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 ات فل مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة.أنسالدنل بروزيع اإلسرب

 
جاز ىذا العمؿ ولمموا لمى إةراج أنأقدـ شكري ورقديري لجميع مف سالدونل فل  أفوال يسعنل اال 
 فجزاىـ اهلل ةيرًا لمى ما قدموه. ،ثيز الوجود إلى ىذه الرسالة 
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 ممخص

ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل ب الشعور مسروى إلىىدفت ىذه الدراسة الرعرؼ 
قياس الفروؽ فل مسرويات ا مف النفسل لدى طمبة و ( 2014) رموز فمسطيف فل ألقاب ثرب

لمنيج ولرثقيؽ ىدؼ الدراسة إسرةدـ الباثث ا, ميا فل الضفة الغربية وقطاع غزةالمرثمة ا ساسية الع
ورـ رطبيؽ ىذا المقياس لمى لينة   ،ثيث إسرةدـ مقياس )ماسمو( لألمف النفسل ،الرثميمل الو فل

( طالبًا وطالبة مف طمبة المرثمة ا ساسية العميا موزليف لمى مناطؽ الضفة 2855ميسرة بمغت )
مف   ؿ ا وؿ( والف2014/2015وذلؾ ةالؿ الف ؿ الدراسل الاانل مف العاـ ) ،الغربية وقطاع غزة

اف الدرجة الكمية لفقرات الشعور با مف النفسل وأظيرت نرائج الدرسة ( .2015/2016العاـ الدراسل )
 .%(69( بنسبة مئوية )2.07ثسابل ) ثيث ث مت لمى مروسط ،كانت مروسطة لدى لينة الدراسة

 أما نرائج فرضيات الدراسة فكانت كاآلرل :
الشعور با مف مسروى ( فل (α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -

النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمكاف إقامة الطالب )الضفة 
 .كانت الفروؽ ل الح الضفة الغربيةو  ،قطاع غزة(  ،الغربية

الشعور  مسروى( فل (α ≤0.05الداللة  لدـ وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى -
 .ميا فل فمسطيف رعزى لمرغير الجنسبا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية الع

الشعور  مسروى( فل (α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
اف السكف با مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغيرات مك

وبيف )مةيـ( و)قرية( ل الح  ،ثيث كانت الفروؽ بيف )مدينة( و)قرية( ل الح )قرية( 
ومعدؿ الف ؿ السابؽ ثيث كانت الفروؽ  ،وبيف )مدينة( و)مةيـ( ل الح )مدينة(  ،)قرية( 

وبيف ،وبيف )ممراز( و)جيد( ل الح )ممراز( ،بيف )ممراز( و)جيد جدًا( ل الح )ممراز( 
 .الح )ممراز(مقبوؿ( ل )ممراز( و)

الشعور  مسروى( فل (α ≤0.05لدـ وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
رعزى لمرغيرات الجنس ومكاف با مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة 

 .السكف
الشعور  مسروى( فل (α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -

با مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ 
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مراز( و)جيد وبيف )م،السابؽ ثيث كانت الفروؽ بيف )ممراز( و)مقبوؿ( ل الح )ممراز( 
 .جدًا( ل الح )ممراز(

الشعور  ىمسرو فل ( (α ≤0.05لدـ وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
 با مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير الجنس.

الشعور  مسروى( فل (α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
با مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغيرات مكاف 

وبيف )مةيـ( و)قرية(  ،كانت الفروؽ بيف )مدينة( و)قرية( ل الح )قرية(  السكف ثيث
ومعدؿ الف ؿ السابؽ ثيث كانت  ،وبيف )مدينة( و)مةيـ( ل الح )مدينة(  ،ل الح )قرية( 

وبيف )ممراز( و)جيد( ل الح )ممراز( ،الفروؽ بيف )ممراز( و)جيد جدًا( ل الح )ممراز( 
 )ممراز(. وبيف )ممراز( و)مقبوؿ( ل الح،

ذوي  وضع البرامج المناسبة لمرعامؿ مع الطمبةبضرورة وفل ضوء نرائج الدراسة أو ى الباثث 
زيادة , و يونل لمى أبناء الشعب الفمسطينلالمرضرريف مف آاار القمع ال يو  ا مف النفسل المنةفض

بر إيجاد آليات اإلىرماـ برعزيز ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف ل
 .النفسية والرربوية واإلجرمالية وبرامج بيدؼ ثؿ مشاكؿ الطمبة المرعمقة بالنواثل
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The felt level of Psychological security on the higher elementary school 

students in Palestine post the September (2014) war. 

 

Prepared by: Laith Slaibi 

Supervisor : Dr. Fadwa Halabeya 

Abstract 

The goal of this study is to find out the felt level of Psychological security on the higher 

primary school students in Palestine post the 2014 war، and to define the effect of some 

demographic variables like gender، place of living، and last semester’s average on the 

feeling of psychological security. It also tries to measure the differences in psychological 

security between the high primary school students in West Bank and Gaza. 

To achieve the above mentioned goals، the descriptive research criterion was used by using 

the Maslo measurement for psychological security. The criterion has been verified، where 

the reliability was estimated around 0.82 . The test was done using a sample of 2967 

students from the higher primary school students distributed on the West Bank and Gaza 

areas during the second semester of year 2014/2015 and the first semester of 2015/2016. 

After collecting the questionnaire، the collected number was 2855.  

The study has found the following results: The degree of psychological security was 

average in the study sample. The average was 2.07 with 69%. 

The results of the study hypothesis are: 

- There’s a difference in the sense of psychological security for the high primary 

school students caused by the place of living. The West Bank showed better results. 

- There’s no real difference in the feeling of Psychological security due to gender. 

- There’s a difference in the sense of psychological security for the higher primary 

school due to nature of the place of living. When comparing cities to villages، 

villages showed better results. When comparing a camp to a village، villages 

showed better results. Cities showed better results than camps. 

- There’s also a difference depending on the average results achieved by the student 

of the previous semester. Students who scored the highest results on school showed 

better results in terms of psychological security. 

- In Gaza، there’s no big difference in the psychological security caused by gender or 

the place of birth in Gaza.  



 و
 

- In Gaza too، students who scored excellent results also show better results in terms 

of Psychological Security. 

- In the West Bank، there’s no real difference in the felt level of Psychological 

Security caused by Gender. 

- There’s differences recorded in the west bank in the felt level of psychological 

security caused by the place of living. When comparing cities to villages، villages 

showed better results. When comparing a camp to a village، villages showed better 

results. Cities showed better results than camps. The results of the previous 

semester have done the same where the students who scored excellent results in the 

previous semester recorded better felt level of psychological security.  

In the light of these results، the researcher has come a few recommendations including: 

creating programs to reduce the effect of the Israeli suppression on the Palestinian kids, 

and increasing the awareness about the concept of psychological security by finding 

mechanisms and programs to resolve the issues related to Psychological and Social 

sides. 
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 الفصل األول 
 مقدمة الدراسة وأىميتيا;

 
 المقدمة 1.1 

فمطالب الفرد  ،لجسمية والنفسية إىرمامًا كبيراً الثاجات او يولل لمماء نفس النمو موضوع ا مف 
 ينةأنف والطمميشعر مف ةالليا با  ،ساسل فل رثقيؽ ثالة نفسية مسرقرةوثاجارو النفسية ليا دور أ

وىذه المطالب أكار ما  ،الجمالة او بيف م الثو الفردية وم الح ،والروازف بيف قوى نفسو الداةمية
النجاح  إلى فالثاجة  ،زىا بالثيوية والجدة وقمة الةبرةركوف إلثاثًا فل فررة الطفولة والشباب بسبب رمي

يدة الوضوح فل ىذه المرثمة رماء وغير ذلؾ ركوف شدنوالرقدير واإلكرشاؼ وا مف النفسل وا 
 .(2000,)شوكت

ىل وا ـ  ،ية ثيث رمرد جذوره لطفولة المرءأنسنالميمو لمشة ية ا وا مف النفسل أثد الثاجات 
 ،ل درجة شعور المرء با مف النفسلولةبرات الطفولة دور ميـ ف ،أفأوؿ م در لشعور الطفؿ با م

فأمف المرء النفسل ي ير ميددًا فل أي مرثمة مف مراثؿ العمر اذا ما رعرض لضغوط نفسية أو 
لذلؾ يعربر ا مف مف الثاجات ذات  ،مما قد يؤدي لإلضطراب النفسل ،ياب إجرمالية ال طاقة لو

 ( .2009،يرثقؽ بعد رثقؽ ثاجارو الدنيا )لقؿ أفسنالمرربة العميا لأل
 إلى جذورة رمرد  أفية ثيث أنسنويعربر ا مف النفسل مف الثاجات اليامة لبناء الشة ية ا 

 لعمرية المةرمفة، وأمف المرء ي بح ميددًا إذا ماالطفولة ورسرمر ثرى الشيةوةة لبر المراثؿ ا
 ضغوطات نفسية واجرمالية ال طاقة لو بيا فل أي مرثمة مف رمؾ المراثػؿ، ممػا إلى رعرض 
 ال يرثقؽ أفسناالضطراب، لذا فا مف النفسل يعد مف الثاجات ذات المرربة العميا لأل إلى يؤدي 

 (.1996)جبر، أفسنأال بعد رثقؽ الثاجات الدنيا لأل
ومف  ل الرل مف بينيا دافع ا مف،أنسنولقد اىرـ العديد مف لمماء النفس بدراسة دوافع السموؾ ا 

دوافع  ةمسػة إلى ل أنسن( الذي قسـ دوافع السموؾ ا Maslowاشير ىؤالء العالـ أبراىاـ ماسمو)
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 إلى الثاجة  مييػا مباشػرةجعميا رنرظـ فل شكؿ ىرمل قالدرو ا ساسية ىل الثاجات الفسيولوجية ر
( Eriksonرثقيؽ الػذات، ولقػد أشػار أريكسوف ) إلى الثب، وأةرىا الثاجة  إلى ا مف، اـ الثاجة 

ل أنسنا مف بالربارىا مف أىـ الدوافع النفسية االجرمالية الرل رثرؾ السموؾ ا  إلى الثاجة  أف إلى 
ذا اةفؽ المرء فل رثقيؽ  لدـ القػدرة  إلى ذلػؾ يؤدي  أفثاجرو مف ا مف فػوروجيو نثو غايرو، وا 

 (.1996لروجو نثو رثقيؽ الذات )جبر،لمى الرثرؾ وا
 ،أفسنره أثد الثاجات ا ساسية لألالشعور با مف النفسل بإلربا أىميةوىنا يؤكد الباثث لمى مدى 

ىناؾ لالقة قوية بيف  أفثيث  ،ت ال ثة النفسية أيضاً الشعور با مف النفسل ىو أثد مقوما أفكما 
فعالل والاقة بالنفس ومفيوـ الذات وبيف الشعور با مف نكؿ مف مفيوـ القمؽ والروافؽ والروازف ا 

لى الرثرر مف مشالر القمؽ و  إلى فا مف النفسل يشير  ،النفسل   ،رقبؿ الذات والروافؽ مع اآلةريف ا 
ا مف أ بح  أف,وكذلؾ فيا با مف النفسل ة الرل يعبر لنوجميع رمؾ المفاىيـ رشير لم ثة النفسي

مطمب الشعب الفمسطينل بإلرباره ثاجة نفسية أساسية وميمو لمواجية ما ييدده مف مةاطر ومةاوؼ 
فا مف  ،مف مةرمؼ النواثل ومف مةرمؼ الم ادر الرل يماؿ أكبرىا واةطرىا اإلثرالؿ اإلسرائيمل

والرل رؤدي بدورىا  ،ض لممةاوؼ والمةاطر المسرمرةالنفسل ىو شعور اذا رالشى قد يكوف الفرد معر 
أينما  أفسنيثاط بو ا  أفب فالشعور با مف ىو ثاجة رماؿ السياج الذي يج ،لإلضطراب النفسل

ويأرل إىرماـ الباثث بيذه الدراسة  وشعوره بضرورريا لرسميط الضوء لمى ا مف النفسل وأىميرو , أفك
ب أن( الرل إرضح أارىا جميًا فل معظـ جو 2014ثرب غزة ) لدى الشعب الفمسطينل وة و ا بعد

وأيضًا لرسميط الضوء لمى أفراد مجرمع  ،الثياة لمشعب الفمسطينل فل قطاع غزة والضفة الغربية
فل  قؿ شة ية الفرد وردليمو  أىميةالدراسة )طمبة المرثمة ا ساسية العميا( لما لرمؾ المرثمة مف 

وأيضًا لما يواجيو الطمبة فل ىذه المرثمة مف ظروؼ سياسية  ،لمواجية  عوبات الثياة الرل رنرظره
جرمالية رثيط بيـ وكذلؾ لزيادة رركيز البثوث والدراسات الرل رعمؿ لمى الرةطيط والروجيو ليذه  ،وا 

 .مف أبناء شعبنا الفمسطينل الفئة الميمو
 

 مشكمة الدراسة  3.2
قطاع غزة  أفسك تإسريدف  ييونيةثرب  إلى  (2014)مف العاـ  رموزرعرض قطاع غزة فل شير 

وكذلؾ لـ رسمـ العممية الرربوية مف ذلؾ  ،وأارت بمةرمؼ مناثل ثياريـ بكؿ مكوناريـ وأطيافيـ
الذي أار لمى جميع النواثل الرربوية وكذلؾ النواثل النفسية لمطمبة ممف وقعت لمييـ الثرب  أفالعدو 
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فيذا  ،مباشرة )أىالل قطاع غزة( او مف شاىدوا الثرب ورابعوىا بكؿ الرفا يؿ )أىالل الضفة الغربية(
قطاع غزة  ما دفع الباثث لضرورة قياس مسروى ا مف النفسل لطمبة المرثمة ا ساسية العميا فل

 .(2014رموز )يـ فل الضفة الغربية وذلؾ لقب ثرب أنوأقر 
 وقد رثددت مشكمة الدراسة فل اإلجابة لمى السؤاؿ الرئيس الرالل :

األمن النفسي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في فمسطين في أعقاب حرب الشعور بما مستوى 
 (؟3125تموز )

 

 أسئمة الدراسة  4.2

 السؤاؿ الرئيسل ا سئمة الفرلية اآلرية :باؽ لف أنوقد 
عميا فل فمسطيف بعد ثرب ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية الب مسروى الشعورما  .1

 ؟(2014رموز )
ىؿ يةرمؼ مسروى ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف بإةرالؼ كؿ  .2

معدؿ الف ؿ و  السكف أفمكو  الجنسو  قطاع غزة( ،اإلقامة )الضفة الغربية  أفمف مرغيرات مك
 ؟السابؽ

ىؿ يةرمؼ مسروى ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة بإةرالؼ  .3
 ؟ معدؿ الف ؿ السابؽو السكف  أفمكو كؿ مف مرغيرات الجنس 

ىؿ يةرمؼ مسروى ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية  .4
 ؟السابؽ معدؿ الف ؿو السكف  أفمكو بإةرالؼ كؿ مف مرغيرات الجنس 
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 فرضيات الدراسة  5.2
 فثص الفرضيات ال فرية اآلرية : إلى سعت ىذه الدراسة 

 ( فل مسروى(α ≤0.05اث ائيو لند مسروى الداللوالفرضية ا ولى: ال روجد فروؽ ذات داللو 
اإلقامة  أفا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير مكب الشعور

 قطاع غزة( . ،)الضفة الغربية 
 ( فل مسروى(α ≤0.05ية: ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللوأنالفرضية الا

 مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير الجنس .ا ب الشعور
( فل مسروى (α ≤0.05الفرضية الاالاة : ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللة

 السكف . أفا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير مكالشعور ب
( فل مسروى (α ≤0.05الرابعة : ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللةالفرضية 
ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ الشعور ب
 السابؽ.

 ( فل مسروى(α ≤0.05الفرضية الةامسة : ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير الجنس .الشعور ب

( فل مسروى (α ≤0.05الفرضية السادسة : ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 السكف. أفا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير مكالشعور ب

( فل مسروى (α ≤0.05الفرضية السابعة : ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللة
ة رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غز الشعور ب
 .السابؽ

( فل مسروى (α ≤0.05الفرضية الاامنة : ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير الجنس .الشعور ب

( فل مسروى (α ≤0.05الفرضية الراسعة : ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 أفرعزى لمرغير مكة الغربية ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفالشعور ب

 .السكف
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( فل مسروى (α ≤0.05الفرضية العاشرة : ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللة
ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير معدؿ الشعور ب

 .لف ؿ السابؽا
 

 أىداف الدراسة 6.2
 رثقيؽ ا ىداؼ اآلرية :ثاولت الدراسة 

ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة ب الشعور مسروى إلى الرعرؼ  .1
 .(2014) رموزبعد ثرب 

ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الشعور بمسروى  إلى الرعرؼ  .2
 (.2014) رموزالغربية بعد ثرب 

النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا  ا مفالشعور بالفروؽ فل مسرويات  إلى الرعرؼ  .3
 يـ بالضفة الغربية.أنفل قطاع غزة ولدى أقر 

مسروى معدؿ الف ؿ السابؽ فل و السكف  أفمكو أار مرغيرات الدراسة الجنس  إلى الرعرؼ  .4
 النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة والضفة الغربية. ا مفالشعور ب

 

 الدراسة ; أىمية  7.2
 النظرية ; ىميةاأل .2

مف  ميمةرعربر ىذه الدراسة إضافة لمدراسات العممية ثوؿ مسروى ا مف النفسل لدى شريثة 
والرل رعد شريثة جديرة  ،شرائح المجرمع الفمسطينل وىـ طمبة المرثمة ا ساسية العميا

عيشيا الشعب الفمسطينل بشكؿ نظرًا لممشاكؿ وال عوبات الةا ة الرل ي ،باإلىرماـ والرلاية
ورأايرىا فل  ،فل  قؿ شة ية الفرد أىميةلما ليذه المرثمة مف  ىميةكذلؾ رنبع ا و  ,لاـ

 مراثؿ ثيارو ا ةرى.
 

 التطبيقية ; ىميةاأل .3
 يسرفيد مف ىذه الدراسة الفئات الرالية : أفيمكف 
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 العامموف فل المجاؿ الرربوي وفل وزارة الرربية والرعميـ. -
المرشدوف النفسيوف والعامموف فل مجاؿ اإلرشاد النفسل فل المدراس او المؤسسات او المراكز  -

 الةا ة.
 الباثاوف وطمبة الدراسات العميا فل المجاليف النفسل والرربوي. -

 

 حدود الدراسة; 8.2
 رثددت ىذه الدرسة باآلرل:

وقد رـ رطبيؽ الدراسة لمى طمبة  ،ثدود بشرية: مجرمع طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف .1
 الراسع مف المجرمع ا  مل لمدراسة. ،الاامف ،ال فوؼ السابع

 مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة. ية:أنثدود مك .2
-2014ل لمعاـ الدراسل أنالدراسة فل الف ؿ الدراسل ا وؿ والاية: رـ إجراء ىذه أنثدود زم .3

 .2016-2015والف ؿ الدراسل ا وؿ لمعاـ  2015
وىل: الشعور با مف النفسل،  ثدود مفاىيمية: المفاىيـ والم طمثات الواردة فل ىذه الدراسة .4

 (.2014)ساسية العميا، ثرب رموزالمرثمة ا 
 

 مصطمحات الدراسة 8.1
 النفسي ;األمن 
 فييا يكوف ثالة وىو بالفرد، المثيطة البيئة فل فعاليةنوا  النفسية ينةأنالطم وأنب النفسل ا مف يعرؼ
 بيا، والاقة الذات أفاطمئن مف مركب النفسل وا مف لمةطر، معرض وغير مضموناً  الثاجات إشباع
 ما لمواجية ومسرمرة دائمة نفسية ثاجة ىو النفسل با مف والشعور أمنة، جمالة إلى  رماءنا  مع

 إذا شعور نفسو، وىو مف أي الداةؿ مف أو بيئرو، أي الةارج مف رأريو ومةاوؼ مةاطر مف ييدده
 ينبغل ضروري سياج ينةأنبالطم اإلثساس أفو  المسرمرة، والمةاوؼ لممةاطر مييأ الفرد يكوف رالشى

 (.2010،151 ،)المشوح أفسنا  بو يثاط أف
وىو ثالة يكوف  ،وىو االمف الشة ل ،فعالية والنفسيةنينة ا أنو "الطمأنا مف النفسل ب وكذلؾ يعرؼ

 ،ماؿ الثاجات الفسيولوجية والثاجة لالمف ،فييا إشباع الثاجات مضمونًا وغير معرض لمةطر
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 ًا يثراج لمسعل وبذؿأنوأثي ،ا يكوف إشباع الثاجات بدوف مجيودأناثرراـ الذات" وأثي إلى والثاجة 
 (.1999،الجيد لرثقيقو )سعد

 األمن النفسي اإلجرائي;الشعور بتعريف مستوى 
 ىل الدرجة الرل يث ؿ لمييا المفثوص لمى مقياس ماسمو لمشعور با مف النفسل.

 : طمبة المرحمة األساسية العميا
 ،السابع ،السادس ،يا المرثمة الرعميمية الرل رضـ ال فوؼ الةامسأنوقد لرفيا الباثث إجرائيًا ب

 العاشر ثسب الرقسيمات الرل رعرمدىا وزارة الرربية والرعميـ الفمسطينية. ،الراسع ،الاامف
 (;3125حرب تموز )

( بيف الجيش 2014يا نزاع لسكري مسمح بدأ يـو الاامف مف رموز لاـ )أنوقد لرفيا الباثث إجرائيًا ب
رفجرت نريجة قياـ مجمولة مف  ال ييونل وف ائؿ المقاومة الفمسطينية وذلؾ بعد موجة لنؼ

المسروطنيف ال ياينة بثرؽ ورعيب الطفؿ مثمد ابوةضير مف منطقة شعفاط بمدينة القدس المثرمة, 
ورةمؿ الثرب ق ؼ مربادؿ ثيث إسريدؼ الجيش ال ييونل معظـ مناطؽ قطاع غزة بالق ؼ 

 والردمير.
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 يأنالفصل الث
 السابقةاإلطار النظري والدراسات 

 
والدراسات السابقة العربية وا جنبية الرل  ،فل ىذا الف ؿ يرناوؿ الباثث اإلطار النظري لألمف النفسل

 ورعقيب الباثث لمى ىذه الدراسات. ،رثدات لف ا مف النفسل 
 

 النظري;اإلطار 1.2 
 مفيوم األمن; 1.1.2 
 :المغة فل  ا مف رعريؼ

، فيػو أمػيف أف( وأمػف يػأمف ضػد ةػأفبػو ) وىػو ضػد ةػ أفواطمػكممة )أمف( قد وردت بمعنى واؽ بو 
ينة و ال دؽ والعيد والثماية والذمة أو ما يقابؿ الةوؼ، وا مف ضد الةوؼ مطمقا أن: الطمأفوا مػ

  (11،1998،اآلرل) سميـ أفمف لدوا او مف غيره أو ىو لدـ روقع مكروه فل الزم أفأي سواء أك
 فل امف كممة جاءت فقد المعنل فل الاراء ذات المغوية المفاىيـ مف ا مف مفيـو يعد :وفل المغة

 يةؼ، ولـ أفاطم إذا: وأمنو أمنا امف: يقاؿ الةوؼ، ضد ا مف:منيا نذكر أفمع بعدة المغة معاجـ
 والمأمف ا،أنوأم أمنا بأمف امف: يقاؿ لنيا، الةوؼ وزواؿ النفس، ينةأنطم (ا مف) والمأمف آمف، فيو

 أفك إذا ،أفأم رجؿ: والعرب رقوؿ ة. اآلمن إلطاء ،أفوا م أمنت، مف اسـ: وا مف اآلمف، موضع
 رجؿ و شره، يةافوف وال الناس، بأمنو أفك إذا – اليمزة بضـ -أمنة ورجؿ. امف ذو آمف وبيت. أمينا
 (.1998،144 ،يكذب )المعجـ الوسيط وال ، سمع ما ي دؽ أفك إذا – اليمزة بفرح/ أمنة
 يةؼ ولـ أفاطم إذا أمنة وآمف أمف يقاؿ وأنف الةوؼ، بمعنل العربية المغة فل ا مف لفظ اسرةدـ وقد
 أفبو واطم إذا واؽ كذا لمى ففأل أمف ويقاؿ أىمو، أفاطم الذي ا ميف أو اآلمف والبمد آمف، فيو

 (.2006لميو )العنزي, 
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 مفيوم األمن النفسي إصطالحًا;2.1.2 
فعاالت العنيفة نينة اسرةدمو فالسفة اإلغريؽ القدامى لمداللة لمى اجرناب المرء لألأنم طمح الطم

والربره الروائيوف بمعنػى  ،وف الوجود اـ رمييزه بيف الذات واالسرمراع بالثد المالئـ منياأنورسميمو لقػ
ى نظرىـ ىو الذى ال يعرريػو الكامؿ ف أفسنالالمبػااله والثيػاد واالبرعػاد لػف أىػواء العالـ ونوازلو، فا 

 ( 171،1987 ،الةػوؼ وال يرممكػو الرجػاء أو ا سػؼ والنػدـ )مرزوؽ
ويعد مفيوـ ا مف النفسل مف المفاىيـ المركبة فل لمـ النفس، ويرداةؿ فل مؤشرارو ولنا ره مػع 

الرضا لف الذات، فعالية، ا مف الذارل، الركيؼ الذارل، نينة ا أنبعض المفاىيـ ا ةرى ماؿ الطم
 (. 1999فعالل )سعد، نمفيػـو الذات اإليجابل، الروازف ا 

 واالقر ادية الركنولوجيةا مف النفسل مفيوـ معقد نظرًا لرأايره بالمرغيرات  أف( 2005ويرى ثمزة )
 شعور إثساس فدرجة ولذلؾ الزمنية المرثمة ىذه فل ةا ة وب فة ، السريع اإليقاع ذات واالجرمالية

 . ثاجارو إشباع ،ومدى ثيارو وأسموب ولالقارو بذارو اررباطيو لالقة ذي النفسل با مف الفرد
 أفكػ ىبا مف مر أفسنم در ىذا الةوؼ، ويشعر ا  أفوا مف يعنل الرثرر مف الةوؼ أيا ك

ثدث ماييػدد ىػؤالء  أفلمى  ثرو ولممو ومسرقبمو وأوالده وثقوقو ومركزه االجرمالل، ف مطمئنػاً 
    روقػع الفػرد ىذه الريديدات فقد شعوره با مف إلرضاء ىذه الثاجة أفا شػةاص وىػذه ا شػياء، أو 

 (.113،1993 ،) راجح
و"السمـ  فعالل" و"ا مف الشة ػل"، و"ا مػف الةػاص"نوا مف النفسل يقاؿ لو أيضا "ا مف ا 

ررابط بيف ا مف  وىنالػؾ  ساسية فل مجاؿ ال ثة النفسػية،ـ االشة ل"، وا مف النفسل مف المفاىي
 (.85،2002 ،أفل ثة النفسية )زىر النفسل وا مف االجرمالل وا

 لو اآلةريف، مف ومرقبؿ مثبوب وأنب الفرد شعور : وأنب النفس لمـ منظور فل النفسل ا مف ويعرؼ
  والريديد الةطر بندرة فييا يشعر مثبطة غير  ادقة بيئرو أف يدرؾ ،ثيث بينيـ روأنمك

 (.12،2009، )الدبمثل
بينيـ،  ػةأنو مثبوب مرقبؿ مف اآلةريف لو مكأنا مف النفسل يعنل شعور الفرد ب أفويشير ماسمو 

ل، أنل، دير أن)دو  بيئرو  ديقة ودودة غير مثبطة يشعر فييا بنػدرة الةطػر والريديػد والقمػؽ أفويدرؾ 
1983 .) 

