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دنا محمد، وعمى آلو سي   المرسميفَ  بلـ عمى أشرؼِ بلة والس  العالميف، والص   الحمد هلل رب  
مف قوؿ رسوؿ اهلل عميو  ، وانطبلقاً إنجاز ىذا البحث قني فيالحمد هلل الذي وف   ،وصحبو أجمعيف

 . يشكِر اهلل"ال  اَس الن   ال يشكرِ  فْ "مَ :  بلـبلة والس  الص  

ؿ الذي تفض   ،سمير قوتة /رفاف لؤلستاذ الدكتوروالعِ والت قدير  ُيسِعُدني أْف أَتقد ـ بالشُّكر
سف معاممتو وصبره وعطائو الوافر وحُ  ،والذي غمرني بعممو الواسع ،سالةشراؼ عمى ىذه الر  باإل

 الجميؿ.

ربية في الجامعة ة الت  كمي  ب ةجميع أعضاء الييئة التدريسي  قدير لكر والت  ـ بالشُّ كما أتقد  
خبلؿ  كبيرٍ  مف جيدٍ لي  ما قدمواة لعي  مَ ة المجتَ فسي  حة الن  الص   كر قسـَ بالذ   وأخصُّ  ، ةسبلمي  اإل

 دراستي.

ىذا العمؿ بالرعاية  ألفراد أسرتي الذيف احتضنوا رفافِ كر والعِ الشُّ  مفَ  و بمزيدٍ ويسعدني التوجُّ 
 والحناف وسيرا يدعوافِ  وىباني الحب  فقد  ر أمي وأبي أمد  اهلل في عمرىما،بالذك وأخصُّ  ،والتشجيع

دييـ مف لبما  يبخموا عمي   ساعدوني فمـف خواني وأخواتي الذيلي بالن جاح والت وفيؽ، وكذلؾ إ
  .اتإمكان

كماؿ لما قدمتو مف دعـ في إ ،عبد الياديكما وأتقدـ بالشكر لصديقتي الدكتورة/ تغريد 
 تيا.جراءاا  الدراسة و 

 ساىـ في نجاح ىذا العمؿ المتواضع. فْ مَ  كر لكؿ  ـ بالشُّ وأتقد  

 "ًإلْو أًُْب ًها حٌفْقِ إال باهلل علْو حٌك َّلجُ"

 
 الباحثة

 

 

 



 

 

 ه 
 

 المحتوواتىفكرس

 المحتورات ييرس
 الوفحة الموضوع

 ب قرآف كريـ 
 ج اإلىداء 

 د شكٌر وتقدير 
 ه فيرس المحتويات 

 ح قائمُة الجداوؿ 
 ط األشكاؿقائمُة 

ُص الد راسة بالمُّغة العربي ة  ي ُممخ 
ُص الد راسة بالمُّغِة اإلنجميزي ة   ك ُممخ 

 األول: األطر العامة لمدراسة الفول
 2 المقدمة

 4 مشكمة الدراسة
 5 أىداؼ الدراسة 
 5 أىمية الدراسة 
 6 حدود الدراسة 

 6 مصطمحات الدراسة 
 الفول الثان : اإلطار النظري

 9 تمييد
 9 المبحث األوؿ: نمو ما بعد الصدمة

 10 تعريفات نمو الصدمة
 11 النفس اإليجابي  الجذور التاريخية لعمـ

 14 النموذج النظري لعمـ النفس اإليجابي
 19 العوامؿ المرتبطة بنمو ما بعد الصدمة

 25 نمو ما بعد الصدمة مقابؿ المرونة
 27 المبحث الثاني: فعالية الذات
 28 نظرية فعالية الذات لباندورا



 

 

 و 
 

 المحتوواتىفكرس

 الوفحة الموضوع
 31 توقعات فعالية الذات
 32 أبعاد فعالية الذات

 33 مصادر فعالية الذات 
 35 فعالية الذات المدركة

 37 كيؼ تؤثر الفعالية الذاتية في السموؾ؟ 
 38 أنواع فعالية الذات

 40 المبحث الثالث: البتر
 40 تعريؼ البتر

 41 أنواع وأسباب البتر
 42 ظاىرة الطرؼ الشبح

 43 تأثيرات البتر عند األفراد
 44 عف البترمراحؿ ردود الفعؿ الناتجة 

 46 والكوارث الحروب أىواؿ مف الناجيف مع المتواجدة المركزية الخبرات
 50 مشكبلت مبتوري األطراؼ

 51 التأقمـ بعد البتر
 52 الشخص تأقمـ في تؤثر التي العوامؿ

 53 وسائؿ التأقمـ مع البتر
 55 عمى حاالت البتر وتأثيره الصناعي الطرؼ

 55 التأىيؿ بعد البتر
 الفول الثالث: الدراسات السابقة

 59 تمييد                                                                             
 59 أوال: الدراسات المتعمقة بنمو ما بعد الصدمة

 64 ثانيا: الدراسات المتعمقة بفعالية الذات
 74 ثالثا: الدراسات المتعمقة بالبتر

 80 التعقيب العاـ عمى الدراساترابعا: 
 82 فروض الدراسة



 

 

 ز 
 

 المحتوواتىفكرس

 الوفحة الموضوع
 الفول الرابع: الطررقة واإلةراءات

 84 تمييد
 84 منيج الدراسة

 84 مجتمع وعينة الدراسة
 86 أدوات الدراسة

 88 خطوات الدراسة
 91 إجراءات الدراسة

 92 المعالجات اإلحصائية 
 الفول الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتيا

 94 تمييد
 94 تساؤالت الدراسة

 118 توصيات وبحوث مقترحة
 121 المراجع

 122 أواًل: المراجع العربية
 126 ثانًيا: المراجع األجنبية

 129 مبلحؽ الدراسة

 

  



 

 

 ح 
 

 الجداولىقائمظ

 قائمة الةداول
 الوفحة الةدول رقم الةدول

 85 (.40البيانات الشخصية )ف= توزيع أفراد عينة الدارسة حسب (1-4)
مقياس نمو ما بعد الصدمة معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات  (2-4)

 لممقياس والدرجة الكمية
87 

 89 والدرجة الكمية لممقياس. مقياس فعالية الذاتمعامؿ االرتباط بيف أبعاد  (3-4)
والدرجة  مقياس فعالية الذاتمعامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات  (4-4)

 الكمية لممقياس.
90 

 94 إحصاءات وصفية لمتعرؼ عمى مستوى نمو ما بعد الصدمة. (1-5)
 95 إحصاءات وصفية لمتعرؼ عمى مستوى فعالية الذات. (2-5)
 97 معامؿ االرتباط بيف نمو ما بعد الصدمة وفعالية الذات (3-5)
 98 الجنس –)لعينتيف مستقمتيف -Tنتائج اختبار) (4-5)
 99 الحالة االجتماعية – )لعينتيف مستقمتيف -Tنتائج اختبار) (5-5)
 100 حالة البتر –نتائج اختبار " التبايف األحادي "  (5-6)
 101 مكاف السكف –نتائج اختبار " التبايف األحادي "  (5-7)
 102 المستوى التعميمي –نتائج اختبار )التبايف األحادي(  (5-8)
 103 المستوى االقتصادي –لعينتيف مستقمتيف (  -  Tاختبار)نتائج  (5-9)
 104 العمر –لعينتيف مستقمتيف (  -  Tنتائج اختبار) (5-10)
 106 الجنس –لعينتيف مستقمتيف (  -  Tنتائج اختبار) (5-11)
 107 الحالة االجتماعية –لعينتيف مستقمتيف (  -  Tنتائج اختبار) (5-12)
 108 حالة البتر –اختبار ) التبايف األحادي ( نتائج  (5-13)
 110 مكاف السكف –نتائج اختبار ) التبايف األحادي (  (5-14)
 111 نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات مكاف السكف لمبعد االنفعالي (5-15)
 112 المستوى التعميمي –نتائج اختبار ) التبايف األحادي (  (5-16)
 114 نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المستوى التعميمي لمبعد االنفعالي (5-17)
 115 المستوى االقتصادي –لعينتيف مستقمتيف (  -  Tنتائج اختبار) (5-18)
 116 العمر –لعينتيف مستقمتيف(  -  Tنتائج اختبار) (5-19)



 

 

 ط 
 

 األذكالىقائمظ

 األشكالقائمة 
 

 الوفحة الشكل رقم الشكل
 16 ألبعاد نمو ما بعد الصدمةمفيـو  (1-2) 
 24 العوامؿ المرتبطة بنمو ما بعد الصدمة (2-2) 
 30 المتفاعمة نموذج الحتمية التبادلية (3-2) 
 30 نموذج الحتمية التبادلية (4-2) 
 32 العبلقة بيف توقعات الفاعمية وتوقعات النتائج (5-2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ى
ى

ى  



 

 

 ي 
 

 الملّخص

 صالممخّ 
التعرؼ عمى نمو ما بعد الصدمة وعبلقتو بفعالية الذات لدى  إلىالدراسة الحالية  تيدؼُ 

مكاف المتغيرات )الجنس،  بعض ىاوتأثير  ،2014"حاالت البتر في الحرب األخيرة عمى غزة "حرب 
واإلجابة عمى  ،(العمر الحالة االجتماعية، ،االقتصادي البتر، المستوى التعميمي، المستوى

 التساؤالت التالية:
 خيرة عمى غزة؟لدى مبتوري األطراؼ في الحرب األ نمو ما بعد الصدمة ما مستوى 
 فعالية الذات لدى مبتوري األطراؼ في الحرب األخيرة عمى غزة؟ ما مستوى 
 فاعمية الذات لدى مبتوري األطراؼ في الحرب د عبلقة بيف نمو ما بعد الصدمة و ىؿ توج

 األخيرة عمى غزة ؟ 
 الصدمة لدى مبتوري األطراؼ تعزى  ية في نمو ما بعدىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائ

االقتصادي، لمحالة  )لمجنس، لمكاف البتر "عموي، سفمي، مشترؾ"، لممستوى التعميمي، لممستوى
 (؟ ، العمراالجتماعية

 وري األطراؼ تعزى )لمجنس، ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية الذات لدى مبت
االقتصادي، لمحالة  مستوى التعميمي، لممستوىسفمي، مشترؾ"، لمالبتر "عموي، لمكاف 

 (؟، العمراالجتماعية
ولئلجابة عمى تمؾ التساؤالت تـ تطبيؽ أدوات الدراسة )مقياس نمو ما بعد الصدمة( مف 

 ثابت، )مقياس فعالية الذات( مف إعداد الباحثة تقنيف عبد العزيزترجمة و إعداد تيدشي وكاليوف و 
 ا.( فردً 40قواميا )، صدية مف حاالت البتر عمى عينة ق

مف المقاييس وىي )التكرارات والنسب  اواستخدمت الباحثة في المعالجة اإلحصائية عددً 
يرماف ، تحميؿ التبايف، المتوسطات الحسابية، معامؿ ارتباط بيرسوف وسبT.Testالمئوية واختبار 

لمتحقؽ مف صدؽ األدوات ، الذاتي( كرونباخ، الصدؽ اط ألفا معامؿ ارتب، براوف، والتجزئة النصفية
 وقياسيا.
 مايمي: ت نتائج الدراسةولقد أظير 
، 12.15بانحراؼ معياري  65.73أف المتوسط الحسابي لنمو ما بعد الصدمة يساوي  .1

 %، وىذا يعني أنيا نسبة متوسطة.65.73فإف الوزف النسبي وبذلؾ 
، وبذلؾ 17.37بانحراؼ معياري  120.90أف المتوسط الحسابي لفعالية الذات يساوي  .2

 .المتوسط فوؽ ، وىذا يعني أنيا نسبة%80.08فإف الوزف النسبي 



 

 

 ك 
 

 الملّخص

وجود عبلقة طردية متوسطة ذات داللة احصائية بيف نمو ما بعد الصدمة وفعالية الذات  .3
 لدى مبتوري األطراؼ في الحرب عمى غزة.

روؽ ذات داللة احصائية في نمو ما بعد الصدمة تعزي لكؿ مف الجنس، مكاف ال توجد ف .4
 السكف، المستوي التعميمي، مكاف البتر ، الحالة االجتماعية، والمستوي االقتصادي.

لكؿ مف  مبتوري األطراؼ تعزىكما أظيرت عدـ وجود فروؽ في فعالية الذات لدى  .5
في حيف ، االقتصادي، العمر( لمستوىاالجتماعية، مكاف البتر، ا )الجنس، والحالة

لمكاف  ية الذات في البعد االنفعالي تعزىفي فعال ا واضحةأظيرت النتائج  وجود فروقً 
البعد في  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ و  ، كماالسكف لصالح المنطقة الوسطى

الجامعي  المستوى التعميمي لصالح المستوىاالنفعالي لدى مبتوري األطراؼ تعزى إلى 
 فأكثر.
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Abstract 

The current study aims to identify the growth of post-traumatic stress 

and its relationship to self-effectiveness of amputations in the recent war on 

Gaza in 2014 and the impact of some variables like (sex, place of 

amputation, level of education, economic level, marital status, age) and 

answers the following questions: 

 What is the level of post-traumatic stress growth of amputees in the 

recent war on Gaza? 

 ?  What is the level of self-effectiveness of the amputees in the recent 

war on Gaza- 

 Is there a relationship between the growth of post-traumatic stress and 

self-effectiveness among amputees in the recent war on Gaza? 

 Are there any statistically significant differences in the growth of post-

traumatic stress of amputees due to (sex, place of amputation "upper, 

lower, joint", the educational level, economic level, marital status or 

age)? 

 Are there significant differences in the effectiveness of the self-

amputees due to (sex, place of amputation "upper, lower, joint", the 

educational level, economic level, marital status or age)? 

To answer those questions the following study tools were applied  

(the growth of post-traumatic stress criterion) prepared by Tadasha and 

Calhoun and translated and standardized  by Abdul Aziz  Thabit scale, 

(self-effectiveness criterion) put by the researcher and applied on deliberate 

sample of  amputation cases  of 40 individuals between the ages of (18- 

45). 

The researcher used in a number of measures  in the statistical 

analysis as  (frequencies, percentages and T. Test, variance analysis, 

average accounts , Pearson and Spearman Brown, and retail midterm, 

Alpha correlation coefficient, , self- honesty ) to check the veracity and 

firmness of the tools.  

 

Results of the study appeared as follows: 

 Results show that the arithmetic average of the growth of post-

traumatic stress is equal to 65.73 with a standard deviation 12.15, and 

thus the relative weight of 65.73%, and this means that the growth level 

of post-traumatic stress for those maimed during the recent war on the 

Gaza Strip in 2014 is 65.73% . This average is considered medium. 
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 The arithmetic average of the self- effectiveness worth is 120.90 with a 

standard deviation of 17.37, and thus the relative weight is78.00%, this 

means that the level of self-effectiveness among amputees during the 

recent war on the Gaza Strip in 2014 is 78.00% and this means that the 

self-effectiveness of the sample in the average level. Where the  

academic and cognitive  dimension comes at  the first rank with  

relative weight of 80.08%, followed by the self-confidence and the 

other  dimensions with relative  weight of 75.83%, and then the social 

dimension  with relative weight of 75.67%, and finally in the fourth 

rank comes the  emotional dimension relative weight of 73.29%. 

 There is a moderate significant correlation between growth of post-

traumatic stress and the self- effectiveness of the amputees in the recent 

war on Gaza, which means that the higher the post-traumatic growth 

becomes the greater the self-effectiveness of the amputees of the recent 

war on Gaza becomes. 

 There are no statistically significant differences in the total score for the 

growth of post-traumatic stress of amputees due to sex, age, place of 

residence or marital status or the status of amputation, or economic 

level, the level of education, that is, the growth of post-traumatic stress 

of the amputees . That means that there is no varies depending on the 

above mentioned variables. 

 There are no statistically significant differences in the total score for the 

self- effectiveness of amputees due to sex, age, place of residence or 

marital status or the status of amputation, or economic level, the level 

of education, that is, the growth of post-traumatic stress of the 

amputees. That means that there is no varies depending on the above 

mentioned variables. 
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 األولىالفصل

 الدرادظىإلىىمدخل

 :المقدمة
األمف والسمـ الفتور  حاالتك ،تحيا الشعوب عمى مدار تاريخيا العديد مف التقمبات 

وال شؾ أف اإلنساف عبر تاريخ حياتو يتعرض لمكثير مف  ،تقمب الطبيعة وقسوتيا وكذلؾوالتطور 
لو، وقد يعايش السمـ ويتأثر بيا ثر عميو وعمى مف حو ؤ فقد يعايش الحرب وت ،ىذه التقمباتمثؿ 

 ا.يجابيً إ

عيش في ظروؼ سياسية تجعمو يوالشعوب العربية عامة والشعب الفمسطيني خاصة 
الحروب ب ابتداءً  ،ا لمحرب وقسوتيا، فقد تعرض عمى مر العصور لمعديد مف الحروبدائمً  اضً عرّ مُ 

ا متعددة عمى جميع مناحي ثارً آب وتترؾ الحرو  ،بية الصييونيةو بالحروب األور  الصميبية وانتياءً 
جد حيث تعد اإلعاقة مشكمة قديمة ومستمرة منذ أف وُ  ،اإلعاقات: ومف أىـ ىذه اآلثار، الحياة

في  -ف الشرائع السماوية أال شؾ فيو ومما ، أف ليا العديد مف األشكاؿ والصورإال  ،اإلنساف
فمكنتيـ مف تحقيؽ ، والعاجزيف ىوالمرضا بالضعفاء أولت اىتمامً  - مقدمتيا الديف اإلسبلمي

 كده القرآف الكريـ حينما عاتب ربوىذا ما أ ،ليـ حقوقيـ الشرعية واالجتماعية تأىدافيـ وحفظ
َأْف َجاَءُه   َعَبَس َوَتَول ى  :ىهلل عميو وسمـ في قولو تعالا ىصمالعزة سيدنا محمد 

 (1،2)عبس:   اأْلَْعَمى

 ،ميف حاجاتو األساسية بشكؿ كامؿ أو جزئيأيستطيع ت اإلعاقة تعني كؿ شخص الف
نتيجة لعاىة خمقية أو غير ذلؾ حسب نوعية اإلصابة: سمعية، بصرية، ذىنية، جسمية، وىذه 
األخيرة ترتبط بوظيفة أعضاء الجسـ سواء متصمة بحركة أو أعضاء متصمة بعممية الحياة 

 .(43 1996:)كامؿ،  مراريةالبيولوجية وليا صفة االست

فيشعر  ،وتقؼ اإلعاقة حجر عثرة أماـ اإلنساف فتمنعو مف إشباع دوافعو وتحد مف رغباتو
 ولكف تختمؼ قدرة األفراد عمى تحمؿ المشاؽ، ؿ خاص لشعوره بالعجز وقمة الحيمةبانفعا

بفضؿ القدرات -والصعوبات التي تواجييـ في الحياة، فمف الناس مف يصاب باإلحباط ومنيـ 
 ،ا ما يستطيع تجاوز األزمات والتغمب عمييا بعد فترة زمنية تطوؿ أو تقصرو غالبً فإن -التكيفية

 ،يكتسبو خبلؿ مراحؿ نموه ،ة الجسميمناعة نفسي يشبو عمؿ جياز المناعفاإلنساف مزود بجياز 
 . (2  2009:)القاضي،  التغمب عمى المشكبلت التي تواجيوعده في اويس

التي انتشرت بشكؿ كبير خبلؿ  - حاالت البتر -مف ىذه اإلعاقات ترى الباحثة أف و 
غزة وخاصة الحرب األخيرة حتبلؿ عمى قطاع األخيرة عبر الحروب التي شنيا اإلالست سنوات 
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 األولىالفصل

 الدرادظىإلىىمدخل

البتر سواء أكاف  لة مف حاالتحا فتسعيفت )حرب العصؼ المأكوؿ(، التي خمّ   2014حرب عاـ
 وىذا ما لفت انتباه الباحثيف لدراسة بعض المتغيرات عمى ىؤالء األفراد. ،اتركً شم ا أـسفميً  عموًيا أـ

يمر خبلليا الفرد المتضرر بمراحؿ ، ا مف أنواع اإلعاقةويعتبر البتر في حد ذاتو نوعً 
: 2009غير منظومة اإلحساس باألمف والسبلـ لدى الفرد مبتور األطراؼ )القاضي، متعددة قد تُ 

3). 

باعتبار ، يدة ينشأ عنيا شعور عاـ بالخسارةحدوث صدمة انفعالية شد ىالبتر إل يكما ويؤد
جديدة  امفيومو عف ذاتو بإنشاء أفكارً  بتغييرفيبدأ ، ا مف جسده ميمً  اأف مبتور األطراؼ فقد عضوً 

 . (2005 : 273)عمواف،  تظير لديو

مثؿ ىذه فاعمية الذات مف العوامؿ الميمة التي تؤثر بطريقة فاعمة في مواجية  ال شؾ أفو 
تعد مف المتغيرات النفسية اليامة التي ُتوجو سموؾ الفرد،  فاعمية الذات أفكما  الصدمات اإلنفعالية،
مكاناتو  ،الشخصية  أىدافووُتسيـ في تحقيؽ  فاألحكاـ والمعتقدات التي يمتمكيا الفرد حوؿ قدراتو، وا 
 ونجاح األداء. نجازإلزيادة القدرة عمى ا إسياـليا دور ىاـ في 

فاعمية الذات عمى أساس األحكاـ الصادرة مف الفرد عف قدرتو عمى تحقيؽ أو  نظريةوتقـو 
ولمجيد  ما يستطيع القياـ بو، ومدى مثابرتو،القياـ بسموكيات معينة، والتقويـ مف جانب الفرد لذاتو ع

  .الصعبة والمعقدة، وتحديو لمصعاب ومرونتو في التعامؿ مع المواقؼ ،الذي سيبذلو

المواقؼ ذات  أوثقة الفرد في قدراتو مف خبلؿ المواقؼ الجديدة وتعرؼ فاعمية الذات بأنيا 
وىي اعتقادات الفرد في قوة الشخصية مع التركيز عمى الكفاءة في  ،المألوفة وغيرالمطالب الكثيرة 

 . (17: 2001)العدؿ،  لمتفاؤؿ األخرى األسباب أوتفسير السموؾ دوف المصادر 

 ،اإلعاقاتسيما ة التصرؼ في المواقؼ الجديدة والوحيف الحديث عف قدرات الفرد وكيفي
ؿ ذاتو وقدراتو في، حياة جديدة بظروؼ جديدةي تعرض لمبتر ىو اآلف بصدد مواجية فالشخص الذ

 ستساعده في مواجية مثؿ ىذه التغيرات أـ ستكوف عقبة أماـ تكيفو؟

وىو مصطمح حديث لـ يتطرؽ  ،ومف ىنا جاء الحديث عف مصطمح نمو ما بعد الصدمة
ذا والمقصود بي، بشكؿ كبير في الدراسات األجنبية بينما انتشرت ،إليو أحد في المحيط العربي

لة يجابي النفسي الذي يحدث نتيجة التعرض لصراع المرء مع حاالمصطمح ىو بناء مف التغير اإل
حدث ويُ  ،فيحدث التعاطؼ واأللفة مع اآلخريف ،يجابية في حياتوصعبة لمغاية، حيث يتجو نحو اإل

 جتماعية جديدة.إ اأدوارً 



 

 

4 
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 الدرادظىإلىىمدخل

كدراسة ا بعد الصدمة وىناؾ العديد مف الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع نمو م
(Manne & other (2014))  التي تناولت مريضات سرطاف الثدي، كذلؾ دراسة 
(Adrea & other (2005) التي تناولت نمو ما بعد الصدمة لدى الناجيف مف سرطاف )

حدثت لدى الفرد بعد تعرضو يجابية التي ىذه الدراسات تناولت التغيرات اإلو  ،البروستاتا وزوجاتيـ
فنحف معتادوف في حاؿ الصدمات أف نتناوؿ ، مر مختمؼولعؿ تناوؿ مثؿ ىذه التغيرات أ، لمصدمة

ناوؿ بعض أما في دراسات نمو ما بعد الصدمة فإننا نت، فاألثر النفسي السمبي لدى المصابي
 . صدمةلمالتي حصمت لمفرد بعد تعرضو  يجابيةالتغيرات اإل

لما ليا مف أثر عمى توضيح العالـ الخاص  ؛الدراسةومف ىنا جاء اىتماـ الباحثة بيذه 
يجابية التي طرأت عمييـ مف بعد تعرضيـ األطراؼ والتغيرات اإل يخاص مبتور الذي يعيشو األش

 بيذه التغيرات.  فعالية الذاتكذلؾ ربط  ،ليذه التجربة

حيث أف  ؛نيكما ترى الباحثة أف ىذه الدراسة مف الدراسات التي يفتقر ليا المجتمع الفمسطي
 يجابية لدييـ.احتياجات ىذه الفئة والطاقات اإل باىتماـ الدارسيف لمتعرؼ عمى حاالت البتر لـ تحظَ 

 
 :مشكمة الدراسة

 :كمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسيشتتمثؿ م

ىؿ توجد عبلقة بيف نمو ما بعد الصدمة وفعالية الذات لدى مبتوري األطراؼ في الحرب األخيرة 
 وينبثؽ عنيا العديد مف التساؤالت:عمى غزة؟ 

 خيرة عمى غزة؟لدى مبتوري األطراؼ في الحرب األ نمو ما بعد الصدمة ما مستوى .1
 فعالية الذات لدى مبتوري األطراؼ في الحرب األخيرة عمى غزة؟ ما مستوى .2
لدى مبتوري األطراؼ في الحرب  لية الذاتاعفو ما بعد الصدمة  ىؿ توجد عبلقة بيف نمو .3

 ؟  األخيرة عمى غزة
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في نمو ما بعد الصدمة لدى مبتوري األطراؼ تعزى  .4

االقتصادي، لمحالة  ترؾ" ، لممستوى التعميمي، لممستوىالبتر "عموي، سفمي، مشحالة ، لمجنس)
 (؟ ، العمر، مكاف السكفاالجتماعية
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لمجنس، )لدى مبتوري األطراؼ تعزى فاعمية الذات ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  .5
االقتصادي، لمحالة  ترؾ" ، لممستوى التعميمي، لممستوىحالة البتر "عموي، سفمي، مش
 (؟االجتماعية، العمر، مكاف السكف

 :أىداف الدراسة
لدى فئة مبتوري  وفاعمية الذاتتيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف نمو ما بعد الصدمة  .1

 األطراؼ.
ا لممتغير التعرؼ عمى الفروؽ في نمو ما بعد الصدمة لدى حاالت البتر تبعً  إلىكما وتيدؼ  .2

االقتصادي، لمحالة  ترؾ" ، لممستوى التعميمي، لممستوىلمجنس، حالة البتر "عموي، سفمي، مش)
 (.االجتماعية، العمر، مكاف السكف

ا حاالت البتر تبعً لدى  لية الذاتفعاكذلؾ فإف ىذه الدراسة تيدؼ لمتعرؼ عمى  .3
االقتصادي،  ترؾ" ، لممستوى التعميمي، لممستوى)لمجنس، حالة البتر "عموي، سفمي، مشلممتغير

 (.لمحالة االجتماعية، العمر، مكاف السكف
 
 :الدراسةأىمرة 
 :: األىمرة النظررةأوًل 

الكثير مف  تنبع أىمية الدراسة لقمة الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع، حيث ركز .1
(، والنادر منيا عف نمو ما بعد PTSDعمى الجوانب السمبية لمصدمة مثؿ ) الباحثيف

 الصدمة وتفاعبلتيا اإليجابية.
ندرتو في المكتبات العربية ما بعد الصدمة و ا لقمة الدراسات التي تناولت موضوع نمو نظرً  .2

 ولوجي.ىذا البحث يعتبر مف التراث السكي فإفما الفمسطينية، والسي
 

 :ا: األىمرة التطبرقرةثانرً 
ىمية التطبيقية لمدراسة في إعداد أدوات الدراسة كمقياس فعالية الذات التي قامت تتمثؿ األ .1

الباحثة بإعداده وتحكيمو ومف ثـ عمؿ الثبات والصدؽ لو، كذلؾ مقياس نمو ما بعد الصدمة 
 والذي قاـ "عبد العزيز ثابت" بتقنينو وعمؿ الصدؽ والثبات لو. ،لتيدشي وكاليوف

 اإلعاقة. التأىيؿ لذوي في مجاؿ عمـ النفس والمتخصصيف في يفيد ىذا البحث العامميف .2
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لمتوجو لعمؿ برامج إرشادية لفئة  ،في إنارة أذىاف الدارسيف ىاـ سيكوف ليذا البحث دورٌ  .3
 مبتوري الحرب.

 يوجو المختصيف لمساعدة ىذه الفئة مف أجؿ صقؿ ما لدييا مف قدرات. .4
لـ  اجديدً  اعد الصدمة مصطمحً بدراسة مثؿ ىذا البحث تأتي مف أف مصطمح نمو ما  أىمية .5

 بدراستو إال القميؿ.يقـ 
نظًرا لخصوصية الشعب الفمسطيني ووقوعو تحت سطو االحتبلؿ فإف ليذه الدراسة أىمية  .6

 كبيرة، لتعرض الكثير مف الشباب لئلصابات إثر حروب أو اشتباكات.
 

 :حدود الدراسة

 الدراسة بالحدود التالية: تتحدد

مستوى نمو ما بعد الصدمة اقتصرت ىذه الدراسة عمى معرفة (: األكاديميالحد الموضوعي ) .1
لدى مبتوري األطراؼ في الحرب األخيرة عمى غزة )حرب عاـ  لية الذاتعابفوعبلقتو 

2014.) 
 .طبقت الدراسة في محافظات غزة :الحد المكاني .2
 األطراؼ الذيف تزيد أعمارىـ عف  الدراسة الحالية عمى مبتوري تر الحد البشري: اقتص .3

 مركز األطراؼ الصناعية. والمتواجديف في، ا( عامً 18)

 ـ.  2015/ 2014 في العاـ الدراسي الدراسة الحالية تطبق: الزمانيالحد  .4

 

 :موطمحات الدراسة
 :: الموطمحات المتعمقة بنمو ما بعد الودمةأوًل 

 " يعرفوRichard & other (2004)ع " أنو: تجربة التغيير اإليجابي الذي يحدث نتيجة الصرا
ذلؾ مف خبلؿ مجموعة متنوعة مف الطرؽ بما في ذلؾ  ىويتجم ،حياة الصعبةمع أزمات ال

ا، ولديو زيادة التقدير لمحياة في العبلقات العامة بيف األشخاص، ويصبح الفرد أكثر وضوحً 
كثر أويات، وظيور حياة وجودية وروحية لديو تغير في األولشعور متزايد مف قوة الشخصية، و 

 .ثراءً 
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  " يعرفوSarah (2011) الخبرة نتيجة الصراع مع درجة عالية  ي" أنو: تغير إيجابي مف ذو
 ". مف ظروؼ الحياة الصعبة

 الدرجة المرتفعة التي يحصؿ عمييا المفحوص مف خبلؿ : وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو"
 عمى مقياس نمو ما بعد الصدمة المستخدـ في الدراسة".استجاباتو 

 

 :لرة الذاتاعبفالموطمحات المتعمقة ا: ثانرً 

"مجموعة  :يرى باندورا أف فعالية الذات ليست سػمة ثابتػة فػي الػسموؾ الشخصي، بؿ ىي .1
ا بالحكـ عمى ما يستطيع األحكاـ التي ال تتصؿ بما ينجزه الفرد فقط، ولكف تتصؿ أيضً 

 .(494:2010  )المخبلفي، نجازه، وىي نتاج لمقدرة الشخصية"إ
المواقؼ ذات المطالب الكثيرة وغير  أوثقة الفرد في قدراتو مف خبلؿ المواقؼ الجديدة ىي  .2

وىي اعتقادات الفرد في قوة الشخصية مع التركيز عمى الكفاءة في تفسير السموؾ  ،المألوفة
 .(11: 2001،لمتفاؤؿ )العدؿ األخرى األسباب أودوف المصادر 

معايير االمتياز والتي  رتي تعتبلا في األنشطة او سموؾ الفرد كي يكوف ناجحً دافع مركب يوجّ  .3
ف معايير النجاح والفشؿ فييا واضحة أو محددة، أو ىي المحصمة النيائية لمعبلقة بيف و كت

 (.15: 2010،)خميؿ فشؿ والتفاعؿ بينيمادوافع النجاح ودافع تجنب الخوؼ مف ال
الباحثة إجرائيًا بأنيا: "الدرجة المرتفعة التي يحصؿ عمييا المفحوص مف خبلؿ  اوتعرفي .4

 استجاباتو عمى مقياس فعالية الذات المستخدـ في الدراسة".
 

 :ا: الموطمحات المتعمقة بالبترثالثً 
حالة مكتسبة ناتجة عف فقد أحد أطراؼ الجسـ بسبب اإلصابات أو األمراض أو الجراحة  ىو .1

 .(Rains, 1995: 41أو الحروب، أو غياب أحد األطراؼ ألسباب خمقية )
حالة مف العجز الجسمي تحدث لمفرد في أي مرحمة مف مراحؿ عمره، وىو عبارة عف  .2

لتحسيف أداء العضو الذي تمنعو اإلصابة استئصاؿ جزء مف أجزاء جسمو إلنقاذ حياتو، أو 
 .(52: 1997)عمي، وعبد اليادي، يفتو مف القياـ بوظ

وتعرفو الباحثة: بأنيـ أولئؾ األفراد الذيف فقدوا القدرة عمى استخداـ الساقيف أو الذراعيف أو  .3
 كمييما وذلؾ نتيجة اإلصابة بالبتر الناتجة عف أحداث الحرب األخيرة عمى غزة.
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ى
ى
ى
ى

 الفصل الثاني
 ار النظريـاإلط

 

تميرد 

المبحث األول: نمو ما بعد الودمة 

المبحث الثان : يعالرة الذات 

 المبحث الثالث: البتر 
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 الثانيىالفصل

 النظريىاإلطـار

 تميرد:
سوؼ تقـو الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض المنطمقات النظرية واإلطار العاـ والمفاىيـ 

الدقيؽ لمصطمحات الدراسة وأبعادىا وعبلقتيا األساسية لدراستيا، وذلؾ في محاولة منيا لمتحديد 
 ،لمجانب النظري مف ىذه الدراسة ببعض العوامؿ والمتغيرات، لمكشؼ عف ماىيتيا وطبيعتيا تأصيبلً 

 وذلؾ مف خبلؿ ثبلث محاور رئيسية وىي: نمو ما بعد الصدمة، وفعالية الذات، والبتر.

 
 المبحث األول:

  growth posttrmaticنمو ما بعد الودمة 
ىذا المصطمح أستاذ  غصا ،ثي جديد وىو "نمو ما بعد الصدمة"ىناؾ مصطمح وحقؿ بح

ويقصد بو أف الصدمات ليا جانبيا اآلخر ، نورث كارولينا "ريتشارد ديتشي" عمـ النفس بجامعة
تغييرات إيجابية لدييـ، كما أنيا ترفع مف قدرتيـ عمى  ىلإبي، فيي قد تقوي األفراد، وتؤدي اإليجا

 جيونيا.اا أماـ المصاعب التي قد يو الصمود الحقً 

( إلى أف 2004:4) Tedeschi & Calhounيشير تيديشي وكاليوف  ،وفي ىذا الصدد
مة الصدمات والخبرات السمبية التي يتعرض ليا األفراد قد تؤدي لظاىرة ما ُيسمى "نمو ما بعد الصد

Posttrumatic Growth" ،  يجابي شامؿ بجوانب الشخصية. إويقصد بيا: نمو وتطور نفسي 

" Psychological Resilienceويفرؽ العديد مف الباحثيف بيف مصطمح "المرونة النفسية 
 ةاألوؿ عممية توافؽ جيد " باعتبارPosttraumatic Growthومصطمح "نمو ما بعد الصدمة 

فيي عبارة عف سمة مف سمات ، (6: 2012البشر )شقورة،  اييواجييجابية لمشدائد التي إومواجية 
وناتج عف تعرض الفرد لخبرة  ،شخصية الفرد، ولكف نمو ما بعد الصدمة ىو تطور بالشخصية

 . (Connor & Davidson ،2003 :78صادمة )

زيادة بالسمات اإليجابية و  تي تعني"عمـ النفس اإليجابي" وال وفي ظؿ تكاثؼ دراسات
كثر أ" حثيف أف "نمو ما بعد الصدمةدى البال وسعادة اإلنساف وكفاءتو ورضاه عف حياتو؛ يسود توجّ 

كما أف العمماء يروف  ،ضطرابات ما بعد الصدمةشيوعًا لدى األفراد الذيف تعرضوا لصدمات مف ا
 ة.أف النمو والتغيير اإليجابي لمفرد بعد الصدمة ىما القاعد
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طبعا ال يعني ذلؾ التقميؿ مف خطورة الضغوط والقمؽ واالكتئاب التي يتعرض ليا اإلنساف 
ولكف مع األخذ بعيف االعتبار األضرار السمبية،  ، تجعمنا بالطبع نستييف بمعاناتوبعد الصدمة، وال

 . (2011ا الجوانب اإليجابية )عطا اهلل، عمينا ىنا أف نرى أيضً 

 مو ما بعد الودمة :وىناك عدة تعررفات لن

  يعرفو" Richard & other(:2014 3 ") أنو: تجربة التغيير اإليجابي الذي يحدث نتيجة
ذلؾ مف خبلؿ مجموعة متنوعة مف الطرؽ بما في  ىويتجم ،ع أزمات الحياة الصعبةالصراع م

ا، ذلؾ زيادة التقدير لمحياة في العبلقات العامة بيف األشخاص، ويصبح الفرد أكثر وضوحً 
ويات، وظيور حياة وجودية وروحية ولديو شعور متزايد مف قوة الشخصية، ولديو تغير في األول

 .كثر ثراءً أ
  يعرفو"Sarah ( 4:2011) نتيجة الصراع مع درجة عالية  ،الخبرة ذوي" أنو: تغير إيجابي مف

 مف ظروؼ الحياة الصعبة. 
 تجربة الحياة المؤلمة.عممية ونتيجة التغير اإليجابي بعد بأنو: كؿ  ويضيؼ 
  تيديشي وكاليوف "يعرفياTedeschi & Calhoun (2004 :2)"  بأنيا: "حالة نمو وتغيير

أدت لتغير جذري  ،نفسي إيجابي لؤلفراد الذيف تعرضوا ألحداث صادمة خبلؿ فترة حياتيـ
بجوانب شخصيتيـ عمى المستوى الشخصي مف خبلؿ نظرتيـ ألنفسيـ وعمى مستوى عبلقاتيـ 

 باآلخريف وعمى مستوى نظرتيـ لمحياة ككؿ. 
  يجابي شامؿ بجوانب الشخصية".إ: "نمو وتطور نفسي ويضيؼ بأنو 
 ثؿ في التطور أف نمو ما بعد الصدمة يتم ،توصمت الباحثة مف خبلؿ التعريفات السابقة

 والتغيرات اإليجابية التي قد تظير عمى الفرد بعد تعرضو لمصدمات النفسية المختمفة.

الناس في تحمميـ ليذه األمور، لكف ىؿ القمؽ ىو النتيجة الطبيعية الوحيدة لحدوث  يتفاوت
  الصدمة؟ ىؿ أقصى ما يطمح لو اإلنساف، ىو أف يتعافى منيا ليعود كما كاف؟

ؿ يمكف ، بيتبعيا اضطراب لمحياة بالضرورة النفس اإليجابي، أف الصدمة اليقوؿ عمماء 
فيناؾ بعض الناس ال  "،ما ال يكسرؾ قد يجعمؾ أكثر قوة"لممحنة أف تكوف منحة، أو كما يقاؿ: 

 .بشكؿ ما اروحيً و  انفسيً  حدث ليـ ارتقاءً تنيار حياتيـ عندما يتعرضوف لمصيبة، بؿ بالعكس قد يُ 
أي ذلؾ الشعور بأف اإلنساف قد ازداد حكمة ، يتحدث العمماء ىنا عف نمو ما بعد الصدمة 

ا ازداد ا ما نرى أناسً فكثيرً  ،وتطورت حياتو بعد حدوثيا، لمحياة بعد تعرضو ليذه الصدمة اً و فيم
تقديرىـ لمحياة بعد نجاتيـ مف حادث، أو مف قرروا االلتزاـ أو تغيير أفكارىـ بعد شفائيـ مف مرض 
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المعاناة قاتؿ، أو ىؤالء الذيف وىبوا حياتيـ لمساعدة اآلخريف بعد أف ذاقوا بأنفسيـ مرارة 
 . (2015المزروعى،  )

ي يركز عمى الجوانب اإليجابية وينبثؽ نمو ما بعد الصدمة عف عمـ النفس اإليجابي والذ
الدراسة العممية ذات ":  Positive psy- chologyفي الشخصية، ويقصد بعمـ النفس اإليجابي 

الطبيعة النظرية والتطبيقية لمخبرات اإليجابية، ولمخصاؿ أو السمات الشخصية الفردية اإليجابية، 
مية ىذه الخبرات والخصاؿ واالرتقاء ولممؤسسات النفسية واالجتماعية التي تعمؿ عمى تيسير وتن

 بما ينبغي أف يكوف". ،ما ىو كائف ىفعالة ومؤثرة، تيتـ باإلضافة إل لخمؽ إنساف ذي شخصية ،بيا

ا ليذا التعريؼ، فإف أبرز موضوعات ىذا العمـ ىي التنعيـ، والتوظيؼ الكامؿ والفعاؿ ووفقً 
 -ا يتحمؿ مف األعباء النفسية ما تنوء بحممو الجباؿا نفسيً حتى لو كاف مريضً  -لما يممكو الفرد 

مف التخمص مف مرضو النفسي أو  مف ميارات وقدرات وخصاؿ شخصية، بحيث ال يتمكف فحسب
واإلنجاز بما يشبع الرضا والسعادة  االجسمي أو كمييما، بؿ يتمكف كذلؾ مف تطوير حياة ممؤى

 (.21 2006:لصبوة نفسو ولآلخريف )اا لذاتو، ويحققيا، ويكوف نافعً 

ما دفعيا م ،ا في الحقوؿ البحثيةوترى الباحثة أف العمؿ عمى عمـ النفس اإليجابي بات فقيرً 
خضاعو ليقيس  ،كمصطمح نمو ما بعد الصدمة تفعيؿ ىذا الجانب والتطرؽ لمصطمح حديثإلى  وا 

مف الحروب، حجـ التغيرات اإليجابية التي قد تظير عمى الشعب الفمسطيني الذي عاصر العديد 
 فيؿ لدى الشعب الفمسطيني نمو ما بعد الصدمة؟!

 : الةذور التاررخرة لعمم النفس اإلرةاب 

 اإليجابي تكمف في فكرة مؤداىا أف اإلنساف كمخموؽ النفس إف أقدـ األصوؿ التاريخية لعمـ
األرض ليعيش حياة جادة حسنة تحقؽ لو كؿ طموحاتو  ىكريـ عمى اهلل وعمى نفسو نزؿ إل

ومف ثـ أصبح البحث عف ىذه الحياة الكريمة  ،وف أف يكوف ذلؾ عمى حساب اآلخريفد ،المشروعة
 . أحد أبرز األسئمة التي تتصدي لئلجابة عنيا األدياف السماوية وجميع أنواع الفمسفات بعد ذلؾ

إجابة صحيحة ليذا السؤاؿ: كيؼ  ىو أف يصؿ إلختمؼ ثقافاتو وحضاراتإلنساف بماوحاوؿ 
 نعيش حياة كريمة سعيدة؟ 

ية خاصة في ظيور عمـ النفس كانت لو جيود سبقتيا إرىاصات دينية وفمسف قبؿوبالطبع 
حاؿ عمى وظؿ ال ،ع عشر والعشروفوفي القروف الثامف عشر والتاس، عصر النيضة بصفة عامة
بعض الفقياء أف الحياة السعيدة تكمف في القناعة والرضا بالقميؿ  ىىذا المنواؿ بحيث كاف ير 

الصالحات، بينما رأى الفبلسفة أف السعادة تكمف في معرفة الحقيقة  عمؿإلنجاز والتديف و اواإلنتاج و 
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أف ظير عمـ النفس في  ىشباع النفسي، إلا، أو في اإلشباع المادي، أو في اإلا، أو فكريً حدسيً 
ـ مذاىب تاسع عشر، وبدأت تظير إسياماتو الحقيقية في القرف العشريف، وقدّ أواخر القرف ال

ومدارس كالتحميؿ النفسي والسموكية والبنائية المعرفية، واإلنسانية الوجودية، والظاىرياتية، وطرحت 
 . تفسيرات نفسية لمحياة السعيدة الكريمة والخبرة اإلنسانية بشكؿ عاـ

مـ النفس اإليجابي ىو إسيامات بعض فروع عمـ النفس ومف ثـ أصبح الجذر الثاني لع
األساسية والتطبيقية في تشكيؿ تراكـ ال بأس بو انطمؽ منو ىذا العمـ، وكانت أىـ ىذه اإلسيامات 

 حوؿ مبدأ السرور )المذة أو المتعة(، وأفكار كارؿ يونج وآرائوتتمثؿ في أعماؿ سيجموند فرويد 
وتنظير آدلر حوؿ الجياد أو الكفاح الفردي المدفوع  ،حوؿ مبدأ الكماؿ الشخصي والروحي

في ظؿ أسوأ ظروؼ الحياة  ىوأعماؿ فرانكؿ في البحث عف المعنباىتمامات وميوؿ اجتماعية، 
 . (lope,2002:223  &snyderا وكآبة )ا وىمً حزنً 

وىي اإلسيامات التي بمورت  ،مات عمـ النفس اإلنسانيفيتمثؿ في إسيا ،أما الجذر الثالث
وجية النظر األساسية ليذا العمـ في البحث عف الذات وأىمية الخبرات اإلنسانية اإليجابية في 
الحفاظ عمى اإلنساف ووقايتو مف اإلصابة باالضطرابات النفسية واألمراض الجسمية، وتنشيط جياز 

 المناعة لديو. 

