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 اإلهداء
  ....حفظهما اهللا برعايته  لى والدّيإ...الحب والرضا والدعاء الرحيم  لى منبعإ 

إلى زوجي الغالي .... وال أجد الحروف لخط آلمات اإلمتنان له ...إلى من ال أجد الكلمات لشكره 
  ... محمد

مهدي وعلي إلى أبنائي ... إلى من يسّر قلبي بلقائهم وحضنهم ..إلى من أنعم اهللا علي بوجودهم 
   ومريم

  ...... إلى عائلتي وعائلة زوجي الذين أعانوني في رعاية أبنائي

  ....... وإلى ابنّي أخي أنور وهدى...إلى إخوتي وأخواتي وأزواجهم  وأبناءهم 

رحمهم اهللا ..وإلى روح زميلي عصام ....إلى روح أخواي عثمان وعبد السالم وابن أخي محمد 
  جميعا 

  ...وإلى جميع األصدقاء الذين قضيت معهم أجمل األوقات ...يل إلى صديقتي وأختي حاآمة سحو

وإلى روح جميع ...وإلى جميع الفلسطينيين في غربتهم ....إلى العائدين الى أرض الوطن 
  .أهدي هذا العمل المتواضع..جميعا إلى آل هؤالء ....وإلى جميع األسرى في صمودهم ..الشهداء
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 :إقرار 

أقر أنا مقدمة الرسالة ، أنها قدمت لجامعة القدس ، لنيل درجة الماجستير ، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
باستثناء ما تم االشارة اليه حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة او أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا 

  .ألي جامعة أو معهد 

  االسم أميرة حسن محمد حمد 

  :.........................التوقيع 
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  :شكر وعرفان

الحمد هللا رب العالمين  الذي  –صلى اهللا عليه وسلم –الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا محمد 
  ...يسر أمري وأنار دربي بالعمل والبحث 

إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور تيسير عبد اهللا الذي ال يسعني إال أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير 
  فله مني جزيل الشكر واإلمتنان....شرفني بمتابعة هذا البحث الى أن تم إنجازه 

كما أتقدم بالشكر  والعرفان إلى أساتذتي األفاضل في جامعة القدس أبو ديس على ما قدموه لي من  
  جزاهم اهللا كل خير ..علم ومعرفة 

بالشكر الى أعضاء لجنة المناقشة الخارجيين والداخليين  على ما بذلوه من وقت وجهد في  وأتقدم
  .في إتمام إنجاز هذا العمل مراجعتهم لهذه الرسالة وتفضلهم بالمشاركة الفعالة

وال يفوتني أبدا أن اتقدم بجزيل الشكر وعمق اإلمتنان إلى والدي اللذان يمداني دوما  بالدعاء والمحبة 
  ..هما اهللا حفظ

كما أقدم  جزيل شكري وتقديري إلى من قدم لي يد العون ، ومنحني العزم والصبر على مواصلة 
فلهم جميعا مني كل الشكر و ....الى زوجي محمد وأبنائي مهدي وعلي ومريم .....البحث والدراسة 

  .اإلمتنان 
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  :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

هي إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بين الفرد و األفراد المحيطين :  النفسيةالشعور بالوحدة 
به نتيجة الفتقاده إلمكانية االنخراط أو الدخول في عالقات مشبعة ذات معنى مما يؤدي إلى شعوره 

ات بعدم التقبل و النبذ و إهمال اآلخرين له رغم أنه محاط بهم وهي نتيجة حدوث خلل في شبكة العالق
  )1998الدسوقي،. (االجتماعية للفرد سواء كان ذلك في صورة كمية أو كيفية 

أنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الوحدة النفسية : وتعرف الوحدة النفسية إجرائيا 
  .المستخدم في هذه الدراسة

اليومية الضاغطة التي  هي األساليب التي يواجه بها الفرد أحداث الحياة: استراتيجيات المواجهة 
تتوقف مقوماتها اإليجابية أو السلبية نحو اإلقدام أو اإلحجام تبعا لقدرات الفرد و مرجعية سلوكة و 
مهاراته في تحمل أحداث الحياة الضاغطة و كذلك استجاباته التكيفية نحو مواجهة هذه األحداث 

  ).Leonard Poon  2003ون، ليونارد ب.(دون إحداث أي آثار سلبية جسمية أو نفسية عليه

هي الدرجة التي يحصل عليها الفرد على  مقياس أساليب مواجهة : التعريف  اإلجرائي للمواجهة 
  .الضغوط المستخدمة في هذه الدراسة

يطلقها علماء نفس النمو على مرحلة النمو التي تقع بين الطفولة و الرشد، بمعنى أنها :  المراهقة
الطفل إلى عالم الكبار و قد تطول هذه الفترة او تقصر و يتفاوت مداها مرحلة نمائية من عالم 

لكنها غالبا تمتد من العقد الثاني من حياة .الزمني من مستوى اجتماعي و اقتصادي و ثقافي آلخر
 ) . 1999زهران ، ) . ( عاما 21- 11أي ما بين (الفرد 

عاما  18- 16لة العمرية الواقعة ما بين وتعرف المراهقة إجرائيا في هذه الدراسة على أنها المرح
  .وهي ما توازي المرحلة الدراسية الثانوية  ما بين الصف العاشر والثاني عشر

هم أبناء ولدوا أو عاشوا لفترة من الزمن في دول أجنبية وعادوا لإلقامة في :أبناء المغتربين 
  بالدهم

دراسيا في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة ويعرفون في هذه الدراسة على أنهم الطالب المنتظمين 
والذين كانوا قد امضوا فترة من حياتهم في إحدى الدول األجنبية وعادوا إلى أراضي الضفة الغربية 

  .لإلقامة فيها 
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   :الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة  الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها باستراتيجيات المواجهة 
ن من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية لدى المراهقي

الجنس، العمر، مكان السكن (والخاصة، كما هدفت الدراسة التعرف على أثر متغيرات الدراسة 
الدائم، سنوات اإلقامة الحالية، اإلقامة الوالدية، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، وسيلة 

والوحدة النفسية ) مع أحد أو كال الوالدين، نوع األسرة الحاضنة، نوع المدرسة اإلتصال
  .واستراتيجيات المواجهة لدى هؤالء المراهقين 

تكون مجتمع الدراسة من المراهقين من أبناء المغتربين من محافظة رام اهللا والبيرة من األعمار  
طالباً وطالبة في مدارس ) 260(مكونة من وقد كانت العينة الفعلية لهذه الدراسة ) 18- 16-17(

وقد تم اختيارهم بالطريقة . 2012رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة خالل الفصل الثاني لعام 
االرتباطي وقامت من أجل تحقيق  القصدية ، وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي

شعور بالوحدة النفسية وهو من إعداد الدسوقي مقياس ال: ماأهداف الدراسة باستخدام أداتين ه
، ومقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة وهو من إعداد ليوناردبون )1988(
)1980 (Leonard Poon   وترجمة علي عبد السالم علي)2003(.  

المواجهة  وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة كل من الشعور بالوحدة النفسية واستراتيجيات
وقد حصل الرفض من اآلخرين على أعلى متوسط حسابي يليه  لدى أفراد  العينة كانت متوسطة،

البعد االجتماعي يليه بعد افتقاد األلفة مع الغير على مقياس الشعور بالوحدة النفسية  ،في حين 
تفاعل السلبي حصل التفاعل اإليجابي على أعلى متوسط حسابي يليه االتجاهات السلوكية، يليه ال

  . أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة على مقياس

ببعض التوصيات التي كان من أبرزها زيادة اإلهتمام بهذه الفئة من عليه توصي الباحثة  وبناء
المجتمع وتقديم الدعم المناسب لهم للتأقلم والتكيف مع ظروفهم الجديدة واحتضانهم في المجتمع 

 .دة اإلهتمام بالخدمات النفسية التي من شأنها أن تخرجهم من وحدتهم النفسيةإضافة الى زيا
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The degree of psychological loneliness and its relationship with coping 

strategies of adolescents of Palestinian expatriates’ children in governmental  

and private schools in Ramallah and Al - Bireh municipality. 

Prepared by: Ameera Hasan Mohammad Hamad  

Supervisor: Prof. Taisir Abdallah  

Abstract: 

The study aims to determine the degree of psychological loneliness and its relationship 

with coping strategies of adolescents of Palestinian expatriates’ children in governmental  

and private schools in Ramallah and Al- Bireh municipality,  the study aimed to identify 

the impact of the variables (sex, age, place of permanent residence, years of current 

residence, parental residency, level of father education, level of mother education, and 

means of communication with one or both parents,  type of foster family, and type of 

school) and the psychological loneliness and coping strategies of these adolescents. 

 The study population consisted from adolescents of expatriates’ children from Ramallah 

and Al- Bireh municipality ages (1,17and18) .  The effective sample  for this study 

consisted of 260 students from Ramallah and Al- Bireh schools from both public and 

private during the second semester of the year 2012, and they were selected  in an 

intentional manner .The researcher used the descriptive linking approach and in order to 

achieve the objectives and she applied two tools, the measure of psychological loneliness, 

prepared by Desouki (1988), and the  standard methods of measuring events of daily life 

pressures, prepared by Leonard Poon (1980) and translated by researcher Ali (2003).  

The results showed that each of the degree of loneliness and strategies of psychological 

coping of members of the sample were moderate, while the rejection from others has 

received the highest arithmetic average, followed by the social dimension, the lack of 

familiarity with others on psychological loneliness scale. Whereas positive interaction has 

received the highest arithmetic average, followed by behavioral trends, negative 

interaction using a measuring scale of methods of coping with daily stressful life events. 

 

 



 
 

و

In light of these results, the researcher recommends to increase attention to this group of 

society and to provide the appropriate support for them to adjust and adapt to the new 

environment in order to embrace the community, in addition to increase the interest in the 

psychological services that would cope with the psychological loneliness. 
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 : الفصل االول

____________________________________________________   
  مشكلة الدراسة وأهميتها 

 
  مقدمة الدراسة   1.1

  
 يعتبر اإلنسان مخلوق إجتماعي بطبعه، يرى نفسه من خالل ذاته ومن خالل نظرة اآلخرين له، 

غيره من الكائنات الحية بسبب امتالكه نظاماً حالة ينفرد بها اإلنسان عن النفسية الشعور بالوحدة و
اجتماعياً  يتأثر به ويؤثر فيه ، وأي خلل قد يحدث في األواصر التي تربط اإلنسان بغيره من أبناء 

وينتج عنه اضطراب في  ،ر يحدث في النظام االجتماعي  ينعكس على الفرد يجنسه أو أي تغي
فاإلنسان  قد يتخذ  ،النفسية الوحدة الشعور ب ا يولد لديهمجتماعي المكتسب لدى األفراد ، مالطابع اإل

مسارا آخرغير النمط الذي  كان قد اعتاد عليه ويتجه نحو الوحدة والعزلة بفعل إرادته أو بفعل 
  .ظروف طارئة في حياته 

  
بان معظم األفراد ال يستطيعون ) Wiesman , Guttfreun1995(وجتفرون  ايزمانووقد اشار 
اإلحساس  التقدم التكنولوجي الهائل دون أن يتعرضوا إلى الكثير من صورمتطلبات  التعايش مع

نقطة البدء لكثير من المشكالت التي يعاني  النفسية كما يعتبر اإلحساس بالوحدة  ،النفسيةبالوحدة 
  .منها اإلنسان المعاصر ألن تأثيراتها تتبادل فيما بينها في حلقة دائرية إذ تؤثر الواحدة باألخرى 

  
المتسارعة والصراعات المتعددة تحمل في طياتها الكثير من اآلالم والمتاعب النفسية والتغييرات 

وتشهد منطقة الضفة الغربية والسيما محافظة رام اهللا والبيرة .والسيما في القرن الحادي والعشرين
 ة،أنماطا كثيرة من هذه الصراعات ومنها الهجرة إلى الخارج أو العودة بعد سنوات طويلة من الغرب
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ربع العائدين  من أن أكثراإلحصائيات الصادرة عن جهاز مركز االحصاء الفلسطيني   بينتوقد 
وهي فترة شهدت  ، )1999-1995(، وحوالي ثلثهم عاد خالل الفترة  1990عادوا حتى العام 

تفاقيات السالم وقيام السلطة الوطنية عودة عدد كبير من الفلسطينيين من الخارج نتيجة إل
، وهي الفترة التي )2009-2000(ويالحظ انخفاض نسبة العائدين خالل الفترة   .ينيةالفلسط

وشهدت اجتياحات  ،)انتفاضة األقصى(شهدت فيها األراضي الفلسطينية االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
 وأشارت النتائج إلى أن هناك .واسعة من قبل القوات اإلسرائيلية لمعظم مناطق السلطة الفلسطينية

أفادت ، كما  آالف عائد سنوياً لألراضي الفلسطينية خالل السنوات الخمس الماضية 7- 5ما بين 
سنة، في حين بلغت نسبة العائدين  29-15من العائدين هم في العمر % 37النتائج بأن حوالي 

سنة  15، وبلغت نسبة األفراد الذين عادوا وأعمارهم دون %9سنة  60ممن تزيد أعمارهم على 
جهاز مركز .(من مجمل العائدين، وتتقارب هذه النسب ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة% 6

  ) .2010اإلحصاء الفلسطيني ،
  
تداعيات مهمة في تشكيل وصقل شخصيته، ومواقفه،  المراهقللجو األسري الذي يعيش فيه و

المشاعر المتبادلة بين والجو األسري يتبلور ويظهر في شكل العالقات و. وآرائه، وقيمه، ومسلكياته
والتوترات، وتوفير الدعم العاطفي، وكذلك  التاألفراد، ومستوى التفهم والتعاطف، ومواجهة المشك

، و حيث أن مرحلة المراهقة تمتاز بتحديد الهوية و األقران و في توفير جو للنمو والتطور
، و الفشل في إقامة العالقات و  األنشطة، فإن الحاجة لالنتماء  و العالقات االجتماعية حاجات ملحة

االندماج لدى هؤالء المراهقين  من أبناء المغتربين يوفر  لديهم بيئة خصبة للشعور بالوحدة 
أن شخصية الفرد تتطور من خالل عالقته مع أفراد أسرته  Ericson أريكسون، ويرى النفسية

دافئ وآمن يعكس ذلك في  الذي حصل على دعم ونشأ في جو فردفال. والمجتمع الذي يعيش فيه
  ).1988عبد الرحمن،.(ة الصعوبات الحياتية، والعكس هو الصحيحهصفاته وقدراته على مواج

  
وقد يواجه هذا المراهق واقعا جديدا في ظل ظروف تجبره على العيش بعيدا عن أسرته األولية 

عليهم  ونشأ بينهم ، المكونة من األب واألم واإلخوة واألخوات واألصدقاء الذين كان قد اعتاد 
فالمراهق قد عاد إلى وطن اآلباء بفعل ظروف قد تتعلق باالنفصال بين الوالدين أو بفعل الحرص 
من اآلباء على أن يربى هؤالء األبناء في الوطن بهدف اكتساب الدين و اللغة والعادات والتقاليد  

مع أحد الوالدين  أو كالهما او  العربية   ، وقد يكون الثمن لكل هذه الظروف أن يعيش المراهق 
أن يكون ضمن عائلة حاضنة تتكون من األجداد والجدات، وهذا العالم الجديد بكل جوانبه  يدفع  
بهذا المراهق إلى التعرض إلى الضغوط النفسية ومن ضمنها  الشعور بالوحدة النفسية وهذا ما 
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يات مواجهة  متعددة األشكال في مواجهة يلزمه إلى التصدي لهذا الواقع الجديد باستخدام استراتيج
  .األحداث الحياتية الجديدة الضاغطة والمؤدية إلى الشعور بالوحدة النفسية 

 
  مشكلة الدراسة    2.1

المدارس  من كال الجنسين  من فئة المراهقين ألبناء المغتربين  من نقص   يعاني بعض طالبقد 
في العالقات االجتماعية نتيجة لتواجدهم في بيئة جديدة بلغتها وعاداتها وتقاليدها ونمط و أسلوب 

  .األمر الذي يؤدي بهم إلى الشعور بالوحدة النفسية  حياتها،
ن الشعور بالوحدة النفسية هي خبرة غير سارة تدل على كما تبرز مشكلة الدراسة الحالية في كون أ

عدم التوافق ،و يصاحبها العديد من حاالت صعوبة االندماج االجتماعي رغم وجود الفرد في 
الجماعة ، و لتحقيق عملية التوافق البد للمراهقين من ابناء المغتربين من استخدام استراتيجيات 

   .الصحة النفسية  مواجهة توصلهم إلى التوافق النفسي و
  

عاما مع طلبة  13لمدة في االرشاد التربي المدرسي كما أن الباحثة من خالل معايشتها وعملها  
المدارس والسيما فئة المراهقين ،الحظت مدى التوافد السنوي  والمتكرر  من هؤالء الطلبة  الى 

ل ، واالختالف في أساليب المدارس    و صعوبة اندماجهم و شعورهم الملحوظ بالوحدة و االنعزا
المواجهة  للتغلب على هذه المشاعر بين المراهق  العائد  الى أرض الوطن بخبراته السابقة و 

  .  المراهق الذي ولد وعاش في الوطن وبين أهله
  
  أسئلة الدراسة   3.1 

مدارس ما درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في   - 1
  محافظة رام اهللا والبيرة  الحكومية و الخاصة؟

ما هي استراتيجيات مواجهة الوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في    - 2
 مدارس محافظة رام اهللا  والبيرة الحكومية والخاصة ؟

 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء   - 3

المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية و الخاصة تعزى إلى 
الجنس ،العمر ، مكان السكن الدائم ،سنوات اإلقامة  الحالية ،اإلقامة الوالدية ، (المتغيرات 

مستوى تعليم األب ، مستوى تعليم األم ،  وسيلة اإلتصال مع أحد الوالدين أو كالهما ، نوع 
  ؟) األسرة الحاضنة ، نوع المدرسة 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات مواجهة الوحدة النفسية عند المراهقين   - 4
 والبيرة  الحكومية والخاصة تعزى من أبناء المغتربين  الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا

الجنس ،العمر ، مكان السكن الدائم ،سنوات اإلقامة  الحالية ،اإلقامة الوالدية ، (إلى المتغيرات 
مستوى تعليم األب ، مستوى تعليم األم ،  وسيلة اإلتصال مع أحد الوالدين أو كالهما ، نوع 

  ؟) األسرة الحاضنة ، نوع المدرسة 
قة بين درجة الشعور بالوحدة النفسية واستراتيجيات المواجهة عند المراهقين من  هل توجد عال  - 5

  ابناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة ؟
 
 

  
  فرضيات الدراسة  4.1

  : الفرضية االولى 

بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين  في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة 

  .تعزى إلى متغير الجنس

  

  : الفرضية الثانية
بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة بال
  ) . عاما 18عاما ، 17عاما ،16( تعزى إلى متغير  العمر 

 
  :الفرضية الثالثة 

بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة  بالوحدة

  ).قرية ، مدينة(تعزى إلى متغير  مكان السكن الدائم 
 

  :الفرضية الرابعة 

بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ة عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة بالوحدة النفسي
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من عامين الى (،)من عام الى عامين (،)أقل من عام (تعزى إلى  متغير سنوات اإلقامة الحالية 
  ).اكثر من ثالثة اعوام (، )ثالثة اعوام

  : الفرضية الخامسة 

بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة 

مع أحد الوالدين،كال الوالدين  ،مع األجداد أو األعمام والعمات ( تعزى إلى متغير  االقامة الوالدية  
  ). والخاالت أو االخوال

 
  :الفرضية السادسة 

بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة تعزى إلى 

  .متغير  مستوى تعليم األب
 

  :الفرضية السابعة 

بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 
بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة 

  .تعزى إلى متغير مستوى تعليم األم
  

  :الفرضية الثامنة 

بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة 
بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة 

  . تعزى إلى متغير  وسيلة االتصال مع أحد الوالدين او كالهما 
 

  :الفرضية التاسعة 

بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(ة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل
بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة 

  ).  نووية،ممتدة(تعزى إلى متغير  نوع االسرة  الحاضنة 
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  : الفرضية العاشرة
بين متوسطات درجة الشعور ) α  > 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة

بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة 
  ) .حكومية ، خاصة( تعزى إلى  متغير نوع المدرسة

 
  : الفرضية الحادية عشر

بين متوسطات استراتيجيات ) α  > 0.05(ة عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

  ).ذكر، انثى (رام اهللا والبيرة تعزى إلى متغير الجنس 
 

  :الفرضية الثانية عشر 

بين متوسطات استراتيجيات )   α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

  ) .عاما 18عاما ،17عاما ،16(رام اهللا  والبيرة تعزى إلى متغير  العمر 
 

  :الفرضية الثالثة عشر 

بين متوسطات استراتيجيات ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات 
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

  ).قرية ، مدينة (رام اهللا والبيرة تعزى إلى متغير مكان  السكن الدائم 
  

  :الفرضية الرابعة عشر 

بين متوسطات استراتيجيات ) α  > 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

من (،)من عام الى عامين(،)أقل من عام (رام اهللا والبيرة  تعزى إلى متغير سنوات اإلقامة الحالية 
  ) .اكثر من ثالثة أعوام (، )عامين الى ثالثة أعوام 

 
  :الفرضية الخامسة عشر 

بين متوسطات استراتيجيات )  α  > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

مع أحد الوالدين،كال الوالدين  ،مع األجداد ( م اهللا والبيرة   تعزى إلى متغير  اإلقامة  الوالدية  را
  ). أو األعمام والعمات أو االخوال والخاالت
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  :الفرضية السادسة عشر

بين متوسطات استراتيجيات ) α  > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

  .  رام اهللا والبيرة  تعزى إلى  متغير  مستوى تعليم األب
 

  :الفرضية السابعة عشر 

بين متوسطات استراتيجيات ) α  > .050(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

  .رام اهللا والبيرة  تعزى إلى  متغير مستوى تعليم األم
  

  :الفرضية الثامنة عشر 

بين متوسطات استراتيجيات ) α  > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

  . رام اهللا والبيرة  تعزى إلى  متغير  وسيلة اإلتصال مع أحد الوالدين او كالهما 
  

  :الفرضية التاسعة عشر 

بين متوسطات استراتيجيات ) α  > 0.05(مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

  ).نووية ،ممتدة (رام اهللا والبيرة  تعزى إلى  متغير نوع االسرة الحاضنة 
  

  :الفرضية العشرون 

بين متوسطات استراتيجيات ) α  > 0.05(ائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحص
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 

  ).حكومية ، خاصة (رام اهللا  والبيرة تعزى إلى  متغير نوع المدرسة  
 

 :الفرضية الواحد و العشرون 
بين درجة الشعور بالوحدة النفسية واستراتيجيات المواجهة عند المراهقين من  أبناء  ال توجد عالقة

  .المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 
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  أهمية الدراسة  4.1 

تبرز أهمية الدراسة الحالية من أهمية اختيارها لمجتمع الدراسة الذي يتألف من فئة المراهقين  - 
المغتربين الفلسطينيين في محافظة رام اهللا، و هو مجتمع لم يتعرض له الباحثون من أبناء 

من حيث دراسة الشعور بالوحدة النفسية  -حسب علم الباحثة  - بالدراسة أو البحث 
  .واستراتيجيات المواجهة و التي نحن بصددها لتدعيمها أو رفضها 

المجتمع الفلسطيني يمر بظروف  وأهمية هذه الدراسة تتركز في مجتمع الدراسة كون أن - 
تتراوح بين الغربة و العودة بين الحين و اآلخر، ما يخلق ظروفا مناسبة للشعور بالوحدة 

النفسية الناتجة عن الشعور بغربة العودة إلى الوطن الذي لم يعايشونه من قبل بأهله و عاداته  
آالف فلسطيني  7-5هناك ما بين و تقاليده وأجوائه وظروفه فالنتائج اإلحصائية تشير إلى أن 

من العائدين هم % 37من حملة الجنسيات األجنبية يعود سنويا إلى األراضي الفلسطينية و أن 
  .سنة 29-15من األعمار 

و دراسة الشعور بالوحدة النفسية لدى هذه الفئة المهمة من المجتمع يعتبر مهما أيضا ألهمية  - 
من إنتاج  - الوحدة النفسية –مله هذا الشعور المرحلة التي يمرون بها ،و لما قد يح

لالضطرابات النفسية والسلوكية فيما بعد ، فالوحدة النفسية أصبحت مشكلة  تزداد وضوحا   
واصبح  يعاني منها العديد من الناس في العصر الحاضر  ، كما  انها تعد األرضية الممهدة 

لوحدة النفسية أصبحت حالة تسبب العديد كما أن الشعور با. لالضطرابات النفسية والتنبؤ بها
من المشكالت المتعلقة بالتوافق االجتماعي و الشخصي خصوصا لدى الشباب ، فقد أشارت 

من طلبة %) 10-5( أن ما بين   Klund ) 1992(العديد من الدراسات التي قام بها كلوند 
بالوحدة النفسية و  يشعرون%) 20( المدارس غير مألوفين من قبل زمالئهم تقريبا وان   

لذا فإن معاناتهم من الشعور بالوحدة النفسية يتأتى نتيجة للعديد . يتمنون أن يكون لهم أصدقاء 
من العوامل البيئية والذاتية و االجتماعية والقيمية ، كالسفر بعيدا عن األهل واالنتقال من بيئة 

يساعد على ظهور بعض  إلى بيئة جديدة  وتكوين عالقات اجتماعية جديدة ، و هذا ما
األعراض النفسية و االجتماعية  المصاحبة  للشعور بالوحدة النفسية ، كالقلق و االكتئاب و 

  ).2009العاسمي ، .   (العزلة االجتماعية 
  

كما ستأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تتمثل في أهمية الشريحة التي تناولتها ، و هي  شريحة  - 
  .ماد المستقبل القريب تمثل  مرآة  المجتمع وع

ستساعد هذه الدراسة من الناحية التطبيقية في تزويد المرشدين التربويين و العاملين في حقل  - 
التربية و التعليم و المؤسسات الشبابية في بيان درجة الشعور بالوحدة النفسية  عند المراهقين 
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، و بالتالي تصميم برامج من أبناء المغتربين الفلسطينيين واستراتيجيات المواجهة لديهم 
 .إرشادية وعالجية و توفير مناخ مناسب للحد من الشعور بالوحدة النفسية 

  
  أهداف الدراسة   6.1

  
  :تهدف الدراسة الحالية إلى 

معرفة  درجة انتشار الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين   - 
 .البيرة الحكومية والخاصة في مدارس محافظة رام اهللا و 

معرفة  الفروق في درجات الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين  - 
الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة الحكومية والخاصة تبعا لمتغيرات الدراسة و 

، اإلقامة الوالدية ،  الجنس العمر ، مكان السكن  الدائم ، سنوات اإلقامة  الحالية( هي   
مستوى تعليم األب ، مستوى تعليم األم ، وسيلة االتصال مع أحد الوالدين او كالهما ، نوع 

 ).األسرة الحاضنة  ، نوع المدرسة
معرفة استراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين  - 

 .و البيرة الحكومية والخاصة الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا 
معرفة الفروق في استراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء   - 

المغتربين الفلسطينيين  في مدارس محافظة رام اهللا و البيرة الحكومية والخاصة  تبعا لمتغيرات 
قامة  الحالية ، االقامة الوالدية  الجنس العمر ، مكان السكن الدائم ، سنوات اإل: (الدراسة و هي

،مستوى تعليم األب ،مستوى تعليم األم ، وسيلة االتصال مع احد الوالدين او كالهما ، نوع 
  )االسرة الحاضنة  ، نوع المدرسة

معرفة العالقة بين درجة الشعور بالوحدة النفسية واستراتيجيات المواجهة عند المراهقين من     - 
  .فلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة أبناء المغتربين ال
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  محددات الدراسة  7.1

  
تقتصر  هذه الدراسة على عينة من الطلبة المراهقين الممثلين ألبناء المغتربين : المحدد البشري  -1

العاشر ، [من الصفوف الدراسية ) 18- 16(و سيكون التركيز على المراهقين من األعمار
 . ]ني عشرالحادي عشر ،الثا

 .أجريت هذه الدراسة في مدارس محافظة رام اهللا  والبيرة الحكومية والخاصة :محدد مكاني  -2
تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة الحالية ،  : محدد زماني  -3

األكاديمي من العام  - من شهر شباط حتى  شهر نيسان  - و هي الفصل الدراسي الثاني 
)2011 -2012.( 

 - :و هي المصطلحات التي الواردة في هذه الدراسة و هي : محدد مفاهيمي  -4
  .الوحدة النفسية - 
  .المراهقة  - 
  .ابناء المغتربين  - 
  .استراتيجيات المواجهة  - 
  ).1998(مقياس الشعور بالوحدة النفسية  وهو من إعداد الدسوقي  - 
 ليونارد بونحياة اليومية الضاغطة  وهو من تأليف مقياس أساليب مواجهة أحداث ال - 
)1980 (Leonard. Poon علي عبد السالم علي  . ، و تعريب د)2003.(  
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  الفصل الثاني    

_____________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  

  تمهيد   1.2

  
الفصل عرضا ومراجعة لألدب التربوي المتعلق بالوحدة النفسية والمراهقة وأساليب يشمل هذا 

  .المواجهة ،ومن ثم تتناول الباحثة عرضا للدراسات السابقة العربية منها واألجنبية المتعلقة بالبحث 
  

  لنفسيةالتربوي المتعلق بالوحدة ا األدب   2.2

 
يمثل خبرة معاشة في حياتنا ، فهو مفهوم الوحدة النفسية باهتمام ملحوظ من الباحثين لقد حظي 

قد تعددت التعريفات التي ، و  وفي أوقات مختلفة  متباينة شكالبااليومية يشيع وجودها بين الناس 
  .حثون البا األسس النظرية التي يستند إليها التعدد الى يرجع ذلك قد قدمت مفهوم الوحدة النفسية و

الفرد بوجود هوة نفسية تباعد بينه وبين  إحساسلنفسية بأنها االوحدة ) 1988(ويعرف قشقوش 
أشخاص أو موضوعات مجاله النفسي إلى درجة يشعر معها بافتقاد التقبل والود والحب من جانب 

أي  ه االنخراط في عالقات مثمرة مشبعة معياآلخرين بحيث يترتب على ذلك حرمان الفرد من أهل
شخص من أشخاص المجتمع أو من موضوعات الوسط الذي يعيش فيه ويمارس دوره من خاللها 

  .) 2003المزروع ،( ،)2009 ،اسميعال(



 
 

12

حالة ثابتة نسبيا من المشاعر المؤلمة :"حدة النفسية على أنها وال  Rook(1984)عرف روكوقد 
أو فقدان الشريك المالئم لألنشطة . من إحساس الفرد بالغربة و عدم فهم ورفض اآلخرين له  تنشأ

تلك األنشطة التي تتضمن إقامة عالقات اجتماعية مشبعة باأللفة و المودة و الصداقة  ،المحببة 
  .)2005 ،جودة( .  "الحميمة

  
حالة نفسية تنتج من وجود  "أن الشعور بالوحدة يمثل) 1988(اوي نخضر و الش كل من  و يرى

  " .  فجوة بين العالقة الواقعية للفرد و بين ما يتطلع إليه هذا الفرد من عالقات
فجوة نفسية تباعد بين  بوجود إحساس الفرد  بأنها " الوحدة النفسية)  1998( سوقي دو قد عرف ال

الفرد و األفراد المحيطين به نتيجة الفتقاده إلمكانية االنخراط أو الدخول في عالقات مشبعة ذات 
  . " و إهمال اآلخرين له رغم أنه محاط بهم نبذمعنى مما يؤدي إلى شعوره بعدم التقبل و ال

  
  :أشكال وصور الوحدة النفسية 1.2.2

  
النفسية واختلف العلماء فيما بينهم بخصوص صورها وأشكالها ، فقد تعددت أشكال وصور الوحدة 

  :بين شكلين من أشكال الوحدة النفسية هما   Weiss) 1973( وايسميز  
 Emotional loneliness :حدة النفسية االنفعالية لوا -1

  وهي ناشئة عن االنعزال االنفعالي وغياب االتصال والتعلق االنفعالي 
  :   Social   Lonelinessالوحدة االجتماعية  -2

  بمعنى أنها تنتج عن عدم كفاية،عزل االجتماعي وانعدام الروابط االجتماعية نوالتي تنجم عن اال
  .) 2005النبهاني،( .شبكة العالقات االجتماعية ونقص في مهارات االتصال مع اآلخرين 

  
  : خبرة الشعور بالوحدة النفسية هيل ثالثة أبعاد أساسية Weiss قد وضع وايس كما  
الصداقة العاطفية الحميمة من أشخاص  إلىحيث يحتاج األفراد دائما ) : العاطفة ( البعد األول  - 

األفراد الشعور  اناالجتماعي ويتولد الشعور بالوحدة النفسية نتيجة لفقد التأييدمقربين و إلى 
  .بالعاطفة من قبل اآلخرين

و هو شعور الفرد بالقلق المرتفع و الضغط النفسي عند التوقع ) : التأمل ( البعد الثاني  - 
 .الحتياجات ال تتحقق مما يولد الشعور بالوحدة النفسية
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شعور الفرد بالوحدة النفسية يقف حائالً أمام ان و هي ) : المظاهر االجتماعية ( البعد الثالث  - 
يولد الشعور باالكتئاب و يجعل الفرد مستهدفاً لإلدمان و مما  تكوين الصداقات مع اآلخرين 

  )2003المزروع .(انحراف المراهقين وسلوكهم سلوكاً يتسم بالعنف و العدوان 
  

 :بين ثالثة أشكال للوحدة النفسية هي    Youngجوقد ميز يون
 :  Transient  الوحدة النفسية العابرة -1

سية على الرغم من أن حياة الفرد االجتماعية تتسم بالتوافق وتتضمن فترات من الشعور بالوحدة النف
  .و المواءمة

 Transitional:     ة النفسية التحولية دالوح -2
 اوفيها يتمتع الفرد بعالقات اجتماعية طيبة في الماضي القريب ولكنه يشعر بالوحدة النفسية حديث

 .نتيجة لبعض الظروف المستجدة كالطالق أو وفاة شخص عزيز
  Chronic :  الوحدة النفسية المزمنة -3

شعر الفرد بأي نوع من أنواع مر لفترات طويلة تصل إلى حد السنين و فيها ال يتو التي قد تس
ن ولكنهما ال يصالن إلى حد يين األولين شائعلعتبر الشكيفيما يتعلق بعالقاته االجتماعية و  ىالرض

  ).2009العاسمي،(.ةية المزمنالتطور للدخول في نطاق دائرة الوحدة النفس
  

أن هناك نموذجاً يتكون من أربع عناصر أساسية للشعور  Rokach )1988(روكاتش و ترى 
  :بالوحدة النفسية هي 

  
وهو شعور الفرد بالفراغ العاطفي و االنفصال عن اآلخرين و اغتراب الفرد : اغتراب الذات  -1

 .                      عن نفسه وهويته و الحط من قدر الذات
و جغرافياً ويتمثل ذلك في كون الفرد وحيدا انفعاليا : العزلة في العالقات الشخصية المتبادلة -2

معنى لديه حيث يتكون العنصر األخير من لوشعور الفرد بعدم االنتماء ونقص في العالقات ذات ا
 .خذالن والهجرالب غياب المودة و إدراك الفرد للغياب االجتماعي و الشعور

و يتمثل في الهياج الداخلي و الثوران االنفعالي للفرد و سرعة الحساسية  :و صراع عنيفأألم  -3
لهم يستهدف  نالذيوالالمباالة و الغضب و فقدان القدرة على الدفاع و االرتباك و االضطراب 

  .ن بالوحدة النفسيةواألفراد الشاعر
ذلك نتاج مزيد من األلم  والمعاناة من الخبرة المعايشة و يتكون : ردود األفعال الضاغطة  -4

للشعور بالوحدة النفسية و المتضمنة لالضطراب و األلم الذي يعايشه األفراد الشاعرين بالوحدة 
  . النفسية
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  :صورا وأشكاال متعددة منها  يأخذفيرى أن الشعور بالوحدة النفسية ) 1983(أما قشقوس 
وهي اضطراب في سمات الشخصية يرتبط باالنسحاب االنفعالي وهذا :  الوحدة النفسية األولية -1

  :على النحو التاليينقسم إلى قسمين 
الوحدة النفسية الناتجة عن تخلف نمائي في الشخصية وهذا النوع يقصد به تباطؤ أو تخلف في  - أ

  .التتابع الطبيعي لنمو الشخصية
وهذا النوع يرتبط بعجز أو قصور في الوظائف الوحدة النفسية الناتجة عن قصور في السلوك  - ب

  .النفسية التي تحكم عملية التفاعالت الشخصية المتبادلة 
وتحدث نتيجة لتمزق مفاجئ في البيئة االجتماعية للفرد كما أنها تحدث :الوحدة النفسية الثانوية  -2

يتغير الموقف المؤلم  فجأة كاستجابة لحرمان مفاجئ وهذا النوع من الوحدة النفسية يستكين عندما
  .الذي طرأ على حياة الفرد 

طبيعية يصعب الهروب  إنسانيةوهذا النوع يرى الفالسفة أنه حاله : الوحدة النفسية الوجودية  -3
 .)2005،الجمالي  حسن،النبهاني ،( منها 

  
 :)في مرحلة المراهقة(أسباب الوحدة النفسية    2.2.2 

 
األطباء النفسانيين وأخصائيين العالج النفسي هم أول من بدأ في التعامل مع مشكلة الوحدة  تبريع

 ،وأكثر خطورة من القلق،النفسية بوصفها واحدة من المكونات األساسية والمهمة في الشخصية 
أن الشخصية تتكون من كما فاالضطراب النفسي ما هو إال إحدى نتائج الشعور بالوحدة النفسية، 

جموعة من السمات مثل سمات االنطوائية والتردد والخجل وهي سمات إذا أصبحت بدرجة م
  .متطرفة فإن سلوك الفرد يضطرب وبالتالي تضطرب عالقاته بالناس ويندفع إلى تفضيل الوحدة

  
أن أسباب الوحدة يعود إلى نقص العالقات الدافئة في مرحلة الطفولة  Freud )1984(فرويد ويؤكد 

بالشعور بالوحدة فيما بعد ألن نقص الروابط  لإلصابةالفرد  يهيئمن جانب الوالدين والرفاق مما 
المهمة في حياة الفرد في الطفولة يرسب خبرة الوحدة النفسية وتعود إلى الظهور في مرحلة 

نامي يؤكدون على أن الشعور بالوحدة وديصحاب االتجاه اإلنمائي والسيكوأ... المراهقة والرشد
  .عندما يصل إلى درجة مزمنة فإنه يؤدي إلى فشل األفراد في تأسيس العالقات المشبعة لهم

  
والتي ،كما يرى البعض أن أسباب مشاعر الوحدة النفسية تعود إلى ترسبها منذ الطفولة المبكرة 

وهي تكبت وتنكر ولكنها تحل بسرعة إذا عبر عنها أو ،عنيفة وعبة تكون على شكل مشاعر مر
  . استبعدت بممارسة النشاطات وتحقيق األهداف التي تشغل الفرد 
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وترجع مشاعر الوحدة النفسية في مرحلة المراهقة إلى عدد من المتغيرات منها اضطراب 
للتفاعل السوي مع اآلخرين ليبدأ التفاعالت مع اآلخرين نتيجة نقص المهارات االجتماعية الداعمة 
 .في االنشقاق الداخلي ومعاناه الشعور العميق بالذنب وعدم الكفاية

 
التي تسهم في ترسيب مشاعر الوحدة  العوامل  مجموعة من  Rokach)1989( شوقد قدم روكات
  - :النفسية وهي

 .المهمين في حياة الفردالقصور في العالقات االجتماعية واالنفصال عن العائلة أو اآلخرين  -
 .التي تواجه الفرد كموت القرين أو الصديق األزمات -
 .اإلدراك السلبي للذات -
 .القصور في المهارات االجتماعية والسلوكيات المرتبطة بالعالقات الشخصية واألمراض البدنية -
 .الخبرات المنفرة -
 االنشقاق العائلي -
إضافة إلى األزمات واألحداث . البلوغ صدمات مرحلة الطفولة والتي يمتد أثرها لمرحلة -

 .الصادمة
كذلك أن أساس الشعور بالوحدة النفسية في مرحلة البلوغ يرجع إلى مرحلة الطفولة حيث أن  -

في  عدم إشباع الحاجة للحب واأللفة والمودة في أوانها يترسب في الالشعور وينشط مرة أخرى
 . شكل وحدة نفسية مزمنة 

  
نشأ عن حاجة الطفل إلى يص أن الشعور بالوحدة النفسية قد فهو شخّ Sullivan أما سوليفان

وحاجة المراهق إلى القبول في بيئته االجتماعية، وحاجة البالغ إلى االنضمام إلى واأللفة االتصال 
بمعنى أن شعور المراهق بالوحدة النفسية يأتي من إدراكه بأن ليس هناك مساندة من  .جماعة

يستجيب فء والحب في الحياة فيشعر المراهق بالعجز فال يوجد من يلجأ إليه مصادر اإلشباع والدف
سوليفان في تفسيرها للوحدة  عم ) 1975 (تفق كالينتو.المراهق لذلك بالشعور بالوحدة النفسية

ودية للطفل قبل تطويره للكالم وأن صعوبة الالنفسية من خالل المراحل التطورية فأرجعت الحاجة 
  .العالقة قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة النفسيةوجود مثل هذه 

  
النوع األول ف ،فقد ميز بين نوعين من الوحدة النفسية حسب األسباب  )Weiss 1987(أما وايز

ناتج عن االنعزال العاطفي بمعنى إحساس الفرد بنقص في مشاعر الود والحب والدفء مع 
وهذا ينتج عن وجود افتقار وجذب في شبكة والنوع الثاني ناتج عن العزلة االجتماعية .اآلخرين

  ..العالقات االجتماعية المدعمة
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أن الشعور بالوحدة النفسية ينشأ عن الفرق بين أنواع العالقات  Sermat )1978(ويرى سيرمات
الشخصية التي يدرك الفرد أنها لديه في وقت ما وتلك العالقات التي يرغب في أن تكون لديه 

أن الشعور بالوحدة النفسية   Gerstein )1984( يشير جرستينكما .لسابقةباالسترشاد بخبراته ا
ينتج عن انتهاء عالقات األلفة والمودة في حياة الفرد بمعنى أن الشعور بالوحدة النفسية ينتج عن 

لون أهمية ثنهاية عالقات ذات أهمية لديه وكونه ليس له أصدقاء أو غير مرتبط بعالقة بآخرين يم
  ).1998قيالدسو(لديه 

 
  :النظريات التي فسرت الوحدة النفسية     3.2.2

  

            Adler:آدلر  1.3.2.2
  

بوجهة النظر اإلجتماعية التي ترى أن السلوك يتأثر بوجه خاص و  Adlerتأثرت آراء آدلر
بصورة أساسية بالعوامل الثقافية و العالقات االجتماعية و البيئة االجتماعية ككل ال يتجزأ، وأن 
 الفرد لديه القدرة و السيطرة على توجيه نشاطاته السلوكية بطريقة شعورية و مقصودة، و يهتم آدلر

Adler اتجاهات الفرد في ضوء عالقاته باآلخرين و باألشياء المحيطة به في البيئة مع  بالكف عن
أن الميل االجتماعي خاصية كامنة في  Adlerحيث يرى آدلرالتركيز على الميل اإلجتماعي  ،

الفرد ، ووجود اإلنسان في الكيان اإلجتماعي يستثير هذا الميل االجتماعي الفطري و يتضمن هذا 
و بالنسبة للشخص العصابي تحل .العالقات المتبادلة، التوحد مع الجماعة  كالتعاون،الميل أمورا 

األهداف األنانية محل الميل االجتماعي السليم، واالفتقار للشعور بالحب والود نحو اآلخرين، يرجع 
  .إلى افتقار الفرد لعامل الشعور االجتماعي السليم في حياته

  
هو التعويض الحقيقي لجميع ما يعانيه أفراد الجنس البشري من و الميل و االهتمام االجتماعي 

ضعف، حيث ينضم الفرد لشبكة من العالقات االجتماعية تشكل شخصيته و تزوده بالقوة لتحقيق 
و األم هي أول من منح الطفل الخبرات الالزمة لكي يتعلم أن  .التفوق و تعويض الضعف الفردي

و كيف ينمو لديه عامل الميل االجتماعي ، ومن هذه العالقة  يعيش مع رفاقه و كيف يتعاون معهم
األولية يستمد الطفل أولى نزعاته التي تدفعه كي يعيش كجزء من كل اجتماعي و أن يقيم عالقات 

  Adlerاجتماعية سليمة مع اآلخرين و يتوقف هذا على نوع الحب الذي يتلقاه الطفل،واهتم آدلر
المراهق التخاذ أسلوب خاطئ في الحياة فيما بعد وهذه  عدمبكرة التي تبثالثة أنواع من المؤشرات ال

  -:المؤشرات هي
  .إذا استدخل المراهقون مشاعر النقص فينتابهم الشعور بالوحدة  -1
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إذا كان المراهقون مدللون فينمو  لديهم شعور اجتماعي بالتمركز حول الذات ويكونوا أخطر  -2
يقف عقبه في وجه محاولة الفرد لالتصال باآلخرين وإقامة عالقة  طبقة في المجتمع ، ألن التدليل

  .اجتماعية معهم  كما انه يحصر اهتماماته في ذاته وبمصالحه الخاصة 
إذا كان  المراهقون مهملون فان هذا يكون له عواقب غير حميدة إذ يصبحون عند الرشد من  -3

االنتقام، حيث يكون لديهم نوع من العداوة  أعداء المجتمع ويسيطر على أسلوب حياتهم الحاجة إلى
لذلك فان غرس االهتمام االجتماعي  واالهتمام بالغير لدى المراهقين من نحو العالم المحيط بهم ، 

  ) .2002مرسي ،( .األمور المهمة لحل مشاكل الحياة
  

ث قد فسر الشعور بالوحدة النفسية على أن عرضة مرضي عصابي يحد Adler بمعنى ان آدلر
بسبب نقص االهتمام االجتماعي للفرد بحيث يكون غير مرغوب فيه اجتماعيا، وقد عبر عنه بأنه 
خطأ في أسلوب الحياة للفرد الذي يكون في طفولته ، وهو يرى أن واحدة من أحسن الطرق لزيادة 

يسمع  نمو وتطور االهتمام االجتماعي هي الصداقة وان اإلنسان يتعلم أن يرى بعيون اآلخرين ،وان
بآذانهم، وان يشعر بإحساسهم وان الطفل الذي ينمو في معزل عن اآلخرين لن يطور قدراته على 

  )2005،آدلر( اإلحساس باآلخرين  
  

 Freud   :فرويد  2.3.2.2
  

أن مدى نجاح المراهق في مالئمة نفسه في المواقف االجتماعية الجديدة   Freud يرى فرويد
خالل فترة المراهقة يعتمد إلى حد كبير على خبراته االجتماعية األولى ، وما كونه من اتجاهات 
نتيجة لهذه الخبرات، وهذه الخبرات األولى وما تحدثه من آثار تلعب دورا هاما في التكيف لدى 

لمراحل الالحقة ومعنى ذلك أنه كلما كانت بيئة الطفل مالئمة كلما ساعد ذلك على في ا سلوك الفرد
  ).1984فرويد ،(أن يوجد عالقات اجتماعية مالئمة عندما تتسع دائرة معامالته  

أن نمو الشخصية لدى الفرد يأتي من خالل ثالث منظومات أساسية هي  Freudويرى فرويد 
،وان جميع هذه المرحل تعمل )القضيبية (ة والمرحلة االدويبية المرحلة الفمية والمرحلة الشرجي

  .متكاملة ينتج عنها السلوك بطريقة 
ثالث منظومات أخرى للشخصية هي الهو واالنا واالنا األعلى   Freud  ثم يطرح لنا فرويد

ويفسر لنا فرويد الشعور بالوحدة النفسية بأنها عملية تنافر وصراع بين هذه المنظومات الثالث 
كما أن الشعور ... وينتج عن ذلك سوء في توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته االجتماعية من حوله 