 ثالة وىو بالفرد، المثيطة البيئة فل فعاليةنوا  النفسية ينةأنالطم وأنب النفسل ا مف وكذلؾ يعرؼ
 الذات أفاطمئن مف مركب النفسل وا مف لمةطر، معرض وغير مضموناً  الثاجات إشباع فييا يكوف
 ومسرمرة دائمة نفسية ثاجة ىو النفسل با مف والشعور أمنة، جمالة إلى رماءنا  مع بيا، والاقة
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 نفسو، وىو مف أي الداةؿ مف أو بيئرو، أي الةارج مف رأريو ومةاوؼ مةاطر مف ييدده ما لمواجية
 سياج ينةأنبالطم اإلثساس أفو  المسرمرة، والمةاوؼ لممةاطر مييأ الفرد يكوف رالشى إذا شعور

 (.2010 ،)المشوح أفسنا  بو يثاط أف ينبغل ضروري
 بياأنج ا ولية ويرماؿ ا ساسية ا بعاد رعد أبعاد االاة لو ماسمو اسرثداو الذي النفسل ا مف ومفيـو

 :(2009 ،فل )الشيري االيجابل
 .اآلةريف ويمقى منيـ الثب والرعامؿ بدفلء ومودة  و مقبوؿ مف قبؿأنب الفرد شعور - 
ثساسو رماءنبا  الفرد شعور  -  .فل المجرمع المثيط اً أنمك لو أفب لمجمالة وا 
 والقمؽ. والريديد بالةطر وقمة الشعور بالسالمة الفرد شعور  -
 
 السموكية النفسية واالضطرابات المشكالت مف العديد لميو يرررب النفسل با مف اإلثساس لدـ أما

 والربعية رماء،نا  ونقص فل اآلةريف، والشؾ الاقة عداـأنو  الشديد، والثرص والرورر والقمؽ كالةوؼ
 ولدـ باليأس واإلثساس اثرراـ المواليد واإلغرراب، ولدـ والربرير والكذب والكبت الثرية، ولدـ والرقيد
 والثزف با سى واإلثساس رثاريةنا  ا فكار إلى يقود  فييا وما الثياة وكراىية ينةأنالطم أو الرضا

 (.2006 ،)لبد اهلل وشريت والنفاؽ واالسرسالـ
 :(2012)ابولمرة,  لمى رركز ياأنيرضح  النفسل لألمف العمماءالرل وضعيا  الرعريفات ةالؿ مفو 

  فعاليةنوا  النفسية ينةأنالطم مف ثالة النفسل ا مف أف. 
  والروافؽ ينةأنالطم مف ثالة النفسل ا مف أف. 
  اآلةريف مف ومرقبؿ مثبوب وأنب الفرد شعور. 
  الفسيولوجية ثاجارو إشباع ومدى دفر ال ثياة أسموب. 
  ا ةطار مف بالثماية الفرد شعور. 
 فل المجرمع . أفشعور الفرد با م 

 
 ،ورأايره بال ثة النفسية لمفرد ،الشعور با مف النفسل أىميةالباثث لمى  يرىوبناء لمى ما سبؽ 

ب أنوالذي يرأار بجميع الجو  ،وكذلؾ رأار ا مف النفسل لمفرد بمسروى ا مف لممجرمع الذي يعيش فيو
 والسياسية واإلقر ادية وغيرىا.الاقافية 
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 ;أنسناألمن النفسي لل  أىمية 4.2.3
ل أنية ثيػث وضػعيا فػل المسػروى الاػأنسػنا مف فل رقسيـ ماسػمو لمثاجػات ا  إلى الثاجة  أىميةربدو 

الثػب،  إلى مػف النمػوذج اليرمػل لمثاجػات، وىػذا الرقسػيـ يبػدأ بالثاجػات الفسػيولوجية اػـ الثاجػة 
 رثقيػؽ الػذات. إلى الرقػدير واالثرػراـ، اػـ الثاجػة  إلى فالثاجػة 

 أفسػنرثقيػؽ الذات قميؿ االثرماؿ، وا مف قيمة لظيمة، رماػؿ الفػلء الػذي يعػيش ا  أفويػرى ماسػمو  
ية، و رػنيض بيػا أنسػأنرقػوـ ثيػاة  أفإال فػل ظاللػو وىػو قريف وجوده وشقيؽ ثيارو، فػال يمكػف مطمقػا 

  (.2009 ،وظيفػة الةالفػة فل ا رض، إال إذا اقرر نت رمؾ الثياة بأمف وافر )الشيري
يعربر ا مف النفسل مطمبا ضروريا يثرػاج إليػو الفػرد والجمالػة ثيػث يعػد مػف الثاجػات اليامػػة لنمػػو 

ينػة يػورث أنالشػػعور بػػا مف والطم أفوثيػػث  النفسػػل السػػوي والمرػػزف وال ػػثة النفسػػية والمجرمعيػػة
 ينػة ودرجػة الطموح لديو أنسػجامًا رامػًا بػيف شػعور الفػرد بالطمأنالرةػاء النفسػل وبالرػالل يولػد 

 .(2012 ،)ابو لمرة
 
 :(2005 ،ا مف النفسل رنبع مما يمل )أقرع أىميةو  
رقدـ او رطور إال فػل ظػالؿ أمػف سػابغ، فػالرةطيط السػميـ ا مػف أسػاس لمرنميػة: فػال رنميػة وال  -

واإلبداع الفكري والماابرة العممية، ىل أىـ مرركزات الرنمية، وىل أمور غير ممكنة الثدوث إال فل 
 لمى نفسو واروارو واسرامارارو. أفسنظؿ أمف واسرقرار يطمئف فيو ا 

 أفك ، فػا مف بالنسػبة لمعػدؿ غايػة ولػيس العكػس، فػإذاا مػف غايػة العػدؿ: والعػدؿ سػبيؿ لألمػف -
الشػرع ذارو ما نزؿ إال  أفو الذي يماؿ القسطاس المسرقيـ، فأنؿ يقرضل رثكيـ الشرع والثكـ بميز العد

 أفالثكمة الجامعة رقوؿ  أفغيػاب ا مػف، ولػذا فػ إلى لرثقيؽ ا مف فل الثياة، وغيػاب العػدؿ يػؤدي 
 .الػبالد وأمػف العبػاد أفلمػر  ا:واجبات الدولة رنث ػر فػل أمػريف ىمػ

 أفسػأنهلل الشػرائع مرعاقبػة مرراليػة منػذ أىػبط أوؿ ػزؿ اأنئع وىدفيا ا سػمى: فقػد ا مف غاية الشرا -
لرسالة  لمى ىذه ا رض، ثيث ظمت لناية اهلل ررابعو ورالزمو، فما رقوـ أمة وال يبعث جيؿ إال ويكوف

 .معو أفالسماء ش
طفولػػة  إلى د جػذوره ية: ثيػػث رمرػػأنسػن مػف النفسػػل اثػػد الثاجػات الميمػػة لمشة ػػية ا ا أفوكذلؾ ف
ا ـ ىػػل أوؿ م ػػدر لشػػعور الطفػػؿ بػػا مف ولةبػػرات الطفولػػة دور ميػػـ فػػل شػػعور المرء و  المػرء،

 (.2009 ،با مف النفسل )الشيري
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روفر لجميع ا فػراد فسػيقوـ كػؿ فػرد بػأداء لممػو بالشػػكؿ  أفا مف النفسل  أف( 2002) أفويرى زىر 
الػػذي يشػػعر بػػا مف يسػػعد فػػل لممػػو وينػػرج، ويمػػارس ثيارػػو الطبيعيػػة، كمػػا  أفسػػنا  فالمناسػػب،  

أةػػر، بالنسػػبة لمفػػرد والمجرمع والدولػة،  إلى مػػف شػػةص ا مػػف وةدمارػػو  إلى ورةرمػػؼ الثاجػػة 
لثريرػو، وبالنسػبة لممجرمػع فيل رثافظ لمى سالمرو  أفةػدمات ا مػف ىػل الضػم أففبالنسػبة لمفػرد فػ

 يا واسرقرارأنا مػف يثافظ لمى كي أفمػف العوامػؿ الرػل ريػدد مقومارػو النظميػة، وبالنسػبة لمدولػة فػ
 الثاؿ فل ربوليا.

 

 العوامل التي تؤثر في تكوين األمن النفسي; 4.1.2 
العنايػػة  إلى يثرػػاج  إلى فعػػنا  أفركػػويف الػػشعور اإليجػػابى بػػا مف النفػػسى واالطمئنػػ أفال شػػؾ 

ب ال ثة النفسية السميمة لمفرد وىو أثد أنبػػالفرد منػػذ الطفولػػة المبكرة، وا مف النفسى ىو أثد جو 
 ينة واإلسرقرار والراثة النفسيةأنيشبعيا ثرى يشعر بالطم أفالثاجات ا ساسية الرػى يجػب لمػى الفػرد 

 . (1998 ،) قر   
يرربط ا مف النفسل بالثالة العضوية لمفرد ولالقارو االجرمالية، ومدى إشبالو لدوافعو ا ولية 

يرػػأار  أفيػة ،ويعربر ثالة مف الروافؽ الذارل والركيؼ اإلجرمالل الاابرة نسبيًا، وممكف و أنوثاجارو الا
 ،وبالعوامػػؿ اإلجرمالية واإلقر ادية، والاقافية المثيطة بو ،بثالػػة الفػػرد الجسدية كا مراض ماالً 

دريبات المدرسية، وثالػػة شطة والرػنوأيضًا يرأار بالرنشئة االجرمالية وبقيمة ا طفاؿ فل ا سرة وا 
الفػػرد الػػ ثية الجػػسمية والنفػػسية والميػػارات الرػػل يكرسبيا، والةبػػرات والمواقػػؼ الرػػل يمػػر بيػػا الفػػرد 

 (. Bean ,1997أو يرعرض ليا، والةدمات الرل رقدـ لمفرد )
لألمف النفسل رأرى بعد ثاجارو الفطرية ا ولية الرى رعينو لمل البقاء، فػإذا مػا  أفسنثاجة ا  أفكما 

أشػبع المػرء رمؾ الثاجات ا ساسيو البيولوجيو يرجو سػموكو نثػو رثقيػؽ الثاجػو لألمػف النفػسل والرػل 
دير، فالثاجػة ا سػمل رماء اـ ثاجرو لالثرراـ والرقػنمػف ةالليػا يػسعى الفػرد لرثقيػؽ ثاجرو لمثب وا 

ى أنسنىػل رثقيػؽ الذات، والثاجػة لألمف ىل أوؿ الدوافع النفسية واإلجرمالية الرى رثرؾ السموؾ ا 
ذلؾ يؤدى لعجزه لػف الرثػرؾ  أفوروجيو نثو غايارو واذا ما أةفؽ المػرء فػل رثقيػؽ ثاجرو لألمف ف

 ((Rickett ,2005اليػأس إلى لػذات يػؤدى ػشؿ فػى رثقيػؽ اوالروجػو نثػو رثقيػؽ ذارػو، والف
ومف أىـ العوامؿ المؤارة با مف النفسل ا سرة فيل المسؤولة لف رثقيؽ ا مف النفسل  بنائيا 

 أفالمثمميف النفػسييف وجػدوا  أف( ثيث  Helen,1992وىذا ما أكدرو دراسة ىيميف بل ) ،وأفرادىا
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وألمى  ،أكار إثساسًا با مف فل أوؿ سػنيف مػف مراثػؿ ثيػاريـا طفػاؿ ذوي ا سػر الدافئة والمثبة 
يـ أنيـ أيضا أكار اسػرجابة آلالـ اآلةػريف وأثػز أنو ، اررباطػا لاطفيػا وثبػا لآلةريف وأكاػر ،رقديرًا لذاريـ

الدفلء  أفوىػو مػا ارػضح ةا ػة فػل مرثمػة مػا قبػؿ المدرسػة وكػذلؾ فػل مرثمة المراىقة ولمل ذلؾ ف
 ػو أوؿ اثرياجػاريـ.أنالعاطفل يربػل فػل الطفػؿ الرعمػؽ اآلمػف رجػاه اآلبػاء و 

 أفويرفؽ لمماء االجرماع والرربية والنفس لمى  ،ا ـ ىل أوؿ وأفضؿ مف يربل أطفاليا أفوال شؾ فل 
مقػػاه بالعنايػػة والرلايػػة فيػػل أوؿ مػػف ير ،ا ـ ىل أوؿ وسػػيط لمرنػػشئة ا سػػرية واالجرماليػػة لمطفػػؿ

كما  ،يةأنسنوىػػل الرػػل ربػػدأ فػػل رنبيػػو العواطؼ والرموز الرل رعطل الطفؿ الطبيعة ا  ،واالىرمػػاـ
 .(2004 ،ي بح لضوا مشاركا بػ ورة ايجابيػة فػل المجرمػع ) فوت أفرمكنو مف 

باليا إال مف ةالؿ إشػباع بعػض الثاجة لألمف واالسرقرار ال يمكف إش أف( 1989وررى  الح )
الثاجػات النفسية ا ةري فل الزواج، كإشباع الثاجة الجنسية والشعور بالثب والرقدير واالثرراـ مف 

لدـ إشباع أي مف ىذه الثاجػات  أفب الثياة ا سرية، و أنالشريؾ والرفػاىـ والمػشاركة فػل مةرمؼ جو 
ينػة والةوؼ والثذر الدائـ مف الطرؼ ا ةر، والذي أنوالطم سػوؼ يػؤدي إلػل الػشعور بعػدـ االسػرقرار

 ييدد العالقو الزوجية. أفو أنمف ش
ال مف ةالؿ وجود الفرد فل مجرمع إا مف النفسل ال يمكف رثقيقو بشكؿ مركامؿ  أف الباثث يرىو 

وكذلؾ وجوده فل بيئة آمنة ال يشعر بيا بالريديد لمى ثيارو وأسررو وأفراد  ،يدلـ شعوره با مف
وىذا ما يفرقره المجرمع الفمسطينل بشكؿ ةاص نظرًا لإلجراءات القمعية واإلرىاب الذي  ،مجرمعو

فالفرد الذي يشعر بالةطر لمى نفسو وأسررو وزمالئو وبيرو وأرضو  ،يمارسو المثرؿ بثؽ ىذا الشعب
 ثبو ال يمكف لو رثقيؽ ا مف النفسل.وكؿ ما ي

 
  :النفسي األمن مكونات 6.2.3  

 :يمل مما النفسل ا مف يركوف
المجرمع  أفو  والجسمية، البدنية لثاجارو الفرد إشباع مدى إلى  يشير ثيث :الجسمل ا مف -1

وفره  ما مقدار مع يرناسب ا مف مف مسروى يضمف ا ساسية  فراده ثاجاريـ يوفر الذي
 .(2005 ،أف)ابراىيـ ولام
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 ،االجرمالل مثيطو فل االجرمالية ثاجارو بإشباع الفرد شعور ويرضمف  االجرمالى ا مف  -2
ف مثيطيا، فل دور ليا ذاتً  لو أفب الفرد وشعور  مؤارًا  دورًا إجرمالياً  ليا أف يدرؾ الفرد وا 
 كما الفرد يرماميا ثيث ومعاييرىاالجمالة  برقاليد لمرمسؾ رماءنا  إلى  بالثاجة الشعور يدفعو

  (.2010،الذارية )ال يفل ىو معاييره تأنك لو
 

والثرية بإةرياره  ،و أمف الفرد لمى فكره ولقيدروأنيرى الباثث ب: يوالعقائد الفكري ا مف -3
 دوف ضغط او مثاربة مف الغير. ،لممعرقد الذي يناسبو

 
يكوف ليما أارًا كبيرًا بشعور الفرد با مف  أفالباثث ضرورة إضافة مكونيف أساسييف ممكف  وبرى

 وىل كالرالل: ،النفسل
مطمئف  ،ب اإلقر ادي مف ثيارو أنا مف اإلقر ادي: ويرماؿ بشعور الفرد با مف لمى الج -1

 لقورو وقوت لائمرو.
والرل رؤدي  ،ا مف السياسل: ويرماؿ بشعور الفرد با مف مف الةالفات السياسية بيف الدوؿ -2

والرل رؤدي بدورىا لزلزلة شعور الفرد  ،ب الثياةأنلمثروب والدمار الذي يمثؽ بكؿ جو 
 با مف النفسل.

 

 : النفسي األمن عناصر 7.2.3 
 لدـ أفو  النفسل، ا مف مفيـو رشكؿ أساسية لنا ر سرة ىناؾ أف إلى ( 1993يشير ال نيع )

 :الرالل النثو لمى وىل النفسل، با مف الشعور ةفاضأن إلى  مؤشراً  يعد أوردنييا العنا ر ىذه وجود
 

 .بقيمرو والشعور ايجابية نظرة لذارو الفرد نظرة فل ويرماؿ: الذات رقبؿ -1
مع         ايجابية لالقات إقامة لمى الفرد قدرة فل وررماؿ :اآلةريف مع االيجابية العالقات -2

 .المربادؿ واإلثرراـ بالاقة ررسـ اآلةريف
ةالؿ         مف ذارو ورقييـ سموكو ورنظيـ نفسو لمى الفرد الرماد فل وررماؿ: االسرقاللية -3

 .لنفسو يضعيا مثددة معايير
 جيدا. واسرغالليا بيئرو إدراؾ لمى الفرد قدرة فل وررماؿ  الذارية البيئة لمى السيطرة -4
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       إلى  يسعى وواضثة مثددة أىدافا لنفسو الفرد يضع أف فل وررماؿ  أىداؼ ذات الثياة -5
 رثقيقيا.

مك لقدرارو الفرد إدراؾ فل وررماؿ :الذارل الرطور -6  رطور الزمف . مع رطويرىا نثو والسعل ياروأنوا 
 ،ولكنيا ررفاوت بالدرجة مف فرد لفرد آةر ،ويؤكد الباثث لمى وجود رمؾ العنا ر لند معظـ الناس

 وىذا الرفاوت ىو الذي يمعب دورًا ميمًا فل درجة شعور الشةص با مف النفسل.
 

 ب األمن النفسي;أنجو 7.1.2  
 إلى الشػػعور بػػا مف النفسػػل ررضػػمف ا مػػف الجسػػمل وال ػػثة الجسػػمية، والثاجة  إلى الثاجػػة  أفو 

الشعور با مف الداةمل، والبقاء ثيا ورجنب الةطر وا لـ واالسررةاء والراثة والشفاء لنػػد المػػرض 
 أفوالثمايػػة والمسػػالدة فػػل ثػػؿ المشػػكالت، وبالرػػالل الثاجػػة لمثيػػاة السػػوية المسػػرقرة السعيدة، كما 

فظػة لمػى الظػروؼ الرػل رضمف إشباع جوىر الشعور با مف النفسل ىو السػعل المسػرمر لممثا
 . (2006الثاجات البيولوجية والسيكولوجية)العطية، 

 :(2012 ،ب أىميا  )ابو لمرةأنويرضمف ا مف النفسل لدة جو 
 ية ليا رأايرىا االيجابل فل مجاالت ثياة الفرد.أنسأنية: ا مف النفسل سمو أنسنب ا أنالجو  -
 ل العالقة بينو وبيف المجرمع المثيط.ب االجرمالية: ررماؿ فأنالجو  -
 ب النفسية: يعبر لنيا فل مدى رمرع الفرد بال ثة النفسية.أنالجو  -
 ب الفمسفية: قائمة لمى فمسفة وروجييات الفرد فل ثيارو.أنالجو  -
 

فولة ط إلى ية، ثيػث رمرػد جػذوره أنسػنوبػذلؾ يعػد ا مػف النفسػل إثػدى الثاجػات الميمػة لمشة ػية ا 
 (.2009الفرد، وا ـ بدورىا ىل الم در ا وؿ لمشعور با مف )الدلبثل، 

 ،والرربوية ،ية  والفكريةأنسنالشعور با مف النفسل يرضمف معظـ مجاالت الثياة ا  أفويرى الباثث 
 والسياسية. ،واإلقر ادية ،واإلجرمالية

 

 ;ماسموعند  النفسي األمن مؤشرات8.1.2  
 با مف الفرد إثساس لمى مؤشرًا ردؿ لشر أربعة برثديد ماسمو قاـ أف( 2007يشير الطيراوي )

 بما يمل: رمؾ المؤشرات وررمةص ،النفسل
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 .ورقبميـ لمفرد اآلةريف بمثبة الشعور 1-
 .فل المجرمع المثيط ةأنوالمك لمجمالة وا نرماءكوطف  بالعالـ الشعور 2-
 .والقمؽ الريديد مشالر ةفاضأنو  ،أفا م مشالر 3-
              .بسالـ العيش الناس يسرطيع ثيث ومسرة، بدفلء والثياة العالـ إدراؾ 4-
 .وب فاريـ الثسنة مف الود والةير الةيرة إدراؾ البشر ب فريـ -5

 ية.أنالعدو  وقمة والرسامح ومشالر المودة مع الآلةريف ،اآلةريف نثو والاقة ال داقة مشالر 6-
 .لاـ بشكؿ بالرفاؤؿ واإلثساس الةير روقع نثو االرجاه 7-
 .والقنالة لمسعادة الميؿ 8-
 .فعاللنا  واإلسرقرار واالسررةاء، والراثة اليدوء مشالر 9-

 بموضولية ومشكالرو العالـ مع الرفالؿ لمى والقدرة الذات، ةارج مف طالؽنلأل الميؿ 10-
 .الذات ثوؿ رمركز دوف

 .الشة ية دفالاتنا  ورفيـ معيا والرسامح الذات رقبؿ 11-
 لمى السيطرة فل الرغبة مف بدالً  المشكالت مواجية فل والكفاية القوة بامرالؾ الرغبة -12

 .اآلةريف
 .الواقع  مواجية فل منظمة وقدرة يةأنالذى أو الع ابية اإلضطرابات مف النسبل الةمو -13
 باآلةريف. واالىرماـ والمطؼ الرعاوف روح وبروز االجرمالية االىرمامات -14
 

 عالمات عدم الشعور باألمن النفسي;9.1.2 
ب ثيارو أنالفػػرد مػػف ا مػػف النفسػػل يجعمػػو فريسػػة لممةػػاوؼ فيػػنعكس سػػمبا لمػػى شػػرى جو  أفثرمػ أف

يسػرجيب لممواقػؼ الرل رنطوي لمى  أفالنفسية واالجرمالية، فالذي يفقد الشعور با مف ال يسرطيع 
شلء مف الةطػر بمػا يرناسػب مػع طبيعػة الظػروؼ، بػؿ يسػرجيب مػدفولا بمػا يشػعر بػو مػف مةػاوؼ، 

لػدـ الشػعور بػا مف النفسػل يسػبب لمفػرد ثالػة مػف القمػؽ وزيػادة  أفسػموكو يكػوف قا ػرا، و  أفلػذا فػ
بعػدـ االرريػاح، وابداء القمػؽ الزائػد رجػاه مواقػػؼ الثيػػاة اليوميػػة، وي ػػبح اليمػوـ والرفكيػر والشػعور 

