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ٔاالكت٠اب أثٍاٞ ذلأليت البحح عَ ذات٘ احلكٗكٗٛ   إىل الصساع، دقاٟل املتعٛ إىلاقرتبت فّٗا وَ ومكٕت الطىٕات، ٔ

 ٔعَ الطعادٚ...

 . وَ ٔقف جباٌيب ٔكاُ عًٌٕا ل٘ يف وطريت٘ التعمٗىٗٛ إىل

 

 

 

 

 

 

 



 ج

 شكر وتقدير

األب السٔح٘ الرٙ ٔقف جباٌيب ٔدعىين يف امتاً وسحمٛ احلصٕه عمٜ شّادٚ املاجطتري، زٟٗظ دلمظ أوٍاٞ  إىل

 جاوعٛ اخلمٗن الدكتٕز ٌبٗن اجلعربٙ....

أضاترٚ  إىلضٗف احلل ٔزوص العمي ٔاملعسفٛ، لكن وَ ضاعدٌ٘ يف تشكٗن أفكازٙ،  إىلالشدصٗات االضتجٍاٟٗٛ،  إىل

 قطي عمي الٍفظ يف جاوعٛ اخلمٗن...

ساِٗي املصسٙ، فمْ كن االحرتاً تري ٔوشسف ِرٓ السضالٛ الدكتٕز إبوَ زعاٌ٘ طالبٛ يف بسٌاوج املاجط إىلٔ

 ٔالتكدٖس...

 أعضاٞ جلٍٛ املٍاقشٛ أ.د ٌبٗن اجلٍدٙ، أ.د ذلىد شاِني.... إىل

يف إجناح ِرا كاديمٗٛ ٔاإلدازٖٛ ٔلكن وَ ضاِي ب٠ّٗتّا األ  مٗن ثمجمٛجاوعٛ اخل إىلٔكن االحرتاً  ٔكرلك أتٕجْ بالشكس 

 البحح وع خالص الشكس ٔالتكدٖس...

 

 

 

 

 

 

 

 



 د

 فيرس المحتويات

 أ ................................................................................. إجازة الرسالة

 ب.................................................................................... اإلىداء

 ج  ................................................................................ شكر وتقدير

 د  ............................................................................ فيرس المحتويات

 ز  .............................................................................. فيرس الجداوؿ

 ط  ..............................................................................فيرس المبلحؽ

 ي  ......................................................................ممخص الدراسة بالعربية

 ؾ ............................................................... ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية

 4 .............................................................................. اإلطار العام لمدراسة :الفصل األول

 2 ................................................................................. مقدمة 1.1

 5 .......................................................................... مشكمة الدراسة 2.1

 6 ........................................................................... ةأسئمة الدراس 3.1

 7 ......................................................................... أىداؼ الدراسة: 4.1

 8 .......................................................................... أىمية الدراسة: 5.1

 9 ........................................................................... حدود الدراسة 7.1

 9 ..................................................................... مصطمحات الدراسة: 8.1

 41 ............................................................... اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 11 ....................................................................... اإلطار النظري 1.2



 ه

 11 ....................................................................... البناء النفسي 1.1.2

 12 .............................................................. البناء النفسيتعريؼ  1.1.1.2

 13 .......................................................... ركائز وقوى البناء النفسي 2.1.1.2

 18 ................................................................ أبعاد البناء النفسي 3.1.1.2

 20 .................................................................... الوطني االنتماء 2.1.2

 20 ............................................................ الوطني االنتماءـ مفيو  1.2.1.2

 23 ...................................................................... الوطني االنتماءأىمية 

 25 ...................................... دور األمف الوطني في الحفاظ عمى اليوية النفسية 2.2.1.2

 27 .................................................. الوطني االنتماءالعوامؿ المؤثرة في  3.2.1.2

 28 ............................................................. الوطني االنتماءأبعاد  4.2.1.2

 33 ...................................................................... الدراسات السابقة 2.2

 33 ....................................................... الدراسات المتعمقة بالبناء النفسي 1.2.2

 34 .................................................... الوطني االنتماءبالدراسات المتعمقة  2.2.2

 41 ......................................................... تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2

 13 ............................................................................. : الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث

 44 ............................................................................... مقدمة 1.3

 44 ....................................................................... منيجية الدراسة 2.3

 44 ....................................................................... مجتمع الدراسة 3.3

 44 ......................................................................... عينة الدراسة 4.3



 و

 47 .......................................................................... أداتا الدراسة 5.3

 49 ....................................................................... صدؽ األداتاف: 6.3

 53 ......................................................................... ثبات األداتاف 7.3

 55 ...................................................................... مفتاح التصحيح 9.3

 75 ................................................................................... نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 58 ............................................................................... تمييد 1.4

 58 .................................................................... نتائج اسئمة الدراسة 2.4

 82 ............................................................... الوطني االنتماءفسي و البناء الن

 33 ..................................................................... : تفسير النتائج ومناقشتياالفصل الخامس

 84 ............................................................................. النتائج: 1.5

 84 ................................................. قة بأسئمة الدراسة ومناقشتياتفسير النتائج المتعم

 97 .......................................................................... التوصيات: 2.5

 98 ......................................................................... المصادر والمراجع

 98 ............................................................................ المراجع العربية

 105 ............................................................................... المبلحؽ

 

 

 

 

 

 

 



 ز

 فيرس الجداول

 45 ......................................................(: خصائص عينة الدراسة حسب متغير الجنس1.3جدوؿ)

 45 ......................................................(: خصائص عينة الدراسة حسب متغير العمر2.3جدوؿ )

 45 ............................................. (: خصائص عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي3.3جدوؿ )

 46 .......................................... اإلجتماعية(: خصائص عينة الدراسة حسب متغير الحالة 4.3جدوؿ )

 46 ......................................................( :خصائص عينة الدراسة حسب متغير الرتب5.3جدوؿ )

 49 .............................................................. (: توزيع فقرات االستبانة وفقًا لممحاور6.3جدوؿ )

 50 .......................... (:  نتائج اختبار التحميؿ العاممي لفقرات أبعاد البناء النفسي في أداة الدراسة7.3جدوؿ )

 52 ........................ الوطني في أداة الدراسة االنتماء(: نتائج اختبار التحميؿ العاممي لفقرات ابعاد 8.3جدوؿ )

 53 ........................................................ النفسي (: معامؿ كرونباخ ألفا لمقياس البناء9.3جدوؿ )

 54 ................................................... الوطني االنتماء(: معامؿ كرونباخ ألفا لمقياس 10.3جدوؿ )

 56 ............................................... الوطني االنتماء(: فئات متوسطات البناء النفسي و 11.3الجدوؿ )

 58 ..... جتماعي((: المتوسطات الحسابية واإلنحرافية المعيارية ألبعاد البناء النفسي )النفسي والمعرفي واإل1.4جدوؿ )

 59 . (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة بمحور البعد النفسي2.4جدوؿ )

 61 ......(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة بالبعد المعرفي.3.4جدوؿ )

 62 ... جتماعي.بالبعد اإل(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة 4.4جدوؿ )

الوطني الفمسطيني )الوالء لموطف، الحفاظ  االنتماء(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد 5.4جدوؿ )
 64 ........................................................ (جماعيةالعمى الوطف وحمايتو، االلتزاـ، المسؤولية 

 65 .... الوالء لموطف(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة ببعد 6.4جدوؿ )

ببعد الحفاظ عمى (: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة 7.4جدوؿ )
 67 ...........................................................................................الوطف وحمايتو

 69 .. ببعد االلتزاـ(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة 8.4جدوؿ )

المسؤولية (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة بمحور 9.4جدوؿ )
 70 ................................................................................................ جماعيةال

 72 ..... ( لمفروؽ في متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميؿ وفقًا  لمتغير الجنسt-test( اختبار )10.4جدوؿ )



 ح

 72 ............... (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروؽ  حسب متغير العمر11.4جدوؿ )

( لمفروؽ في البناء النفسي One Way ANOVA Analysis(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )12.4جدوؿ )
 73 ..................................................................... في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير العمر

( لمفروؽ في متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميؿ وفقًا  لمتغير المستوى t-test( نتائج اختبار )13.4جدوؿ )
 74 ................................................................................................. التعميمي

 74 اإلجتماعية( لمفروؽ في البناء النفسي في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الحالة t-test( نتائج اختبار )14.4جدوؿ )

 75 ....... (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروؽ  حسب متغير المؤىؿ العممي15.4جدوؿ )

( لمفروؽ في متوسطات One Way ANOVA Analysis(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )16.4جدوؿ )
 76 ....................................................... البناء النفسي في محافظة الخميؿ وفقًا  لمتغير الرتبة

الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا   االنتماء( لمفروؽ في متوسطات t-test( نتائج اختبار )17.4جدوؿ )
 77 ........................................................................................... لمتغير الجنس

 77 ................ (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروؽ حسب متغير العمر18.4جدوؿ )

( لمفروؽ في متوسطات One Way ANOVA Analysis(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )19.4جدوؿ )
 78 .......................................... الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير العمر االنتماء

الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا   االنتماء( لمفروؽ في متوسطات t-test( نتائج اختبار )20.4جدوؿ )
 79 ................................................................................. لمتغير المستوى التعميمي

الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا  االنتماء( لمفروؽ في متوسطات t-test(  نتائج اختبار )21.4جدوؿ )
 79 ................................................................................. اإلجتماعيةلمتغير الحالة 

 80 .............. (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروؽ  حسب متغير المؤىؿ22.4جدوؿ )

( لمفروؽ في متوسطات One Way ANOVA Analysis(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )23.4جدوؿ )
 81 ......................................... الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا  لمتغير الرتبة االنتماء

 االنتماءلمعبلقة بيف مستوى البناء النفسي و  (Pearson correlation) ( نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف24.4جدوؿ )
 82 .................................................................................................. الوطني

 

 

 

 



 ط

 فيرس المالحق

 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق
 106 قبؿ التحكيـ االستبانة 1
 112 االستبانة بعد التحكيـ 2
 117 لجنة التحكيـ 3
 118 كتاب تسييؿ الميمة 4

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي

 ممخص الدراسة بالعربية

 الوطني لدى عناصر األمن الوطني الفمسطيني في محافظة الخميل االنتماءبالبناء النفسي وعالقتو 

 ةشوامر إعداد الطالبة: نداء نعيـ 

 إشراؼ: د. إبراىيـ مصري

الوطني لدى عناصر األمف الوطني  االنتماءبعبلقة البناء النفسي  مستوى إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

العينة  وأختيرتالوطني،  االنتماء و مستوى البناء النفسي إلىالفمسطيني في محافظة الخميؿ، والتعرؼ 

مف عناصر األمف الوطني، واستخدـ المنيج  ( فرداً 160والمكونة مف )، بالطريقة العشوائية المتاحة

الوطني، وأظيرت نتائج الدراسة أف  االنتماءالبناء النفسي، و  يمقياس إذ طبؽالوصفي االرتباطي، 

، بينما (0.398( وانحراؼ معياري)3.36بمتوسط حسابي ) مستوى البناء النفسي جاء بدرجة متوسطة

، كما (0.358( وانحراؼ معياري)3.38وسط حسابي)بمت الوطني بدرجة مرتفعة االنتماءجاء مستوى 

 .وطنيال االنتماءأظيرت النتائج وجود عبلقة بيف البناء النفسي و 

 .الوطني، األمن الوطني االنتماءالكممات المفتاحية، البناء النفسي، 
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Abstract: 

Psychological Construction and its Relationship to National Affiliation 

among Palestinian National Security Personnel in Hebron Governorate 

The study aimed to identify the relationship between psychological 

construction and national belonging among the Palestinian national security 

elements in the Hebron Governorate, and to identify the level of 

psychological construction and national belonging. the sample was chosen by 

the available random method, and it consisted of (160) national security 

personnel, the descriptive correlative approach was used, as it applied the 

psychological construct and national affiliation scales the results of the study 

showed that the level of psychological construction came to a medium degree 

with an arithmetic mean (3.36) and a standard deviation (0.398), while the 

level of national affiliation came to a high degree with an arithmetic mean 

(3.38) and a standard deviation (0.358), and the results also showed a 

relationship between psychological construction and national affiliation. 

 

Keywords, Psychological construction, national affiliation, national 

security 
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة 4.4

مف أجؿ نجاح أي مجموعة أو منظمة أو مؤسسة ال بد مف وجود الفرد الذي يعد المورد األساس ألي 

نجازاتو في مجاؿ عممو، كما  ىبلت تعمؿ عمى رفع مستوى أدائو وا  نجاح، لما يمتمكو مف خبرات ومؤ 

فقط عمى الطاقات والمؤىبلت المادية الممموسة، بؿ تتعدى ذلؾ لتشمؿ الجانب  إمكاناتو ال تقتصر

ويعد اإلنساف بما يمتمؾ  .لو أثر كبير في حياتولما النفسي غير الممموس الذي يمتمكو الفرد في داخمو 

خصية األفراد أف يتغمب عمى ندرة الموارد الطبيعية، فبنية ش قادر عمىمف قدرة عمى التجدد والتطوير، 

األساسية ىي البنية العميقة لفرد ما، كما أنو قد تكوف عمى خبلؼ مع ما يظير عمى شخصيتو، 

األعمى، فالسموؾ ىو نتاج  واالنا، ناواألويعتقد فرويد أف الشخصية تتكوف مف ثبلثة أبنية ىي اليو 

 التفاعؿ بينيما. 

، كما أف كافة ذي يضـ جوانب الشخصية اإلنسانيةيعتبر مفيوـ البناء النفسي مف المفاىيـ الشمولية وال

يمثؿ المحور  وىوالبناء النفسي لئلنساف يكمف خمفو عددًا مف المتغيرات المعرفية والوجدانية والسموكية، 

والذي يعد حجر الزاوية في تفاعبلت اإلنساف مع ذاتو ومع اآلخريف،  ،في شخصية اإلنساف ياألساس

فما بداخؿ اإلنساف يصدر كنتيجة لتفاعبلت العممية النفسية داخؿ البناء النفسي، فمف كاف بناؤه 

تحقيؽ غايتو المرجوة )صديؽ  إلىالنفسي قويًا فإف ذلؾ سينعكس إيجابًا عمى شخصيتو ويؤىمو 

 (.2020ومحمد، 

 ؿاالحتبلسمب  حيث ويبلت،النكبات و الالشعب الفمسطيني مف أكثر الشعوب التي تعاني مف  ويعد  

المساجد والمدارس، ومارس مختمؼ أشكاؿ العنؼ واإلرىاب بصورة  األرض وقاـ بالقصؼ حتى طاؿ
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فقط، بؿ ذىب  قصريةوحشية، ولـ يكتؼ االحتبلؿ اإٍلسرائيمي بممارساتو القمعية اليمجية، وسياساتو ال

ؼ األمر عند ىذا طمس التاريخ  وتغير المعالـ بطريقة منظمة، وعمؿ عمى تيجير السكاف، ولـ يق إلى

تدمير البيئة التعميمية في  إلىمعززة بأفكارىا الصييونية  ياإلسرائيماالحتبلؿ حكومة الحد، بؿ عمدت 

 (.2019األراضي الفمسطينية بصورة كاممة )الحموز وآخروف، 

سي بأنو التنظيـ الدينامي لشخصية الفرد والذي يعكس تصوراتو ومشاعره تجاه ذاتو يعرؼ البناء النفو 

 (.2019وأبويو وخبراتو الشخصية، ومخاوفو ورغباتو المكبوتة واتجاىاتو وقيمو ومعتقداتو )دبوز، 

الخبرات فالبناء النفسي يتأثر بدرجة كبيرة بالخبرات التي يمر بيا في فترة الطفولة والمراىقة، وىذه 

تجعمو يمتمؾ خصائص نفسية تميزه عف اآلخريف إما مف ناحية سمبية أو إيجابية، وذلؾ حسب الخبرات 

 :Zimmerman et al) زيمرماف وآخروفكما يؤكد   (.2016التي يمر بيا )نجيب وآخروف، 

ح في الحياة أف الفرد تتكوف لديو الكفاءة والثقة والفاعمية الذاتية وىي ميارات ضرورية لمنجا (2018

 و في بعديو النفسي و الوظيفي.، مما يزيد مف بنائالعامة، ومكاف العمؿ بصورة خاصة

ؼ إدراؾ الموظ  أف  (Musadieq & Afrianty, 2018) موساديؽ و أفريانتيوفي ىذا االتجاه يرى 

الخاصة بو مف خبلؿ تفاعمو مع اآلخريف  التي ينتمي إلييا تبنى في صوة الذات الوظيفةلطبيعة 

بشكؿ كبير،  بالرضا الوظيفي   رعو الش   ف  ، األمر الذي يمكف أف يحس  يجابي نحو وظيفتووشعوره اإل

في مكاف العمؿ، ومشاركتيـ  اندماج الموظفيف إلى كمما تحسفما ارتفع مستوى الرضا الوظيفي فكم  

ؿ المسؤوليات، وزيادة الدافعية، وتحفيز الزمبلء لتحقيؽ تحم  و سة، يـ المؤس  وااللتزاـ والتعامؿ مع ق  

 .سةة لممؤس  األىداؼ التنظيمي  

الوطني مف  االنتماءمف المفاىيـ التي تحدد عبلقة الفرد بالمجتمع، و  االنتماءيمكف القوؿ أف مفيوـ 

عاطفي  اغترابيصبح الفرد في حالة  االنتماءفر دافع اأوضح نماذج التوحد مع المجتمع، أما إذا لـ يتو 
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خريف في تفاعميـ االىتماـ بحالتو وينعزؿ عف اآل إلىآلخريف والمجتمع، ومعنى ذلؾ أنو يذىب مع ا

يـ، ديخريف أو مقبوؿ لإحساس لدى الفرد بأنو متحد مع اآل االنتماءواالندماج معيـ وال ييتـ بمستقبمو، ف

 (.2017)عبلونة، بينيـ  ولو مكانة آمنة

فالكؿ يسعى  ،لتحقيقيامف الحاجات األساسية التي يسعى جميع األفراد ىي  اءاالنتم إلىحاجة ف الإ

ساب ترؼ االنش لواره عضوًا مقبواًل باعتب فيو،دمجًا من معوتحقيؽ االنتساب لكياف ما يكوف متوحدًا  إلى

الوطني لدى  االنتماءبرص المجتمعات المتقدمة عمى تعميؽ الشعور وتح فيو،شعر باألماف وي إليو،

واستقرارىا وتماسكيا )أبو المعاطي واحمد،  المجتمعات تمؾ تطور في األساس يمثؿ ألنوشبابيا، 

2018). 

باىتماـ عمماء النفس بصورة خاصة عف باقي العموـ األخرى، وتناوؿ عمماء  االنتماءوحظي مفيوـ 

حاجة  االنتماءأف  إلى (2020)كرسوع، كحاجة مف الحاجات النفسية، وقد توصؿ  االنتماءالنفس 

نشاط يقوـ بو الكائف الحي،  إلىترتبط بالعمميات الفسيولوجية في المخ، وتستثار داخميًا وخارجيًا فتؤدي 

مف حدة  التقميؿ إلىاًل يسعى اوباعتبار مجاؿ عمـ النفس مج ،ويستمر النشاط حتى يتغير الموقؼ

لموطف تحافظ عمى تماسؾ األفراد  ءاالنتمابرد في حياتو العامة، فالشعور القمؽ الذي يعانيو الف

 وارتباطيـ باليوية.  يـنتمائوا

يجابية، وتسيـ في بناء يجابية تساعد في الحفاظ عمى الذات اإلمؿ قيميا اإلف الشخصية الممتزمة بكاإ

لتي تعتبر مف أىـ اخاصة في ظؿ تحديات العمؿ الضاغطة و ، ةمستوى مف الفيـ والمرونة النفسي

 بارؾ وبيترسوف(. وىكذا يرى   (Martínez- Martí & Ruch, 2017 الحياتية وقاتالمع

(Peterson & Park, 2009) ند عمى مكامف قوية أف سمات الشخصية القوية المتماسكة تست
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ليست مفردة بؿ مجتمعة عمى مجموعة  والتفاؤؿ، فالشخصية القوية ،والحب، والثقة، مفشعورية مثؿ األ

 تفاعمية. ةر و يا وقوتيا بصتمف الصفات التي تدلؿ عمى طيب

الوطني ليذه  االنتماءمما يشكؿ ىذا المتغير مف أىمية كبيرة، فوجود عبلقة إيجابية بيف البناء النفسي و 

الوطني لدى عناصر  االنتماءالعناصر ميـ، فيو يشكؿ أىـ دعامات األمف الفمسطيني، فارتفاع درجة 

وفي رفع درجة البناء النفسي الداخمي لدى رجاؿ  األمف الوطني لو تأثير كبير في الحالة النفسية،

الدراسة لتبحث في  تاألمف، عمى الرغـ مف تيديدات االحتبلؿ اإلسرائيمي لبنائيـ النفسي، مف ىنا جاء

 الوطني لدى عناصر األمف الوطني الفمسطيني.  االنتماءبالعبلقة بيف البناء النفسي وعبلقتو 

 مشكمة الدراسة 1.4

حساس لدى الفرد عمى عاتؽ أي فرد في الوطف، فيو إ الوطني ىو التزاـ ومسؤولية تقع االنتماءف إ

و وجية معينة يبعث أمر معيف أحساس تجاه أو مقبوؿ فييا، وىو شعور أو إبأنو متحد مع الجماعة 

في فراد فرد في االندماج والتعامؿ مع باقي األيمثؿ رغبة الوىو  الفخر،ب ليياواالنتساب إمى المجوء ع

 المجتمع.

