذات
مروبطت اروبنطن الثاقن بمن اامف ب الفرد بمن اموان مف قدرات المقدار ثقو ـ بأ فى ـ ،الوحما ـ

لامىااللات ،الاذنر بن دال ار لف ه نؾ ال اف مف األفراد اللنؿ الع خونبص نمت ،لالت األفراد ذالت
فن اات الذات المروفلت الالذاف لدا ـ إامنف قالت في قدراو ـ المىوال

نؿ مف الثقت بنل فس ،اللدا ـ قدرة

نلات في وحمؿ المىااللات اتزومن ات ،الاومولالف نذلؾ بمثنبرة مروفلت في مالاز ت اللقبنت الوي

وقنبا ـ ،اللدا ـ طنقت نلات ،المىوال طمالح مروف

ف ـ اعلالف لهدافن ولبت الااوزمالف بنلالوالؿ

إلا ن ،نمن الالزالف الفيؿ لاز د الغار ننؼ ،اللدا ـ القدرة ار الوخطاط لامىوقبؿ ،الوحمؿ العغالط ،

با من ىمنت ذالت فن اات الذات الم خفعت ،الهـ الذاف اينالف في قدراو ـ ،ف ـ اخزاالف مف الم نـ

الولبت ،الاىوىامالف بىر ت ،اللدا ـ طمالحنت م خفعت ،الا يغاالف ب قنبو ـ ،الا اللالف الم نـ
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المطاالبت ،ارنزالف

ار وحمؿ المىااللات

ار ال ونبف الفنيات ،اللدا ـ مىوال م خفض مف القدرة

اتزومن ات ،نمن ل لاس مف الى ؿ لف ا عالا مف ال نىنت(Bandura, 1994: 71-81).
ت والزد دراىنت ىنبقت و ناللت المىوال اتقووندت ال ثقو بادارة الذات حىب ملرفت البنحثت.

 5.5توجد فروق دالس إنصةئيةً في إدارة الذات تحزى إلى تغير ال ستوى التحمي ي لألب (اعدادي _
ثة وي _ بكةلوريوس _ دراسةت عمية).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت.
جدول (  ) 46ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس إدارة
الذات تحزى ل تغير ال ستوى التحمي ي لألب
صدر

التبةين
باف
المزمال نت
إدارة الذات

داخؿ
المزمال نت
المزمالع

ج وع

ال ربحةت

درجةت
النريس

توسط

ال ربحةت

534.219

3

178.073

50710.048

744

68.159

51244.267

747

قي س "ف"

2.613

قي س

الداللس

0.05

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

ستوى

الداللس
غار

دالت

إحونبان

اباف الزدالؿ الىنبؽ ل ت والزد فرالؽ ذات دتلت احونبات لمقانس إدارة الذات ولز لموغار

المىوال الولاامي ل ب.

الوفىر البنحثت هذه ال وازت ،بأف المىوال الولاامي ل ب ت اينؿ ىببن مبني ار للدـ قدرة طنلب

الثن الات اللنمت ار إدارة ذاو  ،القد االزد موغارات دخاات لخر مروبطت بلدـ قدرة الطنلب ار إدارة

ذاو  ،مثؿ الىمنت اليخوات لاطنلب ال مط حانو اليخوات الالدراىات ،الاألىاالب الذت اوبل الطنلب

إلدارة ذاو خثؿ هذه الفورة الم مت ،الولوقد البنحثت بأف الو يبت اتزومن ات م ذ الوغر ل ن الدالر

األنبر في انوىنب الطنلب الم نرات الثزمت إلدارة الذات بطراقت وحاحت إلر زن ب الىمنت
اليخوات الوي اموان ن الفرد ،حاث واثر بينؿ نبار ار الفرد ،الوحداد خثؿ مرحات الثن الات اللنمت

الالوي وبرز بينؿ لنبر خثؿ هذه الفورة اللمرات المومنازة.
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الهذا من اانده بن دال ار ج  ) 1977في ظراو الوي ووب نهن البنحثت ،الهي لف مف الـ الفلنلات

الذاوات اوعمف ملوقدات األفراد حالؿ نبح لال و ظاـ وورفنو ـ الاالمات بن وبنر لف هذه الملوقدات إدرانن
لفلنلاو ـ الذاوات في مخواؼ المالاقؼ ،اللف فن اات الذات لد

الفرد و مال مف خثؿ إدراؾ الفرد لقدراو

الامنن انو اليخوات المف خثؿ ولدد الخبرات الوي امر ب ن في حانو (Bandura, 1977:191- .

)215

ب نء ار ملرفت البنحثت ،ت والزد دراىنت و ناللت إدارة الذات لطابت الثن الات اللنمت الالمىوال

الولاامي ل ب.

 6.5توجد فروق دالس إنصةئيس في إدارة الذات تحزى إلى تغير ال ستوى التحمي ي لألم (إعدادي
_ ثة وي _ بكةلوريوس _ دراسةت عمية).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت.
جدول ( )47ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس إدارة الذات
تحزى ل تغير ال ستوى التحمي ي لألم
ال قيةس

إدارة الذات

ج وع

درجةت

توسط

ال ربحةت

النريس

ال ربحةت

باف المزمال نت

439.51

3

146.505

داخؿ المزمال نت

744 50804.7

المزمالع

747 51244.2

صدر التبةين

68.286

قي س "ف"

قي س
الداللس

ستوى
الداللس
غار

2.145

0.093

دالت
إحونبان

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ ل ت والزد فرالؽ ذات دتلت احونبات لمقانس إدارة الذات ولز لموغار

المىوال الولاامي ل ـ.

الوفىر البنحثت هذه ال وازت ،بأف المىوال الولاامي ل ـ لاس ل

ثقت مبنيرة للدـ قدرة طنلب

الثن الات اللنمت ار إدارة ذاو  ،القد االزد موغارات دخاات لخر مروبطت بقدرة الطنلب ار إدارة ذاو ،
مثؿ الىمنت اليخوات لاطنلب ال مط حانو اليخوات الالدراىات.
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فنألـ رغـ اخوثؼ المىوال الولاامي ل ن ،فاف غرازة األمالمت قد وطغر اا ن ،البنلونلي ت

وينؿ ىببن الماث ار ىابان ار دـ قدرة الطنلب ار إدارة ذاو ل فى  ،حاث ااند بن دال ار مف خثؿ
ظراو بأف فن اات الذات لد الفرد و مال مف خثؿ إدراؾ الفرد لقدراو الامنن انو اليخوات المف خثؿ

ولدد الخبرات الوي امر ب ن في حانو  ،حاث ولمؿ هذه الخبرات في مىن دة الفرد ار الوغاب ار
دمن االاز بمالقؼ ملاف فا اقاـ المالقؼ مف

المالاقؼ العنغطت الوي والاز  ،حاث إف اليخص

خثؿ ال اف مف الوالقلنت إمن والق ال وازت لال والق الفن اات(Bandura, 1977:191-215) .
ونبف هذه الدراىت.

ت والزد دراىنت ىنبقت ووفؽ لال وخواؼ م

الفرض السةدس:
وي ص عمى :توجد فروق ذات داللس إنصةئيس في أعراض االكتئةب تحزى لم تغيرات التةليس (الج س_
التخصص_ ال نةفظس_ ال ستوى االقتصةدي لألسرة_ ال ستوى التحمي ي لألب_ ال ستوى التحمي ي
لألم).
 1.6توجد فروق دالس إنصةئيس في قيةس االكتئةب تحزى إلى تغير الج س.
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر ج ت ) لملرفت الفرالؽ وبلن
لموغار الز س ج ذنر _ ا ثر )
جدول (  ) 48ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س ( ت ) في قيةس االكتئةب تحزى ل تغير
الج س
المقانس
اتنوبنب

الز س

ات حراؼ قامت

قامت

مىوال

الملانرت "ت"

الدتلت

الدتلت

اللدد

الموالىط

ا ثر

395

6.256 27.83

ذنر

353

5.375 26.52

0.020 3.059

دالت
إحونبان

قامت ج ت ) الزداللات

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01

قامت ج ت ) الزداللات

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

اوباف مف الزدالؿ الىنبؽ ،الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لونلح اإل نث في مقانس بلض

ل راض اتنوبنب.
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الور البنحثت بأ خثؿ مرحات الباالغ ،وزداد ملدتت اإلونبت بنتنوبنب لد اإل نث لنثر مف

ظر ألف الفوانت
الذنالر ،ال ا

ندة وباه مرحات الباالغ قبؿ الوبانف ،فا ف لنثر

رعت لةونبت

بنتنوبنب في ىف مبنر لنثر مف الوبانف ،الالوي ووعمف هذه الفورة الوقابنت المزازات الاللنطفت

اليدادة الماؿ ات نث لاولبار ف ل فى ـ المين رهـ الالوي ولوبر ىمت مف الىمنت اتىنىات لة نث إت

لف هذه الىمنت الحدهن ت وىبب اتنوبنب في واؾ المرحات إت ل ن قد وادت لظ الر بلض ل راض

دالر م من في ظ الر ل راض اتنوبنب الاىوم ارره
اتنوبنب إذا من اروبطت بلالامؿ لخر امنف لف والب ا
في مرحات الثن الات اللنمت ،لهم ن :الو ار نت م الالالداف المحناللت وحنـ الالالداف لال حور وزنهؿ
الالالداف ألب نب ـ ،بنإلعنفت لوزااد العغالط لوحقاؽ ال زنح في الدراىت ب دؼ إثبنت ل فى ف الوحقاؽ

ذالاو ف.

الولوقد البنحثت بأف الزالد العغالط اليدادة مروبطت اروبنطن الثاقن بحدالث بلض ل راض
اتنوبنب ار طابت الثن الات اللنمت بنخوثؼ الز س الالذت انالف نبلن في نثار مف اتحانف بندراؾ

طابت هذه المرحات ل ذه العغالط ال دـ قدرو ـ ار الوورؼ حانل ـ اال مالاز و ن بنلينؿ األفعؿ،
الار ابراهاـ ج )1998بأ

وازت لملرفو ن الملن نو ن مف الييء دالف لف ىوطا الوحنـ فا لال عبط

الطي الفروت ليرالط حدالث اتنوبنب ،الالبر اتنوبنب ف مزمال ت مف األ راض المرنبت الالوي
وخواؼ مف فرد آلخر ،فبنللض قد اوخذ لدا ـ اتنوبنب ينؿ لحنىاس قنىات في الاالـ الوأ اب ال فس،

ال د البلض اآلخر خااطن مف يننالت زىمن ات اللمراض بد ات ت لرؼ الحدالد با من ،الالبر البلض
اآلخر

)16

ار ينؿ مين ر الاأس الالويناـ الالماؿ الىرا مف الحانة الال نس( .إبراهيم:1998،

الووفؽ ونبف هذه الدراىت م

دراىت زامالر الاخراف ج ،)1989الوخواؼ م

دراىت

محىفج )2013الوي ور بأ ت االزد فرالؽ ذات دتلت احونبات لثنوبنب ولز لاز س.
 2.6توجد فروق دالس إنصةئيس في االكتئةب تحزى إلى تغير التخصص.
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر ج ت ) لملرفت الفرالؽ وبلن
لموغار الوخوص ج امي _ ادبي ).
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جدول (  ) 49ال توسطةت واال نرافةت ال حيةريس وقي س ( ت ) في قيةس االكتئةب تحزى ل تغير
التخصص
ال قيةس
اتنوبنب

التخصص
لدبي
امي

الحدد

اال نراف

ال توسط

ال حيةري

384

27.66

5.931

364

26.74

5.816

قي س "ت"
2.140

قي س

الداللس
0.033

ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

قامت ج ت ) الزداللات

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 2.58 = ) 0.01

قامت ج ت ) الزداللات

د درزت حرات ج  ) 746ال د مىوال دتلت ج 1.96 = ) 0.05

اوباف مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لونلح فرع األدبي في مقانس

بلض ل راض اتنوبنب.

