
 

  غــــــزة – ةـالمیــــة اإلســـــالجامع

  ا                                                    ـــــــــــــــــــات العلیــــادة الدراســــــعم

  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربیـــــــــــــــــــــــــكلی

  ســـــــــــــــــفــنـــــم الــــــــــــــــــــــم علــــــــسق

  

  المسئولیة االجتماعیة وعالقتها بالصراع النفسي 

  شهداء حرب الفرقان  أراملوتوكید الذات لدى 

  غزة  محافظات في 

  
  داد  ـــــــــــــــــإعــــ

  ه ــــــالعجل رباح يــد سامـــمحم

  

  ــــرافـــــــــــإش

  وــالحل يالو ــــع/ يـــد وفائــمحم .د.أ

  

  قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 

  بكلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة بغزة قسم علم النفس

  

  م  2012 – ـھ1433
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َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمْن اْلَخـْوِف َواْلُجـوِع َوَنْقـٍص ِمـْن  [
ــاِبِریَن اَألْمـَواِل َواَألنفُــِس  ) ١٥٥(َوالثََّمــَراِت َوَبشِّــْر الصَّ

ـــِه  ـــا ِإَلْی ـــا ِللَّـــِه َوإِنَّ ـــاُلوا ِإنَّ الَّـــِذیَن ِإَذا َأَصـــاَبْتُهْم ُمِصـــیَبٌة َق
ــــْیِهْم َصــــَلَواٌت ِمــــْن َربِِّهــــْم ) ١٥٦(َراِجُعــــوَن  ــــَك َعَل ُأْوَلِئ

  ]) ١٥٧(َوَرْحَمٌة َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْهَتُدوَن 
  ) ١٥٧  -  ١٥٥:آیة، البقرة  (   
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  الدراسة ملخص
الكشف عن مستویات المسئولیة االجتماعیة والصراع النفسي وتوكید الدراسة إلى  تهدف

الذات، والتعرف على العالقة بین المسئولیة االجتماعیة وكل من الصراع النفسي وتوكید الذات لدى 
أفراد درجات بین متوسطات  غزة، والتعرف على الفروقمحافظات في شهداء حرب الفرقان  أرامل

العینة في المسئولیة االجتماعیة والصراع النفسي وتوكید الذات والتي یمكن أن تعزى إلى عمل 
  .، ومكان السكن األرملة وعدد األبناء في األسرة

   - : التساؤل الرئیس التاليمشكلة الدراسة في ویمكن تحدید 
شهداء حرب الفرقان  أرامللدى وتوكید الذات فسي الصراع النو ما مستوى المسئولیة االجتماعیة  *

  ؟  غزةمحافظات في 
   - : ومن خالل التساؤل الرئیس تتفرع األسئلة اآلتیة

دالة إحصائیا بین المسئولیة االجتماعیة وكل من الصراع النفسي وتوكید عالقة  توجدهل  - 1
  ؟ لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في محافظات غزة الذات

 متوسطبین درجات المسئولیة االجتماعیة و  متوسطذات داللة إحصائیة بین فروق  توجدهل  - 2
درجات توكید الذات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في  متوسطبین و الصراع النفسي درجات 

  ؟ )تعمل ، ال تعمل (عمل األرملة لمتغیرمحافظات غزة تعزى 
 متوسطبین المسئولیة االجتماعیة و  درجات متوسطذات داللة إحصائیة بین هل توجد فروق  - 3

درجات توكید الذات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في  متوسطبین درجات الصراع النفسي و 
  ؟) فأكثر  ٨،  ٨-٥فأقل ، ٤( عدد األبناء لمتغیرمحافظات غزة تعزى 

ط متوسبین و  المسئولیة االجتماعیةمتوسط درجات بین  إحصائیةذات داللة توجد فروق هل  - 4
في  شهداء حرب الفرقان أرامللدى توكید الذات  متوسط درجاتبین الصراع النفسي و  درجات

  ؟)غزة ، شمال غزة (محافظات غزة تعزى لمكان اإلقامة في محافظات غزة
 ، مقیاس المسئولیة االجتماعیة( الدراسة  أدوات تطبیق تم التساؤالت تلك عن ولإلجابة      

تم عرض المقاییس على بعض المحكمین، وتم و  ،) توكید الذاتس مقیا الصراع النفسي، مقیاس
  . التأكد من صدقها وثباتها 

ألفا معامل : ( المعالجة اإلحصائیة، وهيمن األسالیب في  اً الباحث عدد واستخدم
معامل ارتباط  التكرارات، الوزن النسبي، المتوسطات الحسابیة، ،كرونباخ، والتجزئة النصفیة

  :وقد أشارت النتائج إلى ما یلي ) . مان ویتني  بیرسون، اختبار
المسئولیة ، وأن بعد ) %89.2( النسبي للمسئولیة االجتماعیة ككل كان عند مستوى  الوزنأن 1- 

، یلیة بعد المسئولیة الجماعیة في )%92.1 (الدینیة واألخالقیة جاء في المرتبة األولى بوزن نسبي
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المرتبة الثالثة وبوزن في  الوطنیةالمسئولیة یلیه بعد ، )%89.8 (المرتبة الثانیة وبوزن نسبي 
وبوزن والرابعة المرتبة األخیرة الذاتیة في / الشخصیة   جاء بعد المسئولیةبینما  ) %88.0 (نسبي
   .  %)87.6 (نسبي

  ).%50.5( الوزن النسبي للصراع النفسي ككل كان عند مستوى ن أ - 2
  ).%88.0( ذات ككل كان عند مستوى النسبي لتوكید ال نأن الوز  – 3
المسئولیة  أبعادذات داللة إحصائیة بین درجات الصراع النفسي وبین  جود عالقةعدم  - 4

المسئولیة الشخصیة، المسئولیة الجماعیة، المسئولیة الوطنیة و المسئولیة (االجتماعیة التالیة 
ذات وجود عالقة عدم و .  غزةات محافظحرب الفرقان في شهداء  أرامللدى ) االجتماعیة الكلیة

المسئولیة (المسئولیة االجتماعیة التالیة  أبعادلة إحصائیة بین درجات توكید الذات وبین الد
المسئولیة الجماعیة، المسئولیة الوطنیة و المسئولیة االجتماعیة الشخصیة، المسئولیة الدینیة، 

  .  غزةمحافظات حرب الفرقان في شهداء  أرامللدى ) الكلیة
متوسط عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األرملة العاملة واألرملة غیر العاملة في  - 5

المسئولیة الشخصیة، المسئولیة الجماعیة، : (درجات المسئولیة االجتماعیة الكلیة وأبعادها التالیة
   ).المسئولیة الدینیة، المسئولیة الوطنیة، المسئولیة االجتماعیة الكلیة

متوسط غیر العاملة في  لة العاملة واألرملةم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األرمعد - 6
  .غزة محافظات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في  درجات الصراع النفسي

متوسط غیر العاملة في  رملةذات داللة إحصائیة بین األرملة العاملة واألفروق عدم وجود  - 7
  . غزة محافظات مل شهداء حرب الفرقان في لدى أرا درجات توكید الذات

فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى المسئولیة االجتماعیة وأبعادها التالیة  وجوددم ع - 8
الذاتیة، المسئولیة الدینیة و األخالقیة، المسئولیة الجماعیة، المسئولیة /المسئولیة الشخصیة(

محافظات رامل شهداء حرب الفرقان على ائالت أبالنسبة لفئات متغیر عدد األبناء في ع) الوطنیة
   .غزة
درجات الصراع النفسي بالنسبة لفئات عدد متوسط ذات داللة إحصائیة في  فروقعدم وجود  – 9

   .رامل شهداء حرب الفرقان على غزةاألبناء أل
درجات توكید الذات بالنسبة لفئات عدد متوسط عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  - 10 

   .رامل شهداء حرب الفرقان على غزةاألبناء أل
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درجات المسئولیة االجتماعیة الكلیة لدى أرامل متوسط بین وجود فروق ذات داللة إحصائیة  -  11
 شمال غزة لصالح أرامل شهداء تعزى لمكان السكن غزة محافظات شهداء حرب الفرقان في 

  ). 182.0( بمتوسط حسابي یساويو 
الكلیة لدى أرامل الصراع النفسي درجات متوسط داللة إحصائیة بین  وجود فروق ذات -  12

غزة تعزى لمكان السكن لصالح أرامل شهداء شمال غزة ، محافظات شهداء حرب الفرقان في 
  ) .96.8( وبمتوسط حسابي یساوي

الكلیة لدى أرامل شهداء توكید الذات درجات متوسط وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  -  13
غزة تعزى لمكان السكن لصالح أرامل شهداء شمال غزة ، وبمتوسط محافظات ب الفرقان في حر 

  . )72.7( حسابي یساوي
Summary of the study  

This study aimed to identify the Social responsibility, Psychological 
Conflict, and Self- assertiveness levels and aimed to identify the 
relationship of those variables with martyrs widows of al-Furqan war in 
Gaza Provinces. And Identify the differences among the average scores of 
Social responsibility, Psychological Conflict, and Self- assertiveness due  
to the martyrs widows's to work, number of children in the family, and 
place of residence. 

The problem of the study identified the following questions: 

Main Question :  

1 - What is the level of Social Responsibility and Psychological Conflict 
and Self- Assertiveness with martyrs widows of al-Furqan war in Gaza 
Provinces?  

2 - Is there a relationship among the Social Responsibility, Psychological 
Conflict, and Self- assertiveness with martyrs widows of al-Furqan war 
in Gaza Provinces? 

3 - Are there significant differences in the Social Responsibility level and 
the Psychological Conflict level and the Self- Assertiveness level with 
martyrs widows of al-Furqan war in Gaza Provinces due to the variable 
(Work)? 
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4 - Are there significant differences in the Social Responsibility level and 
the Psychological Conflict level and the Self- Assertiveness level with 
martyrs widows of al-Furqan war in Gaza Provinces due to the variable 
(Number of Children in the family)?  

5- Are there significant differences in the Social Responsibility level and 
the Psychological Conflict level and the Self- Assertiveness level with 
martyrs widows of al-Furqan war in Gaza Provinces due to the variable 
Place of Residence( Gaza , Northern Gaza)? 

The results indicated the following:  

1 - The relative weight of the sample to the measure of Social      
Responsibility was 89.2% and this indicates that there is a level of Social 
Responsibility above average. 

2 - The relative weight of the sample to the measure of Psychological  

Conflict reached 50.5% and this a good indicator that there is a low   

level of psychological conflict . 

3 - The relative weight of the sample to the measure of Self- Assertiveness 
reached 88.0% and this a good indicator that there is a high level of Self- 
Assertiveness. 

4 - There are opposite relationship between the psychological conflict and 
the social responsibility dimensions ( self- responsibility, collective 
responsibility, and national responsibility) with martyrs widows of al-
Furqan war in Gaza Provinces. And there are no relationship between the 
self assertiveness, religion responsibility, collective responsibility, and 
national responsibility) with martyrs widows of al-Furqan war in Gaza 
Provinces.   
5 – There are no statistically significant differences between the worker 
woman and un-worker woman of the social responsibility dimensions          
( self- responsibility, collective responsibility, religious responsibility, and 
national responsibility) with martyrs widows of al-Furqan war in Gaza 
Provinces. 
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6 – There are no statistically significant differences between the worker 
woman and un-worker woman of the Psychological conflict with martyrs 
widows of al-Furqan war in Gaza Provinces. 

7 -  There are no statistically significant differences between the worker 
woman and un-worker woman of the self- assertiveness  with martyrs 
widows of al-Furqan war in Gaza Provinces. 

8 – There are no statistically differences between of the social 
responsibility dimensions (self- responsibility, religion responsibility, 
collective responsibility, and national responsibility) to a variable of 
number of children  with martyrs widows of al-Furqan war in Gaza 
Provinces.  

9 -  There are no statistically significant differences of the psychological 
conflict to a variable of number of children  with martyrs widows of al-
Furqan war in Gaza Provinces.  

 10 -  There are no statistically significant differences of the self – 
assertiveness to a variable of number of children  with martyrs widows of 
al-Furqan war in Gaza Provinces.  

11 - There are statistically significant differences between the overall social 
responsibility degree with martyrs widows of al-Furqan war in Gaza 
Provinces, in favor of northern Gaza.  
12 - There are statistically significant differences between the overall the 
psychological conflict degree with martyrs widows of al-Furqan war in 
Gaza Provinces, in favor of northern Gaza.  

13 - There are statistically significant differences between the overall of the 
self-assertiveness degree with martyrs widows of al-Furqan war in Gaza 
Provinces, in favor of northern Gaza.  
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  اإلهداء

   .  أمي الغالیة... من أعطتني الكثیر  ىإل

  .اهللا حفظهأبى   ....الحضن الذي سقاني الحنان ، والقلب الدافئ الذي غمرني باإلیمانإلى 

   "  حفظه اهللا "      البنا حمودة أنور. د :  إلى المدیر العام لجمعیة الدعم النفسي االجتماعي

  .رفیقة دربي زوجتي العزیزة إلى من شاركتني هموم هذا البحث ، 

   .  األعزاء يانإلى إخو مهجة قلبي إبني الحسن ، إلى 

  .إلى أخواتي الآلتى وقفن معي بكل ما یملكن وشددن من أزرى

  .إلى أصدقائي وزمالئي الكرام

  ...إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

  .ن یتقبله، وینفع بهولى عز وجل أإلیكم جمیعا أهدي هذا الجهد المتواضع، أسأل الم

  )٤٠:األنفال ، آیة (  )َوإِْن َتَولَّْوا َفاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمْوالُكْم ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصیرُ (

  

  

  الباحث
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  والتقدیر الشكر
الحمد هللا حق حمده، على تمام فضله وٕاحسانه، وأشكره علـى سـابغ نعمـه، ظـاهرًا وباطنـًا،        

یلیــق بجــالل وجهــك وعظــیم ســلطانك، والصــالة والســالم علــى أشــرف خلــق اهللا أجمعــین فلــك حمــدًا 
 بإحسـان سیدنا محمد النبي األمي ، الداعي إلى سبیل ربه ورضوانه، وعلى آله وصحبه ومـن تـبعهم

  .إلى یوم الدین 

الهــدف أن أكــون قــد حققــت  ىفبعــد أن وفقنــي اهللا إلتمــام هــذا الجهــد المتواضــع، الــذي أتمنــ          
أتقــدم بالشــكر والتقــدیر والعرفــان إلــى كــل مــن ســاهم فــي إنجــاز هــذه الرســالة المتواضــعة وأخــص .منــه

الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسـالة ومنحنـي مـن  محمد وفائي الحلو/ األستاذ الدكتوربالذكر، 
ن تفضال بمناقشة كما وأتقدم بالشكر إلى م .الرشیدة وقته الثمین ولم یبخل علي بتعلیماته وتوجیهاته

  .  ، فلهم مني جزیل الشكر والتقدیر نعیم العبادلة. عبد الفتاح الهمص ، د . د هذه الرسالة ، 

كمــا یشــرفني أن أتقــدم بجزیــل الشــكر ألســاتذتي بقســم علــم الــنفس بالجامعــة اإلســالمیة، لمــا لهــم      
  . سدوه لنا من توجیهات مفیدةمن فضل كبیر في بلورة علمهم لنا بالشكل الذي أثرى عقولنا، ولما أ

"  بنــــــاء " مـــــدیر المؤسســــــة الوطنیـــــة الفلســــــطینیة للشـــــباب وال یســـــعني أیضـــــًا إال أن أشــــــكر 
  . على تسهیل مهمتي أشكر مدیر مؤسسة رعایة أسر الشهداء والجرحى و كما ، العاملین فیها و 

دارتهــا، یس مجلــس إممثلــة بــرئجمعیــة الــدعم النفســي االجتمــاعي كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى 
  . لي طوال فترة الدراسةفیها على مساندتهم العاملین ومدیرها وجمیع 

علـى دعمهـم المسـتمر لـي، وأخـواني وأخـواتي األعـزاء كما یسرني أن أشـكر والـدي العزیـزین 
  .  والعافیةأدعو اهللا لهم بدوام الصحة و 

ة العشـــي وآمنـــ، صـــفیة الشـــرافي / ألرامـــل الشـــهداء وخاصـــة األخـــوات كمـــا أتقـــدم بالشـــكر
   .على مساعدتهن لي أثناء تطبیق اإلستبیانات، وسمیة الغول 

، ویجعلــه مــن العلــم النــافع، فــي تعــالىكمــا أســأل اهللا أن یكــون هــذا العمــل خالصــًا لوجهــه   
  .فیه من خطأ فمن الشیطان ونفسي ما وطني، وما كان فیه من صواب فمن اهللا، و أبناء خدمة 

  .نا وهادینا، وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا وصلى اهللا على سیدنا محمد، معلم

الباحث                                                                                     
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   قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع
  ب  استهالل

  ج ملخص الدراسة باللغة العربیة   
  ه  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة  

  ح  إلهداء  ا
  ط    الشكر والتقدیر

  ي  قائمة المحتویات 
  ن  قائمة الجداول 
  ص  قائمة األشكال 
  ق  قائمة المالحق 

  ٩- ١الفصل األول
  ٢  الدراسة  مقدمة

  ٤  مشكلة الدراسة
  ٥  الدراسة فروض

  ٥  أهداف الدراسة
  ٦  أهمیة الدراسة

  ٧  مصطلحات الدراسة
  ٩  حدود الدراسة

         ٦٨- ١٠   اإلطار النظري: الفصل الثاني

  مسئولیة االجتماعیةال: المبحث األول 
  ١٢  مقدمة

  ١٣    تعریف المسئولیة   
  ١٣    مستویات المسئولیة وأنواعها

  ١٤    المسئولیة االجتماعیة
  ١٥    تعریف المسئولیة االجتماعیة
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  ١٧    عناصر المسئولیة االجتماعیة  
  ١٩  االجتماعیة المسئولیةمكونات 

  ٢٢    أهمیة المسئولیة االجتماعیة  
  ٢٢  صفات الشخص المسئول اجتماعیًا 

  ٢٣  أهمیة إعداد اإلنسان المسئول اجتماعیاً 
  ٢٥    االعتالل األخالقي في المسئولیة االجتماعیة  

  ٢٥  الفرد عند االجتماعیة مظاهر االعتالل األخالقي للمسئولیة
  ٢٥  جماعةال عند جتماعیةاال مظاهر االعتالل األخالقي للمسئولیة

  ٢٦  االجتماعیة لمسئولیةلاالعتالل األخالقي  التي تؤدى إلى االجتماعیة العوامل
  ٢٧    المسئولیة االجتماعیة في اإلسالم

  ٢٩    أركان المسئولیة االجتماعیة في اإلسالم
  ٣٠  خواص الجانب االجتماعي في الشخصیة المسلمة

  ٣٠    ة    عوامل تنمیة المسئولیة االجتماعی
  ٣١    دور المؤسسات في تنمیة المسئولیة االجتماعیة

  ٤٩-٣٧الصراع النفسي : المبحث الثاني
  ٣٨  مقدمة 

  ٣٩ تعریف الصراع 
  ٤٠ طبیعة الصراع 

  ٤١  تصنیف وجهات النظر التي قامت على تفسیر الصراع 
 ٤٢  مراحل وأنماط الصراع 

  ٤٣  أسباب الصراع 
 ٤٣ آثار الصراع 

 ٤٤ ة الصراع إدار 

  ٤٥ أسالیب فض الصراع 
 ٤٦ طرق إدارة الصراع 

 ٤٧ تعقیب على استراتیجیات إدارة الصراع 

 ٤٧ الصراع النفسي في القرآن الكریم 

  ٤٨ عالج الصراع النفسي في القرآن الكریم 
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  ٦١- ٥٠توكید الذات : المبحث الثالث
 ٥١ مقدمة 

 ٥٢ تعریف توكید الذات 

 ٥٢ ائي للتوكیدیة التعریف اإلجر 

 ٥٨ مظاهر السلوك التوكیدي 

  ٥٩  أنماط التوكیدیة
 ٦١ مالمح الشخصیة المؤكدة في الفكر والثقافة اإلسالمیة 

  ٦٨-٦٢األرملة المرأة : المبحث الرابع
 ٦٣  مقدمة 

 ٦٣  تعریف األرملة 

 ٦٤  عدة المرأة األرملة 

 ٦٤  موقف اإلسالم من األرملة 

 ٦٦  عاني منها المرأة األرملة المشكالت التي ت

 ٦٨  العالمات 

  ٩٢- ٦٩ دراسات سابقةال: الفصل الثالث

  ٧٠  بالمسئولیة االجتماعیة دراسات متعلقة :أوًال 
  ٧٦    بالصراع النفسي  دراسات متعلقة: ثانیًا 
  ٧٧    توكید الذات دراسات متعلقة : ثالثًا 
  ٨١  تعقیب على الدراسات السابقة : رابعاً 
  ٨٧  على الدراسات السابقةعام یب تعق

  ١١٥-٩٣     إجراءات الدراسة: الفصل الرابع

  ٩٤    مقدمة
  ٩٤    منهجیة الدراسة  
  ٩٤    مجتمع الدراسة  

  ٩٤      ةعینة الدراس
  ٩٦    أدوات الدراسة  

  ٩٦  لبیاناتلالمعالجة اإلحصائیة 
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  ٩٦    خطوات الدراسة  

  ١٤٠- ١١٧اتها    نتائج الدراسة وتفسیر : الفصل الخامس

  ١١٨  مقدمة
  ١١٨    عرض نتائج السؤال األول ومناقشته

  ١٢٠   ومناقشته  عرض نتائج السؤال الثاني
  ١٢١  لث ومناقشته  عرض نتائج السؤال الثا

  ١٢٢    اومناقشته الفرضیة األولىعرض نتائج 
  ١٢٤      اومناقشته الفرضیة الثانیةعرض نتائج 
  ١٢٥  ومناقشتها الفرضیة الثالثةعرض نتائج 
  ١٢٦      اومناقشته رابعةالفرضیة العرض نتائج 
  ١٢٧    اومناقشتهسة ماخالفرضیة العرض نتائج 
  ١٢٩      امومناقشته لسادسة والسابعةالفرضیة اعرض نتائج 
  ١٣٠    اومناقشتهة مناثالفرضیة العرض نتائج 
  ١٣٢      اومناقشتهتاسعة الفرضیة العرض نتائج 
  ١٣٣      اومناقشتهالعاشرة الفرضیة عرض نتائج 

  ١٣٥  تعقیب عام على نتائج الدراسة 
  ١٣٧  التوصیات 
  ١٣٨    المقترحات

  ١٣٩  صعوبات الدراسة 
  ١٤٠  الدراسة  خاتمة

  ١٤٢  المصادر والمراجع  
  ١٥٠  المالحق  
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  قائمة الجداول

  رقم 

  الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

  ٢٢٩=حسب العمل حیث ن  توزیع أفراد عینة الدراسةیبین  )١(

  

٩٥  

  ٢٢٩= توزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد األبناء حیث ن یظهر  )٢(

  

٩٥ 

  بین درجات مجاالت مقیاس المسئولیة االجتماعیة  االرتباطمعامالت یوضح  )٣(

   .والدرجة الكلیة للمقیاس

٩٩ 

  " یةالمسئولیة الشخص"معامالت االرتباط بین درجات فقرات المجال األول یوضح  )٤(

  .والدرجة الكلیة للمجال

١٠٠ 

 المسئولیة الدینیة واألخالقیة" معامالت االرتباط بین درجات فقرات المجال الثانيیوضح  )٥(
 .والدرجة الكلیة للمجال "

  

١٠١ 

  " المسئولیة الجماعیة"معامالت االرتباط بین درجات فقرات المجال الثالث یوضح  )٦(

  .والدرجة الكلیة للمجال

  

١٠٢ 

والدرجة " المسئولیة الوطنیة"معامالت االرتباط بین درجات فقرات المجال الرابع  یوضح )٧(
  .الكلیة للبعد

١٠٣ 
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لدراسة الفروق بین متوسطي مرتفعي ومنخفضي الدرجات على " ت"نتائج اختبار یبین  )٨(
  .مجاالت مقیاس المسئولیة االجتماعیة والدرجة الكلیة

  

١٠٤ 

لفقرات لكل مجال من مجاالت مقیاس المسئولیة قیمة ألفا كرونباخ وعدد ایبین  )٩(
  .االجتماعیة

١٠٥ 

  .معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة لمقیاس المسئولیة االجتماعیة ومجاالتهایوضح  )١٠(

  

١٠٦ 

 ١٠٨  معامالت االرتباط بین درجات فقرات مقیاس توكید الذات والدرجة الكلیة للمقیاسیوضح  )١١(

راسة الفروق بین متوسطي مرتفعي ومنخفضي الدرجات لد" ت"نتائج اختبار یبین  )١٢(
   .لمقیاس توكید الذات

  

١٠٩ 

 ١١٠  .قیمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات مقیاس توكید الذاتیوضح  )١٣(

  .معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة لمقیاس توكید الذاتیوضح  )١٤(

  

١١١ 

نفسي والدرجة الكلیة معامالت االرتباط بین درجات فقرات مقیاس الصراع الیوضح  )١٥(
  .للمقیاس

١١٢ 

لدراسة الفروق بین متوسطي مرتفعي ومنخفضي الدرجات " ت"نتائج اختبار یبین  )١٦(
  .لمقیاس الصراع النفسي

١١٤ 

 ١١٥  .قیمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات مقیاس الصراع النفسيیبین  )١٧(

 ١١٥  .هأبعادي و معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة لمقیاس الصراع النفسیوضح  )١٨(

 ١١٨محافظات في  شهداء حرب الفرقان راملالتكرارات و النسب المئویة لعدد األبناء ألیبین  )١٩(
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   .غزة

  
 .غزةمحافظات شهداء حرب الفرقان في  أراملالتكرارات و النسب المئویة لدى یوضح  )٢٠(

  

١٢٠ 

 المسئولیةمقیاس المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة لیوضح  )٢١(
  .غزةمحافظات شهداء حرب الفرقان في  أراملاالجتماعیة لدى 

  

١٢١ 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة لمقیاس الصراع یوضح  )٢٢(
شهداء حرب الفرقان في  أراملالنفسي الكلي  و مقیاس توكید الذات الكلي لدى 

  .غزةمحافظات 

١٢٢ 

االجتماعیة ومقیاس  المسئولیةمقیاس  أبعادت االرتباط لبیرسون بین معامالیوضح  )٢٣(
  .توكید الذات الكلي ومقیاس الصراع النفسي الكلي

  

١٢٤ 

 المسئولیة بعادلكشف الفروق بین عمل األرملة بالنسبة أل" ت"نتائج اختبار یبین  )٢٤(
 .االجتماعیة

١٢٥ 

 .بالنسبة لمستوى توكید الذات ةاألرمللكشف الفروق بین عمل "ت"نتائج اختبار یبین  )٢٥(

  

١٢٦ 

 األبناءنتائج اختبار تحلیل التباین لدراسة الفروق لكشف الفروق بین عدد یبین  )٢٦(
  .في مدینة غزة لألراملاالجتماعیة  المسئولیةو 

  

١٢٧ 

 األبناءنتائج اختبار تحلیل التباین لدراسة الفروق لكشف الفروق بین عدد یبین  )٢٧(
 .في مدینة غزة لألراملیة االجتماع المسئولیةو 

١٢٩ 
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لكشف الفروق بین األرامل في درجات أبعاد المسئولیة " ت"نتائج اختبار یوضح  )٢٨(

  .غزةمحافظات االجتماعیة بالنسبة لمكان السكن ألرامل حرب الفرقان في 
١٢٩  

لكشف الفروق بین األرامل في درجات الصراع النفسي بالنسبة " ت"نتائج اختبار یوضح  )٢٩(
  .غزةمحافظات ن السكن ألرامل حرب الفرقان في لمكا

١٣٢  

لكشف الفروق بین األرامل في درجات توكید الذات بالنسبة " ت"نتائج اختبار یوضح  )٣٠(
  .غزةمحافظات لمكان السكن ألرامل حرب الفرقان في 

١٣٣  
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  قائمة األشكال 

رقم 
  الصفحة  الشكلعنوان   الشكل

)١( 
لدى  المسئولیة االجتماعیة بعادو الترتیب ألالنسبیة  األوزانیوضح 

   .  غزةمحافظات أرامل شهداء حرب الفرقان في 

١١٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ق 

 

   قائمة المالحق

رقم 
  الصفحة  عنوان الملحق  الملحق

  ١٥٢  قائمة بأسماء المحكمین  )١(
  ١٥٣  الرسالة الموجهة إلى المحكمین  )٢(
  ١٥٤  قبل التحكیم المسئولیة االجتماعیة  استبانة  )٣(
  ١٥٦  قبل التحكیم  الصراع النفسي استبانة  )٤(
  ١٥٨  قبل التحكیم  توكید الذات استبانة  )٥(
  ١٥٩  المستهدفة للعینة الموجهة الرسالة  )٦(
  ١٦٠  بعد التحكیم المسئولیة االجتماعیة  استبانة  )٧(
  ١٦٤  بعد التحكیم  الصراع النفسي استبانة  )٨(
  ١٦٨  بعد التحكیم  توكید الذات استبانة  )٩(
  ١٧١  رسالة تسهیل مهمة الباحث  )١٠(
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  لفصل األولا
  الخلفیة النظریة للدراسة 

  المقدمة ××
  مشكلة الدراسة ××

  فروض الدراسة ××

  أهداف الدراسة×× 

  أهمیة الدراسة ××

  مصطلحات الدراسة ××

  حدود الدراسة  ××
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   :المقدمة 

 فـي تمـام السـاعة الحادیـة عشـر صــباحاً ت غـزة ، لقـد فـوجيء شـعبنا الفلسـطیني فـي محافظـا
قویــة، قامــت بهــا مجموعــة كبیــرة مــن الطــائرات اإلســرائیلیة، ضــد  بصــعقة، م٢٠٠٨\١٢\٢٧بتــاریخ و 

، وقد استفاق الناس ، على نبـأ عاجـل، باستشـهاد مـا الوطني الفلسطیني، فدمرت مقراته مواقع األمن
، وعدد كبیـر مـن المـواطنین األبریـاء، الـذین كـانوا من رجال الشرطة الفلسطینیة ) ٢٥٠(ال یقل عن 

المكان، وهنا بدأت المقاومة الفلسـطینیة تـدك البلـدات والمغتصـبات الصـهیونیة، بالصـواریخ نفس في 
یدویة الصنع، فبدأ االحتالل یستخدم جمیع أنواع األسلحة المحرمة دولیا،كالقنابل العشـوائیة والقنابـل 

الثقیلـــــة، وطـــــائرات االســـــتطالع،  F16اتألباتشـــــي وطـــــائر اوطـــــائرات یـــــة الفســـــفوریة الحارقـــــة والمدفع
والــدبابات، والتــي جمیعهــا أحــدثت دمــارًا شــدیدًا فــي المبــاني الفلســطینیة وعــدد مــن الشــهداء وخاصــة 

المــدن اإلســرائیلیة وفــي المغتصــبات الصــهیونیة، وهنــا  كاألطفــال، لــذا بــدأت المقاومــة الفلســطینیة تــد
م فــي اجتیــاح األرض مســتخدمة األســلحة ٢/١/٢٠٠٩یلیة بالمرحلــة الثانیــة فــي بــدأت القــوات اإلســرائ

الثقیلــة والقنابــل الفســفوریة ضــد المــدنیین ، والتــي أحــدث دمــار كامــل وتــرك المــواطنین فــي حالــة مــن 
  .الرعب والذعر 

وحصـــیلة یـــنجم عنهـــا ، ســـیئةأحـــد ینكـــر أن للحـــروب آثـــاًرا ســـلبیة غیـــر مرغوبـــة وعواقـــب وال 
مشـكالت االجتماعیـة سیة متمثلة في أشكال القلق النفسي والضیق النفسي، إلى جانب الصراعات نف

، ممـا یـنعكس والعنـف والعزلـة واالنطـواء، األحـداث والعدوانیـة فانحـرا، لشـقاق والطـالقالمتمثلة في ا
تأثیرهما على سلوكیات الفرد الحاضرة والمستقبلة بصفة عامـة وعلـى حاضـر ومسـتقبل أرملـة الشـهید 

  . صفة خاصة ب

الشـــــهداء ألن  أرامـــــلعلـــــى وجـــــود مســـــئولیة المجتمـــــع حـــــول  )2002:291،نجـــــاتي( أكـــــدو 
هامـــًا فـــي اســـتقرار الحیـــاة لألفـــراد والمجتمعـــات حیـــث تعمـــل علـــى  دوراتلعـــب  المســـئولیة االجتماعیـــة

صـیانة نظــم المجتمــع وتحفــظ قوانینــه وحــدوده مــن االعتـداء، ویقــوم كــل فــرد بواجبــه، ومســئولیته نحــو 
فسه ونحو مجتمعه، ویعمل مـا علیـه فـي سـبیل النهـوض بأمانتـه الملقـاة علـى عاتقـه حیـث أن الفـرد ن

فكمــا أن البـدن ال یكـون سـلیما إال إذا سـلمت جمیـع خالیــاه  ،بالنسـبة للمجتمـع كالخلیـة بالنسـبة للبـدن
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راده وقــاموا إذا ســلم جمیــع أفــ إالوقامــت بــأداء وظائفهــا المنوطــة بهــا فكــذلك المجتمــع ال یكــون ســلیما 
  .مسئولیاتهم وواجباتهم  بأداء جمیع

ألنهــا نســانیة إلهــا صــبغة  اإلســالميالمســئولیة االجتماعیــة المســتمدة مــن تعــالیم الــدین تعــد و 
وهــي تشـمل مســئولیة الفـرد نحــو نفسـه، وأســرته، والجیـران، والــوطن، والعـالم والكــون ، تتسـم بالشـمولیة

  ) . 1995:99الحارثي ، (  .وكذلك الرفق بالحیوان والكائنات الحیة

فاإلنسان بطبیعته كائن اجتماعي، یعیش ویقضي معظم وقته في جماعة، یؤثر فیها ویتأثر 
بها والفرد منذ طفولته تنمو لدیة القدرة بالتدریج على إقامة العالقات االجتماعیة الفعالة مـع اآلخـرین 

لتفاعـل لیشـمل جماعـات أخـرى بـدءًا مـن فهو یتفاعل مـع أمـه ثـم بـاقي أفـراد األسـرة واألهـل ثـم یمتـد ا
  ) .3: 2010خویطر ، .( التحاقه بالمدرسة حتى یخرج إلى المجتمع الكبیر

یتعــرض لـه الفــرد فــي حیاتــه الیومیــة ال یجــد الــذي  لصــراعاأن ) 56: 2003عســكر، ( یـرى 
ــذا اهــتم العلمــاء بدراســة  مــن طاقتــه النفســیة والجســمیة مــا یســاعده علــى مواجهتهــا والتعامــل معهــا، ل

صبح مشكلة أساسیة تهدد حیاة اإلنسان في كثیر من ی هوتأثیره على اإلنسان باعتبار  الصراع النفسي
  .المجتمعات

مـن خـالل االتصـال والتواصـل بـین  البد مـن تعزیـز المسـئولیة االجتماعیـةویرى الباحث أنه 
الشـهداء خاصـة بعـد حـرب  زیادة توكید الذات لدى أراملخالل ، ومن  أفراد المجتمع وأرامل الشهداء

وال یــزال الحصــار والهجمــات اإلســرائیلیة التــي تعــرض لهــا مجتمعنــا الفلســطیني الفرقــان ، وفــي ظــل 
قتلـت ،  دون توقـفات هجمـ أفـدح تنكـر لكـل معـاني اإلنسـانیة،مثلـت ، ة شرسـات هجمـمن یتعرض 

األسـلحة المحرمـة دولیـًا، بمـن األفـراد  اآلالف تالكثیر من األطفال والنساء والشیوخ والشباب، وجرح
  .على ساكنیها وارتكبت المذابح وحرقت المنازل والبیوت ،وهدمت المؤسسات

هــي المهــارة االجتماعیــة Self-Assertion أن توكیــد الــذات) 1993:121شــوقي ،( یــرى و 
یر تقـد(في مواقف الحیاة والتي تشیر إلى ثقة الفرد بنفسه، والقدرة على التعبیر عن مشاعره اإلیجابیة

بصـــورة مالئمـــة ومقاومـــة الضـــغوط التـــي یمارســـها اآلخـــرون ) احتجـــاج -غضـــب(والســـلبیة ) ثنـــاء –
إلجباره على إتیان ما ال یرغبه أو الكـف عـن فعـل مـا یرغبـه والمبـادرة ببـدء واالسـتمرار فـي أو إنهـاء 
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التفـــاعالت االجتماعیـــة والـــدفاع عـــن حقوقـــه ضـــد مـــن یحـــاول انتهاكهـــا شـــریطة عـــدم انتهـــاك حقـــوق 
اآلخــــرین، وفــــي جانــــب آخــــر یعــــد التوكیــــد قــــوه دافعــــة للفــــرد علــــى عــــدم اإلذعــــان لألفكــــار المســــبقة 
االستقاللیة المعرفیة للفرد، وعدم مسایرة المألوف في المجتمع مادام غیـر مقتنـع بـه، ولدیـه المبـررات 

  ، سواء في المجال الشخصي أو المجتمعي االموضوعیة لذلك، حتى ال یصبح أسیرا له

العربیـــة واألجنبیـــة علـــى زیـــادة الصـــراع الفلســـطینیة و ا مـــا أكدتـــه العدیـــد مـــن البحـــوث وهـــذ   
 Hanson et)كدراسة هانسون وآخرون النفسي بعد الحروب بوجه عام، وحرب الفرقان بوجه خاص

. al , 1992 )  ( وآخـرون نیـوتن دراسـةو (Newton et . al , 1995)   جرینیـر  دراسـةو 

الدراســات التــي  وكــذلك .)2006الخــرب ،(دراســةو  )Grenyer & Luborsky,1996(ولوبورسـكي
ـــــد الـــــذات  ـــــو غزالـــــة ،( دراســـــةو  )1998جـــــودة ،( دراســـــة كتناولـــــت مفهـــــوم توكی    دراســـــةو ) 1999أب

دراســة و  ،)2001، العمـودي(دراســة و ، ) 1999اهللا ،  وعبـد فــرج( دراسـة و  )1999الخضـیر ،(
ــــــــت مف أمــــــــا، ) 2007،  الرجیــــــــب(              كدراســــــــةهــــــــوم المســــــــئولیة االجتماعیــــــــة الدراســــــــات التــــــــي تناول
دراسـة و  )  Kennemer,2002(دراسـة كنمیـر و )2002العـامري ،( دراسـةو ) 2002الشـایب ،( 
 Wright and )(  وآخــرون رایــت دراســةو  )2003قنـــدیل ،(دراســة  و )2003كــردي ،(

others,2004  2008، قاسم (دراسةو (.  

ـــة ل  ـــذا جـــاءت هـــذه الدراســـة الحالی ـــى ل ـــة وعالقتهـــا ( تســـلط الضـــوء عل المســـئولیة االجتماعی
، وذلــــك )غــــزة محافظــــات فــــي شــــهداء حــــرب الفرقــــان  أرامــــلبالصــــراع النفســــي وتوكیــــد الــــذات لــــدى 

عتبارات أهمها أن النساء الفلسطینیات اللواتي فقـدن أزواجهـن فـي حـرب الفرقـان ربمـا یكـن عرضـة ال
أمـا الجانـب اآلخـر فیتمثـل فـي اإلحسـاس بتبـدد  أكثر من غیرهن في الصراع النفسي هـذا مـن جانـب

  . إذا شعرن بعدم المسئولیة االجتماعیة وتوكید الذات  األراملطاقات النساء 

  :مشكلة الدراسة 

   - : التساؤل الرئیس التاليمشكلة الدراسة في ویمكن تحدید 
هداء حرب الفرقان ش أرامللدى وتوكید الذات الصراع النفسي و ما مستوى المسئولیة االجتماعیة * 

  غزة؟ في محافظات 
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   - : ومن خالل التساؤل الرئیس تتفرع األسئلة اآلتیة
دالة إحصائیا بین المسئولیة االجتماعیة وكل من الصراع النفسي وتوكید عالقة  توجدهل  - 1

  ؟ لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في محافظات غزة الذات
 متوسطبین درجات المسئولیة االجتماعیة و  متوسطذات داللة إحصائیة بین فروق  توجدهل  - 2

درجات توكید الذات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في  متوسطبین و الصراع النفسي درجات 
  ؟ )تعمل ، ال تعمل (عمل األرملة لمتغیرمحافظات غزة تعزى 

 توسطمبین درجات المسئولیة االجتماعیة و  متوسطذات داللة إحصائیة بین هل توجد فروق  - 3
درجات توكید الذات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في  متوسطبین درجات الصراع النفسي و 

  ؟) فأكثر ٨،٨- ٥فأقل ،٤(عدد األبناء لمتغیرمحافظات غزة تعزى 
متوسط بین و  المسئولیة االجتماعیةمتوسط درجات بین  إحصائیةذات داللة توجد فروق هل  - 4

في  شهداء حرب الفرقان أرامللدى توكید الذات  درجاتمتوسط بین الصراع النفسي و  درجات
  ؟)غزة ، شمال غزة (محافظات غزة تعزى لمكان اإلقامة في محافظات غزة

  : فروض الدراسة 

 دالة إحصائیا بین المسئولیة االجتماعیة وكل من الصراع النفسي وتوكید الذاتعالقة  توجد - 1
  . ةغز محافظات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في 

وبین متوسط درجات المسئولیة االجتماعیة متوسط ذات داللة إحصائیة بین فروق  توجدال  - 2
لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في وبین متوسط درجات توكید الذات الصراع النفسي درجات 

  .)تعمل ، ال تعمل (عمل األرملة  لمتغیرغزة تعزى محافظات 
بــین متوســط درجــات المســئولیة االجتماعیــة وبــین متوســط ذات داللــة إحصــائیة توجــد فــروق ال  - 3

درجــات الصــراع النفســي وبــین متوســط درجــات توكیــد الــذات لــدى أرامــل شــهداء حــرب الفرقــان فــي 
  .)فأكثر  ٨، ٨-٥فأقل ،٤(عدد األبناء لمتغیرمحافظات غزة تعزى 

متوســط وبــین  ةالمســئولیة االجتماعیــمتوســط درجــات ذات داللــة إحصــائیة بــین توجــد فــروق ال  -4
فــي  شــهداء حــرب الفرقــان أرامــللــدى توكیــد الــذات  متوســط درجــاتالصــراع النفســي وبــین  درجــات

    ). غزة، شمال غزة (محافظات غزة تعزى لمكان اإلقامة في محافظات غزة
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   : الدراسة أهداف
  :تهدف الدراسة إلى ما یلي 

لـدى أرامـل شـهداء فسـي وتوكیـد الـذات الكشف عن مستویات المسـئولیة االجتماعیـة والصـراع الن -1
  .غزةمحافظات حرب الفرقان في 

التعـرف علـى العالقـة بـین المســئولیة االجتماعیـة وكـل مـن الصــراع النفسـي وتوكیـد الـذات لــدى  - 2
  .غزةمحافظات في شهداء حرب الفرقان  أرامل

 ة والصـراع النفســيالتعـرف علـى الفــروق بـین متوسـطات أفــراد العینـة فـي المســئولیة االجتماعیـ - 3
  . ومكان السكن األسرةوالتي یمكن أن تعزى إلى عمل األرملة وعدد األبناء في  وتوكید الذات

  : الدراسة أهمیة
  : األهمیة النظریة للدراسة - :أوال

  : تكمن أهمیة الدراسة في النقاط التالیة 

توكیـــد الـــذات و اع النفســـي الصـــر ب تهـــاعالقالمســـئولیة االجتماعیـــة و نـــدرة الدراســـات التـــي تناولـــت  – 1
  .حسب علم الباحث  والفلسطینيخاصة على المستویین العربي 

المســاهمة فــي توجیــه نظــر المســئولین فــي مجــال اإلرشــاد والصــحة النفســیة إلــى أهمیــة الصــراع  – 2
تقـدیم الخـدمات اإلرشـادیة الشـهداء بوجـه خـاص و  أرامـلالنفسي فـي المجتمـع الفلسـطیني بوجـه عـام و 

  .النفسیة هملتخفیف من مستویات صراعاتلالمناسبة  والعالجیة

تنبـــع األهمیـــة العلمیـــة لهـــذه الدراســـة مـــن كونهـــا تســـاهم فـــي توعیـــة أفـــراد المجتمـــع بأهمیـــة هـــذا  - 3
فــي خضــم التغیــرات والتجاذبــات التــي خاصــة الموضــوع فــي حاضــر المجتمــع الفلســطیني ومســتقبله 

الشــهداء فــي  أرامــلجریــات الحیــاة الطبیعیــة لــدى تحــدث فــي الســاحة الفلســطینیة والتــي تــؤثر علــى م
  . غزةمحافظات 
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   : للدراسةاألهمیة التطبیقیة  -:ثانیاً 

قد یستفید من الدراسة العاملون في مجال المستشـفیات وعیـادات الصـحة النفسـیة فـي محافظـات  -1
  .المهنيغزة في عملهم 

بوجـه عـام وفـي كلیـات التربیـة بوجـه  نیةقد یستفید من الدراسة البـاحثون فـي الجامعـات الفلسـطی - 2
  .خاص

تعزیز المسئولیة االجتماعیة وتوكید الـذات في قد یستفید من الدراسة أرامل شهداء حرب الفرقان  -3
   . تخفیف الصراعات النفسیة لدیهن و 

  : الدراسة مصطلحات 
  : االجتماعیةالمسئولیة  - 1

 الشـعور وهـي اهللا، وأمـام الجماعـة وأمـام نفسـه أمـام عـن الجماعـة الذاتیـة الفـرد ولیةئمسـهـي 

 من یصدر عنه بما المرء إقرار وأنها .   )1984:7زهران ، ( تحمله والقیام به  على والقدرة بالواجب

   ) . 1987:22الخوالدة ،(  نتائج من علیه یترتب ما لتحمل والنفسي العقلي واستعداده وأقوال أفعال

 واتجـاه وأصـدقائه أسـرته اتجـاه ومسـئولیته نفسـه عـن الفـرد سـئولیةم : بأنهـا ویعرفها الباحث إجرائًیا

اإلیجابیـة  عالقاتـه خالل منو  باآلخرین واهتمامه أهدافه تحقیق في لدوره فهمه خالل ووطنه من دینه
من خالل الدرجات التي  اویستدل علیهة العام األهداف وتحقیق المجتمع مشكالت حل في ومشاركته

  .ةفي الدراسالمطبق المقیاس ام بعد استخدحصل علیها ی

  :الصراع النفسي  – 2

الصــراع النفســي علــى أنــه التنــاحر الــذي ) Hocker and Wilmot, 1985(یعــرف 
یجري التعبیر عنه بین طرفین على األقل، تقوم بینهما عالقة اعتمادیة، حیث یعتقدان بأن أهدافهما 

  . آلخر أثناء قیامهما بتحقیق أهدافهمامتضاربة، ومواردهما محدودة، وتدخل كل طرف في شئون ا
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حالـة انفعالیـة مؤلمـة تنـتج مـن النـزاع بـین الرغبـات بأنـه  :ویعرف الباحث الصراع النفسـي إجرائیـا
ویســتدل  عــدم الســماح لرغبــة مكبوتــة بــالتعبیر عــن ذاتهــا شــعوریاً الحاجــات و المتضــادة وعــدم إشــباع 

  . على المقیاس المستخدم في الدراسةشهید أرملة الحصل علیها تعلیه من خالل الدرجات التي 

   : الذاتتوكید  -3

عــن المعارضــة بالغضــب  قــدرة الفــرد علــى التعبیــر: بأنــه 1966یعرفــه ولبــي والزورس ، 
ولبــي والزورس (االجتماعیــة واالمتعــاض تجــاه شــخص آخــر أو موقــف مــا مــن المواقــف، واالســتیاء

(Wolpe & Lazarus, 1966الوقـت الحاضـر لیشـتمل علـى  فـياتسـع  ، إال أن هذا المفهوم قد
المقبولــة اجتماعیــًا لإلفصــاح عــن الحقــوق والمشــاعر الشخصــیة ومــن أمثلــة ذلــك نجــد  كــل التعبیــرات

المــؤدب لطلــب غیــر معقــول، التعبیــر عــن الضــیق أو الســخط واالشــمئزاز، التعبیــر الصــادق  الــرفض
كـل هـذه تعتبـر  .. بیـرًا عـن البهجـةاالحتـرام، كـذلك الصـیاح تع االستحسـان، اإلعجـاب، التقـدیر، عـن

تجــاه  لانفعــا بــأيمعنــى الســلوك التوكیــدى التعبیــر المالئــم  وبــذلك أصــبح ،أمثلــة للســلوك التوكیــدى
   ) . 3)أ(1986غریب ، ( ما شخص

علـى التعبیـر المعلـن أرملة الشهید وحفز  یتضمن تشجیع الذيالسلوك بأنه  : ویعرفه الباحث إجرائیا
مـن  اویسـتدل علیهـلـدیها  المقموعة للمشاعر واالنفعاالت –لظروف المناسبة تحت كل ا –والصریح 

   .في الدراسةالمطبق المقیاس بعد استخدام حصل علیها تخالل الدرجات التي 

   :األرملة  -4

مات زوجها ولم تتزوج بعده ، یقال أرمل فالن ، إذا نفـذ  امرأةوهو مصطلح یطلق على كل 
إذا مات عنها زوجها والعالقة بین نفاذ الزاد واالفتقار والترمـل وثیقـة ، فـإن  زاده وافتقر وأرملت المرأة

  ) . 9: 2010خویطر ، . (األرملة تفقد كل شيء في لحظة واحدة 

  .المرأة التي استشهد زوجها خالل حرب الفرقان ولم تتزوج بعده بأنها :ویعرفها الباحث إجرائیاً 
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  : غزة محافظات  -5

الوسطى  محافظةغزة ،  محافظةشمال غزة ،  ةمحافظ( تشمل  محافظات ةوهي خمس
في مجموعها على ساحل البحر األبیض المتوسط ، تقع و ) رفح  محافظةخانیونس ،  محافظة

   .كیلو متر مربع )  ٣٦١( والتي تقدر مساحته بـ

   :حرب الفرقان  – 6
ة بالهجوم الجوي اإلسرائیلي على قطاع غز  االحتاللهي الحرب التي شنتها قوات      

المفاجئ بالطائرات، وبالهجوم بالدبابات ومختلف أنواع األسلحة التي یمتلكها، بهدف قتل واعتقال 
  م١٨/١/٢٠٠٩م حتى تاریخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨ع غزة، وذلك بتاریخ وتدمیر كل ما یقع أمامه في قطا

  :حدود الدراسة 
  :تتحدد هذه الدراسة بما یلي  

  :النوعيالحد  -أ
  . غزةمحافظات في شهداء حرب الفرقان  أراملویقصد به 

  :المكانيالحد  -ب
  . غزة محافظات في الشهداء اللواتي ترملن بعد حرب الفرقان  أراملجراء هذه الدراسة على إتم 

  :يالحد الزمان -ج

  .  م  ٢٠١١تم تطبیق هذه الدراسة في العام 
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  الفصل الثاني

  اإلطــار النـظـري
  مسئولیة االجتماعیةال: المبحث األول  ××
  الصراع النفسي : المبحث الثاني  ××

  توكید الذات : المبحث الثالث  ××

  المرأة األرملة : المبحث الرابع  ××
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  المسئولیة االجتماعیة:  ولالمبحث األ 

v مقدمة  
v    تعریف المسئولیة  
v مستویات المسئولیة وأنواعها 

v المسئولیة االجتماعیة  
v جتماعیة تعریف المسئولیة اال  
v   عناصر المسئولیة االجتماعیة 

v المكونات األساسیة والفرعیة لقیمة المسئولیة االجتماعیة  
v   أهمیة المسئولیة االجتماعیة 
v  ًصفات الشخص المسئول اجتماعیا  
v  ًأهمیة إعداد اإلنسان المسئول اجتماعیا 
v   االعتالل األخالقي في المسئولیة االجتماعیة 

v  فردلمسئولیة االجتماعیة عند اللاألخالقي عتالل االمظاهر   
v  لمسئولیة االجتماعیة عند الجماعة األخالقي لعتالل االمظاهر 
v لمسئولیة االجتماعیة األخالقي لعتالل اال إلى العوامل االجتماعیة التي تؤدي 
v المسئولیة االجتماعیة في اإلسالم  
v  االجتماعیة في اإلسالمأركان المسئولیة 
v ي الشخصیة المسلمةخواص الجانب االجتماعي ف  
v     عوامل تنمیة المسئولیة االجتماعیة  
v دور المؤسسات في تنمیة المسئولیة االجتماعیة  
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  : مقدمة 
 اً خلق اإلنسان ومعه غرائـز وشـهوات تمیـل إلـى الشـر ونفـس أمـارة بالسـوء، وسـلط علیـه عـدو 

 بءللمسئولیة الموكـل بهـا عـوفى أداء اإلنسان  ویزین له الشر ، ویقبح له الخیر، یوسوس له، اً لدود
ِإنَّا َعَرْضَنا اَألَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواَألْرِض َواْلِجَباِل َفـَأَبْیَن {: ثقیل عبر عنه جل شأنه بقوله تعـالى 

  ).72آیة:األحزاب ( }َأن َیْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اِإلنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوال
  

فـــتح اهللا تعـــالى لإلنســـان  ولتخفیـــف أعبـــاء هـــذه المســـئولیة، وبفضـــل اهللا ورحمتـــه باإلنســـان،
  ).484:  2004الغزالي ،(أبواب جبر التقصیر في هذه المسئولیة من خالل باب التوبة والعفو 

ــدنیا مطالــب  نســانإلفل تجــاه ربــه ونفســه : واجبــات ومســئولیات متعــددة و فــي هــذه الحیــاة  ال
عته ومجتمعه وزمالئه فـي العمـل ، وهـو مكلـف بالقیـام بمسـؤولیاته وفـق طاقتـه ووسـعها وأسرته وجما

فحجــــان، ( وتخفیفــــًا عــــن ضــــعفائهم فــــال یكلــــف اهللا نفســــًا إال وســــعها وهــــذا مــــن رحمــــه اهللا بعبــــاده ،
2010:34 (.  