 حد كبير بمغة عمـ التاريخ، ويتمثؿ في ىإلفيو جذر حديث  ،ي الرابعأما الجذر التاريخ
براىـ أعمماء الذيف عاصروا كارؿ روجرز و وىي مف ال، جاىودا"  يالكتاب الرائع الذي أصدرتو "مار 

وىو كتاب يمثؿ دراسة حالة  ،ماسمو، وىو كتاب المفاىيـ المعاصرة لمصحة النفسية اإليجابية
س مجرد غياب الكرب النفسي والمعاناة منو، وقد حقيقية ألسس الفيـ العممي لمتنعيـ النفسي ولي

ىي إحدى المبنات األساسية في  يمار  ياالرؤية العممية التي طرحت اعترؼ لبترسوف وسيميجماف أف
 .حركة تأسيس عمـ النفس اإليجابي حتى اليـو ومستقببلً 

النفسية اؿ االستشارة ا الجذر الخامس، وىو جذر تاريخي معاصر، فيتمثؿ في أعموأخيرً 
وكاف مف طميعة الباحثيف الذيف طبقوا مفاىيـ أقرب ما تكوف لمفاىيـ عمـ النفس اإليجابي  ،وعياداتيا

أمثاؿ ألبي، وكويف،  ،في برامج الوقاية التي تنطمؽ مف نظريات العافية أو التمتع بالصحة اإليجابية
 كي تساعد الحاالت المرضيةل ،باإلضافة إلي ىايز وزمبلئو الذيف وضعوا أساليب عبلجية وطوروىا

إليجابية التي تقييـ مف باإلضافة إلي تنمية الشخصية ا، عمى التخمص مف المعاناة النفسية
ا عمى تمثميـ لقيميـ اإليجابية، وتطوير ا سعداء أكفاء اعتمادً وتجعؿ منيـ أشخاصً ، االنتكاس
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يجابية التفاؤلية )الصبوة، كفاءتيـ الذاتية، وتحسيف نوعية حياتيـ، وتوظيؼ أساليب تفكيرىـ اإل
2006 :21) . 

ن رتوول إلريا األشخاص أيادة الت  رمكن عمماء الّنفس ثالثة أنواع من اإل وقد رود
توصموا إلى ذلؾ بعد دراسة لو  الذرن ئووزمال "AFFECK "من خالل تعامميم مع الودمات ومنيم

 : عمى عدد مف األشخاص الذيف تعرضوا ألزمة قمبية مف

 يجابي في الشخصيةاإلير التغي. 
 يجابي في العبلقة مع اآلخريفاالتجاه اإل. 
 يجابي في فمسفة الحياةالتغيير اإل.  

نمو في قد يكوف ليا دور ىاـ ، بر مف عيش أزمات الحياة والصدماتباستخبلص الع ذإ
 .  AFFECK,1996"الشخصية، وكذلؾ التطور في ميارات التعامؿ والّتكيؼ وفقًا لػػ"

بأف األشخاص الذيف يستفيدوف  1997وزمبلؤه عاـ  "MCMILEN" أخرى وجدوفي دراسة 
حيث ، ب" PTSD" مف اضطراب ما بعد الصدمة التخمص يعوفارث والصدمات يستطمف الكو 

ر سوؼ فإف االضطراب المذكو  ؛يتبلشى االضطراب مع الوقت، أما الذيف ال يستفيدوف مف الصدمة
ّتكيؼ مع حبلوة الحياة ظ أف مف لديو القدرة عمى اليبلحَ بحيث  ،يستمر لدييـ ولسنوات طويمة

وىذا األمر متعمؽ بسمات ، ويتحقؽ النمو في شخصيتو، وف أكثر إفادة مف الّتجاربيك وصعوباتيا
عبر تنشئتو السابقة لتمؾ نيا كاف الّشخص قبؿ الحوادث العسيرة المفاجئة قد كوّ  ةيدشخصية عد

رادة في نيؿ ت لديو دوافع جيدة لتحقيؽ فعؿ اإلو مف كونيا نم، مف مثؿ تحقيؽ قيمة لذاتاألحداث
سواء كاف ىذا الدافع بالسمب  طموحاتو، حيث يجب التنويو أف السموؾ عمى الدواـ مدفوع بدافع،

خيرة، مف كونو دث الفروع الّنفسية في اآلونة األيجابي الذي يعد مف أحيجاب تبعًا لعمـ الّنفس اإلواإل
: 2013مع مشكبلت العصر الحديث )مرسيمنا،  واءمةلّتكيؼ والمفيز االفرع المتخصص بتح

228.) 

مع حاالت البتر  تطبيؽ أدوات الدراسةخبلؿ عمؿ الباحثة كأخصائية نفسية ومف خبلؿ 
باإلضافة لفقدانو ألحد  سرتو بالكامؿ بالحرب األخيرةأأف الفرد المبتور الذي فقد  الحظتْ  ،المختمفة
قية عضاءه فقط وبأاة بإيجابية مقارنة بمف فقد أحد كاف لديو القدرة عمى مواجية الحي ،أعضاءه

 .عائمتو بخير
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 أركان التوور أو النموذج النظري لعمم النفس اإلرةاب : أن  (31: 2006)الوبوة، وررى

 .The pleasant lifeالحياة السعيدة السارة  .1

 .The engaged life)االنشغاؿ أو الذوباف اإليجابي(  بةو ؤ الدحياة النشطة المثمرة الفعالة ال .2

 .The meaningful life ىجابية ذات المعنالحياة اإلي .3

الوصوؿ لدرجة ا إلعادة الحسابات و الصدمة قد تسبب معاناة بالطبع، لكنيا قد تكوف دافعً 
فكيؼ نفعؿ ىذا؟  ،ا مما كاف قبمياأعمى مف االرتقاء النفسي، فيخرج المرء مف المشكمة أكثر رقيً 

 ارتقائنا؟ا لنمونا و كيؼ نستطيع أف نجعؿ الصدمة سببً 

ا في عمـ النفس إال أف ىناؾ دراسات كثيرة تتناولو، ومف رغـ أف ىذا المفيـو حديث نسبيً 
 .التي قيمت في ىذا الصدد األشياء

 (2014بعض المصطمحات المتعمقة بيذا المجاؿ: )عرفة: 

 اكن اةتماعرً  .1

أكثر الناس قابمية لمنمو بعد الصدمة، ىـ أولئؾ االجتماعيوف الذيف يحبوف مخالطة 
 الناس.. فما السبب؟

فالتفاؼ مف نحبيـ حولنا بعد  ،اعي الذي نحتاجو التزاننا النفسييمدنا الناس بالدعـ االجتم
المختمفة التي ألف التفسيرات  ،ااالرتقاء بعدىا أيضً مة، قد يساعدنا في تخطي المحنة و حدوث الصد

قد يقوليا لنا الناس وىـ ييونوف عمينا، قد تجعمنا نرى المشكمة مف منظور مختمؼ، قد ال يكوف 
مف  لمحياةا ألنفسنا و قد يعطوننا "معنى" لما يحدث يجعمنا أكثر فيمً  وطأتيانحف تحت ، و ابديييً 

 يجعمنا ندرؾ أننا ال كما أف وجود عبلقات متينة في حياتنا قد ،حولنا باستخبلص حكمة مما جرى
ىو ي أف نقدره في ىذه الحياة، أال و ىناؾ ما ينبغو  ،وأف الصدمة لـ تدمر كؿ شيء، نزاؿ محبوبيف

 الناس لنا. حبّ 

أحد  ،بعد الصدمة" أكثر مف الرجاؿ ا، يعرفف "نمو ماتقوؿ الدراسات أف النساء عمومً 
يمارسف التواصؿ االجتماعي أكثر مف  - ببساطة –التفسيرات الممكنة في ىذا األمر ىو أف النساء 

 الرجاؿ.
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( أف أىـ استراتيجيات  التغمب عمى المصاعب عند 2001وقد أظيرت دراسة الزرو )
 الشباب:

 .الدعـ والتضامف العائمي 
 .دعـ األفراد 
 .اإليماف باهلل واالعتماد عمى التعميـ 
 .االنخراط بالعمؿ السياسي 

الصدمات النفسية والمصاعب المختمفة تؤثر عمى  مما ال شؾ فيو أفنو وترى الباحثة أ
فالفرد ، ف حدة التأثيرات النفسية السمبيةوالدعـ االجتماعي والمساندة يخففاف م ،الفرد بشكؿ كبير
مقوف كثر مف الذيف ال يتأنمو ما بعد الصدمة  رطوّ االجتماعي مف المحيطيف بو يُ  الذي يتمقى الدعـ

 .الدعـ والمساندة االجتماعية

 ن متفائالً كُ  .2

ا، حتى إف لـ يكف ىناؾ دليؿ عمى ىذا، تـ ىو توقع أف يكوف المستقبؿ إيجابيً : التفاؤؿ
و في معتقبلت يموتوف حولبوف و عذّ يُ  هءورأى أصدقا اعتقاؿ عالـ النفس الشيير فيكتور فرانكؿ،

الحظ أف  ،ر مسار حياتوا غيّ ا ميمً لكنو الحظ شيئً  ،ا مريرة في ىذا المكافعاش أيامً  ،النازية
جود رغـ عدـ و  -ا، أما مف كانوا يتطمعوف لمغد بتفاؤؿ قيرً ا و المعتقميف الذيف فقدوا األمؿ ماتوا كمدً 

اـ بتأسيس مذىب نفسي جديد حيف نجا مف ىذه التجربة المريعة ق ،كانت معنوياتيـ مرتفعة -دليؿ
حة النفسية لنقاـو بالصكي نتمتع  ميـ؛عنا لمغد مينادي بأف تط -"العبلج بالمعنى" اسمو–

ألف المستقبؿ سيكوف  ،أف الصدمة ليست نياية الكوفبأف األمؿ ىو ما يجعمنا موقنيف و  ،الصدمات
نعمؿ عمى تطوير أنفسنا كي نتأقمـ مع ىذه والمعنى، و أفضؿ بشكؿ ما، فنبدأ في استخبلص العبرة 

 . األفكار الجديدة

ا ا لنأمؿ خيرً ومبررً ، ا لمحياةمتماسكً  ىويعطي معن ةذلؾ يساعدنا الديف في تخطي المحنل
ا أف الغد سيكوف مؤمنً  ببساطة، قـ بدورؾ في الحياة عمى أكمؿ وجو، ثـ كف متفائبلً  في الغد
 -ميما طالت -تدرؾ أف المصائب و  ، لتتقبؿ عثرات الحياة وتقمباتياليكف ىذا مف ثوابتؾو ، أفضؿ

 .ليست دائمة

ىو  ءكاف العثور عمى شيء جيد في السي ا إذاعمّ  ااًل أثار الباحثوف في اآلونة األخيرة سؤ 
 ؟اا جيدً دائمً 
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 و، إال أنتائج إيجابية لنمو ما بعد الصدمةن ىلرغـ مف أف معظـ الدراسات تصؿ إلعمى ا
ا مع الدراسات الحديثة وجدنا تماشيً  ،فكرة أف النمو يعود بالفائدةيد كؿ األبحاث الداعمة تؤ  تليس
كتئاب شديد عمى عبلقة منحنية بيف نمو ما بعد الصدمة وكرب ما بعد الصدمة واال دليبلً 

ذلؾ أظيرت الدراسات أف الخوؼ واجترار األفكار يظير خبلؿ أسبوعيف  ىاألعراض، باإلضافة إل
 Birgit Kleim and Ankeمف الصدمة، وتوقع المزيد مف النمو يكوف خبلؿ ستة شيور)

Ehlers,2009:49) . 

 عم  مواةية الحراةب تدرّ  .3

 فالكتساب الخبرات الجديدة، يكونو  وجد العمماء أف المنفتحيف عمى الحياة الذيف يسعوف
ربما ألف ىؤالء الناس يكسروف روتيف حياتيـ و  ،أكثر قابمية مف غيرىـ لمنمو بعد الصدمة

 -بالتالي -العادي، فيتعرضوف ا مما يتعرض لو الشخص يتعرضوف لمواقؼ جديدة أكثر تنوعً 
أوسع تساعدىـ عمى تخطي الصعاب  لمشاكؿ أكثر ويضطروف لمتعامؿ معيا، فتتكوف لدييـ خبرات

فمف اعتادوا التعرض لمشاكؿ مختمفة خفيفة الوطأة، يكتسبوف مناعة نفسية، ويعرفوف  ،فيـ الحياةو 
ؾ عف الحياة كي تتجنب كيفية التعامؿ بشكؿ أفضؿ مع الصدمات حيف تحدث، فبل تعزؿ نفس

فمف لـ  لمتجديد لتكتسب خبرات أكثر تجعمؾ أقدر عمى المواجية مشاكميا، بؿ خض غمارىا واسعَ 
 .يعتد التعامؿ مع الصدمات يكوف أكثر عرضة لمكسر

 

 

 

 

 

 
 ( مفيوم ألبعاد نمو ما بعد الودمة2-1شكل رقم )

متعدد األبعاد لنمو ما بعد الصدمة، حيث تتأثر عمميات التكيؼ  اظير ىذا النموذج مفيومً يُ 
لذلؾ يمكف أف نطبؽ التدخبلت المحتممة في  ،المختمفة في مراحؿ المرض أو الصدمة المختمفة

مراحؿ مختمفة مف المرض لتوفير المزيد مف مواجية العمميات التي تسيؿ تطوير نمو ما بعد 
 . (other,2011:587& Rama الصدمة )

لم مشكلة التأق

القائمة على 

 التكٌف

الصفات 

 الشخصٌة

الدعم 

 االجتماعً

المادي  الدعم

 القوي

العثور على 

 الفائدة

 صناعة المعنى

PTG اإلجهاد 
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فحينما يتعرض  ،وتعتبر الباحثة أف البحث عف اإليجابي في الشيء السمبي بحد ذاتو نمو
كذلؾ  ،الحب الذي يكنو لو ىؤالء األفرادبو األىؿ واألصدقاء يكتشؼ حجـ الفرد لمصدمة ويقؼ لجان

البحث عف البدائؿ المختمفة في الحياة الجديدة التي اختمفت بعد تعرض الفرد لمخبرة الصادمة يعزز 
حياتيـ بشكؿ كبير مفيـو نمو ما بعد الصدمة لدى األفراد ويظير العديد مف اإليجابيات في 

ـ االجتماعي، الدعـ الدع الصفات الشخصية،، فا في النموذج متعدد األبعادبدو جميً وىذا ي ،اليومية
نمو ما بعد لتأقمـ والتكيؼ والتوصؿ لمفيـو ومف ثـ ا ىتوصمنا لصناعة المعن، المادي القوي

 . الصدمة

 اكن ثررً  .4

االجتماعي، المادي و  ىبعض الشيء، نتحدث ىنا عف المستو  ىذه النقطة قد تبدو غريبة
النمو الصدمات و  يت عالية منو يكونوف أقدر عمى تخطفتقوؿ الدراسات أف مف يتمتعوف بمستويا

 فما السبب يا ترى؟.. بعدىا بشكؿ أفضؿ

، تعددت اإلجابات في ىذا الشأف، فقيؿ أف المستوى المادي يخفؼ مف وطأة الصدمة فمثبلً 
ا لثمف العبلج قد يكوف أقؿ توترً ا ا مالكً حيف يعرؼ شخص أنو مصاب بمرض خطير، لو كاف ثريً 

 عف ذـ الماديات، إال أف الواقع ارغـ ما يقاؿ دومً  ،ف شخص ال يستطيع توفير قوت عيالوم
المستوى ، أف لمعامؿ المادي عبلقة في تخطي محف تعوؽ سعادتنا :تقوؿ والدراسات النفسية

ألنو يخفؼ مف وقع صدمات  ،المادي/االجتماعي مفيد في ىذا الشأف، فحاوؿ أف تتمتع بقدر منو
 مف ىذا النوع.

الشأف أف وجود المؤسسات الداعمة لممبتوريف وتقديـ األطراؼ  ىذا وترى الباحثة في
 نمو ما بعد الصدمة لدييـ. ائد مادي كاف لو الدور برفع مستوىالصناعية ليـ بدوف ع

 ايرح .5

يكونوف أكثر  -الذيف يشعروف بمشاعر إيجابية أكثر -عمى عكس ما يشاع، السعداء 
ثير الصحي المدمر لمكرب قابمية لتخطي المحف! يحدث ىذا ألف المشاعر اإليجابية تمغي التأ

تركيز في التفاصيؿ، مفة، مف منظور أكثر شمولية دوف كما تجعمنا ننظر لؤلمور بعيف مخت الغـ.و 
مف التدقيؽ في  بدالً  -ا مع فيمنا لحياتنا ككؿنحاوؿ أف يكوف متسقً  -فنرى الصدمة بشكؿ عاـ 

 .تفاصيميا المؤلمة
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ا، فالمشاعر اإليجابية يجب أف تكوف أكثر مف المشاعر اإليجابية مفيدة لحياتنا عمومً 
نكوف أكثر قابمية ألف نتطور بعد حدوث قؿ ثبلث مرات( كي نكوف سعداء، و السمبية )عمى األ

 . الصدمة

ؿ عف بعض عوامؿ المساعدة نتكمـ عف عبلج "قمؽ ما بعد الصدمة"، ب فالحظ معي أننا ل
ا لمعبلج بؿ لبلرتقاء بأنفسنا لنعيش لحدوث "نمو ما بعد الصدمة"، عمـ النفس اإليجابي ليس مصممً 

 حياة أفضؿ".

( إلى أف التغير 2006:5-6) Tedeschi & Calhounوأشار تيديشي وكاليوف 
إمكانات جديدة لمذات  وظيور ،ساسية( ىي: التغير بالنظرة لمذاتجوانب أ 3بالشخصية يكوف في )

وال يتوقع أف يقـو بيا مف ، شطة واألعماؿ التي تعتبر إبداعيةتتمثؿ في قياـ الشخص ببعض األن
وىذا التغير نابع مف  ،ر بالعبلقات والتواصؿ مع اآلخريففيو التغي :. وأما الجانب الثاني قبؿ

لدييـ اتصاؿ قوي وقريب مف خوضيـ تجربة المعاناة والفقداف نتيجة الحدث الصادـ؛ فيصبح 
 ،وخاصة الذيف تعرضوا ألحداث صادمة ،اآلخريف، باإلضافة لنمو مشاعر التعاطؼ مع الغير

بسيطًا  رًا لحياتو وما كافقدّ فيصبح الشخص مُ  ،ىو التغير بفمسفة حياة الشخص والجانب الثالث
ياة الفرد الروحية والدينية ر بحيأىمية كبيرة في وقتو الراىف، باإلضافة لتغي افيما مضى ُيصبح ذ

سابقة قبؿ وىذا ال يعني أف الفرد يعود لحياتو ال ،لجانب الديني أكثر أىمية عما كاففيصبح ا
نما ُيصبح لديو تحوؿ عميؽ في معتقداتو ونظرتو لمعالـ واآلخريف ، تعرضو لؤلحداث الصادمة وا 

 والتي بدورىا تعتبر تغير جديد بالشخصية.

و النموذج أة ومف خبلؿ العرض المفصؿ لمتصور نظر الباحث ومف وجا ويتضح جميً 
أف  ،والذي ينبثؽ عنو نمو ما بعد الصدمة كأحد الفروع اإليجابية فيو ،المرتبط بعمـ النفس اإليجابي

، و بيا الصدمات والمصاعب المختمفةجميعيا ينصب حوؿ تحقيؽ حياة كريمة لمفرد لكي يواج
مف أجؿ السفر أو تمقي يكوف بحاجة لمماؿ  ،كالسرطاف مثبلً صاب بمرض خطير فالغني حينما يُ 
تخطي في الطمئناف حوؿ توفر الماؿ يساعده وىذا ا، المستشفيات الخاصة إحدىالعبلج في 

يذا الحاؿ لعمى العكس لو تعرض الفقير أو غير ميسور  ،متوقعةال غير ومواجية الصدمةالمحنة 
ويبقي دائـ التفكير بكيفية جمب الماؿ وتوفير مصاريؼ ، اا منوعً  افإف تفكيره سيكوف سمبيً ، المرض

فالشخص المتفائؿ ببل شؾ  ،العبلج، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمف يتميز بالتفاؤؿ ومف يتميز بالتشاـؤ
ومف ، بر وأفضؿ مف فرصة الشخص المتشائـكلديو أبعد الصدمة  ستكوف فرصة تطوير نمو ما

 .  تطوير الشخص لتغيرات إيجابية تدفع بو نحو األفضؿىنا فإف طبيعة الشخصية تؤثر عمى مدى 
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 : (richard & other ,2009:99العوامل المرتبطة بنمو ما بعد الودمة)

نمو ما بعد الصدمة تـ عمى نحو متزايد أكثر مف المعترؼ بيا في ضروب األدب، ومع 
فإف العوامؿ سواء  ،ىفي ىذا المعن تنبأ ال تزاؿ غير حاسمة ومتناقضةذلؾ فإف العوامؿ التي ت

 يجابية فيي مرتبطة بنشوء وتطور نمو ما بعد الصدمة، والمفصمة أدناه:ـ إكانت سمبية أ

الضيؽ،  ىالظروؼ السمبية التي قد تؤدي إل مجموعة مف ا: التجربة المؤلمة ينطوي عمييمحنة .1
الرغـ مف عمى  ،بؤ، وعدـ السيطرة عمى حياة المرءواإلحساس بالضعؼ، وعدـ القدرة عمى التن

كنتيجة مف يعانوف مف الصدمة  ،ىذا قد يكوف لدى الفرد في نفس الوقت تصور مف الفوائد
 أنو ة، مما يعنيالسمبية، وافترضت الدراسات وجود عبلقة سمبية بيف المحنة ونمو ما بعد الصدم

عمى التغمب عمى  امف نمو ما بعد الصدمة ينبغي أف يكوف قادرً  ياً عال ىإذا طور الناجي مستو 
 المحنة. ىطراب اإلدراؾ ومف ثـ خفض في مستو اض

يجابية تتنبأ إأظيرت تغيرات  - جابة لمحدث األليـتؤكد است - (Linley,2008) دراسة
كتئاب، ومع ذلؾ بأعراض أقؿ الضطراب كرب ما بعد الصدمة، وانخفاض في مستويات القمؽ واال

 يد الصدمة قد ال تبمغ عف انخفاض فأف بعض الناس الذيف طوروا نمو ما بع ىتجدر اإلشارة إل
 المحنة أو الشدة. ىمستو 

ويعرؼ اضطراب كرب ما بعد الصدمة بكونو مرض نفسي تـ تصنيفو مف جانب جمعية 
ضطراب عندما يتعرض يحدث ىذا اال ،(1994، 1987عامي )الطب النفسي األمريكية ما بيف 

نسانية المألوفة( كعيش الحروب ورؤية ا )صدمة تخطي حدود التجربة اإلجدً شخص ما لحدث مؤلـ 
القتؿ والتعرض لمتعذيب واالعتداء الجسدي الخطير واالغتصاب، أو  حوادثأعماؿ العنؼ، أو 

عتداء الخطير عمى أحد االو يضانات، فبراكيف أو  عيش كارثة طبيعية في منطقة تعرضت لزالزؿ أو
: التبمد واألفكار والصور ا عدة عوارض نفسية وجسدية مثؿبحيث قد تظير الحقً أفراد العائمة.. إلخ، 

، اضطراب النـو والتعرؽ والخوؼ واالجترار وضعؼ الذاكرة والتركيز.. إلخ )شعباف، قحاميةاإل
17:2013) . 

فالشخص  ، نمو ما بعد الصدمةأف كرب ما بعد الصدمة يعد نقيض  مف ىنا ترى الباحثة
وضعؼ في أعراض مف  والصدمة وما يمحق فمف يطور كرب ما بعد،  امعً  االثنيفر الواحد ال يطو 

ىو جديد  ا عف اكتشاؼ مايكوف عاجزً بؿ ، التركيز وزيادة االستثارة ال يطور أشياء إيجابية 
 يجابي في ذاتو.ا  و 
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: الكشؼ عف االستجابات العاطفية لمصدمات يسيؿ معالجة اإلدراؾ، ألنو الخوائص الشخورة .2
مى استعداد لقبوؿ وجيات نظر لفرد عاويكوف  ،لآلخريف اعندما يصؼ الحدث يكوف مفيومً 

 التجارب المؤلمة. فيوضع اإلدراؾ مف ر حيث أف ىذه تيس ،أخرى

مة الرئيسية وقد أظيرت الدراسات الحديثة أف الكشؼ العاطفي مف الظروؼ ذات الص
 ف.و نيا الناجالنمو التي أبمغ ع ىمستو  ؤثر عمىلؤلحداث المجيدة ت

ثاره مع آوارتبطت ، لذات ىي موضحة في األدبوعبلوة عمى ذلؾ، فإف فوائد الكشؼ عف ا
 زيادة األداء البدني، وانخفاض الشدة، وتعزيز أداء الجياز المناعي.

شاممة فيو  تتسؽ مع تعريفات الشخصية طبيعةحوؿ الشخصية أف  وأيزنؾ في نظريت ىوير 
ما تحتؿ "، كالمجموع الكمػي ألنماط السموؾ الفعمية أو الكامنة لدي الكائف" :يعرؼ الشخصية بأنيا

ا ػا ممحوظً ا في نظرية أيزنؾ لمسموؾ، فيو يعرؼ السمة باعتبارىا تجمعً ا مركزيً الطراز مكانً السمة و 
، مف النزعات الفردية لمفعؿ، أما الطراز فيعرؼ بأنو تجمع ممحػوظ أو سػمة ممحوظػة مػف السمات 

ا)ىوؿ ا مكونً يضـ الػسمة بوصػفيا جػزءً ، و شموالً كثر عمومية و راز نوع ممحوظ مف التنظيـ األالطو 
 (. 497:1987وليندزي ، 

بحيث يوجد عمى قمة ىذا اليـر أنماط  ،قد وضع آيزنؾ تصوره اليرمي لمشخصيةو 
إلى االنبساط لسيولة التعبير  اتختصر أحيانً عيا وىي ) االنبساط/االنطواء ( و الشخػصية التي وض

 (. الذىانية/السواءعصابية/االتزاف (،العصابية لبلختصار، و)ال )و سػتخدامي،اال

لكف بنسب متفاوتة، أي أف الفرؽ بيف الناس فػي جميع الناس، و  ىىذه السمات متواجدة لدو 
ف في منتػصؼ يتواجدو  في الدرجة، لذلؾ فإف األسوياء مف الناس يفرؽمات الشخصية إنما الػس

لسواء، بينما يتواجد العصابيوف ىي المنطقة التي يسمييا عمماء النفس منطقة او  ،عتدالياال ىالمنحنػ
في معظـ دراسات الشخصية : )إذ يذكروف أنو ..يؤكده الباحثوف ىذا ماوالػذىانيوف في الطرفيف، و 

حتى يتوزع األسوياء وسػط االعتدالي كأساس،  ىتحاد المنحنالتػي تعالج السموؾ المنحرؼ، يتـ ا
ىذا ما أكده آيزنؾ نفسو عندما وضح  (، بينما يقع العصابيوف والذىانيوف في الطرفيف ىالمنحنػ
 ا.ال يمكف انعداميا تمامً و  ،جميع البشر ىمختمفة لدالسمات الشخصية بدرجات متفاوتة و تواجد 

شػخص بػالقوؿ أنيػا  ىمات ال يمكف الحكـ عمى وجودىا لدأف الس رىىكذا فإف آيزنؾ يو 
 . األفراد، ولكنيا تختمؼ في الدرجةجميع  ىوجودة، إذ أف السمات موجودة لدموجودة أو غير م

ال السمات يمكف الحكـ عمييا أنو ال األنماط و  ىا عم، يؤكد آيزنؾ أيضً ىناحية أخر  مفو 
ة منيا عمى حدة، بأنيا صػحيحة أو خاطئة، حسنة أو سيئة، إذ يوجد نقاط جيدة وسيئة في كؿ واحد
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وعدـ سواء  مة مف ىذه السمات تعكس اختبلالً ا في أي سا أو المنخفضة جدً فالدرجات العالية جػدً 
تاج إلى لكنو يح يؤدي بالضرورة لممرض النفسي، و ال - كما يري آيزنؾ - في الشخصية، وىكذا
 1987)ىوؿ وليندزي ،  إلى مرض نفسي عػدـ إىمالو حتى ال يتحوؿ فعبلً أخذه بعػيف االعتبػار، و 

:499.) 

ة ا بعد الصدمة ويرتبط مع معالجيستخدـ فورً  ،: نوع مف أنواع التكيؼاستراترةرات التكرف .3
في الواقع المشكمة والعاطفة  ،النمو الذي سيتـ اإلببلغ عنو ىوىذا يعتمد ويحدد مستو  ،المعرفة

، بدوره يتميز أسموب مركز التكيؼ، ويرتبط كبلىما بشكؿ إيجابي مع نمو ما بعد الصدمة
خماد العاطفة، ويرتبط   نتائج صحية أسوأ.بالتكيؼ باإلنكار، والقمع، وا 

تو ا مف عمـ البيولوجيا عمى نحو ما حددأساسً  امستمدً  اويعتبر التكيؼ االجتماعي مفيومً 
 ىويشير ىذا المفيـو عادة إل، ( 1859)نظرية النشوء واالرتقاء بنظرية تشارلس داروف المعروفة 

بيف نفسو والعالـ الطبيعي الذي يعيش فيو محاولة منو مف أجؿ  يوائـأف الكائف الحي يحاوؿ أف 
 البقاء.

نساف بكونو ردود أفعاؿ لمعديد مف المطالب ذا المفيـو يمكف أف يوصؼ سموؾ اإلا ليووفقً 
البيئة  والضغوط البيئية التي يعيش فييا كالمناخ وغيرىا مف عناصر البيئة الطبيعية ومتغيرات

 .(23: 1976االجتماعية التي يعيش فييا اإلنساف مف أفراد وجماعات )فيمي، 

مف التبمد )تبمد العاطفة(  انفسية تتدرج بمراحميا الخمسة بدءً مما ال شؾ فيو أف الصدمة ال
يتكيؼ ا لحالة خيرً أمراحؿ الصدمة الخمسة توصمنا و  .يؼفالغضب فالحزف فالتك ،ا باإلنكارمرورً 
أو  اأو بترً  ااء أكانت فقدانً فيتقبؿ التغيرات الجديدة التي طرأت سو ، الفرد مع وضعو الحاليفييا 
بعد الصدمة  تبدأ معالـ نمو ماف ،ومف ىنا نبدأ بالبحث عف الجديد ،مبيتل اً قصف ىو حتأ إصابةً 

ثـ تتضح لدى ىذا الفرد، عمى عكس األفراد الذيف قد يحدث لدييـ تثبيت في ىذه المرحمة ومف 
 يطوروف اضطراب كرب ما بعد الصدمة )الباحثة(.

: الدعـ االجتماعي يوثر في عمميات التكيؼ ليصبح أنجح في التكيؼ مع الدعم الةتماع  .4
مف ذلؾ إدراؾ تغيرات إيجابية في  بدالً  ،لنمو ما بعد الصدمة االتجارب المؤلمة، ومف ثـ مؤشرً 

الحياة قد خمؽ الفرصة لعبلقات مقربة، وسموكيات العديد مف المجاالت في حياة الباقيف عمى قيد 
 نتائج الدعـ االجتماعي. ىقات جديدة، والتي بدورىا تؤدي إل، واتصاالت وصدااأكثر عطفً 
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ائية نبوصفيا عممية ثالدعـ االجتماعي ونمو ما بعد الصدمة تنشأ و  العبلقة بيف الرضا
ماعي يعزز نمو ما بعد كاف الدعـ االجت االتجاه، ومع ذلؾ ال توجد دراسات كافية لتحديد ما إذا

 تحسيف الرضا في العبلقات االجتماعية.بانت النتائج عف النمو متصورة إذا ك الصدمة، أو

عمميات النفسية واالجتماعية، الترابط المشترؾ بيف ال ىويشير الدعـ النفسي االجتماعي إل
ل الصحة )و، وباستخداـ مصطمح رار ويؤثر فيحقيقة أف كؿ منيا يتفاعؿ مع اآلخر باستم ىوا 

المحمي أو في ىذه الوثيقة لوصؼ أي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ  (مدعـ النفسي االجتماعيلة النفسي
النفسي واالجتماعي أو تعزيزه، والوقاية مف االضطرابات  هحماية الرفا ىالخارجي، الذي ييدؼ إل

 . (19: 2013النفسية أو معالجتيا )شعباف، 

الشخص المتعرض  ةيف نفسيفي تحس اكبيرً  ادورً  االجتماعيةترى الباحثة أف لمعبلقات 
فمف خبلؿ العبلقات االجتماعية يشعر الفرد بالتقدير واالحتراـ والثقة بالنفس، فدور األسرة  ،لمصدمة

 ا في تفعيؿ الجوانب اإليجابية لدى الفرد.والمحيطيف ميـ جدً 

ى والمستو  ارتبطت مع النمو المتصور: الجنس،  والعمر، بيئية ثبلثة عوامؿ الخوائص البرئرة: .5
تشير األدبيات التجريبية أف النساء، والشباب، وذوي المستويات التعميمية العميا و  ،تعميميال

 ا لمنمو، أو يستفيدوا مف النتائج. ا ىـ األكثر عرضة أف يقدموا تقريرً عمومً 

التي يتمقاىا الفرد منذ لحظة  وع الكمي لممؤثراتالبيئة مف الناحية النفسية تتكوف مف المجم
ؤثرات ا عمى الفرد ىي البيئة االجتماعية وىي المولعؿ أكثر البيئات تأثيرً  ،لى الوفاةإصاب خاإل

شباع حاجات الطفؿ البيولوجية إـ مف وؿ ىذه المؤشرات ما تقـو بو األأو  ،البشرية التي توجو لموليد
في حالة وربما الجد والجدة ، خواتخوة واألب واألوجود األ كذلؾ، وماء ونـو ودؼء مف غذاء

لى ترتيب الطفؿ بيف ا  ا و ناثً ا  ا و خوات وجنس ىؤالء ذكورً خوة واأللى األإسرة الممتدة كما يمتد األ
لو ، خوتوإ في  الدور األكبر سرة لووىكذا يصير تركيب األ، او وحيدً أنثى أو أا ذكرً  ى كونو طفبلً ا 
 . فراديجاد الفروؽ بيف األإ

الفرد  نماط السموؾ التي يكتسبياأرتبط بالبيئة االجتماعية ثقافة المجتمع باعتبارىا تكذلؾ 
ليا صفة  وعبادات نماط سموكيةألجماعة باعتباره عقائد و كذلؾ ديف ا ،بواسطة التعمـ االجتماعي

بنية المعرفية األ مفا ا رئيسيً ف مسممات تشكؿ جانبً كوّ الثبات والديمومة في المجتمعات ذات الديف لتُ 
 . (19 :2009)عبد الباسط،  لؤلفراد والجماعات
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ة مف : وكما ذكر أعبله، حدث ميدد لمحياة بالضرورة يعطؿ الطرؽ السابقم بوسمّ العالم مُ  .6
الظروؼ الصادمة يجد نفسو بحاجة لبلنخراط  دعندما يواجو الفر ف ،التفكير، وافتراضات اإلدراؾ

 في العمميات المعرفية مف أجؿ فيـ الوضع الساحؽ. 

العالـ المسمـ بو مف قبؿ شخص تميؿ لتحريؾ  ىالحياة المجيدة لمغاية التي تتحدأحداث 
 المشاركة اإلدراكية، ولكف في بعض الحاالت حتى أقؿ الظروؼ المؤلمة قد تظير استفادة ناتجة.

ف يشعروف باالنزعاج مف األفكار الدخيمة ومعظميا و الناج ،: في أعقاب الصدمةار نمطاةتر  .7
ىذا النوع مف التفكير  ،مدسمبية حوؿ الحدث الذي اجتاح المعالجة المعرفية دوف إذف أو ع

 مف المحنة. عاؿٍ  ىمع مستو  اا مرتبطً ويكوف دائمً ، يحدث دوف رغبة الشخص 

جترار، وىو اجترار متعمد خر مف أشكاؿ االآالعممية المعرفية قد يحدث شكؿ  فضم
يعني أف الفرد يفكر عف طيب خاطر عف الصدمة مع اليدؼ الواضح لمحاولة فيـ ىذا ، لؤلفكار

 الحدث والتغيرات التي ظيرت وآثار ذلؾ عمى المستقبؿ.

لرغـ مف عمى ا ،لفيـ الصدمة عاش خبلؿ العممية المعرفيةيُ كبل النوعيف مف االجترار قد 
 ا عمى الفور.أف التفكير الدخيؿ ىو األكثر انتشارً  ىأف بعض النظريات تشير إل
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، مةبعد الصد حوؿ كيفية حدوث نمو ما شامبًل  ا( نموذجً richard,2004: 19وقد حدد )
الفكرية ألنماط اره بالعديد مف التحديات واجترار حيث ركز عمى تعرض الشخص لمصدمات ومرو 

  لظيور التغيرات اإليجابية التي قد تظير نتيجة التكيؼ مع الصدمات، والمخطط كالتالي: وصواًل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سرد وحكمة إجهاد 

 شخص قبل الصدمة

 حدث مزلزل

 

 ردـــــــــــس المعتقدات والتحدٌات  االنفعالً الضغط إدارة

 الكشف الذاتً كتابة اجترار فً الغالب تلقائً أو تدخلً

 حدٌث أو

.ًتخفٌض الضغط االنفعال 

.ًإدارة االجترار التلقائ 

تفصٌل األهداف 

.اجترار أكثر متعمد 

.تغٌر المخطط 

.تطوٌر السرد 

االجتماعٌة والثقافٌة 

مثل / القرٌبة : نماذج 

لمخططات نمو ما 

 بعد الصدمة.

البعٌدة: الموضوعات 

 مجتمعة

 نمو ما بعد الصدمة

 التحـــــــــــــــديــــــــــــــات

A model of  posttrmaumatic growth ( 2-2شكل رقم)  امؿ المرتبطة بنمو ما بعد الصدمةالعو 
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األخيرتيف  كؿ كبير النقطتيفومف وجو نظر الباحثة فإف المخطط الموضح أعبله يخدـ بش
فبتعرض ، امؿ المرتبطة بنمو ما بعد الصدمةحوؿ العو  "هؤ وزمبل  Richard"حددىما  متيفال

وينتج عف ىذا الخمؿ تغيرات عديدة  ،حدوث خمؿ في البنية المعرفيةدث الصادـ يبدأ الشخص لمح
الشخص المتعرض كاديمية والمينية وغيرىا مف النواحي، وبالتالي يحتاج واأل في الحياة االجتماعية

مف أجؿ الوصوؿ لمتكيؼ مع التغيرات  فخصائيياألذه الصدمات لعبلج نفسي مف قبؿ لمثؿ ى
 تغيرات إيجابية بعد األحداث الصادمة. نتجي مما ،الجديدة

 : (Garlition (2010:11)نمو ما بعد الودمة مقابل المرونة )

 المرونة في عممية التكيؼ بشكؿ جيد في مواجية :

 .المحف 
 .الصدمة 
 .المأساة 
 .التيديدات 
 :مصادر كثيرة مف اإلجياد 

 .مشاكؿ العبلقات واألسرة 
 .اإلجياد في مكاف العمؿ 
 ياإلجياد المال. 

وتظير الدراسات أف العامؿ األساسي في الصمود ىو وجود عبلقات الرعاية والدعـ داخؿ 
 وخارج األسرة، والمرونة تعزز مف خبلؿ العبلقات التي تخمؽ:

  والثقة.الحب 
 .تقديـ القدوة 
 .تقديـ الطمأنينة والتشجيع 

 وترتبط عدة عوامؿ إضافية مع المرونة، وتشمؿ:

 .القدرة عمى وضع خطط واقعية واتخاذ الخطوات البلزمة لتنفيذىا 
 .النظرة اإليجابية لنفسؾ والثقة في قوتؾ وقدراتؾ 
 .ميارات في التواصؿ وحؿ المشكبلت 
 .القدرة عمى إدارة المشاعر القوية والدوافع 
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بعد الصدمة بؿ وتعتبر  استنتجت الباحثة أف المرونة قد تندرج ضمف عوامؿ نمو ما
فمف يكتسب المرونة  ،"وزمبلئو richard"األساس لكؿ العوامؿ المتبقية والمذكورة أعبله في نموذج 

مف أجؿ إعادة تقييـ  ؛أو محنة صعبة يكتسب العديد مف الخصاؿ التي تؤىمو لمواجية أي مشكمة
ومف ثـ التعامؿ مع األشياء اإليجابية واستغبلليا مف  ،الموقؼ وتحديد ما ىو إيجابي وما ىو سمبي

 أجؿ مواجية ىذه المواقؼ الصعبة.

اصة األجنبية بعد إطبلع الباحثة عمى العديد مف المراجع المتعمقة بنمو ما بعد الصدمة خ
المنبثقة عف عمـ أف نمو ما بعد الصدمة ىو أحد المصطمحات النفسية الحديثة و  ىمنيا توصمت إل
تتعمؽ  جتماعية ااإليجابية سواء أكانت نفسية أو  تتمحور حوؿ أىـ التغيرات حيث ي.النفس اإليجاب

شياء الجديدة مف حولو ومدى قدرتو عمى التعبير مدى تقبمو لؤلياتو و بذات الفرد وتؤثر عمى سير ح
كذلؾ فإف نمو ما بعد الصدمة يؤثر عمى الفرد في جوانب عدة مف حياتو  . جوؿ في خاطرهعما ي

كاإلقباؿ عمى المساجد والحرص عمى حضور  ،اليومية وعمى رأسيا الروحانيات والجوانب الدينية
الندوات واإليماف بأف ما يصيب الفرد إنما ىو ناتج عف ابتبلء مف رب العالميف وىذا ما أكده رب 

َواْلُةوِع َوَنْقٍص م َن  نَُّكْم ِبَشْ ٍء م َن اْلَخوفِ َوَلَنْبُموَ " {155}زة في كتابو العزيز في سورة البقرة أية الع
اِبِررنَ  ىو بحد  ىوجو اهلل تعال مى المحنة ابتغاءفالصبر ع . "اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبش ِر الوَّ

ا الجانب االجتماعي وال نيمؿ أيضً  .يطرأ عمى الفرد بعد االبتبلء إيجابيوتغير ، ذاتو نمو لمصدمة
 ،ودورىـ الكبير في إحداث التغيرات اإليجابية وحجـ الدعـ والمساندة المقدـ مف المحيطيف لمفرد

 اإليجابية. وا مدى ثقة الفرد بنفسو ومدى اكتشافو ومعرفتو لقدراتوأيضً 
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ىالمبحثىالثاني:
ىself effectiveness:فطالوظىالذاتى

، والذي حظي في "بندوراػ" االجتماعي المعرفي ل مفيـو الفعالية أحد مفاىيـ المنحىيعد 
مجاؿ عمـ النفس التربوي،  :ومنيا زايدة في مختمؼ مجاالت عمـ النفس،السنوات األخيرة بأىمية مت

عمى أساس أف ىذا المفيـو يسيـ كمتغير وسيط في تفسير السموؾ األكاديمي لمطبلب، ويفترض 
االجتماعي المعرفي أف إنجاز الفرد يعتمد عمى التفاعؿ بيف سموكياتو وعوامؿ معرفية  حنىالمن

كير، فاألفراد الذيف يثقوف بقوة في والظروؼ البيئية، ويري بندورا أف فعالية الذات تؤثر في أنماط التف
قدراتيـ عمى حؿ المشكبلت يكونوف أكثر كفاءة في تفكيرىـ في المواقؼ المعقدة، بينما يكوف عمى 

ا في فعاليتيـ الذاتية، وكمما ارتفعت فعالية الذات ارتفع النقيض مف ذلؾ ىؤالء الذيف يعانوف انخفاضً 
 لية.بالتالي اإلنجاز وانخفضت المشاعر االنفعا

نفسيـ وما ىـ قادروف يتوقعو األشخاص أل يعتقد "بندورا" في نظريتو أف العبلقة بيف ما
ا، فإدراؾ الناس لفعاليتيـ يؤثر في عمى عممو يعد قوة دافعة، فاعتقاد الفرد في قوتو يجعؿ أدائو قويً 

ا ـ يضعوف خططً أو يكررونيا، فيؤالء الذيف لدييـ تقدير مرتفع لذواتي االخطط التي يعدونيا مسبقً 
موف عمى أنفسيـ ناجحة توضح الخطط اإليجابية المؤدية لمنجاح، بينما يميؿ اآلخروف الذيف يحك

 وضع خطط فاشمة. بعدـ الفعالية إلى

بعاد الشخصية يتسـ بالدواـ النسبي، تتمثؿ في معتقدات ا مف أعدً كما تعد فعالية الذات بُ 
 (125: 2011ذاتية حوؿ القدرة عمى المتطمبات والمشكبلت الصعبة التي قد تواجو الفرد )خطاب، 

 : دمت تعريفات عديدة لمفعالية الذاتية منياوقد قُ 

ؾ التوقعات عكس تمتنأو توقعاتو عف أدائو لمسموؾ في مواقؼ تتسـ بالغموض، و  أحكاـ الفرد .1
نجاز  عمى اختيار األنشطة المتضمنة في األداء، والجيد المبذوؿ، ومواجية الصعوبات، وا 

 .(423: 2013السموؾ )حجازي، 
اإلحساس بالكفاءة، والقدرة عمى التغمب عمى المشكبلت والعوائؽ التي تعترض الفرد في حياتو  .2

: 1999اليومية، ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا في اختبار الفعالية العامة لمذات )حسيب، 
40). 