فريسػػة سػػيمة لممػػرض والكػػدر، ويرررػػب لمػػى لػػدـ اإلثسػػاس با مف النفسل العديد مف المشكالت 
قػة والربعيػة والرقيػد ولػدـ عػداـ الاأنالنفسية والاقافية والسموكية والةوؼ والقمؽ والرورر والثرص الزائػد، و 
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لقػاء الربعيػة لمػى اآلةػريف وكراىيػة الثيػاة ومػا فييػا، وقػد يقػود فقػد  أفالثريػة واليػروب مػف المسػؤولية وا 
 .(2009 ،رثاريػة واإلثسػاس با سى والثزف واالسرسالـ )الشيرينا فكػار ا  إلى ا مػف 

يكػوف الشػةص مروجسػا ىيابػا مػف كػؿ شػلء مػف النػاس،  أفالشػعور بػا مف النفسػل  أفلالمات فقد أف
ومػف المنافسػة ومػف اإلقػداـ والمغػامرة واالبركػار، والجيػر بػالرأي ورثمػؿ الربعػات، ويبػدو ذلػؾ فػل 

يد والذلر مف شبح الفشؿ شػدطػواء والثػرص الن ػور شػرى منيػا الةجػؿ والرػردد والشػؾ واالرريػاب وا 
 (.2006 ،شريت,)لبد اهلل 

مف ا مف يةرمؼ رأايره لمى ال ثة النفسية مف شػةص آل ةػر ومػف مرثمة لمريو  أفالثرم أفكما 
رأايره السيئ قد يكػوف مؤقرػًا يزوؿ بػزواؿ أسػبابو و  أففل مرثمة الرشد ف أفأةرى فإذا ثدث الثرم إلى 

ؤار لمػى ال ػثة النفسػية إذا اسػرطاع الشػةص رغييػر مطالػب أمنػو ولػـ يشػعر رػوفر ا مػف، وقػد ال يػ
ػو يعيػؽ النمػو أنمػف ا مػف فػل مرثمػة الطفولػة المبكػرة ةا ػة ف أفأمػا إذا ثػدث الثرمػ أفبقمػؽ الثرمػ

مػف ا مػف  أفالثرمػ فالنفسػل ويػؤار رػأايرا سػيئًا لمػى ال ػثة النفسػية فػل جميػع مراثػؿ الثيػاة  
يعنػى ريديػدا ةطيػرا إلشػباع ثاجػات الطفػؿ الضرورية وىو ضعيؼ ال يقوى لمى إشباليا، فيشػعر 

الػذي ينمػل فيػو سػمات الروافؽ السيئ الرل مف أىميا سمات القمؽ والعداوة والشعور  أفبقمػؽ الثرمػ
 (.2010)ةويطر،  بالذنب

ثرافات نالشعور بػا مف النفسػل م ػدر لالضػطرابات النفسية وا  أففقد أف(: 2009ويري الشيري )
بيا السمبية الرل أوضثيا ماسمو والرل رعد أساسػا أنبعض ا لراض المرميزة فل جو  أفالسموكية، و 

لمشػالر لػدـ ا مػف النفسػل كمػا يراىػا الفػرد فػل ذلػؾ وىػل رعػد بماابػة ا لراض ا ولية لعدـ 
 النفسية وىل:ينة أنالطم
ػو منبػوذ وغيػر مثبػوب مػف قػبميـ ويعاممونػو ببػرود وجفػاء أي شػعور بالنبػذ واالثرقار أنشػعور الفػرد ب -

 مف اآلةريف.
 شعور الفرد بالعزلة والوثدة والبعد لف الجمالة. -
 الشعور الدائـ بالةطر. -

 ،سل قد رؤار لمى معظـ نواثل ثيارو لدـ شعور الفرد بدرجة كافية مف ا مف النف أفويرى الباثث 
وكذلؾ قد رعيؽ الطالب لف موا مة مسيررو العممية ورضع  ،ورعيؽ رطوره وركيفو مع البيئة المثيطو 

 ثدودًا إلبدالو فل ىذا المجاؿ .
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 :النفسي األمن معوقات 10.2.3 
 ضاغطة الفرد لعوامؿ يرعرض ثينما المجرمعل المسروى لمى ةطير أمر النفسل ا مف معوقات رماؿ

 :( 2009 ،)الدبمثللىذه المعوقات ما يم ومف مسرمر، قمؽ ثالة فل رجعمو مما مرنولة،
قمة  أف ، ثيث الفرد ثياة ييدد قد المنةفض االقر ادي المسروى أف: االقر ادية المعوقات  -1

ثوائجيـ  بقضاء الفرد دةؿ يفل ال فقد أفاالطمئن لدـ مشالر الفرد لدى رةمؽ الشيري الدةؿ
ا مف  اةرالؿ اـ ومف الثياة لجمة لسير ريديد ذلؾ لديو، وفل القر ادي المسروى فينةفض
 . النفسل 

فل  رغير ثدث فإذا ، بيا يؤمف الرل الفرد معرقدات إلى  رشير القيـ أف :القيـ نسؽ فل الرغير -2
رعمؿ  قيما يربنى الفرد أفف النفسل، لألمف الثاجة إلشباع اةريارىا يرـ الرل السموؾ أشكاؿ
دفاع  وأن لمى ماال أفالعدو  يبرر أف، ك وشة يا اجرماليا المقبوؿ غير السموؾ ربرير لمى
 . النفس لف

اقر ادية  رغيرات أثداث إلى  رؤدي والةالفات الثروب وقوع أف: والةالفات الثروب  -3
يرررب  مما االقر ادية ا وضاع واررباؾ االجرمالية ، العالقات رفكؾ إلى  رؤدي واجرمالية،

 والسموؾ .  ا فعاؿ ردود مف جديدة ماطأن وظيور المجرمع،  فراد جديدة ثاجات نشوء لمييا
 

 خصائص األمن النفسي; 22.2.3 
ىناؾ ة ائص لألمف النفسل أظيرريا نرائج لينة مف البثوث  أف إلى ( 1989) أفأشار زىر 

 رل : والدراسات وىػل لمى النثو ا 
يرثدد ا مف النفسل بعممية الرنشئة االجرمالية، وأساليبيا مف رسامح، ولقاب، ورسمط،  -

وديموقراطية، ورقبؿ، ورفض، وثب، وكراىية، ويرربط بالرفالؿ االجرمالل، والةبرات، والمواقؼ 
 االجرمالية فل بيئة آمنة غير ميددة. 

 جاز ب فة لامة.نا  يؤار ا مف النفسل إيجابيًا لمى الرث يؿ الدراسل وفل -
 المرعمموف والماقفوف أكار أمنًا مف الجيمة وا مييف.  -
 الذيف يعمموف بالسياسة يشعروف با مف النفسل أكار مف الذيف ال يعمموف بيا. -
 شعور الوالديف با مف النفسل مرربط بوجود ا والد. -
 اآلمنوف نفسيًا ألمى فل االبركار مف غير اآلمنيف. -
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 بالدوجماطية أي الرشبث بالرأي والجمود الفكري بدوف مناقشة أو رفكير. إجابياً لدـ ا مف يرربط  -
 لدـ الشعور با مف مرربط بالرورر، وبالرالل الرعرض لإل ابة با مراض و ةا ة أمراض القمب . -
 
 األمن النفسي وبعض المفاىيم النفسية; 23.2.3 

 * األمن النفسي والصحة النفسية ; 
النفسل و  أفبناء ال ثة النفسية ررركز لمى دلامريف أساسيريف ىما االطمئن أف( 2002يرى ةميؿ )

المثد و ىل مسيرة الثياة لند لمماء النفس و الرػل ربدأ مف الطفولة و رنريل  إلى المثبة مف الميد 
مػسيرريما فػل النفس البشرية بيف شاطئيف، شاطئ  أفوالمثبة يسير  أفاالطمئن أفبالشيةوةة، بمعنى 

 فػل الشيةوةة وىذه المرثمة رسرغرؽ العمر كمو. أففل الطفولة و شاطئ ا مػف وا مػ أفاالطمئن
ا مف ضروري لمنمو النفسل السوي والرمرع  إلى إشباع الثاجة  أف( لمى 1985ويؤكد )مرسل، 

ا شةاص اآلمنيف مرفائموف  أفقد ربيف مف دراسات لديدة بال ثة النفسية فل جميع مراثؿ الثياة ف
ا شةاص  أفسعداء مروافقوف مع مجرمعيـ مبدلوف فل ألماليـ ناجثوف فل ثياريـ، فل ثيف ك

 ثرافات النفسية وا مراض السيكوسومارية . نالغير آمنيف قمقيف مرشائميف، معرضػيف لأل
و ىذا ال   ينة النفسية مف سػمات الفرد السوي،أنالطمالشعور با مف و  أف( لمى 1987ويؤكد كفافل )

و يقمؽ لندما أنالشةص السوي ال ينرابو القمؽ وال يشعر بالةوؼ وال يةبر ال راع، بؿ  أفيعنل 
يرعرض لما ياير القمؽ، ويةاؼ إذا ما ريػدد أمنػو، ويةبػر ال راع إذا واجيرو بعض مواقؼ االةريار 

ػل ررعػارض فييػا المشالر، ولكنو فل كؿ الثاالت السابقة يسمؾ الثاسمة، أو بعض المواقؼ الر
زالة مسببات الريديد وال راع ويثسـ ا مر بارةاذ  السموؾ الذي يعمؿ مباشرة لمى ثؿ المػشكمة وا 

ينة ىو القالدة ا ساسية فل ثياة أنارػو، فالشعور با مف النفسل والطمأنالقرار المناسب فل ثػدود إمك
الةوؼ والقمؽ وال راع ىل المشالر الرل رشكؿ أرضية الثياة  أفعاليػة، وفػل المقابؿ ففنالػسوي ا 

فعالل لغيػر السوي ةا ة الع ابل الذي يكوف دائـ القمؽ وررثكـ فيو المةاوؼ ورسربد بػو نا 
 المػشالر الدونية و النقص. 

ينة؛ أنالفػرد با مف والطم شعور إلى ال ثة النفسية الجيدة رؤدي  أف إلى ( 1996كما يشير جبر )
نظرُا لما يرمرع مف اسرقرار فل ثيارو بعيدُا لف القمؽ والرورر والمةاوؼ، ولديو القدرة لمى الرعامؿ مع 

 دوافعو فل إشباليا. 
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وىذا  ،الشعور با مف النفسل مف المقومات الميمو الرل ررركز لمييا ال ثة النفسية أفالباثث  ويرى
 النفسل. أفثالة اإلرز  إلى لدى الفرد القدرة لمى العودة  أفالةوؼ طالما ك أوال ينفل الشعور بالقمؽ 

 
 * األمن النفسي والقمق;

القمؽ الػذي يػسبب لمفرد اضطرابات نفسية مرعددة يعد م درًا ىامًا مف م ادر  أف إلى أشار العمماء 
مدى اسرجابة الفرد لمةطر الذي ييدده؛ فاالسرجابة لمةطر لدـ الشعور با مف النفػسل، ويروقؼ لمى 

بطريقة مػف الطػرؽ )كاليروب الدفالل، أو اليجوـ اإليجابل( قد ال يسبب القمؽ النفسل لمفػرد، ولكػف 
و قد ي اب بالقمؽ النفسل الذي قد أنإذا لجػز الفرد لف االسرجابة لمةطر بسموؾ غير منرظـ ف

       ي بح مالزمًا لو فل ثيارويقاومو، و  أفبيرة ال يسرطيع الفرد درجة ك إلى يػسرفثؿ لي ؿ 
 .(1983ل، أندير  ,لأن)دو 

رعمػـ ا طفاؿ لمقمؽ؛ مف ةالؿ قياـ آباءىـ  أفكاميروف، وىربػرت  أفويبيف الطبيب النفسل نورم
يـ أنىؤالء ا طفػاؿ أىػؿ لماقة، ويمكف االلرماد لمييـ لذلؾ ف أفبالرعامؿ معيـ بطريقة روثل ب

، و  افرقارىـ لمةبرة الكافية، ولدـ بموغيـ مسروى  أفيرعرضوف ل عوبات الراشديف قبؿ النػضج الػالـز
 .(1988 ،لدـ شعورىـ با مف النفسل )آغاإلى النضج الالـز لرمؾ ا لباء يػؤدي 

 
 * األمن النفسي و التوافق;

الروافؽ النفسل ىو لممية دينامية مسرمرة ررناوؿ السموؾ والبيئة بالرغير والرعديؿ ثرى يثدث روازف بيف 
 :(1989 ،أف)زىر  الفرد و بيئرو وأبعاد الروافؽ ىل

شباع الػدوافع الداةمية  - الروافؽ الشة ل: ويرضمف السعادة مع النفس والرضا لف الذات وا 
كرسبة ويعبر لف سمـ داةمػل ثيػث ال  ػراع داةمل ويرضمف وية والمأنا ولية والفطرية والا

 كذلؾ الروافؽ لمطالب النمو فل مراثمو المررابعة. 
الروافؽ االجرمالل: والذي يرضمف السعادة مػع اآلةػريف وااللرػزاـ بأةالقيػات المجرمع مسايرة  -

ر االجرمالل السميـ معايير االجرمالية واالمرااؿ لقوالد الػضبط االجرمػالل ورقبػؿ الرغيػ
 رثقيػؽ الػ ثة االجرمالية.  إلى والعمؿ لةير الجمالة والسعادة الزوجية مما يؤدي 

الروافؽ المينل: ويرضمف االةربار المناسب لممينة واالسرقرار لممػًا ورػدريبًا ليػا والدةوؿ فييا  -
 .  راج والشعور بالرضا والنجاحنجاز والكفاءة وا نوا 
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مثورىما  أفا مف النفسل يرضمف مكون أف( مف ةالؿ رعريفو لألمف النفسل 1996ويؤكد جبر )

، أفالروافؽ مع الذات المرماؿ بقدرة المرء لؿ ثؿ ال رالات الرل رواجػو ورثمؿ ا زمات و الثرم
المطالب  والروافؽ االجرمالل المرماؿ فل قدرة المرء لمى الػركيؼ مػع البيئة الةارجية والروفيؽ بيف

 ا ا لمى.نالغريزية و العالـ الةارجل وا 
 والو الشة ل واالجرمالل والمينل يعد مثور شػعور الفػرد بػا مف النفسل. أنفالروافؽ ب 
 

 فعالي ;ن* األمن النفسي و التوازن األ 
 أففعالل، فيو يرى نا  أفوجود لالقة وطيدة بيف ا مف النفػسل واالرػز  إلى ( 1985)يشير مرسل 

 .مػف ةالؿ رنمية الشة ية السوية" واالسػرقرار لمفػرد أففعالل لبارة لف "االطمئننا  أفاالرز 
شباع  ( أف1997كما يرى مطوع ) الرػوازف النفػسل ىػو الطريقة الرل رسالد الفرد لمى ةفض الرورر وا 
بيات الةارجية الرل يدركيا و يكوف رفكيره الثالة الرل رروازف فييا مشالره مع المن إلى الدافع والعودة 

جاز بعض الميمات ا ةرى نسجاـ مع مفيومو لذارو و دافعيرو  أنوشعوره و سػموكو غالبػًا منسقًا فل 
 وبارجاىو نثػو المواقؼ ال عبة الرل يقدـ لمييا. 

 
 * األمن النفسي والثقة بالنفس;

ينة النفػسية فيػل رػرربط بإثساس الفرد أنبا مف والطمررربط الاقة بالنفس اررباطًا وايقًا بالشعور 
ينة أنبالسعادة، والسعادة ىل ثالة نفسية مف االررياح ررركز ب فة أساسػية لمػى اإلثساس بالطم

ينة إال إذا روفرت لديو الاقة بالنفس أنيثس شةص بالطم أفالنفسية والاقة بالنفس وليس مف الممكف 
الاقة بالنفس يكوف لرضة  إلى ينػة، فمف يفرقر أنلنفس ىل الدرع الػواقل لمطمالاقة با أفوأكار مف ىذا ف

 إلى و كؿ شػلء يرربص بو ويرآمر لميو ويرولده بكؿ ما يؤدي أنفل أية لثظة لالضطراب والشعور ب
 . (1977رمزيؽ أو الو كػؿ ممػزؽ )أسػعد،

ينػة النفسية نريجة لمشعور بعدـ أنا مف يرضمف الاقة بالنفس واليدوء والطم أف (1989) أفويرى زىر 
 الةوؼ مف أي ةطر أو ضرر.
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 * األمن النفسي و مفيوم الذات ;
ت أنينة النفسية رزداد لند ا فراد كمما كأندرجة الشعور با مف و الطم أف إلى  (1994يشير الزلبل )

وف أنرزداد مشالر الةطر و الريديػد، والقمؽ لند ا فراد الذيف يعالمفاىيـ لف الذات أكار إيجابية و 
 .مف مفاىيـ سمبية لف ذواريـ

 
الشةص السوي ير ؼ برقديره لذارو و إدراكػو لقيمريا و بالشعور  أف إلى  (2001ويشير ممثـ )
رسرطيع بموغيا  ينة النفسية و برقديره الواقعل لنواثل قورو و ضعفو ولمػى منزلرو الرلأنبا مف و الطم

 ولمى ما ىو مروقع ولمى لزمو ور ميمو. 
 
وال ،فسيـ إيجابية نا مف النفسل يكوف مررفعًا لدى ا شةاص الذيف ركوف نظرريـ   أفالباثث  يرىو 

 يـ غير قادريف لمى مواجية ظروؼ الثياة والركيؼ معيا.أنيـ أقؿ مف غيرىـ او بأنيشعروف ب
 

 النفسي;من النظريات المفسرة لل13.1.2 
 نظرية فرويد )نظرية التحميل النفسي( ; -2

الةبػرات الرػل يرعػرض ليػا الفػرد فػل سػنوات  أىمية روضحفرويد أوؿ  اثب نظرية نفسية  أفربما ك
 الطفولػة المبكػرة والدور الثاسـ الذي رمعبو فل إرساء الة ائص ا ساسية لبناء الشة ية .

الدوافع الرل رعمؿ لمى ثماية الذات وبقائيا رنرج لما سماه بغرائػز الػذات وغريػزة البقػاء  أفويرى فرويد 
سػموؾ  إلى الثب معناىا الثب والبقاء واذا لـ رشبع يؤدي  إلى إذا أشبعت لنده الثاجة  أفوالعػدو 
 . (1985 ،ثػاجريـ لـ رشبع مف ا مف )جالؿ أفل بمعنػى أنلػدو 

لػػألـ دورا  أفالمرثمػػة الفميػػة والػػشرجية فػػل رػػشكيؿ سػػمات الشةػػ ية لمفػػرد و  أىميةوقػػد أكػػد فرويػػد 
ذلػؾ لػو أاػره  أفت مثبة لو وثنونة لميو كأنىامػػًا فل ىذه المرثمة فإذا أثاطت ا ـ طفميا بجو آمف وك

 .(1998 ،البػالغ لمػى شةػ ية الفػرد مػسرقبال )سميـ
ؤار لمى ركوف شة يريو او يمما  ،فرويد لمى دور ا ـ وا سرة فل إثساس الطفؿ با مف  ووضح

 فإثساس الطفؿ با مف سيكوف لو نرائج إيجابية لمى شة يرو فل المسرقبؿ . ،إرجاىارو مسرقباًل 
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 المدرسة النفسية االجتماعية(; -)نظرية التحميل النفسي أننظرية سوليف -3

 أفأوؿ مف  اغ نظرية فل نمو الشة ية بيف مف جائوا مف بعد فرويػد ويسمل سوليف أفيعربر سوليف
 أفنرػاج لعممية رفالؿ مع الغير، و  أفػسنا  أفية المربادلة "فيو يػرى أنسننظريرو بنظرية "العالقات ا 

 أفيالد، و ية رنبع مف القوى الشة ية، واالجرمالية الرػل رؤار فييا منذ لثظة المأنسنالشة ية ا 
اإلشباع )إشباع الثاجات(، والرو ؿ  إلى رثقيؽ ىدفيف ىما: الرو ػؿ  إلى يسعى فل ثيارو  أفسنا 

رثقيؽ الشعور با مف.، ويرـ رثقيؽ ا ةير لف طريؽ ما يسمى )بالعمميات الاقافية( ويمرزج  إلى 
نشأ نريجة ل عوبات رعررض معظـ المشكالت النفسية ر أفاليدؼ ولممياريما فل نسيج واثػد، والربػر 

و أنرماء، وشعور الفرد بنالفرد لرثقيػؽ الػشعور بػا مف، والشعور با مف لنده يقوـ لمى الشعور با 
 (.1985 ،مقبػوؿ فػل الجمالػة )جالؿ

ل و ينشأ فل ا ساس مف ا ـ بثيث أنسنالث ر ىو أساس روجيو السموؾ ا  أف أفوالربر سوليف
الطفؿ، اـ ينشأ فل مقربؿ العمر بعد ذلؾ لف طريؽ ا ةطار الرل ريػدد أمف الشةص، و  إلى ينرقؿ 

يرجنػب أو يقمػؿ الث ر الفعمل، أو  أفالقياـ بوسائؿ ثماية ا مف مف اجؿ  إلى يمجأ الشةص 
أدنى ثد ممكف، فيثاوؿ ارةاذ أشكااًل مةرمفة مػف ا سػاليب الوقائية، والضوابط  إلى المثرمؿ 

 .(1969 ،وكية مف أجؿ الثفاظ لمى ا مػف النفػسل لديػو )ىوؿ ونميندزيالسم
ذا زاد  أف أفكما يرى سوليف الريديد الناشئ لف أةطار ةفية أو وىمية ريدد إثساس الفػرد با مف، وا 

اضطراب لالقارو الشة ية  إلى ةفضت قدرة الفرد لمى إشباع ثاجارو، و أدى ذلؾ أنقدرىا 
الةمط فل الرفكير، ورةرمؼ شػدة القمػؽ بػاةرالؼ ةطورة الريديد وفالمية  لى إالمربادلة، وكذلؾ 

أثد المثركات ا ولية فل  أف"لمميات ا مف"الرل ركوف فل ثوزة الشةص، القمؽ الػذي الربػره سوليف
  (.1972 ،ثياة الفرد )غنيـ

شباع ىذه الثاجات مف الرورر: رورر داةمل مثكـو لثاجات ال أفوجود نول إلى  أفويشير سوليف فػرد وا 
يةفض الرورر، والنوع ا ةر الرورر المثكـو بالقمؽ الناشئ لػف لػدـ إشباع ثاجة ا مف لدى الفرد مما 

 . (1999 ،ينعكس لمى لالقرو مع اآلةريف )الداىري والعبيدي
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ىو واثد مف أىـ ىدفيف يسعى  أفرثقيؽ ا مف النفسل ثسب نظرية سوليف أفيرضح مما سبؽ 
وريديد ا مف يرـ نريجة رعرض  ،رثقيقيا ويرـ ذلؾ لف طريؽ ما سماه العمميات الاقافية  إلى  أفسنا 

 .و أثد مثركات رثقيؽ ا مف النفسلالفرد لألةطار الوىمية الرل ينشأ لنيا القمؽ وى
 عمم النفس الفردي(; –نظرية ألفرد آدلر )نظرية التحميل النفسي   -4

الفرد يرجو  أفالمثددات االجرمالية أكار مف المظاىر البيولوجية لمػسموؾ، و رركز نظرية آدلر لمى 
يشعر  أفسنلرثقيؽ غايات مثددة ررماؿ فل الرةمص مف النقص والسعل نثػو الكمػاؿ الذي يجعؿ ا 

 . (1999 ،ينة )العزة ولبدالياديأنبالسعادة والطم
نريجػة لمػشعور بالدونيػة والرثقير الذي ينشأ منذ ينة ينػشأ أنلدـ شعور الفرد با مف والطم أفيرى آدلر 

القياـ برعويض ذلؾ الق ور  إلى الوالدة نريجة لمشالر الق ور العضوي أو المعنوي؛ مما يدفعو 
ماط سموكية أنألمػى طموح(، أو سمبيا )بارةاذ  إلى إيجابيُا )ببذؿ المزيد مف الجيد مف أجؿ الو ػوؿ 

ػرؼ الػذي ال يقبمػو المجرمع مما يزيد مف ثدة القمؽ لديو( ورعرؼ ىذه رأةذ أشكاال مف العنػؼ والرط
 .(2003 ،الظاىرة )بػالرعويض النفػسل الزائػد( )الةضري

لمى رثقيؽ الركيػؼ والسعادة الرل  أفسنويرربط ا مف النفسل مف وجية نظر آدلر بمدى قدرة ا 
لمى رجاوز الشعور  أفػسنيرمقاىا فل مياديف العمؿ، والثب، والمجرمع؛ ويرـ ذلؾ مف ةالؿ قدرة ا 

 (. 1999بالدونية )سعد، 
نوع الرربية الرػل يرمقاىا الطفؿ فل  إلى الشعور بعدـ ا مف يعود ب ورة كبيرة  أف إلى كما يشير آدلر 
 . (1988 ،ة الطفولة والرل ليا ا ار الكبير فل نػشأة القمػؽ النفػسل )آغاأسررو فل مرثم

 
سعل الفرد لرثقيؽ ا مػف النفػسل ناشػئ لػف الشعور بالدونية و  أفآدلر الربر  أفيرضح مما سبؽ 
 أفمدى رأاير أسموب الرربية والرنشئة الرػل يرمقاىػا الفػرد لمػى شعوره با مف، و  إلى الق ور، وأشار 

 رثقيؽ ا مف النفسل يعرمد لمى قدرة الشةص لمى الركيؼ مع الػذات ومع البيئة المثيطة.
 