   -:ویمكن تقسیم تعریفات المسئولیة إلى  :المسئولیة: أوًال 
  :اللغة تعریف المسئولیة في -١
اســم " اشــتقت كلمــة المســئولیة مــن الفعــل الثالثــي ســأل، وقــد ورد فــي تــاج العــروس بــأن المســئولیة  -

: مفعــول منســوب إلیــه مــأخوذ مــن ســأل یســأل مســئوًال واســم الفاعــل مــن ســأل ســائل، واســم المفعــول
  ).365-366 :1991الزبیدي، " (مسئول، وفعل األمر أسأل وسأل 

حـال أو صـفة مـن یسـأل عـن أمـر تقـع ) : بوجـه عـام: (المسئولیة ویشیر المعجم الوسیط إلي إن  -
التـزام الشـخص بمـا : علـى) أخالقیـاً (أنا بريء مـن مسـئولیة هـذا العمـل ، وتطلـق : علیه تبعته، یقال 

ــع علــى الغیــر طبقــًا : " علــى) قانونــاً (یصــدر عنــه قــوًال أو عمــًال، وتطلــق التــزام بإصــالح الخطــأ الواق
  ).411: 1972، أنیس وآخرون" (للقانون

  ما یكون به اإلنسان مسئوًال ومطالبًا عن أمور وأفعال أتاها: المسئولیة" وفي المنجد أن - 
  ).1984:75معلوف، (
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  : المسئولیة اصطالحاُ  تعریف  -٢
تناول الكثیرون مفهوم المسئولیة من زوایا ومداخل متعددة فقد عرفها باحثون في مجاالت 

  .، وعلم النفس ، والدین القانون واإلدارة والفلسفة

ورة واضــحة لمفهــوم المســئولیة مــن صــبعــض هــذه التعریفــات التــي تعطــي  اســتعراض ویمكــن  
  -:جوانب متعددة ومختلفة

االسـتعداد الفطـري الـذي جبـل اهللا علیـه اإلنسـان لیصـلح " بأنهـا ) 38:  1982الشـافعي، (عرفها -١
مــا علیــه مــن الرعایــة حصــل لــه  ىیــاه، فــان وفــللقیــام برعایــة مــا كلفــه بــه مــن أمــور تتعلــق بدینــه ودن

    " . واب، وان كان غیر ذلك حصل له العقابثال

صــفة یســتمدها اإلنســان مــن فطرتــه اإلنســانیة قبــل أن " بأنهــا ) 38: 1983زقــزوق،  (وعرفهــا -٢ 
  ".یتلقاها من الخارج

لـة للمـرء یكـون حا" في معناهـا وٕاطارهـا المجمـل هـي "  بأنها ) 284:  1973بیصار، (وعرفها  -٣
  ".فیها صالحا للمؤاخذة على أعماله ملزمًا بتبعاتها المختلفة 

جانبـــًا جدیـــدًا هـــو أن المحاســـبة تـــتم علـــى بنـــاء معیـــار " بأنهـــا ) 27: 1996عثمـــان،  (وعرفهـــا  -٤
المسـئولیة مســائلة "یشـكل مقیاسـًا للسـلوك فهــو یقـول أن المسـئولیة محتكمــة إلـي معیـار ویضــیف بـان 

   ".موافقته بالمتطلبات بعینها  ىسلوك أو تصرف ، وتحدید مد عن مهام ،أو

إقرار الفرد بما یصدر عنه من أفعال واستعداده لتحمـل " بأنها ) 223:  1976بدوي، (وعرفها  - ٥
 ".نتائجها

  :مستویات المسئولیة وأنواعها 
یة فــي تصــوره النظــري للمســئولیة ، ثــالث مســتویات للمســئول) 283:  1986عثمــان، ( قســم

  : هي 
  .هي مسئولیة الفرد المسلم عن نفسه وعن عمله :المسئولیة الفردیة أو الذاتیة -١
  . ونشاطاتها وقراراتها أعضائهاهي مسئولیة الجماعة برمتها عن  :المسئولیة الجماعیة -٢
  .هي مسئولیة الفرد عن الجماعة  :المسئولیة االجتماعیة -٣
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  :أنواع  المسئولیة  إلي عدة)  248:  1973بیصار، (وقسم 
  .هي التزام المرء بأوامر الدین ونواهیه  :المسئولیة الدینیة -١
  .هي التزام المرء بقوانین المجتمع الذي یعیش فیه وبتقالیده ونظمه :المسئولیة االجتماعیة -٢
هي حالـة تمـنح اإلنسـان القـدرة أمـام نفسـه مـا یعینـه علـى تحمـل تبعـات  :المسئولیة األخالقیة  -٣

  .أعمالها وأثارها

  :المسئولیة إلي ثالث أنواع ) 225-224: 1976بدوي، (م قسو 
وتتعلق باألفعـال التـي تكـون المـرء فیهـا مسـئوال أمـام ضـمیره، وأمـام اهللا،  :المسئولیة األخالقیة -١

  .وتتدرج فیها النوایا ، أي األفعال الباطنة 
بســـبیل الحـــدوث وتتعلـــق باألفعـــال الظـــاهرة ســـواء منهـــا مـــا تـــم ومـــا هـــو  :المســـئولیة المدنیـــة  -٢

  .لقوانین الوضعیة اإلنسانیةلوتتحدد هذه المسئولیة وفقًا 
وتتعلـق بالمجتمعـات التـي ننتمـي لهـا ونحـن نكـون مسـئولین أمـام رب  :المسئولیة االجتماعیـة -٣

  .األسرة أو السلطة المكلفة بتوفیر الصالح العام 
  

  :ع أیضاً المسئولیة تقسم إلي ثالث أنوا) 370-1994:369اصلیبة، (ویري 
هـي التـي توجـد علـى الفاعـل التـي سـبب لغیـره ضـررًا أن یعوضـه عنـه ،  :المسئولیة المدنیة  -١

ســواء بقصــد أو بــدون قصــد مــن لواحــق هــذه المســئولیة أن یكــون المــرء مســئوًال عــن فعــل غیــره مــن 
  .األفراد الموضوعین تحت إشرافه

  .لفة أو جناحًا أو جریمةهي التي تقع على شخص ارتكب مخا :المسئولیة الجنائیة -٢
القـــانون األخالقـــي وعـــن كـــون بهـــي المســـئولیة الناشـــئة عـــن التزامیـــه  :المســـئولیة األخالقیـــة  -٣

  .الفاعل ذو إرادة حرة 

  :المسئولیة االجتماعیة: ثانیاً 
المسئولیة االجتماعیـة هـي جـزء مـن المسـئولیة بصـفة عامـة، فـالفرد مسـئول عـن نفسـه وعـن 

سئولة عن نفسـها وأهـدافها، وعـن أعضـائها كـأفراد فـي جمیـع األمـور واألحـوال  الجماعة، والجماعة م
والمسئولیة االجتماعیة ضروریة للمصـلحة العامـة، وفـى ضـوئها تتحقـق الوحـدة وتتماسـك الجماعـة ، 
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 ،ویـنعم المجتمــع بالسـالم فالمســئولیة االجتماعیـة تفــرض التعـاون ، وااللتــزام ،  والتضـامن واالحتــرام 
  .لدیمقراطیة في المعاملة ، والمشاركة الجادة والحب وا

  

فـراد والمجتمعـات حیـث تعمـل ألوتلعب المسئولیة االجتماعیة دورًا هامًا  في استقرار الحیاة ل
على صیانة  نظم المجتمع وتحفظ قوانینـه وحـدوده مـن االعتـداء ، ویقـوم كـل فـرد بواجبـه ومسـئولیته 

ي سـبیل النهـوض بأمانتـه الملقـاة علـى عاتقـه حیـث أن نحو نفسه ونحـو مجتمعـه، ویعمـل مـا علیـه فـ
ســـلمت جمیـــع  ن البـــدن ال یكــون ســـلیمًا إال إذاأالفــرد بالنســـبة للمجتمـــع كالخلیـــة بالنســبة للبـــدن فكمـــا 

فــراده أمنوطــه بهــا، فكـذلك المجتمــع یكــون سـلیمًا إال إذا ســلم  جمیــع الوظائفهـا خالیـاه، وقامــت بــأداء 
  ).291:  2002نجاتي، (جباتهم اهم وو وقاموا بأداء جمیع مسئولیات

والمسئولیة االجتماعیة المستمدة من تعالیم الدین اإلسالمي والتي لها الصبغة اإلنسانیة 
وتتسم  بالشمولیة وهى تشمل مسئولیة الفرد نحو نفسه، و أسرته ، و الجیران ، و الوطن ، والعالم 

  ) . 1995:99 رثي،الحا(والكون،وكذلك الرفق بالحیوان والكائنات الحیة 
  

أفعـال  أو أمـور عـن ومطالبـاً  مسـئوالً  اإلنسـان بـه یكـون مـا" : لغویاً  االجتماعیة المسئولیة تعریف -
  ). 1992:316، واإلعالم اللغة في المنجد "  (أتاها

  

 : اصطالحیاً  االجتماعیة المسئولیة تعریف -

واخـتالف  واضـعیها نظـر توجهـا بـاختالف واختلفـت االجتماعیـة، المسـئولیة تعریفـات تعـددت
  -:تخصصاتهم

 مفهـوم المسـئولیة ویتضـمن وواجبـات شروط ولها أمر تبعة " ابأنه  250 ):1999 أحمد،(عرفتها -١

  .  والواجبات الحقوق االجتماعیة
مسـئولیة الفــرد الذاتیــة عــن الجماعـة أمــام نفســه وأمــام اهللا " بأنهــا) 229: 1984زهــران، (وعرفهـا  -٢

  ".بالواجب االجتماعي والقدرة على تحمله والقیام بهكما أنها الشعور 
هي مفهـوم یعبـر عـن اسـتجابات الفـرد نحـو محاولتـه "  بأنها) 18: 1990عبد الحمید، (وعرفها  -٣

فهــم مناقشــة المشــكالت االجتماعیــة والسیاســیة العامــة والتعــاون مــع الــزمالء والتشــاور معهــم واحتــرام 
  ".على سمعة الجماعة واحترام الوجبات الجماعیة حافظات مآراءهم وبذل الجهد في سبیلهم وال
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 ،وأصـدقائه أسـرته تجـاه ومسـئولیته نفسـه عـن الفـرد مسـئولیة" بأنهـا )8:  2008، قاسـم(وعرفهـا -٤

 خـالل عالقاتـه مـن بـاآلخرین واهتمامـه أهدافـه تحقیـق فـي لـدوره فهمـه خـالل مـن ووطنـه دینـه وتجـاه

  ." العامة األهداف وتحقیق المجتمع مشكالت حل في ومشاركته االیجابیة
 مـن بـه یقـوم بمـا واإلقـرار ، الغیـر نحـو المـرء التـزام هـي" بأنهـا ) 2006: 195ناصـر، (وعرفهـا -٥

  ."نتائج من علیها یترتب وما أقوال أو أعمال
 إلیهـا، ینتمـي التـي الجماعـة عـن ذاتـه أمـام الفـرد مسـئولیة" بأنهـا 106) 2003:شـریت، (وعرفهـا -٦

 مفهوم یعبر هي االجتماعیة والمسئولیة الفرد، إلیها ینتمي التي الجماعة نحو خاص ذاتي ینتكو  وهي

 ونحـو مجتمعـه أسـرته ونحـو نفسـه نحـو محـدد بـدور قیامـه أثنـاء فـي الطفـل اسـتجابات محصـلة عـن

  ".لها یتعرض التي المواقف خالل من وواجباته لحقوقه ومعرفته
 الموكلـة المهـام الجماعـة داخـل األعضـاء تحمـل تعنـي" نهـابأ  2003: 672)البـاب فـتح(وعرفهـا  -٧

األعبـاء  تحمـل فـي المهـارة وتنمـي الهـدف تحقیـق فـي تسـاهم مهنیـة وأنشـطة وخـدمات أعمـال مـن إلـیهم
  ".االجتماعي األخصائي ومتابعة وتوجیه إشراف خالل منة الجماع تجاه بواجبه الفرد قیام وتؤكد

 للواجـب وسـلوكه ضـمیره ووعـي الفـرد ویقظـة إدراك" بأنهـا علـى (1995 :98)الحـارثي ویعرفهـا -٨

  ".الشخصي
  

  :أن التعریفات السابقة تتفق على النحو التالي ویري الباحث
  .المسئولیة االجتماعیة التزام ذاتي نحو الجماعة - 
 .المسئولیة االجتماعیة هي شعور الفرد بالواجب المكلف به والقیام به - 

       هتمــــام بــــاآلخرین والتعــــاون معهــــم مــــن أجــــل مصــــلحة العامــــة المســــئولیة االجتماعیــــة تشــــمل اال - 
  .أي من مهنة كانت في أي مجتمعبمما یؤدي لنجاح العمل ) الفرد ،  المجتمع( 
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  :االجتماعیة المسئولیة عناصر

   :باآلتي االجتماعیة المسئولیة عناصر) 44:1986-47عثمان،( حدد
  :االهتمام-١

أم  صـغیرة الفـرد، إلیهـا ینتمـي التـي بالجماعـة العـاطفي رتبـاطاال ببسـاطة باالهتمـام المقصـود
 والخـوف أهـدافها، وبلوغهـا وتماسـكها تقدمها استمرار على الحرص یخالطه الذي االرتباط ذلك ، كبیرة

 االهتمـام عنصـر نمیـز فـي أن ویمكـن تفككها، أو إلضعافها یؤدي ظرف أو عامل بأي تصاب أن من

  :وهي أربع مستویات هذا
 بالجماعـة، وأقلهـا االهتمـام صـور مـن صـورة أبسط ویمثل الجماعة مع االنفعال : األول لمستوىا -

 هـذا عنـد إرادیـة الحالـة ال انصـیاعیة بصـورة لهـا تعـرضی التـي االنفعالیة الحاالت یسایر فالفرد ، تقدًما

 دون ماعةالج في بما یجري أعضائها من عضو كل یتأثر بالجماعة عضوي ارتباط حالة هي المستوى

انفعالًیـا  مسـایر المسـتوى عنـد هـذا فـالفرد األعضـاء هـؤالء جانـب مـن ذاتـي إدراك أو قصـد أو اختیـار
  ).1973: 12 عثمان ، (
 .انفعاله بالجماعة أثناء ذاته الفرد یدرك حیث إرادیة بصورة بالجماعة االنفعال:الثاني المستوى -

 خیـره، فخیرهـا معهـا المصـیریة بالوحـدة فـردال وشـعور الجماعـة مـع التوحـد : الثالـث المسـتوى -

  .14:1984) ، زهران (ضره هار وضر 
 :ویعني الجماعة تعقل : الرابع المستوى -

  :الجماعة استبطان  -أ 
 تنطبـع أي ، مـن الوضـوح متفاوتـة درجـات علـى فكرًیـا الفـرد داخـل الجماعة تصبح أي 

 .ضعف أو قوة من فیها العقل،بما وتصور الفرد فكر في الجماعة

  :المتفكر االهتمام   -ب 
 وأهدافها، بین أنشطتها التناسب ودرجة ومصیرها ومشكالتها بالجماعة المتزن االهتمام

 األعلى المستوى وهو منهج موضوعي على یقوم المتفكر االهتمام هذا ونظمها مؤسساتها وسیر

  )1973:8،  عثمان(  العقل بنمو المرتبط بالجماعة االهتمام مستویات من
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بالجماعــة عبــر المســتویات  العــاطفيالتــدرج فــي اهتمــام الفــرد هــو ارتباطــه  حــثیالحــظ البا
األربعـــة لالهتمـــام، فهـــو فـــي المســـتوى األول یبـــدأ ال إرادیـــًا ثـــم یـــزداد إدراك الفـــرد لذاتـــه فـــي عالقتـــه 
بالجماعة في المستوى الثاني ثـم یصـل الفـرد للتوحـد مـع الجماعـة فـي المسـتوى الثالـث لیصـبح كیـان 

و المســـتوى الـــذي یبـــدأ بعـــده اخـــتالط الجانـــب العـــاطفي الرتبـــاط الفـــرد واهتمامـــه بالجماعـــة وهـــ اً واحـــد
بالجانب العقلي الفكري وذلك كما یبدو في المستوى الرابع الذي یقوم الفرد خالله باستبطان الجماعة 

  .وجعلها محل تأمل وتفكر مستهدیًا بنور العقل 
  :الفهم-٢

 شقین إلى وینقسم واإلدراك، الوعي وهو االجتماعیة لمسئولیةا في والفعال الثاني العنصر وهو  

 :هما

 ومنظماتها ونظمها ومؤسساتها ناحیة من الحاضرة حالتها في للجماعة الفرد فهم هو : األول الشق -

 هـذه حاضـر التـي تـؤثر فـي والظـروف العوامـل وفهـم الثقـافي ووضـعها أیـدیولوجیتها و وقیمهـا وعادتهـا

 وال المتوقع من ولیس تصور مستقبلها وال حاضرها فهم یتم ال بدونه الذي تاریخها فهم ،كذلك الجماعة

 ،وٕانمـا كلهـا الجوانـب بهذه والعمیق الفهم الدقیق قادر على جماعة في عضو كل یكون أن الممكن من

 العـام اإلدراك مـن ونـوع الجماعـة نـبض إلـى مـن االسـتماع ونـوع للجماعـة الحساسـیة من نوع المقصود

  . المستقبل بتصورات مبشر تاریخ نتاج هو الفرد والذي فیه یحیي الذي االجتماعي قعللوا
 أثار أفعاله الفرد یدرك أن به فالمقصود ، ألفعاله االجتماعي للمغزى الفرد فهم وهو : الثاني الشق -

 ياجتمـاع .تصـرف أو فعـل ألي االجتماعیـة القیمـة یفهـم أن ،أي  الجماعـة علـى وقراراتـه وتصـرفاته
  .)26: 1994والنیال، كفافيال( عنه یصدر

  :المشاركة  -٣
اهتمامـه  حسـب مـا عمـل فـي اآلخـرین مـع الفـرد اشـتراك عامـة بصـفة بالمشـاركة والمقصـود

  .إلى أهدافها والوصول مشكالتها وحل حاجاتها إشباع في الجماعة ومساعدة ، العمل لهذا وفهمه
  

 فـي دوًرا فیهـا الفـرد یلعـب التـي العملیـة هـي "المشـاركة)    2001:323الجـوهري،( ویعـرف

 ". للمجتمـع األهـداف العامـة وضـع فـي یشـارك ألن الفـرص لدیه وتكون ، لمجتمعه االجتماعیة الحیاة

 التخطیط وٕامكانیة الجماعة الشعور بقوة األفراد إكساب إلى یؤدي الجماعي العمل في المشاركة أن كما
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 عالقات تكوین فإن ذلك عن وفضالً  ، في حیاتهم األفراد اجهتو  التي الصعوبات على والتغلب والتنظیم

 التـوتر من والتخفیف اآلخرین نحو بالمسئولیة الذات والشعور احترام بناء في یسهم  اآلخرین مع طیبة

 ماسـة حاجـة فـي أنـه ،إال واكتسـابها االجتماعیـة المسـئولیة لتحمـل ولدیه االستعداد یولد الفرد أن ورغم.

واإلذاعـة  الرفـاق وجماعـة والنـادي والمدرسـة األسـرة خـالل مـن لدیـه، االجتماعیـة سـئولیةتنمیـة الم إلـى
  ).130: 1987 ، والقاضي زیدان ( العبادة ودور الحدیثة االتصال ووسائل والصحافة والتلفزیون

  

  :المكونات األساسیة والفرعیة لقیمة المسئولیة االجتماعیة 
قائمــة مفصــلة للعناصــر والمكونــات األساســیة مــن تحدیــد ) 29-26: 1996حمیــدة (تمكــن 

 :وهي كالتالي  والفرعیة لقیمة المسئولیة االجتماعیة

 :الفهم : أوالً 

 .الجماعة تهم التي للمعلومات الفرد فهم .١

 .الجماعة نظم احترام .٢

 .الجماعة آلراء الفرد احترام .٣

 .العمل في األمانة .٤

 .واألفعال األقوال في الصدق .٥

 .الجماعة تسود يالت للعادات الفرد فهم .٦

 .الجماعة تسود التي لألعراف الفرد فهم .٧

 .الجماعة لتقالید الفرد فهم .٨

  .الحاضرة حالتها في للجماعة الفرد فهم .٩
 .الجماعة لمؤسسات الفرد فهم. ١٠

 .الجماعة لمنظمات الفرد فهم. ١١

 .الجماعة لقیم الفرد فهم. ١٢

 الجماعة ألیدلوجیة الفرد فهم. ١٣

 .الجماعة افةلثق الفرد فهم. ١٤

 .نفسه على قراراته آلثار الفرد فهم. ١٥

 .به یقوم الذي للدور االجتماعي للمغزى الفرد فهم. ١٦

 .الجماعة في تؤثر التي للعوامل الفرد فهم. ١٧
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 .الجماعة لتاریخ الفرد فهم. ١٨

 .الجماعة على أفعاله آلثار الفرد فهم. ١٩

 .الجماعة على قراراته آلثار الفرد فهم. ٢٠

 .الجماعة مع لتصرفاته االجتماعیة للقیمة الفرد فهم. ٢١

 .عنه یصدر فعل ألي للقیمة الفرد فهم. ٢٢

  .داخلي ضغط دون به یقوم الذي االجتماعي للدور الفرد فهم. ٢٣
  

  :االهتمام :ثانیاً 
 .الجماعة آراء تخالف التي اآلراء بنقد الفرد اهتمام .١

 .للجماعة جتماعیةاال المشاكل على بالتعرف الفرد اهتمام .٢

 .للجماعة االقتصادیة المشاكل على بالتعرف الفرد اهتمام .٣

 .للجماعة السیاسیة المشاكل على بالتعرف الفرد اهتمام .٤

 .الجماعة على یكتب ما كل بقراءة الفرد اهتمام .٥

 .الجماعة مشكالت لحل مقترحاته بتقدیم الفرد اهتمام .٦

 .ةالجماع ممتلكات علىمحافظات بال الفرد اهتمام .٧

 .للجماعة االقتصادیة المشروعات بمعرفة الفرد اهتمام .٨

 .الجماعة تمارسها التي النیابیة بالنظم الفرد اهتمام .٩

 .للجماعة العاطفي االرتباط على الحرص .١٠

 .الجماعة تقدم على الحرص .١١

 .الجماعة تماسك على الحرص .١٢

 .ألهدافها الجماعة بلوغ على الحرص .١٣

 .الضعف من الجماعة حمایة على الحرص .١٤

 .التفكك من الجماعة حمایة على الحرص .١٥

 .الجماعة أخبار على بالتعرف االهتمام .١٦

 .إلیها ینتمي التي الجماعة ألماكن الفرد بزیارة االهتمام .١٧

 .للجماعة االقتصادیة المصادر على بالتعرف االهتمام .١٨
  

  :المشاركة :ثالثاً 
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 .الجماعة عمل في المساهمة .١

 .الجماعة لصالح العطاء .٢

 .الجماعة رفاهیة تحقیق على العمل .٣

 .الجماعة حاجات إشباع على العمل .٤

 .الجماعة مشكالت حل على العمل .٥

 .ألهدافها الجماعة بلوغ في المساهمة .٦

 .الجماعة استمرار على الحفاظ في المساهمة .٧

 .خارجي ضغط دون الجماعة أنشطة في الفرد مشاركة .٨

 .داخلي ضغط دون الجماعة أنشطة في الفرد مشاركة .٩

 .والواجبات حقوقال في المساواة .١٠

 .الجماعة علیه تتفق ما انجاز في الفرد مشاركة. ١١

 .الجماعة علیه تتفق ما تنفیذ في الفرد مشاركة. ١٢ 

 .الجماعة داخل العمل نظام تطویر في الفرد مشاركة. ١٣ 
  

 :  التعاون : رابعاً 
 .الجماعة تفید التي األعمال في الزمالء مع التعاون .١

 .الجماعة أفراد سعادة سبیل في لفردا حقوق بعض عن التنازل .٢

 .الجماعة مشاكل حل في المساهمة أجل من اآلخرین مع التعاون .٣

 .أهدافها بلوغ أجل من الجماعة أفراد باقي مع التعاون .٤

 .منفرداً  العمل على جماعة في العمل تفضیل .٥

 .أهدافها بلوغ أجل من الجماعة قائد مع التعاون .٦

 .مشاكلها حل في مساهمةال في الجماعة أفراد مع التعاون .٧

 .استمرارها على والعمل الجماعة أفراد مع التعاون .٨
  

 :االلتزام : خامساً 

 .الجماعة تضعه الذي بالنظام الفرد التزام .١

 .الجماعة به تكلفه الذي العمل بإتمام الفرد التزام .٢

 .اآلخرین مع یحددها التي بالمواعید الفرد التزام .٣

 .العمل في إهماله حالة في للفرد الجماعة حساب بقبول الفرد التزام .٤
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  .علیه رقیب بدون عمله بتأدیة الفرد التزام .٥
 .میعاده عن تأخره حالة في للجماعة العذر بتقدیم الفرد التزام .٦

 .اآلخرین عبث من الجماعة ممتلكات علىمحافظات بال الفرد التزام .٧

 .اقتصادیا الجماعة تنمیة في بالمساهمة الفرد التزام .٨

 .به یكلف الذي العمل أداء في جهده كل بذلب الفرد التزام .٩

 .الجماعة وتقالید بعادات الفرد التزام .١٠

 .الجماعة قرارات بقبول الفرد التزام .١١

  .الجماعة أفراد بین السائدة بالنظم الفرد التزام .١٢
  

 المسـئولیة وعناصـر لمكونـات السـابقة  قائمتـه فـي تحدیـد حمیـدة أن إلـى ویشـیر الباحـث

 عثمـان حـددها التـي والمشـاركة الفهـم واالهتمـام علـى وااللتـزام، التعـاون ريأضاف عنصـ االجتماعیة،

 أغلـب بالتفصـیل تحـدد أنهـا إال طویلـة أنهـا رغـم القائمـة وهـذه االجتماعیة، للمسئولیة كعناصر أساسیة

  .االجتماعیة مظاهر المسئولیة

  :االجتماعیة المسئولیة أهمیة
كانـت  سـواء صـورها، شـتى فـي بالمسـئولیة فـردال شـعور السـویة للشخصـیة الهامـة الصـفات من

 وغیـرهم مـن وجیرانـه وأصـدقائه زمالئه نحو أو بها، یعمل التي المؤسسة نحو أو األسرة، نحو مسئولیة

 فـرد فـي كـل شـعر ولـو .بأسـرها اإلنسـانیة نحـو أو عامـة، المجتمـع نحـو أو بهـم، یخـتلط الـذین النـاس

 به، الذي یقوم العمل ونحو بهم، والعنایة برعایتهم یكلف ذینال الناس من غیره نحو بالمسئولیة المجتمع

 یشـعر بالمسـئولیة السـوي الشـخص إن .المجتمـع أفـراد جمیـع الخیـر وعـم وارتقـى المجتمـع لتقـدم

 .إلـیهم یـد العـون وتقـدیم اآلخـرین مسـاعدة إلى دائماً  یمیل فهو ولذلك الناس، من غیره نحو االجتماعیة

 االهتمـام بالنـاس إلـى یـوجههم بـأن لمرضـاه عالجـه فـي یهـتم النفسـاني، لجالمعـا "أدلـر ألفـرد "وكـان

والفـرد ذو المسـئولیة االجتماعیـة العالیـة یضـحي  .المجتمـع  بـأفراد عالقتـه وتقویـة مساعدتهم ومحاولة
. في سبیل الجماعـة والصـالح العـام بـبعض مصـالحه الشخصـیة إذا تعارضـت مـع المصـلحة العامـة 

  ).29: 2002نجاتي،(
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  :صفات الشخص المسئول اجتماعیاً 
وآخــرون تحدیــد الفــرد الــذي لدیــه شــعور بالمســئولیة االجتماعیــة، بأنــه  "Jeff"اســتطاع جــف 

ذلــك الفــرد الــذي لدیــه االســتعداد والرغبــة فــي أن یتقبــل نتــائج ســلوكه، ولدیــه االســتعداد فــي االعتمــاد 
.   ل اآلخــرین، والشــعور بــااللتزام لجماعتــهوالثقــة بــه، وأن یكــون جــدیرًا بالثقــة واالعتمــاد علیــه مــن قبــ

ولیس بالضرورة أن یكون المسئول اجتماعیًا قائدًا في جماعته، أو ذكائه أعلـى مـن المتوسـط، ولكـن 
: 1987موســـى، (لدیـــه الشـــعور بـــااللتزام نحـــو جماعتـــه واآلخـــرین ویمكـــن االعتمـــاد علیـــه والثقـــة بـــه 

357.(  
عــة مــن المحكــات التــي تكشــف عــن مالمــح إلــى مجمو  )252 :1999أحمــد، (وقــد أشــارت 

  :وخصائص السلوك المسئول لدى كل من الذكور واإلناث، وهي كاآلتي
  .أن یكون الشخص موثوقًا به ویعتمد علیه دائمًا، ویوفي بوعده -١
الفرد المسئول اجتماعیًا هو شخص أمین ال یحاول الغش، وال یأخذ شیئًا على حساب اآلخرین،  -٢

  .یكون مسئوًال عنه، وال یلقي اللوم على اآلخرین وعندما یفعل خطأ
الفرد المسئول یفكر في الخیر لآلخرین بغض النظر عمـا یجنیـه، وعنـده والء وٕاخـالص للجماعـة -٣

  .التي ینتمي إلیها
یستطیع إنهاء األعمـال التـي توكـل إلیـه بصـورة صـحیحة ودقیقـة تـدل علـى مسـئولیته عـن نتـائج  -٤

  .هذه األعمال
  

أن الشــعور بالمســئولیة االجتماعیــة لألفــراد نحــو مجــتمعهم یتوقــف علــى مــدى  احــثویــرى الب
  الـــوالء للمجتمـــعباإلنتمـــاء و ، وكلمـــا زاد الشـــعور الفلســـطیني  إلـــى المجتمـــعوالـــوالء االنتمـــاء بشـــعورهم 

أن الشـعور بالمسـئولیة االجتماعیـة یـدل علـى مـدى و  . هكلما زاد الشعور بالمسـئولیة االجتماعیـة نحـو 
أن الشــخص المســئول ، و عداد الفــرد للقیــام بمــا یوكــل إلیــه مــن مســئولیات فــي المواقــف المختلفــة اســت

االعتمـــاد علــــى الـــنفس، والقیــــام بالواجبات،واالجتهاد،والتفاعــــل : اجتماعیـــًا یتمیــــز بمواصـــفات أهمهــــا
  .والتعاون مع اآلخرین، وتحمله المسئولیة عن آرائه وأفعاله

  :اجتماعیاً  أهمیة إعداد اإلنسان المسئول
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تمثــل المســئولیة االجتماعیــة مطلبــًا حیویــًا ومهمــًا مــن أجــل إعــداد الناشــئة لتحمــل أدوارهــم 
والقیـام بهــا خیــر قیـام، والمشــاركة فــي بنــاء المجتمـع، وتقــاس قیمــة الفــرد فـي مجتمعــه بمــدى تحملــه 

مة المســـئولیة تجـــاه نفســـه وتجـــاه اآلخـــرین، بحیـــث یعتبـــر الشـــخص المســـئول علـــى قـــدر مـــن الســـال
  .والصحة النفسیة

فالمســئولیة االجتماعیــة مــن الصــفات اإلنســانیة التــي یجــب غرســها داخــل الفــرد، حیــث أن 
فــراد، وتعــد تربیــة اإلنســان علــى األالفــرد المتســم بتحمــل المســئولیة االجتماعیــة یحقــق فائــدة لجمیــع 

ة األهمیة لتنظـیم تحمل المسئولیة االجتماعیة تجاه ما یصدر عنه من أفعال وأقوال مسألة في غای
الحیــاة داخــل المجتمــع اإلنســاني، فــإذا تحمــل األفــراد مســئولیاتهم ونتــائج أعمــالهم، اســتقرت حیــاتهم 
وســـادت الطمأنینـــة فیمـــا بیـــنهم، وشـــاع العـــدل والشـــعور بـــاألمن النفســـي واالجتمـــاعي فـــي حیـــاتهم 

ســـئولیة هدفـــه عمـــل والشـــعور بالمســـئولیة لـــیس لفظـــًا مجـــردًا، بـــل الشـــعور بالم.  الخاصـــة والعامـــة
  )2008:119،قاسم( فالشخص الذي یشعر بالمسئولیة االجتماعیة شخص إیجابي عملي

  

وال یولد اإلنسان عارفًا بالمسئولیة ولكن لدیه استعداد فطري، ولهذا ینبغي أن یتعلم الطفل 
مسئولیة تحملها، حیث یجب أن یتعلم التعاون واالحترام كما یتعلم المشي والكالم، وعملیة تعلم ال

االجتماعیة تبدأ مع أولى خطوات الطفل، وتبدأ المسئولیة عن الذات، حیث یتعلم الطفل أن یعتمد 
على نفسه وأن یكون مسئوًال عن ذاته، فهو یعیش في أسرة یقوم فیها بدور، وهو قادر على القیام 

علم واالكتساب، بالمسئولیة عن بعض األعمال التي تخصه، وبذلك تبدأ المسئولیة االجتماعیة للت
وبالتالي فهي قابلة للتعدیل واإلصالح من خالل العمل على تنمیة المسئولیة االجتماعیة لدى 

وتعزیز المسئولیة االجتماعیة .  األفراد، باعتبارها سلطة ضابطة تهذب سلوك اإلنسان وتوجهه
ة المتمثل في وتنمیتها ال یحدث في فراغ، وال بمعزل عن البیئة االجتماعیة مثل دور المدرس

وقد أشارت بعض الدراسات إلى تفوق البیئة المدرسیة  ،المعلم، وكذلك بإیجاد مناخ مدرسي مالئم
  ) 100-2003:98شریت،(على البیئة األسریة في تفسیر تباین األطفال في المسئولیة االجتماعیة 

ماعیـة مـن وقد أفادت بعض الدراسات والبحوث أن الذكور أكثـر إحساسـًا بالمسـئولیة االجت
ـــــر شـــــعورًا بالمســـــئولیة  اإلنـــــاث، فـــــي حـــــین انتهـــــت بعـــــض الدراســـــات األخـــــرى إال أن اإلنـــــاث أكث

وربمــا یرجــع هــذا التنــاقض فــي نتــائج الدراســات والبحــوث إلــى أن مفهــوم .  االجتماعیــة مــن الــذكور
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طبیعة مجال الخدمة االجتماعیة، مجال البیئة، : ًا متنوعة مثلأبعادالمسئولیة االجتماعیة یتضمن 
 بعـــادلـــذا ینبغــي عنـــد تنــاول مفهـــوم المســئولیة االجتماعیـــة أن یراعــي أن یكـــون متعــدد األ  ،العمــل

  ).1987:364موسى،(ولیس أحادي البعد 

إن سلوك المسئولیة االجتماعیة ال ینمو إال من خالل بیئة ثقافیة واجتماعیة مشجعة تتسم 
والتربیــة هــي مــن أهــم الوســائل .  ركة والتســامحبالحریــة والنظــام والمرونــة واالهتمــام والفهــم والمشــا

التي یمكن عن طریقها تنمیة المسئولیة االجتماعیـة لـدى األفـراد، وتقـوم مؤسسـات التربیـة والتنشـئة 
االجتماعیـة ممثلـة فــي األسـرة والمدرســة وجماعـة الرفـاق ودور العبــادة ووسـائل اإلعــالم بـدورها فــي 

  .أفراد المجتمعغرس وتنمیة المسئولیة االجتماعیة لدى 

مـــن خلـــل واضـــطراب یرجـــع فـــي جانـــب كبیـــر منـــه وٕالـــى  الفلســـطیني ومـــا یلمســـه المجتمـــع
كتابــــه علــــم الــــنفس فــــي ) 12 :1971،عثمــــان(ویؤكــــد .  الــــنقص فــــي نمــــو المســــئولیة االجتماعیــــة

عـن المســئولیة االجتماعیـة أن الـنقص فـي المســئولیة االجتماعیـة یرجـع إلــى االجتمـاعي التربـوي ، 
االجتمــاعي واالقتصــادي والسیاســي الســریع فــي المجتمعــات العربیــة  النامیــة ، بینمــا یبقــي التغیــر 

التغییــر فــي الشخصــیة متــأن ومتــرد ألنــه یمــر بمراحــل طویلــة مــن التنشــئة التربویــة، ولهــذا الســبب 
  ).2003:97،شریت(ب أمام هذا التغییر السریع یشعر الفرد بأنه غری

مظـاهر نقــص المســئولیة االجتماعیــة لــدى الشــخص، ویعـد الشــعور بــاالغتراب مــن أخطــر 
هــدف، العزلــة، الالانتمــاء، والال :وهــو غربــة عــن الــنفس والواقــع وعــن المجتمــع، ومــن أهــم أعراضــه

كمــا أن تقــدیم األجنبــي .  والضــیاع واالنســحاب، ورفــض التعاون،واحتقــار الــذات واحتقــار الجماعــة
فـي الشـعور المسـئولیة واالجتماعیـة، سـواء  على الوطني في جمیع مظـاهره ومعانیـه یعكـس ضـعفاً 

  .في المنتوجات أو استخدام اللغة، أو غیر ذلك

شــكو أننــا نریــد مــن نو ، نشــكو مــن ضــعف الشــعور بالمســئولیة نــا الفلســطیني وفــي مجتمع
، أمـا المـواطن فلـیس علیـه شـيء، حیـاة أغلبهـا حقـوق شـيءأن یكونوا مسئولین عن كل  نالمسئولی

  ).28 :1989أحمد، (بها مطالب وأقلها مسئولیات وأقلها واجبات، أغل
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  :االعتالل األخالقي في المسئولیة االجتماعیة 
 والخلل ولها العطب وحالة االجتماعیة، المسئولیة أخالقیة في السواء عدم من حالة وهي

  . والجماعة الفرد لدى مظاهرها

  : الفرد عند االجتماعیة مظاهر االعتالل األخالقي للمسئولیة
 الدقـة علیـه مـن یكـون أن ینبغـي الذي الوجه غیر على وٕارادته العمل همة في فتور وهو: لتهاونا .١

 .الشخصیة برمتها في األخالقي النفسي البنیان وهن على دلیل وهو واإلتقان  والتمام

 سـائر األجهـزة یصـیب كمـا اإلنسـان عنـد التحسـبي التـوقعي الجهـاز یعتري برود وهي : الالمباالة .٢

 .التجمد یشبه بما النفسیة

 مـن اً ، معـدود فیهـا اً حاضـر  ، الجماعـة فـي الفـرد یكون نأ وهي النفسیة العزلة بها ویقصد : العزلة .٣

 الثقـة عـن ضـعف تعبیـر وهـي ، واختیـاره صـنعه مـن عزلـة فـي أنـه ، عنهـا غائـب ولكنـه أعضـائها

 واغتـراب ماعـةإلـى الج انتمـاء ال موقـف وهـي ، ومسـتقبلها حاضـرها في الرجاء وضعف بالجماعة

  ).68: 2003الحجار، ( وقیمها  معاییرها عن
   : عند الجماعة االجتماعیة لمسئولیةلمظاهر االعتالل األخالقي 

  :مظاهر اعتالل المسئولیة االجتماعیة عند الفرد وهي كما یلي أهم) 35:  2008قاسم، (تناول 
 األشخاص واألشیاء دیر قیمةتق وفي ، والظواهر األحداث تفسیر في وتردد توجس وهو : التشكك -١

 . الثقة ، وتزعزع اإللزام ووهن ، االختیار فوضى على دلیل وهو والمصیر المسار تصور وفي

 مـا وتنـازع أو تفـرق أو تـدابر مـن األفـراد بـین یقـع فیمـا االجتمـاعي التفكـك هـذا ویتجلـى  :التفكـك -٢

 المشـاركة لـوهن وضـعف لوضوحا بالغ مظهر التفكك وهذا ، متكلف وترابط ، مصطنع تآزر من یغلب

 . والمشدودة بالثقة واإللزام االختیار إلى المستندة ، واالهتمام الفهم على القائمة

 تجـاه الحیـاة المسـئولیة عـن والتخلـي واالنحـدار التراجـع علیـه یغلـب موقـف وهـو : الغائـب السلب -٣

 . وٕالزامه حساس بالواجباإل معه  یغیب كما ، واإلحباط والضیاع معنى بال إحساس ویالزمه وبارئها

 علـى الجماعـة والفـرد قـدرة عـدم عـن وٕاعـالن المسـئولیة عـن التخلـي وهـو : المسـئولیة من الفرار -٤

  . أعبائها احتمال
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  : االجتماعیة لمسئولیةلاالعتالل األخالقي  التي تؤدى إلى االجتماعیة العوامل
تـي تـؤدي إلـي مجموعة مـن العوامـل االجتماعیـة ال) 38-37: 2009مشرف، (حدد    

 :اعتالل أخالقیة المسئولیة االجتماعیة وهي كالتالي 

 و ، إلیه االحتكام ، القیمة ویحدد ، الوجهة یعین الذي هو االجتماعي المعیار : المعیار اضطراب-١
 واضطراب ، والحیویة لوظائفه االجتماعیة أدائه لسالمة ضرورة واستقراره وضوحه كان ولذا االلتزام به

 علـى والجماعـة للفـرد االجتمـاعي النفسـي أنحـاء الوجـود فـي وممتدة واسعة أثار إلى یؤدي یارالمع هذا

 ثقة في اهتزاز إلى یؤدي كما ، االلتزام تعطل و االختیار الفهم وتشوش انهیار إلى یؤدي فهو ، السواء

 . االجتماعیة المسئولیة أخالقیة وتعتل وبذلك تضعف وطمأنینته الفرد

 المسئولیة االجتماعیة ألخالقیة اعتالل هو ، تضلیال أو تكبیال ، الحریة انتفاء إن : الحریة تكبیل-٢

 والمسئولیة حریة، بدون فال مسئولیة ، إزاحتها أو عنها والتخلي منها الفرار أو سقوطها أو بانتفائها إما 

 .الكاملة الحریة هي أو الحریة وظیفة هي كلها هاأبعادب

 مـن جوانـب والفوضـى والقلـق باالرتبـاك كثیـرا االقتصـادي االسـتقرار بیصـا : االقتصـاد ارتبـاك-٣

 اقتصـادیة تبنـي فلسـفة أو اإلطـالق علـى فلسـفة تبنـي عـدم أو ، االقتصـادیة الفلسفة وضوح عدم أهمها

 وینعـدم االجتمـاعي وٕالـى الظلـم العمـل وعائـد المـوارد توزیـع فـي اخـتالل إلـى یـؤدي ممـا ومرقعـة مركبـة

 المسـئولیة أخالقیـة سـالمة ذلـك علـى ویـنعكس والمسـتقبل الحاضـر فـي والثقـة النفسـي االطمئنـان بـذلك

 .عمومها في والنفسیة األخالقیة السالمة على بل االجتماعیة

 بین الشعب أو وبین الحاكم بین للعالقات المنظمة بالقوة أي بالسلطة عبث وهو : السیاسة عبث-٤

 وسـوء لهـا الشـاذ بالسـلطة، والتوجیـه واالسـتئثار والتسید تبداداالس نزعة مظاهره ومن الفرد ویبین الدولة

 اإلرادة عمـل یعطـل كمـا ویشـوش معـاییره المجتمـع أمـام اً سـیئ اً أخالقیـ اً نموذجـ یصـنع ممـا اسـتغاللها

  . بالواجب االلتزام اتجاه ویدمر العمل المشارك ویعیق صعبة الحر واالختیار الفهم عملیة ویجعل
  

  :یة في اإلسالمالمسئولیة االجتماع
 ألنهـا متمیزة،ومتفـردة صـبغة ذات متناسـقة، ، متماسـكة موحـدة بنیـة المسـلمة الشخصـیة نإ

 جـوهر منـه مـا یتكـون أكـرم مـن علـیم حكـیم لـدن مـن تقـدیًرا وقـدرت فطـرت نـواة حـول وتقـوم تتركـب

 الشخصـیة وانـبج كافـة الصـلبة تتشـعب النواة هذه ومن ، واإلحسان ، والتقوى ، هللا العبودیة: اإلنسان
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 ، الحریة : هي ثالث معالم النواة هذه وینشأ عن . اجتماعیة أو انفعالیة أو معرفیة كانت سواء المسلمة
 وهـذه اإلحسـان نتـاج والكرامـة التقـوى نتاج هللا واالستقالل العبودیة نتاج فالحریة. والكرامة ، واالستقالل

 اإلرادة واسـتقالل الضـمیر حریـة قوامها التي ردةالمتف طبیعتها المسلمة ویفصل الشخصیة تمیز المعالم

  . الوجود وكرامة
فـذات  .ودینیـة اجتماعیـة، خلقیـة، طبیعـة ذات المسـلمة للشخصـیة االجتماعیـة المسـئولیة إن

 رقیب داخلي، من ذاتي إلزام نفسه، على نفسه من الفرد یفرضه إلزام أخالقي، إلزام ألنها :خلقیة طبیعة

 ألن :طبیعة دینیة وذات اجتماعي، فعل نحو أو الجماعة نحو اإللزام هذا ألن :اجتماعیة طبیعة وذات

واإلحسـان   اهللا تقـوى بـه والمسـتهدى فیـه المرجـع یكـون ذاتـي إلـزام مـن نفسـه علـى الفـرد یفرضـه مـا
  ).62-35: 1986 عثمان، (

لیة ویضــع القــرآن اإلنســان أمــام مســئولیاته الكبــرى عنــدما یجعلــه خلیفــة فــي األرض، ومســئو 
ــاَل  {:الخالفــة فــي األرض هــي مســئولیة الرعایــة لكــل مــا اســتخلف اإلنســان فیــه، فقــال تعــالى  َوإِْذ َق

  .)30 آیة :البقرة(  }َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلیَفةً 

فــي  الجانــب االجتمــاعي مــن مســئولیة الخالفــة لقولــه صــلى اهللا علیــة وســلم ویحــدد الرســول
أال "عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أنــه قــال : یث الشــریف الحــد

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته، فاألمیر الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعیته، 
والرجل راع عن أهل بیته ، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعیـة فـي بیـت بعلهـا ووالـده، وهـي 

د راع على مال سیده ، وهو مسئول عنه، أال كلكـم راع وكلكـم مسـئول مسئوله عنهم، والعب
   ).64: 1993لبانى، األ(). لبخاريصحیح األدب المفرد لإلمام ا(  "عن رعیته

مســئولیة الرعایــة موزعــة فــي الجماعــة بــال اســتثناء ، فكــل  أنویتضــح مــن الحــدیث النبــوي 
عثمــان، ( وهــو راع ومســئول عــن رعیتــهعضــو مهمــا كــان موقعــة مســئول تجــاه نفســه وتجــاه مجتمعــه 

1986 :292.(  

فالمســئولیة فــي اإلســالم تحمــل طــابع الشــمول والعمــوم، مــن مســئولیة الحــاكم والعــالم والفــرد 
والمـرأة والخـادم، وأمــا مسـئولیات الحـاكم فهــي أعظـم المسـئولیات مــن حیـث إقامـة الحــدود والحكـم بمــا 
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صـــالحها ، والعمـــل علـــى إســـعادها ، ووضـــع الرجـــل نـــزل اهللا ، والعـــدل بـــین الرعیـــة والســـهر علـــى مأ
  ).           47: 1992محمد، (المناسب في المكان المناسب 

اإلسالم أقام األمة الواحدة وأمر المسلمون بالجماعة فقد وضعهم أمام مسئولیاتهم  إنوحیث 
زهـا األمــر الجماعیـة التـي حـث علـى اإلتیـان بهـا ، وهـي مـن صـمیم تعـالیم الـدین اإلسـالمي، مـن أبر 

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وٕاخــراج الزكــاة المفروضــة ، وصــلة الــرحم وزیــارة المرضــي، وتشــیع 
الجنائز، وٕاكرام الجار والضیف، والبعد عن الغیبة والنمیمة، والبعد عن كل ظلم وعدوان عن األنفس 

ـــــى ا ـــــواد والتـــــراحم والتعـــــاطف علـــــى اآلخـــــرین، والتعـــــاون عل           لبـــــر والتقـــــوى واألمـــــوال واألعـــــراض والت
  ).186: 1992المیداني، ( 

وقد اهتم اإلسالم بـاألمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وأمـر أتباعـه بتطبیقـه فـي حیـاتهم، 
كمـا هـو موضـح بالحـدیث ویعد األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر نـوع مـن المسـئولیة االجتماعیـة 

" :یقولصلى اهللا علیه وسلم  رسول اهللال سمعت عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه قا: الشریف 
منكم منكرًا فلیغیره بیـده فـان لـم یسـتطع فبلسـانه ، فـان لـم یسـتطع فبقلبـه ، وذلـك  ىمن رأ

    .)36: 1987،  مسلمأخرجه (" ضعف اإلیمانأ
والفــرد والجماعــة كــل مــنهم مســئول عــن األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، وفــي األخــذ 

وفــي قــول الحــق، وعــدم الخــوف إال مــن اهللا تعــالى وقــدم اهللا ســبحانه وتعــالي األمــر  علــى یــد الظــالم
ُكنـُتْم َخْیـَر ُأمَّـٍة ُأْخِرَجـْت ِللنَّـاِس  {:بالمعروف والنهي عـن المنكـر علـى اإلیمـان فـي اآلیـة الكریمـة 
َلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكـاَن َخْیـًرا لَُّهـم َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه وَ 

ْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ    ).110 :یةآ :آل عمران( }مِّ

وذلك لمـا لهمـا مـن أثـر عظـیم فـي إصـالح المجتمـع، وقـد جعـل اهللا األمـة اإلسـالمیة أفضـل 
 ).47: 1992محمد، (ي عن المنكراألمم وعظم من شأنها بسبب أنها تأمر بالمعروف وتنه

والمسـلم مطالــب بــاألمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكـر فــي ظــل هــذا المبــدأ ال یكــون المســلم 
مطالبًا فقط بأن یكون فاضًال في نفسه، ولكن مطالب بأن یكون حارسًا على الفضـیلة حیثمـا كانـت، 

  ).33:  2008الشمرى ، (وتلك مسئولیة فردیة وجماعیة 
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كل فـرد مسـئول عـن هـذا الـدین مخاطبـًا كـل  أنیبین  صلى اهللا علیه وسلم  ولها هو الرسو 
مـن :"  صـلى اهللا علیـه وسـلم قـال الرسـول: بـن الیمـان قـال عن حذیفـة : في الحدیث الشریف مسلم 

أصــبح والــدنیا أكبــر همــه فلــیس مــن اهللا فــي شــيء ، ومــن لــم یتــق اهللا فلــیس مــن اهللا فــي 
والطبرانــي فــي المعجــم  يلبــاناألرواه ( "فلــیس مــنهمعامــة  المســلمینن ال یهــتم بشــيء ، ومــ

   ).1099: 1993،  األوسط
  

  :اإلسالم في االجتماعیة المسئولیة أركان
 فـي موزعـة اإلسـالم الرعایـة فـي ومسـئولیة المسـلمة، بالجماعـة االهتمـام مـن نابعـة وهـي : الرعایة-١

 فـي عضـو لكـل .رعیتـه عـن فیهـا مسـئول نمـ وكل راع الجماعة في من كل استثناء، بال كلها الجماعة

مام مسئولیاته فالقران الكریم وضع اإلنسان أ  یعمله عمل كل في الرعایة مسئولیة من نصیبه الجماعة
 " َوإِْذ َقاَل َربُّـَك ِلْلَمالِئَكـِة ِإنِّـي َجاِعـٌل ِفـي اَألْرِض َخِلیَفـةً " :خلیفة في األرض  لهالكبرى عندما جع

  رعایة لكل من استخدم اإلنسان فیهفمسئولیة الخالفة في األرض هي مسئولیة ال،   )30آیة : البقرة  (
  ).52: 1986عثمان  (
 وفهـم الجماعـة فهـم والفهـم بشـقیه .بهـا المسـلم الفرد ولدور للجماعة الفهم من نابعة وهي : الهدایة-٢

 یـأمر مـن إلـى دائمـة ةحاجـ فـي جماعته،والجماعـة هدایـة نحـو حركـة المسـلم فـي یبعث فیها، الفرد دور

ـٌة َیـْدُعوَن ِإَلـى اْلَخْیـِر َوَیـْأُمُروَن { :تعـالى فقـال المنكـر، عـن وینهـى بـالمعروف ـنُكْم ُأمَّ َوْلـَتُكن مِّ
 .104 ) :یةآ :عمران آل( }ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 ، متقنـة شخصـیة والشخصـیة المسـلمة ، وتوجیهـاً  وتنفیـذاً  تقـبالً  بالمشـاركة تتصـل وهـي  :اإلتقـان-٣
 صفاتها تاج واإلتقان ،اً تعلیم أو اً تعلم عمًال، أو عبادة الحیاة، أنشطة كافة في اإلتقان إلى مدعوة ألنها

  ).53: 1986 ،عثمان (سالمتها  وآیة
 دنیـا، عمل أو ةعباد عمل كان سواء اإلنسان، عمل في مطلوب ن اإلتقانأ ویتضح للباحث

  .المسئولیة دین ألنه اإلتقان دین فاإلسالم ویحسنه، عمله لیتقن جهده قصارى یبذل أن مطالب فالمسلم
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  :خواص الجانب االجتماعي في الشخصیة المسلمة

 ویوجـه المسـلم غائـبوال الحاضـر ، المـادي وغیـر المـادي كلـه بالوجود الشامل الوعي وهو: الوعي-١

  .  الجماعة في ودوره مكانته وٕادراك االجتماعیة لعالقاتا وتفهم إدراك إلى
 وهـي المسـلمین لكـل صـفة وهـي المسـلم شخصـیة فـي االجتمـاعي الجانـب جـوهر وهـي: المرحمـة-٢

المرحمـة  دالئـل ومـن متبـادلین اتجـاهین فـي تسـیر وهـي االجتمـاعي التفاعـل فـي عـاطفي  تمثـل اتجـاه
 ).57: 2003الحجار، (الوالدین  وبر املةالمع وحسن واإلحسان والعدل والقسط  الصبر

سـالمة  ومعیـار صـدق دلیـل وهـي الصـلبة النـواة ذات المسـلمة للشخصیة طبیعي نتاج وهي: األلفة-٣
  : یلي مما المسلمة الجماعة داخل األلفة ةیتنم ویمكن المسلمین بین والتعاطف المودة والتراحم

 . اآلخرین مع المعاملة وآداب الخلق حسن -

  . المرضى وعیادة األصدقاء وزیارة عنهم السؤال وكثرة باآلخرین هتماماال -
 لهـم والحـدیث االسـتماع وحسـن وقیمـتهم بـأهمیتهم وٕاشـعارهم بهـم والترحیـب اآلخـرین علـى واإلقبـال -

   .) 17: 1986، عثمان( لهم معهم والرفق في معاملته الطیبة بالكلمة
  :هي االجتماعیة المسئولیة تنمیة عوامل

 :المعلم : أوال

 رائد اجتمـاعي وهو التنمویة العوامل هذه مقدمة في یأتون الذین األفراد من المعلم یعتبر حیث

 ، المسـتقبل هـم قـادة الـذین التالمیـذ مـن متعـددة لجماعـات قائـد وهـو ، ومجتمعـه وبیئتـه مدرسـته فـي
 ، وطنـه فـي أو ، اشـرالمحـیط المب فـي یؤثر منهم وكل والقاضي ،والعالم، السیاسي منهم یكون وسوف

 الرئیسـي الفعـال العنصـر ،فهـو تـأثیًرا كبیـًرا تالمیـذه فـي یـؤثر كقائـد والمعلـم . وطنه حدود بعد ما في أو

 علم میدان في أجریت التي البحوث نتائج ما أثبتته هذا ، والشباب والمراهقین األطفال تنشئة عملیة في

 یغیـرون األطفـال بعـض أن وجـد حیـث ، األطفـال فـي سـلوك القیـادة أنماط أثر على االجتماعي النفس

  .معلمیهم سلوك أنماط وتتماثل مع لتتطابق سلوكهم أنماط بالفعل
 یدرسـها التـي المـادة نحـو واتجاهاتـه الدراسـي التحصـیل مسـتوى فـي تالمیـذه فـي یـؤثر والمعلـم

 مسـئولیة ذا المعلـم یكـون أن یجـب لـذا التالمیـذ إلـى تنتقـل اتجاهاتـه عـام فـإن بوجـه الـتعلم عملیـة ونحـو

 المسـئولیة إنمـاء فـي بـدوره یقـوم حتـى )والمشـاركة والفهـم االهتمـام(  بعناصـرها الثالثـة اجتماعیـة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


32 

 

التـي  تصـرفاته وسـائر ، ومظهـره وأفعالـه ، بأقوالـه تالمیـذه فـي یـؤثر والمعلـم الناشـئین االجتماعیـة لـدى
  .) 25: 2008، قاسم( .الشعوریة أو شعوریة بطریقة أحیاًنا عنه التالمیذ ینقلها
  :النظریة الدراسة المنهاج ثانًیا

 أو أو المشـاهدة االسـتماع أو القـراءة مـن نظرًیـا التلمیـذ یتعلمـه مـا وكـل الدراسـیة المواد وتشمل

 واقتصـادیة ، اجتماعیـة النظریـة الدراسـة هـذه مجتمعـه، أو جماعتـه بشـئون یتصـل ممـا ، المناقشـة

 كـان أي بجماعتـه اهتمامـه فـي علـى االرتقـاء دارس أي تساعد كما یذالتلم تساعد ، وتاریخیة وسیاسیة

 موقـف جماعتـه إزاء شـخص فیـه یقـف ال المسـتوى الـذي وهـو الجماعـة تعقـل مسـتوى إلـى ، حجمهـا

 حاضـرها والمسـتوعب ظـروف لفهـم المتعقـل موقـف یقف منها بل فحسب معها المتوحد أو بها المنفعل

  .118) :1993 ، عثمان(افها وأهد آلمالها والمتصور لتاریخها،

  :التربویة الجماعات ثالثًا
 فـإن بكالم آخر أو . وسلوكه وعاداته، ، قیمه واكتساب تفكیره طریقة في بالجماعة الفرد یتأثر

 وأخالقـه تكـوین قیمـه علـى یسـاعده ممـا كثیـرة مجـاالت فـي أفرادهـا مـن فـرد كـل علـى تـؤثر الجماعـة

  ) .  132:  1987 ، والقاضي زیدان (له ومعاملتهم لآلخرین معاملته وطریقة
  :دور المؤسسات في تنمیة المسئولیة االجتماعیة 

  : األسرة :أوًال 
 األول وهي العامل للطفل األولى المدرسة وهي الفرد سلوك في اً تأثیر  الجماعات أقوى هي األسرة

 ، والمكانة واألمن حبإلى ال الحاجة إشباع یتم األسرة وفي ، اجتماعیة بصبغة الطفل سلوك صبغ في
 وحـدة تمثـل ال واألسـرة وتقـبلهم التواصـل معهـم ونمو اآلخرین، مع التعاطف لنمو ضروریة حاجة وهي

 حیاتهـا ومقومـات بـل ، السـلوك وأنمـاط والعـادات والتقالیـد القـیم مـن ثقافتهـا تشتق بل مستقلة اجتماعیة

 بذور فیها تنبت التي األولى المزرعة وهي الثقافة، الخارجي واكتساب بالمجتمع عالقتها من عام بشكل