قدرة الفرد عمى التخطيط وممارسة السموؾ الفعاؿ، الذي يحقؽ النتائج المرغوبة في موقؼ  .3
 .(125: 2001عيف )خطاب، م
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"مجموعة  :يرى باندورا أف فعالية الذات ليست سػمة ثابتػة فػي الػسموؾ الشخصي، بؿ ىي .4
ا بالحكـ عمى ما يستطيع األحكاـ التي ال تتصؿ بما ينجزه الفرد فقط، ولكف تتصؿ أيضً 

 إنجازه، وىي نتاج لمقدرة الشخصية".
ء السموؾ الذي يحقؽ نتائج مرغوبػة في موقؼ معيف، مقدرة الفرد عمى أداويعرفيا أيضًا بأنيا " .5

صدار التوقعات الذاتية عف كيفية أداء المياـ،  والتحكـ في األحداث التي تؤث ر في حياتو، وا 
واألنشطة التي يقـو بيا، والتنبػؤ بمػدى الجيػد، والمثػابرة المطموبة لتحقيؽ ذلؾ النشاط أو العمؿ 

 .(494: 2010)المخبلفي، 
ة مف األحكاـ الصادرة عف الفرد، والتي تعبر عف معتقداتو حوؿ قدراتو عمى القياـ مجموع .6

بسموكيات معينة، ومرونتو في التعامؿ مع المواقؼ الصعبة والمعقدة، وتحدي الصعاب، ومدى 
الثقة )مثابرتو لئلنجاز، ويتضمف ىذا المفيـو األبعاد التالية التي أظيرىا التحميؿ العامي: 

مقدرة عمى التحكـ في ضغوط الحياة، وتجنب المواقؼ التقميدية، والصمود أماـ بالنفس، وال
 (.297: 2000)الشعراوي،  (خبرات الفشؿ، والمثابرة لئلنجاز

إدراؾ الفرد لقدرتو عمى انجاز السموؾ المرغوب بإتقاف ورغبتو في أداء األعماؿ الصعبة،  .7
مف  يواجو عاممو مع اآلخريف وحؿ ماوحسف ت يءألشياء الجديدة والتزامو بالمبادوتعميـ ا

صرار )زيداف مشكبلت واعتماده عمى  (.131: 2001 _نفسو في تحقيؽ أىدافو بمثابرة وا 

مجموعة األحكاـ الصادرة عف  :فإف فعالية الذات تعرؼ بأنيا ،نظر الباحثة ةوجيومف 
 مرغوبة في موقؼ معيف. القدرتو عمى إنجاز السموكيات التي تحقؽ نتائجً  إدراكوالفرد ومدى 

 

 :نظررة يعالرة الذات لباندورا
أف نظرية فعالية الذات اشتقت مف النظرية المعرفية إلى  (1986)يشير باندورا     

ر مف خبلؿ فسّ ف يُ أفييا بأف األداء اإلنساني يمكف  االجتماعية التي وضع أسسيا، والتي أكد
المعرفية، والشخصية والبيئية، وفيما يمي االفتراضات النظرية المقابمة بيف السموؾ ومختمؼ العوامؿ 

 والمحددات المنيجية التي تقـو عمييا النظرية المعرفية االجتماعية:

اخمية مف فعالية التجارب والتي تسمح بإنشاء نماذج د ،يمتمؾ األفراد القدرة عمى عمؿ الرموز .1
واالختبار الفرضي ليذه المجموعة مف اـ بيا، وتطوير مجموعة مبتكرة مف األفعاؿ يقبؿ الق

 األفعاؿ مف خبلؿ التنبؤ بالنتائج واالتصاؿ بيف األفكار المعقدة تجارب اآلخريف.
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نواع السموؾ ذات ىدؼ معيف، كما أنيا موجية عف طريؽ القدرة عمى التفكير أإف معظـ  .2
 رموز.القدرة عمى عمؿ ال فيو التوقع وىي تعتمد بشكؿ كبير المستقبمي، كالتنبؤ أ

فراد القدرة عمى التأمؿ الذاتي، والقدرة عمى تحميؿ وتقييـ األفكار والخبرات الذاتية وىذه يمتمؾ األ .3
 فكار والسموؾ.تتيح التحكـ الذاتي في كؿ مف األ القدرات

فراد القدرة عمى التنظيـ الذاتي، عف طريؽ التأثير عمى التحكـ المباشر في سموكيـ، يمتمؾ األ .4
تؤثر عمى السموؾ، كما يضع  ير الظروؼ البيئية، والتي بدورىاأو تغي وعف طريؽ اختيار

شخصية لسموكيـ، ويقوموف بتقييـ سموكيـ بناء عمى ىذه المعايير، وبالتالي  ااألفراد معاييرً 
 يدفع ويرشد السموؾ. اذاتيً  ايمكنيـ بناء حافزً 

ف طريؽ المبلحظة يقمؿ يتعمـ األفراد عف طريؽ مبلحظة سموؾ اآلخريف ونتائجيا، والتعمـ ع .5
بشكؿ كبير مف االعتماد عمى التعمـ عف طريؽ المحاولة والخطأ، ويسمح باالكتساب السريع 

 لمميارات المعقدة، والتي ليس مف الممكف اكتسابيا فقط عف طريؽ الممارسة.
 مف القدرات السابقة )القدرة عمى عمؿ الرموز، التفكير المستقبمي، والتأمؿ الذاتي، ف كبلً إ .6

 العصبية –ىي نتيجة تطور الميكانيزمات واألبنية النفسية نظيـ الذاتي، والتعمـ بالمبلحظة(والت
تزويده بالمرونة فسية والتجريبية لتحديد السموؾ و الن ىالمعقدة، حيث تتفاعؿ كؿ مف القو 

 البلزمة.
وبيولوجية( تتفاعؿ كؿ مف األحداث البيئية والعوامؿ الذاتية الداخمية )معرفية، وانفعالية،  .7

األحداث البيئية، ومف خبلؿ  ىا إلا وسموكيً والسموؾ بطريقة متبادلة، فاألفراد يستجيبوف انفعاليً 
ثر ليس فقط عمى البيئة القدرات المعرفية يمارسوف التحكـ عمى سموكيـ الذاتي، والذي بدوره يؤ 

أ الحتمية المتبادلة مف عمى الحاالت المعرفية واالنفعالية والبيولوجية، ويعتبر مبد اولكف أيضً 
ويوضح الشكؿ مبدأ الحتمية المتبادلة وبالرغـ مف ، ضات النظرية المعرفية االجتماعيةأىـ افترا

و أالضرورة أف تحدث في وقت متزامف، إال أنيا ليست ب ،أف ىذه المؤثرات ذات تفاعؿ تبادلي
العوامؿ المعرفية والذاتية  بدور يأنيا ذات قوة متكافئة، وتيتـ نظرية فعالية الذات بشكؿ رئيس

في نموذج الحتمية المتبادلة، التابع لمنظرية المعرفية االجتماعية، ذلؾ فيما يتعمؽ بتأثير 
المعرفة عمى االنفعاؿ والسموؾ وتأثير كؿ مف السموؾ واالنفعاؿ واألحداث البيئية عمى المعرفة، 

و عمى ممارسة التحكـ في األحداث وتؤكد نظرية الفعالية الذاتية إلي معتقدات الفرد في قدرت
نما كذلؾ بما  ،التي تؤثر عمى حياتو، ففعالية الذات ال تيتـ فقط بالميارات التي يمتمكيا الفرد وا 

يستطيع الفرد عممو بالميارات التي يمتمكيا، ويرى باندورا أف األفراد يقوموف بمعالجة وتقدير 
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يـ، وتنظيـ سموكيـ االختياري، وتحديد الجيد ودمج مصادر المعمومات المتنوعة المتعمقة بقدرات
 المبذوؿ البلـز ليذه القدرات.

وبالتالي تمتمؾ التوقعات المتعمقة بفعالية الذات القدرات الخبلقة، واالختيار المحدد 
واإلصرار عمى  ،ىداؼاأل قيؽوالجيد المبذوؿ لتح لؤلىداؼ، واألحداث ذات األىداؼ الموجية،

 .(30: 2007رات االنفعالية )البندري، والخب مواجية الصعوبات

 
 

 

 

 
 المتفاعمة نموذج الحتمرة التبادلرة (2-3شكل رقم )

" والتي تعتبر فعالية الذات مف المكونات الميمة لمنظرية المعرفية االجتماعية لػ "بندورا
افترضت أف سموؾ الفرد، والبيئة، والعوامؿ االجتماعية تتداخؿ بدرجة كبيرة، فالسموؾ اإلنساني في 

ا بتفاعؿ ثبلثة مؤثرات ىي: العوامؿ الذاتية، والعوامؿ السموكية، ضوء نظرية بندورا يتحدد تبادليً 
 ويوضحيا الشكؿ التالي: "نموذج الحتمية التبادلية"والعوامؿ البيئية، وأطمؽ عمى ىذه المؤثرات 
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 عوامل بٌئٌة

 "" التغذٌة

 الراجعة"

 

 عوامل شخصٌة

 "فعالٌة الذات"
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عدد مف العوامؿ المتفاعمة )شخصية، سموكية،  ىفإف المتعمـ يحتاج إل ،النموذجذا ا ليوطبقً 
وبيئية(، وتطمؽ العوامؿ الشخصية عمى معتقدات الفرد حوؿ قدراتو واتجاىاتو، أما العوامؿ السموكية 
فتتضمف مجموعة االستجابات الصادرة عف الفرد في موقؼ ما، وعوامؿ بيئية تشمؿ األدوار التي 

 . آلباء، والمعمموف، واألقرافيقـو بيا مف يتعامموف مع الفرد ومنيـ ا

حيث أف  ؛عبلهأفي وضعو لمنموذج الموضح  "ندوراب"جاء بو ما وتؤكد الباحثة عمى 
فبل  ،العوامؿ الشخصية والعوامؿ السموكية وكذلؾ البيئية تتداخؿ بشكؿ كبير لتحدث الفعالية الذاتية

دوف  ئوفكيؼ لو أف يحكـ عمى أدا ،عف سموكوو  عف البيئة ةكوف فعاليتو الذاتية بعيدتلمفرد أف يمكف 
 لمعمؿ. هومدى إنجاز يتو يجابإـ مدى يمع لمسموؾ الصادر عنو وتقيالتط

عدـ وجود أفضمية ألي مف العوامؿ الثبلثة المكونة لنموذج  ى( إل1977) باندوراويشير 
الحتمية التبادلية في إعطاء الناتج النيائي لمسموؾ، وأف كؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ يحتوي عمى 
متغيرات معرفية، ومف بيف ىذه المتغيرات التي تحدث قبؿ قياـ الفرد بالسموؾ ما يسمي " بالتوقعات 

 ،ندورا بفعالية الذاتلناتج النيائي لو، وىو ما سماه بءات السموؾ أو اخاصة بإجراالأو األحكاـ 
وتنعكس ىذه  ،أحكاـ الفرد أو توقعاتو عف أدائو لمسموؾ في مواقؼ تتسـ بالغموض :وتعني

التوقعات عمى اختيار الفرد لؤلنشطة المتضمنة في األداء والمجيود المبذوؿ ومواجية المصاعب 
نجاز السموؾ )عبد القادر، و أبو ىاشـ،  .(178: 2007وا 

 

 :توقعات يعالرة الذات
يرتبطاف بنظرية فاعمية الذات ولكؿ منيما تأثيراتو القوية عمى  التوقعاتىناؾ نوعيف مف 

وؾ وىما : التوقعات الخاصة بفاعمية الذات، والتوقعات المتعمقة بالنتائج، وىي عمى النحو السم
 التالي:

دراؾ الفرد بقدرتو إفإنيا تتعمؽ ب ،بطة بفاعمية الذاتوؿ: فيما يتعمؽ بالتوقعات المرتالنوع األ
ذا إاعد عمى تمكف الفرد مف تحديد ما عمى القياـ بأداء سموؾ محدد، وىذه التوقعات يمكنيا أف تس

ا عمى القياـ بسموؾ معيف أـ ال في ميمة معينة، وتحديد مقدار الجيد المطموب منو لمقياـ كاف قادرً 
 بيذا السموؾ، وأف يحدد أي حد يمكف لسموكو أف يتغمب عمى العوائؽ الموجودة في ىذه الميمة.

فيي تعني االعتقاد بأف النتائج يمكف أف  ،ئجالخاصة بالنتا التوقعاتأما النوع الثاني: وىو 
تنتج مف االنخراط في سموؾ محدد، وتظير العبلقة بوضوح بيف توقعات النتائج وتحديد السموؾ 

 المناسب لمقياـ بميمة معينة.
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 وفالسموؾ محكـو بنتائج ،بشكؿ كبير ترابطافة أف النوع األوؿ والثاني موىنا باعتقاد الباحث
توقع النتائج التي  ىومف ثـ يتوصؿ إل ،قياـ بسموؾ معيفد مدى قدرتو عمى الفبداية يدرؾ الفر 

 ستظير نتيجة القياـ بيذا السموؾ.

يجابية كبواعث، في حيف ثة أشكاؿ، حيث تعمؿ التوقعات اإلوتأخذ توقعات النتائج ثبل
 تعمؿ التوقعات السمبية كعوائؽ، كما ىو في النحو التالي:

لـ، وعدـ رات الحسية السارة والمنفرة، واألترافؽ السموؾ، وتتضمف الخب ثار البدنية والسمبيةاآل .1
 الراحة الجسدية.

خريف ية تشمؿ التفاعؿ االجتماعي مع اآليجابيجابية: فاآلثار اإلثار االجتماعية السمبية واإلاآل .2
رفض وال ،والتعويض المادي، ومنح السمطةكتعبيرات االنتباه، والموافقة، والتقدير االجتماعي، 

 يقاع العقوبات.ا  ي، والنقد والحرماف مف المزايا و االجتماع
لتقدير االجتماعي، والتكريـ، يجابية والسمبية لمتقويـ الذاتي لسموؾ الفرد: فتوقع اردود الفعؿ اإل .3

خريف، اآللى أداء متفرؽ، في حيف أف توقع خيبة أمؿ إطراء والرضا الشخصي يؤدي واإل
 داء.ا مف األدـ مستوى ضعيفً ونقد الذات يق وفقداف  الدعـ

 ..وتوقعات النتائج شكؿ العبلقة بيف توقعات الفاعميةويوضح ال 
 ()الشخص        )السلوك(                 )النتائج(

 

 

 

 

 

 

العالقة بين توقعات الفاعلية وتوقعات النتائج( 2-5)شكل رقم   
 (287: 2007)بدوي، 

:أبعاد فعالية الذات  

ثبلثة أبعاد لفعالية الذات  حدد ندورابأف  (177: 2007)عبد القادر، و أبو ىاشـ،يرى 
 : ا ليذه األبعادمرتبطة باألداء، ويرى أف معتقدات الفرد عف فعالية ذاتو تختمؼ تبعً 

اقؼ المختمفة، قوة دوافع الفرد لؤلداء في المجاالت والمو  ىويقصد بو مستو : قدرة الفعالرة .1
ا لطبيعة أو صعوبة الموقؼ ويبدو قدر الفعالية بصورة أوضح عندما تبعً  ىويختمؼ ىذا المستو 

 معتقدات الفاعلٌة

المستوى/ القوة/ 

 العمومٌة

 توقعات النتائج

البدنٌة/ االجتماعٌة/ 

 تقٌٌم
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الصعوبة واالختبلفات بيف األفراد في توقعات الفعالية، ويمكف  ىا لمستو تكوف المياـ مرتبة وفقً 
أداء شاؽ في  ىوسطة الصعوبة، ولكنيا تتطمب مستو ـ البسيطة المتشابية، ومتتحديدىا بالميا

 معظميا.
فإنيـ ال يقبموف عمى مواقؼ التحدي، وقد  ،فعالية الذات لدى بعض األفراد ىومع ارتفاع مستو  

 . والمعمومات السابقة الخبرة ىتدني مستو  ىالسبب في ذلؾ إل يرجع
مشابية، فالفرد مواقؼ  ىتقاؿ فعالية الذات مف موقؼ ما إلان ى: ويشير ىذا البعد إلالعمومرة .2

 داء مياـ مقارنة بنجاحو في أداء أعماؿ ومياـ مشابية.أيمكنو النجاح في 
متيا ئفي ضوء خبراتو السابقة، ومدى مبل: وتتحدد قوة فعالية الذات لدى الفرد القوة أو الشدة .3

قدرة أو شدة أو  ىبالفعالية الذاتية، بمعناإلحساس عمؽ  ىا ىذا البعد إللمموقؼ، ويشير أيضً 
ويتدرج بعد ، المياـ أو األنشطة موضوع القياس عمؽ اعتقاد أو إدراؾ الفرد أف بإمكانو أداء

 ا.ضعيؼ جدً  ىا إلالقوة عمى متصؿ ما بيف قوي جدً 
فعالية  قدرة الفمثبًل  ،ترى الباحثة أف ىذه األبعاد مجتمعة تؤثر عمى الفعالية الذاتية لدى الفرد

لديو تحدد مدى إقبالو أو إحجامو لمقياـ بسموؾ معيف، كذلؾ العمومية والتي تنبو الفرد عمى 
ا القوة أو مقارنة بالسموكيات السابقة التي قاـ بيا، وأخيرً  بأداةمدى نجاحو بسموؾ جديد سيقـو 

 الشدة والتي تحدد مدى قدرة الفرد عمى القياـ بالسموؾ.

  :موادر يعالرة الذات
 مصادر فعالية الذات كالتالي: (125: 2006)أبو غزاؿ، حدد 

 Enactive Mastery Experiences: اةتراز خبرات متقنة .1

ـ مف يكتسب الفرد معمومات شخصية مؤثرة مف خبلؿ ما يقـو بو مف أعماؿ وخبرات، ويتعم
مصدر نجاز الشخصي ور بالسيطرة عمى البيئة أي أف اإلالنجاح والشع ىمعن ىخبلؿ خبراتو األول
الية الذاتية، وبمعني آخر فإف أداءنا الفعمي ىو مصدر أساسي لشعورنا بالفعالية عفميـ لشعورنا بال

، الشعورشعور، وعند تكرار الفشؿ يقؿ ىذا الذاتية، فإذا تكرر نجاحنا في أعماؿ معينة ازداد ىذا ال
فنحف  ،نجازنا ألىداؼ معينةإتي تعيؽ ية ال تزعجنا العقبات الفعندما ينمو لدينا الشعور بالفعال

نقص الجيد وسوء التخطيط، لذلؾ نحاوؿ  ىوقد نعزو ىذا الفشؿ إل ،نفسناأعندما نفشؿ قد نراجع 
 إنجاز ىذه األىداؼ مرة أخرى.
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 Vicarious Experinces: بدالرةالخبرات اإل .2

 يبلحظ أف مف يشبيونودة، عندما ات متعدييقنع الفرد نفسو بإمكانية القياـ بأعماؿ وسموك 
قادروف عمى القياـ بيا والعكس صحيح، ويصدؽ ىذا األمر في المواقؼ التي نعتقد فييا، أف لدينا 

 نفس ما لدى اآلخريف مف قدرات.

 مثاؿ: يعتقد الطالب أف بإمكانو حؿ مسألة رياضية صعبة عندما يرى زميمو يحميا بسيولة.

 Varbal Persuation: اإلقناع المفظ  .3

ا مف حيث جعؿ الطمبة يعتقدوف أف بإمكانيـ التغمب عمى ا وحيويً ا ىامً اإلقناع دورً  يؤدي
فعندما يقنعنا بعض األشخاص بقدرتنا عمى أداء  ،أدائيـ ىلصعوبات التي تواجييـ وتحسف مستو ا

 .  ا يكوف أفضؿ مما كاف عميو قبؿ حصولنا عمى مثؿ ىذا اإلقناعميمة فإف أداءنا غالبً 

إنؾ تستطيع القياـ "شعرية: بنيا الذي يجد صعوبة في حفظ قصيدة قوؿ األـ ال ،مثاؿ ذلؾ
 فيزداد اعتقاده بإمكانية حفظيا. .."عمى حفظيا إنؾ قادر بذلؾ

ثير عمى قدراتنا، واإلقناع المفظي أقناع المفظي لو دور كبير في التوىنا ترى الباحثة أف اإل
 حينما أوجو لنفسي عبارات إيجابية تحمؿ فمثبًل  ،ذواتنامف قبؿ اآلخريف أو مف قبؿ  ايكوف موجيً 

سموكيات  ىطف باستقباليا ومف ثـ ترجمتيا إليقـو العقؿ البا ؛مدى قدرتي عمى أداء فعؿ معيف
 المرسؿ مف قبؿ الشخص لذاتو. يءمؽ بالشتتع ةفعمي

 Physiological Affective States: نفعالرة الفسرولوةرةالحالت ال  .4

ا لشعور ا رئيسيً نفعالية التي يختبرىا الفرد عند أدائو لبعض الميمات مصدرً اال تعد الحالة
ؤشراف عمى صعوبة الميمة فنحف نفسر التعب والتوتر الذي يصيبنا عمى أنيما م ،الفعالية الذاتية

 ومع ذلؾ فإف ردود أفعالنا تجاه ىذه المؤشرات قد تختمؼ مف فرد آلخر.  ،نجازىاإ يالتي ننو 

بعض طمبة التوجييي يفسروف التوتر الذي يشعروف بو قبؿ االمتحاف بأنيـ لـ  ،فمثبلً 
بينما يفسر البعض اآلخر مثؿ ىذا التوتر  ،ايـ سوؼ يكوف سيئً ئا لبلمتحاف وبأف أدايدرسوا جيدً 

 عمى أنو مؤشر جيد سوؼ يمكنيـ مف أداء أفضؿ في االمتحاف.

 (:1988ندورا )يرى بفي حيف 

يمة، واإلقناع المفظي أو الذات والمتمثمة في اإلنجازات األدائية، والخبرات البدأف مصادر فعالية  .1
يستخدميا األفراد في الحكـ عمى مستويات الفعالية  ،والحالة النفسية أو الفسيولوجية النصائح

 الذاتية لدييـ.



 

 

35 
 

 الثانيىالفصل

 النظريىاإلطـار

ادر عمى بيا زاد التغير في إدراؾ الفرد لذاتو كإنساف ق اأنو كمما كانت ىذه المصادر موثوقً  .2
السيطرة عمى حؿ المشكبلت، وىكذا فإف المعمومات المبنية عمى األداء االجتماعي الفعمي لمفرد 

ا لمفعالية الذاتية مف المعمومات القائمة عمى اإلقناع مف خبلؿ مف شأنيا أف تكوف أكثر تأثيرً 
 الطرؽ الخاصة بالتفسير المنطقي لممشكبلت أو المقترحات.

ا ولكنيا معمومات ليا صمة وثيقة بحكـ الشخص عمى قدراتو ثابتة دائمً أف ىذه المصادر ليست  .3
سواء كانت متصمة باإلنجازات األدائية أو الخبرات البديمة أو اإلقناع المفظي أو الحالة النفسية 

مكنو تفي اإلنساف ة امـ بأف ىناؾ ميكانزما عسمّ والفسيولوجية، وأف نظرية التعمـ االجتماعي تُ 
بالسموؾ الشخصي )عبد القادر، و  ما ينبيءؾ، وأف فعالية الذات ىي أفضؿ و تغيير السممف 

 .(178: 2007أبو ىاشـ،

 مختمفة يمكننا مفوتبلحظ الباحثة مما تقدـ أف حصولنا عمى معمومات مف ىذه المصادر ال
بينما يضعؼ ية فعاليتنا الذاتية أي أف النجاح يقوي شعورنا بالفعالية الذات ىالحكـ عمى مستو  خبلليا

 الفشؿ ىذا الشعور.
 

 يعالرة الذات المدركة
في مواجية ضغوط  سموكياتنا وتفضيبلتيا بالطريقة التي تدرؾ بيا فعاليتنا المحتممة تتأثر

فالناس يميموف ألف يأخذوا  ،"الفعالية المدركة لمذات"و بندورا وىو ما أطمؽ عمي، ومتطمبات البيئة
نجازىا بالفعؿ، بينما يتجنبوف األنشطة التي ينظروف إلييا إعمى عاتقيـ أداء المياـ التي يستطيعوف 

ا عمى كثر إصرارً أدوف أف لدييـ فعالية ذات مرتفعة عمى أنيا تفوؽ قدراتيـ، فاألشخاص الذيف يعتق
شخاص الذيف يعتقدوف أف لدييـ فعالية ذات ف األأعوقات والخبرات المنفرة، في حيف مواجية الم

، عة عمى خبلؼ ماىي عميو في الواقعمشاكميـ عمى أنيا مخيفة ومفز  امنخفضة يميموف ألف يرو 
داد يمكف التغمب عمى عه المشكبلت، وبدرجة معقولة مف اإلمف ثـ يتراخوف ويتجنبوف مواجية ىذ

أنو  ىعميتيـ بدرجة معتدلة يتوصموف إلف ىؤالء الذيف يثقوف في فاأذلؾ  ىضؼ إلأنقص الثقة، 
بالعمؿ الجماعي والتعاوف ينجح في إحداث التغيرات المطموبة في المجتمع وتعبئة جيودىـ 

 ومواردىـ لتحقيؽ ذلؾ.

في إنجاز المياـ وكذلؾ السرعة في  اكبيرً  اوىنا تعتقد الباحثة أف لمفعالية الذاتية المدركة دورً 
وسرعة عمى إنجاز المياـ بثقة  اف لديو فعالية ذاتية مرتفعة يكوف قادرً يا، فالشخص الذي يدرؾ أئأدا

شكؿ كبير عمى األشخاص وىذا ببل شؾ ينطبؽ ب ،الفعالية الذاتية المنخفضة يأكبر مف الفرد ذ
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ذوي الفعالية المرتفعة يكوف لديو القدرة عمى البحث عف البدائؿ مف أجؿ  مف المبتورف، المبتوريف
لقترة طويمة  ىي الفعالية المنخفضة الذي قد يبقالتكيؼ مع الوضع الجديد بصورة أسرع مف ذو 

 صدمة الفقداف. حبيس

وعمى الرغـ مف أف نظرية التعمـ االجتماعي تعرؼ مفيـو الذات الموجب بأنو ميؿ لدى 
حكـ عمى ذاتو بصورة طيبة، ومفيـو الذات السمبي بأنو ميؿ الفرد لنقد ذاتو والتقميؿ مف الفرد لم

يختمؼ عف روجرز في أنو يرى أف صورة الذات وحدىا غير كافية  "بندورا"شأنيا وقيمتيا، إال أف 
الذات أف مفيـو  ىإل "بندورا"ؼ المختمفة، ولقد توصؿ لتفسير السموكيات المختمفة لؤلفراد في المواق

لدى الفرد تختمؼ درجتو مف مجاؿ آلخر )مثؿ المجاؿ الدراسي، الرياضي، المواقؼ االجتماعية، 
 الجيود االبتكارية(، ويرى ضرورة دراسة ىذه الجوانب بصورة منفصمة كؿ عمى حدة.

وأريد أف أوضح ىنا أف مفيـو فعالية الذات ليس ىو بعينو مفيـو الذات الذي حدد روجرز 
قدرة الفرد عمى  :فعالية الذات بأنيا "بندورا"البعض يخمط بينيما، حيث يعرؼ  ألف ،مبلمحو

اث التخطيط وممارسة السموؾ الفعاؿ الذي يحقؽ النتائج المرغوبة في موقؼ ما، والتحكـ في األحد
صدار التوقعات الذاتية الصحيحة مف قدرة الفرد عمى القياـ بأنشطة والمواقؼ المؤثرة عمى حياتو و  ا 

. وفعالية الذات  ة والتنبؤ بمدى الجيد ومدى المثابرة المطموبة لتحقيؽ ذلؾ العمؿ أو النشاطمعين
ا لذلؾ فإف درجة تكويف نظري وضعو بندورا كميكانيـز معرفي يسيـ في تغيير السموؾ، وطبقً 

 الفعالية تحدد السموؾ المتوقع الذي يقـو بو الفرد في مواجية المشكبلت كما تحدد كمية الطاقة
ا ولكنيا تحدد أيضً  ،المبذولة لمتغمب عمى تمؾ المشكبلت، وىي بذلؾ ال تحدد نمط السموؾ فحسب
 يءاألخرى التي تنبأي أنماط السموؾ أكثر فعالية، وىي بذلؾ تختمؼ عف التكوينات الفرضية 

معتقدات األفراد حوؿ  ىحيث يشير بندورا إل ،مثؿ مفيـو روتر عف مركز التحكـ ،طبالسموؾ فق
ء األفراد لفعالية الذات رتيـ عمى كبح أو تنظيـ تصرفاتيـ اليامة في حياتيـ باعتبارىا إدراؾ ىؤالقد

فكؿ فرد لديو نمط فريد مف فعالية الذات المدركة والتي تؤثر وتحدد األنشطة التي يقـو بيا ، لدييـ
ط قدرة الفرد المدركة حكـ فقيال  - ا لنظرية التعمـ االجتماعيطبقً  -فإف سموؾ الفرد  ،ىااأو يتحاش

ا األثر المتوقع مف إنجاز أو تحقيؽ ىذا السموؾ )عبد الرحمف، بؿ يحكمو أيضً  ،عمى إنجاز السموؾ
1997 :636). 
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  كرف تؤثر الفعالرة الذاترة ي  السموك؟
نصار النظريات المعرفية االجتماعية أف شعور األفراد بالفعالية الذاتية يؤثر في أى ير 

صرارىـ عمى إنجاز ا  ضمف اختيارىـ لؤلنشطة واألىداؼ و مف سموكيـ، والتي تت مظاىر متعددة
 في نقاط متمثمة بالتالي: (125: 2006)أبو غزاؿ، وقد حددىا  الميمات التي ينيمكوف بيا

 : choice of activitiesاخترار النشاطات  .1

والنشاطات التي يعتقدوف أنيـ سوؼ ينجحوف بيا ويتجنبوف  يختار األفراد الميمات
 الميمات والنشاطات التي تزداد احتمالية فشميـ بيا. 

الطمبة الذيف يثقوف بكفاءتيـ في مادة الرياضيات تزداد احتمالية تسجيميـ في  :ومثاؿ ذلؾ
ـ في مادة مساقات الرياضيات في الجامعة مقارنة بالطمبة ذوي اإلحساس المتدني بكفاءتي

 الرياضيات.

 : Learning and Achievementالتعمم واإلنةاز  .2

التعمـ واإلنجاز أكثر مف  ىتفع بالفعالية الذاتية يميموف إلاإلحساس المر  يإف األفراد ذو  
 . نظرائيـ ذوي اإلحساس المنخفض بالفعالية الذاتية، بالرغـ مف امتبلكيـ لنفس مستويات القدرة

إذا  كاف لدينا مجموعة مف الطمبة يتشابيوف في مستوى قدراتيـ، فإف الطمبة  ،آخر ىوبمعن
إلنجازىا بنجاح مقارنة بالطمبة الذيف ال  الذيف يعتقدوف أف بإمكانيـ إنجاز ميمة ما ىـ أكثر احتماالً 

 يعتقدوف أف بإمكانيـ إنجازىا.

 : Effort and Persistanceالةيد المبذول واإلورار  .3

في محاولتيـ  بذؿ جيد أكبر ىاس المرتفع بالفعالية الذاتية إلد ذوو اإلحسيميؿ األفرا 
ا )مثاؿ: سوؼ أحاوؿ... يجب أف أحاوؿ مرة صرارً إوىـ كذلؾ أكثر  ،إلنجاز ميمات معينة

اإلحساس المنخفض بالفعالية  وأما األفراد ذو  ،عندما يواجيوف عقبات تعيؽ نجاحيـأخرى..( 
ا أقؿ، ويتوفقوف بسرعة عف الذاتية إلنجاز ميمات محددة والنجاح بيا فسوؼ يبذلوف جيودً 

 نجاز الميمات.إالعمؿ عندما يواجيوف عقبات تعيؽ االستمرار في 

ا مف البحث ا أنيا نتاج لعشريف عامً قدـ نظرية متكاممة لفعالية الذات مؤكدً  "ندوراب"ونجد أف 
قوة ميمة تفسر الدوافع  :(، وعبر عف فعالية الذات بأنيا1997_ 1977لسيكولوجي امتد مف )ا

ف إدراؾ الفعالية الذاتية يسيـ في فيـ وتحديد أاألفراد في المجاالت المختمفة، و الكامنة وراء أداء 
ناتج عف أسباب المدى المتنوع مف السموؾ الفردي والمتضمنة في التغيرات، وفي سموؾ المثابرة ال



 

 

38 
 

 الثانيىالفصل

 النظريىاإلطـار

حاالت األفراد المختمفة، ومستويات ردود األفعاؿ لمضغوط االنفعالية، وضبط الذات، والمثابرة مف 
 أجؿ اإلنجاز، ونمو االىتمامات في مجاالت خاصة، واالختيار الميني.

( أف اإلقناع المفظي يستخدمو األشخاص عمى نحو واسع 88:1982 ) "ندوراب"ويضيؼ 
تبادلية بيف اإلقناع  يممكونو مف قدرات وما يستطيعوف إنجازه، وأنو يوجد عبلقةا مع الثقة في ما جدً 

 الفعالية الشخصية والميارات التي يمتمكيا الفرد. ىداء الناجح في رفع مستو المفظي واأل

 ىالتدعيـ مف اآلخريف، وأما ما يسمعمميات التشجيع و  ىا إلويشير ىذا المصدر أيضً 
خروف في بيئة التعمـ )المعمموف، الزمبلء، أو األقراف، والوالداف( يمكنيـ فاآل ،باإلقناع االجتماعي
ا حيث يأخذ وقد يكوف اإلقناع المفظي داخميً  ،النجاح في مياـ خاصة فيقدراتو با إقناع المتعمـ لفظيً 

 الحديث اإليجابي مع الذات.

 
 :أنواع يعالرة الذات

 :  population – efficacyالفعالرة القومرة  .1

: تطيع المواطنوف السير عمييا، مثؿيذكر جابر أف الفعالية القومية قد ترتبط بأحداث ال يس
ت، واألحداث التي انتشار تأثير التكنولوجيا الحديثة، والتغير االجتماعي السريع في أحد المجتمعا

عمى مف يعيشوف في الداخؿ، كما  التأثير القويمف العالـ، والتي يكوف ليا  خرىأتجري في أجزاء 
ا ومعتقدات عف أنفسيـ باعتبارىـ أصحاب قومية واحدة أو بمد واحد تعمؿ عمى إكسابيـ أفكارً 

 . (447: 1990)جابر، 

 : collective- efficacyالفعالرة الةماعرة  .2

 ى: مجموعة تؤمف بقدراتيا وتعمؿ في نظاـ جماعي لتحقيؽ المستو ىي الفعالية الجماعية
 المطموب منيا.

ا، وأف الكثير مف المشكبلت أف األفراد يعيشوف غير منعزليف اجتماعيً  ى"بندورا" إل ويشير
دراؾ  ،والمساندة إلحداث أي تغيير فعاؿ تتطمب الجيود الجماعية جيونياايو والصعوبات التي  وا 

يد الذي يبذلونو األفراد لفعاليتيـ الجماعية يؤثر فيما يقبموف عمى عممو كجماعات، ومقدار الج
النتائج، وأف جذور فاعمية الجماعة تكمف في  ىلدييـ إذا فشموا في الوصوؿ إل ىتبق ذيوقوتيـ ال

 فعالية أفراد ىذه الجماعة.
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ومثاؿ ذلؾ: فريؽ كرة القدـ إذا كاف يؤمف في قدراتو ومقدرتو عمى الفوز عمى الفريؽ 
 (.45: 1994لعكس صحيح )أبو ىاشـ، المنافس، فيصبح لديو بذلؾ فعالية جماعية مرتفعة وا

 : (generalized self- efficacyيعالرة الذات العامة ) .3

ويقصد بيا قدرة الفرد عمى أداء السموؾ الذي يحقؽ نتائج إيجابية ومرغوبة في موقؼ 
صدار التوقعات الذاتية عف  معيف، والتحكـ في الضغوط الحياتية التي تؤثر عمى سموؾ األفراد، وا 

أدائو لممياـ واألنشطة التي يقـو بيا والتنبؤ بالجيد والمثابرة البلزمة لتحقيؽ العمؿ المراد القياـ كيفية 
 بو.

 : specific self- efficacyياعمرة الذات الخاوة  .4

ويقصد بيا أحكاـ األفراد الخاصة والمرتبطة بمقدرتيـ عمى أداء ميمة محددة في نشاط 
)أبو .. التعبير(  -ندسية( أو في المغة العربية )اإلعراب الرياضيات )األشكاؿ الي :محدد مثؿ
 . (58: 1994ىاشـ، 

 

 academic self- efficacyيعالرة الذات األكادرمرة  .5

إدراؾ الفرد لقدرتو عمى أداء المياـ التعميمية بمستويات  ىتشير فعالية الذات األكاديمية إل
قدرة الشخص الفعمية في موضوعات الدراسة المتنوعة داخؿ الفصؿ  :أي أنيا تعني ،مرغوب فييا

 ىالدراسي، وىي تتأثر بعدد المتغيرات نذكر منيا: حجـ الفصؿ الدراسي، وعمر الدارسيف، ومستو 
 (.51: 2004االستعداد األكاديمي لمتحصيؿ الدراسي )العزب، 

ع الخمسة مترابطة وتستخمص الباحثة مف خبلؿ عرض أنواع فعالية الذات أف األنوا
 العب كرة القدـ يكوف لديو فعالية قومية متعمقة وتجتمع عند الفرد الواحد في الموقؼ الواحد. فمثبًل 

في الفوز مف أجؿ إسعاد مشجعيو وفريقو، كذلؾ لديو فعالية جماعية متمثمة في المنافسة،  برغبتو
الجيد المبذوؿ مف أجؿ تحقيؽ تتعمؽ بمدى تنبؤه ب ىفاألول ،ا فعالية عامة وأخرى خاصةوأيضً 

كاديمي نحو األا الذات األكاديمية فيي تتعمؽ بميولو أخيرً و  ،لمميمة بأدائوالنجاح والثانية مرتبطة 
 . أداء ىذه الميمة ا لو نجح فييً ا رياضأف يكوف مدربً  مثبلً  ،المرغوب يءالتوجو لدراسة الش
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ىالمبحثىالثالث

ىAmputationالبترى
 مقدمة:

 عموماً  وتمثؿ اإلعاقة الجسـ أعضاء ألحد فقداف مف فيو لما إعاقة ذاتو حد في البتر يعتبر
 عامة. والمجتمع عمى األفراد آثارىا وتترؾ ونفسية، جتماعيةاو  جسمانية مشكمة خصوصاً  والبتر

 & Healthcar األمريكية المتحدة الواليات في الصحية والرعاية الجودة لبحوث وطبقاً 
Research and Quality وتتـ ،امبتورً  امميوف شخصً  109 حوالي المتحدة الواليات في يعيش 

 سنويًا. شخص ألؼ 113 مف يقارب لما البتر عمميو

 مف تختمؼ نتشارىـا نسبة ولكف ،المبتوريف األفراد وجود مف المجتمعات جميع وتعاني
 األمراض اإلصابات الحوادث، ألسباب يعود المجتمعات في البتر يكوف ما فغالباً  آخر، لىإ مجتمع

 .(Tierney,2006: 37)خمقية  ألسباب األطراؼ أحد غياب أو والجراحة

وذلؾ بسبب  ؛دية لمبترف المجتمع الفمسطيني يتميز بخصوصية العوامؿ المؤ وترى الباحثة أ
في  المبتوريف شريحةي أدت بشكؿ واضح وجمي لظيور ىذه الت  المستمرةسرائيمية اإل عتداءاتاال

التي خمفت ما  ((2014خيرة سيما حرب عاـ الحروب الثبلثة األ أثناء خاصة ،سطينيالمجتمع الفم
 عشرة سنة،  وعدد ال بأس بو مف النساء. ةدوف السادس نيا طفبلف( حالة بتر مف بي94يقارب )

يظير لديو ف ،إحداث تغيرات في مسار حياة المبتور ومما ال شؾ فيو أف البتر يؤدي إلى
مف أجؿ  ؛لمختصيفلتدخؿ اا ما تكوف بحاجة المشكبلت النفسية واالضطرابات التي غالبً  بعض

 نفسية وخمؽ قدرة عمى التكيؼ لحاالت البتر لدييـ.ثار الالتخفيؼ مف وطأة ىذه اآل
 

 تعررف البتر:
 أو اإلصابات بسبب الجسـ أحد أطراؼ فقد عف ىو حالة مكتسبة ناتجة: "(Rains) فوعر 
 رضيع والدة عند األطراؼ ألسباب خمقية يحدث أحد غياب الحروب، أو أو الجراحة أو األمراض

 (.Rains , 1995: 41أحد أطرافو" ) بدوف



 

 

41 
 

 الثانيىالفصل

 النظريىاإلطـار

 مرحمة مف أي في لمفرد تحدث الجسمي العجز مف الة: "حبأنودي اليا وعبد عمي عرفو
 العضو لتحسيف أداءحياتو، أو  إلنقاذ جسمو أجزاء مف ءجز  استئصاؿ عف عبارة وىو عمره، مراحؿ
 (.52 1997:)عمي، وعبد اليادي،  "بوظيفتو القياـ مف اإلصابة تمنعو الذي

طراؼ الجسـ إما عبارة عف فقداف الفرد ألحد أويمكف لمباحثة أف تضع تعريؼ لمبتر بأنو: "
 .عند الوالدة أو نتيجة حادث أو مرض مما يؤدي لعدـ قياـ ىذا العضو بوظيفتو"

ىو الشخص الذي فقد أحد أطرافو األربعة في الحرب األخيرة اإلجرائي لمبتر: " التعريؼ
 ( سنة".18( عمى غزة ويزيد عمره عف )2014)حرب عاـ 

 :(2004: 15)فرحات، النتشار نسبة
 انتشار بتر نسبة أي السفمية لؤلطراؼ البتر مف انتشاراً  أقؿ العموية لؤلطراؼ البتر يعتبر

 %.  82حوالي  السفمية األطراؼ

 %70 لؤلمراض يعود البتر مف. 
 %22 لئلصابات يعود. 
 %4 خمقية عيوب. 
 %4 لؤلوراـ. 

حيث أف معظـ  ات عمى الفئة المبتورة،وىذا بالفعؿ ما الحظتو الباحثة أثناء تطبيؽ االستبان
 حاالت البتر كانت لؤلطراؼ السفمية والقميؿ منيا كاف لؤلطراؼ العموية.

