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 بالمغة العربية الدراسةممخص 
إلى التعرؼ عمى  مستكل االغتراب النفسي كصكرة الجسـ كالنظرة  الدراسة تىدف: ىدف الدراسة

كما كىدفت إلى معرفة العالقة بيف ، عمى قطاع غزة ـ2014المستقبمية  لدل مصابي عدكاف 
كؿ مف االغتراب النفسي كصكرة الجسـ كبيف االغتراب النفسي كالنظرة المستقبمية لدل مصابي 

 ى قطاع غزة .عمـ  2014عدكاف 
قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كىي مقاييس االغتراب النفسي ك صكرة  : الدراسةأداة 

 . الجسـ كالنظرة المستقبمية 
( مصابان جراء العدكاف عمى قطاع غزة في 46تككنت عينة الدراسة الفعمية مف ) : ينة الدراسةع

 ف يكنس تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية.محافظة خا
 استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي : منيج الدراسة
بمغ الكزف ك ، % أم بدرجة منخفضة40.72بمغ الكزف النسبي لالغتراب النفسي : نتائج الدراسة

، ككالىما بدرجة متكسطة، %65.29مية كالنظرة المستقب، %57.35النسبي لصكرة الجسـ 
أظيرت الدراسة كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لالغتراب النفسي ك 

 ككجكد، نظرة الفرد مف خالؿ الناس(، كالدرجة الكمية لصكرة الجسـ كأبعاده )نظرة الفرد لنفسو
عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لالغتراب النفسي كبيف الدرجة الكمية 

لجسـ ككجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لصكرة ا، لمنظرة المستقبمية
ل دنظرة الفرد مف خالؿ الناس( كالدرجة الكمية لمنظرة المستقبمية ل، نظرة الفرد لنفسو)كأبعاده 

كما تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ، ـ عمى قطاع غزة 2014مصابي عدكاف 
، )الجنس : إحصائية في االغتراب النفسي كصكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية تعزل لمتغيرات

بينما تكجد فركؽ ذات ، نكع اإلصابة(، مكاف اإلقامة، نكع المكاطنة، الحالة االجتماعية، العمر
المستكل ، )المؤىؿ العممي : ة احصائية في االغتراب النفسي كصكرة الجسـ تعزل لمتغيراتدالل

)المستكل  :ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في النظرة المستقبمية تعزل لمتغير (االقتصادم
)المؤىؿ  :كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في النظرة المستقبمية تعزل لمتغير (االقتصادم

           (.العممي
مكانات مصابي العدكاف إيجاد فرص عمؿ تتناسب مع قدراتتوصيات الدراسة:   كاستثمار، كا 

تزكيد مؤسسات التعميـ كالجامعات بأماكف ك ، يككنكا أشخاص منتجيف في المجتمعطاقاتيـ ل
كماؿ مسيرتيـ التعميمية.  ككسائؿ ميسرة كمساعدة لممصابيف ليتـ دمجيـ كا 

مصابي العدكاف عمى  -النظرة المستقبمية -صكرة الجسـ-االغتراب النفسي: كممات مفتاحية 
 قطاع غزة.
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Abstract 

The objective of the study: This study aims at identifying the level of psychological 

alienation, body image and future vision of the victims of aggression on the Gaza 

Strip in 2014. It also aims at investigating the relationship between each pair of the 

psychological alienation and body image, and the psychological alienation and future 

vision of the victims of aggression on the Gaza Strip in 2014. 

The study tool: the researcher prepared the study tools which are a psychological 

scale of alienation, body image and future vision. 

The study sample: the actual sample of the study consisted of (46) casualties in the 

aggression on the Gaza Strip in Khan Younis governorate who were selected 

deliberately. 

Research methodology: the researcher used the descriptive analytical approach.  

The most important findings of the study: 

The relative weight of psychological alienation was 40.72% which is a low 

percentage while the relative weight of body image was 57.35% and future was 

vision 65.29%, both are of a moderate percentage. The study also showed a positive 

statistically significant relationship between the total score of psychological 

alienation and the total score of body image and its dimensions (self-image, 

individual’s image through the people). There is also a statistically significant 

inverse relationship between the total score of psychological alienation and the total 

score of future vision. There are also statistically significant differences between the 

total score of body image and its dimensions (self-image, individual’s image through 

the people) and the total score for future vision of the victims of aggression on the 

Gaza Strip in 2014.  The study also found that there is no statistically significant 

differences in psychological alienation, body image and future vision attributed to 

the variables (gender, age, marital status, citizenship, type, place of residence, type of 

injury), while there are statistically significant differences in psychological alienation 

and body image due to the variables (educational qualification, economic level). 

There are statistically significant differences in the future vision attributed to the 

variable (economic level) and the lack of statistically significant differences in the 

future vision attributed to the variable (academic qualification). 

Recommendations of the study:Employment opportunities that commensurate with 

the capabilities and potential of victims of aggression should be created to invest 

their potential of being productive people in society.  Providing educational 

institutions and universities, places and means to help people to be reintegrated in the 

community and complete their education.  

Keywords: (psychological alienation, body image, future vision, victims of 2014 

aggression)  
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 آية قرآنية 
 

 الرحمن الرحيم بسم اهلل 

 ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ٹٱٹٱُّٱ

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم

  حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي

 [247:  البقرة] َّ  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت
 

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٹٱٹٱُّٱ
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس حسخس
 [23-22]الحديد:  َّ حك جك مق حق مف  خف جفحف

 
 

 مظ حط مضخض حض جض مص  خصحص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱ

 َّ جل مك لكخك حك جكمق حق مف خفحف جف  مغ جغ معجع
 [4]المنافقكف : 
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 ْاإِلىَدْاءُ 
إلى شجرة الحب كالعطاء التي لطالما التجأت إلييا مف نكائب الدىر .. أمي كأبي أطاؿ اهلل في 

 عمرىما

 إلى زكجي الحبيب المتفاني .. إلى أبنائي كقرة عيني

 إلى زىكر حياتي إخكتي كأخكاتي كأبنائيـ

 مرشدا كدليال الدكتكر عبدالفتاح اليمص .إلى مف أضاء لي طريؽ العمـ ككاف لي 

 إلى أركاح الشيداء األبرار الذيف لبكا نداء اهلل.

 إلى كؿ مصابي العدكاف اإلسرائيمي

 إلى كؿ أسرة مسممة

 إليكـ جميعا .. أىدم ىذا العمؿ المتكاضع.
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 وتقديرٌ شكٌر 
، خرةلو الحمد في األكلى كاالا ، لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو كما ينبغي، صاحب الفضؿ كالمنة هلل الحمد

 أما بعد ....، كما تكفيقي إال باهلل، بو تتـ الصالحات كبفضمو تتحقؽ األمنيات

قراران  إلي المصير، أف اشكر لي كلكالديؾمف قكلو تعالى "  انطالقان  بقكؿ رسكؿ اهلل  كتمسكان ، بالفضؿ "كا 
عمي بعد أف كفقني اهلل في إنجاز ىذا العمؿ  أرل لزامان ، صمى اهلل عميو كسمـ "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس"

 أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى:

في  لـ يأؿ جيدان  سيؿ لي الصعاب كأنار لي الطريؽ ك الدكتكر الفاضؿ/عبد الفتاح اليمص الذم
ثراءان تكجييي كتصحيح مسارم أ شرافان كا  فمكاله ما ، ثناء إشرافو عمى دراستي فكاف مثاالن لممشرؼ المثالي متابعة كا 

رة سناء أبك دقة لى عضكم لجنة المناقشة الدكتك إ كالشكر مكصكؿ، خرجت ىذه الدراسة عمى ىذا النسؽ
ديانو مف مالحظات  المذاف تفضال بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة كعمى ما سيبيحيى النجار ، .كالدكتكر

 سديدة ستجكد الدراسة بإذف اهلل .

كما كاتقدـ بالشكر إلى كؿ أساتذتي األفاضؿ في كمية التربية ، كقسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسالمية 
 فجزاىـ اهلل جميعان عني خير الجزاء.

، خالؿ رحمتي الدراسية الذم صبر عمي زكجي المعطاء كما كأقدـ باقات الشكر كالحب كالعرفاف إلى
 كامتناني.فإليو أقدـ جزيؿ شكرم . فكاف نعـ السند، كتشجيعو المستمر دعموكأعانني عمى إتماـ ىذه الرسالة ب

 .الذم  كاف خير سند مف تشجيع أبي، اف سبب كجكدمأقدـ جزيؿ شكرم إلى كالدم الغاليكما 

حناف احتكائيا جعمو اهلل ليما في ميزاف كأمي الحنكف التي دعمتني  بصادؽ دعكاتيا ك ، كدعاء كعطاء
كال أنسى خالتي الغالية أـ زكجي التي لـ تقصر معي أبدا  حسناتيما كأمد في عمرييما كأعانني عمى برىما .

 األكفياء كما كأشكر إخكتي كأخكاتيفميا جزيؿ الشكر. ، خالؿ رحمتي الدراسية فكانت بمثابة أمان ثانية ألبنائي
لجمعية السالمة  أيضان  نجاز ىذا العمؿ المتكاضع .  كأتقدـ بالشكرإقؼ بجانبي في كصديقاتي ككؿ مف ك 
األستاذ حاـز طبش مدير فرع خانيكنس عمى ما قدمو لي مف عكف كمساعدة في تطبيؽ  الخيرية كأخص بالذكر

ة ليـ حسف كالشكر مكصكؿ إلى أفراد عينة ىذه الدراسة ..مصابي العدكاف اإلسرائيمي  شاكر ، أدكات الدراسة
 تعاكنيـ.

كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر: خميؿ حماد الذم أشرؼ عمى تدقيؽ رسالتي لغكيان، فجزاه اهلل عني 
 خير الجزاء.

هلل الذم  كأقكؿ الحمد، كبعد ىؤالء مف ذكرتيـ فشكرتيـ أما مف نسيتيـ فيـ أكلى الناس بالشكر كالتقدير
تستكلي عمى جممة البشر كىذا جيدم بيف يدم أساتذتي فإف كفقت فتمؾ تفرد بالكماؿ لنفسو كجعؿ النقص سمة 

ف كانت األخرل فحسبي أنني بشر ، كما أراني بمغت الغاية، منة مف اهلل كفضؿ عمي كما تكفيقي إال باهلل كا 
 كاهلل مف كراء القصد ىك نعـ المكلى كنعـ النصير .، فالكماؿ هلل كحده، كقد حاكلت كاجتيدت، كأصيب أخطئ

 الباحثة
 ىدى رمضان النجار
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 :مقدمةال 1.1
مجمكعة مف التغيرات المختمفة   خيرةفي السنكات األ  شيدت المجتمعات العربية   

نساف يعجز عف مكاجيتيا كالتي أثرت عمى جميع مجاالت الحياة  كجعمت اإل، كالمتالحقة
ف كؿ مف التقدـ الحضارم كالتطكر الصناعي كالتكنكلكجي كالتقدـ إحيث ، كالسيطرة عمييا

األمر ، ليب الحياةساأزدياد المشكالت كتعقد الى إ تدقة ألى الحركب المتالحإضافة إلالطبي با
 ان كبير  ان كالذم القى اىتمام، غترابيعرؼ باال مف بينيا ما انتشار بعض الظكاىر سبب فيالذم 

صبح يشعر بأنو في عالـ ال يستجيب لرغباتو أنساف ف اإلإ إذ، مف عمماء النفس كالتربية
كافة أشكالو ف مف فراد يعانك غتراب ظاىرة نفسية عامة جعمت األمما جعؿ مف اال، كاحتياجاتو
بؿ ليا العديد مف ، يجابية كمياإفميست التغيرات التي صاحبت ىذه التطكرات ، كمظاىره

غتراب  عف ذاتو لى االإىميا  كجكد فجكة بيف الفرد كمجتمعو تؤدم أنساف السمبيات عمى اإل
 غتراب عف الذات ينطكم عمى شعكرمما يزيد مف االضطرابات النفسية لديو. فاال، كعف مجتمعو

 غتراب.ساسي لالكىك المظير األ، الفرد بانفصالو عف ذاتو

فكار كمشاعر الفرد المصاب كاتجاىاتو التي أك  ااراءحيث يتضمف ، جدان  ان مفيكـ الذات ميم دكيع
يجابية نفصؿ ىذا المفيـك لديو فسيؤثر ذلؾ عمى النظرة المستقبمية اإلا ذا ماإيككنيا عف نفسو. ف

 عنده كعمى الشخصية ككؿ.

أف صكرة  (فقد رأل )كفافي كالنياؿ، كيرتبط مفيكـ الذات بصكرة الفرد عف جسمو كنظرتو ليا
دراكات تندرج تحت لكاء مفيكـ الذات حيث تشكؿ ، الجسـ كما تتضمنو مف أفكار كمشاعر كا 

السيما أنو يتضمف صفات كخصائص تشكؿ في مجمميا مككنا مف ,بعدان مف أبعاده األساسية   
 .(17 ـ، ص1995، . )كفاؼ كالنياؿمككنات الذات 

ترؾ لنا  ذمال عدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة كاقع ما بعد ال، بكاقعنا الذم نعيشو كارتباطان 
سر بناء الشعب الفمسطيني مف تشريد لبعض األأثاره عمى اا يتمثؿ في الحصار ك  مأساكيان  كضعان 

 أكانت سكاء يا العدكاف عاقات التي خمفاإل كذلؾ ىـ ىذه االثارأك ، التي دمرت بيكتيا بالكامؿ
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عضاء أك جسمية ترتبط بأبصرية ، سمعية، صابةبشكؿ كامؿ حسب نكع اإل أـبشكؿ جزئي 
بالعجز كقمة الحيمة  رفيشع، شباع دكافعوإنساف تمنعو مف ماـ اإلأ عائقان الجسـ كالتي تقؼ 

 مف عف طريؽ تكيفو  معيا.زمة كالتغمب عمييا بعد فترة معينة مف الز تجاكز األ كأحباط كاإل

نساف بنكع مف الخطر الذم يستيدؼ زمات كعندما يكاجو اإلنو في كقت األأكيذكر حميمة  
كىي ، اليركب –ستجابة غريزية تدعى استجابة القتاؿ ايطمؽ الجسـ ، حياتو كيثير خكفو كفزعو

ستعداد كالطاقة الالزمة لمتعامؿ يييئ الفرد كيمنحو النشاط كاال، نذار بالتيديد القادـإعبارة عف 
كىذا ما يفعمو ، ذل كالمكتألك الرككف لميرب تجنبا لأما بالصمكد كالمكاجية إمع ىذا التيديد 

 .(1 ـ، ص2002، يمةمستمرار في الحياة في بيئة ميددة لمحياة )حنساف لالاإل

خاللو  كالتي استخدـ، عمى غزة لعدكافالذيف تضرركا في ا عدكافىذه الفئة فئة مصابي الكلعؿ  
  عضكيان  نساف عجزان ف لـ تترؾ لدل اإلإنساف كالتي سمحة الفتاكة المدمرة لإلعنؼ األاالحتالؿ أ

فقد ىددت أمنو كشككت في بعض المعتقدات التي  يتبناىا عف ، عميقان  نفسيان  ثران أنيا تركت إف
عمى المصاب ىي نظرتو  عدكافال ياالنفسية التي خمف ثاركمف ىذه االا ، الذات كعف المجتمع

فقد أشار ثكمبسكف ، ىـ العكامؿ التي تؤثر في الفرد لذاتوأالتي ىي مف ، لصكرة جسمو
(Thambson, 1995 )ف صكرة الجسـ ىي صكرة ذىنية كعقمية يككنيا الفرد عف جسمو أ

مككناتو الداخمية كأعضائو المختمفة كقدرتو عمى تكظيؼ ىذه  ـفي مظيره الخارجي أ أكاف سكاء
ثعضاء ك األ ك سالبة عف تمؾ أكما يصاحب ذلؾ مف اتجاىات كمشاعر مكجبة ، بات كفاءتياا 

 .(4 ـ، ص2009، اضيق)ال الصكرة الذىنية لمجسـ

فإنو ، سمبيان  أـ يجابيان إتجاه  ىذا اال أكاف تجاىو نحكه سكاءاكحسب نظرة ىذا المصاب لجسمو ك 
مكر التي تشغؿ فكر ىـ األأف  التفكير في المستقبؿ ىك مف إحيث ، يرتبط بنظرتو لممستقبؿ

نساف يحاكؿ دائما التنبؤ فاإل، كخالؿ كؿ مراحؿ التاريخ، رضفراد منذ ظيكرىـ عمى سطح األاأل
ف أكعمى الرغـ مف ، حداث المتالحقة التي يكاجيياحداث المستقبمية استعانة بالتغيرات كاألباأل

فيك يحاكؿ ، خرلحدل الممكات التي ينفرد بيا عف الكائنات األإفيك ، المستقبؿ فكرة غامضة
 ف يستخدـ معرفتو في تنمية فيـ المستقبؿ.  أ دائمان 
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فالتفاؤؿ ، نسافكما كترتبط صكرة الجسـ  بالتفاؤؿ كالتشاؤـ الذم ىك مف سمات الشخصية لإل
لذم يجعمو يتكقع عمى العكس مف التشاؤـ ا، فضؿيجابية لممستقبؿ كتكقع األيعني النظرة اإل
جتماعي لديو في مكاجية نو يزيد مف التكيؼ النفسي كاالإذا تفاءؿ الفرد فإف، الفشؿ كالخيبة

 شباع حاجاتو كتحقيؽ ذاتو.إكبالتالي يشعر ب، صعكبات الحياة

ابيف العاجزيف عف مكاصمة عمى غزة( عمى المص عدكافثار ىذا التيديد )الكلمكقكؼ عمى اا 
كثر عرضة أالتي ىي  عدكافعمى فئة مصابي التسعى لمتعرؼ ىذه الدراسة  فإف حياتيـ

كربطو ، غتراب النفسي ليذه الفئةكمحاكلة دراسة مستكل اال، لالضطرابات النفسية مف غيرىا
مجتمعة  اف ىذه المفاىيـ لـ يسبؽ دراستيأخاصة كببصكرة الجسـ ك النظرة نحك المستقبؿ لدييـ 

سمحة العدك أف عائمة الباحثة كاف ليا نصيب مف كال سيما أ نفسيا ةفي غزة كعمى  ىذه العين
كدمرتو بالكامؿ عمى رؤكس مف   عشر فردان أحد خ زكجيا المككف مف أالظالمة التي طالت بيت 

كىي تفتت النخاع الشككي البف ، صابة خطيرةإفراد مصابيف مف بينيـ أربعة أكتبقى منو ، فيو
كىك ، يمنعو مف ممارسة حياتو بشكؿ طبيعي نصفيان  ثرىا شؿ شمالن إكالتي عمى ، ف عامايالعشر 

مر الذم دفع الباحثة لدراسة ىذه األ، في منزؿ الباحثة سرتو يقطنكف جميعان أفراد أكباقي 
 المشكمة.

 وتساؤالتيا:  مشكمة الدراسة 1.2
 عدكاف بناء شعبنا خالؿ الأصابات المستديمة التي سببيا عدكنا الغاشـ لبعض تعد مشكمة اإل 

ىمية أكثر المشكالت أمف  سمحة الفتاكة كالمحرمة دكليان نكاع مف األأكاستخداـ ، عمى غزة
ثر النفسي عمى مفيـك الذات لدل حيث شدة األ، عدكاففترة ما بعد ال، كصعكبة  في ىذه الفترة

كتصكراتيـ عف المستقبؿ الذم ينتظرىـ في ظؿ ما ، صابةىذه الفئة كصكرة الجسـ بعد اإل
غتراب النفسي لدل ىؤالء المصابيف كعالقتو مر الذم يستدعي دراسة مستكل االاأل، شكنويعي

 .بصكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية لدييـ

 تية:تحدد مشكمة الدراسة في التساؤالت اآل

 غتراب النفسي لدل مصابي العدكاف عمى قطاع غزة؟ما مستكل اال -1
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 قطاع غزة؟ما مستكل صكرة الجسـ لدل مصابي العدكاف عمى  -2
 النظرة المستقبمية لدل مصابي العدكاف  عمى قطاع غزة؟ مستكلما  -3
غتراب النفسي كصكرة الجسـ لدل مصابي حصائية بيف االإىؿ تكجد عالقة ذات داللة  -4

 العدكاف عمى قطاع غزة؟
غتراب النفسي كالنظرة المستقبمية لدل حصائية بيف االإىؿ تكجد عالقة ذات داللة  -5

 مى قطاع غزة؟مصابي العدكاف ع
غتراب النفسي لدل مصابي العدكاف عمى حصائية في االإىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -6

  ؤىؿ العمميالم  -الحالة االجتماعية  –العمر  – الجنس)ات: قطاع غزة تعزل لمتغير 
 ؟(نكع اإلعاقة –الكضع االقتصادم  –مكاف اإلقامة  -نكع المكاطنة –

في صكرة الجسـ  لدل مصابي العدكاف عمى ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية  -7
نكع  -المؤىؿ العممي-الحالة االجتماعية -العمر -الجنس)ات: قطاع غزة تعزل لمتغير 

 ؟(نكع اإلعاقة -الكضع االقتصادم -مكاف اإلقامة -المكاطنة
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في النظرة المستقبمية لدل مصابي العدكاف عمى  -8

نكع  -المؤىؿ العمي–الحالة االجتماعية  -العمر -الجنس) ات:لمتغير غزة تعزل 
 ؟(نكع اإلعاقة -الكضع االقتصادم -مكاف اإلقامة -المكاطنة

 ىداف الدراسة:أ 1.3
 :لىإىدفت الدراسة 

 غتراب النفسي لدل مصابي العدكاف عمى قطاع غزة.معرفة مستكل اال -1
 ى قطاع غزة.مستكل صكرة الجسـ لدل مصابي العدكاف عم الكشؼ عف -2
 .النظرة المستقبمية لدل مصابي العدكاف عمى قطاع غزة التعرؼ إلى -3
 غتراب النفسي كصكرة الجسـ لدل مصابي العدكاف عمى قطاع غزة.العالقة بيف اال إبراز -4
 قطاع غتراب النفسي كالنظرة المستقبمية لدل مصابي العدكاف عمىالعالقة  بيف اال إبراز -5

 غزة.
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غتراب النفسي لدل مصابي العدكاف حصائية في االذات الداللة اإلالفركؽ التعرؼ إلى  -6
المؤىؿ –الحالة االجتماعية  -العمر -الجنس)ات: غزة كالتي تعزل لمتغير  قطاع عمى
 (نكع اإلعاقة -الكضع االقتصادم -مكاف اإلقامة -نكع المكاطنة -العمي

ي لدل مصابي العدكاف غتراب النفسحصائية في االالفركؽ ذات الداللة اإلالتعرؼ إلى  -7
المؤىؿ –الحالة االجتماعية  -العمر -الجنس)ات: عمى قطاع غزة كالتي تعزل لمتغير 

 (نكع اإلعاقة -الكضع االقتصادم -مكاف اإلقامة -نكع المكاطنة -العمي
حصائية في النظرة المستقبمية لدل مصابي العدكاف الفركؽ ذات الداللة اإل الكشؼ عف -8

المؤىؿ –الحالة االجتماعية  -العمر -الجنس)ات: تعزل لمتغير غزة كالتي  قطاع عمى
  (نكع اإلعاقة -الكضع االقتصادم -مكاف اإلقامة -نكع المكاطنة -العمي

 ىمية الدراسة:أ 1.4
 ىمية الدراسة في جانبيف: أتظير 

 ىمية النظرية:األ -والأ
في قمة الدراسات التي تناكلت االغتراب النفسي لدل مصابي العدكاف  ىذه األىمية تتضح -

كعدـ تناكؿ العالقة االرتباطية بيف مفيكـ ، عمى غزة كصكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية لدييـ
حيث تأمؿ الباحثة بأف ، االغتراب النفسي كمفيكـ صكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية لدييـ

 دة لمتراث السيككلكجي.ضافة جديإتككف ىذه الدراسة 
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات القالئؿ التي تناكلت ىذا المكضكع بمتغيراتو في البيئة  -

 الفمسطينية حسب عمـ الباحثة كاطالعيا .
ال سيما ، تزداد أىمية تناكؿ متغيرات الدراسة مع فئة مصابي الحرب الذيف أصيبكا جسديان  -

 دائمة أعاقت مكاصمة حياتيـ بشكؿ طبيعي .كأف تمؾ اإلصابات سببت ااثاران 
فادة العامميف في مجاؿ عمـ النفس كالتأىيؿ حكؿ تطمعات فئة مصابي الحرب المستقبمية إ -

غتراب النفسي لدييـ كالكقكؼ عمى عمى صكرة الجسـ الذىنية  كعالقتيا باال بناءن 
 حتياجاتيـ كتقديـ الخدمات المناسبة كالدعـ النفسي ليـ.ا

 بة الدراسات العميا في قسـ عمـ النفس.مساعدة طم -
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مف المتكقع أف تخرج ىذه الدراسة بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات كالتي مف المحتمؿ  -
 أف يككف ليا فائدة لمباحثيف كالميتميف .

 ىمية التطبيقية:األ -ثانياً 
 تكمف األىمية التطبيقية في:

حتياجات ىذه الفئة كتحسيف النظرة اعداد البرامج المناسبة مع إنتائج ىذه الدراسة في  يـتس -
 لى صكرة الجسـ كالمستقبؿ لدييـ.إ

كمختصي التربية ، القائميف عمى برامج تأىيؿ المعاقيف األخصائييف ك تساعد ىذه الدراسة -
 في تطكير كتنكيع الخدمات المقدمة ليذه الفئة بما يتناسب مع نكع اإلصابة .، الخاصة

 ت الدراسة: مصطمحا 1.5

 غتراب النفسي: اال: أواًل 
خرل نفسية  فقد أك ، فيناؾ كجية نظر فمسفية، غتراب مف كجيات نظر متعددةلى االإينظر 
كبعده عف ، نسانينساف عف كجكده اإلنفصاؿ اإلاغتراب بأنو اال (ـ1969ريؾ فركـ )إعرؼ 

بؿ غريب عف ، في ىذا العالـمما يشعر الفرد بأنو غريب ، شياء كالحكادثتصاؿ المباشر باألاال
نساف المعاصر يشعر ف اإلألى إكيذىب ، عمالوأنو خالؽ أك أنو مركز العالـ أفال يشعر ، نفسو

 كليذا فيك يبدك متشائمان ، جتماعي عمكماحكلو مف الناس كالعمؿ كالنظاـ اال مابأنو منفصؿ ع
 .(22 ، صـ2010، بدالمنعـعمف المستقبؿ)

نفصاؿ الشخص اكال بأحيث يبدأ ، عف الذات ان غترابا -ساسان أ –غتراب عند ىكرني كيعتبر اال
 عتباره كال عضكيان احساس بذاتو بكمف ثـ يفقد اإل، عف مشاعره الخاصة بو كقيمو كمعتقداتو

 .(58 ، صـ2009، )الجماعي

يشعر الفرد أنو مما ، : بأنو االنفصاؿ عف الذات أك عف الكاقعجرائيان إغتراب الباحثة  اال عرؼكت
كيشعر بعد االنتماء كفقداف الثقة كيرفض القيـ ، بؿ غريب عف نفسو، غريب عف ىذا العالـ

مما يؤدم إلى تعرض الشخصية لمضعؼ ، كالمعايير االجتماعية كيعاني مف الضغكط النفسية
النفسي كاالنييار. كيتحدد بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقياس االغتراب 

 )مف إعداد الباحثة( .
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 صورة الجسم: -ثانيًا 

( أف صكرة الجسـ تشير لممظير الخارجي لمجسـ مف Thompsonرأل ثكمبسكف )
كىك ييتـ بجانبي الرضا عف ، حيث تقييـ الشخص لكؿ ما بتعمؽ بمظيره الجسمي

 كالمضمكف السمكؾ كيركز عمى تجنب المكاقؼ التي تؤدم إلى، الجسـ كاالىتماـ بو
 (17 ـ، ص1995، الشعكر بعدـ االرتياح تجاه مظير الجس . )كفافي كالنياؿ

كتعرؼ الباحثة صكرة الجسـ إجرائيان بأنيا: الفكرة الذىنية التي يرسميا الفرد عف 
جسمو سكاء أكانت ىذه الفكرة سمبية أـ ايجابية ك تتحدد بالدرجة الكمية التي يحصؿ 

 . الجسـاس صكرة عمييا أفراد العينة عمى مقي

 النظرة المستقبمية: -ثالثًا 

دراؾ الفرد لذاتو كلألىداؼ التي يسعى لتحقيقيا إب -لى حد كبيرإ -تتأثر النظرة لممستقبؿ
جميع  أف كما كتتأثر بالبيئة النفسية التي يكجد فييا أم، ىداؼكالمعكقات التي تعكؽ تحقيؽ األ

 حداث التي تؤثر كيتأثر بيا.األ

فكار الالعقالنية كالتعميـ كالتقييـ لمحياة تنعكس في جمب العديد مف األف نظرة الشخص أكما 
 (209 ـ، ص2004، ـلى عكامؿ ذاية )غانإكعزك الفشؿ ، السمبي

تعرؼ الباحثة  النظرة لممستقبؿ إجرائيان بأنيا: الصكرة التي يتخيميا كيتكقعيا الفرد عف ذاتو ك 
كىذه ، اىا في الماضي كيعيشيا في الحاضرالمستقبمية بناءن عمى كعيو باألحداث التي قاس

كيظير ىذا التأثير إما في صكرة تقبؿ كتكقع أك رفض ، النظرة خاصة بااراء الفرد نفسو عف نفسو
حجاـ ك تتحدد بالدرجة ، أم أف الفرد يككف عمى أحد طرفيف أحدىما إيجابي كاالاخر سمبي، كا 

  .مى مقياس النظرة المستقبمية الكمية التي يحصؿ عمييا أفراد العينة ع
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 : عدوانال ومصابرابعا: 

صيبكا بجراح خمفت لدييـ أيكنس الذيف  في مدينة خاف  كفالجرحى الفمسطيني كفىـ المصاب
عمى قطاع غزة  (ـ2014) عدكافعضاء  خالؿ كثر مف األأك أما في كظيفة عضك  ان عجز 

كالذيف يتمقكف خدمات الرعاية  ـ26/8/2014كانتيت بتاريخ  ـ7/7/2014كالتي بدأت بتاريخ 
 .يكنس في مدينة خاف كالمؤسسات األىمية الصحية مف الجمعيات

 عمى غزة:  عدكافالخامسا: 

بشكؿ  ( يكمان 51سرائيمي عمى قطاع غزة لمدة )حتالؿ اإلبحرم برم جكم شنو اال عدكاف كى
سمحة فيو كافة األاستخدـ كقد ، ـ26/8/2014الى تاريخ  ـ7/7/2014مف تاريخ  متكاصؿ

كلـ يبؽ ، كشيداء مف كافة األعمار دكف استثناء صابات مختمفةإالعنيفة كالفتاكة كالتي خمفت 
 شجر أك حجر أك إنساف إال عاث فيو فسادان.

 حدود الدراسة:  1.6
 تتحدد حدكد ىذه الدراسة في المحددات التالية:

غتراب النفسي المتمثمة  في اال الدراسة  : تتحدد الدراسة في متغيرات موضوعيالحد ال - أ
 .النظرة المستقبمية  -صكرة الجسـ –

 
فراد األ يتحدد الحد البشرم لمدراسة في عينة الدراسة المتمثمة في الحد البشري: - ب

 أكما في كظيفة عضك  ان صيبكا بجراح خمفت لدييـ عجز أالمصابيف الفمسطينييف الذيف 
ع غزة كالتي بدأت بتاريخ عمى قطا ـ2014 عدكافعضاء خالؿ كثر مف األأ
  ـ26/8/2014كانتيت بتاريخ  ـ7/7/2014

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مصابي العدكاف الذيف يتمقكف خدمات  :الحد المكاني - ت
   .يكنس في مدينة خافالرعاية الخاصة مف جمعية السالمة الخيرية 

 ـ .2016- ـ2015ىذه الدراسة في عاـ  أجريت: الحد الزماني - ث
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثَّاني  الفصلُ  2
 اإلطار النَّظري
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 لالمبحث األو 2.1
 االغتراب النفسي

شرحا مفصال  لالغتراب النفسي ، كتناقش  مؿ إطارا نظريا يش مبحثالباحثة في ىذا التعرض 
 لو.مفيكمو ، أبعاده ، مصادره ، أنكاعو كالنظريات المفسرة 

 تمييد: 2.1.1
نو يتميز بانتشار ظاىرة أال إ، الحاضر بأنو عصر التقدـ العممي  كالتكنكلكجي العصريتميز 

كىي ظاىرة االغتراب التي تعتبر خاصية قديمة كمتأصمة ، ىذا الزماف في ناسالسيطرت عمى 
بصفتيا دراستيا بخالؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف  ىتماـإلكقد زاد ا، نساففي كجكد اإل

لى ماليا مف دالالت قد إفراد في المجتمعات المختمفة .كربما يرجع ذلؾ ظاىرة انتشرت بيف األ
نساف المعاصر كمعاناتو كصراعاتو الناتجة عف تمؾ الفجكة الكبيرة بيف تقدـ تعبر عف أزمة اإل

لى إر ككأنو يتقيق، كتقدـ قيمي كمعنكم يسير بمعدؿ بطئ، السرعةفي مادم يسير بمعدؿ ىائؿ 
نساف لمشعكر بعدـ األمف كالطمأنينة حياؿ كاقع الحياة في ىذا األمر الذم أدل باإل، الكراء

 ييا..إلخر الشعكر بعدـ االنتماء اا ىذه الحياة ككأنيا غريبة عنو  أك بمعنى  إلىكالنظر ، العصر

كمما تكافرت  فقد تزداد حدتو كمجاؿ انتشاره، بعادنسانية متعددة األإكيعتبر االغتراب ظاىرة  
فالفرد حيف يغترب مف ، ككجكديان  كاجتماعيان  سباب المييئة لمشعكر باالغتراب نفسيان العكامؿ كاأل

، كىك ال يممؾ سكل ذاتو يتمركز عمييا كيمتصؽ بيا، كعضكيان  كاجتماعيان  ان جميع النكاحي  نفسي
 ف يحقؽ ذاتو.أمكاناتو كقدراتو كمكاىبو كال يستطيع إكيعجز عف استثمار 

فاألمر ىنا ربما يككف ، أما بالنسبة لممجتمع الفمسطيني الذم ذاؽ كيالت العدكاف عمى قطاع غزة
 إلىحيث تيدؼ ىذه الدراسة ، ىذا العدكاف ككىـ مصاب، ه الدراسةسكأ كخاصة بالنسبة لعينة ىذأ

 غتراب تعريفان اال متناكالن  طارا نظريان إكما تكرد ىذه الدراسة ، كجكد ىذه الظاىرة لدييـ إلىالتعرؼ 
 كدراسة مراحمو كعكاممو كأشكالو . كتحميالن 
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 مفيوم االغتراب: 2.1.2
 : تعريؼ االغتراب لغكيان 

. كالغرباء  (الغرباء)بمعنى فيك )غريب( ك )غرب( بضمتيف كالجمع  (اغترب)ك  (تغرب)نقكؿ 
 أيضا األباعد .

ك )أغرب( جاء بشيء ، البمدالنفي عف (التغريب)ك، قاربوأغير  إلىفالف إذا تزكج  (ك)اغترب
 (470 ، صـ1985،الرازم) ك صار غريباأ، غريب

عف أبي ىريرة رضي هلل عنو كجاء في الحديث الشريؼ : ، االغتراب : ىك افتعاؿ مف الغربة
قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ "بدأ اإلسالـ غريبان كسيعكد كما بدأ غريبا فطكبى 

 ق(261-206)النيسابكرم، لمغرباء"   

 : صطالحاً اتعريف االغتراب 

كذلؾ ألسباب عديدة منيا تنكع تحديداتو كالنظريات ، ما نكعان  يعتبر مصطمح االغتراب غامضان 
 محكريان  ىتماـ  بيذه الظاىرة  مما جعؿ منو مكضكعان االاألمر الذم زاد مف ، يياإلالتي يرتكز 

 في العصر الحديث كفي الثقافة الحديثة .

صبح عاجزا في عالقاتو بنفسو  كمجتمعو كالمؤسسات التي أنساف عمف ىيجؿ أف اإلأأم منذ "
 نتماء كاليامشية .ا لييا حتى استحاؿ انتماؤه نكعا مف الالإينتمي 

نساف عندما العجز التي يعانييا اإل أكقدرة  بأنو حالة الال (1831-1770، ىيجؿ) فقد عرفو 
يسيطر ىك عمييا  أف فتكظؼ لصالح غيره بدالن ، كممتمكاتويفقد سيطرتو عمى مخمكقاتو كمنتجاتو 

حداث التاريخية بما لصالحو الخاص . كبيذا يفقد القدرة عمى تقرير مصيره كالتأثير في مجرل األ
 (.37، صـ2006 بركات)  "تحقيؽ ذاتو كطمكحاتو في فييا تمؾ التي تيمو كتسيـ

، كرفض القيـ، كفقداف الثقة، بعدـ االنتماء( بأنو شعكر الفرد 18 ـ، ص2002) عرفو زىرافتك 
نييار بتأثير مف الضغكط النفسية كتعرض الشخصية لمضعؼ كاالة كالمعايير االجتماعية كالمعانا

 .العمميات الثقافية كاالجتماعية التي تتـ داخؿ المجتمع 
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لفرد عف تو حيث ينفصؿ ااكترل ىكرني بأف االغتراب يعبر عما يعانيو الفرد عف انفصاؿ عف ذ
 .(10 ، صـ2004، )العقيمي مشاعره الخاصة كفقداف إحساسو بالكجكد الفعاؿ

تصاؿ نساني كبعده عف االنساف عف كجكده اإلنفصاؿ اإلاريؾ فرـك  باالغتراب إكيقصد 
كعف مجتمعو كعف األفعاؿ مما يشعر الفرد بأنو غريب عف نفسو ، المباشر باألشياء كالحكادث
كمتحكـ في مركز العالـ  أنوفال يشعر ، سيطرتو عمييا كتتحكـ فيوالتي تصدر عنو فيفقد 

 .(79، صـ2010، حماـ كاليكيشي) تصرفاتو

"كقد عرؼ ركسك االغتراب عمى أنو: التسميـ أك البيع ..فاإلنساف الذم يجعؿ مف نفسو عبدان 
نما ىك باألحرل يبيع نفسو، إنساف ال يسمـ نفسو، الاخر  األقؿ.مف أجؿ بقائو عمى ، كا 

فإف يسمـ ، أحدىما إيجابي كاالاخر سمبي، يتضح مف ذلؾ أف )ركسك( أبرز ليذا المفيكـ جانبيف
كقياـ المجتمع أك دفاع عف الكطف ، أك يضحي بيا في سبيؿ ىدؼ نبيؿ، اإلنساف ذاتو إلى الكؿ

ع في .. فيذا اغتراب إيجابي .أما أف ينظر اإلنساف إلى ذاتو كما لك كانت سمعة يطرحيا لمبي
 (25 ، صـ2010، سكؽ الحياة فيذا اغتراب سمبي." )مبيض

كعمى الرغـ مف ككنيا ، كيتضح مف كؿ ذلؾ أف ظاىرة االغتراب ىي ظاىرة متعددة المظاىر
بعادىا كمظاىرىا أخر مف حيث لى اا إنيا تختمؼ مف مجتمع أ إال، مكجكدة في كؿ المجتمعات

 كنظرة المجتمع ليذه الظاىرة .

كعف قيمو كمبادئو عف الذات الفرد مصطمح االغتراب يعني انفصاؿ  أف مما سبؽ يتبيف 
ىـ مظاىر أف أتباعد عف الذات خاصة ك  أك، عف الكاقع انفصالو ككأىدافو كطمكحاتو أ

 االغتراب ىي العزلة التي تسبب ىذا االنفصاؿ كتؤدم لو .
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 االغتراب  أبعاد 2.1.3
 كىي كالتالي :، عامة متفؽ عمييا و أبعادكلكف ل، ابمختمفة كعديدة لالغتر  أبعادىناؾ 

كأنو ال يستطيع التأثير في المكاقؼ ، شعكر الفرد بالال حكؿ كالال قكة : كيعني العجز -1
فال ، كيعجز عف السيطرة عمى تصرفاتو كأفعالو كرغباتو، االجتماعية التي يكاجييا
 (36ص، ـ2003، ذاتو.)خميفةكبالتالي يعجز عف تحقيؽ ، يستطيع أف يقرر مصيره

شياء كىي شعكر الفرد بأنو غير مرغكب فيو  فينفصؿ عف بعض األ: الوحدة النفسية -2
 مما يترتب عميو العزلة االجتماعية .، شخاصأك األ

كالعيش عمى ما تقدمو لو ، ف يعيش الفرد حالة مف العشكائية  في حياتوأىك : الالىدف -3
 كيسعى لطمبيا .الحياة  دكف أدنى غاية يبتغييا 

حساس رد اإللفيفقد ا، كال جدكل منيا، الحياة ال معنى ليا فشعكر الفرد أكىك  :الالمعنى -4
 تو ال جدكل منيا .اىدافو كأعمالو كأف حيأبقيمة الحياة كقيمة 

لى إمما يؤدم ، ىي حالة تفصؿ بيف الفرد كأىدافو كبيف قيـ المجتمع: الالمعيارية -5
 كالثقافة التي يعترؼ بيا المجتمع .رفضو لكؿ المعايير كالقيـ 

كاالفتقاد إلى األمف ، كيقصد بيا شعكر الفرد بالكحدة كالفراغ النفسي :العزلة االجتماعية -6
كما قد يصاحب العزلة الشعكر بالرفض االجتماعي ، كالعالقات االجتماعية الحميمة

كبيف قيـ المجتمع  كاالنفصاؿ بيف أىداؼ الفرد، كاالنعزاؿ عف األىداؼ الثقافية لممجتمع
 (39ص، ـ2003، خميفة)كمعاييره . 