تغییرهـا  ذلـك بعـد یصـعب فإنـه االجتمـاعي المسـتوى عـن البـذور وربیـت هـذه نبتـت فـإذا الشخصـیة
  .)140: 1985 الشرقاوي،(

 یذكرها كما التالیة، بالمهام قیامها خالل من االجتماعیة المسئولیة غرس في األسرة دور ویتضح

  ) . 133-132:  2009 مشرف،  (
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التـي  واألخالقیـات اآلداب مـن العدیـد یتضـمن اإلسـالمي الدین إن :اإلسالمي الدین تعالیم غرس-١
 عن بالمعروف والنهي واألمر ،والتعاون، والمحبة الصدق :مثل المجتمع في صالحاً  عضواً  الفرد تجعل

 األخالقیات هذه مثلأبنائها  في تغرس أن األسرة وتستطیع .وغیرها العمل، وٕاتقان واإلخالص، المنكر

 یشـعره والـذي الحیـاة، دوره فـي یأخـذ وهـو الفـرد، حیـاة تـدعم التي االجتماعیة والقیم والعادات والفضائل

 .وأمته مجتمعه تجاه بمسئولیته

 فـي األبنـاء یـتعلم :االجتماعیـة العالقـات وتكـوین االجتمـاعي التفاعـل كیفیـة األبنـاء تعلـیم -٢

 معـاییر مراعـاة األبنـاء یعلـم مـن خیـر واألسـرة االجتمـاعي، التفاعـل أشـكال مـن الكثیـر محـیط األسـرة

خالل  من لألبناء قدوة خیر األسرة أفراد یكون أن ویجب مخالفاتها، وعدم بها وااللتزام المجتمع وأنظمته
 .اآلخرین مع وعالقاتهم تفاعلهم في الحسنة واآلداب وللفضائل المجتمع لمعاییر أنفسهم تمثلهم

الوطنیـة  معـاني أبنائهـا فـي تغـرس أن علـى قـادرة األسـرة :واالنتمـاء الـوطن حـب هیممفـا غـرس -٣
  :منها متعددة، أسالیب خالل من واالنتماء

 مواضـیع ذات مـن المدرسـة فـي یتعلمونـه عمـا األولـى تعلیمهم مراحل في لألبناء والتوضیح الشرح  -أ 

 خصـائص اقتصـادیة من الوطن به میزیت وما الجغرافیا، أو التاریخ، مقررات في سواء بالوطن، الصلة

 .وطبیعیة واجتماعیة

ومـن  الجمیـع، ولراحة المجتمع حق من فهي العامة، الممتلكات علىمحافظات ال على األبناء حث  -ب 
وعـدم  بالحـدائق، وال المدرسـي، باألثـاث العبـث عـدم خـالل مـن علیهـا،محافظـات وال رعایتهـا الواجـب
 .الجدران على الكتابة

البلـد،  خارطـة أو البلـد، علـم :مثـل بـالوطن، األسـرة أفـراد تـذكر التـي األشـیاء علـى المنـزل احتـواء  - ج 
 .منجزاته أو البلد مناطق تمثل التي والصور

 .وطنهم أرجاء على لیتعرفوا األبناء وأخذ الوطن، في مختلفة أماكن إلى السفر  -د 

  .هاألوامر  واالمتثال واحترامها واألنظمة، القوانین طاعة على األبناء تعوید  - ه 
 :المنزل وخارج داخل األبناء سلوك مراقبة -٤

 المنـزل، داخـل الـبعض بعضـهم عالقـاتهم مالحظـة خالل من هائأبنا متابعة األسرة على یجب

مالحظـة  األسـرة علـى یجـب كمـا .علیهـا تـربیهم التـي والفضـائل واألخالقیـات اآلداب مـع وهـل تتمشـى
 تسـاعدهم فـي وأن وقـتهم، مـن جزء األبناء معها يیقض التي اإلطالع ومصادر والكتب القراءات أنواع

  .المفیدة الترفیه ووسائل والمجالت الكتب اختیار
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 األصـدقاء، نوعیـة تالحـظ أن فعلیهـا المنـزل، خـارج لألبنـاء األسـرة بمتابعـة یتعلـق وفیمـا

عنـد  ومحاسـبتهم یمارسـونها، التي النشاطات وكذلك البیت، خارج األبناء یقضیه الذي ومالحظة الزمن
سـلبًا  یـؤثر قـد مـا علـیهم یالحـظ الـذین باألصـدقاء اللقـاء مـن ومـنعهم االنحـراف، أو التقصـیر مالحظـة

  .توجهاتهم أو سلوكیاتهم على

 :المدرسة: ثانیاً 

وفیهـا  الـتعلم ومصـانع االجتماعیـة الحیـاة مصـانع هـي و للطفـل الثانیـة البیئـة هـي المدرسـة
 عامل والمعرفة وهي العلم وألوان التربیة صنوف فیها یتلقى ةالیومی حیاته من كبیر جزء الطالب یقضي

 المؤسسـة وهـي بـالمجتمع األكبـر وعالقتـه وسـلوكه اتجاهاتـه وتقـدیر الفـرد شخصـیة تكـوین في جوهري

 یـتم التـي البـرامج فـإن كـذلك،  المتطـورة الثقافـة ونقـل التربیـة بوظیفـة تقـوم التـي الرسـمیة االجتماعیـة

 وتعزیز تدعیم في أهمیتها لها واسع نطاق على وذلك المدارس والمراهقین في فالاألط من لكل تقدیمها

 تـؤدي أن یمكـن التـي األقـران وضـغوط االجتماعیـة الضـغوط ومقاومة االجتماعیة االیجابیة المسئولیة

  .)57: 1987 ،موسى( للمجتمع السلوك المضاد إلى
 النفسـیة الحاجـات إلشـباع لمجتمـعا هائإنشـا إلـى لجـأ اجتماعیـة ضـرورة المدرسـة تعتبـر لـذا

 صـغیرا مجتمعـا المدرسـة فأصـبحت الحیـاة تعقـدت إن إشـباعها بعـد عـن األسـرة عجـزت التـي والتربویـة

 واحتـرام المسـئولیة وتحمـل لـنفسا ىعلـ االعتمـاد ویتعلمـوا العلـم والمعرفـة لیتلقـوا الطـالب فیـه یعـیش

ینیــل،  كــازد(  والعمــل الحــق ســبیل يفــ والتضــحیة الواجبــات وأداء بــالحقوق والتمســك القــانون
 فرعیـا نسـقا باعتبارهـا العامـة أهـدافها تتحـدد وتربویـة اجتماعیـة كمؤسسـة والمدرسـة ،)288:2000

 الكبـرى باألنسـاق المجتمعیـة جمیعهـا تـرتبط والتـي األخـرى والتعلیمیـة التربویـة األنسـاق مرتبًطـا ببقیـة

  .)  1996:34، محمد(

 : یلي فیما التربیة علماء أجمع كما المدرسة أهداف وتتحدد

الحاضـر  فـي المجتمـع تنمیـة علـى  والقـادر اجتماعًیـا و نفسـًیا الناضـج الصـالح إعـداد المـواطن §
  .والمستقبل

  . بالمسئولیة واإلحساس اإلبداعو  والتعاون الذات وٕانكار باالنتماء الشعور تنمیة §

 .االجتماعیة ئولیةالمس ونقص االنعزالیة في اإلنسانیة النفس سلبیات مواجهة §
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 أهداف من أهم تعد والتي التلمیذ عند االجتماعیة المسئولیة تنمیة ویمكن الثقافي التراث على الحفاظ §

 وٕاشـراك البـدني والسـخریة والعقـاب السـب أو للتلمیـذ والوعیـد التهدیـد تجنـب خـالل مـن وذلـك المدرسـة

 للتقـدیر حاجتـه وٕاشـباع بـاالحترام ویحظـى یتحمـل المسـئولیة خاللهـا مـن التـي األنشـطة فـي التلمیـذ

 والدینیـة والنفسـیة والصـحیة االجتماعیـة الجوانـب تنمیـة مشـاكله مـع حـل علـى العمـل وكـذلك واالنتمـاء

   ).38:1997عفیفي،(الفرد   ىلد
  : المسجد:  ثالثاً 

العبادات  كإحدى الصالة لتأدیة المسلمون فیها یجتمع التي الدینیة المؤسسة تلك هو المسجد
 بین االجتماعیة العالقات وتوطید وتعالى، سبحانه اهللا االمتثال ألوامر تعني فهي ،.علیهم فروضةالم

 كان فإن عنه والسؤال المسجد، عن الغائب ومعرفة بعضهم البعض، عن بالسؤال المسجد جیران

 الحد، هذا عند یقف ال للمسجد االجتماعي والبعد .وأبناءه أسرته مسافرًا تراعى كان وٕان یزار، مریضاً 

 الجمعة خطبة في والتوجیهات واإلرشادات النصائح خالله من تقدم الذي كونه المقر إلى یتعداه وٕانما

ومشاكله،  المجتمع قضایا إلى یتطرق أن الخطیب خاللها من یحاول والتي الدینیة والندوات والمواعظ
 متعددة لیكونوا أسر من األفراد هفی یجتمع الذي المكان ذلك هو فالمسجد إذن .المناسبة الحلول ویطرح

  ) .  134 : 2009مشرف،(  وهمومه المجتمع شئون وتتدارس دینیاً  واجباً  تؤدي واحدة أسرة
 الـروابط وتقـوي المسـلمین، بـین والتـآلف التعـارف فـي تسـهم المسجد في الجماعة صالة أن كما
، الصـالة بمواقیـت االلتـزام اللخـ مـن المواعیـد واحتـرام الوقـت قیمـة فـیهم وتغـرس بیـنهم، االجتماعیـة

 تنمیة في یسهم وبالتالي المكان، نظافة علىمحافظات وال بالهدوء، االلتزام المؤمنین في المسجد ویربي

  ).222: 1984 نجاتي،(المجتمع  أفراد بین االجتماعیة المسئولیة

االجتماعیة  بالمسئولیة اإلحساس أن إال مسلم، مجتمع هو الفلسطیني مجتمعنا أن من وبالرغم
مـن  العدیـد وهنـاك ، بهـا والعمـل الشـرعیة باألحكـام العلـم بـین فجـوة فهنـاك الشـدید، األسـف مـع متـدني

المختلفـة  الحیـاة مجـاالت فـي االجتماعیـة بالمسـئولیة اإلحساس تدني عن تكشف التي السلبیة المظاهر
 واإلهمال، وعدم والفوضى بور،الطا في والتزاحم العامة، األماكن في النظافة إهمال :مثل مجتمعنا في

 اإلتقـان، وعـدم وانعـدام العمـل فـي اإلخـالص وضـعف والغـش، العامـة، الممتلكـات علـىمحافظـات ال

 الحقـد اآلخـرین، وفـي بمشـاعر االهتمـام وعـدم األنانیـة، فـي وكـذلك احترامهـا، وعـدم بالمواعیـد االلتـزام
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 المبـاالة لآلخـرین، وعـدم والمسـاعدة ونالعـ تقـدیم عـن اإلحجـام وفـي النـاس، بـین والكراهیـة والحسـد

  . )2009 :135مشرف،( ذلك وغیر الناس، وهموم المجتمع بمشكالت
 :اإلعالم وسائل: رابعاً 

الوقـت  فـي خصوصـا االجتماعیـة المسـئولیة تنمیـة فـي اً مهمـ اً وسـیط اإلعـالم وسـائل تعتبـر
 األحـداث المختلفـة نقـل فـي الحدیثـة االتصـال وسـائل ىعلـ االعتمـاد األمـر فیـه یتطلـب الـذي الحـالي

 والمجـالت مثـل الصـحف متعـددة اإلعـالم ووسـائل األخالقیـة والسـلوكیات االجتماعیـة القـیم وٕاكسـاب

 كـل فـي اإلعـالم ویقـوم.أو المقـروءة،  المرئیـة أو المسـموعة سـواء وغیرهـا والسـینما والتلفزیـون والرادیـو

 األفـراد واتجاهـات سلوك على والتأثیر التنویرالتثقیف و  في هام بدور اإلنسانیة المجتمعات من مجتمع

 بمختلـف مرتبطـة كثیـرة وأهـداف غایـات لتحقیـق وسـیلة أساسـیة باعتبارهـا حماسـهم اسـتثارة خـالل مـن

  . واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة اإلنسانیة الحیاة مجاالت
 وٕاشـباعهم وتثقـیفهم األفـراد توجیـه فـي رائـد بـدور والمرئیـة المسـموعة اإلعـالم وسـائل تقـوم لـذا

، وسیاسـیتها فكرهـا فـي منهـا تنطلـق التـي األیدیولوجیـة بتلـك كلهـا حیـاتهم وربـط بهـا تـؤمن التـي بالعقـدة
 التلفزیـون طریـق عـن المرئیـة أو المـذیاع  طریـق عـن منها المسموعة سواء المثال سبیل على فاإلذاعة

 وألنهـا المـدى واسـعة وأوسـاط بیئـات فـي ركبیـ بشـكل منتشـرة ألنهـا السـلوك في المؤثرة الوسائل من تعد

  ) . 370-368: 1990، صقر(التأثیر وأنواع وسائل اإلیضاح تملك وألنها المعرفة تیسر
 یثـري مـا للنـاس یقـدم نأ عـن األحیـان بعـض عـاجزا فـي یكـون قـد أنـه إال اإلعـالم أهمیـة ورغـم

 عنهـا تختلـف مجتمعـات مـن ةمسـتورد بـرامج علـى عتمـدیألنه  وذلك شخصیاتهم وینمي وفكرهم حیاتهم

 فـي واالنحرافـات الجـرائم انتشـار أسـباب مـن ذلـك كـل ومشـكالتها وبالتـالي حیاتهـا وطـرق عاداتهـا فـي

 مـا ینتقـوا إن المسـئولین علـى لزامـا أصـبح لـذا المرغوبـة غیـر وظهـور السـلوكیات الشـباب سـلوك

 یربي ما للشباب یقدموا وان شبابال سلوك على یحافظ وما اإلسالمیة الشریعة یتفق مع بما یستوردونه

 السـلوك غـرس علـى یسـاعد ممـا العقیـدة مـن النابعـة التعـالیم إتبـاع إلـى الـدیني ویـدعوهم الـوازع فـیهم

 هریـدي( لـدیهم االجتماعیـة المسـئولیة تنمیـة إلـى یـؤدي ممـا المجتمـع، أفـراد لـدى االجتمـاعي السـلیم

،1997:135 .(  
دف امة شرسة ومنظمة لمحاربة اإلعالم اإلسالمي الههجبأن الغرب وما یقوم  الباحث یرىو 

وخیر دلیل على ذلك ما حدث في  ،)أطفال، شباب، نساء، شیوخ(الذي ینیر عقول هذه األمة 
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اآلونة األخیرة من إغالق قنوات فضائیة إسالمیة مثل قناة الرحمة وقناة األقصى وغیرها من 
   .اإلسالميمة البربریة مستمرة على اإلعالم القنوات اإلسالمیة الهادفة ، وما زالت هذه الهج
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  الصراع النفسي : المبحث الثالث 

  
v مقدمة  
v طبیعة الصراع  
v  تصنیف وجهات النظر التي قامت على تفسیر الصراع  
v  مراحل وأنماط الصراع 
v  أسباب الصراع  
v  آثار الصراع    
v  إدارة الصراع 
v  أسالیب فض الصراع  
v  طرق إدارة الصراع    
v  اتیجیات إدارة الصراع تعقیب على استر      
v  الصراع النفسي في القرآن الكریم    
v  عالج الصراع النفسي في القرآن الكریم       
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   -:مقدمة 
بطبیعة دینامیة، وهو أساس  psychological conflictیبدو مفهوم الصراع النفسي 

حیاة اإلنسان  أبعادویعد الصراع النفسي ظاهرة وبعدًا من  ، الشخصیةلتحقیق السویة وتكوین 
  . المیتافیزیقیة والنفسیة

              هـــــــو النـــــــزاع ، أو الخصـــــــام ، أو الخـــــــالف ، أو الشـــــــقاق ، أمـــــــا كلمـــــــة :الصـــــــراع لغـــــــًة 
 )conflict ( وهي تدل على العراك أو "التطاحن معًا باستخدام القوة " كلمة التینیة ، وتعني فهي ،

. والتنافر والتعارض والخالف ، فالصراع یعني التعارض بـین المصـالح واآلراء ،الخصام أو الصدمة
   ) .2006،41،  المومني( 

ن الرغبات حالة انفعالیة مؤلمة تنتج من النزاع بی«: بأنه) 1973( ویعرفه كارتر غود
         .»أو عدم السماح لرغبة مكبوتة بالتعبیر عن ذاتها شعوریاً  الحاجاتالمتضادة وعدم إشباع 

  )  Carter V.Good 1973كارتر غود ، ( 
دوافع وحاجات  تصادم«: بأنه) 1996(ج باوشفسكي . بتروفسكي ومف . ویعّرفه أ
  .»إلخ على درجة متساویة تقریبًا من القوة داخل الشخص..واهتمامات وأشواق

حیث أن ، وتعرف الصراعات النفسیة بأنها االستجابة الفسیولوجیة المرتبطة بعملیة التكیف 
والخارجیة محدثًا نمطًا من االستجابات التي  الجسم یبذل مجهودًا لكي یتكیف مع الظروف الداخلیة

مع أن تلك  ،وقد تكون هذه التغیرات مؤلمة تحدث بعض اآلثار الفسیولوجیة ، تحدث سرورًا أو ألمًا 
التأثیرات تختلف من شخص إلى آخر تبعًا لتكوین شخصیته وخصائصه النفسیة التي تمیزه عن 

  . راد وهي فروق فردیة بین األف، غیرة من اآلخرین 
على المستوى المیتافیزیقي یكون اإلنسان مشدودًا بین المطلق والواقع، حائرًا بین ماهیته ف

السابقة على وجوده، ووجوده السابق على ماهیته، وبین المصیر المحدد باختیاراته والقدر المحتوم 
  .الذي یسعى إلیه

اته الیومیة ال یجد أن الصراع الذي یتعرض له الفرد في حی) 56: 2003 عسكر ،( یرى 
من طاقته النفسیة والجسمیة ما یساعده على مواجهتها والتعامل معها ، لذا اهتم العلماء بدراسة 
الصراع النفسي وتأثیره على اإلنسان باعتبار أنه یمكن أن تصبح مشكلة أساسیة تهدد حیاة اإلنسان 

  . في كثیر من المجتمعات
ع النفسي على أنها التناحر الـذي یجـري الصرا) Hocker and wilmot 1985(یعرف 

التعبیــر عنــه بــین طــرفین علــى األقــل ، تقــوم بینهمــا عالقــة اعتمادیــة ، حیــث یعتقــدان بــأن أهــدافهما 
  . متضاربة  ومواردهما محدودة، وتدخل كل طرف في شئون اآلخر أثناء قیامهما بتحقیق أهدافهما 
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وقف یتضمن قوى متساویة تدفعه وتحدث الصراعات بصفة عامة عندما یتعرض الفرد لم
   .في اتجاهات متعددة ، بحیث ال یستطیع اختیار وجهة معینة مما یشعره بالضیق والتوتر

أن الصراع النفسي یبدو عندما یوجد الفرد بین ) 1996:87عبد السالم عبد الغفار ،( ویؤكد
  . نة قوتین تدفعانه في وجهات مختلفة بحیث یعجز عن القیام باختیار وجهة معی

كما یحدث الصراع النفسي عندما ال یتوافق اختیاران أو أكثر من البدائل التي یمكن أن 
یأخذ بها الفرد ، أو الجماعة للوصول إلى قرار أو حل للمشكلة ، كما یظهر عندما ال تتوافق 

  ) .  Beeb & Masterson,1997:247. ( أهداف الفرد مع أهداف اآلخرین 
    دما یمنع قیام الفرد بنشاط ما اآلخرین من الوصول ألهدافهم ویظهر الصراع أیضًا عن

 )Johnson & Johnson,1997 :335-336  ( عالوة على أن الصراعات یمكن أن تنتج عن
   .الفروق الفردیة بین األفراد في المعلومات واالتجاهات والقیم واألهداف وكذا التنافس بینهم 

 )Beeb & Masterson,1997:247 . (  
في وجهات الفرد بین قوتین تدفعانه  كونیحدث عندما یالنفسي أن الصراع  یرى الباحثو 
أهداف اآلخرین أو عندما  مععندما تختلف أهدافه  كونكما ی ،وعلیه أن یختار إحداهما مختلفة 
 الصراعات النفسیة أن و  ،أو عندما تختلف اهتماماته مع اهتمامات األسرة مع اآلخرین ،  یتنافس

الحاجات أو التنافس أو  إشباعالفقد أو الفشل في تحقیق األهداف و  أو اإلهمالتنتج عن ما  الباً غ
بها الفرد أو الوضع  وهي متعلقة بالخبرات السابقة التي مر، أو التوترات والضغوط النفسیة  اإلحباط
  .الحالي 

من النزاع بین حالة انفعالیة مؤلمة تنتج  بأنها :ویعرف الباحث الصراع النفسي إجرائیا 
 الرغبات المتضادة وعدم إشباع الحاجات وعدم السماح لرغبة مكبوتة بالتعبیر عن ذاتها شعوریاً 
ویستدل علیه من خالل الدرجات التي تحصل علیها أرملة الشهید على المقیاس المستخدم في 

   .الدراسة
نیها الفرد، إن األساس األول لعدم التكیف الشخصي هو وجود حالة صراع انفعالي یعا

  . وینشأ هذا الصراع نتیجة وجود دوافع مختلفة توجه كل منها الفرد وجهات مختلفة
والفرد ال یستطیع العیش في فراغ، إذ إن كل كائن إنساني یعیش في مجتمع، وتحدث داخل إطار 

وعة هذا المجتمع عملیات من التأثیر والتأثر بین أفراد ذلك المجتمع، كما أنهم یتصرفون وفق مجم
من النظم والقوانین والعادات والقیم التي یخضعون لها، للوصول إلى حل مشاكلهم الحیویة، 

  ) . 23-19: 1978فهمي، (والستمرار بقائهم بطریقة صحیحة نفسیًا أو اجتماعیًا 

أنواعًا للصراع تظهر في الواقع، ) 1975( مریمخیعرض صالح  علم النفسوعلى مستوى 
یمكن تمثلها في الوعي، أهمها الصراع بین التلقائیة ودافع اإلبقاء على محبة اآلخرین وتقدیرهم، 
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الواقعیة، ، وبین دافع الحریة ومعوقاتها  وبین التفوق على اآلخرین وضرورة معاونتهم لكسب وّدهم
، والصراع الناشئ عن الرغبة  وبین الرغبة في إشباع الدافع الجنسي ومعوقاته من القیم واألخالق

  . عوقاته الثقافیة والحضاریةوالطموح وم العدوانو  التفوق والسیطرةفي إشباع حاجات 
أخرى للصراع النفسي هي الصراع بین الذات  أنواع )1995:34المغربي (ویعرض

والضمیر، أو الصراع بین المكونات المكبوتة والذات والواقع، وصراع بین القیم، وصراع التوجهات، 
  . كالصراع بین التوجه الدیني والتوجه العلماني

  :  طبیعة الصراع
شدیدة  arousalظهر طبیعة الصراع في أنه واقعة نفسیة تبدأ بتنبیه أو استثارة یمكن أن ت

تبط هذه وتر . یشعر باأللم، ویكون مشدودًا إلى مخرجات سلوكیة متعددة ومتناقضة الفردتجعل 
ویفض الصراع أو ینتهي . بالرغبة في التخلص منها، وتأتي استجابة سویة عادیة الفردالحالة لدى 
وتكون الحالة فوق االحتمال فتتولد حالة الكدر  الشخصیةعندما تخفق دفاعات  الكبتاألمر إلى 

األنا «و» األنا«ضعه بین كما یكون الصراع بذرة المرض العقلي عندما یكون مو  واالنعصاب،
فطبیعة الصراع إذن هي سویة ومرضیة في الوقت ذاته، واألمر یتوقف على صیغة »األعلى

  .)1995:34المغربي ( .الصراع ونوعه فقط
   :  والصراع النفسي اإلحباططبیعة 

 Homeostasis orى أساس حفظ التوازن السلوك اإلنساني یقوم عل أنمن المعروف 
Equilibrium    بین الكائن الحي وبیئته الداخلیة، فإذا ما تغیر هذا التوازن حاول الجسم استعادته

وفي المجال النفسي یحاول الفرد مسایرة الضغوط . وقد یساعد اإلنسان في حفظ هذا التوازن 
  .  متطلبات ألذات ومتطلبات البیئةالیومیة دون إدراك شعوري واعي في محاولة لمواجهة 
  : المتغیرات الفسیولوجیة والنفسیة المرتبطة بالصراع

تغیُّر في ضربات القلب وتغیُّر في نواتج الجلد : ترتبط بالصراع مؤشرات فسیولوجیة منها
ي ـ االرتفاع في إفراز الهرمونات ـ تركیز أقل في اللعاب ـ تغییر ف) االستجابة الجلفانیة، العرق(

زان الفسیولوجي للجسم بصفة الموجات الكهرومغناطیسیة الموجودة في الدماغ ـ وتغیُّر في االت
دوان، وتغیرات في صورة الجسد والع القلقكما ترتبط بالصراع بعض المتغیرات النفسیة، مثل  .عامة

  . واضطرابات في األكل، وتدٍن في تقدیر الذات، كما یرتبط الصراع باالكتئاب والتوجس
  :الصراع كدالة وظیفیة 

بحسب الطبیعة السویة للصراع، فإن وظیفته تظهر في اكتساب أنماط السلوك وتكوین 
ئة الطبیعیة واالجتماعیة في أثناء الشخصیة، إذ ُتكتسب اشتقاقًا من صراعات اإلنسان مع البی
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هي مجموع  الشخصیةف ،والدوافع، وتتكون لدى اإلنسان طبیعته السیكولوجیة الحاجاتإشباع 
الحاالت التي تظهر في صراع الحاجة أو الدافع مع الضغط البیئي، ولیست بنایات استاتیكیة 

  . كالسمات أو حصیلة من االرتباطات بین المثیر واالستجابة
ولى أن للصراع جانبًا دافعیًا عندما األ: وتظهر الطبیعة السویة للصراع أیضًا في حالتین

یخلق حالة من التهیؤ الفسیولوجي والعصبي النفسي تدفع على إتیان الفعل والسلوك، والثانیة كون 
وبحسب طبیعة الصراع المرضیة، . ة تستعین بالصراع من أجل اإلشباعوالنزعات الالشعوری المیول

). الهذیان(والمرض العقلي أیضًا ) العصاب(فإن وظیفته تكون في أنه بذرة المرض النفسي 
   .)1995:34المغربي (

  : ویمكن تصنیف وجهات النظر التي قامت على تفسیر الصراع إلى
     -) :1975:125فروید ،  ( توجه مؤسس على وصف الوقائع الداخلیة 

یتم على مستوى الوقائع الداخلیة  وتقوم وجهة النظر هذه في تفسیر الصراع على ما
فقد افترض فروید أن النفس البشریة تتكون من ثالث منظومات، . الباطنیة وما یتم بینها من دینامیة

مثل العادات والتقالید وی» األنا«مخزن الشهوات والنزاعات والرغبات والدوافع، و» الهو«: وهي
  . ویمثل القیم والمبادئ والمثل واألخالق» األنا األعلى«والمواضعات والقوالب االجتماعیة، و

  : الصراع من أشكال الدینامیة التي تحدث بین المنظومات الثالث، ویكون في صیغتین ویعد فروید
بمحتویاته » الهو«اع بین تنتج السلوك العادي واإلبداعي، وتكون حالة الصر : صیغة سویة - أ 

بمحدداتهما الواقعیة واألخالقیة، وفي هذه الحالة یكون األنا قادرًا » األنا األعلى«و» األنا«وبین 
  . على القیام بوظیفته والتوفیق بین المنظومتین األخریْین ومحافظًا على االستقالل الذاتي للفرد

ضیة، وتكون حالة الصراع هي ذاتها في تنتج السلوك الشاذ واألعراض المر : صیغة مرضیة -ب 
في التوفیق بین مطالب » األنا«یكون جانحًا وضاغطًا وتخفق » الهو«الصیغة السویة، بخالف أن 

» األنا«من ناحیة و» الهو«المنظومات الثالث والقیام بوظیفتها العادیة، فیكون الشقاق والنزاع بین 
ویمكن أیضًا أن تنشق . ور األمراض النفسیةمن ناحیة أخرى، مما یسبب ظه» األنا األعلى«و
  . مما یسفر عنه أعراض األمراض العقلیة» األنا«وتدخل في صراع مع » األنا األعلى«

  ) . 1986:54،جابر عبد الحمید (  توجه مؤسس على وصف الوقائع الخارجیة
ویمثل هذا التوجه . قام هذا التوجه على أساس وصف الصراع، كما تتمثله الحواس

هذا النوع من الصراع على ) 1986(في دراسته الصراع، ویعرض جابر عبد الحمید » میللر«
  : النحو اآلتي
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. ویكون بین دافعین كالهما یدفعان نحو االقتراب من هدف معین :أ ـ صراع اإلقدام ـ اإلقدام
ب إلى ویوجد هذا الصراع في كثیر من المواقف الحیاتیة، فالطفل یعیش موقف الصراع بین الذها

  . رحلة مع زمالئه أو زیارة مع األسرة
عندما یكون الفرد مجبرًا على االختیار بین هدفین كالهما سلبیان  :ب ـ صراع اإلحجام ـ اإلحجام

مثل صراع التلمیذ الذي یكره مادة من المواد الدراسیة أو یرضى بالحصول على درجات منخفضة، 
. بأخطائه وقبول األمر الواقع اعن زوجه أو الرض أو الصراع في تفكیر أحد الزوجین باالنفصال

بصفة  الموقفمن ویتسم هذا النوع من الصراع بخاصیة التردد وصعوبة اتخاذ القرار، والهروب 
  . نه بأحالم الیقظةعامة أو باالنشغال ع

معرضًا للحصول على هدف موضع رغبة  الفردینشأ عندما یكون  :جـ ـ صراع اإلقدام ـ اإلحجام
رتفع ولكنها خطرة، وتنشأ صعوبة فض هذا ورهبة في الوقت نفسه، مثل الوظیفة ذات الراتب الم

وٕاذا كان مدرج اإلقدام أعلى من . أن یفلت منه الفردالصراع من كونه بطبیعته ملزمًا وال یستطیع 
  .ام هو الذي یحدث والعكس بالعكسمدرج اإلحجام فإن اإلقد
  :مراحل وأنماط الصراع 

  : المرحلة األولى
على  ال یكون الفرد في صراع لمجرد وجوده في موقف تتعارض فیه البدائل ، بحیث یترتب  

)  Beeb & Masterson,1997:247( اختیار أحدها مشكالت للفرد ، ویؤكد بیب وماسترسون 
  : یظهر الصراع الحقیقي وهي أن الفرد یمر بثالث مراحل حتى 

    Interpersonal Conflictالصراع داخل الفرد : المرحلة األولى 
  . وفي هذه المرحلة یظهر نوع من عدم االتفاق بین األفراد ، ولكن یحتفظ كل فرد برأیه وال یظهره 

   Confrontationالمواجهة : المرحلة الثانیة 
األفراد ، وقد تتكون جماعات فرعیة تنبثق عن الجماعة یظهر عدم االتفاق في الرأي بین  اوفیه

  . األصلیة لكل منها وجهة نظر معینة تختلف فیها مع غیرها 
   Substantive Conflictالصراع الحقیقي : المرحلة الثالثة 

وفیها یزید التعادل بین نسب االتفاق وعد االتفاق بین األفراد ، أو الجماعات الفرعیة ، وقد 
  . اع في األفكار أو شخصي أو هما معًا یكون الصر 

إلى أن هناك ) Beeb & Masterson,1997:250-252( ویشیر بیب وماسترسون 
  : ثالثة أنماط للصراع وهي 
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   Psuedo – Conflict :)الكاذب ( صراع سوء التأویل  -
وهو نوع خاطئ من الصراع یحدث نتیجة سوء الفهم ، حیث یكون األفراد متفقین بالفعل 

  . على شيء ما ولكن بسبب سوء أو ضعف التواصل یظهرون كما لو كانوا مختلفین 
   Simple Conflict : الصراع البسیط -

یظهر حین یعرف الفرد أهدافه ، وأهداف اآلخرین ، ولكنه ال یستطیع أن یصل لهدفه بدون 
ال من الفرد منع أو إعاقة اآلخرین عن تحقیق أهدافهم ، ویطلق على هذا النمط بسیط ألن ك

  . واآلخرین یعرفون المشكلة ، والنتیجة المترتبة على عمل كل منهم 
   Ego-Conflict :صراع األنا -

وهو أكثر الصراعات صعوبة ، ویظهر عندما یصبح كل فرد مدافعًا عن وضعه العتقاده 
نًا أن شخصیته معرضة للهجوم ، وهذا النمط أشد أنماط الصراع ، حیث یكون فیه الفرد مشحو 

-Beeb & Masterson,1997:250( . باالنفعاالت ، ویقدم دفاعات مقابل دفاعات اآلخرین 
252(  

  : أسباب الصراع 
تتسبب في كثیر من الصراعات سواء كان ذلك بین األفراد التي هناك بعض األسباب   

  :والجماعات ، ومن أهم هذه األسباب 
  . لشك المتبادل وعدم الثقة قلة التواصل المفتوح واألمین مما یؤدي إلى ا -١
  . التناقض في أداء األدوار -٢
  . الصراع القیمي ، ویحدث عندما یكون لدى شخصین توقعات ، وآمال ، وأفكار متباینة  -٣
  . عدم توافق األهداف أو الحاجات  -٤
  . اختالف األفكار حول الكیفیة التي تؤدي بها مهمة معینة  -٥
  ) . 2008:147فسفوس ، . ( اء والخوف واإلعراض كاالستی: العداء النفسي  -٦

  : مجموعة أخرى من أسباب الصراع وهي ) Hones,2006:184(ویضیف 
  . العداء الشخصي ، أو الخالفات الشخصیة ، أو التنافر تجاه شخص معین -١
  . الدفاع عن المصالح ، واألشیاء التي تخص الفرد أو الجماعة -٢
  .ة البیئة الثقافیة المنغلق -٣
  . الضغط أو اإلجهاد الذي یتسبب بهما العمل وظروفه الصعبة -٤
اإلستقطاب ، حیث یسعى كل فرد أو جماعة إلى استقطاب المزید من األشخاص لیقتنعوا  -٥

  ) . Hones,2006,184. (بأفكاره 
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  : آثار الصراع 
ة ، والعدوان ، الغضب ، والكراهی: ینتج عن الصراع بین األفراد بعض اآلثار السلبیة منها   

ویمكن أن یتسبب في إحساس الفرد باأللم ، والحزن ، كما قد ینتج عنه تثبیط لفاعلیة الجماعة ، 
           .ونقص مجهودات التعلم والتعلیم وعدم اهتمام الفرد بالجماعة ، وضعف إحساسه باألمان 

 )Johnson & Johnson,1997 : 336(  
، فإن له بعض اإلیجابیات ، فمواقف الصراع بین األفراد  وفي مقابل اآلثار السلبیة للصراع

تمثل فرصًا لتحسین القدرة على معرفة وجهات نظر اآلخرین وأخذها في االعتبار عند التفكیر،كما 
  ) Devries & Zan,1996:112.(أنه یساهم في زیادة فهم العالقات بین األفراد

 Johnson(وجونسون ومن اآلثار البناءة األخرى ما أشار إلیه جونسون
&Johnson,1997 : 336  ( تركیز االنتباه على المشكالت ، وزیادة التزام الفرد بأهدافه ، : مثل

وأهداف اآلخرین ، كما أن الصراعات توضح هویة الفرد، وقیمه ، وتقوي العالقات بین األفراد ، 
كما أن موقف یجعل .  حیث تزید الثقة المتبادلة بینهم نتیجة االشتراك في حل مواقف الصراع

 & Beeb( الجماعة في حالة اختبار ، وتحد لألفكار ویعد دافعًا للوصول إلى قرار
Masterson,1997:247 (  

أن اآلثار اإلیجابیة للصراع یمكن أن تقلل كثیرًا من آثاره السلبیة ، وخاصة ویرى الباحث 
موقف الصراع یمكن أن یحسن  عندما یشترك الفرد مع اآلخرین لحل هذه الصراعات ، ولذلك فإن

  : من 
  . قوة العالقات بین األفراد ، حیث یزید الحب واالحترام والثقة المتبادلة بینهم  - 
  .قدرة األفراد على التعاون لحل المشكالت ، والصراعات الحالیة والمستقبلیة  - 
  ع المترتبة علیها الجهود التعاونیة للوصول إلى حلول للمشكالت ، ومن ثم االشتراك في المناف - 

  : إدارة الصراع 
یقصد بإدارة الصراع االستراتیجیات التي تمكن الفرد من تناول موضوع الصراع بأمان 

ومن العوامل المساعدة على إدارة . وفاعلیة بحیث یصل الفرد إلى حل مناسب لموقف الصراع 
. فراد تحتاج إلى حل وحل الصراعات النظر إلى موقف الصراع على أنه مشكلة مشتركة بین األ

حیث یؤدي ذلك إلى زیادة التواصل والتعاون بینهم ، أما النظر إلى الصراع على أنه موقف تنافسي 
یتضمن مكسبًا للبعض وخسارة لآلخرین ، فإنه یجعل الصراعات المحدودة صعبة الحل كما أن 

في مقابل المیل . الحل  االختالف بین األفراد من العوامل المساعدة أیضًا في) كم ( تحدید حجم 
  .إلى التعمیم أو تضخیم االختالفات 
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إلى أنه یمكن إدارة وحل ) MacCown et al,1996:338(ویشیر ماك كاون وزمالءه 
  : الصراعات بسهولة بإتباع ما یلي 

تحدید المشكلة بصورة جماعیة ، وتحدید حجم االختالف ، مع قیام كل فرد بشرح الموقف من  - 
  . واالستماع باهتمام إلى وجهات نظر اآلخرین وجهة نظره ، 

  . استخدام أسلوب العصف الذهني إلنتاج عدد كبیر من الحلول ، مع عدم تقویمها فوریًا  - 
ویستخدم األفراد إستراتیجیات مختلفة إلدارة الصراع ، عادة ما قیم تعلم هذه االستراتیجیات   

الصراع هي دالة ما تعلمه من قبل ، ونظرًا لكون  عن عمر مبكر ، ولذلك فإن طریقة الفرد في إدارة
  هذه االستراتیجیات متعلمة ، فإنه یمكن تغییرها ، أو حتى تعدیلها من خالل تعلم طرق أكثر فاعلیة 

إلى أن الفرد عندما ) Johnson & Johnson,1997 : 340(ویشیر جونسون جونسون   
  : مین هما ینشغل بحل صراع ما فإنه یأخذ في اعتباره أمرین ها

ولذلك . الوصول إلى اتفاق مناسب بین حاجاته وأهدافه ، ولذلك یجب أن یضع الفرد أهدافه  -١
یجب أن یضع الفرد أهدافه على متصل من األدنى إلى األعلى أهمیة ، وأطلقا على ذلك االهتمام 

   Concern for selfبالذات 
 Concern ofى ذلك االهتمام باآلخرین اإلبقاء على عالقات مناسبة مع اآلخرین،وأطلقا عل -٢

others   .  
  : أسالیب فض الصراع

  : ویمكن فض الصراع باألسالیب اآلتیة
  : أ ـ األسالیب التربویة

مثل إشباع حاجات األطفال في إطار من الواقع االجتماعي، وتوجیه الصراعات إلى موضوعات 
أسلوبًا لحل النزاعات، واالعتراف باآلخر  خارجیة وأهداف واقعیة، والتدریب على المفاوضة والحوار

المغایر والمختلف، واالعتراف بأن الفكرة ال ینمیها إال الفكرة المناوئة أو المضادة، وعدم عزل 
  . الطفل عن متناقضات الحیاة لتدریبه على حلها

  : ب ـ األسالیب السیكولوجیة
  . ادلدى األفر » األنا«تقویة الواقع االجتماعي وهو ما تمثله  - 
  . لدى األفراد» األنا األعلى«تقویة المثل والقیم والمبادئ واألخالق وما تمثله  - 
  . »األنا األعلى«و» األنا«تدریب الطفل على إشباع حاجاته في إطار من المصالحة مع  - 
  . الفردالذاتي لحل الصراعات التي یعانیها  االستبطاناستخدام التنفیس االنفعالي و  - 
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العدید من األسالیب ، فهناك  ویرى الباحث أن هناك أسالیب شخصیة لتخفیض الصراع
التي یلجأ إلیها األفراد للتعامل مع الصراع ویتم تحدید هذه األسالیب في ضوء مدى رغبة الفرد في 
تحقیق رغباته مقارنة برغبته في تحقیق رغبات اآلخرین ، ومن ذلك یمكن تحدید األسالیب التالیة 

   - :للتعامل مع الصراع 
  .  نفسهنه ال یرغب في مساعدة ینسحب الفرد من الصراع أل: التحاشي -١
  . یمیل الفرد إلى مساعدة اآلخرین في حین ال یهتم بإشباع حاجاته الخاصة : المجاملة -٢
یستخدم أسلوب التفاوض في حالة الرغبة في التوصل إلى حلول وسط ، أو في : التفاوض  -٣

  . في نفس الوقت الحاالت التي یسعى إلیها الفرد إلى تحقیق أهدف الغیر وتحقیق أهدافه 
یستخدم أسلوب القوة في المواقف التي تتمیز بدرجة عالیة من تباین القوى أو في حالة : القوة  -٤

ة في تحقیق المصالح لمطالب اآلخرین ویعكس هذا األسلوب الرغب االستجابةعدم الرغبة في 
  . الشخصیة بصفة أساسیة 

  
  : وفیما یلي طرق إدارة الصراع   
  ) : Non Confrontation)(  Withdrawal) (  االنسحاب (  الالمواجهة -١

عال عالقاته مع اآلخرین ، محافظات عندما یكون هدف الفرد غیر مهم ، وال یحتاج إلى ال
) Johnson & Johnson,1997 : 341(فإنه یستبعد أهدافه ، وعالقاته ویتجنب المواجهة 
ومن . ین ولذلك ینسحب عندما ال یتفق معهم ویحاول بعض األفراد جاهدًا تجنب الصراع مع اآلخر 

ممیزات هذه الطریقة أن الفرد یعطي نفسه فترة للتفكیر في االستجابة المالئمة ، وأن یتفق مع 
الجماعة إن شعر بخطئه ، أما إن كانت هذه الطریقة هي األساس في مواجهة الصراعات مع 

 & Beeb( ناقشات الجماعیة اآلخرین ، فإن الفرد یكون سلبیًا ، وغیر فعال في الم
Masterson,1997:256 ( ولن یصل إلى حلول لمشكالته فتجنب المشكالت لن یؤدي إلى ،

حلها ، ولذلك فعلى الفرد أن یبحث عن طرق بدیله إلدارة الصراعات ، وحل ما یواجهه من 
  . مشكالت 

   Smoothing : الهدوء -٢
لى أهمیة من أهدافه الشخصیة ، ولذلك فقد في هذه الحالة تكون عالقات الفرد باآلخرین أع

یتنازل عن أهدافه لإلبقاء على عالقاته عند أفضل مستوى ممكن ، وعندما یدرك الفرد أو یعتقد أن 
اهتمامات اآلخرین ، وأهدافهم أقوى من اهتماماته وأهدافه فإنه یتنازل عن أهدافه بل وقد یساعد 

والفرد ) Johnson & Johnson,1997 : 340(هم اآلخر بما یعرفه من معلومات لتحقیق أهداف
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ي ، ال یحقق أهدافه مما قد یشعره بالقلق والتوتر ، ولذلك فعلیه البحث في هذه الطریقة أیضًا سلب
  . عن طریقة أخرى 

  ) : Win-Lose(Controlling(الخسارة  –المكسب ( التحكم  -٣
مشكالت عندما تكون أهدافه یستخدم الفرد هذه الطریقة في إدارة موقف الصراع وحل ال

مهمة ، وعالقاته مع اآلخرین أقل أهمیة ، ولذلك فقد یحاول تحقیق أهدافه بالقوة ، أو بإخضاع 
 : Johnson & Johnson,1997(اآلخرین ، كما ینافس لیفوز ، وقد یستخدم الخداع لزیادة قوته 

لك فقد یستخدم سب ، ولذواستخدام الفرد لهذه الطریقة یعني أنه یبحث عن أفضل المكا) 340
 & Beeb( حتى طرقًا هدامة للتقلیل من شأنهم  أومعلومات اآلخرین ،

Masterson,1997:257 ( ، ویحاول الفرد الذي یمیل إلى هذه الطریقة السیطرة على اآلخرین
  . وٕاخضاعهم له واستبدادهم، بدون معرفة حاجاتهم  ، أو حقوقهم ویدل ذلك على اضطراب سلوكه 

   Compromising: وفیق الت -٤
یستخدم الفرد هذه الطریقة عندما یكون هناك توازن بین أهمیة أهدافه ، وعالقاته باآلخرین  

وفي هذه الحالة قد یستبعد الفرد جزءًا من أهدافه ، : بحیث ال یظهر ألحدهما غلبة عن اآلخر 
 & Johnson(فرادویضحي بجزء من عالقاته لكي یصل إلى الرضا الداخلي ، والقبول بین األ

Johnson,1997: 341 . ( والتوفیق بهذا المعنى یشیر إلى االلتقاء في المنتصف ، ویمكن
   .استخدام هذا األسلوب عندما ال یتوافر الوقت الكافي الستخدام أسلوب التعاون لحل المشكالت

  :  Problem Solving((Cooperation(حل المشكالت ( التعاون  -٥
ولذلك یمیل إلى . الفرد من قیمة أهدافه وعالقاته في نفس الوقت  يعلفي هذه الطریقة ی

 & Johnson(التعاون إلدارة الصراعات ، وحل المشكالت ، حتى یكون الحل مناسبًا للجمیع
Johnson,1997 : 340 . ( وعندما یستخدم الفرد هذه الطریقة فإنه یمكن أن یصل إلى تحقیق

في ذات الوقت بالواجبات ، ولذلك فإنه یكون أكثر نجاحًا من  حاجاته المتعلقة باآلخرین ویتقید
، ویوازن هذا األسلوب بین أهداف الفرد ، وأهداف ) Jewett,1992:3. (الناحیة االجتماعیة 

التعاونیة في إدارة الصراعات ، وحل المشكالت أفضل عندما یوجد   وتكون الجهود. الجماعة 
، ومن ممیزات هذا ) Beeb & Masterson,1997:257.( تباین ثقافي بین أعضاء الجماعة

األسلوب أن ما یحصل علیه الفرد من منافع قد یكون اكبر مما تحصل علیه الجماعة ، كما أنه 
یدعم الحوار بین األفراد باإلضافة إلى أنه األفضل في حالة عدم قدرة الفرد على تغییر أو تعدیل 

  .أهدافه 
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  : الصراع تعقیب على استراتیجیات إدارة 
  : المالحظات التالیة من االستراتیجیات السابقة  یستنتج الباحث

إن هذه الطرق مستقلة عن بعضها ، ولذلك فمن النادر أن یتحول الفرد من طریقة ألخرى في  -١
إدارة صراعاته فیما عدا طریقة االنسحاب إن كان الفرد یهدف بانسحابه إلى التفكیر في المشكلة 

  . لوب معین لحلها قبل استخدام أس
یهتم الفرد في مواقف الصراع بما یمكن أن یحصل علیه من منفعة حالیة ، وعند استخدام  -٢

  . طریقة التعاون أو التوفیق یظهر اهتمام الفرد بالمستقبل 
یجب أن یتدرب الفرد على كافة طرق إدارة الصراع ، وأال یحصر نفسه في واحدة منها فقط ،  -٣

  .أن تناسب موقفًا بعینة فكل طریقة یمكن 
  :الصراع النفسي في القرآن الكریم 

یصور القرآن الكریم حالة الصراع النفسي الذي یعانیها بعض األفراد الذین یقفون موقف 
تردد وریبة، فال هم یتجهون اتجاهًا تامًا إلى اإلیمان، وال هم یتجهون اتجاهًا تامًا إلى الكفر، ولكن 

العاجز عن فهم حقیقة قضیة اإلیمان والكفر، وغیر القادر على اتخاذ  موقفهم هو موقف المتردد
ُقْل َأَنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َینَفُعَنا َوال َیُضرَُّنا َوُنَردُّ َعَلى َأْعَقاِبَنا َبْعَد ( : قرار نهائي، فیقول تعالى 

ِفي اَألْرِض َحْیرَاَن َلُه َأْصَحاٌب َیْدُعوَنُه ِإَلى اْلُهَدى اْئِتَنا ُقْل ِإْذ َهَداَنا اللَُّه َكالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشََّیاِطیُن 
   . )71: األنعام، آیة ( ).ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمیَن 

إلنسان في ویشیر القرآن الكریم إلى حالة الصراع النفسي بین الجانبین المادي والروحي ل
َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم  ،َفِإنَّ اْلَجِحیَم ِهَي اْلَمْأَوى ، َوآَثَر اْلَحَیاَة الدُّْنَیا ،َفَأمَّا َمْن َطَغى(: قوله تعالى

ولعل ) . 41-37:النازعات، اآلیات ( )َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى ،َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعْن اْلَهَوى 
اهللا تعالى اقتضت أن یعاني اإلنسان من بین ما یعانیه من مشاق الحیاة، هذا الصراع  مشیئة

النفسي بین مطالبه المادیة ومطالبه الروحیة، فاإلنسان یطغى على نفسه ویظلمها عندما یمیل إلى 
ى الدنیا وزینتها فقط، ومن ثم یكون مصیره جحیمًا في اآلخرة، أما عندما یؤثر اإلنسان اآلخرة عل

كما یبین ) . 3/598، 1981ابن كثیر، (الدنیا، ویكبح جماح نفسه، سیكون مصیره جنات النعیم 
اهللا سبحانه وتعالى حالة المعاناة التي یواجهها اإلنسان طوال حیاته، وكأنه في صراع مستمر منذ 

  ) . 4: البلد، آیة ( )َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِفي َكَبٍد  ( :الوالدة وحتى الممات، فیقول سبحانه 
من هنا یتبین لنا أن مشیئة اهللا تعالى اقتضت أن یكون أسلوب اإلنسان في ظل هذا 
الصراع هو االختبار الحقیقي واألساسي الذي قرره اهللا تعالى لإلنسان في هذه الحیاة، فمن استطاع 

مستطاع من أن یوفق بین الجانبین المادي والروحي في شخصیته، وأن یحقق فیهما أكبر قدر 
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التناسق والتوازن، فقد نجح في هذا االختبار، واستحق أن یثاب على ذلك بالسعادة في الدنیا 
واآلخرة، وأما من انساق وراء شهواته البدنیة، وأغفل المطالب الروحیة فقد فشل في هذا االختبار، 

َما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة ِإنَّ (: واستحق أن یجازى على ذلك بالشقاء في الدنیا واآلخرة، یقول تعالى 
َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى ، َوَذَكَر اْسَم َربِِّه ( :أیضًا ، ویقول )15: التغابن، آیة( )َواللَُّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظیمٌ 

  .  )17-14: اآلیات  األعلى،(. )َفَصلَّى ، َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا ، َواآلِخَرُة َخْیٌر َوَأْبَقى
  :عالج الصراع النفسي في القرآن الكریم 

لقد شاءت رحمة اهللا تعالى أن یمد اإلنسان بجمیع اإلمكانیات الالزمة لعالج كل هذا 
الصراع، واجتیاز االختبار الصعب، بأن وهبه نعمة العقل لیمیز الخبیث من الطیب، والشر من 

نه وتعالى بحریة اإلرادة واختیار لیستطیع أن یبت في أمر الخیر والحق من الباطل، كما أمده سبحا
هذا الصراع، وأن حریة إرادته وحریته في اختیار الطریق لحقل هذا الصراع إنما یمثالن أساس 

َوَنْفٍس (: ، ویقول أیضًا )10: البلد، آیة ( )َوَهَدْیَناُه النَّْجَدْینِ (: مسؤولیته وحسابه، یقول تعالى 
الشمس، ( )ا ، َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها ، َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها ، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَهاَوَما َسوَّاهَ 

  ) . 10-7: اآلیات 
من هنا یتبین لنا أن عالج الصراع النفسي كما ورد في القرآن الكریم تحكمه العالقة 

ان لدى الفرد اقترب أكثر من الوصول إلى الطبیعیة بین العبد وربه، فكلما ارتفعت درجة اإلیم
النتائج اإلیجابیة في كل هذا الصراع لما فیه خیر الدنیا واآلخرة، وحینما یختار اإلنسان الملذات 
الدنیویة، وینساق وراء أهوائه وشهواته، وینسى ربه والیوم اآلخر، إنما یصبح في معیشة أشبه 

عقله الذي میزه به اهللا تعالى عن سائر المخلوقات، بالحیوان، بل أضل سبیًال، ألنه لم یستخدم 
  ) . 44-43: الفرقان، اآلیات ( )َأرََأْیَت َمْن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْیِه َوِكیالً ( :یقول تعالى 

مع عدم ) الهو/ الشهوات اإلنسانیة(لذا یمكن القول أن اإلنسان ینساق وراء ملذات النفس 
/ الضمیر(عتبار، بل وتجاهل أوامر اهللا تعالى المتمثلة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر اال

ضحیة نزواته وشهواته البهیمیة دون ضبط وال ربط، ) األنا - الذات(یجعل اإلنسان ) األنا األعلى
ة بین فیعیش هائمًا على وجهه، قد خسر الدنیا واآلخرة، خسر الدنیا ألنه قصر قیمته االجتماعی

أهله ومجتمعه وأصبح منبوذًا لیس له من األمر شیئًا، وأما خسرانه اآلخرة فتلك هي الطامة الكبرى 
عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن  :الشریف  ثوذلك هو الجزاء األوفى، فقد روي في الحدی

صححه (.  " حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات"  :صلى اهللا علیه وسلم قال  رسول اهللا
  ) . األلباني وأخرجه الترمذي 

األنا  - یقظة الضمیر(یعني سیطرة اإلنسان على نفسه ) الهو(إن كبح جماح النفس 
حیث یكون اإلنسان مراقبًا لنفسه بنفسه، وهنا یرقى اإلنسان إلى مرتبة اإلحسان، فقد جاء ) األعلى
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صلى اهللا علیه وسلم  سولالر عن أبي هریرة رضي اهللا عنه عن : في الحدیث الشریف أن 
 رواه أحمد وابن ماجه ( ).اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك(:قال

  . )ومسلم وصححه األلباني والبخاري
لذا فإن التوازن النفسي ال یعني أن ال یلبي اإلنسان غرائزه وشهواته، ولكن یلبیها بالطریقة 

 تجلب من ورائها إال الویالت على المستوى النفسي واالجتماعي، الصحیحة والمشروعة، والتي ال
   .ال یستطیع أن یحیا حیاة طبیعیة فاإلنسان مخلوق له حاجاته ودوافعه التي یجب أن تشبع وبدونها
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  توكید الذات : المبحث الرابع 

  

v  مقدمة 

v  تعریف توكید الذات  

v  التعریف اإلجرائي للتوكیدیة  

v  یدي مظاهر السلوك التوك 

v  أنماط التوكیدیة  

v  مالمح الشخصیة المؤكدة في الفكر والثقافة اإلسالمیة  
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  توكید الذات: المبحث الثالث 
  : مقدمة 

 باهتمام التوكیدیة مفهوم حظي فقد  )التوكیدیة( هي البارزة الشخصیة سماتأهم من  إن
 یرجع االهتمام هذا ولعل الحدیث، العصر في النفسیة والصحة النفس علماء من الباحثین جمیع
 النفعاالته اإلنسان ومقاومة كبت ضرورة على التربویین من الكثیر عند الخاطئ المفهوم إلى

 أن الضروري فمن بعینه، الخطأ هو وهذا یواجهها، التي المواقف أو األشخاص نحو سواء ومشاعره
 تفقد ال حتى المقاومة هذه في فراطاإل دون ولكن والمشاعر االنفعاالت هذه بعض اإلنسان یقاوم
 ذلك فیؤثر اإلنسان، ویكبتها یقاومها أن یجب التي والمشاعر االنفعاالت بعض مقاومة على القدرة
 على تؤثر التي واالنفعاالت المشاعر لهذه حبیسة ویجعلها ونفسیته اإلنسان هذا شخصیة على

  .النفسیة صحته
علم  فروع المختلفة جوانبها من تعالجها التي الموضوعات أهم من الشخصیة تعتبرو 

الفرد  فعالیة عن للكشف المیادین هذه في المختلفة البحوث حوله تدور الذي المحور ألنها النفس،
أكثر  من الشخصیة مفهوم ویعتبر اإلنساني، للسلوك العمیق والفهم الفاعلیة، هذه تحقیق وشروط
 الجسمیة والعقلیة والخصائص الصفات كافة یشمل مفهوم الشخصیة ألن تعقیدًا، النفس علم مفاهیم