ي  يعيش في ظمو ذالوطف ال أف ايشعر خبلليالوطني،  ءاالنتمابوىكذا يعيش المواطف خبرات تعرؼ 

وطنو الذي يحميو، ويدافع عف كرامتو، كما أنو يحقؽ لو الحد األدنى مف الرعاية والعدؿ، فبذلؾ ىو 

مف الناحية النفسية يزداد وينمو يجابي نحو الوطف والوالء لموطف، فشعور الفرد اإل االنتماءتترسخ قيـ 

فر لؤلفراد فرص الحياة الكريمة، وحرية اكما تتو  ويزدىر كمما شعر بأف الوطف قدـ لو الرعاية الكاممة،

، وشعور الفرد بالتمسؾ والمشاركة، وخاصة في حاؿ االنتماءالتعبير كي يرتاح نفسيًا فتزداد لديو قوة 

مجموعة العبلقات اإلنسانية التي تشاركو  إلىد تمؾ العبلقات ارتبط الفرد بالوطف، فإنيا تختزؿ وتجر 
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العيش تحت مظمة ىذا الوطف، كما أنيا توظؼ كؿ إمكاناتو مف أجؿ الوطف وخدمتو، فإعداد المواطف 

كساب قيـ   ليذا الوطف.  االنتماءالصالح المخمص المنتمي لبمده يتـ مف خبلؿ غرس وا 

األمني شعرت بوجود مشكمة في ظيور اليوية النفسية لدى الكثير ومف خبلؿ عمؿ الباحثة في الميداف 

فيـ حجمو بصورة  إلىبأف البناء النفسي لدييـ بحاجة مف الوطني، حيث الحظت األ عناصر مف

 وتبصيره بما يمتمؾ مف مقومات شخصية. ،تناسب شخصيتو

  االنتماءبربط البناء النفسي  إلىخر، وقد وصمت آف تربط متغير الدراسة بمتغير وبذلؾ حاولت أ

 اآلتي: يل الرئيساؤ مشكمة الدراسة في الس لذلك تتمحورالوطني، 

الفمسطيني  الوطني مناأل الوطني لدى عناصر االنتماءارتباط بين البناء النفسي و  عالقة ىل توجد

 في محافظة الخميل؟

 أسئمة الدراسة 3.4

  :سعت الدراسة لئلجابة عمى األسئمة اآلتية

 في محافظة الخميؿ؟ الفمسطيني األمف الوطني عناصر ما مستوى البناء النفسي لدى السؤال األول:

 في محافظة الخميؿ؟ الفمسطيني األمف الوطني عناصر لدىالوطني  االنتماءما مستوى  السؤال الثاني:

ىؿ توجد فروؽ جوىرية بيف متوسطات البناء النفسي لدى عناصر األمف الوطني  :الثالثالسؤال 

 ،اإلجتماعيةالفمسطيني في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير )الجنس، العمر، المستوى التعميمي، الحالة 

 ؟(الرتبة
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الوطني لدى عناصر األمف الوطني  االنتماءىؿ توجد فروؽ جوىرية بيف متوسطات  :الرابعالسؤال 

 ،اإلجتماعيةالفمسطيني في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير )الجنس، العمر، المستوى التعميمي، الحالة 

 ؟(الرتبة

الوطني لدى عناصر األمف  االنتماءالبناء النفسي و متوسطات  بيف  عبلقةتوجد  ىؿ :الخامسالسؤال 

 ؟الوطني في محافظة الخميؿ

 :الدراسةأىداف  41.

 :إلىىدفت الدراسة 

 .في محافظة الخميؿ الفمسطيني األمف الوطني عناصر مستوى البناء النفسي لدى إلىالتعرف  .1

لدى عناصر األمف الوطني الفمسطيني في لبناء النفسي الفروؽ بيف متوسطات ا إلىالتعرؼ  .2

 .(الرتبة ،اإلجتماعيةمحافظة الخميؿ تعزى لمتغير )الجنس، العمر، المستوى التعميمي، الحالة 

في  الفمسطيني األمف الوطني عناصر الوطني الفمسطيني لدى االنتماءمستوى  إلىلتعرف ا .3

 .محافظة الخميؿ

الوطني لدى عناصر األمف الوطني الفمسطيني في  االنتماءالفروؽ بيف متوسطات  إلىالتعرؼ  .4

 .(الرتبة ،اإلجتماعيةمحافظة الخميؿ تعزى لمتغير )الجنس، العمر، المستوى التعميمي، الحالة 

مف الوطني الفمسطيني في لدى عناصر األ الوطني االنتماءبعبلقة البناء النفسي  إلىالتعرؼ  .5

 محافظة الخميؿ.
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 :أىمية الدراسة 47.

تنبع أىمية ىذه الدراسة في أنيا قد تسيـ في تعريؼ الميتميف بالعممية التربوية بالبناء النفسي وعبلقتو 

الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ، وتتمثؿ أىميتيا مف خبلؿ تحديد األىمية النظرية  االنتماءب

 والتطبيقية في ىذا المجاؿ.

 األىمية النظرية:

، عناصر األمف الوطنيالبناء النفسي ومكوناتو لدى  إلىالتعرؼ ة في جاءت أىمية الدراسة النظري

جانب تقديـ صورة  إلىالشكؿ الحالي لمبناء النفسي  إلىحيث تتضح العوامؿ النفسية التي أدت 

مع موضوعية دينامية، لبلنتماء الوطني باعتبارىا مشكمة الحاضر والمستقبؿ، نظرًا لما يمر بو المجت

تعتبر الدراسة األولى في حدود عمـ الباحث التي تناولت وكذلؾ  .بنائو االجتماعيمف تغيرات في 

مف المتوقع أف يسيـ البحث و  الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ. االنتماءبالبناء النفسي وعبلقتو 

 الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ، االنتماءبالحالي في إثراء موضوع البناء النفسي وعبلقتو 

مكانية إضافة مؤشرات ىذه الدراسة  مؤشرات الدراسات المماثمة في تأكيد دور المواطنيف وأىميتيـ  إلىوا 

 .وتطبيقيا إعداد البرامج التربوية واإلرشاديةوكذلؾ  في المجاؿ السياسي وصنع القرار.

 األىمية التطبيقية:

ة عمى البيئة اىتـ بإعداد أدوات عممية وموضوعية مقنن البحثأف جاءت أىمية الدراسة التطبيقية في 

فادة الباحثيف والتربوييف و  مف الصدؽ والثبات. عاؿٍ  الفمسطينية، تتمتع بقدرٍ  النفسييف وكذلؾ والمرشديف ا 

طنيف ومف ثـ يسيؿ اومعرفة خصائص المو  اؿ عمـ النفس السياسي والنفسيجالميتميف بالمجتمع في م

 جييًا سميمًا.التعامؿ وتوجيييـ تو 
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 حدود الدراسة 45.

 مف الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ.عناصر األالحدود البشرية: 

 محافظة الخميؿ.الحدود المكانية: 

 .2021 – 2020العاـ  الحدود الزمنية:

 الوطني. االنتماءبالبناء النفسي وعبلقتو الحدود المفاىيمية: 

 مصطمحات الدراسة: 43.

يعرؼ بأنو مجموعة مف الخصائص والسمات النفسية، حيث يتميز الشخص في تفاعمو  البناء النفسي:

حدد أىدافو وتميز سموكو في تكيفو مع نفسو ومع البيئة تمع المواقؼ المختمفة، كما يمكف أف 

  .(2018، وتحديد مدى ثقتو بنفسو واعتماده عمى نفسو وضبط ذاتو )السيد، اإلجتماعية

مف الوطني عمى مقياس األ ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا عناصر: اجرائياً تعريف البناء النفسي 

 .المطور ألغراض الدراسة البناء النفسي

يعرؼ بأنو إحساس الفرد بأنو جزء مف ىذا الوطف، فيتعمؽ بو ويحبو ويكف الوالء لو،  الوطني: االنتماء

لمؤسساتو، كما أنو يطيع األنظمة ظير ذلؾ مف خبلؿ اعتناقو لقيمو، وعادتو، وتقديره يحيث 

والقوانيف، ويحافظ عمى ثروتو، كما أنو يندمج في أحداثو والمشكبلت التي تواجيو، ولديو 

الظاىري  االنتماءالمادي، و  االنتماءنتماء ثبلث مستويات وىي: استعداد لمنيوض، ويوجد لبل

 .(2020واإليثاري )كرسوع، 

مف الوطني عمى مقياس الدرجة التي يحصؿ عمييا عناصر األ ىو :إجرائياً الوطني  االنتماءتعريف 

 .المطور ألغراض الدراسة الوطني االنتماء
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةو  اإلطار النظري

 اإلطار النظري 4.1

ف البناء النفسي مف حيث تعريفو قساـ، يتناوؿ القسـ األوؿ الحديث عأىذا الفصؿ مف ثبلثة  يتضمف

بعاد البناء النفسي المتمثمة في البعد النفسي أ إلىالتي يقـو عمييا، ثـ التطرؽ ىـ القوى والركائز وأ

لوطني الفمسطيني مف ا االنتماءما القسـ الثاني فتناوؿ جتماعي. أوالبعد اإل ،والبعد المعرفي )العقمي(

الوطني المتمثمة في  االنتماءبعاد أ إلىامؿ المؤثرة فيو، ثـ التطرؽ ىـ العو ىميتو وأحيث مفيومو وأ

لث الدراسات وتناوؿ القسـ الثاالمجتمعية.الوالء لموطف والحفاظ عميو وحمايتو وااللتزاـ والمسؤولية 

 .بمتغيري الدراسة الرئيسيفجنبية والمرتبطة األالسابقة العربية و 

 البناء النفسي 4.4.1

قيمة في ذاتو الفرد  يجابي مف المفاىيـ التي تعطيفسي كمفيوـ حديث في عمـ النفس اإليعد البناء الن

، ىويتو في نفسو وتتضح االستقبللية إلىالذاتية، مما يصؿ  بالفعالية ومف خبلؿ استبصاره بذاتو يشعر

نجد أف الفرد تترسخ لديو بعض الصفات التي تكوف لو صورة ذاتية عف نفسو، وىذه الصورة الذاتية و 

فإنو ينمو ويتطور لديو جزء  السعادةو واألمؿ  بالحبإذا ما غمفت بالجوانب اإليجابية وحققت لو الشعور 

لذاتية، والوعي النفسي يعزز وعي الفرد، واإليماف بالكفاءة ا بناءوصحي وضروري، ولذلؾ فال ميـ

 Edralin) حياتو. ةالتي تضر بجود كبلتوالحموؿ، وكيؼ يمكف لو معالجة المش كبلتوالمعرفة بالمش

et al: 2015)  وفقداف  ،والعجز المكتسب ،االغترابالنفسي يجعؿ الفرد يعاني مف  البناءبينما غياب

 .(Seginer, 2009السيطرة وضعؼ القدرة عمى المواجية والحياة اليادفة )
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 تعريف البناء النفسي 4.4.4.1

يعد البناء النفسي الجزء المكمؿ لمشخصية، وىو جزء معنوي، ويعتبر ىذا الجزء انعكاس لمجانب 

، إذ يتكوف مف الخبرات التي يتعرض ليا الفرد في حياتو التي تسفر عف في شخصية الفرد الجسمي

وال يمكف مبلحظة الجانب النفسي في  د،الصحة النفسة أو االضطراب النفسي في شخصية ىذا الفر 

 .(2018)السيد،  سموؾ أو نشاط إلىال إذا ترجـ إالشخصية 

البناء النفسي مجموعة مف القوى التي تتداخؿ وتتفاعؿ مع بعضيا البعض، والتي تؤثر في ويمثؿ 

النياية البنية وف في حباط التي يتعرض ليا الفرد، وتك  شباع واإلبعضيا البعض وتنشأ مف خبرات اإل

نا والحاجات النفسية المميزة لمفرد، وتشمؿ ىذه القوى صورة الذات والصورة الوالدية وكفاءة األ

 .(2017والصراعات وميكانزمات الدفاع )الرفاعي، 

ويعبر البناء النفسي عف مجموعة مف الخصائص والسمات النفسية التي تميز الفرد في تفاعمو مع 

 اإلجتماعيةىدافو وتميز سموكو في تكيفو مع ذاتو ومع البيئة تي يمكف أف تحدد أ، والالمواقؼ المختمفة

فسي يمكف تحديد وتحدد مدى ثقتو بنفسو واعتماده عمى نفسو وضبط ذاتو، ومف خبلؿ ركائز البناء الن

ى وىي قو  ،ف ليذه الركائز قدرة عمى تفسير جوانب البناء النفسيمعالـ الطبيعة اإلنسانية مع افتراض أ

 .(2017الذات وقوى النفس، والتكامؿ والتوازف ومنحنى النمو )جادو والمعمري، 

بويو، كس تصوراتو ومشاعره اتجاه ذاتو وأفالبناء النفسي ىو التنظيـ الدينامي لشخصية الفرد والذي يع

ذلؾ مف وخبراتو الشخصية ومخاوفو ورغباتو المكبوتة، واتجاىاتو وقيمو ومعتقداتو وفمسفتو في الحياة، و 

 .(2016)نجيب واخروف،  اإلكمينيكيةخبلؿ ما تكشؼ عنو االختبارات السيكومترية 

يساعد البناء النفسي عمى تكيؼ الفرد مع نفسو ومجتمعو، فيجعؿ الفرد يتمتع بحياة متزنة ومستقيمة 

ممتمئة بالحماس واألمؿ والتفاؤؿ، كما أنو يجعؿ الفرد يفكر جيدًا ويسمؾ السموؾ المناسب لو ولممجتمع 
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األفراد، كما يتمثؿ البناء الذي يعيش فيو، فالبناء النفسي الصحيح يعني التوافؽ والتكييؼ مع الظروؼ و 

عمى إقامة عبلقة سبلـ مع نفسو ومع اآلخريف، كما أنو يييئ الفرد نفسيًا،  قدرة الفرد النفسي القوي في

 وتقوى إرادتو،  كما أنو يصبح قادر عمى مواجية األزمات التي تمر عميو. 

 ركائز وقوى البناء النفسي 1.4.4.1

 ي: فيما يم ركائز البناء النفسي تتمثل

 صورة الذات: .4

تخصو ىو، وتقبؿ  انيويفسرىا ويقيميا عمى أفكار والمشاعر الوجدانية التي يدركيا الفرد الذات ىي األ

ف يكوف الواقع وذلؾ بالنسبة لما يتمنى أ عميو فيىو الذات لدى الفرد ىو مدى رضاه عف نفسو كما 

مف خبلؿ خبراتو ومف خبلؿ النضج عميو، وىو يعبر عف شعور الفرد ووعيو بوجوده الذي تشكؿ عنده 

والجسمية،  اإلجتماعيةومف خبلؿ نظرتو عف نفسو في مختمؼ الجوانب العقمية واالنفعالية و  ،والتعمـ

ليا، وصورة الذات ىي تكويف نظري معرفي منظـ ومحدد ومتعمـ  عف نفسو ومتقببلً  حيث يجعمو راضياً 

لذاتو  نفسياً  لممدركات الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات ببمورة الفرد، ويعتبره الفرد تعريفاً 

 .(2018)السيد، 

مجموعة خبرات تخص الشخص أو مدى إدراؾ ىذا الشخص  صورة الذات باعتبارىا  إلىوينظر 

، وصفات ةكشخص مستقؿ، حيث يوجد لو كياف منفصؿ عف غيره، فمو قدرات إنسانية محدد لنفسو

جسمية ومستوى محدد مف األداء، كما أنو لو دور معيف في الحياة، فيو التصور والتقدير الذي يجريو 

الشخص عف نفسو في جميع مراحؿ نموه، وكذلؾ في األوضاع المختمفة التي يوجد بيا )دبوز، 

2019.) 
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 لصورة الوالدية: ا .1

الذات،  تمثيبلتحيث يكونيا الطفؿ مف خبلؿ  ،أو الفرد تجاه والديو ىي الصورة التي يكونيا الطفؿ

نيا حباط، مع الوضع في االعتبار أواإلشباع كؿ مف خبرات اإل تأثيروذلؾ عف دور الموضوع تحت 

 .(2019)دبوز،  سقاط لذاتية ذلؾ الفردة ال تعكس الواقع الفعمي، بؿ ىي إصور متخيم

عف طريؽ العبلقة التي  تتكوف ـفصورة األب، تكوف الصورة الوالدية مف صورة األـ وصورة األتو 

العبلقة الموضوعية األولى التي يكونيا الطفؿ ىي عبلقتو مع أمو، أي فيكونيا الطفؿ مع موضوعو، 

 ـبيف األفنوعية الصورة تتعمؽ بنوعية العبلقة  ،موميةقوـ الطفؿ بتكوينيا ىي الصورة األأوؿ صورة ي

أو أنتج مف طرؼ  مومية التي تتكوف لدى الطفؿ تكوف تمثيؿ داخمي شوىد سابقاً طفؿ. فالصورة األوال

الفكر بمعنى أف الطفؿ يكوف صورة عف أمو، إما عف طريؽ المشاىدة والتفاعؿ المباشر معيا، ىذا إف 

رة قصيرة أو طويمة، أو يكوف ىذه الصورة عف طريؽ اإلنتاج كاف لمطفؿ حظ التفاعؿ مع أمو لفت

الفكري وذلؾ بالنسبة لمطفؿ الذي لـ تكف لديو الفرصة لمبقاء مع أمو لفترة تسمح لو باستدخاؿ صورتيا 

 عاـ عرؼ عمى أنيا تمؾ الصورة التي يشكميا الطفؿ عف أبيو منذ الفت ،ب. أما صورة األفي فكره

)سامية  عف الشخص الصورة ىي نتاج عبلقتو معو لكنيا ليست معبرة دائماً  هوىذ األولى مف الحياة،

 .(2021وكحمولة، 

 نا: صورة األ  .3

 إلى حاسيسو، وفي تحقيؽ دوافعو وحاجاتو التي يمتد تأثيرىارة الفرد عمى التحكـ في مشاعره وأىي قد

 .(2020ومحمد، بعاد الشخصية االنفعالية والعقمية والجسمية وغيرىا )صديؽ مختمؼ أ
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 : الحاجات .4

 ، وىي تعبر عفتغيير أو نقص أو زيادة في حالة العضوية التي تسبب حالة مف التوترالحاجات ىي 

وتكوف ىذه  ،وئوتطوره، وارتقا اإلنسانيالجوىرية لوجوده  لؤلشياءحالة الفرد الناجمة عف احتياجو 

 إلىحدث حالة توتر لدى الفرد إذا لـ يقـ بإشباعيا، وذلؾ لموصوؿ الحاجة قوية عادة حتى أنيا تً 

بالحصوؿ  إاليتحقؽ  السموؾ الشخص نحو إعادة توازنو النفسي الذي ناتج عف ىذا التوتر ، و اليدؼ

أنو قد استقر، وىذا نتيجة لما تـ  بلحظفيىدفو الذي حدده،  إلىعمى موضوع الحاجة ومجرد وصولو 

زالة   .(2019)القواسمة،  والتوتر الناشئ مف نقصاف ىذه الحاجة باأللـ اإلحساسلو مف إشباع وا 

إشباعًا، وفي حاؿ عدـ  شعور بالنقص واالحتياج التي تتطمبحالة ال الحاجات بأنياكما تعرؼ 

أي شيء يترتب عميو توتر وقمؽ  إلىافتقار الشخص وىي تمثؿ التوتر والضيؽ،  إلىإشباعيا تؤدي 

بيولوجية  تضرورانشاط معيف إلشباع ىذه الحاجة لتخفيض ىذا التوتر، فيي  إلى هيدعو آني، مما 

جتماعية، يترتب عمييا مف أجؿ إشباعيا وتحقيقيا التوازف الداخمي لمشخص، وتكيفو النفسي ا  ونفسية و 

جتماعي، ومف أىـ تمؾ الحاجات مف أجؿ أف ينمو ويكوف شخصيتو حاجات النمو الجسدي، واإل

 (.2019سي، وحاجات النمو العقمي )دبوز، وحاجات النمو النف

 : الصراعات .5

الصراع النفسي أي نشاط مادي أو ذىني الغرض منو تغير حالة ما أو الدفاع عف بقاء الحالة،  يمثؿ

أعضائو المتحركة، ويحتاج الصراع  خبلؿأو خارجو بعقمو أو مف  اإلنسافوىو عممية حركية تتـ داخؿ 

الطبيعية والسوية عمى  األموريعد الصراع النفسي مف و  .زمف يتكوف فيو وينتيي بالتغير أو عدمو إلى

لصراع بدرجات مختمفة اعتبار أف كؿ إنساف يمكف أف يعيش أو يصادؼ صور وأشكاؿ متعددة مف ا

لرغبتيف صراع النفسي يحدث عند الفرد عندما يتعرض لدافعيف أو لنزعتيف أو ، والشعوريةالشعورية أو 
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وىنا يقع الصراع بيف مكونات  ،منيما أو أكثر بحيث يحبذ كؿ مكوف مف مكونات الشخصية واحداً 

حيرة الفرد وارتباكو وتردده ما بيف وجيتي الموقؼ  إلىالذي يؤدي  األمرالشخصية أو أجيزتيا، 

ية أو الصراعي، وىو موقؼ يمكف أف يؤثر عمى البناء النفسي لمشخصية ويسبب انحرافات سموك

 .(2020)اليزاع،  أعراض نفسية مرضية

ساسية، وبيف مبادئو ومثمو ودوافعو وغرائزه األنو النزاع القائـ بيف رغبات الفرد، ويعرؼ الصراع بأ

اف. ف متعارضتتا، وىو حالة يختبرىا الفرد عندما ال يستطيع تحقيؽ رغباإلجتماعيةالشخصية، الخمقية و 

ة مف عمى( في حالنا األاألو  نااألو  ليوأ) ةالجياز النفسي الثبلثركاف والصراع النفسي ىو تدخؿ أ

 إلىىداؼ يؤدي اف غاية وىدؼ يسعى لتحقيقو، غير أف اختبلؼ األركالتعارض، كوف لكؿ مف ىذه األ

ف الواقع ال يسمح بتحقيؽ ما اليو(، غير أظيور الصراع النفسي، ففرد يرغب بالقياـ بشيء ما )تعبير 

 .(2016عمى( )غنية، أنا أشباع ىذه الرغبة )نا( ألف مبادئو األخبلقية تمنع عنو إ)األيرغبو ىذا الفرد 

 ميكانيزمات الدفاع:   .6

ىي وسائؿ ال شعورية متكررة، يستخدميا الفرد بشكؿ متواتر الحدوث، وبشكؿ تمقائي غير مقصود، 

جمة عف ضغوط عميقة، نا ةخمياعما يشعر بو مف تيديدات د ولقمؽ المبتعث لديلمتغمب عمى ا

؛ أو ناجمة عف ضغوط (تيديدات داخمية)العميا  األناالمحفزات الغريزية لميو، أو عف ضغوط مطالب 

