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  علي البناء النفسي لشخصية الطفل وأثرهااالنتفاضة 
  

  السحاراسماعيل ختام /أ        غااآل عثمان عاطف/د
  كلية التربية-اإلسالميةالجامعة 

   ملخص

وبعـض  ) البناء النفسـي، التوكيديـة  (معرفة العالقة بين االنتفاضة وبعض المتغيرات النفسية هدفت هذه الدراسة إلى 
. االنتفاضـة  ألطفالمكونات البناء النفسي  فيالعوامل المؤثرة  أهممعرفة  إليكما هدفت )الجنس، السن(المتغيرات الديمغرافية 

عـام، وتـم اسـتخدام المـنهج     ) ١٧-١٢(ما بين  تتراوح أعمارمن  واإلناثمن الذكور ) ٢٧٤(وقد تكونت عينة الدراسة من 
 روتم استخدام المتوسطات الحسابية والوزن النسـبي واختبـا  ). ةالبناء النفسي، والتوكيدي( أداةالوصفي االرتباطي، واستخدمت 

بين الدرجة الكلية للبناء النفسـي وأبعـاده    إحصائياومعامل االرتباط بيرسون، وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية دالة ) ت(
العمـر،  -لنفسي تعزي لمتغير الجنسفي الدرجة الكلية للبناء ا إحصائياوالدرجة الكلية للتوكيدية، عدم وجود فروق دالة  األربعة

 أدبياتضوء  فيوقد تم تفسير النتائج العمر، -في الدرجة الكلية للتوكيدية تعزي لمتغير الجنس إحصائياوعدم وجود فروق دالة 
  .الدراسة، ومن ثم عرض عدد من التوصيات

  
Abstract 

The aim of this thesis is to study the effect of Intifada on the psychology 

structure of children's in Gaza governorates. 

The sample of the study consist of (274) children. The ages of them were 
between 12-1٧ years. We have used the descriptive scientific methodology. Also 
we have made Questionnaires of assertiveness scale and  psychology structure to 
answer the research questions. After validating their reliability and validity, several 
statistical analyses were applied including descriptive statistics, person correlation 
and T-Test. 

The results showed that there is a relationship between psychology structure 
& assertiveness scale, no significant differences of psychology structure in relation 
to gender & age, no significant differences of assertiveness scale in relation to 
gender & age   

Results were discussed within the framework of literature, several 
recommendations were made. 
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  ةــمقدم

بما حققه من نصـر وصـمود   ) طفل االنتفاضة(ال شك في أن الطفل الفلسطيني أو ما يسمي بظاهرة 
يجعلنا نحن عالم الكبار نقف وقفة تقدير و إعجاب، وانحناء لهذا الطفل العربي الفلسطيني الذي يـدافع عـن   

صمود و إكبار فـي المواجهـة   وعن كرامة أمته العربية واإلسالمية، وبكل شجاعة و إرادة و ،شعبه ووطنه
أو القلق إلـى نفسـية    واإلرباك، ومن دون أن يتسرب الخوف اإلسرائيليوفي التضحية والجهاد مع االحتالل 
وليسهم في تقريـر   بطاقاته، ووقف إلى جانب الكبار ليمدهم وكبر قبل أوانههذا الطفل الذي تخلى عن طفولته 

ت مثل هذه الظاهرة التي عملت على تحويل الطفولة البريئة إلى مصيره، فلم يسجل تاريخ الحروب والمواجها
طاقة فاعلة وعلى أرض الواقع، هذه الطفولة التي من خصائصها أن الطفل يخاف ويقلـق ويتـردد وينفعـل    
ويهرب من كل ما يهدد ذاته ووجوده، فهو يخاف من الدمار ومن األصوات الشديدة، ومـن النـار والـدماء    

الغريبة، كما يخاف من مواجهة الكبار، فمن الطبيعـي أن شخصـية الطفـل تـؤثر فيهـا      والظالم، والوجوه 
مجموعة عوامل تربوية و أسرية واجتماعية وصحية وفكرية ودينية وحضارية ومادية، وذلـك مـن خـالل    
التنشئة األسرية واالجتماعية، وبذلك يتم بناء شخصية الطفل و تكوين خصائصه وسماته التـي تميـزه عـن    

إن من عادة األطفال إذا وجدوا في ظروف ضاغطة أو شعروا بضغط الكبار األقويـاء أن يتنـازلوا   ، فغيره
تدريجيا عن استجاباتهم، وإذا كانت هذه الضغوط قوية وحاسمة تخلى الطفل عن توازنه النفسـي والجسـمي   

والهزيمة، وفقـدان  ألحاسيس القهر واإلحباط ومشاعر النقص  والعقلي إرضاء لآلخرين ويكون بذلك معرضاً
األمن الداخلي، لهذا فان التوازن النفسي أو الروحي والجسمي لدى الطفل غالبا ما يكون معتمدا على مواقـف  

ومشاعرهم ومزاجهم وسلوكياتهم بمعنى آخر يكون سلوك الطفل أو ردود أفعاله دفاعيـة أو  ) الكبار(اآلخرين 
طفال اآلخرين ويختلف عنهم في الوقت نفسـه، يشـبههم   تعويضية، ولكن الطفل الفلسطيني هو طفل يشبه األ

إنه طفل ال يخاف وال يقلق وال يرتبك في مواجهة ويختلف عنهم في سماته وسلوكياته،  بطفولته ومرحلة نموه
الكبار، وشجاعته فائقة و إرادته قوية وصموده عظيم ومعنوياته عالية، وال يعتمد في توازنه النفسي والفكري 

هـذا   أصبحلذلك  ،أو على مزاجهم أو تهديداتهم أو ضغوطهم) الكبار(على مشاعر اآلخرين ) اكلي(والجسمي 
أكثر مـن  ) ٢٠٠٤(نهاية عام  حتى األطفالالطفل هدفا آللة الحرب الصهيونية فقد بلغت حصيلة الشهداء من 

ـ ) ٣٠٠٠(طفالً، واعتقال ما يزيد عـن   )٩٠٠٠(ممن هم دون الثامنة عشر، وإصابة ) ٦٧٦( الً مـا زال  طف
  *.)٢-١٦(سجون االحتالل  فيمنهم ) ٣٠٠(

  

  
 .يشير الرقم األول إلي رقم المرجع في قائمة المراجع، والرقم الثاني إلي رقم الصفحة* 
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فلم ترتبط نظرية اإلبادة وقتل األطفال بأي دين أو فكر وضعي كما ارتبطت بالفكر التـوراتى، وقـد بينـت    
قتـل  ل وحتى يومنا هذا، حيث أن الفكر اإلرهابي الصهيوني يقوم على اإلبـادة و تطبيقاتها العملية منذ االحتال

  .األطفال وتحطيمهم أمام ذويهم
هذا كله جعل هؤالء األطفال يشعرون بقوة خارقة تدفعهم إلى التوجه إلى ساحات المواجهـة، وتولـد   

مـن   ازقع وعلى شاشات التلفلى أرض الوالديهم إحساس داخلي يؤنبهم على عدم المشاركة، فما يشاهدونه ع
بطش وجبروت قوات االحتالل جعلهم يشعرون بتأنيب الضمير والتقصير فـي أداء الواجـب الملقـى علـى     
عاتقهم، وسرعان ما تحولت هذه المشاعر واألحاسيس إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع من قبـل الفتيـان   

ة بل ساحات الموت على مداخل المـدن ومنـاطق   واألطفال، فاندفعوا بكل جرأة وبسالة إلى ساحات المواجه
التماس، ولم تجدي معهم كل محاوالت األهل لمنعهم عن ذلك، ولم ينتاب العديد منهم الشعور بالخوف نتيجـة  

  . *)٤-١٧(ات إصابتهم بالرصاص ونقلهم إلى المستشفي
ئيلي، بل تحرك ثـائراً  هذا الجيل الذي لم يستسلم لكل ألوان الظلم واإلجحاف من قبل االحتالل اإلسرا

ليعيد للحياة قيمتها ومعناها وداللتها، فهو يواجه ويتحدى ويستشهد كي توهب له ولشعبه الحياة،  فهو يواجـه  
الخطر بكل قوة وعزيمة، فهو يحترق ليضيء لآلخرين مستقبلهم ويثرى حياتهم ويجعلها أكثر امتالء وأعمـق  