  ) . 39:  2002، السحار(  .الفرد داخل البعض بعضها مع المتفاعلة والوجدانیة
 إرادته، كما و وانفعاالته واتجاهاته ومیوله الفرد قدرات تتضمن متكامل، كل هي فالشخصیة

 خصائص متكاملة هي السمات أن ألبورت أكد وقد المتكرر، سلوكه خالل من علیها نستدل أننا
خالل المالحظة  من،  فقط علیها التعرف یمكن المالحظ، خیال من جزء مجرد لیست للشخص،

 مركزیة وسمات رئیسیة سمات بین ألبورت ومیز) . 1977:59الشماع ،(  االستداللوعن طریق 
 البؤریة، السمة هبهذ عادةً  ویعرفون للسلوك واحدة بؤرة علیهم تسیطر الناس فبعض ثانویة، وسمات
 آخر عن فرداً  تمیز التي األساسیة الخصائص وأما الرئیسیة، السمة تمثل توجد عندما البؤریة وهذه

 في نسبیاً  األهمیة قلیلة فهي لذا ضعیفة، صفات فهي األنثویة السمات أما مركزیة، سمات تسمى
  ) .1989:56نیم ،غ( .حیاته  وأسلوب الشخص تحدید

 عاجزاً  یكون ما حالة في وذلك لذاته المؤكد غیر الشخص لقب  )1997:36عید،(یطلقو 
 وآرائه، ومعتقداته، ورغباته، مشاعره، عن التعبیر علیه ویصعب الخاصة عن حقوقه الدفاع عن

 فعل عن بالعجز یشعر ألنه نادراً  إال نفسه عن یرضى ال ولكنه اآلخرین دائمًا، إرضاء إلى ویسعى
 اآلخرین أن من الرغم وعلى أهدافه ینجز ما وقلیال ال یرغبها، كثیرة أشیاء ویفعل یرغبها، أشیاء

   .حسابه على أهدافهم یحققون أنهم إال ألجله بالندم یشعرون
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 Saltar 1949 سولتر ید على التوكیدیة مصطلح الستخدام األولى البدایات ظهرت وقد
  حریة یعنى وولب عند التوكیدیة مفهوم فكان Excitationismاالستثاریة  مفهوم تحت ولكن

  .قلق أو خوف بأي إحساس دون االنفعالي التعبیر
 التوكیدي، ویشیر السلوك مكونات كأحد العدواني السلوك على یؤكد المفهوم هذا أن غیر

 وولب ثم عدل القلق، من تخلو تكاد التي واالجتماعیة العاطفیة المشاعر عن الخارجي التعبیر إلى
 في قدرة الفرد التوكیدیة مفهوم فأصبح التوكیدي، السلوك من دوانیةالع وحذف التوكیدیة مفهوم
ویظهر هذا التعبیر  عدیدین، أشخاص ومع المختلفة المواقف في تحدث كما انفعاالته عن التعبیر

   ).16 - 15 :1990منشار ، (  .في صورة سلوكیة مقبولة اجتماعیًا 
النفسیة  األجهزة لتلك الفرد، خلدا دینامى تنظیم هي بأنها الشخصیة ألبورت عرف كما

  ) . 1987:39عبد الخالق ، .(لبیئته  توافقه في الخاص طابعه تحدد التي الجسمیة
في  للسلوك الشخص الستعدادات الفرید التنظیم هي بأنها الشخصیة عیسوى وعرف

ي ف یتم أن بد ال التنظیم هذا أن هو آخر عنصر التعریف هذا إلى ویضاف المختلفة، المواقف
 عن طریق المخ إلى تصل التي والعملیات الشخصیة ومكونات المخ هو المجال وهذا معین، مجال

 في تؤثر وال تماماً  متصلة الشخصیة في النفسیة السمات أن لنا یبین وهذا المستقلة، األعصاب
عیسوي ، (   منحرفة وأصبحت الشخصیة اضطربت السمات هذه تفككت ما ا وٕاذ منفردة، السلوك
2002:46 . (  

 المواقف في ویحدث محددة، مواقف في المستقلة االستجابات مجموعة من :فالتوكیدیة هي
   .المواقف التي یعاقب فیها الفرد المخاطرة ب تشمل التي الشخصیة
 فالشخص االجتماعیة، العالقات في بأنها اإلیجابیة التوكیدیة عرف فقد منشارأما  
 المواقف في یخجل ال الذي بنفسه، والواثق المبادأة على القادر اإلیجابي الشخص هو التوكیدي

 أما ،مخالفاً  كان ولو حتى الرأي وٕابداء والمرؤوسین، الرؤساء مناقشة على والقادر االجتماعیة،
  ) . 25- 1990:21منشار ، ( الشخص غیر التوكیدي هو الهیاب الخجول 

بدُال من مفهوم  Assertivnessهو أول من اقترح مفهوم التوكید  Wolpeویعتبر وولب 
 وذلك للمعنى، تحدیداً  أكثر یعتبر أنه هو التوكید مفهوم تفضیله سبب أن وولب اإلستثارة ، وأوضح

 األصل في التوكیدیة االستجابة تهدف والذي القلق، النفعال متضمنة تكون ما غالباً  االستثارة ألن
 من الناتجة القلق نوبات ضد تخدمتس التوكیدیة االستجابات أن إلى وولب ذهب كما كفه، إلى

 الحاالت هذه مثل في الفرد لدى القلق ظهور إن اآلخرین، مع المباشرة الفرد وتعامالت عالقات
 هذا عند األمر یتوقف وال التكیفى، سلوكه أیضاً  یكف كما ، المناسبة االنفعاالت عن تعبیره یكف
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صراع داخلي مستمر یمنعه  في یضعه مما اآلخرین الستغالل فریسة یقع الشخص هذا فإن الحد،
  ) . 1995:54غریب ، . ( من أن یعیش في سالم 

 متضادین صنفین إلى الناس سولتر صنف حیث التوكیدیة عن دراسته في عید ذكر كما
  الرجل السوبرمان ونزوعه صفاته في كبیر حد إلى یشبه وهو Excitatoryاالستثارى  الشخص

وهو شخص  Inhibtory Behaviorالسلوك ) المكفوف ( كفي الفائق عند نیتشه ، والشخص ال
 أن سولتر أوضح فقد الواقعي، العالم إلى ذاته به یتجاوز استثارى نزوع بأي یتمتع ال مكتف بذاته 

 الشخص وأن لالستثارة، طبیعیة بقابلیة مزود وهو یولد الطفل وأن الوجود، أساس االستثارة
 كف دون ووضوح بصراحة القلق من الخالیة مشاعره نع یعبر مهاجم مقدام جرئ االستثارى
 ذلك من الضد وعلى وبالحیاة، بنفسه ثقة ممتلئاً  الحقیقة، أجل من مناضالً  یحیا والرغبات، للحاجات
 وكذاب، متردد بأنه الحقیقة، أجل من یناضل وال انفعاالته یكف الذي الكفى اإلنسان سولتر یصنف
عید ، ( الكفایة وعدم والخزي اإلثم لمشاعر نهباً  عیشوی ذاته، حساب على اآلخرین یرضى
1995:210 . (  

بمعناه  هو یعنیه الذي العدوان وهنا ، للتوكیدیة أساسیاً  بعداً  العدوانیة وولمان فیعتبر
 التي االنفعالیة اإلیجابیة التعبیرات هي فالتوكیدیة .واألشیاء اآلخرین تدمیر إلى یتجه الذي التدمیري

 السلبیة التعبیرات وأیضاً  واإلعجاب، والمشاركة واالهتمام االستطالع وحب تحساناالس على تدل
 وأفكاره مشاعره عن الفرد تعبیر تعنى أنها كما والحزن، التقبل واأللم وعدم الرفض على تدل التي
 الذات بتقدیر یاً  وتطبیق نظریاً  وترتبط العقلیة، للصحة مرغوبة اآلخرین فتعتبر حقوق مراعاة مع
 لحقوقنا األساس هو التوكیدي النموذج یعتبر وبهذا الشخصیة، بالقوة الشعور وزیادة القلق انخفاضو 

 والتي فریدة شخصیة مساحة له منا واحد فكل وألنفسنا، لنا باحترام متعاملین نكون ألن الطبیعیة،
 المنطقة وفى مساحتنا خارج تحركنا ما وٕاذا معها، یتفاعلون الذین اآلخرین من احترامها لها یكن

اآلغا . (  ومشاعرهم حقوقهم نحترم أن علینا یتوجب فإنه اآلخرون، یكون فیها التي العامة
،1996:42 . (  

 أحد متصل على الوسط بمثابة هي التوكیدیة الشخصیة أن)  1976 ، كوتلر( ویوضح
 یستطیع التوكیدي فالشخص العدوانیة، الشخصیة اآلخر وطرفه التوكیدیة، غیر الشخصیة طرفیه

 القرار، اتخاذ ویستطیع وسالبة، موجبة وأفكار وعواطف مشاعر عن اللفظ وغیر باللفظ یعبر أن
 القلق من عالي مستوى على یكون التوكیدي غیر الشخص وأن الحیاة، في االختیار بحریة ویتمتع

 عن التعبیر في صعوبة یجد لذلك ونتیجة االجتماعیة، المهارات في والعجز بالذنب والشعور
  ) .  1996:25 اسحق، أبو (اآلخرین مع االجتماعیة المناسبات في المشاركة أو الحاجات
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 غیر التدمیریة على اتساعه في یزید شئ العدوانیة یعتبر فإنه )1984 ،مخیمر (أما
في  تخدم التي فالعدوانیة صورها، وشتى اإلیجابیة أشكال كل الوقت نفس في تشمل بحیث السویة،

مباشر  وبشكل السویة الحاالت في كانت وٕان مباشر، غیر بشكل الموت غرائز ویةالس المجاالت
 وتوكید اإلیجابیة غیر أخر شئ العدوانیة تكون ال األخیرة الحالة هذه وفى الحیاة، غرائز تخدم

  ) . 1996:26 اسحق، أبو. (الذات 
 من سواء اآلخرینومواجهه  الصریح، الواضح التعبیر على الفرد قدرة بأنها: اآلغا هاوعرف

 المشاعر عن والتعبیر األشیاء طلب في التردد وعدم والمبادأة اآلخر، الجنس من أو الجنس نفس
 یعرفهم، لم الذین مع حتى أو األصدقاء، مع والصراحة بالخجل، الشعور عدم مع اآلخرین، اتجاه

 الحق على والثبات ،اآلخرین على والثناء والتقدیر، المحبة على المبنیة بالعالقات واالهتمام
  ) 1996:9اآلغا،(أصحاب السلطة والنفوذ  من الخوف وعدم علیه، واإلصرار بالرأي والتمسك

 له یتسنى  حتى الفرد یتعلمه عدواني سلوك كل بأنها Wolman 1973وولمان  هاوعرف
 حدة من للتخفیف كوسیلة وذلك مستغل مهدد بأنه یشعر حین للقلق، المثیرة المواقف في استخدامه

  ) . 1996:25 اسحق، أبو( التوكیدیة جابةاالست من بوجوده یتعارض والذي القلق،
 والمناسب  المباشر التعبیر بأنها :هافعرف Galassi & Galassi 1978أما جاالسي 

 وأن قدرهم، الحط من أو تهدیدهم أو اآلخرین معاقبة دون وآرائه ورغباته حاجاته عن الفرد قبل من
  ) . 1996:41 اآلغا،(  بالخوف یشعر أن دون بذلك یقوم
 والفسیولوجیة، النفسیة، الفرد ودوافع وخصائص لسمات الدینامى التنظیم بأنها طه عرفها كما

  ) . 1979:179طه ، ( توافقه وحیاته في المجتمع  للفرد یكفل الذي التنظیم ذلك والجسمیة،
 السلوكیة األنماط جموعةم : بأنه "التوكیدي  السلوك " المقصود عبد هانم" تعرفو 

 كاألقران؛( اآلخرین لألشخاص الفرد بها یستجیب التي ، والموجبة اللفظیة السالبة وغیر اللفظیة
  ) . 1998:145 الرحمن، عبد( .الشخصیة في تفاعالتهم المعلمین األشقاء، الوالدین؛

 القدرة"امها قو  التوكیدیة لإلستجابة متنوعة فئات حوي الذي Lazarus" الزورس " عرف وی
 االستمرار وبدء والسلبیة، اإلیجابیة المشاعر عن والتعبیر اآلخرین، من خدمة وطلب ال، قول على

  ) . 1998:253فرج ، . (محادثة عامة ) في وٕانهاء ( 
 أو متفقة كانت سواء آرائه عن التعبیر في الفرد مهارة بأنه : التوكیدي السلوك فرج وعرف

 والدفاع حیالهم،) غضب (السلبیة أو) مدح( اإلیجابیة مشاعره عن فصاحواإل اآلخرین، مع مختلفة
 ضغوط ومقاومة االجتماعیة، التفاعالت إنهاء في واالستمرار والمبادأة الخاصة، حقوقه عن

  ) . 1993:54فرج،( یرغبه ال سلوك إتیان على إلجباره اآلخرین
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 السلوك بأنه : يالتوكید السلوكAllen & Santrock 1993 وسانتروك ألن وعرف
 أن ومن المشروعة، حقوقه عن یدافع أن من مصالحه، فیه بما التصرف من الشخص یمكن  الذي

جودة، ( الحر االختیار على والقدرة الذات تعزیز یؤكد وهذا تردد، بدون آرائه عن یعبر بحریة
1998:38  . (  

 بأنه:  Assertive-Behaviorالتوكیدي  السلوك عرفت فقد المقصود عبد أما
 الفرد بها یستجیب التي والموجبة، السالبة اللفظیة وغیر اللفظیة السلوكیة األنماط مجموعة

 ویقاس الشخصیة، تفاعالتهم في ) المعلمون األشقاء، الوالدان، كاألقران،( اآلخرین لألشخاص
، الرحمن عبد. (  الشخصیة العالقات مقیاس في الشخص علیها یحصل التي بالدرجة
1998:154 . (  

 فعالیة ذات متعلمة موقفیة نوعیة لفظیة، وغیر لفظیة سلوكیة مهارات بأنه: فرج هوعرف
 - غضب (والسلبیة ) ثناء– الذات تقدیر (اإلیجابیة مشاعره عن الفرد تعبیر تتضمن نسبیة،
 یرغبه، ال ما إتیان على إلجباره اآلخرون یمارسها التي الضغوط ومقاومة مالئمة، بصورة) احتجاج

 و االجتماعیة، التفاعالت وٕانهاء في، واالستمرار ببدء، والمبادرة یرغبه، ما فعل عن الكف أو
فرج ( . اآلخرین حقوق انتهاك عدم شریطة انتهاكها یحاول من ضد حقوقه عن الدفاع

،1998:59(  
میل الفرد إلى توكید ذاته وذلك بالحرص على " أنها  :١٩٩٥كما عرفها جابر وكفافي 

  ) . 1999:125أبو غزالة ، " . ( افه الخاصة ، ولو تم ذلك على حساب اآلخرین تحقیق أهد
أنه مهارة الفرد في التعبیر عن مشاعره سواء كانت سلبیة أو إیجابیة نحو : " ویعرفه فرج    

الطرف اآلخر ، والتعبیر عن آرائه سواء اتفقت أو اختلفت معه والدفاع عن حقوقه وعدم اإلذعان 
  ) . 2003:159فرج ، " .   (یة إلى إجباره على إتیان ما ال یرغب من أفعال للضغوط الرام

إلـــى أن ذلـــك التعریـــف یركـــز علـــى الفـــرد نفســـه وطـــرق توكیـــده لذاتـــه وبنـــاء یخلـــص الباحـــث         
شخصــیة مســتقلة مــن وجهــة نظــر الفــرد نفســه ولكــن هــذا خطــأ نســبیًا ، فاإلنســان المؤكــد لذاتــه لــیس 

ســـواء اتفقـــت أو اختلفـــت فـــي " فـــظ وذلـــك یخـــالف ل. والتوكیدیـــة ســـمة إیجابیـــة  بمتمـــرد وال عـــدواني ،
 " .التعریف

    - :التعریف اإلجرائي للتوكیدیة 
قدرة الفرد على التعبیر عن نفسه وعن مشاعره االیجابیة والسلبیة بطریقة  :التوكیدیة هي " 

  " .   ق وتقدیر ذاته إنسانیة صحیحة یحقق نفسه ویراعي اآلخرین وصوًال به لتوكید وتحقی
بالغضب  المعارضة عن التعبیر على الفرد قدرة على مقصوراً  الذات توكید مفهوم وكان

 هذا أن إال االجتماعیة، العالقات مواقف من ما موقف أو آخر شخص تجاه واالمتعاض واالستیاء
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والمشاعر  حقوقال عن لإلفصاح اجتماعیاً  المقبولة التعبیرات كل لیشمل بعد فیما اتسع المفهوم
والسخط  الضیق عن التعبیر معقول، غیر لطلب المؤدب الرفض ذلك أمثلة ومن الشخصیة،
 الصیاح تعبیراً  كذلك واالحترام، والتقدیر واإلعجاب سانحاالست عن الصادق التعبیر واالشمئزاز،

  ) . 1995:56 غریب، ( البهجة عن
 بصدق وأمانة مشاعره عن اإلنسان یعبر أن یعنى الذات تأكید مفهوم أن إلى إبراهیم وأشار

 وتشمل واالضطراب، القلق عن التعبیر عدا فیما المختلفین، األشخاص ومع المختلفة المواقف في
 والسلبیة والمودة، كالحب اإلیجابیة المشاعر كل عن التعبیر ضرورة المشاعر عن لتعبیرا حریة

   ) . 41: 1996، اآلغا(والمنبهات المواقف یالئم بما والقلق كالغضب
 إلى باإلضافة االجتماعیة، والعالقات المواقف في تتمثل تعبیري سلوك :هي فالتوكیدیة

 إن" بقوله ذلك عن الطیب عبر حیث تامة، بحریة االنفعاالت عن والتعبیر ومشاعره الفرد أفكار
 الذات توكید من فالخوف الفعل، وحریة االنفعالي، التعبیر حریة عام بشكل یعنى التوكیدي السلوك
 فإن وبالتالي والصراع، والتوتر القلق أسباب من رئیسیان سببان یعتبران االنفعالي والعجز

 ویساعد والتوتر القلق تخفیف إلى یؤدى االنفعالي التعبیر على القدرة وتنمیة التوكیدیة االستجابات
 االستجابات فنیة ةالعالجی فنیاته ضمن فولبا أورد لهذا ناجحة، اجتماعیة عالقات إقامة على

والهایبین  الخجولین المرضى عالج تستهدف والتي Assertive Responses التوكیدیة 
Unassertive  االجتماعیة الفوبیا( االجتماعیة المرضیة المخاوف من یعانون والذین("Social 

Phopia  ) " ، 1986:5الطیب . (  
  :منها أساسیة مالمح تبرز اأنه لوحظ التعریفات هذه من الكثیر مراجعة خالل ومن

  :وهي  النوعیة المهارات من العدید تتضمن نهاأ أي :نوعیة- ١

 المختلفة أو اآلخرین مع المتفقة واآلراء، والسلبیة اإلیجابیة المشاعر عن التعبیر على القدرة -
  .عنهم

 .ممارستها على واإلصرار الخاصة الحقوق عن الدفاع -
 .ياالجتماع بالتفاعل المبادأة -
  .معقولة غیر مطالب رفض -
 :الغیر حقوق انتهاك على تنطوي ال  -٢

 السلوك طبیعة تحدید عند الحسبان في االجتماعي البعد وضع على الباحثون رصح
الدفاع عن الحقوق : بأنه  Lang & Jakobowski" النج وجاكوبسكي "فمثال یعرفه  ، التوكیدي
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 شأنها من لیس مناسبة، وبطرق معتقدات بصراحةالخاصة والتعبیر عن األفكار والمشاعر وال
  .اآلخرین حقوق انتهاك

  :نسبیة فعالیتها -٣
 على المتاعب من المزید یجلب قد التوكیدي فالسلوك دائمًا، فعالة لیست التوكیدیة أن أي

 الفاعلیة، تحدید في المستخدم المعیار :مثل المتغیرات من عدد على فعالیته مدى الفرد، ویتوقف
  ؟ للسلوك الموضوعیة األهداف أم اآلخرون أم الشخص نفسه وه هل
  :  موقفیة -٤

 بخصائص تتأثر ،فمثالً  مختلفة بدرجات بالموقف للتأثر كنتیجة ما بدرجة التوكیدیة تتنوع
 كانوا سواء آخرین أشخاص من یحویه بما الموقف وخصائص ، التفاعل موقف اآلخر في الطرف
 ومدى المحیط الثقافي السیاق وخصائص الفیزیقیة الخصائص كذلكو  أم غرباء أقارب أم ،أصدقاء

   .للتوكیدیة  كفها أو حثها
  : للتعلم قابلة -٥

 برامج في كاالشتراك نظامیة بطریقة سواء ، للتعلم قابل وهو مكتسب التوكیدي فالسلوك
 الغرب في األخیرة ونةاآل في انتشارها زاد وقد (الفرعیة مهاراته بتنمیة تعني والتي التدریب التوكیدي،

 التي  االجتماعیة الخبرة خالل من الفرد یرتقي حیث ذاتیة بطریقة أو )العربیة بعض الدول وفي ،
 مستوى تحسین على تساعده التي للخبرات التعرض محاوالته عن ، فضالً  حیاته أثناء یكتسبها
  .توكیده

 : لفظیة وغیر لفظیة بطرق تظهر -٦
 لفظیة استجابة صورة في وآرائه، الفرد مشاعر عن تعبیرا فهابوص ، التوكیدیة تظهر قد

 وأحیاناً  ، بالتحذیر الخاصة اإلشارات قبیل من ، لفظیة غیر أو تقوله، ما على ال أوافق أنا : مثل
 فقد معینا مطلبا الفرد یرفض حین المثال سبیل فعلى ، المكونین لكال المؤكد محصلة السلوك یكون
  ) . 2005:18الطهراوي ، ( .معینة ؛ بطریقة بیدیه أو فهبكت ویشیر ال،  یقول

 دون وآرائه حاجاته عن والمناسب المباشر التعبیر على الفرد قدرة  :بأنها الباحث ویعرفها
 حساسیة دون المختلفة المواقف في والتصرف ، باآلخرین المساس ودون التردد أو بالخوف شعور
 . زائدة

 في من الباحثین الكثیر یخطئ الذي الذات وتأكید الذات وتوكید یدیةالتوك مصطلح بین التشابه أما 
 بالغضب  المعارضة عن الفرد تعبیر هو Self Assertivenessالذات  توكید فإن استعمالها
غریب ، (   االجتماعیة العالقات مواقف من ما موقف أو آخر شخص تجاه واالمتعاض واالستیاء
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 Selfالذات  تأكید أما. اآلخرین  بحقوق المساس دون عرهمشا عن الفرد یعبر أي)  1995:56
Assertion  اآلخرین، حقوق الفرد یراعى ال  قد لكنه والسلبیة، اإلیجابیة المشاعر عن التعبیر هو 

 انفعاالته عن التعبیر في سبیل الفرد أن بمعنى العدوان، من قلیل یتضمنه قد الذات فتأكید
 . حقوقه  على الحفاظ في سبیل للغیر مؤذیة تكون قد ثیراتم یستخدم قد حقوقه على والحصول

  ) . 1996:42 اآلغا،(
 أن األساس حیث هذا عن غریب تحدث فقد ، التوكیدیة لالستجابة الفسیولوجى األساس عن أما

 الغضب،(المعارضة الجوانب مرضاهم تعلیم على یركزوا النفس علم مجال في العاملین بعض
 على لالستجابة التوكیدیة الفسیولوجي األساس فقصروا التوكیدي، وكللسل ) الرفض العدوان،

 الصداقة، اإلعجاب،( القبول استجابات من أخرى أنواع إضافة وأن السابقة، االنفعاالت
 نشأ األساس هنا فمن التوكیدیة ، في االستجابات األصل یكون أن یمكن ال)  الود االستحسان،
 –المعلن والصریح التعبیر على الفرد وحفز تشجیع یتضمن والذي ،التوكیدیة لالستجابة الفسیولوجى

 كل قبل، وأن من بالقلق مكبوتة كانت التي واالنفعاالت للمشاعر - المناسبة الظروف كل تحت
 القلق تبادلي النفعال كف على یعمل والغضب الرفض انفعال عن التعبیر متضمن توكیدي سلوك
 السلوك وأن استجابة القلق، عادة من تدریجیاً  یقلل أو ینقص يوبالتال الوقت، نفس في یوجد الذي

 أن النتیجة وتكون المضادة للقلق، االستجابة وهى الغضب، استجابة من ویقوى عنه یعبر التوكیدي
   ) .1995:55، غریب  (كفه یتم موقف أي في ینشأ قلق أي

وثقافیة  شخصیة لمحددات وفقاً  التوكیدیة االستجابة أو التوكیدي السلوك ویتشكل
الحوار  االجتماعي، القلق" فمنها بالفرد الخاصة الشخصیة بالمحددات یتصل ففیما واجتماعیة،

 االقتداء، الذات، مفهوم العواقب، توقع المنطقیة، غیر والمعتقدات والسلبي، اإلیجابي الداخلي
 التوكید فهنا" .  توكیدال عائد حول الفرد تصورات الخبرة، على االنفتاح األقران، تشجیع التدین،
 دالة إنه بل للفرد، للمدى العمري تبعاً  بالضرورة یرتقى وال یتحدد ال أنه فیفترض استجابة بوصفه
 األفراد من كل مع التفاعل المكثف خالل من یكتسبها خبرات من الفرد ذلك له یتعرض ما لحجم

 لیس ارتقائه ومعدل التوكید توىتحدید مس في األمر مناط أن أي واألشیاء، والموضوعات واألفكار
 وهل الخبرات، تلك مضمون إلى العمر، باإلضافة ذلك عبر تحصیلها یتم التي الخیارات بل العمر

 خبرات أنها أم قمعه، أو التوكید حث على علیها ینطوي الغالب الطابع أن أي متجانسة خبرات هي
 یقلل مما القمع قطب نحو خراآل البعض یذهب في حین لحثه، بعضها یمیل متصارعة متعارضة

  ) .  55-1993:56 فرج،( فعالیتها من النهایة في
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  -:التوكیدي السلوك مظاهر
  : لفظیة غیر مظاهر

على  الفرد قدرة أن عن فضالً  التوكیدي، للسلوك األساسیة العناصر من تعتبر وهى
 :قسمین إلى تنقسم وهى التوكیدیة، مهاراته من تزید استخدامها

     .المعدة وتقلصات الدم وضغط كالنبض الفسیولوجیة العملیات مثل :داخلیة وكیةسل مظاهر
سمات  من یعد لآلخر النظر تجنب فإن العیون، التقاء في تتمثل : خارجیة سلوكیة مظاهر

 موقف من كل في الفرد فیها یتكلم التي الفترة وهى االستجابة مدة االبتسام، المؤكد، غیر الشخص
 الصمت، التوقیت، الكالم، ارتباك الصوت، شدة فیها، مؤكد دور أداء منه یطلب التي المواقف
  ) . 2000:70الفقي ،( .الكالم سرعة معدل الوجه، تعبیرات الجسم، وضع

  :للتوكید اللفظیة المظاهر
على  العامة القدرة االستقالل، والتوجیه، القیادة الحقوق، عن الدفاع االجتماعي، التوكید

عن  التعبیر المألوفین، غیر األشخاص مع التصرف اآلراء، عن التعبیر على درةالق التعبیر،
  ) . 68-1998:60 فرج، (اآلخرین مدح اآلخرین، مواجهه والتقدیر، والمدح االمتنان

اإلیجابیة  مشاعره عن الحر التعبیر على الفرد تساعد إیجابیة صفة هي إذاً  فالتوكیدیة 
الحقوق  عن والتعبیر النفس عن الدفاع على القدرة الفرد تمنح يفه القلق، انفعال عدا والسلبیة

 تردد أو بغیر واالنفعاالت المشاعر عن بحریة والتعبیر اآلخرین، بحقوق المساس بدون الشخصیة
 باللفظ وغیر یعبر أن یستطیع الذي الشخص هو التوكیدي الشخص وأن خجل، مشاعر أو كف
 بحریة االختیار، ویتمتع القرار، اتخاذ ویستطیع وسلبیة، یةإیجاب وأفكار وعواطف مشاعر عن اللفظ

 یستغله ضحیة أو یكون أن من نفسه على والحفاظ وصریحة، محكمة اجتماعیة عالقات إقامة و
 یكون الغیر توكیدي الشخص تماماً  العكس وعلى ونجاح، بمهارة الشخصیة حاجاته وٕاشباع أحد،
 وال یكبت عواطفه، اجتماعیة، عالقات إقامة في لعجزوا بالذنب، الشعور زیادة القلق، مرتفع

 التوكیدیین اجتماعیة،فاألفراد مناسبة أي في المشاركة وعدم ومشاعره، حاجاته عن التعبیر یستطیع
  .أحرار أناس هم

 الداخلیة هالتوافق بین مشاعر  ویرى الباحث أن خصائص الشخص المؤكد لذاته تتمثل في 
القدرة على الرفض ، و  آراء ورغبات بوضوح على إبداء ما لدیه منلقدرة ، وا الظاهري وسلوكه

  ) .التواصل البصري  واللفظي(التواصل مع اآلخرین بطریقة لبقة القدرة علىو ، والطلب بأسلوب لبق

   - : التوكیدیة أنماط
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في مدى فاعلیتها، تبعًا للمدى الذي یمزج الفرد فیه توكیده  لتوكیدیةاأنماط تتفاوت 
ت أخرى، ذات طابع اعتذاري أو تبریري أو تفسیري لكي تخفف من حدته، وتجعله أكثر باستجابا

  : في) 1998:82طریف فرج ، ( كما حددها قبوال، وتتمثل أبرز تلك األنماط 
  :التوكیدیة األولیة  -أ

حیث یعبر الفرد بشكل مباشر عن مشاعره وآرائه، ویدافع عن حقوقه على نحو ال یتضمن 
ت اجتماعیة أخرى مصاحبة للتوكید، واإلقناع كأن یقول لمن یطلب زیارته في استخدام مهارا

وهذا النمط من التوكیدیة أقلها فاعلیة نظرًا لخلوة النسبي من . هذا الموعد لیس مناسبًا لي: المساء
  . اللیاقة على نحو یتسبب معه في إثارة قدر من المشكالت أكبر مما یهدف إلى مواجهته 

  : المتعاطفة التوكیدیة  -ب
وفیها یسبق العبارة التوكیدیة عبارات منخفضة، تعبر عن تقدیر وجهة نظر اآلخر التي ال 
یتفق معها، وٕاظهار االمتنان له حتى یتضاءل رد فعله السلبي، حیال ما سیقوله الفرد من عبارات 

، بأن  توكیدیة ، وخاصة حین یكون الموقف حساسًا ، مثل من یرید رفض نصائح أخیه األكبر
یعبر له عن مدى اهتمامه وتقدیره لتلك النصیحة وتفهمه لدوافعها فهي تنطلق من الحرص علیه 
والرغبة في حمایة مصالحه ، إال أنه یوضح له رغبته في االعتماد على نفسه في اتخاذ قراره لكي 

بة مدى صعو أنا أعرف : أو أن یقول الرئیس حین یفصح عمل أحد مرؤوسیه . یتدرب على ذلك 
، إال أنني أرید التأكد من أنك أنجزتها بالصورة المطلوبة ، قبل مكافأتك على المهمة التي كلفتك بها

  . إتمامها 
والخالصة أن هذا النمط من التوكیدیة یتضمن إضافة عنصر ملطف للتوكیدیة األولیة بما 

ات التفاعلیة ألنه یجعلها مستساغة ، مما یقلل من آثارها السلبیة ، وهو نمط مطلوب في العالق
 تكشفیساعد الفرد المؤكد على أن یصبح أكثر قبوال من اآلخرین ، وهناك أمثلة متعددة في حیاتنا 

عن أهمیة هذا النوع ، وضرورة شیوعه ، والتدرب علیه كأن نقول لزمیل لنا یسأل أسئلة شخصیة 
َیا َأیَُّها : (قال تعالى:یة الكریمة ال أرید أن أشغلك بها ، أو أن نذكره باآلیة القرآنجدا ، هذه أسرار 

وأنا ال أرید أن ) . 101آیة : المائدة (  )الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكمْ 
أضایقك بأخباري ، وهذا أفضل من أن توجه له رسالة توكیدیة أولیة ، قد تنطوي على إهانته كأن 

  . أو هذه أسرار ال یسأل عنها إال الفضولیون خل فیما ال یعنیك، أو ال تكن متطفًال،ال تتد:قول له ی
  : التصاعدیة  التوكیدیة -ج

حین یواجه الفرد موقفًا ، یتطلب التصرف على نحو مؤكد ، فإنه یقوم أوًال بإصدار استجابة 
اقب السلبیة أیضًا ، بید مؤكدة بسیطة ، تكفي لتحقیق هدفه بأدنى إنفعال ممكن ، وأقل قدر من العو 
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أن علیه في حالة عدم استجابة اآلخر له ، أن یصّعد من تلك االستجابة ویصبح أكثر حزما ، فبعد 
یجب علیك أن : یحسن بك ، یقول : أن كان یطلب ، یتحول إلى األمر ، وبدًال من القول لآلخر 

د الجهد ، فما یمكن مواجهته تفعل كذا ، أي أن هذا النمط من التوكیدیة یقوم على مبدأ إقتصا
  . بمستوى توكیدي أقل ال داعي ألن نستخدم فیه قدرًا أكبر من التوكیدیة 

  : التوكیدیة التصادمیة  -د
یستوجب صدور هذا النمط من التوكیدیة ، عندما تتعارض كلمات الطرف اآلخر مع أفعاله 

، كأن نلفت نظر المعلم الذي أو مع حاجات الفرد ، حتى یشعر بأنه تصرف بطریقة غیر مناسبة 
ینهر الطالب بأسلوب منفر إلى ضرورة االمتناع عن ذلك ، وعلى الرغم من أن هذا النمط من 

ة دالتوكیدیة ، من أكثرها إثارة للعواقب السلبیة ، إال أنه یعد ضروریًا في مواقف معینة وهي محدو 
دمیته ، مقلما نوقف رئیس لنا في العمل غالبًا ، حتى ال یستمر اآلخر في االستهانة بحقوق الفرد وآ

  ) . 1998:82فرج ، . (عند حده ، ألنه یتعمد اإلهانة أمام الزمالء بطریقة ال یمكن قبولها 
 :اإلسالمیة والثقافة الفكر في المؤكدة الشخصیة مالمح

اإلسالمیة،  الغایات لدعم وسیلة بوصفه التوكید إلى ینظر جوهره في اإلسالمي الدین إن
من  الخجل وعدم حوله، عمن مختلفة تكون قد التي معتقداته، إعالن على الفرد یساعد توكیدفال

أنه  عن فضالً  مشروعًا، دام ما شائع، هو لما معارض سلوك ممارسة أو مختلف، موقف تبنى
طالب رضي  أبى بن على یقول فكما اإلمعیة، ویرفض فكریًا، مستقالً  ن یكو أن على المسلم یشجع

           "  بالحق الرجال اعرف ولكن بالرجال، الحق تعرف ال" :  في الحدیث الشریف اهللا عنه
 یعتدي فمن اهللا، حقوق وهو أال التوكید وأن التصور اإلسالمي وضع حدًا لمفهوم. )أخرجه مسلم ( 

  :في تتمثل السمات وهذه اهللا، متجرئًا على یكون ألنه لذاته، مؤكداً  یصبح ال علیها
َوإَِذا رََأْیَت الَِّذیَن َیُخوُضوَن ِفي آَیاِتَنا  (:تعالى لقوله االختالف إظهار على والقدرة الحقب الجهر - 

  ) .  68آیة : ألنعام ا( )َفَأْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى َیُخوُضوا ِفي َحِدیٍث َغْیرِهِ 
اإلسالمیة  القاعدة تلك ذلك على یدل ومما المعقولة، أو المقبولة غیر للمطالب اإلذعان عدم-

  " . ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق " الشهیرة  
الخطاب رضي اهللا عنه   بن عمر أعلنه الذي ذلك ومنها العلني، واالعتذار الذات مراجعة - 

 من خیر الحق ومراجعة قدیم، الحق إن : له قائالً  القضاء واله حین األشعري مخاطبًا أبا موسى
 على أتباعه یحث فاإلسالم سلوكه، حول اآلخر من تفسیرات طلب على القدرة- .في الباطل التمادي

 والتي لدیهم، الغموض تثیر التي سلوكیاته بعض مبررات حول اآلخر الطرف یستفسروا من أن
  .علیها یطلعوا أن من حقهم یجدوا
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 تفسیر( ."اطلبوا حوائجكم بعزة نفس فإن األمور تجرى بمقادیر ":األثر  لقول بالذات االعتداد - 
  ).٤٥٠٠الشعراوي ، الجزء األول ، ص

  ) . 389-1998:378فرج ، ( الجید  الفعل على والثناء والمساندة المودة عن التعبیر- 
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  المرأة األرملة : المبحث الثالث 

  
v  مقدمة 
v تعریف األرملة  
v عدة المرأة األرملة  
v موقف اإلسالم من األرملة  
v  أة األرملةالمشكالت التي تعاني منها المر  
v المرأة األرملة التي تظهر على العالمات  
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  : مقدمة 
تتعرض المرأة في حیاتها إلى العدید من األزمات والصدمات المفاجئة التي قد تسبب لها   

صعوبات عدیدة في االندماج داخل المجتمع ، أو إلى مشكالت نفسیة حادة تنعكس على طریقة 
صدمات وفاة الزوج لتصبح المرأة بعده أرملة وحیدة أمام مسؤولیاتها عیشها ومن بین هذه ال

والشك .. ومعاناتها التي تبدأ بعد أن یلقى العبء على عاتقها في تربیة األبناء واالهتمام بشؤونهم 
زان لفترة ، ثم تصبح أن الزوج هو العائل والسند ، والمرأة حینما تفقد هذا السند یحدث لها عدم إت

، والمرأة المسلمة العربیة عامة لدیها قوة وٕارادة ، وتتحمل تین، إما أن تتماسك أو تنهارإحدى اثن
  . ، خاصة إذا كانت عاملة وتستطیع أن تقوم بدور األم واألبالصدمات ، 

وهكذا تجد األرملة نفسها وحیدة أمام مأساتها ومسئولیاتها الجدیدة ، وباإلضافة إلى هذه   
ن نوع آخر ، معاناتها من نظرة المجتمع لها لكونها بال زوج ، فیحسبون علیها المعاناة تبدأ معاناة م
فالواقع المعاش یؤكد أن المرأة في أغلب األحیان ، عندما یموت زوجها تجد . حركاتها وسكناتها 

  ) .  2006:20أبو بكر، ( نفسها وحیدة أمام مأساتها ومسئولیاتها الجدیدة
  :     تعریف األرملة : أوًال 

یقال أرمل فالن ، إذا نفذ زاده . ، ولم تتزوج بعده یطلق على المرأة التي توفي زوجهاو   
  . وافتقر ، وأرملت المرأة ، إذا مات عنها زوجها 

  : تعریف األرملة إجرائیًا 
هي من استشهد زوجها نتیجة االعتداءات اإلسرائیلیة على الشعب الفلسطیني خالل  :األرملة 

  . حرب الفرقان 
  . لعالقة بین نفاذ الزاد واالفتقار ، والترمل وثیقة فإن األرملة تفقد كل شيء في لحظة واحدة وا
  . الحبیب واألنیس ورفیق العمر وشقیق الروح الذي یشبع حاجاتها العاطفیة : الزوج  -١
حیث إن الزوج كان ینفق على األسرة ، وهي اآلن ال تدري ماذا سیكون في غد : السند المادي  -٢

وهل ستحتاج هي وأوالدها إلى هذا وذاك ؟ وتمد یدهها للسؤال ؟ وتحرم أوالدها مما اعتادوا علیه 
  من حیاة طیبة ؟ 

مع هذا ، وأن تعیش وحیدة بال وعلیها أن تتكیف : تفقد أیضًا لقب الزوجة وتصبح األرملة  -٣
  .رجل

حساس بأنها نصف في زواج ثنائي تفقد كذلك اإلحساس باالستقرار واألمان والتقبل لذاتها ، واإل -٤
متالحم ، وتمسي على إحساس بأنها نصف مبتور انتزع من كل ، إنه نصف ال معنى لوجوده من 

  ) . 1992:216الكندري ، ( دون نصفه اآلخر الذي رحل 
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، لتخلد ذكراه كما " وفاته " ونجد في أغلب الحاالت أن األرملة ال تتزوج بعد رحیل زوجها   
أخرى تتزوج المرأة بعد وفاته لما تفرضه علیها ظروف الحیاة الصعبة ، أو كونها لم  أنه في حاالت

یرفضن بشدة  األرامللكن العدید من النساء . ئها بمفردها فیكون الزواج سبیلهاتستطع إعالة أبنا
ه الزواج ثانیة ویناضلن من أجل األبناء ، وتواصلن مشوار حیاتهن دون الزواج ثانیة رغم ما یواجهن

  ) . 14:وافي ، ب ، ت ( من صعوبات عدیدة 
  : عدة المرأة األرملة 

للنساء ، والمحددة في القرآن عقب الطالق أو وفاة الزوج ، ) العدة ( فسر العلماء فترة   
، وأنها مهلة للصلح بین الزوجین ، أما اآلیة األخرى فهي نها للتأكد من خلو الرحم من جنینبأ

َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواجاً  ﴿ة بعد وفاة زوجها ، تقول األرمل) عدة ( تتحدث عن 
والدلیل الواضح على أنها تتحدث )  234آیة : البقرة (  ﴾ َیَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً 

َیَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة  ﴿ األراملأي االنتظار ف" التربص " عن العدة أن اآلیة تستعمل لفظ 
والمطلقات عدتهن أن یتربصن بأنفسهن ثالثة حیضات ، ویقول تعالى  ﴾ َأْشُهٍر َوَعْشراً 

َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن  ﴿:ویقول تعالى) 228آیة :البقرة ( ﴾والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ﴿
یًَّة َألْزَواِجِهْم َمتَاعًا ِإَلى اْلَحْوِل َغْیَر ِإْخرَاٍج َفِإْن َخَرْجَن َفال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِمْنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواجًا َوصِ 

عدة المتوفى عنها ) 240یة آ: البقرة( ﴾ِفي َما َفَعْلَن ِفي َأنُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعِزیٌز َحِكیٌم 
هر مدة تنفخ فیها الروح في الجنین ، أعني ثالث زوجها أربعة أشهر وعشرًا ، ألن األربعة أش

أربعینات وال یتأخر عنها تحركه غالبًا ، زید عشرة أیام لظهور تلك الحركة ، فیتأكد بذلك من عدم 
  . وللوفاة بأربعة أشهر وعشر . وجود حمل من الزوج األول 
  : موقف اإلسالم من األرملة 

تالف عن هذه النظرة ، وعما تعیشه المرأة من إن موقف اإلسالم من األرملة یختلف كل اخ  
مشاعر بعد رحیل زوجها ، فاإلسالم منذ البدایة ینظر لألرملة نظرة تعاطف وتراحم باعتبارها ذات 
ظروف خاصة ، وتحتاج لمن یساندها ، ویدعم كفاحها ، فهي سیدة قّدر لها أن تفقد زوجها 

. الذي ینبغي أن یكفلها كفالة سویة هي وأبناؤها  وعائلتها والبد أن تنال رعایة المجتمع المسلم ،
فهو بشریعته السمحة یدعم الصورة اإلیجابیة لألرملة ، والتي تساعدها على االنخراط والتفاعل مع 
اآلخرین في المجتمع ، وبین الجیران واألقارب ، بدًال من أن تجلس وحیدة تجتر الماضي وذكریاته  

وتحاول أن تخلق لنفسها جماعات مرجعیة بشریة سویة ، تكون  وتكون مرتعًا لوسوسة الشیطان ،
بمثابة إسعافات سریعة لتضمید جراحها ، وضمان عودتها للبدایة الصحیحة بعد إعادة ترتیب 

  ) .  1992:218الكندري ، .( أوراقها 
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 وتكریم اإلسالم لألرملة ینبثق من تكریمه للمرأة عمومًا ، فقد سّوى بینها وبین الرجل في  
الحقوق والواجبات الشرعیة ، وال تعرف شریعته التفرقة بین المرأة األرملة أو غیرها ممن تختلف 

ظروفهن عنها ، بل إن اإلسالم جعل لألرملة منزلة عالیة ، حتى قال تعالى في الحدیث القدسي  
مسكین إنما أتقبل الصالة ممن تواضع بها لعظمتي ، وقطع النهار في ذكري ، ورحم األرملة وال(

واألرملة من القواریر التي أوصى بهن الرسول صلى اهللا علیه وسلم بل إن معظم ) . وابن السبیل
فهي الوحیدة التي  –رضي اهللا عنها  –، إال عائشة بنت أبي بكر  األراملأمهات المؤمنین كن من 

  ) . 2007:35یاقوت ، . ( تزوجها صلى اهللا علیة وسلم بكرُا 
، كالهما له احتیاجاته ) الیتیم واألرملة ( یخلف من بعده ضعیفین  فرب األسرة المتوفى  

فالیتیم في حاجة لمرب ومعیل بجانب رعایة األم ، واألرملة تحتاج إلى زوج یقضي لها حاجاتها 
  . هي وأیتامها 

كما أن اإلسالم یعتبر الزواج حقًا أساسیًا لألرملة ، أجازه لها الشرع بعد انتهاء العدة ، وهي   
ربعة أشهر وعشرة أیام ، أو وضع الحمل لو كانت حامًال ، خاصة إذا كانت في مقتبل العمر ، أ

ولدیها أطفال بحاجة إلى رعایة ، فلها أن تتزوج لكي تعف نفسها ، وتكمل حیاتها في ظل أسرة 
  . طبیعیة 
والیتیم وقد أكد الرسول الكریم صلى اهللا علیه وسلم على مبدأ التكامل بین حاجات األرملة   

عن الذي هو في حكم المسكین في قولة صلى اهللا علیه وسلم فیما رواه أبو هریرة رضي اهللا عنه 
الساعي على األرملة والمسكین كالمجاهد في سبیل اهللا أو " :النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال

ا جاء في السعي م" رواة الترمذي في سنده ، وقد عنون بابه ( ." كالذي یصوم النهار ویقوم اللیل
أنه  معن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا علیه وسلو  ." )على األرملة والیتیم 

البیهقي،  أخرجهرواه األلباني ، و (."المرأة األرملة ، والصبي الیتیم :اتقوا اهللا في الضعیفین :"قال
  ) . 2007:33یاقوت ،  ()22ج104

ورعایتهن من أجل األعمال والقربات إلى اهللا تعالى   راملاألوقد جعل اإلسالم اإلحسان إلى   
والعنایة بهن ، بل حث اإلسالم على الزواج  األراملوأوصت الشریعة اإلسالمیة بحسن معاملة 

بالثیبات وعدم تركهن عرضة لالتهام والكالم ، وهذه النظرة الكریمة لألرملة ، والتي أسس اإلسالم 
المجتمع العربي قبل اإلسالم ، تختلف كل االختالف عن موقف قواعدها ، وامتد بعضها إلى 

الدیانات والحضارات األخرى من األرملة ، ولنا أن ننظر إلى دیانة واحدة على سبیل المثال  وهي 
ففي المجتمع الهندي الذي ینتمي غالبیته إلى : الدیانة الهندوسیة ، لنرى كیف تحیي فیها األرملة 

حین  –وحتى حقوقها األساسیة  –، حیث تفقد األرملة هویتها  لألرامل صوت الدیانة الهندوسیة ، ال
تفقد زوجها ، وفي بعض الحاالت یقوم السكان بإحراق المرأة وهي حیة مع جثة زوجها عند وفاته ، 
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في إشارة إلى عادة حرق األرملة مع زوجها " حیاة الساتي "وهي العادة التي وصفها البعض ب
الهندوسیات مجموعة من المحرمات  األراملوتواجه . ارسة تم حظرها حالیًا المتوفي ، وهي مم

االجتماعیة ، فعندما یموت الرجل ، یتوقع من أرملته أن تقلع عن جمیع المتع الدنیویة ، وال یحق 
بالتخلص منهن ، ونفیهن إلى بلدات هندوسیة متزمتة ،  األرامللها الزواج ، ویقوم أقارب آالف 

أن حوالي ) : فریندافان (یندافان شمالي الهند ، حیث اتضح من دراسة قامت بها بلدیة  مثل بلدة فر 
آالف أرملة یعشن فیها ، وتعیش مئات أخریات في بلدات أخرى ، مثل براجبومي وجوفردان ،  ٣

  ) .  2006:12حمزة ، (   وجمیعها بلدات دینیة هندوسیة 
، لیست " مخلوقة " أو " برام " عبارة  –ان في بعض األحی –ویطلق على األرملة الهندیة   

بشرًا ألن حالة البشریة ال یمكن أن تتوفر لها إال بوجود زوجها ، وفي بعض اللغات الهندیة ، یشار 
، وفي أخرى یتم تضعیف الكلمة " هي " إلى األرملة بضمیر الغائب غیر الحي بدًال من الضمیر 

نحس وسوء الطالع ، ولذلك تمنع من حضور الطقوس لإلساءة وتعتبر األرملة عندهم مصدرًا لل
واالحتفاالت التي تشكل جزءًا أصیًال في الحیاة الهندیة ، مثل احتفاالت الزواج والوالدة ، وفي 

  ) 2006:22لطفي ، .( ظلها نجسًا على أفراد المجتمع الطاهرین  –حتى  –بعض الحاالت یعتبر 
ملیون أرملة هندیة  ٣٣، تعاني أكثر من  األراملونتیجة لهذه المعتقدات الخاطئة الخاصة ب

من الفقر والجوع والعوز ، كما یعانین الوحدة أیضًا ، بسبب المعتقدات الدینیة المختلفة التي تسیطر 
على عقولهم حیث ال تجیز الدیانة الهندوسیة لألرملة الزواج مرة أخرى ، مما یجبرهن على العیش 

على المساعدات ، وبعضهن یلجأن إلى  األراملش معظم وحدهن وسط الفقر والعوز ، وتعی
   .التسول

فشتان بین رحمة اإلسالم باألرملة ، وما تناله في ظل شریعته وهدیه من رعایة وتكریم    
، والذي یقوم على اإلجحاف بها وٕاهدار كل  األراملوبین موقف الدیانات والحضارات األخرى من 

  . حقوقها بمجرد ترملها 
. ن أباح خطبة المعتدة أثناء العدة ، ولكن بالتلمیح والتعریض ولیس التصریح إن القرآ  

والزواج حصن للمرأة والرجل معًا ، وٕان كانت هناك تقالید تنظر لألرملة التي تتزوج نظرة سیئة ، 
فهي نظرة خاطئة ، ولكن ینبغي أن تراعي األم مصلحة أبنائها في اختیار الزوج ، وأن یراعي 

ضًا والدتهم ، ویحسنوا إلیها إذا رغبت في الزواج في أي سن وال یتهموها ، وأدعو المجتمع األبناء أی
والرجل الذي یراعي األیتام في بیته سیكون رفیق النبي صلى اهللا علیه وسلم في  األرامللمراعاة 
  ) . 2005:12الشبكة اإلسالمیة ، . ( الجنة 
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  : المشكالت التي تعاني منها المرأة األرملة 
یثار  لیس في األرملة ما ینقص كرامتها أو یقلل من مكانتها عند اهللا وعند الناس ، وكل ما  

في المجتمع من نظرات متدنیة لألرملة هو أقرب إلى التصورات الجاهلیة منه إلى التصورات 
ضربن ی األراملاإلسالمیة الن وفاة الزوج هو قدر اهللا ، ولیس لها أي ذنب فیه ، بل إن كثیرًا من 

  . المثل والقدوة حین یقمن بتربیة أوالدهن على أفضل ما یكون 
  : مشكالت نفسیة  -أ

تواجه األرملة العدید من المشكالت التي تدفع بها نحو عدید من األمراض النفسیة ، من 
أشهرها القلق واالضطراب الدائمان ، وهذه األمراض من أهم أسبابها التوابع األولیة لوفاة الزوج ، 

مواجهة الحیاة بدون سند ، فبعد أن كانت الزوجة تعتمد على زوجها في العدید من األمور  يوه
  التي هي أصًال من واجبات الرجل ، تجد نفسها مسئولة عن تأدیة دورها ودوره معًا 

وأیضًا تتعرض الزوجة لفراغ عاطفي ، وكذلك األبناء نتیجة لغیاب الزوج ، وهنا تأتي حاجة ضغوط 
والخوف على األبناء ، فتعیش في صراع بین حاجتها وخوفها على األبناء ، وقد یتغلب  المجتمع ،

حب األبناء والخوف علیهم على رغبتها في الزواج أو تتطور الصراعات داخلها إلى قلق وٕاحباط ، 
واكتئاب ، وینعكس ذلك كله على أبنائها ، والمحیطین باعتبارهم السبب الذي یحول دون سعادتها 

ذلك ینبغي على المجتمع أن یساعد المرأة على الزواج إذا رغبت في ذلك ، وال یعد ذلك  وعلى
عبد العاطي وآخرون .(، واألبناء واألقارب أولى الناس بذلك للشریك الراحل ، أو جحودًا منها نكراناً 

 ،1998:122 . (  
الدولة  : الثالث  كل ذلك یؤدي باألرملة إلى حالة من الرهاب والفوبیا تجاه هذه المؤسسات  

والمجتمع ، والعائلة ، وهذا ما یؤدي إلى الشعور بالوحدة والعزلة عن الناس ، وهو ما یجر خلفه 
أمراضًا نفسیة عدیدة ، على رأسها حالة من اإلكتئاب یولدها الكبت النفسي وفقدان األمن النفسي 

  . والعزلة والوحدة النفسیة 
  : مشكالت اجتماعیة  -ب

لمجتمع للمرأة التي بال زوج أرملة أو مطلقة واحدة ، إال أنها بالنسبة لألرملة تبدأ إن نظرة ا   
بالشفقة ، وللمطلقة بالتوجس والشك ، ومن ثم فإن النظرة لألرملة أرق ، نظرًا ألنها فقدت العائل 

  : لظروف خارجة عن إرادتها ، وتواجه األرملة مشاكل عدة 
أرادت أن تتزوج ولدیها أبناء تبدأ مشاكل الحضانة ، وأحیانًا  من ناحیة أهل الزوج ، فلو: أوًال 

ها تصبح نیطلب أهل الزوج منها الزواج من أحد أفراد العائلة ، وذلك من أجل األوالد ، كما أ
  . مصدر قلق لنساء العائلة خوفًا على أزواجهن 
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إذا لم تنتقل إلى بیت أهلها  نها تخضع لرقابة صارمة خوفًا علیهاومن ناحیة أهل الزوجة ، فإ: نیًا ثا
وظلت في بیت الزوجیة ، وقد یكون األمر سهًال إذا كانا األبوان أحدهما ، أو كالهما على قید 

  . الحیاة ولكنه یكون صعبًا إذا كانا قد توفیا 
تسوء عالقات الجوار والصداقة إلى حد كبیر وتخشى أي امرأة أن ینظر زوجها إلى هذه : ثالثًا 

  ) . 1991:33صادق ،  (األرملة  
  : مشكالت اقتصادیة  -ج

وحیدة بال معیل أو كفیل ، وهذا  تيوهي ال. تعاني األرملة بعد موت زوجها معنویًا ومادیًا   
ال سیما ربة البیت غیر العاملة ، فهي ال تعرف إلى ماذا  لألراملبحد ذاته یمثل كارثة بالنسبة 

ك ؟ كیف ستؤمن متطلبات یتماها التي ال تنتهي ؟ سینتهي أمرها ، هل ستكون بحاجة هذا أو ذا
مسئولیة تحتم علیها إعادة حساباتها واالستعداد لوضع مادي مختلف یتطلب منها الحكمة 
واالقتصاد أو ربما التقشف ولو لفترة ن مع مراعاة حقوق یتماها المالیة شرعًا وقانونًا ، فهم أمانة 

اك أفواه وبطون یجب أن تشبع وأجساد یجب أن تلبس ومسئولیة كبیرة تشغل كاهل األرملة ، فهن
، فكیف بها إن كانت في وضع مادي متعسر أصًال ، لم یترك لها الزوج  إلخ........وتنام وتتعلم

شیئًا تستند علیه في حیاتها المقبلة من مال أو ملك وغیرها ، وهذا أغلب ما تعانیه األرملة بعد فقد 
  . زوجها 

علیهن القدر مواجهة الحیاة ومعاناتها بمفردهن بعد ذهاب رفیق  كثیر من النساء یكتب  
العمر، فتتحملن مسئولیة األب واألم معًا ویصبحن الرب الوحید لكل أفراد األسرة ، ومن ثم یكّن في 