 

 البتر: أنواع وأسباب
 :بتر األطراف السفمرة /ولً أ

 ا.جزاء منيما أو لمطرفيف معً ألفيف أو ويكوف البتر ألحد الطر 

 ( أسباب البتر فيما يمي:Tierney,2006:47ويجمؿ )

األطراؼ السفمية أو جزء منيا: مرض  ىحدمف األمراض التي ينتج عنيا بتر إلاألمراض: و  .1
 السكري، أمراض األوعية الدموية، التيابات العظاـ، الجمطات.

ة مختمفة تؤثر عمى جسـ الحروب والحوادث: تزداد فييا نسبة البتر بسبب استخداـ أسمح .2
 نتج عنيا العديد مف اإلصابات.ياإلنساف و 

 الجراحة. .3
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 بتر األطراف العمورة /اثانرً 

 ا.ويكوف البتر ألحد الطرفيف أو الطرفيف معً 

 ( أسباب البتر فيما يمي:Elsevier,1991:43ويجمؿ )

 التعرض لئلصابة: مثؿ الحوادث أو الحروؽ أو الحروب. .1
 التشوىات الخمقية: يكوف معظميا أسباب وراثية أو أسباب غير معروفة. .2
 أسباب بيئية وتتمثؿ في: .3

 (  تعرض األـ لؤلشعةx.) 
  األـ بمرض الحصبة األلمانية أثناء الحمؿ.إصابة 
 .تعاطي األـ لممخدرات أو التدخيف 
 .تناوؿ بعض األدوية أو الميدئات 

 

 الطرف الشبح:

وقالوا  ،( بصورة مفصمة1990وصفيا الباحثوف في المجمة الكندية لمطب النفسي في عاـ )
ا، وىذا يشبو شعور أنيا تشبو تصور شخص ما بأنو سمع صوت شخص عزيز عميو قد مات حديثً 

 ا.زاؿ موجودً  ف ىذا الجزء ماأا بالشخص الذي فقد قدمو حديثً 

إحساس الدماغ بأف التركيب  ى( ظاىرة الشبح تعود إلKristin,2002:33ويفسر )
الطرؼ المبتور وكأنو موجود،  ىؿ البتر، فيرسؿ الدماغ إشارات إلزاؿ يعمؿ ما كاف قب العصبي ما

تر، فإف الدماغ يكثؼ مف إرساؿ إشارتو وألنو ال توجد تغذية أحاسيس راجعة مف الطرؼ الذي بُ 
ىذا الجزء، وىذا التكثيؼ ينتج عنو ظاىرة الشبح أو ألـ الشبح، يصؼ العمماء األلـ  ىالعصبية إل

ا ا وخفيفً أف يتفاوت مف كونو متقطعً الناتج عف الشبح بأنو ألـ حارؽ أو تشنجي أو وخزي، ويمكف 
 مستمر وعنيؼ. ىإل

 ظاىرة الطرف الشبح:

أف الطرؼ المبتور ما زاؿ  ىوأحاسيس طرؼ الشبح بمعن األلـيعاني مبتورو األطراؼ مف 
 ر،بعد البتر بوقت قصي األلـا، وتبدأ ىذه األحاسيس وما يرافقيا مف ا بحجمو وشكمو أيضً موجودً 

ا يظير بعد أسابيع أو أشير أو سنيف ويبلـز الفرد مف فترة قد تمتد لسنوات، غالبا ما ولكنو أحيانً 
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 Jerffy) بمضادات التشنج ومضادات االكتئابتزوؿ ىذه الظاىرة مع مرور الوقت أو قد تعالج 
2002: 47). 

أنيا  عمى ظاىرة طرؼ الشبح قد تفسر مف ناحية سيكولوجيةومف وجية نظر الباحثة أف 
تثبيت لمفرد في ىذه المرحمة وىي مرحمة اإلنكار حيث يحدث  ،حد مراحؿ الصدمة الخمسةتعود أل
ويبقي  ،فعبلً  ازاؿ موجودً ي لفترة طويمة في حالة إنكار لمبتر ويتصرؼ وكأف الطرؼ المبتور ال فيبقى

ثر ىذه الفئة مف أكالدماغ يرسؿ إشارات عصبية تعزز مف وجود ىذا الجزء، كذلؾ ترى الباحثة أف 
 وأىـ الفئات التي بحاجة لمتدخؿ النفسي واالجتماعي.

 
 : (Arcel & Etal, 1988: 170) تأثررات البتر عند األيراد

ا نفسية واجتماعية وجسدية عمى المبتور خاصة، وعمى المجتمع إف عممية البتر تترؾ آثارً 
 عامة، فتتأثر جميع الجوانب الحياتية لمفرد:

 الناحرة الوةدانرة: 

ظيور اضطراب كرب ما بعد  –الشعور بالظمـ  –الشعور بالوحدة والعزلة  –عدـ األماف 
 الصدمة.

 الناحرة الةسمرة:

 األمراض السيكوسوماتية. –ضعؼ المناعة  –االلتيابات الجمدية 

 الناحرة الروحانرة:

 ازدياد اإليماف باهلل. –الديف  ىالمجوء إل –فقداف األمؿ 

 الناحرة المعريرة: 

 –ا )تغير في المفاىيـ الدينية ( وتصبح أكثر عمقً  –فقداف اإلحساس بالوقت  -السمبية  
 االعتماد عمى اآلخريف.

 الناحرة السموكرة:

اإلسقاط عمى  –الحساسية المفرطة  –العزلة واالنسحاب  –الجماعات الفردية  ىالميؿ إل
 . و مواطف مف الدرجة الثانيةاس أناإلحس –قمة العبلقات االجتماعية  –المجموعات الفرعية 
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حياة الفرد النواحي التي تؤثر عمى  ( فيArcel & Etalمع )  وقد تختمؼ الباحثة قميبلً 
تزداد لديو  ، كماإيجابية  لديو، قد تظير لديو نواحٍ  نواحي سمبيةال أف تظير فبداًل  ،المبتور

الروحانيات ويقبؿ عمى الصبلة والعبادات بشكؿ أكبر مف ذي قبؿ، كذلؾ قد تظير لديو حياة 
ىذا قد في المناسبات السعيدة والحزينة، ف يشارؾ في لجاف الصمح ويشارؾ أك ،اجتماعية جديدة

د يظير لدى بعض األفراد ونسميو نمو ما بعد الصدمة، والبعض اآلخر قد يطور كرب ما بع
 الصدمة كأحد االضطرابات النفسية التي قد تظير عمى الفرد المتعرض لمصدمة )صدمة البتر(.

 

 مراحل ردود الفعل الناتةة عن البتر:
 فاألشخاص الذيف يواجيوف ىذه التجربة المؤلمة يظيروف ردود األفعاؿ التالية:

 مرحمة اإلنكار:

لدى ىؤالء األشخاص ىو اإلنكار كوف ردود الفعؿ تا ما ( غالبً Kohut_ 1985:24يقوؿ )
كالطبيب  ،والرفض لما حدث، وذلؾ نتيجة إخباره مف طرؼ ليس لو عبلقة بالشخص المبتور

ا لواقع جسمو الحالي إلدراكو أف المعالج بأنو قد تعرض لبتر أحد أطرافو، ويكوف المبتور رافضً 
المبتور لمواقع والحقيقة المؤلمة، وضع البتر نيائي ال عودة فيو، وينتج اإلنكار نتيجة فيـ اإلنساف 

وبعض األفراد الذيف يقبموف وضعيـ الجديد تستمر معيـ حالة اإلنكار بيف فترة وأخرى، ويتكمـ الفرد 
بواقعية شديدة عف وضع جسده الجديد حتى ييرب مف الواقع أو حتى بنكر شدة إعاقتو ومدى 

 تأثيرىا عميو.

 - حدثت بالفعؿ في عصر الرسوؿ التينكار حالة اإلوتستحضر الباحثة في ىذا المقاؿ 
 :حينما جاء خبر وفاة النبي لسيدنا عمر فخرج عمى الناس وسؿ سيفو وقاؿ -ـ اهلل عميو وسم صمى

ىذه الحادثة تجسد بشكؿ كبيرة حالة اإلنكار ، ا قد مات قطعت رأسو بسيفي" "مف قاؿ أف محمدً 
 ر عمى الفرد نتيجة التعرض لمصدمة.التي قد تظي

 مرحمة الغضب: 

ا الضطراب أف مبتور األطراؼ يزداد غضبو نظرً  ( إلى11: 2000 _ويشير )عثماف
خططو في الحياة، لدرجة توجيو الكراىية نحو األفراد الذيف يتمتعوف بحياتيـ في ظؿ جسد سوي، 

خمؽ المشاكؿ لمعائمة واألطقـ الطبية التي تتعامؿ معو، ألنو  ويكوف الفرد صعب السموؾ ويميؿ إلى
بذلؾ يعبر عف مشاعره السمبية وتكوف مقاومتو تجاه البيئة التي تحيط بو متمثمة في صعوبة تقبؿ 

 األطراؼ الصناعية.
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مف اآلخريف عبروا عف ذلؾ برفضيـ  شعروا أنيـ مرفوضوفإف بعض المبتوريف إذا 
ا مشاعر سيئة تولد لدييـ أحيانً ف األفراد المحيطيف بالمبتوريف تفإلمطرؼ الصناعي، ولسوء الحظ 

إذا اعتقدوا أف الغضب الذي يظيره المبتور بمثابة ىجـو شخصي عمييـ، وىذا مف إحساس المبتور 
 بالغضب.

 مرحمة المساومة:

روتيف الحياة العادي ورغبة في أف يمكث  العودة إلىتأجيؿ  يتولد لدى المبتور رغبة في
لو يعود  ة ممحة في الشفاء أو باألخص يتمنى، ويظير الفرد المبتور رغبالمستشفىفترة أطوؿ في 
 يدفعو مف ثمف مقابؿ رجوع جسده إلىما  مف جسمو، ميما عظـ أو ارتفعت قيمة الجزء المفقود

 السواء.

 مرحمة الكتئاب:

عدـ إنكار إعاقتو والواقع الذي ال يمكف أف يتغير،  بواقعو الجديد يدفعو إلىاعتراؼ المبتور 
 وتحؿ حالة االكتئاب محؿ مشاعر الغضب واإلحباط.

 مرحمة التقبل: 

تتحقؽ ىذه المرحمة عندما يصبح لدى المبتور قدرة عمى استخداـ آليات التكيؼ وقبوؿ 
 . (Arcel & Etal, 1988: 176الواقع الجديد دوف غضب أو رفض )

ترى الباحثة أف المراحؿ السابقة ىي الممثمة ألي مراحؿ يمر فييا الفرد المتعرض لمصدمة 
فبعض  ، لدى الفرد المبتور لما لو مف خصوصيةولكف ىذه المكونات أو المراحؿ تختمؼ قميبًل 

مف جسده،  اد جزءً ف فقأقؿ مف صدمة مَ  وج وتبقىأو ز عف فقداف ابف أو أخ  الصدمات قد تنتج
ا مف اإلنكار وحتى التكيؼ والتأقمـ مع الوضع فالشخص المتعرض لمبتر يسير بيذه المراحؿ بدءً 

 الجديد.
 

 : survivors  الحرب من كناةرن المبتوررن
ل عامة بصورة إنسانية مأساة ىإل أدت غزة عمى الحرب إف  االنفعاليةالجوانب  تأثر ىوا 
 فيالناج األشخاصمف  البتر حاالت تعتبر أي خاصة بصورة المبتوريف لدى والسموكيات واألفكار

 .survivorsالموت  مف
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 مشكمة ظيور ىإل العالـ دوؿ مختمؼ في األىمية والحروب العالمية الحروب دفعت وقد
 الحروب مف فيالناج تجربة استكشاؼ ىإل أدى مما الحرب، صدمات عف تنتج التي الضغوط
  اإلنساف. ليا يتعرض التي والكوارث

 أنو بسبب 1962 عاـ في ىيروشيما لمدينة زيارتو بعد Robert Levtonsالحظ  وقد
الحروب والكوارث  أىواؿ مف فيالناج تواجدت مع مركزية ظيرت خبرات قد الميولة الحرب كارثة

(hodgkinsom & stewart 1991:3). 
 

 :والكوارث الحروب هوالأ من الناجين مع المتواجدة المركزية الخبرات
 : death imprintالموت(  الموت )رقرن يكرة طغران .1

 وىذه ،إزالتيايمكف  ال التي الموت فكرة عف الناجي عقؿ يقتحـ طاغٍ  تصور عف عبارة وىو
 ىذا أيضاً  ويتكوف ،مزعجة كوابيس صورة عمى والنـو اليقظة أثناء الناجيف خياؿ في تتمثؿ الفكرة

 التفاصيؿ عف والتصورات بيا الفرد، مر التي الصادمة الخبرات لكؿ متصاعد تكثيؼ مف التصور
 رائحة أو ،االستغاثة أصوات أو ،انفجارصوت  أو األشبلء، ورؤية تخيؿ: مثؿ الصدمة ليذه الدقيقة
أطرافو  أحد بتر الذي الناجي لدى أكثر شدة الموت يقيف يكوف ما وغالباً  ..المحروقة األجساـ

(hodgkinsom & stewart 1991 :5)  . 

مف  ؛مف الضروري إجراء التدخؿ النفسي العاجؿ لمثؿ ىذه الحاالتأنو وىنا ترى الباحثة 
 والتخفيؼ مف حدة طغياف فكرة الموت عمييـ. ،أجؿ مساعدتيا عمى التكيؼ مع الواقع

 :survivor guil الذنب  بعقدة الشعور .2

 نجوت؟ ويرى اآلخروف وأنا تؿقُ  لماذا سؤاؿ، ىيئة عمى الضحايا لدى الشعور ىذا يظير
 ويبقى"  exitential guiltالوجودية  الذنب عقدة"ب ىيسم بالذنب الشعور أف الميتميف مف الكثير
 . نجاتو لفكرة رىيناً  الفرد

 :ومنيا مختمفة، تفسيرات الوجودية الذنب عقدة لظاىرة أف فو الميتم ويرى

 لـ يختارني لماذا أنا؟ لماذا :التالية األسئمة نفسو يسأؿ ما نجاتو، وغالباً  لفكرة رىيناً  الفرد يبقى 
 .الخ ...... الصغار؟ ويموت أنا فمماذا السف في كبير أنا اهلل؟

 الصدمة... )ىؿ تصرفت أثناء لمضحية واقعية لتصرفات اطبقً  أيضاً  الذنب عقدة تفسر وقد 
 آخريف؟(. أشخاص إنقاذ إمكاني في كاف ىؿ الكفاية؟ فيو بما بواجبي وقمت
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 ذلؾ ىـ، ومثاؿاءأبن فقدوا إذا باآلباء يتعمؽ حيف ومؤلماً  عنيفاً  الذنب بعقدة الشعور يكوف وقد: 
 اإلسرائيمي الجيش ىإل يحمميا ولـ االنتفاضة في ابنو ولية قتؿؤ مس وحمميا نفسو الـ الذي األب
 .قتمو الذي

 فقدوا الضحايا الذيف بعض أف وجد ألنفسيـ، حيث الضحايا تقييـ نتيجة الذنب عقدة تنشأ وقد 
 بيف خيار لدييـ كاف بأنو لو قناعة إلى توصموا حيث سموكيـ تقييـ فترة إلى بعد يميموف أوالدىـ
 (.4:  2000واستثناء أوالدىـ )عثماف،  بحياتيـ التضحية أوالدىـ، الختاروا وحياة حياتيـ

الجيش ب األخيرة بسبب استيداؼ الحر  ؿ ىذه المظاىر ظيرت بصورة جمية بعدولع
أو األـ أو حتى  ف المجزرة ىو األبفإذا كاف الناجي الوحيد م ،عوائؿ بأكمميابعض السرائيمي اإل

وتبدأ التساؤالت تدور في خمده، لماذا  ..لديو عقدة الذنب بصورة واضحة وجمية األخ الكبير يظير
 نقاذىـ؟إلـ أمت أنا؟ لماذا لـ أحاوؿ 

تطور مف خبلليا تبؿ وقد  عمى تكيؼ الفرد،تؤثر بصورة كبيرة ىذه التساؤالت كميا 
 االضطرابات النفسية )الباحثة(.

 

  :قسمرن إل  الذنب عقدة (Liftoin) ورقسم

 animating guilt:النشطة  الذنب عقدة أوًل:

عادة لفحص الضحية النشطة الذنب عقدة تثير  النوع يساعد وىذا ذاتو، تقييـ نفسو، وا 
 .المسؤولية تحمؿ عف ةناتج توتر حالة إلى الذنب عقدة تحويؿ عمى الضحية

 static guilt:الساكنة  الذنب عقدة ثانرًا:

 مرحمة أخؼ إلى االنتقاؿ عمى تساعده ال الصادمة بحيث تجربتو رىينة الضحية تجعؿ
 .  وطأة

 وظيفة ليا فتصبح لمضحية، ومبلزمة مزمنة أصبحت الذنب عقدة أف أيضاً  وجد وقد
 المعارؾ أو معسكرات في فقدوا الذيف لؤلصدقاء الوالء معنى تعكس الرمزية الوظيفة رمزية، وىذه

 .(hodgkinsom & stewart 1991:7) االعتقاؿ

 :  Self–Blaming الذات لوم ا:ثالثً 

 (7:  2000)عثماف، :  شكميف الذات لـو مفيـو يأخذ
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 : سموك  ذات لوم - أ

 ما يؤدي وغالباً  التكيؼ، عمى الضحية يساعد وىو معيف، سموؾ مف النابع الذات لـو وىو
 .لمصدمة صحي مسار إلى

 :  Charactologicalشخورة  لوفات الراةع الذات لوم -ب

 عمى يساعد الضحية ال النمط وىذا شخصيتو، لمكونات الشخص وعي مف النابع المـو وىو
  . النفسي االكتئاب مف حالةلى إ يؤدي ما وغالباً  التكيؼ،

 : Psychic Numbenessالمشاعر  رتخدّ ا: رابعً 

 التي أو الصدمة لمكارثة المدمر الواقع تجربة مف الضحية تحمي دفاعية مناورة عف عبارة وىو     
 يقي تخدر المشاعر فإف؛ ذلؾ عمى وعبلوة والثورة، الغضب نوبات مف تحميو أنيا كما بيا، مر

 لو. تعرض الذي باأللـ اإلحساس مف الضحية

 وىنا الشديد، الذىوؿ بتجربة يمروف الناجيف أف ،المدمرة واألحداث الصدمات بعد ويبلحظ
 بدأت أف الضحية الواقع في ولكف بأعصابو، متحكـ وأنو بيدوء تصرؼي الضحية أف البعض يعتقد
 . الصدمة يتمو الذي الفعؿ رد بإظيار ذلؾ بعد

الذي  ىو اليدوء ىذا ولكف ،يءىاد إنساف الضحية بأف اآلخريف يخدع قد الذىوؿ وىذا
 .العاصفة يسبؽ

نكار و  مف كبت الضحية يستخدميا التي الدفاع آليات فإف القصير المدى وعمى  نعزاؿاوا 
النفسية  بالتغمب عمى اآلالـ لمضحية تسمح ألنيا ضرورية اآلليات وطبيعية، ىذه ضرورية تعتبر

(Kristin, 2002:61.) 

 :Interner conflectالضحرة  داخل الوراع تواعد ا:خامسً 

 بديو الضحيةت الذي الشؾ محتواه ويكوف الضحية داخؿ يتولد الذي لمصراع تصاعد وىو
 بأف الثقة مف عدـ غالباً  الصراع عنصر اآلخريف، ويتكوف قبؿ مف لو قدمت التي المساعدة تجاه

 يمي:  ما ذلؾ عف وينتج حقيقية غير كانت لو قدمت التي المساعدة

 . اآلخريف أفعاؿ ردود تجاه فيحساس الضحايا يصبح - أ
 ،(Victim consciousnessيسمى ) وعي الضحية  ما لىإ الصراع تصاعد يؤدي قد - ب
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 والشعور اليذياف مرحمة إلى يصؿ وقد ،جية مف ومستفزاً  حساساً  الوعي ىذا يصبح حيث
 بيـ،  خاصاً  عالماً  واقعية، ويخمقوف وغير عالية بصورة تجاربيـ الضحايا بعض بالعظمة، ويثمف

 الصحيةت الخدما عمى الشخصيات والقائميف أمثاؿ مف يستوعبوف ال الذيف أولئؾ منو يستثنوف
 .واالجتماعية

( victim identityالضحية  يسمى )شخصية بما اإلحساس لدييـ يخمؽ قد الشعور ىذا إف
ظيار ردود عف لمتعبير التصريح تمنحيـ التي الشخصية وىذه  مف السمبية األفعاؿ الغضب، وا 
 .(9:   2000جية أخرى )عثماف،  مف أنفسيـ عمى سيطرتيـ تجديد ليـ وتعيد ،جية

  : quest for meaning  البحث عن المعن :اسادسً 

 بدوف توفر حمت التي الكارثة أو الممارس الضغط أو الصدمة الفرد يستوعب أف يمكف ال
 بعد الصدمة حياتو معنى الضحية، وعف بيا مر التي لمتجربة معنى عف لمبحث والحاجة الضرورة
 تفسير تساعده عمى لكي ،الصادمة تجربتو صياغة إعادة عممية إلى حتاجت الضحية فإف أيضًا، لذا

 التي مستويات لؤلسئمة عدة توجد اليدؼ ىذا آثارىا، ولتحقيؽ عمى التغمب وبالتالي الصدمة ىذه
 : واالستيعاب الفيـ عمى الضحية تساعد

 ؟ الكارثة ىذه أو الصدمة ىذه حدثت لماذا - أ
 ؟ منيا نجوت كيؼ - ب
 ؟ يتممكني الذي الشعور ىذا ما - ت
 الطريقة؟  بيذه وأتصرؼ أشعر أف يعني ماذا - ث
 ؟ المستقبؿ في حياتي تكوف أف يمكف كيؼ - ج

 الضغوطات التي أو الكوارث عف ينشر بما اىتماميـ الضحايا بعض سموؾ في لوحظ وقد
 مف عمى أشرطة فيديو الحادثة أو الكارثة آثار أو تسجيؿ الجرائد مف األخبار كتجميع ليا، تعرضوا
 .وغيرىا الحرائؽ مثؿ األحداث بعض وفي األخبار، نشرات

 سبباً  يكونوا لـ بأنيـ العاـ الرأي إعبلـ إلى حاجة في وكأنيـ يتصرفوف الضحايا أف ولوحظ
 .ذنب ليـ يكف ولـ الكارثة ىذه حدوث في
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 :مشكالت مبتوري األطراف

ترتبط عممية بتر جزء مف جسـ اإلنساف بمظاىر إشكالية متنوعة بعضيا نفسي وبعضيا 
حركي والبعض اآلخر متعمؽ بالنواحي االجتماعية أو االقتصادية وقدرة الشخص عمى كسب عممو 

الجزء أو حدوث  ا عمى استخدامو لؤلجيزة التعويضية وبخاصة عمميات التأىيؿ بعد بترو أيضً 
 ( بإيجاز أىـ ىذه المشكبلت:95: 2009)القاضي،  ، تناولتالبتر

 المشكالت النفسرة:

المصاب بالبتر الكثير مف المشاعر النفسية السمبية التي تؤثر عميو وعمى توافقو مع  ينتاب
 مف حولو ومف أىـ المظاىر النفسية ما يمي:

 رفض قبوؿ المصاب بالبتر لذاتو الجديدة ومقاومتو لواقعو الجديد. .1
ف أو كما يتمني و بالنقص وانتقاص قيمتو لذاتو سواء كما يراىا ىو أو كما يراه المحيطالشعور  .2

 مف يراىا.
ذنب العتقاد البعض ظيور مشاعر جديدة نتيجة لحدوث البتر في بعض األحياف كالشعور بال .3

 ارتكبو الفرد. بأنو ينتقـ لخطأ

 المشكبلت النفسية التالية: ى( في دراستيا إل2006وتضيؼ )حسف ، 

 مف جانب المصاب بالبتر لمنكوص لسموؾ االعتماد عمى الغير. يكوف ىناؾ ميؿٌ  .1
بالبتر في كثير مف األحياف استخداـ ميكانيزمات لميروب مف الواقع المؤلـ  يحاوؿ المصابٍ  .2

المبتور  كالتعويض واإلسقاط واإلنكار فيبدو في ظاىرة شبح الطرؼ ،الذي يثير قمقو وتوتراتو
 أو توىـ وجود الطرؼ المبتور.

قد يخمؽ المصاب بالبتر لنفسو بعض المشكبلت عندما ينكر وجود فروؽ بينو وبيف األشخاص  .3
 إذ أنو في ىذه الحالة سيرفض كؿ مساعدة تقدـ لو. ؛اآلخريف

 المشكالت الةسمرة ومشكالت استخدام األةيزة التعورضرة:
( أف الفرد يحصؿ مف خبلؿ الوظائؼ التي 3:2009  _وتفيد دراسة )مزلوؽ، وآخروف

كما تؤدي ىذه األعضاء وظائؼ اإلنساف كاإلمساؾ  ،تؤدييا ليا أعضاؤه وأطرافو عمى إشباع معيف
 ، كما أف اإلنساف بكامؿ أعضائوا بالرضامما يضفي عميو شعورً  ،باألشياء أو الحركة وسيولة النقؿ

اإلنساف الرياضة واليوايات والقياـ بالرحبلت وغيرىا، إال أف يستطيع ممارسة النشاط البدني ومزاولة 
فإنو يفقد وظيفة مف وظائؼ ىذا العضو وال  ،و أو أكثر مف عضوالمصاب بالبتر ألحد أعضائ
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امو أحد الحموؿ يع أداء ىذه الواجبات فإنو يجد أميستطيع الحصوؿ عمى اإلشباع وبالتالي ال يستط
 التالية:

 نشاط أو العمؿ.أف يتجنب القياـ بال .1
أف يعوض العضو المبتور عف طريؽ استغبلؿ األطراؼ المتبقية لديو بأقصى طاقة بدنية  .2

 ممكنة.
يػػؤدي الوظيفػػة باالسػػتفادة مػػف الطػػرؼ الصػػناعي الػػذي يحػػؿ محػػؿ الطػػرؼ المبتػػور، أف يسػػتخدـ  .3

لػػػذي المصػػػاب بػػػالبتر الحمػػػوؿ الثبلثػػػة البديمػػػة فػػػي فتػػػرات متفاوتػػػة ويتوقػػػؼ ذلػػػؾ عمػػػى المواقػػػؼ ا
 يواجيو.

 :المشكالت الةتماعرة

وىي المواقؼ التي تضطرب فييا عبلقات الفرد بمحيطو داخؿ األسرة وخارجيا خبلؿ أدائو 
لدوره االجتماعي أو يمكف أف نسميو بمشكبلت سوء التكيؼ مع البيئة االجتماعية الخاصة لكؿ فرد 

 ( ويمكف أف نوجزىا:26 2012 :وأوجزتيا )مييرة، 

 األسرية. المشكبلت .1
 المشكبلت الترويحية. .2
 مشكبلت العبلقات االجتماعية. .3
 مشكبلت العمؿ. .4
 المشكبلت االقتصادية. .5

بعض في مجاؿ عمـ النفس محاولة توفير  فه الحالة يتوجب عمينا نحف الباحثيوفي ىذ
فرص ليؤالء األفراد لمشاركتيـ في ورش إعادة التأىيؿ، وتقديـ المساعدة الفردية والجمسات ال

 والتقميؿ مف مخاطر سوء التكيؼ )الباحثة(. ،مف أجؿ إعادة تكيفيـ في المجتمع ؛العبلجية

 Coping after amputationالتأقمم بعد البتر: 
 Defining copingتعررف التأقمم: 

 يتمكف األفراد بحيث لمصدمة، تعرضو الشخص بعد معرفة في الحادث التغير بأنو يعرؼ
 ىو مف التأقمـ اليدؼ ويكوف ذلؾ، عف الناتجة والخارجية الداخمية المتطمبات مع التعامؿ مف

مف مجموعة مف  التغيير ىذا يتكوف الغالب الصدمة، وفي اءجرّ  حدث الذي التغيير عمى السيطرة
 . (1976 :49 األفكار التي يتبناىا الشخص )فيمي، 
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 (11: 2000)عثماف، : function of focused copingوظائف التأقمم 

 تتـ أيضاً  االسترخاء، كما كاستعماؿ الحدث تجنب طريؽ عف غالباً  وتتـ ت،االنفعاال تنظيـ .1
 خبلؿ المقارنات ومف المستمر، االجتماعية، والتطميف المساندة عف البحث طريؽ عف

 .اآلخريف لتجارب اإليجابية
 وحؿ ونصائح، معمومات عف البحث الشخص مف خبلؿ تأـز تسبب التي المشاكؿ مع التعامؿ .2

 .الناتجة والصراعات المشكبلت
 المشكبلت متغيرة ىذه وأف الصدمة، عف تنتج التي المشكبلت فيـ عمى األشخاص مساعدة .3

 .فييا التحكـ ويمكف

  : الشخص تأقمم ي  تؤثر الت  العوامل
 حيث تساعد آثارىا، عمى والتغمب الصدمة مع الشخص تأقمـ في تؤثر عدة عوامؿ ىناؾ

  :ومنيا الصدمة مع والتأقمـ لمتكيؼ آليات إيجاد عمى الفرد

 : الشخورة: أوًل 

 مف خبلؿ وسموكو وأفكاره مشاعره عف التعبير في خاصة بسمات الفرد يتسـ ما غالباً 
بداعاتو وحديثو عبلقاتو  المعتقدات مجموع ىو :المعرفي بالشخصية، والنسؽ ذلؾ ىإل ويشار ،وا 

 في مؤثراً  لمشخصية دوراً  المعرفي لمنسؽ وأف الشخص، لدىالمتوفرة  والقدرات والدوافع والتوجيات
 .(2000: 12 وخبراتيا )عثماف،  مع الصدمة التأقمـ

 : الودمة وطبرعتيا ا:ثانرً 

 عمى:  ذلؾ ويعتمد بعد، فيما الضارة اآلثار إحداث في تأثير ليا الصدمة طبيعة إف

 شدتيا مدى. 
 عتمة؟ أو شديد انفجار مثؿ مصاحبة عوامؿ معيا توجد ىؿ 
 بيا؟ التحكـ يمكف وال متوقعة وغير فجائية الصدمة ىؿ 
 الجماعة؟ مع الصدمة حدثت ىؿ 
 ؟ الصدمة لتكرار احتماؿ ىناؾ ىؿ 

ىي الظروؼ التي حدثت بيا الصدمة، ىؿ تبع صدمة البتر فقداف لمبيت أو  بمعني ما
صؼ البيت عمى رؤوس ألفراد األسرة أو لصديؽ عزيز، ىناؾ العديد مف حاالت البتر نتجت عف ق
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مف صدمة فقداف الطرؼ فقط  ىوأقو  ىقسوىنا تكوف الصدمة أ ..الحرب األخيرةسيما في  ،أصحابو
 )الباحثة(.

 : ا: شبكة الدعم الةتماع ثالثً 

 األسرة، والدعـ الذي يبلقيو تقبؿ مدى عمى المبتوريف األشخاص لدى التأقمـ سرعة تعتمد
 في الدينية، بؿ ذلؾ االعتقاد العقيدة ىنا يقصد وال معتقداتيـ واىتزاز المحيطة، أسرتو مف الفرد

 . وتسمسميا بمسارىا التكيف عمى القدرة وفقداف الحياة انسجاـ

التي  الصدمة مع المبتور الشخص تأقمـ سرعة في تؤثر العديد مف النواحي التي ىناؾ وأف
عميو،  الحرب فرضتو الذي الجديد الواقع مع يتكيؼ لكي مساندة ىإل حاجة في وىو ،بو لحقت
 تبمور حدث التي النضالية والقيمة اآلخريف قبؿ مف اإليجابية فالتوجيات لو، المجتمع تقبؿ ومدى
 .(13 2002:)عثماف،  الفترة ىذه في التأقمـ عمى كثيراً  تساعده البتر

فالفرد  ،نو مما ال شؾ فيو أف السياؽ الشمولي لمفرد يؤثر بدرجة كبيره عميووترى الباحثة أ
مع الحدث الصادـ أفضؿ بكثير مف الفرد  وتأقمملو يكوف  الذي يعيش وسط أسرة متفيمة وداعمة

 ا بعد أف سمبت أسرتوالذي ال يبلقي الدعـ النفسي مف قبؿ المحيطيف بو، أو مف تركتو الحرب وحيدً 
 بأكمميا.

 :  وحدتو البتر ا: مستوىرابعً 

 عميو ومف المتعارؼ المبتوريف، األشخاص لدى التأقمـ سرعة في يؤثر ومداه البتر موقع إف
 )))) .الوظيفية واالجتماعية ألدواره الفرد أداء عمى تؤثر حركية إعاقة عنو ينتج البتر أف

 عمى تأثير لو لما ة،األطراؼ السفمي في عنو التأقمـ سرعة في يختمؼ اعمويً  كافلو  البتر موقع وأف
 . (12:2000  عمى اآلخريف )عثماف،  المبتور اعتماد مف األخير ويزيد ؿ،والتنق الحركة حرية

 
 وسائل التأقمم مع البتر:

 ويستخدـ نظاـ الصعبة الظروؼ في لمتأقمـ وسائؿ ىناؾ ( أف13: 2002يذكر )عثماف، 
الوسائؿ بالمصطمح  ىذه ويمخص العنؼ، تحت تقع التي المجتمعات في التأقمـ وسائؿ معرفة يسيؿ

(Basic PH )كالتالي التأقمـ وسائؿ مف وسيمة عمى حرؼ حيث يدلؿ كؿ: 
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 :B) )Beliefsالمعتقدات  .1

 وجد أف البيوت، ىدـ وضحايا اإلسرائيمي القصؼ ضحايا مع التعامؿ تجربة واقع مف
 أفراد الشعب لدى المتوافرة والقيـ المعتقدات مف مجموعة عمى اعتمدت قد الضحايا مف الغالبية

 اهلل إلرادة الشيادة واالستسبلـ مفاىيـ اإلسبلمي )مثؿ الديف وقيـ معتقدات رأسيا وعمى ،الفمسطيني
 .االنتفاضة بمورتيا التي السياسية المفاىيـ المعتقدات تشمؿ تعالى( كما

 :Affect( Aالمشاعر ) .2

في  كبير دور لو الوجداني العامؿ أف وجد الفمسطينييف الضحايا مع التعامؿ واقع مف
التأقمـ  وسائؿ مف كانت بالرصاص واالحتفاظ والنكتة والسخرية فالبكاء األفراد، ليؤالء التكيؼ

 الوجدانية.

 :Sicial( Sالبعد الةتماع  ) .3

 حيث اليوية جتماعية،اال المساندة الفمسطيني المجتمع في وفوالمصاب الضحايا يتمقى
 والحصار، استمرار الضغط ظؿ في األفراد لجميع المشترؾ والمصير المتجانس، والنسيج الواحدة،
 .يواجيونو الذي والقتؿ

 :Imagination( Iالتخرل ) .4

 :وأىدافيـ، مثاؿ أحبلميـ حققوا وقد أنفسيـ األفراد يتخيؿ حيث، ةالفعال الوسائؿ مف ووى
 في األفراد والجماعات تساعد إبداعية وسيمة ىو والتخيؿ الحرية، عمى حصولو يـو السجيف يتخيؿ
  .والمجيوؿ القير ظروؼ عمى التغمب

 :Cognition( Cالمنظومة المعريرة ) .5

 جمع :مثؿ لمتأقمـ كوسيمة المعرفية االستراتيجيات والجماعات األفراد بعض تستخدـ
لمقصؼ  تعرضوا الذيف األفراد أف )لوحظ..لممستقبؿ وأفكار سيناريوىات ووضع المعمومات
 ويعتبر )ليـ حدث بما تتعمؽ معمومات عف والفضائيات التمفزيوف أجيزة في يبحثوف واإلصابات

 .لدييـ التكيؼ عمى المساعدة الوسائؿ مف ذلؾ

 :Physical( PHوسائل رراضرة ) .6

 والتماريف الرياضية.  األلعاب: ثؿية، مرياض استراتيجيات تستخدـ والجماعات األفراد بعض
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 : حالت البتر عم  وتأثرره الوناع  الطرف
عف  الحركة وأعضاء الفرد حواس تعطؿ - البتر حاالت في كما - الجسمية العاىة إف

 بزيادة ىذه الفئة وتتسـ األخرى، وكفاءاتو الشخص موارد عمى إضافية أعباءً  وتمقي بوظائفيا، قياميا
 عنو ينشأ قد اآلخريف، مما بحالة الجسمية حالتيـ مقارنة عند بالنقص لشعورىـ نتيجة الحساسية

 .المجتمع في التكيؼ عف زوالعج بالنفس الثقة فقداف عادة

الحد  في كبيرال ثراأل ليا كاف الصناعية األطراؼ ووجود التأىيؿ عممية ظيور مع ولكف
 .المشكبلت ىذه مف

 لديو صورة الجسـ تحسيف عمى المبتور الفرد مساعدة في كبيرة أىمية الصناعي ولمطرؼ
 . (32 1998:لذاتو )اليواري،  ونظرتو تقييمو عمى إيجاباً  ينعكس مما

 الجسـ يؤدي أعضاء ألحد البتر طريؽ عف تشوييو بعد الجسـ تنظيـ إعادة في الفشؿ إف
 .الجسـ صورة واضطراب النفسي التوافؽ سوء مشكبلت إلى

عادة الصراع، ىذا حؿ في دور الصناعي ولمطرؼ عادة الفرد شخصية بناء وا  التوافؽ  وا 
 في محيطو المستقبمية الحياة جوانب جميع في وفعاالً  كاً مشارٍ  يكوف لكي ؛لو واالجتماعي النفسي
 تتوافر لدى ال قدرات يمتمؾ المبتور أف أيضاً  يؤكد الصناعي فالطرؼ واالجتماعي، األسري
 بسيولة، وتحقيؽ اإلعاقة وتقبؿ الجسـ صورة تنظيـ إعادة عمى الصناعي الطرؼ فيساعد العادييف
 (.Patterson,2004:58المجتمع ) في السابقة مكانتو واستعادة المبتور الفرد أىداؼ

 التأىرل بعد البتر:
 وعمى الصورة المريض عمى يؤثر العجز وىذا الدائـ، العجز نتجيُ  األطراؼ أحد فقداف إف

 )الحركة(. والتنقؿ الذاتية والرعاية الذاتية

 أعمى مستوى إلى لموصوؿ لمساعدتو التأىيؿ عممية إلى ماسة حاجة في البتر حالة أف أي
 (.97: 2009)القاضي،  لو الحياة ةنوعي تحسيفو   ممكف وظيفي

 مجموعة ( التأىيؿ بعد البتر بأنو: "بأنو1997 :42 ويعرؼ )عمي، وعبد اليادي، 
عادة التقويـ، بيا التي يقصد واألساليب العمميات  السوية". الحياة نحو األشخاص توجيو وا 
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 :يمي ما منيا عدة متغيرات عمى يعتمد التأىيؿ إعادة نجاح

 البتر ونوع مستوى. 
 البتر عف الناتجة العجز وحاالت العاىات. 
 لممريض الصحية الحالة. 
 واالجتماعي األسري الدعـ. 
 

 :Goals of Rehabilitationالتأىرل  إعادة من اليدف
 الرعاية وتحسيف الجروح التئاـ عمى المساعدة. 
 الحياة أنشطة واستعادة الحركية الميارات تحسيف ( اليوميةADLS.) 
 عمييا والسيطرة والتحمؿ العضبلت قوة تعزيز. 
 الصناعية. األطراؼ الستخداـ المبتور تييئة 
 الوىمي  األلـ مف الحد(Phantom Pain) الجراحية العمميات بعد. 
 جديدة لصورة جديدة ىيئة مع التكيؼ إعادة عمى المساعدة. 
 والشفاء  والصحة التغذية لتعزيز المشورة تقديـ(Pohjolainen& etal, 2007:38) . 
 

 :المبتور لمفرد التأىرل عممرة يءمباد
 الثقة بإمكانياتو المستقؿ، كيانيا ليا متكاممة كوحدة معو والتعامؿ المبتور الفرد وتقدير احتراـ 

 .المتبقية
 لممعوقيف ليعيشوا الفرص تييئة طريؽ عف المجتمع أفراد بيف الفرص تكافؤ مبدأ عمى يقـو 

 .المجتمع عمى عالة يكونوا ال حتى الخاصة حياتيـ
 إليو المجتمع نظر مسألة مف المبتور تحرير. 
 وعبد اليادي،  )عمي والطمأنينة باألمف يشعر حتى والتعويض االستقبللية عمى المبتور تشجيع 

50:1997.) 
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فقداف الفرد ألحد  عف : عبارة أف البتر ،تستنج الباحثة مف خبلؿ العرض السابؽ لمبتر
تمثؿ باألطراؼ العموية مف وي ،بتر عموينوعاف:  الوالدة أو نتيجة الحوادث، والبترخبلؿ أطرافو إما 

كما وتعد ظاىرة الطرؼ الشبح مف ضمف الظواىر التي  ،الجسـ، وسفمي متمثؿ باألطراؼ السفمية
فيشعر  ازاؿ موجودً ي رؼ الشارات عصبية أف الطؤثر عمى الفرد المبتور حينما تبقى لديو إقد ت

 بوخز أو ألـ في الجزء المتبقي مف الطرؼ المبتور.

الروحية تظير عمى الفرد سواء  ىكما وترى الباحثة أف التأثيرات النفسية والجسمية وحت
جديدة بالحياة لـ تكف موجودة مف قبؿ  فقد تظير لدى الفرد المبتور فرص ،بشكؿ إيجابي أو سمبي

لقو، ويصبح لديو عبلقات اجتماعية أوسع باختصار يصبح لديو تقدير لمحياة فتزداد عبلقتو بخا
خريف ويعيش بحالة عزلة كثر مف ذي قبؿ، والبعض قد تكوف التأثيرات سمبية فينعزؿ عف اآلأ

وىنا يأتي دور األخصائييف النفسييف في التدخؿ النفسي السريع مف  ،وانطواء ويبقي حبيس الصدمة
 لتقبؿ ومف ثـ التكيؼ مع الوضع الجديد.أجؿ مساعدتيـ عمى ا
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

ى
  وعالقتيا بالمتغررات األخرى. نمو ما بعد الودمةالدراسات المتعمقة ب: أوًل 

  ًالدراسات المتعمقة بفعالرة الذات وعالقتيا بالمتغررات األخرى. ا:ثانر 

  ًالدراسات المتعمقة بالبتر وعالقتيا بالمتغررات األخرى.ا: ثالث 

 .تعقرب عام 

 .الفروض 
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 تميرد

مف البحوث تقـو الباحثة في ىذا الفصؿ بتقديـ عرض موجز ألىـ ما أمكف التوصؿ إليو 
جنبية والتي تناولت نمو ما بعد الصدمة وعبلقتيا بفعالية الذات لدى مبتوري والدراسات العربية واأل

 األطراؼ.

ويتضمف ىذا العرض ثبلث مجموعات مف الدراسات والتي أجريت في ىذا المجاؿ، 
تتمحور أوليا حوؿ البحوث والدراسات التي اىتمت بدراسة نمو ما بعد الصدمة مف حيث عبلقتو 
ببعض المتغيرات، وتتمحور الثانية حوؿ البحوث والدراسات التي أجريت حوؿ فعالية الذات، والثالثة 

 جريت حوؿ متغير البتر وعبلقتو ببعض المتغيرات.أ

وستعرض الباحثة الدراسات حسب تسمسيا الزمني مف األحدث لؤلقدـ لمكشؼ عف مسار 
يمي ذلؾ تعقيب عمى  ،ا لما استخدمتو مف أساليب وفنياتتطور وارتقاء البحوث والدراسات، وعرضً 

لحالية، مف حيث تحديد المشكمة وصياغتيا، ستفادة منيا في الدراسة االدراسات السابقة وكيفية اال
ساليب التحميؿ وتحديد المنيج المستخدـ والفروض، واختيار األدوات، واختيار عينة الدراسة، وأ

 حصائي ومف ثـ تفسير النتائج التي ستفسر عنيا الدراسة.اإل

 

 : الدراسات المتعمقة بنمو ما بعد الودمة أوًل 
  ((2015) وندراسة )العبادسة وآخر : 

بعنوان "نمو ما بعد الودمة وأعراض الضطراب النفس  لدى النازحرن ي  مراكز اإلرواء ي  
 .محايظة خانرونس"

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى نمو ما بعد الصدمة وأعراض االضطراب النفسي لدى 
، والتعرؼ عمى 2014النازحيف في مراكز اإليواء في محافظة خانيونس بعد الحرب عمى غزة عاـ 

بعد العبلقة بيف نمو ما بعد الصدمة وأعراض االضطراب النفسي، والكشؼ عف الفروؽ في نمو ما 
الصدمة، والتي تعزى إلى متغيرات الدراسة مثؿ: )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، المؤىؿ 

 العممي، مكاف السكف(.