 المدرسة النفسية االجتماعية( ; –نظرية كارين ىورني )نظرية التحميل النفسي  -5

السموؾ الع ابل لند ىورنل يقوـ بو الشةص مف أجؿ الث وؿ لمى بعض ا مف الذي فقده، ولكف 
ما يزوؿ وينيار أماـ موقؼ ياير القمؽ المػسرمر الذي يرةذ مظاىر سموكية  أفرلىذا ا مف مزيؼ س

سمب الشةص سمارو يلقمؽ الناشئ لف لدـ رثقيؽ ا مف ماؿ الثذر، والةوؼ، و الشؾ..الخ. وىذا ا
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ذاكرة الشةص النفسية  أفا  مية ليرمل بو بعيدًا فل لالـ مملء با وىاـ وفل ذلؾ رقوؿ ىورنل "
وابرعاده لف ثقيقرو ا  مية ورمقائيرو رجعؿ سموكو ال يربع مف ة ائ و وسمارو بؿ مف قمقو ونضالو 

 .(1998 ،)الزيود ينرػوأنأمنػو وطمالع ابل السررجاع 
شعور الفرد با مف النفسل يروقؼ فل الدرجػة ا ولػى لمى )لالقة الطفؿ  أف إلى ورشير كاريف ىورنل 

فل  أفيقوـ الولد أففل ىذه العالقة:  أفيثدث أمر  أفوالديو( منذ المثظات ا ولى فل ثيارو، ويمكف ب
لدـ  أفيبدي الوالد أفا مف،  إلى ثاجرػو  أفإبداء لطفًا ثقيقيًا، ودفئًا نثو الطفؿ، وبالرالل يشبع

   (.2003 ،مف )الةضريثاجرو لأل أفالمباالة بؿ ولداء لدرجة الكراىية نثو الطفػؿ وبالرػالل يثبط
النمػو الع ابل ثيث ررى  إلى ية رػؤدي أنالنمو السوي، بينما الظروؼ الا إلى فالظروؼ ا ولى رؤدي 

الثب فل جػو أسري ينعـ فيو بالدفلء و  أ وؿ السموؾ الع ابل ينشأ نريجة لعدـ نمو الطفؿ أفىورنل 
 . (1985 ،مف ةالؿ لالقرو بوالديػو )مرسل

فل رشكيؿ  عداـ ا مف ىما مف العوامؿ الرل رؤارأنالقمؽ ا ساسل و  أف إلى وقد أشارت ىورنل 
لدة أساليب دفالية ثرى رقمػؿ مػف لزلرػو ولجزه، وقد ي بح الفرد  إلى الفرد يمجأ  أفالشة ية، لذا ف

 . (1998 ،)الزيود يةيكوف لنفػسو  ورة ماال أفيًا أو مذلنًا ليسرعيد أمنو المفقود أو قد يثاوؿ أنلدو 
 

ىورنل أرجعت شعور الفرد با مف النفسل لعالقة الطفؿ بوالديػو مف المثظات  أفيرضح مما سبؽ 
السموؾ الع ابل ينشأ نريجة الةرالؿ الػشعور بػا مف لدى الشةص الذي يمجأ  أفا ولى فل ثيارو، و 

 .وؾ مف أجؿ اسرعادة ا مف المفقودذلؾ السم إلى 
 
 نظرية السمات )جوردن ألبورت( ;  -6

اىرـ البورت بدراسة ا  ثاء بدال مف الع ابييف وىذا قريب جدا مما نجػده لنػد ماسمو، والربر 
فعالل مػف مميػزات الشةػ ية الػسميمة الناضػجة، فا سوياء مف الراشديف يرميزوف نا مف ا  أفالبورت 

بسماثة كافية رمزميـ ليرقبمػوا، ويرثممػوا الػ رالات واإلثباطات الرل ال يمكف رجنبيا فل الثياة، كما 
ئ نفسو فسيـ، ويقابػؿ ىذا ما يثدث لند الشةص ا وؿ سواء الذي رمرمأنلدييـ  ورة إيجابية لف  أف

 . (1990 ،باإلشفاؽ لمى الذات، يرميز ب ورة سمبية لف نفسو )جابر
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ما يضفل الشعور با مف لمى الشةص الناضج ىو قدررػو لمػى مواجية مشاكمو  أفويرى البورت 
يقػع فريػسة لمفوضى أو رابط ىمرو أو  أفو ليس مف الػسيؿ أنبطرؽ فعالة دوف اإل ابة باإلثباط، و 

و قادر لمى االسرفادة مف ةبرارو الماضية، و رقبػؿ الذات، ولديو الاقة بالنفس ويمكنو يةرؿ روازنو وى
رأجيؿ إشباع ثاجارو ورثمؿ إثباطات ثيارػو اليوميػة دوف لوـ اآلةريف لمى أةطائيـ أو ممارسة 

 .(1998 ،سموؾ غير مرغوب فيػو )لبد الرثمف
 
 ;ية )أبراىام ماسمو(أنسنالنظرية األ   -7

 : ةمسة مسرويات كاآلرل إلى قػسيمو ية فل رنظيـ ىرمل قػاـ برأنسنبوضع الثاجات ا قاـ ماسمو 
 -رقدير الذات إلى الثاجة  -رماءنالثب وا  إلى الثاجة  -ا مف إلى الثاجة  -الثاجات الفسيولوجية

 رثقيؽ الذات. إلى الثاجة 
ثاجات النمو  -لماسمو رقسيـ أةر لمثاجػات وىو: ثاجات النقص والق ور أفوداةؿ ىذا الرقسيـ ك 

والثاجات العميا. وركشؼ لنا نظرية ماسػمو لف الفروؽ الجوىرية بيف ىذيف المسروييف ثيث ربرز 
و أولوية اإلشباع لف الثاجات العميا، والثاجات الدنيا ىل  ىميةالثاجات الدنيا مػف ثيػث القػوة، وا 

شباليا يعنل البقاء، أما الفشؿ فل إشباليا ال يعنل إال العجز و الق ور ثاجات ال            بقاء؛ وا 
 . (1990 ،)السيد
 Deficiencyماسمو قاـ برسمية الثاجػات الػدنيا بثاجػات النقص ) أفإلى  Samuel (1981)ويشير 
needs شعر بالنقص مما ي أفسنإةفاقو فل إشباع أثد رمؾ الثاجػات يجعػؿ ا  أف( وىو يعنل بذلؾ
إزالة ىذا النقص بالسعل إلشباع رمؾ الثاجة، كما سػمى ماسمو الثاجات العميا وىل  إلى يدفعو 
المعرفة والثاجات  إلى ( والرػل ررعمػؽ بالثاجة Self Actualizationرثقيؽ الػذات ) إلى الثاجة 

 ( .B-valueالجمالية بثاجات الوجود )
ىذا اليـر ليس اابرًا لجميع ا فراد فينػاؾ بعػض ا فػراد الػذيف يؤجموف إشباع الثاجات  أفويرى ماسمو 

 . (1998 ،)لبدالرثمف العضوية فل سبيؿ مسالدة ا  دقاء أو اسركشاؼ شلء جديد
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 ية :أنسن( يوضح ىـر ماسمو لمثاجات ا 1والشكؿ )
 

 
 
 

ل فل الرنظيـ أنا مػف فػل الررريب الا إلى ماسمو وضع الثاجة  أف إلى  (1998ويشير لبد الرثمف)
ثاجػات ا مػف رسالد الفرد لمى رجنب اآلالـ الموجعة،  أفاليرمل بعد الثاجات الفسيولوجية، وأوضح 

واإل ابة، ولكنيا قد ربمغ مف القوة بثيػث رعيػؽ المزيد مف النمو الشة ل، كما يثدث لندما يةضع 
ضغوطات مف قبؿ م ادر  إلى ف إجبارية دكرارورية ماػؿ الرجنيد اإلجباري، أو الرعرض يأنلقو  أفسنا 

القياـ بسموؾ لنيؼ رجاه الم ادر الرل رسبب لو  إلى ممػا يدفع الشةص  مرسمطة "كاالثرالؿ مااًل"
ا مػف مػف أجػؿ الث وؿ لمى قدر مف الثرية ماؿ "ا لماؿ الفدائية ضد االثرالؿ" وفل ذلؾ  أففقد

 بالرأكيد". أفنا سوؼ نةرار ا مأنوالنمو ف أفيقوؿ ماسمو: "إذا ةيرنا بيف ا م
 

الشةص الذي أشبع ثاجارو الفسيولوجية مييأ إلشباع ثاجارو  أفوثسب نظرية ماسمو فل الثاجات ف
رماء، نجاز وا نينة، والذي أشبع ثاجات ا مف مييأ إلشباع ثاجات الثب، وا أنطملألمف وال
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، والرقدير وثب االسرطالع، والذي أشبع ىػذه الثاجػات مييأ إلشباع ثاجات رثقيؽ الذات أفواالسرثس
  (.1999 ،الرل يشعر الفرد فل إشباليا بالكفاءة والسعادة )مرسل

 
البيولوجية وثده ال يكفػل لمنمو السوي السميـ، والمثافظة لمى الثياة؛ إشباع الثاجات  أفويرى ماسمو 

رثقيؽ السعادة مف ةالؿ رثقيؽ الثاجات النفسية  إلى فالفرد ال يعيش بالةبز وثده بؿ ىو فػل ثاجػة 
 .(1968 ،ا ةرى؛ والرل رشمؿ الشعور بػا مف )الزينل

 
بيا أنة أبعاد أساسية أوليػة لألمػف النفسل يرماؿ جماسمو ثدد االا أف إلى  (1979ويشير لبد السالـ )
 اإليجابل فيما يمل: 

 الشعور بالرقبؿ والثب ولالقات الدؼء والمثبة مع اآلةريف. -
 ة بيف المجيوؿ. أنرماء والمكنالشعور بالعالـ كوطف وبا  -
 ، الجوع(.أفالشعور بالسالمة والسالـ وغياب ميددات ا مف )الةطر، العدو  -
 

وكذلؾ ثدد  ،كبيرة وثدد ثاجة الفرد لألمف أىميةماسمو منح ا مف النفسل  أفيرضح مما سبؽ 
 وية الرل ررربط بدرجة شعور الفرد با مف النفسل.أنب ا ساسية والاأنا بعاد والجو 
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 الدراسات السابقة;2.2 
وا جنبية الرل أجريت فل مجاؿ ا مف  ،قاـ الباثث بمراجعة مجمولة مف الدراسات السابقة العربية

 :سمسؿ الزمنل وىل لمى النثو اآلرلوسيرـ لرضيا وفؽ الر واآلاار النفسية لمثروب النفسل
 

 الدراسات العربية;  1.2.2
 

  ( بعنوان3125دراسة المدىون )" :النفسػل لػدى  ا مػف دور الجامعات الفمسطينية فػل رثقيػؽ
 غزة"الطمبة بمثافظة 

ىػػدفت الدراسػػة الرعػػرؼ إلػػى مسػػروى رثقيػػؽ ا مػػف النفسػػل لػػدى طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية فػػل 
النفسػل لػدى طمبػة الجامعػات  ا مػف الكشؼ لف الفروؽ فل مسروى رثقيػؽمثافظة غزة, وكذلؾ 

والجامعػػة والكميػػة والمسػػروى الدراسػػل, إسػػرةدـ الباثػػث  المػػنيج الو ػػفل  الجػػنس اترعػػزى لمرغيػػر 
( طالبًا وطالبة مف طمبة الجامعػات فػل مثافظػة غػزة, 180مل, وركونت لينة الدراسة مف )الرثمي

وقػػد إسػػرةدـ الباثػػث إسػػربانة ا مػػف النفسػػل مػػف إلػػداده, ورو ػػمت النرػػائج إلػػى اف درجػػة ا مػػف 
%(, ولػدـ وجػود فػروؽ 74,95النفسل لدى طمبة الجامعات الفمسطينية فل مثافظة غزة كانػت )

 النفسل رعزى لمرغير الجنس او الكمية او الجامعة او المسروى الدراسل. فل مسروى االمف
 
 (  بعنو 3123دراسة ابوعمرة )ا مف النفسل ولالقرو بمسروى الطموح والرث يؿ الدراسل ; نا"

 وية العامة"أنلدى طمبة الا
وية العامة أنالعالقة بيف ا مف النفسل والطموح والرث يؿ لدى طمبة الا إلى ىدفت الدراسة الرعرؼ

يـ ربعًا لمرغيرات )الجنس, ا ب(, إسرةدـ الباثث المنيج أنبمدينة غزة بيف أبناء الشيداء وأقر 
( طالبًا وطالبة ثيث رـ إةريار العينة بالطريقة 320الو فل الرثميمل, وركونت لينة الدراسة مف )

سر ةدـ الباثث مقياس ا مف النفسل الق دية  بناء الشيداء والطريقة العشوائية لألبناء العادييف, وا 
لدـ وجود فروؽ فل  إلى ومقياس الطموح وىما مف إلداد الباثث. ورو مت نرائج الدراسة 
يـ العادييف, ولدـ وجود أنمروسطات ا مف النفسل لدى أفراد العينة مف أبناء الشيداء وبيف أقر 

 اث والذكور فل درجات ا مف النفسل.نفروؽ بيف ا 
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  العنؼ ولالقرو بروكيد الذات وا مف النفسل لدى رمميذات أن( بعنو :311)دراسة عطار" :
 المرثمة المروسطة مف السعوديات وغير السعوديات"

رشار العنؼ لدى رمميذات المرثمة المروسطة بالمممكة العربية أننسبة  إلى الرعرؼ  سةار ىدفت الد
, العنيؼالسعودية، والرعرؼ لمى الفروؽ بيف الرمميذات السعوديات وغير السعوديات فل )السموؾ 

ا مف النفسل(، وكذلؾ الرعرؼ لمى العالقة بيف العنؼ وروكيد الذات والشعور با مف , روكيد الذات
و أنواسرةدـ الباثث مقياس ا مف النفسل واسرب سة المنيج الو فل الرثميمل،ار واسرةدمت الد .النفسل

سة مف رمميذات المرثمة المروسطة مف السعوديات وغير السعوديات ار وكيد الذات وقد ركونت لينة الدلر
 إلى نرائج الدراسة رو مت ( طالبة مف السعوديات وغير السعوديات. وقد 65)عينة الثيث بمغت 

ؽ بيف السعوديات والمغرربات فل الشعور با مف النفسل ل الح السعوديات، وفل روكيد وجود فرو 
لدـ وجود اررباط بيف السموؾ العنيؼ وا مف النفسل أو روكيد الذات سواء و  الذات ل الح المغرربات

 .لند السعوديات أو المغرربات
 ( 311دراسة السميري: ) با مف النفسل لدى أىالل دة اإلجرمالية ولالقريا أن"المس :أفبعنو

 اإلسرائيمل لمى غزة" أفالبيوت المدمرة ةالؿ العدو 
 دة االجرمالية وا مف النفسػل لػدى أىػالل أنالعالقة بيف المس إلى  الرعرؼىدفت الدراسة 

المئويػة  البيػػوت المػػدمرة فػػل مثافظػػات غػػزة، كػػذلؾ ىػػدفت الدراسػػة الرعػػرؼ لمػػى الرفػاوت فػل النسػب
دة االجرماليػة وا مػف النفسػل لػدى أىػالل البيػوت المػدمرة فػل مثافظػات أنلمجػاالت مقياسػل المسػ

 إلى دة االجرماليػة وا مف النفسل والرل رعػزي أنالرعػرؼ لمػى الفػروؽ فػل المسػ إلى غػزة، كمػا ىػدفت 
 (200ػػفل الرثميمػػل، ثيػػث شػػممت لينػػة الدراسػػة )واسػػرةدمت الدراسػػة المػػنيج الو , مرغيػر الجػنس

دة أنػاث، واسػرةدمت الباثاػة مقيػاس المسػنمػواطف، ن ػفيـ مػف الػذكور، والن ػؼ اآلةػر مػف ا 
أكاػر مجػػاالت مقيػػاس  أفووضثت الدراسػػة , االجرمالية مف إلداد الباثاة، ومقياس ا مف النفسل

، (%63)يولًا ىػو المواجيػػة الواقعيػػة لألمػػور ولػػدـ اليػػروب منيػػا، ووزنيػػا النسػػبلا مػف النفسػػل شػػ
ويميػػو الشػػعور بالكفػػاءة والقػػدرة لمػػى ثػػؿ المشكالت ورممؾ زماـ ا مور والنجاح، ووزنيا 

مسػػروى ا مػػف النفسػػل لػػدى أىػػالل ىػػذه البيػػوت موضػػع  أفوبينػػت نرػػائج الدراسػػة  ،(%60)النسبل
وكذلؾ بينت وجود لالقػػة ارربػػاط ، ( %50.67)الدراسػػة منةفض، ثيث بمغت الدرجة الكمية لممقياس 

وأظيرت وجػود فػروؽ  ،دة االجرمالية وا مف النفسلأنموجبػػة بػػيف الدرجػػة الكميػػة لمقياسػػل المسػػ
ػاث، ووجػود فػروؽ معنويػة نيػة بػيف الجنسػيف فػل الدرجػة الكميػة لمقيػاس ا مػف النفسػل ل ػالح ا معنو 

 اث.ندة االجرمالية ل الح ا أنبػيف الجنسػيف فػل الدرجػة الكميػة لمقيػاس المسػ
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 ( 3118دراســة الطيــراوي)  ػل مثافظػػات غػػزة : "ا مػػف النفسػػل لػػدى طمبػػة الجامعػػات فػأفبعنػػو

 "سثاب اإلسرائيملنولالقرو بارجاىاريـ نثو ا 
ا مػػف النفسػػل فػػل المجرمػػع الفمسػػطينل فػػل قطػػاع غػػزة، ذي  إلى ىػػدفت الدراسػػة الرعػػرؼ  

الرعػرؼ لمػى  إلى الة و ػية المميػزة لػف بػاقل المجرمعػات العربيػة بسبب اإلثرالؿ، كمػا ىػدفت 
سثاب اإلسرائيمل لمػى شػعور طمبػة الجامعػات بػا مف النفسػل ولالقػة ذلػؾ بارجاىػاريـ نرػأايرات ا 
وقد اسرةدمت الدراسة المنيج الو فل الرثميمل،واسرةدـ الباثث مقياس لألمف , سػثابننثػو ا 

غػزة ثيػث رمػت ىػذه الدراسػة لمػى  سثاب مف قطاعنو لقياس ارجاىات الطمبة نثو ا أنالنفسػل واسػرب
وطالبة مف اػالث جامعػات غزيػو )الجامعػة اإلسػالمية، جامعػة ا ق ػى،  اً طالب (359)الينػة قوامػي

وجود إررباط داؿ إث ائيًا بيف االمف النفسل  إلى وقد رو مت الدراسة , )جامعػة القدس المفروثة
وأشارت النرائج  ،النفسل ارربط طرديًا بإيجابية اإلرجاىاتمسروى االمف  أفسثاب و نواإلرجاه نثو ا 

وأظيرت النرائج فروقًا دالة إث ائيًا  ،(78،70)% أفسػثاب كػنمعدؿ ا مف النفسػل بعػد ا  أف إلى 
المناطؽ الثدودية  أفربعًا لةطورة منطقة سكف السكف ل الح سك ،فل االمف النفسل بيف الطمبة

والمناطؽ القريبة مف المسروطنات والمناطؽ الرل اجريثت أكار مف مرة فل ثيف لـ روجد فروؽ دالة 
إث ائيًا ثسب مرغيري الجنس )طالػػػب/طالبػػػة( ورعػػػرض أفػػػراد أسػػػرة الطالػػػب  ةطػػػار االثػػػرالؿ 

 . )مرضػػػرريف/غيػػػر مرضرريف(
 

 دراسة لبعض االرجاىات السياسية واالجرمالية ولالقريا  :أنبعنو  (2006) عودة أبو دراسة"
 بمسرويات ا مف النفسل والروافؽ الدراسل لدى طمبة جامعة ا زىر بغزة"

 وركونت ،واالجرمالية السياسية ا مف النفسل واالرجاىات بيف العالقة إلى  الرعرؼ إلى  ىدفت
 مف النفسل لألمف مقياس الباثث ا زىر واسرةدـ جامعة مف وطالبة اً طالب ( 256 )مف العينة

 ولـ والرثررية، الرديف مف بيف ا مف النفسل وكؿ دالة اررباطيو لالقة وجود النرائج وأظيرت إلداده،
 العممية الكميات طمبة أو بيف الجنس با مف النفسل رعزى لعامؿ الشعور درجة فل فروؽ روجد
 لمقياـ روجيو الدراسات ىذه لمى الباثث عإطال لمؽ وقد .الدراسل مسرواىـ ثسب أو يةأنسنوا 
 إال الجامعييف، الطمبة فئة وفل با مف النفسل، اىرماميا فل شابيت غيرىا أف الرل الدراسة، بيذه
 وىو الفمسطينييف، ثياة فل وىاـ كبير ثداا ظؿ لرناوليا ا مف النفسل فل فرادىاأنب ررميز ياأن



32 
 

 العسكري االثرالؿ مف لاًما واالايف رسع اةأنمع بعد جاء غزة، والذي مف اإلسرائيمل سثابنا 
 ولكنو النفسل، لألمف ماسمو مقياس اسرةدمت الدراسات أغمب أف الباثث الثظ وقد اإلسرائيمل،

 الدراسة ةمفية ويرالل المثمية، الاقافة يناسب الدراسة، ةاً ا بيذه مقنًنا مقياًسا يعد أف ثاوؿ
 واالجرمالية. السياسية

 
 ( 3117دراسة كرسوع ) الشعور باالمف النفسل ولالقرو بدافعية الرعمـ لدى طمبة أفبعنو" :

 الروجييل فل مثافظات شماؿ الضفة الغربية"
الرعرؼ لمى الشعور باالمف النفسل ولالقرو بدافعية الرعميـ لدى طمبة  إلى ىدفت ىذه الدراسة 
  ،السكف ،الفرع  ،كما ىدفت لمرعرؼ لمى أار المرغيرات الديموغرافية )الجنس ،الروجييل فل فمسطيف

وقد إسرةدمت الباثاة , مف النفسل ومسروى دافعية الرعمـمعدؿ الف ؿ ا وؿ( لمى درجة الشعور با 
الشعور با مف  أفواسرنرجت الدراسة , ، ومقياس دافعية الرعمـمقياسا: )ماسمو( لمشعور با مف النفسل

مروسطًا  وكذلؾ وجود فروؽ دالة  أفبدرجة مروسطة لدى الطمبة  ومسروى دافعية الرعمـ ك أفالنفسل ك
 ،السكف أفإث ائيًا فل درجة الشعور بالوثدة النفسية رعزى لمرغيرات الجنس ومعدؿ الف ؿ ا وؿ ومك

نفسل ومسروى ىناؾ لالقة إررباطية موجبة ذات داللة إث ائية ما بيف الشعور باالمف ال أفكما 
 دافعية الرعمـ .

 
 ( 3116دراسة أقرع)  الشعور با مف النفسل ورأاره ببعض المرغيرات لدى طمبة جامعة أفبعنو" :

 النجاح الوطنية".
 الشػعور بػا مف النفسػل ورػأاره بػبعض المرغيػرات لػدى طمبػة إلى ىػدفت الدراسػة الرعػرؼ 

الرثقؽ مف دور مرغيرات الدراسة واسػرةدمت الدراسػة المػنيج  إلى جامعة النجاح الوطنية، كما ىدفت 
لمدراسة، رـ وقد اةريار لينة الدراسة بنسبة  الو ػفل الرثميمػل، ثيػث رػـ اةريػار طمبػة الجامعػة مجرمػع

رثقيؽ ىدؼ الدراسة ول, طالبًا مف طمبة الجامعة (1200)مف  % مف مجرمع الدراسة ركونت10
وقد رو مت ,  دقيا واباريا اس ماسمو لمشعور با مف النفسل، ورـ الرأكد مفمقي اسرةدـ الباثث

ت النسبة المئوية أنالشعور با مف النفسل ث ؿ لمى رقدير منةفض ثيث ك أف إلى الدراسة 
ولدـ وجود فػروؽ ذات داللػة إث ػائية لنػد مسػروى الداللػة فػل  بالنسبة لسؤاؿ الدراسة(% 49.9)
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لػدى طمبػة جامعػة النجػاح الوطنيػة، رعػزى لمرغيػر الجػنس، والكميػة،  بػا مف النفسػل مسػروى الشػعور
 الرراكمل، والمسروى الرعميمل، والرفالؿ بيف مرغير الجنس مع بقية المرغيرات. السػكف، والمعػدؿ أفومكػ
 

 ( 3115دراسة عبد المجيد)  إساءة المعاممة وا مف النفسل لدى لينة مف رالميذ  أف:بعنو"
 المدرسة االبردائية"

بثث كؿ مف إساءة المعاممة وا مف النفسل لدى لينة مف رالميذ المدارس  إلى ىدفت ىذه الدراسة 
( رمميذًا ورمميذة مف مثافظرل دمياط 331اإلبردائية الثكومية والةا ة لمى لينة مكونة مف )

ومقياس  ،وقد اسرةدـ الباثث مقياس ا مف النفسل, لرعميـ اإلبردائل الثكومل والةاصاوالدقيمية مف 
وجود لالقة سالبة بيف سوء المعاممة  إلى وقد رو مت الدراسة  ،لسوء المعاممة مف إلداد الباةث

وكذلؾ وجود فروؽ دالة إث ائيًا بيف المدارس الثكومية والةا ة فل االمف النفسل  ،وا مف النفسل
نس ونولية الدراسة وا مف ل الح المدارس الثكومية وكذلؾ وجود لالقة دالة إث ائيًا بيف الج

 .النفسل
 

 مسرويات ا مف النفسل والرفوؽ الرث يمل ":أفبعنو  (9::2سعد)  دراسة" . 
 ،مسرويات ا مف النفسل لدى طالب جامعة دمشؽ المرفوقيف والعادييف إلىرؼ وريدؼ الدراسة الرع

سرةدـ  ،( لادييف172( مرفوقيف و)83و) اً ( طالػب119( طالبػة و)136وركونت لينة الدراسة مف ) وا 
وجود فروؽ فل ا مف  إلى الدراسة نرائج ورو مت  الباثث مقياس ماسمو لمشعور با مف النفسل.