  . أمس الحاجة للدعم النفسي من المحیطین بهن 
اة عزیز ، ولكنها قد وغنه من الطبیعي أن تشعر المرأة بالكآبة عند فقدان شخص ما أو وف  

  . تشكو في صحتها النفسیة ، إذا استمرت العالمات المذكورة أدناه مدة طویلة 
  :التي تظهر على األرملة العالمات 

  . الشعور بالحزن معظم الوقت  - 
  . صعوبة النوم ، أو النوم أكثر من اللزوم  - 
  . صعوبة التفكیر بوضوح  - 
  . ة ، أو الطعام أو الجماع فقدان االهتمام بالنشاطات الممتع - 
  . الصداع أو اضطرابات األمعاء غیر الناجم عن مرض : المشكالت الجسدیة مثل  - 
  . التكلم والتحرك البطیئان  - 
  . قلة الحیویة ألداء النشاطات الیومیة  - 
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 ) .  20: 2008عابد ، . ( التفكیر في الموت أو االنتحار  - 
لقصر للتكیف مع حیاتها الجدیدة ، إذ تشعر في بدایة إن األرملة بحاجة إلى وقت لیس با

األمر بأنها ضعیفة وعاجزة عن اتخاذ أي قرار ، وال تستطیع تحمل أیة مسئولیة ، وبمرور الوقت 
تتكیف مع الوضع الجدید ، خاصة إذا ساعدها المحیطون على تنمیة ثقتها بنفسها وبقدراتها 

  ) . 80: 2010خویطر، (
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  لثالثالفصل ا

  دراسات السابقةال
  متعلقة بالمسئولیة االجتماعیةالدراسات ال ××
   بالصراع النفسي  متعلقةالدراسات ال ××
  توكید الذات بمتعلقة الدراسات ال ××
  على الدراسات السابقة تعقیب ××
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  :تقدیم

سة، قام الباحث في هذا الفصل بعرض لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدرا
   .وقد تم تصنیف الدراسات حسب المتغیرات، وترتیبها تصاعدیًا من القدیم إلى الحدیث

  :وتناول الباحث في هذا الفصل الدراسات السابقة كما یلي     
.المسئولیة االجتماعیةالتي تناولت دراسات ال: أوال   
.التي تناولت الصراع النفسي دراسات ال: ثانیا   
.تناولت توكید الذات  التيدراسات ال: ثالثا   

 
   - :المسئولیة االجتماعیة الدراسات التي تناولت  : أوًال 

  ) : ٢٠٠٠فتحي  ، (دراسة - ١
 للمرأة الریفیة االجتماعیة المسئولیة لتنمیة المجتمع تنظیم لطریقة المهني التدخل"  : بعنوان
  " .التلوث  من بیئتها لحمایة
 البیئیة، واعتمدت المشكالت تجاه الریفیة للمرأة االجتماعیة المسئولیة تنمیة : إلى الدراسة هدفت
   .االجتماعي  المسح منهج بحثها في الباحثة

   .إعدادها من االجتماعیة ومقیاس المسئولیة البسیطة المالحظة :الباحثة في الدراسة  واستخدمت 
 بقریة مجتمعال خدمات تنمیة من المستفیدات من سیدة) ٥٨( :وقد تكونت عینة الدراسة من 

   .الجیزةمحافظات  في برطس
 القیاسین درجات بین إحصائیة ذات داللة فروق وجود  :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة 

 تطبیق فعالیة على یدل وهذا ، للمرأة الریفیة االجتماعیة المسئولیة مقیاس على والبعدي القبلي
  .البیئیة المشكالت تجاه الریفیة تماعیة للمرأةاالج المسئولیة تنمیة في المهني التدخل برنامج

  ) : ٢٠٠١محمد،  (دراسة- ٢
  " . العالقة بین التوكیدیة وعناصر المسئولیة االجتماعیة : " بعنوان 

  . ین التوكیدیة وعناصر المسئولیة االجتماعیة شف عن العالقة بالك :هدفت الدراسة إلى 
  . عشوائیًا  وطالبة تم اختیارهم طالباً ) ١٧٥( :وقد تكونت عینة الدراسة من  

التوكیدیة من إعداد  اإلرتباطي واستخدم في دراسته مقیاسالمنهج :  واستخدم الباحث في الدراسة
  ) .١٩٩٣( ، ومقیاس المسئولیة االجتماعیة من إعداد سید أحمد عثمان ) ١٩٨٦(سامیة القطان 
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قة ارتباطیة بین المسئولیة االجتماعیة إلى وجود عال :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة  
والتوكیدیة ، وهذا یؤكد أن الشخص التوكیدي شخص یتمتع بإتزان إنفعالي على المستوى العمیق 

  . یمكنه من اإلیجابیة في العالقات االجتماعیة 
  ) :٢٠٠١،  محمد (دراسة - ٣

  " . النفسیة الطاقة مفهوم ضوء في االجتماعیة المسئولیة"  : بعنوان
مجدولة (  النفسیة الطاقة لمستویات وفقا االجتماعیة المسئولیة مستویات تفسیر:إلى  الدراسة هدفت

 بالقدرة الفرد وتمد البناء تستهدف التي الطاقة المجدولة النفسیة بالطاقة وقصد) . وغیر مجدولة 
 تستهدف التي قةالطا فتعني المجدولة غیر النفسیة الطاقة أما الصحیح، االتجاه في المواجهة على

  . التحلیلي  الوصفي المنهج الباحث اعتمد وقد  .الموت غرائز وتخدم والفناء التفكیك
 أحمد سید إعداد من)  ك( الصورة االجتماعیة المسئولیة مقیاس :الباحث في الدراسة  واستخدم

    .إعداده من النفسیة الطاقة ومقیاس) ١٩٩٣عثمان
 من مختلفة كلیات من عشوائیا اختیارهم تم وطالبة طالبا )٢٣٣(  :الدراسة من  عینة وقد تكونت

  ) . سنة  ٢٢- ١٩( بین أعمارهم تتراوح بنها جامعة
 االجتماعیة المسئولیة مرتفعي بین دال ارتباط هناك أن :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة 

 ومستویات االجتماعیة المسئولیة مستوى بین اتساق وهناك المجدولة، النفسیة الطاقة ومرتفعي
 وینخفض النفسیة، الطاقة مستوى بارتفاع االجتماعیة المسئولیة مستوى یرتفع حیث النفسیة، الطاقة
  .المجدولة النفسیة الطاقة مستوى بانخفاض االجتماعیة المسئولیة مستوى

   ) :٢٠٠١علي ،(دراسة - ٤
  " .  غزة بمحافظات الجامعة لبةط لدى االجتماعیة بالمسئولیة وعالقتها الدجماطقیة"  :بعنوان
 الكشف والى االجتماعیة، والمسئولیة الدجماطقیة بین العالقة صورة إیضاح :إلى  الدراسة هدفت

 الجنس، متغیرات إلى تعزى أن یمكن والتي االجتماعیة والمسئولیة الدجماطقیة في الفروق عن
   .الجامعیة الدراسة نوع الدراسي، المستوى السكن، مكان
 الدراسیة الكلیات والمستویات مختلف من وطالبة طالبا )٥١٢(  :ن م الدراسة عینة تكونت وقد

   .طالبة  )٢٥٩(طالب و  )٢٥٣( منهم
 ومقیاس ناهیة، أبو الدین صالح وٕاعداد ترجمة روكیش مقیاس :في الدراسة  الباحث واستخدم
  ) . ك( ةالصور  عثمان لسید صورة للدجماطقیة ( E ) االجتماعیة المسئولیة

 الدجماطقیة بین دالة موجبة ارتباط وجود عالقة :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة 
 الدجماطقیة ومنخفضي مرتفعي بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد كما .االجتماعیة والمسئولیة
 مجموعتي درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وتوجد .الدجماطقیة مرتفعي لصالح
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 فروق توجد ال حین في .اإلناث مجموعة لصالح وذلك الدجماطقیة مقیاس على واإلناث الذكور
 المستوى أو الجامعیة، الدراسة نوع إلى تعزى الدجماطقیة مقیاس على إحصائیة داللة ذات

 مقیاس على إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم النتائج من وتبین .السكن مكان أو الدراسي،
 مكان أو الدراسي، المستوى أو الجامعیة، الدراسة نوع أو الجنس، إلى تعزى االجتماعیة المسئولیة

  .السكن
  ) : ٢٠٠٢، العدل (دراسة - ٥

والمسئولیة  االجتماعي بالذكاء وعالقتها االجتماعیة المشكالت حل على القدرة" :بعنوان
   ." الدراسي والتحصیل االجتماعي الذات ومفهوم االجتماعیة

 بالذكاء االجتماعي االجتماعیة المشكالت حل على القدرة متغیر عالقة بحث : إلى دراسةال هدفت
 التنبؤ بحث إمكانیة وكذلك .الدراسي والتحصیل االجتماعي الذات ومفهوم االجتماعیة والمسئولیة

 الذكاء درجاتهم في خالل من االجتماعیة المشكالت حل على القدرة في الطالب بدرجات
 الباحث واستخدم .الدراسي والتحصیل االجتماعي الذات ومفهوم االجتماعیة المسئولیةو  االجتماعي

  . التحلیلي  الوصفي المنهج
 محافظاتفي  الثانوي الصف األول طالب من )٤٩٥( :وقد تكونت عینة الدراسة من  

   .الذكور من العینة أفراد وجمیع اإلسماعیلیة،
 إعداد من المشكالت حل على القدرة مقیاس :هي یسعدة مقای :في الدراسة  الباحث واستخدم

 المسئولیة ومقیاس إسماعیل، الدین عماد لمحمد الذكاء االجتماعي ومقیاس ونیزو، دزریال
 إعداد من االجتماعي الذات مفهوم ومقیاس عثمان، أحمد إعداد سید من "ت الصورة" االجتماعیة

   .الباحث
 المشكالت حل على القدرة بین دالة ارتباطیة عالقة وجود :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة 

 التنبؤ یمكن أنه كما.الدراسي والتحصیل االجتماعیة والمسئولیة االجتماعي االجتماعیة والذكاء
 والتحصیل االجتماعیة والمسئولیة االجتماعي الذكاء من االجتماعیة المشكالت بدرجات حل

  .الدراسي
   :) ٢٠٠٢الشایب ،( دراسة - ٦

  " . بتنظیم الوقت  وعالقتهاالمسئولیة االجتماعیة : " بعنوان 
    .التعرف على العالقة بین المسئولیة االجتماعیة وتنظیم الوقت : هدفت الدراسة إلى 

  .  طالب وطالبة وزعوا بالتساوي على الكلیات المختلفة ) ٥٠٠(: وقد تكونت عینة الدراسة من 
االجتماعیة لسید عثمان ، ومقیاس تنظیم الوقت  المسئولیةمقیاس  :واستخدم الباحث في الدراسة 

  . وهو من إعداد الباحث 
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وجود عالقة دالة إحصائیًا بین المسئولیة االجتماعیة  :اآلتیة  النتائجوقد أسفرت الدراسة عن 
ة في وتنظیم الوقت تبعًا لمتغیري میدانیة الدراسة ، ونوع التخصص ، بینما توجد فروق دالة إحصائی

المسئولیة االجتماعیة وتنظیم الوقت لدى الذكور ، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائیة في 
  .بین السنة األولى والسنة األخیرةالمسئولیة االجتماعیة وتنظیم الوقت تبعًا لمتغیر التخصص ، وال 

  ) : ٢٠٠٢العامري ،( دراسة - ٧
 طالبات المرحلة من عینة لدى االجتماعیة المسئولیة تنمیة في إرشادي برنامج فاعلیة" بعنوان

  .  "المتحدة العربیة اإلمارات بدولة الثانویة
واقع  من االجتماعیة المسئولیة لمفهوم العاملي التركیب طبیعة تحدید : إلى الدراسة هذه هدفت

 تنمیة معدالت المسئولیة في اإلرشادیة الفنیات من عدد من التحقق ومحاولة اإلمارات دولة ظروف
  . الثانویة طالبات من مجموعة لدى االجتماعیة

 تجریبیة )٢٤(و ضابطة )٢٤(مجموعتین إلى قسمن طالبة ٤٨  :وقد تكونت عینة الدراسة من 
  . ) سنة  ١٧-١٥(وتتراوح أعمارهن  ثانوي األول الصف من

 ریبیةالتج المجموعة لصالح إحصائیا دالة فروق وجود :اآلتیة  النتائجوقد أسفرت الدراسة عن 
 لطالبات االجتماعیة المسئولیة تنمیة إلى البرنامج أدى حیث ، اإلرشادي التي تأثرت بالبرنامج
  . المجموعة التجریبیة 

  ) : ,2002Kennemer (دراسة كنمیر - ٨
  " . العوامل التي تتنبأ بالمسئولیة االجتماعیة لدى طالب الجامعة : " بعنوان 

وامل التي تسهم في تنمیة المسئولیة االجتماعیة لدى طالب معرفة الع :هدفت هذه الدراسة إلى 
  . الجامعات 

طالبة ممن ینتمون ) ٦٩(طالبًا و) ٣١(طالب ، منهم)  ١٠٠(  :وقد تكونت عینة الدراسة من  
   .إلى الجامعة 

من إعداد )  GSRI( االجتماعیة العالي المبتكر  مقیاس المسئولیة :واستخدم الباحث في الدراسة 
        مقیاس المسئولیة االجتماعیة العالي: ویتفرع من هذا المقیاس )  Starret,1996( یتستار 

 )GSRS  ( مقیاس المسئولیة نحو األشخاص ،)RPS  (محافظات ، ومقیاس ال)SCS  . (  
إلى وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح الطالب في مقیاس المسئولیة  :وقد أشارت نتائج الدراسة 

العالي ، كما كشفت أیضًا عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الطالب والطالبات االجتماعیة 
  .  في مقیاس المسئولیة االجتماعیة نجو األشخاص 
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  ) : ٢٠٠٣كردي ، (دراسة  - ٩
  " . العالقة بین المسئولیة االجتماعیة ودافع اإلنجاز : " بعنوان 

   .المسئولیة االجتماعیة ودافع اإلنجاز التعرف على العالقة بین : هدفت الدراسة إلى 
طالبة بكلیة التربیة بالطائف فرع جامعة أم القرى ، تراوحت ) ٢٠٠( :وقد تكونت عینة الدراسة من 

المفحوصات ذوات المسئولیة  األولىسنة ، وتم تقسیمهن إلى مجموعتین ) ٢٤-١٩(أعمارهن بین 
  . المسئولیة االجتماعیة المنخفضة االجتماعیة العالیة ، والثانیة المفحوصات ذوات 

) ١٩٧٣( مقیاس المسئولیة االجتماعیة من إعداد سید عثمان  :واستخدم الباحث في الدراسة 
  .ومقیاس الدافع لإلنجاز من إعداد الباحثة  
وجود عالقة دالة إحصائیًا بین المسئولیة االجتماعیة  : وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة

نجاز لدى طالبات كلیة التربیة ، كما أن الطالبات ذوات المسئولیة االجتماعیة العالیة والدافع لإل
  . أعلى من الطالبات ذوات المسئولیة االجتماعیة المنخفضة في دافع اإلنجاز 

  ): ٢٠٠٣قندیل ، (دراسة  -١٠
  " .دیة  بالمسئولیة االجتماعیة لدى تالمیذ المرحلة اإلعدا األسرى عالقة المناخ" : بعنوان
من  جانب وكل األبناء یدركه كما ككل األسرى المناخ عالقة إلى التعرف :إلى  الدراسة هدفت

 .المتأخرة  الطفولة مرحلة نهایة وفي اإلعدادیة المرحلة تالمیذ لدى االجتماعیة بالمسئولیة جوانبه 
المسئولیة  في والفروق جوانبه ، من جانب كل و ككل األسرى المناخ في الفروق إلى والتعرف

  ) .  المیالدي الترتیب - األسرة حجم - الجنس( باختالف  االجتماعیة
 من تلمیذة)١٢٠(و تلمیذاً  ) ١٢٣( منهم تلمیذة، و تلمیذاً ) ٢٤٣( :وقد تكونت عینة الدراسة من 

   .القاهرة بشمال التعلیمیة الساحل إدارة األول اإلعدادي بمدارس الصف تلمیذات و تالمیذ
 صالح زكى أحمد إعداد من الذكاء المصور اختبار :التالیة في دراسته األدوات الباحث واستخدم

 السید العزیز عبد من إعداد االقتصادي -االجتماعي المستوى ومقیاس ،) ١٩٧٥(
 )١٩٨٤( السید النجیحى ثناء إعداد من االجتماعیة المسئولیة ومقیاس ،) ١٩٩٥(الشخص
 األسرى ومقیاس المناخ ،) ١٩٧٤(موسى  إعداد من األسریة اتالعالق ومقیاس الباحثة،/وتعدیل

   .الباحثة إعداد من
 0.01 ) مستوى دالیة إحصائیا عند موجبة عالقة وجود : وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة

 موجبة عالقة تبین وجود كما .ككل العینة لدى االجتماعیة المسئولیة و ككل األسرى المناخ بین (
 جوانب كبعض )الحریة– اإلشراف - الترابط (جوانب بین ( 0.01 ) مستوى عند صائیاإح دالة

 إحصائیا دالة سالبة عالقة وجود النتائج وأظهرت .ككل العینة لدى االجتماعیة المسئولیة و األسرة
 االجتماعیة المسئولیة و األسرى المناخ كأحد جوانب) النزاع (جانب بین ( 0.01 ) مستوى عند
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 المنخفض األسرى المناخ بین إحصائیا دالة وجود عالقة عدم النتائج أظهرت كما .ككل عینةال لدى
 في المسئولیة)  ( 0.01  مستوى  عند دالة إحصائیا فروق وجود وتبین االجتماعیة، والمسئولیة
 ولصالح المرتفع األسرى ذات المناخ المنخفض واألسر األسرى المناخ ذات األسر بین االجتماعیة

  .المرتفع األسرى المناخ ذات ألسرا
   : Wright and others,2004 )(  وآخرون رایت دراسة -١١

 تكییف النشاط في واالجتماعیة الشخصیة المسئولیة برنامج مالئمة مدى استكشاف"  :بعنوان
  ".    جماعیة حالة دراسة -البدني 
 النشاط تكییف في الجتماعیةوا الشخصیة المسئولیة برنامج تطبیق فحص  :إلى  الدراسة هدفت
 مصابین ذكور أطفال خمسة المشاركون عدد وبلغ الجماعیة، الحالة دراسة استخدام وتم .البدني
 الطبیة، والسجالت المیداني، الرصد مالحظات على المعلومات مصادر واشتملت. الدماغي بالشلل
   .واآلباء والمعالجین المشاركین أطباء مع مقابالت وٕاجراء
  . خمسة أطفال ذكور مصابین بالشلل الدماغي : كونت عینة الدراسة من وقد ت

دراسة الحالة الجماعیة ، واشتملت مصادر المعلومات على  :في الدراسة  الباحثواستخدم 
، وٕاجراء مقابالت مع األطباء المشاركین والمعالجین لرصد المیداني ، والسجالت الطبیةمالحظات ا

    .واآلباء 

 البرنامج، عن اإلیجابیة والمشاعر بالقدرة، لإلحساس زیادة :لدراسة عن النتائج اآلتیة وقد أسفرت ا
 الشخصیة المسئولیة برنامج أن إلى النتائج هذه وتشیر .اإلیجابیة االجتماعیة والتفاعالت
  .به الصلة وثیق بعالج یقترن عندما وخاصة المعوقین، لألطفال یخصص أن یمكن واالجتماعیة

  ) : ٢٠٠٨، قاسم (دراسة -٢١
   ."المرحلة الثانویة طالب لدى االجتماعیة المسئولیة لتنمیة إرشادي برنامج فعالیة" : بعنوان
 المرحلة طالب لدى االجتماعیة المسئولیة لتنمیة إرشادي برنامج فعالیة معرفة : إلى الدراسة ھدفت

 ضابطة إحداهما مجموعتین ىإل العینة بتقسیم التجریبي شبه لمنهجا الباحث واستخدم،الثانویة
  . تجریبیة واألخرى

 على القبلي القیاس في متدنیة درجاتهم جمیعهم طالبا )٣٦( :وقد تكونت عینة الدراسة من  
 وعدد وضابطة تجریبیة متكافئتین مجموعتین إلى العینة تقسیم وتم ، االجتماعیة المسئولیة مقیاس

  .  طالب ) ١٨( منها كل
 البرنامج ویتكون إعداده، من وهو االجتماعیة المسئولیة مقیاس  :لدراسة في ا الباحث واستخدم
   .جلسة عشر ثالثة من اإلرشادي
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 درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود :اآلتیة  وقد أسفرت الدراسة عن النتائج
 تطبیق بعد االجتماعیة المسئولیة مستوى في الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة طالب
 درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود وكذلك .التجریبیة المجموعة لصالح البرنامج
  .  البعدي القیاس لصالح البرنامج تطبیق وبعد قبل التجریبیة المجموعة طالب
  : النفسي الصراع تناولت التي الدراسات : ثانیاً 

   : ( Hanson et . al , 1992)دراسة هانسون وآخرون - ١
   . " الجامعة طالب من عینة لدى والتوافق البینشخصي الصراع أبعاد بین العالقة " : بعنوان
   . والتوافق البینشخصي الصراع أبعاد بین العالقة فحص : إلى الدراسة هدفت

   . الجامعة طالب بین طالبا )١١٣( : من الدراسة عینة تكونت وقد
 االجتماعیة عالقاته في الفرد صراع مقیاس ضمنتت أدوات عدة : الدراسة في الباحث استخدمو 

   . الشخصیة تقدیر ومقیاس ، العام التوافق واختبار
 من وكل النفسي الصراع أبعاد بین ودالة موجبة عالقة وجود : اآلتیة النتائج عن الدراسة أسفرت وقد

 الصراع بین ودالة سالبة عالقة وجود جانب إلى للحیاة السلبیة والنظرة ، السلوك اضطراب مشكالت

 أبعادب ارتباطا العوامل أقوى كان القیمي التناقض أن النتائج أظهرت كذلك ،الشخصیة والكفاءة النفسي

  . النفسي الصراع
   : (Newton et . al , 1995) وآخرون نیوتن دراسة - ٢

   . " الدفاع وأسالیب العداء وأدوار الزوجیة التفاعالت أثناء واإلنسحاب الصراع " : بعنوان
 في یسهم الدفاعیة المیكانیزمات واستخدام العدوانیة أو العداء كان إذا ما فحص : إلى الدراسة هدفت

   . الزوجیة التفاعالت أثناء واالنسحاب النفسي الصراع حدوث
   . حدیثاً  المتزوجون من فرداً  تسعون )٩٠(  : من الدراسة عینة تكونت وقد

 میكانیزمات وقائمة ، النفسي الصراع مقیاس تضمنت أدوات عدة  : الدراسة في الباحث استخدمو 

   . العدوانیة ومقیاس  Defense Mechanisms Inventory (DMI) الدفاع
 ، النفسي بالصراع ترتبط العدوانیة من العالیة المستویات أن  : اآلتیة النتائج عن الدراسة أسفرت وقد
   . المتزاید بالصراع ترتبط الدفاعیة األسالیب من المنخفضة المستویات وأن
  : )Grenyer & Luborsky,1996(ولوبورسكي جرینیر  دراسة - ٣

  . " الشخصیة الصراعات من التمكن : النفسي العالج في التغییر دینامیة " : بعنوان
 الصراع عن الناتج الفرد داخل التوافق سوء  أنماط سیطرة بین العالقة تناول : إلى الدراسة هدفت

   . النفسي العالج على المترتب األثرو  النفسي
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 العیادات على التردد اعتادوا ممن نفسیا مریضا وأربعون إحدى )٤١(  : من الدراسة عینة تكونت وقد

  .النفسیة
 البرنامج جانب إلى النفسي الصراع حل مقیاس تضمنت أدوات عدة : الدراسة في الباحثان استخدمو 

   . المستخدم العالجي
 الناتج التوافق سوء أنماط خفض في المستخدم العالجي للبرنامج دال تأثیر وجود : النتائج وأوضحت

        . الدراسة عینة لدى النفسي الصراع عن
    ) :٢٠٠٦الخرب ،(دراسة - ٤

دراسة مسحیة التجاهات .  "الشخصیة وانعكاساتها على األمن الوظیفي  الصراعات" بعنوان 
  "  . التعلیم بمدینة الریاضالعاملین بدیوان وزارة التربیة و 

التعرف على مفهوم الصراعات الشخصیة وأسبابها وانعكاساتها على األمن :  هدفت الدراسة إلى
الوظیفي والتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیًا بین وجهات نظر المبحوثین 

وزارة التربیة والتعلیم وفقًا إزاء أسباب الصراعات الشخصیة وانعكاساتها على األمن الوظیفي في 
  .لخلفیاتهم الشخصیة والوظیفیة 
  .فردًا )  ٣٣٩١: ( وقد تكونت عینة الدراسة من 

  .أداة لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة والمتوسطات الحسابیة  :واستخدم الباحث في الدراسة  
مدى االنعكاس اإلیجابي أن هناك اتفاقا في رؤیة عینة الدراسة على  :وتبین من نتائج دراسته  
لصراعات الشخصیة على األمن الوظیفي حیث تراوحت متوسطات موافقتهم الحسابیة على ل

واتضح أن )  ٣.٤٤- ٣.٨٧( انعكاسات الصراع الشخصیة اإلیجابیة على األمن الوظیفي ما بین 
  .ن الوظیفيراعات الشخصیة على األمعینة الدراسة موافقون على جمیع االنعكاسات اإلیجابیة للص

  : الذات توكید تناولت التي الدراسات : ثالثاً 
   ) :١٩٩٨جودة ، ( دراسة  - ١

مستوى التوتر النفسي وعالقته ببعض المتغیرات النفسیة لدى معلمي المرحلة الثانویة : " بعنوان 
  " . في محافظات غزة 

لتوتر النفسي وبعض الكشف عن العالقات المحتملة الوجود بین مستوى ا -:هدفت الدراسة إلى 
المتغیرات النفسیة تلك التي تتمثل في وجهة الضبط ، التوكیدیة لدى المعلمین في محافظات غزة ثم 

  . معرفة الحالة االجتماعیة والعمر وسنوات الخبرة على التوتر النفسي 
تم معلمة وقد ) ٩٨(معلم و ) ٢٢٢(معلمًا ومعلمة منهم ) ٣٢٠( - :وقد تكونت عینة الدراسة من 

  . اختیارهم بطریقة عشوائیة بحیث تكون ممثلة لكافة محافظات غزة 
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قائمة الضغوط النفسیة للمعلمین ،  مقیاس وجهة  - :وقد استخدمت األدوات الدراسیة التالیة 
  . الضبط ،  مقیاس التوكیدیة 

" تبار المتوسط الحسابي ،  معامل ارتباط بیرسون ،  اخ -:أما األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 
  . ، تحلیل التباین األحادي " ت 

       وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین مستویات التوتر -:وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة 
والتوكیدیة وهذه النتیجة تدل على أن ارتفاع متوسطات درجات ) متوسط –منخفض  –عال ( 

  .   التوتر یصاحبها انخفاض في مستوى التوكیدیة 
  ) : ١٩٩٩أبو غزالة ،( دراسة - ٢

   " .الضغوط النفسیة وعالقتها بكل من الذكاء ، تأكید الذات وبعض السمات المرضیة :" بعنوان 
المرتفعة ، ( الكشف عن الفروق بین المستویات الثالث للضغوط النفسیة  :هدفت الدراسة إلى 

  ) . المتوسطة ، المنخفضة 
بات كلیة التربیة إلعداد معلمات المرحلة اإلبتدائیة بمحافظة من طال -:وقد تكونت عینة الدراسة  

  . جدة والطالبات من المستوى الثالث ومن جمیع تخصصات التربیة 
استمارة جمع البیانات ،  اختبار الشخصیة المتعدد  -:وقد استخدمت الباحثة األدوات التالیة 

كید الذات من إعداد الباحثة ،  مقیاس األوجه ،  اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن ، مقیاس تأ
  . المؤشرات السلوكیة الدالة على الضغط ،  قائمة هوبكنز ألعراض الضغط 

  ) . النسبة الغائبة (  األحاديتحلیل التباین  -:واستخدمت الباحثة األسالیب اإلحصائیة التالیة 
ط بتأكید الذات في األبعاد أن الضغوط النفسیة ال ترتب -:وقد توصلت الباحثة للنتائج التالیة 

للنقد ، واإلعتراف  االستجابةالثقة بالنفس ، التعبیر عن المشاعر اإلیجابیة والسلبیة ، : التالیة 
وأن الضغوط النفسیة ترتبط ببعد . بالعیوب الشخصیة ، الدفاع عن الحقوق الخاصة والعامة 

  .  الرفض من أبعاد توكید الذات 
  :  )١٩٩٩الخضیر ، (دراسة  - ٣

فاعلیة برنامج توكیدي في تنمیة تقدیر الذات لدى عینة من طالبات الجامعة مرتفعات " بعنوان 
  " . األعراض اإلكتئابیة 
توكیدي في تنمیة تقدیر الذات لدى عینة من  التحقق من فاعلیة برنامج - :هدفت الدراسة إلى 

ة البرنامج التدریبي التوكیدي في طالبات الجامعة مرتفعات األعراض اإلكتئابیة والتحقق من فاعلی
  . خفض درجة اإلكتئاب لدیهن 
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الالتي تعانین من " سعود " طالبة من طالبات جامعة الملك ) ٣٨( :وقد تكونت عینة الدراسة من 
االكتئاب ، وقد تم تقسیمهن إلى مجموعتین متكافئتین من حیث العمر ، ودرجة االكتئاب ، ودرجة 

  . ابطة واألخرى تجریبیة تقدیر الذات ، إحداهما ض
مقیاس تقدیر الذات من إعداد الباحثة ، مقیاس االكتئاب  -:واستخدمت الباحثة في دراستها 

البرنامج ) م١٩٩٣(وآخرین " فهد الدایم " الصادر عن مستشفى الصحة النفسیة بالطائف من إعداد 
  . التوكیدي من إعداد الباحثة 

روق دالة إحصائیًا في درجة االكتئاب بین نتائج القیاس عدم وجود ف :وأسفرت نتائج الدراسة 
القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة ، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تقدیر الذات بین 
نتائج كل من القیاس القبلي والقیاس البعدي للمجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج التوكیدي 

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب أفراد المجموعتین  ووجود. لصالح القیاس البعدي 
الضابطة والتجریبیة على مقیاس تقدیر الذات بعد تطبیق برنامج التدریب التوكیدي ، وذلك لصالح 

ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الرتب لدرجات المجموعة . المجموعة التجریبیة 
، في االكتئاب بعد تطبیق برنامج التدریب التوكیدي ، وذلك لصالح  الضابطة والمجموعة التجریبیة

  .المجموعة التجریبیة 
  ) : ١٩٩٩اهللا ،  وعبد فرج( دراسة  - ٤

  " . المصرین  األزواج لدي الذات بتوكید في عالقته الزواجي التوافق" بعنوان 
 المنبئة النوعیة اتوالمهار  العالقة هذه الكشف عن إلى :دراستهما  من الباحثان هدف وقد 

 ، اإلعجاب إبداء هو للذات به التوكید النوعیة والمقصود بالمهارات ، الزوجین بین التوافق بمستوي
  .  ، والمصارحة العلني االعتزاز ، النفس ضبط

 من عاًما )٣٩-٣٤( أعمارهم بین  تتراوح وزوجة زوًجا)  ١٤٠ ( :وقد تكونت عینة الدراسة من   
 التوافق ؛ومقیاس الزوجیة العالقات في الذات توكید مقیاس باستخدام والمتوسط اليالع التعلیم ذوي

  . حده علي كل الزوجین كال علي طبقا اللذین الزوجي
 توافقه بمستوي یرتبط - زوجة أو زوج - الفرد توكید ىمستو  أن : إلى الباحثان توصل وقد 

 للذات العام توكیدهما ىمستو و للزوجین  اجيالزو  التوافق بین مرتفًعا ارتباًطا هناك وأن الزواجي
 )ونوعیته التوكید مهارات (أو) أنثي  ذكًرا أو(سواء نوعًیا بینهما التوافق تأثیًرا داال في یؤثر لم والذي

 والعكس التوافق مستوي بارتفاع )الزوجة أو الزوج(لدى الفرد المهارات هذه مستوي ارتفاع ارتبط وقد
 األبناء لدي الذات بمفهوم وعالقته الوالدین بین الزواجي دني التوافقیت قد " أنه إذ - بالعكس

  النقد وتوجیه ، الخاصة الحقوق عن الدفاع مهارة من مرتفع مقدار ظل في التوافق هذا. المراهقین
 المهارات تلك ممارسة أو وٕابداء إظهار أن : على تأسیًسا النتائج فسرت وقد " االختالف وٕاظهار
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وعاداته  مجتمع لكل الثقافیة العوامل تدخل أساسه الشریكین من كل توافق علي تأثیرها ومدي
  .)الزواجي التوافق في التوكید تأثیر تشكیل في الثقافة دور مسالة النتیجة هذه وتثیر(
   ) : ٢٠٠١ ، العمودي(دراسة  - ٥

 من عینة لدي المتغیرات ببعض وارتباطه الذات بتوكید وعالقته الزواجي التوافق" بعنوان 
  .  "المكرمة  مكة بمنطقة المتزوجین

 بمستوي سنة ٥٠- ١٨ بین أعمارهم زوجًا وزوجة ، تتراوح ٤٤٠ :تكونت عینة الدراسة من  وقد
 علیا واقتصادیة اجتماعیة طبقة ومن ؛ الجامعي المستوي  فوق ما إلى االبتدائي من تعلیمي
  . ودنیا ىووسط

  . الذات وتوكید الزواجي افقالتو  أداتین لقیاس :واستخدم الباحث 
 الزواجي التوافق في داللة إحصائیة ذات فروق وجود :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة  

 الزوجي التوافق في فروق وجدت ، وأیًضا الزوجة و الزوج ىلد أي )أنثى –ذكر ( النوع باختالف
 الذات وتوكید الزوجي التوافق بین ةدال فروق لم توجد أنه إال.. الزواج مدة باختالف الزوجین لدي
  .  الدراسة عینة لدي
  ) : ٢٠٠٧،  الرجیب(دراسة  - ٦
  ". وعالقتها بأسالیب التنشئة الوالدیة  الذات توكیدمهارات " بعنوان  
المختلفة وأسالیب التنشئة  فحص العالقة بین عوامل مهارات التوكیدیة :هدفت الدراسة إلى  

  . واإلناث  األب واألم لدى الذكورالوالدیة من جانب كل من 
وقد بلغ ) من اإلناث ٢١٣الذكور،  من ١٠٧(مبحوثا، ) ٣٢٠(:وقد تكونت عینة الدراسة من 

   .٧.٢٤قدره  سنة بانحراف معیاري ٢٣.٩٢العینة  متوسط عمر
مقیاس ). ١٩٩٨طریف شوقي،(توكید الذات  مقیاس مهارات :واستخدم الباحث في الدراسة 

  .)١٩٨٩درویش، زین العابدین(تماعیة التنشئة االج
  : وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة 

في مقابل التشدد والقسوة من جانب األم، واتجاه  تسهم المساواة في مقابل التفرقة، والتسامح - 
لدى " اإلنصاف وتقدیر اآلخرین"في التنبؤ بعامل  الشورى في مقابل التسلط من جانب األب

   .الذكور
التنشئة في مقابل التناقض من جانب األب ،  م أسالیب االتجاه نحو الثبات في مواقفتسه -

األم، واالتجاه نحو الثبات في مواقف التنشئة في مقابل  واالتجاه نحو بث الطمأنینة من جانب
واالتجاه نحو توفیر الحمایة المعتدلة في مقابل الحمایة المفرطة من جانب  التناقض من جانب األم
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عن  الدفاع"واالتجاه نحو القبول في مقابل الرفض والنفور من جانب األم في التنبؤ بعامل  م،األ
   .لدى الذكور" الحقوق الخاصة

التنشئة في مقابل التناقض، واالتجاه نحو توفیر  تسهم أسالیب االتجاه نحو الثبات في مواقف -
القدرة على مواجهة "التنبؤ بعامل المفرطة من جانب األب في  الحمایة المعتدلة مقابل الحمایة

   .لدى اإلناث" األخریین
جانب األب،  تسهم أسالیب االتجاه نحو الثبات في مواقف التنشئة في مقابل رفض التناقض من -

المعتدلة في مقابل الحمایة  واالتجاه نحو المساواة في مقابل التفرقة، واالتجاه نحو توفیر الحمایة
جانب األم في التنبؤ بعامل الدفاع عن  في مقابل التشدد والقسوة من المفرطة، واتجاه التسامح

  . الحقوق العامة لدى اإلناث 

n.net/showthread.php?t=20484-http://www.afaq -  
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   عقیب على الدراسات السابقةت

وعرض للدراسات المتوفرة لدیه حسب المتغیرات التي تناولها  صنیفبتبعد أن قام الباحث 
  : سیقوم الباحث بالتعلیق على هذه الدراسات بصورة مختصرة كالتالي 

  : التي تناولت المسئولیة االجتماعیة  الدراسات: أوالً 
  :الھدف  حیثمن 

االجتماعیة وجد أن بعد اطالع الباحث على أهداف الدراسات السابقة والمتعلقة بالمسئولیة 
 المسئولیة تنمیةللكشف عن وكانت تهدف بعض الدراسات تناولت المسئولیة االجتماعیة 

ودراسة ،)٢٠٠٠،فتحي(البیئیة كدراسة  المشكالت تجاه الریفیة للمرأة االجتماعیة
ذكور (أثر الجنس  وكانت تهدف لبیان) ٢٠٠٨، قاسم (ودراسة)   Kennemer,2002(كنمیر
ودراسة ) ٢٠٠١علي ،( ، كدراسة لمسئولیة االجتماعیة لدى عینة من طلبة الجامعةفي ا) وٕاناث

 وكل األبناء یدركه كما ككل األسرى المناخ عالقةوكانت تهدف للتعرف على ) ٢٠٠٣قندیل ، (
 الطفولة مرحلة نهایة وفي اإلعدادیة المرحلة تالمیذ لدى االجتماعیة بالمسئولیة من جوانبه  جانب

 )٢٠٠٢العدل،  (الذات كدراسة  ومفهوم االجتماعیة المسئولیة بین ومعرفة العالقة، المتأخرة 
محمد،  (وكانت تهدف والكشف عن العالقة بین التوكیدیة وعناصر المسئولیة االجتماعیة كدراسة

، ) ٢٠٠٢الشایب ،( كدراسة. یة وتنظیم الوقت العالقة بین المسئولیة االجتماع، ومعرفة ) ٢٠٠١
  ) . ٢٠٠٣كردي ، (العالقة بین المسئولیة االجتماعیة ودافع اإلنجاز كدراسة ومعرفة 

  : العینة  حیثمن 

الباحث على العینات التي تم استخدامها في الدراسات السابقة والخاصة  إطالعومن خالل 
ث بلغ حجم أصغر بموضوع المسئولیة االجتماعیة فقد وجد تباین أحجام في أحجام العینات حی

وبلغ حجم أكبر  ) Righit & Others,2004(وذلك في دراسة رایت وآخرونأطفال ،) ٥(عینة 
، وتراوحت أحجام بقیة عینات الدراسات األخرى بین ) ٢٠٠١( كما في دراسة علي) ٥١٢( عینة 

أما الدراسات السابقة والخاصة بموضوع توكید الذات ، ، بلغ حجم . حجمي عینتي تلك الدراسات 
وبلغ حجم أصغر عینة  )٢٠٠١، العمودي(  زوجا وزوجة كما في دراسة) ٤٤٠(  أكبر عینة

أما في الدراسات السابقة والخاصة بموضوع ، )  ٢٠٠٧الرجیب ، ( مبحوثا كما في دراسة ) ٣٢٠(
 جرینیر، كما في دراسة  مریضًا نفسیاً  )٤١(الصراع النفسي، فقد كانت أصغر عینة

    كما في دراسة) ٣٣٩١(وبلغ حجم أكبر عینة،  )Grenyer & Luborsky,1996(ولوبورسكي
  ) .٢٠٠٦الخرب ،( 
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  : من حیث األدوات 
ومن خالل إطالع الباحث على األدوات التي تم استخدامها في الدراسات السابقة وجد أن 

 االجتماعیة المسئولیة مقیاس: الدراسات استخدمت عدة مقاییس للمسئولیة االجتماعیة وكان أهمها 
،  محمد(دراسةفي ك  الصورة االجتماعیة المسئولیة ومقیاس)٢٠٠٢لعدل، ا( دراسةفي  ) ث(

 )٢٠٠١محمد،  (دراسة )٢٠٠٠فتحي  ، (دراسة االجتماعیة في المسئولیةومقیاس ) ٢٠٠١
 قاسم (، ودراسة) ٢٠٠٣قندیل ، (ودراسة ) ٢٠٠٣كردي ، (ودراسة  )٢٠٠٢الشایب ،( ودراسة

،ومقیاس المسئولیة )٢٠٠١علي ،(في دراسة ( E ) جتماعیةاال المسئولیة ، ومقیاس) ٢٠٠٨،
   .)  Kennemer,2002(في دراسة كنمیر)  GSRI( االجتماعیة العالي المبتكر 

  :  النتائجمن حیث 

: بعد اطالع الباحث على نتائج الدراسات السابقة والتي تناولت المسئولیة االجتماعیة وجد 
    عالقة بین المسئولیة االجتماعیة والتوكیدیة كدراسة ة بینتأن هناك بعض نتائج الدراسات السابق

 وعالقة) ٢٠٠١علي ،(كدراسة  الدجماطقیةو االجتماعیة  لمسئولیةا ، وعالقة بین) ٢٠٠١محمد،  (
 والتحصیل االجتماعیة والمسئولیة االجتماعي االجتماعیة والذكاء المشكالت حل على القدرة بین

       وعالقة بین المسئولیة االجتماعیة وتنظیم الوقت كدراسة، ) ٢٠٠٢العدل،  (كدراسة الدراسي
وعالقة دالة إحصائیًا بین المسئولیة االجتماعیة والدافع لإلنجاز لدى طالبات ) ٢٠٠٢الشایب ،( 

 و ككل األسرى المناخ دالیة إحصائیا بین موجبة ، وعالقة) ٢٠٠٣كردي ، (كلیة التربیة كدراسة 
  ) . ٢٠٠٣قندیل ، (ككل كدراسة  العینة لدى ماعیةاالجت المسئولیة

 درجات بین إحصائیة ذات داللة فروق وجود وكذلك بینت بعض نتائج الدراسات السابقة
) ٢٠٠٠فتحي  ، (للمرأة الریفیة كدراسة االجتماعیة المسئولیة مقیاس على والبعدي القبلي القیاسین

 نوع أو الجنس، إلى تعزى االجتماعیة المسئولیة مقیاس على إحصائیة داللة ذات وجود فروق وعدم
، ووجود فروق ) ٢٠٠١علي ،(كدراسة.السكن مكان أو الدراسي، المستوى أو الدراسة الجامعیة،

الشایب (في المسئولیة االجتماعیة وتنظیم الوقت لصالح الذكور كدراسة ذات داللة إحصائیة 
 اإلرشادي التي تأثرت بالبرنامج التجریبیة ةالمجموع لصالح إحصائیا دالة فروق جود، وو ) ٢٠٠٢،

العامري ( المجموعة التجریبیة كدراسة لطالبات االجتماعیة المسئولیة تنمیة إلى البرنامج أدى ،حیث
، ووجود فروق دالة إحصائیًا لصالح الطالب في مقیاس المسئولیة االجتماعیة العالي ، ) ٢٠٠٢،

 درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق ،ووجود)   Kennemer,2002(كدراسة كنمیر
 تطبیق بعد االجتماعیة المسئولیة مستوى في الضابطة والمجموعة المجموعة التجریبیة طالب
   .  )٢٠٠٨، قاسم (التجریبیة كدراسة لصالح المجموعة البرنامج
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  :الدراسات التي تناولت الصراع النفسي  –ثانیًا 
  :من حیث الهدف 

 بین العالقة فحص: معظم الدراسات  هدفتناولت الصراع النفسي وكان  الدراساتمعظم 

،  ( Hanson et . al , 1992)كدراسة هانسون وآخرون . والتوافق البینشخصي الصراع أبعاد
 الصراع حدوث في یسهم الدفاعیة المیكانیزمات واستخدام العدوانیة أو العداء كان إذا ما وفحص

،  (Newton et . al , 1995) وآخرون نیوتن كدراسة الزوجیة فاعالتالت أثناء واالنسحاب النفسي
 المترتب واألثر النفسي الصراع عن الناتج الفرد داخل التوافق سوء  أنماط سیطرة بین العالقة وتناول

والتعرف  ، )Grenyer & Luborsky,1996(ولوبورسكي جرینیر  كدراسة  النفسي العالج على
خصیة وأسبابها وانعكاساتها على األمن الوظیفي والتعرف على ما إذا على مفهوم الصراعات الش

كان هناك فروق ذات داللة إحصائیًا بین وجهات نظر المبحوثین إزاء أسباب الصراعات الشخصیة 
وانعكاساتها على األمن الوظیفي في وزارة التربیة والتعلیم وفقًا لخلفیاتهم الشخصیة والوظیفیة 

  .) ٢٠٠٦الخرب ،(كدراسة
  : من حیث العینة 

من خالل إطالع الباحث على العینات التي تم استخدامها في الدراسات السابقة والخاصة 
 جرینیرمریضًا نفسیًا ، كما في دراسة ) ٤١(فقد كانت أصغر عینةبموضوع الصراع النفسي، 

   كما في دراسة ) ٣٣٩١(، وبلغ حجم أكبر عینة )Grenyer & Luborsky,1996(ولوبورسكي
  ) .٢٠٠٦الخرب ،( 
  : ن حیث األدوات م

إطالع الباحث على األدوات التي تم استخدامها في الدراسات السابقة وجد أن  خاللمن 
 صراع مقیاس تضمنت أدوات عدة:الدراسات استخدمت عدة مقاییس للصراع النفسي  وكان أهمها 

كدراسة هانسون  الشخصیة تقدیر ومقیاس ، العام التوافق واختبار االجتماعیة عالقاته في الفرد
 وقائمة ، النفسي الصراع مقیاس تضمنت أدوات وعدة،  ( Hanson et . al , 1992)وآخرون

 كدراسة العدوانیة ومقیاس  Defense Mechanisms Inventory (DMI) الدفاع میكانیزمات

 النفسي عالصرا حل مقیاس تضمنت أدوات وعدة،  (Newton et . al , 1995) وآخرون نیوتن

 & Grenyer(ولوبورسكي جرینیر  كدراسة  المستخدم العالجي البرنامج جانب إلى
Luborsky,1996(،  وأداة لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة والمتوسطات الحسابیة

  .) ٢٠٠٦الخرب ،(كدراسة
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  : من حیث النتائج  
ن هناك بعض نتائج أ: نتائج الدراسات التي تناولت الصراع النفسي یلخصها الباحث في 

 مشكالت من وكل النفسي الصراع أبعاد بین ودالة موجبة عالقة وجودالدراسات السابقة بینت 

 النفسي الصراع بین ودالة سالبة عالقة وجود جانب إلى للحیاة السلبیة والنظرة ، السلوك اضطراب

 الصراع أبعادب ارتباطا واملالع أقوى كان القیمي التناقض أن النتائج أظهرت كذلك، الشخصیة والكفاءة

 من العالیة المستویات وأن ، ( Hanson et . al , 1992)كدراسة هانسون وآخرون النفسي

 بالصراع ترتبط الدفاعیة األسالیب من المنخفضة المستویات وأن ، النفسي بالصراع ترتبط العدوانیة

 العالجي للبرنامج دال تأثیر جودوو  ، (Newton et . al , 1995) وآخرون نیوتن كدراسة ، المتزاید

 جرینیر كدراسة الدراسة عینة لدى النفسي الصراع عن الناتج التوافق سوء أنماط خفض في المستخدم

وأن عینة الدراسة موافقون على جمیع االنعكاسات  ،)Grenyer & Luborsky,1996(ولوبورسكي
  ) . 2006لخرب ، ا( اإلیجابیة للصراعات الشخصیة على األمن الوظیفي كدراسة 

  :الدراسات التي تناولت توكید الذات  –الثًا ث
  :من حیث الهدف 

الكشف عن :معظم الدراسات تناولت توكید الذات حیث كان هدف معظم الدراسات 
العالقات المحتملة الوجود بین مستوى التوتر النفسي وبعض المتغیرات النفسیة تلك التي تتمثل في 

لدى المعلمین في محافظات غزة ثم معرفة الحالة االجتماعیة والعمر  وجهة الضبط ، التوكیدیة
الكشف عن الفروق بین و  ،)١٩٩٨جودة ، ( دراسة ك.وسنوات الخبرة على التوتر النفسي 
أبو غزالة ( راسةكد) المرتفعة ، المتوسطة ، المنخفضة( المستویات الثالث للضغوط النفسیة 

ج توكیدي في تنمیة تقدیر الذات لدى عینة من طالبات التحقق من فاعلیة برنام، و  )١٩٩٩،
الجامعة مرتفعات األعراض اإلكتئابیة والتحقق من فاعلیة البرنامج التدریبي التوكیدي في خفض 

 النوعیة والمهارات العالقة هذه الكشف عنو ،  )١٩٩٩الخضیر ، (دراسة ك درجة اإلكتئاب لدیهن
 إبداء هو للذات به التوكید النوعیة والمقصود بالمهارات ، الزوجین بین التوافق بمستوي المنبئة

،  )١٩٩٩اهللا ،  وعبد فرج( دراسة ك ، والمصارحة العلني االعتزاز ، النفس ضبط ، اإلعجاب
 المتزوجین من عینة لدي المتغیرات وارتباطه ببعض الذات بتوكید وعالقته الزواجي معرفة التوافقو 

 ، وفحص العالقة بین عوامل مهارات التوكیدیة) ٢٠٠١ ، لعموديا(المكرمة كدراسة  مكة بمنطقة
واإلناث  كدراسة  المختلفة وأسالیب التنشئة الوالدیة من جانب كل من األب واألم لدى الذكور

  ) .  ٢٠٠٧الرجیب ، (
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   :من حیث العینة  
خاصة تم استخدامها في الدراسات السابقة وال التيعلى العینات  الباحثمن خالل إطالع 

) ٤٤٠(  حیث بلغ حجم أكبر عینةفقد وجد تباین أحجام في أحجام العینات   الذاتبموضوع توكید 
كما في دراسة  طالبة) ٣٨(وبلغ حجم أصغر عینة ) ٢٠٠١العمودي، ( زوجا وزوجة كما في دراسة

  .)  ١٩٩٩خضیر ،ال( 
   :من حیث األدوات 
دامها في الدراسات السابقة وجد أن الباحث على األدوات التي تم استخ إطالعمن خالل 

قائمة الضغوط النفسیة للمعلمین ،  : الدراسات استخدمت عدة مقاییس لتوكید الذات وكان أهمها 
مقیاس تقدیر الذات من ، و ) ١٩٩٨جودة ، ( في دراسة وجهة الضبط ،  مقیاس التوكیدیة مقیاس 

فهد " ة النفسیة بالطائف من إعداد إعداد الباحثة ، مقیاس االكتئاب الصادر عن مستشفى الصح
، )  ١٩٩٩الخضیر ، ( في دراسة امج التوكیدي من إعداد الباحثة البرن) م١٩٩٣(وآخرین " الدایم 

استمارة جمع البیانات ،  اختبار الشخصیة المتعدد األوجه ،  اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن ، و 
س المؤشرات السلوكیة الدالة على الضغط ،  قائمة مقیاس تأكید الذات من إعداد الباحثة ،  مقیا

 وتوكید الزواجي التوافق أداتین لقیاسو ) ١٩٩٩أبو غزالة ، ( في دراسة هوبكنز ألعراض الضغط 
). ١٩٩٨طریف شوقي،(، ومقیاس مهارات توكید الذات )  ٢٠٠١ ، العمودي(الذات في دراسة 

  ) .  ٢٠٠٧الرجیب ، (في دراسة ) ١٩٨٩درویش، زین العابدین(مقیاس التنشئة االجتماعیة 
  : النتائج  حیثمن 

أن هناك بعض نتائج نتائج الدراسات التي تناولت توكید الذات یلخصها الباحث في 
 –منخفض  –عال ( موجبة بین مستویات التوتر ارتباطیهوجود عالقة : الدراسات السابقة بینت

ها انخفاض اع متوسطات درجات التوتر یصاحبوالتوكیدیة وهذه النتیجة تدل على أن ارتف) متوسط
أن الضغوط النفسیة ال ترتبط بتأكید و ، )  ١٩٩٨جودة ، ( كما في دراسة في مستوى التوكیدیة 

للنقد   االستجابةالثقة بالنفس ، التعبیر عن المشاعر اإلیجابیة والسلبیة ، : الذات في األبعاد التالیة 
وأن الضغوط النفسیة ترتبط . ع عن الحقوق الخاصة والعامة بالعیوب الشخصیة ، الدفا واالعتراف

عدم وجود فروق دالة  ، )١٩٩٩أبو غزالة ، (كما في دراسة  ببعد الرفض من أبعاد توكید الذات
إحصائیًا في درجة االكتئاب بین نتائج القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة ، ووجود فروق 

قدیر الذات بین نتائج كل من القیاس القبلي والقیاس البعدي ذات داللة إحصائیة في درجة ت
ووجود فروق ذات داللة . للمجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج التوكیدي لصالح القیاس البعدي 

إحصائیة بین متوسطات رتب أفراد المجموعتین الضابطة والتجریبیة على مقیاس تقدیر الذات بعد 
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ووجود فروق ذات داللة . وكیدي ، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة تطبیق برنامج التدریب الت
إحصائیة بین متوسطات الرتب لدرجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة ، في االكتئاب 

الخضیر ( كما في دراسة  بعد تطبیق برنامج التدریب التوكیدي ، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة
 هناك وأن الزواجي توافقه بمستوي یرتبط - زوجة أو زوج - الفرد یدتوك مستوى أنو ، ) ١٩٩٩، 

تأثیًرا داال  یؤثر لم والذي للذات العام توكیدهما للزوجین مستوي الزواجي التوافق بین مرتفًعا ارتباًطا
 يمستو  ارتفاع ارتبط وقد )ونوعیته التوكید مهارات (أو) أنثي  ذكًرا أو(سواء نوعًیا بینهما التوافق في
 قد " أنه إذ - بالعكس والعكس التوافق مستوي بارتفاع )الزوجة أو الزوج(لدى الفرد المهارات هذه

 في التوافق هذا. المراهقین األبناء لدي الذات بمفهوم وعالقته الوالدین بین الزواجي یتدني التوافق
 وقد " االختالف وٕاظهار  النقد وتوجیه ، الخاصة الحقوق عن الدفاع مهارة من مرتفع مقدار ظل

 توافق علي تأثیرها ومدي المهارات تلك ممارسة أو وٕابداء إظهار أن : على تأسیًسا النتائج فسرت
 دور مسالة النتیجة هذه وتثیر(وعاداته  مجتمع لكل الثقافیة العوامل تدخل أساسه الشریكین من كل

، ) ١٩٩٩فرج وعبد اهللا ، ( سة كما في درا )الزواجي التوافق في التوكید تأثیر تشكیل في الثقافة
 الزوج لدى أي )أنثى –ذكر ( النوع باختالف الزواجي التوافق في داللة إحصائیة ذات فروق وجودو 
، وجود عالقة بین عوامل مهارات التوكیدیة ) ٢٠٠١العمودي ، ( الزوجة كما في دراسة  و

لدى الذكور واإلناث كما في دراسة المختلفة وأسالیب التنشئة الوالدیة من جانب كل من األب واألم 
    ) .  ٢٠٠٧الرجیب ، ( 
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   :تعقیب عام على الدراسات السابقة
د استفاد كثیرا من من خالل الدراسات التي اعتمد علیها الباحث في دراسته الحالیة ، فق

واختیار أدوات  ووضع الفروض واختیار منهج الدراسة ، والعینة ،في اإلطار النظري هذه الدراسات 
اختیار وتم ،  أساسیة حیث تم تقسیم اإلطار النظري إلى أربعة مباحثالدراسة ، وتفسیر النتائج ، 

المستهدفة، وتم اختیار  أدوات الدراسة وهي العینة  وتحدیدالوصفي التحلیل اإلرتباطي، منهج ال
الستفادته في ، باإلضافة يعداد مقیاس الصراع النفس، وإ )توكید الذات  - المسئولیة االجتماعیة(

   .النتائج التي توصلت إلیه دراسة الباحث عرض وتفسیر
) 2000فتحي، ( ، فقد اتفقت دراسة أما الدراسات التي تناولت المسئولیة االجتماعیة  
  . افي هدفه) 2002كنمیر ،(ودراسة ) 2002العامري ،( ودراسة ) 2008قاسم،( ودراسة 
ولت المسئولیة االجتماعیة ، فقد اختلفت في أهدافها وهذه أما باقي الدراسات التي تنا  

