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 شكـر وتقديـر

عمادة الدراسات العميا في جامعة القدس المفتوحة بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى  أتقدـ

لى مشرفي الفاضؿ األستاذ كر والعرفاف إإلتاحتيا الفرصة لي إلكماؿ دراستي. كما وأتقدـ بعظيـ الش

ياب عمى جيوده المباركة في إنجاز ىذه الرسالة، فجزاه اهلل خير الجزاء وجعؿ ذلؾ الدكتور يوسؼ ذ

حسني األستاذ الدكتور ة جنة المناقشلأعضاء الى  بوافر االحتراـ والتقدير في ميزاف حسناتو. وأتقدـ

ثرائيا  ر فاخر خميمي،الدكتو و  ،عوض عمى ما قدموه مف جيود طيبة في قراءة ىذه الرسالة، وا 

 ظاتيـ القيمة فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.بمالح

لكؿ مف اسيـ في تقديـ يد العوف ألنجاز ىذا البحث واخص  كما واتقدـ بالشكر الجزيؿ

في كمية بالذكر االساتذة االفاضؿ الذيف تكرموا بتحكيـ ادوات ىذه الرسالة، واساتذتنا الكراـ 

وا في اتاحة الفرصة لنيؿ درجة الماجستير، سيمالذيف االدراسات العميا في جامعة القدس المفتوحة 

، والى )الضفة وغزة( الذيف استجابوا وقاموا بتعبئة ادوات الرسالة والى طمبة الجامعات الفمسطينية

  جميع مف ساندني ووقؼ بجانبي ألتماـ ىذا البحث.

 الباحثة

 حسنة عوده
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 اولقائمة الجد
 الصفحة موضوع الجدول الجدول

 46 المستقمة الدراسة متغيرات حسبالدراسة  عينةتوزع  يوضح 0.3 

باألسموب الذي تنتمي إليو  الحياةأساليب  مقياسقيم معامالت ارتباط فقرات  2.3
 (35)ن=

46 

 44  ألفا كرونباخ بطريقة الحياة أساليب مقياس ثبات معامالت 0.3 

بالمجال الذي تنتمي إليو،  النفسي التموث مقياسامالت ارتباط فقرات يوضح قيم مع 6.3
وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط 

 (35كل مجال، مع الدرجة الكمية لممقياس)ن=

40 

 46  ألفا كرونباخ النفسي بطريقة التموث مقياس ثبات معامالت يوضح 6.3 

 10 النفسي والتموث الحياة أساليب سمات شيوعيوضح درجات احتساب مستوى  4.0

أساليب الحياة يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل أسموب من  1.4 
 المتوسطات حسب تنازلياً  شيوعًا لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية مرتبة

 الحسابية

16 

مرتبة  المتعاون سموبابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األالمتوسطات الحس يوضح 2.4
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

14 

مرتبة  المسيطر األسموبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  يوضح 0.4
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

11 

مرتبة  المتجنب األسموبة لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري يوضح 6.4
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

10 

 االعتمادي األسموبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  يوضح 6.4
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

16 

اس يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقي 4.4
 وعمى المقياس ككل مرتبة تنازلياً التموث النفسي 

03 

 لميوية التنكريوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  1.4
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الييا واإلساءة الحضارية

00 

 بالمظاىر التعمق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال يوضح 0.4
 األجنبية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الشكمية

02 

مرتبة  الفوضويةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  يوضح 6.4
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

00 

 الجنسي ميطالتنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  يوضح 03.4
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية السوي غير

06 

 06أساليب الحياة لدى عينة متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  00.4 
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 المستوى الدراسي لمتغير عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى
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 المستوى الدراسي لمتغير طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى

01 

أساليب الحياة لدى عينة ات متوسط بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  06.4
 الكمية لمتغير من طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى

00 

متوسطات أساليب الحياة لدى عينة  يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين 06.4
 الجامعة نوعمن طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير 
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التموث النفسي لدى عينة وسطات مت نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بينيوضح  04.4
 تعزى لمتغير الجنس من طمبة الجامعات الفمسطينية
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 ممخص

ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى أساليب الحياة وعالقتيا بالتموث النفسي لدى عينة مف 

طمبة الجامعات الفمسطينية، والتعرؼ إلى أبرز أساليب الحياة شيوعًا، ومستوى التموث النفسي، 

باإلضافة إلى اختالؼ كؿ مف أساليب الحياة، ومستوى التموث النفسي لدى عينة مف طمبة 

الجامعات الفمسطينية في ضوء بعض المتغيرات )الجنس، والمستوى الدراسي، والكمية، ونوع 

 الجامعة(.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار فرضياتيا، استخدـ المنيج الوصفي االرتباطي، لذا طورت 

بمغت  متاحةعينة استبانة ليذا الغرض، وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األداة. وطبقت الدراسة عمى 

 جمع بعد. طالبة (042و) طالباً  (260) طالبًا وطالبة مف الجامعات الفمسطينية بواقع( 424)

 :التالية النتائج إلى الباحثة توصمت SPSS برنامج باستخداـ وتحميميا اناتالبي

أظيرت نتائج الدراسة أف أبرز أساليب الحياة شيوعًا لدى طمبة الجامعات الفمسطينية كانت 

، كما أظيرت النتائج أف مستوى التموث النفسي لدى (3.96)النمط المتعاوف بمتوسط حسابي قدره 

وبينت النتائج وجود عالقة (، 2303)مسطينية كاف منخفضًا، بمتوسط حسابي قدرة طمبة الجامعات الف

بيف التموث النفسي وأساليب الحياة؛ إذ جاءت العالقة طردية بيف أساليب )المتجنب،  ارتباطية

في حيف ظيرت عالقة ارتباط عكسية  االعتمادي، والمسيطر( ومستوى التموث النفسي ومجاالتو،



  ز
 

، وجاءت العالقة المتعاوف األسموبالتموث النفسي ومجاالتو و بيف ومنخفضة  اً إحصائي دالة غير

قد وضحا أف ثالثة أساليب )االعتمادي، المسيطر، المتجنب( عكسية سالبة. كما وأظيرت النتائج 

 المشاركيف.لدى  ( مف نسبة التبايف في مستوى التموث النفسي%32.8معًا )

(، لصالح المسيطر، االعتماديفي أساليب ) اً صائيلة إحافروؽ دوأظيرت النتائج وجود 

في أساليب )المتعاوف، المتجنب(، لدى المشاركيف تعزى لمتغير دالة إحصائيٌا جود فروؽ و و  الذكور،

 نوع الجامعة، ولصالح جامعة حكومية، بينما جاءت الفروؽ في األسموب المتجنب لصالح جامعة

 تعزى المشاركيفالتموث النفسي لدى في  اً ة إحصائيلادفروؽ وجود أىمية. كما أظيرت النتائج 

  .نسانية، والكمية(، إذا جاءت الفروؽ لصالح الذكور، والكميات اإلالجنس) يلمتغير 

تضميف موضوعات أساليب الحياة ومشكمة ضوء نتائج الدراسة الحالية أوصت الباحثة وفي  .1

المناىج التربوية في الجامعات، التموث النفسي خاصة عمى بعد التعمؽ بالمظاىر الشكمية في 

 والتركيز عمى الطمبة الذكور، والكميات اإلنسانية. 

 أساليب الحياة، التموث النفسي، الطمبة الجامعيف.كممات مفتاحيو: 
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Abstract 
This study aimed at investigating the lifestyles and their relation with 

psychological pollution within a sample of Palestinian Universities Students. It also 

aimed at exploring the most popular lifestyle and the level of psychological pollution. 

Moreover, this study inspected the difference between the lifestyle and the level 

psychological pollution among that sample under the variables of gender, educational 

level, faculty and type of university. 

   In order to fulfill the purpose of the study and test the hypotheses, the descriptive 

correlative methodology was used. Therefore,  questionnaire was developed and 

reliability and validity  of the tool were checked. The study was conducted on of the 

available study sample that was 405 male and female students from the Palestinian 

universities: 162 males and 243 females. After the data was collected and analyzed 

using SPSS, the researcher found the following results: 

The findings show that the cooperative type was the most common among the 

students with mean of ( 3.96). Results indicated that the level of psychological pollution 

among Palestinian students was low with mean of (2.30). also Results concluded ther is 

correlation between the psychological pollution and lifestyles with positive relation on 

the styles of avoidant, dependent and dominant. 

 However, there was ther is correlation inversing and low, between the 

psychological pollution and the cooperative style. and the findings indicated that the 

dependent, the dominant and the avoidant styles showed together a contrast of (32.8%) 

in the level of psychological pollution among the participants. 

 Results indicated significant differen in the dependent and dominant style in 

favor of the male students. Results showed differences of significance in the cooperative 

and the avoidant styles among participants which can be referred to the variable of 

university type. The differences came on the favor of governmental university, but 

difference of the avoidant came on the favor of private university.  
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The findings differenc indications in the psychological pollution among 

participants that can be referred to gender and the college outcomes came on the favor 

of males and humanitarian faculties.  

With these findings of the study, the researcher recomm to Including life style 

issues and the problem of psychological pollution, especially after attaching to formal 

appearances in educational curricula in universities, focusing on male students and 

humanitarian colleges.. 

Keywords:  Lifestyles, psychological pollution, university students.  
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة ومشكمتيا

 مقدمة الّدراسة  030

 فيـ عماد المستقبؿ، ،في أي مجتمع مف األىمية اً مستوى كبير  الطمبة الجامعيف تحتؿ فئة

 تكنولوجيالتقدـ نتيجة ال وتغيرات وتحوالت اجتماعية والتتحفي ظؿ ما نعيشو مف وبخاصة 

وما قد  ،ليذه الفئة والسموكية واالجتماعيةنفسية ال البنية فيؤثر الذي قد ي ،والحضاري المتسارع

دفع الباحثيف إلجراء  ما ؛يـاتمف طاقاتيـ وطموح ينتج عف ذلؾ مف مشكالت وصعوبات قد تحدّ 

 لمستقبؿ مشرؽ ولحياةنحو الطريؽ الصحيح بيذه الفئة مضي لم عممية داعمة وىادفةدراسات 

داعمة لما معززه و وقد جاءت ىذه الدراسة  ،قدر اإلمكافالصعوبات والمشكالت خالية مف صحية 

ة وعالقتيا بالتموث المختمف ساليب الحياةأطبيعة  تقصيبيدؼ  قبميا مف دراسات في ىذا المجاؿ

 ية.طمبة الجامعات الفمسطينالنفسي لدى 

مف المجتمعات العربية كونو عرضة كأي حالة  المجتمع الفمسطيني بشرائحو المتعددة يمثؿ

مف  عمى ذلؾلمتغير االجتماعي، نتيجة تأثره باألعالـ، والعولمة، واألزمات المختمفة، وما يترتب 

فعمى  المتعددة، النفسية اتر تأثيتفكؾ االجتماعي وضعؼ االندماج االجتماعي، والالثار سمبية كآ

والطمأنينة  األمفيحقؽ لمفرد  أفالرغـ مف التقدـ التكنولوجي، والتقني، والحضاري، الذي يفترض 

صابةزيادة المشكالت واالضطرابات النفسية  أف إالالنفسية،  ىو  والمشكالت باألمراض اإلنساف وا 

  (.2012بركات وصبحة، ) سمة ىذا العصر

والتغير في البنية االجتماعية لألسرة، وما صاحب فالتقدـ التكنولوجي والحضاري المتسارع 

مشكالت وانحرافات  إفرازى ، أدى إللألفراد رث االجتماعي والثقافيذلؾ مف تغيرات بالمعتقدات واإل
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 فقد ؛المفرزاتمف ، والشباب ىـ األكثر عرضة لتحمؿ ىذه اآلفات يـشكمت عبئًا عمى قدرة تحمم

شعورىـ باالغتراب واالنسالخ عف معايير مجتمعيـ ا أدى الى م ،تأثرىـ بأفكار دخيمة درجة تازداد

لى الثقافات األخرى وكؿ ما ىو مثير وجديد غبة في التغير السريع واالنجذاب إوثقافتيـ، فالر 

 (.2336العصيمي، ) قؿ تمسكًا والتزامًا بما ىو مطموب منيـأيجعميـ 

 مياـ إنجاز عمى قدرتو مف قمؿت أو تعزز التي واقع مميء بالمواقؼإذ يعيش األفراد في 

قد  ىذه المواقؼفي  األفراد بيا يتعامؿ التي األساليب، لذا فإف العالقاتو  والعمؿ االجتماعية الحياة

فالسموؾ اإلنساني كما يرى ؛ (Shulman & Mosak, 2015) الفشؿ وأسباب النجاح ساستكوف أ

لى األمور واألشياء التي تحيط بو ظرتو إرف بتصورات الفرد لمحياة ون( يقت2301السعايدة والخطيب )

اإلنساني بتصورات الفرد ونظرتو إلى ما حولو، واختالؼ السموؾ  ويتفاعؿ معيا، لذا يقترف السموؾ

ى طبيعة األساليب التي يفضميا الفرد في حياتو في التعامؿ مع كافة المدركات اإلنساني يشير إل

إذ تشكؿ سموؾ الفرد ودوافعو  ؛السموؾ البشريمحددات  حولو، كما أف ىذه األساليب تعدّ  مف

 وأىدافو وتؤثر في أسموب استجابتو لمختمؼ المواقؼ واألحداث التي يمر بيا.

 أنفسػػنا خالليػػا مػػف نػػرى كعدسػػات تعمػػؿ الحيػػاة أسػػاليب "أف (Mosak, 2005: 58)ويػػرى 

حياتػو ذلػؾ يسػاعده فػي فػرد أسػموب عمينػا، فعنػدما يفيػـ ال المفروضػة الحيػاة وميػاـ حولنػا مػف والعالـ

كمػػػا  مػػػف حولػػػو، البيئػػػة مػػػع األسػػػموب والطريقػػػة التػػػي يسػػػير بيػػػا فػػػي الحيػػػاة، وكيػػػؼ يتفاعػػػؿ تعػػػرؼ

 لسموكو".  األساسي والمحرؾ الدافع فيـ عمى وتساعده

( CoRey, 2009; Mosak & Maniacci, 2005واتفػؽ كػؿ مػف كػوري وموسػاؾ وماينسػي )

ىػػو نمػػط الفػػرد وأسػػموبو الشخصػػي فػػي االنفعػػاؿ والتفكيػػر عمػػى أف أسػػموب الحيػػاة الخػػاص بكػػؿ فػػرد، 

والسػػموؾ، وىػػو يحػػدد طريقػػة تفكيػػر الفػػرد وشػػعوره وتعاممػػو، ذلػػؾ أنػػو محػػرؾ وموجػػة أساسػػي لسػػموؾ 

اإلنسػػػاف، فيػػػو الطريقػػػة التػػػي يتصػػػرؼ بيػػػا نحػػػو ىدفػػػو فػػػي الحيػػػاة، ويطػػػور األفػػػراد أسػػػموب حيػػػاتيـ 
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 عمػا يػدور عػف سػموكو ومسػؤوالّ  الفػرد مسػؤوالً  ويعػدّ  ،الخاص بيـ كطريقة لتحقيؽ أىػدافيـ فػي الحيػاة

ف عػف اعر وأفكػار وانفعػاالت، كمػا ويعػّد األفػراد مسػؤوليىػذه السػموكيات مػف مشػ فييا وما تعود عميػو

 .إحداث التغيرات في حياتيـ مف خالؿ النمط السموكي الذي يعيشونو

 وضع ويجري ،الفرد حياة اؿطو  تبنييا يجري نسبياً  ثابتة طريقة ىو الحياة أسموبذلؾ أف  

لى تأثر الفرد بالثقافة والديف والمعتقدات، السنوات األولى مف العمر، إضافة إاألسرة في  في أساسيا

 وقابمة موضوعية شخصية أنو عمى الحياة أسموب إلى وبمعنى آخر ُينظر أو حالتو االجتماعية،

 والراحة والنـو األكؿ عادات مثؿ يات؛السموكو  يشمؿ أسموب الحياة ذلؾ، عمى الكمي عالوة لمقياس

 ضد والتحصيف والكحوؿ، التدخيف وتجنب الوزف، في والتحكـ الرياضة، ممارسةو البدني،  والنشاط

 & Rohit)والمجتمع  األسرة مف الدعـ استخداـ عمى والقدرة التوتر، عمى والتغمب األمراض،

Makwana, 20153)  
الحياة لممرء،  ونمط وب الحياة" ويقصد بذلؾ "أف تنظيـمفيوـ "أسم (Adler)وقد استخدـ آدلر 

" حياتو األولى مف السنوات خالؿ المكتسب ومعتقده إيمانو إلى يشير ىادؼ، مفاىيمي نموذج ىو

(Kalhori et al., 2017: 43) 

 مع والتعامؿ جيدة بصحة البقاء عمى الشخص يساعد قد أسموب الحياة مكونات تحسيف فإ

 في فعالة أدواًرا معبي أف الصحيحة يمكف الحياة أساليب اعتماد أف ويعتقداليومية،  الضغوط

 والسموكية واالكتئاب واالضطرابات النفسية  التوتر مف تحسيف شعور الفرد بالسعادة والوقاية

والسعادة،  الحياة أسموب بيف وقد أشارت الدراسات لمعالقة ،(Abedini & Majareh, 2015)المختمفة 

 كانت الحياة الصحية أساليب وانخفاض المشكالت النفسية وانخفاض التوتر ومتغيرات السعادة وأف

  (et al., , 2013; Bourneet al. 2016; Siboni et al., Gschwandtner3 2010)مترابطة بشكؿ كبير

يمكف خالؿ أسموب الحياة الذي يتبعو الفرد معرفة الكثير مف المعمومات حوؿ شخصية و 

لى نفسو والعالـ مف حولو، إضافة الى األساسية، وأنماط سموكو، ونظرة إ دوافعوالفرد؛ مف حيث 
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مكانية التنبؤ بسموكو المستقبمي، ذلؾ أف أسموب الحياة لو أثر كبير عمى حياة  مشكالتو الحالية، وا 

 & ,Rohit)الفرد الشخصية واالجتماعية، وما يترتب عمى ذلؾ مف انفعاالت ومشاعر نفسية 

Makwana, 20153) 

طار معرفي لحياتو يختار منو األساليب واالستراتيجيات  إف الفرد يحتاج الى أسموب وا 

المالئمة لمتعامؿ مع تغيرات الحياة وميماتيا وتحدياتيا وضغوطاتيا وواجباتيا المختمفة لتحقيؽ 

اح وقدرتو عمى الصمود والنج يشكؿ محورًا أساسيا في حياة الفرد الحياة، ذلؾ أف أسموب أىدافو

خاصة في ظؿ ما يشيده العالـ مف تغير مستمر طاؿ كافة جوانب حياة اإلنساف وبوتحقيؽ ذاتو، 

 (.0224، أبو اسعد وديريرومنيا االجتماعية والثقافية )

في ظاىرة "التموث النفسي" أصبحت محؿ نقاش واسع  أف( 2306يرى سمماف وعمواف )و  

، كونيا ظاىرة ليا أثر ي العمـو االجتماعية والنفسيةالعقد األخير مف القرف الحالي بيف المختصيف ف

التموث  أفكبير وسجمت حضورًا قويا لدى كافة المجتمعات النامية والمتقدمة عمى حد سواء، ذلؾ 

النفسي يعد مف أخطر األفكار والسموكيات والمشاعر التي تيدد البناء النفسي لمفرد، فالسموؾ 

شكؿ ىو استجابة لممتغيرات المختمفة التي تحيطو والتي يتالبشري وما يحممو مف أفكار ومشاعر 

 (.2306، سمماف، وعموافوأفكاره وتفاعالتو مع نفسو واآلخريف ) عمى ضوئيا سموؾ الفرد ومشاعره

مفيوـ "التموث النفسي" ( 2994)عاـ أوؿ مف تناوؿ في دراستو   Rachman ويعتبر ريكماف

وسموكيات  وأفكارة انفعالية حادة ينتج عف تصورات داخمي مصحوب بحال إحساسعرفة بأنو "وقد 

 (. 0 :2300غير مقبولة" )الزعبي، 

مفػػاىيـ أخػػرى كػػالتموث الثقػػافي، والتمػػوث الفكػػري،  عػػدةويتقػػاطع مفيػػـو التمػػوث النفسػػي مػػع 

خاصػػة الشػباب بثقافػػات أخػػرى بالمجتمػع و  أفػػرادواالغتػراب النفسػػي؛ فػالتموث الفكػػري يظيػر فػػي تػأثر 

عنػػػي القػػيـ والمعػػاير االجتماعيػػػة والدينػػة، والػػذي يميػػد الطريػػػؽ لمتمػػوث الفكػػري؛ الػػذي يتتنػػاقض مػػع 
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المجتمػع، ىػذا  ف المعػايير والقػيـ السػائدة فػيعػومدركاتػو  انحراؼ أفكار الفػرد بمػا فػي ذلػؾ، مفاىيمػو

لػػى شػػعور الفػػرد بػػاالغتراب النفسػػي يػػؤدي إقػػد لػػى التمػػوث النفسػػي والػػذي بػػدورة بػػدوره يوصػػؿ الفػػرد إ

شػػعور الفػػرد باالنفصػػاؿ عػػف الػػذات أو عػػف "يشػػير مفيػػـو االغتػػراب النفسػػي إلػػى و  ،(2330، عطيػػة)

 .(Paik & Michael, 2002: 23) "اآلخريف أو كمييما

فػػػػي المجتمعػػػػات  ف التمػػػػوث النفسػػػػي يمثػػػػؿ ظػػػػاىرة خطيػػػػرةأ (2304) خمػػػػيس وعبػػػػاس يػػػػرىو 

ات التػػػػػي تيػػػػػدد البنػػػػػاء النفسػػػػػي يعتبػػػػػر مػػػػػف أخطػػػػػر األفكػػػػػار والمشػػػػػاعر والسػػػػػموكي إذ كافػػػػػة، البشػػػػرية

واالجتماعي لشخصية الفرد وتجتثيػا مػف جػذورىا، وليػا تػداعيات خطيػرة عمػى معػايير الحيػاة السػوية 

التصػػدي ليػػا كونيػػا مػػف أخطػػر  واألفػػرادوالنسػػؽ القيمػػي، والتػػي توجػػب عمػػى المجتمعػػات والمؤسسػػات 

معػرض لمتمػوث  األفرادفسي عند جميع الظواىر غير المألوفة والمؤرقة لممجتمع، فالجانب العقمي والن

مػػػػف خػػػػالؿ التمػػػػوث الثقػػػػافي وتمػػػػوث العػػػػادات بالسػػػػموكيات السػػػػمبية المكتسػػػػبة مػػػػف المحػػػػيط الثقػػػػافي 

   .واالجتماعي الذي يتفاعؿ فيو الفرد

الجامعي الفمسطيني يعيش في ظؿ العديد مف  الطالبف إف ،لى ما سبؽواستنادا إ

، اإلسرائيميوالتعميمية، والنفسية المتعددة نتيجة االحتالؿ  المشكالت االقتصادية، واالجتماعية،

إضافة الى التقدـ اليائؿ والتغير السريع الذي يشيده العالـ، ودخوؿ العولمة، فكؿ ىذا يزيد مف حالة 

التوتر والقمؽ والحيرة في نفوس ىؤالء الشباب وقدرتيـ عمى التكيؼ السوي والشعور باالنتماء 

االىتماـ بقضايا الشباب الجامعي  فأ( 2010ويرى )الحقباني،  ،الذاتية والوطنية، واليوية واإلنجاز

بمكانتيـ المميزة في بناء وتطور المجتمع المعاصر بما  ؛اً والتركيز عمى أسموب حياتيـ يمثؿ اعتراف

يمتمكوه مف قدرات وطاقات ىائمة تؤثر في مختمؼ المجاالت؛ الفكرية، والثقافية، والسياسية 

 .صادية فيـ يمثموف مصدرًا لتغير والتجديد والنمو واالزدىارواالقت
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ف الشباب الفمسطيني يمثؿ شريحة كبيرة مف المجتمع الفمسطيني، والشباب الجامعي إ

مكوف ىاـ مف شريحة الشباب، فالشباب الفمسطيني كما شباب العالـ يَمر بمراحؿ التطور والنمو 

االحتالؿ اإلسرائيمي، وشح الموارد االقتصادية، البشري، غير أف ظروفو قاسية أكثر في ظؿ 

(، ومرحمة الشباب 2334والظروؼ والمشكالت األسرية الخاصة بالمجتمع الفمسطيني )البنا والربعي، 

مرحمة مميئة بالتحوالت ذات التغيرات االجتماعية والنفسية المختمفة، يصحبيا عدد مف المشكالت 

تي ليا أبعادىا المختمفة عمى عالقاتيـ وتفاعالتيـ، والضغوطات، والحاجات غير المشبعة ال

 (.3122ومستوى تكيفيـ الشخصي واألسري واالجتماعي )حالوة، 

يتضح مف الدليؿ  إذمف المجتمع الفمسطيني  كبيرةيشكموف نسبة  فالشباب الجامعي

 (3131) لمعاـ الصادر عف وزارة التربية والتعميـ العالي العاليالتعميـ لمؤسسات  السنوي اإلحصائي

جامعة ومعيدًا وكمية  (23)عدد الطمبة الجامعيف المسجميف والمنتظميف عمى مقاعد الدراسة في  أف

. لذا نحف بحاجة إلى فيـ وطالبة طالب ألؼ (207.307)مؤسسات التعميـ العالي فمسطينية مف 

 .التموث النفسي ووى الطمبة الجامعيفالحياة وعالقتيا بمتغير ميـ في الصحة النفسية لدى  أساليب

كؿ ىذا، فيو ما حفز الباحثة عمى دراسة العالقة بيف أسموب الحياة وعالقتو بالتموث النفسي لدى 

 طمبة الجامعات الفمسطينية.
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 مشكمة الدراسة 2.1

لكؿ مجتمع ثقافتو وخصوصيتو التي تميزه عف غيره مف المجتمعات، إذ تعد ىذه الخصوصػية 

وتعػػػد مشػػػكمة  .فمبػػػة الجػػػامعيو الطومنيػػػا  ،تييـ بمختمػػػؼ مراحػػػؿ حيػػػاتيـ وفئػػػاتيـىويػػػة أفػػػراده وكينػػػون

التمػوث النفسػػي مػف المشػػكالت النفسػػية واالجتماعيػة القديمػػة والحديثػة، والتػػي عانػػت ومػا تػػزاؿ تعػػاني 

و فػي خاصة في ظػؿ التطػور التكنولػوجي الػذي يشػيده العػالـ، ودخولػوبمنيا الكثير مف المجتمعات، 

لػػى األوضػػاع والتغيػػرات السياسػػية واالجتماعيػػة التػػي يمػػر بيػػا المجتمػػع باإلضػػافة إمػػة، العول مرحمػػة

 فقػد الحظػت ،فيالطمبة الجػامعيواقع  ومعايشتيا ،تربويةً  مرشدةً عمؿ الباحثة مف خالؿ فالفمسطيني، 

 تيـىػوي التػي أثػرت فػيطمبػة الجامعػات الفمسػطينية لدى  )سموكًا وفكرًا( العديد مف المدخالت السمبية

مػػف خػػالؿ مالحظتيػػا وجػػود حالػػة مػػف التػػذمر والػػرفض والتصػػريح بقػػبح وذلػػؾ  ،وثقػػافتيـ الفمسػػطينية

ع، والتصػػػرؼ غيػػػر الواقػػػع، وسػػػموكيات تخػػػالؼ كػػػؿ األصػػػوؿ والقػػػيـ واألنظمػػػة التػػػي يحػػػددىا المجتمػػػ

 .لى ممارسة الفوضى لتحقيؽ وتأكيد ذواتيـالمسؤوؿ ولجوئيـ إ

ذات  الحيػػاةأسػػموب  ا الطالػػب الجػػامعي الفمسػػطيني يعػػدّ شػػيوفػػي ظػػؿ ىػػذه المتغيػػرات التػػي يعي 

يمثػػؿ المحػػرؾ األساسػػي  كونػػو ،صػػحتو النفسػػية واالجتماعيػػةفػػي تعزيػػز  اً ميمػػ اً أىميػػة كبيػػرة ومحػػور 

 إذالفػرد يسػاعده فػي معرفػة أىدافػو فػي الحيػػاة،  أسػموب حيػػاةلسػموؾ الفػرد وانفعاالتػو وأفكػاره، فمعرفػة 

يقتػػو الخاصػػة لمتغمػب والتعامػػؿ مػػع المشػػاكؿ والصػػعوبات الشخصػػية طر الطالػػب سػاعده فػػي أف يجػػد ت

 ، لما ليذه الفئة مف أىمية في بناء المجتمع ونيوضو، والتحرر مف االحتالؿ.التي قد يواجييا
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  الدراسة وفرضياتيا أسئمة 3.1

تسعى ىذه الدراسة إلى فحص العالقة بيف أساليب الحياة والتموث النفسي لدى فئة ذات 

 ليذا تمثمت مشكمة الدراسة الحالية في .مع الفمسطيني وىـ الطمبة الجامعيوفية كبيرة في المجتأىم

عينة لدى التموث النفسي درجة و الحياة  أساليببيف  ارتباطية عالقةىؿ توجد  :وىو السؤاؿ الرئيس

 ؟طمبة الجامعات الفمسطينيةمف 

 :آلتيةوينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية ا

 الفمسطينية؟ الجامعات طمبة مف عينة لدى شيوعاً  الحياة أساليب أبرز ما :األولسؤال ال

 الفمسطينية؟ الجامعات طمبة مف عينة لدى النفسي التموث مستوى ما السؤال الثاني:

أساليب ( في الدراسي، الكمية، نوع الجامعة المستوى الجنس،متغيرات) ؤثرىؿ ت السؤال الثالث:

 ؟ طمبة الجامعات الفمسطينيةمف  الحياة لدى عينة

متوسطات التموث النفسي لدى عينة مف  بيف إحصائية داللة ىؿ توجد فروؽ ذات السؤال الرابع:

 الجامعة؟ نوع الكمية، الدراسي، المستوى تعزى لمتغيرات الجنس، طمبة الجامعات الفمسطينية

 طمبة مف عينة لدى النفسي التموثو  الحياة أساليب بيف ارتباطيو عالقة توجد ىؿ :خامسالالسؤال 

 الفمسطينية؟ الجامعات

 التموث بدرجة التنبؤ في الحياة ألساليب إحصائياً  داللةذات  تنبؤية قدرة توجد ىؿ :سادسال السؤال

 الفمسطينية؟  الجامعات طمبة مف عينة لدى النفسي
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   فرضيات الدراسة:

 :تيةاآلتسعى الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف الفرضيات 

بػػيف متوسػػطات ( α>05.)عنػػد مسػػتوى داللػػة  إحصػػائّيةال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة : األولــىالفرضــية 

 لمتغير الجنس. تعزىأساليب الحياة لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

بػػيف متوسػػطات ( α>05.)عنػػد مسػػتوى داللػػة  إحصػػائّيةال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة : الثانيــةالفرضــية 

 لمتغير المستوى الدراسي. تعزىاة لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية أساليب الحي

بػػيف متوسػػطات ( α>05.)عنػػد مسػػتوى داللػػة  إحصػػائّيةال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة : الفرضــية الثالثــة

 لمتغير الكمية. تعزىأساليب الحياة لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

بػػيف متوسػػطات ( α>05.)عنػػد مسػػتوى داللػػة  إحصػػائّيةات داللػػة ال توجػػد فػػروؽ ذالفرضــية الرابعــة: 

 لمتغير نوع الجامعة. تعزىأساليب الحياة لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

بػيف متوسػطات ( α>05.)عنػد مسػتوى داللػة  إحصائّيةال توجد فروؽ ذات داللة الفرضية الخامسة: 

  لمتغير الجنس. تعزىلفمسطينية التموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات ا

بػيف متوسػطات ( α>05.)عنػد مسػتوى داللػة  إحصائّيةال توجد فروؽ ذات داللة : السادسة الفرضية

 لمتغير المستوى الدراسي. تعزىالتموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

بػيف متوسػطات ( α>05.)لػة عنػد مسػتوى دال إحصػائّيةال توجػد فػروؽ ذات داللػة الفرضية السابعة: 

 لمتغير الكمية. تعزىالتموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

( بػػيف متوسػػطات α>05.ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائّية عنػػد مسػػتوى داللػػة )الفرضــية الثامنــة: 

 .نوع الجامعةتعزى لمتغير التموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

بػػػيف  (α>05.)ال توجػػػد عالقػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوى داللػػػة : تاســـعةالالفرضـــية 

 .التموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينيةو أساليب الحياة 
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ألساليب  (α ≤.05) داللة مستوى عند إحصائياً  داللةذات ال توجد قدرة تنبؤية  :العاشرة الفرضية

 .الفمسطينية الجامعات طمبة مف لدى عينة النفسي التموثب التنبؤفي  الحياة

 أىداف الدراسة 4.1

 :اآلتية األىداؼإلى تحقيؽ  وأسئمتياعيا و ىدفت الدراسة الحالية مف خالؿ موض

 طمبة الجامعات الفمسطينية.عينة مف  انتشارًا لدى األكثرالحياة  أساليب تعرؼ 03

 طمبة الجامعات الفمسطينية.ف لدى عينة مالتموث النفسي مستوى الكشؼ عف  23

باختالؼ طمبة الجامعات الفمسطينية لدى عينة مف تحديد الفروؽ الفردية في أساليب الحياة  03

 جنسيـ، ونوع الجامعة، والكمية، ومستواىـ الدراسي.

 طمبة الجامعات الفمسطينيةلدى عينة مف تحديد الفروؽ الفردية في درجة التموث النفسي  63

 وع الجامعة، والكمية، ومستواىـ الدراسي.باختالؼ جنسيـ، ون

 طمبة مف عينة لدى النفسي التموث ودرجة الحياة أساليب بيف العالقة طبيعة عف الكشؼ 63

 .الفمسطينية الجامعات

 الجامعات طمبة مف عينة لدى النفسي بالتموث التنبؤ في الحياة أساليب قدرة عف الكشؼ 43

 .الفمسطينية
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 ة الّدراسةىميّ أ 5.1

تمثؿ أىمية الدراسة في العديد مف االعتبارات النظرية البحثية والعممية التطبيقية، عمى النحو ت

 اآلتي:

 التموث النفسيومستوى الحياة  أساليبىنالؾ نقص في اىتماـ الباحثيف بموضوع النظرية:  األىمية

وذلؾ  ،الفمسطيني مف مكونات المجتمع اً أساسي اً مكون عدّ يالجامعي والذي  لدى الشباب الفمسطيني

لما يعانيو المجتمع الفمسطيني مف ىجمة شرسة  ،خاصًة في السياؽ الفمسطينيوب ،ألىمية ىذه الفئة

، والتغيرات المتسارعة التي االحتالؿ اإلسرائيمي مف ممارساتعمى اليوية الفمسطينية والعربية 

لنفسية وىو أساليب موضوع ميـ مف موضوعات الصحة افيي تمقي الضوء عمى  .يشيدىا العالـ

 باعتبارطمبة الجامعات الفمسطينية، مف  عينة لدىالتموث النفسي درجة و  انتشاراً  األكثر الحياة

ـّ اإلفادة ،األفرادذات أىمية كبيرة في فيـ سموؾ والتموث النفسي  الحياة أساليبموضوع  منيا  ومف ث

 .يوث النفسبموضوعات أساليب الحياة والتمفي اإلطار النظري في المكتبة 

التموث النفسي لدى  درجة انتشارًا، وتعرؼ األكثر الحياة أساليبالوقوؼ عمى : التطبيقية األىمية

في الجامعات  إرشاديةبرامج  المختصيف في وضع طمبة الجامعات الفمسطينية قد يفيد في توجيو

مكتسبة  موث النفسيالحياة والت أساليب أف، باعتبار والمدارس تستيدؼ الشباب الجامعي الفمسطيني

القرار  أصحاب أماـومف خالؿ نتائج الدراسة يمكف وضع التوصيات  .وليست فطرية ويمكف تعديميا

بصورة  المتوفرة اإلمكانيات وتوظؼ ،التموث النفسيلتعالج الواقع في مشكمة  وذوي االختصاص،

وتعزيز ىويتو وانتمائو،  اعية لمفردتعزيز أساليب الحياة التي تحقؽ الصحة النفسية واالجتمأفضؿ ل

دراج، سموبو الشخصي في االنفعاؿ والتفكير والسموؾأنمط الفرد و يمثؿ  كونو رشاد في إلالتوعية وا وا 

 ساليب الحياة في المقررات الجامعية.أموضوع التموث النفسي و 
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 ومحدداتيا حدود الّدراسة 6.1

 يمكف تعميـ نتائج ىذه الدراسة في ضوء المحددات التالية:

 .)الضفة وغزة(الحكومية واألىمية الفمسطينية الجامعاتفي  تطبيؽ الدراسة :المكانية دو لحدا

 23203-2323 الجامعي الدراسي الّدراسة خالؿ العاـ تطبيؽحد الزماني: ال

المسػجميف والمنتظمػيف الجامعػات الفمسػطينية  طمبػةعينػة مػف  تطبيػؽ الدراسػة عمػى الحدود البشـرية:

 .0202-0202 الجامعيلمعاـ عمى مقاعد الدراسة 

نػوع أثر الجػنس، والكميػة، والمسػتوى الدراسػة، و  تكتفي الدراسة في تعرؼ الموضوعية: المحدداتأما 

، عينػػػة مػػػف طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينيةالتمػػػوث النفسػػػي لػػػدى  ودرجػػػةالجامعػػػة عمػػػى أسػػػاليب الحيػػػاة 

داة المسػػػتخدمة خصيصػػػًا فػػػي وتقصػػػي العالقػػػة بػػػيف أسػػػاليب الحيػػػاة والتمػػػوث النفسػػػي، مػػػف خػػػالؿ األ

 الدراسة.

 تتحدد نتائج الدراسة باألداة المستخدمة وصدقيا وثباتيا.
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 متغيرات الدراسةل االصطالحية واإلجرائيةالتعريفات  7.1

بأنيا "أسموب تفكير الفرد وسموكو الذي يتمحور  Adlerيعرفيا آدلر : Life stylesأساليب الحياة 

 . )06: 2303بو، نة" )الشخاحوؿ ىدفو في الحيا

وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب )الطالب/ة الجامعي(، 

مقياس أساليب الحياة الذي أعده )جاسـ،  عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت أساليب الحياة، مف خالؿ

راقية، والمقياس يسعى لقياس ف في البيئة العيوتطبيقو عمى الطمبة الجامعي ( والذي جرى بناؤه2300

)المسيطر، المتجنب، المتعاوف، ، ىي: ألساليب الحياة أدلر تصنيؼ حسب أربعة أساليب حياة

 .االعتمادي (

يعرؼ التموث النفسي بأنو "مجموعة المػدخالت السػمبية التػي يتبناىػا األفػراد )سػموكًا التموث النفسي: 

الثقافية المعبرة عػف بنػاء اجتمػاعي عمػى امتػداد الػوطف" وفكرًا( بالتأثير في أصؿ ىويتيـ الحضارية و 

 (. 06 :2300)شياب والعبيدي، 

مػو والناتجػة عػف تفاع ،وتعرفيا الباحثة إجرائيًا مجموعػة المػدخالت السػمبية التػي يػذوتيا الفػرد

التي تحدث خمػاًل فػي سػموكو وفكػره مػف حيػث السػياؽ االجتمػاعي مع كامؿ مكونات محيطة البيئي، 

وسػػائؿ األعػػػالـ، العولمػػة، التسػػػمـ  :في الػػػذي يعػػيش فيػػػو، وذلػػؾ بفعػػػؿ عػػدد مػػػف العوامػػؿ منيػػػاوالثقػػا

الفكري والسياسي، مع التأكيػد عمػى أف التمػوث النفسػي ال يعنػي االضػطراب النفسػي، ويتمثػؿ التمػوث 

النفسي في ىذه الدراسة بالدرجػة التػي يحصػؿ المسػتجيب )الطالػب/ة( الجػامعي عمػى مقيػاس التمػوث 

يقيس درجة التموث النفسي لدى الشػباب الجػامعي  (2301أعده )وريدات،  فسي، مف خالؿ مقياسالن

 ،التنكػػر لميويػػػة الحضػػػارية واإلسػػػاءة الييػػػا)مجػػػاالت، ىػػػي ةفػػي البيئػػػة الفمسػػػطينية موزعػػػة عمػػى أربعػػػ

  (التنميط الجنسي الالسوي، التعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية، الفوضوية
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 الفصل الثاني
 والدراسات السابقة ةالنظري اراإلط

 
 النظرياإلطار  0. 2

 أساليب الحياة 0. 0 .2

 التموث النفسي 1. 1. 2

 الدراسات السابقة 2. 2
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 

التموث أساليب الحياة، و  يشمؿو ار النظري والدراسات السابقة، طيتناوؿ ىذا الفصؿ اإل

الدراسات  تستعرض الباحثةعدة جوانب، وبعد ذلؾ ستناوليا مف  جريسيىذه الموضوعات و سي، النف

 .الّدراسة عالسابقة المرتبطة بموضو 

 النظري طاراأل 1. 2

 "Life styles "أساليب الحياة  1. 1 .2

، فيو نمط الفرد وأسموبو اإلنسافأسموب الحياة ىو الموجة أو المحرؾ األساسي لسموؾ  يعدّ   

خصي في التفكير واالنفعاؿ والسموؾ والذي يتمحور حوؿ ىدؼ الفرد في الحياة، كما أنو الش

 (.Corey, 2009الطريقة التي يتصرؼ بيا الفرد لتحقيؽ التفوؽ المثالي في الحياة )

 الحياة: أساليبمفيوم 

 اعتمدىا التي والمبادئ القيـ تعكس مفصمة معيشية خطة إلى أسموب الحياة مفيوـ يشير

 االجتماعية والعادات الثقافية الخمفيات ذلؾ في بما اليومية، حياتيـ في األفراد مف مجموعة أو دفر 

ـّ،. الدينية والفكرية والمعتقدات  اً واعي اً أسموب الحياة الذي يتبناه الفرد يعكس اختيار  إفف ومف ث

 لمثقافة انعكاس األساس في ىي الحياة أساليب فالسموؾ، إذ إ مف مختمفة أنواع بيف معيف لسموؾ

 (.Chaney, 2012)االختيار  عمى الشخصية والقدرة

 فالناس يبحثوف باستمرار اليدؼ، نحو مباشرة موجية بنية أو الحياة مفيـو أسموب كما أف

 تتطور كيياكؿ إنيا إذ البيولوجية، العمميات عمى فقط تعتمد أو تتحدد ال التي حياتيـ أىداؼ عف
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 :Stoltz & Kern, 2007) يدركيا كما لبيئتو الفرد يستجيب عندما يدؼال نحو موجية وبنية معرفية

21). 

نوعيا تتطور لدى  مف فريدة وسموكيات مواقؼ إلى فإف أسموب الحياة يشير ألدلر، وفًقاو 

 ومياـ النقص مشاعر سيما والمستقبؿ، وال والحاضر الماضي مشاكؿ عمى التغمب أجؿ مف الفرد

لذلؾ فيي الوسيمة التي تجد  (Meyer, Moore & Viljoen, 2003: 273) البيئية والتحديات الحياة

السابقة تعبيرًا عمميًا وسموكيًا، وقد استخدـ أدلر مفاىيـ مثؿ "طريقة  فييا ىذه المبادئ الغائية

العيش"، "أسموب الحياة"، "نمط الحياة"، "خطة الحياة"، "مخطط الحياة"، "خط الحركة"، "وحدة 

الفردي لمنشاط اإلبداعي"، "طريقة مواجية المشكالت"، وتقنية في الحياة  الشخصية"، "الشكؿ

(Mokoena, 2006:77). 

الطريقة التي مف خالليا يرى الفرد " أسموب الحياة (Kefir, 1981: 402) ركيف كما وعرؼ

، "في الحياة اً مثالي اً نفسو وأعمالو الخارجية مف خالليا والطرؽ التي يتصرؼ بيا ليحقؽ تفوق

 ."نمط الفرد العاـ الذي يؤثر في تفكيره وسموكو وشعوره" ىو( Rule, 1985: 18تعريؼ روؿ )و 

اإلطار المعرفي لمفرد، والذي يختار منو الطرؽ "( بأنو Mosak, 2005: 18ؾ )زامو يعرفو و 

حكـ واالستراتيجيات المالئمة في التعامؿ مع واجبات الحياة ومياميا وذلؾ لمفيـ والتفسير والتنبؤ والت

 ,Kutchins, Curlette, & Kern)ه ما ذكر  ، وىذا ينسجـ ويطابؽ"بخبراتو وتجاربو التي يمر بيا

، وأفكارهفي مشاعرة،  المعنى الذي يعطيو الفرد لمحياة، ىوالحياة  أسموب يرى بأفالذي  (1997

 أي طريقة الفرد التي يستخدميا في التعامؿ مع ميمات الحياة التي يواجييا. وسموكو،

أف معظميا ترى أف  ،أساليب الحياةتمؾ التعريفات السابقة لمفيـو مما سبؽ مف الحظ ي

إطار معرفي لمفرد يختار منو االستراتيجيات والطرؽ التي يحقؽ  كونيا تتمحور حوؿ أساليب الحياة

فرد نمط الفرد الذي يؤثر في مشاعرة، وأفكاره، وسموكو، أو الطريقة التي يعتمدىا البيا أىدافو، وىو 
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ـّ،في معالجة مشاعرة وتحقيؽ األىداؼ  اً تتمخص أىمية أسموب الحياة في كونو انعكاس ، ومف ث

لصورة الذات، والطريقة التي يرى فييا الفرد نفسو مف قبؿ اآلخريف، وىو مركب مف االحتياجات 

 والدوافع وتوضح رؤية الفرد لمحياة وىدفو فييا وطريقة تعاممو وتأثيره في بيئتو ومحيطة.

 الحياة أسموبالعوامل المؤثر في 

 حياة الفرد، فأسموب حياة أسموبمعب دورا كبيرا في تحديد ىنالؾ العديد مف العوامؿ التي ت

 في السموؾ الذي يتبناه الفرد مف الغرض أي ؼ الفرد،دى مع يتماشى السموؾ مف نمط ىو الفرد

 الطفؿ حولو، ثـ يبحث مف العالـو  بالبالغيف مقارنة حياتو، نتيجة شعوره بالضعؼ مف مبكر وقت

ـّ، ،األماف أو التميز مف مستوى إلى المتدني النقص ىذا مف خروج طرؽ عف  يتبنى ومف ث

 (.2306 ،عباس) واإلجراءات التي تحدد سموؾ حياتو الخيارات

 لمتغمب محاولة في األولى الست السنوات في تتطور الحياة أنماط أف( Adler) دلرآ ويعتقد

 ,Corey) بالضعؼ الطفؿ فييا يشعر الفترة التي وىي - الطفولة في التنموية لقصورا أوجو عمى

الحياة،  في أىدافيـ لتحقيؽ طريقة ويظيروف الحياة في الخاصة طريقتيـ الناس يطور إذ، (2009

 األسرية البيئة فييا، وتمعب تغييرات إجراء أي عف ومسؤولوف ،سموكيـ عف مسؤولوف ىـ بالتاليو 

 (.Rule & Bishop ,2006)الفرد  حياة أسموب تشكيؿ في يسياً رئ دوراً 

حياة  أسموب تشكيؿ وتطور في رئيسًيا دوًرا األسرة في الترتيب الوالدي لمطفؿ كما ويمعب

ومتشائـ مف حيث المستقبؿ،  الماضي، حوؿ متمركزفالطفؿ األوؿ يتجو الى أف يكوف  الطفؿ؛

تفاؤاًل، وأكثر قدرة  أكثر يكوف الوالدي، فؽ التسمسؿالطفؿ الثاني و  أفوخاضع لمسمطة، في حيف 

 وفًقا األوؿمف الطفؿ  ضؿأكثر دينامية وتتطور لغتو بشكؿ أفو  طموًحا، وأكثر عمى المنافسة،

 وال يحتـر القوانيف أكثر تمرداً  ألف يكوفاألسرة  في طفؿ آخرؿ ييم في حيف، الوالدي، ولتسمسم

 (.Milliren, Clemmer & Slavik, 2006 ) والسمطة
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كما ويتأثر أسموب حياة الفرد بالتنشئة االجتماعية، فمف خالؿ التنشئة االجتماعية يتشكؿ 

لدى الفرد نظرتو الشخصية عف نفسو واآلخريف، ويظير ذلؾ في اىتمامات الشخص ودوافعو 

تتغير  والتي ،وقيمو، فالعالقات االجتماعية التي تسود بيف األفراد تعمؿ عمى تغير أسموب الحياة

المستوى الثقافي لألسرة والمجتمع الذي يعيش فيو الفرد كثقافة ويؤثر كما ، مع تقدـ الفرد في العمر

، والمكتباتالوسائط الثقافية المتعددة كوسائؿ اإلعالـ ودور العبادة و العائمة والقيـ العائمية، 

مي يمفرد، ومستواه التعموالظروؼ االقتصادية التي تمر بيا األسرة، والتركيب الجسمي الظاىري ل

 (.0222الحجية، الذي يعزز مف اكتساب خبرات وميارات جديدة، في تشكيؿ أسموب حياة الفرد )

مًا وأساسيا في تشكيؿ أسموب حياة ميإلى ذلؾ تمعب االتجاىات الوالدية دورًا  باإلضافة

ش فاتجاهالفرد؛  باع كافة رغباتو، ينعكس عمى الحماية الزائدة والذي يتمثؿ في التدليؿ الزائد لمطفؿ وا 

والمجتمع، أما  باألخريف اإلحساس، وال ينمو لدية واألنانيةالطفؿ في أسموب حياة يتسـ بالفردية 

وشعوره بالحناف،  واألمفالزائد والذي يتمثؿ في إىماؿ الطفؿ وعدـ تحقيؽ الرعاية  اإلىماؿ اتجاه

والذي  مف حولو، وغير آمف، وكثير الشؾ،ح في المستقبؿ حاقدُا عمى يصب عمى الطفؿ، إذ ينعكسف

السيطرة الزائدة والذي  أفمف حولو، في حيف  األخريفمع  تعاممويظير في أسموب حياتو مف خالؿ 

يعاني الطفؿ مف كثرة اإلحباطات، والذي ، األبناءفي معاممة  األبويفيعكس القسوة الزائدة مف 

مع األخريف، والذي ُيظير فيو العداء،  تعاممو ي أسموب حياتو حيف يصبح راشدًا فييظير ف

 (.0222)ممحـ،  والرفض، والرغبة في االنتقاـ

وىنالؾ مف يرى أف أسموب الحياة ال يعود إلى خبرات الطفولة فقط، بؿ إلى تفسيرات الفرد 

الحالية لمواقؼ حياتو الحالية، وكيفية تعاممو مع الحاجات البارزة واألحداث والمتغيرات المختمفة في 

 (.0222حياتو أيضًا )سميماف، 
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وافعو األساسية، وسموكو، سيـ في فيـ الفرد وديُ  أفيمكف  ،لمفردالحياة فيـ أسموب  إف 

لى فيـ الكثير يقودنا إ أفأسموب الحياة الخاص بالفرد يمكف  أفلى العالـ مف حولو، كما ونظرتو إ

ـّ، كالتو وتحدياتوالماضي مف حياة الفرد، وفيـ مش في مف التجارب فيـ أسموب  إفف الحالية، ومف ث

لى الحياة الذي يتبعو الفرد يدفعو إ الحياة لمفرد يساعد في التنبؤ بسموكو المستقبمي، فأسموب

ممف حولو  اآلخريفالتصرؼ بناء عمى ذلؾ في مختمؼ جوانب حياتو الشخصية وفي عالقاتو مع 

(Chaney, 2012.) 