 كىك شعكر الفرد بعدـ الرضا عف نفسو كعف مجتمعو . :الرفض -7
فمف خالؿ ، في ضكء ما سبؽ يتضح أف أبعاد االغتراب  ىي مترابطة كمكممة لبعضيا بعضان 
 الفرد.كجكد ىذه األبعاد أك عدميا نستطيع أف نحدد مدل كدرجة كخطكرة االغتراب عند 

 :مصادر االغتراب 2.1.4
 ( أف لالغتراب ثالثة مصادر رئيسة عمى النحك التالي :69 ، صـ2003) أشار بركات

 االجتماعي كالتجزئة القكمية  التفتت -1
 ظاىرة التبعية  -2
 سمطكية األنظمة عمى المجتمع  -3
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 كترل الباحثة بأف ىذه المصادر يمكف أف تككف أسبابا كعكامؿ مسببة لالغتراب ألف التفتت
فعاش ىذا المجتمع ، االنقساـ السياسي الذم ساد في المجتمع الفمسطيني بو االجتماعي يقصد

نساف حالة مكاجية كصراع بيف قكل متعددة كمتناقضة عمى حساب احتماالت تطكر اإل
ففقد الكثير مف سيطرتو عمى كظائفو الحيكية كمكارده ، كالمجتمع مما جعؿ المجتمع نفسو عاجزان 

فيعجز المجتمع ، كالركحية في عالقتو بالدكلة الميددة بالخضكع إلرادة القكل الخارجيةالمادية 
عادة بناء نفسو مف جديد .فتتسع الفجكة بيف كاقعو كمتطمباتو كمتطمبات ا  عف تجاكز أكضاعو ك 

أما ظاىرة التبعية فال يستطيع الفرد أف يتقبؿ كضعو مما يجعمو في حالة مف االغتراب . ، أفراده
فقد المجتمع حيث ، كركبيكتظير في اندماج الكطف العربي في النظاـ الرأسمالي األضح  فتت

صبحت ىناؾ فجكة حضارية تفصؿ بينو كبيف أك ، العربي سيطرتو عمى مكارده كمصيره
فيكاجو العرب ، ذالؿالمجتمعات المتقدمة التي تمارس عميو جميع أنكاع االستغالؿ كالقير كاإل

نماء قدراتيـ كمكاردىـ كثيفي سبيؿ التحرر كمقا كبالنسبة حباط .مف اإل ران كمة الحصار كا 
نظمة السائدة في ف األأ فترل الباحثة، لممصدر الثالث كىك سمطكية األنظمة عمى المجتمع

 المجتمع العربي عامة كالمجتمع الفمسطيني خاصة ىي أنظمة مغربة تحيؿ الشعب أفرادان 
كائنات عاجزة في عالقاتيا بالمؤسسات العامة  لىإكجماعات كطبقات كحركات اجتماعية 

في  مكبان عمى أمره مس مغمكبان  فيجعؿ الشعب عاجزان ، كبذاتيا أم في تعامميا مع المجتمع كالدكلة
نتائج ىذا االغتراب  أفنفسيـ كتابعكف .كنجد أعمى  يففراده منقسمأحقكقو كممتمكاتو فيصبح 

يشو كلكنو ال يقكل عمى تحممو فيبحث عف مخرج نساف المغترب يقبؿ بيذا الكضع كيعابأف اإل
نساف المغترب خيارات سمككية بديمة أماـ اإل ةف ىناؾ ثالثأ، حيث يشير بركات، بسبؿ مختمفة

 كىي :

فقد ال ، كضاعوأخر يجنبو تحمؿ اا  يجد سبيالن  أفعمى ، ك الال مكاجيةأاالنسحاب  -1
نساف مف االستمرار في معايشة اغترابو في عالقاتو بالمجتمع كالدكلة يتمكف اإل

، نو غير قادر عمى تغيير الكاقع أك الرضكخ لوأكيدرؾ ، يياإلكالمؤسسات التي ينتمي 
، عف فرصة أخرل لمخالص مف الكضع الذم يعانيو فيحاكؿ االنسحاب أك اليرب باحثان 
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فضؿ الحمكؿ ألال مباالة داخؿ المجتمع ىي اليجرة كأنكاع شتى مف العزلة كا أفكيعتبر 
 الممكنة.

ك الخضكع لالستسالـ لألمر الكاقع كالتكيؼ معو عندما يستحيؿ أحتماؿ الرضكخ ا -2
 قدـك حالة ما مف الفرج مف نكع ما. إلىاليرب كيرافقو تطمع 

التمرد الفردم كالعمؿ الثكرم عمى تغيير الكاقع  مف ضمف حركة سياسية اك اجتماعية  -3
 .(83-81 ، ص صـ2006، بركات) ظمةكمن

، كثر الخيارات عمال بوأاحتماؿ الرضكخ كاالستسالـ ىك ، مف ىذه الخيارات أف احثة بالترل ك 
نساف المغترب كشعكره بأنو مكتؼ اليديف أماـ كؿ حباط الذم يعانيو ىذا اإلكترجمة لإل

 المتطمبات الحضارية.

 أنواع االغتراب: 2.1.5
إلى أنكاع  (523، صـ2008، عمي)أشارت فقد ، نفسية اجتماعيةف االغتراب ىك ظاىرة إ 

 مف أىميا :  أفرزت أنكاعان إضافية لالغتراب خرلأ مجاالت كعمكمان امتدت لتشمؿ  لالغتراب

  :االغتراب القانوني -1
قسرية بؿ  أكبدكف جبر ، خرى شخص اا إل يءالفعؿ الذم تتحكؿ بمقتضاه ممكية الش كيقصد بو
 عف مالكو كيدخؿ في نطاؽ الشخص الجديد . فيصبح غريبان ، ختيارابطكاعية ك 

  :االغتراب السياسي -2
فتصبح اتجاىاتو ، كىك أف يشعر الفرد انو بعيد كؿ البعد عف كاقعو السياسي كليس جزءا منو

 سمبية نحك النظاـ القائـ خاصة كالمجتمع الذم يعيش فيو عامة .

  :االغتراب التربوي -3

كعدـ ، ليياإف يشعر الفرد المتعمـ بالحرماف الثقافي مف جية المؤسسة التربكية التي ينتمي أكىك 
عمى التكيؼ مع  المؤسسة التعميمية أم عدـ قدرة  "، قدرتو عمى مكاكبة التكنكلكجيا في التعميـ

، معطيات التكامؿ المعرفي التي تكفرىا التكنكلكجيا في التكاصؿ كاالتصاؿ التعميمي المتطكر
في حيف أف الميمة األساسية ، حيث يؤدم التعميـ بكصفو الحالي حارمان أبناءه مف الثقافة العميا
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  لمتعميـ ىي رفع مستكل القدرة عمى استخداـ التكنكلكجيا المتكفرة فيو كتكظيفيا لصالح المجتمع".
 (523، صـ2008، )عمي

 :االغتراب المعموماتي  -4

 :االغتراب المعمكماتي يتخذ ثالث صكر أك أكجو  ىيف أ( 71 ، صـ1999) كيرل محمد
تقاف كسائؿ تكنكلكجية المعمكمات إحالة مف عدـ التكيؼ مع الثكرة المعمكماتية نتيجة عدـ  -

 لى الشعكر بالتخمؼ .إمما يؤدم 
عف مظاىر الحياة  نساف كذكبانو في بكتقة الترعة المعمكماتية بعيدان لإلاالستغراؽ الكامؿ  -

 االنسانية الطبيعية .
نساف عمى متابعة اك مالحقة المتغيرات التي تحدث في أم ميداف مف مياديف عدـ قدرة اإل -

                                                                                             .المعرفة 
 :بداعي االغتراب اإل -5

بداعو إفي  كىي الحالة العميقة التي يعيشيا العالـ كتككف سببان ، يجابينكع اإلكىك اغتراب مف ال
 :(524 ، صـ2008، عمي)بداع يمكف تسميتو باإل مميزان  عمالن 

 : االغتراب الديني -6

بدأ االسالـ )عف عبداهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :
قاؿ : الذيف ، قيؿ كمف الغرباء يا رسكؿ اهلل، كما بدأ فطكبى لمغرباء، كسيعكد غريبان  غريبان 

 (.16 ، صـ1983، )االاجرم (يصمحكف إذا فسد الناس

 ك االبتعاد عف اهلل عز كجؿ .أعممية االنفصاؿ  ىكاالغتراب الديني أف ب ترل الباحثةك  

 ث درجات ىي :( أف االغتراب جاء في اإلسالـ في ثالـ1979، "كقد أكضح )فتح هلل خميؼ
 اغتراب المسمـ بيف الناس -
 اغتراب المؤمف بيف المؤمنيف -
 اغتراب العالـ بيف المؤمنيف -

كقد زالت ، فغربة العمماء ىي أشد أنكاع االغتراب لقمتيـ بيف الناس كقمة مشاركة الناس ليـ
، كانتشرت دعكتو كدخؿ الناس في ديف اهلل أفكاجا، الغربة عف المسمميف حيف ظير اإلسالـ

فمـ يمض قرف مف الزماف عمى ، كلكف سرعاف ما أخذ اإلسالـ في االغتراب كالترحؿ كما بدأ
 (.40 ، ص ـ2007، زاىي)اإلسالـ حتى كصؼ المسممكف بالغربة " 
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 االغتراب االجتماعي -7

فالشخص المغترب ىك شخص ، ك التمرد عميوأكىك الشعكر بالرفض لممجتمع كاالنسحاب منو 
 . كبالمجتمع  خريفكباالا فقد اتصالو بنفسو 

 االغتراب النفسي -8

غربة  الذات عف ىكيتيا كبعدىا عف الكاقع كانفصاليا عف  ( أنوـ1989، حيث يرل )النكالكم
 ( 525 ، صـ2008، عمي)المجتمع . 

أف ىذه األنكاع مف االغتراب  -بعد العرض السابؽ ألنكاع االغتراب المختمفة  -كترل الباحثة
فيك ال يعمؿ بمفرده بؿ ، بنفسو مف خالؿ تفاعمو في مجاالت الحياة المختمفةيصنعيا اإلنساف 
نتاجو كيسيـ في نشأة ، يعمؿ في جماعة كىك يستطيع أف يغير مف سمككو كتفاعمو كعممو كا 
 المجتمع كتطكره .

 النظريات المفسرة لالغتراب : 2.1.6
 نظرية التحميؿ النفسي : -1

حيث إف الحضارة التي أكجدىا الفرد ، ف الحضارةيرل فركيد أف االغتراب ىك األثر الناتج ع
كىذا يعني في نظر ، جاءت متعاكسة كمتعارضة مع تحقيؽ أىدافو كرغباتو كما يصبك إليو

فركيد أف االغتراب ينشأ نتيجة الصراع بيف الذات كالحضارة حيث تتكلد عند الفرد مشاعر القمؽ 
عاليـ كتعقيدات مختمفة كىذا بالتالي كالضيؽ عند مكاجية الضغكط الحضارية بما تحمؿ مف ت

بيف رغبات  الناشئالكبت كاالية دفاعية تمجأ إلييا األنا كحؿ لمصراع   إلىيدفع الفرد الى المجكء 
إلى المزيد مف الشعكر  -بالتالي -مما يؤدم، الفرد كأحالمو كبيف تقاليد المجتمع كضكابطو

 بالقمؽ كاالغتراب النفسي . 
 نظرية المجاؿ : -2
ىذه النظرية يمكف أف ينصب في أنو عند التصدم لالضطرابات كالمشكالت النفسية فإنيا  فحكل

تكاجو االىتماـ بشكؿ مركز عمى شخصية العميؿ كخصائص ىذه الشخصية المرتبطة 
بأف الحكاجز النفسية التي تحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ (زىراف)كيرل ، باالضطراب كالمسببة لو

كعمى ىذا ، اك إحجامان كتقيقران خائفان ، بيا مف إقداـ كىجكـ غاضبان الفرد كالصراعات كما قد يصح
فإف االغتراب ىنا ليس ناتجان مف عكامؿ داخمية فقط بؿ مف عكامؿ خارجية تتضمف سرعة 

 (361-346 ، ص صـ2012، التغيرات البيئية كاالتجاه نحك ىذه التغيرات كالعكامؿ .)زليخة
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 : النظرية السموكية -3
السمككي المشكالت السمككية بأنيا أنماط مف السمككيات الخاطئة أك غير السكية يفسر المنظكر 

كيحتفظ بيا الفرد لفاعميتيا في تجنب مكاقؼ أك خبرات غير ، المتعممة بارتباطيا بمثيرات منفرة
يشعر باالغتراب عف ذاتو عندما ينصاع كيندمج مع  -كفقان ليذا المنظكر -كالفرد ، مرغكبة

كبدالن مف ذلؾ يفقد تكاصمو مع ، رأم أك فكر محدد حتى ال يفقد التكاصؿ معيـاالاخريف بال 
 .(112، ص ـ2004، زىراف)ذاتو

 :النظرية اإلنسانية  -4
كلديو أفضؿ ، يرل أصحاب ىذه النظرية أف كؿ إنساف ىك في الكاقع أكثر خبرة كدراية بنفسو

أف يختار قراراتو بحرية بفعؿ فاالغتراب يحدث عندما ال يستطيع الفرد ، المعمكمات عف ذاتو
كمف ثـ لف ، ألنو حينيا ال يستطيع أف يفيـ ذاتو كما ىي، القيكد المفركضة عميو مف االاخريف

 فيتككف لديو مفيـك سمبي عف ذاتو . ، يتمكف مف تحقيقيا

( أف ركجرز يذكر أف االغتراب يحدث عندما يمنع الكائف الحي عددان مف ـ2005) شقير كترل
إلى  -بدكره  –كيؤدم ىذا ، الحسية كالحشكية ذات الداللة مف دخكؿ مرتبة الكعيخبراتو 

لى عدـ انتظاميا في جشطمت بناء  الحيمكلة دكف تحكؿ ىذه الخبرات إلى صكرة رمزية لمذات كا 
 (.94 ، صـ2004، الصنعاني)الذات

 :النظرية الوجودية   -5
إلى أف فرانكؿ  يرل أنو إذا كجد اإلنساف  (ـ1999، كمف أبرز عممائيا فرانكؿ حيث أشار )البنا

فاألفراد الذيف يشعركف ، معنى لحياتو فإنو يشعر بأنيا تستحؽ أف تعاش كيسعى الستمرارىا
بالالمعنى في حياتيـ يعانكف مف الفراغ الكجكدم الذم يبدك في الممؿ كفقداف الحماس كالحيكية 

، المعنى تجعميـ يتصرفكف ضد اىتماماتيـكالنشاط. إف الطريقة التي يخبر بيا األفراد فقداف 
كمف ثـ فإف كصؼ أعراض فقداف المعنى يمكف أف يحدد نتائج ، فيعانكف مف غربة الذات

كذلؾ في شكؿ تشكه الشخصية الذم يتصاعد إلى حد العدائية ، االغتراب عمى مستكل الفرد
 (.50، ص ـ2009، )الصنعاني
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كأنيا تتفؽ ، يتضح أف كال منيا مكمؿ لالاخر، ابمف خالؿ استعراض النظريات المفسرة لالغتر 
حيث اتفقت جميعيا أف االغتراب ، فيما بينيا أكثر مما تختمؼ في تفسيرىا لالغتراب النفسي

أما اختالفيا ، سكاء االنفصاؿ عف الذات أـ عف االخر، النفسي يتمثؿ في الشعكر باالنفصاؿ
 الشعكر باالغتراب النفسي.فكاف في تحديدىا لألسباب كالعكامؿ المؤدية إلى 
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 المبحث الثاني 2.2
 صورة الجسم 

الجسـ، تعرض الباحثة في ىذا المبحث إطارا نظريا يشمؿ شرحا مفصال لمفيكـ صكرة 
 كالنظريات المفسرة ليا. ،أىميتيا، مككناتيا

 تمييد: 2.2.1
فكرة الشخص عف خصائصو كقدراتو الصحية البدنية أك  -ببساطة  -صكرة  الجسـ ىي 

كي تضـ  يضان أنساف عف مظيره كلكنيا قد تمتد فصكرة الجسـ ال تعني فقط فكرة اإل، العضكية
دراكو أك تقديره لقكتو كحجـ جسمو كقدراتو عمى ضبط أعصابو كالتعبير إخرل مثؿ مدل أ يمعان

نكثة إذا ما كانت أك األ كمقياس الذككرة أك الرجكلة إذا ما كاف الشخص رجالن ، عف انفعاالتو
ك مقدار ما أتصكر الشخص لمدل ما يتمتع بو مف صحة  كما تشمؿ صكرة الجسـ  أيضان ، أةامر 

 يعانيو مف مرض.

لى حد إكالشخص الذم يحتفظ بصكرة معقكلة لصحتو تبعث عمى شعكره باألمف كاالستقرار يقاـك 
كما أنو ال ، صابةما يشعر بو مف تغيرات عضكية بسبب المرض أك التقدـ في السف أك اإل

شخاص الذيف ىـ عرضة لمكىـ المرضي فيـ أما األ، أكثر مف الالـز بصحتو ظير اىتمامان ي
لذلؾ فيـ منشغمكف ، متخيالن  ـأ كاف مكجكدان أنحك المرض الجسمي سكاء  عادة ما يبدكف قمقان 

شخاص كتكىـ المرض العضكم قد ينشأ لدل األ، بكيفية التخمص مف ىذا المرض دائمان 
، عطية)ض النفسية كبخاصة مرض االضطراب الكىمي المرضي المصابيف ببعض األمرا

 .( 53، صـ2003

 صورة الجسم: مفيوم 2.2.2
كذلؾ نتيجة لعكامؿ متعددة ذاتية ، تعد صكرة الجسـ مف المفاىيـ التي اختمفت تعريفاتيا 

جسادنا بما فييا جميع أكىي صكرة ذىنية نككنيا عف ، كاجتماعية كثقافية عبر مراحؿ العمر
 الجسد. خصائص ىذا

 كذلؾ كما يمي:، كتحاكؿ الباحثة أف تعرض مجمكعة مف التعريفات ليذا المفيكـ
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 بما ككؿ أجسادنا عف نككنيا ذىنية صكرة ىي بأنيا( 583 ، ص ـ1989) ككفافي جابر عرفيا
 .الخصائص ىذه نحك كاتجاىاتنا  الكظيفية كالخصائص الفيزيقية الخصائص فييا

 الخاص جسمو عف المرء لدل الذم العقمي التصكر بأنيا( 191، صـ1990) دسكقي كعرفيا
 الييئة كتغيرات الباطنة اإلحساسات مف مستمدة كىي، لحظة أية في الحركة في أك الراحة أثناء

، كالنياؿ كفافي) كالخياالت االنفعالية كالخبرات الخارج في كاألشياء باألشخاص كاالحتكاؾ
 .(20، صـ1995

( بأنيا الصكرة الذىنية لمفرد عف تككينو الجسماني ككفاءة 134، صـ2001) يعرفيا أنكرك 
كتتحدد ىذه الصكرة بعكامؿ : شكؿ أجزاء الجسـ كتناسؽ ىذه ، األداء  الكظيفي ليذا البياف

 كالجانب االجتماعي لصكرة الجسـ .، الكفاءة الكظيفية لمجسـ، الشكؿ العاـ لمجسـ، األجزاء

صكرة ذىنية كعقمية يككنيا الفرد عف جسمو سكاء في  ابأني (304 ، صـ2005) رشقي كتعرفو
في مككناتو الداخمية كأعضائو المختمفة كقدرتو عمى تكظيؼ ىذه األعضاء  ـمظيره الخارجي أ

ثبات كفاءتو كما قد يصاحب ذلؾ مف مشاعر أك اتجاىات مكجبة أك سالبة عف تمؾ الصكرة  كا 
 الذىنية لمجسـ .

، ؼ كؿ الطرؽ التي يككف بيا الفرد مفيكما عف جسدهلكص دكيستخدـ مصطمح صكرة الجس
كيتضمف ذلؾ أحاسيس الفرد كتخيالتو عف جسده ، بدكف كعي أـكيشعر بو سكاء بكعي 

كمف ثـ ، لى األسمكب الذم يتعمـ  الشخص مف خاللو تنظيـ كتكامؿ خبراتو الجسديةإباإلضافة 
مجتمع معيف كذلؾ عمى  فإف صكرة الجسد ىي شيء يكتسب بكاسطة الشخص في جماعة أك

 .(222، ص ـ2006، خميؿ)الرغـ مف كجكد اختالفات في ىذه الصكرة داخؿ المجتمع الكاحد 

ال صكرة إىك  كىذا المفيكـ ما، عف جسمو ان خاص ان مفيكم شخصف لكؿ أيتضح مما سبؽ 
كيسيـ في تككينيا خبرات الفرد مف خالؿ ما يتعرض لو مف ، ذىنية نككنيا عف أجسامنا

لى تأثر سمككنا إمما يؤدم ، خريف لنابؿ كتتعدل ذلؾ فتشمؿ ما نعتقده عف نظرة االا ، حداثأ
 خريف .عمى سمككنا في تفاعالتنا مع االا يؤثر كذلؾ  الذاتي ك
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 :أىمية صورة الجسم  2.2.3
نساف نساف عف جسمو كذلؾ يتأثر بثقافة ىذا اإلإللصكرة الجسـ أىمية كبيرة تتعمؽ برضا ا

 مفيـك سميـ حكؿ جسمو. كقدرتو عمى تككيف

شخاص في رؤية أنفسيـ يجابية تساعد األأف صكرة الجسـ اإل (Stacy, 2000, p.8)كيرل 
فاألشخاص الذيف يحبكف أنفسيـ كيفكركف ، كىذا ضركرم لنمك الشخصية الناضجة، جذابيف

 صحة.يجابي عمى األرجح يككنكف أكثر إبأنفسيـ عمى نحك 

أف عدـ الرضا عف الجسـ لدل اإلنساف يترتب عميو  (181، صـ2002) كما يرل األنصارم
كتنشأ ىذه المشكمة عندما ، لى تشكيش صكرة الجسـإالكثير مف المشكالت النفسية التي تؤدم 

 .(16، ص ـ2014، خطاب)حسب تقدير المجتمع   ال يتكافؽ شكؿ الجسـ مع ما يعد مثاليان 

لما في رضا الفرد كقبكلو لجسمو مف ، يجابية عف الجسدإكمف ىنا تأتي أىمية تككيف صكرة 
لى إكفي المقابؿ فإف صكرة سمبية عف الجسد قد تؤدم ، تأثير عمى تكافقو الذاتي كالبيئي

 .(8، ص ـ1996، )كفافي كالنياؿ  واضطرابات سمككية عكس عدـ اتزانو كسكء تكافق

، في تحقيؽ الذات فعاالن  ان أثر  ـف لمرضا عف صكرة الجسأ -مما سبؽ-تستخمص الباحثة ك 
ميما  كتمعب البيئة دكران ، يحس بو الفرد عندما تتاح لو الفرص الستخداـ كؿ طاقاتو كمكاىبو

كما يتكفر في البيئة األىداؼ التي يتطمب تحقيقيا بذؿ كاستخداـ ، لمساندة الفرد كتشجيعو
يؿ مف احتماالت لى زيادة احتماالت النجاح كالتقمإمما يؤدم ، حباطإمكانات دكف القدرات كاإل

 الفشؿ .

 صورة الجسم قبل صورة الذات : 2.2.4
كيحتضف ىذه العممية عند الطفؿ ، حساسات  بالجسـف الشعكر بالذات أصمو مكجكد في اإلإ 

الصغير الكالداف كسائر الكبار مف حكلو  حيف ينادكف باسمو كيسمكف لعبو كمالبسو كأعضاء 
-فتصبح صكرة الذات ىي ، عما ىك عميوو صكرة نفيعطك  –كيصفكف حركاتو كأفعالو ، جسمو

 مف العمر . أكؿ سنتيفعمى األقؿ في  –مف صنع الكالديف  -إلى حد كبير
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ىك يسمع ، كصكرة الجسـ أيضا تشكميا تسميات الكبار . فحتى قبؿ أف يستطيع الطفؿ الكالـ"
و يسمعيـ يصفكنو لمتأييد أك الرفض . إن، لممدح كالذـ كيككف حاسان ، مف كالـ الكبار كبيران  قدران 
ىذه التسميات ، الشاطر.....الخ، الحمك، الذكي، النكد، التخيف، ، النطاط، القبح، النشاط، بالقكة

نو ليصعب جدان ، المفظية المبكرة تعمؿ عمى تشكيؿ صكرة الذات في بعض األحياف تغيير  كا 
صكرة ذات أحد المراىقيف التي صبت في السنتيف أك الثالث األكلى مف العمر بتسميات 

مما تفرض ىذه األكصاؼ الجسمية التي ، كأكصاؼ غير رحيمة كظالمة تتعمؽ بمظيره الجسمي
 . "لمشخصية نسبيان دائمان  ان كيقي ال تمقى التقبؿ االجتماعي تعال يمكف تفسيرىا كالت

  (286-284 ص ، ص ـ1979، دسكقي) 

تستخمص الباحثة أف صكرة الجسـ لدل الفرد تتككف قبؿ صكرة الذات كىي التي تؤدم إلى ك 
يجابية كعمى العكس مف ا  إذا ما كانت ىذه الصكرة صحيحة ك  صحيحان  تككيف صكرة الذات تككينان 

سيؤدم إلى صكرة سمبية كخاطئة  ذلؾ إذا كانت صكرة الجسـ لدل الفرد سمبية كمشكشة فحتمان 
 عف الذات .

 :مكونات صورة الجسم 2.2.5
  Body Idealأكليما يتمثؿ في المثاؿ الجسمي ، تشتمؿ صكرة الجسـ عمى مككنيف ميميف
. فيعرؼ مثاؿ الجسـ عمى أنو   Body Conceptبينما يتمثؿ المككف الثاني في مفيكـ الجسـ 

كمف كجية نظر ثقافة الفرد . فمفيـك ، مف حيث العمر كمناسبان  النمط الجسمي الذم يعتبر جذابان 
ثقافة الفرد في المثاؿ الجسمي لو دكر ال يستياف بو فيما يككنو الفرد مف صكرة نحك جسمو . 

فضال عف ، أما مفيـك الجسـ فيشتمؿ عمى األفكار كالمعتقدات كالحدكد التي تتعمؽ بالجسـ
 .( 22-21 ص ، ص ـ1995، كفافي كالنياؿ) وسمالصكرة اإلدراكية التي يككنيا الفرد حكؿ ج

مككنات لمفيكـ صكرة الجسـ  ة( إلى كجكد ثالث16، صـ2006)في حيف تكصؿ الدسكقي 
 كىي: 

 المككف االدراكي : كيشير الى دقة إدراؾ الفرد لحجـ جسمو . -
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المككف الذاتي : كيركز عمى عدد مف المكضكعات مثؿ الرضا كاإلنشغاؿ أك االىتماـ  -
 كالقمؽ بشأف صكرة الجسـ .

المككف السمككي : كيعكس تجنب المكاقؼ التي تسبب لمفرد عدـ الراحة أك التعب أك  -
 المضايقة التي ترتبط بالمظير الجسمي .

فيي تتأثر بمدل إدراؾ الفرد ، كباآلخريفكتستنتج الباحثة أف مككنات صكرة الجسـ ترتبط بالفرد 
 لو كتنعكس عمى سمككو .كما تتأثر بنظرة االخريف ، لجسمو

 صورة الجسم والمراحل العمرية : 2.2.6
 لتطكر لجسمو تختمؼ كتتطكر تبعان  نساف يككف صكران مع تطكر مراحؿ العمر المختمفة فإف اإل

( أف الطفؿ في مرحمة الطفكلة 23 ، ص ـ1995، النياؿ ككفافي)كيرل كؿ مف ، ىذه المراحؿ
فيك ال يدرؾ التفاصيؿ الدقيقة التي تميز أبعاد جسمو . ، لى جسمو بشكؿ كميإالمبكرة ينظر 

نياية ىذه المرحمة كيبدأ في المقارنة بيف جسمو مف حيث الشكؿ كالحجـ  عدراكو يتطكر مإكلكف 
 لى خاصتي الطكؿ كالقكة البدنية .إ -بصفة خاصة -كأجساـ أقرانو كينتبو

، ء جسمو ككأنو جزء قائـ بذاتوفينظر المراىؽ لكؿ عضك مف أعضا، أما في مرحمة المراىقة
كيبدأ في معاناة جديدة نتيجة لمتغيرات المفاجئة التي تعترم ، فيي مرحمة الفحص الجزئي المدقؽ

 خريف .جسمو .كما كتتأثر صكرة الجسـ لدل المراىؽ بتعميقات كتقييمات االا 

الجسمية  كيقتنع  حيث يتكافؽ فييا الفرد مع صكرتو، في مرحمة الرشد فيككف اليدكء النسبيأما 
 زر كمالمح الكجو .بيا مف حيث الطكؿ كالتاا 

، عمى النقيض منيا في مرحمة اليأس التي يدرؾ فييا المسف التغيرات الكاضحة عمى جسموك 
فضال عف ، فترفض  المرأة صكرتيا الجسمية، كخاصة عند انقطاع دكرة الحيض عند النساء
لى عدـ الرضا إمما يؤدم ، كالجبية كحكؿ العينيفذلؾ تظير عالمات الشيخكخة عمى الكجو 

كثيرة عف أعراض كاضطرابات انفعالية  اييف حأفي  كىذا قد يككف مسؤكالن ، عف صكرة الجسـ
 ككجدانية تعاني منيا المرأة في ىذه السف الحرجة .
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و التي نالحظ مما سبؽ تنكع النظرة لمجسـ عبر مراحؿ العمر المختمفة متأثرة بخبرات الفرد كبيئت
كفي ، ففي مرحمة الطفكلة يقارف الطفؿ بيف جسمو كبيف أقرانو في الشكؿ كالحجـ، يعيش فييا

، ككأف كؿ جزء مف ىذه األجزاء قائـ بذاتو، المراىقة يتفحص المراىؽ أجزاء جسمو بشكؿ دقيؽ
 حيث تككف فييا التغيرات الفسيكلكجية المفاجئة عمى جسـ المراىؽ . أما، كىي مرحمة حاسمة
تككف مرحمة تسمى بمرحمة اليدكء النسبي حيث يصؿ الفرد في ىذه المرحمة ففي مرحمة الرشد 

في مرحمة  كأخيران ، لى اقتناع تاـ بصكرتو الجسمية يمكننا مف تسميتو بالتكافؽ مع ىذه الصكرةإ
كيشعر بالقمؽ نتيجة ظيكر عالمات الشيخكخة ، اليأس تحدث تغيرات كاضحة عمى جسـ المسف

 ض مف أجزاء جسمو .عمى بع

كأنيا تتغير بتغير مراحؿ ، كىذا يعني أف صكرة الجسـ تتطكر مف مرحمة عمرية إلى أخرل
 العمر المختمفة .

   :الجسم لصورة المفسرة النظريات 2.2.7
 :الجسم لصورة المعرفية النظرية( أ

 التقييـ يرجع أف يمكف حيث، الجسـ صكرة بنية استقرار عدـ المعرفي االتجاه في البحث أثبت
 كآخريف كمبارلز  دراسة أظيرت فمثالن ، الضغكط إلى أك سالب انفعاؿ إلى الحالي الجسـ لحجـ

(Kulbarlz et al., 1999) الالئي النساء لدل الجسـ حجـ تقييـ مف يزيد السالب المزاج أف 
، ـ2008، )عبد النبي.كأردأ أسكأ الجسـ صكرة فيجعؿ( الطعاـ شره) البكليميا مف يعانيف
 (11ص

 ب( النظرية البيولوجية : 

كأكؿ مف ، يعتبر طبيب األعصاب )ىنرم ىيد( الباحث األكؿ الذم استعمؿ تعبير صكرة الجسـ
كىذه الصكرة ىي اتحاد خبرات الماضي مقترنة بأحاسيس الجسـ ، كصؼ مفيكـ صكرة الجسـ

كتكافؽ مكاضع  كالحظ )ىيد( أف الحركات السمسة، الحالية التي نظمت في المحاء الحسي لممخ
كأضاؼ أف ، الجسـ يدؿ ضمنيان عمى الكعي المعرفي المتكامؿ لحجـ كشكؿ كتككيف الجسـ

 (26 ، صـ2008، األشـر)صكرة الجسـ تتغير بشكؿ ثابت بالتعمـ .

أك الفراغ ، كيرل )كميؼ( أف صكرة الجسـ يمكف أف تقسـ إلى غالؼ خارجي لمجسـ كالحجـ
كيأتي إدراؾ غالؼ الجسـ مف الجمد كالمعمكمات ، الفان لمجسـكيعتبر الجسد غ، الداخمي لمجسـ
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كأف الحركة كالنشاط البدني ، كيعتقد أف حجـ الجسـ يظير مف التكازف العميؽ لمجسـ، البصرية
 (38 ، صـ2009، القاضي)ميماف في تشكيؿ كصيانة كحفظ صكرة الجسـ .

 ج( نظرية التحميل النفسي:

الميبيدك إلى أف مناطؽ االستثارة الجنسية ىي مناطؽ الجسـ أكضح فركيد في نظريتو عف 
كيبدأ الفرد في تككيف صكرة عف جسمو عف طريؽ نمك األنا التي ، كمناطؽ الحساسية الجسمية

كتشير ىذه النظرية إلى أف ، ليككف قادران عمى التمييز بيف ذاتو كبيف االاخريف، تييء السبؿ لو
اختالؿ الشخصية ترجع كميا إلى تطكر الحياة الجنسية في ك ، اضطراب صكرة الجسـ لدل الفرد

 (24 ، صـ2014، السنكات األكلى مف عمر اإلنساف .)عبازة

 د( النظرية السموكية:

كيكتسب منيا ، يرل أصحاب ىذه النظرية أف الفرد ينمك في بيئة اجتماعية يؤثر فييا كيتأثر بيا
، مجمكعة مف المحددات السمككية لدل الفرد أنماط الحياة كالمعايير االجتماعية كالتي تككف

حيث يككف ، كلككف صكرة الجسـ تظير في مرحمة الطفكلة، كالتي تككف صكرتو عف جسمو
كبتعميقات الكالديف كبالتقييـ ألجساـ ، كبعبارات الذـ كالمدح التي يتمقاىا، الفرد متأثران بجك األسرة

أبنائيا كمثمو أيضا تعزيزات الرفاؽ كاألصدقاء فإف ما تطمقو األسرة مف تعزيزات نحك ، أبنائيـ
 (356 ، صـ2007، تؤثر في درجة قبكؿ الفرد لجسمو )الجبكرم كحافظ

 ه( النظرية اإلنسانية :

، إذ تتضح شخصية الفرد بناء عمى إدراكو لذاتو، عد ركجرز الذات المحكر األساس لمشخصية
، ال تؤثر في سمككو إال تبعا إلدراكو لذاتوفالخبرات التي يمر بيا أك المكاقؼ التي يتعرض ليا 

فإف الفرد يقيـ ما ، كلما كاف لصكرة الجسـ أىمية كبرل مف خالؿ تداخميا مع تقدير الفرد لذاتو
فالتجارب ، يتعرض لو مف خبرات عمى ضكء فيما إذا كانت تشعره بالتقدير اإليجابي لمذات

فات الفرد الجسمية ليا تأثير في إدراؾ الماضية خاصة أحداث كخبرات الطفكلة التي ترتبط بص
بحيث يعتقد ركجرز أف ، كما أف ليا تأثيران قكيان كفعاالن عمى تكافؽ الشخصية، الفرد لصكرة جسمو

لذا فيي تعد العامؿ الحاسـ في بناء ، لكؿ فرد حقيقتو كصكرتو عف ذاتو كما خبرىا كأدركيا ىك
 .(356 ص ،ـ2007، )الجبكرم كحافظالنفسية شخصيتو كصحتو 
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 النظرية االجتماعية الثقافية :

يرل "الدسكقي " أف المنحى االجتماعي الثقافي يعتبر االتجاه األكثر تأييدان كتدعيمان لتفسير 
في المقاـ  -حيث يركز عمى المستكيات االجتماعية لمجماؿ التي تؤكد، اضطراب صكرة الجسـ

كفي ىذا ، اعتبار أف الرشاقة تساكم الجماؿعمى الرغبة في النحافة كالرشاقة عمى  -األكؿ
الصدد يشير " ستريجيؿ مكر " أنو كمما اعتقد الفرد أف ما ىك بديف أمر قبيح كماىك نحيؼ أمر 

، )عبازة ككمما زاد تكتره كقمقو كأصبح ميمكمان بشأف البدانة، جميؿ كمما اتجو نحك النحافة
 .(27، ص ـ2014

تشمؿ الجسـ ، تعريفا ذا ثالثة أجزاء مف صكرة الجسـ مف كجية نظر التنشئة  Hansكقد طكر 
 الجسـ المعركض كالجسـ المثالي .، الحقيقي

كترتبط بتركيب كتقاسيـ ، فالجسـ الحقيقي ىي الطريقة التي يدرؾ كيشعر فييا الفرد بجسمو 
 ؟!يؼ يتحرؾ الفردكك، ؟!أما الجسـ المعركض فيك كيؼ يستجيب الجسـ ألكامر الفرد، الجسـ

كيمكف ، فالجسـ يكظؼ كتعبير لرغبات كنكايا كمشاعر الفرد، ؟!ككيفية كضع الفرد بالنسبة لمعالـ
يك معيار داخمي يحكـ بو فأما الجسـ المثالي ، حد معيفإلى أف يسيطر الفرد عمى تقييـ جسمو 

 .(Hans,1999, p.13)خريف  الفرد عمى نفسو كاالا 

كأنو عند المجكء لتفسير صكرة ، سبؽ أف لكؿ نظرية أساسان قامت عميوكتستخمص الباحثة مما 
ألف ، الجسـ عند الفرد يجب تناكؿ ىذه النظريات بشكؿ تكاممي يجمع بيف كؿ ىذه النظريات
 اإلنساف ىك عبارة عف كؿ متكامؿ تتكامؿ فيو الجكانب البيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية.
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 المبحث الثالث 2.3
 ميةالنظرة المستقب 2.3.1

حثة إطارا نظريا تعرض الباحثة في ىذا المبحث شرحا مبسطا لمنظرة المستقبمية حيث لـ تجد البا
 ليا.، حيث كضحت الباحثة مفيكميا كبعض التفسيرات النظرية يخص ىذا المتغير

  تمييد 2.3.1.1
حيث كاف يمثؿ لو المجيكؿ مف حمقات ، انشغؿ اإلنساف بالمستقبؿ منذ نشأتو عمى األرض

لذلؾ اقترف تفكيره بالخكؼ منو كالرغبة في التنبؤ بو كمعرفة ما يحممو لو مف ، الثالثالزمف 
 شر.خير أك 

مف المقكمات الرئيسة في صناعة ، فاقو كفيـ تحدياتو كفرصوالكعي بالمستقبؿ كاستشراؼ اا  إف
، عمى الصعيد الحضارم ـالصعيد االجتماعي أ ـعمى الصعيد الشخصي أ أكاف سكاءن ، النجاح

فالنجاح ، ذا لـ يكف يمتمؾ رؤية كاضحة لمعالـ المستقبؿإفال يمكف أف يستمر النجاح ألحد 
ف كاف ميمان  إال  كضركريان  الدائـ إنما يرتكز عمى الكعي بالمستقبؿ . أما كعي الحاضر فيك كا 

 ان كلكنو نجاح يعقبو أحيان، لكنو قد يكفي لنجاح مؤقت، أنو ال يكفي كحده لصناعة  النجاح الدائـ
 .(9، صـ2003، فميو كالزكي) الفشؿ الذريع

، ال في المحظة الراىنةإكال يفكركف ، كمشكمة الكثير مف الناس أنيـ ال يخططكف لمستقبؿ حياتيـ
ى فرص كتحديات المستقبؿ مما يجعميـ يفقدكف القدرة عمى التعامؿ مع تحديات إلكال ينظركف 

، أما مف يريد أف يحقؽ أىدافو في المستقبؿ، الفشؿمما يدفعيـ نحك الكقكع في دائرة ، المستقبؿ
فالتخطيط ، فعميو أف يخطط لذلؾ المستقبؿ مف الحاضر، لمستقبؿ أيامو  كيرسـ لنفسو تصكران 

لممستقبؿ ىك رسـ تصكراتو في الحاضر ليعمؿ بعد ذلؾ عمى تحقيؽ تمؾ التصكرات التي رسميا 
ضع تافؾ التي تريد تحقيقيا في المستقبؿ ثـ عمى أرض الكاقع أك بعبارة أخرل ىك أف تحدد أىد

 .( 1168 ، ص ـ1995، الريشيرم) الخطكات كالكسائؿ لتحقيقيا عمميان 

أف الكاقع المؤلـ الذم يعيشو الفمسطينيكف انعكس بطبيعة الحاؿ عمى  (ـ2010، البرعاكم)كيرل
إذ يرل البعض أف ، حيث يشير مفيكـ النظرة إلى الحياة العديد مف القضايا، النظرة لممستقبؿ
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كىك معنى كجكدم قدمو فرانكؿ الذم يرل أف ، النظرة إلى الحياة يعادؿ مفيـك معنى الحياة
كالميـ في ، بؿ عند الشخص الكاحد مف حيف آلخر، معنى الحياة يختمؼ مف شخص آلخر

لذا ال ينبغي ، األمر المعنى الخاص الذم استقر في كجداف الشخص عف الحياة في كقت معيف
ف نفرض معنى مجردا لمحياة فمكؿ فرد ميمتو كرسالتو الخاصة في الحياة كالتي تفرض عميو أ

لـ يكف مصحكبا بفيـ الحاضر ككعي المستقبؿ  ، مياما محددة عميو أف يقكـ بتحقيقيا
 (.115 ، ص ـ2010، )البرعاكم

مف  الذم خمؼ لدينا فئة كبيرة جدان  – ـ( 2014)عدكاف  –كفي العدكاف األخير عمى قطاع غزة 
مما كاف لو بالغ األثر عمى ، سمعية  أك بصرية تنكعت بيف إعاقة حركية  أك، المصابيف جسديان 

فكاف البد مف دراسة ىذه النظرة لدييـ كالبعد النفسي الذم ، نظرة ىذه الفئة نحك مستقبؿ حياتيـ
كما ، االجتماعية كالسياسية كالثقافية القادمة كما ىي تكقعاتيـ حكؿ التحكالت، تعيشو ىذه الفئة

 ستككف ىذه األسئمة ىي مدار الحديث في ىذا المبحث الثالث مف الدراسة .، ىي أىـ مشكالتيـ

عمى المستقبؿ مف حيث تعريفو كمفيكمو كأىميتو بالنسبة لمفرد   حيث سيككف الحديث منصبان 
 زة .خاصة  مصابي  ىذا العدكاف  الظالـ عمى قطاع غكب

 النظرة نحو المستقبل : مفيوم 2.3.1.2
غير أنيا أجمعت ، تباينت التعريفات في تعريؼ النظرة نحك المستقبؿ أك التكجو نحك المستقبؿ

كارتباط ، كرؤيتو لذاتو كصكرتو في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، أنو مرتبط بالفرد بشكؿ مباشر
   .لمستقبمية كتنبؤه بما سكؼ تككف عميو ذلؾ بتكقعاتو فيما يتكقع في المستقبؿ كرؤيتو لألحداث ا

كمرادؼ     (lewin ,1951) في تعريؼ التكجو المستقبمي أف (reshma ,2004)حيث ينظر 
راء الفرد في كقت معيف عف مستقبمو  كماضيو النفسي  لممنظكر الزمني كالذم عرفو بأنو جميع اا 

 (.33 ، صـ2015، )العجمي

المستقبؿ بأنيا رؤية األفراد إلمكانيات المستقبؿ ( تصكرات ـ1988، كما يعرؼ )عمي
كتككف مبنية عمى تحميؿ الحاضر كتشير إلى احتماليات المستقبؿ البعيد كأيضا ، كاحتماالتو
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 ، ص ـ1988، عمي)القريب كال تقتصر عمى فرص النجاح فقط بؿ تشمؿ كؿ االحتماالت 
154. ) 

لمتنظيـ الذاتي إلدراؾ الفرد كتقييماتو كسمككو نظر لمتكجو المستقبمي عمى أنو طريقة معقدة يك 
كما ينظر إليو عمى أنو مفيكـ إدراكي كدافعي معقد عف الذات في ، فيما يتعمؽ بالمستقبؿ

كيرتبط بيذا التكجو المستقبمي رغبة الفرد في ، كذلؾ فيما يتعمؽ بالعالـ االجتماعي، المستقبؿ
تحقيؽ األىداؼ المستقبمية المرغكب فييا  التحكـ كىك اإلعتقاد الخاص بإلى أم مدل يمكف
( كالقدرة عمى التنبؤ كالتكقع Giseia,1994كتفادم األحداث المستقبمية غير المرغكب فييا )
 ، ص ـ2015، )العجمي  (Seijts,1998ككضع الخطط كتنظيـ المستقبؿ لكؿ ما ىك قادـ )

33) 

فتعرؼ التكجو نحك المستقبؿ عمى أنو الصكر التي يتخيميا الفرد بشأف   Rachel seginerأما 
 .(Rachel seginer ,2009, p.3مستقبمو كالصكر التي يمثميا الكعي كصكر التقرير الذاتي )

نستنتج مما سبؽ بأف النظرة نحك المستقبؿ  ىي مفيـك إدراكي كصكرة يتخيميا كيتكقعيا  الفرد 
، عمى كعيو باألحداث التي قاساىا في الماضي كيعيشيا في الحاضر عف ذاتو المستقبمية بناءن 
كيظير ىذا التأثير إما في صكرة تقبؿ كتكقع أك ، راء الفرد نفسو عف نفسوكىذه النظرة خاصة باا 

حجاـ أم أف الفرد يككف عمى أحد طرفيف أحدىما   خر سمبي.يجابي كاالا إرفض كا 

 التفاؤل والتشاؤم والنظرة لممستقبل  2.3.1.3
فقد ، ما تشاؤـ كنظرة سمبيةا  جابية لممستقبؿ ك إيما تفاؤؿ كنظرة إ، النظرة لممستقبؿ تتضمف بعديف

عرؼ التفاؤؿ بأنو تكقع الفرد لألحداث التي ستحصؿ لو في المستقبؿ بأنيا ستككف بشكؿ أفضؿ 
 أما التشاؤـ فيك تكقع الفرد لألحداث التي ستحصؿ لو في، كستجمب الخير كالسعادة كالنجاح

 المستقبؿ بأنيا ستككف بشكؿ أفضؿ .