للقلق العصبي الذي عايشه الفرد في مرحلة طفولته واعتبر ذلك وسيلة بالوحدة النفسية هي نتاج 
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 ويعبر عنه على شكل االنسحاب) البيئة (دفاعية تقوم على حماية الشخصية من التهديد الخارجي 
  ). 1999الداهري ،العبيدي ، ( والوحدة 

  
 Sullivan   :سوليفان  3.3.2.2

  
، فهو يتحدث عن كيفية نمو الشخصية منذ الطفولة و  تعد نظرية سوليفان من النظريات التفاعلية

كما يذكر أن . كيف تكتسب التوتر والقلق و يقول إن كل ذلك يتم من خالل التفاعل مع اآلخرين 
خصائص السلوك للفرد تكتسب أثناء رحلة الحياة و من أهم المفاهيم التي تناولتها نظرية سوليفان 

Sullivan هي:  
في نظره تكوين فرضي و هو يرى أن وحدة دراسة الشخصية هي و هي تعد : الشخصية  -1

  .الموقف الشخصي المتبادل بين األشخاص
) أجزاء السلوك( وهي أجزاء من الطاقة ثابتة إلى حد ما و تتضح الديناميكية : الديناميكية -2

 .خصوصا في عالقة الشخص باآلخرين
الن هذه األساليب ينتج عنها و هي أساليب سلوكية يكتسبها الفرد تجعله آمنا : الذات  -3

النواقص ، فوجود الذات المتوافقة تعد بمثابة حماية للفرد من التعرض للعقاب وما يصاحبه 
 .من قلق ، بينما وجود الذات غير المتوافقة الشريرة تعد مصدرا ال ينضب للقلق و المعاناة

بحاجات الفرد و  وجود توتر داخلي محكوم Sullivanحيث يرى سوليفان : التوتر و القلق -4
،و هناك نوع آخر من التوتر محكوم بالقلق و قد   إشباع هذه الحاجات يخفض هذا التوتر

ينتج القلق المصاحب نتيجة مخاوف أو أخطار واقعية أو خيالية و تؤدي إلى عدم إشباع 
 .صاحب الفرد لألمن مما ينعكس بالضرورة على عالقة الشخص باآلخرين

أن السلوك المكتسب نتيجة التفاعل مع اآلخرين هو المعبر  Sullivanكما يرى سوليفان 
الحقيقي عن الشخصية فضال عن عدم رفضه للعوامل البيولوجية إذ أنها مؤثرة في الشخصية و 

  ).1999العبيدي،الداهري،( لكنها تعمل من خالل المؤثرات االجتماعية 
  

يمكن اعتبار الشعور بالوحدة النفسية لدى  Sullivan  و استنادا إلى ما يشير إليه سوليفان
المراهقين يأتي من إدراكه بأن ليس هناك مساندة من مصادر اإلشباع و الدفء و الحب في الحياة  
،فيشعر المراهق بالعجز فال يوجد من يلجأ إليه، فيستجيب المراهق لذلك بالشعور بالوحدة 

ر بالوحدة كيف و لماذا تأتي فإن اإلجابة تختلف وإذا بحثنا مشكلة الشعو. المصحوبة بالقلق والخوف
و إن كان يمكن الربط بين الوحدة النفسية و بين الفشل في الحب و عدم القدرة على تكوين صداقات 

   ).2002مرسي ،.(في المراهقة 



 
 

19

يرى أن الفرد ذو الصحة النفسية السليمة تكون لديه القدرة على فهم   Sullivan وعليه فإن سوليفان
دراك اآلخرين فهما دقيقا و يكون قادرا على حسن التعامل معهم بما يحقق له الشعور باألمان و و إ

في هذا إشارة واضحة إلى أن إقامة العالقات االجتماعية على أساس من الفهم الدقيق و المشاركة 
  ).1996إسماعيل، (الفعلية تحقق لإلنسان إمكانية االستمتاع بحياة نفسية أفضل 

  
 Maslow    :ماسلو 4.3.2.2

  

األساسية عند اإلنسان وقد وضعها منظمة  حاجاتخمس مستويات لل Maslow لقد وضع ماسلو
  :حسب قوتها وأهميتها كما يلي 

 Basic physiological). كالطعام والشراب والجنس ( الفسيولوجية األساسية  الحاجاتا -
needs  

 Safety needs           ).وى والمسكن كالمأ(حاجات االمن  -
 Belongingness & love needs)   الرفاق والصداقة (حاجات االنتماء والحب  -
 Esteem needs) الشعور بالكفاية (حاجات التقدير واالحترام -
 needs  Self-Actvalization)  بداعاال(دوافع تحقيق الذات  -
        Beauty needsالحاجة الى الجمال -

أنه عندما يتم إشباع الدوافع الفسيولوجية واالمن فان دوافع االنتماء   Maslow ويرى ماسلو
  Lonliness وأننا نخبر مشاعر عميقة من العزلة أو الوحدة . والمحبة والتعاطف تبدأ في الظهور

ن عندما يغيب عنا أصدقاؤنا وعائلتنا أو احد األحباء لنا ، فنحن نتوق للعالقات العاطفية والمكان اآلم
فعندما تسيطر دوافع  الحاجة الى المحبة واالنتماء ، فان . في الجماعات األولية كالعائلة واألسرة

  Fromm  )1963وفروم Maslow وهنا يتفق ماسلو.الفرد يشعر أو يكون عرضه للرفض والنبذ
، عبد اهللا. (إن إشباع دوافع االنتماء والمحبة يعتبر مشكلة رئيسية في المجتمعات المعاصرة) 

2000.(  
  

     Ericson  :ونساريك  5.3.2.2

  

ويعد نمط . يرى اريكسون أن المجتمع يلعب دورا بارزا في التأجيل أو التعجيل في تحقيق الهوية 
التنشئة االجتماعية الذي يتبعه الوالدين واحدا من أهم المؤثرات األولية والذي يؤثر في نمو الهوية 

مراهق ووالديه التي وفي المقابل فان العالقة بين الألطفالهم ، من خالل إمدادهم باألمان العاطفي، 
تتصف بالفقر أو الضعف العاطفي أو تتصف بالرفض وعدم التواصل ربما ال تحقق األمان العاطفي 
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واألسرة المحيطة للطفل  الذي يحتاجه المراهق الستكشاف هويته باإلضافة إلى أن التماسك القوي
ية ربما تسبب قدرا محدودا التي تستخدم التدليل والحماية الزائدة وال تعطيه حدا مقبوال من الحر

  .على مواجهة اإلحباط وعجزا  في القدرة على تحقيق التفرد وهو ما يحدث انغالق الهوية
  

أن هناك عدة شروط ذات صلة عميقة بالهوية وضرورية لقيامها  Ericson وقد أوضح اريكسون
  :ومن هذه الشروط

  .الشعور بوحدة الشخصية وتكاملها -1
 .واالستمرارية الزمنية الشعور بالوحدة  -2
 الشعور بالمشاركة العاطفية -3
 .الشعور بالثقة واالستقالل -4

 ) .1988عبد الرحمن ، ( . المراقبة الذاتية واالعتراف االجتماعي -5
 

هي متعلمة من الواقع الثقافي واالجتماعي الذي  Ericson والهوية الشخصية كما يشير اريكسون
مظاهر نمو الشخصية، ومن اآلثار السلبية المترتبة على يعيشه الفرد في مجتمعه وهي مظهر من 

فقدان الهوية الشخصية أو الثقافية ظهور العديد من السلوكيات غير المقبولة مثل االنسحاب والبعد 
عن التعامل مع الجماعة ، وعدم المشاركة في المسؤولية االجتماعية، والتمركز حول الذات ، 

مصالح الشخصية دون المصالح العامة ورفض القوانين والمعايير واالنغالق في دائرة األهداف وال
  .االجتماعية والثقافية

  
والشعور بالهوية هو أساس الشعور باالنتماء، كما ينطوي الشعور بالهوية الشخصية على الشعور 
باالستقالل كوجه مقابل الشعور باالنتماء ، فاإلنسان ال يستطيع أن يؤكد هويته الفردية إال إذا 

 خليفة،(استطاع وفي الوقت نفسه أن ينطلق من الشعور باالنتماء إلى جماعه يتجانس مع أفرادها 
2003.(  

  
 Rogers   :روجرز 6.3.2.2

  
وهو يرى ان الذات هي كينونة الفرد أو الشخص ،وتنمو الذات وتنفصل تدريجيا عن المجال 

الذات المدركة،والذات االجتماعية : اإلدراكي ، وتتكون بنية الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة وتشمل 
جة للنضج ،والذات المثالية ، وقد تمتص قي اآلخرين وتسعى إلى التوافق واالتزان والثبات وتنمو نتي

  . والتعلم ، ويصبح المركز الذي ينضم حوله كل الخبرات
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أن الخبرات التي تتفق وتتطابق مع مفهوم الذات ومع المعايير  Rogers كما يرى روجرز
الراحة والخلو من التوتر والى التوافق النفسي ، والخبرات التي ال تتوافق مع  االجتماعية تؤدي إلى

الذات والتي تتعارض مع المعايير االجتماعية يدركها الفرد على أنها تهديد ويضفي عليها قيمة 
وعندما تدرك الخبرة على هذا النحو تؤدي إلى تهديد وإحباط مركز الذات والتوتر والقلق . سالبة

توافق النفسي وتنشيط وسائل الدفاع النفسي التي تعمل على تشويه المدركات واإلدراك وسوء ال
  ).1984زهران،(الغير الدقيق للواقع 

  
يرى أن الشعور بالوحدة النفسية يسبب تشويه اإلدراك في ميدان  Rogers بمعنى آخر أن روجرز

  . يةالخبرة، والتي تؤدي إلى عدم انسجام الذات مع الخبرات االجتماع

  

  Fromm  :فروم 7.3.2.2

  
أن الشخص ذو التكيف السليم هو الشخص الذي لديه قدرة على محبة الناس  Frommيرى فروم 

و العمل المشترك معهم ، و الذي يستطيع أن ينشئ عالقات اجتماعية تحقق له اإلشباع ، و اإلنسان 
إنشاء عالقاته الخاصة و أن أكثر الذي يستطيع أن يربط نفسه بروح المحبة و العمل المشترك و 

  .هذه العالقات تحقيقا لإلشباع هي تلك العالقات التي تقوم على الحب و األخالق
  

إلى أن المشكالت التي يعاني منها اإلنسان هي اقتصادية واجتماعية  Fromm وقد أشار فروم
لتوترات النفسية ومن  أسباب ا.وسياسية وهي تجعل اإلنسان يفقد حريته ويشعر انه مجرد آلة 

  .شعور الفرد بالوحدة وعدم االهتمام من قبل اآلخرين به  
  

تأثير النظام االجتماعي واالقتصادي على طباع وسمات الشخصية  Frommكما بين فروم 
فالشخصية تتغير تبعا لتغير الظروف االجتماعية واالقتصادية حيث أن الشخصية تختلف في 

لزراعي عن المجتمع الصناعي كما تختلف الشخصية في المجتمع المجتمع الحرفي  عن المجتمع  ا
الديمقراطي عن الشخصية في المجتمع الدكتاتوري وتتميز الشخصية في المجتمع الرأسمالي عن 

الظروف  الشخصية في المجتمع االشتراكي وقد بين فروم أن االنفعاالت والدوافع تتشكل من خالل
كما أكد فروم أهمية األهل والجماعات التي ينتمي إليها .ها الفرداالجتماعية واالقتصادية التي يعيش

  .الفرد في تشكيل شخصيته وان الدوافع للسلوك تنبع من ظروف وجوده في الموقف 
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أن اإلنسان معتمد على غيره و لكن ليس كليا فهو ال يستطيع أن يعيش  Frommكما يرى فروم 
ومن هنا كان الشعور بالوحدة . مستقلة عن اآلخريندون االنضمام إلى مجموعة مع بقاء شخصيته 

النفسية حالة طبيعية تتصف بها البشرية و أن حصول الفرد على حرية أكثر خالل حياته ومن خالل 
و أنه كلما قلت الحرية زادت . شعوره بالوحدة أيضا ، و عندها تكون الحرية كتكيف سلبي للفرد

  ).1996إسماعيل، . (مشاعر االنتماء و األمان 
 

  :الوحدة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات 4.2.2

  

  Social Isolation:  الوحدة النفسية و عالقتها بالعزلة االجتماعية  1.4.2.2

  

يذكر بعض الباحثين المصطلحين أحيانا كمفهومين مترادفين على أساس أن النتيجة في نهاية األمر 
فالعزلة تعني . ضرورة التفرقة بين المفهومين Turnersتكون واحدة، في حين يرى تيرنرز 

ضعف العالقات المتبادلة بين الفرد و الجماعة التي ينتمي إليها، و أن الشخص الذي يشعر بالوحدة 
و . النفسية حين يعي أو يشعر بعزلة في وحدته يبدو مكتئبا أو مهموما من جراء إحساسه بالوحدة

بنفسه  أو يتباعد عن المجتمع و يبدو بال رفيق أو صديق يترتب على هذا اإلحساس أن ينأى الفرد 
و يشعر تبعا لذلك كما لو كان مقفرا من الوحدة النفسية و المعنوية، و أن الفرق بين الوحدة النفسية 

  ).2002غانم،. (و العزلة النفسية يكمن في الوعي بذلك
  

  Self-estrangement: الوحدة النفسية و عالقتها باالغتراب عن الذات  2.4.2.2

  
حيث يعتبر ما كتبه " المجتمع السليم" مفهوم االغتراب عن الذات من كتاب فروم " سيمان"استمد 

فقد تناول موضوع االغتراب من زاوية نمو . فروم من أكثر البحوث دقة و عمقا عن الموضوع
كما لو كانت الشخصية و تطورها و أوضح أن االغتراب هو نمط من التجربة يرى الفرد نفسه فيها 

منفصال عن نفسه ، كما تسوده مشاعر العزلة والوحدة  - إذا جاز التعبير- فالفرد يصبح . غريبة عنه
  ). 2001العيسوي ،. ( والرفض و فقدان األنا أو الهوية 

  
فيرى أن الشعور بالهوية هو أساس الشعور باالنتماء ، لذلك كان لفقدان الهوية أحيانا         " اريكسون"أما
اضطرابها و أزمتها أحيانا أخرى أثرها الواضح و المباشر على شعور الفرد بالعزلة و االغتراب  و

  )2003خليفة،.(و اليأس و التشاؤم و انعكس ذلك واضحا على صحة الفرد النفسية و االجتماعية
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االغتراب و العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية و االغتراب عالقة وثيقة فالشخص الذي يعاني من 
لديه إحساس مضطرب بشأن عالقته مع اآلخر و يشعر بالتباعد بين الذات و اآلخر وفقدان إحساس 
الفرد بقيمته الشخصية و نقص التعاطف مع اآلخرين ، بينما الشخص الذي يشعر بالوحدة النفسية 
هو شخص حساس لنفسه مع صعوبة تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين نتيجة لخوفه من 

  .لرفضا
  

) 1981(وتأكيدا لهذه العالقة االرتباطية على المستوى النظري فقد وجد جونز و زمالؤه 
Jones,etal و مور وسيرنات ،)Moor and sernat (1987 و سوالنو )1997 (Solano  

وجود عالقة بين الشعور بالوحدة النفسية و بين المؤشرات المختلفة لالغتراب و العدائية لدى طلبة 
 ).2009العاسمي،.(عة ، كما ترتبط عكسيا مع تقبل اآلخرين و االقتناع بوجود العدل في العالمالجام

 
  :الوحدة النفسية وعالقتها باالكتئاب  3.4.2.2 

  
يرى الكثير من الباحثين وجود عالقة ارتباطيه بين الشعور بالوحدة النفسية و الشعور باالكتئاب 

ى الباحثون أن هناك ثالث نقاط تسهم في توضيح عالقة كما ير. واالضطرابات النفسية األخرى
  :الشعور بالوحدة النفسية و االكتئاب وهي

  .ربما يكون الشعور بالوحدة النفسية سببا شائعا لالكتئاب -
 .ربما يسبب االكتئاب تقليل النشاطات االجتماعية للفرد و يصبح وحيدا -
. الوحدة النفسية و االكتئابربما يسبب انهيار العالقات الحميمة كال من الشعور ب -

 )2002مبروك،(
 

في حين يرى البعض  ضرورة مراعاة الفروق الدقيقة التي تميز بين حالة الشعور بالوحدة و حالة 
) (Loggingالشعور باالكتئاب، حيث أن المظهر األساسي للشعور بالوحدة النفسية هو الوحشة 

لغضب ، و الشخص الذي يشعر بالوحدة النفسية قد بينما في االكتئاب تكون الحالة االنفعالية هي ا
غانم (عن ) 1989الشناوي ، خضر، . (يصل إلى الناس و لكنه ال يستطيع أن يتواصل معهم

،2002. (  
  
  
  
 



 
 

24

     المراهقة  3.2 

  
تعتبر المراهقة نقطة بارزة في تكوين الشخصية و تحديد مقوماتها، و هي تعتبر كمرحلة نمائية من 

عمر اإلنسان إذ أنها تعتبر سن األزمات و االضطرابات اإلنفعالية و العقلية أخطر مراحل 
   .والتغيرات في مختلف جوانب الشخصية جسميا و انفعاليا و اجتماعيا

  
   :   Adolescenceالمراهقة 

يطلقها علماء نفس النمو على مرحلة النمو التي تقع بين الطفولة و : "المراهقة اصطالحا  -
أنها مرحلة نمائية من عالم الطفل إلى عالم الكبار و قد تطول هذه الفترة أو الرشد، بمعنى 

لكنها غالبا ... تقصر و يتفاوت مداها الزمني من مستوى اجتماعي و اقتصادي و ثقافي آلخره
حسين (،) 1999زهران ،) ". ( عاما21- 11أي ما بين (تمتد من العقد الثاني من حياة الفرد 

  ).1982األشول،(،  )2004،
  

وقد يكون من السهل تحديد بداية المراهقة و لكن من الصعب تحديد نهايتها، ويرجع ذلك إلى ان 
 Teen-agersو يعرف المراهقون أحيانا باسم    The teen yearsبداية المراهقة أحيانا باسم 

أي –والتي تعني التدرج نحو النضج الجنسي  Pubertyو تختلف كلمة المراهقة عن البلوغ 
مرحلة  و يحدد هاريمان البلوغ بأنه -لجانب العضوي للمراهقة من حيث نضوج الوظيفة الجنسية ا

من مراحل النمو الفسيولوجي العضوي التي تسبق المراهقة و تحدد نشأتها وفيها يتحول الفرد من 
كائن ال جنسي إلى كائن جنسي قادر على أن يحافظ على نوعه باستمرار ساللته و بالتالي فإن 

 ) 1982م،س،(البلوغ يعرف على انه نضج في الغدد التناسلية و اكتساب معالم جنسية جديدة 
  

و قد اختلف العلماء حول طبيعة مرحلة المراهقة من حيث أنها تمثل أزمة كما يرى فرويد و ستانلي 
أو فترة هدوء كما ترى مارجلريت ميد حيث يشير ستانلي هول إلى أن هذه . هول و اريكسون

حلة هي مرحلة العاصفة و الهم أي ينظر إلى المراهقة على أنها مرحلة أزمة حتمية تولد فيها المر
  .الشخصية من جديد و يعاني خاللها المراهق من صراع و قلق و كثير من المشاكل 
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  :تحديد فترة المراهقة    1.3.2 

  

  :المراهقة إلى ثالثة أقسام على الشكل التالي) 1984(يقسم زهران 
  .وهي تقابل المرحلة المتوسطة) 14- 12(مرحلة المراهقة المبكرة من سن  -
  .و تقابل المرحلة الثانوية) 17- 15(مرحلة المراهقة الوسطى من سن  -
 .و تقابل المرحلة الجامعية) 22- 19(مرحلة المراهقة المتأخرة من سن  -

 
 

  :أشكال المراهقة  2.3.2
 

ن، فالمراهقة تأتي في أشكال متعددة وأساليب متنوعة ال يوجد في الحقيقة نمط واحد من المراهقي
  :كل جماعة منهم على النحو التاليويمكن تقسيم المراهقين حسب األنماط السلوكية السائدة في 

  
  :المراهقة المتكيفة -1

وهي تميل إلى الهدوء النسبي واالتزان االنفعالي، وعالقة المراهق باآلخرين تكون طيبة وغنية 
بمجاالت الخبرة باالهتمامات العلمية الواسعة وهو يشعر بمكانته في الجماعة وتوافقه فيها، وتقبل 

المعاملة : ومن العوامل المؤثرة في هذا الشكل للمراهقة ... لذاته واعٍ للتغيرات التي تحدث له
األسرية المتسامحة والمتفهمة للمراهق إضافة إلى مجموعة األقران واألصدقاء واألنشطة 

اعتبارات النمو الفائق السرعة والتغيرات المختلفة بمعنى آخر  تؤثر كل من . االجتماعية الداعمة
لمجموعات التي اعتبارات الثقافة المحيطة وثقافات اوالمرتبطة بالتطور نحو الرجولة أو األنوثة 

  .يدور المراهق فيها وما تحمله من قيم وضوابط اجتماعية
  
  :المراهقة االنسحابية المنطوية -2

والمراهق هنا ينسحب من مجتمع األسرة ومن مجتمع األصدقاء وينطوي على نفسه وينعزل 
 صرف إلى أحالمنويتصف بعدم التوافق االجتماعي ويصبح المراهق مشغوالً بذاته ومشكالته وي

  .اليقظة وينصرف عن مشاركة اآلخرين اهتماماتهم وأنشطتهم
  
  :المراهقة العدوانية المتمردة -3

وهنا يكون اتجاهات المراهق تتسم بالعدوان ضد األسرة والمدرسة وأشكال السلطة حيث يقترن 
السلوك العدواني عند المراهق سواء الصريح منه والمباشر والمتمثل في اإليذاء أو غير المباشر 

شعور المراهق بأنه مظلوم وأن مواهبه وقدراته غير مقدرة ممن يحيطون به  –لمتمثل في العناد ا
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وتلعب أساليب التربية الضاغطة والقائمة على النبذ والحرمان دوراً كبيراً في تشكيل المراهقة 
  .العدوانية أو االنسحابية

  
  :المراهقة المنحرفة -4

وقد تتفق عوامل هذا الشكل مع الشكلين . وتأخذ صور االنحالل الخلقي واالنهيار النفسي الشامل
السابقين مع اشتداد في درجة هذه العوامل مع عوامل أخرى فيسلك المراهق هنا تصرفات تضر 

ا وانعدام الرقابة األسرية وضعفه... المجتمع ويدخل البعض في عداد الجريمة كاإلدمان أو السرقة
 أو قوتها الشديدة في المعاملة والصحبة السيئة قد تكون أهم العوامل المردية إلى هذا الشكل من

  )1982 ،األشول. (أشكال المراهقة
  

  :عالقة الوحدة النفسية بالمراهقة 3.3.2 

  

أن الشعور بالوحدة النفسية يعتبر خبره )  2003المزروع ،(كما ورد عند   Buhlerترى بولر 
و فهمه ، ففي  أن يخبرها المراهق، وذلك الن المراهق يحتاج دائما لالرتباط باآلخرين من الطبيعي

ن المراهق يكون في أمس الحاجة إلى الفهم و االنتماء ، الذا ف. ذلك تأكيد لوجوده كشخص و إنسان
و أن يعقد صداقات فعالة مع أصدقاء له يفهمونه و شريك يبادله التواد، و يرتبط به  و ذلك لتخفيف 

و تضيف بولر أن من . حدة الشعور بالوحدة النفسية المستهدفة للمراهق في هذه المرحلة العمرية
ية السلبي على المراهق هو جعله في حالة عدم اتزان انفعالي ال يستطيع تأثير الشعور بالوحدة النفس
كما أن عدم تحقيقه لوجوده في الحياة ال يشعره بأهميته و كينونته مما . أن يقيم األمور تقيما جيدا

شعوره بأنه وحيد و يتعرض لضغوط الشعور  - و خاصة لدى المراهق الصغير- يترتب عليه 
ؤثر على توافقه النفسي في هذه المرحلة العمرية الحرجة و المراحل التي بالوحدة النفسية مما ي

كل مرحلة على المرحلة  –متعاقبة متتالية  –تليها، حيث أن المراحل العمرية كما تراها بولس 
األخرى و إذا لم تحل المشكلة التي يتعرض لها الفرد في مرحلة معينة سوف يكون له تأثير سلبي 

ية التي تليها ، كما تؤكد على أن المراهقة و الشيخوخة هما أكثر المراحل في المراحل العمر
  .العمرية التي يستهدف فيها الفرد للشعور بالوحدة النفسية

  
أن هناك  Marcoen and Burmagne(1985)ماركوين و بروماجن و يستعرض كل من 

اإليجابي من قبل اآلخرين ، كما يحتاج احتياجات معينة للمراهق ، مثل احتياجاته للتشجيع و التقييم 
المراهق إلى عقد عالقة ناجحة مع األقران خالل مرحلة المراهقة، وإذا لم يتم ذلك على نحو جيد قد 

  .يستهدف المراهقين الشعور بالوحدة النفسية
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أن المراهق يكون في أمس الحاجة إلى عقد عالقات الفهم و  Rokach )1989(وترى رو كاتش 
الشعور باالنتماء و الحب من قبل اآلخرين ، ليحدث التقارب و االنتماء الذي يحثه و يقيه من تحقيق 

  .التعرض و االستهداف للشعور المؤلم بالوحدة النفسية
  

من أن المراهقين ) ,1985Kaiser ,Berndth(  برمدث ويعلل ذلك ما يراه كل من قيصر و 
غامض، و قد ال يعرفون مراكزهم أو ماهية األدوار من الجنسين غالبا ما يكونون في وضع مبهم 

التي يتحتم عليهم القيام بها ، لذا فقد يشهدون استجابات متعارضة و متناقضة بما يأتونه أو يصدر 
  .عنهم من تصرفات أو أفعال مما يدعم لديهم الشعور بالوحدة النفسية

 
  :المراهقين الوحدة النفسية و عالقتها بالمهارات االجتماعية عند 4.3.2

  
تلعب المهارات االجتماعية دورا كبيرا في التغلب على مشاعر اإلحساس بالوحدة النفسية و عقد 
عالقات مثمرة بناءة تقوم على الود و االحترام مع اآلخرين ، ولذلك فإن األفراد الشاعرين بالوحدة 

اط سلبي بين الشعور بالوحدة و هناك ارتب. النفسية يفتقدون القدرة على المبادأة للعالقات الودودة
النفسية والمهارات االجتماعية  ،كما أن األفراد الشاعرين بالوحدة النفسية يفتقرون إلى المهارات 
االجتماعية حيث يجدون صعوبة في المشاركة مع اآلخرين في الحفالت و إعطاء الثقة لآلخرين و 

واقف اجتماعية مختلفة، كذلك يرتبط عدم التقدير الكافي لذاتهم من حيث القدرة على مواجهة م
) 1981الصراف ،. ( الشعور بالوحدة النفسية إيجابيا بالعجز في التفاعالت الشخصية بين األفراد

  ).2003المزروع، (عن 
  

أن المراهقين ذوي ) Devis,krous,1  989 (و تؤكد نتائج دراسة كل من ديفيد و كروس
. القدرة المنخفضة على التواصل و التفاعل االجتماعي يكونون ذوي شعور مرتفع بالوحدة النفسية 

بدراسة الشعور بالوحدة النفسية أثناء مرحلة ) (Adams,et al.,1988و لقد قام ادمز و آخرون 
عية على خفض الشعور المراهقة المتأخرة ، و معرفة فاعلية التدريس لبعض المهارات االجتما

و لقد أظهرت نتائج الدراسة أن اكتساب المهارات .بالوحدة النفسية لدى المراهقين من الجنسين
االجتماعية أدى إلى خفض درجة الشعور بالوحدة النفسية االجتماعية ، في حين أنها لم تؤد إلى 

 )2003المزروع ،(كما ورد عند .نقص في شعور المراهقات بالوحدة النفسية 
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   Coping:  المواجهة   4.2

 
تعتبر أساليب المواجهة بمثابة عوامل تعويضية تساعدنا على االحتفاظ بالصحة النفسية و الجسدية 
معا بشرط أن يعي الفرد كيفية طرق المواجهة وما هي العلميات أو األساليب المالئمة لمعالجة 

االستقرار التي تعين الفرد على االحتفاظ  كما ينظر البعض أن تلك العمليات هي عوامل. موقف ما 
   .بالتوافق النفسي و االجتماعي أثناء الفترات الضاغطة من حياته 

  
  :تعريف المواجهة 1.4.2  

  
بتنوع  زوايا  -coping-  و التي يطلق عليها- قد تنوعت التعريفات النفسية لمفهوم المواجهة ل 

و رغم تعدد هذه التعريفات نجد أنها تتفق بكونها تدور حول مفهوم أساسي وهو أن  إليها، النظر
مفهوم المواجهة يصف عملية التخلص من مصدر المشقة أو تخفيف و تقليل المشقة التي يواجهها 

 :وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات ،الفرد بكل أنواعها
المواجهة  1984Folkman(   and   Lazarus( الزاروس و فولكمان  يعرف كل من - 

  :بأنها
ذلك التغيير المستمر في المجهودات المعرفية و السلوكية و االنفعالية من أجل إدارة المطالب " 

  ."الداخلية  أو الخارجية التي يقيمها الفرد بأنها ترهقه أو تفوق إمكاناته 
أنها عبارة عن مصطلح يتضمن كل  "Ston and Neal):ــ  1984 (ستون ونيل   ويعرفها - 

الجهود السلوكية والمعرفية التي يستخدمها األفراد شعوريا لتخفيف أو خفض تأثيرات المواقف 
 ) "  .2009تاللوة،(،)2010لبد،.(الضاغطة

ه لكي يستطيع هأن اإلنسان عندما يواجه أي خطر مهدد له فهو يواج): "1991عاقل (و يرى   - 
  ".  البيئة بشكل إيجابيالتكيف و التالؤم مع 

أنها الطرق المتعددة التي تمثل استجابات الفرد للتصدي ):  "(Kazdin,2000ويرى كازدن   - 
للتخلص من المطالب الخاصة بوقف المشقة  لموقف المشقة وهذه االستجابات إما أن تكون محاوالت

  ." ة المشاعر السلبية الناتجة عن موقف المشق أو تكون محاوالت للتخفيف من
أنها األساليب التي يواجه بها الفرد ) :" Leonard. Poon  , 2003 (ليوناردبون ويعرفها  - 

أحداث الحياة اليومية الضاغطة التي تتوقف مقوماتها اإليجابية أو السلبية نحو اإلقدام أو اإلحجام 
و كذلك تبعا لقدرات الفرد و مرجعية سلوكية و مهاراته في تحمل أحداث الحياة الضاغطة 

  ."استجاباته التكيفية نحو مواجهة هذه األحداث دون إحداث أي آثار سلبية جسمية أو نفسية عليه 
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أنها مجموعة من ):"1992شعبان ،(كما ورد عند  )  1983بيللخ و زمالؤه ، ( ويعرفها  - 
. عنها  المعارف و السلوك التي يستخدمها الفرد بهدف تقدير مصادر المشقة و تخفيض األثر الناتج

االستراتيجيات التي يستخدمها  وتعديل التنبيه االنفعالي المصاحب لخبرة المشقة وهي عبارة عن
االستراتيجيات على ه األفراد في التعامل مع المواقف الضاغطة وأزمات حياتهم وتشتمل هذ

و يتكيف معها كما يعرف  غوطمجموعة من األساليب و الوسائل التي يتصدى بها الفرد للض
  . لباحثون سلوك المواجهة بأنه سلوكا تكييفيا متعلما يهدف إلى حل الموقف الضاغط و تجاوزها
  

للمواجهة  إستراتيجية عتبريأهم المحاور التي يمكن أن تحدد السلوك الذي تلخيص  يمكن ومما تقدم
  :بالنقاط التالية 

  .الفرد ذاته  ان استراتيجيات المواجهة يتبناهإ - 
يات المواجهة بالوعي من قبل الفرد أي يستخدمها الفرد بشكل واع و مدرك تتميز استراتيج - 

  .ألهميتها
تتميز أنها سلوك مقصود و موجه غالبا لتحقيق عدد من األهداف و التي تؤدي في النهاية إلى  - 

خفض شدة المعاناة لدى المريض و القيام بواجباته ووظائفه في البيئة بشكل فعال أي كما كان قبل 
  .ه لمصدر لمشقة تعرض

  .تخضع هذه االستراتيجيات للتحكم من قبل الفرد أي إنها قابلة للتغيير و التعديل  - 
  .تنشأ المشقة عن التباين بين مصادر الفرد و المطالب المدركة سواء الداخلية أم الخارجية  - 
التخلص من المشقة تسعى هذه االستراتيجيات إما إلى حل المشكلة على النحو المباشر من خالل  - 

  .بشكل نهائي أو على نحو غير مباشر من خالل التحكم في االنفعاالت الناتجة عن مصدر التهديد 
كالبعد عن ( أو ظاهرة ) كالتفكير اإليجابي في المشكلة ( قد تكون هذه االستراتيجيات مضمرة  - 

  ) .مصدر التهديد 
معرفي كاستراتيجيات التخطيط أو ذات طابع فقد تكون ذات طابع  ،  التنوع في االستراتيجيات - 

أو ذات رسلوكي كاستراتيجيات التحول السلوكي ، أو ذات طابع انفعالي كاستراتيجيات تفريغ المشاع
  .) 2004،خ ويي، ششالصبوة ، الغبا(طابع اجتماعي كاستراتيجيات طلب المساندة االجتماعية
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 :أنواع  أساليب المواجهة  2.4.2 
  

األساليب التي يستخدمها األفراد في مواجهتهم وتوافقهم مع المواقف الحياتية الضاغطة تتنوع 
المختلفة و يتوقف ذلك على قدراته وطاقاته و إطاره المرجعي للسلوك ومهاراته في تحمل أحداث 

  :بين نوعين أساسيين من المواجهة هما  )1984( و قد ميز فولكمان والزاروس... . الحياة 
  
   :Problem focused coping حول المشكلة هة المتمركزة المواج-

السلوكية و المعرفية التي تستهدف تقليل حدة أو شدة المشقة من خالل التغلب على  اإلجراءاتهي 
مصدر المشقة ، بمعنى أنها تتضمن محاوالت من قبل الفرد من أجل التحكم أو تعديل مصادر 

  .الضغوط فالفرد يتصرف أو يسلك بما يعدل بيئته األمر الذي يؤدي إلى إزالة أسباب التوتر فيه
  
  Emotion focused coping) : االنفعاالت ( المتمركزة حول العاطفة المواجهة  -

و هي تتضمن الجهود المبذولة من قبل الفرد لتخفيض أو إدارة االستجابات العاطفية الناتجة من 
  .الضغوط فالفرد يغير من تفسيره للبيئة بما يقلل من قيمة و أهمية الضغوط

 
  :كزة على المشكلة ترمطريقة المواجهة الومن االستراتيجيات التي تندرج تحت 

   : Confrontative التعايش بالمجابهة -1
وأهم ما يميز هذه  نتائجها وهو عملية اتخاذ خطوات إيجابية لمحاولة تغيير مصدر المشقة ، أو

التوجه المباشر للحدث ، وبالمجهودات المبذولة من قبل الفرد لتغيير الموقف ، هو   اإلستراتيجية
  .ا يحارب الفرد من أجل ما يريد مثلم

  
  Seeking Instrumental Support: طلب المساندة األدائية -2

ومن خالل هذه اإلستراتيجية يسعى الفرد للحصول على راحة وجدانية ومعلومات ومساعدات مادية 
  مثل تحدث الفرد إلى اآلخر لفهم الموقف واكتشافه بشكل أفضل ,ممن يحيط به 

  
  Planful Problem-Solving :المشكلة التخطيط لحل-3

حيث يسعى الفرد إلى بذل جهد مقصود لحل المشكلة وهو يشتمل على عملية التفكير في كيفية 
  .المواجهة مع الحدث مثل وضع خطة لمواجهة المشكلة ونواتجها 

  
 Suppression of Competing Activities:قمع النشاطات المتعارضة -4
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النشاطات المتداخلة مع مصدر المشقة وذلك لتجنب التشتت بعيدا عن الحدث  وهذا يعني إزالة كافة
  .مع زيادة التركيز واالنتباه لمعالجة مصدر المشقة 

  
 Restraint Coping:المواجهة بكبح مصدر المشقة -5

وهو انتظار توفر الفرصة المناسبة للتخلص من مصدر المشقة ويعد هذا الكبح ايجابيا عندما يسعى 
د سلوكيا لتوفير هذه الفرصة بينما يعد هذا الكبح سلبيا عندما ال يبذل الفرد أي جهد وبالتالي الفر

  .ينتظر حدوث الفرصة بدون مجهود
  

  :أما االستراتجيات المرتبطة بطريقة المواجهة المرتكزة على االنفعاالت فهي

  
 Self –Controlالتحكم الذاتي  -1

المجهودات المبذولة من قبل الفرد لتنظيم مشاعره وانفعاالته الناتجة وتحتوي هذه اإلستراتيجية على 
  .بسبب موقف المشقة 

  
  Distancing: االبتعاد -2

حيث يسعى الفرد إلى فصل أو عزل نفسه عن موقف المشقة كمحاولته التفكير في أشياء غير 
  .المشكلة التي تعد مصدرا للمشقة 

  : Positive  Reinterpretationإعادة التأويل االيجابي -3
وتمثل هذه اإلستراتيجية المجودات الخاصة بالفرد لمحاولة إيجاد معنى ايجابي للخبرة المثيرة 

  .للمشقة
 : Accepting responsibilityتقبل المسؤولية -4

قبول الموقف كحقيقة ال مفر حيث يسعى الفرد لقبول الموقف كما هو دون محاولة تغييره بمعنى 
  منها 

  
 Escape-Avoidance:التجنب- روباله-5

يلجأ الفرد من خالل هذه اإلستراتيجية إلى تجنب هذه المشكلة من خالل التدخين او تعاطي العقاقير 
  .او االكل وذلك كمحاولة  النسيان او طلرح المشكلة جانبا او الهروب منها كي ال يواجهها 

  :Turning to relegationالتوجه للدين -6



 
 

32

وبالتالي ,الى الدين للحصول على األمن والطمأنينة من خالل عالقة الفرد بربه حيث يتجه الفرد 
، الغباشي، الصبوة(  .يزداد ميل الفرد للقراءة في الدين والفرائض محاوال بذلك توفير السلوى لنفسه

  .) 2004، شيوخ
  

شلبي، (كما ورد عند  .  :Frydenberg & Lewis1993ولويس فريدنبرج، تصنيفوهناك 
 قسمت ولقد التكيفية، نواتجها بحسب المواجهة استراتيجيات يصنفان حيث) 2007مصطفى،
 التي الدراسات من العديد نتائج على بناء تصنيفات ثالثة إلى المواجهة استراتيجيات ولويس فريدنبرج
  :يلي فيما التصنيفات تلك وتمثلت .االستراليين المراهقين آالف على أجرياها

  
 مشاعر تسوده جو في المشكلة مع العمل تتضمن وهىproblem solving :   حل المشكلة    –

  .التفاؤل
 
 للحصول اآلخرين إلى التحول تعني وهيReference to others  :      لآلخرين اللجوء - 

  .دعمهم على
  
 والقلق، المشكلة، تجاهل إلى تشيرو   :  Non-Productive coping   غير المنتجة المواجهة -

 .يالتفاؤل التفكير إلى واللجوء
  

كما أن هناك أنواعا أخرى من أساليب المواجهة المستخدمة في حل المشكلة التي تواجه الفرد في 
هي ووالنوع األول . حياته اليومية وهي ما تعرف باألساليب التكيفية اإلقدامية أو اإلحجامية 

يوظفها الفرد في  مواجهة الحدث و تجاوز آثاره السلبية على الفرد التي واستراتيجيات اإلقدامية 
التي يوظفها الفرد في وو النوع الثاني المعروف باستراتيجيات اإلحجامية . الجسمية أو النفسية 

ليوناردبون (. اإلحجام عن التفكير الضاغط و البعد عن المثيرات التي تحدثها أحداث الحياة اليومية 
،2003 Leonard. Poon   (.  
  

 
  :خصائص الشخصية القادرة على مواجهة احداث الحياة 3.4.2

  

يعتبر نمط الشخصية الذي يتسم به الفرد من مصادر مواجهة أحداث الحياة الضاغطة  ،حيث أن 
وجود نمط الشخصية التي تتسم بالقوة والمثابرة وقوة التحمل، والتي تستطيع تحمل اآلثار السلبية  
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تحدثها أحداث الحياة الضاغطة  ،تجعل منها قادرة على مواجهتها بصورة إيجابية ومنطقية التي 
  .تتسم مع طبيعة تلك األحداث بحيث ال تترك أية آثار سلبية على الجوانب الجسمية والنفسية للفرد

  
، فاألشخاص شديدو االحتمال والمثابرة ميالون إلى حب االستطالع في التعامل مع تلك األحداث 

ويتوقعون التغيير في ظروف تلك األحداث، وينظرون إليها كأنها  جزء من أسلوب الحياة اليومية ، 
) 2008(وال بد من مواجهتها بصورة إيجابية تفاعلية تتسم بالتفاؤل، وقد بينت دراسة المحتسب 

حداث وجود عالقة بين التفاؤل وأساليب التعامل اإلقدامية والتفاعل اإليجابي في مواجهة األ
أما األشخاص األقل تحمال لتلك األحداث الضاغطة فإنهم يجدون أنفسهم سلبيون في .الضاغطة 

مواجهة تلك األحداث ، وينظرون إليها بأنها مهددة لكيانهم النفسي واالجتماعي، وعندما تقع عليهم 
قييم تلك األحداث الضاغطة تسبب لهم مشاعر التشاؤم، والتوتر ، وتفقدهم القدرة على الت

الموضوعي والمعرفي لمصادر وطبيعة تلك األحداث  وتترك تلك األحداث آثارا سلبية على الصحة 
  الجسمية والنفسية ، 

  
فالمقومات األساسية التي تتوافر في الشخصية  تجعلها قادرةعلى مواجهة أحداث الحياة الضاغطة 

  :وهي تتسم بالخصائص اآلتية ، وقادرة على التفاعل معها بصورة إيجابية 
ويشير الى شعور الفرد بااللتزام في أسلوب حياته اليومية ، والمشاركة اإليجابية مع : اإللتزام  -1

  .اآلخرين، وبالتفاعل البنّاء في عالقاته مع البيئة المحيطة به 
برات وتشير إلى رغبة الفرد من اكتساب خبرات جديدة ، والتعامل مع هذه الخ: التحدي -2

بتصرفات سلوكية ناضجة ، ويكون قادرا على مواجهة األحداث الضاغطة بصورة ناضجة وواقعية 
أن هناك خصائص للشخصية التي ): 2004(ويضيف راتب . تتسم بالتحدي واالنتصار عليها

  :تستطيع مواجهة األحداث الضاغطة والتغلب عليها 
  .تهويل للحدث الضاغطالبساطة في التعامل مع األحداث الحياتية دون ال-1
 .الشعور بالرضا نحو الحياة والسعادة نحوها -2

 .تقبل اآلخرين ومسامحتهم عندما يخطئون في حقه   -3
 .المرونة في استخدام البدائل في مواجهة األحداث الضاغطة -4
 .الواقعية في تقبل الحدث الضاغط لمساعدته في تغيره نحو األفضل -5
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  :المفسرة لمفهوم المواجهةالنظريات  4.4.2

  
سهم به كسلوك في تهناك العديد من النظريات التي تعنى بمفهوم المواجهة من حيث الدور الذي 

ولكل . ج عن مصادر المشقة التي نواجهها في حياتنا تالتخفيف أو التقليل من التوتر و القلق النا
لهذا المفهوم قد تختلف في نواح وقد تتشابه في نواح أخرى مع غيرها من  رؤيتهإطار أو نظرية 

  :هم النظريات التي تناولت وفسرت مفهوم المواجهة النظريات التالية وفيما يلي عرض أل النظريات
  

 :النظرية الظاهرياتية في العملية اإلدراكية 1.4.4.2
  

من خالل نظريتهم المعرفية  ), .1960Lazarus ,et al(  قدم هذه النظرية الزاروس و زمالؤه
والتعامالت حيث بدأت النظرية من خالل التأكيد على تنوع االستجابات لدى  بالعمليات التقيمية

فنجد بعضهم يقف كالعاجز بينما يجمع بعضهم . تتعارض مع مستقبلهمضاغطة و ألحداث  االفراد
و يبدو أن هذا التسليم يستند على معادلة ،  اآلخر إمكاناته االجتماعية والشخصية لمواجهة الحدث

مؤداها أن االستجابة هي دالة للتفاعل بين متغيرات البيئة مع    R = F  (O X S) وهي  معروفة
ويشير إلى المنبه أو الحدث مصدر المشقة  )S( حيث يشير الحرف . متغيرات الفرد الكائن الحي

لكه الفرد من سمات شخصية و قدرات عقلية و يموهي كل ما  إلى متغيرات الكينونة)  O( الحرف 
ومن هنا أطلق على هذه  استجابة الفرد للحدثفيشير إلى ) R(الحرف  أمامهارات اجتماعية  

  .النظرية اسم النظرية التفاعلية النها توضح العالقة الدينامية بين الفرد وبيئته 
  
بعمليات اإلدراك والتقييم، ومنتهيا بطرق ير للمشقة، مرورا ثتبدأ مكونات النظرية من الحدث المو

إلى   Lazarus ويعتمد هذا المفهوم على عملية تقييم الحدث، وأشار الزاروس. المواجهة ونواتجها
عملية التقييم األولى إلدراك كون الحدث مهددا أم ال، و عملية التقييم : ميتين همايوجود عمليتين تقي
، الصبوة، الغباشي، شويخ(.تيجيات لمواجهة هذا الحدث ما لدى الفرد من استرا الثانوي لحصر

2004.(  
  

  :النظرية التحليلية 2.4.4.2

  
حول وسائل الدفاع النفسية التي يستخدمها الفرد في مواجهة القلق و  Freud فرويد حيث تحدث
مواجهة التي تعمل على حماية  أساليبو اعتبر أن هذه الوسائل الدفاعية هي عبارة عن  التهديدات 

  :الفرد من الضغوطات النفسية  وقد قسمها إلى ثالثة أنواع ، هي 
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  .كالكبت ، التبرير ، اإلسقاط ، التكوين ، العكس ، العزل : الحيل الخداعية ) 1
  .مثل أحالم اليقظة ، النكوص : الحيل الهروبية ) 2
  .)  2006حسين ،  ،حسين. ( لتوحد كالتعويض ، التحويل ، ا: الحيل االستبدادية ) 3

  
  :علم النفس الفردي 3.4.4.2

  
أن التوافق الناجح يتطلب إدراكات واقعية تمكن الفرد من التعامل بإيجابية    Adler آدلر لقد أوضح

في حين يأتي سوء التوافق نتيجة تحاشي المواجهة و التعامل مع المشكالت و . مع مشكالت الحياة 
حول العالقة بين االهتمام  Adler"آدلر"للبحوث الحديثة مع نظرية  االمبريقيةتتفق النتائج 

االجتماعي و التوافق فقد توصل الباحثون إلى أن االهتمام االجتماعي ييسر التوافق و يساعد على 
و بمشاعر التعاطف و . تنشيطه حيث يرتبط االهتمام االجتماعي للفرد بوجود هدف ومعنى لحياته 

اآلخرين ، كما ترتبط قوة التحمل النفسي بنظرية آدلر في االهتمام االجتماعي ، وتشتمل  التوحد مع
  :الث خصائص هيقوة التحمل على ث

  
 :     Commitment االلتزام) 1

  .مشكالت بشكل يعطيها اإلحساس بالمعنى الو مهمته تنشيط التوافق مع مواجهة 
   :   Challenge يالتحد   ) 2

  .الظروف المتغيرة بهدف إعطاء الفرصة للتطور و النمو ويشير إلى إدراك
     Control : التحكم) 3

 . ويشير إلى االعتقاد في الضبط أو التحكم الشخصي الداخلي على أحداث الحياة و مجرياتها
  ) 2003، خليفة(