أن يعيش التحدي والتصدي والمقاومة لالحتالل بكـل أنواعـه   لذلك قرر الشعب الفلسطيني . *)٣٣-١(داللة 
وصوره ويثبت للعالم أجمع قدرته الهائلة على إحداث تغيرات عميقة في حياة كل فلسطيني، فأدى هذا كله إلى 
خلق واقع سياسي واجتماعي واقتصادي جديد، فكان وقود هذه االنتفاضة هم األطفال والشباب بصورة فاعلـة  

درك هؤالء الشباب أنهم بدون مشاركتهم ال يمكن أن يكون هناك تواصل وتحـدى فـي فعاليـة    ومتجددة، وأ
واستمرارية االنتفاضة، والتي تهدف إلى تحرير فلسطين ومقدساتها من دنس اليهـود، والوصـول للحقـوق    

ل تطلـب  الاالحت وغيرها، فهذا التصعيد من قبلالمشروعة للشعب الفلسطيني بعد ضياعها في أوسلو ومدريد 
دم وحياة الطفل الفلسطيني، فقد تميـز هـذا الطفـل بمجموعـة مـن       فيكان هذا موجوداً ، ردة فعل حازمة

تفاعله مع المواقف المختلفة، فهـو يحـدد    فيالخصائص والسمات النفسية التي ميزته عن بقية أطفال العالم 
هذه الظروف الصـعبة، واثقـاً بقدراتـه    جيداً، ويتكيف مع ذاته وبيئته التي يعيش بها علي الرغم من  أهدافه

فقد حير هذا السلوك الكثير من المتخصصين والمسئولين، وأصـبحت   .*)١٥٠-٩(وقادراً علي ضبط نفسه 
ال تنبع إال من شخصية قوية ال تعـرف   لفلسطيني محط تساؤل العالم أجمع، فهذه التصرفاتا طفلتصرفات ال

زنه النفسي بل إن تحقيق توازنه هو الهدف الذي يسعى للحفـاظ  ال يتخلى عن توافالطفل الفلسطيني الخوف، 
قادر علـي التعبيـر   ، وهو عليه وهو ما يجعله يستجمع طاقاته وقدراته ليتحكم بها ويستفيد منها في مواجهاته

  .ومشاعره، والدفاع عن ذلك بكل قوة وشجاعة وأرائهعن حقوقه 

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ختام السحار/عاطف اآلغا و أ/د....االنتفاضة وأثرها علي البناء النفسي
 

 ٤

عدم وجود دراسـات حـول   شعب الفلسطيني، وونظراً ألهمية هذا الموضوع  وخصوصيته بالنسبة لل
الفلسـطيني فـي ظـل     طفلباستثناء بعض الدراسات التي وجدت عن الصدمة النفسية لدى الهذا الموضوع، 

، ثابت وفوسـتين (ومشكالت الصحة عند األطفال مثل دراسة ). ٢٠٠٠، ثابت وعابد(االنتفاضة مثل دراسة 
منع التجول وأثره على األطفال الفلسطينيين كما في دراسة أو ). ١٩٨٩، مندور وحورانى(ودراسة ). ٢٠٠٠

، قوتـه والسـراج  (القلق عند الفلسطينيين قبل االنتفاضة وبعدها كما في دراسـة  ). ١٩٩٤، قوته والسراج(
  .قرر الباحثان القيام بدراسة هذا الموضوعلذا فقد ). ١٩٩١

  
  الدراسات السابقة

موضوع االنتفاضة الفلسطينية المباركة، وذلك لألثر الكبيـر  تعددت الدراسات واألبحاث التي تناولت 
للتعـرف علـي   ) ٢٠٠٣(أبو الخيرلهذه االنتفاضة علي الشعب الفلسطيني عامةً والطفل خاصةً، ففي دراسة 

مدي تأثير العنف اإلسرائيلي علي النواحي النفسية واالجتماعية والتربوية لدي األطفال الفلسطينيين، وبلغـت  
طفال من المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، وأسفرت النتائج عن تأثر الذكور أكثر من اإلنـاث  ) ١٣٣٠(العينة 

في النواحي النفسية واالجتماعية والتربوية نتيجة العنف اإلسرائيلي، أن جميع مناطق غزة قد تـأثر أطفالهـا   
  .بالعنف اإلسرائيلي

والعوامل التي تـدفع األطفـال نحـو االستشـهاد      األسبابمعرفة  إليهدفت ) ٢٠٠١(أبو هين دراسة وفي 
وعالقتها ببعض المتغيرات وذلك من خالل تجربة الطفل نفسه وليس كما يدركه اآلخرون المحيطـون بـه،   
والتعرف على أثر التعرض للخبرات الصعبة على الصحة النفسية والسلوكية لألطفال، والوقوف علـى أكثـر   

طفـالً تتـراوح   ) ٩٦٩(في فعاليات االنتفاضة، وبلغت عينـة الدراسـة   العوامل المؤثرة في مشاركة الطفل 
لألطفال، " ر وتر"عاماً ممن شاركوا في أحداث االنتفاضة، وقد استخدم الباحث مقياس ) ١٧-٩(أعمارهم من 

 واختبار لقياس الدوافع التي دفعت األطفال لالستشهاد والمشاركة في فعاليات االنتفاضة، واختبار لقياس درجة
مـن أطفـال الدراسـة يفضـلون     %) ٩٠(إعداد الباحث وتوصلت الدراسة إلى النتـائج أن  -التأثر باألحداث

من األطفال، وقد تبين أن لإلعالم دور كبيـر  %) ٤٢(المشاركة في فعاليات االنتفاضة في حين شارك حوالي 
وا في فعاليـات االنتفاضـة   في تعزيز حب األطفال نحو المشاركة والمخاطرة، وتبين أن األطفال الذين شارك

زادت لديهم سلوك التدافع والمخاطرة وقلت لديهم المشاكل النفسية واالنفعالية من األطفـال السـلبيين الـذين    
  .اكتفوا فقط بالمشاهدة لألحداث

بدراسة أثر االنتفاضة على الحالة النفسية لطلبة الصـف الثالـث الثـانوي    ) ١٩٩٥( الحـلـو وعسافوقام 
  على الوضع العام في الضفة الغربية وانعكاساتها
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وأسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة على مقياس الوضع النفسي والدراسي وبين متوسط استجابات الطلبـة  
الذين تعرضوا للضرب واالعتقال أو اإلصابة وبين متوسط استجابات الطلبة الذين لم يتعرضوا لذلك من قبـل  

، وكذلك بين متوسط اسـتجابات الطلبـة الـذين    "التوجيهي"الثانوية  قوات جيش االحتالل في مرحلة الدراسة
استشهد أحد أفراد أسرهم وبين متوسط استجابات الطلبة الذين لم يستشهد أحد مـن أفـراد أسـرهم خـالل     

، كذلك ال توجد فروق دالة بين متغيرات الجنس، التخصص، "التوجيهي"االنتفاضة في مرحلة الدراسة الثانوية 
  .كن وبين مقياس الوضع النفسي والدراسيمكان الس

االنتفاضـة   فيتحديد العالقة بين شدة الحدث الصادم ومدي المشاركة  إليهدفت  )1995( لقوتهوفي دراسة 
عام، ) ١٢-١١(بين  أعمارهمطفل تتراوح ) ١٠٨(، وتكونت عينة الدراسة من ١٩٨٧عام  األوليالفلسطينية 
االنتفاضة، كلما عانوا من  أنشطة فيشاركوا  أوللخبرات الصادمة،  طفالاألالنتائج انه كلما تعرض  وأظهرت
  .  التركيز والذاكرة فيمشكالت 

للكشف عن العوامل النفسـية التـي تكمـن وراء إيجابيـة المـراهقين      ) ١٩٩١( اسحق وبألوفي دراسـة 
  .الفلسطينيين أثناء قيامهم بدورهم في الواقع أي دراسة للظاهرة أثناء حدوثها

طالباً وطالبةً من المراهقين الفلسطينيين من طالب المرحلة اإلعدادية والثانويـة  ) ١٩٢(وبلغت عينة الدراسة  
  ).سنة ١٨-١٤(وممن تتراوح أعمارهم ما بين 

وأسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة بين متوسط درجات الطلبة المتروين وبين متوسط درجـات الطلبـة   
وية في مستوى اإليجابية لصالح المتروين، وجود فروق دالة بين متوسط درجـات  المندفعين في المرحلة الثان