  يب الحياةأىم التصنيفات والتفسيرات النظرية ألسال

عمى العوامؿ الشعورية، وأىمية مرحمة الطفولة و عمى وحدة اإلنساف،  (Freud)فرويد  أكد

أنظمة ىي أساس ويرى فريد أف ىنالؾ ثالثة  ،المبكرة في تشكيؿ شخصية اإلنساف وأسموب حياتو

ىذه و  ة،يعتبر النظاـ األساسي لمشخصي والذي  Id في بناء أسموب ونمط الفرد في حياتو وىي، اليو

األنظمة الثالثة ليا الدور األكبر في تكويف شخصية الفرد كما يرى فرويد، أف األنا األعمى ىو 

)عبد  الذي مف خاللو يبدأ الفرد في دوافعو وغرائزه األساسية ومف خاللو يحدد أسموب الفرد لحياتو

 .(0220اهلل، 

ولى مف حياتو ومف خالليا يرى فرويد أف أسموب حياة الفرد تتكوف في المراحؿ األو كما  

الجنسي، وقد حددىا فرويد بثالث مراحؿ، ىي: و وتكوف قبؿ النمو النفسي تتشكؿ وتتبمور الشخصية 

في تكويف أسموب ة القضيبية، وليذه المراحؿ دور أساسي ية، المرحمة الشرجية، المرحمو المرحمة الفم

، المراحؿ وعدـ الوقوؼ عمى إحداىا ىذه، وذلؾ مف خالؿ قدرة الفرد عمى تجاوز الفرد ونمط حياة

 (.0222)الناىي،  وىذا ما يشكؿ المحور األساسي في تكويف شخصية الفرد في المستقبؿ

 ،مفيوـ القمؽ األساسي في نظريتيا في الشخصية( Horney)في حيف ذكرت ىورناي 

)الخالدي،  ينمو بشكؿ خفي ويزيد وينتشر في عالـ عدائي ،شعور بالعجز والوحدة :وعرفتو بأنو
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كما ذكرىا )األسدي أساليب في حياتو وعالقتو مع األخريف  ةالفرد يمتمؾ ثالث أف ذكرت، و (0222

 وىي:(، 0224وسعيد، 

ي عالقتو مع ف مف خاللوِ  الفردُ  الذي يتحرؾُ  المنطمؽَ  ويمثؿ ىذا األسموبُ  نحو األخرين: التحرك   .أ

 موحاتو.وطوحاجتو  الفردِ  عيَ و  شكؿُ نفسو ومع األخريف، وي

لى السمطة والقوة والطموح، فالشخص حاجة الفرد إ ويمثؿ ىذا األسموبُ  ضد األخرين: التحرك  ب. 

جؿ مع األخريف مف أ والعنؼَ  والمكرَ  الدىاءَ  فيو يمارُس  ًا؛عدواني مف خالؿ ىذا األسموب يرى العالـَ 

 التفوؽ والسيطرة عمى األخريف.

ويمثؿ ىذا األسموب حالة الشخص في االكتفاء والميؿ إلى  عن الناس )االستقاللية(: االبتعاد  ج. 

 .، والذي يتكوف مف تصرفات الفرد التي تشكؿ سموكو نحو حياتوالعزلة واالبتعاد عف األخريف

اعتمد عمى مبدأ الكمية في تفسير  "، فقدعمـ النفس الفرد"في نظريتو  (Adler) أما أدلر

وركز عمى وحدة التفكير، والشعور، والفعؿ اذ قراراتو، السموؾ اإلنساني، واف الفرد مسؤوؿ عف اتخ

في تفسير السموؾ  عمى أبعاد عدة الواعي وغير الواعي، وقد ركز أيضاً والقيـ والمواقؼ والعقؿ 

اني حاإلنساني مثؿ المسؤولية، واالىتماـ االجتماعي، والشعور بالنقص، والتفوؽ، وأسموب الحياة )ري

 .(0220وطنوس، 

في نظرية أدلر ضمف طروحات  (2922)مح أسموب الحياة ألوؿ مره عاـ ظير مصط لقد 

عمـ النفس الفردي، وفييا يعكس الطريقة التي يرى فييا األفراد أنفسيـ وما لدييـ مف أفكار عف 

األخريف، فأسموب الحياة مركب مف الحاجات والدوافع، ويتأثر بعدة عوامؿ مثؿ األسرة والمجتمع 

نمط حياة الفرد ىو المبدأ الذي يفسر  فّ وأالجتماعية ومستوى ثقافة الفرد، والثقافة، والتنشئة ا

 (.0220الفتالوي وجبار، ) الشخص بأسموب معيف، إمكانيتو في تبني أىداؼ جديدة
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أف النقائض النوعية التي يعاني منيا الشخص سواء كانت حقيقية أـ وىمية ىي أدلر ويرى 

والشعور  ،حاصؿ لمفردالحياة ىو تعويض عف نقص معيف لم بالتي تحدد أسموب حياة الفرد، فأسمو 

أف الخبرات التي يتعرض ليا الفرد في حياتو أدلر فيعبر الفرد بطريقتو الخاصة، كما أكد  ،وفي

 (Stewart & Stewart, 20063) بؿ إف تفسير الفرد ليذه الخبرات ىو الميـ ؛ليست ميمة

، عمى الرغـ مف أف يًا في تشكيؿ نمط حياة الفردلخبرات الطفولة دورًا رئيس أفأدلر يؤكد و  

الناس يواصموف تعمـ طرؽ جديدة لمتعبير عف طريقة حياتيـ الخاصة، ولكف كؿ ىذه الطرؽ 

مراحؿ  مف واألساليب ىي مجرد تفاصيؿ وتوسعات لمبنية األساسية التي تـ تشكيميا في وقت مبكر

في كؿ مرحمة مف مراحؿ نموه، إذ  ،الخاصويؤكد أف كؿ فرد لديو أسموبو كما ، حياة األنساف

حياتو كرد فعؿ عمى سموؾ الوالديف  أسموبطور الفرد ي أفى مط التنشئة في الطفولة، إلينعكس ن

(Dinter, 2000.)  

 أساسمنتجة عمى الغير التوجيات  في أف( Frommمع فروـ ) (Adler) دلرأ قد اتفؽو 

غير مدركيف وغير محققيف لقدراتيـ، في حيف  اً أشخاصف باعتبارىـ المسيطري األشخاصممارسات 

المتقدـ والمتطور، وتكوف لدييـ الدافعية والقبوؿ  اإلنسانيالمنتجيف يمثموف الوجود  األشخاص أف

  (.Dreikurs, 1997) اإلنسانيةباالرتباط بكؿ مياديف الخبرة 

والقدرة  مكانيةاإللديو  اإلنسافبأف  (Rogers) مع ما طرحو روجرز( Adler)أدلر كما اتفؽ 

تيحت لو الفرصة جوانب حياتو طبقًا لحاجاتو إذا أ غير الكثير في، ويبنفسو مصيرهيحدد  أففي 

 (.2332)الشيخمي،  واإلمكانيات

منطقييف وىما: وحدة  أساسيفمفيوـ أسموب الحياة يقوـ عمى  أفأدلر  يرى وعميو،

ط مف السموؾ الغرضي الذي يتماشى الشخصية لمفرد وغرضية السموؾ، وأسموب حياة الفرد ىو نم

فيكوف الفرد مف خالؿ ذلؾ منيجو الخاص في الحياة الذي يشكؿ البوصمة التي توجيو  ،أىدافو عم
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 ف أساليب الحياة بحسبيتصن جرىوقد  (. 2014)عباس، نحو األفعاؿ واالختيارات في حياتو 

 ، إلى أربعة أساليب؛ ىي:(Adler)آدلر 

 )المتسمط(بالتغمب والسيطرة المرتبط  أسموب الحياة  . أ

يظيػر الفػرد فػي  إذ، بشػكؿ عػاـ عمػى اآلخػريف وفومسػيطر  فو يعػدوان بأنيـ األشخاصىؤالء  يتميز

قميػػػػػؿ مػػػػػف االىتمػػػػػاـ الىتمػػػػػاـ االجتمػػػػػاعي، فيػػػػػو نشػػػػط مػػػػػع السػػػػػيطرة والقميػػػػػؿ مػػػػف ا األسػػػػػموبىػػػػذا 

، كػبَ يرت أف لػى، وىػو مييػإ إاآلخريفوعدوانية مف  اً ويتميز بأنو أكثر عنف .االجتماعي ـَ وقػد  الجػرائ

وامػػػر، عطػػػاء األإلػػػى إ المسػػػيطرُ  الشػػػخُص  عمػػػى المخػػػدرات، كمػػػا ويميػػػؿُ  أويكػػػوف مػػػدمنًا لمكحػػػوؿ، 

ظيػػػػارِ  خرية مػػػػف المػػػػوـ والس ػػػػ أسػػػػموبَ  ، ويتبػػػػعُ والعػػػػالـ مػػػػف حولػػػػوِ  اآلخػػػػريفتجػػػػاه  والغضػػػػبِ  العػػػػداءِ  وا 

، لغضُب، والصػراُع والمشػكالتُ ا اآلخريففي تواصمو مع  األسموبنتائج ىذا مف يكوف و  . اآلخريف

الشػخص الػذي وىـو (.2330)النػاىي،  باالغتراب عمػف حولػو وعػف العػالـ الػذي يعػيش فيػو والشعورُ 

يحاوؿ السيطرة عمى اآلخػريف ويقػودىـ، ويظيػر ىػذا األسػموب نزعػة الفػرد إلػى الييمنػة فػي عالقاتػو 

 (. 6 :2330مع اآلخريف )الناىي، 

 (المتجنب أو االنسحاب) نقص والقصورالحياة المرتبط بال أسموبب. 

(. 24: 0222الشخص الذي يبقى بعيدًا عف اآلخريف، ويتجنب تحديات الحياة )الشخانبو، وىو 

 عف مواجية المواقؼ عمى حسابِ يتراجعوف ف ،لمغاية منخفضةً  يمتمؾ األشخاص مف ىذا النوع طاقةً 

، والنتيجة النيائية لمتراجع اآلخريفاعؿ مع والتف الجماعية،ـ لمحفاظ عمييا، ويتجنبوف الحياة يِ أنفسِ 

باالنسحاب وتجنب  األسموبىذا  أصحاب زيتمي إذ ،ىؤالء األشخاص بالذىاف في الذات، إصابةُ 

 ـفي اىتماماتي اً ضعف وفالمواقؼ وضعؼ النشاط، وعدـ القدرة عمى تحقيؽ أىدافو، كما يظير 

وتكوف  حؿ المشكالت.ف عنحو اليروب  فو ويتجي ،مشكالت الحياةمواجية وف االجتماعية، ويتجنب

)صالح،  اإلحباطناتج عف للتجنب الشعور باألذى اـ ىي المشاعر السائدة لديي اإلحباطمشاعر 
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 وفعالقات اجتماعية نتيجة الرفض والنقد الذي يشعر  إقامة األشخاصىؤالء ، كما يتجنب (0224

التي  واألعماؿجنبوف الوظائؼ يت ،األسموبىذا صحاب أ األشخاص فأ، كما األخريفبو تجاه 

عالقات اجتماعية خوفًا مف الرفض، ويتمسكوف بالروتيف وال يحبوف التغير في  إقامةتتطمب 

ى العزلة رىـ بالكفاءة، فيـ يميموف إللعدـ شعو  خريفاآلحياتيـ، فيـ يتجنبوف التفاعؿ االجتماعي مع 

 (.2303بو، نويشعروف بالنقص، ويتجنبوف اتخاذ القرارات )الشخا

 :(االعتمادي) الحياة المرتبط بالغائية وتحقيق األىداف أسموب ج. 

حوؿ أنفسيـ  ىالةاألفراد مف ىذا النوع حساسوف، وعمى الرغـ مف أنيـ قد يضعوف إّف 

مف تحديات لحماية أنفسيـ االعتماد عمى اآلخريف إلى بيـ األمر ينتيي  األمرَ  ، فإفمحمايةل

مقمؽ لعرضة  وىـ أكثر ،فاآلخريلى الطاقة، ويعتمدوف عمى طاقة يفتقروف إ نيـكما أ ة، الحيا

 ىذا أصحاب األشخاصيظير و، (0220)عبد اهلل،  األخريفمف  واليواجس والقمؽ العاـ واالنفصاؿ

 أفلى االىتماـ االجتماعي، كما ؛ فيـ يفتقروف إاالعتمادي اىتمامات اجتماعية ضعيفة األسموب

ـ الرئيسي في ينصب اىتمامي ؛ إذاألخريفحاجاتيـ مف  شباعإسموب يتوقعوف ألصحاب ىذا اأ

 وىـاالحتياؿ،  أويمكف مف اآلخريف عف طريؽ القوة  كؿ واحد منيـ عمى ما أف يحصؿالحياة عمى 

 وفومع الوالديف، ويشعر  ـ،عالقة سمبية مع مف حولي ـخريف ولدييلألذى مف اآل ـبتعرضي وفيشعر 

وىو الشخص الذي يتكؿ عمى اآلخريف لتحقيؽ أىدافو، ويتميز  (.2336)عيد، بالشفقة عمى الذات 

 (.0 :2336بضعؼ تواصمو االجتماعي )عيد، 

 (، )المفيد اجتماعيًا(االجتماعي أوالمتعاون أسموب الحياة المرتبط بالتشجيع والتعويض ) د. 

، ولو مصمحة اجتماعية، نشطٌ  سوي  السميـ الذي يشعر بأنو الشخص  األسموبيمثؿ ىذا 

لى تحقيؽ أىدافو في حدود المصمحة االجتماعية، ويحرص عمى تعمـ فف التعاوف، ويظير ويسعى إ

باحتراـ،  خريفاآل، ويتعامؿ مع غيرهويتميز بالتسامح والود تجاه  ثقة وشجاعة في مواجية مشكالتو،
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ًا مف نابعالناس، ويكوف توجيو نحو تحقيؽ أىدافو  مع لى تعمـ المساوة واالحتراـ والتعاوفويميؿ إ

كانت الظروؼ تتطمب  إف ،التي ال تتفؽ مع الواقع أىدافوغير يف أيمكف  المصمحة االجتماعية، إذ

وىو يعبر عف انتماء الفرد يواجو ظروؼ استثنائية، لؾ، فالشخص المتعاوف يكوف واقعيا، إذ ذ

خص لممجتمع وقدرتو عمى مواجية متطمبات الحياة مف خالؿ التعاوف مع اآلخريف، فيو ش

الشخص المتعاوف مع اآلخريف، ويكوف  وىو، ( .(Crowne, 2007)اجتماعي وداعـ ويحتـر اآلخريف 

 (.04: 2302)ريحاني وطنوس،  يعبر عف انتماء الفرد لممجتمعمتجيًا نحو المصمحة العامة و 

في  (Wheeler, Kem & Curlette, 1986)ويمر وكيرت وكروليت يـ أسوفي ىذا الصدد 

تستند إلى أفكار آدلر التي تقوـ عمى عناصر تتعمؽ ، إلى تسعة أساليبالحياة تصنيؼ أساليب 

عتمد قياس ويالطفولة،  أثناء في بالسموؾ والخبرات واألحداث في مرحمة الطفولة، وتعامؿ الوالديف

 ، وىي:(0222)الحجية،  عمى التقدير الذاتي األساليبىذه 

انسجاـ  كما يعكس، ىو مقياس لصحة الفرد النفسية، و يعكس درجة انتماء الفرد لممجتمع :المنتمي

عمى مواجية متطمبات الحياة المختمفة بالتعاوف مع  ة الفردقدر و  الفرد في مجتمعة ومع رفاقو،

 الذيف األشخاص ؼن، ويص(0222)السعايدة والخطيب، عضوًا في جماعة  في أْف يكوفَ األخريف، 

 المشكالت، لحؿ موجيوف متعاونوف، ىـ والذيف أكبر، مجموعة إلى باالنتماء كبير شعور لدييـ

 (Gfroerer et al, 2011 3) اجتماعًيا ماىروف منفتحوف،

 لكونػػو ،، ويشػػعر بػػاأللـ واليػػأسويشػػفؽ عمػػى ذاتػػو ،خػػريفمػػف اآل َيشػػعر بتعرضػػو لػػألذى :الضــحية .1

الفػػػرد  ولديػػػو عالقػػػة سػػػمبية مػػػع والديػػػة، وقػػػد يػػػرتبط ىػػػذا األسػػػموب باحتمػػػاؿ تعػػػرض الً غَ سػػػتَ ومُ  ضػػػحيةً 

  (.0222لإلساءة في طفولتو )الشخانبة، 
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يػرى أف تقييمػات اآلخػريف مقيػاس لقيمتػو الشخصػية، ويسػعى لمحصػوؿ  الباحث عن االستحسـان: .2

يكوف محبوبػًا مػف خػالؿ الجيػود التػي يبػذليا لمنجػاح، وتقيػيـ خريف، و عمى االستحساف والقبوؿ مف اآل

 (.Peluso et al, 2004)مؿ خارجية الفرد لذاتو مف خالؿ ىذا األسموب مشتؽ مف عوا

، ولديػػػة نزعػػػة نحػػػو اَلتػػػزعـ يرغػػػب فػػػي الػػػتحكـ بػػػاآلخريف والػػػتحكـ بحياتػػػو :أو المســـيطر المـــتحكم .3

ويػرتبط ىػذا األسػموب ، والسيطرة عمػى أنشػطة الجماعػة، واف يممػي عمػى اآلخػريف مػا يجػب أف يفعمػوه

 والسػيطرة والقيػادة االجتماعيػة الفئػات فػي الييمنػة يفضموف الذيف األشخاص أو" الحاكـ" أدلر نوع مع

 (Lewis & Osborn, 20043)اآلخريف  عمى

وىػػو الشػػخص الػػذي يشػػعر بفقػػداف القيمػة وعػػدـ النجػػاح فػػي المنافسػػة مػػع  الشــخص غيــر الكــفء: .4

 .(2301)الشرعة وبني طو،  اآلخريف، ويتصرؼ كأنو ال يفعؿ أي شيء صحيح

 يتوقػع أف يحصػؿ عمػى كػؿ مػا يريػدى اآلخػريف، و وىو الشخص المعتمػد عمػ :)االعتمادي( المدلل .5

  (.2301السعايدة والخطيب، )في الحياة، ويستخدـ األشكاؿ السمبية في التعامؿ مع اآلخريف 

، وىػو لديو شعور بالرغبػة فػي االنتقػاـ مػف اآلخػريف :(المنتقمالمستغل الذي يعتمد عمى االنتقام ) .6

تسػير األمػور خػالؼ مػا يريػد، ويوصػؼ بأنػو  الشخص الذي يشػعر بػاألذى، ويشػعر بالغضػب عنػدما

 (.0222متمرد، وغير مطيع )الشخانبة، 

 ،ويسػتمتع بمضػايقتيـ يعتمػد عمػى إيػذاء اآلخػريف، و تغؿ اآلخػريفسػيوىو الشخص الػذي  المؤذي: .7

، أي دوف ، وىدفػو إيػذاء اآلخػريف فقػطويوصؼ بقيامػو بسػموكيات تخريبيػة، وال يحتػـر حقػوؽ اآلخػريف

 (Lewis & Osborn, 20043)الى ذلؾ  وجود سبب يدفعو

ــزم( المــذعن .8 ، (2301السػػعايدة والخطيػػب، ) ىػػو الشػػخص الخاضػػع لبخػػريف بشػػكؿ سػػمبي :)الممت

ويوصؼ بأنػو مسػاير آلخػريف ومطيػع ليػـ بشػكؿ سػمبي، ويحػرص عمػى إرضػاء اآلخػريف، وىػو يشػبو 

 (.0222 الشخص الذي يفضؿ العيش وااللتزاـ بمعاير خمقية عالية جدًا )الشخانبة،
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ىػػػي: و أسػػػاليب الحيػػاة مػػػف خػػالؿ أربعػػػة عشػػر نمطػػػًا،  (Mosak, 1979)مػػوزاؾ  لقػػد صػػػّنؼَ 

ب، والمػػتحكـ، والشػػخص الػػذي يحتػػاج القائػػد، واألخػػاذ، والشػػخص الػػذي يحتػػاج ألف يكػػوف عمػػى صػػوا

 لػػػػػػػػػى أف يكػػػػػػػػػػوف جيػػػػػػػػػدًا، والشػػػػػػػػػػخص الػػػػػػػػػذي يحتػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػى التفػػػػػػػػػوؽ، والشػػػػػػػػػػخص الػػػػػػػػػذي يحتػػػػػػػػػػاج إ

ضحية، والمعارض، والطفؿ غيػر الكػؼء، والشػييد، والشػخص الباحػث عػف إلى أف يكوف محبوبًا، وال

 اإلثارة، والشخص الذي يتجنب المشاعر.

إلى تطوير نظاـ مصغر لتحصيؿ أسموب الحياة مف خالؿ تصنيفو  (Kefir)كما سعى كيفر 

 ، وىي:(kefir & Corsina, 1974)األفراد إلى أربع فئات 

 ندماج والتعايش مع اآلخريف.يصؼ الذيف يسعوف إلى االالمسترضي:  .أ 

 لى التميز والتفوؽ.يصؼ األشخاص الذيف يسعوف إالتفوق:  .ب 

    يصؼ األفراد الذيف يسعوف إلى إيجاد حالة مف الراحة النفسية.المعزون:  .ج 

 يصؼ األفراد الذيف يسعوف الى إبقاء أنفسيـ تحت السيطرة.المراقبون:   .د 

، أساليبخمسة  فيأساليب الحياة  (kern & white, 1989)صنؼ كيرف ووايت  في حيف

الشخص وأسموب  الضحية،أسموب وراء الكماؿ، و  الساعي وأسموب ،المتحكـ والساعيأسموب ىي: 

 (.2301السعايدة والخطيب، الشييد )أسموب المحتاج إلرضاء اآلخريف، و 

 :األفرادصحة أىمية أسموب الحياة عمى 

ألىمية و  ،األفرادصحة  فيؤثر بشكؿ مباشر أسموب حياة الفرد مف الموضوعات التي ت يعدّ 

 World Health عرفتو منظمة الصحة العالمية ، فقداألفراد أسموب الحياة ودوره في حياة

Organization (2303 واختصارًا )(WHO)  عمى أنو "السعي وراء حالة مف الرفاىية البدنية والعقمية

السموكيات التي تضمف الصحة الجسدية الحياة الصحي يتضمف  وأسموبواالجتماعية الكاممة. 

الجانب  أماوالعقمية. بمعنى آخر، يشمؿ أسموب الحياة الصحي الجوانب البدنية والعقمية لمشخص، 
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، والجانب العقميو المادي ألسموب الحياة يشمؿ التغذية،  يتضمف  الذي ممارسة الرياضة، والنـو

دارة اإلجياد، وأساليب الت  ,World Health Organization) عمـ، والروحانيةالعالقات االجتماعية، وا 

2010.) 

وقد شكؿ االىتماـ بأسموب الحياة لمفرد أىمية كبيرة في جوانب مختمفة مف حيث الرعاية  

يـ في تشكيؿ فرع جديد مف الطب والمعروؼ )بالطب السموكي( ويتـ الصحية والتنمية، وقد أس

اية والمرض والوقاية حياة الفرد تجاه الرع وبأسمالتركيز في ىذا الفرع مف الطب عمى تغيير 

محور األنشطة التي تقوـ عمى التثقيؼ الصحي وتعزيز الصحة  يعدّ  الحياةِ  أسموبَ  والعالج، إذ إفّ 

يؽ درجة عالية مف الجودة الصحية قالجسدية والنفسية لمفرد، واليدؼ ىو تغيير سموؾ الفرد لتح

 (Montazeri et al, 2017 3)والرفاه في حياة الفرد 

ف أسموب الحياة يمثؿ المحرؾ األساسي لسموؾ الفرد وانفعاالتو وأفكاره، وقد يتمثؿ أسموب إ

مس ىذا التأثير عنصر  إذاخاصًة وب ،االضطرابات النفسية المختمفة السوي بظيورالحياة غير 

معة ىو أحد اليوية لدى الفرد، وقد يكوف شعور الفرد بعدـ االنتماء واالغتراب عف نفسو وعف مجت

 3(Gesinde, Adejumo & Ariyo, 2013) التأثيرنتائج ىذا 

في تعزيز الصحة النفسية  اً ميم اً أىمية كبيرة ومحور  ويعد أسموب حياة الفرد ذا

كونو يمثؿ نمط الفرد وأسموبو الشخصي في االنفعاؿ ، ويتو وانتماءهوتعزيز ىُ  ،واالجتماعية لمفرد

ي يتصرؼ بيا نحو ىدفو في الحياة، كما أف األفراد مسؤولوف عف والتفكير والسموؾ والطريقة الت

،إحداث التغيرات في حياتيـ مف خالؿ النمط السموكي الذي يعيشونو،  ـَ يشكؿ أسموب حياة  ومف ث

الفرد نمط حياتو وسموكو في مختمؼ أدواره، وتواصمو مع اآلخريف، وكافة أنشطتو الحياتية التي 

 والسموكيات والعادات الصفات مف اً فريد اً نمط شخص لكؿ ألفّ  وذلؾ (Sobel, 20133)يمارسيا الفرد 

 في أىدافو لتحقيؽ الخاص حياتو أسموب فرد لكؿ أف يعني ما أىدافو، لتحقيؽ يستخدميا التي
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 الحياة، في في معرفة أىدافو يساعده الفرد حياة نمط فمعرفة 3(Slavik, & Carlson, 2006) الحياة

 الفرد تفكير فيـ وذلؾ مف خالؿ منيا؛ يعاني قد التي النفسية بالمشاكؿ لتنبؤفي ا أيًضا ويساعده

  (200Carlson, Watts, & Maniacci3 ,6) حياتو أسموب مف خالؿ فيـو  ككؿ، وعواطفو، ،هومشاعر 

ويشير أدلر في ىذا الصدد "بأنو ال يكفي أف نفيـ حاجات الفرد وغرائزه والمثيرات التي 

المستقبؿ، إذ ال بد مف فيـ أسموب حياتو لنقـو التنبؤ بو في و  سموكو ف فيـتعرض ليا، لنتمكف م

فيـ أسموب الحياة يمكننا مف التنبؤ بما سيحدث لألطفاؿ المتردديف في اقتحاـ المواقؼ  إذ إفّ بذلؾ، 

األطفاؿ الباحثيف عف الدعـ، أو األطفاؿ المنعزليف، كما ويبيف لنا نوع كشؼ الجديدة، و 

لنفسية التي قد يعانوف منيا أو قياميـ باالنتحار في المستقبؿ، كما يمكف ألساليب االضطرابات ا

، ودوافعو، وعممياتو المعرفية، كما أف أسموب الحياة يشكؿ حياة أف تشكؿ سموؾ الفرد، ومشاعرهال

محورًا أساسيا في منع أو زيادة مساىمة الفرد في بناء المجتمع، كما وتؤثر في نمط استجابتو 

 ,Gilbert & Morawski) مؼ المواقؼ والخبرات، والضغوط النفسية التي قد يتعرض ليالمخت

20053) 

ى أىمية أخذ عم (Roberts, Caldwell & Decora, 2003)وآخروف  روبيرتس أكدكما 

 جيا الفرد، ذلؾ أف تبصير الفرد أسموب الحياة بالحساب عند النظر في أي مشكمة نفسية قد يوا

تبر العنصر األساسي في أي عممية عالجية، إذ يمكف الحصوؿ عمى كثير مف أسموب حياتو يعب

مف خالؿ أسموب الحياة، مثؿ: نظرة الفرد لذاتو والعالـ مف حولو، شخصية الفرد بأبعادىا المختمفة 

 ودوافعو، وطرقة االعتيادية في السموؾ. 

 في مساىمتيا الحياة في أساليب عوامؿ إلى أىمية( Walsh, 2011)كما أشارت والش 

 عمى وفي الحفاظ واالجتماعي، الفردي الرفاه تعزيز وفي وعالجاتيا، المتعددة النفسية األمراض

 وتذكر أف التدخالت العالجية القائمة عمى التغير في أساليب الحياة. وتحسينيا المعرفية الوظائؼ
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 ويمكف النفسي العالج في فعاليتيا عمى كبيرة أدلة وجود مف الرغـ عمى ،كاؼ بشكؿ مستغمة غير

 . كبيرة عالجية مزايا توفر أف

شخص كؿ  أف يجدفي  أف فيـ أسموب الحياة يساعد (Mosak, 2005)موزاؾ  وىكاذ، يرى

في النياية طريقتو الخاصة أو طريقة حياتو لمتغمب عمى المشاعر التي يشعر بيا في أسرتو 

 قد يواجييا. والتعامؿ مع المشاكؿ والصعوبات الشخصية التي ، ومحيطو

 "Psychological Pollution "التموث النفسي  2.2

يمكف أف يشعر الفرد بأنو يعيش في عالـ أخر بعيدا عف مجتمعة وما يرافؽ ذلؾ مف 

لى اضطراب العالقة بيف الفرد وذاتو فيفقد ، إضافة إمشاعر رفض وسخط عمى العالـ مف حولو

مف صراعات، ومقاومة لمواقع  تنطوي عميوفي أزمة إنسانية، وما ىويتو، إذ يعيش الفرد 

نتيجة عدـ وضوح اليدؼ  ،االجتماعي، وما يوحي لمفرد مف مشاعر العجر، والتمرد والالمعنى

 (.Miles, 2000)وضعؼ االنتماء لممجتمع 

وفي عقود قريبة مف الزمف تزايد اىتماـ الباحثيف بدراسة التموث النفسي كظاىرة نفسية 

ىا بيف األفراد في مختمؼ المجتمعات نتيجة التطور السريع الذي يشيده واجتماعية شاع انتشار 

الفرد نفسو وفي  فيخاصة في وسائؿ التواصؿ، وما يترب عمى ىذه الظاىرة مف أثر وب ،العالـ

 (.2302)طراد، تفاعمية مع اآلخريف ومع العديد مف العوامؿ النفسية واالجتماعية مف حولو 

وال سيما مف المشكالت التي بدأت كثير مف المجتمعات وتعد مشكمة التموث النفسي 

مجتمعاتنا العربية تتحدث عنيا وتبرز حجـ ىذه المشكمة، في ظؿ ما نعيش فيو مف مشكالت 

لى اإلحباط والممؿ الذي يعيشو شبابنا في ظؿ ي ارتفاع معدالت البطالة، إضافة إاقتصادية تتمثؿ ف

ىو ما أدى الى مشكالت في التوافؽ والتكيؼ في الحياة، الظروؼ االقتصادية والسياسية الصعبة، و 

 (.Miles, 2000)وغيرىا مف اآلثار النفسية واالجتماعية 
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 المفيوم الفمسفي والنظري لمتموث النفسي

يعد مفيوـ التموث النفسي مف المفاىيـ التي ترتبط بشكؿ كبير بشخصية الفرد وصحتو 

 مف االىتماـ بالفرد. يشكؿ جزءًا ميماً  النفسية، فاالىتماـ بموضوع التموث النفسي

إذ يختمؼ  ليا؛ واحدٍ  ؼٍ يعمى تعر  مف المفاىيـ التي لـ ُيتَفؽ النفسي التموثِ  مفيوـُ  ويعدّ  

تعريؼ التموث النفسي بحسب اختالؼ المجتمع والثقافة، نتيجة طبيعتو غير المحسوسة، إال أف 

 (.2301نفسي )عمواف، ىنالؾ مالمح عامة متفؽ عمييا حوؿ مفيـو التموث ال

شكؿ حالة مف الخمؿ في تكويف ث النفسي "يالتمو  فّ بقولو: إ (00: 2336عرفة محمد ) وقد

ونظاـ البيئة النفسية لمفرد نتيجة عوامؿ خارجية، ما ينتج عنو تأثير سمبي وفوضى في توازف 

 وتكيؼ البيئة النفسية لمفرد مع واقعيا والبيئة المحيطة". 

نو حالة مف الخمؿ في نظاـ البيئة النفسية نتيجة عوامؿ خارجية ( بأ2304وعرفة إبراىيـ )

فحالة الفوضى تكوف  ،تسبب التأثير السيإ والفوضى في توازف البيئة النفسية وتكيفيا مع واقعيا

( بأنو: "حالة التذمر 060: 2301نتاجًا لمتداخؿ بيف المحتوى الفكري لمفرد وسموكو. وتعرفة )ميرة، 

اقع بكؿ خصوصياتو، أو التصرؼ المخالؼ وغير المسؤوؿ لكؿ األصوؿ والقيـ والرفض لمو 

 واألنظمة التي يحددىا المجتمع.

النفسي بأنو "عبارة عف ردود فعؿ واستجابات ناتجة عف تشوىات فكرية  التموثُ  ؼُ ر  عَ كما ويُ 

ف يسمؾ سموؾ غير لى أة مجريات حياتو، وقد تقود الفرد إومشاعر سمبية تعتري الفرد وتؤثر في كاف

  (.221: 2301مألوؼ يتعارض مع األنظمة والمعاير والقيـ المجتمعية" )النواجحة، 
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  مفاىيم مرتبطة بالتموث النفسي:

 مفيوم االرتباط والتجذر واليوية:  . أ

ىذه المفاىيـ ويرى أف الحاجة إلى االرتباط تنشأ نتيجة تمزؽ  (Fromm)طرح فروـ 

عف  ـبالضعؼ والعجز نتيجة الوعي بانفصالي لدى األفراد وشعورىـ ألولية الطبيعيةالروابط ا

ـ  الطبيعة وفقدانيـ عالقاتيـ الغريزية السابقة مع الطبيعة،  عمييـ أف يستعمموا العقؿ والتخيؿ  ومف ث

مف أجؿ خمؽ ارتباطات جديدة مع األفراد مف حوليـ مف خالؿ ما يطمؽ عمية "فروـ" )الحب 

 (.2000لرعاية واالحتراـ والمسؤولية )الحافظ، المثمر( الذي يتضمف ا

 مفيوم التفسخ االجتماعي . ب

يعبر مفيوـ التفسخ االجتماعي عف حالة المجتمع الذي يعاني مف فقداف المعايير 

تعد وتتمتع باحتراـ األفراد لـ  ، إذ إّف المعايير التي كانت راسخةالمطموبة لضبط سموؾ أفراده

عـ االضطراب والفوضى في لذا يما يفقدىا السيطرة عمى السموؾ، ، تحظى وتستأثر بيذا االحتراـ

وما عمييـ إتباعو،  الشؾ وعدـ اليقيف فيما عمييـ تركو،يجعؿ األفراد في حالة مف و المجتمع، 

وتنعدـ الحدود الفاصمة بيف ما ىو ممكف وما ىو مستحيؿ، وبيف ما ىو مشروع وما ىو غير 

 (.1994مشروع )طو، 

 زو الثقافيج. مفيوم الغ

وال  ،واألقؿ كمفة واألسرع انتشاراً  ،الذي يكوف أكثر فاعميةوىو نوع مف الغزو االستعماري 

يثير المشاكؿ التي قد يحدثيا الغزو العسكري أو الضغوطات االقتصادية، كما أنو األبقى زمنيًا 

ة والتقدـ ثخاصة عندما تحاوؿ الشعوب االنسالخ مف أصوليا والتنكر لثقافتيا باسـ الحدا

زو الثقافي يوصؼ باالستعمار النظيؼ الذي يرغب وال يرىب )الخريجي، والمعاصرة، ذلؾ أف الغ

1993.) 



02 
 

 د. مفيوم االغتراب النفسي

 Paik)إلى شعور الفرد باالنفصاؿ عف الذات أو عف اآلخريف أو كمييما  يشير ىذا المفيوـ

& Michael, 2002)النتماء، وفقداف الثقة، ورفض المعاير ، كما ويشير إلى شعور الفرد بعدـ ا

والقيـ االجتماعية، وتعرض وحدة الشخصية لمضعؼ واالنييار بتأثير العمميات االجتماعية والثقافية 

 (.2004التي تتـ داخؿ المجتمع. )زىراف، 

التموث النفسي يرتبط بشكؿ كبير في شخصية الفرد حظ أن ، نلسبق لذا، وتأسيساً على ما

ة وشعور الفرد وتكيفية مع واقع البيئة المحيطة مف خالؿ عالقة الفرد بثقافتو وقيمو وصحتو النفسي

 واألنظمة التي يحددىا المجتمع.

 أبعاد التموث النفسي:

  التنكر لميوية الحضارية واإلساءة الييا: . أ

تقداتو وقيمة في مجتمع لو أفكاره ومع فيو يعيُش  ،إف لكؿ فرد في ىذا العالـ ىويتو الخاصة

ـ ،وا إف محاولة إنكار ذلؾ لعوامؿ ىوية الفرد وىوية مجتمعة. لذا فتكوف ىذه ا تجاىاتو، ومف ث

 هِ أبعادِ  بكؿ   الفردُ  وُ الذي يعيشُ  الواقعَ  حُ قبّ ، الذي يُ مف الرفض والتذمر والتصريح تعني حالةً د الوجو 

ي"تشير إلى حالة الرفض وى (.0660الثقافية، والتربوية واالجتماعية، والسياسية، والدينية )اميف، 

 (.6: 2304والتنكر والتذمر لمواقع بخصوصياتو االجتماعية والثقافية والتربوية" )إبراىيـ، 

 التعمق بالمظاىر الشكمية األجنبية: . ب

يرى  الفردَ  بالتموث النفسي، ذلؾ أفّ  صابَ يُ لتي توفر لمفرد المناخ الخصب لإنيا الخاصية ا

النظر  ة، والمعنوية( ىي األفضؿ مف واقعِو، لذا يتقبميا بصرؼلماديأف النماذج الشكمية األجنبية )ا

الفرد وحبو لممظاىر األجنبية تعد مناخًا  ؽَ تعمّ  إفّ  في ثقافية المجتمع الذي يعيش فيو.عف واقعيا 

ى مجرد لفكر واالنتماء ويحولو إلمف ا إذ يجعؿ الفرد خاؿٍ  ؛خصبًا لظيور التموث النفسي لدى الفرد
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وىي "التعمؽ وحب استعارة النماذج الشكمية األجنبية  (.2018)الرياحي،  في مجتمعةح بال ر جسد 

 (.46: 2336عف الثقافة السائدة في المجتمع وتقبميا" )محمد، 

 التنميط الجنسي الخاطئ:  . ج

"التصرؼ بخالؼ الدور وتوقعات المجتمع لنوع جنسو والمحددة لو  ىذا المفيوـ يعنيو 

عف ثقافة الفرد وغير متأثرة بالعوامؿ  ى حيف أف ىذه العوامؿ ناتجةعممسبقًا في المجتمع، 

(، فعمماء االجتماع يميزوف بيف الجنوسة )المجندر( 00: 2306البيولوجية أو الفسيولوجية" )عمواف، 

ساء والرجاؿ، في حيف لى الفوارؽ النفسية والثقافية واالجتماعية بيف الن؛ فالجنوسة تشير إوالجنس

 (. 2336لى الفوارؽ البيولوجية بيف الذكر واألنثى )غندر، إيشير الجنس 

مف أىـ األمور وأكثرىا تعقيدًا في حياة المجتمعات، إذ  اً واحد فالتنميط الجنسي السوي يعدّ 

نتيجة الخمط في توزيع األدوار  و،وكيان المجتمع أف التنميط الجنسي الالسوي قد يقمب نظاـ

والذي ينتج عنو االضطرابات في الشعور، نتيجة التدىور الكبير  ،االجتماعية بيف الذكور واإلناث

 (.2306في عمؽ التفكير لمفرد وشعوره حوؿ ىويتو الجنسية )عمواف، 

  الفوضوية: . د

لى التصرؼ غير المسؤوؿ الذي يخالؼ كؿ األصوؿ والقيـ واألنظمة تشير الفوضوية إ

منظـ ال غير عميو السموؾُ  سيطرُ ي دٍ فر  مف سمات كؿ   سمةً  التي حددىا المجتمع، كما وتعد  

الجيؿ والفساد نتيجة غياب العقؿ المنظـ عمى مؤشرات ال الفوضى واحدة مف والعشوائي، وتعد  

في أوساط الشباب،  تركزالتي تضمف الحقوؽ والواجبات، وشيوع ىذه الظاىرة ي لمتشريعات والقوانيف

خاصة الفئات التي تعاني مف وب، كيدىا وتأ لى ممارسة الفوضى لتحقيؽ ذواتيـنتيجة لجوئيـ إ

الحرماف والضغوط، ويتميز األفراد ذوي السموؾ الفوضوي بسوء التوافؽ االجتماعي والنفسي 

وىي "مجموعة  (.2300، الرياحيومخالفة المعايير واألنظمة والقوانيف االجتماعية واألخالقية )
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تحوؿ دوف تأدية الفرد لوظائفو"  االستجابات التي تسبب اضطرابات في مجريات األحداث، أو

 (.216: 2301)النواجحة، 

 األسباب المؤدية الى التموث النفسي:

مف المصادر  اً أف العولمة والتسمـ الفكري والسياسي تمثؿ مصدر  (2306) شحادةيرى 

 عمييا عنصرُ  ات يطغىالعالمية لمتموث النفسي، إذ تعمؿ عمى ترويج أيدولوجيا ونشر سموكي

، خاصة لدى فئة في التطور ثير في نفس الفرد مف انجذاب ورغبةٍ ما ي لمعاصرة، وكؿ  الحداثة وا

 بذلؾ الحاجة اإلنسانية التي تطمح بشكؿ دائما الى األفضؿ.  الشباب، مستغمةً 

وىنالؾ مف يرى أف مف أسباب التموث النفسي الضغط الناتج عف المشاكؿ االجتماعية، 

تردي الوضع السياسي والصراعات والحروب الدائرة، وىنالؾ  لىوسوء الوضع االقتصادي، إضافة إ

التي السوية وخبرات الطفولة المؤلمة  مف يربطو بظروؼ التنشئة األسرية واألساليب الوالدية غير

 (. 2300)الزعبي، تكوف سببًا في نشوء سموكيات اجتماعية سمبية 

 بأنو عالـٌ  التقدـ، ويمكف وصفوُ  توجو دائـ نحوفعالمنا يتغير سريعًا، فيو في حركة دائمة و 

جوانب  مختمؼَ  ويمس   ىذا التغير مستمرٌ ت والتعقيد وتفاقـ المشكالت، و بالكثير مف المعضال ممإٌ 

حياة األفراد الفردية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، والفكرية، والسياسية، وسيتناوؿ طرائؽ 

 فكريةٍ  ومضاميفَ  طرٍ ّف ىذا التغير سيحصؿ عمى أعف أاإلنسانية واالجتماعية، فضال  الحياة

تمقي بظالليا عمى فكرنا ووجداننا، وىذا سيخمؽ لنا مشكالت جمة نتيجة  جديدةٍ  وتعميميةٍ  وتربويةٍ 

 (. Chaney, 2002التغير السريع )
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أسباب التموث النفسي مف خالؿ ارتباطو بجممة مف األسباب التي قد تؤدي  ويمكف عرض

 :النفسي لدى األفراد وأعرضيا عمى النحو اآلتيالتموث  الى

  الصراعات والحروب: . أ

( أف الصراعات والحروب بكؿ أنواعيا مف أكثر األحداث 2306اعتبر رمضاف والجباري )

التي تيدد المعاني اإلنسانية، وتسيـ في تموث النفس البشرية، كما أف الصراعات والحروب ليا دور 

د مف الظواىر السموكية في المجتمع، وتالشي الفضيمة والقيـ العميا، كبير في اإلسياـ بظيور العدي

 والصدؽ واإلخالص. 

عمى النسيج االجتماعي، والتغير  اً كبير  اً ( أف لمحروب تأثير 2306أبو بكر ) دَ كّ كما وأ

تستيدؼ العقوؿ والصحة أف الحروب النفسية تعد أشد ضراوة؛ ألنيا االجتماعي، والقيـ السائدة، كما 

 نفسية، وبناء المجتمع، والروح المعنوية لألفراد.ال

 التسمم السياسي:  . ب

ما يمكف تسميتو بأنو حممة شاممة يستخدـ  إلى التسمـ السياسي وىو( 2303يشير طوماف )

لى عدد مف في عقوؿ ونفسيات األفراد لموصوؿ إبيا كؿ األدوات واألجيزة المتاحة بيدؼ التأثير 

 ـ العقيدة السياسية والدينة، وتحطيـ التماسؾ النفسي والعقمي. لى تحطيإالغايات التي تسعى 

المجتمع في نظاـ التسمـ السياسي يعني غرس قيـ دخيمة عف  أفّ ( 2300ويرى سميسـ )

مف خالؿ خمؽ التحمؿ في  وفكرىـ، أفراد المجتمع متدرجة في سموؾحداث تغيرات القيـ السائد، وا  

جعؿ مفيوـ تفتيت الوحدة الوطنية مف و ومية مف الداخؿ، ، وتطويع اإلرادة القةالقيـ الجماعي

 لى تخطي الصراع في مواجية االستعمار.إاألساسات المنطقية التي تيدؼ 
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 البطالة:  . ج

إلنتاجية والكفاءة، العمؿ مف أىـ األمور التي تحقؽ لمفرد الشعور با أفّ ( 2303البكر ) يعدّ 

االجتماعي  دورًا رئيسا في تعزيز االنتماء وااللتزاـ لوإّف  ، إذواألىمية، وىو ركٌف ميـ في المجتمع

والعمؿ تعزز مف القدرة يمف شعور الفرد بالمسؤولية الذي  عاليةً  درجةً  دُ ولّ ما يُ بيف الفرد والمجتمع، 

 بخريف مف حولو.وقبوؿ الفرد لنفسو وانتمائو لمجتمعو ول

شباب عف مجتمعيـ، وفقداف الثقة زؿ العفي  اً كبير  اً ( أف لمبطالة أثر 2306ويرى البديري )

لى تبني أفكار مضادة لممجتمع، وتشكؿ عاماًل قويا لدفع األفراد لنظاـ القائـ، وقد تدفع األفراد إبا

 نحو االنحراؼ.

  العولمة: . د

مع التطور الذي يشيده العالـ وانتشار العولمة وعبر مظيرىا الثقافي واالجتماعي وتداخؿ 

يجابيات،ما فييا مف سمبياالثقافات ب دخمت العديد مف التقاليد والثقافات األخرى عمى الثقافة  ت وا 

 اً كثير  فّ ، ما أحدث أشكااًل جوىرية لدى كثير مف المجتمعات، إذ إاألصيمة لدى عدد مف الشعوب

أنفسيـ داخؿ غمار ثقافة أخرى تختمؼ عف ثقافتو األصمية وىو ما  امف المجتمعات واألفراد وجدو 

ثار عف ثقافة مجتمعو، وما يترتب عمى ذلؾ مف آ لثقافي، فيجد الفرد نفسو غريباً يعرؼ باالقتالع ا

 (.2302نفسية واجتماعية )بمقاسـ، 

 ىـ. التنشئة االجتماعية: 

تعد التنشئة األسرية عممية مستمرة، وىو ما يجعؿ مف تأثيرىا في شخصيات األبناء 

عمى جوانب شخصياتيـ المختمفة بما فييا مستوى  لمراحؿ حياتيـ المختمفة دورًا أساسيًا، وليا تأثيرىا

 (.2306شعورىـ بالضعؼ واالغتراب )الغذائي، 
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التنشئة ىناؾ الكثير مف الدراسات التي ربطت بيف أف إلى  (0229)الصنعاني ويشير 

وبيف العديد مف المشكالت، واضطرابات الشخصية مف قمؽ، وشعور غير السوية  االجتماعية

ف طبيعة التنشئة االجتماعية ليا ، إذ إمشاعر االغتراب واضطراب المسمؾ وغيرىابالوحدة النفسية و 

ـّ، تعدّ  اليوية النفسية في تشكيؿ كبيرٌ  دورٌ  التنشئة االجتماعية أداة المجتمع  وبنائيا لألفراد، ومف ث

 في تحقيؽ التوازف لدى األبناء في ظؿ التحوالت الحضارية، والعولمة التي يواجييا المجتمع.