أو ناجمة عف ضغوط ومخاطر العالـ الداخمي (، تيديدات خارجية)ومخاطر العالـ الخارجي الواقعي 

ىدؼ آخر  إلى، عبر التحوؿ عنو ؽالباعث عمى الشعور العميؽ بالتيديد والقم األصميأو الخارجي 

 .(2019)اسماعيؿ،  بديؿ مقبوؿ اجتماعياً 
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حباط بسبب سي التي تنشأ عف استمرار حالة اإلتحقيؽ التوتر النف إلىوىي عممية ال شعورية ترمي 

لشدة  دوافعو، وىذه الميكانزمات تتطور نظراً  إشباعالتغمب عمى العوائؽ التي تعترض  فعجز الفرد ع

 (.2019)دبوز،  لدى الفرد في مواجية ضغوط الحياةنا ضعؼ األ

 صورة البيئة:  .5

حباط، حيث تتأثر شخصية فرد عف بيئتو تحت تأثير مواقؼ اإلشباع واإلىي الصورة المتخيمة لدى ال

الذيف يشاركونو في الحياة العممية أو التعميمية، أو النشاط الترويحي، كما تتأثر بما  نواقر أ بأخبلؽالفرد 

عادات وتقاليد واتجاىات  جتماعية، وبما ينتشر فيو مفا  خبلقية و المجتمع مف قيـ ومثؿ ومبادئ أسود ي

 .(2017)الرفاعي،  مختمفة

 بإعطاءويقـو الفرد  ،الحسية بمؤثرات معينة األعضاءعمى  التأثيروتتـ مف خبلؿ عممية عقمية تتضمف 

سيؿ عميو التعامؿ والتفاعؿ مع بيئتو مف تفسير وتحديد ليذه المؤثرات في شكؿ رموز أو معاني مما ي

بيئتو، كي يستطيع إشباع حاجاتو ىو الوسيمة التي يتصؿ بيا الفرد مع  فاإلدراؾليا،  إدراكوخبلؿ 

وجود  :ف ىمااشرط بتوافروعمى ذلؾ لكي تتـ ىذه العممية يجب  .خطار التي تيدد حياتودراؾ األوا  

خر، ووجود الذات التي وموضوعات ذات داللة تميز كؿ منيا عف اآل بأشياءالعالـ الخارجي الممموء 

 .(2017تدرؾ )ىدى، 
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 أبعاد البناء النفسي 3.4.4.1

 بعاد البناء النفسي فيما يمي:تتمثل أ

 البعد النفسي .4

الحاجػات النفسػية والقػدرة عػمى  بيفويعنػي حػدوث تػوازف  ،التكيؼ النفسيالبناء أو مثؿ في يتو 

 :(2015منيا )أبو النصر والبارودي،  ويحدث ىذا بعدة وسائؿ ،إشػباعيا

كحاجة الموظؼ لمنجاح في الحصػوؿ عػمى  ،ىدؼ خاص إلىوجود حاجة نفسية تدفع الفرد  -

 .وظيفة معينة

مثؿ ضعؼ القدرات الذىنية وعدـ االستعداد الكافي لئلجابة  ،تحقيؽ ىذا اليدؼ يمنعوجود عائؽ  -

 .عمى األسئمة

ػبلع عػمى حػاالت مشػابية مػف مثؿ محاولػة االط ،لمتغمب عمى ىذا العائؽ بمحاوالت القياـ -

 .نترنت واستثارة ما لديو مف خبرة في ىذا المجاؿاإل

 .اليدؼ إذا نجحت المحاوالت والفوز بالوظيفة إلىالوصوؿ  -

اتباع  إلىيدفعو  مما ،في التوازف النفسي ؿحالة فشؿ الفرد في تحقيؽ ىدفو يحدث اختبل في -

 .مقبولة غيرات سموك

، وعبلمات السعادة، والخوؼ مف ، والشعور بالوحدةبعد النفسي الشعور بالغضب والخوؼيتناوؿ الو 

والثقة في النفس  ،ضاصوات المرتفعة، والتوتر، وتجاىؿ المشاعر، وتقمب المزاج، والشعور بالر األ

 .(2020والبكاء )صديؽ ومحمد،  ،مف النفسي، واألخريف، والشعور بالحناف والدؼءوالثقة في اآل
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 البعد المعرفي )العقمي( .1

ثناء جياؿ، وما تطبعو عمى الفرد أىو البعد الثقافي الذي يحدد نمط الثقافة السائدة وتاريخيا عبر األ

 .(2018نموه )السيد، 

يتناوؿ البعد المعرفي القدرة عمى اتخاذ القرارات، والنسياف والتذكر والتفكير، والبحث مع المعرفة وحب و 

ميارات حؿ المشكبلت، واالنتباه والتركيز  إلى باإلضافة، األفكاراالستطبلع، والقدرة عمى التعبير عف 

 .(2020)صديؽ ومحمد، 

 جتماعيالبعد اإل .3

، قدرة الفرد عمى العيش السوي في بيئتو الخارجية بأوجييا المختمفة إلىجتماعي يرمز التكيؼ اإل

اليوـ نتيجة سرعة خطى العصر، فإف الفرد مطالب بأف يكوف قادرًا  تكوف البيئة الطبيعية في تغيرو 

عمى مواكبة ىذا التغيير بما يتناسب مف سموؾ نتيجة المشكبلت المستجدة مف كثرة القمؽ واالنفعاؿ 

واألخبلقية، والتكيؼ  اإلجتماعيةلفرد مطالب بتعديؿ سموكو بما يتماشى مع القيـ والتفكير، فا

وال تفريط )أبو النص والبارودي،  إرضاء البيئة الفاسدة، فبل إفراط جتماعي مع عدـ االنسياؽ وراءاإل

2015.) 

شخاص، األبدقة التفاعبلت التي تحدث بيف جتماعي، ويحدد إلجتماعي التفاعؿ ايتناوؿ البعد اإلو 

جتماعي التكويف المحدد وعمميات التطبيع التي يتعرض ليا الفرد داخؿ ثقافتو، كما يحدد البعد اإل

 .(2018مفرد )السيد، ل بيولوجياً 

 

 



21 

 الوطني االنتماء 1.4.1

 الوطني االنتماءمفيوم  4.1.4.1

مكانة داخميا، كما أنيا إلييا ولو   بأنو شعور الشخص بتوحده بالجماعة التي ينتمي االنتماءيعرؼ 

جتماعية معينة أو جماعة معينة، حيث إتشعره باألماف، فالفرد ىو الحالة التي يشكؿ فييا جزء مف بنية 

الشعور بالفخر واالنتساب لموطف، وتفضيمو العيش فيو عمى أي مكاف آخر، والزواج  إلى االنتماءيشير 

، فيشعر الفرد بأنو جزء مف كؿ، فإذا ىويتومى تراثو و مف أبنائو، والتمسؾ بعاداتو وتقاليده، ومحافظتو ع

كاف جزء مف أسرة فيو ال يتجزأ منيا، وفي حاؿ كاف الشخص في مجتمع فيو جزء مف بني ىذا 

يمثؿ ثقافتو و المجتمع التي يعيش ويتعايش معو، كما أنو يتفاعؿ مع تفاعبلتو ويعتنؽ أيديولوجيتو، 

 (2017ي البداية والنياية ليذا المجتمع )ربيعة، ويتمسؾ بيا، ويكوف والء ىذا الفرد ف

مف المفاىيـ العالمية والميمة في عالمنا المعاصر، والذي أصبح مف الوطني  االنتماءيعد مفيوـ 

في حياتنا  رئيساً  المفاىيـ المتكررة في وسائؿ إعبلمنا وفي محاضراتنا وندواتنا، بؿ أصبح مفيوماً 

 مقبوالً  د مف خبلؿ اندماجو في جماعة وتوحده بيا، وأنو صار جزءاً الفر بو  يو اتجاه يشعر، فالعامة

 .(2016)العبدلي وعمراف،  يافيلو مكانتو المتميزة ووضعو اآلمف منيا ، و 

التي يولد  وباألرضالوطني مفيـو وراثي يولد مع الشخص مف خبلؿ ارتباطو بوالديو،  االنتماءيوـ ففم

 ،واألصدقاء ،واألسرة ،مف خبلؿ مؤسسات المجتمع كالمدرسة نمواً  ا، فيو مفيـو مكتسب يزدادفيي

ال فإنو يصبح انتماًء صوريًا وشكميًا لموطف و   االنتماءجد وغيرىا، فأينما و   ،واألقراف جدت التضحية، وا 

 الشخص لوطنو متفاعبًل معو قواًل وعمبلً  ماءؿ في شخصية الشخص، فيو عممية انتغير متأص

 (2017مستعدًا لنصرتو والدافع عنو بكؿ ما يممؾ )أبو ىدروس والفرا، 
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ىذا الوطف، ويظير ذلؾ مف خبلؿ التزامو بدينو  أنو شعور الفرد بأنو جزء مف  ترابكما يعرؼ ب

القومي الفمسطيني يتمثؿ في  االنتماءيقدـ المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية، ف وىووقيمو، 

ة وليس انتماء يوفر الرخاء لممواطف، إنو انتماء نضالي مكمؼ كطيني في المعر تجنيد الشعب الفمس

 (.2019يتطمب التضحيات مف أجؿ تحقيؽ مردود عمى المدى البعيد )الحموز وآخروف، 

وتربى بو،  يرجع إليو، فيو المكاف الذي نشأ الوطف الذي ولد فيو أو إلىكما عرؼ بأنو انتساب الفرد 

الوطف مف خبلؿ أعراؼ تدؿ عميو كجواز السفر، أو بطاقة إثبات اليوية، أو شيادة  إلىوينتسب الفرد 

الحقيقي ىو االنتساب لممكاف وتمجيد أىمو واالعتزاز بيـ، وبمغتيـ، وبتراثيـ،  االنتماءالميبلد، ف

لموطف في االستعداد بالتضحية مف أجمو بالغالي  االنتماءوعقيدتيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ، ويظير 

؛ فالمحافظة عمى نظافة الشارع أكبرىا إلىالنفيس، ويتجسد ذلؾ بصور كثيرة تبدأ مف أصغر األمور و 

 .(2018واخروف،  رابعةة )ىو كالخير قنواتو كثير  االنتماءف ماء، ومقاعد الدراسة انتماء،انت

وجود ارتباط وانتساب نحو  يجابي يشعر بو الفرد تجاه وطنو، مؤكداً الوطني عف اتجاه إ االنتماءيعبر 

فيو، ويشعر نحوه بالفخر والوالء، ويعتز بيويتو وتوحده معو، ويكوف  ىذا الوطف، باعتباره عضواً 

بالمعايير والقوانيف والقيـ التي تعمي  دراؾ بمشكبلتو، وممتزماً بقضاياه، وعمى وعي وا   وماً مومي منشغبلً 

في  ومساىماً  اً عالصالح العاـ، ومشج مراعياً  عمى مصالحو وثرواتو، مف شأنو وتنيض بو محافظاً 

)العبدلي  األزماتف اشتدت بو ، وال يتخمى عنو حتى وا  األغمبيةمع  الجماعية ومتفاعبلً  األعماؿ

 .(2016وعمراف، 

الوطني في امتثاؿ سموؾ الفرد لمقيـ الوطنية المعروفة في مجتمعو، مثؿ االعتزاز  االنتماءويتمثؿ 

بالرموز الوطنية، وااللتزاـ بالقوانيف واألنظمة السائدة، وكذلؾ المحافظة عمى ممتمكات الوطف وثرواتو، 

والمناسبات  وتشجيع المنتجات الوطنية، والتمسؾ بالعادات والتقاليد، والمشاركة في األعماؿ التطوعية،
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ولبلنتماء جانبي فطري، وآخر مكتسب، فيو  .الدفاع عف الوطف والوطنية، وكذلؾ االستعداد لمتضحية 

الوطني ينمي في الشخص  االنتماءبفالشعور مجموعة التفاعؿ بيف ما ىو مكتسب وما ىو فطري، 

تربية الصالحة التي تشكؿ الشعور باألماف والراحة والطمأنينة، وال يتحقؽ ىذا الشعور إال مف خبلؿ ال

بنية الوالء في حياة الشخص، وذلؾ مف خبلؿ اكتساب القيـ واالتجاىات اإليجابية التي تجعؿ تصرفاتو 

 (.2018تتسـ بالعطاء والحب والتضحية مف أجؿ الديف والوطف )عبد القادر، 

والتزامو بعاداتو  وطنو،الذي يحسو المواطف تجاه  واألخبلقيالوطني االرتباط العاطفي  االنتماءويمثؿ 

ف يتحقؽ ارتباطو مف خبلؿ انضباطو وحبو وحمايتو لكؿ ما يمثمو ذلؾ وقوانينو، وأ وأنظمتووتقاليده 

ترجـ عمى شكؿ نو جزء مف وطنو، ي  بأ الفمسطيني نسافاإل إحساسلفمسطيف ىو  االنتماءالوطف. و 

و، والمحافظة عنو، والمساىمة في بنائ ده لمدفاعؿ عمى حبو لوطنو، واستعداسموكات فعمية وقولية تدل  

 .(2019عميو )دغمش، 

المجاالت بالحقيقة ال في جميع  لؤلفرادالتفاعؿ والعمؿ المخمص  خبلؿلموطف مف  االنتماءقيمة  وتأتي

المشتركة  واآلالـوالتفاعؿ المستمر، مف وحدة المشاعر  االنتماءفي  صادقاً  بالمجاز، ليكوف دليبلً 

يصبح مف المستحيؿ التصدي بشكؿ جماعي لمتحديات التي  االنتماء، ودوف ىذا والمواقؼ البريئة

 .(2017تتوحد مواقفيا )عبيس،  حيف أمةوف تك   فاألفرادتواجو الوطف، 

 :(1147)العرجا وعبد اهلل،  وىي ،د من الحقائقعد إطارالوطني يكون في  االنتماء نإ

، اآلباءعف  األبناءويتوارثيا  نسافاإلالتي ينشأ عمييا  األرض أفالمفيوـ األوؿ لموطف ىو  أف -

، وبذلؾ يكوف الوطف الوعاء باألرضال يمكف تصوره دوف ارتباطو  أساسياً ويعتبروف وجودىـ فييا 

 المكاني لئلنساف.
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ولباس ومأوى،  وشرابمف طعاـ  الضرورية نسافاإللتمبية حاجات  األساس المصدرلوطف ىو ا -

 .غنى عنيا ضرورة الفيو مف الناحية البيولوجية 

 لمؤثراتػػاتو، وقيمو وطريقة حياتو، إضافة موس نسافاإلشػػخصية  عمىالوطف ىو الذي يؤثر  -

 .واألحياء والحرارة واليواء والماء األرض

الموقؼ والظروؼ  ألبعاد، بحيث يكوف لدى الفرد وعي حقيقي الوطني حقيقياً  االنتماءوقد يكوف 

 أسبابياعمى معرفة  لمشكبلت وقضايا وطنو، وقادراً  ، ويكوف مدركاً اً يوخارج المحيطة بوطنو داخمياً 

، أي مبني عمى وعي زائؼ بفعؿ المؤسسات الوطني زائفاً  االنتماءالحقيقية وطبيعتيا، وقد يكوف 

والمواقؼ  لؤلموري قد تصبح رؤيتيـ الرسمية وغيرىا التي قد تشوه الواقع في عقوؿ المواطنيف، وبالتال

فرد عمى مصالح لفئة بعينيا فقط، وىنا يعمؿ ال االنتماءغير حقيقة وبعيدة عف الواقع الفعمي، وقد يكوف 

وعيو بيا وعي  أفالرغـ مف ف الفئات داخؿ المجتمع الواحد، وعمى لييا دوف سواىا مالفئة التي ينتمي إ

عمى انتمائو لممجتمع ككؿ فيو وعي غير حقيقي  نو قياساً أ إالحقيقي وانتماءه ليا انتماء حقيقي، 

 .(2011العامر، ) وانتماء غير حقيقي

 الوطني االنتماءأىمية 

لقيـ وعادات المجتمع،  في ضبط سموؾ الفرد وفقاً  ميماً  عامبلً  االنتماءعمى الصعيد الفردي يعد 

مف الدوافع  االنتماءليو، كما أف الذي ينتمي إبقوانيف وقيـ المكاف االلتزاـ  إلىيدفع صاحبو  االنتماءف

لئلنساف االستقرار النفسي والطمأنينة  االنتماءيمة التي تعيف الفرد عمى التعاوف مع اآلخريف، ويوفر مال

يعني حموؿ االغتراب، وما يصاحبو مف  االنتماءف غياب . وعمى صعيد الجماعة فإوتحقيؽ الذات

ا، حيث ىو العمود الفقري لمجماعة، وبدونو تفقد الجماعة تماسكي تماءاالنمظاىر سمبية والبلمباالة، ف

مى قيمو و وتطويره، والحفاظ علمجتمع والمشاركة الفاعمة في بنائمف واستقرار اعمى أ االنتماءيحافظ 
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جتماعي )دغمش، إنساف كائف اإلىـ الحاجات اإلنسانية عمى اعتبار أف مف أ االنتماءومعاييره، ف

2019). 

شعر الفرد بأنو لمتجمع والتفاعؿ، فيو ي   المجتمع أساساً  يصبحلمدولة  والوالءلموطف  االنتماء خبلؿمف 

يعػيش مػف أجػؿ نفسػو، ويحػس بػأف الػوطف ىػو مػف أجمػو، إنيػا حالػة  واليعيش مف أجؿ الوطف 

 لبلتصاؿفكيػػاف الػوطف، يػػدفعيـ االعتػزاز الػػوطني التػي يشػػعر بيػا أفػراد المجتمػع فػي الػػوطف الواحػد، 

وىذا التنوع  ،االختبلؼالدائـ والتعاوف المستمر فيما بينيـ لبناء مجتمع أفضؿ والقدرة عمى صير 

جتمػاعي واالسػتقرار، ليبقػى مفيػوـ المواطنػة جػوىرة يصب في بوتقة الوطف الذي يحقؽ التماسػؾ اإل

مػع القيـ  وانسجامياتنميػة االعتػزاز الػوطني  خبلؿػف وىػذه الضػرورة تتصػاعد م ،ضػرورية حتميػة

 .(2017)عبيس،  السائدة في المجتمع

 (:2016الوطني فيما يمي )العبدلي وعمراف،  االنتماءتتمثؿ أىمية و 

الوطني مف تماسؾ المجتمع، حيث يعمؿ عمى تقوية الروابط بيف األفراد  االنتماءيزيد  -

 .والجماعات

دراكوالوطني في تحديد اتجاىات السموؾ، وتشكيؿ فكر اإلنساف  االنتماءيساعد  -  .لؤلمور وا 

 .الوطني الفرد بكيانو داخؿ الجماعة التي ينتمي إلييا االنتماءشعر ي   -

 .الوطني لدى الفرد الشعور باألماف واالستقرار االنتماءيعزز  -

الوطني الشعور بالحب لموطف، والسعي لمتضحية مف أجمو، والمحافظة عمى  االنتماءيعزز  -

 .سبلمتو واستقراره

والمشاركة الفاعمة مع أفراد المجتمع فيما يعمي مف  الوطني الرغبة في خدمة الوطف، االنتماءد يول   -

 .شأنو
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مف أخطر القضايا العالميػة؛ ألنيػا قػضية جوىريػة تقػوـ عػمى إعػداد المواطف  االنتماءتعد قضية 

الصالح الذي يعد الركيزة األسػاس لبنػاء الػوطف، وتحقيػؽ أمنػو وسػبلمتو، ودفػع دفتو نحو التقدـ والتطور 

التنوعػات وتتفاعػؿ  جتماعيػة حيػة، تتواصػؿ فييػاإتجربػة  إلىالصادؽ يفػتح الطريػؽ  االنتماءف والتميز،

 .(2018)عبد القادر،  فييػا بػشكؿ بنػاء المتغػيرات

 الوطني في الحفاظ عمى اليوية النفسية األمندور  1.1.4.1

(، 1999 -1993ىي: اتفاقات أوسمو )، في ثبلث مراحؿ األمف الوطني الفمسطينيمر تطور قوات 

(، ففي 2007لبناء الدولة بعد العاـ ) ةالفمسطيني(، ومشروع السمطة 2006-2000واالنتفاضة الثانية )

وىما بناء الدولة  ،مختمفيف االمرحمة األولى، سارت اتفاقات أوسمو عمى مشروعيف متوازييف إال أنيم

الوطنية قامت إسرائيؿ بتدمير البنية التحتية األمنية لمسمطة فالمرحمة الثانية في والتحرر الوطني، أما 

في تمؾ  شاركت الوطنية اضة الثانية، حيث أف قوات األمف التابعة لمسمطةالفمسطينية في االنتف

سد الجيات األخرى العاممة مف خارج السمطة راغ أمني ساىـ في فخمؽ  إلىاالنتفاضة، مما أدى 

في  2007الفمسطينية لبناء الدولة ما بعد العاـ  الوطنية الفمسطينية نفسيا، وقد ىدؼ مشروع السمطة

لثة، وخاصة مف خبلؿ بعثة الشرطة األوربية، وكتب التنسيؽ األمني مف أجؿ إعادة تكويف المرحمة الثا

 أجيزة أمف السمطة الفمسطينية، وذلؾ باستخداـ وسائؿ فنية مختمفة بما فييا التدريب وشراء األسمحة

 .(2017)الترتير، 

المحافظات الشمالية مف العاـ في حفظ األ أبرزىامياـ كثيرة، يعد مف  الفمسطيني مف الوطنيولقوات األ

مف، عندما تكوف غير قادرة عمى ضبط األالشرطية في تنفيذ مياميا  األجيزة، ومساعدة والجنوبية

 األجيزةومساندة  ،والسيطرة عمى كافة مداخؿ ومخارج المدف، وتوفير الحماية لكافة المعابر البرية

 .(2015تنفيذ مياميا )عواد،  أثناء األمنية
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فمسطينية كاف في مقدمة المياـ التي حرصت السمطة الوطنية الفمسطينية عمى  منيوأء مؤسسة بنا فإ

 ، واعتبر ذلؾ شرطاً اإلسرائيمي حتبلؿالذي سمحت بو االتفاقيات الموقعة مع اال األمر، وىو اقياـ بيال

االحتبلؿ االسرائيمي  لموضوع دولة التي منحتيا  األولويةمف  لتنفيذ المرحمة االنتقالية، انطبلقاً  أساسياً 

مف في أي الفمسطينية ليرادؼ مصطمح قوى األ األمنية األجيزةمف، حيث برز بعد ذلؾ مصطمح األ

 .(2018دولة ذات سيادة )حمد اهلل، 

، ارطخأمف  ييددىاالفمسطينية مما  األراضيمف الوطني الفمسطيني في حماية قوات األ أىداؼتتمثؿ 

مف في توفير األ وأيضاً لجميع المواطنيف،  واألمافمف ت الشرطة لتوفير األلمساعدات لقواوتقديـ ا

لموطف والمواطف وحماية المشروع الوطني وتوفير عناصر االستقرار الضرورية الستعادة عجمة الحياة 

في ىذه المرحمة،  اإلسرائيميةمف والنظاـ العاـ رغـ كؿ الممارسات واستكماؿ خطة فرض األ ،الطبيعية

يمكف مف تعزيز قدرة الشعب الفمسطيني عمى الصمود في مواجية السياسية االستيطانية التي ال وبما 

القدرة الوطنية الشاممة عمى الصمود والبقاء وتعطيؿ  ضعاؼوا  الواقع  األمرتيدؼ إال لفرض سياسة 

 .(2018الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس )السيد،  إقامةرؤية القيادة السياسية في 

تباشر اختصاصاتيا برئاسة وزير نو ىيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفيا و ؼ األمف الوطني عمى أيعر 

عمميا وتنظيـ شؤونيا  إلدارةمف الوطني وتحت قيادة القائد العاـ، وىو الذي يصدر القرارات البلزمة األ

 .(2018الصادرة بمقتضاه )حمد اهلل،  واألنظمةالقانوف  ألحكاـ كافة وفقاً 

مف الوطني مختمؼ ة الجيش الفمسطيني، وتضـ قوات األمف الوطني نواما يطمؽ عمى قوات األ غالباً و 

مف الوطني الفعمية التي تتولى وظائؼ عسكرية تحت قيادة عسكرية واحدة، بما فييا قوات األ األجيزة

مة التحرير التي تعتبر وريثة جيش التحرير الوطني الفمسطيني والتشكيمة العسكرية التابعة لمنظ

الفمسطينية، واالستخبارات العسكرية التي تعمؿ عمى جمع المعمومات االستخباراتية حوؿ البيئة 
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 إسرائيؿمع  األمنيالتنسيؽ  أعماؿالعسكرية الخارجية والداخمية، واالرتباط العسكري الذي يتولى 

 (.2015)عواد، 

سياسي، إال أنو نتيجة لغياب السيادة  يعد األمف الوطني مف األجيزة األمنية السائدة في أي نظاـ

جياز كباقي األجيزة األمنية، وكذلؾ  إلىعمى األرض، فإف جياز األمف الوطني تحوؿ  ةالفمسطيني

ما تطمؽ  اختمفت وظائفو عف الوظائؼ العممية التي تقوـ بيا قوات األمف الوطني في أي دولة، فعادةً 

و األساسية ىي حفظ الحدود واالعتداءات الخارجية قوات األمني الوطني عمى الجيش، فتكوف وظيفت

 .(2013عمى الدولة )خطاطبة، 

 الوطني االنتماء في المؤثرةالعوامل  1.4.13.