  
 Learned – Helplessness :    نظرية العجز المكتسب     4.4.4.2 
 

مفهوم العجز المتعلم أو المكتسب من خالل تجاربه في   Seligmanحيث استخدم سيجلمان
تكرار تعرض الفرد للضغوط إذا تزامن مع اعتقاده بأنه ال  ويشير هذا المفهوم إلى ،التسعينات

يستطيع التحكم في المواقف الضاغطة ومواجهتها، فإن هذا من شأنه أن يجعل الفرد يشعر بالعجز 
وأن هذا الشعور بالعجز يجعله يبالغ في تقييمه لألحداث والمواقف التي  ،وعدم القيمة أو االستحقاق

و يدرك أن ما يتعرض له من فشل و عدم القدرة على المواجهة في  ،يمر بها ويشعر بالتهديد فيها
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الماضي والحاضر سوف تستمر معه في المستقبل ومن ثم يشعر باليأس أو يترتب على ذلك الشعور 
  .) 2006 ،حسين. ( وانخفاض تقدير لذات ونقص الدافعية واالكتئاب والعزلة والبالدة  بالسلبية

  
  السابقةالدراسات    5.2

  
واألجنبية  والمتعلقة  قامت الباحثة باإلطالع  على العديد من الدراسات السابقة العربية منها 

وقد حاولت .  بالشعور بالوحدة النفسية واستراتيجيات المواجهة ذات الصلة  بمتغيرات الدارسة
وفيما يلي عرضا لمجموعة من الدراسات  .  الباحثة الحصول على أحدث هذه  الدراسات السابقة

     :وفقا للتسلسل  الزمني من االحدث الى األقدم 
   
  :الدراسات العربية التي تناولت الشعور بالوحدة النفسية      6.2 

  
 ". الخمسة للشخصية  بالعوامل وعالقتها النفسية بالوحدة الشعور"):    2010(  م دراسة ملح 

 .دمشق  جامعة طلبة من عينة على ميدانية دراسة
 والعوامل الخمسة بالوحدة الشعور بين المحتملة العالقة عن الكشف إلى حيث هدفت الدراسة 

 معرفة حاولت الدراسة  كما) والفنون  التربية كليات( دمشق جامعة طلبة من عينة لدى للشخصية

 إلى التوصل تم والتخصص،وقد الجنس إلى متغيري تعزى التي الدراسة عينة أفراد أداء في الفروق

 :التالية النتائج
  . والعصابية النفسية بالوحدة الشعور بين إحصائياً دال إيجابي ارتباط وجود ‐
 يقظة – الطيبة – الصفاوة– االنبساط(و النفسية بالوحدة الشعور بين إحصائياً دال سلبي ارتباط وجود –

 ).الضمير

 الطيبة – الصفاوة – العصابية– االنبساط(النفسية بالوحدة الشعور في إحصائياً دالة فروق وجود عدم –

  . الجنس لمتغير تبعاً )الضمير يقظة –
 )الضمير يقظة - الصفاوة- العصابية(و النفسية بالوحدة الشعور في إحصائية دالة فروق وجود عدم- 
  االختصاص لمتغير تبعاً
 .طلبة التجارة لصالح التخصص لمتغير تبعاً االنبساط في إحصائياً دالة فروق وجود – 
   .طلبة المعلوماتية لصالح التخصص لمتغير تبعاً الطيبة، في إحصائياً دالة فروق وجود – 
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النفسية  الشعور بالوحدة النفسية وعالقته ببعض المتغيرات" ): 2009( يدراسة العاسم

  ".في جامعة  دمشق جتماعية لدى طلبة الجامعة من أبناء الريف والمدن واإل

الدارسين في والتي هدفت إلى التعرف على الفروق بين طلبة الجامعة من أبناء الريف والمدن  
إلى التعرف على العالقة  الدراسة  في درجة إحساسهم بالوحدة النفسية ، كما هدفتجامعة دمشق 

بين الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة الجامعة وكل من االكتئاب واالغتراب النفسي والمساندة 
االجتماعية ، والتعرف على الفروق بين طلبة الجامعة الذين يعانون من الوحدة النفسية والذين ال 

  .جتماعية كل من االكتئاب واالغتراب النفسي والمساندة االفي يعانون 
  
) 259(طالبا وطالبة من طالب جامعة دمشق منهم ) 486(وقد تكونت عينة الدراسة األساسية من  

طالبا وطالبة من أبناء المدن وقد تراوحت أعمارهم ما بين ) 277(طالبا وطالبة من أبناء الريف و
على مقياس  طالبا وطالبة ممن يعانون من درجة مرتفعة) 75(وقد تم اختيار . سنة  24 – 19

طالبا ) 75(طالبا وطالبة من أبناء المدينة إضافة إلى ) 75(الوحدة النفسية  من أبناء الريف و
وطالبة ممن ال يعانون من الشعور بالوحدة النفسية وذلك لمعرفة الفروق بينهما في كل من االكتئاب 

اييس تكونت من أربعة واالغتراب النفسي و المساندة االجتماعية وقد استخدم الباحث بطارية مق
  :مقاييس هي

وتعريب خضر و  (Russel,1982)مقياس الشعور بالوحدة النفسية وهومن إعداد راسل -1
  ) .1988(الشناوي 

بندا تقيس ) 13(الذي يتألف من ) 1961(ومقياس بيك لالكتئاب وهو من تصميم بيك عام  -2
 .بتعريبه ) 1996(األعراض العامة لالكتئاب والذي قام أحمد عبد الخالق 

) 32(والذي يتكون من ) 1997(مقياس المساندة االجتماعية وهو من إعداد السيد السمادوني  -3
  .بندا صممت بطريقة ليكرت 

  ) .2001(اسمي عوالذي أعده رياض ال) العزلة االجتماعية(مقياس االغتراب النفسي  -4
في كل من الوحدة النفسية واالكتئاب  وقد دلت النتائج على وجود فروق بين أبناء الريف والمدينة

ألكثر شعورا بالوحدة اواالغتراب والمساندة االجتماعية لصالح الريف بمعنى أن طلبة الريف 
كما أظهرت النتائج وجود  .واالكتئاب والعزلة و أقل شعورا بالمساندة االجتماعية من طلبة المدينة

واالغتراب والمساندة االجتماعية لصالح إناث فروق دالة في الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب 
موجبة بين كل من  ارتباطيهالريف مقارنة مع إناث المدينة ، كذلك دلت النتائج على وجود عالقة 

وكل من االكتئاب النفسي واالغتراب النفسي ) إناث  ،ذكور (الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة 
  .شعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية سالبة بين ال ارتباطيهكذلك وجود عالقة 
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دراسة ميدانية مطبقة  " مفهوم الذات وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية"  :)2009( األحمددراسة  
في جامعة ) كلية الهندسة المدنية(والكليات العلمية) كلية التربية(لدى عينة من طلبة الكليات األدبية

  .  دمشق
مفهوم ( التعرف إلى العالقة االرتباطية بين كل من متوسطات مقياسي  الدراسة إلى تهدفحيث 

التعرف إلى الفروق في الشعور بالوحدة النفسية و.لدى أفراد عينة الدراسة) الذات ، الوحدة النفسية 
    الجنس )أولى، خامسة(السنة الدراسية )تربية ،هندسة ( الكلية : لدى عينة البحث تبعا لمتغيرات 

 متغيرات لالتعرف إلى الفروق في مفهوم الذات لدى عينة البحث تبعا لوكذلك   ).ذكور ، إناث ( 
  ).ذكور ، إناث ( ،الجنس) خامسة  -أولى (   ،السنة الدراسية) تربية ، هندسة ( الكلية : التالية 
والهندسة ) كلية أدبية(يةطالباً و طالبةً من من طلبة كليتي الترب) 120(شملت عينة الدراسة  وقد

وقد .بطريقة عشوائية كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة   بجامعة  دمشق تم اختيارهم) كلية علمية(المدنية
 .الظاهرعبد الستار تعريب " وليم فيتس"مقياس تنسي مفهوم الذات ل:استخدم الباحث  اداتان هما 

  . أعده الزعبي" مقياس الوحدة النفسيةو
عالقة ارتباطيه بين متوسطات مقياس مفهوم الذات والوحدة النفسية لدى  ائج وجودوقد أظهرت النت

 . )،الجنس،السنة الدراسيةالكلية: ( تبعا للمتغيرات التاليةأفراد عينة البحث 
 
درجة الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بكل من االكتئاب واالغتراب ": ) 2008(دراسة مرعي  

  .")يت ، الخليل رزالقدس ، بي(الثالثة في جامعات النفسي لدى طلبة السنة 
. حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة الشعور بالوحدة النفسية واالغتراب النفسي لديهم 

الجنس ، الترتيب الميالدي للطالب ، التخصص : ( إضافة إلى التعرف على تباين أثر المتغيرات 
وعلى درجة الشعور بالوحدة النفسية ) لسكن الحالي األكاديمي ، مكان السكن الدائم ، مكان ا

  .واالغتراب النفسي لديهم  واالكتئاب
طالبا وطالبة من طلبة السنة الثالثة في الجامعات المذكورة ) 357(وقد تكونت عينة الدراسة من  

وقد تم اختيار العينة العشوائية الطبقية  2008-2007وذلك خالل الفصل الدراسي األول للعام 
) 1988(مقياس الشعور بالوحدة النفسية من إعداد الدسوقي : واستخدمت الباحثة ثالثة أدوات هي 

ومقياس االغتراب النفسي وهو من إعداد ) 2002(وقائمة بيك الثانية لالكتئاب من إعداد األنصاري 
  ) .2008مرعي  ( الباحثة 

الوحدة النفسية واالغتراب النفسي وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تفيد أن  درجة كل من الشعور ب
لدى عينة الدراسة كانت متوسطة في حين أن درجة االكتئاب لديهم كانت مرتفعة كما أظهرت 

في كل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب  إحصائيةالنتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة 
بينما دلت ) لتخصص األكاديمي الجنس وا( واالغتراب النفسي لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات 
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في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة الدراسة  إحصائيةالنتائج على وجود فروق ذات داللة 
ووجود . تعزى لمتغير الترتيب الميالدي للطالب على البعد االجتماعي لصالح الطالب األخير 

ى عينة الدراسة تعزى لمتغير مكان في درجة الشعور بالوحدة النفسية لد إحصائيةفروق ذات داللة 
السكن الدائم للطالب على الدرجة الكلية وكل من البعد االجتماعي وبعد الرفض من اآلخرين لصالح 

  .المقيمين بالمخيم 
في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة الدراسة  إحصائياكما أظهرت النتائج وجود فروق دالة 

تعزى لمتغير مكان السكن الحالي على الدرجة الكلية وكل من البعد االجتماعي وبعد الرفض من 
بين الشعور  إحصائياوكذلك وجود عالقة إيجابية دالة .اآلخرين لصالح الطالب الذي يقيم بمفرده 

ه كلما زادت درجة الشعور بالوحدة النفسية زادت درجات بالوحدة النفسية واالكتئاب بمعنى أن
بين الشعور بالوحدة النفسية واالغتراب النفسي  إحصائيةووجود عالقة سلبية ذات داللة . االكتئاب 

  . بمعنى أنه كلما ارتفعت درجة الشعور بالوحدة النفسية قل االغتراب النفسي 
  
  " :  ر الذات والوحدة النفسيةالخجل وعالقته بتقدي"  ):2007(دراسة جعفر  

  
رتباطيه بين الخجل وتقدير الذات والوحدة إلا استهدفت الدراسة الكشف عن طبيعة العالقةوقد 

، وكذلك إيجاد الفروق وفق الجنس والتخصص والسنة االنفسية والتعرف على درجة انتشاره
وأالم والمستوى االقتصادي  الدراسة والكلية والتحصيل الدراسي والسكن والمستوى التعليمي لألب

ثر ألألسرة والمعاملة الو الدية والتنبؤ بالخجل من خالل تقدير الذات والوحدة النفسية والكشف عن 
طالبا وطالبة موزعين على ) 2453(بلغ حجم العينةوقد  .التفاعل وفق المتغيرات المذكورة

المستوى الرابع فقد بلغ  وأما )6769(مجموعتين األولى وتضم طلبة المستوى األول وعددهم
من جامعة دمشق بينما المجموعة الثانية وتضم طلبة جامعة عدن،وقد بلغ عدد  )5289 (عددهم

وقد   .طالبا وطالبة) 586(، وأما المستوى الرابع فقد بلغ عددهم )663(الطلبة في المستوى األول
اعتمدت الثالث مقياس الوحدة استخدمت الباحثة مقياسي الخجل وتقدير الذات من إعدادها، بينما 
أسفرت النتائج عن وقد . )1988(النفسية من إعداد راسل وآخرون تعريب وتقنيين خضر الشناوي

  :تيآلا
  .توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين الخجل وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي دمشق وعدن - 
  .ة جامعتي دمشق وعدنتوجد عالقة ارتباطيه موجبة بين الخجل والوحدة النفسية لدى طلب - 
  .توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين تقدير الذات والوحدة النفسية لدى طلبة جامعتي دمشق وعدن - 
  .تتباين مستويات انتشار الخجل والوحدة النفسية بين طلبة جامعتي دمشق وعدن - 
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ذات لصالح توجد فروق في الخجل والوحدة النفسية لصالح طلبة جامعة دمشق بينما في تقدير ال - 
  .طلبة جامعة عدن

  
الوحدة النفسية وعالقتها باالكتئاب لدى عينة من طلبة كلية العلوم ": ) 2007(دراسة  مقدادي  

  ".بيتالتربوية بجامعة آل ال
    

حيث استهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الوحدة النفسية باالكتئاب وقد تكونت العينة من 
طالبا وطالبة من طلبة البكالوريوس في كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت منهم ) 510(
تخدم من الذكور تم اختيارهم عشوائيا ، ولتحقيق أهداف الدراسة اس) 198(من اإلناث و ) 312(

ولإلجابة عن فرضيات الدراسة تم استخدام . الباحث مقياس الشعور بالوحدة النفسية وقائمة بيك
نتائج  المتوسطات الحسابية وحسب معامل ارتباط بيرسون واستخدام االختبارات حيث أشارت 

  :إلى ما يلي  ةالدراس
  .تقترن الزيادة في االكتئاب بالزيادة في شعور الوحدة النفسية  -- 
  .مستوى الشعور بالوحدة أعلى لدى مجموعة المكتئبين مقارنة بمجموعة غير المكتئبين  –
توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في مستوى االكتئاب و أن مستوى االكتئاب أعلى  –

  .لدى اإلناث 
  .يوجد اختالف في الشعور بالوحدة النفسية بين الذكور واإلناث  ال –
  
  
الشعور بالوحدة النفسية لدى االطفال اليمنيين واالطفال المقيمين في " ):2006(وت دراسة الح 

  " .االمان/صنعاء 
لهذه الدراسة هو التعرف على الشعور بالوحدة النفسية لدى الطفل اليمني  يكان الهدف الرئيس

وتأتي . والعربي المقيم في العاصمة صنعاء وعالقته ببعض المتغيرات مثل العمر والصف والنوع
أهمية دراسة هذا الموضوع بسبب اآلثار السلبية التي يمكن أن تنشأ لدى الطفل، وتؤثر على صحته 

طفل ) 380(من الدراسة تكونت عينة وقد    .ه االجتماعية وتحصيله الدراسيالنفسية وعالقات
تم اختيارهم من الصفين  .من األطفال العرب المقيمين)  190( من اليمنيين، و )190(وطفلة 

) 159(وبلغ عدد األطفال الذكور . مدرسة ابتدائية بأمانة العاصمة) 31(الخامس والسادس من 
 .سنة) 12(و ) 10(ت أعمارهم بين وتراوح)  221(واإلناث 

الذي ترجم إلى العربية  UCLA Loneliness Scaleهو )للوحدة النفسية(مقياسا وقد تم استخدام 
  )  .1988(بواسطة خضر والشناوي 
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يشعرون  - سواء منهم اليمنيون أو العرب المقيمون في أمانة العاصمة  - األطفال في اليمن  - 
  .سطةبالوحدة النفسية بدرجة متو

ال توجد فروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية بين األطفال بحسب متغيرات الجنسية، أو    - 
  .الصف، أو النوع، أو العمر

يوجد تفاعل بين متغيري الصف والعمر، فاألطفال صغار السن في الصفوف األعلى لديهم  -
  .مستوى أعلى من الشعور بالوحدة النفسية مقارنة باآلخرين

تفاعل بين متغيري الصف والنوع، حيث أن األطفال الذكور األكبر عمراً واإلناث بشكل يوجد  -
  عام لديهم مستوى أعلى من الشعور بالوحدة النفسية مقارنة باألطفال الذكور صغار السن

    
 الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بمتغيري" ) :2005(الي جمال،حسن  ،  نيدراسة  النبها 

دراسة ميدانية بالتحليل العاملي لعينة من طلبة جامعة السلطان  "والعالقات االجتماعية  المساندة
   .قابوس

ية وتبادل العالقات االجتماعية والمساندة سحيث هدفت الدراسة معرفة مستوى الشعور بالوحدة النف
ت االجتماعية ، الشعور بالوحدة النفسية ، تبادل العالقا( االجتماعية ومعرفة طبيعة العالقات بين 

الجنس ، ( وللكشف عن البيئة العاملية ، ومعرفة داللة الفروق بين متغيري ) المساندة االجتماعية 
في مستوى الشعور بالوحدة النفسية وتبادل العالقات االجتماعية ومقياس  ىكل على حد) التخصص 

  .المساندة االجتماعية
النفسية ومقياس تبادل العالقات االجتماعية و مقياس الباحثون مقياس الشعور بالوحدة  و قد طبق 

) 142(طالبا ) 112. (طالبا وطالبة من جامعة السلطان قابوس ) 254(المساندة االجتماعية على 
وبعد التحقق من صدق . للتخصصات العلمية   %44 للتخصصات االنسانية و% 56طالبة بنسبة 

أظهرت النتائج اإلحصائية للبحث  و.باخ لألدوات كرون –المحتوى والصدق العاملي ومعامل ألفا 
عن مستوى قريب من المتوسط الحسابي للشعور بالوحدة النفسية ، ومرتفع في تبادل العالقات 
االجتماعية والمساندة االجتماعية ، أما االرتباطات فكانت سالبة ودالة بين الشعور بالوحدة النفسية 

اعية والمساندة االجتماعية وموجبة ودالة بين تبادل العالقات وكل من متغير تبادل العالقات االجتم
وأما التحليل العاملي فقد كشف عن عامل ثنائي القطب يضم . االجتماعية والمساندة االجتماعية 

وآخر أحادي يضم المساندة االجتماعية . الشعور بالوحدة النفسية مقابل تبادل العالقات االجتماعية 
الشعور (روق تبعا لمتغيري الجنس والتخصص والمتغيرات النفسية الثالثة ومكوناته وبخصوص الف

  . إحصائيافقد كانت غير دالة ) بالوحدة النفسية ، تبادل العالقات االجتماعية ، المساندة االجتماعية 
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  ، "الوحدة النفسية وعالقتها بمفهوم الذات لدى األطفال في محافظة غزة": )  2005(دراسة جودة  
. هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الوحدة النفسية ومفهوم الذات باختالف النوع  حيث

. من الصف السادس االبتدائي ) طالبة  194طالبا و 166(وقد بلغت حجم عينة الدراسة 
مقياس الوحدة النفسية ، مقياس مفهوم الذات وقد دلت : واستخدمت الباحثة في الدراسة مقياسين هما 

من أفراد العينة يعانون من الوحدة النفسية ، كما أسفرت النتائج عن وجود % 16,1تائج على أن الن
ووجود فروق . بين الوحدة النفسية ومفهوم الذات لدى األطفال  إحصائياسالبة ودالة  ارتباطيهعالقة 
في مفهوم في الوحدة النفسية تعزى لمتغير النوع لصالح الذكور وعدم وجود فروق  إحصائيادالة 

  .الذات الكلي تعزى لمتغير النوع 
  

الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من المراهقين والمراهقات في  " ) :2004(دراسة الدليم وعامر
 "ةالمملكة العربية السعودي

إلى إعداد مقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من الجنسين والتعرف  لدراسةحيث هدف ا
للكشف عن مدى وجود فروق جوهرية بين  ت الدراسة كما هدف. على البناء العاملي لهذه األداة 

 ولقد قام الباحثان . الجنسين تعزى  لمتغيرات الجنس و المرحلة التعليمية والمنطقة الجغرافية 
من طلبة المرحلتين المتوسطة و  2660ياس من ست وأربعين بندا تم تطبيقه على بتطوير مق

الثانوية في ست وثالثين مدرسة موزعين على ثالث مناطق رئيسية هي منطقة الرياض و منطقة 
و قد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود مستويات مختلفة من . مكة المكرمة والمنطقة الشرقية 

وقد وجد أن المراهقين أكثر شعورا بالوحدة النفسية من المراهقات وبفروق  .يةالشعور بالوحدة النفس
كما اتضح أن هناك فروقا دالة في الشعور بالوحدة النفسية بين المراهقين لصالح طلبة . دالة 

المرحلة الثانوية مع وجود فروق دالة لصالح المراهقات في منطقة الرياض مقارنة بالطالبات في 
  . المكرمة و الدمام منطقتي مكة 

  

فعالية برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية في تخفيف حدة ": ) 2003(دراسة المزروع  
  ."الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى 

إجراء دراسة تجريبية لمعرفة فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية في  تم ث حي
تخفيف حدة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى وقد تكونت عينة الدراسة 

  :استخدام  تم وقد  ،طالبة من الطالبات المقيمات بالوحدات السكنية % 60من 
  ) .1985قشقوش (بالوحدة النفسية  مقياس اإلحساس - أ

  .اختبار المصفوفات المتتابعة لرافث -ب 
  .الثقافي لألسرة السعودية/ االقتصادي / مقياس المستوى االجتماعي  - ج 
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كذلك برنامج إرشادي تم إعداده من قبل الباحثة وقد هدف هذا البرنامج إلى تخفيف حدة  -د 
و استخدمت الباحثة القياس القبلي والبعدي للمجموعة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالبات 

التجريبية في درجة اإلحساس بالوحدة النفسية ، وقد بلغ تنفيذ البرنامج المقترح مدة ثالثة أسابيع 
ساعات حيث احتوت كل )  4-2(بواقع ثالث جلسات أسبوعيا وقد تراوح زمن كل جلسة بين 

أما البرنامج فكان يتكون من محاضرات نفسية . اقشته ممارسة نشاط ثم من: جلسة على فئتين هما 
ودينية والسيكودراما و السيسودراما والتقارير الذاتية التي تتعلق بالوحدة النفسية وبعض المهارات 

وقد كان للبرنامج أثر في خفض . االجتماعية لمواجهة المكونات األساسية للشعور بالوحدة النفسية 
ي عدلصالح القياس الب إحصائياية وقد تبين من النتائج وجود فروق دالة حدة الشعور بالوحدة النفس

كما أظهرت النتائج أن هناك و. ألفراد المجموعة التجريبية في مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية 
فعالية إيجابية لإلرشاد النفسي من خالل ممارسة بعض الفنيات اإلرشادية لتنمية المهارات 

  .االجتماعية 
  
 الوالدية المعاملة وأساليب النفسية بالوحدة الشعور من بكل وعالقته الخجل"  :)2002(ة خوج دراس 

  ".المكرمة  مكة بمدينة المتوسطة طالبات المرحلة من عينة لدى
 

 وأساليب النفسية بالوحدة والشعور الخجل من كل بين الكشف عن العالقة إلى لدراسةت احيث هدف

 العمر الختالف نتيجة النفسية بالوحدة والشعور الخجل في الفروقوالكشف عن   الوالدية المعاملة

  . الزمني 
 . المكرمة مكة بمدينة المتوسطة المرحلة طالبات من طالبة ( 484 ) الدراسة عينة شملتوقد 
 : التالية األدوات تم ستخدام وقد 

 أساليب مقياس(و  1998 ) للدسوقي النفسية بالوحدة الشعور مقياس(و  ) للدريني الخجل مقياس(

  :على النحو التالي الدراسة وقد جاءت نتائج.  1997 ) للنفيعي الوالدية المعاملة
 
 عينة لدى النفسية بالوحدة والشعور الخجل بين إحصائية داللة ذات موجبة  إرتباطية عالقة وجود  -

 المكرمة مكة بمدينة المتوسطة طالبات المرحلة من

 العينة لدى والخجل لألب  العقابي األسلوب بين إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية عالقة وجود - 

 ولألم لألب  الحب سحب أسلوب  وبين،  الكلية العينة لدى والخجل لألم العقابي األسلوب وبين ، الكلية

   والخجل
   والخجل ولألم لألب واإلرشاد التوجيه أسلوب بين إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عالقة وجود - 
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 بالوحدة والشعور ولألم لألب  (العقاب األسلوب بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال - 

  . المكرمة مكة بمدينة المتوسطة المرحلة طالبات من عينة لدى )النفسية
 بالوحدة والشعور لألب الحب سحب أسلوب بين إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة توجد ال  - 

 الحب سحب أسلوب بين إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عالقة توجد بينما الكلية العينة لدى النفسية
  .النفسية بالوحدة والشعور لألم
 ولألم لألب ( واإلرشاد التوجيه أسلوب بين إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة توجد - 

  .النفسية   بالوحدة والشعور
 أفراد عليها حصلت التي الدرجات في إحصائية داللة ذات فروق توجدكذلك اظهرت النتائج انه  - 

 العمر لمتغير ترجع الخجل في مقياس المتوسطة المرحلة طالبات من العينة

 طالبات من العينة أفراد عليها حصلت التي الدرجات في إحصائية داللة ذات فروق وعدم وجود. 

 .العمر لمتغير ترجع النفسية بالوحدة الشعور مقياس المتوسطة في المرحلة

  
  
تقييم الذات وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى  " : )2002(دراسة مبروك  

   ." المسنين
  

تقييم الذات والشعور بالوحدة النفسية " حيث هدفت الدراسة إلى  التعرف على واقع متغيرات  
كما حاولت فحص تأثير تقييم الذات . من المسنين الذكور في مدينة القاهرة  لدى عينة" واالكتئاب 

وقد قامت الباحثة بتطبيق بطارية . على العالقة االرتباطية بين مشاعر الوحدة النفسية واالكتئاب 
) 60(من االختبارات التي تقيس هذه المتغيرات على عينة عشوائية من المسنين والذين بلغ عددهم 

د دلت نتائج الدراسة عن وجود عالقة سالبة ودالة إحصائيا بين تقييم الذات وكل من الشعور مسنا وق
ويات االكتئاب في ظل التقييم تحيث تنخفض مشاعر الوحدة النفسية ومس. بالوحدة النفسية واالكتئاب 

دة النفسية اإليجابي للذات ، وقد كشفت الدراسة أيضا أن دور تقييم الذات في خفض العالقة بين الوح
و االكتئاب كان كبيرا وهذا يشير إلى أن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية و االكتئاب لدى كبار 

  .السن تتأثر بمتغير تقييم الذات 
  

 ."النفسية لدى عينة من طلبة الجامعة بالوحدة الطمأنينة النفسية وعالقتها: "   )2002( دراسة الدليم

والشعور  الكشف عن طبيعة العالقة بين اإلحساس بالطمأنينة النفسيةالدراسة  إلى  حيث هدفت
على مدى وجود  بالوحدة النفسية لدى طلبة جامعة الملك سعود بالرياض ، كما سعت  إلى التعرف

النفسية أو شعورهم بالوحدة  فروق دالة إحصائياً بين طلبة الجامعة سواء في إحساسهم بالطمأنينة
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كذلك حاولت الدراسة . األكاديمي  لها عالقة باختالف الجنس والتخصص النفسية يمكن أن يكون
متغيري الجنس والتخصص األكاديمي على  الكشف عن مدى وجود تفاعل ذي داللة إحصائية بين

  .النفسية  اإلحساس بالطمأنينة النفسية والشعور بالوحدة
األولى  جامعيين المسجلين في السنةعينة الدراسة من ثالثمائة وثمانية وثمانين من الطلبة ال تكونت

-  2002(م في ست كليات بجامعة الملك سعود بالرياض خالل الفصل الدراسي األول من عا
أداتين لقياس كل من درجة اإلحساس بالطمأنينة النفسية ودرجة الشعور  واستخدم الباحث ) 2003

  : لدى طلبة السنة األولى بجامعة الملك سعود هما بالوحدة النفسية
هذا المقياس مشتق عن مقياس األمن النفسي من إعداد إبراهام ماسلو : النفسية أوالً مقياس الطمأنينة

  .لدى األفراد) األمن النفسي(إلى قياس درجة اإلحساس بالطمأنينة النفسية  ويهدف
سية من يعرف بمقياس جامعة كاليفورنيا للوحدة النف وهو المقياس الذي: ثانياً مقياس الوحدة النفسية

بتقنينه على البيئة )  1988 (الشناوي وخضر عام وقد قام (Russel,1982) إعداد رسل
  السعودية 

استخدام إختبار ت واستخدام إسلوب تحليل التباين الثنائي للتحقق من مدى صحة  تم  ولقد 
بالطمأنينة  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إرتباطية دالة بين تدني اإلحساس وقد.الفروض

بلغت هذه العالقة الطردية  النفسية وارتفاع درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة الجامعة ، وقد
كذلك فقد كشفت نتائج التحليل  0.60إلى  قمتها لدى طلبة الكليات النظرية حيث وصلت قيمة العالقة

من نظرائهم طلبة  بالطمأنينة النفسية أكبر اإلحصائي أن إحساس طلبة التخصصات العلمية
أما على مستوى الوحدة النفسية فقد أظهرت بيانات  . التخصصات األدبية وبفروق دالة إحصائياً

واإلناث حيث إتضح أن الطلبة الذكور أكثر إرتفاعاً في درجة  الدراسة وجود فروق دالة بين الذكور
والتخصص األكاديمي لم تظهر كما أن عملية التفاعل بين متغيري الجنس  الشعور بالوحدة النفسية ،

  .الطلبة بالطمأنينة النفسية أو الشعور بالوحدة النفسية  داللة على إحساس
  
  

المساندة االجتماعية المدركة وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب  " :)2002(دراسة غانم 
  . " وأسر طبيعية إيواءلدى المسنين والمسنات المقيمين في مؤسسات 

حيث هدفت الدراسة إلى الوقوف على عالقة المساندة االجتماعية المدركة بكل من الشعور بالوحدة 
و أسر طبيعية ، وقد تكونت  إيواءالنفسية واالكتئاب لدى المسنين والمسنات المقيمين في  مؤسسات 

مسن ومسنة يعيشون في دور إيواء و أسر طبيعية ، وقد تراوحت ) 100(عينة الدراسة من 
وقد تم تطبيق مقاييس المساندة االجتماعية المدركة لكراوس . عاما  )74 – 60(األعمار ما بين 

، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية  لراسيل و آخرين ) 2000(والذي قام بترجمته شحتة ) 1986(
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وترجمه البحيري ، وقائمة بيك لالكتئاب الصورة المختصرة ترجمة غريب )  1980 - 1979( 
وقد تبين من النتائج أن إدراك المسنين والمسنات الذين يعيشون في بيئة طبيعية للمساندة ) 1985(

أكبر وأفضل من المسنين و المسنات الذين يقيمون في دار اإليواء  ) بأبعادها المختلفة (االجتماعية 
 ن في داروأن إدراك الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب يتزايد لدى المسنين والمسنات المقيمي

  .اإليواء 
  

الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالمساندة االجتماعية لدى الطلبة في " ) :2001( دراسة النمراني 
  " الدراسة الثانوية والجامعية في اليمن مرحلة
الكشف و  بناء وتطبيق مقياسي المساندة االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية ىإل ت الدراسة هدف

العالقة بين المساندة االجتماعية و الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة في مرحلتي الدراسة عن 
  .الثانوية والجامعية

اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية من طلبة  ،طالب وطالبة ) 500(وقد تكونت عينة البحث من  
لثانوية الحكومية بأمانة الصف الثاني ثانوي في سبع مدارس مختارة عشوائياً من بين المدارس ا

ومن طلبة ) طالبة  99و ،طالباً  215بواقع ( ،طالب وطالبة) 314(العاصمة صنعاء منهم 
. طالب وطالبة) 186(جامعة صنعاء منهم  - المستوى الثالث جامعي في كليتي اآلداب والعلوم 

ين، األول هو مقياس ولتحقيق هدف البحث قام الباحث ببناء مقياس.)طالبة 85 ،طالباً  101بواقع (
 المقياس الثاني الذي صممه الباحث فهو مقياس الوحدة النفسية و المساندة االجتماعية 

  :أظهرت النتائج األتيوقد 
توجد عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائياً بين المساندة االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية لدى  - 

  .الطلبة اليمنيين في مرحلتي الدراسة الثانوية والجامعية 
بالوحدة   لم تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً في العالقة بين المساندة االجتماعية والشعور - 

  ) .إناث - ذكور (لمتغير الجنس   تبعاً،لثانوية و الجامعة اليمنيين النفسية لدى طلبة ا
لم تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً في العالقة بين المساندة االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية  - 

 .) جامعة - ثانوية (تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية ،لدى الطلبة في اليمن 
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  :ة التي تناولت الشعور بالوحدة النفسية األجنبيالدراسات    7.2

  
العالقة بين  الشعور " ):2009العاسمي،(والواردة عند   seeman) 2003( دراسة سيمان  

 ."واالغتراب والتوافق االجتماعي لدى الطلبة في المدارس األمريكية الدولية بالوحدة النفسية 
واالغتراب والتوافق االجتماعي  حيث قام بإجراء دراسة حول العالقة بين  الشعور بالوحدة النفسية 

طالبا تم تقسيمهم إلى )55(لدى الطلبة في المدارس األمريكية الدولية وقد تكونت العينة من 
ك باستخدام مجموعة الطلبة التي تعاني من الوحدة النفسية ومجموعة الطلبة العاديين وذل:مجموعتين 

مقياس تقدير الذات واالكتئاب والتوافق االجتماعي وقد أظهرت النتائج وجود فروق بين المجوعتين 
  . في المتغيرات المدروسة لصالح مجموعة الوحدة النفسية التي تعاني من فقدان الشهية للطعام

  
يسببه األقران  العالقة بين األذى الذي" ) ,. Storch ,et al 2003(دراسة ستروتش وآخرون  

  ".وكل من الوحدة النفسية لدى المراهقين
حيث هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين األذى الذي يسببه األقران وكل من الوحدة النفسية لدى 

تلميذة ) 228(تلميذ و) 145(تلميذا وتلميذة منهم ) 383(المراهقين وتكونت عينة الدراسة من 
واستخدم الباحثون مقياس آشر ,ر في الواليات المتحدة األمريكية يدرسون في الصف التاسع والعاش

للوحدة النفسية وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين األذى الذي يتعرض له 
التالميذ من أقرانهم وكل من الخوف من التقييم السلبي واألمراض الجسمية والتجنب االجتماعي  

نتائج الدراسة  عن أن التالميذ الذين يتعرضون إلى أكثر من نوع من  كما أسفرت,والوحدة النفسية 
كذلك لم تسفر نتائج .أذى األقران يعانون من مستويات أعلى من القلق االجتماعي والوحدة النفسية 

  .الدراسة عن وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى الشعور بالوحدة النفسية
  
العالقة بين الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية وإدمان "   Pawlak (2002) دراسة باواليك 

 ."اإلنترنت بين طالب المدارس الثانوية
حيث هدفت الدراسة الى فحص العالقة بين الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية وإدمان اإلنترنت 

 ر تعريفوتم حص. وكذلك دراسة نمط شخصية مدمن اإلنترنت.  بين طالب المدارس الثانوية
اإلنترنت فى األلعاب واستخدام اإلنترنت وغرف الدردشة وتعرف بالروم شات والرسائل السريعة 

   .حول العالم والبريد اإللكتروني المعلوماتكة ال وشب
تم جمع البيانات من عينة من طالب المدرسة الثانوية فى نيويورك من أحد المدارس العامة  قد و

وقام طالب )   12،  11،  10،  9،  8(  طالب يمثلون الصف)  2002(والذين بلغ عددهم 
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وكانت األدوات المستخدمة  .الدراسة باستكمال خمسة مقاييس وأحد التساؤالت المفتوحة
، ومقياس تقدير المساندة  للوحدة النفسية ، والمقياس المعرفي على اإلنترنت UCLA مقياس

باإلضافة  Briggs   والمقياس الفرعي لالنطواء واالنبساط فى متنبأ النمط عند بريجز   االجتماعية
ولقد تم حساب معامالت بيرسون لتحديد العالقة بين الوحدة النفسية .  إلى االستبيان الديموجرافى

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية. والمساندة االجتماعية وإدمان اإلنترنت
 .ين الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية وإدمان اإلنترنتهناك ارتباط دال ب •
أن طالب المدرسة الثانوية الذين يعايشون مستويات مرتفعة من الوحدة النفسية وانخفاض  •

  .مستوى المساندة االجتماعية يتجهون نحو اإلنترنت لخفض تلك المشاعر

االجتماعية إلى إدمان الطالب  من الممكن أن يؤدى اإلحساس بالوحدة النفسية وقلة المساندة •
  .لإلنترنت

  .أما نمط الشخصية والنوع وجدت الدراسة أنها ال ترتبط بإدمان اإلنترنت  •

   .ال توجد عالقة بين المشاهدة األسبوعية للتلفاز واستخدام اإلنترنت •

  

 Wiseman) 1994(دراسة وايزمان وجتفروند   , Guttfreund  ":  الفرق بين الجنسين في
  "الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب الجامعة 

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى طلبة جامعة حيفا 
وبلغ عدد )  107(طالبا وطالبة حيث بلغ عدد الذكور )  325(وقد تكونت العينة من . ذكورا وإناثا

مقياس راسيل للوحدة النفسية ومقياس  -:واستخدم الباحثان أداتان للقياس هما . طالبة) 218(ثاإلنا
وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة بين الشعور بالوحدة النفسية . بيك لالكتئاب

الح واالكتئاب كذلك وجود فروق دالة إحصائيا في درجة الشعور بالوحدة النفسية واإلناث لص
  .الذكور

 
  ,Mullins et al) .1991(دراسة مولينز وآخرون 

حيث  هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين الوحدة النفسية وبين العزلة االجتماعية ، وقد  
عاما وبين كبار السن في السويد ) 16(من افراد تراوحت اعمارهم بين ) 1005(تكونت العينة من 

خالل المقابالت واالتصاالت الهاتفية ، وقد اظهرت النتائج ان االفراد ،وقد تم جمع البيانات من 
ولم .الذين يعيشون بمفردهم بعيدا عن االصدقاء وافراد االسرة كانوا اكثر شعورا بالوحدة النفسية 

  .تخرج الدراسة بفروق تعزى الى الجنس
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 : )2009، غانم(عند والواردة  Rook) 1987(دراسة روك 

التعرف على العالقة بين مدى عمق التفاعالت االجتماعية في الشعور حيث هدفت الدراسة إلى 
عينة من المسنات األرامل  تراوحت لدى النفسية  والرضا بالعالقات االجتماعية وذلك   ةبالوحد

عاما ، وقد طبق الباحث األدوات النفسية التي تحقق أهداف دراسته مثل  89 – 60أعمارهن بين 
. ختبار الشعور بالوحدة ومقياس الرضا االجتماعي ومقياس التفاعالت االجتماعية المتبادلة ا

وتوصل إلى عديد من النتائج أبرزها أن الخلل في التفاعالت االجتماعية ينعكس في زيادة الشعور 
الف عدم الرضا عن العالقات االجتماعية ، و أن التبادل االجتماعي يختلف باخت لكوكذ. بالوحدة 

) إظهار مشاعر الود (نوع المساندة االجتماعية التي تتضمن مساندة األصدقاء و المساندة الوجدانية 
  .و المساندة اإليوائية 

  
  : الدراسات العربية السابقة التي تناولت اساليب المواجهة  8.2

فاعلية برنامج ارشادي عقالني انفعالي في تنمية اساليب مواجهة " ) :2010(دراسة دريدر  
  "الضغوط الناتجة عن االحداث الحياتية الضاغطة لدى طلبة الجامعة 

هدفت الدراسة الى اختبار فاعلية برنامج لالرشاد العقالني االنفعالي في تنمية اساليب مواجهة 
  .ثرها على السعادة ،حب الحياة ،التفاؤلالضغوط الناتجة عن االحداث الحياتية الضاغطة وا

وقد تم اختيار ,طالبا وطالبة بكلية التربية بالفيوم  400وقد تكونت العينة الكلية الكلية للدراسة من 
طالبات  10(11  المجموعة االولى وعددهم : طالبا وطالبة ،تم توزيعهم عشوائيا الى مجموعتين  22
جلسة ، )30(واستمر البرنامج ) طالبات و طالب  9( 11ومجموعة  ضابطة وعددهو ) طالب 1و

مقياس اساليب المواجهة لمحمود عطية ،ومقياس :استخدمت الباحثة في دراستها االدوات التالية 
الضغوط الناتجة عن االحداث الحياتية من اعداد الباحثة  دريدر نفسها ،ومقياس االفكار الالعقالنية 

رد للسعادة ترجمة وتقنين الباحثة ،ومقياس حب الحياة والتفاؤل من اعداد الباحثة ،ومقياس اكسفو
الحمد عبد الخالق ، وبرنامج ارشادي عقالني انفعالي لتنمية اساليب مواجهة الضغوط الناتجة عن 

  االحداث الحياتية الضاغطة لطلبة الجامعات من اعداد الباحثة 
 واعتمدت الباحثة استخدام برنامج  spssبار ت ومعامل ثبات الفا كرونباخ كما استخدمت اخت

وقد توصلت الدراسة في نتائجها فاعلية البرنامج في تنمية اساليب ،ومعامل االرتباط بيرسون 
المواجهة وخفض االحساس بالضغوط وما ترتب عن ذلك من رفع مستوى االحساس بالسعادة وحب 

  . بالحياة والتفاؤل 
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لضغوط النفسية لدى الشباب المترددين على مستشفى أساليب مواجهة ا:"  )2010(دراسة السهلي  
  ".الطب النفسي بالمدينة المنورة 

هدفت الدراسة الى التعرف عى اساليب مواجهة الضغوط لدى مرضى االكتئاب ومرضى القلق 
بمستشفى الطب النفسي بالمدينة المنورة وغير المرضى ، والتعرف ايضا على الفروق بين الذكور 

اساليب مواجهة الضغوط ، والتعرف على الفروق في مواجهة الضغوط بين مرضى واالناث في 
االكتئاب المترددين على مستشفى الطب النفسي وغير المرضى ، والتعرف على االساليب االكثر 
استخداما لدى الشباب الرضى بالقلق والتعرف على االساليب االكثر استخداما لدى الشباب المرضى 

كشف عن ذلك قام الباحث باستخدام مقياس اساليب  مواجهة  الضغوط النفسية من ولل.  باالكتئاب 
المجوعة : فرد موزعين الى مجموعتين ) 210( وقد تكونت العينة من ) . 1999(اعداد العنزي 

فرد والمجموعة الثانية من غير المرضى وعددهم )   140( االولى وهم من المرضى وعددهم 
سنة، وقد استخدم الباحث االساليب  20‐30)(لفئة العمرية المستهدفة  من فرد  وجميعهم من ا) 70(

اختبار ت اليجاد الفروق بين المرضى وغير المرضى وايضا اليجاد الفروق : االحصائية التالية 
بين الذكور واالناث في استخدام اساليب مواجهة الضغوط، وايجاد المتوسطات واالنحراف 

فة اكثر االساليب استخداما من قبل المرضى وغير المرضى في مواجهة المعياري والتكرارات لمعر
  .الضغوط 

وقد اظهرت نتائج الدراسة ان هناك فروق ذات داللة بين مجموعة المرضى وغير المرضى عند  
واظهرت النتائج ايضا ان المرضى اكثر ميال في استخدام االساليب السلبية ) 0.05( مستوى الداللة 

وطهم ، كما  اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة بين مجموعة الذكور عند مواجهة ضغ
واالناث في االستجابة لمواجهة الضغوط لصالح مجموعة االناث ، كذلك اظهرت النتائج وجود 
فروق ذات داللة بين مرضى القلق ومرضى االكتئاب فيما يتعلق باالستجابة للضغوط لصالح 

وب التدين في مقدمة االساليب التي يعتمد عليها المرضى وغير مرضى القلق ، وقد كان اسل
  .المرضى عند مواجهتهم ضغوطهم 

  
 رإستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة قط): "2010( دراسة الزيود 

  ." تغيراتموعالقتها ببعض ال
ضغوط النفسية استخداماً من هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر إستراتيجيات التعامل مع الحيث 

الجنس، والمستوى الدراسي، (: قبل الطلبة في جامعة قطر، بأخذ المتغيرات التالية بعين االعتبار
وأثر هذه المتغيرات على إستراتيجيات التعامل مع  )والمعدل التراكمي والتخصص، والجنسية

  .الضغوط النفسية
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يلة لجمع البيانات وطبقت هذه األداة على عينة واستخدم الباحث مقياس عمليات تحمل الضغوط كوس
طالبة من ) 140(و) طالباً 144(طالباً وطالبة موزعة على ) 284(من طلبة جامعة قطر شملت 

وقد توصلت الدراسة إلى . مختلف كليات الجامعة حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية داخل كل كلية
  :ة النتائج التالي

 والتنفيس التي يستخدمها الطلبة هي التفكير اإليجابي واللجوء إلى اهللاإن أكثر األساليب شيوعاً 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في إستراتيجيات التعامل مع كما  .االنفعالي

أظهرت النتائج بأنه ال يوجد فروق ذات داللة  كذلك. الضغوط لدى الطلبة تعزى إلى متغير الجنس
يات التعامل مع الضغوط تعزى إلى متغير الجنسية، والكلية، والمعدل إحصائية في إستراتيج

  . التراكمي والمستوى الدراسي

  
 وعالقتها ببعض المهنية النفسية الضغوط مواجهة أساليب: " )2010(دراسة  الضريبي   

  "بدمشق القدم زجاج بمصنع العاملين من عينة على ميدانية دراسة"  المتغيرات 
 

 الضغوط النفسية لمواجهة العمال يتبعها التي األساليب عن الكشف إلى الدراسة هذه حيث هدفت
 مواجهة في أساليب إحصائياً دالة فروق هناك كانت إذا ما ومعرفة إليها يتعرضون التي المهنية

 زجاج مصنع عمال لدى العمر الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل:الدراسة لمتغيرات تعزى الضغوط
 وقد...العرضية العشوائية بالطريقة اختيروا  )عامل ( 200 على الدراسة وقد أجريت  .بدمشق القدم
 .لهذا الغرض الباحث أعده الذي النفسية الضغوط مواجهة أساليب مقياس الباحث طبق

 السلبية األساليب من استخداماً أكثر كانت  اإليجابية ان األساليب إلى الدراسة توصل الباحث في 
 .البحث عينة أفراد لدى

 عينة لدى أفراد الضغوط مواجهة أساليب في والعمر التعليمي، المؤهل بين للتفاعل أثر وجود  - 
 .البحث

 المواجهة والتحدي،(الضغوط  مواجهة أساليب استخدام في إحصائية داللة ذات فروق وجود  - 
 تعزى اإليجابية ة لألساليبالكلي الدرجة وفي ) للمشكلة اإليجابي التقييم إعادة الدين، إلى واللجوء

 استخدام في فروق توجد ولم .الثانوية حملة الشهادة لصالح وذلك  )ثانوي أساسي،(العلمي للمؤهل
 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى السلبية األساليب

 الخبرة، تعزى لمتغير الكلية الدرجة وكذلك جميعها، اإليجابية األساليب استخدام في فروق وجود  - 
 االنفعالي التنفيس أسلوب في استخدام وكذلك ) سنوات 10 من أكثر(األكبر  الخبرة فئة لصالح وذلك

 .األصغر الخبرة لصالح فئتي وذلك السلبية، لألساليب الكلية والدرجة
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 لهذه الدرجة الكلية وفي جميعها، اإليجابية األساليب استخدام في إحصائية داللة ذات فروق وجود - 

 استخدام وفي   )سنة 50من أكثر(االكبر العمرية الفئة لصالح وذلك العمر ، لمتغير تعزى األساليب