الولوقد البنحثت مف خثؿ مثحظو ن لطابت الثن الات اللنمت خثؿ ما ن نمدرىت ار مد
الثمن ات ى الات ،لف طابت الفرع األدبي قبؿ لف اوبحالا في الى ت الدراىات األخارة ،ا ماالف دراىو ـ مف
ز ت ،ال دـ الزالد عغالط لىرات المدرىات مف ز ت لخر  ،ممن الزز لد الطنلب فنرة دـ لهمات هذا
الفرع ،البنلونلي

دمن اوبح الطنلب بمرحات الثن الات اللنمت ،ا ودـ مف يدة العغالط الوي ووبح

ببن ار ننها البنثار مف اتحانف ت اىوطا مالاز و ن لال الوناؼ مل ن ،فاوبح رعت إلونبو

ببلض ل راض اتنوبنب.

الولراؼ ناللزج ،)1982لثنوبنب االعح من ايلر ب طابت الثن الات اللنمت

د ولرع ـ لغامت

العغالط الخنوت بمرحات الثن الات اللنمت ،ف ال افىر اتنوبنب بأ خبرة الزدا ات ذاوات ل راع ن وومثؿ
بنلحزف الالويناـ الفقداف اتهومنـ الالثمبنتة الاليلالر بنلفيؿ ال دـ الرعن ،الالرغبت في إاذاء الذات
الالوردد ال دـ القدرة

ار البت في األمالر ،الارهنؽ ال فس الفقداف الي ات الاليلالر بنلذ ب الاحوقنر

الذات ،البطء اتىوزنبت ال دـ القدرة ار بذؿ لت مز الد( .سال س)43 :1989،

نمن ااند باؾ في ظراو المفىرة لثنوبنب ،بأف هذا المخطط الذاوي الىابي ا ا

الفرد

لثنوبنب ،لت إف اليخص لف اادت بنلعرالرة إلر اإلونبت بنتنوبنب إت بحدالث يرط لىنىي بأف
احدث لافرد ال ن مف لحداث الحانة العنغطت لو ياط هذا المخطط الىابي في القت تحؽ في الحانة،

البمزرد وفلاؿ المخطط الىابي ،ابدال لف ددا مف األفننر غار الم طقات لال الوحازات الملرفات و امف
ار الوفنار(Beck et al.,1979: 10-13) .

الوخواؼ ونبف دراىت البنحثت م نؿ مف دراىت طنر ج ،)2016الدراىت محىف ج.)2013
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 3.6توجد فروق دالس إنصةئيس في االكتئةب تحزى إلى تغير ال نةفظس ( ش ةل غزة _ غزة _
الوسطى _ الج وب ).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت
جدول (  ) 50ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس االكتئةب
تحزى ل تغير ال نةفظس
صدر التبةين

ال قيةس

االكتئةب

درجةت

ج وع ال ربحةت

توسط

النريس

قي س "ف"

ال ربحةت

باف المزمال نت

992.380

3

330.793

داخؿ المزمال نت

24919.085

744

33.493

المزمالع

25911.465

747

9.876

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

قي س

الداللس
0.000

ستوى

الداللس
دالت

إحونبان

الاوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لمقانس بلض ل راض اتنوبنب
ولز لموغار المحنفظت .اللملرفت اوزنه الفرالؽ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر يافا الالزدالؿ ج)51
االعح ذلؾ:

جدول ( )51يوضح اختبةر شيفيه في قيةس االكتئةب تحزى ل تغير ال نةفظس
ال نةفظس

الوسط

ش ةل غزة

النسةبي

غزة

الوسطى

ش ةل غزة

26.23

0

غزة

28.22

*1.989

0

الوسطى

25.22

1.008

*2.997

0

الج وب

27.73

*1.498

0.490

*2.507

الج وب

0

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف يمنؿ غزة الغزة ،الهذه الفرالؽ لونلح غزة ،الاوعح مف

الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف يمنؿ غزة الالز الب ،الهذه الفرالؽ لونلح الز الب ،نمن اوعح مف

الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف غزة الالالىطر ،الهذه الفرالؽ لونلح غزة .النذلؾ اوعح مف الزدالؿ

الىنبؽ الزالد فرالؽ باف الز الب الالالىطر ،الهذه الفرالؽ لونلح الز الب.
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الهذا من ااند لابنحثت بأ

ل راض اتنوبنب ،إت ل

ار اخوثؼ المحنفظنت ،فاف طابت الثن الات اللنمت الن الف مف

في نؿ مف محنفظوي غزة الالز الب ل راض اتنوبنب نن ت ل ار لد

الطابت القد ارز ذلؾ لاولداد الىنن ي المروف في واؾ المحنفظواف مقنر ت م المحنفظنت األخر ،

ال مط اللاش الاخوثؼ بلض اللندات اتزومن ات وازت اتخوثؼ الزغرافي باف المحنفظنت.

با من ور الزملات الالط ات لاوحت اللقاات بأ لاس ه نؾ ىببن ملرالفن قد اىبب اتنوبنب ،إت
لف اتنوبنب قد انالف وازت لالاحدة مف هذه األىبنب ،لهم ن:
لىبنب بابات ،حاث إذا من ولرض الفرد لودمت من ،لال فقداف لحد المقرباف م  ،لال لت مالقؼ
عنغط ممنف لف اىبب البنت انوبنبات ،اللىبنب فىات ،حاث اللالامؿ ال فىات ووحد بنثار مف حنتت
اتنوبنب م اللالامؿ البابات أل ن وولاؽ بيخوات الفرد المد مقنالمو الوناف لامالاقؼ الالبابت مف

حالل (NIMH,2017: 6) .

الار لوحنب المدرىت الىاالنات لف اتنوبنب من هال إت ىاالؾ خنط اوـ انوىنب مف خثؿ

وفن ؿ الفرد م البابت المحاطت ب  ،الا امنف ثز الالوخاص م الووحاح بمن ل ىاالؾ منوىب،
الور لف الفرد من هال إت

بنرة

اليرطات( .عسكر)47 :1988،

ف

ندات ،الاللندة من هي إت مزمال ت مف األفلنؿ الم لنىت

با من ار باؾ في ظراو  ،لف لهـ لىس حدالث اتنوبنب هال الزالد مخططنت ذاوات ىابات،

حاث الوقد باؾ لف األفراد الملرعاف لثنوبنب اطالرالف مخططن ىابان ذاوان ،اللدا ـ مزمال ت مف
الملوقدات الالوالقلنت ف ل فى ـ الوي هي في األىنس ىابات الموينبمت ،الاز ـ باؾ لف المخططنت
الىابات اوـ الحوالؿ ن وازت لحدث وندـ ايمؿ لحد لال زما الوزنرب الىابات الوي قد اولرض ل ن

الفرد.(Beck et al.,1979: 10-13) .

با ـ.

ب نء ار ملرفت البنحثت ،ت والزد دراىنت ىنبقت وربط اتنوبنب م موغار المحنفظت الاللثقت
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 4.6توجد فروق دالس إنصةئيس في االكتئةب تحزى إلى تغير ال ستوى االقتصةدي لألسرة ( رتفع _
توسط _ خفض).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت.
جدول ( )52ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس االكتئةب
تحزى ل تغير ال ستوى االقتصةدي
ال قيةس

االكتئةب

صدر التبةين

ج وع ال ربحةت

باف المزمال نت
داخؿ
المزمال نت
المزمالع

درجةت

توسط

النريس

ال ربحةت

139.333

2

69.667

25772.132

745

34.593

25911.465

747

قامت ج ؼ ) الزداللات

قامت ج ؼ ) الزداللات

قي س "ف"

قي س
الداللس

ستوى
الداللس
غار

2.014

 0.134دالت
إحونبان

د مىوال دتلت ج 4.633 = ) 0.01
د مىوال دتلت ج 3.01 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ ل ت والزد فرالؽ ذات دتلت احونبات لمقانس بلض ل راض اتنوبنب

ولز لموغار المىوال اتقووندت.

الوفىر البنحثت هذه ال وازت ،بأف المىوال اتقووندت ت اينؿ ىببن مبني ار لال رباىان إلونبت

طنلب الثن الات اللنمت ببلض ل راض اتنوبنب ،القد والزد موغارات دخاات لخر وىبب حدالث بلعن
مف ل راض اتنوبنب وولاؽ ب مط حانة الطنلب لال ىمنو اليخوات.

الولوقد البنحثت بأف اتنوبنب ارز ألىاالب الو يبت الالىمنت اليخوات لاطنلب في هذه

المرحات لنثر مف المىوال اتقووندت ،الهال من اانده باؾ في ولراف لثنوبنب ،حاث رف

ار ل

اىوزنبت ت ونافات مبنله فا ن الووـ بالوف ن وازت م طقات لمزمال ت الووالرات لال اإلدراننت الىابات

لاذات لال لامالقؼ الخنرزي لال لامىوقبؿ لال لال نور الثثثت مزوملت(Beck, 1976:84) .
ت والزد دراىنت ىنبقت و ناللت المىوال اتقووندت ال ثقو بنتنوبنب حىب ملرفت البنحثت.
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 5.6توجد فروق دالس إنصةئيس في االكتئةب تحزى إلى تغير ال ستوى التحمي ي لألب (إعدادي _
ثة وي _ بكةلوريوس _ دراسةت عمية).
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت
جدول (  ) 53ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس االكتئةب
تحزى ل تغير ال ستوى التحمي ي لألب
ال قيةس

االكتئةب

ج وع ال ربحةت

صدر التبةين

درجةت

توسط

قي س

قي س

ستوى

النريس

ال ربحةت

"ف"

الداللس

الداللس

باف المزمال نت

282.11

3

94.037

داخؿ المزمال نت

25629.3

744

34.448

المزمالع

25911.4

747

2.730

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

0.043

دالت
إحونبان

الاوعح الزالد فرالؽ ذات دتلت إحونبات لمقانس بلض ل راض اتنوبنب ولز لموغار

المىوال الولاامي ل ب ،اللملرفت اوزنه الفرالؽ قنمت البنحثت بنىوخداـ اخوبنر يافا الالزدالؿ ج)54
االعح ذلؾ.
جدول ( )54يوضح اختبةر شيفيه في قيةس االكتئةب تحزى ل تغير ال ستوى التحمي ي لألب
ال ستوى التحمي ي
لألب