 ىميا فيما يمي:أالوطني، تتمثؿ  االنتماءمف العوامؿ التي قد تضعؼ أو تقوي  ف ىناؾ عدداً إ

وذلؾ بسبب  االنتماءبيشعر الفرد في بعض الفترات بضعؼ إحساسو  العامل االقتصادي: .1

 إلىاألوضاع التي تفرض عمى الفرد ضد إرادتو، ففي الحقيقة يؤدي تردي الحياة االقتصادية 

، وخاصة في حاؿ وجود فساد لطبقة معينة تتحكـ في مصير الوطف،  االنتماءبضعؼ الشعور 

 تراث بالوطفصة عمى المصمحة العامة، وعدـ االكتغميب المصمحة الخا إلىمما تدفع البعض 

 .(2015عرجا وعبد اهلل، ال)

لممجتمع الذي يعيش  االنتماءبزيادة شعوره  إلىإف مشاركة الفرد السياسية تؤدي  العامل السياسي: .2

ما يرتبط ىذا فيو، حيث يشعر بأنو يشارؾ في قرارات مجتمعو، كما أنو يساىـ في تنميتو وتطوره، ك

 (.2020في مدى مراعاة الحكومة حقوؽ الفرد في قوانينيا ومعامبلتيا )كرسوع،  االنتماء
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جتماعي ائدة، ويعد العامؿ اإلالس اإلجتماعية: يقصد بو القيـ والعادات والنظـ جتماعيالعامل اإل .3

في  اإلجتماعيةىـ العوامؿ المؤثرة في انتماء الفرد لممجتمع، وىناؾ مجموعة مف المؤثرات مف أ

والمشاركة في  اإلجتماعيةمعايير جتماعي، والتكويف الصداقات، والقبوؿ اإل :مثؿ ،الوطني االنتماء

التي تقوـ بعمميات التطبيع  اإلجتماعيةجتماعي، ومؤسسات التنشئة نشطة المجتمع والتوافؽ اإلأ

)دغمش،  وغيرىا ،عبلـ، ووسائؿ اإلوالمدرسة ،سرةتماعي بيف الفرد والمجتمع مثؿ األجاإل

2019). 

 تحقيؽ المشاعر فيالوطني مف الناحية النفسػػية مف أقوى   االنتماءبالشػػعور ف : إالعامل النفسي .4

الواحد،  االنتماءأرباب  بيف، والتضامف، والتكامؿ، والتعاوف واالرتباط، والتماسؾ، واالنسجاـالوئاـ 

ا كالجسد الواحد لمجماعات، وشعور الفرد بالحب نيأحساس المشترؾ بويحقؽ الشعور بالترابط واإل

عندما توفر لو فرص الحياة الكريمة وحرية  اً وازدىار  نحو وطنو مف الناحية النفسية يزداد نمواً 

زيادة  فيميـ  اإليجابي سيالعامؿ النفالوطني لديو، ف االنتماءزيادة وقوة في  إلىؤدي التعبير، ي  

 .(2020)كرسوع،  الوطني االنتماء فيالدافعية لمعمؿ مف أجؿ الوطف، ومف ثـ زيادة القوة 

لموطف،  االنتماءعنو الوالء و الديف ىو المحور الرئيس لمحياة، فالوالء هلل ينبثؽ  العامل الديني: .5

 .(2015بيف مصمحتو وبيف دوره في المجتمع )العرجا وعبد اهلل،  نساف المؤمف ال يرى صداماً واإل

 الوطني االنتماءبعاد أ 1.4.11.

مف خبلؿ جممة مف الممارسات  ذاؾ الرابط بيف اإلنساف وأرضو ومحيطو يظير حصراً  االنتماءف قيـ إ

وعميو فإف مظاىره ىي  ،االنتماءواألفعاؿ والتوجييات التي نستطيع مف خبلليا الحكـ عمى وجود 

وتختمؼ ىذه المظاىر في درجة أىميتيا باختبلؼ المنظومة  ،التجسيد الفعمي لمقيـ السائدة في المجتمع

 .(2018)شبابحي ومرزوؽ،  آخر إلىالقيمية مف مجتمع 
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 الوطني ما يمي: االنتماءبعاد تتضمن أو 

 الوالء لموطن .4

مدى وجود  إلى، ويشير االنتماءالوالء ىو الشعور بالحب والتأييد واالخبلص والطاعة، وىو وجداف 

التي يعزز  جؿ الجماعة، مف أاإلجتماعيةالقوانيف والقيـ اليوية الذاتية، وىو جوىر االلتزاـ بالنظـ و 

 .(2018لييا والعمؿ عمى تطويرىا )محبوب، الفرد بفخر االنتساب إ

  االنتماءبابطة التي تجمع المواطف بوطنو، وىذه الرابطة ال تقتصر عمى مجػرد الشعور بو الر  ويقصد

نو مكمؼ أبالوالء لموطف شعور كؿ مواطف  كما ويقصد .يذلؾ وتتجمى في االرتباط الوجدان بؿ تتعدى

الدينية، و وحماية كؿ مقوماتو الثقافية،  ،بخدمة وطنو، والعمؿ عمى تنميتو والرفع مف شأنو وحمايتو

)حبلب،  وأداء الواجبات ،لعبلقات لمواطنيف فيما بينيـاواحتػراـ القوانيف المنظمة  ،والػدفاع عنػو

2019). 

حساس اإليجابي بالحب والنصر لموطف، ويمثؿ الوالء الوطني التعبير الوالء لموطف ىو الشعور واإلف

البشري بوطنو التي يستمد منو عناصر ىويتو، وتاريخ حضارتو،  بالمجتمععف طبيعة االعتزاز 

، فالوالء الوطني والء كمي لمجموعة تتمثؿ مف والءات فرعية، حيث ينصب تحت كؿ وسيادتو وكرامتو

 (.2018مجموعة مظاىر الوالء لمنظاـ السياسي، والوالء لممكاف والوالء لمشعب )ربابعة وآخروف، 

 اإلجتماعيةسػاس فػي المػوازيف بػات الممقػاة عمػى عػاتؽ المػواطف، وىػو الواجػب األأىػـ الواج الوالءيعػد و 

 فالوالء، منيامر ذوالوطنيػة لمتمتػع بػالحقوؽ واالمتيػازات التػي تفرضػيا المواطنػة فػي الدولػة وعػدـ التػ

ػع والتعػاوف م ،السػػمـ والحػػرب لمػػوطف يعنػػي محبتػػو، والػػدفاع عنػػو ونصػػرتو وخػػدمتيا فػػي أوقػػات

قو  ،االلتػزاـ بتطبيػؽ قوانينػوو ة تية ورفعتيىػداؼ، والعمػؿ عمػى نيضالمػواطنيف فػي تحقيػؽ األ امتػو أي ا 

والرابطة التي  لؤلفراد اإلجتماعيةالحػب والطاعػة، وىػو نتػاج التنشػئة  الوالءالمحبػة والنصػرة فأصػؿ 
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رادي ا  خػرى، كالعشػائرية والحزبيػة والطائفػة، فيػو طوعي و األ الصبلتى تجمعيـ بالوطف، وتسمو عم

 .(2017يس، عبلموطف في القوؿ والعمػؿ ) اإلخبلصأساس فكرة جامعة في عمى 

تأييد الفرد  إلىوالوالء لموطف ىو جوىر االلتزاـ، ويدعـ اليوية الذاتية، ويقوي الجماعية، ويدعو 

نو في الوقت ساس القوي الذي يدعـ اليوية، إال ألييا، ومع أنو األإ االنتماءمدى  إلىير لجماعتو، ويش

عضائيا مف االلتزامات المتبادلة لموالء بيدؼ ة مسؤولة عف االىتماـ بكؿ حاجات أذاتو يعتبر الجماع

 .(2020الحماية الكمية )كرسوع، 

ويؤكد عمى المسايرة  ،الروح الجماعيةفيعمؿ عمى تدعيـ اليوية وتقوية  ،عد الوالء لب االلتزاـ ومركزهيو 

 االنتماءوكمو في النياية يعزز ويقوي اليوية و  ،إلييا االنتماءمدى  إلىوتأييد الفرد الجماعية، ويشير 

مسايرة وتأييد الفرد لبناء  إلىوااللتزاـ يسعى  ،بنا أف نذكر أف الوالء مبني عمى االلتزاـ ريح، و لمجماعة

الء يعد ورقة ذات وجييف فالو  ،وعميو بناء ىوية ذات بعد وطني ،االنتماءومف بعد ذلؾ تحقيؽ  ،جماعة

 .(2018ومرزوؽ،  شبابحي) وثانييما اليوية االنتماءأوليا 

 وحمايتو الوطن عمى اظالحف .1

رادة الحماية والحفظ حب واإلجبلؿ الذي يظير في إالوطف يعبر عف نفسو في ال إلى االنتماءف إ

دفاع عف األوطاف وتقديـ ة، ويتداخؿ في ذلؾ الذىني بالنفسي والموضوعي بالعاطفي، ويصبح الوالرعاي

خبلؽ السامية والمشاعر الصادقة والقيـ ؿ حمايتيا ورعايتيا، مف دالئؿ األجالغالي والنفيس مف أ

منو وسبلمتو واستقراره، والوطف المستقر واآلمف ىو أ لئلنسافالفاضمة، فالوطف اآلمف ىو الذي يحفظ 

 .(2019 الكاروري،) االنساني والتقدـ النيوضاالنطبلؽ والبناء والعمراف الحضاري و  إلىقاعدة 

 مكاسب عمى والمحافظة حمايتو جؿأ مف استطاع ما نسافاإل يعمؿ فأ الوطف حب مظاىر مف فإ

و ومتربص في الداخؿ أو الخارج، حارسة لو مف كؿ عد صيانة خبراتو ومقدراتو، ويكوف عيناً و  وطنو،
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 يتمثؿ مقدس وواجب وفداء تضحية ىو نماإ ردد،ي   راً الوطف ليس كممة تقاؿ، وال شعا إلى االنتماءف أل

 نوإف شيء إلى ينتمي مف كؿ فأ المعموـ فمف مقبوؿ، عذر بغير عنو التخمؼ يجوز ال عنو، الدفاع في

حاطتو بالرعاية الستقراره، واكتماؿ أمنو، وا   ويعادي مف عاداه، ويسعى حثيثاً واليو وينصره وي يحبو

االضطراب والفوضى والفساد )أبو زىو،  إلىالمفضية  األسبابو عميو مف كؿ سوء وتجنبي والحفاظ

2019). 

ف حب الوطف ليس فقط التغني بحضنو الدافئ، ورحابة أرضو، وزيف ترابو، وتقاليد أىمو، وجماؿ إ

فداء وحضور دائـ، وفعؿ و  خبلصا  و فحسب، بؿ ىو انتماء وجداني، وعمؿ وتضحية، ووفاء و طبيعت

كؿ ما يسيـ في رفعة الوطف واستقراره والحفاظ عمى سمعتو ومصالحو، ورفض كؿ ما يمس ىذه القيـ 

الوطنية ومحاربة كؿ دخيؿ يعكر صفوىا أو يشتت جيودىا أو يزعزع وحدتيا بقناعة وتجرد، وترسيخ 

لو واالعتزاز بو والتمسؾ بو والتفاني في خدمتو والذود عنو مع استشعار مكانتو  االنتماءلوطف و حب ا

ؼ اآلمف توأف اإلنساف ميما بذؿ تجاه ذلؾ فإنو يبقى مديف لوطنو؛ ألنو الحضف الدفيء والك وقدره،

 .(2018خروف، آو  ربابعةأمنو ) ويتفيؤوفالذي ينيؿ الجميع مف خيره 

 لو والحب الوطف، ىذا عف لمدفاع التضحية في وحمايتو الوطف عمى الحفاظ متطمبات ىـأ وتتمثؿ

 عمى والغيرة الوطف سمعة عمى والحفاظ ليو،إ المنتميف ولممواطنيف لموطف الخير وحب لو، خبلصواإل

 الوطف شأف رفعة عمى يساعد عمؿ كؿ في سياـاإل عمى والحرص وممتمكاتو، ومصمحتو كرامتو

 .(2017 العطار،) حواؿاأل جميع في بالوطف والتمسؾ بو، والنيوض

 االلتزام .3

وانظمة  وقوانيف اإلجتماعيةىـ ما يميز المجتمع الواعي المتحضر ىو االلتزاـ بالقوانيف والنظـ أ فإ

فراد المجتمع عمى احتراـ القانوف، أسرار الوطف ومصمحتو، وضرورة تنشئة أالمجتمع، والمحافظة عمى 
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ف العمـ والتحضر ليس بحمؿ الشيادات، ولكف بالسموكات الراقية، فالمسؤوؿ أفوسيـ ف يغرس في نأو 

 عمى ومساعدتيـ وميوليـ تفكيرىـ وطرؽ سموكيـ وتعديؿ الطمبة وتوجيو رشادإ في بفاعمية يسيـ

 .(2018 محبوب،) اتيـو ذ اكتشاؼ

الدينية القويمة، ويقوـ عمى صمية، والتحمي بالقيـ األ اإلجتماعيةـ القيـ والمعايير احترا يعنيوىو 
تولد  فإنياولذا  ،واإلجماع، وىذه تؤكد عمى االنسجاـ والتناغـ اإلجتماعيةالتمسؾ بالنظـ والمعايير 

وتجنب  اإلجماعكآلية لتحقيؽ  واإلذعافالقبوؿ  إلمكانيةفاعمة نحو االلتزاـ بمعايير الجماعة  ضغوطاً 
 .(2020النزاع )كرسوع، 

التناغـ  إلىفيما يؤدي  اإلجتماعيةمف األفراد والجماعات التمسؾ بالنظـ والمعايير  االلتزاـ يستدعيو 
فتصبح بمثابة محكات ومحددات فاعمة نحو التزاـ بمعايير الجماعة  ،واالنسجاـ بيف أفراد الجماعة

ـ إحداث القي إلىيتبيف مف ىذا المنطمؽ أف االلتزاـ يعمد و لتجنب الصراعات والنزاعات الداخمية. 
فمبو ىو التناغـ  ،األخبلقية التي تنبثؽ مف الجماعة وغرضو في األساس فؾ الصراعات والنزاعات

 .(2018ومرزوؽ،  شبابحيواالنسجاـ )

 جماعيةال المسؤولية .1

يقصد بيا التكافؿ والتعاوف والتماسؾ والرغبة الوجدانية مع بعضيـ البعض في المجتمع الواحد، كما و 
 ،بادؿ فيما بينيـالجماعة، وبطبيعػة الحػاؿ يكػوف ذلػؾ عف طريؽ التفاعؿ المتأنو الطابع الذي يميز 

 .(2019 حبلب،) وترسيخو في أفػراد الجماعة االنتماءلتقوية  وكؿ ىذا سعياً 

إف العبلقات التي تربط األفراد ببعضيـ تؤكد عمى الميؿ نحو الجماعية، ويعبر عنيا بما يعرؼ بالروح 
تحقيؽ اليدؼ العاـ لمجماعة، وتؤكد عمى التماسؾ والتكافؿ والرغبة الوجدانية، الجماعية التي تتحد ل

تقوية  إلىوكؿ ىذا يؤدي في األخير  ،المحبة والتفاعؿ االجتماعي إلىوتدعـ الجماعية، وتنمي الميؿ 
 لؾ. الظاىر مف ىذه المبادئ التي تبنى عمييا الجماعة إنما تقوـ عمى التكافؿ والتماسؾ وكذاالنتماء

إلثبات الروح الجماعية، التي مف شأنيا خدمة  وسيمةـ، وىذا يدؿ عمى أف الجماعية تحقيؽ اليدؼ العا
 .(2018ومرزوؽ،  شبابحي) الشأف العاـ
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 السابقة الدراسات 1.1

 المتعمقة بالبناء النفسي الدراسات 4.1.1

مستوى البناء النفسي لدي مدرسي المرحمة الثانوية  التعرؼ عمى إلى (2021دراسة عمي ) ىدفت

( مدرس ومدرسة مف المرحمة الثانوية في محافظة كركوؾ الدراسة الصباحية، 400وشممت الدراسة )

وأظيرت  وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي،  مدرسة، (۰۲۲)مدرس، و (۰۲۲بواقع )

يف والمدرسات بمستوى مرتفع مف البناء النفسي ومف الميارات النتائج اف عينة البحث تتمتع مف المدرس

الحياتية، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمبناء النفسي والميارات الحياتية تبعا لمتغير النوع 

نساني ولصالح إلمتغير التخصص عممي  تبعاً  حصائياً إمع وجود فروؽ دالة  ،إناث( -)ذكور

 التخصص اإلنساني.

مف الوطني درجة البناء النفسي لدى أفراد وضباط األ إلىالتعرؼ  (2018دراسة السيد ) ىدفتو 

( 300الفمسطيني وعبلقتو بالرضا عف الحياة وتأثيرىا ببعض المتغيرات، تكونت عينة الدراسة مف )

 مجموعة مف النتائج منيا إلىبالطريقة العشوائية العنقودية، وتوصمت الدراسة  ـعنصر، تـ اختيارى

بيف البناء النفسي والرضا عف الحياة، ووجود استجابة مرتفعة  صائياً إحوجود عبلقة طردية موجبة دالة 

حصائية دالة إعمى الدرجة الكمية لمقياس البناء النفسي والرضا عف الحياة، وعدـ وجود فروؽ 

)العمر، والرتبة ، ومكاف السكف( بينما توجد فروؽ دالة عمى متغيرات اإلجتماعيةلمتغيرات)الحالة 

مف جية، ومستويات جندي  ةالخدمة( لصالح االعمار الكبير  عاـ العسكرية، ومستوى الدخؿ، و 

 .عاـ  10 مف وأكثر ،عاـ  5 مف أقؿ ومستويات شيكؿ، 3000وضابط، ومستوى أكثر مف 

دور البناء النفسي في  إلىالتعرؼ  (Pierpaolo & Antonia, 2018دراسة بيربوال وأنتونيا )ىدفت 

واستخدـ المنيج الوصفي  أداء الرياضييف، ومستوى تحسيف اإلداء عمى كافة اإلبعاد الخاصة بالمقياس،
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بالطريقة العشوائية، كعينة اختيروا ( مف الرياضييف، 48وتكونت العينة مف ) في الدراسة الحالية، 

نفسي في تقوية األداء الرياضي، وزيادة الكفاءة ممثمة، حيث أظيرت نتائج الدراسة وجود تأثير لمبناء ال

دارة اإلثارة العاطفية المتعمقة بالتوتر،  القمؽ و الذاتية، وتحديد األىداؼ، والسيطرة عمى األفكار، وا 

داء مما يساعد عمى تحقيؽ نتائج أفضؿ وأظيرت النتائج أف ىناؾ مستوى جيد لمبناء النفسي لتقوية األ

  . لبلعبيف

التعرؼ ( Stanford, Sarah, Jones, Michael, 2012وحاولت دراسة ستانفورد ومايكر جونز )

واستخدـ المنيج الوصفي مبلمح البروفيؿ النفسي لفئة مف الطمبة المراىقيف مع متغير إيذاء الذات،  إلى

 أشارت سيدني، في النفس عمـ يدرسوف طالب( 944) مفتكونت عينة الدراسة التحميمي في الدراسة، و 

فسية السمبية مع ارتفاع معدالت ايذاء الذات كاالكتئاب والضغوط الن العوامؿ ارتباط إلى الدراسة نتائج

 قابمة ومنيا والتدخؿ لمعبلج قابمة تسلي النفسية لجوانبالتي يتعرضوف ليا، وعمى الرغـ بعض ا

 .دائمة بصورة ليـ جتماعياإل الدعـ تقديـ خبلؿ مف وذلؾ لمتحسف

 الوطني االنتماءبالدراسات المتعمقة  1.1.1

 االنتماءاآلليات المجتمعية التي تنمي وتحفز  عمى التعرؼ تىدف بدراسة  (2020قاـ عبد اهلل )

، ولتحقيؽ ىذه األىداؼ تـ اعتماد االنتماءالوطني لدى الشباب ودور التنمية البشرية في تعزيز ذلؾ 

( مبحوث/ة موزعة عمى اقضية محافظة 300باختيار عينة مكونة مف ) جتماعيمنيج المسح اإل

. وتوصمت نبار وباستعماؿ أداة االستبياف لمحصوؿ عمى المعمومات البلزمة لغرض تحميميا وتفسيرىااأل

األرض والتاريخ والوطف بدء يضعؼ ال سيما بعد  تجاهاني وطلء اباالنتماور لشعف اإ إلىالدراسة 

الوطني  االنتماءأف الشعور توصمت الدراسة اصنافو مما خمؽ انتماءات جانبية.  انتشار الفساد بكؿ

اتجاه األرض والتاريخ والوطف بدأ يضعؼ خاصة بعد انتشار الفساد بكؿ أصنافو مما خمؽ انتماءات 
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الوطني، وتعزيز االرتباط  االنتماءأف لمتنمية البشرية دور كبير في تعزيز  إلىجانبية، كما أشارت 

الصميمي بيف الوطف والمواطف، وأف توفير الخدمات األساسية مف صحة وسكف وعمؿ وتعميـ ىي مف 

 األولويات التي تغذي عممية المواطنة لدى الشباب.