  .األصغر العمر فئتي لصالح وذلك السلبية لألساليب الكلية والدرجة االنفعالي التنفيس أسلوب
  
ساليب  مواجهة أالحاجات النفسية وعالقتها ب: "  )2010(دراسة عبد اهللا  وشاهين و الجبري  

 " )المكفوفين والصم والعاديين (لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الضغوط 
  :حيث هدفت الدراسة الى 

التعرف على الحاجات النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط لدى تالميذ المرحلة    - 
  ).المكفوفين والصم والعاديين(اإلبتدائية 

فى الحاجات ) المكفوفين والصم والعاديين(التعرف على الفروق بين تالميذ المرحلة اإلبتدائية  - 
  .النفسية

  .فى الحاجات النفسية) المكفوفين والصم والعاديين(التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث  - 
فى أساليب ) المكفوفين والصم والعاديين(التعرف على الفروق بين تالميذ المرحلة اإلبتدائية  - 

  .مواجهة الضغوط
فى أساليب مواجهة ) المكفوفين والصم والعاديين(ق بين الذكور واإلناث التعرف على الفرو - 

  .الضغوط
حيث يهتم هذا المنهج ) االرتباطي ، المقارنة(وقد استخدم فى هذه الدراسة المنهج الوصفى بطريقة  

 بدراسة الظواهر اإلنسانية وتحديد العالقات التى توجد بين الظواهر المختلفة التى تؤثر فى عمليات
طفل من تالميذ  150وقد طبقت الدراسة على عينة إجمالية قوامها .النمو والمقارنة بين هذه الظواهر

  .المرحلة االبتدائية بمحافظة الشرقية مقسمين إلى ثالثة مجموعات 
طفل من الصم من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدرسة األمل بالزقازيق  50: المجموعة األولى - أ

إناث وقد كان جميع أفراد العينة مشتركين فى موضع  25ذكور وعدد  25منهم  بمحافظة الشرقية
اإلعاقة وهى فقدان حاسة السمع ، وهؤالء األطفال كانوا بالصف الثامن االبتدائى الذى يساوى 
الصف السادس االبتدائى فى مدرسة للمكفوفين والسادس فى مدرسة األطفال العاديين وعمرهم من 

  .سنة 12- 9
طفل من المكفوفين من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدرسة النور  50: جموعة الثانية الم - ب

إناث وقد كان جميع أفراد العينة يشتركون  25ذكور وعدد  25بالزقازيق بمحافظة الشرقية منهم 
فى موضع اإلعاقة وهى فقدان حاسة البصر كلياً واألطفال كانوا فى السادس االبتدائى وعمرهم من 

  .سنة 12- 9
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طفل من العاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدرسة الناصرية  50: المجموعة الثالثة  - ج
إناث بالصف السادس االبتدائى وعمرهم من  25ذكور وعدد  25بالزقازيق بمحافظة الشرقية منهم 

  .سنة 12- 9
و ) إعداد الباحثة ( وقد تم استخدام اداتين في هذه الدراسة هما  مقياس أساليب مواجهة الضغوط 

  :وقد جاءت نتائج الدراسة على النحو التالي "إعداد  السيد فرحات" مقياس الحاجات النفسية 
وجدود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات أبعاد مقياس الحاجات النفسية ودرجات   - 

) العادي-الكفيف  –األصم (أبعاد مقياس أساليب مواجهة الضغوط لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 
وذلك بين معظم األبعاد قيد البحث في حين لم تكن العالقة االرتباطية ذات داللة إحصائيا بين باقي 

  .األبعاد
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات الحاجة للعطف ودرجات جميع أبعاد  - 

ة االرتباطية دالة إحصائيا مابين درجات مقياس أساليب مواجهة الضغوط ،في حين لم تكن العالق
  .الحاجة للعطف والمجموع الكلى لدرجات المقياس

عدم وجود عالقة ارتباطية موجبه دالة إحصائيا بين درجات الحاجة لألمن ودرجات جميع أبعاد   - 
مقياس أساليب مواجهة الضغوط ، فى حين لم تكن العالقة االرتباطية دالة إحصائيا مابين درجات 

  .الحاجة لألمن والمجموع الكلى لدرجات المقياس
وجود عالقة ارتباطية موجبه دالة إحصائيا بين درجات الحاجة لالنتماء ودرجات جميع أبعاد  - 

  .مقياس أساليب مواجهة الضغوط
وجود عالقة ارتباطية موجبه دالة إحصائيا بين درجات الحاجة للمعاضدة ودرجات أساليب  - 

تركيز على حل المشكلة ،تقليل القلق المصاحب للمشكلة ، االعتماد على ال( مواجهة الضغوط 
مساعدة اآلخرين، المجموع الكلى للحاجات االيجابية ،التنفيس االنفعالي ،مجموع الحاجات 

في حين لم تكن العالقة االرتباطية دالة إحصائيا مابين ) السلبية،المجموع الكلى لدرجات المقياس
  .قي أبعاد أساليب مواجهة الضغوطالحاجة للمعاضدة وبا

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات الحاجة للترويح ودرجات جميع أبعاد  - 
مقياس أساليب مواجهة الضغوط ،في حين لم تكن العالقة االرتباطية دالة إحصائيا مابين درجات 

  .الحاجة للترويح والمجموع الكلى لدرجات المقياس
عالقة ارتباطية موجبه دالة إحصائيا بين الحاجة لالستقالل ودرجات جميع أبعاد مقياس وجود  - 

أساليب مواجهة الضغوط ،في حين لم تكن العالقة االرتباطية دالة إحصائيا مابين درجات الحاجة 
  .لالستقالل ودرجات تأنيب الذات والمجموع الكلى لدرجات المقياس

ة إحصائيا بين درجات الحاجة على تجنب الدونية وأساليب وجود عالقة ارتباطية موجب دال - 
تقليل القلق المصاحب للمشكلة ،االعتماد على مساعدة اآلخرين،مجموع الحاجات (مواجهة الضغوط 
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في حين لم تكن العالقة االرتباطية دالة ) االيجابية ، التنفيس االنفعالي ،مجموع الحاجات السلبية
  .جنب الدونية وباقي أبعاد أساليب مواجهة الضغوط إحصائيا مابين الحاجة إلى ت

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات الحاجة لالستعراض ودرجات جميع أبعاد  - 
مقياس أساليب مواجهة الضغوط ،في حين لم تكن العالقة االرتباطية دالة إحصائيا مابين درجات 

  .الكلى لدرجات المقياسالحاجة لالستعراض واالستسالم والمجموع 
وجود عالقة ارتباطية موجبه دالة إحصائيا بين المجموع الكلى لدرجات مقياس الحاجات النفسية  - 

التركيز على حل المشكلة ،تقليل القلق المصاحب للمشكلة، االعتماد (وأساليب مواجهة الضغوط 
الي، المجموع الكلى لدرجات على مساعدة اآلخرين ، مجموع الحاجات االيجابية ، التنفيس االنفع

في حين لم تكن العالقة االرتباطية دالة إحصائيا مابين المجموع ) مقياس أساليب مواجهة الضغوط
  .الكلى لدرجات مقياس الحاجات النفسية وباقي أبعاد أساليب مواجهة الضغوط 

 –الصم  –ين المكفوف(وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى درجات عينة الدراسة الثالثة  - 
الحاجة (فى جميع درجات أبعاد مقياس الحاجات النفسية والدرجة الكلية ، فيما عدا بعد ) العاديين
  .، وهذه الفروق لصالح العاديين) للترويح

 –الصم  –المكفوفين (وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى درجات عينة الدراسة الثالثة  - 
قياس أساليب مواجهة الضغوط والدرجة الكلية ، وهذه الفروق فى جميع درجات أبعاد م) العاديين

حيث كانت قيمة ف المحسوبة غير دالة ) التنفيس االنفعالي(لصالح العاديين ، فيما عدا بعد 
  .إحصائيا

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات الذكور واإلناث فى مقياس الحاجات  - 
لصالح الذكور ، وجميعها دالة إحصائيا فيما عدا بعد  النفسية والدرجة الكلية وهذه الفروق

  .الحاجة لالستقالل

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات الذكور واإلناث في درجات مقياس  - 
  .والدرجة الكلية وهذه الفروق لصالح الذآور) لألساليب االيجابية(أساليب مواجهة الضغوط 

طى درجات الذكور واإلناث في درجات مقياس وجود فروق دالة إحصائيا بين متوس - 
  .والدرجة الكلية وهذه الفروق لصالح الذكور) لألساليب السلبية(أساليب مواجهة الضغوط 

 
 أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بمستوى " :)2009(دراسة حجازي و صالح 

 "ة جودة أداء المرشدين التربويين في مدارس محافظات غز
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 ومستوى الضاغطة الحياة أحداث مواجهة أساليب العالقة بين هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة
 مواجهة أساليب ومعرفة أهم غزة، محافظات مدارس في التربويين المرشدين جودة األداء لدى

لى كما هدفت إلى معرفة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة ع الضاغطة، الحياة أحداث
تعزى اآلداء، والتي يمكن أن  جودة مستوى ومقياس الضاغطة الحياة أحداث مواجهة أساليب مقياس

المنهج  وقد استخدمت الباحثتان في هذه الدراسة . )المرحلة الخبرة،الجنس، عدد سنوات (إلى عامل 
،  بياناتها ، وتحليل الوصفي التحليلي الذي تحاوالن من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة

تتضمنها واآلثار التي  ، والعمليات التي وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها
التربية  وزارة مدارس ومرشدة من مرشدي مرشدا) 70(الدراسة على  واشتملت عينة..تحدثها

 الضغوط مواجهة أساليب مقياس: وقد استخدمت الدراسة أداتيتن هما.والتعليم العالي بمحافظة غزة 
وقد  .)بطاقة مالحظة(بالمدارس  المرشد النفسي أداء جودة ، مقياس مستوى)المعدلة الصورة(

  :التالية توصلت الدراسة الى النتائج
وهي  الضاغطة، الحياة أحداث مواجهة يستخدمون أساليبا متعددة في النفسيين المرشدين أن   - 

، أسلوب  بالنفس ، أسلوب التحكم أسلوب التخطيط لحل المشكالت أسلوب إعادة التقييم،: بالترتيب
 .أسلوب االرتباك ، أسلوب تحمل المسئولية، أسلوب التفكير بالتمني والتجنب، االنتماء

اداء  جودة بطاقة مالحظة مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية وأبعاد - 
 النفسي سمات المرشد: التربوي، وقد كانت الفروق لصالح المتوسط الحسابي في البعد األول المرشد

المتوسط االفتراضي  ، فيما كانت الفروق لصالح%80، أي أن هذا البعد ارتقى للمستوى اإلتقاني 
) المهارات المهنية(  الكلية للبعد الثاني من التنفيذ والتقويم وإدارة العملية اإلرشادية والدرجةفي كٍل 

المرشد النفسي بالمدارس من وجهة نظر  أداء مستوى ، وكذلك في الدرجة الكلية للمقياس، أي أن
   .يحقق الفرضية بشكل جزئي وهذا% 80س لم يرتق إلى مستوى مديري المدار

األداء  جودة ومستوى الضاغطة الحياة أحداث مواجهة أساليب عدم وجود عالقة ارتباطيه بين   -
  .أسلوب االنتماء غزة ما عدا محافظات مدارس في التربويين المرشدين لدى

 فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات فروق درجات أفراد العينة في أبعاد مقياس عدم وجود - 
  .  للجنس الضغوط تعزى مواجهة أساليب

 أساليب فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد العينة في أبعاد مقياس عدم وجود - 
  .لمتغير سنوات الخبرة تعزى الضاغطة الحياة أحداث مواجهة

 أساليب ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد العية في أبعاد مقياس عدم وجود فروق - 
  .لمتغير المرحلة التي يعمل بها تعزى الضاغطة الحياة أحداث مواجهة

 جودة ياسالدرجة الكلية وأبعاد مق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في - 
 .التربوي المرشد أداء
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 فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في الدرجة الكلية للبعد األول عدم وجود- 
التربوي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية  المرشد أداء جودة الثالث والدرجة الكلية لمقياسوالبعد 

تعزى ) المهنية المهارات ( ، وفي البعد الثاني)لتقويما التخطيط، التنفيذ،(في مجاالت البعد األول 
سنة  11سنوات وبين أكثر من  5- 1بين الخبرة من  فروق لمتغير سنوات الخبرة حيث وجدت

  . سنة 11 لصالح أكثر من
أساسية ( تعزى لمتغير المرحلة التي يعمل بها المرشد  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية -  

التربوي عدا  المرشد أداء جودة جميع األبعاد والدرجة الكلية لمقياس في) ثانويةدنيا، أساسية عليا، 
فروق بين األساسية الدنيا والعليا  حيث وجدت، " العالقات اإلنسانية للمرشد النفسي: "البعد الثالث

  .والثانوية لصالح الثانوية لصالح العليا، وبين األساسية الدنيا
التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بأحداث الحياة اليومية الضاغطة : " )2008(دراسة المحتسب  

  " .وأساليب المواجهة لدى طلبة جامعة القدس ،فلسطين 
والتي هدفت إلى دراسة التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بأحداث الحياة اليومية الضاغطة وأساليب  

طالبا وطالبة من ) 313(حيث تكونت عينة الدراسة من . فلسطين,المواجهة لدى طلبة جامعة القدس
في التخصصات العلمية ) 2008- 2007(طالب السنة األولى والرابعة والمسجلين للفصل األول 

من مجتمع %)5(وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية التي مثلت . إلنسانية كافه وا
الدراسة ،وقد أظهرت الدراسة أن أكثر األحداث الضاغطة شيوعا لدى طلبة الجامعة كانت األحداث 
 الضاغطة الدراسية واقلها األحداث الضاغطة االجتماعية، وان األحداث الضاغطة االقتصادية

تماعية عند الذكور كانت أعلى منها عند اإلناث وان أكثر األحداث الضاغطة هي الدراسية  واالج
عند طلبة التخصصات العلمية وان أكثر األساليب  المستخدمة في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة 

أظهرت لدى الطلبة هي التفاعل االيجابي والتصرفات السلوكية االقدامية، والتفاعل السلبي كما  
الدراسة فروقا في أسلوب التصرفات السلوكية االقدامية لدى عينة الدراسة بينما لم تكشف النتائج 
عن وجدود فروق في متوسطات أساليب المواجهة لدى عينة الدراسة تعزى لكل من متغير 

  .التخصص والمستوى األكاديمي
  
ط و عالقتهما بقلق الموت جودة الحياة وأساليب مواجهة الضغو) : "2008( دراسة  أحمد  

            ". المسنين ىواالكتئاب لد
فحص العالقة بين جودة الحياة وكل من أساليب مواجهة الضغوط وقلق الموت  ىهدفت الدراسة إل

واالكتئاب لدي المسنين ، ومعرفة أي أساليب المواجهة التي تنبئ بجودة الحياة لدي المسنين ، وما 
 ىالحياة من مستوى قلق الموت واالكتئاب لدي المسنين ، كما هدفت إلإذا كان يمكن التنبؤ بجودة 

الفروق في جودة الحياة وأساليب المواجهة وقلق الموت واالكتئاب بين المسنين الذكور  ىمعرفة مد
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الزوج أو ( واإلناث ، وكذلك الفروق بين المسنين الذين يعيشون بمفردهم والذين يعيشون مع قرينهم 
مسن ومسنة من محافظة ) 150(من الدراسة  عينةوقد تكونت . في متغيرات الدراسة ) الزوجة 

بلغ و) سنة 68.75متوسط أعمارهم حيث كان  (   عام 79- 60الشرقية ، تراوحت أعمارهم بين 
طبق عليهم مقياس جودة  وقد ، 75، وكذلك عدد اإلناث المسنات بلغ 75د الذكور المسنين عد

" ومقياس أساليب المواجهة من إعداد الزاروس وفولكمان ) إعداد الباحثة(الحياة للمسنين 
Lazarus&Folkman   ) عبد الخالق ، ( ومقياس قلق الموت من إعداد )  ترجمة وتقنين الباحثة

  ) .  1985إعداد غريب ، ( المختصرة لألكتئاب " بيك " ائمة ، وق) 1996
وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين جودة الحياة وأساليب الى وقد أشارت نتائج الدراسة 

عينة الدراسة ، كذلك لم تجد فروق بين المسنين  ىمواجهة الضغوط وقلق الموت واالكتئاب لد
ما عدا الصحة الجسمية حيث وجدت فروق دالة إحصائيا وكانت الذكور واإلناث في جودة الحياة ، 

دالة إحصائيا بين المسنين والمسنات في  افروق الدراسة وكذلك لم تجد. الفروق لصالح الذكور
دالة إحصائيا في قلق الموت واالكتئاب حيث أشارت  افي حين وجدت فروق. أساليب المواجهة 

  .قلق الموت واالكتئاب في  ىأن اإلناث كانت أعل ىالنتائج إل
وجود فروق دالة إحصائيا بين المسنين الذين يعيشون بمفردهم والمسنين  ىكما توصلت الدراسة إل

في جودة الحياة وكانت الفروق لصالح المسنين ) الزوج أو الزوجة ( قرينهم  الذين يعيشون مع
مواجهة وكانت لصالح الذين يعيشون مع قرينهم ، كما وجدت فروق بينهم كذلك في أساليب ال

المسنين الذين يعيشون مع قرينهم  وقد أشارت نتائج الدراسة إلي أن أساليب مواجهة الضغوط التي 
، كما أنه يمكن %  63تركز علي المشكلة تنبئ بمستوى جودة الحياة لدي المسنين بنسبة مساهمة 

ال وذلك بنسبة مساهمة االنفع ىالتنبؤ بقلق الموت من أساليب مواجهة الضغوط التي تركز عل
المسنين من أساليب المواجهة التي تركز  ى، كما أثبتت كذلك القدرة علي التنبؤ باالكتئاب لد% 32
  % . 22المشكلة ، وذلك بنسبة مساهمة ى عل

أن جودة الحياة لدي المسنين وأساليب مواجهة الضغوط سواء التي تركز  ىكما توصلت الدراسة إل
االنفعال أو علي المشكلة واالنفعال معاً واالكتئاب تشكل نموذجاً سببياً مفسراً  ىعلي المشكلة أو عل

وقد تم تفسير النتائج في ضوء نظرية النمو النفسي االجتماعي . للعالقات البينية المتبادلة بينهم 
جتماعية لالكتئاب ، وفي إطار الخصائص النفسية واإل" بيك " إلريكسون ، وكذلك في ضوء نظرية 

   . لمسنين ل
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  "أساليب التكيف عند طلبة كليات المجتمع  المتوسطة في منطقة رام اهللا" ):2008(دراسة لبد 
هدفت الدراسة الى التعرف الى مستوى الضغوطات النفسية عند طلبة كليات المجتمع المتوسطة 

الكليات في السنة  منطقة رام اهللا ، وكذلك التعرف إلى أساليب التكيف النفسي التي يستخدمها طلبة
طالبا وطالبة تم ) 238(وقد تكونت العينة من . االولى والثانية وعالقتها بالخصائص الديموغرافية  

إختيارهم بالطريقة العشوائية المنتظمة حسب السجالت الخاصة بالطلبة المسجلين في الكليات ، وقد 
  .اعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي 

من المبحوثين يعانون من مستوى متوسط الى  مرتفع   من %) 6.5(وقد اظهرت النتائج ان نسبة 
، ووجود  20-18الضغط النفسي ، وكانت عند االناث أعلى من الذكور،  وعند الفئة العمرية 

فروق تعزى الى متغير الكليات والتخصص ، في حين لم تكشف الدراسة عن فروق تعزى الى 
 . يراتباقي المتغ

وفيما يتعلق باستخدام اساليب التكيف في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة ، فقد تبين أن 
استخدام االساليب االيجابية في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة هو األعلى مقارنة مع 

غرافية مع أساليب أساليب التكيف السلبي والتفاعل السلوكي ، أما بالنسبة لعالقة المتغيرات الديمو
التكيف ،فقد اظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة احصائية في التفاعل السلوكي تعزى الى تعليم 

وقد كان للدين . االب لصالح التعليم الثانوي ولم تظهر أي عالقة دالة احصائيا مع باقي المتغيرات 
من الطالب %) 83.2(تبين أن أثر كبير في التكيف  مع الضغوطات النفسية لدى المبحوثين فقد 

  .أن للدين أثرا كبيرا في التكيف مع الضغوطات النفسية يعتقدون 
  

  
أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالوحدة النفسية لدى ) : "2006(دراسة جودة 

  "عينة من المسنين 
الحياة الضاغطة والوحدة حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أساليب مواجهة أحداث 

النفسية لدى عينة من الفلسطينيين الذين يعيشون في محافظات غزة  ، ومعرفة مدى تأثر أساليب 
  .مواجهة  الضغوط النفسية  بالجنس ومكان اإلقامة والعمر ومستوى التعليم 

ياسين وقد استخدمت الباحثة في الدراسة مق) مسنة 47مسنا و  53( وقد بلغت عينة الدراسة   
وأسفرت .أحدهما لقياس أساليب مواجهة  أحداث الحياة الضاغطة واآلخر لقياس الوحدة النفسية 

  :الدراسة  عن النتائج التالية
  إن المسنين يستخدمون أساليب متعددة في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة  -  
  .ة النفسية وجود عالقة ارتباطيه سلبية دالة بين أساليب المواجهة الفعالة والوحد - 
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عدم وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد العينة في أبعاد أساليب مواجهة أحداث الحياة  - 
  .تعزى لمتغير الجنس ومكان اإلقامة والعمر ومستوى التعليم 

وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في مقياس  الوحدة النفسية تعزى لمتغير الجنس  -  
وق دالة في متوسطات أفراد  العينة في مقياس الوحدة النفسية تعزى لمتغير مكان عدم وجود فر - 

  .اإلقامة والعمر ومستوى التعليم
  
اساليب مواجهة الضغوط عند الصحيحات والمصابات باالضطرابات  :")2004( دراسة العنزي 

 " دراسة مقارنة" السيكوسوماتية"النفسجسمية 
 السيكوسوماتية باالضطرابات المصابات لدى الحياة ضغوط نوعية الكشف الى الدراسة حيث هدفت

 باالضطرابات المصابات لدى الضغوط مواجهة أساليب عن والكشف. بالصحيحات مقارنة
  . بالصحيحات السيكوسوماتية مقارنة

 مقسمين سنة ) 45- 20( بين ما أعمارهن تترواح ممن امرأة) 120(   من الدراسة وقد تكونت عينة
 المصابات من امرأة (60 ) من مكونة األولى موعةلمجا : التالي النحو على مجموعتين الى

 قبل من سيكوسوماتية اضطرابات من يعانين نهنبأ تشخيصهن تم حيث ، سيكوسوماتية باضطرابات
 (60 )من فمكونة : الثانية موعةلمجا أما. ( DSM-IV ) التشخيصية من للمحكات األطباء ووفقًا

 األدوات تطبيق تم وقد األولى للمجموعة كافئةتم بطريقة اختيارهن تم وقد ، الصحيحات من امرأة
 ومقياس ، الحياة أحداث ضغوط واستبيان ) الباحثة أعداد من (الضغوط مواجهة أساليب مقياس: التالية

 : يلي ما على الدراسة نتائج كشفتوقد  .الطمأنينة

 والصحيحات السيكوسوماتية باالضطرابات المصابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -
 . الحياة أحداث ضغوط الستبيان الكلية الدرجة في
 باالضطرابات السيكوسوماتية المصابات درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 والزواج، ، األسرية والحياة والمنزل الصحية،( التالية المصادر في الصحيحات درجات ومتوسط
 ذات فروق تظهر لم حين في السيكوسوماتية، باالضطرابات المصابات لصالح ) الشخصية واألحداث

 .) الوالديةو المالية والناحية ، والدراسة العمل( : التالية المصادر في موعتينلمجا بين إحصائية داللة
 والصحيحات السيكوسوماتية باالضطرابات المصابات بين إحصائية داللة ذات فروق تظهر لم -
 . الضغوط مواجهة أساليب لمقياس الكلية الدرجة في
 السيكوسوماتية باالضطرابات المصابات درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 لصالح ، االجتماعية والمساندة العقالنية المواجهة أساليب من كل في الصحيحات درجات ومتوسط



 
 

60

 األساليب من كل في موعتينلمجا بين إحصائية داللة ذات فروق تظهر لم حين في ، الصحيحات
  ). معينة عادات ،وممارسة الدينية واألساليب نفعالية،واال ، الهروبية (التالية

  
أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة ذمار وعالقتها  " : )2004(دراسة الضريبي  

 "المتغيرات  ببعض
معرفة وهدفت الدراسة إلى بناء مقياس ألساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبه الجامعة وقد  

معرفة عالقة كل أسلوب كذلك هدفت الدراسة الى األساليب األكثر شيوعاً لدى طلبة هذه الجامعة 
الدراسي ، التخصص ، مكان السكن ،  الجنس ، المستوى ( غرافية مجتمعة مثل وبالمتغيرات الديم

  ) .لحالة االجتماعية ا
ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقياس ألساليب مواجهة الضغوط النفسية ، وكان لهذا المقياس  

وقد طبق المقياس على عينة . مؤشرات مقبولة للصدق والثبات ، ولفقراته القدرة على التمييز 
  .من طلبة جامعة ذمار ) 733(مكونة من 

  - :ج اآلتية وقد أسفرت الدراسة عن النتائ
الهروب  أكثر األساليب شيوعاً لمواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة هو أسلوبكانت  - 

  .والتجنب 
   :غرافية مجتمعه كانت على النحو اآلتي وإن عالقة كل أسلوب مع المتغيرات الديم

  .وجود تأثير للجنس على مجال حل المشكلة بالتمني - 
المساعدة من  على أسلوب طلب) مستوى الدراسي ، مكان السكن ال: ( وجود تأثير لمتغيري  - 

  . اآلخرين 
  .على مجال اللجوء إلى الدين ) الجنس ، الحالة االجتماعية : ( وجود تأثير لمتغيري  - 
  ) المواجه والتحدي ،مجال لوم الذات : ( عدم وجود متغير يؤثر في كّل من  - 
  

الضغوط النفسية و االجتماعية ): " 2008(والواردة عند المحتسب  ) 2003(دراسة البحراوي 
دراسة مقارنة بين شرائح اجتماعية مختلفة لدى طلبة و طالبات )  أساليب المواجهة( المدرسية 

  " .المرحلة اإلعدادية 
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على الظروف في أساليب مواجهة الضغوط بين الطالب و 

الشريحتين االجتماعيتين العليا و الدنيا ، حيث تكونت عينة من مائتي مفردة من  الطالبات لدى
الطالبات حيث تم تقسيمهم إلى مائة مفردة من الطالب و مائة مفردة من الطالبات ، و قد تم تقسيم 

الطالب إلى ذوي مستوى  اجتماعي مرتفع و منخفض ، وتقسيم الطالبات أيضا إلى ذوات مستوى  
وقد استخدم الباحث في دراسته استبيان أساليب لمواجهة الضغوط .مرتفع و منخفضاجتماعي 
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كاستبيان غير بريدي يمكن من خالله التعرف على الفروق في أساليب مواجهة الضغوط بين 
متغيرات الدراسة كذلك استخدام مقياس المستوى االجتماعي المرتفع و المنخفض وقد توصل 

  :ائج التاليةالباحث في دراسته إلى النت
إن الطالب الذكور أكثر فاعلية ممن ينتمون للمستوى االجتماعي المنخفض ، و إن الطالب ذوي 
المستوى االجتماعي المرتفع أكثر عقالنية عند مواجهة الضغوط من الطالبات ذوات المستوى 

وط من المرتفع ، و أن متغير الطالبات ذوات المستوى االجتماعي المرتفع أكثر مواجهة للضغ
  .الطالبات ذوات المستوى االجتماعي المنخفض

  
  الدراسات األجنبية السابقة  9.2

  

العالقة بين خصائص الشخصية " :  Conner & Flachsbart( 2007)دراسة كونر وفالشزبارت 
  " .وأساليب مواجهة الضغوط

هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين خصائص الشخصية وأساليب مواجهة الضغوط وقد استخدم 
 Bigالباحثان مقياس خصائص الشخصية الخمسة الكبرى  Five  Personality  Traits  and 

coping  بهدف فحص فرضية البحث التي تقوم على ان خصائص الشخصية قد تغرز أو تعيق
  -: قد خرجت الدراسة بالنتائج التاليةو.استراتيجيات مواجهة الضغط

أن كل نمط من خصائص الشخصية الخمسة يمكن أن تتنبأ بأسلوب خاص من أساليب المواجهة،  
حيث انه يمكن أن يتم التنبؤ بحل المشكالت وإعادة بناء المعرفة وذلك من خالل كل من االنبساط 

  .والوعي والضمير دون العصابية
جيات المواجهة مثل التفكير االيجابي، االنسحاب، المواجهة المعتمدة على كما كان التنبؤ باستراتي

كما أظهرت نتائج الدراسة أن خصائص الشخصية . المشاعر، طلب المساعدة ، من خالل العصابية
تعتبر ذات تنبؤ قوي باستراتيجيات المواجهة لدى األفراد صغار السن وهذا ما يشير إلى أن هناك 

  .الشخصية واستراتيجيات المواجهة باختالف العمراختالف بين خصائص 
  

 )Mosher,Prelow,Chen ,& Yackel,2006(دراسة كل من موشير، بريلو  ،شين ، وياكيل 
  ).2008(عند المحتسب  والواردة

التي تناولت أساليب المواجهة والمساندة االجتماعية وعالقتهما بالتفاؤل واالكتئاب عند الطلبة الزنوج 
طالبا وقد تم استخدام مقياس أساليب المواجهة التجنبي ومقياس ) 133(وقد بلغت عينة الدراسة 

د توصلت الدراسة وق. التوجه نحو الحياة ومقياس المساندة االجتماعية إضافة إلى مقياس االكتئاب 
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إلى أن هناك عالقة سلبية بين التفاؤل وأعراض االكتئاب وأكدت الدراسة على أن التفاؤل والمساندة 
  . االجتماعية تساعد في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وتساعد في التخفيف من أعراض االكتئاب

  
والنوع على  أثر العمر: "    Hample & Petermann (2005)دراسة هامبل وبيترمان 

  ".أساليب المواجهة لدى االطفال والمراهقين 

حيث هدفت الدراسة الى معرفة اثر العمر والنوع على أساليب المواجهة لدى االطفال والمراهقين  
سنوات وقد  8- 3وقد تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات عمرية تراوحت اعمارهم ما بين 

هقا  وقد تم استخدام مقياس أساليب المواجهة المعد لقياس طفال ومرا 1123بلغ عددهم االجمالي 
، وقد اظهرت النتائج عدم وجود )  النسخة االلمانية ( مواجهة الضغوط االكاديمية والبينشخصية 

اثر لكل من العمر والنوع على أساليب المواجهة لدى كل من االطفال والمراهقين من كال الجنسين 
ناك ارتفاع في أساليب الواجهة غير التكيفية في حين اشارت النتائج ذكورا واناثا حيث انه كان ه

هذا وقد اظهرت النتائج ايضا ان هناك اثرا . الى انخفاض درجانهم على أساليب المواجهة التكيفية 
لتفاعل النوع مع العمر حيث ان االناث تستخدم أساليب مواجهة غير تكيفية في مرحلة المراهقة 

من الذكور واالناث في المراحل العمرية االخرى وبشكل خاص اسلوب  المبكرة بشكل اكبر
  .العدوان
  

 Renk) 2003(دراسة رينك وكريسي  and  Creasey  " :العالقة بين النوع وهوية النوع 

  ".واستراتيجيات المواجهة لدى المراهقين في مرحلة المراهقة المتأخرة 
واستراتيجيات المواجهة لدى  حيث هدفت الدراسة الى فحص العالقة بين النوع وهوية النوع 

وقد . مراهقا ومراهقة 169تكونت عينة الدراسة من ، والمراهقين في مرحلة المراهقة المتأخرة
 .مقياس هوية النوع، مقياس استراتيجيات المواجهة - :استخدم الباحثان مقياسين هما 

نتائج أن اإلناث قد استخدمن أساليب مواجهة تعتمد على العاطفة واالنفعال أكثر من وقد أظهرت ال
في حين أن األفراد الذين يتمتعون بمستوى هوية النوع الذكورية يعتمدون على أساليب . الذكور

كما أظهرت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين كال الجنسين . المواجهة التي ترتكز على المشكالت
  .دامهما الستراتيجيات المواجهة التجنبيةفي استخ

 
 ,Segalدراسة سيجال وآخرون  et  al    أثر العمر على اضطرابات الشخصية " :  (2001),.

   ".واستراتيجيات المواجهة واألعراض اإلكلينيكية 

حيث تناولت الدراسة اثر العمر على اضطرابات الشخصية واستراتيجيات المواجهة واالعراض 
)   النوع والعرق(االكلينيكية   وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين  متجانستين  من حيث  
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عاما وتكونت ) 29-  18(فردا ممن تتراوح أعمارهم بين )   79(فتكونت المجموعة االولى من  
  .عاما )  65 -55( فردا ممن تتراوح أعمارهم بين ) 79( عة الثانية من المجمو

وقد أظهرت النتائج ارتفاع مستوى استخدام استراتيجات المواجهة السلبية لدى االفراد االصغر سنا  
األمر الذي دل على أثر )  المجموعة الثانية (مقارنة باألفراد االكبر سنا  ) المجموعة األولى( 

استخدام استراتيجيات المواجهة  ، من جانب آخر أظهرت النتائج في هذه الدراسة أن العمر في 
هناك ارتفاعا في مستوى اضطرابات الشخصية واألعراض االكلينيكية كاإلكتئاب والقلق والعدوانية 

  ) .المجموعة األولى ( لدى األفراد األصغر سنا 
  
  

السمات الشخصية وأحداث الحياة  ":    Kardum ,Nada)2000(دراسة كاردوم  و نادا 
 "الضاغطة وأساليب المواجهة في مرحلة المراهقة المبكرة 

والتي هدفت  الى دراسة العالقة بين السمات الشخصية وأحداث الحياة الضاغطة وأساليب  
مراهقا ممن تتراوح ) 265(وقد تم اختيار عينة مكونة من . المواجهة في سن المراهقة المبكرة 

وقد اجريت الدراسة باستخدام مقياس اساليب المواجهة وهي . عاما  14-11ما بين   اعمارهم
وكانت اهم النتائج مواجهة التركيز على المشكلة في مواجهة ) مواجهة التركيز على المشكلة 

الضغط من خالل التركيز على المشكلة ومواجهة التركيز عى االنفعال  مقابل العصابيين الذين 
  .لوب تجنب المواجهة ركزوا على اس

   
التكيف لطلبة كلية المجتمع في غرب تكساس جهود  : ")Mahan , 1999(دراسة ماهان 

  "  ، الواليات المتحدة األمريكية

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر الضغط النفسي واألساليب التي يتبعها الطلبة 
النتائج تشير إلى أن أهم أسباب الضغط طالب وكانت ) 201(وقد تكونت العينة من .لمواجهتها 

أسباب متصلة بالمدرسة واألسرة والعالقات الشخصية :النفسي عند الطلبة كانت كما يلي 
كذلك أظهرت النتائج أن الطلبة يستخدمون األساليب المعرفية للمواجهة والتي .والصعوبات المالية 

انوا قد تعرضوا لمستويات عالية من تتركز على المشكلة أو على العواطف وان الطلبة الذين ك
  .واتخاذ القرار ) الصالة(الضغط لجاءوا إلى إستراتيجية تحليل المشكلة وسماع الموسيقى والدين 
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  ".الخلفية الثقافية وأساليب مواجهة الوحدة النفسية :  " Rokach)1999(دراسة روكاتش  

وحدة النفسية وذلك لمعرفة مدى تأثير العامل حيث قامت بدراسة الخلفية الثقافية وأساليب مواجهة ال
فرد ) 679(وقد تكونت العينة من .الثقافي والنوع في قدرة األفراد على مواجهة الوحدة النفسية 

: وقد اختيروا من ثالث ثقافات هي)سنة 89 - 18(تراوحت أعمارهم ما بين) انثى361- ذكر318(
رت نتائج الدراسة عن وجود تأثير للعامل الثقافي وقد أسف.أمريكا الشمالية وجنوب آسيا وغرب الهند

فكان سكان أمريكا الشمالية أكثر استخداما ,على نوع األساليب المستخدمة في مواجهة الوحدة النفسية
ألسلوبي الدعم االجتماعي واإلنكار ، وسكان جنوب آسيا اقل استخداما لهذين األسلوبين ،وكان 

لوب  اللجوء إلى الدين في مواجهة الوحدة النفسية ، كذلك سكان غرب الهند أكثر استخداما ألس
على نوع األساليب المستخدمة في مواجهة )أنثى-ذكر(أسفرت النتائج عن وجود تأثير لمتغير النوع 

  .الوحدة النفسية  لدى العينة الكلية وداخل كل ثقافة
  

والواردة    ) Smith,Wethington,& Zhan 1996(  دراسة سميث ،واشنطن ،وزاهان 
.                            والتي تناولت وضوح مفهوم الذات وأساليب المواجهة الفعالة): 2008(عند المحتسب 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين مفهوم الذات وأساليب مواجهة  أحداث الحياة 
طالبا وطالبة من طالب الجامعة وقد أظهرت النتائج وجود ) 175(من الضاغطة لدى عينة تكونت 

عالقة ارتباطية دالة بين مفهوم الذات وأساليب المواجهة الفعالة والتخطيط و أشارت أيضا إلى 
وجود عالقة ارتباطية دالة بين مفهوم الذات المنخفض وأساليب  المواجهة غير الفعالة المتمثلة 

  .قلي وتناول الكحول والمهدئات باإلنكار والتفكك الع

  

  :التعقيب على الدراسات السابقة 10.2 

  
جنبية والتي تتعلق بالوحدة النفسية ،فانه الدراسات السابقة العربية منها واأل ةمن  خالل مراجع 

  :همها أبعض النقاط التي يمكن في ضوئها االستفادة منها في الدراسة الحالية و اسخالص يمكن 
  
دراسة مرعي  متوسطة كما فيكانت  انتشار الوحدة النفسية أن درجة عض الدراسات بأظهرت  -  
  ).2005(ودراسة النبهاني وحسن و الجمالي ) 2006(، ودراسة الحوت )2008(
  
ن الشعور بالوحدة النفسية هو خبرة ذاتية أالحظ من  خالل العرض  للدراسات السابقة  يكما   - 

ن هذه الدراسات قد تناولت شرائح مختلفة من المجتمع كاالطفال والمراهقين أتتسم بالعالمية ، و
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مرا ال يقتصر على أن الشعور بالوحدة النفسية أولعل ذلك يرجع الى   ،وطالب الجامعة  والمسنين
غفلت طالب المدارس من فئة أن هذه الدراسات قد فإولكن في ذات الوقت ....  فئة او عمر معين
في حدود وذلك  - روق الحضارية لدى هؤالء الطالب في الشعور بالوحدة النفسية  المغتربين والف
جراء مثل هذه إالى الحالية  وال سيما في المجتمع الفلسطيني  ، مما دفع بالباحثة   - علم الباحثة  

ن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة  في  طبيعة العينة التي إالدراسة ، ومن هنا ف
  .ولها والمتغيرات التي توضح الطبيعة االرتباطية  تتنا
 
ن بعض أذ إ تباينت الدراسات السابقة في دراستها للوحدة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات  ،  - 

  ىخرأى وجود عالقة ارتباطية بين الشعور بين الوحدة النفسية وعوامل إلشارت أهذه الدرسات قد 
ودراسة مرعي ) 2009(ما  ظهر ذلك في دراسة العاسمي كاالكتئاب و االغتراب النفسي ك

 )2002(ومبروك  Seeman) 2003(سيمانو )2007(ودراسة مقدادي  )2008(
والمساندة االجتماعية والعالقات االجتماعية كما في دراسة ،  Wiseman(1994)ووايزمان

، )Rock 1987( وروك) 2001(النمراني و) 2002(وغانم  )2005(النبهاني ،حسن،الجمالي
والطمأنينة النفسية كما في دراسة الدليم ) 2002(وخوج ) 2007(والخجل كما في دراسة جعفر

، ) 2005(وجودة ) 2007(وجعفر  ) 2009(حمدومفهوم الذات كما في دراسة األ) 2002(
جتماعية والوحدة النفسية كما في دراسة رتباطية السالبة بين تطوير المهارات اإلوالعالقة اإل

والعالقة    )2002(ظهرت دراسة مبروك أوتقييم الذات والوحدة النفسية كما  )2003(زروع الم
) Storch et al 2003(بين االذى الذي يسببه االقران والوحدة النفسية كما ظهر في دراسة 

والوحدة النفسية  )Rokach 1999(وروكاتش )2006(الحوت  والخلفية الثقافية كما في دراسة
  .  Pawlak  (2002)وادمان االنترنت كما في دراسة باواليك

 ن الدراسات السابقة التي تناولت الوحدة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات ، فإخر آمن جانب  - 
ظهرت بعض هذه الدراسات وجود فروق ذات أحيث ،بعضا منها قد تناول متغير الجنس  وجد ان

) 2009(دراسة العاسمي ن الذكور واالناث في الشعور بالوحدة النفسية كما في داللة احصائية بي
وستروتش وآخرون ) 2004(والدليم وعامر) 2005( التي اظهرت فروقا لصالح االناث ، وجودة 

)2003 (Storch,et al  والدليم)1994(ووايزمان وجتفروند) 2002  (
Wiseman,H,Guttreun حصائية في الشعور بالوحدة النفسية  و التي أظهرت نتائج دالة إ

ن بعض هذه الدراسات لم تظهر أي فروق ذات داللة احصائية بين أفي حين  .لصالح الذكور
) 2008( ومرعي) 2010(ملحم الذكور واالناث في الشعور بالوحدة النفسية كما في دراسة 

  ).2001(نمراني وال)2005(والنبهاني وحسن والجمالي )  2006(والحوت )  2007(ومقدادي 
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نه يوجد أظهرت بعض الدراسات أفقد ) مدينة ،قرية ( الدائم وفيما يتعلق بمتغير مكان السكن - 
بناء الريف أبناء الريف والمدينة لصالح أفروق ذات داللة احصائية على مقياس  الوحدة النفسية بين 

وبانعدام وجود الفروق كما في دراسة  جودة  .)2008(ومرعي  )2009(كما في دراسة العاسمي 
  ).2002(وغانم ) 2002( والدليم )2006(
  
غير دال احصائيا مثل   وفيما يتعلق بمتغير التخصص االكاديمي فقد اظهرت بعض الدراسات انه - 

 )2005(لنبهاني وحسن والجمالي وا) 2007(وجعفر) 2008(و مرعي) 2009(دراسة  األحمد 
  .  )2004(والدليم وعامر

  
ومن حيث الترتيب  الميالدي فقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة  - 

خير لصالح ول واألالشعور بالوحدة النفسية تعزى لمتغير الترتيب الميالدي حيث كانت بين األ
  . )2008(خير لصالح االخير كما في دراسة مرعي وسط واألخير وبين األاأل
  
نه قد تم استخدام  عدة مناهج أالحظ ييتعلق بالمنهج المتبع في الدراسات السابقة ف ما فيماأ - 

والمنهج ) 2003(فالبعض منها قد استخدم المنهج التجريبي كما هو الحال في دراسة المزروع 
غلب تلك أضافة الى ذلك فان الوصفي وهو ما قامت عليه الكثير من الدراسات السابقة ، باإل

ساليب احصائية للتحقق أاعتمدت معامالت االرتباط وتحليل التباين والتحليل العاملي كالدراسات قد 
ساليب ضافة الى األساليب باإلوقد استفادت الباحثة من بعض هذه األ،من فرضياتها وتساؤالتها  

  .خرى األ
  
 دوات  والمقاييس فقد اختلفت وتنوعت حسب حاجة وهدف كل دراسة ،فالبعضما من حيث األأ - 

 الباحثة قد استفادت و تعريبها لتتالءم مع  البيئة التي اجريت فيها الدراسة ، وأعدادها  إقد قام ب
دوات واستخدام ما يناسب منها من اطالعها على الدراسات السابقة في التعرف على هذه األالحالية 

  .في هذه الدراسة 
  
ن أنه على الرغم من ، فإ يب المواجهة سالأوفيما يتعلق بنتائج الدراسات السابقة التي تناولت  - 
نها اختلفت في كم هذه اال أ  ،كد تعدد العوامل المكونة لفهوم استراتيجيات المواجهة أغلبها  قد أ
بعاد الى اختالف خصائص العينات التي تركزت وقد يرجع تعدد هذه األ، بعاد ومضامينها ألا

  .حولها اتالدراس
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من حيث الهدف في الكشف والتعرف على األساليب اتفقت معظم الدراسات السابقة  - 
واإلستراتيجيات في مواجهة الضغوط والفروق بين الذكور واإلناث ، رغم اختالف البيئات العربية 

وإستهدفت بعض الدراسات الطالب والطالبات  ، واالجنبية ، واختلفت في العينات ،واألعمار
  . ىوالبعض اآلخر كانت الفئة المستهدفة من المرض

أسلوب التفكير والتفاعل  يجابية لبعض االستراتيجيات مثل ثيرات اإلأنن هناك اتفاق حول الت  - 
والتدين كما ) 2008(والمحتسب ) 2010(والضريبي  ،)2010(كما في دراسة الزيود  االيجابي 

  ) .2010(والزيود ) 2010(في دراسة السهلي 
ن بعض أنكار عند البعض في حين نجد ثل اإلفي حين لم يثبت فاعلية بعض االستراتيجيات م - 

كما أظهرت نتائج دراسة ى درجة من التوافق لعأنكار كان قد حقق إلن اأالدراسات وجدت 
 ) .2004(الضريبي 

جودة الحياة في دراسة  غوط النفسية مثلضهناك العديد من العوامل التي تساعد في مواجهة ال - 
، )2003(، والمستوى اإلقتصادي كما في دراسة البحراوي ) 2006(وجودة )2008(أحمد 

                           . )2009(وحجازي وصالح   )2010(وسنوات الخبرة عند عبد اهللا وشاهين والجيري 
اإلستفادة و  .النفسية من دراسة الى اخرى تنوع  المقاييس في تحديد أساليب مواجهة الضغوط  - 

من الدراسات السابقة كانت في كيفية إستخدام المقاييس المستخدمة في أساليب  المواجهة وكذلك في 
تتميز   -  .ليمكن اإلستفادة منها في مقارنة النتائج والتحلي التياألساليب اإلحصائية المستخدمة و

  . س محافظة رام اهللا والبيرةهذه الدراسة بمكان اجرائها وهو مدار
  : وعليه يمكن استنتاج ما يلي 

 
الوحدة النفسية درجة الشعور ب جريت فيما يتعلق بدراسة أهناك قلة في الدراسات التي     -

الجنس ،العمر ، مكان السكن ( :ساليب المواجهة وفقا لمتغيرت مختلفة مثلأاستراتيجيات بوعالقتها 
الية ،اإلقامة الوالدية ، مستوى تعليم األب ، مستوى تعليم األم ،  وسيلة الدائم ،سنوات اإلقامة  الح

  )اإلتصال مع أحد الوالدين أو كالهما ، نوع األسرة الحاضنة ، نوع المدرسة 
نسبيا في فلسطين وخاصة في  اال يزال موضوع الوحدة النفسية واستراتيجيات المواجهة حديث  -

  منطقة الضفة الغربية   
ساليب المواجهة وفقا لبعض أوجود فروق في  يمكن مالحظة من خالل الدراسات السابقة  -

  والخلفية الثقافيةوالخبرة المتغيرات كالجنس والعمر 
كان هناك عدم اتفاق تام بين نتائج الدراسات السابقة بشان طبيعة الفروق بين الجنسين في  -

  .الشعور بالوحدة النفسية واستراتيجيات المواجهة 
   ان هناك تاثيرا للشعور بالوحدة النفسية على الصحة النفسية  -
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  يمكن من خالل البرامج االرشادية السلوكية المعرفية خفض حدة الشعور بالوحدة النفسية  -
  
على  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة وبناء على ما تقدم فاننا يمكن  االشارة  الى  