أف األشخاص الذيف يشعركف بالرضا كالسعادة  (1465، صـ1985حيث ترل اليزابيث ستراؾ )
يككف إدراكيـ ، أما األشخاص الذيف يشعركف بعدـ الرضا، يككف إدراكيـ لممستقبؿ أكثر تفاؤالن 

 . لممستقبؿ أكثر تشاؤمان 
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النظرة اإليجابية كاالقباؿ عمى الحياة كاالعتقاد بإمكانية كيشير شاير ككارفر أف التفاؤؿ ىك 
تحقيؽ الرغبات في المستقبؿ فضالن عف االعتقاد باحتماؿ حدكث الخير اك الجانب الجيد مف 

،  ـ2010، األشياء بدال مف حدكث الشر أك الجانب السيء كعكسو التشاؤـ  )البرزنجي
 (.27ص

أف ما مر بو قطاع غزة مف عدكاف كأحداث كضغكط قد في ، كيمكف لمباحثة أف تستفيد مما سبؽ
مف خالؿ شعكرىـ بالتشاؤـ في الكاقع الحالي ، يقكد إلى احتماؿ حدكث ااثار سيئة لدل أفراده

كبالنتيجة قد ، الذم يعيشكنو قد يؤدم إلى احتماؿ كبير في أف ينتقؿ التشاؤـ إلى مستقبميـ
 سينظر أفراد ىذا المجتمع نظرة تشاؤمية لمحياة .كعندئذ ، يصبح التشاؤـ طابعان يسكد شخصيتيـ

 :التفسيرات النظرية لمنظرة لممستقبل 2.3.1.4
كما أف ىذا ، نساف معنىمما يجعؿ لحياة اإل، نسافالمستقبؿ ىك أمؿ يعيش مف أجمو اإل

 المستقبؿ يؤثر في تكجيات الفرد نحك ماحكلو مف أشياء في البيئة التي يعيش فييا .

حيث ، الذم يعيشو الفمسطينيكف انعكس بطبيعة الحاؿ عمى النظرة لممستقبؿإف الكاقع المؤلـ 
إذ يرل البعض أف النظرة إلى الحياة ، يشير مفيكـ النظرة إلى الحياة إلى العديد مف القضايا

كىك معنى كجكدم قدمو فرانكؿ الذم يرل أف معنى الحياة يختمؼ ، يعادؿ مفيكـ معنى الحياة
كالميـ في األمر المعنى العاـ ، الشخص الكاحد مف حيف إلى ااخربؿ عند ، مف شخص الاخر

لذا ال ينبغي أف نفرض معنى ، الذم استقر في كجداف الشخص عف الحياة في كقت معيف
كرسالتو الخاصة في الحياة التي تفرض عميو ميامان محددة عميو ، مجردان لمحياة فمكؿ فرد ميمتو

خاصة أف نظرة ، الحياة بنظرة الفرد ألحداث الحياةكيرل البعض معنى ، أف يقكـ بتحقيقيا
الشخص لمحياة تنعكس في جمب العديد مف األفكار الالعقالنية كالتعميـ كالتقييـ السمبي كعزك 

 (.209 ، صـ2004، الفشؿ إلى عكامؿ ذاتية )غانـ
( إلى أف نظرة الفرد الى المستقبؿ تتأثر بما 114-103 ، ص ص ـ1973كيرل كيسماف )"

كتكجيو ، كىذا يعني أف نظرة الفرد الى المستقبؿ، يككف عميو مف خصائص كسمات شخصية
 الزمني لو عالقة كارتباط بسمات شخصيتو المرغكبة .
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 أف زمف المستقبؿ أحد األسباب الرئيسة لحصكؿ بعض التالميذ عمى (ديفكلدر كلينز) شيركي
 ان كألنيـ يمتمككف منظكر ، كيرجع ذلؾ إلى أنيـ أكثر دافعية، درجات أعمى مف البعض االخر

ىذا المنظكر المستقبمي ال ننظر إليو عمى أنو القدرة عمى تخيالت ، لزمف المستقبؿ بعيد المدل
مف كجييف ىما : الكجو الدافعي : كيعني عزك القيمة  لكنو يتككف أيضان ، أحداث المستقبؿ فقط

كالكجو المعرفي : كيعني النزعة إلدراؾ النتائج ، لمكضكعية المتكقعة لميد في المستقبؿ البعيدا
،  ـ2011، المصرم)" السمككي لمفعؿ األدائية القيمة تعكسيا كما، بعيدة المدل لمسمكؾ الحالي

 .(28 ص
التكافؽ أف النظرة المستقبمية تعتبر أحد محددات فيرل ( 7-2 ص ص ،ـ2001) باظةأما أ

فالنظرة لممستقبؿ تقيس التغيرات السمبية كاإليجابية التي ، لمطفؿ كلمراشد أكانت  اإلنساني سكاءن 
 نفعالي .تزانيـ االاكما أف ليا عالقة ب، يتكقع حدكثيا لمفرد مستقبالن 

كمف ثـ يمكف ، ف المستقبؿ يجرم إعداده مسبقا مف زمف طكيؿ بصكرة ال شعكريةأكيرل يكنج 
 .(33 ، صـ2011، المصرم) ذكك القدرة عمى استشفاؼ الغيب أف يخمنو

كال ، ( أف مشكمة الكثير مف الناس أنيـ ال يخططكف لمستقبؿ حياتيــ2012كترل الحمادم)
مما يجعميـ يفقدكف ، كال ينظركف إلى فرص كتحديات المستقبؿ، يفكركف إال في المحظة الراىنة

كعدـ ، كمف ثـ يعيشكف حالة مف ضبابية الرؤية، القدرة عمى التعامؿ مع التحديات كالفرص
 (.ـ2012، معرفة متطمبات الزماف مما يدفعيـ نحك الكقكع في دائرة الفشؿ كالشقاء )الحمادم

سبؽ ترل الباحثة أف المستقبؿ ىك شيء يحمؿ بيف طياتو لإلنساف التيديد  عمى ماءن بنا
، ألحداث المستقبؿ القادمة إليو الذم يجعؿ اإلنساف في خكؼ كترقب مف انتظار، كالغمكض
مف الضركرم أف يخطط اإلنساف لممستقبؿ بطريقة كاقعية تتناسب مع  الباحثة ترل أنو كما أف
 مكاناتو حتى يستطيع تحقيقيا كالكصكؿ إلييا. ا  قدراتو ك 

 العدوان عمى غزة 2.3.2
كليك ىك عدكاف  شنتو  قكات االحتالؿ الصييكني ضد قطاع غزة في السابع مف شير تمكز/ي

، كانت األعنؼ عمى اإلطالؽ حيث استخدمت قكات االحتالؿ قكة نارية ىائمة جدان ضد  المنصـر
 كيمكمتر مربع. 360قطاع غزة الذم ال يتجاكز في مساحتو 
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كقد غير ىذا العدكاف األخير مالمح أحياء كاممة في غزة، حيث استمر ىذا العدكاف ضد القطاع 
( 26/8يكمان حتى أعمف عف كقؼ إطالؽ النار يكـ الثالثاء ) 51سنكات،  8المحاصر منذ 

  بنصره.ليخرج الشعب الفمسطيني محتفالن 

شييدان كعددان كبيران مف  2139ء بمغ كيذكر أف ىذا العدكاف كاف قد  خمؼ عددان كبيران مف الشيدا
جريحان ، ىذا باإلضافة إلى ما دمره االحتالؿ مف منازؿ باتت ال  11128الجرحى كصؿ إلى 

 تصمح لمسكف كمساجد كأبراج كلـ يتر

عمى غزة ىك األكؿ مف نكعو  ، بؿ ىك ضمف سمسمة مف االعتداءات  2014كلـ يكف عدكاف 
مصبكب كما أطمؽ عمييا كالذم سمي بعممية الرصاص ال 2008االسرائيمية التي بدأت في عاـ 

يناير مف  18إلى  2008ديسمبر مف عاـ  27االسرائيمي عمى قطاع غزة مف يـك االحتالؿ 
كالذم أتى بعد انتياء تيدئة دامت ستة أشير كاف قد تـ التكصؿ إلييا بيف حركة  2009عاـ 

، كخرؽ  2008ل برعاية مصرية في يكنيك المقاكمة االسالمية مف جية كاسرائيؿ مف جية أخر 
التيدئة مف قبؿ الجانب االسرائيمي كعدـ التزامو مف استحقاقاتو مف التيدئة مف حيث رفع 
الحصار الذم يفرضو عمى القطاع كبالتالي عدـ قبكؿ حماس لتمديد التيدئة ، كقد استيدؼ ىذا 

كالمساجد كالمدارس كالمستشفيات  العدكاف المكاقع المدنية باإلضافة إلى المدنييف كالمنازؿ
كالجامعات كاالجتياح األرضي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ، كأسفر ىذا العدكاف عف أكثر مف 

 جريح كثير منيـ مف أفراد الشرطة الفمسطينية.  2000شييد كأكثر مف  420

ع كالتي شنتو اسرائيؿ عمى قطا2012( عدكاف آخر في عاـ 2008تبع ىذا العدكاف عدكاف )
 2012نكفمبر  14غزة كالتي أطمؽ عمييا الجيش االسرائيمي عامكد السحاب كالتي بدأت في 

بمقتؿ أحمد الجعبرم أحد قادة حركة حماس في قطاع غزة .كردت عمييا الفصائؿ الفمسطينية  
بية مكاقع خاصة بالمقاكمة بعممية حجارة السجيؿ ، حيث استيدفت فييا الطائرات الحر 

 الفمسطينية.

 شييد كمئات الجرحى . 155ىذا العدكاف سجمت الصحافة كمؤسسات حقكؽ اإلنساف  كفي
 (2016المكسكعة الحرة كيكيبيديا )

كترل الباحثة بأف االحتالؿ االسرائيمي قد تجاكز كؿ الحدكد في عدكانو عمى غزة ،بؿ أنو حاكؿ 
لكف قكة السالح استحداث كؿ الطرؽ الممكنة لمقضاء عمى الشعب الفمسطيني بكافة فئاتو ،ك 

رادة الشعب الفمسطيني .  تضعؼ أماـ التمسؾ بالديف كقكة عزيمة كا 
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 الفصل الثالث 
 سابقةالدراسات ال

 تمييد 3.1
، العالقة بمتغيرات الدراسةبعد اطالع الباحثة عمى بعض جكانب التراث النفسي السابؽ ذم 

كجدت الباحثة أف بعض ىذه الدراسات ناؿ قدران كبيران مف الحظ مف االىتمامات البحثية مثؿ 
كبعضيا االاخر بو ندرة مثؿ دراسات النظرة ، دراسات االغتراب النفسي كصكرة الجسـ

 المستقبمية.

حسب  –اطمعت عمييا الباحثة  كبالرغـ مف ذلؾ فإف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية التي
لـ تجمع بيف متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة في مكضكعات الدراسة التي  –حدكد عمميا 

، كىذا ما يبرز أىمية الدراسة، تناكلتيا كبخاصة عمى عينة الدراسة كىـ مف مصابي العدكاف
  كفيما يمي عرض لبعض ىذه الدراسات.

 تناكلت االغتراب النفسي. دراساتالمجمكعة األكلى: تتمثَّؿ ب

 صكرة الجسـ.تناكلت  دراساتالمجمكعة الثَّانية: تتمثَّؿ ب

 نظرة المستقبمية.تناكلت ال دراساتالمجمكعة الثَّالثة: تتمثَّؿ ب

 دراسات تناولت االغتراب النفسي: 3.2
سرى االغتراب النفسي وجودة الحياة لدى األ :بعنوان (2014، العروقي)دراسة  -1

 .حرارلى قطاع غزة ضمن صفقة وفاء األإالمحررين المبعدين 
سرل غتراب النفسي كجكدة الحياة لدل األلى مستكل الشعكر باالإلى التعرؼ إالدراسة  ىذه ىدفت

، لممتغيرات التالية )العمر حرار تبعان لى قطاع غزة ضمف صفقة كفاء األإالمحرريف )المبعديف( 
، فالمستكل التعميمي االا ، كقت االعتقاؿ، المستكل التعميمي، عتقاؿالحالة االجتماعية قبؿ اال

مستكل ، قامة قبؿ االعتقاؿمكاف اإل، بعادمدة اإل، عدد مرات االعتقاؿ، عتقاؿعدد سنكات اال
 (131)مف  عينة الدراسةكتككنت ، المنيج الكصفي التحميمي دراسةال استخدمتك  الدخؿ الشيرم(

قطاع غزة ضمف صفقة  إلىسرل المحرريف المبعديف مف الضفة الغربية مف األ ان محرر  ان سير أ
كمقياس ، مقياس االغتراب النفسي استخدمت الباحثةدكات الدراسة أكلتطبيؽ ، حراركفاء األ

ف مستكل الشعكر أتية: لى النتائج اآلإكقد تكصمت الدراسة  عداد الباحثة(إجكدة الحياة )مف 



37 
 

حصائية إكجكد عالقة عكسية ذات داللة ك ، المحرريف ضعيؼسرل باالغتراب النفسي عند األ
نو كمما قؿ مستكل أسرل المحرريف المبعديف أم بيف االغتراب النفسي كجكدة الحياة لدل األ
ككجكد فركؽ جكىرية ذات ، سرل المحرريف المبعديفاالغتراب النفسي زادت جكدة الحياة لدل األ

سرل المحرريف المبعديف تعزل لمحالة االجتماعية األحصائية في درجات بعد العجز لدل إداللة 
حصائية في درجات بعد إككجكد فركؽ ذات داللة ، لألسير قبؿ االعتقاؿ لصالح المتزكجيف

سرل الذيف كانت مدة بعاد لصالح األسرل المحرريف المبعديف تعزل لمدة اإلالعجز لدل األ
حصائية في درجات االغتراب إاللة كعدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات د، االبعاد لدييـ محددة

 بعاده.أالنفسي ك 

( بعنوان : االغتراب في النسق االجتماعي لدى الشباب م2013، دراسة )أبو شعيرة -2
 الجامعي في ضوء بعض المتغيرات .

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى  ظاىرة االغتراب في النسؽ االجتماعي لدل الشباب 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت ، المنيج الكصفي التحميميكاستخدمت الدراسة ، الجامعي

كتككنت عينة الدراسة مف ، فقرة تقيس االغتراب مف إعداد الباحث 50استبانة مككنة مف 
( طالبان كطالبة كفقان لمتغيرات )النكع االجتماعي كالسنة الدراسية كالمعدؿ التراكمي( 203)

كما أشارت النتائج ، المقياس الكمي جاءت متكسطةكأشارت النتائج أف مظاىر االغتراب عمى 
كما أكضحت عدـ ، إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير النكع االجتماعي

كما أظيرت عدـ كجكد ، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات المستكل الدراسي
 مباالة فكانت فيو الفركؽ دالة .فركؽ ذات داللة تعزل لممعدؿ التراكمي باستثناء مجاؿ الال

( بعنوان :مستوى االغتراب لدى األسرى الفمسطينيين ضمن م2013، دراسة )عميان -3
 صفقة وفاء األحرار .

كمصادره لدل األسرل المحرريف ضمف ، ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أبرز مظاىر االغتراب
لى أم مدل تختمؼ ىذه المظاىر تبعان  الحالة )لمتغير كؿ مف صفقة كفاء األحرار كا 

كالخيارات السمككية التي   (كحالة اإلقامة، كاالنتماء الحزبي، كمدة االعتقاؿ، كالعمر، االجتماعية
كلتحقيؽ ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، تفضميا عينة الدراسة لمكاجية اغترابيـ

( 167كتككنت عينة الدراسة مف )، أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث مقياس االغتراب مف إعداده
كأظيرت النتائج شيكع ظيارة االغتراب لدل األسرل المحرريف بدرجة ، أسيران فمسطينيان محرران 
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كما ، كاالغتراب الذاتي، كالالمعيارية كالالمعنى، ممثالن في العجز كالعزلة االجتماعية، عالية
لى قطاع غزة يعانكف االغتراب أكضحت الدراسة أف األسرل المحرريف المبعديف مف الضفة إ

 .القطاع أكثر مف المقيميف في

غتراب النفسي وعالقتو بتقدير الذات لدى طمبة اال: بعنوان (م2013، ناصر)اسة در  -4
 .جامعتي القدس والقدس المفتوحة في فمسطين

كتقدير الذات لدل طمبة ، الدراسة إلى معرفة مستكل كؿ مف االغتراب النفسي ىذه ىدفت
القدس كالقدس المفتكحة كأثر بعض المتغيرات الديمغرافية )كجنس الطالب كالمستكل جامعتي 
غتراب عمى اال كنظاـ التعميـ المتبع في الجامعة(، كمكاف اإلقامة، كالتقدير األكاديمي، الدراسي

كاستخدمت  غتراب النفسي كتقدير الذات.ككذلؾ معرفة العالقة بيف اال، النفسي كتقدير الذات
كأظيرت نتائج ، كطالبة ( طالبان 950كتككنت عينة الدراسة مف )، المنيج الكصفي الدراسة

الدراسة أف الدرجة الكمية لالغتراب النفسي لدل طمبة جامعتي القدس كالقدس المفتكحة كانت 
متكسطة. كتكصمت النتائج الى كجكد عالقة ارتباط عكسية )سمبية( بيف درجة االغتراب النفسي 

غتراب كمما انخفضت أم أنو كمما زادت درجة اال، الذات لدل طمبة الجامعات كبيف درجة تقدير
درجة تقدير الذات كالعكس صحيح. كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ في 

كتقدير الذات لدل طمبة جامعتي القدس كالقدس المفتكحة ، غتراب النفسيمتكسطات كؿ مف اال
فكانت دالة ، أما الفركؽ التي تعزل لمتغير الجنس، لمتغير المستكل الدراسي كمكاف اإلقامة تبعان 

، أما الفركؽ التي تعزل لمتقدير األكاديمي، غتراب النفسي كلصالح الذككرفي متكسطات اال
دالة  كىي أيضان ، غتراب النفسي كلصالح التقديريف جيد كممتازفكانت دالة في متكسطات اال

في متكسطات تقدير الذات باختالؼ التقدير األكاديمي كلصالح التقديريف جيد كجيد  حصائيان إ
 .جدان 

االغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي( دراسة ) :بعنوان (م2012 ،نعيسة)دراسة  -5
 ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية

كاألمف  الدراسة  إلى الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف الشعكر باالغتراب النفسي ىذه ىدفت
الجامعية كالدراسات العميا  ككذلؾ الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط درجات طمبة المرحمة، النفسي

المستكل  -لممتغيرات التالية )الجنسية عمى مقياس األمف النفسي كمقياس االغتراب النفسي تبعان 
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كاستخدمت الدراسة المنيج  بالمدينة الجامعية التعميمي( لدل طمبة جامعة دمشؽ القاطنيف
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ ، ( طالبان كطالبة370كتككنت عينة الدراسة مف )، الكصفي

ظاىرة األمف النفسي مف إعداد فيد عبد اهلل الدليـ كآخركف.  األدكات التالية: استبياف لقياس
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا  االغتراب النفسي مف إعداد الباحثة. ف لقياس ظاىرةكاستبيا

تكجد عالقة ارتباطية عكسية ، البحث: كجكد اغتراب نفسي لدل طمبة الجامعة بدرجة متكسطة
مقياس األمف النفسي كدرجاتيـ عمى مقياس  سمبية ذات داللة إحصائية بيف درجات الطمبة عمى

تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات الطمبة عمى مقياس االغتراب النفسي ، فسياالغتراب الن
تكجد فركؽ بيف متكسطات ، ت عزل إلى متغير المستكل لصالح طمبة المستكل التعميمي "اإلجازة"

 درجات الطمبة عمى مقياس االغتراب النفسي ت عزل إلى متغير الجنسية لصالح الطمبة العرب.

بعنوان: االغتراب النفسي وعالقتو باإلنجاز لدى المعاقين  (م2011، شحادة)دراسة  -6
 في محافظة غزة بصرياً 

لى الكشؼ عف العالقة بيف االغتراب النفسي كالدافعية لإلنجاز لدل إالدراسة  ىدفت ىذه
مستكل كؿ مف االغتراب النفسي كالدافعية  إلىكالتعرؼ ، في محافظات غزة المعاقيف بصريان 
الكشؼ عف الفركؽ في مستكل االغتراب النفسي لدل المعاقيف  إلىكتيدؼ  كما، لإلنجاز لدييـ

المستكل ، ـب كاألكالمستكل التعميمي لكؿ مف األ، المرحمة التعميمية، لمجنس)كالتي تعزل بصريان 
، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، (عاقة كسبب حدكثيادرجة اإل، االقتصادم لألسرة

بتطبيؽ مقياس االغتراب النفسي  الباحثة ( طالبا كطالبة كقامت120)كتككنت عينة الدراسة مف 
سفرت الدراسة أ( ك ـ1998بك شعباف )أيماف إعداد إكمقياس الدافعية لإلنجاز مف ، عدادىاإمف 

كالدافعية ، تية:  كجكد عالقة ارتباطية سالبة بيف الدرجة الكمية لالغتراب النفسيعف النتائج اآل
ف الدرجة الكمية لالغتراب أمما قؿ االغتراب النفسي زادت الدافعية لإلنجاز ك ك أنولإلنجاز بمعنى 

، فراد العينةأف مستكل الدافعية لإلنجاز مرتفع لدل أك ، قؿ مف المتكسطأالنفسي لعينة الدراسة 
عدا البعد ، حصائية في االغتراب النفسي تعزل لمتغير الجنسإكعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

نو ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية أسفرت أالثالث دؿ عمى كجكد فركؽ لصالح الذككر كما 
 –ب المستكل التعميمي لأل -في االغتراب النفسي تعزل لمتغيرات الدراسة )المرحمة التعميمية  

 عاقة كسبب حدكثيا(.درجة اإل –الكضع االقتصادم لألسرة  –ـ المستكل التعميمي لأل
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( بعنوان: وصف خبرة االباء غير األوصياء في Maricruz Avitia, 2011راسة )د -7
 متالزمة االغتراب الوالدي

ككصؼ تأثير ، ىدفت ىذه الدراسة إلى إعطاء أساس عممي لفيـ خبرة اآلباء غير األكصياء
مؿ مع بحيث يتـ المساعدة في النظاـ القانكني كالصحة النفسية لمتعا، متالزمة االغتراب الكالدم

تأثير ظاىرة  االغتراب الكالدم عمى اآلباء غير األكصياء لفيـ أفضؿ عند تحديد كصاية اآلباء 
كما كتيدؼ الدراسة إلى مساعدة المختصيف كالمعالجيف النفسييف لفيـ ىذه الظاىرة ، عمى األبناء

عمى  مما يمكف مف تصميـ استراتيجيات مناسبة لمتدخؿ في حاؿ متالزمة االغتراب الكالدم
كتككنت ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكمي في الحصكؿ عمى البيانات، اآلباء غير األكصياء
( مف االاباء كاألميات غير األكصياء حيث استخدـ الباحث المقابمة شبو 9عينة الدراسة مف )

االغتراب كأظيرت الدراسة مجمكعة مف النتائج التي أىميا أف متالزمة ، المنظمة مع أفراد العينة
الكالدم ىي ظاىرة حقيقية ذات تأثيرات جدية عمى اآلباء المغتربكف كعالقتيـ بأطفاليـ 

حساس عميؽ ، كاالاخريف كما كأظيرت أف اآلباء غير األكصياء يمركف بضغكطات متعددة كا 
 باليأس مف الممكف أف يقكد إلى مشاكؿ نفسية أخرل.

ــر االغتـراب النـفســي لدى طـمبـة مظاى) :بعنوان (م2010، ناصري والشريف)دراسة  -8
دراسة ميدانية عمى بعض  (التــربية البدنــية والرياضـية وانعكاساتــو عمى الطمأنـينــة النفسيــة

 .جامعات الشرق الجزائري
كذلؾ مف ، لى تسميط الضكء عمى ظاىرتي الطمأنينة النفسية كاالغترابإالدراسة  ىذه ىدفت  

، طمبة كطالبات التربية البدنية كالرياضية في المجتمع الجزائرم أبعادىا لدلخالؿ التعرؼ عمى 
، كالتعرؼ إلى كجكد فركؽ ذات داللة  في االغتراب كالطمأنينة النفسية تعزل لمتغيرات )الجنس

كتـ استخداـ المنيج الكصفي ، المستكل الدراسي في الجامعة(، نظاـ التككيف في الجامعة
مقياس االغتراب النفسي  افكاستخدـ الباحث ان كطالبة.طالب (180)مف  ة الدراسعينة  كتككنت

مقياس الطمأنينة النفسية مف تصميـ "ماسمك"  -لممرحمة الجامعية مف تصميـ سميرة أبكر. 
كترجمة أحمد عبد العزيز سالمة. كأسفرت الدراسة عف  كجكد عالقة سالبة قكية بيف االغتراب 

مظير اإلحساس بمركزية الذات ، لدل طمبة التربية البدنية كالرياضية النفسي كالطمأنينة النفسية
ال تكجد فركؽ دالة ، قؿ النسب بينيـأحساس بفقداف المعنى ىك ىك أعمى النسب أما اإل
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، بيف طمبة التربية البدنية كالرياضية ترجع لمتغير الجنس في مستكل االغتراب العاـ إحصائيان 
بيف طمبة التربية البدنية كالرياضية في االغتراب  الة إحصائيان تكجد فركؽ د ككجميع مظاىره. 

، فقداف اليدؼ، العجز، عدـ االلتزاـ بالمعايير، نتماءالعاـ ككذلؾ في مظاىر عدـ الشعكر باال
كما لـ يكف ىناؾ ، لممستكل الدراسي في الجامعة كذلؾ تبعان ، مركزية الذات، فقداف المعنى

البدنية كالرياضية في مظير "عدـ اإلحساس بالقيمة" ترجع لمتغير ختالؼ بيف طمبة التربية ا
باالغتراب النفسي  طمبة السنة الثانية كالسيكي ىـ األقؿ شعكران ، المستكل الدراسي في الجامعة.

 .بيف كؿ الصفكؼ الدراسة

االغتراب النفسي وتقدير الذات لدى خريجي الجامعة  :بعنوان( م2010، حمام)دراسة  -9
 .والعاطالت عن العملالعامالت 

ثر النفسي لمبطالة لدل الخريجات العامالت كالعاطالت لى الكشؼ عف األإالدراسة  ىذه ىدفت
، خريجة (405)حيث تككنت العينة مف ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، عف العمؿ

كاختبار تقدير الذات ، عداد )رشاد دمنيكرم(إكاستخدـ الباحثاف مقياس االغتراب النفسي مف 
كقد تكصمت الدراسة ، كليةأعداد )عادؿ عبداهلل( كاستمارة جمع بيانات إلممراىقيف كالراشديف مف 

ف أكتبيف كذلؾ ، تية: كجكد عالقة ارتباطية سالبة بيف االغتراب كتقدير الذاتلى النتائج االا إ
كتدني مستكل تقدير  ،خريجات الجامعة العاطالت عف العمؿ يعانيف مف االغتراب النفسي

حصائية بيف الخريجات العامالت كالعاطالت عف إكذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ، الذات
كذلؾ تعاني الخريجات العاطالت الالتي مضى ، في االغتراب النفسي، العمؿ غير المتزكجات

كتدف في تقدير ، كثر مف ثالث سنكات مف ارتفاع مستكل االغتراب النفسيأعمى تخرجيف 
 قؿ مف ثالث سنكات. أتي مضى عمى تخرجيف كاكثر مف الخريجات العاطالت المأالذات 

( بعنوان االغتراب والذكاء (shrivastava & mukhopadhyay, 2009دراسة -10
 العاطفي لدى المراىقين.

كاستخدمت الدراسة المنيج ، ىدفت الدراسة إلى تقييـ مستكيات االغتراب كالذكاء العاطفي
 18-14( مف المراىقيف في عمر مف 510كتككنت عينة الدراسة مف )، التحميميالكصفي 

، ( كالذكاء العاطفيـ1988، كاستخدمت الدراسة مقياس االغتراب النفسي إعداد )شارما، عامان 
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كأسفرت نتائج الدراسة أف المراىقيف يتأثركا ، باإلضافة إلى اختبار تقييـ الشخصية لممراىقيف
ـ اغتراب كعدـ نضج عاطفي في الكعي كاإلدارة مقارنةن بالمراىقيف كلديي، بشكؿ ممحكظ

 الطبيعييف.

مظاىر االغتراب لدى الطمبة السوريين في بعض : بعنوان  (م2008، عمي)دراسة  -11
 .الجامعات المصرية

لى الكشؼ عف مدل انتشار ظاىرة االغتراب لدل الطمبة السكرييف في إالدراسة  ىذه ىدفت
الجنس كالحالة العائمية كالمستكل الدراسي )كأثر كؿ مف متغير ، المصريةبعض الجامعات 

كتككنت عينة الدراسة مف ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، (دكتكراة(، ماجستير، )إجازة
لالغتراب حيث ضـ  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة مقياسان ، ( طالب كطالبة70)

، العجز، التشيؤ، الالىدؼ، التمرد، العزلة االجتماعية، الالمعياريةتية: المقياس األبعاد اآل
ارتفاع مستكل الشعكر باالغتراب ك أف الفركؽ  ككشفت النتائج عف، كاغتراب الذات، الالمعنى

ككانت ، بيف الذككر كاإلناث لـ تصؿ لمستكل الداللة اإلحصائية في المقياس الكمي لالغتراب
إحصائيان بيف المتزكجيف كغير المتزكجيف ككشفت عف كجكد فركؽ الفركؽ ظاىرية كغير دالة 

دالة إحصائيان في مستكل الشعكر باالغتراب بالنسبة لمتغير المستكل الدراسي لصالح طمبة 
 الدكتكراة األقؿ اغترابان.

غتراب النفسي لدى معممي ومعممات مظاىر اال: بعنوان (م2003، موسى)دراسة  -12
 .محافظات شمال فمسطينالمدارس الحكومية في 

درجة شيكع مظاىر االغتراب النفسي )عمى النسقيف  إلىلى التعرؼ إالدراسة  ىذه ىدفت
االجتماعي كاألكاديمي( لدل معممي كمعممات المدارس الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف 

الدراسة لى بياف أثر متغيرات إكما ىدفت ، كقمقيمية كسمفيت(، كطكلكـر، كجنيف، )نابمس
، مستكل الدخؿ، مكاف السكف، التخصص، الخبرة، المؤىؿ األكاديمي، الجنس، )المحافظة
جتماعية(عمى درجة شيكع مظاىر االغتراب النفسي لدل معممي كمعممات المدارس الحالة اال

كتككنت عينة ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفيالحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف. 
كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطكير أداة ، ( معمـ كمعممة966الدراسة مف )
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لى إكتكصؿ الباحث ، لقياس االغتراب النفسي في كؿ مف المجاليف االجتماعي كاألكاديمي
تية: أف درجة شيكع مظاىر االغتراب النفسي عمى النسؽ االجتماعي كاألكاديمي النتائج اآل

حصائية في مظاىر االغتراب النفسي لدل معممي كمعممات إة ال تكجد فركؽ ذات دالل، قميمة
المدارس الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف تعزل لمتغير المحافظة كالجنس كالعمر 

بينما كجكد فركؽ ذات داللة ، جتماعيةكالمؤىؿ األكاديمي كالتخصص كمكاف السكف كالحالة اال
معممات المدارس الحككمية في محافظات حصائية في مظاىر االغتراب النفسي لدل معممي ك إ

 شماؿ فمسطيف تعزل لمتغير الخبرة كمستكل الدخؿ.

 دراسات تناولت صورة الجسم: 3.3

( بعنوان : صورة الجسم وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية م2014، دراسة )خطاب -1
 واالجتماعية لدى عينة من النساء البدينات في قطاع غزة.

كمتغيرات الدراسة النفسية ، التعرؼ إلى العالقات بيف صكرة الجسـىدفت ىذه الدراسة إلى 
كالتعرؼ إلى نسبة انتشار كؿ مف ، كاالجتماعية لدل عينة مف النساء البدينات في قطاع غزة

كالكشؼ عف مستكل الرضا عف صكرة الجسـ ، االكتئاب( لدل أفراد العينة-الخجؿ-)القمؽ
كمعرفت مدل كجكد فركؽ ذات داللة ، ينات في قطاع غزةكالكفاءة االجتماعية لدل النساء البد

–عدد سنكات الزكاج  –المستكل التعميمي –العمر )إحصائية في صكرة الجسـ تعزل لمتغيرات 
 عدد األبناء(.

بعنوان :مفيوم صورة الجسم لدى طالب  (Rimawi, 2014 & Hamarshehدراسة ) -2
 جامعة القدس.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مفيكـ صكرة الجسـ لدل طالب جامعة القدس في ضكء 
كقد استخدمت الدراسة المنيج ، مكاف السكف( –الكمية  –العاـ الدراسي  –المتغيرات )الجنس 
( طالبان كطالبة طبؽ عمييـ مقياس لقياس 287كتككنت عينة الدراسة مف )، الكصفي التحميمي

ك أسفرت الدراسة مجمكعة مف النتائج التي ، اد العينة )مف إعداد الباحثيف(صكرة الجسـ لدل أفر 
بينما ال تكجد أم فركؽ ذات داللة ، أىميا: أف نسبة صكرة الجسـ لدل طالب الجامعة مرتفعة

 إحصائية تعكد إلى متغيرات الدراسة. 
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 بعنوان : مفيوم صورة الجسم لدى طالب الصف الثامن. ((Hong, 2014دراسة  -3
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مفيكـ صكرة الجسـ لدل الذككر مف طالب الصؼ الثامف 

كاستخدمت الدراسة ، كالتأثيرات االجتماعية كالثقافية كمدل تأثير صكرة الجسـ عمى أدائيـ البدني
ككانت األدكات عبارة عف مقياس القكة ، ( طالب8كتككنت عينة الدراسة مف )، المنيج الكصفي

كمقابمة تجريبية. كأشارت نتائج الدراسة إلى أف مفيـك ، كمقابمة بصرية قبمية كبعدية، ضميةالع
كأشارت إلى أف الطالب ، صكرة الجسـ يختمؼ مف طالب آلخر مف حيث الرضا كعدـ الرضا

أما الذيف ، الذيف أظيركا عدـ رضا عف صكرة أجساميـ كانكا يريدكف أف يككنكا أقكل جسميان 
كما أشارت النتائج أف مفيـك ، ف صكرة أجساميـ فكانكا مرتاحيف  ليذه الصكرةأظيركا رضا ع

 صكرة الجسـ لو تأثير عمى األداء البدني عند الطالب.

 عن الرضا تنمية في نفسي إرشادي برنامج ( بعنوان: أثرم2013، دراسة )الخفاجي -4
 بابل. جامعة في الرياضية التربية كمية طمبة لدى الجسم صورة
 في الفركؽ إلى التعرؼ ك  الجسـ صكرة عف الرضا درجة إلى التعرؼ ىذه الدراسة إلىىدفت 
 لتنمية إرشادم برنامج كتطبيؽ بناء ك الجنس متغير كفؽ عمى الجسـ صكرة عف الرضا درجة
 المنيج الباحث استخدـ ك . البرنامج أثر إلى التعرؼ باإلضافة إلى، الجسـ صكرة عف الرضا

 استخدـ كما، الجسـ صكرة عف الرضا قياس في المقارنة كالدراسات المسحي باألسمكب الكصفي
 عف الرضا تنمية في( كالضابطة التجريبية) المتكافئتيف المجمكعتيف بأسمكب التجريبي المنيج
 تككنت ك، كطالبة طالبا( 200) مف تككنت فقد البحث عينة أما.  الطمبة لدل الجسـ صكرة
 مف طالبة( 20)ك، طالبان ( 20) بكاقع كطالبة طالب( 40) مف اإلرشادم البرنامج تطبيؽ عينة

 في الجسـ صكرة عف الرضا مقياس عمى الفرضي الكسط مف أقؿ درجات عمى الحاصميف
 برنامج ببناء الباحث قاـ كقد، (ـ2002، دكجاف) مقياس الباحث كاستخدـ، الرئيسة التجربة
، المعرفية السمككية النظرية كحسب (الميزانية - البرمجة – التخطيط) نمكذج كفؽ عمى إرشادم
إلى  البحث تكصؿ كقد.التجريبية  العينة عمى تطبيقو كتـ، إرشادية جمسة( 12) مف يتككف كالذم
 كأف. أجساميـ صكر عف نفسي برضا يتمتعكف كالطالبات الطالب أغمب أف أىميا نتائج

 كما كاف لمبرنامج الطالب مف أكثر أجساميف صكر عف نفسي يتمتعف برضا الطالبات
 الجسـ. صكرة عف الرضا تنمية في إيجابي تأثير الباحث بناه الذم اإلرشادم
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( بعنوان : صورة الجسم والحساسية االنفعالية لدى مصابي م2013، دراسة )الطيراوي -5
 الحرب الفمسطينيين .

كاستخدـ الباحث ، ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص العالقة بيف صكرة الجسـ كالحساسية االنفعالية
( مصابان ممف التحقكا ببرنامج إرادة الذم أعدتو 95المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة مف )

كقد قاـ الباحث بتصميـ مقياسيف أحدىما ، عمادة التعميـ المستمر في الجامعة اإلسالمية بغزة
رة الجسـ لدل كقد أظيرت النتائج أف متكسط صك ، لصكرة الجسـ كاآلخر لمحساسية االنفعالية

كما أثبتت الدراسة ارتباطان إيجابيان داالن بيف الصكرة السالبة لمجسـ ، %(53المصابيف )
كلـ تكجد فركؽ دالة في صكرة الجسـ كالحساسية االنفعالية بيف المتزكجيف ، كالحساسية االنفعالية

 شاركيف .كغير المتزكجيف كال لمظير اإلصابة أك بيف المشاركيف في المقاكمة كغير الم

لدى  تئابكالرضا عن صورة الجسم وعالقتيا باال بعنوان : (م2013، دسةباالع)راسة د -6
 .عينة من المراىقات الفمسطينيات بقطاع غزة

، لكشؼ عف العالقة بيف الرضا عف صكرة الجسـ ككؿ مف )االكتئابإلى ا الدراسةىذه ىدفت 
كسف البمكغ( لدل المراىقات الفمسطينيات ، كأبعاد الجسـ، البرامج اإلعالمية المشاىدة، العمر

، ( مراىقة377) مف العينة تككنتك ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، بقطاع غزة
، كاستخدـ الباحث مقياس )الرضا عف صكرة الجسـ كالبرامج اإلعالمية المشاىدة( مف إعداده

عدـ   فالنتائج ع كأسفرت، صيةإضافة إلى استمارة المعمكمات الشخ، كتئابكمقياس بيؾ لال
ككجكد ، بيف السف عند البمكغ كالرضا عف صكرة الجسد حصائيان إكجكد عالقة ارتباطية دالة 

ككجكد ، عالقة ارتباطية طردية دالة لـ ترؽ إلى عالقة التنبؤ الدالة بيف العمر كصكرة الجسـ
)البرامج اإلعالمية عالقة ارتباطية كتنبؤية عكسية بيف الرضا عف صكرة الجسد ككؿ مف 

كعالقة ارتباطية كتنبؤية عكسية بيف الرضا عف صكرة الجسـ ، الكزف(، اإلكتئاب، المشاىدة
 كالطكؿ.