الوطني والميؿ  االنتماءبعبلقة رتب اليوية  إلىالتعرؼ  ىدفت( دراسة 2020كما أجرى كرسوع )

داـ المنيج المختمط لممخاطرة لدى المشاركات بمسيرات العودة في محافظات غزة، حيث استخ

كما تـ ( سيدة مف المشاركات بمسيرات العودة، 178أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف ) التفسيري، 

الوطني  االنتماءقياس استخدمت مقياس رتب اليوية والميؿ لممخاطرة، ومو  ( مقابمة فردية،20إجراء )

 لقياس الحسابي المتوسط أف إلى الدراسة توصمت (، والمقابمة الفردية.2013) عواشريةمف إعداد 

)الدرجة  (29.99) يساوي غزة محافظات في العودة بمسيرات المشاركات لدى اليوية رتب مستوى

 بمسيرات المشاركات لدى الوطني االنتماء مستوى لقياس الحسابي المتوسط وأف، (50الكمية مف 

 الميؿ مستوى أف أشارت كما، (170)الدرجة الكمية مف  (134.69) يساوي غزة محافظات في العودة

 (45)الدرجةالكمية مف  31.16 يساوي غزة محافظات في العودة بمسيرات المشاركات لدى لممخاطرة

 لدى الوطني االنتماءو  اليوية رتب بيف إحصائياً  دالة طردية عبلقة وجود النتائج أظيرت كما

 لدى لممخاطرة والميؿ اليوية رتب بيف عبلقة وجود عدـ إلى توصمت كما العودة، بمسيرات المشاركات

 المشاركات لدى لممخاطرة والميؿ الوطني االنتماء بيف عبلقة وجود وعدـ العودة، بمسيرات المشاركات

 في داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ النتائج أشارت كما العودة، بمسيرات

 والحالة التعميمي، والمستوى)العمر،  إلى تعزى لممخاطرة والميؿ الوطني االنتماءو  اليوية رتب مستوى

 (.الجئة أو ومواطنة والعمؿ، االقتصادية، والحالة ،اإلجتماعية
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الوطني  االنتماءالعبلقة بيف األمف النفسي و  إلىالتعرؼ  إلى (2019دراسة نميبلت وسييؿ )  ىدفتو 

الوطني  االنتماءالفروؽ في األمف النفسي و  إلىالتعرؼ لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة، كما ىدفت 

بحسب بعض المتغيرات ىي: الجنس، والتخصص، ومكاف اإلقامة، ومف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة 

ف ىما: أداة قياس األمف النفسي، وتتضمف اأداتلوصفي التحميمي وقد استخدمت استخدـ المنيج ا

 الوطني، االنتماء قياس وأداة جتماعي،اإل ستقرارواإل النفسية، والطمأنينة الحياة،محاور: الرضا عف 

 توصمت .العشوائية العنقودية بالطريقة وااختير  وطالبة، طالباً ( 360) مكونة عينة عمى طبقوا حيث

 جامعة طمبة لدى الوطني االنتماءو  النفسي األمف بيف إحصائياً  دالة موجبة عبلقة وجود إلى الدراسة

 ومحاوره النفسي األمف لمجاؿ الكمية الدرجة عمى متوسطة استجابة درجة ووجود المفتوحة، القدس

 متوسطة استجابة درجة وجود وكذلؾ جتماعي،اإل االستقرار النفسية، والطمأنينة الحياة، عف الرضا

 عدـ النتائج أظيرت كما الوطني، االنتماءو  النفسي مفاأل المجاؿ متوسطات بيف الكمية الدرجة عمى

 لمتغير تعزى المفتوحة القدس جامعة طمبة لدى الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود

 .اإلقامة ومكاف والتخصص، الجنس

 االنتماء قيـ تنمية في الخميؿ جامعة ردو  إلى التعرؼ ( 2019وحاولت دراسة الحموز وآخروف )

 متوسطات في إحصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ كاف ما إذا والتعرؼ التربية كمية طمبة لدى الوطني

 والتخصص، الجنس لمتغيرات تعزى طمبتيا لدى الوطني االنتماء قيـ تنمية في الخميؿ جامعة دور

 أف إلى الدراسة توصمت .مبحوث( 95) مف مكونة عينة عمى الدراسة أجريت حيث السكف، ومكاف

 التي القيـ أىـ ومف مرتفعة، بدرجة جاءت طمبتيا لدى الوطني االنتماء تنمية في الخميؿ جامعة دور

" الوطف داخؿ الوطنية الوحدة الوطف، حب الوطف، أجؿ مف"التضحية  في تمثمت الخميؿ جامعة تمنييا

 الخميؿ جامعة دور متوسطات في إحصائية داللة ذات فروؽ ووجود مرتفعة، بدرجة جاءت وجميعيا
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 القرية، سكاف مف الطمبة لصالح السكف مكاف لمتغير تبعاً  طمبتيا لدى الوطني االنتماء قيـ تنمية في

 الوطني االنتماء قيـ تنمية في الخميؿ جامعة دور متوسطات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد وال

 لقيـ األخرى األبعاد باقي أو الكمية الدرجة عمى سواء والتخصص الجنس، لمتغير تعزى طمبتيا لدى

 .الوطني االنتماء

 جوانب المسؤولية الوطنية نحو الوطف أبرزالكشؼ عف  إلى (2019دراسة أبو زىو ) ىدفتكما 

، وبياف أصوليا، وتأييدىا باآليات القرآنية واألحاديث النبوية؛ ليكوف حصنا آمنا )دراسة موضوعية(

لشبابنا مف األفكار المنحرفة التي باتت تعمؿ بجميع الوسائؿ عمى اغتياؿ دينيـ وطنيتيـ، وتجنيدىـ 

جابة اإل الدراسةريد تفي تحقيؽ األىداؼ الخبيثة لؤلعداء وأىؿ األىواء. وكاف السؤاؿ األبرز الذي 

درجة عالية مف  إلىعنو: ما ىي األمور التي أرشدت إلييا السنة النبوية لموصوؿ باألوطاف والمواطنيف 

عمى أىمية الوطف في نفس أىمو، كما  دلت بقوةالسنة النبوية  إلىتوصمت الدراسة  الوعي والمسؤولية.

الوطف عمى أىمو المشاركة األمة اإلسبلمية، فمف حؽ  إلى االنتماءأنيا ال تعارض بيف حب الوطف و 

في تخطيطو وتطويره، والحفاظ عمى مالو العاـ مف الضياع، والسعي مف أجؿ استثماره، والمساىمة 

الفاعمة واإليجابية في كؿ شيء يخدـ الوطف ورفعتو، فقد اىتمت السنة النبوية بالتصدي لكؿ أمر 

 يترتب عميو اإلخبلؿ بأمف وسبلمة الوطف.

الوطني والرضا عف الحياة لدى طمبة  االنتماءمستوى  تحديد  (2018ي وأحمد )وحاولت دراسة المعاط

الوطني والرضا عف الحياة وفقًا لمجنسية والنوع والعبلقة بينيما، والتعرؼ  االنتماءالجامعة والفروؽ في 

 مكونة ينةالوطني في التنبؤ بالرضا عف الحياة، حيث أجريت الدراسة عمى ع االنتماءعمى نسبة إسياـ 

 عمييـ طبؽ وقد ،والسعودية ومصر العراؽ مف بكؿ الجامعية بالمرحمة وطالبة طالباً ( 666) مف

 إلىالدراسة  توصمت .التحميمي الوصفي المنيج اتبع وقد الحياة، عف والرضا الوطني االنتماء مقياسي
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الوطني والرضا عف الحياة وفقًا لمجنسية في جميع األبعاد في  االنتماءعدـ وجود فروؽ في مستوى 

الوطني بينما  االنتماءاتجاه العينة السعودية ووفقًا لمدرجة الكمية ، فمـ تظير فروؽ وفقًا لمنوع في 

الوطني لدى العينات  االنتماءوجدت فروؽ في الرضا عف الحياة في اتجاه الذكور، كما تراوح مستوى 

لدى متوسط وأعمى مف المتوسط كما كاف مستوى الرضا عف الحياة أعمى مف المتوسط الثبلثة بيف 

الوطني في  االنتماءالوطني والرضا عف الحياة وأسيـ  االنتماءلمجموعات الثبلثة، ووجدت عبلقة بيف 

 %( باختبلؼ الجنسية.33-5التنبؤ بالرضا عف الحياة بنسبة تراوحت بيف )

  االنتماءب والشعور التوكيدي السموؾ بيف العبلقة عمى ؼالتعر  إلى (2018دراسة محبوب ) ىدفتو 

 مكونة عينة عمى الدراسة أجريت حيث القرى، أـ جامعة طالبات مف عينة لدى العربي والقومي الوطني

 والقومي الوطني  االنتماءب الشعور ومقياس التوكيدية األساليب مقياس عمييف طبؽ ،طالبة( 85) مف

 التوكيدية األساليب في العمرية الفئات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد أنو النتائج أظيرت .العربي

  االنتماءب الشعور في العمرية الفئات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وتوجد األكبر، العمر لصالح

 المتزوجات بيف إحصائية داللة ذو فروؽ وجود وكذلؾ األكبر، العمر لصالح العربي والقومي الوطني

 لصالح العربي والقومي الوطني االنتماءب والشعور التوكيدية األساليب في المتزوجات وغير

 األساليب بيف إحصائية داللة ذات طردية ارتباطية عبلقة توجد أنو النتائج بينت كما المتزوجات،

 .العربي والقومي الوطني  االنتماءب والشعور التوكيدية

الوطني لدى قوات األمف  االنتماءبعبلقة األمف النفسي  (، تقصت2015اهلل )أما دراسة العرجا وعبد 

الوطني، وبياف   االنتماءبالنفسي في بيت لحـ، يحث يفترض أف األمف النفسي يؤثر في درجة الشعور 

، والرتبة العسكرية، ومكاف السكف لدى عينة مف قوات األمف اإلجتماعيةعبلقة متغيرات العمر، والحالة 

الوطني مف إعداد اقصيعة  االنتماءياس ني الفمسطيني في محافظة بيت لحـ، وقد استخدـ مقالوط
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(، وقد 1983( ومقياس األمف النفسي مف إعداد ماسمو وقاـ بترجمتو داواني وديراني عاـ )2000)

 ( فردًا مف قوات113اتبع المنيج الوصفي االرتباطي، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

( فردًا في محافظة بيت لحـ مف رتب عسكرية مختمفة، تـ 550األمف الوطني الفمسطيني مف أصؿ )

 وجود عدـ إلى الدراسة توصمت شوائية مف مختمؼ الرتب العسكرية.اختيارىـ بالطريقة الطبقية الع

 فروؽ وجود وعدـ الفمسطيني، الوطني األمف قوات لدى الوطني االنتماءو  النفسي األمف بيف دالة عبلقة

 إلىمف النفسي تعزى األ مقياس في العينة أفراد درجات فروؽ متوسطات في إحصائية داللة ذات

، ومكاف السكف، لكف تبيف وجود داللة إحصائية لؤلمف النفسي تعزى لمتغير اإلجتماعيةالعمر، والحالة 

 الرتبة العسكرية لصالح رتبة الجندي.

الطمبة بعد انتقاليـ  ءتحديد درجة اختبلؼ انتما إلى (Vaz, et al, 2015وسعت دراسة فاز وآخروف )

جتماعي، ثر متغيرات )النوع اإلأ إلىالمرحمة الثانوية، وكذلؾ ىدفت التعرؼ  إلىمف المرحمة االبتدائية 

( 395واجريت الدراسة عمى عدد )واالقتصادية، واالعاقة( عمى انتماء الطمبة،  اإلجتماعيةالعوامؿ 

وكشفت  واستخدـ المنيج الوصفي التحميمي، بالطريقة العشوائية، اختيروا ،اإلعداديةرحمة طالب مف الم

جتماعي أو االعاقة أو الوضع لدرجة تأثير النوع اإل حصائياً إالنتائج عدـ وجود فروقات دالية 

متوسط عمى المقياس الذي اعد لتحديد  االنتماء، وكاف مستوى االنتماءاالقتصادي عمى مستوى 

 .االنتماءمستوى 

ىـ العوامؿ المساىمة في تشكيؿ ثقافة أ إلىلتعرؼ ا (Sassen, 2015دراسة ساسيف ) ىدفتو 

ثماني مدارس ثانوية،  اختيرمريكية، حيث رس الثانوية في والية ايمينوي األلدى طمبة المدا االنتماء

بيدؼ  جراء المقابمة الشخصية مع مديري تمؾ المدارس،إمف خبلؿ  المتعمقة بالدراسةالبيانات  وجمعت

عمى انتماء طمبة المدارس  تأثيراً كثر العوامؿ أ أف إلىوتوصمت الدراسة  نتائج قابمة لمتعيـ، إلىالتوصؿ 
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%(، ثـ العوامؿ العاطفية 52كاديمية )%(، ثـ العوامؿ األ64) اإلجتماعيةىي: العوامؿ  ،الثانوية

(47.)% 

 وعبلقتو لئلنجاز الحاجة عف الكشؼ إلى( Laurse et al, 2009وسعت دراسة لورس وآخروف )

 وقد حيث أستخدـ المنيج االرتباطي األنسب لمدراسة، المتوسطة، المرحمة طبلب لدى  االنتماءب

 تتصؼ ومجموعة القيادة، بسمات تتصؼ مجموعة مجموعتيف، مف مكونة عينة عمى الدراسة أجريت

 االنتماء ومقياس الصور، لتكممة إسقاطي واختبار القيادة، استفتاء أداة الباحث استخدـ وقد بالقمؽ،

 االنتماء إلى حاجة في أنيـ والقمؽ بالقيادة يتصفوف الذيف أف إلى الدراسة توصمت قد .والمدرسة لؤلسرة

الوطني وأف الطبلب األكثر  االنتماء إلىكثر قمقًا كانوا أكثر حاجة األ الطبلب وأف مرتفعة بدرجة

 انجاز ىـ أكثر انتماء.

 المراىقيف بيف االختبلؼ مدى عف الكشؼ إلى (Chubbal, et al, 2006وسعت شوباؿ وآخروف )

حيث تـ استخداـ  ، االنتماءبـ نفس الشعور لديي ليس ممف يضاً وأ لوطنيـ، االنتماءب شعور لدييـ ممف

 المدارس مف التاسع الصؼ مف مراىقاً ( 236) قواميا العينة توكان المنيج الوصفي األنسب لمدراسة،

 ومقياس ،الداخمي الضبط ومقياس ،االنتماء مقياس :وىي ،دواتاأل مف ثبلث واستخدمت مريكا،أ داخؿ

مجموعة مف النتائج  إلىالدراسة  توصمتواستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. و  .الذات تقدير

وبيف تقديرىـ لذواتيـ، واف الطبلب الذيف يشعروف   االنتماءبىميا وجود عبلقة بيف شعور الطبلب ا

الذيف كانوا يشعروف  ، واف الطبلبعمراً  أكبرلوطنيـ لدييـ مركز ضبط داخمي وكانوا  االنتماءب

 تمع.لموطف لكؿ مف المدرسة والمج  االنتماءبىـ الذيف كاف لدييـ شعور  االنتماءب
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 السابقة الدراسات عمى تعقيب 3.1.1

تعقيبًا عمى الدراسات السابقة التي تـ استعراضيا مف أدبيات الدراسات العربية واألجنبيػة، والتػي تناولػت 

يتضػػػح أف ىػػػذه الدراسػػػات قػػػد تعػػػددت واختمفػػػت بػػػاختبلؼ  الػػػوطني، االنتمػػػاءالبنػػػاء النفسػػػي و موضػػػوع 

 تحقيقيا، واختبلؼ الموضوعات التي تناولتيا والبيئات التي أجريت فييا. إلىاألىداؼ التي سعت 

 الوطني، وجاء في دراسة تمخص االنتماءحوؿ موضوع البناء النفسي و  تباينت الدراسات السابقة قد

(، كما 2021لدى مدرسي المرحمة الثانوية كدراسة عمي ) ةالحياتيالبناء النفسي وعبلقتو بالميارات 

الوطني والميؿ لممخاطرة لدى المشاركات بمسيرات العودة  االنتماءبب اليوية وعبلقتيا تناولت رت

الوطني لدى طمبة جامعة القدس  االنتماءب(، كما تناولت األمف النفسي وعبلقتو 2020كدراسة كرسوع )

 االنتماء(، كما تناولت دور جامعة الخميؿ في تنمية قيـ 2019المفتوحة كدراسة نميبلت وسييؿ )

(، كما تناولت المسؤولية الوطنية نحو 2019الوطني لدى طمبة كمية التربية كدراسة الحموز وآخروف )

لموطف والرضا عف الحياة لدى طمبة  االنتماء(، كما تناولت مستوى 2019الوطف كدراسة أبو زىو )

ة وعبلقتيا بالشعور (، كما تناولت األساليب التوكيدي2018الجامعة كدراسة أبو المعاطي وأحمد )

(، 2018أـ القرى كدراسة محبوب )الوطني والقومي العربي لدى عينة مف طالبات جامعة  االنتماءب

وتناولت البناء النفسي لدى أفراد وضباط األمف الوطني الفمسطيني وعبلقتو بالرضا عف الحياة كدراسة 

لوطني لدى قوات األمف الوطني ا االنتماءب(، كما تناولت األمف النفسي وعبلقتو 2018السيد )

 (.2015الفمسطيني كدراسة العرجا وعبد اهلل )

ساعدت الدراسة الحالية في التحديد الدقيؽ لمشكمة الدراسة، حيث تناولت الزوايا المختمفة التي أغفمتيا 

فيا، الدراسات السابقة، كما وضعت اإلطار العاـ لمدراسة وذلؾ بصياغة أسئمة الدراسة وفرضياتيا وأىدا
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كما تـ تحديد عينة الدراسة برصد أىـ الجوانب المنيجية، كما تـ االستعانة مف الدراسات السابقة في 

 إعداد االستبانة.

  االنتماءبالبناء النفسي وعبلقتو وتختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات في اختيار الموضوع وىو 

، فيو مف المواضع النادرة في لخميؿالوطني لدى عناصر األمف الوطني الفمسطيني في محافظة ا

عناصر األمف الوطني األبحاث العربية واألجنبية، كما أنيا اختمفت في المجتمع التي تناوليا فييا وىي 

 .الفمسطيني في محافظة الخميؿ
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 الثالث الفصل

 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة 3.4

جراءاتيػػػا، مػػػػف حيػػػث تصػػػػميـ الدراسػػػة  إلػػػىىػػػذا الفصػػػػؿ  يتطػػػرؽ  ومنيجيتيػػػػاوصػػػػؼ طريقػػػة الدراسػػػػة وا 

جراءاتيػػػػػا وأدواتيػػػػػا، ومتغيػػػػػرات الدراسػػػػػة ومجتمػػػػػع الدراسػػػػػة وعينتيػػػػػا، كػػػػػذلؾ المعالجػػػػػات اإلحصػػػػػائية  وا 

 ي الدراسة.المستخدمة ف

 الدراسة منيجية 1.3

المػنيج فػي قيػاس العبلقػة االرتباطيػة بػيف متغيػريف  ىػذاي سػتخدـ  إذ ،المنيج الوصفي االرتباطي استخدـ

ْف ث َـّ التنبػؤ بمسػتوى معػيف مػف الداللػة فػي صػورة رقميػة  ؟سالبة ، وىؿ ىذه العبلقة م وجبة أـأكثر أو م  و 

 البناءتباطي في الدراسة الحالية ىو التعرؼ عمى العبلقة بيف دؼ مف استخداـ المنيج الوصفي االر والي

 ".   الخميؿ محافظة في الوطني األمف عناصر نظر وجية مف الوطني االنتماءو  النفسي

 الدراسة مجتمع 33.