 :النحو التالي
حيث  –وذلك حسب علم الباحثة –ولى من نوعها في فلسطين هي األالحالية  تعتبر  الدراسة   - 

بناء المغتربين أت الوحدة النفسية وعالقتها باستراتيجيات المواجهة عند المراهقين من لتناو
  .البيرة  الحكومية والخاصة  –الفلسطينين في مدارس محافظة رام اهللا 

الجنس ،العمر ، مكان السكن الدائم،سنوات اإلقامة الحالية، ي عالقة كل من بحثت هذه الدراسة ف  - 
اإلقامة الوالدية ، مستوى تعليم األب ، مستوى تعليم األم ،  وسيلة اإلتصال مع أحد الوالدين أو 

في حين لم تتناول الدراسات السابقة  هذه كالهما ، نوع األسرة الحاضنة ، نوع المدرسة  ،
  .جتمعة المتغيرات  م

من "الفلسطينيين من ابناء المغتربين المراهقين  "استهدفت هذه الدراسة الطلبة والطالبات    - 
  .في حين ان الدراسات السابقة لم تتناول هذه المتغير بالبحث والدراسة ) 18- 17- 16(االعمار 

  . 2012-2011من العام الدراسي الثاني تجرى هذه الدراسة خالل الفصل   - 
ساليب المواجهة علما انه لم أتميزت هذه الدراسة لكونها قد تناولت الوحدة النفسية مع متغير كما   - 

  . مع اختالف العينة لتناولها المسنين ) 2006(يتم بحثهم في الدراسات السابقة اال في دراسة جودة 
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  الطريقة واالجراءات

  

ولتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على  درجة الشعور بالوحدة النفسية واستراتيجيات 
المواجهة عند المراهقين من أبناء المغتربين في محافظة رام اهللا والبيرة، تتناول  الباحثة الوصف 

ل لمنهج الدراسة ،ومجتمعها ،وعينتها، وأدوات الدراسة المستخدمة ،وصدقها وثباتها وكذلك الشام
إجراءات الدراسة التي تم إتباعها في جمع البيانات، والمعالجة اإلحصائية المناسبة الستخراج النتائج 

  .والتحليل العلمي لها
 
 منهج الدراسة 1.  3

  
للحصول ة، استخدمت  الباحثة  الحالية المنهج الوصفي لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراس

هذه وأهداف  أكثر المناهج مالئمة لطبيعة ألنهوذلك  ،على المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة
وجمع  ،وصف ما هو كائن وهو يعمل على وصف الحقائق المتعلقة بالموقف كما هي ، ف الدراسة

وتصنيف معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات،  ،البيانات والمعلومات عنها 
، ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة هذه البيانات والمعلومات وتنظيمها والتعبير عنها

جل الوصول إلى فهم العالقة بين أباألرقام و بالشكل المطلوب من  فرضياتها وتفسير نتائجها
  .اهر الظاهرة وغيرها من الظو
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  مجتمع الدراسة  2.3 

تكون مجتمع الدراسة من جميع  أبناء المغتربين من طلبة الصف  العاشر والحادي عشر والثاني 
والملتحقين فعليا بالفصل الثاني  من  الحكومية والخاصة عشر  في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة

نتيجة احصائية  لعدد أبناء المغتربين ونتيجة  ألنه لم تتوفر ،  )2012- 2011(العام الدراسي 
  .المقيمين في محافظة رام اهللا والبيرة ، فقد تم  أخذ عينة أولية من مجتمع الدراسة في هذه المنطقة

 
  عينة الدراسة 3.  3

  

تمثل وت والموجهة )  المقصودة (قامت الباحثة باستخدام عينة غير عشوائية باتباع الطريقة العمدية  
الطلبة من أبناء  المغتربين  من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر من مدارس في 

محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية و الخاصة والمنتظمين دراسيا في الفصل الدراسي الثاني من العام 
ويبين . من مجتمع الدراسة طالبا وطالبة ) 260(وقد بلغ عددها ) 2012-2011(الدراسي
 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة  )1.3(الجدول

 

  .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول 
 

النسبة  العددالمستوى المتغير

 المئوية

 44.6 116ذكر الجنس
 55.4 144أنثى

 43.1 112عاما16ً العمر
 33.1 86عاما17ً
 23.8 62عاما18ً

 52.3 136مدينة مكان السكن الدائم
 47.7 124قرية

 9.6 25أقل من عام سنوات اإلقامة الحالية
 15.4 40من عام إلى عامين
 11.2 29من عامين إلى ثالثة
 63.8 166أكثر من ثالثة أعوام

 32.7 85احد الوالدين االقامة
 54.2 141مع كال الوالدين
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،االعمام والعمات، االجداد(غير ذلك
)االخوال والخاالت   

34 13.1 

 10.0 26ابتدائي مستوى تعليم األب
 16.5 43إعدادي
 39.6 103ثانوي

 33.8 88بكالوريوس فأكثر

 7.7 20 ابتدائي مستوى تعليم األم
 20.8 54إعدادي
 43.1 112ثانوي

 28.5 74بكالوريوس فأكثر

وسيلة االتصال مع أحد

 الوالدين

 57.3 149الهاتف
 11.2 29االنترنت

السفر ،عن طريق قؤيب او (غير ذلك
) صديق   

31 14.5 

 17.7 46الهاتف واالنترنت
 0.8 2الهاتف واالنترنت والرسائل المكتوبة

 69.6 181أسرة نووية نوع األسرة الحاضنة
 30.4 79أسرة ممتدة

 65.0 169حكومة نوع المدرسة
 35.0 91خاصة

 

  أدوات الدراسة 4.3

  
ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية قامت الباحثة  الحالية باستخدام  أداتين وهما مقياس الشعور بالوحدة 

ومقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة من إعداد ) 1998الدسوقي (النفسية  من إعداد 
  :البيانات األولية ، وفيما يلي وصفا ألدوات الدراسة باإلضافة إلى استمارة ) 1980ليوناردبون (
  

  استمارة البيانات األولية 1.4.3

حيث تتعلق هذه االستمارة بالمعلومات الديموغرافية عن  خصائص عينة الدراسة كما هو مبين في 
  ) .1(ملحق رقم 
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  :مقياس الشعور بالوحدة النفسية  2.4.3

  
للتعرف على درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى أفراد العينة، استخدمت الباحثة مقياس الشعور 

،وقد أعد هذا المقياس في األصل رسيل ) 1998(بالوحدة النفسية وهو من إعداد الدسوقي 
)1996  (Russell ويتكون المقياس من ،)فقرة ذات صبغة ) 11(فقرة حيث تم اختيار ) 20

ويجيب الفرد على كل فقرات ذات صبغة سلبية ، وقد تم صياغتها على شكل أسئلة ، ) 9(ايجابية و
حيث تعطى إطالقا ) دائما.احيانا.نادرا.اطالقا: (سؤال بإجابة واحدة من بين أربع اختيارات وهي

  .ودائما أربع درجات. وأحيانا ثالث درجات . ونادرا درجتان . درجة واحدة 
  

:لتالية انب تتعلق بالجواوهذه الفقرات   
  )1.4.5.6.8.14(البعد االجتماعي والذي تمثله العبارات ذات االرقام التالية -1

)3.7.9.10.11.13.16.17.20(مبعد الرفض من اآلخرين والذي تمثله العبارات ذات االرقا -2  
 )  2،12،15،18،19:(بعد فقدان االلفة المتبادلة مع الغير والذي تمثله العبارات ذات االرقام  -3
   

  :لمقياستصحيح ا  1.2.4.3
 

والذي يتم من خالل حساب الدرجة الكلية للمقياس من خالل جمع عدد الفقرات التي يجاب عنها، 
 16 .17. 20(لالستجابة على البنود التي ذات األرقام ) 4.3.2.1(حيث تخصص التقديرات 

فيتم ) 19.12.15.14.10.8.5.4.1(ارقام أما البنود التي تحمل ) 13.12.11.9.7.6.3.2.
تقديرها عكسياً، ويتم بعد الحصول على اإلجابات جمع الدرجات الكلية لالستبانة ليحصل المفحوص 

درجة تشير الدرجة  المرتفعة الى )  20- 80(على الدرجة الكلية على المقياس والتي ستتراوح من 
وقد كانت التقديرات على النحو .  إلى العكسشعور مرتفع بالوحدة النفسية والدرجة المنخفضة  

  :التالي
  .عدم وجود وحدة نفسيةتشير الى ) فأقل  20  (الدرجات من 
 .درجة شعور بالوحدة قليلةتشير الى )  20- 40(الدرجات من 
 .درجة شعور بالوحدة متوسطة تشير الى )40-  60 (الدرجات من 
 .وحدة مرتفعةدرجة شعور بال تشير الى )60 - 80 (الدرجات من 
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  Validity:        ة  صدق مقياس الشعور بالوحدة النفس   2.2.4.3

  
تمتعه  إلىفي هذه الدراسة بالعديد من الدالالت المؤشرة  تم استخدامه  المقياس الذييتصف 
  :بحسابها على النحو التالي )1998(والتي قام الدسوقي) قياس ما وضع لقياسه( بالصدق

وذلك بحساب ارتباط كل بند بالدرجة الكلية على مجموعة كلية  :أو التكوينيي ئانالصدق الب - 
إناث وقد تراوحت معامالت االرتباط الناتجة  بين  200ذكور و  200طالب وطالبة،  400قوامها 

حيث تسير إلى المقياس وصدق محتواه في قياس ) 0.01(بالنسبة للذكور و ) 0.744(و ) 0.371(
  .ما وضع الحقاً

وذلك من خالل المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الشعور بالوحدة : التمييزيصدق ال - 
 .النفسية

 .إخضاع المقياس للتحليل العامليمن خالل :  الصدق العاملي    - 
باستخراج الصدق الظاهري لمقياس الشعور بالوحدة النفسية من  ايضا  وقد قامت الباحثة الحالية  

خالل عرضه على مجموعة من األساتذة الجامعيين من ذوي اإلختصاص في التربية وعلم النفس 
وقد قاموا باإلطالع   .في جامعة القدس أبو ديس وجامعة القدس المفتوحة في كل من رام اهللا وأريحا

. ت التي تتعلق بمدى مالئمة فقرات المقياس لقياس الوحدة النفسيةعلى المقياس وإبداء المالحظا
ووفق هذه المالحظات تم إخراج االداة  بصورتها النهائية ، ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق 
األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون لفقرات  المقياس مع الدرجة الكلية لألداة لكل مقياس، 

إحصائية في جميع فقرات  المقياس ويدل ذلك  على أن هناك التصاق داخلي  واتضح وجود داللة
  :والجداول التالية تبين ذلك. بين الفقرات

  
لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

  :الشعور بالوحدة النفسيةمقياس فقرات 

الدالة Rقيمة  الفقرةالرقم 
 اإلحصائية

 0.001 0.273 هل تشعر انك منسجم مع من حولك من الناس ؟1

 0.001 0.621 هل تشعر انك تفتقد الصحبة؟2

 0.001 0.687 هل تشعر انه ال يوجد من تلجأ اليه من الناس ؟3
 0.001 0.678 هل يغلب عليك الشعور بالوحدة ؟4
0.100- هل تشعر بانك جزء من مجموعة من االصدقاء؟5  0.106 

هل تشعر بانك تشترك مع الناس المحيطين بك في كثير من6
                                 االشياء؟

-0.025  0.692 
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 0.001 0.740 هل تشعر بانك لم تعد قريبا من أي شخص ؟7

 0.001 0.574 هل تشعر بان احدا ال يشاركك اهتماماتك وافكارك؟8

؟بانك شخص اجتماعيهل تشعر9  0.318 0.001 

 0.001 0.547 هل تشعر بان االخرين يهملونك ؟10

 0.024 0.332 هل تشعر بانك قريب من الناس ؟11

 0.001 0.623 هل تشعر بان عالقاتك مع االخرين ليس لها قيمة؟12

 0.001 0.582 هل تشعر بانه ال يوجد من يفهمك جيدا ؟13

بانك في عزلة عن االخرين ؟هل تشعر14  0.585 0.001 

عندما تحتاج اليهم ؟ هل تشعر بانك تستطيع ان تجد االصدقاء15  0.286 0.001 

؟هل تشعر بانه يوجد هناك اناس يفهمونك جيدا16  0.079 0.207 

 0.001 0.279 هل تشعر بانك خجول؟17

؟بان الناس حولك منشغلون عنكهل تشعر18  0.674 0.001 

بان هناك من تستطيع التحدث معه ؟هل تشعر19  0.251 0.001 

 0.000 0.290 هل تشعر بان هناك من الناس من تستطيع ان تلجا اليه عندما تريد؟20
 

  

  :ثبات المقياس   3.2.4.3

 الثبات،قامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل  
الشعور لمقياس ) 0.785(لمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية 

  .بثبات يفي بأغراض الدراسة اة دوهذه النتيجة تشير الى تمتع هذه األ ،بالوحدة النفسية
  

  :مقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 3.4.3

  

 Leonardيطبق المقياس بصورة فردية أو جماعية ، و قد أعد هذا المقياس ليونارد بون  
Poon بترجمة بنود المقياس ، و إعداده على البيئة ) 2003(، و قام الباحث علي )1980(عام

  :المصرية و يشتمل المقياس على ثالثة أبعاد رئيسية هي 
و يحتوي هذا المقياس الفرعي : ة اليومية الضاغطةالتفاعل اإليجابي في مواجهة أحداث الحيا    - 

تقيس بعض السمات الشخصية اإلقدامية و اإليجابية المرنة التي يتسم بها األفراد ) عبارة13(على 
في قدرتهم على التعامل مع مجموعة المصادر الداخلية أو الخارجية الضاغطة التي يتعرضون لها 

درة على السيطرة على تلك المصادر دون إحداث أية آثار في حياتهم اليومية، و يكون لديهم الق
سلبية جسمية أو نفسية في استجابتهم أثناء مواجهتهم لتلك األحداث اليومية الضاغطة، ويسعى 

  .هؤالء األفراد إلى التوافق النفسي و االجتماعي في مواجهتهم لتلك األحداث  
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و يتكون هذا المقياس الفرعي من : مية الضاغطةالتفاعل السلبي في مواجهة أحداث الحياة اليو    - 
تقيس السمات الشخصية اإلحجامية لألفراد الذين يتسمون بالتفاعل السلبي، و تقيس ) عبارات7(

فهؤالء األفراد . أيضا استجاباتهم السلبية عندما يواجهون أي موقف ضاغط في حياتهم اليومية
و المنطقي أثناء مواجهتهم ألحداث الحياة اليومية، و يتسمون باإلحجام المعرفي عن التفكير الواقعي 

يقبلون الموقف االستسالمي مع تلك األحداث، و يبحثون عن أنشطة بديلة تبعدهم عن تلك األحداث 
، و يحصلون على مصادر التوافق النفسي و االجتماعي بعيد عن األزمات التي تفرزها أحداث 

  .الحياة اليومية الضاغطة
و يشتمل هذا المقياس الفرعي : السلوكية لمواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطةالتصرفات   - 

تقيس التصرفات السلوكية عند مواجهتهم ألي موقف ضاغط في حياتهم اليومية ) عبارات10(على 
و في طريقة استخدامهم للوسائل و األساليب التكيفية اإلقدامية أو اإلحجامية للتصدي لتلك األحداث 

 .آثارها السلبية الجسمية والنفسية و تجاوز
  
  

  :مفاتيح التصحيح 1.3.4.3

  

:  يجيب المفحوص على فقرات المقياس باختيار اإلجابة التي تتالءم معه طبقاً لإلجابات اآلتية
تأخذ درجتين ، وال تنطبق وتأخذ درجة ا وتنطبق تماماً وتأخذ ثالث درجات ، وتنطبق إلى حد م

  :تقيس ثالثة أبعاد هي عبارة )  30( في صورته النهائية من ويتكون المقياس  .واحدة 
  الحياة اليومية الضاغطة ، ويرمز له بالرمز  أحداثالتفاعل اإليجابي في مواجهة : البعد األول   - 
، 17، 13، 16، 12، 7، 6، 4، 3، 1: ( األرقامعبارة تحمل هذه ) 13( ويتكون من ) ج ت ( 

18 ،23 ،24 ،27 (  
         التفاعل السلبي في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة ، ويرمز له بالرمز: الثاني البعد  - 

 30،  29،  26،  21،  19،  14، 11: ( وأرقامها هي ) عبارات  7( ويتكون من ) س   ت( 
(  

      مزالتصرفات السلوكية لمواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة ، ويرمز له بالر: البعد الثالث  - 
،  20،  15،  10ن 9، 8، 5، 2: ( وأرقامها هي ) عبارات   10( ويتكون من ) . ك  ص ( 

22 ،25  ،28 . ( 
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  :صدق المقياس 2.3.4.3

  
الى اللغة العربية في جمهورية  بعد ترجمة المقياس)  2003( عبد السالم علي   وقام الباحث علي

 :س من خالل من صدق المقيا مصر العربية،ثم قام بالتاكد
تم حساب الصدق العاملي لمقياس مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة على : الصدق العاملي  - 

من طالب وطالبات الجامعات ، وبعض الموظفين )  100( العينة الكلية للدراسة وقوامها 
للمقياس على ة تشبع األبعاد الثالثة س، وأظهرت نتائج الدرا) العامالت والموظفات ، والعاملين و

وعليه فإن األبعاد الثالثة للمقياس تتشبع على ) . من التباين %  79،  9( عامل واحد يستوعب 
  .عامل واحد مما يدل على أن درجة المقياس مرتفعة 

 
وإعداد   عرض المقياس بعد تعريبه باستخراج الصدق الظاهري من خالل ) 2003(قام علي وقد  

تخصصين من أعضاء هيئة التدريس في علم النفس في بعض كليات على مجموعة من الم  عباراته
بعاد المقياس ، تم اإلبقاء أالجامعات المختلفة ، وبعد االنتهاء من إجراءات التحكيم والتقييم لعبارات و

من تقييم المحكمين ، كما أقر % )  80(   على العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق تصل إلى 
المقياس تعد إبعادا هامة في أساليب مواجهة  أحداث الحياة اليومية الضاغطة ،  المحكمون بأن أبعاد

ألنها تتضمن جميع أشكال ومظاهر ، ومصادر ، واستراتيجيات المواجهة لتلك المواقف واألحداث 
  .اليومية الضاغطة التي تواجه الفرد في حياته اليومية 

  
لمقياس مواجهة أحداث الحياة اليومية  الصدق الظاهريومن جانب آخر قامت الباحثة الحالية  باستخراج 

من خالل عرضه على مجموعة من االساتذة الجامعيين من ذوي االختصاص في التربية وعلم  الضاغطة
وقد قاموا باالطالع  .النفس في جامعة القدس ابو ديس وجامعة القدس المفتوحة في كل من رام اهللا واريحا  

مقياس مواجهة أحداث الحياة اليومية  حظات التي تتعلق بمدى مالئمة فقراتعلى المقياس وابداء المال
ووفق هذه المالحظات تم إخراج األداة  بصورتها النهائية، ومن ناحية أخرى تم التحقق  الضاغطة

لفقرات المقياس مع الدرجة الكلية لألداة لكل من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون 
تضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات  المقياس ويدل على أن هناك التصاق داخلي وامقياس، 

  :والجداول التالية تبين ذلك. بين الفقرات
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.3(جدول 

  :تراتيجيات المواجهة سامقياس 
  

 الدالة اإلحصائية  Rقيمة الفقرةالرقم
 0.001 0.547 افكر احيانا في احداث الحياة اليومية الضاغطة التي مرت في حياتي1
 0.001 0.510 اتجنب مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة2
احاول التفكير في بعض احداث الحياة السعيدة التي مرت في حياتي 3

.القارنها باحداث الحياة الضاغطة المؤلمة   
0.073 0.242 

ابذل جهدي من اجل تحقيق طموحاتي المستقبلية رغم احداث الحياة 4
.الضاغطة التي تمر بي   

0.430 0.001 

ابحث عن المتعة ومصادر التسلية لتخفيف اآلثار السلبية الحداث الحياة 5
.اليومية الضاغطة   

0.477 0.001 

.اليومية الضاغطة احاول التكيف باساليب ايجابية مع احداث الحياة6  0.521 0.001 
المساندة االجتماعية مع افراد اسرتي واصدقائي تخفف الكثير من مواقف 7

.احداث الحياة اليومية الضاغطة  
-0.081  0.191 

.اهتم بالنتائج التي تحدثها الحياة اليومية الضاغطة8  
 

0.506 0.001 

   المواجهة المباشرةاخرى تبعدني عن احاول ان ابحث عن اهتمامات9
 الحداث الحياة اليومية الضاغطة

0.595 0.001 

احاول ان استفيد من خبراتي وثقافتي في وضع اساليب منطقية لمواجهة 10
.احداث الحياة اليومية الضاغطة  

0.342 0.001 

.افضل احيانا عدم مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة11  0.164 0.001 
بعض المشكالت النفسية واالجتماعية التي يمكن ان تسببها احاول تجنب12

 احداث الحياة اليومية الضاغطة
 

0.562 0.001 

احاول احيانا اللجوء الى اخصائي نفسي او مرشد تربوي  مدرسي 13
ليساعدني في كيفية التعامل مع اساليب مواجهة احداث الحياة اليومية 

.الضاغطة  

0.586 0.001 

تؤثر احداث الحياة اليومية الضاغطة على اسلوب حياتي اخشى ان 14
 اليومية

0.280 0.001 

اصبحت احداث الحياة اليومية الضاغطة تؤثر على تصرفاتي وسلوكي 15
.اليومي   

0.580 0.001 

اشعر بالرضا عن نفسي عند مواجهتي الحداث الحياة اليومية الضاغطة 16
. 

-0.083  0.181 
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من تجارب وخبرات االخرين في اساليب مواجهة احداث احاول االستفادة17
.الحياة اليومية الضاغطة  

0.413 0.001 

احاول تجنب االنفعاالت والمشاعر السلبية في مواجهة احداث الحياة 18
.اليومية الضاغطة   

0.400 0.001 

.التزم الصمت احيانا في مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة19  0.117 0.060 
احاول التصرف بسرعة مع أي موقف ضاغط يواجهني في حياتي 20

 اليومية
0.418 0.001 

احاول احيانا االنسحاب من الحياة لبعض الوقت حتى ال اواجه أي حدث 21
.ضاغط في حياتي اليومية   

0.316 0.001 

اتخيل احيانا بعض مواقف احداث الحياة اليومية الضاغطة في المستقبل 22
اسلوب مواجهتهاوافكر في   

0.517 0.001 

.احاول ان انظر الى اي حدث ضاغط يمر بي بواقعية قدر االمكان 23  0.498 0.001 
افكر احيانا في احداث الحياة اليومية الضاغطة التي حدثت في الماضي 24

واحاول االستفادة منها في مواجهتي الحداث الحياة اليومية التي تمر بي 
.احيانا   

0.436 0.001 

اقوم احيانا ببعض االفعال والتصرفات غير االرادية في مواجهتي 25
.لالحداث الضاغطة   

0.531 0.001 

اشعر احيانا بالقلق والخوف من حدث ضاغط مؤلم اتوقعه في حياتي 26
.اليومية   

0.187 0.002 

االخرين في مواجهتي الحداث الحياة اليومية احاول ان اكون متعاونا مع27
.الضاغطة   

0.492 0.001 

الحداث  الحياة اليومية اتصرف احيانا بطريقة سلبية في مواجهتي28
.الضاغطة   

0.522 0.001 

اشعر احيانا بانني لست افضل من االخرين في اساليب مواجهتهم الحداث 29
.الحياة اليومية الضاغطة  

0.579 0.001 

اليومية الضاغطة تؤخرني في اشعر احيانا بان التفكير في احداث الحياة30
.انجاز اعمالي اليومية   

0.460 0.001 

  
 

  :ثبات المقياس  3.3.4.3

  
فرداً يمثلون  100(على عينة قوامها  )2003(من قبل علي  حساب معامل ثبات المقياسقد تم و

  :، وتم اختيارهم على النحو اآلتي)شرائح مختلفة من المجتمع المصري
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طالب وطالبات جامعة الزقازيق، وجامعة قناة السويس، وتم اختيارهم من خمسة وعشرون من    - 
  ).عاماً 23-18(ات نظرية وعملية مختلفة، ويتراوح أعمارهم ما بين يكل
 
خمسة وعشرون من طالب وطالبات جامعة الزقازيق فرع بنها وجامعة القاهرة وتم اختيارهم     - 

  ).عاماً 24- 19(مارهم ما بين من كليات نظرية وعملية مختلفة، ويتراوح أع
  
ثالثون موظفاً وموظفة يعملون في أعمال مختلفة فنية، ومكتبية، وإدارية من وزارات       - 

، وهم من المتزوجين وغير المتزوجين، ومن )عاماً 85- 25(مختلفة، ويتراوح أعمارهم ما بين 
  .القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والفيوم: المحافظات اآلتية

 
عشرون عامالً وعاملة يعملون في أعمال مختلفة من بعض الشركات والمصانع في مدينتي      - 

، وهم من )عاماً 60- 18(العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، ويتراوح أعمارهم ما بين 
 .المتزوجين وغير المتزوجين

  
معادلتي م باستخدا وتم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتي ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية

) 0.86- 0.79(سبيرمان براون وجتمان، وجاءت النتائج أن معامالت ثبات المقياس تتراوح ما بين 
  .فعة من الثباتوكلها معامالت ثبات مرتفعة تدل على تمتع المقياس بدرجة مرت

  
لمعامل  من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكليةالحالية  قامت الباحثة و

مقياس ل) 0.820(لمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية   الثبات،
  . بثبات يفي بأغراض الدراسة اة وهذه النتيجة تشير الى تمتع هذه االد ،مواجهةال تراتيجياتسا
  

  : اإلجراءات التطبيقية 5.3

  .االطار النظري ومراجعة  الدراسات السابقة  جمع المواد المتعلقة بموضوع الدراسة في   - 
االستبانة األولية، مقياس الشعور بالوحدة النفسية ، مقياس أساليب :تحديد أدوات الدراسة وهي   -  

  .مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 
  .التأكد من صدق وثبات أداوات الدراسة   - 
اهللا والبيرة  بتوزيع األدوات  على المدارس  الحصول على اذن وزارة التربية والتعليم رام - 

  .الحكومية والخاصة 
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الطلبة من أبناء  المغتربين  من من مجتمع الدراسة المتمثل في  تحديد عينة الدراسة األولية   - 
الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر من مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية و 

 وذلك ) 2012-2011(يا في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الخاصة والمنتظمين دراس
  .والموجهة )  المقصودة (باتباع الطريقة العمدية 

    .تطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة   - 
والتي بلغ  من أفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة وفرزها تتجميع اإلستبيانا   -  

 4والتي بلغ عددها  .واستبعاد اإلستبيانات  التي ال تستوفي المعلومات استمارة  260عددها 
   .استمارات 

( تحليل البيانات  ومعالجتها احصائيا باستخدام برنامج الرزم  االحصائية للعلوم التربوية   - 
SPSS (و استخراج النتائج.  

 
  متغيرات الدراسة 6.3

 
  :المتغيرات المستقلة 1.6.3

  

  الجنس    - 
  ).16،17،18( مستوياتثالث وله : العمر    - 
  ).مدينة، قرية(وله مستويان   :الدائم  السكنمكان      - 
اقل من عام ،من عام الى عامين ، من عامين    (: ولها اربع مستويات وهي:الحالية  سنوات االقامة    - 

 )الى ثالثة اعوام ، من ثالثة اعوام فأكثر
االقامة مع احد الوالدين ، االقامة مع كال الوالدين : (ولها ثالثة مستويات : االقامة الوالدية    - 

  ).،غير ذلك 
  ).إبتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، بكالوريوس فأكثر : ( ولها أربع مستويات : سنوات تعليم األب    - 
  ).فأكثر  إبتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، بكالوريوس: ( ولها أربع مستويات : سنوات تعليم األم    - 
الهاتف ،االنترنت ، الرسائل المكتوبة : (ولها اربع مستويات : وسيلة االتصال مع أحد الوالدين   - 

  ) ،غير ذلك 
  ).أسرة نووية ، أسرة ممتدة : (ولها مستويان:نوع ااالسرة الحاضنة     - 
  ).حكومة،  خاصة:(  وله مستويان : نوع المدرسة   - 
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  :المتغيرات التابعة 2.6.3

  

  . درجة  الشعور بالوحدة النفسية عند المراهقين من أبناء المغتربين الفسطينيين  -  
  .درجة المواجهة عند المراهقين من أبناء المغتربين الفسطينيين  -  
 
  المعالجة اإلحصائية 7.3 

  
 درجة الشعور بالوحدةتعتبر هذه الدراسة من الدراسات المسحية الوصفية والتي تهدف إلى معرفة  

النفسية ودرجة المواجهة عند الطلبة من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا 
  .والبيرة الحكومية والخاصة

 
، وذلك )إعطائها أرقاما معينة(والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها  تبعد جمع االستبيانا

تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل 
البيانات وفقا ألسئلة وفرضيات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج 

 ‐t(ابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار المتوسطات الحس test( ،
 One(واختبار التباين األحادي  Way  ANOVA( ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات ،

 Cronbach(كرونباخ ألفا  Alpha( وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية ،)SPSS) (Statistical 

Package For Social Sciences.(  
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   الفصل الرابع   

________________________________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  :تمهيد
  

عن موضوع الدراسة  الحالية  تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة
باستراتيجيات المواجهة لدى المراهقين من أبناء  االنفسية وعالقتهالشعور بالوحدة درجة  " وهو 

وبيان أثر كل من " في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  المغتربين الفلسطينيين
المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم 

وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات  .الحصول عليها
  :للشعور بالوحدة النفسية واستراتيجيات مواجهتها التالية

  
)الوحدة النفسية( الدرجة  مدى متوسطها الحسابي 

فأقل 2.00 منخفضة  
3.00- 2.01 متوسطة  
فأعلى 3.01 عالية  

 
)استراتيجيات مواجهتها( الدرجة  مدى متوسطها الحسابي 

فأقل 1.66 منخفضة  
2.33- 1.67 متوسطة  
فأعلى 2.34 عالية  
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  نتائج أسئلة الدراسة  2.  4

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.2.4

  

 لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسالوحدة النفسية درجة الشعور بما 

   ؟ محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ةالباحث تعن هذا السؤال قام لإلجابة
الوحدة النفسية ب درجة الشعور  عناالستبانة التي تعبر  فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على

محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية  الفلسطينيين في مدارسلدى المراهقين من أبناء المغتربين 
  . والخاصة

 
الوحدة ب درجة الشعور لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 1.4(جدول 

الحكومية والخاصةمحافظة رام اهللا والبيرة  لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسالنفسية   

الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.721 3.47 هل تشعر انك منسجم مع من حولك من الناس ؟1
بان هناك من تستطيع التحدث معه ؟   هل تشعر19  عالية 0.793 3.47 
 عالية 0.764 3.42 هل تشعر بانك جزء من مجموعة من االصدقاء؟ 5
 عالية 0.811 3.37 هل تشعر بانك قريب من الناس ؟11
عندما تحتاج اليهم ؟   هل تشعر بانك تستطيع ان تجد االصدقاء15  عالية 0.892 3.37 
تستطيع ان تلجا اليه عندما تريد؟ نهل تشعر بان هناك من الناس م20  عالية 0.853 3.37 
بانك شخص اجتماعي ؟   هل تشعر9  عالية 0.843 3.33 
 هل تشعر بانك تشترك مع الناس المحيطين بك في كثير من6

                                 االشياء؟

 عالية 0.748 3.13

؟  هل تشعر بانه يوجد هناك اناس يفهمونك جيدا16  عالية 0.831 3.02 
 متوسطة 1.050 2.71 هل تشعر بانه ال يوجد من يفهمك جيدا ؟13
الناس حولك منشغلون عنك ؟بان    هل تشعر18  متوسطة 1.058 2.64 
 متوسطة 0.839 2.63 هل تشعر بانك خجول؟17
 متوسطة 1.178 2.42 هل يغلب عليك الشعور بالوحدة ؟4
 متوسطة 1.004 2.33 هل تشعر بان احدا ال يشاركك اهتماماتك وافكارك؟ 8
 متوسطة 1.171 2.32 هل تشعر انه ال يوجد من تلجأ اليه من الناس ؟3
 متوسطة 1.159 2.20 هل تشعر بانك لم تعد قريبا من أي شخص ؟7
 متوسطة 1.041 2.17 هل تشعر بان االخرين يهملونك ؟ 10
بانك في عزلة عن االخرين ؟    هل تشعر14  متوسطة 1.094 2.10 
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 متوسطة 1.004 2.06 هل تشعر انك تفتقد الصحبة؟ 2
 منخفضة 1.030 2.00 هل تشعر بان عالقاتك مع االخرين ليس لها قيمة؟ 12

 متوسطة 0.42384 2.7765الدرجة الكلية

 

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
من أبناء المغتربين الوحدة النفسية لدى المراهقين ب أفراد عينة الدراسة على درجة  الشعور

للدرجة المتوسط الحسابي  أن محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة الفلسطينيين في مدارس
مستوى الوحدة النفسية لدى أن وهذا يدل على ) 0.423(وانحراف معياري ) 2.776( الكلية

 يرة الحكومية والخاصةمحافظة رام اهللا والب المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس
  .جاءت بدرجة متوسطة

  

فقرة بدرجة ) 10(وجاءت بدرجة عالية،  اتفقر) 9(أن ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم 
هل تشعر انك منسجم مع من حولك من  "وحصلت الفقرة . منخفضةفقرات بدرجة ) 1(و سطةومت

على أعلى متوسط حسابي " دث معه بان هناك من تستطيع التح  هل تشعر" والفقرة " الناس 
). 3.42(بمتوسط حسابي " هل تشعر بانك جزء من مجموعة من االصدقاء؟ " ، يليها فقرة )3.47(

على أقل متوسط حسابي " هل تشعر بان عالقاتك مع االخرين ليس لها قيمة " وحصلت الفقرة 
  .)2.06(بمتوسط حسابي " هل تشعر انك تفتقد الصحبة" ، يليها فقرة )2.00(
  

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  ة الحالية الباحث تقامو
الوحدة النفسية لدى المراهقين من ب عن درجة الشعور عبر ي ذيلمقياس اال مجاالت الدراسة على

  . والخاصةمحافظة رام اهللا والبيرة الحكومية  أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 2.4(جدول 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في الوحدة النفسية درجة الشعور ب لمجاالت

محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة مدارس  

 الرقم
المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

 الدرجة

 متوسطة0.43302 2.8109 البعد االجتماعي1
 متوسطة0.44316 2.8402 الرفض من اآلخرين2
 متوسطة0.54831 2.7069 افتقاد األلفة المتبادلة مع الغير 3

 متوسطة 0.42384 2.7765 الدرجة الكلية
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ويالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
لدى المراهقين من أبناء المغتربين الوحدة النفسية درجة الشعور بأفراد عينة الدراسة على مجاالت 

للدرجة ابي المتوسط الحس أن محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة الفلسطينيين في مدارس
لدى الوحدة النفسية درجة الشعور بأن وهذا يدل على  ،)0.423(وانحراف معياري ) 2.776( الكلية

 محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس
يليه بعد البعد جاءت بدرجة متوسطة، وقد حصل الرفض من اآلخرين على أعلى متوسط حسابي 

  .االجتماعي يليه بعد افتقاد األلفة مع الغير
 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.2.4

  

لدى المراهقين من أبناء المغتربين ما هي استراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية 

    ؟ محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة الفلسطينيين في مدارس

  
بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ة الحالية الباحث تعن هذا السؤال قام لإلجابة

عن استراتيجيات مواجهة الشعور االستبانة التي تعبر  فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على
اهللا والبيرة محافظة رام  لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسبالوحدة النفسية 

  . الحكومية والخاصة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 3.4(جدول 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين ستراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية ال

  الحكومية والخاصةمحافظة رام اهللا والبيرة  في مدارس

الرقم
المتوسط الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

ابذل جهدي من اجل تحقيق طموحاتي المستقبلية رغم احداث الحياة 4
.الضاغطة التي تمر بي   

 عالية 0.574 2.65

ابحث عن المتعة ومصادر التسلية لتخفيف اآلثار السلبية الحداث5
.الضاغطة الحياة اليومية   

 عالية 0.600 2.58

.احاول التكيف باساليب ايجابية مع احداث الحياة اليومية الضاغطة 6  عالية 0.583 2.57 
احاول ان استفيد من خبراتي وثقافتي في وضع اساليب منطقية10

.لمواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة  

 عالية 0.590 2.55

وخبرات االخرين في اساليب مواجهة احاول االستفادة من تجارب17
.احداث الحياة اليومية الضاغطة  

 عالية 0.618 2.52

افكر احيانا في احداث الحياة اليومية الضاغطة التي حدثت في24
الماضي واحاول االستفادة منها في مواجهتي الحداث الحياة اليومية 

.التي تمر بي احيانا   

 عالية 0.642 2.47

في احداث الحياة اليومية الضاغطة التي مرت في حياتيافكر احيانا 1  عالية 0.610 2.45 
احاول تجنب بعض المشكالت النفسية واالجتماعية التي يمكن ان 12

 تسببها احداث الحياة اليومية الضاغطة
 عالية 0.686 2.43

االخرين في مواجهتي الحداث الحياة احاول ان اكون متعاونا مع27
.الضاغطة اليومية   

 عالية 0.673 2.42

اشعر بالرضا عن نفسي عند مواجهتي الحداث الحياة اليومية16
.الضاغطة   

 عالية 0.635 2.40

.اهتم بالنتائج التي تحدثها الحياة اليومية الضاغطة8  عالية 0.644 2.38 
المساندة االجتماعية مع افراد اسرتي واصدقائي تخفف الكثير من 7

.الحياة اليومية الضاغطةمواقف احداث   

 عالية 0.646 2.36

   اخرى تبعدني عن المواجهة المباشرة احاول ان ابحث عن اهتمامات9
 الحداث الحياة اليومية الضاغطة

 عالية 0.691 2.36

اشعر احيانا بان التفكير في احداث الحياة اليومية الضاغطة تؤخرني 30
.في انجاز اعمالي اليومية   

 عالية 0.685 2.35

.احاول ان انظر الى اي حدث ضاغط يمر بي بواقعية قدر االمكان 23  عالية 0.665 2.34 
 متوسطة 0.675 2.33احاول تجنب االنفعاالت والمشاعر السلبية في مواجهة احداث الحياة 18
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.اليومية الضاغطة  
احاول التفكير في بعض احداث الحياة السعيدة التي مرت في حياتي 3

.القارنها باحداث الحياة الضاغطة المؤلمة   

 متوسطة 0.652 2.30

اتخيل احيانا بعض مواقف احداث الحياة اليومية الضاغطة في22
 المستقبل وافكر في اسلوب مواجهتها 

 متوسطة 0.746 2.30

اقوم احيانا ببعض االفعال والتصرفات غير االرادية في مواجهتي 25
.لالحداث الضاغطة   

 متوسطة 0.711 2.30

احاول التصرف بسرعة مع أي موقف ضاغط يواجهني في حياتي 20
 اليومية 

 متوسطة 0.718 2.27

اشعر احيانا بانني لست افضل من االخرين في اساليب مواجهتهم 29
.الحداث الحياة اليومية الضاغطة  

 متوسطة 0.721 2.27

اتوقعه في حياتي اشعر احيانا بالقلق والخوف من حدث ضاغط مؤلم26
.اليومية   

 متوسطة 0.685 2.21

الحداث  الحياة اليومية اتصرف احيانا بطريقة سلبية في مواجهتي28
 الضاغطة 

 متوسطة 0.727 2.20

اصبحت احداث الحياة اليومية الضاغطة تؤثر على تصرفاتي وسلوكي 15
 اليومي 

 متوسطة 0.795 2.19

اليومية الضاغطةاتجنب مواجهة احداث الحياة2  متوسطة 0.730 2.12 
.افضل احيانا عدم مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة11  متوسطة 0.675 2.12 
.التزم الصمت احيانا في مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة19  متوسطة 0.643 2.11 
اخشى ان تؤثر احداث الحياة اليومية الضاغطة على اسلوب حياتي 14

 اليومية 
 متوسطة 0.635 2.10

احاول احيانا االنسحاب من الحياة لبعض الوقت حتى ال اواجه أي 21
.حدث ضاغط في حياتي اليومية   

 متوسطة 0.645 2.07

احاول احيانا اللجوء الى اخصائي نفسي او مرشد تربوي  مدرسي 13
ليساعدني في كيفية التعامل مع اساليب مواجهة احداث الحياة اليومية 

.الضاغطة  

 منخفضة 0.861 1.66

 متوسطة 0.27050 2.3122الدرجة الكلية

 
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

لدى المراهقين من أبناء أفراد عينة الدراسة على استراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية 
ط الحسابي المتوس أن محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة المغتربين الفلسطينيين في مدارس

استراتيجيات مواجهة درجة أن وهذا يدل على ) 0.270(وانحراف معياري ) 2.312( للدرجة الكلية
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محافظة رام اهللا  لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسالشعور بالوحدة النفسية 
  .جاءت بدرجة متوسطة والبيرة الحكومية والخاصة

  
جاءت  ةفقر) 14(فقرة جاءت بدرجة عالية، و) 15(أن ) 3.4(جدول رقم كما وتشير النتائج في ال

ابذل جهدي من اجل تحقيق  "وحصلت الفقرة . منخفضةبدرجة واحدة  ة، وفقرمتوسطةبدرجة 
على أعلى متوسط حسابي "  طموحاتي المستقبلية رغم احداث الحياة الضاغطة التي تمر بي

ابحث عن المتعة ومصادر التسلية لتخفيف اآلثار السلبية الحداث الحياة " ، يليها فقرة )2.65(
احاول احيانا اللجوء الى اخصائي  "وحصلت الفقرة ). 2.58(بمتوسط حسابي  "اليومية الضاغطة 

نفسي او مرشد تربوي  مدرسي ليساعدني في كيفية التعامل مع اساليب مواجهة احداث الحياة 
احاول احيانا االنسحاب من  "، يليها فقرة )1.66(قل متوسط حسابي على أ" اليومية الضاغطة 

  .)2.07(بمتوسط حسابي " الحياة لبعض الوقت حتى ال اواجه أي حدث ضاغط في حياتي اليومية 
  
بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ةالباحث تقامو

لدى المراهقين ستراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية ا عنعبر ي ذيلمقياس اال مجاالت على
  . محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس

 
لمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 4.4(جدول 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في ستراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية ا

  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة مدارس

 الرقم
المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

 الدرجة

 عالية0.29895 2.3760 التفاعل االيجابي1
 متوسطة0.36374 2.1747 التفاعل السلبي2
 متوسطة0.39059 2.3254 التصرفات السلوكية3

 متوسطة0.27050 2.3122الدرجة الكلية

 
ويالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

لدى المراهقين من أفراد عينة الدراسة على مجاالت استراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية 
المتوسط  نأ محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس

أن درجة وهذا يدل على  ،)0.270(وانحراف معياري ) 2.312( للدرجة الكليةالحسابي 
لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في استراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية 
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فاعل جاءت بدرجة متوسطة، وقد حصل بعد الت محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة مدارس
  .اإليجابي على أعلى متوسط حسابي يليه بعد االتجاهات السلوكية، يليه بعد التفاعل السلبي

 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  3.2.4

 

الوحدة درجة الشعور بفي) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

محافظة رام اهللا والبيرة  الفلسطينيين في مدارسلدى المراهقين من أبناء المغتربين النفسية 

سنوات اإلقامة الحالية، ، الدائم مكان السكنالعمر، الحكومية والخاصة يعزى لمتغير الجنس، 

اإلقامة، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، وسيلة االتصال مع أحد الوالدين، نوع األسرة 

  ؟ الحاضنة، نوع المدرسة

  

  :السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية ولإلجابة عن هذا

  : نتائج الفرضية األولى
الوحدة ب درجة الشعور في  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 
  "الجنسوالخاصة يعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"تم حساب نتائج اختبار  األولى الصفريةلفحص الفرضية و
لنفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الوحدة ادرجة الشعور بعينة الدراسة على  أفراد

  .الجنسالفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
 

الوحدة ب درجة الشعور ل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):5.4(جدول 

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

الجنسالحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
المتوسط العددالجنس المجال

الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 البعد االجتماعي
 

 0.001 3.258 1162.90660.44303258ذآر
1442.73380.41030أنثى

 0.259 1.131 1162.80560.47704258ذآر  الرفض من اآلخرين
1442.86810.41344أنثى

افتقاد األلفة المتبادلة 
 مع الغير 

 0.032 2.513 1162.78790.52835258ذآر
1442.64170.55715أنثى

 0.156 1.422 1162.81810.43416258ذآر الدرجة الكلية
1442.74310.41382أنثى
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، )0.156(، ومستوى الداللة )1.422(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 
الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في درجة أي أنه ال توجد فروق في 

ولكن تبين وجود فروق . الجنسمدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
  .في البعد االجتماعي وبعد افتقاد األلفة المتبادلة مع الغير ولصالح الذكور

 
 

: نتائج الفرضية الثانية  

الوحدة ب درجة الشعور في  )α ≥ 0.05( فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  "العمرالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

 
 علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثانية الصفريةلفحص الفرضية و

درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة 
.العمريعزى لمتغير  رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  

 
في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):6.4(جدول 

درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

العمريعزى لمتغير  اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالعمرالمجال

 1122.68150.36866عاما16ًالبعد االجتماعي
 862.85470.45070عاما17ً
 622.98390.44936عاما18ً

 1122.71230.36275عاما16ًالرفض من اآلخرين
 862.95480.46030عاماً 17
 622.91220.49533عاما18ً

افتقاد األلفة المتبادلة مع
الغير 

 1122.49640.38902عاما16ً
 862.83950.60025عاما17ً
 622.90320.59478عاما18ً

 1122.60670.26359عاما16ًالدرجة الكلية
 862.88550.47514عاما17ً
 622.93230.47685عاما18ً
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مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين من وجود فروق ظاهره في  )6.4(يالحظ من الجدول رقم 
أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

كما يظهر  )one way ANOVA(األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقالعمر
  :في الجدول التالي

 
الوحدة ب درجة الشعور فيالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )7.4(لجدو

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

العمرالحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
مجموعمصدر التباين المجال

المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

 المربعات

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 11.200 3.89421.947بين المجموعات البعد االجتماعي
 

0.001 
 44.6702570.174داخل المجموعات

48.564259المجموع 

الرفض من 
 اآلخرين

 8.865 3.28221.641بين المجموعات
 

0.001 
 47.5822570.185داخل المجموعات

50.864259المجموع 

افتقاد األلفة 
 المتبادلة مع الغير 

 16.507 8.86424.432بين المجموعات
 

0.001 

 69.0042570.268داخل المجموعات
77.868259المجموع 

 18.136 5.75522.877بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.001 
 40.7722570.159داخل المجموعات

46.527259المجموع 

 
من مستوى  قلوهي أ) 0.001(ومستوى الداللة ) 18.136(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

الوحدة النفسية لدى درجة الشعوربأي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

والجدول عام،  17عامة يليه  18وكذلك للمجاالت،وكانت الفروق لصالح ، العمريعزى لمتغير 
  .التالي يبين ذلك
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البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات  للمقارنات) LSD(نتائج اختبار ): 8.4(الجدول 

  العمرأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
 مستوى الداللةالفروق في المتوسطاتالمتغيراتالبعد