لألسرة والمجتمع في التنشئة السميمة  أف ىنالؾ دورًا ميماً  (Fromm)يرى فروـ كما و 

لمفرد، وفي  سميمةٍ  نفسيةٍ  ف صحةٍ يفي تكو  سيُـ لألبناء، فتوفير الحب واالحتراـ والحناف في األسرة يُ 

عجز والوحدة، فإنيـ يكونوف عرضة ألف يشعروا بال ،خاطئة إذا تمقوا أنماط أبوية األبناء المقابؿ، فإفّ 

فالفرد وفي ظؿ التنشئة األسرية يكسب العديد مف القيـ واألدوار والمفاىيـ التي تشكؿ شخصية 

 (.2336)زىراف، 

  التفسيرات النظرية لتموث النفسي

ف ثالث مف األنظمة المتصمة أف البناء النفسي لمشخصية ينبثؽ م (Freud)يفترض فرويد 

الفكرية  راع، ويكوف ليذا التفاعؿ تأثير عمى حياة الفردوالتي تتفاعؿ ضمف عالقة ص ،ببعضيا

السموؾ نتاج التفاعؿ بيف ىذه األنظمة؛ )اليو، واالنا األعمى، واالنا )عيسوي،  والسموكية، فيكوف

الواقع، فالفرد الذي يعجز عف تعديؿ  وتجنب األلـ متجاىالً  ،مبدأ المذة وُ يحركُ  وَ (. إذ إف اليُ 2336

لواقع، يفشؿ في التوافؽ مع شكؿ إيجابي لعدـ كفاءة األنا الذي يسير وفؽ مبدأ االظروؼ الواقعية ب

في التوفيؽ بيف إشباع حاجاتو والقوانيف الصارمة التي تكوف األنا األعمى  مجتمعو نتيجة فشمو

 (. 2306)الحمفي، 

س لمنف األساسيُ  وُ عمى عقدة النقص بوصفيا البوصمة والموجّ ( Adler)أدلر في حيف يركز 

نو يتجو خمؼ األنماط السموكية التي يحاوؿ مف أ اإلنسانية، مف خالؿ التعويض عف النقص، ذلؾ
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اجتماعي، أو  خالليا إظيار التفوؽ، وتتشكؿ عقدة النقص لدى الفرد نتيجة لوجود خمؿ أو قصور

ىذا لتعويض  نقص، فيسعىبال لديو الشعورُ  ويتولدُ  ،ما يشعر الفرد بالدونيةنفسي، أو اقتصادي، 

 (.2300النقص مف خالؿ عدد مف الطرؽ السمبية واإليجابية )شياب والعبيدي، 

 فّ أل واعتقد بالدور اإليجابي لمذات؛بمراحؿ الحياة لإلنساف، ( Erikson)وقد اىتـ أريكسوف 

الذات السميمة تكوف في توافؽ مع الرغبات األساسية والقيـ االجتماعية التي تتمثؿ بالذات العميا لدى 

رد، ويرى أريكسوف أف السياؽ االجتماعي الذي ينشأ فيو الفرد لو أىمية كبيرة في التأثير عمى الف

شخصية األفراد  فيعمى أىمية التنشئة االجتماعية وما تعكسو مف أثر  تكويف الشخصية، وليذا أكدّ 

 (.2330)الطراونة، 

ما ىو إال استجابة و  ،ويرى أصحاب التوجو السموكي أف السموؾ ىو نتاج تعمـ مف البيئة 

أكد واطسوف عمى أف السموكيات متعممة، فالتعمـ ىو  فقدلممثير في ظؿ وجود الدافع لدى الفرد، 

 (. 2306أساس فيـ السموؾ مف خالؿ التأثير السيادي لمبيئة )ماضي، 

أما أصحاب التوجو المعرفي فيروف أف األفراد يولدوف ولدييـ اإلمكانات لمتفكير العقالني، 

نتيجة تفكيرىـ نيـ قد يقعوف في كثير مف المشكالت عات نحو التفكير غير العقالني، وأود نز مع وج

تعديؿ السموؾ  فّ ، ويروف أالجوانب العقمية والمعرفيةبييتـ المنظروف ليذه النظرية غير العقالني، و 

محصمتيا  مف خالؿ التأثير في عمميات اإلدراؾ واالنتباه والتركيز والتخيؿ التي تشكؿ في يحصؿُ 

 (.2302عمميات التفكير )أبو عيشة وعبد اهلل، 

 عيشو عالمنا اليوـ وما يرتبط بوالتغير السريع الذي ي فّ ، إيمكف القوؿ ،مف خالؿ ما سبؽ

تؤثر بدورىا في أفكارنا ومشاعرنا وأنماط  ،مف تغيرات وتطورات في مختمؼ المجاالت في حياتنا

خاصة فئة الشباب وما يرتبط وبلى تمبيتيا التي يسعى الفرد إحاجات المختمفة لى السموكنا، إضافة إ

زًا في التأثير التموث النفسي يمعب دورًا بار  أف في ىذه الفئة مف رغبات وتطمعات مستقبمية، ذلؾ



06 
 

والظروؼ التي بعاده عف ىويتو الفردية والقيمية، وفي ظؿ ىذه المعطيات عمى سموؾ الفرد، وا  

ىذه  مع كؿ   التكيؼَ  ليستطيعَ  واألساليبَ  الوسائؿَ  أف يجد الفردُ و بد يعيشيا الشعب الفمسطيني ال 

التي مف تمبية احتياجاتو ومواجية كافة التحديات المختمفة  وُ نُ مك  يُ  ،صحي المختمفة بشكؿٍ  المتغيراتِ 

 قد يواجييا في حياتو.

في تحديد  ما ليا مف دورٍ الحياة و  أساليبمفيوـ  وتخُمًص الباحثُة مما تقدـ، إلى أفّ 

نفسي مفيـو التموث الكذا حياة الفرد وسموكو، و  ، ليا أثر جمي  فيوما اتصؿ بيا األفرادالسموؾ لدى 

 اً ىنالؾ ارتباط أفيتضح نظريًا  . وبذااألفرادتظير عمى  وأعراض، وما يرتبط بو مف عوامؿ مسببة

تعبر عف سموؾ الفرد نحو  االحياة وما يؤثر فيي أساليببيف ىذه المتغيرات والمفاىيـ، فإف كانت 

بعاده عف ىويتو في سموؾ الفرد وا  تحقيؽ أىدافو، فإف التموث النفسي يمعب دورًا بارزًا في التأثير 

 الفردية والقيمية.
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 الدراسات السابقة 0.0

يتنػػاوؿ قسػػـ الدراسػػات السػػابقة دراسػػات تناولػػت متغيػػرات موضػػوع البحػػث الحػػالي، والمتمثمػػة 

ومحور يتنػاوؿ الدراسػات التػي تناولػت أساليب الحياة، موضوع ب المتصمةناوؿ الدراسات محور يتفي 

 ، ونعرضيا عمى النحو اآلتي:األقدـالى  األحدثترتيبيا مف  وجرى ،التموث النفسي

 محور الدراسات التي تناولت متغير أساليب الحياة -أوالً 

يػاة لػدى طمبػة كميػة التربيػة فػي لػى قيػاس أسػاليب الحدراسة ىدفت إ (2018)العسكري أجرت 

داللػػة الفػػروؽ عمػػى أسػػاليب الحيػػاة وفػػؽ متغيػػرات الجػػنس، والتخصػػص،  ؼتعػػرّ ، ثػػـ الجامعػػة العراقيػػة

 (06)طالبػػػًا، و( 40)طالػػػب وطالبػػػة مػػػنيـ  (033)المرحمػػػة الدراسػػػية، وقػػػد تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف و 

س أسػػاليب الحيػػاة إعػػداد النقشػػبندي مقيػػا اعتمػػدت وقػػدواسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الوصػػفي، طالبػػة، 

، السػػػيطرة، النشػػػاط، الػػػتحكـ بالػػػذات، المتعػػػاوفخمسػػػة أسػػػاليب حيػػػاة، ىػػػي ) يقػػػيسوالػػػذي (، 2300)

الجامعػة، أظيرت نتائج الدراسة أف أسموب الػتحكـ بالػذات ىػو األسػموب السػائد لػدى طمبػة و األخاذ(. 

كمػػا أظيػػرت النتػػائج  يػػرًا أسػػموب النشػػاط.، ومػػف ثػػـ السػػيطرة، واألخػػاذ، وأخالمتعػػاوفالحيػػاة  وأسػػموب

لصالح الذكور، في حيف لـ تظير فػروؽ  المتعاوفالحياة  في أسموبوجود فروؽ ذات دلة إحصائية 

ذات  اً في األساليب األربعة )السيطرة، النشاط، التحكـ، األخاذ(، كما أظيرت النتػائج أف ىنالػؾ فروقػ

 .ؽو ص العممي، وباقي أساليب الحياة ال يوجد فر ولصالح تخص ،داللة إحصائية في أسموب النشاط

فػي أسػموب الحيػاة االجتمػاعي، والػتحكـ، واألخػاذ وأظيرت النتائج وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية 

لصػػالح طمبػػة السػػنة الرابعػػة فػػي حػػيف ال يوجػػد أي فػػروؽ فػػي أسػػموب السػػيطرة والنشػػاط وفػػؽ متغيػػر 

 المرحمة الدراسية.

عػػرؼ النسػػؽ القيمػػي وعالقتػػو بأسػػاليب الحيػػاة فقػػد ىػػدفت إلػػى ت ،(2017)الحجيــة أمػػا دراسػػة 

طالبػػػة مػػػف  (063)تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف و لػػػدى طمبػػػة كميػػػة العمػػػـو واآلداب فػػػي جامعػػػة نػػػزوى، 
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طالبػػػػات كميػػػػة العمػػػػـو فػػػػي جامعػػػػة نػػػػزوى، واسػػػػتخدمت الباحثػػػػة المػػػػنيج الوصػػػػفي االرتبػػػػاطي، وقػػػػد 

(. 2303) ، ومقيػػاس أسػػاليب الحيػػاة إعػػداد الشػػخانبة)2332) إعػػداد الجفػػري ،اسػػتخدمت اختبػػار القػػيـ

ـ األكثر شيوعًا ىي الدينية، والجمالية واالقتصادية، وأف أكثر أسػاليب يأظيرت نتائج الدراسة أف القو 

ثـ الباحث عف االستحساف، ويميو أسموب المنتمي،  ،وعًا لدى الطالبات ىو أسموب المذعفيالحياة ش

القة ارتباطية طردية دالة إحصائيًا بيف أسموب المنتقـ والقيمة الجماليػة، كما أظيرت النتائج وجود ع

لقيمػػة السياسػػية، ووجػػود أسػػموب المػػذعف والقيمػػة النظريػػة واوأسػػموب الضػػحية والقيميػػة االقتصػػادية، و 

والقيمة النظريػة، كمػا أظيػرت النتػائج  دالة إحصائيا بيف أسموب غير الكؼءعالقة ارتباطية عكسية 

 .، والمستوى الدراسيفروؽ ذات دالة إحصائية بيف أساليب الحياة والتخصص عدـ وجود

أنمػاط الييمنػة  فػي نسبة التبػايف فقد ىدفت الى تعرؼ (2017)وبني طو ، الشرعةأما دراسة 

مػػف األحػػداث ( 61)الدماغيػػة وأسػػاليب الحيػػاة لمسػػموؾ المضػػاد لممجتمػػع، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

عامػػًا، الموضػػوعيف فػػي دور األحػػداث ( 23 -06)فتػػاة، أعمػػارىـ ( 00)كػػرًا، وذ (61)الجػػانحيف، مػػنيـ 

 الييمنػة، واستخدمت الدراسة أداة ىيرمػاف ألنمػاط المممكة األردنيةفي  والرصيفةالجانحيف في عماف 

 ، إعػداد الباحػث.مقيػاس أسػاليب الحيػاة، ومقيػاس السػموؾ المضػاد لممجتمػعباإلضافة إلػى الدماغية، 

يقػػـو بجمػػع المعمومػػات،  شػػيوعًا، والػػذيئج الدراسػػة أف نمػػط الييمنػػة العمػػوي ىػػو األكثػػر أظيػػرت نتػػاو 

وتحميؿ القضػايا، وتشػكيؿ النظريػات، والقيػاس الػدقيؽ، وحػؿ المشػكالت خػالؿ المنطػؽ، وأف أسػاليب 

وأشارت النتائج إلى وجود  الباحث عف االستحساف، وغير الكؼء.الحياة الشائعة لدييـ ىي المنتقـ و 

قػػة بػػيف نمػػط الييمنػػة األيمػػف العمػػوي، وأسػػموب الحيػػاة الباحػػث عػػف االستحسػػاف، وأظيػػرت النتػػائج عال

فػػػي  اً عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػػائيًا فػػي أنمػػاط الييمنػػة تعػػزى لمجػػػنس، فػػي حػػيف أف ىنالػػؾ فروقػػ

 أساليب الحياة المسيطر والمتحكـ والمنتقـ لصالح الذكور.
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تعػرؼ أسػاليب الحيػاة ىػدفت الػى  (2017والخطيـب )السـعايدة، كػؿ مػف بيػا قػاـ وفي دراسة 

، واشتممت الدراسة عمى عينة األردفوعالقتيا بالصحة النفسية لدى عينة مف طمبة جامعة جدارا في 

( طالػػػب وطالبػػػة اختيػػػرت بطريقػػػة العينػػػة المتيسػػػرة، واسػػػتخدـ الباحثػػػاف المػػػنيج الوصػػػفي 230مػػػف )

(، ومقيػاس الصػحة 2303) الحياة الذي أعده الشخانبة مقياس أساليبباالرتباطي، واستعاف الباحثاف 

الحياة شيوعا لدى  أساليبأكثر  أف(. وقد أظيرت نتائج الدراسة 2332) النفسية الذي أعدتو الشيواف

 أفقميػػا كػػاف المنتمػػي، كمػػا أظيػػرت النتػػائج ، وأطمبػػة الجامعػػة ىػػو أسػػموب الباحػػث عػػف االستحسػػاف

ف أسػػموب الحيػػاة المػػتحكـ ة، وأيجػػابي مػػع الوظػػائؼ االجتماعيػػأسػػموب الحيػػاة المنتمػػي ارتػػبط بشػػكؿ إ

، ولػػـ تظيػػر النتػػائج وجػػود لػػدى طمبػػة الجامعػػةالجسػػمية و ارتػػبط بعالقػػة طرديػػة مػػع الصػػحة النفسػػية 

 كمية.فروؽ في أساليب الحياة تبعًا لمتغير الجنس، والمستوى الدراسي، وال

 Hui-Wen Vivian Tang, Mu-Shang)(change,2015)كوبـاو،ىـيــو ل دراســـة وفـي 

Yin, Kuopao   ىػػػدفت الدراسػػػة  "نػوع نمػط الحياة السائد لػدى طػالب الجامعػة فػي تػايوافبعنوان

الكشػؼ عػف  اً إلػػى التعػػرؼ عمػػػى نػػوع نمػػػط الحيػػاة السػػػائد لػػػدى طػػالب الجامعػػػة فػػػي تػػػايواف، وأيضػ

ط الحيػػاة السػػائد لػػدييـ ال سػػيما فػػي الجانػػب العػػاطفي، تكونػت عينػة عينػة مػف طػػالب الجامعػػة ونمػػ

 ٕٗٔسػنة،  ٕٓطالب جامعي مف ثػالث جامعػات فػي شػماؿ تػايوف فػوؽ سػف (  203الدراسة مف )

وأشػػارت النتػػائج إلػػى أف )، LSTI طالبػة، اسػتخدمت الدراسػة مقيػػاس )أسػػموب الحيػػاة ٙ٘ٔطالبػا و 

السائد لدى عينة الدراسة بالنسػبة لمتغيػر النػوع كػػاف بػػو فػػرؽ كبيػػر بػػيف الػػذكور واإلنػػاث  نمط الحياة

نحػػو ارتبػػاطيف بالروحانيػػة والفضػػيمة والسػػالـ والتفكيػػر التػػأممي ( %ٕٗ,ٖالمػواتي كاف لدييف نسػبة )

أمػػا الػػػذكور فيػػـ غالػب الرتفػػػاع الػذى يعطػييف ػا يكونػػوف أكثػر نشػاًط السػالـ الػذاتي مػػع أنفسػيف، ا 

 .لدييـ نسػبة المنافسػة وارتفػػاعً  الحدة العاطفية
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لػػػدى  االجتمػػػاعيحػػػوؿ عالقػػػة أسػػػاليب الحيػػػاة بػػػالتوافؽ  دراسػػػة (2014صـــالح ) أجػػػرى كمػػػا

في المرحمة االبتدائية،  اً ( معمم006معممي المرحمة االبتدائية في العراؽ، وتكونت عينة الدراسة مف )

سػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي، وقػػػػاـ الباحػػػػث باسػػػػتخداـ مقيػػػػاس أسػػػػاليب الحيػػػػاة وا

إعػػػداد  ،االجتمػػػاعي، ومقيػػػاس التوافػػػؽ مػػػف إعػػػداده )المسػػػيطر، المتجنػػػب، االعتمػػػادي، والمتعػػػاوف(

النمط السائد لدى عينة الدراسة ىو النمط المتعاوف، ومف ثػـ  أفأظيرت النتائج و  (.3122) العيداني

ىنالؾ عالقة إيجابية ذات داللة  كما وأظيرت النتائج أف ،لنمط المتجنب، ويميو المسيطر، والمنعزؿا

ف ىنالػػػؾ عالقػػػة سػػػمبية ذات داللػػػة ، وأاالجتمػػػاعيإحصػػػائية بػػػيف الػػػنمط المتعػػػاوف ومسػػػتوى التوافػػػؽ 

 .االجتماعيومستوى التوافؽ والمتجنب إحصائية بيف النمط المسيطر، واالعتمادي، 

فحػص العالقػة بػيف أسػاليب الحيػاة والكفػاءة الذاتيػة  ىدفت إلػىدراسة ب (2014لعدوان )ا وقاـ

، واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي االرتبػػاطي، واشػػتممت فػػي المرحمػػة الثانويػػةالمدركػػة لػػدى الطمبػػة 

 تفػػي المرحمػػة الثانويػػة فػػي األردف، واسػػتخدم ( طػػالب مػػف الػػذكور واإلنػػاث203عينػة الدراسػػة عمػػى )

. إعػػػدادىا(، ومقيػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػة المدركػػػة مػػػف 2303) ةمقيػػػاس أسػػػاليب الحيػػػاة الشػػػخانب ةثػػػالباح

أكثػػر أسػػاليب الحيػػاة شػػيوعًا بػػيف الطمبػػة ذوي االضػػطراب السػػموكي ىػػي  أفأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة و 

 اً إيجابيػ اً النتػائج ارتباطػ وأظيػرتالمنتمي، ثـ الباحث عف االستحسػاف، ومػف ثػـ المػذعف، والضػحية، 

بيف أسموب الحياة المنتمي وأسػموب الباحػث عػف االستحسػاف والمػذعف، مػع الكفػاءة الذاتيػة المدركػة، 

، والمؤذي، والمنتقـ مرتبطة بشكؿ سمبي مع الكؼءفي حيف كانت أساليب الضحية، والمدلؿ، وغير 

 .الكفاءة الذاتية المدركة

عػػف العالقػػة بػػيف اسػػاليب  تتحػػدث بدراسػػة Stoltz&Wolff(2013ســوتمتز وولــف ومــونرو)وقػػاـ 

الحيػػاة والتكيػػؼ مػػع الضػػغوط ومػػع العمػػؿ، تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف مجموعػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة 
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اسػػتخدـ فييػػا مقيػػاس التكيػػؼ مػػع الضػػغوط، ومقيػػاس التكيػػؼ مػػع العمػػؿ، ومقيػػاس اسػػاليب الحيػػاة. 

 وتوصمت الدراسة الى اف اسموب المنتمي قد ارتبط بشكؿ عاؿ مع التكيؼ.

وعالقتػو بػاالغتراب النفسػي لػدى طمبػة الجامعػات قػاـ كػؿ مػف  تقدير الػذاتمستوى  ولفحص

فػػي ومسػػتوى الشػػعور  تقػػدير الػػذات العالقػػة بػػيففحػػص لػػى إ بدراسػػة ىػػدفت (2013) هشــاىين وســمار 

تكونػت عينػػة الدراسػػة و ، لػدى طمبػػة جػػامعتي القػدس والقػػدس المفتوحػة فػػي فمسػػطيف االغتػراب النفسػػي

، واستخدـ الباحثاف مقياس تقدير الذات ومقياس الشعور باالغتراب النفسي البةوط اً ( طالب663مف )

مسػػتوى كممػا قػؿ  الطالػػب الجػامعيكممػا زاد تقػدير الػذات لػدى أنػػو أظيػرت النتػائج  مػف إعػدادىما، إذ

 أف مسػػػتوى االغتػػػراب النفسػػػي لػػػدى الطمبػػػةأظيػػػرت النتػػػائج  كمػػػا، لػػػدييـ االغتراب النفسػػػيبػػػ الشػػػعور

فػروؽ فػي مسػتوى االغتػراب النفسػي تبعػا لمتغيػر  النتػائج ف بدرجة متوسػطة، ولػـ تظيػركا الجامعيف

مكاف السكف، والمسػتوى الدراسػي، فػي حػيف أظيػرت النتػائج أف نسػبة االغتػراب النفسػي كانػت أعمػى 

 .لدى الذكور مف اإلناث

دراسػة ىػػدفت  إلػى تعػرؼ العالقػػة بػيف أسػػاليب  (2012الريحـاني وطنــوس )فػي حػيف أجػػرى 

لػػى معرفػػة نسػػبة التبػػايف التػػي تفسػػره أسػػاليب الحيػػاة فػػي القمػػؽ  الحيػػاة وكػػؿ مػػف القمػػؽ واالكتئػػاب، وا 

( طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة الجامعػػات 211واالكتئػػاب، وقػػد أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )

 األردنية،

عػت الدراسػة موزعيف عمى السنوات الدراسية األربع فػي كميػة التربيػة بالجامعػة األردنيػة، واتب 

المػػػنيج الوصػػػفي االرتبػػػاطي، واسػػػتخدمت الدراسػػػة قائمػػػة أسػػػاليب الحيػػػاة لكػػػؿ مػػػف مػػػولنس؛ وكيػػػرف، 

( Spielberger, 1983(، ومقيػاس القمػؽ لسػبيمبرجر )Mullins, Kern & Curlette, 1987وكيورليػت )

انتشػػارًا بػػيف وقائمػػة بيػػؾ لالكتئػػاب. وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف أسػػموب المنتمػػي ىػػو أكثػػر األسػػاليب 

طمبة الجامعػة، ومػف ثػـ الباحػث عػف االستحسػاف، والمػذعف عمػى التػوالي، وأشػارت النتػائج إلػى عػدـ 
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وجود عالقة بيف أسػاليب الحيػاة والقمػؽ باسػتثناء أسػموب الحيػاة المػدلؿ، وأسػموب الحيػاة الباحػث عػف 

اط أسػموب الحيػاة الضػحية، االستحساف، وبينت ارتباط أسموب الحيػاة المنتمػي سػمبًا باالكتئػاب، وارتبػ

 والمنتقـ إيجابيًا باالكتئاب.

 "ةيوالصحة النفس اةيالح بي:"أسال Walsh,(2011دراســة والش ) -

 (Psychological Americanالطػب) ػةيفػي كم ػايفورنيىػذه الدراسػة فػي جامعػة كال ػتيأجر 

 ػاةيالح بيأسػال فيالتعػرؼ عمػى العالقػة بػ إلػى ػةيىػدفت الدراسػة الحال ػة،يكيالػنفس األمر  عمػـ ػةيجمع

فػي جامعػة  ػتيوالتػي أجر  ةيسػو  ػريغ ػةيو يالح بيالتعػرؼ عمػى األسػال وكذلؾ ةيوالصػحة النفسػ

إذ تبنػى الباحػث  ة،يفػي مجػاؿ الصػحة النفسػ فيمػف العػامم نػةيع الدراسػة عمػى ػتيوأجر  ػا،يفورنيكال

ىدؼ الدراسة، و أشارت النتائج إلى وجود  ؽيتحق إؿ سػي إس( لغػرض )لسػي ضيالعػر  ػاسيالمق

 . ةيوالصحة النفس اةيالح بيأسال فيب ةيعالقة دالة إحصائ

بعػض العالقػة بػيف أسػاليب الحيػاة و  معرفػة لػىىػدفت إدراسػة ( 2010) والشخانبكما وأجػرى 

النفسجسػػػػػمية، والعدائيػػػػػػة، وتحديػػػػػدًا القمػػػػػؽ، االكتئػػػػػػاب والوسػػػػػواس القيػػػػػري، و  االضػػػػػطرابات النفسػػػػػية

ومعرفػػة نسػػبة التبػػايف الػػذي تفسػػره  ،والحساسػػية التفاعميػػة، والبارانويػػا، والمخػػاوؼ المرضػػية، والػػذىاف

أفػػراد مػػف المضػػطربيف  (003) مػػفعينػػة الدراسػػة  تكونػػتو ، أسػػاليب الحيػػاة فػػي كػػؿ ىػػذه االضػػطرابات

لممضػطربيف نفسػيا فػي مركػز األمػؿ لعمػـو األسوياء الزائريف أو المػرفقيف  مف األفراد (003) نفسيًا، و

اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الوصػػفي االرتبػػاطي، واسػػتعاف الباحػػث فػػي و ، الطػػب النفسػػي فػػي األردف

وقائمػة األعػراض  ،(Wheeler et al, 1986)إعػداد ويميػر وآخػروف سػاليب الحيػاة أل الشخصػية قائمػةال

 بػروزأظيػرت نتػائج الدراسػة  (Leonard, & Derogatis, 19943)ديروغػايتش ليػونرد و المعدلػة إعػداد 

، في حيف بػرز لدى األسوياء تحسافاالس الباحث عف وأقميا ىوأسموب الحياة المذعف، ثـ المنتمي، 

، كمػػا أظيػػرت النتػػائج أف المضػػطربيف نفسػػيًا أكثػػر ربيف نفسػػياطالحيػػاة المنتمػػي لػػدى المضػػ أسػػموب
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بػػػيف أسػػػموب  ظيػػػرت النتػػػائج وجػػػود ارتبػػػاٍط سػػػمبيوأاتصػػػافًا بأسػػػموب الحيػػػاة الضػػػحية مػػػف األسػػػوياء، 

الحيػػػاة المنتمػػػي وكػػػؿ مػػػف االكتئػػػاب، والوسػػػواس القيػػػري، والحساسػػػية التفاعميػػػة، والقمػػػؽ، والذىانيػػػة، 

والبارانويػػػػا، فػػػػي حػػػػيف ارتػػػػبط أسػػػػموب الضػػػػحية ارتباطػػػػًا إيجابيػػػػًا مػػػػع الوسػػػػواس القيػػػػري، والبارانويػػػػا، 

احػػػث عػػػف االستحسػػػاف إيجابيػػػًا مػػػع الحساسػػػية التفاعميػػػة، واالكتئػػػاب، كمػػػا ارتػػػبط أسػػػموب الحيػػػاة الب

الحيػاة المػتحكـ  أسػموبواالكتئاب، والذىاف، والبارانويا، والقمؽ، والعدائية، والوسواس القيري، وارتػبط 

إيجابيًا مع الذىانية، المخاوؼ المرضية، االكتئاب، القمػؽ. وارتػبط أسػموب الحيػاة المنػتقـ إيجابيػا مػع 

وارتػػبط أسػػموب الحيػػاة المػػؤذي إيجابيػػا مػػع العدائيػػة، القمػػؽ، والبارناويػػا، والػػذىاف،  الوسػػواس القيػػري.

أسػػموب الحيػػاة المػػذعف، والمنػػتقـ،  أفوالحساسػػية التفاعميػػة، والوسػػواس القيػػري. كمػػا أظيػػرت النتػػائج 

مػػف درجػػة  %(21)مػػا نسػػبتو  رتْ فّسػػوقػػد والمػػؤذي، والباحػػث عػػف االستحسػػاف، والمػػتحكـ، والمػػدلؿ، 

 ايف في المخاوؼ المرضية.التب

 

التػي يتكػوف منيػا  األساسػية ى الكشػؼ عػف العوامػؿىػدفت إلػ بػإجراء دراسػة (2008العكيمي ) كما قاـ

اتجاىػات طمبػة الجامعػة نحػو أسػاليب الحيػاة  ، وتعػرؼمقياس االتجاه نحو أساليب الحياة فػي الغػرب

مػف طمبػة جامعػة المستنصػرية،  ( مف طالبػا وطالبػة060طبقت الدراسة عمى عينة مف )و في الغرب، 

التحميػؿ  ليػاعامؿ مػف العوامػؿ التػي توصػؿ  تعرؼ اتجاىات الطمبة نحو كؿّ كما ىدفت الدراسة إلى 

اسػتعاف الباحػث بطريقػة و ، واستخدـ الباحث مقياس االتجاه نحو أساليب الغػرب مػف إعػداده، العاممي

الحيػػػاة فػػػي  أسػػػاليبالطمبػػػة نحػػػو بيػػػدؼ قيػػػاس اتجاىػػػات )فاريمػػػاكس( لموصػػػوؿ إلػػػى ىيكمػػػة العوامػػػؿ 

الحيػػاة التػػي  أسػػاليبنحػػو  إيجابيػػةالطمبػػة يحممػػوف اتجاىػػات  أفنتػػائج الدراسػػة  أظيػػرتوقػػد الغػػرب. 

  يتبعيا الغرب.
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ىدفت الدراسة الى معرفة مقدرة اساليب   Hernington, et al(2005ىيرنجتون واخرون )وقاـ 

تعرض الى احداث الحياة السمبية)غير السعيدة( مف الحياة، واساليب التعامؿ مع الضغوط النفسيةوال

( طالبة مف جامعات متعددة مف مناطؽ 606التنبؤ بالقمؽ واالكتئاب وتكونت عينة الدراسة مف )

( ومف مختمؼ االعراؽ طبقت 21302مختمفة مف الواليات المتحدة االمريكية بمتوسط عمر قدره)

ب التعامؿ مع الضغوط النفسية، ومقياس أدلراالساسي عمى افراد الدراسة المقاييس التالية : اسالي

النتائج اف  لمنجاح الشخصي، ومقياس مسح التجارب بالحياة،ومقياس سبيمبرجر لمقمؽ. واظيرت

الدعـ االجتماعي والثقة بالنفس ىي اسموبيف مف التعامؿ مع الضغوط النفسية واحداث الحياة 

%( مف التبايف في االكتئاب، وفسر 06عو ما نسبتو )السمبية ، واسموب الحياة المذعف، تفسر مجتم

%( ، في حيف فسرت الثقة بالنفس كاسموب في التعامؿ 02اسموب الحياة المذعف منفردًا ما نسبتو )

 مع الضغوط النفسية، واسموب الحياة المذعف واسموب الحياة المنتمي، والباحث عف االستحساف.

 Smith,kern,Curlelte&Mullis(2001ر)سميث وكيرن وكاروليت وميم واجرى كؿ مف

دراسػػػة ىػػػدفت الػػػى معرفػػػة اسػػػاليب الحيػػػاة المميػػػزة لممػػػراىقيف العػػػدوانيف المػػػودعيف فػػػي مراكػػػز رعايػػػة 

(مراىقػًا، وطبقػت عمػى افػراد الدراسػة مقيػاس أدلػر االساسػي 44الجانحيف، تكونت عينة الدراسة مػف )

لغضػػػب، واسػػػتبانة العػػػدواف. أظيػػػرت نتػػػائج لمنجػػػاح الشخصػػػي وقائمػػػة القمػػػؽ، وقائمػػػة التعبيػػػر عػػػف ا

الدراسػػػة وجػػػود ثالثػػػة اسػػػاليب مميػػػزة لممػػػراىقيف، واالسػػػموب االوؿ يتصػػػؼ افػػػراده بارتفػػػاع عػػػاؿ عمػػػى 

 اسموب الحياة المسيطر

دراسة ىدفت الى معرفة اساليب الحيػاة  Rasmussen,et al(2001رازموزين واخرون)كما اجرى 

الفتيات المواتي تعرضػف لالسػاءة الجنسػية ومعرفػة اذا كػاف ىنػاؾ واالضطرابات النفسية الشائعة لدى 

( فتػػاة مػػف 06ارتبػػاط بػػيف اسػػاليب الحيػػاة واالضػػطرابات النفسػػية لػػدييف، تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

المراجعات ألحد المراكز التي نعني بالفتيات المواتي تعرضف لالسػاءة الجنسػية تراوحػت اعمػارىف مػا 
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ى المشػػػػاركات مقيػػػػاس أدلػػػػر االساسػػػػي لمنجػػػػاح الشخصػػػػي )مقيػػػػاس (سػػػػنة طبػػػػؽ عمػػػػ00-06بػػػػيف )

%( مف الفتيات لدييف مشكمة 1036الشخصية متعدد االوحو(. واظيرت نتائج الدراسة اف ما نسبتو )

تتعمػػػؽ باسػػػاءة اسػػػتخداـ العقػػػاقير وانخفضػػػت نتػػػائجيف عمػػػى اسػػػموب الحيػػػاة المػػػذعف والباحػػػث عػػػف 

الحػػذر، كمػػا ارتػػبط اسػػموب الحيػػاة المػػذعف والباحػػث عػػف  االستحسػػانوارتفعت النتػػائج عمػػى االسػػموب

   االستحساف والحذر ايجابيا بانحراؼ السيكوباتي لدييف.

 محور الدراسات التي تناولت متغير التموث النفسي -ثانياً 

لتموث النفسي وعالقتو بقمؽ المستقبؿ لدى بدراسة حوؿ ا(2020عبد الحميم )قامت الدكتورة    

إلى التعرؼ  دراسةال تىدفا. بکمية التربية لمطفولة المبکرة في ظؿ جائحة کورون الطالبة المعممة

 -عمى الفروؽ في التموث النفسي لدى الطالبات المعممات ) برنامج إعداد معممات رياض األطفاؿ

برنامج إعداد في معممات رياض األطفاؿ  -برنامج إعداد معممات التأىيؿ الميني لمفئات الخاصة

ظؿ جائحة کورونا، والتعرؼ عمى الفروؽ في التموث النفسي لدييـ وفقًا  فينجميزية ( بالمغة اإل

لمتغيرات)العمر الزمني، البيئة( في ظؿ جائحة کورونا، والتعرؼ عمى الفروؽ في قمؽ المستقبؿ 

لدييـ في ظؿ جائحة کورونا، والتعرؼ عمى الفروؽ في قمؽ المستقبؿ لدييـ وفقًا لمتغيرات)العمر 

مني، البيئة( في ظؿ جائحة کورونا، والکشؼ عف طبيعة و مقياس قمؽ المستقبؿ لدى الطالبة الز 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المعممة في ظؿ جائحة کورونا)جميعيا مف إعداد الباحثة(. 

 (طالبة معممةبكمية التربية لمطفولة المبكرة بجامعة1146التحميمي المقارف، عينة البحث تكونت مف )

وتوصمت نتائج البحث إلى: أنو توجد فروؽ بيف الطالبات المعممات في مشکمة التموث  .المنصورة

النفسي في ظؿ جائحة کورونا في ُبعد التنکر لميوية الحضارية واإلساءة إلييا لصالح الطالبات 

لبات المعممات ببرنامج إعداد معممات التأىيؿ الميني لمفئات الخاصة، وال توجد فروؽ بيف الطا

المعممات مف حيث التعمؽ بالمظاىر الشکمية األجنبية، والتنميط الجنسي الخاطيء، والفوضوية ، 
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والدرجة الکمية عمى مقياس التموث النفسي في ظؿ جائحة کورونا، وال توجد فروؽ بيف الطالبات 

وتوجد فروؽ المعممات في مشکمة التموث النفسي في ظؿ جائحة کورونا وفقًا لمتغير العمر الزمني، 

بيف الطالبات المعممات في مشکمة التموث النفسي في ظؿ جائحة کورونا في ُبعد الفوضوية لصالح 

الطالبات التموث النفسي لدييـ وفقًا لمتغيرات)العمر الزمني، البيئة( في ظؿ جائحة کورونا، 

الفروؽ في  والتعرؼ عمى الفروؽ في قمؽ المستقبؿ لدييـ في ظؿ جائحة کورونا، والتعرؼ عمى

قمؽ المستقبؿ لدييـ وفقًا لمتغيرات)العمر الزمني، البيئة( في ظؿ جائحة کورونا، والکشؼ عف 

عداد  طبيعة العالقة بيف مشکمة التموث النفسي وقمؽ المستقبؿ لدييـ في ظؿ جائحة کورونا، وا 

تصور مقترح لمحد مف مشکمتي التموث النفسي وقمؽ المستقبؿ لدييـ في ظؿ جائحة 

رونا.وتکونت أدوات البحث مف ) مقياس التموث النفسي لدى الطالبة المعممة في ظؿ جائحة کو 

کورونا ، و مقياس قمؽ المستقبؿ لدى الطالبة المعممة في ظؿ جائحة کورونا)جميعيا مف إعداد 

الباحثة(. وتوصمت نتائج البحث إلى: أنو توجد فروؽ بيف الطالبات المعممات في مشکمة التموث 

سي في ظؿ جائحة کورونا في ُبعد التنکر لميوية الحضارية واإلساءة إلييا لصالح الطالبات النف

المعممات ببرنامج إعداد معممات التأىيؿ الميني لمفئات الخاصة، وال توجد فروؽ بيف الطالبات 

 المعممات مف حيث التعمؽ بالمظاىر الشکمية األجنبية، والتنميط الجنسي الخاطيء، والفوضوية ،

والدرجة الکمية عمى مقياس التموث النفسي في ظؿ جائحة کورونا، وال توجد فروؽ بيف الطالبات 

المعممات في مشکمة التموث النفسي في ظؿ جائحة کورونا وفقًا لمتغير العمر الزمني، وتوجد فروؽ 

لصالح  بيف الطالبات المعممات في مشکمة التموث النفسي في ظؿ جائحة کورونا في ُبعد الفوضوية

الطالبات المعممات بالمدف تبًعا لمتغير البيئة، وتوجد فروؽ بيف الطالبات المعممات بالنسبة لُبعد 

النظرة السمبية لمحياة، وُبعد الخوؼ و القمؽ مف األحداث الضاغطة، وُبعد قمؽ المستقبؿ الميني، 

امج إعداد معممات والدرجة الکمية عمى مقياس قمؽ المستقبؿ في ظؿ جائحة کورونا لصالح برن
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رياض األطفاؿ، وال توجد فروؽ بيف الطالبات المعممات بالنسبة لُبعد التفکير السمبي تجاه المستقبؿ 

عمى مقياس قمؽ المستقبؿ في ظؿ جائحة کورونا، وال توجد فروؽ بيف الطالبات المعممات عمى 

ي والبيئة، وتوجد عالقة مقياس قمؽ المستقبؿ في ظؿ جائحة کورونا وفقًا لمتغيري العمر الزمن

 ارتباطية موجبة بيف التموث النفسي وقمؽ المستقبؿ في ظؿ جائحة کورونا.

لتموث النفسي لدى عينة مف بعنواف ا(2020الفراحين )وفي دراسة حديثة ايضا حوؿ التموث النفسي 

الدراسة الى ىدفت . الطمبة العرب مف منطقة النقب الدارسيف في الجامعات الفمسطينية واالسرائيمية

في  التعرؼ عمى مستوى التموث النفسي لدى الطمبة العرب مف منطقة النقب الذيف يدرسوف

الجامعات الفمسطينية واالسرائيمية، ومعرفة الفروؽ في مستوى التموث النفسي تبعًا لمتغيرات 

ة في مستوى )الجنس، المستوى الدراسي، الجامعة، المعدؿ التراكمي، الحالة االجتماعية(، والمقارن

التموث النفسي بيف الطمبة العرب مف منطقة النقب في الجامعات االسرائيمية )جامعة بئر السبع( 

والجامعات الفمسطينية )جامعة الخميؿ(. وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة منطقة النقب الدارسيف في 

ا عينة الدراسة فكانت ( طالبًا وطالبة. ام1124جامعة بئر السبع وجامعة الخميؿ والبالغ عددىـ )

( طالبًا وطالبة مف كال الجامعتيف وتـ اختيارىا بالطريقة العشوائية الطبقية . وتـ تطوير 485)

( فقرة في أربع مجاالت ىي )التنكر لميوية الحضارية 70مقياس التموث النفسي المكوف مف )

وضوعي، الفوضوية(. واظيرت واإلساءة إلييا، التعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية، التخنث غير الم

نتائج الدراسة: أف مستوى التموث النفسي لدى عينة مف الطمبة العرب مف منطقة النقب الدارسيف 

في الجامعات الفمسطينية واإلسرائيمية كاف متوسطًا. كما أظيرت النتائج وجود فروؽ في مستوى 

روؽ في مستوى التموث النفسي التموث النفسي تعزى لمتغير الجنس، لصالح الذكور، كذلؾ ظيرت ف

تعزى لمتغير المستوى الدراسي لصالح األولى والثانية. كما ظيرت فروؽ في مستوى التموث النفسي 

لدى الطمبة العرب مف منطقة النقب الدارسيف في الجامعات الفمسطينية واإلسرائيمية تعزى لمتغير 
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امعة بئر السبع بمتوسط حسابي الجامعة، وكانت الفروؽ في مستوى التموث النفسي لصالح ج

جامعة الخميؿ. ووجود فروؽ في مستوى التموث النفسي لطمبة عرب النقب الدارسيف في  رنة معمقا

الجامعات الفمسطينية واإلسرائيمية تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي، لصالح الطمبة الذيف معدليـ 

ات داللة إحصائية في الدرجة الكمية التراكمي مقبوؿ. كذلؾ توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذ

لمتموث النفسي لدى الطمبة العرب مف منطقة النقب الدارسيف في الجامعات اإلسرائيمية والفمسطينية 

تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. وأظيرت نتائج مقارنة مستوى التموث النفسي ومجاالتو لدى عينة 

جامعتي الخميؿ وبئر السبع أف مستوى التموث كاف  مف الطمبة العرب مف منطقة النقب الدارسيف في

متوسطًا في الجامعتيف، وجاءت كاآلتي: مجاؿ " التنكر لميوية الحضارية واإلساءة إلييا" في 

  .المركز األوؿ في كمتا الجامعتيف لدى الطمبة العرب مف منطقة النقب الدارسيف في جامعة الخميؿ

اني لدى الطمبة في جامعة الخميؿ ، بينما جاء في المركز وجاء مجاؿ " الفوضوية" في المركز الث

الثاني مجاؿ "التعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية" لمطمبة العرب في جامعة بئر السبع. وجاء مجاؿ " 

التعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية" في المركز الثالث لدى لطمبة العرب في جامعة الخميؿ، بينما 

مجاؿ "الفوضوية" لمطمبة العرب مف منطقة النقب الدارسيف في جامعة بئر جاء في المركز الثالث 

لدى  السبع. في حيف جاء في المركز الرابع مجاؿ " التخنث غير الموضوعي" في كمتا الجامعتيف

الطمبة العرب مف منطقة النقب الدارسيف في جامعة الخميؿ. وكاف مف اىـ التوصيات بناء عمى 

ات ومحاضرات وارشادات وورشات لتوعية الطمبة بكيفية تحقيؽ الصحة نتائج الدراسة عقد ندو 

النفسية والتكيؼ االجتماعي، مف اجؿ محاربة التموث النفسي، وتبصيرىـ بضرورة االنفتاح والتفاعؿ 

االيجابي مع الحضارة االجنبية، ويجب عمى االعالـ اعطاء صورة واضحة عف ثقافتنا وعاداتنا 

 ة الجامعات بمخاطر وسائؿ االعالـ المموثة .وتقاليدنا، وتوعية طمب
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العالقة بعنواف  (2019حجازي وعطية )ايضا اجريت دراسة حوؿ التموث النفسي لمباحثتاف 

 .بيف التموث النفسى و االتزاف االنفعالى ومستوى کؿ منيما لدى طمبة کمية التربية جامعة الزقازيؽ

ث النفسى واالتزاف االنفعالى لدى طمبة ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى العالقة بيف التمو 

التعرؼ عمى الفروؽ فى  ؾکمية التربية جامعة الزقازيؽ بالفرقة األولى والرابعة ودبمـو التفرغ، کذل

 ؾالتموث النفسى واالتزاف االنفعالى وفؽ متغيرات النوع والتخصص العممى والصؼ الدراسى، وکذل

لتموث النفسى واالتزاف االنفعالى لدى ىؤالء ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى مستوى کؿ مف ا

( طالًبا وطالًبة مف طمبة کمية التربية جامعة الزقازيؽ بالفرؽ 677الطالب، ُطبؽ البحث عمى )

اف باعداد مقياسيف أحدىما لقياس التموث تالباحث تقام ؾاألولى والرابعة ودبمـو التفرغ، ومف أجؿ ذل

الى لدى طمبة کمية التربية جامعة الزقازيؽ، وقد تـ تقنيف ىذيف النفسى واألخر لقياس االتزاف االنفع

المقياسيف عمى الطالب، وبحساب المتوسطات واختبار )ت( لمعينات المستقمة، ومعامالت االرتباط 

وتحميؿ التبايف البسيط، تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج وىى: أنو توجد عالقة سالبة دالة 

فسى واالتزاف االنفعالى، کما توصؿ البحث الى وجود فروؽ بيف الطالب احصائًيا بيف التموث الن

والصؼ الدراسى، کما توصؿ البحث  فى التموث النفسى وفؽ متغيرات النوع والتخصص الدراسى

إلى أنو ال توجد فروؽ بيف الطمبو فى االتزاف االنفعالى وفؽ متغيرات النوع والتخصص الدراسى 

البحث إلى أف طمبة کمية التربية جامعة الزقازيؽ لدييـ مستوى مرتفع والصؼ الدراسى، کما توصؿ 

 .مف التموث النفسى ومستوى متوسط مف االتزاف االنفعاؿ

 بيف طمبة جامعة تكريت -التموث النفسي  بعنواف( 2019عمي )و  ىامانواجريت دراسة ؿ 

 -فسية والتربوية وغيرىا يسعى البحث إلى إيجاد حدود واضحة لمفيـو لـ تشيد أدبيات البحوث الن

 سابقة لو رغـ خطورة محتواه عمى النفس البشرية. -حسب معرفة الباحثيف 
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في الوقت الذي ييتـ فيو العالـ كمو بالتموث البيئي ، وصؼ الباحثاف "التموث النفسي" ، 

ى الظاىرة التي تعبر عف حالة احتالؿ الشخصية أثناء سعييا لتدمير األرواح ، وليا القدرة عم

 التخمص منيا مف الجذور مف بعده يفسد الروح ويموثيا ، باإلضافة إلى إفساد كؿ مجاالت الحياة.

مف أجؿ إجراء البحث الحالي ، قاـ الباحثاف ببناء مقياس التموث النفسي ، وتحديد تطبيقو 

( ، وتحديد المستوى. لمتموث النفسي 0222-0226عمى طالب جامعة تكريت لمعاـ الدراسي )

بشري(  -أنثى(. التخصص األكاديمي )عممي  -لة الفروؽ حسب المتغيرات: ]الجنس )ذكر ودال

 الرابع(. -الصؼ )األوؿ 

تـ تطبيؽ المقياس مف مرحمة تكوينو األولي إلى مرحمة التطبيؽ النيائي عمى عينة قواميا 

 ( طالب وطالبة.222)

طمبة جامعة تكريت، وخالؿ  التموث النفسي لدىالى وجود مقدار نسبي مف نتائج الظيرت وأ

نسبة التموث النفسي لدى  فروؽ بيف اختبار داللة الفروؽ بيف متغيرات البحث الحالية وجدت 

كما اتطيرت النتائج وجود فروؽ في مستوى التموث لصالح  طالب جامعة تكريت لصالح الذكور.

ح السنة الرابعة التخصص العممي عمى التخصص االنساني،ووجود فروؽ في مستوى التموث لصال

 عمى طالب السنة االولى.

