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  ـــداء اإله
  

  
  كنت دائماً معطاء...إلى روح أبي

  طائك فياضاًـع عـما زال نب...إلى أمي
  ض جودك دفاقاًـدائماً في...خيري.إلى عمي د

  دمتما أمالً ونبراساً... إلي خالتي 
  م لي مصباحاًــور وجودكــن...وتيـى إخـإل

  إلى من آزرني بالكلمة الطيبة والدعاء بالتوفيق والسداد
  

 .ًيعا أهدي هذا اجلهد املتواضعإليهم مج
  



                                                                     

)ج ( 

  شكر وتقدير 
،  وتجاوز لهم عن الكثير من الزلـل       ،الحمد اهللا الذي رضي من عباده باليسير من العمل        

أحمده سبحانه وحـالوة محامـده تـزداد مـع          ، نفسه الرحمة  على   وكتب، وأفاض عليهم النعمة  
والـسراج  ، النعمة المهداة على   والصالة والسالم ، من شكر مدرار   على   وأشكره وفضله ، التكرار

سيدنا محمد وعلي آله وصـحبه      ، ومسك ختامهم ، خير األنبياء مقاماً لبنة تمامهم    ، المزهر المنير 
  ...وبعد، أفضل الصالة وأتم التسليم

وإنه ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس ومن باب رد الفضل ألهل الفضل واإلقرار بحـسن          
 المربـي الفـضيل     مندم بخالص شكري وتقديري وعرفاني      صنيعهم وجميل معروفهم فإنني أتق    

لتي فكان خير ناصح ومرشد     رسا على   الدكتور جميل الطهراوي الذي تفضل مشكوراً باإلشراف      
  .فأسأل اهللا تعالي أن يجزل له العطاء وأن يجزيه عني خير الجزاء، وموجه

  : كل من إلى والشكر موصول

  . حفظه اهللا نبيل دخان  /الدكتور

  . حفظه اهللا  نظمي أبو مصطفي/الدكتورستاذ األو

  .هذا البحث نفعاً وفائدة على لتكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ليزيدا الحسن حسناً ويضفيا

 جميع المـوظفين فـي مـديريات وزارة         منكما يسرني أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير        
  . لمساعدة في تعبئة االستبانةالشئون االجتماعية الذين لم يتوانوا عن تقديم العون وا

  .والشكر موصول لألستاذ سهيل أبو زهير الذي دقق هذا البحث فزاده رونقاً وبهاءاً

والشكر موصول لصرح العلم ومنارة العلماء وموطن الفكر واإلبداع جـامعتي الغـراء             
  .حفظه اهللا، كمالين شعت: الجامعة اإلسالمية ممثلة في رئيسها فضيلة الدكتور

 إلـى  د العون أو المساعدة أو أسدى فوتني أن أبرق بالشكر الجزيل إلى كل من مد ي         وال ي 
فأسأل اهللا تعالى بمنه أن يرزقهم مـن الجنـة          ، نصحاً أو آزرني بالدعاء حتى إتمام هذه الرسالة       

  .ومن األعمال أعالها وأتقاها، ومن القلوب أتقاها، أعالها

  ولكم مني جميعاً خالص الشكر والتقدير

  .كم اهللا كل خيروجزا

 الباحثة
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   باللغة العربية  الدراسةملخص
 والـذكاء  األنـا    قـوة (  بالسلوك االجتماعي فـي ضـوء        التنبؤ إلى    هذه الدراسة  تهدف

 مـن   كـل  بين السلوك االجتمـاعي و      العالقة إلىوكذلك التعرف   ، ) النفسية والوحدة  جتماعياال
معرفة الفـروق    إلى   كما هدفت الدراسة  ،)لنفسيةالوحدة ا ، الذكاء االجتماعي ، قوة األنا  (المتغيرات

 الدخل،  السكن مكان،  العلمي المؤهل (:المتغيرات من   وكل بأبعاده مستوى السلوك االجتماعي     في
   .ة غزقطاع النساء األرامل في لدى) الشهري

  : مشكلة الدراسة في التساؤل التاليوتتحدد

 – الـذكاء االجتمـاعي      – األنـا    قوة( إمكانية التنبؤ بالسلوك االجتماعي في ضوء        ما
 لدى النساء األرامل في قطاع غزة ؟) الوحدة النفسية

 ت م  وق د ،  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسـة وقد

 فـي   في وزارة الشئون االجتماعيـة التالمسج األرامل النساء من ع شوائًیا  الدراسة عینة اختیار
  .أرملة) 385(بلغت العينة وقد ، غزة قطاع

 يـاس ومق،  السلوك االجتماعيمقی اس ( بتطبی ق  الباحثة قامت الدراسة نتائج إلى وللوصول
ـ ) ومقياس الوحدة النفـسية   ، ماعيومقياس الذكاء االجت  ، قوة األنا   ، الباحثـة  إعـداد  مـن    يوه

 الحسابي لمتوسطوا والتكرارات المئوية النسب ومنها ،عديدة إحصائية أساليب الباحثة واستخدمت
 التبـاين  تحليل اختبار، بيرسون ارتباط معامل، كرونباخ ألفا اختبار ،النسبي الحسابي والمتوسط

  .المتعدد االنحدار تحليل اختبار، األحادي

  : التالية بالنقاط تلخيصها يمكن النتائج من عدد إلى الحالية الدراسة توصلت وقد

 مستويبين   ) α>0.05( مستوى الداللة    د عن  ذات داللة إحصائية   ارتباطية عالقة   توجد -1
) والوحدة النفسية ،  االجتماعي والذكاء، قوة األنا ( والمتغيرات   بأبعاده االجتماعي   السلوك
 بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم حين تبين    يف،  غزة قطاع األرامل في    للنساء

  . النفسية والوحدة االجتماعي الذكاء درجات وبين المجتمعي البعد درجات

للنساء األرامل  ) التدينو،  الكفاءة الشخصية  (وبعدإحصائية   ذو داللة    عالقة تنبؤية  توجد -2
 واألبعـاد  األنا لقوة تأثير وجود عدم تبين حين في، في  العينة على السلوك االجتماعي     

ـ الخل والنضج واالنعزالية النفسي واإلنهاك والفسيولوجية الجسمية الوظائف"  علـى " يق
 . االجتماعي كالسلو
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 في  العينـة  مل للنساء األرا  جتماعي اال ذكاء ال بين إحصائية   ة ذو دالل  عالقة تنبؤية  توجد -3
 المواقف في التصرف "لألبعاد تأثير وجود عدم تبين حين في، على السلوك االجتماعي  

 . االجتماعي السلوك على" والمشاركة واالهتمام االجتماعي والضبط االجتماعية

) التصدع األسـري  وبعد  ،  الوحدة النفسية  (نبؤية ذو داللة إحصائية للمتغير    عالقة ت  توجد -4
 تـأثير  وجـود  عـدم  تبين حين في، للنساء األرامل في  العينة على السلوك االجتماعي     

 الـسلوك  على" االجتماعي والتواصل لذاتل السلبي واإلدراك االجتماعي العجز "لألبعاد
 . االجتماعي

 الـسلوك  ىمستو يف ) α>0.05(ائية عند مستوى الداللة      فروق ذات داللة إحص    توجد -5
 تعـزى   ، غـزة  قطاع الذاتي والبعد األسري لدى النساء األرامل في         البعداالجتماعي و 

 ذات فـروق  توجد لم حين في، )ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دبلوم فأكثر    (للمؤهل التعليمي   
 ابتـدائي، ( التاليـة  العلمية تللمؤهال بالنسبة   المجتمعي البعد مستوى في إحصائية داللة

 .العينة ألفراد) فأكثر دبلوم ثانوي، إعدادي،

 البعـد   ى مـستو  في ) α>0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         توجد -6
 –شمال غـزة   ( تعزى لمتغير مكان السكن      ، غزة قطاع األرامل في    النساءاألسري لدى   

 في إحصائية داللة ذات فروق توجد   ملفي حين   )  رفح   – خانيونس   – الوسطى   -غزة    
 شمال (التالية السكن   ألماكن بالنسبة المجتمعي   والبعد،  الذاتي البعدو،  االجتماعي السلوك

 .العينة ألفراد )رفح خانيونس، الوسطى، غزة، غزة،

فـي مـستوى     ) α>0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        فروق وجود   عدم -7
 تعزى لمتغيـر الـدخل      ، غزة  قطاع  لدى النساء األرامل في    هبأبعادالسلوك االجتماعي   

 ،شـيقل  1500 - شيقل 1000 ،شيقل 1000 -شيقل 500،  شيقل 500دون  (الشهري  
  ).فأكثر شيقل 1500
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  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
 

Prediction of the Social Behavior of Widows in the Light of  Some 
Psychological Variables 

 
Abstract 

This study aims at predicting the social behavior in the light of (ego 
strength, social intelligence and loneliness) and also recognizing the 
relationship between the social behavior and each of the following 
variables (ego strength, social intelligence and loneliness). The study also 
aims at identifying the differences in the social behavior levels, its 
dimensions and each of the following variables (scientific qualification, 
place of residence and monthly income of widows in Gaza strip.   

The problem of the study  is based  in the following question:  
What is the possibility of prediction of the social behavior in the 

light of (ego strength, social intelligence and loneliness) among widows in 
the Gaza Strip? 

The researcher used the descriptive analytical approach due to its 
appropriateness to the nature of this study .The study sample was randomly 
chosen from widows registered in ministry of social affairs in the Gaza- 
strip .The sample included (385) widows . 

In order to achieve the required results of this study, the researcher 
has applied the social behavior measure, ego strength measure, social 
intelligence measure and loneliness measure which were prepared by the 
researcher. 

The researcher used several statistical methods including the 
percentage, repetition, arithmetic mean, relative arithmetic mean, 
Cronbach's Alpha test, Person's correlation coefficient, unity variance 
analysis test, multiple regression analysis test. 

The current study achieved a number of results which can be 
summarized in the following points: 

1. There is a correlation relationship with statistical indication at the 
indication level (a 0.05< ) in the social behavior level, its dimensions 
and the variables (ego strength, social intelligence and loneliness of 
the widows in the Gaza Strip), while it was found out that there is no 
relationship with statistical indication  between the society's 
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dimension degrees and the social intelligence and mental unity 
degrees.  

2. There is a Predictive relationship with statistical indication of the 
variables (personal efficiency and piousness) for widows in the 
social behavior sample, while it was found out that there is no effect 
of ego strength and dimension "physical and physiological functions, 
psychological exhaustion, isolation and mortaring maturity in the 
social behavior". 

3. There is a Predictive relationship with statistical indication of the 
social intelligence on the social behavior among the widows in the 
sample while it was found out that there is no effect on the 
dimensions "behaving in the social situations, social control, interest 
and participation in the social behavior".  

4. There is a Predictive relationship with statistical indication of the 
variables (loneliness, family splitting) on the social behavior of the 
widows in the sample; while it was found out that there was no effect 
on the dimensions (Social failure, negative self-awareness and social 
communication in the social behavior). 

5.  There are differences with statistical indication on the indication 
level (a<0,05) in the social behavior, personal dimension and family 
dimension among widows in Gaza Strip attributed to the educational 
qualification (elementary, preparatory, secondary, diploma or more), 
while there were no differences with statistical indication in the 
social dimension level as regards the following scientific 
qualifications (elementary, preparatory, secondary, diploma or more) 
among the members of the sample. 

6. There are differences with statistical indications at the indication 
level (a<0,05) in the family dimension level among widows in Gaza 
Strip attributed to residence variable (North of Gaza, Gaza, Middle 
Area, Khan Younis and Rafah) while there were no differences with 
statistical indication in the social behavior, personal dimensions and 
society dimensions in terms of the following  residential areas (North 
of Gaza, Gaza, Middle Area, Khan Younis and Rafah) among the 
members of the sample. 

7. There were no differences with statistical indication at the indication 
level (a<0, 05) in the social behavior level and its dimensions among 
widows in the Gaza Strip attributed to the monthly income variable 
(below 500 NIS, 500 NIS,- 1000 NIS,1000 NIS-1500 NIS, 1500 NIS 
and more ). 
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  قائمة المحتويات

  الصفحة  الموضوع

  أ  .آية قرآنية
  ب  .إهداء

  ج  .شكر وتقدير
  د  .عربيةملخص الدراسة باللغة ال

  و  .ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
  ح   .قائمة المحتويات

  م  .قائمة الجداول
  ع  .المالحق قائمة
  ع    .األشكالقائمة 

  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  2   .المقدمة

  6  .مشكلة وأسئلة الدراسة

  7  .  أهداف الدراسة

  8  .أهمية الدراسة

  9  .مصطلحات الدراسة

  11  .حدود الدراسة

  الفصل الثاني 
  اإلطار النظري

  13  .السلوك االجتماعي: المبحث األول
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  الصفحة  الموضوع

 13 .السلوك: المطلب األول   

  13  .تعريف السلوك: أوالً      

  14  .جوانب السلوك:       ثانياً

  15  .نظريات المفسرة للسلوك اإلنساني:       ثالثاً

  21  .السلوك االجتماعي: المطلب الثاني   

  22  .تعريف السلوك االجتماعي:   أوالً     

  23  .نواحي السلوك االجتماعي: ثانياً      

  24  .أنواع  السلوك االجتماعي:   ثالثاً     

  25  .النظريات المفسرة للسلوك االجتماعي: رابعاً      

  29  .السلوك االجتماعي من منظور إسالمي: خامساً     

  36  .قـوة األنـا: المبحث الثاني

  36  .تعريف قوة األنا: أوالً  

  39  .النظريات المفسرة لقوة األنا:    ثانياً

  43  .قوة األنا من منظور إسالمي: ثالثاً  

  45  . بقوة األناةالصفات الشخصية المرتبط:    رابعاً

  48  . الذكاء االجتماعي: المبحث الثالث

  48  .الذكاء: المطلب األول   

  48  . الذكاءتعريف:       أوالً

  49  .أنواع الذكاء: ثانياً      

  51  . النظريات المفسرة للذكاء: ثالثاً      
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  الصفحة  الموضوع

  56  .الذكاء االجتماعي: المطلب الثاني   

  56  .تعريف الذكاء االجتماعي: أوالً      

  58  .مكونات الذكاء االجتماعي: ثانياً      

  61  .أبعاد الذكاء االجتماعي: ثالثاً      

  63  .صفات الشخص الذكي اجتماعياً: رابعاً      

  65  .مظاهر الذكاء االجتماعي: خامساً      

  67  .الذكاء االجتماعي من منظور إسالمي:       سادساً

  72  .الوحدة النفسية: المبحث الرابع

  73  :تعريف الوحدة النفسية: أوالً   

  74  .الوحدة النفسية) صور أو أشكال(أنواع :    ثانياً

  76  .الوحدة النفسية) أبعاد(مكونات :    ثالثاً

  78  .أسباب الشعور بالوحدة:    رابعاً

  81  .مظاهر الشعور بالوحدة النفسية:    خامساً

  83  .الوحدة من منظور إسالمي:    سادساً

  88  .األرملـة:  المبحث الخامس

  88  .تعريف األرملة:    أوالً

  89  .ةبة على ترمل المرأاآلثار المترت:    ثانياً

  94  .المشكالت التي تعاني منها المرأة األرملة:    ثالثاً

  96  .المرأة من منظور إسالمي:    رابعاً

  102  .تعقيب عام على اإلطار النظري   
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  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  105  .الدراسات التي تناولت السلوك االجتماعي: أوالً

  108  .لتي تناولت قوة األناالدراسات ا: ثانياً

  111  .الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي: ثالثاً

  115  .الدراسات التي تناولت الشعور بالوحدة النفسية: رابعاً

  120  . تعقيب عام على الدراسات السابقة: خامساً

  124  .فرضيات الدراسة: سادساً

  الفصـل الرابـع
  اسـةإجراءات الدر

  126  .منهـج الدراسـة

 126  .الدراسـة مجتمع 

 127  .عينـة الدراسـة

 129  .أدوات الدراسـة

 156  .األساليب اإلحصائـية

  الفصل الخامس
 عرض نتائج الدراسة وتفسيراتها ومناقشتها

 158 .نتائج تساؤالت الدراسة

  158  .   نتائج التساؤل األول

 161 .نتائج التساؤل الثاني    

  164  .   نتائج التساؤل الثالث

  166  .الرابع التساؤل   نتائج 
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  الصفحة  الموضوع

  168  .نتائج فرضيات الدراسة

  168  .   النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

  172  .    النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

  175  .    النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

  177   .   النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة

  180  .    النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة

  184  .    النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة

  187  .    النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة

  189  .النتائج على تعليق عام

  190  .توصيات الدراسة

  191  .مقترحات الدراسة

  192  .قائمة المراجع

  193  . المراجع العربية: أوالً

  207  . المراجع األجنبية: ثانياً
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  قائمة الجداول

  
  الصفحة  عنوان الجدول  جدوللرقم ا

  126  .منطقة السكنيوضح توزيع أفراد المجتمع األصلي حسب    )1 (جدول
سلوك االجتمـاعي والدرجـة الكليـة     مقياس ال أبعادمعامالت االرتباط بين       )2 (جدول

      . السلوك االجتماعيمقياسل
131  

بعد والدرجة الكلية لل  ) البعد الذاتي ( األول بعدرتباط بين فقرات ال   معامالت اال    )3 (جدول
  . السلوك االجتماعيمقياسل

131  

بعـد  والدرجة الكليـة لل   ) البعد األسري  (بعدمعامالت االرتباط بين فقرات        )4 (جدول
  . السلوك االجتماعيمقياسل

132  

 بعـد والدرجـة الكليـة لل    ) البعد المجتمعي (معامالت االرتباط بين فقرات        )5 (جدول
  . السلوك االجتماعيمقياسل

132  

لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفـضي       " ت"يوضح نتائج اختبار       )6 (جدول
   . مقياس السلوك االجتماعي بعادالدرجات أل

133  

  134    . الثالثةبأبعادهمعامل ألفا كرونباخ لمقياس السلوك االجتماعي    )7 (جدول
لوك االجتمـاعي  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النـصفية لمقيـاس الـس        )8 (جدول

  .بأبعاده
135  

  137   .معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس قوة األنا والدرجة الكلية للمقياس   )9 (جدول
معامالت االرتباط بين فقرات بعد الوظائف الجسمية والفسيولوجي والدرجة            )10 (جدول

   . لمقياس قوة األناالكلية للبعد
138  

النعزاليـة والدرجـة   معامالت االرتباط بين فقرات بعد اإلنهاك النفـسي وا     )11 (جدول
  . لمقياس قوة األناالكلية للبعد

138  

 معامالت االرتباط بين فقرات بعد النضج الخلقي والدرجـة الكليـة للبعـد               )12 (جدول
    .لمقياس قوة األنا

139  

 معامالت االرتباط بين فقرات بعد الكفاءة الشخصية والدرجة الكلية للبعـد             )13 (جدول
   .لمقياس قوة األنا

139  



                                                                     

)ن ( 

  الصفحة  عنوان الجدول  جدوللرقم ا
 لمقياس قـوة    بين فقرات بعد التدين والدرجة الكلية للبعد      معامالت االرتباط      )14 (جدول

   .األنا
140  

وسط مرتفعي ومنخفـضي    لدراسة الفروق بين مت   " ت"يوضح نتائج اختبار       )15 (جدول
   .بعاد مقياس قوة األناالدرجات على أ

141  

  142      .بأبعادهمعامل ألفا كرونباخ لمقياس قوة األنا    )16 (جدول
  143     .بأبعادهلنصفية لمقياس قوة األنا معامالت الثبات بطريقة التجزئة ا   )17 (جدول
 مقياس الذكاء االجتمـاعي والدرجـة الكليـة         أبعادمعامالت االرتباط بين       )18 (جدول

      .للمقياس
145  

التـصرف فـي المواقـف      ( األول   بعـد معامالت االرتباط بين فقـرات ال        )19 (جدول
  .بعد لمقياس الذكاء االجتماعيوالدرجة الكلية لل) االجتماعية

145  

بعد والدرجة الكلية لل  ) الضبط االجتماعي  (بعداالرتباط بين فقرات    معامالت     )20 (جدول
  .لمقياس الذكاء االجتماعي

146  

بعـد  والدرجة الكلية لل  ) االهتمام والمشاركة (معامالت االرتباط بين فقرات        )21 (جدول
  .لمقياس الذكاء االجتماعي

147  

لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفـضي       " ت"يوضح نتائج اختبار       )22 (جدول
    . مقياس الذكاء االجتماعيبعاددرجات ألال

148  

  149  . الثالثةبأبعادهمعامل ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء االجتماعي    )23 (جدول
  149  .بأبعادهمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الذكاء االجتماعي    )24 (جدول
د المقياس والدرجـة الكليـة لمقيـاس الوحـدة          معامالت االرتباط بين أبعا      )25 (جدول

  .سيةالنف
151  

معامالت االرتباط بين فقرات بعد اإلدراك السلبي للذات والدرجـة الكليـة               )26 (جدول
  . لمقياس الوحدة النفسيةللبعد

152  

 معامالت االرتباط بين فقرات بعد العجز االجتماعي والدرجة الكلية للبعـد             )27 (جدول
   .لمقياس الوحدة النفسية

  
152  



                                                                     

)س ( 

  الصفحة  عنوان الجدول  جدوللرقم ا
 عي والدرجة الكلية للبعـد    معامالت االرتباط بين فقرات بعد التواصل الجما         )28 (جدول

    .لمقياس الوحدة النفسية
153  

 معامالت االرتباط بين فقرات بعد التصدع األسري والدرجة الكليـة للبعـد           )29 (جدول
   .لمقياس الوحدة النفسية

153  

لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفـضي       " ت"يوضح نتائج اختبار       )30 (جدول
   .بعاد مقياس الوحدة النفسيةرجات على أالد

154  

  155      .بأبعادهمعامل ألفا كرونباخ لمقياس الوحدة النفسية    )31 (جدول
  156     .بأبعادهمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الوحدة النفسية    )32 (جدول
للـسلوك   النـسبي  والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح   )33 (جدول

  . غزة قطاع في العينة أفراد لدى بأبعاده االجتماعي
158  

 لقوة األنـا   النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح   )34 (جدول
  . غزة قطاع في العينة أفراد لدى بأبعاده

161  

للـذكاء   النـسبي  والـوزن  المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح   )35 (جدول
   .غزة قطاع في العينة أفراد لدى بأبعاده االجتماعي

164  

للوحـدة   النـسبي  والوزن المعياري فواالنحرا الحسابي المتوسط يوضح   )36 (جدول
  . غزة قطاع في العينة أفراد لدى بأبعاده النفسية

166  

 بأبعـاده  السلوك االجتمـاعي  يبين مصفوفة معامالت االرتباط بين مقياس          )37 (جدول
النـساء   لـدى    قوة األنا والذكاء االجتماعي والوحدة النفـسية      وبين مقياس   

  . غزة محافظة في األرامل
168  

وك االجتماعي والمتغير   تحليل االنحدار التدريجي لدرجة السل    ملخص نتائج      )38 (جدول
 النفسي  اإلنهاك، الوظائف الجسمية والفسيولوجية   (بأبعادها قوة األنا المستقل  

  .)التدين، الكفاءة الشخصية، يالنضج الخلق، واالنعزالية
172  

ي والمتغير  ملخص نتائج تحليل االنحدار التدريجي لدرجة السلوك االجتماع          )39 (جدول
، التصرف فـي المواقـف االجتماعيـة       (بأبعاده الذكاء االجتماعي لمستقل  ا

  .)االهتمام والمشاركة، الضبط االجتماعي
  

175  



                                                                     

)ع ( 

  الصفحة  عنوان الجدول  جدوللرقم ا
ك االجتماعي والمتغير   ملخص نتائج تحليل االنحدار التدريجي لدرجة السلو         )40 (جدول

، اإلدراك السلبي للذات  ، العجز االجتماعي ( بأبعادها  الوحدة النفسية  المستقل
  .)التصدع األسري، الجتماعيالتواصل ا

177  

السلوك االجتمـاعي  نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مستوى         )41 (جدول
  . بالنسبة للمؤهل التعليميبأبعاده

180  

 بأبعاده السلوك االجتماعي  للمقارنات البعدية في مقياس      LSDنتائج اختبار      )42 (جدول
  .للنساء األراملبالنسبة للمستوى التعليمي 

181  

السلوك االجتمـاعي  ئج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مستوى      نتا   )43 (جدول
  . بالنسبة لمكان السكنبأبعاده

184  

لمكـان   بالنـسبة    البعد األسـري   للمقارنات البعدية في     LSDنتائج اختبار      )44 (جدول
  .للنساء األرامل السكن

185  

 السلوك االجتمـاعي نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مستوى         )45 (جدول
  . بالنسبة لمستوى الدخل الشهريبأبعاده

187  

  



                                                                     

)ف ( 

  قائمة المالحق
  

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق
  211  .أسماء المحكمين   )1 (ملحق

  212  .االستبانة في صورتها األولية   )2 (ملحق

  214  .األوليةمقياس السلوك االجتماعي في صورته    )3 (ملحق

  216  .األوليةمقياس قوة األنا في صورته    )4 (ملحق

  218  .اعي في صورته األوليةمقياس الذكاء االجتم  )5 (ملحق

  220 .األوليةمقياس الوحدة النفسية في صورته   )6 (ملحق

  222  .االستبانة في صورتها النهائية  )7 (ملحق

  223  .مقياس السلوك االجتماعي في صورته النهائية  )8 (ملحق

  224  .مقياس قوة األنا في صورته النهائية  )9 (ملحق

  226  .مقياس الذكاء االجتماعي في صورته النهائية  )10 (ملحق

  227  .دة النفسية في صورته النهائيةمقياس الوح  )11 (ملحق

  

  األشكالقائمة 
  

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق
  127  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي   )1 (شكل

  128  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب مكان السكن   )2 (شكل

  128  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري   )3 (شكل

  

  
 



 خلفية الدراسة                                                                   

 )1(

 األولالفصل 

  
  

  ل األولــالفص
  لـدراســةخلـفيــة ا
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  الفصل األول
  خلـفيــة الـدراســة

   :ةــدمـالمق
بمستقبله، فهـذا الـسلوك لـيس       وإن سلوك الفرد حلقات متصلة تصل ماضيه بحاضره         

ضمن منظومة فردية متناسقة تتصل بالمنظومة الخارجية االجتماعيـة          بل ينتظم    ،سلوكاً عشوائياً 
وهي المجتمع، فالفرد في حاجة إلى المجتمع اإلنساني لتطوير ذاته، فبمجرد تطور سلوك الفـرد               

يتطور مركزه كفرد مستقل بذاته، وهكذا يـتم الترقـي الـذي يحـول الفـرد                ،  ككائن اجتماعي 
  . اجتماعية متكاملة تهتم بالعالم الخارجيالبيولوجي المهتم بذاته إلى شخصية 

 إال أن االتجـاه     ،وعلى الرغم من التأكيد على األساس البيولوجي في دراسة الشخـصية          
اآلن في دراسة الشخصية وغيرها من مجاالت علم النفس المعاصر هو االتجاه القائم على النظر               

لها أن تتحقـق    اإلنسان ال تتحقق وال يمكن       وإلى أن إنسانية     ،إلى اإلنسان باعتباره كائناً اجتماعياً    
  )263: 1986عثمان،  (إال في وسط اجتماعي

، فاإلنسان أوالً وقبل كل شـيء   الفرد يتأثر باألفراد المحيطة به وهو بدوره يؤثر فيهم     و 
كائن اجتماعي ال يعيش في فراغ إنما منذ اللحظة األولى يعتمد في وجوده على الخدمات التـي                  

كاكات اجتماعية متواصلة، فمحتويات خبرة الفـرد وطبيعـة اتجاهاتـه، وأشـكال      تؤدي إلى احت  
سلوكه، وشخصيته بوجه عام، هي نتاج تفاعالت اجتماعية، وحتى إن أصبح معتمداً على نفـسه               

فالفرد حينها ال يستطيع العيش بمعزل عن       ،  فإنه ال يستطيع العيش بدون هذه العالقات االجتماعية       
  . مجتمعه

تتكون الشخصيات ويتـشكل    ) واالجتماعية، الطبيعية(لعوامل البيولوجية والبيئة    تفاعل ا وب
ويـشبه بعـض    ، السلوك االجتماعي فيصبح كل شخص منا يشبه جميع الناس في بعض الوجوه           

 هذه العوامل مصفوفة    وتعد، اً من الناس في بعض الوجوه     يشبه أحد  وال، الناس في بعض الوجوه   
وتتفاعل مع بعضها ليكون الناتج النهـائي       ، معين في تشكيل السلوك   تفاعالت يسهم كل منا بدور      

  .)60:2005،درويش (لسلوك االجتماعيهو األداء المعرفي أو ا

فالحيـاة  ،   رهن بسلوكه االجتماعي   ، وأيضاً تحقيق كينونته   ،كما أن نمو اإلنسان وتطوره    
  .   باألسرة وتنتهي بالمجتمع تبدأ،ما هي إال سلسلة من التفاعالت دائمة االنتشار بين مجاالتها

 وهي أكثر الظواهر االجتماعية انتـشاراً       ،وتعتبر األسرة الجماعة األساسية في المجتمع     
فلم يخُل مجتمع من النظام األسري، واألسرة هي إحدى الجماعات الصغيرة التـي تقـوم علـى                 
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 ومن خاللهـا    ،عاطفيرابطة تجمع بين أفرادها وتقوم العالقات األساسية داخلها على المستوى ال          
  .)205: 1989 ،شكري (باألمان إزاء نفسه وإزاء اآلخرينيكتسب الفرد اإلحساس 

 تكامل البناء أو التكوين األسري من الركائز األساسية التي تـساعد علـى تماسـك                وإن
التنظيم األسري، ومن ثم الحفاظ على قدرته على األداء االجتماعي السليم لوظائفه االجتماعيـة،              

واألسرة كالكائن الحي تتعـرض ألزمـات داخليـة         ، مل البناء األسري األب واألم واألبناء     ويش
وخارجية كما يحدث في حالة نضج الفرد، فإن تحوالت مهمة تحدث في حياتـه، ومـن أخطـر          
األزمات التي تعترض وتهز التماسك األسري فقدان أحد مكوناتها، مما ينعكس علـى تماسـكها               

 ويعتبر تعرض المرأة للترمل     .داء الفعال لوظائفها االجتماعية   وقها عن األ  ويعرضها لالنهيار ويع  
  . من أهم هذه التغيرات التي تطرأ على الحياة الزوجية بشكل عام وعلى الزوجة بشكل خاص

وال شك أن خطورة هذا التغير وصعوبته ترتبط بالضرورة بدرجة اعتماد المـرأة علـى    
بيعي أن تشعر المرأة في هذه الظروف بأنه من المـستحيل           الرجل ومدى هذا االعتماد، ومن الط     

أن تتحمل هذا الوضع الجديد وتتحول وتبدأ في تعلم قواعد جديدة وتنسلخ من دورها القديم لتقوم                 
مـن  بالدور الجديد المنتظر منها، وتكون النتيجة الرفض والخضوع لحالة الحـزن ومـا فيهـا                

.  األبنـاء لذي يوجه إلى اآلخرين من المقربين وخاصـة ها امامتاستسالم وسلبية، وتزيد درجة اه    
   )127: ب ت،عبد الناصر(

في بحث لها على مجموعـة مـن فتيـات    ) Angrist, 1972(وقد توصلت أنجريست 
 التي تترك لها في اختيـار        التي تربى بها األنثى والحرية النسبية      ،الجامعة إلى أن طبيعة التربية    

جعلها أكثر قبوالً لألدوار المختلفة التي تطرأ على        ع األدوار وت   لصرا جعلها أقل تعرضاً  ت، دورها
   )179: 1999رمزي، . (حياتها

وفي كل المجتمعات تقريباً يحتمل أن تصبح المرأة أرملة أكثر من حدوث الترمـل بـين            
 وعالوة علـى ذلـك   ،الرجال، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الرجال عنها بين النساء 

ة الزوج تتسبب في وجود مجموعة من الطقوس والشعائر األكثر تعقيداً بسبب اآلثار التي              فإن وفا 
 . وفاته خسارة ال تعـوض بالنـسبة لألسـرة كلهـا           تمع أنها تترتب على وفاته، وتعد     يرى المج 

  )206:1981 ،شكري(

 من التوقعـات    ذخيرةأن السلوك االجتماعي للفرد يقوم على       ) 22: 1984(ويرى جالل   
عة من خبرته عن سلوكه، وعن سلوك اآلخرين إذ يتوقف بناء العالقات االجتماعية اليوميـة               الناب

  .على اشتراك الناس في هذه التوقعات التي تدخل في األدوار االجتماعية المختلفة التي تقوم بها
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 بمعنى أنه يقوى من احتمال تعامـل        ،فالسلوك االجتماعي الهادف يجب أن يكون وظيفياً      
  ) 4: 2000 ،الدوسيري والمسيري (.يجابي مع البيئة التي يعيشهاالفرد اإل

التوازن الـذي   ف، وفي المجتمع تشديد على السلوك، وجعله ترجمة فعلية لشخصية الفرد         
تهتم به التربية هو التوازن بين الفرد والمجتمع واالعتدال في التصرفات الـصادرة عنـه، مـن           

يع الفرد تحقيـق التوافـق بـين مقومـات وجـوده        حتى يستط  ،منظور المجتمع الذي يعيش فيه    
  .  الذي يعيش فيهومقتضيات اإلطار االجتماعي

 بـبعض    إن كان السلوك االجتماعي يتأثر     :ومن هنا كان تساؤل الباحثة في هذه الدراسة       
  .ن متغيرات كهذه تصلح لتكون منبئاً بالسلوك االجتماعيبحيث إ، المتغيرات النفسية

 وأن  ،وامل الشخصية التي يتوقف عليها أمر الصحة النفسية للفـرد         وتعد قوة األنا أحد ع    
مـة،  لها أهمية كبيرة في دراسة الشخصية، وإذا كانت دراسة قوة األنا ضرورية لدى األفراد عا              

ـ  اً حاسماًدور، ألنها تمثل  ةًفإنها لدى األرامل أكثر ضرور     ل حيـاتهم   في تحديد موقعهم مـن تقب
ن تصل األرملة إلى مرحلة التكيف مع وضعها الجديد فإنهـا تنظـر             الجديدة والتكيف معها، وحي   

إليه على أنه شيء ال يمكن إنكاره، ومن ثم يمكن أن يتحول فقدان الزوج إلى عامل بناء وتفـوق             
  . دفعها إلى اإلنجاز في جميع مجاالت الحياةنها من اإلحساس بالمسئولية ويمكَ

لتي أجريت على البيئة الفلـسطينية أن        ا ،)274: 2004(وقد كشفت دراسة جودة وحجو      
المرأة العاملة تتسم بقدر أكبر من قوة األنا مقارنة بغيرها من النساء وتستطيع أن تواجه صـراع            
الدور بشكل إيجابي وتختفي معه مشاعر الذنب أو يختفي معه اإلحـساس بوجـود المـشكالت                

ستقلة لذاتها ولآلخرين، وكذلك بين      وذلك حينما تكون المرأة م     ،الصعوبات في أداء هذه األدوار    و
أن تحقيق اإلمكانيات وخفض التوترات توافقاً مع الواقع هي من وظـائف    ) 182: 1981( مخيمر

  . األنا

إن طبيعة العالقات القائمة بين األفراد من جذب أو نبذ أو عدم اكتراث وبالتالي اخـتالل               
، وال  م على التكيف والتوافق االجتماعي    هاالتساع النسبي لمجال النشاط االجتماعي لألفراد وقدرت      

. يكون ذلك نتيجة النضج الجسمي واالنفعالي فحسب، بل أيضاً نتيجة النمو االجتماعي والعقلـي             
  )205: 2001المليجي، (

طريقة تفكير الفرد وكيفية إدراكه وتفسيره لما يرد إليه من معلومات تتوقف بـصفة     وتعد
يحدد طريقة تفكيـر الفـرد وإدراكـه وتفـسيره            الذكاء ال  وهذا، ذكائه االجتماعي  على   أساسية

ذاته  إلى   وسلوكه ونظرته ، ولكن يحدد استجابة وانفعال الفرد    ، لألحداث وتعامله مع اآلخرين فقط    
  .  صحة عالقته باآلخرين وعالقتهم بهبل ويحدد مدى، إلي عالمه ومستقبلهو
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ه يرتبط بقـدرة الفـرد علـى        كونذكاء االجتماعي من الجوانب المهمة في الشخصية         ال
التعامل مع اآلخرين وعلى تكوين عالقات اجتماعية ناجحة، أي إنه بقدر ما يكون اإلنسان متمتعاً               

 وهذا ما يطلـق     ،بالقدرة على التفاعل االجتماعي وإقامة عالقات مع اآلخرين بقدر ما يكون ذكياً           
 البـاحثين بدراسـة الـذكاء     عدد مـن  وقد قام   ،  )35: 1998 ،مصطفى(عليه الذكاء االجتماعي    

، )2003، الكيـال (، دراسـة  )2007درة، لقا(دراسة ، )2009، عسقول( دراسة   :االجتماعي مثل 
  ). 2002راضي، (دراسة 

يكون هناك شخصية اجتماعية دون ارتفـاع الـذكاء          أنه ال ) 11:2002( المغازي   ويرى
وبـدون ارتفـاع    ، ع من الذكاء  هذا النو  على   فالتكيف االجتماعي في المجتمع يعتمد    ، االجتماعي

  . يكون اإلنسان منطوياً ومنعزالً عن المجتمعالذكاء االجتماعي 

وتسبب ،  رها اإلنسان بشكل ما    الوحدة النفسية ظاهرة من ظواهر الحياة اإلنسانية يخب        تعد
يعـافى  ،  وال تقتصر على فئة عمرية معينـة      ،  األلم والضيق واألسى، فهي حقيقة ال مفر منها       له  

  )10: 2005، جودة. (األطفال والمراهقون والراشدون والمسنونمنها 

 الترمل ظاهرة ثانوية لالنتفاضة     ةرغم أن البعض يعتقد أن ظاهر     ) 1997(ويذكر العاجز   
 حيث ينتج عنها التأثير السلبي على البنـاء االجتمـاعي      .ها من أهم وأكبر مشاكلها وأعقدها     إال أن 

التي نتج عنها حدوث تغيرات اجتماعية بين األفراد، حيـث          ،  سر الفلسطينية بين األفراد وعلى األ   
كوحدة اجتماعية أساسية   ، تتسم هذه التغيرات بعدم االتزان االجتماعي، باعتبار أن سالمة األسرة         

  )5: 2002أبو زيد،  (. تؤثر سلباً في تكوينه وبنائه، المجتمع منتكون من مجموعهات

 النفسية بالبحث والدراسـة أن هنـاك عالقـة      ويتضح من الدراسات التي تناولت الوحدة     
، )2006جودة،  (كما أوضحت ذلك دراسة كل من       ،  إيجابية بين كل من الوحدة النفسية واالكتئاب      

حدة النفسية وتقـدير    وكما تناولت دراسات أخرى العالقة بين ال      ) 2001راضي،  ) (2002غانم،  (
، جـودة ( كما فـي دراسـة       ،ية بينهما  مما نتج عنها وجود عالقة عكس      ،الذات بالبحث والدراسة  

وكما أن هناك عالقة ارتباط سـالبة       ) 1993عطا،  (،  )2001راضي،  (،  )2003،  حمزة(،  2005
غـانم،  (بين كل من الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية، وذلك يتضح من دراسـة كـل مـن                 

  ). 1997الربيعة، (، )2002

ع األمر دراسة لمشاركة نصف طاقـات        في واق  رأةويعتبر دراسة السلوك االجتماعي للم    
 وأصـبح   ، فهي األم والزوجة واألخت واالبنـة      ،المجتمع، فالمرأة تحتل نصف المجتمع اإلنساني     

 وهذا الدور مرهون بوضعها االجتماعي، وهو مرهـون         ،لدورها بالمجتمع المعاصر مكانة عالية    



 خلفية الدراسة                                                                   

 )6(

 األولالفصل 

مـسرح   علـى    ديه من أدوار  أيضاً بطبيعة السلوك الذي تسلكه في الحصول على المكانة مما تؤ          
  . الحياة االجتماعية في مختلف أدوارها ومواقف العمل االجتماعي

ن اهتمام الباحثين في العـالم الغربـي والعربـي بدراسـة الـسلوك               شك فيه أ   ومما ال 
إال أننا نجد االهتمـام بدراسـة التنبـؤ      ،الوحدة النفسية ، الذكاء االجتماعي ، قوة األنا ، االجتماعي
 ،في المجتمع العربي عامة والفلسطيني خاصـة ، الجتماعي في ضوء المتغيرات السابقةبالسلوك ا 

أبـو  (دليل الباحثين في علم الـنفس      على   اإلطالعبعد   و -علي حد علم الباحثة   -يكاد يكون نادراً    
  . لم تجد الباحثة أي دراسة تناولت فئة األرملة كموضوع مستقل)2009،دقة

العربي  المستوى على كبير باهتمام تحظى ال السيكولوجية الدراسات أن هذكر الجدير ومن
، لدى النـساء األرامـل   الشخصية لتنمية السيكولوجي الجانب أهمية إدراك لعدم ذلك يعود وربما

وإلحساس الباحثة وشعورها بأهمية ، االقتصادية الناحية على ينصب االهتمام جل أن أساس على
سعة انتشارها بسبب الظروف الـصعبة التـي يعيـشها          ظاهرة الترمل في مجتمعنا الفلسطيني و     

وقلة االهتمـام الكـافي   ، األسرة والمجتمع  على   الفلسطينيون تحت االحتالل اإلسرائيلي وتأثيرها    
التنبـؤ بالـسلوك    إلـى  تهـدف  التـي  الدراسة هذه فكرة انطلقت بالجوانب النفسية بهذه الفئة، 

     .فسية والشخصية االجتماعي لألرملة في ضوء بعض المتغيرات الن

  :مشكلة وأسئلة الدراسة
  :مشكلة محددة وأسئلة معينة يمكن ذكرها فيما يلي على لقد بنيت الدراسة

  ؟) الوحدة النفسية– الذكاء االجتماعي –قوة األنا ( التنبؤ بالسلوك االجتماعي في ضوء إمكانيةما 

  : ويتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية

   .ستوى السلوك االجتماعي لدى النساء األرامل في قطاع غزة؟ما م -1

 .ما مستوى قوة األنا لدى النساء األرامل في قطاع غزة؟ -2

 .ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى النساء األرامل في قطاع غزة؟ -3

 .ما مستوى الوحدة النفسية لدى النساء األرامل في قطاع غزة؟ -4

بـين   ) α>0.05(حصائية عند مـستوى الداللـة        ذات داللة إ   هل توجد عالقة ارتباط    -5
) الوحدة النفسية و ،الذكاء االجتماعي و ،قوة األنا (المتغيرات  كل من   والسلوك االجتماعي   

  . غزة ؟قطاعلدى النساء األرامل في 
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الوظائف الجـسمية  ( بأبعادهاا قوة األن  ذو داللة إحصائية للمتغير   عالقة تنبؤية  توجدهل   -6
للنـساء  ) التـدين ،  هاك النفسي، النضج الخلقي، الكفـاءة الشخـصية       اإلن،  والفسيولوجية

  .األرامل في  العينة على السلوك االجتماعي؟

التـصرف  ( بأبعاده الذكاء االجتماعي لمتغير  ذو داللة إحصائية     عالقة تنبؤية  توجدهل   -7
في  للنساء األرامل   ) ) في المواقف االجتماعية، الضبط االجتماعي، االهتمام والمشاركة      

  .العينة على السلوك االجتماعي؟

العجـز  (بأبعادهـا متغير الوحـدة النفـسية      ة إحصائية ل   ذو دالل  عالقة تنبؤية  توجدهل   -8
) االجتماعي، اإلدراك السلبي للذات، مهارات االتصال االجتماعي، التـصدع األسـري          

  .للنساء األرامل في  العينة على السلوك االجتماعي؟

فـي مـستوى     ) α>0.05(عند مستوى الداللـة      إحصائية   وجد فروق ذات داللة   هل ت  -9
 تعزى للمؤهل التعليمـي     ،غزة قطاع  لدى النساء األرامل في    بأبعادهالسلوك االجتماعي   

 .؟)ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دبلوم فأكثر(

فـي مـستوى     ) α>0.05(عند مستوى الداللـة     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية        -10
 تعـزى لمتغيـر مكـان       ، غزة قطاع لدى النساء األرامل في      بأبعادهالسلوك االجتماعي   

 .؟) رفح – خانيونس – الوسطى - غزة  –شمال غزة (السكن 

 فـي مـستوى    ) α>0.05( عند مستوى الداللـة      هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      -11
 تعزى لمتغيـر الـدخل      ، غزة  لدى النساء األرامل في قطاع     بأبعادهالسلوك االجتماعي   

، شـيقل  1500 إلى  شيقل 1000،  شيقل 1000 -شيقل 500،  شيقل 500ن  دو(الشهري  
  .؟) فأكثرشيقل 1500

  

   : ف الدراسةاهدأ
   . مستوى السلوك االجتماعي لدى النساء األرامل في قطاع غزةإلىالتعرف  -1

 .مستوى قوة األنا لدى النساء األرامل في قطاع غزةإلى التعرف  -2

 .لدى النساء األرامل في قطاع غزةمستوى الذكاء االجتماعي إلى التعرف  -3

 .مستوى الوحدة النفسية لدى النساء األرامل في قطاع غزةإلى التعرف  -4

الـذكاء  وقـوة األنـا    (المتغيـرات   عالقة بين السلوك االجتماعي و    الالكشف عن طبيعة     -5
 .غزة  قطاع  النساء األرامل فيلدى) الوحدة النفسية واالجتماعي
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، الوظائف الجسمية والفسيولوجية   (بأبعادهاللمتغير قوة األنا    العالقة التنبؤية    الكشف عن  -6
للنساء األرامل فـي  العينـة   ) التدين، اإلنهاك النفسي، النضج الخلقي، الكفاءة الشخصية  

  .على السلوك االجتماعي

التصرف فـي المواقـف      (بأبعاده الذكاء االجتماعي لمتغير   العالقة التنبؤية  الكشف عن  -7
على للنساء األرامل في  العينة      ) )  االجتماعي، االهتمام والمشاركة   االجتماعية، الضبط 
 .السلوك االجتماعي

العجز االجتماعي، اإلدراك   ( بأبعادهامتغير الوحدة النفسية     ل العالقة التنبؤية  الكشف عن  -8
للنـساء األرامـل فـي       ) السلبي للذات، مهارات االتصال االجتماعي، التصدع األسري      

  . االجتماعيعلى السلوكالعينة 

 لـدى النـساء     بأبعاده في مستوى السلوك االجتماعي      التحقق من وجود فرق من عدمه      -9
ئي، إعـدادي، ثـانوي، دبلـوم       ابتـدا ( تعزى للمؤهل التعليمي     ، غزة قطاعاألرامل في   

 ).فأكثر

 لـدى النـساء     بأبعادهفي مستوى السلوك االجتماعي      التحقق من وجود فرق من عدمه      -10
 – الوسـطى  - غزة  –شمال غزة  (تعزى لمتغير مكان السكن     ، ة غز قطاعاألرامل في   

 ). رفح –خانيونس 

 لـدى النـساء     بأبعادهفي مستوى السلوك االجتماعي      التحقق من وجود فرق من عدمه      -11
، شـيقل  500،  شيقل 500دون  ( تعزى لمتغير الدخل الشهري      ، غزة قطاعاألرامل في   

   ). فأكثريقلش 1500، شيقل 1500لى  إشيقل 1000، شيقل 1000

  :أهمية الدراسة
  :  هما،تتحدد أهمية الدراسة الحالية في مجالين أساسيين

  : يتمثل في األهمية النظرية: الجانب األول

طبيعته ومكوناتـه   إلى  ه االهتمام لدراسة السلوك االجتماعي بشكل خاص والتعرف         يتوج - 1
تحديد وتـشكيل التفـاعالت     فهو يلعب دوراً هاماً في      ، ونظرياته واألدوات المعدة لقياسه   

 . والنشاطات بين األفراد 

دى تؤثر في السلوك االجتماعي ل    قد   الضوء على أهم العوامل التي       ن هذه الدراسة تلقي   إ - 2
 حيث ال توجد دراسات عربية تناولت العوامل المؤثرة على الـسلوك         ؛األرملة الفلسطينية 

  . االجتماعي في حدود علم الباحثة
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أنها فئة لم   وخاصة  ، تبحث فيه الدراسة وهو مجال األرملة ورعايتها      أهمية المجال الذي     - 3
 وهي فئة بحاجة إلى أن نتفهم مظاهر الشخـصية لـديها   ،تحظ باهتمام كاف من الباحثين    

نتيجة لما تفرضه الحياة الجديدة بدون شريك من ردود أفعال تؤثر على التوافق النفـسي               
 .واالجتماعي

  :  وهي،ألهمية التطبيقية للدراسةويتمثل في ا: الجانب الثاني

تحسين بعض المتغيرات النفسية التـي       إلى   تفيد الدراسة في إعداد دورات تدريبية تهدف       -1
 .تساعد الفرد في تنمية سلوكه االجتماعي

 بصفة عامـة واألرملـة بـصفة        توجيه المسئولين والمهتمين والباحثين في مجال المرأة       -2
 . عنها الدراسة الحاليةتسفرالنتائج التي أج إرشادية في ضوء عداد برامإل خاصة

 تلبيـة   فـي تفيد الدراسة واضعي برامج المرأة بصفة عامة، واألرملة بـصفة خاصـة              -3
حاجاتها ورغباتها وتأثير ذلك على األبناء وشخصيتها في حـاالت التفاعـل األسـري               

 . واالجتماعي المختلفة والمتعددة
 

  

  مصطلحات الدراسة
  :األرملة •

 المـرأة  وأرملت، زوج ال أرملة وامرأة ":األرملة فيقول ) 249:2003(وريعرف ابن منظ  
  ".زوجها عنها مات إذا

التي تعرضت لفقـد شـريك      الفلسطينية  تلك المرأة   " الباحثة أن المقصود باألرملة     وترى  
وما قد ينجم عن ذلك من تعرضها للعديـد مـن التغيـرات          ،  في قطاع غزة   حياتها بسبب الموت  

  ."عية أو واالقتصادية االجتماالنفسية أو االنفعالية أو، يةت الصحوالمشكال

  :السلوك االجتماعي •

نتاج العالقات الدينامية أي العالقات     "السلوك االجتماعي بأنه    ) 9: 2003(يعرف زهران   
الوظيفية الحركية التي توثر في وظيفة الفرد، والعالقات الدينامية تصدر عن تفاعل الفرد بميوله              

رائه مع إمكانات البيئة بما فيهـا مـن         وآباته ونزعاته وحوافزه وقدراته واتجاهاته      وحاجاته ورغ 
  ".ةعوامل مادية واجتماعية ومعنوية وثقافي

تعبير الفرد عن ذاته من خالل سلوكه التفـاعلي   "وتعرف الباحثة السلوك االجتماعي بأنه      
  ".تأثر بهم وي، ثر فيهمفيؤ، ن بما يحقق له االندماج معهمالموجه نحو اآلخري
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مجموع الدرجات التي تحصل    :  في هذه الدراسة بأنه    ويعرف السلوك االجتماعي إجرائياً   
  .ي مقياس السلوك االجتماعي المستخدم في الدراسةفعليها األرملة 

  :قوة األنا •

الحالة التي يستطيع فيها الفـرد إدراك       "بأن قوة األنا هي     ) 161: 1987(يعرف أبو زيد    
 للمواقف التي تواجهه ثم الربط بين هذه الجوانب، وما لديه من دوافع وخبرات              الجوانب المختلفة 

وتجارب سابقة من النجاح والفشل تساعده على تعيين وتحديد نوع االستجابة وطبيعتها التي تتفق              
  ".ومقتضيات الموقف الراهن

ـ      "أن قوة األنا تعني     ) 112: 1987(ويرى كفافي    درة قوة الخلق، تحمل المـسؤولية، الق
على تحقيق التكيف الشخصي والتكيف االجتماعي، وهي كذلك القدرة على الـتحكم فـي الـذات     

  ".وحسن استخدام المهارات إلى أقصى حد ممكن

وفاعليته ، ف الشخصيتحقيق التكي على قوة الفرد وقدرته "وتعرف الباحثة قوة األنا بأنها
معالجة الضغوط  على والقدرة، كن حد ممأقصى إلى  الشخصية والنفسيةفي استخدام الكفاءة

 على والتغلب، انفعالية متزنةجسمية وواالحتفاظ بأوضاع ، واإلحباطات اليومية بأنواعها المختلفة
للتوفيق بين الدوافع الداخلية والواقع ، والتمتع بالنضج الخلقي والتدين، اإلنهاك النفسي واالنعزالية

  ."الرضا والسعادة إلى وصوللل، لتحقيق درجة عالية من الثبات، الخارجي

 في هذه الدراسة بأنها مجموع الدرجات التـي تحـصل عليهـا    وتعرف قوة األنا إجرائياً 
  .ي مقياس قوة األنا المستخدم في الدراسةفاألرملة 

  :الذكاء االجتماعي •

القدرة على فهم مشاعر وأفكار اآلخرين، والتعامـل مـع          "يعرف الذكاء االجتماعي بأنه     
ح واالستجابة بطريقة ذكية في المواقف االجتماعيـة وتقـدير الـشخص لخـصائص              البيئة بنجا 

الغـول،   (.الئمة، بناء على وعيـه االجتمـاعي      الموقف تقديراً صحيحاً واالستجابة له بطريقة م      
1993 :47.(  

وعي وإدراك العالقات بين قدرة عقلية تتعلق ب"وتعرف الباحثة الذكاء االجتماعي بأنه 
والمشاركة ،  واإلحساس بمشاعر اآلخرين واالهتمام بهموالضبط االجتماعي،  وفهمهااألشخاص

النجاح في  إلى مما يؤدي، وحسن التصرف في المواقف والمشكالت االجتماعية، بفاعلية معهم
   ."التوافق االجتماعي إلى العالقات االجتماعية للوصول



 خلفية الدراسة                                                                   

 )11( 

 األولالفصل 

موع الدرجات التي تحـصل     مج: في هذه الدراسة بأنه    ويعرف الذكاء االجتماعي إجرائياً   
  .ي مقياس الذكاء االجتماعي المستخدم في الدراسةفعليها األرملة 

  

  :الوحدة النفسية •

مفهوم يمثل حالة نفـسية تنـشأ مـن          "الوحدة النفسية بأنها  ) 274: 1993عطا،  (يعرف  
 إحساس الفرد بأنه ليس على قرب نفس من اآلخرين، وهذه الوحدة ناتجة عن افتقـاد الفـرد ألن            
يكون طرفاً في عالقة محددة أو مجموعة من العالقات، ويترتب عليها كثير من صنوف الـضيق   

  ".والضجر

خبرة مؤلمة وغير سارة تنشأ فـي حـال اإلدراك          "وتعرف الباحثة الوحدة النفسية بأنها      
 وعجز فـي    السلبي للذات نتيجة لشعور الفرد بافتقاد التقبل والحب واالهتمام من جانب اآلخرين           

الـشعور بـالعجز والفـشل       إلـى    ويؤدي ذلك ،  العالقات األسرية  مهارات االجتماعية وتصدع  ال
  ".والرغبة في العزلة وقطع العالقات االجتماعية والتفاعلية مع المحيطين

مجموع الدرجات التـي تحـصل      : وتعرف الوحدة النفسية إجرائيا في هذه الدراسة بأنها       
  .ية المستخدم في الدراسةلي مقياس الوحدة النفسفعليها األرملة 

  

   : حدود الدراسة
  : تتحدد هذه الدراسة في الحدود التالية

  .م2011-2010قامت الباحثة بإجراء الدراسة في العام : الحد الزماني -

 فـي وزارة    األرامل المسجالت النساء   الدراسة الحالية من     تم اختيار عينة  :  الحد البشري  -
  . الشئون االجتماعية

 في مـديريات الـشئون      تاألرامل المسجال النساء   تطبيق الدراسة على      تم  :الحد المكاني  -
  .االجتماعية في محافظات غزة
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  الفصــــل الثـــانــــي 
  اإلطـــار النظـــري

  
  : ويشمل

  .السلوك االجتماعي : المبحث األول
   . قـوة األنـا:المبحث الثاني
  . الذكاء االجتماعي:المبحث الثالث
  .الوحدة النفسية : بعالمبحث الرا

  .األرملـة: المبحث الخامس
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  املبحــث األول
  السلـــوك االجتماعــي

  

إن حياة الفرد منذ ميالده ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعالقته مع غيره من الناس فمنـذ نعومـة                 
نمـو   في ضـروب ال فكلما ترقى،  يصبح  كائناً اجتماعياً    ره يبدأ الطفل يتدرج في النمو حتى      أظاف

عله مـع   المختلفة الجسمية واالنفعالية والعقلية اتسعت رقعة نشاطه االجتماعي وزادت فرص تفا          
  . االجتماعيهسلوكتحدد لديه مظاهر وت، غيره

تتشكل شخصيته ويتحـدد سـلوكه مـن        ، اإلنسان وحدة اجتماعية نفسية بدنية مترابطة     و
 مثـل العـرف   ،امل بيئية ثقافيةتفاعل عوامل بيولوجية وراثية وخصائص نفسية وجسدية مع عو      

وهو في تفاعله مع بيئته يحاول أن يتكيـف       ، والقيم االجتماعية والخلقية والتقاليد والعادات السائدة     
 وهو فـي ذلـك    ،معها بسلوك اجتماعي هو محصلة تفاعل العوامل الشخصية مع العوامل البيئية          

 متنوعة قد تكون لفظية أو حركية أو        يستجيب للمواقف االجتماعية وللمثيرات المختلفة باستجابات     
   )5:1997،شفيق (.فسيولوجية أو انفعالية أو معرفية

 السلوك:  األولالمطلب

 وكل إنسان له ذاتيتـه      ، لقيام عالقات اجتماعية سليمة    اً فهم السلوك اإلنساني ضروري    يعد
في أن يفهم الفـرد   وسلوكه مرتبط كل االرتباط بتكوينه النفسي، وال يك   ،الخاصة وفرديته المتميزة  

نفسه لكي يكون قادراً على إنشاء عالقات اجتماعية سوية مع غيره وإنما يلزمه أن يفهـم الغيـر          
 حـدد مـدى نجاحـه أو فـشله فـي عالقـات الفـرد       بقدر مـا يفهـم نفـسه هـذا الفهـم يت          

  )1: 2000يونس،(.باآلخرين
  تعريف السلوك: أوالً

  : اللغوي للسلوكالمعنى -1

وسلك المكان يسلكه   ، مصدر سلك طريقاً  "السلوك بأنه   ) 534:2003(يعرف ابن منظور    
  ."وأسلكه إياه وفيه وعليه، وسلكه غيره وفيه، سلكاً وسلوكاً

 الالم والكاف أصل يدل   فالسين و ، مادة سلك "ويعرف السلوك في معجم المقاييس بأنه هو        
ابـن  ." (أنفذته: وسلكت الشيء في الشيء  ، سلكت الطريق أسلكه  : ليقا، نفوذ شيء في شيء   على  
  )490:1998، فارس
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  :المعني االصطالحي للسلوك -2

يقصد به بوجه عام االستجابات الصادرة مـن        "السلوك بأنه   ) 28: 1981(يرى عيسوي   
 الموجودة في جسمه أو األفعال والحركات العضلية أو الفرديـة،           ،عضالت الكائن الحي أو الفرد    

 والتـي تـشمل المناشـط العقليـة والمناشـط      ،لحيوكذلك جميع األنشطة التي يقوم بها الكائن ا 
الداخليـة  ك يشمل الـسلوك جميـع مناشـط الكـائن      وبذل،الفسيولوجية التي تحدث داخل الكائن   

  ".والخارجية

حركات الكائن الحي التي يمكـن مالحظتهـا        "السلوك بأنه   ) 31: 1986(ويعرف جابر   
  ".خلية وآثارهاوقياسها وهو يشمل على الحركات الخارجية والحركات الدا

 نشاط موجه نحو هدف من جانب الفـرد        "السلوك بأنه   ) 75: 1991(عرف زهران   كما ي
لتحقيق وإشباع حاجاته كما يخبرها في المجال الظاهري كما يدركه، ويتفق السلوك مـع مفهـوم          

  ".الذات، ومع المعايير االجتماعية، وبعضه ال يتفق مع بنية الذات والمعايير االجتماعية

فسيولوجي، لفظـي، حركـي     (أي نشاط   "السلوك بأنه   ) 102: 2004(ما يعرف محمد    بين
  ".يقوم به الكائن الحي خالل تفاعله مع البيئة المحيطة من أجل التكيف أو التوافق) …وجداني

أن السلوك عبارة عن نشاط موجه يصدر من الفرد لتـسهيل       على   جميع التعريفات اتفقت  
  . وبين بيئتهعملية التواصل والتفاعل بينه

  جوانب السلوك: ثانياً
ثر في طريقة التعبير عنه وتطبعه بطـابع        يد السلوك من خالل ثالثة جوانب تؤ      يمكن تحد 

  : هي،أن للسلوك جوانب) 29: 2002(فيرى منصور وآخرون ، يختص بصاحبه

وهذا الجانب من السلوك يختص بإدراك المظاهر واألحداث المختلفة التـي           : إدراك معرفي  -1
 حول الفرد، التي يحدث فيها تفاعل برموز  معان معينة، وتـشمل العمليـات العقليـة         تدور

  .بير اللغويير والتصور والتخيل والتذكر والتعكاإلدراك والتمييز والتفك

وهو يمثل الحالة االنفعالية المصاحبة للسلوك، وهـو يمثـل منـشطات            : انفعالي ووجداني  -2
 .ن واإلقبال عليهومحركات للسلوك، كالميل إلى موضوع معي

وهو يمثل االستجابات الحركية التي تتم عندما يواجه الفرد مواقف معينـة،            : حركي إدراكي  -3
 .كالتوقف عن المشي
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والسلوك البشري هو سلوك كلي يتضمن فـي بنائـه الجوانـب اإلدراكيـة والمعرفيـة          
ب تعمل فـي وحـدة      النزوعية، وهي كلها جوان   وانية،  الوجهواالنفعالية،  ووالحركية واإلجرائية،   

  )261: 2002منصور وآخرون،  (.متكاملة

 والجـسمية  ويتضح مما سبق أن السلوك محصلة لمجموعـة مـن النـشاطات العقليـة           
التي تصدر عن الفرد بشكل مقصود أو غير مقصود          ، واالجتماعية  والنفسية واالنفعالية والحركية

  .بهدف تحقيق التوافق

  

  إلنسانينظريات المفسرة للسلوك ا: ثالثاً
وفق أساس معين وتـصور     ت التي فسرت السلوك اإلنساني      نظرياالهناك عدد كبير من     

  . وفيما يلي عرض لهذه النظريات، واضح

  :االتجاه التحليلي ) 1(

إن االتجاه التحليلي على كثرة مدارسه واتجاهاته الفرعية يؤمن بوجود حيـاة نفـسية ال               
يؤمن بأن اإلنسان يولد مـزوداً بغرائـز ودوافـع    شعورية غير الحياة الشعورية التي نعيها، كما    

معينة، وأعطوا قيمة كبيرة لماضي الفرد وللخبرات التربوية التي سبق وأن تعـرض لهـا فـي                 
 ألن فرويد اعتبر أن نمو الـدوافع     ويد يغلب عليها الطابع البيولوجي؛    مرحلة الطفولة، ونظرية فر   

  )22: 1997كفافي، . (  للشخصية فيما بعدالجنسية وما يحدث لهذا النمو هو المحدد األساسي

  : هي، من ثالث نظم وأجهزة أساسيةFreud’s والشخصية تتكون عند فرويد

هو المصدر األول للطاقة النفسية ومستقر الغرائز، وهو ال تحكمه قوانين العقـل أو              : الهو  - أ
وفقـاً لمبـدأ    المنطق وال القيم األخالقية وال يدفعه إال تحصيل اإلشباع للحاجات الغريزية            

  .اللذة

وهو يسعى للتعبير عن رغبات الهو وإشباعها وفقاً لمقتضيات الواقع ومطالب األنـا             : األنا  -  ب
 وكلما قويت األنا كان سلوك الفرد اجتماعياً أي تنشأ        ،  وهو يعمل وفقاً لمبدأ الواقع     ،األعلى

 . االجتماعية والنضجبه

ـ وإ، واقع أو اللذة  وهي تعمل على بلوغ الكمال وليس ال      : األنا األعلى   -  ت  تمثـل النـواحي     انه
القيمية والخلقية والمعيارية لدى الفرد، ووظيفتها كف رغبات الهو وإحالل أهداف أخالقية            

 )29-26: 1986جابر، .( محل أهداف واقعية
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داف  فاأله ،ويركز فرويد على اعتبار الغريزة الجنسية كأول وأهم دافع للسلوك اإلنساني          
 لذلك نحن نفعل ما يحقـق رغباتنـا         األلم؛ تحقيق اللذة وتجنب     ساني هي الموضوعية للسلوك اإلن  

ويخفف التوتر، والرغبة تعمل كدافع للسلوك وهي ال تحرك السلوك فحسب ولكنها تحدد أيـضاَ               
  )39: 1998: عبد الرحمن  (.االتجاه الذي يأخذه السلوك

  :المبادئ التي تحكم السلوك عند فرويد
  . اإلنسان يسعى في سلوكه إلى البحث عن اللذة وتجنب األلميرى فرويد أن: مبدأ اللذة  - أ

اإلنسان ال يبحث عن اللذة المطلقة باستمرار، بل إنه يحكمه الواقع، أي أنـه           : مبدأ الواقع   -  ب
 .مرتبط بحدود الواقع

يرى فرويد أن هناك قوتين متعارضتين دائماً في حياة اإلنـسان           : مبدأ الثنائية واالزدواج    -  ت
 .توجهان سلوكه

في هذا المبدأ يؤكد فرويد دور العادة وتكرار الخبرات في الـسلوك            : جبار التكرار بدأ إ م  -  ث
 )50: 1979مخيمر، . (اإلنساني

لهما دور في أي سلوك نقوم به       ) الموت(لقد افترض فرويد أن غريزتي الجنس والعدوان      
اللذة وتجنب   إلى    من الجنسية والعدوانية من أجل الوصول      اًوبذلك يكون كل سلوك يتضمن مزيج     

السلوك اإلنساني تشاؤمية وعلي أنه سلوك جبـري واعتبـر أنـه            إلى   وبذلك كانت نظرته  ، األلم
 ه جنسياً لكل تطور بيولوجي مع العلم أن       وأعطى معنى ، جيه غريزتي الجنس والعدوان   محكوم بتو 
 والثقافـة   وهو بذلك يكون قد أغفل أثر البيئة       ،العوامل البيولوجية يكون لها معنى جنسى     ليس كل   

  . ويكون بذلك قد أعطي تصورا عن اإلنسان أنه معقد، في التطور الجنسي

  :الفرويدية الحديثة ) 2(

  Adlerأدلر   - أ

ن عن سلوكنا فضالً    ضية والعقدية في السلوك، فنحن مسؤولو     على مبدأ الفر  دلر  لقد أكد أ  
لـى أن  ، ويؤكـد أدلـر ع  )193: 1998عبد الرحمن، (عن الوراثة أو بعض القوى الالشعورية     

سلوك اإلنسان ينبع بأسره من أسلوب حياته، وأسلوب الحياة هذا ينحو مع اإلنسان مبكراً من سن                
سنوات، وأسلوب الحياة يختلف من شخص آلخر حسب القصور العـضوي والمعنـوي             ) 5-6(

الذي يعانيه كل شخص، وإذا كان سلوك اإلنسان في االتجاه الموجب كان أسلوب حياته متوافقـاً                
جبـل،   (. إلى حد مااًاً، وإذا كان سلوك اإلنسان في االتجاه السالب كان أسلوب حياته متكيف ومتكيف
2000 :336- 337(  
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  Yungيونج   - ب

يرى يونج أن سلوك اإلنسان ليس مشروطاً بتاريخه الفردي والعنـصري، أو بأهدافـه،              
 فـي  وبمختلف ضروب طموحه فكل من الماضي كواقع والمستقبل كإمكان يقود سـلوك المـرء         

الحاضر، واإلنسان يولد بكثير من االستعدادات التي يتركها له أسالفه، وهذه االستعدادات توجـه             
  )109: 1969ي، هول وليندز( .سلوكه

   Sullivanسوليفان  - ت

  :يرى سوليفان أن للسلوك اإلنساني هدفين     

  .ويتمثل في الطعام والنوم والزواج: اإلشباع الجسمي −

ندما يستطيع الفرد أن يصل إلى توقعاته االجتماعية التي تمثل          ويتحقق ع : الشعور باألمن  −
مطالب تحقيق الذات لديه في إطار الجماعة والذات، وأساليب سلوكية يكتـسبها الفـرد              

 )195: 2002شعبان، .( ألن هذه األساليب ينتج عنها التوافق؛تجعله آمناً

نما أكد فرويد أن سـلوك  ويتضح مما سبق أن فرويد اتفق في نظرته للسلوك مع يونج فبي  
واختلـف  ، بأن سلوك اإلنسان تحكمه أنماط فطرية     يرى   يونج   فإناإلنسان تحركه غرائز فطرية     

  .معهما أدلر حيث افترض أن سلوك اإلنسان تحركه حوافز اجتماعية 
  

  :االتجاه الفينومنولوجي ) 3(

رفـة أكثـر   يمثل االتجاه الفيومنولوجي مجموعة من النظريات تعتمد على اإلدراك والمع  
من اعتمادها على التعلم، وتشير هذه النظريات إلى أن وحدة تحليل السلوك هي الفرد نفسه الذي                

 أي أن أحسن موقع لفهم السلوك هـو         ،)الخبرة(تكمن بداخله المكونات التي تبنى عليه سلوكياته        
  )694: 1972،غنيم (.من خالل اإلطار المرجعي الداخلي للفرد نفسه

    Rogers نظرية روجرز  - أ

  وهي نظرية تلتقي مـع نظريـات     ،مذهب اإلنساني نظرية الذات لروجرز    المن نظريات   
التي تقوم على أساس    تهتم بدراسة  الفرد وتؤكد عليه،       كلينيكية  التحليل النفسي في كونها نظرية إ     

ر بالفطرة، اإلنسان حر في حدود معينـة، واإلنـسان          اإلنسان خي :  من أهمها  ،عدد من المسلمات  
 حي في نشاط مستمر وهادف، الخبرة التي يكتسبها الشخص في حياته لها تأثيرهـا علـى                 كائن

سلوكه، كما يعتبر أصحاب المذهب اإلنساني أن الشخصية السوية هي الشخصية المحققة لـذاتها،    
  )32: 1996سليمان،  (.فتحقيق الذات يقع على قمة هرم ماسلو للحاجات اإلنسانية
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 ،شباع حاجاته من جانب الفرد لتحقيق وإ    اط موجه نحو هدف      روجرز أن السلوك نش    ويرى
يتفـق مـع بنيـة الـذات      ويتفق معظم السلوك مع مفهوم الذات والمعايير االجتماعية وبعـضه ال  
   )555:2003،أحمد. (والمعايير االجتماعية وعندما يحدث تعارض يحدث عدم التوافق النفسي

   Maria نظرية موراي  - ب

يعة العضوية للسلوك موضحاً أنه ال يمكن فهم جزء منفرد منه           أكد موراي استمرار الطب   
في عزلة عن بقية الشخص القائم به، وهو يصر أنه ينبغي أن يكتمل فهم وتحليل المحتوى البيئي                 
للسلوك قبل أن يصبح في اإلمكان التوصل إلى تفسير مناسب لسلوك الفرد، ويـرى أن الـسلوك          

ة نمو الكائن وسلوكه ال يمكـن        بإشارات في المخ فإن وحد     التوافقي المعقد يرتبط جميعه بوضوح    
فسر إال بالرجوع إلى تنظيمات تحدث  في هذه المنطقة، وسلوك الشخصيات البـشرية يقـع                أن ي 

على مستوى مختلف عن مستوى الظاهرة الفسيولوجية، وإن سلوك الفرد إذا مـا فحـص بدقـة            
، هـول ولينـدزي    (.ث في نفس الوقـت    فسوف يكشف عادة عن عدد من الوقائع المتداخلة تحد        

1969 :223-223(  

 Maslowنظرية ماسلو   - ث

 والـسلوك التعبيـري، أمـا سـلوك         سلوك التصدي : و السلوك إلى نوعين   لقد قسم ماسل  
 ألنه يحاول تغيير البيئة ويكون عادة متعلماً ويعكس آثـار الثقافـة التـي               ؛التصدي فهو غرضي  

 ولذلك فهو يتطلب عادة بذل الجهـد ويـسهل           فيه؛ توجدد والموقف المباشر الذي     يعيش فيها الفر  
 ،السيطرة عليه وكفه أو قمعه، أما السلوك التعبيري فهو غير غرضي ويغلب أال تثيـره دوافـع                

وهو ال يستهدف تحقيق شيء معين على وجه التحديد، وهو غير متعلم ويتحدد في األساس نتيجة                
  )389 -388: 1986جابر، . (طرة عليهلحالة الشخص، وكذلك يحدث بغير جهد ويصعب السي

بينما الـسلوك التعبيـري     ، ويتضح أن سلوك التصدي تحدده الحاجة ويهدف لحل مشكلة        
  . فيتحدد بحالة الشخص االنفعالية والمزاجية

 Eysenckنظرية أيزنك   -  ج

 امنـة لـدى   يعرف أيزنك الشخصية بأنه المجموع الكلي لألنماط السلوكية الفعلية أو الك          
ي، ونظرا ألنها تتحدد بالوراثة والبيئية فإنها تنبعث وتتطور من خالل التفاعل الوظيفي             الكائن الح 

، )الـذكاء (القطـاع المعرفـي     :  وهي ،ألربعة قطاعات رئيسية تنتظم فيها تلك األنماط السلوكية       
 .)بلــةالجِ(، القطــاع الجــسمي )المــزاج(، القطــاع العــاطفي )الخلــق(القطــاع النزوعــي 

  )406:2003،أحمد(
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   Cattellنظرية كاتل   -  ح

فـي  ) الـسلوك (إن تعريف كاتل للشخصية يقوم على التنبؤ بما سوف يعمله الـشخص             
موقف معين، ولقد أكد في بناء الشخصية على أهمية الخلفية البيولوجية والمحددات االجتماعيـة،         

تطعنا التنبؤ  كما يرى أنه كلما تعرفنا على المتغيرات التي تؤثر على السلوك معرفة تامة كلما اس              
نه ال يمكن معرفة جميع المتغيرات التي تؤثر في السلوك، فإن التنبؤ            دقة تامة، وحيث إ   بالسلوك ب 

، وإذا أردنا أن نتنبأ بسلوك فرد معين في موقف معين فإنه ينبغي علينـا أن                اًسيظل دائماً احتمالي  
  )304 -303 -289: 1986جابر،  (.نعرف سمات هذا الموقف الذي توجد فيه