الوسط

النسةبي

ثة وي

إعدادي

بكةلوريوس

إعدادي

28.54

0

ثة وي

27.41

1.121

0

بكةلوريوس

26.89

*1.650

0.528

0

دراسةت عمية

26.46

*2.079

0.957

0.429

دراسةت عمية

0

اوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف بننلالراالس الاإل دادت ،الهذه الفرالؽ لونلح
اإل دادت ،الاوعح مف الزدالؿ الىنبؽ الزالد فرالؽ باف الدراىنت اللاان الات دادت .الهذه الفرالؽ
لونلح اإل دادت.
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الور البنحثت بأ هذه ال وازت مروبطت بمن قبا ن في الفرض الىندس ير ،فنلعغالط األىرات

الوي واثر ىابان ار طنلب الثن الات اللنمت الالوي اىبب ن المىوال الولاامي ل ب ل ن ثقت مبنيرة بأف

اونب طنلب الثن الات اللنمت ببلض ل راض اتنوبنب ،حاث اق الطنلب لىا ار ل ذه العغالطنت دالف

لف ايلر الاىوىاـ إلر لف اوؿ إلر حنلت اتنوبنب ،الهذه األ راض واثر في حنلو ننؿ ،الخنوت

ألف األب الد مودر لاورامت الالزدات الالحزـ لنثر مف األـ ،النمن لالعح باؾ بأف اتنوبنب في نثار
مف األحانف انالف وازت العغالط األبالات الماقنة ار الفرد بينؿ نـ ،الخثؿ فورة المرحات الثن الات

اللنمت الالوي ولوبر مف لهـ المراحؿ لد الالالداف لحان ن لنثر مف الطنلب فى وزداد هذه العغالط مف
قؿ الالالداف اللحدهمن الاألب الد مند األىرة الالمىاالؿ المبنير

ن ،الالوي قد البر

ن األب نمن

ذنر اللنلـ باؾ في ظراو مف خثؿ ،الرفض األبالت لال ال قد الحند لال الحمنات الزابدة لال اإلهمنؿ لال

ىالء الملنمات(Beck et al.,1979: 10-13).

الووفؽ ونبف هذه الدراىت م دراىت زامالر الاخرالف ج.)1989

 6.6توجد فروق دالس إنصةئيس في االكتئةب تحزى إلى تغير ال ستوى التحمي ي لألم (اعدادي _
ثة وي _ بكةلوريوس _ دراسةت عمية) .
اللاوحقؽ مف وحت هذا الىااؿ قنمت البنحثت بنىوخداـ لىاالب وحااؿ الوبناف األحندت
جدول (  ) 55ج وع ال ربحةت و توسط ال ربحةت وقي س ( ف ) و ستوى داللتهة ل قيةس االكتئةب
تحزى ل تغير ال ستوى التحمي ي لألم
ال قيةس

االكتئةب

ج وع

صدر التبةين

درجةت

ال ربحةت

النريس

باف المزمال نت

140.798

3

داخؿ المزمال نت

744 25770.667

المزمالع

747 25911.465

توسط

ال ربحةت

قي س "ف"

قي س

الداللس

46.933
34.638

1.355

0.255

ستوى

الداللس
غار

دالت

إحونبان

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 3.81 = ) 0.01

قامت ج ؼ ) الزداللات

د مىوال دتلت ج 2.62 = ) 0.05

اباف الزدالؿ الىنبؽ ل ت والزد فرالؽ ذات دتلت احونبات لمقانس بلض ل راض اتنوبنب

ولز لموغار المىوال الولاامي ل ـ.
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الور البنحثت بأف المىوال الولاامي ل ـ ت اىبب لت الع مف ل راض اتنوبنب ألب نب ن في

مرحات الثن الات اللنمت مقنر ت بنلمىوال الولاامي ل ب ،الولوقد البنحثت لربمن الىمنت اللنمت الوي ووماز
ب ن األـ وماؿ ألف ونالف لنثر ولنال ن الوف من ألب نب ن في هذه المرحات لنثر م ن مف األب بغض ال ظر
ار المىوال الولاامي ل ن.

الولوقد البنحثت بأف األـ بينؿ نـ ومثؿ الزن ب الاطاؼ الاتازنبي الالموف ـ لمن قد ايلر ب
اب ن لال اب و ن في الثن الات اللنمت ،المحناللت والفار زال مف ال دالء ال دـ المبنلغت في خاؽ عغالط يدادة
بغض ال ظر ف المىوال الولاامي ل ن ،الهذه بنلعبط من او نقض م مف الـ اتنوبنب ،حاث رف

اللنلـ اللبرت ،نحنلت ووماز في ال بالط في المل الانت الوراز في رالح المبندرة ال قص في اليزن ت،

الىاطرة ل فننر الىالداالات ،لال حنلت ودهالر قاي وىاطر فا الولنىت دالف ىبب الاعح( .ولبرت،

 ،)48-47 :2014الهذه من قد وحنالؿ األـ دـ حوالل تب ن لال اب و ن لال الوخفاؼ

ـ البنلونلي

فاف طابت الثن الات اللنمت ت ارالف بأف األـ وينؿ مود ار أل راض اتنوبنب رغـ اخوثؼ المىوال

الولاامي لدا ن.

فنتنوبنب ززء نبار م ـ الىبب في حوالل لال اونبت الطنلب ببلض ل راع هال الوفنار

الىابي الالويناـ الذت انالف مىبقن لد

الطنلب لال الذت احدث وازت العغالط األخر  ،حاث العح

ذلؾ اللاـ باؾ في ظراو الذنر بأف األفراد افىرالف األحداث في اللنلـ الالوي وحدث مل ـ بطراقت

ىابات الغار م زات البينؿ غار الاقلي ،الارالف لف اللنلـ اينؿ قبنت ت اىوطالالف الولنمؿ مل ن،

اللخارا ،ارالف لف المىوقبؿ مااالس م ومنمن ألف دـ لهااو ـ ىاحالؿ دالف وحىف العل ـ(Beck .

)et al.,1979: 10-13

ت والزد دراىنت ىنبقت ووفؽ لال وخواؼ م

ونبف هذه الدراىت.
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حوقةت الدراسس:
 .1ن ال ةنيس ال ظريس:


ػػدرة الم ارز ػ اللرباػػت الاألز باػػت فػػي المنوبػػنت الزنملاػػت الوػػلالبت الالوػػالؿ إلا ػػن فػػي نثاػػر مػػف
األحانف.

 .2ن ال ةنيس الح ميس:


دـ ىمنح بلض مدراء المدارس لابنحثت بوطباؽ لداة الدراىت.

 قات ولنالف بلض المدرىاف م البنحثت لث نء وطباؽ لداة الدراىت.
 إلزاـ بلض المدراء الالمدرىاف في المػدارس البنحثػت بالقػت محػدد العػاؽ ت او نىػب مػ وطباػؽ
لدالات الدراىت.
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توصيةت الدراسس:
في ضوء ال تةئج التي توصمت إليهة الدراسس النةليس ،توصي البةنثس ب ة يمي:
 -1عرالرة مؿ برامف وال الات ل هؿ الالمدرىاف بنافات مىن دة الطنلب ار وزػنالز هػذه المرحاػت
بأىنلاب الحاالؿ م طقات وحالؿ دالف الوىبب باحداث عغالط ىابات ار طابت الثن الات اللنمت.

 -2عرالرة مؿ دالرات ودرابات لطابت الثن الات اللنمت مػف قبػؿ القػنبماف اػر مااػت الوػدراس ول ػر
بنافات إدارة الذات خثؿ هذه المرحات.

 -3مىن دة الطابت خػثؿ هػذه المرحاػت مػف خػثؿ الوخفاػؼ مػف العػغالط الماقػنة اػا ـ الويػزال ـ
الرف مل الانو ـ الوالزا ـ ل ىس الوحاح لادراىت الادارة الذات.

 -4مؿ زاىنت إريندات زمن ات لطابت الثن الات اللنمػت مػف قبػؿ المدرىػت الالمريػداف اتزومػن ااف
لمىن دة الطابت بػنلوفراه ػف ل فىػ ـ المػن ايػلرالف بػ مػف ميػن ر ىػابات القاػؽ الويػناـ النافاػت

وزنالز هذه المين ر الاألفننر الىابات.

 -5عػػرالرة اهومػػنـ القػػنبماف اػػر مااػػت الولاػػاـ الالعػ الم ػػنهف ،با ػػندة ال ظػػر فػػي هانااػػت العػ
الم نهف الدراىات اللىاالب طرح الوىاىؿ المالاعا في الم نهف الدراىات.

 -6عرالرة اهومنـ الالالداف الالمدرىاف بنلطابت مف ال نحات ال فىات الويزال ـ اػر انوىػنب الماػالؿ
اإلقدامات الوالزا ال ونبح ل ـ بدت مف اوبنع لىاالب اليدة الخاؽ الخالؼ في فالى ـ.
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ال صةدر وال راجع
أوالً :ال صةدر

-1

القراف النراـ

ثة يةً :ال راجع الحربيس:

 .1إب ػ ػ ػراهاـ ،بػ ػ ػػد الىػ ػ ػػونر .ج .)1998االكتئااااااةب :اعػ ػ ػػطراب اللوػ ػ ػػر الحػ ػ ػػداث .ط ،1دار ػ ػ ػػنلـ
الملرفت ،النالات.
 .2إب ػ ػراهاـ ،لطفػ ػػي .ج .)1994اسااااتجةبةت تال يااااذ الصااااف الثةلااااث ثااااة وي لم واقااااف الضااااةغطس:
د ارى ػ ػ ػ ػػت الف ػ ػ ػ ػػرالؽ ب ػ ػ ػ ػػاف الز ى ػ ػ ػ ػػاف .مزا ػ ػ ػ ػػت ناا ػ ػ ػ ػػت الوربا ػ ػ ػ ػػت ،الل ػ ػ ػ ػػدد  ،26زنمل ػ ػ ػ ػػت الم و ػ ػ ػ ػػالرة،
الم والرة ،مور.
 .3لب ػ ػ ػػال حبا ػ ػ ػػب ،باا ػ ػ ػػت ج )2010الضااااااااغوط ال فساااااااايس واسااااااااتراتيجيةت واجهتهااااااااة وعالقتهااااااااة
بةلتنصااااايل الدراساااااي لااااادى اب اااااةء الشاااااهداء فاااااي نةفظاااااةت غااااازة ،رى ػ ػػنلت منزى ػ ػػوار غا ػ ػػر
م يالرة ،زنملت األزهر ،غزة.
 .4لب ػػال حط ػػب ،و ػػنلح .ج .)2003الضااااغوط ال فساااايس وأسااااةليب واجهتهااااة ك ااااة تدرسااااهة ال اااارأة
الفمسطي يس في نةفظةت غزة .رىنلت منزىوار ،زنملت اف يمس ،القنهرة ،مور.
 .5لب ػػال حط ػػب ،و ػػنلح .ج .)2006الضااااغوط ال فساااايس وأسااااةليب واجهتهااااة ك ااااة تاااادركهة ال اااارأة
الفمسطي يس في نةفظس غزة .رىنلت منزىوار غار م يالرة ،زنملت األقور ،غزة.
 .6لبػ ػػال زاػ ػػد ،مػ ػػدحت .ج .)2008الحااااالج ال فسااااي وتطبيقةتااااه الج ةعيااااس .دار الملرفػ ػػت لاطبن ػ ػػت
الال ير ،اتىن درات ،مور.
 .7لبال مرة ،مزدت ج )2014ال ن ال فسي وعالقته ب ستوى الط وح والتنصيل الدراسي لدى
طمبس الثة ويس الحة س.
 .8لبػ ػػال مىػ ػػاـ ،محمػ ػػالد ،الاخػ ػػرالف .ج .)2012هااااةرات إدارة الااااذات وعالقتهااااة بااااةلتوافق ال ه ااااي
لم حمم .مزات بحالث الوربات ال ال ات ،دد  ،24ص ،212-185مور.