لدـ وجود فروؽ فل و  .مػوـ طبية( ل الح العموـ الطبيةل-يةأنسأنالنفسل بيف الطمبة المرفوقيف )لموـ 
لدـ , وكذلؾ ب الجنس واالةر اص فل جامعة دمشؽا مف النفسل بيف الطمبة غير المرفوقيف ثس
 جمالل لعينة البثث.اث لمػى المػسروى اإلنوجود فروؽ فل ا مف النفسل بيف الذكور وا 

 
 ( 2:9دراسة عطا:)  دراسة لمشعور با مف النفسل فل ضػوء مرغيػرات المػسروى  :"أفبعنو

 "وية فل مدينة الرياضأنمرثمة الاوالرة ص والرث يؿ الدراسل لدى طالب ال
وية أنالرعرؼ مسروى الشعور با مف النفػسل لػدى لينة مف طالب المرثمة الا إلى ىدفت الدراسة 
العالقة بيف ا مف النفسل وبعض المرغيرات المدرسية )الرث يؿ الدراسل  أفبالرياض، لبي

(، 15-23( طالبًا ألمارىـ ررراوح بيف )190والمسروى والرة ص(. وشممت لينة الدراسة )
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سرةدـ الباثث اسربي نسبة  أف إلى الدراسة نرائج رو مت و ماسمو لمشعور با مف النفسل.  أفوا 
( لدييـ شعور %60،43) أف%(مف أفراد العينة و 16.5شعور مررفع با مف النفسل ) الذيف لدييـ

( ممف لدييـ نزلة لدـ %14،83) أف( لدييـ نزلػة بعػدـ ا مف، و %23،07)ومروسط با مف 
ال و  ,رلاية ومرابعة إلى وف مف اضطرابات نفسية، ويثراجوف أنا مف يرجيوف نثو الالسػواء ويع

لممل( أو الرث يؿ  -طالب مف ثيث المسروى الػ فل أو الرةػ ص )أدبلروجد فروؽ بيف ال
 لادييف( فل درجة ا مف النفسل. -الدراسل )مرفوقيف

 
 الدراسات األجنبية ; 3.3.3

 
  2000دراسة كاردوزو) ,Cardozo(  : 

( لمى المدنييف ولالقريا بال ثة 1999-1998أار ثرب كوسوفو ) إلىىدفت الدراسة الرعرؼ 
( شةص مدنل 1358النفسية والروا ؿ اإلجرمالل لدى المرضرييف مف الثرب, وركونت العينة مف )

سرةدمت 558ت العينة مف ضمف )أن( لامًا فأكار, وك15مف سف ) ( لائمة مرضررة مف الثرب, وا 
اثايف, رقاـ مف إلداد البنالدراسة مقياس )ىارفارد( لم دمة النفسية ومقياس الشعور بالكره والرغبة با 

آاار الثرب رمامت بالعديد مف المشاكؿ بال ثة النفسية لدى أفراد العينة  أف إلى ورو مت النرائج 
لدييـ  أف%( مف افراد العينة ك17.1نسبة ) أفوكذلؾ ضعؼ النشاط اإلجرمالل لدييـ, ثيث 
اث ن%( مف ا 90%( مف الذكور و)89نسبة ) أفألراضًا مةرمفة لإلضطرابات النفسية. وكذلؾ ف

اث ن%( مف ا 43%( مف الذكور و)51ظيرت لدييـ مشالر كراىية قوية ضد العدو, ونسبة )
اث لبروا لف رغبريـ ن%( مف ا 33%( مف الذكور و)44رقاـ , ونسبة )نظيرت لدييـ رغبة با 

 رقامية .أنبرنفيذ ألماؿ 
 

  دراسة موليكا(Mollica, 1997) ; 
لمى ال ثة الجسدية والنفسية لالجئيف الذي ةرجوا مف مناطؽ أار الثرب  إلىىدفت الدراسة الرعرؼ 

اث مف المراىقيف باإلضافة ن( شةص مف الذكور وا 182النزاع فل كمبوديا, وركونت العينة مف )
( لائمة مف الالجئيف, وقد إسرةدمت الباثاة 1000 بائيـ وأمياريـ ورـ إةريار العينة مف ضمف )

 إلى لنفسية لألطفاؿ ومقياس مفيوـ الذات لألطفاؿ. وأشارت النرائج نسةة مقننة مف مقياس ال ثة ا
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%( مف 54نسبة ) أفنسبة كبيرة  مف المفثو يف أظيروا ألراضٌا مرضية مةرمفة, ثيث أظيرت  أف
%( مف ا بناء لدييـ مشاكؿ  ثية جسدية, وكذلؾ ظيرت الراض العزلة اإلجرمالية 26ا باء و)

ىناؾ لالقة طردية بيف الرعرض  اار  أفواإلثباط والرورر والقمؽ بنسبة كبيرة لدى أفراد العينة, و 
إلجرمالل والرعرض الثرب وألراض القمؽ واإلثباط , ولدـ وجود لالقة بيف مشاكؿ الروا ؿ ا

 النرائج وضثت ثجـ ا اار السمبية لمى ال ثة النفسية بسبب الثرب . أفلمثرب. ويرى الباثاوف 
 
 

 ( دراسة بوينكل وأةروف(Boehnke, et al, 1997 : 
درجة الةوؼ مف الثروب الرقميدية او النووية ولالقرو بالقيـ وا ولويات  إلىىدفت الدراسة الرعرؼ 

ال ييونل ,وقد  أفيا والكيأنوطالبة مف طمبة الجامعات فل ألم ( طالباً 572ة مف )لدى لينة مكون
ا شةاص ذوي الطموح  أفاث لدييـ نسبة ةوؼ أكار مف الذكور و نا  أف إلىرو مت نرائج الدراسة 

 المررفع يكوف لدييـ درجة ةوؼ مف الثروب أكار مف غيرىـ .
 

 ( دراسة ديفنز وآخرونDavis, et al, 1995) ; 
لدى ا طفاؿ  أار النزاع اليداـ بيف البالغيف لمى مسروى ا مف النفسل إلىىدفت الدراسة الرعرؼ 

( 112وقد أجريت الدراسة لمى لينة قواميا) والشباب مف ةالؿ اةربار فرضيات ا مف النفسل لدييـ.
اة رساوي لدد ( سنة مع مرال6, 11, 19لمرية كالرالل ) االث مجمولات إلى طفؿ مقسمة بالرساوي 

ولقد رـ إجراء رمؾ الدراسة بمنطقة غرب فرجينيا فل  ،لمرية اث مع الذكور فل كؿ مجمولةنا 
الواليات المرثدة ا مريكية. واسرةدـ الباثث لدة أدوات لقياس ا مف النفسل لدى ا طفاؿ والشباب 

كما اسرةدـ الباثث ا ساليب اإلث ائية الرالية:  ،المةرمفة وبعدة طرؽ وأساليب فل المراثؿ العمرية
واةربار"ت". أظيرت نرائج  ،ورثميؿ الربايف ا ثادي ،ثراؼ المعيارينوا  ،الثسابية المروسطات
بعدـ ا مف فل جميع  ىناؾ لالقة دالة بيف ال راع اليداـ بيف البالغيف وشعور ا طفاؿ أفالدراسة: 

العالقة بيف ال راع الةاص  ولدـ وجود فروؽ دالة فل ،ينة الدراسةالمجمولات العمرية الاالث فل ل
 .مف النفسل بيف المجمولات الاالاةبالبالغيف وا 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة; 4.3.3
 

وم ر,  ،والسعودية ،رشمؿ الدراسات السابقة العربية بيئات مةرمفة مف الوطف العربل مف فمسطيف
الدراسات فل فمسطيف وشممت فئات مةرمفة فل الضفة الغربية ماؿ دراسة وسوريا. وقد رنولت 

( ودراسة 2009 ،وكذلؾ قطاع غزة ماؿ دراسة )السميري ،(2005 ،( ودراسة )أقرع2006 ،)كرسوع
 ( .2006ابولودة, ( ودراسة )2007 ،)الطيراوي

 مف النفسل ولالقرو ثيث إىرمت ىذه الدراسات بالبثث ثوؿ ا مف النفسل وقياس درجة الشعور با
( 2009،فقد أشارت دراسة )السميري, ، الرث يؿالسكف أفمك ،ببعض المرغيرات المةرمفة ماؿ الجنس

وجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل  إلى ( 2004 ،( ودراسة )لبد المجيد2006 ،ودراسة )كرسوع
، ( ودراسة )أقرع2007 ،أما دراسة )الطيراوي ،درجة الشعور با مف النفسل رعزى لمرغير الجنس

لدـ وجود فروؽ ذات داللة إث ائية  إلى ( 1998 ،)سعد( ودراسة 2012ودراسة )ابولمرة, ( 2005
 إلى ( 2006 ،وقد أشارت دراسة )كرسوع ،فل درجة الشعور با مف النفسل رعزى لمرغير الجنس 

بينما  ،السكف  أفوجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل درجة الشعور با مف النفسل رعزى لمرغير مك
ف لدـ وجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل درجة الشعور با م إلى ( 2005 ،أشارت دراسة )أقرع

ة أما مرغير الرث يؿ او معدؿ الف ؿ السابؽ فقد وضثت دراس, السكف أفالنفسل رعزى لمرغير مك
وجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل درجة الشعور با مف النفسل رعزى  إلى  (2006، )كرسوع

 (1989( ودراسة )لطا, 1998ودراسة )سعد,  (2005 ،بينما أشارت دراسة )أقرع ،لمرغير الرث يؿ
,  مف النفسل رعزى لمرغير الرث يؿلدـ وجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل درجة الشعور با إلى 

مروسطًا ماؿ  أفمسروى ا مف النفسل ك أف إلى قد أشارت بعض الدراسات الرل أجريت فل فمسطيف و 
 أفمسروى ا مف النفسل ك أف إلى ( 2005 ،بينما أشارت دراسة )أقرع ،( 2006 ،دراسة )كرسوع

 أفالمرضرريف مف الثرب ك أف إلى ( فل قطاع غزة 2009 ،وقد أشارت دراسة )السميري, منةفضاً 
 ييـ امف نفسل منةفض .لد

 ,Cardozo, 2000)( (Mollica  :وقد أوضثت الدراسات ا جنبية فل مجاؿ ا مف النفسل
1997) ((Boehnke, et al, 1997 (Davis, et al, 1995 )رؤار فل  أفىناؾ أمور ممكف  أف

والقمؽ فل المواقؼ الذات، ومفيوـ  ،النفسية درجة الشعور با مف النفسل ومنيا درجة الشعور بالوثدة
 ,Davisاإلجرمالية، وال راع بيف البالغيف، والةالفات ا سرية، ونولية الدراسة ،وقد أشارت دراسة )
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et al, 1995 ) رأار النزاع بيف البالغيف لمى  درجات ا مف النفسل لدى ا بناء, وكذلؾ فقد  إلى
ر الثروب لمى النواثل رأاي )(Cardozo, 2000ودراسة   (Mollica, 1997)وضثت دراسة 

الدراسات ا جنبية  أفولوثظ النفسية لألشةاص المرضرريف وكذلؾ رأاير الثروب لمى ا مف النفسل, 
إىرمت بدراسة دور ا مف النفسل فل ا سرة ولالقرو ببعض المرغيرات ا ةرى، بينما لـ ريرـ كايرًا 

بينما  ،ا مف النفسل فل المدرسة بمةرمؼ المراثؿ الرعميمية ولالقريا ببعض المرغيرات  بدراسات ثوؿ
ورقدير  ،الديف ،ا سرة ،الرث يؿ ،السكف أفمك ،الدراسات العربية شممت مرغيرات مةرمفة ماؿ الجنس

 الذات .
مف النفسل فل يا رقيس مسروى ا أنىذه الدراسة رةرمؼ لف الدراسات السابقة فل  أفويرى الباثث 
وكذلؾ رقيس الفروقات فل  ،(  لدى شريثة ميمو مف شرائح المجرمع الفمسطينل2014ألقاب ثرب )

درجات ا مف النفسل بيف الطمبة الذيف رعرضوا لمثرب مباشرة فل قطاع غزة والطمبة الذيف شعروا 
لنفسل ببعض وكذلؾ قياس لالقة ا مف ا ،بالثرب ورابعوىا بكؿ رفا يميا فل الضفة الغربية

 المرغيرات المةرمفة .
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 
يرضمف ىذا الف ؿ و فًا لمنيج الدراسة، ومجرمعيا ولينريا. كما يعطل و فًا مف اًل َ داة 
الدراسة و دقيا واباريا، وكذلؾ ِإجراَءات الدراسة والمعالجة اإلث ائية الرل سيسرةدميا الباثث فل 

 اسرةالص نرائج الدراسة ورثميميا. 
 

 منيج الدراسة  1.3
وذلؾ لف  ،لمناسبرو طبيعة ىذه الدراسة الرثميملاسرةدـ الباثث فل ىذه الدراسة المنيج الو فل 

 طريؽ روزيع مقياس )ماسمو( لألمف النفسل لمى لينة الدراسة.
 

 مجتمع الدراسة  2.3
-2014ا وؿ )الدراسل المسسجميف لمف ؿ  ركوف مجرمع الدراسة مف طمبة المرثمة ا ساسية العميا

فل مثافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ثسب قوائـ وزارة الرربية والرعميـ وبمغت  (2015
ولدد الطالبات  ،( طالباً 282.263ثيث بمغ لدد الطالب الذكور ) ،( طالبًا وطالبة567.163)
 ( طالبة.284.900اث )نا 

 السكف والجنس. أف( يبيف روزيع مجرمع الدراسة ثسب مك1.3الجدوؿ )
 اىأن ذكر اإلقامة أفمك

 171.748 169.937 الضفة الغربية
 113.152 112.326 قطاع غزة
 284.900 282.263 المجموع
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 عينة الدراسة  3.3
قاـ الباثث بإةريار لينة الدراسة مف المجرمع الكمل فل كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة بطريقة 

وذلؾ لكبر ثجـ مجرمع الدراسة ول عوبة الو وؿ لجميع المناطؽ الجغرافية الرل  ،العينة الميسرة
قاـ الباثث   أفوبعد  ،( طالبًا وطالبة2967وبمغ لدد أفراد العينة ) ،يروزع بيا مجرمع الدراسة

%( مف أ ؿ العدد الكمل 3.77ة أي ما نسبرو )أن( إسرب112ات المعادة رـ اسربعاد )أنبردقيؽ اإلسرب
( أي 2855ات المقبولة )أنفأ بح العدد الكمل لإلسرب ،ات الموزلة لعدـ  الثيريا لمدراسةأنربلإلس

 ( يوضح روزيع العينة.2.3%( والجدوؿ )96.23ما نسبرو )
عميا فل الضفة ات الموزلة والمرفوضة لمى طمبة المرثمة ا ساسية الأنلدد اإلسربي (:2.3الجدوؿ )

 :الغربية وقطاع غزة
 المجموع العاـ )%( ات المرفوضةأنلدد اإلسربي ات الموزلةأنلدد اإلسربي مةاإلقا أفمك

 %2.12 63 1801 الضفة الغربية
 %1.65 49 1166 قطاع غزة
 %3.77 112 2967 المجموع

 
%( مف 60.9( مف الضفة الغربية أي ما نسبرو )1738اإلقامة ) أفوبمغ ثجـ العينة ثسب مرغير مك

وبمغ ثجـ العينة  ،%( مف لينة الدراسة 39.1( مف قطاع غزة أي ما نسبرو )1117لينة الدراسة و)
( 1631%( مف لينة الدراسة و)42.9( طالبًا مف الذكور أي ما نسبرو )1224ثسب مرغير الجنس )

( مف 668السكف ) أفوبمغ ثجـ العينة ثسب مرغير مك ،%(57.1اث أي ما نسبرو )نطالبة مف ا 
 %( مف العينة43.7( مف القرية بنسبة )1249%( مف لينة الدراسة و)23.4المدينة بنسبة )

( 466وبمغ ثجـ العينة ثسب مرغير معدؿ الف ؿ السابؽ ) ،%(32.9( مف المةيـ بنسبة )938و)
( بمعدؿ 582و) ،%( مف لينة الدراسة16.3% مقبوؿ( أي ما نسبرو )69.9-%50بمعدؿ )

% جيد 89.9-%80( بمعدؿ )1042و) ،%( مف العينو20.4( أي ما نسبرو )% جيد79.9-70%)
%( 26.8ا نسبرو )% فألمى ممراز( أي م90( بمعدؿ )765و) ،%( مف العينة36.5جدًا( بنسبة )

 .مف لينة الدراسة
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 ،اإلقامة أفلينة الدراسة ثسب مك ( روضح روزيع6.3( و)5.3( و)4.3( و)3.3والجداوؿ )
 معدؿ الف ؿ السابؽ ونسبة كؿ فئة فل لينة الدراسة. ،السكف أفمك ،الجنس

 
 :اإلقامة أفلينة الدراسة ثسب مك :(3.3) الجدوؿ

 النسبة العدد اإلقامة أفمك
 %60.9 1738 الضفة الغربية

 %39.1 1117 قطاع غزة
 %100 2855 المجموع

 
 

 :لينة الدراسة ثسب الجنس :(4.3الجدوؿ )
 النسبة العدد الجنس
 %42.9 1224 ذكر
 %57.1 1631 اىأن

 %100 2855 المجموع
 

 السكف: أفلينة الدراسة ثسب مك (:5.3الجدوؿ )
 النسبة العدد السكف أفمك

 %23.4 668 مدينة
 %43.7 1249 قرية
 %32.9 938 مةيـ

 %100 2855 المجموع
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 الدراسة ثسب معدؿ الف ؿ السابؽ: لينة (:6.3الجدوؿ )
 النسبة العدد معدؿ الف ؿ السابؽ

 %16.3 466 % مقبوؿ69.9-50%
 %20.4 582 % جيد79.9-70%
 %36.5 1042 % جيد جداً 89.9-80%
 %26.8 765 % فألمى ممراز90

 %100 2855 المجموع
 

 أداة الدراسة; 5.4
 مقياس ماسمو لمشعور با مف النفسل:

سرةدـ الباثث مقياس الشعور با مف إ قدف  ،دراسة ولإلجابة لف أسئمة الدراسةأىداؼ البناء لمى 
غير مرأكد( كما ،ال،( فقرة رطمب اإلسرجابة بػ)نعـ75النفسل مف إلداد )ماسمو( والذي إشرمؿ لمى )

( وىو معدؿ 1983،ل أنالمقياس قاـ برعريبو كؿ مف )داونل ودير  أفثيث  ،( 1يوضثو الممثؽ )
ويوجد لممقياس مفراح الر يثيح الاالال  ،يئة ا ردنية الرل ال رةرمؼ كايرًا لف البيئة الفمسطينية لمب
 فل الدرجات السمبية( . 3-،2-،1- ،فل الدرجات اإليجابية 1،2،3)
 

 صدق األداة; 6.4
( قاـ الباثث 1983،ل أنل ودير أن دؽ ا داة المرثقؽ فل ا داة المعربة فل )دو  إلى إضافة 

بعرض المقياس لمى مجمولة مف المثكميف ممف ذوي العمـ والةبرة واإلةر اص فل مجاؿ الرربية 
وذلؾ  ،ولمـ النفس مف ا سارذة المرة  يف والعامميف فل لدد مف الجامعات الفمسطينية 

دد المثكميف وبمغ ل ،لإلسرفادة مف ةبرريـ ومقررثاريـ ثوؿ المقياس ومالئمرو  غراض الدراسة 
 ( .1والمدرجة أسمائيـ بالممثؽ رقـ ) ،مف ذوي اإلةر اص والةبرة ( 10)
 

لفقرات ألداة أيضًا بثساب معامؿ االررباط بيرسوف ل العاممل  دؽالمف ناثية أةرى رـ الرثقؽ مف 
ة ويدؿ لمى أنوارضح وجود داللة إث ائية فل جميع فقرات االسربة مع الدرجة الكمية لألداة، أناالسرب

 ( يبيف ذلؾ:7.3. والجدوؿ )ىناؾ ارساؽ داةمل بيف الفقرات أف
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 ( لم فوفة اررباط فقرات مسروى ا مف النفسلPearson Correlationنرائج معامؿ اررباط بيرسوف )(: 7.3جدوؿ )
الداللة  Rقيمة  الرقـ

 اإلث ائية
الداللة  Rقيمة  الرقـ

 اإلث ائية
الداللة  Rقيمة  الرقـ

 اإلث ائية
1 0.439

**
 0.000 26 0.537

**
 0.000 51 0.498

**
 0.000 

2 0.552
**
 0.000 27 0.654

**
 0.000 52 0.544

**
 0.000 

3 0.421
**
 0.000 28 0.611

**
 0.000 53 0.656

**
 0.000 

4 0.391
**
 0.000 29 0.454

**
 0.000 54 0.608

**
 0.000 

5 0.426
**
 0.000 30 0.571

**
 0.000 55 0.629

**
 0.000 

6 0.547
**
 0.000 31 0.637

**
 0.000 56 0.696

**
 0.000 

7 0.559
**
 0.000 32 0.686

**
 0.000 57 0.618

**
 0.000 

8 0.518
**
 0.000 33 0.485

**
 0.000 58 0.610

**
 0.000 

9 0.571
**
 0.000 34 0.494

**
 0.000 59 0.587

**
 0.000 

10 0.558
**
 0.000 35 0.556

**
 0.000 60 0.661

**
 0.000 

11 0.586
**
 0.000 36 0.477

**
 0.000 61 0.602

**
 0.000 

12 0.619
**
 0.000 37 0.610

**
 0.000 62 0.647

**
 0.000 

13 0.598
**
 0.000 38 0.620

**
 0.000 63 0.664

**
 0.000 

14 0.578
**
 0.000 39 0.640

**
 0.000 64 0.637

**
 0.000 

15 0.571
**
 0.000 40 0.613

**
 0.000 65 0.590

**
 0.000 

16 0.607
**
 0.000 41 0.585

**
 0.000 66 0.574

**
 0.000 

17 0.578
**
 0.000 42 0.598

**
 0.000 67 0.578

**
 0.000 

18 0.582
**
 0.000 43 0.647

**
 0.000 68 0.617

**
 0.000 

19 0.556
**
 0.000 44 0.620

**
 0.000 69 0.610

**
 0.000 

20 0.499
**
 0.000 45 0.625

**
 0.000 70 0.593

**
 0.000 

21 0.536
**
 0.000 46 0.607

**
 0.000 71 0.533

**
 0.000 

22 0.642
**
 0.000 47 0.627

**
 0.000 72 0.638

**
 0.000 

23 0.634
**
 0.000 48 0.597

**
 0.000 73 0.694

**
 0.000 

24 0.523
**
 0.000 49 0.625

**
 0.000 74 0.635

**
 0.000 

25 0.589
**
 0.000 50 0.634

**
 0.000 75 0.637

**
 0.000 

 

 
 ثبات األداة; 7.4

لادة  ،ؿ الابات لف طريؽ روزيع اإلةربار( بإسرةراج معام1983،لأنودير ، لأن)دو  أفقاـ الباثا وا 
سرةر  وقاـ الباثث فل ىذه الدراسة  ،(0.84اج معامؿ الابات ثيث بمغت )رطبيقو مرة أةرى وا 
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( ثيث بمغ Cronbach Alpha) باسرةداـ معادلة بطريقة االرساؽ الدةملبإسرةراج معامؿ الابات 
(0.82.) 
 إجراءات تطبيق الدراسة; .2

 لقد رـ إجراء الدراسة وفؽ الةطوات اآلرية:
 إلجراء الدراسة  ،ـ العموـ الرربويةقس ،مى موافقة لمادة الدراسات العمياالث وؿ ل
 ـ(.2014/2015)
 مف وزارة الرربية والرعميـ  ،وروزيعيـ الجغرافلمجرمع الدراسة الث وؿ لمى قوائـ وألداد الطمبة ب

 لث ر مجرمع الدراسة.
 .لرض اداة الدراسة لمى مجمولة مف المثكميف 
 .إلداد أداة الدراسة ب ورريا النيائية 
 لمى لدد كبير مف  * د والرل رطبؽ برنامج )بادر(أنالروا ؿ مع مؤسسة النيزؾ لمرعميـ المس

وذلؾ لممسالدة بروزيع  ،مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة والرل رثروي لمى أفراد مجرمع الدراسة
الباثث ال يسرطيع الو وؿ لجميع  أفثيث  ،أداة الدراسة والو وؿ لمطمبة مف مجرمع الدراسة

جراءارو العسكرية المناطؽ الجغرافية لمجرمع الدراسة وة و ًا فل قطاع غزة بسبب اإلثرالؿ و  ا 
 اليادفة لف ؿ الضفة الغربية لف قطاع غزة.

  وذلؾ لرسييؿ  ،ررنتنر ميـ أداة الدراسة بشكؿ إلكررونل لي بح ليا رابط ةاص لبر شبكة ا
 د.أنروزيع ا داة بالشراكة مع مؤسسة النيزؾ لمرعميـ المس

 فل المدارس الرل يروزع بيا  روزيع اداة الدراسة بشكؿ إلكررونل وذلؾ لبر موظفل مؤسسة النيزؾ
 مجرمع الدراسة فل الضفة الغربية وقطاع غزة.