لبورت ال يتفق مع كاتل في تحديد عـدد معـين        أن أ ) 320: 1998(ويرى عبد الرحمن    
من السمات تحدد سلوك الشخص ولكنه يرى أن بعض األفراد توجد لديهم سمة واحدة لها صـفة          
السيادة وتلعب دوراً أساسياً في توجيه سلوك الفرد وقد أطلق عليها السمة الرئيـسية، والـسمات                

اً ومحدودة التأثير في سلوك الفرد، إذا قورنت بغيرها مـن حيـث المتغيـرات               الثانوية أقل عدد  
لبورت أن معرفة عدد قليل من السمات المركزية عن الشخص تجعل مـن             أالمرتبطة بها ويرى    

  .الممكن التنبؤ بمعظم األنماط السلوكية له
  

  :االتجاه السلوكي ) 4(

آللي المتمثل في ردود األفعـال      السلوك من الناحية االصطالحية ما يعبر عنه بالسلوك ا        
االنعكاسية اآللية، وقد يكون السلوك اندفاعياً بمعنى سلوك قسري اضطراري وقد يكون سـلوكاً              

نفعال ونزوع، ويتحمل اإلنـسان نتائجـه ومـسئولياته،         تم بعد تفكير وإدراك وا    إرادياً اختيارياً ي  
ـ     منـصور والـشربيني،    (.اتواإلرادة هنا من خصائص اإلنسان دون غيره من سـائر المخلوق

2001 :112(  

  :من النظريات التي تقوم على المذهب السلوكي

  Skinnerنظرية سكنر   - أ

  : هي،وتقوم نظرية سكنر على مسلمات

  . بمعنى أن الباحث يحاول أن يكتشف النظام الذي تتبعه الوقائع السلوكية،السلوك قانوني −

 .السلوك اإلنساني يمكن التنبؤ به −

 بمعنى أننا ال نستطيع أن نتنبأ بأفعال الناس وتصرفاتهم بل ونـسيطر             ،هالسلوك يمكن ضبط   −
 .عليها إلى حد ما
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 نظرية التعلم لسكنر هي التي طورت مبادئ التدعيم التي تعزز اكتـساب نمـوذج               وتعد
السلوك المرغوب، حيث يرى سكنر أنه إذا كوفئ السلوك مكافأة فورية فإن احتمال تكراره فـي                

ثر، وفي االشتراط الفعال ال يقتصر األمر على استخدام التدعيم اإليجابي لتقوية            المستقبل يكون أك  
 إلضعاف السلوك المراد إطفـاؤه، الكثيـر مـن    ،السلوك المرغوب وإنما يستخدم التدعيم السلبي   

التعزيـز، والتـدعيم    :  منهـا  ،أساليب تعديل السلوك التي استنبطت منها نظرية اإلشراط الفعال        
  )163: 2002الحسين، .  (عيم السلبي، اإلطفاء، العقاب، المكافأة الرمزيةاإليجابي، التد

لـسلوك  نه يمكن الـسيطرة علـى ا      ؤمن بإمكانية تعديل السلوك، حيث إ     وهذه النظرية ت  
التي تؤثر على السلوك اإلنـساني،      لى الحاجات والدوافع والميول     وتوجيهه عندما يتم التعرف إ    

 متغيرات متعددة مركبة دينامية تتجمع وتتآلف وتتغير علـى   االتي يمكن تفسيرها على أساس أنه     
  )123: 2002منصور وآخرون،  (.نحو مستمر

  

 Banduraنظرية التعلم االجتماعي لباندورا   - ب

ترى هذه النظرية بأن سلوك الفرد يتحدد بناء على أهدافـه، فالـسلوك يتـصف دائمـاً                 
 ،له أنه سيؤدي إلى إشباع في موقف معين       باالتجاهية، ويستجيب الفرد للسلوك الذي تعلم من خال       

ويرتبط كل فرد تدريجياً بعض موضوعات األهداف والظروف الداخلية المعينة بإشباعات غيـر             
متعلمة أو موروثة، وهذه النظرية تركز على التعلم االجتماعي على الطريقة التي تحدد اختيارات              

 يتطلب منا تحليل أربعة أنواع من المتغيرات        األفراد لطاقة السلوكيات المتاحة له، ولكي نفهم هذا       
الطاقة السلوكية، التوقع، قيمة التعزيـز،     :  وهي ،المختلفة التي يمكن من خاللها توقع سلوك الفرد       

الموقف السيكولوجي، وقد عرف روتر الطاقة السلوكية بأنها إمكانية حدوث السلوك في موقـف              
بـأي تعزيـز واحـد أو مـن مجموعـة مـن            في العالقة    ، كما هي محسوبة   ،أو مواقف معينة  

  )223 -322: 1991موسى،  (.التعزيزات

  :النظرية المعرفية-5

 هذه النظرية من أقدم النظريات التي وضعت لتفسير واقعية السلوك عند اإلنـسان،              وتعد
فهي التي أظهرت فكرة أن اإلنسان كائن عاقل في جوهره وأن له رغبات شعورية، وأنه يستخدم                

إشباعها وأنه يفكر فيما هو بحاجة إليه ثم يحاول أن يجد الوسائل للحصول عليه، وما               قدراته في   
: 2001منصور والـشربيني،  (. بد أن يكون مسئوالً عن انفعاله   دام اإلنسان يتحكم في إرادته فال     

115(  
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كما أن استجابات الفرد وردود أفعاله لألشياء واألشخاص تتشكل طبقـاً إلدراكـه لهـا               
يها، فإمكانية حدوث سلوك ما، أو مجموعة من أنواع السلوك في موقف معين تعتمـد               ولنظرته إل 

على توقعات الفرد بأن السلوك سوف يؤدي إلى هدف أو إشباع معين، وعلـى قيمـة اإلشـباع                  
: 1991موسـى،    (.بالنسبة له، وعلى القوة النسبية إلمكانات السلوك األخرى في نفس الموقـف           

328(  
  

  سلوك االجتماعيال:  الثانيالمطلب
أن يرتبط مع غيره من األفراد بعالقات تمنحه صفة          إلى   إن كل فرد سوي وعاقل بحاجة     

،  من دونها يفقد هذا الفرد أهم ميزة من شأنها حفظ توازنه واسـتقراره كإنـسان      ه ألن ؛االجتماعي
عـالم  ال علـى     وما يتركـه   ،فمن خالل تفاعل اإلنسان مع العالم االجتماعي والخارجي ونشاطاته        

 من سـلوكه وتتفـتح      تنشأ جوانب أخرى  ، الخارجي من آثار وما يتركه عليه هذا العالم من آثار         
  .   حلقات رئيسية في مراحل تطوره 

فـال  ، وترتبط حياة الفرد وخبراته منذ ميالده ارتباطاً وثيقاً بعالقاته مع غيره من النـاس       
ر تدريجياً كائناً اجتماعياً يلعـب دوراً       ميالد الكائن البيولوجي حتي يصي     على   تكاد تمضي أسابيع  

ويبدو منذ البداية مدي العالقة الوثيقة بين مظاهر السلوك االجتمـاعي وسـائر       ،  به اًإيجابياً خاص 
فكلما ظهرت وظائف جسمية جديـدة      ، ضروب النمو المختلفة للفرد من جسمية وانفعالية وعقلية       

 .البيئـة المباشـرة    إلى   ع غيره والتعرف  ادت فرص تفاعله م   اتسعت رقعة نشاطه االجتماعي وز    
  )144:1998،انرضو(

يمثل السلوك االجتماعي الدعامة األساسية التي يترابط من خاللهـا أفـراد الجماعـة أو      
، بعضها موجب االتجـاه الموجـب     ، متخذين في ذلك مسالك شتى    ، مع بعضهم البعض  ، المجتمع

. لسلوك االجتماعي بمعناه األكثـر شـمولية      ا إلى   إذا ما تم النظر   ، وبعضها اآلخر سالب االتجاه   
  )2:2002،فضة(

ويختلف األفراد من حيث رغبتهم وحاجتهم للوجود مع اآلخرين فالكثير يفضل االنتمـاء             
حينما يشعرون بالضغط الجسمي أو السعادة أو الشعور بالذنب أو القلق أو مواجهة مواقف غيـر             

.  التعـاطف والحمايـة والراحـة   مألوفة فمن المحتمـل أننـا نبحـث عـن اآلخـرين بقـصد            
  )788:1992،دافيدوف(

المجتمـع    حيث نالحـظ أن ؛أهمية بالغة في تماسك المجتمعيلعب  االجتماعي سلوكالف
وقـد  ، المجتمـع  والجماعة هم مجموعة من األفراد يتوحدون مع بعضهم في مواجهة ما يهـدد 



 اإلطـار النـظـري                                                                   

 )22( 

 الثانيالفصل 

االحتفـاالت األسـرية، تلـك      وت   المشاركة في المناسـبا    ا السلوك االجتماعي  يتطلب الوفاء بهذ  
األسـري والقرابـي وتـرابط الزمالـة      ط واألصدقاء التي تزيد من قوة التـراب عائلةالخاصة بال

تتعارض في بعض األحيان مع ظـروف         إال أن مثل هذه االرتباطات وااللتزامات قد       ،والصداقة
  .سرى زوجات األ، المطلقات، زوجات الشهداء، األرامل:  مثل، المجتمعيةبعض الفئات

  

  :تعريف السلوك االجتماعي: أوالً
كل التفاعالت  التي تنشأ بـين   على مصطلح السلوك االجتماعي ينطبق بمعناه الواسع   إن  

األفراد في جميع نواحي حياتهم ونشاطاتهم االجتماعية سواء كانت بين األفراد داخل المنـزل أو               
  .خارجه

لسلوك المتنوع الذي يـصدر عـن       ا"السلوك االجتماعي بأنه    ) 5:1987(ويعرف عثمان   
  ."السواء على الفرد من خالل تفاعله مع الجماعة الصغيرة أو الكبيرة

أية حركـة أو فاعليـة      " يعرف السلوك االجتماعي في موسوعة علم االجتماع بأنه هو        و
وقد يكون سـببها البيئـة أو       ، وتأخذ بعين االعتبار وجود األفراد اآلخرين     ، مقصودة يؤديها الفرد  

ث حداث التي تقع فيها أو األشخاص الذين يالزمون الفاعل االجتماعي الذي يقوم بعملية الحـد              األ
  ) 332: 1999،الحسن."(أو السلوك

ظـاهرة  " أما موسوعة علم النفس والتحليل النفسي فعرفت الـسلوك االجتمـاعي بأنـه            
وتقـارب  ، لخاصـة وتحدد رؤاهم ا، اجتماعية تعكس نواتج عملية التفاعل االجتماعي بين األفراد      

  )417: 2003،طه." (تريدها الجماعة التي ةبين وجهات نظرهم وتوجه سلوكياتهم الوجه

سـلوك متـأثر بوجـود    :" بينما يعرف السلوك االجتماعي في ذخيرة علم الـنفس بأنـه       
أو سلوك موجه   ، أو أنه سلوك يضبطه التنظيم االجتماعي     ،وسلوك تحت رقابة الجماعة   ، اآلخرين

  ) 1375:1990،الدسوقي". (أثير فيهمويسعى للتنحو اآلخرين 

 أي  ،نتـاج العالقـات الديناميـة     "السلوك االجتماعي بأنـه     ) 9: 2003(يعرف زهران   
العالقات الوظيفية الحركية التي توثر في وظيفة الفرد، والعالقات الدينامية تصدر عـن تفاعـل               

رائه مع إمكانـات البيئـة   جاهاته وآ ه وات الفرد بميوله وحاجاته ورغباته ونزعاته وحوافزه وقدرات      
  ".بما فيها من عوامل مادية واجتماعية ومعنوية وثقافية
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تفاعل بين األفراد وهـو الـذي       "أن السلوك االجتماعي هو     ) 12:1996( رضوان ويرى
 إلـى    اجتماعية تـؤدي   يحدث في حضور اآلخرين أو أثناء غيابهم من خالل الرموز أو مثيرات           

  ."سلوك اجتماعي

سلوك موجه من جانب الفرد نحـو       "السلوك االجتماعي بأنه    ) 30:2002(فضة  ويعرف  
نحو  على   أو، نحو موجب أي مساند اجتماعياً لآلخرين      على   إما، أو نحو المجتمع ككل   ، اآلخرين

 ."أي مساير اجتماعياً لآلخريننحو متعادل  على أو، سالب أي مضاد اجتماعياً لآلخرين

أن السلوك االجتماعي سلوك تفاعلي بين األفراد موجه من        ويتضح من التعريفات السابقة     
تعبير الفرد عن ذاته مـن خـالل        "وتعرف الباحثة السلوك االجتماعي بأنه      ، الفرد نحو اآلخرين  

  ".ويتأثر بهم ، ثر فيهمفيؤ، ن بما يحقق له االندماج معهمسلوكه التفاعلي الموجه نحو اآلخري
  

  :نواحي السلوك االجتماعي: ثانياً
  : هي،السلوك االجتماعي سلوك كتلي يتضمن ثالث نواحي

 . أي العناصر التي يتكون منها الموقف:التركيب أو البناء -1

 . أي العالقات بين عناصر التركيب أو البناء:عملية التفاعل -2

  .أي الموضوع الذي يدور حول التفاعل بين العناصر المختلفة: المضمون أو المحتوى -3

تكوين عالقات تتم من خاللها عملية تفاعل داخلي بـين أفـراد                 إلى   ويؤدي هذا التركيب  
  . فهناك نوع من التأثير والتأثر،الجماعة وتفاعل خارجي بين الجماعة والجماعات األخرى

مجموعة مـن العـادات      إلى   ويدور التفاعل االجتماعي حول موضوعات تؤدي في النهاية       
 .ساليب التي من شأنها أن تعدل سلوك الفرد والجماعة        واألفكار واالتجاهات والميول والمعايير واأل    

   )13: 2003زهران، (

  : هي، اعتبارات أساسيةةثالث على أن السلوك االجتماعي يعتمد) 332:1999( وذكر الحسن
  .وجود شخصين أو أكثر يتفاعالن معاً يكونان السلوك أو الحدث الذي نريد دراسته أو تحليله .1

  .وية أو مختلفة يشغلها األفراد الذين يقومون بالسلوكوجود أدوار اجتماعية متسا .2

  .تزامن مع عملية السلوكتوجود عالقات  اجتماعية  .3

أن السلوك االجتماعي هو تعبير عن الصيغة االجتماعية         على   )417: 2003(ويؤكد طه   
حيث يتغير سلوك الفرد لكي يالئم سـلوك        ، التي تطبع سلوك األفراد حين ينتمون لجماعة واحدة       

  . الجماعة كضرورة الستمرار تمتعه باالنتماء االجتماعي
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  :أنواع  السلوك االجتماعي: ثالثاً
أن الـسلوك االجتمـاعي قـد       )  276-2010:274،الحسن (،)Weber)1989يري فيبر 

يكون سببه العاطفة أو االنفعال أو العادات والتقاليد االجتماعية أو العقـل والمنطـق والبـصيرة                
ـ  إلـى    ويمكن تقسيم السلوك االجتماعي حسب السبب أو الدافع       ، واإلدراك الواعي   أنـواع   ةثالث

  : هي،أساسية

وهو السلوك االنفعـالي والعـاطفي مـن ناحيـة          : السلوك االجتماعي االنفعالي أو الغريزي     -1
مـع العقـل والحكمـة    غالبـاً  ومصدر الغريزة أو العاطفة التي تتنـاقض   ، الواسطة والغاية 

والدوافع الغريزية تريد االنطالق    ، ة الواقعية التي يعيش فيها األفراد     والبصيرة وما تقره الحيا   
لكن اإلنسان السوي يمنع انطالق الغرائز بفضل وجـود        ، واشباع نزواتها وحاجاتها الحيوانية   

إن ،  فهو الذي يهذبها لخير وسعادة اإلنسان وتقـدم ورفاهيـة المجتمـع            ،العقل الذي يمتلكه  
كما يشير فيبر يتمثل في النزاع والصراع بين األصدقاء وفـي           السلوك االجتماعي الغريزي    

الغيرة والحسد والنميمة والنفاق وولوج اإلنسان في عـالم الخالعـة والمجـون والملـذات               
  .  الخمول والكسل والالمباالة  إلى وانطوائه

يتأتى هذا السلوك من عادات وتقاليـد وقـيم ومثـل وأخـالق             : السلوك االجتماعي التقليدي   -2
فهذه الضوابط االجتماعية التقليدية تحدد سلوك االنسان وتـنظم عالقتـه بـاآلخر             ، مجتمعال

وترسم أهدافه وطموحاته ومصالحه التي غالباً ما تنطبق مع تلك التـي يعتمـدها المجتمـع                
ويكتسب الفرد هذا النمط من السلوك من خالل مؤسسات المجتمع التي يحتك بها             ، ويؤمن بها 

 ويتجسد هذا النـوع  .الخ...رسة وجماعة األقران والجامع ا كاألسرة والمدالفرد ويتفاعل معه  
كمـا يتجـسد   ، من السلوك بطقوس السالم والتحيات التي يمارسها األفراد في حياتهم اليومية      

 .في مراسيم األعياد والمناسبات الوطنية والدينية وحفالت الزواج ومآتم التشييع والحزن

وهو السلوك الذي يتميز بالتعقل والحكمة والمنطـق والبـصيرة          : السلوك االجتماعي العقلي   -3
ويخرج هذا السلوك من منطقة الـذات التـي        ، اإلدراك الثاقب لألمور والقضايا والمشكالت    و

 .ة التي يعيشها األفراد والجماعـات تعبر عن ماهية وحقيقة العالم الخارجي والحياة االجتماعي   
يعتمد الفاعل االجتماعي في احتكاكـه مـع اآلخـرين          وعند االقتداء بهذا النمط من السلوك       

وتفاعله مع المجتمع اللغة الرفيعة والكالم المهذب والحجج والمسوغات الموضوعية لألفعال           
كما يتظاهر بالرقة والوداعة والعفة والطهارة عند مقابلتـه لآلخـرين لكـي             ، التي يمارسها 

ذكائه وقابليته وحـسن سـلوكه تحقيـق         وهنا يستطيع الفرد ب    ،يكسب ثقتهم وينال استحسانهم   
 وقد يلبي هذا النمط من الـسلوك  ،مآربه وطموحاته التي قد تكون مشروعة أو غير مشروعة  
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دوافع ورغبات وشهوات العقل الباطني بعد أن يستعمل أساليب المنطق والحكمـة والدرايـة              
اهـات الغريزيـة     والتي تنبعث من الميول واالتج     ،والفطنة في تحقيق نزوات الفرد وحاجاته     

 .   الكائنة في منطقة الالشعور

ويتضح من تقسيم فيبر ألنواع السلوك االجتماعي أن كل سلوك مهما يكون نوعـه فهـو                 
 فالـسلوك االجتمـاعي   ،تلبية وتحقيق جانب وحاجة من حاجات الفرد الذاتية والخارجية      على   يعمل

جلب الضرر لإلنسان والمجتمـع إذا لـم    ما ياالنفعالي هو فطري مصدره الغريزة والعاطفة وغالباً      
 فالفرد بذكائه وحسن تصرفه يحقق طموحاتـه ورغباتـه   ،يوجهه ويهذبه السلوك االجتماعي العقلي 

ـ تحقول ،اآلخر على  وحتي ال يسيطر جانب منهما   ،بأي طريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة       ق ي
السلوك االجتماعي التقليـدي الـذي       طريق   كان ،التوازن بينهما تحديد وتنظيم عالقة الفرد باآلخر      

يكتسبه الفرد من مؤسسات التنشئة االجتماعية التي يحتك بها الفرد ويتفاعل معهـا فيتحـدد لديـه                 
  . السلوك االجتماعي السوي الذي ينسجم مع أخالقية وسلوك المجتمع

  :النظريات المفسرة للسلوك االجتماعي: رابعاً
 علـى  ثرالعوامل التي تـؤ  وتحليل الفرد والجماعة سيكولوجيا بدراسة النفس علماء اهتم

 السلوك تحدد التي والعوامل السمات لىإ والتعرف الناس لتصنيف عملية التفاعل االجتماعي سعيا

  .به  والتنبؤ،قياسه من مكنوتُ

  :نظرية التحليل النفسي ) 1(

اعيـة   أن الطفل في السنوات األولى من حياته يتمثل األساليب االجتمFreudيرى فرويد   
الموجودة في الثقافة التي يعيش فيها، وذلك من خالل عملية التقمص أو التوحد بوالديـه، وهـذا                
التمثل يستمر مع الطفل في السنوات الالحقة من عمره ليشمل من يمثلون الوالدين في المجتمـع،         

  )105: 2003المحاميد،  (.كالمدرسين والقادة وغيرهم

 ألن المجموعـات    ؛ل بالغريزة االجتماعية اإلنـسانية    ولقد رفض فرويد إمكانية االستقال    
 أن   بـد أن يـشعروا      فأعضاء الجماعة ال   ،تتكون عندما تتوحد مع قائدها وتتشرب معايير القائد       

عبـد  (.  اإلحساس بـالغيرة والحقـد بيـنهم       وذلك للقضاء على     ،القائد يحبهم جميعاً بنفس القدر    
  )101: 1998الرحمن، 

 وعلي المجتمع أن يهذبـه وأن يـسمح         ، اجتماعي غير بطبيعته   ويؤكد فرويد أن اإلنسان   
 لـذلك   ؛)129:2003،أحمـد (ال يمكن إغفالهـا     لبعض اإلشباع المباشر لحوافزه البيولوجية التي       

افترض فرويد أن إدراك تأثير الفرد بالجماعة يقوم على أساس أن سيكولوجية الجماعـة تـسبق                
 وإنمـا تعنـي أن      ،هانعة تنبثق من األفراد الذين يكونو     سيكولوجية الفرد، وهذا ال يعني أن الجما      
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المعايطـة،   ( . الفرد في الجماعةتوجدهناك جوانب من سلوك الفرد ال تظهر أو تنبثق إال عندما           
2000 :43(  

 أننا نولد مزودين بغريزتي المـوت       الطبيعة اإلنسانية متشائمة فيرى    إلى   إن نظرة فرويد  
المتناقض بكل من    فاإلنسان لديه الشعور     ،لتصرفات والسلوكيات والحياة فهما ممزوجتان في كل ا     

لـذلك  ، وأن اإلنسان غير متحضر وراثيـاً     ، تجاه األشخاص المهمين في حياته    الحب والكراهية   
فالصراع بين الفرد والمجتمـع أمـر       ،  ولكن المجتمع ال يسمح بذلك     ،القتال إلى   نالغريزتاتدفعه  
مة وسلوك الفرد االجتماعي بصفة خاصة محكـوم لغريزتـي   فالنشاط اإلنساني بصفة عا ، محتوم

  .الموت والحياة فاإلنسان شرير بطبعه 

  :الفرويدية الحديثة ) 2(

 Adlerنظرية آدلر   - أ

يرى آدلر أن الشخص يعيش داخل السياق االجتماعي منـذ اليـوم األول لـه ويفـصح             
 العالقات الشخـصية    التعاون عن نفسه في العالقة بين الطفل وأمه، ومن ثم يدخل في شبكة من             

  )167 : 1969هول ولندزي،  ( . شخصيتهالمتبادلة التي تشكل

وقد افترض أن الناس لديهم ميول فطرية لالرتباط باآلخرين وهو ما سـماه باالهتمـام                
االجتماعي أو الشعور بالترابط االجتماعي، فالمجتمع هو الضمان الوحيد لبقاء ووجـود الجـنس           

 فالتفكير والعقل والمنطق واألخالق جميعها أمـور ال       ،ل إلى االجتماع  البشري، وقد ألح على المي    
  )102: 1998عبد الرحمن،  (.تنشأ إال في المجتمع

 وليس  ،ويعتقد آدلر أن االهتمام االجتماعي فطري وأن اإلنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي          
 فقد ناقض آدلر بشدة     بحكم العادة ولكن هذا االستعداد الفطري شأنه شأن أي قدوة طبيعية، وبذلك           

 ،ما يذهب إليه فرويد من افتراض أساسي مؤداه أن سلوك اإلنـسان تحركـه غرائـز فطريـة                 
 الحوافز االجتماعية، فاإلنسان كائن اجتماعي في أساسـه وهـو   -أساساً –فاإلنسان عنده تحركه   

ـ   نفسه باآلخرين وينشغل بنشاطات اجتماعية تعاونية ويفضل المـصلحة االجتماعيـة           يربط ن ع
 اًالمصالح األنانية ويكتسب أسلوباً للحياة يغلب عليه االتجاه االجتماعي، وبذلك يعتبر اإلنسان كائن            

هـول   (. الجنسيةمامات االجتماعية وليس ، وتحركه االهت  اً جنسي اًأساسه كائن اجتماعي وليس كائن    
  )161-160: 1969ولندزي، 

لية تستلزم الكـشف عـن اإلطـار       أن فهم شخصية الفرد وطبيعته الداخ      إلى   ويشير أدلر 
ن اإلنسان كائن اجتماعي تتشكل حياته في سـياق         من حيث إ  ،  فيه اإلنسان  االجتماعي الذي يحيا  

وبما أن اإلنـسان محـدد بـالروابط والعالقـات          ، من المعايير األخالقية والثقافية واالجتماعية    
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القات االجتماعية التـي يتواجـد      بد من فهم هذه الع     ال، االجتماعية فلكي نفهم النشاط الداخلي له     
لـي تكـوين    دوافع سلوك اإلنسان وع    على   فالظروف االجتماعية واالقتصادية لها أثر هام     ، فيها

  )115:2003،أحمد. (تفكيره

دور  على   ولقد اختلف أدلر مع فرويد في نظرته للسلوك االجتماعي ففي حين أكد فرويد            
 فـإن ، ر الواحد مع اآلخر ومع المجتمع      مستم الغرائز في تشكيل السلوك وأن األفراد في صراع       

 في تحديد السلوك وأنه يمكن فهم شخصية الفـرد مـن         ،أهمية العوامل االجتماعية   على   أدلر أكد 
  فالفرد كائن اجتماعي قادر    ،خالل عالقاته االجتماعية فعالقة الفرد بالمجتمع عالقة رفقة وانسجام        

  . خلق شخصيته من خالل نشاطه الذاتيعلى 

    Sullivanية سوليفان نظر  - ب

أن الشخصية اإلنسانية تتشكل بواسطة القوى االجتماعية ومع طول فتـرة           سوليفان  يرى  
، والشخـصية ال  )238: 1998عبد الرحمن، (لها تتأثر باآلخرين وتعتمد عليهم    جعي مما   ،الطفولة

ال  مع فـرد آخـر أو أكثـر، فـالفرد      إال من خالل سلوك الشخص في عالقته       تنضج من نفسها  
 بمعزل عن اآلخرين، فالمواليد منذ اليوم األول للحياة جزء من موقف شـخص              توجديستطيع أن   

، والفـرد ال    )182: 1969هول ولندزي،   (متبادل وطوال حياته يظل عضواً في مجال اجتماعي         
يعيش منعزالً عن اآلخرين، فهو يظل طوال حياته يعيش في مجال اجتماعي، واإلنـسان نتـاج                

  )112: 2003المحاميد،  (.الجتماعيةالتفاعالت ا

، فالعالقات المتبادلة بين الكائنات اإلنسانية بعضها وبعض هي مفتاح نظريـة سـوليفان            
  .فالفرد ينمو من خالل سياق تفاعله وعالقته المشتركة مع اآلخرين 

 Frommنظرية فروم   - ت

دراك العـالم   أي طريقة ثابتة مستقرة إل ،يرى فروم أن اإلنسان بحاجة إلى إطار مرجعي       
 ولقد اعتبر أن هذه الحاجات هي حاجات إنسانية، وأن الطرق التي يحقق بهـا               ،الخارجي وفهمه 

اإلنسان إمكانياته الداخلية تحددها الترتيبات االجتماعية التي يعيش فيها، فنمـو شخـصية الفـرد     
النـواة  ، وقد عرف الشخـصية االجتماعيـة بأنهـا           الفرص التي يتيحها المجتمع له     يتوقف على 

الجوهرية لتكوين شخصية معظم أعضاء الجماعة التي تطورت نتيجة التجارب الرئيسية ونمـط             
الحياة المشترك في تلك الجماعة، واعتبر أن الوظيفة االجتماعية للتربية هي تأهيل الفـرد ألداء               

 أي تعديل شخصيته بطريقـة تقـارب الشخـصية          ،الدور الذي يجب أن يلعبه الحقاً في المجتمع       
  )108: 2003المحاميد،  (.االجتماعية



 اإلطـار النـظـري                                                                   

 )28( 

 الثانيالفصل 

فـالفرد  ، ولقد أكد فروم أن شخصية الفرد هي نتاج لتفاعل العوامل البيئية واالجتماعيـة            
والحاجـة  ، بل إنه يحتاج لآلخرين إلشـباع حاجاتـه المتعـددة         ، ليس كائناً منعزالً عن اآلخرين    

بـالخطر  نفسه وشـعوره   على لآلخرين تجربة يمارسها اإلنسان منذ طفولته لعجزه عن االعتماد        
  )135:2003،أحمد. (من وحدته

  Eysenckنظرية أيزنك   - ث

 عوامل رئيـسية للشخـصية وهـي االنطـواء والعـصابية            ة أيزنك أن هناك ثالث    يرى
 إلى  وهذه األبعاد تمثل األطر التي تنتظم داخلها مظاهر السلوك في مجموعة متماسكة           ، والذهانية
 فلقـد أظهـر     ،شخصية بحيث يصل للسلوك االجتماعي المعقد     ولقد وسع أيزنك نسق ال    ، حد كبير 

 وخاصة عامـل الذهانيـة   ةدرجة عالية في عوامل الشخصية الثالث   على   أيزنك أن حصول الفرد   
  )412_:2003407،أحمد (.يهيئ الفرد للسلوك اإلجرامي والجانح

  

  Banduraنظرية التعلم االجتماعي لباندورا  )3(

ودافعيتـه  ، عي نظرية سلوكية معرفية تحلل السلوك االجتماعي       نظرية التعلم االجتما   تعد
ويري بانـدورا   ، أساس الوقائع المعرفية التي تحلل وتتوسط أثر الوقائع الخارجية         على   وتعزيزه

بعض وأن العوامل الشخصية والعوامل البيئية تعمل معاً         على   أن األنماط السلوكية يعتمد بعضها    
نجازات اإلنسانية تنـتج    فاإل، تشابكة يحدد كل منهما اآلخر    ددات م في تفاعل متبادل باعتبارها مح    

 .عن التفاعل المتبادل بين الظـروف الخارجيـة مـع مجموعـة مـن المحـددات الشخـصية                 
  ) 268:2003،أحمد(
  

 Eriksonنظرية النفس اجتماعية إلريكسون  )4(

 وبين متطلبات البيئة    تتناول هذه النظرية الدوافع الحيوية واالنفعالية وطرق التوفيق بينها        
 ،ويتضح مفهوم السلوك االجتماعي من خالل الشعور بالهويـة        ، )227:2003،أحمد(االجتماعية  

 وقد عرف إريكسون    ،ويبدأ في المهد عن طريق األشخاص اآلخرين ذات األهمية في حياة الطفل           
 هويـة األنـا     : هما ،وتركيب الهوية يتضمن مكونين   ، الهوية بأنها المجموع الكلي لخبرات الفرد     

تحقيق االلتـزام فـي بعـض النـواحي كالعمـل والقـيم              إلى   وترجع هوية األنا  ، وهوية الذات 
 اإلدراك فهـي أمـا هويـة الـذات    ، األيديولوجية المرتبطة بالسياسة والدين وفلسفة الفرد لحياته     

تماعي أو  الهوية تتكون من البعد األيديولوجي والبعد االج      فوبذلك  ، الشخصي لألدوار االجتماعية  
ويتطلب اإلحساس الثابت بالهوية المساندة من األشخاص اآلخـرين         ، هوية العالقات البينشخصية  
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بارزاً في  دوراً  فالمجتمع يلعب   ، العالقات االجتماعية المتبادلة   على   وتأكيد المجتمع ، ذات األهمية 
   )277-274: 1998،عبد الرحمن (.تطوير ونمو األنا

يمكـن    السابقة في تفسير السلوك االجتماعي نجد أنـه ال    من خالل استعراض النظريات   
فالـسلوك االجتمـاعي يمكـن      ، نظرية معينة دون األخرى في تفسير هذا السلوك        على   االعتماد

ومن خالل التفاعل بـين     ، اكتسابه من خالل التقليد والتعليم ومن خالل األدوار االجتماعية أيضاً         
  .ونمو الذات وتطورها ، رينالعوامل الشخصية للفرد وردود فعل اآلخ

  

  السلوك االجتماعي من منظور إسالمي: خامساً
 تحدده، بحيث يستقيم أمـره      اً وقواعد وسلوك  اًإن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية سنن      

وتتحدد مكانته، وإن خير ما يوضح هذه السنن دين اهللا وشمولية القرآن الكريم واستيعابه لجميـع               
ت فردية أو اجتماعية لتنظيم خاليا المجتمع البـشري، ليـصبح مجتمعـاً       شئون الحياة، سواء كان   

  .منسقاً ومترابطاً يشد بعضه بعضاً

، ويقصد به جميـع األفعـال     "العمل"ويعبر عن السلوك اإلنساني في القرآن الكريم بمصطلح         
ظاهريـة أو   ، سواء كانت    )النفس بمعناها العام  (واالستجابات أو ردود الفعل التي تصدر عن اإلنسان         

باطنية، سواء كانت األعمال صالحة أو غير صالحة، حيث يقابل العمل الصالح الـسلوك المرغـوب                
  )58: 2005التل، . (فيه، فيما يقابل العمل غير الصالح السلوك غير المرغوب فيه

فاإلنسان من منظور اإلسالم من حيث طبيعته االجتماعية يميل إلى الحياة في مجتمـع               
 وقدرة اإلنسان على بناء العالقات االجتماعية تتمثل فـي   مع غيرهاء عالقات متنوعة  إنساني، وبن 

 روية وتفكير واختيار حسب الظـروف المحيطـة   ب خبرات جديدة، وفي تكييف نفسه على    اكتسا
ر سلوكه حسب مقتضيات البيئة االجتماعية والطبيعة التي يتفاعل معهـا ويعـيش             يبه، وعلى تغي  

  )458: 2002ن، منصور وآخرو. (فيها

  :خواص الجانب االجتماعي في الشخصية المسلمة )1(
 الوعي، المرحمة،   : هي ،للجانب االجتماعي في الشخصية المسلمة ثالث خواص متميزة       

  .األلف وهي نتاج متسق ومتناسب مع المالمح العامة للشخصية المسلمة

  :الوعي  - أ

ـ        الوجود كلـه، شـاهده   الوعي االجتماعي في الشخصية المسلمة جزء من وعيها الشامل ب
  .وغيبه، المادي منه وغير المادي، الفردي منه والجماعي، ما يتصل منه بالذات وما يتصل باآلفاق
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بـل  ، وهو يوجه المسلم إلى التأمل في ماضي اإلنسان وتاريخه في عالقاته االجتماعيـة          
ن االجتماعيـة    التفاعالت االجتماعية وديناميتها وإلى استكشاف الـسن       ويوجهه إلى إدراك وتفهم   

 ويتمثل الوعي االجتماعي في إدراك المسلم لمكانتـه     ،الكونية ودراستها ببصيرة ويقظة وحساسية    
 وهو وعي بفاعلية الشخصية المسلمة وبآثار دورها الـذي تؤديـه        ،ودوره أو أدواره في جماعته    
  .في هذه الجماعة مهما صغر

  :المرحمة  - ب

 وهـي ذات طـابع   ،لمة وروحه الدافئـة   تمثل لب الجانب االجتماعي في الشخصية المس      
اجتماعي وذات طبيعة دينامية، تنبع اجتماعيتها من أنها ال ترتبط وال تركز على فرد بعينه، إنما                
هي اتجاه عاطفي نحو جماعة المسلمين متمثلـة فـي سـلوك يـصبغ العالقـات والمعـامالت              

في " تبادلية" فهي   ،سلمين وتحركهم  ألنها تتحرك بين الم    ،والتفاعالت االجتماعية، كما أنها دينامية    
اتجاهين، ومن دالئل المرحمة الصبر على اآلخرين، والقسط والعدل في معاملتهم، واإلحسان في             

ا وطاعتهما واإلحسان إليهما، وكذلك عالقات      مالعالقة والمعاملة معهم، وبر الوالدين والوفاء بحقه      
ن رأفـة تكـسب العالقـات والتعـامالت         المودة والرحمة بين الزوجين المسلمين، فالمرحمة إذ      

  .االجتماعية بين المسلمين حياة ودفئاً

  :لفاُأل  - ت

وهو تجاذب يشد الفعل االجتماعي المختار، والعالقات والتفاعالت االجتماعيـة بعـضها       
إلى بعض، كما أنه نتاج طبيعي للشخصية المسلمة السوية ذات النواة القوية والمعالم والمالمـح               

اهد سلوك ودليل صدق معيار سالمة للتواد والتراحم والتعاطف بين المـسلمين،           المتميزة، وهو ش  
  :ويمكن تنمية األلف داخل الجماعة المسلمة بما يلي

  .حسن الخلق واألدب في التعامل مع اآلخرين −

االهتمام باآلخر والحرص على دوام العالقات الطيبة معه، وذلك بسلوكيات كثيـرة كزيـارة       −
 .مرضى وإظهار الحب لآلخريناألصدقاء وعيادة ال

 عنـد لقائـه وحـسن    الوجهاإلقبال على اآلخر والترحيب به وإشعاره بأهميته وقيمته ببسط           −
  )38-17: 1986عثمان، . (يه بالكلمة الطيبة، والرفق في معاملتهلاالستماع له والحديث إ

  :أسباب االهتمام بالسلوك االجتماعي في اإلسالم )2(
 هته على حفظ كيان المجتمع بما يحفظ عليه وحدته وتعاون         إن اإلسالم حريص في توجيها    

  :وتعاطفه وتماسكه، فاهتم اإلسالم بالسلوك االجتماعي لألسباب التالية
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مستقرة المليئة بالبهجة والسرور كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن أسباب الحياة ال  - أ
َمن عمل [ :ال تعالىوالحياة الطبيعية هدف جعله اهللا جزاء اإليمان والعمل الصالح، فق ِ َ ْ َ

ُصاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا  َْ َّ َ َّ ُ ََ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ُِ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ٌ َ ُ َ ْ ْ ََ ِ ِ ٍَ ُ َُ َ ً َ َ ََ ً ِ َ ِ ِ ِْ ً
َيعملون ُ َ  كل واحد واجبه  هذا الجو في المجتمع إال إذا أدى، وال يمكن توفير}97:النحل{] َْ

 .ه ونحو الجماعة التي يحيى فيهانحو أخي

إن البناء اإلسالمي للمجتمع المسلم هو البناء الوحيد الذي يجعل األمة سعيدة في داخلها،   - ب
ة والعبادة ماعية القائمة على العقيدة السليمولكن يوم أن يتهاون األفراد في واجباتهم االجت

ٌله معقبات [ :لقوله تعالى ولن ينصرهم اهللا ،الصحيحة لن يجدوا من ينصرهم من أنفسهم َ َ ُِّ َُ
َمن بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللاِ إن اهللاَ ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم وإذا أراد  َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َْ ْ َ ِّ ُ َ ِّ ُ ْ ْ َ َْ ِ ََ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ٍ َ ََ ِِ ِ ُِ َُّ َ ََ َّ ُ َ

ُاهللاُ بقوم سوءا فال مرد له وما هلم من دو ْ َ ُ َّ ِْ ْ َ َ َ َُُ َ ََ َ ً ٍ ٍنه من والِ َ ْ ِ ِ   }11:الرعد{ .]ِ

الفرد المسلم الذي يؤمن بكتاب اهللا وسنة رسوله هو المسلم الذي يدرك األمانة التي   - ت
به تبليغ رسالة اهللا ودينه الحق ن من واجإيحملها والرسالة التي ينشرها ويبشر بها، و

ٍكنتم خري أمة [ :يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لقوله تعالى َّ ْ ُْ َ َ ُ ْ َأخرجت للناس تأمرون ُ ُ ُ ْ َ َّ ْ ِْ ِ َ ِ ُ
ِباملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باِهللا ِ َِ ْ َُ ُ ْ ْ َِ َِ َ ْ َ َْ ُ َِ َ ِولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري [، }110:آل عمران{] ُ ْ َ َّ َْ َ ٌ ِْ َ ُ ْ َْ ْ َُ ُ ُِ

َويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون َ َُ ُ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ُ ُ َُ َ ُ ُ ُ ََ َ ُ ِ َِ ْ ِْ َ  }104:آل عمران{. ]ْ

إن القيام بالواجبات واآلداب االجتماعية نحو كل مسلم ومسلمة هو مقتضى العقيدة   - ث
َإنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللاَ لعلكم ترمحون[ :تعالىاإلسالمية لقوله  َ ُْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ْ ُُ ُ ََّّ َ ُ َ َ ِ َِ َ ٌ ِ ُِ َ[. 

 }10:احلجرات{

 التفرق والوقوع فيه، وعدم االهتمام بالمجتمع المسلم وما له من لقد نهى اإلسالم عن  - ج
هذا المجتمع وأن يتحملوا تبعات ضياع ، والتهاون في القيام بحقوق اآلخرين، حقوق

، فحين يتمزق المجتمع المسلم ويسقط يضيع أمنه واستقراره، المسلم وسقوطه وشقاءه
ِواعتص[ :وتضيع عفته وكرامته، لذلك قال تعالى َ ْ ُموا بحبل اهللاِ مجيعا وال تفرقوا واذكروا َ َّ ُُ َْ َُ َ ً ْ ََ َ ِ َ ِ ِ

َنعمة اهللاِ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم عىل شفا حفرة من  ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ُ َّ ْ َ َُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ًُ ُ َ ُِ ِِ َِ ََ ً َ
َالنار فأنقذكم منها كذلك  ِ َِ ََ ْ ُ ََّ ْ َ ْ َ َ َيبني اهللاُ لكم آياته لعلكم هتتدونِ ُ َ َْ ْ َ ْ ِّ ُُ َُّ َ ََ َِ ِ َ : ، وقال أيضاً}103:آل عمران{] ُ

َوأطيعوا اهللاَ ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن اهللاَ مع الصابرين[ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ َ ْ ُ ََّ ِ ُ ِ ُ َِ ْ َ َ َ َ َُ َْ َ َ ِ َ[ .
 }46:األنفال{
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: بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة، قالوا بلى، قال        أال أخبركم    "وقال رسول اهللا    
أيـوب،   ()4921: 4ج،ب ت،ودأخرجه أبـو دا ". (البين هو الحالقةإصالح ذات البين، فإن فساد ذات  

2002: 25-29(  
 

  :قواعد السلوك االجتماعي في اإلسالم )3(
ْوتعاونوا عىل الرب والتق[ :التعاون على الخير قال تعالى  - أ َّ ُ ََ َ َ َِّ ِ َ ِوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان َ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َِ َ َ

ِواتقوا اهللاَ إن اهللاَ شديد العقاب َ َّ ُِ ُِ ََّ ِ   }2:املائدة {.]َ
ِولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري [ : قال تعالى:األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ب ْ َ َّ َْ َ ٌ ِْ َ ُ ْ َْ ْ َُ ُ ُِ

ِويأمرون باملعروف وينهون عن  َ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ ُ ُ ُ َِ َ ِ َاملنكر وأولئك هم املفلحونْ ُ ُ َِ ِْ ُ ُُ َ َ ُ ِ َ   }104:آل عمران{.]ْ

ُيسألونك عن األنفال قل األنفال هللاِ والرسول فاتقوا [ : قال تعالىإصالح ذات البين - ت ُ َُّ َ َ َِ ُِ َّ ْ ََ َُ ْ ْ ََ َِ ِ َ َ
َاهللاَ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللاَ ورسوله إن كنتم مؤمنني ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َ ْ ُْ ْ َُ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ َُ    }1:األنفال{ .]َ

ِحممد رسول اهللاِ والذين معه أشداء عىل الكفار [ :التراحم بين أفراد الجماعة قال تعالى - ث َّ ُ َ ََّ ُ َ َ َُ َّ ٌِ َِ َ ُ َ َُّ َ ُ
ًرمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللاِ ورضوانا َُ َ َ ْ َّ ً ُ َ َْ ِ ِ ً ْ ََّ َ َ ً َ ََ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُُ ُ     }29:الفتح{ .]َ

َعتصموا بحبل اهللاِ مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللاِ َوا[ : قال تعالىوحدة الصف - ج َُ ُ َّ ُْ َ َ ً ْ َ ِْ ِ ُِ ْ َ َ ََ َ ِ ِ
ٍعليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم عىل شفا حفرة  ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ َّ َُ ْ ْ ُ َ ُ ُْ ًُ ُ َ ُِ ِِ َِ ََ ً َ ْ

َمن النار فأنقذكم منها كذ ََ َُ ْ َِّ ِْ َ ْ َ َ ِ َلك يبني اهللاُ لكم آياته لعلكم هتتدونَ ُ َ َْ ْ َ ْ ِّ ُُ َُّ َ ََ َِ ِ َِ ُ    }103:آل عمران{ .]َ
 

َال حيب اهللاُ اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم وكان اهللاُ [ : قال تعالىالقول الطيب - ح َ َُ ْ ْ َ َُّ َ ُّ َِ ِ ِ ُِ َّ َ َِ ِ َ ِ ْ
ًسميعا عليام ِ َِ ً     }148:النساء{ .]َ

ُوال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن [ :قال تعالى دفع السيئة بالحسنة - خ ْ ْ ْ َ ََ َ ِّ َّ َ َْ ِ ِ َّ ُ ُِ َ َ َ َ ََ َ َِ
ٌفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ْ ِْ َِ ٌّ ِ ََّ ُ َ َ ُ َ َ ََّ َ َ ٌ َ َ ََ َ ِ     }34:ِّفصلت{ .]َ

ُيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاَ وأطيعو[ :قال تعالى الطاعة في غير معصية  - د َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ ََ َّ َ َا الرسول ُّ ُ َّ
ِوأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاِ والرسول إن كنتم تؤمنون باهللاِ  َ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ِْ ٍ ِْ ُ َّ ُ ْ ْ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ ُّ ْ ََ َ َِ َْ ِ ُ ِ َ ُ

ًواليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال  َِ َْ َ َُ ْ َ ْ ََ ْ ٌَ َ ِ ِِ َ     }59:النساء{ .]ِ
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َوالذين [ :قال تعالى التشاور في األمر  - ذ َِ َاستجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى َّ ْ ُ ْ ُ ْ ِّ َ ُْ ُ َ َّ َ ُ ََ ََ َ َ ِ ِ َ
َبينهم ومما رزقناهم ينفقون َُّ ِْ ِْ َ َ َُ ْ َ ْ ُْ َ     }38:ُّالشورى{ .]َُ

ًمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة [ :الشفاعة قال تعالى  - ر َ ً ًَ ْ ْ َ ٌ ُ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ ْ َِ ِ
ْسيئة يكن  ُ َ ِّ ًَ ًله كفل منها وكان اهللاُ عىل كل يشء مقيتاَ ِْ ٍ ِ ُِ ْ َ ِّ َ ٌ َُ ََ َ َُ َ     }85:النساء{ .]ْ

 لسخرية والتجسس والغيبة والنميمة وعدم المباالةكما نهى اإلسالم عن المراء والجدل وا  - ز
  )217-215: 2002السرخي، . (الغضبو وفضول الكالم

 شيء، فأصبحت مسألة إن النظام االجتماعي اإلسالمي يقوم على الجماعية في كل
فمن أول يوم حل زة من سمات النظرية االجتماعية، سمة بارواالشتراك من ضروريات العيش 

 كلما في دار الهجرة دعا المسلمين إلى االشتراك الجماعي في الطعام، وكان  "فيه الرسول 
وا الطعام وأفشوا أطعم يا أيها الناس: األنصار إال وقالوقفت ناقته القصراء في منزل من منازل 

: 2ج،502،أخرجه البيهقي (."وصلوا األرحام، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بالسالم، السالم
 )62: 2000إمام، ) (1994

 إلى أعماق نفسه، القرآن الكريم يؤثر في قلبه وينفذإن من طبيعة المؤمن الواعي أن 
ماله اليومية وسلوكياته على صعيد ه الرفيعة تتجسد في أعمومعنى تأثيره في قلبه أن تعالي

ُوالذين إذا ذكروا [ : تعالىة في قول اهللالمجتمع وحياته الفردية والعائلة، وهذا ما بينته اآلي ِّ ُ َ ِ َ َِ َّ
ًبآيات رهبم مل خيروا عليها صام وعميانا َ ْ ْ ُّ ْ ِّ َ َُ َ ُ َ َ َ ِ َِ ْ َ ِ َ    }73:الفرقان{ .]ِ

  :جوانب االهتمام باآلخرين )4(
وانب االهتمام باآلخر والوعي بوجوده واالستجابة لمشاعره وأفعاله، وهناك العديد من ج

  :وحرصاً على دوام العالقات الطيبة معه، ومن أمثلة ذلك

إذا أحب أحدكم  " أنه يحبه، فقد قال رسول اهللا خبر المسلم أخاه المسلم إذا أحبهأن ي  - أ
 إشباع لحاجة  وفي ذلك،)35: 9ج، 1981، أخرجه الهندي" (أخاه فليخبره أنه يحبه

 .اآلخر إلى الصادق من الحب وهو الحب في اهللا

حث المسلم على تشميت العاطس وهو نموذج لموقف تفاعل اجتماعي، فعن أبي هريرة  - ب
 عن النبي  إذا عطس أحدكم فليقل الحمد هللا، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك " قال

: 5ج، 1987، أخرجه البخاري"(بالكماهللا، فإذا قال يرحمك اهللا فليقل يهديكم اهللا ويصلح 
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وفي هذا الحديث دعوة إلى االستجابة المناسبة لما يصدر من اآلخر من سلوك ) 2298
 .أو فعل، وفي هذا دعوة إلى االهتمام به، وتقدير مشاعره

 االجتماعية بين المسلمين، التفسح والتوسع في المجالس، وهذا دعوة إلى القبول والسماحة - ت
ال يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس : " قال اهللا عنهما، عن النبي  عمر رضيعن ابن

 ، وهذا توجيه من الرسول )9: 5ج،ب ت،أخرجه مسلم" (فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا
هو تعبير عن تقدير مشاعره مما يذهب دهشته، و ،أن نتفسح ونتوسع في المجالس للقادم

 .نده االطمئنان والطمأنينة بهاثم يعطيه إحساساً بتقبل الجماعة له، مما يبعث ع

نهى اإلسالم على أن يتناجى اثنان معهما ثالث، حرصاً على أال يؤذيه هذا ويؤلمه، لما  - ث
نه من وهم بشأن نوايا يثير في قلبه من إحساس بالنبذ وعدم القيمة وما يحرك في ظ

إذا  ": قالاهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما، عن الرسول  تجاهه، فعن عبدالمتناجين 
 ." يحزنه الكنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن

 )30:7ج،ب ت،مسلمأخرجه (

حث اإلسالم على زيارة الصديق وعيادة المريض، وهما من سبيل حرص اإلسالم على  - ج
أل  يسوثاقة األواصر ومتانة الروابط بين المسلم وأخيه المسلم، وقد كان رسول اهللا 

حق المسلم  " عن الرسول عمن يغيب عن مجلسه من أصدقائه، فعن أبي هريرة 
إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، : "على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول اهللا؟ قال

وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اهللا فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات 
 )34-33: 1986عثمان، . ()3: 7ج،ب ت،أخرجه مسلم" (فاتبعه

  

  :الوظائف االجتماعية للدين )5(
ِالزانية والزاين [ : المجتمع سليماً، قال تعالىيعصم المجتمع من االنحراف فينشأ  - أ َّ ََّ ُ َ ِ

ُفاجلدوا كل واحد منهام مئة جلدة وال تأخذكم هبام رأفة يف دين اهللاِ إن كنتم ت ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُْ َ ُْ ُ ُْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِِ ٌْ ْ َ ََّ َْ َ َِ ِ ْ َ َ َ َ َؤمنون ُْ ُْ ِ
َباهللاِ واليوم اآلخر وليشهد عذاهبام طائفة من املؤمنني َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ٌَ َْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ِ َ ِ   }2:النور{ .]ِ

 .يحافظ على معايير اجتماعية ثابتة وقيم راسخة - ب

من لم يهتم بأمر  "يقوي في الفرد روح االنتماء إلى الجماعة، فقال رسول اهللا  - ت
 ) 270: 7ج، 1995،رانيأخرجه الطب (."المسلمين فليس منهم
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، واألمير راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"يرسخ المسؤولية االجتماعية  - ث
فكلكم راع وكلكم ، زوجها وولده بيت والمرأة راعية على، أهل بيته على والرجل راع

 )                                 848: 2ج، 1987،أخرجه البخاري."(ول عن رعيتهمسؤ

أخرجه ".(من كان معه فضل زاد فليعد به على من ال زاد له" ، افل االجتماعييرسخ التك - ج
 )128: 2ج، 1995،الطبراني

". مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجـسد الواحـد         "يرسخ التماسك االجتماعي     - ح
  )28: 2006المزيني، () 20: 8ج، ب ت،أخرجه مسلم(
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  نياملبحث الثا
  اـــوة األنـــق

  مقدمة
فكان من الطبيعي أن ينعكس هـذا       ،  طبائع األفراد متغايرة ال تسير على وتيرة واحدة       إن  

 والذي يتمثل في مجموعة من السمات الشخـصية،   ،التغير على الجانب األبرز من حياة الشخص      
مات المختلفة لهـا مـن    ومن هنا كان اهتمام علماء النفس بدراسة الشخصية وتحليلها وتحديد الس          

  .  العوامل التي تحدد السلوك حتى يسهل قياسها ومن ثم التنبؤ بسلوك الفردلىأجل التعرف إ

 علـى  يتصف األنا بأنه الجزء الواعي في الشخصية ويقوم بمهام عدة أهمهـا الحفـاظ          و
احيـة واألنـا   بين الهو واألنا من ن والتوفيق ما، الشخصية في حالة توازن من خالل الدفاع عنها      

  .اتزانه النفسي إلى الصراع بين الفرد والواقع ليصل بالفرد لحل األعلي من ناحية أخرى

اتصال مباشر بالواقع فيـستطيع مواجهتـه        على   أن يكون  على   ساعد الفرد وتقوية األنا ت  
يجابية وفعالة بعيداً عن    عرفية وانفعالية وسلوكية بطريقة إ     مهارات م   من واستخدام ما لديه  ، وتقبله

  . القلق والتوتر

التـي  ، ا خالل حديثه عن مكونـات الشخـصية  ل من أشار إلى لفظ األن ويعتبر فرويد أو  
تتكون وفق افتراض فرويد من الهو واألنا واألنا األعلى، حيث اعتبر أن األنـا تـشمل نـواحي            
الشخصية المتصلة باإلدراك الحسي والتفكير والمعرفة والشعور واإلرادة وتوكيد الـذات، وهـو             

توافقها مـع البيئـة وتنظـيم      و تتكفل األنا بالدفاع عن الشخصية    و ،المشرف على أفعالنا اإلدارية   
 أي أنهـا تتـضمن الوظيفـة التنـسيقية          ، بضبط الدوافع، فاألنا لدى فرويد منطقة عقلية       السلوك

  )85: 1987أبو زيد، . (للشخصية

ات، ويرجع الفضل فـي ذلـك إلـى أيزنـك           يهو اصطالح شاع استخدامه منذ الخمسين     
Eysenck ه من سلسلة دراساته العاملية على الشخصية خصوصاً ما يتعلق بالجانب الذي استنبط

نظرية "المزاجي واالنفعالي منه، وبعد التأكد من جدوى هذا المفهوم وصالحية النظرية التابعة له              
  )37: 1972عبدالقادر، ". (ة أليزنكعوامل الشخصي

  تعريف قوة األنا: أوالً
نا، وأياً كان مسماه فهو يعكـس قـوة اإلرادة،          تعددت وجهات النظر حول مفهوم قوة األ      

والقدرة على السيطرة على الواقع، والتعامل مع معطياته بـشكل إيجـابي، ومواجهـة العقبـات             
الصعبة وهو دليل على حسن التوافق والوعي والبصيرة، ومن يمتلك قدرة علـى تحقيـق هـذه                 
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خر وفقاً لمبدأ الفروق الفرديـة بـين   األهداف يملك أنا قوية ناضجة، تتفاوت في قوتها من فرد آل  
البشر، ونتيجة للعوامل التي يستمد منها الفرد قوته سواء كانت عوامل داخلية نابعة مـن الفـرد                 

  )79: 2002عودة، . (نفسه أو عوامل خارجية نابعة من البيئة المحيطة

  :  هي، عدةويمكن تصنيف تعريفات قوة األنا في فئات

 .لتكيفها التوافق وابعدتعريفات  -1

 .تعريفات ارتكزت على اإلدراك -2

 .تعريفات ربطت بين التوافق واإلدراك -3

  :ها التوافق والتكيفبعدتعريفات  -1

 ،هي تلك التعريفات التي اهتم أصحابها بالتركيز على التوافق كهدف تسعى األنا لتحقيقـه   
لفـرد مـع    بوجه عام القدرة على توافـق ا تعني: "بأنها) 323: 1987(ومنها تعريف عبدالخالق  

قـوة   ":بأنهـا ) 639:1993(وقد أكد طـه   ، "من حوله والخلو من األعراض المرضية     مع  نفسه و 
الصحة النفسية وعلي مهارة األنـا فـي عـالج     على   وهذا يدل ، أن يحقق التوافق   على   الشخص

النجـاح   إلـى     بحيث ينتهي به األمـر     ،صراعاته الشخصية والتعامل معها ومع العالم الخارجي      
  ".والسالمة

،  لتوافق الفرد  وفاعليتها محدد مهم  أن قوة األنا    ) 228: 1969(بينما اعتبر هول ولندزى     
  .عندما اعتبر أنها الركيزة األساسية في الصحة النفسية) 54:1982(وقد أكد ذلك كفافي

أن قوة األنا هـي القـدرة علـى     ) 27: 1994القاضي،  ) (1972(ويرى انجلس وانجلس    
الحتفاظ بأوضاع انفعالية متزنة، والتوافق مع المطالـب االجتماعيـة   التكيف مع شروط الواقع وا    

واالتزان، والقدرة على التحكم في االنفعاالت وفي التعبير عنها في مواقف الغضب وفي مواقف               
الرضا، وفي الحزن وفي الفرح، وعند الخوف وعنـد االطمئنـان، والخلـو مـن الـصراعات              

  .المرضية

التعامل بنجاح مـع   على القدرة ": أن قوة األنا هي 1971Symondsوأشار سيموندس 
ضـبط   على أن يعيش الفرد وفق قرارات محددة أو خطط موضوعية والقدرة         على   البيئة والقدرة 

 )141:ب ت،موسي وبدوي (.والتوافق مع العالم الخارجي، االنفعاالت

  :ها اإلدراكبعدتعريفات  -2

، إلدراك في اكتساب األنـا لقوتهـا      عنصر ا  على   التأكيد على   ركز أصحاب هذا االتجاه   
ب الحالة التي يستطيع فيها الفرد إدراك الجوان       ":بأن قوة األنا هي   ) 161: 1987(ويرى أبو زيد    
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م الربط بين هذه الجوانب، وما لديه من دوافع وخبرات وتجارب           المختلفة للمواقف التي تواجهه ث    
 االسـتجابة وطبيعتهـا التـي تتفـق        سابقة من النجاح والفشل تساعده على تعيين وتحديد نـوع         

  ".ومقتضيات الموقف الراهن

أنها خلـو الـشخص    على قوة األنا إلى أنه يمكن النظر)  (Bellak, 1964 بالك ويرى
سيما اضـطرابات التمييـز بـين المـدركات الـسابقة             ال ،من اضطرابات الوظائف اإلدراكية   

  )141:ب ت،موسي وبدوي(.والمدركات الحالية 

طاقة الفرد لتقييم الحدود المعقولـة فـي تفـسيراته    : "يكسون قوة األنا بأنها وقد عرف أر  
نقـص  ": ويعتبر كاتل هو الذي عزل قوة األنا عامليا ويمكن أن توصف بأنها           ، "وإدراكاته البيئية 

دراكـات  الكتئـاب والتفكيـر غيـر الـواعي واإل        الطفيلية االنفعالية والهموم المتزايدة والقلق وا     
أبو  (." تشويش اإلدراك  إلى    أن االستعداد المتزايد لالنفعال يمكن أن يؤدي أيضاً        وذلك، المشوهة

  )                                 199: 1987،زيد

  :تعريفات ربطت بين اإلدراك والتوافق -3

الحالة التي يستطيع فيهـا الـشخص        ":أن قوة األنا هي   ) 161: 1961(الفتاح   يرى عبد 
ة للمواقف التي تواجهه، ثم الربط بين هذه المواقف وما لديه مـن دوافـع     إدراك الجوانب المختلف  

طبيعتهـا،  ين نوع االستجابة وتحديد     وخبرات وتجارب سابقة من النجاح والفشل تساعده على تعي        
وتتفق ومقتضيات الموقف الراهن، وتسمح بتكييف استجابته تكيفاً مالئمـاً ينتهـي بـالفرد إلـى               

ساهمة اإليجابية في نشاطها، وفي نفس الوقت ينتهي بالفرد إلى حالة مـن             التوافق مع البيئة والم   
  .الشعور بالرضا والسعادة

قدرة الفرد على الـتحكم فـي       "بأن قوة األنا هي     ) 498: 1998(الرحمن   كما يرى عبد  
 انفعالياً، يتعامل بواقعية مع مـشكالته، وكمـا أنـه يتميـز     اًدوافعه، وأن يظل هادئ الطبع وثابت     

  ".عور بالرضا عن الطريقة التي يتبعها في حياتهبالش

قوة الخلق، تحمل المـسؤولية، القـدرة        ":أن قوة األنا تعني   ) 112: 1986(ويرى كفافي   
على تحقيق التكيف الشخصي والتكيف االجتماعي، وهي كذلك القدرة على الـتحكم فـي الـذات     

  ".وحسن استخدام المهارات إلى أقصى حد ممكن

كفاية األنا لما تؤديه من وظـائف فـي         " :أن قوة األنا هي   ) 175:2000(بينما أكد فضة    
وكفايـة الوظـائف    ، وكفاية الوظائف العقليـة   ،  متضمناً ذلك كفاية الوظائف الجسمية     ،الشخصية
الصادرة عن الهو واألنا    (وكفاية االستجابة للمثيرات الداخلية     ، وكفاية الوظائف الخلقية  ، االنفعالية
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والكفايـات  ، )الـصادرة عـن العـالم الخـارجي       ( االستجابة للمثيرات الخارجية     وكفاية، )العليا
  ."   وكفاية الوظائف المتعلقة بتقدير الذات، الشخصية

ن فـي  نوع الجوانب التي تناولهـا البـاحثو  يتضح من التعريفات السابقة أنه بالرغم من ت 
يجابية للشخصية التـي تـضمن      حاولوا تعريفها في ضوء السمات اإل     تعريفهم لقوة األنا إال أنهم      

يجـابي بالرضـا    فق إمكاناته وقدراته واإلحساس اإل    للفرد النجاح في تعامله مع بيئته الخارجية و       
  .والسعادة

تحقيق  على    قوة الفرد وقدرته   "بأنهاوفي ضوء التعريفات السابقة تعرف الباحثة قوة األنا         
 والقدرة،  حد ممكن  أقصى إلى    والنفسية لكفاءة الشخصية وفاعليته في استخدام ا   ، التكيف الشخصي 

واالحتفـاظ بأوضـاع جـسمية      ، معالجة الضغوط بأنواعها المختلفة واإلحباطات اليوميـة      على  
، والتمتع بالنـضج الخلقـي والتـدين      ، اإلنهاك النفسي واالنعزالية   على   والتغلب، وانفعالية متزنة 

 إلـى   للوصـول ، درجة عالية من الثبات   لتحقيق  ، للتوفيق بين الدوافع الداخلية والواقع الخارجي     
  ".الرضا والسعادة

  

  النظريات المفسرة لقوة األنا: ثانياً
 في تفـسير الشخـصية      ،ولقد أسهم علماء النفس من خالل النظريات التي توصلوا إليها         

،  إسهامات كبيرة في تطوير وتحديد ووصف السمات والعوامل من أمثال أيزنك وكاتـل           ،وسماتها
  : وفيما يلي عرض ألهم هذه النظريات، لبرتوأ، وجيلفورد

  Cattell نظرية العوامل الشخصية لريموند كاتل ) 1(

 عـن  ، لذا فقد أسس أبحاثهوعية اإلحصائية في دراسة الشخصية؛   يؤكد كاتل على الموض   
 على التقنية اإلحصائية المعروفة بالتحليل العاملي، حيث حملت نظريته          ،أبعاد وسمات الشخصية  

سمة مـصدرية    16دام التحليل العاملي حدد كاتل       وباستخ ،)485: 1998الرحمن،  عبد  (مسماها  
 للشخصية يقيس السمات المصدرية يعرف      اً حيث أعد مقياس   ،استخرجها من قائمة ألبرت للسمات    

  )293-290: 1995جابر  (.ة عشر اختبار عوامل الشخصية الستباسم

   : خصية فيوتتلخص هذه العوامل من حيث كونها سمات أساسية للش

  .التعاطف مقابل الجفاء  - أ
 .الذكاء  -  ب

 .قوة األنا أو الثبات االنفعالي  -  ت

 .السيطرة في مقابل التروي  -  ث
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 .االندفاع في مقابل التروي  - ج

 .قوة األنا األعلى  - ح

 .الجرأة في مقابل الحياء  - خ

 .الطراوة مقابل الصالبة  - د

 .االرتياب أو الشك مقابل التقبل  - ذ

 .مقابل الواقعية) التخيل(الرومانتيكية   -  ر

 .الدهاء مقابل السذاجة  -  ز

 .)االستهداف للذنب مقابل الثقة بالنفس(عدم األمان مقابل االطمئنان أو   - س

 .المحافظة في مقابل الراديكالية  - ش

 .كفاية الذات في مقابل االفتقار إلى التصرف  - ص

 .قوة اعتبار الذات في مقابل ضعف اعتبار الذات  - ض

 )305-497: 1998عبد الرحمن،  (.التوتر مقابل االسترخاء  - ط

، )1970(إلى دراسات كل من كاتـل وآخـرون   ) 512: 1998(ولقد أشار عبد الرحمن     
 لعالج النفسي تكون محـدودة فـي حـال    انتهى إلى أن نتائج ا    الذي، )1967(كارسون وأدويل   و

انخفاض درجة هذه السمة، كما حاول قياس إلى أي مدى تتحـد الـسمات المـصدرية الـسابقة                  
لشخصية، وتوصل إلى أن أنماط السلوك الوالدي والترتيب المـيالدي          للعوامل المؤثرة على نمو ا    

 ويشير إلى زيادة قوة األنا كلما اكتشف اإلنسان منافـذ    ،والجنس هي عوامل مؤثرة على قوة األنا      
  . أكثر نجاحاً للتعبير عن طاقاته

 على أحد طرفيه قوة األنـا والطـرف      ،لقد اعتبر كاتل أن قوة األنا تقع على خط متصل         
راً رئيساً في تحديد    اآلخر العصابية أو نقص قوة األنا، حيث اعتبر أن السمات المزاجية تلعب دو            

 وهي أحد العوامـل الرئيـسة التـي تتكـون منهـا             ، وأسلوبه العام وإيقاعه   خصائص الشخص 
  . وهذا يتفق مع المفهوم النفسي التحليلي لقوة األنا،الشخصية

   Guilfordنظرية جيلفورد ) 2(

م التحليل العاملي في دراسـة      أنه إذا كان كاتل أول من استخد      ) 68: 2003(ترى عودة   
الشخصية، فقد سار جيلفورد على نفس النهج، فاعتمد على التحليل العاملي في استخراج العوامل              
األساسية للشخصية، ونتيجة لتحليل عاملي شامل توصل إلى ما يسمى بمسح جيلفورد زريمرمان             
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 تمثل وجهة نظر جيلفورد األخيـرة للعوامـل األساسـية      ، عشر عامالً  الذي يشمل ثالثة  لمزاج،  ل
  .للشخصية 

  

  : والعوامل ثنائية القطب هي

   السيطرة  –النشاط العام   - أ

 .الذكورة مقابل األنوثة  -  ب

 .الثقة بالنفس مقابل مشاعر النقص  -  ت

 .مقابل العصبية) راحة البال(الطمأنينة   -  ث

 . االكتئاب– التأملية –االجتماعية   - ج

 .رار مقابل الدوريةاالستق  - ح

 .الكبح مقابل االنطالق والتهوينية  - خ

 . التعاون والتسامح– الوداعة -الموضوعية  - د

 الثقـة بـالنفس     : وهـي  ،أن العوامل األربعـة   ) 169-166: 1987(ويرى عبد الخالق    
 بـين  يقابـل ي القطب عد ثناِئ حول المضمون نفسه عبر ب تدور، والطمأنينة واالكتئاب واالستقرار  

  .   وهذا ما يذكره أيزنك نتيجة لدراسات عديدة،الثبات االنفعاليو العصابية

أنهـا   على   قوة األنا من وجهة معينة في حين اتفقا        إلى   لقد نظر كل من كاتل وجيلفورد       
واستخدما التحليل العاملي كتقنية إحـصائية لتحديـد الـسمات          ، تمثل سمة من سمات الشخصية    

 فبينما توصل كاتـل ، مياتها اختلفا في عدد هذه السمات ومس      ولكنهما، الرئيسية واألولية للشخصية  
 سمة وأشار لسمة قـوة  ة عشرثالث إلى   توصل جيلفورد ، وة األنا  ق ة سمة من بينها    عشر ستإلى  
  .)قوة األنا(بعد ثتائي القطب يجمع العصابية في مقابل الثبات االنفعالي  على األنا

  Aeznk: نظرية آيزنك ) 3(

عد العصابية مقابـل    نه عزل ب  للتحليل العاملي، حيث إ   استخدامه  اتفق آيزنك مع كاتل في      
االتزان االنفعالي في دراسته التحليلية العاملية، ويحدد آيزنك نتيجة لبحوثه خمسة عوامل راقيـة              

  : هي، ذات أهمية كبيرة في وصف الشخصية

حـسن  وهو عامل ثنائي القطب يقابل بين مظـاهر         : عامل العصابية، االتزان االنفعالي     - أ
التوافق والنضج أو الثبات االنفعالي وبين اختالل هذا التوافق، والعصابية ليـست هـي              

 أي عنـدما يتعـرض      ، بل االستعداد لإلصابة به عند توفر شروط االنعصاب        ،العصاب
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اإلنسان للضغوط والمواقف العصبية، وعلى الرغم من أنه يزداد احتمال تعرض األفراد            
تلك الظروف الضاغطة المتكررة إال أن معظم األفـراد         لالضطرابات العصابية في ظل     

ال يواجهون إال مشكالت قليلة ويؤدون عملهم على نحو سليم ويقومون بدورهم األسري             
  ) 335-334: 1995جابر،  (.والمجتمعي على نحو مناسب

وهو عامل ثنائي القطب يقابل بين االنبساط واالنطواء ويبـين مـدى تمـسك              : االنبساط  -  ب
 .م من العالم الخارجي أو قيم داخليةالشخص بقي

وينظم هذا العامل ظواهر السلوك من حيث مطابقتها للواقع المحـيط بالـذات             : الذهانية  -  ت
ويربط بين ظواهر مثل الهالوس والتوهمات وينظمها مع غيرها من الظواهر اإلدراكيـة    

ن أقـرب إلـى     بحيث تكو  ، واحد بعدانية، كما في حاالت البالدة االنفعالية على        الوجهأو  
 . السواء أو إلى المرض

  وتشير إلى درجة التظاهر والتصنع وإخفاء الحقيقة، ويعتبر عامالً         : الجاذبية االجتماعية   -  ث
 .  في الشخصيةاًثابت

 )180-179: 1987عبد الخالق، .                            (المحافظ مقابل التقدمية  - ج
  

  :نظرية سيكولوجيا األنا ) 4(

أن ) هارتمان، هورني، أريكسون، سـوليفان، وآخـرون      (وجيا األنا   يعتقد أصحاب سيكول  
. يعتقـد فرويـد  األنا تستمد طاقتها وقوتها من مصادر خاصة بها، وال تعتمد على طاقة الهو كما     

  )215: 1998الخطيب، (

أن إريكسون قد بنى أفكـاره وركـز اهتماماتـه النظريـة            ) 164: 1990(ويرى جابر   
لى آراء فرويد وتصوراته في النمو النفسي والجنسي، غير أنه وسـع            األساسية في نمو الذات ع    

  . من نظريته بتأكيده على أن النمو النفسي الجنسي والنفسي االجتماعي يحدثان في وقت واحد

ولقد افترض إريكسون ثماني مراحل للنمو موجودة بشكل أولي منذ الميالد، وتنبثق مـن             
ويصاحب كل مرحلة أزمة أو مـشكلة نفـسية تحـدث           بعضها البعض بشكل متتابع أو متعاقب،       

بسبب زيادة النضج من ناحية، وكنتيجة للمطالب الكبرى لآلباء والمجتمع مـن ناحيـة أخـرى،                
ويجب أن تحل هذه األزمة التي حدثت في مرحلة سابقة والتمهيد للمظاهر الجديدة للنمـو التـي                 

جعلها تتصف بالثقـة واالسـتقاللية      نا ي دث نمو إيجابي لأل   تحدث في المرحلة الالحقة ومن ثم يح      
والقوة وغيرها، ويرى إريكسون أن األمراض النفسية تحدث عندما تتحول األنا القادرة إلى أنـا               

   )296-282: 1998عبد الرحمن، . (ضعيفة
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اعتبر األنا  ني ولقيام اإلنسان بوظائفه، و    كما أكد إريكسون على أهمية األنا للسلوك اإلنسا       
شخصية، فأنا الطفل تنمو مرتبطة بالطبيعـة المتغيـرة للمؤسـسات االجتماعيـة             بنية مستقلة لل  

   )232: 2003أحمد، . (واألنساق القيمية

ن يعتقد هارتمان أن مقدمات السلوك وشواهده تدل على أنه أكثر تركيباً وتعقيداً وتنوعا م             
الفرد دوراً في سـلوكه،  ن للبيئة والموقف واألحداث التي يعيشها  البواعث الغريزية البسيطة، إذ إ    

مـا  ، نا مكونة من سمات موروثة وبيئية     كما يرى أن لتعلم الفرد دوراً في تطوره حيث تكون األ          
  ) 15-10: 1998الخطيب، . (يؤدي إلى زيادة فهم عالقة اإلنسان بالمجتمع من حوله

 مراحل قـد تختلـف مـن        أربعةأما سوليفان فيرى في نظريته أن نمو الشخصية يتخذ          
 وذهـب   ، الطفولة المبكرة والصبا وما قبل المراهقة ثم المراهقة المتـأخرة          : ع آلخر، وهي  مجتم

إلى أن نمو الشخصية تحكمه محددات نفسية اجتماعية أكثر مما يحكمه تفتح الغريـزة الجنـسية                
 إال أن نظـم     ،مـن الشخـصية   ) االسـتعدادات (وأن الوراثة والنضج يوفران الطبقة البيولوجية       