ى طمبػة الجامعػات األردنيػة بيػدؼ عمػبػإجراء دراسػة  (2018)والتالىين  الخوالدة قاـ كؿ مف

طالبػا  (0603)مستوى التموث النفسي وعالقتػو بػبعض المتغيػرات، وتكونػت عينػة البحػث مػف   تعرؼ

وث النفسػػي اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس وطالبػػة، واسػػتخدـ البحػػث المػػنيج الوصػػفي، ولغػػرض قيػػاس التمػػ

التمػػػوث النفسػػػي لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػات األردنيػػػة كػػػاف متوسػػػطًا  أف، وأظيػػػرت النتػػػائج (2336)محمػػػد 

 أف، أي الذكورولصالح الجنس في مستوى التموث النفسي وفقا لمتغير  اً ىنالؾ فروق فّ ، وأبشكؿ عاـ

الجامعػة، ووجػود فػروؽ ذات نػوع عػا لمتغيػر فػروؽ تب ةظيػر أيػفػي حػيف لػـ تقؿ تموثًا نفسيًا، أ اإلناث
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عمػى مػف ة الكميات اإلنسانية لدييـ درجة أطمب فصائية تبعا لمتغير التخصص العممي، إذ إداللة إح

ائية طبقػا لمتغيػر السػنة الدراسػة، فقػد كػاف طمبػة ىنالؾ فروؽ ذات دالة إحصو ، العمميةطمبة الكميات 

 التموث النفسي. عمى المستويات مف حيثالسنة الرابعة في أ

ــي كمػػا وقػػاـ  مسػػتوى التمػػوث النفسػػي لػػدى خريجػػي  بدراسػػة ىػػدفت إلػػى تعػػرؼ (2018)الزعب

تكونت عينة و العاطميف عف العمؿ في األردف،  لدى كميات التربية في الجامعات الحكومية والخاصة

معػػػاـ خػػريج وخريجػػػة مػػف كميػػات التربيػػػة فػػي الشػػماؿ مػػف العػػػاطميف عػػف العمػػؿ ل (600)الدراسػػة مػػف 

، واستخداـ الباحث مقيػاس التمػوث النفسػي مػف إعػداده، واعتمػد الباحػث عمػى المػنيج الوصػفي 2301

النتػػائج أف مسػػتوى التمػػوث النفسػػي لػػدى الخػػريجيف مػػف طمبػػة  أظيػػرتلتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة، وقػػد 

ذات  اً الجامعات الحكومية والخاصة العاطميف عف العمؿ مرتفع، كما أظيرت النتائج أف ىنالػؾ فروقػ

داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى التمػػوث النفسػػي لصػػالح الػػذكور، ولصػػالح العػػزاب، فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر 

 .حسب متغير الجامعة في مستوى التموث النفسي النتائج فروؽ

تعرؼ راسة في البيئة الفمسطينية ىدفت إلى د (2017)وريدات جرى وفي البيئية الفمسطينية أ

بعػػاد أالنفسػي لػػدى طمبػة الجامعػات الفمسػػطيني، والكشػؼ فػػي فػروؽ  والتمػػوث األنػاالعالقػة بػيف ىويػػة 

التمػػػػوث النفسػػػػي )التنكػػػػر لميويػػػػة الحضػػػػارية، التعمػػػػؽ بالمظػػػػاىر الشػػػػكمية  أبعػػػػادنػػػػا، والفػػػػروؽ فػػػػي األ

األجنبيػػػة، التنمػػػيط الجنسػػػي الالسػػػوي، الفوضػػػوية(، وفػػػؽ متغيػػػرات العمػػػر، والجػػػنس، مكػػػاف السػػػكف، 

طالبا وطالبة، وطبػؽ  (0041)اسية(، وطبقت الدراسة عمى عينة مف الجامعة، التخصص، السنة الدر 

الباحػػث، واسػػتخدـ  إعػػدادآدمػػز، ومقيػػاس التمػػوث النفسػػي مػػف  إعػػدادمػػف  األنػػاعمػػييـ مقيػػاس ىويػػة 

أظيػػرت النتػػائج وجػػود عالقػػة طرديػػة دالػػة بػػيف تشػػتت اليويػػة و الباحػػث المػػنيج الوصػػفي االرتبػػاطي. 

جود عالقة سمبية بيف تحقيؽ اليوية والدرجة و نفسي ومجاالتو األربعة، و وبيف الدرجة الكمية لمتموث ال

العينػة كػاف بدرجػة  أفػرادالتموث النفسي لػدى  أفالكمية لمتموث النفسي ومجاالتو. كما أظيرت النتائج 
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متوسطة، وكانت في المرتبػة األولػى مجػاؿ التنكػر لميويػة الثقافيػة، ومػف ثػـ مجػاؿ الفوضػى، وتالييػا 

النتػائج كػذلؾ  وأظيػرتمجػاؿ التنمػيط الجنسػي الالسػوي،  وأخيػرالمظاىر الشػكمية األجنبيػة، التعمؽ ب

لػػى ، إضػافة إاألبعػادعمػى لػدى الػػذكور عمػى العالمػة الكميػة وجميػػع مسػتوى التمػوث النفسػي كػػاف أ أف

وجػػود فػػروؽ فػػي مسػػتوى التمػػوث النفسػػي بػػيف طػػالب المدينػػة والقريػػة ولصػػالح طػػالب المدينػػة التػػي 

التمػػوث النفسػػي  أف، كمػػا أظيػػرت النتػػائج األبعػػادفػػي كافػػة  مرتفعػػةنسػػبة التمػػوث النفسػػي لػػدييـ كانػػت 

عمى لدى الطمبة في السنة الدراسية الخامسة مف غيرىا، في حػيف لػـ تظيػر فػروؽ فػي مسػتوى كاف أ

 التموث النفسي بيف طمبة الجامعة يعزى لمتغير الكمية.

فحػػػص العالقػػػة بػػػيف التمػػػوث النفسػػػي والتوافػػػؽ  لػػػىوالتػػػي ىػػػدفت إ (2017ميـــرة )وفػػػي دراسػػػة 

( طالبػػا وطالبػػة، وقػػد 263االجتمػػاعي عنػػد طمبػػة جامعػػة بغػػداد، وطبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة بمغػػت )

ثالثػة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتبػاطي، واعتمػدت عمػى مقيػاس لمتمػوث النفسػي، ضػمف 

ىا. إعػػػدادمقيػػػاس لمتوافػػػؽ االجتمػػػاعي مػػػف وىػػػي؛ )التنكػػػر لميويػػػة، التخنػػػث، الفوضػػػوية(، و  تمجػػػاال

التموث النفسي  ف درجة، وأأظيرت النتائج ارتفاع درجة التموث النفسي لدى طمبة الجامعة في بغدادو 

، في حيف ال يوجد فروؽ تعزى لمتغير التخصص، كمػا أظيػرت اإلناثعمى مف لدى الذكور كانت أ

 وث النفسي والتوافؽ االجتماعي.النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبو دالة بيف التم

مسػػتوى التمػػوث النفسػػي لػػدى  بدراسػػة محميػػة ىػػدفت إلػػى تعػػرؼ (2017النواجحــة )كمػػا قػػاـ 

خريجػي الجامعػات العػاطميف عػف العمػؿ فػي محافظػة رفػح فػي قطػاع غػزة، واسػتخدـ الباحػث مقيػػاس 

مظػػاىر الشػػكمية ؛ وىػػي: )التعمػػؽ بالتأربعػػة مجػػاالوالػػذي اشػػتمؿ عمػػى  إعػػدادهالتمػػوث النفسػػي مػػف 

األجنبية، التنكر لميوية الحضارية، الميؿ نحو االنتحار، الفوضوية(، واتبع الباحث المنيج الوصػفي 

أظيػػػرت النتػػػائج ارتفػػػاع فػػػي مسػػػتوى التمػػػوث النفسػػػي فػػػي مجػػػالي و الدراسػػػة.  أىػػػداؼالتحميػػػؿ لتحقيػػػؽ 

ي مجػػػالي الفوضػػػوية، )التعمػػػؽ بالمظػػػاىر الشػػػكمية، والتنكػػػر لميويػػػة(، فػػػي حػػػيف أظيػػػرت انخفاضػػػًا فػػػ
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واالنتحار(، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ فػي مسػتوى التمػوث النفسػي فػي متغيػر الجػنس ولصػالح 

ولصػػالح العػػزاب، فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر النتػػائج أي فػػروؽ فػػي  االجتماعيػػةالػػذكور، وفػػي متغيػػر الحالػػة 

 مستوى التموث النفسي تبعًا لمتغير سنوات التعطيؿ، والمؤىؿ العممي.

مسػتوى التمػوث النفسػي لػدى  التػي ىػدفت إلػى تعػرؼ (2011الشمسـي ومبـارك )دراسػة  وفػي

اسػػتخداـ مقيػػاس  ( طالػػب وطالبػػة، وجػػرى600طمبػػة جامعػػة بغػػداد، وطبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف )

 أىػداؼـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ واستخد(، 2336) محمد إعدادالتموث النفسي مف 

درجة التموث النفسي لدى الطمبة كانت منخفضة، كما تبيف عػدـ وجػود  أفالنتائج الدراسة. وأظيرت 

الطمبػػػة فػػي الكميػػػات اإلنسػػػانية  أف، فػػي حػػػيف والمسػػتوى الدراسػػػي فػػروؽ تعػػػزى لمتغيػػر جػػػنس الطمبػػػة

 تظير لدييـ درجة التموث النفسي بشكؿ أكبر مف الطمبة في الكميات العممية.

س لقيػػاس ظػػاىرة التمػػوث النفسػػي، لػػى بنػػاء مقيػػادفت إدراسػػة ىػػ (2004محمــد ) وأجػػرى كػػذلؾ

اسػػتخداـ المػػنيج  ، وقػػد جػػرىمسػػتوى التمػػوث النفسػػي لػػدى طمبػػة جامعػػة الموصػػؿ فػػي العػػراؽ وتعػػرؼ

( طالبػػا وطالبػػو، وطبػػؽ مقيػػاس التمػػوث النفسػػي 0664الوصػػفي التحميػػؿ، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

وى التموث النفسي لدى طمبة الجامعة في الموصؿ مست أفالباحث. أظيرت نتائج الدراسة  إعدادمف 

، اإلنػػاثعمػػى مػف نسػبة التمػػوث النفسػي لػػدى الػذكور أ فأكػاف بدرجػػة متوسػطة، كمػػا أظيػرت النتػػائج 

ف الطمبػػة فػػي السػػنة وأعمػػى مػػف الكميػػات اإلنسػػانية، ألمطمبػػة مػػف الكميػػات العمميػػة  نفسػػيف التمػػوث الأو 

 مف الطمبة في السنوات األولى والثانية والثالثة.عمى وث ليدىـ أالرابعة كانت نسبة التم

تعرؼ مستوى التموث الثقػافي لػدى بدراسة ىدفت إلى  (2002)وآالغا  ،أبو دف وقاـ كؿ مف

الشباب الجامعي في المجتمع الفمسطيني مف وجية نظر أعضاء ىيئة التػدريس بالجامعػات فػي غػزة 

مػػػػف أعضػػػػاء ىيئػػػػة ( 026)كونػػػت عينػػػػة مػػػػف وعالقتػػػو بمتغيػػػػرات الجػػػػنس، الكميػػػػة ومكػػػػاف السػػػػكف، وت

، اشػػتمؿ التػدريس بالجامعػة اإلسػالمية بغػػزة، واسػتخدـ الباحثػاف مقيػاس التمػػوث الثقػافي مػف إعػدادىما
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. تبػػيف مػػف نتػػائج البحػػث أف عمػػى ثالثػػة أبعػػاد ىػػي: )المعتقػػدات واألفكػػار، السػػموؾ، المظيػػر العػػاـ(

تمػػع الفمسػػطيني مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة نسػػبة التمػػوث الثقػػافي لػػدى الشػػباب الجػػامعي فػػي المج

التػػدريس مرتفػػع، كمػػا أظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 

عمػى  لمستوى التموث الثقافي لدى الشباب الجامعي الفمسػطيني يعػزى لمتغيػر الجػنس لصػالح اإلنػاث

وعمػى بعػد المظيػر ، عمػى الدرجػة الكميػة نسػانيةومتغير الكمية لصالح الكميػات اإلبعد المظير العاـ، 

 مكاف السكف.إحصائية لمتغير  داللةبينما ال توجد فروؽ ذات العاـ، 

التي تناولت التموث النفسي ووفػؽ حػدود عمػـ الباحثػة فانػو  بالدراسات االجنبيةوفيما يتعمؽ  

لػػى البحػػث فػػي معػػاجـ عمػػـ ال يتػػوفر أي دراسػػة اجنبيػػة تناولػػت ىػػذا المفيػػـو وىػػذا مػػا دفػػع الباحثػػة ا

(التمػػػوث النفسػػػي، ولعػػػؿ Psychological Pollutionالػػػنفس واالجتمػػػاع لػػػـ تعثػػػر عمػػػى مصػػػطمح)

غياب مفيوـ التموث النفسي في االدب االجنبي يعود الى اف مدلوؿ التموث النفسي الذي نتوخاه فػي 

ئػػات االجنبيػػة عمػػى النحػػو دراسػػتنا وكػػذلؾ مدلوالتػػو فػػي الدراسػػات العربيػػة السػػابقة ال يفسػػر ضػػمف البي

الػذي نقصػػده فيػػو فمػػا تعتبػػره تموثػُا نفسػػيًا لػػيس بالضػػرورة اف يكػػوف كػذلؾ فػػي البيئػػات االجنبيػػة، وىػػذا 

يعػود بالدرجػػة االولػى الػػى اخػػتالؼ البيئػة الثقافيػػة وبطبيعػػة الحػاؿ فػػاف السػػموؾ االنسػاني يحكػػـ عميػػو 

 السموؾ. ضمف نطاؽ البيئة االجتماعية والثقافية التي يتـ فييا

ساعد االطالع عمى الدراسات السابقة في إنماء معمومات الباحثة فػي أسػاليب الحيػاة، والتمػوث 

طارىػا النظػري، ومػف خػالؿ  النفسي مف خالؿ االىتداء إلى مصادر ومراجع أثرت محتػوى الدراسػة وا 

 االطالع عمى ىذه الدراسات تبيَف ما يأتي: 

مػػع دراسػػة  )البيئػػة الفمسػػطينية( اجريػػت عمييػػا الدراسػػة فػػي البيئػػة التػػي اليػػةحتتفػػؽ الدراسػػة ال-

 (،0220) غاابو دؼ واالَ  (0222) شاىيف وسمارة(،0222) وريدات(،  0202) الفراحيف
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تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا وصفية ارتباطية مػف حيػث تناوليػا لموضػوع  -

 أساليب الحياة والتموث النفسي.

ة مع الدراسات السابقة في عينة الدراسػة األساسػية مػف حيػث تناوليػا ألسػاليب تتفؽ الدراسة الحالي -

(، 0222)دراسػػػػػػػػة الحجػػػػػػػػػة (، 0222)الحيػػػػػػػػاة لػػػػػػػػدى طمبػػػػػػػػة الجامعػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكري 

دراسػػػػػة العكيمػػػػػي  (،0220)دراسػػػػػة الريحػػػػػاني وطنػػػػػوس  (،0222)السػػػػػعايدة والخطيػػػػػب (،0222)سػػػػػتولتز

عمى المضربيف نفسيًا واألسوياء المرافقيف ليـ، أما  (2303)بة ركزت دراسة الشخان. في حيف (0222)

وفػػي  كانػػت عينتيػػا مػػف الطمبػػة مػػف ذوي االضػػطراب السػػموكي فػػي المػػدراس، (2306)دراسػػة العػػدواف 

دراسػػػػػػػة كوبػػػػػػاو، (، 2336اسػػػػػتيدؼ معممػػػػػي المرحمػػػػػة االبتدائيػػػػػة،ىيرنجتوف)( 2306)صػػػػػالح دراسػػػػػة 

 . (2306)ىػيػو

يػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي عينػػة الدراسػػة األساسػػية مػػف حيػػث تناوليػػا لتمػػوث تتفػػؽ الدراسػػة الحال -

(، دراسػػػة 0202، دراسػػػة الفػػػراجيف)(2323)دراسػػػة عبػػػد الحمػػػيـالنفسػػػي لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػة كمػػػا فػػػي 

(، 0222)الخوالديػػػو والتالىػػػيف  (،0222(، االزعبػػػي)0229(، دراسػػػة ىامػػػاف)0229حجػػػازي وعطيػػػة )

، (0222)دراسػػػة النواجحػػػػة (، 0222)، دراسػػػة ميػػػػرة، (0222)راسػػػة وريػػػػدات د(، 0222)دراسػػػة الزعبػػػػي 

 (، 0220)دراسة أبو دؼ وآالغا  (،0224)دراسة محمد  (،0222)دراسة الشمسي ومبارؾ 

تتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخداميا المػػنيج الوصػػفي االرتبػػاطي كمػػا فػػي  -

، دراسػة صػالح (2301)،السػعايدة والخطيػب، (0229ىامػاف)(، دراسػة 0229دراسة حجػازي وعطيػة )

، دراسػة (2303)، دراسػة الشػخانبو (2302)دراسة الريحػاني وطنػوس (، 2306)دراسة العدواف (، 2306)

فػػػػي حػػػػيف اسػػػػتخدمت الدراسػػػػات األخػػػػرى المػػػػنيج الوصػػػػفي ( 2301)دراسػػػػة ميػػػػرة، (، 2301)وريػػػػدات 

الخوالػػػده  (،2330)العكيمػػػي  (0202، الفػػػراجيف)(2323)التحميمػػػي المقػػػارف كمػػػا فػػػي دراسػػػة عبػػػد الحمػػػيـ

 (.2336)(، محمد 2300، مبارؾ )(2301)(النواجحة 2300الزعبي )(، 2300)والتالىيف 
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تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة فػي اسػتخداميا قائمػة أسػاليب الحيػاة الػذي قدمػو  -

السػػػعايدة ، دراسػػػة (0222)اسػػػة الشػػػخانبة در ويمػػػر وكيػػػرت وكروليػػػت، وىػػػي تسػػػعة أسػػػاليب كمػػػا فػػػي 

والقائمػػة تحظػػى بقبػػوؿ عػػالمي. ( 2301)دراسػػة الحجيػػة (، 2306)، دراسػػة العػػدواف (2301)والخطيػػب 

الػػذي اعتمػػد قائمػػة  (2300)وبعػػض الدراسػػات اسػػتخدمت تصػػنيفات أخػػرى كمػػا فػػي دراسػػة النقشػػبندي 

الػػػتحكـ بالػػػذات، األخػػػاذ(، دراسػػػة  مػػػف خمسػػػة أسػػػاليب حيػػػاة، ىػػػي: )االجتمػػػاعي، السػػػيطرة، النشػػػاط،

وقػػد اعتمػػد قائمػػة مػػف أربعػػة أسػػاليب الحيػػاة كمػػا قػػدميا آدلػػر )المسػػيطر، المتجنػػب،  (2306)صػػالح 

اسػػتخدمت قائمػػة أسػػاليب الحيػػاة لكػػؿ ( 2302)االعتمػػادي، والمتعػػاوف(، أمػػا دراسػػة الريحػػاني وطنػػوس 

 (Mullins, Kern & Curlette, 1987 3)مف مؤنس؛ وكيرف، وكيورليت 

فػي أنيمػا أفادتػا مػف االسػتعانة بمقيػاس التمػوث   (2301)تتفؽ الدراسػة الحاليػة مػع دراسػة وريػدات  -

النفسػػػي الػػػذي طبقػػػة الباحػػػث فػػػي البيئػػػة الفمسػػػطينية بحيػػػث يتناسػػػب ىػػػذا المقيػػػاس مػػػع عينػػػة الدراسػػػة 

لػػو أىػػداؼ ومجتمعيػػا، ويعػػد بحثػػو أكثػػر شػػمواًل فػػي تناولػػو ألبعػػاد التمػػوث النفسػػي إذ يحقػػؽ مػػف خال

الدراسػػػة، وىػػػػي )التنكػػػػر لميويػػػة الحضػػػػارية، التعمػػػػؽ بالمظػػػػاىر الشػػػكمية األجنبيػػػػة، التنمػػػػيط الجنسػػػػي 

( نفػس 2323( ودراسػة الفػراحيف)2306الالسوي، الفوضوية(، ايضا اسػتخدمت دراسػة ىامػاف وعمػي)

، الفوضػوية( فػي االبعاد االربعة السابقة. كما استخدمت دراسات أخرى أبعاد )التنكر لميوية، التخنث

وأبعػػػػاد )التعمػػػػؽ بالمظػػػػاىر الشػػػػكمية  (،2301)قيػػػػاس مسػػػػتوى التمػػػػوث النفسػػػػي كمػػػػا فػػػػي دراسػػػػة ميػػػػرة 

األجنبيػػػة، التنكػػػر لميويػػػة الحضػػػارية، الميػػػؿ نحػػػو االنتحػػػار، الفوضػػػوية( كمػػػا فػػػي دراسػػػة النواجحػػػة 

ؿ مقيػاس ، في حيف اعتمػدت الدراسػات األخػرى عمػى قيػاس مسػتوى التمػوث النفسػي مػف خػال(2301)

دراسػة الشمسػي  (،2300)اعتمد الدرجة الكمية دوف التطرؽ إلى تفصيؿ أبعاده كما في دراسة الزعبػي 

 (.2332)دراسة أبو دؼ واآلغا  (،2336)، دراسة محمد (2300)ومبارؾ 
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تتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة مػػف حيػػث دراسػػتيا لمفػػروؽ فػػي أسػػاليب الحيػػاة تبعػػًا  -

(، دراسػػة حجػػازي وعطيػػة 0202، دراسػػة الفػػراجيف)(2323)نس كمػػا فػػي دراسػػة عبػػد الحمػػيـلمتغيػػر الجػػ

دراسػػػة الشػػػرعو وبنػػػي طػػػو (، و2300)العسػػػكري (،0222(، االزعبػػػي)0229(، دراسػػػة ىامػػػاف)0229)

ومف حيػث دراسػتيا لمفػروؽ فػي أسػاليب الحيػاة تبعػًا لمتغيػر الكميػة كمػا فػي دراسػة العسػكري (، 2301)

ودراسػػة الفػػروؽ فػػي أسػػاليب الحيػػاة تبعػػًا لمتغيػػر المسػػتوى الدراسػػة  (،2301)الحجيػػة  ودراسػػة (،2300)

 ، change,2015) )كوبػاو،ىػيػو  (،2301)ودراسة الحجية  (،2300)كما في دراسة العسكري 

( فػػي حػػيف لػػـ تتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػات سػػابقة فػػي دراسػػة الفػػروؽ فػػي 2300دراسػػػػة والػػش )

 .تبعًا لمتغير نوع الجامعة  أساليب الحياة

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراستيا لفروؽ التموث النفسػي تبعػًا لمتغيػر الجػنس  -

دراسػػة  (،2301)دراسػػة وريػػدات  (،2300)دراسػػة الزعبػػي (، 2300)كمػػا فػػي دراسػػة: الخوالػػدة والتالىػػيف 

، (2332)(، مػػػػف أبػػػػو دؼ، وآالغػػػػا 2336(، محمػػػػد )2300دراسػػػػة الشمسػػػػي ومبػػػػارؾ )(، 2301)ميػػػػرة 

، (2300)ودراسػػة الفػػروؽ فػػي التمػػوث النفسػػي تبعػػًا لمتغيػػر الكميػػة كمػػا فػػي دراسػػة: الخوالػػدة والتالىػػيف 

(، مػػف 2336(، محمػػد )2300دراسػػة الشمسػػي ومبػػارؾ )(، 2301)دراسػػة ميػػرة  (،2301)دراسػػة وريػػدات 

لحيػاة تبعػػًا لمتغيػػر المسػتوى الدراسػػة كمػػا فػػي ودراسػػة الفػروؽ فػػي أسػػاليب ا (،2332)أبػو دؼ، وآالغػػا 

(، ودراسػػػة الفػػػروؽ فػػػي 2336محمػػػد )(، 2301)دراسػػػة وريػػػدات  (،2300)دراسػػػة: الخوالػػػدة والتالىػػػيف 

(، الخوالػػػػدة والتالىػػػػيف 2323التمػػػػوث النفسػػػػي تبعػػػػًا لمتغيػػػػر نػػػػوع الجامعػػػػة كمػػػػا فػػػػي دراسػػػػة:الفراحيف)

 (.2300)دراسة الزعبي  (،2300)

عػػف سػػابقاتيا بتناوليػػا لمتغيػػرات أسػػاليب الحيػػاة والتمػػوث النفسػػي مجتمعػػة  ة الحاليػػةاختمفػػت الدراسػػ -

لػػػدى عينػػػة مػػػف طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية وىػػػي متغيػػػرات لػػػـ يجػػػر دراسػػػتيا مجتمعػػػة فػػػي البيئػػػة 

 .الفمسطينية بحسب إطالع الباحثة
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الحيػاة والتمػوث النفسػي  اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السػابقة بتناوليػا لمفػروؽ فػي أسػاليب -

 في متغيرات )الجنس، الكمية، المستوى الدراسة، الجامعة( مجتمعة في نفس الدراسة.

ومظػاىره نظريػًا بػؿ تعػدت  النفسػيالتمػوث و  أسػاليب الحيػاة لـ تكتؼ الدراسة الحالية بالحديث عػف -

 عة في فمسطيف.عينة مف طمبة الجاملدى النفسي وأساليب الحياة ذلؾ إلى قياس مستوى التموث 

تقػػدـ الدراسػػة الحاليػػة صػػيغة تربويػػة حػػوؿ أسػػاليب الحيػػاة المرتبطػػة بػػالتموث النفسػػي، فقػػد تفيػػد فػػي  -

 بناء برامج لمواجية ىذه الظاىرة لدى طمبة الجامعة.

تقػػػدـ الدراسػػػة تقنػػػيف مقيػػػاس أسػػػاليب الحيػػػاة الػػػذي قدمػػػو آدلػػػر ذلػػػؾ أنيػػػا أكثػػػر التصػػػنيفات شػػػموال  -

يجازًا، مف خالؿ تقن  ينو عمى طمبة الجامعة في البيئة الفمسطينية.وا 
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 ثالفصل الثال
 واإلجراءات الطريقة

 

يتناوؿ ىذا الفصؿ الطرؽ واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد منيجية الدراسة 

المتبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العممية التي اتبعت في بناء أدوات 

االختبارات  الدراسة وخصائصيا، ثـ شرح مخطط تصميـ الدراسة ومتغيراتيا، واإلشارة إلى أنواع

 اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ بيانات الدراسة. 

 الدراسة يةمنيج 1.3

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي بأحد صوره المسحية لمحصوؿ عمى 

 إذ إفّ  المعمومات الخاصة بموضوع الدراسة، وذلؾ ألنو أكثر المناىج مالئمة لطبيعة ىذه الدراسة؛

االرتباطي ىو األمثؿ لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، كونو المنيج الذي يقوـ بدراسة  المنيج الوصفي

ىذا المنيج ال  إذ إفّ وفيـ ووصؼ الظاىرة وصفًا دقيقًا مف خالؿ المعمومات واألدبيات السابقة، 

يعتمد فقط عمى جمع المعمومات إنما يقوـ بالربط وتحميؿ العالقة ما بيف متغيرات الدراسة لموصوؿ 

 .(1992، لى االستنتاجات المرجو الوصوؿ إلييا مف خالؿ الدراسة )عوده وممكاويإ

 

 مجتمع الدراسة وعينتيا 2.3

ألؼ  (207.307) ـطمبة الجامعات الفمسطينية والبالغ عددى جميعتكوف مجتمع الدراسة مف  -

ارة التربية والتعميـ )وز  العممي والبحث العالي التعميـ وزارةل إحصائياتآخر ، وذلؾ وفقًا طالب وطالبة

 (.2323العالي، 
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غير العشوائية مف النوع بطريقة المعاينة  اختيار المشاركيف بالدراسة )العينة( جرىوقد 

والجدوؿ ، ( طالبًا وطالبة جامعيف مف كافة الجامعات الفمسطينية424المتيسر أو المتاح بمغت )

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتيا 030)

 المستقمة الدراسة متغيرات حسبالدراسة  عينةتوزع  يوضح (:1.3) الجدول

 %النسبة  العدد  الفئات   المتغير  

 الجنس
 40.0 162 ذكر

 60.0 243 أنثى

 100.0 405 المجموع

 الدراسي المستوى

 35.8 145 أولى سنة

 26.4 107     ثانية سنة

 14.1 57     ثالثة سنة

 23.7 96 فأعمى رابعة سنة

 100.0 405 المجموع

 الكمية
 46.4 188    إنسانية كميات

 53.6 217 وطبية عممية كميات

 100.0 405 المجموع

 الجامعة نوع
 53.8 218    حكومية

 46.2 187 أىمية

 100.0 405 المجموع

 

  أدوات الدراسة  3.3

ومقياس  الحياة أساليباس مقي يف ىما:مقياسعمى لتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمدت الباحثة و 

ُح ذلؾ عمى النحو اآلتي، النفسي التموث  : وُتوض 

 الحياة أساليبأواًل: مقياس 

وبعد اطالع الباحثة عمى األدب تحقيؽ الغاية المرجوة مف الدراسة الحالية، مف أجؿ 

تخدمت المستخدمة في بعض الدراسات، اس الحياة أساليبالتربوي والدراسات السابقة وعمى مقاييس 
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 أدلر تصنيؼ حسبُأعد المقياس  فقد ،(2300) جاسـمف أعداد  الحياة أساليبالباحثة مقياس 

 ألساليب الحياة.

 الحياة أساليب مقياسالخصائص السيكومترية لمقياس 1.3.3 

 صدق المقياس:

 :وىماف مف الصدؽ استخدمت الباحثة نوعي

 ( Face validityالصدق الظاىري ) .أ

، الحياة أساليبالظاىري أو ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقياس  لتحقؽ مف الصدؽو 

عُرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف ممف يحمموف درجة الدكتوراه في 

( محكميف، كما ىو موضح في ممحؽ 03اإلرشاد النفسي والتربوي، وعمـ النفس، وقد بمغ عددىـ )

( كحد %03( فقرة، إذ أعتمد معيار االتفاؽ )63لية مف )(، وقد تشكؿ المقياس في صورتو األو ب)

أدنى لقبوؿ الفقرة، وبناًء عمى مالحظات وآراء المحكميف أجريت التعديالت المقترحة، فُعدلت 

(، كما ىو مبيف في 06(، واصبح عدد فقرات المقياس )06( فقرة وحذفت الفقرة )04صياغة )

 ( .تالممحؽ )

 (Construct Validity)صدق البناء  .ب

( 06لمقياس، استخدـ صدؽ البناء عمى عينة استطالعية مف )ؿ التحقؽ مف صدؽ امف أج

مف طمبة الجامعات الفمسطينية، ومف خارج عينة الدراسة المستيدفة، واستّخدـ معامؿ ارتباط 

الستخراج قيـ معامالت ارتباط الفقرات باألسموب الذي تنتمي  (Pearson Correlation)بيرسوف 

 (:230و، كما ىو مبيف في الجدوؿ )إلي



44 
 

 (35باألسموب الذي تنتمي إليو )ن= الحياةأساليب  مقياس( قيم معامالت ارتباط فقرات 230جدول )
االرتباط مع  الفقرة 

 األسموب
االرتباط مع  الفقرة 

 األسموب
االرتباط مع  الفقرة 

 األسموب
االرتباط مع  الفقرة 

 األسموب
 المسيطر األسموب االعتمادي األسموب المتجنب باألسمو  المتعاون األسموب

1 .59** 00 .63** 21 .87** 31 .80** 

2 .45** 02 .72** 22 .68** 32 .77** 

3 .70** 00 .81** 23 .78** 33 .81** 

4 .66** 06 .81** 24 .89** 34 .82** 

5 .77** 06 .92** 25 .73** 35 .67** 

6 .79** 04 .71** 26 .82** 36 .75** 

7 .77** 01 .85** 27 .52** 37 .68** 

8 .71** 00 .79** 28 .61** 38 .42** 

9 .79** 06 .47** 29 .48** 39 .42** 

10 .74** 23 .67** 03 .81** - - 

 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *       

بيف ما تراوحت فقرات ( أف معامالت ارتباط ال230يالحظ مف البيانات الواردة في الجدوؿ )

ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا؛ إذ ذكر  كانتأف جميع معامالت االرتباط  يالحظ(، و 623-623)

( تعتبر ضعيفة، والقيـ التي 033أف قيمة معامؿ االرتباط التي تقؿ عف ) ((Garcia, 2011جارسيا 

( تعتبر 133التي تزيد عف )( تعتبر متوسطة، والقيمة 133أقؿ أو يساوي  -033تقع ضمف المدى )

 قوية، لذلؾ لـ تحذؼ أي فقرة مف فقرات المقياس.

 :  الحياة أساليب العواملثبات مقياس 

وزعت أداة الدراسة عمى عينة استطالعية مكونة مف  ،الحياة أساليبلمتأكد مف ثبات مقياس 

وبيدؼ التحقؽ  تيدفة.ومف خارج عينة الدراسة المس ،( مف عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية06)

 (Cronbach's Alpha)مف ثبات االتساؽ الداخمي ألبعاد المقياس، فقد استخدـ معامؿ كرونباخ ألفا 

 :يوضح ذلؾ (030)والجدوؿ عمى بيانات العينة االستطالعية، بعد قياس الصدؽ، 
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  ألفا كرونباخ بطريقة الحياة أساليب مقياس ثبات معامالت :(030) جدول
 كرونباخ ألفا الفقرات عدد البعد

 003 03 المتعاون األسموب

 603 03 المتجنب األسموب

 633 03 االعتمادي األسموب

 013 6 المسيطر األسموب

 أساليبلفقرات مقياس  ألفا كرونباخ ثبات معامؿ( أف قيـ معامالت 030يتضح مف الجدوؿ )

وتجعؿ مف األداة قابمة لمتطبيؽ عمى  ،ىذه القيـ مناسبة وتعدّ  (،603 -013)تراوحت ما بيف  الحياة

 .العينة األصمية

 النفسي التموث ثانيًا: مقياس

وبعد اطالع الباحثة عمى األدب تحقيؽ الغاية المرجوة مف الدراسة الحالية، مف أجؿ 

المستخدمة في بعض الدراسات استخدمت  النفسي التموثالتربوي والدراسات السابقة وعمى مقاييس 

 التموث درجة لقياس مصمـف المقياس إذ إ ،(2301وريدات )أعده  النفسي التموث الباحثة مقياس

 .الفمسطينية البيئة وطبؽ عمى الجامعييف الطمبة لدى النفسي

 النفسي التموثالخصائص السيكومترية لمقياس  2.3.3

 صدق المقياس  

 :ت الباحثة نوعاف مف الصدؽ كما يأتياستخدم

 (Face validityالصدق الظاىري ) .أ

 التموث مقياسلمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري أو ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقياس 

، عرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف ممف يحمموف درجة النفسي

( محكميف، كما ىو 03الدكتوراه في اإلرشاد النفسي والتربوي، وعمـ النفس، وقد بمغ عددىـ )

( فقرة، إذ أعتمد معيار 46المقياس في صورتو األولية مف )(، وقد تشكؿ بموضح في ممحؽ )
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أجريت التعديالت ( كحد أدنى لقبوؿ الفقرة، وبناًء عمى مالحظات وآراء المحكميف، %03االتفاؽ )

( كما ىو 60(، وأصبح عدد فقرات المقياس )00( فقرة وحذفت )24فُعدلت صياغة )المقترحة، 

  (.تمبيف في الممحؽ )

 Construct Validity)ء )صدق البنا .ب
مف أجؿ التحقؽ مف الصدؽ لممقياس استخدمت الباحثة أيضًا صدؽ البناء، عمى عينة 

( مف طمبة الجامعات الفمسطينية، ومف خارج عينة الدراسة المستيدفة، 06استطالعية مكونة مف )

رتباط الفقرات ( الستخراج قيـ معامالت اPearson Correlationواستّخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف )

(، النفسي التموثبالمجاؿ الذي تنتمي إليو، وقيـ معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لمقياس )

 (:630كذلؾ قيـ معامالت ارتباط كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لممقياس، كما في الجدوؿ )

الذي تنتمي إليو، وقيم معامالت ارتباط بالمجال  النفسي التموث مقياس( يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات 630جدول )
 (35الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكمية لممقياس)ن=

قرة
الف

 

االرتباط 
مع 

 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 

 الكمية

قرة
الف

 

االرتباط 
مع 

 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 

 الكمية

قرة
الف

 

االرتباط 
ع م

 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 

 الكمية

قرة
الف

 

االرتباط 
مع 

 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 

 الكمية
 الحضاريت للهىيت التنكر

 اليها واإلساءة

 الشكليت بالمظاهر التعلق

 األجنبيت

 الفىضىيت السىي غير الجنسي التنميط

0 .58** .45** 06 .82** .86** 03 .73** .68** 00 .69** .83** 

2 .40** .44** 06 .82** .76** 00 .85** .82** 06 .71** .79** 

0 .78** .66** 04 .88** .85** 02 .75** .65** 63 .83** .81** 

6 .84** .76** 01 .70** .68** 00 .81** .68** 60 .68** .64** 

6 .80** .78** 00 .56** .52** 06 .65** .56** 62 .73** .58** 

4 .75** .60** 06 .82** .82** 06 .74** .61** 60 .06 .03 

1 .29 .22 23 .85** .79** 04 .86** .83** 66 .64** .68** 

0 .59** .46** 20 .85** .79** 01 .68** .64** 66 .75** .58** 

6 .61** .59** 22 .82** .77** - - - 64 .40** .22 

03 .80** .76** 20 .50** .40** - - - 61 .80** .76** 

00 .48** .42** 26 .89** .86** - - - 60 .43** .26 

02 .66** .56** 26 .75** .74** - - - 66 .78** .76** 

00 .74** .79** 24 .67** .65** - - - 63 .62** .60** 

- - - 21 .85** .84** - - - 60 .67** .64** 

- - - 20 .57** .59** - - - - - - 

- - - 26 .90** .86** - - - - - - 

 **93.  درجت كليت للبعد   **90.  درجت كليت للبعد  **96.درجت كليت للبعد   **90.درجت كليت للبعد    

 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *                  (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
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(، 60، 64، 60، 1الفقرات )( أف معامؿ ارتباط 630يالحظ مف البيانات الواردة في الجدوؿ )

تراوحت ، وتحتاج إلى حذؼ، أما باقي الفقرات فقد اً حصائيّ إِ  ةً دالّ غير و  مقبولةٍ غير  ةذات درج تكان

(، كما أف جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا، إذ 3633 _ 63)بيف ما 

ضعيفة، والقيـ التي  ( تعدّ 033ط التي تقؿ عف )أف قيمة معامؿ االرتبا ((Garcia, 2011ذكر جارسيا 

قوية،  تعدّ ( 133متوسطة، والقيمة التي تزيد عف ) ( تعدّ 133أقؿ أو يساوي  -033تقع ضمف المدى )

 (، فقرة.61وأصبح عدد فقرات المقياس )(، 60، 64، 60، 1) الفقراتلذلؾ حذفت 

 : النفسي التموثثبات مقياس 

وزعت أداة الدراسة عمى عينة استطالعية مكونة ، النفسي وثالتملمتأكد مف ثبات مقياس 

وبيدؼ  ومف خارج عينة الدراسة المستيدفة، ،مف عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية( 06مف )

 Cronbach's)التحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس، وأبعاده، فقد استخدـ معامؿ كرونباخ ألفا 

Alpha) يوضح  :(630) والجدوؿفقرة،  (61)ستطالعية، بعد قياس الصدؽ عمى بيانات العينة اال

 :ذلؾ

  ألفا كرونباخ النفسي بطريقة التموث مقياس ثبات معامالت يوضح( 630) جدول

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد
 063 02 الييا واإلساءة الحضارية لميوية التنكر

 663 04 األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمق

 063 0 السوي غير الجنسي يطالتنم

 603 00 الفوضوية

 613 61 الدرجة الكمية

لمجالت مقياس  ألفا كرونباخ ثبات معامؿ( أف قيـ معامالت 630يتضح مف الجدوؿ )

لدرجة الكمية  ألفا كرونباخ كما يالحظ أف معامؿ ثبات (،3663 _ 06)تراوحت ما بيف النفسي  التموث

 .ة مرتفعة وتجعؿ مف األداة قابمة لمتطبيؽ عمى العينة األصميةىذه القيم وتعدّ ، (613)بمغ 
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 اييس الدراسة:مق تصحيح

موزعة  فقرة(، 06في صورتو النيائية مف ) الحياة أساليبتكوف مقياس  مقياس أساليب الحياة: :أوالً 

 راتوفق المتجنب ومثمت األسموب(، 03-0) فقراتو المتعاوف ومثمت األسموب :ىيعمى أربعة أساليب و 

(، 06-00) فقراتو المسيطر ومثمت األسموب(، 03-20) فقراتو االعتمادي ومثمت األسموب(، 00-23)

 أساليبلمكؿ أسموب مف  اإليجابي(، وقد مثمت جميع الفقرات االتجاه ثكما ىو موضح في ممحؽ )

 .الحياة

(، فقرة، 61مف ) في صورتو النيائية النفسي التموث: تكوف مقياس النفسي التموثمقياس  -ثانياً 

(، 02-0) فقراتو الييا ومثمت واإلساءة الحضارية لميوية التنكرُبعد  :ىيو  أبعاد أربعة عمىموزعة 

 السوي غير الجنسي التنميط(، ُبعد 20-00) فقراتو ومثمت األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمؽُبعد 

(، ثما ىو موضح في ممحؽ )(، ك61-01) فقراتو الفوضوية ومثمت(، ُبعد 04-26) فقراتو ومثمت

 .النفسي متموثوقد مثمت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي ل

وأعطيت ( خماسي، Likertوقد طمب مف المستجيب تقدير إجاباتو عف طريؽ تدرج ليكرت )

 معارض( درجات، 0) محايد( درجات، 6) موافؽ( درجات، 6) بشدة موافؽ :األوزاف لمفقرات كاآلتي

 (، درجة واحدة. 0) بشدة ضمعار ، درجتاف (2)

سمات كؿ مف أساليب الحياة  شيوعولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى 

( درجات 6-0لدى عينة الدراسة، حولت العالمة وفؽ المستوى الذي يتراوح مف ) النفسي التموثو 

 لممعادلة اآلتية:وتصنيؼ المستوى إلى ثالثة مستويات: مرتفع، ومتوسطة ومنخفض، وذلؾ وفقًا 

 = طوؿ الفئة        
    الحد األعمى _ الحد األدنى )لتدرج(       

 عدد المستويات المفترضة              
 وبناًء عمى ذلؾ، فإّف مستويات اإلجابة عمى المقياس تكوف عمى النحو اآلتي: 

3

51
33.1
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 النفسي التموثو  الحياة أساليب سمات شيوع(: يوضح درجات احتساب مستوى 6.3جدول )
 فأقل 2.33 مستوى منخفض 
 3.67 - 2.34 مستوى متوسط 

 5 -3.68 مستوى مرتفع 
 

 تصميم الدراسة ومتغيراتيا   4.3

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة والتابعة اآلتية:

 المستقمة:المتغيرات  . أ

 أنثى(. -2، ذكر -0ولو مستوياف ىي: ): الجنس 03

 -6، ثالثة سنة -0، ثانية سنة -2، أولى سنة -1) :ىيأربعة مستويات ولو : الدراسي المستوى 23

 .(فأعمى رابعة سنة

 (.وطبية عممية كميات -2، إنسانية كميات -0مستوياف ىي: ) اوليالكمية:  03

 (.أىمية -2حكومية،  -0مستوياف ىي: ) اولي الجامعة:نوع  63

 المتغير التابع:. ب

 .الدراسة عينة سموب عمى حدة لدىكؿ أ الحياة أساليبالدرجات عمى مقياس  . أ

 لدى عينة الدراسة. النفسي ومجاالتو التموثالدرجات عمى مقياس  . ب

 إجراءات تنفيذ الدراسة   5.3

  اآلتي:أتبعت الباحثة في تنفيذ الدراسة عددًا مف الخطوات عمى النحو 

تقارير، الرسائؿ الثانوية كالكتب، المقاالت، الاألولية و البيانات مف العديد مف المصادر  جمع -

 واتياالجامعية، وغيرىا، وذلؾ مف أجؿ وضع اإلطار النظري لمدراسة، واالستعانة بيا في بناء أد

 وتوظيفيا في الوصوؿ إلى نتائج الدراسة الحقًا.
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 تحديد مجتمع الدراسة. -

 تحديد عينة الدراسة. -

 .الدراسة إلجراء المعنية الجياتالحصوؿ عمى موافقة  -

 .سة مف خالؿ مراجعة األدب التربوي في ىذا المجاؿالدرا واتتطوير أد -

 عمى عينة الدراسة. المراد تطبيقيا  الدراسة أدواتتحكيـ  -

( 06الدراسة عمى عينة استطالعية ومف خارج عينة الدراسة األساسية، إذ شممت ) أدواتتطبيؽ  -

 الدراسة. أدواتمف طمبة الجامعات الفمسطينية، وذلؾ بيدؼ التأكد مف دالالت صدؽ وثبات 

بكؿ صدؽ  ياالدراسة عمى العينة األصمية، والطمب منيـ اإلجابة عمى فقرات أدواتتطبيؽ  -

 وموضوعية، وذلؾ بعد إعالميـ بأف إجابتيـ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

( لتحميؿ SPSS, 26إدخاؿ البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، حيث استخدـ برامج الرزمة اإلحصائي ) -

جراء التحميؿ اإلحصائي البيانا  المناسب.ت، وا 

الخروج و  ،مناقشة النتائج التي أسفر عنيا التحميؿ في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة -

 .التوصيات والمقترحات البحثية مف مجموعةب

 اإلحصائية المعالجات  36.

إلحصائية لمعمـو برنامج الرـز اوبعد جمعيا قامت الباحثة باستخداـ مف أجؿ معالجة البيانات 

 التالية: ( وذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية SPSS, 26االجتماعية )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.  03

(، مف اجؿ قياس ثبات االتساؽ الداخمي Cronbachs Alphaاستخداـ معادلة كرونباخ الفا ) 23

 الدراسة. أدواتمف  أداةلفقرات كؿ 
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  الدراسة.لمعرفة العالقات بيف الفقرات وبيف متغيرات  (Pearson Correlationبار بيرسوف )اخت 03

المتعمقػػة  لفحػص الفرضػية (،Independent Samples t-test) مسػتقمتيف)ت( لمجمػوعتيف  اختبػار 63

 بالجنس، الكمية، نوع الجامعة.

 المستوى، بمتعمقةلفحص الفرضية ال ،(One-Way ANOVAالتبايف األحادي ) تحميؿ اختبار 63

  الدراسي.