 0.173100.004-عاما17ًعاما16ًالبعد االجتماعي
 0.302320.001-عاماً 18

 0.173100.004عاما16ًعاما17ً
 0.129220.064-عاما18ً

 0.302320.001عاما16ًعاما18ً
 0.129220.064عاما17ً

 0.242480.001-عاما17ًعاما16ًالرفض من اآلخرين
 0.199880.004-عاما18ً

 0.242480.001عاما16ًعاما17ً
 0.042590.553عاما18ً

 0.199880.004عاماً 16عاماً 18
 0.042590.553-عاما17ً

افتقاد االلفة المتبادلة

مع الغير

 0.343110.001-عاما17ًعاما16ً
 0.406800.001-عاما18ً

 0.343110.001عاما16ًعاما17ً

 0.063690.461-عاما18ً
 0.406800.001عاما16ًعاما18ً

 0.063690.461عاما17ً
 0.278770.001-عاما17ًعاما16ًالدرجة الكلية

 0.325560.001-عاماً 18
 0.278770.001عاما16ًعاما17ً

 0.046790.481-عاما18ً
 0.325560.001عاما16ًعاما18ً

 0.046790.481عاما17ً

 
  : نتائج الفرضية الثالثة

الوحدة درجة الشعور بفي  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  "مكان السكن الدائمالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
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 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"تم حساب نتائج اختبار  الثالثة الصفريةلفحص الفرضية و
الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في ب درجة الشعور عينة الدراسة على

  .مكان السكن الدائممدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
 

الوحدة ب درجة الشعور ل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):9.4(جدول 

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  .مكان السكن الدائمالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
 

مكان السكنالمجال
الدائم

المتوسطالعدد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
 الحرية

"قيمة t"  مستوى
 الداللة

 0.373 0.893 1362.78800.39983258مدينةاالجتماعيالبعد 

1242.83600.46707قرية

 0.008 2.690 1362.77040.42276258مدينةالرفض من اآلخرين

1242.91670.45397قرية

افتقاد األلفة المتبادلة
مع الغير 

 0.989 0.013 1362.70740.48130258مدينة

1242.70650.61548قرية

 0.213 1.249 1362.74520.37731258مدينةالدرجة الكلية

1242.81090.46876قرية

 
، )0.213(، ومستوى الداللة )1.249(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين ب درجة الشعورأي أنه ال توجد فروق في
مكان السكن الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

 .ولكن تبين وجود فروق في بعد الرفض من اآلخرين ولصالح سكان القرى. الدائم
 

  : نتائج الفرضية الرابعة

الوحدة ب درجة الشعور في )α ≥ 0.05( صائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إح "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  "سنوات اإلقامة الحاليةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

عينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الرابعة الصفريةلفحص الفرضية و
درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس  على

  .سنوات اإلقامة الحاليةيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
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في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):10.4(جدول 

درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في متوسطات 

  سنوات اإلقامة الحاليةيعزى لمتغير  مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمة الحاليةسنوات اإلقاالمجال

 253.08670.42525أقل من عامالبعد االجتماعي
 403.01670.39549من عام إلى عامين
 293.01720.58646من عامين إلى ثالثة
 1662.68370.35658أكثر من ثالثة أعوام

 253.17330.49074أقل من عامالرفض من اآلخرين
 403.10830.52388من عام إلى عامين
 293.00000.52285من عامين إلى ثالثة
 1662.69750.32055أكثر من ثالثة أعوام

افتقاد األلفة المتبادلة مع
الغير 

 253.17600.61188أقل من عام
 402.94000.72776من عام إلى عامين
 293.02070.58149من عامين إلى ثالثة
 1662.52530.37135أكثر من ثالثة أعوام

 253.17600.50107أقل من عامالدرجة الكلية
 403.04000.53615من عام إلى عامين
 293.00340.53434من عامين إلى ثالثة
 1662.61330.22844أكثر من ثالثة أعوام

  
الوحدة النفسية لدى درجة الشعور بوجود فروق ظاهره في  )10.4(يالحظ من الجدول رقم 

المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 
 one(األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقسنوات اإلقامة الحاليةيعزى لمتغير 

way ANOVA( في الجدول التالي كما يظهر:  
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الوحدة ب درجة الشعور فيالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )11.4(لجدو

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  .سنوات اإلقامة الحالية الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
مجموع مصدر التباين المجال

المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

ربعاتمال  

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 15.620 7.51432.505بين المجموعات البعد االجتماعي
 

0.001 
 41.0502560.160داخل المجموعات

48.564259المجموع 

 20.296 9.77333.258بين المجموعات الرفض من اآلخرين
 

0.001 
 41.0912560.161داخل المجموعات

50.864259المجموع 

افتقاد األلفة المتبادلة 
 مع الغير 

 22.077 16.00535.335بين المجموعات
 

0.001 
 61.8632560.242داخل المجموعات

77.868259المجموع 

 31.985 12.68534.228بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.001 
 33.8422560.132داخل المجموعات

46.527259المجموع 

 
من مستوى  قلوهي أ) 0.001(ومستوى الداللة ) 31.985(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين ) α ≥ 0.05(الداللة 
من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى 

والجدول  لصالح أقل من عام، وكانت الفروقكذلك للمجاالت، ، واإلقامة الحاليةلمتغير سنوات 
  .كالتالي يبين ذل
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 12.4(الجدول 

  سنوات اإلقامة الحاليةأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
 مستوى الداللةالفروق في المتوسطاتالمتغيراتالبعد

 20.070000.494-1منأقل من عامالبعد االجتماعي
 30.069430.526-2من

 30.402930.001أكثر من

 0.070000.494-أقل من عام2-1من
 0.000570.995-3-2من

 30.332930.001أكثر من
 0.069430.526-أقل من عام3-2من

 20.000570.995-1من
 30.333510.001أكثر من

 0.402930.001-أقل من عام3أكثر من
 0.332930.001-2-1من
 0.333510.001-3-2من

 20.065000.525-1منأقل من عامالرفض من اآلخرين
 30.173330.114-2من

 30.475880.001أكثر من
 0.065000.525-أقل من عام2-1من

 30.108330.269-2من
 30.410880.001أكثر من

 0.173330.114-أقل من عام3-2من
 0.108330.269-2-1من

 30.302540.001أكثر من
 0.475880.001-أقل من عام3أكثر من

 0.410880.001-2-1من
 0.302540.001-3-2من

افتقاد االلفة المتبادلة

مع الغير

 20.236000.061-1منأقل من عام

 30.155310.248-2من
 30.650700.001أكثر من

 0.236000.061-أقل من عام2-1من
 0.080690.502-3-2من

 30.414700.001أكثر من
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 0.155310.248-أقل من عام3-2من
 20.080690.502-1من

 30.495390.001أكثر من
 0.650700.001-أقل من عام3أكثر من

 0.414700.001-2-1من
 0.495390.001-3-2من

 20.136000.144-1منأقل من عامالدرجة الكلية

 30.172550.083-2من
 30.562750.001أكثر من 

 0.136000.144-أقل من عام2-1من
 30.036550.681-2من

 30.426750.001أكثر من
 0.172550.083-أقل من عام3-2من

 0.036550.681-2-1من
 30.390200.001أكثر من

 0.562750.001-أقل من عام3أكثر من
 0.426750.001-2-1من

 0.390200.001-3- 2من 

 
: نتائج الفرضية الخامسة  

الوحدة درجة الشعور بفي  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  "اإلقامة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

عينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الخامسة الصفريةلفحص الفرضية و
راهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الم على

.اإلقامةيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  
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في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):13.4(جدول 

أبناء المغتربين الفلسطينيين في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من متوسطات 

 اإلقامة الوالديةيعزى لمتغير  مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعدداإلقامةالمجال

 852.86080.41535احد الوالدينالبعد االجتماعي
 1412.71160.38826مع كال الوالدين

ذلكغير
االجداد،االعمام (

واعمات ،االخوال 
)والخاالت 

343.09800.50937 

 852.77780.44444احد الوالدينالرفض من اآلخرين
 1412.78960.39746مع كال الوالدين

غير ذلك
االجداد،االعمام (

واعمات ،االخوال 
)والخاالت 

343.20590.45782 

افتقاد األلفة المتبادلة مع
الغير 

 852.71530.56008احد الوالدين
 1412.59860.46322مع كال الوالدين

غير ذلك
االجداد،االعمام (

واعمات ،االخوال 
)والخاالت 

343.13530.64144 

 852.76820.41410احد الوالدينالدرجة الكلية
 1412.69010.36357مع كال الوالدين

غير ذلك
االجداد،االعمام (

واعمات ،االخوال 
) والخاالت 

343.15590.48191 

  
الوحدة النفسية لدى رجة الشعور بوجود فروق ظاهره في د )13.4(يالحظ من الجدول رقم 

المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 
 one way(األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقاإلقامةيعزى لمتغير 

ANOVA( كما يظهر في الجدول التالي:  
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 درجة الشعور في العينة  أفرادالستجابة  األحادييل التباين نتائج اختبار تحل: )14.4(لجدو

الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا ب

اإلقامة الوالديةوالبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
مجموعمصدر التباين المجال

المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

 المربعات

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 12.820 4.40622.203بين المجموعات البعد االجتماعية
 

0.001 
 44.1582570.172داخل المجموعات

48.564259المجموع 

الرفض من 
 اآلخرين

 14.755 5.23922.619بين المجموعات
 

0.001 
 45.6262570.178داخل المجموعات

50.864259المجموع 

افتقاد األلفة 
 المتبادلة مع الغير 

 14.509 7.90023.950بين المجموعات
 

0.001 
 69.9672570.272داخل المجموعات

77.868259المجموع 

 18.853 5.95322.976بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.001 
 40.5742570.158داخل المجموعات

46.527259المجموع 

 
من مستوى  قلوهي أ) 0.001(ومستوى الداللة ) 18.853(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

الوحدة النفسية لدى درجة الشعور بأي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

االجداد ،االعمام (وكانت الفروق لصالح غير ذلك  .تمجاالل، وكذلك لاإلقامة الوالديةيعزى لمتغير 
  .والجدول التالي يبين ذلك، ) والعمات ،االخوال والخاالت 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 15.4(الجدول 

  اإلقامةأفراد عينة الدراسة حسب متغير 

الفروق في المتغيراتالبعد

المتوسطات

 مستوى الداللة

 0.149200.009مع كال الوالديناحد الوالدينالبعد االجتماعي
( غير ذلك

االجداد ،االعمام 
والعمات ، 

االخوال 
)والخاالت 

 -0.237250.005 

 0.149200.009- احد الوالدينمع كال الوالدين
( غير ذلك

االجداد ،االعمام 
والعمات ، 

االخوال 
)والخاالت 

 -0.386460.001 

( غير ذلك
االجداد ،االعمام 

والعمات ، 
االخوال 

)والخاالت 

 0.237250.005احد الوالدين
 0.386460.001مع كال الوالدين

الرفض من 

اآلخرين

 0.011820.838- مع كال الوالديناحد الوالدين
( غير ذلك

االجداد ،االعمام 
والعمات ، 

االخوال 
)والخاالت 

 -0.428100.001  

 0.011820.838احد الوالدينمع كال الوالدين
( غير ذلك

 االجداد ،االعمام
والعمات ، 

االخوال 
)والخاالت 

 -0.416280.001 

( غير ذلك
االجداد ،االعمام 

والعمات ، 

 0.428100.001احد الوالدين
 0.416280.001مع كال الوالدين
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االخوال 
)والخاالت 

افتقاد االلفة 

المتبادلة مع الغير

 0.116710.105مع كال الوالديناحد الوالدين
( غير ذلك

االجداد ،االعمام 
والعمات ، 

االخوال 
)والخاالت 

 -0.420000.001 

 0.116710.105- احد الوالدينمع كال الوالدين
( غير ذلك

االجداد ،االعمام 
والعمات ، 

االخوال 
)والخاالت 

 -0.536710.001 

( غير ذلك
االجداد ،االعمام 

والعمات ، 
االخوال 

)والخاالت 

 0.420000.001احد الوالدين
 0.536710.001مع كال الوالدين

 0.078160.153مع كال الوالديناحد الوالدينالدرجة الكلية
( غير ذلك

االجداد ،االعمام 
والعمات ، 

االخوال 
)والخاالت 

 -0.387650.001 

 0.078160.153- احد الوالدينمع كال الوالدين
( غير ذلك

االجداد ،االعمام 
والعمات ، 

االخوال 
)والخاالت 

 -0.465810.001 

( غير ذلك
االجداد ،االعمام 

والعمات ، 
االخوال 

)والخاالت 

 0.387650.001احد الوالدين
 0.465810.001مع كال الوالدين
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: نتائج الفرضية السادسة  

الوحدة الشعور ب درجةفي  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  "مستوى تعليم األبالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

عينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  السادسة الصفريةلفحص الفرضية و
ة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس علىدرجة الشعور  بالوحد

.مستوى تعليم األبيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  
 

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):16.4(جدول 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في  درجة الشعور بالوحدة النفسيةمتوسطات 

مستوى تعليم األبيعزى لمتغير  مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  
 

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمستوى تعليم األبالمجال

 262.83330.52493ابتدائيالبعد االجتماعي
 432.87980.41039إعدادي
 1032.74430.40679ثانوي

 882.84850.44106بكالوريوس فأكثر
 263.03420.50749ابتدائيالرفض من اآلخرين

 432.90180.44656إعدادي
 1032.80470.41906ثانوي

 882.79420.43786بكالوريوس فأكثر
افتقاد األلفة المتبادلة مع

الغير 
 262.99230.66809ابتدائي
 432.66510.59156إعدادي
 1032.63300.49870ثانوي

 882.72950.52351بكالوريوس فأكثر
 262.95380.51767ابتدائيالدرجة الكلية

 432.82210.45017إعدادي
 1032.71210.38351ثانوي

 882.77730.41494بكالوريوس فأكثر

  
مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين عدم وجود فروق ظاهره في  )16.4(يالحظ من الجدول رقم 

من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى 
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 one way(األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقمستوى تعليم األبلمتغير 

ANOVA( كما يظهر في الجدول التالي:  
  

درجة الشعور في العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )17.4(لجدو

الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا ب

  األب مستوى تعليموالبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

  
مجموعمصدر التباين المجال

المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

 المربعات

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.426 0.79830.266بين المجموعات البعد االجتماعي
 

0.236 
 47.7652560.187داخل المجموعات 

48.564259المجموع 

الرفض من 
 اآلخرين

 2.517 1.45730.486بين المجموعات
 

0.059 
 49.4072560.193داخل المجموعات 

50.864259المجموع 

افتقاد األلفة 
 المتبادلة مع الغير 

 3.183 2.80030.933بين المجموعات
 

0.024 
 75.0672560.293داخل المجموعات 

77.868259المجموع 

 2.519 1.33430.445بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.059 
 45.1932560.177داخل المجموعات 

46.527259المجموع 

 
من مستوى  أكبروهي ) 0.059(ومستوى الداللة ) 2.519(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

الوحدة النفسية لدى درجة الشعور بتوجد فروق دالة إحصائياً في ال أي أنه ) α ≥ 0.05(الداللة 
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

لكن تبين وجود فروق في بعد افتقاد االلفة مع الغير، ولصالح ، ومستوى تعليم األبيعزى لمتغير 
  .والجدول التالي يبين ذلكاالبتدائي، 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(تائج اختبار ن): 18.4(الجدول 

  مستوى تعليم األبأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
 مستوى الداللةالفروق في المتوسطاتالمتغيراتالبعد

افتقاد االلفة المتبادلة

مع الغير

 0.327190.016إعداديابتدائي
 0.359300.003ثانوي

بكالوريوس
فأكثر

0.262760.031 

 0.327190.016-ابتدائيإعدادي
 0.032110.744ثانوي

بكالوريوس
فأكثر

-0.064430.523 

 0.359300.003-ابتدائيثانوي
 0.032110.744-إعدادي

بكالوريوس 
فأكثر

-0.096540.221 

بكالوريوس
فأكثر

 0.262760.031-ابتدائي
 0.064430.523إعدادي
 0.096540.221ثانوي

 
: نتائج الفرضية السابعة  

الوحدة ب درجة الشعور  في )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  " مستوى تعليم األمالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

  
عينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  السابعة الصفريةلفحص الفرضية و

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس درجة الشعور بالوحدة  على
  .مستوى تعليم األميعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
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في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):19.4(جدول 

ة لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في درجة الشعور بالوحدة النفسيمتوسطات 

مستوى تعليم األميعزى لمتغير  مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  
 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمستوى تعليم األمالمجال

 203.08330.58615ابتدائيالبعد االجتماعي
 542.87960.42016إعدادي
 1122.72770.40020ثانوي

 742.81310.41192بكالوريوس فأكثر
 203.02220.48713ابتدائيالرفض من اآلخرين

 542.88070.43697إعدادي
 1122.76690.42078ثانوي

 742.87240.45560بكالوريوس فأكثر
افتقاد األلفة المتبادلة مع

الغير 
 203.26000.43091ابتدائي
 542.63330.54496إعدادي
 1122.61960.49572ثانوي

 742.74320.57292بكالوريوس فأكثر
 203.10750.47108ابتدائيالدرجة الكلية

 542.79260.41950إعدادي
 1122.68790.38381ثانوي

 742.80950.42953بكالوريوس فأكثر

  
الوحدة النفسية لدى ب درجة الشعور وجود فروق ظاهره في  )19.4(يالحظ من الجدول رقم 

المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 
 one(األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقمستوى تعليم األميعزى لمتغير 

way ANOVA( كما يظهر في الجدول التالي:  
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 درجة الشعورفي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )20.4(لجدو

الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا ب

  مستوى تعليم األم والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير
مجموع مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 4.662 0.839 3 2.516 بين المجموعات البعد االجتماعي
 

0.003 
 0.180 256 46.048 داخل المجموعات 

 259 48.564 المجموع 
الرفض من 
 اآلخرين

 2.468 0.477 3 1.430 المجموعاتبين
 

0.063 
 0.193 256 49.434 داخل المجموعات 

 259 50.864 المجموع 
افتقاد األلفة 
المتبادلة مع الغير 

 8.909 2.454 3 7.361 بين المجموعات
 

0.001 
 0.275 256 70.506 داخل المجموعات

 259 77.868 المجموع 
 6.226 1.055 3 3.164 المجموعاتبين الدرجة الكلية

 
0.001 

 0.169 256 43.363 داخل المجموعات
 259 46.527 المجموع 

  
من مستوى الداللة  قلوهي أ) 0.001(ومستوى الداللة ) 6.226(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05 ( الوحدة النفسية لدى المراهقين ب درجة الشعورأي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في
من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى 

لصالح وكانت الفروق  وللمجاالت ما عدا مجال الرفض من اآلخرين،، مستوى تعليم األملمتغير 
  .الجدول التالي يبين ذلكاالبتدائي ، و

  
للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد ) LSD(ج اختبار نتائ): 21.4(الجدول 

  مستوى تعليم األمعينة الدراسة حسب متغير 

 مستوى الداللةالفروق في المتوسطاتالمتغيراتالبعد

 0.203700.068اعداديابتدائيالبعد االجتماعي
 0.355650.001ثانوي

 0.270270.012بكالوريوس فأكثر
 0.203700.068-ابتدائياعدادي

 0.151950.032ثانوي
 0.066570.381بكالوريوس فأكثر
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 0.355650.001-ابتدائيثانوي
 0.151950.032-اعدادي

 0.085380.180-بكالوريوس فأكثر
بكالوريوس

فأكثر
 0.270270.012-ابتدائي
 0.066570.381-اعدادي
 0.085380.180ثانوي

افتقاد االلفة المتبادلة

مع الغير

 0.626670.001اعداديابتدائي

 0.640360.001ثانوي
 0.516760.001بكالوريوس فأكثر

 0.626670.001-ابتدائياعدادي
 0.013690.875ثانوي

 0.109910.243-بكالوريوس فأكثر
 0.640360.001-ابتدائيثانوي

 0.013690.875-اعدادي
 0.123600.117-بكالوريوس فأكثر

بكالوريوس
فأكثر

 0.516760.001-ابتدائي
 0.109910.243اعدادي
 0.123600.117ثانوي

 0.314910.004اعداديابتدائيالدرجة الكلية
 0.419550.001ثانوي

 0.298040.004بكالوريوس فأكثر
 0.314910.004-ابتدائياعدادي

 0.104650.126ثانوي
 0.016870.819-بكالوريوس فأكثر

 0.419550.001-ابتدائيثانوي
 0.104650.126-اعدادي

 0.121510.050-بكالوريوس فأكثر
بكالوريوس

فأكثر
 0.298040.004-ابتدائي
 0.016870.819اعدادي
 0.121510.050ثانوي
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: نتائج الفرضية الثامنة  
 

الوحدة ب درجة الشعور  في )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  "االتصال مع أحد الوالدين  وسيلةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

عينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثامنة الصفريةلفحص الفرضية و
درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس  على

  .االتصال مع أحد الوالدين وسيلةيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
 

درجة في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):22.4(جدول 

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

سيلة االتصال مع أحد الوالدينويعزى لمتغير  الحكومية والخاصة  

وسيلة االتصال مع أحدالمجال

الوالدين

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعدد

 1492.70130.41112الهاتفالبعد االجتماعي
 293.03450.36564االنترنت
السفر ،عن(غير ذلك

)طريق االقارب
312.76340.33823 

 463.06520.44787الهاتف واالنترنت
 1492.78230.38682الهاتفالرفض من اآلخرين

 293.14180.45416االنترنت
السفر ،عن(غير ذلك

)طريق االقارب
312.61290.34886 

 463.02660.51543الهاتف واالنترنت
افتقاد األلفة المتبادلة مع

الغير 
 1492.58120.47949الهاتف

 293.12410.53295االنترنت
السفر ،عن(غير ذلك

)طريق االقارب
312.53550.42391 

 463.00000.60955الهاتف واالنترنت
 1492.67480.35377الهاتفالدرجة الكلية

 293.10340.44097االنترنت
السفر ،عن(غير ذلك

)طريق االقارب
312.62900.26639 

 463.02390.51227الهاتف واالنترنت
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الوحدة النفسية لدى درجة الشعور بوجود فروق ظاهره في  )22.4(يالحظ من الجدول رقم 
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

تم استخدام تحليل التباين  وسيلة االتصال مع أحد الوالدين، ولمعرفة داللة الفروقيعزى لمتغير 
  :كما يظهر في الجدول التالي )one way ANOVA(األحادي 

 
درجة الشعور في العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )23.4(لجدو

الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا ب

وسيلة االتصال مع أحد الوالدينوالبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
مجموع مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 12.753 2.094 3 6.283 بين المجموعات االجتماعيالبعد 
 

0.001

 0.164 251 41.217 داخل المجموعات
 254 47.500 المجموع 

الرفض من
 اآلخرين

 12.161 2.109 3 6.326 بين المجموعات
 

0.001 
 0.173 251 43.527 داخل المجموعات

 254 49.853 المجموع 
افتقاد األلفة
المتبادلة مع الغير 

 15.999 4.085 3 12.256 بين المجموعات
 

0.001 
 0.255 251 64.091 داخل المجموعات

 254 76.347 المجموع 
 17.934 2.708 3 8.125 بين المجموعات الدرجة الكلية

 
0.001

 0.151 251 37.905 داخل المجموعات
 254 46.030 المجموع 

 
من مستوى  أقلوهي ) 0.001(ومستوى الداللة ) 17.934(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

الوحدة النفسية لدى ب درجة الشعور  أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في) α ≥ 0.05(الداللة 
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

وكانت الفروق لصالح الهاتف  ت،مجاالل، وكذلك لوسيلة االتصال مع أحد الوالدينيعزى لمتغير 
  .الجدول التالي يبين ذلكواالنترنت معاً، و
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 24.4(الجدول 

  وسيلة االتصال مع أحد الوالدينأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
الفروق في المتغيراتالبعد

المتوسطات
 مستوى الداللة

 0.333140.001-االنترنتالهاتفالبعد االجتماعي
السفر ،عن ( غير ذلك
)االقاربطريق

-0.062100.438 

 0.363880.001-الهاتف واالنترنت
 0.333140.001الهاتفاالنترنت

السفر ،عن ( غير ذلك
)طريق االقارب

0.271040.010 

 0.030730.749-الهاتف واالنترنت
( غير ذلك

السفر ،عن 
طريق 
)االقارب

السفر ،عن ( الهاتف
)طريق االقارب

0.062100.438 

 0.271040.010-االنترنت
 0.301780.002-الهاتف واالنترنت

الهاتف 
واالنترنت

 0.363880.001الهاتف
 0.030730.749االنترنت
السفر ،عن ( غير ذلك

)طريق االقارب
0.301780.002 

 0.359510.001-االنترنتالهاتفالرفض من اآلخرين
السفر ،عن ( غير ذلك

)االقاربطريق 
0.169350.040 

 0.244320.001-الهاتف واالنترنت
 0.359510.001الهاتفاالنترنت

السفر ،عن ( غير ذلك
)طريق االقارب

0.528860.001 

 0.115190.244الهاتف واالنترنت
( غير ذلك

السفر ،عن 
طريق 
)االقارب

 0.169350.040-الهاتف
 0.528860.001-االنترنت

 0.413670.001-الهاتف واالنترنت
الهاتف 

واالنترنت
 0.244320.001الهاتف

 0.115190.244-االنترنت
السفر ،عن ( غير ذلك

)طريق االقارب
0.413670.001 

افتقاد االلفة 
المتبادلة مع الغير

السفر ،عن ( االنترنتالهاتف
)طريق االقارب

-0.542930.001 

السفر ،عن ( ذلكغير 
)طريق االقارب

0.045720.647 

 0.418790.001-الهاتف واالنترنت
 0.542930.001الهاتفاالنترنت

 0.588650.000غير ذلك
 0.124140.301الهاتف واالنترنت
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( غير ذلك
السفر ،عن 

طريق 
)االقارب

 0.045720.647-الهاتف
 0.588650.001-االنترنت

 0.464520.001-الهاتف واالنترنت

الهاتف 
واالنترنت

 0.418790.001الهاتف
 0.124140.301-االنترنت
السفر ،عن ( غير ذلك

)طريق االقارب
0.464520.001 

 0.428620.001-االنترنتالهاتفالدرجة الكلية
السفر ،عن ( غير ذلك

)طريق االقارب
0.045800.551 

 0.349080.001-واالنترنتالهاتف
 0.428620.001الهاتفاالنترنت

السفر ،عن ( غير ذلك
)طريق االقارب

0.474420.001 

 0.079540.389الهاتف واالنترنت
( غير ذلك

السفر ،عن 
طريق 
)االقارب

 0.045800.551-الهاتف
 0.474420.001-االنترنت

 0.394880.001-الهاتف واالنترنت

الهاتف 
واالنترنت

 0.349080.001الهاتف
 0.079540.389-االنترنت
السفر،عن ( غير ذلك

)طريق االقارب
0.394880.001 

 

: نتائج الفرضية التاسعة  

الوحدة درجة الشعور بفي  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  "نوع األسرة الحاضنةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"تم حساب نتائج اختبار  التاسعة الصفريةلفحص الفرضية و
الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين ب درجة الشعور  عينة الدراسة على أفراد

نوع األسرة الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
  .الحاضنة
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الوحدة درجة الشعور بل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):25.4(جدول 

ة لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة النفسي

نوع األسرة الحاضنةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
نوع األسرةالمجال

الحاضنة

المتوسطالعدد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
"ت "  

مستوى 
 الداللة

 0.001 3.927 1812.74310.43014258نوويةأسرةالبعد االجتماعي

792.96620.40066أسرة ممتدة

 0.001 3.547 1812.77720.40631258أسرة نوويةالرفض من اآلخرين

792.98450.49073أسرة ممتدة

افتقاد األلفة المتبادلة مع 
الغير 

 0.001 4.145 1812.61660.47510258أسرة نووية

792.91390.64425أسرة ممتدة

 0.001 5.080 1812.69230.36239258أسرة نوويةالدرجة الكلية

792.96960.48907أسرة ممتدة

 
، )0.001(، ومستوى الداللة )5.080(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين ب درجة الشعور  أي أنه توجد فروق في
نوع األسرة الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

  .وكذلك للمجاالت، وكانت الفروق لصالح األسرة الممتدة. الحاضنة
 

: نتائج الفرضية العاشرة  

الوحدة درجة الشعور بفي  )α ≥ 0.05( مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند  "

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  "نوع المدرسةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"تم حساب نتائج اختبار  العاشرة الصفريةلفحص الفرضية و
الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين درجة الشعور بعينة الدراسة على  أفراد

  .نوع المدرسةالفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
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الوحدة ب درجة الشعور ل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):26.4(جدول 

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

نوع المدرسةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
نوعالمجال

المدرسة
المتوسطالعدد

الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
"ت   "  

مستوى 
 الداللة

 0.001 3.812 1692.73770.40567258حكومةالبعد االجتماعي

912.94690.45125خاصة

 0.014 2.466 1692.79090.39355258حكومةالرفض من اآلخرين

912.93160.51287خاصة

 0.001 3.966 1692.61070.50486258حكومةافتقاد األلفة المتبادلة مع الغير

912.88570.58282خاصة

 0.001 4.222 1692.69760.36088258حكومةالدرجة الكلية

912.92310.49037خاصة

 
، )0.001(، ومستوى الداللة )4.222(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في أي أنه توجد فروق في 
وكذلك للمجاالت، . نوع المدرسةمدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

  .وكانت الفروق لصالح الخاصة
 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  4.2.4

 

في أساليب مواجهة الشعور ) α ≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة 

بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا 

سنوات اإلقامة ، الدائم مكان السكنالعمر، يعزى لمتغير الجنس،  والبيرة الحكومية والخاصة

ليم األب، مستوى تعليم األم، وسيلة االتصال مع أحد الوالدين، نوع الحالية، اإلقامة، مستوى تع

  ؟ األسرة الحاضنة، نوع المدرسة

:ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية  

: نتائج الفرضية الحادية عشر    

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  "الجنساهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
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المتوسطات الحسابية و" ت"تم حساب نتائج اختبار  الحادية عشر الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء راسة على عينة الد أفرادالستجابة 

  .الجنسالمغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
  

ساليب مواجهة الشعور أل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):27.4(جدول 

بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا 

  الجنسوالبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
المتوسط العدد الجنس المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

0.043 2.033 258 0.28245 2.4178 116 ذكر التفاعل االيجابي

 0.30848 2.3424 144 أنثى
0.035 2.115 258 0.34185 2.1219 116ذكر التفاعل السلبي

 0.37625 2.2173 144 أنثى
0.363 0.912 258 0.40807 2.3500 116 ذكر التصرفات السلوكية

 0.37617 2.3056 144 أنثى
0.456 0.747 258 0.28126 2.3261 116 ذكر الدرجة الكلية

0.26196 2.3009 144 أنثى

 
، )0.456(، ومستوى الداللة )0.747(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء أي أنه ال توجد فروق في 
. الجنسالمغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

  .ولكن تبين وجود داللة في مجال التفاعل االيجابي لصالح الذكور، والتفاعل السلبي لصالح اإلناث
  

  : الثانية عشرنتائج الفرضية 

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  "العمراهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

عينة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثانية عشر الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين  علىالدراسة 

  .العمريعزى لمتغير  الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
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في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):28.4(جدول 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين متوسطات 

  العمريعزى لمتغير  الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
 

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالعمرالمجال
 1122.30840.23489عامًا 16التفاعل االيجابي

 862.44360.32565عامًا 17
 622.40450.34002عامًا 18

 1122.15560.39090عامًا 16التفاعل السلبي
 862.15950.36630عامًا 17
 622.23040.30426عامًا 18

 1122.19290.25810عامًا 16السلوآيةالتصرفات 
 862.41510.45154عامًا 17
 622.44030.43058عامًا 18

 1122.23420.20246عامًا 16الدرجة الكلية
 862.36780.31421عامًا 17
 622.37580.28085عامًا18

  
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية وجود فروق ظاهره في  )28.4(يالحظ من الجدول رقم 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 
 one way(األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقالعمروالخاصة يعزى لمتغير 

ANOVA( كما يظهر في الجدول التالي:  
  

في أساليب مواجهة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )29.4(لجدو

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  العمراهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
مجموعمصدر التباين المجال

المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

 المربعات

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 5.536 0.95620.478بين المجموعات التفاعل االيجابي
 

0.004 
 22.1912570.086داخل المجموعات 

23.147259المجموع 

 0.957 0.25320.127بين المجموعات التفاعل السلبي
 

0.386 
 34.0132570.132داخل المجموعات 

34.267259المجموع 

التصرفات 
 السلوكية

 12.405 3.47921.739بين المجموعات
 

0.001 
 36.0342570.140داخل المجموعات 
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 39.512259المجموع
 8.671 1.19820.599بين المجموعات الدرجة الكلية

 
0.001 

 17.7542570.069داخل المجموعات 
18.951259المجموع 

 
من مستوى الداللة  أقلوهي ) 0.001(ومستوى الداللة ) 8.671(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05 (توجد فروق دالة إحصائياً في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى  أي أنه
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

الفرضية الصفرية  رفضوبذلك تم  ت ما عدا التفاعل السلبي،مجاالل، وكذلك لالعمريعزى لمتغير 
   :عام، والجدول التالي يبين ذلك 18عاما يليه  17وكانت الفروق لصالح  .الثانية عشر

  
للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 30.4(الجدول 

  العمرأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
 مستوى الداللةالفروق في المتوسطاتالمتغيرات البعد

 0.135270.001-عاما17ًعاما16ً التفاعل االيجابي
 0.096090.040-عاما18ً

 0.135270.001عاما16ًعاما17ً
 0.039180.424عاما18ً

 0.096090.040عاما16ًعاما18ً
 0.039180.424-عاما17ً

 0.222260.001-عاما17ًعاما16ً التصرفات السلوكية
 0.247470.001-عاما18ً

 0.222260.001عاماً 16عاماً 17
 0.025210.687-عاما18ً

 0.247470.001عاما16ًعاما18ً
 0.025210.687عاما17ً

 0.133600.001-عاما17ًعاما16ً الدرجة الكلية
 0.141580.001-عاما18ً

 0.133600.001عاما16ًعاما17ً
 0.007980.856-عاما18ً

 0.141580.001عاما16ًعاما18ً
 0.007980.856عاماً 17
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: نتائج الفرضية الثالثة عشر  

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  "مكان السكن الحالياهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"تم حساب نتائج اختبار عشر  الثالثة الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين عينة الدراسة على  رادأف

مكان السكن الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
  .الحالي

 

ساليب مواجهة الشعور أل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):31.4(جدول 

بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا 

مكان السكن الدائموالبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
 

مكان  المجال
السكن 
 الدائم

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

0.005 2.844 258 0.30216 2.3264 136مدينة التفاعل االيجابي

 0.28680 2.4305 124 قرية
0.506 0.666 258 0.39532 2.1891 136مدينة التفاعل السلبي

 0.32648 2.1590 124 قرية
0.047 1.999 258 0.37597 2.2794 136مدينة التصرفات السلوكية

 0.40150 2.3758 124 قرية
0.036 2.105 258 0.26653 2.2787 136مدينة الدرجة الكلية

0.27112 2.3489 124 قرية

 
، )0.036(، ومستوى الداللة )2.105(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين أي أنه توجد فروق في 
مكان السكن الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

وكذلك للمجاالت ما عدا التفاعل السلبي، وكانت الفروق لصالح سكان القرى، أي تم رفض  الحالي
  . عشر الفرضية الثالثة
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:نتائج الفرضية الرابعة عشر  

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  اإلقامة الحاليةسنوات اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

عينة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الرابعة عشر الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين  علىالدراسة 

سنوات اإلقامة يعزى لمتغير  الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
  .الحالية

 

في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):32.4(جدول 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس 

سنوات اإلقامة الحاليةتغير يعزى لم محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددسنوات اإلقامة الحاليةالمجال

 252.63380.22784أقل من عامالتفاعل االيجابي
 402.51540.32082من عام إلى عامين
 292.40850.35674من عامين إلى ثالثة
 1662.29800.25634أكثر من ثالثة أعوام

 252.21140.32764أقل من عامالتفاعل السلبي
 402.19640.28879من عام إلى عامين
 292.26600.28501من عامين إلى ثالثة
 1662.14800.39505أكثر من ثالثة أعوام

 252.72000.38837أقل من عامالتصرفات السلوكية
 402.58000.47620من عام إلى عامين
 292.48620.46883من عامين إلى ثالثة
 1662.17650.24592أكثر من ثالثة أعوام

 252.56400.24700أقل من عامالدرجة الكلية
 402.46250.30515من عام إلى عامين
 292.40110.30570من عامين إلى ثالثة
 1662.22250.20867أكثر من ثالثة أعوام

  
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة عدم وجود فروق ظاهره في  )32.4(يالحظ من الجدول رقم 

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 
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تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقسنوات اإلقامة الحاليةوالخاصة يعزى لمتغير 
  :كما يظهر في الجدول التالي )one way ANOVA(األحادي 

  
في أساليب مواجهة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )33.4(لجدو

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

سنوات اإلقامة الحاليةوالبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير  اهللا  
 

مجموع مصدر التباين المجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"ف"  

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 15.104 3.48131.160بين المجموعات التفاعل االيجابي
 

0.001 
 19.6662560.077داخل المجموعات

23.147259المجموع 
 1.040 0.41330.138بين المجموعات التفاعل السلبي

 
0.375 

 33.8542560.132داخل المجموعات 
34.267259المجموع 

التصرفات 
 السلوآية

 32.572 10.91633.639بين المجموعات
 

0.001 
 28.5972560.112داخل المجموعات

39.512259المجموع 
 23.222 4.05431.351بين المجموعات الدرجة الكلية

 
0.001 

 14.8972560.058داخل المجموعات
18.951259المجموع 

  
  من مستوى  قلوهي أ) 0.001(ومستوى الداللة ) 23.222(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

توجد فروق دالة إحصائياً في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية  أي أنه) α ≥ 0.05(الداللة 
لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

وكانت  ت ما عدا التفاعل السلبي،مجاالل، وكذلك لاإلقامة الحاليةوالخاصة يعزى لمتغير سنوات 
   :ن عام، والجدول التالي يبين ذلكالفروق لصالح أقل م
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 34.4(الجدول 

  سنوات اإلقامة الحاليةأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
  
  

 مستوى الداللةالفروق في المتوسطاتالمتغيراتالبعد

 20.118460.095-1منأقل من عامالتفاعل االيجابي
 30.225360.003-2من

 30.335890.001أكثر من

 0.118460.095-أقل من عام2-1من
 30.106900.115-2من

 30.217420.001أكثر من
 0.225360.003-أقل من عام3-2من

 0.106900.115-2-1من
 30.110530.049أكثر من

 0.335890.001-من عامأقل3أكثر من
 0.217420.001-2-1من
 0.110530.049-3-2من

 20.140000.102-1منأقل من عامالتصرفات السلوكية
 30.233790.011-2من

 30.543490.001أكثر من
 0.140000.102-أقل من عام2-1من

 30.093790.251-2من
 30.403490.001أكثر من

 0.233790.011-أقل من عام3-2من
 0.093790.251-2-1من

 30.309700.001أكثر من 
 0.543490.001-أقل من عام3أكثر من

 0.403490.001-2-1من
 0.309700.001-3-2من

 20.101500.100-1منأقل من عامالدرجة الكلية
 30.162850.014-2من

 30.341510.001أكثر من
 0.101500.100-أقل من عام2-1من

 30.061350.298-2من
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 30.240010.001أكثر من
 0.162850.014-أقل من عام3-2من

 0.061350.298-2-1من
 30.178660.001أكثر من

 0.341510.001-أقل من عام3أكثر من
 0.240010.001-2-1من

 0.178660.001-3-2من

 
 

  : نتائج الفرضية الخامسة عشر

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  "اإلقامة اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

عينة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الخامسة عشر الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين  علىالدراسة 

  .اإلقامةيعزى لمتغير  الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
 

في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):35.4(جدول 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس 

اإلقامةيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعدداإلقامةالمجال

 852.35840.31595احد الوالدينالتفاعل االيجابي
 1412.35190.26966مع كال الوالدين

االجداد(غير ذلك
،االعمام والعمات 
)،االخوال والخاالت

342.52040.33773 

 852.17480.33458احد الوالدينالتفاعل السلبي
 1412.15810.39923مع كال الوالدين

االجداد(غير ذلك
،االعمام والعمات 
)،االخوال والخاالت

342.24370.26675 

 852.32470.39668احد الوالدينالتصرفات السلوكية



 
 

122

 1412.24820.33308مع كال الوالدين
االجداد(غير ذلك

،االعمام والعمات 
)،االخوال والخاالت

342.64710.44055 

 852.30430.28807احد الوالدينالدرجة الكلية
 1412.27210.23539مع كال الوالدين

االجداد(غير ذلك
،االعمام والعمات 
)،االخوال والخاالت

342.49800.29220 

  
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية وجود فروق ظاهره في  )35.4(يالحظ من الجدول رقم 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 
 one(األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقاإلقامةوالخاصة يعزى لمتغير 

way ANOVA( كما يظهر في الجدول التالي:  
 

في أساليب مواجهة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )36.4(لجدو

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

اإلقامةاهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
مجموعمصدر التباين المجال

المربعات

رجاتد

الحرية

متوسط 

 المربعات

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 4.702 0.81720.409بين المجموعات التفاعل االيجابي
 

0.010 
 22.3302570.087داخل المجموعات 

23.147259المجموع 

 0.758 0.20120.100بين المجموعات التفاعل السلبي
 

0.470 
 34.0662570.133داخل المجموعات 

34.267259المجموع 

التصرفات 
 السلوكية

 15.928 4.35822.179بين المجموعات
 

0.001 

 35.1552570.137داخل المجموعات
39.512259المجموع 

 10.299 1.40620.703بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.001 
 17.5452570.068داخل المجموعات

18.951259المجموع 
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من مستوى  قلوهي أ) 0.001(ومستوى الداللة ) 10.299(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية ) α ≥ 0.05(الداللة 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 
ت ما عدا التفاعل السلبي، وكانت الفروق مجاالل، وكذلك لاإلقامة الوالدية والخاصة يعزى لمتغير 

  غير ذلك، والجدول التالي يبين ذلكلصالح 
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 37.4(الجدول 

  اإلقامة  الوالديةأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
الفروق في  المتغيرات البعد

 المتوسطات

 مستوى الداللة

 0.873 0.00649  الوالدينمع كال  احد الوالدين التفاعل االيجابي
االجداد (غير ذلك

،االعمام والعمات 
  )،االخوال والخاالت

 -0.16199 0.007 

 0.873 0.00649-   احد الوالدين مع كال الوالدين
االجداد (غير ذلك

،االعمام والعمات 
  )،االخوال والخاالت

 -0.16848 0.003 

االجداد (غير ذلك
،االعمام والعمات 
،االخوال 
 )والخاالت

 0.007 0.16199  احد الوالدين
 0.003 0.16848  مع كال الوالدين

 0.133 0.07648  مع كال الوالدين احد الوالدين التصرفات السلوكية
االجداد (غير ذلك

،االعمام والعمات 
  )،االخوال والخاالت

 -0.32235 0.001 

 0.133 0.07648-   احد الوالدين مع كال الوالدين
االجداد (ذلكغير 

،االعمام والعمات 
  )،االخوال والخاالت

 -0.39883 0.001

االجداد (غير ذلك
،االعمام والعمات 
،االخوال 
 )والخاالت

 0.001 0.32235  احد الوالدين
 0.001 0.39883  مع كال الوالدين

 0.370 0.03221  مع كال الوالدين احد الوالدين الدرجة الكلية
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االجداد (غير ذلك
،االعمام والعمات 
  )،االخوال والخاالت

 -0.19373 0.001 

 0.370 0.03221-   احد الوالدين مع كال الوالدين
االجداد (غير ذلك

،االعمام والعمات 
  )،االخوال والخاالت

 -0.22594 0.001

االجداد (غير ذلك
،االعمام والعمات 
،االخوال 
 )والخاالت

 0.001 0.19373  احد الوالدين
0.001 0.22594  كال الوالدينمع 

 
 

  : نتائج الفرضية السادسة عشر

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  "مستوى تعليم األباهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

  

عينة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  السادسة عشر الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين  لىعالدراسة 

مستوى تعليم يعزى لمتغير  الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
  .األب
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في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):38.4(جدول 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس 

  مستوى تعليم األبيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
 

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمستوى تعليم األبالمجال

 262.43790.32546ابتدائيالتفاعل االيجابي
 432.40610.28847إعدادي
 1032.36590.27891ثانوي

 882.35490.31950بكالوريوس فأكثر
 262.32970.23826ابتدائيالتفاعل السلبي

 432.23590.36870إعدادي
 1032.16780.36308ثانوي

 882.10710.37905بكالوريوس فأكثر
 262.54230.43559ابتدائيالتصرفات السلوكية

 432.40470.39094إعدادي
 1032.28350.33169ثانوي

 882.27160.41797بكالوريوس فأكثر
 262.44740.27279ابتدائيالدرجة الكلية

 432.36590.25609إعدادي
 1032.29220.24744ثانوي

 882.26930.28946بكالوريوس فأكثر

  
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية وجود فروق ظاهره في  )38.4(يالحظ من الجدول رقم 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 
تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقمستوى تعليم األبوالخاصة يعزى لمتغير 

  :كما يظهر في الجدول التالي )one way ANOVA(األحادي 
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في أساليب مواجهة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )39.4(لجدو

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  مستوى تعليم األباهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
مجموع مصدر التباين المجال

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"ف"  

 المحسوبة

مستوى 
لةالدال  

 0.699 0.18830.063بين المجموعات التفاعل االيجابي
 

0.553 
 22.9582560.090داخل المجموعات 

23.147259المجموع 
 3.075 1.19230.397بين المجموعات التفاعل السلبي

 
0.028 

 33.0752560.129داخل المجموعات 
34.267259المجموع 

التصرفات 
 السلوآية

 4.380 1.92930.643بين المجموعات
 

0.005 
 37.5832560.147داخل المجموعات 

39.512259المجموع 
 3.772 0.80230.267بين المجموعات الدرجة الكلية

 
0.011 

 18.1492560.071داخل المجموعات 
18.951259المجموع 

 
وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.011(ومستوى الداللة ) 3.772(الكلية يالحظ أن قيمة ف للدرجة 

)α ≥ 0.05 ( أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

وكانت  بعدي التفاعل السلبي والتصرفات السلوكية،، وكذلك لمستوى تعليم األبيعزى لمتغير 
  .، والجدول التالي يبين ذلكاالبتدائيالفروق لصالح 

  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 40.4(الجدول 

  مستوى تعليم األبأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
 مستوى الداللةالفروق في المتوسطاتالمتغيراتالبعد

 0.093790.295اعداديابتدائيالتفاعل السلبي
 0.161850.041ثانوي

 0.222530.006بكالوريوس فأكثر
 0.093790.295-ابتدائياعدادي

 0.068060.298ثانوي
 0.128740.055بكالوريوس فأكثر

 0.161850.041-ابتدائيثانوي
 0.068060.298-اعدادي

 0.060680.246بكالوريوس فأكثر
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بكالوريوس
فأكثر

 0.222530.006-ابتدائي
 0.128740.055-اعدادي
 0.060680.246-ثانوي

 0.137660.149اعداديابتدائيالتصرفات السلوكية
 0.258810.002ثانوي

 0.270720.002بكالوريوس فأكثر
 0.137660.149-ابتدائياعدادي

 0.121160.083ثانوي
 0.133060.063بكالوريوس فأكثر

 0.258810.002-ابتدائيثانوي
 0.121160.083-اعدادي

 0.011900.831بكالوريوس فأكثر
بكالوريوس

فأكثر
 0.270720.002-ابتدائي
 0.133060.063-اعدادي
 0.011900.831-ثانوي

 0.081540.219اعداديابتدائيالدرجة الكلية
 0.155200.008ثانوي

 0.178120.003بكالوريوس فأكثر
 0.081540.219-ابتدائياعدادي

 0.073660.129ثانوي
 0.096570.052بكالوريوس فأكثر

 0.155200.008-ابتدائيثانوي
 0.073660.129-اعدادي

 0.022910.554بكالوريوس فأكثر
بكالوريوس

فأكثر
 0.178120.003-ابتدائي
 0.096570.052-اعدادي
 0.022910.554-ثانوي

 
: نتائج الفرضية السابعة عشر  

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  " مستوى تعليم األماهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
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عينة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة عشر  السابعة الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين  علىالدراسة 

مستوى تعليم يعزى لمتغير  الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
  .األم

 

في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):41.4(جدول 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس 

مستوى تعليم األميعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمستوى تعليم األمالمجال