صورة الجسم لدى المصابين بتشوىات ناتجة عن : ( بعنوانم2013، بريالة) دراسة -7
 الحروق
األفراد مف  لى الكشؼ عف الفركؽ المكجكدة في صكرة الجسـ لدل ىؤالءإ ىذه الدراسة ىدفت

كالسبب كالدرجة كمدة اإلصابة ، خالؿ الداللة اإلحصائية التي تعزل لكؿ مف متغير المكاف
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لمنيج الكصفي ا كاستخدمت الدراسة كبالتالي اإلجابة عمى تساؤالت المكضكع.، بالحركؽ
مف الجنسيف كالتي تـ الحصكؿ عمييا  ان محركق فردان  (30) الدراسة مف عينة كتككنت، التحميمي

النتائج عمى أنو  كأسفرت، تـ قياس متغير البحث مف خالؿ مقياس صكرة الجسـ، مف مستشفى
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في صكرة الجسـ لدل المصابيف بتشكىات ناتجة عف  ال

 .ؽك صابة بالحر مدة اإل، درجة الحركؽ، سبب الحركؽ، الحركؽ تعزل لمتغيرات )مكاف الحركؽ

 بعنوان )مبتورو االطراف خالل الحرب عمى غزة(  م2012دراسة خمف  -8
كالكشؼ عف معاناة ، طراؼاأل كالحياة النفسية لدل مبتكر  إلىلى التعرؼ إالدراسة  ىذه ىدفت

زمة أ، قمؽ مستقبؿ، تكافؽ نفسي، رضا زكاجي، ىذه الفئة كالكشؼ عف كجكد )رضا عف الحياة
(، تقبؿ لصكرة الجسـ، نافي تحديد ىكية األ كجمعت الدراسة بيف استخداـ ، مدل التفاؤؿ كالتشاـؤ

كىي ، متغيرات الدراسةدكات لقياس أكاستخدمت الباحثة ، كؿ مف المنيج الكصفي كاإلكمينيكي
مقياس الرضا الزكاجي كمقياس الرضا عف ، استمارة دراسة الحالة لذكم االحتياجات الخاصة

، كمقياس قمؽ المستقبؿ كمقياس صكرة الجسـ لممعاقيف، التفاؤؿ كالتشاؤـكمقياس ، الحياة
( TATاختبار تفيـ المكضكع )، ناكاستبياف ىكية األ، عاقةكمقياس التكافؽ النفسي لمتحدم اإل

زمة أككجكد ، تية: يكجد رضا عف الحياة كال يكجد رضا زكاجي بدرجة كافيةكتكصمت لمنتائج اآل
نا بينما ال يكجد كجكد رضا زكاجي كتحديد ىكية األ، ناث ىذه العينةإلدل في تحديد ىكية االنا 

كعدـ ، سرية كاالجتماعيةكجكد تكافؽ مف الناحية األ، فراد العينةأر ك رضا عف الحياة بالنسبة لذك
كلدييـ قمؽ ، كجكد تكافؽ مف الناحية الجسمية كاالنفعالية كال يكجد لدييـ تقبؿ لصكرة الجسـ

 .عمييـ الطابع التشاؤمي مستقبؿ كيغمب

من  صورة الجسم لدى االطفال المعتدى عمييم جنسياً : بعنوان  (م2012 :خمو)دراسة -9
 .( من خالل اختبار رسم الرجل6-12)

محاكلة تكضيح أىمية صكرة الجسـ لدل األطفاؿ كالرغبة في تسميط لى إ ىذه الدراسة ىدفت
السيككلكجية خاصة )نظرية التحميؿ النفسي...( الضكء حكؿ المكضكع. كاستثمار النظريات 

نشر الكعي كالتكعية ك ، التي تؤكد عمى دكر العكامؿ الخارجية في التأثير عمى نرجسية الذات
الكالدية بدرجة أكلى نحك المكضكع )االعتداء الجنسي( كما ينجر عنو آثار عف ىذا الجـر في 
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، خيمة عمى البناء الجسمي كالنفسي لمطفؿالعمؿ كلك بقميؿ لتخفيؼ آثاره الك  -حؽ الطفكلة 
معرفة األسباب الخفية كراء انتشار ظاىرة االعتداء الجنسي في المجتمع الجزائرم.  كىدفت إلى 

دكات ىذا أكاستخدمت ، كمينيكي الذم يتالئـ مع مكضكع الدراسةكاستخدمت الباحثة المنيج اإل
اشتمؿ البحث عمى حالتيف ، ار رسـ الرجؿالمنيج مثؿ المالحظة كالمقابمة نصؼ المكجية كاختب

سنكات [  9 –سنكات  6،  حيث يتراكح أعمارىما بيف ]مف األطفاؿ المعتدم عمييـ جنسيا ن 
يختمفا في الظركؼ البيئة كاالقتصادية ، كفي التنشئة االجتماعية ، كقد أجريت المقابالت في 

كتكصمت الباحثة إلى نتائج مفادىا أف الحاالت تظير عدـ تقبؿ كرفض لصكرة  بيت الحاالت
 كتطكر شيئان مف العدكانية تجاه نفسيا كاآلخريف.، الذات

صورة الجسم وعالقتيا بتقدير الذات لدى  :بعنوان (م2012، ضيف اهلل)دراسة  -10
 .عاقة الحركية المكتسبةالمشمولين والمبتورين المصابين باإل

كتقدير الذات لدل عينة مف ، إلى فحص طبيعة العالقة بيف صكرة الجسـ ت ىذه الدراسة ىدف 
، كالكشؼ عف الفركؽ بيف الجنسيف، المشمكليف كالمبتكريف المصابيف باإلعاقة الحركية المكتسبة

كمتغير السف في كؿ مف درجة صكرة ، ككذا الفركؽ في متغير نكع اإلعاقة كالنشاط الرياضي
كما اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي االرتباطي كقد اشتممت عينة ، ير الذاتالجسـ كتقد

كقد تمثمت ، ( مف المشمكليف كالمبتكريف المصابيف باإلعاقة الحركية المكتسبة110الدراسة عمى)
مقياس صكرة الجسـ لكفاء  -أدكات الدراسة التي استعانت بيا الباحثة في األدكات التالية: 

عالقة  كجكد: عف نتائج أىمياالدراسة كأسفرت ، اس تقدير الذات لككبر سميثمقي -القاضي 
في  فركؽ دالة إحصائيان  كجكد ، بيف صكرة الجسـ كتقدير الذات عكسية سالبة دالة إحصائيان 

درجة صكرة الجسـ لدل عينة المشمكليف كالمبتكريف المصابيف باإلعاقة الحركية المكتسبة تعزل 
في  فركؽ دالة إحصائيان  كجكد -السف. ، النشاط الرياضي، كع اإلعاقةن، إلى متغير الجنس

درجة تقدير الذات لدل عينة المشمكليف كالمبتكريف المصابيف باإلعاقة الحركية المكتسبة تعزل 
 السف.، النشاط الرياضي، نكع اإلعاقة، إلى متغير الجنس
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 في الطفولة المبكرة.( بعنوان : تطور مفيوم صورة الجسم (Kean, 2012 دراسة  -11
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف تطكر مفيكـ صكرة الجسـ عند األطفاؿ ما قبؿ المدرسة 

طفالن طبؽ  (60كتككنت عينة الدراسة مف )، كاستخدمت الدراسة المنيج الكمي، سنكات( 3-5)
األطفاؿ مف كأسفرت الدراسة عف نتائج أىميا أف ، عمييـ مقياس صكرة الجسـ مف إعداد الباحث

سنكات ال يطكركف  3سنكات يتطكر لدييـ مفيكـ صكرة الجسـ بينما األطفاؿ ذكم عمر  4-5
 ىذا المفيكـ.

قمق المستقبل وعالقتو بصورة الجسم ومفيوم :  ( بعنوانم2009القاضي )دراسة  -12
 .الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب عمى غزة

كعالقتو بصكرة الجسـ كمفيكـ الذات لدل ، المستقبؿلى قمؽ إلى التعرؼ إ ىذه الدراسة ىدفت 
كجكد ، الحالة االجتماعية، حاالت البتر بعد الحرب عمى غزة كتأثير بعض المتغيرات )الجنس

كتـ كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ، صابة(سبب اإل، سبب البتر، مكاف البتر، ـ الأأبناء 
مقياس مفيكـ الذات(عمى  –مقياس صكرة الجسـ  –تطبيؽ أدكت الدراسة )مقياس قمؽ المستقبؿ 

كجكد عالقة ذات عف نتائج الدراسة أسفرت ك ، فردان  (250)عينة عشكائية مف حاالت البتر قكاميا
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة ، داللة بيف قمؽ المستقبؿ كصكرة الجسـ كبينو كبيف مفيكـ الذات

كعدـ كجكد فركؽ ذات ، ت الدراسة جميعيافي قمؽ المستقبؿ  كفي مفيكـ الذات تعزل لمتغيرا
مكاف ، الأـ بناء أكجكد ، الحالة االجتماعية، داللة في صكرة الجسـ تعزل لمتغيرات )الجنس

 صابة. سبب البتر( بينما تكجد فركؽ في صكرة الجسـ تعزل لمتغير مدة اإل، البتر

العدواني لدى صورة الجسد وعالقتيا بالسموك :  ( بعنوانم2009، عبود)دراسة  -13
 .طالبات كمية التربية الرياضية

ذا كانت ىناؾ عالقة بيف صكرة الجسد كالسمكؾ العدكاني إالتعرؼ فيما إلى ىذه الدراسة ىدفت  
العالقة بيف المتغيرات النفسية لمدراسة بعضيا  إلىلدل طالبات كمية التربية الرياضية كالتعرؼ 

عينة  تككنتك ، الكصفي  لمالئمتو لمكضكع البحثاستخدمت الباحثة المنيج مع البعض كقد 
كما تـ تطبيؽ أدكات ، ( طالبة100قكاميا  ) التيالبحث مف طالبات كمية التربية الرياضية 

كمقياس ، كمف تعريب مجدم الدسكقي، خركف(آلركزيف ك )كىك مقياس صكرة الجسد، الدراسة
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عدـ كجكد  كأىميا لى النتائجإكتكصمت الباحثة ، (ـ1998السمكؾ العدكاني)لمحمد عالكم 
 عالقة بيف صكرة الجسد كالسمكؾ العدكاني لدل طالبات التربية الرياضية.

صورة الجسم وعالقتيا بتقدير الذات لدى :  بعنوان (م2008، األشرم)دراسة  -14
 .المراىقين المعاقين بصريا

كتقدير الذات لدل المراىقيف ، العالقة بيف صكرة الجسـ إلىلى التعرؼ إ ىدفت ىذه الدراسة
الفركؽ بيف المراىقيف المعاقيف بصريان مرتفعي كمنخفضي الرضا  إلىالتعرؼ ك المعاقيف بصريان 

كدرجة ، تأثير كؿ مف متغير سف اإلعاقة إلىعف صكرة الجسـ في تقدير الذات كالتعرؼ 
كاستخدمت ، ف بصريان اإلعاقة كالجنس كالتفاعؿ بينيـ عمى صكرة الجسـ لدل المراىقيف المعاقي

كتككنت العينة ، الباحثة منيجان يجمع بيف المنيجيف الكصفي االرتباطي المقارف كاإلكمينيكي
( حاالت تـ 4كعينة إكمينيكية مف )، ( مف المراىقيف المعاقيف بصريان 207السيككمترية مف )

اس صكرة الجسـ لدل كاستخدمت الباحثة مقي، اختيارىـ مف العينة األساسية لمدراسة السيككمترية
استمارة المقابمة اإلكمينيكية كاختبار ساكس لتكممة الجمؿ ، مقياس تقدير الذات، المعاقيف بصريان 

كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف صكرة الجسـ كتقدير ، الناقصة
بيف صكرة الجسـ المدركة الذات لدل المراىقيف المعاقيف بصريان بينما كانت العالقة غير دالة 

كتقدير ، كتقدير الذات األكاديمي كبيف صكرة الجسـ االنفعالية ككؿ مف تقدير الذات األكاديمي
كتكجد فركؽ ذات ، الذات االجتماعي كبيف الدرجة الكمية لصكرة الجسـ كتقدير الذات األكاديمي

لرضا عف صكرة الجسـ في داللة إحصائية بيف المراىقيف المعاقيف بصريان مرتفعي كمنخفضي ا
كلكف ال يكجد تأثير داؿ ، كدرجتو الكمية لصالح مرتفعي الرضا عف صكرة الجسـ، تقدير الذات

في كؿ مف متغير سف اإلعاقة كدرجة اإلعاقة كالجنس كالتفاعؿ بينيـ عمى صكرة الجسـ لدل 
ة عمى صكرة الجسـ المراىقيف المعاقيف بصريا فيما عدك كجكد تأثير داؿ إحصائيان  لسف اإلعاق

ككجكد تأثير داؿ إحصائيان لدرجة ، المدركة كالدرجة الكمية لصكرة الجسـ لصالح المعاقيف كالديان 
كاالنفعالية كالدرجة الكمية لصكرة الجسـ لصالح ، اإلعاقة عمى كؿ مف صكرة الجسـ المدركة

درجة اإلعاقة كالجنس في ككجكد تأثير داؿ إحصائيان لتفاعؿ متغير سف اإلعاقة ك ، المعاقيف كميان 
  تأثيرىـ المشترؾ عمى صكرة الجسـ االنفعالية كالدرجة الكمية لصكرة الجسـ.
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صورة الجسم وعالقتيا بتقدير الذات واإلكتئاب : بعنوان  (م2008، عبدالنبي) دراسة -15
 .لدى عينة من طالب الجامعة

، كتقدير الذات، طبيعة العالقة بيف صكرة الجسـ إلىالدراسة إلى التعرؼ  ىذه  ىدفت
ناثان  لدم عينة مف طالب الجامعة )ذككران ، كاالكتئاب الفركؽ بيف  إلى(، ككذلؾ التعرؼ كا 

كقد ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي الجنسيف في صكرة الجسـ كتقدير الذات كاالكتئاب.
 إعداد الباحثة قياس صكرة الجسـمكتـ تطبيؽ ، كطالبة ( طالبان 287تككنت عينة الدراسة مف  )

 الكتئاببيؾ لكمقياس ، (ـ1983إعداد حسيف الدريني كمحمد سالمة ) قياس تقدير الذاتمك 
بيف  مكجبةن  ارتباطيةن  النتائج أف ىناؾ عالقةن  سفرتكقد أ، (ـ2000تعريب غريب عبدالفتاح )
بة بيف صكرة الجسـ كاالكتئاب. كعف كجكد عالقة ارتباطية سال، صكرة الجسـ كتقدير الذات

ككجكد فركؽ بيف ، صكرة الجسـ لكأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في مستك 
 لككجكد فركؽ بيف الجنسيف في مستك ، تقدير الذات لصالح اإلناث لالجنسيف في مستك 

 االكتئاب لصالح اإلناث. 

 .لدى المراىقتطور فيم صورة الجسم ( بعنوان : م2007، المرشدي)دراسة -16
النظرة المستقبمية لفيـ أفضؿ عند المراىقيف ككجكد مسار  إلى تعرؼالالدراسة إلى ىذه ىدفت 

كمعرفة داللة ، ( سنة16-14-12تطكرم لفيـ صكرة الجسـ لدل المراىقيف في األعمار )
 ذككران كاقتصرت الدراسة عمى المراىقيف ، إناث(-لمجنس )ذككر الفركؽ في فيـ صكرة الجسـ تبعان 

ناثان  ، ( سنة الذيف يتكاجدكف في المدارس الصباحية )المتكسطة16-14-12مف أعمار ) كا 
 ( مراىقان 180كاتبع البحث المنيج الكصفي كاختيرت عينة قكاميا )، كالثانكية(، اإلعدادية
كتكصؿ إلى ، (ـ2002كما كاستخدـ الباحث مقياس صكرة الجسـ في دراسة )دكجاف:، كمراىقة
كما أف التغير في درجة فيـ صكرة الجسـ ، ارتفاع صكرة الجسـ لدل المراىقيف ياأىمنتائج 

كتظير النتائج مدل التقارب بيف فيـ الجنسيف عف ، اكم، يرتبط بالتقدـ في العمر لدل المراىقيف
 صكرة الجسـ.
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بعنوان : مفيوم الذات وصورة الجسم لدى إصابات النخاع   ((Yetzer, 2004دراسة -17
 وبدون بتر أطرافيم السفمى.الشوكي 
صابات النخاع الشككي إكصكرة الجسـ لدل ، لى مفيكـ الذاتإالتعرؼ  إلى ىذه الدراسة ىدفت

ككانت األدكات عبارة عف ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كبدكف بتر أطرافيـ السفمى
 11منيـ  فردان  (26)كتككنت العينة مف، كمقياس جاذبية صكرة الجسـ، مقياس مفيكـ الذات
شخاص المصابيف بإصابات النخاع الشككي كلـ ف األأسفرت نتائجيا أك ، مبتكرم أحد االطراؼ

طرافيـ حيث تظير الفئة أقؿ مف المبتكر أيتـ بتر أم مف اطرافيـ يظيركف مشكالت نفسية 
يجابية عف مفيـك الذات كيظير عدـ ارتياح عف صكرة إقؿ أخيرة مفيكـ ىش عف الذات ك األ
 .جسـال

 دراسات تناولت النظرة المستقبمية:  3.4

جودة الحياة وعالقتيا بالتوجو نحو المستقبل لدى :بعنوان  (م2015، العجمي)دراسة  -1
 "دراسة عامميو " . طالب كمية الدراسات العميا بجامعة نايف العربية لمعموم األمنية

الدراسة إلى الكشؼ عف الفركؽ بيف الجنسيف مف طالب كمية الدراسات العميا  ىذه ىدفت
كمجاالتيا الجسمية كالنفسية ، بجامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية في كؿ مف جكدة الحياة

كالتكجو المستقبمي الميني كاألسرم كمككناتيما الدافعية كالمعرفية ، كاالجتماعية كالبيئية
العالقة االرتباطية بيف جكدة الحياة كتكجيات طمبة كمية الدراسات العميا مف  كدراسة، كالسمككية

كالكشؼ عف مستكل جكدة الحياة ، الجنسيف نحك مستقبميـ الميني كالزكاجي متغيرات الدراسة
لى أم مف متغيرات الدراسة منبئ إكالتعرؼ ، لدل طالب جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية

 طالبان  (214)عينة الدراسة مف  تككنتك ، خدـ المنيج الكصفي االرتباطيكاست، بجكدة الحياة
حيث بينت النتائج كجكد فركؽ جكىرية  بيف الجنسيف في متغيرات الدراسة بيف ، ، كطالبة
ككجكد فركؽ جكىرية دالة في الدرجة الكمية لممككف الدافعية الميني لمتكجو المستقبمي ، الجنسيف

كال تكجد فركؽ جكىرية بيف الجنسيف ، نو تكجد فركؽ بينيماأغير ، ثنحك المينة لصالح اإلنا
كلكف تكجد عالقة ، في الدرجة الكمية لممككف المعرفي الميني لمتكجو المستقبمي نحك المينة

 .ارتباطية مكجبة دالة بيف المجاؿ الجسمي ككؿ مف مككنات التكجو المستقبمي الميني كاألسرم
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بعنوان : النظرة المستقبمية لطمبة المرحمة الثانوية في  (Lovu M., 2015) دراسة -2
 رومانيا.

ىدفت ىذه الدراسة إلى كصؼ النظرة المستقبمية لممراىقيف الركمانييف إضافة إلى استيضاح 
كاستخدمت الدراسة المنيج ، العكامؿ المرتبطة بيذه النظرة كالعكامؿ التي يمكف أف تنبئ بيا

كتككنت أدكات الدراسة مف مقياس ، ( طالب ثانكم905ة مف )كتككنت عينة الدراس، الكصفي
مقياس النظرة ، مقياس دعـ األقراف، مقياس الدعـ األسرم، مقياس التفاؤؿ، الثقة بالنفس
كأظيرت نتائج الدراسة أف النظرة المستقبمية ، باإلضافة إلى البيانات الديمغرافية، المستقبمية

ما يعني أف ، الشخصية كالثقة بالنفس كالتفاؤؿالمكجبة ارتبطت بشكؿ خاص بالخصائص 
ما يعني ، الطالب ذكم النظرة المكجبة كالقكية تجاه ذكاتيـ أظيركا نظرة مكجبة لممستقبؿ أيضان 

بدكره أف النظرة المستقبمية المكجبة ىي ميمة فردية قميالن ما تعتمد عمى الدعـ الخارجي مف 
 األسرة كاألصدقاء.

بعنوان : ىل المستقبل أكثر إشراقا من الماضي دائما؟  (Wang et al., 2015دراسة ) -3
 توقع التغيرات في المستقبل الشخصي بعد استعادة التجارب السابقة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التنبؤ بالتغيير مف الماضي الشخصي إلى المستقبؿ الشخصي باستخداـ 
( طالب 156عينة الدراسة مف ) كقد تككنت، نمكذج جديد. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي

كتككنت أدكات الدراسة مف مسح يحتكم عمى أسئمة حكؿ أحداث ، جامعي مف جنسيات مختمفة
الماضي كالمستقبؿ إضافةن إلى مقياس االزدىار. كأظيرت نتائج الدراسة أف النظرة المستقبمية 

أحداث الماضي فإنيـ  إذ أنيـ بعد كؿ استعادة لحدث مف، ليـ لـ تكف أفضؿ دائمان مف الماضي
أظيركا نظرة لممستقبؿ تشمؿ عمى نفس المكقؼ. كما تكقع المشارككف حدكث تغيرات في أكثر 

كما أظيرت أف تكقع التغيير ، مف نصؼ األحداث الماضية في المستقبؿ إما لألفضؿ أك لألسكأ
 المستقبمي ارتبط بالصحة النفسية الحالية لممشاركيف. 

الشعور بالسعادة وعالقتيا بالتوجو نحو الحياة لدى بعنوان : (م2013، صالح)دراسة  -4
 .عينة من المعاقين حركيا المتضررين من العدوان االسرائيمي عمى  غزة

الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف الشعكر بالسعادة كالتكجو نحك الحياة لدل عينة  ىذه ىدفت
لى معرفة إذا ما كاف ىناؾ فركؽ ذات كما كىدفت إ، المتضرريف عمى غزة مف المعاقيف حركيان 

كالتكجو نحك الحياة تعزل ، حصائية بيف متكسطات درجات الطالب عمى مقياس السعادةإداللة 
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كاستخدمت الدراسة المنيج درجة اإلعاقة( ، الجنس، العمر، إلى متغير)الحالة االقتصادية
استخدمت الباحثة مقياس كقد ، كطالبة ان ( طالب122) الدراسة مف عينة  كتككنت، الكصفي
كمقياس التكجو نحك الحياة مف )إعداد الباحثة(. كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ، السعادة

المتضرريف مف العدكاف اإلسرائيمي عمى  بيف الشعكر بالسعادة لدل المعاقيف حركيان  دالة إحصائيان 
الطالب عمى مقياس  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيفك ،كالتكجو نحك الحياة، غزة

كجكد فركؽ ذات  ك، أنثى( –السعادة كمقياس التكجو نحك الحياة تعزل إلى متغير الجنس )ذكر 
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالب عمى مقياس التكجو نحك الحياة كالسعادة تعزل 

طات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسك ، سنة( 30- 21إلى متغير العمر لصالح )
بيف ، كالتكجو نحك الحياة تعزل إلى متغير )درجة اإلعاقة(، درجات الطالب عمى مقياس السعادة

، لصالح الكبيرة جدان  كبيف الكبيرة كالكبيرة جدان ، الفئة المتكسطة كالكبيرة جدا لصالح الكبيرة جدان 
 .لصالح الكبيرة جدان  كبيف اإلصابة البسيطة كالكبيرة جدان 

: التطمعات التعميمية المستقبمية لدى طالب المدرسة بعنوان ((Romero, 2013دراسة  -5
 الالتينية المتوسطة .

ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث كجكد المجمكعات المتميزة في المدارس الالتينية المتكسطة حسب 
كما كتيدؼ إلى تحديد االختالفات كالتشابيات في ، تطمعاتيـ كتكقعاتيـ التعميمية المستقبمية

كتككنت عينة ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، مكعات حسب خصائص الطالبالمج
كاستعممت الدراسة تحميؿ عنقكدم لتمييز بيانات ، ( طالب مدرسة إعدادية139الدراسة مف )

كقدراتيـ األكاديمية المحسكسة. كأشارت ، تكقعاتيـ، الطالب مستندة عمى تطمعاتيـ التربكية
التعميمية المستقبمية لممدارس المتكسطة ىي عنصر ميـ مف عناصر النتائج إلى أف المالمح 

"نظاـ اإلنذار المبكر" كالتي يمكف تساعد في تحديد الطالب الذيف قد يككنكف عرضةن لخطر 
 التسرب المدرسي.

الميول المينية والقيم وعالقتيا بتصورات المستقبل  : بعنوان (م2011، عياد)دراسة  -6
 .لدى طمبة كمية مجتمع غزة بوكالة الغوث الدولية

العالقة بيف الميكؿ المينية كالقيـ كبيف تصكرات المستقبؿ  إلىلى التعرؼ إىدفت ىذه الدراسة 
الكصفي حيث استخدمت الدراسة المنيج ، لدل طمبة كمية مجتمع غزة بككالة الغكث الدكلية

( 204سمكب المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة كالذم تككف مف )أكاستخدـ الباحث ، التحميمي
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كمقياس القيـ كمقياس تصكرات المستقبؿ لقياس ، كاستخدـ مقياس الميكؿ المينية، طالب كطالبة
 سفرت النتائج عف كجكد عالقة ارتباط  دالة بيف الميكؿ المينية كتصكراتأك ، متغيرات الدراسة

كما كتكجد فركؽ ، بيف القيـ كتصكرات المستقبؿ يضان أكما كجدت عالقة ارتباط دالة ، المستقبؿ
ناث في بعدم النظرة التفاؤلية كالثقة بالنفس لصالح الذككر حصائية بيف الذككر كاإلإذات داللة 

ت حصائية في تصكراإكعدـ كجكد فركؽ ذات داللة ، ناثكفي بعد التخطيط لممستقبؿ لصالح اإل
ب باستثناء بعدم النظرة التشاؤمية كالثقة كمستكل تعميـ األ، المستقبؿ تعزل لمتغير التخصص

 ـ كاالنتماء السياسي باستثناء النظرة التشاؤمية.كمستكل تعميـ األ، بالنفس

 بالحصار المرتبطة النفسية العوامل لبعض بعنوان : دراسة (م2010، البرعاوي)دراسة  -7
 الفمسطينيين. اآلباء من عينة لدى غزة قطاع في

لى المستقبؿ إثار النفسية المترتبة عف الحصار كالنظرة لى اآلإلى التعرؼ إالدراسة ىذه  ىدفت 
حيث تككنت عينة ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، باء الفمسطينييفلدل عينة مف اآل

ألغراض الدراسة مف كاستخدـ الباحث ثالث أدكات مناسبة ، فمسطينيان  بان أ( 426الدراسة مف )
، كالنظرة إلى المستقبؿ، كأساليب التكيؼ مع األزمات، إعداده كىي االاثار النفسية لمحصار

باء كلى في التأثير عمى اآلثار االقتصادية األف اآلأتية: عف النتائج اآلالدراسة سفرت أك 
ثار اطية بيف متغيرم اآلكبينت النتائج كجكد عالقة ارتب، الفمسطينييف تمييا االجتماعية ثـ النفسية

ثار النفسية زمات في حيف كجكد عالقة عكسية بيف اآلساليب التكيؼ مع األأالنفسية لمحصار ك 
 لى المستقبؿ.إلمحصار كالنظرة 

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة: 3.5
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت متغيرات االغتراب النفسي كصكرة الجسـ كالنظرة 

فقد ، كلكف ىناؾ أكجو تشابو كاختالؼ بيف دراسة الباحثة الحالية كالدراسات السابقة، المستقبمية
صكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية( ، تميزت الدراسة الحالية بتناكليا لمتغيرات )االغتراب النفسي

اسات كتعمؽ الباحثة عمى الدر ، كىي مف فئة مصابي العدكاف عمى قطاع غزة، معان لفئة خاصة
 السابقة التي تناكلت ىذه المتغيرات مف خالؿ تقسيميا إلى ثالث مجمكعات كالتالي : 

 كتختص بالدراسات التي تناكلت مكضكع االغتراب النفسي. -المجموعة األولى



55 
 

 كتختص بالدراسات التي تناكلت مكضكع صكرة الجسـ.-:المجموعة الثانية

 اكلت مكضكع النظرة المستقبمية.كتختص بالدراسات التي تن -المجموعة الثالثة

 أوال: الدراسات التي تناولت موضوع االغتراب النفسي: 

بعد استعراض الدراسات التي تناكلت االغتراب النفسي فقد أرادت الباحثة أف تعقب عمى ىذه 
 الدراسات مف عدة زكايا كىي عمى النحك التالي: 

 من حيث الموضوع: -أوال

فقد تناكلت ، اكؿ مكضكع االغتراب النفسي بعالقتو مع المتغيراتلقد اختمفت الدراسات في تن
فعمى ، كركزت الدراسات السابقة عمى مكضكع االغتراب النفسي في مجاالت محددة كمختمفة

، ( االغتراب النفسي كجكدة الحياةـ2014، سبيؿ المثاؿ ال الحصر تناكلت دراسة )العركقي
(  االغتراب النفسي كعالقتو ـ2010، كدراسة)حماـ( ـ2013، بينما تناكلت دراسة )ناصر

، ( االغتراب النفسي كعالقتو باألمف النفسيـ2012، تناكلت دراسة)نعيسة ك، بتقدير الذات
( ـ2011، أما دراسة)ماريكركز، ( االغتراب النفسي باإلنجازـ2011، كربطت دراسة)شحادة

، مثؿ دراسة )ناصرم كالشريؼكركزت بعض الدراسات ، تناكلت مكضكع االغتراب الكالدم
أما ، ( عمى دراسة مظاىر االغتراب النفسيـ2003، ( ك)مكسىـ2008، ( ك)عميـ2010
، ( تناكلت االغتراب كالذكاء العاطفيـshrivastava & Mukhopadhyay ،2009دراسة )

مما يالحظ ، ( االغتراب كعالقتو بالصحة النفسيةـ2002، كتناكلت دراسة )الشيخ خميؿ
 االختالؼ في تناكؿ ىذا المتغير.

 من حيث األىداف: -ثانيا

تعددت األىداؼ بتعدد المكاضيع التي تناكلتيا الدراسات فكانت تيدؼ في مجمميا إلى معرفة 
( ـ2014، كدراسة )العركقي، ككشؼ مستكل االغتراب النفسي المكجكد لدل عينة كؿ دراسة

كلكف ىناؾ ، (ـ2013، ( كدراسة)ناصرـ2013، ( كدراسة )عميافـ2013، كدراسة )أبك شعيرة
دراسات ىدفت إلى الكشؼ عف العالقات كالفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة كدراسة 

بينما انفردت بعض الدراسات باليدؼ التي تناكلتو مثؿ ، (ـ2011، ( ك)شحادةـ2012، )نعيسة
( حيث ىدفت إلى إعطاء أساس عممي بيدؼ مساعدة ـMaricruz Avitia ،2011دراسة )
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(التي ىدفت إلى الكشؼ عف ـ2010، كأيضان دراسة )حماـ، المختصيف النفسييف لفيـ الظاىرة
 األثر النفسي لمبطالة لدل عينة الدراسة.

 من حيث المنيج : -ثالثًا 

التحميمي الذ يتالئـ  اتفقت الدراسات التي تناكلت االغتراب النفسي عمى استخداـ المنيج الكصفي
( كدراسة ـ2014، العركقي)كدراسة كؿ مف ، مع مكضكع كؿ دراسة كىك الكصؼ كالتحميؿ

، ك )نعيسة( ـ2013، ( كدراسة )ناصرـ2013، ( كدراسة )أبك شعيرةـ2013، عمياف)
( ـ2010، ( ك )حماــ2010، ( ك )ناصرم كالشريؼـ2011، ك)شحادة (ـ2013

( باستثناء دراسة ـ2008، عمي)( ك ـshrivastava & Mukhopadhyay ،2009ك)
(Maricruz Avitia ،2011فقد استخدمت المنيج الكمي في الحصكؿ عمى البيانات.ـ ) 

 من حيث العينات: -رابعًا 

فقد تناكلت بعض الدراسات ، تنكعت الدراسات كاختمفت في تناكؿ العينة التي تقكـ عمييا الدراسة
كىناؾ ، (ـ2013، ( كدراسة )عميافـ2014، المحرريف كدراسة )العركقيكالبحكث األسرل 

، ( كدراسة )ناصرـ2013، دراسات اتفقت في تناكؿ المرحمة الجامعية كدراسة)أبك شعيرة
، دراسة حماـ)( كـ2010، ( كدراسة )ناصرم كالشريؼـ2012، ( كدراسة)نعيسةـ2013
 & shrivastavaدراسة )كلت مرحمة المراىقيف كىناؾ دراسات تنا، (ـ2010

Mukhopadhyay ،2009( فتناكلت عينة المعاقيف بصريان ـ2011، أما دراسة )شحادة، (ـ ،
 ( فئة اآلباء كاألميات .ـMaricruz Avitia ،2011كتناكلت دراسة )

 ثانيا: الدراسات التي تناولت موضوع صورة الجسم:

 من حيث الموضوع:  -أوال

فمثالن فقد تناكلت كركزت الدراسات ، مكضكع صكرة الجسـ لقد اختمفت الدراسات في تناكؿ
( ـHamasheh & Rimawi ،2014دراسة )كرة الجسـ كمفيـك مثؿ السابقة عمى مكضكع ص

، Yetzer( كدراسة )ـ2012، (كدراسة )خمكـ2013، ( كدراسة )بريالةـ2014، كدراسة )ىكنج
كعالقتيا بمتغيرات مثؿ دراسة ، كتناكلت دراسات أخرل العالقة بيف صكرة الجسـ، (ـ2004

كتناكلت دراسة ، ( التي تناكلت العالقة بيف صكرة الجسـ كاالكتئابـ2013، )العبادسة
بينما تناكلت دراسة ، ( العالقة بيف صكرة الجسـ كسمككيات صيانة الصحةـ2013، )ريدكلفي
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 كدراسة (ـ2008، النبي )عبد ( ك دراسةـ2009، (كدراسة )القاضيـ2012، )ضيؼ اهلل
، Keanكتناكلت كؿ مف دراسة )، ( العالقة بيف صكرة الجسـ كتقدير الذاتـ2008، )األشـر
 ( تطكر مفيـك صكرة الجسـ.ـ2007، ( كدراسة )المرشدمـ2012

 من حيث األىداف: -ثانياً 

، تعددت األىداؼ بتعدد المكاضيع التي تناكلتيا الدراسات فكانت تيدؼ في مجمميا إلى معرفة
 & Hamasheh(كدراسة )ـ2015، صكرة الجسـ لدل عينة كؿ دراسة كدراسة )رشيدككشؼ 

Rimawi ،2014( كدراسة )ـHong ،2013(كدراسة)ـYetzer ،2004كىناؾ دراسات ، (ـ
، ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة بيف صكرة الجسـ كالمتغيرات األخرل كدراسة )العبادسة

( ـ2009، ( كدراسة )القاضيـ2012، ؼ اهلل( كدراسة )ضيـ2013، ( كدراسة)ريدكلفيـ2013
بينما ىدفت ، (ـ2008، ( كدراسة )األشـرـ2008، ( كدراسة )عبدالنبيـ2009، كدراسة )عبكد

( كما كىدفت دراسة ـ2013، دراسات أخرل إلى الكشؼ عف الفركؽ كما في دراسة )بريالة
( ك ـ2012، )كيفبينما ىدفت دراستي ، ( إلى تكضيح أىمية صكرة الجســ2012، )خمك

 ( إلى الكشؼ عف تطكر مفيـك صكرة الجسـ .ـ2007، )المرشدم

 من حيث المنيج : -ثالثًا 

اختمفت الدراسات التي تناكلت صكرة الجسـ في المنيج المستخدـ في كؿ دراسة فمثالن استخدمت 
( كدراسة ـHamasheh & Rimawi ،2014( كدراسة )ـ2015، كؿ مف دراسة )رشيد

(Hong ،2014كدراسة ـ )(كدراسة ـ2013، الخفاجي )(ك دراسة ـ2013، الطيراكم )
، القاضي)( كدراسة ـ2012، (كدراسة )ضيؼ اهللـ2013، ( كدراسة )بريالةـ2013، )العبادسة
( ـ2007، المرشدم)( كدراسة ـ2008، ( كدراسة )عبدالنبيـ2009، عبكد)( كدراسة ـ2009

( ـ2012، بينما استخدمت دراسة )خمك، الظاىرة كيحممياالمنيج الكصفي التحميمي الذم يصؼ 
( ـKean ،2012كاستخدمت دراسة )، المنيج اإلكمينيكي الذم يتالئـ مع مكضكع الدراسة

(  منيج ـ2012، ( كدراسة )خمؼـ2008، بينما استخدمت دراسة )األشـر، المنيج الكمي
 ي .يجمع بيف المنيجيف الكصفي االرتباطي المقارف كاإلكمينيك

 من حيث العينات: -رابعًا 

فقد تناكلت بعض الدراسات ، لقد اختمفت الدراسات في تناكؿ العينة التي تقكـ عمييا الدراسة
( ـ2012، ( كدراسة )خمكـ2015، مراحؿ عمرية مختمفة كمرحمة الطفكلة كما في دراسة )رشيد
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، ( كدراسة )العبادسةـHong ،2014كمرحمة المراىقيف كما في دراسة )، (ـ2012، كدراسة)كيف
( كتناكلت الدراسات أيضا ـ2007، ( كدراسة )المرشدمـ2008، ( كدراسة )األشـرـ2013

، ( كدراسة )عبكدـHamasheh & Rimawi ،2014المرحمة الجامعية كما في دراسة )
( عينة المصابيف ـ2013، بينما تناكلت دراسة )بريالة، (ـ2008، ( كدراسة )عبدالنبيـ2009
عمى غزة  ( تناكلت المشمكليف ـ2012، أما دراسة )ضيؼ اهلل، ت ناتجة عف الحركؽبتشكىا

، ( إصابات النخاع الشككي بدكف بتر أطرافيـ السفمىـYetzer ،2004بينما تناكلت دراسة )
 ( في تناكؿ عينة مصابي الحرب .ـ2013، كاتفقت دراسة الباحثة مع دراسة )الطيراكم

 تناولت النظرة المستقبمية:ثالثًا: الدراسات التي 

 من حيث الموضوع: -أوالً 

لقد اختمفت الدراسات في تناكؿ مكضكع النظرة المستقبمية كاختمفت المسميات فمنيا مثالا مف 
( كدراسة ـ2010، كدراسة )البرعاكم )ـLovu M. 2015)تناكلت النظرة المستقبمية مثؿ دراسة 

(Moor, 2003) ،( ـ2015، المستقبؿ مثؿ دراسة )العجمي كمنيا مف تناكؿ التكجو نحك
( كمف الدراسات مف تناكؿ التكجو نحك ـ2010، ( كدراسة )عميـ2010، كدراسة )حجازم
كىناؾ دراسات تناكلت التطمعات ك التصكرات المستقبمية (، ـ2013، صالح)الحياة مثؿ دراسة

 راسةبينما تناكلت د(، ـ2011، ( كدراسة )عيادRomero,2012)كما في دراسة 
 (Wang, et al., 2015)  السابقة. التجارب استعادة بعد الشخصي المستقبؿ في التغيرات 

 من حيث األىداف : -ثانيًا 

فمف الدراسات مف كاف ىدفيا ، تعددت األىداؼ بتعدد المكاضيع التي تناكلت النظرة المستقبمية
 التكجيات المستقبمية كما في دراسةالتركيز  عمى دراسة مستكل النظرة المستقبمية نفسيا أك 

(Lovu M. 2015) ( كمف الدراسات مف ـ2010 ،)عمي ( كدراسةـ2010 ،)حجازم كدراسة
( ـ2015 ،العجمي)كمتغيرات أخرل كما في دراسة، اىتمت بكشؼ العالقة بيف النظرة المستقبمية

اآلثار المترتبة كىناؾ دراسات ىدفت لدراسة ، (ـ2011 ،عياد) كدراسة (ـ2013كدراسة)صالح 
 ,.Wang, et alأما دراسة ، (ـ2010 ،البرعاكم)كما في دراسة ، عمى النظرة المستقبمية

كىؿ المستقبؿ أكثر إشراقان مف ، فيدفت إلى التنبؤ بالتغيير مف الماضي إلى المستقبؿ ((2015
إلى التمييز بيف الطالب حسب التطمعات  (Romero, 2012كىدفت دراسة )، الماضي

 التعميمية المستقبمية .
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 من حيث المنيج : -ثالثًا 

اتفقت الدراسات التي تناكلتيا الباحثة لدراسة النظرة المستقبمية جميعيا في استخداـ المنيج 
 الكصفي التحميمي الذم يصؼ الظاىرة كيحمميا .

 من حيث العينات : -رابعًا 

، العجمي)حيث تناكلت دراسة ، في تناكؿ العينة التي تقكـ عمييا الدراسة اختمفت الدراسات
( كدراسة (Wang, et al., 2015كتناكلت دراسات ، ( طالب كمية الدراسات العمياـ2015
 Lovuكتناكلت دراسات ، ( مرحمة الطالب الجامعيـ2010 ،كدراسة )حجازم (ـ2011 ،)عياد

M., 2015) كدراسة )Moor,2003) )بينما تناكلت كؿ مف دراسة ، طالب المرحمة الثانكية
Romero,)  2012أما دراسة )صالح ، طالب المرحمة اإلعدادية (ـ2010، ( كدراسة )عمي

، كتناكلت دراسة )البرعاكم، ( فتناكلت عينة مف المعاقيف حركيان المتضرريف عمى غزةـ2013
 ( عينة مف اآلباء الفمسطينييف.ـ2010

 باحثة من الدراسات السابقة :مدى استفادة ال

، استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إعداد المقدمة كاإلطار النظرم لدراستيا -
، صكرة الجسـ، الذم تـ تقسيمو إلى ثالثة مباحث كىي كالتالي : االغتراب النفسي

 كما ساعدت في تعميؽ الفيـ ليذه المباحث )متغيرات الدراسة(.، النظرة المستقبمية
 اختيار المنيج المالئـ لمدراسة كأدكات الدراسة. -
 اختيار أسئمة الدراسة كأىدافيا كصياغة فركضو. -
 اختيار أفضؿ األساليب اإلحصائية المناسبة. -

 ما تتميز بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

 كعالقتيا بصكرة، تناكلت الباحثة مكضكع االغتراب النفسيمن حيث موضوع الدراسة :  -
كحسب حدكد عمـ الباحثة لـ ، الجسـ كالنظرة المستقبمية لدل مصابي العدكاف عمى غزة

كما لـ تعثر الباحثة ، تعثر عمى دراسة شبيية بدراستيا مجتمعة فييا المحاكر الثالثة
كىك المتغير ، عمى أم دراسة تناكلت االغتراب النفسي لدل عينة مصابي العدكاف

 .الدراسة تسميط الضكء عميو  ا سعتكىذا م، الرئيس ليذه الدراسة
تميزت دراسة الباحثة مف حيث اختيار العينة المككنة من حيث العينة المستخدمة :  -

كىي عينة ذات طبيعة خاصة كأىمية ، (ـ  عمى قطاع غزة2014)مف مصابي عدكاف 
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خاصة كأف الباحثة لـ تتناكؿ نكع معيف مف اإلصابة ، كبير في المجتمع الفمسطيني
نما أـ ، أـ  شمؿ بدكف بتر، شممت اإلصابة بصفة عامة سكاءن أكانت بتر أعضاء كا 

كأف اإلصابة ميما كانت شدتيا فيي ذات تأثير عمى ، كسكر متفرقة في أنحاء الجسـ
كما أف الباحثة لـ تتناكؿ فئة ، كىك فقط الذم يشعر بما لديو مف معاناة، المصاب نفسو
نما تناكلت كؿ ، عمرية بعينيا الفئات العمرية مف المصابيف في مدينة خانيكنس كا 

 سنة . 14باستثناء األطفاؿ تحت 
تميزت المقاييس التي استخدمتيا الباحثة في أنيا من حيث المقاييس المستخدمة:  -

 جميعيا مف إعداد الباحثة لتالئـ طبيعة العينة التي تناكلتيا الباحثة .
 .(الكضع االقتصادم لألسرة، المؤىؿ العممي)  -1
بأف عينة الدراسة تشترؾ في سبب اإلصابة كىك نتيجة تميزت الدراسة الحالية أيضًا  -

كما يشترككف في تجانس المكاف المكجكديف فيو ، (ـ2014العدكاف األخير عمى غزة )
 كىي مدينة خانيكنس .