 ات إلكررونيًا مف أفراد العينة.أنجمع اإلسرب 
  وررميزىا  ،والرأكد مف  الثيريا  غراض الدراسة  ،قاـ الباثث بردقيؽ اإلسرجابات المعادة

جراء المعالجات اإلث ائية الالزمة بإسرةدا دةاليا لمثاسوب وا  لمعمـو  ـ برنامج الرـز اإلث ائيةوا 
 (.SPSSاإلجرمالية )

                                                 
برنامج رشرؼ لميو مؤسسة النيزؾ لمرعميـ المساند، ويعمؿ لمى بناء قدرات الطمبة فل مجاالت الرفكير لناقد و ا بدالل،  *

( طالبًا وطالبة موزليف 13.000وميارات البثث العممل، والر اؿ والروا ؿ والعمؿ الجمالل. وقد اسريدؼ فل لامو ا وؿ )
 لمى مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة.
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 متغيرات الدراسة; 8.4
 اىأن ،: ذكرأفالجنس ولو مسروي 1.5.3
 مةيـ  ،قرية ،السكف ولو االاة مسرويات: مدينة أفمك 2.5.3
 ممراز ،جيد جداً  ،جيد ،معدؿ الف ؿ ا وؿ ولو اربع مسرويات: مقبوؿ 3.5.3

 
 المعالجة اإلحصائية; 9.4

اريا لجياز أنوذلؾ رمييدًا إلدةاؿ بي ،ات والرأكد مف  الثيريا لمرثميؿ اـ ررميزىاأنرـ جمع اإلسرب
 ،ات الدراسةأنات وفقًا  سئمة وبيأنورثميؿ البي ،الثاسوب اآللل إلجراء المعالجات اإلث ائية المناسبة

-Tواةربار )ت( ) ،المعياريةثرافات نوا  ،ورمت المعالجة اإلث ائية بإسرةراج المروسطات الثسابية
testلفثص وجود فروؽ لمرغير ذو مسروييف، واةربار الربايف ا ثادي ) (One Way ANOVA)  

ةربار  ومعادلة الابات  ،لممقارنات البعديو (LSD) لفثص وجود فروؽ لمرغير  كار مف مسروييف، وا 
وذلؾ باسرةداـ  ،ط )بيرسوف(لفثص ابات ا داة، ومعامؿ ارربا (Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا

 (.SPSSلمعمـو اإلجرمالية ) برنامج الرـز اإلث ائية
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 المقدمة 2.5

 رموزا مف النفسل فل فمسطيف فل ألقاب ثرب  الشعور ىدفت الدراسة لمرعرؼ لمى مسروى
وبعد لممية جمع  ،معدؿ الف ؿ السابؽ ،السكف أفمك ،وأار مرغيرات كؿ مف الجنس ،(2014)

 .(SPSS)المعمومات لولجت إث ائيًا بإسرةداـ الرـز اإلث ائية لمعموـ اإلجرمالية 
 وفيما يمل لرض لمنرائج الرل رو مت إلييا الدراسة: 

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول والذي نصو;  3.5

 رموزا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف بعد ثرب  الشعور ما مسروى
 ؟(2014)

والدرجة الكمية  ،لإلجابة لف السؤاؿ ا وؿ اسرةرجت المروسطات الثسابية والنسب المئوية لكؿ فقرة
 ( ذلؾ.1.4ة ثيث يبيف الجدوؿ )أنلإلسرب

 
 الشعور با مف النفسل:المروسطات والنسب المئوية لفقرات  (:4.1الجدوؿ )

 نةاباإلستب المتسمسل

 الفقرات
النسبة  المتوسط

% 
اإلنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 مررفعة جدا 0.521 93.33 2.80 ىؿ رر رؼ لمى طبيعرؾ؟ .56  .1
 مررفعة جدا 0.508 93.00 2.79 ت طفولرؾ سعيدة؟أنىؿ ك .58  .2
 مررفعة جدا 0.566 91.33 2.74 سجاـ مع اآلةريف؟أنىؿ بإسرطالرؾ العمؿ ب .68  .3
 مررفعة جداً  0.600 90.67 2.72 ركوف مرراثًا مع نفسؾ؟ أفىؿ يمكنؾ  .8  .4



46 
 

ؾ موضع إثرراـ الناس لمى وجو أنىؿ رشعر ب .67  .5
؟  العمـو

 مررفعة جدا 0.595 89.33 2.68

 مررفعة جدا 0.625 89.33 2.68 ت لادة وااؽ مف نفسؾ؟أنىؿ  .20  .6
 مررفعة جدا 0.612 89.00 2.67 لسعادة اآلةريف وثسف ثظيـ؟ىؿ رفرح لادة  .34  .7
 مررفعة جداً  0.818 89.00 2.67 ىؿ رابط لزيمرؾ بسيولة؟ .14  .8
 مررفعة جدا 0.617 88.67 2.66 ىؿ رشعر لادة بال ثة الجيدة والقوة؟ 30  .9

 مررفعة جدا 0.651 88.67 2.66 كاؼ بنفسؾ؟  أفىؿ لديؾ إيم .25  .10
 مررفعة جدا 0.643 87.67 2.63 لادة بالرضا؟ىؿ رشعر  .65  .11
 مررفعة جدا 0.604 87.00 2.61 ؾ طالب نافع فل ىذا العالـ؟أنىؿ رشعر ب .27  .12
ا مور  أفىؿ رقـو لادة بعممؾ لمى إفرراض  .45  .13

 سرنريل لمى ما يراـ؟
 مررفعة جدا 0.584 86.33 2.59

 مررفعة جدا 0.728 84.67 2.54 ىؿ ردرؾ غالبًا ما رفعمو؟ .21  .14
 مررفعة جدا 0.734 84.33 2.53 ىؿ رشعر اآلةريف معؾ باإلررياح؟ .54  .15
 مررفعة جدا 0.797 84.00 2.52 ىؿ لؾ كاير مف ا  دقاء المةم يف؟ .59  .16
 مررفعة جدا 0.719 82.67 2.48 ىؿ رشعر لامة بمعنويات مررفعو؟ .48  .17
 مررفعة جدا 0.777 82.33 2.47 ىؿ رشعر لادة بالود نثو معظـ الناس؟ .15  .18
 مررفعة جدا 0.715 82.00 2.46 ت لمومًا طالب سعيد؟أنىؿ  .19  .19
 مررفعة جدا 0.723 82.00 2.46 الناس يسةروف منؾ؟ أفًا بأنىؿ رشعر أثي .70  .20
ؾ رعيش كما رريد وليس كما يريد أنىؿ رشعر ب .40  .21

 اآلةريف؟
 مررفعة جدا 0.776 80.33 2.41

 مررفعة جدا 0.748 81.33 2.44 رفكر بنفسؾ؟ ىؿ كايرًا ما .39  .22
 مررفعة 0.698 79.67 2.39 ررقبؿ نقد أ دقائؾ بروح طيبة؟ أفىؿ مف لادرؾ  .13  .23
ركوف  أفركوف مع اآلةريف لمى  أفىؿ ررغب لادة  .1  .24

 لوثدؾ؟
 مررفعة 0.712 78.67 2.36

 مررفعة 0.753 77.67 2.33 ركوف طالبًا شكاكًا؟ فىؿ رميؿ   .36  .25
 مررفعة 0.875 75.67 2.27 ت مرثدث جيد؟أنىؿ  .31  .26
 مررفعة 0.687 75.67 2.27 ىؿ ررراح لممواقؼ اإلجرمالية؟ .2  .27
ت بشكؿ لاـ طالب مرراح ا ل اب )غير أنىؿ  .71  .28

 مرورر(؟
 مررفعة 0.821 75.00 2.25

 مررفعة 0.892 75.00 2.25 ىؿ رنسجـ لادة مع اآلةريف؟ .28  .29
 مررفعة 0.733 74.67 2.24 مع الجنس اآلةر؟ىؿ رنسجـ  .49  .30
ىؿ رشعر با سؼ والشفقة لمى نفسؾ لندما رسير  .41  .31

 ا مور بشكؿ ةاطلء؟
 مررفعة 0.810 73.00 2.19

 مررفعة 0.768 71.33 2.14 ؾ ثا ؿ لمى ثقؾ فل ىذه الثياة؟أنىؿ رشعر ب .12  .32
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 مررفعة 0.946 70.67 2.12 ت لمى وجو العمـو مرفائؿ؟أنىؿ  .17  .33
 مررفعة 0.803 70.00 2.1 ؾ رث ؿ لمى قدر كاؼ مف الاناء؟أنىؿ رشعر ب .4  .34
 أفىذا العالـ مك أفىؿ رعرقد لمى وجو العمـو ب .37  .35

 جميؿ لمعيش فيو؟
 مروسطة 0.917 67.33 2.02

 مروسطة 0.942 67.33 2.02 ؾ ناجح فل دراسرؾ؟أنىؿ رعرقد ب .42  .36
 مروسطة 0.891 66.33 1.99 الناس يثبونؾ كمثبريـ لآلةريف؟ أفىؿ رفكر ب .6  .37
 مروسطة 0.854 66.33 1.99 ي يبؾ سوء الثظ فل المسرقبؿ؟ أفىؿ رقمؽ مف  .63  .38
 مروسطة 0.466 66.00 1.98 ا شياء غير ثقيقية؟ أفأزلجؾ شعور ب أفىؿ سبؽ  .73  .39
 مروسطة 0.810 63.67 1.91 ىؿ رشعر باإلررياح فل ىذا العالـ؟ .52  .40
 مروسطة 0.876 63.67 1.91 ىؿ رغضب وراور بسيولة؟ .38  .41
 مروسطة 0.755 64.67 1.94 ؾ مسراء مف العالـ ؟أنىؿ رثس مرارًا ب .5  .42
ات الرل أنىؿ رقمؽ لمدة طويمة مف بعض اإلى .7  .43

 ررعرض ليا؟
 مروسطة 0.804 64.67 1.94

بمعظـ  و يمكنؾ الاقةأنىؿ رشعر لمى وجو العمـو ب .26  .44
 الناس؟

 مروسطة 0.847 64.67 1.94

 مروسطة 0.861 62.33 1.87 ىؿ رعربر  نفسؾ طالبًا ل بيًا نولًا ما؟ .18  .45
رجنب ا شياء غير السارة بالريرب  إلى ىؿ رميؿ  .10  .46

 منيا؟
 مروسطة 0.848 62.67 1.88

 مروسطة 0.869 62.67 1.88 ىؿ يجرح  شعورؾ بسيولة؟ .51  .47
العالـ مف ثولؾ  أفىؿ رشعر ب ،العمـولمى وجو  .72  .48

 يعاممؾ معاممة لادلة؟
 مروسطة 0.864 62.67 1.88

 مروسطة 0.817 62.00 1.86 ىؿ يقمقؾ الشعور بالنقص؟ .47  .49
 مروسطة 0.861 61.33 1.84 ؟أفىؿ رشعر بعدـ اإلررياح فل معظـ ا ثي .60  .50
 مروسطة 0.857 60.67 1.82 ىؿ لديؾ ةوؼ غامض مف المسرقبؿ؟ .55  .51
 مروسطة 0.800 60.33 1.81 ات؟أنرعرضت مرارًا لإلى أفىؿ سبؽ  .74  .52
ىؿ ينرابؾ مرارًا شعورًا بالوثدة ثرى لو كنت بيف  .11  .53

 الناس؟
 مروسطة 0.829 60.33 1.81

 منةفضة 0.849 59.67 1.79 ىؿ رقضل وقرًا طوياًل بالقمؽ لمى المسرقبؿ؟ .29  .54
 منةفضة 0.774 59.00 1.77 منزلجًا مف الناس؟ىؿ كايرًا ما ر بح  .64  .55
 منةفضة 0.726 58.33 1.75 ؾ طالب مثظوظ؟أنىؿ رشعر لمومًا ب .57  .56
 منةفضة 0.761 57.67 1.73 ىؿ رنق ؾ الاقة بالنفس؟ .3  .57
 أفىذه الثياة ال رسرثؽ  أفىؿ كايرًا ما رشعر  .16  .58

 ؟أفسنيعيشيا ا 
 منةفضة 0.779 57.33 1.72

 منةفضة 0.828 57.00 1.71 الثياة لبلء اقيؿ؟ أفرشعر بىؿ  .46  .59
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 منةفضة 0.836 57.00 1.71 ت قمؽ بالنسبة لما لديؾ مف ذكاء؟أنىؿ  .53  .60
 منةفضة 0.863 56.67 1.70 إقامرؾ؟ أفىؿ رشعر بالسعادة فل مك .62  .61
 منةفضة 0.781 56.33 1.69 ىؿ رجد  عوبة بالرعبير لف مشالرؾ؟ .33  .62
ؾ غير مركيؼ مع الثياة بشكؿ أنرشعر بىؿ  .44  .63

 مرضل؟
 منةفضة 0.817 56.00 1.68

ىؿ رشعر لادة  ،لندما رمرقل مع اآلةريف  وؿ مرة .24  .64
 يـ لف يثبوؾ؟أنب

 منةفضة 0.759 55.67 1.67

 منةفضة 0.723 54.00 1.62 ىؿ لديؾ رقمب فل المزاج؟ .66  .65
 منةفضة 0.772 53.00 1.59 الةوؼ مف المنافسة؟ إلى ىؿ رميؿ  .61  .66
الناس فل  أفرابؾ شعور بالقمؽ مف أن أفىؿ ثدث  .50  .67

 الشارع يراقبونؾ؟
 منةفضة 0.822 52.67 1.58

ؾ ميمؿ وال رثظى باإلىرماـ أنىؿ رشعر غالبًا ب .35  .68
؟  الالـز

 منةفضة 0.733 50.67 1.52

 منةفضة 0.821 50.67 1.52 ؾ ال رسرطيع السيطرة لمى مشالرؾ؟أنىؿ رشعر ب .69  .69
منةفضة  0.661 49.67 1.49 ىؿ كايرًا ما ركوف معنويارؾ منةفضة؟ .23  .70

 جدا
اآلةريف كايرًا ما يعربرونؾ رةرمؼ  أفىؿ رعرقد  .75  .71

 لنيـ؟
منةفضة  0.682 49.00 1.47

 جدا
ردع اآلةريف يرونؾ لمى  أفىؿ مف لادرؾ  .43  .72

 ثقيقرؾ؟
منةفضة  0.699 47.33 1.42

 جدا
منةفضة  0.659 45.67 1.37 ؾ لبلء لمى اآلةريف؟أنلديؾ شعور بىؿ  .32  .73

 جدا
منةفضة  0.556 43.33 1.30 ت غير راض لف نفسؾ؟أنىؿ  .22  .74

 جدا
منةفضة  0.746 41.33 1.24 ل؟أنأنت لمى وجو العمـو  طالب غير أنىؿ  .9  .75

 جداً 
 الدرجة الكمية

 
 مروسطة 0.530 69.00 2.07

 
ت مروسطة لدى أفراد العينة أنالدرجة الكمية لمشعور با مف النفسل ك أف( 1.4يرضح مف الجدوؿ )

 %(.69( أي بنسبة مئوية )2.07ثيث ث مت لمى مروسط ثسابل )
أي  ،( 2.44( و)2.80( لمى مروسطات ثسابية ررراوح ما بيف )22-1( فقرة وىل )22وث مت )

( لمى 34-23( فقرات وىل )12وث مت ) ،يا رشير لدرجة شعور با مف النفسل مررفعة جداً أن
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يا رشير لدرجة شعور با مف النفسل أن( أي 2.10( و)2.39مروسطات ثسابية ررراوح ما بيف )
( 2.02( لمى مروسطات ثسابية ررراوح ما بيف )53-35( فقرة وىل )19وث مت ) ،مررفعة

-54( فقرة وىل )16وث مت ) ،يا رشير لدرجة شعور با مف النفسل مروسطة أن( أي 1.81و)
يا رشير لدرجة شعور با مف النفسل أن( أي 1.55( و)1.79( لمى مروسطات ررراوح بيف )69

( أي 1.24( و)1.49( لمى مروسطات ررراوح بيف )75-70( فقرات وىل )6وث مت ) ،منةفضة 
 يا رشير لدرجة شعور با مف النفسل منةفضة جدًا .أن
 
 

 بفرضيات الدراسةالنتائج المتعمقة  4.5
 ن يا:النرائج المرعمقة بالفرضية ا ولى والرل 1.3.4  

( فل مسروى ا مف النفسل لدى (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 قطاع غزة(. ،اإلقامة )الضفة الغربية أفطمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير مك

 بيدؼ بفثص الفرضية رـ إسرةداـ اةربار )ت( لمجمولريف مسرقمريف 
 (Independent t-test)  ( ذلؾ.2.4الجدوؿ ) ويبيف 

 اإلقامة: أفنرائج إةربار )ت( لدرجة الشعور با مف النفسل ربعًا لمرغير مك (:2.4الجدوؿ )
ثراؼ نا  المروسط العدد اإلقامة أفمك

 المعياري
)ت( 

 المثسوبة
الداللة 

 اإلث ائية
 *0.001 7.04 0.66 3.44 1738 الضفة الغربية

 0.55 3.27 1117 قطاع غزة
 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 

( ا غر مف مسروى الداللة 0.001مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 2.4يرضح مف الجدوؿ )
الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند ولميو ررفض   ((α ≤0.05اإلث ائية 

لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05مسروى الداللو
 أفويرضح مف المروسطات الثسابية ب ،اإلقامة( ورقبؿ الفرضية البديمة  أففمسطيف رعزى لمرغير مك

 غربية.ت ل الح الضفة الأنالفروؽ ك
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 نصيا;ية والتي أنالنتائج المتعمقة بالفرضية الث2.3.4 
مسروى الشعور با مف ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو

 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير الجنس.النفسل 
 بيدؼ بفثص الفرضية رـ إسرةداـ اةربار )ت( لمجمولريف مسرقمريف 

 (Independent t-test)  ( ذلؾ.3.4ويبيف الجدوؿ ) 
 نرائج إةربار )ت( لدرجة الشعور با مف النفسل ربعًا لمرغير الجنس: (:3.4الجدوؿ )

ثراؼ نا  المروسط العدد الجنس
 المعياري

)ت( 
 المثسوبة

الداللة 
 اإلث ائية

 0.106 0.581 0.64 3.37 1224 ذكر
 0.62 3.38 1531 اىأن

( اكبر مف قيمة الداللة 0.106مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 3.4يرضح مف الجدوؿ )
وبذلؾ رقبؿ الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند   ((α ≤0.05اإلث ائية 

لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05مسروى الداللو
 فمسطيف رعزى لمرغير الجنس(.

 
 النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة والتي نصيا;3.3.4 

مسروى الشعور با مف ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللة
 السكف. أفالعميا فل فمسطيف رعزى لمرغير مك لدى طمبة المرثمة ا ساسيةالنفسل 

ثيث يوضح   (one-way ANOVA)بيدؼ فثص الفرضية رـ إسرةداـ رثميؿ الربايف ا ثادي 
 ( نرائج رثميؿ الربايف االثادي.5.4بينما يوضح الجدوؿ ) ،( المروسطات الثسابية4.4الجدوؿ )

 
 السكف: أفبا مف النفسل ربعًا لمرغير مكالمروسطات الثسابية لدرجة الشعور (: 4.4الجدوؿ )

 ثراؼ المعيارينا  المروسط الثسابل العدد السكف أفمك
 0.66 3.36 668 مدينة
 0.57 3.49 1249 قرية
 0.64 3.25 938 مةيـ
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 السكف: أفنرائج رثميؿ الربايف ا ثادي لدرجة الشعور با مف النفسل ربعًا لمرغير مك (:5.4الجدوؿ )

مجموع  الربايفم در 
 المربعات

مروسطات  درجات الثرية
 المربعات

)ؼ( 
 المثسوبة

 مسروى الداللة

 *0.001 39.75 15.38 2 30.76 بيف المجمولات
داةؿ 

 المجمولات
1102.94 2852 0.377 

 2854 1133.70 المجموع
 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 

( ا غر مف مسروى الداللة 0.001مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 5.4يرضح مف الجدوؿ )
ولميو ررفض الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند   ((α ≤0.05اإلث ائية 

لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05مسروى الداللو
ولرثديد م در الفروؽ إسرةدـ  ،السكف( ورقبؿ الفرضية البديمة  أفمك أففمسطيف رعزى لمرغير مك

 (.6.4لممقارنات البعدية كما يوضثو الجدوؿ ) (LSD)الباثث إةربار 
 

لممقارنات البعدية لداللة الفروؽ بيف المروسطات الثسابية  (LSD)نرائج إةربار  (:6.4الجدوؿ )
 السكف: أفلدرجة الشعور با مف النفسل ربعًا لمرغير مك

 مسروى الداللة الفروؽ فل المروسطات السكف أفمك
 مدينة           قرية
 مةيـ                 

*0.127- 
*0.111 

0.001* 
0.001* 

 قرية           مدينة
 مةيـ                

*0.127 
*0.238 

0.001* 
0.001* 

 مةيـ          مدينة
 قرية               

*0.111- 
*0.238- 

0.001* 
0.001* 

 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 

 ( ما يمل:5.4ويرضح مف الجدوؿ )
   ((α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
 ت الفروؽ ل الح القريةأنبيف قرية ومدينة ثيث ك -
 ت الفروؽ ل الح القريةأنبيف قرية ومةيـ ثيث ك -
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 ت الفروؽ ل الح المدينةأنبيف مدينة ومةيـ ثيث ك -
 

 النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة والتي نصيا;4.3.4 
مسروى الشعور با مف ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللة

 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ.النفسل 
ثيث يوضح   (one-way ANOVA)بيدؼ فثص الفرضية رـ إسرةداـ رثميؿ الربايف ا ثادي 

 ( نرائج رثميؿ الربايف االثادي.8.4بينما يوضح الجدوؿ ) ،( المروسطات الثسابية 7.4الجدوؿ )
 

المروسطات الثسابية لدرجة الشعور با مف النفسل ربعًا لمرغير معدؿ الف ؿ  (:7.4الجدوؿ )
 السابؽ:
 ثراؼ المعيارينا  المروسطات الثسابية العدد المعدؿ
 0.54 3.26 466 مقبوؿ
 0.74 3.32 582 جيد

 0.63 3.31 1042 جيد جداً 
 0.53 3.58 765 ممراز

 
 أفنرائج رثميؿ الربايف ا ثادي لدرجة الشعور با مف النفسل ربعًا لمرغير مك (:8.4الجدوؿ )
 السكف:

مجموع  م در الربايف
 المربعات

مروسطات  درجات الثرية
 المربعات

)ؼ( 
 المثسوبة

 مسروى الداللة

 *0.001 37.68 14.41 3 43.24 بيف المجمولات
داةؿ 

 المجمولات
1090.61 2851 0.383 

 2854 1133.85 المجموع
 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 

( ا غر مف مسروى الداللة 0.001مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 7.4يرضح مف الجدوؿ )
ولميو ررفض الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند   ((α ≤0.05اإلث ائية 
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لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05مسروى الداللة
ولرثديد م در الفروؽ إسرةدـ  ،فمسطيف رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ( ورقبؿ الفرضية البديمة

 (.9.4لممقارنات البعدية كما يوضثو الجدوؿ ) (LSD)الباثث إةربار 
لممقارنات البعدية لداللة الفروؽ بيف المروسطات الثسابية  (LSD)نرائج إةربار  (:9.4الجدوؿ )

 لدرجة الشعور با مف النفسل ربعًا لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ: 
مسروى  اتفل المروسطؽ الفرو  المعدؿ

 الداللة
 مقبوؿ

 
 

 0.107 -0.061 جيد
 0.124 -0.053 جيد جداً 
 0.001 -0.317* ممراز

 جيد
 
 

 0.107 0.061 مقبوؿ
 0.783 0.008 جيد جداً 
 0.001 -0.255* ممراز

 جيد جداً 
 
 

 0.124 0.053 مقبوؿ
 0.783 -0.008 جيد

 0.001 -0.264* ممراز

 ممراز
 
 

 0.001 0.316* مقبوؿ
 0.001 0.255* جيد

 0.001 0.264* جيد جداً 

 ( ما يمل:8.4ويرضح مف الجدوؿ )
   ((α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
 ت الفروؽ ل الح ممرازأنبيف ممراز وجيد جدًا ثيث ك -
 ت الفروؽ ل الح ممرازأنبيف ممراز وجيد ثيث ك -
 ت الفروؽ ل الح ممرازأنبيف ممراز ومقبوؿ ثيث ك -
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 ;االمتعمقة بالفرضية الخامسة والتي نصيالنتائج 5.3.4 
مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو

 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير الجنس.
 بيدؼ بفثص الفرضية رـ إسرةداـ اةربار )ت( لمجمولريف مسرقمريف 

 (Independent t-test)  ( ذلؾ.10.4ويبيف الجدوؿ ) 
نرائج إةربار )ت( لدرجة الشعور با مف النفسل لطمبة قطاع غزة ربعًا لمرغير  (:10.4الجدوؿ )
 الجنس:
المروسط  العدد الجنس

 الثسابل
ثراؼ نا 

 المعياري
 مسروى الداللة )ت( المثسوبة

 0.309 0.569 0.56 3.26 502 ذكر
 0.53 3.28 615 اىأن

( اكبر مف قيمة الداللة 0.309مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 9.4يرضح مف الجدوؿ )
وبذلؾ رقبؿ الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند   ((α ≤0.05اإلث ائية 

العميا فل لدى طمبة المرثمة ا ساسية مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05مسروى الداللو
 قطاع غزة رعزى لمرغير الجنس( .