شخصية المتبادلة والتفاعالت االجتماعية التـي تتـيح الفرصـة لظهـور القـدرات              العالقات ال 
. واألداءات الفعلية التي يصل الشخص عن طريقها إلى إشباع احتياجاته وخفض مستوى التـوتر             

  )197 -193: 1967هول ولندزي، (

قـوة  فاألنا تـزداد  ،  آخر في تفسيرهم لقوة األنا  اتخذ أصحاب سيكولوجية األنا منحى     لقد
فلقد اعتبـر كـل مـن       ، التكيف مع متطلبات كل مرحلة من مراحل النمو        على   كلما كانت قادرة  

 القوة  أن قوة األنا تكون نسبية في مستوى      أريكسو وسوليفان أن نمو الشخصية يمر بعدة مراحل و        
غير أنهما اختلفا فـي عـدد هـذه         ، والضعف حسب عمليات األنا القوية والسوية في كل مرحلة        

  . مراحل بينما عند سوليفان ستة مراحلل فقد حددها أريكسون بثمانيلمراحا

ويتضح مما سبق أن النظريات السابقة فسرت قوة األنا من خالل أنها سمة تقـع ضـمن        
 لقوة األنا من حيـث  اً خاصاًولكن هذه النظريات لم تفرد تفسير، مجموعة من العوامل أو السمات   

  . عوامل داخلية أو عوامل خارجية كانتالمؤثرة فيها سواءتحديد أبعادها ومكوناتها والعوامل 
  

  قوة األنا من منظور إسالمي: ثالثاً
لقد اهتم علماء المسلمين بتحديد خصائص ومكونات النفس اإلنسانية، وما يتعلق بها مـن         
جوانب متعددة، من حيث عالقتها بالذات وبالجماعة التي تعيش بينها حسب وضعه فـي البنـاء                

  )105: 2002منصور وآخرون، . (يتماعاالج
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وتعد النفس في القرآن أوسع المكونات النفسية اإلنسانية وهي تدل على الكيان اإلنـساني              
ككائن حي، والنفس اإلنسانية ككيان لإلنسان الفرد تمثل الكل المركب من الجسد والروح وهـي               

منـصور وآخـرون،    (.Ego أو ما يعـرف باألنـا   Selfالتي نطلق عليها في علم النفس الذات  
2002 :59(  

َوإذ قال موسى لقومه يا [النفس في القرآن الكريم وردت بمفهوم الذات، فقال اهللا تعالى  َ ُِ ِ ِْ ََ َ َْ ِ
َقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري ل َ ُ ْ َ َ َ ٌَ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ ُ ُُ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َّ ِِ ِ ِ ُِ َ َ َُ َِ َ ُ ْ ِْ َِ ِّ ِ ْكم عند بارئكم َ ُْ ُِ ِِ َ َ ْ

ُفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم َّ ْ ِْ ُ َّ َ ُ ُ َ ََّ ََّ ُِ َ    }54:البقرة{ .]َ

أي أن النفس الواردة في الذكر الحكيم القصد بها مكونات وسمات الجسد والروح، حيث               
أن سمات الجسم وخصائصه البنائية تشكل جانب من الجوانب التي تحدد سـلوك اإلنـسان بـل                 

  )51: 1982الطويل، . (يضاً فعالية اإلنسان ونشاطهتشكل أ

  :سمات النفس اإلنسانية في القرآن الكريم

  : يتحدث القرآن في مواضع مختلفة عن أوصاف النفس اإلنسانية وسماتها، فيقول

ُومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللاَ[: قال اهللا تعالى  - أ ُّ َِّ ْ ُْ َ َ ُ ََ ُ ْ ُ ْ ْ َ َِ َِ ِ ُِ َ َ ُّ عىل ما يف قلبه وهو ألد ِ َ ْ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ َ
ِاخلصام َ    }204:البقرة{ .]ِ

َومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللاِ بغري علم ويتخذها [: قال اهللا تعالى  - ب َ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ َ ُ َ ٍَ َ ْْ َِّ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ
ٌهزوا أولئك هلم عذاب مهني ِ ُُ ٌْ َ ً َُ َُ َ ِ َ    }6:لقامن{ .]ُ

َومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال [: لىقال اهللا تعا  - ت ٍ ٍَ ْ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ ِّ ُ ْ ْ ْ ََ َ ْ ْ ُ َ َْ ْْ َ ِْ ِ ُِ َ َ َ ِ ِ َ
َيؤده إليك إال ما دمت عليه قائام ذلك بأهنم قالوا ليس علينا يف األميني سبيل وي َ ِّ ِّ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َّ َ ُ ٌِّ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ ِ ََ َِ َ َِ ِ ِ ًِ َّ َقولون عىل اِهللا َ ُ َُ َ

َالكذب وهم يعلمون ُ َ َْ ْ ُ َ َ ِ    }75:آل عمران{ .]َ

ِومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرَضاة اهللاِ واهللاُ رءوف بالعباد[: قال اهللا تعالى  - ث ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ َِ ٌ َُّ ََ ْ َ َ َ ََ َْ ِ ْ ِ[. 
   }207:البقرة{

ْثم أورثنا الكتاب الذين اصطفي[: قال اهللا تعالى  - ج َ ََّ َ ْ َ َ ِْ َِّ ْ َُ َ ٌنا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َُ َ ْْ ٌَ ِ َ َ
ُومنهم سابق باخلريات بإذن اهللاِ ذلك هو الفضل الكبري َِ َِ ُ َ ْْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َْ ٌ ُ     }32:فاطر{ .]ْ

  ) 27: 1994أبو العزائم، (
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عه ال لـسلوكه     بمشاعره ودواف   المنظور اإلسالمي كيان متكامل، ينظر إليه      واإلنسان من 
فقط، واإلنسان يحس بذاته واختيار ما يتوافق معه، وإحساس المسلم بتجـانس الكـون واتـساق                

 بقضائه يؤدي   مئنان إلى حكم اهللا الواحد والرضا      ألن مصدرها واحد، واالط    ؛القوانين المنظمة له  
 والدوافع وخاصـة  إلى اإلحساس باالستقرار، فالعقيدة الدينية تقوي القدرة على التحكم في الغرائز 

سالم وضع حدود السلوك السليم، وأكد اختيار اإلنـسان         الدوافع التي تتعارض مع المجتمع، واإل     
دفعه لتعديل سلوكه االجتماعي لمزيد من التكيف وتحقيق المكاسب لذاته سواء           لسلوكه ومصيره و  
  )65-64: 1981العثمان، . (في الدنيا أو اآلخرة

 على قوة إرادته، وحـسب       ذلك ل سلوكه وتنظيم دوافعه يدل     تعدي وعندما يقدر الفرد على   
 بـين العوامـل     اً متزن ذلك يؤدي إلى الصحة النفسية، حيث يعتبرها تفاعالً       فإن  النظرة اإلسالمية   

االجتماعية والنفسية، وأن الدين يؤدي إلى مزيد من القدرة على الوصول إلى المعرفـة واإلدراك       
 ويـساعده فـي   ، والقدرة على تصحيح األخطـاء ن وخارجهلكل ما يجري داخل اإلنسا الصحيح  

  )65-59: 2002منصور وآخرون، . (إنجاز القرارات والتعبير عن الذات

ويتضح أسلوب القرآن الكريم والمنهج اإلسالمي في تربية المسلم وحرصه الشديد على النفس         
  .ش السعيد في الدنيا واآلخرةاإلنسانية وحرصه األكبر على أن تكون هذه النفس مسلمة حتى تنعم بالعي

  

   بقوة األناةالصفات الشخصية المرتبط: رابعاً
لقوة أو ضعف األنا مظاهر تدل عليها من خالل خصائص الفرد الشخـصية أو أنماطـه         

  .السلوكية واتجاهاته التي تناولها بعض الباحثين في تعريفهم وتفسيرهم لها

   األنا القويةصفات الشخص ذي ) 1(

ن قوة األنا تقع على متصل أحد طرفيه قوة األنا، وبالطرف اآلخر نقـص     اعتبر العلماء أ  
  )200: 1987أبو زيد،  (.قوة األنا أو ما يعرف بالعصابية أو عدم االتزان االنفعالي

 قـرب   كلمافأن األفراد يقعون بين هذين القطبين،       ) 144: 1987(كما يرى عبد الخالق     
ـ ن حيث الثبات االنفعالي واالتزان زاد مستواه م موقع الفرد من القطب األول       اني، وكلمـا  الوجه

ـ قرب موقعه من القطب الثاني زاد مستواه من حيث الضعف            اني أو العـصابية، وينـدر      الوجه
ا اني أو قوة األن   الوجه فرد يمثل النضج     توجدوجود األفراد في األطراف القصوى، بمعنى أنه ال         

اني أو العـصابية، وعنـدما   الوجهور الضعف تمثل فيه كل ص فرد تتوجدفي أتم صورة، كما ال     
تكون قوة األنا مرتفعة فإنها تعني القدرة على معالجة الضغوط بأنواعهـا المختلفـة، واسـتخدام          

ـ      المهارات والقدرات عند الفرد بأقصى     ة علـى اآلخـرين      طاقة ممكنة، وممارسة تأثيرات طيب
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: 1987أبو زيـد،  . (بطريقة سليمةوالحصول على قبولهم، أي باختصار فن التعامل مع اآلخرين  
199(  

هم المناقـشة علـى   فعة بين األطفال الذين يفضل والداويرى كاتل أن قوة األنا تكون مرت    
 لهم وقتاً أكبـر، كمـا        اختيارهم ألصدقائهم، ولكن يوفران    هم ال ينتقد والدا   العتاب، وأولئك الذين  

أو االتزان االنفعالي يعبر عن إنسان مستقر       ترتفع قوة األنا لدى الطفل األول واألكبر، وقوة األنا          
  )511-510: 1998عبد الرحمن، . (اً مثابراً صبوراً ناضجاًيواجه الواقع هادئ

أن العالقة وثيقة جداً بين مفهوم قوة األنا ومفهوم الـصحة        ) 112: 1986(ويعتبر كفافي   
ية فـي مقـاييس قـوة     النفسية، فقوة األنا هي الصحة النفسية، حيث يتصف صاحب الدرجة العال          

األنا، أو الدرجة المنخفضة في مقاييس العصابية بالتحرر من األعراض المرضية، وبالقدرة على             
  . من التكيف في الوسط الذي يعيش فيه، وبالدرجة العالية من التحكم في الذاتطيبةتحقيق درجة 

ت انفعالياً، يستطيع   وأكد كاتل أيضاً أن الفرد المحقق لدرجة مرتفعة على بعد قوة األنا ثاب            
الوصول إلى أهدافه الشخصية بدون صعوبات واضحة، ال يقع فريسة للحيـرة عنـد االختيـار،         

 بالرضا عن الطريقة التي يتبعها في حياته، لديه القدرة على مواجهة الضغوط             اً عام اًيقرر تصور 
   )498: 1998عبد الرحمن، . (ليوميةواإلحباطات ا

قـوة األنـا    علـى  مجموعة من المعايير للداللة) (Symonds 1971واقترح سيموندس 
 علـى   والقـدرة ، تجاوز مشاعر الـذنب    على   والقدرة، تحمل التهديد الخارجي   على   وهي القدرة 

 على  والقدرة، والتوازن بين الصالبة والمرونة   ، الكبت الفعال للدوافع غير االجتماعية الضرورية     
  ) .142_141:ب ت، وبدويموسى( . لذاتهوتقدير الفرد، التخطيط والضبط لنشاط الفرد

هي نقص الطفلية االنفعاليـة ونقـص       ) 99: 1987( من وجهة نظر أبو زيد       ،وقوة األنا 
أن االسـتعداد المتزايـد لالنفعـال    ب وذلك  ،الهموم المتزايدة واالكتئاب، ونقص التفكير في الواقع      

  .يمكن أن يؤدي إلى تشويه إدراكي

 في إطار أبحاثه في مجـال   Cattellأن كاتل) 520- 519: 1998(ويرى عبد الرحمن 
ـ                ن فـي   اعلوعلم النفس االجتماعي قيد له أن أولئك الذين يؤدون أعماالً غير رسمية ولكـنهم ف

قيادتهم للمجموعة يستمدون بدرجة مرتفعة من قوة األنا، أما األزواج الـذين يتـصفون بدرجـة         
  .ن الثبات والتواصلمرتفعة من قوة األنا فإنهم يتصفون بدرجة أكبر م

   األنا الضعيفة فات الشخص ذيص ) 2(

ميز األشـخاص العـاطلين عـن      إلى أن انخفاض قوة األنا يCattell ولقد توصل كاتل  
كما أن  ،  العمل دائماً، والطالب الذين يهملون أداء واجبهم، والمتغيبين بدون إذن مسبق أو مقبول            
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ير، عدم تحمل المسئولية، االنفعاليـة العامـة، أي         الالمباالة، التغ ،  نقص قوة األنا يعني المراوغة    
  )180 -177: 1978أبو زيد، . (العصابية

 جزئياً ممثلة لـضعف فـي اإلرادة أو القـدرة علـى             ويرى أيزنك أن العصابية قد تُعد     
كما أن العصابيين يتصفون بصفات ومظاهر عدم النضج االنفعالي مثل الغيـرة، حـب              ،  المثابرة

اني، فقد الثقة بالنفس، إسقاط انفعاالتهم واتجاهاتهم النفسية على أشـخاص           جهالوالذات، التناقض   
مـا يـؤدي إلـى       ،اص هم أزواج في العالقة الزوجيـة      ال صلة لهم بها، قد يكون هؤالء األشخ       

  )502: 1969هول ولندزي،  (.المشاكل الزوجية وانفصام عرى الزوجية في أسوأ األحوال

ص في السيطرة على البيئة، وفي كـبح الـذات، وفـي    يتميز صاحب األنا الضعيفة بنق    و
تفكك الشخصية وعـدم توازنهـا     ،   غير قادر على معالجة الضغوط والمشكالت      ،الوعي المعرفي 

: 1987أبـو زيـد،   . (والقلق، كما أن ضعف  األنا هو السبب في العديد من األعراض النفـسية      
200 (  

يميز اإلنسان  ) االتزان االنفعالي عدم  (أن ضعف قوة األنا     ) 148: 1988(ويرى األشول   
مـدفوع انفعاليـاً، متهـرب، مرهـق        ،  المتقلب، غير قادر على تحمل اإلحباط     واألقل استقراراً   

طر عليها األم، كما يظهر انخفاض      عصبياً، وتكون قوة األنا منخفضة في أبناء العائالت التي تسي         
 المراهقة، وذلك ألنهـم يثـورون        في قوة األنا لدى الذكور أكثر من اإلناث خالل مرحلة          واضح

   )518-510: 1998، عبد الرحمن. (ثبدرجة أكبر ضد السلطة في هذه المرحلة عن اإلنا

  أنيمكن نسبية سمة هي يجابية اإلسمات الشخصية من كسمة األنا قوة الباحثة أنوترى  

نـا القويـة    األوخواص الفرد ذي، تنخفض فتضعف األنا أن ويمكن ما، بدرجة الفرد لدى تتحقق
، ممكنة طاقة بأقصى الشخص لدى الموجودة والقدرات المهارات استخدامو، يتمثل في تقدير الذات

وتحمـل الـضغوط   ، األهـداف  تحديـد  فـي  والواقعية، وتكيف الفرد مع الوسط الذي يعيش فيه
 علـى    فقوة األنـا تعتمـد     .ا عن الحياة الشخصية واالجتماعية    الرضو ومواجهتها والصبر عليها  

  .المة البناء النفسي الداخلي والخارجي للفردس
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  ثالثـــث الــاملبح
  يــاء االجتماعــالذك

إن االهتمام بموضوع الذكاء ليس حديث العهد، فقد حظي باهتمام العديد مـن الفالسـفة               
القدماء من خالل كتاباتهم األولى المتعلقة بتفسير طبيعة المعرفة والتعلم لدى الكائنات البـشرية،              

بعاً الخـتالف البيئـات      ت ، بما فيها الذكاء   ، يرى أرسطو أن األفراد يختلفون في خصائصهم       حيث
ون فيها ويتفاعلون معها، في حين  يرى أفالطون أن الذكاء قدرة فطرية تتجلـى فـي                 التي ينشؤ 

الزغـول   (.مقدرة األفراد على التعلم واكتساب الخبرات والتكيـف مـع األوضـاع المختلفـة             
  ) 303: 2007والهنداوي، 

اختلفوا في وقد فقد شغل موضوع الذكاء علماء النفس منذ ما يقرب من قرن من الزمان،             
تصوره واتفقوا في قياسه، اختلفوا في تعريفه، وفيما قدموا من نظريات لتوضيح التنظيم العقلـي،       

 من فرد    على أن الذكاء صفة عقلية موجودة بمقدار، وأن هذا المقدار يختلف           ولكنهم اتفقوا جميعاً  
آلخر، ومن جماعة ألخرى، وتوصلوا إلى أن ما هو موجود بمقدار يمكن قياسه وترتيبـه علـى             

  )3: 1980جابر،  (.اختالف التصور في مناهج القياس وأساليب التقدير

  الذكاء: المطلب األول
  :تعريف الذكاء: أوالً

لنشاط العقلـي    ا لتي حيرت الباحثين فيه التساع مدى     إن موضوع الذكاء من المواضيع ا     
عددت تعاريف الـذكاء بحـسب تعـدد    فت، واالتجاه الذي تجري فيه تنميته، الذي تمثله هذه القدرة  

 باختالف الفلسفات والنظريات النفـسية والمنهجيـات        واختلفت،  المشارب التي نهل منها معرفوه    
وا على دراسة    التحليل العاملي في بحوثهم وركز     استخدموا فالمنظرون الذين    ،المتبعة في دراسته  

شك أنهم يختلفون نوعاً ما عـن         أمثال جيلفورد وسبيرمان وثرستون وغيرهم ال      ،الفروق الفردية 
  .الخ ...ي أمثال بياجيه وكولبرج وداموند التطوريين والمؤمنين بالمنهج الوصفي أكثر من الكم

ـ ،  لقد ظل ميدان الذكاء يعاني من مشكلة عدم وجود اتفاق حول تعريف المـصطلح              ث بـذل   حي
العلماء جهودهم للوصول إلى تعريف للذكاء، فظهرت تعريفات كثيرة ينتمي أغلبها إلى الميـدان              

 الـذي يغلـب عليـه       ،اللغوي أو الفلسفي أو النيورولوجي واالجتماعي أو التعريف السيكولوجي        
مـا  ومن ثم سرعان ما يتبين لعلماء الـنفس أن          ،  أي الذي ينتمي لمدرسة بعينها     ،الطابع المذهبي 

بين هذه التعريفات من اختالل أكثر مما يجمعها من اتفاق مما أشاع االعتقاد بأن الذكاء ال يمكـن      
   )321: 1995أبو حطب،  (.تعريفه
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 :المعني اللغوي للذكاء -1

يعود الفضل إلى الفيلسوف الرومـاني شيـشرون إلـى ابتكـار كلمـة التينيـة هـي                  
Intelligentia ونانية  لتعني حرفياً معنى الكلمة اليnous ،     وقد شـاعت الكلمـة الالتينيـة فـي

،   Intelligenceاللغات األوروبية الحديثة بنفس الصورة، فهي في اإلنجليزية والفرنسية مـثالً  
   Sagacity والحكمة  Understanding والفهم Mind  والعقل Intellect  وتعني لغوياً الذهن

 النفس العرب بهذا العلم فـي صـورته العلميـة      وقد ترجم هذا المصطلح في بداية اهتمام علماء       
  ) 236: 1990أبو حطب،  (."ذكاء"الحديثة بكلمة 

 ذكـي  فهو والفهم الفطنة سريع كان : ذكاء – وذكو – وذكي – ذكى -:لغة الذكاء ويعرف

  1990  :106) منظور، ابن ( .الفطنة سرعة / الفؤاد حدة : الذكاء .أذكياء )ج( ذكية) م(

، يـذكى والفعل منـه ذَكـي      ، سرعة الفطنة :  الذكاء اييس في اللغة فعرف   أما معجم المق  
  )388:1998،ابن فارس. ( الذي تُذْكى به ذُكوةوالشيء، أذكيت أيضاً: ويقال

  :المعنى االصطالحي للذكاء -2

 ."القدرة على عمـل االسـتجابات المالئمـة       " الذكاء بأنه    Thorndikeيعرف ثورنديك   
  ) 109: 1979محمود، (

 ."القدرة على إدراك العالقـات الـصعبة أو الخفيـة   " بأنه   Spearman    ويعرفه سيبرمان       
  )40: 1980جابر، (

مـة تفكيـره    العامة للفرد علـى مالء    القدرة  "  فقد عرف الذكاء بأنه       Shtrnبينما شترن   
  ) 305: 2007الزغلول والهنداوي،  (."وشعوره بالمواقف الجديدة وظروف الحياة

القدرة العقلية لدى الفرد على التصرف الهـادف    "الذكاء بأنه    Wechslerوعرف وكسلر   
  ) 110: 1998محمود،  (."والتفكير المنطقي والتعامل المجدي مع البيئة

، إن التعريفات السابقة تؤكد أهمية وظيفية معينة للذكاء كالتفكير والتكيف لمواقف الحيـاة            
  .اءوصف وظائف الذك على وبذلك تركز هذه التعريفات

  أنواع الذكاء: ثانياً
تتآلف أنواع الذكاء فيما بينها تآلفاً محكماً كأنها حبات لؤلؤ في عقد بديع الـصنعة، ولـن         

  : تكون كذلك إذا فقدت مثل هذا التآلف المحكم، وهذه األنواع هي
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وهو القدرة على استخدام الجسم ألعضائه المختلفـة للقيـام بحركـات     : الذكاء الموسيقي  -1
 والفرد الـذي يمتلـك الحـس      .لخاص، ولها نموذجها الذي تعرف به     ا وزنها ا  إيقاعية له 

الموسيقي يكون قادراً على إدراك وتذوق األلحان والنغمـات والتمييـز بـين أنواعهـا               
  . المختلفة

 وهو القدرة على حل المسألة عن طريق تجزئتهـا بتـشكيل            : الذكاء الرياضي المنطقي   -2
ى التقويم الخاص لها يتقرر قبول بعـضها ورفـض          عدد من افتراضات للحل، وبناء عل     

 .وربما يحقق الفائدة عند العلماء، البعض اآلخر

وهو القدرة على تشكيل الكلمات أو الجمل وتركيبها بشكل سليم، وفهمهـا          : الذكاء اللغوي  -3
 . وتبدو هذه واضحة عند الشعراء والكتاب،فهماً تاماً

لى معالم الطريق أو المكان     لى التعرف إ  لقدرة ع وهو ا : الذكاء في البعد الزماني والمكاني     -4
وتحديد المواقع والمسار، وكذلك التعرف على األبعاد والمسافات وتقدير الزمن في عمل            

 .ما، وهذه القدرة تبدو واضحة عند العابرين

وهو ذكاء الفرد الموجود في كيانه وذاته، ويقوم على ما عنـده مـن          : الذكاء داخل الفرد   -5
يز بها الفروق الفردية بين األشخاص ونجاحه ما بينهم مـن فـروق فـي               قدرة فائقة يم  

األمزجة واألذواق والدوافع واألهداف، ويتيح استقراء ما عند اآلخـرين مـن أهـداف              
ومقاصد يحتفظون بها في سريرة أنفسهم وداخل ذواتهم وتبدو هذه القدرة بـارزة عنـد               

 . القادة الروحانيين والسياسيين والمعالجين

 وهو القدرة على االتصال باآلخرين ومعرفـة      : اء الخاص بتعامل الفرد مع اآلخرين     الذك -6
أنماط الحياة، فيقف على مـا    بما تعبر عنه ذاته الداخلية كوسيلة لمعرفة إحساسه الخاص          

سيلة  ثم هو يقدر على التمييز بينها ويستخدم ذلك كو         ، منها عنده من عواطف، ويحدد كالً    
  .ليهعرف إلفهم سلوك اآلخرين والت

وكذلك قدرة الفرد علـى اسـتخدام       ،   وهو نوع من االتصال الصامت     : والذكاء الجسمي  -7
  )58-45: 1997عدس،  (.جسمه ككل للتعبير عن األفكار والمشاعر

  : هي، أن هناك ثالثة أنواع للذكاء) 281-279: 2004(ويرى يونس 

التي لها دور   ، لبيوكيميائيةلوجية، العصبية، وا  ويتضمن العوامل الفسيو  : الذكاء البيولوجي  -1
في السلوك المعرفي ويرتبط بشكل وثيق بتراكيب ووظـائف قـشرة الـدماغ، وهـذه               

  .التراكيب ووظائف قشرة الدماغ هي السبب في الفروق الفردية في الذكاء
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 وإذا تحقـق الـصدق      ،ويقاس باالستعانة باختبارات معامل الـذكاء     : الذكاء السيكومتري  -2
االختبارات فإنها تحدد الذكاء البيولوجي، ولكن لوحدها ال تكفـي،          والثبات في مثل هذه     

بل هنالك عملية العوامل الثقافية والتربيـة األسـرية والتعلـيم والمكانـة االجتماعيـة               
 وهـو يقـيس الجوانـب       ،اً في الذكاء الـسيكومتري    همم التي تلعب دوراً     واالقتصادية

 .المعرفية فقط

تأقلم االجتماعي مع الوسط المحيط باإلضافة إلى نتـائج          ويقصد به ال   : الذكاء االجتماعي  -3
والشخـصية والدافعيـة    )  الذكاء كمعامالت( من عناصر غير مترابطة فيما بينها        ةمكون
  .لخ، والذكاء االجتماعي أكثر اتساعاً من الذكاء البيولوجي والسيكومتريا...

  

  النظريات المفسرة للذكاء : ثالثاً
اء كل حسب  وجهة نظره والنظرية التي يتبناها، ومن بين           تعددت وتنوعت نظريات الذك   

  : هذه النظريات ما يلي

   Thorndikeنظرية العوامل المتعددة لثورندايك   ) 1(

يتكون الذكاء حسب نظرية ثورندايك من مجموعة من العوامل أو القـدرات المتعـددة،              
 وهي نتاج لعمـل الجهـاز   ،وللقيام بعملية الذكاء ال بد من وجود عدد من القدرات تعمل مشتركة     

العصبي المعقد الذي يؤدي وظيفة على نحو كلي ومتنوع بحيث يصعب وصفه على أنه مجـرد                
قسم الذكاء إلـى   كما ،)83: 1985جالل، (استخراج تقارير معينة من عامل عام وعوامل نوعية  

  : هي، ثالثة أنواع

  . الميكانيكية كما يبدو في المهارات العملية اليدوية: الذكاء الميكانيكي  - أ

 .وهو القدرة على فهم اآلخرين والتفاعل معهم:  الذكاء االجتماعي  -  ب

 وهو القدرة على معالجة الرموز واأللفاظ والكلمات أو يبـدو       : )المعنوي(الذكاء المجرد     -  ت
  )196: 1976السيد، . (في القدرة على فهم الرموز والمعاني المجردة

وعة من القدرات التي تعمل معاً وبـصورة        افترض ثورندايك أن الذكاء عبارة عن مجم      
  . نتيجة عمل الجهاز العصبيمتكاملة
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 Spearmanنظرية العاملين سبيرمان  ) 2(

يرى سبيرمان أن الذكاء ليس عملية معينة كاإلدراك والتفكير، بل هو عامل عام أو قدرة               
الزغلـول   (.عامة تؤثر في جميع األنشطة العقلية، بنسب متفاوتة يشترك معه العامـل الخـاص             

  )307: 2007،والهنداوي

والعامل العام في رأيه يؤثر في جميع القدرات والعمليات الجيدة من اسـتدالل وابتكـار               
 ولكنه يؤثر فيها بنسب مختلفة، وقد اعتبر الذكاء جوهر النـشاط            ،وتصور وتذكر وإدراك حسي   

يدخل في كـل عمليـة      العقلي كله فهو يظهر في جميع تصرفات الفرد وأوجه نشاطه المختلفة، و           
  ) 83: 2005، قطامي (. سواء كانت يدوية أو ذهنية،يقوم بها الفرد أو معالجة

ويرى سبيرمان أن العامل العام يشترك في كافة األنشطة العقليـة، والعامـل الخـاص               
مرتبط بنشاط عقلي من طبيعة معينة، واألنشطة العقلية المختلفة لها عاملها الخاص بها، إال أنهـا        

 فـي   توجد العامل الخاص في بعض األنشطة العقلية وال         توجدك معا بوجود العامل العام، و     تشتر
وبذلك يظل العامل العام هو األهم في قياس الذكاء         ، )307،  2007،  والهنداويالزغلول  . (غيرها

  ).83: 2005قطامي، (

لقـدرات  القدرات العقليـة األوليـة العامـة وا      على   ول سبيرمان أن يفسر الذكاء بناء     حا
رصـيد كـل     علـى    اسية وموجودة في كل إنسان وبناء     واعتبر أن القدرات العامة أس    ، الخاصة

بينما القدرات الخاصة فإن    ، شخص منها يمكن وصفه بأنه ذكي أو فائق الذكاء أو ضعيف الذكاء           
رات نقص رصيد الفرد منها أو زيادتها لديه ال يزيد وال يخصم من الذكاء العام لديه بل هي قـد                  

  . الفردفكل قدرة مطلوبة لمجال محدد لدى،  الفردخاصة تظهر في جوانب محددة لدى
  

  Thurstone نظرية القدرات العقلية األولية ثيرستون   ) 3(

نظرية العوامل الطائفية أو الجماعية، ويرى ثيرسـتون أن كـل        نظرية  يطلق على هذه ال   
ساسي مشترك فيما بينها وخـاص      عملية ذهنية تؤكد على مجموعة من العوامل يكون لها عامل أ          

 وهي متميزة عـن بعـضها       ، عدة ، والذكاء يتكون من قدرات أساسية     )84: 2005، قطامي(بها  
 وبعض العمليات   ،)208: 2007الزغلول والهنداوي،   (البعض ولكنها ليست مستقلة استقالالً تاماً       

دخل في البعض اآلخر،     بينها عامل رئيس مشترك يدخل في عدد من العمليات وال ي           توجدالمعقدة  
فمثالً حتى نفهم الهندسة أو الجبر ال بد من تضافر القدرة العددية والقدرة على التصور البصري                

وفهمنا لقصيدة شعرية ال بد من تضافر القـدرة علـى فهـم المعـاني               ،  والقدرة على االستدالل  



 اإلطـار النـظـري                                                                   

 )53( 

 الثانيالفصل 

 العوامـل الطائفيـة     وتوصل ثيرسون إلى تحديد عدد من     ،  والطالقة اللفظية والقدرة على التذكر    
 : هي،  عليها القدرات العقلية األوليةأطلق

وهي تبدو في كل نشاط عقلي معرفي يتميز بسهولة وسرعة ودقة إجـراء             : القدرة العددية   - أ
  ) .الحسابية(العمليات العددية الرئيسية 

وهي تدل على المحصول اللفظي للفرد الذي يستعين به فـي           : القدرة على الطالقة اللفظية     -  ب
 .  وهذه القدرة وثيقة باإلمالء والقافية الشعرية والسجع النثري،يثه وكتابتهحد

وتبدو هذه القدرة في األداء العقلي الذي يتميز بمعرفـة معنـى            : القدرة على التعبير اللغوي     -  ت
ـ        وي عـن األفكـار والمعـاني    األلفاظ المختلفة، لذا فهي تتصل اتصاالً مباشراً بالتعبير اللغ

 .المختلفة

وتبدو هذه القدرة في كل نشاط عقلي معرفي يتميز بالتـصور البـصري             :  المكانية القدرة  -  ث
 .لحركة األشكال المسطحة والمجسمة

تبدو هذه القدرة في األداء العقلي الذي يتميز باستنتاج القاعـدة العامـة       : القدرة االستقرائية   - ج
 في تصنيف الجزئيات    من جزئياتها وأمثلتها وحاجاتها الفردية، وفي اإلفادة من هذه القاعدة         

 .القائمة

وتبدو هذه القدرة في التذكر المباشر الذي يعتمد على االقتران القائم بـين             : القدرة التذكرية   - ح
 .لفظ ولفظ، أو العدد الذي يقترن بعدد آخر

تبدو هذه القدرة في األداء العقلي الـذي يتميـز بـسرعة ودقـة إدراك               : القدرة اإلدراكية   - خ
 )292-278: 2000السيد،  (.ختلفةالتفضيالت واألجزاء الم

 

 Piagetنظرية بياجيه  ) 4(

أكد بياجيه على أن الذكاء ينبغي أن يعالج في ضوء ثنائية معينة، فله طبيعة ومنطقية في                
االعتماد المتبادل بين الكائن الحي والبيئة التي يعيش فيها فإن الكـائن             على   آن واحد، وأكد أيضاً   

الـداهري   (.مستمر، فضالً عن وجود حالـة تـوازن بينهمـا         الحي والبيئة هما في حالة تفاعل       
  )138: 1999والكبيسي، 

 

  : Guilfordجيلفورد  نظرية ) 5(

 وعدد الفقـرات  ، نموذج جيلفورد في الذكاء بالنموذج الموروفولوجيه أو بنية العقل     يسمى
  :  هي،ثالثة أبعاد إلى هذا النموذجويصنف ،  قدرة100 قدرة والمكتشف منها 120والعوامل فيه 
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 ومن عوامله ما يتعلق ،ويتعلق بنوع المادة المتضمنة في المشكلة: بعد المحتوى  - أ
  .باألبعاد والرموز

  .ويتعلق بعوامل التفكير التقاربي وعوامل التفكير التباعدي: بعد العمليات  - ب

 بصرف النظر عن العملية     ،النشاط على    الذي ينصب  ويتعلق بنوع الشيء  : بعد النواتج   -  ت
الــداهري . (ق هــذا البعــد بالعالقــات بــين األلفــاظ واألشــكال ويتعلــ،العقليــة

  )138:1999،والكبيسي

صياغة نموذجه للتكوين العقلـي الثالثـي األبعـاد    Guilford :1967لقد أعاد جيلفورد 
 للمعلومات وأن المعلومات هي أي شـيء    أن الذكاء هو معالجة      على    الذي يقوم  ،المتعدد القدرات 

كس مـدى كفايـة     وأن الذكاء طاقة نوعية تع    ، قع في مجاله اإلدراكي   وي، يمكن أن يميز اإلنسان   
 )168:2008،غباري وآخرون (.وأن النشاط العقلي متعدد األبعاد،  الفردالوظائف العقلية لدى

  

  Gardnerنظرية الذكاء المتعدد جاردنر  ) 6(

نظريـة القـدرات المنفـصلة التـي        بم نظرية في الذكاء شبيهة      1983قدم جاردنر عام    
 حيث يرى أن الذكاء بنية معقدة تتألف من عدد كبير من القـدرات المنفـصلة      ؛حها ثيرستون اقتر

والمستقلة نسبياً عن بعضها البعض، بحيث تشكل كل منها نوعاً خاصاً من الـذكاء تخـتص بـه     
 ال يعني التفوق    ، كالطالقة اللفظية مثالً   ،منطقة معينة من الدماغ، ويرى أن التفوق في قدرة معينة         

القدرات العقلية األخرى كالقدرة العددية والميكانيكية، ولقد جاءت نظريـة جـاردنر نتيجـة              في  
لمالحظاته للعديد من األفراد الذين يتمتعون بقدرات عقلية خارقة في بعض الجوانب، لكـنهم ال               

كافة القـدرات  يحصلون على درجات مرتفعة في اختبارات الذكاء، ويرى أنه من الصعب تحديد           
  _: سبعة أنواع من الذكاء تتمثل بـ الذكاء، وقد استطاع تصنيفة التي يشملهاالمنفصل

يتمثل في حساسية األفراد لألصوات والمقـاطع والمفـردات والمعـاني           : الذكاء اللغوي   - أ
  . لدى األدباء والشعراء واإلعالميينتوجد ومثل هذا الذكاء ،اللغوية

تدالل الرياضي ومعالجة العالقـات     ويتمثل في القدرة على االس    : ذكاء المنطق الرياضي    -  ب
 ومثل هذه القـدرة تتـوفر لـدى         ،الرياضية المنطقية وإتقان المهارات الرياضية العددية     

 .المختص بالرياضيات والفيزياء والمواد العلمية األخرى
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يتمثل في القدرة على إنتاج وابتكار اإليقاعات والنغمـات الموسـيقية           : الذكاء الموسيقي   -  ت
تاع بالمقطوعات الموسيقية، ومثل هذه القدرة تتـوفر لـدى العـازفين            والتذوق واالستم 

 .والملحنين والمطربين

ويتمثل في القدرة على إدراك المكـان والموقـع والـشكل           : الذكاء المكاني أو الفراغي     -  ث
 وتوجد مثل هذه    ،والفراغ وأداء التحويالت للمدركات البصرية المتعلقة بالمكان والفراغ       

 .سين والمعماريين والنحاتين والفنانينالقدرة عند المهند

ويتمثل في القدرة على الـسيطرة علـى الحركـات الجـسمية     : الذكاء الحركي الجسمي   - ج
 ومثل هذه   ،المختلفة وإتقان المهارات الحركية الدقيقة، والتعامل مع األشياء بمهارة فائقة         

 .القدرة توجد لدى الالعبين الرياضيين والراقصين والجراحين

ويتمثل في القدرة على فهم اآلخرين واالستجابة بشكل الئـق ولبـق            : االجتماعيالذكاء    - ح
ألفراد من ذوي الدوافع المختلفة، والقدرة على تشكيل العالقات االجتماعيـة وتكـوين             ل

 رغبات اآلخرين، ومثل هذه القدرة توجـد  إلىالصداقات إضافة إلى القدرة على التعرف   
لمبيعات، وموظفي العالقات العامة وموظفي الرعايـة       لدى المعالجين النفسيين، ورجال ا    

 . واإلعالم ورجال الدين

ى التعرف على المشاعر الذاتية وتحديد إمكانيـات        ويتمثل في القدرة إل   : ذكاء الشخصي ال  - خ
 )315-313: 2004الزغلول والهنداوي، . (الذات ونقاط الضعف والقوة فيها

) االجتمـاعي (لشخصي الخـارجي    أن من مؤشرات الذكاء ا    ) 71:2003( حسين   ويرى
  :حسب نظرية جاردنر هي

  .االستفادة من التغذية العكسية −

  .اإلحساس بمشاعر اآلخرين −

 . العمل التعاوني واالتصال واحدة بواحدة −

فـي  ويظهر من هذا االستعراض لنظريات الذكاء وجود اختالفات واسعة بين العلمـاء             
ما اعتقـد أن   قدم أبسط نظرة لطبيعة الذكاء عنـد  الذي، سبيرمانفلقد رأى ، فهمهم لطبيعة الذكاء  

وقد حاول من تاله من     ،  ما يمتلكون من الطاقة العقلية التي دعاها الذكاء        الناس يختلفون في مدى   
وكاتل أن يحددوا بنية القدرات العقلية بتفـصيل أكثـر   ، وجلفورد، منظري الذكاء أمثال ثيرستون 

القـدرات العمليـة    علـى   فقد أكدتجاردنر أكثر تفصيالً نظرية عدبينما ت، مما جاء به سبيرمان 
  .المنفصلة أو الذكاء المتعدد 
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  الذكاء االجتماعي:  الثانيالمطلب
  :مقدمة

فالمجتمع بحاجة للفرد الـذي  ، التعامل مع اآلخرين بنجاح حاجة اجتماعية   على   إن القدرة 
 لن تتوافر للفرد صحته النفـسية  وبذلك، يؤثر فيهم ويتأثر بهم ، يتفهم حاجات اآلخرين ومشاعرهم   

وتكامله األخالقي وتساميه في وجوده إال بصحة ارتباطه وانتمائه وتوحده مع الجماعة من خالل              
  . ذكائه في عالقاته مع اآلخرين

 ميز بين ثالث أنـواع      عندما) 1920(ورندايك  ث هتمام بالذكاء االجتماعي على يد    فبدأ اال 
والذكاء االجتماعي، حيث عـرف الـذكاء       ،  والذكاء الميكانيكي  الذكاء المجرد،    :هيمن الذكاء،   

االجتماعي بأنه القدرة على فهم الرجال والنساء والفتيان والفتيات، والتحكم فيهم وإدارتهم بحيـث        
، وهو بذلك يشير إلـى      )409: 1983أبو حطب،   " (يؤدون بطريقة حكيمة في العالقات اإلنسانية     

 العلماء واهتمامهم في دراسة هذا النـوع مـن     ثم بدأ انطالق  مظهر الشخصية، ومن    كون الذكاء   
  . الذكاء، وإعداد المقاييس التي يمكن االعتماد عليها في تحديده وقياسه

  

  تعريف الذكاء االجتماعي: أوالً
يشير مفهوم الذكاء االجتماعي بصفة عامة إلى القدرات العقلية ومهارات التواصل مـع             

وكفاءته واستبصاره بحلول تالئـم     ، ن التفاعل االجتماعي المتواصل    التي تمكن الفرد م    ،اآلخرين
واكتشاف أوجـه الـشبه واالخـتالف بـين         ، المشكالت المختلفة، وفهمه لسلوكه وسلوك اآلخر     

  .الموضوعات النفسية والفكرية واالجتماعية للوصول إلى فن التعامل مع اآلخرين

قدرة الفرد علـى التعامـل   "اعية بأنه ويعرف الذكاء االجتماعي في قاموس العلوم االجتم  
: 1978بـدوي،    (."في المواقف الجديدة، التي تنطوي على عالقات متبادلة مع أعضاء الجماعة          

387(  

فهم مـشاعر    على   الذكاء االجتماعي بأنه القدرة   ) (Marlome,1986:52يعرف مارلو   
أسـاس   علـى   ة معهم والعمل بلباق ، وأفكار وسلوك األشخاص في مواقف التفاعل بين األشخاص       

وأنه مركب من مجموعة مهارات حل المشكلة التي يستطيع الفرد من خاللها أن يحل              ، هذا الفهم 
 لـذلك فـإن الـذكاء    كر نواتج اجتماعية نافعـة؛ المشكالت الخاصة بالتفاعل بين األشخاص ويبت   

  .االجتماعي يتعادل مع الكفاءة االجتماعية 
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القدرة علـى فهـم الرجـال       "االجتماعي بأنه   الذكاء  ) 409: 1990(يعرف أبو حطب    و
والنساء والفتيان والفتيات والتحكم فيهم وإدارتهم، بحيث يؤدون بطريقة حكيمـة فـي العالقـات              

  ".اإلنسانية

الذكاء االجتماعي هـو تطبيـق      "أن   إلى   (Sutherland,1991:285)ويشير سوزرالند   
  ".الذكاء في التعامل مع اآلخرين

القدرة على فهم مـشاعر وأفكـار اآلخـرين،         "كاء االجتماعي بأنه    أما الغول فيعرف الذ   
والتعامل مع البيئة بنجاح واالستجابة بطريقة ذكية في المواقف االجتماعيـة وتقـدير الـشخص               
 .لخصائص الموقف تقديراً صحيحاً واالستجابة له بطريقة مالئمة، بناء على وعيـه االجتمـاعي           

  )47: 1993الغول، (

أسـاس   على مفهوم الذكاء االجتماعي) 1995:119Wong etal(ن وحدد ونج وآخرو
فهم أو   على    يتضمن قدرة الفرد   ،الجانب المعرفي للذكاء االجتماعي    ": هما ،أنه مكون من جانبين   

يتضمن ، والجانب السلوكي للذكاء االجتماعي   ، حل رموز السلوك اللفظي وغير اللفظي لآلخرين      
  .آلخرين فاعلية الفرد في التعامل مع امدى

ذلك النوع من الذكاء الذي يـراه       "أما موسوعة علم النفس فعرفت الذكاء االجتماعي بأنه         
، وأن الذكاء االجتماعي العالي     "الفرد مناسباً في معاملته مع اآلخرين، وفي ممارساته االجتماعية        

جـاح فـي    مرادف لمفهوم اللباقة والبراعة، والقدرة على التكيف وسط البيئة االجتماعيـة، والن           
  )140: 1997رزق، . (قات االجتماعيةالعال

قدرة الفرد على إدراك العالقات     "الذكاء االجتماعي بأنه    ) 281: 2000(ويعرف زهران   
ما يؤدي إلى    التصرف في المواقف االجتماعية،      االجتماعية، وفهم الناس، والتفاعل معهم وحسن     

  ".ةالتوافق االجتماعي، ونجاح الفرد في حياته االجتماعي

قدرة عقلية تتعلق بعالقتـه     "الذكاء االجتماعي بأنه    ) 216: 2002(بينما عرف الدسوقي    
انية والعقليـة لهـم،     الوجه الداخلية أو الحاالت     وتظهر في فهمه للمشاعر واألحاسيس    باآلخرين،  

وحسن تعامله والتأثير فيهم والتأثر بهم، وبناء عالقات ناجحة معهـم، ومعرفـة اآلداب العامـة                
  ". لوك، والعادات والتقاليد االجتماعية، وحسن التصرف في المواقف والمشكالت االجتماعيةللس

مواجهة وحل المواقف    على   القدرة"أنه  ب الذكاء االجتماعي ) 50:2004(ي  ويعرف المغاز 
وبـث روح الدعابـة والمـرح       ، وفهم الجوانب النفسية للمواقف االجتماعية    ، االجتماعية الصعبة 

  ." السلوك االجتماعيوفهم، والنكتة
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مجموعة القـدرات والعمليـات     "أن الذكاء االجتماعي هو     ) 15:2004(ويرى أبو حالوة    
 ومـا ، المعرفية والمهارات التي تمكن الفرد من حسن التصرف في المواقف االجتماعية المختلفة           

وكيات وفهم مـشاعر وأفكـار وسـل      ،  الحالة النفسية للمتكلم   التعرف إلى  على   يتضمنه من القدرة  
  ."واالستجابة بطريقة مالئمة ومقبولة اجتماعياً، اآلخرين

القدرة علـى فهـم اآلخـرين       "الذكاء االجتماعي بأنه    ) 362: 2008(ويعرف الداهري   
 بالقدرة على التعـاون والمناقـشة ولعـب         حيث يتصف أصحابه  ، ن معهم، وفهم نواياهم   والتعاو

  ". الجماعي والقدرة القياديةاألدوار واالرتباط باألفراد والراشدين والعمل 

فهـم سـلوكيات     على   القدرة"فعرف الذكاء االجتماعي بأنه     ) 169:2008(أما أبو هاشم    
والكفـاءة الذاتيـة االجتماعيـة فـي        ، والتأثير فيهم ، اآلخرين والوعي بالعالقات بين األشخاص    

 لهـم األذي أو     والمشاركة االجتماعية لآلخرين في مواقـف تـسبب       ، المواقف الحياتية المختلفة  
التوافق اجتماعياً ونجاح الفرد فـي حياتـه   إلى ما يؤدي ، وحل المشكالت االجتماعية ، كالتالمش

  ."االجتماعية

الذكاء االجتماعي  ) (Gardner1983وفي إطار نموذج الذكاءات المتعددة عرف جاردنر      
 مـن   اًاً يشمل عدد  وأنه مفهوم واسع نسبي   "  ذكاء العالقات المتبادلة بين األشخاص      "تحت مسمى   

  : القدرات أهمها ما يلي

  . والتمييز بينها،القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم -1

 .العمل كعضو فعال في فريقو ،القدرة على بناء العالقات الناجحة مع اآلخرين -2

  ) 326: 1998الوقفي،   (.القدرة على إبداء التعاطف مع اآلخرين -3

أنه مجموعـة مـن     ب ن البعض عرف الذكاء االجتماعي    تعريفات السابقة بأ  ويتضح من ال  
قراءة التلميحات غيـر     على   والقدرة، والوعي بالذات ، مهارات معينة مثل االستبصار االجتماعي    

 أي المخرجات السلوكية    ،أنه الفاعلية السلوكية ألدوات الفرد االجتماعية     ب والبعض عرفه ، للفظيةا
ما تقيسه   على    تعريفهم للذكاء االجتماعي بناء    بينما انطلق آخرون في   ، اعيالمتعلقة بموقف اجتم  

  .اختبارات الذكاء االجتماعي

  مكونات الذكاء االجتماعي: ثانياً
أنه بالرغم مـن انتـشار مـصطلح الـذكاء     ) Weichman, 1977(يرى ويكمان 

 الذي يقـوم عليـه،      االجتماعي وتعدد دراساته إال أن علماء النفس ما زالوا يجهلون التكوين          
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 عن الذكاء اللفظـي   مستقالًاً وجودمحاوالت ما تزال تبذل إلثبات أن للذكاء االجتماعي    وأن ال 
  )19: 2009عسقول، . (والذكاء العام

ستة عوامل سـلوكية للـذكاء االجتمـاعي     ) Sullivan,1965(ولقد حددت سوليفان    
  : تتمثل فيما يلي

ة على فهم وحدات التعبير غير اللفظـي، مثـل          وتعكس القدر : معرفة الوحدات السلوكية   -1
  .تعبيرات الوجه

وتعكس القدرة على أن يـدرك الـشخص أن طـرق التعبيـر             : معرفة الفئات السلوكية   -2
جه يمكـن أن يكـون لهـا معنـى          المختلفة، مثل اإليماءات وحالة الجسم وتعبيرات الو      

 .مقصود

القـات فـي المواقـف     وتعكس القـدرة علـى معرفـة الع     : معرفة العالقات السلوكية   -3
 .االجتماعية

 .وتعكس القدرة على فهم السياق االجتماعي الحركي: معرفة المنظومات السلوكية -4

 .وتعكس القدرة على تفسير اإليماءات والتعبير الوجهي: معرفة الدالالت االجتماعية -5

ف وتعكس القدرة على التنبؤ بما سيحدث فيما بعد نتيجة لموق         : معرفة الدالالت السلوكية   -6
 )24: 2007، القدرة (.اجتماعي معه

 نتيجة ألبحاثه المتعـددة     ،ات من القرن الماضي   ي في الستين  Guilfordوتوصل جيلفورد   
 إلى نموذج جديد لتفسير الذكاء، فهو يرى أن الذكاء تكوين معقد يتألف             ،في مجال القدرات العقلية   

  )310: 2007الزغلول والهنداوي،  (.من ثالثة أبعاد أسماها بأوجه الذكاء

الثـة   في تحديد االستعدادات العقلية من أن للعمل الـذهني ث  Guilfordوانطلق جيلفورد   
  :  والنواتج، وفيما يلي توضيح لكل من هذه األبعاد الثالثةوجوه وهي العمليات العقلية والمحتويات

1- حتويـات أو   ويتمثل في نوعية العمليات العقلية التي يجريها األفراد على الم         : عد العمليات ب
اإلدراك أو المعرفـة، التـذكر، التفكيـر         (: هي، ويشمل ست قدرات رئيسية   ، المعلومات

  )310: 2007الزغلول والهنداوي،  (.)المتقارب، التفكير المتشعب، التقويم، الذاكرة

2- ويتعلق هذا البعد بمبدأ المادة المتضمنة في المشكلة التي ينشط فيها عقـل             : عد المحتويات ب
 : هي، ورد بين خمسة أنواع من المحتويات وفيما يتصل بهذا البعد، ويميز جيلفاإلنسان،
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 أو  ،وهو ذلك النوع من األنشطة العقلية التي تكـون فيهـا المـادة            : المحتوى البصري  - أ
 تتعلق باإلدراك البصري مثـل األشـكال البـصرية أو           ،المعلومات التي يعالجها العقل   

  . صورها المختلفة

هو نوع من األنشطة العقلية التي تتعلق فيها المعلومـات بـاإلدراك      و: المحتوى السمعي  -  ب
 .السمعي أو االستثارة السمعية المباشرة، أو صورها المتخيلة

في شكل مجرد، أو صـورة غيـر         ويتعلق بالمعلومات التي تتكون      : المحتوى الروحي  -  ت
أساسـية   أو حسية، ويتكون من الرموز أو الحروف أو األرقام، ويظهر بـصورة   عيانية

 .في المشكالت اللفظية والعددية، حينما ال يكون التركيز منصباً على معانيها

ويتعلق باألفكار والمعاني التي تحملهـا األلفـاظ        ): محتوى المعاني (المحتوى السيمانتي    -  ث
 .ودالالتها

وهو نوع المعلومات التي تتعلق بسلوك اآلخرين وحاالتهم النفـسية          : المحتوى السلوكي  - ج
 هـا وهذه هـي مـا اعتبر  ، في حركاتهم التعبيرية وقدرات المحتوى السلوكي    كما تظهر   

 . جيلنورد قدرات الذكاء االجتماعي من حيث تركيزها على التعامل مع اآلخرين

3- ويتعلق بنوع الشيء الذي ينصب عليه نشاط الفرد العقلي بصرف النظر عن             :عد النواتج ب
الوحـدات،   (:هي، جد ستة أنواع من النواتج    لة، وتو نوع العملية العقلية، أو محتوى المشك     

  )234-210: 1997جابر، ). (طبيقاتالتحويالت، الت، الفئات، العالقات، المنظومات

في مجال القدرات العقلية إلى نموذج لتفسير الـذكاء          " Guilford"حيث توصل جيلفورد    
 القدرة على فهـم  ء االجتماعياد، حيث يعتبر  الذكا يتألف من ثالثة أبع   اً معتمد اًالذي يعتبره تكوين  

  .أفكار ومشاعر وسلوكيات اآلخرين والقدرة على التفاعل االجتماعي

وقد بين جيلفورد أن الذكاء االجتماعي نوع مستقل عن التحـصيل األكـاديمي والـذكاء        
  )210:1997،جابر. (المعرفية األخرىوعن الجوانب ، العام

نموذجـاً للكفـاءة   ) Meichenbanm, etal, 1981: 35(ولقد قدم بيكنباوم وزمـالؤه  
في دراسـة الكفـاءة     يساعد على توضيح المفاهيم المستخدمة      ) أو الذكاء االجتماعي  (االجتماعية  

  : ما يلياالجتماعية ويشمل النموذج 

شخاص بشكل لفظي   أي السلوك المالحظ مباشرة أو ما يصدر عن األ        : السلوك الصحيح  -1
التعبيـرات  و تعبيرات الوجـه  "أو غير لفظي مثل      ،تالتعليقاو واألسئلة "التعليمات"مثل  

  ."غير اللفظية في مجال التعليقات الشخصية
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 مهارات التفكيـر    : مثل ،التي تسبق السلوك الصريح   وتشمل األفكار   : عمليات المعرفية ال -2
والمعلومات التي يستخدمها األفراد في المواقف االجتماعية كالقدرة على فهم الدور وما            

ـ  الـتفحص    :  مثـل  ،مهاراتيرتبط به من     اني واالنـدماج وإدراك األشـخاص      الوجه
  .اآلخرين

 .لتي تحفز وتوجه التفكير والسلوك للفرد، وا وتعود إلى نظام المعرفي:األنشطة المعرفية
  

  :  هما،إلى أن الذكاء االجتماعي عبارة عن مكونين) Marlowe,1986: 15(بينما توصل مارلو 

وك الفعلي في المواقف االجتماعية التي طبيعتهـا المنفعـة          وهو السل : األداء االجتماعي  -1
  .المتبادلة

 وهي القدرة الخاصة للشخص على التعامل مع اآلخـرين بطريقـة            : الكفاءة االجتماعية  -2
 .  أي القدرة على التصرف بشكل فعال اجتماعياً،مالئمة

  :  هي،ونات ثالثةأن الكفاءة االجتماعية لها مك) Marlowe, 1986:  15 (كذلك أوضح مارلو

وهي الشعور بالثقة والـتمكن مـن النجـاح فـي التفاعـل             : الفاعلية الذاتية االجتماعية   -1
  .االجتماعي

وتتكون من عنـصرين همـا المهـارات الـسلوكية والمعرفـة            : المهارات االجتماعية  -2
 .االجتماعية

الـشخص  ويتناول الدافع الذي يوجه السلوك للهدف ويعكس اهتمام         : االهتمام االجتماعي  -3
 . بالهدف واهتمام الناس به

 وقد يرجـع  ،ويتضح مما سبق اختالف الباحثين حول طبيعة ومكونات الذكاء االجتماعي        
 والفكري الـذي ينتمـي إليـه        تأثر الذكاء االجتماعي بثقافة المجتمع واإلطار المرجعي       إلى   ذلك

اً في  ا يعتبر ذكاء اجتماعي   فكرية في مكونات الذكاء االجتماعي فم     فهناك فروق ثقافية و   ، الباحثون
  .كذلك في ثقافة أخرىقد ال يعتبر ثقافة ما 

  أبعاد الذكاء االجتماعي: ثالثاً
مسة أبعـاد للـذكاء   خ،  من خالل دراسة عاملية(Marlowe, 1985:4) لقد حدد مارلو 
  : االجتماعي، تشمل على

  .يشير إلى ميول الشخص في أي مجموعة بشريةو : االهتمام االجتماعي -1
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شير إلى قدرة الفرد على استخدام مهـارات التفاعـل االجتمـاعي            وت: لمهارات االجتماعية ا -2
 .الكفء مع اآلخرين

 .شير إلى فهم أفكار ومشاعر اآلخرين والتعاطف معهموت: مهارات التعاطف -3

 .ويشير إلى مستوى قلق الفرد وخبرته في مختلف المواقف االجتماعية: القلق االجتماعي -4

أو التنبؤ بردود أفعال اآلخرين     ،  وتشير إلى قدرة الشخص على اإلدراك     : يةانالوجهالمشاعر   -5
 .على سلوكه واتجاهه

 من خالل مدخل نموذجه وهـو جـزء مـن    ،Greenspan 1981بينما حدد جرينسبان 
 – متغيـرات اجتماعيـة      ة وصف الذكاء االجتماعي من خالل سـبع       ،نظريته في الذكاء التكيفي   

  :هي، ت تعتمد على عمليات نفسية فئامعرفية تنتظم في ثالث

 وهي تنعكس في القدرة على قراءة التلميحات االجتماعية التي تصدر           :الحساسية االجتماعية  -1
عن األفراد اآلخرين في مواقف التفاعل االجتماعي، ويحـدد هـذا المفهـوم اثنـان مـن                 

 .أخذ الدور واالستدالل االجتماعي:  هما،المتغيرات

ـاعالت االجتماعيـة،             و :االستبصار االجتماعي  -2 يعني فهم األفراد للعمليات الكامنة التي تقع ضمن التف
 .االستبصار النفسي والحكم الخلقيو الفهم االجتماعي: هي،  متغيراتةويحدد هذا المفهوم ثالث

 ويعني القدرة على التواصل الجيد في التفاعالت بين األفراد والتـأثير            :التواصل االجتماعي  -3
حـل المـشكالت    :  همـا  ،ويحدد هذا المفهوم اثنان مـن المتغيـرات       في سلوك اآلخرين،    

 )46:2006،عطار.(االجتماعية، والتواصل المرجعي

  : حددت أبعاد الذكاء االجتماعي فيLowman & Leeman 2001وفي دراسة لومان وليمان 

 .الحاجة واالهتمام باآلخرين -1

 .القدرة على التأثير في اآلخرين في مواقف الجماعة -2

 )45: 2006عطار، . (ة في تحديد السلوك المناسب اجتماعياًالكفاء -3

أن الذكاء االجتماعي مفهوم متعـدد  ) Weies & Sub, 2007(وقد اعتبر وايس وسب 
  : هي،األبعاد، ويتكون من ثالثة أبعاد

وهو جوهر الذكاء االجتماعي ويتمثل في قدرة الفرد على فهـم وتفـسير             : الفهم االجتماعي  -1
 عن اآلخرين في المواقف االجتماعية، ويعبر عنها مـن خـالل وسـائل             المثيرات الصادرة 

 .التواصل اللفظي وغير اللفظي
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وتشمل تخزين واستدعاء المعلومات االجتماعية المخزنة فـي الـذاكرة          : الذاكرة االجتماعية  -2
 .عند الحاجة إليها في المواقف االجتماعية المختلفة

 أو تتمثل في قدرة الفرد على       ، المرونة االجتماعية  وتتضمن اإلدراك أو  : المعرفة االجتماعية  -3
اختيار أكثر الطرق والوسائل فعالية في حل ومعالجة المواقـف والمـشكالت االجتماعيـة              

 )184: 2009رجيعة،  (.المختلفة

  

  :هي، ة أبعاد للذكاء االجتماعيأربع) 49: 2004(وحدد المغازي 

 .صعبةالقدرة على مواجهة وحل المواقف االجتماعية ال -1

 .القدرة على فهم الجوانب النفسية للمواقف االجتماعية -2

 .القدرة على بث روح الدعابة والمرح والنكتة -3

 .القدرة على فهم السلوك االجتماعي باألمثلة الشعبية والحكم النفسية -4
  

  صفات الشخص الذكي اجتماعياً: رابعاً
در على التكيف مع ما يحيط    إن الشخص الذي يمتاز بالقدرة على إقامة العالقات الجيدة قا         

به، وما يواجهه بشكل فاعل، قابل للتطبيق، وقادر على أن يفهم نفسه، وأن يتفاعل معها، وإحساس 
  )58: 1997عدس، . (المرء بذاته، وفهمه لما هو من أكثر ما وقع عليه اإلنسان وابتكره

شخاص آخرين  يلجأ إليه اآلخرون لطلب المشورة أو النصيحة، يحاول حل مشكالته مع أ            -1
. بدالً من حلها بمفرده، يفضل األنشطة االجتماعية، يشعر بالراحة وسط جموع النـاس            

  )148: 1998روبنز وسكوت، (

يسعى لتكوين صداقات عديدة ويحافظ عليها، يستمع بانتباه ألحاديث اآلخـرين ويتبـادل              -2
 )Elksnin & Elksnin,2003:68(. معهم الحديث، يتعامل مع الضغوط بشكل جيد

لى الحالة النفـسية للمـتكلم،      مواقف االجتماعية الصعبة، يتعرف إ    يحسن التصرف في ال    -3
يتمتع بروح المرح والدعابة، والقدرة على تذوق النكات واالشتراك مع اآلخـرين فـي              

 )80: 2003المغازي، . (مرحهم

ـثهم علـى التـصر          و تعامل مع اآلخرين بطريقة إيجابية    ال -4 ف البراعة في استمالة اآلخـرين وح
ـنهم، والعمـل                بصورة مرغوبة، واستعمال الفنيات الفعالة في إقناع اآلخرين وحل الخـالف بي
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ـا           : 2009عـة،   رجي (.بروح الفريق، وإقامة عالقات تبادلية مرضية مع اآلخرين والحفاظ عليه
176( 

أن يألف الفرد، وأن يؤلف من اآلخرين، يكون موضع اإلعجاب، والتقدير مـن المحيطـين،              -5
لتعاون مع اآلخرين، أن يكون ذا حساسية اجتماعية عالية فيمـا يتـصل بـإدراك    ينجح في ا  

أن و يصدر عنهم من سلوكيات أو تعبيـرات      مشاعر اآلخرين، وحالتهم النفسية من خالل ما        
 )21: 2003درويش، . ( وسيطاً جيداً، أو ناصحاً أميناًهيسلك أو يتصرف باعتبار

لديه مهارات عاليـة فـي تحقيـق        و جتماعية في األنشطة واألعمال اال    يفضل المشاركة  -6
يتمتـع  و ولديه رغبة نحو القيـادة     ويجيد التعبير عن الذات   االتصال واأللفة االجتماعية    

ولديه قدرة عالية على ضـبط       يواجهه من مشكالت  بالتلقائية والثراء في تقديم حلول لما       
 )304: 2000سالم، (، ارتفاع مفهوم الذاتو النفس

ألسرة ويتفاعل جيداً مع اآلخرين، يستوعب األفكار والمـشاعر والـدوافع   يرتبط كثيراً با   -7
يكيف سلوكه للبيئات المختلفة والجماعـات  و ت وأساليب الحياة لمختلف األفراد    والسلوكيا
 التـدريس، العمـل   : مثل،يعبر عن توجهه االجتماعي بهمة    و  خلفيته باآلخرين  بناء على 

  )44: 2006عطار،  ()Campbell, etal, 1996 (.الجماعي، واإلدارة أو السياسة

خـصال   علـى  يستدل مـن خاللهـا  سة، وهي ضمنية     أربع أفكار رئي   Fordذكر فورد    -8
 :  هي،الشخص الذكي اجتماعياً

أن يكون حساساً لمشاعر اآلخرين، وأن يحترم حقوقهم ووجهة نظـرهم، وأن يكـون                - أ
يتميز بقـدر عـاٍل مـن    مخلصاً لهم ومهتماً بهم، وأن يكون شخصاً يعتمد عليه، وأن           

  .المسئولية االجتماعية

أن تكون لديه مهارات وسيلية جيدة، أي يعرف كيف يتم إنجاز األعمال، وأن يمتلـك                 -  ب
 .مهارات اتصال إنساني عالية الكفاءة، ويستطيع أن يحدد أهدافه ولديه قدرات قيادية

ـ عية، وتعني السهولة االجتماعيـة،      أن تتوفر لديه الكفاءة االجتما      -  ت ي تـشمل عـدة     الت
تمتع الفرد بالمشاركة في األنشطة االجتماعية، واالندماج فيها،        : خصائص، يدخل فيها  

 .وأن يكون متكيفاً اجتماعياً منفتحاً على الناس وأن يكون سهالً معهم

مفهوم الذات اإليجابي وأن يكـون      :  مثل ،التي تشير إلى خصائص   قوة التأثير النفسي،      -  ث
  )Ford,1983: 7-8 (.لنظرية الواقعية للحياةلديه استبصار جيد بذاته وا
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أن هناك مجموعتين من  Ford&Tisak  )(197:1983  وتيساكولقد اعتبر فورد
  :  هي،القدرات التي يتميز بها الشخص الذكي اجتماعياً وتتضح من خالل سلوكه الظاهر

  

  .م معهاوالتأقل، وتتمثل في القدرة على التكيف مع أي مجموعة بشرية: سهولة التكيف  - أ

 .وتتمثل في التصرف الجيد في المواقف االجتماعية: قوة الشخصية  -  ب

  :ويتضح من خالل العرض السابق للذكاء االجتماعي ما يلي
  .الذكاء االجتماعي يعد نوعاً من أنواع الذكاء مستقالً بذاته -1
، مل الذكاء االجتماعي شخصية الفرد والعالقات االجتماعية التفاعلية بين األشـخاص          يش -2

 .داخل الشخص نفسهو

، وبانفعـاالت اآلخـرين وتوجيههـا     ، يتضمن الذكاء االجتماعي الوعي بانفعاالت الذات      -3
 .وكفاءة الفرد في استخدام مهاراته االجتماعية لتطوير عالقته مع اآلخر

 موضوع الذكاء االجتماعي من المواضيع المعاصرة، وبالرغم من ذلـك فقـد قـام               يعد -4
 ومظاهره التـي    بأبعادهل له من خالل تعريفه وتحديد مكوناته        العلماء والباحثون بالتأصي  

حاولت الحديث عن التفسيرات المختلفة له، وقد اختلفت تلـك التفـسيرات بنـاء علـى                
  . وتفسيره لهله للسلوك اإلنسانياختالف المنهج الذي اتبعه كل باحث في تناو

  

  

  مظاهر الذكاء االجتماعي: خامساً
ماعي من خالل سلوك الفرد الذي يتمتـع بالـذكاء االجتمـاعي         نستدل على الذكاء االجت   

فهناك مظاهر عامة وأخرى خاصة     ،  سواء من خالل تقييمه لنفسه أو من خالل معاملته لآلخرين         
يعبر كل منها عن أحد مظاهر الذكاء االجتماعي، وفيما يلي توضيح لمظاهر الذكاء االجتمـاعي               

  : العامة والخاصة

  : ء االجتماعيالمظاهر العامة للذكا ) 1(

ويتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع، ومـسايرة         : التوافق االجتماعي   - أ
المعايير االجتماعية واالمتثال بقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغير االجتماعي والتفاعـل           

الـصحة  ما يؤدي إلى تحقيق     ، االجتماعي السليم، والعمل الخير الجماعي والسعادة الزوجية      
  . النفسية



 اإلطـار النـظـري                                                                   

 )66( 

 الثانيالفصل 

أو تتضمن الكفاح االجتماعي وبذل كل جهد لتحقيق الرضا في العالقات           : الكفاءة االجتماعية   -  ب
االجتماعية وتحقيق توازن مستمر بين الفرد وبيئته االجتماعية إلشباع الحاجات الشخـصية            

 .واالجتماعية

ل نجاح في االتـصا    ويتجلى في ال   ،ويتضمن النجاح في معاملة اآلخرين    : النجاح االجتماعي   -  ت
 .لخا... االجتماعي مهنياً وإدارياً

وتتضمن االلتزام السلوكي بالمعـايير االجتماعيـة فـي المواقـف والمناسـبات             : المسايرة  -  ث
 .االجتماعية

تبـاع الـسلوك المرغـوب    وهو ما يعرف باالتيكيت ويتـضمن ا      : آداب السلوك االجتماعي    - ج
 اآلخرين وأساليبه وفنياته، وهذا يتـضح فـي   اجتماعياً، وأصول المعاملة والتعامل السليم مع 

  )282: 2003زهران، ". (معاملةالدين ال ": في الحديث الشريفقوله 

  :المظاهر الخاصة للذكاء االجتماعي ) 2(

فالشخص في تفاعله مع اآلخرين يواجه مواقـف        : كفاءة التصرف في المواقف االجتماعية     - أ
رف في مثل هذه المواقـف،    التص ذا أحسن فإمختلفة، وعليه أن يسلك فيها سلوكاً صحيحاً،        

يتمتع بالقـدرة علـى     و في التعامل مع اآلخرين،      اًناجحاً  شخصكان  ، معايير معينة أو اتبع   
  .التعامل

لـى إدراك مـشاعر     ذلك أن األفراد يختلفون من حيث القدرة ع       : فهم حالة المتكلم النفسية    -  ب
 فإن الشخص الناجح في التعامل      لى حاالتهم النفسية من حديثهم، ولذلك     اآلخرين والتعرف إ  

مع اآلخرين هو األقدر على إدراك هذه الحاالت بسهولة، وهو األكثر ذكاء مـن الناحيـة                
 .االجتماعية من الشخص العادي

ويتجلى في قدرة الشخص على تفسير السلوك الصادر عن اآلخرين،          : اإلدراك االجتماعي  -  ت
 . السلوكوداللته الخاصة تبعاً للسياق الذي صدر فيه هذا

ويتمثل في القدرة على مالحظة السلوك اإلنساني والتنبؤ به مـن           : فهم السلوك االجتماعي   -  ث
 أن يتعرف على حالة المتحدث       اجتماعياً الشخص الذي يستطيع  هو  ف،  خالل بعض المظاهر  

 . أو أوضاع معينة لجسمه،صدر عنهتمن خالل بعض اإلشارات البسيطة التي 

وتعني قدرة الشخص على معرفة الحالة النفسية لآلخرين، وذلـك    : فهم التعبيرات اإلنسانية   - ج
من خالل إدراك دالالت بعض تعابير الوجه، أو إيماءات اليد، أو أوضاع الجسم، أو غير               

  )282: 2000زهران، . ( التعبيريةذلك من المؤشرات
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  : الذكاء االجتماعي من منظور إسالمي: سادساً
 كمـا دل    ، من مناحي تكوينه   نسان وشرفه في كل منحى    كرم اإل ) سبحانه وتعالى (إن اهللا   

ِولقـد كرمنـا بنـي آدم ومحلنـاهم يف الـرب والبحـر [:  في محكـم التنزيـل     )سبحانه وتعالى (عليه   ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِّ ِ ْ َ ْ ََّ َ ْْ َ ََ َ ِ َ
ًورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممـن خلقنـا تفـضيال ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْْ َ ُ َ َ َ ُ ََّ ٍ َ َّْ ِّ ْ ، إذ خلقـه فـي   }70:رساءاإل{] ََّ

    .أحسن تقويم ومنحه العديد من القدرات العقلية التي يستطيع بها التفكير والتمييز واالختيار

 برعاية الذكاء االجتمـاعي  ،       واهتمت الشرائع السماوية عموماً، والدين اإلسالمي خصوصاً   
ه، فالدين له كل السبق في الحـث        وتنميته قبل أن يهتم علماء االجتماع وعلماء النفس الغربيين ب         

على المساواة واألمانة والصدق والتسامح وضبط النفس واحترام الغير، والنهـي عـن مظـاهر             
الغباء االجتماعي كالنفاق والتعصب والتسلط والكبرياء واألنانية وغيرها من األخالق السيئة التي            

  )31: 2007القدرة، . (صل بين الناستعيق التوا

 أن النفس جوهر روحاني ال تنتمي إلى هذا العالم المحسوس، ولها قوتان اويرى ابن سين
  :في اإلنسان العاقل هما

  . هي قوة تتجه نحو البدن وهي العقل العامل ووظيفتها أن تسوي البدن وتثريه:القوة األولى

  )34: 1995معروف، . ( هي قوة تتجه نحو المعرفة ووظيفتها التعريف واإلدراك:القوة الثانية

 في ، والتفكير والتدبر، وهذا ما دلت عليه اآليات الكريمة التي تحدثت عن العقل والتعقل
ِوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري[ :قوله سبحانه وتعالى ِ َِّ َ َ ِْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ََ َِ َّ ُ َّ ُُ َ ُ ََ ، وفي قوله }10:امللك{] َ

ُّإن يف ذلك آليات ألويل الن[ :تعالى ِ َُ ِ ٍ َِ َ َ َ ِ َّ ًالذين يذكرون اهللاَ قياما [ :، وأيضاً قوله تعالى}128:طه{]. َهىِ َ ُ َِ َِ ُ ْ َ َّ
َوقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون يف خلق الساموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب  َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ً ُ ََ ً ََ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ََ َ َُّ َ َ ْ َّ ُ َ ْْ َ ْ َ ُِ َ َ ِ ِ َ ِ ِ

ِالنار    }191:آل عمران{ .]َّ

اخـتالف   على    المعلم األول للبشرية جمعاء في فن التعامل مع اآلخرين          رسول  إن ال 
، ووسائل لإليـضاح  ،  وسائل تعليمية  شمل، فقد اتبع الرسول الكريم أسلوباً تربوياً مميزاً      . طبائعهم

  )663:2010،األغا. (ويستغل المناسبات للوعظ واإلرشاد، وكان يكرر كالمه

وبين الدين الحنيف مدى ما ، تباعهاد السلوكية الواجب ام أرقى القواعوقد وضع اإلسال
ك اإلسالمي الذي قامت على وأصول هذا السلو، بلغته تعاليم اإلسالم من ذوق وسمو وكياسة

اء التحية والبشاشة ومنها االستئذان والتسليم وإلق، نعند الغربيي" اإلتيكيت"أصول أساسه 
  )116: ب ت، رفعت. ( الخ...والمصافحة 
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  :أبعاد الذكاء االجتماعي في اإلسالم -1
وجوانب الدين اإلسالمي، حيث أكدت إن مفهوم الذكاء االجتماعي متعمق في كافة مناهج 

الكثير من آيات القرآن الكريم على هذا المفهوم بكافة أبعاده وجوانبه، فالقرآن الكريم ينظر 
ٍويوم نبعث يف كل أمة [ :لقوله تعالىلجميع مناحي الحياة الدنيا واآلخرة نظرة شمولية مصداقاً  َّ َ َُ ِّ ُُ ِ َ ْ ْ ََ

ًشهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا عىل هؤالء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء وهدى ورمحة  َ ِّ َ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ ْ ًْ َ َ َّ ً َ ْ ًٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ً َ َْ ََ ُ ِ ِ َ ِ َِ ُ َِ ِ
َوبرشى للمسلمني ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ُ  الكريم بالكثير من الشواهد التي تبين أبعاد الذكاء ، ويحفل القرآن}89:النحل{] َ

ويمكن إيجازها ، االجتماعي حسب ما صاغها علماء النفس من خالل العديد من اآليات القرآنية
  :على النحو التالي

  .انية والوعي واإلدراك الذاتيالوجهالمشاعر   - أ

هم ذاته، وإدراك ما ث اهللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اإلنسان المسلم على فلقد ح
َأومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهللاُ [ : والتدبر في مخلوقاته، فقال تعالى،يدور حوله من أحداث َ َ ََ ْ ُ َِ َ َِ ُ َْ َِّ ْ َ َ

ِالساموات واألرض وما بينهام إال باحلق وأجل مسمى وإن كثريا من الناس بلقاء رهب ِّ َ  َ ُ ْ َ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ ٍَّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ََّ ِِّ َِ َ َّ ُ َ َم لكافرونَ ُ ِْ َ ، }8:ُّالروم{] َ
ِّقل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق ثم اهللاُ ينشئ النشأة اآلخرة إن اهللاَ عىل كل [: وقال أيضاً َ ُ ْ ْ ُُ َّ ْ َ ََ ََّ َِ َ ََ ُ ُ َّ ْ ُ ِْ ِ َِ َ ِْ َ َْ َ ُ َ ِ َ ُ
ٌيشء قدير ِ ٍَ   }20:العنكبوت{ .]َْ

معرفة األشياء في هوايتها فاإلدراك عملية عقلية معرفية تنظيمية يستطيع بها الفرد 
نه أبسط العمليات النفسية، وينشأ نتيجة م اإلدراك عن طريق اإلحساس، حيث إالمالئمة، ويت

لتأثير األشياء أو األحداث المتواترة في العالم الخارجي على أعضاء الحس، وكذلك نتيجة لتأثير 
انعكاس الخصائص الفردية لهذه الحاالت والتغيرات الحشوية الداخلية، ويترتب على هذا التأثير 

  )68: 1996آخرون، موسى و (.األشياء أو األحداث الخارجية أو الداخلية

  :تنظيم االنفعاالت  - ب

المسلم إلى توجيه  من آيات القرآن الكريم واألحاديث الصحيحة ترشد الفرد اًإن كثير
 فيها، وفي مضمونها كون لديه المقدرة على تنظيمها والسيطرة عليها والتحكمانفعاالته لكي ت

ٍوإنك لعىل خلق عظيم[ : ومنها حسن الخلق لقوله تعالى،الذكاء االجتماعي ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ ، }4:القلم{] ِ
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ِالذين ينفقون يف الرساء والرضاء [ :يقول تعالىوكذلك كظم الغيظ والعفو عن الناس،  ِ ِ َِّ ََّّ َ ََّ ُِ َ ُ َّْ
َّوالكاظمني الغيظ والعافني عن الن ِ َ َ َ ََ َِ ِ َِ ْ َ َاس واهللاُ حيب املحسننيَ ِ ِ ِْ ُّ َُ ُ        ن ـوع، }134:آل عمران{ ]ِ

لك نفسه عند ديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يمليس الش" قال  عن الرسول أبي هريرة 
َيا [ :وكذلك تجنب ظن السوء لقوله تعالى، )2267، 5ج، 1987، أخرجه البخاري"(الغضب

ُأهيا الذين آمنوا اجتنب ْ َِ َِ ُ َ َ َّ َ ُّ ٌوا كثريا من الظن إن بعض الظن إثمَ ْ ِ ِِّ ْ َ ِّ ََّ ََّ َّ ِ ًِ وكذلك عدم ، }12:احلجرات{] ...َ

ُيا أهيا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا [ : قال تعالى،السخرية من اآلخرين ُ َ َ ٌ ْ ْ َ َ َْ َ ََ ْ ْ ٍَ َ َ َِّ َِ َُ َ َ ُّ
َخريا منهم وال نساء من نساء عسى أن ي َ َ َ ْ ْْ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ٌِ َ ُ ْ َّكن خريا منهنًَ َُّ ْ َِ ً ْ    }11:احلجرات{ .]...ُ

تي يشعر بها اإلنسان وهي كما وصف القرآن الكريم وصفاً دقيقاً لكثير من االنفعاالت ال
نجاتي، . (وف والغضب والحب والفرح والكره والغيرة والحسد والندم والخجل والخزيمثل الخ
1982 :64(  

  :االهتمام والتعاطف  - ت

كد على االهتمام والتعاطف اإلنساني في اإلسالم آيات كثيرة تؤم مل القرآن الكريلقد اش
ليشمل االهتمام والعطف على الوالدين واألبناء والمساكين وذوي القربى والجيران واليتامى وابن 

ُوقىض ربك أال تعبدوا [ : في محكم التنزيل)سبحانه وتعالى(السبيل، وهذا ما دل عليه قول اهللا  َُ ْ ُّ ََّ َ َ َ َ َ
َّإال َ إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلام أف وال تنهرمها ِ ْ َ َ َ َّ َ ْ َُّ ُ َُ ْ َ ٍّ َ ُ َ ْ ََ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُُ َ ََ َُ ْ ُ َُ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ًِ ِ ِِ ِ

ًوقل هلام قوال كريام َِ َ ً ْ ََ ْ َواعبدوا اهللاَ وال ترشكوا به شيئا وبالوا[، }23:اإلرساء{] َُُ َ َ ُ ْ َِ ًِ ُ ُْ َ ِ ُ ِ ْ ِلدين إحسانا وبذي َ ِِ َ ًْ َ ِْ ِ َ
ِالقربى واليتامى واملساكني واجلار ذي القربى واجلار اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل  ِِ َّ ْ َ َ َ ْْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُِ

ًوما ملكت أيامنكم إن اهللاَ ال حيب من كان ُخمتاال فخورا َ ْ ْ َ َُ َ َْ ً َْ ََ ََّ ُْ ُّ َِ ِ ُ ُ ََ   }36:النساء{.] َ

خوة مترابطين والترابط بين المؤمنين، ليكونوا إالقرآن الكريم إلى نشر الود ويدعو 
 :كالجسر الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويقول اهللا تعالى

ْإنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللاَ لعلكم تر[ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ْ ُُ ُ ََّّ َ َُ َ َ َ ُ ْ ََ َ ِ َِ َ ٌ ِ َِ ْ ُ َمحونَ ُ    }10:احلجرات{ .]َ
  )196: 2008رياض، (
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  :التواصل االجتماعي  - ث

 فالدين المعاملة،   ،التعاون والتكافل االجتماعي  ب المسلمين   )سبحانه وتعالى (لقد أوصى اهللا    
  : عدةويتضح ذلك من خالل جوانب

  من حسن معاملة الشخص مع أخيه أن يحب له الخير كما يحبه لنفسه،             :الصلح بين المسلمين   −
وإذا حدث له مكروه أن يكون بجانبه، وإذا حدث خالف بين اثنين عليـه اإلصـالح بينهمـا       

أال أخبركم بأفـضل مـن    "قال رسول اهللا : ، فعن أبي الدرداء قال  )193: 2008رياض،  (
صالح ذات البين، فإن فـساد ذات البـين      "بلى، قال   : درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا    

  ).432: 4ج، ب ت، أبو داودأخرجه(. "هي الحالقة

َوال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع بالتي هي [ : قال تعالى:اللين في التعامل مع الناس − ِّ َّ َ ِْ ِ َّ ُ ُِ ْ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ َِ
ٌأحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ْ ْ َِ َِ ٌّ ِ ََّ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َّْ َ َ ٌ َ َ ََ َ ِ َ  ، ولقد اهتم الرسول }34:ِّفصلت{] َ

باللين والسهولة واليسر، وعن أبي تتصف المعاملة بين الناس  وحرص على أن بالمعاملة
أخرجه "(حرم على النار كل هينٍ سهل قريب من الناس ": قالمسعود أن سول اهللا 

 ).415، 1ج: ب ت،أحمد

ويفصل بين الكلمة واألخرى ،  يتأنى في حديثه)صلي اهللا عليه وسلم( فكان :التأني في الكالم −
:  أنها قالت) عنهارضي اهللا(وعن عائشة ، )665:2010،األغا(السامع يعد كلماتهحتى كان 

، ي ذلك يسمعن يحدث عن رسول اهللا، جنب حجرتي إلى أال يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس
 لم يكن إن رسول اهللا : ولو أدركته لرددت عليه، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي

  ).167: 7ج، ب ت،لمأخرجه مس(يسرد الحديث كسردكم 

 الجنة حتـى تؤمنـوا،      ال تدخلون  " رسول اهللا    قال،  قال  فعن أبي هريرة     :إفشاء السالم  −
فـشوا الـسالم بيـنكم      ولما تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحـاببتم أ            

  ) .5195: 4ج، ب ت،ودأخرجه أبو دا(

  

  :البشاشة والوداعة  -  ج

ن خالل حثه علـى أن يقابـل األخ         مي بالعالقات اإلنسانية، م   يتضح اهتمام الدين اإلسال   
قـال  : اهللا قـال  ، عن جابر بن عبـد ه بوجه مبتسم فيه البشاشة والوداعة، فقال رسول اهللا         أخا

كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ مـن        "رسول اهللا   
  ).347 : 4ج، ب ت،أخرجه الترمزي" (دلوك في إناء أخيك
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وكـان  ، يبتسم لكل من قابلـه    ، طلق الوجه ، كان محمد عليه الصالة والسالم دائم البشر      
ويعتبر الترويح عن القلوب يريحها ويـسعدها       ، وكان يرغب في ذلك   ، يمازح أصحابه وأهل بيته   

 رقيـق   اً إنـسان  فكـان رسـول اهللا      ، ويزيد األلفة واألنس بين الصحابة    ، المحبة على   ويقويها
  )699:2010،األغا. (يحب السعادة للناس، طيب القلب، شاعرالم

وال يكون هذا األمر إال من شخص لديه علم بما في النفوس، ويعرف كيف يتعامل مـع                 
  )200: 2008رياض، . (نفوس البشر، وكيف يكسب عقول من حوله، فهو يحمل البشارة للجميع
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  ث الرابعاملبحــ
  الوحدة النفسية

،  مختلفـة المواقـف والمـؤثرات      اًسانية وهذه الظاهرة تأخذ صور    إن السلوك ظاهرة إن   
تحقيق ذاتـه    إلى   الذي يهدف ، وسلوكه أحد أدوات تعبيره اإلنساني    ، واإلنسان هو مصدر السلوك   

  .وتحقيق أهدافه

ويفسر السلوك اإلنساني باعتباره توافقات مع مطالب الحياة وضغوطها، وهذه المطالـب            
تتضح في صورة عالقات متبادلة بين األفـراد واآلخـرين وتـؤثر         ،  في أساسها اجتماعية نفسية   

  ) 10: 1978فهمي  (.بدورها في التكوين السيكولوجي للفرد

 والتحـديات المـستمرة   واجهه العديـد مـن الـضغوط   يعيش اإلنسان اليوم في عصر ي     
العزلـة   إلى   نزع مع اآلخرين في   ءما يجعله هدفاً للتوتر والقلق فيفقد التواصل واالنتما       والمتداخلة  

  .والوحدة النفسية كإجراء وقائي يحميه من الوقوع في مشكالت هو في غني هنا

وتتسبب له  ،  فالوحدة النفسية ظاهرة من ظواهر الحياة اإلنسانية يخبرها اإلنسان بشكل ما          
 منهـا  يعاني، قتصر على فئة عمرية معينةوال ت، باأللم والضيق واألسى، فهي حقيقة ال مفر منها       

  ) 10: 2005، جودة (.طفال والمراهقون والراشدون والمسنوناأل

 مـع   ،وليس المقصود بهذا الشعور أن يكون اإلنسان بمفرده، فقد يشعر اإلنسان بالوحدة           
أنه موجود في قاعة محتشدة بالناس، وقد ال يشعر إنسان آخر بالوحدة حتى لو كان يعيش منفرداً                 

أو بمفرده ال يعني أكثر من حقيقة وجوده فـي غيبـة            في جزيرة منعزلة، فوجود اإلنسان وحده       
عور بالوحـدة أو    اآلخرين، دون أن يعني ذلك بالضرورة شعوره بعدم االرتياح، بينما يعني الـش            

ا الفرد عن نوعية العالقات مع اآلخرين وشـعوره شـعوراً مـستمراً بعـدم     انية عدم رض الوجه
  )588: 1998الوقفي، . (ه العالقاتاالرتياح حيال هذ

  أن الشعور بالوحدة النفسية هو شعور بالحرمان الناتج عـن   Gordondوترى جارالند
نقص في أنواع معينة من االتصال اإلنساني التي تجعل اإلنسان يشعر بـالخواء عنـدما تكـون                 

نسانية هـي دائمـاً     عالقات إنسانية غائبة عنه، كما أنها ترى أن أوجه النقص في االحتكاكات اإل            
ن الفرد يحتاج دائماً إلى المودة والدفء واإلحساس بالقيمة والتوكيد المتكـرر            يث إ شيء مؤلم، ح  

 عبء   أنها لهويته، كما تقرر أن الفرد الشاعر بالوحدة النفسية ال يختار وحدته بل يشعر بها على              
  )118: 1996مخيمر، . (على هذا الشعورمن جانبه ثقيل من الخارج، وليس هناك أي سيطرة 



 اإلطـار النـظـري                                                                   

 )73( 

 الثانيالفصل 

أن الوحدة النفسية تحدث بسبب غياب اإلنسان عن أحبته لفترة طويلـة، أو  ويرى البعض   
بسبب وفاة الزوج أو الزوجة أو بسبب الطالق أو االنفصال ويشعر المنفـصلون أو المطلقـون                

عبـد البـاقي،    .(بالوحدة النفسية بدرجة أعلى من األفراد الذين يعيشون بمفردهم ولم يتزوجـوا           
2002 :86 (  

 أعراض سوء التوافق االجتماعي لدى المرأة وخاصـة بعـد        نفسية من أكثر  وتعد الوحدة ال  
 من خبرة مؤلمة وإحساس بالعجز نتيجـة االفتقـار فـي العالقـات االجتماعيـة           الترمل لما يعنيه  

  . والنقص في حجم المساندة االجتماعية التي تتلقاها المرأة من البيئة االجتماعية المحيطة بها،المهمة

  :لوحدة النفسيةتعريف ا: أوالً
أن الباحثين يتفقون على وجـود خاصـيتين   Peplau&Perlman ويرى بيلو وبيرلمان 

  : للوحدة النفسية

انيـة غيـر الـسارة      الوجه خبرة غير سارة مثلها مثل الحـاالت         أن الوحدة تعد  : األولى
  .كاالكتئاب والقلق

ثل إدراكاً ذاتياً للفرد     وهي تم  ،أن الوحدة كمفهوم تختلف عن االنعزال االجتماعي      : الثانية
 توجـد ال ( : مثالً، عن وجود نقائص في نسيج عالقاته االجتماعية، فقد تكون هذه النواقص كمية         

خضر ().ص المحبة أو األلفة مع اآلخرين     نق( :مثالً، أو قد تكون نوعية   ) عدد كاف من األصدقاء   
  ) 121: 1988والشناوي، 

خبرة غير سارة تنشأ من وجود عجز في        "نها  وقد عرف بيلو وبيرلمان الوحدة النفسية بأ      
 كيـف تلـك     أكانـت مـن حيـث كـم أو مـن حيـث            شبكة العالقات االجتماعية للفرد سواء      

  )Peplau & Perlman, 1981: 31(."العالقات

 مـؤلم ونـاتج     أن الشعور بالوحدة النفسية هو شعور     ) Rokach،  1988(ترى روكاتش   
بشكل منفرد، وهذا الشعور نـاتج عـن شـدة الحـساسية           ذاتياً، و  عن تجربة ذاتية يخبرها الفرد    

ة وشعور الفرد بأنه وحيد وبعيد عن الجميع، والشعور بأنه غير مرغوب فيـه ومنفـصل                ووالفج
عن اآلخرين، ومقهور باأللم الشديد، وهذا الشعور ناتج عن الغياب المدرك للعالقات االجتماعية             

  )11: 2009صديق،  (.المشبعة وهو شعور مصحوب بأعراض الضغط النفسي
مفهوم يمثل حالة نفسية تنشأ من إحـساس        : "الوحدة النفسية بأنها  ) 274: 1993(يعرف عطا   

الفرد بأنه ليس على قرب من اآلخرين، وهذه الوحدة ناتجة عن افتقار الفرد ألن يكون طرفاً في عالقة       
  ".ضجرمحددة أو مجموعة من العالقات، ويترتب عليها كثير من صنوف الضيق وال
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خبرة غير سارة تضطرب فيها العالقـة بـين الواقـع     "وتعرف الوحدة النفسية على أنها      
وعالم الذات، وتنبئ عن عجز في المهارات االجتماعية وفـي شـبكة العالقـات االجتماعيـة،                
ويصاحبها أعراض سيكوسوماتية، ومشكالت تدور حول نقص األصدقاء، والنوع في العالقـات،       

 ."انية مع الوسط المحيط، مما يؤثر على األداء والتوافق العام للفـرد    الوجهابطة  ومن ثم افتقاد الر   
  )358: 1999موسى، (

غياب العالقات االجتماعية المـشبعة     "الوحدة النفسية على    ) 78: 2003(ويقصر مخيمر   
  ".للحاجات النفسية واالجتماعية للفرد، واقتران ذلك ببعض األعراض النفسية

خبرة شخصية مؤلمة يعيشها    "الشعور بالوحدة النفسية بأنه     ) 782 :2005(وتعرف جودة   
الفرد نتيجة شعوره بافتقاد التقبل والحب واالهتمام من جانب اآلخرين، بحيث يترتب على ذلـك               
العجز عن إقامة عالقات اجتماعية مشبعة باأللفة والمودة والصداقة الحميمـة، وبالتـالي يـشعر      

  ".ط باآلخرينالفرد بأنه وحيد رغم أنه محا

إحساس الفـرد بعـدم التقبـل مـن         : "الوحدة النفسية بأنها  ) 130: 2008(وتعرف عابد   
المحيطين به، وافتقاد الحب والود والمساندة من جانبهم، األمر الذي يترتب عليه الشعور بالتوتر               

  ".والرغبة في العزلة واالنطواء، وقطع العالقات االجتماعية معهم
    

  :أن الوحدة النفسية هي على التعريفات السابقة أن الجميع متفقونوالواضح من خالل 

  . الفرداً لدى مؤلماً نفسياًخبرة غير سارة تتضمن إحساس -1

  .تنتج عن خلل في شبكة العالقات االجتماعية -2
  .شعور سلبي ينتج عن اضطراب يرتبط بالعزلة وتجنب الوسط المحيط بالفرد - 3

  .نحو سالب مع الوحدة النفسية على بط ترت، الفردالتفاعالت االجتماعية لدى -4
  

  الوحدة النفسية) صور أو أشكال(أنواع : ثانياً

) ,1993Young(اختلف الباحثون في تصنيفهم ألشكال الوحدة النفسية حتى ميز يـونج            
  :هي، النفسية على أساس المدة الزمنية أنواع للشعور بالوحدة ةبين ثالث

  : الوحدة النفسية العابرة -1

تضمن فترات من الوحدة على الرغم من أن حياة الفرد االجتماعيـة تتـسم              التي ت هي  و
  .بالتوافق والمواءمة
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  :الوحدة النفسية التحولية -2

وفيها يتمتع الفرد بعالقات اجتماعية طيبة في الماضي ولكنه يشعر بالوحدة النفسية حديثاً             
  .)أو وفاة شخص مقرب إليه، كالطالق(نتيجة لبعض الظروف المستجدة 

  :حدة النفسية المزمنةال -3

سنين، وال يشعر الفرد بـأي نـوع مـن     طويلة تصل إلى حد هي التي قد تستقر لفترات   
  )103: 1993النيال، . (أنواع الرضا فيما يتعلق بعالقاته االجتماعية

  

  :هي،  أنواع رئيسةةالوحدة النفسية إلى ثالث) 198-1988:192(وقد قسم قشقوش 

 :الوحدة النفسية األولية -1

 أو اضطراب في إحـدى سـمات الشخـصية          ،بأنها سائدة في الشخصية   مكن وصفها   وي
وتكون مرتبطة أو مصاحبة باالنسحاب االنفعالي عن اآلخرين، ولكن في الوقت الذي يجـد فيـه       

 ، أنهم غير قادرين على تكوين عالقات مشبعة       ، ذوي اإلحساس بالوحدة النفسية    ،كثير من األفراد  
د أن يهربوا من إحساسهم بالوحدة النفسية عن طريق  االنخـراط أو             يحاول بعض هؤالء األفرا   ف

  . الدخول في عالقات مؤذية أو مرضية مع اآلخرين

 :الوحدة النفسية الثانوية -2

عادة ما يظهر الشعور بالوحدة النفسية الثانوية في حياة الفرد عقب حدوث مواقف معينة              
 .قات الحبفي حياته كالطالق أو الترمل أو تمزق أو تصدع عال

 :الوحدة النفسية الوجودية -3

 هذا الشكل من أشكال الوحدة النفسية أوسع ما يتضمنه أي من الـشكلين الـسابقين،                يعد
، وينظر كثير من أصحاب المنحنى الوجودي إلى الـشعور بالوحـدة          هماوهو منفصل ومتميز عن   

 منها، وأن اإلنسان يتفـرد  النفسية الوجودية على أنها حالة إنسانية طبيعية وحتمية يتعذر الهروب         
 ألنه يعي ذاته ويستطيع أن يتخذ مواقف وقـرارات واختيـارات،         ؛ويتمايز عن الكائنات األخرى   

وخوف اإلنسان من المسئولية يجعله واعياً وبصورة مخيفة أو مرعبة بانفصاله وتمايزه عن بقية              
مـا  ، يب خادعة ومضللة  ه أو يرغمه على أن يهرب من تمايزه بطرق وأسال         رالكائنات، وهذا يجب  

 إلـى  ، وبالتالي يفقد هويتـه أو كينونتـه     ،يترتب عليه في النهاية أن يفقد صحته وأصالته وتفرده        
   .درجة قد يصبح معها أو عندها غريباً أو مغترباً عن ذاته وعن رفاقه من بني اإلنسان
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 هـا إال أن أنه بالرغم من وجود أشكال متعددة للوحدة النفسية         ) 781:2005(وتؤكد جودة   
 وقد  ، باأللم نتيجة لفقدان العالقات االجتماعية التي تتسم بالود مع اآلخرين          اًجميعاً تتضمن شعور  

كما يمكن أن يتراوح مستواها من      ،  الذي تصبح فيه مزمنة    المستوى إلى   تراوح في كونها عابرة   ت
  .المزمن إلى البسيط

   : ية  بين نوعين من الوحدة النفسMarkler 2007ويفرق ماركلر

 ترجع إلى الحالة السالبة التي يعيشها الفرد نتيجة لعـدم معرفـة             ،الوحدة النفسية االجتماعية   -1
  .المجموعة أو جماعة األفراد

تنسب إلى الحالة السالبة التي يعيشها الفرد نتيجة غياب العالقـات           ، الوحدة النفسية االنفعالية   -2
حميمين لهم دور مهم في القضاء على       القوية بين األشخاص، ويذكر ماركلر  أن األصدقاء ال        

   )181 : 2008مقدادي، . (الوحدة النفسية االنفعالية ومنع مشاعر القلق واالكتئاب لدى الفرد

  أن الوحدة النفسية خبرة وتجربة تميز التعـارض بـين          1978Scrmat         ويرى سكرمات 
 من عالقات مـع األشـخاص   إدراك الفرد لنفسه وما لديه:  األول،نوعين من عالقات األشخاص  

: 2006عبد النبـي،    . (العالقات التي يجب أن يمتلكها    : والثاني) الوضع االجتماعي الحالي للفرد   (
490(  

ويتضح مما سبق أن الشعور بالوحدة النفسية ناتج عـن نقـص فـي نـسيج العالقـات           
  . للفرداالجتماعية واضطراب في الشخصية الذي يؤثر على أشكال وصور السلوك االجتماعي 

  
  الوحدة النفسية) أبعاد(مكونات : ثالثاً

أن هناك نموذجاً لعناصر أو أبعـاد الـشعور   )  ,Rokach 1988 :541( ترى روكاتش
  : هو،بالوحدة النفسية

 اغتراب الذات -1

وهو شعور الفرد بالفراغ الداخلي واالنفصال عن اآلخرين واغتراب الفرد عـن نفـسه              
  .وهويته والحط من قدر الذات

 ة في العالقات الشخصية المتبادلةزلالع -2

ويتمثل ذلك في مشاعره كون الفرد وحيداً انفعالياً وجغرافياً واجتماعياً، وشـعور الفـرد              
بعدم االنتماء في العالقات ذات المعنى لديه حيث يتكون العنصر األخيـر مـن غيـاب المـودة               

  . وإدراك الفرد للغياب االجتماعي والشعور بالخذالن والهجر
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 صراع خفيف/ م أل -3

تمثل في الهياج الداخلي والتوازن االنفعالي وسرعة الحساسية والغضب وفقدان القدرة           وي
ن بالوحـدة   الذي يستهدف أهم األفراد الـشاعري     ، على الدفاع واالرتباك واالضطراب والالمباالة    

 .النفسية

 ردود األفعال الموجعة الضاغطة -4

من الخبرة المعاشة للشعور بالوحـدة النفـسية         من األلم والمعاناة     ويكون ذلك نتاج مزيد   
  . والمتضمنة لالضطراب واأللم الذي يعايشه األفراد الشاعرين بالوحدة النفسية

ثالثة أبعاد أساسية لخبرة الشعور بالوحدة النفسية ) Weiss, 1987: 10( وأوضح وايس 
  :  هي،لدى الفرد

  العاطفة: البعد األول

 وإلـى التأييـد     ،عاطفية الحميمة مـن أشـخاص مقـربين       فالفرد بحاجة إلى الصداقة ال    
  . االجتماعي، ويتولد الشعور بالوحدة النفسية نتيجة لفقد األفراد الشعور بالعاطفة من قبل اآلخرين

  التأمل: البعد الثاني

وهو شعور الفرد بالقلق المرتفع والضغط النفسي عند التوقع الحتياجات ال تتحقق ممـا               
  . النفسيةيولد الشعور بالوحدة

  المظاهر االجتماعية: البعد الثالث

مـا يولـد   ، يقف شعور الفرد بالوحدة النفسية حائالً أمام تكوين الصداقات مع اآلخـرين          
م اً يتـس  االكتئاب ويجعل الفرد مستهدفاً لإلدمان وانحراف المراهقين وسـلوكهم سـلوك          بالشعور  

  . بالعنف والعدوان

فـسية   إلى أن إحساس الفـرد بالوحـدة الن        (Fshtosar,1988:19)وقد توصل فشتوسر  
  :هي، يتضمن أربعة مكونات أساسية

  .إحساس الفرد بالضجر نتيجة اختفاء التقبل والتوادد والحب من جانب اآلخرين -1

إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بينه وبين أشخاص الوسط المحيط يـصاحبها أو               -2
 .هيثق بأن يترتب عليها افتقاد الفرد إلنسان يستطيع 

معاناة الفرد لعدد من األعراض العصابية، كاإلحساس بالملل واإلجهاد وانعـدام القـدرة              -3
 .على تركيز االنتباه واالستغراق في أحالم اليقظة
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إحساس الفرد بافتقاد المهارات االجتماعية الالزمة النخراطه في عالقات مـشبعة مـع              -4
 .اآلخرين

المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ومـدى تـأثيرهم    وتبرز أهمية البيئة والوسط واألصدقاء و     
أصدقاء بصورة   إلى   فالفرد بحاجة مستمرة  ، شعور الفرد بالوحدة النفسية    على   يجابيالسلبي أو اإل  

   )20:2003،حمادة. (الدعم االجتماعي إلى كمية أو كيفية وبحاجة

ب عليها كثير   مثل حالة نفسية يصاحبها ويترت    ويمكن القول إن اإلحساس بالوحدة النفسية ي      
فالشخص الـذي يعـاني   ، من أنواع الضجر والتوتر والضيق لدي كل من يشعر بها ويعاني منها       

 في التصرفات المشتركة     أن يكون منقطعاً عن الواقع وال يشارك مطلقاً        - في الغالب  -منها يفضل 
  .بهحيان في منزله ويبتعد عن حياة المحيطين وال في العمل الجماعي وينعزل في أغلب األ

  

  أسباب الشعور بالوحدة: رابعاً
الرغم من اختالفها إال     على   وهذه األسباب ، هناك أسباب عدة تؤدي لنشوء الوحدة النفسية      

  .أنها قد تتفاعل معاً لتنتج الوحدة النفسية لدي الفرد

  : أن للشعور بالوحدة النفسية مجموعة من األسباب) (Weiss 1974 وايس ىير

   أو البيئة االجتماعيةتتصل بالمواقف: األولى

و المشكالت والصعوبات القائمة في البيئة باعتبارها أسـباباً         النواقص أ  على   وهي تركز 
 إلـى   لطالق أو االنتقـال   فمن الواضح أن مواقف معينة كموت أحد الزوجين أو ا         ، مؤدية للوحدة 
الشعور بالوحـدة    إلى من العوامل التي تؤدي يش في بيئة منعزلة جغرافياً تعد      أو الع  مدينة أخرى 

  .النفسية

  تتصل بالفروق الفردية أو ما يعرف بمجموعة الخصائص: الثانية

فالناس يختلفون فـي الدرجـة التـي       ، فالفروق الفردية قد تؤثر في إدراك الفرد للموقف       
وأنهم وحيدون فـي اسـتجاباتهم   ،  بهموغير معتنى، يتلقون مساعدة من أحد  يشعرون بها أنهم ال     

  )122:1988،خضر والشناوي. (ة معينةلحالة اجتماعي

أن الوحدة النفسية هـي نتيجـة للحاجـة للـشعور     ) (Roy, 1997  رويفي حين يرى
  : هي،فلكل فرد ثالث حاجات نفسية، باالنتماء

  .انيةالوجهالحاجة للحب والمشاركة  -1

  .الحاجة لوجود طرف آخر يتفهم المشاعر واألحاسيس المختلفة -2
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  .ء باالحتياج إليهالحاجة لوجود من يشعر المر -3

في حين أن هذا الشعور     ،  يشعر الفرد بالفراغ   ال عدم إشباع هذه الحاجات الثالث     وفي ح 
من ثم يلزم االهتمام بهذا     ، بالوحدة ينشأ كنتيجة لنقص المهارات االجتماعية للتواصل مع اآلخرين        

ـ     على   اني منذ الطفولة لتنمية قدرات األفراد     الوجهالتواصل    الـشعور   ة دون التعامل مـع العزل
  ) 25:2005،شيبي. (بالوحدة

الفقدان بالموت لـشخص    ومن أهم العوامل التي يمكن أن تسبب الشعور بالوحدة النفسية           
يجعلـه  ، كما أن خبرة فقدان األطفال ألحد الوالدين في الطفولة بـالموت أو الطـالق  ،  أهمية ذي

  )22:2002،خوج. (مستهدفاً للشعور بالوحدة النفسية

بيئة : أولهما، مهمينأن الشعور بالوحدة النفسية يتأثر بعاملين       ) 19: 2008 (وترى عودة 
ما تتضمنه من عالقـات مـع أفـراد األسـرة       و ،فالبيئة التي يعيش فيها الفرد    ،  الفرد وشخصيته 

 تـؤثر  ،واألصدقاء والجيران، وزمالء العمل أو الدراسة وما يواجهه الفرد من مشكالت ومواقف        
ة النفسية للفرد، ولكن شعور الفرد قد يتأثر أيضاً بطبيعة شخصيته وما يتمتـع              بالتأكيد على الحال  

به من خصائص وقدرات تجعله قادراً على التحمل والمواجهة، فكل فرد لديه شخصيته المختلفـة     
  . عن غيره

أن العوامل الموقفية والعوامل الشخصية تلعب دوراً في        ) 82: 2002(كد عبد الباقي    وتؤ
  : تسبب عنها الوحدة النفسية، ويتضح ذلك فيما يليتلتفاعالت االجتماعية التي تخفيض كمية ا

 : العوامل الشخصية -1

هي العوامل التي تتعلق بخصائص وسمات الشخصية، فاألفراد الذين يتسمون باالنطواء            
يتعرضون إلى العزلة بدرجة أعلى من غيرهم، وقد يؤدي هذا إلى شعورهم بالوحدة النفسية، كما               

بمجـرد  ،  أعلى مـن غيـرهم    بدرجة   بالوحدة النفسية    أن األفراد االجتماعيين قد يشعرون    رى  ت
التعرض لنقص االتصال اإلنساني في صورة فقد أي شخص قريب أو عزيز، ويمكن أيـضاً أن                

اعية مثل المظهر   تساهم الخصائص الشخصية التي تتعلق بعدم الجاذبية في بعض األوساط االجتم          
  . خصائص االجتماعيةوالالجسمي، الشخصية 

 :العوامل الموقفية -2

تلعب العوامل الموقفية في الحياة دوراً في الخلل بشبكة العالقات االجتماعية التي تـؤدي          
إلـى  ) Pelpau & Perlman, 1981: 31(بدورها إلى الشعور بالوحدة النفسية، وقـد توصـل   

عي وتـؤدي إلـى الوحـدة       أربعة عوامل من األحداث تلعب دوراً في تخفيض االحتكاك االجتما         
  :النفسية، وهي
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  .إنهاء عالقة عاطفية حميمة بالطالق أو الموت  - أ

 .األصدقاء بالهجرة أو باالنتقال إلى مدينة أو مجتمع جديدوصال الجسدي عن األسرة االنف  -  ب

 .تغيرات في المكانة بالنقل أو الترقية  -  ت

 .خفض نوعي لعالقة موجودة  -  ث
  

  : هي، أسباب تؤدي للشعور بالوحدة النفسية ةأن هناك ثالث) 21: 2008(وترى عودة 

ضـعف   (: الناتجة عن الفروق الفردية فيما بينهم مثل    ،الخصائص الشخصية لدى األفراد    -1
  ).وغيرها... تقدير الذات، الخجل، التشاؤم، الشعور بعدم االهتمام 

 .األحداث السلبية المفاجئة مثل فقدان شخص عزيز -2

 .مساندة االجتماعية لدى الفردتفكك العالقات االجتماعية وضعف ال -3
  

 : مثـل  ،أن هناك مسببات أخرى للوحـدة النفـسية       ) Rokach,1989( روكاتش   وتؤكد
وعدم قدرة الفرد على تحقيق إمكاناته وعـدم وضـوح          ،  اضطراب العالقة مع األفراد أو الزوج     

 : مثـل  ، الفـرد  المستقبل بالنسبة له، وعدم كفاية المساندة االجتماعية والتغيرات الطارئة في حياة          
كما توجـد خـصائص   ) ترك االبن للمنزل، وكذلك األمراض الجسمية المزمنة  ،  البطالة، التقاعد (

 الخجل، وانخفـاض تقـدير      : مثل ،نفسية خاصة بالفرد من األرجح أن تؤدي إلى الوحدة النفسية         
   )67: 2003مخيمر، . ( والعدوانية،الذات، ونقص التوكيدية، ونقص المهارات االجتماعية

  :أن الشعور بالوحدة النفسية يتولد عندما) 27:2003( حمادة ويرى

ونمط ،يشعر الفرد بتناقض بين نمط العالقات االجتماعية القائمة فعلياً بينه وبين اآلخرين            -1
  . أن يقيمها معهمالعالقات التي يجب أن يتمنى

  .جتماعية أوسع عدد قليل من األصدقاء ويرغب لو تكون له عالقات اعندما ال يكون له سوى - 2

 .العمق والحرارة إلى عندما تكون له عالقات اجتماعية واسعة ولكنها تفتقر -3
  

من األسباب المتراكمـة     عن مجموعة تنتج  الوحدة النفسية   أن  ) 43:1989( جابر وعمر  بينما أكد 
  :هي، والمترابطة

،  الخجـل  : مثـل  ،بعض السمات الشخصية للفـرد     إلى   إن الشعور بالوحدة النفسية يعود     -1
تصرف ال إلى    والسلبية واالفتقار  دخول في عالقات مع اآلخرين والتشاؤم     والخوف من ال  

 .     والعصبية والشعور بالذنب والتوترفي المواقف والشك واالرتياب
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االنفصال عن العائلة الذي قد يعمق الشعور بالعزلة فيكون الفرد أكثر عرضـة للوحـدة                -2
 فهذا يخلـق شـعوراً    ، نفسه على   سرته ويعتمد النفسية عندما يريد أن يستقل بنفسه عن أ       

  .لديه بالوحدة

، من حيث دخل األسـرة   عدم رضا الفرد عن بيئته االجتماعية واألسرية التي يعيش فيها            -3
  .طبيعة العالقات السائدة بينه وبين اآلخرينو وعدد أفرادها

الجديـد  االندماج مع طبيعة هـذا الـدور    على تغير الدور االجتماعي للفرد وعدم قدرته  -4
ما يترتـب   ، اآلخرين وقلة األصدقاء والمعارف   واالنخراط في عالقات غير مشبعة مع       

 .عليه نقص في نسيج العالقات االجتماعية 
  

  مظاهر الشعور بالوحدة النفسية: خامساً

ل أن هناك أربعة عوامل عامة للشعور بالوحدة النفسية من خال         )29: 2003(يرى حمادة   
  :هي، ما يكونون وحيدينرهم عندوصف الناس لخبرتهم وشعو

  . بمعنى الشعور باإلحباط والعجز،اليأس -1
 .االكتئاب -2

 .الضجر وعدم الصبر -3

 .احتقار وانتقاص الذات -4

أن الشخص الوحيد الذي يشعر بأنه غير منسجم مع من حوله           ) 173: 1993(وبين عطا   
ه أفكاره واهتماماته    من يشارك  توجدوأنه محتاج ألصدقاء، ويغلب عليه اإلحساس بأنه وحيد، وال          

 من يفهمه، وهو خجـول      توجدومن يشعر معه بالود والصداقة، ويشعر بإهمال اآلخرين له، وال           
  .ويشعر أن الناس منشغلون عنه

أهم ما يصاحب الشعور بالوحدة النفسية ,Seepersad)  2001 :232 (ويوضح سيبرسد
  : يتمثل في

الحصول على شخص مـا يـشاركنا    وهو الرغبة في  : شخص ما   التواصل مع  الرغبة في  -1
  .تفكيرنا وشعورنا يهتم ويعتز بنا، شخص نحبه ويحبنا

 تـتالزم مـع   - أيضاً – األلم عادة ما يتالزم مع الدموع، لذلك نجد الوحدة النفسية     :البكاء -2
 .الدموع
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 بعض األفراد الوحيدين يتدبرون مع الوحدة النفسية من خـالل إخفـاء             :المشاعر الخفية  -3
بعض يخاف من البوح عن مشاعره إذا اعتقد أنه سوف يسبب له الـسخرية              مشاعرهم، فال 

 .أو الرفض

المكـوث فـي الفـراش،      :  مثل ، تترافق الوحدة النفسية مع فترة خمول      :البالدة والخمول  -4
ن فـي   هذه يكون األفراد المنعزلون غارقي    الجلوس والتفكير، التقوقع، وخالل فترة الخمول       

صديق يكون كامالً أو يفكرون في أشياء أخـرى تـستحوذ           أفكارهم، فهم إما يحلمون في      
 .على أفكارهم

 .االنسحاب واالستغراق في أحالم اليقظة -5

 .حيث يفكر البعض بأن الموت هو الطريق الوحيد للهروب من الوحدة النفسية: االنتحار -6

 وهو طريق آخر من طرق التعاطي مع الوحدة النفسية، حيث يشعر البعض بـأن               :التدين -7
 . هو عالج ناجح لقهر وحدتهم النفسيةالدين

 يستخدم البعض النوم كوسيلة للهروب من الوحدة النفسية حيث يأملون بغد أفـضل              :النوم -8
 . مما كانوا عليه سابقاً

وذلك ، والوحدة النفسية تعبر عن رغبة األرملة في االبتعاد عن اآلخرين واالنعزال عنهم           
مما يترتب عليه اإلحساس باتساع     ، ي إقامة التواصل معهم   والعجز ف ، لغياب األلفة المتبادلة معهم   

 من يشاركها أفكارها واهتماماتها وال تجد مـن  توجدفال ، الفجوة النفسية بينها وبين المحيطين بها    
  . ن بهارغم أن اآلخرين محاطو، د والصداقةيفهمها أو يشعر نحوها بالو

تـرتبط  ، نها تجربة غير سـارة الوحدة النفسية أ) Sullivan,1953(وقد وصف سوليفان  
وتحديد الوحدة النفسية ال يكون الفرد وحيـداً أو         ، العاطفة اإلنسانية  إلى   بنقص إشباع حاجة الفرد   

 )489:2008،عبد النبي. (هايلإبل كونه بدون عالقات هو في حاجة ، بمفرده

أن الشعور بالوحدة النفـسية يترافـق مـع الخجـل            إلى   )688: 1988(ويشير الوقفي   
االنخفاض في تقدير الذات والغربة، ويواكبه شعر بعدم الرضا عن الحياة واالكتئـاب والملـل               و
الرفض من اآلخرين، ويظهر على األفراد الذين يشعرون بالوحدة ميلهم إلى اإلكثار من الحديث            و

  .  اآلخرونعات الحديث ويسألون أقل مما يسألعن أنفسهم وسرعة التنقل في موضو

حينمـا ذكـرت أن   ) 1993(نها شقير لشعور بالوحدة النفسية تلك التي بي    ومن أهم مظاهر ا   
الشعور بالوحدة النفسية يعبر عن الرغبة في االبتعاد عن اآلخرين واالستمتاع بـالجلوس منعـزالً               
عنهم مع صعوبة التودد إليهم وصعوبة التمسك بهم، بجانب الشعور بالنقص وعدم الثقـة بـالنفس،         
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ف يفتقر إلى أصدقاء وأنه غير محبوب بين الناس وعاجز عن الـدخول فـي         وأن الفرد الوحيد سو   
 بمفرده أكبر وقت ممكن مع شـعوره بالخجـل        توجدعالقات اجتماعية قوية مع غيره، ويفضل أن        

والتوتر في وجود اآلخرين، وال يتفاعل معهم بشكل إيجابي ومقبول، وهو شخص ال يثق بنفسه وال                
  )17: 1996مخيمر، . (د اآلخرينا يشعر بالوحدة حتى في وجويقدرها حق قدرها، وغالباً م

 القلـق   : ويتضح مما سبق أن أهم مظاهر الشعور بالوحدة النفسية لدى الفرد تتمثل فـي             
نقص الفاعليـة   ،  االجتماعي، الخجل واالنطواء، االنفراد، قلة الرغبة في المشاركات االجتماعية        

اإلحباط، االكتئاب واالغتراب، الحزن واألسـى،  ، اءفي التأثير على اآلخرين، نقص عدد األصدق      
عدم الثقة بالنفس واآلخرين، شعور الفرد بوجود فجوة من الفراغ وعدم           ،  الالمباالة، فتور الشعور  

القدرة على إقامة عالقات اجتماعية مشبعة باأللفة والمودة  والصداقة، وينتج عن ذلك عجز فـي               
  . شبكة العالقات االجتماعية للفرد

  

  الوحدة النفسية من منظور إسالمي: سادساً
لقد شمل اإلسالم في تشريعاته مختلف جوانب الحياة اإلنسانية المتعددة سواء على 
الصعيد الفردي أو الصعيد االجتماعي، فهناك مظاهر متعددة تشير إلى عناية الدين اإلسالمي 

 : كيان واحد، فقال تعالىبوحدة الجماعة وتماسكها وتآلفها، فقد خاطب الجماعة على أنها 
ْواعتصموا بحبل اهللاِ مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللاِ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم [ ْ ْ ْ ْ َ ُ َّ ُُ َ ُِ ُِ ُ َّ ْ َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ ً ْ َ ْ ََ َ ًَ َ ُ ْ ُ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ِ

ِفأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم عىل شفا حفرة من النار َّ ُ ْ ُ ْ َُ ُ َ َ َ ْ ْ َ ِْ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْْ َ َ ََ ً ِ ِ ْ فأنقذكم منها كذلك يبني اهللاُ لكم آياته لعلكم َ َ ْ ِّ ُ ُْ ُ َّْ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ََ ْ ُ َ َ
َهتتدون ُ َ    }103:آل عمران{ .]َْ

رام المتبادل وحث اإلسالم على التعاون والتراحم وشجع المحبة والمودة والتسامح واالحت
للجميع، يقول اهللا  من أجل تحقيق الشعور بالراحة واألمان ،المسلمين خاصةبين الناس عامة و

َإنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللاَ لعلكم ترمحون[ : تعالى َ ُْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ْ ُُ ُ ََّّ َ ُ َ َ ِ َِ َ ٌ ِ ُِ مرسي، ( .}10:احلجرات{] َ
200 :86(  

 الفرد لة واالنفراد عن اآلخرين، فقد دعى اإلسالملى نبذ الوحدة والعزوفي هذا إشارة إ
 ،ط في كيان المجتمع في مختلف تشريعاته، فحث على االجتماع في أكثر من مناسبةإلى االنخرا

نها أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرين درجة، ل ذلك كما في صالة الجماعة، حيث إوبين فض
المؤمن للمؤمن  "وكذلك في الحج والعيدين، والمناسبات االجتماعية المختلفة، فقال رسول اهللا 

  )863 :2 ج،1987،أخرجه البخاري (.وشبك بين أصابعه" ضه بعضاًكالبنيان يشد بع
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إن الدين إطار شامل يضم البشرية أجمع، وهو المنهج المتكامل لكل زمان ومكان، ولكل 
األقوام والشعوب، وهو يدعو الناس إلى تكوين أسرة متفاعلة مع نفسها، ومع اآلخرين، فقد قال 

الشيرازي،  (."لتواصل والتبادل وإياكم التدابر والقاطع عليكم با: بن أبي طالب  على اإلمام
1992 :48 (  

  

على أن الدين يخلص الفرد من مشاعر الذنب واليأس ) 437: 1999موسى، (ويؤكد 
باإلضافة إلى أنه يعطيه من ، والقنوط وينمي لديه الخصائص النفسية اإليجابية كالصبر واإليثار

ما يجعل لذلك مردوده اإليجابي ، نفسه وغرائزه وضبطها التحكم في القوة التي يمكنه بها من
  . النفسي عليه، فيجعل نفسه آمنة مطمئنة

 والتعاليم السمحة   والقرآن الكريم ينبوع فياض من المعاني السامية والقيم اإلنسانية النبيلة         
الجتماعية،  الرباني الخالد الذي يحفظ لإلنسان صحته النفسية والعقلية والخلقية وا          الغراء، والهدي 

فاإليمان بكل ما جاء في القرآن يساعد على التمتع بالصحة النفسية والجـسمية الجيـدة، وإلـى                 
الشعور باألمن واألمان النفسي والطمأنينة والهدوء والسكينة، والسعادة والراحة والمحبة والشفقة           

مـن دواعـي التمتـع     وكلها ،والرضا والثقة بالنفس، والتوكل على اهللا واألمل والرجاء والتفاؤل    
فالقرآن الكريم فيه شفاء للنفوس من جميع       ،  بالصحة النفسية والعقلية والبعد عن طرق االنحراف      

 والغـل واالنتقـام     لغيرة والكراهية  وتطهير لها من مشاعر البغض والحقد والحسد وا        ،األمراض
   )33: 2001العيسوي، . (والرغبة في األذى

 ألنه يهدي الـنفس ويقلـل   ؛الصفات المهمة المطلوبةوحث اإلسالم على التفاؤل فهو من   
َقال ومن يقنط من رمحة ربـه إال الـضالون[:  فيقول عز وجل   ،التوتر والخوف  ُّ ْ ََّ َّ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ ْ ََ َ َ َْ ُ َ ، وفـي  }56:احلجـر{] َ

ْوال تـصعر [،   عن االنطواء وجعله من الصفات المذمومة، قال تعالى        )عز وجل (المقابل نهى اهللا     ِّ َ َُ َ
َخدك َّ ٍ للناس وال متش يف األرض مرحا إن اهللاَ ال حيب كل خمتال فخـورَ َُ َ ُ ََّ ٍ ْ َُّ ُُّ ً َِ َِ ََّ ِ َ َ ْ ِْ ِ ِِ  وال شك أن هـذه   }18:لقـامن {]َ

فاإلسـالم  ، الشعور بالوحدة  على   اآليات دعوة صريحة موجهة للمسلم لالتزان في الحياة وللتغلب        
 القلق والعزلة، فهذا الشعور هو الذي       هو الذي يعالج الشخصية المنطوية حتى تعيش في أمان من         

  .يؤدي إلى اإلحباط واالضطراب النفسي

أن الدين يسهم في وقاية الفرد من المرض النفسي، من ) 28: 2006(ويرى المزيني 
  : خالل
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:  في هذه الحياة، قال تعالىاً قوياًاالعتقاد في اهللا الجبار يجعل اإلنسان يشعر أن له سند -1
َوهو معكم أ[ ْ َُ َ َ ُ ٌين ما كنتم واهللاُ بام تعملون بصريَ َِ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ    }4:احلديد{ .]ُِ

 .يعيش الفرد في مجتمع يقوم على المودة والثقة والعدل فال يصيبه الخوف والقلق -2

ِولنبلونكم بيشء من اخلوف [ :يهيئ اإلسالم الفرد لتحمل الصعاب والمصائب، قال تعالى -3 ِ ٍْ َ َ ْ ََ ْ َ ُ َِ ْ ُ َّ َ
ٍواجلوِع ونقص  ْ َ َ َمن األموال واألنفس والثمرات وبرش الصابرينَُ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِّ َِّ َِ َ ِْ ُ ْ َ   }155:البقرة{.] َِ

َّيا بني [ :ينمي اإلسالم في الفرد التفاؤل واألمل وينفي عنه اليأس والتشاؤم، قال تعالى -4 َِ َ
ِاذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيئسوا من روح اهللاِ إ ِ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ََ ُ ْ ُ ُ ُ َِّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُنه ال ييئس من روح اهللاِ إال القوم ْ َ ْ َْ ْ ْ ُ َُ َّ َِ ِ ِ َ َّ

َالكافرون ُ ِ   }87:يوسف{ .]َ

َوما كان [: قال تعالى، قضى على الخوف من الموت فأعلن أن األجل بيد اهللا وحده -5 َ َ َ
ْلنفس أن متوت إال بإذن اهللاِ كتابا مؤجال ومن يرد ثواب الدنيا نؤ َ ُْ َْ ُ َ ُ ُُّ َ َ ََ َ ْ ْ َ َّ ًَ ِْ ًِ ِ ِِ ِ َِّ َ َ ٍ ِته منها ومن يرد ثواب اآلخرة ْ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ ْ ْ ََ ِ َ ْ

َنؤته منها وسنجزي الشاكرين ْ َِ ِِ ِ ِ َِّ َُ َْ َ   }145:آل عمران{ :]ْ

ِويف السامء [: قضى على الخوف من الفقر فأعلن أن الرزق بيد اهللا وحده، قال تعالى -6 َ َّ ِ َ
َرزقكم وما توعدون ُ ُ َْ ََ ْ ُ ُ    }22:الذاريات{ .]ِ

ه وسننه بالمجتمع اإلنساني، فاإلسالم ال يتصور اإلنـسان فـرداً           وعني اإلسالم في كتاب   
يتأثر به ويؤثر فيـه،  ، منقطعاً في فالة، أو منعزالً في كهف أو دير، بل يتصوره دائماً في مجتمع    

 بالتكاليف الجماعة المؤمنة ال الفـرد المـؤمن، فقـال           ويعطيه كما يأخذ منه، لهذا خاطب اهللا        
َيا أهيا [: تعالى ُّ َ ُالـذين آمنـواَ َ َ َ ِ وكانت مناجاة المؤمن لربه في صالته بلسان الجماعـة ال بـضمير      ]َّ

ُإياك نعبد وإياك نـستعني[ :الفرد، فقال تعالى   ِ َ ُْ َّ ََّ ََ َِ َِ ُ لذلك فإن من مقتضى عنايـة اإلسـالم    ؛}5:الفاحتـة{] ْ
  )408: 2008رياض، . ( اجتماعي بالفطرة العناية بالمجتمع كله، فاإلنسانباإلنسان

 ومن المستحب أداؤها دائماً فـي  ،رضتأن الصالة قد فُ  ) 1994: 62(ويؤكد أبو العزائم    
 فمن الناحية الوقائية نجـد أن       ومن ناحية الوقاية والعالج؛   ، جماعة، وهنا نرى قيمة هذه الجماعة     

 وضـوء   طاقة الجماعة تخرج اإلنسان من االنطواء الذي إذا استفحل أدى إلى المرض، ولكـن             
 وكـذلك اشـتراك    ،كفيل بحمايته من بذور االنطواء المرضـية      خمس مرات في جماعة     المؤمن  

المسلم خمس مرات في عمل جماعي مقنن سوف يكبح جماح االنطالق من غير حـدود ويـسير    
  . المسلم ملتزماً بالقيم االجتماعية
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اً  عالجء العبادات بمفهومها الشامل يعدأن االلتزام بأدا) 56: 2003(ويبين الجريسي 
  : شافياً لجميع المشكالت النفسية التي قد تواجه الفرد، ومن المؤشرات الدالة على ذلك

ٌوننزل من القرآن ما هو شفاء [ : الشعور بالراحة النفسية عند قراءة القرآن، قال تعالى -1 َ ِ َِ ُ َ ََ ِْ َ ُ ُ ِّ َ ُ
ًورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا َ َ ُ ََ َُّ َِ َ َِِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َْ ْ ٌ    }82:اإلرساء{ .]ْ

َاتل ما أوحي [ :المحافظة على أداء الصالة في وقتها باطمئنان وخشوع، قال تعالى -2 َِ ُ ُ ْ
ُإليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر اهللاِ أكرب واهللاُ يعلم  َ ُ َْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َّ َّ َ َُ ْ ْ ْ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُِ َ ِ َ َ ََ ََّ ِ ِِ َ

َما تصنعون ُ َْ َ   }45:لعنكبوتا{ .]َ

َإن املسلمني واملسلامت واملؤمنني [: قال تعالى، الدوام على قراءة األذكار واألوراد الدينية -3 َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ ُ َُ ََ ْ ْ ِ
َواملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني والصادقات والصابرين والصابرات واخلاشعني  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َّ َ َ َّ َ َّ َ َّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ََ َ ْ

َواخلاشع َِ ِات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني والصائامت واحلافظني فروجهم واحلافظات َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َُ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َْ ُُ َ َ َُ َ َ ِّ َ ِّ َ
ًوالذاكرين اهللاَ كثريا والذاكرات أعد اهللاُ هلم مغفرة وأجرا عظيام ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ًَ َ َ ْ ََ ًَ ْ َُ َّ ََّ    }35:األحزاب{ .]َِّ

: قال تعالى، االبتهال إلى اهللا بالدعاء وشكره على نعمهالشعور بالراحة والسعادة و -4
ِوإذا سألك عبادي عني فإين قريب أجيب دعوة الداِع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب [ ُ َ َّ ِِّ ِ ِْ ُ ْ َ َْ ِ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ َ َِ ِ ِ ََ َِ ِ َِ ُ ِ ِّ َ

َلعلهم يرشدون ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ   }186:البقرة{ .]ََ

اء وحني البأس [: تعالىقال ، الصبر على البأساء والضراء -5 ِ والصابرين يف البأساء والرضَّ ْ ْ َِ َ َ َ َ َّ ََ ِ ِ َِّ َ ِ ِ
َأولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون ُ َ ُ َّ ََّ َُ ُ ُ َ َ ََ َِ ِ ُِ   }177:البقرة{ .]ُ

ؤمن في إلى أن التوكل الصادق على اهللا هو سالح الم) 82: 1995(ويشير الصنيع
، وأن عنايته تسير بجنبه، ؤمن بأن يد اهللا في يده وإن شعور الم.مواجهة األزمات مهما عظمت
ويزيح عن ، يطرد عنه شبح الوحدة المخيف،  وأنه معه حيث كان،وأنه ملحوظ بعينه التي ال تنام

  )233:1994،آل جبير (.نفسه كابوسها المزعج

سبحانه (ومن آثار الدعاء النفسية شعور المؤمن أنه ليس وحيداً في هذه الدنيا، وأن اهللا 
   )35: 2001العيسوي، . ( إلى جانبه يسانده ويشد أزره ويقف)وتعالى

ومن أجمل آيات اهتمام اإلسالم بالمؤمن توصيته له بالصبر عند نزول المصيبة، حيث 
ِولنبلونكم بيشء من اخلوف واجلوِع ونقص من األموال[ : عظّم اهللا من شأن الصابرين، فقال تعالى َ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َْ ِ ِ ِ ٍٍ ْ َ ُ ََ ُ َُّ َ ْ ِ َ 

َواألنفس والثمرات وبرش الصابرين َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِّ َِّ َ َ ِ ُ ْ    }155:البقرة{ .]َ

 يقول اهللا :قال، ثم يخبرنا ترغيباً منه في الصبر وقوة التحمل على لسان نبيه محمد 
إال ، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ثم احتسبه": تعالى
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ْواصرب وما صربك إال باهللاِ وال حتزن [ : ، وقال تعالى)2361: 5ج، 1987،أخرجه البخارى"(الجنة َْ َ َِ ََّ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ُ َْ
َعليهم وال تك يف َضيق مما يمكرون َُّ ْ َ ْ ْ ُْ ِ ٍ ِِ ُ َ َ َ ِقل يا عباد [: قال تعالى، ثم يكافئه على صبره، }127:النحل{] ََ َِ َ ْ ُ

ِالذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا يف ُ َّ َُ ْ َ َْ َ َّ ََ ِ ِ َِّ ُ َُّ ِ هذه الدنيا حسنة وأرض اهللاِ واسعة إنام يوىف الصابرون أجرهم بغري َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ َّ ُ ِْ ُِ ْ َّ َ َ َ َ َ ََ ََ َّ َ ِ ٌ ٌِ ِ َِ ُّ
ٍحساب َ  يدل على اعتناء اإلسالم بالجانب النفسي للفرد فحثه على  إنماوإن دل ذلك ،}10:ُّالزمر{] ِ

التغلب على مشاعر الحزن فيتمكن من ، من أعظمها مصيبة الموتو ،الصبر عند وقوع المصيبة
والقلق التي إن طالت أدت إلى العزلة والوحدة، فكان العالج لفقد األحبة الصبر حتى يتمكن الفرد 

  . من استعادة توازنه النفسي واالجتماعي
ويتضح مما سبق دور االلتزام بأداء العبادات في جلب السكينة والراحة على النفس 

بالشعور بالسكينة، والثبات االنفعالي في أصعب الظروف، المؤمنة، فاإلنسان المؤمن يتسم 
فالمؤمن الملتزم بما شرع اهللا ال تعتريه مشاعر الخوف والقلق والتوتر واإلحباط والوحدة 

 ألنه آمن على نفسه ورزقه وأجله، فال يخاف من اب وغيرها من االضطرابات النفسية؛واالكتئ
 كان ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فكل األمور بيد  ألنه يعلم أن ما أصابه ما؛مصائب الدنيا

ا وراحة البال، قال اهللا، فالمؤمن الصادق اإليمان آمن النفس مطمئن القلب، يغمره الشعور بالرض
ِمن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز[: تعالى ٍْ َ َ َ ُ ْ ٌ َ ُ َ ْ ْ َ َ َْ َّ ُ ََ ً َ َ َ َِّ َ َ ُ ََ ً ِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َينهم أجرهم بأحسن ما ً َ ْ َ ْ َِ ْ ُ َْ ِ َ ُ َّ

َكانوا يعملون ُ َ َْ ُ    }97:النحل{ .]َ
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  امساملبحـث اخل 
  األرملة

شغلت قضايا المرأة اهتماماً خاصاً في العقد األخير من هذا القرن وذلك من أجـل رفـع      
األسرة سواء داخل   ، مع إبراز أهمية الدور الذي تقوم به      ، مستواها الثقافي واالجتماعي والسياسي   

ولقد كان للظروف االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعيـة للمجتمعـات          ، أو داخل المجتمع  
العربية عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة دور في توجيه مزيد من االهتمام ببعض الفئات التـي               

واجهـة  م علـى    وذلك من أجل منحها مزيداً من القوة والقدرة       ، ومنهم النساء ، تعاني بشكل  أكبر   
   .  احتياجاتها داخل مجتمعها بما يسمح لها بالتفاعل اإليجابي والبناء داخله

تتأثر بما يجري مـن تفـاعالت بـين    ، إن المرأة تمثل ركناً رئيسياً في البناء االجتماعي      
ـ ة نورهم ن سالمة المجتمعإووهي مطالبة بالتأثير فيه دعماً للحياة ، منظوماته ، هبدور المرأة في

،  سواء كانت ابنة أو أختاً أو زوجـة أو أمـاً           األهمية التي تحتلها المرأة في المجتمع      عكس ت حيث
  . عاتقها وخاصة إذا أصبحت هي معيلة أسرتها  على هذا الدور المنوط بها والمسئولية الملقاة

 والنساء أقرب احتماالً للترمل من الرجال؛ ألن المرأة عادة تعيش أطول والرجال يميلون            
والرجال األرامل أقرب من النساء األرامـل فـي تكـرار           ، ج من المرأة األصغر سناً    الزواإلى  

وإحساس األرملـة  ، الفروق النوعية في السعادة الزوجية إلى ومن المحتمل أن ذلك يعود   ، الزواج
  )628:2009،سميث. (الجديدة باالستقاللية

بـل  ، وشكل حياتهـا  والمرأة األرملة تعتبر حالة خاصة بسبب التغيير الجذري ألسلوب          
ميعاد تناول الطعام الذي غالباً ما يـرتبط        : مثل، انقالب نظام يومها الذي يتمثل في أمور بسيطة       

ولكن أهم وأخطر تغيير هو هذا التحول       ، بعودة الزوج من العمل وأشياء صغيرة تواجهها كل يوم        
اً من كينونة ثنائية وأنهـا      ففجأة تشعر بأنها لم تعد زوجة ولم تعد جزء        ، في ذاتها وتعريفها لنفسها   

وتواجه ألول مرة في حياتها التفكير كفـرد واتخـاذ القـرار            " أرملة"أصبحت كائناً جديداً يدعى     
، األقل جزءاً مهماً في النقـاش      على   الشخص أو هذا اآلخر الذي كان      إلى   لوحدها بدون الرجوع  

   )127:ب ت،عبد الناصر.(إن لم يكن في حقيقة األمر صاحب كل القرار

  :تعريف األرملة: أوالً

 إذا المرأة وأرملت،  لها زوج ال أرملة وامرأة: "األرملة فيقول :) 249(يعرف ابن منظور  
  ".زوجها عنها مات
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: واألرملـة ، هو الرجل الذي ال امـرأة لـه       "األرمل  ) 150:2000(بينما يعرف الرازي    
  ".المرأة التي ال زوج لها وقد أرملت المرأة مات عنها زوجها

باأللف إذا نفـذ زاده     : أرمل الرجل "تعريفه لألرمل فقال    ) 146:2000( حدد الفيومي  ولقد
مـن   إلى   وأرملت المرأة فهي أرملة للتي الزوج لها الفتقارها       ، والجمع أرامل ، وافتقر فهو مرمل  

اليقال لها أرملة إال إذا كانت فقيرة فـإن كانـت موسـرة فليـست               : وقال األزهري ، ينفق عليها 
  .   بأرملة

، هو الحال التي يكون عليها أحد الزوجين إذا مات عنه الـزوج           widowhoodوالترمل  
  )447: 1982بدوي، . (اآلخر ولم يتزوج بعده

تلك المرأة التي تعرضت لفقد شريك حياتها بـسبب  " وترى الباحثة أن المقصود باألرملة    
النفـسية أو   ، ت الصحية وما قد ينجم عن ذلك من تعرضها للعديد من التغيرات والمشكال          ، الموت

  ."االنفعالية أو االجتماعية أو االقتصادية
  

  :ةترمل المرأ على اآلثار المترتبة: ثانياً
النفـسية  : حياة الزوجة في شتي نـواحي الحيـاة لـديها          على    لفقدان الزوج تأثير بالغ   

ب واألب بـل الـصاح  ، فهو ال يمثل الزوج فقـط ، االنفعالية والجسدية واالجتماعية واالقتصادية 
  .وبفقدانه تفتقد المرأة األرملة الحماية النفسية واألسرية واالجتماعية ، وسيد البيت وحاميه

أن الزواج عندما ينتهي بموت أحـد الـشريكين، فـإن           ) 219: 1992( ويعتبر الكندري   
 شخص  االعتقاد السائد أنه لوال الوفاة الستمر الزواج، ولهذا فإن الشريك اآلخر ينظر إليه على أنه              

لم يفقد إنساناً محباً فحسب، وإنما ينظر إليه على أن عالقة زواجية ناجحة قد انتهت، وإن المـوت                  
ال ينهي رابطة الزواج كما ينهيه الطالق؛ ألن الطالق يتضمن فترة قد تمتد طويالً بما تحمل مـن                  

ل مـوت أحـد   مشاعر االغتراب وتكون مقدمة النتهاء الزواج، بينما ال يكون األمر كذلك في حـا  
فالشخص األرمل هو عادة زوج أو زوجة يتمتع يومـاً          ، الزوجين؛ حيث ال تكون هناك فترة انتقال      

بدوره الزواجي المقبول وبعالقاته المستمرة ويتحول في يوم آخـر إلـى أرمـل أو أرملـة دون                  
  .وتنتهي بذلك كل العالقات الزواجية التي تكونت عبر فترة زمنية طالت أو قصرت، مقدمات

أن األدوار الجديدة لكل مـن األرمـل        ) 217:1992،الكندري(، )1983(وترى الخولي   
ويرجع هذا االختالف في المحل األول إلى اختالف الجنس،         ، واألرملة تختلف في جوانب عديدة    

لذلك وألسباب عديدة يكون الدور الجديد لألرملة أكثر صعوبة في مجـال التوافـق سـيكولوجيا            
  :ومن بين هذه األسباب، ن بدور األرملواجتماعياً إذا قور
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أن الزواج يكون عادة أكثر أهمية بالنسبة للمرأة، ولهذا فانتهاء الزواج يعني انتهاء لدور               -1
  .حيوي بالنسبة للزوجة، إذا قورن بالدور المماثل للرجل إذا ظل على قيد الحياة

ذا تكون أكثر ميالً مـن      أن األرملة ال تجد تشجيعاً اجتماعياً على الزواج مرة ثانية، وله           -2
 .األرمل إلى عدم تكرار الزواج

إن مشكالت األرملة المتصلة بتحمل المسئولية االقتصادية لنفسها وألطفالها سوف تواجه            -3
إمكانية معاودة النظر إلى مستوى المعيشة الذي سيتعرض بشكل أو بآخر للهبوط، وهذا              

 .موقف قد ال يتعرض له األرمل

تها االجتماعية قيوداً أكثر مما يواجه األرمل، ويرجع ذلك أساسـاً           تواجه األرملة في حيا    -4
إلى أن المرأة بوجه عام أكثر ميالً للسالم اجتماعياً، وأكثر ميالً إلى االستسالم لظروفها              

 .الجديدة

إن األرامل من النساء ال تكون أمامهن فرص مثل ما هو أمام األرامـل مـن الرجـال،      -5
زواج نظراً لما يكتنف ذلك بالنسبة لهن من صعاب ومعوقات،          لتغيير المكانة من خالل ال    

وتظهر حدة هذه المشكلة خاصة إذا كانت األرامل قد مات عنهن أزواجهن، وهـن فـي            
 .سن مبكرة

حياة األرملة منذ اللحظـة   على ومن المالحظ أن طبيعة المجتمع الفلسطيني تفرض قيوداً     
قاليد المفروضة عليها ترفض الـزواج بعـد وفـاة          األولى لوفاة زوجها  فهي بحكم العادات والت       

 علـى   الزوج وخاصة إذا كان لها أبناء فتتقيد بما تفرضه أسرة زوجها المتوفى من شروط وقيود              
الـزواج   علـى    فعلي سبيل المثال قد تجبرها أسرة زوجها المتوفى       ، حياتها الخاصة وحياة أبنائها   

زيد من المشاكل الصحية والنفسية لـديها؛ لـذلك         من شقيق المتوفى مما يعمق الحزن بداخلها وي       
  .فهي تفضل البقاء بدون زواج تجنباً للخوض في مشكالت نفسية واجتماعية

أن األرملة تستمر في الحياة كما لو كان زوجها مـا زال  ) 128:ب،ت(       وتبين عبد الناصر  
د تفرض عليها مواجهـة  حياً بتحنيط كل ما حولها وعدم التعرض ألي موقف من المواقف التي ق  

، وهو ما يعرف باعتزال الحياة وإيقاف الزمن الذي قد يستمر لـسنوات           ، الحقيقة ومواجهة نفسها  
وإما أن تفيق منه األرملة أو أن تتدهور حالتها النفسية والعضوية، والتي ترتبط بـشدة بنوعيـة                 

 والمعيشي ومـا يترتـب      التبعات االجتماعية التي تعقب وفاة الزوج وأهمها التدهور االقتصادي        
  .عليه من مشاكل أخرى

أن فقـدان  ) 724:2004، أحمـد (، )Gullota etal, 1986(  جالتون وآخـرون  وترى
  : وهي، حياة األرملة من خالل ثالثة مستويات متداخلة على القرين أو الزوج يؤثر
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تزيـد  غوط الناتجة عن فقد الزوج      ضفال: الحالة الجسمية أو النواحي الجسمية والعضوية      -1
فالترمل يكون في الغالـب     ، من  الفرصة للتعرض لألمراض العضوية والنفسية لألرملة       

  .الحالة الصحية للزوجة  على ذا تأثير خطير

فيتـضح أن الـشعور     ،  حيث تتعرض األرملة لخطر المرض النفـسي       : الحالة النفسية  -2
 مشاعر اليـأس  كذلك تنتشر، بالوحدة يزداد بين األرامل سواء صغار السن أو كبار السن    

الحالة الـصحية   على ليس، واالكتئاب بينهن لما للشعور باألسى والحزن من تأثير خطير 
  .  الحالة النفسية  على بل يكون بالمثل، فقط

فالحالة المادية تكون عنصراً متداخالً مع الحالة الصحية والنفسية لهذا          : الحالة االقتصادية  -3
ادية في الغالب األرملة في حالة من االنزعاج        حيث تضع المشكالت الم   ،الموقف الحياتي 

حيـث يعـيش العديـد مـن     ، فالمرأة األرملة تتأثر بصفة خاصة بفقد الزوج     ، واالرتباك
 أقل المستويات من الدخل الضروري للحياة مما يضطرهن معـه          على   السيدات األرامل 

  .ي مجالهوقد يكون هذا العمل منخفض األجر بسبب قلة خبرتهن ف، النزول للعملإلى 
  

إن األرملة هي أكثر شرائح المجتمع حاجة إلى االهتمام؛ ألنها تعـاني انخفاضـاً فـي                
كما إن التحوالت االقتصادية تقتضي االهتمام بالشق       ، مستوى الدخل والمعيشة وتحتاج إلى الدعم     

االجتماعي؛ لما يترتب عليها من آثار ال شك أن أكثرها يقع على كاهل المـرأة بـصفة عامـة                   
والسيما أن الدراسات واإلحصاءات قد أكدت أن نـسبة مـن األسـرة             ، ألرملة بصفة خاصة  وا

الفلسطينية تعولها امرأة، لذا وجب تقديم يد العون والمساعدة لها كـي تـنجح بالقيـام بـدورها                  
  .المزدوج في رعاية أسرتها التي هي مصدر رزقها بعد أن فقدت عائلها بالوفاة

أن حالة الترمل وتعرض الزوجة لفقد شـريك        ) Golan) 1986 :64-73وترى جوالن   
  :حياتها ترتبط بالعديد من المفاهيم والمتغيرات، وقد حاولت أن تقدم لها تفسيراً من خالل اآلتي

  : الحرمان أو الفقدان-1

والموت المفاجئ يشكل حدثاً من أحداث الحياة المتأزمة، أو بمعنى آخر يـشكل             ، فالموت
 حدث يكون ذات عبء نفسي على المرأة أكثر من فقـدان زوجهـا،       توجدأزمة للزوجة؛ ألنه ال     

وخاصة فيما كان يتعامـل معهـم مـن         ، فهي ال تزال غير متخيلة أنه ليس موجوداً بين األحياء         
أطفاله، والديه، أقرانه أصـدقائه، زمالئـه فـي العمـل     : مثل، خالل شبكة العالقات االجتماعية 

 فإن عملية الفقدان أو الحرمان تتكـون مـن ثـالث    "Bowlby "ووفقاً لرأي بولبي . وجيرانه
الرفض واإلنكار، واليأس والخلـل، وإعـادة التنظـيم، ولقـد الحظـت كـروب          : هي، مراحل



 اإلطـار النـظـري                                                                   

 )92( 

 الثانيالفصل 

"Krupp"    أنه أثناء مرحلة الرفض واإلنكار فإن األرملة تقوم بعمل مجهود يـائس أو محـبط 
 الذي تعبر فيه بـشكل إنكـار ال   لعالج أو مقاومة ما تتعرض له من تخيالت بسبب موت زوجها 

شعوري لما حدث، أما مرحلة اليأس والخلـل فإنهـا تتـصف بـالجمود الحـسي واالكتئـاب                  
واالنسحاب، أما المرحلة الثالثة فإن الزوجة تبدأ في إعادة تنظيم نفسها وتتوجه إلـى اهتمامـات                

  .وعالقات اجتماعية جديدة

  : التحول أو التغير-2

لوفاة للزوج تعد حالة تحول أو تغير طبيعية في حياة الزوجة، وفي            إن عملية الفقدان أو ا    
  .التي تحتاج فيها للمساعدة، هذه العملية التحولية تجد األرملة نفسها قد ترتبط ببعض المسئوليات

 التوصـل إلـى   "Golan and Gruschlan"ولقد أمكن لكل من جـوالن وجرسـون   
ذه المرحلة وهي مرحلة التحول والتغيـر مـن         مجموعة من المسئوليات الخاصة باألرملة في ه      

 للمـسئوليات االجتماعيـة وفقـاً لمفهـوم األداء      "sturt"خالل التصور الذي وضعه ستورت 
والذي يحدد المسئوليات النفسية في مواقف األحداث الضاغطة،        ، "Kaplan"االجتماعي لكابالن   

 قد تكون مـصاحبة بسلـسلة مـن     فهذه المواقف الضاغطة التي قد يتعرض لها الفرد أو األسرة         
المسئوليات التي ترتبط بالجوانب أو األوضاع المادية، وكذلك بالجوانب أو األوضـاع النفـسية              