 202.43850.38104ابتدائيالتفاعل االيجابي
 542.43590.27715إعدادي
 1122.35100.27119ثانوي

 742.35340.32634بكالوريوس فأكثر
 202.19290.28298ابتدائيالتفاعل السلبي

 542.26460.34706إعدادي
 1122.14800.37769ثانوي

 742.14480.36898بكالوريوس فأكثر
 202.59000.44827ابتدائيالتصرفات السلوكية

 542.36850.40039إعدادي
 1122.26960.31874ثانوي

 742.30680.43866بكالوريوس فأكثر
 202.43170.32722ابتدائيالدرجة الكلية

 542.37350.26982إعدادي
 1122.27650.22988ثانوي

 742.28920.29891بكالوريوس فأكثر

  
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية وجود فروق ظاهره في  )41.4(يالحظ من الجدول رقم 

لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 
األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقمستوى تعليم األموالخاصة يعزى لمتغير 

)one way ANOVA( كما يظهر في الجدول التالي:  
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في أساليب مواجهة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )42.4(لجدو

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

مستوى تعليم األم  والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغيراهللا  
مجموعمصدر التباين المجال

المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

 المربعات

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.423 0.38030.127بين المجموعات التفاعل االيجابي
 

0.236 
 22.7672560.089داخل المجموعات 

23.147259المجموع 

 1.492 0.58930.196بين المجموعات التفاعل السلبي
 

0.217 
 33.6782560.132داخل المجموعات 

34.267259المجموع 

التصرفات 
 السلوكية

 4.250 1.87530.625بين المجموعات
 

0.006 
 37.6382560.147داخل المجموعات 

39.512259المجموع 

 3.128 0.67030.223بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.026 
 18.2812560.071داخل المجموعات 

18.951259المجموع 

 
وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.026(ومستوى الداللة ) 3.128(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05 ( أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

 وكانت الفروق لصالح. التصرفات السلوكية، وكذلك لمجال مستوى تعليم األميعزى لمتغير 
  .والجدول التالي يبين ذلك ي،االبتدائ

  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 43.4(الجدول 

  مستوى تعليم األمأفراد عينة الدراسة حسب متغير 

الفروق في المتغيراتالبعد

المتوسطات

 مستوى الداللة

التصرفات 

السلوكية

 0.221480.028اعداديابتدائي
 0.320360.001ثانوي

 0.283240.004بكالوريوس فأكثر
 0.221480.028- ابتدائياعدادي



 
 

130

 0.098880.121ثانوي
 0.061760.369بكالوريوس فأكثر

 0.320360.001- ابتدائيثانوي
 0.098880.121- اعدادي

 0.037110.519- بكالوريوس فأكثر
 0.283240.004- ابتدائيفأكثربكالوريوس 

 0.061760.369- اعدادي
 0.037110.519ثانوي

 0.058210.406اعداديابتدائيالدرجة الكلية
 0.155180.017ثانوي

 0.142480.035بكالوريوس فأكثر
 0.058210.406- ابتدائياعدادي

 0.096970.029ثانوي
 0.084270.079بكالوريوس فأكثر

 0.155180.017- ابتدائيثانوي
 0.096970.029- اعدادي

 0.012700.751- بكالوريوس فأكثر
 0.142480.035- ابتدائيبكالوريوس فأكثر

 0.084270.079- اعدادي
 0.012700.751ثانوي

 
: نتائج الفرضية الثامنة عشر  

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية  "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  "وسيلة االتصال مع أحد الوالدين اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

عينة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة عشر  الثامنة الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين  علىالدراسة 

وسيلة االتصال يعزى لمتغير  الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة
  .مع أحد الوالدين
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في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ):44.4(جدول 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس 

وسيلة االتصال مع أحد الوالدينيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة  

وسيلة االتصال مع أحدلمجالا

الوالدين

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعدد

 1492.34330.27496الهاتفالتفاعل االيجابي
 292.43240.39514االنترنت
السفر ، عن(غير ذلك

)طريق االقارب 
312.29030.25798 

 462.51840.29877الهاتف واالنترنت
 1492.13330.38650الهاتفالتفاعل السلبي

 292.23150.28677االنترنت
السفر ، عن(غير ذلك

)طريق االقارب 
312.34100.39154 

 462.16460.28086الهاتف واالنترنت
 1492.23620.33896الهاتفالتصرفات السلوكية

 292.52760.46360االنترنت
السفر ، عن(غير ذلك

)طريق االقارب 
312.24520.25408 

 462.55430.44607الهاتف واالنترنت
 1492.25860.24997الهاتفالدرجة الكلية

 292.41720.31492االنترنت
السفر ، عن (غير ذلك

)طريق االقارب 
312.28710.19316 

 462.44780.29620الهاتف واالنترنت
  

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية وجود فروق ظاهره في  )44.4(يالحظ من الجدول رقم 
لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

تم استخدام تحليل  وسيلة االتصال مع أحد الوالدين، ولمعرفة داللة الفروقوالخاصة يعزى لمتغير 
  :كما يظهر في الجدول التالي )one way ANOVA(األحادي التباين 
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في أساليب مواجهة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )45.4(لجدو

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  وسيلة االتصال مع أحد الوالديناهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
مجموعمصدر التباين المجال

المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

 المربعات

"ف"قيمة   

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 5.467 1.41030.470بين المجموعات التفاعل االيجابي
 

0.001 
 21.5752510.086داخل المجموعات 

22.985254المجموع 

السلبيالتفاعل   3.113 1.21130.404بين المجموعات 
 

0.027 
 32.5602510.130داخل المجموعات 

33.772254المجموع 

التصرفات 
 السلوكية

 12.284 4.97931.660بين المجموعات
 

0.001 
 33.9132510.135داخل المجموعات 

38.892254المجموع 

 7.893 1.61230.537المجموعاتبين الدرجة الكلية
 

0.001 
 17.0922510.068داخل المجموعات 

18.705254المجموع 

 
من مستوى الداللة  أقلوهي ) 0.001(ومستوى الداللة ) 7.893(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05 (توجد فروق دالة إحصائياً في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى  أي أنه
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

كذلك لجميع المجاالت، وكانت الفروق لصالح ، ووسيلة االتصال مع أحد الوالدينيعزى لمتغير 
  .والجدول التالي يبين ذلك واالنترنت معا،الهاتف 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 46.4(الجدول 

  وسيلة االتصالأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
 مستوى الداللةالفروق في المتوسطاتالمتغيراتالبعد

 0.089050.136-االنترنتالهاتفالتفاعل االيجابي
السفر (غير ذلك  

،عن طريق 
)االقارب 

0.052990.361 

 0.175080.001-الهاتف واالنترنت
 0.089050.136الهاتفاالنترنت

السفر (غير ذلك
،عن طريق 

)االقارب 

0.142040.062 

 0.086030.217-الهاتف واالنترنت
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

 0.052990.361-الهاتف
 0.142040.062-االنترنت

 0.228070.001-الهاتف واالنترنت
الهاتف 

واالنترنت
 0.175080.001الهاتف

 0.086030.217االنترنت
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

0.228070.001 

 0.098260.180-االنترنتالهاتفالتفاعل السلبي
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

-0.207740.004 

 0.031330.607-الهاتف واالنترنت
 0.098260.180الهاتفاالنترنت

السفر (غير ذلك
،عن طريق 

)االقارب 

-0.109490.240 

 0.066930.434الهاتف واالنترنت
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

 0.207740.004الهاتف
 0.109490.240االنترنت

 0.176420.036الهاتف واالنترنت
الهاتف 

واالنترنت
 0.031330.607الهاتف

 0.066930.434-االنترنت
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

-0.176420.036 

 0.291340.001-االنترنتالهاتفالتصرفات السلوآية
السفر (غير ذلك

طريق ،عن 
)االقارب 

-0.008920.902 

 0.318110.001-الهاتف واالنترنت
 0.291340.001الهاتفاالنترنت

السفر (غير ذلك
،عن طريق 

)االقارب 

0.282420.003 
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 0.026760.759-الهاتف واالنترنت
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

 0.008920.902الهاتف
 0.282420.003-االنترنت

 0.309190.001-الهاتف واالنترنت
الهاتف 

واالنترنت
 0.318110.001الهاتف

 0.026760.759االنترنت
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

0.309190.001 

 0.158630.003-االنترنتالهاتفالدرجة الكلية
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

-0.028480.581 

 0.189210.001-الهاتف واالنترنت
 0.158630.003الهاتفاالنترنت

السفر (غير ذلك
،عن طريق 

)االقارب 

0.130140.055 

 0.030580.622-الهاتف واالنترنت
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

 0.028480.581الهاتف
 0.130140.055-االنترنت
 0.160730.009-واالنترنتالهاتف 

الهاتف 
واالنترنت

 0.189210.001الهاتف
 0.030580.622االنترنت
السفر (غير ذلك

،عن طريق 
)االقارب 

0.160730.009 

 
 

: نتائج الفرضية التاسعة عشر  

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  "نوع األسرة الحاضنةاهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية و" ت"تم حساب نتائج اختبار عشر  التاسعة الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء عينة الدراسة على  فرادأالستجابة 

نوع المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
  .األسرة الحاضنة
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ساليب مواجهة الشعور أل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):47.4(جدول 

بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا 

نوع األسرة الحاضنةوالبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير   
نوع األسرةالمجال

الحاضنة

المتوسطالعدد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
"ت"  

مستوى 
 الداللة

 0.078 1.770 1812.35440.26912258أسرة نوويةالتفاعل االيجابي

792.42550.35504أسرة ممتدة

 0.037 2.099 1812.14360.37298258أسرة نوويةالتفاعل السلبي

792.24590.33302أسرة ممتدة

 0.001 4.937 1812.24970.34763258أسرة نوويةالتصرفات السلوكية

792.49870.42892أسرة ممتدة

 0.001 3.875 1812.27030.24226258أسرة نوويةالدرجة الكلية

792.40800.30686أسرة ممتدة

 
، )0.001(، ومستوى الداللة )3.875(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين أي أنه توجد فروق في 
نوع األسرة الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

  .وكانت الفروق لصالح األسرة الممتدة. الحاضنة
 

: نتائج الفرضية العشرين  

في أساليب مواجهة  )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية "

الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام 

  "نوع المدرسةاهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"تم حساب نتائج اختبار  العشرين الصفريةلفحص الفرضية و
أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين عينة الدراسة على  أفراد

  .نوع المدرسةالفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
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ساليب مواجهة الشعور أل العينة أفرادالستجابة قلة للعينات المست" ت"نتائج اختبار  ):48.4(جدول 

بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا 

  نوع المدرسةوالبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 
نوعالمجال

المدرسة
المتوسطالعدد

الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة   
"ت"   

مستوى 
 الداللة

 0.760 0.306 1692.37190.27693258حكومةالتفاعل االيجابي

912.38380.33755خاصة

 0.278 1.088 1692.19270.35958258حكومةالتفاعل السلبي

912.14130.37100خاصة

 0.009 2.623 1692.27930.34276258حكومةالتصرفات السلوكية

912.41100.45642خاصة

 0.293 1.054 1692.29920.24734258حكومةالدرجة الكلية

912.33630.30899خاصة

 
، )0.293(، ومستوى الداللة )1.054(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء أي أنه ال توجد فروق في 
نوع المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

 .ولكن تبين وجود فروق في بعد التصرفات السلوكية، وكانت الفروق لصالح الخاصة . المدرسة
 

 : بالسؤال الخامسالنتائج المتعلقة   5.2.4
لدى المراهقين من عور بالوحدة النفسية وأستراتيجيات المواجهة الش درجة  هل توجد عالقة بين

  .محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة ؟ أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس

  :بتحويله إلى الفرضية التالية ةالباحث تقام سؤالال اعن هذ لإلجابة
عور بالوحدة درجة الش بين  )a≤0.05(الداللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسالنفسية واستراتيجيات المواجهة 

  .محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

الستجابات أفراد عينة  لداللة اإلحصائيةوا )ر(بيرسونحساب قيمة معامل االرتباط  وبذلك تم
لدى المراهقين من أبناء عور بالوحدة النفسية واستراتيجيات المواجهة درجة الش بين  الدراسة

، والجدول التالي يبين محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة المغتربين الفلسطينيين في مدارس
  :ذلك
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عور بالوحدة النفسية الش درجة بين بيرسون والداللة اإلحصائيةمعامل ارتباط ): 49.4(جدول رقم 

محافظة رام  لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسواستراتيجيات المواجهة 

  اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

 0.6080.001 درجة الشعور بالوحدة النفسية 
 استراتيجيات المواجهة 

  
مستوى الداللة ، وبلغ )0.608(للدرجة الكلية معامل ارتباط بيرسون أن ) 49.4(يالحظ من الجدول 

هقين ، حيث كلما كان هناك وحدة نفسية لدى المرا وهي قيمة دالة إحصائياً) 0.001( اإلحصائية
كانت هذه  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس

  .االستراتيجيات مناسبة لمواجهتها
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  الفصل الخامس

_____________________________________________________________  
  مناقشة النتائج والتوصيات

 

 مناقشة النتائج  1.5

 

  : لاألومناقشة نتائج السؤال  1.1.5
 

أن درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين في ) 1.4(تبين من الجدول 
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية .مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة قد كانت متوسطة

والجمالي ودراسة النبهاني وحسن ) 2006(، ودراسة الحوت )2008(مع دراسة مرعي 
التي أظهرت في نتائجها أن معدل درجات الوحدة النفسية لدى الطلبة كانت تقع ضمن ).2005(

 .الدرجات المتوسطة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية
بالنظر إلى نتائج السؤال األول يمكن مالحظة أن هناك تضاربا في هذه النتائج ، ويمكن تفسير ذلك  

والقلق والفجوة التي يعيشها ما بين ذاته الداخلية وذاتية االجتماعية بشعور المراهق بالتناقض 
" روجرز"والمثالية، ولعل هذا يقود إلى ما تفسره بعض النظريات ومنها النظرية اإلنسانية لصاحبها 

والذي يرى أن الخبرات التي ال تتفق مع الذات والتي تتعارض مع المعايير االجتماعية التي يدركها 
ى أنها سلبية ،تؤدي إلى شعور الفرد  بالتهديد واإلحباط لمركز الذات وبالتوتر والقلق ، الفرد عل

ال؟أمر الذي يؤدي الى تنشيط وسائل الدفاع النفسي الذي يعمل على تشويه المدركات  وبالتالي 
راسة إدراك غير واقعي للواقع ، وعليه فان التناقض لدى المراهقين  من أبناء المغتربين في هذه الد

. كان تمثيال حيا للتناقض ما بين الذات  الحقيقه الداخلية الوحيدة  والذات االجتماعية والمثالية
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فخوف المراهق وقلقه من شعوره بالرفض من اآلخرين، والدور المطلوب منه إجتماعيا يقوده إلى 
  .اإلصرار على الظهور بالمظهر االجتماعي الكاذب

يب للضغوطات الخارجية التي تعرض لها من هجرة لبلد كان قد والمراهق  في هذه الدراسة يستج
اعتادها، وابتعاده عن أحد أو كال الوالدين، وفقدانه الملموس ألصدقائه ومدرسته ونمط حياته وما 
الى غير ذلك، ووجوده في بيئة جديدة تتناقض مع بيئته السابقة في ثقافتها وعاداتها وتقاليدها عما 

ن خبرات و أفكار داخلية كان قد اعتاد عليها، فوجود هذا الشعور الداخلي يحمله هذا المراهق م
المسيطر بوجود هذه الفجوة وما يتعرض له من ضغط خارجي من مجتمعه المحيط به، وما  يقوم 
به هذا المجتمع  من الجهود لمحاولة ترويض هذا المراهق العائد لنمط الحياة الثقافية المحلية، كل 

ولّد لدى المراهق رغبة شديدة في حل صراعاته الداخلية بطريقة تتفق مع الواقع هذه الضغوطات ت
الخارجي  ،ومن هنا جاءت النتائج متناقضة ما بين حقيقة هذا المراهق الداخلية من شعوره بالوحدة 
وما بين ذاته الخارجية الواضحة لآلخرين، فنجده يبذل جهدا واضحا في البحث عن األصدقاء 

أن الميل االجتماعي خاصية : "القائلة  )  آدلر (  وهذا يتفق مع نظرية. هور اجتماعياوالشلل والظ
كامنة في الفرد ، ووجود اإلنسان في الكيان اإلجتماعي يستثير هذا الميل االجتماعي الفطري ، و 
الميل و االهتمام االجتماعي هو التعويض الحقيقي لجميع ما يعانيه أفراد الجنس البشري من 

، حيث ينضم الفرد لشبكة من العالقات اإلجتماعية تشكل شخصيته و تزوده بالقوة لتحقيق ضعف
إن الفرد : " القائلة ) ماسلو (  و كذلك اتفقت وجهة نظر" .  التفوق و تعويض الضعف الفردي

، ونظرية " وحاجات التقدير واالحترام ) الرفاق والصداقة( يسعى إلى إشباع دوافع االنتماء والحب
أن الفرد ال يستطيع أن يؤكد هويته الشخصية اال إذا استطاع أن ينطلق من : "القائلة  ) اريكسون (

  ".الشعور باالنتماء إلى جماعة يتجانس مع أفرادها 
 

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.1.5

  
ين من أن درجة استراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهق) 3.4(تبين من الجدول 

أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة جاءت بدرجة 
وقد ) 0.276(وانحراف المعياري ) 2.312(متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

التي  حصلت الفقرة أبذل جهدي من أجل تحقيق طموحاتي المستقبلية رغم أحداث الحياة الضاغطة
ابحث عن المتعة ومصادر التسلية ( ، يليها فقرة ) 2.65(تمر بي على أعلى متوسط حسابي 

في حين أن الفقرة ) 2.58(بمتوسط حسابي) لتخفيف اآلثار السلبية ألحداث الحياة اليومية الضاغطة 
ع أحاول اللجوء إلى أخصائي نفس أو مرشد تربوي أو مدرسي ليساعدني في كيفية التعامل م( 

أحاول أحيانا ( يليها فقرة ) 1.66(أساليب مواجهة الحياة اليومية الضاغطة على اقل متوسط حسابي 
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بمتوسط ) االنسحاب من الحياة لبعض الوقت حتى ال أواجه أي حدث ضاغط في حياتي اليومية
هات وهذا يفسر بان بعد التفاعل االيجابي كان أعلى متوسط حسابي يليه بعد االتجا).2.07(حسابي 

 .السلوكية يليه التفاعل السلبي
  

 - بعد التفاعل االيجابي  -تتفق نتيجة هذه الدراسة والتي  تشير الى ارتفاع المتوسط الحسابي في
وترتيب نتائج األبعاد مع المحتسب ) 2010(، ولبد )2010(عن األبعاد األخرى مع دراسة  الزيود 

التركيز على المشكلة لمواجهة الضغوط ،  في استخدام أسلوب) 2000(،وكاردوم وآخرون )2008(
في التركيز على حل المشكالت، في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع ) 1999(ودراسة ماهان 

حيث كانت أكثر األساليب شيوعا لمواجهة الضغوط لدى طالب الجامعة ) 2004(دراسة  الضريبي 
، وعليه ومن خالل استعراض نتائج )1999(وكذلك دراسة روكاش . هو أسلوب الهروب والتجنب

السؤال األول واستعراض الدراسات السابقة فان الباحث الحالية  ترى أن هناك عالقة وربط مابين 
نتائج السؤال األول ونتائج السؤال الثاني ؛ فالشعور بالوحدة النفسية جاءت بنتائج متوسطة وكذلك 

ة النفسية التي جاءت بدرجة متوسطة يتم بمعنى ان درجة الشعور بالوحد. أساليب المواجهة 
مواجهتهبما يناسبها وبنفس الدرجة ، اال أن هذه االستراتيجيات المتعلقة بمواجهة الضغوطات 
الناتجة عن الوحدة النفسية تختلف من مراهق إلى آخر باختالف قدرة كل منهم على مواجهة 

 وهذا التفسير يتماشى جدا مع وجه. األحداث الحياتية الجديدة ،  وبمدى تأثره بهذه األحداث 
ضاغطة  ألحداث  النظرية الظاهرتية التي قدمت لنا  التأكيد على تنوع االستجابات لدى األفراد

فنجد بعضهم يقف كالعاجز بينما يجمع بعضهم اآلخر إمكاناته االجتماعية . تتعارض مع مستقبلهمو
، ولعل هذا يرجعنا الى الرؤية التي تؤكد أنه على الرغم من مشاعر   والشخصية لمواجهة الحدث

الوحدة والضغوط المتعلقة بها ، إال أن المراهقين من أبناء المغتربين يملكون من األساليب 
أن الميل واإلستراتيجيات للمواجهة ما يجعلهم يسعون الى تحقيق طموحاتهم المستقبلية ، إلى جانب 

هو التعويض الحقيقي لجميع ما يعانيه أفراد الجنس ) آدلر ( اعي كما وضح و اإلهتمام اإلجتم
البشري من ضعف، حيث ينضم الفرد لشبكة من العالقات اإلجتماعية  التي تشكل شخصيته و 
تزوده بالقوة لتحقيق التفوق و تعويض الضعف الفردي ، وهذا ما يمكن مالحظته في المراهق 

 .المقصود في الدراسة الحالية 
  

إلى أن القلق والتوتر وسوء التوافق النفسي ينشط وسائل الدفاع لدى الفرد ) روجرز (في حين أشار 
، فالفجوة ما بين الخبرة الجديدة التي يمر بها المراهق في مكان إقامته الحالية  ،والذات التي كان 

أصدقاء ومدرسين قد خبرها في مكان اقامته السابقة ، وما ألفه من حياة تقوم على نمط معين من 
الخ ، قد نمت بداخله وأمست جزءا من ذاته ، وبالتالي فإن هذه األمور مجتمعة تخلق ..وقوانين 
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لديه أبعادا متناقضة في إدراك الواقع ، فالمراهق في هذه الدراسة يلجأ الى أساليب مواجهة تتناسب 
عي الجاهد إلى تحقيق طموحاته والذات اإلجتماعية والمثالية  والدور اإلجتماعي المتوقع منه والس

،ال سيما وأن المراهق في العصر الحديث يملك من الكفاءة الذاتية والقدرات التي تساعده في رؤية 
من جانب آخر . المستقبل واإلندفاع نحوه ،هذا عدا ما يحيط به من عناصر اسرية قد تكون  داعمة 

راهقة يؤكد أن مرحلة المراهقة لديهم لم فإن اختالف المراهقين في استخدامهم إلستراتيجيات الم
تاخذ الصفة النهائية بعد ، فهي كمرحلة عمرية مرحلة إنتقالية عاصفة بالضغوطات والتوترات ، 
وهي مرحلة تسير بالمراهق إلى عالم جديد من النضج واإلستقالل واختيار مهنة المستقبل والبحث 

المراهق بذل الجهد والسعي إلى تحقيق  عن الشريك وما الى ذلك من األمور التي تحتم على
طموحاته ، كما أن المراهق يسعى إلى تأكيد هويته الشخصية من خالل واقعه الثقافي واإلجتماعي 

أبحث عن ( الذي يعيشه في مجتمعه  كما يرى أريكسون في نظريته ، وهذا ما تؤكده نتائج فقرة 
فالمراهق هنا في ) اث الحياة اليومية الضاغطةالمتعة ومصادر التسلية لتخفيف اآلثار السلبية ألحد

هذه الدراسة ونتيجة لتعرضه للضغوطات المستجدة في مجتمعه الحالي وما إلى ذلك من نمط حياة 
جديدة فإنه يلجأ إلى أسلوب تفاعل سلوكي للتخفيف من شعوره بالوحدة النفسية والضغوط الناتجة 

لمحل إقامته الحالية ، البحث عن مصادر التسلية  مشاركا عنها ، ولعله كان معتادا في البلد السابقة 
في ذلك رفاقه السابقين وما قد توفره اإلقامة السابقة من أماكن للتسلية والترفيه بفعل الظروف 
السياسية واالقتصادية ، وهو هنا يبحث جاهدا عن هذه المصادر وإن اختلفت في النوع والكم ، و 

في حالة التوتر والقلق التي يعيشها المراهق داخليا ومحاوالته الجاهدة في هذا ما يقودنا إلى التفكير  
التصدي والمواجهة لها بطرق تبعده عن المشاعر السلبية واللجوء إلى بدائل أخرى تظهره بمظهر 

  .إيجابي وان كانت هذه البدائل ال تتوافق مع صراعاته الداخلية
 

إلى أخصائي نفسي أو مرشد تربوي أو مدرسي ليساعدني  أحاول اللجوء( وفيما يتعلق بنتائج الفقرة 
وحصولها على متوسط حسابي أقل ) في كيفية التعامل مع أساليب مواجهة الحياة اليومية الضاغطة

من الفقرات السابقة ، فإنه يمكن تفسير ذلك إلى طبيعة النظرة السلبية السائدة في ثقافة المجتمع 
ا في هذه الدراسة يجد نفسه يتماشى والنمط السائد كونه يبذل العربي والفلسطيني، فالمراهق هن

  .جهده في إبراز ذاته االجتماعية بما يتناسب ويتماشى مع محيطه
أحاول أحيانا اإلنسحاب من الحياة لبعض الوقت حتى ال أواجه أي حدث ضاغط ( أما نتيجة الفقرة 

تراتيجية اإلنسحاب هنا يمكن وحصولها على اقل متوسط حسابي؛ فإن إس) في حياتي اليومية
تفسيرها من خالل ربطها بالتناقض الظاهري الذي يعيشه المراهق ومحاولته الجاهدة لإلختباء خلف 

هذا ويمكن أن نسلك في تفسيرنا . قناع العالقات اإلجتماعية الكاذبة وإخفاء المشاعر وعدم إظهارها
شابهون في خبراتهم األولية السابقة في على نحو آخر وهو أن المراهقين من أبناء المغتربين يت
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حياتهم  وما تركته هذه الخبرات من أثر في صياغة معتقداتهم وتشكيل لنمط سلوكهم، فهم قد 
اعتادوا في حياتهم السابقة  ، الحياة القائمة على التفاعل اإليجابي في تصديهم لمشاكلهم واإلبتعاد 

  .السلبية في هذا الشأنقدر اإلمكان عن استخدام إستراتيجية المشاعر 
 

  

  : مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.1.5
 

  : الفرضية األولىمناقشة  نتائج  1.3.1.5
 

وهذا ) 6.156(ومستوى الداللة ) 1.422(إن قيمة ت للدرجة الكلية ) 5.4(أظهرت نتائج جدول 
تربين الفلسطينيين يعني انه ال توجد فروق في مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغ

في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى لمتغير الجنس، في حين تبين وجود 
  .فروق في البعد االجتماعي وبعد فقدان األلفة المتبادلة  مع الغير لصالح الذكور

   
) 2008( ومرعي) 2010(وتتفق نتائج الدراسة الحالية بعدم وجود الفروق  مع دراسة ملحم

  ).2001( والنمراني   ) 2005(والنبهاني وحسن والجمالي )  2006(والحوت )  2007(ومقدادي 
التي أظهرت فروقا ) 2009(العاسمي دراسة في  وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

 ) 2003(وستروتش وآخرون) 2004(والدليم وعامر) 2005( لصالح االناث ، وجودة 

Storch,et al.,   1994(ووايزمان وجتفروند) 2002(والدليم  (Wiseman,Guttreun  و التي
 .أظهرت نتائج دالة إحصائية في الشعور بالوحدة النفسية  لصالح الذكور

  
وتعزو  الباحثة هذه النتيجة إلى أن المراهقين من كال الجنسين يعيشون الظروف نفسها تقريبا سواء 

فجوة بين حياة ما قبل العودة و الظروف الحالية المتعلقة باإلقامة هنا، باإلضافة من خالل وجود ال
أما فيما يتعلق ببعدي االجتماعي وفقدان األلفة . إلى كونهم يتمتعون بخصائص المراهقة كجيل واحد

ين المتبادلة فتفسر الباحثة أن نسبة الذكور كانت أعلى في الشعور بالوحدة النفسية  في هذين البعد
بسبب طريقة التنشئة التي عهدها هذا المراهق، فهو كان قد اعتاد الحركة والحرية بشكل أوسع من 
األنثى من جانب ، ومن جانب آخر ذلك ألن الوالدين في كل األحوال أو على األقل أحدهما عربي 

فاألنثى  أوصاحب ثقافة شرقية لها عاداتها وتقاليدها وقيمها التي يحرص على غرسها في األبناء،
يحرص عليها في المنزل وتحد حركتها ، فنجد أنها لم   تصطدم كثيرا في نمط تحديد العالقات 

ومن جانب آخر نجد بعض الذكور قد نشأ نشأة األنثى .  اإلجتماعية واإلنخراط في بناء العالقات 
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د نفسه تحت من القلة  في  اإلختالط وبناء العالقات اإلجتماعية، وهو في عودته إلى الوطن يج
ضغط ومطلوب منه أن يمارس دوره في المجتمع أكثر من األنثى وهو الذي  كان يعتمد في حياته 
السابقة على العالقات االجتماعية واألصدقاء الذين كان قد كونهم أثناء دراسته أو بفعل الجيرة أو 

منه أن يمارس  وهو في عودته لم يجد هؤالء األصدقاء ومطلوب. الخ ..من خالل معارف األهل 
دور إجتماعي ذكوري وهو دور لم يعتده من قبل ليجد نفسه غير قادر على النجاح في بناء عالقات 
قوية ،  فيبدأ  في الشعور بالضغط والقلق وعدم األلفة مع اآلخرين الذين هم جدد عليه و  يختلفون 

سحاب من النشاطات اإلجتماعية عنه في أفكاره ونمط حياته فيبدأ تدريجيا باالتجاه نحو العزلة واإلن
وبناء العالقات التي تضغط عليه لممارسة دوره الذكوري ،هذا عدا أن البعض من هؤالء المراهقين 

  .يفتقد إلى العناصر الداعمة والمباشرة  من  الوالدين  واالخوة 
 

  : الفرضية الثانيةمناقشة نتائج  2.3.1.5

  

داللة إحصائية في مستوى الوحدة النفسية لدى  انه توجد فروق ذات) 7.4(تبين من الجدول 
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة 

 .عام) 17(عاما يليه ) 18( يعزى لمتغير العمر وكانت لصالح
قا لصالح طلبة التي ظهرت فرو) 2004(وتتفق نتيجة هذه الدراسات مع دراسة الدليم وعامر 

التي أظهرت ان الذكور األكبر عمرا واإلناث لديهم )  2006(المرحلة الثانوية ودراسة الحوت 
واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة جودة . شعورا أعلى بالوحدة ومقارنة باألصغر من العمر 

  ) . 2002( وخوج )  2006(
عاما  قد أصبح لديهم ) 17(عاما  و ) 18( وتعزو  الباحثة هذه النتيجة كون المراهقين في عمر

وعيا أكثر لواقعهم وللفجوة التي يعيشونها والضغط الناتج عن فقدان األهل أو األصدقاء السابقين 
ونمط الحياة التي كانوا قد ألفوها، وباتوا  اكثر وعيا بالضغوط االجتماعية التي يفرضها عليهم 

تمرار العوائق في حياة هؤالء المراهقين تخلق لديهم مجتمعهم كدور اجتماعي، إضافة  إلى أن اس
رد الفعل بداخلهم  وهو الشعور بالوحدة  الذي ما هو إال حصيدة زيادة حجم الفجوة ما بين الخبرة 
التي يكتسبها المراهق في هذه الدراسة  في منطقة إقامته الحالية ، وتناقضها مع ذاته التي عاشها 

يستدخل في فكره ومشاعره المقارنة ما بين الوضعين  ،عدا أنه على  في المكان السابق، فالمراهق
من . دراية بان حياته غير مستقرة في محل إقامته الحالية   ؛ فهو يشعر بأن جسده هنا وذاته هناك 

عاما تعني بأن هذا المراهق قد أصبح قريبا من سن الرشد فقد صقلت )  18(جانب آخر فان عمر 
زاد قلقه من الفشل في تحقيق هذا الطموح وكثرت  الضغوط االجتماعية شخصيته وزاد طموحه و
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والتوقعات العالية منه ، األمر الذي يجعله يهرب من هذا الكم الهائل من القلق والضغوط  إلى 
  .اإلنسحاب واإلنعزال وبالتالي الشعور بالوحدة النفسية

 

 
 : الفرضية الثالثةمناقشة نتائج  3.3.1.5

 

انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية ولكن تبين وجود ) 9.4(ول تبين من الجد
  .فروق في بعد الرفض من اآلخرين لصالح سكان القرى

التي أظهرت انه ال توجد فروق لمتغير مكان اإلقامة ) 2006( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جودة
) 2009( ة  بوجود الفروق مع دراسة العاسميفي الشعور بالوحدة النفسية  ، وتختلف هذه النتيج

  ). 2008(ودراسة مرعي ) 2004(والدليم وعامر 
لفة المتبادلة مع فقدان األو االجتماعي وتعزو  الباحثة هذه النتيجة  بإنعدام وجود الفروق على بعدي

يث إلى كون أن هؤالء المراهقين سواء أسكنوا المدينة أم القرية فهم متشابهون من ح الغير
الخصائص المتعلقة بالخلفية ونمط الحياة التي كانوا قد أعتادوها والمرحلة العمرية التي يمرون بها  

  .والمرحلة الجديدة التي يتحتم عليهم معايشتها ومواجهتها 
كما تعزو  الباحثة  وجود فروق في بعد الرفض من اآلخرين لصالح سكان القرى  إلى أن النظام 

يختلف عنه إلى حد ما عن المدينة التي هي أقرب ما تكون إلى طبيعة الحياة  االجتماعي في القرية
فالمراهق في هذه الدراسة و المقيم في القرية يجد صعوبة في . التي كان قد اعتادها هذا المراهق 

التوافق ما بين ما اعتاده من أساليب عصرية في السابق وبين ما يسود القرية من عادات وتقاليد 
ياة لم يعتدها أو يعهدها من قبل ،  من جانب آخر فان التقارب واأللفة بين الناس وطبيعة وأسلوب ح

الحياة التي يبرز فيها توزيع األدوار وزيادة في التوقعات وما إلى ذلك من ضغوط من األقارب 
والجيران بفعل القرب المكاني يزيد من  القلق والضغوط لدى هذا المراهق ، فيضطر إلى 

واإلبتعاد عن األنظار وعدم اإلنخراط ، فهو يشعر بان اآلخرين يختلفون عنه في نمط  اإلنسحاب
معيشته المستقلة التي كان قد اعتاد عليها ،  فيجد نفسه غير قادرا على هذا الكم من اإانخراط بين 
 الناس، ليشعر في نهاية األمر بأنه مرفوض فيما كان قد اعتاده  فهو يجد صعوبة في ترك كل ذلك

هذا إلى جانب ما تمتاز به مرحلة المراهقة من تمرد ورفض لما يمليه عليه . الماضي خلفه 
اآلخرين ومحاولة من هذا المراهق  للخروج عن النمطية  والبحث عن الشخصية المستقلة  

  .وتصادمه مع متطلبات المجتمع المحلي
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 : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.3.1.5
 

فنجد انه قد تبين وجود فروق دالة  إحصائيا في مستوى الوحدة ) 11.4(الجدول بالرجوع إلى 
النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير سنوات 

  .اإلقامة في جميع األبعاد وكانت الفروق لصالح اقل من عام
 

موضوع الوحدة النفسية وسنوات اإلقامة للمراهقين من أبناء لم تجد الباحثة دراسة سابقة قد تناولت 
وعليه فان الباحثة توصي أن يتم تناول هذا المتغير في دراسات مستقبلية وفحص عالقته . المغتربين

 .بالوحدة النفسية 
وبالرجوع إلى نتيجة الفرضية الحالية ،فان الباحثة تجد أنها نتيجة منطقية جدا إذ أن المراهق في  
قلته النوعية من حياته السابقة بكل معانيها إلى الحياة الجديدة بكل ضغوطاتها وفروقاتها يكون في ن

، فهو لم يعهد الخبرة بعد في . بداية الصراع الداخلي وفي بداية شعوره بالصدمة وعمق التغيير
يجد نفسه مستسلما الحياة الجديدة ولم يتأقلم معها، فتتولد لديه مشاعر القلق والتوتر من المستقبل و

إلى اإلنسحاب والعزلة والشعور بالوحدة النفس وذلك  كلما اصطدم بحجم الفروق ما بين ما ترك 
في البالد التي كان قد اعتادها ونشأ فيها وبين ما هو جديد ومختلف كل اإلختالف  في بالد اآلباء 

دأ أساليب الدفاع النفسي ووسائل وهو مع الوقت يبدأ باالستيعاب لما يدور حوله وعندها تب. واألجداد
ولعل الباحثة ترى أن المراهق بطبيعة هذه المرحلة و ما فيها . المواجهة بالنشاط بإشكالها المختلفة

من تسارع  في النمو الجسمي واختالل في الهرمونات وما الى ذلك من تغييرات في المظهر 
، ال سيما وان كان هناك فروقات الخارجي  األمر الذي  قد يشكل مصدر ضغط واحراج للمراهق

في النمو  غير مرضية للمراهق  كالطول والشكل وما إلى ذلك  ، وتماشيا مع هذا  النمو في هذه 
  . المرحلة يميل  المراهق إلى الوحدة والعزلة كونه لم يعتد هذه التغيرات بعد 

 

  : الفرضية الخامسةمناقشة نتائج  5.3.1.5
 

وجود فروق ذات دالة إحصائيا في  درجة الشعور بالوحدة النفسية  ) 14.4(تبين من الجدول   
لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

أي أن المراهق يعيش (والخاصة تعزى لمتغير اإلقامة الوالدية وقد كانت الفروق لصالح غير ذلك 
 )خواله مع جديه أو أعمامه أو ا

  
التي أظهرت أن الشعور بالوحدة النفسية يتزايد عند )   2002( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة غانم

المسنين والمسنات المقيمين في دار االيواء أكثر مما هو لدى  من يعيش من المسنين  في أسر 
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ن فكرة دراسة طبيعية  ، وترى الباحثة بأن نتيجة فرضية الدراسة الحالية تتقارب في فكرتها م
من  حيث اإلقامة ضمن األسرة الطبيعية ولم تجد الباحثة دراسات أخرى قد تناولت )  2002(غانم

  .هذا المتغير وعالقته بالوحدة النفسية 
إلى أن المراهق المقصود في )غير ذلك (وتعزو الباحثة نتيجة هذه  النتيجة  بوجود الفروق لصالح  

اي (ه  بالصدمة والفجوة بما قد  فقده من سند مباشر له في معيشتههذه الدراسة قد زاد الشعور لدي
وما يعنيه دور الوالدان من معنى كلمة ، ليجد نفسه ) األخوة واألخوات( وأسرته المباشرة ) والديه

يعيش بين أناس قد ال يكون قد إعتادهم من قبل سواء كانوا أجدادا أم أعماما وعمات وأخواال 
فدور الوالدان يساعده على التعايش والمواجهة بشكل أفضل في معيشته ... ..وخاالت أو غير ذلك

الجديدة، واشتياقه لألهل يخلق لديه شعورا بأنه قد ترك وحيدا في مواجهته لهذا الواقع الجديد، 
) 2005(ويتفق هذا التفسير مع مع ما توصلت اليه نتائج دراسة النبهاني وحسن والجمالي 

ي  أوجدت عالقة عكسية ما بين الشعور بالوحدة النفسية والمساندة الت )2001(والنمراني 
 االجتماعية وحل المشاكل والتحكم في الذات، فالوالدان هناك ونمط حياته وذكرياته وفكره معهما،

  وهو جسديا هنا
  

أن   Gerstein )1984( جرستينوهذا ما أكده   .وهو يعيش في صراع ما بين هنا وهناك 
الشعور بالوحدة النفسية ينتج عن انتهاء عالقات األلفة والمودة في حياة الفرد بمعنى أن الشعور 

وكونه ليس له أصدقاء أو غير ى هذا الفرد بالوحدة النفسية ينتج عن نهاية عالقات ذات أهمية لد
  . لون أهمية لديهثمرتبط بعالقة بآخرين يم

تحمله من فروق في السن، وتمسك بالعادات والتقاليد المجتمعية  هذا عدا أن الحياة مع األجداد وما 
وعدم إلمامهم بالتغيرات العصرية الحديثة، وما يتوقعه هؤالء األجداد أو األقارب من هذا المراهق 
يخلق لديه المزيد من الضغوط وبالتالي الميل إلى اإلنسحاب واإلبتعاد عن هذه الضغوط، ليجد نفسه 

أن الشعور ب Sermat )1978(سيرماتوهذا ما أشار اليه  . .الصراع وحيدا في كل ذلك 
بالوحدة النفسية ينشأ عن الفرق بين أنواع العالقات الشخصية التي يدرك الفرد أنها لديه في وقت ما 

  .وتلك العالقات التي يرغب في أن تكون لديه باالسترشاد بخبراته السابقة
 

 : السادسةمناقشة نتائج الفرضية 6.3.1.5    
  

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين ) 17.4(تبين من الجدول 
من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة تعزى 
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األلفة مع الغير لمستوى  تعلم األب على الدرجة الكلية، ولكن تبين وجود الفروق في بعد فقدان 
  .لصالح االبتدائي

  
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن ) .2006(واتفقت  نتائج الدراسة الحالية  مع نتائج دراسة جودة 

المراهق في هذه الدراسة ال يشعر بأن لتعليم األب أهمية في اتجاهه نحو  طريق الوحدة النفسية، 
ال " االبتدائي" ن الناس، فاألب ذو التعليم المنخفضولكنه يؤثر على ألفة هذا المراهق مع غيره م

يساعد في عملية التغيير والتأقلم  في حياة المراهق الجديدة بفعل قلة الدراية لديه و العلم والمعرفة  
في كيفية التعامل مع المراهق في الوقت الحاضر وبسرعة التطورات من حوله ، إلى جانب  أنه 

ضعيفة أو غير قوية وال يملك من المهارات الكافية لمخاطبة هذا  يمكن أن تكون سلطة هذا األب
المراهق في عصره الحديث والمتجدد بسرعة ، إضافة إلى ما قد يشعره المراهق من عدم فخر 
بمستوى األب التعليمي في وقت قد يجد لدى أقرانه  من المراهقين التفاخر بآبائهم ومستواهم 

ألب الذي لم يبلغ من العلم العلو في درجاته طبيعة عمله ستكون كما أن ا.... األكاديمي والمهني
بعيدة عن المزاولة المهنية المرموقة ، وهذا قد يعزز  لدى هذا المراهق الشعور بعدم المفاخرة بهذا 

  .الوالد لما لهذه المرحلة من حب للظهور والحصول على اإلنتباه
 

ت طويلة خارج المنزل ومن هنا فان هذا األب ال ولعل طبيعة عمل الوالد تحتم عليه أن يبقى ساعا
يجد من الوقت الكاف لتمضيته مع هذا المراهق وتقديم الدعم المناسب له لمواجهة هذه المرحلة 

يعود إلى  في المراهقة  أسباب الوحدة من أحد  أن)1984(فقد أكد   فرويد  .اإلنقالبية في حياته  
 لإلصابةالفرد  يهيئلة من جانب الوالدين والرفاق مما نقص العالقات الدافئة في مرحلة الطفو

ألن نقص الروابط المهمة في حياة الفرد في الطفولة يرسب خبرة  ، بالشعور بالوحدة فيما بعد
  ...الوحدة النفسية وتعود إلى الظهور في مرحلة المراهقة والرشد

  
ألبعاد األخرى ال يجد أهمية لهذا وبالرجوع إلى النتيجة الكلية يمكن مالحظة أن المراهق من حيث ا

في شعوره بالوحدة النفسية وهذا يعزز من النظرة  إلى طبيعة الدور الذي يشكله " التعليم " الجانب 
فقد يكون هذا المراهق  قد اكتفى ؟أن يكون  هذا األب هو الشخص . األب في حياة هذا المراهق 

 . الدور الذي يتمناه أن يكون  الذي يمده بالمال والمشتريات كتعويض عن الدور عن
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  :السابعة مناقشة نتائج الفرضية    7.3.1.5 

 

وجود فروق دالة احصائياً في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى ) 20.4(ل وتبين من الجد
ن في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يالمراهقين من ابناء المغتربين الفلسطيني

  . لمتغير مستوى تعليم االم وكانت الفروق لصالح االبتدائي ماعدا بعض الرفض من اآلخرينتعزى 
الباحثة هذه النتيجة والمتعلقة بمستوى  عزووت) 2006(تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة جودة 

ن طبيعة العالقة مابي إلىم وعالقتها بالشعور بالوحدة عند المراهق في هذه الدراسة تعليم األ
 عتاد على تواجدها معه في المنزلإان هي التي كان قد يحم في معظم األفاأل، م بن واألالمراهق اإل

هي أول من يمنح الفرد " ) :آدلر ( وضح و األم  كما ،كبر في حياته  وهي التي تقوم بالدور األ ، 
في طفولته الخبرات الالزمة لكي يتعلم أن يعيش مع رفاقه و كيف يتعاون معهم و كيف ينمو لديه 
عامل الميل اإلجتماعي ، ومن هذه العالقة األولية يستمد الطفل أولى نزعاته التي تدفعه كي يعيش 

م وكلما كانت هذه األ ،"خرين  كجزء من كل اجتماعي و أن يقيم عالقات اجتماعية سليمة مع اآل
ومصدراً للتفاخر ، جتماعية على من العلم كان لها وقعاً أكثر في حياة المراهق اإلأعلى مستوى 

بعد عن أم كانت وكلما انخفض مستوى تعليم األ،  وربما سهولة في عقد العالقات ، لظهور ل اًوحب
الجذرية والمتسارعة التي تحدث في حياة رات يللتغي وأقل تفهما  حياة العصرية والتكنولوجياال

ل دراية باستخدام وسائل التكنولوجيا في اتصالها مع ابنها المراهق الذي أقالمراهق، كما تكون على 
بينهما تزيد من  تصاالت ماوبالتالي فإن قلة اإل ، ها في الوقت الحاضرعقد ال يكون على تواجد م

  .تجاه نحو الشعور بالوحدة النفسيةاإل
 

   :الفرضية الثامنةمناقشة نتائج  8.3.1.5
 

وجود فروق دالة احصائياً في مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين من ) 23.4(تبين من الجدول 
زى لمتغير عن في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة تيابناء المغتربين الفلسطيني

 .نترنت معاً بعاد وكانت الفروق لصالح الهاتف واإلعلى جميع األ ينحد الوالدأتصال مع وسائل اإل
 ارتباطالتي دلت على وجود  Pawlak) 2002( كمع دراسة باواليالفرضية  الحالية تتفق نتيجة 

ن المراهق في العصر أ إلى  الباحثة هذه النتيجة ، وتعزو ترنت ندمان اإلإمابين الوحدة النفسية و
مام شاشة الكمبيوتر سواء أكان أمضاء الوقت والساعات إستخدام التكنولوجيا وإعتاد إالحديث قد 

المراهق هنا يبحث في وحدته عن ف .والبحث عن العالقات "ةشالدرد"و بهدف أبهدف البحث العلمي 
كبديل عن الشبكة " االنترنت"فيستخدم الشبكة العنكبوتية  ،بدائل لوجود الوالدين جسدياً ومعنوياً معه

مور و مستجدات في أتصال والتواصل مع والديه وما يجري معه من عادة بناء اإلتماعية إلجاإل
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ن المراهق قد أمر لى هذا األإوقد تكون النظرة الكالسيكية . تصال هذهوسائل اإلمن خالل حياته 
 هو الزالو هلن هذا المراهق يعيش وحيداً بعيداً عن األأتغلب على شعوره بالوحدة ولكن الحقيقة 

ن المراهق أكما  .يبحث عن ذاته التي تركها في تلك البالد مع والديه والتي ال يجدها هنا في عودته
قاما يكونا قد  و االنترنت وبذلك أن والديه قد اكتفيا بسماع صوته ورؤيته عبر الهاتف أقد يشعر ب

روك  مع دراسة وهذه النظرة تتفق، مر ليس ما يحتاجه هذا المراهق ن هذا األأبدورهما في حين 
)1987 (Rook  التفاعالت االجتماعية ينعكس في زيادة الشعور بالوحدة الخلل في ن أحيث