عػػػػػددىـ  البػػػػػال و  ،ؿالخميػػػػػ محافظػػػػػة فػػػػػي الػػػػػوطني األمػػػػػف قػػػػػواتجميػػػػػع مػػػػػف مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة  يتكػػػػػوف

 . عنصر( 096)

 عينة الدراسة 1.3

عمػػػػى عينػػػػة  أداتػػػػي الدراسػػػػة وزيػػػػع حيػػػػث ت ،الباحثػػػػة باختيػػػػار طريقػػػػة العينػػػػة العشػػػػوائية المتاحػػػػة قامػػػػت

 .( عنصر مف أفراد األمف الوطني006مف أفراد مجتمع الدراسة البال  عددىـ )
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 يمي خصائص عينة الدراسة:  وفيما

 الجنس متغير حسب الدراسة عينة خصائص(: 4.3)جدول

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد القيم المتغير

 الجنس
 % 89.4 143 ذكر

 % 10.6 17 أنثى 0
 %411 461 المجموع

 عػػددىـ كػػاف حيػػث األعمػػى ىػػي الدراسػػة عينػػة مػػف الػػذكور نسػػبة أف (0.1فػػي ) وفقػػاً  النتػػائج بينػػت حيػػث

 %(. 06.0) اإلناث نسبة كانت فيما الدراسة، عينة مف%( 49.4) نسبتو ما ويشكموف( 041)

  العمر متغير حسب الدراسة عينة خصائص: (1.3) جدول

 الناقصة القيم المئوية النسبة العدد القيم المتغير

 اإلداري المسمى
 يفةظلمو 

 % 20.1 32 عاـ 25 مف قؿأ

1 
 % 47.2 75  عاـ 35 إلى 25 مف

 % 19.5 31 عاـ 45 إلى 36 مف

 % 13.2 21 عاـ 45 مف أكثر

 %911 951 المجموع
  عػػاـ 12 إلػػى 32عمػػارىـ بػػيف أأف فئػػة الػػذيف تراوحػت  (3.1)النتػػائج كمػػا ىػػو موضػح فػػي الجػػدوؿ  تػدؿ

 كػػاف%( مػػف عينػػة الدراسػػة، فيمػػا  45.3ويشػػكموف مػػا نسػػبتو ) ،(52حيػػث كػػاف عػػددىـ ) ،ىػػي األعمػػى
 %(. 01.3ىـ األقؿ بنسبة ) عاـ 42مف  األكثر

 العممي المؤىل متغير حسب الدراسة عينة خصائص (:3.3) جدول

 القيم الناقصة المئوية النسبة العدد القيم المتغير

 المؤىل العممي
 % 52.5 83 ثانوية عامة فأقؿ  

 % 47.5 75 جامعي فأكثر 2
 %411 473 المجموع
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عينػة الدراسػة  مف قؿفأعامو  ةبأف نسبة مف يحمموف درجة ثانوي (1.1)بينت النتائج وفقًا لمجدوؿ  حيث

كثر بواقػػع أفػػ انػػت نسػػبة مػػف يحممػػوف درجػػة جػػامعيفيمػػا ك ،%( 23.3كانػػت ىػػي النسػػبة األكبػػر بواقػػع )

(45.2)%. 

 اإلجتماعية الحالة متغير حسب الدراسة عينة خصائص(: 1.3) جدول

 الناقصة القيم المئوية النسبة العدد القيم المتغير

 الحالة
 اإلجتماعية

 % 32 49 أعزب

 %68  104 ة/متزوج 7

 %911 951 المجموع
 ،أف نسػػبة المتزوجػػوف مػػف عينػػة الدراسػػة ىػػي األعمػػى ( 4.1)النتػػائج كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الجػػدوؿ  تػػدؿ

مػػف عينػػة الدراسػػة، فيمػػا كانػػت نسػػبة العػػزاب  ،%(04ويشػػكموف مػػا نسػػبتو ) ،(064حيػػث كػػاف عػػددىـ )
 (.أرمؿ)مطمؽ،  أخرىفئة  أي%( ولـ تحتوي عينة الدراسة عمى 13)

 الرتب متغير حسب الدراسة عينة خصائص (:7.3) جدول

 الناقصة القيم المئوية النسبة العدد القيم المتغير

 الرتب

 % 1.9 3 عميد

1 

 % 4.4 7 عقيد

 % 4.4 7 مقدـ

 % 6.2 10 رائد

 %  7.5 12 نقيب

 %  10.6 17 مبلـز

 % 13.8 22 ؿأو  مبلـز

 % 13.1 21 مساعد

 % 6.9 11 وؿأ مساعد

 % 4.4 7 رقيب

 % 10.0 16 وؿأ رقيب

 % 5.0 8 عريؼ

 % 11.9 19 جندي

 %911 961 المجموع
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 ونسػبة( 33) بعػدد فئػة عمػىأ ىػي وؿأ المػبلـز رتبػو  أف (2.1)الجػدوؿ فػي موضػح ىو كما النتائج تدؿ

 بمػػػ  الػػػذيف الجنػػػدي رتبػػػة فئػػػة  ـثػػػ ،(01.0) ونسػػػبة( 30) بعػػػدد المسػػػاعد بسػػػيط بفػػػارؽ تبلىػػػا ،(01.4)

ونسػبو  اً ( فػرد05المبلـز الذيف بم  عددىـ ) تبلىا رتبة%( 00.9كموف ما نسبتو )( فرد ويش09عددىـ )

%( تبلىػػػا رتبػػػو 06.6( فػػػرد بنسػػبو )00وؿ الػػذيف بمػػػ  عػػددىـ )أ%( تبلىػػا مباشػػػرة  رتبػػو رقيػػػب 06.0)

( 00م  عددىـ )وؿ الذيف بتبلىا رتبو المساعد األ ،%(5.2) ( فرد وبنسبة03ب الذي بم  عددىـ )النقي

ا فئػػػة تبلىػػػ  ،%(0.3فػػػراد وبنسػػػبو )( أ06بػػػو الرائػػػد الػػػذيف بمػػػ  عػػػددىـ )تبلىػػػا رت  ،%(0.9) فػػػرد بنسػػػبة

تبلىا رتبو كؿ مف )العقيد، والمقدـ، والرقيب( الذيف  ،%(2.6ما نسبتو )( و 4بم  عددىـ ) فالجندي الذي

د ىػـ ( أفػرا1يػد الػذيف بمػ  عػددىـ )فيمػا كانػت رتبػو العم ؛%(4.4فراد لكؿ فئة بنسػبو )( أ5عددىـ )بم  

    .%(0.9بمغت ) ةالفئو األقؿ نسب

 الدراسة أداتا 37.

 االنتمػاء، ىما: مقياس البعد النفسي، ومقياس أساسي بشكؿ مقياسيف عمى ادراستي في الباحثة اعتمدت

لمراجػػع العمميػػة واألطروحػػات وا والكتػػب العبلقػػة ذات لمدراسػػات عميقػػة مراجعػػة إلػػى باإلضػػافة ،الػػوطني

 مواضيعيا متغيرات الدراسة المستقمة والتابعة.التي تناولت في 

 قسميف:  إلى(، حيث انقسمت 3.2االستبانة كما ىو موضح في الممحؽ رقـ ) طورت وقد

 تشمؿ فقػرات: الجػنس، العمػر،  المسػتوى  المبحوثيفوىي بيانات عامة عف  :غرافيةو الديم العوامل

 ، الرتب.اإلجتماعية، الحالة التعميمي

 والمتمثمة في: ،فقرة تناقش محاور الدراسة الرئيس( 59تتكوف مف ) :الدراسة محاور 

o وتػػػـ جتمػػػاعي(أبعػػػاد )البعػػػد النفسػػػي، البعػػػد المعرفػػػي، البعػػػد اإل تضػػػمفحيػػػث  :النفســـي البنـــاء ،

عػػاطؼ األغػػا، وختػػاـ السػػحار، االنتفاضػػة فػػي كػػؿ مػػف دراسػػة  ةالمقػػاييس المسػػتخدم اسػػتخداـ 
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(، البنػػػػاء 2019أمينػػػػة دبػػػػوز )ودراسػػػػة  .2005الطفػػػػؿ، وأثرىػػػا عمػػػػى البنػػػػاء النفسػػػػي لشخصػػػػية 

النفسي في مرحمة الطفولة المتأخرة لدى أبناء المضطربيف نفسيًا "دراسة حالة بوالية أـ البػواقي"، 

إسػػبلـ شػػيواف وكػػذلؾ دراسػػة  رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة العربػػي بػػف مييػػدي، أـ البػػواقي، الجزائػػر.

الفمسػػػػػطيني وعبلقتػػػػػو بػػػػػبعض المتغيػػػػػرات، رسػػػػػالة  (، البنػػػػػاء النفسػػػػػي لشخصػػػػػية األسػػػػػير2007)

 ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف

o أبعػػاد )الػػوالء لمػػوطف، الحفػػاظ عمػػى الػػوطف وحمايتػػو، االلتػػزاـ،  تضػػمفحيػػث  الــوطني: االنتمــاء

 وبعػػد الػػوطني، األمػػف قػػوات لػػدى الػػوطني االنتمػػاء مسػػتوى قيػػاس لغػػرض (.جماعيػػةالمسػػؤولية ال

 مقيػػػاس عمػػػى الباحثػػػة اعتمػػػدت واألجنبيػػػة، العربيػػػة النفسػػػية المقػػػاييس مػػػف العديػػػد عمػػػى اإلطػػػبلع

 موجػب، ىػو مػا منيا عبارة،( 24) عمى األولية صورتو في القياس شمؿ وقد ،(3601) عواشرية

 الوطف وبناء لموطف، الوالء: وىي ذلؾ تمثؿ أساسية أبعاد ستة عمى مصنفة سالب، ىو ما ومنيا

 بنػػدمول والجماعيػػة، وااللتػػزاـ، الػػوطف، وحمايػػة الػػوطف، عمػػى الحفػػاظ بفاعميػػة، ذلػػؾ فػػي والمشػػاركة

 موافػػؽ غيػػر مػػا، حػػد إلػػى موافػػؽ غيػػر متأكػػد، لسػػت مػػا، حػػد إلػػى موافػػؽ موافػػؽ،) بػػدائؿ خمػػس

 عمػػى الحفػاظ وبعػػد عبػارة،( 01) عمػػى احتػوى الػػوطف بعػد الػػوطف، بنػاء اسػػتبعاد تػـ وقػػد ،(اطبلقػاً 

 الجماعيػة وبعػد عبػارات،( 4) االلتػزاـ وبعػد عبارات،( 06) الوطف وحماية عبارات،( 06) الوطف

 .عبارات( 5)
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 ( يبيف توزيع فقرات االستبانة عمى محاور الدراسة كما يمي: 0.3والجدوؿ )

 (: توزيع فقرات االستبانة وفقًا لممحاور6.3جدول )

 األسئمة عدد المحور الرقم

 األول الجزء
 5 ديمغرافية عوامؿ  .1

 الثاني الجزء
 13 النفسي البناء بعادأ

 11 النفسي البعد  .1

 11 المعرفي البعد  .2

 13 جتماعياإل البعد  .3

 11 الوطني االنتماء بعادأ
 13 لموطف الوالء  .1

 15 وحمايتو الوطف عمى الحفاظ  .2

 5 االلتزاـ  .3

 6 جماعيةلا المسؤولية  .4
 

 

 :األداتان صدق 6.3

محكمػػيف مػػف ذوي االختصػػػاص  (5) وذلػػؾ بعػػرض االسػػتبانة عمػػى ،لػػؤلداةاسػػتخداـ الصػػدؽ المنطقػػي 

 أجمػػػو، مػػف أعػػدت لمػػا االسػػػتبانة مناسػػبة مػػف التأكػػد بيػػدؼ(، 1.2والمرفػػؽ أسػػماؤىـ فػػي الممحػػؽ رقػػػـ )

 تػػـ التػي بالتعػديبلت خػذأ تػـ وقػػد فيػو، وضػعت الػذي لممجػاؿ منيػػا كػؿ وانتمػاء الفقػرات صػياغة وسػبلمة

 .المحكميف قبؿ مف بيا التوصية

 الجػػداوؿ فػػي واضػػح ىػػو كمػػا وذلػػؾ األداة، لفقػػرات( Factor Analysisالتحميػػؿ العػػاممي ) كمػػا اسػػتخدـ

 :اآلتية
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 :الدراسة أداة في النفسي البناء متغير لفقرات العاممي التحميل اختبار نتائج:  أوالً 

 الدراسة أداة في النفسي البناء بعادأ لفقرات العاممي التحميل اختبار نتائج(:  5.3) جدول

 درجة الفقرة الرقم المجال
 التشبع 

البعد
 

النفسي
 

0.601 األسباب ألتفو أغضب  .1

 0.781 المظممة األماكف مف أخاؼ  .2

 0.714 وحيداً  البقاء أرفض  .3

 0.725 السعادة عبلمات عمي   تظير  .4

 0.747 المحرجة المواقؼ مف أنسحب  .5

 0.617 المرتفعة األصوات مف أخاؼ  .6

 0.654 ناجح مستقبؿ تحقيؽ في أطمح  .7

 0.675 اآلخريف مع أتحدث عندما بسرعة أتوتر  .8

 0.757 وطني تجاه بالمسؤولية أشعر  .9

 0.657 مناطقنا فوؽ يحمؽ صوت أسمع عندما بالخوؼ أشعر  .10

 0.743 باآلخريف أثؽ  .11

البعد
 

المعرفي
 

 0.654 باألماف يشعرني صمواتي عمى محافظتي  .12

 0.752 النسياف كثير نفسي أعد    .13

 0.741 نفسي عف التعبير استطيع ال  .14

 0.687 المعرفة عمى لمحصوؿ أسعى  .15

 0.700 أحداث مف حولي يجري بما أدرؾ  .16

 0.666 بسرعة القرارات أتخذ  .17

 0.717 القرارات اتخاذ عمى يساعدني المختمفة األفكار عمى اطبلعي  .18

 0.757 وعي زيادة أجؿ مف اآلخريف مع أتناقش  .19

 0.740 فكرية مرونة يزيدني اآلخريف أفكار إلى االستماع  .20

 0.654 اآلخريف بأفكار إيجابي بشكؿ أتأثر  .21
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 درجة الفقرة الرقم المجال
 التشبع 

البعد
اإل 

جتماعي
 

 0.721 وقيمي بمبادئي أتمسؾ  .22

 0.612 العمؿ في قياداتي إلى أجمس عندما بالرضا أشعر  .23

 0.744 حولي أصدقائي التفاؼ عند بنفسي ثقتي تزداد  .24

 7306. متماسكيف التنظيميات أفراد رؤية عند ذاتي أحقؽ  .25

 8106. اإلجتماعية بقيمتي يشعرني زمبلئي اىتماـ  .26

 7096. الوطنية المناسبات في المشاركة عمي يصعب  .27

 7586. طيبة بزمبلئي عبلقتي  .28

 6446. أسرتي مع اإلجتماعية المناسبات في أشارؾ  .29

 6636. منيا يعانوف التي المشاكؿ حوؿ زمبلئي مناقشة أفضؿ  .30

 6856. ىادئ بأسموب اآلخريف مع أتعامؿ  .31

 6896. عاـ موقؼ في الحديث مني يطمب عندما باالرتباؾ أشعر  .32

 7406. اآلخريف أماـ الحديث عند صوتي أخفض  .33

7296. فيو مرغوب غير شخص بأني أشعر  .34

يتضػح بػأف جميػع نتػائج التحميػؿ العػاممي لفقػرات أداة الدراسػة  (5.3)الجػدوؿ   فػي السػابقة النتػائج ومػف

 ،ف جميػع الفقػرات تتمتػع بدرجػة عاليػة مػف التشػبعأانػت دالػة إحصػائيًا، و البنػاء النفسػي ك بأبعػادالمتعمقة 

%(، وبالتػالي فإنػو يمكػف القػوؿ 06%(، وكانت جميعيػا أعمػى مػف )40) إلى%( 06وقد تراوحت بيف )

 ي قياس ما وضعت ألجمو. بأنيا تشترؾ معًا ف
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 :الدراسة أداة فيالوطني  االنتماء بعادأ لفقرات العاممي التحميل اختبار نتائج:  ثانياً 

 الدراسة أداة في الوطني االنتماء بعادأ لفقرات العاممي التحميل اختبار نتائج(: 3.3) جدول

التشبع درجة  الفقرة الرقم المجال  

الوالء
 

لموطن
 

 0.745 وطني إلى يسيء ما سماع عند باالنزعاج أحس  .1

 0.758 الوطنية الشخصية مقومات مف باعتبارىا العربية بالمغة أفتخر  .2

 0.805 ومالي بروحي وطني أفدي  .3

 0.736 عنو ابتعدت كمما وطني إلى قوي بحنيف أشعر  .4

 0.836 يرفرؼ فمسطيف عمـ أرى حينما بالفخر أشعر  .5

 0.789 الوطني النشيد إلى أستمع حينما بالفخر أشعر  .6

 0.661 مشكبلت مف يعتريو مما بالرغـ األوطاف أفضؿ مف وطني بأف أحس  .7

 0.712 ذلؾ يستحؽ ال ألنو لوطني، الحب مشاعر بأدنى أحس  .8

 0.723 وطني في غريب بأنني أشعر  .9

 0.693 ذلؾ حاولت ميما وطني عمى بالغيرة إحساس ينتابني  .11

 0.810 واإلحباطات بالمآسي مميء تاريخ وطني تاريخ بأف أرى  .11

 0.712 وطني في والتقاليد بالعادات أعتز  .12

 0.752 الوطف ليذا أنتمي بأنني واالعتزاز بالفخر أشعر  .13

ال
حفاظ عمى الوطن وحمايتو

 

 0.706 كثيراً  الوطني بتراثي أعتني  .14

 0.738 مبرر غير سموؾ الوطنية العمومية األمبلؾ تحطيـ أف أرى  .15

 0.729 وطني عمى المحافظة سبيؿ في أبذلو قد مما شيئاً  أستفيد لف بأنو أرى  .61

 0.640 اإلغراءات كانت ميما وطني بأسرار أبوح أف يمكنني  .17

 0.664 ميـ غير أمر الوطني األمف عمى الحافظ في مساىمتي بأف أشعر  .18

 بالوحدة تمس التي والمظاىرات التجمعات في المواطنيف بعض مشاركة يؤسفني  .19
 الوطنية

0.592 

 0.706 وطني في ضرورياً  الحرية وجود بأف أشعر  .21

 0.754 ووحدتو لوطني ميمة الديمقراطية بأف أشعر  .16

 0.693 الوطف لحماية منو بد ال أمر القانوف عف الخارجيف معاقبة بأف أرى  .22

 0.709 وطني تمس التي والخارجية الداخمية المؤامرات كؿ ضد بالمرصاد أكوف  .23

 0.747 وطني حماية أجؿ مف ونفيس غاؿٍ  ىو ما بكؿ أضحي  .24

25.  
 مف ليس والغمو والتعصب التفرؽ ونبذ الوحدة عمى المواطنيف حث بأف أرى

 وواجباتي ميامي
0.715 

 0.810 وواجباتي ميامي مف ليس التفرؽ نبذ أرى  .26
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التشبع درجة  الفقرة الرقم المجال  

 0.791 وواجباتي ميامي مف ليس التعصب أف أرى  .27

 0.692 بيـ أمر ميـ لممغرربأف تقديـ النصح واإلرشاد  أرى  .28

االلتزام
 

 0.727 وطني في واألنظمة القوانيف بجميع ألتـز  .29

 0.678  فقط الضعيؼ عمى يطبؽ وطني في القانوف بأف أشعر  .31

 0.760 ميـ شيء بصرامة لمقوانيف المخالفيف محاسبة  .31

 0.790 الوطف وحدة عمى لمحفاظ سبيؿ الوطنية بالقوانيف تمسكي بأف أرى  .32

 0.812 المواطنيف وسبلمة أمف عمى الحفاظ ألجؿ بالقوانيف االلتزاـ يجب  .33

المسؤولية
ال 

جماعية
 0.659 واجب النظافة حممة في المشاركة  .34 

 0.737 الوطف مصمحة سبيؿ في الخاصة ممكيتي عف التنازؿ يمكنني  .35

 0.675 رأيي خالؼ إف الجماعة رأي قبوؿ يمكنني  .36

 0.658 الشخصي نجاحي ييمني مما أكثر وطني نجاح ييمني  .37

 0.723 فقط رأيي تؤيد التي األعماؿ في أشارؾ  .38

7976. يقيدني الجماعي العمؿ الف الفردي العمؿ في أرغب  .39

يتضػح بػأف جميػع نتػائج التحميػؿ العػاممي لفقػرات أداة الدراسػة  (4.3)الجػدوؿ   فػي السػابقة النتػائج ومػف

 ،ف جميع الفقرات تتمتع بدرجة عالية مف التشبعأالوطني كانت دالة إحصائيًا، و  االنتماءالمتعمقة بأبعاد 

%(، وبالتػالي فإنػو يمكػف القػوؿ 06%(، وكانت جميعيا أعمى مف )41) إلى%( 06بيف ) تراوحاتوقد 

 بأنيا تشترؾ معًا في قياس ما وضعت ألجمو. 

 تاناألدا ثبات 5.3

ا، وذلؾ كمػا ىػو موضػح فتـ احتساب  الثبات لمقياس البناء النفسي باستخداـ معادلة الثبات كرونباخ أل
 (9.3في الجدوؿ )

 لمقياس البناء النفسي ألفا كرونباخ معامل(: 9.3) جدول

 Alpha قيمة الفقرات عدد البيان

 7941. 13 النفسي البناء بعادأ مقياس ثبات

 بمػ  حيػث الثبػات، مػف عاليػة بدرجػة يتمتػع الحاليػة الدراسػة فػي المسػتخدـ البناء النفسي مقياس أف تبيف
 (.6.46) لممقياس الكمية لمدرجة ألفا كرونباخ ثبات معامؿ
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الػػػوطني باسػػػتخداـ معادلػػػة الثبػػػات كرونبػػػاخ ألفػػػا، وذلػػػؾ مػػػا ىػػػو  االنتمػػػاءوتػػػـ احتسػػػاب الثبػػػات لمقيػػػاس 
 (06.3موضح في الجدوؿ )

 الوطني االنتماءلمقياس  ألفا كرونباخ معامل(: 41.3) جدول

 Alpha قيمة الفقرات عدد البيان

 8011. 11 الوطني االنتماء مقياس ثبات

 بم  حيث الثبات، مف عالية بدرجة يتمتع الحالية الدراسة في المستخدـ وطنيال االنتماء مقياس أف تبيف

 (.6.46) لممقياس الكمية لمدرجة ألفا كرونباخ ثبات معامؿ

 اإلحصائية المعالجات 33.