 أن مـسئوليات  "Golan and Gruschlan"واالجتماعية، وترى كل من جـوالن وجرسـون   
  :األرملة تتمثل في اآلتي

  :المسئوليات على مستوى األوضاع المادية  - أ

  .ل المتاحة، الموارد، واألدوار الممكنةاكتشاف الحلو −

 .اختيار الحل المالئم، والمورد، والدور وإعداد نفسها له −

 .التطبيق الفعلي للحل والمورد، والتصرف في ضوء الدور الجديد −

االستمرار لفترة معينة في أداء هذا الدور الجديد حتى يمكنها التأقلم معه وحتى تصل               −
 .الجديد في شكل معايير مقبولةفي أداء أو إنجاز هذا الدور 

  : المسئوليات على مستوى األوضاع النفسية االجتماعية -  ب

  .أو مواجهة مصادر التهديد ألمنها أو إحساسها بالكفاءة، التغلب على −

التعامل مع حالة القلق واإلحباط التي تسيطر عليها من خالل قـدرتها علـى اتخـاذ         −
  .ة ترتبط بظروفها الحاليةقرارات أو اختيار حلول وموارد وأدوار جديد
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التعامل مع الضغوط الناجمة عن تطبيق أحد الحلول أو استخدام إحدى المـوارد أو               −
  .القيام بأداء دور جديد

التوافق مع الحلول والموارد الجديدة التي تم اختيارها بحيث ال يتعارض ذلك مع مـا    −
  .سرة والمجتمعهو متعارف عليه من مفاهيم ترتبط بالوضع والمكانة في كل من األ

وضع مستويات جديدة للتحسن تتفق مع مستويات الشعور بالرضا في الحيـاة ممـا               −
 .يساعدها على األداء االجتماعي بشكل مقبول وفقاً لمعايير مقبولة

  

  : تخطي الماضي-3

فعلى الزوجة محاولة نسيان الزوج المتوفى واالعتراف بحقيقة مهمة وهي أنه قد توفي،              
فعليها أن تنسى العديد من الذكريات التي كانت تربطهـا بـه، وإن كـان ذلـك      ولكي تقوم بذلك    

أن تتعلم استخدام صيغة الماضي في الحديث       ، وكما أجبرت عليه  ، سيكون أليماً عليها، لكن عليها    
  .عنه، وهذا يتطلب مجهوداً شاقاً منها حتى يمكن أن تتعود عليه

  : التعايش مع الحاضر-4

االنفصال عن الماضي، فعليهـا أن تعطـي اهتمامهـا للواقـع          في حال بدء الزوجة في      
الخاص بدورها الحالي كأرملة، فعليها أن توجه اهتمامها إلى الكثير من المسئوليات مثـل كيفيـة      
تدعيم أسرتها، كيفية القيام بدور األب واألم في وقت واحد، وكيفية إدارة شئون منزلها وأسـرتها            

تها، بالتفكير في النزول إلى سوق العمل واكتـساب المهـارات           بمفردها، وكيفية زيادة دخل أسر    
والتدريب على هذا العمل، وتدبير الرعاية اليومية ألطفالها بعد الخروج للعمل، ومسئولية تربيـة              
أبنائها ومالحظة األنماط السلوكية ألطفالها والتي قد يكون من الـصعب مواجهتهـا أو التغلـب                

  .عليها

  :قبل االنتقال إلى المست-5

فـي وضـع   ، التي تستمر من العام األول إلى العام الثـاني        ، تبدأ األرملة خالل المرحلة   
بعض المقاييس الخاصة بالتوافق والتأقلم مع مكانتها الجديدة كأرملة، فهي يجب أن تكون لـديها               

بية الثقة في نفسها التخاذ القرارات، وفي التعبير عن نفسها، والشعور بالمزيد من القدرة على تر              
أطفالها، وفي التفكير في االنضمام إلى الجمعيات الخيرية التي تهتم بأمور وشئون المجتمع، فهي              
يجب أن تعرف أن زوجها قد توفي ولكنها كامرأة ال تعتبر مواطنة درجة ثانية، فهي أم وامـرأة                  

 بل هي إنسانة تعيش حياتها وهي جزء ال يتجـزأ مـن الحيـاة             ، عاملة، عضو مهم في المجتمع    
  .االجتماعية
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وترى الباحثة أن الواقع المعاش للنساء األرامل يؤكد المعاناة التي تعيشها نتيجة لوضعها             
ورغم ذلك فهي تجتهد فـي      ، مختلف جوانب حياتها   على   الجديد مما يترك آثاراً نفسية واجتماعية     

لحزن تخـرج   فمن وسط ا  ، هذه المعاناة في محاولة منها لخلق فرص حياة جديدة لها          على   التغلب
قيادة أسـرتها بـدون      على   باحثة عن فرص العيش ألسرتها لتثبت لنفسها واآلخرين بأنها قادرة         

  .   شريك
    

  :المشكالت التي تعاني منها المرأة األرملة: ثالثاً
اقتصادياً (لقد أصبحت المرأة األرملة في األسرة هي المسئول األول واألخير عن أبنائها             

ممـا  ، دور األم ودور األب، فأصبحت المرأة تقوم بكال الدورين معاً     ) ربوياًوصحياً واجتماعياً وت  
جعلها تعاني في المجتمع كثيراً من الصراعات النفـسية والـضغوط االقتـصادية فـي إشـباع           

  )5: 2004السمالوطي، . ( احتياجات أسرتها

أن من األمور التي تشكل ظروفاً صعبة لألرامـل         ) 479-468: 1988(وترى شكري   
  :بعد وفاة أزواجهن ما يتمثل في اآلتي

  .ترتيبات اإلقامة بالنسبة لألرامل -1

 .الموارد التي تخضع لتحكم األرامل -2

 .األنشطة التي تؤديها األرامل ومدى اختالفها عن أنشطة المتزوجات -3

 .طبيعة التساوي بين األرامل وأعضاء األسرة اآلخرين -4

 .لديهن أبناء يقمن برعايتهنأحوال األرامل من النساء تبعاً لكونهن أمهات  -5

 .اتجاهات األبناء وأفراد األسرة اآلخرين حيال النساء األرامل -6

وحزن األرملة حزن معقد يرتبط بصورة واضحة بدور المرأة الـسلبي والتقليـدي فـي          
فلهذا فليس غريباً أن نجد هذه المرأة غيـر قـادرة علـى             ، األسرة وتوقع اعتمادها على زوجها    

الذي غالباً ما يكون أحـد      ، بدون توجيه هذا االعتماد إلى طرف آخر في األسرة        االستمرار بعده   
  )129: عبد الناصر، ب ت. (األبناء

ويعد الموت ذا مغزى اجتماعي أساسي وليس مجرد عملية بيولوجية ينتهـي بمقتـضاها    
ثـل فـي   إنسان، واألفراد الذين يعانون من هذه الحالة، فإنهم يعانون من كثير من الخبـرات تتم        

  :اآلتي
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  .توقف اإلشباع الجنسي -1

 .فقدان اإلحساس باألمن والصداقة والحب -2

 .عدم وجود مثل أعلى لدور الكبير الذي كان سيمثل نموذجاً للطفل يستطيع أن يترسمه -3

 .زيادة األعباء الملقاة على الطرف الموجود وبالذات بالنسبة لرعاية األطفال -4

 .كان الزوج هو الذي رحل أو وافته المنيةزيادة المشكالت المادية وبالذات إذا  -5

 )240: 1988، شكري. ( إعادة توزيع المهام والمسئوليات المنزلية -6

وتعاني النساء األرامل في المجتمع الفلسطيني من مشكالت جمـة نفـسية واقتـصادية              
المجتمع الفلسطيني وأفرزت الكثير مـن األزمـات والمـشكالت           على   ألقت بظاللها ، واجتماعية

  :ومن هذه المشكالت ما يلي، وجب حلوالً عملية ملموسةتست

فالواقع المرير الذي تحياه النساء األرامل جعلها تعاني من مـشكالت           : المشكالت النفسية  -1
نفسية متمثلة في الشعور بالوحدة النفسية نظراً لفقدانها شريك الحياة الذي كان يشكل لها              

حالة مـن   ، ديها منذ اللحظة األولى لرحيله    فرحيل الزوج المفاجئ ولد ل    ، األمن واألمان 
وقد تعـيش العديـد مـن       ، االرتباك في تدبير أمور حياتها والقلق من مستقبل بال معيل         

زوجها قد تطول ممـا يجعلهـا عرضـة للعديـد مـن              على   النساء األرامل فترة حداد   
  نظـرات الـشفقة التـي      -بحكم وضعها الجديد  -وتعاني األرملة   ، االضطرابات النفسية 

تطاردها من قبل اآلخرين مما يزيد من شعورها بالحرمان والنقص وعدم الثقة بـالنفس              
 علـى   فيتولد لديها شعور بالخوف والقلق من تلك النظرات فينعكس ذلك بـدوره سـلباً             

  .أسرتها

إن المرأة األرملة بفقدها لزوجها تفقد المعيل لها وألسرتها وهـذا           : المشكالت االقتصادية  -2
اقتصادية تضطر فيه األرملة بحكم ظروفها الراهنـة أن تبحـث عـن             أزمة   إلى   يؤدي

فعندئذ تخرج للعمـل  ، مصدر دخل لها وألسرتها بعد أن أصبحت المعيل الجديد ألسرتها     
غير أنها في كثير من األحيان ال تملك المؤهالت العلمية والمهـارات المهنيـة للعمـل                

  . أغلب األحيانفتضطر للعمل بأجور متدنية وظروف قد تكون صعبة في

وزاد تـدهوره   ، ومن الجدير ذكره أن قطاع غزة في وضع اقتـصادي متـدهور جـداً             
تقليص فـرص العمـل      إلى   فأدى ذلك بدوره  ، الحصار الخانق المفروض عليه منذ أربع سنوات      

 واقع المرأة األرملة االقتصادي الذي زاد سوءاً مما ألجأها         على   وتدني األجور فانعكس ذلك سلباً    
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ما  على   رق أبواب كثير من المؤسسات الخيرية والحكومية ووكالة الغوث الدولية للحصول          طإلى  
  .يعيلها ويعيل أسرتها

مما يعيق استقرار المرأة األرملة وأسرتها تدخالت المجتمع بشدة         : المشكالت االجتماعية  -3
فالمجتمع بما يسوده من عـادات وتقاليـد اجتماعيـة          ، في تفاصيل حياتها هي وأسرتها    

 على  فهذه العادات إما أن تجبرها    ، حياة النساء األرامل وأوالدها    على   رض نفسه وبقوة  ف
أو أنها تمنعهـا مـن الـزواج      ، الزواج السريع من شقيق زوجها المتوفى أو أحد أقاربه        

بسبب المشاكل  ، المظهر االجتماعي واإلخالص لذكرى زوجها     على   الثاني بحجة الحفاظ  
األبناء المتنازع عليه مع أهـل       على   حق الوصاية : مثل، ةالتي تتعرض لها أسرة األرمل    
 إلـى   حد القطيعة بين أسرة األرملة وأهل زوجها أو        إلى   زوجها فتنشأ خالفات قد تصل    

  .طرد األرملة وحرمانها من أبنائها
  

  المرأة من منظور إسالمي: رابعاً
مل المـرأة بعظـيم      على البشرية باإلسالم، وبلغ تمام كمال الرحمن أن ش         لقد من اهللا    

الرحمة، فأفرد لها في القرآن آيات وفي السنة نصوصاً حضت المجتمع اإلسالمي على رعايتهـا             
وعنايتها وتربيتها وحسن تأديبها وتنشئتها تنشئة إسالمية، مغمورة بالحب والحنـان فـي كنـف               

 بالمرأة وطبيعـة    أسرتها واحترام وتقدير المجتمع، فتشريعات الشارع الحكيم أولت اهتماماً كبيراً         
  .تكوينها الجسمي والعقلي والنفسي

 بالمرأة وأعطاها حقها، وأوصى بها الرجـال وأعلـى مـن شـأنها،              واهتم الرسول   
واعتبرها شريكاً للرجل في مختلف جوانب الحياة، فبعض قبائل العرب كـان دارجـاً فيهـا وأد                 

وزعمـاء الـديانات يبحثـون      البنات خوفاً من عار وجودهن على وجه األرض، وكان العلماء           
وهل تحمل روحاً أم ال، وكانـت       ،  هل المرأة إنسان أم ال    : ويتناقشون على طول قرون عديدة في     

قد سدت أبواب تعليم كتبهم المقدسة على المرأة لعدم جـدارتها بـذلك،             ) مثالً(الديانة الهندوسية   
ما في الديانة النصرانية واليهوديـة      أ،  والديانة البوذية لم يكن فيها سبيل للنجاة لمن اتصل بالمرأة         

فقد كانت المرأة هي مصدر اإلثم ومرجعه فيها، وكذلك اليونان، فلم يكـن للمـرأة عنـدهم أي                  
نصيب من العلم والحضارة وال الثقافة وال الحقوق المدنية، وعلى مثله كانت الحال فـي الـروم                 

ت تبعية لهذا المقت العام الـذي       وفارس والصين وما عداها من مراكز الحضارة اإلنسانية، وكان        
: 2010األغـا،  . (إنها نسيت أن لها مكانة اجتماعية وأن لها كياناً خاصـاً ،  كانت تحاط به المرأة   

608(  
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  : العناية بالمرأة والحفاظ على كرامتها في اإلسالم -1

أن الشرع جعل للحفاظ على عرض المرأة وصيانة كرامتها ) 662 -661، 2010(يذكر األغا 
  : منها، ماً كثيرةأحكا

 : األمر بالقرار في البيوت  - أ

َوقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني الزكاة [ : قال تعالى ََ َّ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ََ ْ َّ ُ َْ َ َُ َ َُّ َّ ُ ِ َ
ْوأطعن اهللاَ ورسوله إنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرج َ َ ُ َ َ ْ َِّ ُ ُ ُ ُ َُ َّْ ُِ ِ ِْ ِ َ ِ َ ًس أهل البيت ويطهركم تطهرياَ ِ َْ ََ ُْ َ ُ ِّْ َ َ ْ َِ َ[. 

  }33:األحزاب{
 فقد  األمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي         : معنى هذه اآلية  : "قال القرطبي 

دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النـساء، كيـف والـشريعة                 
 "الخروج منها لضرورةطافحة بلزوم النساء بيوتهن واالنكفاف عن 

 :األمر بالحجاب  - ب

َّيا أهيا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن [ : قال اهللا تعالى َ ْ َّ َ َ َ َ َِ ِ َِ ِِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُّ ََ ْ َُ َْ َ ْ َّْ ُ َ َ ِ َ ِ َ ُّ
ًذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين وكان اهللاُ غفورا رحيام ِ َِ ً ْ ُ َ ُُ َ َْ ََ ْ َْ َ َ َ ْ َْ ََ َ    }59:األحزاب{ .]ََ

لما كانت عادة العربيات البدل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن            ": قال ابن عطية  
كما يفعل اإلماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمـر اهللا                

 بأمرهن بإدالء الجالبيب ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر واإلماء           تعالى رسوله   
 ".رف الحرائر بسترهنفيع

 :النهي عن التبرج  - ت

َوقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني الزكاة [: قال اهللا تعالى ََ َّ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ََ ْ َّ ُ َْ َ َُ َ َُّ َّ ُ ِ َ
َوأطعن اهللاَ ورسوله إنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس ْ َ َ ُ َ َ ْ َِّ ُ ُ ُ ُ َُ َّْ ُِ ِ ِْ ِ َ ِ َ ً أهل البيت ويطهركم تطهرياَ ِ َْ ََ ُْ َ ُ ِّْ َ َ ِْ َ[. 

  }33:األحزاب{

 :األمر بغض األبصار وحفظ الفروج  - ث

َّوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن[: قال اهللا تعالى َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َُ ُ َ ُُ َْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ْ ْ   }31:النور{ .]...ُ
رج كما أمر المـؤمنين بـذلك   فأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الف : قال الشيخ ابن باز   

  .صيانة لهن من أسباب الفتن وتحريضاً لهن على أسباب العفة والسالمة
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 :النهي عن إظهار الزينة لغير المحارم  -  ج

ُوال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليْرضبن بخمرهن عىل جيوهبن وال ي...[قال اهللا تعالى  ُ ُ َ َ َ َُ َّ ََ َّ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َِ ِ َِ ِْ ِ ِِ ُِ ْ َ ََ َ َُ ِ َبدين ِ ِْ
ِزينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بني  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ْ ْ َّ ْ ْ َّ ُ ُ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ََّ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ ِِ ْ َ َ َ َِ َِ َ ََ َ َّ ُ ِ

َإخواهنن أو بني أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت أيام ْ َ َ ََ َ ِ َ َ َْ َ َْ َ ْ َّ ْ َّ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِِ ِِ ِهنن أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو ِ ِ َِ ُ َِ َ َ َ َّ ُِّ ْ ْ ُِ ِ ِِ ِ َ َ ِ َّ
ُالطفل الذين مل يظهروا عىل عورات النساء وال يْرضبن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن وتوبوا  َ َّ ْ ْ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ ِِّ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َ ََّ ِ ِ َ َْ ِّْ ِ ْ

ُإىل اهللاِ مجيعا أهيا امل َ ُّ َ ً ِ َ َ َؤمنون لعلكم تفلحونِ َ ُْ َِ ِْ ُ ُْ ُ َّ   }31:النور{. ]َ
 :النهي عن الخضوع بالقول  -  ح

ِيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فال ختضعن بالقول فيطمع الذي [: قال اهللا تعالى ِ ِ ٍ َِّ َ َ ََ ْ َ ْ َّ َ َ ََّ َ ْ َ ْ ِّ َ َْ َ َِ ِ َ ْ َ َ ُ َّ ِّ َ ُ َِّ َِ ِ َ
ُيف قلبه مرض وقلن قوال معر َ َ َْ ْ َ ًَ َ ْ ُ ْ ٌَ ِ ِ   }32:األحزاب{. ]ًوفاِ

 :تحريم الخلوة باألجانب وتحريم سفرها بال محرم  -  خ

ال يخلون رجـل بـامرأة إال ومعهـا ذو           " :  يقول عن ابن عباس قال، سمعت النبي       
إن امرأتـي   ،  يا رسول اهللا  : ، فقام رجل فقال   "محرم، وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم       

". انطلـق فحـج مـع امرأتـك       : "ذا، فقال خرجت حاجة، وإني اكتُتبتُ في غزوة كذا وك       
 )2005: 5ج، 1987،أخرجه البخاري(

 :االبتعاد عن مخالطة الرجال حتى في أماكن العبادة  - د

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها،  " قال رسول اهللا :  قالعن أبي هريرة 
  )289: 1ج، 1991،أخرجه النسائي". (وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

 وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة : النوويقال 
الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كالمهم ونحو ذلك، وذم أول 

  . صفوفهن لعكس ذلك

وهذا ، فإذا كان اإلسالم قد عني بالمجتمع عموماً، فإنه عني خاصة بالفئات الضعيفة فيه
ا نالحظه في القرآن الكريم من تكرار الدعوة إلى اإلحساس باليتامى والمساكين وابن سر م

  )408: 2008، رياض. (السبيل؛ وذلك ألن كل واحد من هذه األصناف يشكو ضعفاً من ناحية
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  : صور من اهتمام اإلسالم بالنساء األرامل -2
 بهـم، والعفـو عـن        باإلحسان إلى الناس، والعطف عليهم والرفق      اعتنى رسول اهللا    

األغـا،  . (المسيء، ورحمة الفقير واليتيم واألرملة، فهي من أفعال الخير التي يثيـب اهللا عليهـا           
2010 :836(  

 على االعتناء بجميع فئات المجتمع، وقد خص مـنهم الـضعفاء            لقد حرص الرسول    
ـ          برحمته وعطفه فكان رسول اهللا       ضي لهـم   ال يأنف أن يمشي مع األرملـة والمـسكين، فيق

 يكثر الذكر، ويقل اللغـو ويطيـل    كان رسول اهللا : حوائجهم، فعن عبد اهللا بن أبي أوفى، قال   
، "الصـالة، ويقصـر الخطبـة، وال يأنف أن يمشي مع األرملة والمسكين فيقضي لـه حاجتـه              

  )363: 5ج، 1991،أخرجه النسائي". (اللهم إني ُأحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة: "وقال 

فقد جمع بينهما على اعتبـار      ،  وفي هذا تأكيد على ضرورة اإليفاء بحقوق اليتيم والمرأة        
 أن اإلثـم يلحـق   أن كالً منهما ضعيف وبحاجة للرعاية واالهتمام، وفي ذلك إشارة من النبي            

هـل   ": ولم يقم على رعاية شئونهم، وقد أكد على ذلك بقوله ، بمن فرط في حق اليتيم والمرأة     
  )1061: 3ج، 1987،أخرجه البخاري". (ن وترزقون إال بضعفائكمتنصرو

 إلى ثواب األم التي تسعى على أوالدها بعد فقد زوجها، بأنها تـدخل              وقد أشار النبي    
أنا أول من يفتح له باب الجنة إال أنه تـأتي        ": قال رسول اهللا    :  قال فعن أبي هريرة    ، الجنة

أخرجه أبو يعلـى،  " (ن أنت؟ فتقول أنا امرأة قمت على أيتام لي        امرأة تبادرني فأقول لها مالك؟ م     
وفي هذا تكريم للمرأة األرملة التي صبرت على فقد زوجها وتربيـة أبنائهـا بـأن        ) 12: 1984

  . جزاءها الجنةجعل رسول اهللا 

 أرملة جعفر ونعاها لوفاة زوجها واحتضن أبناءها وقبلهم وبكى على وزار رسول اهللا 
أنا أحفظ حين دخل : سمعت عبد اهللا بن جعفر يقول: ر، فعن يحيى بن أبي يعلى، قالفراق جعف

 على أمي فنعى لها أبي، فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه رسول اهللا 
اللهم إن جعفراً  قدم إلى أحسن الثواب، فأخلفه في : "ثم قال، تهرقان الدموع حتى تقطر لحيته

  )205:2004،الواقدي". ( أخلفت أحداً من عبادك في ذريتهذريته بأحسن ما

فعن عبد اهللا بن ،  آل جعفر بعدم البكاء على ابنهم بعد ثالثة أياموقد نبه رسول اهللا 
، إلى ال تبكوا على أخي بعد اليوم : فقال .  أن يأتيهم ثم أتاهمجعفر ثالثاً آل أمهل جعفر أن النبي 

 ثم، فأمره فحلق رؤوسنا، الحالق إلى ادعوا : فقال، ء بنا كأنا أفرخفجي : قال : قال . ابني أخي

 ثم أخذ بيدي فأشالها،  فشبيه خلقي وخلقيبد اهللاوأما ع، أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب : قال

فجاءت  : قال . تاللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد اهللا في صفقة يمينه قالها ثالث مرا : فقال
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أحرجه ". (العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا واآلخرة:  فقال، أمنا فذكرت له يتمنا
  )204: 1ج، ب ت،أحمد

فقد ، وفي هذا الحديث دعوة من رسول اهللا إلى االهتمام باألرملة وأيتامها والحنو عليهم
عفر بأن أيتامها إن  أرملة ج بنفسه على حالقة شعر أبناء جعفر ودعا لهم، وبشر أشرف 

   .  وليهم في الدنيا واآلخرةخافت عليهم الجوع والفاقة فإنه 

ومن حرص اإلسالم على تأمين حياة كريمة لألرملة وأيتامها تكفل لهما توفير 
احتياجاتها، فقد اعتنى الفقه اإلسالمي في تشريعاته تلبية هذه االحتياجات على اختالف أوضاعها 

لك جلياً في فرضه لركن الزكاة، حيث تعد الزكاة إلى جانب كونها عبادة، االجتماعية، ويظهر ذ
مؤسسة خيرية تحقق مبدأ التكافل االجتماعي، تمتد إسهاماتها إلى شرائح مختلفة في المجتمع، 

ِويف أمواهلم حق للسائل [: ومن أكثر هذه الشرائح حاجة هم األرامل واأليتام، قال تعالى ِ ِ َِِّ ْ ٌّْ َ َ ََ ِ
َوامل ِحرومَ ُ َواعبدوا اهللاَ وال ترشكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى [، }19:الذاريات{] ْ َ ْ َ ْ َْ َ ً ُ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َُ ِْ ِ ِِ ِ ًِ ِ ِ َ ِ َ

َواملساكني واجلار ذي القربى واجلار اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما ملكت أيام ْ َ َ َّ ْ ََ ْ ْ َُ َ َُ ْ َ َّ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َنكم إن اهللاَ ال ِ َّ ِ ْ ُ ُ
ًحيب من كان خمتاال فخورا َُ َ ََ ً ْ ُ َُ ْ ُّ خير األصحاب عند اهللا خيرهم لصاحبه،  ": وقال النبي  } 36:النساء{] ِ

  )276: 2ج، 1993،أخرجه ابن حبان". (وخير الجيران عند اهللا خيرهم لجاره

عمالً ،  حقوقهوإذا أصبح المولود يتيماً حرص المجتمع اإلسالمي على إكرامه وحفظ
ْفأما اليتيم فال تقهر[: بقوله تعالى َ َ ََّ ْ َ َ َ َِ ِإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام إنام يأكلون يف [ ،}9:ُّالضحى{] َ ْ َْ َ َُّ ْ ُ َُّ َ َُ َ َ ْ ََ ًَّ ِ ُِ َ َ ََ ِ

ًبطوهنم نارا وسيصلون سعريا ِ َِ َ َ ً َْ ْ ْ َ َُ َ ِ مة لكل فرد بالحياة الكري) سبحانه وتعالى( فتكفل اهللا  }10:النساء{ ]ُ
من أفراد المجتمع اإلسالمي الذي رباه على الحب والتكافل، وفي هذا تحقيق لمبدأ التكافل بين 
أفراد هذا المجتمع في صورة تنشر ظاللها النفسية واالجتماعية لتحوله إلى أسرة يسودها التعاون 

  )21: 1982الندوي والحلبي، . (والتواد والتراحم

 : العجـز  مـن  بنوعين مخصوص اليتيم إلى   اإلحسانن  أ) 310:1995 (الصاوي ويرى
 أنـا  ( : الحـديث  وفي لذلك فتمسكن ،الفقر ذلك ركبه الذي هو والمسكين . النفقة وعدم الصغر
أخرجـه   ( )شـيئاً  بينهمـا  وفـرج  والوسـطى  بالـسبابة  وأشـار ،  هكذا الجنة في اليتيم وكافل

 علـى  الـساعي  ( :  هللا رسول قال : قال هريرة أبي وعن ،)2032:  9ج،1987،البخاري
 ال الـذي  وكالصائم يفتر ال الذي وكالقائم: قال وأحسبه،  هللا سبيل في كالمجاهد والمسكين األرملة

  )2047: 5ج،1987أخرجه البخاري، ( . )يفطر
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وفي ذلك تأكيد من رسولنا الكريم على فضل النفقة على األرملة، ومن المـستحق لهـذا                
الذين حرموا لذة العيش مع ولـيهم، والنـساء الالتـي تـوفي عـنهن        الحق، المساكين واليتامى    

أزواجهن وحرمن مما تتمتع به غيرهن له، وال يجدون من ينفق أو يشرف على حيـاتهن، وقـد               
أجزل اهللا المتوبة والعطاء للمشرف والمنفق على المساكين واألرامل وجعل أجره كأجر المجاهد             

 سبيل الحق وإعالء كلمة اهللا والدعوة إلى الهدى، وكالقائم          الذي يجاهد نفسه، ويقدمها رخيصة في     
 هذا ما وعـد رسـول اهللا        ،  القانت هللا ليالً، وكالصائم الذي هذب نفسه وكتم سترها عن العباد          

الساعي الذي يسعى في حوائج المحتاجين من الفقراء والمساكين واألرامل؛ ذلك ألنـه عوضـهم      
  )29: 1982الندوي والحلبي، . (عما حرموا منه، وعجزوا عن  إدراكه

 يحب األيتام ويشفق عليهم ويمسح على رؤوسهم، ويخبر أمته أنه من وكان رسول اهللا 
 أنا وكافل اليتيم كهاتين : قال رسول اهللا : فعن سهل بن سعد قال، يكفل يتيماً يتكفل له بالجنة

: 5ج،1987،أخرجه البخاري(". في الجنة، هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى ومزج بينهما شيئاً
2032(  

 أصحابه وأمته باإلحسان إلى اليتيم وكفالته، وتفقد حوائجه، بل وقـد وصى الرسول 
 لم يجد أجراً لكافل اليتيم إال أن يكون رفيقه في الجنة، أي في أعلى درجات الجنة، فعن إنه 

إال هللا كان له في كل من مسح على رأس يتيم لم يمسحه :  قال أن رسول اهللا أبي أمامة 
شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة 

  )856-855: 2010األغا، خيري، ". (كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى
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  تعقيب عام على اإلطار النظري
رياته،  يمكن القول إن     من خالل عرض الباحثة لمفهوم السلوك االجتماعي وأنواعه ونظ        

السلوك االجتماعي يوصف بأنه سلوك تفاعلي بين األفراد، وأنه يحدث نتاج العالقات الديناميـة              
  . التي تؤثر في وظيفة الفرد، فهو ينمو من خالل سياق تفاعالته وعالقته المشتركة مع اآلخرين

رين وهـو بـذلك   إن السلوك االجتماعي يفصح عن التعاون الذي يحدث بين الفرد واآلخ  
التي ال تنضج إال من خالل سـلوكه        ، يدخل في شبكة من العالقات المتبادلة التي تشكل شخصيته        

وبناء على ذلك فإن السلوك االجتماعي يعطي القدرة للفرد على النجـاح فـي              ،  في عالقته معهم  
 مع نفـسه    ما يساعد على االنسجام   ، جميع مناحي الحياة، ويعطي صورة كاملة متكاملة عن الفرد        

  .ومع اآلخرين

ويحتاج السلوك االجتماعي لكي ينمو ويتطور إلى مجموعة  من الخصائص والـسمات             
التي يجب أن تتمتع بها شخصية الفرد، فقوة األنا هي التي تمكن الفـرد مـن إدراك الجوانـب                   

حديـد  المختلفة للمواقف التي تواجهه والربط بينها، وبين ما لديه من قدرات وخبرات وتجارب لت             
نوع االستجابة التي تتفق مع الموقف الراهن والقدرة على تحقيق درجة من التكيف مع الوسـط                 
الذي يعيش فيه الفرد، وإن الشخصية التي تتمتع بقوة األنا تكون لديها القـدرة علـى ممارسـة                  

والقدرة على معالجة الضغوط التي تواجهـه       ، تأثيرات طيبة مع اآلخرين والحصول على قبولهم      
ى يستمر سلوكه مع المحيطين به دون تشويه، فيتمتع بأداء سلوك اجتماعي طيـب ومقبـول                حت

  .معهم

والذكاء االجتماعي يتمثل في مجموعة من القدرات التي تمكن الفرد من بناء العالقـات              
الناجحة مع اآلخرين والعمل كعضو فعال في الفريق وفهم مشاعر وأفكار اآلخـرين، والتعامـل               

الئمة، أي القدرة على التصرف بشكل فعال اجتماعياً، والقدرة على فهم الـسياق             معهم بطريقة م  
مـا يـساعد    ، فهو بذلك يكون مرادفاً للبراعة واللباقة ومعرفة اآلداب العامة للسلوك         ، االجتماعي

الفرد على النجاح في حياته االجتماعية، وقدرة الفرد على أن يتفاعل بشكل اجتماعي يتمثل فـي                
وعلى تغيير سـلوكه حـسب      ،  في رؤية وتفكير اختيار حسب الظروف المحيطة به        تكييف نفسه 

مقتضيات البيئة االجتماعية، ومن هنا فالفرد بحاجة إلى أن يتمتع بالذكاء االجتماعي الذي يتيح له               
  . القدرة على أن يسلك بشكل اجتماعي

وكها االجتمـاعي   وقوة األنا والذكاء االجتماعي يساعدان األرملة على االعتدال في سـل          
الصادر عنها في إطار منظومة المجتمع الذي تعيش فيه، وهي بذلك تستطيع تحقيق التوافق بـين         
مقومات وجودها، ومقتضيات اإلطار المجتمعي فيكـون سـلوكها االجتمـاعي ترجمـة فعليـة               
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ين لشخصيتها التي تتمتع بالتحكم في الذات والثبات والتواصل والقدرة على التعامل مـع اآلخـر              
  . بطريقة مالئمة

وتتضح لنا العالقة ما بين قوة األنا والذكاء االجتماعي من جهة والسلوك االجتماعي من              
جهة أخرى، فقوة األنا والذكاء االجتماعي يمثالن عامالً مهماً فـي تحديـد وتوجيـه الـسلوك                 

توصف بأنهـا   االجتماعي والتأثير فيه، فالشخصية التي تتميز بسلوك اجتماعي بحاجة أيضاً ألن            
وكذلك بحاجة إلى ذكاء وحنكة     ، ذات أنا قوية قادرة على المواجهة وتحمل الضغوط والمسئوليات        

في التعامل مع المحيطين بها، وهكذا يتبين أن قوة األنا والذكاء االجتماعي يمثالن وجهين لعملـة    
الذكاء االجتمـاعي   ومن هنا يمكن القول بأن كالً من قوة األنا و         ،  واحدة وهي السلوك االجتماعي   

وبالتالي يسهمان في التنبـؤ بالـسلوك   ، يلعبان دوراً مهماً في تشكيل السلوك االجتماعي وتوجيهه  
  . االجتماعي

أما الوحدة النفسية فهي تمثل الجانب السلبي للسلوك االجتماعي، حيث إنها تتمثـل فـي               
نقص الفاعلية فـي التـأثير      الشعور بالخجل واالنطواء وقلة الرغبة في المشاركات االجتماعية و        

على اآلخرين لقلة عدد األصدقاء، وعدم القدرة على إقامة عالقات اجتماعيـة مـشبعة بالحـب                
والمودة واأللفة ناتجة عن عجز في شبكة العالقات االجتماعية، وبناء على ذلك يمكن القـول إن                

حالـة مـن عـدم      نقص السلوك االجتماعي لدى الفرد ينعكس على شخصيته الفرد ويجعله في            
االستقرار وعدم القدرة على أن يسلك سلوكاً اجتماعياً مقبوالً، وهذا يعني أن الوحدة النفسية يمكن               

  . أن تساعد في التنبؤ بالسلوك االجتماعي للفرد
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  الفـصـل الثــالــث 
  الـــدراســات الســـابقــــة

  
  

  .الدراسات التي تناولت السلوك االجتماعي: أوالً

  .الدراسات التي تناولت قوة األنا: اًثاني

  .الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي: ثالثاً

  .الدراسات التي تناولت الشعور بالوحدة النفسية: رابعاً

  . تعقيب عام على الدراسات السابقة: خامساً

  .فرضيات الدراسة: سادساً
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  :الدراسات التي تناولت السلوك االجتماعي: أوالً
 تـم تنـاول دراسـات       ، في هذا الجانب   - في حدود علم الباحثة    - لندرة الدراسات نظراً  

  .تتضمن الجوانب المختلفة للسلوك االجتماعي

  ) 2010( دراسة جاب اهللا وعالم 
ومهـارات التواصـل    ) بالـذات واآلخـر   (هدفت هذه الدراسة توضيح العالقة بين الثقة        

والعالقات بأفراد المجتمع عامة، وتكونـت عينـة        ،  والعالقات بشريك الحياة، العالقة باألصدقاء    
عاماً، وقد استخدم الباحثان    ) 45(ال تقل أعمارهم عن     ،  سيدة) 135(رجالً، و   ) 98(الدراسة من   

   : وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى، ومهارات التواصل، أداتي قياس الثقة بالذات والثقة باآلخر
 بين الثقة بالذات والثقة باآلخر ومهارات التواصل        وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية      −

  .في العالقات االجتماعية بشركاء الحياة واألصدقاء وأفراد المجتمع عامة
في )  ومهارات التواصل  ، الثقة باآلخر  ،الثقة بالذات (وجود عالقة تنبؤية بين متغيري الدراسة        −

 .كل شكل من أشكال العالقات االجتماعية

  

  )2008(دراسة المشاط 
 والعالقـة   ،والمهارات االجتماعيـة  ) أ  ( هدفت الدراسة معرفة العالقة بين نمط السلوك        

وفعالية الذات لدى عينة من طالبات كلية إعداد المعلمات بمحافظة جـدة،            ) أ  ( بين نمط السلوك    
طالبة من طالبات كلية إعداد المعلمات، وقد استخدمت الباحثة         ) 150(وتكونت عينة الدراسة من     

 إعـداد الـسيد     :ومقياس المهارات االجتماعيـة   ،  ) 1993( إعداد صالح    :مقياس الفعالية الذاتية  
، وقـد توصـلت    )2000( إعداد أحمد عبـد الخـالق        : مقياس نمط السلوك   ،)1991(السمادوني  

والمهـارات  ) أ  ( الدراسة في نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية سـالبة بـين نمـط الـسلوك                
ينة من طالبات كلية إعداد المعلمات بجدة، وكذلك وجود عالقة دالة إحـصائياً             االجتماعية لدى ع  
  . والفعالية الذاتية لدى العينة من طالبات كلية إعداد المعلمات بجدة) أ ( بين نمط السلوك 

  ),LoPes, etal  (2003 دراسة لوبيز وآخرون 
والعالقـات االجتماعيـة    هدفت الدراسة معرفة العالقة بين الذكاء االنفعالي والشخصية         

وتكونـت  ،  العالقة بين الذكاء االنفعالي والعالقات االجتماعية التفاعليـة        إلىالمدركة، والتعرف   
  . من اإلناث) 66(من الذكور، و) 37(منهم )Yale(من طلبة جامعة ) 103(عينة الدراسة من 
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، )2001(وزمالئه  ولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحثون اختبار الذكاء االنفعالي لماير          
، وقد كشفت الدراسة عن وجود عالقة موجبة دالـة          1989مقياس العالقات االجتماعية لريفس     و

 وكانت درجات الذكاء االنفعالي بداللـة عاليـة مـع        ،بين الذكاء االنفعالي والعالقات االجتماعية    
 أقل في التفاعالت    العالقات مع األصدقاء، والعالقات االجتماعية اإليجابية مع اآلخرين وبدرجات        

  .السلبية مع األصدقاء المقربين

  )Rath )2003دراسة راث 
غير العاملـة فـي     المرأة   المرأة العاملة و   إلى فاعلية الذات لدى   هدفت الدراسة التعرف    

علية الذات والرفاهية   وكذلك هدفت دراسة العالقة بين فا     ، إطار االنخراط في الشئون االجتماعية    
سيدة غيـر   ) 120 (،سيدة عاملة ) 120(سيدة  ) 240(نت عينة الدراسة من     وقد تكو ، االجتماعية

أن النساء العامالت يتمتعن بفاعلية ذاتية عالية بالمقارنة بالنـساء           إلى   وقد أشارت النتيجة  ، عاملة
 وبالمثل فقد أظهرت النساء المنخرطات اجتماعياً تمتعهن بفاعليـة ذاتيـة عاليـة       ، غير العامالت 
وقد أظهرت النتيجة وجود رابـط قـوي بـين     ، نخرطن اجتماعياً ولئك اللواتي لم ي   بالمقارنة مع أ  

  .فاعلية الذات والرفاهية االجتماعية

  )Fulighi etal )2002دراسة فوليجني وآخرون  
هدفت الدراسة فحص مدى المساعدة وقضاء الوقت مع األسرة وانعكـاس ذلـك علـى               

) 140(نشطة األخرى، وتكونت عينة الدراسة مـن        إدراك جودة حياتهم النفسية واندماجهم في األ      
من الصينيين المقيمين بالواليات المتحدة،  وأشارت النتائج إلى ميل عينة الدراسة إلـى إحـداث                
التوازن بين االلتزامات األسرية وااللتزامات األكاديمية والحياة االجتماعية مع األفراد بـصورة            

لتزامات األسرية واألنشطة األخرى من جهة والـضيق        يومية، ولم يرتبط مدى المشاركة في اال      
  . النفسي من جهة أخرى

  )2001(دراسة حسيب 
 العالقة بين المهارات االجتماعية وفعاليـة الـذات، وكـذلك        إلىهدفت الدراسة التعرف    

وبين األصغر  ،  الفروق  بين المتفوقين والعاديين في المهارات االجتماعية، وبين الذكور واإلناث          
واألكبر سناً في المهارات االجتماعية، وفعالية الذات، وقد أجريت الدراسة على عينة بلغـت              سناً  

وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباط بين بعـض   ، طالباً وطالبة من المرحلة الجامعية    ) 188(
المهارات االجتماعية وفعالية الذات، ولم توجد فروق بـين الـذكور واإلنـاث فـي المهـارات                 

عية، ولكن وجدت بعض الفروق في المهارات االجتماعية بين األصغر سناً واألكبر سـناً              االجتما
  . لصالح األكبر سناً
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  )Stewart etal  ) 2001وآخرونستيوارت 
 البدائل والتعويض في الـشبكة االجتماعيـة للمـسنات األرامـل           معرفةهدفت الدراسة   

 30 – 3 فقدن أزواجهن في فتـره       الالتي ،وفاة الزوج لدي المسنات األرامل    مصادر الدعم بعد    و
لـدعم البـديل     أهم مصادر ا   إلىبع مرات خالل سنة واحدة للتعرف        س نقد تمت مقابلته  و ،اًشهر

وقد وجد ثالثـة أنـواع مـن        ، )الفوائد النفسية المستمدة من تلك المصادر البديلة      ( التعويض و و
تكوين عالقات اجتماعية جديدة و إحياء عالقات قديمة إضافة إلى تقوية العالقـات         ( :البدائل هي 

 كبير  وجد كم ، وبغض النظر عن مدة الترمل    . مدة كون السيدة أرملة   تتنوع مع باختالف    ) الحالية
إن شبكة البدائل االجتماعية تحدث وتظهر بوضـوح   ،  صلة بالصحة النفسية السيئة    ومن البدائل ذ  

  .خالل فترة الترمل ولكن الفوائد التعويضية تبدو أكثر غموضاً

  )2000(دراسة فضة 
لفروق الكائنة بين شـباب الجامعـة مـن ذوي    هدفت الدراسة الكشف عن االختالفات وا 

السلوك االجتماعي المساند، والسلوك االجتماعي المـساير،        (:األنماط الثالثة للسلوك االجتماعي   
 هـدفت وذلك من حيث األحكام المسبقة لديهم وعن اآلخـرين، كمـا            ) والسلوك الضد اجتماعي  

اب الجامعة، والكـشف عـن تـأثير        استكشاف تأثير متغير الجنس على األحكام السبقية لدى شب        
  .التفاعل بين متغيري السلوك االجتماعي والجنس على األحكام السبقية لدى شباب الجامعة

 وطالبـة فـي جامعـة الزقـازيق،         اًطالب) 492(وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها       
اعي، مقياس  واستخدم الباحث في الدراسة مقياس األحكام السبقية، ومقياس متصل السلوك االجتم          

 إعـداد    مـن  اختبار الذكاء العالي  و إعداد الباحث،    منالمستوى االجتماعي االقتصادي والثقافي     
السيد محمد خيري، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين مجمـوعتي                

عـن  السلوك االجتماعي المساند والسلوك االجتماعي المساير ال في األحكام الـسبقية الموجبـة              
  .الذات وال في األحكام السبقية السلبية عن الذات وال عن اآلخرين

  )1999(دراسة فضة 
هدفت الكشف عن الفروق في كفاية التواصل كما يدركه طالب الجامعة والتي ترجع إلى              

 الكـشف  هدفتكل من متغير الجنس ومتغير البيئة، والتفاعل بين متغيري الجنس والبيئة، وكذلك    
 الكائنة بين كفاية التواصل المدرك لدى طالب الجامعة، ومستوى نمو األنا فيهم،             عن االرتباطات 

 وطالبة، من قاطني القرى والمدن، ولتحقيـق        اًطالب) 360(وتم تطبيق الدراسة على عينة قوامها       
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  مـن  أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياس كفاية التواصل المدرك، ومقياس أهداف الدراسة           
ث، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة في كفاية التواصل المدرك ترجـع  إعداد الباح 

ووجود ارتباط موجـب    ، بينما كانت هناك فروق دالة ترجع إلى متغير البيئة        ،  إلى متغير الجنس  
  .دال إحصائياً بين كفاية التواصل المدرك ومستوى نمو اإلدراك

  
  :الدراسات التي تناولت قوة األنا: ثانياً

  )2010(دراسة الطالع 
 مستوى المشاركة السياسية ومستوى قوة األنا لدى عينة مـن    التعرف إلى هدفت الدراسة   

شاباً وشابة، وقـد اسـتخدم   ) 139(الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، وتكونت عينة الدراسة من     
إعـداد  مـن   إعداد الباحث، ومقياس قوة األنا      من  الباحث في الدراسة مقياس المشاركة السياسية       

عالء الدين كفافي، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية دالـة إحـصائياً بـين                 
المشاركة السياسية وقوة األنا، كما وجدت فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في قوة األنا لـصالح          

  .الذكور، وعدم وجود فروق في قوة األنا تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  )2004(حجو دراسة جودة و
 قوة األنا لدى المرأة الفلسطينية باختالف بعـض المتغيـرات   إلىهدفت الدراسة التعرف    

، )مخيم، مدينـة، قريـة     (:، مكان السكن  )طالبة، عاملة، ربة بيت    (:الدور االجتماعي "الشخصية  
 ،)"آنسة، متزوجـة، مطلقـة     (:، والحالة االجتماعية  )إعدادي، ثانوي، جامعي   (:ومستوى التعليم 

 إعـداد    من امرأة، واستخدم الباحثان مقياس قوة األنا     ) 450(وأجريت الدراسة على عينة قوامها      
  ).2000(حمدان فضة 

وأسفرت نتائج الدراسات عن وجود فروق دالة في قوة األنا تعـزى الخـتالف طبيعـة              
 جـامعي، ثـانوي،    (:للمـرأة، ومـستوى التعلـيم     ) طالبة، عاملة، ربة بيت    (:الدور االجتماعي 

، كما أسفرت النتائج عـن عـدم وجـود       )آنسة، متزوجة، مطلقة   (:، والحالة االجتماعية  )إعدادي
  ).مخيم، مدينة، قرية (:فروق في قوة األنا تعزى لمتغير مكان السكن

  )2004(دراسة العبيدي 
 اتجاه وقوة العالقـة  إلى بناء مقياس ألساليب التنشئة االجتماعية والتعرف        هدفت الدراسة 

 األنا والتوافق االجتماعي وتأثير أساليب التنشئة االجتماعية في هذه العالقة، وقد أجريت             بين قوة 
 وطالبة في جامعة بغداد، وقد استخدم الباحث في الدراسة          اًطالب) 320(الدراسة على عينة قوامها     
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الـديب، ومقيـاس     علـى    إعدادمن  مقياس بارون لقوة األنا ومقياس التوافق النفسي االجتماعي         
لى وجـود عالقـة عكـسية دالـة          إعداد الباحث، وقد توصلت الدراسة إ       من التنشئة االجتماعية 

  .  بين قوة األنا والتوافق النفسي االجتماعيإحصائياً

  )2002(دراسة عودة 
لى طبيعة العالقة بين المناخ النفـسي االجتمـاعي والطمأنينـة           هدفت الدراسة التعرف إ   

المناخ النفسي االجتماعي وقوة األنا، وقد أجريت الدراسـة علـى           االنفعالية وطبيعة العالقة بين     
طالبة من طالبات المستوى الرابع في الجامعة اإلسالمية، وقـد اسـتخدمت            ) 376(عينة قوامها   

الباحثة في الدراسة مقياس المناخ النفسي االجتماعي، والطمأنينة االنفعالية، ومقياس قـوة األنـا،         
اختبـارات لمعرفـة داللـة    وإحصائياً باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وعالجت الباحثة بياناتها    

  :ةالقرون، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالي
وجود عالقة طردية بين المناخ النفسي االجتماعي وقوة األنا لدى طالبات الجامعة اإلسالمية              −

 .بغزة

رتفعة وقريناتهن ذوات قوة    وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات ذوات قوة األنا الم           −
  .األنا المنخفضة على مقياس الطمأنينة االنفعالية

  )Freeman )2001 دراسة فريمان 
) 1963(ا أريكـسون   إجراءات قوة األنا كمـا تـصوره  التحقق من مدىهدفت الدراسة   

التي سـاهمت   ، )1999(تورنر وبيرمان   ، ينوع التنفيذ كل من ماركستون ساب     وكما وضعها موض  
كانـت  التحقـق مـا إذا      وقد هدفت الدراسة    ،  التحصيل الدراسي لطالب الثانوية    لتنبؤ بمدى في ا 

واثنين مـن إجـراءات الـورع    ، متغيرات قوة األنا تعزز التنبؤ بالمتغيرات الديمغرافية المختارة     
 )131(طالباً  ) 121(وقد بلغت عينة الدراسة     ، المشاركة اإليمانية وأهمية اإليمان   : وهما) التدين(

 شمل العديد من األسئلة     اًوقد استخدم الباحث في الدراسة مقياس     ،  ،طالبة في جامعة بوالية فرجينيا    
 مقاييس ثانويـة مـن اسـتبيان التحليـل النفـسي            ةالديمغرافية والتدين وأثره في حياتهم وخمس     

 وقد بينت النتائج وجود عالقات واضـحة      ، )1997(االجتماعي لقوة األنا الذي طوره ماركستون       
 العديد من العالقات بين     وقد وجد ،  النفس اجتماعية  المقاييس على   بين المقاييس الخمسة لقوة األنا    

كمـا وجـدت    ،  الطالب وبين المستويات التعليمية لآلباء     قوة األنا النفسية االجتماعية لدى    سمات  
 علـى   عرقوقد وجد تأثير كبير لل    ، عالقة ذات داللة واضحة بين قوة األنا والتحصيل األكاديمي        

إجمـالي  كما أن   ، ية بين إجمالي قوة األنا النفسية االجتماعية والتحصيل األكاديمي        العالقات التنبؤ 
 .اً للتحصيل األكاديمي هممقوة األنا اعتبر منبئاً 
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  )2000(دراسة تركي 
تقدير الـذات والجمـود      (:هدفت الدراسة معرفة العالقة بين قوة األنا وسمات الشخصية        

من طالب جامعة الكويـت،  ) 503(ت الدراسة على عينة قوامها     يوقد أجر ) العصابيةواالرتباط و 
اختبار تقدير الذات للـدريني وسـالمة،       واستخدم الباحث في الدراسة مقياس قوة األنا لبارود،         و

وتوصـلت الدراسـة    ، اختبار الجمود لنجوتسكي  وواختبار العصابية واالرتباط ال يزنك لفرغلي،       
وكـذلك وجـود    ، ط موجب دال بين قوة األنا وكل من تقدير الذات واالنبـساط           وجود ارتبا ، إلى

 .ارتباط سالب دال بين قوة األنا وكل من الجمود والعصابية

  )2000(دراسة فضة 
هدفت الدراسة الكشف عن الفروق الكامنة في قوة األنا بين الذكور واإلناث من طـالب               

عالقة قوة األنا بالمستوى االجتماعي والثفـافي       الجامعة من قاطني المدن والقرى، والكشف عن        
طالب وطالبة من طالب الفـرقتين     ) 3201(واالقتصادي، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها        

الرابعة بكليتي التربية، واستخدم الباحث في الدراسة مقيـاس قـوة األنـا ومقيـاس المـستوى                 
اناته إحصائياً باستخدام معامـل االرتبـاط       االجتماعي والثقافي واالقتصادي، وقد عالج الباحث بي      

  : بيرسون، وتحليل التباين المركب في اتجاهين، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعتي الذكور واإلناث مـن طـالب                −

  .الجامعة من قاطني المدن والقرى معاً في قوة األنا
الة إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعتي القرية والمدينة مـن طـالب            ال توجد فروق د    −

 . في قوة األنا) الذكور واإلناث معاً(الجامعة 

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مجموعات عينة الدراسة، في قوة األنا،               −
 ).ة مدين–قرية ( والبيئة ) إناث، ذكور(ترجع إلى التفاعل بين متغيري الجنس 

 معامل ارتباط دال موجب بين درجات أفراد عينة الدراسة  من طالب الجامعة فـي             توجدال   −
 .االقتصاديوقوة األنا، ودرجاتهم في المستوى االجتماعي 
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  :الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي: ثالثاً

  )2009(دراسة عسقول 
يـر الناقـد وعالقتـه بـبعض     هدفت الدراسة بحث العالقة بين الذكاء االجتماعي والتفك      

ـ ) 381(المتغيرات لدى طلبة الجامعة، حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها             وطالبـة،   اًطالب
 إعـداد   والذكاء االجتماعي  مقياس الذكاء،    :وتكونت أدوات الدراسة من مقياسين، المقياس األول      

 وعـالج الباحـث   ،)1998 عفانـة، ( التفكير الناقد تعديل : الثانيمقياسوال،  )1993(أحمد الغول   
اختبـار ألفـا   ومعامـل ارتبـاط بيرسـون،    وبياناته إحصائياً مستخدماً التجزئة النصفية للثبات،      

األوزان النسبية وغيرها، وتوصلت الدراسـة إلـى النتـائج          والمتوسطات الحسابية،   وكرونباخ،  
  :التالية

 . للذكاء االجتماعيوجود مستوى متدنٍ −

عنـد  ) ، إنـاث كورذ(تماعي لطلبة الجامعة تعزى الختالف النوع    ال توجد فروق الذكاء االج     −
 .0.05مستوى داللة 

علـوم،  ( تعزى الخـتالف التخـصص       ال توجد فروق في الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد        −
  .)اإلسالمية، األزهر، األقصى(تعزى للجامعة  وأ، )أداب

  )2009(دراسة رجيعة 
الذكاء االجتماعي  )  منخفضي   –مرتفعي  (طلبة  هدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين ال      

في إدراك جودة الحياة النفسية والتحصيل األكاديمي، والكشف عن الفروق بين الطلبة في الـذكاء    
وأيضاً بحث إمكانية التنبؤ بأي من التحـصيل وجـودة     ،  وإدراك جودة الحياة النفسية    ،االجتماعي

 وطالبة، من طـالب     اًطالب) 451(عينة الدراسة من    وتكونت  ، الحياة النفسية، والذكاء االجتماعي   
الفرقة الرابعة بكلية التربية بالسويس، وقد استخدم الباحث في دراسته مقياس الذكاء االجتمـاعي              

مقياس جودة الحياة النفسية لرايف، وقد توصلت الدراسـة إلـى أهـم             و،  براهيم المغازي إعداد إ 
  : النتائج وهي

الذكاء االجتماعي في إدراك جـودة الحيـاة        ) فعي ومنخفضي مرت(وجود فروق بين الطالب      −
  .النفسية لصالح الطالب مرتفعي الذكاء االجتماعي

 .عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الذكاء االجتماعي −

 .وجود ارتباط دال إحصائياً بين الذكاء االجتماعي وإدراك جودة الحياة النفسية −

 .النفسية من خالل الذكاء االجتماعييمكن التنبؤ بإدراك جودة الحياة  −
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  )2008(دراسة أبو هاشم 
اني والعالقة بينهما لـدى     الوجهلى مكونات الذكاء االجتماعي و     التعرف إ  هدفت الدراسة 

 وطالبة موزعين   اًطالب) 755(طالب الجامعة المصريين والسعوديين، وتكونت عينة الدراسة من         
 اًطالب) 388) ( طالبة 150و  ،  اًب طال 177(منهم  ،  مصريين اً وطالبة طالب) 367(وفقاً للجنسية إلى    

ولتحقيق أهداف الدراسة اسـتخدم الباحـث    ، ) طالبة 188 طالب، و    200(وطالبة سعوديين منهم    
اني من إعداد الباحث، وقد أظهرت النتـائج مـا          الوجهومقياس الذكاء   ،  مقياس الذكاء االجتماعي  

  : يلي
ـ ين مكونات الذكاء االجتماعي ومكونات الذكاء       وجود ارتباط موجه دال إحصائياً ب      − اني الوجه

  .لدى طالب الجامعة المصريين والسعوديين
ـ وجود ارتباطات دالة إحصائياً للعالقات بين مكونات الذكاء االجتماعي والـذكاء             − اني الوجه

 .لدى طالب الجامعة المصريين والسعوديين

نات الـذكاء االجتمـاعي والـذكاء       على كل من مكو   ) ذكور وإناث (عدم وجود تأثير للنوع      −
 .اني لدى طالب الجامعة المصريين والسعوديينالوجه

  )2007(دراسة القدرة 
هدفت الدراسة معرفة مستوى الذكاء االجتماعي وعالقته بالتدين لـدى طلبـة الجامعـة          

لى العالقة بين مستوى الذكاء االجتماعي وكل مـن المتغيـرات           التعرف إ اإلسالمية، كما هدفت    
حيث أجريت الدراسة على عينة قوامهـا    ) الكلية والمستويات الدراسية والمعدل التراكمي     (:تاليةال
 إعـداد    الدراسة مقياس الذكاء االجتماعي من      وطالبة، وقد استخدم الباحث في هذه      اًطالب) 528(

ياً  إعداد الباحث، وعالج الباحث بياناته إحـصائ        من ، ومقياس السلوك الديني   )1993(أحمد الغول   
  :باستخدام النسب المئوية والتكرار وسبيرمان، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 . مستوى مرتفع للذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزةتوجد −

 بـين درجـات     0.05توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             −
 .جتماعي ودرجاتهم على مقياس القوميةالطلبة على مقياس مستوى الذكاء اال

ال توجد فروق بين متوسطي درجات طلبة الكليات العلمية واألدبيـة فـي مقيـاس الـذكاء                  −
 .0.05االجتماعي عند مستوى داللة 

ال توجد فروق بين متوسطي درجات الطلبة على مستوى الذكاء االجتماعي عنـد مـستوى                −
 . تعزى للمعدل التراكمي،0.05داللة 
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  ) 2006(ة عطار دراس
لى العالقة بين الذكاء االجتماعي والـصالبة النفـسية ومفهـوم     التعرف إ هدفت الدراسة   

الذات لدى طالبات كلية االقتصاد المنزلي بالمملكة العربية السعودية، وكذلك التوصـل لمعادلـة              
الـذات، وقـد   يمكن من خاللها التنبؤ بالصالبة النفسية من خالل أبعاد الذكاء االجتماعي ومفهوم   

طالبة بجامعة الملك عبد العزيز، وقد استخدمت الباحثـة    ) 92(أجريت الدراسة على عينة قوامها      
في هذه الدراسة مقياس الذكاء االجتماعي والصالبة النفسية، ومفهوم الذات، ومن خالل استخدام             

  :األساليب اإلحصائية المناسبة أسفرت الدراسة عن أهم النتائج التالية
  .القة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي والصالبة النفسيةتوجد ع −
 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي ومفهوم الذات −

يمكن التنبؤ بالصالبة النفسية من خالل أبعاد الـسعادة والرضـا والمـسئولية االجتماعيـة                −
  . والتعاطف

  ) 2003(دراسة الكيال 
الموضـوعي واالجتمـاعي    (ة مدى تمايز أنواع الـذكاء الثالثـة         هدفت الدراسة معرف  

الموضـوعي واالجتمـاعي    (ومعرفة عالقة كل نوع من أنـواع الـذكاء الثالثـة            ) والشخصي
، ومعرفـة أثـر     )والعميـق  -والمتوسط   -السطحي  (بمستويات تجهيز المعلومات    ) والشخصي

ـ  )  إناث -ذكور(الجنس    –االجتمـاعي  و –الموضـوعي  (ز األنـواع الثالثـة للـذكاء        ايفي تم
في هذا التمايز، وقد تكونت عينـة       )  أدبي –علمي  (وكذلك أثر التخصص األكاديمي     ) الشخصيو

قد جامعة عين شمس، و   ب وطالبة من طالب السنة الرابعة بكلية التربية         اًطالب) 625(الدراسة من   
 ومقيـاس   ،الذكاء االجتماعي ار القدرات العقلية األولية، ومقياس      استخدم الباحث في الدراسة اختب    

ومن خالل اسـتخدام األسـاليب      ،  ومهام مستويات تجهيز ومعالجة المعلومات     ،الذكاء الشخصي 
  : اإلحصائية المناسبة أسفرت الدراسة عن أهم النتائج التالية

 .يتمايز كل من الذكاء الموضوعي والذكاء االجتماعي بعامل مستقل لكل منهما −

 والشخصي تختلـف اختالفـاً جزئيـاً لـدى          ، واالجتماعي ،لموضوعيالبنية النفسية للذكاء ا    −
 .الجنسين

، والشخصي باختالف التخصص     البنية النفسية للذكاء الموضوعي، واالجتماعي     عدم اختالف  −
 . األكاديمي



 الدراسات السابقة                                                                   

 )114( 

 الثالثالفصل 

  ) 2002(دراسة الدسوقي 
هدفت الدراسة تحديد وقياس الذكاء االجتماعي لعينة من مشرفي األنـشطة االجتماعيـة             

من مـشرفي   ) 382(حلتي التعليم اإلعدادي والثانوي، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها           بمر
األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي، وتكونت أداة الدراسة من مقياس الذكاء            

  :  إعداد الباحث، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية مناالجتماعي
  .كاء االجتماعي بين األخصائيين االجتماعيين والمدرسينوجود فروق دالة في الذ −
 .وجود فروق دالة في الذكاء االجتماعي بين مراحل عمرية مختلفة لصالح الفئة األقل سناً −

  . عدم وجود فروق دالة في الذكاء االجتماعي بين الريفيين  والحضريين −

  )Kobe etal) 2001دراسة كوبا وآخرون 
ـ القة بين مكونات الذكاء االجتماعي ومكونات الذكاء هدفت الدراسة تحديد الع    اني، الوجه

 )162(،  اً طالب )66( وطالبة بالجامعة، منهم     اً طالب 192وتم تطبيق المقياس على عينة مكونة من        
 :طالبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين مكونات الذكاء االجتماعي            

 االستعداد  –القدرة   (:انيالوجه ومكونات الذكاء    ،) المناسب اجتماعياً   السلوك –الفهم االجتماعي   (
 اسـتراتيجيات إدارة الـضغوط     – القدرة علـى التكيـف       – المهارات بين األفراد     –داخل الفرد   

  .)والعوامل المزاجية العامة

  ) 1998(دراسة العدل 
ها بـالمتغيرات   هدفت الدراسة الكشف عن القدرة على حل المشكالت االجتماعية وعالقت         

وقـد  )  التحـصيل الدراسـي    - مفهوم الذات  - المسئولية االجتماعية  -الذكاء االجتماعي  (: التالية
طالباً مـن طـالب األول الثـانوي العـام بمحافظـة       ) 260(أجريت الدراسة على عينة قوامها      

الت  ومقياس القدرة علـى حـل المـشك   ، واستخدم الباحث مقياس الذكاء االجتماعي  ،اإلسماعيلية
 وعـالج   ،)إعداد الباحث ( ومقياس الذكاء االجتماعي     ، ومقياس المسئولية االجتماعية   ،االجتماعية

 وتوصـلت  ،) ومعامل االرتباط، وتحليل االنحدار،تحليل التباين(الباحث بياناته إحصائياً باستخدام    
  : الدراسة إلى النتائج التالية

 والمقياسـين   ،ى حل المشكالت االجتماعيـة    وجود عالقة ارتباطية دالة بين مقياس القدرة عل        −
وكل من الحكم علـى الـسلوك اإلنـساني          ،ه المشكلة ومهارات حل المشكلة من ناحية      توج 

  . من ناحية أخرىوالذكاء االجتماعي والمسئولية االجتماعية والتحصيل الدراسي
ـ             − وم الـذات   عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين القدرة على حل المشكالت االجتماعية ومفه

 .والتصرف في المواقف االجتماعية
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ـ               − ه وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء االجتماعي على درجات الطـالب فـي توج
 .   والمقياس المعرفي وإنتاج الحلول لصالح مرتفعي الذكاء االجتماعي،المشكلة

  
  :الدراسات التي تناولت الشعور بالوحدة النفسية: رابعاً

   )2010(دراسة خويطر 
هدفت الدراسة معرفة العالقة بين األمن النفسي والوحدة النفسية لدى المرأة الفلـسطينية             

في قطاع غزة، ومعرفة ما إذا كان مستوى األمن النفسي والشعور بالوحـدة  )  األرملة - المطلقة(
 -ماعيـة الحالة االجت(تأثر ببعض المتغيرات ي)  األرملة–المطلقة ( النفسية لدى المرأة الفلسطينية   

امـرأة  ) 237(سة من  وتكونت عينة الدرا،) عدد األبناء- العمل   - المؤهل العلمي    –نمط السكن   
مطلقة، وقد استخدمت الباحثة استمارة جميع المعلومات واألمـن النفـسي،           ) 91(،  أرملة) 146(

  : وقد أسفرت نتائج الدراسة عن،  إعداد الباحثةمنومقياس الوحدة النفسية 
بين كل مـن األمـن   ) 0.05(رتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود عالقة ا  −

  .)المطلقة واألرملة(النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة الفلسطينية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي فيمـا يتعلـق بمتغيـر الحالـة                   −

  . باألمن النفسياالجتماعية لصالح المرأة األرملة أكثر شعوراً
 من يسكن مع أهل     ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرأة الفلسطينية المطلقة واألرملة          −

 بالنسبة ألبعاد الوحدة النفسية لصالح من يسكن من أهل الزوجـة            ،الزوج أو مع أهل الزوجة    
  .أكثر شعوراً بالوحدة النفسية

 ومستوى تعليمهن بالنـسبة لـدرجات       ،لةوجود فروق بين المرأة الفلسطينية المطلقة واألرم       −
  . من لديهن مؤهل بكالوريوس أكثر شعوراً بالوحدة النفسية،الوحدة النفسية

 وعدد أفـراد األسـرة بالنـسبة        ،وعدم وجود فروق بين المرأة الفلسطينية المطلقة واألرملة        −
ناء أكثر شعوراً    أب ةلدرجات الوحدة النفسية، والفروق كانت للنساء اللواتي لديهن أقل من ثالث          

  . بالوحدة النفسية

  )2010(دراسة عبيد 
) 132( وتكونت عينة الدراسة مـن  ،هدفت الدراسة إعداد مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

 -البعـد العـاطفي   ( هي   ،ثالثة أبعاد  على   ملطبيق مقياس الوحدة النفسية الذي ش     مسناً، وقد تم ت   
 ومن خالل تصحيح المقياس     ،داد الباحث على المسنين    إع من)  بعد الثقة بالنفس   -البعد االجتماعي 
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مسنة لـديهم شـعور   / اً مسن70مسنة لديهم شعور منخفض بالوحدة النفسية،        / اً مسن 62تبين أن   
  .مرتفع بالوحدة النفسية

  

  )2008(دراسة عابد 
هدفت الدراسة الكشف عن عالقة الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء بكل من             

ة االجتماعية وااللتزام الديني، كما هدفت الكشف عما إذا كان هناك فروق فـي مـستوى                المساند
المـستوى   (: يمكن أن تعـزى إلـى بعـض المتغيـرات الديمغرافيـة            ،الشعور بالوحدة النفسية  

، )االقتصادي، السكن، عدد األبناء، عدد السنوات بعد استشهاد الزوج، المؤهل العلمـي للزوجـة         
زوجة شهيد من شهداء انتفاضة األقصى، واسـتخدم        ) 153(ى عينة قوامها    وأجريت الدراسة عل  

  . االلتزام الدينية واستبان، المساندة االجتماعيةة الوحدة النفسية، واستبانةالباحث استبان

وقد بينت نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية دالة بين الشعور بالوحدة النفسية، والمساندة             
شهداء، وكذلك كشفت النتائج عن عدم وجود عالقة دالة بين الـشعور            االجتماعية لدى زوجات ال   

بالوحدة النفسية وااللتزام الديني لدى زوجات الشهداء، وعدم وجود فروق في مستوى الـشعور              
، وكذلك بينت الدراسـة   )عدد األبناء - نمط السكن  -المستوى االقتصادي ( تعزى لكل من     ،بالوحدة

 تعزى لكـل مـن عـدد     ،وحدة النفسية لدى زوجات الشهداء     في مستوى الشعور بال    وجود فروق 
، ومكان الـسكن    )ثانوية عامة أو أقل   (، والمؤهل العلمي لصالح     )سنتين أو أقل  (السنوات لصالح   

لصالح شمال غزة في بعد فقدان التقبل والمحبة واالهتمام وبعد العجز االجتماعي ولصالح شمال              
  ".البعد االجتماعي"غزة ورفح في 

  )2008(مقدادي دراسة 

 طالب ) 510(هدفت الدراسة معرفة العالقة بين الوحدة النفسية باالكتئاب لدى عينة من             
مـن اإلنـاث، و     ) 312(طلبة البكالوريوس في كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت مـنهم             

ية من الذكور، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث مقياس الـشعور بالوحـدة النفـس      ) 198(
  : توصل الباحث إلى النتائج التاليةو، بيك لالكتئاب، وقائمة

  .مستوى الشعور بالوحدة أعلى لدى مجموعة المكتئبين مقارنة بمجوعة غير المكتئبين −
 وأن مـستوى  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مـستوى االكتئـاب    −

 .االكتئاب أعلى لدى اإلناث

 .الشعور بالوحدة النفسية بين الذكور واإلناث  اختالف في توجدال  −



 الدراسات السابقة                                                                   

 )117( 

 الثالثالفصل 

  )2007(دراسة علوان 
هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين كل من متوسطات درجات مقياسي الرضا عـن             

لى الفروق المعنوية فـي متوسـطات       لدى عينة الدراسة، مع التعرف إ     ،  الحياة، والوحدة النفسية  
، تـاريخ االستـشهاد  "الوحدة النفسية تبعاً لمتغيـرات  درجات كل من مقياسي الرضا عن الحياة و  

وقد تكونت عينة الدراسـة مـن   " الوضع االقتصادي، المستوى التعليمي، المهنة، الخلفية الثقافية        
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث مقياس الرضـا        ،  زوجة شهيد في محافظات غزة    ) 211(

  :النتائج التالية إلى توصلت الدراسةد الباحث، و إعدا منعن الحياة، ومقياس الوحدة النفسية
وجود عالقة سالبة دالة بين كل من متوسطات درجات مقياس الرضا عن الحيـاة والوحـدة                 −

  .النفسية
توجد فروق جوهرية في مجاالت السعادة والعالقات االجتماعية واالستقرار االجتمـاعي            ال −

  .والدرجة الكلية
  .قص األصدقاءتوجد فروق جوهرية في مجال ن ال −
  . وجود عالقة موجبة غير دالة بين مجالي التقدير االجتماعي والشعور باإلهمال −

  

  )2006(دراسة جودة 
لى العالقة بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينة من طـالب           التعرف إ هدفت الدراسة   

السكن  -لنوع  ا(وطالبات جامعة األقصى، ومعرفة مدى تأثير الوحدة النفسية واالكتئاب بكل من            
ـ ) 450(أجريت الدراسة على عينة قوامها      ، و )الحالة االجتماعية - ـ  217( وطالبـة    اًطالب  اً طالب
) 1988إعـداد إبـراهيم قـشقوش،       (وقد استخدمت الباحثة مقياس الوحدة النفسية       )  طالبة 233و

ـ               ة بـين   ومقياس بيك الثاني لالكتئاب، وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطيـة موجب
  بينت عدم وجود فروق دالة إحـصائياً   الوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب جامعة األقصى، كما       

بين متوسطات درجات أفراد العينة في مقياس الوحدة النفسية تعزى لمتغير النوع، ووجود فروق              
بالوحـدة  نة أكثر شعوراً    تبين أن سكان المدي    السكن والحالة االجتماعية، حيث      متغيرلدالة تعزى   
  .سكان المخيم، وأن المتزوجين أقل معاناة من الوحدة النفسية مقارنة بغير المتزوجينالنفسية من 

  )2006(دراسة عبد الرازق 
هدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين طالب السنوات النهائية بالمرحلة الجامعية مـن             

ـ          داف الحيـاة الـضاغطة،     الذكور واإلناث في المجتمعين المصري والسعودي في إدراكهن أله
والشعور بالوحدة النفسية، كما استهدفت الدراسة فحص العالقة بين أحـداث الحيـاة الـضاغطة           
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وأساليب مواجهتها والشعور بالوحدة النفسية، وتحديد أياً مـن األحـداث الـضاغطة وأسـاليب               
  .يينمواجهتها يمكن من خاللها التنبؤ بالوحدة النفسية لدى كل من المصريين والسعود

طالباً وطالبة من طالب جامعتي الزقـازيق       ) 332(وتكونت عينة الدراسة المصرية من      
 وطالبة مـن طـالب كليـات البنـات        اًطالب) 268(وقناة السويس، وتكونت العينة السعودية من       

مقياس أحداث الحياة الـضاغطة     ووكليات المعلمين، وقد استخدم الباحث استمارة جمع البيانات،         
) 1994(إعداد حـسن مـصطفى      من   أساليب مواجهة أحداث الحياة      ةلباحث، استبيان إعداد ا من  

  ).1985(إعداد عبد الرقيب البحيري من مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

الـسعودية فـي الـشعور      العينة  كما أشارت النتائج وجود فروق بين العينة المصرية و        
باط دال موجب بين أساليب مواجهة أحـداث        بالوحدة النفسية لصالح العينة السعودية، ووجود ارت      

 توجـد ، ولـم    العينة الـسعودية  الحياة الضاغطة والشعور بالوحدة النفسية لدى العينة المصرية و        
ارتباط دال بين أسلوب التجنب واإلنكار والشعور بالوحدة النفسية، كما أشارت النتائج إلـى أنـه              

لجامعة المصريين والـسعوديين مـن خـالل        يمكن التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية لدى طالب ا       
لمواجهة المرتبطـة   اأحداث الحياة الضاغطة األسرية والمتعلقة بالعالقة بالجنس اآلخر، وأساليب          

  .بتنمية الكفاءة الذاتية والبحث عن العالقات االجتماعية وطلب المساندة االجتماعية

  )Speight) 2005دراسة سبيجت 
ر بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى طلبة جامعة كـورادو     بحث درجة الشعو  هدفت الدراسة   

جامعيـة مـن   )  وطالبـة  اً طالب30(، وقد تكونت عينة الدراسة من   ألسريةوعالقتها باألوضاع ا  
طلبة كورادو، وقد دلت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي الصعوبات المالية واالنعـزاليين ظهـرت               

نفسية، وأن ذلك انعكس سلباً على أوضاعهم األسرية،        لديهم أعراض االكتئاب والشعور بالوحدة ال     
بحيث أجابوا عبر تقاريرهم الذاتية، أنهم غير مساهمين في إيجاد الجو اإليجابي داخـل أسـرهم،    

  . يتمتعون بأساليب لحل المشكالت التي تعترض أسرهم الوأنهم

  )Herman ) 2005دراسة هيرمان 
ءة الذاتية االجتماعية وتقدير الذات وعالقتهمـا       هدفت الدراسة استقصاء العالقة بين الكفا     