128

 .9لبػػ ػػال هػ ػ ػػدرالس ،انى ػ ػ ػرة .ج .)2015إدارة الااااااذات وعالقتهااااااة بةلااااااذكةء االجت ااااااةعي فػ ػ ػػي عػ ػ ػػالء
األ ظمػ ػ ػػت الومثااا ػ ػ ػػت البلػ ػ ػػض الموغاػػ ػ ػرات ل ػ ػ ػػد

ا ػ ػ ػػت م ػ ػ ػػف الطنلب ػ ػ ػػنت الموفالقػ ػ ػػنت ف ػ ػ ػػي زنمل ػ ػ ػػت

األقور .مزات اللاالـ الوربالات الال فىات ،البحراف1 ،ج.407-369 ،)16
 .10لحم ػ ػػد ،هب ػ ػػت .ج .)2013أثااااار إدارة الاااااذات عماااااى ع مياااااس اتخاااااةذ القااااا اررات لااااادى اااااوظفي
اإلدارة الحميااااااااة فااااااااي الجة حااااااااس اإلسااااااااال يس .رىػػ ػ ػػنلت منزى ػ ػ ػػوار ،ناا ػ ػ ػػت الوزنراػ ػ ػ ػػت ،الزنملػػ ػ ػػت
اتىثمات ،غزة ،فاىطاف.
 .11برن ػ ػػنت ،اى ػ ػػان .ج" .)2000الحالقااااااس بااااااين أسااااااةليب ال حة مااااااس الوالديااااااس واالكتئااااااةب ل ػ ػػد
بل ػ ػ ػػض الم ػ ػ ػ ػراهقاف الالمراهقػػ ػ ػػنت الم ػ ػ ػ ػرازلاف لمىوي ػ ػ ػػفر الو ػ ػ ػػحت ال فى ػ ػ ػػات بنلط ػ ػ ػػنبؼ" .رىػػ ػ ػػنلت
منزىوار ،زنملت لـ القر  ،منت المنرمت ،الىلالدات.
 .12براس ،ننراف .ج .)2010االكتئةب :ونبح الا دة .منوبت الماؾ ف د ،الرانض.
 .13باقنى ػ ػػـ ،محم ػ ػػد ،ي ػ ػػوالاف ،ح ػ ػػنج ج )2016الضاااااغوط ال فسااااايس وعالقتاااااه بأسااااابةب الغيااااااةب
ال درساااااي ع اااااد تال ياااااذ الطاااااور الثاااااة وي ،بحػ ػػث م يػ ػػالر المحنػ ػػـ فػ ػػي مزاػ ػػت اللاػ ػػالـ ال فىػ ػػات
الالوربالات.
 .14بػ ػ ػػف اػ ػ ػػي ،حاامػ ػ ػػت .ج" .)2015إدارة الااااااذات وعالقتهااااااة برتبااااااس ال اااااايالد لاااااادى ال راهااااااق
ب دي اااااس ساااااكرة" .رىػ ػػنلت منزىػ ػػوار م يػ ػػالرة ،نااػ ػػت اللاػ ػػالـ ات ىػ ػػن ات ،زنملػ ػػت خاعػ ػػر ،ىػ ػػنرة،
الززابر.
 .15وػ ػ ػػاـ ،بػ ػ ػػالؿ .ج .)2000اإلدارة الذاتيااااااس ال ةجنااااااس ،ورزمػ ػ ػػت :بيػ ػ ػػار اللاىػ ػ ػػالت .دار الملرفػ ػ ػػت
لاو مات البيرات ،الرانض ،الىلالدات.
 .16زػ ػ ػ ػػنبر ،زػ ػ ػ ػػنبر بػ ػ ػ ػػد الحماػ ػ ػ ػػد .ج .)1990ظريااااااااةت الشخصاااااااايس .دار ال عػ ػ ػ ػػت اللرباػ ػ ػ ػػت،
القنهرة ،مور.
 .17زب ػ ػػؿ ،ب ػ ػػد ال نو ػ ػػر .ج .)2011ظريااااااةت ختااااااةرة فااااااي خد ااااااس الفاااااارد .منوب ػ ػػت ال ع ػ ػػت
المورات ،القنهرة ،مور.
 .18حى ػ ػػن اف ،ا و ػ ػػداؿ .ج .)2000أثااااار ال اااااةخ ال درساااااي والضاااااغوط الواقحاااااس عماااااى ال حمااااام
عمااااى تداخمااااه فااااي حةلجااااس ال شااااكالت السااااموكيس لمتال يااااذ .مزا ػػت ناا ػػت الوربا ػػت ،الل ػػدد ،24
الززء األالؿ ،زنملت اف يمس ،القنهرة ،مور.
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 .19حىػ ػػف ،ب زػ ػػت ج )2014الضاااااغوط ال فسااااايس وعالقتهاااااة ب فهاااااوم الاااااذات ودافحياااااس اال جاااااةز
وبحاااااااض ال تغيااااااارات الدي غرافياااااااس جد ارىػ ػ ػػت مادا اػ ػ ػػت الىػ ػ ػػط طػ ػ ػػثب المرحاػ ػ ػػت الثن الاػ ػ ػػت بالحػ ػ ػػدة
الملااؽ اتدارات ،رىنلت دنوالراه م يالرة.
 .20الحىػ ػػاف ،لىػ ػػمنء .ج .)2002ال اااادخل ال يساااار إلااااى الصاااانس ال فساااايس والحااااالج ال يساااار.
ط ،1دار نلـ النوب الىلالدات ،الرانض ،الىلالدات.
 .21حى ػ ػػاف ،طػ ػ ػ

ب ػ ػػد اللظ ػ ػػاـ .الحى ػ ػػاف ،ى ػ ػػثمت ب ػ ػػد اللظ ػ ػػاـ .ج .)2006اساااااتراتيجيةت إدارة

الضغوط ال فسيس والتربويس .دار الفنر ،منف ،األردف.
 .22خااف ػ ػ ػػت ،اللا ػ ػ ػػد ،ال اى ػ ػ ػػر ،مػ ػ ػ ػراد .ج .)2008الضاااااااغوط ال فسااااااايس والتخماااااااف الحقماااااااي .دار
الالفنء ،اتىن درات ،مور.
 .23الربنال ػ ػػت ،حمػ ػ ػزة ج )2015حوقااااااةت التنصاااااايل الدراسااااااي لاااااادى طمبااااااس الثة ويااااااس الحة ااااااس
جالتااااااوجيهي) مػػ ػػف الز ػػ ػػت ظ ػ ػػر الطابػػ ػػت ال ػػ ػػنزحاف الغاػ ػ ػػر ال ػ ػػنزحاف اللاللا ػ ػػنء لم ػ ػػالرهـ ،بحػػ ػػث
محنـ الم يالر في المزات األرد ات في اللاالـ الوربالات ،المزاد  11دد 2015/3
 .24رىػ ػػالؿ ،خااػ ػػؿ ،الىػ ػػااـ ،لراػ ػػف .ج .)2005أسااااةليب الحااااازو وعالقتهااااة بةلك بااااس لاااادى طمباااااس
الجة حس ،مزات اللاالـ الوربالات الال فىات ،اللدد ،8اللراؽ.
 .25الري ػ ػػادت ،ه ػ ػػنرالف .ج .)1999الضاااااغوط ال فسااااايس :طبالو ػ ػػن ،ظرانو ػ ػػن ،بر ػ ػػنمف لمى ػ ػػن دة
الذات في ثز ن .منوبت ات زاال المورات ،القنهرة ،مور.
 .26رعػ ػ ػػن ،لنػ ػ ػػرـ .ج .)2000إدارة الااااااذات دليااااااال الشاااااابةب الاااااااى ال جااااااةح .ط ،1دار الوالزا ػ ػ ػ
الال ير اإلىثمات ،القنهرة ،مور.
 .27راػ ػػنض ،ىػ ػػلد .ج .)2007الااااادليل الشاااااة ل لم جاااااةح والساااااحةدة خطاااااوة بخطاااااوة .دار خنل ػ ػػد
بف الاللاد لا ير ،ط ،1القنهرة ،مور.
 .28ال ازنػ ػػي ،م ػ ػػر ،الاليػ ػػنمي ،إا ػ ػػنس .ج .)2011الحالقاااااس باااااين ساااااتوى إتقاااااةن هاااااةرات إدارة
الاااذات والداء التدريساااي لمطمباااس ال حم اااس فاااي كمياااس االقتصاااةد ال زلاااي فاااي جة حاااس الزهااار،
الماومر اللامي الى الت اللربي الىندس ،ناات الوربات ال ال ات ،الم والرة ،مور.
 .29زه ػ ػراف ،حنمػ ػػد .ج .)2005الصاااانس ال فساااايس والحااااالج ال فسااااي .ط ،4منوبػ ػػت ػ ػػنلـ النوػ ػػب،
القنهرة.
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 .30زا ػ ػػداف ،احم ػ ػػد ج )2014التاااااادخين وعالقتااااااه بااااااةلقمق واالكتئااااااةب لاااااادى طااااااالب ال اااااادارس
الثة وياااااس الف ياااااس التجةرياااااس ب نةفظاااااس كفااااار الشاااااي  ،بح ػ ػػث محن ػ ػػـ ف ػ ػػي مزا ػ ػػت ناا ػ ػػت الوربا ػ ػػت
بنلىالاس ،المزاد الىنب  ،اللدد الثن ي.
 .31ىػ ػػفاح ،لىػ ػػلد اػ ػػي .ج .)2007ب اااااةء وتق اااااين وتطبياااااق قياااااةس لساااااةليب التحة ااااال اااااع
الضااااغوط ال فساااايس لاااادى الريةضاااايين ال حااااةقين نركيااااة .رىػ ػػنلت منزىػ ػػوار ،زنملػ ػػت القندىػ ػػات،
الداالا ات ،اللراؽ.
 .32ىػ ػ ػػثمت ،ممدالحػ ػ ػػت .ج .)1989التشااااااويه ال حرفااااااي لاااااادى ال كتئبااااااين وغياااااار ال كتئبااااااين.
مزات اـ ال فس ،دد  ،11ال ابت المورات اللنمت لانونب ،القنهرة ،مور.
 .33الىػ ػ ػػاطنف ،ابوىػ ػ ػػنـ .ج .)2009ال سااااااة دة ال جت حيااااااس وأنااااااداث النيااااااةة الضااااااةغطس .دار
وفنء لاطبن ت الال ير ،ط ،1منف ،األردف.
 .34ىػ ػ ػ ػػاازمنوف ،مػ ػ ػ ػػنروف .ج .)2000تحمااااااااام التفاااااااااةؤل .دار زراػ ػ ػ ػػر لا ي ػ ػ ػ ػػر الالوالزا ػ ػ ػ ػ  ،مدا ػ ػ ػ ػػت
ال ور ،القنهرة.
 .35ي ػػحنوت ،اا ػػنب .ج .)2010الحالقااااس بااااين إدارة الااااذات وضااااغوط الدراسااااس لاااادى عي ااااس اااان
طااااااالب ال رنمااااااس الثة ويااااااس .الرق ػ ػػت بح ػ ػػث مقدم ػ ػػت لام ػ ػػاومر الىػ ػ ػ الت الخ ػ ػػنمس ي ػ ػػر لةري ػ ػػند
األىرت الو مات المزوم  ،زنملت ب ن ،مور.
 .36يػ ػ ػ ػ ػراب ،ب ػ ػ ػ ػػد ار ،الادت ،لن ػ ػ ػ ػػرـ ج )2015صاااااااااةدر الضاااااااااغوط ال درسااااااااايس وعالقتهاااااااااة
بةلتنصااااايل الدراساااااي الحاااااةم ل ػ ػػد طاب ػ ػػت المرحا ػ ػػت الثن الا ػ ػػت ف ػ ػػي ع ػ ػػالء ػ ػػدد م ػ ػػف الموغاػ ػ ػرات،
بحث محنـ الم يالرة.
 .37اليػ ػ ػ ػربا ي ،لطف ػ ػ ػػي .ج .)2004االكتئاااااااةب :الم ػ ػ ػػرض الالل ػ ػ ػػثج .م ي ػ ػ ػػأة المل ػ ػ ػػنرؼ لاطبن ػ ػ ػػت
الال ير ،اتىن درات ،مور.
 .38اليػ ػ ػ ػ نالت ،محم ػ ػ ػػد .ب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرحمف ،محم ػ ػ ػػد .ج .)1994ال ساااااااة دة االجت ةعياااااااس والصااااااانس
ال فسيس :مرازلت ظرانت الدراىنت وطباقات .منوبت األ زاال المورات ،القنهرة.
 .39ي ػ ػ ػػاخن ي ،ى ػ ػ ػػمار .ج .)2003الضاااااااغط ال فساااااااي .دار الفن ػ ػ ػػر اللرب ػ ػ ػػي لاطبن ػ ػ ػػت الال ي ػ ػ ػػر،
القنهرة ،مور.
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 .40و ػ ػػحت لالف تا ػ ػػف .(2012) .ضااااااةعفةت االكتئااااااةب وتشااااااخيص نااااااةالت االصااااااةبس بااااااه،
مقػ ػ ػػنؿ طب ػ ػ ػػي ا ػ ػ ػػر مالق ػ ػ ػ النورال ػ ػ ػػي ،اخ ػ ػ ػػر زا ػ ػ ػػنرة نن ػ ػ ػػت بو ػ ػ ػػنرا  15لاا ػ ػ ػػالؿ  .2018ارب ػ ػ ػػط
المالق https://sehaonline.com/article/single/:معن فنت اتنوبنب. /
 .41طػ ػ ػ  ،ف ػ ػػرج ،الاخ ػ ػػرالف .ج .)1993وسااااااوعس عماااااام الاااااا فس والتنمياااااال ال فسااااااي .ط ،1دار
ىلند الوبنح لاطبن ت ،النالات.
.42