( مف األفراد النازحيف لمراكز إيواء 202وقد أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف )
كما  ،الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي، وقد اتبع 2014وكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف بعد حرب 
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استخدـ الباحثوف في الدراسة مقياس )نمو ما بعد الصدمة مف إعداد تيديشي وكاليوف وترجمة 
 (.2005ة مف إعداد البحيري وتقنيف عبد العزيز ثابت( ومقياس )قائمة األعراض المعدل

ولقد أظيرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط مف نمو ما بعد الصدمة وأعراض 
االضطراب النفسي لدى النازحيف لمراكز اإليواء، باإلضافة لوجود عبلقة عكسية بيف نمو ما بعد 

ض المرضية الصدمة واالكتئاب، كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في األعرا
فروؽ في بعض اللصالح األشخاص الذيف ال يمتمكوف عمبًل مف عينة الدراسة، وكذلؾ وجود 

 أعراض العدواف لصالح اإلناث. 

في حيف أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة في نمو ما بعد الصدمة واألعراض 
 المرضية تعزى لمتغير مكاف السكف والتعميـ والعمر.

  

  دراسة manne & other)(2014) : 
 ".جازو نمو ما بعد الودمة التال  لسرطان الثدي: وةيات نظر المررض / اآلباء / األ "بعنوان : 

سرطاف الثدي، واألشخاص  ىرضتقييـ نمو ما  بعد الصدمة لدى مإلى  تيدؼ ىذه الدراسة
سنة بعد التشخيص ودراسة العمميات المعرفية والعاطفية في نمو  1 – 1/2يف عمى مدى فترةالميم

باءىـ لقياس نمو ما آالنساء المصابات بسرطاف الثدي و  ( مف162تـ اختيار )قد ما بعد الصدمة، 
وقات متباعدة لتسعة أجتماعية عمى مدار ثبلث العمميات المعرفية، والحالة االبعد الصدمة، و 

 أشير.

أظيرت النتائج زيادة نمو ما بعد الصدمة لكؿ مف األبويف في خبلؿ ىذه الفترة وكاف وقد 
سباب السرطاف أنمو ما بعد الصدمة ، التفكير في مف المتوقع لممريض في سف أصغر ظيور 

فكار أبكر مف المتوقع ظيور كذلؾ المريض في سف م ،كبر والتغير العاطفي في وقت واحدبشكؿ أ
 عادة التقييـ اإليجابي والمعالجة العاطفية في نفس الوقت.إستخداـ ايادة ، وز ةقحاميإأكثر 

 ىنمو ما بعد الصدمة مف قبؿ المرض أف تقارير ،ةتوصمت إليو االدراس أىـ استنتاج
ويرتبط نمو المريض مع معالجة  ،واآلخريف الميميف نمو متوقع في العمميات المعرفية والعاطفية

 معرفية وعاطفية كبيرة مف قبؿ اآلخريف مف سرطاف الثدي.
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 ( دراسةother & 2011) Dekel)) : 

 .دراسة طولرة" / ا بعد الودمة وكرب ما بعد الودمةبعنوان: " نمو م

ونمو ما بعد  بحثت ىذه الدراسة الطولية بشكؿ ثنائي االتجاه بيف كرب ما بعد الصدمة
حت مدة و اسرائيمية والذيف تر ف السجناء السابقيف في السجوف اإلتكونت العينة موقد  ،الصدمة

عراض كرب ما بعد الصدمة، وأعراض اكتئاب، أا، والذيف طوروا عامً  17اعتقاليـ ألكثر مف 
 وأعراض القمؽ.

نجع بعد أؿ زمنية، نمو ما بعد الصدمة كاف تـ قياس ىذه األعراض خبلؿ ثبلث مراح
فوجدوا أف بداية كرب ما بعد الصدمة تنبأ  ،تـ تطبيؽ نموذج االنحدار عبر التأخر وقد، مرتيف

 بشكؿ متزامف مع نمو ما بعد الصدمة، ولكف ليس العكس بالعكس.

، االكتئاب والقمؽ لـ تكف كبيرة ىبعد الصدمة إل عبلقة االنحدار بعد التأخر مف نمو ما
مف كرب ما بعد الصدمة بعد الصدمة لؤلشخاص الذيف يعانوف  عبلوة عمى ذلؾ تحميؿ نمو ما

صيبوا فيو بكرب ما بعد الخبرة أؿ الوقت الذي مف نمو ما بعد الصدمة خبل عاؿٍ  ىمستو إلى أشار 
 الصادمة.

 
  2010دراسة) sawyer & other))) : 

مرض  السرطان المالرزي: العالقات مع الضغوطات النفسرة  لدىبعنوان : "نمو ما بعد الودمة 
 . "واستراترةرات المواةية

في انتشار النمو ما بعد الصدمة لدى عينة مف  التحقيؽىذه الدراسة المستعرضة ىدفت 
 مرضى السرطاف الماليزي. 

اس وقد تـ قي ،مف المصابيف بمرض السرطاف ا( شخصً 113تـ أخذ عينة قدرىا  ) وقد
لضغوط النفسية مف قبؿ الئحة جرد النمو واستراتيجيات المواجية واالنمو ما بعد الصدمة مف قبؿ 

نمو ما بعد الصدمة،  واوأظيرت النتائج أف العديد مف المرضى طور ،  (SCL-90-R)،بالشط
ومعظميا في مجاؿ التقدير  لمحياة، وكانت تجربة نمو ما بعد الصدمة ال تتعمؽ إلى حد كبير 

ا إلى أف التوسع في استخداـ دعـ استراتيجيات وأشارت النتائج أيضً  ،المعاناة النفسية بمستوى
 و أكثر ما بعد الصدمة. المواجية مفيدة، إعادة الصياغة اإليجابية، وروح الدعابة مرتبط مع نم
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 ( دراسة Andrea & Martin  ((2005: 

 . "ن من سرطان البروستاتا وزوةاتيم بعنوان: "نمو ما بعد الودمة لمناةر

استيدفت الدراسة فحص نمو ما بعد الصدمة لمرجاؿ الناجيف مف سرطاف البروستاتا 
مف عدد مف الرجاؿ المصابيف وزوجاتيـ بعد مرور سنة مف الجراحة، وقد تكونت عينة الدراسة 

 . بسرطاف البروستاتا وزوجاتيـ

ف كانوا مشاركيف لممريض في لمذي امو ما بعد الصدمة كاف مرتفعً أظيرت النتائج أف ن وقد
رتفاع في تجنب أعراض الصدمة بشكؿ االأيدت الدراسات و  ،امرضو وخاصة الذيف كانوا أقؿ تعميمً 

كما أف جودة الحياة غير مرتبطة بشكؿ كبير  ،اإليجابية خاص والتكيؼ باستخداـ إعادة الصياغة
أف االضطراب يرتبط مع خبرة  ىمع نمو ما بعد الصدمة لمناجيف وزوجاتيـ، وتشير النتائج إل

 السرطاف والتكيؼ يرتبط مع نمو ما بعد الصدمة لمناجيف مف سرطاف البروستاتا وزوجاتيـ.

 

 : ((  cordova & andrkowski( 2003دراسة )

بعنوان: "الردود عم  تشخرص السرطان والعالج: باضطراب ما بعد الودمة، ونمو ما بعد 
 الودمة".

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى ردود الفعؿ عمى تشخيص السرطاف والعبلج لكؿ مف 
مف مصابي  ا( مريضً 40اضطراب ما بعد الصدمة، ونمو ما بعد الصدمة لدى عينو مكونة مف )

 السرطاف.

، كما وأف ىناؾ ىحدث صادـ لبعض المرض إلى اف قد يؤديدلة تشير أف السرطأ وىناؾ
بعد الصدمة  ترسب في بعض األحياف لكؿ مف اضطراب ما بعد الصدمة ونمو ما ىأدلة تشير إل

 في داخؿ الفرد نفسو.

أظيرت النتائج مف خبلؿ تقديـ النموذج المفاىيمي لمسرطاف كونو مرحمة انتقالية نفسية وقد 
 مف النظر لمسرطاف بمثابة صدمة نفسية والتي تتزامف مع اآلثار السمبية التي تؤثر عمى جودة بداًل 

 الحياة.

يور نتائج نفسية سمبية األكثر مناسبة اعتبار السرطاف مرحمة نفسية انتقالية مع إمكانية ظ
يجابية.  وا 
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  2001دراسة)Cordova& other))) : 

 . بعنوان: "نمو ما بعد الودمة التالرة لسرطان الثدي: دراسة مقارنة"

ىدفت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى نمو ما بعد الصدمة التالية لسرطاف الثدي وعمؿ دراسة 
 مقارنة بيف عينة مف النساء المصابات بالسرطاف والنساء السميمات.

( 25ء المصابات بالسرطاف و )( منيـ مف النسا25( سيدة )50وقد تكوف العينة مف )
 منيـ مف النساء السميمات.

 :أظيرت الدراسة مجموعة مف النتائجوقد 

تختمؼ فيما  يحدد ارتباط نمو ما بعد الصدمة بيف النساء السميمات مف سرطاف الثدي أنيا لـ .1
مف نمو ا جدً  اكبيرً  ابينما المجموعة المصابة بالمرض أظيرت نموذجً  ،الرفاهبينيا في االكتئاب و 

 ما بعد الصدمة.
 ارتبط نمو ما بعد الصدمة لدى النساء المريضات بشكؿ كبير بتيديد الحياة المتصور. .2

 

 دراسة  )other & Richard(1996)) : 
 .نمو ما بعد الودمة: قراس اإلرث اإلرةاب  من الودمة" زونخبعنوان: "م

الدراسة لمعرفة مخزوف نمو ما بعد الصدمة وقياس اإلرث اإليجابي مف  وقد ىدفت
متعمقة المور واألجديدة، المكانيات اإلقياس ل ا( بندً 21ويشمؿ ىذا النطاؽ المكوف مف )الصدمة، 

 باآلخريف، القوة الشخصية، التغيير الروحي، وتقييـ الحياة. 

تميؿ النساء إلى ذكر المزيد مف الفوائد أكثر مما يفعؿ الرجاؿ، واألشخاص الذيف عايشوا 
غير  اأكثر إيجابية مما يفعؿ األشخاص الذيف لـ يختبروا أحداثً  اتغييرً  فاث المأساوية يذكرو األحد
 عادية.

ويظير  ،شكؿ متواضع مع التفاؤؿ واالنبساطنمو ما بعد الصدمة يرتبط بإف مخزوف 
بامتبلكو أداة لتحديد مدى نجاح األفراد، والتكيؼ مع آثار الصدمة، حيث يتـ إعادة بناء   المقياس

 أو تعزيز تصوراتيـ الذاتية، وتصورات اآلخريف، ومعنى األحداث.

 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Richard+G.+Tedeschi%22
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 ا: الدراسات المتعمقة بفعالرة الذاتثانرً 
 ((2013دراسة )الةبورى) : 

كادرم  والتةاه لالندماج بكل من ياعمرة الذات والطموح األ  بعنوان: "قمق المستقبل وعالقتو
 .ا"بالدنمارك نموذةً ادرمرة العربرة المفتوحة كةتماع  لطمبة التعمرم المفتوح األ ال

ذات والطموح وفاعمية الالعبلقة القائمة بيف كؿ مف قمؽ المستقبؿ تيدؼ الدراسة لمكشؼ عف 
 .فراد عينة البحثأكاديمي واالندماج االجتماعي لدى األ

استخدـ  وقد ،لقياس قمؽ المستقبؿعايير ب استخداـ ممتحقؽ مف ىذه التساؤالت تطمّ لو 
كذلؾ استخدـ مقياس فاعمية الذات  ،بؿ المعد مف قبؿ زينب محمد شقيرمقياس قمؽ المستق الباحث
كاديمي ومقياس االندماج اد مقياس مستوى الطموح األعدإوقد قاـ الباحث ب ،مف قبؿ العدؿالمعد 

وقد تـ جمع  ،مف المقاييس المستخدمة في ىذا الجانب وذلؾ بعد االطبلع عمى عدد ،االجتماعي
صحاب االختصاص أعمى لجنة مف السادة المحكميف مف مف الفقرات لكؿ مقياس وعرضيا  اعددً 

 سيف بصورتيـ النيائية المستخدمة في ىذا البحث.لى المقياإوقد تـ التوصؿ 

صؼ الظواىر والذي يعتمد عمى و  ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي في بحثو ىذا
 ا( طالبً 120كانت عينة الدراسة التي استخدمت في البحث ) ، و اا وكيفً االجتماعية ووصفيا كمً 

 .2012/2013الدراسية  ةالدنمارؾ لمدارسيف لمسنفتوحة في كاديمية العربية الممف طمبة األ ةوطالب

مؽ المستقبؿ وذلؾ حسب د العينة يعانوف مف قأفراف أيمي:  ظيرت نتائج البحث ماأوقد 
كاديمية العربية راد العينة مف طمبة األأفف وأ، كذلؾ 0.05 ةحصائية عند مستوى داللالداللة اإل

افراد العينة ، و 0.05حصائية عند درجة الداللة اإلييـ فاعمية لمذات حسب المفتوحة في الدنمارؾ لد
كاديمي ية لمستوى الطموح األئحصاإلمفتوحة في الدنمارؾ لدييـ دالة كاديمية العربية امف طمبة األ

كاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ فراد العينة مف طمبة األأف طمبة أ، 0.05عند مستوى داللة 
فراد العينة أف طمبة أ، 0.05حصائية دالة بدرجة إ ةند مستوى دالليميموف لبلندماج االجتماعي ع

حصائية إداللة  ليالدييـ ارتباطات ضعيفة وليس  ية العربية المفتوحة في الدنمارؾكاديممف طمبة األ
ف طمبة أكاديمي واالندماج االجتماعي، و لمتغيرات قمؽ المستقبؿ وفاعمية الذات ومستوى الطموح األ

داؿ  واحد ناث لدييـ ارتباطإلالعربية المفتوحة في الدنمارؾ عينة البحث مف الذكور واكاديمية األ
 .كاديميلطموح األىو معامؿ ارتباط قمؽ المستقبؿ مع مستوى او  ،احصائيً إ
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 ( (2012دراسة )شاىرن) : 

حسرن التحورل الدراس  لدى عرنة من بعنوان: "ياعمرة الذات مدخل لخفض أعراض القمق وت
 . وعوبات التعمم" يالتالمرذ ذو 

ذوي صعوبات التعمـ مف الدراسة لبحث اختبلؼ فاعمية الذات لدى التبلميذ  تىدفقد 
عبلقة فاعمية الذات بكؿ مف القمؽ والتحصيؿ الدراسي وكذلؾ اختبلؼ كؿ مف و باختبلؼ النوع، 
لبرنامج تنمية  يالقبمي والبعدجريبية باختبلؼ التطبيؽ تحصيؿ الدراسي لمعينة التالفاعمية الذات و 
 فاعمية الذات.

تمميذات، قدـ إلييـ برنامج تنمية فاعمية الذات كما  10 مف عينة الدراسة وقد تضمنت
كامؿ  ىطبقت المقاييس التالية عمى كمتا العينتيف اختبار الفرز العصبي السريع )تعريب مصطف

(، قائمة المستوى 1977ف، يحطب، وآخر لمتتابعة العادية )أبو (، اختبار المصفوفات ا1989
(، مقياس تشخيص صعوبات التعمـ النمائية، مقياس فاعمية 2007االجتماعي االقتصادي )كردي، 

 الذات ومقياس القمؽ )إعداد الباحثة(.

 يذو مف مؼ فاعمية الذات لدى التبلميذ أسفرت الدراسة عف النتائج التالية أنو ال تختوقد 
صعوبات التعمـ باختبلؼ النوع، توجد عبلقة موجبة دالة إحصائية بيف فاعمية الذات والتحصيؿ 

بيف فاعمية الذات ومكوناتيا الفرعية وكذلؾ التحصيؿ الدراسي  ةالدراسي وعبلقة سالبة دالة إحصائي
 .يتجاه التطبيؽ البعد ية باختبلؼ التطبيؽ القبمي والبعدوالقمؽ لمعينة التجريبي

 

  ((2012اسة )أبو غال )در : 

 . بعنوان: "ياعمرة الذات وعالقتيا بضغوط الحراة لدى الطالبات المتزوةات ي  ةامعة األقو "

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف فاعمية الذات وضغوط الحياة لدى الطالبػات قد 
وضغوط الحياة لدييف، المتزوجات في جامعة األقصى، والتعرؼ عمى مستوى كؿ مف فاعمية الذات 

كذلؾ التعرؼ عمى أكثر مجاالت ضغوط الحياة شيوعًا لدى الطالبات المتزوجات، وتكونت عينػة 
 ( طالبة متزوجة في جامعة األقصى.160الدراسة مف )

وقد أظيرت  ،الباحثة ية الػذات وضغوط الحياة مف إعدادواستخدمت الدراسة مقياسي فاعم
سالبة بيف فاعمية الذات وضغوط الحياة لدى الطالبات  ةقة ارتباطيأف ىناؾ عبل ،نتائج الدراسة

% 60المتزوجات، كما بينت نتائج الدراسة أف مستوى فاعمية الذات منخفض، حيث يقؿ عف 
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% كمستوى افتراضي، كما 60كمستوى افتراضي، بينما مستوى ضغوط الحياة مرتفع، ويزيد عف 
% تمتو عمى  76.1أف مجاؿ ضغوط األبنػاء جػاء فػي الترتيب األوؿ وبنسبة ةظيرت نتائج الدراسأ

%، ثـ ضغوط 66.8%، ثـ ضغوط الدراسة بنسبة 70.5ضغوط الزوج بنسبة ) التوالي مجاالت
بينما نسبة الدرجة الكمية  (،%61.4ضغوط العبلقات االجتماعيػة بنػسبة و %، 64اقتصادية بنسبة 

ت وجود فػروؽ فػي ضغوط الحياة بيف الطالبات المتزوجا ئج الدراسة%، كما أظيرت نتا68.8كانت
 والمنخفضة لصالح ذوات فاعمية الذات المنخفضة. مف ذوات فاعمية الذات المرتفعة

 

 ( (2012دراسة )حةازي) : 
بعنوان: "ياعمرة الذات وعالقتيا بالتوايق المين  وةودة األداء لدى معممات غرف الموادر ي  

 .الحكومرة ي  الضفة الغربرة"المدارس 

التوافؽ الميني،  ىفاعمية الذات، ومستو  ىالتعرؼ عمى مستو  ىالدراسة الحالية إل ىدفت
ة في الضفة الغربية، كما ىدفت وجودة األداء لدى معممات غرؼ المصادر في المدارس الحكومي

الذات، والتوافؽ الميني،  قة بيف الدرجة الكمية، واألبعاد لمقاييس فاعميةتحديد طبيعة العبل ىإل
( معممة مف معممات غرؼ المصادر خبلؿ العاـ 45وجودة األداء، وتكونت عينة الدراسة مف )

 . 2012/ 2011الدراسي 

واستخدمت الدراسة ثبلثة مقاييس لفاعمية الذات، والتوافؽ الميني، وجودة األداء مف إعداد 
ف مستو  وىكمست %80فاعمية الذات يزيد عف  ىمستو  ىوانتيت النتائج إل ،الباحثة  ىافتراضي، وا 

افتراضي، كما انتيت النتائج  ىكمستو  %80 ىجودة األداء يقؿ عف مستو  ىالتوافؽ الميني، ومستو 
ا بيف الدرجة الكمية وأبعاد مقياس فاعمية الذات، والدرجة وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيً  ىإل

حصائية بيف متوسطات درجات إألداء، ووجود فروؽ ذات داللة الكمية، وأبعاد مقياس جودة ا
معممات غرؼ المصادر في مدارس الضفة الغربية مرتفعات الفاعمية الذاتية ومنخفضات الفاعمية 

 الذاتية عمى مقياس التوافؽ الميني، ومقياس جودة األداء.

 ( (2011دراسة )خطاب) : 
اإليواح عن الذات وأنماط السموك الوح  لدى بعنوان: " يعالرة الذات كمحدد نفس  لكل من 

 . عرنة من الراشدرن"

فصاح عف اكتشاؼ العبلقة بيف فعالية الذات، وكؿ مف اإل ىإل حاليةالدراسة ال تىدف
الذات، وأنماط السموؾ الصحي لدى الراشديف، كما تيدؼ إلي توضيح دور فعالية الذات كأحد 

 ي، وأنماط السموؾ الصحي.المنبئات النفسية لكؿ مف اإلفصاح الذات
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الكتشاؼ  ىىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي والمقارف، حيث تسع قد اعتمدتو 
العبلقات االرتباطية بيف فعالية الذات وكؿ مف اإلفصاح الذاتي والسموؾ الصحي، كما تيتـ بدراسة 

 ات.الفروؽ بيف الذكور واإلناث في ىذه المتغير 

 ، موزعيف عمى عينتيف عمى النحو التالي:( راشدٍ 100)سة عمى وقد تكونت عينة الدرا

ا، وانحراؼ عامً  38.12ا، بمتوسط لمعمر ( راشدً 50عينة الذكور: تكونت ىذه العينة مف ) (1
      أعواـ، بانحراؼ معياري  10.76أعواـ، وكاف متوسط عدد سنوات التعميـ  8.13معياري 
 ا. أعوامً 1.77  

 8.39ا، وانحراؼ معياري عامً  40.06( راشدة، بمتوسط لمعمر 50)ناث: تكونت مف عينة اإل (2
قد ا. و عامً  1.42أعواـ، بانحراؼ معياري  10.01أعواـ، وكاف متوسط عدد سنوات التعميـ 

اشتممت أدوات الدراسة عمى: مقياس فعالية الذات، ومقياس اإلفصاح عف الذات، واستخبار 
 السموؾ الصحي.

 : وقد أظيرت النتائج ما يمي

ذات والسموؾ يجابي بيف فعالية الذات مف ناحية، واإلفصاح عف الإيوجد ارتباط داؿ 
ناث في أغمب متغيرات الدراسة، ؾ ىناؾ فروؽ دالة بيف الذكور واإلكذل ،الصحي مف ناحية أخرى

مقارنة باإلناث، في حيف لـ تظير فروؽ بينيما ا عف الذات وافصاحً  ور أكثر فعاليةحيث جاء الذك
 ممارسة السموكيات الصحية الكمية.في 

سموؾ الصحي فصاح عف الذات وممارسة الير فعالية الذات داؿ في زيادة اإلجاء تأثير متغ
 الكمي لدى الراشديف. 

 

 (  (2010دراسة )المخالي) : 

دراسة مردانرة -يا ببعض سمات الشخورة لدى الطمبةبعنوان: "يعالرة الذات األكادرمرة وعالقت
 ""طمبة ةامعة ونعاء عم  عرنة من

العبلقة بيف فعالية الذات األكاديمية وبعػض سػمات عمى تعرؼ لمالدراسة  ىدفتقد 
الشخصية )التآلؼ، والثبات االنفعالي، والدىاء "الحنكة"( لدى عينة مف طمبة الجامعػة، وتعرؼ 
الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمػى مقيػاس فعاليػة الػذات األكاديمية وفقًا لمتغيري 

في اسة تعػرؼ الفػروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة التخصص والجنس، كما استيدفت الدر 
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وفقًا لمتغيري التخصص ات االنفعالي، والدىاء "الحنكة"(الثبػبعض سمات الشخصية )التػآلؼ، و 
  .والجنس

تطبيؽ مقياس فعالية الذات األكاديمية الذي أعدتو ريـ سميموف، ومقيػاس التحميؿ  تـوقد 
قننو عمى البيئة العربية محمد السيد عبد الرحمف وصالح أبو عباده، اإلكمينيكي الذي أعده كاتؿ، و 

طالبًا وطالبة،  110 مػفوقد تكونت العينة (، 2005 -2006عمى عينة مف جامعة صنعاء لمعاـ )
طالبًا  70طالبًا وطالبة مػف التخصصات العممية، و 40طالبة، موزعيف إلى  55طالبًا، و 55منيـ 

بعد إجراء التحميبلت اإلحصائية توصمت الدراسة إلى وجود  ،نسانيةوطالبة مف التخصصات اإل
عبلقػة ارتبػاط ذات داللة إحصائية بيف فعالية الذات األكاديمية وبعض سمات الشخصية، كما 
كشفت الدراسة عف وجود فروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات 

لصالح طمبة التخصصات العممية، وكػذلؾ وجػود فروؽ بيف  األكاديمية وفقًا لمتغير التخصص
متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات األكاديميػة وفقػًا لمتغير الجنس لصالح 
اإلناث، كما أوضحت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف متوسػطات درجات أفراد العينة عمى مقياس 

االنفعػالي، والدىاء "الحنكة"( وفقًا لمتغير التخصص، بعض سمات الشخصية )التآلؼ، والثبات 
وكذا عدـ وجود فػروؽ بػيف متوسػطات درجات أفراد العينة عمى مقياس بعض سمات الشخصية 

وفقًا لمتغير الجنس، بينما وجدت فروؽ بيف متوسطات درجات أفػراد  ()التآلؼ، والثبات االنفعػالي
 .ء" وفقًا لمتغير الجنس لصالح اإلناثالعينة عمػى مقياس سمة الحنكة "الدىا

 

 ( (2010دراسة )مرزوق، خمرفة) : 

بعنوان: "أثر التفاعل برن أسالرب التعمم ومستورات ياعمرة الذات عم  اتةاىات الطالب نحو 
 . التعمم اإللكترون  بكمرة التربرة"

الذات والتفاعبلت ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر أساليب التعمـ ومستويات فاعمية قد و 
نحو التعمـ االلكتروني،   - جامعة جازاف –المشتركة بينيما عمى اتجاىات طبلب كمية التربية 

وحجـ التأثير ونسبة التبايف المفسر لكؿ مف أساليب التعمـ ومستويات فاعمية الذات عمى اتجاىات 
/ الثالثة( ىة الدراسية )األولالطبلب نحو التعمـ االلكتروني، وكذلؾ التعرؼ عمى تأثير متغير الفرق

ومتغير التخصص األكاديمي )أدبي / عممي( والتفاعبلت المشتركة بينيما عمى اتجاىات الطبلب 
ؿ مف الفرقة الدراسية والتخصص نحو التعمـ االلكتروني، وحجـ التأثير ونسبة التبايف المفسر لك

ا ( طالبً 254ونت عينة الدراسة مف )كاديمي عمى اتجاىات الطبلب نحو التعمـ االلكتروني، وتكاأل
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قائمة الباحثيف، و  ئمة أساليب التعمـ ترجمة وتقنيفجامعة جازاف، وطبؽ عمييـ قا –بكمية التربية 
تـ استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية: المتوسطات واالنحرافات  دوق ،فاعمية الذات ترجمة وتقتيف

 وتحميؿ التبايف العاممي لممتوسطات غير الموزونة. المعيارية، وحجـ التأثير )مربع معامؿ ايتا(،

( لمستويات فاعمية الذات عمى 0.01ا عند )تأثير داؿ إحصائيً  وتوصمت الدراسة لوجود
في  ىب المرتفعوف في فاعمية الذات أعماتجاىات الطبلب نحو التعمـ االلكتروني، حيث كاف الطبل

مية التربية، كما سطي ومنخفضي فاعمية الذات بكلكتروني مف زمبلئيـ متو اتجاىيـ نحو التعمـ اإل
ألساليب التعمـ عمى اتجاىات الطبلب نحو التعمـ االلكتروني، (0.01عند ) احصائيً إوجد تأثير داؿ 

لكتروني مف أعمى في اتجاىاتيـ نحو التعمـ اإلأسموب التعمـ البصري  وو ذ حيث كاف الطبلب
سموب الحركي في التعمـ، كما وجدت تأثيرات دالة األ وئيـ ذوو أسموب التعمـ السمعي وذو زمبل

ائية لمتغيري مستويات فاعمية الذات وأساليب التعمـ ن( لمتفاعبلت الث0.01ا عند مستوى )إحصائيً 
 لكتروني.مى اتجاىات الطبلب نحو التعمـ اإلع

 

  ، (2009دراسة )العترب: 

والمساندة الةتماعرة لدى عرنة من بعنوان: "اتخاذ القرار وعالقتو بكل من ياعمرة الذات 
 . المرشدرن الطالبررن بمحايظة الطائف"

تيدؼ الدراسة التخاذ القرار وعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة 
متو لطبيعة ئمف المرشديف الطبلبييف بمحافظة الطائؼ، استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمبل

األساليب اإلحصائية التالية: معامبلت ارتباط بيرسوف، تحميؿ التبايف، اختبار الدراسة، واستخداـ 
 .(، واالنحدار الخطي المتعدد)ت

مف المرشديف الطبلبييف الذيف  ( مرشدٍ 242تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تكونت مف )
ذ القرار استخدـ الباحث اختبار اتخاو يعمموف بمدارس التعميـ العاـ الحكومي بمحافظة الطائؼ، 
(، ومقياس المساندة االجتماعية 2001إعداد عبدوف )د.ت(، ومقياس فاعمية الذات إعداد العدؿ )

 مف إعداد الباحث.

داللة  ىوجبة ذات داللة إحصائية عند مستو أسفرت النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية مقد 
(، 0.428مية الذات )( بيف كؿ مف درجات القدرة عمى اتخاذ القرار وكؿ مف )درجات فاع0.01)

(، والمساندة 0.323(، المساندة مف جانب أولياء األمور )0.396والمساندة مف جانب المدرسة )
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(، والدرجة الكمية لممساندة 0.384(، رضا المرشد الطبلبي المساند )0.369مف جانب المعمميف )
 (.0.393االجتماعية )

 ىموجبة ذات داللة إحصائية عند مستو أسفرت النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية كذلؾ 
( بيف كؿ مف درجات القدرة عمى اتخاذ القرار وكؿ مف )درجات فاعمية الذات، 0.01داللة )

والمساندة مف جانب المدرسة، المساندة مف جانب أولياء األمور، المساندة مف جانب المعمميف، 
االجتماعية(، كما وأنو ال توجد فروؽ  رضا المرشد الطبلبي عف المساندة، والدرجة الكمية لممساندة

متوسطات درجة القدرة عمى  فيولمراتب  ،ا لمكاف العمؿ ولسنوات الخبرةذات داللة إحصائية وفقً 
 .تخاذ القرارا

 

 ( (2009دراسة )الوبوة، والدق) : 

الكبد الفرروس  المزمن واألوحاء ي  بعض أنماط السموك الوح    بعنوان: "الفروق برن مرض
 . ويعالرة الذات والحالة العقمرة"

الكبد الفيروسي المزمف،  ىىدفت الدراسة الراىنة إلي الكشؼ عف الفروؽ بيف مرض
 واألصحاء في عدد مف أنماط السموؾ الصحي، وفعالية الذات والحالة العقمية.

( 56وىي عينة قواميا ) ىى مجموعتيف رئيسيتيف: المجموعة األولاشتممت عينة الدراسة عم
، بانحراؼ ( سنة40.32المزمف المذكور، متوسط أعمارىـ ) (C)الكبد الفيروسي  ىمف مرض

ا ( فردً 55( سنة، والمجموعة الثانية: وىي مجموعة األصحاء بمغ قواميا )6.33معياري قدره )
 ىح مستو و ا( سنة، وتر 6.42بانحراؼ معياري قدره )( سنة، 39.78ا، متوسط أعمارىـ )متطوعً 

 مستوى التعميـ ما بعد الجامعي. ىإل تعميـ العينة بيف أميّ 

الكبد الفيروسي س المزمف  ىذه الدراسة عف وجود فروؽ بيف مرضوقد كشفت نتائج ى
النـو فاية واألصحاء عمى معظـ أنماط السموؾ الصحي، فيما عدا ممارسة التمرينات الرياضية، وك

 يجابي.ماط السموؾ الصحي اإلا عمى معظـ أنجوىريً  ىأعم ىومدتو، حيث كاف المرض

واألصحاء عمى معظـ مظاىر فعالية الذات،  ىا بيف المرضحصائيً إكما وجدت فروؽ دالة 
أعمى  ىأف فعالية الذات لدى المرض ىممارسة التمرينات الرياضية، بمعنفيما عدا فعالية الذات ل

صحاء، وذلؾ في جميع مظاىر فعالية الذات، في حيف لـ تكف الفروؽ بينيما ذات منيا لدى األ
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ـ ا في معظكما كاف األصحاء أعمى جوىريً ، لذات لممارسة التمرينات الرياضيةداللة في فعالية ا
 .ىالقدرات العقمية مقارنة بالمرض

 

 ( (2009دراسة ) يتح الباب) : 

 . ذوي اإلعاقة السمعرة"من بعنوان: "يعالرة الذات وعالقتيا بالسموك العدوان  لدى التالمرذ 

لدى  Self-Efficacyالذات تعرؼ عمى الفروؽ في مستوى فعالية الدراسة الحالية لم ىدفت
لمعاقيف المعاقيف سمعيًا، كما وتيدؼ لمتعرؼ عمى عبلقة فعالية الذات بالسموؾ العدواني لدى ا

 .ياً سمع

مع بالشرقية، تكونت العينة مف المعاقيف سمعيًا مف مدارس األمؿ لمصـ وضعاؼ الس
اس السموؾ إعداد الباحث، ومقي اس فعالية الذات لؤلطفاؿ المعاقيف سمعيً ايواستخدـ الباحث مق

، واستمارة المستوى االجتماعي ((2001فالنتينا وديع سبلمة ))إعداد العدواني لؤلطفاؿ الصـ 
 (. (2006 قتصادي لؤلسرة، عبد العزيز الشخصواال

 الذات والسموؾ العدواني وجود عبلقة سالبة بيف فعالية ة الحاليةينتائج الدراسال أظيرت
حيث كانت قيـ )ر(  وىي ،  نحو المدرسيف ( –نحو الذات  –ات نحو الممتمك –نحو اآلخريف )

إحصائية بيف متوسطي درجات الصـ ، وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة 0.01دالة عند مستوى 
حيث كانت قيـ )ت( ذات داللة عند  ،وضعاؼ السمع في فعالية الذات لصالح ضعاؼ السمع

 ،أي أف األطفاؿ ضعاؼ السمع أعمى في درجة فعالية الذات عف أقرانيـ مف الصـ 0.001مستوى 
لعدواف نحو وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الصـ وضعاؼ السمع في ا

لمسموؾ وفي الدرجة الكمية  ،وفي العدواف نحو الذات ،وفي العدواف نحو الممتمكات ،اآلخريف
وال يوجد فروؽ بينيـ في العدواف نحو المدرسيف، وجود فروؽ ذات داللة  ،العدواني في اتجاه الصـ

( ذات داللة حيث كانت قيـ )ت، إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث في فعالية الذات
وىناؾ فروؽ ذات  أكثر فعالية ذات عف الذكور، أي أف اإلناث كفّ  ،0.001عند مستوى داللة 

وفي العدواف نحو  ،واإلناث في العدواف نحو اآلخريف داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور
ينيـ في العدواف وال يوجد فروؽ ب ،في الدرجة الكمية لمسموؾ العدواني في اتجاه الذكورالممتمكات و 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستويات لذات وفي العدواف نحو المدرسيف، نحو ا
حيث كانت قيمة  ،مرتفع( في درجة فعالية الذات –متوسط  –خفض االجتماعية واالقتصادية )من

، وأظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستويات االجتماعية 0.001دالة عند مستوى  (ؼ)
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وفي درجة العدواف  ،مرتفع( في درجة العدواف نحو اآلخريف –متوسط  –واالقتصادية )منخفض 
وفي الدرجة  ،وفي درجة العدواف نحو المدرسيف ،وفي درجة العدواف نحو الذات ،نحو الممتمكات

 .0.001دالة عند مستوى  (ؼ)انت قيمة حيث ك ،الكمية في السموؾ العدواني

 

 ( (2008دراسة )سالم) : 

بعنوان: "عالقة ياعمرة الذات والفرع األكادرم  بدايع اإلنةاز الدراس  لدى طالبات كمرة عةمون 
 . الةامعرة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة فاعمية الذات والفرع األكاديمي بػدافع اإلنجػاز 
 .لدى طالبات كمية عجموف الجامعية الدراسي

في أحد الفرعيف العممي أو األدبي ( طالبة ممف درسػف 200تكونت عينة الدراسة مف )
 مف مجتمع الدراسة.%10اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية، وشكمت مػا نػسبتو 

تطبيػؽ  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس فاعمية الذات عمى عينة الدراسة، كما تـ
وقػد أشػارت نتػائج   ،وتـ تحميؿ التبايف الثنائي ،مقياس دافع اإلنجاز الدراسي عمى العينة نفسيا

 الدراسة إلى أف معظـ أفراد عينة الدراسة لدييف مستوى مرتفع مف فاعمية الػذات .

في المتوسطات الحسابية لمستوى دافعية  رينتائج الدراسة إلى أف ىناؾ تقار  كمػا أشػارت 
اإلنجاز الدراسي لػدى أفراد عينة الدراسة، إذ كاف المتوسط الحسابي لمطالبات في الفرع األدبي 

 .لمفرع العممي (3.57( مقابػؿ )3.27)

 دافعية داللة إحصائية فػي مػستوىؽ ذات نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فرو  كما أشارت
كما  ،دى عينة الدراسة تعزى لمتغيري مستوى فاعمية الذات والفرع األكاديميالدراسي ل اإلنجاز

( ألثر التفاعؿ بيف متغير α< 0.05أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند )
الدراسة فاعمية الذات والفرع األكاديمي عمى دافع اإلنجاز الدراسي لدى طالبات كمية عجموف 

 الجامعية. 

اقشة النتائج أوصت الباحثة بإجراء دراسات أخرى تبحث في طبيعة العبلقػات بػيف وبعد من
ىذه المتغيرات عند اإلناث لمراحؿ دراسية مختمفة والعمؿ عمى تقديـ برامج ترفػع مػف مػستوى فاعمية 

 الذات لدى طمبة كميات المجتمع والكميات الجامعية.

 



 

 

73 
 

 الثالثىالفصل

 الدابقظىالدرادات

 ( (2007دراسة )عبدالقادر، وأبو ىاشم) : 

بعنوان: "البناء العامم  لمذكاء ي  ضوء تونرف ةاردنر وعالقتو بكل من يعالرة الذات وحل 
 . المشكالت والتحورل الدراس  لدى طالب الةامعة"

التعرؼ عمى طبيعة البناء العاممي في ضوء تصنيؼ جاردنر، وتحديد  ىإل الدراسة تىدف
الذات، وأسموب حؿ المشكبلت، والتخصص مسار العبلقة بيف الذكاءات المتعددة وكؿ مف: فعالية 

الدراسي والتفاعبلت )الثنائية والثبلثي( بينيا عمى درجات الذكاءات المتعددة، وتكونت العينة مف 
 ( طالبة.291ا، )( طالبً 184ا وطالبة بكمية التربية جامعة الزقازيؽ، منيـ )( طالبً 475)

المتعددة، ومقياس فعالية الذات، ومقياس أسموب حؿ  وتـ تطبيؽ قائمة الذكاءات
ئية، وباستخداـ التحميؿ المشكبلت، ودرجات التحصيؿ الدراسي مف واقع نتائج االختبارات النيا

المتغيرات  االستكشافي، والتحميؿ العاممي التوكيدي، وتحميؿ المسار، وتحميؿ التغاير متعدد العاممي
 يمي: النتائج ما وأظيرت ،ييالتابعة، واختبار شف

أف الذكاءات المتعددة لدى طبلب وطالبات الجامعة عبارة عف عامؿ كامف عاـ تنتظـ حولو  .1
 العوامؿ المشاىدة التسعة.

حصائي لمذكاءات المتعددة عمى كؿ مف: فعالية الذات وحؿ المشكبلت إوجود تأثير داؿ  .2
 والتحصيؿ الدراسي.

ناث في الذكاءات متوسطات درجات الذكور واإلية بيف حصائإعدـ وجود فروؽ ذات داللة  .3
 المتعددة.

حصائية بيف طبلب وطالبات الفرقة الثانية، وطبلب وطالبات الفرقة إوجود فروؽ ذات داللة  .4
وذلؾ لصالح طبلب  ،، والمنطقي، والمكاني، والوجودي(الرابعة في بعض الذكاءات )المغوي

 وطالبات الفرقة الرابعة.
حصائية بيف التخصصات العممية والتخصصات األدبية في الذكاءات إفروؽ ذات داللة وجود  .5

، والدرجة الكمية( وذلؾ ي، واالجتماعي، والطبيعي، والوجود)المكاني، والجسمي، والموسيقي
 لصالح التخصصات العممية.

 الذكاءات.ا لمتفاعؿ الثنائي بيف النوع والفرقة الدراسية عمى حصائيً إعدـ وجود تأثير داؿ  .6
ا لمتفاعؿ الثنائي بيف النوع والتخصص الدراسي في الذكاءات حصائيً إوجود تأثير داؿ  .7

 كور عممي.ذي، والدرجة الكمية(، وذلؾ لصالح )المنطقي، والمكاني، والجسمي، والطبيع
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ا لمتفاعؿ الثنائي بيف الفرقة والتخصص الدراسي في الذكاءات )المغوي، حصائيً إوجود تأثير داؿ  .8
 في جميع المقارنات. ياني(، وذلؾ لصالح رابعة عمملمكوا
 ا لمتفاعؿ الثبلثي بيف النوع والتخصص والفرقة عمى الذكاءات.حصائيً إعدـ وجود تأثير داؿ  .9

 
 ( دراسةGillespie & Hillman (1993)) : 

 .بعنوان: "تأثرر توقعات ياعمرة الذات عم  اخترار المينة لدى المراىقرن" 

 ،تأثير توقعات فاعمية الذات عمى اختيار المينة لدى المراىقيف لمعرفة دراسةالىػدفت قد 
( طالبًا وتـ اختيار 92( و )123طالبًا مف طبلب الثانوية منيـ ) (22وتكونت عينة دراسػة مػف )

( طالبًا مف طبلب مدرسة ثانوية تتبع التعميـ 41)و ،( طالبًا يتبعوف نظاـ التعميـ العاـ108)
ـ تطبيؽ مقياس مج المدرسة الثانوية البديمة، وت( طالبًا مف طبلب برنا85كما تـ اختيار )الخاص، 

القرار الميني، ومقيػاس فاعميػة الذات المينية )الصورة المعدلة ( ومقياس فاعمية الذات في اتخاذ 
 .(القرار الميني )النسخة المعدلػة

خفضة لفعالية الذات المينية عنيا عف روا تقديرات منر وقد أشارت النتائج إلى أف الذكور ق
ـ العاـ قرروا توقعات فاعمية ذواتيـ بدرجة مرتفعة يكما كشفت النتائج أف طبلب التعم ،اإلناث

مقارنة بطبلب التعميـ الخاص أو طبلب التعميـ البديؿ، كما كشفت النتائج أف القرارات المينية 
 تختمػؼ بػاختبلؼ الوضع التعميمي. 