 طالبـاً   696بالشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى طلبة الجامعة، وتكونت عينة الدراسة مـن             
جامعياً، وقد دلت نتائج الدراسة أن الطلبة الذين يتصفون بالكفاءة الذاتية االجتماعية وتقدير الذات              

 األعراض االكتئابية والشعور بالوحدة النفسية، وأن األفـراد         المرتفع يتمتعون بحماية ضد ظهور    
 لـديهم بعـض األعـراض       ، وتقدير الذات المنخفض   ،ذوي الكفاءة الذاتية االجتماعية المنخفضة    

  . االكتئابية وأعراض الشعور بالوحدة النفسية
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  ) Rotenberg etal) 2004دراسة روتنبرج وآخرون 
) 71(ن الوحدة النفسية والثقة المتبادلة لدى عينة بلغـت          هدفت الدراسة اختبار العالقة بي    

عدم الرضا االجتماعي، ومقيـاس    مقياس   و ،طالباً وطالبة، وطبقت الدراسة مقياس الوحدة النفسية      
        فـضلين، وكـشفت نتـائج      معتقدات الثقة العامة باألقران، ومقياس الثقة باألصدقاء، والزمالء الم

ة بين الشعور بالوحدة النفسية والثقة المتبادلـة بـين الطالبـات     الدراسة عن عالقة ارتباطية سالب    
وبخاصة إزاء بعضهن البعض، وكن أكثر ميالً للمخاطرة والرغبة في اقتحام األزمـات اسـتناداً         

  . إلى الثقة المتبادلة بينهن

  )2003(دراسة المزروع 
امج إرشـادي    وتصميم برن  ،لى عناصر الشعور بالوحدة النفسية    التعرف إ هدفت الدراسة   

لخفض الشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات جامعة أم القـرى المقيمـات بالوحـدات الـسكنية،               
 مـن   وقد استخدمت الباحثة مقياس الشعور بالوحدة النفسية      ،   طالبة 20وتكونت عينة الدراسة من     

 ، اختبار المصفوفات المتتابعة لـرافن، ومقيـاس المـستوى االجتمـاعي           إعداد إبراهيم قشقوش  
 د إعـدا   مـن  إعداد سهير عجل، والبرنامج اإلرشـادي     من  االقتصادي الثقافي لألسرة السعودية     

  .الباحث، الذي يهدف لخفض الشعور بالوحدة النفسية

وقد بينت النتائج الفعالية اإليجابية لبعض الفنيات اإلرشادية المنتقاة التي تم تطبيقها علـى      
الجتماعية لديهن، ثم خفضن حدة الـشعور بالوحـدة   عينة الدراسة بهدف زيادة درجة المهارات ا     

  .النفسية

  ) Rokach )1999دراسة روكاتش 
هدفت الدراسة معرفة العالقة بين الخلفية الثقافية وأساليب مواجهة الـضغوط المرتبطـة     

ى مواجهة الشعور بالوحدة    بالوحدة النفسية، ومعرفة مدى تأثير العامل الثقافي في قدرة األفراد عل          
 سـنة، تـم     89-18فرداً تراوحت أعمـارهم بـين       ) 679(، وتكونت عينة الدراسة من      يةالنفس

وغـرب الهنـد، وتـم تطبيـق     ،  أمريكا الشمالية، وجنوب آسيا    : اختيارهم من ثالث ثقافات هي    
  . أساليب مواجهة الضغوط وقياس الشعور بالوحدةةاناستب

 بالمـساندة   كانوا أكثـر تمتعـاً    وقد أظهرت النتائج أن األفراد في عينة أمريكا الشمالية          
االجتماعية وأكثر قدرة على المواجهة اإليجابية للضغوط المرتبطة بالوحدة النفسية مقارنة بأفراد            
عينة جنوب آسيا وعينة غرب الهند، كما لم توجد فروق بين الجنـسين فـي أسـاليب مواجهـة          

  .الضغوط المرتبطة بالوحدة النفسية
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  ات السابقةالتعقيب على الدراس: خامساً
  :التعقيب على دراسات السلوك االجتماعي - 1

 تبين أن مهارات التواصل في العالقات االجتماعية ترتبط ارتباطاً إيجابياً مع الثقـة بالـذات          −
 وهذا يعني أن الثقة بالـذات واآلخـر         ،)1999فضة،   (،)2010،  جاب اهللا وعالم  ( واآلخر  

  .اصل االجتماعي بفاعلية لدى الفردعندما تكون مرتفعة تتضمن استخدام مهارات التو
 ،)2008 ،المـشاط (يرتبط ارتباطاً سلبياً مع المهارات االجتماعية       ) أ  ( تبين أن نمط السلوك      −

فهـي تـزداد   ، ليس لديهم مهارات اجتماعيـة ) أ  (  نمط السلوك    يوهذا يعني أن األفراد ذو    
 .للذاتبزيادة دافعية الشبكة االجتماعية الجيدة ووجود إدراك إيجابي 

أن هناك عالقة بين فعالية الذات واالنخراط في الـشئون         ) 2001 ،حسيب(بينما بينت دراسة     −
 أكثر قدرة على التحرك نحو اآلخرين       هاالجتماعية، فالفرد الذي لديه فعالية ذات مرتفعة نجد       

 . بفعالية

ة االجتماعية مـع     بين االلتزامات األسرية وااللتزامات األكاديمية والحيا      اًتبين أن هناك توازن    −
 وهذا يؤكد أنه كلما كان هناك تـوازن         ،)2002فيوليجني وآخرون،   ( األقران بصورة يومية    

بين االلتزامات األسرية واألكاديمية والحياة االجتماعية زاد من جودة الحياة النفـسية للفـرد              
 .وانعكس على اندماجه في النشاطات االجتماعية المختلفة

كشفت عن وجود عالقة موجبة بين الذكاء االنفعالي        ) 2003(آخرون  كما أن دراسة لوبينز و     −
 وهذا يعكس قدرة الفرد على إظهار السلوك المناسب فـي المواقـف             ،والعالقات االجتماعية 

 .المختلفة

أن األرملة تستخدم البدائل ذات صلة بالـصحة        ) 2001(قد بينت دراسة ستيوارت وآخرون       −
 وهذا يعني بدوره أن حياة األرملة الجديـدة فرضـت           ،اعيةالنفسية السيئة في الشبكة االجتم    

 .االلتزام بالحذر والحرص في عالقاتها مع اآلخرين

  
  التعقيب على دراسات قوة األنا - 2

 من خالل عالقتـه مـع بعـض         ،يتضح مما تم عرضه من دراسات تناولت متغير قوة األنا          −
 وهذا دليل على أن قـوة   ،)2002 ،دةعو(نا ترتبط بالطمأنينة االنفعالية     المتغيرات، أن قوة األ   

  . األنا مؤشر قوي على الصحة النفسية للفرد
 وهذا يؤكد أن قوة األنا      ،)2000 ،كيتر(ط ارتباطاً سلبياً مع العصابية      تبين أن قوة األنا ترتب     −

 . وهي بالتالي مؤشر قوي على الصحة النفسية للفرد،هي رديف الثبات االنفعالي
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 وهذا  ،)2001،  فيرمان(بياً مع التحصيل الدراسي      ترتبط ارتباطاً إيجا   كذلك تبين أن قوة األنا     −
يعني أن قوة األنا عندما تكون مرتفعة تعمل على استخدام المهارات والقدرات الكامنة لـدى               

 .الفرد بأقصى طاقة ممكنة

عية  ستوى التعليم والحالة االجتما    في قوة األنا من خالل متغير المهنة وم        اًهناك فروق تبين أن    −
، فالشخـصية   األنا متغير أساسي في حياة الفـرد       وهذا يعني أن قوة      ،)2004 ،جودة وحجو (

 .القوية هي التي تمتلك أنا قوية باختالف دورها

بدراسة العالقة بين قوة األنـا وكـل مـن المـستوى            ) 2000فضة،  (بينما انفردت دراسة     −
 ة دالة موجبة بـين قـوة األنـا        ، حيث تبين أنه توجد عالق     في واالقتصادي االجتماعي والثقا 

 ارتفاع المستوى الثقافي لألسرة يعكس مدى امـتالك    أن والمستوى الثقافي لألسرة، وهذا يدل    
 . األسرة لمقومات التربية السوية

أما فيما يخص الفروق بين الجنسين في قوة األنا فهناك اختالف واضح فيما توصـلت إليـه                  −
عن عدم وجود فروق دالـة بـين   ) 2000ة، فض(ة  حيث كشفت نتائج دراس،نتائج الدراسات 

فقد أسفرت نتائجها عن أن الذكور أشـد        ) 2010الطالع،  (الجنسين في قوة األنا، أما دراسة       
  .قوة في األنا من اإلناث

  

  التعقيب على دراسات الذكاء االجتماعي - 3
لفرد ال  اتفقت معظم الدراسات أن الذكاء االجتماعي ينمو من خالل السياق االجتمـاعي، فـا              −

يستطيع أن يكون خبيراً في المواقف االجتماعية إال من خالل تفاعله مع المجتمع الكتـساب               
، )2008أبو هاشم،    (،)2009،  رجعية(فنيات التعامل مع اآلخرين     خبرات بصورة مستمرة ب   

  ).1998العدل،  (،)2001، آخرونكوبا و (،)2002 ،الدسوقي(، )2007القدرة، (
تماعي متعدد البنية يحتوي مكونات كثيرة اختلف حولها البـاحثون وفقـاً            تبين أن الذكاء االج    −

مل مـستقل  للنموذج واإلطار النظري الذي يتبناه الباحث، وهذا يعني أن الذكاء االجتماعي عا   
  ).2001 ، وآخرونكوبا(، )2003، الكيال(ومتعدد األبعاد 

كذلك ) 2009 ،رجعية(ياة النفسية   تبين أن الذكاء االجتماعي مرتبط إيجابياً بإدراك جودة الح         −
وهذا يعني أن الذكاء االجتماعي يساهم فـي        ) 2006،  عطار(صالبة النفسية ومفهوم الذات     ال

األمر الذي يـنعكس    ،  تحقيق رضا الفرد عن ذاته ومن ثم تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي          
 .على مستوى إدراك جودة حياته النفسية

اعية لـصالح   اء االجتماعي والقدرة على حل المشكالت االجتم      قد تبين وجود عالقة بين الذك      −
ـ         ) 1998،  العدل(مرتفعي الذكاء     فـي   اًفالذين لديهم ذكاء اجتماعي مرتفع هم األكثـر تحكم

 . والقدرة على معالجة الضغوط والمشكالت التي تواجههم،أفكارهم
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القـدرة،  (التراكمـي    والمعـدل    ،تبين أيضاً عدم وجود فروق بين الكليات العلمية واألدبيـة          −
وهذا يؤكد تأثير البيئة في تشكيل وتنميـة       ) 2009، عسقول(، وقد اتفقت معها دراسة      )2006

 . الذكاء االجتماعي

أما فيما يخص الفروق بين الجنسين في الذكاء االجتماعي فهنـاك اخـتالف واضـح فيمـا                  −
) 2009،  رجعية( ،)2009عسقول،  (حيث كشفت نتائج دراسة     ،  توصلت إليه نتائج الدراسات   

فقـد  ) 2003الكيـال،  ( بينما دراسة ،عن عدم وجود فروق بين الجنسين ) 2008أبو هاشم،   (
  .أسفرت نتائجها عن وجود فروق بين الجنسين في الذكاء االجتماعي

  

  :التعقيب على دراسات الوحدة النفسية - 4
ـ    − رتبط بكثيـر   اتفقت بعض الدراسات على أن الوحدة النفسية ظاهرة متعددة الجوانب حيث ت

، خـويطر (، )2008عابـد،  ( الجنس، العمر، نمط المـسكن، التعلـيم،   : مثل ،من المتغيرات 
  ). 2006، جودة(، )210

 ).2008عابد، ( لخبرة الشعور بالوحدة النفسية  تبين أن األرملة حديثة الترمل أكثر استهدافاً −

جـودة،  (، )2008،  مقـدادي (اً إيجابياً مـع االكتئـاب       تبين أن الوحدة النفسية ترتبط ارتباط      −
هذا يعني أن الوحدة النفسية واالكتئاب مفهومان يهددان استقرار الفرد لما ينطوي            ، و )2005

 .عليهما من آثار سلبية

عبد (حداث الحياة الضاغطة    تبين وجود عالقة موجبة بين الشعور بالوحدة وأساليب مواجهة أ          −
عور بالوحدة النفسية أحـد مظـاهر       وهذا يعني أن الش   ) 1999روكاتس،  (،  )2006،  الرازق

لجوء الفرد إلى االنسحاب من المواقف االجتماعية ونقص عالقاتـه االجتماعيـة، فـاألفراد          
 بالوحدة النفسية هم األقل قدرة على التفاعل االجتماعي والمواجهة اإليجابيـة            اًاألكثر شعور 

 .لضغوط الحياة

 ،)2008عابـد،   (اً مع المساندة االجتماعيـة      كما تبين أن الوحدة النفسية ترتبط ارتباطاً سلبي        −
فعندما تضطرب العالقة مع األصدقاء والمحيطين يفتقد الفـرد الـدعم           ،  )1999 ،روكاتس(

 .االجتماعي فتكون الوحدة النفسية

) 2010،  خـويطر (نفسية وفقدان األمن النفسي     تبين أيضاً وجود عالقة عكسية بين الوحدة ال        −
كالهما على الضد من اآلخر فحيث يكون فقدان األمـن النفـسي            فهما متغيران ال يلتقيان، ف    

تكون الوحدة النفسية لخوف الفرد من المجهول، وعدم قدرته على معالجة الـضغوط التـي               
 .تواجهه
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، هيرمـان (وتقـدير الـذات     ،  والكفاءة الذاتية  ،تبين وجود عالقة عكسية بين الوحدة النفسية       −
ـ        وتق ، فعندما تنخفض الكفاءة الذاتية    )2005 الخوف مـن  دير الذات تكون الوحدة النفـسية، ف

الفشل في عقد عالقات اجتماعية ناجحة يجعله أكثر ميالً لالنعزال، واتفقت نتائج الدراسة مع              
 ).2004(نتائج دراسة روتنبرج وآخرون 

وهـذا  ) 2007،  علـوان (الباً مع الرضا عن الحياة       تبين أن الوحدة النفسية ترتبط ارتباطاً س       −
 نتيجة عدم الرضا الذاتي عن العالقات البينشخصية        ،ن شعور األرملة بالوحدة النفسية    يعني أ 

 ،والناتج عن التغير الذي يطرأ على العالقات االجتماعية الفعلية بحيث تصبح غيـر مـشبعة          
 . بعدم الرضا عن هذه الحياةفتشعر

عبـد  (، يب مواجهتهـا  إمكانية التنبؤ بالوحدة النفسية من خالل أحداث الحياة الضاغطة وأسال          −
  ). 2006، الرازق

  

  :تعقيب عام على الدراسات السابقة - 5
والنـدرة النـسبية    ، تؤكد النظرة الفاحصة للدراسات السابقة غياب الدراسـات العربيـة         

والـذكاء  ، بقـوة األنـا   (للدراسات األجنبية التي تناولت التنبؤ بالسلوك االجتماعي في عالقتـه           
بعـد مراجعتهـا للـدوريات األجنبيـة        _في حدود علم الباحثة     ، _)والوحدة النفسية ، االجتماعي

  .ما يبين الحاجة إلى الدراسة الحالية، والعربية من خالل شبكة المعلومات العربية

 :تناولت متغيرات البحث الحـالي مجتمعـة     _ في حدود علم الباحثة   _ربية  ال توجد دراسة ع        
سواء لدى المرأة أو لـدى      ) والذكاء االجتماعي ، نفسيةوالوحدة ال  ،وقوة األنا ، السلوك االجتماعي (

  .والبيئة الفلسطينية خصوصاً، األرملة مع أهمية ذلك في البيئة العربية عموماً

وقد استفادت الباحثة من بعض الدراسات السابقة في إجراءات البحث الحالي  في إعـداد     
  .دراسةوتفسير نتائج ال، والمعالجات اإلحصائية للبيانات، تاألدوا
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  :فرضيات الدراسة: سادساً
بين السلوك   ) α>0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        توجد عالقة ارتباط  ال   -1

لـدى النـساء    ) الوحدة النفـسية  ، الذكاء االجتماعي ، قوة األنا (االجتماعي والمتغيرات   
 . األرامل في قطاع غزة 

الوظـائف الجـسمية   ( بأبعادهاقوة األنا  ذو داللة إحصائية لمتغير  عالقة تنبؤية  توجدال   -2
للنـساء  ) التـدين ،  اإلنهاك النفسي، النضج الخلقي، الكفـاءة الشخـصية       ،  والفسيولوجية

 . األرامل في  العينة على السلوك االجتماعي

التصرف في  ( بأبعاده الذكاء االجتماعي  ذو داللة إحصائية لمتغير      عالقة تنبؤية  توجدال   -3
للنساء األرامـل فـي      ) ) لضبط االجتماعي، االهتمام والمشاركة   المواقف االجتماعية، ا  

 . العينة على السلوك االجتماعي

العجـز   (بأبعادهـا  ذو داللة إحصائية لمتغير الوحـدة النفـسية          عالقة تنبؤية  توجدال   -4
) االجتماعي، اإلدراك السلبي للذات، مهارات االتصال االجتماعي، التـصدع األسـري          

 . العينة على السلوك االجتماعيللنساء األرامل في  

في مستوى السلوك    ) α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -5
ابتدائي، ( تعزى للمؤهل التعليمي     ، لدى النساء األرامل في قطاع غزة      بأبعادهاالجتماعي  

 ).إعدادي، ثانوي، دبلوم فأكثر

في مستوى السلوك    ) α>0.05(الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -6
 تعزى لمتغيـر مكـان الـسكن        ، لدى النساء األرامل في قطاع غزة      بأبعادهاالجتماعي  

 ). رفح – خانيونس – الوسطى - غزة  –شمال غزة (

فـي مـستوى     )α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           -7
 تعزى لمتغيـر الـدخل      ،األرامل في قطاع غزة    لدى النساء    بأبعادهالسلوك االجتماعي   

 1500 إلـى    شـيقل  1000،  شـيقل  1000،  شيقل 500،  شيقل 500دون  (الشهري  
 ).  فأكثرشيقل 1500، شيقل
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  الفصــــــــــل الرابــــــــــــع

  إجـــــــراءات الدراســــة
  

  :ملويش
v ــــقـم   .ةـدمــــ

  

v   منهـــج الدراســة.  
  

v   الدراســة مجتمــع.  
 

v ـــة الدراســة عين.  
 

v  أدوات الدراســـــة.  
 

v  خطـوات الدراســـة.  
 

v  األساليب اإلحصـائـية.  
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 الفصــل الرابـــع

  إجـــراءات الدراســـة
يعرض هذا الفصل اإلجراءات والخطوات المنهجية التي تمـت فـي مجـال الدراسـة               

 إلـى  ، إضـافةً طبقت عليهالدراسة، والعينة التي الميدانية، حيث يتناول منهج الدراسة، ومجتمع ا   
 وخطواتها، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات         ،توضيح األدوات المستخدمة  

  :صيل ما تقدملي تفوفيما ي. للتوصل إلى النتائج ومن ثم تحقيق أهداف الدراسة

  :منهج الدراسة: أوالً
 ج الوصفي التحليلـي الـذي     خدام المنه من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باست       

 العالقـة بـين مكوناتهـا    ،وتحليل بياناتهـا ، تحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة 
  .واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها

دراسـة أحـداث وظـواهر      "المنهج الوصفي التحليلـي بأنـه       ) 41:1996(يعرف األغا 
دون تـدخل مـن الباحـث فـي     ، وجودة متاحة للدراسة والقياس كما هـي      وممارسات قائمة وم  

  ."ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحلها، محتوياتها

  : مجتمع الدراسة: ثانياً
 فـي وزارة الـشؤون      امـل المـسجالت   يتكون مجتمع الدراسة من جميع النـساء األر       

 . 2010/2011االجتماعية في قطاع غزة للعام 

   )1(جدول 

  يوضح توزيع أفراد المجتمع األصلي حسب المحافظة

ــمال   غزة  المحافظة ش
  غزة

  المجموع  رفح  خانيونس  الوسطى

عــــدد 
  األرامل

1490  869  1403  1409  1329  6500  
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  :الدراسة عينة: ثالثاً
  :عينتين من الدراسة عينة تألفت

حافظـة خـان    لنساء األرامل فـي م    ا من امرأة) 30 (اختيار تم حيث: استطالعية عينة - 1
 واستخدامها البحث أدوات صالحية من التأكد بغرض البسيطة العشوائية بالطريقة يونس

 . والثبات الصدق لحساب

 ويتضح غزة، قطاعالنساء األرامل في  من  امرأة )385 (من تكونت :ليـة فعال الدراسة عينة - 2
 :هافي لألفراد ةالديموغرافي المتغيرات حسب العينة أفراد توزيع النقاط التالية خالل من

 

 :المؤهل العلمي حسب العينة أفراد توزيع  - أ

،  العلمي إعدادينمؤهله العينة أفراد من )%30.9(ما نسبته  أن النتائج خالل من تبين
 العينة أفراد من )%15.1(و، ابتدائي العينة أفراد من )%23.4(  أنحين في، ثانوي )%30.6(و

  : التالي الشكل اللخ من والنتائج موضحة،  فأكثرمتوسط دبلوم

  ) 1(شكل 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

  
 :مكان السكن حسب العينة أفراد توزيع  - ب

 نيسك العينة أفراد من أرملة) 90(عددهم ) %23.4(ما نسبته  أن النتائج خالل من تبين
، س في محافظة خانيوننيسك أرملة) 85(وعددهن ) %22.1(بينما ، في محافظة غزة

) %18.2(و،  في محافظة الوسطىن يسكالعينة أفراد من أرملة) 83 (وعددهن) %21.6(و
وعددهن %) 14.8(في حين أن ، ظة رفح في محافيسكن العينة أفراد من أرملة) 70 (وعددهن

  :والنتائج موضحة من خالل الشكل التالي،  في محافظة شمال غزةنأرملة يسك) 57(
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  ) 2(شكل 

  راد العينة حسب مكان السكنيوضح توزيع أف

  
  

 :الشهري الدخل مستوى حسب العينة أفراد توزيع  - ت

 بينما، شيقل) 500( أقل من دخلهن العينة أفراد من )%68.1( أن النتائج تبين من خالل
 أفراد من )%4.7(و، شيقل )1000( إلى )500( بين ما ندخله يتراوح العينة أفراد من )26%(

 شيقل )1500 (ندخله )%1.3(و، شيقل )1500( إلى )1000( بين ما ندخله يتراوحة العين
  : التالي الشكل خالل من والنتائج موضحة، فأكثر

  ) 3(شكل 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري
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  :أدوات الدراسة: رابعاً
  : استخدمت الباحثة مجموعة من المقاييس بهدف التحقق من فرضيات الدراسة وكانت كالتالي

  .عداد الباحثةمقياس السلوك االجتماعي        إ - 1

  .عداد الباحثةياس قوة األنا                  إمق - 2

  .عداد الباحثةمقياس الذكاء االجتماعي         إ - 3

  .عداد الباحثةقياس الوحدة النفسية            إم - 4

  

 جتماعيلوك االمقياس الس - 1

 طريقة اعداد المقياس  - أ

السلوك االجتماعي لدى النساء األرامل، بعد أن اتضح نـدرة  قامت الباحثة بإعداد مقياس     
المقاييس المتاحة في البيئة العربية، وقد قامت الباحثة بالخطوات التالية في سبيل إعـداد              

  : المقياس

قامت الباحثة بفحص ومراجعة االتجاهـات    : فحص التراث السيكولوجي لتحديد المفهوم     •
كما يتضح ذلك من خالل اإلطـار النظـري         ،  يالمختلفة حول مفهوم السلوك االجتماع    

  . الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعوللدراسة الحالية، والبحوث 

 والتي تم إعدادها لفئات عمريـة مختلفـة         ،فحص المقاييس السابقة للسلوك االجتماعي     •
، دراسـة   جوانب المختلفة للسلوك االجتماعي   بوجه عام، وكذلك المقاييس التي تناولت ال      

 .  )2008، المشاط(، )2006 ،جاب اهللا وعالم(

 وذلك بتوزيعه على سـبعة  ،تحكيم المقياس بصورته األولية في ضوء تعريفه اإلجرائي        •
 .محكمين من أساتذة علم النفس

إعداد الصورة المعدلة للمقياس بعد تنفيذ مقترحات وتعديالت المحكمين على عبـارات             •
 . المقياس

قياس، وذلك بعد استبعاد بعض العبارات المكررة في المعنـى  إعداد الصورة النهائية للم  •
 . وغير المالئمة للبعد الذي تنتمي إليه
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  )8(ملحق رقم : وصف المقياس  - ب

ـ     21مقياس السلوك االجتماعي من     يتكون   ة أبعـاد تمثـل الـسلوك        عبارة لقيـاس ثالث
  :هي، االجتماعي

  : البعد الذاتي •

و اآلخرين فتتفاعل معهم بميولهـا ورغباتهـا        وهو السلوك الموجه من جانب األرملة نح      
  .وحاجاتها واتجاهاتها سعياً منها للتأثير فيهم

  : البعد األسري •

  . فيساهم هذا السلوك في تحديد طبيعة العالقة بينهم،هو سلوك تفاعلي بين األرملة وأسرتها

  : البعد االجتماعي •

 من مجموعة من    اًألرملة جزء  االجتماعية التي تكون فيها ا      واألنشطة ويقصد به العالقات  
  . األصدقاء يشتركون في االهتمامات واألنشطة المختلفة

  :خصائص السيكومترية للمقياسال  - ت

  :صدق مقياس السلوك االجتماعي  - ث

  :يه ،طريقعدة حساب الصدق بالمقياس تم للتحقق من صدق 

  صدق المحكمين  -1

 متخصـصين  يينجامع أساتذة من مجموعة على األولية صورته في المقياس عرض تم
 جاءت ذلك وفي ضوء، غزة محافظات في الفلسطينية الجامعات في يعملون وهم ،النفس علم في
 في آرائهـم  جداً كبير اتفاق بينهم وكان، يقيس ما وضع من أجله المقياس أن على تؤكد همؤآرا

 أكـد  وبعضهم اآلخر الفقرات بعض إضافة على بعضهم أكدو ،سالمقيا على بإبدائها قاموا التي
 بالتعـديل علـى   أو باإلضافة كانت سواء آرائهم جميع بأخذ ةالباحث متوقا، بعضها تعديل على
  . يوضح ذلك)3(، )2(، )1 (رقم وملحق، المقياس قوة من ذلك يزيد لكي وجه أكمل

  :  Internal consistencyصدق االتساق الداخلي -2

لدرجـة   المقيـاس وا عـاد أب من بعد بين درجة كل ن بيرسو حساب معامالت االرتباط  تم  
 على حدة والدرجة الكلية لكـل       بعدكل فقرة من فقرات كل      للمقياس، ومعامل االرتباط بين     الكلية  

 بالدرجة الكلية للمقياس وكذلك لمعرفـة مـدى         بعاداأل وذلك لمعرفة مدى ارتباط      ، على حدة  بعد
  :الجدول التالي ويتضح ذلك من خالل ، على حدةبعد بالدرجة الكلية لكل ارتباط كل فقرة



                                            إجـراءات الدراسة                         

 )131( 

 الرابعالفصل 

  )2( جدول

   مقياس السلوك االجتماعي والدرجة الكلية للمقياس    أبعاد معامالت االرتباط بين 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  األبعاد 
   دالة إحصائيا0.01ً 0.78 يـذاتالبعد ال
   دالة إحصائيا0.01ً 0.74 سرياأل البعد 

   دالة إحصائيا0.01ً 0.91 البعد المجتمعي

  

، مالت ارتباط قوية ودالة إحـصائياً      المقياس تتمتع بمعا   أبعادتبين من الجدول السابق أن      
 المقياس تتمتـع    أبعاد، وهذا يدل على أن      )0.91 – 0.74(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      

 فقد تم إجراء معـامالت االرتبـاط بـين          أبعادوبما أن المقياس لديها ثالثة      . بمعامل صدق عالٍ  
،  ويتضح ذلك مـن خـالل         على حدة  بعدوالدرجة الكلية لكل     الثالثة   بعاد من األ  بعدرات كل   فق

  :الجداول التالية

  )3(جدول
 علي مقياس بعدوالدرجة الكلية لل) الذاتيالبعد ( األول بعدمعامالت االرتباط بين فقرات ال

  السلوك االجتماعي
  لةمستوى الدال  معامالت االرتباط   األولبعدفقرات ال م
 0.05دالة إحصائيا 0.36  .أتحدث مع اآلخرين بأسلوب مقبول لديهم  1

 دالة إحصائياً 0.01 0.44  .أجد صعوبة في التعامل مع اآلخرين  2

 دالة إحصائياً 0.02 0.43 .تطول خصومتي مع من أغضب منه  3

  غير دالة 0.15 0.27 .أحاول أن أكون لطيفة مع صديقاتي  4

ـ      5 ن ذوي الظـروف    أتعاطف مع اآلخرين م
 .الصعبة

 دالة إحصائياً 0.01 0.54

 دالة إحصائياً 0.01 0.47 .أستطيع تحمل ما يواجهني من إحباطات  6

 دالة إحصائياً 0.01 0.70  .أهتم بمواساة اآلخرين في مصائبهم  7

 دالة إحصائياً 0.01 0.69 .أحاول مساعدة من أجده في مشكلة  8

تتمتـع بمعـامالت    ) البعد الذاتي (  األول   بعدفقرات ال تبين من خالل الجدول السابق أن       
، حيث تراوحت معامالت االرتبـاط      0.01 داللة أقل من     اط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى     ارتب
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مـا  . ق عالٍ تمتع بمعامل صد   البعد الذاتي وفقراته ت    بعدى أن   ، وهذا يدل عل   )0.70 -0.36(بين  
  . يجب حذفها من البعد فلذلك،فهي غير دالة) 4(عدا الفقرة رقم 

  )4 (جدول
علي مقياس السلوك  بعدوالدرجة الكلية لل) البعد األسري (بعدمعامالت االرتباط بين فقرات 

  االجتماعي
 مستوى الداللة معامالت االرتباط  الثانيبعدفقرات ال م

 دالة إحصائياً 0.01 0.45  .أفضل أن تقتصر عالقاتي على أفراد أسرتي 9

.ة أقاربي في عمل أقوم بهأقبل مساعد 10  غير دالة 0.70 0.07 

 دالة إحصائياً 0.01 0.63 .أشعر بترابط بيني وبين أفراد أسرتي 11

 دالة إحصائياً 0.01 0.58 .شعر باالنزعاج من نصائح أهليأ 12

 دالة إحصائياً 0.01 0.60 .أجد صعوبة في التعامل مع أبنائي 13

 0.02دالة إحصائيا 0.41 .القرار أفضل مشاركة أسرتي في اتخاذ  14

 دالة إحصائياً 0.01 0.50 .أشعر باالستياء والرفض لبعض أقاربي 15

 0.17غير دالة 0.26 .يدفعني سلوك بعض أقاربي إلى التعالي عليهم 16

تتمتع بمعامالت ارتبـاط  ) البعد األسري(  الثاني   بعدتبين من الجدول السابق أن فقرات ال      
، حيث تراوحت معامالت االرتبـاط بـين        0.01 داللة أقل من     ىئياً عند مستو  قوية ودالة إحصا  

مـا عـدا   . ل على أن  البعد األسري وفقراته تتمتع بمعامل صدق عالٍ        ، وهذا يد  )0.63 -0.41(
  . فلذلك يجب حذفهما من البعد، إحصائياًفهما غير دالتين) 16، 10(رات رقم الفق

  ) 5( جدول
علي مقياس السلوك  بعدوالدرجة الكلية لل) البعد المجتمعي(ات معامالت االرتباط بين فقر

  االجتماعي
  مستوى الداللة  معامالت االرتباط   الثالثبعدفقرات ال  م

 دالة إحصائياً 0.01 0.50 .أشارك جيراني في معظم مناسباتهم 17
 دالة إحصائياً 0.01 0.54 . أحرص على االلتزام بعادات وتقاليد المجتمع 18
 دالة إحصائياً 0.01 0.44 .حرص على تقديم واجب العزاء لآلخرينأ 19
 0.30غير دالة 0.24 .أحرص على حضور المناسبات السعيدة التي أكون مدعوة إليها 20
 دالة إحصائياً 0.01 0.61 .أشعر بالتباعد بيني وبين المجتمع الذي أعيش فيه 21
 0.12غير دالة 0.34 .جيراني يصعب التفاهم معهم 22
 0.08غير دالة 0.35 .أحاول أن أسلك بشكل مقبول اجتماعياً 23
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 دالة إحصائياً 0.01 0.49 .أتجاهل التزامي في عمل جماعي أقوم به 24
 دالة إحصائياً 0.01 0.57 .أحرص على االنضمام إلى نشاطات اجتماعية 25
 دالة إحصائياً 0.01 0.62 .أشعر بالرضا عن حياتي االجتماعية 26
 دالة إحصائياً 0.02 0.49  .منزليفي أشجع زميالتي على زيارتي  27

تمتع بمعامالت ارتباط   ت) البعد المجتمعي ( الثالث   بعدالتبين من الجدول السابق أن فقرات       
حيث تراوحت معامالت االرتبـاط بـين       ،  0.01 داللة أقل من      عند مستوى  قوية ودالة إحصائياً  

ما عـدا   . اته تتمتع بمعامل صدق عالٍ    لبعد المجتمعي وفقر  ، وهذا يدل على أن ا     )0.62 -0.44(
  . فلذلك يجب حذفهما من البعد، إحصائياًفهما غير دالتين) 23، 22، 20( م الفقرات رق

  

  :صدق المقارنة الطرفية -3

ى في الدرجات بمتوسط الربع      متوسط الربع األعل   ةقارنمتقوم هذه المقارنة في جوهرها على       
%) 25(بعد توزيع الدرجات تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بين أعلى            في الدرجات، و   األدنى

  :ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي، من الدرجات%) 25(من الدرجات وأقل 

  ) 6(جدول 
 بعادلدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات أل" ت"يوضح نتائج اختبار 

  مقياس السلوك االجتماعي  
 مقياسأبعاد ال  الدرجاتومرتفع  الدرجاتمنخفضو

 ع  م  ع م
قيمة 

 "ت"
مستوى 
 الداللة

- 0.84 22.60 0.99 18.13  ذاتيال البعد
 0.01دالة  10.36

 0.01دالة  11.20 0.00 22.00 1.27 16.57 سريالبعد األ

 0.01دالة  12.50 1.03 33.67 1.15 26.00 البعد المجتمعي

 0.01دالة  11.09 1.77 75.63 2.92 62.25 الدرجة الكلية للمقياس

  

تبين من الجدول السابق وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بـين مرتفعـي الـدرجات               
 الثالثة  تميـز  بأبعاده الثالثة، وهذا يدل على أن المقياس بأبعادهومنخفضى الدرجات في المقياس    

 بعادلية للمقياس واأل  الدرجة الك  الدرجات الدنيا في     بين األفراد ذوي الدرجات العليا واألفراد ذوي      
ما يشير إلى صـالحية المقيـاس       ، اس بفقراته يتمتع بمعامل صدق عالٍ     ما يعني أن المقي   الثالثة،  

  . للتمييز بين الدرجات العليا والدرجات المنخفضة
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  :ثبات مقياس السلوك االجتماعي  - ج
  :وهما ،قتين تم حساب الثبات له بطري علي العينة االستطالعيةبعد تطبيق المقياس

  :  Alpha كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  - 1

من النساء األرامل في قطاع      امرأة) 30(قوامها   استطالعية   على عينة المقياس  تطبيق  تم  
 بالنـسبة للمقيـاس األول       لقياس الثبات  خلفا كرونبا أحساب معامل   المقياس تم    تطبيق   ، وبعد غزة

وهذا دليـل   ، 0.75ساوي  مقياس الكلي ت   كرونباخ لل  قيمة ألفا حيث وجد أن     ،"السلوك االجتماعي "
فقـد بلـغ     أبعـاد ة   على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع، وبما أن المقياس لديه ثالث            كاف ،

ومعامـل ألفـا    ،  0.70 الثاني   بعد، ومعامل ألفا كرونباخ لل    0.65 األول   بعدلفا كرونباخ لل  معامل أ 
  . بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات عاِلبعاد على أن األ كاف، وهذا دليل0.67 الثالث بعدكرونباخ لل

  )7( جدول

   الثالثة  بأبعادهمعامل ألفا كرونباخ لمقياس السلوك االجتماعي 
  معامل ألفا كرونباخ   عدد الفقرات  األبعاد

  0.65  7 .ذاتيال البعد
  0.70  6 .سريالبعد األ

  0.67  8  .البعد المجتمعي
  0.75  21  .الدرجة الكلية للمقياس

  

  :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  - 2

من النساء األرامل في قطاع      امرأة) 30(قوامها   استطالعية   على عينة المقياس  تطبيق  تم  
الـسلوك  " للمقيـاس األول     بطريقة التجزئة النصفية  الثبات  حساب  المقياس تم    تطبيق   غزة، وبعد 
تـم  وكذلك بنود كل بعد إلى قسمين، حيث         ،إلى نصفين  المقياس   بنودحيث تم قسمة     ،"االجتماعي

حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجمـوع فقـرات النـصف الثـاني                
الدرجـة الكليـة    لدرجات   معامل االرتباط لبيرسون     حيث بلغ ، للمقياس وكذلك لكل بعد على حدة     

 معامـل  المعدلة أصـبح  براون   –عادلة سبيرمان   موبعد استخدام   ،  )0.57(بهذه الطريقة    للمقياس
، وبما أن المقيـاس لديـه       ويدل هذا على أن المقياس لديه درجات ثبات مرتفعة        ،  )0.73(الثبات  

 بـراون  –معادلة سبيرمان وبعد استخدام ،  0.54 األول   بعدثالثة أبعاد، فقد بلغ معامل االرتباط لل      
معادلـة  وبعد استخدام    0.51 الثاني   بعداالرتباط لل معامل  و،  )0.70( معامل الثبات    المعدلة أصبح 

، 0.48 الثالـث    بعدومعامل االرتباط لل  ،  )0.68( معامل الثبات    المعدلة أصبح  براون   –سبيرمان  
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 ، وهذا دليل كـاف    )0.65( معامل الثبات    المعدلة أصبح  براون   –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   
  .ات عاِل بفقراتها تتمتع بمعامل ثبعلى أن األبعاد

   )8( جدول

  بأبعادهمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس السلوك االجتماعي 

  معامل الثبات بطريقة سبيرمان براون المعدلة  معامل ارتباط بيرسون   المقياسأبعاد
 0.70  0.54 .ذاتيال البعد

 0.68  0.51 .سريالبعد األ
  0.65  0.48 .البعد المجتمعي
 الدرجة الكلية

  0.73  0.57  .للمقياس

  األنامقياس قوة   - 2
  :طريقة اعداد المقياس  - أ

قامت الباحثة بإعداد مقياس قوة األنا لدى النساء األرامل، بعد أن اتضح نُدرة المقـاييس               
  : المتاحة في البيئة العربية، وقد قامت الباحثة بالخطوات التالية في سبيل إعداد المقياس

قامت الباحثة بفحص ومراجعة االتجاهات : المفهومفحص التراث السيكولوجي لتحديد  •
كما يتضح ذلك من خالل اإلطار النظري       ،  والنظريات المختلفة حول مفهوم قوة األنا     

  . الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعوللدراسة الحالية، والبحوث 
جـه   والتي تم إعدادها لفئات عمرية مختلفة بو       ،فحص المقاييس السابقة لقوة األنا     •

، )1988 ،أبـو ناهيـة وموسـى   (مقياس و، )1950 ، بارون(عام، ومنها مقياس  
 ).  2000 ،فضة(مقياس و

 وذلك بتوزيعه على    ،تحكيم المقياس بصورته األولية في ضوء تعريفه اإلجرائي        •
 .سبعة محكمين من أساتذة علم النفس

 علـى   إعداد الصورة المعدلة للمقياس بعد تنفيذ مقترحات وتعديالت المحكمـين          •
 . عبارات المقياس

إعداد الصورة النهائية للمقياس، وذلك بعد استبعاد بعض العبارات المكررة فـي             •
 . المعنى وغير المالئمة للبعد الذي تنتمي إليه
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  ) 9(ملحق رقم : وصف المقياس  - ب

  :هي، عبارة لقياس خمسة أبعاد تمثل قوة األنا) 34(مقياس قوة األنا يتكون من 

  : والفسيولوجيةالوظائف الجسمية -1

 قدرة األنا على تأدية الوظائف المتعلقة بالجانب البدني فـي الشخـصية مـن     اويقصد به 
خالل تزايد إحساس الفرد بالنشاط والحيوية وتضاؤل اإلحساس باإلرهـاق والتعـب والـضعف              

  .الجسمي العام

 : اإلنهاك النفسي واالنعزالية -2

زان في المواقف المختلفة وتضاؤل الشعور      قدرة األنا على االحتفاظ باالت    عدم  ويقصد به   
 .بالضغط النفسي وبالعزلة عن اآلخرين والخوف والحزن

 :النضج الخلقي -3

 ويتضح  ،السويةللقيم والمعايير واآلداب االجتماعية     ويقصد به قدرة األنا على االستجابة       
 .من خالل السلوكيات الحسنة اتجاه اآلخرين

 :الكفاءة الشخصية -4

األنا على التعامل والتكيف مع األزمات والمواقف الصعبة وتمتع الفـرد     قدرة   اويقصد به 
 .بالمرونة واالستقالل

 :التدين -5

 ا ومعاملته اويقصد به قدرة األنا على االلتزام بأحكام الدين، وذلك من خالل عالقتها بربه            
  . مع اآلخرين

   :الخصائص السيكومترية للمقياس  - ت
  :مقياس قوة األناصدق 

  :ي ه،طرقعدة حساب الصدق بالمقياس تم للتحقق من صدق 

  صدق المحكمين  . 1

 متخصـصين  جامعيين أساتذة من مجموعة على األولية صورته في المقياس عرض تم
 جاءت ذلك وفي ضوء، غزة محافظات في الفلسطينية الجامعات في يعملون وهم النفس علم في
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فـي   جـداً  كبير اتفاق بينهم وكان، يقيس ما وضع من أجل قياسه المقياس أن على تؤكد همؤآرا
 وبعضهم اآلخر الفقرات بعض إضافة على بعضهم أكدف ،المقياس على بإبدائها قاموا التي آرائهم

 بالتعديل على أو باإلضافة كانت سواء آرائهم جميع بأخذ ةالباحث متوقا، بعضها تعديل على أكد
  . يوضح ذلك)4(، )2(، )1 (رقم وملحق المقياس قوة من ذلك يزيد لكي وجه أكمل

  : Internal consistencyصدق االتساق الداخلي . 2

لدرجـة  بعد من أبعـاد المقيـاس وا   بين درجة كل  بيرسون حساب معامالت االرتباط  تم  
 كل فقرة من فقرات كل بعد على حدة والدرجة الكلية لكـل             للمقياس، ومعامل االرتباط بين   الكلية  

 وكذلك لمعرفـة مـدى   ،بالدرجة الكلية للمقياس  عاد  االب وذلك لمعرفة مدى ارتباط      ،بعد على حدة  
  :الجدول التالي ويتضح ذلك من خالل ،ة على حدبعدارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل 

   )9( جدول

  معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس قوة األنا والدرجة الكلية للمقياس 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  األبعاد 
   دالة إحصائيا0.01ً 0.80 .ة والفسيولوجيالوظائف الجسمية

   دالة إحصائيا0.01ً 0.81 .اإلنهاك النفسي واالنعزالية
   دالة إحصائيا0.01ً 0.45 .النضج الخلقي

   دالة إحصائيا0.01ً 0.57 .الكفاءة الشخصية
   دالة إحصائيا0.01ً 0.69   .التدين

  

، عامالت ارتباط قوية ودالة إحـصائياً      أبعاد المقياس تتمتع بم     أن تبين من الجدول السابق   
 وهذا يدل على أن أبعاد المقياس تتمتـع         ،)0.81 – 0.45(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      

وبما أن المقياس لديه خمسة أبعاد فقد تم إجراء معـامالت االرتبـاط بـين               . بمعامل صدق عالِ  
 ويتضح ذلك مـن خـالل   ،  ةلى حد فقرات كل بعد من األبعاد الخمسة والدرجة الكلية لكل بعد ع          

  :الجداول التالية
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  ) 10( جدول

علي  والدرجة الكلية للبعد ةمعامالت االرتباط بين فقرات بعد الوظائف الجسمية والفسيولوجي
  مقياس قوة األنا

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  ةفقرات بعد الوظائف الجسمية والفسيولوجي  م

   دالة إحصائيا0.01ً 0.53  .باتي لشعوري بالصداعأجد صعوبة في القيام بواج 1
   دالة إحصائيا0.01ً 0.58 .أشعر باإلرهاق والتعب 2
   دالة إحصائيا0.01ً 0.65 .أجد صعوبة في التنفس 3
   دالة إحصائيا0.05ً 0.48  .صحتي على أقلق 4
   دالة إحصائيا0.01ً 0.72 .أجد صعوبة في ضبط توازني أثناء المشي 5
   دالة إحصائيا0.01ً 0.67 .الجسمية حسنة مثل صحة معظم صديقاتيصحتي  6
 0.10 غير دالة 0.30 .نومي مضطرب ومتقطع 7

   دالة إحصائيا0.01ً 0.66 .أشعر بالخمول والكسل 8
   دالة إحصائيا0.01ً 0.74 .أشعر ببعض اآلالم في جسمي 9

) ئف النفسية والفيـسولوجية     الوظا(تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات البعد األول          
، حيـث تراوحـت     0.01 داللة أقل من     عند مستوى تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً       

ول وفقراته تتمتع بمعامـل     ،  وهذا يدل على أن البعد األ        )0.74-0.48(معامالت االرتباط بين      
  . البعد فلذلك يجب حذفها من، فهي غير دالة7ما عدا الفقرة رقم . صدق عاِل

  ) 11(جدول
علي مقياس  معامالت االرتباط بين فقرات بعد اإلنهاك النفسي واالنعزالية والدرجة الكلية للبعد

  قوة األنا
 مستوى الداللة معامالت االرتباط  فقرات بعد اإلنهاك النفسي  م

   دالة إحصائيا0.01ً 0.60 .أنهار بسرعة عندما تقابلني مواقف صعبة 10
   دالة إحصائيا0.05ً 0.37 .سرعة عندما أتعامل مع اآلخرين صبري بدينف 11
   دالة إحصائيا0.01ً 0.64 .أشعر بالخوف من المستقبل 12
   دالة إحصائيا0.01ً 0.49 .أشعر بالملل داخل أسرتي 13
   دالة إحصائيا0.01ً 0.58 .أشعر بالحزن دون سبب واضح 14
  ئياً دالة إحصا0.01 0.65 .أبكي ألتفه األسباب 15
   دالة إحصائيا0.02ً 0.43 . األشياء بسرعة هذه األيامىأنس 16
   دالة إحصائيا0.01ً 0.54 .أشعر أنني منعزلة عمن حولي 17
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تتمتـع  ) نعزاليـة اإلنهاك النفـسي واال   ( بعد الثاني   تبين من الجدول السابق أن فقرات ال      
حيث تراوحت معامالت   ،  0.01من   داللة أقل    اط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى     بمعامالت ارتب 
  . تع بمعامل صدق عاٍلتمدل على أن البعد الثاني وفقراته ت، وهذا ي)0.64 -0.37(االرتباط بين 

  ) 12( جدول

    علي مقياس قوة األنا معامالت االرتباط بين فقرات بعد النضج الخلقي والدرجة الكلية للبعد

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات بعد النضج الخلقي  م
   دالة إحصائيا0.01ً 0.47 .أتبع تصرفاتي الخاطئة بأفعال حسنة 18
   دالة إحصائيا0.01ً 0.47 .قد أجاري صديقاتي في نقد اآلخرين 19
   دالة إحصائيا0.05ً 0.38 . لآلخرينءأشعر بالندم عندما أسي 20
  ئياً دالة إحصا0.01 0.53 .تصدر مني ألفاظ غير الئقة عند الغضب 21
 0.15 غير دالة 0.27 .تعد الغيرة في بعض األحيان جزءاً من حياتي 22

   دالة إحصائيا0.02ً 0.43 . أستطيع كتم غيظي عند الغضب 23

بـاط  تمتع بمعامالت ارتت) النضج الخلقي(ات البعد الثالث    تبين من الجدول السابق أن فقر     
حيث تراوحت معامالت االرتبـاط بـين        ،0.01 داللة أقل من     قوية ودالة إحصائياً عند مستوى    

ما عدا الفقرة   . دل على أن البعد الثالث وفقراته تتمتع بمعامل صدق عالِ         ، وهذا ي  )0.47 -0.38(
  . فلذلك يجب حذفها من البعد، فهي غير دالة22رقم 

  ) 13( جدول

   قوة األناعلي مقياسمعامالت االرتباط بين فقرات بعد الكفاءة الشخصية والدرجة الكلية للبعد 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات بعد الكفاءة الشخصية   م
   دالة إحصائيا0.01ً 0.47  . حل مشكالتيىأثق في قدرتي عل 24
   دالة إحصائيا0.03ً 0.39  .أشعر بأن باستطاعتي تحقيق أهدافي 25
   دالة إحصائيا0.01ً 0.63  .أشعر بأنني جديرة باحترام نفسي 26
   دالة إحصائيا0.01ً 0.49  . من الفشل يجعلني أتردد في اتخاذ قراراتيخوفي 27
   دالة إحصائيا0.01ً 0.50  .أشعر أنني أقل من اآلخرين 28
   دالة إحصائيا0.01ً 0.74  . أفكاري تقدير من حوليىتلق 29
   دالة إحصائيا0.01ً 0.63  . في أسرتيمهمأشعر بأنني عضو  30
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تمتـع بمعـامالت    ت) الكفاءة الشخصية   ( بعد الرابع    فقرات ال  تبين من الجدول السابق أن    
حيث تراوحت معامالت االرتبـاط     ،  0.01 داللة أقل من      عند مستوى  ارتباط قوية ودالة إحصائياً   

  . بع وفقراته تتمتع بمعامل صدق عاٍلدل على أن البعد الرا، وهذا ي)0.74 -0.39(بين 

  ) 14( جدول

  علي مقياس قوة األنابعد التدين والدرجة الكلية للبعد معامالت االرتباط بين فقرات 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات بعد التدين  م
   دالة إحصائيا0.01ً 0.87  .أداء الصالة في أوقاتها على أحافظ  31
   دالة إحصائيا0.01ً 0.75  .أمد يد العون لمن يطلب مساعدتي 32
   دالة إحصائيا0.01ً 0.72  . أداء فريضة الحجىأتمن 33
   دالة إحصائيا0.01ً 0.76  .االستغفار والتوبة إذا وقعت في معصية إلى أبادر 34
   دالة إحصائيا0.01ً 0.87 .أرجو من اهللا التوفيق في أي عمل أقوم فيه 35
   دالة إحصائيا0.01ً 0.92  .أحب األشخاص الذين يلتزمون بالدين 36

  

تمتع بمعامالت ارتباط قوية    ت) التدين  (  البعد الخامس     فقرات تبين من الجدول السابق أن    
 -0.72(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      ،  0.01 داللة أقل من      عند مستوى  ودالة إحصائياً 

  . قراته تتمتع بمعامل صدق عاٍل، وهذا يدل على أن البعد الخامس وف)0.92

  

  :)الصدق التمييزي(صدق المقارنة الطرفية  - 3

ى في الدرجات بمتوسـط      متوسط الربع األعل   ةقارنمارنة في جوهرها على     تقوم هذه المق  
وبعد توزيع الدرجات تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بـين أعلـى         ، الربع األدنى في الدرجات   

  :من الدرجات، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي%) 25(من الدرجات وأقل %) 25(
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  ) 15(جدول 

بعاد وسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات على ألدراسة الفروق بين مت" ت"يوضح نتائج اختبار 
  مقياس قوة األنا 

 مقياسأبعاد ال  الدرجاتومرتفع  الدرجاتمنخفضو
 ع  م ع م

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

ــسمية   ــائف الجــ الوظــ
 .ةوالفسيولوجي

 0.01دالة  9.5 1.9 20.1 1.3 12.0

 0.01دالة  12.3 1.5 19.2 0.8 12.0 .اإلنهاك النفسي واالنعزالية

 0.01دالة  12.1 0.8 17.0 0.5 12.4 .النضج الخلقي

 0.01دالة  13.6 0.5 19.4 1.0 13.7 .الكفاءة الشخصية

 0.01دالة  6.1 0.0 15.0 3.4 7.0  .التدين

 0.01دالة  18.6 1.4 87.3 2.1 69.3 .الدرجة الكلية للمقياس

ائياً بـين مرتفعـي الـدرجات       ة دالة إحص  تبين من الجدول السابق وجود فروق جوهري      
 الخمسة، وهذا يـدل علـى أن المقيـاس          بأبعاده الدرجة الكلية للمقياس   الدرجات في    ومنخفضي

 الدرجات الدنيا في الدرجـة      األفراد ذوي  الدرجات العليا و    الخمسة تميز بين األفراد ذوي     بأبعاده
ما يـشير  ، بفقراته يتمتع بمعامل صدق عاِلما يعني أن المقياس     الكلية للمقياس واألبعاد الخمسة،     

  .إلى صالحية المقياس للتمييز بين الدرجات العليا والدرجات المنخفضة
  

  :ثبات مقياس قوة األنا  - ث

  :هما ،بعد تطبيق االستبانة تم حساب الثبات للمقياس بطريقتين

  : Alpha كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  - 1

من النـساء األرامـل فـي     امرأة) 30(قوامها عية  استطالعلى عينة االستبانة  تطبيق  تم  
 بالنـسبة للمقيـاس    لقياس الثباتخلفا كرونباأحساب معامل االستبانة تم  تطبيق  قطاع غزة، وبعد  

  وهذا دليل كـاف    0.82يمة ألفا كرونباخ للمقياس الكلي تساوي       قحيث وجد أن     ،"قوة األنا "الثاني  
ع، وبما أن المقياس لديها خمسة أبعاد، فقد بلغ معامـل           على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتف      

ومعامل ألفا كرونبـاخ    ،  0.65، ومعامل ألفا كرونباخ للبعد الثاني       0.74ألفا كرونباخ للبعد األول     
للبعد الخامس  ومعامل ألفا كرونباخ    ، 0.75، ومعامل ألفا كرونباخ للبعد الرابع       0.70للبعد الثالث   

0.96بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات عاٍلأن األبعاد على  وهذا دليل كاف .  
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  )16( جدول

      بأبعادهمعامل ألفا كرونباخ لمقياس قوة األنا 

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  األبعاد
  0.74  8 .ةالوظائف الجسمية والفسيولوجي

 0.65 8 .اإلنهاك النفسي واالنعزالية

 0.70 5 .النضج الخلقي

 0.75 7 .الكفاءة الشخصية

 0.96 6   .التدين

 0.82 34  .الدرجة الكلية للمقياس

  

  : Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  - 2

من النـساء األرامـل فـي     امرأة) 30(قوامها  استطالعية على عينة االستبانة  تطبيق  تم  
قـوة  "لمقياس الثاني  لبطريقة التجزئة النصفيةالثبات  حساب  االستبانة تم    تطبيق   ، وبعد قطاع غزة 

تـم حـساب    فقد  ،  وكذلك بنود كل بعد إلى قسمين     إلى نصفين   بنود المقياس   حيث تم قسمة     "األنا
للمقيـاس  معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النـصف الثـاني              

 قيـاس الدرجة الكليـة للم   لدرجات   معامل االرتباط بيرسون     حيث بلغ  ،وكذلك لكل بعد على حدة    
 معامـل الثبـات   المعدلة أصـبح  براون –معادلة سبيرمان وبعد استخدام ،  )0.49(بهذه الطريقة   

، وبما أن المقياس لديه خمسة      وهذا يدل هذا على أن المقياس لديه درجات ثبات مرتفعة         ،  )0.66(
ن  بـراو –معادلـة سـبيرمان   وبعد اسـتخدام  ، 0.52أبعاد، فقد بلغ معامل االرتباط للبعد األول  

معادلـة  وبعد اسـتخدام   0.49معامل االرتباط للبعد الثاني ، )0.68( معامل الثبات   المعدلة أصبح 
، 0.53ومعامل االرتباط للبعد الثالـث      ،  )0.66( معامل الثبات    المعدلة أصبح  براون   –سبيرمان  

بـاط  ، ومعامل االرت)0.69( معامل الثبات المعدلة أصبح براون –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   
 معامـل الثبـات     المعدلـة أصـبح    براون   –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   ،  0.56للبعد الرابع   

 بـراون   –معادلـة سـبيرمان      وبعد استخدام    ،0.84 ومعامل االرتباط للبعد الخامس      ،  )0.71(
د بفقراتها تتمتـع بمعامـل       على أن األبعا    وهذا دليل كاف   ،  )0.91( معامل الثبات    المعدلة أصبح 

  . عاِلثبات
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   )17( جدول

     بأبعادهمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس قوة األنا 

معامل ارتباط   األبعاد
  بيرسون

معامل الثبات بطريقة 
  سبيرمان براون المعدلة

 0.68 0.52 .ةالوظائف الجسمية والفسيولوجي

 0.66 0.49 .اإلنهاك النفسي واالنعزالية

 0.69 0.53 .النضج الخلقي

 0.71 0.56 .الكفاءة الشخصية

 0.91 0.84   .التدين

 0.66 0.49  .الدرجة الكلية للمقياس

  -3 مقياس الذكاء االجتماعي

  :طريقة اعداد المقياس  - أ

قامت الباحثة بإعداد مقياس الذكاء االجتماعي لدى النساء األرامل، وقد قامت بالخطوات            
  : التالية في سبيل إعداد المقياس

قامت الباحثة بفحص ومراجعة االتجاهـات      : اث السيكولوجي لتحديد المفهوم   فحص التر  •
، كما يتضح ذلك من خـالل اإلطـار النظـري           تلفة حول مفهوم الذكاء االجتماعي    المخ

  . الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعوللدراسة الحالية، والبحوث 

ها لفئات عمرية مختلفة بوجـه   والتي تم إعداد  ، االجتماعي للذكاءفحص المقاييس السابقة     •
نجاح (مقياس  و، )1993 ،أحمد الغول (مقياس  و، )2004 ،إبراهيم المغازي (عام، مقياس   

 ).2008 ،الدويك

تحكيم المقياس بصورته األولية في ضوء تعريفه اإلجرائي وذلك بتوزيعه علـى سـبعة               •
 .محكمين من أساتذة علم النفس

يذ مقترحات وتعديالت المحكمين علـى عبـارات        إعداد الصورة المعدلة للمقياس بعد تنف      •
 . المقياس

إعداد الصورة النهائية للمقياس، وذلك بعد استبعاد بعض العبارات المكررة في المعنـى              •
 . وغير المالئمة للبعد الذي تنتمي إليه
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  )10(ملحق رقم : وصف المقياس  - ب

، للـذكاء االجتمـاعي  عبارة لقياس ثالثة أبعاد ) 21(مقياس الذكاء االجتماعي يتكون من     
 :هي

 :التصرف في المواقف االجتماعية -1

القدرة على تحليل المشكالت المرتبطة بالعالقات االجتماعية من خالل أفضل الحلـول،            
أشـجع صـديقاتي    ،  مثل أستطيع التقريب بين وجهات النظـر       ،وتم تحويل المواقف إلى فقرات    

  .نهاي موضوعات يعرفالتحدث ف

 :الضبط االجتماعي -2

 التروي والتحكم في االنفعاالت والسلوك في مواقف التفاعل مع اآلخرين للحفـاظ             ويعني
 .على العالقات االجتماعية 

 :االهتمام والمشاركة -3

والحرص عليهم واالشتراك معهـم     ، واالهتمام بهم ويعني االرتباط العاطفي مع اآلخرين      
  . في أعمالهم وأنشطتهم من أجل تحقيق أهداف مشتركة فيما بينهم

 لخصائص السيكومترية للمقياسا  - ت

  صدق مقياس الذكاء االجتماعي  - ث

  :يه ،طرقعدة حساب الصدق بالمقياس تم للتحقق من صدق 

   :صدق المحكمين -1

 متخصـصين  جامعيين أساتذة من مجموعة على األولية صورته في المقياس عرض تم
 جاءت ذلك ضوءوفي ، غزة محافظات في الفلسطينية الجامعات في يعملون وهم ،النفس علم في
فـي   جـداً  كبير اتفاق بينهم وكان ،يقيس ما وضع من أجل قياسه المقياس أن على تؤكد همؤآرا

 وبعضهم اآلخر الفقرات بعض إضافة على بعضهم أكدف ،المقياس على بإبدائها قاموا التي آرائهم
 بالتعديل على أو باإلضافة كانت سواء آرائهم جميع بأخذ ةالباحث متوقا بعضها، تعديل على أكد

  . يوضح ذلك)5(، )2(، )1 (رقم وملحق المقياس قوة من ذلك يزيد لكي وجه أكمل

  :  Internal consistencyصدق االتساق الداخلي -2

لدرجـة   المقيـاس وا أبعـاد  من بعد بين درجة كل ط بيرسون ت االرتبا حساب معامال تم  
 والدرجة الكلية لكل    ، على حدة  بعدكل فقرة من فقرات كل      للمقياس، ومعامل االرتباط بين     الكلية  
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 وكذلك لمعرفـة مـدى   ، بالدرجة الكلية للمقياس   بعاداأل وذلك لمعرفة مدى ارتباط      ، على حدة  بعد
  :الجدول التالي ويتضح ذلك من خالل ، على حدةبعدبالدرجة الكلية لكل ارتباط كل فقرة 

   )18( جدول

  ي والدرجة الكلية للمقياس     مقياس الذكاء االجتماعأبعادمعامالت االرتباط بين 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  األبعاد 
   دالة إحصائيا0.01ً 0.75 .التصرف في المواقف االجتماعية

   دالة إحصائيا0.01ً 0.80 .ضبط االجتماعيال
   دالة إحصائيا0.01ً 0.87 . والمشاركةاالهتمام

، مالت ارتباط قوية ودالة إحـصائياً     معا المقياس تتمتع ب   أبعادتبين من الجدول السابق أن      
 المقياس تتمتـع    أبعاد، وهذا يدل على أن      )0.87 – 0.75(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      

 فقد تم إجراء معـامالت االرتبـاط بـين          أبعاد وبما أن المقياس لديها ثالثة       .بمعامل صدق عالِ  
،  ويتضح ذلك مـن خـالل         على حدة  عدبوالدرجة الكلية لكل     الثالثة   بعاد من األ  بعدفقرات كل   

  :الجداول التالية
  ) 19( جدول

 علي بعدوالدرجة الكلية لل) التصرف في المواقف االجتماعية( األول بعدمعامالت االرتباط بين فقرات ال
  مقياس الذكاء االجتماعي

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  الفقرة  م
 دالة إحصائياً 0.01 0.66  .هان صديقاتي للتحدث في موضوعات يعرفأشجع  1

 دالة إحصائياً 0.01 0.45 .نعتذر لصديقاتي عندما أخطئ في حقهأ  2

أتابع ما أقوم به من أعمال بهدوء بـالرغم مـن كـل               3
 .المشكالت المحيطة بي

 دالة إحصائياً 0.01 0.51

 دالة إحصائياً 0.01 0.61 .أناقش مع أبنائي أسباب مشكالتهم وأحاول مساعدتهم  4

 دالة إحصائياً 0.05 0.35  .النتائج على أواجه غضب اآلخرين بهدوء وأركز  5

 دالة إحصائياً  غير 0.59 0.10-  .أشعر بالحرج إن وجدت نفسي بين أناس ال أعرفهم جميعاً  6

 عنـد   واألحداث الجاريـة  خبار  األأفضل التحدث عن      7
 دالة إحصائياً 0.04 0.38  .زيارة صديقة مريضة

غيير موضوع الحديث عندما يكـون الحـديث        أفضل ت   8
 دالة إحصائياً 0.01 0.58  . لآلخريناًحرجم
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التـصرف فـي المواقـف    (  األول بعـد تبين من خالل الجدول الـسابق أن فقـرات ال         
حيث ،  0.01 داللة أقل من     اط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى     تتمتع بمعامالت ارتب  ) االجتماعية

 البعد الـذاتي وفقراتـه   بعدى أن ، وهذا يدل عل)0.61 -0.35(بين  تراوحت معامالت االرتباط  
  . فلذلك يجب حذفها من البعد،فهي غير دالة) 6(ما عدا الفقرة رقم . تتمتع بمعامل صدق عاِل

  

  ) 20( جدول

علي مقياس الذكاء  بعدوالدرجة الكلية لل) الضبط االجتماعي (بعدمعامالت االرتباط بين فقرات 
  االجتماعي

 مستوى الداللة معامالت االرتباط  الفقرة م

 دالة إحصائياً 0.01 0.48 .أقيم عالقات تتسم باالحترام المتبادل مع اآلخرين 9

 دالة إحصائياً 0.01 0.48 .ال أثق في الشخص الذي يظهر حبه لي عند أول تعارف بيننا 10

11 
أستطيع االنـسجام مـع النـاس مهمـا اختلفـت طبقـاتهم        

 دالة إحصائياًغير  0.10 0.30  .االجتماعية

 دالة إحصائياً 0.01 0.46  .أستطيع جذب انتباه اآلخرين عندما أتحدث إليهم 12

 دالة إحصائياً 0.01 0.49 .أتفاهم مع المحيطين بي بشكل جيد 13

 دالة إحصائياً 0.01 0.74  .أفضل األعمال الفردية على األعمال الجماعية 14

 دالة إحصائياً 0.01 0.46  .رني بعيوبي ويعرفني أخطائيأقدر وأحترم من يبص 15

  

تتمتـع بمعـامالت   ) التفاعل االجتماعي (  الثاني   بعدتبين من الجدول السابق أن فقرات ال      
حيث تراوحت معامالت االرتبـاط     ،  0.01 داللة أقل من     اط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى     ارتب
عي وفقراته تتمتع بمعامـل صـدق   التفاعل االجتما بعد، وهذا يدل على أن        )0.74 -0.46(بين  
  . فلذلك يجب حذفها من البعد،فهي غير دالة إحصائياً) 11(ما عدا الفقرة رقم . عاٍل
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  )21 (جدول

  علي مقياس الذكاء االجتماعي بعدوالدرجة الكلية لل) االهتمام والمشاركة(معامالت االرتباط بين فقرات 

 مستوى الداللة اطمعامالت االرتب الفقرة الرقم

 دالة إحصائياً 0.01 0.46 .أساهم في حل المشاكل التي تنشأ في مكان سكني 16

 دالة إحصائياً 0.01 0.44 .ةديقات جداأستطيع تكوين صد 17

 دالة إحصائياً 0.01 0.75 .أفضل المشاركة في المناقشات بدالً من االستماع فقط 18

 دالة إحصائياً 0.01 0.71  .لجماعيةلدي مهارة في إدارة المناقشات ا 19

 دالة إحصائياً 0.01 0.63 .أهتم بتكوين انطباعات شخصية عند اآلخرين 20

 دالة إحصائياً 0.01 0.57 .ن بهاريش ظروف زميالتي الصعبة التي يمرأعا 21

 دالة إحصائياً 0.01 0.68 .أضع نفسي مكان الشخص الذي يعاني من أي مشكلة 22

 دالة إحصائياً 0.01 0.58  .ن بهاررقاتي مشاعر القلق والحزن التي يمأشارك صدي 23

تمتـع بمعـامالت   ت) االهتمام والمشاركة ( الثالث   بعدتبين من الجدول السابق أن فقرات ال      
حيث تراوحت معامالت االرتبـاط     ،  0.01 داللة أقل من      عند مستوى  ارتباط قوية ودالة إحصائياً   

 وفقراته تتمتع بمعامـل صـدق       هتمام والمشاركة  اال بعدعلى أن   ، وهذا يدل    )0.75 -0.44(بين  
  . عاٍل

  

  :صدق المقارنة الطرفية -3

 متوسط الربع األعلى في الدرجات بمتوسـط        ةقارنمتقوم هذه المقارنة في جوهرها على       
 في الدرجات، وبعد توزيع الدرجات تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بـين أعلـى           ع األدنى الرب

  :، ويتضح ذلك من خالل الجدول التاليمن الدرجات%) 25(لدرجات وأقل ن ام%) 25(
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 بعادلدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات أل" ت"يوضح نتائج اختبار 
  مقياس الذكاء االجتماعي  

 مقياسالأبعاد   الدرجاتومرتفع  الدرجاتمنخفضو
 ع م ع م

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 0.01دالة  14.60 0.52 21.40 0.84 16.50 .التصرف في المواقف االجتماعية

 0.01دالة  12.60 0.87 19.67 0.52 14.67 . االجتماعيضبطال

 0.01دالة  18.70 0.83 22.78 0.41 15.83 . والمشاركةاالهتمام

 0.01دالة  10.80 2.54 62.86 2.39 49.00 .الدرجة الكلية للمقياس

  

ائياً بـين مرتفعـي الـدرجات       الجدول السابق وجود فروق جوهرية دالة إحص      تبين من   
 الثالثة  تميـز  بأبعاده الثالثة، وهذا يدل على أن المقياس بأبعاده الدرجات في المقياس    ومنخفضي

 بعادلية للمقياس واأل   الدرجات الدنيا في الدرجة الك     ت العليا واألفراد ذوي   بين األفراد ذوى الدرجا   
ما يشير إلى صـالحية المقيـاس       . اس بفقراته يتمتع بمعامل صدق عالٍ     ما يعني أن المقي   الثالثة،  

  . للتمييز بين الدرجات العليا والدرجات المنخفضة

  

  :ثبات مقياس الذكاء االجتماعي  - ج
  :هما ،بعد تطبيق المقياس تم حساب الثبات له بطريقتين

   : Alpha كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  - 1

من النساء األرامل في قطاع      امرأة) 30(قوامها   استطالعية   على عينة ياس  المقتطبيق  تم  
 بالنـسبة للمقيـاس األول       لقياس الثبات  خلفا كرونبا أحساب معامل   المقياس تم    تطبيق   ، وبعد غزة

، وهـذا دليـل     0.81لكلي تساوي   قيمة ألفا كرونباخ للمقياس ا    حيث وجد أن     ،"الذكاء االجتماعي "
فقـد بلـغ     أبعـاد  ةس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع، وبما أن المقياس لديه ثالث          على أن المقيا   كاف ،

، ومعامـل ألفـا     0.65 الثاني   بعد، ومعامل ألفا كرونباخ لل    0.69 األول   بعدلفا كرونباخ لل  أمعامل  
  . بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات عاٍلبعاد على أن األ، وهذا دليل كاف0.75 الثالث بعدكرونباخ لل
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   الثالثةبأبعادهمعامل ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء االجتماعي 

  معامل ألفا كرونباخ   عدد الفقرات  األبعاد
  0.69  7 .التصرف في المواقف االجتماعية

  0.65  6 . االجتماعيضبطال
  0.75  8 . والمشاركةاالهتمام

  0.81  21  .الدرجة الكلية للمقياس

   : Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  - 2

من النساء األرامل في قطاع      امرأة) 30(قوامها   استطالعية   على عينة المقياس  تطبيق  تم  
الـذكاء  " للمقيـاس األول     بطريقة التجزئة النـصفية   الثبات  حساب  المقياس تم    تطبيق   غزة، وبعد 
تـم  سمين، حيث   وكذلك بنود كل بعد إلى ق      ،إلى نصفين بنود المقياس   حيث تم قسمة     ،"االجتماعي

حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجمـوع فقـرات النـصف الثـاني                
الدرجة الكليـة   لدرجات   معامل االرتباط لبيرسون     حيث بلغ  ،وكذلك لكل بعد على حدة    ، للمقياس
 معامـل  المعدلة أصـبح  براون   –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   ،  )0.74(بهذه الطريقة    للمقياس

، وبما أن المقيـاس لديـه       ويدل هذا على أن المقياس لديه درجات ثبات مرتفعة        ،  )0.85(لثبات  ا
 بـراون  –معادلة سبيرمان وبعد استخدام ،  0.55 األول   بعدثالثة أبعاد، فقد بلغ معامل االرتباط لل      

دلـة  معاوبعد اسـتخدام   0.45 الثاني بعد معامل االرتباط لل،)0.70( معامل الثبات   المعدلة أصبح 
، 0.43 الثالـث    بعدومعامل االرتباط لل   ،)0.62( معامل الثبات    المعدلة أصبح  براون   –سبيرمان  

 ، وهذا دليل كـاف    )0.60( معامل الثبات    المعدلة أصبح  براون   –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   
  . بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات عاٍلعلى أن األبعاد

   )24(جدول

  بأبعادهتجزئة النصفية لمقياس الذكاء االجتماعي معامالت الثبات بطريقة ال

  معامل الثبات بطريقة سبيرمان براون المعدلة  معامل ارتباط بيرسون   المقياسأبعاد
 0.70  0.55 .التصرف في المواقف االجتماعية

 0.62  0.45 . االجتماعيضبطال
  0.60  0.43 . والمشاركةاالهتمام

  0.85  0.74  .الدرجة الكلية للمقياس
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  مقياس الوحدة النفسية -4

  :طريقة اعداد المقياس  - أ

قامت الباحثة بإعداد مقياس الوحدة النفسية لدى النساء األرامل، وقامت بالخطوات التالية            
  : في سبيل إعداد المقياس

قامت الباحثة بفحـص ومراجعـة االتجاهـات        : فحص التراث السيكولوجي لتحديد المفهوم     •
كما يتضح ذلك من خالل اإلطار النظـري للدراسـة          ،  يةالمختلفة حول مفهوم الوحدة النفس    

  . الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعوالحالية، والبحوث 
 والتي تم إعدادها لفئات عمرية مختلفة بوجه عـام،          ،للوحدة النفسية فحص المقاييس السابقة     •

 ).2010 ،إيمان عبيد(مقياس و، )1988 ،إبراهيم قشقوش(ومنها مقياس 

 وذلك بتوزيعـه علـى سـبعة        ،لمقياس بصورته األولية في ضوء تعريفه اإلجرائي      تحكيم ا  •
 .محكمين من أساتذة علم النفس

 . إعداد الصورة المعدلة للمقياس بعد تنفيذ مقترحات وتعديالت المحكمين على عبارات المقياس •

معنى وغير  إعداد الصورة النهائية للمقياس، وذلك بعد استبعاد بعض العبارات المكررة في ال            •
 . المالئمة للبعد الذي تنتمي إليه

  )11(ملحق رقم : وصف المقياس  - ب
  : هي، نفسيةعبارة لقياس أربعة أبعاد للوحدة ال) 26(مقياس الوحدة النفسية يتكون من 

 :اإلدراك السلبي للذات -1

ما يؤدي إلـى إحـساس الفـرد        ، شعور الفرد بعدم الثقة بالنفس وعدم تقدير اآلخرين له        
  .وة نفسية تباعد بينه وبين الوسط المحيط بهبوجود فج