 
 النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة والتي نصيا;6.3.4 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 السكف. أفلدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير مك

ثيث يوضح   (one-way ANOVA)بيدؼ فثص الفرضية رـ إسرةداـ رثميؿ الربايف ا ثادي 
 ( نرائج رثميؿ الربايف االثادي 12.4بينما يوضح الجدوؿ ) ،( المروسطات الثسابية 11.4الجدوؿ )
المروسطات الثسابية لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة قطاع غزة ربعًا  (:11.4الجدوؿ )

 السكف: أفمك لمرغير
 ثراؼ المعيارينا  المروسط الثسابل العدد السكف أفمك

 0.510 3.31 363 مدينة
 0.423 3.23 193 قرية
 0.611 3.27 561 مةيـ
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نرائج رثميؿ الربايف ا ثادي لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة قطاع غزة  (:12.4الجدوؿ )
 السكف: أفربعًا لمرغير مك
مجموع  م در الربايف

 المربعات
مروسطات  درجات الثرية

 المربعات
 مسروى الداللة )ؼ( المثسوبة

 0.237 1.439 0.437 2 0.873 بيف المجمولات
 0.303 1114 337.97 داةؿ المجمولات

  1116 338.85 مجموع

( اكبر مف مسروى الداللة 0.237مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 12.4يرضح مف الجدوؿ )
ولميو رقبؿ الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند   ((α ≤0.05اإلث ائية 

لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05مسروى الداللو
 .(السكف أفمك أفقطاع رعزى لمرغير مك

 
 النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة والتي نصيا;7.3.4 

مسروى الشعور با مف ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللة
 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ.النفسل 

ثيث يوضح   (one-way ANOVA)بيدؼ فثص الفرضية رـ إسرةداـ رثميؿ الربايف ا ثادي 
 ( نرائج رثميؿ الربايف االثادي 14.4بينما يوضح الجدوؿ ) ،( المروسطات الثسابية 13.4الجدوؿ )

 
المروسطات الثسابية لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة قطاع غزة ربعًا  (:13.4الجدوؿ )

 لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ:
 ثراؼ المعيارينا  المروسط الثسابل العدد معدؿ
 0.416 3.18 171 مقبوؿ
 0.685 3.27 246 جيد

 0.559 3.25 357 جيد جدا
 0.479 3.35 343 ممراز
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نرائج رثميؿ الربايف ا ثادي لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة قطاع غزة  (:14.4الجدوؿ )
 لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ:ربعًا 

مجموع  م در الربايف
 المربعات

مروسط  درجات الثرية
 المربعات

 مسروى الداللة )ؼ( المثسوبة

 *0.004 4.399 1.32 3 3.97 بيف المجمولات
 0.30 1113 334.88 داةؿ المجمولات

  1116 338.85 المجموع
 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 

( ا غر مف مسروى 0.004مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 14.4يرضح مف الجدوؿ )
ولميو ررفض الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو   ((α ≤0.05الداللة اإلث ائية 

لدى طمبة المرثمة مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05اث ائيو لند مسروى الداللة
ولرثديد  ،ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ( ورقبؿ الفرضية البديمة 

 ( .15.4لممقارنات البعدية كما يوضثو الجدوؿ ) (LSD)م در الفروؽ إسرةدـ الباثث إةربار 
ؽ بيف المروسطات الثسابية لممقارنات البعدية لداللة الفرو  (LSD)نرائج إةربار  ( :15.4الجدوؿ )

 لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة قطاع غزة ربعًا لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ : 
 مسروى الداللة الفروؽ فل المروسطات المعدؿ
 0.086 0.094- جيد مقبوؿ

 0.174 0.069- جيد جدا
 0.001 *0.175- ممراز

 0.086 0.094 مقبوؿ جيد
 0.593 0.024 جيد جدا
 0.077 0.081- ممراز

 0.173 0.069 مقبوؿ جيد جدا
 0.593 0.024- جيد

 0.011 *0.105- ممراز
 0.001 *0.175 مقبوؿ ممراز

 0.077 0.081 جيد
 0.011 *0.105 جيد جدا
 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 
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 ( ما يمل:15.4ويرضح مف الجدوؿ )
   ((α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
 ت الفروؽ ل الح ممرازأنبيف ممراز ومقبوؿ ثيث ك -
 ت الفروؽ ل الح ممرازأنبيف ممراز وجيد جدًا ثيث ك -

 
 ;االنتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة والتي نصي8.3.4 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير الجنس.
  (Independent t-test)بيدؼ بفثص الفرضية رـ إسرةداـ اةربار )ت( لمجمولريف مسرقمريف  

 ( ذلؾ.15.4ويبيف الجدوؿ )
 

الشعور با مف النفسل لدى طمبة الضفة الغربية ربعًا نرائج إةربار )ت( لدرجة  (:16.4الجدوؿ )
 لمرغير الجنس:

المروسط  العدد جنس
 الثسابل

ثراؼ نا 
 المعياري

 مسروى الداللة )ت( المثسوبة

 2440. 0460. 0.68 3.45 722 ذكر
 0.66 3.44 1016 اىأن

( اكبر مف قيمة الداللة 0.244مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 16.4يرضح مف الجدوؿ )
وبذلؾ رقبؿ الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند   ((α ≤0.05اإلث ائية 

لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05مسروى الداللو
 لمرغير الجنس(.الضفة الغربية رعزى 

 
 النتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة والتي نصيا;9.3.4 

مسروى الشعور با مف ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللة
 السكف  أفلدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير مكالنفسل 
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ثيث يوضح   (one-way ANOVA)ـ رثميؿ الربايف ا ثادي بيدؼ فثص الفرضية رـ إسرةدا
 ( نرائج رثميؿ الربايف االثادي 18.4بينما يوضح الجدوؿ ) ،( المروسطات الثسابية 17.4الجدوؿ )

 
المروسطات الثسابية لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة الضفة الغربية ربعًا  (:17.4الجدوؿ )
 السكف: أفلمرغير مك

 ثراؼ المعيارينا  المروسط  الثسابل العدد السكف أفمك
 8000. 3.42 305 مدينة
 5950. 3.53 1056 قرية
 7000. 3.22 377 مةيـ

 
نرائج رثميؿ الربايف ا ثادي لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة الضفة  (:18.4الجدوؿ )

 السكف: أفالغربية ربعًا لمرغير مك
مجموع  م در الربايف

 المربعات
مروسطات  درجات الثرية

 المربعات
 مسروى  الداللة )ؼ( المثسوبة

 *0.001 13.879 13.851 2 27.70 بيف المجمولات
 0.434 1735 753.822 داةؿ المجمولات

  1737 781.524 مجموع
 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 

( ا غر مف مسروى 0.001مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 18.4يرضح مف الجدوؿ )
ولميو ررفض الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو   ((α ≤0.05الداللة اإلث ائية 

لدى طمبة المرثمة مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05اث ائيو لند مسروى الداللو
ولرثديد  ،السكف( ورقبؿ الفرضية البديمة  أفمك أفرغير مكا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لم

 (.19.4لممقارنات البعدية كما يوضثو الجدوؿ ) (LSD)م در الفروؽ إسرةدـ الباثث إةربار 
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لممقارنات البعدية لداللة الفروؽ بيف المروسطات الثسابية  (LSD)نرائج إةربار  (:19.4الجدوؿ )
 السكف: أفدى طمبة الضفة الغربية ربعًا لمرغير مكلدرجة الشعور با مف النفسل ل

 مسروى الداللة الفروؽ فل المروسطات السكف أفمك
 008.0 *0.113- قرية مدينة

 0.001 *0.200 مةيـ
 008.0 *0.113 مدينة قرية

 0.001 *0.314 مةيـ
 0.001 *0.200- مدينة مةيـ

 0.001 *0.314- قرية
 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 

 ( ما يمل:19.4ويرضح مف الجدوؿ )
   ((α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
 ت الفروؽ ل الح القريةأنبيف قرية ومدينة ثيث ك -
 ت الفروؽ ل الح القريةأنبيف قرية ومةيـ ثيث ك -
 الفروؽ ل الح المدينةت أنبيف مدينة ومةيـ ثيث ك -

 النتائج المتعمقة بالفرضية العاشرة والتي نصيا;10.3.4 
مسروى الشعور با مف ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللة

 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ.النفسل 
ثيث يوضح   (one-way ANOVA)بيدؼ فثص الفرضية رـ إسرةداـ رثميؿ الربايف ا ثادي 

 ( نرائج رثميؿ الربايف االثادي 21.4بينما يوضح الجدوؿ ) ،( المروسطات الثسابية 20.4الجدوؿ )
 

المروسطات الثسابية لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة الضفة الغربية ربعًا  (:20.4الجدوؿ )
 لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ:

 ثراؼ المعيارينا  المروسط الثسابل العدد معدؿ
 0.618 3.30 295 مقبوؿ
 0.779 3.36 336 جيد

 0.662 3.35 685 جيد جدا
 0.505 3.76 422 ممراز
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نرائج رثميؿ الربايف ا ثادي لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة الضفة  (:21.4الجدوؿ )
 ربعًا لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ:الغربية 

مجموع  م در الربايف
 المربعات

مروسط  درجات الثرية
 المربعات

 مسروى الداللة )ؼ( المجسوبة

 *0.001 45.72 19.09 3 57.29 بيف المجمولات
داةؿ 

 المجمولات
724.23 1734 0.418 

  1737 781.52 مجموع
 ((α ≤0.05*يوجد داللة اث ائية لند مسروى الداللة 

( ا غر مف مسروى 0.001مسروى الداللة المثسوبة وقيمريا ) أف( 21.4يرضح مف الجدوؿ )
ولميو ررفض الفرضية ال فرية )ال روجد فروؽ ذات داللو   ((α ≤0.05الداللة اإلث ائية 

لدى طمبة المرثمة مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05اث ائيو لند مسروى الداللة
 ،العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ( ورقبؿ الفرضية البديمة ا ساسية

لممقارنات البعدية كما يوضثو الجدوؿ  (LSD)ولرثديد م در الفروؽ إسرةدـ الباثث إةربار 
(22.4.) 

ة لممقارنات البعدية لداللة الفروؽ بيف المروسطات الثسابي (LSD)نرائج إةربار  (:22.4الجدوؿ )
 لدرجة الشعور با مف النفسل لدى طمبة الضفة الغربية ربعًا لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ: 

 مسروى الداللة الفروؽ فل المروسطات المعدؿ
 0.261 0.058- جيد مقبوؿ

 0.299 0.046- جيد جدا
 0.001 *0.460- ممراز

 0.261 0.058 مقبوؿ جيد
 0.793 0.011 جيد جدا
 0.001 *0.402- ممراز

 0.299 0.046 مقبوؿ جيد جدا
 7930. 0.011- جيد

 0.001 *0.413- ممراز
 0.001 *0.460 مقبوؿ ممراز

 0.001 *0.402 جيد
 0.001 *0.413 جيد جدا
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 ( ما يمل:22.4ويرضح مف الجدوؿ )
   ((α ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إث ائية لند مسروى الداللة  -
 ت الفروؽ ل الح ممرازأنكبيف ممراز وجيد جدًا ثيث  -
 ت الفروؽ ل الح ممرازأنبيف ممراز وجيد ثيث ك -
 ت الفروؽ ل الح ممرازأنبيف ممراز ومقبوؿ ثيث ك -
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 
كما يرضمف  ،يثروي ىذا الف ؿ لمى مناقشة النرائج الرل رو ؿ إلييا الباثث فل ىذه الدراسة 

 الف ؿ مجمولة مف الرو يات الرل يراىا الباثث فل ضوء دراسرو .
 

 مناقشة نتائج الدراسة; 2.6
 مناقشة النرائج المرعمقة بالسؤاؿ ا وؿ والذي ن و: -

لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف بعد ثرب غزة مسروى الشعور با مف النفسل ما 
 ؟2014

الدرجة الكمية لمشعور با مف النفسل  أف( 1.4أشارت نريجة السؤاؿ ا وؿ والموضثة فل الجدوؿ )
ثيث ث مت لمى مروسط ثسابل  ،ت مروسطةأنلدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف ك

 %(.69( أي بنسة مئوية )2.07)
وطنية الرل ينشئ لمييا الطمبة فل ويعزو الباثث ىذه النريجة لطبيعة القيـ والمباديء الدينية وال

والرل ررضمف الرشجيع لمى ال بر والرثدي وبذؿ المزيد مف الجيد لمركيؼ مع الظروؼ  ،فمسطيف
وذلؾ رغـ اإلجراءات القمعية واإلرىاب الذي يمارسو اإلثرالؿ ال ييونل بثؽ الشعب  ،المثيطة

 ،مسريدؼ سواء فل البيت او المدرسة ا مف النفسل لمطمبة أفثيث  ،الفمسطينل منذ لشرات السنيف 
 فالعديد مف الطمبة فقدوا بيوريـ او مدارسيـ او ثرى زمالئيـ نريجة ليذه اإلجراءات القمعية.



63 
 

فبرغـ كؿ رمؾ الظروؼ الرل أارت لمى ا مف النفسل لدى المجرمع الفمسطينل بشكؿ لاـ ولدى 
 لرل رعزز  مود الشعب الفمسطينل.نا نالثظ رمؾ القيـ والمباديء اأنالطمبة بشكؿ ةاص إال 

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة  3.6

 مناقشة النرائج المرعمقة بالفرضية االولى والرل ن يا:1.2.5 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
قطاع  ،اإلقامة )الضفة الغربية أففل فمسطيف رعزى لمرغير مكلدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا 

 .غزة(
ثيث وجدت فروؽ  ،( رفض الفرضية ال فرية2.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )

لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف مسروى الشعور با مف النفسل ذات داللة إث ائية فل 
 ت ل الح الضفة الغربية.أنالفروؽ ك أفو  ،اإلقامة أفرعزى لمرغير مك

ويعزو الباثث ىذه النريجة لطبيعة الظروؼ ال عبة الرل مر بيا أىالل قطاع غزة بشكؿ لاـ نريجة 
وىذه الظروؼ رمامت فل الردمير لمبيوت  ،الثرب وآاارىا النفسية والرربوية لمى الطمبة بشكؿ ةاص

ذلؾ يؤار  أفلزيز مف ا سرة او ا  دقاء ف أفوكذلؾ فقد ،والمدارس والبنية الرثرية لقطاع غزة
 إلى وقد أشارت  ،بطبيعة الثاؿ لمى معظـ النواثل النفسية لمطمبة والرل مف ضمنيا ا مف النفسل

 أفالثرب بشكؿ مباشر مف أىالل قطاع غزة ك مف رضرروا مف أف( ب2009 ،ذلؾ دراسة )السميري
أما أىالل الضفة الغربية فقد رأاروا بالثرب ولكف بشكؿ غير مباشر مف   ،لدييـ أمف نفسل منةفض
 يـ فل قطاع غزة.أنما شعروا بكؿ ما رثممو الثرب مف آاار لمى إةو أنناثية الردمير والةراب و 

 
 ية والرل ن يا:أنامناقشة النرائج المرعمقة بالفرضية ال2.2.5 

مسروى الشعور با مف ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير الجنس.النفسل 

ثيث أظيرت لدـ  ،( قبوؿ الفرضية ال فرية3.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )
لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا مسروى الشعور با مف النفسل وجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل 

 فل فمسطيف رعزى لمرغير الجنس.
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ال ييونل لـ رفرؽ بيف كبير و غير او  أفالظروؼ وآاار العدو  أف إلى ويعزو الباثث ىذه النريجة 
فقد أظيرت  ،أفالفمسطينل رضررت بشكؿ كبير بفعؿ ىذا العدو فجميع فئات الشعب  ،اىأنبيف ذكر و 

 النرائج إسرجابات مرقاربة مف قبؿ الجنسيف لفقرات مقياس ا مف النفسل.
 ،( ودراسة )سعد2005 ،( ودراسة )أقرع2007 ،وررفؽ ىذه النريجة مع نرائج دراسة )الطيراوي

مسروى الشعور با مف ائية فل ثيث أظيرت جميعيا لدـ وجود فروؽ ذات داللة إث  ، (1998
 ,Boehnke)) ( وكذلؾ دراسة2006 ،بينما رةرمؼ مع دراسة )كرسوع ،رعزى لمرغير الجنسالنفسل 

et al, 1997  وجود فروؽ فل درجة االمف النفسل ربعًا لمرغير الجنس. إلى الذيف أشاروا 
 

 مناقشة النرائج المرعمقة بالفرضية الاالاة والرل ن يا:3.2.5 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللوال 
 السكف . أفلدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير مك

ثيث وجدت فروؽ  ،( رفض الفرضية ال فرية5.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )
لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف مسروى الشعور با مف النفسل ذات داللة إث ائية فل 

وبيف مدينة ومةيـ  ،ت بيف مدينة وقرية ل الح القريةأنالفروؽ ك أفو  ،السكف أفرعزى لمرغير مك
 وبيف قرية ومةيـ ل الح القرية. ،ل الح المدينة

ية مررفعة وضيؽ أنالمةيـ مف كاافة سك أفسوء الظروؼ الثيارية لسك إلى لنريجة ويعزو الباثث ىذه ا
ل أيضًا مف بنية أنىذه المةيمات الرل رع أفمما ينجـ لف ذلؾ مشاكؿ إجرمالية او نفسية لسك أفالمك

 او الق ؼ ال ييونل. أفرثرية سيئة ال رقوى أماـ العدو 
ال ييونل لمييا  أفجة لطبيعة المدف والرل يرضح أار العدو الباثث يعزو النري أفأما بالنسبة لممدينة ف

 .أفبشكؿ واضح مف ق ؼ وردمير لمبيوت والمساكف والمدارس وجميع المرافؽ الرل يسرةدميا السك
رفقت ىذه النريجة مع نرائج دراسة )كرسوع ثاجات ا مف الرل  أف إلى ( الرل أشارت 2006 ،وا 

واع أنينة وزواؿ القمؽ الناجـ لف جميع أنالشعور بالطم إلى ة والمرمامة فل الثاج ،وضعيا )ماسمو(
واإلجراءات  ،ية الرل يعيشيا الشعب الفمسطينلأنلمى إلربار الظروؼ اإلثراللية واإلسرط ،الريديد

 واع الريديدات الرل رنقص مف ا مف.أنل منيا المدف والقرى والمةيمات مف أنالقمعية الرل رع
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 المرعمقة بالفرضية الرابعة والرل ن يا:مناقشة النرائج 4.2.5 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ.

ثيث وجدت فروؽ  ،ضية ال فرية( رفض الفر 8.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )
لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف مسروى الشعور با مف النفسل ذات داللة إث ائية فل 

ت )ممراز( و)جيد جدًا( ل الح )ممراز( وبيف أنالفروؽ ك أفو  ،رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ
  الح )ممراز(.)ممراز( و)جيد( ل الح )ممراز( وبيف )ممراز( و)مقبوؿ( ل

الطمبة ا كار شعورًا با مف يكوف لدييـ القابمية ا كبر لمى الدراسة  أف إلى يعزو الباثث ىذه النريجة 
فالطالب الذي رعرض بيرو لمردمير او  ،درجة لالية مف الرث يؿ إلى او اإلسريعاب الذي يؤدي بدوره 

ا شةاص ا كار  أفوكذلؾ ف ،يعاب لدروسوفقد أثد أفراد أسررو ال يمكنو ذلؾ مف الرركيز او اإلسر
 رث ياًل يكوف لدييـ قابيمة أكار لمى الركيؼ وال مود فل ظؿ الظروؼ المثيطو بيـ.

ا مف النفسل المنةفض  أف( الرل أكدت لمى 2006 ،وىنا ررفؽ ىذه النريجة مع دراسة )كرسوع
( ودراسة 2005 ،مع دراسة )اقرعبينما رةرمؼ ىذه النريجة , يـ ا كاديمللمطمبة يؤار لمى رث يم

ا مف النفسل ال يرأار او يؤار بدرجة الرث يؿ ا كاديمل  أف إلى ( والذيف أشاروا 1989 ،)لطا
 لمطالب.

 
 مناقشة النرائج المرعمقة بالفرضية الةامسة والرل ن يا:5.2.5 

ور با مف النفسل مسروى الشع( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير الجنس.

ثيث أظيرت لدـ  ،( قبوؿ الفرضية ال فرية9.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )
لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا مسروى الشعور با مف النفسل وجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل 
 فل قطاع غزة رعزى لمرغير الجنس.

 ،ال ييونل مف ردمير وق ؼ شممت البيوت والمدارس والمرافؽ المدنية أفالعدو  أفكما أشرنا سابقًا ف
أارىا النفسل واضثًا وجميًا لمى جميع فئات الشعب الفمسطينل  أفولـ رفرؽ بيف فئة وأةرى لذلؾ ك

 اث لمى ثد سواء.نومف ضمنيـ الذكور او ا 
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 ،النرائج إرفقت مع بعض الدراسات الرل أجريت فل قطاع غزة رثديدًا ماؿ دراسة )الطيروايوىذه 
بينما  ،( والرل أجريت فل مناطؽ الضفة الغربية2005 ،وكذلؾ إرفقت مع دراسة )أقرع ،(2007

مسروى الشعور با مف وجود فروؽ فل  إلى ( والرل أشارت 2006 ،إةرمفت النرائج مع دراسة )كرسوع
 ربعًا لمرغير الجنس.فسل الن
 

 مناقشة النرائج المرعمقة بالفرضية السادسة والرل ن يا:6.2.5 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 السكف. أفلدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع غزة رعزى لمرغير مك

ثيث أظيرت لدـ  ،( قبوؿ الفرضية ال فرية12.4الفرضية الواردة فل الجدوؿ ) أظيرت نرائج فثص
لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا مسروى الشعور با مف النفسل وجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل 

 السكف. أففل قطاع غزة رعزى لمرغير مك
والرل طالت معظـ  ،ال ييونل لمى قطاع غزة أفطبيعة الثرب والعدو  إلى يعزو الباثث ىذه النريجة 

والرل بدورىا أارت رأايرًا سمبيًا لمى الشعور با مف  ،مناطؽ القطاع مف مدف او قرى او مةيمات
ية العالية نرج أنرداةؿ مناطؽ القطاع بفعؿ الكاافة السك أفوكذلؾ ف ،النفسل لدى الطمبة فل قطاع غزة

 ال ييونل لمى ثد سواء. أففجميعيا رأارت مف العدو  ،فلنيا لدـ وجود فروؽ بيف مناطؽ السك
 

مسروى الشعور لدـ وجود فروؽ فل  إلى ( الرل أشارت 2005 ،وررفؽ ىذه النريجة مع دراسة )أقرع
( والرل 2006 ،بينما رةرمؼ ىذه النريجة مع دراسة )كرسوع ،السكف أفربعًا لمرغير مكبا مف النفسل 

 أفرعزى لمرغير مكمسروى الشعور با مف النفسل اللة إث ائية فل وجود فروؽ ذارت د إلى أشارت 
 السكف.

 
 مناقشة النرائج المرعمقة بالفرضية السابعة والرل ن يا:7.2.5 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 غزة رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ.لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل قطاع 
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ثيث وجدت  ،( رفض الفرضية ال فرية14.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )
لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل مسروى الشعور با مف النفسل فروؽ ذات داللة إث ائية فل 

ت بيف )ممراز( و)جيد جدًا( ل الح نأالفروؽ ك أفو  ،قطاع غزة رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ
 )ممراز( وبيف )ممراز( و)مقبوؿ( ل الح )ممراز(.

الطمبة الذيف لدييـ شعور منةفض با مف النفسل ي عب لمييـ الرركيز او  أفكما ذكرنا سابقًا ف
الرث يؿ المررفع يعربر دافعًا لمطالب  أفوكذلؾ ف ،رباه لدروسيـ مما يؤار سمبًا لمى رث يميـنا 

( 2006 ،وررفؽ ىذه النريجة مع دراسة )كرسوع, ؼ المثيطة والركيؼ مع ىذه الظروؼلمواجية الظرو 
لمطمبة رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ مسروى الشعور با مف النفسل الرل أكدت لمى وجود فروؽ فل 

 السابؽ.
 

 مناقشة الفرضية الاامنة والرل ن يا:8.2.5 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05مسروى الداللوال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند 
 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير الجنس.