) 2002العدل ، ( ، ودراسة ) 2001علي ، (، دراسة ) 2001محمد ، ( دراسة : الدراسات هي 
  ) .2004رایت وآخرون ،( ، ودراسة ) 2003كردي ، ( ، ودراسة ) 2002ودراسة الشایب ،

 عینات متنوعة ، فهناك دراسات اهتمتأما بالنسبة للعینة فقد اهتمت هذه الدراسات ب  
، ودراسة    ) 2001علي ،( ، ودراسة ) 2001محمد ،( دراسة : بطالب وطالبات الجامعة مثل 

كما اهتمت ) . 2003كردي ، ( ، ودراسة ) 2002الشایب ، ( ، ودراسة ) 2002كنمیر ،( 
) 2002العدل ، ( راسة ، ود) 2008قاسم ،( دراسة : دراسات أخرى بمرحلة طالب الثانویة مثل 

لة فاهتمت بدراسة طالب المرح) 2003قندیل ، (أما دراسة ) . 2002العامري ، ( ودراسة 
اهتمت بدراسة األطفال المصابین بالشلل ) 2004رایت وآخرون ، (اإلعدادیة ، وأما دراسة 

  . الدماغي 
لمنهج واألدوات كما تنوعت الدراسات السابقة في استخدامها إلجراءات البحث من حیث ا  

  . المستخدمة والمعالجة اإلحصائیة حسب هدف الدراسة وفروضها 
نجد عدد كبیر من الباحثین قد وبالنسبة لألدوات المستخدمة لقیاس المسئولیة االجتماعیة   

ومقیاس المسئولیة ) 1986سامیة القطان ،(كمقیاس التوكیدیة استخدم مقاییس تم إعدادها مسبقًا 
، ومقیاس روكیش ترجمة وٕاعداد صالح الدین أبو ) 1993سید عثمان ، ( إعداد االجتماعیة من 

الذكاء  اختبارو  لسید عثمان ،) ك(للدجماطقیة الصورة) E(ناهیة ومقیاس المسئولیة االجتماعیة 
من  االقتصادي -االجتماعي المستوى ومقیاس ،) 1975( صالح زكى أحمد إعداد من المصور

السید  ثناء إعداد من االجتماعیة المسئولیة ومقیاس ،) ١٩٩٥(الشخص السید العزیز عبد إعداد
  .)1974(موسى  إعداد من األسریة العالقات ومقیاس ، )1984( النجیحى
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، ودراسة )2000فتحي ،( كما أعد بعض الباحثین مقاییس تتناسب مع دراستهم ، كدراسة  
        ، ودراسة ) 2002ب ،الشای( ، ودراسة ) 2002العدل ،( ، ودراسة ) 2001محمد ،(
  ) . 2003قندیل ، ( ، ودراسة ) 2008قاسم ، ( ، ودراسة )  2003كردي ،(

ه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات على أنالسابقة كما اتفقت معظم الدراسات   
             القیاسین القبلي والبعدي على مقیاس المسئولیة االجتماعیة للمرأة الریفیة وذلك في 

د عالقة ارتباطیة بین المسئولیة االجتماعیة والتوكیدیة في دراسة وج، وأنه ت) 2000فتحي ،(دراسة 
د عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین الدجماطقیة والمسئولیة االجتماعیة وج، وأنه ت) 2001محمد ،( 

على حل المشكالت عالقة ارتباطیة دالة بین القدرة  وجد، وأنه ت) 2001علي ، ( كما في دراسة 
             االجتماعیة والذكاء االجتماعي والمسئولیة االجتماعیة والتحصیل الدراسي كما في

دالة إحصائیًا بین المسئولیة االجتماعیة وتنظیم الوقت  عالقة أنه توجدو ، ) 2002العدل ، ( دراسة 
إحصائیا لصالح المجموعة  ، وأنه توجد فروق ذات داللة) 2002الشایب ، ( كما في دراسة     
في ، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائیا لصالح الطالب ) 2002العامري ، (التجریبیة في دراسة 

، وأنه توجد عالقة ذات ) 2002كنمیر ، ( مقیاس المسئولیة االجتماعیة العالي كما في دراسة 
، ) 2003كردي ، ( في دراسة داللة إحصائیًا بین المسئولیة االجتماعیة والدافع لإلنجاز كما 

بین المناخ األسري ككل والمسئولیة ) 0.01(ووجود عالقة موجبة دالة إحصائیًا عند مستوى 
ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ، ) 2003قندیل ، ( االجتماعیة ككل كما في دراسة 

ولیة االجتماعیة متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في مستوى المسئ
  ) . 2008قاسم ، ( بعد تطبیق البرنامج لصالح المجموعة التجریبیة كما في دراسة 

 Hanson)هانسون وآخرون(فقد اتفقت دراسة  أما الدراسات التي تناولت الصراع النفسي       
et . al , 1992 )  ، وآخرون نیوتن دراسةو (Newton et . al , 1995) ،  جرینیر  دراسةو 

  .  العالقة بین أبعاد الصراع فحص في هدفها وهو  ،)Grenyer & Luborsky,1996(لوبورسكيو 
فقد اختلفت في هدفها وهو التعرف على أسباب الصراع ) 2006الخرب،(أما دراسة 

  .  على األمن الوظیفي  وانعكاساته
قد استخدم  وبالنسبة لألدوات المستخدمة لقیاس الصراع النفسي نجد عدد كبیر من الباحثین

صراع األفراد في العالقات االجتماعیة ، ومقیاس تقدیر  مقاییس تم إعدادها مسبقًا كمقیاس
أدوات تضمنت مقیاس حل الصراع الشخصیة ، ومقیاس العدوانیة ، وقائمة میكانیزمات الدفاع ، 

  . النفسي ، وأداة لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة والمتوسطات الحسابیة 
 بة للعینة فقد اهتمت هذه الدراسات بعینات متنوعة ، فهناك دراسات اهتمتأما بالنس

 وآخرون نیوتن دراسةو  واهتمت ،Hanson)هانسون وآخرون(دراسة ك ، بطالب وطالبات الجامعة
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(Newton et . al , 1995)  جرینیرباألفراد المتزوجون حدیثًا، واهتمت دراسة 

الخرب ، ( المرضى النفسیین ، واهتمت دراسة ب )Grenyer & Luborsky,1996(ولوبورسكي
  . باألفراد الموظفین ) 2006

على وجود عالقة وارتباط دال الخاصة بالصراع النفسي كما اتفقت معظم الدراسات السابقة 
  . في النتیجة 

ودراسة ) 1999فرج وعبد اهللا ،(  فقد اتفقت دراسة، توكید الذاتأما الدراسات التي تناولت 
في هدفها وهو الكشف عن العالقة والمهارات النوعیة المنبئة بمستوى التوافق ) 2001،العمودي (

  .بین الزوجین كالمهارات النوعیة لتوكید الذات 
  :أما باقي الدراسات التي تناولت توكید الذات ، فقد اختلفت في أهدافها وهذه الدراسات هي 

  .  ) 2007،  الرجیب(دراسة ، و  )1999الخضیر ،(دراسة ، و  )1999أبو غزالة ،( دراسة
نجد عـدد كبیـر مـن البـاحثین قـد اسـتخدم ،  توكید الذاتوبالنسبة لألدوات المستخدمة لقیاس 

التوكیدیــة ووجهــة الضــبط ،وقائمــة الضــغوط النفســیة للمعلمــین ،  مقــاییس تــم إعــدادها مســبقًا كمقیــاس
اختبـار المصـفوفات المتتابعـة لـرافن ، واستمارة جمع البیانات ، واختبار الشخصیة المتعدد األوجـه ، 

ـــى الضـــغط ، وقائمـــة هـــوبكنز أل الســـلوكیةومقیـــاس المؤشـــرات  ـــة عل ـــاس الدال عـــراض الضـــغط، ومقی
اإلكتئــــــاب، وأداتــــــین لقیــــــاس التوافــــــق الزواجــــــي وتوكیــــــد الــــــذات ، ومقیــــــاس مهــــــارات توكیــــــد الــــــذات 

    ).1989زین العابدین درویش ،(، ومقیاس التنشئة االجتماعیة )1998شوقي،(

، ) 1999أبو غزالة ،( مقاییس تتناسب مع دراستهم ، كدراسة الباحثینكما أعد بعض 
  .)1999الخضیر ،(ودراسة 

 أمـــا بالنســـبة للعینـــة فقـــد اهتمـــت هـــذه الدراســـات بعینـــات متنوعـــة ، فهنـــاك دراســـات اهتمـــت
، واهتمـت   )1999الخضـیر ،(دراسـة ، و  )1999أبـو غزالـة ،( كدراسـة ، بطالب وطالبات الجامعة

) 1998جودة،(واهتمت دراسة. بالمتزوجین)2001العمودي ،(ودراسة ) 1999فرج وعبد اهللا ،(دراسة
   . بالمبحوثین )  2007الرجیب،(بالمعلمین والمعلمات ، واهتمت دراسة 

فـــروق ذات داللـــة  كمــا اتفقـــت معظـــم الدراســات الســـابقة الخاصـــة بتوكیــد الـــذات علـــى وجــود
أمــــا ،)2001العمـــودي ،(ودراســـة) 1999، اهللافـــرج وعبــــد (كدراســـة، لزواجــــيفـــي التوافـــق ا إحصـــائیا

   ، فقــد بینــت وجــود عالقــة ارتباطیــه بــین مســتویات التــوتر والتوكیدیــة ، ودراســة) 1998جــودة،(دراســة
: أن الضــغوط النفســیة ال تــرتبط بتأكیــد الــذات فــي األبعــاد التالیــة  أظهــرت،  )1999أبــو غزالــة ،( 
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بـــالعیوب  واالعتـــرافللنقـــد ،  االســـتجابةتعبیـــر عـــن المشـــاعر اإلیجابیـــة والســـلبیة ، الثقـــة بـــالنفس ، ال
الشخصــیة ، الــدفاع عــن الحقــوق الخاصــة والعامــة ، وأن الضــغوط النفســیة تــرتبط ببعــد الــرفض مــن 

عدم وجود فروق دالة إحصـائیًا فـي ، فقد أظهرت  )1999الخضیر ،(دراسة أما ، أبعاد توكید الذات
ب بــین نتــائج القیــاس القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة ، ووجــود فــروق ذات داللــة درجــة االكتئــا

إحصـــائیة فـــي درجـــة تقـــدیر الـــذات بـــین نتـــائج كـــل مـــن القیـــاس القبلـــي والقیـــاس البعـــدي للمجموعـــة 
 )1999فـرج وعبـد اهللا ،(، أمـا دراسـة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج التوكیدي لصالح القیـاس البعـدي

 هنـاك وأن الزواجـي توافقـه بمسـتوي یـرتبط - زوجـة أو زوج - الفـرد توكیـد مسـتوى أنرت فقـد أظهـ
تـأثیًرا  یـؤثر لـم والـذي للـذات العـام توكیـدهما ىمسـتو و للـزوجین  الزواجـي التوافـق بـین مرتفًعـا ارتباًطـا
 ، أمــا )ونوعیتــه التوكیــد مهــارات (أو) أنثــي  ذكــًرا أو(ســواء نوعًیــا بینهمــا التوافــق داال فــي
 الزواجـي التوافـق فـي داللـة إحصـائیة ذات فـروق وجـود، فقـد بینـت ) 2001العمـودي ،(دراسـة

 الزوجـي التوافـق فـي فـروق وجـدت ، وأیًضا الزوجة و الزوج ىلد أي )أنثى –ذكر ( النوع باختالف
 الـذات وتوكیـد الزوجـي التوافـق بین دالة فروق لم توجد أنه إال.. الزواج مدة باختالف الزوجین لدي
تسهم المساواة في مقابل : فقد أظهرت النتیجة أنها )  2007الرجیب،(، أما دراسة الدراسة عینة لدي

فـي مقابـل التشـدد والقسـوة مـن جانـب األم، واتجـاه الشـورى فـي مقابـل التسـلط مـن  التفرقـة، والتسـامح
االتجـاه نحـو  تسـهم أسـالیبو  ،لـدى الـذكور" اإلنصاف وتقدیر اآلخرین"في التنبؤ بعامل  جانب األب

التنشـئة فـي مقابـل التنـاقض مـن جانـب األب ، واالتجـاه نحـو بـث الطمأنینـة مـن  الثبـات فـي مواقـف
واالتجاه نحو  األم، واالتجاه نحو الثبات في مواقف التنشئة في مقابل التناقض من جانب األم جانب

جـاه نحـو القبـول فـي مقابـل واالت توفیر الحمایة المعتدلة فـي مقابـل الحمایـة المفرطـة مـن جانـب األم،
تسـهم ، و لـدى الـذكور" عـن الحقـوق الخاصـة الـدفاع"الرفض والنفور من جانب األم في التنبؤ بعامـل 

التنشــئة فــي مقابــل التنــاقض، واالتجــاه نحــو تــوفیر الحمایــة  أسـالیب االتجــاه نحــو الثبــات فــي مواقــف
" القـدرة علـى مواجهـة األخــریین"مـل المفرطـة مـن جانـب األب فـي التنبـؤ بعا المعتدلـة مقابـل الحمایـة

 تسهم أسالیب االتجاه نحو الثبات في مواقـف التنشـئة فـي مقابـل رفـض التنـاقض مـن، و لدى اإلناث
المعتدلــة فــي  جانــب األب، واالتجــاه نحــو المســاواة فــي مقابــل التفرقــة، واالتجــاه نحــو تــوفیر الحمایــة

جانـب األم فـي التنبـؤ بعامـل  تشـدد والقسـوة مـنمقابل الحمایة المفرطـة، واتجـاه التسـامح فـي مقابـل ال
  . الدفاع عن الحقوق العامة لدى اإلناث 
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  :وبالتالي فإن الدراسة الحالیة تتفق مع الدراسات السابقة التي تم عرضها في أنها 
  . تتناول موضوع المسئولیة االجتماعیة كمتغیر أساسي في الدراسة  - 
  .لعالقة بین المسئولیة االجتماعیة وتوكید الذات تتفق مع بعض الدراسات في تناولها ا - 
  .أنها تتناول الصراع النفسي كأحد متغیرات الدراسة  - 

  : التي تناولت المسئولیة االجتماعیة التالیة  مع الدراسات السابقةوتتفق دراستي الحالیة   
للمرأة الریفیة  تنمیة المسئولیة االجتماعیة :حیث هدفت الدراسة إلى) : 2000فتحي، ( دراسة  - 

تنمیة المسئولیة االجتماعیة للمرأة األرملة  : تجاه المشكالت البیئیة ، ودراستي الحالیة هدفت إلى
  . تجاه المشكالت التي تواجهها 

الكشف عن العالقة بین التوكیدیة وعناصر  :إلىحیث هدفت الدراسة ) : 2001محمد،( دراسة - 
الكشف عن العالقة بین المسئولیة االجتماعیة : لیة هدفت إلىالمسئولیة االجتماعیة ، ودراستي الحا

  .       وتوكید الذات 
   :كما تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة   

  .أنها تهتم بفئة أرامل الشهداء  - 
تعالج الصراع تنمي المسئولیة االجتماعیة عند أرامل الشهداء ، وتزید من توكید الذات لدیهن ، و  - 

  . حدتهتخفف من سي الذي تتعرض له األرامل و النف
 التي تناولت المسئولیة االجتماعیة  الحالیة مع الدراسات السابقة الدراسة وتختلف  
  :التالیة 

          ، )2002العدل ، ( ، ودراسة ) 2001علي،(دراسة ،) 2001محمد ، ( دراسة  - 
، ودراسة  )2002كنمیر ،(، ودراسة  )2002العامري ،( ، ودراسة  )2002الشایب ، ( ودراسة  

      ودراسة ، )2004رایت وآخرون ، (، ودراسة  )2003كردي ، ( ، ودراسة  )2003قندیل ، (
  ) .2008قاسم ،( 

  :التالیة التي تناولت الصراع النفسي  الحالیة مع الدراسات السابقة الدراسة وتختلف  
 Newton et) وآخرون نیوتن دراسةو ،  ( Hanson et . al , 1992)هانسون وآخرون(دراسة  - 

. al , 1995) ،  ولوبورسكي جرینیر ( دراسةو)Grenyer & Luborsky,1996(،  دراسة و
  ).2006الخرب،(

  :التالیة التي تناولت توكید الذات  الحالیة مع الدراسات السابقة الدراسة وتختلف
  دراسةو ،  ) 1999الخضیر ،(، ودراسة ) 1999أبو غزالة ،( دراسة، و )1998جودة،(دراسة - 
  .) 2007الرجیب،(دراسة و  ،)2001العمودي ،(ودراسة ) 1999فرج وعبد اهللا ،(
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  : كما تتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في أنها   
تدرس المسئولیة االجتماعیة وعالقتها بالصراع النفسي وتوكید الذات ، في حین أنه لم یسبق  - 

  . م الباحث دراسته في حدود عل
  . اهتمت بعالج الصراع النفسي لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في محافظات غزة  - 
خصصت لدراسة المسئولیة االجتماعیة وعالقتها بالصراع النفسي وتوكید الذات ، في حین أنه  - 

  . لم یسبق دراسته في حدود علم الباحث أن اهتمت بهذه الفئة أي دراستها بشكل مستقل 
لقیاس متغیرات ) مقیاس الصراع النفسي ( دمت هذه الدراسة مقیاس من إعداد الباحث استخ - 

  . الدراسة 
  .الفلسطینیةاألرملة تهتم ب غزة قطاع منطقة في إجراءها یتم دراسة أول الحالیة الدراسة تعتبر -
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  الفصل الرابع

  الطریقة واإلجراءات
  تقدیم ××
  الدراسة یةمنهج ××
  لدراسة مجتمع ا ××
  عینة الدراسة ××
 أدوات الدراسة ××
 صدق وثبات االستبانة ××
  األسالیب اإلحصائیة ××
  خطوات الدراسة ××
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    : مقدمة
الدراسـة وتحدیـد عینـة الدراسـة، تناول هذا الفصل تعریف منهجیـة البحـث ، ووصـف مجتمـع 

ــــــــــرت اســــــــــتبانة  ــــــــــ المســــــــــئولیةواخت  تبانه توكیــــــــــدواســــــــــ ،)259-2010:257فحجــــــــــان،(ةاالجتماعی
وكــذلك قمــت بعمــل ، وقمــت بإعــداد اســتبانه الصــراع النفســي، ) Ghareeb,1983,p.133(الــذات

صــــدق وثبــــات لهــــل جمیعــــا وتــــم التأكــــد مــــن صــــدقها وثباتهــــا، وبیــــان إجــــراءات الدراســــة واألســــالیب 
  . االستبیاناتاإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل 

  : الدراسة  منهجیة
، فهو المنهج المناسب في هذه  لمنهج الوصفي التحلیلي اإلرتباطيقام الباحث باستخدام ا

العالقة بین المتغیرات ، ویصف " الدراسة النفسیة ، وذلك ألن المنهج الوصفي اإلرتباطي یدرس 
درجة العالقة بین المتغیرات وصفًا كمیًا وذلك باستخدام مقاییس كمیة ، ومن أغراض المنهج 

مل تنبؤات تتعلق بین المتغیرات، أو استخدام هذه العالقات في ع اإلرتباطي هو وصف العالقات
 - المسئولیة االجتماعیة(كما قام بوصف وتحلیل و  )235: 1998أبو عالم ،(بهذه المتغیرات

  .غزة محافظات اء حرب الفرقان في شهد أرامللدى ) توكید الذات –الصراع النفسي  
  : الدراسةمجتمع 

 غزة  محافظات اسة من جمیع أرامل شهداء حرب الفرقان في للدر  یتكون المجتمع األصلي
الجمعیة كل من حصائیة إل اوفق، أرملة شهید) 305(والبالغ عددهن ) وشرق غزة ، شمال ( 

   .2009-2008وجمعیة الدعم النفسي االجتماعي لعام " بناء " الوطنیة الفلسطینیة للشباب 
  :عینة الدراسة 

  : ة إلى قسمین قسم الباحث عینة الدراس     
) 35(قام الباحث بتطبیق أدوات الدراسة على عینة استطالعیة مكونة من :  عینة استطالعیة -أ

غزة ، وقد تم اختیارهم بشكل عشوائي لإلجابة على محافظات شهداء حرب الفرقان في  أراملمن 
الصراع النفسي ،  نهاستباالمسئولیة االجتماعیة ،  استبانه( االستبانات المكونة من ثالث مقاییس 

  .، وذلك لحساب صدق وثبات أدوات الدراسة) توكید الذات  استبانه

  . غزة محافظات وهي تمثل مجتمع الدراسة،وهي مأخوذة من منطقتین من : العینة الفعلیة  -ب
  : وصف عینة الدراسة 

العمل (وهي قام الباحث بحساب التكرار والنسب المئویة للمتغیرات الدیموغرافیة في الدارسة 
     ، شمال غزة ) أرملة  120(غزة  :أرملة موزعین على النحو اآلتي ) 229(ل) ، عدد األبناء 

توافر شروط  أرملة شهید لعدم) 76( وتم استبعاد عدد  .غزةمحافظات في ) أرملة  109( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


100 

 

یانات أن تكون ب ،كون زوجها شهید حرب الفرقان، أن یأن تكون غیر متزوجة(  .علیهن االختیار
    ). اإلستبیان كاملة ، أن یعبأ اإلستبیان من قبل أرملة الشهید

  :  بالنسبة للعمل : أوًال 

  ) ١(جدول رقم 

  229=عینة الدراسة حسب العمل حیث ن یوضح توزیع أفراد  

 نوع العمل  التكرار  %النسبة المئویة 

 تعمل 4 1.7

 تعمل ال 225 98.3

 المجموع 229 100.0

 )% 1.7(تعمل ، وبنسبة مئویة األراملمن )  4(عدد أن  ):١(دول رقم یتضح من الج  
  . )% 98.3 (ال تعمل ، وبنسبة مئویة األراملمن  )225(وأن عدد 

  :  بالنسبة لعدد األبناء : ثانیًا 

  ) ٢(جدول رقم 

  229= یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد األبناء حیث ن 

 النسبة المئویة العدد الحالة

 % 56.33 129  فأقل 4

5-8 81 35.37 % 

 % 8.30 19  فأكثر 9

 %100 229 المجموع
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فأقل وبنسبة  )4(  أرملة لدیها من األبناء )129 (أن ):٢(یتضح من الجدول رقم          
 وبنسبة مئویة)   8 –5(من األبناء ما بین  نأرملة لدیه ) 81 (وأن ،)%56.33 ( مئویة

  .)%8.30 (فأكثر ، وبنسبة مئویة ) 9(أرملة لدیها من األبناء  ) 19 (وأن، %) 35.37(

  :أدوات الدراسة

  : في هذه الدراسة ثالث أدوات لتحقیق أهداف الدراسة وهي  استخدم الباحث    

  : استبانة المسئولیة االجتماعیة 

استعراض الدراسات المتاحة وجد أن هناك ندرة في مقاییس المسئولیة االجتماعیة  مجال
   .سب علم الباحثح

  : استبانة الصراع النفسي 

استعراض الدراسات المتاحة والمقاییس المختلفة حول الصراع النفسي، وجد مجال 
حسب علم الباحث، وقد قام الباحث بإعداد مقیاس الصراع الصراع النفسي الباحث ندرة في مقاییس 

  . النفسي 

  : استبانة توكید الذات  

المتاحة والمقاییس المختلفة حول توكید الذات ، وجد الباحث  مجال  استعراض الدراسات
   .حسب علم الباحث توكید الذاتندرة في مقاییس 

  : المعالجة اإلحصائیة  

  : لحساب صدق أدوات الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائیة التالیة 

   )الصدق الظاهري ( صدق المحكمین * 

   . Internal Consistencyصدق االتساق الداخلي * 

  . صدق المقارنة الطرفیة * 
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  : لحساب ثبات أدوات الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائیة التالیة و   

   . Cronbache Alfaمعامل ألفا كرونباخ   * 

  .  Split Half Methodطریقة التجزئة النصفیة   * 

  : خطوات الدراسة 

  :  قام الباحث

المسئولیة االجتماعیة وعالقتها بالصراع  بقة واألطر النظریة حولباستعراض الدراسات السا* 
  .  النفسي وتوكید الذات 

  . تحكیم هذه المقاییس من قبل المختصین والخبراء ب*  

  . استصدار المراسالت من أجل توزیع استبیانات على األفراد ب*  

من أرمل شهداء حرب ) أرملة  35(توزیع هذه المقاییس على العینة االستطالعیة المكونة من ب*  
  . غزة محافظات في  الفرقان

  . التحقق من صدق وثبات األدوات ب*  

  . توزیع المقاییس على العینة الفعلیة في البحث ب*  

  . عمل صدق وثبات * 

  . تحلیل البیانات وتفسیرها * 

  : مقیاس المسئولیة االجتماعیة: أوالً 

الذي ) 259 -   2010:257فحجان،(االجتماعیة بإختیار مقیاس المسئولیةقام الباحث 
، المسئولیة الدینیة واألخالقیة، "الذاتیة"المسئولیة الشخصیة (وهي ، یشتمل على أربعة مجاالت

وبحیث یشتمل كل مجال على مجموعة من العبارات ، )المسئولیة الوطنیة، المسئولیة االجتماعیة
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، غیر متأكد، أوافق، أوافق بشدة(وافقة بحسب مقیاس لیكرت الخماسي الذي یحدد درجة الم
  .على الترتیب) 1، 2، 3، 4، 5(بحیث تعطى التقدیرات ، )أعارض بشدة، أعارض

  :تقنین مقیاس المسئولیة االجتماعیة

من " 35"قوامها   Pilot Study Sampleقام الباحث باختیار عینة عشوائیة استطالعیة 
حیة مقیاس المسئولیة االجتماعیة للتطبیق في البیئة مجتمع الدراسة األصلي بهدف التحقق من صال

غزة من خالل حساب الصدق والثبات محافظات شهداء حرب الفرقان في  أراملالفلسطینیة على 
  .بالطرق اإلحصائیة المالئمة 

  : Validityالصدق :أوًال 

 للتحقق من صدق المقیاس تم استخدام طریقة االتساق الداخلي، وهي الطریقة األمثل
  : لمعرفة مدى ارتباط الفقرات ببعضها البعض، ونتائجه موضحة من خالل التالي

  :Internal consistencyصدق االتساق الداخلي * 

یقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات المقیاس مع المجال الذي تنتمي 
مجال مع الدرجة الكلیة إلیه هذه الفقرة، وهو عبارة عن معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل 

للمقیاس وعلیه فقد تم حساب معامالت االرتباط بین درجة كل مجال من مجاالت مقیاس المسئولیة 
االجتماعیة والدرجة الكلیة للمقیاس، وكذلك تم حساب معامل االرتباط  بین كل فقرة من فقرات كل 

ط المجاالت بالدرجة الكلیة مجال والدرجة الكلیة لكل مجال على حده ،وذلك لمعرفة مدى ارتبا
وبهدف التحقق من ،للمقیاس، ومعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیه 

  :مدى صدق المقیاس، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي
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  معامالت االرتباط بین درجات مجاالت ) ٣ (جدول

  للمقیاسمقیاس المسئولیة االجتماعیة والدرجة الكلیة 

 المجاالت
معامل 
 االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

 مستوى الداللة

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.88 "المسئولیة الشخصیة"المجال األول   

المسئولیة الدینیة "المجال الثاني 
 "واألخالقیة

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.69  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.80 "المسئولیة الجماعیة"المجال الثالث   

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.82 "المسئولیة الوطنیة"المجال الرابع   

تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن مجاالت المسئولیة االجتماعیة تتمتع 
، حیث تراوحت معامالت ٠.٠١بمعامالت ارتباط قویة ودالة إحصائیا عند مستوى داللة أقل من 

، وهذا یدل على أن مجاالت مقیاس المسئولیة االجتماعیة تتمتع ) 0.88 –0.69(ین االرتباط ب
بمعامل صدق عالي، وبما أن مقیاس المسئولیة االجتماعیة لدیه أربع مجاالت، فقد تم إجراء 
معامالت االرتباط بیرسون بین فقرات كل مجال من المجاالت األربعة والدرجة الكلیة لكل مجال 

  : التالي تائج الخاصة بذلك موضحة من خالل الجدول على حده، والن
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  معامالت االرتباط بین درجات فقرات المجال األول) ٤(جدول

  والدرجة الكلیة للمجال" المسئولیة الشخصیة" 

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

 مستوى الداللة

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.63 1

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.003 0.49 2

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.71 3

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.67 4

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.53 5

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.009 0.44 6

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.53 7

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.003 0.49 8

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.55 9

 دالة إحصائیاً  ٠.٠٥ 0.022 0.39 10

 دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.53 11

 "المسئولیة الشخصیة" أن فقرات المجال األول خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق تبین من
، حیث تراوحت ٠.٠١تتمتع بمعامالت ارتباط قویة ودالة إحصائیا عند مستوي داللة أقل من 

و فقراته یتمتع بمعامل  المجال األول ، وهذا یدل على أن(0.71 - 0.39) معامالت االرتباط بین
   .متوسط صدق
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  " معامالت االرتباط بین درجات فقرات المجال الثاني) ٥(جدول

  والدرجة الكلیة للمجال" المسئولیة الدینیة واألخالقیة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

 مستوى الداللة

دالة إحصائیاً  ٠.٠٥ 0.038 0.35 12  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.76 13  

دالة إحصائیاً  ٠.٠٥ 0.044 0.34 14  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.65 15  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.69 16  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.60 17  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.80 18  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.83 19  

 غیر دالة إحصائیاً  0.211 0.22 20

 غیر دالة إحصائیاً  0.138 0.26 21

المسئولیة الدینیة "أن فقرات المجال الثاني  خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق تبین من
، حیث ٠.٠١تتمتع بمعامالت ارتباط قویة ودالة إحصائیا عند مستوي داللة أقل من  "واألخالقیة

تمتع تو فقراته  المجال الثاني ، وهذا یدل على أن(0.83 - 0.34) تباط بینتراوحت معامالت االر 
فقد وجد أنها غیر دالة إحصائیًا ویجب حذفها ) 21، 20(الفقرات  ماعدا متوسط ،صدق بمعامل 
   .من البعد
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  معامالت االرتباط بین درجات فقرات المجال الثالث) ٦(جدول

  ة للمجالوالدرجة الكلی" المسئولیة الجماعیة" 

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

 مستوى الداللة

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.008 0.44 22  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.77 23  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.77 24  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.69 25  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.75 26  

ة إحصائیاً دال ٠.٠١ 0.001 0.60 27  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.72 28  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.84 29  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.007 0.45 30  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.67 31  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.54 32  

" ئولیة الجماعیةالمس"تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات المجال الثالث 
، حیث تراوحت ٠.٠١تتمتع بمعامالت ارتباط قویة ودالة إحصائیا عند مستوي داللة أقل من 

بمعامل ، وهذا یدل على أن المجال الثالث و فقراته یتمتع )0.84 -  0.44(معامالت االرتباط بین 
  .) 30،32، 22( ما عدا الفقرات عاليصدق 
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  جات فقرات المجال الرابع معامالت االرتباط بین در ) ٧(جدول

  والدرجة الكلیة للبعد" المسئولیة الوطنیة"

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

 مستوى الداللة

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.73 33  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.64 34  

 غیر دالة إحصائیاً  0.001 0.82 35

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.83 36  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.76 37  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.77 38  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.70 39  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.001 0.60 40  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.003 0.49 41  

دالة إحصائیاً  ٠.٠٥ 0.026 0.38 42  

دالة إحصائیاً  ٠.٠١ 0.007 0.45 43  

" المسئولیة الوطنیة"ئج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات المجال الرابع تبین من خالل النتا
، حیث تراوحت ٠.٠١تتمتع بمعامالت ارتباط قویة ودالة إحصائیًا عند مستوي داللة أقل من 

، وهذا یدل على أن المجال الرابع و فقراته یتمتع بمعامل )0.83 -  0.38(معامالت االرتباط بین 
  )  43، 41،42( الفقرات  ما عدا عاليصدق 
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  :صدق المقارنة الطرفیة*

للتحقق من صدق المقارنة الطرفیة تم تقسیم المقیاس إلى قسمین ویقارن متوسط الربع األعلى في 
وبعد توزیع الدرجات تم إجراء طریقة المقارنة الطرفیة ، الدرجات بمتوسط الربع األدنى في الدرجات

من الدرجات، حیث تم احتساب المتوسطات %) 25(من الدرجات وأقل %) 25(بین أعلى 
  :، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي)ت(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

لدراسة الفروق بین متوسطي مرتفعي ومنخفضي الدرجات " ت"یوضح نتائج اختبار ) ٨(جدول 
  على مجاالت مقیاس المسئولیة االجتماعیة والدرجة الكلیة 

 داألبعا
 من الدرجات% ٢٥أعلى  من  الدرجات% ٢٥أقل 

 "ت"قیمة 
مستوى 
 الداللة

القیمة 
  اإلحتمالیة 

  االنحراف المعیاري المتوسط االنحراف المعیاري المتوسط

المجال األول 
المسئولیة "

 "الشخصیة

41.6 2.6 52.5 1.9 -9.39 
دالة   ٠.٠١

 إحصائیاً 
0.001 

المجال الثاني 
یة المسئولیة الدین"

 "واألخالقیة

38.5 2.9 49.6 0.5 -10.77 
دالة   ٠.٠١

 إحصائیاً 
0.001 

المجال الثالث 
 "المسئولیة الجماعیة"

42.1 1.2 53.2 1.7 -16.47 
دالة   ٠.٠١

 إحصائیاً 
0.001 

المجال الرابع 
 "المسئولیة الوطنیة"

36.14 3.078 51.63 1.598 -12.48 
دالة   ٠.٠١

 إحصائیاً 
0.001 

ئولیة مقیاس المس
 االجتماعیة

165.0 4.4 203.2 5.4 -15.89 
دالة   ٠.٠١

 إحصائیاً 
0.001 

تبین من خالل النتائج وجود فروق جوهریة ذات دالة إحصائیًا بین الدرجات العلیا والدرجات الدنیا 
لمجاالت مقیاس المسئولیة االجتماعیة والدرجة الكلیة للمقیاس، وهذا یدل على أن المقیاس بمجاالته 
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ذوي الدرجات الدنیا في درجات  األراملذوي الدرجات العلیا والنساء  األراملیز بین النساء یم
صدق مجاالت مقیاس المسئولیة االجتماعیة، وهذا یدل على أن المقیاس بمجاالته یتمتع بمعامل 

  . المنخفضة مما یشیر إلى صالحیة المقیاس للتمییز بین الدرجات العلیا والدرجات، متوسط

  : Reliabilityثبات مقیاس المسئولیة االجتماعیة : یاً ثان

یقصد بثبات المقیاس أن یعطي هذا المقیاس نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االستبانة أكثر من مرة 
تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات المقیاس یعني االستقرار في النتائج وعدم 

إعادة توزیع االستبانة على أفراد العینة عدة مرات خالل فترات زمنیة  تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم
معینة، وقد تحقق الباحث من ثبات مقیاس المسئولیة االجتماعیة من خالل طریقة معامل ألفا 

  :كرونباخ والتجزئة النصفیة، ونتائجهم موضحة من خالل التالي

  : كرونباخ–معامالت الثبات بطریقة ألفا : أوالً  

محافظات شهداء حرب الفرقان في  أراملأرملة من ) 35(تطبیق المقیاس على عینة قوامها بعد 
، تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقیاس الثبات، فقد وجد أن قیمة ألفا كرونباخ للمقیاس الكلي غزة

وهذا دلیل كافي على أن مقیاس المسئولیة االجتماعیة یتمتع بمعامل ثبات عالي ) 0.92(بلغت 
فع، وبذلك ینصح باستخدامه لإلجابة على فرضیات الدراسة، كما لوحظ أن معامالت الثبات ومرت

والتي على أساسها یمكن القول ) 0.65(لمجاالت المسئولیة االجتماعیة أكبر من نقطة القطع وهي 
  :بأن المجال أو المقیاس یتمتع بمعامل صدق عالي، ولمعرفة تفاصیل أكثر انظر الجدول التالي

  یوضح قیمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات لكل مجال من مجاالت) ٩( جدول

  مقیاس المسئولیة االجتماعیة

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات المجاالت

 0.74 11 "المسئولیة الشخصیة"المجال األول 

 0.79 8  "المسئولیة الدینیة واألخالقیة"المجال الثاني 
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 0.85 11 "المسئولیة الجماعیة"المجال الثالث 

 0.87 11 "المسئولیة الوطنیة"المجال الرابع 

 0.92 41 مقیاس المسئولیة االجتماعیة

  :Spilt –half Methodsمعامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة : ثانیاً 

شهداء حرب الفرقان في  أراملأرملة من ) 35(بعد تطبیق المقیاس على عینة قوامها    
عامالت الثبات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة، بحیث تم قسمة بنود ، تم حساب مغزةمحافظات 

المقیاس إلى نصفین وثم تم حساب معامل االرتباط بین مجموع فقرات النصف األول ومجموع 
فقرات النصف الثاني للمقیاس، فقد بلغ معامل االرتباط لبیرسون للدرجة الكلیة لمقیاس المسئولیة 

براون المعدلة أصبح معامل الثبات  –، وباستخدام معادلة سبیرمان)0.75(ة االجتماعیة بهذه الطریق
، وهذا دلیل كافي على أن المقیاس یتمتع بدرجة ثبات عالیة، ولمعرفة تفاصیل أكثر انظر )0.75(

  :الجدول التالي

  یوضح معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة لمقیاس ) ١٠(جدول 

  تهاالمسئولیة االجتماعیة ومجاال 

 المجاالت

 طریقة التجزئة النصفیة

ارتباط 
 سبیرمان

معامل سبیرمان براون 
 المعدل

 0.58 0.58 "المسئولیة الشخصیة"المجال األول 

المسئولیة الدینیة "المجال الثاني 
 "واألخالقیة

0.74 0.79 

 0.80 0.78 "المسئولیة الجماعیة"المجال الثالث 
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 0.77 0.63 "یةالمسئولیة الوطن"المجال الرابع 

 0.75 0.75 مقیاس المسئولیة االجتماعیة

   :توكید الذات مقیاس  :ثانیاً 

بحسب مقیاس )  Ghareeb,1983,p.133(توكید الذات  مقیاسبإختیار قام الباحث 
) 1، 2، 3(بحیث تعطى التقدیرات ، )أبداً ، أحیاناً ، دائماً (لیكرت الثالثي الذي یحدد درجة الموافقة 

  .تیبعلى التر 

  :تقنین مقیاس توكید الذات

من " 35"قوامها   Pilot Study Sampleقام الباحث باختیار عینة عشوائیة استطالعیة 
مجتمع الدراسة األصلي بهدف التحقق من صالحیة مقیاس توكید الذات للتطبیق في البیئة 

دق والثبات غزة من خالل حساب الصمحافظات شهداء حرب الفرقان في  أراملالفلسطینیة على 
  .بالطرق اإلحصائیة المالئمة 

  : Validityالصدق : أوالً 

للتحقق من صدق المقیاس تم استخدام طریقة االتساق الداخلي، وهي الطریقة األمثل 
  : لمعرفة مدى ارتباط الفقرات ببعضها البعض، ونتائجه موضحة من خالل التالي

  :Internal consistencyصدق االتساق الداخلي *

باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات المقیاس مع المجال الذي تنتمي  یقصد
بین درجة كل فقرة مع الدرجة الكلیة للمقیاس  سبیرمانإلیه هذه الفقرة، وهو عبارة عن معامل ارتباط 

د وعلیه فقد تم حساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلیة لمقیاس توكی
وبهدف التحقق ،الذات، وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس الذي تنتمي إلیه 

  :من مدى صدق المقیاس، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي
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  معامالت االرتباط بین درجات فقرات مقیاس توكید الذات ) ١١(جدول

  والدرجة الكلیة للمقیاس

 معامل االرتباط الفقرة
القیمة 
 االحتمالیة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

1 0.58 **0.001 16 0.34 *0.043 

2 0.42 *0.011 17 0.66 **0.001 

3 .0.55 **0.004 18 0.16 //0.371 

4 -0.05 //0.769 19 0.54 **0.001 

5 0.69 **0.002 20 0.47 **0.005 

6 0.16 //0.359 21 0.18 //0.312 

7 0.33 *0.043 22 0.38 *0.022 

8 0.58 **0.001 23 0.34 *0.043 

9 0.50 **0.002 24 0.41 *0.015 

10 0.47 **0.005 25 0.47 **0.005 

11 0.58 **0.001 26 0.19 //0.268 

12 0.58 **0.001 27 0.49 **0.003 

13 0.58 **0.001 28 0.64 **0.002 

14 0.54 **0.001 29 0.38 *0.025 

15 0.50 **0.002 30 0.42 *0.012 

  غیر دالة إحصائیاً //                  ٠.٠٥دالة إحصائیًا عند *                      ٠.٠١دالة إحصائیًا عند ** 
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تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات مقیاس توكید الذات تتمتع بمعامالت 
، حیث تراوحت معامالت االرتباط بین ٠.٠١وي داللة أقل من ارتباط قویة ودالة إحصائیا عند مست

، متوسط ، وهذا یدل على أن مقیاس توكید الذات و فقراته یتمتع بمعامل صدق )0.69 – 0.33(
لذلك یجب حذفها من ، فقد وجد أنها غیر دالة إحصائیاً ) 26، 21، 18، 6، 4(ما عدا الفقرات 

  .المقیاس

  :صدق المقارنة الطرفیة *

تحقق من صدق المقارنة الطرفیة تم تقسیم المقیاس إلى قسمین ویقارن متوسط الربع لل
وبعد توزیع الدرجات تم إجراء طریقة ، األعلى في الدرجات بمتوسط الربع األدنى في الدرجات

من الدرجات، حیث تم احتساب %) 25(من الدرجات وأقل %) 25(المقارنة الطرفیة بین أعلى 
  :، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي)ت(ة واالنحرافات المعیاریة وقیمة المتوسطات الحسابی

لدراسة الفروق بین متوسطي مرتفعي ومنخفضي الدرجات " ت"یوضح نتائج اختبار ) ١٢(جدول 
  لمقیاس توكید الذات 

 المقیاس
 من الدرجات% ٢٥أعلى  من  الدرجات% ٢٥أقل 

 "ت"قیمة 
مستوى 
 الداللة

القیمة 
   اإلحتمالیة

 االنحراف المعیاري المتوسط االنحراف المعیاري المتوسط

توكید 
 الذات

55.4 3.9 72.9 4.5 -8.34 
دالة   ٠.٠١

 إحصائیاً 
0.001 

تبین من خالل النتائج وجود فروق جوهریة ذات دالة إحصائیًا بین الدرجات العلیا والدرجات الدنیا 
ذوي الدرجات  األراملن المقیاس یمیز بین النساء لمجاالت لمقیاس توكید الذات، وهذا یدل على أ

ذوي الدرجات الدنیا في درجات مقیاس توكید الذات، وهذا یدل على أن  األراملالعلیا والنساء 
مما یشیر إلى صالحیة المقیاس للتمییز بین الدرجات العلیا ، المقیاس یتمتع بمعامل صدق عالٍ 

  . والدرجات المنخفضة

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


115 

 

  : Reliabilityتوكید الذات  ثبات مقیاس: ثانیاً 

یقصد بثبات المقیاس أن یعطي هذا المقیاس نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االستبانة 
أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات المقیاس یعني االستقرار في 

لى أفراد العینة عدة مرات خالل النتائج وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیع االستبانة ع
فترات زمنیة معینة، وقد تحقق الباحث من ثبات مقیاس توكید الذات من خالل طریقة معامل ألفا 

  :كرونباخ والتجزئة النصفیة، ونتائجهم موضحة من خالل التالي

  : كرونباخ–معامالت الثبات بطریقة ألفا  -  ١ 

شهداء حرب الفرقان في  أراملرملة من أ) 35(بعد تطبیق المقیاس على عینة قوامها 
، تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقیاس الثبات، فقد وجد أن قیمة ألفا كرونباخ غزةمحافظات 

وهذا دلیل كافي على أن مقیاس توكید الذات یتمتع بمعامل ثبات ) 0.79(للمقیاس الكلي بلغت 
لدراسة، ولمعرفة تفاصیل أكثر انظر عالي ومرتفع، وبذلك ینصح باستخدامه لإلجابة على فرضیات ا

  :الجدول التالي

  یوضح قیمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات ) ١٣(جدول 

  مقیاس توكید الذات

 المقیاس
عدد 
 الفقرات

 معامل ألفا كرونباخ

 0.79 25 مقیاس توكید الذات

  

  :Spilt –half Methodsمعامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة  -  ٢

شهداء حرب الفرقان في  أراملأرملة من ) 35(المقیاس على عینة قوامها بعد تطبیق    
، تم حساب معامالت الثبات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة، بحیث تم قسمة بنود غزةمحافظات 
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المقیاس إلى نصفین وثم تم حساب معامل االرتباط بین مجموع فقرات النصف األول ومجموع 
س، فقد بلغ معامل االرتباط لبیرسون للدرجة الكلیة لمقیاس توكید الذات فقرات النصف الثاني للمقیا

، )0.81(براون المعدلة أصبح معامل الثبات  –، وباستخدام معادلة سبیرمان)0.80(بهذه الطریقة 
وهذا دلیل كافي على أن المقیاس یتمتع بدرجة ثبات عالیة، ولمعرفة تفاصیل أكثر انظر الجدول 

  :التالي

  یوضح معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة ) ١٤(جدول   

  لمقیاس توكید الذات

 مقیاس

 طریقة التجزئة النصفیة

ارتباط 
 سبیرمان

معامل سبیرمان براون 
 المعدل

 0.81 0.80 توكید الذات

   :الصراع النفسي مقیاس  :ثالثاً 

درجة الموافقة قام الباحث بإعداد هذا المقیاس بحسب مقیاس لیكرت الخماسي الذي یحدد 
، 2، 3، 4، 5(بحیث تعطى التقدیرات ، )أعارض بشدة، أعارض، غیر متأكد، أوافق، أوافق بشدة(
  .على الترتیب) 1

  :تقنین مقیاس الصراع النفسي

من " 35"قوامها   Pilot Study Sampleقام الباحث باختیار عینة عشوائیة استطالعیة 
حیة مقیاس الصراع النفسي للتطبیق في البیئة مجتمع الدراسة األصلي بهدف التحقق من صال

غزة من خالل حساب الصدق والثبات محافظات شهداء حرب الفرقان في  أراملالفلسطینیة على 
  .بالطرق اإلحصائیة المالئمة 
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  : Validityالصدق : أوالً 

للتحقق من صدق المقیاس تم استخدام طریقة االتساق الداخلي، وهي الطریقة األمثل 
  : ة مدى ارتباط الفقرات ببعضها البعض، ونتائجه موضحة من خالل التاليلمعرف

  :Internal consistencyصدق االتساق الداخلي *

یقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات المقیاس مع المجال الذي تنتمي إلیه هذه 
الدرجة الكلیة للمقیاس وعلیه  الفقرة، وهو عبارة عن معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل فقرة مع

فقد تم حساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلیة لمقیاس الصراع 
وبهدف التحقق ،النفسي، وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس الذي تنتمي إلیه 

  : لي ویتضح ذلك من خالل الجدول التامن مدى صدق المقیاس، 

  معامالت االرتباط بین درجات فقرات مقیاس الصراع النفسي ) ١٥ (جدول

   والدرجة الكلیة للمقیاس

 معامل االرتباط الفقرة
القیمة 
 االحتمالیة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

1 0.44 **0.008 20 0.70 **0.001 

2 0.25 //0.150 21 0.68 **0.001 

3 0.42 *0.013 22 0.42 *0.012 

4 0.54 **0.001 23 0.75 **0.001 

5 0.47 **0.005 24 0.47 **0.004 

6 0.12 //0.487 25 0.59 **0.001 

7 0.50 **0.002 26 0.57 **0.001 
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8 0.43 **0.009 27 0.48 **0.003 

9 0.63 **0.001 28 0.36 *0.035 

10 0.58 **0.001 29 0.50 **0.002 

11 0.73 **0.001 30 0.40 *0.017 

12 0.69 **0.001 31 0.61 **0.001 

13 0.78 **0.001 32 0.41 *0.014 

14 0.55 **0.001 33 0.69 **0.001 

15 0.42 *0.011 34 0.45 **0.006 

16 0.60 **0.001 35 0.40 *0.016 

17 0.51 **0.002 36 0.29 //0.090 

18 0.54 **0.001 37 0.32 //0.062 

19 0.55 **0.001 38 0.60 **0.001 

  غیر دالة إحصائیاً //                  ٠.٠٥دالة إحصائیًا عند *                      ٠.٠١دالة إحصائیًا عند ** 

تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات مقیاس الصراع النفسي 
، حیث تراوحت ٠.٠١ة أقل من تتمتع بمعامالت ارتباط قویة ودالة إحصائیا عند مستوي دالل

، وهذا یدل على أن مقیاس الصراع النفسي وفقراته یتمتع )0.75 – 0.36(معامالت االرتباط بین 
لذلك ، فقد وجد أنها غیر دالة إحصائیاً ) 37، 36، 6، 2(ما عدا الفقرات ، بمعامل صدق عالي

  .یجب حذفها من المقیاس
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  : صدق المقارنة الطرفیة*

المقارنة الطرفیة تم تقسیم المقیاس إلى قسمین ویقارن متوسط الربع للتحقق من صدق 
وبعد توزیع الدرجات تم إجراء طریقة ، األعلى في الدرجات بمتوسط الربع األدنى في الدرجات

من الدرجات، حیث تم احتساب %) 25(من الدرجات وأقل %) 25(المقارنة الطرفیة بین أعلى 
  :، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي)ت(ت المعیاریة وقیمة المتوسطات الحسابیة واالنحرافا

لدراسة الفروق بین متوسطي مرتفعي ومنخفضي الدرجات " ت"یوضح نتائج اختبار ) ١٦(جدول 
  لمقیاس الصراع النفسي

 المقیاس

 من الدرجات% ٢٥أعلى  من  الدرجات% ٢٥أقل 

 "ت"قیمة 
مستوى 
 الداللة

القیمة 
  االحتمالیة 

 توسطالم
االنحراف 
  المعیاري

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

الصراع 
 النفسي 

93.1 11.9 153.7 8.5 -12.17 

٠.٠١  
دالة 

 إحصائیاً 

0.001 

  

تبین من خالل النتائج وجود فروق جوهریة ذات دالة إحصائیًا بین الدرجات العلیا 
 األراملن المقیاس یمیز بین النساء والدرجات الدنیا لمجاالت لمقیاس توكید الذات، وهذا یدل على أ

ذوي الدرجات الدنیا في درجات مقیاس الصراع النفسي، وهذا  األراملذوي الدرجات العلیا والنساء 
مما یشیر إلى صالحیة المقیاس للتمییز بین ، یدل على أن المقیاس یتمتع بمعامل صدق عالٍ 

  . الدرجات العلیا والدرجات المنخفضة

  : Reliabilityاس الصراع النفسي ثبات مقی: ثانیاً 

یقصد بثبات المقیاس أن یعطي هذا المقیاس نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االستبانة 
أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات المقیاس یعني االستقرار في 

نة على أفراد العینة عدة مرات خالل النتائج وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیع االستبا
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فترات زمنیة معینة، وقد تحقق الباحث من ثبات مقیاس الصراع النفسي من خالل طریقة معامل 
  :ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة، ونتائجهم موضحة من خالل التالي

  : كرونباخ–معامالت الثبات بطریقة ألفا : أوالً  

شهداء حرب الفرقان في  أراملأرملة من ) 35(ها بعد تطبیق المقیاس على عینة قوام
، تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقیاس الثبات، فقد وجد أن قیمة ألفا كرونباخ  غزةمحافظات 

وهذا دلیل كافي على أن مقیاس الصراع النفسي یتمتع بمعامل ثبات ) 0.93(للمقیاس الكلي بلغت 
على فرضیات الدراسة، ولمعرفة تفاصیل أكثر انظر عالي ومرتفع، وبذلك ینصح باستخدامه لإلجابة 

  :الجدول التالي

  یوضح قیمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات ) ١٧(جدول 

  مقیاس الصراع النفسي

 المقیاس
عدد 
 الفقرات

 معامل ألفا كرونباخ

 0.93 34 الصراع النفسي

  :Spilt –half Methodsمعامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة : ثانیاً 

شهداء حرب الفرقان في  أراملأرملة من ) 35(بعد تطبیق المقیاس على عینة قوامها   
، تم حساب معامالت الثبات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة، بحیث تم قسمة بنود غزةمحافظات 

المقیاس إلى نصفین وثم تم حساب معامل االرتباط بین مجموع فقرات النصف األول ومجموع 
لثاني للمقیاس، فقد بلغ معامل االرتباط لبیرسون للدرجة الكلیة لمقیاس الصراع فقرات النصف ا

براون المعدلة أصبح معامل الثبات  –، وباستخدام معادلة سبیرمان)0.85(النفسي بهذه الطریقة 
، وهذا دلیل كافي على أن المقیاس یتمتع بدرجة ثبات عالیة، ولمعرفة تفاصیل أكثر انظر )0.86(

  :تاليالجدول ال
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  یوضح معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة ) ١٨(جدول 

  هأبعادلمقیاس الصراع النفسي و 

 المقیاس

 طریقة التجزئة النصفیة

ارتباط 
 بیرسون

معامل سبیرمان براون 
 المعدل

 0.86 0.85  الصراع النفسي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


122 

 

  

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة وتفسیراتها

  عرض نتائج الدراسة ××
  النتائجتفسیر  ××
  مناقشة النتائج ××
  تعقیب عام على النتائج ××
 توصیات الدراسة ××

  مقترحات الدراسة ××
  صعوبات الدراسة  ××
  خاتمة الدراسة ××
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسیراتها

تنــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل مــا توصــلت لــه نتــائج الدراســة كمــا قــام بتفســیر ومناقشــة كــل 
  .ء ما توصلت له الدراسات السابقة واألطر النظریة ذات العالقة نتیجة في ضو 

  :  التحقق من صحة التساؤل األول  
مــا مســتوى المســئولیة االجتماعیــة  :یــنص التســاؤل األول مــن تســاؤالت الدراســة علــى أنــه 

  غزة؟ محافظات في لدى أرامل شهداء حرب الفرقان 

 واالنحرافـــاتجـــاد المتوســـطات الحســـابیة وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا التســـاؤل قـــام الباحـــث بإی
شــــهداء حــــرب الفرقــــان فــــي  أرامــــللمقیــــاس المســــئولیة االجتماعیــــة لــــدى النســــبیة  واألوزانالمعیاریــــة 
   : یبین ذلك )  ١٩( والجدول . غزةمحافظات 

یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة لمقیاس ) ١٩(جدول 
  غزةمحافظات شهداء حرب الفرقان في  أراملتماعیة لدى االج المسئولیة

 االجتماعیة المسئولیة أبعاد
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 الكلیة

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

  الوزن

 %النسبي 
  الترتیب

 4 87.6 4.3 48.2 55 11  الذاتیة/ الشخصیة المسئولیة

 1 92.1 3.1 36.8 40 8 الدینیة و األخالقیة المسئولیة

 2 89.8 3.9 49.4 55 11 الجماعیة لمسئولیةا

 3 88.0 4.1 44.0 50 10 الوطنیة المسئولیة

  89.2 11.1 178.4 200 40 االجتماعیة للمسئولیةالمجموع الكلي 

  ١٠٠یتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلیة ثم ضرب الناتج في 
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           نســـــبي للمســـــئولیة االجتماعیـــــة ككـــــل كـــــان عنـــــد مســـــتوى یتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن الـــــوزن ال
، )%92.1 (المسئولیة الدینیة واألخالقیة جاء في المرتبة األولى بوزن نسـبي، وأن بعد ) 89.2% (

 المســـئولیةیلیـــه بعـــد ، )%89.8 (یلیـــة بعـــد المســـئولیة الجماعیـــة فـــي المرتبـــة الثانیـــة وبـــوزن نســـبي 
الذاتیـة / الشخصـیة   المسـئولیةبعـد جـاء بینمـا  ) %88.0 (ة وبـوزن نسـبيالمرتبـة الثالثـفي  الوطنیة

    . )%87.6 (وبوزن نسبيوالرابعة المرتبة األخیرة في 

 المســــئولیة أبعـــادغـــزة لـــدیهم محافظـــات فـــي  شـــهداء حـــرب الفرقـــان أرامـــلأن وتبـــین أیضـــًا 
الشــكل التــالي . بدرجــة جیــدة) الشخصــیة والدینیــة والجماعیــة والوطنیــة والكلیــة(الخمســة  االجتماعیــة