بػ ػ ػػدار ،حػ ػ ػػث ،ج .)2005شااااااةكل ال سااااااةء اال ار اااااال ال حاااااايالت لساااااارهن ،وزارة الح اااااال

والشؤون االجت ةعيس ،قىـ البحالث الالدراىنت ،بغداد ،اللراؽ.
.43

با ػ ػػد ،منز ػ ػػدة ب ػ ػػنء ال ػ ػػداف الى ػ ػػاد .ج .)2008الضاااااغط ال فساااااي و شاااااكالته وأثاااااره عماااااى

الصنس ال فسيس .دار وفنء لا ير الالوالزا  ،منف ،األردف.
.44

ثم ػ ػ ػػنف ،ف ػ ػ ػػنرالؽ الى ػ ػ ػػد .ج .)2001القمااااااااق وادارة الضااااااااغوط ال فساااااااايس .ط ،1دار الفن ػ ػ ػػر

اللربي ،القنهرة ،مور.
.45

ىػ ػ ػنر ،ا ػ ػػي.

) .(2000ضااااااغوط النيااااااةة وأسااااااةليب واجهتهااااااة .ط ،2دار النو ػ ػػنب

الحداث ،النالات.
.46

طػ ػػنر ،اقبػ ػػنؿ ج )2016االكتئااااةب الحصااااةبي وعالقتااااه بةلتنصاااايل الدراسااااي :د ارىػ ػػت اػ ػػر

طنلبػ ػػنت زنملػ ػػت الماػ ػػؾ بػ ػػد اللزاػ ػػز بمدا ػ ػػت زػ ػػدة ،د ارىػ ػػت محنمػ ػػت فػ ػػي مزاػ ػػت اللاػ ػػالـ األى ػ ػرات
بزنملت الماؾ بد اللزاز بنلممانت اللربات الىلالدات.
.47

نني ػ ػػت ،لحم ػ ػػد الط ػ ػػنرؽ ،نني ػ ػػت .ج .)2011عماااااام الاااااا فس الفساااااايولوجي .ط ،12منوب ػ ػػت

األ زاال المورات ،القنهرة ،مور.
.48

ا ػ ػ ػػي ،حى ػ ػ ػػنـ .ج .)2014عصاااااااةب االكتئاااااااةب التفاااااااةعمي .مدال ػ ػ ػػت النورال ا ػ ػ ػػت ،و ػ ػ ػػـ زا ػ ػ ػػنرة

المالقػ ػ ػ ػ ػ ػ بو ػ ػ ػ ػ ػػنرا  14لاا ػ ػ ػ ػ ػػالؿ  ،2018ارب ػ ػ ػ ػ ػػط المالقػ ػ ػ ػ ػ ػ :
https://kenanaonline.com/users/dr-hossam-zaki/posts/680557
 .49اللمػ ػ ػ ػػرت ،مػ ػ ػ ػػرزالؽ بػ ػ ػ ػػف لحمػ ػ ػ ػػد .ج" .)2012الضااااااااغوط ال فساااااااايس ال درساااااااايس وعالقتهااااااااة
بةإل جاااةز الكاااةدي ي و سااااتوى الصااانس ال فسااايس لاااادى عي اااس ااان طااااالب ال رنماااس الثة ويااااس
فااااي نةفظااااس الميااااث" .رىػػػنلت منزىػ ػػوار غاػػػر م يػ ػػالرة ،ناا ػػت الورباػ ػػت ،زنملػ ػػت لـ القػ ػػر  ،منػ ػػت
المنرمت ،الىلالدات.
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.50

ػ ػ ػػالض ،لمااػ ػ ػػت .ج .)2016إدارة الااااااذات وعالقتهااااااة بااااااةالتزان اال فحااااااةلي لاااااادى زوجااااااةت

شهداء نرب  2014عمى غزة .رىنلت منزىوار ،زنملت اتىثمات ،غزة ،فاىطاف.
 .51غػ ػػن ـ ،محمػ ػػد حىػ ػػف .ج .)2006االضاااااطرابةت ال فساااايس والحقمياااااس والسااااموكيس .ط ،1منوبػ ػػت
األ زاال المورات ،القنهرة ،مور.
 .52غ ػ ػ ػػن ـ ،محم ػ ػ ػػد .ج .)2006االضااااااااطرابةت ال فساااااااايس والحقميااااااااس والسااااااااموكيس .ط ،1منوبػػ ػ ػػت
األ زاال المورات ،القنهرة ،مور.
 .53غػ ػػن ـ ،محمػ ػػد .ج .)2012ال اااااراض ال فسااااايس والحاااااالج ال فساااااي .ط ،2المنوبػ ػػت المو ػ ػرات،
اإلىن درات ،مور.
 .54الغرا ػ ػػر ،لحم ػ ػػد ،اللب ػ ػػال لى ػ ػػلد ،لحم ػ ػػد .ج .)2009التحة اااااال ااااااع الضااااااغوط ال فساااااايس .ط،1
دار اليرالؽ لا ير الالوالزا  ،منف ،األردف.
 .55فنع ػ ػ ػػؿ ،ا ػ ػ ػػي .ج .)2011ق ػ ػ ػػالة الى ػ ػ ػػاطرة ا ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػ فس .ط ،1الااااااادار الحةل ياااااااس لمكتاااااااب
اال سة يس ،القةهرة ،مور.
 .56القحطػ ػ ػػن ي ،بػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػندت ج )2013الضاااااااغوط ال فساااااايس وعالقتهاااااااة بةلتفاااااااةؤل والتشاااااااةؤم
وبحااااض ال تغياااارات ال درساااايس لاااادى عي ااااس اااان طااااالب ال رنمااااس الثة ويااااس بمحنفظػ ػػت الخبػ ػػر
بنلم طقت اليرقات في الممانت اللربات الىلالدات ،رىنلت منزىوار غار م يالرة.
 .57القحط ػ ػػن ي ،ب ػ ػػد الاله ػ ػػنب ج )2011الضااااااغوط ال فساااااايس وعالقتهااااااة بةلتشااااااةؤم ل ػ ػػد طاب ػ ػػت
الثن الات بنلممانت اللربات الىلالدات ،رىنلت منزىوار م يالرة ،زنملت البحراف.
 .58نا ػ ػػنف ،نا ػ ػػت .ج .)1999السااااايطرة عماااااى الضاااااغوط ال فسااااايس .جورزم ػ ػػت :مرن ػ ػػز الولرا ػ ػػب
الالورزمت) ،ط ،1دار اللربي لالاالـ ،بارالت ،لب نف.
 .59لافاػ ػ ػػت ،اػ ػ ػػالزاف ،اللػ ػ ػػالباف ،بر ػ ػ ػػنرد.ج .)1985ساااااايكولوجيس االكتئااااااةب .د ار الم ػ ػ ػرا لا يػ ػ ػػر،
الرانض.
 .60لا ػ ػ ػػي ،رالب ػ ػ ػػرت .ج .)2006الحاااااااالج ال فساااااااي ال حرفاااااااي فاااااااي االضاااااااطرابةت ال فسااااااايس.
ورزمػ ػػت :زملػ ػػت ىػ ػػاد االىػ ػػؼ المحمػ ػػد زاػ ػػب الوػ ػػبالة ،ط ،1إاو ػ ػراؾ لا يػ ػػر الالوالزا ػ ػ  ،الق ػ ػػنهرة،
مور.
 .61مننا زت ،للاؾ .ج .)2000صيدة الوقت .ط ،3منوبت زرار ،الرانض ،الىلالدات.
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 .62مزا ػػد ،ىالى ػػف .ج.)2012