 الدراسة فروض 3.6
كصكرة الجسـ المستقبمية لدل مصابي ، ال تكجد عالقة ارتباطية بيف االغتراب النفسي -1

 عمى قطاع غزة. ـ2014عدكاف 
كصكرة الجسـ كالنظرة ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب النفسي -2

 ( ـ عمى قطاع غزة تعزل لمتغير نكع الجنس.2014)المستقبمية مصابي عدكاف 
كصكرة الجسـ ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات االغتراب النفسي  -3

 ـ عمى قطاع غزة تعزل لمتغير العمر.(2014كالنظرة المستقبمية مصابي عدكاف )
كصكرة الجسـ ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات االغتراب النفسي  -4

ـ عمى قطاع غزة تعزل لمتغير الحالة (2014كالنظرة المستقبمية لدل مصابي عدكاف )
 االجتماعية .

كصكرة الجسـ كالنظرة ، ت داللة إحصائية في درجات االغتراب النفسيالتكجد فركؽ ذا  -5
 (ـ عمى قطاع غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.2014)المستقبمية لدل مصابي عدكاف

كصكرة الجسـ ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات االغتراب النفسي  -6
طاع غزة تعزل  لمتغير نكع ( ـ عمى ق2014كالنظرة المستقبمية  لدل مصابي عدكاف )

 المكاطنة.
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كصكرة الجسـ ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات االغتراب النفسي  -7
(ـ  عمى قطاع غزة تعزل لمتغير مكاف 2014كالنظرة المستقبمية لدل مصابي عدكاف )

 اإلقامة.
كالنظرة  كصكرة الجسـ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات االغتراب النفسي -8

ـ عمى قطاع غزة تعزل لمتغير المستكل (2014)المستقبمية لدل مصابي عدكاف
 االقتصادم.

كصكرة الجسـ كالنظرة ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات االغتراب النفسي -9
 ـ عمى قطاع غزة تعزل لمتغير نكع اإلصابة.(2014)المستقبمية لدل مصابي عدكاف
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

في  في الجانب الميداني المتبعةالخطكات كاإلجراءات في ىذا الفصؿ  الباحثة تعرض
طبقت عمييا كالعينة التي ، كمجتمع الدراسة األصمي، منيجية البحث ىذه الدراسة مف حيث

كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في ، يا الباحثة بدراستياكاألدكات التي استخدمت، الدراسة
كضمف ، تحميؿ البيانات الختبار صدؽ كثبات األدكات كالتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة

كخطكات البحث كحسب آليات ، الخطكات االستداللية التي زكدنا بيا مف برنامج الدراسات العميا
لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة يمكف لنا أف نقدميا إلى اآلخريف ، العممي الصحيح كالمتفؽ عميو

 مبسطة كذات بناء عممي.

 منيج الدراسة: 4-1
، اتبعػت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي الذم يحاكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ األساسي في العمـ

كبياف العالقة بيف ، كبيئتيا، شمؿ ذلؾ تحميؿ الظاىرةكماىيػػة كطبيعة الظاىرة مكضكع البحث. كي
كمعنى ذلؾ أف الكصؼ يتـ أساسان بالكحدات أك الشركط أك العالقػات أك الفئػات أك ، مككناتيا

، كقد يشمؿ ذلؾ اآلراء حكليا كاالتجاىات إزائيا، التصنيفات أك األنساؽ التي تكجد بالفعػؿ
كمعنى ذلؾ أف ، التي تحدثيا كالمتجيات التي بزغ عميا ككذلؾ العمميات التي تتضمنيا كاآلثار

 ص ص ،ـ1991، حطب كصادؽ )أبكالمنيج الكصفي يمتد إلى تناكؿ كيؼ تعمؿ الظاىرة 
104-104.) 

 مجتمع الدراسة 4-2
 المجتمع األصمي لمدراسة:

في  ـ عمى قطاع غزة (2014)مصابي عدكافيتككف المجتمع األصمي مف جميع 
 خانيكنس(.، مصابان )جمعية السالمة الخيرية( 61كقد بمغ عددىـ )، جمعية السالمة الخيرية

 عينة الدراسة: 4-3
 تألفت عينة الدراسة من عينتين:

  :ـ عمى (2014مصابي عدكاف )مف  30تـ أخذ عينة مككنة مف العينة االستطالعية
كىي التحقؽ ، الدراسةبيدؼ التحقؽ مف الخصائص السيككمترية ألدكات ، قطاع غزة

كتـ الحصكؿ عمى ىذه العينة مف ، مف معامالت الصدؽ كالثبات لمقاييس الدراسة
 الجمعية الكطنية لتأىيؿ المعاقيف في مدينة خانيكنس.
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  :ـ  (2014)مصابي عدكافمف  46قامت الباحثة بأخذ عينة مككنة مف العينة الفعمية
حيث تـ ، مصابان  61يتككف مف  كذلؾ مف المجتمع األصمي الذم، عمى قطاع غزة

 كثالثة مصابيف كانكا في العالج بالخارج  ، استثناء إحدل عشر مصابان مف األطفاؿ
حيث ، عشكائيةبطريقة العينة ال، كىـ باقي أفراد المجتمع األصمي العينة  كقد تـ سحب
 بعرض الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة مف خالؿ التالي:قامت الباحثة 

  المتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة في قطاع غزة (:4 .1)جدول 
 % العدد التصنيف المتغيرات الديموغرافية

 نوع الجنس
 82.6 38 ذكر
 17.4 8 أنثى

 100.0 46 المجموع

 العمر
 58.7 27 سنة 20-29

 41.3 19 سنة فأكثر 30
 100.0 46 المجموع

 الحالة االجتماعية

 37.0 17 أعزب
 56.5 26 متزكج
 6.5 3 مطمؽ

 100.0 46 المجموع

 المؤىل العممي

 26.1 12 إعدادية فما دكف
 37.0 17 ثانكية

 37.0 17 جامعي فما فكؽ
 100.0 46 المجموع

 نوع المواطنة
 50.0 23 مكاطف
 50.0 23 الجئ

 100.0 46 المجموع

 اإلقامةمكان 

 45.7 21 مدينة
 19.6 9 مخيـ
 34.8 16 قرية

 100.0 46 المجموع

 الوضع االقتصادي لألسرة
 32.6 15 ضعيؼ جدان 
 16.9 9 ضعيؼ
 43.5 20 متكسط
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 % العدد التصنيف المتغيرات الديموغرافية
 4.3 2 مرتفع

 100.0 46 المجموع

 نوع اإلعاقة

 26.1 12 بتر أطراؼ سفمية
 8.7 4 شمؿ

 26.1 12 كسكر متفرقة
 39.1 18 أخرل

 100.0 46 المجموع

% مف 82.6بأف الغالبية العظمى بنسبة أظيرت النتائج  توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس:
 % إناث.17.4، أفراد العينة ذككر

% مف أفراد العينة مف الفئة العمرية 58.7أظيرت النتائج بأف  توزيع أفراد العينة حسب العمر:
 سنة فأكثر. 30العمرية % مف الفئة 41.3، سنة 20-29

% مف أفراد العينة 56.5أظيرت النتائج بأف  توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية:
 % مطمقيف.6.5ك، % أعزب37.0، متزكجيف

% مف أفراد العينة مؤىميـ 37.0أظيرت النتائج بأف  توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي:
 % إعدادية فما دكف.26.1، جامعي فما فكؽ% 37كبنفس النسبة ، العممي ثانكية

، % مف أفراد العينة الجئيف50أظيرت النتائج بأف  توزيع أفراد العينة حسب نوع المواطنة:
 % مكاطنيف.50

% مف أفراد العينة مف سكاف 45.7أظيرت النتائج بأف  توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة:
 ف سكاف المخيمات.% م19.6، % يسكنكف في القرل34.8، المدف

% مف أفراد العينة 43.5أظيرت النتائج بأف  توزيع أفراد العينة حسب الوضع االقتصادي:
% 19.6ك، % الكضع االقتصادم ضعيؼ جدان 32.6بينما ، كضعيـ االقتصادم متكسط

 % فقط مستكل االقتصادم ليـ مرتفع.4.3في حيف تبيف أف ، ضعيؼ
% مف أفراد العينة نكع 39.1أظيرت النتائج بأف  اإلعاقة:توزيع أفراد العينة حسب نوع 

، % كسكر متفرقة26.1، % نكع اعاقتيـ بتر أطراؼ سفمية26.1، إعاقتيـ أخرل غير محددة
 % شمؿ.8.7
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 االعتبارات األخالقية 

كمية التربية في الجامعة لمحصكؿ عمى كتاب رسمي بطمب لعمادة  الباحثة تقدمت .1
 المختصة لمحصكؿ عمى مجتمع الدراسة.لمتكجو إلى الجيات 

بيدؼ الحصكؿ ، شئكف البحث العممي كالدراسات العميابكتاب مكجو مف  الباحثة قامت .2
كقد تعيدت الباحثة بالحفاظ عمى ، عمى اإلذف بتطبيؽ األدكات عمى عينة البحث

كتـ المكافقة مف ِقبؿ  كاقتصارىا عمى البحث العممي فقط، خصكصية المعمكمات
 (.6-5)انظر الممحق رقم اإلدارات. 

 (الجمعية الكطنية لتأىيؿ المعاقيف، تـ التكجو إلى تمؾ الجيات )جمعية السالمة الخيرية .3
 لمحصكؿ عمى مجتمع كعينة الدراسة.

 المقاييس كفي مباشرة في مقدمةلمصابيف باالستئذاف الشفيي مف ا الباحثة قامتكما  .4
عطاءىـ نبذة عف مكضكع البحث  كؿ مقياس بيدؼ تكضيح مسار االستجابات عمييا كا 
كمع التعيد لممفحكصيف بأف ىذه المعمكمات التي سيتـ جمعيا ستبقى سرية بحيث لـ 
يطمب تسجيؿ اسـ المفحكص عمى أداة البحث كأف البيانات التي سيتـ جمعيا ستقتصر 

 .تطبيؽ فرديان كقد كاف ال، عمى إجراءات البحث العممي

 أدوات الدراسة: 4.1
 األدوات التالية وىي: استخدمت الباحثة

 الباحثة(. )إعدادمقياس االغتراب النفسي.  -1

 الباحثة(. إعداد)صكرة الجسـ. مقياس   -2

 الباحثة(. إعداد) مقياس النظرة المستقبمية. -3

 (:الباحثة )إعدادمقياس االغتراب النفسي أواًل: 

 بناء المقياس:خطوات 

كاستفادت مف مقياس ، الباحثة باالطالع عمى مقاييس عدة تناكلت ظاىرت االغترابقامت 
كتضمف المقياس  (216 ، صـ2013، ( )الختاتنةـ2013سامي الختاتنة  لالغتراب النفسي )

في  كبعد عرضيا عمى عدد مف المحكميف، ( فقرة كضعتيا الباحثة40في صكرتو األكلية عمى )
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( أصبح عدد فقرات المقياس 1ممحؽ رقـ ) بأقساـ عمـ النفسالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة 
 ( فقرة.33)

 وصف المقياس:

مصابي مف قبؿ  االغتراب النفسي كؿ فقرة ليا تعبير عف مستكل، فقرة 33يتككف المقياس مف 
( أماـ الخيارات لإلجابة المككنة مف xكيتـ كضع إشارة )، ـ عمى قطاع غزة (2014)عدكاف
كىذه الفقرات تقيس مستكل ، . حيث ال تكجد عبارات خاطئة في ىذا المقياسخماسيمقياس 

 .االغتراب النفسي

 تصحيح المقياس:

 4تحصؿ عمى لمفقرات المكجبة دائمان  فاإلجابة، درجة 132- 0تتراكح درجات ىذا المقياس مف 
كاإلجابة أحيانان تحصؿ عمى درجتيف كاإلجابة  ثالث درجاتتحصؿ عمى غالبان  كاإلجابة درجات
كلمفقرات السالبة تحصؿ عمى ، كاحدة كاإلجابة أبدان تحصؿ عمى صفر درجة عمىتحصؿ  نادران 

كتحسب الدرجات حسب ( 31، 28، 20، 18، 8، 3، 2عكس الدرجات كىي الفقرات التالية )
 اإلجابات.

 س:الخصائص السيكومترية لممقيا

االغتراب قامت الباحثة بتطبيؽ الدرجة الكمية ، الخصائص السيككمترية لممقياس إلىلمتعرؼ 
، عمى قطاع غزة ـ2014مصابي عدكاف ( مف 30أكلية استطالعية قكاميا )عمى عينة النفسي 

كمف خالؿ حساب ، كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صالحية المقياس لمتطبيؽ عمى البيئة الفمسطينية
 كالثبات بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.الصدؽ 

 معامالت الصدق: -أوالً 

لمتحقؽ مف معامالت الصدؽ لممقياس قامت الباحثة بحساب الصدؽ بطريقة صدؽ المحكميف 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ التالي:، كصدؽ االتساؽ الداخمي

 صدق المحكمين  ( أ

كؿ مف  في التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجمكعة عمى المقياس الباحثة عرضت
في  )تخصص عمـ نفس( كالبحث العممي كميات التربية في مختصيف كعمى}الجامعة اإلسالمية{ 
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 السادة آلراء الباحثة استجابت كقد، (القدس المفتكحة، األقصى، األزىر)الجامعات الفمسطينية 
 ضكء في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما كقامت بإجراء، (1الممحؽ رقـ ) إلى انظر، المحكميف
 ليتـ النيائية صكرتو في المقياسكبذلؾ خرج ، إعداده تـ نمكذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ
 في صكرتيا قبؿ النيائية.، االستطالعية العينة عمى تطبيقو

 Internal Consistencyصـدق االتساق الداخمي:  ( ب

كالجدكؿ التالي يبيف ، بعدفقرة كالدرجة الكمية لم بيف كؿقامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط 
مع بياف مستكل الداللة في ، كالدرجة الكمية لممقياس بعدمعامالت االرتباط بيف درجة كؿ 

 الجدكؿ:

 مقياسالكمية لموالدرجة مقياس االغتراب النفسي معامالت االرتباط بين فقرات (: 4 .2جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة #

 **0.000 0.56 .أشعر بأنو ال حكؿ لي كال قكة  1

 **0.001 0.47 ستطيع أف أكاجو ما يعترضني مف مشكالت. أ 2

 //0.201 0.19 .أستطيع أف أعبر عف رأيي بصراحة  3

 **0.001 0.48 يصعب عمي التمسؾ بحقكقي كالدفاع عنيا. 4

 **0.000 0.58 .مسمكبة  إرادتيأشعر بأف  5

 0.013* 0.38 .أشعر بأنو ال خيار لي في تحديد نكع العمؿ بعد التخرج 6

 0.007** 0.41 .أفقد الكثير مف الفرص ألنني لـ أستطيع أف أبت في األمكر قطعيان  7

 **0.004 0.42 لدم القدرة عمى التخطيط لحياتي. أعتقد بأف 8

 **0.000 0.55 .أف أدافع عما اؤمف بوال أستطيع  9

 **0.000 0.58 .أشعر بأنني أرفض الكاقع الذم أعيشو  10
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 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة #

 **0.000 0.52 أك غاية. ال أستطيع أف أحقؽ أم ىدؼ 11

 **0.000 0.53 .أشعر بأف المكت راحة لي 12

 **0.001 0.47 .أعتقد بأف الحياة ال معنى ليا  13

 **0.000 0.52 .: لماذا أنا مكجكد فكرةشغمني ت 14

 **0.000 0.62  .أشعر بأف الكممات التي نتداكليا في حياتنا ال معنى ليا 15

 **0.000 0.63 مف إنجازات.ينتابني احساس بأنو ال معنى لما أقـك بو  16

 **0.000 0.54 .في ىذا العالـ عر بالكحدة أش 17

 //0.069 0.28  .حقيقييفأشعر انو مف السيؿ أف نجد أصدقاء  18

 **0.002 0.46 .سطحية  باآلخريفأشعر أف عالقتي  19

 //0.581 0.08 االجتماعية.أشارؾ في النشاطات كالمناسبات  20

 **0.004 0.43 .أحب أف أقضي كقت فراغي كحيدا مع نفسي 21

 **0.007 0.41 .)الغاية تبرر الكسيمة( شعار صحيح مف كجية نظرم 22

 **0.003 0.45 .الناس مستعدكف ألف يكذبكا مف أجؿ التفكؽ عمى غيرىـمعظـ  23

 //0.887 0.02 .أفعؿ أم شيء حتى أبمغ غايتي كىدفي 24

 *0.011 0.38 .في سبيؿ مصمحتي ما ييمني أف أخالؼ المعايير االجتماعية 25

 0.003** 0.45 .كؿ شيء مباح ما دمت أستطيع أف أحقؽ ما أريد 26

 *0.017 0.36 .ـ بما تعرضو كسائؿ اإلعالـ حتى لك أىتـ بو معظـ الناستأىأنا ال  27
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 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة #

 *0.027 0.34 يمكنني االلتزاـ بتعاليـ ديني. 28

 **0.002 0.45 .ؼ ىك احدل الكسائؿ لتغير ما ىك قائـ في المجتمعنأشعر بأف الع 29

 *0.027 0.33 .أخشى أف يأتي عمى يـك أككف فيو فقدت كامؿ إيماني 30

 *0.046 0.30 .أشعر بالرضى عف كضعي الحالي 31

 **0.007 0.40 .أشعر بأنني عديـ الفائدة  32

 *0.012 0.38 عة.أعتقد بأف اإلنساف عبارة عف سم 33

 // غير دالة إحصائيان        0.05* دالة عند             0.01** دالة عند 

مقياس االغتراب النفسي تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ بأف معامالت االرتباط بيف فقرات 
كىذا يدؿ  (0.05، 0.01) كىي دالة عند مستكل داللة، (0.63 – 0.30تراكحت ما بيف )

ما عدا الفقرات ، تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيان  لمقياسجميع فقرات اأف عمى 
 .(فقد كجد أنيا غير دالة إحصائيان كيجب حذفيا مف المقياس24، 20، 18، 3رقـ )

 معامالت الثبات لممقياس: -ثانياً 

لفا ألمتحقؽ مف معامالت الثبات لممقياس قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتيف كىما: طريقة 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:، كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية

يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لمقياس  (:4 .3جدول )
 (30)ن =  االغتراب النفسي

 األبعاد
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 طريقة التجزئة النصفية
معامل ارتباط 

 بيرسون
معادلة 
 وناسبيرمان بر 

 0.83 0.70 0.92 29 الكمية االغتراب النفسي الدرجة
  1/ر+ 2معادلة سبيرمان براون المعدلة = ر*
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 :ما يميتبين من الجدول السابق 

 كرونباخ: –.معامالت الثبات بطريقة ألفا 1

ف قيمػػة ألفػػا إحيػػث كجػػد ، كبعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس تػػـ حسػػاب معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس الثبػػات
كىػػذا دليػػؿ كػػاؼ عمػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بمعامػػؿ ثبػػات عػػالي ، 0.92تسػػاكم كركنبػػاخ لممقيػػاس 

 كمرتفع.

 .  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:2

حيث تـ قسمة بنكد ، تـ حساب معامالت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
لنصؼ األكؿ كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات ا، المقياس الكمي إلى نصفيف

حيث بمغ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف لدرجات ، كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس كالبعد
المعدلة أصبح معامؿ  براكف-كبعد استخداـ معادلة سبيرماف ، (0.70لممقياس بيذه الطريقػة )

 كيعد ىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية.، (0.83الثبات )

 (:دالباحثة)إعدا صورة الجسممقياس  -ثانياً 

 بناء المقياس:

كقامت بإعداد مقياس ، قامت الباحثة باالطالع عمى مقاييس تناكلت مكضكع صكرة الجسـ
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى عدـ مالئمة بعض المحاكر ، لصكرة الجسـ بالرغـ مف كفرة المقاييس

كتضمف المقياس في ، العينة المختارةكذلؾ لخصكصية ، كعبارات المقاييس في ىذا المجاؿ
( فقرة كضعتيا الباحثة كبعد عرضيا عمى عدد مف المحكميف ممحؽ 35صكرتو األكلية عمى )

 ( فقرة.29( أصبح عدد فقرات المقياس )1رقـ )

 كمف المقاييس التي تـ االطالع عمييا :

 . (ـ2012، )خمؼ ـ2010، صكرة الجسـ لممعكقيف بدنيان كجسديان إعداد عمي

 (.ـ2009، صكرة الجسـ )القاضي

 وصف المقياس:

(ـ 2014)صكرة الجسـ لدل مصابي عدكاف كؿ فقرة ليا تعبير عف، فقرة 29يتككف المقياس مف 
، نظرة الفرد مف خالؿ الناس(، كينقسـ المقياس لبعديف ىما )نظرة الفرد لنفسو، عمى قطاع غزة
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المككنة مف مقياس ثالثي. حيث ال تكجد عبارات ( أماـ الخيارات لإلجابة xكيتـ كضع إشارة )
 .صكرة الجسـكىذه الفقرات تقيس ، خاطئة في ىذا المقياس

 تصحيح المقياس:

 3تحصؿ عمى لمفقرات المكجبة مكافؽ  فاإلجابة، درجة 87-1درجات ىذا المقياس مف  تتراكح
 درجة عمىتحصؿ غير مكافؽ  كاإلجابة درجتيفتحصؿ عمى غير متأكد  كاإلجابة درجات
، 20، 13، 11، 1كلمفقرات السالبة تحصؿ عمى عكس الدرجات كىي الفقرات التالية )، كاحدة
 كتحسب الدرجات حسب اإلجابات.( 28

 الخصائص السيكومترية لممقياس:

االغتراب قامت الباحثة بتطبيؽ الدرجة الكمية ، الخصائص السيككمترية لممقياس إلىلمتعرؼ 
(ـ  عمى قطاع 2014مصابي عدكاف )( مف 30استطالعية قكاميا )أكلية عمى عينة النفسي 

كمف خالؿ ، كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صالحية المقياس لمتطبيؽ عمى البيئة الفمسطينية، غزة
 حساب الصدؽ كالثبات بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.

 أواًل: معامالت الصدق:

الصدؽ بطريقة صدؽ المحكميف لمتحقؽ مف معامالت الصدؽ لممقياس قامت الباحثة بحساب 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ التالي:، كصدؽ االتساؽ الداخمي

 صدق المحكمين  ( ت

كؿ مف  في التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجمكعة عمى المقياس الباحثة عرضت
 كالبحث العممي، )تخصص عمـ نفس( اإلنسانية العمكـ في مختصيف كعمى}الجامعة اإلسالمية{ 

 آلراء الباحثة استجابت كقد، (القدس المفتكحة، األقصى، األزىر)في الجامعات الفمسطينية 
 في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما كقامت بإجراء، (1الممحؽ رقـ ) إلى انظر، المحكميف السادة
 النيائية صكرتو في المقياسكبذلؾ خرج ، إعداده تـ نمكذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ ضكء
 في صكرتيا قبؿ النيائية.، االستطالعية العينة عمى تطبيقو ليتـ
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 Internal Consistencyصـدق االتساق الداخمي:  ( ث

كذلؾ قامت ، بعد كالدرجة الكمية لممقياس قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ
كالجدكؿ التالي يبيف معامالت ، بعدفقرة كالدرجة الكمية لم بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ

 مع بياف مستكل الداللة في الجدكؿ:، كالدرجة الكمية لممقياس بعداالرتباط بيف درجة كؿ 

 والدرجة الكمية لممقياسصورة الجسم  مقياس أبعادمعامالت االرتباط بين  (:4 .4جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط  األبعاد
ة الفرد لنفسونظر   0.88 **0.001 
فرد مف خالؿ الناسنظرة ال  0.91 **0.001 

 // غير دالة إحصائيان        0.05* دالة عند             0.01** دالة عند 

ف المقياس تراكحت ما بي أبعادتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ بأف معامالت االرتباط بيف 
 أبعادجميع أف كىذا يدؿ عمى ، 0.01كىي دالة عند مستكل داللة ، (0.91 – 0.88)

كمما يشير إلى صالحية المقياس ، المقياس تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيان 
 لإلجابة عمى تساؤالت كفرضيات الدراسة.

فقرات كل بعد وبما أن المقياس يتكون من بعدين فقد تم حساب معامالت االرتباط بين 
 وتتضح النتائج فيما يمي:، والدرجة الكمية لمبعد

 بعدوالدرجة الكمية لمالبعد األولي معامالت االرتباط بين فقرات  (:4 .5جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات #

 0.021* 0.35 .أشعر بالرضا عف ىيئتي كجسمي 1

2 
 اتأشعر بأف أدائي منخفض بسبب تغير 

 .جسمي
0.58 **0.001 

3 
أعتقد أف مفيكمي عف جسمي منخفض 

 .كغامض
0.60 **0.001 

 0.098// 0.26 باآلخريف.أرفض مقارنة جسمي  4

أشعر بتغير في مظير جسمي عما أتكقعو  5
 . لممرآةعندما أنظر 

0.27 //0.089 

6 
عما أنا عميو أفضؿ لك أف مظيرم مختمؼ 

 .االف
0.52 **0.001 

 0.001** 0.57 .أمر مزعج المرآةأشعر أف رؤية نفسي في  7
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات #

8 
أعتقد بأف ثقتي بنفسي ضعيفة بسبب 

 عدـ لياقة جسمي.مظيرم ك 
0.70 **0.001 

9 
أفكر كثيرا بما حدث لي مف تغيرات في 

 .جسمي
0.58 **0.001 

10 
أشعر بأنني ال أصمح لشيء ألني أقؿ 

 مف االخريف. كفاءة
0.60 **0.001 

 0.001** 0.57 .أشعر بمكانتي الحقيقية داخؿ أسرتي 11
 0.001** 0.47 .أشعر بالسعادة عندما أككف كحيدا 12

13 
لدم القدرة عمى أف أككف عنصر فاعؿ 

 0.001** 0.51 .كمنتج في المجتمع

14 
يتركز تفكيرم في اتجاىات محددة تناسب 

 .الجديد الجسمي كضعي
0.37 *0.014 

 // غير دالة إحصائيان        0.05* دالة عند             0.01** دالة عند 

تراكحت ما بيف بعد األكؿ تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ بأف معامالت االرتباط بيف فقرات ال
جميع أف كىذا يدؿ عمى ، (0.05، 0.01) كىي دالة عند مستكل داللة، (0.70 – 0.35)

( فقد كجد 5، 4ما عدا فقرة رقـ )، تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيان  بعدفقرات ال
 أنيا غير دالة إحصائيان كيجب حذفيا مف المقياس.

 بعدوالدرجة الكمية لم البعد الثانيمعامالت االرتباط بين فقرات  (:4 .6جدول )
الر
معامل  الفقرات قم

 االرتباط 
مستوى 
 الداللة

15 
 0.001** 0.53 .عندما أتحدث مع االخريف لتغير جسمي عنيـ االرتياحأشعر بعدـ 

16 

في الناحية  أشعر أف لي صداقات قميمة بسبب اختالؼ شكمي عنيـ
 0.001** 0.79 الجسمية .

17 
 0.001** 0.71 .اتجنب بعض الزمالء لتعميقاتيـ السمبية حكؿ مظير جسمي

18 
 0.001** 0.67 إلى جسمي. خركفأشعر بالحرج عندما ينظر اآل

19 
 0.001** 0.59 الناس.أرفض الذىاب لألماكف العامة حتى ال يراني 
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الر
معامل  الفقرات قم

 االرتباط 
مستوى 
 الداللة

20 
 0.020* 0.35 حكؿ جسدم كشكمي . خريفلدم قدرة كافية الحتماؿ تعميقات اآل

21 
 0.001** 0.69 .خريف تجاه شكمي كجسميراء اآلآيشغمني كثيرا 

22 
 0.001** 0.61 النفسية. الناس تسبب ليـ بعض المضايقاتب اختالطيأعتقد أف 

23 
 0.001** 0.66 .أتحاشى الناس الذيف ال أعرفيـ

24 
 0.001** 0.54 كضعي كحالة جسمي.بيف الناس بسبب  قبكؿ أشعر أنو ال يكجد لي

25 
 0.001** 0.55 .أشعر بالخجؿ عندما أككف بيف الناس

26 
 0.001** 0.81 الجسمية. صابتيإخريف بسبب أشعر أني أقؿ قيمة مف اآل

27 
 0.001** 0.69 .أفضؿ العمؿ بمفردم بسبب شكمي المختمؼ عف الناس

28 
 0.313 0.16 .خر يرتاحكف لمظير جسميأف أفراد الجنس اآل أشعر

29 
 0.001** 0.62 .أشعر أف معظـ الناس يبدكف في مظير أفضؿ مني

 // غير دالة إحصائيان        0.05* دالة عند             0.01** دالة عند 

تراكحت ما بيف بعد الثاني تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ بأف معامالت االرتباط بيف فقرات ال
 بعدجميع فقرات الأف كىذا يدؿ عمى ، 0.01كىي دالة عند مستكل داللة ، (0.81 – 0.35)

فقد كجد أنيا غير دالة  28ما عدا الفقرة رقـ ، تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيان 
 إحصائيان كيجب حذفيا مف المقياس.

 معامالت الثبات لممقياس:  -ثانياً 

لمتحقؽ مف معامالت الثبات لممقياس قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتيف كىما: طريقة الفا 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:، التجزئة النصفيةكركنباخ كطريقة 
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 صورة الجسميوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لمقياس  (:4 .7جدول )
 (30)ن = 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد
 التجزئة النصفيةطريقة 

معامل ارتباط 
 بيرسون

معادلة سبيرمان 
 براون

الفرد لنفسو ةنظر   12 0.77 0.65 0.79 
فرد مف خالؿ الناسنظرة ال  14 0.90 0.79 0.88 

 0.79 0.65 0.91 26 الدرجة الكمية )صكرة الجسـ(
  1/ر+ 2معادلة سبيرمان براون المعدلة = ر*

 :يميما تبين من الجدول السابق 

 كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا   -1

ف قيمػػة ألفػػا إحيػػث كجػػد ، كبعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس تػػـ حسػػاب معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس الثبػػات
كىػػذا دليػػؿ كػػاؼ عمػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بمعامػػؿ ثبػػات عػػالي ، 0.91كركنبػػاخ لممقيػػاس تسػػاكم 

 كمرتفع.
 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  -2

حيث تـ قسمة بنكد ، حساب معامالت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفيةتـ 
، كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ، المقياس الكمي إلى نصفيف

حيث بمغ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف لدرجات ، كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس كالبعد
المعدلة أصبح معامؿ  براكف-كبعد استخداـ معادلة سبيرماف ، (0.65لممقياس بيذه الطريقػة )

 كيعد ىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية.، (0.79الثبات )

 (:الباحثة )إعدادمقياس النظرة المستقبمية  -ًا:ثالث

 بناء المقياس:

كاستفادت الباحثة مف مقياس ، قامت الباحثة باالطالع عمى مقاييس عدة تناكلت النظرة لمستقبؿ
كتضمف المقياس  (353 ، صـ2013، الختاتنة)( ـ2013سامي الختاتنة لمنظرة المستقبمية )

كبعد عرضيا عمى عدد مف المحكميف ، ( فقرة كضعتيا الباحثة33في صكرتو األكلية عمى )
 ( فقرة.30( أصبح عدد فقرات المقياس )1ممحؽ رقـ )
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 وصف المقياس:

مصابي مف قبؿ  النظرة المستقبمية كؿ فقرة ليا تعبير عف مستكل، فقرة 30يتككف المقياس مف 
( أماـ الخيارات لإلجابة المككنة مف xكيتـ كضع إشارة )، (ـ عمى قطاع غزة2014)عدكاف
كىذه الفقرات تقيس مستكل ، . حيث ال تكجد عبارات خاطئة في ىذا المقياسخماسيمقياس 
 لممستقبؿ.النظرة 

 تصحيح المقياس:

 4تحصؿ عمى لمفقرات المكجبة دائمان  فاإلجابة، درجة 120-0تتراكح درجات ىذا المقياس مف 
كاإلجابة أحيانان تحصؿ عمى درجتيف كاإلجابة  ثالث درجاتتحصؿ عمى غالبان  كاإلجابة درجات
السالبة تحصؿ عمى  كلمفقرات، كاحدة كاإلجابة أبدان تحصؿ عمى صفر درجة عمىتحصؿ  نادران 

( 29، 28، 27، 26، 24، 23، 22، 18، 4، 3، 2كىي الفقرات التالية )، عكس الدرجات
 كتحسب الدرجات حسب اإلجابات.
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

النظرة قامت الباحثة بتطبيؽ الدرجة الكمية ، الخصائص السيككمترية لممقياس إلىلمتعرؼ 
(ـ  عمى قطاع 2014مصابي عدكاف )( مف 30استطالعية قكاميا ) أكليةعينة  المستقبمية عمى

كمف خالؿ ، كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صالحية المقياس لمتطبيؽ عمى البيئة الفمسطينية، غزة
 حساب الصدؽ كالثبات بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.

 معامالت الصدق: -أوالً 

الصدؽ بطريقة صدؽ المحكميف لمتحقؽ مف معامالت الصدؽ لممقياس قامت الباحثة بحساب 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ التالي:، كصدؽ االتساؽ الداخمي

 صدق المحكمين  ( ج

كؿ مف  في التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجمكعة عمى المقياس الباحثة عرضت
 )تخصص عمـ نفس( كالبحث العممي اإلنسانية العمكـ في مختصيف كعمى}الجامعة اإلسالمية{ 

 آلراء الباحثة استجابت كقد، (القدس المفتكحة، األقصى، في الجامعات الفمسطينية )األزىر
 في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما كقامت بإجراء، (1الممحؽ رقـ ) إلى انظر، المحكميف السادة
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 النيائية صكرتو في المقياسكبذلؾ خرج ، إعداده تـ نمكذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ ضكء
 في صكرتيا قبؿ النيائية.، االستطالعية العينة عمى تطبيقو ليتـ

 Internal Consistencyصـدق االتساق الداخمي:  ( ح

كالجدكؿ التالي يبيف ، بعدفقرة كالدرجة الكمية لم بيف كؿقامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط 
مستكل الداللة في مع بياف ، كالدرجة الكمية لممقياس بعدمعامالت االرتباط بيف درجة كؿ 

 الجدكؿ:

 مقياسوالدرجة الكمية لممقياس النظرة المستقبمية معامالت االرتباط بين فقرات  (:4 .8جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة #

 //0.102 0.24 .أحب أف يشاركني أفراد أسرتي في ىمكمي كمشاكمي  1

 0.001** 0.60 .أكره الحياة 2

 0.001** 0.61 عف االخريف. أشعر بالعزلة  كالكحدة 3

 0.005** 0.41 .أشعر بعدـ قربي مف عائمتي 4

 **0.002 0.45 الحياة ىادفة بالنسبة لي. 5

 0.001** 0.50 ىناؾ فرص متاحة لمتقدـ كتحقيؽ األىداؼ. 6

 0.001** 0.56 .سكؼ أشغؿ منصب مرمكقا في المستقبؿ 7

 //0.170 0.21 كمستقبؿ زاىر. لدم ثقة كبيرة في نجاحي في الحياة 8

 0.001** 0.54 .أىتـ بالمستقبؿ كأشعر بجدية نحكه 9

 //0.101 0.25 .حياتي ال تخمك مف المشاكؿ لكنني أتغمب عمييا 10

 0.001** 0.54 أحالمي قابمة لمتحقؽ في المستقبؿ. 11

 0.001** 0.58 المستقبؿ.لدم أمؿ في  12

 **0.002 0.45 كالكردية. أفكر في األمكر المفرحة 13
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 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة #

 0.001** 0.65 .كاالحالـ التي لـ تتحقؽ اليـك ستتحقؽ غدا اآلماؿأنظر إلى أف  14

 **0.006 0.40 الصعبة. أتقبؿ الحياة ببشاشة ميما تكف األحكاؿ 15

 0.001** 0.49 .أعتقد أف المستقبؿ أفضؿ مف الحاضر  16

 0.001** 0.48 .حساسفي المستقبؿ مع اإل يجابيان إ أتكقع شيئان    17

 0.001** 0.48  تكاجيني.أرل الجانب المشرؽ مف األمكر التي  18

 0.001** 0.50 كبدكف أم تفكير.أستسمـ لمحزف بسيكلة   19

 0.001** 0.63 .المستقبؿ فيأعتقد أف حياتي ستككف أفضؿ  20

 0.001** 0.56 .الحياة جميمةتبدك لي  21

 *0.012 0.38 كالممؿ.يسيطر عمي اليأس  22

 *0.037 0.31 .أتمنى لك كنت مف أسرة غير أسرتي 23

 0.001** 0.57 .أشعر أنني مظمـك كسيء الحظ 24

 0.001** 0.51  .نني أمتمؾ الكثير مف القدراتأأشعر   25

 **0.002 0.46  .خريفنني عبئ عمى اآلأأشعر ب 26

 0.001** 0.46 عدـ الثقة في اآلخريف.أشعر ب 27

 *0.028 0.32 .نسافأشعر بأف الحياة ال تستحؽ أف يفكر بيا اإل 28

 **0.004 0.42 جد صعكبة في التكيؼ مع المحيطيف بي.أ 29

 0.001** 0.47 لدم القدرة عمى التغمب عمى المشاكؿ. 30

 // غير دالة إحصائيان        0.05* دالة عند             0.01** دالة عند 
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مقياس النظرة المستقبمية تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ بأف معامالت االرتباط بيف فقرات 
كىذا يدؿ  (0.05، 0.01) كىي دالة عند مستكل داللة، (0.65 – 0.31تراكحت ما بيف )

ما عدا الفقرات ، تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيان  لمقياسجميع فقرات اأف عمى 
 .كجد أنيا غير دالة إحصائيان كيجب حذفيا مف المقياس د( فق10، 8، 1رقـ )

 معامالت الثبات لممقياس:  -ثانياً 

لفا ألمتحقؽ مف معامالت الثبات لممقياس قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتيف كىما: طريقة 
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:، كطريقة التجزئة النصفيةكركنباخ 

النظرة يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لمقياس  (:4 .9جدول )
 (30)ن =  المستقبمية

 األبعاد
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 طريقة التجزئة النصفية
معامل ارتباط 

 بيرسون
معادلة سبيرمان 

 ونابر 
 0.88 0.79 0.93 27 الدرجة الكمية النظرة المستقبمية

  1/ر+ 2معادلة سبيرمان براون المعدلة = ر*

 :ما يميتبين من الجدول السابق 

 كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا   -1
ف قيمػػة ألفػػا إحيػػث كجػػد ، معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس الثبػػات كبعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس تػػـ حسػػاب

كىػػذا دليػػؿ كػػاؼ عمػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بمعامػػؿ ثبػػات عػػالي ، 0.93كركنبػػاخ لممقيػػاس تسػػاكم 
 كمرتفع.

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -2
 حيث تـ قسمة بنكد، تـ حساب معامالت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية

كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ ، المقياس الكمي إلى نصفيف
حيث بمغ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف لدرجات ، كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس كالبعد

المعدلة أصبح معامؿ  براكف-كبعد استخداـ معادلة سبيرماف ، (0.79لممقياس بيذه الطريقػة )
 عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية. كيعد ىذا دليؿ كاؼ، (0.88الثبات )
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 األساليب اإلحصائية: 4-5
 Statisticalبتفريغ كتحميػؿ النتػائج مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي قامت الباحثة

Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) ، كقػد تػػـ اسػتخداـ األسػػاليب
 اإلحصائية التالية:

 النسب المئكية كالمتكسط الحسابي.  وصفية منيا: إحصاءات -1

ـــوزن النســـبي(: -2 كيفيػػػد فػػػي معرفػػػة مقػػػدار النسػػػب المئكيػػػة  المتوســـط الحســـابي النســـبي )ال
 لمقاييس الدراسة.

 لمعرفة ثبات فقرات المقاييس. (:Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -3

كيسػتعمؿ لمتأكػد مػف :  (Splithalf methods)معامـل الثبـات بطريقـة التجزئـة النصـفية -4
 أف المقاييس لدييا درجات ثبات مرتفعة.

لمتحقػؽ مػف صػدؽ  (:Person Correlation Coefficientمعامـل ارتبـاط بيرسـون ) -5
كلقيػػػاس درجػػػة االرتبػػػاط ، االتسػػػاؽ الػػػداخمي بػػػيف فقػػػرات االختبػػػار كالدرجػػػة الكميػػػة لممقػػػاييس

 ت.يستخدـ ىذا االختبار لدراسة العالقة بيف المتغيرا

 : لكشؼ داللة الفركؽ بيف متكسطات عينتيف مستقمتيف.اختبار )ت( لعينتين مستمقتين -6

لبيػػاف داللػػة الفػػركؽ بػػبف متكسػػطات  (:One-Way ANOVAتحميــل التبــاين األحــادي ) -7
 ثالث فئات فأكثر.