الطلبة المتروين وبين متوسط درجات الطلبة المندفعين في المرحلة اإلعدادية في مستوى اإليجابيـة لصـالح   
 المتروين، وجود فروق دالة بين متوسط درجات الطلبة المتروين وبين متوسط درجـات الطلبـة المتـرددين   
بالمرحلة الثانوية في مستوى اإليجابية لصالح المتروين، وجود فروق دالة بـين متوسـط درجـات الطلبـة     

  .المتروين وبين متوسط درجات الطلبة المترددين بالمرحلة اإلعدادية في مستوى اإليجابية لصالح المتروين
طـور النفسـي االجتمـاعي    تأثير االنتفاضة على التدراسة حول  مندور وحورانيأجري ) ١٩٨٩(في عام و

من الناحية السلوكية فـي األسـاس التغيـر    نتائج هامة منها أنه  إلي الدراسة، وتوصلت لألطفال الفلسطينيين
رفض تام للتعامل مع الجنود ما عدا محاربتهم، أيضاً ميلهم لتقليد من هم أكبر مـنهم سـناً، والمـؤلم أنهـم     

منهم  )% ٢٠ (، ر آخر كان استهالك جميع ما لديهم من نقودأصبحوا مغرمين بحبهم لأللعاب العنيفة، ومظه
أما من الناحيـة  يزيد بمدى كبير،  )% ٥٥(ورة متوسطة، قل بصا )% ٢٥(، يقل مصروف الجيب لديهم قليالً

 )%١٠(أصبحوا خائفين جـداً،   )% ١٠(مع اختبار لمقياس الخوف من الجنود، وجدنا خالل البحث : العاطفية
مـن   )%١٠(كانوا ال يخافون من الجنود، وأيضـاً   )%١٠(متوسطي الخوف،  )%٣٥( م،خوفه فيمعتدلين 
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هؤالء الذين يخافون جداً من الجنود يعانوا من سلس البول، األحالم المزعجة، مع مستوى عالي مـن القلـق   
األطفـال  من المالحظ بوضوح اقتناع : أما الناحية االدراكيةية، والمستمر، كره ورفض كانت الحصيلة األساس

بقصص تختلف تماماً عن قبل، هذه األسئلة ومناقشتها كانت ذات عالقة بالتغيرات في مثـل هـذه الظـروف    
  .تقريباً، أيضاً األشعار التي كانت مليئة بصرخات الحرب وتتصل بذهابهم إلى المعركة

فة بعض العوامل لكشف عن مكونات البناء النفسي لشخصية الطفل اليتيم، ومعرل )٢٠٠٠( لشتات وفي دراسة
هذا البناء وتأثره بمتغيرات الجنس ونمط الرعايـة والترتيـب    فيهذا البناء، والكشف عن الفروق  فيلمؤثرة 
 فيالذين يعيشون  األطفالمن  )١٠٢(طفالً من المودعين بالمؤسسات و )٧٢(وبلغت عينة الدراسة ، الميالدي

  .األسرظل 
كلية للبناء النفسي لصـالح الـذكور،   الدرجة ال في واإلناثلذكور وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة بين ا

  .درجة مفهوم الذات تعزي لمتغير الجنس فيوجود فروق دالة  معدو
الدرجـة الكليـة    في) الجنس، نمط الرعاية، والترتيب الميالدي(تفاعل دال بين كل من المتغيرات  ال يوجد-

  .لمفهوم الذات
 ألبعـاد الصم والبكم من حيث البناء النفسي وذلك بالنسبة  ألبناءعة الدينامية بدراسة الطبي) ١٩٨٩( سـيد وقام 

 وأسـفرت ، إنـاث سنوات خمسة ذكور ومثلهـا  ) ١٠-٨( أعمارهمأطفال ) ١٠(صورة الذات، وبلغت العينة 
  . النتائج عن سيادة المشاعر السلبية من انسحاب وانعزال وانطواء وانخفاض لتقدير الذات

  
اسات يتبين أهمية وحيوية واثر االنتفاضـة وخاصـة علـي الناحيـة     ض السابق للدرفمن خالل العر

 أن، وما يتبعه من آثار علي النواحي االجتماعية والسلوكية واالدراكيـة والتحصـيلية، وبمـا    لألطفالالنفسية 
بناء النفسـي  بمرحلة حرجة لذا جاءت هذه الدراسة لمعرفة اثر االنتفاضة علي ال اآلنالمجتمع الفلسطيني يمر 

  :التالية تساؤالتالعن  اإلجابةللطفل الفلسطيني، وستعمل الدراسة الحالية علي 
  ما أثر االنتفاضة علي البناء النفسي للطفل وتوكيده لذاته؟*

  :ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة التالية
  ما درجة البناء النفسي لدي الطفل الفلسطيني؟-
  الفلسطيني؟ما مستوي التوكيدية لدي الطفل -
  ؟لدي الطفل الفلسطيني التوكيدية و البناء النفسي بينعالقة الما *

  :ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة التالية
  التوكيدية؟بللبناء النفسي   األولما عالقة الدرجة الكلية للبعد -
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  التوكيدية؟بالنفسي  الثاني للبناءما عالقة الدرجة الكلية للبعد -
  التوكيدية؟بية للبعد الثالث للبناء النفسي الكلما عالقة الدرجة -
  التوكيدية؟بالنفسي  الرابع للبناءما عالقة الدرجة الكلية للبعد -
  باختالف الجنس، العمر ؟للطفل الفلسطيني لبناء النفسي ا هل يختلف*
  باختالف الجنس، العمر ؟ هل تختلف التوكيدية للطفل الفلسطيني* 
  

  أهميــة الدراســـة 
  .هما النظري والعملي جانبين، في أهميتهاسب هذه الدراسة تكت

نجد أنها تتناول موضوعاً هاماً يمكن أن يقدم إطاراً نظرياً لهذا الموضـوع، والتعـرف    الجانب النظريفمن 
، وتعتبر إضافة نظرية للمكتبة العربيـة عامـةً والمكتبـة    األقصىعلي الجوانب االيجابية والسلبية النتفاضة 

  .نية خاصةً حول االنتفاضةالفلسطي
الدراسة تتناول موضوعاً هاماً يتعلق بحياة الشـعب الفلسـطيني فـي ظـل     فإن هذه  وأما من الناحية العملية

 األطفالقد تفيد الباحثون التربويون والنفسيون وكذلك المهتمون في المجتمع في كيفية التعامل مع واالنتفاضة، 
  .يتهم وتوجيههم توجيهاً سليماًومعرفة خصائص شخصيتهم وبالتالي رعا

  
  أهــــداف الدراســـة 

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
وبعـض المتغيـرات   ) البناء النفسـي، التوكيديـة  (معرفة العالقة بين االنتفاضة وبعض المتغيرات النفسية  -

  ).الجنس، السن(الديمغرافية 
  .االنتفاضة ألطفالالبناء النفسي  مكونات فيالعوامل المؤثرة  أهممعرفة  -
  

  فروض الدراسة
بين الدرجة الكلية للبناء النفسي والدرجـة الكليـة    )0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي داللة *

  .للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة
األول للبنـاء النفسـي   بين الدرجة الكليـة للبعـد   ) 0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي داللة *

  .والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة
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بين الدرجة الكلية للبعـد الثـاني للبنـاء النفسـي      )0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي داللة *
  .والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة

بين الدرجة الكلية للبعـد الثالـث للبنـاء النفسـي     ) 0.05(لة ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي دال*
  .والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة

بين الدرجة الكلية للبعـد الرابـع للبنـاء النفسـي     ) 0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي داللة *
  .والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة

في الدرجة الكلية للبناء النفسي تعزي لمتغير ) 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ال ت*
  .الجنس لدي أفراد عينة الدراسة

في الدرجة الكلية للبناء النفسي تعزي لمتغير ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة *
  .العمر لدي أفراد عينة الدراسة

في الدرجة الكلية للتوكيدية تعـزي لمتغيـر   ) 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ال ت*
  .الجنس لدي أفراد عينة الدراسة

في الدرجة الكلية للتوكيدية تعـزي لمتغيـر   ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة*
 .العمر لدي أفراد عينة الدراسة

  
  راســةمصطلحـات الد

  االنتفاضة
اجتماعية عايشها الفلسطينيون كعملية تطهير نفسي ال شعوري، وإذا كانـت  -االنتفاضة ظاهرة نفسية 