صااااةدر الضااااغوط ال فساااايس واتجةهااااةت تفساااايرهة لاااادى عم ااااةء

ال فس .وحافت الحالار المومدف ،دد ،3740اللراؽ.
 .63المحػ ػ ػ ػػرزت ،وػ ػ ػ ػػنلح .ج .)2017إدارة الااااااااذات وفاااااااان قيااااااااةدة اآلخاااااااارين .ط ،1دار ػ ػ ػ ػػنلـ
الثقنفت ،القنهرة ،مور.
 .64محىػ ػ ػػف ،بػ ػ ػػد النػػ ػ ػراـ ج )2013االكتئاااااااةب لااااااادى طمباااااااس الجة حاااااااس وعالقتاااااااه باااااااةلج س
والتخصااااص ،رىػ ػػنلت منزىػ ػػوار م يػ ػػالرة ،نااػ ػػت الورباػ ػػت لالاػ ػػالـ ات ىػ ػػن ات قىػ ػػـ اتريػ ػػند ال فىػ ػػي
الالوالزا الوربالت ،زنملت البورة
 .65محم ػ ػػالد ،هالاػػ ػػدة ح ف ػ ػػي .ج .)2012الصااااااالبس ال فساااااايس وادارة الااااااذات وعالقتااااااة بةلصاااااانس
ال فساااايس وال جااااةح الكااااةدي ي فػ ػػي عػػػالء بلػػػض الموغا ػ ػرات لػ ػػد طابػ ػػت الػ ػػدباالـ الم اػ ػػت بنااػػػت
الوربات .مزات دراىنت ربات في اـ ال فس ،القنهرة ،مور ،دد ،3ص.681-541
 .66محمػػ ػ ػػالد ،هالاػػ ػ ػػدة .ج .)2012الصااااااااالبس ال فساااااااايس وادارة الااااااااذات وعالقته ااااااااة بةلصاااااااانس
ال فساااايس وال جااااةح الكااااةدي ي فػ ػػي عػػػالء بلػػػض الموغا ػ ػرات لػ ػػد طابػ ػػت الػ ػػدباالـ الم اػ ػػت بنااػػػت
الوربات .مزات دراىنت ربات في اـ ال فس ،مور11 ،ج.618-4 ،)541
 .67من ػ ػ ػػزت ،ن ػ ػ ػالاـ .ج .)2013اقهااااااار االكتئاااااااةب .ورزمػ ػ ػػت :زا ػ ػ ػػب م ػ ػ ػ لـ ،منوبػ ػ ػػت الماػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػػد
الالط ات ،الرانض ،الىلالدات.
 .68م ظمػ ػ ػػت الوػ ػ ػػحت اللنلماػ ػ ػػت .ج" .)2017ياااااااوم الصااااااانس الحاااااااةل ي" .وػ ػ ػػـ الالوػ ػ ػػالؿ لاد ارىػ ػ ػػت
بوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنرا  25اال اػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال  2018اػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر المالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنلي:
http://origin.who.int/campaigns/world-health.day/2017/campaign-essentials/ar
 .69م ظمػ ػػت الوػ ػػحت اللنلماػ ػػت .ج" .)2018االكتئاااااةب" .وػ ػػـ الالوػ ػػالؿ لاد ارىػ ػػت بوػ ػػنرا  13لااػ ػػالؿ
 2018اػ ػ ػ ػػر المالق ػ ػ ػ ػ الوػ ػ ػ ػػنليhttps://www.who.int/ar/news-room/fact-:
sheets/detail/depression
 .70م ا ػ ػػب ،و ػ ػػن ي ،الاخ ػ ػػرالف .ج .)2014اساااااتخدام إدارة الاااااذات اااااع ذوي صاااااحوبةت الاااااتحمم.
دراىت مرزلات ،مزات اتريند ال فىي ،دد  ،706-673 ،39القنهرة ،مور.
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 .71م ػ ػ ػػداالت ،فػ ػ ػػرح .ج .)2004مػ ػ ػػن هػ ػ ػػي الفن ااػ ػ ػػت الذاواػ ػ ػػت؟ .مدال ػ ػ ػػت النورال اػ ػ ػػت ،وػ ػ ػػـ الالوػ ػ ػػالؿ
لاد ارىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنرا  28لااػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ  ،2018اربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط المالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ :
 /http://farahmehdawi.comة-هي-الفةعميس-الذاتيس؟/
 .72ال زم ػ ػػت ،ػ ػػثء ج )2008م ػ ػػد فلنلا ػ ػػت بر ػ ػػنمف اري ػ ػػندت لاوخفا ػ ػػؼ م ػ ػػف أعاااااراض االكتئاااااةب
د طثب المرحات الثن الات ،رىنلت منزىوار غار م يالرة ،الزنملت اإلىثمات غزة.
 .73و ػ ػ ػػار ،ػ ػ ػ ػالاؿ .ج .)2016إدارة الوقاااااااات لنيااااااااةة أفضاااااااال .ط ،1ماىى ػ ػ ػػت ال ػ ػ ػػالراؽ لا ي ػ ػ ػػر
الالوالزا  ،منف ،األردف.
 .74الم ػ ػػدت ،محم ػ ػػد .ج " .)2009شاااااكالت الثة وياااااس الحة اااااس عماااااى ةئااااادة الطاااااب ال فساااااي".
مالق المعنت .اخر زانرة نن ت في ونرا  31منرس 2019

ار الرابط الونلي:

https://www.ikhwanonline.com/Section/49952/default.aspx
 .75ه ػػالؿ ،ن ػػنلفاف ،اللا ػػدزت ،ز ػػنرد ر .ج.)1971

ظريااااةت الشخصاااايس .جورزم ػػت :ف ػػرج لحم ػػد

فػ ػ ػػرج ،الاخػ ػ ػػرالف ،مرازلػ ػ ػػت :لػ ػ ػػالاس ننمػ ػ ػػؿ ماانػ ػ ػػت) ،ط ،1ال ابػ ػ ػػت المو ػ ػ ػرات لاوػ ػ ػػألاؼ الال يػ ػ ػػر،
القنهرة ،مور.
 .76ها دز ،دافاد .ج .)2008اقهر االكتئةب .ط ،2منوبت زرار ،الرانض ،الىلالدات.
 .77الانا ػ ػ ػػي ،بدال ػ ػ ػػت ج )2013اساااااااتراتيجيةت ال اواجهااااااااس لااااااادى ال كتئباااااااين ،رى ػ ػ ػػنلت دنو ػ ػ ػػالراه،
زنمل ػ ػ ػػت ى ػ ػ ػػطاؼ ناا ػ ػ ػػت اللا ػ ػ ػػالـ ات ى ػ ػ ػػن ات الاتزومن ا ػ ػ ػػت قى ػ ػ ػػـ ا ػ ػ ػػـ الػ ػ ػ ػ فس ال ا ػ ػ ػػالـ الوربا ػ ػ ػػت،
الززابر.
 .78اللب ػ ػ ػػرت ،ل ػ ػ ػػالاس .ج .)2014الح ػ ػ ػػزف الخبا ػ ػ ػػث :ويػ ػ ػ ػراح اتنوب ػ ػ ػػنب .ورزم ػ ػ ػػت :با ػ ػ ػػت ػ ػ ػػالدة،
ط ،1هيئس أبو ظبي لمثقةفس ولمسيةنس ،اتمنرات اللربات الموحدة.
 .79الاػ ػػب طػ ػػب .ج .)2014االكتئااااةب الااااذهة ي ،مقػ ػػنؿ النورال ػ ػػي ،وػ ػػـ زاػ ػػنرة المالق ػ ػ بوػ ػػنرا 20
لااػػ ػ ػ ػػالؿ  ،2018اربػ ػ ػ ػ ػػط المالق ػ ػ ػ ػ ػ /https://www.webteb.com/articles :االكتئااااااااااةب-
الذهة ي.psychotic-depression_14302-
 .80االى ػ ػ ػ ػػؼ ،زمل ػ ػ ػ ػػت .ج .)2007إدارة الضااااااااااغوط .دار ال ػ ػ ػ ػػد لاطبن ػ ػ ػ ػػت الال ي ػ ػ ػ ػػر ،الق ػ ػ ػ ػػنهرة،
مور.
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نمالحـــــــــق

منق رقم ()1
أس ةء السةتذة ال نك ين

ـ

اتىـ

الوخوص

الزنملت

1

ل.د .الف محاىف

وربات -اـ فس

زنملت األقور

2

ل.د .زماؿ الط راالت

وربات -اـ فس

الزنملت اتىثمات

3

ل.د .نطؼ األغن

وربات -اـ فس

الزنملت اتىثمات
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منق رقم ()2
قيةس ضغوط الثة ويس الحة س في صورته الوليس
الدكتور ال نترم .........................نفظه اهلل
تنيس طيبس ،وبحد

تنكيم استبيةن نول ضغوط الثة ويس الحة س لطمبس الثة ويس الحة س في قطةع غزة

وقالـ البنحثت بدراىت عغالط الثن الات اللنمت ال ثقو ن بادارة الذات البلض ل راض اتنوبنب لد

طابت

الثن الات اللنمت في قطنع غزة.
المف ازراءات هذه الدراىت ا داد مقانس عغالط الثن الات اللنمت لطابت الثن الات اللنمت في قطنع غزة،
الالذت رفو البنحثت بأ ن :اإلزراءات الالممنرىنت العنغطت الالحندة الوي ومنرس بحؽ الطنلب في
مرحات الثن الات اللنمت لحث

ار الدراىت الات زنز ،الويمؿ هذه العغالط :المدرىت مومثات بنلملاماف

الالبابت المدرىات الالم ف الدراىي الاألىرة الاألودقنء الالمزوم .
امن لف لامقانس ثثثت بدابؿ الهي :جو طبؽ دابمن ،و طبؽ لحان ن ،ت و طبؽ لبدا) ارزر مف ىاندونـ
الفنعات الخبراونـ اللامات ابداء ارابنـ حالؿ مد

مثبمو ن الوثحات فقرات المقانس لواغت البحث

الحنلي م الولداؿ إف الزد الاقوراحنونـ.

وتقبموا فةئق اال ت ةن والتقدير.
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أختي الطةلبس /أخي الطةلب- :
وقالـ البنحثت بدراىت حالؿ ضغوط الثة ويس الحة س في قىـ اـ ال فس بناات الوربات في زنملت اتزهر -
بغزة "
لذا ارزر الونرـ بقراءة اللبنرات بدقت الا طنء رلاؾ في نؿ بنرة بنؿ زاهت المالعال ات ،لمن في ذلؾ
مف لهمات لابنحثت.
 مؿء البان نت األاللات.
 ع

ثمت ج ,)xلمنـ اتخوانر الذت ولوقد ا ا طبؽ ااؾ

د نؿ فقرة ،ربمن ووردد في

اخوانر اتزنبت ار بلض اللبنرات ،الفي هذه الحنلت اخور اإلزنبت األقرب لثوفنؽ م الز ت
ظرؾ.
وذج نمول
الرقم

الحبةرة

.1

البابت الوفات عنغطت الغار مثبمت لادراىت.