ثيث أظيرت لدـ  ،( قبوؿ الفرضية ال فرية16.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )
لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا ف النفسل مسروى الشعور با موجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل 

 فل الضفة الغربية رعزى لمرغير الجنس.
ثساسيـ بكؿ ما رثممو الثرب  إلى يعزو الباثث ىذه النريجة  رأار الطمبة فل الضفة الغربية وا 

يـ رابعوا الثرب وأةبارىا بكؿ الرفا يؿ أنثيث  ،يـ فل قطاع غزةأنال يونية مف آاار سمبية لمى أقر 
وكذلؾ لما يقر ر  ،ورأاير ىذه الثرب لـ يقر ر لمى فئة معينة أكار مف غيرىا ،وبأثداايا اليومية

 اث او العكس.نلمى الذكور دوف ا 
( والرل أجريت فل مناطؽ الضفة الغربية والرل أشارت 2005 ،وىذه النرائج إرفقت مع دراسة )أقرع

 ،بينما إةرمفت النرائج مع دراسة )كرسوع ،ر الجنسلدـ وجود فروؽ فل ا مف النفسل ربعًا لمرغي إلى 
 ربعًا لمرغير الجنس.مسروى الشعور با مف النفسل وجود فروؽ فل  إلى ( والرل أشارت 2006

 
 



68 
 

 مناقشة النرائج المرعمقة بالفرضية الراسعة والرل ن يا:9.2.5 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 السكف. أفلدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير مك

ثيث أظيرت  ،( رفض الفرضية ال فرية18.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )
ا ساسية العميا لدى طمبة المرثمة مسروى الشعور با مف النفسل وجود فروؽ ذات داللة إث ائية فل 
وبيف  ،ت بيف مدينة وقرية ل الح القريةأنالفروؽ ك أفو  ،السكف أففل الضفة الغربية رعزى لمرغير مك

 وبيف قرية ومةيـ ل الح القرية. ،مدينة ومةيـ ل الح المدينة
طبيعة الظروؼ ال عبة الرل يعيشيا أبناء المةيمات الفمسطينية مف  إلى يعزو الباثث ىذه النريجة 

فرقار المةيـ لممرافؽ والبنية الرثرية الرل رسالد السكأناافة سكك لمى الثياة بشكؿ  أفية لالية جدًا وا 
أما القرى الفمسطينية فل الضفة  ،لدييـمسروى الشعور با مف النفسل طبيعل والرل رؤار بدورىا لمى 

يسالد  أفيجدوا مرنفسًا يرماؿ بالطبيعة الفمسطينية وىذا السبب ممكف  أفساكنييا ممكف  أفالغربية ف
 لمى الرةفيؼ مف الآلاار السمبية لمظروؼ السيئة المثيطة بيـ.

( والرل أجريت فل مناطؽ الضفة الغربية وأشارت 2006 ،سوعر وررفؽ ىذه النريجة مع نرائج دراسة )ك
بينما رةرمؼ مع دراسة  ،السكف أفربعًا لمرغير مكل مسروى الشعور با مف النفسوجود فروؽ فل  إلى 
ربعًا لمرغير مسروى الشعور با مف النفسل لدـ وجود فروؽ فل  إلى ( والرل أشارت 2005 ،)أقرع
 .السكف أفمك
 

 مناقشة النرائج المرعمقة بالفرضية العاشرة والرل ن يا:10.2.5 

مسروى الشعور با مف النفسل ( فل (α ≤0.05ال روجد فروؽ ذات داللو اث ائيو لند مسروى الداللو
 لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل الضفة الغربية رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ.

ثيث وجدت  ،( رفض الفرضية ال فرية21.4أظيرت نرائج فثص الفرضية الواردة فل الجدوؿ )
طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل  لدىمسروى الشعور با مف النفسل فروؽ ذات داللة إث ائية فل 

ت بيف )ممراز( و)جيد جدًا( ل الح أنالفروؽ ك أفو  ،الضفة الغربية رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽ
 )ممراز( وبيف )ممراز( و)جيد( ل الح )ممراز( وبيف )ممراز( و)مقبوؿ( ل الح )ممراز(.
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مسروى الشعور با مف وجود فروؽ فل  إلى  وررفؽ ىذه النريجة مع نرائج الفرضية الرابعة الرل أشارت
 إلى وكذلؾ مع نريجة الفرضية السادسة الرل أشارت  ،فل فمسطيف رعزى لمعدؿ الف ؿ السابؽالنفسل 

ويؤكد الباثث لمى الدور الكبير لألمف النفسل فل درجات الرث يؿ ،نرائج قريبة فل قطاع غزة أيضًا 
سريعاب دروسو.الطالب المفرقر لألمف ا أفثيث  ،لمطمبة  لنفسل ال يمكنو الرركيز وا 

( الرل أجريت فل الضفة الغربية وأكدت لمى وجود 2006 ،وررفؽ ىذه النريجة مع دراسة )كرسوع
ورةرمؼ مع نريجة  ،لمطمبة رعزى لمرغير معدؿ الف ؿ السابؽمسروى الشعور با مف النفسل فروؽ فل 
مسروى الشعور لدـ وجود فروؽ فل  إلى أشاروا  ( المذيف1989 ،( ودراسة )لطا2005 ،دراسة )اقرع

 رعزى لمرث يؿ.با مف النفسل 
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 توصيات الدراسة ; 4.6

 و يو ل بما يمل:أنبناء لمى النرائج والمةرجات الرل رو ؿ إلييا الباثث فل دراسرو ف
وضع البرامج المناسبة لمرعامؿ مع الطمبة المرضرريف مف آاار القمع ال ييونل لمى أبناء  -1

ولزيادة قدرريـ لمى ال مود أماـ ىذا اإلرىاب الذي يمارس ضد كؿ فئات  ،الشعب الفمسطينل
 الشعب الفمسطينل منذ لشرات السنيف.

زيادة اإلىرماـ برعزيز ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل فمسطيف لبر إيجاد  -2
 النفسية والرربوية واإلجرمالية.آليات وبرامج بيدؼ ثؿ مشاكؿ الطمبة المرعمقة بالنواثل 

وكذلؾ اإلىرماـ  ،ا مف النفسل وآااره لمى الطمبة أىميةرولية الطمبة وا سرة والمدرسة ثوؿ  -3
الطمبة مف بناء شة ية بروفير ةدمات نفسية وقائية لبر ا ة ائييف المدربيف بيدؼ رمكيف 

 .سوية وآمنة
كرساب المياراتلمطمبة ومشرطوير البيئة المدرسية مما يجعميا بيئة مثببة  -4  ،جعة لمى الرعمـ وا 

ورزويدىـ بالوسائؿ  ،شطة الرعميمية او الررفيييو نوذلؾ لبر إشراؾ الطمبة فل العديد مف ا 
 الالزمة لذلؾ.

رثسيف اوضاع المعمميف فل المدارس ورعزيز شعورىـ با مف النفسل مما ينعكس إيجابيًا لمى  -5
 بشكؿ لاـ.الطمبة ولمى العممية الرربوية 

ية الرل رساىـ برثديد ا سباب المباشرة وغير المباشرة أنإجراء المزيد مف الدراسات الميد -6
 والعوامؿ الرل رساىـ برفع درجة الشعور با مف النفسل.
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 قائمة لجنة المثكميف لمقياس )ماسمو( لمشعور با مف النفسل: (1ممثؽ )
 

 جامعة القدس.  –الدكرور مثسف لدس -1
 .جامعة القدس  –ر نبيؿ لبد الياديالدكرو  -2
 .القدس جامعة  –أفالدكرور لفيؼ زيد -3
 .جامعة القدس –الدكرورة اميرة الريماوي -4
 .جامعة الةميؿ  –لدكرور كامؿ كرموا -5
 .جامعة الةميؿ  –كرور نبيؿ الجنديالد -6
 .جامعة الةميؿ  –سناء شاكر ابوغوشالدكرورة  -7
 .جامعة الةميؿ  –سراذة فاطمة ليدةا  -8
 .الجامعة اإلسالمية/غزة  –الدكرور مثمد وفائل الثمو -9

 .الجامعة اإلسالمية/غزة  -اح اليمصالفرالدكرور لبد  -10
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 ورقة الرثكيـ لمقياس )ماسمو( لمشعور با مف النفسل::  (2ممثؽ )
 

 بسـ اهلل الرثمف الرثيـ
 ثضرة المثكـ: ....................................................... المثرـر

 وبعد ،رثية طيبة
لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل مسروى الشعور با مف النفسل " أفبعنو يقوـ الباثث بعمؿ دراسة 
 " وذلؾ إسركمااًل لنيؿ درجة الماجسرير فل اإلرشاد النفسل.2014فمسطيف فل ألقاب ثرب 

ثيث ريدؼ الدراسة لمرعرؼ لمى مسرويات ا مف النفسل لدى طمبة المرثمة ا ساسية العميا فل 
ولرثقيؽ ىدؼ الدراسة سيقوـ الباثث برطبيؽ مقياس )ماسمو(  ،2014فمسطيف فل ألقاب ثرب 

الباثث يرجوا مف ثضرركـ الركـر واإلطالع لمى  أفولميو ف ،لألمف النفسل لمى لينة البثث
بداء الرأي فل مناسبريا او ثاجريا لمرعديؿأناإلسرب كبيرة فل  أىميةلرأيكـ  أفمع العمـ  ،ة المرفقة وا 

 إرماـ ىذا البثث.
 

 ولكـ جزيؿ الشكر
 

 الباثث: ليث  ميبل
 جامعة القدس
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 مقياس )ماسمو( لمشعور با مف النفسل:: (3ممثؽ )

 بسـ اهلل الرثمف الرثيـ
 لزيزي الطالب/ة:

 
لدى طمبة المرحمة األساسية العميا مستوى الشعور باألمن النفسي " أفيقوـ الباثث بعمؿ دراسة بعنو 

وذلؾ  إسركمااًل لنيؿ درجة الماجسرير فل رة ص  "(3125) تموزفي فمسطين في أعقاب حرب 
 اإلرشاد النفسل.

ولرثقيؽ أىداؼ الدراسة يرجى منكـ اإلجابة بكؿ  دؽ وموضولية لمى العبارات الواردة والثرص 
و أنلممًا ب ،وكذلؾ لدـ اإلجابة بأكار مف واثدة لكؿ منيا  ،لمى لدـ ررؾ أي لبارة منيا دوف إجابة 

والمعمومات الرل سرقدميا ىل مة  ة  غراض البثث  ،جد  إجابات  ثيثة وأةرى ةاطئة ال يو 
 العممل فقط ال غير وسيرـ المثافظة لمى سريريا.

 
 

 مع الشكر لمى ثسف رعاونكـ
 الباثث: ليث  ميبل                                                                       
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 فل المربع الذي ينطبؽ لميؾ:)×( يرجى وضع إشارة  أواًل :

 
 قطاع غزة          اإلقامة                    الضفة الغربية    أفمك -1
 اىأن   ذكر الجنس -2

 
 
 

 مةيـ قرية    مدينة السكف  أفمك-3
 % (69.9 -% 50مقبوؿ ) معدؿ الف ؿ ا وؿ -4
 % (79.9 -% 70جيد ) 

 % (89.9 -% 80جدًا ) جيد  
 % فألمى ( 90ممراز )  
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 مقياس )ماسمو( لمشعور با مف النفسل
 فل المربع الذي يرفؽ ورأيؾ اماـ كؿ فقرة مف الفقرات الرالية:)×( يًا: يرجى وضع إشارة أنا
 ال غير مرأكد نعـ الفقرة الرقـ
    ركوف لوثدؾ؟ أفركوف مع اآلةريف لمى  أفىؿ ررغب لادة   .1
    ىؿ ررراح لممواقؼ اإلجرمالية؟  .2
    ىؿ رنق ؾ الاقة بالنفس؟  .3
    ؾ رث ؿ لمى قدر كاؼ مف الاناء؟أنىؿ رشعر ب  .4
    ؾ مسراء مف العالـ ؟أنىؿ رثس مرارًا ب  .5
    الناس يثبونؾ كمثبريـ لآلةريف؟ أفىؿ رفكر ب  .6
    ات الرل ررعرض ليا؟أنمف بعض اإلى ىؿ رقمؽ لمدة طويمة  .7
    ركوف مرراثًا مع نفسؾ؟ أفىؿ يمكنؾ   .8
    ل؟أنأنت لمى وجو العمـو  طالب غير أنىؿ   .9

    رجنب ا شياء غير السارة بالريرب منيا؟ إلى ىؿ رميؿ   .10
    ىؿ ينرابؾ مرارًا شعورًا بالوثدة ثرى لو كنت بيف الناس؟  .11
    لمى ثقؾ فل ىذه الثياة؟ؾ ثا ؿ أنىؿ رشعر ب  .12
    ررقبؿ نقد أ دقائؾ بروح طيبة؟ أفىؿ مف لادرؾ   .13
    ىؿ رابط لزيمرؾ بسيولة؟  .14
    ىؿ رشعر لادة بالود نثو معظـ الناس؟  .15
    ؟أفسنيعيشيا ا  أفىذه الثياة ال رسرثؽ  أفىؿ كايرًا ما رشعر   .16
    ت لمى وجو العمـو مرفائؿ؟أنىؿ   .17
    نفسؾ طالبًا ل بيًا نولًا ما؟ىؿ رعربر    .18
    ت لمومًا طالب سعيد؟أنىؿ   .19
    ت لادة وااؽ مف نفسؾ؟أنىؿ   .20
    ىؿ ردرؾ غالبًا ما رفعمو؟  .21
    ت غير راض لف نفسؾ؟أنىؿ   .22
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    ىؿ كايرًا ما ركوف معنويارؾ منةفضة؟  .23
    يـ لف يثبوؾ؟أنىؿ رشعر لادة ب ،لندما رمرقل مع اآلةريف  وؿ مرة  .24
    كاؼ بنفسؾ؟  أفىؿ لديؾ إيم  .25
    و يمكنؾ الاقة بمعظـ الناس؟أنىؿ رشعر لمى وجو العموـ ب  .26
    ؾ طالب نافع فل ىذا العالـ؟أنىؿ رشعر ب  .27
    ىؿ رنسجـ لادة مع اآلةريف؟  .28
    ىؿ رقضل وقرًا طوياًل بالقمؽ لمى المسرقبؿ؟  .29
    ىؿ رشعر لادة بال ثة الجيدة والقوة؟  .30
    ت مرثدث جيد؟أنىؿ   .31
    ؾ لبلء لمى اآلةريف؟أنىؿ لديؾ شعور ب  .32
    ىؿ رجد  عوبة بالرعبير لف مشالرؾ؟  .33
    ىؿ رفرح لادة لسعادة اآلةريف وثسف ثظيـ؟  .34
؟أنىؿ رشعر غالبًا ب  .35     ؾ ميمؿ وال رثظى باإلىرماـ الالـز
    ركوف طالبًا شكاكًا؟ فىؿ رميؿ    .36
    جميؿ لمعيش فيو؟ أفىذا العالـ مك أفالعمـو ب ىؿ رعرقد لمى وجو  .37
    ىؿ رغضب وراور بسيولة؟  .38
    ىؿ كايرًا ما رفكر بنفسؾ؟  .39
    ؾ رعيش كما رريد وليس كما يريد اآلةريف؟أنىؿ رشعر ب  .40
ىؿ رشعر با سؼ والشفقة لمى نفسؾ لندما رسير ا مور بشكؿ   .41

 ةاطلء؟
   

    دراسرؾ؟ؾ ناجح فل أنىؿ رعرقد ب  .42
    ردع اآلةريف يرونؾ لمى ثقيقرؾ؟ أفىؿ مف لادرؾ   .43
    ؾ غير مركيؼ مع الثياة بشكؿ مرضل؟أنىؿ رشعر ب  .44
    ا مور سرنريل لمى ما يراـ؟ أفىؿ رقـو لادة بعممؾ لمى إفرراض   .45
    الثياة لبلء اقيؿ؟ أفىؿ رشعر ب  .46
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    ىؿ يقمقؾ الشعور بالنقص؟  .47
    بمعنويات مررفعو؟ىؿ رشعر لامة   .48
    ىؿ رنسجـ مع الجنس اآلةر؟  .49
    الناس فل الشارع يراقبونؾ؟ أفرابؾ شعور بالقمؽ مف أن أفىؿ ثدث   .50
    ىؿ يجرح  شعورؾ بسيولة؟  .51
    ىؿ رشعر باإلررياح فل ىذا العالـ؟  .52
    ت قمؽ بالنسبة لما لديؾ مف ذكاء؟أنىؿ   .53
    ىؿ رشعر اآلةريف معؾ باإلررياح؟  .54
    ىؿ لديؾ ةوؼ غامض مف المسرقبؿ؟  .55
    ىؿ رر رؼ لمى طبيعرؾ؟  .56
    ؾ طالب مثظوظ؟أنىؿ رشعر لمومًا ب  .57
    ت طفولرؾ سعيدة؟أنىؿ ك  .58
    ىؿ لؾ كاير مف ا  دقاء المةم يف؟  .59
    ؟أفىؿ رشعر بعدـ اإلررياح فل معظـ ا ثي  .60
    الةوؼ مف المنافسة؟ إلى ىؿ رميؿ   .61
    إقامرؾ؟ أفرشعر بالسعادة فل مكىؿ   .62
    ي يبؾ سوء الثظ فل المسرقبؿ؟ أفىؿ رقمؽ مف   .63
    ىؿ كايرًا ما ر بح منزلجًا مف الناس؟  .64
    ىؿ رشعر لادة بالرضا؟  .65
    ىؿ لديؾ رقمب فل المزاج؟  .66
؟أنىؿ رشعر ب  .67     ؾ موضع إثرراـ الناس لمى وجو العمـو
    مع اآلةريف؟ سجاـأنىؿ بإسرطالرؾ العمؿ ب  .68
    ؾ ال رسرطيع السيطرة لمى مشالرؾ؟أنىؿ رشعر ب  .69
    الناس يسةروف منؾ؟ أفًا بأنىؿ رشعر أثي  .70
    ت بشكؿ لاـ طالب مرراح ا ل اب )غير مرورر(؟أنىؿ   .71
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العالـ مف ثولؾ يعاممؾ معاممة  أفىؿ رشعر ب ،لمى وجو العموـ  .72
 لادلة؟

   

    ا شياء غير ثقيقية؟ أفأزلجؾ شعور ب أفىؿ سبؽ   .73
    ات؟أنرعرضت مرارًا لإلى أفىؿ سبؽ   .74
    اآلةريف كايرًا ما يعربرونؾ رةرمؼ لنيـ؟ أفىؿ رعرقد   .75
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مدير مديرية الرربية والرعميـ بيدؼ الث وؿ لمى  إلى كراب "رسييؿ ميمة" موجو ; (4ممثؽ )
 اإلث ائيات المرعمقة بمجرمع الدراسة.
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 يوضح روزيع أفراد مجرمع الدراسة ثسب المنطقة والجنس وال ؼ: جدوؿ: (5ممثؽ )
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 فيرس المالحق; 

 الصفحة عنوان الممحق الرقم
 78 قائمة لجنة المثكميف لمقياس )ماسمو( لمشعور با مف النفسل 1
 79 ورقة الرثكيـ لمقياس )ماسمو( لمشعور با مف النفسل 2
 80 با مف النفسلمقياس )ماسمو( لمشعور  3
كراب "رسييؿ ميمة" موجو إلى  مدير مديرية الرربية والرعميـ بيدؼ الث وؿ  4

 لمى اإلث ائيات المرعمقة بمجرمع الدراسة
86 

 87 جدوؿ يوضح روزيع أفراد مجرمع الدراسة ثسب المنطقة والجنس وال ؼ 5
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 فيرس الجداول

 49 .................................................... السكن والجنس. أن( توزيع مجتمع الدراسة حسب مك2.4)


 :4 مبة المرحمة األساسية العميا في الضفة الغربية وقطاع غزة ;ات الموزعة والمرفوضة عمى طأنعدد اإلستبي (3.4)


 51 ................................................................... اإلقامة ; أنعينة الدراسة حسب مك (4.4)


 51 ......................................................................... عينة الدراسة حسب الجنس ; (5.4)


 51 .................................................................... السكن ; أن( عينة الدراسة حسب مك6.4)


 52 ............................................................ عينة الدراسة حسب معدل الفصل السابق ; (7.4)


 53 ............................... نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات مستوى األمن النفسي(8.4)


 56 ........................................... ( المتوسطات والنسب المئوية لفقرات الشعور باألمن النفسي ;5.2)


 :5 ............................ اإلقامة ; أننتائج إختبار )ت( لدرجة الشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغير مك (3.5)


 61 ...................................(نتائج إختبار )ت( لدرجة الشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغير الجنس ;4.5)


 61 ......................... السكن ; أن( المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغير مك5.5)


 62 ................... السكن; أننتائج تحميل التباين األحادي لدرجة الشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغير مك (6.5)


لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن  (LSD)نتائج إختبار  (7.5)
 62 ............................................................................ السكن ; أنالنفسي تبعًا لمتغير مك



 63 ................. المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغير معدل الفصل السابق ; (8.5)


 63 ................... السكن; أننتائج تحميل التباين األحادي لدرجة الشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغير مك (9.5)


لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن  (LSD)( نتائج إختبار 5.:)
 64 .................................................................... النفسي تبعًا لمتغير معدل الفصل السابق ;



 65 ............... ( نتائج إختبار )ت( لدرجة الشعور باألمن النفسي لطمبة قطاع غزة تبعًا لمتغير الجنس ;21.5)


 65 .. السكن ; أن( المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة قطاع غزة تبعًا لمتغير مك22.5)
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السكن أن( نتائج تحميل التباين األحادي لدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة قطاع غزة تبعًا لمتغير مك23.5)
 ............................................................................................................. 66 


(المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة قطاع غزة تبعًا لمتغير معدل الفصل السابق ;24.5)
 ............................................................................................................. 66 


( نتائج تحميل التباين األحادي لدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة قطاع غزة تبعًا لمتغير معدل الفصل 25.5)
 67 ...................................................................................................... السابق 



لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن  (LSD)( نتائج إختبار 26.5)
 67 ............................................... النفسي لدى طمبة قطاع غزة تبعًا لمتغير معدل الفصل السابق ;



 68 ....... نتائج إختبار )ت( لدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة الضفة الغربية تبعًا لمتغير الجنس ; (27.5)


السكن ; أنالمتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة الضفة الغربية تبعًا لمتغير مك (28.5)
 ............................................................................................................. 69 


لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن  (LSD)نتائج إختبار  (5.:2)
 :6 ................................................... السكن ; أنالنفسي لدى طمبة الضفة الغربية تبعًا لمتغير مك



 :6 ( المتوسطات لدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة الضفة الغربية تبعًا لمتغير معدل الفصل السابق ;31.5)


نتائج تحميل التباين األحادي لدرجة الشعور باألمن النفسي لدى طمبة الضفة الغربية تبعًا لمتغير معدل  (32.5)
 71 ............................................................................................. الفصل السابق ;



لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الشعور باألمن  (LSD)( نتائج إختبار 33.5)
 71 ........................................... بق ;النفسي لدى طمبة الضفة الغربية تبعًا لمتغير معدل الفصل السا



91 
 

 فيرس المحتويات

 أ  ........................................................................................................... إقرار
 ب  .................................................................................................. شكر ورقدير

 ج  ....................................................................................................... ممةص
Abstract ...................................................................................................  ه 

 2 .................................................................. :مقدمة الدراسة وأىميتيا ;الفصل األول
 2 .................................................................................................. المقدمة1.1
 3 ......................................................................................... مشكمة الدراسة 2.1
 4 ........................................................................................... أسئمة الدراسة 3.1
 5 ....................................................................................... لدراسةفرضيات ا 4.1
 6 ....................................................................................... أىمية الدراسة :  6.1
 7 ........................................................................................ ثدود الدراسة : 7.1
 7 .................................................................................... م طمثات الدراسة 8.1

 9 ......................................................... اإلطار النظري والدراسات السابقة ;نياالفصل الث
 9 .........................................................................................مفيـو ا مف:1.1.2
 22 ................................................................... أىمية ا مف النفسل لألنسأف: 3.1.2
 23 ..................................................... العوامؿ الرل رؤار فل ركويف ا مف النفسل:4.1.2
 24 ........................................................................... مكونات ا مف النفسل: 5.1.2
 25 ......................................................................... لنا ر ا مف النفسل : 6.1.2
 26 ............................................................................. جوأنب ا مف النفسل:7.1.2
 26 .............................................................. مؤشرات ا مف النفسل لند ماسمو:8.1.2
 27 ............................................................ لالمات لدـ الشعور با مف النفسل:9.1.2

 29 ......................................................................... معوقات ا مف النفسل: 10.1.2
 29 ...................................................................... ة ائص ا مف النفسل: 11.1.2
 :2 ....................................................... ا مف النفسل وبعض المفاىيـ النفسية: 12.1.2
 33 ............................................................... النظريات المفسرة لألمف النفسل:13.1.2

 :3 ..................................................................................... الدراسات السابقة:2.2
 :3 ................................................................................. دراسات العربية:ال 1.2.2





92 
 

 49 ...................................................................... الطريقة واإلجراءات ;الفصل الثالث
 49 ......................................................................................... منيج الدراسة 1.3
 49 ....................................................................................... مجرمع الدراسة 2.3
 :4 ......................................................................................... لدراسةلينة ا 3.3
 52 ......................................................................................... أداة الدراسة: 4.3
 52 .........................................................................................  دؽ ا داة: 5.3
 53 .......................................................................................... داة:ابات ا  6.3
 55 .................................................................................... مرغيرات الدراسة: 7.3
 55 ................................................................................ المعالجة اإلث ائية: 8.3

 56 .............................................................................. نتائج الدراسة ;الفصل الرابع
 56 ............................................................................................... المقدمة 1.4
 56 ........................................................ النرائج المرعمقة بالسؤاؿ ا وؿ والذي ن و: 2.4
 :5 .................................................................. النرائج المرعمقة بفرضيات الدراسة 3.4

 73 .................................................... والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة  ;الفصل الخامس
 73 ............................................................................... مناقشة نرائج الدراسة: 1.5
 74 .......................................................... مناقشة النرائج المرعمقة بفرضيات الدراسة 2.5
 81 .................................................................................. رو يات الدراسة : 3.5

 82 .................................................................................................... المراجع:
 88 .................................................................................................... المالثؽ

 :9 ............................................................................................. فيرس الجداوؿ

 
 

 


	غلاف الرسالة
	الرسالة-النسخة-النهائية111