باستخداـ أسموب  (Stepwise Multiple Regression)معامؿ االنحدار المتعدد التدريجي اختبار  43

 (.Stepwiseاإلدخاؿ )
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 المتعمقة بأسئمة الدراسة  النتائج 1.4

 األول السؤال نتائج 1.1.4  

 يالثان السؤال نتائج  2.1.4

 المتعمقة بفرضيات الدراسة النتائج 2.4

 األولى الفرضية نتائج 1.2.4
 الثانية الفرضية نتائج 2.2.4
 الثالثة الفرضية نتائج 3.2.4
 الرابعة الفرضية نتائج 4.2.4
 الخامسة الفرضية نتائج 5.2.4
 السادسة الفرضية نتائج 6.2.4
 السابعة الفرضية نتائج 7.2.4
 ثامنةال الفرضية نتائج 8.2.4
 التاسعة الفرضية نتائج 9.2.4
 العاشرة  الفرضية نتائج 10.2.4
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة في ضوء أسئمتيا وفرضياتيا 

 التي طرحت، وقد نظمت وفقًا لمنيجية محددة في العرض، وىي كما يمي: 

 المتعمقة بأسئمة الدراسةالنتائج  1.4

 طمبة من لدى عينة شيوعاً الحياة  أساليبما أبرز  :ونّصو   األول السؤالالمتعمقة ب النتائج 1.1.4

 ؟الفمسطينية الجامعات

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  األوؿالسؤاؿ  ىذا لإلجابة عفو 

 ( يوضح ذلؾ:036والجدوؿ ) ،ات الفمسطينيةأساليب الحياة لدى عينة مف طمبة الجامع

أساليب الحياة شيوعًا لدى (: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل أسموب من 1.4جدول )
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية مرتبة

رقم  الرتبة
 األسموب

المتوسط  األسموب
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع  79.2 0.547 3.96 األسموب المتعاون 0 0
 متوسط 62.8 0.684 3.14 المسيطر األسموب 6 2
 متوسط 59.6 0.702 2.98 المتجنب األسموب 2 0
 متوسط 54.2 0.653 2.71 االعتمادي األسموب 0 6

لدى عينة مف طمبة  شيوعاً  الوالدية المعاممة أساليب أبرز( أف 036يتضح مف الجدوؿ )

 األسموبعمى التوالي:  الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة، جاءت الجامعات الفمسطينية

قد جاء و  المسيطر األسموب( وبتقدير مرتفع، 79.2( وبنسبة مئوية )3.96بمتوسط حسابي ) المتعاوف

 المتجنب األسموبوسط. بينما كاف ( وبتقدير مت62.8( وبنسبة مئوية )3.14بمتوسط حسابي )
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 االعتمادي( وبتقدير متوسط، في حيف جاء األسموب 6634( وبنسبة مئوية )2360بمتوسط حسابي )

 ( وبتقدير متوسط.6632( وبنسبة مئوية )2310بمتوسط حسابي )

وقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

 عمى حدة، وعمى النحو اآلتي:أساليب الحياة ات كؿ أسموب مف فقر 

 المتعاون األسموب .1

مرتبة تنازليًا حسب  المتعاون سموبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األ يوضح(: 2.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سبة الن
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 84.4 0.822 4.22 (.وأحزانيـ )أفراحيـ مناسباتيـ اآلخريف أشارؾ 02 1
 مرتفع 83.6 0.896 4.18 .وحيوية نشاط فييا التي األعماؿ أحب 07 2

 اآلخروف يصفيا التي المشكالت حؿ أحب 06 3
 .بالمعقدة

 مرتفع 81.8 0.965 4.09

 أسرع فإني ياجتماع بعمؿ أكمؼ عندما 05 4
 .بإنجازه

 مرتفع 81.2 0.851 4.06

 الحياة مشكالت مواجية عمى القدرة لدي 04 5
 .بشجاعة

 مرتفع 80.2 0.856 4.01

 أكثر يجعمني فيذا ما موقؼٍ  في الفشؿ تكرر إذا 08 6
 .إنجازه عمى إصرارا

 مرتفع 80.2 0.992 4.01

 مرتفع 78.4 1.031 3.92 .المجازفة مف نوع فيو الذي العمؿ أحب 10 7
 مرتفع 77.0 0.980 3.85 .والحيوية بالنشاط اآلخروف يصفني 03 8

 تواجيني التي العائمية المشكالت أواجو 09 9
 .وقتيا في وأعالجيا

 مرتفع 75.0 0.962 3.75

 عمييا لمتغمب أجتيد فإني مشكمة أواجو عندما 01 10
 .اآلخريف مع تعاوني خالؿ مف

 متوسط 69.8 1.019 3.49

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات 236يتضح مف الجدوؿ )

 أفراحيـ) مناسباتيـ اآلخريف أشارؾ(، وجاءت فقرة" _3.49 6322تراوحت ما بيف ) المتعاوف األسموب
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، بينما ( وبتقدير مرتفع0636( وبنسبة مئوية )6322" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )(.وأحزانيـ

" في .اآلخريف مع تعاوني خالؿ مف عمييا لمتغمب أجتيد فإني مشكمة أواجو عندماجاءت فقرة "

 ( وبتقدير متوسط.69.8( وبنسبة مئوية )3.49المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )

 المسيطر األسموب .0

مرتبة تنازليًا حسب  المسيطر األسموبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  يوضح(: 3.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 74.8 0.992 3.74 .اآلخريف ضغوط مواجية عمى القدرة لدي 39 1
 عمرتف 73.6 1.085 3.68 .اآلخروف يزعجني عندما بالعصبية أشعر 38 2

 متوسط 71.4 1.157 3.57 .جماعي عمؿ أي في المحور أكوف أف أحب 37 3
 متوسط 66.8 1.079 3.34 .اآلخريف عمى سيطرتي فرض عمى القدرة لدي 32 4
 مع أتعامؿ عندما األوامر إصدار أحب 31 5

 .زمالئي
 متوسط 57.6 1.151 2.88

 مف المجتمع في اآلخريف مف أفضؿ نفسي أجد 34 6
 .سيطرةال ناحية

 متوسط 56.4 1.108 2.82

 متوسط 56.0 1.191 2.80 .باآلخريف االىتماـ دوف قراراتي أتخذ 33 7
 متوسط 55.4 1.143 2.77 .زمالئي أحد مع أتشاجر عندما قاسياً  أكوف 35 8

 متوسط 53.8 1.150 2.69 .الرأي في يخالفني مف عمى أتجرأ 36 9

لحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات ( أف المتوسطات ا036يتضح مف الجدوؿ )

 ضغوط مواجية عمى القدرة لدي (، وجاءت فقرة "_2.69 0316تراوحت ما بيف ) المسيطر األسموب

( وبتقدير مرتفع، بينما 74.8( وبنسبة مئوية )3.74" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )اآلخريف

( 2346" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )رأيال في يخالفني مف عمى أتجرأجاءت فقرة "

 ( وبتقدير متوسط.6030وبنسبة مئوية )
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 المتجنب األسموب .3

مرتبة تنازليًا حسب  المتجنب األسموبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  يوضح(: 4.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسط 68.6 1.208 3.43 .أىدافي تحقيؽ في اإلخفاؽ مف بالخوؼ أشعر 20 1
 متوسط 68.4 1.157 3.42 .يتشاجراف شخصيف بيف التدخؿ أتجنب 11 2

 متوسط 66.0 1.129 3.30 .معيف موضوع في لي يسإ مف أسامح 19 3
 متوسط 65.4 1.222 3.27 .العمؿ في لفشؿا مف بالخوؼ أشعر 14 4
 متوسط 62.6 1.237 3.13 .اآلخريف مخالطة عدـ أفضؿ 12 5
 متوسط 58.0 1.128 2.90 .االجتماعية المناسبات في الحوار أتجنب 18 6
 متوسط 54.0 1.125 2.70 .اآلخريف مع تعاممي في صعوبة أجد 17 7
 المناسبات في لممشاركة ضرورة ال أرى 16 8

 .االجتماعية
 متوسط 52.0 1.157 2.60

 متوسط 50.8 1.155 2.54 .ذلؾ مني طمب لو حتى آرائي إبداء أتجنب 15 9
 متوسط 50.4 1.123 2.52 .تواجيني التي المشكالت مف اليروب أحاوؿ 13 10

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات 636يتضح مف الجدوؿ )

 في اإلخفاؽ مف بالخوؼ أشعر (، وجاءت فقرة "_2.52 3.43تراوحت ما بيف ) المتجنب األسموب

( وبتقدير 68.6( وبنسبة مئوية )0360" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ) أىدافي تحقيؽ

" في المرتبة األخيرة، .تواجيني التي المشكالت مف اليروب أحاوؿمتوسط، بينما جاءت فقرة "

 .متوسط( وبتقدير 50.4( وبنسبة مئوية )2.52بمغ ) بمتوسط حسابي
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 االعتمادي األسموب .4

مرتبة تنازليًا حسب  االعتمادي األسموبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  يوضح(: 5.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسط 69.8 1.193 3.49 .ممكف مجيود بأقؿ أريد ما عمى أحصؿ أف أحب 25 1
 يحتاجو ما كؿ عمى يحصؿ الذي ىو الناجح الشخص إف 29 2

 .لنفسو
 متوسط 68.6 1.224 3.43

 متوسط 65.6 1.043 3.28 .مشكالتي حؿ في اآلخريف أستشير 27 3
 متوسط 54.2 1.164 2.71 .بمفردي بيا أكمؼ التي األعماؿ إنجاز في بطيء أني 30 4
 متوسط 54.0 1.077 2.70 .مجيود فيو بعمؿ أكمؼ حينما أتضايؽ 23 5
 متوسط 52.4 1.091 2.62 .متميزة غير حياتي في أدواري 28 6
 متوسط 51.2 1.099 2.56 .المشاكؿ مواجية عمى قدرتي بضعؼ أشعر 26 7
 في بيا أكمؼ التي المسؤولية أداء عف عاجزاً  نفسي أجد 24 8

 .حياتي
 متوسط 46.8 1.091 2.34

 منخفض 42.4 0.984 2.12 .بيا كمؼ التي األعماؿ تنفيذ في زمالئي عمى أعتمد 21 9
 منخفض 37.4 0.925 1.87 .يحتاجيا لمف المساعدة تقديـ عف أبتعد 22 10

عينة الدراسة عف فقرات ( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد 636يتضح مف الجدوؿ )

 أريد ما عمى أحصؿ أف أحب (، وجاءت فقرة "_1.87 3.49تراوحت ما بيف ) االعتمادي األسموب

( وبتقدير 69.8( وبنسبة مئوية )3.49" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ) ممكف مجيود بأقؿ

المرتبة األخيرة، بمتوسط " في يحتاجيا لمف المساعدة تقديـ عف أبتعدمتوسط، بينما جاءت فقرة "

 .منخفض( وبتقدير 37.4( وبنسبة مئوية )1.87حسابي بمغ )
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التموث النفسي لدى عينة من طمبة الجامعات  مستوى ما :الثاني السؤالالمتعمقة ب النتائج 2.1.4

 الفمسطينية؟

ة التموث النفسي لدى عينُحسبت المتوسطات الحسابية لمقياس  الثانيلإلجابة عف السؤاؿ 

 ( يوضح ذلؾ: 436، والجدوؿ )مف طمبة الجامعات الفمسطينية

التموث النفسي (: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس 6.4جدول )
 وعمى المقياس ككل مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 يةالمئو 

 المستوى

 متوسط 48.6 0.743 2.43 الييا واإلساءة الحضارية لميوية التنكر 0 1
 منخفض 46.2 0.835 2.31 األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمق 2 2
 منخفض 45.8 0.783 2.29 الفوضوية 6 3
 منخفض 41.8 0.876 2.09 السوي غير الجنسي التنميط 0 4

 منخفض 46.0 0.731 2.30 فسيالن التموثالمتوسط الكمي لمقياس 
التموث  ( أف المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس436يتضح مف الجدوؿ )

، أما المتوسطات الحسابية منخفض( وبتقدير 6433( وبنسبة مئوية )2303بمغ ) ، قدككؿالنفسي 
(، 2336-2.43بيف ) تراوحت ماالتموث النفسي إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاالت مقياس 

( 2.43" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )الييا واإلساءة الحضارية لميوية التنكر وجاء مجاؿ "
" في المرتبة السوي غير الجنسي التنميط ، بينما جاء مجاؿ "متوسط( وبتقدير 48.6وبنسبة مئوية )

 دير منخفض.( وبتق41.8( وبنسبة مئوية )2.09األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )
وقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

 كؿ مجاؿ عمى حدة، وعمى النحو اآلتي: التموث النفسي فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس 
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 الييا واإلساءة الحضارية لميوية التنكر .1

 واإلساءة الحضارية لميوية التنكرنحرافات المعيارية لفقرات مجال (: يوضح المتوسطات الحسابية واال 7.4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الييا

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 في العامية الميجة تستخدـ التي اإلعالمية البرامج تعجبني 02 1
 الفصحى العربية المغة عف وتبتعد تيانقاشا

 متوسط 61.4 1.149 3.07

 الوقت في تصمح وال بالية بمدي في الزواج وتقاليد عادات 11 2
 .الراىف

 متوسط 59.4 1.346 2.97

 متوسط 55.2 1.167 2.76 .لي بالنسبة مقبوؿ مبدأ ىو( الوسيمة تبرر الغاية) مبدأ 08 3
 متوسط 52.2 1.188 2.61 الفصحى العربية المغة بعضيـ يتحدث حينما انزعج 01 4
 ضرب ىي اآلخريف سبيؿ في واإليثار والتضحية التطوع 07 5

 .السذاجة مف

 متوسط 49.8 1.170 2.49

 المحبة في اإلنسانية الرسالة لحمؿ مؤىميف غير العرب 10 6
 .والتسامح

 متوسط 49.4 1.310 2.47

 متوسط 49.0 1.221 2.45 لنا قبؿمست وال الماضي مف جزءاً  أصبحنا 03 7
 عف ابتعاد ىو بمدي في السائدة االجتماعية بالقيـ التمسؾ 05 8

 .الحضارة

 متوسط 47.2 1.118 2.36

 عمى لو حتى أجنبية جنسية عمى الحصوؿ في أرغب 06 9
 .الحالية جنسيتي عف التخمي حساب

 منخفض 43.6 1.237 2.18

 منخفض 41.4 1.144 2.07 أجنبي بمد يف أكوف عندما لعروبتي أتنكر 04 10
 منخفض 39.4 1.133 1.97 .لدي مقبوؿ مرأ لألجانب اآلثار بيع 09 11
( العباءة ز،القمبا الثوب،) مثؿ التراثية الفمسطينية المالبس 12 12

 .الحضاري التخمؼ عمى دليؿ

 منخفض 34.8 1.003 1.74

ابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات ( أف المتوسطات الحسابية إلج136يتضح مف الجدوؿ )

 تعجبني (، وجاءت فقرة "1.74 -3.07تراوحت ما بيف ) الييا واإلساءة الحضارية لميوية التنكرمجاؿ 

" الفصحى العربية المغة عف وتبتعد نقاشاتيا في العامية الميجة تستخدـ التي اإلعالمية البرامج

( وبتقدير متوسط، بينما جاءت 61.4نسبة مئوية )( وب3.07بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )
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" في الحضاري التخمؼ عمى دليؿ( العباءة القمباز، الثوب،) مثؿ التراثية الفمسطينية المالبس فقرة "

 ( وبتقدير منخفض. 34.8( وبنسبة مئوية )0316المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )
 

 األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمق .2

 األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  يوضح(: 8.4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مف فضؿأ أجنبية جامعة مف الممنوحة الشيادة 22 1
 .العربية الجامعات

 متوسط 69.2 1.279 3.46

 متوسط 53.2 1.253 2.66 .العربية عمى الغربية المنتجات استيالؾ أفضؿ 20 2

 متوسط 52.8 1.314 2.64 أجنبي بمد في حياتي بقية أعيش لو أتمنى 25 3
 أفيـ ال كنت لو حتى األجنبية األغاني إلى أستمع 27 4

 .مفرداتيا
 متوسط 51.2 1.326 2.56

 لألشخاص العربية بدؿ االجنبية األسماء أستخدـ 21 5
 .الحياة جوانب مف وكثير والمحالت

 متوسط 47.8 1.139 2.39

 ميـ شيء حديثي في العربية بدؿ أجنبية كممات استخدـ 17 6
 .لي بالنسبة

 متوسط 47.8 1.180 2.39

 العربية غةالم تعمـ مف أىـ األجنبية المغات تعمـ أف أعتقد 16 7
 .واصوليا

 متوسط 47.2 1.134 2.36

 منخفض 46.0 1.070 2.30 .باألجانب حياتي أسموب يشبيوف عندما بالفخر اشعر 14 8

 شعرأ تجعمني المالبس في الغربية الموضة ارتداء 26 9
 .بالتميز

 منخفض 42.8 1.102 2.14

 منخفض 42.6 1.098 2.13 .مجتمعي ثقافة مع تعارضت واف األخرى، الثقافات أقمد 13 10
 في سيكوف حياتو نمط في األجنبي يقمد مف بأف أؤمف 15 11

 .رابحاً  النياية
 منخفض 41.2 1.068 2.06

 منخفض 41.2 1.066 2.06 .وأمارسيا األجنبية التقاليد تعجبني 28 12
 منخفض 40.6 1.069 2.03 المالبس في األجانب واإلعالميف الممثميف بعض أقمد 23 13
 أحرؼ أو صوراً  أحمؿ حينما لذاتي تقديراً  أكثر أبدو 19 14

 .الشخصية وحاجاتي مالبسي عمى أجنبية
 منخفض 39.0 1.077 1.95

 منخفض 38.4 1.096 1.92 (.كالفمنتايف) الغربية بالمناسبات جيداً  أىتـ 24 15
 لدى فقط موجودة( الجماؿ الخير، الحؽ،) المطمقة القيـ 18 16

 .األجانب
 منخفض 38.2 1.110 1.91
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( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات 036يتضح مف الجدوؿ )

 الشيادة (، وجاءت فقرة "1.91 -3.46تراوحت ما بيف ) األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمؽمجاؿ 

سط حسابي قدره " بالمرتبة األولى بمتو العربية الجامعات مف أفضؿ أجنبية جامعة مف الممنوحة

 الخير، الحؽ،) المطمقة القيـ ، بينما جاءت فقرة "متوسط( وبتقدير 69.2( وبنسبة مئوية )3.46)

( وبنسبة مئوية 1.91" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )األجانب لدى فقط موجودة( الجماؿ

 ( وبتقدير منخفض. 38.2)

 الفوضوية .3
مرتبة تنازليًا حسب  الفوضويةية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المتوسطات الحساب يوضح(: 9.4جدول )

 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسط 63.2 1.365 3.16 .مبكراً  النيوض ويزعجني بكثرة النـو يعجبني 43 1
 متوسط 53.2 1.306 2.66 .الحالي الوقت في الجوىر مف أىـ المظير 44 2

 متوسط 50.0 1.224 2.50 .بغدي أفكر وال يومي أعيش 41 3
 متوسط 49.0 1.229 2.45 .العواقب إلى النظر بدوف قراراتي أتخذ 47 4
 مف موعظة أو نصيحة لي تقدـ حينما أنزعج 39 5

 .اآلخريف
 متوسط 47.0 1.121 2.35

 متوسط 46.8 1.211 2.34 .طبيعي أمر ىو االمتحانات في غشال ممارستي 46 6
 منخفض 41.8 1.090 2.09 .معقد شخص ىو الجاد الشخص 38 7
 وال بأسمائيـ الكبار وأقربائي والدي أنادي أف أحب 45 8

 (جد خاؿ، عـ،) مثؿ القرابة مسميات تعجبني
 منخفض 40.4 1.120 2.02

 تقطعو لـ إف كالسيؼ الوقت) المقولة أعارض 40 9
 (قطعؾ

 منخفض 39.6 1.109 1.98

 مصمحتي تحقيؽ تسييؿ في ميمة( الرشوة) 42 10
 .وأىدافي

 منخفض 39.0 1.089 1.95

 يعد واالجتماعي الديني، بالواجب الممتـز اإلنساف 37 11
 .متخمفا

 منخفض 34.0 1.019 1.70
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عينة الدراسة عف مجاؿ ( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد 636يتضح مف الجدوؿ )

 النيوض ويزعجني بكثرة النـو يعجبني (، وجاءت فقرة "3.16-1.70تراوحت ما بيف ) الفوضوية

، بينما متوسط( وبتقدير 63.2( وبنسبة مئوية )3.16" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )مبكراً 

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط مفامتخ يعد واالجتماعي الديني، بالواجب الممتـز اإلنساف جاءت فقرة "

 ( وبتقدير منخفض. 34.0( وبنسبة مئوية )1.70حسابي بمغ )

 السوي غير الجنسي التنميط .4

 السوي غير الجنسي التنميطالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  يوضح(: 10.4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 لفقرةا

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسط 50.6 1.172 2.53 .بيدىا الزوجية العصمة تكوف أف المرأة حؽ مف 34 1
 حركة المشي، مثؿ) االستعراضية الحركات كثيراً  تعجبني 36 2

 .اآلخر الجنس بيا يقـو التي( الخ.... اليديف
 منخفض 45.4 1.213 2.27

 حرية ىو الغربية أو الشرقي لمرقص الشباب ممارسة 33 3
 .شخصية

 منخفض 44.6 1.249 2.23

 منخفض 40.8 1.183 2.04 .منطقية غير مقولة( حيائيا في المرأة جماؿ إف) مقولة 32 4
 منخفض 40.0 1.178 2.00 الجنسيف كال تناسب النعومة أف أحس 31 5
 منخفض 39.4 1.178 1.97 .التجميؿ مساحيؽ استعماؿ الذكور الشباب بعض قياـ أتقبؿ 29 6
 مقبوؿ مرأ ساحؿ خصر ذو( بنطاؿ) سرواؿ الذكور ارتداء 35 7

 .لدي
 منخفض 37.2 1.067 1.86

 مف ىو والقالئد كاألساور لمحمي الذكور الشباب ارتداء 30 8
 .التطور مظاىر

 منخفض 35.6 1.015 1.78

 المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ( أف 0336يتضح مف الجدوؿ )

 تكوف أف المرأة حؽ مف (، وجاءت فقرة " 1.78-2.53تراوحت ما بيف ) السوي غير الجنسي التنميط

( 50.6( وبنسبة مئوية )2.53" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ) بيدىا الزوجية العصمة
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 مظاىر مف ىو والقالئد كاألساور لمحمي الذكور الشباب ارتداء "وبتقدير متوسط، بينما جاءت فقرة 

 . منخفض( وبتقدير 35.6( وبنسبة مئوية )1.78" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )التطور

 المتعمقة بفرضيات الدراسة النتائج 2.4
 األولىالنتائج المتعمقة بالفرضية  1.2.4

أسـاليب الحيـاة بـين متوسـطات ( α>05.)نـد مسـتوى داللـة ع إحصـائّيةال توجد فـروق ذات داللـة 

 لمتغير الجنس. تعزىلدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية 

)ت(  اسػتخدـ اختبػار الجػنس، لمتغير تحديد الفروؽ تبعاً و  األولى الفرضية فحص ومف أجؿ

  يف ذلؾ:( تب0036ونتائج الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيفلمجموعتيف 

أساليب الحياة لدى عينة من طمبة متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  :(11.4)الجدول 
 الجنس لمتغير الفمسطينية تعزىالجامعات 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد جنسال األساليب

 345. 0.946 0.573 3.99 162 ذكر المتعاون األسموب

   0.529 3.94 243 أنثى

 986. 0.017 0.806 2.98 162 ذكر المتجنب األسموب

   0.626 2.98 243 أنثى

 *004. 2.888 0.733 2.83 162 ذكر االعتمادي األسموب

   0.584 2.64 243 أنثى

 *003. 2.992 0.719 3.27 162 ذكر المسيطر األسموب

   0.648 3.06 243 أنثى

     (≤0.05عند مستوى الداللة ) إحصائياً  *دال                

كؿ مف:  أساليبُ أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (0036)يتبيف مف الجدوؿ 

مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة  كبرأ، كانت المتجنب األسموب، المتعاوف األسموب

(3336≤ و ،) ّالمتجنب األسموب عاوف،المت األسموبفي أساليب كؿ مف: وجود فروؽ عدـ  مف ثـ، 

قيمة مستوى الداللة . بينما كانت الجنس لمتغير تعزى لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية
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مف قيمة مستوى  قؿأ، المسيطر األسموب، االعتمادي األسموب: مف كؿ أساليبُ  المحسوب عمى

، االعتمادي األسموب: مف كؿ أساليبُ في (، وبالتالي وجود فروؽ ≥3336الداللة المحدد لمدراسة )

 ، إذ جاءت الفروؽ لصالح الذكور. المسيطر األسموب

 الثانيةالنتائج المتعمقة بالفرضية  2.2.4

أسـاليب الحيـاة بـين متوسـطات ( α>05.)عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائّيةال توجد فـروق ذات داللـة 

 .لمتغير المستوى الدراسي تعزىلدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية 

، اسػػتخرجت المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة الثانيػػة الفرضػػية فحػػص ومػػف أجػػؿ

 (One-Way ANOVA)، ومػػف ثػػـ اسػػتخدـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي المسػػتوى الدراسػػيتبعػػًا لمتغيػػر 

 يبيناف ذلؾ: (0036)و (0236). والجدوالف المستوى الدراسي لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ تبعًا لمتغير

أساليب الحياة لدى عينة من طمبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (0236)ل جدو
 المستوى الدراسي لمتغير الجامعات الفمسطينية تعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  األساليب

 المتعاون األسموب

 0.521 3.97 145 أولى سنة

 0.507 3.90 107     ثانية سنة

 0.563 3.99 57 ثالثة سنة

 0.616 3.99 96 فأعمى رابعة سنة

 المتجنب األسموب

 0.631 3.02 145 أولى سنة

 0.706 2.94 107     ثانية سنة

 0.793 3.05 57 ثالثة سنة

 0.746 2.92 96 فأعمى رابعة سنة

 االعتمادي األسموب

 0.644 2.76 145 أولى سنة

 0.644 2.67 107     ثانية سنة

 0.664 2.73 57 ثالثة سنة

 0.677 2.68 96 فأعمى رابعة سنة

 المسيطر األسموب

 0.651 3.16 145 أولى سنة

 0.644 3.05 107     ثانية سنة

 0.793 3.31 57 ثالثة سنة

 0.696 3.13 96 فأعمى رابعة سنة
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لمتوسػطات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة وجود فروؽ بػيف ا (0236)يتضح مف خالؿ الجدوؿ 

اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  ـَ لمستوى الداللة اإلحصائية اسػُتْخدِ  إف كانت ىذه الفروؽ قد وصمت

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلؾ: (0036)والجدوؿ 

جامعات أساليب الحياة لدى عينة من طمبة ال عمى مقياس نتائج تحميل التباين األحادي يوضح :(0036)جدول 
 المستوى الدراسي لمتغير الفمسطينية تعزى

مجموع  مصدر التباين األساليب
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 المتعاون األسموب
 616. 0.599 0.180 3 0.539 بيف المجموعات

   0.300 401 120.287 داخؿ المجموعات

    404 120.826 المجموع

 المتجنب األسموب
 534. 0.730 0.361 3 1.083 بيف المجموعات

   0.494 401 198.147 داخؿ المجموعات

    404 199.230 المجموع

 االعتمادي األسموب
 678. 0.506 0.217 3 0.651 بيف المجموعات

   0.429 401 171.880 داخؿ المجموعات

    404 172.531 المجموع

 رالمسيط األسموب
 127. 1.909 0.887 3 2.662 بيف المجموعات

   0.465 401 186.346 داخؿ المجموعات

    404 189.008 المجموع

 كبرأكانت أساليب الحياة أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (0036)يتبيف مف الجدوؿ 

ـّ،(، و ≥3336مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة ) أساليب الحياة ي فوجود فروؽ عدـ  مف ث

 .المستوى الدراسي مستوى لمتغير لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى

 الثالثةالنتائج المتعمقة بالفرضية  3.2.4

أسـاليب الحيـاة بـين متوسـطات ( α>05.)عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائّيةال توجد فـروق ذات داللـة 

 غير الكمية.لمت تعزىلدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية 

)ت(  اسػتخدـ اختبػار ،الكميػة لمتغيػر تحديد الفػروؽ تبعػاً و ، الثالثةومف أجؿ فحص الفرضية 

  ( تبيف ذلؾ:0636ونتائج الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيفلمجموعتيف 



00 
 

عينة من طمبة أساليب الحياة لدى متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  :(14.4)الجدول 
 الكمية لمتغير الجامعات الفمسطينية تعزى

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الكمية األساليب

 077. 1.770 0.575 4.01 188    إنسانية المتعاون األسموب

   0.518 3.91 217 وطبية عممية

 المتجنب األسموب
 498. 0.678- 0.724 2.96 188    إنسانية

   0.684 3.00 217 وطبية عممية

 239. 1.178 0.658 2.75 188    إنسانية االعتمادي األسموب

   0.649 2.68 217 وطبية عممية

 المسيطر األسموب
 277. 1.088 0.703 3.18 188    إنسانية

   0.666 3.11 217 وطبية عممية
 

مف  كبرأكانت أساليب الحياة عمى  أف قيمة مستوى الداللة المحسوب (0636)يتبيف مف الجدوؿ 

،و (، ≥3336قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة ) أساليب الحياة لدى عينة مف في وجود فروؽ عدـ  مف ثـّ

 .الكمية لمتغير طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى

 الرابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  4.2.4

أساليب الحيـاة لـدى عينـة بين متوسطات ( α>05.)اللة عند مستوى د إحصائّيةال توجد فروق ذات داللة 

 لمتغير نوع الجامعة. تعزىمن طمبة الجامعات الفمسطينية 

، اسػتخدـ اختبػار )ت( الجامعػة نػوعوتحديػد الفػروؽ تبعػًا لمتغيػر ، الرابعةومف أجؿ فحص الفرضية 

   ( تبيف ذلؾ:0636ونتائج الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيفلمجموعتيف 

متوسطات أساليب الحياة لدى عينة من طمبة  : يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين(15.4)الجدول 
 الجامعة نوعالجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الجامعة نوع األساليب

 األسموب المتعاون
 *013. 2.485 540. 4.02 218    حكومية

   547. 3.89 187 أىمية

 األسموب المتجنب
 *044. -2.023- 758. 2.92 218    حكومية

   625. 3.06 187 أىمية

 األسموب االعتمادي
 577. 558. 706. 2.73 218    حكومية

   588. 2.69 187 أىمية

 األسموب المسيطر
 472. 720. 703. 3.17 218    حكومية

   662. 3.12 187 أىمية

 (    ≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )                
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كؿ مف:  أساليبُ أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (0636)يتبيف مف الجدوؿ 

مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة  قؿأ، كانت المتجنب األسموب، المتعاوف األسموب

(3336≤،)  ـّ،و لدى  ،المتجنب األسموب المتعاوف، األسموبفي أساليب كؿ مف: وؽ وجود فر  مف ث

 األسموب. إذ جاءت الفروؽ في الجامعة نوع لمتغير تعزى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية

. بينما كانت أىمية لصالح المتجنب األسموب، بينما جاءت الفروؽ في حكوميةلصالح  المتعاوف

 كبرأ، المسيطر األسموب، االعتمادي األسموب: نحو أساليبُ  ىقيمة مستوى الداللة المحسوب عم

ـّ،و  (،≥3336مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة ) : مف كؿ أساليبُ في وجود فروؽ عدـ  مف ث

 .المسيطر األسموب، االعتمادي األسموب

 الخامسةالنتائج المتعمقة بالفرضية  5.2.4

التموث النفسي لـدى عينـة بين متوسطات ( α>05.)عند مستوى داللة  إحصائّيةال توجد فروق ذات داللة 

 لمتغير الجنس. تعزىمن طمبة الجامعات الفمسطينية 

وتحديػػػد الفػػػروؽ تبعػػػًا لمتغيػػػر الجػػػنس، اسػػػتخدـ اختبػػػار )ت(  الخامسػػػةفحػػػص الفرضػػػية  ومػػػف أجػػػؿ

   تبيف ذلؾ:( 0436ونتائج الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيفلمجموعتيف 

التموث النفسي لدى عينة من طمبة متوسطات  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بينيوضح : (16.4)الجدول 
 تعزى لمتغير الجنس الجامعات الفمسطينية

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد جنسال المتغير
 واإلساءة الحضارية لميوية التنكر

 الييا
 *000. 4.729 0.787 2.64 162 ذكر

   0.680 2.29 243 أنثى

 *000. 3.539 0.939 2.49 162 ذكر األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمق

   0.737 2.19 243 أنثى

 *001. 3.296 0.965 2.26 162 ذكر السوي غير الجنسي التنميط

   0.792 1.97 243 أنثى

 الفوضوية
 *002. 3.147 0.891 2.44 162 ذكر

   0.686 2.19 243 ثىأن

 *000. 4.078 0.825 2.47 162 ذكر المتوسط الكمي

   0.635 2.18 243 أنثى

 (≤.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 



63 
 

المتوسط الكمي والمجاالت أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (0436)يتبيف مف الجدوؿ 

،و (، . ≥36ة مستوى الداللة المحدد لمدراسة )مف قيم قؿأكانت التموث النفسي الفرعية لمقياس   مف ثـّ

جاءت  . إذالجنس لمتغير التموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية تعزىفي وجود فروؽ 

 الفروؽ لصالح الذكور.

 السادسةالنتائج المتعمقة بالفرضية  6.2.4

التموث النفسي لـدى عينـة بين متوسطات ( α>.05)عند مستوى داللة  إحصائّيةال توجد فروق ذات داللة 

 لمتغير المستوى الدراسي. تعزىمن طمبة الجامعات الفمسطينية 

، اسػػتخرجت المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة تبعػػًا السادسػػةومػػف أجػػؿ فحػػص الفرضػػية 

لمتعػػرؼ عمػػى  (One-Way ANOVA) األحػػاديتحميػػؿ التبػػايف  ـَ خدِ ، ومػػف ثػػـ اسػػتُ المسػػتوى الدراسػػيلمتغيػػر 

 يبيناف ذلؾ: (0036)و (0136). والجدوالف المستوى الدراسي داللة الفروؽ تبعًا لمتغير

التموث النفسي لدى عينة من طمبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (17.4)جدول 
 .المستوى الدراسي لمتغير الجامعات الفمسطينية تعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير

 واإلساءة الحضارية لميوية التنكر
 الييا

 0.787 2.41 145 أولى سنة

 0.688 2.35 107     ثانية سنة

 0.763 2.60 57 ثالثة سنة

 0.719 2.44 96 فأعمى رابعة سنة

 األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمق

 0.839 2.39 145 أولى سنة

 0.821 2.29 107     ثانية نةس

 0.853 2.26 57 ثالثة سنة

 0.839 2.24 96 فأعمى رابعة سنة

 السوي غير الجنسي التنميط

 0.874 2.14 145 أولى سنة

 0.862 2.04 107     ثانية سنة

 0.957 2.13 57 ثالثة سنة

 0.851 2.04 96 فأعمى رابعة سنة

 الفوضوية

 0.851 2.31 145 أولى سنة

 0.707 2.23 107     ثانية سنة

 0.788 2.34 57 ثالثة سنة

 0.760 2.29 96 فأعمى رابعة سنة

 المتوسط الكمي

 0.774 2.33 145 أولى سنة

 0.680 2.25 107     ثانية سنة

 0.735 2.34 57 ثالثة سنة

 0.722 2.27 96 فأعمى رابعة سنة
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ؽ بػيف المتوسػطات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة وجود فرو  (2436)يتضح مف خالؿ الجدوؿ 

اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  لمستوى الداللة اإلحصائية اسػُتخِدـَ  إف كانت ىذه الفروؽ قد وصمت

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلؾ: (0136)والجدوؿ 

التموث مقياس ل عمى المتوسط الكمي والمجاالت الفرعية نتائج تحميل التباين األحادي يوضح :(17.4)جدول 
 .المستوى الدراسي لمتغير تعزى النفسي لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 لميوية التنكر
 واإلساءة الحضارية

 الييا

 253. 1.365 0.753 3 2.258 بيف المجموعات

   0.551 401 221.053 داخؿ المجموعات

    404 223.311 المجموع

 بالمظاىر التعمق
 األجنبية الشكمية

 544. 0.714 0.499 3 1.498 بيف المجموعات

   0.699 401 280.366 داخؿ المجموعات

    404 281.864 المجموع

 غير الجنسي التنميط
 السوي

 731. 0.431 0.332 3 0.997 بيف المجموعات

   0.770 401 308.947 داخؿ المجموعات

    404 309.944 المجموع

 الفوضوية
 800. 0.335 0.206 3 0.619 بيف المجموعات

   0.615 401 246.813 داخؿ المجموعات

    404 247.431 المجموع

 المتوسط الكمي
 744. 0.412 0.221 3 0.663 بيف المجموعات

   0.536 401 214.933 داخؿ المجموعات

    404 215.595 المجموع

المتوسط الكمي أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (0136)يتبيف مف الجدوؿ 

مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة  كبرأ، كانت االغتراب النفسيوالمجاالت الفرعية لمقياس 

(3336≤ ،) ـّ،و  عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية التموث النفسي لدىفي وجود فروؽ عدـ  مف ث

 . المستوى الدراسي مستوى لمتغير تعزى
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 السابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  7.2.4

التمـوث النفسـي بـين متوسـطات ( α>05.)عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائّيةال توجد فروق ذات داللة 

 لمتغير الكمية. تعزىلدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية 

، اسػتخدـ اختبػار )ت( الكميػةوتحديد الفروؽ تبعػًا لمتغيػر  السابعةفحص الفرضية  جؿومف أ

  ( تبيف ذلؾ:0036ونتائج الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) لمجموعتيف مستقمتيف

التموث النفسي لدى عينة من طمبة متوسطات  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بينيوضح : (18.4)الجدول 
 الكميةتعزى لمتغير  عات الفمسطينيةالجام

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الكمية المتغير
 الحضارية لميوية التنكر

 الييا واإلساءة
 *002. 3.068 784. 2.55 188    إنسانية

   692. 2.32 217 وطبية عممية

 الشكمية بالمظاىر التعمق
 األجنبية

 080. 1.753 893. 2.39 188    إنسانية

   777. 2.24 217 وطبية عممية

 غير الجنسي التنميط
 السوي

 *027. 2.225 907. 2.19 188    إنسانية

   839. 2.00 217 وطبية عممية

 *033. 2.134 834. 2.38 188    إنسانية الفوضوية

   728. 2.21 217 وطبية عممية

 *014. 2.470 782. 2.39 188    إنسانية المتوسط الكمي

   674. 2.21 217 وطبية عممية

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

المتوسط الكمي أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (0036)يتبيف مف الجدوؿ 

، كانت األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمؽباستثناء مجاؿ: التموث النفسي والمجاالت الفرعية لمقياس 

ـّ، و  (،.≥36مة مستوى الداللة المحدد لمدراسة )مف قي قؿأ التموث النفسي في وجود فروؽ مف ث

الكمية، إذ جاءت الفروؽ لصالح الكميات  لمتغير لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى

 .نسانيةاإل
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 الثامنةالنتائج المتعمقة بالفرضية  8.2.4

التمـوث النفسـي ( بـين متوسـطات α>05.داللـة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصـائّية عنـد مسـتوى

 .نوع الجامعةتعزى لمتغير المستوى التعميمي لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية 

، اسػتخدـ اختبػار الجامعػة نػوعوتحديد الفروؽ تبعًا لمتغير  الثامنةفحص الفرضية  ومف أجؿ

  ( تبيف ذلؾ:0636نتائج الجدوؿ )و (، Independent Samples t-test))ت( لمجموعتيف مستقمتيف 

التموث النفسي لدى عينة من طمبة متوسطات  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بينيوضح : (19.4)الجدول 
 .الجامعة نوعتعزى لمتغير  الجامعات الفمسطينية

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الجامعة نوع المتغير
 ريةالحضا لميوية التنكر

 الييا واإلساءة
 327. 0.982 0.809 2.46 218    حكومية

   0.659 2.39 187 أىمية

 الشكمية بالمظاىر التعمق
 األجنبية

 156. 1.423 0.928 2.36 218    حكومية

   0.710 2.24 187 أىمية

 غير الجنسي التنميط
 السوي

 116. 1.576 0.924 2.15 218    حكومية

   0.813 2.01 187 أىمية

 078. 1.767 0.842 2.35 218    حكومية الفوضوية

   0.703 2.21 187 أىمية

 116. 1.574 0.805 2.35 218    حكومية المتوسط الكمي

   0.629 2.24 187 أىمية

المتوسط الكمي أف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (0636)يتبيف مف الجدوؿ 

مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة  كبرأكانت النفسي  التموثوالمجاالت الفرعية لمقياس 

(36≤ .،)  ـّ،و التموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في وجود فروؽ عدـ  مف ث

 .الجامعة نوع لمتغير تعزى
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 التاسعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  9.2.4

أســاليب الحيــاة بــين  (α>05.)ى داللــة ال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو 

 التموث النفسي لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية و 

 بيف (Person Correlation)بيرسوف ، استخرج معامؿ ارتباط التاسعة الفرضيةلإلجابة عف 

يوضح  (2336)، والجدوؿ أساليب الحياة والتموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية

 بيرسوف:معامؿ ارتباط ائج اختبار نت

أساليب الحياة  معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياسين يوضح (20.4)جدول 
 (405)ن= والتموث النفسي لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية

   الحياة أساليب   

األسموب 
 المتعاون

األسموب 
 المتجنب

األسموب 
 االعتمادي

األسموب 
 المسيطر

 معامل ارتباط بيرسون النفسي التموث
385. 063.- الييا واإلساءة الحضارية لميوية التنكر

**
 .491

**
 .367

**
 

353. 088.- االجنبية الشكمية بالمظاىر التعمق
**

 .497
**

 .326
**

 

351. 061.- السوي غير الجنسي التنميط
**

 .425
**

 .246
**

 

326. 072.- الفوضوية
**

 .491
**

 .334
**

 

391. 081.- التموث النفسي ككل
**

 .531
**

 .356
**

 

  (1≤.0) الداللةعند مستوى  *دال إحصائياً *       

 اآلتي:  (23.4)يتضح مف الجدوؿ 

التموث النفسي ( بيف α≤ . 01ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجود عالقة ارتباط  -

، األسموب المسيطر( االعتمادي األسموب، المتجنب موباألسيب كؿ مف )أسالومجاالتو مف جية و 

( وجاءت العالقة 531._246.مف جية أخرى، إذ تراوحت قيـ معامؿ ارتباط بيرسوف ما بيف )

 األسموب المتجنب، األسموب) مف كؿ أساليباستخداـ  درجة ازدادت كمما بمعنى موجبة؛طردية 

 .وث النفسي ومجاالتوالتم مستوى ازداد( المسيطر األسموب االعتمادي،
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التموث النفسي ومجاالتو مف جية بيف ومنخفضة  اً إحصائي دالة وجود عالقة ارتباط غير -

-_061.-مف جية أخرى، إذ تراوحت قيـ معامؿ ارتباط بيرسوف ما بيف ) المتعاوف األسموبو 

 وفالمتعا األسموباستخداـ  درجة ازدادت كمما بمعنى ؛( وجاءت العالقة عكسية سالبة088.

 .التموث النفسي ومجاالتو مستوى نخفضا

 العاشرة النتائج المتعمقة بالفرضية  10.2.4

التنبؤ في  الحياةألساليب  (α ≤.05) داللة مستوى عند إحصائياً  داللةال توجد قدرة تنبؤية 

 .الفمسطينية الجامعات طمبة من لدى عينة النفسي التموثب

لدى عينة مف طمبة  (النفسي بالتموثالتنبؤ ) في( الحياةمف أجؿ قياس تأثير )أساليب 

 Stepwise Multiple) التدريجي، استخدـ معامؿ االنحدار المتعدد الجامعات الفمسطينية

Regression) ( باستخداـ أسموب اإلدخاؿStepwise )( يوضح ذلؾ:2036والجدوؿ ) 

في التنبؤ  الحياة أساليب إسيام دىم لمعرفة(: يوضح نتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجي 2036جدول )
 لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية النفسي بالتموث

 النمىذج

 

المعامالت غير 
 المعيارية

المعامالت 
المعيارية 

بيتا 
Beta 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

معامل 
 االرتباط

(R) 

التباين 
 المفسر

2
R 

 معامل
 االرتباط
معامل  المعدل

 االنحدار
الخطأ 

 اريالمعي
    000. 5.223  132. 688. الثابت 1

531. 000. 12.572 531. 047. 593. االعتمادي األسموب 
a
 .282 .280 

    201. 1.281  164. 211. الثابت 2

    000. 10.624 464. 049. 518. االعتمادي األسموب 

564. 000. 4.645 203. 047. 217. المسيطر األسموب 
b
 .318 .315 

    767. 297.  177. 052. الثابت 3

    000. 7.447 393. 059. 439. االعتمادي األسموب 

    000. 4.681 203. 046. 217. المسيطر األسموب 

572. 019. 2.361 120. 053. 125. المتجنب األسموب 
c
 .328 .323 

  .000 دالة عند مستوى داللة158.052 =   األسموب االعتماديقيمة "ف" المحسوبة  
  .000عند مستوى داللة  دالة 93.849=  واألسموب المسيطر االعتمادي ألسموبل قيمة "ف" المحسوبة 
عند مستوى داللة  دالة 65.137=  واألسموب المتجنب المسيطر واألسموب االعتمادي المحسوبة لألسموبقيمة "ف"  

000. 

 

 ( 1≤.0)**دال إحصائيًا عند مستوى الداللة        
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ألساليب  (α≤ 363)إحصائيًا عند مستوى الداللة  داؿٍ  وجود أثرٍ  (3620)يتضح مف الجدوؿ  

 االعتمادي، األسموب) ف ثالثة مف أساليب الحياةأ ، ويالحظالنفسي بالتموث التنبؤ في الحياة

( مف نسبة التبايف في مستوى %32.8قد وضحا معًا )( المتجنب األسموب المسيطر، األسموب

( تعزى لمتغيرات أخرى لـ تدخؿ نموذج االنحدار، وىذا % 4132، أما الباقية والبالغة )لنفسيا التموث

أما ، النفسي التموثيعني أف ىناؾ متغيرات مستقمة أخرى قد تمعب دورًا أساسيًا في تفسير مستوى 

. وتجدر سيالنف لتموثاإحصائيًا في التنبؤ ب فإنو لـ يسيـ بشكؿ داؿٍ  المتعاوفباألسموب  فيما يتصؿ

ما يشير تنبؤية األربعة قد كانت متدنية؛ ( لمنماذج الVIFاإلشارة إلى أف قيـ عامؿ تضخـ التبايف )

( التي تشير إلى وجود ارتباطات Multicollinearityإلى عدـ وجود إشكالية التساىمية المتعددة )

 قوية بيف المتنبئات.

أي كمما تغير  (y= .052 + .439+  125. + 217.وعميو يمكف كتابة معادلة االنحدار وىي )

 (.(439.بمقدار  النفسي التموثدرجة واحدة يحدث تغير طردي موجب في  االعتمادياألسموب 

بمقدار  النفسي التموث في موجب طرديدرجة واحدة يحدث تغير  المسيطر األسموبوكمما تغير 

 النفسي التموث في موجب ديطر درجة واحدة يحدث تغير  المتجنب األسموب(. وكمما تغير 217.)

 (. 125.بمقدار )
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 الفصل الخامس

 اقشة النتائج والتوصياتمن

تعرؼ أبرز أساليب إلى ييدؼ ىذا الفصؿ إلى مناقشة نتائج الدراسة الحالية التي ىدفت 

الحياة لدى عينو طمبة الجامعات الفمسطينية، كما ىدفت أيضًا إلى معرفة درجة التموث النفسي 

ت الديمغرافية وىي: والكشؼ عف طبيعة واتجاه العالقة بينيما، وكذلؾ فحص تأثير بعض المتغّيرا

الجنس، المستوى الدراسي، الكمية، نوع الجامعة. ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المنيج 

عمى عينة  تْ عَ ز  ( عبارة وُ 63الوصفي االرتباطي، إذ اعتمدت عمى أداتي الدراسة المكونة مف )

(، وقد توصمت spssة)فردًا، عولجت النتائج مف خالؿ برنامج العموـ االحصائي (636)قواميا 

دراج مجموعة مف التوصيات  الدراسة إلى مجموعة مف النتائج التي قامت الباحثة بمناقشتيا، وا 

 مناقشة نتائج الدراسة: أتيبحسب ذلؾ، وفيما ي

 . مناقشة أسئمة الدراسة 1. 5

بة ما أبرز أساليب الحياة شيوعًا لدى عينة من طموينص عمى: األول  مناقشة السؤال 1.1.5  

 الجامعات الفمسطينية؟

األسموب المتعاوف وبتقدير مرتفع، أما أبرز أساليب الحياة شيوعًا ىو أشارت النتائج إلى أف 

 ،أسموب المسيطر أعالىا متقاربة وبتقدير متوسط، وقد جاء باقي األساليب فقد جاءت متوسطاتيا

  سطات.قؿ المتو أمف  في حيث كاف أسموب االعتمادييميو أسموب المتجنب، و 

حمػػػة األكاديميػػػة ويمكػػػف تفسػػػير ذلػػػؾ أف مػػػا يتشػػػكؿ لمشػػػباب الجػػػامعي مػػػف وعػػػي فػػػي ىػػػذه المر 

لػػػى تحقيػػػؽ التصػػالح مػػػع أنفسػػػيـ ومػػػع مػػػف حػػوليـ، إضػػػافة الػػػى أف واقػػػع الشػػػباب إوالعمريػػة تػػػدفعيـ 
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لػػػى تحمػػػؿ إف خمػػػؽ لػػػدييـ أسػػػاليب حيػػػاة تػػػدفعيـ الفمسػػػطيني ومػػػا يمػػػر بػػػو مػػػف ضػػػغوطات قػػػد يكػػػو 

قدرة عمى التفاعؿ اإليجابي، كما أف الطالب الجامعي يدخؿ في ارتقاء وتغير في البناء المسؤولية وال

النفسي الداخمي ويدخؿ مرحمة مف االستقرار النسبي فيذه المرحمة ىي مرحمة الشباب بما تحممو مػف 

إف تكػػويف نضػج فػي جوانػب الشخصػية المختمفػػة، إضػافة إلػى مػا تحممػو مػػف نشػاط وتفػاؤؿ، وبػذلؾ فػ

دراكػػو لدوافعػػو وحاجاتػػو اإلدراكيػػ و،لديػػ الػػذات مػػا يسػػاعده عمػػى ة والوجدانيػػة يتجمػػى بصػػورة أفضػػؿ، وا 

تحسػيف تواصػػمو وحكمػػة عمػػى األمػػور والمواقػػؼ المختمفػة بطػػرؽ أكثػػر واقعيػػة وموضػػوعية، إذ يعكػػس 

يػػة، اذ أسػموب المتعػػاوف األسػػموب السػػميـ مػف حيػػث أنػػو الشػػخص السػوي النشػػط ولػػو مصػػمحة اجتماع

ى تحقيؽ أىدافو في حدود المصمحة االجتماعية، ويحػرص عمػى تعمػـ فػف التعػاوف، ويظيػر لإيسعى 

شجاعة ودرجة عاليػة مػف الثقػة فػي مواجيػة مشػكالتو، إضػافة إلػى التسػامح والػود تجػاه اآلخػريف؛ إذ 

يعكس ىذا األسموب درجة كبيرة مف االنضباط ومستوى عاٍؿ مف االلتزاـ تجاه الفرد وىػو مػا يػنعكْس 

 اعتقاده بقيمة وأىمية ما يقـو فيو، سواء لو أو لبخريف.عمى 

وقػػد يكػػوف لطبيعػػة البنيػػة االجتماعيػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، ومػػا تتطمػػب مػػف تعػػاوف والتػػزاـ 

تجػػػػاه قضػػػػايا األسػػػػرة والمجتمػػػػع بشػػػػكؿ عػػػػاـ دوٌر فػػػػي تعزيػػػػز المصػػػػمحة االجتماعيػػػػة لػػػػدى الطالػػػػب 

ـّ،و الجامعي،  لحياة مف خالؿ رد لممجتمع وقدرتو عمى مواجية متطمبات اانتماء الفتعزيز قيمة  مف ث

ما يسيـ في تعزيز بنائو النفسي وقدرتو عمى اكتساب المرونة والتسامح ورؤية ، اآلخريفالتعاوف مع 

أىدافو في حدود المصمحة االجتماعية، وقد يكػوف لاللتػزاـ الػديني دور فػي تعزيػز ىػذا الجانػب، ذلػؾ 

 مجتمع مسمـ ومتديف ولو قيـ سامية.أف المجتمع الفمسطيني ىو 

ضػػػافة إلػػػى الجوانػػػب الشخصػػػية والثقافػػػة المجتمعػػػة لمطالػػػب الجػػػامعيو  فػػػإف لمبيئػػػة الجامعػػػة  ،ا 

في ىذا الجانب؛ فػاألفراد والجماعػات  اً ميم اً واألفراد والخبرات التي يتعرض ليا الطالب الجامعي دور 

يػػػو مػػػف إداريػػػيف، ومشػػػرفيف، ومدرسػػػيف، التػػػي يتفاعػػػؿ معيػػػا الطالػػػب فػػػي محيطػػػة الجػػػامعي بمػػػا يحتو 
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ذلػؾ يسػيـ فػي  وزمالء، وحركات طالبية بما تقدمة ىذه األطر مف دعػـ وتوجيػو وتقبػؿ لمطالػب، كػؿ

تحقيػػؽ التكيػؼ واالنسػػجاـ مػف أجػؿ ة االجتماعيػػة والتفاعميػة لمطالػػب ثػراء البيئػإمسػاعدة الطمبػة عمػػى 

شػػباع حاجاتػػو النفسػػية واالجتماعيػػة وا ألكاديميػػة، فكػػؿ ذلػػؾ يخمػػؽ لػػدى الطالػػب وصػػقؿ شخصػػيتو وا 

حالػػة مػػف التفاعػػؿ إيجػػابي واالنسػػجاـ والرضػػا ويعكػػس لديػػو أسػػموب حيػػاة نشػػط فػػي حػػدود المصػػمحة 

 االجتماعية، وفي اطار تعاوني ومتسامح تجاه اآلخريف.