 أدخمػػػػتالحاسػػػػوب، وقػػػػد  إلػػػػىبمراجعتيػػػػا تمييػػػػدًا إلدخاليػػػػا  ةالباحثػػػػ تبعػػػػد جمػػػػع بيانػػػػات الدراسػػػػة، قامػػػػ

(، 2= قمػػيبلً (، )1= نػػادراً ) رقمي ػة، إلػػىلمحاسػوب بإعطائيػػا أرقاًمػا معينػػة، أي بتحويػػؿ اإلجابػات المفظيػػة 

نقػػاط لمموافقػػة مػػف  الخمػػسمقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ذو عمػػى (، 5= دائمػػاً (، )4= كثيػػراً (، )3= احيانػػاً )

دراسة البنػاء النفسػي وعبلقتػو  بحيث كمما زادت الدرجة زادت درجة إستجابات المبحوثيف نحو ،(5 -1)

 .الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ  االنتماءب

األعداد والنسب المئوية لخصائص  باستخراجالمعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات  جرتوقد 

المعيارية لفقرات االستبانة  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  تحسبالمبحوثيف الشخصية، كما 

يا مف وذلؾ ألف الدرجات الكمية ىي عبارة عف متغيرات كمية بسبب تكون والدرجات الكمية لممجاالت،

والتي ىي عبارة عف متغيرات ترتيبية تـ اسناد أرقاـ تعبر  ،مجموع )أو وسط حسابي( لدرجات الفقرات

 ة عمى تساؤالت الدراسة وتحقيؽ أىدافيا.( وذلؾ لئلجاب1= نادراً  إلى 5= دائماً عف ترتيبيا)
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 ولقيػػاسثبػػات أداة الدراسػػة  ( لفحػػصCronbach Alphaألفػػا )وتػػـ اسػػتخداـ معادلػػة الثبػػات كرونبػػاخ 

لفحػص التناسػؽ   Factor Analysis)) العػاممي التحميػؿ اختبػار اجػراء تػـ كمػا الداخميػة الصدؽ درجة

 .SPSSبرنامج الرـز اإلحصائية  طريؽ عفوذلؾ باستخداـ الحاسوب  الداخمي لمفقرات،

األعداد والنسب المئوية لخصائص المبحوثيف  باستخراجوقد تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات 

المعيارية لفقرات االستبانة والدرجات الكمية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  حسبالشخصية، كما 

لممجاالت، وذلؾ ألف الدرجات الكمية ىي عبارة عف متغيرات كمية بسبب تكونيا مف مجموع )أو وسط 

 دائماً سناد أرقاـ تعبر عف ترتيبيا)إىي عبارة عف متغيرات ترتيبية تـ والتي  ،حسابي( لدرجات الفقرات

  .(1= نادراً  إلى 5=

 :     اآلتيةاالختبارات  استخدـ ،عمى فرضيات الدراسة ولئلجابة

 معامؿ االرتباط  بيرسوف اختبار Pearson Correlation  

 ت لمعينات المرتبطة  اختبارt-test . Paired Sample 

 ت لمعينات المستقمة  اختبارt-test .Independent Sample 

 تحميؿ التبايف األحادي  اختبارOne Way Analysis of Variance. 

  التصحيح مفتاح 39.

الخماسػػػػية، حيػػػػػث يحػػػػػصؿ  Likertتػػػػـ توزيػػػػع درجػػػػات اإلجابػػػػة عمػػػػى فقػػػػرات المقيػػػػاس بطريقػػػػػة ليكػػػػػرت 

درجػػات عنػػدما  3(، كثيػراً درجػػات عنػػدما يجيػػب ) 4(، دائمػاً درجػات عنػدما يجيػػب ) 5المػستجيب عمػى 

 .(نادراً ودرجػة واحػدة عنػدما يجيػب )(، قميبلً (، ودرجتػاف عنػدما يجيػب )أحياناً يجيػب )
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 ياتفقػػة أفػراد عينػػة الدراسػة عمػػى مسػػتو ثػبلث فئػػات؛ لمعرفػػة درجػة موا إلػػىوقػد تػػـ تقسػيـ طػػوؿ المقيػاس 

 لدييـ، وتـ حساب فئات المقياس كما ىو موضح في اآلتي: الوطني االنتماءالبناء النفسي و 

 4( = 1-5ممقياس = )الحد األدنى ل-مدى المقياس = الحد األعمى لممقياس

 3عدد الفئات = 

 عدد الفئات÷ طوؿ الفئة = مدى المقياس 

    =4  ÷3  =1.33 

( لمحدود الدنيا لمفئات لمحصوؿ عمى فئػات المتوسػطات الحسػابية كمػا ىػو 1.33تـ إضافة طوؿ الفئة )

 (:11.3موضح في الجدوؿ )

 الوطني االنتماء(: فئات متوسطات البناء النفسي و 44.3الجدول )

 درجة الموافقة عمى المقياسين فئات المتوسط الحسابي
 منخفضة فأقؿ 2.33
 متوسطة 2.34-3.67
 كبيرة فأعمى 3.68
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 تمييد 4.1

ئمة األستحميؿ النتائج، وذلؾ في إطار  جرىالباحثة منيجية الدراسة في الفصؿ السابؽ،  تبعد أف تناول

التيا في ضوء نتائج الدراسة ودال تعرضفي بداية الفصؿ األوؿ، وبعد ذلؾ  حددتالتي  يةوالفرض

 األىداؼ الموضوعة ليا.

 الدراسة اسئمةنتائج  11.

 لدى عناصر األمن الوطني الفمسطيني في محافظة الخميل؟ما مستوى البناء النفسي السؤال األول: 

األمػػف الػػوطني فػػي  عناصػػرف مسػػتوى البنػػاء النفسػػي لػػدى أ (1.4) وضػػحت النتػػائج الم بينػػة فػػي الجػػدوؿ أ

بػػػانحراؼ معيػػػاري  ،(3.36ي لمدرجػػػة الكميػػػة )حيػػػث بمػػػ  المتوسػػػط الحسػػػاب ًا؛متوسػػػط محافظػػػة الخميػػػؿ كػػػاف

 ،)النفسػػػػػي ألبعػػػػػاد البنػػػػػاء  المعياريػػػػػةالمتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات  جتكمػػػػػا تػػػػػـ اسػػػػػتخر  ،(3986.)

 كما ىو مبيف أدناه: ،جتماعي(واإل ،والمعرفي

 والمعرفي النفسي) النفسي البناء ألبعاد المعيارية واإلنحرافية الحسابية المتوسطات(: 4.1) جدول
 (جتماعيواإل

 المستوى االنحراف المعياري الوسط الحسابي 

 متوسط 5396. 3.64 البعد المعرفي

 متوسط 5016. 3.62 جتماعيالبعد اإل

 متوسط 5336. 2.79 البعد النفسي

 متوسط 3980. 3.36 الدرجة الكمية لمستوى البناء النفسي

األوسػاط الحسػابية  اسػتخرجت ،بعػاد البنػاء النفسػيأمستوى  إلىوالتعرؼ  األوؿسؤاؿ الدراسة  عفولئلجابة 
البنػػاء النفسػػي والدرجػػة الكميػػة لكػػؿ بعػػد )النفسػػي،  بأبعػػادواالنحرافػػات المعياريػػة لفقػػرات االسػػتبانة المتعمقػػة 

 وكانت النتائج عمى النحو التالي: ،جتماعي(واإل ،والمعرفي
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 يأواًل: البعد النفس

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحػوثيف عػف فقػرات االسػتبانة  (2.4)الجدوؿ 
 المتعمقة بمحور البعد النفسي.

(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات األداة المتعمقة بمحور البعد 1.1) جدول
 النفسي

 ترتيب
االنحراف  الوسط الحسابي 

 المستوى المعياري

 كبير 9836. 4.37 أشعر بالمسؤولية تجاه وطني 1

 كبير 1.107 4.21 أطمح في تحقيؽ مستقبؿ ناجح 2

 متوسط 1.244 3.49 السعادةتظير عمي  عبلمات  3

 متوسط 1.192 2.75 أنسحب مف المواقؼ المحرجة 4

 متوسط 1.196 2.56 أثؽ باآلخريف 5

 متوسط 1.288 2.52 وحيداً أرفض البقاء  6

 متوسط 1.312 2.48 أغضب ألتفو األسباب 7

 منخفض 1.176 2.25 تر بسرعة عندما أتحدث مع اآلخريفأتو  8

 منخفض 1.317 2.20 المرتفعةأخاؼ مف األصوات  9

 منخفض 1.258 2.05 عندما أسمع صوت يحمؽ فوؽ مناطقناأشعر بالخوؼ  10

 منخفض 1.071 1.90 المظممةأخاؼ مف األماكف  11

 متوسط 5336. 2.79 لمبعد النفسي الدرجة الكمية         
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات  (2.4)ح الجدوؿ يوض

أف اتجاىات  إلىالواردة في الجدوؿ أداة الدراسة المتعمقة بمحور البعد النفسي، وتشير الدرجة الكمية 

 ( واالنحراؼ المعياري2.97بحوثيف كانت متوسطة، حيث بم  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )الم

 (0.53الكمي مقداره )
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ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( وانحراؼ معياري مقداره 4.37( بمتوسط حسابي مقداره )أشعر بالمسؤولية تجاه وطنيالفقرة )

( وانحراؼ معياري 4.2قداره )طمح في تحقيؽ مستقبؿ ناجح( بمتوس ط حسابي مأ(، الفقرة )0.98)

( وانحراؼ 3.4( بمتوسط حسابي مقداره )السعادة(، والفقرة )تظير عمي عبلمات 1.107مقداره )

( 2.7( بمتوسط حسابي  مقداره )المحرجةسحب مف المواقؼ أن(، الفقرة )1.24معياري مقداره )

 (.1.19مقداره ) وانحراؼ معياري  

( 1.9( بمتوسط حسابي  مقداره )المظممة األماكفمف  أخاؼالفقرة ): في حيف كانت أدنى الفقرات

ت يحمؽ فوؽ مناطقنا( و ص سمعأ(، والفقرة )اشعر بالخوؼ عندما 1.312وانحراؼ معياري مقداره )

 األصواتمف  أخاؼ(، الفقرة )1.25( وانحراؼ معياري مقداره )2.05بمتوسط حسابي مقداره )

 (.1.31نحراؼ معياري مقداره )ا( و 2.20)وسط حسابي مقداره ( بمتالمرتفعة

 ثانيًا: البعد المعرفي

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسػب المئويػة إلجابػات المبحػوثيف عػف  (3.4)الجدوؿ 

 المعرفي. بالبعد المتعمقةتبانة فقرات االس
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 المئوية لفقرات األداة المتعمقة بالبعد المعرفي.(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب 3.1ول )جد

 
االنحراف  الوسط الحسابي 

 المستوى المعياري

1 
 كبير 742. 4.67 افظتي عمى صمواتي يشعرني باألمافمح

2 
 كبير 1.093 4.08 أسعى لمحصوؿ عمى المعرفة

3 
 كبير 1.015 4.03 أدرؾ بما يجري حولي مف أحداث

4 
 كبير 1.034 3.99 أجؿ زيادة وعياقش مع اآلخريف مف أتن

5 
اطبلعي عمى األفكار المختمفة يساعدني عمى 

 اتخاذ القرارات.
 كبير 1.013 3.89

6 
 كبير 1.020 3.88 يزيدني مرونة فكريةأفكار اآلخريف  إلىاالستماع 

7 
 متوسط 1.259 3.22 تأثر بشكؿ إيجابي بأفكار اآلخريفأ

 متوسط 1.088 3.13 أعد  نفسي كثير النسياف 8

 متوسط 1.082 3.11 أتخذ القرارات بسرعة 9
 متوسط 1.260 2.40 ال استطيع التعبير عف نفسي 10

 متوسط 0.539 3.64 لمبعد المعرفي الدرجة الكمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات  (3.4)يوضح الجدوؿ 

أداة الدراسة المتعمقة بالبعد المعرفي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة 

ي ، حيث بم  المتوسط الحسابمتوسطةأف اتجاىات المبحوثيف كانت  إلىالكمية الواردة في الجدوؿ 

 (.0.539( واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره )3.64لمدرجة الكمية )

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( وانحراؼ معياري 4.67( بمتوسط حسابي مقداره )باألمافالفقرة )محافظتي عمى صمواتي يشعرني 

( وانحراؼ 4.08( بمتوس ط حسابي مقداره )المعرفةلمحصوؿ عمى  أسعى، الفقرة )(0.742مقداره )

( 4.03درؾ بما يجري حولي مف احداث( بمتوسط حسابي مقداره )أ(، والفقرة )1.093معياري مقداره )
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خريف لزياده الوعي( بمتوسط حسابي  مقداره ناقش مع اآلأت(، الفقرة )1.015وانحراؼ معياري مقداره )

 (.1.03( وانحراؼ معياري  مقداره )3.99)

( 2.40في حيف كانت أدنى الفقرات : الفقرة )ال استطيع التعبير عف نفسي ( بمتوسط حسابي  مقداره )

( 3.11تخذ القرارات بسرعو( بمتوسط حسابي مقداره )أ(، والفقرة )1.260وانحراؼ معياري مقداره )

( 3.13عد نفسي كثير النسياف( بمتوسط حسابي مقداره )أ(، الفقرة )1.082وانحراؼ معياري مقداره )

 (.1.088معياري مقداره ) وانحراؼ

 جتماعيثالثًا: البعد اإل

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسػب المئويػة إلجابػات المبحػوثيف عػف  (4.4)الجدوؿ 

 جتماعيفقرات االستبانة المتعمقة بالبعد اإل

 بالبعد المتعمقة األداة لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط(: 1.1) جدول
 .جتماعياإل

 
الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 
 كبير 0.733 4.62 أتمسؾ بمبادئي وقيمي

2 
 كبير 0.880 4.32 عبلقتي بزمبلئي طيبة

3 
 كبير 1.053 4.19 حوليي بنفسي عند التفاؼ أصدقائي تزداد ثقت

4 
 كبير 1.004 4.13 مع أسرتي اإلجتماعيةي المناسبات أشارؾ ف

5 
 كبير 0.979 4.10 رؤية أفراد التنظيميات متماسكيف أحقؽ ذاتي عند

6 
 متوسط 0.961 4.02 اإلجتماعيةاىتماـ زمبلئي يشعرني بقيمتي 

 كبير 1.028 4.02 قياداتي في العمؿ إلىأجمس أشعر بالرضا عندما  6

 كبير 1.040 3.92 أتعامؿ مع اآلخريف بأسموب ىادئ 7
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الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى

8 
ئي حوؿ المشاكؿ التي يعانوف أفضؿ مناقشة زمبل

 منيا
 متوسط 1.223 3.54

 متوسط 1.295 3.04 فض صوتي عند الحديث أماـ اآلخريفأخ 9

 كبير 1.182 2.75 الوطنيةيصعب عمي المشاركة في المناسبات  10

11 
دما يطمب مني الحديث في باالرتباؾ عنأشعر 

 موقؼ عاـ
 متوسط 1.281 2.64

 منخفض 1.138 1.84 أشعر بأني شخص غير مرغوب فيو 12

 متوسط 0.501 3.62 لمبعد اإلجتماعي الدرجة الكمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف  (4.4)يوضح الجدوؿ 

حسب درجات الوسط الحسابي،  تنازلياً  جتماعي مرتبة ترتيباً فقرات أداة الدراسة المتعمقة بالبعد اإل

، حيث بم  متوسطةتجاىات المبحوثيف كانت إأف  إلىوتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ 

 (.0.501( واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره )3.62حسابي لمدرجة الكمية )المتوسط ال

 :الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه 

(، 0.733( وانحراؼ معياري مقداره )4.62( بمتوسط حسابي مقداره )أتمسؾ بمبادئي وقيميالفقرة )

(، 0.88( وانحراؼ معياري مقداره )4.32( بمتوس ط حسابي مقداره )عبلقتي بزمبلئي طيبةالفقرة )

( وانحراؼ 4.19( بمتوسط حسابي مقداره )تزداد ثقتي بنفسي عند التفاؼ أصدقائي حوليوالفقرة )

 ( بمتوسط حسابي  مقدارهمع أسرتي اإلجتماعيةأشارؾ في المناسبات (، الفقرة )1.053معياري مقداره )

 (.1.004( وانحراؼ معياري  مقداره )4.13)

الفقرة )أشعر بأني شخص غير مرغوب فيو.( بمتوسط حسابي  مقداره  :الفقراتفي حيف كانت أدنى 

(، والفقرة )أشعر باالرتباؾ عندما يطمب مني الحديث في 0.50( وانحراؼ معياري مقداره )3.62)
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(، الفقرة )يصعب عمي 1.28معياري مقداره )( وانحراؼ 2.64موقؼ عاـ( بمتوسط حسابي مقداره )

 (.1.18معياري مقداره ) وانحراؼ( 2.75المشاركة في المناسبات الوطنية( بمتوسط حسابي مقداره )

الوطني الفمسطيني لدى عناصر األمن الوطني الفمسطيني في  االنتماء: ما مستوى نيالسؤال الثا
 محافظة الخميل؟
 االنتماءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير  الثاني حسب الدراسة سؤاؿولئلجابة عمى 

حيث كانت  ،(جماعيةالالوطف، االلتزاـ، المسؤولية  حماية لموطف،الوطني الفمسطيني بأبعاده )الوالء 

 النتائج عمى النحو التالي:

األمػػف  عناصػػرالػػوطني الفمسػػطيني لػػدى  االنتمػػاءف مسػػتوى أتػػائج الم بينػػة فػػي الجػػدوؿ التػػالي وضػػحت النأ

 ،(3.83حيػػث بمػػ  المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة ) اً كبيػػر الػػوطني الفمسػػطيني فػػي محافظػػة الخميػػؿ كػػاف 

 االنتمػػاءألبعػػاد  المعياريػػةالمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات  اسػػتخدمتكمػػا  ،(3586.بػػانحراؼ معيػػاري )

( كمػا ىػو جماعيػةال المسػؤولية، االلتػزاـ،  وحمايتػوعمػى الػوطف  الوطني الفمسػطيني )الػوالء لمػوطف، الحفػاظ

 مبيف أدناه: 

 الوالء) الفمسطيني الوطني االنتماء ألبعاد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 7.1) جدول

 (جماعيةال المسؤولية االلتزام، وحمايتو، الوطن عمى الحفاظ لموطن،

الوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

 بيرك 6026. 4.22 االلتزاـ

 بيرك 5086. 4.14 الوالء لموطف

 بيرك 5586. 3.70 جماعيةالالمسؤولية 

 ركبي 3776. 3.59 الحفاظ عمى الوطف وحمايتو

 بيرك 3580. 3.83 الوطني االنتماءالدرجة الكمية لمستوى 
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األوسػػاط  اسػػتخرجت ، الػػوطني االنتمػػاءبعػػاد أمسػػتوى  إلػػى والتعػػرؼ  الثػػانيولئلجابػػة عمػػى سػػؤاؿ الدراسػػة 
الػوطني الفمسػطيني والدرجػة الكميػة  االنتمػاءالمتعمقػة بمحػور  األداة الحسابية واالنحرافات المعياريػة لفقػرات 

وكانػت النتػائج عمػى  ،(جماعيػةال المسػؤولية، االلتػزاـ،  وحمايتو)الوالء لموطف، الحفاظ عمى الوطف  ألبعاده
 تالي:النحو ال

 البعد األول: الوالء لموطن 

الجدوؿ التالي يبػيف األوسػاط الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة والنسػب المئويػة إلجابػات المبحػوثيف عػف 

  ببعد الوالء لموطنفقرات االستبانة المتعمقة 

 الوالء ببعد المتعمقة األداة لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط(: 6.1) جدول
 لموطن

 
الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

1 
 بيرك 0.585 4.74 بارىا مف مقومات الشخصية الوطنيةأفتخر بالمغة العربية باعت

2 
 بيرك 0.804 4.71 وطني إلىسماع ما يسيء  عند باالنزعاجأحس 

 بيرك 0.791 4.67 لفخر حينما أرى عمـ فمسطيف يرفرؼأشعر با 3

 بيرك 0.776 4.66 النشيد الوطني إلىر حينما أستمع أشعر بالفخ 4

 بيرك 0.794 4.61 طاف بالرغـ مما يعتريو مف مشكبلتأحس بأف وطني أفضؿ األو  5

 بيرك 0.796 4.64 االعتزاز بأنني أنتمي ليذا الوطفأشعر بالفخر و  5

 بيرك 0.771 4.60 أفدي وطني بروحي ومالي 7

 بيرك 0.830 4.55 وطني كمما ابتعدت عنو إلىيف قوي أشعر بحن 8

 كبير 0.888 4.44 بالغيرة عمى وطني ميما حاولت ذلؾينتابني إحساس  9

 بيرك 1.022 4.34 أعتز بالعادات والتقاليد في وطني 10

 متوسط 1.414 3.23 ي تاريخ مميء بالمآسي واإلحباطاتأرى بأف تاريخ وطن 11

 توسطم 1.594 2.46 الحب لوطني، ألنو ال يستحؽ ذلؾر أحس بأدنى مشاع 12
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الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى

  منخفض 1.391 2.18 أشعر بأنني غريب في وطني 13

 بيرك 0.508 4.14 لبعد الوالء لموطف الدرجة الكمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات  (6.4)يوضح الجدوؿ 

حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير  تنازلياً  أداة الدراسة المتعمقة ببعد الوالء لموطف مرتبة ترتيباً 

حسابي ، حيث بم  المتوسط الكبيرةأف اتجاىات المبحوثيف كانت  إلىالدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ 

 (.0.630) مقدارهواالنحراؼ المعياري الكمي  ،(4.14لمدرجة الكمية )

 :الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه 

( 4.71الفقرة )أفتخر بالمغة العربية باعتبارىا مف مقومات الشخصية الوطنية( بمتوسط حسابي مقداره )

وطني.( بمتوس ط  إلى(، الفقرة )أحس باالنزعاج عند سماع ما يسيء 0.585نحراؼ معياري مقداره )وا

(، والفقرة )أشعر بالفخر حينما أرى عمـ 0.804( وانحراؼ معياري مقداره )4.71حسابي مقداره )

(، الفقرة )أشعر 0.791( وانحراؼ معياري مقداره )4.67فمسطيف يرفرؼ( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراؼ معياري  مقداره 4.66النشيد الوطني( بمتوسط حسابي  مقداره ) إلىبالفخر حينما أستمع 

(0.776.) 