  .النفسية
 

 :الفرضية التاسعة مناقشة نتائج 9.3.1.5
  

فروق دالة احصائياً في درجة الوحدة النفسية لدى المراهقين من  وجود  )25.4(تبين من الجدول 
زى لمتغير عفي مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة ت نيبناء المغتربين الفلسطينيأ

 .سرة الممتدة بعاد وكانت الفروق لصالح األسرة الحاضنة في جميع األنوع األ
  

بين  ظهرت وجود عالقة ماأالتي ) 2002(غانممع نتيجة دراسة  الدراسة الحالية   نتيجة تتفق 
سر الطبيعية، ولعل الفكرة هنا تتشابه يواء بدل من األبيوت اإلمة في اإلقا الوحدة النفسية وما بين

ن المراهق في هذه ألى كون إالباحثة هذه النتيجة تعزو  لى حد ما مع فكرة هذه الفرضية، وإ
جداد ومنهم األ، قارب حد والديه مع األأو أو قد يكون يعيش مع كال أالدراسة يعيش مع غير والديه 

ستقالل والذاتية التي كان بين حياة اإل رهم، وهذا ما يزيد من الفجوة ماو غيأعمام والعمات واأل
ختالفات في الثقافات في الحياة الجديدة والتي يعيشها سابقاً وما بين الضغوط واإل الملراهق  يعيشها

دوارهم المتداخلة والتي أ اصحابها ولهأاآلن، فهو يعيش ضمن عائلة لها قوانينها التي اعتاد عليها 
لى إن يرجع بالموافقة في تصرفاته أوضة بذات الوقت، فهو لم يعتد فتكون مفروضة عليه ومر قد

 نماط وطقوس لم يعهدهاأسرة الممتدة تكون ذات ن األأكال والديه، كما  حتى إلى  وأحد أأكثر من 
ساعات اللقاء لتناول الطعام ونوع الطعام وطريقة  وأمن قبل سواء في ساعات الخروج  المراهق 

لى ذلك من إوما  تهمن تحديد وتدخل في حياة المراهق ومع من يمضي الوقت وكيفي عداده وإ
مر الذي يجعل من األ وط  على هذا المراهق ،تزيد الفجوة وحدة الضغ التي من شأنها أن  روماأل

العزلة بعيداً عن كل  والكثيف، واإلتجاه نحو خراط الهائلنهذا المراهق يبتعد شيئاً فشيئاً عن هذا اإل
 .المتداخلة  دوارهمأهذه الضغوط ومن ثم الشعور بالوحدة في عالم يزدحم باآلخرين و
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    :الفرضية العاشرةمناقشة نتائج  10.1.1.5
  

حصائية في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى إة لفروق ذات دال وجود  )26.4(تبين من الجدول 
ن في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يبناء المغتربين الفلسطينيأالمراهقين من 

  .تغزى لمتغير نوع المدرسة في جميع االبعاد وكانت الفروق لصالح المدارس الخاصة 
  

توصي  الحالية  حص هذا المتغير وعليه فإن الباحثةي دراسة سابقة تتعلق بفأ الحالية لم تجد الباحثة
  . ن بهذا الموضوعيبتناول هذا المتغير في الدراسات المستقبلية للمعني

  
الشعور بالوحدة درجة  ارتفاع تعزو فإن الباحثة  لهذه الفرضية ، لى النتيجة الحاليةإوبالرجوع 

في هذه المدارس هم من مناطق  ن الطالبأالنفسية عند المراهقين في المدارس الخاصة كون 
 المراهقيننسبة من ن أ ، في حين  المدينةن هذه المدارس تقع في أن وال قرابة بينهم لكومختلفة 
خذت تربطهم روابط المعرفة أبناء المغتربين يكونون من نفس القرية وقد أتتوفر فيهم صفة  الذين 
ح يمما يت ،يكون أكبر حكومية المدارس الن العدد الطالبي في صفوف أضافة الى إ ،  والقرابة

هل والمحيط من رواد ن توقعات األأ كماجتماعية، قامة العالقات اإلإالمجال األكثر لالنخراط و
مر الذي األ ، قساط ماديةأيدفع عن هذا المراهق من  المدارس الخاصة تكون عالية تماشياً مع ما

في التحصيل االكاديمي الذي يختلف اختالفاً كلياً  المراهق المزيد من الضغوط هذا  يوقع على عاتق
لى جانب الضغوط الدراسية التي تعرف إوجوهرياً عن ذلك التعليم الذي كان قد عهده في السابق، 

مر الذي يجعل من هذا المراهق منكباً على الدراسة بها المدارس الخاصة في ووطننا الحبيب األ
ن رواد المدارس فإ اضافة الى ذلك نخراط في المجتمع، إلوا قامة العالقاتإبتعاد عن إلوبالتالي ا

خراط مع غيرهم من المراهقين لشعور غيرهم إلنن اعلى حد ما إعزلون نصل مالخاصة في األ
ولذلك قد ، رتفع المدخل ال  وفروق إقتصادية من حيثختلف منهم لهم صفات خاصة ونمط حياة أب

مر الذي يزيد في قامة العالقات معهم، األن اآلخرين إللدى المراهقيلين فضمن الم واليس ايكونو
  .النفسية  بالوحدةفي الشعور  نخراطهم إي وبالتالي في ةجتماعلهم اإلتعز

 
  :الفرضية الحادية عشرمناقشة نتائج  11.3.1.5

  
الشعور بالوحدة  اساليب مواجهةفي  اًد فروق دالة احصائيجتو ال انه) 27.4(تبين من الجدول 

ن في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة يالنفسية لدى المراهقين من ابناء المغتربين الفلسطيني
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 الجنس ، ولكن تبين وجود فروق في مجال التفاعل اإليجابيالحكومية والخاصة تغزى لمتغير 
  .الذكور والتفاعل السلبي لصالح اإلناثلصالح 

  
) 2009(ودراسة حجازي وصالح )  2010( ة الحالية مع دراسة لبدوتتفق النتيجة الكلية  للدراس

،  Hample & Petermann) 2005(و هامبل وبيترمان) 2006(وجودة ) 2008(ودراسة أحمد 
وعبد اهللا و  ) 2010(والزيود ) 2010(في حين اختلفت نتائج هذه الفرضية مع دراسة السهلي 

 Renk & Creasey) 2003(رينك وكريسي و) 2003(و البحراوي ) 2010(شاهين والجيري 
    )1999(و روكاتش )   2001(في استخدام التفاعل السلبي لصالح االناث  والضريبي 

Rokach  1994( ووايزمان وجتفرفورند (Wiseman,Guttfrund   بوجود فروق دالة على
  .الدرجة الكلية لصالح الذكور في التفاعل اإليجابي

  
النتيجة بعدم وجود الفروق بين كال الجنسين على الدرجة الكلية للمقياس إلى أن تعزو الباحثة هذه 

كال الجنسين يعيشان نفس مشاعر الوحدة ، ويتشاركان الخصائص التي تميز المراهقة كمرحلة 
عمرية نمائية، وقد يعود األمر إلى أن الذكر واألنثى كل منهما  قد مر في ظروف متشابهة في 

ة حيث تشكلت خبراتهم األولية، ثم كانت الفروق لصالح الذكور في التفاعل معيشتهما السابق
اإليجابي في مواجهة األحداث الضاغطة كون أن الذكر هنا متوقع منه إجتماعياً ان يكون أكثر جدية 
في الحياة وطموحاً ، فهو غداً رب األسرة ومسؤولها في المجتمع الذكوري، وبما أنه يعطى أدوراً  

في (ي مجتمعه فهو يتماشى وهذا الدور في تفاعله، أما األنثى فهي في الحياة السابقة قيادية ف
كانت تحت ضغط ومراقبة من قبل ذويها واعتادت أن تكون تابعة وأكثر إنزواء ووحدة ) غربتها

 وأكثر تحديداً في عالقاتها اإلجتماعية ،  كما أن الدور اإلجتماعي المتوقع منها يحتم عليها أن تكون
أكثر إتجاها نحو العاطفة عن الذكور، إضافة الى التكوين البيولوجي للفتاة القائم على المشاعر 

  .والعواطف لذا كانت مواجهتها لمشاعر الوحدة أكثر باتجاه التفاعل السلبي
  

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشر  12.3.1.5
  

تراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة وجود فروق دالة احصائياً في اس) 29.4(تبين من الجدول 
النفسية لدى المراهقين من ابناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

 )17(الحكومية والخاصة تعزى لمتغير العمر ما عدا بعد التفاعل السلبي، وقد كانت الفروق لصالح 
  .عاماً) 18(عاماً يليه 
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) 2007(و كونز وفالشزبارت  ) 2010(ة مع دراسة الضريبي تتفق نتيجة الدراسة الحالي
Conner&Flachsbart  في وجود الفروق الدالة احصائياً في استخدام استراتيجيات المواجهة التي

 ).2010(تعزى لمتغير العمر، في حين أنها إختلفت مع نتيجة دراسة لبد 
  

عمر يتعرضون لضغوطات بفعل الفجوة التي وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى أن المراهقين في هذا ال
يعيشونها مابين الماضي والحاضر وقلة  في الخبرة في أسلوب الحياة الجديدة، عدا تلك الضغوطات 
التي تتولد عندهم في تبلور هويتهم الشخصية والذاتية و رسم  دورهم االجتماعي والسعي الجاهد 

إستراتيجيات المواجهة للتغلب على مشاعر القلق لتحقيق طموحاتهم، لذا فهم يلجأون إلى استخدام 
والضغوط التي يعيشونها نتيجة شعورهم بالوحدة النفسية ، وكما أن هذه النتيحة تتماشى مع نتائج 

عاماً كانوا على  17الفرضية الثانية من الدراسة الحالية  والتي أظهرت أن المراهقين من عمر 
لذا  كان من المنطق  أن يكونوا على أعلى درجة ايضاً  أعلى درجة من الشعور بالوحدة النفسية 

من أساليب المواجهة، ولعل إتجاههم إلى أن يسلكوا في مواجهتهم بعدي التفاعل االيجابي 
والتصرفات السلوكية بهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق اإلجتماعي المقبول والتماشي مع ما تمليه 

ون جاهدين للخروج من مشاعرهم الداخلية المتعلقة بإحساسهم عليهم أنماط الحياة الجديدة، فهم يسع
  .بالوحدة النفسية والبحث عن تلك البدائل من تفاعل إيجابي وتصرفات سلوكية مقبولة

  
   :الفرضية الثالثة عشرةمناقشة نتائج  13.3.1.5

  
الشعور بالوحدة أنه توجد فروق في استراتيجيات أساليب مواجهة درجة  ) 31.4(تبين من الجدول 

النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 
الحكومية والخاصة تعزى لمتغير مكان السكن الحالي وكذلك لألبعاد ما عدا بعد التفاعل السلبي 

 .وكانت الفروق لصالح القرى
  

من حيث وجود تأثير لمتغير مكان السكن على ) 2004(وتتفق النتيجة  الحالية مع دراسة الضريبي 
) 2006(ودراسة جودة ) 2010(إستراتيجية المواجهة في حين أنها تختلف مع نتائج دراسة لبد 

 .التي لم تظهر فروقاً دالة في أبعاد استراتيجيات المواجهة تعزى لمكان اإلقامة
  

مواجهة لصالح المراهقين من أبناء المغتربين وتعزو الباحثة هذه النتيجة في إستخدام إستراتيجيات ال
المقيمين في القرية إلى التناغم مع الفرضية الثالثة من هذه الدراسة والمتعلقة بحصول المراهقين من 
أبناء المغتربين المقيمين في القرية على معدل أعلى في الشعور بالوحدة النفسية ،  وبالتالي فإن هذه 
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من ردود فعل تقابلها، ومن هنا كانت النسبة أعلى عند المقيمين في القرية  المشاعر الداخلية البد لها
الذين وجدوا إختالفا كبيراً بين نمط حياتهم السابقة ونمط الحياة اإلجتماعية السائدة في القرية و 

بأن شخصية الفرد تتغير وتتشكل تبعاً للظروف المحيطة به ، وأن الشخصية لها " فروم"يوضح 
وهي التي تتكون من مجموعة من العوامل البيولوجية والفطرية : "الشخصية الفرديةوجهان وهي 

_  وهذا ما كان يعهده المراهق قبل عودته إلى وطن اآلباء واألجداد  - " التي تأثرت بالتربية األسرية
وهي عبارة عن تأثير المجتمع على الشخص وهنا تتشكل الطباع : "وأن هناك شخصية إجتماعية

وبما أن األدوار اإلجتماعية أكثر بروزاً في القرى ووضوحاً فإن المراهق هنا يجد ". رد عند الف
نفسه مدفوعاً ومضطراً ألن يتواجه مع مشاعره الداخلية بالمواجهة واإلندفاع نحو التفاعل 

  .من قبل   روجرز اإلجتماعي لتحقيق ذاته اإلجتماعية والمثالية بعيداً عن السلبية كما وضح
 

   :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة عشرة 14.3.1.5

 

وجود فروق دالة احصائياً في استراتيجيات مواجهة درجة  الشعور ) 33.4(تبين من الجدول 
بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

اإلقامة الحالية في بعدي التفاعل اإليجابي والتصرفات الحكومية والخاصة تعزى لمتغير سنوات 
  .السلوكية وقد كانت الفروق لصالح أقل من عام

  
وتتفق الدراسة  الحالية من حيث الفروق على مستوى الدرجة الكلية  مع نتائج  دراسة الضريبي 

ر الخبرة وأن التي أوجدت فروقاً دالة في إستخدام أسلوب التفاعل اإليجابي تعزى لمتغي) 2010(
هي لصالح فئة الخبرة األكبر في ) 2010(إختلفت النتيجة في الفروق  إذ كانت في دراسة الضريبي 

التي لم تظهر فروق في سنوات الخبرة، ) 2009(دراسته ، واختلفت مع نتيجة حجازي وصالح 
هذه النتيجة  في  ولعل الفكرة هنا هي مدى التواجد في مكان العمل وقد قامت الباحثة  الحالية بربط

هذه الدراسات مع نتيجة فرضية الدراسة الحالية كونها لم تجد دراسة سابقة قد تناولت هذا المتغير 
  . وعليه توصي الباحثة بأخذ هذا الجانب بعين اإلعتبار في الدراسات المستقبلية للمعنيين باألمر

  
المستجد في تواجده في أرض اآلباء وتعزو الباحثة الحالية  نتيجة هذه الفرضية  الى أن المراهق 

واألجداد، الزال يعيش وقع الصدمة عليه من تغييرات جذرية  مقارنة مع ما حمله مع معه من ذاته  
وذكرياته ونمط حياته التي كان يعيشها من قبل، وما بين هذه الحياة الجديدة والنمط الحياتي الجديد 

د أو كال والديه ويجد نفسه وحيداً مع أناس لم يعتدهم ،فهو الزال غير مستقر وقد يكون بعيداً عن أح
من قبل ويختلفون عنه في نمط الحياة والثقافة والعمر، وبما أنه يشعر بهذه الوحدة كان البد له من 
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ان يتكيف ويواجه كل هذه الضغوط فيبدأ بالبحث عن البدائل والحلول لمشكلته من خالل التفاعل 
ثر للتفاعل مع هذه األحداث الجديدة محاوالً تجنب اإلنفعاالت والمشاعر اإليجابي وبالنظر بواقعية أك

السلبية التي من شأنها أن تظهر ذاته الحقيقية للغير، و يأخد بالبحث جاهداً عن إهتمامات ومصادر 
داعمة في وحدته وهنا تنشط لديه الحيل الدفاعية والوسائل التي من شأنها إن تخلصه من مشاعر 

  .ة النفسية  وتساعده بالمضي قدماً والسعي نحو المستقبلالقلق والوحد
 
 

     :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشرة 15.3.1.5
 

انه توجد فروق دالة احصائياً في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية ) 36.4(تبين من الجدول 
م اهللا والبيرة الحكومية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة را
اإلقامة مع األجداد أو ( والخاصة تعزى لمتغير اإلقامة الوالدية ،وكانت الفروق لصالح غير ذلك

  ).األعمام والعمات أو األخوال والخاالت
 

التي أظهرت أن هناك فروقاً دالة في إستراتيجيات ) 2008(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أحمد 
الذين يعيشون مع قرينهم أكثر ممن يعيشون بمفردهم، في حين لم تجد  المواجهة لدى المسنين

الباحثة الحالية  دراسات سابقة قد  تناولت هذا المتغير ، وعليه فهي توصي باإاهتمام بهذا الجانب 
  .في الدراسات المستقبلية للمعنيين باألمر

  
اتيجيات المواجهة لصالح غير ذلك تعزو الباحثة هذه النتيجة بوجود الفروق الدالة في إستخدام إستر

لكون المراهق في هذه الدراسة يعيش   - اي للمراهقين الذي ال يقيمون مع أحد أو كال والديهم  - 
بعيداً عن والديه ووحيداً مع أسرة حاضنة له و لها عاداتها وطقوسها التي ال بد له من قبولها 

وترك وحيداً ليواجه هذا الكم من ) والديه ( ومعايشتها ،  فهو قد فقد السند الداعم والمباشر له 
المستجدات والتغييرات، وهنا وإن كان يشعر بالوحدة النفسية بداخله فال بد له من أن يتماشى مع 
الظروف الحالية بالبحث عن وسائل بديلة تعينه على وحدته ومواجهتها والتكيف مع الوضع الجديد، 

اقف ضغط بدرجات متفاوتة ولهذه الضغوط تأثيراتها فالمراهقون في هذه الدراسة يتعرضون لمو
على حالتهم الداخلية وتخلق لديهم ردود الفعل، وبالتالي ال بد من اللجوء إلى الحيل الدفاعية 
للتخفيف  من مشاعر الوحدة والقلق الناتجة عن هذه العوائق والسعي نحو المستقبل وتحقيق الطموح 

المراهق في هذه المرحلة يعمل جاهداً على إثبات هويته وإيجاد الهوية الشخصية السيما وأن 
  .الشخصية
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   :مناقشة نتائج الفرضية السادسة عشرة 16.3.1.5
  

وجود فروق دالة إحصائياً في إستراتيجيات مواجهة  درجة الشعور ) 39.4(تبين من الجدول 
مدارس محافظة رام اهللا والبيرة بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في 

الحكومية والخاصة يعزى لمتغير مستوى تعليم األب لبعدي التفاعل السلبي والتصرفات وكانت 
 .الفروق لصالح اإلبتدائي

حيث لم تظهر فروقاً دالة في إستراتيجيات المواجهة ) 2010(تختلف النتيجة الحالية  مع دراسة لبد 
متغير تعليم األب، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة جودة  في بعد التصرفات السلوكية حسب

التي لم توجد فروقاً دالة في أساليب المواجهة تعزى إلى المستوى التعليمي لعينة الدراسة ) 2006(
  .وليس لمستوى تعليم األب

  
وتعزو الباحثة هذه النتيجة في إيجاد الفروق على مستوى بعدي التفاعل السلبي والتصرفات 

ية إلى أن المراهق  في الدراسة الحالية  يصطدم بالعقبات أكثر وأكثر  ، والتي من شأنها أن السلوك
تبقيه في مشاعر الوحدة النفسية ، وهو البد من أن يواجه مشاعر النقص أيضاً لديه في إنخفاض 
مستوى تعليم األب الذي من الطبيعي أن يكون قدوته ، ولكنه غير راض عن مستواه التعليم، 

سعى جاهداً إلى البحث عن وسائل المواجهة وقد يلجأ إلى أن تكون مواجهته صامتة تقتصر على في
الشعور بالقلق  والوحدة وعدم المواجهة الفعالة ، وقد يلجأ البعض من هؤالء المراهقين   إلى 

خدام اإلبتعاد عن مشاعر الوحدة النفسية  والشعور بالدونية المتعلقة بمستوى تعليم األب إلى إست
إستراتيجيات مواجهة تقوم على اإلبتعاد عن هذه المشاعر ،  والبحث عن مصادر المتعة أو القيام 
بتصرفات سلوكية شأنها أن تخرجه من مشاعر الوحدة النفسية ، ولعل هذا أيضاً يدعم نتائج 

عوراً الفرضية السادسة في أن المراهق البن الوالد ذو المستوىال تعليمي المنخفض، هو  أكثر ش
  .بالوحدة النفسية وبالتالي البد له من إستخدام  إستراتيجيات للمواجهة

  
   :مناقشة نتائج الفرضية السابعة عشرة 17.3.1.5

  
أنه توجد فروق دالة احصائياً في إستراتيجيات مواجهة درجة  الشعور ) 42.4(تبين من الجدول 

لفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين ا
الحكومية والخاصة يعزى لمتغير مستوى تعليم األم وكذلك لمجال بعد التصرفات السلوكية وقد 

  .كانت الفروق لصالح اإلبتدائي
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التي لم تظهر فروقاً دالة في إستخدام ) 2010(مع دراسة لبد  تختلف نتيجة الدراسة الحالية
  .المواجهة تبعاً لمستوى تعليم األم إستراتيجيات 

  
وتعزو الباحثة  الحالية هذه النتيجة إلى أن المراهق  في هذه الدراسة قد فرض عليه القيام  بدور 

المسؤول في المنزل، فاألم هنا ذات تعليم منخفض وقد ال تكون على دراية كافية بالتغييرات  
قامته الجديدة وفي التطورات المتعلقة بالنمو والتأثيرات  التي قد حصلت مع هذا المراهق في إ

لم تتطور معه في أساليب التكنولوجيا والتغييرات    -اي األم  –كمرحلة نمائية للمراهقة ، وهي 
العصرية الحديثة ، وعلى الرغم من أن هذا المراهق مازال غير مستقل كامل اإلستقالل في 

هي األم التي يجب ان تكون مصدر قوة ودعم له  شخصيته عن والدته، إال أنها ال تزال في نظره 
،  ولكنه يجد الفروق بين ما يرغب وما هو موجود بالفعل ،  ويجد أن هناك فروقا بين والدة زميله 
المتعلمة وذات المركز وبين والدته التي أنهت المرحلة اإلبتدائية فيعقد المقارنة الخاسرة ليشعر 

دم ثقته بمشورة األم وقراراتها في حياته الجديدة ، األمر الذي بالنقص ومن ثم بالوحدة النفسية لع
يزيد من الفجوة بينهما في اإلهتمامات والتخاطب السيما وإن كانت األم أيضا بعيدة في محل إقامتها 
عنه ، وال تتقن إستخدام التكنولوجيا العصرية في اإلتصال معه،  إلى جانب كل هذا فإن هذا 

ا إلى القيام بالمواجهة والتصدي والبحث عن سلوك يخرجه من هذا الشعور المراهق يكون  مدفوع
باإلتجاه نحو مصادر المتعة و اإلهتمامات التي تبعده عن المواجهة المباشرة لهذه الوحدة النفسية  

  .التي وجد نفسه قد وصل اليها
  

 : الفرضية الثامنة عشرةمناقشة نتائج  18.3.1.5
 

نه وجود فروق دالة إحصائياً في إستراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة ا) 45.4(تبين من الجدول 
النفسية لدى المراهقين من أبناء المغربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 
والخاصة يعزى لمتغير وسيلة اإلتصال مع أحد الوالدين في جميع األبعاد وقد كانت الفروق لصالح 

  .نترنت معاالهاتف واال
  

التي دلت على وجود عالقة مابين الوحدة   )2002( اتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة باواليك
النفسية وإدمان االنترنت، وتعزو الباحثة  الحالية هذه النتيجة الى أن المراهق الذي يشعر بالوحدة 
النفسية يبحث جاهداً عن وسائل وإستراتيجيات تخرجه من مشاعر الوحدة النفسية، فهو هنا في بالد 

ائه الذين تركهم من ورائه فيعمل جاهداً على التواصل معهم اآلباء واألجداد يفتقد إلى أهله وأصدق
من خالل إستخدام الوسائل التكنولوجية التي سهلت عليه توفير هذا التواصل،  ولكنها في ذات 
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الوقت تأخذه من عالمه الواقعي الذي أصبح يعيش فيه ، لتزيد الفجوة بين هذا المراهق وبين القدرة 
حيطه اإلجتماعي وبالتالي إنعزاله واإلتجاه نحو الوحدة النفسية  ، ومن على التكيف واإلنخراط مع م

هنا كانت مواجهة الشعور بالوحدة النفسية على مستوى جميع أبعاد المواجهة هي إستخدام الهاتف 
  واإلنترنت معا 

  

    :مناقشة نتائج الفرضية التاسعة عشرة 19.3.1.5
 

ة إحصائياً في إستراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدة انهوجود فروق دال) 47.4(تبين من الجدول 
ن في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة يالنفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطيني

  . الحكومية والخاصة يعزى لمتغير نوع األسرة الحاضنة ، وقد كانت الفروق لصالح األسرة الممتدة
سابقة قد تناولت هذا المتغير وعالقته مع استراتيجيات المواجهة لم تجد الباحثة الحالية  دراسات  

  .وعليه فان الباحثة توصي بدراسة هذا المتغير
  
لقد  أظهرت نتائج الفرضية التاسعة فروقاً في الشعور بالوحدة النفسية لصالح متغير األسرة الممتدة  

بمعنى أن المراهق يشعر بدرجة أعلى من الوحدة النفسية من خالل تواجده في األسرة الممتدة ، 
تماشيا مع نتيجة وتعزو الباحثة الحالية  الفروق في إستراتيجيات المواجهة لهذا النوع من األسر و 

الفرضية التاسعة،بأن المراهق هنا نتيجة شعوره بالوحدة ونتيجة الضغوط الواقعة على عاتقه ضمن 
هذه األسرة، والدور اإلجتماعي الجديد المفروض عليه أن يبرزه ويتخذه ، يلجأ إلى أساليب ووسائل 

يتجه نحو التفاعل االيجابي ونحو لتحقيق هذا الدور تماشياً مع هذا الضغط االجتماعي الواقع عليه  ف
السلوك ونحو المشاعر مستخدماً كل هذه األبعاد واإلستراتيجيات للخروج من ضغوطه المولدة لديه 

  .مشاعر الوحدة النفسية
  

  :الفرضية العشرونمناقشة نتائج  10.4.1.5
  

مواجهة الشعور أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في إستراتيجيات ) 48.4( تبين من الجدول
بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 
الحكومية والخاصة تعزى لمتغير نوع المدرسة ولكن تبين وجود الفروق في بعد التصرفات 

 .السلوكية والتي كانت لصالح المدارس الخاصة
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دراسة سابقة تتعلق بفحص هذا المتغير على صعيد إستراتيجية المواجهة لم تجد الباحثة الحالية أي 
لمشاعر الوحدة النفسية لذا توصي الباحثة بعمل المزيد من الدراسات المستقبلية لفحص هذا المتغير 

 .للمعنيين باألمر
  

ن تعزو الباحثة الحالية هذه النتيجة في عدم وجود الفروق بين المراهقين من أبناء المغتربي
الفلسطينيين  في هذه المرحلة العمرية في المدارس الحكومية والخاصة الى أوجه الشبه في الصفات 
الخاصة بهذه المرحلة  النمائية بين المراهقين بشكل عام ، والظروف التي يواجهونها من مشاعر 

ال وجب على هذا الوحدة النفسية والحياة الجديدة ذات النمط الذي  لم يعتادوه سابقاً، ففي كل األحو
المراهق مواجهة مشاعره الداخلية سواء أأمضى دراسته في مدارس خاصة أم حكومية والبحث 
جاهداً عن تحقيق هويته الشخصية، كما أن  التفسير لالتجاه نحو المواجهة من خالل التصرفات 

ل في طياته السلوكية أكثر عند المراهق الملتحق في المدارس الخاصة  هو كون أن هذا البعد يحم
المحاولة الجاهدة للبحث عن مصادر بديلة لمشاعر الوحدة من تسلية وتجنب الضغوطات هذا إلى 
جانب أن المدارس الخاصة تقع في المدينة مما يتيح لهذا المراهق من أن يجد وسائل بديلة ومتنوعة 

ر الوحدة أكثر سواء  من نوادي أو أماكن للخروج ، كل ذلك  بهدف تجنب والهروب من مشاع
  .النفسية

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الواحد والعشرون 21.3.1.5

  

يالحظ أن هناك عالقة ما بين  درجة الشعور بالوحدة النفسية ) 49.4(وبالرجوع إلى جدول 
وإستراتيجية المواجهة لدى المراهقين من أبناء المغتربين ، وأنه كلما كان هناك وحدة نفسية كان 

ابية هناك استراتيجيات مواجهة  للوحدة ، وقد أشارت النتائج في هذه الدراسة إلى وجود عالقة إيج
طرديه  ، بمعنى أنه كلما إرتفعت مشاعر الوحدة النفسية إرتفعت إستراتيجية المواجهة  ولكن ليس 

  .لم تكن واحدة في جميع األبعاد  Rبنفس األبعاد والقدر فقيمة 
  

وتتفق هذه النتيجة بوجود العالقة الدالة وان اختلفت في طبيعة هذه العالقة ، حيث كانت العالقة بين 
والنبهاني ) 2006(لنفسية وأساليب مواجهتها ذات عالقة سلبية كما ظهر في دراسة جودة الوحدة ا

 وباواليك ) 2005(وحسن والجمالي  Pawlak(2002)  وروك ) 2001(ودراسة النمراني
)1987(Rook .  
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 وهذه النتيجة تشير إلى التفسير القائم على طبيعة الذات والخبرة التي كان قد إعتادها المراهق في
هذه الدراسة من إعتياد لمواجهته للضغوطات معتمدا على إستراتيجية حل المشكالت ، فالثقافة 
السابقة التي عهدها في صغره برزت في تأثيرها هنا على أسلوب وإستراتيجية مواجهته لمشاعر 
الوحدة ،عالوة على ذلك  فإن الدعم الذي يحصل عليه هذا المراهق من أسرته الخاصة لها تأثير 

  .إيجابي في ماجهة الوحدة النفسية 
  

من جانب آخر فإن هذا المراهق  شأنه شأن أي مراهق يمر في هذه المرحلة العصرية وما تشهده 
من تطور، فهو مرآة لحال المجتمع وهو في ذات الوقت تنبؤ للمستقبل القادم ، إذ أن االستراتيجيات 

جهة في حل الصراعات ، ومن جهة أخرى  القائمة على التفاعل اإليجابي أصبحت أكثر جدوى من
تخلق تساؤال حول الكم الهائل من الدوافع واألساليب المستخدمة بهدف التغلب على مشاعر القلق 
والتوتر والسعي بالحاح نحو تحقيق الطموح وتخطي مشاعر الوحدة النفسية  وإن اضطر هذا 

 .المراهق إلى مواجهتها بالحيل النفسية الدفاعية 
 

  التوصيات 2.5

  
  : استنادا الى النتائج التي تم التوصل ايها من خالل الدراسة ، فان الباحثة توصي بما يلي 

العمل على  إكتشاف  الحاالت من هؤالء المراهقين من أبناء المغتربين والذين يعانون من   - 
ساعدتهم في الشعور بالوحدة النفسية ووضع الخطط والبرامج التوجيهية واإلرشادية المناسبة لم

  .التعامل ومواجهة الضغوط الناتجة عن الشعور بالوحدة النفسية 
  
زيادة اإلهتمام بهذه الفئة من المجتمع وتقديم الدعم المناسب لهم للتأقلم والتكيف مع ظروفهم  - 

الجديدة واحتضانهم في المجتمع إضافة الى زيادة اإلهتمام بالخدمات النفسية التي من شأنها أن 
  .من وحدتهم النفسيةتخرجهم 

  
إبداء اإلهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم من خالل  وضع المناهج التعليمية المناسبة    - 

  .والمتالئمة مع طبيعة المناهج الدراسية التي كان قد إعتادت عليها هذه الفئة   في السابق 
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ية والتي من شأنها إتاحة المزيد من إهتمام وزارة التربية والتعليم بتفعيل جانب األنشطة الالمنهج - 
الفرص في تعميق روح اإلنتماء الوطني عند هذه الفئة من المجتمع وإخراجهم من شعور الوحدة 

  .النفسية 
  
وضع برامج توعوية من خالل اإلعالم بأهمية دور وجود اآلباء وتواصلهم المباشر مع أبنائهم  - 

  ن التي تناولتها هذه الدراسة خاصة في مرحلة المراهقة عامة ومع  فئة  المراهقي
  
تتناول هذه الفئة وطرق مساعدتهم في الخروج من مشاعر الوحدة النفسية  امج ارشادية رإعداد ب -

  .ومواجهتها
  .اعداد مقاييس نفسية جديدة تتناول موضوعي الوحدة النفسية واساليب مواجهتها  -
  

  مقترحات لدراسات  مستقبلية 3.5

  
  .الدراسات والبحوث العلمية التي تهتم بهذه الفئة من المجتمعإجراء   - 
  

إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتناول موضوع هذه الدراسة وعالقتها ببعض  - 
المتغيرات التي تناولتها و التي كان هناك قلة من الدراسات السابقة قد أخذتها بالحسبان ، إضافة 

  . اولها الدراسة الحالية اإى فحص متغيرات أخرى لم تتن
  
إجراء البحوث التجريبية والتي تتعلق بالبرامج اإلرشادية والمعرفية في خفض شعور الوحدة - 

  .النفسية لدى هذه الفئة  الهامة من المجتمع الفلسطيني 
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  :فهرس الجداول 

  
  الصفحة  اسم الجدول  رقم ال

  70  الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات   )1.3(

)2.3 (  
  

الشعور مقياس لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون 
  بالوحدة النفسية

73  

مقياس لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون    )3.3(
  تراتيجيات المواجهةسا

77  

مستوى الوحدة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   )1.4(
محافظة رام اهللا والبيرة  لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسالنفسية 

 الحكومية والخاصة

83  

مستوى  لمجاالتنة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عي  )2.4(
محافظة رام اهللا والبيرة  لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسالوحدة النفسية 

  الحكومية والخاصة

84  

ستراتيجيات الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   )3.4(
 لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارسمواجهة الشعور بالوحدة النفسية 

 محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

86  

لمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   )4.4(
لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في ة النفسية ستراتيجيات مواجهة الشعور بالوحدا

  ةمحافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاص مدارس

88  

مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين ل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   )5.4( 
أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى  من

 الجنسلمتغير 

89  
  

مستوى في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )6.4( 
مدارس محافظة رام اهللا والبيرة  الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في

  العمريعزى لمتغير  الحكومية والخاصة

90  

في مستوى الوحدة النفسية لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   )7.4(
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

 العمروالخاصة يعزى لمتغير 

91  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار   )8.4( 
  العمرحسب متغير 

92  

مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين ل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   )9.4(
من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى 

  .مكان السكن الدائملمتغير 

93  
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مستوى في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )10.4(
الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  سنوات اإلقامة الحاليةيعزى لمتغير  الحكومية والخاصة

94  

في مستوى الوحدة النفسية لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   )11.4(
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

  سنوات اإلقامة الحاليةوالخاصة يعزى لمتغير 

95  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار   )12.4(
  سنوات اإلقامة الحاليةحسب متغير 

96  

مستوى في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )13.4(
الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين 

  اإلقامةيعزى لمتغير  الحكومية والخاصة

98  

في مستوى الوحدة النفسية لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   )  14.4(
حكومية المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة ال

 اإلقامةوالخاصة يعزى لمتغير 

99  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار   )15.4(
 .اإلقامةحسب متغير 

100  

مستوى في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )16.4(
الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

 مستوى تعليم األبيعزى لمتغير  الحكومية والخاصة

102  

في مستوى الوحدة النفسية لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   )17.4(
لمغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية المراهقين من أبناء ا

  مستوى تعليم األبوالخاصة يعزى لمتغير 

103  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار   )18.4(
 مستوى تعليم األبحسب متغير 

104  

مستوى في متوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات   )19.4(
الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  مستوى تعليم األميعزى لمتغير  الحكومية والخاصة

105  

في مستوى الوحدة النفسية لدى العينة  أفرادالستجابة  حادياألنتائج اختبار تحليل التباين   )20.4(
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

  مستوى تعليم األم والخاصة يعزى لمتغير

106  

بات أفراد عينة للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجا) LSD(نتائج اختبار     )21.4(
  مستوى تعليم األمالدراسة حسب متغير 

106  

مستوى في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )22.4(
الوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  وسيلة االتصال مع أحد الوالدينيعزى لمتغير  والخاصةالحكومية 

108  
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في مستوى الوحدة النفسية لدى العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين    )23.4(
المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

   وسيلة االتصال مع أحد الوالدينوالخاصة يعزى لمتغير 

109  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ) LSD(نتائج اختبار     )24.4(
  وسيلة االتصال مع أحد الوالدينالدراسة حسب متغير 

  

110  

مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين ل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   )25.4(
من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى 

  نوع األسرة الحاضنةلمتغير 

112  

)26.4(    
مستوى الوحدة النفسية لدى المراهقين ل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار 

من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة يعزى 
  نوع المدرسةلمتغير 

113  

ساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية أل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   )27.4(
لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

 الجنسوالخاصة يعزى لمتغير 

114  

أساليب في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )28.4(
الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس مواجهة 

  العمر اصةمحافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخ

115  

في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   )29.4(
المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة النفسية لدى المراهقين من أبناء 

 العمريعزى لمتغير  اصةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

115  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار   )30.4(
  العمرحسب متغير 

116  

ساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية أل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   )31.4(
لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية 

  مكان السكن الدائموالخاصة يعزى لمتغير 

117  

أساليب في متوسطات  ستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال  )32.4(
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس 

  سنوات اإلقامة الحاليةيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

118  

في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   )33.4(
النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  سنوات اإلقامة الحاليةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

119  

لحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة للمقارنات البعدية بين المتوسطات ا) LSD(نتائج اختبار   )34.4(
  سنوات اإلقامة الحاليةحسب متغير 

120  
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أساليب في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة   )35.4(
المغتربين الفلسطينيين في مدارس مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء 

  اإلقامةيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

121  

في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين     )36.4(
محافظة رام اهللا والبيرة  النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس

  اإلقامةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

122  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار   )37.4(
  اإلقامةحسب متغير 

123  

أساليب في متوسطات  الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة   )38.4(
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس 

  مستوى تعليم األبيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

125  

يب مواجهة الشعور بالوحدة في أسالالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   )39.4(
النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

 مستوى تعليم األبالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

126  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ) LSD(نتائج اختبار     )40.4(
 مستوى تعليم األباسة حسب متغير الدر

126  

أساليب في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )41.4(
مواجهة الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس 

  مستوى تعليم األمعزى لمتغير ي محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

128  

  

في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   )42.4(
النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  مستوى تعليم االم الحكومية والخاصة يعزى لمتغير

129  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار    )43.4(
  مستوى تعليم األمحسب متغير 

129  

أساليب في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )44.4(
عور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس مواجهة الش

  وسيلة االتصال مع أحد الوالدينيعزى لمتغير  محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

130  

في أساليب مواجهة الشعور بالوحدة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين   ) 45.4(
النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

   وسيلة االتصال مع أحد الوالدينالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

132  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار   )46.4(
  وسيلة االتصالحسب متغير 

133  

ساليب مواجهة الشعور بالوحدة النفسية أل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار   
رام اهللا والبيرة الحكومية  لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة

  نوع األسرة الحاضنةوالخاصة يعزى لمتغير 

135  
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ساليب مواجهة الشعور بالوحدة أل العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار     )48.4(
النفسية لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة 

  نوع المدرسةالحكومية والخاصة يعزى لمتغير 

136  

عور بالوحدة النفسية واستراتيجيات مواجهتها الشبين  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية    )49.4(
محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية  لدى المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس

  والخاصة
  

137  
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   االستبانة بصورتها النهائية  )1(ملحق رقم 

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 :عزيزتي الطالبة   /عزيزي الطالب 
  :تحية طيبة وبعد

الشعور بالوحدة النفسية وعالقته باستراتيجيات المواجهة لدى تقوم الباحثة باجراء دراسة بعنوان 
 المراهقين من أبناء المغتربين الفلسطينيين في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة

  .وذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في االرشاد النفسي  والتربوي
اهداف الدراسة يرجى منك االجابة بكل صدق وموضوعية على العبارات الواردة ولتحقيق 

والحرص على عدم ترك أي عبارة منها دون اجابة ،وكذلك عدم االجابة باكثر من من واحدة لكل 
منها ، علما انه ال يوجد اجابات صحيحة واخرى خاطئة ، والمعلومات التي ستقدمها هي مخصصة 

  .فقط ال غير وسيتم المحافظة على سريتها  الغراض البحث العلمي
  

  .مع الشكر على حسن تعاونكم                                                
   اميرة حسن حمد:الباحثة                                                                    
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:البيانات الشخصية :القسم االول   

:  □   في المكان المناسب      x    يرجى وضع اشارة   

 .□انثى        -   2                □ ذكر      -1:       الجنس    -1
 

   □   عاما)    18(   - 3      □ عاما )   17(  -  2          □عاما      16     - 1 : العمر       -2
 

     □ )     قرية(       -2        □مدينة       - 1: مكان السكن الدائم     -3

 

   □من عام الى عامين  -  2         □اقل من عام     -1:   سنوات االقامة  الحالية  -4

 

اكثر من ثالثة   - 4    □من عامين الى ثالثة   -  3                                    

          اعوام

 □مع كال الوالدين    - 2         □  احد الوالدين  - 1:  اقيم مع    - 5
  ....................................ي    /حدد. غير ذلك  - 3             

 

 □  ثانوي - 3     □اعدادي    - 2     □ابتدائي  - 1    : البمستوى تعليم ا - 6
□بكالوريس فاكثر      - 4                             

 

 □  ثانوي - 3     □اعدادي    - 2     □ابتدائي  - 1    : الممستوى تعليم ا  - 7
       □بكالوريس فاكثر        - 4                           

 
 : وسيلة االتصال مع احد الوالدين او كالهما في حالة عدم االقامة معهما هي  - 8

   □الرسائل المكتوبة  -3     □االنترنت   - 2    □الهاتف  -1
  .......................................ي/حدد.غير ذلك   -   4

 
  :نوع االسرة الحاضنة   -9

□)         هي االسرة التي تتكون من االباء واالبناء فقط ( اسرة نووية  -    1    

□)       هي االسرة التي تتكون من االجداد واالباء واالبناء (اسرة ممتدة  -  2    
 

 □خاصة        -2     □حكومة        -1:  نوع المدرسة  - 10
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:القسم الثاني  
:مقياس الشعور بالوحدة النفسية    -1 

 
دائما   احيانا   نادرا اطالقا العبارةالرقم

       هل تشعر انك منسجم مع من حولك من الناس ؟1

       هل تشعر انك تفتقد الصحبة؟2

يوجد من تلجأ اليه من الناس ؟هل تشعر انه ال3        

       هل يغلب عليك الشعور بالوحدة ؟4

       هل تشعر بانك جزء من مجموعة من االصدقاء؟5

هل تشعر بانك تشترك مع الناس المحيطين بك في6
                                 ؟  كثير من االشياء

      

قريبا من أي شخص ؟هل تشعر بانك لم تعد7        

       هل تشعر بان احدا ال يشاركك اهتماماتك وافكارك؟8

بانك شخص اجتماعي ؟  هل تشعر9        

       هل تشعر بان االخرين يهملونك ؟10

       هل تشعر بانك قريب من الناس ؟11

       هل تشعر بان عالقاتك مع االخرين ليس لها قيمة؟12

       هل تشعر بانه ال يوجد من يفهمك جيدا ؟13

بانك في عزلة عن االخرين ؟  هل تشعر14        

عندما تحتاجهل تشعر بانك تستطيع ان تجد االصدقاء15
 اليهم ؟

      

؟هل تشعر بانه يوجد هناك اناس يفهمونك جيدا16        

       هل تشعر بانك خجول؟17

بان الناس حولك منشغلون عنك ؟  هل تشعر18        

بان هناك من تستطيع التحدث معه ؟  هل تشعر19        

تستطيع ان تلجا اليهنهل تشعر بان هناك من الناس م20
 عندما تريد؟
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    :  المواجهة أساليبمقياس  -2 
تنطبق  العبارةالرقم

تماما

تنطبق الى 

 حد ما

 ال تنطبق

افكر احيانا في احداث الحياة اليومية الضاغطة1
.التي مرت في حياتي  

  

.اتجنب مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة2       

احاول التفكير في بعض احداث الحياة السعيدة3
التي مرت في حياتي القارنها باحداث الحياة 

.الضاغطة المؤلمة   

     

ابذل جهدي من اجل تحقيق طموحاتي المستقبلية4
.رغم احداث الحياة الضاغطة التي تمر بي   

     

ابحث عن المتعة ومصادر التسلية لتخفيف اآلثار5
.السلبية الحداث الحياة اليومية الضاغطة   

     

احاول التكيف باساليب ايجابية مع احداث الحياة6
.اليومية الضاغطة   

     

المساندة االجتماعية مع افراد اسرتي واصدقائي7
تخفف الكثير من مواقف احداث الحياة اليومية 

.الضاغطة  

     

.اهتم بالنتائج التي تحدثها الحياة اليومية الضاغطة8       

اخرى تبعدنياحاول ان ابحث عن اهتمامات9
الحداث الحياة اليومية   عن المواجهة المباشرة

 الضاغطة

     

احاول ان استفيد من خبراتي وثقافتي في وضع10
اساليب منطقية لمواجهة احداث الحياة اليومية 

.الضاغطة  

     

افضل احيانا عدم مواجهة احداث الحياة اليومية11
.الضاغطة  

     

احاول تجنب بعض المشكالت النفسية12
واالجتماعية التي يمكن ان تسببها احداث الحياة 
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 اليومية الضاغطة
احاول احيانا اللجوء الى اخصائي نفسي او مرشد13

ليساعدني في كيفية التعامل مع مدرسي  تربوي 
.اساليب مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة  

     

اخشى ان تؤثر احداث الحياة اليومية الضاغطة14
.على اسلوب حياتي اليومية   

 
 

     

احداث الحياة اليومية الضاغطة تؤثراصبحت  15
. على تصرفاتي وسلوكي اليومي  

 

     

اشعر بالرضا عن نفسي عند مواجهتي الحداث16
.الحياة اليومية الضاغطة   

     

احاول االستفادة من تجارب وخبرات االخرين في17
.اساليب مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة  

     

احاول تجنب االنفعاالت والمشاعر السلبية في 18
.مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة   

     

التزم الصمت احيانا في مواجهة احداث الحياة 19
.اليومية الضاغطة  

     

احاول التصرف بسرعة مع أي موقف ضاغط 20
.يواجهني في حياتي اليومية   

     

احاول احيانا االنسحاب من الحياة لبعض الوقت21
 حتى ال اواجه أي حدث ضاغط في حياتي اليومية 

     

اتخيل احيانا بعض مواقف احداث الحياة اليومية22
الضاغطة في المستقبل وافكر في اسلوب 

 مواجهتها 

     

حدث ضاغط يمر بياياحاول ان انظر الى23
.بواقعية قدر االمكان   

     

افكر احيانا في احداث الحياة اليومية الضاغطة24
التي حدثت في الماضي واحاول االستفادة منها 
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التي تمر بيحداث الحياة اليوميةفي مواجهتي ال
.احيانا   

اقوم احيانا ببعض االفعال والتصرفات غير25
.االرادية في مواجهتي لالحداث الضاغطة   

     

اشعر احيانا بالقلق والخوف من حدث ضاغط26
.مؤلم اتوقعه في حياتي اليومية   

     

االخرين فياحاول ان اكون متعاونا مع27
.مواجهتي الحداث الحياة اليومية الضاغطة   

     

اتصرف احيانا بطريقة سلبية في مواجهتي28
.الضاغطة الحياة اليومية  الحداث   

     

احيانا بانني لست افضل من االخرين فياشعر 29
اساليب مواجهتهم الحداث الحياة اليومية 

.الضاغطة  

     

اشعر احيانا بان التفكير في احداث الحياة اليومية30
.الضاغطة تؤخرني في انجاز اعمالي اليومية   

     

الباحثة اميرة حسن حمد: مع الشكر  
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 تسهيل مهمة  كتاب  ):2(ملحق رقم 
  

  
  

  
 