لمعرفػػة اتجػػاه الفػػركؽ كداللتيػػا بػػيف فئػػات كػػؿ متغيػػر مػػف متغيػػرات العكامػػؿ  اختبــار شــيفيو: -8
 الديمغرافية كتأثيرىا عمى مقايس الدراسة.
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 الفصل الخامس
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا

 مقدمة:
عرضػػان لمنتػػائج التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا باسػػتخداـ أدكات الدراسػػة كالمعالجػػات فيمػػا يمػػي 

كسػيتـ عػرض النتػائج الخاصػة بتسػاؤالت الدراسػة ثػـ ، اإلحصائية كفقان ألسئمة الدراسة كفرضػياتيا
 عرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة.  

 نتائج تساؤالت الدراسة: 5-1

 عمى قطاع غزة؟ م2014لدى مصابي عدوان االغتراب النفسي ما مستوى -التساؤل األول 

، عمى قطاع غزةـ (2014) لدل مصابي عدكاف االغتراب النفسيمستكل  إلىلمتعرؼ 
االغتراب قامت الباحثة بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لدرجات 

 كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:، النفسي

لدى  لمقياس االغتراب النفسيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  (:5 .1جدول )
 (46عمى قطاع غزة )ن= م2014مصابي عدوان 

 الدرجة الكمية العدد المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الوزن النسبي المعياري

 الدرجة الكمية 
 40.72 21.61 47.23 116 33 االغتراب النفسي

 100يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 

لدل مصابي العدكاف  لالغتراب النفسيتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف الكزف النسبي 
كىذا يدؿ ، درجة 21.61كبانحراؼ معيارم ، درجة 47.23% بمتكسط حسابي 40.72بمغ 

يشعركف باالغتراب النفسي بمستكل  عمى قطاع غزةـ (2014) مصابي عدكافأف عمى 
 منخفضة.

ـ باالغتراب بشكؿ عاـ إلى طبيعة ىذه (2014كتعزك الباحثة شعكر مصابي عدكاف )
كذلؾ لما ، ع الفمسطينيحيث إف عينة الدراسة ذات حساسية في المجتم، الفئة بشكؿ خاص

ككاف لذلؾ أثر عمى الناحية الجسمية كالنفسية ، ذاقت مف كيالت االحتالؿ كبطشيـ بالمدنييف
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لدييـ مما يشعر أفراد ىذه الفئة بالضيؽ كالمعاناة بسبب االعتماد عمى اآلخريف أحيانان بحكـ 
، البتر)إصابتيـ مف حيثاإلصابة الجسدية الناتجة مف ذلؾ العدكاف خاصة كأف منيـ قد اختمفت 

 الكسكر المتفرقة( .، الشمؿ

تعزكه الباحثة إلى ، أما كجكد االغتراب عند مصابي العدكاف بدرجة منخفضة كىك األىـ
طبيعة البيئة الفمسطينية كاأليديكلكجية الثقافية لممجتمع الفمسطيني التي تساعد في التخفيؼ مف 

حيث الترابط االجتماعي ، العدكاف في قطاع غزةمستكل الشعكر باالغتراب النفسي لدل مصابي 
 كأف ىذا المجتمع ىك مجتمع صابر كمرابط كقادر عمى المكاجية كالتصدم .، كاالندماج األسرم

كترل الباحثة أيضان أف نظرة المجتمع الفمسطيني لمفرد المصاب بسبب العدكاف ىي نظرة إيجابية 
كبخاصة أف ىذا العدكاف ، داءن لدينو كطنوحيث إف ىذا المصاب ىك بطؿ نتيجة ألنو أصيب ف

فقد عانى الشعب الفمسطيني طكاؿ حياتو مف كيالت العدكاف ، األخير لـ يكف األكؿ مف نكعو
كظممو مما جعؿ الشعب متماسكان مترابطان يدان بيد مف أجؿ الدفاع عف دينو ككطنو كأبناء شعبو 

كالت التخريب كاالعتداءات شبو عمى الرغـ مف عكامؿ اإلحباط كالحصار كاإلغالؽ كمحا
 كىذه النتيجة كانت متكقعة مف الباحثة.، اليكمية عمى أبناء شعبنا كبيكتيـ كأراضييـ

( ـ2011، كدراسة )شحادة، (ـ2014، كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة الحالية مع دراسة )العركقي
 منخفضة .حيث أظيرت نتائجيا أف الدرجة الكمية لالغتراب النفسي لعينة الدراسة 

، ( كدراسة )ناصرـ2013، كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة الحالية مع كؿ مف دراسة)أبك شعيرة
( حيث أظيرت نتائجيا أف ـ2012، كدراسة )نعيسة، (ـ2013، كدراسة )ىدىكد، (ـ2013

، كما كتختمؼ مع دراسة )عمياف، مستكل الشعكر باالغتراب لدل عينة دراسة كؿ منيا متكسطة
( التي أظيرت نتائجيا ارتفاع الشعكر باالغتراب لدل عينة ـ2008سة عمي )( كدراـ2013

 الدراسة .
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 عمى قطاع غزة؟ م2014لدى مصابي عدوان صورة الجسم ما مستوى   -ثانيالتساؤل ال 

، عمى قطاع غزة (ـ 2014)لدل مصابي عدكافصكرة الجسـ مستكل  إلىلمتعرؼ 
، صكرة الجسـقامت الباحثة بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لدرجات 

 كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:

لدى صورة الجسم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس  (:5 .2جدول )
 (46عمى قطاع غزة )ن= م2014مصابي عدوان 

الدرجة  العدد األبعاد
 الكمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 62.54 5.28 22.51 36 12 ة الفرد لنفسونظر 
 2 53.87 7.30 22.63 42 14 فرد مف خالؿ الناسنظرة ال

 57.35 11.72 44.74 78 29 صكرة الجسـالدرجة الكمية 
 

 يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد  
 100ثـ ضرب الناتج في 

لدل مصابي العدكاف بمغ  لصكرة الجسـتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف الكزف النسبي 
كىذا يدؿ عمى ، درجة 11.72كبانحراؼ معيارم ، درجة 44.74% بمتكسط حسابي 57.35

 غزة ينظركف ألنفسيـ بشكؿ سمبي بدرجة متكسطة.عمى قطاع  (ـ 2014)مصابي عدكاف أف 

كبالنسبة لألبعاد فقد احتؿ المرتبة األكلى بعد نظرة الفرد لنفسو حيث بمغ الكزف النسبي 
لدل مصابي ، %53.87يميو بعد نظرة الفرد مف خالؿ الناس بكزف نسبي ، %62.54لو 

 .عمى قطاع غزة (ـ 2014)عدكاف 

كىك نظرة الفرد لنفسو إلى كزف نسبي ، كتعزك الباحثة ارتفاع الكزف النسبي لمبعد األكؿ
(عف البعد الثاني كىك نظرة الفرد مف خالؿ الناس أم أف نظرتو لنفسو نظرة سمبية 62.54)

تأثيران كجدانيان كذلؾ ألف األثر الجسمي الناتج عف اإلصابة قد يؤثر ، بدرجة أعمى مف المتكسط
عمى ىذا المصاب حيث إنو يعتبر شكمو كمظيره الخارجي ىك شيء ميـ بالنسبة لو حيث إف 
المصاب إما قد أصيب بشمؿ كمي أك جزئي أك بتر أجزاء معينة أك حتى كسكر متفرقة في 

ككؿ ىذه األمكر تستدعي منو أف يحتاج اآلخريف أحيانان كىذا بحد ذاتو مف ، أنحاء جسمو
ف لـ يكف ىناؾ معينات لو ، كف أف يشعره بالنقص كالدكنية عف باقي أفراد جنسوالمم خاصة كا 

كممارسة حياتو بشكؿ طبيعي مثؿ ، مف األدكات المساندة كالمساعدة عمى تخطي اإلصابة
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، عكازات أك أطراؼ صناعية أك غيره . فيذه األدكات قد تساعد عمى تحسيف صكرة الجسـ
 ثر النفسي ليذا المصاب .كتساعد في التخفيؼ مف األ

كبالرغـ مف كؿ المساندة كالدعـ الذم يتمقاه كاألدكات المساندة ، كترل الباحثة أيضان أف المصاب
كما حدث لو مف تغيير عمى ، لو إال أنو في تفكير دائـ كمستمر فيما حدث لو جراء العدكاف

العممية أك العممية أك الحياتية كبخاصة كأنو قد يككف أحيانان قد أعاؽ مسير حياتو ، معالـ جسمو
فالمظير العاـ ليذه العينة مف أفراد المجتمع أصبح صكرة ذىنية كمادية تالزمو عبر ، العامة

 مراحمو العمرية.

أما بالنسبة لمبعد اآلخر كىك نظرة الفرد مف خالؿ الناس فقد حصؿ عمى كزف نسبي قدره 
ؿ مف البعد األكؿ . فترل الباحثة أف ىذه (أم أف صكرة الجسـ ليذا البعد متكسطة كأق53.85)

النتيجة الحالية سببيا نظرة المجتمع الفمسطيني المتعاطفة مع المصاب كالمشجعة كالمساندة 
ألف كؿ مف أبناء شعبنا ، مما جعمت المصاب ال يمقي باالن إلى نظرة اآلخريف لو، نفسيان لو

فبالتالي نرل اإلحساس الجماعي الفمسطيني ، الفمسطيني كاف معرضان لحدكث ىذه اإلصابة لديو
كما أف النظرة لممصاب قد تختمؼ ، بأننا أبناء شعب كاحد يجب أف نصمد أماـ العدكاف الظالـ

في المجتمع الفمسطيني عنو في باقي المجتمعات فقد أصبح المصاب الذم خمفت لو اإلصابة 
أك يستمر في ، كأف يكمؿ تعميمو ،يندمج في كافة مؤسسات المجتمع العممية كالعممية، إعاقة

كما أف المؤسسات األىمية ليا ، كتككف لو معاممة خاصة، عممو بعد اإلصابة إذا استطاع ذلؾ
 دكر كبير في تكفير كؿ ما يحتاجو المصاب مف أدكات تأىيمية كعالجية .

درجة ( كىي 57.35كبالنسبة لمدرجة الكمية لصكرة الجسـ التي بمغ فييا الكزف النسبي إلى )
فيمكف القكؿ باإلضافة عمى ما سبؽ أف الكاقع الفمسطيني ، متكسطة في الرضا عف صكرة الجسـ

ىك كاقع صمكد كترابط بسبب تاريخو الذم لـ يخؿ مف العدكاف الظالـ المستمر مف قبؿ 
االحتالؿ مما أحدث عند أبناء ىذا الشعب تكيؼ مع األكضاع كالشعكر بضركرة الصمكد أماـ 

فأصبح مف االعتيادم ليذا الشعب أف نرل أفرادان يخرجكف عمى كرسي متحرؾ أك ىذا العدك 
 عمى عكازيف أكلديو بتر أحد األطراؼ .

( التي أظيرت أف صكرة الجسـ لدل ـ2013كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الطيراكم )
 مصابي العدكاف متكسطة .
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ك دراسة (، (Hamarsheh,Rimawi,2014ة كاختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراس
، ( التي أظيرت نتائجيا ارتفاع نسبة صكرة الجسـ لدل طالب الجامعةـ2013، )الخفاجي

( التي أظيرت نتائجيا عدـ تقبؿ كرفض لصكرة الذات لدل األطفاؿ ـ2012، كدراسة )خمك
فاض في مستكل ( التي أظيرت نتائجيا انخـ2009، كدراسة )القاضي، المعتدل عمييـ جنسيان 

 صكرة الجسـ.
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 عمى قطاع  م2014لدى مصابي عدوان النظرة المستقبمية ما مستوى  -لثالثالتساؤل ا
 غزة؟

، عمى قطاع غزة (ـ2014)لدل مصابي عدكاف  النظرة المستقبميةمستكل  إلىلمتعرؼ 
النظرة قامت الباحثة بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لدرجات 

 كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:، المستقبمية

لدى  لمقياس النظرة المستقبميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  (:5 .3جدول )
 (46عمى قطاع غزة )ن= م2014مصابي عدوان 

 الكمية الدرجة العدد المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الوزن النسبي المعياري

 الدرجة الكمية 
 النظرة المستقبمية

30 108 70.51 20.41 65.29 

 يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ  
 100بعد ثـ ضرب الناتج في 

لدل مصابي العدكاف  لمنظرة المستقبمية تبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف الكزف النسبي
كىذا يدؿ ، درجة 20.41كبانحراؼ معيارم ، درجة 70.51% بمتكسط حسابي 65.29بمغ 
 .بالنظرة المستقبمية بمستكل مرتفع يشعركف عمى قطاع غزة (ـ2014)مصابي عدكاف أف عمى 

غالؽ كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الحالية إلى الحصار المتكاصؿ عمى أبنا شعب نا كا 
المعابر المستمر الذم خفض مف األمؿ المكجكد كالنظرة التفاؤلية الكردية التي مف الممكف أف 
مكانية الحصكؿ عمى فرص أكبر لمساعدتو عمى  يفكر فييا المصاب لمسفر كالعالج بالخارج كا 
ج مكاصمة حياتو خاصة في ظركؼ قمة األدكات كاألجيزة الحديثة المتطكرة في قطاع غزة لعال

كتركيب األطراؼ ، كالعمميات الخاصة بالنخاع الشككي، المصابيف حسب اختالؼ اإلصابة
الصناعية الحديثة الجيدة عمى الرغـ مف محاكالت المؤسسات األىمية لتكفير ىذه األجيزة 

كلكف يبقى أمؿ الفرد المصاب بأف يحصؿ عمى فرصة لمسفر لمحصكؿ عمى عالج ، كاألدكات
 أفضؿ في الخارج متكاصؿ كيشغؿ تفكيره . 

كترل الباحثة أيضان أف المصاب الذم كاف لديو الكثير مف الطمكحات كالمخططات في 
مبات المستقبؿ في كافة شئكف حياتو  قبؿ اإلصابة كالعمؿ كالزكاج كالمسكف كغيره مف متط

عميو اآلف أف يتخمى عف ىذه الطمكحات كأصبح لديو المستقبؿ ىك شيء ال ، الحياة الكريمة
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ألنو في كجية نظره قد فقد المؤىالت التي تعينو لتحقيؽ ىذه ، يستدعي التفكير بو كالسابؽ
كمف ناحية أخرل فإنو يشعر أنو لف يستطيع مكاكبة التطكر التكنكلكجي كالعممي ، الطمكحات
خاصة إذا كانت ىذه اإلصابة بتر أك شمؿ سفمي يعيقو عف ، اإلصابة المكجكدة لديوبسبب 

كليذا ترل الباحثة أف النظرة المستقبمية لدل الفرد المصاب أصبحت ، ممارسة حياتو كالسابؽ
 متكسطة .

( التي أظيرت أف الطالب ـ2013، كتتفؽ ىذه النتيجة الحالية مع دراسة )صالح
 أظيركا مستكل متكسط مف التكجو نحك الحياة .المعاقيف حركيان قد 

كالتي أظيرت أف  ((Lovu M,2015كتختمؼ ىذه النتيجة الحالية مع دراسة كؿ مف 
التي أظيرت أف  (Wang,2011)كدراسة ، طمبة المرحمة الثانكية لدييـ نظرة إيجابية لممستقبؿ

، يجة الستعادة تجارب سابقةالنظرة المستقبمية لمطمبة الجامعييف لـ تكف أفضؿ مف الماضي نت
( التي أظيرت مستكل عالي مف تصكرات المستقبؿ لطمبة كمية مجتمع ـ2011، كدراسة )عياد

( التي أظيرت انخفاض في مستكل التكجو نحك المستقبؿ لدل ـ2010، كدراسة )حجازم، غزة
المستقبمية ( التي أظيرت أف االتجاىات ـ2010، كدراسة )عمي، الشباب الجامعي الفمسطيني

 لطالب المرحمة اإلعدادية أدنى مف المتكسط.
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 :فرضيات الدراسة
ــى الرئيســة الفرضــية ــو بــين  -األول االغتــراب النفســي وصــورة الجســم ال توجــد عالقــة ارتباطي

 عمى قطاع غزة. م2014لدى مصابي عدوان والنظرة المستقبمية 

إيجػاد مصػفكفة معػامالت االرتبػاط لبيرسػكف لدراسػة العالقػة بػيف تػـ الختبار صحة ىػذه الفرضػية 
عمػػى قطػػاع  ـ2014لػػدل مصػػابي عػػدكاف  كصػػكرة الجسػػـ كالنظػػرة المسػػتقبمية، االغتػػراب النفسػػي

كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف ، (Pearson’s Correlation Coefficient) غزة
 خالؿ الجدكؿ التالي:

االغتراب النفسي وصورة الجسم بين مصفوفة معامالت االرتباط لبيرسون لكشف العالقة  (:5 .4جدول )
 (46عمى قطاع غزة)ن= م2014لدى مصابي عدوان  والنظرة المستقبمية

االغتراب  التصنيف األبعاد
 النفسي

نظرتي 
 لنفسي

نظرة 
 الناس لي

صورة 
 الجسم

 النظرة
 المستقبمية

الدرجة الكمية 
 االغتراب النفسي

 -0.81 0.62 0.60 0.54 1 معامؿ االرتباط 
 0.001** 0.001** 0.001** 0.004** - مستكل الداللة

الدرجة الكمية 
 النظرة المستقبمية

 1 0.69- 0.70- 0.52- -0.81 معامؿ االرتباط 
 - 0.001** 0.001** 0.004** 0.001** مستكل الداللة
 غير دالة إحصائيان  \\          0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند 

 ما يمي: وقد تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق
الدرجػة الكميػة  ذات داللػة إحصػائية بػيف طرديػةكجػكد عالقػة االغتراب النفسـي* صـورة الجسـم: 

نظرتػػػي ، نظػػػرة النػػاس لػػػيالتاليػػة ) لصػػػكرة الجسػػـ كأبعػػػادهكبػػيف الدرجػػػة الكميػػة لالغتػػراب النفسػػػي 
رتفػع درجػات اكىػذا يػدؿ عمػى أنػو كممػا ، عمػى قطػاع غػزةـ (2014)مصػابي عػدكاف ( لػدللنفسي

كبعػػػدييا ، الصػػػكرة السػػػمبية لمجسػػػـكممػػػا ارتفػػػع مسػػػتكل  مصػػػابي العػػػدكافعنػػػد االغتػػػراب النفسػػػي 
 عمى قطاع غزة.ـ (2014)لدل مصابي عدكاف السابقيف 

الدرجػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عكسػػية كجػػكد عالقػػة االغتــراب النفســي* النظــرة المســتقبمية: 
عمى ـ (2014)لدل مصابي عدكاف النظرة المستقبمية كبيف الدرجة الكميةالكمية لالغتراب النفسي 

كممػا  مصػابي العػدكافعنػد االغتػراب النفسػي رتفػع درجػات اكىػذا يػدؿ عمػى أنػو كممػا ، قطاع غػزة
 عمى قطاع غزة. (ـ 2014)لدل مصابي عدكاف النظرة المستقبمية مستكل  نخفضا
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الدرجػة الكميػة ذات داللػة إحصػائية بػيف  عكسػيةكجكد عالقػة صورة الجسم* النظرة المستقبمية: 
 الكميػة كبػيف الدرجػةنظرة الفرد مف خالؿ الناس( ، لصكرة الجسـ كأبعاده التالية )نظرة الفرد لنفسو

كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو كممػػا ، عمػػى قطػػاع غػػزةـ (2014)لػػدل مصػػابي عػػدكاف ، لمنظػػرة المسػػتقبمية
نخفضػػػت كممػػا ا مصػػابي العػػػدكافعنػػػد مسػػػتكل الصػػكرة السػػػمبية لمجسػػـ كبعػػػدييا السػػابقيف  رتفػػع ا

 عمى قطاع غزة.ـ (2014)لدل مصابي عدكاف درجات النظرة المستقبمية  

الفرض الحالي ىي نتيجة منطقية لالغتراب الذم يعنػي انفصػاؿ الفػرد عػف كتعتبر الباحثة نتيجة 
كبالتػػػالي يتحقػػػؽ أبعػػػاد ، ممػػػا يجعمػػػو ينظػػػر لنفسػػػو نظػػػرة سػػػمبية، ذاتػػػو كقيمػػػو كأىدافػػػو كطمكحاتػػػو

كيشػعر بالكحػدة النفسػية فيشػعر أنػو ، االغتراب فيعجز الفػرد عػف التػأثير فػي المكاقػؼ االجتماعيػة
كيتحقػؽ الالىػدؼ فيعػيش حالػة مػف العشػكائية فػي ، ف بعض األشياءغير مرغكب فيو فينفصؿ ع

حياتو كأف حياتو ال معنى ليا كال جدكل منيا كما يرفض كؿ المعايير كالقيـ كالثقافة التي يعترؼ 
بيا المجتمع .فإذا ما تحققت ىذه األبعاد فبالتالي سيككف لدل ىذا الفرد صكرة سػمبية عػف جسػمو 

كبالتالي لذاتػو ، ما زاد االغتراب زادت نظرة ىذا الفرد المصاب لجسموفكم، حسب درجة االغتراب
 كمف ثـ كنتيجة لذلؾ سكؼ تقؿ النظرة التفاؤلية لممستقبؿ لدل الفرد المصاب .

كتؤيد ىذه النتيجػة  النظريػة اإلنسػانية التػي تػرل أف االغتػراب يحػدث عنػدما ال يسػتطيع الفػرد أف 
ألنػو حينيػا ال يسػتطيع أف يفيػـ ، المفركضػة عميػو مػف اآلخػريف يختػار قراراتػو بحريػة بفعػؿ القيػكد

كبالتالي صكرة ، كمف ثـ لف يتمكف مف تحقيقيا فيتككف لديو مفيكـ سمبي عف ذاتو، ذاتو كما ىي
سػيككف لػو ، كبالتالي إذا ككف صكرة سمبية عف جسمو ككمما زادت ىػذه النظػرة، سمبية عف جسمو

ؿ مػنخفض كفقػد لػبعض االامػاؿ كالطمكحػات كالمخططػات التػي نظرة إيجابيػة أقػؿ لممسػتقبؿ كتفػاؤ 
 كانت مكجكدة لديو قبؿ اإلصابة .

ذا كػػاف ىنػػاؾ تػػرابط بػػيف نقػػص تقػػدير الػػذات كاالغتػػراب النفسػػي كأف أبعػػاد االغتػػراب تػػؤدم إلػػى  كا 
فػػإف الباحثػػة يمكنيػػا تكظيػػؼ ذلػػؾ فػػي أف نتيجػػة ىػػذا ، عػػدـ رضػػا الفػػرد عػػف ذاتػػو كانفصػػالو عنيػػا

( كالتػػي تػػرل 2008( كدراسػػة األشػـر )2009لحػػالي تتفػػؽ مػع كػػؿ مػػف دراسػة القاضػػي )الفػرض ا
حيػػث كممػػا زادت ، كػػؿ منيمػػا أف ىنػػاؾ عالقػػة عكسػػية بػػيف صػػكرة الجسػػـ السػػمبية كتقػػدير الػػذات

كذلػػػؾ فػػػي نػػػدرة الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت االغتػػػراب ، صػػػكرة الجسػػػـ السػػػمبية قػػػؿ تقػػػدير الفػػػرد لذاتػػػو
 سب حدكد عمـ الباحثة.كعالقتو بصكرة الجسـ ح
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االغتـراب النفسـي وصـورة ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي  -انيـةالث الرئيسة الفرضية
عمــى قطـــاع غــزة تعــزى لممتغيـــرات  2014لـــدى مصــابي عــدوان الجســم والنظــرة المســتقبمية 

، المواطنــةنـوع ، المؤىـل العممــي، الحالــة االجتماعيـة، العمـر، نــوع الجـنسالديمغرافيـة التاليـة )
 (نوع اإلعاقة، الوضع االقتصادي لألسرة، مكان اإلقامة

كسكؼ يتـ عرض ذلؾ مػف خػالؿ ، كيتفرع مف الفرضية عدة فرضيات حسب كؿ متغير كؿ حده
 التالي:

االغتــراب النفســي وصــورة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات  -الفرضــية األولــى
 عمى قطاع غزة تعزى لنوع الجنس. 2014عدوان  لدى مصابيالجسم والنظرة المستقبمية 

كالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفركقات 
عمى  2014مصابي عدكاف االغتراب النفسي كصكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية لدل درجات في 

المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ كالنتائج ، إناث(، )ذككر الجنسقطاع غزة تعزل لنكع 
 الجدكؿ التالي:

االغتراب النفسي وصورة الجسم والنظرة المستقبمية درجات نتائج اختبار ت لكشف الفروق في  (:5 .5جدول )
 عمى قطاع غزة تعزى لنوع الجنس 2014لدى مصابي عدوان 

 العدد الجنسنوع  األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اختبار ت المعياري

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 االغتراب النفسي

 22.70 47.04 38 ذكر
-                        0.31 //0.77 

 8.19 49.00 8 أنثى

 نظرتي لنفسي
 5.65 22.53 38 ذكر

0.10 //0.92 
 1.82 22.40 8 أنثى

 لينظرة الناس 
 7.91 22.62 38 ذكر

-                        0.03 //0.97 
 1.63 22.67 8 أنثى

الدرجة الكمية 
 صكرة الجسـ

 12.66 44.69 38 ذكر
-                        0.11 //0.91 

 3.39 45.00 8 أنثى
الدرجة الكمية 
 النظرة المستقبمية

 21.07 72.29 38 ذكر
1.03 //0.31 

 17.00 63.43 8 أنثى
 غير دالة إحصائيان  \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند 
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 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:

 " جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية  : لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ"االغتــراب النفســيالدرجــة الكميــة
(p-value>0.05 ) عمى ـ (2014)مدل مصابي عدكاف النفسيلالغتراب في الدرجة الكمية

نػػػكع الجػػػنس ال يكجػػػد لػػػو أثػػػر عمػػػى أف  أم، (إنػػػاث، تعػػػزل لنػػػكع الجػػػنس )ذكػػػكر قطػػػاع غػػػزة
 .عمى قطاع غزةـ (2014)مصابي عدكاف درجات االغتراب النفسي لدل 

 " لػكحظ عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية )"صـورة الجسـمالدرجة الكميـة :p-
value>0.05 ) نظػرة النػاس لػي(، لصكرة الجسـ كبعدييا )نظرتػي لنفسػيفي الدرجة الكمية 

أم أف ، إنػاث(، عمػى قطػاع غػزة تعػزل لنػكع الجػنس )ذكػكر (ـ 2014)مصابي عػدكاف لدل
مصػػػابي عػػػدكاف نػػػكع الجػػػنس ال يكجػػػد لػػػو أثػػػر عمػػػى درجػػػات صػػػكرة الجسػػػـ كبعػػػدييا لػػػدل 

 .عمى قطاع غزةـ (2014)

 " لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية "المســتقبميةالنظــرة الدرجــة الكميــة :
(p-value>0.05 ) ـ (2014)لػػدل مصػػابي عػػدكاف لمنظػػرة المسػػتقبمية فػػي الدرجػػة الكميػػة

نكع الجنس ال يكجػد لػو أثػر عمػى أم أف ، إناث(، عمى قطاع غزة تعزل لنكع الجنس )ذككر
 .عمى قطاع غزةـ (2014)مصابي عدكافدرجات النظرة المستقبمية لدل 

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة في كؿ مف المتغيػرات الثالثػة بػأف مصػابي العػدكاف مػف ذكػر أك أنثػى 
ىـ أبناء مجتمع كاحد يعيشكف كيكاجيكف نفس الظركؼ كنفس التغيرات االجتماعية كاالقتصػادية 

الناحيػة الفكريػة فترل الباحثة أف ىناؾ عكامؿ مشتركة بيف كؿ مف الذككر كاإلناث مػف ، كالنفسية
 كالكظيفية خاصة إذا تعمؽ األمر بمسببات االغتراب كتأثيره عمى كال الجنسيف .

كمػا أف اإلنػاث ، كما ترل الباحثة اختالؼ طبيعة اإلناث بصػكرة خاصػة فػي المجتمػع الفمسػطيني
كىػػذا ، أصػػبحف يشػػاركف فػػي األعمػػاؿ الجياديػػة جنبػػان إلػػى جنػػب لمػػذككر فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني

 غريبان عمى المجتمع المسمـ . ليس

حت المرأة الفمسػطينية أيضػان كأصب، كما أف  األـ أصبحت تكدع أبناءىا كىـ يخرجكف إلى الجياد
 في صياغة الحياة االجتماعية كالسياسية . تشارؾ

كتػرل الباحثػػة أف بػرامج الػػدعـ كالتأىيػػؿ المقدمػة مػػف قبػػؿ الجمعيػات األىميػػة تقػػدـ لكػؿ مػػف الػػذكر 
كف تفرقة مما جعؿ الباحثة تعتقد  أف ىذه األمكر جميعيػا جعمػت الفػركؽ بػيف الجنسػيف كاألنثى د
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لػػػدل مصػػػابي العػػػدكاف األخيػػػر عمػػػى غػػػزة  متقاربػػػة كليسػػػت ليػػػا داللػػػة إحصػػػائية فػػػي االغتػػػراب 
 النفسي.

( كدراسػػة 2013، ( كدراسػػة )ىػػدىكد2013، كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة )أبػػك شػػعيرة 
( التػػػي أظيػػػرت 2008، ( كدراسػػػة )عمػػػي2011، ( كدراسػػػة )شػػػحادة2012، ريؼ)ناصػػػرم كالشػػػ

نتائجيػػا عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي االغتػػراب النفسػػي تعػػزل لمجػػنس . كتختمػػؼ نتيجػػة 
( كالتػػػي أظيػػػرت نتائجيػػػا كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة 2013، الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة )ناصػػػر

 زل لمتغير الجنس.إحصائية في متغير االغتراب النفسي تع

كبناءن عمى العالقة الطردية بيف االغتراب كصكرة الجسـ في نتيجػة الدراسػة الحاليػة فإنػو لػـ تكجػد 
كنظػرة الفػرد مػف خػالؿ ، فركؽ ذات داللة إحصائية في صػكرة الجسػـ كبعػدييا )نظػرة الفػرد لنفسػو

 Hamarshehف )كتتفػؽ ىػذه النتيجػة الحاليػة مػع دراسػة كػؿ مػ، النػاس( تعػزل لمتغيػر الجػنس
Remawi ،2014( كدراسػػػة)عبدالنبي2008، ( كدراسػػػة )األشػػػـر2009، ( كدراسػػػة )القاضػػػي ،

( كالتػػػػػي أظيػػػػػرت نتائجيػػػػػا عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة 2007، ( كدراسػػػػػة )المرشػػػػػدم2008
 إحصائية في صكرة الجسـ تعزل لمتغير الجنس .

( كدراسػػة 2012كدراسػػة )خمػػؼ  (2012، كتختمػػؼ نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة )الخفػػاجي
( كالتي أظيرت نتائجيػا كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي صػكرة الجسػـ 2012، )ضيؼ اهلل

 نظرة الفرد مف خالؿ الناس( تعزل لمتغير الجنس.، كبعدييا )نظرة الفرد لنفسو

ة الجسػػـ كصػكر ، أمػا النظػرة المسػتقبمية كالتػي كانػت العالقػة بينيػػا كبػيف كػؿ مػف االغتػراب النفسػي
فإنػػو كفػػي ، عالقػػة عكسػػية أم أنػػو كممػػا زاد االغتػػراب كصػػكرة الجسػػـ انخفضػػت النظػػرة المسػػتقبمية

نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي النظػػرة المسػػتقبمية تعػػزل لمتغيػػر 
، ( كدراسػػػة )حجػػػازم2013، كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف )صػػػالح، الجػػػنس
كتختمؼ نتيجة الدراسة الحالية كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية ، (2010

، كدراسػػػػة )عيػػػػاد (2015، فػػػػي النظػػػػرة المسػػػػتقبمية تعػػػػزل لمتغيػػػػر الجػػػػنس مػػػػع دراسػػػػة )العجمػػػػي
2011.) 
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االغتـراب النفسـي وصـورة ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـات   -الفرضية الثانية
 .معمرعمى قطاع غزة تعزى ل 2014لدى مصابي عدوان  والنظرة المستقبميةالجسم 

كالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفركقات 
ـ (2014)مصابي عدكافكصكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية لدل ، االغتراب النفسيدرجات في 

كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية ، سنة فأكثر( 30، سنة 29- 20عمى قطاع غزة تعزل لمعمر )
 مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:

 االغتراب النفسي وصورة الجسم والنظرة المستقبميةدرجات نتائج اختبار ت لكشف الفروق في  (:5 .6جدول )
 معمرعمى قطاع غزة تعزى ل 2014لدى مصابي عدوان 

 
 غير دالة إحصائيان  \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند  

 

 

 

 

 العدد نوع الجنس األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة اختبار ت المعياري

الدرجة الكمية 
 االغتراب النفسي

 21.54 44.18 27 سنة 20-29
- 0.88 0.38// 

 21.89 51.23 19 سنة فأكثر 30

 نظرة الفرد لنفسو
 4.93 22.27 27 سنة 20-29

- 0.33 //0.74 
 5.91 22.87 19 سنة فأكثر 30

نظرتو لنفسو مف 
 خالؿ الناس

 6.99 22.52 27 سنة 20-29
0.15 0.88// 

 7.63 22.17 19 سنة فأكثر 30

الدرجة الكمية صكرة 
 الجسـ

 11.48 44.42 27 سنة 20-29
- 0.17 0.86// 

 12.41 45.13 19 سنة فأكثر 30

الدرجة الكمية النظرة 
 المستقبمية

 22.24 71.26 27 سنة 20-29
0.30 0.77// 

 17.17 69.08 19 سنة فأكثر 30
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 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:

 " لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية "النفســياالغتــراب الدرجــة الكميــة :
(p-value>0.05 ) عمى ـ (2014)مدل مصابي عدكاف لالغتراب النفسيفي الدرجة الكمية

العمػػر ال يكجػػد لػػو أثػػر أم أف ، سػػنة فػػأكثر( 30، سػػنة 29- 20قطػػاع غػػزة تعػػزل لمعمػػر )
 .قطاع غزةعمى ـ (2014)مصابي عدكافعمى درجات االغتراب النفسي لدل 

 " لػكحظ عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية )"صـورة الجسـمالدرجة الكميـة :p-
value>0.05 ) نظػرة النػاس لػي(، لصكرة الجسـ كبعدييا )نظرتػي لنفسػيفي الدرجة الكمية 

سػػنة  30، سػػنة 29- 20عمػػى قطػػاع غػػزة تعػػزل لمعمػػر )ـ (2014)مصػػابي عػػدكاف  لػػدل
مصػػػابي العمػػر ال يكجػػػد لػػو أثػػر عمػػػى درجػػات صػػكرة الجسػػػـ كبعػػدييا لػػدل أم أف ، فػػأكثر(
 .عمى قطاع غزةـ (2014)عدكاف 

 " لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية "النظــرة المســتقبميةالدرجــة الكميــة :
(p-value>0.05 ) ـ (2014)لػػػدل مصػػػابي عػػػدكاف لمنظػػػرة المسػػػتقبميةفػػػي الدرجػػػة الكميػػػة

العمػر ال يكجػد لػو أم أف ، سػنة فػأكثر( 30، سػنة 29- 20تعػزل لمعمػر )عمى قطػاع غػزة 
 .عمى قطاع غزةـ (2014)مصابي عدكافأثر عمى درجات النظرة المستقبمية لدل 

كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة الحاليػػة فػػي كػػؿ مػػف المتغيػػرات الثالثػػة أف الشػػعكر بػػاالغتراب عنػػػد 
إلػػػى االغتػػػراب كاإلصػػػابة  باإلضػػػافة إلػػػى العكامػػػؿ المصػػػاب إنمػػػا يتعمػػػؽ بالمسػػػببات التػػػي تػػػؤدم 

البيئية سكاء  أكانت االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية المحبطػة كالمحيطػة بػالفرد ممػا تػؤثر 
، كيبػدأ بالمعانػاة مػف مظػاىر االغتػراب، عمى نفسية الفرد المصػاب بشػكؿ مباشػر أـ غيػر مباشػر

فكػػؿ فػػرد ميمػػا كػػاف عمػػره معػػرض إذا مػػا ، الفػػردكىػػذا حسػػب عمػػـ الباحثػػة لػػيس لػػو عالقػػة بعمػػر 
 تكفرت المسببات لمشعكر باالغتراب .

كمػػا أف الباحثػػة تػػرل أنػػو فػػي كػػؿ مرحمػػػة عمريػػة يكجػػد مجمكعػػة مػػف الضػػغكطات النفسػػية التػػػي 
تسػتيدؼ ىػذه الفئػة فمػثالن مرحمػة الشػباب ليػا اىتمامػات كطمكحػات معينػة تتطمػع إلييػا ىػذه الفئػػة 

كقات في مجتمعنا مثؿ الفراغ كالبطالة كالحصار مما يكلد ليـ ضػغكطات قػد كالتي تصطدـ بالمع
ال يػػػتمكف الشػػػاب مػػػػف تحمميػػػا كالتكيػػػؼ معيػػػػا ال سػػػيما إذا كجػػػدت عكامػػػػؿ أخػػػرل تزيػػػد احتمػػػػاؿ 

كنفس الشيء بالنسبة لممراحػؿ العمريػة األخػرل كػؿ حسػب ، اإلصابة باالغتراب كظركؼ إصابتو
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كأف جميػػع المراحػػؿ العمريػػة تجمعيػػا ، رار النفسػػي لػػدييـ خاصػػةتطمعاتػػو كالتزاماتػػو كمػػدل االسػػتق
 عكامؿ مشتركة كظركؼ الحصار كاإلغالؽ كالبطالة كآثار الحرب كتدني مستكل المعيشة .

كالتػػي  (نظػػرة الفػػرد مػػف خػػالؿ النػػاس، كتػػرل الباحثػػة أف صػػكرة الجسػػـ كبعػػدييا )نظػػرة الفػػرد لنفسػػو
فمكػؿ فػرد صػػكرتو ، ي ال تتػأثر صػػكرة الجسػـ بعمػر الفػػردفبالتػال، تربطيػا بػاالغتراب عالقػة طرديػػة

الجسػػمية الخاصػػة بػػو كالتػػي ليػػا أىميػػة كبيػػرة فػػي حياتػػو سػػكاء أكػػاف طفػػؿ أـ شػػاب أـ كبيػػر فػػي 
 كىذا ينطبؽ أيضان عمى النظرة المستقبمية لمفرد.، كبالتالي لـ تكجد فركؽ مف جية العمر، السف

صائية في االغتراب النفسي تعزل لمتغير العمر فػي كتتفؽ نتيجة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح
( 2013، (كدراسة )ىػدىكد2013، ( كدراسة )عمياف2014، الدراسة الحالية مع دراسة )العركقي

كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي متغيػر االغتػراب النفسػي تعػزل 
 لمتغير العمر.

اللػة إحصػائية فػي صػكرة الجسػـ تعػزل لمتغيػر العمػر فػي كتختمؼ نتيجة عدـ كجكد فركؽ ذات د
، Kean( كدراسػػة )2012، كدراسػػة )ضػػيؼ اهلل، (2013، الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة )العبادسػػة

( كالتي أظيرت نتائجيا أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية 2007، المرشدم)( كدراسة 2012
 في متغير صكرة الجسـ تعزل لمتغير العمر.