كلمة االنتفاضة لغوياً تعنى االستيقاظ فجأة أو التحرك من أجل التخلص من كابوس أو االبتعـاد عـن شـيء    
  .*)٤-٣(كولوجياً تعنى عملية والدة جديدة مزعج، وإن كانت سياسياً تعنى التخلص من االحتالل، فإنها سي

  
  البناء النفسي 

تفاعله مع المواقـف المختلفـة والتـي     فيمجموعة من الخصائص والسمات النفسية التي تميز الفرد 
نفسه واعتماده تكيفه مع ذاته ومع البيئة االجتماعية، وتحدد مدى ثقته ب فيوتميز سلوكه  أهدافهتحدد  أنيمكن 

  .ذاتهط علي نفسه وضب
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عدة مبادىء أطلق عليها ركائز البناء النفسي من خاللها يمكن تحديد معالم الطبيعة اإلنسـانية علـي     
افتراض أن لهذه الركائز قدرة علي تفسير جوانب البناء النفسي وهي قوي الـذات، قـوي الـنفس، التكامـل     

  . *)٩٦-٧(والتوازن، منحني النمو 
  

  الشخصية
قدرات واستعدادات وميول وآراء واتجاهات ودوافع وخصائص جسـمية   كل ما يوجد لدي الفرد من

  .*)١٩-١٢(وروحية وفكرية وعقائدية ومهنية  وأخالقيةوعقلية ونفسية 
  

  التوكيديـــة
اإليجابية في العالقات االجتماعية، فالشخص التوكيدي هو الشخص اإليجابي القادر علـى المبـادأة،   

لمواقف االجتماعية، والقادر على مناقشة الرؤساء والمرؤوسـين، وإبـداء   والواثق بنفسه الذي ال يخجل في ا
  .*)٥٥-١٣( ص غير التوكيدي هو الهياب الخجولالرأي حتى ولو كان مخالفاً، أما الشخ

  
  الدراسةحدود 

تتحدد الدراسة الحالية بدراسة اثر االنتفاضة علي البناء النفسي لشخصية الطفل، واقتصرت الدراسـة  
وذلـك   واإلناثعام من الذكور ) ١٧-١٢(تتراوح ما بين  أعمارة الوسطي وغزة والشمال، من علي محافظ

  .٢٠٠٥العام  في
  

  الدراسة إجراءات
  منهج الدراسة

مثـل هـذه الدراسـة التربويـة      فياستخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي فهو المنهج المناسب 
رات، ويصف العالقة بينها وصفا كمياً باستخدام مقـاييس كميـة   يدرس العالقة بين المتغي ألنهوالنفسية، وذلك 

)٢٣٥ -٤(*.  
  

  مجتمع الدراسة 
عام وذلك ) ١٧-١٢(ما بين  أعمارهمالذين تتراوح  األطفالمن جميع  األصلييتكون مجتمع الدراسة 

  .بهذه االنتفاضة وتأثرتالفئات التي أثرت  أهممن  ألنهامحافظات غزة، وذلك  في
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  سةعينة الدرا 
  :عينة الدراسة من عينة استطالعية وعينة فعلية كالتالي تألفت

محافظـة شـمال غـزة،     في واإلناثمن الذكور ) ٦٠(علي عينة استطالعية قوامها  األدواتفقد تم تطبيق -
عينـة الدراسـة    في، وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية ولم تدخل األدواتوذلك للتحقق من صدق وثبات 

  .النهائية
، غـزة،  شـمال ال(محافظـات   في واإلناثمن الذكور ) ٢٧٤(علي عينة نهائية بلغت  األدواتثم تم تطبيق -

للطـرق   اإلسـرائيلي ولقد تم استبعاد منطقة الجنوب وذلك بسبب االغالقات المسـتمرة لالحـتالل    )الوسطي
  .)١(، انظر الشكل رقم المؤدية له

  
  

  توزيع العينة علي المحافظات) ١(شكل رقم 
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المحافظات، فقد تم مراعـاة تمثيـل    فيتجمعهم  أماكن فيعلي عينة الدراسة  األدواتوقد تم توزيع 

محافظات غزة، بحيث تضمنت العينـة المدينـة والمخـيم     فيالعينة للتركيب الديمغرافي للمجتمع الفلسطيني 
  .والقرية والحي
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  الدراسة أدوات
ـ   ) ٢٠٠٠( شتاتوالتي منها دراسة  الدراسة أدبياتعلي  طالعاإلبعد  ، لحول البنـاء النفسـي للطف

مقياس توكيد ) ١٩٩٥( غريـب دراسة حول العالقة بين المهارات التوكيدية والقلق، و) ١٩٩٢( غريبدراسة و
 الدراسة تم بناء أدوات ،حول توكيد الذات ومحددات السلوك التوكيدي) ١٩٩٣-١٩٩٥(فرج  دراستاوالذات، 

  :ها، هذه األدوات هيوفرضيات تهاواإلجابة عن أسئلها لتحقيق أهداف
  الباحثان إعدادمن     مقياس البناء النفسي-١
  الباحثان إعدادمن       مقياس التوكيدية-٢
  

  استبانة البناء النفسي: أوالً
  .السيكولوجي والتربوي األدبعلي  اإلطالعبعد *
  ).، االجتماعيمعرفيالجسمي، النفسي، ال(هي و األربعةاالستبانه  أبعادتحديد *
صياغة العبارات الخاصة بكل بعد، فقد تم صياغة العبارات بلغة بسـيطة وواضـحة بعيـداً عـن التعقيـد      *

واإلطالة، فقد كانت العبارات قصيرة ومالئمة لعمر المفحوص ومستوي قدراته المعرفيـة وقـد بلـغ عـدد     
ة، تقيس مدي موافقة المبحوثين علي فقرات االستبانة، باستخدام سلم عبار) ٤٥(العبارات في صورتها األولي 

  ).دائماً، كثيراً، أحياناً، قليالً، نادراً(للبدائل  )(5 ,4 ,3 ,2 ,1 ليكرت الخماسي، حيث أعطيت الدرجات
 بـة اإلجاالعينة، مع بعض التعليمات التي تتعلق بكيفيـة   أفرادتم وضع بعض البيانات الخاصة بكل فرد من *

  .علي االستبانة
مفحوص بهدف معرفة مدي تجـانس الفقـرات   ) ٦٠(التجربة االستطالعية علي عينة قوامها  إجراءلقد تم *

، فقد تم االلتزام بشروط اإلحصائيةبعض المعالجات  تفيدوقدرتها علي قياس الظاهرة المراد قياسها من خالل 
  .راسةعلي عينة الد االستبياناتتوزيع  أثناءالبحث العلمي 

  
  الخصائص السيكومترية 

، فبعـد  فقد استحسن العديد من المفحوصين أسئلة االستبانه أثناء تعبئتها وتفاعلهم معهـا  :األداةصدق 
الحاسوب من خـالل   فيالبيانات  أدخلتالعينة تم جمعها وفرزها وتدقيق نتائجها، ثم  أفرادعلي  األداةتطبيق 
من صـحة ودقـة البيانـات     للتأكد األساسيةالوصفية  اإلحصائيةبعض التحليالت  إجراءوتم  spssبرنامج 

من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة مـن   لألداةالمدخلة، وقد استخرجت معامالت االتساق الداخلي 
 نمن عبارات المقياس، وذلـك ال  متفرقة عبارة) ١١(حذف وكان نتيجة ذلك فقرات االستبانة والدرجة الكلية، 
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 ١٢

وهي العبارات التي تحمـل  ) 0.30(كانت نسبة ارتباطها اقل من ف ضعيفاً مع الدرجة الكلية للمقياسارتباطها 
) 34(ليصبح العدد النهائي لفقرات االسـتبانة  ) ٣٨،٣٦،٣٥،٣٤،٣٣،٣٢،٢٩،٢٣،٢٢،١٤،٦(التالية  األرقام
  .والجدول التالي يوضح االرتباطات بين الدرجة الكلية والفقرةفقرة، 