 
 : الدراسات المتعمقة بالبتر اً ثالثً 
 ( (2014دراسة )الحةار، وأبو اسحق) : 

بعنوان: "ياعمرة برنامج إرشادي إلدارة الضغوط لدى الطمبة المعوقرن حركرًا وبوررًا ي  ةامعات 
 . غزة"

نتفاضة شادي إلدارة الضغوط لدى معوقي االىذه الدراسة إلى فحص أثر برنامج إر ىدفت 
( طالبًا وطالبة 120وتكونت عينة الدراسة في جزئيا األوؿ مف ) ،جامعات غزةحركيًا وبصريًا في 

في جامعات غزة، حيث طبؽ  - عتداءات اإلسرائيميةبسبب اال - حركيًا وبصرياً  فالمعوقي مف
 . عمييـ مقياس الضغوط
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:  ( طالبًا وطالبة في مستوى الضغوط40) ىلثاني مف الدراسة، تـ اختيار أعموفي الجزء ا
( 10( عينة تجريبية، و)10طالبة: ) 20عينة ضابطة، و10) )( عينة تجريبية، و10طالبًا: ) 20

واستخدـ الباحثاف مقياسًا لمضغوط مف تطويرىا مكونًا مف سبعة أبعاد حيث طبؽ  ،عينة ضابطة
عمى عينة الدراسة، ثـ طبؽ البرنامج اإلرشادي المقترح الذي يستمد منيجو وفنياتو مف نظرية 

" لتصحيح المعتقدات البلعقبلنية، باإلضافة إلى التعديؿ اإليجابي لمسموؾ عمى العينة "إليس
 ( جمسات أسبوعيًا.3( جمسة إرشادية بواقع )18( وذلؾ مف خبلؿ )20التجريبية )

وتوصمت الدراسة إلى  ،اف العديد مف األساليب اإلحصائيةاستخدـ الباحث ،ولمعالجة النتائج
نتفاضة بصريًا في جامعات غزة بمغ ع الضغوط لدى معوقي االنسبي لمجمو أف الوزف ال

األعمى، والضغوط األسرية  %(ىي54.97%(، وكانت ضغوط بيئة الجامعة )42.61)
ئية في أبعاد الضغوط تعزى وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصا ،%( ىي األدنى32.17)

وتوصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط  ،الجنس )ذكر، أنثى( لمتغير
لدى أفراد المجموعة التجريبية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ البعدي )الضغوط بعد 

 .(التطبيؽ أصبحت أقؿ

أخيرًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط بيف أفراد المجموعة التجريبية  
ابطة بعد تطبيؽ البرنامج لصالح أفراد المجموعة التجريبية )الضغوط لدى أفراد والمجموعة الض

 .)المجموعة التجريبية أصبحت أقؿ

 

 ( (2013دراسة )الوباح، والحموز) : 

 . مشكالت تأىرل األشخاص ذوي اإلعاقة الحركرة ي  المراكز التأىرمرة الفمسطرنرة""بعنوان: 

في ىدفت الدراسة التعرؼ عمى درجة مشكبلت تأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية 
)الجػنس،  ، مف وجية نظرىـ والعامميف فييا، وعبلقتيػا بمتغيػراتالمراكز التأىيمية الفمسطينية

لمعػامميف،  والمؤىؿ العممي، ومكاف السكف، ودرجة اإلعاقة، وسنوات الخبرة، والمسمى الػوظيفي
 (.فمو اإلعاقة الحركية، عام والعممية )ذو  والحالة

وثًا مف ( مبح94( مبحوثًا مف ذوي اإلعاقة الحركية، و)186تكونت عينة الدراسة مف )
خاصة مف  ةحيث تـ تطوير استبان ؛فة الغربيةىيمية الفمسطينية في الضأالعامميف في المراكز الت

 أجؿ التعرؼ عمى المشكبلت، بعد استخراج صدقيا وثباتيا.
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ف درجة المشكبلت التي تواجو تأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في أ وأظيرت النتائج
وأكثرىا مشكبلت  ،المراكػز التأىيميػة الفمسطينية مف وجية نظرىـ ووجية نظر العامميف كانت مرتفعة

جو وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعًا لمجنس في المشكبلت التي تواوتبيف ، التأىيػؿ الميني
تأىيؿ األشػخاص ذوي اإلعاقة الحركية في المراكز التأىيمية الفمسطينية مف وجية نظرىـ لصالح 

ا لمتغير مكػاف اإلناث، ولمتغيػر المؤىؿ العممي لصالح الذيف مؤىبلتيـ )جامعي(، ووجود فروؽ تبعً 
قة لصالح الػذيف الػسكف لصالح الذيف يقطنوف داخؿ )المخيـ(، ووجود فروؽ تبعًا لمتغير درجة اإلعا

ا لسنوات الخبرة في المشكبلت التي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعً ( درجة إعاقتيـ )شديدة
تواجو تأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية مف وجية نظر العامميف في ىذه المراكز لصالح 

العػامميف الػذيف سنوات(، ولمتغيػر المػسمى الػوظيفي لػصالح 5أقؿ مف )الذيف سنوات خبػرتيـ 
  .(مػسمياتيـ الوظيفة)أخصائي نفسي، واجتماعي، وعبلج طبيعي

 

 ( ،(2013دراسة )الطيراوي) : 

 . "نالفمسطرنرربعنوان: "وورة الةسم والحساسرة النفعالرة لدى مواب  الحرب 

صورة الجسـ لدى المصابيف مف الحرب واليجمات  تناوؿىدفت ىذه الدراسة إلى 
بتشوىات وحروؽ وبتر ألعضاء مف  قد أصيبوااإلسرائيمية المتكررة عمى غزة، إذ أف أغمبيـ 

جريت الدراسة عمى أجساميـ، وال يخفي أىمية تناوؿ ىذا الموضوع مع تمؾ الفئة اليامة، حيث أ
عدتو عمادة التعميـ أنامج تدريبي أكاديمي ميني، ا ممف التحقوا ببرنامج )إرادة( وىو بر ( مصابً 95)

فحص العبلقة بيف صورة الجسـ  إلى المستمر في الجامعة اإلسبلمية، بغزة، وقد ىدفت الدراسة
والحساسية االنفعالية، إذ أف األشخاص يختمفوف في تأثرىـ االنفعالي؛ مما يجعؿ ذلؾ سمة بارزة 

بتصميـ مقياسيف، أحدىما: لصورة الجسـ، واآلخر: تميزىـ عف غيرىـ، وقد قاـ الباحث  لدييـ
ف أ لمحساسية االنفعالية وقد تـ التأكد مف صبلحية مواصفاتيما )السيكومترية(، وقد أظيرت النتائج

%(، كما 63.9ة )فع(، وأف حساسيتيـ االنفعالية مرت%53متوسط صورة الجسـ لدي المصابيف )
بيف الصورة السالبة لمجسـ والحساسية االنفعالية، ولـ توجد  ا دااًل ا إيجابيً يالدراسة ارتباط تأثبت

فروؽ دالة في صورة الجسـ والحساسية االنفعالية بيف المتزوجيف وغير المتزوجيف وال لمظير 
 اإلصابة أو بيف المشاركيف في المقاومة وغير المشاركيف.
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 (  (2009دراسة )القاض) : 
لةسم ومفيوم الذات لدى حالت البتر بعد الحرب عم  ابعنوان: "قمق المستقبل وعالقتو بوورة 

 . غزة"

لتعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بصورة الجسـ ومفيـو الذات إلى اىدفت ىذه الدراسة 
لدى حاالت البتر بعد الحرب عمى غزة وتأثير بعض المتغيرات )الجنس، الحالة االجتماعية، وجود 

 مدة اإلصابة(.أبناء أـ ال، مكاف البتر، سبب البتر و 

استخدمت الباحثة مقياس المستقبؿ، مقياس مفيـو الذات، مقياس صورة الجسـ، مف إعداد 
 ا.( فردً 250الباحثة عمى عينة عشوائية مف حاالت البتر قواميا )

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قمؽ المستقبؿ وصورة الجسـ لدى  وقد أظيرت النتائج
ى غزة، كذلؾ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قمؽ المستقبؿ حاالت البتر بعد الحرب عم

فروؽ ذات داللة وجود ومفيـو الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب عمى غزة، واتضح عدـ 
 إحصائية في قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس لدى حاالت البتر.

 
 ((2006  ))حسن دراسة : 
 ".األطراف مبتوري لدى الذات بتقدرر وعالقتيا الةسم بعنوان: وورة"

 في واألصحاء األطراؼ لمبتوري ديناميةالسيكو  األبعاد عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
  ( 15 )و أصحاء ( 15 ) اشخصً  ( 30 ) مف العينة وتكونت الذات، وتقدير الجسـ صورة
 متريةسيكو  أدوات واستخدمت االنتقائية اإلكمينيكية منيج الباحثة األطراؼ، واستخدمت مبتوري
 اإلكمينيكية، المقابمة) ةإكمينيكيي واختبارات الجسـ صورة ومقياس الذات اختبار تقدير في تمثمت
 مبتوري بيف دينامياتالسيكو  في فروؽ وجود إلى الدراسة وتوصمت ،(تفيـ الموضوع اختبار

 .األطراؼ واألصحاء

 

 ( دراسةBreakey  (2003)) : 
 ".حالت البتر لدى والةتماعرة النفسرة بالرياىرة وعالقتيا الذات  القوورو  الةسم "وورة

النفسية  بالرفاىية وعبلقتيا الجسـ وصورة الذاتي القصور عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 .السفمية األطراؼ مبتوري لدى واالجتماعية
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 وجود : التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت الذكور، مف 90)) مف الدراسة عينة تكونت
الحياة  في واالرتياح الجسـ صورة بيف عبلقة وجود الذات، واحتراـ الجسـ صورة بيف نتائج إيجابية

 مبتوري األطراؼ لدى االجتماعية والرفاىية الذات ومفيـو الجسـ صورة وانخفاض العادييف، لدى
 .السفمية

 
 ( دراسة Wetterhahn (2002))  : 

 لدى حالت والرراضرة الةسمانرة النشاطات ي  بالمشاركة وعالقتيا الةسم بعنوان: "وورة
 .البتر"

 إلى وتنظر األطراؼ مبتوري األفراد لدى الجسـ صورة فحص إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .والرياضية الجسمانية النشاطات في المشاركة درجة ومدى الجسد صورة مستوى بيف العبلقة

 سنة (18) عف تقؿ ال ىـر أعما نشاطاً  أقؿ (32) و اً نشيط (24) مف الدراسة عينة وتكونت
النشاطات  في المشاركة بيف إيجابية عبلقة ىناؾ أف إلى الدراسة وتوصمت بتر، لدييـ حاالت ممف

 .السفمية األطراؼ مبتوري لدى الجسد صورة وتحسيف الرياضية

 

 ( (2000دراسة )عراب ، عالران) : 

حرك  لدى الموابرن بالبتر السفم   -بعنوان: "دور السباحة ي  تحسرن اإلدراك الحس
 .األحادي"

لقوة، با حساسإلج مقترح في السباحة عمى كؿ مف اىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر برنام
 اه، وكذلؾ بالمسافة.مف واالتجز حساس بالإلا

بالطريقة العمدية مف األفراد المصابيف ا تـ اختيارىـ فردً  (20)مف  عينة الدراسةتكونت 
ا ضمف سجبلت شبكة الناجيف مف األلغاـ بحاالت البتر السفمي في طرؼ واحد والمسجميف رسميً 

_ البعدي لممجموعة  الدولية_ فرع األردف، وقاـ الباحث باستخداـ المنيج التجريبي بالتصميـ القبمي
 ، كذلؾ استخدـ الباحث االستبانة. الواحدة لمبلئمة ذلؾ لطبيعة الدراسة التجريبية

حصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي ولصالح إوأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 
 ا في متغير االحساس بالمسافة.القياس البعدي لدى المعاقيف حركيً 
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كذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي ولصالح القياس البعدي 
ظيرت كذلؾ الدراسة فروؽ ذات داللة أ، و هتجاا في متغير اإلحساس باالحركيً  ى المعاقيفلد
ا في متغير اإلحساس ائية بيف القياسيف القبمي والبعدي لصالح البعدي لدى المعاقيف حركيً صحإ

 بالزمف.
 

  ((1997عبد اليادي )دراسة )عم  و : 
 . بعنوان: "دراسة نفسرة لتأىرل ياقدي أعضاء الةسم عن طررق البتر"

عمى أىمية تأىيؿ المبتوريف في المراحؿ المبكرة مف خبلؿ تقديـ  ت الدراسة لمتأكيدىدف
ماعي في جميع الخدمات النفسية واالجتماعية والطبية والمينية، وزيارة مراكز التأىيؿ النفسي واالجت

النفسييف واالجتماعييف  فخصائيياألالمتخصصة مف  الكوادرتدريب و  محافظات الجميورية،
 .المجتمعوالمينييف في مجاالت التأىيؿ لسرعة تكيفيـ مع نسبة إعاقتيـ ومع األسرة و 

ا مف ( فردً 50) :ىاألول ،ف تـ اختيارىـ بطريقة عشوائيةيتكونت العينة مف مجموعت
ا، مف عامً  50-20ح أعمارىـ ما بيف و االذكور الذيف تتر المبتوريف تتوفر فييـ الصفات التالية: مف 

أفراد العينة مف  )عدادية، مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عاؿٍ ى المؤىبلت الدراسية التالية: اإلالحاصميف عم
 .(لـ يتمقوا برامج تأىيمية نفسية واجتماعية وطبية ومينية ،العزاب والمتزوجيف

رىـ بطريقة عشوائية، وتتوافر فييـ جميع ا مف المبتوريف تـ اختيا( فردً 50الثانية: )
فيما عدا أنيـ تمقوا برامج تأىيمية نفسية واجتماعية وطبية  ىولمواصفات اختيار المجموعة األ

 ومينية.

وأظيرت النتائج وجود  ،استخدـ الباحث مقياس لمفيـو الذات، وكذلؾ مقياس نقد الذات
وىي حاالت البتر الذيف لـ يتمقوا برامج تأىيمية  ى،حصائية بيف المجموعتيف األولإفروؽ ذات داللة 

يف حصائية بإوالثانية وىي حاالت البتر الذيف تمقوا برامج تأىيمية، كذلؾ ال توجد فروؽ ذات داللة 
تمقوا برامج تأىيمية، وبيف مجموعة حاالت البتر الذيف تمقوا برامج يمجموعة حاالت البتر الذيف لـ 

 لتوافؽ النفسي واالجتماعي لمراشديف( في متغير التوافؽ األسري.تأىيمية في أبعاد اختبار )ا
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 عم  الدراسات السابقة تعقرب عام
 أوةو التشابو ي  الدراسة الحالرة والدراسات السابقة

 :من حرث العر نة

تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اختيار حجـ العينة والمرحمة 
 .(2007) "حسف"ودراسة   "Wetterhahn" (2002)العمرية كدراسة 

 :من حرث األدوات

ة ية أداة رئيستشابيت الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات في استخداميا االستبان
(، دراسة 2010)sawyer & other" "(، ودراسة 2015) يفخر آالعبادسة و  لمدراسة مثؿ: دراسة

 (.2013)  الجبورى

 حوائرة:سالرب اإلمن حرث األ

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بدرجة كبيرة في األساليب اإلحصائية 
المستخدمة لتحميؿ البيانات حيث تمثمت ىذه األساليب في المتوسطات الحسابية ، االنحرافات 
 المعيارية، النسب المئوية، التحميؿ العاممي، التبايف األحادي، معامؿ ارتباط بيرسوف، ومف ىذه

 (.2007(، ودراسة حسف )2010الدراسات دراسة المخبلفي )

 من حرث المنيج:

 يث تشابيت مع العديد مف الدراساتالدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي ح اتبعتفقد 
دراسة ، و التي استخدمت المنيج الوصفي التحميميAndrea & Martin (2005 )مثؿ دراسة 

Richard & other ((1996 (.2009دراسة فتح الباب ) وكذلؾ 

 :من حرُث النَّتائج

اتفقت الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة مف حيث النتائج كدراسة أنور 
كذلؾ  ،متوسط لنمو ما بعد الصدمة لدى عينة الدراسة ى( التي أظيرت وجود مستو 2015ف )يوآخر 

 طوروا نمو ما بعد الصدمة. ىالمرض( التي أظيرت أف العديد مف sawyer & otherدراسة )
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 أوةو الختالف ي  الدراسة الحالرة والدراسات السابقة

 :من حرُث اليدف

حيُث  ،تفر دت ىذِه الد راسُة حسَب عمـِ الباحثِة واط بلعيا عمى أىدافيا بالد راساِت الس ابقة
األطراؼ بالحرب األخيرة  يلدى مبتور عبلقتيا بفعالية الذات كاَف ىدُفيا قياَس نمو ما بعد الصدمة و 

 .اً عشر عام ثمانيةمى أف يتجاوز عمر المبتور ع ،"2014عمى غزة "حرب 

 من حرث المتغررات:

حيث أنيا ربطت بيف نمو ما بعد الصدمة  ،تفردت الباحثة في دراستيا باختيارىا لممتغيرات
 .خرىاأللقياس مدى العبلقة بينيا وربطيا ببعض المتغيرات  ؛وفعالية الذات

 وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة كما رم :

 بناء فقرات االستبانة وتحديد مجاالتيا. .1

 اختيار منيج الدراسة وأداة الدراسة. .2

 االطبلع عمى نتائج الدراسات السابقة ومقارنتيا بنتائج الدراسة الحالية. .3

 :بو الد راسة الحالرَُّة عِن الد راسات السَّابقة ما تتمرَّزُ 

تتمي ز الد راسة الحالي ة عف العديد مف الدراسات السابقة بكوف الباحثة قامت باختيار متغير 
حديث قديـ )متغير نمو ما بعد الصدمة( ىذا المتغير الذي لـ يعمؿ بو كثيرا في الوطف العربي 

را مف الحروب بشكؿ عاـ والحرب وىي أكثر فئات المجتمع تضر   بشكؿ عاـ، كذلؾ اختيار العينة
 خيرة بشكؿ خاص أال وىي فئة المبتوريف.ألا
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 :يروض الدراسة

  ال توجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف نمو ما بعد الصدمة وفعالية الذاف لدى مبتوري
 األطراؼ في الحرب األخيرة عمى غزة.

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في نمو ما بعد الصدمة لدى مبتوري األطراؼ تعزى ال
)لمجنس، حالة البتر "عموي، سفمي، مشترؾ" ، لممستوى التعميمي، لممستوي االقتصادي، لمحالة 

 االجتماعية، العمر، مكاف السكف(.
  تعزى )لمجنس، توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية الذات لدى مبتوري األطراؼ ال

حالة البتر "عموي، سفمي، مشترؾ" ، لممستوى التعميمي، لممستوي االقتصادي، لمحالة 
 االجتماعية، العمر، مكاف السكف(.
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 الرابع الفصل

 إجراءاتهامنهج الدراسة و
 

 تميرد 
 منيج الدراســـة 
 مةتمع الدراســــة 
 عرنة الدراســــة 
 أدوات الدراســة 
 خطوات الدراسة 
 األسالرب اإلحوائرة 
  الوعوبات الت  واةيت الباحثة 
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 د تميرــــ

مف حيث شرح الطريقة  ،عرض منيج الدراسة الحاليةليذا الفصؿ خصصت الباحثة 
جرائية، مع منطمقاتيا النظرية وفروضيا اإلبما يتفؽ  ،واإلجراءات المستخدمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

ا لمعينة ومصادرىا وتوزيعيا ووصفً ا لماىية المنيج المستخدـ، الفصؿ توضيحً بحيث يتضمف ىذا 
 بمابقت عمى أفراد العينة، ا لؤلدوات التي طُ وكيفية اختيار أفرادىا، كما يتضمف ىذا الفصؿ عرضً 

قؽ مف ثبات وصدؽ أدوات ذلؾ خطوات بناء مقياس فعالية الذات، وجيود الباحثة الحالية لمتح في
مييا الباحثة في معالجة حصائية التي اعتمدت عالخطوات والمعالجة اإلجانب  ىذلؾ إلالدراسة، و 
في سعييا لمتحقؽ مف صحة أو بطبلف كؿ مف الفروض الموضوعة لمدراسة، وستعرض بياناتيا، 

 مف التفصيؿ. حثة فيما يمي كؿ ىذه الجوانب بشيءالبا
 

  منيج الدارسة

الذي  التحميمي الوصفي المنيج باستخداـة الباحث تقام ة،الدراس أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف
 واآلراء ،مكوناتيا بيف بياناتيا، والعبلقة وتحميؿ ،(الدراسة موضوع) الظاىرة وصؼ خبللو مفمكف ي

 .تحدثيا التي واآلثار، تتضمنيا التي والعمميات ،حوليا طرحتُ  التي

ا، أو قضية ظاىرة أو حدثً المنيج الذي يدرس : " بأنو التحميمي الوصفي المنيج ويعرؼ
ؿ الباحث موجودة حاليًا يمكف الحصوؿ منيا عمى معمومات تجيب عف أسئمة البحث دوف تدخ  

 (.83: 2004)األغا واألستاذ، فييا"
 

 مةتمع الدراسة

فما  ا( عامً 18الذيف تتراوح أعمارىـ مف ) ،مبتوري األطراؼ يتكوف مجتمع الدراسة مف
البالغ  -ـ 2014حرب عاـ  - قطاع غزةفي الحرب األخيرة عمى ترت أطرافيـ والذيف بُ ، فوؽ

 .مبتوري األطراؼمف  افردً  (90)عددىـ 
 

 عرنة الدراسة
%( مف 44ما نسبتو تقريبًا ) أي ،مبتوري األطراؼمف  افردً ( 40عينة الدراسة مف ) نتوّ تك

 مجتمع الدراسة.
 لألفراد البيانات الشخصية أفراد عينة الذارسة حسة تىزيع التالية النقاط خالل ويتضح من

 :فيها
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 .(40)ن= البرانات الشخورة (: روضح توزرع أيراد عرنة الدارسة حسب4-1ةدول رقم )

 

 النسبة المئورة % العدد البرانات الشخورة

 الةنس
 85.0 34 ذكر

 15.0 6 أنثى

 الحالة الةتماعرة

 20.0 8 أعزب

 77.5 31 متزوج

 2.5 1 مطمؽ

 - - أرمؿ

 حالة البتر

 22.5 9 عموي

 70.0 28 سفمي

 7.5 3 ا(مشترؾ )عموي وسفمي معً 

 مكان السكن

 20.0 8 غزة

 25.0 10 شماؿ غزة

 10.0 4 الوسطى

 45.0 18 الجنوب

 المستوى التعمرم 

 20.0 8 بتدائي فأقؿإ

 60.0 24 ثانوي

 17.5 7 جامعي

 2.5 1 عميا دراسات

 المستوى القتوادي

 2.5 1 مرتفع

 57.5 23 متوسط

 40.0 16 منخفض

 العمر
 55.0 22 سنة 30إلى أقؿ مف  20

 45.0 18 سنة فأكثر 30
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 أدوات الدراسة:
 :كالتالي وكانت الدراسة أسئمة مف التحقؽ بيدؼ ة مقياسيفالباحث تاستخدم

 .بعد الصدمة نمو ما مقياس  1-

 .الذاتفعالية مقياس  2- 
 

 

 .بعد الودمة نمو مامقراس : أوًل 

 طررقة إعداد المقراس: 

، Tedeschi & Calhoun (1996)وصؼ المقياس: وىو مف إعداد تيديشي وكاليوف
كالتالي: تقديرات(  6(، ولكؿ بند )بنًدا 21ترجمة الدكتور عبد العزيز ثابت، وتتكوف القائمة مف )و 
 (.5-(،)بدرجة كبيرة جًدا4-(،)بدرجة كبيرة3-،)بدرجة متوسطة(2-)قميبًل ،(1-(،)قميبًل جًدا0-)ال

 :مقراسالودق 

 :ىيو  ؽ،طر  بعدة الصدؽ حساب تـ المقياس صدؽ مف لمتحقؽ

 :الذات  ودقال  1-

وقد بمغ  ،الذاتي، ويمثؿ الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات لممقياس الصدؽتـ حساب 
(0.932.) 
 

 Internal consistency:الداخم  التساق ودق  2-

 الكمية لممقياس؛ والدرجة المقياس فقرات مف فقرة كؿ بيف بيرسوف ارتباط معامبلت حساب تـ

 :التالي الجدوؿ خبلؿ مف ذلؾ ويتضح لممقياس، الكمية بالدرجة فقرة كؿ ارتباط مدى لمعرفة وذلؾ
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والدرةة نمو ما بعد الودمة مقراس  يقراتمن  يقرةمعامل الرتباط برن درةة كل : (4-2ةدول)

 الكمرة لممقراس

 رقم
 الفقرة

 رتباطمعامل ا
 بررسون

مستوى 
 الدللة

 

 رقم
 الفقرة

 رتباطمعامل ا
 بررسون

مستوى 
 الدللة

1 -0.170 0.148 12 .698 *0.000 

2 .456 *0.002 13 .621 *0.000 

3 .409 *0.004 14 .460 *0.001 

4 .550 *0.000 15 .429 *0.003 

5 .660 *0.000 16 .306 **0.027 

6 .298 **0.031 17 .566 *0.000 

7 .517 *0.000 18 .602 *0.000 
8 .584 *0.000 19 .674 *0.000 

9 .574 *0.000 20 .514 *0.000 

10 .513 *0.000 21 .588 *0.000 

11 .649 *0.000  

 . α≤ 0.0.داللة  ىعند مستو  االرتباط داؿ إحصائًيا *          

 . α≤ 0.5.داللة  ىعند مستو  االرتباط داؿ إحصائًيا **         

 نمو ما بعد الصدمة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مقياس 4-2جدوؿ ) يوضح
 ≤ 0.0.والدرجة الكمية لممقياس، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

α  0.5.و ≥ α ، ًحيث يجب ،  (0ضع لقياسو، ما عدا الفقرة )وُ  ا لماوبذلؾ يعتبر المقياس صادق
 .حذفيا مف المقياس

 

 ثبات المقراس: 

 وذلؾ كما يمي: ،مف خبلؿ طريقتيف نمو ما بعد الصدمةتـ التحقؽ مف ثبات مقياس 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ

 فقراتأف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لجميع ، حيث تبيف طريقة ألفا كرونباخ تـ استخداـ
 ا.وداؿ إحصائيً  مرتفع ثباتالأف معامؿ  وىذا يعني(، )المقياس 
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 :Split Half Method التةزئة النوفرة ةطررق -ب

واألسئمة ذات  األسئمة ذات األرقاـ الفردية،: )جزأيف ىإل مقياسحيث تـ تجزئة فقرات ال
رتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة االب معامؿ احستـ ثـ ، األرقاـ الزوجية( 

 .الزوجية 
: Spearman rown تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف ،وبعد ذلؾ

2r=  االرتباط المعدؿمعامؿ 

1 r
ودرجات  درجات األسئمة الفرديةرتباط بيف معامؿ اال rحيث  

(، بينما تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط 0745.أف قيمة معامؿ االرتباط ) ، حيثاألسئمة الزوجية
 (Spearman Brownسبيرماف براوف) االرتباط المعدؿأف قيمة معامؿ  وىذا يدؿ عمى(، 0854.)
 .إحصائًيا ةودال فعةرتم

 :)إعداد الباحثة( يعالرة الذاتمقراس : اثانرً 
 خطوات بناء المقراس 

قامت الباحثة باالطبلع عمى البحوث والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت فعالية 
الذات، وذلؾ بيدؼ تحديد أىـ األعراض والظواىر المعبرة عنو، كما قامت بمطالعة ومراجعة 

 قامت بصياغة عبارات المقياس ،مقاييس تناولت فعالية الذات بكافة أبعادىا، ومف خبلؿ ذلؾ
، بعد الثقة األكاديمي والمعرفي  - االجتماعي – )االنفعالي: عادىا األربعةبأب )مقياس فعالية الذات(

ثـ قامت بعد ذلؾ بعرض ىذه العبارات عمى مجموعة مف  ،في صورتو األولية خريف(اآلبالذات و 
 ىيرفورشاير المتخصصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس في الجامعات الفمسطينية بغزة وجامعة

لمحكـ عمى مدى صبلحية  ،، واإلدارة العامة لئلرشاد والتربية الخاصة بوزارة التربية والتعميـمندفب
، "2014األطراؼ في الحرب األخيرة عمى غزة " يلدى مبتور  ىذه العبارات لقياس فعالية الذات

مف أجؿ إظيار المزيد مف التوضيح  ؛( بنود وتعديؿ بعض البنود(8تـ حذؼ  ،وبناء عمى ذلؾ
 والتبسيط.

 ووف المقراس 

مجاالت( ىي كالتالي:  4(، وتدرس )بنًدا 32تتكوف القائمة مف )ىو مف إعداد الباحثة، و و  
وبنودىا التالي: ، والبعد االجتماعي (1،2،3،4،5،6،7)وبنودىا التالي: البعد االنفعالي 

ا التالي: موبنودى، والبعد األكاديمي والمعرفي (9،10،11،12،13،14،15،16،8)
وبنودىا التالي: الثقة بالذات واآلخريف وبعد ، (17،18،19،20،21،22)
-ا)نادرً  ،(1-اكالتالي: )أبدً تقديرات(  5)، ولكؿ بند (23،24،25،26،27،28،29،30،31،32)
 (.5-ا)دائمً  ،(4-ا)غالبً  ،(3-ا)أحيانً  ،(2
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  مقراسالودق: 

 :ىيو  ؽ،طر  بعدة الصدؽ حساب تـ المقياس صدؽ مف لمتحقؽ

 :الودق الذات   1-

وقد بمغ  ،تـ حساب الصدؽ الذاتي، ويمثؿ الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات لممقياس 
(0.957) . 

 :"الودق الظاىري" المحكمرن ودق2- 

 عمـ متخصصيف في جامعييف أساتذة مف مجموعة عمى األولية صورتو في المقياس عرض تـ

وكذلؾ مختصوف في   ،لندففي  هٌرفورشاٌر وجامعة الفمسطينية الجامعات في يعمموف وىـ النفس،
 رشاد بوزارة التربية والتعميـ.ة اإلدائر 

 بينيـ وكاف أجمو، مف وضع ما يقيس المقياس أف عمى تؤكد جاءت آراؤىـ ،ذلؾ ضوء وفي

عمى  آرائيـ جميع بأخذ ةالباحث توقام المقياس، عمى بإبدائيا قاموا آرائيـ التي في جداً  كبير اتفاؽ
 يوضح ذلؾ.  (1) المقياس، وممحؽ رقـ قوة مف ذلؾ يزيد لكي ؛أكمؿ وجو

 Internal consistency:الداخم  التساق ودق3- 

 مقياس فعالية الذاتأبعاد مف  بعدرتباط بيرسوف بيف درجة كؿ معامبلت اتـ حساب 
لمبعد الذي والدرجة الكمية  المقياسوالدرجة الكمية لممقياس، ومعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 

وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس وكذلؾ لمعرفة مدى ارتباط كؿ  ؛تنتمي إليو
 : ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي ،لممقياسفقرة بالدرجة الكمية 

 .والدرةة الكمرة لممقراس يعالرة الذاتمقراس أبعاد  ( معامل الرتباط برن4-3ةدول )

 مستوى الدللة الرتباطمعامل  األبعاد الرقم

 0.000* 834. االنفعالي  .0

 0.000* 839. االجتماعي  .2

 0.000* 784. األكاديمي والمعرفي  .3

 0.000* 830. الثقة بالذات واآلخريف  .4

 . α≤ 0.0.داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *
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والدرجة  فعالية الذاتبعد مف أبعاد مقياس بيف كؿ  االرتباط( معامؿ 4-3جدوؿ )يوضح 
 α ≤ 0.0.معنوية  ىوالذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستو  الكمية لممقياس،

 وضع لقياسو.ا لما صادقً  مقياسعتبر اليوبذلؾ 
فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات  ،عدة أبعادلديو  الذاتفعالية مقياس وبما أف 

، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ لمبعد الذي تنتمي إليووالدرجة الكمية أبعاد المقاييس مف  بعدكؿ 
  :التالي

  يعالرة الذاتمقراس  يقراتمن  يقرةمعامل الرتباط برن درةة كل : (4-4ةدول)
 .الكمرة لممقراسوالدرةة 

 . α≤ 0.0.داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *          
 . α≤ 0.5.داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  **         

 

 رقم
 الفقرة

 رتباطمعامل ا
 بررسون

مستوى 
 الدللة

 

 رقم
 الفقرة

 رتباطمعامل ا
 بررسون

مستوى 
 الدللة

 األكادرم  والمعري  النفعال 
1 .700 *0.000 1 .737 *0.000 

2 .736 *0.000 2 .654 *0.000 

3 .686 *0.000 3 .715 *0.000 

4 .748 *0.000 4 .787 *0.000 

5 .773 *0.000 5 .830 *0.000 

6 .708 *0.000 6 .748 *0.000 

 الثقة بالذات واآلخررن 0.000* 638. 7
 0.000* 732. 1 الةتماع 

1 .603 *0.000 2 .508 *0.000 

2 .597 *0.000 3 .518 *0.000 

3 .805 *0.000 4 0.152 0.174 

4 0.328 **0.019 5 .569 *0.000 

5 .649 *0.000 6 .550 0.000 

6 .763 *0.000 7 .560 *0.000 

7 .537 *0.000 8 .676 *0.000 

8 .827 *0.000 9 .631 *0.000 

9 .828 *0.000 10 .462 *0.001 
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والدرجة  مقياس فعالية الذاتاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ( 4-4جدوؿ )يوضح 

، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية بعد الذي تنتمي إليوالكمية لم
.0.0 ≥ α  0.5.عند مستوى معنوية و ≥ α  ا لما وضع لقياسو، ما عدا صادقً وبذلؾ يعتبر المقياس
 .عمى ذلؾ تـ حذفيا وبناءً  ،احصائيً غير دالة إ الثقة بالذات واآلخريففي بعد  (4الفقرة )

 

 ثبات المقراس: 

 وذلؾ كما يمي: ،مف خبلؿ طريقتيف فعالية الذاتتـ التحقؽ مف ثبات مقياس 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ

فقرات أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لجميع ، حيث تبيف ألفا كرونباخ طريقة تـ استخداـ
 ا.إحصائيً  ودااًل  امرتفعً  ثباتالوىذا يعنى أف معامؿ (، ) المقياس

 

 :Split Half Method التةزئة النوفرة ةطررق -ب

واألسئمة ذات  )األسئمة ذات األرقاـ الفردية،: جزأيف ىإل مقياسحيث تـ تجزئة فقرات ال
رتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة االب معامؿ احستـ ثـ ، األرقاـ الزوجية( 

: Spearman rown وبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف ،الزوجية
2r=  االرتباط المعدؿمعامؿ 

1 r
ودرجات  رتباط بيف درجات األسئمة الفرديةمعامؿ اال rحيث  

قيمة معامؿ االرتباط  (، بينما تبيف أف09.2.حيث تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط ) ،األسئمة الزوجية
 (Spearman rown سبيرماف براوف) االرتباط المعدؿأف قيمة معامؿ  عمىوىذا يدؿ (، 0949.)
 .إحصائًيا ةودال رتفعةم

 

 :  إةراءات تطبرق الدراسة 

 تباع الخطوات واإلجراءات التالية :اتـ  ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا

 .موضوع الدراسة األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت  ىعم االطبلع -1
 ".  فعالية الذاتمقياس  - بعد الصدمة نمو ما مقياسأداتي الدراسة " إعداد -2
 تـ مراجعة وتنقيح أداتي الدراسة مف قبؿ المشرؼ. -3
 مجموعة مف المحكميف.ى الدراسة عم ياتعرض أد -4
 .التعديبلت المناسبة كما يراىا السادة المحكميف إجراء -5
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 ، لمتوجو إلىعمادة كمية التربية في الجامعة لمحصوؿ عمى كتاب رسمي توجيت الباحثة إلى -6

 الجيات المختصة لمحصوؿ عمى مجتمع الدراسة.
وتـ الحصوؿ عمى أسماء  ،تمؾ الجيات )مركز األطراؼ الصناعية( ثـ توجيت الباحثة إلى -7

 رب األخيرة مف مبتوري األطراؼ.ضحايا الح
وبمغ عددىا  ،بعد الحصوؿ عمى األسماء تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية عشوائية  -8

خيرة عمى غزة في جميع ا أصيبوا بالبتر في الحرب األ( فردً 90مف أصؿ ) ا( فردً 40)
 المحافظات.

الدراسة عمييـ بعد أف تـ  دوات، لتطبيؽ أطراؼتوجيت الباحثة إلى بيوت األفراد مبتوري األ -9
 توضيح ىدؼ الدراسة.

 .وتحميميا وتفسيرىا ارصد النتائج ومعالجتيا إحصائيً  -10
 التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة .تقديـ  -11

 

 األسالرب اإلحوائرة المستخدمة ي  الدراسة:

 Statistical بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي ةالباحث تقام
Package for the Social Sciences (SPSS) وقد تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية: 

 العرض الجدولي. -1

 .النسب المئوية والتكرارات -2

 االنحراؼ المعياري". -اإلحصاء الوصفي" المتوسط الحسابي  -3

 .( Cronach's Alphaألفا كرونباخ  ) -4

 (.Split Half Method) التجزئة النصفية ةطريق -5

 .( Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) -6

 .( Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  -7

 .( (One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي -8

 .اختبار شيفيو لمقارنة المتوسطات -9
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها

 

 تميرد 

 وتفسررىا  الدراسة تساؤلت 

 النتائج 

 التوورات 
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 د ــــــتمير

في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ  ةقـو الباحثت
الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة عمى  اتيأد

  .الت الدراسة والتحقؽ مف فروضياتساؤ 
 

 تساؤلت الدراسة:
خالل الحرب األخررة لدى مبتوري األطراف  بعد الودمة نمو ماما مستوى  :ولالتساؤل األ 
 ؟م 2014عم  قطاع غزة عام 

حصاءات الوصفية )المتوسط بعض اإلباستخداـ  ةالباحث تقاملئلجابة عمى ىذا التساؤؿ؛ 
 لدى مبتوري األطراؼ بعد الصدمة نمو ما ستوىم لمتعرؼ عمىاالنحراؼ المعياري(،  -الحسابي

 :(5-0الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ، ويتضح ذلـ2014خبلؿ الحرب األخيرة عمى قطاع غزة عاـ 

 .بعد الودمة نمو ماووفرة لمتعرف عم  مستوى  إحواءات (:5-1ةدول )

 
عدد 
 الفقرات

الدرةة 
 الكمرة

 المتوسط

 الحساب 

النحراف 
 المعراري

الوزن 
 النسب *%

بعد  نمو مامستوى لالدرةة الكمرة 
 الودمة

20 100 65.73 12.15 65.73 

 100الناتج في  وسط الحسابي عمى الدرجة الكمية ثـ ضربمتيتـ حساب الوزف النسبي بقسمة ال*
 

 

المتوسط الحسابي لنمو ما بعد الصدمة أف ( 5-1الموضحة في الجدوؿ ) النتائجتبيف 
%، وىذا يعني أف 65.73، وبذلؾ فإف الوزف النسبي 12.15بانحراؼ معياري  65.73يساوي 

  مستوى نمو ما بعد الصدمة لمذيف بترت أطرافيـ خبلؿ الحرب األخيرة عمى قطاع غزة عاـ 
 %. 65.73ـ2014

 

سيما الشعب ، الا تؤثر بشكؿ إيجابي عمى األفرادأف الكوارث أحيانً ذلؾ إلى  ةعزو الباحثتو 
 ذالفمسطيني الذي يحتسب أمر الحروب هلل عز وجؿ، فالشعب الفمسطيني الذي عاصر الحروب من

فالفرد  مى مثؿ ىذه األزمات والمصائب،ال شؾ أنو أصبح لديو الجمد والصبر ع اعامً  60أكثر مف 
 ويؤجر عميو. ،مف اهلل عز وجؿابتبلء الذي بترت أحد أطرافو في الحرب األخيرة يعتبر ىذا األمر 
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تحتسب أمرىا هلل  فالكثير مف الحاالت كانت ،والحظت الباحثة ذلؾ أثناء تطبيؽ أداة الدراسة

ىي تطور فيذه العبارات اإليجابية تعتبر بحد ذاتيا ، لمجنة بإذف اهلل"  قدميسبقتني مرددة عبارات: "
 نمو ما بعد الصدمة.ل

(، التي أظيرت وجود 2015ف )أنور وآخري كدراسة ،بعض الدراسات معاتفقت ىذه النتائج و 
 لنمو ما بعد الصدمة لدى عينة الدراسة.   متوسط مستوى

طوروا  ىالتي أظيرت أف العديد مف المرض "sawyer & other (2010)" دراسةكذلؾ 
 نمو ما بعد الصدمة.

خالل الحرب األخررة عم  لدى مبتوري األطراف  يعالرة الذاتمستوى  ما: ثان التساؤل ال
 ؟م 2014قطاع غزة عام 

بعض اإلحصاءات الوصفية )المتوسط باستخداـ  ةالباحث تقاملئلجابة عمى ىذا التساؤؿ؛ 
خبلؿ  الذات لدى مبتوري األطراؼمستوى فعالية  لمتعرؼ عمى،  المعياري(االنحراؼ  -الحسابي 

 :(5-2الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ، ويتضح ذلـ2014الحرب األخيرة عمى قطاع غزة عاـ 
  

 .يعالرة الذاتمستوى  إحواءات ووفرة لمتعرف عم  (: 5-2ةدول )

 األبعاد
عدد 
 الفقرات

الدرةة 
 الكمرة

 المتوسط

 الحساب 

 النحراف
 المعراري

الوزن 
 النسب * %

 الترترب

 4 73.29 5.55 25.65 35 7 البعد االنفعالي

 3 75.67 5.92 34.05 45 9 البعد االجتماعي

 1 80.08 4.23 24.03 30 6 البعد األكاديمي والمعرفي

 2 75.83 5.34 34.13 45 9 بعد الثقة بالذات واآلخريف

  78.00 17.37 120.90 155 31 فعالرة الذاتلالدرةة الكمرة 

 100وسط الحسابي عمى الدرجة الكمية ثـ ضرب الناتج في متيتـ حساب الوزف النسبي بقسمة ال*

المتوسط الحسابي لفعالية الذات يساوي أف ( 5-2تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )
%، وىذا يعني أف مستوى 78.00، وبذلؾ فإف الوزف النسبي 17.37بانحراؼ معياري  120.90

%. 78.00ـ 2014خبلؿ الحرب األخيرة عمى قطاع غزة عاـ  لدى مبتوري األطراؼفعالية الذات 
%، ويميو في المرتبة الثانية 80.08حيث احتؿ البعد األكاديمي والمعرفي المرتبة األولى بوزف نسبي 
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%، 75.67جتماعي بوزف نسبي %، ومف ثـ البعد اال75.83بعد الثقة بالذات واآلخريف بوزف نسبي 

 %.73.29االنفعالي بوزف نسبي  البعدا في المرتبة الرابعة وأخيرً 

 ،طرافوأمف  حينما يتعرض لحادث معيف ويفقد جزًءاا الفرد أحيانً  أف ذلؾ إلى ةعزو الباحثتو 
فيصبح أقؿ مف ذي قبؿ، كذلؾ عمى صعيد عبلقتو بمف  ،فإنو يشعر بالنقص عمى صعيده الشخصي

البدائؿ تكوف لتعويض ىذا النقص، و وبالتالي سيبحث عف بدائؿ  ،مف ىـ حولومحولو فيشعر أنو أقؿ 
ر أف فعالية الذات لدى وىذا ما يفسّ  ،بمثابة البحث عف اليوية الذاتية ورفع مستوي الفعالية الذاتية

 العينة مرتفعة بشكؿ عاـ.

 يعودو  ،ىو البعد األكاديمي والمعرفي مف حيث الوزف النسبي اعً اارتفكثر األبعاد أؿ مف ولع
ومف أجدر ىذه البدائؿ الجانب التعميمي، وىذا اتضح  ،ألف الفرد المصاب يبحث عف البدائؿ ىذا
الدراسة مف و كبير نحو متابعة حيث العديد مف الحاالت كاف لدييا توجّ  ،ا أثناء تعبئة االستبانةجميً 

سبيؿ صحة نفسية ومجتمعية وتحٍد  وتحقيؽ ذات أفضؿ في أجؿ الحصوؿ عمى فرصة عمؿ مبلئمة
 .عاقتوإل

ظيرت وجود أ( التي 2012حجازي ) الدراسات كدراسة بعضاتفقت ىذه النتائج مع و 
 مستويات مرتفعة مف فعالية الذات لدى المعمميف.

 (α ≤ 0.05عند مستوى دللة )ىل توةد عالقة ذات دللة إحوائرة  :ثالثالتساؤل ال
 ؟ الذات لدى مبتوري األطراف ي  الحرب األخررة عم  غزة يعالرةنمو ما بعد الودمة و برن 

 التالية: ةالفرضي ختبارلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ ا

برن  (α ≤ 0.05عند مستوى دللة )ذات دللة إحوائرة  عبلقةتوةد ل  الفرضرة األول :
 ؟ الذات لدى مبتوري األطراف ي  الحرب األخررة عم  غزة يعالرةنمو ما بعد الودمة و 

لدراسة العبلقة  ،رتباط بيرسوفباستخداـ معامؿ ا ةالباحث تقام ،فرضيةال هلئلجابة عمى ىذ
 ويتضح، نمو ما بعد الصدمة وفعالية الذات لدى مبتوري األطراؼ في الحرب األخيرة عمى غزةبيف 

 :(5-3الجدوؿ)ذلؾ مف خبلؿ 
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 الذات يعالرةنمو ما بعد الودمة و  معامل الرتباط برن( 5-3ةدول )

 األبعاد
 معامل بررسون
 لالرتباط

درةات 
 الحررة

 القرمة الحتمالرة
(Sig.) 