كتختمػػؼ نتيجػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي النظػػرة المسػػتقبمية تعػػزل لمتغيػػر كمػػا 
( كالتػي أظيػرت نتائجيػا كجػكد فػركؽ ذات 2013، العمر في الدراسة الحالية  مع دراسػة )صػالح

 داللة إحصائية في متغير التكجو نحك الحياة تعزل لمتغير العمر.
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االغتــراب النفســي وصــورة داللــة إحصــائية فــي درجــات توجــد فــروق ذات ال  -الفرضــية الثالثــة
ـــدى مصـــابي عـــدوان  الجســـم والنظـــرة المســـتقبمية ـــى قطـــاع غـــزة تعـــزى  2014ل ـــة عم لمحال

 .االجتماعية

 One -Wayكالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
ANOVA ة الجسػػـ كالنظػػرة المسػػتقبمية كصػػكر ، االغتػػراب النفسػػي( لدراسػػة الفركقػػات فػػي درجػػات

، مطمػؽ، متزكج، أعزب) لمحالة االجتماعيةعمى قطاع غزة تعزل ـ (2014)لدل مصابي عدكاف
 كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:، (أرمؿ

االغتراب النفسي وصورة الجسم نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات  (:5 .7جدول )
 (46)ن= لمحالة االجتماعيةتعزى  عمى قطاع غزة 2014مصابي عدوان لدى والنظرة المستقبمية 

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 اختبار ف
مستوى 
 الداللة

الكمية الدرجة 
االغتراب 
 النفسي

 321.01 2 642.02 بيف المجمكعات
0.67 
 

0.52// 
 

 477.68 44 12,897.35 داخؿ المجمكعات
 46 13,539.37 المجمكع

 

 نظرة الفرد لنفسو
 14.71 2 29.42 بيف المجمكعات

0.51 
 

0.60// 
 

 28.64 44 973.82 داخؿ المجمكعات
 46 1,003.24 المجمكع

 

نظرتو لنفسو مف 
 خالؿ الناس

 35.09 2 70.18 بيف المجمكعات
0.65 
 

0.53// 
 

 54.30 44 2,009.19 داخؿ المجمكعات
 46 2,079.38 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
 صورة الجسم

 71.08 2 142.15 بيف المجمكعات
0.50 
 

0.61// 
 

 141.56 44 4,388.47 داخؿ المجمكعات
 46 4,530.62 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
النظرة 

 المستقبمية

 0.05 23.11 2 46.21 بيف المجمكعات
 
 

0.95// 
 
 

 441.20 44 14,118.53 داخؿ المجمكعات
  46 14,164.74 المجمكع

 غير دالة إحصائيان  \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند 
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 السابق ما يمي: تبين من خالل الجدول

 " لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية "االغتــراب النفســيالدرجــة الكميــة :
(p-value>0.05 ) عمى ـ (2014)مدل مصابي عدكاف لالغتراب النفسيفي الدرجة الكمية

الحالػػػػػة أم أف ، أرمػػػػػؿ(، مطمػػػػػؽ، متػػػػػزكج، قطػػػػػاع غػػػػػزة تعػػػػػزل لمحالػػػػػة االجتماعيػػػػػة )أعػػػػػزب
ـ (2014)مصػػابي عػػدكافاالجتماعيػػة ال يكجػػد لػػو أثػػر عمػػى درجػػات االغتػػراب النفسػػي لػػدل 

 .عمى قطاع غزة

 " لػكحظ عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية )"صـورة الجسـمالدرجة الكميـة :p-
value>0.05 ) نظرة الفػرد مػف ، لصكرة الجسـ كبعدييا )نظرة الفرد لنفسوفي الدرجة الكمية
عمػػى قطػػػاع غػػزة تعػػػزل لمحالػػة االجتماعيػػػة ـ (2014)مصػػابي عػػػدكاف  لػػػدل خػػالؿ النػػاس(

الحالػػة االجتماعيػػة ال يكجػػد لػػو أثػػر عمػػى درجػػات أم أف ، أرمػػؿ(، مطمػػؽ، متػػزكج، )أعػػزب
 .عمى قطاع غزةـ (2014)مصابي عدكافصكرة الجسـ كبعدييا لدل 

 " فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية : لػػكحظ عػػدـ كجػػكد "النظــرة المســتقبميةالدرجــة الكميــة
(p-value>0.05 ) ـ (2014)لػػدل مصػػابي عػػدكاف لمنظػػرة المسػػتقبمية فػػي الدرجػػة الكميػػة

الحالػػة أم أف ، أرمػػؿ(، مطمػػؽ، متػػزكج، عمػػى قطػػاع غػػزة تعػػزل لمحالػػة االجتماعيػػة )أعػػزب
ـ (2014)مصػابي عػدكاف االجتماعية ال يكجد لو أثػر عمػى درجػات النظػرة المسػتقبمية لػدل 

 .عمى قطاع غزة

كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة الحاليػػة فػػي كػػؿ مػػف المتغيػػرات الثالثػػة أف كػػؿ مػػف المصػػابيف سػػكاءن 
كنفػػس ظػػركؼ االحػػتالؿ ، أكػػاف أعػػزب أـ متػػزكج أـ مطمػػؽ أـ أرمػػؿ يعػػاني نفػػس معانػػاة اإلصػػابة

فػػإف ، أـ غيػػرهاالسػػرائيمي فكػػؿ مػػنيـ لػػو حياتػػو الخاصػػة سػػكاءن أكػػاف يعمػػؿ أـ يػػتعمـ أـ يعيػػؿ أسػػرة 
ككػذلؾ فػإف ، الباحثة ترل أف الحالة االجتماعية ال تؤثر المصابيف مػف حيػث شػعكرىـ بػاالغتراب

ميمػة لكػؿ مصػاب مػف  (كنظػرة الفػرد مػف خػالؿ النػاس، نظرة الفػرد لنفسػو)صكرة الجسـ كبعدييا 
كالمتػػزكج  ،فػػاألعزب يػػرل أف إصػػابتو منعتػػو أف يكمػػؿ تعميمػػو مػػثالن أك يتػػزكج كيكػػكف أسػػرة، ىػػؤالء

يرل أنو لديو مسؤكليات كبيرة منعتو إصابتو مف القياـ بيذه المسؤكليات عمػى أكمػؿ كجػو خاصػة 
أمػػا المطمػػؽ كاألرمػػؿ فكالىمػػا ربمػػا كػػاف ، إذا كػػاف رب أسػػرة كلديػػو أبنػػاء كىػػك المعيػػؿ الكحيػػد ليػػـ

، فرصػةكأف إصػابتو منعتػو مػف تحقيػؽ ىػذه ال، يأمؿ أف يتػزكج مػف جديػد كتكػكف لػو فرصػة أخػرل
 كىذا ينطبؽ عمى النظرة المستقبمية لكؿ منيـ .
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كتتفؽ نتيجة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب تعزل لمتغير الحالة االجتماعية 
( 2008، عمػي)( كدراسػة 2010، ( كدراسػة )حمػاـ2013، في الدراسة الحالية مػع دراسػة)عمياف

لة إحصػائية فػي االغتػراب النفسػي تعػزل لمتغيػر كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ ذات دال
( كالتػػي أظيػػرت نتائجيػػا كجػػكد 2014، العركقػػي)كتختمػػؼ مػػع نتيجػػة دراسػػة ، الحالػػة االجتماعيػػة

 فركؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب تعزل لمتغير الحالة االجتماعية .

عػػدييا )نظػػرة الفػػرد كمػػا كتتفػػؽ نتيجػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي صػػكرة الجسػػـ كب
( كدراسػة 2013، فػي الدراسػة الحاليػة مػع دراسػة )الطيػراكم (نظرة الفرد مف خػالؿ النػاس، لنفسو

( كالتػػي أظيػػرت نتائجيػػا عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي متغيػػرات الدراسػػة تعػػزل لمحالػػة 2009، )القاضػػي
 االجتماعية 
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االغتــراب النفســي وصــورة توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات ال  -الفرضــية الرابعــة
 .لممؤىل العمميعمى قطاع غزة تعزى  2014لدى مصابي عدوان  الجسم والنظرة المستقبمية

 One -Wayكالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
ANOVA كصػػكرة الجسػػـ كالنظػػرة المسػػتقبمية ، االغتػػراب النفسػػي( لدراسػػة الفركقػػات فػػي درجػػات

، ثانكيػة، لممؤىؿ العممي )إعدادية فما دكفعمى قطاع غزة تعزل  (ـ 2014)لدل مصابي عدكاف
 كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:، جامعي(

االغتراب النفسي وصورة الجسم نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات  (:5 .8جدول )
 (46)ن= لممؤىل العمميتعزى  عمى قطاع غزة 2014مصابي عدوان لدى والنظرة المستقبمية 

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 اختبار ف
مستوى 
 الداللة

الكمية الدرجة 
االغتراب 
 النفسي

 551.77، 1 2 103.54، 3 بيف المجمكعات
4.01 
 

0.03* 
 

 386.51 44 435.82، 10 داخؿ المجمكعات
 46 539.37، 13 المجمكع

 

نظرة الفرد 
 لنفسو

 94.14 2 188.27 بيف المجمكعات
4.15 
 

0.02* 
 

 22.69 44 726.01 داخؿ المجمكعات
 46 914.29 المجمكع

 

نظرتو لنفسو 
مف خالؿ 
 الناس

 169.10 2 338.21 بيف المجمكعات
3.62 
 

0.04* 
 

 46.71 44 681.54، 1 داخؿ المجمكعات
 46 019.74، 2 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
 صورة الجسم

 524.68 2 049.36، 1 بيف المجمكعات
4.68 
 

0.02* 
 

 112.08 44 362.52، 3 داخؿ المجمكعات
 46 411.88، 4 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
النظرة 

 المستقبمية

 1.89 746.80 2 493.59، 1 بيف المجمكعات
 
 

0.17// 
 
 

 395.69 44 870.65، 11 داخؿ المجمكعات
  46 364.24، 13 المجمكع

 غير دالة إحصائيان  \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند 
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 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:
 " لػػػػكحظ كجػػػػكد فػػػػركؽ جكىريػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية "االغتــــراب النفســــيالدرجــــة الكميــــة : 

(p-value<0.05 ) ـ (2014)لػػػدل مصػػػابي عػػػدكافلالغتػػػراب النفسػػػي فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة
الفػركؽ لكشػؼ ك ، جػامعي(، ثانكيػة، عمى قطاع غزة تعزل لممؤىؿ العممي )إعدادية فما دكف

مصابي العدكاف فقد لكحظ بأف ، تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف
ييـ أعمى مػف لداالغتراب النفسي مستكل ثانكم( ، الذيف مستكاىـ التعميمي إعدادم فما دكف

كىػذه الفػركؽ ذات ، مستكل االغتراب لدل مصابي العدكاف الذيف مستكاىـ التعميمػي جػامعي
 في حيف لـ تالحظ أم فركؽ بيف الفئات األخرل.، لة إحصائيةدال

 " ـــــة  : لػػػػػكحظ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ جكىريػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية "صـــــورة الجســـــمالدرجـــــة الكمي
(p-value<0.05 ) عمػى ـ (2014)لػدل مصػابي عػدكاف لصكرة الجسػـ في الدرجة الكمية

لكشػػؼ الفػػركؽ تػػـ ك ، جػػامعي(، ثانكيػػة، قطػػاع غػػزة تعػػزل لممؤىػػؿ العممػػي )إعداديػػة فمػػا دكف
مصػػابي العػػدكاف فقػػد لػػكحظ بػػأف ، اسػػتخداـ اختبػػار شػػيفيو لممقارنػػات البعديػػة لتجػػانس التبػػايف

ييـ أعمػػى مػػف لػػدصػػكرة الجسػـ مسػػتكل ثانكيػػة( ، الػذيف مسػػتكاىـ التعميمػػي )إعػػدادم فمػا دكف
 فػػي، كىػػذه الفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية، مصػػابي العػػدكاف الػػذيف مسػػتكاىـ التعميمػػي جػػامعي

 حيف لـ تالحظ أم فركؽ بيف الفئات األخرل.

 لػػػػكحظ كجػػػػػكد فػػػػركؽ جكىريػػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػػائية "نظـــــرة الفـــــرد لنفســـــو" البعــــد األول : 
(p-value<0.05 ) ـ (2014)لػػدل مصػػابي عػػدكافدرجػػات نظػػرة المصػػابيف ألنفسػػيـ فػػي

الفػركؽ لكشػؼ ك ، جػامعي(، ثانكيػة، عمى قطاع غزة تعزل لممؤىؿ العممي )إعدادية فما دكف
 فقد لكحظ بأف، تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف

نظػػػػرتيـ مسػػػػتكل ثانكيػػػػة( ، مصػػػابي العػػػػدكاف الػػػػذيف مسػػػػتكاىـ التعميمػػػػي )إعداديػػػػة فمػػػػا دكف 
كىػػذه الفػػركؽ ذات ، ألنفسػػيـ أعمػػى مػػف مصػػابي العػػدكاف الػػذيف مسػػتكاىـ التعميمػػي )جػػامعي(

 ـ تالحظ أم فركؽ بيف الفئات األخرل.في حيف ل، داللة إحصائية

 لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية نظرة الفرد من خالل الناس "" البعد األول :
(p-value<0.05 ) ـ (2014)لدل مصابي عدكافدرجات نظرة الفرد مف خالؿ الناس في

لكشػؼ الفػركؽ ك ، جػامعي(، ثانكيػة، عمى قطاع غزة تعزل لممؤىؿ العممي )إعدادية فما دكف
مصابي العدكاف فقد لكحظ بأف ، تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف
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نظرتيـ مف خالؿ النػاس  أعمػى مستكل ثانكية( ، الذيف مستكاىـ التعميمي )إعدادم فما دكف
، كىذه الفػركؽ ذات داللػة إحصػائية، مف مصابي العدكاف الذيف مستكاىـ التعميمي )جامعي(

 في حيف لـ تالحظ أم فركؽ بيف الفئات األخرل.

 " لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية "النظــرة المســتقبميةالدرجــة الكميــة :
(p-value>0.05 ) ـ (2014)لػػػدل مصػػػابي عػػػدكافلمنظػػػرة المسػػػتقبمية فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة

المسػتكل أم أف ، جػامعي(، ثانكيػة، عمى قطاع غزة تعزل لممؤىؿ العممي )إعدادية فما دكف
عمػى ـ (2014)مصابي عدكافالتعميمي ال يكجد لو أثر عمى درجات النظرة المستقبمية لدل 

 .قطاع غزة

كتعزك الباحثة نتيجة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب النفسي تعزل لمتغير المؤىؿ 
، التعميمػػي )إعداديػػة فمػػا دكفكأف درجػػات االغتػػراب عنػػد المسػػتكل ، العممػػي فػػي الدراسػػة الحاليػػة

بسػػبب اف الفػػرد المصػػاب الجػػامعي قػػد كصػػمت درجػػة  (أعمػػى منيػػا فػػي المسػػتكل )جػػامعي (ثانكيػػة
، تفكيػػره إلػػى درجػػة متطػػكرة أكثػػػر مػػف الفػػرد المصػػاب فػػػي المسػػتكيات األدنػػى )إعداديػػة فمػػػا دكف

و يعمـ أف ماحػدث لػو ثانكم(  كما أنو تكصؿ مف التفكير العقمي لدرجة أنو قادر عمى التحمؿ كأن
ىك ابتالء مف اهلل عز كجؿ كأف إصابتو ىي كساـ شرؼ لػو فقػد كانػت إصػابتو دفاعػان عػف الػديف 

 (ثانكيػة، إعداديػة فمػا دكف)كالكطف كأنو ال بػد مػف أف يفخػر بيػا . بينمػا المصػابيف فػي المسػتكل 
أنػػو قػػد تػػرؾ الدراسػػة  فيػػك ربمػػا منعتػػو اإلصػػابة مػػف إكمػػاؿ المسػػيرة التعميميػػة فيشػػعر باإلحبػػاط أك

فبالتػػالي أضػػافت لديػػو اإلصػػابة معانػػاة ، قػػديمان كلػػـ يكمػػؿ تعميمػػو بسػػبب ظػػركؼ معينػػة فػػي حياتػػو
كلػـ يرقػى تفكيػره إلػى أنػو ، كمف ثـ بككف غير قػادر عمػى الصػبر كالتحمػؿ، أخرل بجانب معاناتو

كف نظرتػػو لنفسػػو كأف تمػػؾ  اإلصػػابة ىػػي رمػػز لمبطكلػػة لديػػو .كنتيجػػةن لػػذلؾ سػػتك، عميػػو أف يصػػبر
 السمبية ستككف أعمى مف نظرة الفرد في المستكل الجامعي لنفسو كجسمو .
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درجات مقياس االغتراب النفسي ومقياس صورة نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية بين  (:5 .9جدول )
 عمى قطاع غزة 2014لدى مصابي عدوان  بالنسبة لممؤىل العممي الجسم

 العدد المؤىل العممي األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

 المقارنات البعدية

1 2 3 

االغتراب 
 النفسي

 0.012* 0.261// 1 63.67 12 إعدادية فما دكف
 0.106// 1 - 51.78 17 ثانكية

 1 - - 37.93 17 جامعي فما فكؽ

 نظرة الفرد لنفسو
 0.049* 0.507// 1 23.91 12 دكف إعدادية فما
 0.010* 1 - 25.27 17 ثانكية

 1 - - 19.92 17 جامعي فما فكؽ

نظرتو لنفسو مف 
 خالؿ الناس

 0.054// 0.705// 1 24.55 12 إعدادية فما دكف
 0.017* 1 - 25.62 17 ثانكية

 1 - - 19.13 17 جامعي فما فكؽ

 صورة الجسم
 0.018* 0.867// 1 49.20 12 إعدادية فما دكف

 0.012* 1 - 50.00 17 ثانكية
 1 - - 38.08 17 جامعي فما فكؽ
 غير دالة إحصائيان  \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند 
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االغتـراب النفسـي وصـورة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي درجـات  -الفرضية الخامسة
 .لنوع المواطنة عمى قطاع غزة تعزى 2014لدى مصابي عدوان الجسم والنظرة المستقبمية 

كالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفركقات 
 (ـ 2014)مصابي عدكافكصكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية لدل ، االغتراب النفسيدرجات في 

كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة ، (الجئ، مكاطف)لمكاطنة عمى قطاع غزة تعزل لنكع ا
 مف خالؿ الجدكؿ التالي:

االغتراب النفسي وصورة الجسم والنظرة درجات نتائج اختبار ت لكشف الفروق في  (:5 .10جدول )
 .مواطنةعمى قطاع غزة تعزى لنوع ال 2014لدى مصابي عدوان المستقبمية 

 العدد نوع المواطنة األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة اختبار ت

الدرجة الكمية 
 االغتراب النفسي

 23.19 44.81 23 مكاطف
0.72- //0.48 

 20.74 50.77 23 الجئ

 نظرة الفرد لنفسو
 5.01 22.37 23 مكاطف

0.19- //0.85 
 5.86 22.71 23 الجئ

نظرتو لنفسو مف 
 خالؿ الناس

 6.26 22.74 23 مكاطف
0.08 //0.94 

 8.50 22.55 23 الجئ

الدرجة الكمية صكرة 
 الجسـ

 9.85 44.39 23 مكاطف
0.19- //0.85 

 14.33 45.20 23 الجئ

الدرجة الكمية النظرة 
 المستقبمية

 20.71 73.06 23 مكاطف
0.55 //0.59 

 20.75 69.17 23 الجئ
 غير دالة إحصائيان  \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند                         

 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:

 " ذات داللػػة إحصػػائية جكىريػػة  : لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ"االغتــراب النفســيالدرجــة الكميــة
(p-value>0.05 ) ـ (2014)لػػػدل مصػػػابي عػػػدكافلالغتػػػراب النفسػػػي فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة

نكع المكاطنة ال يكجػد لػو أثػر أم أف ، (الجئ، مكاطف)لمكاطنة تعزل لنكع ا عمى قطاع غزة
 .عمى قطاع غزة (ـ  2014)مصابي عدكافعمى درجات االغتراب النفسي لدل 
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 " ـــة  : لػػػكحظ عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ جكىريػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية"الجســـمصـــورة الدرجـــة الكمي
 (p-value>0.05 ) نظػػػرة ، لصػػكرة الجسػػـ كبعػػدييا )نظػػرة الفػػرد لنفسػػوفػػي الدرجػػة الكميػػة

لمكاطنػة عمى قطاع غػزة تعػزل لنػكع اـ (2014)مصابي عدكاف لدل الفرد مف خالؿ الناس(
نكع المكاطنػة ال يكجػد لػو أثػر عمػى درجػات صػكرة الجسػـ كبعػدييا أم أف ، (الجئ، مكاطف)

 .عمى قطاع غزة (ـ 2014)مصابي عدكافلدل 

 " لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية "النظــرة المســتقبميةالدرجــة الكميــة :
(p-value>0.05 ) (ـ2014)لػػػدل مصػػػابي عػػػدكاف لمنظػػػرة المسػػػتقبميةفػػػي الدرجػػػة الكميػػػة 

نكع المكاطنة ال يكجػد لػو أثػر أم أف ، (الجئ، مكاطف)لمكاطنة عمى قطاع غزة تعزل لنكع ا
 .عمى قطاع غزة (ـ2014)مصابي عدكاف عمى درجات النظرة المستقبمية لدل 

كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة الحاليػػة فػػي كػػؿ مػػف المتغيػػرات الثالثػػة أف كػػؿ مػػف المصػػابيف سػػكاء 
ىػػـ فمسػػطينيكف أبنػػاء شػػعب كاحػػد كيعيشػػكف نفػػس ظػػركؼ االحػػتالؿ  أكػػانكا مػػكاطنيف أـ الجئػػيف

كأف طائرات االحتالؿ في ىذا العدكاف األخير عمى قطاع غزة لػـ تفػرؽ بػيف بيػت مػكاطف ، الظالـ
بػػؿ حتػػى طالػػت األشػػجار كمػػزارع ، كالجػػئ بػػؿ كنػػا نػػرل بطػػش ىػػذا االحػػتالؿ بكػػؿ شػػيء يتحػػرؾ

لكؿ مف المكاطف كالالجئ بالنسبة لمتأىيػؿ كالعػالج  كما أف الفرص المقدمة، المكاطنيف كأراضييـ
فبالتػػػالي لػػـ تجػػػد ، ىػػي نفسػػػيا كلػػـ تفػػػرؽ الجمعيػػات األىميػػػة كالمؤسسػػات الداعمػػػة بػػيف كػػػؿ مػػنيـ

كىػذا ينطبػؽ عمػى كػؿ مػف ، الباحثة فركؽ لدييـ في االغتراب النفسي تعزل لمتغير نكع المكاطنػة
كينطبػػؽ أيضػػان عمػػى ، ة الفػػرد مػػف خػػالؿ النػػاس(نظػػر ، نظػػرة الفػػرد لنفسػػو)صػػكرة الجسػػـ كبعػػدييا 
غالؽ المعابر يساكم ، النظرة المستقبمية لدييـ فظركؼ المجتمع الفمسطيني المحبطة كالحصار كا 

 الفرص يبف المكاطف كالالجئ في األمؿ بالعالج بالخارج .
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صـورة االغتـراب النفسـي و توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي درجـات ال  -الفرضية السادسة
 .لمكان اإلقامةعمى قطاع غزة تعزى  2014لدى مصابي عدوان  الجسم والنظرة المستقبمية

 One -Wayكالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
ANOVA كصػػكرة الجسػػـ كالنظػػرة المسػػتقبمية ، االغتػػراب النفسػػي( لدراسػػة الفركقػػات فػػي درجػػات

، قريػػػة(، مخػػػيـ، لمكػػػاف اإلقامػػػة )مدينػػػةعمػػػى قطػػػاع غػػػزة تعػػػزل ـ (2014)لػػػدل مصػػػابي عػػػدكاف 
 كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:

االغتراب النفسي وصورة الجسم نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات  (:5 .11جدول )
 (46)ن= لمكان اإلقامةتعزى  عمى قطاع غزة 2014مصابي عدوان لدى والنظرة المستقبمية 

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 اختبار ف
مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
االغتراب 
 النفسي

 169.68 2 339.36 بيف المجمكعات
0.34 
 

0.72// 
 

 505.52 44 637.89، 12 داخؿ المجمكعات
 46 977.25، 12 المجمكع

 

 نظرة الفرد لنفسو
 6.31 2 12.61 بيف المجمكعات

0.27 
 

0.76// 
 

 23.10 44 716.00 داخؿ المجمكعات
 46 728.62 المجمكع

 

نظرتو لنفسو مف 
 خالؿ الناس

 53.44 2 106.89 بيف المجمكعات
1.16 
 

0.32// 
 

 46.00 44 609.95، 1 داخؿ المجمكعات
 46 716.84، 1 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
 صورة الجسم

 121.28 2 242.56 بيف المجمكعات
1.10 
 

0.35// 
 

 110.52 44 204.94، 3 داخؿ المجمكعات
 46 447.50، 3 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
النظرة 

 المستقبمية

 0.09 40.54 2 81.08 المجمكعاتبيف 
 
 

0.91// 
 
 

 438.79 44 724.80، 12 داخؿ المجمكعات
  46 805.88، 12 المجمكع

 غير دالة إحصائيان  \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند                 
 

 



128 
 

 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:

  لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية "االغتــراب النفســيالكميــة "الدرجــة :
(p-value>0.05 ) ـ (2014)لػػدل مصػػابي عػػدكاف، لالغتػػراب النفسػػيفػػي الدرجػػة الكميػػة

ف مكاف اإلقامة ال يكجد لػو أم أ، قرية(، مخيـ، عمى قطاع غزة تعزل لمكاف اإلقامة )مدينة
 .عمى قطاع غزةـ (2014)مصابي عدكافأثر عمى درجات االغتراب النفسي لدل 

 " ـــة  : لػػػكحظ عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ جكىريػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية "صـــورة الجســـمالدرجـــة الكمي
(p-value>0.05 ) نظرة الفرد ، لصكرة الجسـ كبعدييا )نظرة الفرد لنفسوفي الدرجة الكمية

عمػػى قطػػاع غػػزة تعػػزل لمكػػاف اإلقامػػة ـ (2014)مصػػابي عػػدكاف  لػػدل النػػاس(مػػف خػػالؿ 
مكػػػاف اإلقامػػػة ال يكجػػػد لػػػو أثػػػر عمػػػى درجػػػات صػػػكرة الجسػػػـ أم أف ، قريػػػة(، مخػػػيـ، )مدينػػػة

 .عمى قطاع غزةـ (2014)مصابي عدكافكبعدييا لدل 

 " إحصػػائية : لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة "النظــرة المســتقبميةالدرجــة الكميــة
(p-value>0.05 ) ـ (2014)لػػػدل مصػػػابي عػػػدكافلمنظػػػرة المسػػػتقبمية فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة

مكاف اإلقامة ال يكجد لػو أم أف ، قرية(، مخيـ، عمى قطاع غزة تعزل لمكاف اإلقامة )مدينة
 .عمى قطاع غزةـ (2014)مصابي عدكافأثر عمى درجات النظرة المستقبمية لدل 

النتيجػػػة الحاليػػػة بػػػأف العػػػدكاف الظػػػالـ عمػػػى قطػػػاع غػػػزة لػػػـ يفػػػرؽ فػػػي بطشػػػو كتعػػػزك الباحثػػػة ىػػػذه 
كبالتػػالي فػػػإف أبنػػاء ىػػذه األمػػاكف يعيشػػكف نفػػس ظػػػركؼ ، كعدكانػػو بػػيف مدينػػة أك مخػػيـ أك قريػػة

، العػػػدكاف كالظمػػػـ االسػػػرائيمي باإلضػػػافة إلػػػى نفػػػس الظػػػركؼ االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية كالسياسػػػية
كؽ ذات داللة إحصائية فػي االغتػراب النفسػي تعػزل لمتغيػر االغتػراب فبالتالي لـ تجد الباحثة فر 

نظرة الفرد مف خالؿ ، نظرة الفرد لنفسو)كىذا ينطبؽ عمى كؿ مف صكرة الجسـ ببعدييا ، النفسي
 كينطبؽ عمى النظرة المستقبمية لديـ .(، الناس

زل لمتغيػػر مكػػاف كتتفػػؽ نتيجػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي االغتػػراب النفسػػي تعػػ
( كدراسػػػة 2013، ( كدراسػػػة )ناصػػػر2014، العركقػػػي)اإلقامػػػة فػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة 

( كالتػػي أظيػػرت نتائجيػػا عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي االغتػػراب 2013، )ىػػدىكد
 النفسي تعزل لمتغير مكاف اإلقامة.
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صػػكرة الجسػػـ كبعػػدييا )نظػػرة الفػػرد كمػػا كتتفػػؽ نتيجػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 
تعػزل لمتغيػر مكػاف اإلقامػة فػي الدراسػة الحاليػة  مػع دراسػة  (نظرة الفرد مف خػالؿ النػاس، لنفسو

(Hamarsheh & Rimawi ،2014 كالتػػي أظيػػرت نتائجيػػا عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة )
 إحصائية في صكرة الجسـ تعزل لمتغير مكاف اإلقامة .
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االغتـراب النفسـي وصـورة توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـات ال  -الفرضية السابعة
لممســـتوى  عمـــى قطـــاع غـــزة تعـــزى 2014لـــدى مصـــابي عـــدوان  الجســـم والنظـــرة المســـتقبمية

 .االقتصادي

 One -Wayكالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
ANOVA لػدل االغتراب النفسي كصكرة الجسـ كالنظرة المستقبمية قات في درجات ( لدراسة الفرك

، ضػعيؼ، لممسػتكل االقتصػادم )ضػعيؼ جػدان عمى قطػاع غػزة تعػزل ـ (2014)مصابي عدكاف 
 كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:، مرتفع(، متكسط

االغتراب النفسي وصورة الجسم نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات  (:5 .12جدول )
 (46)ن=لممستوى االقتصاديتعزى  عمى قطاع غزة 2014مصابي عدوان لدى والنظرة المستقبمية 

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  اختبار ف المربعات

 الداللة
الدرجة الكمية 

االغتراب 
 النفسي

 680.28، 2 2 360.57، 5 بيف المجمكعات
8.85 
 

0.00** 
 302.92 44 178.80، 8 داخؿ المجمكعات 

 46 539.37، 13 المجمكع
 

نظرة الفرد 
 لنفسو

 110.61 2 221.21 بيف المجمكعات
5.08 
 

0.01** 
 

 21.77 44 696.67 داخؿ المجمكعات
 46 917.89 المجمكع

 
نظرتو لنفسو 
مف خالؿ 
 الناس

 350.59 2 701.19 بيف المجمكعات
9.31 
 

0.00** 
 

 37.67 44 356.25، 1 داخؿ المجمكعات
 46 057.44، 2 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
 صورة الجسم

 761.40 2 522.80، 1 بيف المجمكعات
7.60 
 

0.00** 
 

 100.24 44 007.26، 3 داخؿ المجمكعات
 46 530.06، 4 المجمكع

 
 الدرجة الكمية

النظرة 
 المستقبمية

 11.27 965.22، 2 2 930.44، 5 بيف المجمكعات
 
 

0.00** 
 
 

 263.13 44 893.80، 7 داخؿ المجمكعات
  46 824.24، 13 المجمكع

 غير دالة إحصائيان  \\         0.05إحصائيان عند * دالة         0.01** دالة إحصائيان عند                  
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 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:
 " لػػػػكحظ كجػػػػكد فػػػػركؽ جكىريػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية "االغتــــراب النفســــيالدرجــــة الكميــــة : 

(p-value<0.05 ) (ـ 2014)لػػػدل مصػػػابي عػػػدكافلالغتػػػراب النفسػػػي فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة 
، مرتفػػػع(، متكسػػػط، ضػػػعيؼ، عمػػػى قطػػػاع غػػػزة تعػػػزل لممسػػػتكل االقتصػػػادم )ضػػػعيؼ جػػػدان 

فقػد لػكحظ بػأف ، لكشؼ الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايفك 
االغتػػػراب مسػػػتكل ضػػػعيؼ( ، مصػػػابي العػػػدكاف الػػػذيف مسػػػتكاىـ االقتصػػػادم )ضػػػعيؼ جػػػدان 

تػراب لػدل مصػابي العػدكاف الػذيف مسػتكاىـ االقتصػادم ييـ أعمى مف مسػتكل االغلدالنفسي 
فػػػي حػػػيف لػػػـ تالحػػػظ أم فػػػركؽ بػػػيف الفئػػػات ، كىػػػذه الفػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية، متكسػػػط
 األخرل.

 " ـــــة  : لػػػػػكحظ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ جكىريػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية "صـــــورة الجســـــمالدرجـــــة الكمي
(p-value<0.05 ) عمػػى ـ (2014)لػػدل مصػػابي عػػدكافلصػػكرة الجسػػـ فػػي الدرجػػة الكميػػة

لكشػػؼ ك ، مرتفػػع(، متكسػػط، ضػػعيؼ، قطػػاع غػػزة تعػػزل لممسػػتكل االقتصػػادم )ضػػعيؼ جػػدان 
مصػابي فقد لػكحظ بػأف ، الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف

ييـ لػػدصػػكرة الجسػػـ مسػػتكل ضػػعيؼ( ، العػػدكاف الػػذيف مسػػتكاىـ االقتصػػادم )ضػػعيؼ جػػدان 
، صػكرة الجسػـ لػػدل مصػابي العػدكاف الػػذيف مسػتكاىـ االقتصػادم متكسػػطأعمػى مػف مسػػتكل 

 في حيف لـ تالحظ أم فركؽ بيف الفئات األخرل.، كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية

 لػػػػكحظ كجػػػػػكد فػػػػركؽ جكىريػػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػػائية "نظـــــرة الفـــــرد لنفســـــو" البعــــد األول : 
(p-value<0.05 ) ـ (2014)مصػػابي عػػدكاف لػػدلدرجػػات نظػػرة المصػػابيف ألنفسػػيـ فػػي

، مرتفػػػع(، متكسػػػط، ضػػػعيؼ، عمػػػى قطػػػاع غػػػزة تعػػػزل لممسػػػتكل االقتصػػػادم )ضػػػعيؼ جػػػدان 
فقػد لػكحظ بػأف ، لكشؼ الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايفك 

نظػػػػرتيـ مسػػػػتكل ضػػػػعيؼ( ، مصػػػػابي العػػػػدكاف الػػػػذيف مسػػػػتكاىـ االقتصػػػػادم )ضػػػػعيؼ جػػػػدان 
كىػذه ، ف مستكل نظرة مصػابي العػدكاف الػذيف مسػتكاىـ االقتصػادم متكسػطألنفسيـ أعمى م

 في حيف لـ تالحظ أم فركؽ بيف الفئات األخرل.، الفركؽ ذات داللة إحصائية

 لكحظ كجكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية "نظرة الفرد من خالل الناس" البعد األول :
(p-value<0.05 ) عمى قطاع ـ (2014)مصابي عدكافلدل درجات نظرة الناس ليـ في

لكشػؼ الفػركؽ ك ، مرتفػع(، متكسػط، ضػعيؼ، غزة تعزل لممستكل االقتصػادم )ضػعيؼ جػدان 
مصابي العدكاف فقد لكحظ بأف ، تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف
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 يػػػـ أعمػػػى مػػػفلنظػػػرة النػػػاس مسػػػتكل ضػػػعيؼ( ، الػػػذيف مسػػػتكاىـ االقتصػػػادم )ضػػػعيؼ جػػػدان 
كىذه الفػركؽ ذات ، مستكل نظرة الناس لمصابي العدكاف الذيف مستكاىـ االقتصادم متكسط

 في حيف لـ تالحظ أم فركؽ بيف الفئات األخرل.، داللة إحصائية

 " لػػػػكحظ كجػػػكد فػػػػركؽ جكىريػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية"النظــــرة المســــتقبميةالدرجــــة الكميــــة : 
 (p-value<0.05 ) ـ (2014)لػػدل مصػػابي عػػدكافسػػتقبمية لمنظػػرة المفػػي الدرجػػة الكميػػة

، مرتفػػػع(، متكسػػػط، ضػػػعيؼ، عمػػػى قطػػػاع غػػػزة تعػػػزل لممسػػػتكل االقتصػػػادم )ضػػػعيؼ جػػػدان 
فقػد لػكحظ بػأف ، لكشؼ الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لتجانس التبايفك 

النظػػػػػرة مسػػػػتكل ضػػػػعيؼ( ، مصػػػػابي العػػػػدكاف الػػػػذيف مسػػػػتكاىـ االقتصػػػػػادم )ضػػػػعيؼ جػػػػدان 
ييـ أقػػؿ مػػف مسػػتكل النظػػرة المسػػتقبمية لػػدل مصػػابي العػػدكاف الػػذيف مسػػتكاىـ لػػدالمسػػتقبمية 

فػي حػيف لػـ تالحػظ أم فػركؽ بػيف ، كىذه الفػركؽ ذات داللػة إحصػائية، االقتصادم متكسط
 الفئات األخرل.

شػػكؿ كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة الحاليػػة أف الشػػعب الفمسػػطيني بشػػكؿ عػػاـ كمصػػابي العػػدكاف ب
فمثالن يعاني المكظفكف الفمسطينيكف مػف انقطػاع الراتػب ، يعيشكف كضعان اقتصاديان صعبان ، خاص

عالػة أسػرىـ ممػػا يعيػؽ ىػذا المصػاب مػػف ، كالػذم يعتبػر عنػد الػبعض المصػػدر الػرئيس لحيػاتيـ كا 
 القياـ بتمبية متطمبػات الحيػاة الكريمػة تجػاه أسػرتو إذا أضػيؼ ىػذا األمػر إلػى ظػركؼ إصػابة ىػذا

 الفرد .

فمعانػػػاة الكضػػػع االقتصػػػادم تضػػػيؼ لػػػدل الفػػػرد المصػػػاب معانػػػاة أخػػػرل بجانػػػب معاناتػػػو جػػػراء 
حباط كيأس مف المستقبؿ عند الفػرد المصػاب ، اإلصابة ككالىما يسير نحك إضافة ضغكطات كا 

. فيػػػذا يفسػػػر بػػػأف مصػػػابي العػػػدكاف الػػػذيف مسػػػتكاىـ االقتصػػػادم ضػػػعيؼ كضػػػعيؼ جػػػدان لػػػدييـ 
كىػػذا ينطبػػؽ عمػػى كػػؿ مػػف ، مػػى مػػف المصػػابيف الػػذيف مسػػتكاىـ متكسػػط كمرتفػػعاغتػػراب نفسػػي أع

 نظرة الفرد مف خالؿ الناس( كالنظرة المستقبمية ليـ .، نظرة الفرد لنفسو)صكرة الجسـ كبعدييا 

كتختمؼ نتيجة  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب النفسي تعزل لمكضع االقتصادم 
( كالتػػػػي أظيػػػػرت 2011، ( كدراسػػػػة )شػػػػحادة2013، ىػػػػدىكد)فػػػػي الدراسػػػػة الحاليػػػػة  مػػػػع دراسػػػػة 

 نتائجيا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب تعزل لمتغير الكضع االقتصادم . 
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درجات مقياس االغتراب النفسي ومقياس صورة نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية بين  (:5 .13جدول )
 .عمى قطاع غزة 2014لدى مصابي عدوان مستوى االقتصادي بالنسبة لم الجسم ومقياس النظرة المستقبمية

 العدد المستوى االقتصادي األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

 المقارنات البعدية
1 2 3 

الدرجة الكمية 
االغتراب 
 النفسي

 0.001** 0.589// 1 61.00 15 ضعيؼ جدا
 0.004** 1 - 56.38 9 ضعيؼ
 1 - - 32.08 20 متكسط

نظرة الفرد 
 لنفسو

 0.006** 0.795// 1 25.45 15 ضعيؼ جدا
 0.044* 1 - 24.83 9 ضعيؼ
 1 - - 20.22 20 متكسط

نظرتو لنفسو 
مف خالؿ 
 الناس

 0.000** 0.496// 1 27.42 15 ضعيؼ جدا
 0.006** 1 - 25.56 9 ضعيؼ
 1 - - 18.22 20 متكسط

الدرجة الكمية 
 صورة الجسم

 0.001** 0.453// 1 53.10 15 ضعيؼ جدا
 0.029* 1 - 49.17 9 ضعيؼ
 1 - - 38.29 20 متكسط

الدرجة الكمية 
النظرة 

 المستقبمية

 0.000** 0.202// 1 54.33 15 ضعيؼ جدا
 0.040* 1 - 65.60 9 ضعيؼ
 1 - - 83.44 20 متكسط

غير دالة إحصائيا \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند   

النفسـي وصــورة االغتـراب توجـد فـروق ذات داللـة إحصــائية فـي درجـات ال  -الفرضـية الثامنـة
 .لنوع اإلصابةعمى قطاع غزة تعزى  2014لدى مصابي عدوان  الجسم والنظرة المستقبمية

 One -Wayكالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
ANOVA كصػػكرة الجسػػـ كالنظػػرة المسػػتقبمية ، االغتػػراب النفسػػي( لدراسػػة الفركقػػات فػػي درجػػات

، شػػمؿ، لنػػكع اإلصػػابة )بتػػر أطػػراؼ سػػفميةعمػػى قطػػاع غػػزة تعػػزل  2014عػػدكاف لػػدل مصػػابي 
 كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:، أخرل(، كسكر متفرقة
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االغتراب النفسي وصورة الجسم نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات  (:5 .14جدول )
 .(46)ن= لنوع اإلصابةتعزى  عمى قطاع غزة 2014مصابي عدوان لدى والنظرة المستقبمية 

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 اختبار ف
مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية 
االغتراب 
 النفسي

 382.47 2 147.41، 1 بيف المجمكعات
0.80 

 
//0.50 

 
 476.61 44 391.96، 12 داخؿ المجمكعات

 46 539.37، 13 المجمكع
 

 نظرة الفرد لنفسو
 21.89 2 65.67 بيف المجمكعات

0.77 
 

//0.52 
 

 28.41 44 937.57 داخؿ المجمكعات
 46 003.24، 1 المجمكع

 

نظرتو لنفسو مف 
 خالؿ الناس

 29.58 2 88.74 بيف المجمكعات
0.53 

 
//0.66 

 
 55.30 44 990.64، 1 داخؿ المجمكعات

 46 079.38، 2 المجمكع
 

 الدرجة الكمية
 صورة الجسم

 68.94 2 206.81 بيف المجمكعات
0.48 

 
//0.70 

 
 144.13 44 323.81، 4 داخؿ المجمكعات

 46 530.62، 4 المجمكع
 

 الدرجة الكمية
النظرة 

 المستقبمية

 0.94 392.18 2 176.54، 1 المجمكعات بيف
 
 

//0.44 
 
 

 418.97 44 988.20، 12 داخؿ المجمكعات
  46 164.74، 14 المجمكع

 غير دالة إحصائيان  \\         0.05* دالة إحصائيان عند         0.01** دالة إحصائيان عند                  
 

 تبين من خالل الجدول السابق ما يمي:

 " لػػكحظ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية "االغتــراب النفســيالدرجــة الكميــة :
(p-value>0.05 ) (ـ2014)لػػدل مصػػابي عػػدكاف لالغتػػراب النفسػػي فػػي الدرجػػة الكميػػة 

أم ، أخػرل(، كسػكر متفرقػة، شػمؿ، عمى قطاع غزة تعزل لنكع اإلصػابة )بتػر أطػراؼ سػفمية
مصػػػػػػػابي ف نػػػػػػػكع اإلصػػػػػػػابة ال يكجػػػػػػػد لػػػػػػػو أثػػػػػػػر عمػػػػػػػى درجػػػػػػػات االغتػػػػػػػراب النفسػػػػػػػي لػػػػػػػدل أ

 .عمى قطاع غزةـ (2014)عدكاف
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 " ـــة  : لػػػكحظ عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ جكىريػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية "صـــورة الجســـمالدرجـــة الكمي
(p-value>0.05 ) نظرة الفرد ، لصكرة الجسـ كبعدييا )نظرة الفرد لنفسوفي الدرجة الكمية

عمى قطاع غزة تعزل لنكع اإلصابة )بتػر  (ـ 2014)لدل مصابي عدكاف الناس(مف خالؿ 
نػػػكع اإلصػػػابة ال يكجػػػد لػػػو أثػػػر عمػػػى أم أف ، أخػػػرل(، كسػػػكر متفرقػػػة، شػػػمؿ، أطػػػراؼ سػػػفمية

 .عمى قطاع غزة (ـ 2014)مصابي عدكافدرجات صكرة الجسـ كبعدييا لدل 

 " فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية : لػػكحظ عػػدـ كجػػكد "النظــرة المســتقبميةالدرجــة الكميــة
(p-value>0.05 ) ـ (2014)لػػدل مصػػابي عػػدكاف لمنظػػرة المسػػتقبمية فػػي الدرجػػة الكميػػة

أم ، أخػرل(، كسػكر متفرقػة، شػمؿ، عمى قطاع غزة تعزل لنكع اإلصػابة )بتػر أطػراؼ سػفمية
مصػػػابي عػػػػدكاف نػػػكع اإلصػػػابة ال يكجػػػد لػػػػو أثػػػر عمػػػى درجػػػات النظػػػػرة المسػػػتقبمية لػػػدل أف 
 .عمى قطاع غزة(ـ 2014)

كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة فػػي كػػؿ مػػف المتغيػػرات الثالثػػة أف اإلصػػابة عنػػد الفػػرد ىػػي إصػػابة 
كأنيػا أضػافت لػو ، نكعية خاصة فمثالن كؿ مصاب ميمػا كانػت إصػابتو يشػعر أف إصػابتو شػديدة

، نػكع مػف اإلصػاباتكترل الباحثة أنو ال يمكف التقميؿ مف شػأف أم ، معاناة لـ تكف مكجكدة لديو
ألف نظرة الفرد إلصابتو ال يشػعر بيػا سػكاه فميمػا نظػر النػاس إلػى أف المصػاب بػالبتر مػثالن ىػك 

كأف المصػػاب بالشػػمؿ أخػػؼ منػػو ألف جسػػمو كمػػا ىػػك ، ألف فقػػد جػػزء مػػف جسػػمو، أشػػد اإلصػػابات
الفػػرد مػػف فػػإف الباحثػػة تػػرل بػػأف ذلػػؾ كمػػو لػػيس لػػو عالقػػة بمػػا يعانيػػو ، كلػػـ يفقػػد أجػػزاء مػػف جسػػمو

حيػث إنػو مػف الممكػف أف يكػكف الفػرد ، معاناة كأف شعكره بػاالغتراب مػثالن ال يتػأثر بنػكع اإلصػابة
المبتػػػكر قػػػد حصػػػؿ عمػػػى أطػػػراؼ صػػػناعية عكضػػػت لديػػػو الػػػنقص المكجػػػكد لديػػػو بينمػػػا المصػػػاب 

، ديوبالشمؿ لـ يجد لو نكعان مف العالج أك األدكات التأىيمية المساعدة لتعكيض النقص المكجكد ل
كمػػا تػػرل الباحثػػة أف ىػػذه النتيجػػة ، خاصػػةن إذا كػػاف األمػػر يتعمػػؽ بإصػػابات النخػػاع الشػػككي مػػثالن 

 ىي نتيحة متكقعة كمنطقية .