 :العجز االجتماعي -2

، شعور الفرد بعدم استمتاعه بتواجده مع اآلخرين وافتقاده إلى التواد والحب من جـانبهم             
 .الذي يؤدي إلى الفشل في إقامة عالقات اجتماعية مشبعة مع اآلخرين

 :التواصل االجتماعي -3

 وتحقيق ذاته من خالل العالقات الحميمـة مـع           قدرة الفرد على التواصل مع اآلخرين     
  .سهل له االندماج في المجتمعما ي، المحيطين به

 :التصدع األسري -4

 شعور الفرد بعدم االنتماء والرفض وعدم القبول من األسرة، وذلك الفتقـاده التواصـل             
 . فينعدم لديه الشعور بأنه جزء من األسرة،معهم
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  الخصائص السيكومترية للمقياس  - ت

  :مقياس الوحدة النفسيةصدق   - ث

  :يه ،طرقعدة حساب الصدق بالمقياس تم للتحقق من صدق 

   :صدق المحكمين -1

 متخصـصين  جامعيين أساتذة من مجموعة على األولية صورته في المقياس عرض تم
 جاءت ذلك غزة، وفي ضوء محافظات في الفلسطينية الجامعات في يعملون وهم ،النفس علم في
فـي   جـداً  كبير اتفاق بينهم وكان ،يقيس ما وضع من أجل قياسه المقياس أن على تؤكد همؤآرا

 وبعضهم اآلخر الفقرات بعض إضافة على بعضهم أكدف ،المقياس على بإبدائها قاموا التي آرائهم
 بالتعديل على أو باإلضافة كانت سواء آرائهم جميع بأخذ ةالباحث متوقا بعضها، تعديل على أكد

  . يوضح ذلك)6(، )2(، )1 (رقم وملحق المقياس قوة من ذلك يزيد لكي ،وجه أكمل

  :  Internal consistencyصدق االتساق الداخلي -2

لدرجـة  بعد من أبعاد المقياس وا     بين درجة كل      لسبيرمان حساب معامالت االرتباط  تم   
لكل والدرجة الكلية   ، اط بين كل فقرة من فقرات كل بعد على حدة         للمقياس، ومعامل االرتب  الكلية  

 وكذلك لمعرفـة مـدى   ، بالدرجة الكلية للمقياس   بعاداأل وذلك لمعرفة مدى ارتباط      ،بعد على حدة  
  :الجدول التالي ويتضح ذلك من خالل ، على حدةبعدكل فقرة بالدرجة الكلية لكل ارتباط 

   )25( جدول

  لنفسيةعلي مقياس الوحدة امعامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  األبعاد 
   دالة إحصائيا0.01ً 0.93  .اإلدراك السلبي للذات

   دالة إحصائيا0.01ً 0.90 .العجز االجتماعي
   دالة إحصائيا0.01ً 0.84 . االجتماعيواصلتلا

   دالة إحصائيا0.01ً 0.62 . األسريتصدعال

  
، حيث ياس تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياًأبعاد المقأن تبين من الجدول السابق 
، وهذا يدل على أن أبعاد المقياس يتمتع بمعامـل          )0.96 – 0.71(تراوحت معامالت االرتباط بين     

 أبعاد فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد           ةوبما أن المقياس لديه أربع    . صدق عالي 
  :ويتضح ذلك من خالل الجداول التاليةكلية لكل بعد على حدة،  والدرجة المن األبعاد األربعة
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  ) 26(جدول
علي مقياس  معامالت االرتباط بين فقرات بعد اإلدراك السلبي للذات والدرجة الكلية للبعد

  الوحدة النفسية
 مستوى الداللة معامالت االرتباط  فقرات  بعد اإلدراك السلبي للذات  م

   دالة إحصائيا0.01ً 0.79 .رتي وجيرانيأشعر أنني محبوبة وسط أس 1
   دالة إحصائيا0.01ً 0.79 . في وجودي ممن حوليةأشعر أنني غير مرغوب 2
   دالة إحصائيا0.01ً 0.52 .أفضل البعد عن اآلخرين واالنفراد بنفسي 3
   دالة إحصائيا0.01ً 0.51  . حتى ال أكون محل سخرية من اآلخرينييأتجنب إبداء رأ 4
   دالة إحصائيا0.01ً 0.71 .ني الشعور بالدونيةيالزم 5
   دالة إحصائيا0.01ً 0.79 .تشعر صديقاتي بالسعادة عند زيارتي لهن 6
   دالة إحصائيا0.01ً 0.48 .ثقتي بنفسي مهزوزة 7

تتمتع بمعامالت  ) اإلدراك السلبي للذات  ( تبين من الجدول السابق أن فقرات البعد األول         
 تراوحت معامالت االرتبـاط     ، حيث 0.01 داللة أقل من     إحصائياً عند مستوى  اط قوية ودالة    ارتب
  . يدل على أن البعد األول وفقراته تتمتع بمعامل صدق عاٍل، وهذا )0.78 -0.51(بين 

  ) 27(جدول

علي مقياس الوحدة  معامالت االرتباط بين فقرات بعد العجز االجتماعي والدرجة الكلية للبعد
   النفسية

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  بعد العجز االجتماعيفقرات   م
   دالة إحصائيا0.01ً 0.76  .أعجز عن عقد عالقات صداقة مع اآلخرين 7
   دالة إحصائيا0.01ً 0.62 . أستطيع بدء الحديث مع اآلخرين 8
 0.07غير دالة 0.33 .  من يساندني في المواقف الصعبةتوجد  9

   دالة إحصائيا0.01ً 0.40 .القات المودة مع اآلخرينأستطيع االستمرار في ع 10
   دالة إحصائيا0.01ً 0.59 .أحدثه وأتبادل معه اآلراءمن د جأ 11
   دالة إحصائيا0.01ً 0.67 .بالعزلة عن اآلخرين المحيطين بيأشعر  12
   دالة إحصائيا0.01ً 0.75 .أشعر بعدم قدرتي على التفاهم مع المحيطين بي 13
   دالة إحصائيا0.01ً 0.63 .ل في المجتمععاأنني فرد غير فأشعر  14

تتمتـع  ) العجـز االجتمـاعي   (تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات البعـد الثـاني            
، حيث تراوحت معامالت    0.01 داللة أقل من     اط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى     بمعامالت ارتب 
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ني وفقراته يتمتع بمعامـل صـدق        البعد الثا  ، وهذا يدل على أن    )0.76 -0.40(االرتباط بين       
  . فلذلك يجب حذفها من البعد، فهي غير دالة)9(ما عدا الفقرة رقم . عاٍل

  ) 28(جدول

علي مقياس الوحدة  صل الجماعي والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتباط بين فقرات بعد التوا
   النفسية

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  صل الجماعيوافقرات بعد الت م
   دالة إحصائيا0.01ً 0.58 . أحبه بدون سببنأفقد كل م 15
   دالة إحصائيا0.01ً 0.63 .أفتقد كثيراً األصدقاء المخلصين 16
   دالة إحصائيا0.01ً 0.64 .لى اآلخرين والتواصل معهمإالتعرف  على يسهل 17
  اً دالة إحصائي0.01 0.57 .أستطيع إدارة الحوار مع اآلخرين 18
   دالة إحصائيا0.01ً 0.70 .ن آرائي باهتماموآلخريأخذ ا 19
   دالة إحصائيا0.01ً 0.70 .أشعر أنني غريبة عمن حولي 20
   دالة إحصائيا0.01ً 0.67 .ي مناسباتي الخاصةنأشعر أن اآلخرين ال يشاركون 21

بمعـامالت  تمتـع   ت) التواصل الجماعي (البعد الثالث   تبين من الجدول السابق أن فقرات       
، حيث تراوحت معامالت االرتبـاط      0.01 داللة أقل من     ستوى عند م  ارتباط قوية ودالة إحصائياً   

  .دل على أن البعد الثالث وفقراته تتمتع بمعامل صدق عاٍل، وهذا ي)0.85 -0.66(بين 
  

  ) 29(جدول

س الوحدة علي مقيا معامالت االرتباط بين فقرات بعد التصدع األسري والدرجة الكلية للبعد
   النفسية

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط   األسري تصدعفقرات بعد ال  م
   دالة إحصائيا0.01ً 0.68 .يتفاعل أفراد أسرتي مع مشكالتي 22
   دالة إحصائيا0.01ً 0.82 .ما أبتعد عن أسرتيعندأشعر أنني أفتقد شيئاً ما  23
 0.08 غير دالة 0.33 .أشعر أنني محبوبة من أقاربي 24

   دالة إحصائيا0.01ً 0.53 .أشعر بعدم التفاهم بيني وبين أبنائي 25
   دالة إحصائيا0.01ً 0.56 .يشاركني أهلي حل مشكالتي 26
   دالة إحصائيا0.01ً 0.63  .وجود أفراد أسرتي بجواري يماثل لدى بعدهم عني 27
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تمتـع بمعـامالت    ت) التصدع األسري   ( البعد الرابع   تبين من الجدول السابق أن فقرات       
، حيث تراوحت معامالت االرتبـاط      0.01 داللة أقل من      عند مستوى  ارتباط قوية ودالة إحصائياً   

ما عـدا   . دل على أن البعد الرابع وفقراته تتمتع بمعامل صدق عالٍ         ، وهذا ي  )0.68 -0.53(بين  
  . فلذلك يجب حذفها من البعد، فهي غير دالة )24(الفقرة رقم 

  

  : الطرفيةصدق المقارنة -3

ى في الدرجات بمتوسـط      متوسط الربع األعل   ةقارنمتقوم هذه المقارنة في جوهرها على       
وبعد توزيع الدرجات تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بـين أعلـى         . الربع األدنى في الدرجات   

  : )30(ويتضح ذلك من خالل جدول ، من الدرجات%) 25(من الدرجات وأقل %) 25(

  

  ) 30(جدول 
بعاد ومنخفضي الدرجات على ألدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي " ت"ح نتائج اختبار يوض

  مقياس الوحدة النفسية 
 مقياسأبعاد ال  الدرجاتومرتفع  الدرجاتمنخفضو

 ع م ع م

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 0.01دالة  7.0- 1.0 19.7 2.8 12.4 .اإلدراك السلبي للذات

 0.01دالة  6.4 1.1 21.9 2.6 15.1 .العجز االجتماعي

 0.01دالة  10.9- 1.1 19.4 1.6 12.1 .صل االجتماعيواالت

 0.01دالة  11.3- 0.5 17.5 1.4 11.5  . األسريتصدعال

 0.01دالة  9.4- 3.2 76.7 5.9 52.9 .الدرجة الكلية للمقياس

رجات ائياً بـين مرتفعـي الـد      تبين من الجدول السابق وجود فروق جوهرية دالة إحص        
، وهذا يـدل علـى أن المقيـاس         ة األربع بأبعاده الدرجة الكلية للمقياس   الدرجات في    ومنخفضي

 الدرجات الدنيا فـي الدرجـة      األربع تميز بين األفراد ذوي الدرجات العليا واألفراد ذوي         بأبعاده
ما يـشير   .اس بفقراته يتمتع بمعامل صدق عالٍ     ما يعني أن المقي   األربعة،  الكلية للمقياس واألبعاد    

  .إلى صالحية المقياس للتمييز بين الدرجات العليا والدرجات المنخفضة

  :ثبات  مقياس الوحدة النفسية  - ج
  :هما ،بعد تطبيق االستبانة تم حساب الثبات للمقياس بطريقتين
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   : Alpha كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  - 1

من النـساء األرامـل فـي    امرأة ) 30(قوامها  استطالعية على عينة االستبانة  تطبيق  تم  
 بالنـسبة للمقيـاس    لقياس الثباتخلفا كرونباأب معامل حسااالستبانة تم  تطبيق  قطاع غزة، وبعد  

 وهذا دليـل  0.90يمة ألفا كرونباخ للمقياس الكلي تساوي  قحيث وجد أن     ،"الوحدة النفسية "الرابع  
أبعاد، فقد بلـغ     ةتبانة لديها أربع   على أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع، وبما أن االس          كاف 

ومعامـل ألفـا    ،  0.76ومعامل ألفا كرونباخ للبعد الثاني      ،  0.77معامل ألفا كرونباخ للبعد األول      
 علـى أن    وهذا دليل كاف  ، 0.66بعد الرابع   ، ومعامل ألفا كرونباخ لل    0.75كرونباخ للبعد الثالث    

  . بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات عاٍلاألبعاد

  )31(جدول

      بأبعادهمعامل ألفا كرونباخ لمقياس الوحدة النفسية 

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  األبعاد
  0.77  7  .اإلدراك السلبي للذات

 0.76 7 .العجز االجتماعي

 0.75 7 .صل االجتماعيواالت

 0.66 5 . األسريتصدعال

 0.90 26  .االستبانة الكلية
  

   : Split _half methodsفية الثبات بطريقة التجزئة النص - 2

من النـساء األرامـل فـي    امرأة ) 30(قوامها  استطالعية على عينة االستبانة  تطبيق  تم  
 للمقيـاس الرابـع     بطريقة التجزئة النـصفية   الثبات  حساب  االستبانة تم    تطبيق   ، وبعد قطاع غزة 

حيث ،  بعد إلى قسمين  وكذلك بنود كل     ،إلى نصفين بنود المقياس   حيث تم قسمة     ،"الوحدة النفسية "
تم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النـصف الثـاني               

الدرجـة الكليـة   لدرجات  معامل االرتباط بيرسون  حيث بلغ  ،وكذلك لكل بعد على حدة    ، للمقياس
 معامـل  المعدلة أصـبح  براون   –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   ،  )0.77(بهذه الطريقة    للمقياس
، وبما أن المقيـاس لديـه       ويدل هذا على أن المقياس لديه درجات ثبات مرتفعة        ،  )0.87(الثبات  

 براون  –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   ،  0.66أربعة أبعاد، فقد بلغ معامل االرتباط للبعد األول         
معادلـة  خدام وبعد اسـت  0.63معامل االرتباط للبعد الثاني ، )0.79( معامل الثبات   المعدلة أصبح 

، 0.60ومعامل االرتباط للبعد الثالـث      ،  )0.77( معامل الثبات    المعدلة أصبح  براون   –سبيرمان  
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، ومعامل االرتبـاط  )0.75( معامل الثبات المعدلة أصبح براون –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   
 الثبـات    معامـل  المعدلـة أصـبح    براون   –معادلة سبيرمان   وبعد استخدام   ،  0.53للبعد الرابع   

)0.69( ،عاٍلتمتع بمعامل ثبات ا ت على أن األبعاد بفقراتهوهذا دليل كاف.  

   )32(جدول

     بأبعادهمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الوحدة النفسية 

  معامل الثبات بطريقة سبيرمان براون المعدلة  معامل ارتباط بيرسون  األبعاد
 0.77 0.63  .اإلدراك السلبي للذات

 0.79 0.66 .العجز االجتماعي

 0.75 0.60 .صل االجتماعيتواال

 0.69 0.53 . األسريلتصدعا

 0.87 0.77  .الدرجة الكلية للمقياس
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: خامساً

 Statisticalستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحـصائي قامت الباحثة بتفريغ وتحليل اال

Package for the Social Sciences   (SPSS)وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية ،:  

يستخدم هذا  : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي        . 1
 ويفيد الباحث في وصـف      ،األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما        

 .عينة الدراسة

 .ستبانةلمعرفة ثبات فقرات اال) Cronbach's Alpha(فا كرونباخ اختبار أل . 2

ويـستخدم هـذا االختبـار    ، لقياس درجة االرتباط (Pearson) معامل ارتباط بيرسون . 3
 .لدراسة العالقة بين المتغيرات

لمعرفة ما إذا كـان هنـاك     )one- Way ANOVA (تحليل التباين األحادي اختبار  . 4
 .ين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبيةفروق ذات داللة إحصائية ب

 ).(Multiple Linear Regressionاختبار تحليل االنحدار المتعدد  . 5
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  الفصل اخلامس
  ها ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة وتفسري

   

  .نتائج تساؤالت الدراسة -

  .نتائج فرضيات الدراسة -
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  نتائج الدراسة
 أدوات خالل تطبيق من إليها التوصل تم التي للنتائج تفصيلي بعرض الفصل هذا في الباحثة تقوم

 تساؤالت على خالل اإلجابة من نتائج من إليه التوصل تم ما ومناقشة تفسير إلى باإلضافة الدراسة،

  : فروضها من والتحقق الدراسة

  مستوى السلوك االجتماعي لدى النساء األرامل في قطاع غزة ؟ ما: األول التساؤل
 قامـت  فقد ،مستوى السلوك االجتماعي لدى النساء األرامل في قطاع غزة         لىإ للتعرف

الـسلوك    أبعـاد  من بعد لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات المتوسطات بحساب الباحثة
  :التالي الجدول خالل من ذلك ويتضح ،االجتماعي

  

  ) 33(جدول

 لدى بأبعاده للسلوك االجتماعي نسبيال والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح
   غزة قطاع في العينة أفراد

 عدد مقياس السلوك االجتماعي
  الفقرات

 الدرجة
  الكلية

 المتوسط
 االنحراف
  المعياري

 الوزن
 %النسبي

  الترتيب

 1 84.3 2.1 17.7 21 7  .البعد الذاتي
 2 75.0 2.4 13.5 18 6 .البعد األسري

 3 72.1 6.8 17.3 24 8 .البعد المجتمعي
  77.0 8.3 48.5 63 21 . للمقياسالكلية الدرجة

  100 في الناتج ضرب ثم الكلية الدرجة على الحسابي الوسط بقسمة النسبي الوزن حساب يتم
 

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن المتوسـط الحـسابي لـدرجات               
 درجة، فقـد بلـغ الـوزن        8.3ف معياري   وبانحرا درجة،   48.5السلوك االجتماعي الكلي بلغ     

، وهذا يشير إلى أن أفراد العينة لديهم سلوك اجتماعي مرتفع، وبما أن مقيـاس               %77.0النسبي  
 أبعاد، فقد تبين أن البعد الذاتي احتل المرتبة األولـى مـن حيـث               ةالسلوك االجتماعي لديه ثالث   

، ثم  %75مرتبة الثانية وبوزن نسبي     ، بينما احتل البعد األسري ال     %84.3األهمية وبوزن نسبي    
  %.72.1احتل البعد المجتمعي المرتبة الثالثة واألخيرة وبوزن نسبي 

أو عرضـياً  وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن سلوك األرملة االجتماعي ليس سلوكاً طارئـاً    
، فهي لم تعد تلك الزوجـة الملزمـة مـن            بعد فقد زوجها    فرض عليها  وإنما هو واقع اجتماعي   

زوجها بإعالتها هي وأبنائها، فواقعها الجديد جعلها المعيل األول ألسرتها وهذا ألزمهـا التعـايش    
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معه، والقيام بما عليها من تبعات ومسئوليات أسرية واجتماعيـة، وهـذا مـا يفـسر سـلوكها                  
  . االجتماعي ونشاطها الذي تقوم به بدافع تلبية وتحقيق احتياجاتها واحتياجات أسرتها

احترامه لها، وبحق الرعاية لها وأليتامهـا،       يشجع األرملة بأن يشملها بعطفه و     ع  والمجتم
فهي مراقبة من قبل اآلخرين وبحاجة لكسب ودهم وبناء عالقات مع اآلخرين بطـرق ناجحـة                

والمرأة األرملة أكثر اجتماعيـة  ، االحترام المتبادلووطيبة، تزيد من الترابط فيما بينهم والتعاون       
 خالل تكوين العديد من العالقات االجتماعية المتبادلة والمـشاركة فـي مختلـف              من غيرها من  

الحرية في الخروج من المنزل واختيـار صـديقاتها         بعض  نواحي الحياة االجتماعية، فهي لديها      
  .وتبادل الزيارات وحضور النشاطات االجتماعية مما يزيد من سلوكها االجتماعي

السلوك االجتماعي فهو نتاج العالقات الدينامية التي       ويمكن تفسير ذلك من خالل تعريف       
 اجتماعية تعكس نواتج عملية التفاعل االجتماعي بين األفـراد،         ةتؤثر في وظيفة الفرد فهو ظاهر     

  . التي تريدها الجماعةةوتحدد رؤاهم وتقارب بين وجهات نظرهم وتوجه سلوكياتهم على الوجه

 ،جو االجتماعي الذي يـسود البيئـة الفلـسطينية         ال خاللويمكن تفسير النتيجة أيضاً من      
حيث يسودها التفاعل والتواصل االجتماعي والترابط بـين أفرادهـا، وقـدرتهم علـى إدراك               ب

عتبر شكالً ناجحاً يعبرون فيه عن سلوكهم       ية والحساسية لسلوكهم االجتماعي ت    العالقات االجتماع 
 في جو مملوء بالهدوء     على أنهم يعيشون  وهذا يدل   ،  وسليم والسيطرة على تصرفاتهم بشكل جيد    

والطمأنينة والنجاح الذي يساعدهم في ممارسة حياتهم االجتماعية بنجاح رغم ما يحاط بهم مـن               
  .ظروف الحصار الذي يفرض عليهم

ويعتبر ترتيب األبعاد منطقياً حيث جاء البعد الذاتي في المرتبة األولى، فاألرملـة تبـدأ               
 المحيطين بها من أفراد أسرتها      تتفاعل معهم بميولها ورغباتها، مع    ين ف بتوجيه سلوكها نحو اآلخر   

وباتـساع دائـرة عالقاتهـا      ، لتحديد طبيعة العالقة بينهم، فكان البعد األسري في المرتبة الثانية         
 من مجموعة من األصدقاء، فكان في المرتبـة الثالثـة          اًاالجتماعية التي تكون فيها األرملة جزء     

  .يالبعد االجتماع

 باقي األبعاد إلى أن األرملة لديها ميل كبير إلـى           الباحثة ارتفاع البعد الذاتي دون     وتعزو
النجاح في عالقتها باآلخرين من خالل سلوكها الذاتي معهم، وقد يرجع إلى أن األرملة تحـاول                
تعويض جانب الضعف لديها بفقد زوجها بجانب قوي وهو المجتمع، فهي تريد أن تثبت للجميـع                

 لديها قدرات وإمكانيات تجعلها تعتمد على نفسها وأن مثلها مثل النساء األخريات ال ينقـصها                أن
  . خالل سلوكي معهممن كما تريد أن تقول لآلخرين يكفيني احترام اآلخرين لي ، شيء
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 بأن سلوك الفاعل االجتماعي يعتمد فـي احتكاكـه مـع            1989وهذا ما أشار إليه فيبر      
اللغـة الرفيعـة والكـالم المهـذب والحجـج والمـسوغات        على لمجتمعاآلخرين وتفاعله مع ا 

الموضوعية لألفعال التي يمارسها، كما يتظاهر بالرقة والوراعة والعفة عند مقابلتـه لآلخـرين              
  .لكي يكتسب ثقتهم وينال استحسانهم حتى تستطيع تحقيق مآربه

مدى قرب األرملـة مـن   أما البعد األسري جاء أكثر من البعد المجتمعي وهذا يدل على    
 مخالطتهـا بهـم   تـدفعها أهلها، فهي تعتمد على أسرتها بصورة كبيرة في تدبير شئون بيتهـا، ف            

وتفاعلها مع أسرتها إلى سلوك اجتماعي معهم، فالمجال األسري لألرملة هو الذي يقدم لها الدعم               
مع المحيطين بها بتأييد مـن      واالرتقاء في عالقتها مع اآلخرين والوفاء بالتزاماتها وتبادل التأثير          

  .أسرتها، مما يوفر لها الشعور باالهتمام والدفء

المـرأة  ر الباحثة ذلك بـأن حيـاة       وفيه تفس ، أما البعد المجتمعي فقد احتل المرتبة الثالثة      
 عن حياة المرأة بصفة عامة، فالمرأة بعد ترملهـا تختلـف نظـرة              األرملة تختلف كل االختالف   

 ويعمـل علـى مـساعدتها    ، وعلى أيتامهـا لها بنظرة العطف والرفق عليهاظر المجتمع لها، فين  
عقـل  ولكن مع االلتزام بالحذر والحرص والت    ، واحترامها، وهذا يدفعها إلى أن تنخرط فيه لتكسبه       

 لذلك  ،سلوكها االجتماعي  على عالقتها و   اً ألن المجتمع يضع قيود    في عالقتها وسلوكها باآلخرين؛   
 حتى ال تهـاجم مـن قبـل         ،ها واحتكاكها مع أسرتها وبعض الصديقات     تفضل أن تقتصر عالقت   

مجتمعها ويحدث تصادم بينهما فتكون عرضة لالنتقاد من قبل اآلخرين، مـا يتـسبب لهـا فـي       
  .مشاكل هي في غنى عنها

ن معظم النساء األرامل هن أمهات ولديهن أبنـاء وعلـيهن التزامـات    فإفضالً عن ذلك  
ام بأمور البيت وتربية األبناء وتعليمهم ورعايتهم، وهذا قد يشغلهن عـن     أسرية متعددة من االهتم   

قتها مـع أسـرتها     االنخراط في المجتمع بعالقاته االجتماعية العامة، لذلك تفضل أن تقتصر عال          
، وهذا ما يفسر أن البعد المجتمعي جاء أقل األبعاد في سلوك النساء األرامـل            لضيق الوقت لديها  

  .االجتماعي

حيث أظهرت ) Fulighi, etal, 2002(دراسة فوليجني وآخرون  هذه النتيجة مع وتتفق
النتائج أن عينة الدراسة تميل إلى إحداث التوازن بين االلتزامات األسرية والحياة االجتماعية مع              

  . األفراد
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  ؟ مستوى قوة األنا لدى النساء األرامل في قطاع غزة ما: الثاني التساؤل
 الباحثـة  قامـت  فقـد  ،وى قوة األنا لدى النساء األرامل في قطاع غزة        مست لىإ للتعرف

 ويتـضح  ،قوة األنا   أبعاد من بعد لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات المتوسطات بحساب
  :التالي الجدول خالل من ذلك

  
  ) 34(جدول

 أفراد لدى دهبأبعا لقوة األنا النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح
   غزة قطاع في العينة

 عدد مقياس قوة األنا
  الفقرات

 الدرجة
 الكلية

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 %النسبي

 الترتيب

ــسمية   ــائف الجــ الوظــ
 24 8  .والفسيولوجية

15.6 3.6 65.0 
5 

 4 67.5 3.7 16.2 24 8  .اإلنهاك النفسي واالنعزالية
 3 68.7 1.8 10.3 15 5 .يالنضج الخلق

 2 76.7 2.4 16.1 21 7 .الكفاءة الشخصية

 1 93.3 2.2 16.8 18 6  .التدين

  73.5 8.8 75.0 102 34 .الكلية الدرجة

  100 في الناتج ضرب ثم الكلية الدرجة على الحسابي الوسط بقسمة النسبي الوزن حساب يتم
 

ابي لدرجات قـوة    تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن المتوسط الحس          
، %73.5 درجة، فقد بلغ الـوزن النـسبي   8.8وبانحراف معياري  درجة، 75.0األنا الكلي بلغ   

وهذا يشير إلى أن أفراد العينة لديهم قوة األنا مرتفعة، وبما أن مقياس قوة األنا لديه خمسة أبعاد،                
، بينما احتل   %93.3سبي  فقد تبين أن بعد التدين احتل المرتبة األولى من حيث األهمية وبوزن ن            

ي في المرتبـة  ، يليه بعد النضج الخلق    %76.7نسبي  بعد الكفاءة الشخصية المرتبة الثانية وبوزن       
، ثم احتل بعد اإلنهاك النفسي واالنعزالية المرتبة الرابعـة وبـوزن   %68.7الثالثة وبوزن نسبي  

 الخامسة واألخيرة وبـوزن  ، ثم احتل بعد الوظائف الجسمية والفسيولوجية المرتبة%67.5نسبي  
  %.65نسبي 
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ات الدالة على الصحة النفسية للفرد، فهي تمثل        فسير ذلك بأن قوة األنا من العالم      ويمكن ت 
الجانب المعقول من شخصيته، والمسئول عن التوفيق بين دوافعه وحاجاته من جهة وبين الواقـع    

  .  الداخلية والخارجيةالخارجي من جهة أخرى، مع القدرة على تقبل التهديد والضغوط

أن قوة األنا هي قدرة الفرد على التحكم في دوافعـه           ) 498: 1998(ويرى عبد الرحمن    
 يتعامل بواقعية مع مشكالته ويتميز بالشعور بالرضـا عـن   ، انفعالياًاًوأن يظل هادئ الطبع وثابت   

  .الطريقة التي يتبعها في حياته

لنساء األرامل، فاألرملة برغم ما تواجهه مـن        وبذلك يمكن تفسير ارتفاع قوة األنا لدى ا       
 وواقعيـة  ةمشكالت إال أنها تؤدي عملها على نحو سليم سواء أسرياً أو اجتماعياً، فهـي مثـابر               

ما يـساعدها علـى     دة وقادرة على مواجهة اإلحباطات      ولديها القدرة على تحمل المسئولية الجدي     
جتماعية للمجتمع الفلسطيني تدعم وتقوي األنا لـدى   التوافق، ويبدو أن اإلطار والبيئة الثقافية واال      

األرملة بصفة خاصة مما يجعلها أقل مسايرة وتبعية لآلخرين، فهي أكثر قوة في الـذات حيـث                 
تدرك األحداث على أنها تتوقف على سمات شخصيتها وأن النجاح في العمل والحياة يتطلب منها               

قوة األنا أو االتـزان     ن   إ Cattell مع ما ذكره كاتل   وهذا يتفق   ، مواجهة الواقع بعقالنية وواقعية   
عبـد الـرحمن،    . (عبر عن إنسان مستقر يواجه الواقع هادئاً ناضجاً صبوراً مثـابراً          االنفعالي ت 

ودراسـة  ،  )2000 ،تركي(ودراسة  ،  )2004 ،العبيدي(وتتفق النتيجة مع دراسة     ، )510: 1998
  ).2002 ،عودة(

وتفسر الباحثة هـذه    % 93.3لى، والذي حظي بوزن نسبي      احتل بعد التدين المرتبة األو    
النتيجة من خالل طبيعة األسرة الفلسطينية المحافظة والمتدينة، فاألحداث التـي جـرت علـى                

 وقربـاً  اد المجتمع أكثر التزاماً بالـدين الساحة الفلسطينية من احتالل وحرب وحصار جعلت أفر       
تالحقة، فعندما تفقد المرأة زوجها تجدها مـن أجـل           على تحمل هذه المآسي الم     امن اهللا ليساعده  

، فالـدين  )عز وجل(تحاول التغلب عليها من خالل زيادة عالقتها باهللا         و، المصائب التي حلت بها   
هو الذي يعطي الفرد قوة يستمدها من قوة عليا داخلياً وخارجياً، ويخلصه من مـشاعر الـذنب                 

ية اإليجابية كالصبر والتسامح والمـودة، ويعطيـه        واليأس والقنوط، وينمي لديه الخصائص النفس     
  .ما يكون له آثاره اإليجابية نفسياً واجتماعياًا يجعله يتحكم في نفسه وغرائزه ومن القوة م

التي بينت أن هناك عالقة موجبة بـين        ) 2006المزيني،  (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      
  .  ومستوياتهالقيم الدينية ومستوياتها وبين االتزان االنفعالي

% 76.7 والذي حظـي بـوزن نـسبي         ،بينما احتل بعد الكفاءة الشخصية المرتبة الثانية      
ة في التعامـل    نأن المرأة األرملة تتمتع باالستقاللية والتلقائية والمرو      بتفسر الباحثة هذه النتيجة     و
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ـ  والتكيف مع األزمات والمواقف الصعبة في مختلف جوانب حياتها نتيجة         د الـذي   للـدور الجدي
 فأصبح لديها قدرة على إدارة حياتها الجديدة بشكل إيجابي بحيث تختفي معه مـشاعر              وجدت فيه 

الذنب والعجز، فتشعر بأنها قادرة على مواجهة مشكالتها وإيجاد الحلول لها، فحين تكون األرملة              
ـ         لوضعها الجديد ولذاتها ولآلخرين    متقبلة اءة الشخـصية    ولديها قدر من الثقة بالنفس تتمتع بالكف

، مـن وجـود ارتبـاط    )2000 ،تركي(التي تساعد على تقوية األنا لديها، وهذا يتفق مع دراسة           
في وجود عالقة ارتباطية سـالبة      ) 2008، شاطمال(موجب بين قوة األنا وتقدير الذات، ودراسة        

  .بين نمط السلوك والفاعلية الذاتية 

 وفيـه   ، احتل المرتبة الثالثة   %68.7  حظي بوزن نسبي قدره    أما بعد النضج الخلقي فقد    
تفسر الباحثة بأن األرملة لديها القوة الكبيرة في التعامل مع المواقف التي تواجهها بالطرق التـي                
تتناسب معها لكي تستطيع السيطرة عليها وممارسة الحياة بنجاح، فهي لديها القدرة على ضـبط               

  . إيجابياً عندما تتعامل مع اآلخرينانفعاالتها والسيطرة والتحكم في سلوكها وتوجيهه 

احتل المرتبـة   % 67.5وأما بعد اإلنهاك النفسي واالنعزالية فقد حظي بوزن نسبي قدره           
 وتفسر الباحثة ذلك بأن المرأة األرملـة عنـدما ال تـستطيع التعامـل مـع الـضغوط               ،الرابعة

لدفاعية لحل التهديـد سـواء   واإلحباطات التي تواجهها بصبر واتزان انفعالي تلجأ إلى األساليب ا 
لـديها فتـشعر   ما يؤثر سلباً على الجانب النفـسي       توى الداخلي أو المستوى الخارجي      على المس 

  .  مما يضعف من قدرة وقوة األنا على مواجهة اإلحباط والتهديد،لخا... بالقلق والتوتر 

% 65.0وقد جاء بعد الوظائف الجسمية والفسيولوجية والذي حظي بوزن نسبي قـدره              
 وهذا يعني أنه جاء أقل األبعاد، وهذا يتفق مع طبيعة المرأة األرملة حيـث               ،في المرتبة الخامسة  

يقل وينخفض نشاطها وحيويتها ويقل مستوى الصحة الجسمية لديها، فقد جاء هـذا البعـد بعـد                 
ذلك شـعور   يترتب على   ما  اإلنهاك النفسي واالنعزالية، فالمرأة األرملة تعاني من القلق والتوتر          

  .وإحساس بالصداع وآالم في الجسم واإلحساس بالخمول والكسل
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؟ غزة مستوى الذكاء االجتماعي لدى النساء األرامل في قطاع ما: الثالث التساؤل  

 الباحثة قامت ،مستوى الذكاء االجتماعي لدى النساء األرامل في قطاع غزة         لىإ للتعرف
 ،الذكاء االجتماعي   أبعاد من بعد لكل النسبي والوزن ةالمعياري واالنحرافات المتوسطات بحساب
  :التالي الجدول خالل من ذلك ويتضح

  

  ) 35(جدول

 لدى بأبعاده للذكاء االجتماعي النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح
   غزة قطاع في العينة أفراد

 عدد مقياس الذكاء االجتماعي
  الفقرات

 الدرجة
 الكلية

 توسطالم
 االنحراف
  المعياري

 الوزن
 %النسبي

 الترتيب

 2 80.9 2.2 17.0 21 7  .التصرف في المواقف االجتماعية
 1 81.7 1.8 14.7 18 6 .الضبط االجتماعي
 3 80.6 2.8 19.3 24 8 .االهتمام والمشاركة

  81.0 5.4 51.0 63 21 .الكلية الدرجة

  100 في الناتج ضرب ثم الكلية الدرجة على يالحساب الوسط بقسمة النسبي الوزن حساب يتم
 

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات الذكاء             
، %81 درجة، فقد بلغ الوزن النـسبي       5.4وبانحراف معياري    درجة،   51االجتماعي الكلي بلغ    

رتفع، وبما أن مقياس الذكاء االجتماعي      وهذا يشير إلى أن أفراد العينة لديهم الذكاء االجتماعي م         
 حيـث األهميـة     عد الضبط االجتماعي احتل المرتبة األولى مـن        أبعاد، فقد تبين أن ب     ةلديه ثالث 

عد التصرف في المواقف االجتماعيـة وبـوزن        يليه في المرتبة الثانية ب    ،  %81.7وبوزن نسبي   
 الثالثـة واألخيـرة وبـوزن نـسبي         عد االهتمام والمشاركة المرتبـة    ، ثم احتل ب   %80.9نسبي  
80.6.%  

وتفسر الباحثة وجود مستوى مرتفع من الذكاء االجتماعي لدى النساء األرامل من خالل             
 حيث يتضمن القدرة على معرفة وفهـم وتقـدير مـشاعر وأفكـار              ،تعريف الذكاء االجتماعي  

ر من منظورهم والتوحـد   والنظر إلى األمووالتأثر بمشاعرهم والتأثير فيهم  اآلخرين، والحساسية   
وقة معهم انفعالياً واجتماعياً، ومشاركتهم آالمهم وأفراحهم وقراءة مشاعرهم وأفكارهم غير المنط          

يتضمن القدرة على فهم اآلخـرين، واالهتمـام النـشط بحاجـاتهم      والتواصل معهم بفعالية، كما     
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ما يساهم في تحقيق توافقه     فرد   إليها ال  وتدعيم قدراتهم، وتدعيم العالقات بين الجماعة التي ينتمي       
كوبـا وآخـرون    ودراسة   ،)2003 ،الكيالي(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      ، النفسي واالجتماعي 

)Koba, eaal. 2001( ، واختلفت مع دراسة )للذكاء من وجود مستوى متدن) 2009 ،عسقول 
  . االجتماعي لدى طالبات الجامعة

بأن الجوانب العقلية يتم نـضجها مـن خـالل     Jan Piagetوهذا ما يؤكده جان بياجيه 
التفاعل مع البيئة االجتماعية، فالحياة االجتماعية ضرورية لكي يصير الفرد مدركاً واعياً لـدوره          

  ). 26:1997،الجوالني(ولمن هم حوله من األفراد اآلخرين 

  وفيـه تفـسر     ،%81.7عد الضبط االجتماعي في المرتبة األولى بوزن نسبي         وقد جاء ب 
الباحثة ذلك في ضوء تعامل المرأة األرملة مع مستويات عقلية متعددة تتطلب منها الـصبر فـي        
التعامل ومواجهة بعض المواقف االجتماعية واألسرية غير الناضجة أحياناً، مما يدفعها ذلك إلى             

يها فهم انفعاالتهم وأفكارهم وتقييم ردة الفعل اتجاه ما يصدر عنهم بحكمة وروية، فهي بذلك لـد               
القدرة على ضبط انفعاالتها والتحكم فيها والقدرة على توجيهها إيجابياً للحفـاظ علـى عالقتهـا                

  . االجتماعية باآلخرين

  80.9عد التصرف في المواقف االجتماعية المرتبة الثانية بوزن نـسبي           بينما احتل ب%، 
بطة بالعالقات االجتماعيـة    وهذا يعني أن المرأة األرملة لديها القدرة على تحليل المشكالت المرت          

من خالل أفضل الحلول، والقدرة على فهم نفسها وفهم اآلخرين، بحيث يتيح لها القدرة علـى أن                 
  . تسلك معهم بما هو مقبول لديهم حتى تنال ما تحتاجه من االحترام والتقدير من قبلهم

 وتفـسر   ،%80.6ه  عد االهتمام والمشاركة فقد احتل المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدر         أما ب 
الباحثة ذلك بأنه بقدر ما يكون الفرد متمتعاً بالقدرة على التفاعل واالهتمام والمشاركة االجتماعية              
وإقامة عالقات مع اآلخرين بقدر ما يكون ذكياً، فزيادة النجاح والفاعلية في سلوك المرأة األرملة               

ما ،  وأنشطتهم المختلفة  حهمهم وأترا يتطلب منها قدرة على االهتمام بمن حولها ومشاركتهم أفراح        
 تعبير عن رغبة جادة من قبل المرأة األرملة للتعايش مع مجتمعها من خالل تسخير ما                يؤدي إلى 

حصول على فرصة أخـرى للعـيش   التتمتع به من قدرات عقلية وانفعالية واجتماعية تمكنها من      
ت بعد وفاة زوجهـا، بمـا       داخل أسرتها ومجتمعها، برغم ما تتعرض له من ضغوطات ومشكال         

  . بنائهاأل تتمتع من خالله على مساندة ومساعدة اآلخرين لها واً اجتماعييضمن لها قبوالً
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  ؟ مستوى الوحدة النفسية لدى النساء األرامل في قطاع غزة ما: الرابع التساؤل

 الباحثـة  قامـت  ،مستوى الوحدة النفسية لدى النساء األرامل في قطاع غزة         لىإ للتعرف
 ،الوحـدة النفـسية     أبعاد من بعد لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات المتوسطات بحساب
  :التالي الجدول خالل من ذلك ويتضح

  

  )36(جدول

 لدى بأبعاده للوحدة النفسية النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح 
   غزة قطاع في العينة أفراد

ةمقياس الوحدة النفسي  
 عدد

  الفقرات
 الدرجة
 الكلية

 المتوسط
 االنحراف
  المعياري

 الوزن
 %النسبي

 الترتيب

 1 77.8 3.3 16.3 21 7   .اإلدراك السلبي للذات
 3 77.0 3.6 16.2 21 7 .العجز االجتماعي

 2 70.6 2.2 14.8 21 7 .التواصل االجتماعي
 4 63.5 1.4 9.5 15 5 .التصدع األسري

  72.9 7.6 56.9 78 26 .الكلية الدرجة

  100 في الناتج ضرب ثم الكلية الدرجة على الحسابي الوسط بقسمة النسبي الوزن حساب يتم
 

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن المتوسـط الحـسابي لـدرجات               
 درجة، فقد بلغ الـوزن النـسبي        7.6وبانحراف معياري    درجة،   56.9الوحدة النفسية الكلي بلغ     

، وهذا يشير إلى أن أفراد العينة لديهم الوحدة النفسية مرتفعة، وبما أن مقياس الوحـدة                72.9%
عد اإلدراك السلبي للذات احتل المرتبة األولى من حيـث           أبعاد، فقد تبين أن ب     ةالنفسية لديه أربع  

ن نـسبي   عد التواصل االجتماعي وبوز   ، ويليه في المرتبة الثانية ب     %77.8األهمية وبوزن نسبي    
70.6%   77عد العجز االجتماعي المرتبة الثالثة وبوزن نسبي        ، ثم احتل ب%    عد ، في حين احتل ب

  %.63.5التصدع األسري المرتبة الرابعة واألخيرة وبوزن نسبي 

وتفسر الباحثة ارتفاع الوحدة النفسية لدى النساء األرامل، في ضـوء مفهـوم الوحـدة               
لمة يعيشها الفرد نتيجة شـعوره بافتقـاد الحـب والتقبـل            نها خبرة شخصية مؤ   حيث إ ، النفسية

 وبالتالي تؤدي إلى الشعور بالحزن والشقاء والتعاسة، وبناء علـى           ،واالهتمام من جانب اآلخرين   
ذلك فإن ارتفاع الوحدة النفسية يعكس مدى حاجة األرملة للفهم والحب واالهتمام، حيـث تعتبـر          

ية الرئيسة في إحداث خلل في شبكة العالقـات االجتماعيـة            الوحدة النفسية من المتغيرات النفس    
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كة الناجحة معهـم    فتتضمن االنفعال واالنسحاب من الحياة االجتماعية وانخفاض التفاعل والمشار        
وتزداد عندما تشعر بوجود فجـوة مـن        ، مشاعر مؤلمة ومحزنة وغير إنسانية    فنتيجة لشعورها ب  

 لـذلك    وخاصة بعد فقد زوجها؛    اطفية واجتماعية مشبعة  الفراغ عندما تخلو حياتها من عالقات ع      
  . فهي تفضل أن تخلو بنفسها وتبتعد عن اآلخرين

ويمكن تفسير تلك النتيجة أيضاً في إطار ما تفرضه التقاليد االجتماعية من أدوار علـى               
المرأة بصفة عامة، والمرأة األرملة بصفة خاصة، حيث تساهم كثير من العوامـل االجتماعيـة               

النفعالية في إثارة مشاعر اإلحباط واألسى والعزلة لدى األرملة، ويضاف إلـى ذلـك المنـاخ        وا
وإشباع الحاجات االنفعاليـة    االجتماعي السائد الذي يدعو إلى الحرمان من المشاركة االجتماعية          

، الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها الذي كان يمثل لها مصدر الحنـان والقـوة               وخاصة   المهمة
فهو الذي قد يعطي زوجته المكانة واالحترام حتى لدي         ، ة أن فقد الزوج أمر ليس باليسير      وخاص

يجعل المرأة األرملة أكثر شعوراً بالوحدة النفسية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسـة             وهذا ما   ، أهلها
   ) .Speight, ،2005سبيجيت  (ودراسة، )2008مقدادي، (ودراسة ، )2010خويطر، (

ور المرأة األرملة بالوحدة النفسية الظروف األسرية المحيطة بها الناتجـة      ومما يعمق شع  
عن المعاملة التي تتلقاها من قبل أهل زوجها المتوفى، فهي إما أن تأخذ شكل اإلهمـال وعـدم                  
االهتمام والسؤال عن حالها ووضع أبنائها األيتام، وإما أن تأخذ شكل التدخل في شئون حياتهـا                 

ة وخاصة على أموال    تظهر مشكالت جمة، ومن أبرزها التنازع على حق الوصاي        وحياة أبنائها، ف  
 كذلك مشاكل اإلقامة   وحرمانها من أبنائها، و    بأبعادها قد ينتج عنه الطرد من البيت        األيتام، والذي 

ت أهلها، ومـشاكل تتعلـق    بيتها أو بيعلىحيث ينشب خالف بين أهلها وأهل زوجها في إقامتها   
جبر األرملة على الـدخول  ارب زوجها، فهذه المشاكل وغيرها ت  لزواج من أحد أق   ابإجبارها على   

في غرفة مظلمة من األحزان والهموم والتوتر والقلق الذي يمهد للشعور بالوحدة النفسية كحـل               
  . لهذه المشاكل

ن شـعور األرملـة     حيـث إ  ، تبين أن ترتيب األبعاد جاء منطقياً     ) 36(جدول  وبالنظر لل 
فسية يبدأ عندما يحدث خلل في مفهومها لذاتها وشعورها بالنقص والعجز عن إشـباع              بالوحدة الن 

ت ويترتـب علـى هـذا       حاجاتها مما ينتج عنه عدم الرضا الذاتي فيتكون مفهوم سلبي عن الذا           
 ونتيجة لذلك تشعر األرملـة      صل االجتماعي باآلخرين؛  تجاه الذات عجز في التوا    الشعور السلبي   

  .  ناجحةامة عالقات اجتماعية وأسريةبأنها عاجزة عن إق
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  فرضيات الدراسة

   : التي تنص على ما يلي، نتائج المتعلقة بالفرضية األولىال
بـين  )  ≥ 0.05α(  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ال توجد عالقة ارتباط"

األرامـل فـي   السلوك االجتماعي وقوة األنا والذكاء االجتماعي والوحدة النفسية لدى النـساء    
  .قطاع غزة

بعد التحقق من صحة افتراضات الفرض األول قامت الباحثة باستخدام معامـل ارتبـاط              
 السلوك االجتماعي وقوة األنا والذكاء االجتماعي والوحـدة النفـسية   بيرسون لدراسة العالقة بين  

  :مدينة غزة، ويتضح ذلك من خالل الجدول التاليلدى النساء األرامل في 

  

  ) 37(جدول 

قوة األنا  وبين مقياس بأبعاده السلوك االجتماعييبين مصفوفة معامالت االرتباط بين مقياس 
   غزة قطاع في النساء األرامل لدى والذكاء االجتماعي والوحدة النفسية

  الوحدة النفسية  الذكاء االجتماعي قوة األنا  السلوك االجتماعي

 0.40* 0.45* 0.38**  .البعد الذاتي
 0.55* 0.13* 0.52** .األسريالبعد 

 0.09// 0.09// 0.11* .البعد المجتمعي
 0.34* 0.23* 0.33* ."السلوك االجتماعي " الكلية الدرجة

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

  :أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي

اللة إحصائية بين درجات قوة األنا ودرجات السلوك االجتمـاعي   ذات دوجود عالقة طردية   -
لدى النـساء األرامـل فـي       )  البعد الذاتي، البعد األسري، البعد المجتمعي      (:واألبعاد التالية 

قطاع غزة، وهذا يدل على أنه كلما زادت درجات قوة األنا عند النساء األرامـل كلمـا أدى       
  .  والعكس صحيحديهنإلى زيادة السلوك االجتماعي لذلك 

ويمكن تفسير ذلك أن النساء األرامل الالتي حصلن على درجات مرتفعـة علـى مقيـاس                
ن األرملة التـي تحـصل      يهن قوة األنا والعكس صحيح، حيث إ      السلوك االجتماعي ترتفع لد   

على درجات مرتفعة على مقياس الـسلوك االجتمـاعي تتـصف بأنهـا مدركـة لواقعهـا          
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 لمدى انتمائها للجماعة التي تعيش فيها ولديها الثقة في قـدرتها علـى               مدركة ،وإلنجازاتها
  الذي يساندها ويقدم الدعم لها     ،تشعر بتقدير المجتمع لها   ا ف معهالتفاعل وإقامة عالقات ناجحة     

  .وهذا ما يوضح العالقة بينهما، مما يزيد من السلوك االجتماعي لها

 ،الطـالع (ودراسة   ،)2000 ،تركي(ودراسة ،)2002 ،عودة(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة      
لنتيجـة مـا     وقد أكدت هذه ا    ،)1999 ،قصة (ودراسة، )2008 ،المشاط (ودراسة، )2010

من أن النساء المنخرطات اجتماعياً يتمتعن بفاعلية ذات        ) 2003، راث(توصلت إليه دراسة    
  . عالية بالمقارنة مع أولئك اللواتي لم تنخرطن اجتماعياً

 ذات داللة إحصائية بـين درجـات الـذكاء          وجود عالقة طردية  ) 37(جدول  ن ال ويتبين م   -
لـدى  )  البعد الذاتي، البعد األسري (:االجتماعي ودرجات السلوك االجتماعي واألبعاد التالية  

النساء األرامل في قطاع غزة، وهذا يدل على أنه كلما زادت درجات الذكاء االجتماعي عند               
 . والعكس صحيحإلى زيادة السلوك االجتماعي لديهنى ذلك النساء األرامل كلما أد

فعـة علـى مقيـاس      ويمكن تفسير ذلك أن النساء األرامل الالتي حصلن على درجات مرت          
ن األرملة التـي    كاء االجتماعي والعكس صحيح، حيث إ     رتفع لديهن الذ  السلوك االجتماعي ت  

تع بشخـصية محبوبـة مـن    تحصل على درجات مرتفعة على مقياس الذكاء االجتماعي تتم 
جانب اآلخرين وتشارك الناس أفراحهم وأتراحهم وتستطيع جذب انتباه اآلخرين إليها أثنـاء             
الحديث، ولديها القدرة على إقامة عالقات اجتماعية والتعاون مع اآلخرين والتقبل آلرائهـم             

شورة والنـصائح   وتبادل الثقة بينهم، وتقبل نقد اآلخرين بروح طيبة، والقدرة على تبادل الم           
مع اآلخرين، وهنا ينعكس على سلوك األرملة االجتماعي، فزيادة النجـاح والفاعليـة فـي               
سلوكها االجتماعي يتطلب توفر ذكاء اجتماعي، وهذا ما يوضـح العالقـة بـين الـسلوك                

ستطيع أن تسلك بشكل اجتمـاعي      اعي، فاألرملة الذكية اجتماعياً ت    االجتماعي والذكاء االجتم  
وهذا ما أكده الفرض الحالي من أن األرملة الذكية اجتماعياً هي أرملة لديها سـلوك               مقبول،  

  . اجتماعي مع اآلخرين والعكس صحيح

ودراسـة  ، )2008 ،أبو هاشـم  (، ودراسة   )2009، رجيعة(وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة      
  ). Kopa, etal ،، 2001 كوبا وآخرون (

 ذات داللة إحصائية بـين درجـات الوحـدة          رديةقة ط وجود عال ) 37(جدول  ويتبين من ال   -
، لـدى   )البعد الذاتي، البعد األسـري     (:النفسية ودرجات السلوك االجتماعي واألبعاد التالية     

النساء األرامل في قطاع غزة، وهذا يدل على أنه كلما زادت درجات الوحدة النفـسية عنـد       
 . والعكس صحيحعي لديهناالجتماالنساء األرامل كلما أدى ذلك إلى زيادة السلوك 
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تفـسر هـذه    إال أنه يمكـن     ،  الباحثة بأن هذه النتيجة غير متوقعة      إحساسوعلى الرغم من    
 بأن المرأة األرملة التي تحصل على درجـات مرتفعـة علـى مقيـاس الـسلوك                 ،النتيجة

االجتماعي ترتفع لديها الوحدة النفسية والعكس صحيح، وترى الباحثـة أن سـلوك المـرأة               
ة االجتماعي يأتي متماشياً مع ظروفها الجديدة فهي بحاجة إلى تكـوين شـبكة مـن                األرمل

العالقات االجتماعية لتسهيل عملية اتصالها وتواصلها مع المحيطين بهـا فيـزداد سـلوكها              
لوقت نفسه تشعر بأنهـا وحيـدة       االجتماعي، فهي تكون متفاعلة ومتعاونة معهم، ولكن في ا        

   .ع نفسها أكثر بكثير من الوقت الذي تقضيه مع المحيطين بهان الوقت الذي تقضيه محيث إ

ـ  اًفضالً عن أنها عندما تخلو بنفسها تشعر بأنها وحيدة، فالوحدة تمثل شعور             تعيـشه   اً خاص
 من يشاركها مشاعرها وانفعاالتها وأفكارهـا       توجدالمرأة األرملة نتيجة لفقدانها زوجها، فال       

 للعزلة عن المحيطين بها، ولكن ال تظهر ذلـك، فهـي إن             واهتماماتها، فقد يكون لديها ميل    
ويذهب ظهرت بأنها ضعيفة ووحيدة استهان بها من حولها واستضعفوها مما يقلل من شأنها              

 لذلك فهي تتجه لبناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين حتـى تتغلـب             بحقوقها وحقوق أيتامها؛  
  . خالل سلوكها مع المحيطين بهاعلى شعورها الداخلي، وتظهر على أنها اجتماعية من 

ا قواسم مـشتركة بالنـسبة لحيـاة المـرأة     م أن السلوك االجتماعي والوحدة النفسية بينه      كما
األرملة، فهما قد يساهمان في وصف وضع األرملة النفسي واالجتماعي، فالوحـدة النفـسية      

نما الـسلوك االجتمـاعي     متعلقة بحالتها النفسية الداخلية والتي غالباً ال تظهرها لآلخرين، بي         
الذي يعبر عن مظهرها الخارجي الذي تحرص المرأة األرملـة علـى أن يكـون مقبـوالً                 

فاألرملـة فـي   ، ،اجتماعياً مما ينعكس على نشاطها االجتماعي، وبالتالي على حياتها ككـل     
كـن  ول، داخلها تشعر بأنها وحيدة في هذه الدنيا بعد فقدها زوجها الذي كان يشغل جل حياتها    

فهي تريـد   ، في العلن تمارس السلوك واألنشطة االجتماعية بالتواصل مع األسرة واآلخرين         
وهذا ما يفسر العالقة بـين      ، اإلثبات لنفسها ولآلخرين أن أسرتها ليست أقل شأناً من غيرها         

الوحدة النفسية والسلوك االجتماعي فكلما زاد شعور المرأة األرملة بالوحدة النفسية كلما زاد             
  . ن توجهها نحو المجتمع للتغلب عليهم

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات البعد المجتمعي          ) 37(جدول  ويتبين من ال   -
وتفـسر  ، لذكاء االجتماعي والوحـدة النفـسية  لدى النساء األرامل في قطاع غزة ودرجات ا   

مع المجتمع عامة، فهـي  الباحثة ذلك بأن األرملة قد تتحفظ في نشاطاتها وعالقاتها وسلوكها    
تفضل أن تقتصر عالقاتها مع المحيطين بها من أهلها وأهـل زوجهـا المتـوفى، وبعـض           

 بجميع أنشطته، وقد يكون ذلك متماشـياً        ،ال تنفتح على المجتمع عامة    األصدقاء المقربين، ف  
 من المحيطـين بهـا رفـضوا        اًمع ما يفرضه المجتمع من قيود عليها، فهي إن أخذت جانب          
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عدتها ومساندتها واعتبروها معقدة، وإن كانت لديها عالقـات واسـعة مـع اآلخـرين               مسا
 ضوابط تحكم سلوكها وعالقاتهـا      توجدونشاطات متعددة معهم ادعوا عليها أنها منفتحة وال         

باآلخرين، وتجنباً لذلك وحتى ال تهاجم من قبل المحيطين بها تفضل في الغالب أن تقتـصر                
  .لمحيطين بهاعالقاتها على أسرتها وا

 يـضاف لهـا    عديدةوقد يرجع ذلك إلى طبيعة دور المرأة األرملة الجديدة، فهي تقوم بمهام          
ما يضطرها للتوجه للمؤسسات    زوجها أصبحت هي المعيلة ألسرتها      مهمة جديدة، فبعد وفاة     

الحكومية والخيرية لمساعدتها، وقد تبحث عن عمل لتلبية حاجات أسرتها، فضالً عن أنها أم              
وربة بيت وتقع عليها مسئولية إدارة شئون بيتها وتربية أبنائها، وهذا جميعـه قـد يـشغلها                 
ويعيقها عن أنشطة وواجبات مجتمعية، تحتاج لتفرغ من قبل من يقوم بها، وهذا يتعـارض               

  . مع مشاغلها واألعباء الملقاة على عاتقها
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   : ي التي تنص على ما يل،النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
بأبعادهـا  ،  ذو داللة إحصائية للمتغيـر المـستقل قـوة األنـا           عالقة تنبؤية  توجدال  " 

ـ   ،  النفسي واالنعزاليـة   اإلنهاك، الوظائف الجسمية والفسيولوجية  ( الكفـاءة  ، يالنـضج الخلق
  )".السلوك االجتماعي(للنساء األرامل في العينة على المتغير التابع ) التدين، الشخصية

تعدد بالطريقة التراجعية للتعرف    ذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الم      وللتحقق من ه  
) المتغيـر التـابع   (لى المتغيرات التي يمكنها التنبؤ بداللة إحصائية لدرجة السلوك االجتمـاعي            إ

  .مرتبة حسب قوة تأثيرها وتفسيرها للتباين الكلي في درجات السلوك االجتماعي للنساء األرامل

حيث تم إدخال متغيرين فقط لمعادلة االنحدار وهذين        ،  ف عند الخطوة الثانية   وقد تم التوق  
الوظـائف الجـسمية    ( بأبعادهـا    ،قوة األنـا  أما متغير   ،  التدين، المتغيرين هما الكفاءة الشخصية   

معادلة نظراً   من ال  فقد تم استبعادهم  ) والنضج الخلقي ،  واإلنهاك النفسي واالنعزالية   ،والفسيولوجية
  .نتائج هذه الفرضية) 38(جدول ويوضح ال.  على السلوك االجتماعيود تأثير لهملعدم وج

  

  ) 38(جدول 

 ، قوة األناير المستقل ملخص نتائج تحليل االنحدار التدريجي لدرجة السلوك االجتماعي والمتغ
، يالنضج الخلق،  النفسي واالنعزاليةاإلنهاك، الوظائف الجسمية والفسيولوجية(بأبعادها 

  )التدين، فاءة الشخصيةالك

  0.01ة عند دال** 
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

كما ، وهي دالة إحصائياً وهذا يدل على أن نموذج االنحدار خطي) F= 38.0 ( أن قيمة 
تبين أن معامالت االنحدار ذات داللة إحصائية، وقد فسرت هـذه المتغيـرات مجتمعـة نـسبة                 

باقية ترجع إلى عوامل أخرى،     من التباين الكلي في درجة السلوك االجتماعي والنسبة ال        % 16.0
  .0.16حيث بلغ معامل التحديد للنموذج 

 المتغيرات المستقلة المعامالت غير المعيارية
 B الخطأ المعياري 

  المعامالت المعيارية
  Beta بيتا

 "ت"قيمة 

 5.7**   3.4 19.7 .الثابت

 6.1** 0.31 0.1 1.1 .الكفاءة الشخصية

 3.4** 0.17 0.1 0.6 .التدين
F (2, 382) 38.0    

R2 0.16    
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ومن هذا الجدول يمكن صياغة معادلة االنحدار التي تعين على التنبؤ بدرجـة الـسلوك               
  :االجتماعي بمعلومية درجة الكفاءة الشخصية والتدين في الصورة التالية

  ).التدين  (0.6 )  +الكفاءة الشخصية (1.1 + 19.7= السلوك االجتماعي 

في معادلة االنحـدار    )  التدين -الكفاءة الشخصية  ( :والترتيب السابق للمتغيرات المستقلة   
  .)السلوك االجتماعي ( على المتغير التابعايعكس األهمية النسبية من حيث تأثير كل منهم

 إلـى   وبذلك يتبين أنه كلما زادت الكفاءة الشخصية والتدين لدى النساء األرامل أدى ذلك            
  .الزيادة في مستوى السلوك االجتماعي والعكس صحيح 

 أسهما في التنبؤ بالسلوك االجتماعي، وهذه النتيجة        ضح أن الكفاءة الشخصية والتدين    ويت
أي ، تؤكد صحة الفرض األول من وجود عالقة إيجابية دالة بين السلوك االجتماعي وقوة األنـا              

  .الل الكفاءة الشخصية والتدينأنه يمكن التنبؤ بالسلوك االجتماعي من خ

عد التدين كأحد أبعاد قوة األنا في التنبؤ بالسلوك االجتماعي،وتفـسر            ب وفيما يتعلق بتأثير  
الباحثة أن هذه النتيجة تكشف عن طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ والمتدين، فعنـدما تـدرك               

أنهـا تـدعم المـرأة      ) ت والجمعيات األسرة والمجتمع والمؤسسا  (األرملة بأن البيئة المحيطة بها      
األرملة المتدينة والملتزمة وتطمئن إليها بأنها ستكون أمينة على أسرتها وعلى أبنائهـا وسـوف               
ترعاهم وتنشئهم تنشئة إسالمية، فهذا الدعم الذي تحظى به المرأة األرملة المتدينة سوف يشعرها              

 تحفـظ   اًدينة تدرك بأن الدين ليس نصوص     بحرية التفاعل والمشاركة االجتماعية، فعندما تكون مت      
فقط، بل هو قائم على قاعدة الدين المعاملة، فذلك كله سيكون دافعاً لها بـأن تمـارس سـلوكها                   

  .  وهذا ما يفسر لنا بأن التدين يؤثر في السلوك االجتماعي للنساء األرامل،االجتماعي

جدانية روحية بين الفـرد  الذي يرى أن للدين عالقة و) 10: 1997(وهذا ما أكده موسى  
وخالقه، هذه العالقة لها صدى في ضمير الفرد ووجدانه ويصبح المحـرك األساسـي لـسلوكه                

  . فالدين يدعو إلى التكامل بين السلوك الظاهري والضمير الداخلي،ومعامالته وأخالقه

ومما ال شك فيه أهمية التدين في بناء شخصية الفرد والتـأثير فـي الـصحة النفـسية                  
لتكيف النفسي واالجتماعي لألفراد، ويساعد في حل المشكالت التي يتعرض لها الفرد ويجنبـه         وا

التـدين ألنـه هـو      القلق والتوتر الذي يتعرض له كثير من األفراد، والمرأة األرملة تلجأ إلـى              
ما يساعدها في التخلص من مشاعر      فتها الجديدة الخاصة في الحياة،       عليه فلس  األساس الذي تُبنى  

ألسى والحزن والقنوط نتيجة لفقد زوجها، وينمي لديها الشعور بالصبر واإليمان، ويساعدها في             ا
إقامة عالقات وتفاعالت اجتماعية ذات معنى ومغزى في حياتهـا تعبـر فيهـا عـن سـلوكها                  

  .االجتماعي
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التي أكدت علـى وجـود      ) 2003(وهذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليه دراسة القعيب          
  .ية بين التدين كمنهج وموجه عام للسلوك والتوافق االجتماعي كنتيجة لهذا المنهجعالقة طرد

   عد الكفاءة الشخصية كأحد أبعاد قوة األنا فـي التنبـؤ بالـسلوك             وفيما يتعلق بمساهمة ب
تفسر الباحثة ذلك أن جزءاً من السلوك االجتماعي يـسببه إدراك الفـرد للموقـف               ، االجتماعي

يشير ببساطة إلى مجموعة من األفكار والمعتقدات وربما القيم التـي يتبناهـا   وأفكاره عنه، وهذا    
الشخص نحو ذاته ونحو بيئته، بحيث تؤدي في النهاية إلى سلوك اجتمـاعي أو أوجـه النـشاط               
المعبرة عنه، ولهذا فعندما ينظر الشخص نحو ذاته بطريقة إيجابية فإنه يدرك بأن لديـه كفـاءة                 

ي شخصيته ككل، فيتصرف بطريقة تتفق مع الصورة التي يحملها عـن         شخصية فإن ذلك يؤثر ف    
  .ما يساعده على النجاح في سلوكه مع اآلخرين في المجتمع، سهنف

فالمرأة األرملة تستطيع إشباع حاجاتها األولية والثانوية والتأقلم مـع الواقـع الخـارجي       
مع الظـروف البيئيـة التـي       وهذا يعني أنها وصلت إلى مرحلة من الرضا عن النفس والتوافق            

 من الكفاءة الشخصية، يعنـي أنهـا        اً بلغت مستوى مرتفع   فإذا، كست على سلوكها االجتماعي   انع
أكثر وعياً بذاتها وقدراتها وإمكاناتها وبجوانب القوة والضعف لديها، وأكثر إعمـاالً لـضميرها              

احترام اآلخـرين وآرائهـم     وأخالقها، وأقل اندفاعية في التعامل مع اآلخرين، وأكثر قدرة على           
ومما ال شك فيه أن شخصية بمثل هذه الصفات والخصائص ستكون على األرجح بـل بالتأكيـد                 

  . أكثر قدرة على ممارسة السلوك االجتماعي

والترابط االجتماعي في مجتمعنا يساعد على الصبر والتحمـل وقـوة اإلرادة والكفـاءة             
حاجات الذاتية للفرد وحاجات المجتمع وخاصة إذا       الشخصية بحيث تصبح األرملة واعية تدرك ال      

وجدت من يشاركها نفس مشكالتها، فوجود نساء أرامل في مؤسسات خاصة بهن يلتقين بعضهن              
يساعد في زيادة الكفاءة الشخصية لديهن والـصبر وتحمـل األعبـاء            وويتحدثن عن مشاكلهن،    

  .األسرية واالجتماعية من خالل تبادل التجارب واألفكار
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   :  التي تنص على ما يلي،النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

بأبعـاده   عالقة تنبؤية ذو داللة إحصائية للمتغير المستقل الذكاء االجتماعي         توجدال  " 
للنساء األرامل في   ) االهتمام والمشاركة ، الضبط االجتماعي ، التصرف في المواقف االجتماعية   (

  )".وك االجتماعيالسل(العينة على المتغير التابع 

تعدد بالطريقة التراجعية للتعرف وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الم
) المتغير التابع(لى المتغيرات التي يمكنها التنبؤ بداللة إحصائية لدرجة السلوك االجتماعي إ

  .للنساء األراملمرتبة حسب قوة تأثيرها وتفسيرها للتباين الكلي في درجات السلوك االجتماعي 

 وهذا ،حيث تم إدخال متغير فقط لمعادلة االنحدار، وقد تم التوقف عند الخطوة الثانية
التصرف في المواقف االجتماعية والضبط االجتماعي ( األبعادالمتغير هو الذكاء االجتماعي، أما 

 لهما على السلوك  فقد تم استبعادهما من المعادلة نظراً لعدم وجود تأثير)واالهتمام والمشاركة
  .نتائج هذه الفرضية) 39(جدول ويوضح ال، االجتماعي

  

  ) 39(جدول 
المستقلة الذكاء  درجة السلوك االجتماعي والمتغيرملخص نتائج تحليل االنحدار التدريجي ل

  )االهتمام والمشاركة، الضبط االجتماعي، التصرف في المواقف االجتماعية(بأبعاده  االجتماعي

  0.05دالة عند                      * 0.01دالة عند ** 
  

  :جدول السابق ما يلييتضح من ال

كما ،  وهذا يدل على أن نموذج االنحدار خطيوهي دالة إحصائياً) F=12.4 ( أن قيمة 
% 0.6تبين أن معامالت االنحدار ذات داللة إحصائية، وقد فسرت هذه المتغيرات مجتمعة نسبة              

رى، حيث بلغ   من التباين الكلي في درجة السلوك االجتماعي والنسبة الباقية ترجع إلى عوامل أخ            
  .0.6معامل التحديد للنموذج 

  المستقلةالمتغيرات  المعامالت غير المعيارية
 B الخطأ المعياري 

 المعامالت المعيارية
  Beta بيتا

"ت"قيمة   

.الثابت  32.1 3.9  **8.1 

.الذكاء االجتماعي  0.5 1.1 0.33 **4.5 

F (3, 381) **12.4    

R2 0.6    



                                                                 عرض نتائج الدراسة وتفسيراتها ومناقشتها

 )176( 

 الخامسالفصل 

ومن هذا الجدول يمكن صياغة معادلة االنحدار التي تعين على التنبؤ بدرجـة الـسلوك               
  :االجتماعي بمعلومية درجة الذكاء االجتماعي في الصورة التالية

  ).الذكاء االجتماعي  (0.5 + 32.1= السلوك االجتماعي 

ء االجتماعي لدى النساء األرامل أدى ذلك إلى الزيادة في          وبذلك يتبين أنه كلما زاد الذكا     
  .مستوى السلوك االجتماعي والعكس صحيح

ويتضح أن الذكاء االجتماعي قد أسهم في التنبؤ بالسلوك االجتماعي أي أنه يمكن التنبـؤ        
 مـن    النتيجة تؤكد صحة الفرضية األولى     بالسلوك االجتماعي من خالل الذكاء االجتماعي، وهذه      

 حيـث يتـضمن الـذكاء       ،جود عالقة إيجابية دالة بين السلوك االجتماعي والذكاء االجتماعي        و
 القدرة على فهم ومعرفة وتقدير مشاعر اآلخرين والتفاعـل     : منها ،االجتماعي العديد من القدرات   

معهم بطريقة إيجابية من خالل بناء شبكة واسعة من العالقات، وكذلك القدرة على االستمرار في               
مـا   إلى سلوك اجتماعي إيجابي للفرد       قات مرضية ونشطة مع اآلخرين، ومن ثم يؤدي ذلك        عال

  . ينعكس عليه وعلى توافقه

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأنه كلما زاد الذكاء االجتماعي لدى النساء األرامل أدى إلـى              
عي علـى الـذكاء   نه تبنى قدرات ونشاطات السلوك االجتما    زيادة في السلوك االجتماعي، حيث إ     

االجتماعي، فاألشخاص الذين يتركون انطباعاً اجتماعياً متميزاً، ولديهم خبرة متميزة في إظهـار           
انطباعهم االجتماعي، هم المتناغمون مع ردود أفعال اآلخرين، والقادرون على مواصلة التنـاغم       

ـ             ق القـدرات   بأدائهم االجتماعي المنضبط، ويتركون عند اآلخرين األثر المرغـوب عـن طري
المتوازنة التي تمارس بإحساس ذكـي باحتياجـات ومـشاعر اآلخـرين، وكيفيـة إرضـائهم،                

رجيعـة،  (واالستجابة لهم في المواقف االجتماعية بلباقة وحكمة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسـة              
حيث بنيت نتائجها بأنه يمكن التنبؤ بإدراك جودة الحياة النفـسية مـن خـالل الـذكاء                 ) 2009

  .تماعياالج

 كما أن المرأة األرملة الذكية اجتماعياً، التي لديها القـدرة علـى الـوعي بالعالقـات                
والتفاعالت والوعي بانفعاالتها والتحكم فيها وتوجيهها نحو األفضل، واستخدامها لتسهيل الفكـر            
واألداء مع القدرة على تقييم عالقات وانفعاالت ومواقف اآلخـرين وفهمهـا وتغييـر مـسارها                

قف الصعبة، سواء الشخصية أو األسرية، هي بذلك تكون لديها القدرة           ا وخاصة في المو   ،ألفضلل
على التفاعل االجتماعي وممارسة سلوكها االجتماعي بإيجابية مع اآلخرين حيث تستطيع إقامـة             
عالقات اجتماعية متعددة والتعاون مع اآلخرين، ويتيح لها ذلك توفير الثقـة المتبادلـة وتقـديم                

  .مشورة والنصائح مع اآلخرين بما يضمن لها أن تسلك سلوكاً اجتماعياًال
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   : التي تنص على ما يلي، تائج المتعلقة بالفرضية الرابعةالن
 الوحدة النفـسية بأبعادهـا      المستقل  ذو داللة إحصائية للمتغير    عالقة تنبؤية  توجدال  " 

للنـساء  ) التـصدع األسـري   ، تماعيالتواصل االج ، اإلدراك السلبي للذات  ، العجز االجتماعي (
  )".السلوك االجتماعي(األرامل في العينة على المتغير التابع 

تعدد بالطريقة التراجعية للتعرف وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الم
) المتغير التابع(لى المتغيرات التي يمكنها التنبؤ بداللة إحصائية لدرجة السلوك االجتماعي إ

  .مرتبة حسب قوة تأثيرها وتفسيرها للتباين الكلي في درجات السلوك االجتماعي للنساء األرامل

،  فقط لمعادلة االنحدارتغير وبعدحيث تم إدخال م، وقد تم التوقف عند الخطوة الثانية
ذات ل العجز االجتماعي واإلدراك السلبي لاألبعادهما الوحدة النفسية والتصدع األسري، أما 

 على السلوك افقد تم استبعادهما من المعادلة نظراً لعدم وجود تأثير لهم، واصل االجتماعيوالت
  .نتائج هذه الفرضية) 40(جدول ويوضح ال، االجتماعي

  ) 40(جدول 
 الوحدة النفسيةدرجة السلوك االجتماعي والمتغير المستقل ملخص نتائج تحليل االنحدار التدريجي ل

  )التصدع األسري، التواصل االجتماعي، اإلدراك السلبي للذات، عيالعجز االجتما( بأبعادها

  0.01دالة عند ** 
  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

كما ،  وهذا يدل على أن نموذج االنحدار خطي،وهي دالة إحصائياً) F=30.7 ( أن قيمة 
تبين أن معامالت االنحدار ذات داللة إحصائية، وقد فسرت هـذه المتغيـرات مجتمعـة نـسبة                 

السلوك االجتماعي والنسبة الباقية ترجع إلى عوامل أخرى،  التباين الكلي في درجةمن % 37.0
  .0.37حيث بلغ معامل التحديد للنموذج 