دائ ة

أنية ة

ةد ار

X

 تحظ ا ت االزد بنرة وحاحت اللخر خنطبت ،إ من اإلزنبت الوحاحت هي الوي و طبؽ
ااؾ ماندة لف الغرض األىنىي ل ذا المقانس هال ألغراض البحث اللامي فقط.
 ىوحظر اإلزنبنت بنلىرات الونمت ،لف وىوغرؽ األداة مف الالقت لنثر مف  15دقاقت.
أقدر لكم نسن تحةو كم
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البية ةت الشخصيس

الج س  :أ ثى

 ذكر

ال نةفظس   :ش ةل غزة  غزة  الوسطى  خةن يو س  رفح

الفرع   :أدبي

 عم ي

 غير ذلك

 شرعي

ال ستوى االقتصةدي لألسرة   :رتفع  توسط 

خفض

ال ستوى التحمي ي لألب   :اعدادي  ثة وي  بكةلوريوس  دراسةت عمية

ال ستوى التحمي ي لألم   :اعدادي  ثة وي  بكةلوريوس  دراسةت عمية

وفي الختةم أشكر لكم سمفًة ا جةزكم لم ه س ال طموبس كم ونسن تحةو كم
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البحد الول/ضغوط البيئس ال درسيس
التحريف اإلجرائي :هي ال ةرسةت واالجراءات التي تتخذهة ال درسس بةتجةه اند طالبهة في رنمس
الثة ويس الحة س ،والتي قد تؤثر سمبة أو ايجةبة عمى الطةلب فسه وعمى التنصيل االكةدي ي له.
البحد الول :ضغوط البيئس ال درسيس
دائ ة

الرقم الفقرة
 -1البيئس الصفيس ضةغطس وغير الئ س لمدراسس.
 -2يرهق ي اعداد مف اال جةز وتنضيره.
 -3يرفض بحض ال درسين االجةبس عن تسةؤالتي نول
ال ةدة الدراسيس.

 -4يضةيق ي استغالل نصس الريةضس في شرح ال هج
ن قبل بحض ال درسين.

 -5يضةيق ي اه ةل اإلدارة ال درسيس لشكواي الخةصس
ببحض ال درسين.

 -6يتح د الحديد ن ال درسين بث الخوف لدي نول
دراسس الثة ويس الحة س.

 -7تح د بحض ال حم ين انراجي واالستهزاء بي أ ةم
ز الئي.

 -8يضةيق ي الحدد الكبير لمطمبس داخل الفصل الخةص
بي.

 -9أتحرض لمطرد أو لمضرب في نةل عدم قدرتي عمى
اجةبس بحض االسئمس.

 10أشحر ان بحض ال درسين غير قةدرين عمى إدارة
الفصل أث ةء النصس.
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أنية ة

ةد ار

البحد الثة ي/ضغوط ال هج الدراسي.
التحريف اإلجرائي :هي ج ل الضغوط ال تحمقس بةل هج الدراسي أو أند ال واد الدراسيس اتجةه
اند طالب الثة ويس الحة س ،والتي قد تؤثر سمبة أو ايجةبة عمى الطةلب فسه وعمى التنصيل
االكةدي ي له.
البحد الثة ي :ضغوط ال هج الدراسي
الفقرة

الرقم

دائ ة

 -1أعة ي ن صحوبس فهم بحض ال واد.
 -2يضةيق ي نجم وغزارة ال هج الدراسي.
 -3أشحر أن بحض ال واد ال داع لهة.
 -4تشحر ي بحض ال واد بةل مل أث ةء دراستي لهة.
 -5أشحر ان ال هج صحب وال ي كن دراسته بسهولس.
 -6أشحر أن بحض ال واد الدراسيس ونداتهة غير
تسمسمس و ترابطس.

 -7أشحر بةن الفترة الز يس ال خصصس لدراسس ال هج
غير كةفيس.

 -8تواجه ي صحوبس في دراسس بحض ال واد التي تنتةج
إلى نفظ.

 -9تواجه ي صحوبس في دراسس بحض ال واد التي تنتةج
إلى فهم.

 10أشحر بأ ي أخطأت في اختيةر الفرع.
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أنية ة

ةد ار

البحد الثةلث/الضغوط السريس.
التحريف اإلجرائي :هي ال ةرسةت واالجراءات التي تتخذهة السرة بةتجةه أند أفرادهة في رنمس
الثة ويس الحة س ،والتي قد تؤثر سمبة أو ايجةبة عمى الطةلب فسه وعمى التنصيل االكةدي ي له.
البحد الثةلث :الضغوط السريس
الفقرة

الرقم

دائ ة

الدي لم ذاكرة في كل الوقةت.
 -1أعة ي ن كثرة دعوة و َ
 -2يزعج ي عدم تفهم أسرتي لسموبي بةلدراسس.
 -3ال تهي لي أسرتي الجو ال ةسب لمدراسس.
 -4ينر ي والدي ن قضةء بحض الوقت لمترفيه عن فسي
بداعي الدراسس.

 -5يضةيق ي قةر س والدي الدائم ع أخوتي أو أقةربي دراسية
 -6أعة ي ن عدم س ةح والدي بةستقبةل أصدقةئي في
ال زل لمدراسس.

 -7أتحرض لإلهة س ن أند والدي ع د ة يرو ي ال أدرس.
 -8ال يقدر والدي ال رنمس الدراسيس التي أ ر بهة.
 -9يتدخل اقربةئي في شؤو ي الدراسيس وال درسيس.
 10يتوقع ي والدي النصول عمى حدل عةل.

147

أنية ة

ةد ار

البحد الرابع/الضغوط االجت ةعيس.
التحريف اإلجرائي :هي ال ةرسةت واالجراءات ن قبل ال جت ع واالصدقةء بةتجةه أند طالب رنمس الثة ويس
الحة س ،والتي قد تؤثر سمبة أو ايجةبة عمى الطةلب فسه وعمى التنصيل االكةدي ي له.

البحد الرابع :الضغوط االجت ةعيس
الفقرة

الرقم

دائ ة

 -1أشحر وكأن الني الذي أسك ه فيه ي تظر ة سوف
أنصل عميه ن حدل في الثة ويس الحة س.

 -2يزعج ي قةر س الجيران لي ع الطمبس اآلخرين ن فس
الني.

 -3يقمق ي النديث بين االصدقةء نول تةئج الثة ويس
الحة س.

 -4أشحر بةلتوتر ن نديث الصدقةء عن ختم ال هج أوال.
 -5يضةيق ي سؤال جي ار ي ال تكرر عن ال حدل الذي أ وي
النصول عميه.

 -6أ زعج ن استهة س الجيران بقدراتي الدراسيس.
 -7يضةيق ي الت ةفس بي ي وبين أصدقةئي دراسية.
 -8نديث الحة س عن الثة ويس الحة س يزيد ن خةوفي
وقمقي.

 -9يزعج ي س ةع أي بر ة ج إذاعي نول الدراسس في
الثة ويس الحة س.

 10يضةيق ي تدخل الجيران في أسةليب دراستي.
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أنية ة

ةد ار

منق رقم ()3
قيةس ضغوط الثة ويس الحة س في صورته ال هةئيس
أختي الطةلبس /أخي الطةلب - :
وقالـ البنحثت بدراىت حالؿ ضغوط الثة ويس الحة س في قىـ اـ ال فس بناات الوربات في زنملت األزهر -
بغزة "
لذا ارزر الونرـ بقراءة اللبنرات بدقت الا طنء رلاؾ في نؿ بنرة بنؿ زاهت المالعال ات ،لمن في ذلؾ
مف لهمات لابنحثت.
 مؿء البان نت اتاللات.
 ع

د نؿ فقرة ،ربمن ووردد في

ثمت ج✓ ) ,لمنـ اتخوانر الذت ولوقد ا ا طبؽ ااؾ

اخوانر اتزنبت ار بلض اللبنرات ،الفي هذه الحنلت اخور اإلزنبت األقرب لثوفنؽ م الز ت
ظرؾ.
وذج نمول
الرقم

الحبةرة

دائ ة

.1

البابت الوفات عنغطت الغار مثبمت لادراىت.

✓

أنية ة

أبدا

 تحظ ا ت االزد بنرة وحاحت اللخر خنطبت ،إ من اإلزنبت الوحاحت هي الوي و طبؽ
ااؾ ماندة لف الغرض األىنىي ل ذا المقانس هال ألغراض البحث اللامي فقط.
 ىوحظر اإلزنبنت بنلىرات الونمت ،لف وىوغرؽ األداة مف الالقت لنثر مف  15دقاقت.
أقدر لكم نسن تحةو كم
البةنثس /قبس أن د النمبي
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البية ةت الشخصيس
الج س   :أ ثى

 ذكر

ال نةفظس   :ش ةل غزة  غزة  الوسطى  الج وب
الفرع   :أدبي

 عم ي

ال ستوى االقتصةدي لألسرة   :رتفع  توسط 

خفض

ال ستوى التحمي ي لألب   :اعدادي  ثة وي  بكةلوريوس  دراسةت عمية
ال ستوى التحمي ي لألم   :اعدادي  ثة وي  بكةلوريوس  دراسةت عمية

البحد الول  :ضغوط البيئس ال درسيس
الرقم

دائ ة

الفقرة

 -1البابت الوفات عنغطت الغار مثبمت لادراىت جاإلعنءة-الو الات-
ال ظنـ).

 -2ارفض بلض المدرىاف اتزنبت ف وىناتوي حالؿ المندة الدراىات.
 -3اعناق ي اىوغثؿ حوت الرانعت في يرح الم ف مف قبؿ بلض
المدرىاف.
 -4اعناق ي اهمنؿ اإلدارة المدرىات لينالات الخنوت ببلض المدرىاف.
 -5اولمد اللداد مف المدرىاف بث الخالؼ لدت حالؿ دراىت الثن الات
اللنمت.

 -6اولمد بلض الملاماف احرازي الاتىو زاء بي لمنـ زمثبي.
 -7اعناق ي ازدحنـ فواي بنللداد مف الطابت.
 -8لولرض لاطرد لال لاعرب في حنؿ دـ قدروي ار ازنبت بلض
اتىبات.

 -9ليلر بلدـ اىوالنبي لادرس بىبب طراقت يرح الملاـ لامندة.
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أنية ة

أبدا

البحد الثة ي :ضغوط ال هج الدراسي
الرقم

دائ ة

الفقرة

أنية ة

أبدا

 -1ل ن ي مف ولالبت ف ـ بلض المالاد.
 -2اعناق ي حزـ الغ ازرة الم ف الدراىي.
 -3ليلر لف بلض النوب المدرىات ت االزد ب ن الىنبؿ ااعنح ننفات.
 -4ويلر ي بلض المالاد بنلماؿ لث نء دراىوي ل ن.
 -5ليلر اف الم ف ولب الت امنف دراىو بى اللت.
 -6ليلر لف بلض المالاد الدراىات الحداو ن غار موىاىات المورابطت.
 -7ليلر بنف الفورة الزم ات المخووت لدراىت الم ف غار ننفات.
 -8والاز ي ولالبت في دراىت بلض المالاد الوي وحونج إلر حفظ.
 -9والاز ي ولالبت في دراىت بلض المالاد الوي وحونج إلر ف ـ.
 -10ليلر بأف م ف وخووي ولب اللخطأت اتخوانر.