 0.001* 40 493. البعد االنفعالي

 0.001* 40 486. البعد االجتماعي

 0.003* 40 424. البعد األكاديمي والمعرفي

 0.000* 40 523. بعد الثقة بالذات واآلخريف

 0.000* 40 576. يعالرة الذات بشكل عام

 . α≤0.5.داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو *        

 ذات داللة إحصائية متوسطة طردية وجود عبلقة (5-3في الجدوؿ ) الموضحةتبيف النتائج 
ويعني  ،الذات لدى مبتوري األطراؼ في الحرب األخيرة عمى غزة فعاليةنمو ما بعد الصدمة و  بيف
زادت فعالية الذات لدى مبتوري األطراؼ في الحرب كمما نمو ما بعد الصدمة  أنو كمما زاد ذلؾ

  .األخيرة عمى غزة

تظير عمى نمو ما بعد الصدمة يظير التغيرات اإليجابية التي  أفذلؾ إلى  ةعزو الباحثتو 
ولعؿ مف أىـ ىذه التغيرات ىي التغيرات التي تطرأ عمى  صدمة البتر ، -بعد تعرضو لمصدمة الفرد 

معيا الفعالية  تارتفع نمو ما بعد الصدمة ، فكمما ارتفع مستوىالذات والمتمثمة برفع الفعالية الذاتية
اد الذيف أظيروا أف العديد مف األفر  ،الذاتية، وىذا ما الحظتو الباحثة أثناء تطبيؽ أدوات الدراسة

، أف ىذه  التغيرات تركزت بشكؿ كبير عمى الذات ورفع فعاليتيـو تغيرات إيجابية بعد تعرضيـ لمبتر 
 ،أو البحث عف فرص عمؿ مناسبة لما ىو عميو اآلف ،الحديث عف متابعتو دراستو فالفرد كاف دائـ

 مف قبؿ. أو المشاركة في مجالس العائمة والمناسبات االجتماعية بصورة أكبر 

ألنيا تفردت بربطيا بيف متغير نمو ما  ،لـ تتفؽ الدراسة الحالية مع أي مف الدراسات السابقة
 بعد الصدمة وفعالية الذات.

ي  ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )يروق ذات دللة إحوائرة  توجدىل  :رابعالتساؤل ال
لمكان ، لمحالة الةتماعرة، لحالة البتر نمو ما بعد الودمة لدى مبتوري األطراف تعزى )لمةنس،

 (؟لمعمرالقتوادي،  ىلممستوى التعمرم ، لممستو السكن، 

 التالية: ةالفرضي ختبارتـ ا التساؤؿلئلجابة عمى ىذا 
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ي  ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )ذات دللة إحوائرة  فروؽتوةد ل : ثانرةالفرضرة ال

لمكان ، لمحالة الةتماعرة، لحالة البتر تعزى )لمةنس، نمو ما بعد الودمة لدى مبتوري األطراف
 ( لمعمرالقتوادي،  ىلممستوى التعمرم ، لممستو السكن، 

 :اشتقاؽ عدة فرضيات فرعية وىيتـ  الفرضيةىذه لئلجابة عمى 

ي  نمو ما بعد الودمة لدى ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )إحوائرة  داللةتوةد يروق ذات ل  -
 س.تعزى إل  الةن مبتوري األطراف

 ،" لعينتيف مستقمتيف -Tاختبار "  باستخداـ ةالباحث تقاملئلجابة عمى ىذه الفرضية؛ 
 :(5-4الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل

 

 ةنسال –)لعرنترن مستقمترن -Tاختبار)نتائج  (:5-4ةدول )

 .2.02 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 .2.71 تساوي0.01 ( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (5-4تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )
لنمو ما  الدرجة الكميةفي  ةداللة إحصائي ذاتتوجد فروؽ ال أنو  استنتاجوبذلؾ يمكف  0.05الداللة 

نمو ما بعد الصدمة لدى مبتوري أي أف بعد الصدمة لدى مبتوري األطراؼ تعزى إلى الجنس، 
 الجنس.ال يختمؼ باختبلؼ  األطراؼ

 ى،أف صدمة البتر كانت قوية عمى األفراد سواء كاف ذكر أـ أثنذلؾ إلى  ةالباحثعزو تو 
شؾ ة فتجربة الحرب والتعرض لمقصؼ ال فكبلىما مر بظروؼ قاسي ،فالظروؼ التي مروا بيا واحدة

إذا كاف تأثير الحرب عمييـ واحد، كما أف ظروؼ  وأنيا تؤثر بشكؿ كبير عمى األفراد وخاصة
كبلىما نفس الخدمات ونفس الرعاية األولية مثؿ  ىمقت، حيث يامؿ بعد البتر واحدةالمعاممة والتع

الذي يقدـ ؼ الصناعية، مركز األطراك ،ىذه الفئة وتقدـ ليـ الدعـ ىالجيات المتخصصة التي ترع

 العدد الةنس 
المتوسط 
 الحساب 

النحراف 
 المعراري

 "t"قرمة 
مستوى 
 الدللة

لنمو ما بعد  الدرةة الكمرة
 الودمة

 12.17 66.15 34 ذكر
0.518 0.607 

 12.85 63.33 6 أنثى
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وعمؿ إعادة تأىيؿ ليـ، كما أف ىذه ي، تركيب الطرؼ الصناع : العديد الخدمات لممبتوريف مثؿ

 ـ لممبتوريف ببل مقابؿ مادي.قدّ الخدمات تُ 

" التي Andrea & Martin("2015) اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةو 
سواء، كذلؾ  البروستاتا وزوجاتيـ عمى حدٍ  ىفي نمو ما بعد الصدمة لدى مرض اأظيرت ارتفاعً 

 مجنس.حصائية تعزى لإ( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2009دراسة القاضي )
 

ي  نمو ما بعد الودمة ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 طراف تعزى إل  الحالة الةتماعرة.لدى مبتوري األ

ؾ ويتضػح ذلػ ،)لعرنترن مسـتقمترن -T)اختبار  باستخداـ ةالباحث تقام لئلجابة عمى ىذه الفرضية،
 :(5-5الجدوؿ)مف خبلؿ 

 الحالة الةتماعرة – )لعرنترن مستقمترن -T)اختبارنتائج  (:5-5ةدول )

 .2.02 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 .2.71 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (5-5تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )
لنمو ما  الدرجة الكميةفي  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ ال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05الداللة 

نمو ما بعد الصدمة لدى أي أف بعد الصدمة لدى مبتوري األطراؼ تعزى إلى الحالة االجتماعية، 
 الحالة االجتماعية.ال يختمؼ باختبلؼ  مبتوري األطراؼ

فبل يوجد اختبلفات بيف كونو  ،أف البتر يؤثر عمى األفراد بشكؿ عاـذلؾ إلى  ةعزو الباحثتو 
فالفرد األعزب ال شؾ أف يفكر في مستقبمو الزواجي وما مدى تأثير اإلصابة عميو،  ا،عزبً أ ا أـمتزوجً 

عمى الوضع الجديد  ئوكذلؾ فإف الفرد المتزوج ينظر لنفسو ويخشي مف ردة فعؿ زوجتو وأبنا
يما يتعرض لنفس الظروؼ ف كميسده مف بتر وغيرىا، وعميو فإعمى ج لتي طرأتوالتغيرات ا

 
الحالة 
 الةتماعرة

 العدد
المتوسط 
 الحساب 

النحراف 
 المعراري

 "t"قرمة 
مستوى 
 الدللة

لنمو ما بعد  الدرةة الكمرة
 الودمة

 12.69 65.87 31 متزوج
0.139 0.890 

 10.74 65.22 9 غير متزوج
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غير متزوج يتمقى الدعـ مف المحيطيف  ا أـفالفرد سواء أكاف متزوجً  ،والمعاممة مف قبؿ المحيطيف بيـ

و أو مف والديو، واتضح أثناء تطبيؽ أداوت الدراسة أف الدرجة سواء أكاف مف زوجتو وأبنائبنفس 
اعتبروا حالة البتر ىي ابتبلء مف اهلل واختبار سيؤجر  ،ال ـفراد سواء أكانوا متزوجيف أالعديد مف األ

  عميو ويثاب عميو بإذف اهلل تعالى .

( التي أظيرت عدـ وجود 2009ي )او الطير  اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةو 
 جتماعية.بيف مصابي الحرب تعزي لمحالة اال فروؽ

 

ي  نمو ما بعد الودمة ( α ≤ 0.05) عند مستوى دللةتوةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 ر.لدى مبتوري األطراف تعزى إل  حالة البت

 one wayاختبار " التبايف األحادي " باستخداـ ةالباحث تقام ،لئلجابة عمى ىذه الفرضية
Anova  "، التالي الجدوؿؾ مف خبلؿ ويتضح ذل: 

 

 حالة البتر –" اختبار " التبارن األحادي نتائج  (:6-5ةدول )

مةموع  مودر التبارن 
 المربعات

درةات 
 الحررة

متوسط 
 مستوى الدللة "Fقرمة " المربعات

  الدرةة الكمرة

 لنمو ما بعد الودمة

 166.204 2 332.408 بيف المجموعات
1.134 

 

 

0.333 

 

 

 146.529 37 5,421.567 داخؿ المجموعات

  39 5,753.975 المجموع

 .3.25تساوي  0.05( ومستوى داللة 37، 2الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .5.29تساوي 0.01 ( ومستوى داللة 37، 2الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة  

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (6-5تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )
ما  لنمو الدرجة الكميةفي  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ ال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05الداللة 

ما بعد الصدمة لدى مبتوري  نموأي أف حالة البتر، تعزى إلى  بعد الصدمة لدى مبتوري األطراؼ
 .حالة البترال يختمؼ باختبلؼ  األطراؼ
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فمف تعرض لمبتر في يده أو  ،أف اإلنساف ينظر لنفسو ككؿ متكامؿذلؾ إلى  ةعزو الباحثتو 

ثبات ومف ثـ سيبحث عف بدائؿ إل ،بالنقص وبالتالي سيشعره ىذا ،قدمو سيكوف ليا نفس التأثير عميو
 ذاتو والتركيز عمى نقاط القوة.

أف األفراد المبتوريف ينظروف  الدراسةولعؿ مف أكثر ما الحظتو الباحثة أثناء تعبئة أداة 
و أو يراعذألف إصابتو كانت أخؼ مف إصابة مف فقد  ،ت الحمد هلللبعضيـ البعض ويرددوف عبارا

 ا.و معً يقدم

وجود  ( التي أظيرت عدـ2009) القاضي واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 لحالة البتر. ىفروؽ لدى أفراد العينة تعز 

 

بعد الودمة ي  نمو ما ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 وري األطراف تعزى إل  مكان السكن.لدى مبت

 one way التبايف األحادي)اختبار  باستخداـ ةالباحث تقاملئلجابة عمى ىذه الفرضية؛ 
Anova ) ، (7-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل: 

 

 مكان السكن –" اختبار " التبارن األحادي نتائج  (:7-5ةدول )

 مودر التبارن 
مةموع 
 المربعات

درةات 
 الحررة

متوسط 
 مستوى الدللة "Fقرمة " المربعات

 الدرةة الكمرة
 لنمو ما بعد الودمة 

 40.192 3 120.575 بيف المجموعات
0.257 

  
  

0.856 
  
  

 156.483 36 5,633.400 داخؿ المجموعات

   39 5,753.975 المجموع

 .2.87تساوي  0.05( ومستوى داللة 36، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .4.38تساوي  0.05( ومستوى داللة 36، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة  
 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (7-5في الجدوؿ ) الموضحةتبيف النتائج 
ما  لنمو الدرجة الكميةفي  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ ال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05الداللة 

ما بعد الصدمة لدى مبتوري  نموأي أف مكاف السكف، تعزى إلى  بعد الصدمة لدى مبتوري األطراؼ
 .مكاف السكفال يختمؼ باختبلؼ  األطراؼ
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وبالتالي  ،صغيرة وكثافتو السكانية عالية مساحتوذلؾ إلى أف قطاع غزة  وتعزو الباحثة

فيـ يتعرضوف لنفس الظروؼ  بيف سكانو،تتشابو األطباع فيو والسموكيات واألخبلؽ وردود األفعاؿ 
 و غيرىا.أسواء مف حرب أو حصار واالقتصادية واالجتماعية والنفسية السياسية 

غبلؽ  كما وأف القطاع بشكؿ عاـ غير منفتح عمى الثقافات األخرى بسبب الحصار وا 
، كذلؾ مف البمداف المجاورة الجديدةفات مف التنقؿ واكتساب السموكيات والثقا حدّ المعابر الذي 

فكؿ غزة كانت  ،فالحرب األخيرة لـ تكف تفرؽ في حجـ ونوع العدواف بيف مناطؽ حدودية وغيرىا
يع إال وأدركو، والمعاناة والخوؼ واليمع والتدمير كاف عند الجم متراً مستيدفة والدمار والخراب لـ يترؾ 

 سواء.

( التي أظيرت عدـ 2015ف )يأنور وآخر  كدراسةواتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 
 .وجود فروؽ في نمو ما بعد الصدمة تعزى لمكاف السكف

 

ي  نمو ما بعد ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 التعمرم .طراف تعزى إل  المستوى الودمة لدى مبتوري األ

 one wayاختبار " التبايف األحادي " باستخداـ ةالباحث تقام الفرضية، ىذهلئلجابة عمى 
Anova "، (8-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل: 

 

 المستوى التعمرم  – (التبارن األحادي)اختبار نتائج  (:8-5ةدول )

مةموع  مودر التبارن 
 المربعات

درةات 
 الحررة

متوسط 
 مستوى الدللة "F"قرمة  المربعات

 الدرةة الكمرة

 لنمو ما بعد الودمة 

 196.508 2 393.017 بيف المجموعات
1.356 

  

  

0.270 

  

  

 144.891 37 5,360.958 داخؿ المجموعات

   39 5,753.975 المجموع

 .3.25تساوي  0.05( ومستوى داللة 37، 2 الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .5.29تساوي  0.01ومستوى داللة  ( 37، 2 )الجدولية عند درجتي حرية  Fقيمة  
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (5-8الجدوؿ ) فيتبيف النتائج الموضحة 

ما  الدرجة الكمية لنموفي  يةداللة إحصائذات توجد فروؽ ال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05الداللة 
ما بعد الصدمة لدى  نموأي أف بعد الصدمة لدى مبتوري األطراؼ تعزى إلى المستوى التعميمي، 

 المستوى التعميمي.ال يختمؼ باختبلؼ  مبتوري األطراؼ
 

% 80حيث أف ما يقارب  ؛التعميمي بيف أفراد العينة ىتقارب المستو ذلؾ إلى  وتعزو الباحثة
ساوي في القدرات ، وينتج عف ذلؾ توصؿ تعميميـ إلي المرحمة الثانوية أو مادونيامف أفراد العينة 

أف تأثير بالتعميمي  لمستوىفي اجود الفروؽ بيف أفراد العينة ، وربما يعود عدـ و الفكري ىوالمستو 
فالجميع تعرض لمقصؼ أو النزوح أو تدمير البيت أو استشياد أحد األقارب  ،عمييـ واحدالحرب كاف 

 اإلضافة لفقدانو ألحد أطرافو.ب

( التي أظيرت عدـ 2015ف )يأنور وأخر  واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 التعميمي. ىلممستو  ىوجود فروؽ في نمو ما بعد الصدمة بيف أفراد العينة تعز 

 

ي  نمو ما بعد الودمة ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 طراف تعزى إل  المستوى القتوادي.لدى مبتوري األ

ويتضح  (،لعينتيف مستقمتيف -T)اختبار  باستخداـ ةالباحث تقام ،لئلجابة عمى ىذه الفرضية
 :(9-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ذل

 

 المستوى القتوادي – (لعرنترن مستقمترن  -  T)اختبارنتائج  (:9-5ةدول )

 .2.02 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 .2.71 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 

 
المستوى 
 القتوادي

 العدد
المتوسط 
 الحساب 

النحراف 
 المعراري

 "t"قرمة 
مستوى 
 الدللة

لنمو ما بعد  الدرةة الكمرة
 الودمة

 11.92 63.83 24 متوسط/ مرتفع
-1.214 0.232 

 12.30 68.56 16 منخفض
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (9-5تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )

لنمو ما بعد  الدرجة الكميةفي  ةداللة إحصائيتوجد فروؽ ال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05الداللة 
نمو ما بعد الصدمة لدى أي أف الصدمة لدى مبتوري األطراؼ تعزى إلى المستوى االقتصادي، 

 المستوى االقتصادي.ال يختمؼ باختبلؼ  مبتوري األطراؼ
 

بشكؿ خاص  يأف المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ والمجتمع الغزّ إلى  ذلؾ ةعزو الباحثتو 
ـ كذلؾ وجود المؤسسات الخيرية واألىمية والمراكز التي تقدّ  يعتبر مستواه األقتصادي متوسط.

يث تركيب األطراؼ الصناعية خدماتيا بدوف عائد مادي تعمؿ عمى مساعدة األفراد المبتوريف مف ح
 إعادة تأىيؿ ليـ ساعد بشكؿ كبير عمى لغي الفروؽ مف الناحية االقتصادية.ب أو القياـ

 

ي  نمو ما بعد الودمة ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 تعزى إل  العمر.لدى مبتوري األطراف 

ويتضح  ،(لعينتيف مستقمتيف -T)اختبار  باستخداـ ةالباحث تقام ،لئلجابة عمى ىذه الفرضية
 :(10-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ذل

 

 العمر – لعرنترن مستقمترن( - T)اختبارنتائج  (:10-5ةدول )

 .2.02 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 .2.71 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (10-5) الجدوؿتبيف النتائج الموضحة في 
لنمو ما بعد  الدرجة الكميةفي  ةداللة إحصائيتوجد فروؽ ال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05الداللة 

 نمو ما بعد الصدمة لدى مبتوري األطراؼأي أف ، العمرالصدمة لدى مبتوري األطراؼ تعزى إلى 
 .العمرال يختمؼ باختبلؼ 

 

 العدد العمر 
المتوسط 
 الحساب 

النحراف 
 المعراري

قرمة 
"t" 

مستوى 
 الدللة

لنمو ما بعد  الدرةة الكمرة
 الودمة

 30إلى أقؿ مف   20
 سنة

22 65.95 12.30 
0.130 0.897 

سنة فأكثر 30  18 65.44 12.30 



 

 

115 
 

 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
وىذه الفئة بشكؿ  ،( سنة40-20يقعوف بيف ) العينةذلؾ إلى أف معظـ أفراد  وتعزو الباحثة

كذلؾ تفسيرىـ  دعاـ تعتبر مف فئة الشباب التي تتميز بشكؿ عاـ بصفات مشتركة ونمط تفكير موحّ 
وبالتالي لواحدة التي وضعوا بيا وىي البتر، الظروؼ ا ال ننسىحداث المحيطة بيـ يكوف واحد و لؤل

 ء تطبيؽ أدوات الدراسةات أثنفالعديد مف الحاال ،سيكوف ىؤالء األفراد عمى نفس الدرجة مف التقبؿ
" فقدت قدمي فقط وغيري فقد  دهلل أنا الزلت عمى قيد الحياة" ،الحممثؿ: " ةيرددوف عبارات متشابي

كؿ ىذه  ـ يقصؼ فأنا اآلف أجد ما يأويني"،مف جسدي وبيتي بحمد هلل ل ا" فقدت جزءً  يو" ،قدم
 لعمر.ا بيف أفراد العينة مف ناحيةوجود فروؽ  مغياألسباب تُ 

ظيرت عدـ أ( التي 2015ف )يخر آأنور و  كدراسةواتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 
 لمعمر. ىتعز وجود فروؽ لدى أفراد العينة 

 

( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )إحوائرة  داللةىل توةد يروق ذات  :خامسالتساؤل ال
لمكان ، لمحالة الةتماعرة، لحالة البتر تعزى )لمةنس، ي  يعالرة الذات لدى مبتوري األطراف

 ( ؟لمعمرالقتوادي،  لممستوى التعمرم ، لممستوىالسكن، 

 التالية: الفرضية ختبارلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ ا

ي  ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة ) إحصائيةتوةد يروق ذات دللة ل : ثالثةالفرضرة ال
لمكان السكن، ، لمحالة الةتماعرة، لحالة البتر تعزى )لمةنس، يعالرة الذات لدى مبتوري األطراف

 (.لمعمرالقتوادي،  لممستوى التعمرم ، لممستوى

 :وىي ،فرعية فرضياتاشتقاؽ عدة تـ  ىذه الفرضيةلئلجابة عمى 

ى ي  يعالرة الذات لد( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 تعزى إل  الةنس.مبتوري األطراف 

 ،( لعينتيف مستقمتيف -T)اختبار  باستخداـ ةالباحث تقام الفرضية، ىذهلئلجابة عمى 
 :(11-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
 ةنسال – لعرنترن مستقمترن ( -  Tاختبار)نتائج  (:11-5ةدول )

 العدد الةنس األبعاد
المتوسط 
 الحساب 

النحراف 
 المعراري

 "t"قرمة 
 مستوى
 الدللة

 البعد االنفعالي
 5.91 25.71 34 ذكر

0.150 0.882 
 3.08 25.33 6 أنثى

 البعد االجتماعي
 5.72 34.29 34 ذكر

0.616 0.542 
 7.37 32.67 6 أنثى

 البعد األكاديمي والمعرفي
 4.37 23.74 34 ذكر

-1.031 0.309 
 3.14 25.67 6 أنثى

 بعد الثقة بالذات واآلخريف
 5.43 34.21 34 ذكر

0.225 0.823 
 5.20 33.67 6 أنثى

 لفعالرة الذات الدرةة الكمرة
 17.87 121.06 34 ذكر

0.136 0.893 
 15.63 120.00 6 أنثى

 .2.02 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 .2.71 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (11-5تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )
وبذلؾ يمكف استنتاج  ،وكافة األبعادلدى مبتوري األطراؼ  الكمية لفعالية الذاتلمدرجة  0.05الداللة 
وكافة بشكؿ عاـ  األطراؼلدى مبتوري  فعالية الذاتفي  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ ال أنو 

  .الجنسختمؼ باختبلؼ تال  لدى مبتوري األطراؼ فعالية الذاتأي أف  الجنس،تعزى إلى األبعاد 

لصقؿ ذاتو ورفع  يسعى ىأف الفرد بشكؿ عاـ سواء كاف ذكر أو أنث ذلؾ إلى ةعزو الباحثتو 
فينا يبحث عف بدائؿ ترفع مف  ،ب لو البترلحادث وىذا الحادث سبّ  اسيما لو كاف متعرضً  ،فعاليتيا

مف خبلؿ البحث  لتحسف ذاتو  اوكبيرً  اقويً  ادافعً  ف لووىذا سيكوّ اتو وتزيد مف فعاليتو في المجتمع، ذ
مكانياتو ليثبت لنفسوعف بدائؿ و   ال نوأا  ولمف حوليـ ثانيً أواًل  خمؽ الفرص التي تتناسب مع قدراتو وا 

 في مجتمعاتو.  وقادر كذلؾ عمى أف يكوف فاعبل ،يزاؿ قادر عمى أداء المياـ المناطة بو

( التي أظيرت عدـ وجود 2012شاىيف ) الدراسات كدراسة بعضواتفقت ىذه النتائج مع 
 فراد العينة تختمؼ باختبلؼ النوع.أفروؽ لدى 
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
ي  يعالرة الذات لدى ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -

 تعزى إل  الحالة الةتماعرة. طرافمبتوري األ

 ،( لعينتيف مستقمتيف -T )اختبار  باستخداـ ةالباحث تقامالفرضية؛  ىذهلئلجابة عمى 
 :(12-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل

 الحالة الةتماعرة – (لعرنترن مستقمترن  -  T)اختبارنتائج  (:12-5ةدول )

 .2.02 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 .2.71 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (12-5) الجدوؿتبيف النتائج الموضحة في 
وبذلؾ يمكف استنتاج  ،وكافة األبعادلدى مبتوري األطراؼ  الكمية لفعالية الذاتلمدرجة  0.05الداللة 
وكافة بشكؿ عاـ  لدى مبتوري األطراؼ فعالية الذاتفي  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ ال أنو 

ختمؼ باختبلؼ تال  لدى مبتوري األطراؼ فعالية الذاتأي أف  الحالة االجتماعية،تعزى إلى األبعاد 
   .الحالة االجتماعية

 ا،أعزبً  ا أـا لبمورة شخصيتو سواء أكاف متزوجً دائمً  أف الفرد يسعىذلؾ إلى  ةعزو الباحثتو 
لمبتر أي أف لديو مشاعر جديدة تشعره بالنقص أو أنو أقؿ مف  اسيما لو كاف ىذا الفرد متعرضً 

الفعالية لديو، وىذا  شخصيتو ورفع مستوىفينا يكوف لديو سعي مضاعؼ لبناء ذاتو وصقؿ  ،اآلخريف
ف يبني شخصيتو ليكوف أل ، فالفرد المتزوج يسعىلحالة االجتماعيةكمو بالتأكيد لف يختمؼ باختبلؼ ا

 األبعاد
الحالة 
 الةتماعرة

 العدد
 المتوسط
 الحساب 

النحراف 
 المعراري

 "t"قرمة 
مستوى 
 الدللة

 5.83 25.16 31 متزوج البعد االنفعالي
-1.035 0.307 

 4.30 27.33 9 غير متزوج

 5.95 34.10 31 متزوج البعد االجتماعي
0.092 0.928 

 6.15 33.89 9 غير متزوج

 4.48 23.68 31 متزوج البعد األكاديمي والمعرفي
-0.963 0.342 

 3.19 25.22 9 غير متزوج

 5.47 33.97 31 متزوج بعد الثقة بالذات واآلخريف
-0.342 0.734 

 5.12 34.67 9 غير متزوج

 لفعالرة الذات الدرةة الكمرة
 17.79 119.90 31 متزوج

-0.669 0.508 
 16.32 124.33 9 غير متزوج
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
ا، في مجتمعو ثانيً  و  في أسرتو أواًل عمى أف يكوف فاعبًل  ازاؿ قادرً ي وليثبت لزوجو أنو ال قدوة البنائو

ليكوف  ،طموحاتو دائـ السعي لصقؿ ذاتو ورفع مستوى متزوج فيوالغير كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمفرد 
 وليثبت لنفسو ولمف حولو أنو قادر عمى تحمؿ ىذه المسئولية. ،عمى الزواج وتبعاتو اقادرً 

أظيرت عدـ  ( التي2013كدراسة الطيراوي ) السابقةواتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 
 لمحالة االجتماعية. صابي الحرب تعزىحصائية لدى حاالت موجود فروؽ ذات داللة إ

ي  يعالرة الذات لدى ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )حوائرة توةد يروق ذات دللة إل  -
 وري األطراف تعزى إل  حالة البتر.مبت

 one way التبايف األحادي)اختبار  باستخداـ ةالباحث تقام لئلجابة عمى ىذه الفرضية،
Anova )، (13-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل: 

 حالة البتر – (التبارن األحادي  )اختبار نتائج  (:13-5ةدول )

 مودر التبارن األبعاد
مةموع 
 المربعات

درةات 
 الحررة

متوسط 
 مستوى الدللة "Fقرمة " المربعات

 البعد االنفعالي
 0.719 2 1.437 بيف المجموعات

0.022 
  
  

0.978 
  
  

 32.423 37 1,199.663 داخؿ المجموعات

   39 1,201.100 المجموع

 البعد االجتماعي
 4.244 2 8.487 المجموعات بيف

0.116 
  
  

0.891 
  
  

 36.687 37 1,357.413 داخؿ المجموعات

   39 1,365.900 المجموع

البعد األكاديمي  
 والمعرفي

 47.656 2 95.312 بيف المجموعات
2.921 

  
  

0.066 
  
  

 16.315 37 603.663 داخؿ المجموعات

   39 698.975 المجموع

الثقة بالذات بعد  
 واآلخريف

 2.148 2 4.296 بيف المجموعات
0.072 

  
  

0.931 
  
  

 29.894 37 1,106.079 داخؿ المجموعات

   39 1,110.375 المجموع

لفعالرة  الدرةة الكمرة
 الذات

 26.540 2 53.080 بيف المجموعات
0.084 

  
  

0.920 
  
  

 316.609 37 11,714.520 داخؿ المجموعات

   39 11,767.600 المجموع

 .3.25تساوي  0.05( ومستوى داللة 2،37الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
 .5.29تساوي  0.01ومستوى داللة  (2،37)الجدولية عند درجتي حرية  Fقيمة  
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (13-5تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )
وبذلؾ يمكف استنتاج  ،وكافة األبعادلدى مبتوري األطراؼ  الكمية لفعالية الذاتلمدرجة  0.05الداللة 
وكافة بشكؿ عاـ  لدى مبتوري األطراؼ فعالية الذاتفي  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ ال أنو 

حالة ختمؼ باختبلؼ تال  لدى مبتوري األطراؼ فعالية الذاتأي أف ، حالة البترتعزى إلى األبعاد 
   .البتر

 

فالبتر سواء كاف  ،أف الفرد يتأثر بصورة الجسـ لديو بشكؿ متكامؿذلؾ إلى  وتعزو الباحثة
عف البدائؿ في ذاتو  وبالتالي ستكوف لديو توجيات لمبحث ،شعر الفرد بالنقصفإنو يُ  ًياسفم ـأ اعمويً 

 نقاط القوة لديو. ىوالتركيز عم

ظير فروؽ ذات التي لـ تُ  (2009القاضي ) كدراسةىذه النتائج مع بعض الدراسات  واتفقت
 لحالة البتر. ىحصائية بيف أفراد العينة تعز إداللة 
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
ي  يعالرة الذات لدى ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -

 وري األطراف تعزى إل  مكان السكن.مبت

 one wayالتبايف األحادي  )اختبار  باستخداـ ةالباحث تقام ى ىذه الفرضية،عم لئلجابة
Anova )، (14-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل: 

 مكان السكن – (التبارن األحادي  اختبار )نتائج  (:14-5ةدول )

 مودر التبارن األبعاد
مةموع 
 المربعات

درةات 
 الحررة

متوسط 
 الدللةمستوى  "Fقرمة " المربعات

 البعد االنفعالي
 121.891 3 365.672 بيف المجموعات

5.252 
 
 

*0.004 
 
 

 23.206 36 835.428 داخؿ المجموعات

  39 1,201.100 المجموع

 البعد االجتماعي
 51.267 3 153.800 بيف المجموعات

1.523 
 
 

0.225 
 
 

 33.669 36 1,212.100 داخؿ المجموعات

  39 1,365.900 المجموع

البعد األكاديمي 
 والمعرفي

 33.794 3 101.381 بيف المجموعات
2.036 

 
 

0.126 
 
 

 16.600 36 597.594 داخؿ المجموعات

  39 698.975 المجموع

بعد الثقة بالذات 
 واآلخريف

 45.819 3 137.456 بيف المجموعات
1.695 

 
 

0.185 
 
 

 27.026 36 972.919 داخؿ المجموعات

  39 1,110.375 المجموع

لفعالرة  الدرةة الكمرة
 الذات

 712.075 3 2,136.225 بيف المجموعات
2.662 

 
 

0.063 
 
 

 267.538 36 9,631.375 داخؿ المجموعات

  39 11,767.600 المجموع

 .α ≤ 0.01 داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة اتالفرؽ بيف المتوسط *
 .2.87تساوي  0.05( ومستوى داللة 36، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .4.38تساوي  0.01ومستوى داللة   (36، 3)الجدولية عند درجتي حرية  Fقيمة  
 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (14-5تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )
توجد ال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  ،لدى مبتوري األطراؼالكمية لفعالية الذات لمدرجة  0.05الداللة 
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
مكاف بشكؿ عاـ تعزى إلى  مبتوري األطراؼ فعالية الذات لدىفي  ةداللة إحصائيذات فروؽ 
  .السكف

، لبعد األكاديمي والمعرفيوالمبعد االجتماعي،  (.Sig)القيمة االحتمالية أف  اوقد تبيف أيضً 
 توجد فروؽال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ،  0.05مف مستوى الداللة  كبرأ بالذات واآلخريف الثقةبعد و 

 لدى بعد الثقة بالذات واآلخريف، لبعد األكاديمي والمعرفيالبعد االجتماعي، افي  ةداللة إحصائيذات 
 .مكاف السكفإلى تعزى  مبتوري األطراؼ
وبذلؾ  ، 0.01مف مستوى الداللة  قؿأ مبعد االنفعاليل (.Sig)القيمة االحتمالية أف في حيف 

 تعزى إلى مبتوري األطراؼ لدى االنفعاليالبعد في  ةداللة إحصائييمكف استنتاج أنو توجد فروؽ 
  ف.مكاف السك

لمبعد  مكاف السكفنتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات ( يوضح (15-5والجدوؿ التالي 
 .االنفعالي

 لمبعد النفعال  مكان السكن: نتائج اختبار شرفرو لمقارنة متوسطات يئات (15-5ةدول )

 الفئات
 الفرق برن
 المتوسطرن

 القرمة الحتمالرة
(Sig.) 

 غزة
 0.777 2.40000 شماؿ غزة

 0.129 7.25000- الوسطى

 0.444 3.38889- الجنوب

 شماؿ غزة
 0.018 9.65000- الوسطى

 0.039 5.78889- الجنوب

 0.558 3.86111 الجنوب الوسطى

 

 ،لمبعد االنفعالي مكاف السكف( نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات 15-5يوضح جدوؿ )
لمبعد  مكاف السكفظير النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات فئات ث تُ يح

، ومف ثـ الجنوب فيالذيف يسكنوف في الوسطى، ومف ثـ لصالح الذيف يسكنوف لصالح االنفعالي 
البعد أف وىذا يعني  ،الشماؿ ا لصالح الذيف يسكنوف في، وأخيرً غزة لصالح الذيف يسكنوف في

 .األماكف األخرىأكثر مف باقي الوسطى  يسكنوف فيالذيف  مبتوري األطراؼ لدى االنفعالي
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
 الذا نجد تقاربً  ،عاليةالسكانية أف قطاع غزة مساحتو صغيرة وكثافتو  إلىذلؾ  ةعزو الباحثتو 

السكف  بشكؿ أكبرلدى سكاف دود األفعاؿ، ولكف وجود الفروؽ في البعد االنفعالي ر في التفكير و 
مناطؽ غير مكتظة بالسكاف، كذلؾ وجود األماكف الزراعية التي  لكونيايعود  قد ،ىالمنطقة الوسط

 عمى الضبط االنفعالي.تخفؼ مف حدة االنفعاالت لدى الفرد وبالتالي يساعد مثؿ ىذه المناطؽ 
 ولـ تتفؽ النتيجة الحالية مع أي مف الدراسات السابقة.

ي  يعالرة الذات لدى ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 طراف تعزى إل  المستوى التعمرم .مبتوري األ

 one wayالتبايف األحادي  )اختبار  باستخداـ ةالباحث تقامالفرضية؛  ىذهلئلجابة عمى 
Anova )، (16-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل: 
 المستوى التعمرم  – (التبارن األحادي  )اختبار نتائج  (:16-5ةدول )

مةموع  مودر التبارن األبعاد
 المربعات

درةات 
 الحررة

متوسط 
 المربعات

 مستوى الدللة "Fقرمة "

 البعد االنفعالي
 164.133 2 328.267 بيف المجموعات

6.958 
 
 

*0.003 
 
 

 23.590 37 872.833 داخؿ المجموعات

  39 1,201.100 المجموع

 البعد االجتماعي
 22.908 2 45.817 بيف المجموعات

0.642 
 
 

0.532 
 
 

 35.678 37 1,320.083 داخؿ المجموعات

  39 1,365.900 المجموع

البعد األكاديمي 
 والمعرفي

 35.300 2 70.600 المجموعات بيف
2.079 

 
 

0.139 
 
 

 16.983 37 628.375 داخؿ المجموعات

  39 698.975 المجموع

بعد الثقة بالذات 
 واآلخريف

 28.250 2 56.500 بيف المجموعات

 28.483 37 1,053.875 داخؿ المجموعات 0.381 0.992

  39 1,110.375 المجموع

لفعالرة  الدرةة الكمرة
 الذات

 557.133 2 1,114.267 بيف المجموعات
1.935 

 
 

0.159 
 
 

 287.928 37 10,653.333 داخؿ المجموعات

  39 11,767.600 المجموع

 .α ≤ 0.01 داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة اتالفرؽ بيف المتوسط *
 .3.25تساوي  0.05( ومستوى داللة 2،37الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .5.29تساوي  0.01( ومستوى داللة 37، 2الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة  
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (16-5) تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ

توجد ال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  ،الكمية لفعالية الذات لدى مبتوري األطراؼلمدرجة  0.05الداللة 
فعالية الذات لدى مبتوري األطراؼ بشكؿ عاـ تعزى إلى المستوى في  ةداللة إحصائيذات فروؽ 

  التعميمي.

، لبعد األكاديمي والمعرفيلمبعد االجتماعي ، ا (.Sig)القيمة االحتمالية أف  ،اوقد تبيف أيضً 
 توجد فروؽال وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  ،0.05مف مستوى الداللة  كبرأ بعد الثقة بالذات واآلخريفو 

 بعد الثقة بالذات واآلخريفو ، لبعد األكاديمي والمعرفيالبعد االجتماعي، افي  ةداللة إحصائيذات 
 إلى المستوى التعميمي.تعزى  مبتوري األطراؼ لدى

وبذلؾ  ، 0.01مف مستوى الداللة  قؿأ مبعد االنفعاليل (.Sig)القيمة االحتمالية أف في حيف 
 تعزى إلى مبتوري األطراؼ لدى االنفعاليالبعد في  ةداللة إحصائييمكف استنتاج أنو توجد فروؽ 

  المستوى التعميمي.
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
المستوى نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات ( يوضح 17-5) والجدوؿ التالي

 .لمبعد االنفعالي التعميمي

 لمبعد النفعال  المستوى التعمرم : نتائج اختبار شرفرو لمقارنة متوسطات يئات (17-5ةدول )

 الفئات
 الفرق برن
 المتوسطرن

 القرمة الحتمالرة
(Sig.) 

 بتدائي فأقؿا
 0.010 6.41667- ثانوي

 0.006 8.37500- جامعي فأكثر

 0.618 1.95833- جامعي فأكثر ثانوي

لمبعد  المستوى التعميميلمقارنة متوسطات  شفيي( نتائج اختبار 17-5يوضح جدوؿ )
 المستوى التعميميحيث تظير النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  ،االنفعالي

، ومف ثـ لصالح الذيف مستواىـ جامعي فأكثر لمبعد االنفعالي لصالح الذيف مستواىـ التعميمي
البعد االنفعالي وىذا يعني أف  ،بتدائي فأقؿاـ التعميمي ا لصالح الذيف مستواىثانوي، وأخيرً  التعميمي

أكثر مف باقي المستويات التعميمية  ،جامعي فأكثر الذيف مستواىـ التعميميلدى مبتوري األطراؼ 
 األخرى.

الجامعي  ىوجود الفروؽ في البعد االنفعالي بيف أفراد العينة لصالح المستو  ةعزو الباحثتو 
كثر عقبلنية بالحكـ عمى أويكوف  ،أكثر مف غير المتعمـ اىو أف الفرد المتعمـ يكوف عقبلنيً  ،فأكثر

 .وفعالو وانفعاالتأوكذلؾ يكوف لديو سيطرة أكثر عمى ردود  ،األشياء

( التي أظيرت 2015الدراسات األخرى كدراسة أنور وآخريف )  بعضواتفقت ىذه النتائج مع 
 عدـ وجود فروؽ لدى أفراد العينة تعزى لممستوى التعميمي. 
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
ي  يعالرة الذات لدى ( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -

 طراف تعزى إل  المستوى القتوادي.مبتوري األ

 ،( لعينتيف مستقمتيف -T )اختبار  باستخداـ ةالباحث تقام ،الفرضيةلئلجابة عمى ىذه 
 :(18-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل

 المستوى القتوادي – (لعرنترن مستقمترن  -  T)اختبارنتائج  (:18-5ةدول )

 .2.02 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 .2.71 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (18-5تبيف النتائج الموضحة في الجدوؿ )
وبذلؾ يمكف استنتاج  ،وكافة األبعادلدى مبتوري األطراؼ  الكمية لفعالية الذاتلمدرجة  0.05الداللة 
وكافة  ،بشكؿ عاـ األطراؼلدى مبتوري  فعالية الذاتفي  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ ال أنو 

ختمؼ تال  لدى مبتوري األطراؼ فعالية الذاتأي أف  ،المستوى االقتصاديتعزى إلى األبعاد 
 .المستوى االقتصاديباختبلؼ 

 األبعاد
المستوى 
 القتوادي

 العدد
المتوسط 
 الحساب 

النحراف 
 المعراري

 "t"قرمة 
مستوى 
 الدللة

 البعد االنفعالي
 6.02 25.33 24 مرتفع/ متوسط

-0.437 0.664 
 4.91 26.13 16 منخفض

 البعد االجتماعي
 6.54 33.29 24 مرتفع/ متوسط

-0.992 0.327 
 4.82 35.19 16 منخفض

 البعد األكاديمي والمعرفي
 4.51 23.29 24 مرتفع/ متوسط

-1.356 0.183 
 3.65 25.13 16 منخفض

 بعد الثقة بالذات واآلخريف
 5.88 34.17 24 مرتفع/ متوسط

0.060 0.953 
 4.58 34.06 16 منخفض

 لفعالرة الذات الدرةة الكمرة
 19.79 119.58 24 مرتفع/ متوسط

-0.582 0.564 
 13.31 122.88 16 منخفض
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
ويحاولوف رفع  ،ا عف اليويةيبحثوف دائمً  عاـذلؾ إلى أف األفراد بشكؿ  وتعزو الباحثة

فإنو يكوف في سعي دائـ لصقؿ  اأـ فقيرً  افالفرد سواء كاف غنيً  ،مستوى الفعالية الذاتية لدييـ
، كذلؾ الخدمات المتعددة المأموؿ ىلمستو إلى اتقاء بيا ورفعيا مف أجؿ االر  ؛شخصيتو وتطويرىا

ا لو الدور الكبير في توفير مستمزمات خصوصً  ،غزة قطاعالتي تقدميا المؤسسات غير الربحية في 
رشاد النفسي المقدمة مف العديد مف تقديـ الطرؼ الصناعي وكذلؾ خدمة اإلك ،الفرد المتعرض لمبتر

يصاؿ الفرد لحالة ا  سواء الحكومية أو الخاصة التي ليا الدور الكبير في تخطي المحنة و  ،المؤسسات
 مف التكيؼ مع الوضع الحالي.

عدـ وجود ( التي أظيرت 2009فتح الباب ) كدراسةواتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 
 االقتصادي. ىلممستو  ىفروؽ بيف األفراد في فعالية الذات تعز 

ى ي  يعالرة الذات لد( α ≤ 0.05عند مستوى دللة )توةد يروق ذات دللة إحوائرة ل  -
 مبتوري األطراف تعزى إل  العمر.

 ،( لعينتيف مستقمتيف -T )اختبار  باستخداـ ةالباحث تقام ،لئلجابة عمى ىذه الفرضية
 :(19-5الجدوؿ)ؾ مف خبلؿ ويتضح ذل

 العمر – (لعرنترن مستقمترن -  T)اختبارنتائج  (:19-5ةدول )

 .2.02 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 .2.71 تساوي0.01 ( ومستوى معنوية 38الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 العدد العمر األبعاد
المتوسط 
 الحساب 

النحراف 
 المعراري

قرمة 
"t" 

مستوى 
 الدللة

سنة 30إلى أقؿ مف   20 البعد االنفعالي  22 26.00 4.59 
0.436 0.665 

سنة فأكثر 30  18 25.22 6.66 

سنة 30إلى أقؿ مف   20 البعد االجتماعي  22 33.82 4.91 
-0.271 0.788 

سنة فأكثر 30  18 34.33 7.10 

سنة 30إلى أقؿ مف   20 البعد األكاديمي والمعرفي  22 24.14 3.28 
0.182 0.857 

سنة فأكثر 30  18 23.89 5.27 

سنة 30إلى أقؿ مف   20 بعد الثقة بالذات واآلخريف  22 33.32 4.43 
-1.059 0.296 

سنة فأكثر 30  18 35.11 6.26 

لفعالرة  الدرةة الكمرة
 الذات

سنة 30إلى أقؿ مف   20  22 120.45 13.73 
-0.177 0.860 

سنة فأكثر 30  18 121.44 21.42 
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 الخامسىالفصل

ىالدرادظىنتائج
مف مستوى  كبرأ (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (19-5في الجدوؿ ) الموضحةتبيف النتائج 

وبذلؾ يمكف استنتاج  ،وكافة األبعادلدى مبتوري األطراؼ  الكمية لفعالية الذاتلمدرجة  0.05الداللة 
وكافة بشكؿ عاـ  لدى مبتوري األطراؼ فعالية الذاتفي  ةداللة إحصائيذات توجد فروؽ ال أنو 

  .العمرختمؼ باختبلؼ تال  لدى مبتوري األطراؼ فعالية الذاتأي أف  العمر،تعزى إلى األبعاد 

وىذا ما يجعؿ الفرد  ،معظـ أفراد العينة يقعوف ضمف فئة الشبابأف ذلؾ إلى  ةعزو الباحثتو 
 ىا مف أجؿ الوصوؿ لممستو بمورتيو ثبات ذاتو وصقؿ شخصيتو إفي مرحمة الثورة والميؿ نحو 

 المأموؿ، والسعي الدائـ والمستمر لتطوير ذاتو والبحث عف فرص تتناسب ووضعو الحالي.