  المتغيرات المستقلة المعامالت غير المعيارية
 B الخطأ المعياري 

 المعامالت المعيارية
  Beta بيتا

"ت"قيمة   

.الثابت  36.6 0.4  **9.0 

.الوحدة النفسية  0.3 0.1 0.3 **6.9 

.التصدع األسري  0.9-  0.2 0.1-  * 3.3-  
F (2, 382) **30.7    

R2 .0  37    
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ومن هذا الجدول يمكن صياغة معادلة االنحدار التي تعين على التنبؤ بدرجـة الـسلوك               
  :ليةاالجتماعي بمعلومية درجة الوحدة النفسية والتصدع األسري في الصورة التا

  ) .التصدع األسري (0.9 –) الوحدة النفسية  (0.3 + 36.6= السلوك االجتماعي 

في معادلـة   )  التصدع األسري  –الوحدة النفسية    ( :والترتيب السابق للمتغيرات المستقلة   
ـ           الـسلوك   ( علـى المتغيـر التـابع      ااالنحدار يعكس األهمية النسبية من حيث تأثير كـل منهم

  .)االجتماعي

بين أنه كلما زادت الوحدة النفسية لدى النساء األرامل أدى ذلك إلى الزيادة فـي              وبذلك يت 
 كلما زاد التصدع األسري لدى النساء األرامل أدى ذلك          هفي حين أن  ، مستوى السلوك االجتماعي  

  .إلى النقصان في مستوى السلوك االجتماعي والعكس صحيح

ة النفسية وبعد التصدع األسـري قـد         تبين من نتيجة الفرض السابق بأن كالً من الوحد        
 من وجود عالقـة طرديـة       عي، وهذا ما أكدته الفرضية األولى     أسهما في التنبؤ بالسلوك االجتما    

دالة بين الوحدة النفسية والسلوك االجتماعي، وفيه تفسر الباحثة وجود تأثير للوحدة النفسية فـي               
ني أن يكون الفرد منفرداً، فقد يشعر الفـرد   تع الالسلوك االجتماعي، بأن الشعور بالوحدة النفسية   

بالوحدة مع أنه يكون موجود بين اآلخرين، ولذلك فقد تشعر المرأة األرملة بالوحدة النفسية لعـدم     
رضاها عن نوعية العالقات مع اآلخرين، وشعورها شعوراً مستمراً بعـدم الرضـا عـن هـذه            

 تجاه أي تهديد لعالقاتهـا    من غيرها وقلق    تكون أكثر حساسية      نفسه العالقات، ولكنها في الوقت   
 ألن تسلك بشكل اجتماعي، فقد تكون مجبرة على االنخراط          مع اآلخرين، فهي تضع أهمية كبرى     

في شبكة من العالقات االجتماعية مع أهلها وأهل زوجها، ومع الجمعيات والمؤسسات الراعيـة              
 وضـعها    لذلك فإن  ل في الوحدة النفسية   داخلي المتمث لها وأليتامها أكثر من االستسالم لوضعها ال      

 أجبرها على بناء العالقات التي جعلتها توصف بأنها تتمتـع بـسلوك اجتمـاعي،               الجديد هو ما  
فالوحدة النفسية تعبر عن شعور األرملة الداخلي من قلق وتـوتر لفقـدانها زوجهـا، والـسلوك             

  . االجتماعي يعبر عن الهروب من هذه المشاعر

ألرملة تحاول التغلب على الشعور بالوحدة النفسية باتجاهها نحـو بنـاء            كما أن المرأة ا   
عالقات وتفاعالت اجتماعية، تعبر عن سلوكها االجتماعي الذي تحاول من خالله تعـويض مـا               
تتعرض له من ضغوطات ومشاكل، فهي ترى أن النشاطات االجتماعية المختلفة ألوجه الـسلوك       

ما تقاسيه من أحزان وهموم ومـشكالت، فهـي تحـاول أن            االجتماعي قد تساعدها على نسيان      
 وضعت في خندق التوتر والقلـق   ، إن استسلمت لمشاعر الوحدة    ،تهرب من وضعها النفسي الذي    

ما سيؤثر على حياتها وحياة أسرتها، وهي بذلك تتيح لمن          لذي سيؤول إلى االضطراب النفسي،      ا
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ا، ولتجنب ذلك تظهـر علـى أنهـا قويـة           حولها فرض إمالءاتهم وقيودهم عليها، وعلى أسرته      
  .ومتماسكة وقادرة على إدارة شئون بيتها واالعتناء بأبنائها

وتصبح األرملة راغبة أن تكون لها مكانة في العالم         الحزن  كما أنه بعد فترة ما ينخفض       
م  العمـل أو االهتمـا     : مثل ،االنهماك في أنشطة متنوعة    إلى   االجتماعي؛ لذلك قد تتعمد األرملة    

أنها تتمتع بسلوك اجتماعي، ولكـن فـي   بيوصف ظاهرها فلخ، ا... باألوالد أو حضور الندوات   
داخلي بأنهـا   حقيقة األمر أن هذا السلوك يكون محاولة جادة من األرملة للتغلب على شعورها ال             

 الفراغ الداخلي لديها بأنشطة اجتماعية ظناً منها أن ذلك سـيخفف مـن           وحيدة، فهي تحاول ملء   
  . هاوحدت

   عد التصدع األسري كأحد أبعاد الوحدة النفسية في التنبؤ بالـسلوك   وفيما يتعلق بمساهمة ب
فكلما زاد التصدع األسري لدى النساء األرامل أدى ذلك إلى النقصان في مـستوى              ، االجتماعي

السلوك االجتماعي والعكس صحيح، وتفسر الباحثة ذلك في أن المرأة األرملة تجد فـي أسـرتها    
ألسرة عزاء الوحيد لمصيبتها بعد فقد زوجها، والمتنفس لها من بعده، ولكن عندما تصطدم مع ا              ال

معانـاة الترمـل المعانـاة       إلـى    ضافوتحدث مشكالت فيما بينهما تنتج عن ذلك آثار سلبية، فت         
األسرية التي قد تعاني منها األرملة، فقد تتعرض إلى التضييق عليها من قبـل المحيطـين بهـا                  

ما يضطرها إلى أن تخضع لإلمالءات التي يفرضـونها         لمتوفى،   أسرتها وأسرة زوجها ا    وخاصة
 علـى سـلوكها    ذلـك  ينعكستها وتفاعالتها مع المحيطين بها و     يضيق الخناق على عالق   فعليها،  

  . االجتماعي فينحصر ويتقلص

اك حـدود  ال أنه تبقى هنأنها تتحرك بحرية تجاه المجتمع، إ    برغم   ،كما أن المرأة األرملة   
وقيود في عالقتها مع اآلخرين، وخاصة العالقات األسرية، نظراً لما تتعرض له مـن ضـغوط                

رين، وخاصـة مـن أقـارب       ومشكالت ونظرات الشك والريبة تجاه سلوكها وعالقتها مع اآلخ        
عتقدن أن هذه األرملة تشكل خطراً على حياتها، فهي تخـشى           زوجها، حيث إن معظم السيدات ي     

زوجها، لذلك تبتعد عنها، ناهيك عن القيل والقال الذي يمكن أن يسبب مشاكل لهـذه               أن يتزوجها   
 هي في غنى عنها، ومن هذا المنطلق ولكي تبعد عن نفسها شبهات وشكوك تنتج عنهـا               ،األرملة

مشكالت قد تسبب في إبعادها عن أبنائها تفضل أن تقتصر عالقتها مع المحيطين بها من الدرجة                
  . األولى فقط

 

 

 



                                                                 عرض نتائج الدراسة وتفسيراتها ومناقشتها

 )180( 

 الخامسالفصل 

   : التي تنص على ما يلي، ة بالفرضية الخامسةالنتائج المتعلق

النـساء   لدى بأبعادهمستوى السلوك االجتماعي     في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .) دبلوم فأكثر، ثانوي، إعدادي، ابتدائي( :للمؤهل التعليمي بالنسبةاألرامل في قطاع غزة 

) One-Way ANOVA – األحادي التباين حليلت ( اختبار استخدام تم ذلك من للتحقق
 بالنـسبة )  دبلوم فأكثر  ، ثانوي ، إعدادي ،ابتدائي (:المؤهالت العلمية التالية   بين الفروقات لدراسة

 خـالل  مـن  موضـحة  والنتائج ،السلوك االجتماعي لدى النساء األرامل في قطاع غزة   لمستوى
  :التالية الجداول

  )41 (جدول

 بالنسبة بأبعادهالسلوك االجتماعي  األحادي لكشف الفروق في مستوى  نتائج تحليل التباين
  للمؤهل التعليمي

  السلوك االجتماعي
 بأبعاده

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 32.86 3 98.6 المجموعات بين
 الذاتي البعد 4.06 381 1546.4 المجموعات لداخ

  384 1645.0 المجموع

8.1 **0.001 

 48.39 3 145.2 المجموعات بين
 األسري البعد 5.42 381 2066.6 المجموعات داخل

  384 2211.8 المجموع

8.9 **0.001 

 31.85 3 95.6 المجموعات بين
 المجتمعي البعد 46.78 381 17823.9 المجموعات داخل

  384 17919.4 المجموع

0.6 //0.56 

 246.99 3 741.0 المجموعات بين
 الكلية الدرجة 68.11 381 25950.9 المجموعات داخل

  384 26691.8 المجموع

3.6 **0.01 

  دالة غير        // 0.05 عند دالة        * 0.001 عند دالة** 
  

  : من الجدول السابق ما يليبينيت
للمؤھالت العلمیة  بالنسبة  السلوك االجتماعيت داللة إحصائیة في مستوى فروق جوھریة ذاودوج

الفروق تم ھذه  ولكشف ،النساء األرامللدى )  دبلوم فأكثر، ثانوي، إعدادي،ابتدائي(التالیة 
 والنتائج موضحة في  عدم تجانس التباین، للمقارنات البعدیة في حالLSDإیجاد اختبار 

  :الجدول التالي



                                                                 عرض نتائج الدراسة وتفسيراتها ومناقشتها

 )181( 

 الخامسالفصل 

  
  ) 42 (جدول

 بالنسبة للمستوى بأبعاده السلوك االجتماعي للمقارنات البعدية في مقياس LSDنتائج اختبار 
  للنساء األراملالتعليمي 

 دبلوم فأكثر ثانوي إعدادي ابتدائي الحسابي المتوسط التعليمي المستوى بأبعادهالسلوك االجتماعي 

 0.001** 0.001** 0.001** 1 16.8 ابتدائي

 0.85// 0.67// 1  18.0 إعدادي

 0.87/ 1   18.1 ثانوي
 الذاتي البعد

 1    18.0 دبلوم فأكثر

 0.001** 0.001** 0.001** 1 12.4 ابتدائي

 0.52// 0.29// 1  13.6 إعدادي

 0.83// 1   13.9 ثانوي
 األسري البعد

 1    13.9 دبلوم فأكثر

 0.03* 0.01** 0.001** 1 46.0 ابتدائي

 0.64// 0.57// 1  49.6 إعدادي

 0.98// 1   49.0 ثانوي
 الدرجة الكلية

 1    49.0 دبلوم فأكثر

 دالة غير        // 0.05 عند دالة        * 0.001 عند دالة** 

 أقـل  السلوك االجتمـاعي  مستوى ن لديه ابتدائي مؤهلهن العلمي  اللواتي النساء تبين أن    فقد  −
في حين أظهرت النتـائج     ،  لمي إعدادي وثانوي ودبلوم فأكثر    النساء اللواتي مؤهلهن الع   من  

أن النساء اللواتي مؤهلهن العلمي إعدادي لديهن السلوك االجتماعي أكبر من النـساء ذوات              
الحظ أي فـروق بـين      تفي حين لم    ، ق ذات داللة إحصائية   وهذه الفرو المؤهالت األخرى،   

 لديه أثر جـوهري     المؤهل العلمي ير   على أن متغ   اًهذا يعطي مؤشر  والمجموعات األخرى،   
وتفسر الباحثة هذه النتيجـة     ، السلوك االجتماعي لدى النساء األرامل في محافظة غزة       على  

، بأن التعليم أكسب المرأة األرملة مهارات وطرق تفكير منظمـة وصـقل مـن شخـصيتها     
تكيف مع األزمات   وال، وأمدها بالقوة والجرأة في تعاملها مع اآلخرين      ، وأعطاها الثقة بالنفس  

ممارسة السلوك االجتماعي    على    وهذا انعكس  ،والمواقف الصعبة في مختلف جوانب الحياة     
 .بايجابية مع اآلخرين

للمؤهالت العلمية  بالنسبة  درجات البعد الذاتي     فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في        ودوج −
الفـروق تـم    هذه   ولكشف   ،عينةلدى أفراد ال  )  دبلوم فأكثر  ، ثانوي ، إعدادي ،ابتدائي (:التالية
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 النـساء  تبـين أن     فقـد  للمقارنات البعدية في حالة عدم تجانس التباين،         LSDإيجاد اختبار   
النساء اللواتي مؤهلهن    أقل من    السلوك الذاتي  مستوى   ن لديه ابتدائي مؤهلهن العلمي  اللواتي

ء اللـواتي مـؤهلهن    في حين أظهرت النتائج أن النسا     ،العلمي إعدادي وثانوي ودبلوم فأكثر    
ق  وهذه الفـرو العلمي ثانوي لديهن السلوك الذاتي أكبر من النساء ذوات المؤهالت األخرى،    

هـذا يعطـي   والحظ أي فروق بين المجموعات األخرى،   تفي حين لم    ، ذات داللة إحصائية  
السلوك الـذاتي لـدى النـساء     لديه أثر جوهري على  المؤهل العلمي  على أن متغير     اًمؤشر

 .امل في محافظة غزةاألر

 الباحثة أن التعامل والتفاعل مع اآلخرين واالتصال والتواصل معهم يحتاج من المـرأة   وترى
الخوض فـي    على   األرملة درجة عالية من الوعي والتعقل والخبرات التي تمكنها من القدرة          

ـ  فيظهر سلوكها الـذاتي  ،عالقات اجتماعية ناجحة والتأثير فيهم بحكمة ومسئولية       أنـه  ى  عل
فالتعليم يزيد من قـدرة  ، سلوك تكيفي مع جميع مواقفها الخاصة وأزماتها الداخلية والخارجية     

 عها الجديـد ويـساعدها  فهم الظواهر المحيطة بها وعلي فهم طبيعة وض      على   المرأة األرملة 
  .سلوكها الذاتي على ما ينعكس أثره، تقبلهعلى 

للمـؤهالت  بالنـسبة   ات البعد األسـري     درج فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في        ودوج −
هـذه   ولكـشف  ،لدى أفـراد العينـة  )  دبلوم فأكثر  ، ثانوي ، إعدادي ،ابتدائي (:العلمية التالية 

 تبـين أن    فقد للمقارنات البعدية في حالة عدم تجانس التباين،         LSDالفروق تم إيجاد اختبار     
النساء اللواتي   أقل من    األسريالسلوك   مستوى   ن لديه ابتدائي مؤهلهن العلمي  اللواتي النساء

 في حين أظهرت النتائج أن النـساء اللـواتي       ،مؤهلهن العلمي إعدادي وثانوي ودبلوم فأكثر     
مؤهلهن العلمي دبلوم فأكثر لديهن السلوك األسري أكبـر مـن النـساء ذوات المـؤهالت                

موعـات  الحظ أي فروق بين المج    تفي حين لم    ، داللة إحصائية  وهذه الفروق ذات     األخرى،
البعـد   لديه أثر جوهري علـى       المؤهل العلمي  على أن متغير     اًهذا يعطي مؤشر  ، و األخرى

 .األسري لدى النساء األرامل في محافظة غزة

 على  وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المرأة األرملة التي مؤهلها العلمي دبلوم فأكثر يساعدها            
ة مع أقاربها من أسـرتها وأسـرة زوجهـا          تقبل المواقف الجديدة والتعامل والتفاعل بمرون     

فالتعليم والنضج يعطي مكانة وقـوة ويمكـن المـرأة     ، المتوفي والمشاركة االجتماعية معهم   
 .التوافق األسري أكثر على األرملة من التفكير السليم وتحمل المسئولية وهذا يساعدها

للمؤهالت العلمية    بةبالنس المجتمعي البعد مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم −
 علـى أن    اًهذا يعطي مؤشر  و العينة، ألفراد)  دبلوم فأكثر  ، ثانوي ، إعدادي ،ابتدائي (:التالية
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النساء األرامل فـي     لدى   المجتمعي لم يكن له أثر جوهري على البعد         المؤهل العلمي متغير  
 .محافظة غزة

أن المرأة األرملة مهما بلغ     ي ب البعد المجتمع  على   ثرأن المؤهل العلمي لم يؤ    وتفسر الباحثة ب  
 تعليمها هي ملتزمة بأخالقيات المجتمع ومـسايرة لمعـاييره االجتماعيـة وعاداتـه        مستوى
كما أن العالقات بين أفراد المجتمع ال ترتبط بالمؤهل العلمي فهي عالقات تكـون              ، وتقاليده

ليمهـا ابتـدائي لـديها    فقد نجد أحياناً امرأة أرملة تع     ، إما أسرية أو عالقات نسب أو صداقة      
  .  صفات مشتركة بينهما غير التعليم  إلى صديقة تعليمها جامعي وقد يرجع ذلك

 



                                                                 عرض نتائج الدراسة وتفسيراتها ومناقشتها

 )184( 

 الخامسالفصل 

  

   : التي تنص على ما يلي، تائج المتعلقة بالفرضية السادسةالن

النـساء   لدى بأبعادهمستوى السلوك االجتماعي     في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .) رفح، خانيونس، الوسطى، غزة، شمال غزة( :لمكان السكن بالنسبةاألرامل في قطاع غزة 

) One-Way ANOVA – األحادي التباين تحليل ( اختبار استخدام تم ذلك من للتحقق
 ،) رفح، خانيونس، الوسطى، غزة، شمال غزة( :أماكن السكن التالية بين الفروقات لدراسة
 من موضحة والنتائج ،مل في محافظة غزةالسلوك االجتماعي لدى النساء األرا لمستوى بالنسبة

  :التالية الجداول خالل
  ) 43 (جدول

 بالنسبة بأبعادهالسلوك االجتماعي نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مستوى 
  لمكان السكن

 التباين مصدر بأبعاده السلوك االجتماعي
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 وبةالمحس

 مستوى
 الداللة

 9.6 4.0 38.3 المجموعات بين
 الذاتي البعد 4.2 380.0 1606.6 المجموعات داخل

  384.0 1645.0 المجموع

2.3 //0.06 

 38.1 4.0 152.3 المجموعات بين
 األسري البعد 5.4 380.0 2059.5 المجموعات داخل

  384.0 2211.8 المجموع

7.0 **0.001 

 65.0 4.0 259.9 المجموعات بين
 المجتمعي البعد 46.5 380.0 17659.5 المجموعات داخل

  384.0 17919.4 المجموع

1.4 //0.23 

 115.5 4.0 461.9 المجموعات بين
 الكلية الدرجة 69.0 380.0 26229.9 المجموعات داخل

  384.0 26691.8 المجموع

1.7 //0.16 

  دالة غير        // 0.05 عند دالة        * 0.001 عند دالة** 
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  : من الجدول السابق ما يليتبين
ألماكن الـسكن   بالنسبة  درجات البعد األسري     فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في        ودوج −

 ولكشف الفروق بين    ،لدى أفراد العينة  )  رفح ، خانيونس ، الوسطى ، غزة ،شمال غزة  (:التالية
 والنتائج موضـحة مـن       للمقارنات البعدية في حالة عدم تجانس التباين،       LSDإيجاد اختبار   

 :خالل الجدول التالي
  )44 (جدول

للنساء  لمكان السكن بالنسبة البعد األسري للمقارنات البعدية في LSDنتائج اختبار 
  األرامل

 مكان السكن
 المتوسط
 رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة  الحسابي

 0.12// 0.01** 0.001** 0.95// 1 14.2  شمال غزة

 0.11// 0.001** 0.001** 1  14.1 غزة

 0.37// 0.05* 1   13.2 الوسطى

 0.07// 1    12.5 خان يونس

 1     13.5  رفح

  دالة غير        // 0.05 عند دالة        * 0.001 عند دالة** 

 
ن السلوك األسـري أقـل مـن        يسكن في محافظة الوسطى لديه     اللواتي النساء تبين أن    فقد  −

 كما تبين أن النساء اللواتي يسكن       ،زةيسكن محافظتي شمال غزة ومحافظة غ     النساء اللواتي   
في محافظة خانيونس لديهم السلوك األسري أقل من النساء اللواتي يسكن في محافظة شمال              

افظة شـمال   في حين أظهرت النتائج أن النساء اللواتي يسكن في مح          غزة وغزة والوسطى،  
وهذه الفروق  غزة لديهن البعد األسري أكبر من النساء اللواتي يسكن في المناطق األخرى،             

هـذا يعطـي   و، الحظ أي فروق بين المجموعات األخرى  تفي حين لم     ذات داللة إحصائية،  
البعد األسري لدى النساء األرامل      لديه أثر جوهري على      مكان السكن  على أن متغير     اًمؤشر

 .فظة غزةفي محا

وتفسر الباحثة هذه النتيجة في ضوء واقع المجتمع الفلسطيني الذي يغلـب عليـه التماسـك                
طبيعة الحيـاة   إلى األسري ويظهر هذا التماسك جلياً في منطقة شمال غزة وربما يرجع ذلك     

عاداتهـا   على األسرية واالجتماعية في المنطقة من حيث األسرة الممتدة التي ال تزال تحافظ 
، والتواصل األسري بين أفرادها واالهتمام والمساندة األسرية لألرملـة وأيتامهـا          ، اليدهاوتق
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كمـا أن   ، أسرتها بشكل كبير في تدبير شئون حياتهـا        على   وهذا جعل المرأة األرملة تعتمد    
ـ     الزوج المتوفي تحتضن زوجته وأبناء    أسرة   ه ه ويعتبرون رعايتهم واجباً دينياً واجتماعيـاً ل
المرأة األرملة أن    على    لهم من بعد وفاة ابنهم وهذا يفرض       ا أنهم يمثلون الذكرى   كم، قدسيته

نتهـي  ما قد يعرضها لمشاكل قـد ت      لدي أسرتها لتتجنب التصادم معهم      تسلك بما هو مقبول     
وترابطهـا   ويزيد من السلوك األسري لحمة األسرة الفلسطينية         . عن أبنائها  بأبعادهابطردها  

 ،نها تعتبر منطقة حدودية تتعرض للقصف واالجتياح من وقت آلخر         في هذه المنطقة حيث إ    
جعلت تفكير واهتمام أهل المنطقـة      التي  القطاع   على    عن الحرب اإلسرائيلية األخيرة    فضالً

التضامن والتكافل بين بعضهم البعض من أجل مواجهة ما يتعرضون لـه مـن     على   ينصب
 ببعـضهم الـبعض    المنطقة أكثر إحساساً  لذلك يكون سكان هذه     ، لخا...لبيوت  قصف وهدم ل  

فتشترك معهم في أفراحهم وأحزانهم     ، المرأة األرملة  على   فهم يحافظون بشكل واضح وكبير    
ما يزيد من ممارسة    ، ان المنطقة من األهل واألقارب    وتبني معهم عالقات اجتماعية كون سك     

 .        السلوك األسري لديها
 بأبعـاده  الـسلوك االجتمـاعي      حصائية في مستوى  وجود فروق جوهرية ذات داللة إ     عدم   −

 ، غـزة  ،شمال غـزة  ( :التالية ألماكن السكن بالنسبة  ) البعد المجتمعي ، البعد الذاتي (  :التالية
 لم يكن لـه أثـر       مكان السكن هذا يعطي مؤشر على أن متغير       و)  رفح ، خانيونس ،الوسطى

، )البعـد المجتمعـي     ، عد الذاتي الب( التالية   بأبعادهمستوى السلوك االجتماعي    جوهري على   
تشابه الظروف األسرية واالجتماعية والثقافية للنساء األرامل في        وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب    

تـشابه   إلـى    وقد يرجع ذلـك   ، قطاع غزة بحيث يمارس السلوك االجتماعي بشكل متقارب       
كما أنهن يلتقـين    ،  أسرية متشابهة  اًالظروف التي تمر بها النساء األرامل حيث يعشن ظروف        

، ويشتركن في نفس األنشطة االجتماعية    ، في نفس الجمعيات تقريباً وتقدم لهن نفس الخدمات       
 .كما أن بعضهن زميالت وصديقات ويتبادلن الزيارات المنزلية وتجمعهن مودة متبادلة
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   : التي تنص على ما يلي، تائج المتعلقة بالفرضية السابعةالن

النساء  لدى بأبعادهمستوى السلوك االجتماعي  في إحصائية اللةد ذات فروق توجد ال
 إلى شيقل 500 ،شيقل 500 دون (لمستوى الدخل الشهري  بالنسبةاألرامل في قطاع غزة 

  .) فأكثرشيقل 1500 ،شيقل 1500 إلى شيقل 1000 ،شيقل 1000

) One-Way ANOVA – األحادي التباين تحليل ( اختبار استخدام تم ذلك من للتحقق
 ،شيقل 1000 إلى شيقل 500 ،شيقل 500دون ( :مستويات الدخل التالية بين الفروقات لدراسة
السلوك االجتماعي لدى  لمستوى بالنسبة ،) فأكثرشيقل 1500 ،شيقل 1500 إلى شيقل 1000

  :التالية الجداول خالل من موضحة والنتائج ،النساء األرامل في قطاع غزة
  

  ) 45 (جدول

 بالنسبة بأبعادهالسلوك االجتماعي يل التباين األحادي لكشف الفروق في مستوى نتائج تحل
  لمستوى الدخل الشهري

  السلوك االجتماعي
 بأبعاده

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 10.8 3.0 32.3 المجموعات بين
 الذاتي البعد 4.2 381.0 1612.7 المجموعات داخل

  384.0 1645.0 المجموع

2.5 //0.06 

 13.0 3.0 39.0 المجموعات بين
 األسري البعد 5.7 381.0 2172.8 المجموعات داخل

  384.0 2211.8 المجموع

2.3 //0.08 

 2.9 3.0 8.7 المجموعات بين
 االجتماعي البعد 47.0 381.0 17910.8 المجموعات داخل

  384.0 17919.4 المجموع

0.1 //0.98 

 42.5 3.0 127.4 المجموعات بين
  الكلية الدرجة 69.7 381.0 26564.4 المجموعات داخل

  384.0 26691.8 المجموع

0.6 //0.61 

  دالة غير        // 0.05 عند دالة        * 0.001 عند دالة** 
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 وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستوى عدم من الجدول السابق تبين
بالنسبة ) البعد المجتمعي ، البعد األسري، البعد الذاتي(  : التاليةبأبعادهالسلوك االجتماعي 

 شيقل 1000 ،شيقل 1000 إلى شيقل 500 ،شيقل 500دون  (لمستويات الدخل الشهري التالية
مستوى الدخل  على أن متغير اًؤشرهذا يعطي مو)  فأكثرشيقل 1500 ،شيقل 1500إلى 

، البعد الذاتي (: التاليةبأبعادهمستوى السلوك االجتماعي  لم يكن له أثر جوهري على الشهري
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن عينة الدراسة من النساء األرامل ، )البعد المجتمعي، البعد األسري

يث يبلغ الجتماعية ومنها الخدمات المالية حالمنتفعات من الخدمات التي تقدمها وزارة الشئون ا
والخدمات ، )الكوبونات(الخدمات التموينية  إلى  شهرياً باإلضافةالً شيق330دخل أسرة األرملة 

أو في التعليم ، المجانية سواء في الصحة من حيث التأمين الصحي والمساهمة في نفقات العالج
ما تتميز به أسرة األرملة واأليتام من  إلى اإلضافةب، فاء من الرسوم المدرسية أو الجامعيةمن إع

في حين أن بعض هذه الخدمات قد ، مساعدات وكفالة لليتيم من الجمعيات والمؤسسات الخيرية
الخدمات  على ما جعل دخل أسرة األرملة يقتصر،  االقتصاديتقلصت في ظل ظروف الحصار

اوى بين أسر األرامل من حيث ا قد سوهذ، الحكومية المقدمة من وزارة الشئون االجتماعية
،  شهرياًشيقل 500 الدخل أقل من كان توزيع أفراد العينة حسب مستوىحيث ،  الدخلمستوى

 .  السلوك االجتماعي على  الدخللك ما يفسر عدم وجود تأثير لمستوىوذ
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  :النتائج على تعليق عام
ام بالسلوك ن الباحثة تحث على االهتمفي ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج فإ

وإعداد برامج ودورات تساعد ،  المرأة بصفة عامة واألرملة بصفة خاصة لدىبأبعادهاالجتماعي 
 تربط المرأة األرملة فهو يمثل الدعامة األساسية التي، على رفع السلوك االجتماعي لديها

رغباتها وقدراتها وآرائها مع إمكانات هو سلوك ناتج عن تفاعلها بميولها وحاجاتها وو، باآلخرين
ج عن الحياة اليومية التي تعيشها فهو ينت، قافية ومعنوية واجتماعيةالبيئة بما فيها من عوامل ث

 أي أن السلوك ، فهذه الحياة هي مجموعة من المجاالت الحيوية المتداخلة،األرملة كما تتصورها
ونتيجة للنظم المختلفة التي ، ر باآلخرينير والتأثثة التأعبارة عن نتاج ذاتي لعملياالجتماعي هو 

  .تعيش فيها المرأة واألرملة كاألسرة والمجتمع

ن حيث إ، وأظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة بين قوة األنا والسلوك االجتماعي
،  المرأة األرملةن اإلطار االجتماعي الذي فيه تحيافهم طبيعة شخصية الفرد يستلزم الكشف ع

فالشخصية ال ، حيث تتشكل شخصيتها في سياق من المعايير االجتماعية واألخالقية والثقافية
واألرملة التي تتمتع بأنا ، تتضح إال من خالل سلوك الشخص في عالقته مع فرد آخر أو أكثر

قوية تكون على اتصال مباشر بالواقع فتستطيع مواجهته وتقبله واستخدام ما لديها من مهارات 
  .يجابية بعيداً عن القلق والتوترفية وانفعالية وسلوكية بطريقة إعرم

وكذلك أظهرت نتائج الدراسة الحالية  وجود عالقة بين الذكاء االجتماعي والسلوك 
وهذا يبين أن المرأة األرملة لديها قدرات ومهارات عالية تساعدها على فهم ، االجتماعي

ا النفسية واالنفعالية وضبطها فتؤثر في  تنظيم حالتهولديها قدرة على، اآلخرين والتعاون معهم
  .يجابية وفاعليةك على ممارسة سلوكها االجتماعي بإويساعدها ذل، هماآلخرين وتتأثر ب

فرغم ، وأظهرت الدراسة أيضاً وجود عالقة بين السلوك االجتماعي والوحدة النفسية
 أنها تتعامل مع المحيطين بها وتتعاون شعور األرملة بالوحدة النفسية الناتجة عن فقد زوجها إال

معهم مما يزيد من الترابط والتماسك بشكل يزيد لديها القدرة على ممارسة السلوك االجتماعي 
ما يزيد ، بصورة كبيرة تساعدها على تقبل حياتها الجديدة بشكل يجعلها تنهض بنفسها وأسرتها

وذلك يكون ، ب على الصعوبات والتحدياتمن وعيها بالخبرات والتجارب التي تساعدها في التغل
  .له تأثيره اإليجابي على نفسها وعلي المجتمع بصفة عامة

فكل ما سبق جعل من المتغيرات المستخدمة في هذه الدراسة تنبئ بالسلوك االجتماعي 
  .لدى النساء واألرامل
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  توصيات الدراسة
وبحق المـرأة الفلـسطينية     ، يمانها العميق باهللا  إمن خالل ما توصلت إليه الباحثة ومن        

 من الـضغوط التـي      رامة واستقرار نفسي في مجتمع خالٍ     عامة واألرملة خاصة في العيش بك     
  : ما يليبتوصي الباحثة ، تواجهها وتحيط بها من كل جانب

توصي الباحثة كل من له يد في تربية النشء من معلمـين بكافـة المـستويات التعليميـة        -1
، القائمين على وسائل اإلعالم المقروءة أو المسموعة أو المرئية        و، ومربين في دور العبادة   

اعي الذي يمثل حجر الزاوية الذي      بضرورة التركيز على االرتفاع والرقي بالسلوك االجتم      
 .قوم عليه التفاعل والتواصل االجتماعيي

ير نفسية أسوة بتوف  من الضروري أن يقوم المجتمع والمؤسسات المعنية بتوفير الخدمات ال          -2
 اً وخاصة أن النساء األرامل يعشن حزن      ، ألنها ال تقل عنها أهمية     ؛الخدمات المادية والعينية  

 . حول مستقبلهن ومستقبل أبنائهناً دائماًوقلق

 ضرورة تقديم الخدمات اإلرشادية والنفسية في مديريات الشئون االجتماعية من خـالل             -3
النفسي لمساعدة النساء األرامـل علـى       ا في المجال    م دائرة األسرة في الوزارة بدوره     قيا

تجاوز األزمات والصعوبات النفسية واألسرية واالجتماعية التي تتعرض لهـا بعـد فقـد              
  .زوجها

، من خالل المؤسسات العاملة في المجال     ، رفع مستوى السلوك االجتماعي للنساء األرامل      -4
ثـل األمـن واألمـان       الذي يم  ، الفراغ لديهن بعد وفاة الزوج     األمر الذي يؤدي إلى ملء    

  .لزوجته وأبنائه

من خالل عقد ندوات تثقيفيـة ولقـاءات    ،  النساء األرامل  تعزيز العالقات االجتماعية لدى    -5
عـزز الـسلوك    ومـشاركتهن بنـشاطات ت    ، اجتماعية في الجمعيات النسوية المهتمة بذلك     

  .ما يزيد من ثقتهن بأنفسهن بعد فقدان أزواجهن، االجتماعي لديهن

 النساء األرامـل إلكـسابهن قـدرات     رامج لتنمية الذكاء االجتماعي لدى    اد ب ضرورة إعد  -6
 ألن الشخصيات التي    والفهم الجيد لسلوكياتهن ولميولهن واهتماماتهن؛    التعامل مع اآلخرين    

  .تتمتع بذكاء اجتماعي تنزع إلى السلوك االجتماعي

 مما يساعدهن ، ألنا لديهن ضرورة تقديم دورات تدريبية للنساء األرامل تتعلق بتنمية قوة ا          -7
  .تحسين أدائهن للسلوك االجتماعي على 
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تنظيم برامج لإلرشاد والتوجيه النفسي للنساء األرامل بما يساعدهن على خفض مـشاعر              -8
  .وتحقيق توافقهن الشخصي واالجتماعي ، الوحدة النفسية لديهن

 المـرأة والمجـال   التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية والدولية العاملة في مجـال          -9
توظيف القدرات والمهارات    على   المهني إلعطاء دورات تدريبية للنساء األرامل تساعدهن      

وأن تأخذ الدورات صـفة االسـتمرارية       ، لديهن واستغاللها في المجاالت المهنية المتعددة     
  .والمتابعة الجادة

 

  : الدراسةمقترحات
 يفـتح  ،تراكمـي  بناء العلمي البحث أن من وانطالقاً، استكماالً للجهد الذي بدأته الباحثة

بعض  الباحثة تقترح  لذلك؛للبحث مثيرة تكون جديدة ومشكالت رؤي أمام على مصراعيها األبواب
  :ةالحالي الدراسة تناولته ما ضوء في إجراؤها يمكن التي الدراسات

  .الحاليةومقارنتها بنتائج الدراسة ، عينة من زوجات الشهداء على إجراء دراسة مماثلة -1

  . األيتاماول التنبؤ بالسلوك االجتماعي لدىإجراء دراسة تتن -2

 ومتغيرات نفسية وديموجرافية أخري بخـالف       راسات تربط بين السلوك االجتماعي    إجراء د  -3
  .المستخدمة في الدراسة الحالية

  . النساء األراملاة وعالقته بالسلوك االجتماعي لدى الرضا عن الحيدراسة مستوى -4

 النـساء   ء االجتماعي وبالوحدة النفـسية لـدى      سة حول قوة األنا وعالقتها بالذكا     إجراء درا  -5
  .األرامل

  . النساء األراملتخفيف الشعور بالوحدة النفسية لدىدراسة برنامج إرشادي ل -6

 . فئات عمرية مختلفةتنمية السلوك االجتماعي لدىدراسة برنامج إرشادي ل -7
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، ترجمة الصواب وآخرون، الطبعة الثالثة،      مدخل علم النفس  ). 1992(دافيدوف، لندا    -59
  .الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة

  .السعودية ،، دار صفاء للنشر والتوزيععلم النفس): 2008(الداهري، صالح  -60

  .، دار الكندي، األردنعلم النفس العام). 1999(الداهري، صالح و الكبيسي وهيب  -61

مجلـة  الذكاء اإلنساني ومهارات الحيـاة الغائبـة،        ). 2003(درويش، زين العابدين     -62
  . 25-18 البحرين، العدد السابع، ص – التربية
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، دار الفكـر  النفس االجتماعي أسسه وتطبيقاته علم  ). 2005(لعابدين  درويش، زين ا   -63
  . العربي، القاهرة

 النمو التربوي للطفل والمراهق، دروس في علـم الـنفس    ). 1979(الدسوقي، كمال    -64
  . ، دار النهضة، بيروتاالرتقائي

  . ، وكالة األهرام، القاهرةذخيرة علم النفس). 1990(الدسوقي، كمال  -65

، مكتبـة األنجلـو     مقياس الشعور بالوحدة النفسية   ). 1998(دي محمد   الدسوقي، مج  -66
  .المصرية، القاهرة

الذكاء االجتماعي تحديده وقياسه، دراسة لعينة مـن        ). 2003(الدسوقي، محمد غازي     -67
، العـدد  عالم التربيةمشرفي األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي،  

  .218 – 207 التاسع، السنة الثالثة، ص

جهود الخدمة االجتماعية فـي توجيـه       ). 2000(الدوسري، سلمى  والمسيري، نوال       -68
، مجلة القاهرة للخدمـة االجتماعيـة     ودعم السلوك االجتماعي للطالبات الجامعيات،      

 . 54 – 3العدد الرابع عشر، الجزء الثاني، ص 

، الطبعة األولى،   احمختار  الصح  ). 2000(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر          -69
  . دار الحديث، القاهرة

التحصيل األكاديمي وإدراك جودة الحياة النفسية لـدى        ). 2009(رجيعة، عبد الحميد     -70
مجلـة كليـة   مرتفعي ومنخفضي الذكاء االجتماعي من طالب كلية التربية بالسويس،         

  . 227-172، جامعة اإلسكندرية، المجلد التاسع، العدد األول، ص التربية

،المؤسسة العربيـة للدراسـة والنـشر،       موسوعة علم النفس  ). 1997(زق، أسعد   ر -71
  .بيروت

، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات،      علم النفس االجتماعي  ). 1996: (رضوان، شفيق  -72
  .بيروت

، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات،       علم النفس االجتماعي  ). 1998(رضوان،شفيق   -73
  .القاهرة

، دار إحيـاء التـراث      داب المجتمع في اإلسالم   آ). ب، ت (رفعت، محمد جمال الدين      -74
 . اإلسالمي، قطر
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، مكتبة األنجلو المـصرية،     سيكولوجيا المرأة قضايا معاصرة   ). 1999(رمزي، ناهد    -75
  . القاهرة

،  ترجمـة األعـسر، صـفاء        انيالوجهالذكاء  ). 1998(روبنز، يام وسكوت، جان      -76
  . وكفافي  عالء الدين، دار قباء، القاهرة

، الطبعـة األولـى،     موسوعة علم النفس من منظور إسالمي     ). 2008 (رياض، سعد  -77
 .دار بن الجوزي، القاهرة

، موسوعة علم النفس والعالج النفسي من منظور إسـالمي        ). 2008(رياض، سعد    -78
  .الطبعة األولى، دار ابن الجوزي، القاهرة

ثانيـة،  ، الطبعـة ال   مدخل إلى علم النفس   ). 2007. (الزغلول، عماد والهنداوي، علي    -79
  .دار الكتاب الجامعي، العين

  .، عالم الكتب، القاهرةعلم النفس االجتماعي). 1984(زهران، حامد  -80

، عـالم الكتـب،   الصحة النفسية والعالج النفسي). 1991(زهران، حامد عبد السالم   -81
  .القاهرة

، الطبعة الـسادسة، عـالم    علم النفس االجتماعي  ). 2000(زهران، حامد عبد السالم      -82
  .، القاهرةالكتب

، الطبعة الـسادسة، عـالم    علم النفس االجتماعي  ). 2003(زهران، حامد عبد السالم      -83
  . الكتب، القاهرة

المحتوى السلوكي للـذكاء االجتمـاعي وعالقتـه        ). 2000(سالم، محمد عبد السالم      -84
، العدد  6، المجلد   دراسات تربوية واجتماعية  بالتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة،      

  . 342 – 301ص  الثالث، 

السلوك وبناء الشخصية بين النظريات الغربيـة وبـين         ). 2002(السرحي، إبراهيم    -85
  . ، الطبعة األولى، القاهرةالمنظور اإلسالمي

المعاناة االقتصادية وتقدير الذات والشعور بالوحـدة       ). 1991(سالمة، ممدوحة محمد     -86
  . 496 -475ث، ص ، الجزء الثالدراسات نفسيةالنفسية لدى طالب الجامعة، 

، مكتبة  السواء في النظرية النفسية واآليات القرآنية     ). 1996(سليمان، عبد الرحمن     -87
  . زهراء الشرق، القاهرة
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مجلة ، "المشكالت والحلول "النساء المعيالت ألسر    ). 2004(السمالوطي، إقبال األمير     -88
   .35 -22، ص المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة

، ترجمة الخفش، سامح وسـليط،      سيكولوجية الجنس والنوع  ). 2009(ارا  سميث، باب  -89
  .محمد، الطبعة األولى، دار الفكر، عمان

االستقالل النفسي عن الوالدين وعالقتـه بفعاليـة   ). 1999(السيد، عبد المنعم عبد اهللا    -90
 ، العدد الرابع عـشر،    مجلة العلوم التربوية  الذات والسلوك التوكيدي لطلبة الجامعة،      

  . 57-35ص 

  .، دار الفكر العربي، مصرالذكاء، الطبعة الرابعة). 1976(السيد، فؤاد  -91

دراسة عبر ثقافية للمقارنة بين القيم لدى عينتـين مـن طلبـة             ). 202(شعبان، نبيل    -92
 82، القاهرة، ص    34، عدد   النفسية المجلة المصرية للدراسات  جامعتي معز وبغداد،    

– 120 .  

  . ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةنسان والمجتمعاإل). 1997(شفيق، محمد  -93

، القـاهرة، دار  االتجاهات المعاصرة فـي دراسـة األسـرة     ). 1988(شكري، علياء    -94
 .المعارف

 لـدى  واالجتماعية النفسية لبعض المتغيرات تبعاً األنا قوة) . 2007(هدى ، الشميمري -95

، الة ماجستير غيـر منـشورة  رس، المكرمة مكة بمدينة الفتيات رعاية نزيالت مؤسسة
 .جامعة أم القرى

الوحدة النفسية وعالقتها بسمات الشخـصية      ). 2005(شيبي، الجوهرة بن عبد القادر       -96
، جامعـة أم    رسالة ماجـستير  لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة،          

  .القرى

 محمد هوصحح ضبطهو قهحق،  المسالك ألقرب السالك بلغة ).1995( أحمد، الصاوي -97
  .لبنان، العلمية الكتب  دار،الجزء الثالث، شاهين السالم عبد

الشعور بالوحدة النفسية وأساليب عزو العجز المتعلم لـدى         ). 2009( صديق، محمد    -98
، رسالة ماجستير غير منـشورة    عينة من طالب المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة،        

  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

، الطبعة األولى، دراسات في التأهيل اإلسالمي لعلم الـنفس ). 1995(الصنيع، صالح   -99
  .دار عالم الكتب، الرياض
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، دار الحـرمين،    المعجم األوسـط  ). 2005(الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد        -100
  . القاهرة

المشاركة السياسية وعالقتها بقوة األنا لـدى       ). 2010(الطالع، عبد الرؤوف أحمد      -101
 دراسة ميدانية على عينة من الشباب الفلسطيني في قطاع غـزة،            الشباب الفلسطيني 

  . 28-9، ص )44( السنة السابعة، العدد مجلة علوم إنسانية

، الطبعـة   موسوعة علم النفس والتحليل النفـسي     ). 2003(طه، فرج عبد القادر      -102
  . الثانية، دار غريب للنشر

جـامعي الحـديث،    ، المكتـب ال   النفس والقرآن الكـريم   ). 1982(الطويل، عزت    -103
  .اإلسكندرية

الوحدة النفسية لدى زوجـات الـشهداء فـي ضـوء بعـض      ): 2008(عابد، وفاء    -104
  . ، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورةالمتغيرات النفسية، 

، مركـز   موضوعات في علـم الـنفس االجتمـاعي       ). 2002(عبد الباقي، سلوى     -105
  .اإلسكندرية للكتاب

، دار المعرفـة الجامعيـة،      األبعاد األساسية للشخصية  ). 1987 (عبد الخالق، أحمد   -106
  .اإلسكندرية

أهداف الحياة الـضاغطة وأسـاليب مواجهتهـا        ). 2006(عبد الرازق، عماد على      -107
والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة بمصر والسعودية،           

، من أجل التربية المـستدامة    المؤتمر السنوي الثالث عشر لمركز اإلرشاد النفسي        
  . 518-423، ص 1مصر، المجلد 

  .، دار قباء للطباعة، القاهرةنظريات الشخصية). 1998(عبد الرحمن، محمد السيد  -108

دراسة تجريبية لإلتزان االنفعالي وعالقتـه بمـستوى        ). 1961(عبد الفتاح، كاميليا     -109
  . رة، جامعة عين شمس، القاهرسالة ماجستير غير منشورةالطموح، 

بعض العوامل األسرية والثقافية المحدودة لنمو قـوة        ). 1972(عبد القادر، محمود     -110
المجلـة  األنا عند المراهقين المصريين، دراسة مقارنة بـين الريـف والحـضر،             

  . 42-18، العدد األول، القاهرة، ص االجتماعية القومية

، لمرأة النفـسية هموم المرأة، تحليل شامل لمشاكل ا   ). ت. ب(عبد الناصر، مرفت     -111
  .مكتبة مدبولي، القاهرة



                                            

 )202( 

قوة األنا وعالقته بالتوافق االجتماعي على وفق أسـاليب         ). 2004(العبيدي، مظهر    -112
  .، جامعة بغدادرسالة دكتوراةالتنشئة االجتماعية، 

، المسايرة والمغايرة، الجزء    علم النفس االجتماعي التربوي   ). 1987(عثمان، سيد    -113
 . المصرية، القاهرةالثاني، مكتبة األنجلو 

دراسـة  "المسئولية االجتماعية والشخـصية المـسلمة       ). 1986(عثمان، سيد أحمد     -114
  .  الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،"نفسية تربوية

الدراسات النفسية عند الـسلمية والغزالـي بوجـه       ). 1981(العثمان، عبد الكريم     -115
  .، مكتبة وهبة، القاهرةخاص

، الطبعة الثانية، دار الفكر،     الذكاء منظور جديد  ). 1997(مد عبد الرحيم    عدس، مح  -116
  .عمان

الذكاء االجتمـاعي وعالقتـه بـالتفكير الناقـد وبعـض           ). 2009(عسقول، خليل    -117
، الجامعة اإلسـالمية،    رسالة ماجستير غير منشورة   المتغيرات لدى طلبة الجامعة،     

  . غزة

ه بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب      تقدير الذات وعالقت  ). 1993(عطا، محمود    -118
  . 287-269، المجلد الثالث، العدد الثالث، ص دراسات نفسيةالجامعة، 

الذكاء االجتماعي وعالقته بمفهوم الذات والصالبة النفـسية        ). 2007(عطار، إقبال    -119
 – مجلـة كليـة التربيـة   لدى طالبات االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز،     

  . 64-37، المجلد األول، ص 36 مصر، العدد –نطا جامعة ط

، إلى علـم الـنفس االجتمـاعي      المدخل  ). 2002(عكاشة، محمود و زكي، محمد       -120
  .المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

الرضا عن الحياة وعالقتها بالوحدة النفسية دراسة ميدانية        ). 2008(علوان، نعمات    -121
 غـزة،   – مجلة الجامعـة اإلسـالمية    ين،  على عينة من زوجات الشهداء الفلسطيني     

  . 532 – 475، ص 2، العدد 16المجلد 

المناخ النفسي واالجتماعي وعالقته بالطمأنينـة االنفعاليـة        ). 2002(عودة، فاطمة    -122
، رسالة ماجستير غيـر منـشورة     وقوة األنا لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة،        

 .الجامعة اإلسالمية، غزة



                                            

 )203( 

مجلـة اإلرشـاد    مقياس الشعور بالوحـدة النفـسية،       ). 2010(عيد، إيمان محمود     -123
  . 220-205، العدد الرابع والعشريون، ص النفسي

  .القاهرة،دار المعارف، دراسات سيكولوجية). 1981(عبد الرحمن، عيسوي -124

، الطبعة األولى، دار المعرفـة      نظريات الشخصية ). 2002(العيسوي، عبد الرحمن     -125
  .اإلسكندرية. الجامعية

الكفاءة الذاتية والذكاء االجتمـاعي وعالقتهـا       ). 1993(ل، أحمد عبد المنعم     الغو -126
انية لدى المعلمين التربوية وغير التربويين وإنجاز طالبهـم         الوجهببعض العوامل   

  .، رسالة دكتوراة في فلسفة التربية، جامعة أسيوط، كلية التربيةاألكاديمي

، دار معاذ الـصباح،      النفسي موسوعة علم النفس والتحليل   ). 1993(فرج، رضا    -127
  .الكرمية

دراسة لقوة األنا لدى الذكور واإلناث من طالب الجامعـة          ). 2000(فضة، حمدان    -128
من قاطني القرى والمدن وعالقتها بالمستوى االجتمـاعي والثقـافي واالقتـصادي            

 . 215-137، عين شمس،ص المؤتمر الدولي السابع لمركز اإلرشاد النفسيلديهم، 

األحكام السبقية عن الذات وعن اآلخرين لدى شباب        ). 2003(ن محمود   فضة، حمدا  -129
 جامعـة عـين     المؤتمر السنوي التاسع،  الجامعة على متصل السلوك االجتماعي،      

  .156-1شمس، ص 

، مدخل إلى الرعاية االجتماعية من منظـور إسـالمي        ). 2000(فهمي، محمد سيد     -130
  .المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

،  عربي –المصباح المنير معجم عربي     ). 2000(أحمد بن محمد بن على      الفيومي،   -131
  .الطبعة األولى، دار الحديث، القاهرة

دراسة مقارنة بين األحداث الجانحين من حيث مـستوى         ). 1994(القاضي، محمد    -132
 جامعـة   رسالة ماجستير غير منـشورة،    النضج الخلقي والتفكير الناقد وقوة األنا،       

  . عين شمس، القاهرة

التدين والتوافق االجتمـاعي لطالـب الجامعـة،        ). 2003(القحيب، سعد بن مسفر      -133
مجلـة جامعـة   دراسة وصفية على عينة مختارة من طالب بجامعة الملك سـعود،     

 . 99-51، المجلد السادس عشر، العدد األول، ص الملك سعود
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عالقتـه  الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسـالمية و   ). 2007(القدرة، موسى    -134
، الجامعـة اإلسـالمية،     رسالة ماجستير غير منـشورة    بالتدين وبعض المتغيرات،    

  . غزة

، مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية لطالب الجامعـات      ). 1988(قشقوش، إبراهيم    -135
  .مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة

، دار  أساسيات علم الـنفس التربـوي     ). 2006(القضاة، محمد والترتوري، محمد      -136
  . د، عمانالحام

، دار حنين للنشر والتوزيع،     علم النفس التربوي والتفكير   ). 2005(قطامي، يوسف    -137
  . عمان األردن

صدق التمييز اإلكلينيكي لمقياس بارود لقـوة األنـا،         ). 1986(كفافي، عالء الدين     -138
  . ، المجلد السادس، جامعة العرب، الكويت22، عدد المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

  .، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرةالصحة النفسية). 1997(عالء الدين كفافي،  -139

، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة الفـالح،         علم النفس األسري  ). 1992(الكندري، أحمد    -140
  . الكويت

) الموضوعي، االجتماعي، الشخـصي (البنية النفسية للذكاء ). 2003(الكيال، مختار    -141
ضوء الجـنس والتخـصص األكـاديمي،       وعالقته بمستويات تجهيز المعلومات في      

، العدد الـسابع والعـشرون،    مجلة كلية التربية عين شمس    ، دراسة عاملية توكيدية  
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  )1(ملحق 

  نأسماء المحكمي

  

  العنوان  اسم المحكم  م
  الجامعة اإلسالمية  عاطف األغا       .د  1
  الجامعة اإلسالمية  ختام السحار                 .د  2
  جامعة األقصى  نظمي أبو مصطفى            .د  3
  جامعة األقصى  محمد صادق               .د  4
  جامعة األقصى  فضل أبوهين                .د  5
  جامعة األقصى  رداح الشاعر             د.د  6
  جامعة األزهر  عبد العظيم المصدر         .د  7
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  حفظه اهللا: ........................................              ة/ األستاذ الدكتور

  

  بغـزة    -لنفس من الجامعة اإلسالمية     تقوم الباحثة بإعداد بحث لنيل درجة الماجستير في علم ا         
    التنبؤ بالسلوك االجتماعي للنساء األرامل في ضوء بعض المتغيرات النفسية:بعنوان

  جميل الطهراوي/ إشراف الدكتور 

  

عينة مـن    على   انات التي ستقوم إن شاء اهللا بتطبيقها       يتطلب منها إعداد عدد من االستب         وهذا
  .الجتماعيةالنساء األرامل في الشئون ا

  

أي في فقراتها من حيث الوضـوح    انات وإبداء الر  االستب على   منكم التكرم باإلطالع     لذا نرجو   
  . مالءمتها لموضوع الدراسة في فلسطين ومدى

  

  

  نثمن لكم حسن تعاونكم
  

  الباحثة

  ريهام سالمة األغا
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  مصطلحات الدراسة
  

  :السلوك االجتماعي

ن بما يحقـق لـه   سلوكه التفاعلي الموجه نحو اآلخري هو تعبير الفرد عن ذاته من خالل        
  .ويتأثر بهم ، ثر فيهمفيؤ، االندماج معهم

  

  :قوة األنا

لكفاءة الشخـصية  وفاعليته في استخدام ا، تحقيق التكيف الشخصي على قوة الفرد وقدرته 
ت معالجة الضغوط بأنواعها المختلفـة واإلحباطـا       على   والقدرة،  حد ممكن  ىأقص إلى   والنفسية
، اإلنهاك النفسي واالنعزاليـة    على   والتغلب، واالحتفاظ بأوضاع جسمية وانفعالية متزنة    ، اليومية

لتحقيـق درجـة   ، للتوفيق بين الدوافع الداخلية والواقع الخارجي   ، والتمتع بالنضج الخلقي والتدين   
  .الرضا والسعادة إلى للوصول، عالية من الثبات

  

  :الذكاء االجتماعي

والـضبط  ،  تتعلق بوعي وإدراك العالقـات بـين األشـخاص وفهمهـا           هو قدرة عقلية  
وحـسن  ، والمـشاركة بفاعليـة معهـم     ، االجتماعي واإلحساس بمشاعر اآلخرين واالهتمام بهم     

النجاح في العالقـات االجتماعيـة     إلى   مما يؤدي ، التصرف في المواقف والمشكالت االجتماعية    
  .التوافق االجتماعي  إلى للوصول

  

  : لنفسيةالوحدة ا

هي خبرة مؤلمة وغير سارة تنشأ في حال اإلدراك السلبي للذات نتيجة لـشعور الفـرد                
 وعجز في المهارات االجتماعية وفي شـبكة        ،بافتقاد التقبل والحب واالهتمام من جانب اآلخرين      

الشعور بالعجز والفشل والرغبة في العزلة وقطع العالقـات          إلى   ويؤدي ذلك ، العالقات األسرية 
  .جتماعية والتفاعلية مع المحيطيناال
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  )3(ملحق 
  مقياس السلوك االجتماعي في صورته األولية

  

غير   منتمية  الفقرات  م
  منتمية

تحتاج 
  لتعديل

        :البعد الذاتي:  األولبعدال  

        .أتحدث مع اآلخرين بأسلوب مقبول لديهم   -1

       .أجد صعوبة في التعامل مع اآلخرين   -2

       .ن أغضب منهتطول خصومتي مع م   -3

       .أحاول أن أكون لطيفة مع صديقاتي   -4

       .أتعاطف مع اآلخرين من ذوي الظروف الصعبة   -5

       .أتحمل ما يواجهني من إحباطات   -6

        .أهتم بمواساة اآلخرين في مصائبهم   -7

       .أساعد من أجده في مشكلة   -8

        :البعد األسري:  الثانيبعدال  

       . أسرتيتقتصر عالقاتي على أفراد   -9

.أقبل مساعدة أقاربي في عمل أقوم به   -10        

       .أشعر بترابط بيني وبين أفراد أسرتي   -11

       .أنزعج من نصائح أهلي   -12

       .أجد صعوبة في التعامل مع أبنائي   -13

       .أشارك أسرتي في اتخاذ القرار    -14

       .أرفض بعض أقاربي   -15

       .يدفعني سلوك بعض أقاربي إلى التعالي عليهم   -16
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غير   منتمية  الفقرات  م
  منتمية

تحتاج 
  لتعديل

        :البعد االجتماعي:  الثالثبعدال  

       .أشارك جيراني في معظم مناسباتهم   -17

       . ألتزم بعادات وتقاليد المجتمع   -18

       .أقدم واجب العزاء لآلخرين   -19

       .أشارك في المناسبات السعيدة التي أكون مدعوة إليها   -20

       .أشعر بالتباعد بيني وبين المجتمع الذي أعيش فيه   -21

       .أن جيراني يصعب التفاهم معهمأشعر    -22

       .أسلك بشكل مقبول اجتماعياً   -23

       .أتجنب المشاركة في أي عمل جماعي   -24

       .أحرص على االنضمام إلى نشاطات اجتماعية   -25

       .أشعر بالرضا عن عالقاتي االجتماعية   -26

        .أدعو زميالتي إلى زيارتي بمنزلي   -27
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  )4(ملحق 
  ته األوليةمقياس قوة األنا في صور

  

  تحتاج لتعديل  غيرمنتمية  منتمية  الفقرات  م

        :الوظائف الجسمية و الفسيولوجية: البعد األول

        .أجد صعوبة في القيام بواجباتي لشعوري بالصداع -1

       .أحس باإلرهاق والتعب عند القيام بعمل ما -2

       .أجد صعوبة في التنفس -3

       .صحتي على أقلق -4

       . ضبط توازني أثناء المشيأجد صعوبة في -5

       .صحتي الجسمية حسنة مثل صحة معظم صديقاتي -6

       .نومي مضطرب ومتقطع -7

       .أحس بالخمول والكسل -8

       .أحس ببعض اآلالم في جسمي -9

        :"اإلنهاك النفسي واالنعزالية: البعد الثاني

       .أنهار بسرعة عندما تقابلني مواقف صعبة-10

       .سرعة عندما أتعامل مع اآلخرين صبري بينفد-11

       .أشعر بالخوف من المستقبل-12

       .أشعر بالملل داخل أسرتي-13

       .أشعر بالحزن دون سبب واضح-14

       .أبكي ألتفه األسباب-15

       . األشياء بسرعة هذه األيامأنسى-16

       .أشعر أنني منعزلة عمن حولي-17
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  تحتاج لتعديل  غيرمنتمية  منتمية  الفقرات  م

        :النضج الخلقي: البعد الثالث

       .تصرفاتي الخاطئة بأفعال حسنةأتبع -18

       .أجاري صديقاتي في نقد اآلخرين-19

       . لآلخرينأشعر بالندم عندما أسيء-20

       .تصدر مني ألفاظ غير الئقة عند الغضب-21

       .تعد الغيرة في بعض األحيان جزءاً من حياتي-22

       . أستطيع كتم غيظي عند الغضب-23

        :الكفاءة الشخصية: البعد الرابع  

        .حل مشكالتي على أثق في قدرتي-24

        .أستطيع تحقيق أهدافي-25

        .أشعر بأنني جديرة باحترام نفسي-26

        .أتردد في اتخاذ قراراتي خوفاً من الفشل-27

        .أشعر أنني أقل من اآلخرين-28

        . أفكاري تقدير من حوليتلقى-29

        .م في أسرتيأشعر بأنني عضو مه-30

        :التدين: البعد الخامس  

        .أداء الصالة في أوقاتها على أحافظ-31

        .أمد يد العون لمن يطلب مساعدتي-32

        . أداء فريضة الحجأتمنى-33

        .االستغفار والتوبة إذا وقعت في معصية إلى أبادر-34

        .هن اهللا التوفيق في أي عمل أقوم بأرجو م-35

        .أثق في األشخاص الذين يلتزمون بالدين-36
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  )5(ملحق 
  مقياس الذكاء االجتماعي في صورته األولية

  

غير   منتمية  الفقرات  م
  منتمية

تحتاج 
  لتعديل

        :التصرف في المواقف االجتماعية: البعد األول

        .أشجع صديقاتي للتحدث في موضوعات يعرفونها   -1

       .أعتذر لصديقاتي عندما أخطئ في حقهم   -2

وء بالرغم من كل المـشكالت      أتابع ما أقوم به من أعمال بهد         -3
 .المحيطة بي

      

       .أناقش مع أبنائي أسباب مشكالتهم وأحاول مساعدتهم   -4

        .النتائج على أواجه غضب اآلخرين بهدوء وأركز   -5

أفضل التحدث عن األخبار واألحداث الجارية عنـد زيـارة             -6
  .صديقة مريضة

      

ـ أفضل تغيير موضوع الحديث عندما يكون الحديث محر          -7  اًج
  .لآلخرين

      

        .تهماقاق بين أي متخاصمين لكي أحتفظ بصدأحاول التوفي   -8

        :الضبط االجتماعي: البعد الثاني  

       .أقيم عالقات تتسم باالحترام المتبادل مع اآلخرين   -9

        .أشعر بالحرج إن وجدت نفسي بين أناس ال أعرفهم جميعاً   -10

        .ني أخطائيأقدر وأحترم من يبصرني بعيوبي ويعرف   -11

        .أستطيع جذب انتباه اآلخرين عندما أتحدث إليهم   -12

        .أتفاهم مع أصدقائي بشكل جيد   -13

        .أستطيع االنسجام مع الناس مهما اختلفت طبقاتهم االجتماعية   -14

        .أفضل األعمال الفردية على األعمال الجماعية   -15
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غير   منتمية  الفقرات  م
  منتمية

تحتاج 
  لتعديل

        :االهتمام والمشاركة: البعد الثالث  

       .لتعامل مع المشكالت االجتماعية بسهولة ويسرأستطيع ا   -16

       .أستطيع تكوين صديقات جدد   -17

       .أهتم بتكوين انطباعات شخصية عند اآلخرين   -18

       .ن بهايش ظروف زميالتي الصعبة التي يمررأعا   -19

       .أضع نفسي مكان الشخص الذي يعاني من أي مشكلة   -20

       .ن بها يمرراتي مشاعر القلق والحزن التيأشارك صديق   -21

        .أستطيع إدارة المناقشات الجماعية   -22

        .أفضل المشاركة في المناقشات بدالً من االستماع فقط   -23
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  )6(ملحق 

  مقياس الوحدة النفسية في صورته األولية
 

غير   منتمية  الفقرات  م
  منتمية

تحتاج 
  لتعديل

        :اإلدراك السلبي للذات: البعد األول  

       . محبوب وسط أسرتي وجيراني أشعر أنني شخص   -1

       .أشعر أنني غير مرغوب في وجودي ممن حولي   -2

       .أفضل البعد عن اآلخرين واالنفراد بنفسي   -3

       .ي حتى ال أكون محل سخرية من اآلخرينيأتجنب إبداء رأ   -4

       .يالزمني الشعور بالدونية   -5

       .تشعر صديقاتي بالسعادة عند زيارتي لهن    -6

       .فسي مهزوزةثقتي بن   -7

        :العجز االجتماعي: البعد الثاني

       .أعجز عن عقد عالقات صداقة مع اآلخرين   -8

       .أستطيع بدء الحديث مع اآلخرين   -9

       .أستطيع االستمرار في عالقات المودة مع اآلخرين -10

       .أجد من أحدثه وأتبادل معه اآلراء -11

       .أشعر بالعزلة عن اآلخرين المحيطين بي -12

       .أشعر بعدم قدرتي على التفاهم مع المحيطين بي -13

       .أشعر أنني فرد غير فعال في المجتمع -14

        :مهارات التواصل االجتماعي: البعد الثالث  

       .أفقد كل من أحبه بدون سبب -15
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غير   منتمية  الفقرات  م
  منتمية

تحتاج 
  لتعديل

       .أفتقد كثيراً األصدقاء المخلصين -16

       .لى اآلخرين والتواصل معهمالتعرف إ على يسهل -17

       .ستطيع إدارة الحوار مع اآلخرينأ -18

       .ن آرائي باهتماميأخذ اآلخرو -19

       .أشعر أنني غريبة عمن حولي -20

       .أشعر أن اآلخرين ال يشاركوني مناسباتي الخاصة -21

        :التصدع األسري: البعد الرابع

       .يتفاعل أفراد أسرتي مع مشكالتي -22

       .عن أسرتيأشعر أنني أفتقد شيئا ما عندما أبتعد  -23

       .أشعر أنني محبوبة من أقاربي -24

       .أشعر بعدم التفاهم بيني وبين أبنائي -25

       .يشاركني أهلي حل مشكالتي -26

        . بعدهم عنيجود أفراد أسرتي بجواري يماثل لديو -27
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  )7(ملحق 
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  …...أختي الفاضلة
  

  :وبعد ،،،،، وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
  

 االجتماعي الذكاء، قوة األنا، يقيس السلوك االجتماعي الذي المقياس هذا بتقديم أتشرف
 التي منك، والحقيقية القيمة المعلومات بعض على أجل الحصول من  لديك، النفسيةوالوحدة

  .العلمي والبحث سةمجال الدرا فيالباحثة  منها تستفيد سوف
 أن حتماَ لك يؤكد سوف الذي الشخصي اسمك كتابة لىإ منك يحتاج ال األمر بأن علماً

  .العلمي البحث أغراض في إال تستخدم ولن سرية في ستكون بها تدلي معلوماتأي 
،أجيبي بسرعة وحسب انطباعك  تامة وعناية بأمان الصحيحة البيانات كتابة يرجى لذا

 هي الصحيحة فاإلجابة، اطئةخ صحيحة وأخرى إجابة توجد ال بأنَّه علماً، األول وفهمك للعبارة
   .رةفق لكل واحده جابة إسوى يراتخت ال كما، بدقة نظرك وجهة عن تعبر التي

  
  : بدقة التالیة البیانات تعبئة یرجى الفاضلة أختي •

  )   (    دبلوم(  )        ثانوي(  )       إعدادي (  )       ابتدائي: المؤهل التعليمي
  

  (  ) رفح(  )     خانيونس(  )             الوسطى (  ) غزة)      (   غزة شمال : السكن مكان
  

  )  (                        شيقل 500دون    :  الدخل الشهريمستوى
  )  (              شيقل 1000_ شيقل 500                         
  )  (         شيقل 1500 _ شيقل 1000                         

  )  (                          فأكثر   1500
  

  .. وتقدیري احترامي فائق مع
  الباحثة

   ريهام األغا 
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  )8(ملحق 
  مقياس السلوك االجتماعي في صورته النهائية

  نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات  م
        .أتحدث مع اآلخرين بأسلوب مقبول لديهم -1
       .أجد صعوبة في التعامل مع اآلخرين -2
       .ع من أغضب منهتطول خصومتي م -3
       .أتعاطف مع اآلخرين من ذوي الظروف الصعبة -4
       .أتحمل ما يواجهني من إحباطات -5
        .أهتم بمواساة اآلخرين في مصائبهم -6
       .أساعد من أجده في مشكلة -7
       .تقتصر عالقاتي على أفراد أسرتي -8
       .أشعر بترابط بيني وبين أفراد أسرتي -9

       . أهليأنزعج من نصائح -10
       .أجد صعوبة في التعامل مع أبنائي -11
       .أشارك أسرتي في اتخاذ القرار  -12
       .أرفض بعض أقاربي -13
       .أشارك جيراني في معظم مناسباتهم -14
       . ألتزم بعادات وتقاليد المجتمع -15
       .أقدم واجب العزاء لآلخرين -16
       .أشعر بالتباعد بيني وبين المجتمع الذي أعيش فيه -17
       .أتجنب المشاركة في أي عمل جماعي -18
       .أحرص على االنضمام إلى نشاطات اجتماعية -19
       .أشعر بالرضا عن عالقاتي االجتماعية -20
        .أدعو زميالتي إلى زيارتي بمنزلي -21
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  )9(ملحق 

  مقياس قوة األنا في صورته النهائية

  

  نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات  م

        .القيام بواجباتي لشعوري بالصداعأجد صعوبة في    -1

       .أحس باإلرهاق والتعب عند القيام بعمل ما   -2

       .أجد صعوبة في التنفس   -3

       .صحتي على أقلق   -4

       .أجد صعوبة في ضبط توازني أثناء المشي   -5

       .صحتي الجسمية حسنة مثل صحة معظم صديقاتي   -6

       .أحس بالخمول والكسل   -7

       .في جسميأحس ببعض اآلالم    -8

       .أنهار بسرعة عندما تقابلني مواقف صعبة   -9

       . صبري بسرعة عندما أتعامل مع اآلخرينينفد -10

       .أشعر بالخوف من المستقبل -11

       .أشعر بالملل داخل أسرتي -12

       .أشعر بالحزن دون سبب واضح -13

       .أبكي ألتفه األسباب -14

       . األشياء بسرعة هذه األيامأنسى -15

       .عر أنني منعزلة عمن حوليأش -16

       .أتبع تصرفاتي الخاطئة بأفعال حسنة -17

       .أجاري صديقاتي في نقد اآلخرين -18

       . لآلخرينأشعر بالندم عندما أسيء -19
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  نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات  م

       .تصدر مني ألفاظ غير الئقة عند الغضب -20

       . أستطيع كتم غيظي عند الغضب -21

        .حل مشكالتي على أثق في قدرتي -22

        .تحقيق أهدافيأستطيع  -23

        .أشعر بأنني جديرة باحترام نفسي -24

        .أتردد في اتخاذ قراراتي خوفاً من الفشل -25

        .أشعر أنني أقل من اآلخرين -26

        . أفكاري تقدير من حوليتلقى -27

        .م في أسرتيأشعر بأنني عضو مه -28

        .أداء الصالة في أوقاتها على أحافظ -29

        . مساعدتيأمد يد العون لمن يطلب -30

        . أداء فريضة الحجأتمنى -31

        .االستغفار والتوبة إذا وقعت في معصية إلى أبادر -32

        .أرجو من اهللا التوفيق في أي عمل أقوم فيه -33

        .أثق في األشخاص الذين يلتزمون بالدين -34
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  )10(ملحق 
  مقياس الذكاء االجتماعي في صورته النهائية

  نادراً  ناًأحيا  دائماً  الفقرات  م
        .أشجع صديقاتي للتحدث في موضوعات يعرفونها   -1
       .أعتذر لصديقاتي عندما أخطئ في حقهم   -2
       .أتابع ما أقوم به من أعمال بهدوء بالرغم من كل المشكالت المحيطة بي   -3
       .أناقش مع أبنائي أسباب مشكالتهم وأحاول مساعدتهم   -4
       .دل مع اآلخرينأقيم عالقات تتسم باالحترام المتبا   -5
       .ال أثق في الشخص الذي يظهر حبه لي عند أول تعارف بيننا   -6
       .النتائج على أواجه غضب اآلخرين بهدوء وأركز   -7
       .أساهم في حل المشاكل التي تنشأ في مكان سكني   -8
       .أستطيع تكوين صديقات جدد   -9

       .أفضل المشاركة في المناقشات بدالً من االستماع فقط   -10
       .لدي مهارة في إدارة المناقشات الجماعية   -11
       .أستطيع جذب انتباه اآلخرين عندما أتحدث إليهم   -12
       .أهتم بتكوين انطباعات شخصية عند اآلخرين   -13
       .ن بهاريش ظروف زميالتي الصعبة التي يمرأعا   -14
       .أضع نفسي مكان الشخص الذي يعاني من أي مشكلة   -15
       .ن بهاراعر القلق والحزن التي يمراتي مشأشارك صديق   -16
        .أتفاهم مع المحيطين بي بشكل جيد   -17
        .أفضل األعمال الفردية على األعمال الجماعية   -18
        . عند زيارة صديقة مريضةواألحداث الجاريةخبار األأفضل التحدث عن    -19
        . لآلخريناًحرجأفضل تغيير موضوع الحديث عندما يكون الحديث م   -20
       . در وأحترم من يبصرني بعيوبي ويعرفني أخطائيأق   -21
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  ) 11(ملحق 

 مقياس الوحدة النفسية في صورته النهائية

  نادراً  أحياناُ  دائماً  الفقرات  م

       . أشعر أنني شخص محبوب وسط أسرتي وجيراني -1

       .أشعر أنني غير مرغوب في وجودي ممن حولي -2

       .بنفسيأفضل البعد عن اآلخرين واالنفراد  -3

 حتى ال أكـون محـل سـخرية مـن           يأتجنب إبداء رأي   -4
 .اآلخرين

      

       .يالزمني الشعور بالدونية -5

       .تشعر صديقاتي بالسعادة عند زيارتي لهن  -6

       .ثقتي بنفسي مهزوزة -7

       .أعجز عن عقد عالقات صداقة مع اآلخرين -8

       .أستطيع بدء الحديث مع اآلخرين -9

       .رار في عالقات المودة مع اآلخرينأستطيع االستم -10

       .أجد من أحدثه وأتبادل معه اآلراء -11

       .أشعر بالعزلة عن اآلخرين المحيطين بي -12

       .أشعر بعدم قدرتي على التفاهم مع المحيطين بي -13

       .أشعر أنني فرد غير فعال في المجتمع -14

       .أفقد كل من أحبه بدون سبب -15

       .قاء المخلصينأفتقد كثيراً األصد -16

       .لى اآلخرين والتواصل معهمالتعرف إ على يسهل -17

       .أستطيع إدارة الحوار مع اآلخرين -18

       .ن آرائي باهتماميأخذ اآلخرو -19
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  نادراً  أحياناُ  دائماً  الفقرات  م

       .أشعر أنني غريبة عمن حولي -20

       .ي مناسباتي الخاصةنأشعر أن اآلخرين ال يشاركون -21

       .يتفاعل أفراد أسرتي مع مشكالتي -22

       .شعر أنني أفتقد شيئا ما عندما أبتعد عن أسرتيأ -23

       .أشعر بعدم التفاهم بيني وبين أبنائي -24

       .يشاركني أهلي حل مشكالتي -25

        . بعدهم عنيجود أفراد أسرتي بجواري يماثل لديو -26

  
 

 

  
  