البحد الثةلث :الضغوط السريس
الرقم

دائ ة

الفقرة

 -1ل ن ي مف نثرة د الة الالالداف لامذانرة في نؿ األالقنت.
 -2از ز ي دـ وف ـ لىروي لطراقت اىوذننرت لادرالس.
 -3ت و ا لي لىروي الزال الم نىب لادراىت.
 -4احرم ي الالدات مف قعنء بلض الالقت لاورفا
الدراىت لهـ.

ف فىي بدا ي

 -5اعناق ي مقنر ت الالالداف الدابـ م لخالوي لال لقنربي دراىان .
 -6ل ن ي مف دـ ىمنح الالدات بنىوقبنؿ لودقنبي في الم زؿ لادراىت.
 -7لولرض لةهن ت مف لحد الالدات

دمن ارال ي ت لدرس.

 -8اودخؿ اقربنء الالدات في ياال ي الدراىات الالمدرىات.
 -9اوالق م ي الالدت الحوالؿ ار ملدؿ نؿ.
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أنية ة

أبدا

البحد الرابع :الضغوط االجت ةعيس
الرقم

دائ ة

الفقرة

 -1ليلر النأف الحي الذت لىن فا ا وظر من ىالؼ لحوؿ اا مف
ملدؿ في الثن الات اللنمت.

 -2از ز ي مقنر ت الزاراف لي م الطابت اآلخراف مف فس الحي.
 -3اقاق ي الحداث باف اتودقنء حالؿ ونبف الثن الات اللنمت.
 -4ليلر بنلوالور مف حداث األودقنء ف خوـ الم ف لال ت.
 -5اعناق ي ىااؿ زا ار ي المونرر ف الملدؿ الذت ل الت الحوالؿ
اا .
 -6ل ز ف مف اىو ن ت الزاراف بقدراوي الدراىات.
 -7اعناق ي الو نفس با ي الباف لودقنبي دراىان.
 -8حداث اللنمت ف الثن الات اللنمت ازاد مف مخنالفي القاقي.
 -9از ز ي ىمنع لت بر نمف إذا ي الا ثمي حالؿ الدراىت في الثن الات
اللنمت.

 -10اعناق ي ودخؿ الزاراف في طراقت دراىوي.
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أنية ة

أبدا

منق رقم ()4
قيةس إدارة الذات في صورته ال هةئيس

أختي الطةلبس /أخي الطةلب - :
وقالـ البنحثت بدراىت حالؿ ضغوط الثة ويس الحة س في قىـ اـ ال فس بناات الوربات في زنملت األزهر -
بغزة " لذا ارزر الونرـ بقراءة اللبنرات بدقت الا طنء رلاؾ في نؿ بنرة بنؿ زاهت المالعال ات ،لمن في
ذلؾ مف لهمات لابنحثت ،حاث ىوىوخدـ فقط ألغراض البحث اللامي ،فبرزنء.
 مؿء البان نت اتاللات .
 ع

ثمت ج✓ ) ,لمنـ اتخوانر الذت ولوقد ا ا طبؽ ااؾ

د نؿ فقرة.

وذج نمول
الر

دائ ة

الحبةرة

أنية ة

أبدا

قم
.1

لقعي القوي في ا منؿ مفادة.
✓

 تحظ ا ت االزد بنرة وحاحت اللخر خنطبت ،إ من اإلزنبت الوحاحت هي الوي و طبؽ
ااؾ ماندة لف الغرض األىنىي ل ذا المقانس هال ألغراض البحث اللامي فقط.
 ىوحظر اإلزنبنت بنلىرات الونمت ،لف وىوغرؽ األداة مف الالقت لنثر مف  15دقاقت.
وتقبموا فةئق التنيس
البةنثس /قبس أن د النمبي
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البية ةت الشخصيس
الج س   :أ ثى

 ذكر

ال نةفظس   :ش ةل غزة  غزة  الوسطى  الج وب
الفرع   :أدبي

 عم ي

ترتيب الطةلب في السرة   :الكبر  الوسط  الصغر  الونيد
ال ستوى االقتصةدي لألسرة   :رتفع  توسط 

خفض

ال ستوى التحمي ي لألب   :اعدادي  ثة وي  بكةلوريوس  دراسةت عمية
ال ستوى التحمي ي لألم   :اعدادي  ثة وي  بكةلوريوس  دراسةت عمية
الرقم

الفقرة

1

لغعب بىر ت.

2

لثؽ في قدراوي لاولنمؿ م المينثت.

دائ ة

فىي إلومنـ الم نـ المالنات إلي.

3

لوحد

4

ليلر بنلثقت في فىي ملظـ األالقنت.

5

ل زر الم نـ المطاالبت م ي في الالقت المحدد.

6

اطاب اآلخرالف م ي خفض والوي في لث نء الم نقينت.
فىي في مالاقؼ وقاؿ مف احورامي لمنـ اآلخراف.

7

ت لع

8

لور ار ا زنز الم نـ الوي بدلت في لداب ن.

9

لومو بنلوبر في زما المالاقؼ.

10

ل ن غار راض ف فىي.

11

لننف

12

اولب اي لف لىاطر ار ا دفن نوي القالات.

13

ابالح لي لودقنبي بأىرارهـ الخنوت.

14

فىي

دمن ل زز م نمي الولبت.

دمن لفيؿ في مؿ ييء لنرر المحناللت حور ل زح في لداب .
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أنية ة

أبدا

15

لوفنءؿ بأ ي لىوطا لداء الم نـ بنفنءة نلات.

16

للوزـ بو فاذ زدالؿ الدراىت في مالا اده.

17

لهدئ مف ا فلنتوي ال نوزت ف لت مينات والاز ي.

18

ل ن ىلاد بمظ رت اليخوي.

19

مف الولب مالاز ت األحداث غار الىنرة.

20

لوخذ ق اررات ونببت بنىومرار.

21

والزد ليانء وم ل ي مف وحقاؽ طمالحنوي.

22

لحدد لاللالانت لداء الم نـ الوي لقالـ ب ن.

23

قدراوي واها ي لا زنح في الحانة.

24

لدت قدرة ار وزنالز الولنب.

25

لخوص القون لاورفا اوالازف م لالقنت الدراىت.

26

لدت القدرة ار طرد الحدث المز ف مف ذانروي.
د الحنزت.

27

اطاب لودقنبي م ي ال واحت

28

ل رؼ طبالت األ منؿ الوي لزادهن.

29

لوغاب ار لحداث الحانة الىابت ب زنح.

30

لدت القدرة ار وحقاؽ الالقت المىوغرؽ إل زنز م نمي المخوافت.

31

مف الولب اىوثنروي ا فلنلان.

32

لخطط لمىوقباي الم ي.
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منق رقم ()5
قيةس االكتئةب الصورة ال هةئيس
أختي الطةلبس /أخي الطةلب- :
وقالـ البنحثت بدراىت حالؿ ضغوط الثة ويس الحة س في قىـ اـ ال فس بناات الوربات في زنملت األزهر -
بغزة "
لذا ارزر الونرـ بقراءة اللبنرات بدقت الا طنء رلاؾ في نؿ بنرة بنؿ زاهت المالعال ات ،لمن في ذلؾ
مف لهمات لابنحثت.
 مؿء البان نت اتاللات.
 ع

د نؿ فقرة ،ربمن ووردد في

ثمت ج✓ ) ,لمنـ اتخوانر الذت ولوقد ا ا طبؽ ااؾ

اخوانر اتزنبت ار بلض اللبنرات ،الفي هذه الحنلت اخور اإلزنبت األقرب لثوفنؽ م الز ت
ظرؾ.
وذج نمول
دائ ة

الرقم

الحبةرة

.1

الحزف الات قبنض اىاطراف اي طالاؿ الالقت ،الل زز ف

أنية ة

أبدا

✓

الوخاص م ـ.
 تحظ ا ت االزد بنرة وحاحت اللخر خنطبت ،إ من اإلزنبت الوحاحت هي الوي و طبؽ
ااؾ ماندة لف الغرض األىنىي ل ذا المقانس هال ألغراض البحث اللامي فقط.
 ىوحظر اإلزنبنت بنلىرات الونمت ،لف وىوغرؽ األداة مف الالقت لنثر مف  10دقاقت.
أقدر لكم نسن تحةو كم
البةنثس/قبس أن د النمبي
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البية ةت الشخصيس
الج س   :أ ثى

 ذكر

ال نةفظس   :ش ةل غزة  غزة  الوسطى  الج وب
الفرع   :أدبي

 عم ي

ال ستوى االقتصةدي لألسرة   :رتفع  توسط  خفض
ال ستوى التحمي ي لألب   :اعدادي  ثة وي  بكةلوريوس  دراسةت عمية
ال ستوى التحمي ي لألم   :اعدادي  ثة وي  بكةلوريوس  دراسةت عمية

الرقم

دائ ة

الفقرة

-1

الحزف الات قبنض اىاطراف اي طالاؿ الالقت ،الل زز ف الوخاص م ـ.

-2

ليلر بنلاأس مف المىوقبؿ ،اللف األمالر لف ووحىف.

-3

ليلر ل ي يخص فنيؿ ومنمن.

-4

ليلر بلدـ الرعن ف فىي نمن ليلر بنلماؿ مف نؿ ييء

-5

ليلر بأ ي ىيء الونف لاغنات.

-6

ليلر بأ ي لىوحؽ اللقنب

-7

ليلر بأ ي لمقت فىي

-8

للالـ فىي ار نؿ من احدث.

-9

وراالد ي لفننر لاوخاص مف حانوي اللنف ت ل فذهن.

 -10لبني هذه اتانـ طالاؿ الالقت الت لىوطا الوالقؼ.
 -11ليلر بنت ز نج دالمن.
 -12فقدت ملظـ اهومنمي الاحىنىي بنآلخراف.
 -13ل ن ي مف ولالبت الاعحت في اوخنذ الق اررات.
 -14ايلر بالزالد وغارات دابمت في يناي وزلا ي لبدال م ف ار اللقؿ زنذبات
 -15ت ل مؿ ب فس النفنءة الوي ن ت ل مؿ ب ن دالمن.
 -16ي اوي لىالل بنثار مف الىنبؽ.
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أنية ة

أبدا

منق رقم ()6
كتةب تسهيل ه س لمبةنثس قدم ن جة حس الزهر لوزارة التربيس والتحميم
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منق رقم ()7
كتةب تسهيل ال ه س لمبةنثس قدم ن وزارة التربيس والتحميم و وجه ل ديريةت ال دارس في نةفظةت
قطةع غزة
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منق رقم ()8
كتةب تسهيل ه س لمبةنثس قدم ن ديريس غرب غزة ل دراء ال دراس
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منق رقم ()9
كتةب تسهيل ه س لمبةنثس قدم ن ديريس ش ةل غزة ل دراس ال ديريس
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منق رقم ()10
كتةب تسهيل ه س لمبةنثس قدم ن ديريس الوسطى ل دراس ال ديريس
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منق رقم ()11
كتةب تسهيل ه س لمبةنثس قدم ن ديريس خة يو س ل دراس ال ديريس
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منق رقم ()12
كتةب تسهيل ه س لمبةنثس قدم ن ديريس رفح ل دراس ال ديريس
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