  
  معامل االرتباط بين الدرجة الكلية والفقرة) ١(جدول رقم 

معامل   العبارة
  االرتباط

معامل   العبارة
  االرتباط

معامل   العبارة
  االرتباط

١  .35**  ١٥  .59** ٣٠  .51** 

٢  .33** ١٦  .38** ٣١  .38** 

٣  .38** ١٧  .31* ٣٧  .65** 

٤  .31** ١٨  .56** ٣٩  .31* 

٥  .36* ١٩  .52** ٤٠  .33* 

٧  .56** ٢٠  .31* ٤١  .36** 

٨  .51** ٢١  .46** ٤٢  .46** 

٩  .31* ٢٤  .60** ٤٣  .34* 

١٠  .48* ٢٥  .38** ٤٤  .32* 

١١  .39** ٢٦  .34* ٤٥  .58** 

١٢  .48** ٢٧  .49**     
١٣  .59** ٢٨  .31*     

  
  األداةثبات 

ككـل   اةلـألد  ألفـا ، وبلغت قيمة معامل كرونبـاخ  وأبعادهاككل  لألداةلقد تم حساب معامل الثبات    
تعتبر معـامالت ثبـات    األداة ألبعادمعامالت الثبات  أنكما  ،) ١٧٢ -١١(وهذا معامل ثبات عال ) 0.75(

  :ويمكن توضيح معامالت الثبات من خالل الجدول التاليجيدة ومقبولة، 
  

  وأبعادهاككل  لألداةمعامالت الثبات ) ٢  (جدول 
  الثبات معامل  عدد الفقرات  لبيانا
 0.75  ٣٤  ةالدرجة الكلي

 0.69  ٩  األولالبعد -
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 ١٣

 0.53  ١٠  البعد الثاني-

 0.55  ٧  البعد الثالث-

 0.51  ٨  البعد الثالث-

  مقياس التوكيدية: ثانياً
، وقد اسـتخرجت معـامالت االتسـاق    األداةوتصميم  إعداد فينفس الخطوات السابقة  إتباعلقد تم *
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجـة الكليـة، وكـان     من خالل حساب لألداةالداخلي 

متفرقة من عبارات المقياس، وذلك الن ارتباطها مع الدرجة الكلية للمقيـاس   عبارات) ١٠(نتيجة ذلك حذف 
التاليــة  األرقــاموهــي العبـارات التــي تحمـل   ) 0.30(ضـعيفاً فكانــت نسـبة ارتباطهــا اقـل مــن    

فقرة، والجـدول التـالي   ) ٢٥(ليصبح العدد النهائي لفقرات االستبانة ) ٣٢،٢٥،١٨،١٦،١٥،١١،١٠،٩،٧،٣(
  .يوضح االرتباطات بين الدرجة الكلية والفقرة

  
  معامل االرتباط بين الدرجة الكلية والفقرة) ٣(جدول رقم 

معامل   العبارة
  االرتباط

معامل   العبارة
  االرتباط

معامل   العبارة
  االرتباط

١  .31* ١٩  .47** ٣٠  .32* 

٢  .41** ٢٠  .31* ٣١  .31* 

٤  .41** ٢١  .31* ٣٣  .51** 

٥  .37** ٢٢  .49** ٣٤  .43** 

٦  .40** ٢٣  .47** ٣٥  .33* 

٨  .31* ٢٤  .35*    

١٢  .35** ٢٦  .42**    

١٣  .30* ٢٧  .57**     
١٤  .55** ٢٨  .37**     
١٧  .31* ٢٩  .56**     

   األداةثبات 
ككـل   لـألداة  ألفـا ، وبلغت قيمة معامل كرونبـاخ  وأبعادهاككل  لألداةت لقد تم حساب معامل الثبا

  .امل ثبات عالوهذا مع) 0.74(
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 ١٤

الدراسة تتصف بخصائص سيكومترية جيدة من صدق وثبات، مما يعنـي   أدوات أنمن هنا يتبين لنا 
  .األدواتل االستدالالت التي ستخرج بها هذه الدراسة ستكون مرتبطة وبدقة بما تم قياسه من خال أن
  
  
  
  

  عرض النتائج وتفسيرها
  :الجدول التالي فيلمتغيرات الدراسة كما هو مبين  األولينتائج التحليل الوصفي  أظهرت

  
  بيانات وصفية خاصة بالمتغيرات الديمغرافية) ٤  (جدول 

  %  العدد  فئات المتغير  المتغير
  ٤٤  ١٢٠  ذكر  الجنس

  ٥٦  ١٥٤  أنثي
 1.5  ٤  ١٢  العمر

٣  ٨  ١٣  
٧  ٢٠  ١٤  
٥٦  ١٥  20.5 

٣٣  ٩٠  ١٦  
٣٥  ٩٦  ١٧  

  
لمعاونة اإلناث الباحثـان فـي تعبئـة    اكبر من عدد الذكور، وذلك  اإلناثعدد  أننالحظ من الجدول السابق 

  .األدوات
  العينة أعداد) ٢(شكل 
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 ١٥
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  العينة أعمار) ٣(شكل 
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171615141312
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  :الجدول التالي فيالوصفية للمتغيرات النفسية وكانت النتائج كما هو مبين  اإلحصاءاتكما تم حساب 
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 ١٦

  
  بيانات وصفية خاصة بالمتغيرات النفسية) ٥(جدول 

عدد   المتغير
  الفقرات

مجموع 
  الدرجات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

%  

 ٥٩  ١٥,١١  ١٠١,٣٧  ١٧٠  ٣٤  البناء النفسي*

 ٤٩  ٦,١١  ٢٢,٠٣  ٤٥  ٩  األولالبعد -

 ٦٠ ٦,٣٤  ٣٠,٤١  ٥٠  ١٠  البعد الثاني-

 ٧١  ٤,٨٣  ٢٤,٧٥  ٣٥  ٧  البعد الثالث-

 ٧٣  ٤,٩٧  ٢٨,٩٢  ٤٠  ٨  البعد الرابع-

 ٦٧ ١٠,٣٠  ٨٤,٤٦  ١٢٥  ٢٥  ةــالتوكيدي*

    
الوزن النسبي، يليه  في األعلى للبناء النفسي هو) االجتماعي(أن البعد الرابع ) ٥(الجدول رقم نالحظ من 

، وهذا يدل حين ارتفاع الوزن النسبي للتوكيدية في، ثم البعد النفسي ومن ثم البعد الجسمي، معرفيالبعد ال
) %٥٩(علي تمتع الطفل الفلسطيني بشخصية توكيدية ايجابية واثقة بنفسها، وبلغ الوزن النسبي للبناء النفسي 

وفي ضوء . لسطيني بخصائص نفسية تجعله قادراً علي التكيف مع نفسه وبيئتهوهذا يدل علي تمتع الطفل الف
جزء  بأنههذه النتائج يتبين لنا أن من أهم خصائص مرحلة المراهقة هي االنتماء االجتماعي، فيشعر المراهق 

وعواطفه  ويفرح لفرحهم، يشعر بالمسؤولية تجاه هذا المجتمع، فتلتهب مشاعره أللمهم يتألممن هذا المجتمع 
  .مواجهه ورد العدوان عن شعبه فيتجاه المجتمع، ومن ثم تقوي عزيمته وثقته بنفسه وقدراته 

  
  .الدراسة إليهاالنتائج التي توصلت  ألهموسوف يتم عرض 

  
  األولنتائج الفرض 
ـ     )0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي داللة :ينص الفرض ي بين الدرجـة الكليـة للبنـاء النفس

  .والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة
وقـد بلـغ معامـل     Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون  إجراءوللتحقق من صحة الفرض تم 

بين الدرجة الكلية للبناء النفسي والدرجة الكلية  إحصائياوجود عالقة دالة  إليوهذا يشير ) **0.56(االرتباط 
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 ١٧

ـ ع إحصائيةرفض الفرض الصفري وبذلك يمكن القول من انه توجد عالقة ذات داللة  للتوكيدية، مما يعني د ن
  ).0.01(مستوي داللة 

العالقة بين المتغيرين عالقة طردية متوسطة بمعني انه كلما زادت درجة التوكيدية كلمـا   أننستنتج من ذلك 
  .كان البناء النفسي عالياً والعكس صحيح

عالية بنفسه ومعتـد بذاتـه   ق الفلسطيني صاحب شخصية قوية وثقة المراهفهذه العالقة أمر طبيعي، ف
يتمتـع   *)٣٧٨ -14( فـرج ويأبى الذل والهوان أي أنه شخص مؤكد، فالشخص التوكيدي حسب تعريـف  

بشخصية قوية وثقة عالية بالنفس، فهو قادر على الجهر بالحق وعدم اإلذعان للمطالب غير المقبولة واالعتداد 
د استمد قوته وشجاعته من القرآن الكريم والسنة النبوية، فهي تمده بالطاقة الروحية، فإن من أهـم  بالذات، وق