يرت ( التي أظ2015ف )يواتفقت ىذه النتائج مع بعض  الدراسات األخرى كدراسة أنور وآخر 
 لمعمر. ىعدـ وجود فروؽ لدى أفراد العينة تعز 

 استفادة الباحثة من الدراسة العممرة:
  طبلع عمى العديد مف الدراسات كاال ،ه الدراسة العديد مف الفوائدىذحققت الباحثة عبر

 واالستفادة مف النتائج التي توصمت إلييا.

 لمعالجة  ،في التدخؿ النفسي العاجؿ تعرفت الباحثة عمى احتياجات المجتمع الفمسطيني المتمثمة
 مراشديف.لؤلطفاؿ أو لخمفتو الحرب مف صدمات سواء  ما

  الرغـ مف كؿ ما مر بو مف صعوبات إال بف ي،يجابية المجتمع الغزّ إتعرفت الباحثة عمى مدى
 ا هلل عمى الببلء.ا حامدً ا صابرً مرابطً مجتمعا زاؿ ي أنو ال

  ط اوالتي تكمف في إيمانو بالقضية والرب ،لمجتمع الفمسطينيلمباحثة قوة اىذه الدراسة كشفت
 نيؿ المطالب. ىوالصبر حت

  جديدة في مجاؿ  تعرفت عمى معافٍ ، حيث المخزوف العممي لدى الباحثةمف زادت ىذه الدراسة
 كعمـ النفس اإليجابي وما ينبثؽ عنو مف مفاىيـ عديدة كمفيـو نمو ما بعد الصدمة. ،التخصص

 ت  واةيت الباحثة أثناء تطبرق أدوات الدراسة:الوعوبات ال
  )حيث تـ استيداؼ القطاع ككؿ مف الشماؿ ، صعوبة كبيرة في الوصوؿ لمعينة )عينة المبتوريف

 الجنوب. ىوحت

 ب في تقميص حجـ العينة.سبّ توىذا  ،تعبئة االستبانة بعض الحاالت رفض 

 العبلج والخدمة الطبية في البمداف المجاورة لتمقيبعض الحاالت فر س. 
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 المقترحات والتوورات:

 التوورات:  أوًل 

 .إقامة الجمسات البلزمة لذوي اإلعاقة مف أجؿ تنمية الفعالية الذاتية لدييـ 

 .توفير المجتمع والمؤسسات لفرص عمؿ تبلئـ ىذه الفئة 

  حاالت البتر.العمؿ عمى توفير مراكز تأىيمية تؤىؿ لؤلفراد ذوي 

 .تقديـ دورات تدريبية حوؿ كيفية التعامؿ مع اإلصابات أثناء الحرب 

  إنشاء نواٍد اجتماعية ورياضية متخصصة تمكف المبتوريف مف ممارسة كافة أنشطتيـ وقضاء
 وقت الفراغ فييا.

 .مساعدة فئة المبتوريف عمى تنمية بعض الِحرؼ لدييـ، ومف ثـ عرضيا في معرض خاص بيـ 

 ـ المعززات المادية والمعنوية ليذه الفئة مف أجؿ رفع مستوى الفعالية الذاتية لدييـ.تقدي 

  التعاوف بيف المؤسسات األىمية والجمعيات العمومية والمراكز الحكومية؛ مف أجؿ عمؿ إعادة
 تأىيؿ لمثؿ ىذه الفئة.

 النفسية  ضاألعرا تقديـ برامج الدعـ النفسي لكؿ مف المبتور وأسرتو؛ مف أجؿ التخفيؼ مف حدة
 الناتجة عف ظروؼ الحرب وتقبؿ الوضع الجديد لمفرد المبتور.

 

 المقترحات: ثانرا

إجراء دراسات تتناوؿ عمـ النفس اإليجابي بشكؿ عاـ ونمو ما بعد الصدمة بشكؿ خاص  .0
 إلثراء المكتبات العربية بمثؿ ىذه الدراسات النادرة.

دراسات وبرامج تيدؼ لمتخفيؼ مف األعراض النفسية التي يعاني منيا مبتوري  إجراء .2
 األطراؼ.

 إجراء دراسات الحتياجات مصابي الحرب بشكؿ عاـ ومبتوري األطراؼ بشكؿ خاص. .3

 إجراء دراسات تتناوؿ تنمية القدرات وصقؿ الذات لدى حاالت البتر. .4
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 :قوص حقرقرة

قامت الباحثة في ىذا البند بوضع بعض القصص لبعض الحاالت التي قامت بتطبيؽ 
 . أدوات الدراسة معيـ

  ه الخمسة ولـ يبؽَ ؤ زوجتو وأبنا تصؼ بيتو واستشيد، قُ اعامً  36يبمغ مف العمر  (ـ. ف)السيد 
وحدثني  ،يستفيؽ مف صدمتو (ـ)عمى الحرب بدأ وقد بترت يده اليمني، بعد مرور شير  ،سواه

ىذه الحالة مف أكثر الحاالت التي أظيرت تغيرات ،  ئواف دائـ البكاء عمى زوجتو وأبناكيؼ ك
استفاؽ مف الصدمة بدأ يشارؾ في الحياة االجتماعية بشكؿ كبير  فبعد أف ،إيجابية لمصدمة

 وخاصة مجالس الصمح، كذلؾ أصبح يتردد بشكؿ كبير عمى المساجد ويؤدي صبلة الجماعة.
 ولكف لـ أفقد حياتي بعد فالطريؽ ال ،أنا فقدت زوجتي وخمسة مف أبنائيلساف الشاب: "عمى 

سأشارؾ في  كما ،وسأىتـ أكثر في أمور ديني ،سأتابع تعميمي الجامعي ،زاؿ طويبًل ي
 المناسبات والمجالس االجتماعية والعائمية".

 
  األخيرة وبترت قدمو ض لمقصؼ في الحرب ، تعرّ اعامً  26يبمغ مف العمر  (أ. ع)السيد

 ،لقدمو اصناعيً  اب طرفً اليسرى، بعد شيريف مف الحرب ذىب لمركز األطراؼ الصناعية وركّ 
بؿ  ،ويحدى قدمإ ال يبدو عميو أبدا أنو قد فقد ،الشركات الدولية بغزة إحدىواآلف يعمؿ في 

 أنيقا ومجتيدا في عممو.يبدو 
وأف أواصؿ حياتي  ،أف أعيدىا كما كانت اً صرّ وكنت مُ  ،بترت قدمي لقد" عمى لساف الشاب :

 ف عمى أف نصنع المستحيؿ".و فنحف قادر  ،دامت عقولنا بخير بأنو ماوأثبت لمجميع 
 

  تعرض لبتر  ،دراستو الثانوية ولـ يكمؿ جامعتو ىنيأ، اعامً  19يبمغ مف العمر  (ف. ـ)السيد
عاقتو، إفرصة عمؿ تتناسب مع ليجد  ،في القدـ، وبعد أف انتيت الحرب قرر أف يتابع تعميمو

ا أصبح أكثر تدينً فأىتـ بالتعميـ أكثر و  ،ر مجرى حياتويوكاف لمصدمة الدور الكبير في تغي
بإحدى التحؽ ، و  يتـ بالمناسبات االجتماعيةا بالصبلة والروحانيات، كذلؾ أصبح يواىتمامً 
 ليشارؾ في مباريات التنس. ؛ذوي اإلعاقةالتي تخص  ةرياضيال النوادي
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 والمراجعىالمصادر

 : الموادرأوًل 

 ف الكريـالقرآ 
 السنة النبوية 

 ا: المراةعثانرً 

 المراةع العربرة . أ
 ( 2012أبو غالي، عطاؼ :)" فاعمية الذات وعبلقتيا بضغوط الحياة لدى الطالبات

، مةمة الةامعة اإلسالمرة لمدراسات اإلسالمرة والنفسرة، "المتزوجات في جامعة األقصى
 (.664-619(، ص )1(، عدد )(20مجمد 

 ( 2006أبو غزاؿ، معاوية .)عماف، 1، طنظررات التطور اإلنسان  وتطبرقاتو التربورة ،
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 أثر التفاعؿ بيف أساليب التعمـ ومستويات (: 2010خميفة، عمي )و رزوؽ، عصاـ، أبو م
المةمة الموررة فاعمية الذات عمى اتجاىات الطبلب نحو التعمـ اإللكتروني بكمية التربية، 

، تصدرىا الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، المجمد العشروف، ع لمدراسات النفسرة
 (.383 -319( ص )68)

  مكتبة األنجمو القاىرةعمم النفس الةتماع . (. 1999الديف )األشوؿ، عادؿ عز :
 المصرية.

 غزة، مقدمة ي  تومرم البحث التربوي(: 2004محمود ) األغا، إحساف واألستاذ ،
 فمسطيف.

 ( دور الجنس في عبلقتو بتقديرات الذات، 1985بخيت ، عبد الرحيـ :) المؤتمر األول
 (.136-122( ص )9، إبريؿ ع )ات النفسرةلعمم النفس، الةمعرة الموررة لمدراس

 ( دور الجنس في عبلقتو بتقديرات الذات، المؤتمر األوؿ لعمـ 1985بخيت، عبد الرحيـ :)
 (.136-122(، ص )9النفس، الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، إبريؿ، ع )

 (فاعمية الذات وعبلقتيا بالتوافؽ الميني وجودة األداء لدى 2013حجازى، جولتاف :)
المةمة األردنرة ي  معممات غرؼ المصادر في المدارس الحكومية في الضفة الغربية، 

 .4، عدد 9، مجمد العموم التربورة
 ،لدى مبتوري الذات بتقدير وعبلقتيا الجسـ صورة :( 2006 ) السيد حسيف إيماف حسف 

 .سوىاج جامعة ، التربية كمية ،ماةسترر رسالة األطراؼ،
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 صورة الجسـ وعبلقتيا بتقدير الذات لدى مبتوري   :( 2006 )حسف، إيماف حسيف السيد
 .، كمية التربية، جامعة سوىاجرسالة ماةسترراألطراؼ، 

 ( االستقبلؿ النفسي عف الوالديف وعبلقتو بفعالية 1999حسيب، عبد المنعـ عبد اهلل :)
(، 14، جامعة القاىرة، ع )مةمة العموم التربورةؾ التوكيدي لطمبة الجامعة، الذات والسمو 

 (.52-40ص )
 ( فعالية الذات كمحدد نفسي لكؿ مف اإلفصاح عف الذات وأنماط 2011خطاب، كريمة :)

السموؾ الصحي لدى عينة مف الراشديف، بحث محكـ، دراسات عربية في عمـ النفس، 
 (.1( ، ع )10، ـ )عممرة سركولوةرة ربع سنورة محكمة مةمة درورة

 ( 1990دسوقي، كماؿ): جامعة القاىرة: الدار الدولية لمنشر والتوزيع.ذخررة عمم النفس ، 
 ( 2001زىراف، حامد .) القاىرة : عالـ الكتب.3. ط الوحة النفسرة واالعالج النفس . 
 مركز دراسات  سر الفمسطرنرة،ن ي  األقوطفال والمراىاأل: (2001) الزور، صبلح

 .البلجئيف، جامعة أوكسورد. المممكة المتحدة
 ( فاعمية الذات ودور الجنس لدى التبلميذ األيتاـ والعادييف 2001زيداف، سامي محمد :)

 ، كمية التربية، جامعة المنصورة.، رسالة ماةسترر غرر منشورةفي مرحمة الطفولة المتأخرة
 ( 2008سالـ، رفقة :)فاعمية الذات والفرع األكاديمي بدافع اإلنجاز الدراسي لدى  عبلقة

(، كمية عجموف 23، ع )مةمة البحوث التربورة والنفسرة، طالبات كمية عجموف الجامعية
 لمتربية.

 ( فاعمية الذات مدخؿ لخفض أعراض القمؽ وتح2012شاىيف، ىياـ:) سيف التحصيؿ
، 28، المجمد مةمة ةامعة دمشقعمـ، صعوبات الت يالدراسي لدى عينة مف التبلميذ ذو 

 العدد الرابع.
 ( فعالية الذات وعبلقتيا ببعض متغيرات الدافعية لدى 2000الشعراوي، عبلي محمود :)

-123(، ص )44، جامعة المنصورة، ع )مةمة كمرة التربرةطبلب المرحمة الثانوية، 
146.) 

 ا مف وجية المعاقيف حركيً نشطة الرياضية لمراكز (: تقويـ األ1997) ىصادؽ، مصطف
، كمية التربية التربرة البدرنة والرراضرة –المةمة العممرة نظر البلعبيف، بحث محكـ،  

 الرياضية لمبنيف بالقاىرة، جامعة حمواف، مصر.
 ( الفعالية الذاتية وعبلقتيا بضغوط الحياة لدى الشباب 1993صالح، عواطؼ حسيف :)

 (.487 -461( ص )23عة المنصورة، ع )، جاممةمة كمرة التربرةالجامعي، 
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 ( عمـ النفس اإليجابي: تعريفو وتاريخو وموضوعاتو 2008الصبوة، محمد نجيب ،)
 (.76-79( ص )4،  ـ )مةمة عمم النفسوالنموذج المقترح لو. 

  حركي  -(: دور السباحة في تحسيف اإلدراؾ الحس2000عرابي، سميرة )عالياف، محمد، و
 ، جامعة عجماف.دراسة ماةسترر، المصابيف بالبتر السفمي األحادي لدى

  رشادي في تنمية تحقيؽ الذات لدى إ(: مدى فاعمية برنامج 1993، فاطمة سالـ )يالعامر
رسالة ماةسترر غرر مارات العربية المتحددة، مف طبلب كمية التربية بجامعة اإل عينة

 كمية التربية، جامعة عيف شمس.منشورة، 
 (: نمو ما بعد الصدمة وأعراض 2015براىيـ )إدسة، أنور أبو يوسؼ، محمد حماد، العبا

بحث مقدم  ، مراكز اإليواء في محافظة خانيونساالضطراب النفسي لدى النازحيف في 
 سبلمية ، غزة.، الجامعة اإللممؤتمر التربوي الخامس

  والقدرات العقمرة برن القراس الفروق الفردرة : ( 2008لطفي)  ،عبد الباسط، ابراىيـ
  .مصر العربية لمنشر والتوزيع ،النفس  وتةيرز المعمومات

 (: فعالية الذات وعبلقتيا باتخاذ القرار لدى المراىقيف مف 2003) ةعبد القادر، صابر سفين
 ، جامعة عيف شمس.رسالة ماةسترر غرر منشورةالجنسيف، 

 ( اتخاذ القرار وعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات والمساندة االجتماعية 2009العتيبي، بندر" :)
، جامعة أـ القرى، رسالة ماةستررلدى عينة مف المرشديف الطبلبييف بمحافظة الطائؼ، 

 السعودية.
 ،كمية التربية، ،"وآثارىا النفسرة لودمة"ا: بعنواف دراسي يـو :( 2000 ) محفوظ عثماف 

 .فمسطيف غزة، األقصى، جامعة
 ،ومدى قابمرة األزمات ي  السررع لتدخلا" :بعنواف دراسي يـو :( 2002 ) محفوظ عثماف 

 .غزة المفتوحة، القدس جامعة ،"الفمسطرن  الواقع ي  التطبرق
 ( 2011عطا اهلل :)العدد  ، مقاؿ ، صحيفة الرياض، الرابان ونمو ما بعد الودمة

(15621 )http://www.alriyadh.com/619256 
 ( 1990عكاشة، محمود فتحي :) تقدرر الذات وعالقتو ببعض المتغررات البرئة والشخورة

، سمسمة الدراسات العممية الموسمية المتخصصة، لدى عرنة من أطفال مدرنة ونعاء
 (.94-78(، ص )13العربية، ع ) الجمعية الكويتية لتقدـ الطفولة

http://www.alriyadh.com/619256
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 ،لتأىيؿ فاقدي نفسية دراسة :( 1997) محمد أحمد اليادي، عبد السبلـ، عبد عمي عمي 
 الحادية السنة الثاني واألربعوف، العدد ،النفس عمم مةمة البتر، طريؽ عف الجسـ أعضاء
 .لمكتاب المصرية الييئة القاىرة، عشر،

 ـ عف (: دراسة نفسية لتأىيؿ فاقدي أعضاء الجس1997عبد اليادي، أحمد )، عمي و عمي
 . مةمة عمم النفسطريؽ البتر، 

 ( 1987غنيـ، سيد .)القاىرة: دار النيضة العربية.سركولوةرة الشخورة . 
 ( 2004فرحات، السيد محمد :)مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، سركولوةرة مبتوري األطراف ،

 مصر.
 ،مكتبة  ،التكرف سركولوةرة ي  دراسات : النفسرة الوحة:  (1976 ) ىمصطف فيمي

 اليازجي، القاىرة.
 1، مكتبة مصر لممطبوعات، طالتكرف النفس (: 1978) ىفيمي، مصطف. 
 ( قمؽ2009القاضي، وفاء :) حاالت لدى ومفيـو الذات الجسـ بصورة وعبلقتو المستقبؿ 

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.، رسالة ماةسترر غرر منشورةغزة،  عمى الحرب بعد البتر
 ( فعالية الذات األكاديمية وعبلقتيا ببعض سمات 2010المخبلفي، عبد الحكيـ" :)

بحث محكم ،  ،"دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة صنعاء"الشخصية لدى الطمبة 
 .26ـ مةمة ةامعة دمشق، 

 ( 2013مرسيمنا، شعباف ،)شبكة العموـ صدارات إ، الدعم النفس  ضرورة مةتمعرة
 ارات.مالنفسية العربية، اإل

  (: دور األطراؼ الصناعية في تحسيف 2009) ىؽ، وفاء ومعيري، وفاء ومعوزي، ىدمزلو
 .رسالة ماةسترر غرر منشورةصورة الذات لدى الراشد مبتور األطرؼ، 

 ( مبتوروا األط2012مييرة، خمؼ :) كمينكية" ،إراؼ خبلؿ الحرب عمى غزة " دراسة 
 ، الجامعة اإلسبلمية، غزة.ةماةسترر غرر منشور رسالة 

 وصورة الجسـ صورة تعييف ديناميات في مقارنة تجريبية دراسة: (1998) ر،ماى اليواري ، 
 شمس. عيف ، جامعة داباآل ،كمية دكتوراة رسالة ، مختمفة كمينيكيةإ فئات في الذات

  (. 1978ىوؿ ، وليندزي ): ف. القاىرة ، دار ي، ترجمة أحمد فرج وآخر نظررات الشخورة
 . الفكػر العربي

 

 



 

 

126 
 

 والمراجعىالمصادر

 المراةع األةنبرة . ب
 Andrea A. Thornton and Martin A. Perez (2006): Posttraumatic growth 

in prostate cancer survivors and their partners, Psycho-Oncology, 

Volume 15, Issue 4, pages 285–296. 

 Arcel, tibby tata, Simunkovc, Gorana Tocilg (1988): War Violons, 

Trauma And The Coping Process, Rehablitation Center, Copenhagen  

Denemark. 

 Bandura, A. (1977) . Self-Efficacy: Toward, A unifying Theory of 

Behavior Change. Journal of Psychological Review, Vol. 84(2). PP 

191-215. 

 Birgit Kleim and Anke Ehlers(2009): Evidence for a Curvilinear 

Relationship Between Posttraumatic Growth and Posttrauma Depression 

and PTSD in Assault Survivors, Journal of Traumatic Stress, Vol. 22, 

No. 1, February 2009, pp. 45–52. 

 Breakry, james(2003) : body imag for the lower _ lims amputee, 

master thesis, columboiauniversity. 

 Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new 

resilience scale: The Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC). 

Depression and Anxiety, 18, p76–82. 

 Cordova MJ, Andrykowski MA (2003):  Responses to cancer diagnosis 

and treatment: posttraumatic stress and posttraumatic growth, 

Seminars in Clinical Neuropsychiatry [ 8(4):286-296]. 

 Dekel, Sharon&Ein-Dor, 

Tsachi&Solomon,Zahava(2011):Posttraumatic Growth and 

Posttraumatic Distress: A Longitudinal Study, Psychological Trauma: 

Theory, Research, Practice, and Policy,Tel-Aviv University, American 

Psychological Association. 

 Elsevier, BV (1991): Coping with a mputation and phantom limb pain, 

Journal of psychosomatic research, Volume 46, issue4. 

 Gabriele Pratia* & Luca Pietrantonia(2009): Optimism, Social Support, 

and Coping Strategies As Factors Contributing to Posttraumatic Growth: 

A Meta-Analysis, Journal of Loss and Trauma: International 

Perspectives on Stress & Coping Volume 14, Issue 5. 

 Gillespie, D. A Hilman, S. (1993). Impact of Self – Efficacy 

Expectations on Adolescent Career Choice, Journal of Personality, 31 

(6) pp 32- 40 

 Hodgkincon, peter, Stewart, Michael (1991): Coping With 

Catastrophe, Ahandbook Of Disaster Management Rouledge . 

 Jeffry , M. Sharon Begloy (2002): The Mind And The Brain, Harper 

Collins. 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Cordova+MJ%22&restrict=All+results
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Andrykowski+MA%22&restrict=All+results
http://europepmc.org/search?page=1&query=JOURNAL:%22Semin+Clin+Neuropsychiatry%22&restrict=All+results
http://www.tandfonline.com/loi/upil20?open=14#vol_14
http://www.tandfonline.com/toc/upil20/14/5


 

 

127 
 

 مراجعوالىالمصادر

 Kirsch, T.(1985). Response Expectancy as Detdlminant of Experience 

and Behavior, Journal of American Psychological. Vol. 11 (4) PP189- 

202. 

 Kohut, H, and Strozier, C.P (1985): Self psychology and hunanties 

reflections on new psychology approach, New York. 

 Kristin, wellerhahn (2002): effect of participation in physical activity on 

body image of armputation, Amrican journal of physical medicine of 

rehabilitation. 

 Manne, Sharon PhD; Ostroff, Jamie PhD; Winkel, Gary PhD; Goldstein, 

Lori MD; Fox, Kevin MD; Grana, Generosa MD(2014): Posttraumatic 

Growth After Breast Cancer: Patient, Partner, and Couple 

Perspectives, by American Psychosomatic Society, Psychosomatic 

Medicinem, May/June 2004 - Volume 66 - Issue 3 - pp 442-454. 

 Pajares, F.; & Miller ,M. (1994). Role of Self Efficacy andSelf Efficacy 

Belief in Mathematical Problem Solving . A Pathy Analysis. Journal of 

Educational Psychology, Vol.87 (2) PP 193- 203. 

 Patterson, Thomas G. Travison and Melissa L. McCarthy, Andrew R. 

Burgess, Marc F. Swiontkowski, Roy W. Sanders, Alan L. Jones, Mark 

P. McAndrew, Brendan M. Ellen J. MacKenzie, Michael J. Bosse, Renan 

C. Castillo, Douglas G. Smith, Lawrence X. Webb, James F. 

Kellam,(2004): Amputation Functional Outcomes Following Trauma-

Related Lower-Extremity, The Journal of bone and Joint Surgery, 

Incorporated. 

 Pohjolainen, T, Alornt, H(2007): Physical medicin of Rehabilitation, The 

Journal of Bone of Joint surgery. 

 Rains, J. Hardling, Ritchie David (1995) : Bailey And Love Short 

Proctic Of Surgery, Ellps ( 22 edition). 

 Rama Krsna Rajandram & Josef Jenewein & Colman McGrath & Roger 

Arthur Zwahlen(2011): Coping processes relevant to posttraumatic 

growth: an evidence-based review, Support Care Cancer 19:583–589. 

 Rappaport. H (1991) . Measuring defensiveness against future anxiety 

Telepression. Current psychology research and Review. Vol. 10 (1). PP 

65 – 77 .  

 Richard G. Tedeschi & Lawrence G. Calhoun (1996): The Posttraumatic 

Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma, Journal of 

Traumatic Stress, July 1996, Volume 9, Issue 3, pp 455-471.  

 Richard G.Tedeschi, crystal L. Park, lawrence G. Calhoun (2004): 

posttrmaumatic growth: conceptual foundations & empirical 

evidence, University of nourth carolina charlotte, pychological inquiry, 

vol 15, no 1. 1-18. 

http://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/toc/2004/05000
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Richard+G.+Tedeschi%22
http://link.springer.com/journal/10960
http://link.springer.com/journal/10960
http://link.springer.com/journal/10960/9/3/page/1


 

 

128 
 

 والمراجعىالمصادر

 Richard G.Tedeschi, crystal L. Park, lawrence G. Calhoun (2009): 

posttrmaumatic growth, personality & clinical psychplogy series. 

Lrving B. Weiner. Editor. 

 Sarah L. Jirek (2011): posttraumatic growth in the lives of young 

adult trauma survivors: relationships with cumulative adversity, 

narrative reconstruction, and survivor missions. A dissertation 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

Doctor of Philosophy (Social Work and Sociology) in The University 

of Michigan. 

 Sawyer A , Ayers S , Field AP (2010): Posttraumatic growth and 

adjustment among individuals with cancer or HIV/AIDS: a meta-

analysis, Clinical psychology review 

 Schawrzer, R. (1999). General Perceived Self- Efficacy in 14 Cultures 

, Washington Dc: Hemisphere. 

 Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2006). Hand Book Of 

Posttraumatic growth: Research And Practice. London, PA: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

 Tedeshi, R.G., & Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic Growth: 

Conceptual Foundation and Empirical Evidence. Philadelphia, PA: 

Lawrence Erlbaum Associates, p1-18. 

 Tierney, Lawerence, Stephen . Jr. (2006): Current Medical Diagnosis 

And Treatment, Librain du Liban. 

 Wetterhaha, Kristina, Hanson, Carolynn; Levy churls (2002): Effect of 

participation in physical Activity on body Image of Amputees, American 

Journal of physical Medicine and Rehabilitation , U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epistemonikos.org/ar/search?field0_query=%22Sawyer%20A%22&field0_select=authors&advance=true
http://www.epistemonikos.org/ar/search?field0_query=%22Ayers%20S%22&field0_select=authors&advance=true
http://www.epistemonikos.org/ar/search?field0_query=%22Field%20AP%22&field0_select=authors&advance=true


 

 

129 
 

 المالحــق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قــاملالح
 

 قائمة بأسماء المحكمرن 
 لألساتذة المحكمرن كتاب موةو 
 الوورة األولرة لالستبران 
 الوورة النيائرة لالستبران 
 مقراس نمو ما بعد الودمة 
 المقراس الموةو لمعرنة 
 طمب تسيرل ميمة الباحث 

 



 

 

131 
 

 المالحــق
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 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. جميؿ الطيراوي     2.

 غزة -جامعة األقصى  د. تغريد عبد اليادي     3.

 وازرة التربية والتعميـ د. محمد الحواجري     4.

 غزة -جامعة األقصى  د. يحيي النجار     5.
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 (2ممحق رقم )
 موةو لألستاذة المحكمرنكتاب 

 بسم اهلل الرحمن الرحرم

 األخ الدكتور/ ______________________________________ حفظو اهلل

                                                               

 

 الموضوع: تحكرم استبانة

      

"نمو ما بعد الودمة وعالقتيا يشرفني إحاطتكـ عمما بأنني أقـو بإجراء دراسة حوؿ:         
. ة، بإشراؼ الدكتور/ سمير قوتبفعالرة الذات لدى مبتوري األطراف ي  الحرب األخررة عم  غزة"
 وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى درجة الماجستير في الصحة النفسية.

ضاء المحكميف الستبانات الدراسة المرفقة: لذا أتشرؼ باالستفادة مف خبرتكـ كأحد أع
 لدى عينة مف مبتوري األطراؼ في الحرب األخيرة. فعالية الذات مقياس

 يكـ في عبارات المقياس مف حيث:أوأرجو التكـر بإبداء ر 

 الصياغة المغوية 
 إليو. المنتمية البعد مع فقرة كؿ توافؽ 
 الدراسة. لموضوع مناسبتيا 
 مناسباً  ترونو ما حذؼ أو إضافة. 

 

 وتفضلواىبقبولىفائقىالذكرىوالتقدور
 

 

 

 

 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 الباحثة

 أحمد أبو القموان آلء



 

 

132 
 

 المالحــق

 (3ممحق رقم )
 مقراس يعالرة الذات ي  وورتو األولرة )لمتحكرم(

 مقراس  يعالرة الذات
 اأبد   انادر   احٌان  أ اغالب   ادائم   العبارة #

 البعد االنفعالي
في المواقؼ أستطيع المحافظة عمى اتزاني  1

 الصعبة
     

      القدرة عمى التحكـ في انفعاالتي يلد 2
      لدي القدرة عمى تحمؿ الضغوط المختمفة 3
رادة قويتيفنأعتقد أن 4       ي أمتمؾ عزيمة وا 
يت أصر عمى إتماـ الميمات المطموبة ميما واج 5

 صعوبة أو تعب مف
     

      ترؾ العمؿ قبؿ إكمالوأ 6
      متمؾ نفسي أماـ مف يحاوؿ استفزازيأ 7

 البعد االجتماعي
أستطيع وضع الحموؿ المناسبة ألي مشكمة  8

 تواجيني
     

      أجد صعوبة في التعامؿ مع اآلخريف 9
      أشعر أني أمتمؾ بعض الميارات االجتماعية 10
      لمقياـ بأي نشاط اجتماعي درةأتردد في المبا 11
بعد االرتياح عندما أكوف مع أشخاص ال  أشعر 12

 أعرفيـ
     

 البعد األكاديمي والمعرفي
أي أىداؼ ميما كانت  ىيسيؿ عمي الوصوؿ إل 13

 بعيدة
     

      سيكوف لي مستقبؿ باىر 14
      يقتنع زمبلئي بآرائي لثقتيـ الكبيرة في شخصيتي 15
      يكمفني مف حولي بالميمات السيمة 16
ا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحموؿ نظرً  17

 التي أصؿ إلييا
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 بوسعي تعمـ أي شيء لو ركزت فكري  فيو 18
 
 

     

 بعد الثقة بالذات واآلخريف
وىبني اهلل عز وجؿ مف القدرات ما يجعمني  19

 اسعيدً 
     

عمى التعامؿ بكفاءة مع  ال أثؽ في مقدرتي 20
 األحداث غير المتوقعة

     

      ستطيع تحمؿ الكثير مف المسئولياتأ 21

      ي غير قادر عمى منافسة أقرانينأشعر أ 22
      أف لي دور مؤثر في المجتمع ىأر  23
      يصعب عمي التوافؽ مع أي مجتمعات جديدة 24
      انتصر لنفسي في كثير مف المواقؼ 25
      ا بمف ىـ حوليأثؽ كثيرً  26
      أعتقد أف لي أصدقاء يمكف االعتماد عمييـ 27
ال يمكنني التعامؿ مع جميع العقبات التي  28

 يتواجين
     

ا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحموؿ نظرً  29
 التي أصؿ إلييا
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 (4محمق رقم )
 وورتو النيائرةمقراس يعالرة الذات ي  

 اأبدً  انادرً  احرانً أ اغالبً  ادائمً  العبارة #
 البعد االنفعالي

      أستطيع المحافظة عمى اتزاني في المواقؼ الصعبة 1
      لدى القدرة عمى التحكـ في انفعاالتي 2
      لدي القدرة عمى تحمؿ الضغوط المختمفة 3
رادة قويتيف 4       أعتقد أني أمتمؾ عزيمة وا 
أصر عمى إتماـ الميمات المطموبة ميما واجيني  5

 مف صعوبة أو تعب
     

نتيجة  ىأثابر في العمؿ مف أجؿ الحصوؿ عم 6
 مرضية

     

      تحكـ بذاتي أماـ مف يحاوؿ استفزازيأ 7
 البعد االجتماعي

أستطيع وضع الحموؿ المناسبة لحؿ مشكبلتي مع  8
 اآلخريف

     

      في التعامؿ مع اآلخريفأجد صعوبة  9
أشعر أني أمتمؾ بعض الميارات االجتماعية التي  10

 تؤىمني لبلنخراط بالمجتمع
     

      ة لمقياـ بأي نشاط اجتماعيدر أتردد في المبا 11
أشارؾ الجيراف في العديد مف المناسبات السعيدة  12

 والحزينة
     

      أحاوؿ الصمح بيف المتخاصميف 13
أشعر بعدـ االرتياح عندما أكوف مع أشخاص ال  14

 أعرفيـ
     

      يسيؿ عمَي إقامة عبلقات جديدة 15
      أخاطب الناس عمى قدر عقوليـ 16

 البعد األكاديمي والمعرفي
أي أىداؼ ميما كانت  ىيسيؿ عمي الوصوؿ إل 17

 بعيدة
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      بأنو سيكوف لي مستقبؿ باىر أنا عمى يقيف 18

      يقتنع زمبلئي بآرائي لثقتيـ الكبيرة في شخصيتي 19

      يثؽ مف حولي بقدراتي 20

ا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحموؿ التي نظرً  21
 أصؿ إلييا

     

      لو ركزت فكري فيو يءبوسعي تعمـ أي ش 22

 بعد الثقة بالذات واآلخريف
ا مف القدرات ما يجعمني موفقً  وىبني اهلل عزوجؿ 23

 اا وسعيدً وناجحً 
     

      ال أثؽ في مقدرتي عمى التعامؿ بكفاءة مع األحداث 24

ستطيع تحمؿ الكثير مف المسئوليات الممقاة عمى أ 25
 عاتقي

     

      أشعر أني غير قادر عمى منافسة أقراني 26

      أرى أف لي دور مؤثر في المجتمع 27

      يصعب عمًي التوافؽ مع أي مجتمعات جديدة 28

      تصر لنفسي في كثير مف المواقؼأن 29
      ا بمف ىـ حوليأثؽ كثيرً  30

      أصدقاء يمكف االعتماد عمييـ يأعتقد أف ل 31
      يامؿ مع جميع العقبات التي تواجينال يمكنني التع 32
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 (5ممحق رقم )

 نمو ما بعد الودمة مقراس
( ي  √رةاء وضع عالمة )ال ، زمات نفسرة مثل الحربتتناول التطور لألشخاص الذرن رتعرضون أل ىذه األسئمة 
 .تناسبكالخانة الت  

قمراًل  ل البند 
بدرةة  قمرالً  ةداً 

 متوسطة
بدرةة 
 كبررة

بدرةة 
كبررة 
 ةداً 

أىدافي في الحياة بعد الحرب مقارنة لما ىي  تغيرت  .1
 .عميو قبؿ الحرب

      

       قدر قيمة حياتي أكثر مف األوؿأ  .2
       ىتـ بأشياء جديدة في الحياةأبدأت   .3
       أصبحت ثقتي في نفسي أكثر مف قبؿ  .4

أصبحت أتفيـ األمور الروحية و الدينية أفضؿ مف   .5
 قبؿ

      

استطيع االعتماد عمى اآلخريف حولي عرفت بأنني   .6
 عندما أقع في مشكمة

      

       في حياتي ا( جديدً اً )مسار  ااخترت طريقً   .7
       أشعر بالقرب مف اآلخريف  .8

ا عمى التعبير عف مشاعري أكثر مف أصبحت قادرً   .9
 قبؿ الحرب

      

أعرؼ بأنني أصبحت قادرًا بطريقة أفضؿ عمى   .10
 التعامؿ مع مشاكمي

      

أستطيع أف أفعؿ األشياء في حياتي بطريقة جيدة بعد   .11
 الحرب

      

       أقبؿ بشكؿ أفضؿ ما انتيت إليو األمور بعد الحرب  .12
       قدر كؿ يـو جديد في حياتي أكثر مف األوؿأ  .13

أصبحت لدي فرص جديدة في الحياة لـ تكف موجودة   .14
 مف قبؿ

      

       تجاه اآلخريف حبأصبحت لدي عاطفة و   .15

أحاوؿ أف أقيـ أفضؿ العبلقات االجتماعية مع   .16
 اآلخريف
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قمراًل  ل البند 
بدرةة  قمرالً  ةداً 

 متوسطة
بدرةة 
 كبررة

بدرةة 
كبررة 
 ةداً 

       أحاوؿ أف أغير األشياء في الحياة التي تحتاج لمتغيير  .17
       أصبح أيماني أعمؽ باهلل  .18
       اكتشفت بأنني أكثر قوة مما كنت أعتقد  .19
       فو تعممت كثيرًا كيؼ أف الناس حولي رائع  .20
       تقبمت أكثر مف قبؿ بأنني أحتاج الناس مف حولي  .21
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 (6ممحق رقم )

 لمعرنة  الستبانة الموةية
 

  .........أخي الفاضؿ، أختي الفاضمة

 هلل وبركاتو،،،السبلـ عميكـ ورحمة ا  

لدى  لودمة وعالقتو بفعالرة الذاتانمو ما بعد اء دراسة بعنواف: " بإجر  تقـو الباحثة         
 .األطراف ي  الحرب األخررة عم  غزة" يمبتور 

وقد تـ  ،وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى درجة الماجستير في عمـ النفس قسـ الصحة النفسية
 :فجزأيلجمع البيانات وىي تتكوف مف بناء االستبانة كأداة 

 : استبانة نمو ما بعد الصدمة.الةزء األول

 : استبانة فعالية الذات. الةزء الثان 

لذا ترجو الباحثة مف حضراتكـ التكـر بقػراءة كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة وتحديػد درجػة 
( في الخانة التي تناسبؾ، وكمي أمؿ أف تكوف موافقتػؾ أو تأييػدؾ لكػؿ منيا بوضػع عبلمػة ) 

صػػحيحة جابتكـ  عف جميع فقرات االستبانة بصراحة ودقة وموضػوعية لموصػوؿ إلػى نتػائج إ
 وصػػادقة، مػػع العمػػـ بػػأف إجابتػػؾ سػػوؼ تسػػتخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 شاكررن لكم حسن تعاونكم ،،،
                                                                                                               

 الباحثة

 ء أحمد أبو القمصانآال
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 :البرانات الشخورة

  ىأنث ذكر                        :الةنس
        

 متزوج            أعزب     الحالة الةتماعرة:
                       مطمؽ             أرمؿ 

 

 سفمي      عموي                  حالة البتر:

                     ًا(مشترؾ )عموي وسفمي مع 

 

                        ىالوسط  شماؿ غزة            غزة          :   مكان السكن
 الجنوب                

 

 دراسات عميا     جامعي        ثانوي     ابتدائي            التعمرم : ىالمستو 

                    أخرى 

 

 قتوادي:المستوي ال

  مرتفع                                                       متوسط منخفض      
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( ي  √رةاء وضع عالمة )، الزمات نفسرة مثل الحربتتناول التطور لألشخاص الذرن رتعرضون أل ىذه األسئمة 
.تناسبكالخانة الت    

 قمرالً  ل البند 
 ةداً 

بدرةة  قمرالً 
 متوسطة

بدرةة 
 كبررة

بدرةة 
كبررة 
 ةداً 

تغيرت أىدافي في الحياة بعد الحرب مقارنة لما ىي   .22
 .عميو قبؿ الحرب

      

       قدر قيمة حياتي أكثر مف األوؿأ  .23

       ىتـ بأشياء جديدة في الحياةأبدأت   .24

       أصبحت ثقتي في نفسي أكثر مف قبؿ  .25

أتفيـ األمور الروحية و الدينية أفضؿ مف أصبحت   .26
 قبؿ

      

ستطيع االعتماد عمى اآلخريف حولي أعرفت بأنني   .27
 عندما أقع في مشكمة

      

       حياتي يف ا( جديدً اً )مسار  ااخترت طريقً   .28

       أشعر بالقرب مف اآلخريف  .29

ا عمى التعبير عف مشاعري أكثر مف أصبحت قادرً   .30
 قبؿ الحرب

      

بطريقة أفضؿ عمى  أعرؼ بأنني أصبحت قادراً   .31
 التعامؿ مع مشاكمي

      

أستطيع أف أفعؿ األشياء في حياتي بطريقة جيدة بعد   .32
 الحرب

      

 بعد الصدمة مقياس نمو ما
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 قمرالً  ل البند 
بدرةة  قمرالً  ةداً 

 متوسطة
بدرةة 
 كبررة

بدرةة 
كبررة 
 ةداً 

       أقبؿ بشكؿ أفضؿ ما انتيت إليو األمور بعد الحرب  .33

       قدر كؿ يـو جديد في حياتي أكثر مف األوؿأ  .34

لدي فرص جديدة في الحياة لـ تكف موجودة  أصبحت  .35
 مف قبؿ

      

       حب تجاه اآلخريفأصبحت لدي عاطفة و   .36

أحاوؿ أف أقيـ أفضؿ العبلقات االجتماعية مع   .37
 اآلخريف

      

أحاوؿ أف أغير األشياء في الحياة التي تحتاج   .38
 لمتغيير

      

       يماني أعمؽ باهللإأصبح   .39

       أكثر قوة مما كنت أعتقداكتشفت بأنني   .40

       فو تعممت كثيرًا كيؼ أف الناس حولي رائع  .41

       تقبمت أكثر مف قبؿ بأنني أحتاج الناس مف حولي  .42
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 مقراس يعالرة الذات

 اأبدً  انادرً  احرانً أ اغالبً  ادائمً  العبارة #

 البعد النفعال 
المواقؼ أستطيع المحافظة عمى اتزاني في  1

 الصعبة
     

      لدى القدرة عمى التحكـ في انفعاالتي 2
      لدي القدرة عمى تحمؿ الضغوط المختمفة 3
رادة قويتيف 4       أعتقد أني أمتمؾ عزيمة وا 
أصر عمى إتماـ الميمات المطموبة ميما  5

 واجيني مف صعوبة أو تعب
     

أجؿ الحصوؿ عمي  أثابر في العمؿ مف 6
 نتيجة مرضية

     

      تحكـ بذاتي أماـ مف يحاوؿ استفزازيأ 7
 البعد الةتماع 

أستطيع وضع الحموؿ المناسبة لحؿ  8
 مشكبلتي مع اآلخريف

     

      أجد صعوبة في التعامؿ مع اآلخريف 9
أشعر أني أمتمؾ بعض الميارات  10

 بالمجتمعاالجتماعية التي تؤىمني لبلنخراط 
     

      ة لمقياـ بأي نشاط اجتماعيدر أتردد في المبا 11
أشارؾ الجيراف في العديد مف المناسبات  12

 السعيدة والحزينة
     

      أحاوؿ الصمح بيف المتخاصميف 13
أشعر بعدـ االرتياح عندما أكوف مع  14

 أشخاص ال أعرفيـ
     

      يسيؿ عمَي إقامة عبلقات جديدة 15
      أخاطب الناس عمى قدر عقوليـ 16

 البعد األكادرم  والمعري 
أي أىداؼ ميما  لىيسيؿ عمي الوصوؿ إ 17

 كانت بعيدة
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أنا عمى يقيف أف بأنو سيكوف لي مستقبؿ  18
 باىر

     

يقتنع زمبلئي بآرائي لثقتيـ الكبيرة في  19
 شخصيتي

     

      يثؽ مف حولي بقدراتي 20
ا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج نظرً  21

 الحموؿ التي أصؿ إلييا
     

      لو ركزت فكري فيو يءبوسعي تعمـ أي ش 22
 بعد الثقة بالذات واآلخررن

وىبني اهلل عزوجؿ مف القدرات ما يجعمني  23
 اا وسعيدً ا وناجحً موفقً 

     

عمى التعامؿ بكفاءة مع  ال أثؽ في مقدرتي 24
 األحداث

     

ستطيع تحمؿ الكثير مف المسئوليات الممقاة أ 25
 عمى عاتقي

     

      أشعر أني غير قادر عمى منافسة أقراني 26

      أرى أف لي دور مؤثر في المجتمع 27

يصعب عمًي التوافؽ مع أي مجتمعات  28
 جديدة

     

      المواقؼنتصر لنفسي في كثير مف أ 29

      ا بمف ىـ حوليأثؽ كثيرً  30
      أصدقاء يمكف االعتماد عمييـ يأعتقد أف ل 31
ال يمكنني التعامؿ مع جميع العقبات التي  32

 تواجيني
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