  :لألبعادالنسبیة  األوزانیوضح 

  االجتماعیة المسئولیة ألبعادو الترتیب النسبیة  األوزانیوضح )  ١(شكل 

  غزةمحافظات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في  

  

تلتـزم بالمسـئولیات الدینیـة واألخالقیـة والجماعیـة أكثـر ذلك أن أرملـة الشـهید ویفسر الباحث 
 : ها الـدیني القـوي لقـول اهللا تعـالىإلیمانوذلك " الذاتیة " المسئولیة الوطنیة والمسئولیة الشخصیة  من
 ٕانو .) 28: ، آیـة  الرعـد" ( كر اهللا تطمـئن القلـوب أال بـذالـذین ءامنـوا وتطمـئن قلـوبهم بـذكر اهللا " 

 ألنهـا :خلقیـة فـذات طبیعـة ودینیـة اجتماعیة، خلقیة، طبیعة ذات ألرملة الشهید االجتماعیة المسئولیة
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 طبیعـة وذات رقیـب داخلـي، مـن ذاتـي إلـزام نفسـه، علـى نفسـه مـن الفـرد یفرضـه إلـزام أخالقـي، إلـزام

 یفرضـه مـا ألن :طبیعـة دینیـة وذات اجتمـاعي، فعـل نحـو أو الجماعـة نحـو اإللـزام هذا ألن :اجتماعیة

وهـذا مـا أكـده واإلحسـان   اهللا تقـوى بـه والمسـتهدى فیـه المرجـع یكـون ذاتـي إلـزام مـن نفسـه علـى الفـرد
  ).62-35: 1986 عثمان، (

  : التساؤل الثانيالتحقق من صحة 

أرامل شـهداء  ىدلما مستوى الصراع النفسي :ینص التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة على أنـه 
  ؟غزةمحافظات حرب الفرقان في 

ات الحســـابیة واإلنحرافـــات وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا التســـاؤل قـــام الباحـــث بإیجـــاد المتوســـط
محافظــات النســبیة لمقیــاس الصــراع النفســي لــدى ارامــل شــهداء حــرب الفرقــان فــي  واألوزانالمعیاریــة 

  :  یبین ذلك )  ٢٠( والجدول . غزة

  مقیاس الصراع النفسي إحصاءات وصفیة لدرجة ) ٢٠(جدول 

  غزةمحافظات شهداء حرب الفرقان في  أرامللدى 

  الصراع النفسي
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 الكلیة

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

 الوزن

%النسبي   

 50.5 26.0 85.9 170 34 صراع النفسيال

  ١٠٠یتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلیة ثم ضرب الناتج في 

ــغ للصــراع النفســي الحســابي أن المتوســط الجــدول الســابقمــن یتضــح  انحــراف و  درجــة) 85.9( قــد بل
فـي  النسـاء األرامـل، وهـذا یشـیر إلـى أن )%50.5 (درجة، حیـث بلـغ الـوزن النسـبي )26.0 (معیاري

  .)%50.5(بدرجة متوسطة وبنسبة صراع نفسيغزة لدیهم 

غـزة یعـانین مـن صـراع محافظـات ذلك بـأن أرامـل شـهداء حـرب الفرقـان فـي ویفسر الباحث 
هن ممــا بهــن فــي تحقیــق أهــدافهن وٕاشــباع حاجــات إلهتمــام المحیطــیننتیجــة  نفســي بدرجــة متوســطة
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یجعلهــن متكیفــات اجتماعیــًا، وهــذا یــؤدي إلــى تخفیــف التــوترات والضــغوط النفســیة، وبالتــالي تخفیــف 
) 23-19: 1978فهمي، (وتتفق هذه النتیجة الحالیة عما توصلت له دراسة الصراع النفسي لدیهن، 

 أویتأثر به، ویجعله یعیش بطریقـة صـحیحة نفسـیًا یؤثر و والتي بینت أن اإلنسان یعیش في مجتمع 
  .اجتماعیاً 

  : لثالتساؤل الثاالتحقق من صحة 

أرامـل شـهداء  توكیـد الـذات لـدىمـا مسـتوى  :من تساؤالت الدراسة علـى أنـه  لثینص التساؤل الثا
  ؟غزةمحافظات حرب الفرقان في 

 واالنحرافـــاتلحســـابیة وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا التســـاؤل قـــام الباحـــث بإیجـــاد المتوســـطات ا
غـزة  محافظـات شـهداء حـرب الفرقـان فـي  أرامـلالنسبیة لمقیاس توكیـد الـذات لـدى  واألوزانالمعیاریة 
  :  یبین ذلك ) ٢١(والجدول  

یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة لمقیاس توكید الذات ) ٢١(جدول 
  غزةمحافظات في  شهداء حرب الفرقان أرامللدى 

 المتوسط الدرجة الكلیة عدد الفقرات توكید الذات
االنحراف 
 المعیاري

 الوزن

%النسبي   

 88.0 3.6 66.0 75 25 توكید الذات

  ١٠٠یتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلیة ثم ضرب الناتج في 

) 66.0( قـــد بلـــغات توكیـــد الـــذات للـــدرج الحســـابي أن المتوســـط الجـــدول الســـابقمـــن یتضـــح 
ـــغ الـــوزن النســـبي)  3.6(انحـــراف معیـــاري و  درجـــة ، وهـــذا یشـــیر إلـــى أن )%88.0 (درجـــة، حیـــث بل

  .)%88.0(وبنسبة عالیةبدرجة  توكید ذاتفي غزة لدیهم  النساء األرامل

توكیـد ذات  نلـدیه، غـزةمحافظـات شـهداء حـرب الفرقـان فـي  أراملبأن ذلك ویفسر الباحث 
 مـن أو الجـنس نفـس من سواء ومواجهه اآلخرین الصریح، الواضح على التعبیر تهنلقدر نتیجة  مرتفع
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یجابیة إلا نوعن مشاعره ننفسهأعن والتعبیر  ،األشیاء طلب في التردد وعدم والمبادأة اآلخر، الجنس
 مـع الصـراحةشعورهن بو  بالخجل، هنشعور  عدم مع ،بطریقة إنسانیة صحیحةتجاه اآلخرین والسلبیة 

ویعتقـد الباحـث أن ذلـك یعـود لوجـود عالقـات مـع اآلخـرین  ،نهو یعرفـ لـم الذین مع حتى أو األصدقاء،
 علیه، واإلصرار بالرأي والتمسك الحق على والثبات اآلخرین، على والثناء والتقدیر، المحبةمبنیة على 

وهـذا مـا یتفـق معـه . لـدیهنمرتفـع ذات توكیـد  یحقـقبمـا  ، أصحاب السلطة والنفـوذ من الخوف وعدم
   ) .1995:55غریب ، (

   :الدراسة وضفر 

وكل  االجتماعیةتوجد عالقة دالة إحصائیا بین المسئولیة  :على أنـه ألول ا الفرضینص 
   .غزة محافظات من الصراع النفسي وتوكید الذات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في 

اسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون ث بقـام الباحـ سـابقةالالـثالث  المتغیـراتلتحقق من صحة لو 
االجتماعیــة و مقیــاس الصــراع النفســي و مقیــاس توكیــد  المســئولیةبــین أبعــاد مقیــاس  لدراســة العالقــة

مــن خــالل معــامالت االرتبــاط  تضــحتغــزة، و محافظــات فــي  حــرب الفرقــانشــهداء أرامــل لــدى الــذات 
  :الجدول التالي

  االجتماعیة  المسئولیة أبعاد مقیاسبین یبین معامالت االرتباط لبیرسون ) ٢٢( جدول 

  الصراع النفسي الكلي مقیاس توكید الذات الكلي و مقیاس و

 الصراع النفسي الكلي توكید الذات الكلي البعد

 0.195-**  0.0009-//  الشخصیة المسئولیة

 0.071-//  0.076-//  الدینیة المسئولیة

 0.25-**  0.013//  الجماعیة المسئولیة

 0.3٠1-** 0.04-// الوطنیة ولیةالمسئ

 0.28-** 0.023-// االجتماعیة  المسئولیة

  غیر دالة//                ٠.٠٥دالة عند *                 ٠.٠٠١دالة عند ** 
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  :الجدول السابق ما یليویبین 

  :الكلي االجتماعیة و الصراع النفسي المسئولیة أبعادالعالقة بین * 

 المســـئولیة أبعـــادات داللـــة إحصـــائیة بـــین درجـــات الصـــراع النفســـي وبـــین د عالقـــة ذوجـــال ت
 المســــئولیةالوطنیــــة و  المســــئولیةالجماعیــــة،  المســــئولیةالشخصــــیة،  المســــئولیة(االجتماعیــــة التالیــــة 

  .غزةمحافظات حرب الفرقان في شهداء  أرامللدى ) االجتماعیة الكلیة

أن هـذه النتیجـة نتیجـة منطقیـة ألن أرامـل بـ ،تطابق النتیجة مع هذا الفرضویفسر الباحث 
مســــتوى مــــن الصــــراع النفســـــي یكــــون لــــدیهن  عالیـــــة،اللــــواتي لــــدیهن مســــئولیة اجتماعیــــة الشــــهداء 

المــنخفض، وذلــك ألن المســئولیة االجتماعیــة العالیــة، تعنــي وجــود اســتعداد فطــري جبــل اهللا اإلنســان 
علـى صـراعاته النفسـیة الداخلیـة نیـاه، یـؤثر علیه لیقوم برعایـة مـا كلـف بـه مـن أمـور تتعلـق بدینـه ود

  .)38:  1982الشافعي، (وهذا ما أكده .ویخففها

 :االجتماعیة و توكید الذات المسئولیة أبعادالعالقة بین *

 المســـئولیة أبعـــادلـــة إحصـــائیة بـــین درجـــات توكیـــد الـــذات وبـــین الدذات وجـــود عالقـــة عـــدم 
الوطنیـة  المسـئولیةالجماعیـة،  المسـئولیةالدینیة،  سئولیةالمالشخصیة،  المسئولیة(االجتماعیة التالیة 

غـزة، وهـذا یـدل علـى محافظـات حرب الفرقان في شهداء  أرامللدى ) االجتماعیة الكلیة المسئولیةو 
الجماعیــة،  المســئولیة: (االجتماعیــة التالیــة المســئولیة أبعــادفــي ) ارتفــاع أو انخفــاض(أي تغیــر  أن

ال یؤثر على بعد توكید الـذات لـدى أرامـل شـهداء ) االجتماعیة الكلیة ئولیةالمسالوطنیة و  المسئولیة
  .غزةمحافظات حرب الفرقان في 

الشـخص الـذي لدیـه توكیـد ذات  بـأن ،عدم تطابق النتیجة مـع هـذا الفـرضویفسر الباحث 
ــع بأنــه ــائج دراســة بمســئولیة اجتماعیــة یتمت فــي أن الشــخص  ) ٢٠٠١محمــد ، ( ، وهــذا مــا أیدتــه نت

 .إلیجابیة في العالقات االجتماعیةیتمتع بإتزان إنفعالي على المستوى العمیق یمكنه من االتوكیدي 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المسئولیة  :على أنـه  لثانيالفرض اینص 
  .غزة تعزى لمتغیر عمل األرملةمحافظات االجتماعیة لدى أرامل شهداء حرب الفرقان  ب

لعینتــــین   T-test اســــتخدام اختبــــار ت قــــام الباحــــث بللتحقــــق مــــن صــــحة هــــذه الفرضــــیة و 
 المســئولیة ألبعــاد بالنســبةاألرامــل العــامالت واألرامــل الغیــر عــامالت بــین  مســتقلتین لكشــف الفــروق

  :ویتضح ذلك من خالل الجدول التالياالجتماعیة، 

ألرملة العاملة واألرملة الغیر عاملة الكشف الفروق بین " ت"یوضح نتائج اختبار ) ٢٣(جدول 
  غزة في درجات أبعاد المسئولیة االجتماعیة ألرامل شهداء حرب الفرقان في محافظات 

 المتوسط العدد العمل نوع  البعد
االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
القیمة 

  االحتمالیة 
مستوى الداللة 

  المسئولیة الشخصیة 
 0.10 6.2 48.3 4 تعمل

 

0.92 

 

غیر دالة  //
 إحصائیا 

 4.3 48.2 225 ال تعمل

  المسئولیة الدینیة
 0.96 1.3 38.3 4 تعمل

 

0.33 

 

غیر دالة  //
 إحصائیا 

 3.1 36.8 225 ال تعمل

  المسئولیة الجماعیة
 1.64 1.3 52.5 4 تعمل

 

0.10 

 

غیر دالة  //
 إحصائیا 

 3.9 49.3 225 ال تعمل

 المسئولیة الوطنیة
 - 0.02 3.6 44.0 4 تعمل

 

0.981 

 

غیر دالة  //
 إحصائیا 

 4.2 44.0 225 ال تعمل

المجموع الكلي 
  للمسئولیة االجتماعیة

 0.85 9.7 183.0 4 تعمل

 

0.394 

 

غیر دالة  //
 إحصائیا 

 11.1 178.4 225  ال تعمل

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05  
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ـــى عـــوتبـــین مـــن     ـــائج الموضـــحة فـــي الجـــدول الســـابق إل ـــة دم وجـــود فـــروقالنت ـــة  جوهری ذات دالل
االجتماعیة الكلیة وأبعادها  المسئولیةاألرملة غیر العاملة في درجات و بین األرملة العاملة  إحصائیة

 المسـئولیةنیـة، الوط المسئولیةالدینیة،  المسئولیةالجماعیة،  المسئولیةالشخصیة،  المسئولیة: (التالیة
ـــة ـــة الكلی ـــهوهـــذا یعنـــي  .)االجتماعی ـــأن وجـــود العمـــل أو غیاب ـــأثیر ال یشـــكل أي ب ـــى  ت  المســـئولیةعل

  .غزةمحافظات أرامل شهداء حرب الفرقان في لدى االجتماعیة وأبعادها 

أن األرملة العاملة وغیر العاملة ال یوجـد ب ،تطابق النتیجة مع هذا الفرضویفسر الباحث          
بینهما فروق فـي درجـات المسـئولیة االجتماعیـة بأبعادهـا المختلفـة، وهـذا یرجـع لمـا جبـل علیـه أرامـل 

 هـنالتـي تجعل واألخالقیـات اآلداب مـن العدیـد یتضـمنالشـهداء مـن تعـالیم الـدین اإلسـالمي الـذي 

 لمنكرا عن بالمعروف والنهي واألمر والتعاون، والمحبة، الصدق :مثل المجتمع فياء صالحات عضأ

 األخالقیات هذه مثلتستطیع هذه األرملة أن تغرس في أبنائها  لذا وغیرها العمل، وٕاتقان واإلخالص،

 والـذي ،كـل فـرد مـنهم دوره فـي الحیـاة یأخـذلتهم حیـا تـدعم التـي االجتماعیة والقیم والعادات والفضائل

  .)38:  1982الشافعي، (وهذا ما أكده  .وأمته مجتمعه تجاه بمسئولیته یشعره

ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات الصـراع  :على أنـه  ثالثالفرض الینص 
  .غزة تعزى لمتغیر عمل األرملة محافظات النفسي لدى أرامل شهداء حرب الفرقان ب

لعینتــــین   T-test اســــتخدام اختبــــار ت قــــام الباحــــث بللتحقــــق مــــن صــــحة هــــذه الفرضــــیة و 
للصــراع النفســي  بالنســبةاألرامــل العــامالت واألرامــل الغیــر عــامالت ن مســتقلتین لكشــف الفــروق بــی

  :، ویتضح ذلك من خالل الجدول التاليلدیهن
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األرملة العاملة واألرملة الغیر عاملة لكشف الفروق بین " ت"یوضح نتائج اختبار ) ٢٤(جدول 
  في درجات الصراع النفسي

  الصراع النفسي

 المتوسط العدد مدى عمل األرملة
النحراف ا

 المعیاري
 "ت"قیمة 

  مستوى الداللة القیمة االحتمالیة 

 13.0 102.5 4 تعمل
1.29  0.21  

غیر دالة  //
 إحصائیا 

 26.1 85.6 225 ال تعمل

                ** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

 ذات داللـة إحصـائیة جوهریـة دم وجـود فـروقلسابق إلـى عـالموضحة في الجدول اوتبین من النتائج 
بأن وجـود العمـل أو وهذا یعني بین األرملة العاملة والمرأة غیر العاملة في درجات الصراع النفسي، 

  .غزةمحافظات أرامل شهداء حرب الفرقان في دى الصراع النفسي لأثر على  ال یشكل أي غیابه

كانـت تعمـل أو ال  أرملـة الشـهید سـواء بـأن ا الفـرض،تطابق النتیجة مع هذویفسر الباحث 
الصــراع النفســي نتیجــة لوجــود متغیــرات أثــرت علــیهن  فــي درجــات تعمــل، فإنــه ال یوجــد فــروق بیــنهن

كوقــوف أســرة زوجــة أرملــة الشــهید واهتمــامهم بهــا، والتخفیــف عنهــا، وتــوفیر كــل مــا تحتاجــه، وتقــدیم 
م المؤسســـات األهلیـــة بهـــا یعتبـــر ذلـــك عـــامًال هامـــًا فـــي العـــون والرعایـــة لهـــا، باإلضـــافة إلـــى اهتمـــا

   .)٢٠٠٢خلیفة ، (ا ما أكدته دراسة ذوه. التخفیف من الصراع النفسي لدیها

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات توكیــد ال  :علــى أنــه رابــع الفــرض الیــنص 
  .عمل األرملة  غزة تعزى لمتغیرمحافظات الذات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان ب

ــــق مــــن صــــحة هــــذولل ــــرض اتحق ــــار ت قــــام الباحــــث ب الف لعینتــــین   T-test اســــتخدام اختب
، لتوكید الذات لـدیهن بالنسبةاألرامل العامالت واألرامل الغیر عامالت مستقلتین لكشف الفروق بین 

  :ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي
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األرملة العاملة واألرملة الغیر عاملة ین لكشف الفروق ب" ت"یوضح نتائج اختبار ) ٢٥(جدول 
  في درجات توكید الذات

  توكید الذات

 المتوسط العدد مدى عمل األرملة
االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

 مستوى الداللة

 2.7 71.0 4 تعمل
-1.46  0.14  

غیر دالة  //
 إحصائیا 

 3.6 65.9 225 ال تعمل

                ** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

بـین األرملـة العاملـة  ذات داللـة إحصـائیة جوهریـة دم وجـود فـروقالجـدول السـابق إلـى عـویتبین من 
أثر  ال یشكل أي بأن وجود العمل أو غیابهوهذا یعني والمرأة غیر العاملة في درجات توكید الذات، 

  .غزةمحافظات أرامل شهداء حرب الفرقان في دى ت لتوكید الذاعلى 

بـأن أرملـة الشـهید العاملـة وغیـر العاملـة ال  تطابق النتیجة مع هذا الفرض،ویفسر الباحث 
األرملة في التعبیر  كاعتماد، لوجود متغیرات أخرى أثرت علیهن، الذاتیوجد بینهن فروق في توكید 

یرجـع ذلـك بـأن بحریة، ویعتقد الباحث والدفاع عن حقوقها ،عن مشاعرها ورغباتها ومعتقداتها وآرائها
إلـــى وقـــوف اآلخـــرین بجانـــب األرملـــة دائمـــًا، ممـــا یجعلهـــا تشـــعر بفعـــل مـــا ترغـــب فـــي إنجـــاز عملهـــا 

، وهـذا مـا بـالعجز یشعر ألنه نادراً  إال نفسه عن یرضى ال ولكنه اآلخرین دائمًا، إرضاء إلى ویسعى
  . )1997:36عید، إبراهیم(   أیده 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین ال  :علــى أنـه فــروض الدراســة مـن  خــامسالفــرض الیـنص  
غــزة تعــزى محافظــات متوســط درجــات المســئولیة االجتماعیــة لــدى أرامــل شــهداء حــرب الفرقــان  ب

  .لمتغیر عدد األبناء 

  ANOVA One-wayللتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة تــم إیجــاد اختبــار تحلیــل التبــاین و 
في مدینـة  لألراملاالجتماعیة المختلفة  المسئولیة وأبعاد األبناءعدد فئات متغیر كشف الفروق بین ل

  :غزة والنتائج المتعلقة بهذه الفرضیة موضحة من خالل الجدول التالي
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 األبناءنتائج اختبار تحلیل التباین لدراسة الفروق لكشف الفروق بین عدد ) ٢٦(جدول 
 غزة محافظات  في حرب الفرقان ألرامل االجتماعیة المسئولیةو 

 مصدر التباین المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

) ف(قیمة 
 المحسوبة

القیمة 
 االحتمالیة

مستوى 
  الداللة 

/ الشخصیة المسئولیة
 الذاتیة

 16.09 3 48.3 بین المجموعات
0.87 

 

0.46 

 

غیر  //
دالة 

 إحصائیا 
 18.40 225 4139.0 داخل المجموعات

  228 4187.3 المجموع

المسئولیة الدینیة و 
  األخالقیة

 5.71 3 17.1 بین المجموعات

0.60 

 

0.62// 

 

غیر  //
دالة 

 إحصائیا 
 9.56 225 2151.1 داخل المجموعات

   228 2168.2 المجموع

 المسئولیة الجماعیة

 28.21 3 84.6 بین المجموعات
1.85 

 

0.14// 

 

غیر  //
دالة 

 إحصائیا 
 15.25 225 3430.8 داخل المجموعات

  228 3515.5 المجموع

 المسئولیة الوطنیة

 20.80 3 62.4 بین المجموعات
1.21 

 

0.31// 

 

غیر  //
دالة 

 إحصائیا 
 17.14 225 3857.5 داخل المجموعات

  228 3919.9 المجموع

االجتماعیة  المسئولیة
  یةالكل

 98.65 3 296.0 بین المجموعات
0.80  

 

0.49  

 

غیر  //
دالة 

 إحصائیا 
 123.26 225 27733.0 داخل المجموعات

  228 28028.9 المجموع

                ** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
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 المسئولیةوق ذات داللة إحصائیة في مستوى عدم وجود فر من خالل الجدول السابق  یتضح      
 المسـئولیةالدینیـة و األخالقیـة،  المسـئولیةالذاتیـة، /الشخصـیة المسـئولیة(االجتماعیة وأبعادها التالیـة 

حــرب شــهداء رامــل لفئــات متغیــر عــدد األبنــاء فــي عــائالت أبالنســبة ) الوطنیــة المســئولیةالجماعیــة، 
علـى جـوهري  تـأثیر أي لـم یكـن لـه األبنـاءنـي بـأن متغیـر عـدد وهـذا یع .غزةمحافظات الفرقان على 

التي لـدیها عـدد أبنـاء قلیـل  األرملةعند أرامل الشهداء أي أن االجتماعیة وأبعادها  المسئولیةمستوى 
  .االجتماعیة المسئولیةكثیر جمیعهن لدیهن نفس قیم أبعاد  أبناءأو األرملة التي لدیها عدد 

قـوة المسـئولیة االجتماعیـة  بـأن األرملـة لـدیها ،بق النتیجـة مـع هـذا الفـرضتطاالباحث  فسریو      
في مجتمعنا، فنظرًا لما یقوم به أقارب أرملة الشهید وأقارب زوجها مـن مسـئولیات اجتماعیـة مسـتمرة 

سواء قّل عدد أبنائها أو زاد مما یجعلها تشعر بمسئولیة اجتماعیـة عالیـة، سـواء عاشـت مـع  اتجاهها
أن ما تقوم به مؤسسات رعایة أسـر الشـهداء ، وجمعیـة  كما یعتقد الباحثأهلها، ها أو مع أهل زوج

الدعم النفسي االجتماعي من مسئولیات اجتماعیة مستمرة، سواء من خالل الزیـارات وٕاقامـة النـدوات 
كــذلك ا، یــادة المســئولیة االجتماعیــة لــدیهواألنشــطة الخاصــة بأرامــل الشــهداء قــد یعتبــر عــامًال واقیــًا لز 

وهـذا هـو أمـر بیـد اهللا عـز وجـل،  أصـالً أو عـدم وجـودهم،  األبناءفإن إیمان أرملة الشهید بأن وجود 
  .)١٩٩٤،كفافي والنیال ( دراسةما أیدته نتائج 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجـات الصـراع ال  :على أنـه  سادسال فرضالینص 
  .غزة تعزى لمتغیر عدد األبناء محافظات في ن  النفسي لدى أرامل شهداء حرب الفرقا

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات توكیـد ال  :على أنـه  سابعفرض الینص الو 
  .غزة تعزى لمتغیر عدد األبناء محافظات الذات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان  في 

 ANOVAاختبــار تحلیــل التبــاین  إیجــادبقــام الباحــث  الســابقین  ینالفرضــ نوللتحقــق مــن صــحة هــذا
One-way   بــین درجــات الصــراع النفســي ودرجــات و  األبنــاءعــدد فئــات متغیــر لكشــف الفــروق بــین
غزة والنتائج المتعلقـة بهـذه الفرضـیة موضـحة مـن خـالل الجـدول محافظات في  لألرامل توكید الذات

  :التالي
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عدد فئات متغیر شف الفروق بین نتائج اختبار تحلیل التباین لدراسة الفروق لك) ٢٧(جدول 
 غزةمحافظات في درجات الصراع النفسي وتوكید الذات لدى أرامل الشهداء و  األبناء

 مصدر التباین المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

) ف(قیمة 
 المحسوبة

القیمة 
  االحتمالیة

مستوى 
 الداللة

  توكید الذات

 12.30 3 36.9 بین المجموعات

0.93 

 

0.43 

  

غیر  //
دالة 

 إحصائیاً 
 13.28 225 2986.9 داخل المجموعات

  228 3023.8 المجموع

الصراع 
 النفسي 

 763.85 3 2291.5 بین المجموعات
1.13 

 

0.34  

 

غیر  //
دالة 

 إحصائیاً 
 674.82 225 151833.7 داخل المجموعات

  228 154125.2 المجموع

                ** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

صـراع ال درجـاتعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي تبین مـن خـالل الجـدول السـابق       
وهذا  .رامل شهداء حرب الفرقان على غزةأل األبناءلفئات عدد  بالنسبة النفسي ودرجات توكید الذات

جــوهري علــى زیــادة أو نقصــان درجــة الصــراع  تــأثیر أي لــم یكــن لــه األبنــاءعــدد ف أن اخــتالیعنــي 
فـي فرقـان الالنفسي لدى أرامل الشهداء، وكذلك بالنسبة لدرجة توكید الـذات لـدى أرامـل شـهداء حـرب 

  .غزةمحافظات 

بعـة ألرملـة الشـهید النا الشخصـیة سـماتبأن ال ،ویفسر الباحث تطابق النتیجة مع هذا الفرض     
مــن التعــالیم الدینیــة اإلســالمیة، یجعلهــا قــادرة علــى كبــت ومقاومــة مشــاعرها بطریقــة صــحیحة دون 

سـیة والوصـول إلـى إفراط أو تفریط في هذه المشاعر، ممـا یجعلهـا قـادرة علـى تخفیـف صـراعاتها النف
  ) .1997:36عید، إبراهیم( الصحة النفسیة، وهذا ما أیده 
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متوسـط درجـات أبعـاد بـین فروق ذات داللة إحصائیة  توجدال : على أنه الثامن ینص الفرض 
غزة تعزى لمكـان السـكن فـي محافظات المسئولیة االجتماعیة لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في 

  ). غزة ، شمال غزة(غزة محافظات 

لعینتــین مســتقلتین لكشــف   T-testللتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة تــم اســتخدام اختبــار ت  و 
محافظـات شـهداء حـرب الفرقـان فـي  أرامـلاالجتماعیـة بـین  المسـئولیةأبعـاد وسط درجات لمتالفروق 

  :، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي) غزة، شمال غزة(غزة و التي تعزى لمكان السكن 

 المسئولیةاألرامل في درجات أبعاد لكشف الفروق بین " ت"یوضح نتائج اختبار ) ٢٨(جدول 
  غزةمحافظات رامل حرب الفرقان في مكان السكن أل االجتماعیة بالنسبة ل

 المتوسط العدد مكان السكن البعد
االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
القیمة 
 االحتمالیة

  مستوى الداللة

  الذاتیة/ الشخصیة المسئولیة
 4.4 47.6 120 غزة

-2.2 *0.026 
 دالة إحصائیا 

 4.4 48.9 94 الشمال

  قیةاألخالو الدینیة  المسئولیة
 3.4 36.6 120 غزة

-1.0 //0.337 
غیر دالة 
 إحصائیا

 2.8 37.0 104 الشمال

  الجماعیة المسئولیة
 4.1 48.5 119 غزة

-3.7 **0.000 
 دالة إحصائیا 

 3.6 50.4 104 الشمال

 الوطنیة المسئولیة
 4.1 43.2 120 غزة

-3.3 **0.001 
 دالة إحصائیا 

 4.5 45.2 101 الشمال

 للمسئولیةمجموع الكلي ال
  االجتماعیة

 11.7 176.0 119 غزة
-3.8 **0.000 

 دالة إحصائیا 

 11.2 182.0 87 الشمال

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
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  : ما یلي  الجدول السابق وتبین من خالل

 أبعــادلمكــان الســكن فــي متوســطات درجــات وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین األرامــل تعــزى  -
ـــة لصـــالح مكـــان الســـكن شـــمال غـــزة  ـــة وبمتوســـط (المســـئولیة االجتماعی ـــة واألخالقی المســـئولیة الدینی

المســـــئولیة الجماعیـــــة ،  48.9الذاتیـــــة وبمتوســـــط حســـــابي / المســـــئولیة الشخصـــــیة، 37.0حســـــابي 
البعــــد الكلــــي ، وكــــان )  45.2، والمســــئولیة الوطنیــــة وبمتوســــط حســــابي  50.4وبمتوســــط حســــابي

  ).182.0( بمتوسط حسابي یساوي" شمال غزة " للمسئولیة االجتماعیة لصالح مكان السكن 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین األرامــل تعــزى لمكــان الســكن فــي  لــكذ ویفســر الباحــث      
ه ذجــة ألن هــنتی  المســئولیة االجتماعیــة لصــالح مكــان الســكن شــمال غــزة أبعــادمتوســطات درجــات 

ا نجـد سـكانها یمیلـون إلـى اإللتصـاق ذالمنطقة تعـد مـن المنـاطق المسـتهدفة لإلحـتالل اإلسـرائیلي ، لـ
والـــتالحم مـــع بعضـــهم الـــبعض لمواجهـــة الخطـــر اإلســـرائیلي الـــدائم والمســـتمر علـــیهم لیحـــافظوا علـــى 

 تماعیـــةلیة االجالمســـئو فـــي أن  )291:  2002نجـــاتي، (ا مـــا أكـــده وهـــذاســـتمرار الحیـــاة الطبیعیـــة ، 
حیـث تعمـل علـى صـیانة  نظـم المجتمـع وتحفـظ قوانینـه  األرملـة،حیـاة دورًا هامًا  في اسـتقرار تلعب 

وحدوده من االعتداء ، ویقوم كل فرد بواجبـه ومسـئولیته نحـو نفسـه ونحـو مجتمعـه، ویعمـل مـا علیـه 
جتمـع كالخلیـة بالنسـبة للبـدن في سبیل النهوض بأمانته الملقاة على عاتقه حیث أن الفرد بالنسـبة للم

ــاه، وقامــت بــأداء  وظائفهــا أفكمــا  منوطــه بهــا، الن البــدن ال یكــون ســلیمًا إال إذا ســلمت جمیــع خالی
   .جباتهمافراده وقاموا بأداء جمیع مسئولیاتهم وو أفكذلك المجتمع یكون سلیمًا إال إذا سلم  جمیع 

 بـین التكـاتف أنفـي ) Enzel & Harfei , 1992(وهـارفي  إنـزل دراسـة همـا أكدتـ أیضـا ذاهو       

 مـن أفضـل نتـائج وتحقیـق أهـدافهم لتحقیـق أساسي كشرط البعض بعضهم مع للتعاون یدفعهم األفراد

 صـورة عـن والبعـد المجتمـع تخـدم بصـورة التنافس توظیف أن كما قواسم، أي تجمعهم ال الذین أولئك

  .األفراد بین الفرقة یزید الذي التنافس

متوسـط درجـات الصـراع النفسـي بـین فـروق ذات داللـة إحصـائیة  توجـدال  :التاسع ض ینص الفر 
غـزة ، (غـزة محافظـات غزة تعزى لمكان السكن فـي محافظات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في 

  ). شمال غزة
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وذلـك للتأكـد مـن مصـداقیة النتـائج التـي  T.Testتم التحقق من افتراضات الخاصة باختبـار 
فــي لعینتــین مســتقلتین لكشــف الفــروق   T-test اختبــار ت لیهــا ، حیــث تــم إیجــاد ســوف نحصــل ع

غزة و التي تعـزى لمكـان محافظات شهداء حرب الفرقان في  ألرامل الصراع النفسي درجاتمتوسط 
  :، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي) غزة، شمال غزة(السكن 

األرامل في درجات الصراع النفسي ین لكشف الفروق ب" ت"یوضح نتائج اختبار ) ٢٩(جدول 
   غزةمحافظات رامل حرب الفرقان في بالنسبة لمكان السكن أل 

  الصراع 

 النفسي

  مكان

 السكن  
 المتوسط العدد

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
القیمة 

 االحتمالیة 

مستوى 
 الداللة

 21.2 96.8 120 غزة
7.5  ٠.٠٠1**  

  دالة إحصائیا

 28.3 71.1 87 الشمال

                ** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05  

درجات الصراع متوسط ذات داللة إحصائیة في  وجود فروق النتائج في الجدول السابق وتبین من
         النفســــي تعــــزى لمكــــان الســــكن، هــــذه الفــــروق لصــــالح مكــــان الســــكن غــــزة بمتوســــط حســــابي یســــاوي

مــن  أعلــىالســاكنات فـي غــزة لـدیهن درجــات الصــراع النفسـي  األرامــلوهـذا یــدل علـى أن ). 96.8 (
  .شمال غزةالساكنات في  األرامل

من األرامـل أعلى  األرامل الساكنات في غزة یعانین من صراع نفسي لك بأنذ ویفسر الباحث      
عــي فــي محاولــة لمواجهــة و أو  دون إدراك ضــغوط الحیــاة نســایر ی ألنهــنالســاكنات فــي شــمال غــزة ، 

ضــغوط الحیــاة بمســئولیة یــواجهن ن ، بعكــس األرامــل الســاكنات فــي شــمال غــزة فهــحیــاة ال متطلبــات
ـــــــــــــ ـــــــــــــة عالیـــــــــــــة ، ل ـــــــــــــرد وجهـــــــــــــات مختلفـــــــــــــةا یقـــــــــــــل لـــــــــــــدیهن الصـــــــــــــراع النفســـــــــــــي ذاجتماعی   . الف

بــل یعــیش فــي  فــي فــراغأن یعــیش الفــرد ال یســتطیع بــأن ) 23-19: 1978فهمــي، (مــا یؤكــده  اذوهــ
، وتحدث داخل إطار هذا المجتمع عملیات من التأثیر والتأثر بین أفـراد ذلـك المجتمـع، كمـا مجتمع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


139 

 

أنهم یتصرفون وفق مجموعة من النظم والقوانین والعـادات والقـیم التـي یخضـعون لهـا، للوصـول إلـى 
   .حل مشاكلهم الحیویة، والستمرار بقائهم بطریقة صحیحة نفسیًا أو اجتماعیاً 

متوسـط درجـات توكیـد بـین توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة ال  :علـى أنـه العاشـر ض ینص الفـر 
غـزة (غـزة محافظات غزة تعزى لمكان السكن في محافظات الذات لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في 

  ). ، شمال غزة

لعینتـــین مســـتقلتین لكشـــف   T-testللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــیة تـــم اســـتخدام اختبـــار ت  و  
غــزة و التــي محافظــات شــهداء حــرب الفرقــان فــي  أرامــلدى لــدرجــات توكیــد الــذات متوســط ق فــي الفــرو 

  :، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي) غزة، شمال غزة(تعزى لمكان السكن 

  درجات متوسط األرامل في لكشف الفروق بین " ت"یوضح نتائج اختبار ) ٣٠(جدول 

  غزةمحافظات ل حرب الفرقان في رامتوكید الذات بالنسبة لمكان السكن أل 

  توكید

 الذات 

  مكان 

 السكن
 المتوسط العدد

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
  مستوى

 الداللة 

 6.3 66.7 119 غزة
-٠.٠٠  ٦.٢**  

 7.6 72.7 88 الشمال

                ** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05  

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات توكید الذات بالنسبة  ائج في الجدول السابقالنت وتبین
            بمتوســـــط حســـــابي یســـــاوي "شـــــمال غـــــزة "  كـــــان الســـــكن، هـــــذه الفـــــروق لصـــــالح مكـــــان الســـــكن لم
 أعلــىلـدیهن درجــات توكیـد الــذات  شـمال غــزة السـاكنات فــي  األرامــلوهـذا یــدل علـى أن ). 72.7 (

  .الساكنات في غزة لاألراممن 

 أعلـىلـدیهن درجـات توكیـد الـذات  شـمال غـزة السـاكنات فـي  لـك بـأن األرامـلذ ویفسر الباحـث     
یعتبرهـا الباحـث بأنهـا منطقیـة بـأن األرامـل السـاكنات فـي  نتیجـةوهـذه  الساكنات في غـزة األراملمن 
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ة مـن الصـراع النفسـي یؤكـد شمال غزة لدیهن درجة عالیة من المسئولیة االجتماعیـة ودرجـة منخفضـ
     علــى وجــود درجــة عالیــة مــن توكیــد الــذات مقارنــة باألرامــل الســاكنات فــي منطقــة غــزة وهــذا مــا أیــده

 االجتماعیة، العالقات فيمن لدیهن األرامل درجة عالیة من اإلیجابیة  بأن) 21: 1990منشار،( 
وقـادرات علـى  االجتماعیـة، المواقـف فـي نیخجلـ ال ،مـن أنفسـهن  اتواثقـ المبـادأةهن قادرات علـى ف

 ،مخالفـاً  كـان ولو حتىفهن یبدین رأیهن  ،اآلخرین سواء من أقارب ازواجهن أو من الناس  مناقشة
اللــواتي یعــانین مــن الخجــل ، وعــدم الثقــة بــالنفس نتیجــة لمــا لــدیهن مــن درجــة  علــى عكــس األرامــل

الصـــراع خـــوف و مـــن الفـــي حالـــة  عشـــنوی یبـــدین رأیهـــن،منخفضـــة مـــن العالقـــات االجتماعیـــة لـــذا ال 
  . النفسي 

    

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


141 

 

  :الدراسة نتائج على عام قیبتع

المسـئولیة االجتماعیــة :المتغیـرات الثالثـة وهــيعلــى  الضـوء تلقـيالدراســة  ههــذنتـائج  إن
  رملـةاأل تلـكلدى أرامل شهداء حرب الفرقان في محافظـات غـزة ،   والصراع النفسي وتوكید الذات

یمـوج  واقعـا تعـیش فـي أنهـا  العـالم، نسـاء مـن غیرهـا عـن تمیزهـا قـد شخصـیة بسـمات تتسـم التـي
  .  والسیاسیة واألمنیة، واالقتصادیة، االجتماعیة، : الحیاة مجاالت جمیع في شتى بضغوط

شـف إن الك حیـث والصـمود؛ والبطولـة التضـحیة فـي مثـاال رائعـا أرملـة الشـهید ضـربت ولقـد 
 الـذي المجـال فـي وجهودها طاقاتها من االستفادة في یساعد،  ألرملةاعما تعانیه المرأة الفلسطینیة 

 زیـادة علـى ویعمـل والمـال، والجهـد الوقـت مـن الكثیـر الدولـة ىیـوفر علـ ممـا وشخصـیتها، یتناسـب
   .شخصیتها ومقومات یتفق الذي في المكان ها وضع خالل من اإلنتاج

وحجـم الممارسـات الشـدیدة  التـي  اهـوال نستطیع أن نمحو آثار عقود مـن الـزمن مـرت بمحنت
مارسها االحتالل من قتل واغتیاالت بشتى الطرق وهدم المنازل على رؤوس ساكنیها إلى تهدیـد كـل 

   .مصادر ومظاهر الحیاة اآلدمیة
إن تجربــة فقــد شــخص قریــب أو عزیــز تتــرك آثــارًا كبیــرة علــى الشــخص الــذي یعــاني منهــا، 

ممــا جعــل  األمــان ؛و  بــاألمن ســتقرار وعــدم اإلحســاسعــدم اال عنهــا جنــت األصــعبوهــي التجربــة 
المسئولیة االجتماعیة الملقاة على عاتق األرملة كبیرة جدًا ، وعلیهـا أن تزیـد مـن درجـة توكیـد الـذات 

  . األرامل  ترك األثر السیئ في نفوسی الشعور بالصراع النفسي الذيلدیها وٕازلة 
یلیــة بعــد ، ة واألخالقیــة جــاء فــي المرتبــة األولــى المســئولیة الدینیــبعــد  أن كمـا أثبتــت النتــائج

الذاتیــة / الشخصــیة   جــاء بعــد المســئولیةبینمــا  ، الوطنیــةالمســئولیة یلیــه بعــد ، المســئولیة الجماعیــة 
   .  والرابعةالمرتبة األخیرة في 

وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین درجــات الصــراع النفســي وبــین عــدم  وبینــت النتــائج
المسئولیة الشخصیة، المسـئولیة الجماعیـة، المسـئولیة الوطنیـة و (سئولیة االجتماعیة التالیة الم أبعاد

وجــود وعــدم .  حــرب الفرقــان فــي محافظــات غــزةشــهداء  أرامــللــدى ) المســئولیة االجتماعیــة الكلیــة
ـــین الدذات عالقـــة  ـــذات وب ـــد ال ـــین درجـــات توكی ـــة إحصـــائیة ب ـــة  أبعـــادل ـــة التالی المســـئولیة االجتماعی

المســــئولیة الجماعیــــة، المســــئولیة الوطنیــــة و المســــئولیة المســــئولیة الشخصــــیة، المســــئولیة الدینیــــة، (
  .  حرب الفرقان في محافظات غزةشهداء  أرامللدى ) االجتماعیة الكلیة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األرملـة العاملـة واألرملـة غیـر  كذلك بینت النتائج
فـي و ي متوسـط درجـات الصـراع النفسـي وفـجـات المسـئولیة االجتماعیـة الكلیـة العاملة في متوسط در 

  .لدى أرامل شهداء حرب الفرقان في محافظات غزة  متوسط درجات توكید الذات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


142 

 

فـي المسـئولیة االجتماعیـة  متوسـطفروق ذات داللـة إحصـائیة فـي  وجودعدم  وبینت النتائج
بالنسـبة لفئـات متغیـر عـدد األبنـاء توكید الذات في متوسط درجات و متوسط درجات الصراع النفسي 

   .رامل شهداء حرب الفرقان على محافظات غزةفي عائالت أ
 وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات المســــئولیة وكــــذلك بینــــت النتــــائج

لــدى بــین متوســط درجــات توكیــد الــذات و بــین متوســط درجــات الصــراع النفســي و  االجتماعیــة الكلیــة
    .شهداء حرب الفرقان في محافظات غزة تعزى لمكان السكن لصالح أرامل شهداء شمال غزة أرامل
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  :   لتوصیاتا

  :بناء على نتائج الدراسة یوصى الباحث بما یلي       
  .العمل على تطویر مقیاس الصراع النفسي -١
مــــل الشـــهداء وخاصــــة غیــــر ضـــرورة االهتمــــام بالخدمـــة النفســــیة المجتمعیــــة بشـــكل مكثــــف ألرا – ٢

  .العامالت
ضرورة اهتمام جمیع العـاملین فـي مجـال الصـحة النفسـیة بأرامـل الشـهداء علـى جمیـع األصـعدة  -٣

  . وباألخص أطفالهم 
ضرورة توفیر الظروف البیئة المناسبة ألرامل الشهداء غیر العامالت التي تشجعهم علـى كیفیـة  -٤

  . التعامل مع أطفالهم داخل البیت 
تعزیز دور المرشدین النفسیین واالجتماعیین والتربویین واألسرة في تخفیف الصـراعات النفسـیة  – ٥

  .االجتماعیة ألرامل الشهداء وأبنائهم
عقـد نــدوات وورش عمـل للعدیــد مـن المهتمــین فــي مجـال الصــحة النفسـیة لكــي یـتم تــدریب قــدر  - ٦

  .یة التي تعانیها أرملة الشهیدأكبر منهم على فنیات التخفیف من حدة الصراعات النفس
العمـل علـى تعزیـز نمــط االتصـال والتواصـل بــین أصـحاب اتخـاذ القــرارات وأسـر الشـهداء لتقویــة  -٧

  .العالقة االجتماعیة بینهم لمواجهة الضغوط االجتماعیة معا
القیــام بحمـــالت التوعیــة المجتمعیـــة لتعریــف المجتمـــع بــأحوال وظـــروف أســر الشـــهداء والوقـــوف  -٨
  .عمهم مادیا ونفسیا واجتماعیاود
الصـــراع  -المســئولیة االجتماعیــة( زیــادة االهتمــام بـــالبرامج اإلرشــادیة والتوجیهیــة المتخصصـــة  -٩

  .في مؤسسات الصحة النفسیة ) وتوكید الذات  -النفسي
ضرورة إشراك زوجات الشهداء في وضع البرامج المتعلقة باحتیاجاتهم وأخـذ توصـیاتهم بعـین  – ١٠
  .تباراالع
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  : المقترحات 
استكماال لجهد الباحث الذي قام به، وفي ضوء ما انتهت إلیـه هـذه الدراسـة، یـرى الباحـث        

  :  أنه من الممكن العمل على عدة دراسات، ومن هذه الدراسات 
  .إجراء بحوث حول سمات أرامل الشهداء  – ١
ل الصـــراعات التـــي تـــواجهن أرامـــل دراســـات حـــول دور األخصـــائي النفســـي اإلكلینیكـــي فـــي حـــ  -٢

  .الشهداء 
  .دراسة الصراع النفسي وعالقته باالتجاهات الدینیة لدى أبناء الشهداء – ٣
  .دراسة المسئولیة االجتماعیة وعالقتها باالضطرابات السیكوسوماتیة لدى أرامل الشهداء -٤
  .شهداءدراسة توكید الذات وعالقته ببعض المهارات اإلرشادیة لدى أسر ال -٣
  .برنامج إرشادي دیني لتخفیف الصراعات النفسیة ألرامل الشهداء -٥
  .دراسة مستوى التوافق األسري ألرامل الشهداء العامالت وغیر العامالت  -٦
  .دراسة مقارنة لمظاهر الصراع النفسي لدى أرامل الشهداء العامالت وغیر العامالت  – ٧
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  : صعوبات الدراسة 
الوقت المحدد لتعبئة اإلسـتبیانات ، حیـث كـان هنـاك تـدخل مـن ر أرامل الشهداء في عدم حضو  -١

  .قبل أهل األرملة في حضورها أو عدم حضورها 
  . في إعطائي عینة الدراسة  دنيعدم تعاون بعض مؤسسات المجتمع الم -٢
  .  ، وذلك لعدم الرد على الجوالاإلتصال على أرامل الشهداء كان في غایة الصعوبة -٣
  . قطع الكهرباء المتكرر في مكان سكن الباحث  -٤
  . افیة لمتغیر الصراع النفسي ، لعدم دراسته مسبقًا عدم حصول الباحث على دراسات ك -٥
  . حضور ولي أرملة الشهید بدًال منها لتعبئة اإلستبانة  -٦
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  :خاتمة الدراسة

الخلفیــة النظریــة فصــل األول عــن خمســة فصــول ، تــم التحــدث فــي ال اشــتملت الدراســة علــى
،  أهمیــة الدراســـةو ، أهــداف الدراســـةو ، فــروض الدراســـةو ة، مشــكلة الدراســـ، و المقدمـــةوتشــمل  للدراســة

  .  حدود الدراسة، و ةمصطلحات الدراسو 

  : المواضیع التالیة اإلطار النظري للدراسة حیث اشتمل على وتحدثت في الفصل الثاني عن

  . ، األرملة  الذاتالصراع النفسي ، توكید  ،المسئولیة االجتماعیة  -

حـــدثت فـــي الفصـــل الثالـــث عـــن الدراســـات الســـابقة التـــي تتنـــاول كـــل متغیـــر علـــى حـــدة ، وت
فســردت الدراســات التــي تناولــت المســئولیة االجتماعیــة ، والدراســات التــي تتنــاول الصــراع النفســي ، 

  .  الذاتوالدراسات التي تناولت توكید 

مجتمــــع ، و منهجیــــة الدراســــة: ثت عــــن ، فتحــــد رابــــع الطریقــــة واإلجــــراءاتوتنــــاول الفصــــل ال
ـــة الدراســـةو ،الدراســـة  ـــات االســـتبانة، و أدوات الدراســـة، و عین ، األســـالیب اإلحصـــائیةو ، صـــدق وثب

  .خطوات الدراسةو 
عـــرض نتـــائج الدراســـة ، وتفســـیر النتـــائج ، ومناقشـــة :  نوتحـــدثت فـــي الفصـــل الخـــامس عـــ

وبات الدراسة النتائج ، وتوصیات الدراسة ، ومقترحات الدراسة ، وصعالنتائج وتعقیب عام على 
  . تحدثت عن المصادر والمراجع ، والمالحق الخاصة بالدراسة وخاتمة الدراسة ، و 
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  عـادر والمراجـالمص
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   :المصادر: أوالً 

  .ن الكریمآالقر  - 

  : الحدیث الشریف  - 

  :المراجع العربیة:  ثانیاً 
العوامل النفسیة التي تكمن وراء إیجابیة المراهقین ) : ١٩٩٦(، سامي عوض أبو اسحق  -١

  .  مصر . جامعة الزقازیق . ، كلیة التربیة  رسالة دكتوراه غیر منشورة. الفلسطینیین 
.  أثر الفقدان على الصحة النفسیة لألرامل والثكالى الفلسطینیات) : ٢٠٠٦(أبو بكر ، خوله  -٢

  .١٢، العدد  لنفسیة والعربیةمجلة شبكة العلوم ا
الطبعة .(  مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة) : ١٩٩٨(أبو عالم ، رجاء محمود  -٣

     . ، القاهرة ، دار النشر للجامعات ) األولى
الذكاء ، تأكید الذات : الضغوط النفسیة وعالقتها بكل من ) : " ١٩٩٩(أبو غزالة ، سمیرة  -٤

 .، كلیة التربیة ، الجامعة اإلسالمیة  رسالة ماجستیر غیر منشورة" . لمرضیة وبعض السمات ا
حمدي عبد : ترجمة، معجم علم النفس المعاصر): ١٩٩٦( یاروشفسكي، بتروفسكي، ف.أ -٥

  . القاهرة .دار العالم الجدید، عبد السالم رضوان، الجواد
جتماعیة ووجهة الضبط لدى طالب العالقة بین المسئولیة اال) : " ١٩٨٩(أحمد ، بدریة  -٦

- ٢٨٦ ص ، ص ١٧، جامعة القاهرة ، المجلد الرابع ، الجزء " دراسة تربویة –الثانویة العامة 
٢٨٩.  