التػػي بينػػت أف  (2302)وتتفػػؽ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة ضػػمنيًا مػػع نتػػائج دراسػػة الريحػػاني وطنػػوس 

منتمػػي ىػػو أكثػػر األسػػاليب انتشػػارًا بػػيف طمبػػة الجامعػػات األردنيػػة، كمػػا تتفػػؽ ىػػذه النتػػائج أسػػموب ال

أف أسػػػموب المػػػتحكـ فػػػي الػػػذات ىػػػو  التػػػي تفيػػػد (2300)بشػػػكؿ ضػػػمني مػػػع نتػػػائج دراسػػػة العسػػػكري 

األسموب الشػائع لػدى طمبػة الجامعػة العراقيػة يميػو أسػموب المتعػاوف، كمػا تتفػؽ نتػائج الدراسػة مػع مػا 

( التي أشارت إلى أف النمط السػائد لػدى الطمبػة ىػو الػنمط المتعػاوف، 2306بو دراسة صالح )جاءت 

( في أف أكثر أسػاليب الحيػاة شػيوعا لػدى طمبػة 2301واختمفت مع نتائج دراسة السعايدة، والخطيب )

 الجامعة ىو أسموب الباحث عف االستحساف.

 

فسي لدى عينة من طمبة الجامعات ما مستوى التموث النالثاني:  السؤال مناقشة 1.1.5

 الفمسطينية؟

أشارت النتائج إلى أف درجة التموث النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية كانت منخفضة 

 عمى الدرجة الكمية.

وقػػد يعػػود ذلػػؾ إلػػى أف سػػعى الشػػباب الفمسػػطيني نحػػو التحػػرر واالسػػتقالؿ مػػف خػػالؿ مقاومػػة 

الشػػباب الفمسػػطيني بمشػػكالتيـ وحيػػاتيـ، وأىػػدافيـ، مػػا  االحػػتالؿ مػػف شػػأنو تعزيػػز االستبصػػار لػػدى

تػوازف وتكيػؼ البيئػة النفسػية لمطالػب الجػامعي مػع الواقػع والبيئػة المحيطػة، وىػو مػا يعنػي يعزز مف 
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تعزيػػز ثقػػافتيـ وتػػرابطيـ، ووعػػييـ بمػػا حػػوليـ، وحفػػاظيـ عمػػى ىػػويتيـ االجتماعيػػة والنفسػػية والدينيػػة 

 لمجتمع الفمسطيني.التي تعتبر بوصمة الفرد في ا

كما ترى الباحثة أف الطالب الجامعي الفمسطيني رغـ الضغوطات التي يعيشيا في ظؿ وجود  

رىاقيػا، فإنػو يػرى ىػذه الضػغوطات عمػى أنيػا تحػديات يمكنػو مواجيتيػا أكثػر مػف  متطمبات الحيػاة وا 

ا اإليجابيػة كونيا معيقػات تشػكؿ حجػَر عثػرة فػي طريقػو، مػا يعػزز ذلػؾ مػف بنػاء شخصػيتو وصػفاتي

يعػػيش فيػػو،  ذيبػػالعجز واالنفصػػاؿ عػػف المجتمػػع الػػلمتكيػػؼ السػػوي، وتشػػعره بالثقػػة أكثػػر مػػف شػػعوره 

ويقمؿ مف تموث أفكاره بالعولمة واألفكار المسمومة؛ ذلػؾ أف مػا يتعػرض لػو الشػباب الفمسػطيني مػف 

اإلسػرائيمي قػػد  ظمػـ وقيػر وخبػرات ضػػاغطة نتيجػة ممارسػات القمػػع واالعتػداء اليوميػة مػػف االحػتالؿ

أدت إلى أف يعمؿ ىؤالء الشباب عمى محاولة التكيؼ مع ىذه الظروؼ والعمؿ عمػى ترويضػيا فػي 

سػػػػبيؿ العػػػػيش، وتمبيػػػػة حاجػػػػاتيـ ومتطمبػػػػاتيـ الحياتيػػػػة اليوميػػػػة المختمفػػػػة وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ تعزيػػػػز 

ثقػػة فػػي اإلمكانيػػات الشخصػػية لػػدييـ فػػي ظػػؿ شػػح المػػوارد المتاحػػة، وىػػو مػػا سػػاعد عمػػى تعزيػػز ال

القػػػػػدرات واإلمكانيػػػػػات الشخصػػػػػية لػػػػػدى الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني، كمػػػػػا عػػػػػزز مػػػػػف نضػػػػػجيـ االنفعػػػػػالي 

واالجتماعي، وبخاصة طمبة الجامعات كونيـ يتمتعوف بمستوى عػاٍؿ مػف التعمػيـ يسػاعدىـ فػي رفػع 

دراكيـ لمظروؼ المحيطة، وىو ما قػد يسػاعدىـ عمػى التعامػؿ السػوي والمتكيػؼ مػع  الوعي لدييـ، وا 

 لضغوطات المختمفة وانخفاض مستوى التموث النفسي لدييـ.ا

كما تفسر الباحثة ىػذه النتػائج بسػرعة انخػراط الطمبػة وانػدماجيـ فػي البيئػة الجامعيػة ومػا يػوفره 

رشادات وأنشطة تعمؿ عمى تعزيز شخصػية الطالػب وصػقميا  بصػفةٍ  النظاـ الجامعي مف تعميمات وا 

ف الطالػػػػب الجػػػػامعي مػػػػف خػػػػالؿ البيئػػػػة إإذ والتواصػػػػؿ؛ خاصػػػػة، وىػػػػو مػػػػا يسػػػػاعدىـ فػػػػي االنػػػػدماج 

الجامعية بإمكانو االندماج مع عدد مف الزمالء مف خالؿ العالقات االجتماعية وتكويف الصػداقات، 

فاعػػؿ مػػع البيئػػة فالطالػػب الجػػامعي يقضػػي فتػػرة طويمػػة داخػػؿ الجامعػػة، وىػػذا يتػػيح لػػو االنػػدماج والت
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مػة الجامعيػة مػف قيمػة كبيػرة فػي التػزاـ الفػرد تجػاه نفسػو وتجػاه لى ما تشكمو المرحإالجامعية، إضافة 

مجتمعػػو ودوره فػػي التنميػػة، وىػػو مػػا يعنػػي تعزيػػز فػػرص انػػدماج الطالػػب بنشػػاطات ومظػػاىر الحيػػاة 

ـّ،و المتنوعة لموصوؿ إلى أىدافو بداًل مف شعوره باإلحباط واالنفصاؿ عف مجتمعة،  فػإف ىػذه  مػف ثػ

ومسػاعدة وانػػدماج وتفاعػؿ فػي البيئػػة الجامعيػة يمكػف أف تسػػاعدىـ  العالقػات ومػا تتضػمنو مػػف دعػـ

فػػي تعزيػػز نوعيػػة الحيػػاة لػػدييـ لألفضػػؿ، مػػف خػػالؿ تعزيػػز فػػرص التفاعػػؿ والتواصػػؿ االجتمػػاعي، 

 وخفض العزلة االجتماعية، وىو ما قد يسيـ في خفض مستوى التموث النفسي لمطمبة الجامعيف.

أف درجػة التمػوث  التػي تشػير إلػى (2300الشمسي ومبػارؾ ) وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة

ف العراقػػػػي يخفضػػػػة، وقػػػػد يعػػػػود ذلػػػػؾ إلػػػػى أف الشػػػػعبالنفسػػػػي لػػػػدى الطمبػػػػة الجػػػػامعيف فػػػػي بغػػػػداد من

والفمسػػطيني يعيشػػاف ظروفػػًا مأسػػاوية عػػززت مػػف صػػقؿ شخصػػيتيـ وقػػدرتيـ عمػػى التكيػػؼ، وبشػػكؿ 

النتػػػائج انخفاضػػػًا فػػػي التمػػػوث النفسػػػي فػػػي  التػػػي أظيػػػرت( 2301)النواجحػػػة جزئػػي مػػػع نتػػػائج دراسػػػة 

في حيف اختمفت نتائج الدراسػة الحاليػة مػع نتػائج مجاؿ الفوضوية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية، 

أف مسػػتوى التمػػوث النفسػػي لػػدى طمبػػة الجامعػػات  التػػي دلػػت عمػػى (2300)الخوالػػدة والتالىػػيف دراسػػة 

أف مسػتوى التمػوث النفسػػي التػي أشػارت إلػى  (2300)كػاف متوسػطًا بشػكؿ عػاـ، ومػع دراسػة الزعبػػي 

، وقػد يعػود ىػذا لدى الخريجيف مف طمبة الجامعػات الحكوميػة والخاصػة العػاطميف عػف العمػؿ مرتفػع

التػي أظيػرت ( فػي البيئػة الفمسػطينية 2301وريػدات )االختالؼ كػونيـ عػاطميف عػف العمػؿ، ودراسػة 

( التػي أظيػرت 2301ة متوسػطة، ودراسػة ميػرة )أف التموث النفسػي لػدى الطمبػة الجػامعيف كػاف بدرجػ

 ارتفاع درجة التموث النفسي لدى طمبة الجامعة.

فقد أظيرت النتائج أف درجة التموث النفسي  ،بدرجة التموث النفسي وفقًا لمجاالتو صؿوفيما يت

لدى طمبة الجامعات الفمسطينية عمى مجاؿ "التنكر لميوية الحضارية واإلساءة الييا" كانت 

 وسطة.مت
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غـ تمتع الشباب الفمسطيني ر ف ،ترى الباحثة في ىذه النتيجة أنيا ال تبعث عمى الخوؼ والقمؽو 

بالوعي واالنتماء لثقافتيـ العربية والفمسطينية، إال أنيا قد تشكؿ نتيجة منطقية في ضوء حجـ 

 ،شباعالمعاناة والضغوطات المختمفة، مع وجود حاجات بيولوجية ونفسية ممحة تحتاج إلى اإل

الحب واالنتماء وتحقيؽ الذات والتقدير وتحقيؽ المكانة و فالحاجة إلى الشعور باألمف والطمأنينة، 

واقعيـ الحالي بالنماذج األجنبية مف أىـ الدوافع التي قد تؤدي إلى نوع مف مقارنة ُتعد  االجتماعية 

قتصادية واالجتماعية الصعبة وما فييا مف مغريات مادية ومعنوية، كما أف األوضاع السياسية واال

لى التعمؽ بشكؿ إلمستقبؿ قد يدفع الطالب الجامعي وما يرافؽ ذلؾ مف شعور بالخوؼ والقمؽ مف ا

ال شعوري بالثقافات التي تشبع حاجاتيـ وتمبي طموحاتو المستقبمية لما فييا مف مستوى مف 

ي تميؿ إلى ما يشبع رغباتيا ويبعث الرفاىية وجودة الحياة، وىذا يتوافؽ مع الطبيعة اإلنسانية الت

حد مكانيزمات الدفاع األولية التي أنب األلـ والمعاناة، فالتعمؽ ىو فييا الشعور باإلنجاز والمذة وتج

قد يمجأ إلييا الفرد في سبيؿ تحقيؽ التوازف وحؿ مشكالتو ولو بشكؿ جزئي في سبيؿ شعورة بالراحة 

 لتنكر لميوية الحضارية واإلساءة الييا" كانت متوسطة.والطمأنينة، وىو ما قد يفسر أف مجاؿ "ا

كما وترى الباحثة في تفسير ىذه النتيجة أف ذلؾ قد يعبر عف حالة مف الشعور باإلحباط 

نتيجة ما يمر بو الشعب الفمسطيني مف انقساـ في الداخؿ الفمسطيني وشعورىـ بفقداف البوصمة 

وما نتج عف ذلؾ مف واقع اجتماعي وتربوي وسياسي التي تشير إلى ضرورة التحرر مف االحتالؿ، 

وديني واقتصادي صعب، باإلضافة إلى ما تمر بو القضية الفمسطينية مف محاولة لتصفيتيا 

خاصة مع مشاىدتيـ لفقداف الدعـ والمساندة في واقع العمؽ العربي لمقضية الفمسطينية، وما في وب

طمبة جامعييف يسعوف إلى بناء مستقبميـ وىو  ذلؾ مف انعكاس عمى طموحاتيـ وأىدافيـ، كونيـ

بالرفض لمواقع الذي يعيشو الفرد بكؿ أبعاده الثقافية، ما قد يدفعيـ إلى التذمر والرفض والتصريح 

 .والتربوية واالجتماعية، والسياسية، والدينية
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رجة أف د التي أشارت إلى( 2301وتتفؽ ىذه النتيجة بجزئيتيا مع نتيجة دراسة في وريدات )

"التنكر لميوية الحضارية واإلساءة الييا" التموث النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطيني عمى بعد 

 كانت متوسطة.

التعمق في حين جاءت درجة التموث النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية عمى مجاالت "

 بالمظاىر الشكمية منخفضة.

في المجتمع الفمسطيني وما فييا مف التزامات  ويعود ذلؾ إلى دور البيئة الثقافية واالجتماعية

دينية واجتماعية وثقافية ووطنية تبدأ بترسيخ العديد مف المفاىيـ التي تشكؿ البناء النفسي 

واالجتماعي لمفرد وتشكؿ ىويتو الشخصية والوطنية، فعمى الرغـ مف التطور التكنولوجي وانتشار 

ع العالـ إال أف الفرد الفمسطيني وخاصة طمبة وسائؿ التواصؿ االجتماعي وسيولة التواصؿ م

الجامعات بما لدييـ مف وعي فكري ووطني يدركوف أف ثقافتيـ وىويتيـ الفمسطينية ونضاالتيـ 

رغـ العديد مف العقبات والصعوبات  ،وصمودىـ وسيرىـ نحو التحرر تمثؿ نموذجًا فريدًا يحتذى بو

مف القوة والصالبة والمرونة النفسية التي أسيمت في  واإلحباطات التي تواجيو، فقد شكؿ ذلؾ نوعاً 

تعزيز البنية النفسية لمفرد الفمسطيني في وجو كؿ المظاىر الشكمية التي يروج ليا عمى أنيا أساس 

سيـ في أو  ،في نموذجيـ الوطني وشخصياتو اً نيذى التطور والحضارة، وىذا ما شكؿ لدييـ انشغاالً 

أف العديد مف الشباب الفمسطيني حتى  لذا تمحظ الباحثة، محافظتيـ عمى ىويتيـ الوطنية

المتواجديف في الغرب يعتزوف ويفتخروف بثقافتيـ ووطنيـ ونموذجيـ الوطني الذي سطر العديد مف 

 التضحيات وارتبط بمعاني العزة والكرامة المترسخة بالثقافية العربية والفمسطينية.

جامعات الفمسطينية وقدرتيا عمى تعزيز الثقافة كما وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أىمية دور ال

الوطنية مف خالؿ أنشطة الحركات الطالبية ودورىا في التأطير والتي تمقي بظالليا عمى واقع 

الشباب الفمسطيني مف حيث تعزيز دور ثقافتيـ الوطنية ودورىـ الوطني والجماىيري وىو عامؿ 
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خاصة طمبة الجامعات فدور التربية وب ،سطينيميـ في تعزيز اليوية الوطنية لدى الشباب الفم

لمشباب الفمسطيني لزرع الثقافة الوطنية  اً ميم اً وطني اً التنظيمية والتأطير التنظيمي تعتبر تمكين

وتعزيز دور ىؤالء الشباب وصقؿ شخصياتيـ وتأىيميـ وجعؿ ضابطيـ داخمي، وىو ما يعزز مف 

شباب المجاؿ في تعزيز ىويتيـ الوطنية والثقافية مف نضجيـ االنفعالي، فالبيئة الجامعية تمنح ال

خالؿ غرس القيـ اإليجابية ونبذ السمبية والضارة بالفرد والمجتمع وىو ما يعزز مف االندماج 

 والتفاعؿ اإليجابي مع العالـ وثقافاتو المختمفة واستمياـ جوىر الحضارة والتقدـ ونبذ القشور.

طيني مجتمع مغمؽ بشكؿ عاـ، فبالرغـ مف التطور كما ترى الباحثة أف المجتمع الفمس

التكنولوجي وتطور وسائؿ التواصؿ االجتماعي، إال أف تواصمو مع ثقافات العالـ المختمفة يقتصر 

عمى الوسائؿ التكنولوجية أو في حاالت السفر التي تتييأ لمقميؿ مف فئات المجتمع الفمسطيني وىذا 

ت المجتمع الفمسطيني يحافظ عمى ىويتو االجتماعية ما قد يكوف إحدى المبررات التي جعم

والثقافية فالمدخالت الثقافية واالجتماعية األساسية التي تشكؿ شخصية الشباب الفمسطيني 

دراكاتيـ ىي في غالبيا تأتي مف األسرة والعائمة الممتدة والحمولة، والمؤسسات االجتماعية  وا 

تؤكد في أنشطتيا ومناىجيا عمى أىمية اليوية الوطنية والثقافية ومنيا الجامعة والمدرسة والتي 

واالجتماعية لمفرد الفمسطيني، ودور ذلؾ في التحرر والصمود وىو ما يجعؿ االنشغاؿ الذىني لدى 

الشباب الفمسطيني يتركز عمى عمؽ ىذه المبادئ وااللتزاـ بيا، كونيا تعكس الصور المشرقة 

ما يجعميا تشكؿ بنية أساسية في شخصية الشاب  ،لمجتمعوالمقبولة والمتصورة لدى كافة فئات ا

 الجامعي. وووعيالفمسطيني 

أف مستوى التموث النفسي لدى  في (2300)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشمسي ومبارؾ 

 طمبة الجامعة عمى بعد التعمؽ بالمظاىر الشكمية جاءت منخفضة.
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عات الفمسطينية عمى مجال "التنميط في حين جاءت درجة التموث النفسي لدى طمبة الجام

 الجنسي غير السوي" منخفضة.

يعود ذلؾ إلى عممية التنميط الجنسي مف خالؿ نمذجة السموؾ بالتعمـ والمشاىدة التي تبدأ مع 

الطفؿ في مراحؿ عمرة المبكرة، وتمعب األسرة والمؤسسات التعميمية في المجتمع الفمسطيني دورًا 

مف ثقافتنا  التي تنبع ، تمؾرد وفقًا لألعراؼ والتقاليد الحضارية لممجتمعميما في تعزيز سموؾ الف

فعمى  ،المجتمع الفمسطيني مجتمعًا تقميديًا في ىذا الجانب دّ ففي الغالب يع .االجتماعية والدينية

في حيف يتوقع مف المرأة  ،مف األبناء الذكور القوة والقسوة المجتمع الشرقي يتوقعسبيؿ المثاؿ 

ذالحنا أو يميؿ الرجؿ إلى  ،لى تقميد الرجؿإ كأف تميؿ المرأة ،حدث العكس اف والعطؼ والرقة، وا 

ومخالفًا لمقيـ الدينية واالجتماعية، إذ يحرص  ،لتوقعات المجتمع مخالفاً  دفإف ذلؾ يع ،تقميد المرأة

يعتبر  ذاؾه و الدَ و  ويقمد االبفُ  ،أف تقمد الفتاة أميا عمىالمجتمع الفمسطيني في ثقافتو المجتمعية 

االجتماعي والنقد واألحراج وأسرتو إلى النبذ  نفسو الفرد وخالؼ ذلؾ يعرض ًا،سويّ  اً جنسي اً تنميط

تحدد ، وتور الجنسي في المجتمع الفمسطيني مف أىـ محددات السموؾ االجتماعيفالد .المجتمع مف

ي المجتمعات الحديثة وانعكاسيا األدوار، فعمى الرغـ مف التغيرات الثقافية التي حدثت ف مف خاللو

زاؿ المجتمع الفمسطيني يحتفظ باألدوار األصيمة يما  ،سمبًا عمى تحديد أدوار كال الجنسيف

وىو ما  ،والتقميدية الصحيحة والمقبولة في المجتمع، ذلؾ أف التنميط الجنسي مف المكتسبات البيئية

 .طمبة الجامعات الفمسطينية الجنسي لدىقد يفسر انخفاض درجة التموث النفسي عمى بعد التنميط 

في انخفاض مستوى التموث النفسي لدى  (2300)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشمسي ومبارؾ 

 طمبة الجامعة عمى بعد التنميط الجنسي.
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" الفوضويةمجال " فيفي حين جاءت درجة التموث النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية 

 منخفضة.

ذاؾ  بعػػػػػد الفوضػػػػػوية أف درجػػػػػة التمػػػػوث النفسػػػػػي نتيجػػػػػة انخفػػػػػاض فػػػػػي تفسػػػػير تػػػػرى الباحثػػػػػةو 

بالتصػػػرؼ غيػػػر المسػػػؤوؿ والمخػػػالؼ لكػػػؿ القػػػيـ واألصػػػوؿ واألنظمػػػة التػػػي  جػػػاء مرتبطػػػاً  االنخفػػػاض

، فانخفػػػػاض ىػػػػذا البعػػػػد لػػػػدى طمبػػػػة الجامعػػػػات وأىدافػػػػو اتػػػػودىا المجتمػػػػع فػػػػي سػػػػبيؿ تحقيػػػػؽ ذيحػػػػد

نػػػة إذ يتمتػػػع الطالػػػب الجػػػامعي بمسػػػتوى عػػػاٍؿ مػػػف الػػػوعي الفمسػػػطينية قػػػد يشػػػير إلػػػى خصػػػائص العي

وااللتػػزاـ يػػػنعكْس عمػػػى اعتقػػػاده بقيمػػػة وأىميػػػة مػػػا يقػػوـ فيػػػو، سػػػواء لػػػو أو لبخػػػريف، فينالػػػؾ االلتػػػزاـ 

 .زاـ الػػػديَني، وااللتػػػزاـ القػػػانونيالشخصػػػي، وىنالػػػؾ االلتػػػزاـ االجتمػػػاعي، وااللتػػػزاـ األخالقػػػي، وااللتػػػ

ر السػموكية الضػابطة يجة إلى التماسؾ األسػري والتنشػئة االجتماعيػة والمعػايتعزو الباحثة ىذه النتيو 

فاألولويات االجتماعية، واألسرية في المجتمعػات الشػرقية والمحافظػة  ؛في حالة المجتمع الفمسطيني

النفسػي، ذلػؾ أّف المجتمػع الفمسػطيني  ئوأىمية كبيرة في سموؾ الفرد وبناكالمجتمع الفمسطيني تأخذ 

ليده الثقافية، واالجتماعية مجتمع جمعي، فقػد يكػوف لطبيعػة البنيػة االجتماعيػة وتماسػكيا فػي في تقا

المجتمػػع الفمسػػطيني، ومػػا تتطمػػب مػػف التػػزاـ تجػػاه القضػػايا االجتماعيػػة فػػي األسػػرة والمجتمػػع بشػػكؿ 

عػػػػاـ دوٌر فػػػػي تعزيػػػػز مفيػػػػوـ االلتػػػػزاـ لػػػػدى الطالػػػػب الجػػػػامعي، وىػػػػو مػػػػا يعػػػػزز مػػػػف توافقػػػػو النفسػػػػي 

ر األخالقية واالجتماعية، وقد يكوف لاللتزاـ الديني دور يالجتماعي ومدى التزامو باألنظمة والمعايوا

في تعزيز ىذه الجوانب وتعزيز مستوى التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى الطالػب الجػامعي، ذلػؾ أف 

الفػػػرد ر ضػػػوابط ميمػػػة لػػػدى يالمجتمػػػع الفمسػػػطيني ىػػػو مجتمػػػع مسػػػمـ ومتػػػديف، إذ تمثػػػؿ ىػػػذه المعػػػاي

 مف مكونات شخصيتو وسموكو نحو تحقيؽ أىدافة.  ءاً وتكوف جز 

كمػػػا تعػػػزو الباحثػػػة ىػػػذه النتػػػائج إلػػػى أىميػػػة المرحمػػػة الجامعيػػػة ودور المجتمػػػع الجػػػامعي الػػػذي 

يعكػػس مجتمعػػُا تربويػػًا متكػػاماًل لصػػفات المجتمػػع البشػػري وديناميتػػو، إذ تعػػزز البيئػػة الجامعيػػة فػػي 
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خاصػػػػػة فػػػػػي الحالػػػػػة وب ،يجيػػػػػة وكوادرىػػػػػا وأطرىػػػػػا الطالبيػػػػػة والتنظيميػػػػػةأنشػػػػػطتيا المنيجيػػػػػة والالمن

الفمسػػػطينية مػػػف قػػػػيـ الفػػػرد ومسػػػػتوى وعيػػػو والتزامػػػػو تجػػػاه نفسػػػػو وتجػػػاه مجتمعػػػػو ودوره فػػػي التنميػػػػة 

التوافػػؽ النفسػػي واالجتمػػاعي و والتحػػرر، ذلػػؾ أف البيئػػة الجامعيػػة تشػػكؿ دورًا ميمػػًا فػػي تعزيػػز البنػػاء 

ر األخالقيػػة ييا المنيجيػػة والالمنيجيػػة وحركاتػػو الطالبيػػة التػػي تػػولي المعػػايلمطمبػػة مػػف خػػالؿ أنشػػطت

واالجتماعيػػة دورًا ميمػػًا فػػي نشػػاطاتيا وفعالياتيػػا المختمفػػة والنابعػػة مػػف ثقافتنػػا الوطنيػػة واالجتماعيػػة 

يتحمػؿ المسػؤولية فػي مسػيرة التحػرر واالسػتقالؿ، و والدينية، لبناء جيؿ قادر عمى الصمود والتحػدي 

لقػػدرة عمػػى ىػػو مػػا يػػنعكس عمػػى تعزيػػز البنػػاء الػػذاتي لمطالػػب الجػػامعي وتقويتػػو، وتشػػعره بالثقػػة واو 

 ما يعزز مف قدرتػو عمػىيعيش فيو،  ذيبالعجز واالنفصاؿ عف المجتمع اله اإلنجاز أكثر مف شعور 

مػػع البيئػػة المحيطػػة، وىػػو مػػا يعنػػي انػػدماج الشػػخص بنشػػاطات  والتكيػػؼ والتوافػػؽ فػػي تمبيػػة مطالبػػ

رىػػا لموصػػوؿ إلػػى أىدافػػو وتحقيػػؽ ذاتػػو بػػداًل مػػف أف يسػػيطر عميػػة يومظػػاىر الحيػػاة المتنوعػػة ومعاي

درجػة التمػوث النفسػي لػدى طمبػة الجامعػات  كػوف مػا قػد يفسػر ذلػؾ، و غير المنظـالسموؾ العشوائي 

 الفمسطينية عمى مجاؿ الفوضوية جاءت منخفضة.

أف درجػػة  التػػي أشػػارت إلػػى (2301النواجحػػة )وتتفػػؽ نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػع نتػػائج دراسػػة 

 سطينية.التموث النفسي عمى مجاؿ "الفوضوية" جاءت منخفضة لدى طمبة الجامعات الفم

 مناقشة فرضيات الدراسة 2.5

 األولى الفرضية مناقشة 1.2.5
أسـاليب الحيـاة ( بـين متوسـطات α>05.ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائّية عنـد مسـتوى داللـة )

 تعزى لمتغير الجنس.ينة من طمبة الجامعات الفمسطينية لدى ع

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا في كؿ مف األسموب المتعاوف، واألسموب 

المتجنب، لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس، في حيف أظيرت النتائج 
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إذ جاءت  ،سموب المسيطر بيف الذكور واإلناثأف ىنالؾ فروقًا في األسموب االعتمادي، واأل

 الفروؽ لصالح الذكور. 

ويمكػػف تفسػػير عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي أسػػاليب الحيػػاة األسػػموب المتعػػاوف، 

واألسػموب المتجنػػب ىػػو أف ىػػذيف األسػػموبيف قػػد ال يرتبطػػاف فػػي السػػموؾ النمطػػي والثقافػػة المجتمعيػػة 

الطالػب فػي ىػذه ناث فػي المجتمػع الفمسػطيني، إذ لػـ يتضػح تػأثير جػنس والدور الجنسي لمذكور واإل

ال يحتمؿ اعتبار جنس الطالب مؤشرًا لكيفية اسػتخداـ ىػذيف األسػموبيف بػؿ ف ،عميو األسموبيف، وبناءً 

أنيػػا يرتبطػػاف أكثػػر فػػي الصػػفات الشخصػػية لمطالػػػب الجػػامعي ووعيػػو ومسػػتوى ثقافتػػو، ومػػا تكسػػػبو 

ذلػػؾ أف أسػػموب التعامػػؿ فػػي الجامعػػة الػػب الجػػامعي فػػي تبنػػي أىػػداؼ حياتيػػة، المرحمػػة الجامعيػػة لمط

واإلمكانيات التي توفرىا الجامعة ال تفرؽ بيف الذكور واإلناث، كما أف الفرص متاحػة أمػاـ الجنسػيف 

إذ أكد أدلر أف الخبرات التي يتعرض ليا الفرد فػي حياتػو وتفسػيره ليػذه الخبػرات ىػو مػا دوف تمييز. 

موب ونمػػط حيػػاة الفػػرد، وىػػو مػػا قػػد يفسػػر عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف الطمبػػة الجػػامعيف الػػذكور يشػػكؿ أسػػ

 ،أىػداؼ الطالػبو مف السموؾ الغرضي الػذي يتماشػى  نمطواإلناث في أسموبيا المتعاوف والمتجنب ك

البوصػػمة التػػي توجيػػػو نحػػو أفعالػػػة فيكػػوف مػػف خػػػالؿ ذلػػؾ منيجػػػو الخػػاص فػػي الحيػػػاة الػػذي يشػػػكؿ 

النػاس يواصػموف تعمػـ طػرؽ جديػدة لمتعبيػر عػف ذلؾ ال يرتبط بجنس الطالػب الجػامعي فختيارية، فاال

أسموب حياتيـ الخاص، وىو ما قد يفسر عدـ وجود فروؽ في أسموب حياة المتعاوف والمتجنب لدى 

تتفػػؽ نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة ضػػمنيًا مػػع نتػػائج دراسػػة و بػػاختالؼ جػػنس الطالػػب، يف يالطالبػػة الجػػامع

)السػػػيطرة، النشػػػاط، الػػػتحكـ، األخػػػاذ( بػػػيف بعػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي أسػػػاليب الحيػػػاة  (2300)العسػػػكري 

بوجػػود فػػروؽ ذات فػػي حػػيف بينػػت النتػػائج مػػع الدراسػػة ذاتيػػا ف مػػف الػػذكور واإلنػػاث، يالطمبػػة الجػػامعي

 داللة إحصائية في أسموب الحياة المتعاوف لصالح الذكور.
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لػػػؾ فروقػػػًا فػػػي األسػػػموب االعتمػػػادي، واألسػػػموب يمكػػػف تفسػػػير النتػػػائج التػػػي تشػػػير إلػػػى أف ىنا

أف ذلؾ قد يعود إلى الثقافػة المجتمعيػة والقائمػة عمػى بالمسيطر بيف الذكور واإلناث لصالح الذكور، 

شػباع حاجػات الفػرد يقػوـ عمػى إ ؾ أف أسموب الحيػاة االعتمػاديالذكورية في المجتمع الفمسطيني؛ ذل

أسموب ومف خالؿ عف طريؽ القوة أو االحتياؿ،  يـمن يمكف ما يحصؿ عمى كؿ حيفمف اآلخريف، 

ظيػار العػداء والغضػب تجػاه إلػىوالذي يميػؿ فيػو الشػخص  ىذا، الحياة المسيطر  إعطػاء األوامػر، وا 

نزعة نحو اَلتزعـ والسيطرة عمى أنشطة الجماعة، وارتباطػات  ولديتكوف اآلخريف والعالـ مف حولو،  

التي تمثؿ ىذا النمط قد ترتبط بشكؿ أكبر في الصفات الذكورية وىذه السموكيات  .اجتماعية ضعيفة

تػي وذلؾ مػف خػالؿ النمػاذج الخاصة في مجتمع ذكوري كالمجتمع الفمسطيني،  واألدوار االجتماعية

تظيػػر السػػمات االجتماعيػػة التػػي تميػػؽ بالػػذكور كػػالقوة والسػػيطرة، وفػػي  إذتقػػدميا الثقافػػة المجتمعيػػة، 

نثػى لرجػؿ وخضػوعيا لػو، ويمثػؿ ذلػؾ ثقافػة اجتماعيػة مترسػخة فػي المجتمػع المقابؿ تبعيػة جػنس األ

فػػي أف لخبػػرات الفػػرد أدلػػر الفمسػػطيني يعيشػػيا األبنػػاء منػػذ نعومػػو أظػػافرىـ، ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا أكػػده 

الطفولة دورًا رئيسًا في تشكيؿ نمط حياة الفرد، عمى الرغـ مف أف الناس يواصموف تعمـ طرؽ جديػدة 

ريقة حياتيـ الخاصة، ولكف كؿ ىػذه الطػرؽ واألسػاليب ىػي مجػرد تفاصػيؿ وتوسػعات لمتعبير عف ط

وىػو مػا قػد يجعػؿ األبنػاء مراحػؿ حيػاة األنسػاف،  فػي لمبنية األساسية التي تـ تشكيميا في وقت مبكر

تتجػػػو نحػػػو إظيػػػار القػػػوة والسػػػيطرة الذكوريػػػة وتمبيػػػة  يػػػةور يشػػػعروف وينتيجػػػوف سػػػموكيات حياتالػػػذك

خالؿ االعتماد عمى األخريف العتقػادىـ بضػرورة تمبيػة مطػالبيـ نتيجػة الثقافػة الذكوريػة مطالبيـ مف 

في المجتمع الفمسطيني، وىو ما قد يسيـ في تعزيز أساليب الحياة االعتمادي والسيطرة بشػكؿ أكبػر 

 لدي أبنائيـ الذكور، وذلؾ قد يفسر وجود فروؽ في ىذا أسموب االعتمادي والمسيطر لصالح الطمبة

 ف الذكور.يالجامعي
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فػػي وجػػود فػػروؽ فػػي أسػػموب ( 2301)وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج ضػػمنيًا مػػع دراسػػة الشػػرعة وبنػػي طػػو 

أف أكثر أساليب الحياة شيوعًا  التي تشير إلى (2301)الحياة المسيطر لصالح الذكور، ودراسة الحجية 

 .ذعافى طالبات الجامعة ىو أسموب اإللد

 الثانية الفرضية مناقشة 2.2.5
أسـاليب الحيـاة ( بـين متوسـطات α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مسـتوى داللـة )

 تعزى لمتغير المستوى الدراسي.لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية 

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في أساليب الحياة لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

 سي، وىذه النتيجة نقبؿ الفرضية.تعزى لمتغير المستوى الدرا

بنييا طواؿ حياة الفرد، أسموب الحياة ىو طريقة ثابتة نسبيًا يتـ تبأف  ،وتفسر الباحثة ذلؾ

كما أشار آدلر،  ،وضع أساسيا في األسرة في السنوات األولى مف العمر كوف مف خالؿوالذي ي

الجامعي في مستويات الدراسة المختمفة لى أف أسموب الحياة يتأثر بالثقافة والديف فالطالب إإضافة 

خاصة أف الطمبة الجامعيف وبفي المرحمة الجامعية يعيش في ثقافة ومعتقدات ثقافية ودينية ثابتة، 

في مستوياتيـ التعميمية المختمفة يقعوف ضمف مرحمة عمرية قريبة نسبيًا تشكؿ بداية الشباب بما 

في كافة مراحميا تستنيض الطالب لالىتماـ وتحقيؽ  فييا مف طموح وأىداؼ، وأف المرحمة الجامعية

ـّ،لعمؿ والمنافسة والنجاح، و التميز والنجاح استعدادا لمخروج إلى معترؾ ا ال تشكؿ المستويات  مف ث

 الدراسية فروقًا في أساليب الحياة لدى الطمبة. 

بط بمعتقدات دينية كما أف أسموب الحياة يشكؿ نمطًا تنظيميًا ثابتًا نسبيًا لحياة المرأة يرت

يختار منو  ،ما يشكؿ أسموب الحياة في إطار معرفي لمطالب ،وثقافية واجتماعية ثابتة نسبياً 

خاصة في وباألساليب واالستراتيجيات المالئمة لمتعامؿ مع تغيرات الحياة وتحدياتيا لتحقيؽ أىدافو، 

 ومنيا االجتماعية والثقافية. ظؿ ما يشيده العالـ مف تغير مستمر طاؿ كافة جوانب حياة اإلنساف
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كمػػا أف تػػوفر اإلرشػػاد األكػػاديمي لمطالػػب الجػػامعي يسػػاعد عمػػى تعػػريفيـ فػػي البيئػػة الجامعيػػة 

وطػػرؽ االنسػػجاـ والتفاعػػؿ ويسػػاعدىـ عمػػى االنػػدماج المبكػػر فػػي البيئػػة الجامعيػػة، كمػػا أف األنشػػطة 

ـ فػػي تعزيػػز شخصػػية الطالػػب الجامعيػػة المختمفػػة مػػف نػػدوات وأنشػػطة ورحػػالت ثقافيػػة وعمميػػة تسػػي

الجامعي وتحسيف تكيفو مع نفسو وبيئتػو المحيطػة وىػو مػا يعػزز مػف إكسػاب الطالػب ميػات حياتيػو 

توافقية في مستوياتيـ الدراسية المختمفة، وىو ما قد يفسػر عػدـ وجػود فػروؽ فػي أسػاليب الحيػاة لػدى 

 طمبة الجامعة باختالؼ مستوياتيـ الدراسية.

ودراسػػػة السػػػعايدة، والخطيػػػب (، 2301)ة الحاليػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة الحجيػػػة تتفػػػؽ نتػػػائج الدراسػػػ

بعػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي أسػػاليب الحيػػاة وفقػػًا لممسػػتوى الدراسػػي، كمػػا وتتفػػؽ بشػػكؿ جزئػػي مػػع ( 2301)

أنػػو ال يوجػػد أي فػػروؽ فػػي أسػػموب السػػيطرة والنشػػاط وفػػؽ متغيػػر التػػي تػػرى  (2300)نتػػائج العسػػكري 

الدراسػػػة فػػػي وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة  الجامعػػػات، وتختمػػػؼ مػػػع نفػػػس مبػػػةالمسػػػتوى الدراسػػػي بػػػيف ط

 ألخاذ لصالح طمبة السنة الرابعة.إحصائية في أسموب الحياة االجتماعي، والتحكـ، وا

( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة ): الثالثة الفرضية مناقشة 3.2.5

 تعزى لمتغير الكمية.ة من طمبة الجامعات الفمسطينية أساليب الحياة لدى عينبين متوسطات 
أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في أساليب الحياة لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

 تعزى لمتغير الكمية، وىذا يشير إلى أف كمية الطالب ال تؤثر في أسموب حياة الطالب 

خطة معيشية مفصمة والتي تشكؿ  معيةويعود ذلؾ بحسب اعتقاد الباحثة إلى البيئة الجا

لمطالب في بيئتيا النفسية واالجتماعية والثقافية ضمف أنشطتيا المختمفة، إذ تعكس البيئة الجامعية 

القيـ والمبادئ واألىداؼ التي مف خالليا تعمؿ عمى تعزيز وعي وثقافية الطالب الجامعي في 

تيارًا واعيًا لسموؾ معيف بيف أنواع مختمفة مف مختمؼ كمياتيا، ذلؾ أف أسموب حياة الفرد يعكس اخ

ف أساليب الحياة ىي في األساس انعكاس لمثقافة إوؾ بصرؼ النظر تخصصو العممي، إذ السم
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والقدرة الشخصية عمى االختيار، وىنا نعود لنؤكد أف أسموب الحياة يشكؿ نمط تنظيمي ثابت نسبيًا 

بيئة  واجتماعية ثابتة نسبيًا فكافة الطمبة يعيشوف فيلحياة الفرد يرتبط بمعتقدات دينية وثقافية 

النظر عف اختالؼ تخصصاتيـ العممية، وىذا ما قد يفسر عدـ  صرؼاجتماعية وثقافية واحدة ب

 وجود فروؽ في أساليب الحياة لدى طمبة الجامعة وفقًا لكمية الطالب إنسانية، أو عممية.

في عدـ وجود فروؽ  (2301)السعايدة، والخطيب  تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

 ة إحصائية تبعًا لمتغير الكمية. ذات دالل

 الرابعة مناقشة الفرضية 4.2.5
أسـاليب الحيـاة ( بـين متوسـطات α>05.ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائّية عنـد مسـتوى داللـة )

 تعزى لمتغير نوع الجامعة.لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية 

أظيرت النتائج وجود فروؽ في أساليُب المتعاوف، والمتجنب لدى عينة مف طمبة الجامعات 

 جامعات الفمسطينية تعزى لمتغير نوع الجامعة. إذ جاءت الفروؽ في األسموب المتعاوف لصالح

أىمية، بينما أظيرت النتائج  جامعات حكومية، بينما جاءت الفروؽ في األسموب المتجنب لصالح

د فروؽ في أساليُب كؿ مف: األسموب االعتمادي، واألسموب المسيطر لدى عينة مف طمبة عدـ وجو 

 الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير نوع الجامعة.

طريقة ثابتة نسبيًا تضع األسرة ترى الباحثة في تفسير ىذه النتيجة أف أسموب حياة الفرد يعد 

ت الفمسطينية في مجمميا تسعى إلى تعزيز أساسيا في السنوات األولى مف العمر، وأف الجامعا

شخصية الطالب الجامعي وصقؿ مياراتو وقدراتو التربوية والشخصية، إال أف الفروؽ في جزئية 

أسموب الحياة المتعاوف والتي جاءت لصالح الجامعات الحكومية قد يكوف لطبيعة األنظمة 

تمثؿ سياسة واحده لوزارة التعميـ العالي  التيا الجامعات الحكومية الفمسطينية واألنشطة التي تتبعي

في أنظمتيا وقوانينيا الجامعية، بما فييا مف مرونة في نظاـ التدريس والتواصؿ مف خالؿ انتياج 



006 
 

ر مف الطمبة الدراسة والعمؿ، بعض الجامعات الحكومية أسموب التعميـ المزدوج، وىو ما يتيح لمكثي

في نفقاتيـ الدراسية، وىو ما يسيـ في تعزيز شخصية ف كثيرًا منيـ يعتمدوف عمى أنفسيـ إإذ 

سري ومجتمعي، أما فييا مف تعاوف والتزاـ شخصي و الطمبة وتعزيز أساليب حياتيـ التوافقية ب

أثناء فترات الدراسة يسيـ بشكؿ كبير إلى إكسابو  في فدخوؿ الطالب الجامعي معترؾ سوؽ العمؿ

فاعؿ والتواصؿ واالستقاللية، ىذا باإلضافة إلى أف ميارات توافقية تعزز لديو مف ميارات الت

األقساط الجامعية في الجامعات الحكومية قد تشكؿ عبئًا أقؿ عمى الطالب واألسرة وىو ما يخفؼ 

مف حجـ الضغوطات المادية، في حيف أف وجود فروؽ في أسموب المتجنب لصالح الجامعات 

انيف الجامعية ليذه الجامعات واختالؼ أنظمتيا األىمية قد يعود ذلؾ إلى اختالؼ األنظمة والقو 

التعميمية، باإلضافة إلى األقساط الجامعية المرتفعة  التي قد تشكؿ عبأ عمى األسرة والطالب 

 الجامعي، وىو ما قد ينعكس عمى تواصؿ الطمبة وتفاعميـ في البيئة الجامعية واألسرية.

لحياة لدى طمبة أساليب ا ليا موضوعبتناو وانفردت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة 

وأثرة في أساليب الحياة لدى الطمبة  ،حكومية أـ متغير نوع الجامعة أىمية وفؽالجامعات 

 ف.يالجامعي

ال توجـــد فــروق ذات داللـــة إحصـــائّية عنــد مســـتوى داللـــة : الخامســـة مناقشــة الفرضـــية 5.2.5

(.05<α بين متوسطات )تعـزى لمتغيـر لجامعـات الفمسـطينية التموث النفسي لدى عينة من طمبـة ا

 الجنس.

أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة احصائيًا في التموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات 

 .الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس، إذ جاءت الفروؽ لصالح الذكور
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في كور إلى طبيعة الدور المنوط بالذيعود  مرّد تمؾ الفروؽأف  ،ىذه النتيجة الباحثة فسرتو 

المجتمعات العربية والمجتمع الفمسطيني عمى وجو الخصوص، فيـ المكمفوف شرعًا باإلنفاؽ وتحمؿ 

المسؤولية، األمر الذي يزيد مف حجـ الضغوطات األسرية واالقتصادية واالجتماعية، فالطمبة 

 الدائرة، الوضع االقتصادي، وتردي الوضع السياسي والصراعات والحروب بسوء اً الذكور أكثر تأثر 

خاصة لدى فئة الشباب انطالقًا مف ، وبفي التطور ةورغب اً يثير في نفسيتيـ انجذابوىو ما قد 

التي تمؾ األسرة الحاجة اإلنسانية لتحقيؽ األفضؿ وتكويف أسرة، خاصة في مجتمعنا الفمسطيني 

عالي ال ةبطالال اب المسؤولية الكاممة لألنفاؽ في ظؿ الوضع االقتصادي المتردي وحجـبالش ؿُ تحمّ 

 خاصة لدى الشباب الجامعي.وب صفوفيـ،في 

كما ترى الباحثة أف ذلؾ قد يعود إلى العوامؿ البيئية والثقافية، فطبيعة العادات والتقاليد 

مف  حد  وىو ما قد يَ  ،والثقافة المجتمعية السائدة في المجتمع الفمسطيني تفرض قيودًا عمى اإلناث

أكثر  فصاح عف مشاعرىا، فاإلناث في كثير مف المجتمعات العربية يكف  حريتيا عمى التعبير واإل

عرضة لمنقد، األمر الذي يجعميا أكثر التزامًا بثقافتيا المجتمعية، فمف الطبيعي أف يكوف مستوى 

 التموث النفسي لدى طمبة الجامعة الذكور أعمى مف اإلناث.

ية في التنشئة االجتماعية ونظرة المجتمع ر المجتمعيإف االزدواجية في المعايف وتبعًا لذلؾ،

ف الطمبة الذكور أكثر حرية أل نظراً  ،لكؿ مف الذكور واإلناث، قد تشكؿ سببًا في وجود ىذه الفروؽ

ماعية ونفسية مدى الذكور مجاالت اجتفتيـ الفكرية أو السموكية، مف الطالبات سواء في ممارسا

كبر عمى أالبيئة األسرية تفرض بشكؿ أوسع و عية و مقابؿ أف الرقابة المجتم أوسع وأكثر حريو،

يعشف في اإلناث، وىو ما يجعميف أكثر تحفظًا وتمسكًا بالعادات والقيـ والتقاليد المجتمعية، ألنيف 

باألعباء االجتماعية واالقتصادية  صؿُ االلتزامات التي تت نجد أفّ مجتمع محافظ وتقميدي، و 

األسباب جعمت الذكور يتفاعموف  وىذهأكبر مف اإلناث،  الذكور بشكؿوالسياسية تقع عمى عاتؽ 
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تغيرات العصر مف حيث القيـ السياسية واالجتماعية والسياسية، وىو ما قد يؤدي إلى تحرر  عم

مع اإلناث في ظؿ وجود قيود وحدود لحرية  ةمظاىر االجتماعية والدينية مقارنالذكور مف بعض ال

ما قد يفسر وجود فروؽ في مستوى  التموث النفسي وفقًا اإلناث في المجتمع الفمسطيني، وىو 

 لمتغير جنس الطالب.

ودراسة (، 2300)وتتفؽ ىذه النتيجة مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة كدراسة الزعبي 

ودراسة (، 2336)ودراسة محمد (، 2301)ودراسة النواجحة  (،2301)ودراسة ميرة (، 2301)وريدات 

ف يأف مستوى التموث النفسي لدى الطمبة الجامعي تمؾ الدراسات التي ترى(، 2300)ف الخوالدة والتالىي

أف نسبة  التي ترى( 2300)الذكور كاف أعمى مف اإلناث، وضمنيًا مع نتائج دراسة شاىيف وسماره 

 االغتراب النفسي لدى طمبة الجامعة كانت أعمى لدى الذكور مف اإلناث.

بعدـ وجود فروؽ في ( 2300)ة مع نتائج دراسة الشمسي ومبارؾ واختمفت نتائج الدراسة الحالي

 مستوى التموث النفسي بيف الذكور واإلناث مف طمبة الجامعات.

ال توجـــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائّية عنــد مســـتوى داللـــة : السادســة مناقشــة الفرضـــية 6.2.5

(.05<α بين متوسطات )تعـزى لمتغيـر طينية التموث النفسي لدى عينة من طمبـة الجامعـات الفمسـ

 المستوى الدراسي.