هي الطمأنينة الروحية، فاإلنسان المسلم حقاً هو ) ١٩٩٤( المفدىلمراهق كما بينتها دراسة الحاجات النفسية ل
ي سـبيل اهللا، وهـذا مـا نالحظـه     اإلنسان القوى والشجاع، هو الذي يتمتع بشخصية قوية ال تهاب الموت ف

اجه جنود االحتالل وجهاً لوجه بل وفى كثير من األحيان يدخلون إليهم يو وطفل الفلسطيني، فهواضحاً عند ال
في عقر دارهم  لتنفيذ عملية استشهادية وتسفر عن قتل العديد من جنود االحتالل والشواهد على ذلك كثيـرة،  

رفـض الـذل والممارسـات اإلسـرائيلية،     تدفعه إلي انية العالية هي التي هذه الشخصية القوية والروح اإليم
فاإلنسان التوكيدي قادر على الدفاع عن النفس والتعبير عن الحقوق الشخصية والتعبير بحرية عن المشـاعر  

  .الكبت والقهر والقلقواالنفعاالت التي من الضروري التعبير عنها حتى ال يعانى من 
  

   ينتائج الفرض الثان
بين الدرجة الكلية للبعد األول للبنـاء  ) 0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي داللة : ينص الفرض

  .النفسي والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة
وقـد بلـغ معامـل     Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون  إجراءوللتحقق من صحة الفرض تم 

للبنـاء النفسـي    األولبين الدرجة الكلية للبعد  إحصائياوجود عالقة دالة  إليوهذا يشير ) **0.34(االرتباط 
والدرجة الكلية للتوكيدية، مما يعني رفض الفرض الصفري وبذلك يمكن القول من انه توجد عالقة ذات داللة 

  ).0.01(عند مستوي داللة  إحصائية
الدرجة الكلية للبعد األول للبناء النفسـي  بين  قة طردية منخفضةين المتغيرين عالالعالقة ب أننستنتج من ذلك 

  .والدرجة الكلية للتوكيدية
  

  نتائج الفرض الثالث 
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 ١٨

بين الدرجة الكلية للبعد الثـاني للبنـاء    )0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي داللة :ينص الفرض
  .راسةالنفسي والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الد

وقـد بلـغ معامـل     Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون  إجراءوللتحقق من صحة الفرض تم 
بين الدرجة الكلية للبعد الثاني للبنـاء النفسـي    إحصائياوجود عالقة دالة  إليوهذا يشير ) **0.43(االرتباط 

ول من انه توجد عالقة ذات داللة والدرجة الكلية للتوكيدية، مما يعني رفض الفرض الصفري وبذلك يمكن الق
  ).0.01(عند مستوي داللة  إحصائية

للبناء النفسي والدرجـة   ثانيالالدرجة الكلية للبعد بين نستنتج من ذلك أن العالقة بين المتغيرين عالقة طردية 
  .الكلية للتوكيدية

  
  نتائج الفرض الرابع 

بين الدرجة الكلية للبعد الثالث للبنـاء  ) 0.05(لة ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي دال:ينص الفرض
  .النفسي والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة

وقـد بلـغ معامـل     Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون  إجراءوللتحقق من صحة الفرض تم 
لكلية للبعد الثالث للبنـاء النفسـي   بين الدرجة ا إحصائياوجود عالقة دالة  إليوهذا يشير ) **0.44(االرتباط 

والدرجة الكلية للتوكيدية، مما يعني رفض الفرض الصفري وبذلك يمكن القول من انه توجد عالقة ذات داللة 
  ).0.01(عند مستوي داللة  إحصائية

ي والدرجـة  للبناء النفس ثالثالالدرجة الكلية للبعد بين نستنتج من ذلك أن العالقة بين المتغيرين عالقة طردية 
  .الكلية للتوكيدية

  
  خامسنتائج الفرض ال
بين الدرجة الكلية للبعد الرابع للبنـاء   )0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوي داللة :ينص الفرض

  .النفسي والدرجة الكلية للتوكيدية لدي أفراد عينة الدراسة
وقـد بلـغ معامـل     Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون  إجراءوللتحقق من صحة الفرض تم 

للبنـاء النفسـي    للبعد الرابعبين الدرجة الكلية  إحصائياوجود عالقة دالة  إليوهذا يشير ) **0.36(االرتباط 
والدرجة الكلية للتوكيدية، مما يعني رفض الفرض الصفري وبذلك يمكن القول من انه توجد عالقة ذات داللة 

  ).0.01(عند مستوي داللة  إحصائية
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 ١٩

للبناء النفسي والدرجـة   الرابعالدرجة الكلية للبعد بين نستنتج من ذلك أن العالقة بين المتغيرين عالقة طردية 
  .الكلية للتوكيدية

  
   سادسنتائج الفرض ال
في الدرجة الكلية للبناء النفسي ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  :ينص الفرض
  .لجنس لدي أفراد عينة الدراسةتعزي لمتغير ا

  :كما هو مبين بالجدول التالي T-Testاختبار  إجراءوللتحقق من صحة الفرض تم 
  

  للدرجة الكلية للبناء النفسي تبعا لمتغير الجنس T-Testنتيجة اختبار ) ٦(جدول رقم 
المتوسط   العدد  فئات المتغير

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

ستوي م  درجة الحرية  )ت(قيمة 
  الداللة

غير دال   ٢٢٩ 0.420  ١٦.٠٣  ١٠١.٨٤  ١٠٢  ذكر
  ١٤.٣٩  ١٠١.٠٠  ١٢٩  أنثي  إحصائيا

) ١.٩٦(الجدوليـة  ) ت(صغر من قيمة أ) 0.420(المحسوبة ) ت(قيمة  أنيتضح من الجدول السابق 
 ، وهـذا )t=0.42,df=229,p=0.304(وبالتالي نقبل الفرض الصـفري  ) 0.05(وذلك عند مستوي داللة 

الدرجة الكلية للبناء النفسي تعزي لمتغير الجـنس لـدى    في إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلييشير 
  .عينة الدراسة أفراد

  
   سابعنتائج الفرض ال
في الدرجة الكلية للبناء النفسـي  ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة :ينص الفرض

  .اد عينة الدراسةتعزي لمتغير العمر لدي أفر
  :كما هو مبين بالجدول التالي T-Testاختبار  إجراءوللتحقق من صحة الفرض تم 

  
  للدرجة الكلية للبناء النفسي تبعا لمتغير العمر T-Testنتيجة اختبار ) ٧(جدول رقم 

المتوسط   العدد  فئات المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوي   درجة الحرية  )ت(قيمة 
  الداللة

غير دال   ٢٢٩ 0.031  ٢١.٢٥  ١٠١.٤٥  ٣١  ١٤-١٢
  ١٣.٩٩  ١٠١.٣٦  ٢٠٠  ١٧-١٥  إحصائيا
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) ١.٩٦(الجدوليـة  ) ت(صغر من قيمة أ) 0.031(المحسوبة ) ت(قيمة  أنيتضح من الجدول السابق 

، وهـذا  )t=0.031,df=229,p=0.007(وبالتالي نقبل الفرض الصفري ) 0.05(وذلك عند مستوي داللة 
 أفرادالدرجة الكلية للبناء النفسي تعزي لمتغير العمر لدى  في إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  يإليشير 

  .عينة الدراسة
  

   ثامننتائج الفرض ال
في الدرجة الكليـة للتوكيديـة   ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  :ينص الفرض

  .راسةتعزي لمتغير الجنس لدي أفراد عينة الد
  :كما هو مبين بالجدول التالي T-Testاختبار  إجراءوللتحقق من صحة الفرض تم 

  
  
  

  للدرجة الكلية للتوكيدية تبعا لمتغير الجنس T-Testنتيجة اختبار ) ٨(جدول رقم 
المتوسط   العدد  فئات المتغير

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوي   درجة الحرية  )ت(قيمة 
  الداللة

غير دال   ٢٤١ ١.٥١٦  ١٢.٧٠  ٨٣.٥٤  ١٠٦  ذكر
  ١٢.٥٣  ٨١.٠٦  ١٣٧  أنثي  إحصائيا

  
) ١.٩٦(الجدوليـة  ) ت(صغر من قيمة أ) ١.٥١٦(المحسوبة ) ت(قيمة  أنيتضح من الجدول السابق 