، الجزء الثاني ، بیروت ، الشركة العالمیة  المعجم الفلسفي) : ١٩٩٤( اصلیبة ، جمیل  -٧
  .للكتاب ، غزة 

، تحقیق أبو عبیدة  سلسلة األحادیث الضعیفة) : ١٩٩٣(األلباني ، محمد ناصر الدین  -٨
  . ، الریاض  مكتبة المعارف للنشر والتوزیعمشهور بن حسن آل سلمان ، 

البنیة العاملیة لبعض المتغیرات الدافعیة لعینة مصریة وأخرى ) . ١٩٩٦(اآلغا ، عاطف  -٩
جامعة : یة التربیة كل.  رسالة دكتوراه غیر منشورة. فلسطینیة من طالب الجامعات اإلسالمیة 

  .، مصرالزقازیق
  .، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت سنن الترمذي) : ١٩٩٨(محمد بن عیسى ، الترمذي  - ١٠
، قطاع دار  ٢، الجزء األول ، ط المعجم الوسیط:) ١٩٧٢( أنیس ، إبراهیم وآخرون  - ١١

   .المعارف ، القاهرة 
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، ترجمة صالح مخیمر وعبده میخائیل رزق ات الدفاعاألنا ومیكانیزم: )١٩٧٢(أنَّا فروید  - ١٢
   .مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة

بعض مشكالت صراع الدور لدى المرأة القطریة  ) :٢٠٠٢(بتول محي الدین ، خلیفة  - ١٣
   .، العدد األول ، قطر مجلة العلوم التربویة،  العاملة وعالقته بالتوافق النفسي لألم واألوالد

  . ، وكالة المطبوعات ، الكویت  ٢، ط األخالق والنظریة) : ١٩٧٦( عبد الرحمن  بدوي، - ١٤
  . ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت  العقیدة واألخالق) : ١٩٧٣(بیصار ، محمد  - ١٥
  . النهضة المصریة، القاهرة ،الشخصیةنظریات ) : ١٩٨٦(عبد الحمید ، جابر جابر  - ١٦
،  وجمعیة الدعم النفسي االجتماعي، ) ٢٠٠٩(" بناء " الجمعیة الوطنیة الفلسطینیة للشباب  - ١٧
  . فلسطین   –غزة 
فسیة لدى ببعض المتغیرات الن وعالقتهمستوى التوتر النفسي ) : " ١٩٩٨(جودة ، آمال  - ١٨

، كلیة التربیة ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة" . معلمي المرحلة الثانویة في محافظات غزة 
  . الجامعة اإلسالمیة 

، ترجمة  المهارات اإلداریة في المدارس مرجع للقیادات اإلداریة) : ٢٠٠٦( جیف ، هونس  - ١٩
  . نهیر نصر اهللا ، دار الكتاب الجامعي ، غزة ، فلسطین 

دراسات في العلوم السیاسیة وعلم االجتماع السیاسي ، ) : ٢٠٠١(الجوهري ، عبد الهادي  - ٢٠
  . ، اإلسكندریة  ٨، ط المكتبة الجامعیة

الشخصیة االجتماعیة لدى عینة من الشباب السعودي  المسئولیة): ١٩٩٥(الحارثي، زاید  - ٢١
جامعة قطر، السنة وث التربویة، مجلة مركز البحبالمنطقة العربیة وعالقتها ببعض المتغیرات، 

 . ٩١- ٨٩ صص الرابعة، العدد السابع، 
التوافق النفسي واالجتماعي لدى مریضات سرطان الثدي ) : ٢٠٠٣(الحجار ، بشیر  - ٢٢

، كلیة التربیة ، قسم  رسالة ماجستیر غیر منشورةبمحافظات غزة وعالقته ببعض المتغیرات ، 
  . غزة  علم النفس ، الجامعة اإلسالمیة ،

موقع العربیة : ، ترجمة ، یرا سوجان األرامل في الهند حیاة هباء ) : ٢٠٠٦(حمزة ، علي  - ٢٣
  . على اإلنترنت 

دراسة  –وٕانعاكاساتها على األمن الوظیفي  الشخصیةالصراعات ) : ٢٠٠٦(الخرب ، محمد  - ٢٤
رسالة ماجستیر غیر  لریاض ،مسحیة التجاهات العاملین في دیوان وزارة التربیة والتعلیم بمدینة ا

  .  ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، المملكة العربیة السعودیة منشورة 
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فاعلیة برنامج تدریبي توكیدي في تنمیة ) :"١٩٩٩(الخضیر ، غادة بینت عبد اهللا بنت علي - ٢٥
،  الة ماجستیررس، " تقدیر الذات لدى عینة من طالبات الجامعة مرتفعات األعراض االكتئابیة

  . الریاضجامعة الملك سعود ، كلیة التربیة 
األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسیة لدى المرأة ") : ٢٠١٠(خویطر ، وفاء حسن  - ٢٦  

،  رسالة ماجستیر غیر منشورة.  "وعالقتهما ببعض المتغیرات) المطلقة واألرملة ( الفلسطینیة 
   .الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، فلسطین 

  . ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد علم النفس الصناعي) : ١٩٩١(الزبیدي، إبراهیم  - ٢٧
  . ، القاهرة  ٣، ط  مقدمة في علم األخالق) : ١٩٨٣(زقزوق ، محمود  - ٢٨
  .، عالم الكتب ، القاهرة  5، ط علم النفس االجتماعي) :  ١٩٨٤(زهران ، حامد  - ٢٩
شركة مكتبات ،  السلوك االجتماعي للفرد) : ١٩٨٧(ي ، یوسف زیدان ، محمد والقاض - ٣٠

  .، الریاض عكاظ للنشر والتوزیع 
االتجاه نحو المخاطرة وعالقته ببعض المتغیرات النفسیة ) : ٢٠٠٢(السحار ، ختام  - ٣١

، الجامعة رسالة ماجستیر غیر منشورة غرافیة لدى شباب االنتفاضة في محافظات غزة ، و والدیم
   .فلسطین  –میة ، غزة اإلسال
، مطبعة السنة المحمدیة  المسئولیة والجزاء في القرآن الكریم) : ١٩٨٢(الشافعي ، محمد  - ٣٢

  . ، القاهرة 
مجلة جامعة ،  المسئولیة االجتماعیة وعالقتها بتنظیم الوقت) : ٢٠٠٢(الشایب ، ممتاز  - ٣٣

   . ٢٢٠-٢١٩ص ص شق ، ، دم ١٨العدد الثاني، المجلد ،  دمشق للعلوم والتربیة
  . األرملة والمجتمع ) : ٢٠٠٥(الشبكة اإلسالمیة  - ٣٤
  .، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة  األخالق اإلسالمیة) : ١٩٨٥(الشرقاوي ، حسن  - ٣٥
برنامج مقترح باستخدام األنشطة التربویة لتنمیة سلوك المسئولیة ) : ٢٠٠٣(شریت ، أشرف  - ٣٦

، العدد  مجلة دراسات عربیة في علم النفسطفال مرحلة ما قبل المدرسة ، االجتماعیة لدى أ
   .١٩٦-  ٩٥صالثالث ، المجلد الثاني ، ص 

المناخ النفسي االجتماعي واستراتیجیات إدارة الصراع ) : ٢٠٠٤(الشعراوي ، عالء محمود  - ٣٧
، المجلة العلمیة ، ة التربیة، كلیوعالقتهما باالضطرابات السلوكیة لدى طالب التعلیم الثانوي الفني

  .  جامعة المنصورة ، مصر 
معهد البحوث ،  النظریة ، التقییم ، مناهج البحث –الشخصیة ) : ١٩٧٧(الشماع ، نعیمة - ٣٨

  ، مصرالدول العربیة  جامعة،والدراسات العربیة 
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ة لدى نزیالت قوة األنا تبعًا لبعض المتغیرات النفسیة واالجتماعی) : ٢٠٠٨(الشمري ، هدى  - ٣٩
، كلیة التربیة ، جامعة  رسالة ماجستیر غیر منشورةمؤسسة رعایة الفتیات بمدینة مكة المكرمة ، 

  .أم القرى ، مكة المكرمة 
  . غریب ، القاهرة مكتبة . السلوك القیادي وفعالیة اإلدارة  :) ١٩٩٣(شوقي ، طریف - ٤٠
، دار المصریة للكتاب ،  إلسالمموسوعة األسرة تحت رعایة ا) : ١٩٩٠(صقر، عطیة  - ٤١

  .القاهرة
  .القاهرة ،دار المعارف،  علم النفس وقضایا العصر :) ١٩٧٩(طه ، فرج عبد القادر  - ٤٢
     االتجاهات التعصبیة وعالقتها ببعض المتغیرات النفسیة) : ٢٠٠٥:(الطهراوي ، جمیل  - ٤٣
  .، جامعة عین شمس ، القاهرة  رسالة دكتوراة غیر منشورة، ) في إطار عملیة السالم ( 

   .القاهرة.  األنجلو المصریة،  اختبار تأكید الذات :) ١٩٨٦(الطیب ، محمد عبد الظاهر - ٤٤
عالقة الشعور بالوحدة النفسیة لدى زوجات الشهداء بكل من ") : ٢٠٠٨(عابد ، وفاء - ٤٥

كلیة التربیة ، الجامعة ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، "المساندة االجتماعیة وااللتزام الدیني 
  . غزة  –اإلسالمیة 

، كتاب الیوم الطبي ، مؤسسة أخبار الیوم ، امرأة في محنة ) : ١٩٩١(عادل ، صادق - ٤٦
  . ١٨- ١٠ص ص القاهرة ، 

، دار النهضة العربیة  ، مقدمة في الصحة النفسیة) : ١٩٩٦(عبد السالم ، عبد الغفار  - ٤٧
  .القاهرة

، دار النهضة العربیة  معجم علم النفس والطب النفسي) : ١٩٩٠(ابر عبد الحمید ، ج - ٤٨
  . القاهرة ،

، دار  )الطبعة الرابعة .(  األبعاد األساسیة للشخصیة:) ١٩٨٧(عبد الخالق ، أحمد محمد  - ٤٩
  . اإلسكندریة ،المعرفة الجامعیة

لتوكیدي والقلق المهارات االجتماعیة والسلوك ا :) ١٩٩٨(عبد الرحمن ، محمد السید - ٥٠
دراسات في الصحة .  االجتماعي وعالقتها بالتوجه نحو مساعدة اآلخرین لدى طالبات الجامعة

  . ، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع) ٢(النفسیة ، ج 
  . ، دار المعرفة ، بیروت جامع العلوم والحكم :   )١٩٨٧(عبد الرحمن الحنبلي - ٥١
  اإلسكندریة : ، دار المعرفة الجامعیة األسرة والمجتمع ) : ١٩٩٨(ون عبد العاطي ، وآخر - ٥٢
، مكتبة  ١، ط التحلیل األخالقي للمسئولیة االجتماعیة) : ١٩٩٦(عثمان ، سید أحمد - ٥٣

  .األنجلو المصریة ، القاهرة 
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دراسة  –المسئولیة االجتماعیة والشخصیة المسلمة ) : ١٩٨٦( عثمان ، سید أحمد  - ٥٤
  .   ، مكتبة األنجلو المصریة ، القاهرة اجتماعیة نفسیة 

، مكتبة  دراسة نفسیة اجتماعیة -المسئولیة االجتماعیة ) : ١٩٧٣(عثمان ، سید أحمد - ٥٥
  .األنجلو المصریة ، القاهرة 

 مكتبة، الجزء األول ،  علم النفس االجتماعي التربوي) : ١٩٧١(عثمان ، سید أحمد  - ٥٦
  .قاهرة األنجلو المصریة، ال

المسئولیة االجتماعیة والشخصیة المسلمة دراسة نفسیة ) : ١٩٩٣(عثمان ، سید أحمد - ٥٧
  . ، مكتبة األنجلو المصریة ، القاهرة  اجتماعیة

الصحة النفسیة والبدنیة في "ضغوط الحیاة وأسالیب مواجهتها " ):٢٠٠٣(علي ، عسكر- ٥٨
  .الكویت، الثالثةالطبعة ،دار الكتاب الحدیث، "عصر التوتر والقلق

في المجال التعلیمي بین النظریة  االجتماعیةالخدمة ) : ١٩٩٧(عفیفي ، عبد الكریم - ٥٩
   . مكتبة جامعة عین شمس ، القاهرة والتطبیق ، 

الدجماطقیة وعالقتها بالمسئولیة االجتماعیة لدى ) : ٢٠٠١(نبیل موسى سلیمان  علي ، - ٦٠
الجامعة  –التربیة ، كلیة  لة ماجستیر غیر منشورةرساطلبة الجامعات بمحافظات غزة ، 

   . غزة  –اإلسالمیة 
  . ، زهراء الشرق ، القاهرة أزمات الشباب النفسیة ) :١٩٩٧(، إبراهیم  عید - ٦١
 – التوكیدیة وعالقتها بوجهة الضبط والقلق والخجل لدى الشباب) . ١٩٩٥(عید ، إبراهیم  - ٦٢

  .٢٢٩-٢٠٩ مصر، ص ص ،) ١٩(یة ، ع مجلة كلیة الترب. دراسة تنبؤیة 
  . ، دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة. نظریات الشخصیة) :٢٠٠٢(عیسوي ، عبد الرحمن  - ٦٣
القدرة على حل المشكالت االجتماعیة وعالقتها ) : ٢٠٠٢(العدل ، عادل محمد محمود  - ٦٤

مجلة ي والتحصیل الدراسي ، بالذكاء االجتماعي والمسئولیة االجتماعیة ومفهوم الذات االجتماع
  .  ٥٠- ٩صص  ،٢١، العدد البحوث التربویة

فاعلیة برنامج إرشادي في تنمیة المسئولیة ) : ٢٠٠٢(العامري ، فاطمة سالم سعید  - ٦٥
، العین ،  االجتماعیة لدى عینة من طالبات المرحلة الثانویة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

  . ، اإلمارات متحدة جامعة اإلمارات العربیة ال
، الجزء الثاني ، دار  إحیاء علوم الدین) : ٢٠٠٤(الغزالي ، أبي حامد ، تحقیق سید عمران  - ٦٦

  . الحدیث ، القاهرة 
 ٢٧،ع مجلة التربیةالصورة اإلماراتیة ،  –مقیاس توكید الذات ) : ١٩٩٢(غریب عبد الفتاح  - ٦٧

   . ٤٩-٣٣ص، جامعة األزهر 
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  .٦٩- ٥٣ص، ) ٤٨(، ع  مجلة التربیة .مقیاس توكید الذات ) ١٩٩٥(غریب ، غریب  - ٦٨
كراسة التعلیمات وأوراق اإلجابة  –مقیاس توكید الذات ) : ١٩٨٦(غریب ، عبد الفتاح  - ٦٩

   . ، القاهرة ، سید عبد اهللا وهبةوقائمة المعاییر
حتى الحرب  ١٩٣٦الحركة الوطنیة الفلسطینیة من ثورة  :) ١٩٨٠(غنیم ، عادل حسن  - ٧٠

  . القاهرة ، مكتبة الخانجي ،العالمیة الثانیة
، مكتبة النهضة  استراتیجیات حل الصراع البینشخصیة) : ٢٠٠٨(الفسفوس ، عدنان  - ٧١

    . المصریة ، القاهرة 
–، دار المنار للنشر والتوزیع ، دمشق  قوة التحكم في  الذات:   )٢٠٠٠(الفقي ، إبراهیم  - ٧٢

  . سوریة
التدخل المهني لطریقة تنظیم المجتمع لتنمیة ) : ٢٠٠٠: (حي ، مدیحة مصطفى فت - ٧٣

جامعة حلوان ،  – مجلة كلیة اآلدابالمسئولیة االجتماعیة للمرأة الریفیة لحمایة بیئتها من التلوث ، 
  .    ٢٠٠- ١٥٥صص العدد الثامن ، 

" الجامعات الالصفیة " یة مقیاس تنمیة المسئولیة االجتماع) : ٢٠٠٣(فتح الباب ، عصام  - ٧٤
، العدد الرابع عشر  ٢، ج مجلة الدراسات والخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیةجامعة حلوان ، 

   .٦٧٢ – ٤صص ، 
دراسات وبحوث نفسیة ، .  المهارات االجتماعیة واالتصالیة :)٢٠٠٣(فرج ، طریف شوقي  - ٧٥

 . دار غریب للطباعة والنشر : القاهرة 

: القاهرة .  مدخل لتنمیة الكفاءة الشخصیة –توكید الذات  :) ١٩٩٨(، طریف شوقي فرج  - ٧٦
   .دار غریب 

 .، دار مصر للطباعة، مصرالتكیف النفسي): ١٩٧٨(فهمي، مصطفى  - ٧٧

فعالیة برنامج إرشادي لتنمیة المسئولیة االجتماعیة لدى طالب ) : ٢٠٠٨(قاسم ، جمیل  - ٧٨
، كلیة التربیة ، قسم علم النفس ، الجامعة  ماجستیر غیر منشورةرسالة المرحلة الثانویة ، 

  .اإلسالمیة ، غزة 
المناخ األسري كما یدركه األبناء وعالقته بالمسئولیة االجتماعیة ، ) : ٢٠٠٣(قندیل ، سلوى  - ٧٩

  .، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس ، القاهرة  رسالة ماجستیر غیر منشورة
، دار الرشاد ، االضطرابات السلوكیة عند األطفال والمراهقین ) : ٢٠٠٠(اآلن یل ،ین ركازد- ٨٠

  .القاهرة 
المسئولیة االجتماعیة وعالقتها بدافع االنجاز لدى طالبات كلیة ) : " ٢٠٠٣(كردي ، سمیرة  - ٨١

 .  ٤٢- ١٠ص ص ، العدد األول ،  مجلة علم النفسالتربیة بالطائف ، 
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 بالمسئولیة وعالقته المیالدي الترتیب: )١٩٩٤(أحمد مایسة و دینال عالء ، والنیال الكفافي - ٨٢
 مكتبة الثالثون، ،العدد المصریة للكتاب الهیئة ، النفس علم مجلة ، منشور بحث االجتماعیة،

  .٢٦- ٤، ص ص  القاهرة، والتعاون النجارة
التوزیع ، مكتبة الفالح للنشر و  ، علم النفس األسري) : ١٩٩٢(الكندري ، أحمد محمد  - ٨٣

  . الكویت 
  .، موقع اإلسالم على اإلنترنت  األرامل حكم اجتماعي باإلعدام: ) ٢٠٠٦(لطفي ، رشا  - ٨٤
المسئولیة االجتماعیة في ضوء مفهوم الطاقة ) : ٢٠٠١(محمد ، صالح الدین عبد القادر - ٨٥

  . ١٩٥-١٧١صص ،  ٨، جامعة عین شمس ، العدد  مجلة كلیة التربیة –النفسیة 

العالقة بین التوكیدیة وعناصر المسئولیة االجتماعیة ، ) : ١٩٩٦(محمد ، صالح الدین  - ٨٦
  .١٧٠-١٥٣صص ،  ٨، العدد مجلة كلیة التربیةجامعة عین شمس ، 

  .    ، دار الفكر ، دمشق  علم االجتماع والمدرسة) : ٢٠٠١(محمد ، عبد اهللا  - ٨٧

، فلسطین ،  مجلة هدي اإلسالماإلسالم ،  المسئولیة في) : ١٩٩٢(محمد ، منار العز  - ٨٨
  .٤٨- ٤٧صص ،  ٥السنة العاشرة ، العدد

، دار إحیاء حمد فؤاد عبد الباقي ، تحقیق م صحیح مسلم) : ١٩٨٧(مسلم ، أبي حسین  - ٨٩
  .بیروت  التراث العربي ،

التفكیر األخالقي وعالقته بالمسئولیة االجتماعیة وبعض ) : ٢٠٠٩(مشرف ، میسون  - ٩٠
، كلیة التربیة ، قسم  رسالة ماجستیر غیر منشورةالمتغیرات لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزة ، 

  . علم نفس ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة 
، منشورات دار المشرق ،  ٢٧، ط  المنجد في اللغة واإلعالم) ١٩٨٤(معلوف ، لویس  - ٩١

  . بیروت 
عدد  علم النفسمجلة ع وطرق فضه وتسویته، الصراع في المجتم): ١٩٩٥( المغربي، سعد - ٩٢

    .٣٤- ٢٨، ص ص، السنة التاسعة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة)٣٤(
ة مستوى التوكیدیة ومستوى التوافق االنفعالي على دراسة عالق) . ١٩٩٠(منشار ، كریمان  - ٩٣

دراسة  –الشباب .یة التربیة ، جامعة الزقازیق ، كل رسالة دكتوراة غیر منشورة. التحصیل الدراسي 
   .٢٢٩-٢٠٩ص، ) ١٩(، ع  مجلة كلیة التربیة. تنبؤیة 
  . ت ، بیرو  منشورات دار الشروق،  ٣٣ط) : ١٩٩٢(المنجد في اللغة واإلعالم  - ٩٤
، دار  المناخ التنظیمي وٕادارة الصراع في المؤسسات التربویة :)٢٠٠٦(واصل  ،المومني - ٩٥

  . الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 
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مؤسسة مختار للنشر ،  سیكولوجیة الفروق بین الجنسین) : ١٩٨٧(موسى ، عبد العزیز  - ٩٦
  . والتوزیع ، القاهرة 

، دار  ٣، الجزء الثاني ، ط األخالق اإلسالمیة وأسسها) : ١٩٩٢( المیداني ، عبد الرحمن - ٩٧
  . القلم للطباعة والنشر ، دمشق 

   .، دار وائل للنشر ، عمان  التربیة األخالقیة) : ٢٠٠٦( ناصر ، محمد  - ٩٨
  .، دار القلم ، الكویت  ١١، ط علم النفس في حیاتنا) : ١٩٨٤(نجاتي ، محمد عثمان  - ٩٩

  .، دار الشروق ، بیروت  الحدیث النبوي وعلم النفس:  )٢٠٠٢(محمد عثمان  نجاتي ، - ١٠٠
، وزارة التربیة والتعلیم  علم النفس المهني الریاضي) : ١٩٩٧(هریدي ،عبد المنعم  - ١٠١

   .  الریاض،
، األسرة والمجتمع ، دار حول األسرة عبر التاریخ ): ت.ب(وافي ، علي عبد الواحد  - ١٠٢

  .، القاهرة ١٥-٦صص ، ٨باعة والنشر ، طنهضة مصر للط
، دار النشر للجامعات ، الطبعة األولى  عنایة الرسول بالمرأة والطفل) : ٢٠٠٧(یاقوت ،  - ١٠٣

  .  www.nabialrahma.com .، القاهرة 
  :المراجع األجنبیة: اً لثثا

1- Beebe , S.A & Masterson , J.T.(1997).Communication in Small 
Groups : principles and Practices (5ed).N.Y:Longman 
2-Deveries , R & Zan , B (1996) . A constructive Perspective on the Role 
of the Sociomoral  Atmosphere in promoting children's development . 
in  C .Foston (ed) . Constructivism : Theory , Perspectives and Practice . 
N.Y : Teacher college ,Colombia univ , 103-119 . 
 3- Enzel Michael E . and Harvey Michael (1992) : Implicit Role 
Obligations Versus Responsibility in Constituency Representation , 
Journal of Personality and social Psychology ,Vol.62,No.2.P238-245. 
 4- Genyer,B& Luborsky , L.(1996) . Dynamic change in psychotherapy : 
Mastery of interpersonal conflicts . Journal of consulting and clinical 
psychology Vol,64.(2),pp.411- 416. 
5- Hanson , R.et al .(1992) . The relationship between dimensions of 
interparental conflict and adjustment in college age offspring . Journal 
of interpersonal Violence . Vol.7(4),P.435-253.  
6-Hoker , J.& Wilmot . T .(1985). W.W,Interpersonal conflict . 
Wm.C.Brown puplishers , Dubuque,lowa.  
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8- Jewett ,J (1992) .Aggression and Cooperation : helping young 
children develop constructive strategies Eric Digest ,ED351147,1-5 .    
9- Jackson, A. (2000). Maternal Self-Efficacy and Children’s Influence 
on Stress and Parenting Among Single Black Mothers. Journal of 
Family Issues, Vol.21, Issue 1, p.3, 14p, 2charts.  
10- Kennemer , kordell Nolton (2002) : Factor predicating social 
Responsibility in college student . Dissertation abstract international Vol. 
63,No.02-P,P1087.    
11- McCown  , R  Driscoll ,M.& Roop ,p(1996) . Educational psychology 
: A learning – centered Approach to classroom practice (2ed) . Boston : 
Allyn & Bacon . 
12-Newwten,T,et al . (1995) . Conflicts and withdrawal during marital 
interaction : The roles of hostility and defensiveness . Personallity and 
social Psychology Bulletine,Vol.21(5),pp.512-524. 
13- Wolpe,J,& Lazauras,A.(1966): Behavior Therapy Techniques . New 
York : pergamon press .  

: المواقع اإللكترونیة : رابعاٌ   
1- http://www.afaq-n.net/showthread.php?t=204841  
2- http://www.afaq-n.net/showthread.php?t=21987 
3- www.nabialrahma.com 
4- www.Al-arabia.net    
5-www.Al-Eslam.com 
6- pulpit.alwatanvoice.com/content-137187.html. 
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  ) ١( ملحق رقم 

  سماء المحكمین قائمة بأ

  مكان العمل  أسماء المحكمین  م
  جامعة األقصى أنور البنا / د  .١
  الجامعة اإلسالمیة ختام السحار / د  .٢
  جامعة األقصى  درداح الشاعر/ د  .٣
  الجامعة اإلسالمیة سمیر قوته/ د  .٤
  الجامعة اإلسالمیة عاطف األغا/ د  .٥
  جامعة األقصى  عایدة صالح/ د  .٦
  جامعة األزهر سود فایز األ/ د  .٧
  جامعة األقصى محمد الشریف / د  .٨
  الجامعة اإلسالمیة نبیل دخان / د  .٩

تم ترتیب األسماء أبجدیا* 
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  )٢( ملحق رقم 

  الرسالة الموجهة إلى المحكمین

  .حفظه اهللا: ................................................   ة/األستاذ الدكتور

  اهللا وبركاتهالسالم علیكم ورحمة 

  أولیة ةتحكیم استبان: الموضوع

، والتـي تشــكل أداة قیــاس فــي ةیزیـدني فخــرًا وشــرفًا أن أضـع بــین أیــدیكم فقـرات هــذه االســتبان
صـــورتها األولیـــة، لجمـــع بعـــض المعلومـــات الالزمـــة إلجـــراء هـــذه الدراســـة، حیـــث إن الباحـــث بصـــدد 

  :إرشاد نفسي، بعنوان –نفس علم / إعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر في التربیة 
  المسئولیة االجتماعیة وعالقتها بالصراع النفسي وتوكید الذات " 

  "غزة محافظات شهداء حرب الفرقان في  أرامللدى 
  محمد الحلو: تحت إشراف األستاذ الدكتور 

ممــا تطلــب مــن الباحــث إعــداد األدوات الالزمــة للتحقــق مــن صــحة الفرضــیات، وهــذه األدوات علــى 
  :حو اآلتيالن

  .  المسئولیة االجتماعیة ةاستبان :أوالً 
  .ة الصراع النفسي استبان :ثانیاً 
  . توكید الذات  ةاستبان :ثالثا

، فإنـــه مـــن دواعـــي ارتیـــاحي البحـــث العلمـــيونظـــرًا لخبـــرتكم الواســـعة، واهتمـــامكم فـــي مجـــال 
ـــــداء رأیكـــــم الصـــــائ ـــــك األدوات وٕاب ب مـــــن خـــــالل وســـــروري، أن تكـــــون ســـــیادتكم مـــــن المحكمـــــین لتل

ملحوظاتكم، ممـا سـیكون لـه بـإذن اهللا المـردود اإلیجـابي علـى األدوات، ومـن ثـم علـى الدراسـة ككـل، 
وضــوحها، مناســبتها لموضــوع : ولــذلك أرجــو مــن ســیادتكم التكــرم بــاالطالع علــى الفقــرات مــن حیــث 

، وسـهولة اإلجابـة الدراسیة، إضافة أو حذف ما ترونه مناسـبًا، مناسـبة الفقـرات لغویـًا ودقـة الصـیاغة
  .علیها 

  شاكرین لكم جهودكم وتعاونكم معنا وجزاكم اهللا خیراً 

  الباحث              

محمد سامي العجله                                                                                           
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  )٣( ملحق رقم 

   یم قبل التحك لیة االجتماعیةستبانة المسئو ا
  

  أوافق   العبارة  م
  غیر  أوافق  بشدة

  أعارض  أعارض  متأكد
  بشدة

  ):الذاتیة( المسئولیة الشخصیة : المجال األول
            .أبذل قصارى جهدي النجاز أي عمل أكلف به   .١
            .أشعر بالضیق والخجل إذا تأخرت عن العمل    .٢
            .أقوم بحل أي مشكلة تواجهني دون استعانة بالزمالء   .٣

٤.   
أحرص على تكوین عالقات اجتماعیة مع زمالئي في 

  .العمل
          

            . أساهم في حل مشكالت أسرتي   .٥
            .أعمل على تحقیق أهدافي بغض النظر عن الوسیلة    .٦
            أحافظ على الهدوء في  مؤسستي    .٧
            .أخصص بعض الوقت للقراءة والتثقیف الذاتي   .٨

٩.   
أحد الزمالء یسبب األذى أحرص على عدم التدخل إذا رأیت 

  .لآلخرین
          

             .أشعر بالضیق لما یقول زمالئي بأني غیر  اجتماعي   .١٠
            .أسرع لمساعدة الجیران عند طلب المساعدة   .١١

١٢.   
أشعر بالضیق من تجاهل بعض المعلمین لحقوق الطلبة 

  .المعاقین
          

  :المسئولیة الدینیة واألخالقیة: المجال الثاني
            .اءة الكتب الدینیة أحب قر    .١٣

١٤.   
أشعر بالضیق عند استعمال الزمالء بالكلمات النابیة في 

  .التخاطب بینهم
          

            .أعتذر للمسئولین في المؤسسة عند التأخیر عن العمل   .١٥
            .أحرص على مساعدة زمالئي إذا تطلب ذلك   .١٦
            أراعي استهالك الكهرباء والمیاه في مؤسستي   .١٧
            . نظافة المؤسسةمحافظات ى أحرص عل   .١٨
            .یؤلمني إسراف بعض الطلبة في استخدام المیاه    .١٩

٢٠.   
أشعر بالضیق إذا رأیت الزمالء یرمون الفضالت على 

  .األرض 
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            .التزم بقوانین وضوابط المؤسسة    .٢١
            .أري عدم االلتزام بالوقت لیس له عالقة بالدین   .٢٢

٢٣.   
لي األدوات واألجهزة في عمحافظات أحرص على ال

  المؤسسة 
          

  :المسئولیة الجماعیة: المجال الثالث
            .أحرص على تكوین عالقات  اجتماعیة مع زمالئي   .٢٤
            .أساهم في األعمال التطوعیة   .٢٥
            . أبادر لتقدیم المساعدة للطلبة في كل وقت   .٢٦
            .أشارك زمالئي في المناسبات االجتماعیة   .٢٧
            .بالبرامج والندوات االجتماعیة  أهتم   .٢٨
            .أشارك زمالئي في حل مشكالتهم   .٢٩
            .أساهم في جمع التبرعات لمساعدة المحتاجین   .٣٠
            .أفضل العمل في جماعة على العمل بمفردي   .٣١
            .أحافظ على قیم المجتمع   .٣٢
            .أحافظ على  ممتلكات المؤسسة   .٣٣
            .مواعیدها أنجز المهام الكتابیة في   .٣٤
            .أحرص على تقدیم  المساعدة لجیراني   .٣٥
            .أشارك في المناقشات االجتماعیة   .٣٦
            .أري أن التعاون أمر ضروري لنجاح أي  عمل   .٣٧

  :المسئولیة الوطنیة: المجال الرابع
            .أحرص على االستماع إلي نشرات األخبار   .٣٨

٣٩.   
اكن العامة واجب كل على نظافة األممحافظات أعتقد أن ال

  .فرد في المجتمع
          

            .أهتم بحضور الندوات السیاسیة   .٤٠
            .أهتم بالمشاركة في المناسبات الدینیة واالجتماعیة والوطنیة   .٤١
            .أشعر بأن دوري محدود في المجتمع ال یقدم وال یؤخر   .٤٢

٤٣.   
أوضح لزمالئي خطورة بعض المشاكل االجتماعیة 

  .والوطنیة
          

            .أشعر بالحزن ألي كارثة تحدث في بلدي   .٤٤
            .أحرص على إظهار الجانب المشرق لبلدي   .٤٥
            .یضایقني سلبیة بعض الزمالء اتجاه وطنهم   .٤٦
            .أحب أن أمتلك مجموعة كتب سیاسیة   .٤٧
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            .أقوم بدور ممیز في تغییر نظرة المجتمع إلي المعاقین   .٤٨

٤٩.   
یة الخاصة یقع على عاتق أعتقد أن حقوق معلمي الترب

  ).سواء كانت حكومیة أو خاصة( المؤسسة 
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  )٤( ملحق رقم 
  قبل التحكیم الصراع النفسي استبانة

أوافق   العبارة م
 بشدة 

غیر   أوافق    
 متأكد

أعارض  أعارض  
 بشده

أعتقد أن اآلخرین یقدمون لي النصیحة ، ولكن أخاف أن  .١
 تي غیر مصلح تكون نصیحتهم في

     

      معرفتي لما سیحدث ، تمنعني من عمل أشیاء جدیدة ومثیرة  .٢

      كلما حاولت إسعاد اآلخرین ، كلما حاولوا استغاللي .٣

حیاتي منظما ، ولكني ال أطیق فكرة  أشعر أن كل شیئ في .٤
 .وضع التفاصیل لهذا النظام

     

ي ، ولكنني أخشى رغبات اآلخرین قبل رغبات أعتقد أنني أضع .٥
 .أال یقدرونني على ذلك

     

      مستقال ، ولكن أجد نفسي محاصرا بقیم المجتمع أشعر بأنني  .٦

، ولكن أخشى أن ) بتهور أتصرف( أشعر بأنني متهورا  .٧
 .یرفضني اآلخرین

     

خوفا من أن أضطر  أخشى أن تكون عالقتي باآلخرین حمیمة .٨
 . یراإلى االعتماد علیهم كث

     

الشخصیة ، ولكن أخشى أن أفقد  أود أن أترك لنفسي الحریة .٩
 .القدرة على التحكم في هذه العالقة

     

أمتلك القدرة على المواجهة ، لتوقع اآلخرین مني  لو أنني .١٠
 .تنفیذ ذلك أم ال الكثیر وال أدري إن كنت أستطیع

     

      .معهم عالقة حمیمةأخشى أن یحرجني الناس إذا دخلت في  .١١

جمیال أن یكون الناس متحكمین في األمور ، ولكن حینئذ لن  .١٢
 .نفسي أكون سید

     

أرید تغییرا في حیاتي ، ولكن ال أدري ما قد یجلب علي ذلك  .١٣
 .مخاوف من

     

       أرید أن أقترب من اآلخرین ، ولكن أخشى الرفض أو النبذ .١٤

أن أضع احتیاجات اآلخرین قبل احتیاجاتي  دائما أحاول .١٥
 .ما الشخصیة كما لو كنت أحاول تعویض شئ

     

أود أن أكون مستقال عن اآلخرین ، ولكن أقلق من عدم وجود  .١٧
 .یحمیني ما

     

     ال أدري لماذا أستمر في عالقاتي باآلخرین الذین یسیئون  .١٨
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 .معاملتي

ي یقوم بكافة األعمال ، ولكن أكون الشخص الذ أرید أن .١٩
 .أخشى أال یقدرني الناس على ذلك

     

أخشى أال یتعامل الناس معي لو أدركوا مدى حاجتي إلى  .٢٠
 .الرعایة

     

      .فّي من أنجذب الیهم عاطفیا  أخشى أن یتحكم .٢١

من  أشعر بأنني أكثر قدرة على اتخاذ موقف حازم لوال الخوف .٢٢
 .اآلخرین لينبذ أو رفض 

     

أود أن أدخل في عالقة حمیمة مع اآلخرین ، ولكن أخشى أن  .٢٣
 .فیها أتورط

     

أود أن أغیر أشیاء كثیرة في حیاتي ولكن أخشى أن یحبطني  .٢٤
 .اآلخرین 

     

      .أشعر بالرغبة في البكاء ، ولكن ال أرید أن أحرج نفسي .٢٥

       في كل شیئ أشعر بأنني عدیمة الفائدة .٢٦

      أشعر بأنني في حیرة وتردد .٢٧

      یحدث بیني وبین اآلخرین شجار ألسباب ال أعرفها .٢٨

      یصعب علي اتخاذ القرار في المواقف الصعبة .٢٩

      ال یسمح لي بزیارة صدیقاتي في منازلهن .٣٠

      كثیرا ما یهددني أهلي بإعادة الزواج .٣١

      را ما ینتقدوني أهلي أمام اآلخرینكثی .٣٢

      ینعتني أهلي بالتفاهة كلما أبدیت رأیي في أمور أسریة .٣٣

      أشعر باالنزعاج حول مستقبلي .٣٤

      یبعدني أهلي عن مشاركتي في تحمل المسئولیات األسریة .٣٥

      أمنع من قبل أهلي من مرافقة بعض صدیقاتي .٣٦

      ندما أتحدث إلى أهلي في أمور عاطفیةأخجل ع .٣٧

      یتجاهل أهلي وجودي في األمور المهمة .٣٨

      یمنعني أهلي من الحوار معهم في أمور سریة .٣٩
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  )٥( ملحق رقم 
  قبل التحكیم الذاتتوكید  استبانة

  أبداً   أحیاناً   دائماً   العبارة  م
        . ة أعبر عن رأیي داخل أسرتي بكل صراحة وثق  .١
        .أتجنب الجلوس مع الغرباء لعد قدرتي على التحدث معهم   .٢
        . ال أمتلك الجرأة في االعتراض عن رأي زمیل تحدث به   .٣
        . أنفذ ما مقتنع به وال یهمني مخالفة اآلخرین لي   .٤
        . أعبر عن رأیي أمام أصدقائي بشكل مباشر ودون خجل   .٥
        . رین إن اختلف رأیي معهم أخشى من غضب اآلخ  .٦
        . أعترف أمام زمالئي بخطأ وجهة نظري عندما اكتشف عدم صحتها   .٧
        . أتجنب توجیه النقد لشخص آخر إن كان على خطأ   .٨
        . أشعر بالضیق عندما أفشل في التعبیر عن نفسي   .٩

        .ین أستطیع التعبیر عن رأیي حتى إذا كان مخالفًا لرأي اآلخر   .١٠
        . لیس من السهل التكلم مع شخص ال أعرفه   .١١
        . أستطیع اإلعتراض على أشیاء غیر الئقة حدثت أمامي بدون تردد   .١٢
        . ال أحب إنتقاد اآلخرین لكي ال یكرهونني   .١٣
        . أمتنع عن الرد على شخص ذي سلطة حین یوجه إهانة لك   .١٤
        . یي أمام اآلخرین أشعر بصعوبة إبداء رأ  .١٥
        . ألقى أعجاب وتقدیر من اآلخرین عندما أعبر عن رأیي   .١٦
        . ال أجد صعوبة في اإلعتذار لزمیلي عن تصرفات صدرت مني على نحو خاطئ   .١٧
        . أصرف نظري عن أمر مقتنع به إذا كان مخالفًا لآلخرین   .١٨
        . وٕاعجابي به  یسهل علّي أن أعّبر لصدیقي بمدى حبي  .١٩
        . ال أحب أن ینتقدني اآلخرین ألنني أشعر بالضیق والتذمر   .٢٠
        . ال أمیل للقیام بأي عمل مفروض علي   .٢١
        ال أستطیع منع اآلخرین من التدخل في أعمالي   .٢٢
        . أشعر بالخجل إذا أردت التعبیر عن مشاعري لآلخرین   .٢٣
        . على زمیل لي من الیوم األول ال أبادر بالتعرف   .٢٤
        . أنهي كالمي مع اآلخرین في الوقت الذي أراه مناسبًا   .٢٥
        . ال أعترض حین یفرق رئیسي بیني وبین زمیلي بدون وجهة نظر   .٢٦
        . أجادل بعض الناس الذین یحاولون أن یمارسون سلطاتهم علّي   . ٢٧
        . س نصائح والدي أعمل دائمًا عكس العادات وعك  .٢٨
        . ال أمتلك قدرة التحدث أمام جمهور من الناس   .٢٩
        . لیس من السهل علي عمل صداقات جدیدة   . ٣٠
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  )٦(ملحق رقم 
  الرسالة الموجهة إلى العینة المستهدفة

  الكریمة،،،،ي تأخ
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،

  : البیانات الشخصیة : أوًال 

  ) .....................................................اختیاري : (  االسم -١

  : ............................................................عدد األبناء  -٢

  ، ال تعمل            تعمل : العمل  -٣

  : تعلیمات المقیاس : ثانیًا 

المسـئولیة االجتماعیـة وعالقتهـا بالصـراع " : یقوم الباحث بإعداد رسـالة ماجسـتیر بعنـوان   
ولتحقیـق ذلـك قـام " . غـزة محافظـات شـهداء حـرب الفرقـان فـي  أرامـلالنفسي وتوكیـد الـذات لـدى 

ـــــة الباحـــــث بإعـــــداد  ـــــاس المســـــئولیة االجتماعی ـــــى أربعـــــة مجـــــاالت ، وهـــــي  مقی ـــــذي یشـــــتمل عل           : ال
الدینیــة واألخالقیـة ، المسـئولیة الجماعیـة ، المســئولیة  ، المسـئولیة" الذاتیـة " المسـئولیة الشخصـیة ( 

وبحیث یشتمل كل مجـال علـى مجموعـة مـن العبـارات بحسـب مقیـاس لیكـرت الخماسـي ) . الوطنیة 
، بحیـث ) أوافق بشـدة ، أوافـق ، غیـر متأكـد ، أعـارض ، أعـارض بشـدة (الذي یحدد درجة الموافقة 

 مقیــــاس الصــــراع النفســــي إعــــدادوقــــام الباحــــث ب. یــــب علــــى الترت) ١،٢،٣،٤،٥( تعطــــى التقــــدیرات 
 ، متأكـــد غیــر ، أوافـــق ، بشــدة أوافـــق( الموافقــة درجـــة یحــدد الـــذي الخماســي لیكـــرت مقیــاس بحســب
وقـام الباحـث   . الترتیـب على) ١،٢،٣،٤،٥(  التقدیرات تعطى بحیث ،)  بشدة أعارض ، أعارض

دائمـــًا ،   (الـــذي یحـــدد درجـــة الموافقـــة  ثـــيثالبحســـب مقیـــاس لیكـــرت المقیـــاس توكیـــد الـــذات  إعـــدادب
  . على الترتیب ) ١،٢،٣( ، بحیث تعطى التقدیرات ) أحیانًا ، أبدًا 

  إعداد الباحث
  محمد سامي العجلة
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  )٧( ملحق رقم 

  یان المسئولیة االجتماعیة بعد التحكیم استب

  لرحیما الرحمن اهللا بسم

  : أختي الكریمة 

، أرجو منك اإلجابة علیها حسب شعورك بمدى انطباق كل لدیك مجموعة من العبارات   
عبارة علیك ، مع العلم بأنه لیس هناك عبارة صحیحة وأخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحیحة هي 
التي تنطبق علیك ، والمطلوب منك أن تقرأي كل عبارة جیدًا ، ثم تقرري درجة انطباقها علیك 

  . ا تنطبق علیك تحت الخانة التي تري أنه) x( بوضع عالمة 

  : مالحظات 

  . إقرأي كل عبارة قراءة جیدة -١

  . عدم ترك أي عبارة بدون اإلجابة علیها  -٢

  .ال یوجد زمن محدد لإلجابة ، ولكن حاولي أن تجیبي بسرعة  -٣

  .إجابتك سریة لن یطلع علیها أحد ألنها بهدف البحث العلمي فقط  -٤

  . فسك بصراحة كوني صادقة في اإلجابة وعبري عن ن -٥

  نشكركم لحسن تعاونكم معنا في خدمة البحث العلمي

  : البیانات الشخصیة : أوًال 

  ) .....................................................اختیاري : ( االسم  -١

  .: ............................................................عدد األبناء  -٢

  ، ال تعمل            تعمل  :العمل  -٣
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  : تعلیمات المقیاس : ثانیًا 

المسـئولیة االجتماعیـة وعالقتهـا بالصـراع " : یقوم الباحث بإعداد رسـالة ماجسـتیر بعنـوان   
ولتحقیـق ذلـك قـام " . غـزة محافظـات شـهداء حـرب الفرقـان فـي  أرامـلالنفسي وتوكیـد الـذات لـدى 

" المســئولیة الشخصــیة : ( تمل علــى أربعــة مجــاالت ، وهــي الباحــث بإعــداد هــذا المقیــاس الــذي یشــ
وبحیــــث ) . ، المســــئولیة الدینیــــة واألخالقیــــة ، المســــئولیة الجماعیــــة ، المســــئولیة الوطنیــــة " الذاتیــــة 

یشــتمل كــل مجــال علــى مجموعــة مــن العبــارات بحســب مقیــاس لیكــرت الخماســي الــذي یحــدد درجــة 
  ، بحیـث تعطـى التقـدیرات ) تأكـد ، أعـارض ، أعـارض بشـدة أوافـق بشـدة ، أوافـق ، غیـر م(الموافقة 

  . على الترتیب ) ١،٢،٣،٤،٥( 

 دینـه واتجـاه وأصـدقائه أسـرته اتجاه ومسئولیته نفسه عن الفرد هي مسئولیة: المسئولیة االجتماعیة 

 اإلیجابیـة عالقاتـه خـالل ومـن بـاآلخرین واهتمامـه أهدافـه تحقیـق فـي لـدوره فهمـه خـالل ووطنـه مـن
ة ویستدل علیها من خالل الدرجات التي العام األهداف وتحقیق المجتمع مشكالت حل في ومشاركته

  .یحصل علیها بعد استخدام المقیاس المطبق في الدراسة
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  )٧(  رقم ملحق
  بعد التحكیم لیة االجتماعیةاستبانه المسئو 

أوافق    العبارة  م
  بشدة 

رض أعا  أعارض    غیر متأكد   أوافق    
  بشده

  ) : الذاتیة ( المسئولیة الشخصیة : المجال األول 
            .  أبذل قصارى جهدي إلنجاز العمل المكلفة به   .١
            . أشعر بالضیق إذا تأخرت عن عملي   .٢
            .  أقوم بحل مشاكلي بنفسي   .٣
            .أساهم في حل مشكالت اآلخرین   .٤
            . لوسائل المتاحة  أعمل على تحقیق أهدافي بكل ا  .٥
            . أحافظ على الهدوء في مكان عملي   .٦
            . أخصص بعض الوقت للقراءة والتثقیف الذاتي   .٧
            .   أحرص على عدم التدخل في شئون اآلخرین   .٨
            . أشعر بالضیق عند تقییمي بأني غیر اجتماعي   .٩

            . أسرع لمساعدة اآلخرین عند الحاجة   .١٠
            .من النساء   األراملأشعر بالضیق من تجاهل اآلخرین لحقوق   .١١

  :المسئولیة الدینیة واألخالقیة : المجال الثاني 
            . أحب قراءة الكتب الدینیة   .١٢
            . أشعر بالضیق عند سماع الكلمات النابیة   .١٣
            . أعتذر لآلخرین عندما أخطئ   .١٤
            .  على مساعدة اآلخرین عندما یحتاجونني  أحرص  .١٥
            . أحافظ على مشاعر اآلخرین عند الحاجة   .١٦
            . عملي  نعلى نظافة مكامحافظات أحرص على ال  .١٧
            . على العبادات محافظات في عدم ال األراملیؤلمني إسراف بعض   .١٨
            . على األرض أشعر بالضیق عند إلقاء اآلخرین الفضالت   .١٩
            . ألتزم بقوانین وضوابط عملي   .٢٠
            . أحافظ على أسرار اآلخرین   .٢١

  : المسئولیة الجماعیة : المجال الثالث 
            . أحرص على تكوین عالقات اجتماعیة مع اآلخرین   .٢٢
            . أشارك في األعمال التطوعیة   .٢٣
            . خرین أبادر لتقدیم المساعدة لآل  .٢٤
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            . أشارك زمالئي في المناسبات االجتماعیة   .٢٥
            . أهتم بالبرامج والندوات االجتماعیة   .٢٦
            . أشارك اآلخرین في حل مشكالتهم   .٢٧
            . أساهم في جمع التبرعات لمساعدة المحتاجین   .٢٨
            . أفضل العمل الجماعي   .٢٩
            . مجتمعي أحرص على قیم   .٣٠
            .أحافظ على ممتلكات المؤسسة التي أعمل بها    .٣١
            . ألتزم بالمهام الملقاة على عاتقي في موعدها   .٣٢
            . أعتقد أن التعاون أمر ضروري لنجاح العمل   .٣٣

  : المسئولیة الوطنیة : المجال الرابع 
            . أحرص على االستماع لنشرات أخبار وطني   .٣٤
            .  على النظافة واجب وطني محافظات أعتقد أن ال  .٣٥
            . أهتم بالمشاركة في المناسبات الوطنیة   .٣٦
            . أشعر بأن دوري محدد في وطني   .٣٧
            . أشرح لصدیقاتي خطورة بعض المشاكل الوطنیة   .٣٨
            . أشعر باأللم ألي كارثة تحدث في وطني   .٣٩
            . أحرص على إظهار الجانب المشرق لوطني   .٤٠
            .یضایقني سلبیة بعض صدیقاتي تجاه وطنهم   .٤١
            . أحرص على الدفاع عن وطني    .٤٢
            .من النساء  األراملأحاول تغییر نظرة اآلخرین إلى   .٤٣
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  )٨(ملحق رقم 

  بعد التحكیم الصراع النفسي استبانه

  لرحیما الرحمن اهللا بسم

  : أختي الكریمة 

لدیك مجموعة من العبارات ، أرجو منك اإلجابة علیها حسب شعورك بمدى انطباق كل   
عبارة علیك ، مع العلم بأنه لیس هناك عبارة صحیحة وأخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحیحة هي 

قها علیك التي تنطبق علیك ، والمطلوب منك أن تقرأي كل عبارة جیدًا ، ثم تقرري درجة انطبا
 . تحت الخانة التي تري أنها تنطبق علیك ) x( بوضع عالمة 

  : مالحظات 

  . إقرأي كل عبارة قراءة جیدة -١

  . عدم ترك أي عبارة بدون اإلجابة علیها  -٢

  .ال یوجد زمن محدد لإلجابة ، ولكن حاولي أن تجیبي بسرعة  -٣

  .العلمي فقط إجابتك سریة لن یطلع علیها أحد ألنها بهدف البحث  -٤

  . كوني صادقة في اإلجابة وعبري عن نفسك بصراحة  -٥

  نشكركم لحسن تعاونكم معنا في خدمة البحث العلمي

 :  الشخصیة البیانات:  أوالً 

  ) ..................................................... اختیاري: (  االسم -١

  ..................................: .......................... األبناء عدد -٢

        تعمل ال ،       تعمل:  العمل -٣
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  :  المقیاس تعلیمات:  ثانیاً 

 بالصـراع وعالقتهـا االجتماعیـة المسـئولیة" :  بعنـوان ماجسـتیر رسـالة بإعداد الباحث یقوم  
 قـام ذلـك تحقیـقول" .  غـزةمحافظـات  فـي الفرقـان حـرب شـهداء أرامـل لـدى الـذات وتوكیـد النفسي
 بشـدة أوافـق( الموافقـة درجـة یحـدد الـذي الخماسي لیكرت مقیاس بحسب المقیاس هذا بإعداد الباحث

 علـى) ١،٢،٣،٤،٥(  التقـدیرات تعطـى بحیـث ،)  بشـدة أعارض ، أعارض ، متأكد غیر ، أوافق ،
  .  الترتیب

بــات المتضــادة وعــدم إشــباع حالــة انفعالیــة مؤلمــة تنــتج مــن النــزاع بــین الرغ هــو:  النفســي الصــراع
ویسـتدل علیـه مـن خـالل الـدرجات  الحاجات وعدم السماح لرغبـة مكبوتـة بـالتعبیر عـن ذاتهـا شـعوریاً 

  . التي تحصل علیها أرملة الشهید على المقیاس المستخدم في الدراسة
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  )٨(رقم  ملحق
  بعد التحكیم النفسي الصراع استبانه

 أعارض أعارض متأكد غیر افقأو  بشدة أوافق العبارة م
 بشده

 في وأخشى أن تكونأعتقد أن اآلخرین یقدمون لي النصیحة  .١
  .  غیر مصلحتي

     

      .تجعلني أتردد في عمل أشیاء جدیدة  معرفتي لما سیحدث .٢

ذلك ولكني ال أطیق  حیاتي منظما في شيءأشعر أن كل  .٣
 .التنظیم 

     

أشعر ات اآلخرین قبل رغباتي ولكنني رغب أعتقد أنني أضع .٤
 .بعدم تقدیرهم لي 

     

ولكن أخشى أن ) بتهور أتصرف( ة أشعر بأنني متهور  .٥
 . یرفضني اآلخرین

     

خوفا من أن أضطر  أخشى أن تكون عالقتي باآلخرین حمیمة .٦
  .  إلى االعتماد علیهم كثیرا

     

لكن أخشى أن أفقد الشخصیة و  أود أن أترك لنفسي الحریة .٧
 . القدرة على التحكم في هذه العالقة

     

لكني أجد نفسي اآلخرین  عند مواجهةأمتلك القدرة  أعتقد أنني .٨
 . في تردد كثیر 

     

 اجتماعیة إذا دخلت في عالقة  اآلخرینأخشى أن یحرجني  .٩
 .معهم 

     

كمین في أخشى أال أكون سید نفسي عندما یكون اآلخرین متح .١٠
 .  أموري 

     

      . تردد كثیرًا عندما أبدأ في تغییر نمط حیاتي أ .١١

       . منهم أخشى الرفض  يقترب من اآلخرین لكنأشعر باإل .١٢

دائما أن أضع احتیاجات اآلخرین قبل احتیاجاتي  أحاول .١٣
 . تعویضًا لشيء ما الشخصیة 

     

ولكن أقلق من عدم وجود  خرینعن اآل ةأود أن أكون مستقل .١٤
 .من یحمیني 
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ال أدري لماذا أستمر في عالقاتي باآلخرین الذین یسیئون  .١٥
 . معاملتي

     

حاجتي  مدى معي اآلخرین عندما یدركواأخشى أال یتعامل  .١٧
  .إلى رعایتهم 

     

      .فّي من أنجذب الیهم عاطفیا  أخشى أن یتحكم .١٨

لكني أخشى نني أكثر قدرة على اتخاذ موقف حازم أشعر بأ .١٩
 .أن یرفضني اآلخرین 

     

لكني أخشى مع اآلخرین اجتماعیة أود أن أدخل في عالقة  .٢٠
 . سلبیة  اأن تكون نتائجه

     

أود أن أغیر أشیاء كثیرة في حیاتي ولكن أخشى أن یحبطني  .٢١
 .اآلخرین 

     

      .، ولكن ال أرید أن أحرج نفسيأشعر بالرغبة في البكاء  .٢٢

      . ء شي كل في الفائدة عدیمة بأنني أشعر .٢٣

      . من أمري  وتردد حیرة في بأنني أشعر .٢٤

      .  أعرفها ال ألسباب شجار اآلخرین وبین بیني یحدث .٢٥

      التي أواجهها الصعبة المواقف في القرار اتخاذ علي یصعب .٢٦

      . مما یجعلني أشعر بالضیق  صدیقاتي بزیارة لي یسمح ال .٢٧

      مما یجعلني أشعر بالقلق  الزواج بإعادة أهلي یهددني ما كثیرا .٢٨

      .لكني ال أستطیع الرد  اآلخرین أمام أهلي ینتقدوني ما كثیرا .٢٩

یصفونني سریة األ موراأل فيأمام أهلي  رأیي أبدیت كلما .٣٠
 .ة بالتفاه

     

      . القادم  مستقبلي حول باالنزعاج أشعر .٣١

      . األسریة المسئولیات تحمل في مشاركتي عن أهلي یبعدني .٣٢

      .  المهمة األمور في وجودي أهلي یتجاهل .٣٣
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      . خاصة  سریةأ أمور في الحوار من أهلي یمنعني .٣٤
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  )٩(لحق رقم م

  عد التحكیمب توكید الذات استبانة

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  : أختي الكریمة 

لدیك مجموعة من العبارات ، أرجو منك اإلجابة علیها حسب شعورك بمدى انطباق كل   
عبارة علیك ، مع العلم بأنه لیس هناك عبارة صحیحة وأخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحیحة هي 

جیدًا ، ثم تقرري درجة انطباقها علیك  التي تنطبق علیك ، والمطلوب منك أن تقرأي كل عبارة
  . تحت الخانة التي تري أنها تنطبق علیك ) x( بوضع عالمة 

    : مالحظات 

  . إقرأي كل عبارة قراءة جیدة -١

  . عدم ترك أي عبارة بدون اإلجابة علیها  -٢

  .ال یوجد زمن محدد لإلجابة ، ولكن حاولي أن تجیبي بسرعة  -٣

  .ع علیها أحد ألنها بهدف البحث العلمي فقط إجابتك سریة لن یطل -٤

  . كوني صادقة في اإلجابة وعبري عن نفسك بصراحة  -٥

  نشكركم لحسن تعاونكم معنا في خدمة البحث العلمي

 : البیانات الشخصیة : أوًال 

 ) .....................................................اختیاري : ( االسم  -١

  : ............................................................ عدد األبناء -٢

  ، ال تعمل            تعمل : العمل  -٣
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  : تعلیمات المقیاس : ثانیًا 

المسـئولیة االجتماعیـة وعالقتهـا بالصـراع " : یقوم الباحث بإعداد رسـالة ماجسـتیر بعنـوان   
ولتحقیـق ذلـك قـام " . غـزة محافظـات الفرقـان فـي  شـهداء حـرب أرامـلالنفسي وتوكیـد الـذات لـدى 

دائمـــًا ،   ( الـــذي یحـــدد درجـــة الموافقـــة ثالثـــيالباحـــث بإعـــداد هـــذا المقیـــاس بحســـب مقیـــاس لیكـــرت ال
  . على الترتیب ) ١،٢،٣( ، بحیث تعطى التقدیرات ) أحیانًا ، أبدًا 

والســلبیة نحــو اآلخــرین هــو قــدرة الفــرد علــى التعبیــر عــن مشــاعره اإلیجابیــة  :توكیــد الــذات   
  .والتعبیر عن آراءه سواء اتفقت أو اختلفت معهم والدفاع عن حقوقه بدون خوف وال قلق 
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  )٩(لحق رقم م  

  بعد التحكیماستبانة توكید الذات 

  أبداً   أحیاناً   دائماً   العبارة  م
        . أعبر عن رأیي داخل أسرتي بكل صراحة وثقة   .١
        .مع الغرباء لعدم قدرتي على التحدث معهم أتجنب الجلوس   .٢
        . أتجنب اعتراض رأي صدیقتي حتى لو كان خطأ    .٣
        . أعبر عن رأیي أمام صدیقاتي دون خجل   .٤
        . أعترف بخطأ وجهة نظري أمام صدیقاتي عندما اكتشف عدم صحتها   .٥
        . أتجنب مواجهة نقد صدیقاتي لي عندما أخطئ   .٦
        . أشعر بالضیق عندما أفشل في التعبیر أمام اآلخرین    .٧
        .أعبر عن رأیي أمام اآلخرین حتى إن كان مخالفًا لرأیهم    .٨
        . أشعر بصعوبة في التحدث مع شخص ال أعرفه   .٩

        . أعترض وبدون تردد على أشیاء خاطئة حدثت أمامي    .١٠
        . ونني أكره إنتقاد اآلخرین لكي ال یكره  .١١
        . أمتنع عن الرد على شخص ذي سلطة حین یوجه إهانة لي   .١٢
        . أشعر بصعوبة في إبداء رأیي أمام اآلخرین   .١٣
        . أشعر بإعجاب اآلخرین عندما أعبر عن رأیي   .١٤
        . یسهل علّي اإلعتذار لصدیقاتي عن تصرفات صدرت مني على نحو خاطئ   .١٥
        . التعبیر لصدیقاتي بمدى انزعاجي لشيء ما یسهل علّي   .١٦
        . أشعر بالضیق عند انتقاد اآلخرین لي    .١٧
        . یسهل علّي منع اآلخرین عندما یتدخلون في أعمالي   .١٨
        . أشعر بالخجل إذا أردت التعبیر عما بداخلي من مشاعر   .١٩
        . یسهل علي التعرف على صدیقاتي في اللقاء األول   .٢٠
        . أنهي كالمي مع اآلخرین في الوقت الذي أراه مناسبًا   .٢١
        . أجادل اآلخرین عندما یمارسون سلطاتهم علّي   .٢٢
        . أعمل على مخالفة آراء اآلخرین   .٢٣
        . أمتلك قدرة التحدث أمام اآلخرین   .٢٤
        . أجد صعوبة في عمل صداقات جدیدة مع اآلخرین    .٢٥

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


179 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


180 

 

  )١٠(ملحق رقم 

  الباحث مهمةرسالة تسهیل 

  الجامعة اإلسالمیة 

  عمادة الدراسات العلیا 

  مؤسسات المجتمع المحلي                         المحترمین،،/  إلى السادة األفاضل 

  ،،  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  تسهیل مهمة طالب ماجستیر
لیا أعطر تحیاتها ، ونرجو من سیادتكم التكرم بتسهیل مهمة تهدیكم عمادة الدراسات الع  
المسجل في برنامج  ١٢٠٠٨٠٠٣١، برقم جامعي  محمد سامي رباح العجله/ الطالب 

وذلك بهدف تطبیق أدوات دراسته ،  إرشاد نفسي - علم النفس تخصص  التربیةالماجستیر بكلیة 
  : إعدادها والمعنونة بـ للماجستیر والحصول على المعلومات التي تساعده في 

  المسئولیة االجتماعیة وعالقتها بالصراع النفسي وتوكید الذات

  غزةمحافظات في  حرب الفرقانشهداء  أرامللدى  

  واهللا ولي التوفیق ،،،

  عمید الدراسات العلیا 

  فؤاد علي العاجز  . د.أ
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