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في التموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات لقد 

 الفمسطينية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
يمكف تفسير ىذه نتيجة بأف تقسيـ نمو الفرد ووعيو إلى مراحؿ ىو في الواقع أمر اصطالحي، 

ذلػػػؾ أف واقػػػع الحيػػػاة الجامعيػػػة التػػػي يعيشػػػيا الطالػػػب  ،طالػػػب الجػػػامعيكػػػذلؾ المسػػػتوى الدراسػػػي لم

الجانػب النمػائي وتطػور شخصػية الطالػب  عػفالجامعي ال يمكف تقسيميا إلى مراحؿ زمنية وفصميا 

مراحؿ منفصػمة عػف وحاجاتو، إذ تشكؿ الحياة الجامعية وحدة متصمة ال يمكف فصميا وتجزئتيا إلى 
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فحاجػػػات الفػػػرد وأىدافػػػو ال تػػػرتبط بالمسػػػتوى الدراسػػػي بػػػؿ ىػػػي  .تربويػػػةإال ألىػػػداؼ  ًا،بعضػػػبعضػػػيا 

حاجات مستمرة فػي مراحػؿ الحيػاة المختمفػة.  كمػا أف الطالػب الجػامعي ال يبػدأ ببنػاء شخصػيتو عنػد 

األساسػػي  مػػرورا بمراحػػؿ التعمػػيـ ،رضػػيعاً  يكػػوفدخولػػو الجامعػػة، بػػؿ يبػػدأ بنػػاء شخصػػية الطالػػب منػػذ 

رحمػػػة الجامعيػػػة فػػػي بيئتػػػو االجتماعيػػػة واألسػػػرية، كمػػػا أف التطػػػور التكنولػػػوجي مملوصػػػواُل و ، الثػػػانويو 

 قبػؿ دخػوؿوالحضاري ساعد عمى أف يتواصؿ األفراد مع العالـ مف حوليـ فػي مراحػؿ عمريػة مبكػرة 

د المجتمػع مػف حولػو والثقافػات األخػرى، إذ لػـ تعػالطالب يتعرؼ مف خالؿ ذلؾ و المرحمة الجامعية، 

، وىػذا مػا قػد يفسػر عػدـ وجػود اخػتالؼ يػدخميا حػيف تو وحػدىامػف تصػقؿ شخصػي الجامعة فقط ىي

 في مستوى التموث النفسي وفقًا لمتغير المستوى الدراسي لمطالب الجامعي.

، فيػػي تػػوس صػػفات المجتمػػع البشػري وديناميمجتمعػًا تربويػػًا متكػػاماًل يعكػ دّ كمػا أف الجامعػػة تعػػ

نيػػا تمثػػؿ التفاعػػؿ إعػػامميف يجمعيػػـ مكػػاف مشػػترؾ، بػػؿ الليسػػت مجػػرد عػػدد مػػف الطمبػػة والمدرسػػيف و 

والعطاء والحركة والنشاط في كافة مراحؿ السػنوات الدراسػية، فػالمجتمع الجػامعي يشػكؿ وحػدة واحػدة 

 يكػػوفالتحػاقيـ فػػي البيئػة الجامعيػة  فػي كافػة المسػتويات الدراسػػية لمفػرد، فطػالب السػػنة األولػى وعنػد

لـ تظيػر  لذاافة المستويات الدراسية، جامعي ال يختمؼ كثيرًا عف كيـ في المجتمع الطاتفاعميـ ونش

 فروؽ فردية بيف طمبة الجامعة في تقدير مستوى التموث النفسي لممستوى الدراسي لمطالب.

ينػػػدمج فػػػي المنػػػاخ  تتػػػيح لػػػو أف البيئػػػة الجامعيػػػة ومنػػػذ دخػػػوؿ الطالػػػب فػػػي السػػػنة األولػػػى إفّ 

الجامعيػػػة، ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى أنشػػػطة الحركػػػات والمجػػػالس  اوقوانينيػػػ اونظاميػػػ االجػػػامعي بأنشػػػطتي

يػػـ فبػػاختالؼ مسػػتوياتيـ الدراسػػية،  الطالبيػػة، وىػػو مػػا يػػنعكس بشػػكؿ مباشػػر عمػػى جميػػع الطػػالب و 

يسعوف إلى تحقيؽ أىػداؼ محػددة بػاختالؼ مسػتوياتيـ الدراسػية تحػت ظػروؼ اجتماعيػة واقتصػادية 

 ىػاوتكرار  عوامؿ بيئية تتمثؿ في شدة الصػعوبات الحياتيػة وسياسية واحدة، فالتموث النفسي ناجـ عف

، وعميػػو فػػإف الطمبػػة فػػي مسػػتوياتيـ الدراسػػية المختمفػػة يمػػروف فػػي نفػػس الظػػروؼ والمعانػػاة بصػػرؼ 
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يػنعكس عمػػى مسػتوى شػػعورىـ بػػالتموث النفسػي كمجتمػػع واحػػد سػتوياتيـ الدراسػػية، وىػػذا النظػر عػػف م

 ياتيا.مصغر في البيئة الجامعية بكافة مستو 

ف فػػي مسػػتوياتيـ الدراسػػية المختمفػػة ىػػـ فػػي الغالػػب يقعػػوف يتػػرى الباحثػػة أف الطمبػػة الجػػامعيو 

ضػػمف مرحمػػة عمريػػة متقاربػػة فكريػػًا ونفسػػيًا، فالطالػػب الجػػامعي فػػي ىػػذه المرحمػػة العمريػػة يػػدخؿ فػػي 

رحمػػة ىػػي فيػػذه الم ،ارتقػػاء وتغيػػر فػػي البنػػاء النفسػػي الػػداخمي ويػػدخؿ مرحمػػة مػػف االسػػتقرار النسػػبي

مرحمة الشباب بما تحممػو مػف نضػج فػي الجوانػب المختمفػة لشخصػية الطالػب الجػامعي، إضػافة إلػى 

دراكو لدوافعو وحاجاتػو و  وفاؤؿ، وبذلؾ فإف تكويف الذات لديما تحممو مف نشاط وت الوجدانيػة يتجمػى ا 

لطالب الجػامعي في المرحمة الجامعية، إذ يسير ا ودمبصورة أفضؿ منذ المحظة األولى الذي يضع ق

وفػػؽ ىػػدؼ يضػػعو لنفسػػو فػػي مراحػػؿ دراسػػتو فػػي البيئػػة الجامعيػػة. فػػالعمر الزمنػػي فػػي ىػػذه المرحمػػة 

ال  ، وفييػػاالتػػي تكونػػت منيػػا عينػػة الدراسػػةوىػػي المرحمػػة فمػػا فػػوؽ(  26إلػػى  00بػػيف ) يقػػعالعمريػػة 

 ف.يفي تقدير التموث النفسي لدى الطمبة الجامعي ظير فروؽٌ ت

في عدـ وجود فروؽ في مستوى  (2300)ة مع نتائج دراسة الشمسي ومبارؾ تتفؽ ىذه النتيج

التموث النفسي تبعًا لممستوى الدراسي لمطالب، وتتفؽ ضمنيًا مع نتائج دراسة شاىيف وسماره 

 بعدـ وجود فروؽ في مستوى االغتراب النفسي تبعا لمتغير والمستوى الدراسي.( 2300)

أف طمبة السنة  التي رأت (2300)راسة الخوالدة والتالىيف واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة د

باقي الطالبة في السنوات الدراسية  الموجود لدىمستويات أعمى مف التموث النفسي الرابعة لدييـ 

عمى لدى الطمبة في أأف التموث النفسي كاف التي رأت  (2301)األخرى، ومع نتائج دراسة وريدات 

أف الطمبة في  التي أشارت إلى (2336)غيرىا، ومع نتائج دراسة محمد السنة الدراسية الخامسة مف 

سنوات األولى والثانية عمى مف الطمبة في الأكانت نسبة التموث النفسي لدييـ  ،السنة الرابعة

 والثالثة.
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( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة ): السابعة مناقشة الفرضية 7.2.5

 تعزى لمتغير الكمية.التموث النفسي لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية ت بين متوسطا

أظيرت النتائج وجود فروؽ في التموث النفسي لدى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

 تعزى لمتغير الكمية، إذ جاءت الفروؽ لصالح الكميات اإلنسانية.

طمبة الكميات اإلنسانية بشكؿ أكبر مف تعزو الباحثة ارتفاع مستوى التموث النفسي بيف و 

 فطمبة الكميات العممية ىـ مف الطمبة الذيف حصموا عمى ؛الكميات العممية لضعؼ التحصيؿ

يدركوف  لذا فيـاللتحاؽ بالتخصص المرغوب، لمعدالت عالية في الثانوية العامة، وىو ما يؤىميـ  

ؼ أسرع مف طمبة الكميات اإلنسانية، وىو ذلؾ يساعدىـ عمى إيجاد وظائو  ،كبرأأف ثقتيـ بأنفسيـ 

منشغموف بما ىو أيضًا ىـ أىدافيـ، و  ويحققوفما يجعميـ جاديف ويشعروف بالمسؤولية في حياتيـ 

 عف كؿّ ىـ وكفاءتيـ الذاتية ويبعدىـ ينعكس بكؿ تأكيد عمى صحتيـ النفسية ورضا ذاؾ مامفيد، و 

في مستقبميـ الدراسي والميني في الحصوؿ  تصب  بيـ نفسيًا، كوف اىتماميـ ومسؤوليتيـ  ما يضرّ 

 عمى أنفسيـ.  مستقٍؿ يعتمدوف فيوعمى عمؿ 

 ،ترى الباحثة أف ذلؾ قد يعود إلى طبيعة المواد الدراسية التي يتناوليا طمبة العموـ اإلنسانيةو 

 ،حقائؽ عممية، أكثر مف كونيا ةً فمسفي محتواىا أبعادًا واتجاىاتٍ  مف في كثيرٍ  كوف ىذه المواد تضـّ 

كما في الكميات العممية وىو ما قد يجعميـ متأثريف في طبيعة المحتوى العممي وأنماط التفكير 

لممتغيرات  هِ وتفسيرِ  وِ مِ الفرد وفيْ  تفكيرِ  مف طريقةِ  نابعٌ  الفمسفية، فالتموث النفسي ما ىو إال اضطرابٌ 

 المختمفة في البيئة المحيطة.

، ودراسػػػػة الخوالػػػػدة والتالىػػػػػيف (2300) دراسػػػػػة الشمسػػػػي ومبػػػػارؾ نتػػػػائجَ و  ىػػػػذه النتيجػػػػةُ  وتتفػػػػؽُ 

أف الطمبة في الكميات اإلنسانية تظير لدييـ درجة التموث النفسػي بشػكؿ أكبػر مػف  إذ ترى( 2300)

 الطمبة في الكميات العممية.
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أف التمػػوث النفسػػي لمطمبػػة مػػف الكميػػات فػػي ( 2336)نتػػائج دراسػػة محمػػد و وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة 

ودراسػػػة ميػػػرة ( 2301)ميػػػة أعمػػػى مػػػف الكميػػػات اإلنسػػػانية، كمػػػا تختمػػػؼ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة وريػػػدات العم

عدـ وجود فروؽ في مستوى التموث النفسي بيف طمبة الجامعة يعزى لمتغير المتاف تشيراف إلى ( 2301)

 الكمية.

( α>05.لـة )ال توجد فروق ذات داللة إحصـائّية عنـد مسـتوى دال : الثامنة الفرضية مناقشة 8.2.5

تعــزى لمتغيــر نــوع التمــوث النفســي لــدى عينــة مــن طمبــة الجامعــات الفمســطينية بــين متوســطات 

 الجامعة. 

أظيػػػرت النتػػػائج عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي التمػػػوث النفسػػػي لػػػدى عينػػػة مػػػف طمبػػػة الجامعػػػات لقػػػد 

 الفمسطينية تعزى لمتغير نوع الجامعة.

ت عمومػًا تمثػؿ المجتمػع األكبػر الػذي يحػيط أف الجامعػا ،ترى الباحثة في تفسير ىذه النتيجةو 

ـّ،فمسطيني بإطاره الشمولي، و بيا، فيي تقع ضمف نطاؽ المجتمع ال تشكؿ مؤسسػات المجتمػع  مف ث

فػي تركيبتيػػا الثقافيػة والديمغرافيػػة انعكاسػًا لمثقافيػػة العامػة فػػي المجتمػع الفمسػػطيني، فطمبػة الجامعػػات 

 ؼ االجتماعية والثقافية والسياسية، إذ قد ترتبط أبعاد التموثالفمسطينية المختمفة يمروف بنفس الظرو 

الثقافػػة األصػػمية لممجتمػػع لػػدى ىػػذا يمثػػؿ مقاومػػة و فػػة المجتمػػع الفمسػػطيني بشػػكؿ عػػاـ، ثقابالنفسػػي 

تػػأثير الثقافػػة األصػػمية فػػي المجتمػػع  امعػػة، وىػػو مػػا يشػػير إلػػى قػػوةمثقافػػة السػػائدة فػػي الجلالفمسػػطيني 

جػػود فػػروؽ فػػي عػػدـ و  رُ يفس ػػ كػػّؿ ذلػػؾالجامعػػات الفمسػػطينية، و  ة السػػائدة فػػيالفمسػػطيني عػػف الثقافػػ

أف طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية يمػػروف فػػي نفػػس الظػػروؼ ونفػػس  ، ويضػػاؼ لػػذلؾ مسػػتوى التمػػوث

يعيشػػػوف فػػػي بيئػػػات  وأغمػػػبيـالمرحمػػػة العمريػػػة والزمنيػػػة، ويعيشػػػوف فػػػي جػػػو دراسػػػي متشػػػابو تقريبػػػًا، 

 المستوى االقتصادي والثقافي.اجتماعية متشابو مف حيث 
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وقد يعود ذلؾ أيضًا إلى الطالب الجامعي نفسو في قدرتو عمى تجاوز المشكالت النفسية 

واالجتماعية وقدرتو عمى التكيؼ والمرونة في تجاوز المشكالت االجتماعية والنفسية التي قد 

الجامعات  ةإضافة إلى قدر ، تواجيو في التكيؼ مع بيئتو الجامعية والتفاعؿ مع المجتمع المحيط 

الفمسطينية عمى تذليؿ العقبات والصعوبات التي تواجو الطالب الجامعي سواء أكانت جامعات 

في الجامعات الفمسطينية،  وجودتو التعميـ العالي ية، وذلؾ يعود إلى ارتفاع مستوىحكومية أو أىم

 اوتفاعالتي التدريسية وعالقاتيخالؿ الييئات ابما توفره مف تسييالت إدارية، وخبرات مينيو مف 

 وىو ما يساعد الطمبة في الوقاية مف التموث النفسي. ،اإليجابية مع الطمبة

( ودراسة الزعبي 2300الخوالدة والتالىيف ) دراسةِ  نتائجَ و  تتفؽُ نتائج الدراسة الحالية إّف 

 في عدـ وجود فروؽ في مستوى التموث النفسي باختالؼ نوع الجامعة.( 2300)

ال توجد عالقة ارتبـاط ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة : التاسعة مناقشة الفرضية 9.2.5

(.05<α بين أساليب الحياة والتموث النفسي لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية ) 

بػيف أسػاليب الحيػاة )األسػموب  وجػود عالقػة ذات داللػة إحصػائيةأشارت نتائج الدراسة إلى لقد 

األسػػموب االعتمػػادي، األسػػموب المسػػيطر، والمتعػػاوف( ومجػػاالت التمػػوث النفسػػي ودرجتػػو المتجنػػب، 

 الكمية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.

يظير وجود عالقة طردية موجبة بيف أساليب الحياة  ،وعند الوقوؼ عمى طبيعة ىذه العالقة

كمما ازدادت  أْي، النفسي؛ب المسيطر( والتموث )األسموب المتجنب، األسموب االعتمادي، األسمو 

)األسموب المتجنب، األسموب االعتمادي، األسموب المسيطر( ازداد مستوى  درجة استخداـ أساليب

التموث النفسي ومجاالتو، في حيف تبيف وجود عالقة عكسية سالبة بيف أسموب المتعاوف والتموث 

مستوى التموث النفسي  كمما ازدادت درجة استخداـ األسموب المتعاوف انخفض أي،النفسي؛ 

 ومجاالتو.
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وتفسيرا لمنتائج التي أشارت إلى وجود عالقة طردية موجبة بيف أساليب الحياة )األسموب 

 أفّ  ترى الباحثة أنو يعود إلىالمتجنب، األسموب االعتمادي، األسموب المسيطر( والتموث النفسي، 

)األسموب  ىذه األساليبُ  وترتبطُ  ،االتو وأفكارهلسموؾ الفرد وانفع األساسي   المحرؾَ  د  أسموب الحياة يع

، ولمفرد مع بيئتو ومجتمع المتجنب، األسموب االعتمادي، األسموب المسيطر( بالتكيؼ غير السويّ 

وذلؾ وىو ما قد يفقده الشعور باالنتماء والشعور باليوية الذاتية والمجتمعية وضياع وضوح اليدؼ، 

لمفرد مف حيث المنظومة القيمية السائدة في المجتمع في السياؽ و البنية المعرفية ويتش يعمؿ عمى

يعيش الطالب الجامعي أزمة االكتشاؼ واالختيار مف البدائؿ في ظؿ  لذاوالثقافي،  االجتماعي

مع البيئة  السويّ  التكيؼِ  غيابِ  المجتمعية، وفي ظؿّ  وِ وثقافتِ  وِ غياب التكيؼ السوي مع قيمِ 

ىو و  ،الفرد النفسية والمادية حاجاتِ  وتمبيةِ  األىداؼِ  عمى تحديدِ  القدرةِ  اعِ االجتماعية والثقافية وضي

 ألف يكونوا أكثر عرضة إلى المموثات النفسية.   دفعيـي ما قد

التي أظيرت وجود عالقة طردية بيف  (2301)وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة وريدات 

ومجاالتو لدى الطالب الجامعي، كما قد تتفؽ ىذه  تشتت اليوية وبيف الدرجة الكمية لمتموث النفسي

بأف ىنالؾ عالقة سمبية بيف أساليب الحياة ( 2306)النتيجة ضمنيًا مع ما أشارت لو دراسة صالح 

)النمط المسيطر، واالعتمادي، والمتجنب( ومستوى التوافؽ االجتماعي، كما وتتفؽ ىذه النتائج مع 

أشارت إلى ارتباط أسموب الحياة الضحية، والمنتقـ إيجابيًا التي  (2302)دراسة الريحاني وطنوس 

باالكتئاب بما تمثمو ىذه األساليب مف أنماط غير تكيفية لمفرد مع نفسة وبيئتو االجتماعية، كما 

سموب الضحية ارتباطًا إيجابيًا ألأف  التي رأت (2303)وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشخانبو 

أسموب الحياة المتحكـ إيجابيًا  وجود ارتباط أيضًا بيف، والبارانويا، واالكتئاب، و مع الوسواس القيري

أسموب الحياة المنتقـ  بيف وجود ارتباطو مع الذىانية، والمخاوؼ المرضية، واالكتئاب، والقمؽ، 

، أسموب الحياة المؤذي إيجابيا مع العدائية، والقمؽ وكذا األمر بيفإيجابيا مع الوسواس القيري، 
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ىذه األساليب مف والبارناويا، والذىاف، والحساسية التفاعمية، والوسواس القيري وذلؾ لما تعكسو 

 لمفرد. ةأنماط غير تكيفي

أف األشخاص الذيف يمارسوف أسموب الحياة المتجنب يمتمكوف طاقة  كم ِو ىو ذلؾومرد  

محفاظ عمييا، ويتجنبوف منخفضة لمغاية، ويتراجعوف عف مواجية المواقؼ عمى حساب أنفسيـ ل

التفاعؿ مع اآلخريف، ويظيروف ضعفًا في اىتماماتيـ االجتماعية، ويتجنبوف حؿ المشكالت، 

وتكوف مشاعر اإلحباط ىي المشاعر السائدة لدييـ لتجنب الشعور باألذى الناتج عف اإلحباط، 

 يتسؽ صبح الطالب الي ومف ثـى العزلة ويشعروف بالنقص، لإشعروف بعدـ الكفاءة، فيـ يميموف وي

فردية في ظؿ عدـ يكوف عاجزًا عف تحقيؽ ىويتو الاالجتماعي، وس ومع نفسو وال يتسؽ مع محيط

طار االجتماعي ال فإف الفرد وفي ظؿ غياب اإل ،ووفؽ أريكسوف . االجتماعي واالتساؽ مع محيط

يعيش  لذا فيوعي، االجتما وفي محيط فاعؿٍ  دوف تأثيرٍ يبقى سؽ ىويتو الشخصية، و قحأف ييمكف 

في حالة مف التشتت بعيدًا عف سياؽ ثقافي يعيش فيو،  يعيُش  الطالببالطالب في عالمة الخاص 

الثقافة  سياؽِ  عفْ  الخروجِ  وحب   دِ مرّ نحو الت   رًا ال تتسؽ مع ثقافتو المجتمعية، ويتجوُ اوقد يمارس أدو 

 االجتماعية لمجتمعة. 

لى االىتمامات إواالفتقار  ،افتقار الفرد لمطاقةب يرتبطُ  ،االعتمادي الحياةِ  كما أف أسموبَ 

فيـ  ،غير سوية في تمبية حاجاتيـ مف خالؿ طرؽٍ  يف،واالعتماد عمى طاقة اآلخر االجتماعية 

ويتعرضوف لألذى مف  ،ياااعتماديوف ال يتحمموف المسؤولية، ولدييـ شعور مستمر بأنيـ ضح

قد يرافؽ ذلؾ و والقمؽ العاـ واالنفصاؿ مف األخريف،   األخريف، وىـ أكثر عرضة لمقمؽ واليواجس

ذاتو فيفقد لى اضطراب العالقة بيف الفرد و إ إضافةً  ،عمى العالـ مف حولو وسخطٍ  مشاعر رفضٍ 

مف مشاعر  عُقُب ذلؾ قاومة لمواقع االجتماعي، وما يمف صراعات، وم وىويتو، وما تنطوي عمي

 ىذا األسموبُ و   . ضوح اليدؼ وضعؼ االنتماء لممجتمعالعجر، والتمرد والالمعنى نتيجة عدـ و 
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قد يؤدي إلى ظيور االضطرابات النفسية وغير متكيؼ، و  ،عف أسموب حياة غير سوي   يعّبرُ 

درة بعدـ ق ووية لدى الفرد، مف خالؿ ارتباطاليُ  عنصرَ  خاصًة أف ىذا األسموب يمس  وب ،المختمفة

ماء شعور الفرد بعدـ االنت فيثقافة المجتمع، وىو ما يؤثر  عبأي خيار يتسؽ م الفرد عمى االلتزاـ،

 .وواالغتراب عف نفسو وعف مجتمع

فإف العدائية والرغبة في السيطرة وضعؼ االىتماـ االجتماعي  ،أما أسموب الحياة المسيطر

ىي صفات بارزه لدى األفراد الذيف يمارسوف ىذا األسموب، وىو ما يجعميـ مييئيف ألف يكونوا 

، إذ يظير الفرد في ىذا يـالواقع والمجتمع مف حول تقّبؿِ معديد مف الصراعات ورفض ة لعرض

يميؿ و وعدوانية مف اآلخريف،  اً أكثر عنفيصبُح األسموب السيطرة والقميؿ مف االىتماـ االجتماعي، و 

ظيار العداء والغضب تجاه اآلخريف والعاإالشخص المسيطر  لـ لى إعطاء األوامر بدؿ التعاوف، وا 

نتائج ىذا األسموب مف كوف وتخرية مف اآلخريف، والس   الموـِ  أسموبَ  مف حولو بدؿ التقبؿ، ويتبعُ 

باالغتراب عف  الشعورو  ،الغضب في تواصمو مع اآلخريف، والصراع والمشاكؿ، ورفض مف حولو

 ؿُ ا يشك  م ،عدـ تقبؿ الفرد لممجتمع الذي يعيش فيو وينتُج عف ذلؾ أيضًا،الـ الذي يعيش فيو، الع

 وتموث أفكاره ومعتقداتو. ووعدـ تقبؿ مجتمع ،ور الفرد بالرفضِ عامؿ دافع نحو شع

ب المتعاوف والتموث منتائج التي أشارت إلى وجود عالقة عكسية سالبة بيف أسمو لوتفسيرًا 

ستوى التموث النفسي كمما ازدادت درجة استخداـ األسموب المتعاوف انخفض م أي،النفسي؛ 

سيكوف لديو ىذا األسموب  أف ىذا يعود إلى أف الطالب الذي يمارس ترى الباحثة فإفّ . ومجاالتو

مف استثمار مصادر شخصيتو وقدراتو، وخبراتو الحياتية لممحافظة عمى صحتو  ُيمك ُنوُ  عامٌؿ ميـ

والتي  ،النفسية والجسدية، ذلؾ أف ىذا األسموب قد يعبر عف المرونة النفسية في شخصية الطالب

تحسيف تكيفو وتوافقو مع محيطة  فيمساعدة الطالب  ىتعمؿ عم التي الشخصية سمات إحدى مثؿت

الميارات  وُ بُ سِ ُتكْ صحتو النفسية والجسدية، و العناصر التي تدعـ ب والبيئي وىو ما يعزز مف احتفاظ
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 تطيعوفويس يتعامموف مع الضغوط بنجاح، لذلؾ فيـ الضغوط، مع والمباشر الفعاؿ لمتعامؿ الالزمة

فاف وجود مستوى مرتفع مف  لذا،قؿ، أتمثؿ تيديدًا  ،مواقؼ تحدٍ  إلى الضاغطة المواقؼ تحويؿ

الصالبة والمرونة النفسية التي يكتسبيا الطالب مف خالؿ أسموب الحياة المتعاوف يساعد في خفض 

مف خالؿ  مستوى شعوره بالتموث النفسي، وذلؾ مف خالؿ ما يحققو ىذه األسموب في حياة الطالب

دراكو ألىدافو وقيمو وتقديره إلمكانياتو، وىو ما يساعده عمى االندماج  في  قدرتو عمى االلتزاـ، وا 

نتيجة  ووره بالعزلة واالغتراب عف مجتمعالبيئة المحيطة وبنشاطات حياتية مختمفة بداًل مف شع

ات األسموب مف صفالتموث النفسي، فامتالؾ الطالب ألسموب الحياة المتعاوف وما يكسبو ىذا 

، تجعؿ لديو القدرة عمى تحويؿ أحداث الحياة الضاغطة إلى وشخصية إيجابيو فعالة في مجتمع

باإلحباطات، وتعزز مف قدرتو  اً تأثر أو لمرض لإلصابة باعرضة  أقؿّ تجعُمُو فرص لمنمو والتطور، و 

تثمار بيئتيـ بالشكؿ والضبط، واس عمى الصمود والمرونة والشعور بالتحكـ وااللتزاـ والسيطرة 

ى شعورىـ عمى تحسيف مستو  دُ ما يساع الصحيح، والتكيؼ بالشكؿ األفضؿ في البيئة، وىو

يشيا الطالب  الجامعي التحكـ بسموكيـ اليومي في ظؿ حجـ التحديات التي يع ومف ثـّ لألفضؿ، 

 ما يعني انخفاض مستوى شعورىـ بالتموث النفسي.الفمسطيني 

يؼ مع المحيط والذي يعػد مقومػًا المتعاوف يتضمف قدرًا مف التوافؽ والتك كما أف أسموب الحياة

مػػًا وأساسػػيًا مػػف مقومػػات النمػػو السػػميـ والتوافػػؽ اإليجػػابي والتعػػاوف مػػع اآلخػػريف، وىػػو مػػا يعػػزز مي

الشػػػعور بالرضػػػا، واالعتمػػػاد عمػػػى الػػػذات، ويسػػػيؿ االنفتػػػاح عمػػػى الخبػػػرات، والتفاعػػػؿ مػػػع المواقػػػؼ 

نتيجػػة الشػػػعور  ،دة منيػػػا، وقػػد يعػػػزز اإلحسػػاس العميػػؽ بالطمأنينػػػة واألمػػف والسػػػعادةالجديػػدة، واإلفػػا

فػػػي  زالحػػػواج ُيقمػػػؿُ طمبػػػة وتعػػػاونيـ، و الػػػذي يزيػػػد مػػػف تكيػػػؼ ال ، األمػػػرمػػػع المحػػػيطبػػػالقبوؿ والتوافػػػؽ 

ىػػذا الػػنمط يػػرتبط بانخفػػاض االضػػطرابات إّف   .مػػف مشػػاعر العزلػػة ، وُيخفػػؼُ عالقػػاتيـ مػػع اآلخػػريف

مػف تَحمػؿ المسػؤولية فػي شخصػية الطالػب، ويعػزز مػف  يعػزز ذلػؾاألفػراد، و  والنفسية لػدى السموكية
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يعمػػؿ كمصػػدر و  ،معيػػـ يـتفػػاعممػػع اآلخػػريف، و  يـنػػدماجاُيسػػيـُ فػػي شػػعوره بػػاألمف والثقػػة بػػالنفس، و 

 قوي في خفض التموث النفسي لدى الطالب الجامعي.

التػػي أظيػرت وجػػود عالقػة ارتباطيػػة  (2301)وتتفػؽ ىػذه النتيجػػة ضػمنيًا مػػع نتػائج دراسػػة ميػرة 

 (2301)سالبة بيف التموث النفسي والتوافؽ االجتماعي لدى الطالب الجامعي، ونتائج دراسػة وريػدات 

ذلػػؾ أف  ،وجػػود عالقػػة سػػمبية بػػيف تحقيػػؽ اليويػػة والدرجػػة الكميػػة لمتمػػوث النفسػػي ومجاالتػػو التػػي رأت

مرتفػع مػف التفاعػؿ االجتمػاعي والتوافػؽ الشخصػػي  أسػموب الحيػاة المتعػاوف يعبػر عػف وجػود مسػػتوى

أف أسموب الحيػاة المنتمػي  اأظيرت افتمال (2301)نتائج دراسة السعايدة، والخطيب كذلؾ لدى الفرد، و 

أسػموب الحيػاة المػتحكـ ارتػبط بعالقػة طرديػة مػع  فّ أ، و ةارتبط بشكؿ إيجابي مع الوظائؼ االجتماعي

في أف أسموب التي رأت  (2306)الجامعة، ونتائج دراسة صالح  الصحة النفسية والجسمية لدى طمبة

حياة المتعاوف يرتبط بشكؿ إيجابي مع مسػتوى التوافػؽ االجتمػاعي لمفػرد، كمػا تتفػؽ ىػذه النتػائج مػع 

ارتباط أسموب الحياة المنتمػي سػمبًا باالكتئػاب  المتاف أشارتا إلى( 2302)نتائج دراسة الريحاني وطنوس 

، كمػػا وقػػد وع محيطػػعػػة بمػػا يمثمػػو ىػػذا األسػػموب مػػف نمػػط حيػػاة متكيػػؼ ومتعػػاوف مػػلػػدى طمبػػة الجام

تتفػػؽ ىػػذه النتػػائج بمػػا يعكسػػو التمػػوث النفسػػي مػػف اضػػطراب فكػػري ونفسػػي مػػع مػػا جػػاء فػػي دراسػػة 

بػيف أسػموب الحيػاة المنتمػي وكػؿ مػف االكتئػاب،  التػي أظيػرت وجػود ارتبػاط سػمبي( 2303)الشػخانبو 

 حساسية التفاعمية، والقمؽ، والذىانية، والبارانويا.والوسواس القيري، وال

مع الفرد يتميز في تكيؼ  ف أسموب الحياة الذيإ ،يمكننا القوؿ ،وتمخيصًا لما سبؽ مف تفسير

والمتمثؿ في األسموب المتعاوف والذي يتصؼ بو الشخص الواعي فكريًا  ،وبيئتو ومحيطنفسو و 

مى تعمـ فف التعاوف، ويظير ثقة وشجاعة في عفيو والنشط ولو مصمحة اجتماعية، ويحرص 

الناس، ويكوف توجيو نحو تحقيؽ مع لى تعمـ المساواة واالحتراـ والتعاوف إ تو، ويميؿمواجية مشكال
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 اً وابتعاد اً وتيي اً فكري اً وبما أف التموث النفسي يمثؿ تسمم .مف المصمحة االجتماعية اً أىدافو نابع

 .ف أسموب المتعاوف والتموث النفسيتكوف ىنالؾ عالقة سمبية بيفمف المنطقي أف  ،لمواقع اً ورفض

لى طبيعة ىذه إقد تعود فأما العالقة اإليجابية التي ظيرت بيف أساليب الحياة األخرى  

ما فيي أنماط اجتماعية وغير الواعي الى حد األساليب في تواصميا االجتماعي الضعيؼ والمتوتر 

لى ضياع أىدافو وانحراؼ بوصمتو إت نفسية تؤدي بالفرد ت واضطراباقد تخمؽ مشكال ةوفكري

 االجتماعية والثقافية وتشوىيا.

ف أسػػموب إ ،يمكػػف القػػوؿ، نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة المنسػػجمة مػػع األدبيػػات النظريػػة وبعػػد عػػرض

ويزيػد مػف ثقػة الطمبػة وانفتػاحيـ  ،وبيئتػو وعمى تيسير تفاعػؿ الفػرد مػع مجتمعػ الحياة المتعاوف يعمؿ

 فػػرص شػػعورىـ بػػالتموث النفسػػي بمػػا يػػوفره ُض خفّػػيُ  وىػػذاى التجػػارب الجديػػدة وتحمميػػـ لممسػػؤولية، عمػػ

داعػػػـ، فػػػي حػػػيف تقػػػؼ أسػػػاليب الحيػػػاة )األسػػػموب المتجنػػػب،  وجػػػو   ليػػػـ مػػػف تقبػػػؿ وتسػػػامح وتعػػػاطؼ

األسػػموب االعتمػػادي، األسػػموب المسػػيطر( عائقػػًا أمػػاـ نمػػوىـ وتطػػورىـ السػػوي لضػػعؼ قدرتػػو عمػػى 

والتكيؼ والتفاعؿ مع محيطيـ البيئي، فيبدأ الطالػب بػاالنعزاؿ والبعػد عمػف حولػو ليعػيش وىػو  التقبؿ

شعور الفرد، وذلؾ في إلى التموث النفسي ما قد يؤدي  ،أف يفيمو  يستطيع أحدٌ واليشعر بأنو وحيد، 

ة مػػف ومػػع بيئتػو المحيطػػ لمػا تعكسػػو ىػذه األسػػاليب مػف أنمػػاط غيػػر تكيفيػة لمفػػرد مػع نفسػػو مػػف جيػة

 جية أخرى.

 αال توجد قدرة تنبؤيو ذات داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة )العاشرة:  مناقشة الفرضية 10.2.5

 لدى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية.( ألساليب الحياة في التنبؤ بالتموث النفسي 05.≥

الحياة في ساليب أل (α≤. 36)إحصائيًا عند مستوى الداللة  أظيرت النتائج وجود أثر داؿ  

أف ثالثة مف أساليب الحياة )األسموب االعتمادي، األسموب  التنبؤ بالتموث النفسي، ويالحظ

( مف نسبة التبايف في مستوى التموث النفسي، %32.8قد فسرت معا )المسيطر، األسموب المتجنب( 



020 
 

دار، وىذا يعني أف ىناؾ تعزى لمتغيرات أخرى لـ تدخؿ نموذج االنحف( % 4132أما الباقية والبالغة )

 متغيرات مستقمة أخرى قد تمعب دورًا أساسيًا في تفسير مستوى التموث النفسي.

أف أساليب الحياة )االعتمادي، األسموب المسيطر، األسموب المتجنب( بتفسر الباحثة ذلؾ و 

مرتبط ذلؾ أف أسموب الحياة االعتمادي  ،في سموؾ أفرادىا ةتوافقمقد تمثؿ أساليب حياة غير 

بالغائية وتحقيؽ األىداؼ فالطالب الجامعي مف ىذا النوع قد نراه يعتمد عمى اآلخريف لحماية نفسو 

مف تحديات الحياة، فيـ اعتماديوف يتوقعوف إشباع حاجاتيـ مف اآلخريف، ويعتمدوف عمى طاقة 

جس والقمؽ العاـ يـ أكثر عرضة لمقمؽ واليوا. لذا فأف لدييـ اىتمامات اجتماعية أقؿ اآلخريف، كما

يتميز ف مرتبط بالتغمب والسيطرة،الوالشعور باالنفصاؿ مف األخريف، أما أسموب الحياة المتسمط 

ولدييـ القميؿ مف االىتماـ  ،سيطرة عمى اآلخريفمبالتوجو نحو أف يكونوا أكثر عدوانية وميؿ ل

ميارات االجتماعية في ال نتيجة ضعؼٍ  و،ينتج عف ذلؾ مف صراعات مع مف حولوما  ،االجتماعي

أسموب الحياة  في بيئتو االجتماعية، أما وعف ذلؾ مف مشاعر اغتراب عمف حول التوافقية، وما ينتج

ما شخاص مف ىذا النوع طاقة منخفضة، المتجنب فيو مرتبط بالنقص والقصور، إذ يمتمؾ األ

ما قد يجعميـ عرضة  يجعميـ يتراجعوف عف مواجية المواقؼ، ويتجنبوف التفاعؿ مع اآلخريف، وىذا

    لإلصابة باالضطرابات النفسية،

الفرد مع نفسو مف جية  مف أنماط سموكية غير توافقية مف ىذه األساليبإف ما تعكسو     

االجتماعي  ورد إلى الشعور باالغتراب عف محيطتدفع بالف االجتماعية مف جية أخرى، قد وبيئتو

وىو ما يشكؿ دورًا أساسيًا في تفسير نسبة  ،حقيؽ األىداؼعدـ القدرة عمى تببالنقص و  ُتْشِعُرُه و 

ترى الباحثة أف فأما المتغيرات األخرى  .يفيالتبايف في مستوى التموث النفسي لدى الطمبة الجامع

موضوع التموث النفسي يرتبط بالعديد مف الخصائص الشخصية لمفرد، باإلضافة إلى العوامؿ 
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تي قد تسيـ كذلؾ في تفسير درجة التبايف في التموث النفسي لدى الخارجية )البيئية، واألسرية( ال

 طمبة الجامعات.

وتتفؽ ىذه النتائج في مضمونيا مف حيث األنماط السموكية ليذه األساليب وتوفقيا فيما جاء 

التي أشارت إلى أف أسموب الحياة المذعف، والمنتقـ، والمؤذي، والباحث  (2303)بدراسة الشخانبة 

رجة التبايف في المخاوؼ مف د %(21)نسبتو  ُيفس ُر بماساف، والمتحكـ، والمدلؿ، عف االستح

 المرضية
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 :التوصيات

 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإف الباحثة تورد التوصيات والمقترحات بحسب اآلتي

الجتماعي مف خالؿ ف بأىمية أساليب الحياة في تعزيز توافقيـ النفسي وايتوعية الطمبة الجامعي .2

براز الخصائص  ،الحديث عف أىمية إتباع أسموب المتعاوف في حياة الطالب الجامعي وا 

السموكية ليذا األسموب وعالقتو بالشعور بالتموث النفسي، إضافة إلى توعيتيـ لتجنب أساليب 

وخصائصيا السموكية غير  )االعتمادي، األسموب المسيطر، األسموب المتجنب(الحياة 

)االعتمادي، األسموب أظيرت النتائج العالقة اإليجابية بيف أساليب الحياة   إذ، وافقيةالت

أف ُيسيـَ وىذا مف شأنو المتعاوف،  أسموبوالعالقة السمبية بيف ، المسيطر، األسموب المتجنب(

 .تحسيف توافقيـ االجتماعي وخفض التموث النفسي لدييـفي 

نترنت قع اإلعي مف خالؿ القنوات التمفزيونية وموارفع الوعي األسري والمجتمالعمؿ عمى  .0

خاصة التعمؽ بالمظاىر الشكمية وبووسائؿ التواصؿ االجتماعي حوؿ مشكمة التموث النفسي 

 المجتمع واألفراد. فياألجنبية وتوضيح أثرىا 

تضميف موضوعات أساليب الحياة ومشكمة التموث النفسي خاصة عمى بعد التعمؽ بالمظاىر  .4

  .في المناىج التربوية في الجامعات، والتركيز عمى الطمبة الذكور، والكميات اإلنسانيةالشكمية 

والعمؿ عمى بناء أنشطة وبرامج  االىتماـ مف أجؿ الفمسطينية تحفيز الجامعاتالعمؿ عمى  .6

 الجامعات األىمية.  طمبة خاصةبو  الجامعيف إرشادية لتعزيز أساليب الحياة التوافقية لدى الطمبة
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 المقترحات

إجراء دراسات أخرى تتناوؿ أساليب الحياة وعالقتيا بالتموث النفسي لدى فئات أخرى مثؿ  .1

 المراىقيف. 

فحص العالقة بيف أساليب الحياة ومتغيرات أخرى ميمة في الصحة لإجراء دراسات أخرى .  2

ية، واألمف النفسية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية مثؿ استراتيجيات مواجية الضغوط النفس

الزواجي في المستقبؿ، إضافة التوافؽ جودة الحياة، أو متغيرات تتعمؽ بالتوافؽ األسري و و النفسي، 

 إلى االىتماـ بدراسة ىذه المتغيرات بمراحؿ نمائية معينة كمرحمة المراىقة.

وي، العمؿ عمى توظيؼ نتائج الدراسة في إعداد البرامج اإلرشادية المختصة في اإلرشاد الترب.0

واستثمار ىذه النتائج في األنشطة والمقاءات التربوية التي تيتـ في تسميط الضوء عمى دور أسموب 

 الحياة في بناء شخصية األبناء وخفض مستوى شعورىـ بالتموث النفسي.

تعزيز برامج اإلرشاد النفسي والتربوي التي تركز عمى التوعية بدور أساليب الحياة وأىميتيا في  .6

 ياة الطمبة في المدارس والجامعات.تحسيف ح
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 قائمة المصادر والمراجع

 العربيةبالمغة أواًل: قائمة المصادر والمراجع 

مجمة كمية آداب قياس التموث النفسي لدى طالبات قسـ رياض األطفاؿ.  .(2304)إبراىيـ، ياسيف. 

  663-0(:16)، المستنصرية

المسيرة لمنشر  عماف: دار .االستشارات األسرية (23063)أبو أسعد، عبد المطيؼ ودرير، صالح. 

 .والتوزيع

مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى األمن الفكري الفمسطيني: دراسة  (23063)أبو بكر، ياسر. 

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة وصفية تحميمو كما يدركيا طمبة جامعة النجاح

 النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

(. التموث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفمسطيني ودور 2330بو دؼ، محمود واآلغا، محمد. )أ

 .030 – 60(:2) 6، مجمة الجامعة اإلسالميةالتربية في مواجيتو، 

. عماف، اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية. (2302أبو عيشو، زاىدة وعبد اهلل، تيسير. )

 توزيع.األردف: دار وائؿ لمنشر وال

عماف: دار الرضواف  الصحة النفسية )لمفرد والمجتمع(.(3 2306)األسدي، سعيد وسعيد، عطاري. 

 لمنشر والتوزيع.

 ، القاىرة: دار المعارؼ.، سمسمة اقرأالعولمة (06603)أميف، جالؿ. 

ع مشكمة البطالة وأثارىا االجتماعية في المجتمعات المأزومة: المجتم (23063)البديري، نعيـ. 

 .166 – 163(: 2) 20 ،مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانيةالعراقي نموذجًا، دراسة تحميمية، 
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. الدوافع النفسية واالجتماعية وراء استخداـ الشباب (2302)بركات، زياد؛ وصبحة، صائؿ. 

، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتالفمسطيني لوسائؿ االتصاؿ الحديثة، 

24(0 :)00 – 603 

المجمة العربية لمدراسات األمنية . البطالة واألثار النفسية: دراسة ميدانية، (2303)البكر، محمد. 

 0063 – 060(:60) 24 والتدريب،

 مجمة. العولمة الثقافية وتأثيرىا عمى ىوية الشباب المراىقيف في الجزائر، (2302)بمقاسـ، آمنو. 

 603 – 06(: 0، )واالجتماعية اإلنسانيةالعموم 

)بحث  بناء وتطبيق مقياس أساليب الحياة لدى طمبة جامعة بغداد (23003)جاسـ، خالد جماؿ. 

  عممي غير منشور(، جامعة بغداد، العراؽ.

، )رسالة ماجستير غير منظومة القيم لدى طمبة جامعة السمطان قابوس(. 2332الجفري، غصف. )

 منشورة(. جامعة السمطاف قابوس، مسقط.

مجمة العموم (. االستثناء المعرفي بيف محاولة تجاوز التخمؼ وتكريسو، 2333، مجدي. )الحافظ

 .000 -60(، 06، الجزائر، )اإلنسانية

النسق القيمي وعالقة بأساليب الحياة لدى طالبات كمية العموم واآلداب (. 2301الحجية، آسية. )

 .مطنة عمافس، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة نزوى، بجامعة نزوى

. )رسالة ماجستير غير مشكالت الشباب الجامعي وكيفية معالجتيا (23033)الحقباني، عبد اهلل. 

 منشورة(، جامعة دمشؽ، سوريا.

جامعة  مجمة .. دور الوالديف في تكويف الشخصية االجتماعية عند األبناء(2300) .حالوة، باسمة

 .036 -10(: 6+0) 21، دمشق
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. التصحر النفسي لدى الشباب العراقي مف وجية نظر آبائيـ الساكنيف في (2306)الحمفي، ماجد. 

 1163 – 160(: 0)22، مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانيةدور الدولة لرعاية المسنيف، 

التماسك األسري وعالقتو بالسموك المضاد لممجتمع لدى طمبة المرحمة (3 2303)الخالدي، رضاب. 

 ر غير منشورة(، جامعة ديالي، العراؽ.. )رسالة ماجستياإلعدادية

 ، الرياض: درار المعراج الدولية لمنشر.الغزو الثقافي ماضية وحاضرة(. 0660الخريجي، منصور. )

في تنمية التفكير  SWOMو PQ4R. تأثير استراتيجيتي (2304)خميس، شيماء وعباس، رائد. 

م التربية الرياضية في جامعة . مجمة عمو العممي والحد مف التموث النفسي لدى الرياضييف

   0463-024(:2)6، بابل

. التموث النفسي لدى طمبة الجامعات األردنية وعالقتو (2300)خوالدة، صالح والتالىيف، محمد. 

جامعة العموم اإلسالمية مجمة المشكمة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية في ببعض المتغيرات، 

 603 – 00 :(0) 6 ،العالمية

جامعة  مجمة. التموث النفسي وعالقتو ببعض المتغيرات، (2306)دي والجباري، جنار. رمضاف، ىا

  003 – 0(: 03)2، كركوك لمدراسات اإلنسانية

أثر برنامج إرشادي جمعي لخفض التموث النفسي لدى طالبات كمية   .(2018) .الرياحي، رفيؼ

ع بعنوان االتجاىات المعاصرة بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العممي التاس ،التربية لمبنات

 .م2300تموز، –يوليو00-01، إسطنبوؿ، تركيا في العموم االجتماعية، واإلنسانية، والطبيعية

العالقة بيف أساليب الحياة وكؿ مف القمؽ واالكتئاب،  .(2302)ريحاني، سمماف؛ وطنوس، عادؿ. 

 0663-000(: 3) 8 المجمة األردنية في العموم التربوية،
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 الجامعات الحكومية في التربية كميات خريجي لدى النفسي التموث .(2300)، محمد. الزعبي

 26، مجمة كمية التربية لمبنات في جامعة بغداداألردف.  في العمؿ عف العاطميف والخاصة

(0:)2602 – 26613 

لـ عا ، القاىرة:إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغتراب(. 2336) زىراف، سناء

 الكتب لمنشر والتوزيع.

أساليب الحياة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى عينة (. 2301السعايدة، خولة والخطيب، محمد. )

(: 06)4 مجمة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،. من طمبة جامعة جدارا

46- 16                             . 

مجمة كمية التربية لمبنات في جامعة (. التموث النفسي. 2306) سمماف، شروؽ وعمواف، طمؿ.

 3  460- 263 :(24)2، بغداد

مستوى نمط الحياة لدى الموظفيف العمانييف في جامعة السمطاف قابوس  (23303)سميماني، سعاد. 

 103 -40(، 2) 04جامعة الكويت، مجمة العموم االجتماعية، وعالقتو ببعض المتغيرات، 

المجمة (. التموث الفكري لدى الشباب ودور خدمة الفرد في التعامؿ معو، 2300ميدة. )سميسـ، ح

 .061 – 000(: 60) 26 العربية لمدراسات األمنية،

االغتراب النفسي وعالقتو بتقدير الذات لدى طمبة جامعتي (. 2300شاىيف، محمد وسمارة، فداء. )

لقدس المفتوحة لألبحاث والدراسات مجمة جامعة ا، القدس والقدس المفتوحة في فمسطين

 .66-62(، 1) 2، التربوية والنفسية

أساليب الحياة وعالقتيا ببعض االضطرابات النفسية لدى عينة من (. 2303الشخانبو، أحمد. )

 . )رسالة دكتوراه غير منشورة(، الجامعة األردنية، األردف.المضطربين نفسيا في األردن
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مساىمة أنماط الييمنة الدماغية وأساليب الحياة في تفسير  (.3122)الشرعة، حسيف وبني طو. 

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات السموؾ المضاد لممجتمع لدى األحداث الجانحيف. 

 .211 - 241(، 4)32، غزة، التربوية

مجمة (. التموث النفسي لدى طمبة جامعة بغداد، 2300الشمسي، عبد األمير ومبارؾ، أحمد. )

 .262 – 200 :(063)، لمعموم اإلنسانية والتربوية في جامعة بغداداألستاذ 

(. التموث النفسي وعالقتو بالنضج االنفعالي لدى طمبة 2300شياب، شيرزاد؛ والعبيدي، زىور. )

مجمة دراسات تربوية معاىد إعداد المعمميف ومعاىد الفنوف الجميمة في مركز محافظة نينوى. 