، وهـذا  )t=1.516,df=241,p=0.689(وبالتالي نقبل الفرض الصفري ) 0.05(وذلك عند مستوي داللة 
 أفـراد تعزي لمتغير الجنس لدى  للتوكيديةالدرجة الكلية  في إحصائيةات داللة عدم وجود فروق ذ إلييشير 

  .عينة الدراسة
  

   تاسعنتائج الفرض ال
في الدرجـة الكليـة للتوكيديـة    ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة :ينص الفرض

 .تعزي لمتغير العمر لدي أفراد عينة الدراسة

  :كما هو مبين بالجدول التالي T-Testاختبار  إجراءلفرض تم وللتحقق من صحة ا
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  للدرجة الكلية للتوكيدية تبعا لمتغير العمر T-Testنتيجة اختبار ) ٩(جدول رقم   
المتوسط   العدد  فئات المتغير

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوي   درجة الحرية  )ت(قيمة 
  الداللة

ر دال غي  ٢٤١ 0.335  ١٧.٠٨  ٨٢.٨٤  ٣٢  ١٤-١٢
  ١١.٨٧  ٨٢.٠٤  ٢١١  ١٧-١٥  إحصائيا

  
) ١.٩٦(الجدوليـة  ) ت(صغر من قيمة أ) 0.335(المحسوبة ) ت(قيمة  أنيتضح من الجدول السابق 

، وهـذا  )t=0.335,df=241,p=0.130(وبالتالي نقبل الفرض الصفري ) 0.05(وذلك عند مستوي داللة 
 أفـراد الدرجة الكلية للتوكيدية تعزي لمتغير العمر لـدى   في إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلييشير 

  .عينة الدراسة
  
  

  :تفسير عام لنتائج الدراسة* 
مما سبق يتضح أن هناك عالقة بين البناء النفسي والتوكيدية، حيث أن مسـتوي التوكيديـة عنـد المراهـق     

علي المشاركة  وإصرارهعزمه الفلسطيني أعلي من درجة البناء النفسي، وهذا أمر يدل علي قوة شخصيته، و
لـو كـان    حتىسبيل ذلك،  فيوالدفاع عن مقدساتها، والتضحية بالنفس  األرضل كبير فى تحرير هذه وبشك

علي حساب نفسيته، بدليل ارتفاع نسبة االرتباط بين التوكيدية والبعد المعرفي من البناء النفسي، حيث بلغـت  
  اإلبـداع بأنه شخص قادر علي اتخاذ القرار، والقدر الكبير مـن  ، ومعني ذلك )0.44(درجة االرتباط بينهما 

فقد قرر هـذا  وأفكاره،  أرائهويتضح ذلك من خالل تطوير وسائل الدفاع والمقاومة، القدرة علي التعبير عن 
الطفل وبدون تراجع أو أخذ موافقة حتى من والديه بحمل لـواء الجهـاد والمقاومـة لحمايـة هـذه األرض      

وذلـك ألن الخصـائص   ، )0.43(ثم يأتي بعد ذلك البعد النفسي حيث بلغ معامل االرتباط بينهما  ومقدساتها،
نتاج تنشئة اجتماعية وخبرات سـابقة وسـمات وخصـائص    النفسية التي يتمتع بها الطفل الفلسطيني إنما هي 

ينتفض المـرة تلـو   شخصية تميزه عن غيره وبناء نفسياً منفرداً، جعلت منه شخصية فريدة من نوعها جعلته 
أصبحت االنتفاضة بذلك جزءاً هاماً وحيوياً من حياتـه،   حتىاألخرى وفى كل مرة تكون أقوى من سابقتها، 

أصبحت عمليـة تفريـغ    فأصبحت االنتفاضة عالج نفسي يتخلص فيها الطفل الفلسطيني من القهر والذل أي
 يقلق وال يرتبك، وشجاعته فائقة و إرادتـه قويـة   إنه طفل ال يخاف وال انفعالي، فهم يواجهوا الحديد بالحديد،

علـى مشـاعر   ) كليـا (وصموده عظيم ومعنوياته عالية، وال يعتمد في توازنه النفسي والفكري والجسـمي  
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هذه هي االستجابة التوكيدية هي التي تؤدى إلى ، أو على مزاجهم أو تهديداتهم أو ضغوطهم) الكبار(اآلخرين 
  .*)١٥ -18(ق التخفيف من الخوف والقل

ويفسر الباحثان عدم وجود فروق في التوكيدية والبناء النفسي تعزي لمتغير الجنس والنوع، إنها نفس البيئـة  
والمجتمع والظروف السياسية واالجتماعية، وكذلك نفس المرحلة العمرية، هـذه المرحلـة التـي مـن أهـم      

االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة علي شعبهم  خصائصها الجانب االنفعالي، فتلتهب مشاعرهم عندما يشاهدون
فيحملون لواء المقاومة ذكوراً وإناثاً، وهذا نراه واضحاً علي ارض الواقع، فيشعرون بأنهم جـزء مـن هـذا    
المجتمع يتألمون أللمهم ويفرحون لفرحهم، فحق عليهم التضحية بأنفسهم من اجل شعبهم، فهم كالشمعة التـي  

  . ريقهمتحترق لتضيء لآلخرين ط
  
  
  
  

  :من خالل العرض السابق توصي الدراسة بما يلي
  يوصى الباحثان 

مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية برعاية هؤالء األطفال ومساندتهم وتوجيـه طاقـاتهم وميـولهم    -
  .توجيهاً دينياً

لغربية وقطـاع  إجراء دراسات أخرى مماثلة على جميع المراحل العمرية وتكون شاملة لمحافظات الضفة ا-
  .غزة

المؤسسة االجتماعية األولى في حياة الفرد أال وهى األسرة باالهتمام بتربية الفرد وتعليمه تعاليم دينـه منـذ   -
  .طفولته ليكون قادراً على مواجهه مواقف الحياة بقوة وحزم

مدرسة من خالل تنميـة  العمل على توفير المزيد من االهتمام والرعاية النفسية واالجتماعية للمراهقين في ال-
  .عامل الثقة بالنفس واإليجابية في التعامل عند الطالب

توجيه طاقات وقدرات وميول وهوايات المراهقين العقلية واالنفعالية واالجتماعية والحركية، واستثمارها في -
  .تنمية دعائم المجتمع

عبير عن آرائهم حتى يتمكنوا من مواجهـه  زيادة الثقة بالنفس لدى األبناء منذ الصغر بإتاحة الفرصة لهم للت-
  .مواقف الحياة
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  واألجنبيةالمراجع العربية 
                        .الفلسـطينيين العوامل النفسية التي تكمن وراء إيجابية المـراهقين  ). م ١٩٩١. (أبو اسحق، سامي عوض-١

  . جامعة الزقازيق: ، كلية التربيةرةرسالة دكتوراه غير منشو          
علي الجوانب النفسـية واالجتماعيـة والتربويـة     وأثره اإلسرائيليالعنف ). ٢٠٠٣. (أبو الخير، محمد-٢

  .٢٢-١، المركز الفلسطيني للديمقراطية. الفلسطيني من وجهه نظر أولياء األمور          للطفل
  فاضة في األراضي المحتلة دراسة في اآلثار النفسيةبعد سنة من االنت). م١٩٨٩. (أبو سمرة، يوسف-٣

  األسوار لألبحاث. واالجتماعية لالنتفاضة داخل المجتمعين الفلسطيني واإلسرائيلي           
  . ٢٠ – ٤، ) ٥( الفكرية والوطنية، ع           

  ). األولىعة الطب(. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية). م١٩٩٨. (أبو عالم، رجاء محمود-٤
  . دار النشر للجامعات           

  جامعة : غزة .تدافع األطفال نحو االستشهاد وعالقته ببعض المتغيرات). م٢٠٠١. (أبو هين، فضل-٥
  .األقصى          

أثر االنتفاضة على الحالة النفسية لطلبة الصف الثالث الثـانوي ). م١٩٩٥. (الحلو، غسان و عساف، عبد-٦
  النفسي  التقويم والقياس  .سها على الوضع الدراسي العام في الضفة الغربيةوانعكا          
  .فلسطين: ، غزة٧١ -٥٣، )٥(ع  والتربوي،          

  . زهراء الشرق: القاهرة .اإلنسان فيالبناء النفسي ). م١٩٩٦(. الفرماوى، حمدي-٧
ــات   . ين المتوسطة والثانويةالحاجات النفسية للشباب في المرحلت). م١٩٩٤. (نالمفدى، عبد الرحم-٨ دراس