كتتفػػػؽ نتيجػػػة عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي االغتػػػراب النفسػػػي تعػػػزل لمتغيػػػر نػػػكع 
ت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ ( كالتي أظير 2011، شحادة)اإلصابة في الدراسة الحالية مع دراسة 

 ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير نكع اإلصابة .

نظػػرة الفػػرد )كمػػا كتتفػػؽ نتيجػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي صػػكرة الجسػػـ كبعػػدييا 
فػػػي متغيػػر نػػػكع اإلصػػػابة فػػي الدراسػػػة الحاليػػة مػػػع نتيجػػػة  (نظػػػرة الفػػرد مػػػف خػػػالؿ النػػاس، لنفسػػو
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( كالتػػػي أظيػػػرت نتائجيػػػا عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات 2008، )األشػػػـر( كدراسػػػة 2013، )الطيػػػراكم
كما كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ، داللة إحصائية في صكرة الجسـ تعزل لمتغير نكع اإلصابة

( كالتي أظيرت نتائجيػا كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي صػكرة الجسػـ 2012، )ضيؼ اهلل
يجػػػة عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي تعػػػزل لمتغيػػػر نػػػكع اإلصػػػابة . كمػػػا كتختمػػػؼ نت

( كالتػػي أظيػػرت كجػػكد فػػركؽ 2013، النظػرة المسػػتقبمية فػػي الدراسػػة الحاليػػة   مػػع دراسػة )صػػالح
 ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة تعزل لمتغير نكع اإلصابة.

 توصيات الدراسة 5-2
إنشاء نكادم ترفييية كرياضية متخصصة تمكف المصابيف كبخاصة المبتكركف منيـ مف  – 1  

 ممارسة كافة األنشطة الرياضية .

تكجيو المؤسسات األىمية لمتعاكف مع مؤسسات خارجية ترعى فئة المصابيف لتقديـ  - 2
 األدكات المساعدة ليـ إلكماؿ القصكر الذم تسببت بو اإلصابة..

عمؿ مناسبة لقدرات مصابي العكاف كتتناسب مع إمكاناتيـ كاستغالؿ طاقاتيـ إيجاد فرص  – 3
 ليككنكا أشخاص منتجيف في المجتمع.

 تكفير برامج تدريبية مناسبة لتأىيؿ مصابي العدكاف. – 4

تزكيد الجامعات كالمؤسسات التعميمية بأماكف ميسرة كمساعدة لممصابيف حتى يتسنى ليـ  – 5
إكماؿ تعميميـ بسيكلة كيسر كمحاكلة دمج المصابيف ذكم اإلصابات الخفيفة في المؤسسات 

 التعميمية .

كذكم اإلعاقة الدائمة أك مؤسسات ، تكفير مؤسسات تعميمية خاصة بالمصابيف المبتكريف – 6
 ىيمية يجد فييا المصاب نفسو كيشعر بأنو ذك فائدة في المجتمع. تأ
ضركرة كجكد تعاكف مشترؾ بيف أسرة المصاب كالجمعيات األىمية كتكفير ما يمـز  – 7

 المصاب  إف أمكف لمتخفيؼ مف األعباء المادية لألسرة . 
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 مقترحات الدراسة: 5-3
دراسات نفسية في المجتمع الفمسطيني ترل الباحثة أف مكضكع الدراسة مازاؿ في حاجة إلى 

حيث إف المكضكع يعتبر مف الدراسات الميمة في مجتمعنا الفمسطيني خاصة مع فئة ىذه 
 كتقترح ما يمي:، كعميو تقترح الباحثة إجراء المزيد مف الدراسات النفسية في ىذا المجاؿ، الدراسة

الصالبة  –االغتراب السياسي )دراسة مكضكعات تتعمؽ بفئة مصابي العدكاف مثؿ  – 1
 جكدة الحياة(. –االضطرابات النفسية  –النفسية 

 االغتراب النفسي كعالقتو بسمات الشخصية لدل مصابي العدكاف عمى غزة. – 2

إجراء دراسات تتناكؿ الكشؼ عف تطكر طبيعة االغتراب عند مصابي العدكاف مف مرحمة  – 3
 عمرية إلى أخرل.

ارنة تتناكؿ الكشؼ عف الفركؽ بيف االغتراب عند مصابي العدكاف إجراء دراسات مق – 4
كالذم خمؼ لدييـ العدكاف إعاقة دائمة كبيف األشخاص العادييف الذيف سممكا مف العدكاف 

 جسديان  في قطاع غزة . 
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 المصادر والمراجع

 الكريـ .القرااف  -
 السنة النبكية. -

 :أواًل: المراجع العربية

بدر البدر. الككيت: دار الخمفاء لمكتاب  :تحقيؽ .الغرباء (.1983) محمد بف الحسيف.، االنجرم
 اإلسالمي.

صكرة الجسـ كعالقتيا بتقدير الذات لذكم اإلعاقة  ـ(.2008) .رضا ابراىيـ محمد، األشـر
 .، مصرجامعة الزقازيؽ .)دراسة سيككمترية اكمينيكية( البصرية

التفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتو بمفيكـ الذات كمكقع (. 2010) .الكاحد ذكريات عبد، البرزنجي
 عماف:  دار صفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع. .الضبط

 قطاع غزةدراسة لبعض العكامؿ النفسية المرتبط بالحصار في  .ـ(2010) .، أنكرعميالبرعاكم
 .146-105 ،(1)18 ،مجمة الجامعة اإلسالمية .لدل عينة مف اآلباء الفمسطينييف

 .متاىات اإلنساف بيف الحمـ كالكاقع االغتراب في الثقافة العربية. ـ(.2006) .حميـ، بركات
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رسالة ) بتشكىات ناتجة عف الحركؽصكرة الجسـ لدل المصابيف  (.2013). ىناء، بريالة
 بسكرة.، جامعة محمد خيضر .(ماجستير غير منشكرة 

 (.2، )جمعجـ عمـ النفس كالطب النفسي ـ(.1989) .عالء الديف، عبدالحميد ككفافي، جابر
 القاىرة : دار النيضة العربية.

القبكؿ ب صكرة الجسـ كعالقتيا .ـ(2007). ارتقاء يحيى، كاظـ جابر كحافظ، الجبكرم
 .383-351 ،(10)ع مجمة القادسية لمعمـك اإلنسانيةاالجتماعي لدل طمبة الجامعة . 

االغتراب النفسي االجتماعي كعالقتو بالتكافؽ النفسي  ـ(.2009صالح الديف .)، الجماعي
 .دار زىراف عماف: .1ط .كاالجتماعي

الدافعية لإلنجاز كالتكجو االغتراب النفسي كعالقتو بمستكل ـ(. 2010) .جكلتاف حسف، حجازم
 غزة. ،جامعة األقصى .المستقبمي لدل الشباب الجامعي الفمسطيني
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2(2) ،63-138. 
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  ، المكقع:2016يناير  1، تاريخ االطالع: ظبي مقالة منشكرة . جريدة اإلتحاد

(http://www.alittihad.ae/ details. Php 

. عماف : دار تربكية كالنفسيةدليؿ المقاييس كاالختبارات ال(. 2013) .سامي محسف، الختاتنة
 الحامد لمنشر كالتكزيع.
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الجسـ لدل طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة بابؿ .مجمة كربالء لعمكـ التربية 

 .317-278، (3)1 .الرياضية

 .(مبتكرك األطراؼ خالؿ الحرب عمى غزة .)دراسة اكمينيكية .(2012). مييرة سييؿ، خمؼ
 غزة. ،الجامعة اإلسالمية .(نشكرةرسالة ماجستير غير م)

( مف 12-6صكرة الجسـ لدل األطفاؿ المعتدل عمييـ جنسيا مف ) (.2012) .ليمى، خمك
كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  .(رسالة ماجستير غير منشكرة) خالؿ اختبار رسـ الرجؿ

 .الجزائر.

دار غريب لمطباعة  القاىرة: .االغترابدراسات في سيككلكجية  ـ(.2003) .المطيؼ ، عبدخميفة
 كالنشر.

القاىرة : . في عمـ االجتماع الطبي ثقافة الصحة كالمرضـ(. 2006) نجالء عاطؼ.، خميؿ
 .مكتبة األنجمك المصرية

http://www.alittihad.ae/
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 .النمك التربكم لمطفؿ كالمراىؽ دركس في عمـ النفس االرتقائي ـ(.1979). كماؿ، دسكقي
 لمطباعة كالنشر.دار النيضة العربية  بيركت: .1ط

–الكقاية  -التشخيص–األسباب  اضطراب صكرة الجسـ: .ـ(2006) .، محمد مجدمالدسكقي
 . القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية .العالج

 دار القبمة لمثقافة اإلسالمية. . دمشؽ:مختار الصحاح ـ(.1985) .محمد بف أبي بكر، الرازم
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 قسنطينة.، جامعة منتكرم (.رسالة دكتكراة غير منشكرة)

، جامعة كادم سكؼ مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية .االغتراب. ـ(2012) .، جديدمزليخة
 .66-34، 8 الجزائر.

 . القاىرة:رشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر كمعتقدات االغترابإ ـ(.2004) حامد.، زىراف
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 أسماء المحكمين(: 1ممحق رقم )
 الجامعة الدرجة العممية سماال الرقم
 جامعة القدس المفتكحة أستاذ التربية كعمـ النفس د. زياد الجرجاكمأ.  .1
 الجامعة اإلسالمية أستاذ الصحة النفسية العباسة د.أنكر  .2
 جامعة األزىر أستاذ عمـ النفس المشارؾ د.باسـ عمي أبك ككيؾ  .3
 الجامعة اإلسالمية أستاذ الصحة النفسية المشارؾ د.جميؿ الطيراكم  .4
 الجامعة اإلسالمية أستاذ الصحة النفسية د.ختاـ السحار  .5
 الجامعة اإلسالمية النفسيةأستاذ الصحة  د.عاطؼ األغا  .6
 جامعة األزىر أستاذ عمـ النفس د.عبدالعظيـ المصدر  .7
 جامعة األقصى أستاذ الصحة النفسية المشارؾ د.عطاؼ أبك غالي  .8
الكمية الجامعية لمعمكـ  أستاذ فمسفة التربية المساعد د.نجكل فكزم صالح  .9

 التطبيقية
اإلكمينيكي أستاذ عمـ النفس  د.نعيـ العبادلة  .10

 المساعد
 جامعة األقصى

الكمية الجامعية لمعمكـ  أستاذ الصحة النفسية المساعد د.ىشاـ أحمد غراب  .11
 التطبيقية

 جامعة األقصى أستاذ الصحة النفسية المشارؾ د.ياسرة أبك ىدركس  .12
 جامعة األقصى أستاذ الصحة النفسية د.يحيى النجار  .13
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 َاراء المحكمين )االغتراب النفسي(استبانة : (2ممحق رقم )
 

 الجامعة اإلسالمية غزة
 شؤكف البحث العممي كالدراسات العميا

 قسـ عمـ النفس –كمية التربية 
                                            

 حفظو اهلل  ............................................................. ةالسيد الدكتكر /

 ، ، تحية طيبة كبعد

 غتراب النفسي( .الموضوع / التكرم بتحكيم أدوات الدراسة  )مقياس اال

 -تقـك الباحثة /ىدل رمضاف النجار بعمؿ دراسة لنيؿ درجة الماجستير في الجامعة اإلسالمية
غتراب النفسي وعالقتو بصورة الجسم )االكىذه الدراسة بعنكاف ، قسـ عمـ النفس /صحة نفسية

 عمى قطاع غزة( 2014والنظرة المستقبمية لدى مصابي عدوان 

مما يشعر الفرد أنو غريب ، غتراب النفسي ىك : االنفصاؿ عف الذات أك عف الكاقععمما بأف اال
كيرفض القيـ كالمعايير ، نتماء كفقداف الثقةعف ىذا العالـ بؿ غريب عف نفسو كيشعر بعدـ اال

 نييار.الضغكط النفسية مما يؤدم إلى تعرض الشخصية لمضعؼ كاالكالمعاناة مف ، جتماعيةاال

كتحديد مدل ، لخبرتكـ العممية نرجك مف سيادتكـ االطالع عمى ىذا المقياس كتحكيمو كنظران 
بداء الرأم في صالحيتيا ، مالئمة فقرات المقياس ككضكحيا كمناسبتيا لما كضعت لقياسو كا 

نرجك مف سيادتكـ أف تقكمكا بتعديؿ ما يمـز مف خالؿ  كما، لمتطبيؽ عمى البيئة الفمسطينية
غير  أك حذؼ أم فقرة مف الفقرات التي تركنيا غير مالئمة أك، إضافة فقرات مناسبة كمالئمة

 أك إعادة صياغة لبعض الفقرات في المقياس مف كجية نظركـ المحترمة .، مناسبة

 مع فائؽ احترامي كتقديرم لجيكدكـ الكريمة ...

 ىدل رمضاف النجار  الباحثة:                                                              
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 استبانة َاراء المحكمين )صورة الجسم(: (4ممحق رقم )
 الجامعة اإلسالمية غزة

 شؤكف البحث العممي كالدراسات العميا
 قسـ عمـ النفس–كمية التربية 

 .................................................................حفظو اهلل ةالسيد الدكتكر /

 ، ، تحية طيبة كبعد

 الموضوع / التكرم بتحكيم أدوات الدراسة  )مقياس صورة الجسم( .

 -تقـك الباحثة /ىدل رمضاف النجار بعمؿ دراسة لنيؿ درجة الماجستير في الجامعة اإلسالمية
غتراب النفسي وعالقتو بصورة الجسم )االكىذه الدراسة بعنكاف ، ة نفسيةقسـ عمـ النفس /صح

 عمى قطاع غزة( 2014والنظرة المستقبمية لدى مصابي عدوان 

عمما بأف صكرة الجسـ: ىي الفكرة الذىنية التي يرسميا الفرد عف جسمو سكاء كانت ىذه الفكرة 
 يجابية.إسمبية أك 

كتحديد مدل ، لخبرتكـ العممية نرجك مف سيادتكـ االطالع عمى ىذا المقياس كتحكيمو كنظران 
بداء الرأم في صالحيتيا ، مالئمة فقرات المقياس ككضكحيا كمناسبتيا لما كضعت لقياسو كا 

كما نرجك مف سيادتكـ أف تقكمكا بتعديؿ ما يمـز مف خالؿ ، لمتطبيؽ عمى البيئة الفمسطينية
غير  أك حذؼ أم فقرة مف الفقرات التي تركنيا غير مالئمة أك، اسبة كمالئمةإضافة فقرات من

 أك إعادة صياغة لبعض الفقرات في المقياس مف كجية نظركـ المحترمة .، مناسبة

 مع فائؽ احترامي كتقديرم لجيكدكـ الكريمة ...

                                                                                        
                                                                                                                                                                     رمضاف النجار                                                                                                                 ل الباحثة ىد
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 استبانة َاراء المحكمين(: 4ممحق رقم )
 الجامعة اإلسالمية غزة 

 شئكف البحث العممي كالدراسات العميا
 قسـ عمـ النفس –كمية التربية 

 ..................................................................حفظو اهللالسيد الدكتكر / 

 ، ، تحية طيبة كبعد

 الموضوع / التكرم بتحكيم أدوات الدراسة  )مقياس النظرة المستقبمية( .

 -تقـك الباحثة /ىدل رمضاف النجار بعمؿ دراسة لنيؿ درجة الماجستير في الجامعة اإلسالمية
غتراب النفسي وعالقتو بصورة الجسم )االكىذه الدراسة بعنكاف ، نفس /صحة نفسيةقسـ عمـ ال

 عمى قطاع غزة( 2014والنظرة المستقبمية لدى مصابي عدوان 

 بأف النظرة المستقبمية ىي: الصكرة التي يتخيميا كيتكقعيا  الفرد عف ذاتو المستقبمية بناءن  عممان 
راء كىذه النظرة خاصة باا ، عمى كعيو باألحداث التي قاساىا في الماضي كيعيشيا في الحاضر

حجاـ أم أف ، الفرد نفسو عف نفسو كيظير ىذا التأثير إما في صكرة تقبؿ كتكقع أك رفض كا 
 خر سمبي.يجابي كاآلإالفرد يككف عمى أحد طرفيف أحدىما 

كتحديد مدل ، الطالع عمى ىذا المقياس كتحكيموتكـ ادكنظرا لخبرتكـ العممية نرجك مف سيا
بداء الرأم في صالحيتيا ، مالئمة فقرات المقياس ككضكحيا كمناسبتيا لما كضعت لقياسو كا 

كما نرجك مف سيادتكـ أف تقكمكا بتعديؿ ما يمـز مف خالؿ ، لمتطبيؽ عمى البيئة الفمسطينية
غير  فقرات التي تركنيا غير مالئمة أكأك حذؼ أم فقرة مف ال، إضافة فقرات مناسبة كمالئمة

 أك إعادة صياغة لبعض الفقرات في المقياس مف كجية نظركـ المحترمة .، مناسبة

 الباحثة ىدل رمضاف النجار     مع فائؽ احترامي كتقديرم لجيكدكـ الكريمة ...
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 سي في صورتيا األوليةاستبانة االغتراب النف(: 5ممحق رقم )
 غزة –الجامعة اإلسالمية

 عمادة الدراسات العميا
  قسم عمم النفس–كمية التربية

   الصحة النفسية والمجتمعية

 :األخت /عزيزتيخعزيزي األ
 السالم عليكن ورمحة اهلل و بركاته:

الماجستير مف استمارة االستبياف التي بيف يديكـ ىي جزء مف دراسة عممية لمحصكؿ عمى درجة 
 :بعنكاف، كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

 

االغتراب النفسي وعالقته بصورة الجسم والنظرة المستقبليت )

 (على قطاع غزة 4102لمصابي عدوان 
  

كيحتكل ىذا الكراس عمى العديد مف القضايا كاألسئمة  النجار رمضان ىدى/ كالتي تعدىا الباحثة
لكػؿ ، . كقػد تػـ تكزيػع ىػذه القضػايا كاألسػئمة فػي ثالثػة أجػزاءشخصػيةالمتصمة بػبعض البيانػات ال

جزء طريقة في اإلجابة. نأمؿ منكـ أف تتعاكف/م معنا كأف تجيب/م عمى ما يشممو ىذا الكراس 
مبػػػيف فػػي بدايػػة كػػػؿ جػػزء مػػف ىػػػذه األجػػزاء الثالثػػػة. كفقػػا لمػػا ىػػػك مكضػػح ك ، فػػي أجزائػػو الثالثػػػة

نفسػػؾ كعػػف خبرتػػؾ كتػػذكر/م أف المطمػػكب منػػؾ ىػػك أف تعبػػر/م عػػف خبرتػػؾ كفكرتػػؾ أنػػت عػػف 
. حيػث إف المعمكمػات كاإلجابػات التػي تجمػع مػف خػالؿ كػراس االسػتبياف ىػذا عما تشعر بو أنت

 ر.سكؼ تستخدـ ألىداؼ كغايات عممية فقط كلف تستخدـ ألم غرض آخ
 

 :البيانات األولية -أكالن 

 أنثى   ذكر             نوع الجنس : .1
 العمر................... .2
 أرامؿ      مطمؽ       متزكج  أعزب             الحالة االجتماعية : .3
     جامعي فما فكؽ    ثانكية            إعدادية فما دكف                 المؤىل العممي:  .4
 الجئ      مكاطف                :المواطنةنوع  .5
     قرية    مخيـ       مدينة                  مكان اإلقامة:  .6
 :الوضع االقتصادي لألسرة .7
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    ضعيؼ جدان          ضعيؼ        متكسط      مرتفع           مرتفع جدان   
 :نوع االعاقة .8

  بتر أطراؼ عمكية   سفميةأطراؼ  بتر      شمؿ كسكر متفرقة    ..أخرل   
 

 ثانيًا : مقياس االغتراب النفسي

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة                الرقم
      .أشعر بأنو ال حكؿ لي كال قكة   .1
شعر أنني أستطيع أف أفعؿ شيئان أ  .2

 لمكاجية ما يعترضني مف مشكالت.
     

      .أستطيع أف أعبر عف رأيي بصراحة   .3
أعتقد أنو مف الصعكبة أف أتمسؾ   .4

 بحقكقي.
     

       .مسمكبة إرادتيأشعر بأف   .5
أشعر بأنو ال خيار لي في تحديد نكع   .6

 .العمؿ بعد التخرج
     

أفقد الكثير مف الفرص ألنني لـ أستطيع   .7
 .أف أبت في األمكر قطعيا

     

      أستطيع أف أخطط لحياتي.قد بأنني أعت  .8
      .ال أستطيع أف أدافع عما اؤمف بو  .9
       .أشعر بأنني أرفض الكاقع الذم أعيشو  .10
      . ال أستطيع أف أحقؽ أم ىدؼ  .11
      .أشعر بأف المكت راحة لي  .12
      .أعتقد بأف الحياة ال معنى ليا   .13
      .: لماذا أنا مكجكد يشغمني التفكير  .14
أشعر بأف الكممات التي نتداكليا في   .15

  .حياتنا ال معنى ليا
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ينتابني احساس بأنو ال معنى لما أقـك   .16
 أك أنتجو.بو 

     

      .في ىذا العالـ عر كما لك أنني كحيدأش  .17
أشعر انو مف السيؿ أف نجد أصدقاء   .18

 .حقيقييف 
     

       .خريف سطحيةأشعر أف عالقتي باالا   .19
      .أشارؾ في النشاطات كالمناسبات   .20
أحب أف أقضي كقت فراغي كحيدا مع   .21

 .نفسي
     

أتمنى لك أعتزؿ الناس كأعيش كحيدان مع   .22
 نفسي.

     

أعتقد أف تقدـ أك تأخر المجتمع ال   .23
 ييمني بشيء.

     

)الغاية تبرر الكسيمة( شعار صحيح مف   .24
 .كجية نظرم

     

ألف يكذبكا مف معظـ الناس مستعدكف   .25
 .أجؿ التفكؽ عمى غيرىـ

     

      .أفعؿ أم شيء حتى أبمغ غايتي كىدفي  .26
في سبيؿ مصمحتي ما ييمني أف أخالؼ   .27

 .المعايير االجتماعية
     

كؿ شيء مباح ما دمت أستطيع أف   .28
 .أحقؽ ما أريد

     

أنا ال أىنـ بما تعرضو كسائؿ اإلعالـ   .29
 .حتى لك أىتـ بو معظـ الناس

     

      أشعر أنني ممتـز بتعاليـ ديني.  .30
ؼ ىك احدل الكسائؿ نأشعر بأف الع  .31

 .لتغير ما ىك قائـ في المجتمع
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أخشى أف يأتي عمى يكـ أككف فيو فقدت   .32
 .كامؿ إيماني

     

      .أشعر بالرضى عف كضعي الحالي  .33
      أشعر بأنني ال أساكم شيء.  .34
       .الفائدةأشعر بأنني عديـ   .35
عة يباع أعتقد بأف اإلنساف عبارة عف سم  .36

 كيشترل في ىذه الحياة.
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 (6ممحق رقم )
 

 صورة الجسم في صورتيا األولية :  استبانة -ثالثاً 
كأماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ثالثة بدائؿ ىي كالتالي ، فقرة 29كالتي تتككف مف   

 مكافؽ غير متأكد غير مكافؽ
لذا نرجك كضع عالمة أماـ البديؿ الذم تراه مناسبان مع العمـ أنو ال يكجد ىناؾ عبارة صحيحة 

نما ىي تعبير عف اآلراء الشخصية لمفرد كسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة . ، كأخرل خطأ كا   
                                         

 غير موافق غير متأكد موافق العبارة م
    .أشعر بالرضا عف ىيئتي كجسمي  .1
أشعر بأف أدائي منخفض بسبب تغير   .2

 .جسمي
   

أعتقد أف مفيكمي عف جسمي منخفض   .3
 .كغامض

   

    باآلخريف.أرفض مقارنة جسمي   .4
أشعر بتغير في مظير جسمي عما   .5

 .. لممرآةأتكقعو عندما أنظر 
   

أفضؿ لك أف مظيرم مختمؼ عما أنا   .6
 .فعميو اآل

   

أمر  المرآةأشعر أف رؤية نفسي في   .7
 .مزعج

   

أعتقد بأف ثقتي بنفسي ضعيفة بسبب   .8
 كجسمي.مظيرم 

   

أفكر كثيرا بما حدث لي مف تغيرات في   .9
 .جسمي

   

بأنني ال أصمح لشيء ألني أقؿ أشعر   .10
 . كفاءة
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 غير موافق غير متأكد موافق العبارة م
    .أشعر بمكانتي الحقيقية داخؿ أسرتي  .11
    .أشعر بالسعادة عندما أككف كحيدان   .12
لدم القدرة عمى أف أككف عنصر فاعؿ   .13

 .كمنتج في المجتمع
   

يتركز تفكيرم في اتجاىات محددة   .14
 .تناسب كضعي الجديد

   

أتحدث مع أشعر بعدـ اإلرتياح عندما   .15
 .خريف لتغير جسمي عنيـآلا

   

أشعر أف لي صداقات قميمة بسبب   .16
 . اختالؼ شكمي عنيـ

   

اتجنب بعض الزمالء لتعميقاتيـ السمبية   .17
 .حكؿ مظير جسمي

   

    . فيخر اآل إلي أشعر بالحرج عندما ينظر  .18

أرفض الذىاب لألماكف العامة حتى ال   .19
 أحد.يراني 

   

 الحتماؿ تعميقات االخريفلدم قدرة كافية   .20
 . 

   

راء االخريف تجاه شكمي آ يشغمني كثيران   .21
 .كجسمي

   

تسبب ليـ بعض  رؤية الناس أعتقد أف   .22
 . المضايقات

   

    .أتحاشى الناس الذيف ال أعرفيـ  .23

بيف الناس  شعبية أشعر أنو ال يكجد لي  .24
 إصابتي.بسبب 

   

    .أشعر بالخجؿ عندما أككف بيف الناس  .25

   خريف بسبب أشعر أني أقؿ قيمة مف اآل  .26
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 غير موافق غير متأكد موافق العبارة م
 . اصابتي

أفضؿ العمؿ بمفردم بسبب شكمي   .27
 .المختمؼ عف الناس

   

خر يرتاحكف أف أفراد الجنس اآل أشعر  .28
 .لمظير جسمي

   

أشعر أف معظـ الناس يبدكف في مظير   .29
 .أفضؿ مني
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 (7ممحق رقم )
 النظرة المستقبمية في صورتيا األولية :  استبانة -رابعاً  

  :كأماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة خمسة بدائؿ ىي كالتالي، فقرة 31كالتي تتككف مف 
غالبان  أحيانان  نادران  أبدان   دائمان   

مع العمـ أنو ال يكجد ىناؾ عبارة صحيحة لذا نرجك كضع عالمة أماـ البديؿ الذم تراه مناسبا 
نما ىي تعبير عف اآلراء الشخصية لمفرد، كأخرل خطأ .كسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة كا   

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم
      أشعر بأنو القيمة لي في ىذه الحياة.   .1
أحب أف يشاركني أفراد أسرتي في    .2

 .ىمكمي كمشاكمي
     

      .أكره الحياة  .3
      . أشعر بالعزلة  كالكحدة  .4
      .أشعر بعدـ قربي مف عائمتي  .5
      أنظر إلى الحياة عمى أنيا ىادفة .  .6
أشعر بأف الفرصة مكجكدة مف أجؿ   .7

 تقدمي.
     

      .سكؼ أشغؿ منصب مرمكقا في المستقبؿ  .8
      . لدم ثقة كبيرة في نجاحي في الحياة  .9
      .أىتـ بالمستقبؿ كأشعر بجدية نحكه  .10
 حياتي ال تخمك مف المشاكؿ لكنني   .11

 .أتغمب عمييا
     

      سكؼ تتحقؽ أحالمي في حياتي.  .12
      يخبئ لي الزمف مفاجئات سارة.  .13
      . أفكر في األمكر المفرحة  .14
ماؿ كاالحالـ التي لـ أنظر إلى أف االا   .15

 .تتحقؽ اليـك ستتحقؽ غدا
     

      . أتقبؿ الحياة ببشاشة ميما تكف األحكاؿ  .16
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 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم
      .أعتقد أف المستقبؿ أفضؿ مف الحاضر   .17
ا في المستقبؿ مع أتكقع شيئا ايجابين     .18

 .حساساإل
     

أرل الجانب المشرؽ مف األمكر التي   .19
 .تكاجيني 

     

      .أستسمـ لمحزف بسيكلة    .20
 مفأعتقد أف حياتي ستككف أفضؿ   .21

 .المستقبؿ
     

      .تبدك لي الحياة جميمة  .22
أعتقد أف حياتي ستككف أفضؿ في   .23

 المستقبؿ.
     

       .يسيطر عمي اليأس  .24
      .أتمنى لك كنت مف أسرة غير أسرتي  .25
      .أشعر أنني مظمـك كسيء الحظ  .26
       .أشعر انني أمتمؾ الكثير مف القدرات   .27
      .أشعر بانني عبئ عمى االخريف   .28
      بأنو ليس لي ثقة في االاخريف.أشعر   .29
أشعر بأف الحياة ال تستحؽ أف يفكر بيا   .30

 .نسافاإل
     

أشعر بأنني غير متكيؼ مع الحياة   .31
 كالناس.
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 غتراب النفسي في صورتيا النيائيةاستبانة اال :(8ممحق رقم )
 

 غزة –اإلسالميةالجامعة 
 عمادة الدراسات العميا

  قسم عمم النفس –كمية التربية

   الصحة النفسية والمجتمعية

 :األخت /عزيزتيخعزيزي األ
 

 السالم عليكن ورمحة اهلل و بركاته:

استمارة االستبياف التي بيف يديكـ ىي جزء مف دراسة عممية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف 
 :بعنكاف، بالجامعة اإلسالمية بغزةكمية التربية 

 

عمى  2014االغتراب النفسي وعالقتو بصورة الجسم والنظرة المستقبمية لمصابي عدوان )
 (قطاع غزة

  

كيحتكل ىذا الكراس عمى العديد مف القضايا كاألسئمة  النجار رمضان ىدى/ كالتي تعدىا الباحثة
لكػؿ ، ىػذه القضػايا كاألسػئمة فػي ثالثػة أجػزاء. كقػد تػـ تكزيػع شخصػيةالمتصمة بػبعض البيانػات ال

جزء طريقة في اإلجابة. نأمؿ منكـ أف تتعاكف/م معنا كأف تجيب/م عمى ما يشممو ىذا الكراس 
كفقػػا لمػػا ىػػػك مكضػػح كمبػػػيف فػػي بدايػػة كػػػؿ جػػزء مػػف ىػػػذه األجػػزاء الثالثػػػة. ، فػػي أجزائػػو الثالثػػػة

نفسػػؾ كعػػف خبرتػػؾ كتػػذكر/م أف المطمػػكب منػػؾ ىػػك أف تعبػػر/م عػػف خبرتػػؾ كفكرتػػؾ أنػػت عػػف 
. حيػث إف المعمكمػات كاإلجابػات التػي تجمػع مػف خػالؿ كػراس االسػتبياف ىػذا عما تشعر بو أنت

 تستخدـ ألم غرض آخر. سكؼ تستخدـ ألىداؼ كغايات عممية فقط كلف
 

 :البيانات األولية -أكالن 

 أنثى   ذكر             نوع الجنس : .1
 العمر................... .2
 أرامؿ      مطمؽ       متزكج  أعزب             الحالة االجتماعية : .3
     جامعي فما فكؽ    ثانكية            إعدادية فما دكف                 المؤىل العممي:  .4
 الجئ      مكاطف                :نوع المواطنة .5
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     قرية    مخيـ       مدينة                  مكان اإلقامة:  .6
 :الوضع االقتصادي لألسرة .7
    ضعيؼ جدان          ضعيؼ        متكسط      مرتفع           مرتفع جدان   
 :نوع االعاقة .8

   أطراؼ عمكيةبتر   أطراؼ سفمية بتر      شمؿ كسكر متفرقة    ..أخرل   
 

 استبانة االغتراب النفسي  -ثانياً 
كأماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة خمسة بدائؿ ىي كالتالي: ، فقرة 33كالتي تتككف مف    

 دائما   غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا
تراه مناسبا مع العمـ أنو ال يكجد ىناؾ عبارة صحيحة لذا نرجك كضع عالمة أماـ البديؿ الذم 

نما ىي تعبير عف اآلراء الشخصية لمفرد كسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة، كأخرل خطأ . كا   

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم
      .أشعر بأنو ال حكؿ لي كال قكة   .1

      ستطيع أف أكاجو ما يعترضني مف مشكالت. أ  .2

      .أستطيع أف أعبر عف رأيي بصراحة   .3

      يصعب عمي التمسؾ بحقكقي كالدفاع عنيا.  .4

      .مسمكبة  إرادتيأشعر بأف   .5

      .أشعر بأنو ال خيار لي في تحديد نكع العمؿ بعد التخرج  .6

      .أفقد الكثير مف الفرص ألنني لـ أستطيع أف أبت في األمكر قطعيان   .7

      لدم القدرة عمى التخطيط لحياتي. أعتقد بأف  .8

      .ال أستطيع أف أدافع عما اؤمف بو  .9

      .أشعر بأنني أرفض الكاقع الذم أعيشو   .10

      أك غاية. ال أستطيع أف أحقؽ أم ىدؼ  .11

      .أشعر بأف المكت راحة لي  .12

      .أعتقد بأف الحياة ال معنى ليا   .13

      .: لماذا أنا مكجكد فكرةشغمني ت  .14

       .أشعر بأف الكممات التي نتداكليا في حياتنا ال معنى ليا  .15

      مف إنجازات.ينتابني احساس بأنو ال معنى لما أقـك بو   .16

      .في ىذا العالـ عر بالكحدة أش  .17

       .أشعر انو مف السيؿ أف نجد أصدقاء حقيقييف  .18
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 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم
      .سطحية  باآلخريفأشعر أف عالقتي   .19

      االجتماعية.أشارؾ في النشاطات كالمناسبات   .20

      .أحب أف أقضي كقت فراغي كحيدا مع نفسي  .21

      .)الغاية تبرر الكسيمة( شعار صحيح مف كجية نظرم  .22

      .معظـ الناس مستعدكف ألف يكذبكا مف أجؿ التفكؽ عمى غيرىـ  .23

      .أفعؿ أم شيء حتى أبمغ غايتي كىدفي  .24

      .في سبيؿ مصمحتي ما ييمني أف أخالؼ المعايير االجتماعية  .25

      .كؿ شيء مباح ما دمت أستطيع أف أحقؽ ما أريد  .26

27.  
ـ بما تعرضو كسائؿ اإلعالـ حتى لك أىتـ بو معظـ تأنا ال أى
 .الناس

     

      يمكنني االلتزاـ بتعاليـ ديني.  .28

      .لتغير ما ىك قائـ في المجتمع ؼ ىك احدل الكسائؿنأشعر بأف الع  .29

      .أخشى أف يأتي عمى يـك أككف فيو فقدت كامؿ إيماني  .30

      .أشعر بالرضى عف كضعي الحالي  .31

      .أشعر بأنني عديـ الفائدة   .32

      عة.أعتقد بأف اإلنساف عبارة عف سم  .33
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 (9ممحق رقم )
 صورة الجسم في صورتيا النيائية :  ثالثًا: استبانة

كأماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ثالثة بدائؿ ىي كالتالي ، فقرة 29كالتي تتككف مف   
 مكافؽ غير متأكد غير مكافؽ

لذا نرجك كضع عالمة أماـ البديؿ الذم تراه مناسبا مع العمـ أنو ال يكجد ىناؾ عبارة صحيحة 
نما ىي تعبير عف ا، كأخرل خطأ آلراء الشخصية لمفرد كسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة . كا   

 

 غير موافق غير متأكد موافق العبارة م.
    .أشعر بالرضا عف ىيئتي كجسمي  .1
    .جسمي اتأشعر بأف أدائي منخفض بسبب تغير   .2
    .أعتقد أف مفيكمي عف جسمي منخفض كغامض  .3
    باآلخريف.أرفض مقارنة جسمي   .4
    . لممرآةأشعر بتغير في مظير جسمي عما أتكقعو عندما أنظر   .5
    .أفضؿ لك أف مظيرم مختمؼ عما أنا عميو االف  .6
    .أمر مزعج المرآةأشعر أف رؤية نفسي في   .7

8.  
عدـ لياقة أعتقد بأف ثقتي بنفسي ضعيفة بسبب مظيرم ك 

 جسمي.
   

    .أفكر كثيرا بما حدث لي مف تغيرات في جسمي  .9
    مف االخريف. أشعر بأنني ال أصمح لشيء ألني أقؿ كفاءة  .10
    .أشعر بمكانتي الحقيقية داخؿ أسرتي  .11
    .أشعر بالسعادة عندما أككف كحيدا  .12
    .لدم القدرة عمى أف أككف عنصر فاعؿ كمنتج في المجتمع  .13

14.  
 الجسمي يتركز تفكيرم في اتجاىات محددة تناسب كضعي

 .الجديد
   

15.  
عندما أتحدث مع االخريف لتغير جسمي  االرتياحأشعر بعدـ 

 .عنيـ
   

16.  
في  أشعر أف لي صداقات قميمة بسبب اختالؼ شكمي عنيـ

 الناحية الجسمية .
   

    .اتجنب بعض الزمالء لتعميقاتيـ السمبية حكؿ مظير جسمي  .17
    إلى جسمي. خركفأشعر بالحرج عندما ينظر اآل  .18
    الناس.أرفض الذىاب لألماكف العامة حتى ال يراني   .19



144 
 

 غير موافق غير متأكد موافق العبارة م.
    حكؿ جسدم كشكمي . خريفلدم قدرة كافية الحتماؿ تعميقات اآل  .20
    .خريف تجاه شكمي كجسميراء اآلآيشغمني كثيرا   .21
    النفسية. الناس تسبب ليـ بعض المضايقاتب اختالطيأعتقد أف   .22
    .أتحاشى الناس الذيف ال أعرفيـ  .23

24.  
كضعي كحالة بيف الناس بسبب  قبكؿ أشعر أنو ال يكجد لي

 جسمي.
   

    .أشعر بالخجؿ عندما أككف بيف الناس  .25
    الجسمية. صابتيإخريف بسبب أشعر أني أقؿ قيمة مف اآل  .26
    .أفضؿ العمؿ بمفردم بسبب شكمي المختمؼ عف الناس  .27
    .خر يرتاحكف لمظير جسميأف أفراد الجنس اآل أشعر  .28
    .أشعر أف معظـ الناس يبدكف في مظير أفضؿ مني  .29
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 (10ممحق رقم )
 النظرة المستقبمية في صورتيا النيائية :  رابعًا: استبانة

كأماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة خمسة بدائؿ ىي كالتالي ، فقرة 30كالتي تتككف مف   
 دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا

نرجك كضع عالمة أماـ البديؿ الذم تراه مناسبا مع العمـ أنو ال يكجد ىناؾ عبارة صحيحة لذا 
نما ىي تعبير عف اآلراء الشخصية لمفرد كسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة، كأخرل خطأ . كا   

  

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم
      .أحب أف يشاركني أفراد أسرتي في ىمكمي كمشاكمي   .1
      .أكره الحياة  .2
      عف االخريف. أشعر بالعزلة  كالكحدة  .3
      .أشعر بعدـ قربي مف عائمتي  .4
      الحياة ىادفة بالنسبة لي.  .5
      ىناؾ فرص متاحة لمتقدـ كتحقيؽ األىداؼ.  .6
      .سكؼ أشغؿ منصب مرمكقا في المستقبؿ  .7
      كمستقبؿ زاىر. لدم ثقة كبيرة في نجاحي في الحياة  .8
      .أىتـ بالمستقبؿ كأشعر بجدية نحكه  .9

      .حياتي ال تخمك مف المشاكؿ لكنني أتغمب عمييا  .10
      أحالمي قابمة لمتحقؽ في المستقبؿ.  .11
      لدم أمؿ في المستقبؿ.  .12
      كالكردية. أفكر في األمكر المفرحة  .13

14.  
كاالحالـ التي لـ تتحقؽ اليـك ستتحقؽ  اآلماؿأنظر إلى أف 

 .غدا
     

      الصعبة. أتقبؿ الحياة ببشاشة ميما تكف األحكاؿ  .15
      .أعتقد أف المستقبؿ أفضؿ مف الحاضر   .16
      .حساسفي المستقبؿ مع اإل يجابيان إ أتكقع شيئان     .17
       تكاجيني.أرل الجانب المشرؽ مف األمكر التي   .18
      كبدكف أم تفكير.أستسمـ لمحزف بسيكلة    .19
      .المستقبؿ فيأعتقد أف حياتي ستككف أفضؿ   .20
      .تبدك لي الحياة جميمة  .21
      كالممؿ.يسيطر عمي اليأس   .22
      .أتمنى لك كنت مف أسرة غير أسرتي  .23



146 
 

      .أشعر أنني مظمـك كسيء الحظ  .24
       .القدراتنني أمتمؾ الكثير مف أأشعر    .25
       .خريفنني عبئ عمى اآلأأشعر ب  .26
      عدـ الثقة في اآلخريف.أشعر ب  .27
      .نسافأشعر بأف الحياة ال تستحؽ أف يفكر بيا اإل  .28
      جد صعكبة في التكيؼ مع المحيطيف بي.أ  .29
      لدم القدرة عمى التغمب عمى المشاكؿ.  .30
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 (11ممحق رقم )
 تسييل ميمة باحثة
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