 243 – 00(: 06)، في العراق سات التربوية في وزارة التربيةمركز البحوث والدرايصدرىا 

أساليب التعمق المصاحب لإلساءة الى األطفال ومظاىر سوء التكيف ( 2332الشيواف، نسريف. )

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية، عماف.لدييم

. )رسالة ماجستير سموب الحياةاإلذعان لدى موظفي الدولة وعالقتو بأ(. 2332الشيخمي، فاتف. )

 جامعة بغداد، العراؽ.(، غير منشورة

(. أساليب الحياة وعالقتيا بالتوافؽ االجتماعي لدى معممي مرحمة الدراسة 2306صالح، عياد. )

 .033 – 211(: 6) 06، مجمة أبحاث جامعة البصرة لمعموم اإلنسانيةاالبتدائي. 

الوالدية لدى الطمبة  االغتراب النفسي وأساليب المعاممةالعالقة بين  (.2336) .الصنعاني، عبده

، جامعة تعز، (منشورةير رسالة ماجستير غ)، المعاقين سمعيا في مرحمة الدراسة الثانوية

 اليمف.

(. فاعمية برنامج إرشادي في خفض التموث النفسي لدى طالب كمية التربية 2302طراد، حيدر. )

 .060 – 60(: 0) 6، وم التربية الرياضية في جامعة بابلمجمة عمالرياضية في جامعة بابؿ، 
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، اليوية النفسية وعالقتيا باتخاذ القرار لدى طمبة جامعة مؤتو(. 2330الطراونة، معتصـ. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة مؤتو، األردف.

القومية، المركز  المجمة االجتماعية(. مفيوـ الضياع: دراسة نظرية وسيكومترية، 0666طو، ىند. )

 .062 – 020(، 2)00القاىرة، القومي لمعموم االجتماعية والجنائية، 

، )رسالة ماجستير وسائل األعالم الفمسطينية وأثرىا في االنقسام السياسي(. 2303طوماف، أمؿ. )

 غير منشورة(، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.
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 أدوات الدراسة قبل التحكيم )أ(: ممحقال
                                                                    بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 عة القدس المفتوحةجام      

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 

/ة  حضرة األستاذ الدكتور....................... المحتـر

 تحية طيبة وبعد،

تقوـ الباحثة بدراسة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي 

ــاة أســاليب "والتربػػوي بعنػػواف :  ــا الحي ــالتموث وعالقتي ــدى النفســي ب ــة ل ــة مــن عين ــات طمب  الجامع

ولما كنتـ مف أىؿ العمـ والدرايػة واالىتمػاـ فػي ىػذا المجػاؿ، فػإنني أتوجػو إلػيكـ إلبػداء  " الفمسطينية

آرائكـ ومالحظػاتكـ القيمػة فػي تحكػيـ فقػرات مقػاييس الدراسػة الحاليػة، مػف حيػث مناسػبتيا لقيػاس مػا 

ضافة أي تعديؿ مقترح ترونو مناسبًا، وضعت لقياسو، ووضوح الفقرات وسالمة صياغ تيا المغوية، وا 

 مف أجؿ إخراج ىذه المقاييس بالصورة المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 مع بالغ شكري وتقديري

 

 بيانات المحكم

 اسم المحكم الجامعة الرتبة العممية التخصص
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 البيانات األولية: -أوالً 

 القسم األول: المعمومات الشخصية:

 في المكاف الذي ينطبؽ عميؾ فيما يمي:( X) ى وضع إشارةيرج

 الجنس:  .1
 أنثى(  )             ذكر)    (     

 
 المستوى الدراسي: بكالوريوس .0
 سنة رابعة فأعمى (  )سنة ثالثة    (      )سنة ثانية    (  )     سنة أولى(   )     

 

 الكمية:  .3
 ية وطبيةكميات عمم(  ) كميات إنسانية  )   (      

 

 نوع الجامعة:  .4

 )       ( حكومية    

 )       ( أىمية 
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 ثانيًا: أدوات الدراسة 

 الحياة أساليبأ: 

 الفقرة الرقم

اتجاه 
 الفقرة 

التعديل  صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 
 المقترح

 

غير  مالئمة
 مالئمة 

مناس
 بة 

غير 
مناس
  بة

       المسيطر سموباأل 
 واجػػو مشػػكمة فػػإني أجتيػػد لمتغمػػب عمييػػاعنػػدما أ  .1

 .اآلخريفمف خالؿ تعاوني مع 

   
  

 إعػػػػػػادةتػػػػػػـ 
 صياغة

    .(وأحزانيـ )أفراحيـ مناسباتيـ أشارؾ اآلخريف  .2
  

تػػػػػػـ إعػػػػػػادة 
 صياغة

       يصفني اآلخروف بالنشاط والحيوية.  .3
لػػػػػػدي القػػػػػػدرة عمػػػػػػى مواجيػػػػػػة مشػػػػػػكالت الحيػػػػػػاة   .4

 بشجاعة.
   

   

ؿ اجتمػػػػػػاعي فػػػػػػإني أسػػػػػػرع عنػػػػػػدما أكمػػػػػػؼ بعمػػػػػػ  .5
 بإنجازه.

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

اآلخػػػػروف  صػػػػفياأحػػػػب حػػػػؿ المشػػػػكالت التػػػػي ي  .6
 .بالمعقدة

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

       أحب األعماؿ التي فييا نشاط وحيوية.  .7
إذا تكػػػرر الفشػػػؿ فػػػي موقػػػٍؼ مػػػا فيػػػذا يجعمنػػػي   .8

 عمى إنجازه. أكثر إصرارا
   

  
تـ إعادة 
 صياغة

العائميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػواجيني  كالتأواجػػػػػػػػو المشػػػػػػػػ  .9
 في وقتيا. وأعالجيا

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

       أحب العمؿ الذي فيو نوع مف المجازفة.  .10
 المتجنب سموباأل

       أتجنب التدخؿ بيف شخصيف يتشاجرف.  .11
    مخالطة اآلخريف. عدـأفضؿ   .12

  
 إعػػػػػػادةتػػػػػػـ 

 صياغة
 إعػػػػػػادةتػػػػػػـ       المشكالت التي تواجيني. اليروب مف أحاوؿ  .13
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

التعديل  صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 
 المقترح
 صياغة

       أشعر بالخوؼ مف الفشؿ في العمؿ.   .14
       أتجنب إبداء آرائي حتى لو طمب مني ذلؾ.  .15
 المناسػػػػػػػػػبات ممشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػيأرى ال ضػػػػػػػػػرورة ل  .16

 .االجتماعية
تػػػػػػـ إعػػػػػػادة      

 صياغة
       أجد صعوبة في تعاممي مع اآلخريف.  .17
       أتجنب الحوار في المناسبات االجتماعية.  .18
       أسامح مف يسإ لي في موضوع معيف.  .19
تػػػػػػـ إعػػػػػػادة       .أىدافيفي تحقيؽ  اإلخفاؽ الخوؼ مفب أشعر  .20

 صياغة
 االعتمادي سموباأل

أعتمػػػد عمػػػى زمالئػػػي فػػػي تنفيػػػذ األعمػػػاؿ التػػػي   .21
 كمؼ بيا.

   
   

       أبتعد عف تقديـ المساعدة لمف يحتاجيا.  .22
    يود.بعمؿ فيو مج أكمؼأتضايؽ حينما   .23

  
تػػػػػػـ إعػػػػػػادة 

 صياغة
أجػػػػد نفسػػػػي عػػػػاجزًا عػػػػف أداء المسػػػػؤولية التػػػػي   .24

 أكمؼ بيا في حياتي.
      

مجيػػػػود بأقػػػؿ أحػػػب أف أحصػػػؿ عمػػػى مػػػا أريػػػد   .25
 .ممكف

   
  

تػػػػػػـ إعػػػػػػادة 
 صياغة

       أشعر بضعؼ قدرتي عمى مواجية المشاكؿ.  .26
       أستشير اآلخريف في حؿ مشكالتي.  .27
    متميزة.ر غيفي حياتي  يأدوار   .28

  
تػػػػػػـ إعػػػػػػادة 

 صياغة
الشخص الناجح ىو الذي يحصؿ عمػى كػؿ  إف  .29

 ما يحتاجو لنفسو.
      

فػي إنجػاز األعمػاؿ التػي أكمػؼ بيػا  بطػيءأني   .30
 بمفردي.

   
   

 المتعاون سموباأل
مػػػػػػع  أتعامػػػػػػؿأحػػػػػػب إصػػػػػػدار األوامػػػػػػر عنػػػػػػدما   .31

 زمالئي.

   
  

تػػػػػػـ إعػػػػػػادة 
 صياغة

       عمى اآلخريف. لدي القدرة عمى فرض سيطرتي  .32
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

التعديل  صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 
 المقترح

       باآلخريف. االىتماـأتخذ قراراتي دوف   .33
أجد نفسي أفضؿ مف اآلخريف في المجتمع مف   .34

 ناحية السيطرة.
   

   

    أكوف قاسيًا عندما أتشاجر مع أحد زمالئي.  .35
  

تـ إعادة 
 صياغة

    خالفني في الرأي.يمف عمى  جرأأت  .36
  

تـ إعادة 
 صياغة

       لمحور في أي عمؿ جماعي.ا أكوفأحب أف   .37
       أشعر بالعصبية عندما يزعجني اآلخروف.  .38
فػػػي كػػػؿ  اآلخػػػريفاشػػػعر بالمكانػػػة والتقػػػدير مػػػف   .39

 .األحواؿ
   

 تـ الحذؼ  

       لدي القدرة عمى مواجية ضغوط اآلخريف.  .40
 ب : مقياس التموث النفسي 

 الفقرة الرقم

اتجاه 
 الفقرة 

التعديل  الفقرة صياغة  مالئمة الفقرة 
 المقترح

 

غير  مالئمة
 مالئمة 

مناس
 بة 

غير 
مناس
  بة

       الييا واإلساءة الحضارية لميوية التنكر
انػػػزعج حينمػػػا يتحػػػدث بعضػػػيـ المغػػػة العربيػػػة   .1

 الفصحى
   

   

تعجبنػػػػػػي البػػػػػػرامج اإلعالميػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػتخدـ   .2
 الميجة العامية في نقاشاتيا

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

أننػػػػػػا أصػػػػػػػبحنا جػػػػػػزءًا مػػػػػػػف الماضػػػػػػػي وال  أرى  .3
 مستقبؿ لنا

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

ال ُأعرؼ عمى نفسػي كعربػي لػو كنػت فػي بمػد   .4
 أجنبي

   
  

تـ إعادة 
 صياغة
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

التعديل  الفقرة صياغة  مالئمة الفقرة 
 المقترح

أعتقػػػد أف التمسػػػؾ بػػػالقيـ االجتماعيػػػة السػػػائدة   .5
 في بمدي ىو تخمؼ حضاري

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

أرغب في الحصوؿ عمػى جنسػية أجنبيػة حتػى   .6
 عمى حساب التخمي عف جنسيتي الحالية. لو

      

 تـ حذؼ      ف لمغرب ولسنا مبدعيف.أعتقد أننا مقمدو   .7
ا الخرافػػػات أعتقػػػد أف غالبيػػػة تصػػػرفاتنا تحكميػػػ  .8

 والشعوذات.
   

  
تػػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػػادة 

 صياغة
الثقافػػػػة السػػػػائدة فػػػػي مجتمعػػػػي ثقافػػػػة أقػػػػواؿ ال   .9

 أفعاؿ
   

   

ار في سػبيؿ أعتقد أف التطوع والتضحية واإليث  .10
 ىي ضرب مف السذاجة. اآلخريف

   
  

تػػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػػادة 
 صياغة

أرى أف عػػداوتنا مػػع بعضػػنا أكثػػر مػػف عػػداوتنا   .11
 مع االحتالؿ.

   
 تـ الحذؼ  

مبػػػدأ )الغايػػػة تبػػػرر الوسػػػيمة( ىػػػو مبػػػدأ مقبػػػوؿ   .12
 بالنسبة لي.

      

 بيع اآلثار لألجانب في ال أمانع  .13
   

  
تػػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػػادة 

 صياغة
غيػػػػر مػػػػؤىميف لحمػػػػؿ الرسػػػػالة أرى أف العػػػػرب   .14

 اإلنسانية في المحبة والتسامح.
   

 تـ الحذؼ  

أرى أف عػادات وتقاليػػد الػػزواج فػي بمػػدي باليػػة   .15
 وال تصمح في الوقت الراىف.

   
  

تػػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػػادة 
 صياغة

المالبػػػػػس الفمسػػػػػطينية التراثيػػػػػة مثػػػػػؿ )الثػػػػػوب،   .16
القمبػػػػػػػػػاز، العبػػػػػػػػػاءة( دليػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى التخمػػػػػػػػػػؼ 

 الحضاري.

   
   

 األجنبية الشكمية بالمظاىر التعمق
أقمػػػػػػد الثقافػػػػػػات األخػػػػػػرى فػػػػػػي الشػػػػػػكميات، واف   .17

 تعارضت مع ثقافة مجتمعي

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

مصػػػػػدر فخػػػػػر لػػػػػي عنػػػػػدما يشػػػػػبيوف أسػػػػػػموب   .18
 حياتي باألجانب

   
  

تـ إعادة 
 صياغة
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

التعديل  الفقرة صياغة  مالئمة الفقرة 
 المقترح

أؤمػػػػف بػػػػأف مػػػػف يقمػػػػد األجنبػػػػي فػػػػي الشػػػػكميات   .19
 سيكوف في النياية رابحاً 

   
  

تـ إعادة 
 ياغةص

أعتقػػػػد أف تعمػػػػـ المغػػػػات األجنبيػػػػة كاإلنجميزيػػػػة   .20
 أىـ مف تعمـ المغة العربية.

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

ـ كممػػػػػػات أجنبيػػػػػػة بػػػػػػدؿ العربيػػػػػػة فػػػػػػي ااسػػػػػػتخد  .21
حػػديثي مػػع المحيطػػيف بػػي شػػيء ميػػـ بالنسػػبة 

 لي

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

القيـ المطمقة )الحؽ، الخير، الجماؿ( موجودة   .22
 فقط لدى األجانب.

   
   

أبدو أكثػر تقػديرًا لػذاتي حينمػا أحمػؿ صػورًا أو   .23
أجنبيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى مالبسػػػػػػػػػي وحاجػػػػػػػػػاتي  اً أحرفػػػػػػػػػ

 الشخصية.

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

أميػػػػػؿ إلػػػػػى اسػػػػػتيالؾ أي منػػػػػتج غربػػػػػي عمػػػػػى   .24
 العربي

   
  

تـ إعادة 
 صياغة

بػػػػػػػػدؿ العربيػػػػػػػػة  األجنبيػػػػػػػػةأسػػػػػػػػتخدـ األسػػػػػػػػماء   .25
لألشػػػػػػخاص والمحػػػػػػالت وكثيػػػػػػر مػػػػػػف جوانػػػػػػب 

 الحياة.

   
   

أعتقد أف الشيادة الممنوحة مف جامعة أجنبيػة   .26
 أفضؿ مف الجامعات العربية.

   
  

تػػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػػادة 
 صياغة

أقمػػد بعػػض الممثمػػيف واإلعالمػػيف األجانػػب فػػي   .27
 المالبس

   
   

       أىتـ جيدًا بالمناسبات الغربية )كالفمنتايف(.  .28
       أتمنى لو أعيش بقية حياتي في بمد أجنبي  .29
ء التقميػدات الغربيػة فػي المالبػس تجعمنػػي ارتػدا  .30

 اشعر بالتميز.
   

  
تػػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػػادة 

 صياغة
أستمع إلى األغاني األجنبية حتػى لػو كنػت ال   .31

 أفيـ مفرداتيا.
   

   

       تعجبني التقاليد األجنبية وأمارسيا.  .32
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

التعديل  الفقرة صياغة  مالئمة الفقرة 
 المقترح

 السوي غير الجنسي التنميط
أتقبػػػؿ قيػػػاـ بعػػػض الشػػػباب اسػػػتعماؿ مسػػػاحيؽ   .33

 التجميؿ

   

  
تـ إعادة 
 صياغة

ارتػػػداء الشػػػباب لمحمػػػي كاألسػػػاور والقالئػػػد ىػػػو   .34
 مف مظاىر التطور.

   

  
تـ إعادة 
 صياغة

35.  
 أحس أف النعومة تناسب كال الجنسيف

   

  
تـ إعادة 
 صياغة

مقولػػػػة )إف جمػػػػاؿ المػػػػرأة فػػػػي حيائيػػػػا( مقولػػػػة   .36
 غير واقعية

   

  
تـ إعادة 
 صياغة

لغربيػػػػة ممارسػػػة الشػػػباب لمػػػػرقص الشػػػرقي أو ا  .37
 ىو حرية شخصية.

   
 تـ الحذؼ  

أميػػػػػػؿ إلػػػػػػى أف تكػػػػػػوف انفعػػػػػػاالتي )الضػػػػػػحؾ،   .38
البكػػػػاء، الفػػػػرح، الغضػػػػب( كانفعػػػػاالت الجػػػػنس 

 .اآلخر

   

 تـ الحذؼ  

 تـ الحذؼ      مف حؽ المرأة أف تدخف أسوة بالرجؿ  .39
 تـ الحذؼ      أحس أف الخشونة تناسب كال الجنسيف  .40
صػػػػمة الزوجيػػػػة مػػػػف حػػػػؽ المػػػػرأة أف تكػػػػوف الع  .41

 بيدىا
   

   

 تـ الحذؼ      أعتقد أف ال فرؽ في األدوار بيف الجنسيف  .42
ال أمػػػػػػانع مػػػػػػػف ارتػػػػػػػداء سػػػػػػػرواؿ )بنطػػػػػػػاؿ( ذو   .43

 خصر ساحؿ.
تػػػػػػػػػـ اعػػػػػػػػػادة      

 صياغة
تعجبنػػػػي كثيػػػػرًا الحركػػػػات االستعراضػػػػية )مثػػػػؿ   .44

المشػي، حركػة اليػديف.... الػخ( التػي يقػـو بيػا 
 الجنس اآلخر، وأقمدىا.

   
  

تػػػػػػػػػـ اعػػػػػػػػػادة 
 صياغة

تعجبنػػػػي مفػػػػردات الجػػػػنس اآلخػػػػر وأحػػػػاوؿ أف   .45
 تكوف مفرداتي مثميا.

   
 تـ الحذؼ  

 تـ الحذؼ      تعجبني ألعاب الجنس االخر وأمارسيا.  .46
أعػػارض أف ىنالػػؾ مالبػػس مخصصػػة لجػػنس   .47

 بعينو دوف اآلخر.
   

 تـ الحذؼ  

 تـ الحذؼ     ال أؤمف بضرورة التنمػيط الجنسػي )أي معرفػة   .48
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

التعديل  الفقرة صياغة  مالئمة الفقرة 
 المقترح

 سو( عند األطفاؿ.كؿ نوع بجن
 الفوضوية

مػػػانع فػػػي التخمػػػي عػػػف المبػػػادئ والمعػػػايير ال أ  .49
التػػػػػي ألتػػػػػـز بيػػػػػا عنػػػػػدما أكػػػػػوف فػػػػػي ظػػػػػروؼ 

 صعبة.

   
  

تػػػػػػػػػـ اعػػػػػػػػػادة 
 صياغة

ف اإلنسػػػػاف الممتػػػػـز بالواجػػػػب الػػػػديني، اعتقػػػػد أ  .50
 واالجتماعي يعد مغفاًل.

   
  

تػػػػػػػػػـ اعػػػػػػػػػادة 
 صياغة

 تـ الحذؼ      عمى الضعفاءأرى أف القانوف وضع ليطبؽ   .51
       أعتقد أف الشخص الجاد ىو شخص معقد  .52
أنزعج حينما تقدـ لػي نصػيحة أو موعظػة مػف   .53

 اآلخريف.

   
   

عارض المقولة )الوقت كالسيؼ إف لـ تقطعو أ  .54
 قطعؾ(

   
   

       أعيش يومي وال أفكر بغدي  .55
)النفاؽ( ضروري في تعاممي مع اآلخػريف فػي   .56

 لحالي.وقتنا ا
   

  
تػػػػػػػػػـ اعػػػػػػػػػادة 

 صياغة
)الرشػػوة( ميمػػة فػػػي تسػػييؿ تحقيػػؽ مصػػػمحتي   .57

 وأىدافي
   

   

       يعجبني النـو بكثرة ويزعجني النيوض مبكرًا.  .58
أحػػػػػس أف قراراتػػػػػي وأحكػػػػػامي تجػػػػػاه اآلخػػػػػريف   .59

 واألشياء، متسرعة.
   

   

أعتقد أف المظير أىػـ مػف الجػوىر فػي الوقػت   .60
 الحالي.

   
  

تػػػػػػػػػـ اعػػػػػػػػػادة 
 اغةصي

أعػػػػارض المقولػػػػة: )الحقػػػػوؽ بػػػػدوف الواجبػػػػات   .61
 تعني الفوضى(.

      

أحػػػػػػػػب أف أنػػػػػػػػادي والػػػػػػػػدي وأقربػػػػػػػػائي الكبػػػػػػػػار   .62
بأسػػػػمائيـ وال تعجبنػػػػي مسػػػػميات القرابػػػػة مثػػػػؿ 

 )عـ، خاؿ، جد(

   
   

ممارسػػػػػتي الغػػػػػش فػػػػػي االمتحانػػػػػات ىػػػػػو أمػػػػػر   .63
 طبيعي.

   
   

       دوف النظر إلى العواقب.أتخذ قراراتي   .64
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 المحكمينقائمة (: بممحق )ال
 

 

 اسم المحكم الجامعة الرتبة العممية التخصص
    

 أ. د. حسني عوض القدس المفتوحة أستاذ  إرشاد نفسي وتربوي
 أ. د. محمد شاىيف القدس المفتوحة أستاذ  إرشاد نفسي وتربوي
 أ. د. زياد بركات القدس المفتوحة أستاذ عمـ نفسي تربوي
 عمر طالب الريماوي د. جامعة القدس مشارؾ أستاذ رفيععمـ النفس الم

 د. ابراىيـ المصري الخميؿ أستاذ مساعد إرشاد نفسي وتربوي
 د. رحاب السعدي االستقالؿ  أستاذ مساعد صحة نفسية

 د. اياد ابو بكر القدس المفتوحة أستاذ مساعد خدمة اجتماعية
 د. ىشاـ شناعة خضوري-ةفمسطيف التقني أستاذ مساعد عمـ النفس التربوي

 د. سييؿ صالحة النجاح الوطنية أستاذ مساعد قياس وتقويـ
 د. فاخر الخميمي النجاح الوطنية أستاذ مساعد عمـ النفس اإلكمينيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



066 
 

 )الصدق الظاىري( بعد التحكيم أدوات الدراسة(: تالممحق )

  

     القدس المفتوحة جامعة     

  دراسات العميا والبحث العمميعمادة ال
 

                                                                    بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 م/ةحتر الم   الطالب/ةحضرة 

 السالم عميكم ورحمة الّمو وبركاتو وبعد؛

ي لـدى عينـة مـن أساليب الحيـاة وعالقتيـا بـالتموث النفسـ" :عنوافب بإجراء دراسةالباحثة  تقوـُ 

ي الماجسػتير فػي اإلرشػاد النفسػلمحصػوؿ عمػى درجػة  وذلػؾ اسػتكماالً "، طمبة الجامعـات الفمسـطينية

أمػػؿ الباحثػػة تلػػذا  المرفقػػة، االسػػتبانةفقػػرات  فعػػ ةوىػػذا يتطمػػب اإلجابػػ فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة،

فػي ( X) وذلؾ بوضػع إشػارةـ؛ مناسبًا لكا بالشكؿ الذي ترونو ة عنيالفقرات قراءة جيدة واإلجاب قراءة

وىػػي ألغػػراض البحػػث  ،تامػػة ةسػػتعامؿ بسػػري االسػػتبانة هىػػذوتؤكػػد الباحثػػة أف المكػػاف المخصػػص. 

جػػابتكـ بصػػدؽ وموضػػوعية لػػذا فػػإف تعػػاونكـ  فقػػط، العممػػي فػػي تحقيػػؽ نتػػائج  كبيػػر سػػيفيد إلػػى حػػدٍ وا 

 ا.حسف تعاونكمول ـشاكرة لكعممية صادقة، 

 مع بالغ شكري وتقديري

 حسنة احمد حسف عودة :احثةبال

  يوسؼ ذياب عواد .د أ. إشراف:ب



066 
 

 القسم األول: المعمومات الشخصية:

 في المكاف الذي ينطبؽ عميؾ فيما يمي:( X) يرجى وضع إشارة

 الجنس:  .5
 أنثى(  )             ذكر)    (     

 

 المستوى الدراسي: بكالوريوس .6
 سنة رابعة فأعمى (  )سنة ثالثة    (      )سنة ثانية    (  )     سنة أولى(   )     

 

 الكمية:  .7
 كميات عممية وطبية(  ) كميات إنسانية  )   (      

 

 نوع الجامعة:  .8

 )       ( حكومية    

 )       ( أىمية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



064 
 

 المقاييسالقسم الثاني: 

 أ: مقياس أساليب الحياة 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  موافق
معارض  معارض متأكد

 بشدة
      البعد االول: المتعاون 

0.  
مػف خػالؿ  عندما أواجو مشكمة فػإني أجتيػد لمتغمػب عمييػا

 تعاوني مع االخريف.
     

      .(وأحزانيـ أفراحيـ)مناسباتيـ  أشارؾ اآلخريف  .2
      يصفني اآلخروف بالنشاط والحيوية.  .0
      لدي القدرة عمى مواجية مشكالت الحياة بشجاعة.  .6
      عندما أكمؼ بعمؿ اجتماعي فإني أسرع بإنجازه.  .6
      .بالمعقدةاآلخروف  صفياأحب حؿ المشكالت التي ي  .4
      أحب األعماؿ التي فييا نشاط وحيوية.  .1

 أكثػر إصػراراإذا تكرر الفشؿ فػي موقػٍؼ مػا فيػذا يجعمنػي   .0
 عمى إنجازه.

     

6.  
عالجيػػػػا فػػػػي او العائميػػػػة التػػػػي تػػػػواجيني  اواجػػػو المشػػػػكالت

 وقتيا.
     

      أحب العمؿ الذي فيو نوع مف المجازفة.  .03
      البعد الثاني: المتجنب 

      ف.اأتجنب التدخؿ بيف شخصيف يتشاجر   .00
      مخالطة اآلخريف. عدـأفضؿ   .02
      المشكالت التي تواجيني. أحاوؿ اليروب مف  .00
      أشعر بالخوؼ مف الفشؿ في العمؿ.   .06
      جنب إبداء آرائي حتى لو طمب مني ذلؾ.أت  .06
      .االجتماعية المناسبات ممشاركة فيأرى ال ضرورة ل  .04
      أجد صعوبة في تعاممي مع اآلخريف.  .01
      أتجنب الحوار في المناسبات االجتماعية.  .00
      أسامح مف يسإ لي في موضوع معيف.  .06
      .يأىداففي تحقيؽ  اإلخفاؽ الخوؼ مفب أشعر  .23

      البعد الثالث: االعتمادي 
      أعتمد عمى زمالئي في تنفيذ األعماؿ التي كمؼ بيا.  .20
      أبتعد عف تقديـ المساعدة لمف يحتاجيا.  .22
      بعمؿ فيو مجيود. أكمؼأتضايؽ حينما   .20



061 
 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  موافق
معارض  معارض متأكد

 بشدة

26.  
أجد نفسي عاجزًا عف أداء المسػؤولية التػي أكمػؼ بيػا فػي 

 حياتي.
     

      .مجيود ممكفبأقؿ ؿ عمى ما أريد أحب أف أحص  .26
      أشعر بضعؼ قدرتي عمى مواجية المشاكؿ.  .24
      أستشير اآلخريف في حؿ مشكالتي.  .21
      متميزة.غير في حياتي  يأدوار   .20

26.  
الشػػػػػخص النػػػػػاجح ىػػػػػو الػػػػػذي يحصػػػػػؿ عمػػػػػى كػػػػػؿ مػػػػػا  إف

 يحتاجو لنفسو.
     

      ردي.في إنجاز األعماؿ التي أكمؼ بيا بمف بطيءأني   .03
      البعد الرابع: المسيطر 

      مع زمالئي. أتعامؿأحب إصدار األوامر عندما   .00
      لدي القدرة عمى فرض سيطرتي عمى اآلخريف.  .02
      باآلخريف. االىتماـأتخذ قراراتي دوف   .00

06.  
أجػػد نفسػػي أفضػػؿ مػػف اآلخػػريف فػػي المجتمػػع مػػف ناحيػػة 

 السيطرة.
     

      ا أتشاجر مع أحد زمالئي.أكوف قاسيًا عندم  .06
      خالفني في الرأي.يمف عمى  جرأأت  .04
      المحور في أي عمؿ جماعي. أكوفأحب أف   .01
      أشعر بالعصبية عندما يزعجني اآلخروف.  .00
      لدي القدرة عمى مواجية ضغوط اآلخريف.  .06

 ب: مقاس التموث النفسي

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 موافق
غير 

معارض  معارض كدمتأ
 بشدة

 اليياالتنكر لميوية الحضارية واإلساءة 
      انزعج حينما يتحدث بعضيـ المغة العربية الفصحى  .0

2.  
تعجبني البرامج اإلعالمية التػي تسػتخدـ الميجػة العاميػة 

 في نقاشاتيا وتبتعد عف المغة العربية الفصحى
     

      أصبحنا جزءًا مف الماضي وال مستقبؿ لنا  .0
      اتنكر لعروبتي عندما اكوف في بمد أجنبي  .6

6.  
التمسػػؾ بػػالقيـ االجتماعيػػة السػػائدة فػػي بمػػدي ىػػو ابتعػػاد 

 عف الحضارة.
     



060 
 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 موافق
غير 

معارض  معارض كدمتأ
 بشدة

4.  
أرغب فػي الحصػوؿ عمػى جنسػية أجنبيػة حتػى لػو عمػى 

 حساب التخمي عف جنسيتي الحالية.
     

     ذفتح الثقافة السائدة في مجتمعي ثقافة أقواؿ ال أفعاؿ  .1

0.  
التطػػػػوع والتضػػػػحية واإليثػػػػار فػػػػي سػػػػبيؿ االخػػػػريف ىػػػػي  

 ضرب مف السذاجة.
     

      مبدأ )الغاية تبرر الوسيمة( ىو مبدأ مقبوؿ بالنسبة لي.  .6
      مر مقبوؿ لدي.بيع اآلثار لألجانب أ  .03

00.  
العػػػػػرب غيػػػػػر مػػػػػؤىميف لحمػػػػػؿ الرسػػػػػالة اإلنسػػػػػانية فػػػػػي  

 المحبة والتسامح.
     

زواج فػػػي بمػػدي باليػػػة وال تصػػمح فػػػي عػػادات وتقاليػػػد الػػ   .02
 الوقت الراىف.

     

المالبػػػػػس الفمسػػػػػطينية التراثيػػػػػة مثػػػػػؿ )الثػػػػػوب، القمبػػػػػاز،   .00
 العباءة( دليؿ عمى التخمؼ الحضاري.

     

 االجنبية التعمق بالمظاىر الشكمية

 

ف تعارضػػػػػػػػت مػػػػػػػػع ثقافػػػػػػػػة أقمػػػػػػػػد الثقافػػػػػػػػات األخػػػػػػػػرى، وا    .06
 مجتمعي.

     

      وف أسموب حياتي باألجانب.شعر بالفخر عندما يشبيأ  .06

أؤمف بأف مف يقمػد األجنبػي فػي نمػط حياتػو سػيكوف فػي   .04
 النياية رابحًا.

     

أعتقػػػػد أف تعمػػػػـ المغػػػػات األجنبيػػػػة أىػػػػـ مػػػػف تعمػػػػـ المغػػػػة   .01
 العربية واصوليا.

     

اسػػػتخدـ كممػػػات أجنبيػػػة بػػػدؿ العربيػػػة فػػػي حػػػديثي شػػػيء   .00
 ميـ بالنسبة لي.

     

)الحؽ، الخير، الجماؿ( موجودة فقط لدى القيـ المطمقة   .06
 األجانب.

     

أبػػدو أكثػػػر تقػػديرًا لػػػذاتي حينمػػػا أحمػػؿ صػػػورًا أو أحػػػرؼ   .23
 أجنبية عمى مالبسي وحاجاتي الشخصية.

     

      أفضؿ استيالؾ المنتجات الغربية عمى العربية.  .20
     أسػػػػػتخدـ األسػػػػػماء االجنبيػػػػػة بػػػػػدؿ العربيػػػػػة لألشػػػػػخاص   .22



066 
 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 موافق
غير 

معارض  معارض كدمتأ
 بشدة

 جوانب الحياة.والمحالت وكثير مف 

الشػػػػػيادة الممنوحػػػػػة مػػػػػف جامعػػػػػة أجنبيػػػػػة أفضػػػػػؿ مػػػػػف    .20
 الجامعات العربية.

     

      أقمد بعض الممثميف واإلعالميف األجانب في المالبس  .26
      أىتـ جيدًا بالمناسبات الغربية )كالفمنتايف(.  .26
      أتمنى لو أعيش بقية حياتي في بمد أجنبي  .24

ربيػػػػة فػػػػي المالبػػػػس تجعمنػػػػي اشػػػػعر ارتػػػػداء الموضػػػػة الغ  .21
 بالتميز.

     

20.  
أسػػػتمع إلػػػى األغػػػاني األجنبيػػػة حتػػػى لػػػو كنػػػت ال أفيػػػـ 

 مفرداتيا.
     

      تعجبني التقاليد األجنبية وأمارسيا.  .26
 السوي التنميط الجنسي غير

 

03.  
أتقبػػػؿ قيػػػػاـ بعػػػػض الشػػػباب الػػػػذكور اسػػػػتعماؿ مسػػػػاحيؽ 

 التجميؿ.
     

00.  
لمحمي كاألسػاور والقالئػد ىػو مػف  ارتداء الشباب الذكور

 مظاىر التطور.
     

      أحس أف النعومة تناسب كال الجنسيف  .02
      مقولة )إف جماؿ المرأة في حيائيا( مقولة غير منطقية.  .00

ممارسػػة الشػػباب لمػػرقص الشػػرقي أو الغربيػػة ىػػو حريػػػة   .06
 شخصية.

     

      مف حؽ المرأة أف تكوف العصمة الزوجية بيدىا.  .06

04.  
ارتػػداء الػػذكور سػػرواؿ )بنطػػاؿ( ذو خصػػر سػػاحؿ امػػر 

 مقبوؿ لدي.
     

01.  
تعجبنػػػػي كثيػػػػرًا الحركػػػػات االستعراضػػػػية )مثػػػػؿ المشػػػػي، 

 حركة اليديف.... الخ( التي يقـو بيا الجنس اآلخر.
 

     

 الفوضوية 

00.  
اإلنسػػػػػاف الممتػػػػػـز بالواجػػػػػب الػػػػػديني، واالجتمػػػػػاعي يعػػػػػد 

 متخمفا.
     

      شخص معقد.الشخص الجاد ىو   .06



043 
 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 موافق
غير 

معارض  معارض كدمتأ
 بشدة

      أنزعج حينما تقدـ لي نصيحة أو موعظة مف اآلخريف.  .63
      أعارض المقولة )الوقت كالسيؼ إف لـ تقطعو قطعؾ(  .60
      أعيش يومي وال أفكر بغدي.  .62

60.  
المجػػػػػػامالت االجتماعيػػػػػػة ضػػػػػػرورية فػػػػػػي تعػػػػػػاممي مػػػػػػع 

     ذفتح اآلخريف في وقتنا الحالي.

      تحقيؽ مصمحتي وأىدافي.)الرشوة( ميمة في تسييؿ   .66
      يعجبني النـو بكثرة ويزعجني النيوض مبكرًا.  .66

64.  
أحػػػػس أف قراراتػػػػي وأحكػػػػامي تجػػػػاه اآلخػػػػريف واألشػػػػياء، 

 متسرعة.
     ذفتح

      المظير أىـ مف الجوىر في الوقت الحالي.  .61

أعػػػػػػارض المقولػػػػػػة: )الحقػػػػػػوؽ بػػػػػػدوف الواجبػػػػػػات تعنػػػػػػي   .60
 الفوضى(.

     ذفتح

66.  
أنػػػػادي والػػػػدي وأقربػػػػائي الكبػػػػار بأسػػػػمائيـ وال  أحػػػػب أف

 تعجبني مسميات القرابة مثؿ )عـ، خاؿ، جد(
     

      ممارستي الغش في االمتحانات ىو أمر طبيعي.  .63
      أتخذ قراراتي بدوف النظر إلى العواقب.  .60

 

 

 

 

 

 

 

 

 



040 
 

  إجراء فحص الخصائص السيكومتريةبعد  أدوات الدراسة(: ثالممحق )

     القدس المفتوحة جامعة     

  عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
 

                                                                    بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 م/ةحتر الم   الطالب/ةحضرة 

 السالم عميكم ورحمة الّمو وبركاتو وبعد؛

ليب الحيـاة وعالقتيـا بـالتموث النفسـي لـدى عينـة مـن أسا" :عنوافب بإجراء دراسةالباحثة  تقوـُ 

ي الماجسػتير فػي اإلرشػاد النفسػلمحصػوؿ عمػى درجػة  وذلػؾ اسػتكماالً "، طمبة الجامعـات الفمسـطينية

أمػػؿ الباحثػػة تلػػذا  المرفقػػة، االسػػتبانةفقػػرات  فعػػ ةوىػػذا يتطمػػب اإلجابػػ فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة،

فػي ( X) وذلؾ بوضػع إشػارةمناسبًا لكـ؛ ا بالشكؿ الذي ترونو عنية الفقرات قراءة جيدة واإلجاب قراءة

وىػػي ألغػػراض البحػػث  ،تامػػة ةسػػتعامؿ بسػػري االسػػتبانة هىػػذوتؤكػػد الباحثػػة أف المكػػاف المخصػػص. 

جػػابتكـ بصػػدؽ وموضػػوعية لػػذا فػػإف تعػػاونكـ  فقػػط، العممػػي فػػي تحقيػػؽ نتػػائج  كبيػػر سػػيفيد إلػػى حػػدٍ وا 

 ا.عاونكمحسف تول ـشاكرة لكعممية صادقة، 

 مع بالغ شكري وتقديري
 حسنة احمد حسف عودة :باحثةال
  يوسؼ ذياب عواد .د أ. إشراف:ب
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 القسم األول: المعمومات الشخصية:

 في المكاف الذي ينطبؽ عميؾ فيما يمي:( X) يرجى وضع إشارة

 الجنس:  .9
 أنثى(  )             ذكر)    (     

 

 المستوى الدراسي: بكالوريوس .12
 سنة رابعة فأعمى (  )سنة ثالثة    (      )سنة ثانية    (  )     سنة أولى(   )     

 

 الكمية:  .11
 كميات عممية وطبية(  ) كميات إنسانية  )   (      

 

 نوع الجامعة:  .10

 )       ( حكومية    

 )       ( أىمية  
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 المقاييسالقسم الثاني: 

 أ: مقياس أساليب الحياة 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  موافق
معارض  معارض متأكد

 بشدة
      البعد االول: المتعاون 

مػف خػالؿ  عنػدما أواجػو مشػكمة فػإني أجتيػد لمتغمػب عمييػا  .0
 تعاوني مع االخريف.

     

      .(وأحزانيـ أفراحيـ)مناسباتيـ  أشارؾ اآلخريف  .2
      يصفني اآلخروف بالنشاط والحيوية.  .0
      مواجية مشكالت الحياة بشجاعة. لدي القدرة عمى  .6
      عندما أكمؼ بعمؿ اجتماعي فإني أسرع بإنجازه.  .6
      .بالمعقدةاآلخروف  صفياأحب حؿ المشكالت التي ي  .4
      أحب األعماؿ التي فييا نشاط وحيوية.  .1

 أكثػػر إصػػراراإذا تكػرر الفشػػؿ فػػي موقػػٍؼ مػػا فيػػذا يجعمنػػي   .0
      عمى إنجازه.

عالجيػػػػا فػػػػي وأالعائميػػػػة التػػػػي تػػػػواجيني  المشػػػػكالت واجػػػػوأ  .6
      وقتيا.

      أحب العمؿ الذي فيو نوع مف المجازفة.  .03
      البعد الثاني: المتجنب 

      ف.اأتجنب التدخؿ بيف شخصيف يتشاجر   .00
      مخالطة اآلخريف. عدـأفضؿ   .02
      المشكالت التي تواجيني. أحاوؿ اليروب مف  .00
      لخوؼ مف الفشؿ في العمؿ.أشعر با   .06
      أتجنب إبداء آرائي حتى لو طمب مني ذلؾ.  .06
      .االجتماعية المناسبات ممشاركة فيأرى ال ضرورة ل  .04
      أجد صعوبة في تعاممي مع اآلخريف.  .01
      أتجنب الحوار في المناسبات االجتماعية.  .00
      أسامح مف يسإ لي في موضوع معيف.  .06
      .أىدافيفي تحقيؽ  اإلخفاؽ الخوؼ مفب أشعر  .23
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موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  موافق
معارض  معارض متأكد

 بشدة
      البعد الثالث: االعتمادي 

      أعتمد عمى زمالئي في تنفيذ األعماؿ التي كمؼ بيا.  .20
      أبتعد عف تقديـ المساعدة لمف يحتاجيا.  .22
      بعمؿ فيو مجيود. أكمؼأتضايؽ حينما   .20

ؼ بيػا فػي أجد نفسػي عػاجزًا عػف أداء المسػؤولية التػي أكمػ  .26
      حياتي.

      .ممكف بأقؿ مجيودأحب أف أحصؿ عمى ما أريد   .26
      أشعر بضعؼ قدرتي عمى مواجية المشاكؿ.  .24
      أستشير اآلخريف في حؿ مشكالتي.  .21
      متميزة.غير في حياتي  يأدوار   .20

الشخص الناجح ىو الذي يحصؿ عمى كؿ ما يحتاجو  إف  .26
     * لنفسو.

      في إنجاز األعماؿ التي أكمؼ بيا بمفردي. بطيءأني   .03
      البعد الرابع: المسيطر 

      مع زمالئي. أتعامؿأحب إصدار األوامر عندما   .00
      لدي القدرة عمى فرض سيطرتي عمى اآلخريف.  .02
      باآلخريف. االىتماـأتخذ قراراتي دوف   .00

ة أجػػػد نفسػػػي أفضػػػؿ مػػػف اآلخػػػريف فػػػي المجتمػػػع مػػػف ناحيػػػ  .06
      السيطرة.

      أكوف قاسيًا عندما أتشاجر مع أحد زمالئي.  .06
      خالفني في الرأي.يمف عمى  جرأأت  .04
      المحور في أي عمؿ جماعي. أكوفأحب أف   .01
      أشعر بالعصبية عندما يزعجني اآلخروف.  .00
      لدي القدرة عمى مواجية ضغوط اآلخريف.  .06
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 يب: مقاس التموث النفس

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 موافق
غير 
معارض  معارض متأكد

 بشدة
 اليياالتنكر لميوية الحضارية واإلساءة 

      نزعج حينما يتحدث بعضيـ المغة العربية الفصحىأ  .0

تعجبنػػي البػػرامج اإلعالميػػة التػػي تسػػتخدـ الميجػػة العاميػػة   .2
      في نقاشاتيا وتبتعد عف المغة العربية الفصحى

      بحنا جزءًا مف الماضي وال مستقبؿ لناأص  .0
      كوف في بمد أجنبير لعروبتي عندما أتنكأ  .6

التمسػػػؾ بػػػالقيـ االجتماعيػػػة السػػػائدة فػػػي بمػػػدي ىػػػو ابتعػػػاد   .6
      عف الحضارة.

أرغػػب فػػي الحصػػوؿ عمػػى جنسػػية أجنبيػػة حتػػى لػػو عمػػى   .4
      حساب التخمي عف جنسيتي الحالية.

واإليثػػػػػار فػػػػػي سػػػػػبيؿ االخػػػػػريف ىػػػػػي التطػػػػػوع والتضػػػػػحية    .1
      ضرب مف السذاجة.

      مبدأ )الغاية تبرر الوسيمة( ىو مبدأ مقبوؿ بالنسبة لي.  .0
      بيع اآلثار لألجانب امر مقبوؿ لدي.  .6

العرب غير مؤىميف لحمػؿ الرسػالة اإلنسػانية فػي المحبػة    .03
      والتسامح.

وال تصػػػمح فػػػي عػػػادات وتقاليػػػد الػػػزواج فػػػي بمػػػدي باليػػػة    .00
 الوقت الراىف.

     

المالبػػػػػػس الفمسػػػػػػطينية التراثيػػػػػػة مثػػػػػػؿ )الثػػػػػػوب، القمبػػػػػػاز،   .02
 العباءة( دليؿ عمى التخمؼ الحضاري.

     

 األجنبية التعمق بالمظاىر الشكمية
      ف تعارضت مع ثقافة مجتمعي.أقمد الثقافات األخرى، وا    .00
      انب.شعر بالفخر عندما يشبيوف أسموب حياتي باألجأ  .06

أؤمػػف بػػأف مػػف يقمػػد األجنبػػي فػػي نمػػط حياتػػو سػػيكوف فػػي   .06
 النياية رابحًا.

     

أعتقد أف تعمـ المغات األجنبية أىـ مف تعمـ المغة العربيػة   .04
 واصوليا.

     

     ـ كممات أجنبية بدؿ العربية في حديثي شيء ميـ استخدا  .01
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موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 موافق
غير 
معارض  معارض متأكد

 بشدة
 بالنسبة لي.

ؿ( موجػودة فقػط لػدى القيـ المطمقة )الحػؽ، الخيػر، الجمػا  .00
 األجانب.

     

أبػػػدو أكثػػػر تقػػػديرًا لػػػذاتي حينمػػػا أحمػػػؿ صػػػورًا أو أحػػػرؼ   .06
 أجنبية عمى مالبسي وحاجاتي الشخصية.

     

      أفضؿ استيالؾ المنتجات الغربية عمى العربية.  .23

أسػػػػػػتخدـ األسػػػػػػػماء االجنبيػػػػػػة بػػػػػػػدؿ العربيػػػػػػة لألشػػػػػػػخاص   .20
 والمحالت وكثير مف جوانب الحياة.

     

الشػػػػػػيادة الممنوحػػػػػػة مػػػػػػف جامعػػػػػػة أجنبيػػػػػػة أفضػػػػػػؿ مػػػػػػف    .22
 الجامعات العربية.

     

      أقمد بعض الممثميف واإلعالميف األجانب في المالبس  .20
      أىتـ جيدًا بالمناسبات الغربية )كالفمنتايف(.  .26
      أتمنى لو أعيش بقية حياتي في بمد أجنبي  .26

منػػػػػي اشػػػػػعر ارتػػػػػداء الموضػػػػػة الغربيػػػػػة فػػػػػي المالبػػػػػس تجع  .24
      بالتميز.

أسػػػػتمع إلػػػػى األغػػػػاني األجنبيػػػػة حتػػػػى لػػػػو كنػػػػت ال أفيػػػػـ   .21
      مفرداتيا.

      تعجبني التقاليد األجنبية وأمارسيا.  .20
 السوي التنميط الجنسي غير

أتقبػػػػؿ قيػػػػػاـ بعػػػػػض الشػػػػباب الػػػػػذكور اسػػػػػتعماؿ مسػػػػػاحيؽ   .26
      التجميؿ.

الئػػد ىػػو مػػف ارتػػداء الشػػباب الػػذكور لمحمػػي كاألسػػاور والق  .03
      مظاىر التطور.

      أحس أف النعومة تناسب كال الجنسيف  .00
      مقولة )إف جماؿ المرأة في حيائيا( مقولة غير منطقية.  .02

ممارسػػػة الشػػػباب لمػػػرقص الشػػػرقي أو الغربيػػػة ىػػػو حريػػػػة   .00
 شخصية.

     

      مف حؽ المرأة أف تكوف العصمة الزوجية بيدىا.  .06

واؿ )بنطػػػاؿ( ذو خصػػػر سػػػاحؿ امػػػر ارتػػػداء الػػػذكور سػػػر   .06
      مقبوؿ لدي.
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موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 موافق
غير 
معارض  معارض متأكد

 بشدة

تعجبني كثيرًا الحركات االستعراضية )مثؿ المشي، حركة   .04
      اليديف.... الخ( التي يقـو بيا الجنس اآلخر.

 الفوضوية 

اإلنسػػػػػػاف الممتػػػػػػـز بالواجػػػػػػب الػػػػػػديني، واالجتمػػػػػػاعي يعػػػػػػد   .01
      متخمفا.

      الشخص الجاد ىو شخص معقد.  .00
      ج حينما تقدـ لي نصيحة أو موعظة مف اآلخريف.أنزع  .06
      أعارض المقولة )الوقت كالسيؼ إف لـ تقطعو قطعؾ(  .63
      أعيش يومي وال أفكر بغدي.  .60
      )الرشوة( ميمة في تسييؿ تحقيؽ مصمحتي وأىدافي.  .62
      يعجبني النـو بكثرة ويزعجني النيوض مبكرًا.  .60
      في الوقت الحالي. المظير أىـ مف الجوىر  .66

أحػػػػػب أف أنػػػػػادي والػػػػػدي وأقربػػػػػائي الكبػػػػػار بأسػػػػػمائيـ وال   .66
      تعجبني مسميات القرابة مثؿ )عـ، خاؿ، جد(

      ممارستي الغش في االمتحانات ىو أمر طبيعي.  .64
      أتخذ قراراتي بدوف النظر إلى العواقب.  .61
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 كتاب تسييل الميمة (:جالممحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