  .١٦٥-١٤٤، )٦٣(ج ، )٩(، مج تربوية           
،النفس مجلة علم .دراسة دينامية لبعض أبعاد البناء النفسي لدي أبناء الصم والبكم). ١٩٨٩. (سيد، خالد-٩

  .، الهيئة العامة للكتاب)١٦(عالسنة الرابعة،            
كليـة   .رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة   . لطفل اليتيملشخصية افسي البناء الن). ٢٠٠٠. (شتات، سها-١٠

  .فلسطين: غزة-اإلسالميةالجامعة          :التربية
  .اإلسالمية اللجنة اإلعالمية في الجامعة: غزة .القياس والتقويم التربوي). م١٩٨. (عبيدات، أحمد-١١
  .دار المعارف :اإلسكندرية. سيكولوجية الشخصية). ٢٠٠٢( .نعيسوى، عبد الرحم-١٢
  .٦٩-٥٣، )٤٨(مجلة التربية، ع  .مقياس توكيد الذات). م١٩٩٥. (غريبعبد الفتاح غريب، -١٣
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  دار غريب: القاهرة .مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية-توكيد الذات). م١٩٩٨. (فرج، طريف شوقي-١٤
  .للطباعة والنشر          

  مجلة علم .دراسة لحجم ووجهه اآلثار-ديمحددات السلوك التوكي). م١٩٩٣. (فرج، طريف شوقي-١٥
  .٧١-٥٤، )٢٥(ع ، النفس          

  التي ارتكبها عام من االنتهاكات والجرائمحول تقرير ). م٢٠٠١. (مركز الميزان لحقوق اإلنسان-١٦
  -٢٨/٩/٢٠٠٠ الفترةالمدنيين وممتلكاتهم في  اإلسرائيلي بحق السكاناالحتالل           
  .مخيم جباليا: غزة  . ٢٩/٩/٢٠٠١          

    . أطفال فلسطين يثأرون وينتصرون ألنفسهم ).م٢٠٠٠(. مركز فنون الطفل الفلسطيني-١٧
          www. Info pop. Com. 5/11/2000.        

دراسة عالقة مستوى التوكيدية ومستوى التوافق االنفعالي على التحصـيل ). م١٩٩٠. (منشار، كريمان-١٨

  .جامعة الزقازيق: ، كلية التربيةكتوراه غير منشورةرسالة د. الدراسي            
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  )١(ملحق 
  

  البناء النفسي للطفل
  

  :.............مكان السكن    :.............الجنس      :..............العمر
  

  :تعليمــــات
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تشعر بها في أوقات متفاوتة، والمطلوب منك اإلجابة عليها بصراحة ....

  في الفئة الموجودة أمام العبارة التي تناسبك(/) وح وذلك بوضع عالمة ووض
  

  نادراً  قليالً  أحياناً  كثيراً  دائماً  العبارة  م
            أشعر بدقات قلبي سريعة  ١
            اشعر بصداع في رأسي  ٢
            اشعر بفقدان الشهية للطعام  ٣
            اشعر بتناقص ملحوظ في وزني  ٤
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            لنومأجد صعوبة عند ا  ٥
            اشعر بآالم في جميع أجزاء جسمي  ٦
            اشعر بالدوخة واإلغماء  ٧
            أعاني من الضعف العام  ٨
            اشعر باإلجهاد بسرعة عند بذل أي مجهود  ٩
            األسباب هاغضب وأتوتر بسرعة ال تف  ١٠
            اشعر باالرباك عندما يطلب مني الحديث في موقف عام  ١١
            خاف من األصوات المرتفعةأ  ١٢
            أخاف من األماكن المظلمة  ١٣
            اشعر بالحزن الشديد في جميع األوقات  ١٤
            ال أخاف من الفشل في الحياة  ١٥
            اشعر بالمسؤولية تجاه وطني وديني  ١٦
أشعر بالخوف عندما أسمع صوت الطائرات المروحية تحلـق فـوق     ١٧

  مناطقنا
          

            اشعر باألمن والراحة ألنني أحافظ علي جميع الصلوات  ١٨
            انسحب من المواقف المحرجة  ١٩
            اشعر بأنني كثير النسيان  ٢٠
            اسرح كثيراً أثناء تأديتي لواجباتي  ٢١
            اشعر بعدم القدرة علي التعبير  ٢٢
            اسعي دائما للحصول علي المعرفة  ٢٣
            ا ما يجري حولي من أحداثأدرك تمام  ٢٤
            اشعر باالندماج مع الخبرة التي تتطلب التحدي  ٢٥
            اشعر بدافعية شديدة للتعلم  ٢٦
            اسعي الستباق الخيرات وتثبيت النفس  ٢٧
            أميل إلي خفض الصوت والحديث بهدوء  ٢٨
            اسعي دائما لالحتفاظ بالسكينة والوقار  ٢٩
            ن اجلس بمفرديأحب أ  ٣٠
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 ٢٧

            أتوتر بسرعة عندما أتحدث مع اآلخرين  ٣١
            ال أشارك زمالئي في اللعب  ٣٢
            أشارك في جميع الفعاليات التي تحدث في منطقتنا  ٣٣
            لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ااسعي دائم  ٣٤

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٢(ملحق 
  

  المهارات التوكيدية
  

  :............الجنس          :................مكان السكن            .........:.......العمر
  

  :تعليمـــات
، اآلخـرين المواقف المختلفة وتتعامل فيهـا مـع    فيفيما يلي مجموعة من العبارات التي تصدر عنك ...

 أمـام فئة الموجـودة  فى ال(/) والمطلوب منك تحديد معدل حدوث كل سلوك من تلك السلوكيات وذلك بوضع عالمة 
  .العبارة التي تناسبك

  
  نادراً  قليالً  أحياناً  كثيراً  دائماً  العبارة  م
            تشعر باالرتباك حين تخاطب شخصا مهما  ١
            تطلب من صديقك تعديل بعض جوانب سلوكه التي يستاء منها اآلخرين  ٢
            تبدي إعجابك بزي يرتديه أحد زمالئك   ٣
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 ٢٨

            عة خجالً من أدب البائع في التعامل معكتقوم بشراء سل  ٤
            حين تسمع من متحدث أمامك بيانات خاطئة تقوم بتصحيحها له  ٥
            تلوم صديقك حين يفشي سراً ائتمنته عليه  ٦
            تستجيب لصديق يحاول فرض رأيه عليك وأنت تشتري شيئا ما  ٧
            توترتحتفظ  بأعصابك هادئة في المواقف المثيرة لل  ٨
            حين تتحدث إلي شخص وتجده غير مهتم بحديثك ال تتردد في إنهاء المحادثة  ٩
            يسهل عليك إخبار أحد أصدقائك بخطأ ارتكبه في حقك  ١٠
            حين يعجبك حديث أو فكرة لزميل لك فانك تعبر له عن إعجابك به  ١١
            راقك الخاصة بك دون علمكتعاتب أحد أفراد أسرتك لقيامه باإلطالع علي أو  ١٢
            تبدي غضبك لزميل يريد سلب أحد حقوقك  ١٣
            تعتذر علناً لزميل لك عن خطأ ارتكبته في حقه  ١٤
            ترد علي زميلك عندما يوجه لك سؤاالً شخصياً أن هذا الموضوع خاص بك   ١٥
            حين تصافح شخصاً مهما ال تستطيع التركيز علي عينيه  ١٦
            تعتذر لصديقك حين يكلفك بخدمة ال يمكنك القيام بها   ١٧
            تدافع عن وجهه نظر تري أنها صحيحة حين ينتقدها أستاذك  ١٨
            يسهل عليك أن تخبر صديقك بمكانته الخاصة لديك  ١٩
            ليس بامكانك إبالغ شخص يتحدث بطريقة ودية بعدم اتفاقك معه فيما يقول  ٢٠
            تري من زميلك ما يغضبك تكتم في نفسك حين  ٢١
            عندما ينسب لك عمل جيد لم تفعله تبادر بتصحيحه وتنسب الحق ألهله  ٢٢
            تبدأ حديثاً مع شخص تقابله ألول مرة بسهولة  ٢٣
            تناقش قريباً أكبر منك سناً فيما يوجهه إليك من انتقادات  ٢٤
            ته قليالً حتى تستطيع سماعه بوضوحتطلب من المدرس أن يرفع صو  ٢٥
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