( 2.18في حيف كانت أدنى الفقرات : الفقرة )أشعر بأنني غريب في وطني( بمتوسط حسابي  مقداره )

ر الحب لوطني، ألنو ال يستحؽ ذلؾ( (، والفقرة )أحس بأدنى مشاع1.391وانحراؼ معياري مقداره )

(، الفقرة )أرى بأف تاريخ وطني 1.594( وانحراؼ معياري مقداره )2.46بمتوسط حسابي مقداره )

 (.1.41معياري مقداره ) وانحراؼ( 3.23تاريخ مميء بالمآسي واإلحباطات( بمتوسط حسابي مقداره )
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 البعد الثاني: الحفاظ عمى الوطن وحمايتو

الجدوؿ التالي يبػيف األوسػاط الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة والنسػب المئويػة إلجابػات المبحػوثيف عػف 

 فقرات االستبانة المتعمقة ببعد الحفاظ عمى الوطف وحمايتو:

 ببعد المتعمقة األداة لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط يوضح(: 5.1) جدول

 وحمايتو الوطن عمى الحفاظ

 
الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

 كبير 0.740 4.64 العمومية الوطنية سموؾ غير مبرر أرى أف تحطيـ األمبلؾ 1

 كبير 0.793 4.61 منو لحماية الوطفأرى بأف معاقبة الخارجيف عف القانوف أمر ال بد  2

 كبير 0.714 4.58 أعتني بتراثي الوطني كثيراً  3

 كبير 0.823 4.55 لداخمية والخارجية التي تمس وطنيأكوف بالمرصاد ضد كؿ المؤامرات ا 4

 كبير 0.752 4.51 ىو غاٍؿ ونفيس مف أجؿ حماية وطنيأضحي بكؿ ما  5

 كبير 0.793 4.49 بأف وجود الحرية ضروريًا في وطنيأشعر  6

 كبير 0.877 4.40 ف الديمقراطية ميمة لوطني ووحدتوأشعر بأ 7

 كبير 1.056 4.11 نصح واإلرشاد لممغرر بيـ أمر ميـأرى بأف تقديـ ال 8

9 
ظػاىرات التػي تمػس يؤسفني مشػاركة بعػض المػواطنيف فػي التجمعػات والم

 بالوحدة الوطنية
3.58 1.507 

 متوسط

 متوسط 1.342 3.23 وواجباتيأف التعصب ليس مف ميامي  أرى 10

 متوسط 1.357 2.68 ميامي وواجباتي بذ التفرؽ ليس مفأرى ن 11

12 
والغمػو لػػيس  أرى بػأف حػث المػواطنيف عمػى الوحػدة ونبػذ التفػرؽ والتعصػب

 مف ميامي وواجباتي
2.48 1.350 

 متوسط

 متوسط 1.422 2.44 أبذلو في سبيؿ المحافظة عمى وطنيأرى بأنو لف أستفيد شيئًا مما قد  13
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الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 منخفض 1.241 1.88 األمف الوطني أمر غير ميـفظ عمى أشعر بأف مساىمتي في الحا 14

 منخفض 1.220 1.68 بأسرار وطني ميما كانت اإلغراءاتيمكنني أف أبوح  15

 متوسط 0.3776 3.59 محفاظ عمى الوطن وحمايتول الدرجة الكمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات  (7.4)يوضح الجدوؿ

وسط متأداة الدراسة المتعمقة ببعد الحفاظ عمى الوطف وحمايتو مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات ال

، حيث متوسطةأف اتجاىات المبحوثيف كانت  إلىالحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ 

 (.0.3776( واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره )3.59بم  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )

 :الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه 

( 4.64الفقرة )أرى أف تحطيـ األمبلؾ العمومية الوطنية سموؾ غير مبرر( بمتوسط حسابي مقداره )

(، الفقرة )أرى بأف معاقبة الخارجيف عف القانوف أمر ال بد منو 0.740وانحراؼ معياري مقداره )

والفقرة )أعتني (، 0.793( وانحراؼ معياري مقداره )4.61لحماية الوطف( بمتوس ط حسابي مقداره )

(، الفقرة 0.714( وانحراؼ معياري مقداره )4.58بتراثي الوطني كثيرًا.( بمتوسط حسابي مقداره )

)أكوف بالمرصاد ضد كؿ المؤامرات الداخمية والخارجية التي تمس وطني( بمتوسط حسابي  مقداره 

 (.0.823( وانحراؼ معياري  مقداره )4.55)

لفقرة )يمكنني أف أبوح بأسرار وطني ميما كانت اإلغراءات( بمتوسط في حيف كانت أدنى الفقرات : ا

(، والفقرة )أشعر بأف مساىمتي في الحافظ 1.22( وانحراؼ معياري مقداره )1.68حسابي  مقداره )

( وانحراؼ معياري مقداره 1.88عمى األمف الوطني أمر غير ميـ( بمتوسط حسابي مقداره )
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أستفيد شيئًا مما قد أبذلو في سبيؿ المحافظة عمى وطني( بمتوسط  (، الفقرة )أرى بأنو لف1.241)

 (.1.422معياري مقداره ) وانحراؼ( 2.44حسابي مقداره )

 البعد الثالث: االلتزام

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات المبحوثيف عػف  (8.4) الجدوؿ 

 عد االلتزاـ:فقرات االستبانة المتعمقة بب

 ببعد المتعمقة األداة لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط يوضح(: 3.1) جدول

 االلتزام

 
الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 
 كبيرة 0.693 4.60 ألتـز بجميع القوانيف واألنظمة في وطني

2 
الحفاظ عمى أمف وسبلمة يجب االلتزاـ بالقوانيف ألجؿ 

 المواطنيف
4.55 0.853 

 كبيرة

3 
أرى بأف تمسكي بالقوانيف الوطنية سبيؿ لمحفاظ عمى وحدة 

 الوطف
4.48 0.824 

 كبيرة

4 
 كبيرة 0.944 4.46 محاسبة المخالفيف لمقوانيف بصرامة شيء ميـ

 متوسطة 1.369 3.03 أشعر بأف القانوف في وطني يطبؽ عمى الضعيؼ فقط  5

 كبيرة 0.602 4.22 لبعد اإللتزام الدرجة الكمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات  (8.4) يوضح الجدوؿ

حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة  تنازلياً  أداة الدراسة المتعمقة ببعد االلتزاـ مرتبة ترتيباً 

حيث بم  المتوسط الحسابي لمدرجة  كبيرةأف اتجاىات المبحوثيف كانت  إلىالكمية الواردة في الجدوؿ 

 (.0.602( واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره)4.22الكمية)
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 :الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه 
( وانحراؼ معياري 4.60الفقرة )ألتـز بجميع القوانيف واألنظمة في وطني( بمتوسط حسابي مقداره )

لمواطنيف( بمتوس ط (، الفقرة )يجب االلتزاـ بالقوانيف ألجؿ الحفاظ عمى أمف وسبلمة ا0.693مقداره )
(، والفقرة )أرى بأف تمسكي بالقوانيف الوطنية 0.602( وانحراؼ معياري مقداره )4.55حسابي مقداره )

 (0.824( وانحراؼ معياري مقداره )4.48سبيؿ لمحفاظ عمى وحدة الوطف( بمتوسط حسابي مقداره )

بؽ عمى الضعيؼ فقط( بمتوسط شعر بأف القانوف في وطني يطأالفقرة ) :الفقراتفي حيف كانت أدنى 
(، والفقرة )محاسبة المخالفيف لمقوانيف 1.369( وانحراؼ معياري مقداره )3.03حسابي  مقداره )

 (0.944( وانحراؼ معياري مقداره )4.46بصرامة شيء ميـ( بمتوسط حسابي مقداره )

  جماعيةالالبعد الرابع: المسؤولية 

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسػب المئويػة إلجابػات المبحػوثيف عػف  (9.4)الجدوؿ 

 ساسي:داء األرات االستبانة المتعمقة بمحور األفق

 بمحور المتعمقة األداة لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط (:9.1) جدول

 جماعيةال المسؤولية

 
الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 
 كبير 0.816 4.51 المشاركة في حممة النظافة واجب

2 
 كبير 0.957 4.14 طني أكثر مما ييمني نجاحي الشخصيييمني نجاح و 

3 
كيتي الخاصة في سبيؿ مصمحة يمكنني التنازؿ عف مم

 الوطف
3.98 0.984 

 يركب

 كبير 1.006 3.98 ي قبوؿ رأي الجماعة إف خالؼ رأيييمكنن 3

 متوسط 1.255 2.93 ؾ في األعماؿ التي تؤيد رأيي فقطأشار  4

 متوسط 1.313 2.66 الفردي الف العمؿ الجماعي يقيدنيأرغب في العمؿ  5

 كبير 0.558 3.70 جماعيةالالمسؤولية  الدرجة الكمية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات  (9.4)يوضح الجدوؿ 

حسب درجات الوسط الحسابي،  تنازلياً  مرتبة ترتيباً  جماعيةالالمسؤولية أداة الدراسة المتعمقة بمحور 

المتوسط ، حيث بم  كبيرةأف اتجاىات المبحوثيف كانت  إلىوتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ 

 ( 0.558( واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره )3.70الحسابي لمدرجة الكمية )

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

ره ( وانحراؼ معياري مقدا4.51الفقرة )المشاركة في حممة النظافة واجب( بمتوسط حسابي مقداره )

(، الفقرة )ييمني نجاح وطني أكثر مما ييمني نجاحي الشخصي( بمتوس ط حسابي مقداره 0.816)

( وانحراؼ 3.98(، والفقرتيف بمتوسط حسابي مقداره )0.957( وانحراؼ معياري مقداره )4.14)

( لمفقرة )يمكنني التنازؿ عف ممكيتي الخاصة في سبيؿ مصمحة 0.984معياري مقداره )

 ( لمفقرة )يمكنني قبوؿ رأي الجماعة إف خالؼ رأيي(1.006راؼ معياري  مقداره )الوطف(،وانح

الفقرة )أرغب في العمؿ الفردي الف العمؿ الجماعي يقيدني( بمتوسط  :الفقراتفي حيف كانت أدنى 

(، والفقرة )أشارؾ في األعماؿ التي تؤيد رأيي 1.313( وانحراؼ معياري مقداره )2.66حسابي  مقداره )

 (.1.255( وانحراؼ معياري مقداره )2.93ط.( بمتوسط حسابي مقداره )فق

متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى  جوىرية بينتوجد فروق  : ىللثاالسؤال الث

 ، الرتبة(اإلجتماعيةلممتغيرات التالية: )الجنس، والعمر، والمستوى التعميمي، والحالة 

  سيجري فحص الفرضيات ) األولى حتى الخامسة(، وكما يمي:الثالث، لإلجابة عمى السؤال 

متوسطات  بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية األولى: ال 

 .البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس
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متوسطات البناء النفسي ( لمفروؽ في t-testـ اختبار ت )استخد األولى لمتحقؽ مف صحة الفرضية

 (.10.4في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الجنس، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

( لمفروق في متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل وفقًا  لمتغير t-test( اختبار )41.1جدول )
 الجنس

 المتغير 
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

البناء 
 النفسي

 399411. 3.3540 143 ذكر
158 0.750 .4551 

 399361. 3.4308 17 نثىا
( في α≤0.05أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ) (10.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير  عناصرمتوسطات البناء النفسي مف وجية نظر 

( وىذه القيـ أكبر 0.45الجنس، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بمتغير البناء النفسي بمغت )

 .(0.05مف قيمة ألفا )

 بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية: ال 

 .العمر متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير

 ( األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:11.4ويتضح مف خبلؿ جدوؿ )

 عمر(: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق  حسب متغير ال44.1جدول )

 االنحراؼ المعياري الحسابيالمتوسط  العدد  المؤىؿ العممي 

 البناء النفسي

 51746. 3.3272 32 عاـ  25اقؿ مف 
 40157. 3.4216 75  عاـ  35 إلى 25مف 
 29583. 3.2751 31 عاـ  45 إلى 36مف 

 29004. 3.3123 21 عاـ  45أكثر مف 
 39882. 3.3596 159 المجموع
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 Oneاستخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) ،العمرحسب متغير  الثانيةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

Way ANOVA Analysis لمفروؽ في متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير )

 (.12.4النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ ) إلى جرى التوصؿ  العمر، وقد 

( لمفروق في One Way ANOVA Analysis(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )41.1جدول )
 البناء النفسي في محافظة الخميل وفقًا لمتغير العمر

 مصدر التباين يرالمتغ
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 (ف ) قيمة
الداللة 

 اإلحصائية

 البناء النفسي
 1971. 3 5901. بين المجموعات

 155 24.542 داخل المجموعات 2971. 1.241
.1581 

 158 25.131 المجموع

( في α≤0.05أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى )( 11.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير  عناصر متوسطات البناء النفسي مف وجية نظر

( أي أف ىذه القيمة أكبر 0.297العمر، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بيذا المتغير بمغت )

 .قبوؿ الفرضية الصفرية إلى(، وبذلؾ نصؿ 0.05مف قيمة ألفا )

متوسطات  بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة:ال 

 .المستوى التعميمي البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير

( لمفروؽ في متوسطات البناء النفسي t-testاستخدـ اختبار ت ) الثالثةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

 (.13.4في محافظة الخميؿ وفقًا  لمتغير المستوى التعميمي، كما ىو موضح في الجدوؿ )

 



74 

( لمفروق في متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل وفقًا  t-testاختبار )نتائج ( 43.1جدول )
 التعميميلمتغير المستوى 

 المتغير 
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 (ت)قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

البناء 
 النفسي

 36811. 3.3430 83 ثانوي فأقؿ
156 -0.772 0.442 

 43216. 3.3922 75 جامعي فأكثر

( في α≤0.05عند المستوى ) أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية( 13.4يوضح الجدوؿ )
األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير  عناصرسطات البناء النفسي مف وجية نظر متو 

( وىذه 0.44المستوى التعميمي، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بمتغير البناء النفسي بمغت )
 .(0.05القيـ أكبر مف قيمة ألفا )

 
( في متوسطات α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرابعة: ال 

 .اإلجتماعيةالحالة  البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير
( لمفروؽ في متوسطات البناء النفسي t-testاستخدـ اختبار ت ) الرابعةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

 (.14.4، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )اإلجتماعيةفي محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الحالة 

( لمفروق في البناء النفسي في محافظة الخميل وفقًا لمتغير الحالة t-testاختبار )نتائج ( 41.1جدول )
 اإلجتماعية

 المتغير 
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

البناء 
 النفسي

 0.373 3.37 49 اعزب
151 .3020 .7630 

 0.410 3.35 104 متزوج
( في α≤0.05أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى )( 14.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الحالة  عناصرمتوسطات البناء النفسي مف وجية نظر 
 ة( وىذه القيم0.76، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بمتغير البناء النفسي بمغت )اإلجتماعية

 .(0.05أكبر مف قيمة ألفا )



75 

 بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الخامسة: ال 

 .متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير الرتبة

 ( األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:15.4ويتضح مف خبلؿ جدوؿ رقـ )

 رتبة(: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق  حسب متغير ال47.1جدول )

 
 العدد الرتبة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ المعياري

 البناء النفسي

 0.19136 3.3725 3 عميد
 0.35282 3.3445 7 عقيد
 0.34611 3.4160 7 مقدـ
 0.20818 3.3265 10 رائد
 0.32859 3.3382 12 نقيب
 0.45523 3.5571 17 مبلـز
 0.33994 3.2995 22 ؿأو مبلـز 
 0.47790 3.3025 21 مساعد
 0.36094 3.3824 11 وؿأمساعد 
 0.29405 3.4538 7 رقيب
 0.58056 3.2702 16 وؿأرقيب 
 0.34408 3.4265 8 عريؼ
 0.41350 3.3498 19 جندي

 0.39885 3.3621 160 المجموع
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 One Way ANOVAاستخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) الخامسةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

Analysis كما ىو لرتبةامتوسطات البناء النفسي في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير ( لمفروؽ في ،

 (16.4موضح في الجدوؿ )

( لمفروق في One Way ANOVA Analysis(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )46.1جدول )
 لرتبةاير متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل وفقًا  لمتغ

 مصدر التبايف يرالمتغ
مجموع 
 المربعات

 قيمة ؼ متوسط المربعات درجات الحرية
الداللة 

 اإلحصائية

 البناء النفسي
 0900. 12 1.084 بيف المجموعات

.5480 
 

.8800 
 

 1650. 147 24.210 داخؿ المجموعات
 159 25.294 المجموع 

( في α≤0.05إحصائية عند المستوى )أنو ال توجد فروؽ ذات داللة ( 16.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الرتبة،  عناصرمتوسطات البناء النفسي مف وجية نظر 

أكبر مف  ةوىذه القيم ،(0.88وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بمتغير البناء النفسي بمغت )

 .(0.05قيمة ألفا )

في محافظة الخميل تعزى  الوطني االنتماءمتوسطات  جوىرية بين توجد فروق  السؤال الرابع : ىل

 ، الرتبة(اإلجتماعيةالتالية: )الجنس، والعمر، والمستوى التعميمي، والحالة  رلمتغي

 الرابع، جرى اختبار الفرضيات مف ) السادسة حتى العاشرة (، وكما يمي:لئلجابة عمى السؤاؿ 

 بين( α≤1.17د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )توجالفرضية السادسة: ال 

 .الجنس في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماءمتوسطات 

 االنتماء( لمفروؽ في متوسطات t-testاستخدـ اختبار ت ) ةسالسادلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

 (.17.4الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الجنس، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
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الوطني الفمسطيني في محافظة  االنتماء( لمفروق في متوسطات t-testاختبار )نتائج ( 45.1جدول )
 الخميل وفقًا  لمتغير الجنس

 المتغير 

 

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

 االنتماء

 الوطني

 361090. 3.8815 143 ذكر
158 .9420 .3480 

 332220. 3.7949 17 انثى

( في α≤0.05أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى )( 17.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا  عناصرالوطني الفمسطيني مف وجية نظر  االنتماءمتوسطات 

وىذه القيـ  ،(0.34الوطني ) االنتماءلمتغير الجنس، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بمتغير 

 .(0.05أكبر مف قيمة ألفا )

 بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية السابعة:ال 

 .العمر في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماءمتوسطات 

 ( األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:18.4ويتضح مف خبلؿ جدوؿ )

   مر(: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق حسب متغير الع43.1جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المؤىل العممي 

 الوطني االنتماء

 44009. 3.8077 32 عاـ  25اقؿ مف 

 34209. 3.9200 75  عاـ  35 إلى 25مف 

 29827. 3.8825 31 عاـ  45 إلى 36مف 

 33732. 3.8156 21 عاـ  45أكثر مف 

 35561. 3.8763 159 المجموع
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 One Way ANOVAاستخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) السابعةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

Analysis الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير العمر،  االنتماء( لمفروؽ في متوسطات

 (.19.4النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ ) إلىوقد توصمت الباحثة 

( لمفروق في One Way ANOVA Analysis(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )49.1جدول )
 الوطني الفمسطيني في محافظة الخميل وفقًا لمتغير العمر االنتماءمتوسطات 

 مصدر التباين يرالمتغ
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 الوطني االنتماء

 1240. 3 3720. بيف المجموعات
.9810 

 

.4030 

 
 1270. 155 19.609 المجموعاتداخؿ 

 158 19.981 المجموع 

( في α≤0.05أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى )( 19.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ  عناصرالوطني الفمسطيني مف وجية نظر  االنتماء متوسطات

( أي أف ىذه 0.40تعزى لمتغير العمر، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بيذا المتغير بمغت )

 .(0.05القيمة أكبر مف قيمة ألفا )

متوسطات  بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثامنة:ال 

 لمستوى التعميمي.ا في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماء

الوطني  االنتماء( لمفروؽ في متوسطات t-testاستخدـ اختبار ت ) الفرضية الثامنةلمتحقؽ مف صحة 

النتائج كما  إلىالفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا  لمتغير المستوى التعميمي ، وقد توصمت الباحثة 

 (.20.4ىو موضح في الجدوؿ )
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الوطني الفمسطيني في محافظة  االنتماء( لمفروق في متوسطات t-testاختبار )نتائج ( 11.1جدول )
 الخميل وفقًا  لمتغير المستوى التعميمي

 المتغير 

 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 االنتماء
 الوطني

 34139. 3.8928 83 ثانوي فأقل
156 0.669 0.504 

 38042. 3.8544 75 جامعي فأكثر

( في α≤0.05أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى )( 20.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا  عناصرالوطني الفمسطيني مف وجية نظر  االنتماءمتوسطات 

( 0.50الوطني ) االنتماءلمتغير المستوى التعميمي، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بمتغير 

 .(0.05وىذه القيـ أكبر مف قيمة ألفا )

 بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية التاسعة: ال 

 .اإلجتماعيةالحالة  في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماءمتوسطات 

 االنتماء( لمفروؽ في متوسطات t-testاستخدـ اختبار ت )التاسعة  لمتحقؽ مف صحة الفرضية 

، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ اإلجتماعيةالوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الحالة 

(21.4.) 

الوطني الفمسطيني في محافظة  االنتماء( لمفروق في متوسطات t-testاختبار )نتائج  ( 14.1جدول )
 اإلجتماعيةالخميل وفقًا لمتغير الحالة 

 المتغير 

 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 االنتماء
 الوطني

 0.333 3.86 49 اعزب
151 -0.633 .5280 

 0.352 3.90 104 متزوج
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( في α≤0.05أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى )( 21.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا  عناصرالوطني الفمسطيني مف وجية نظر  االنتماءمتوسطات 

الوطني  االنتماء، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة بمتغير اإلجتماعيةلمتغير الحالة 

 .(0.05أكبر مف قيمة ألفا ) ةوىذه القيم ،(0.52)

 بين (α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية العاشرة: ال 

 .الرتبة في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماءمتوسطات 

 ( األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:22.4مف خبلؿ جدوؿ ) ويتضح

  رتبة(: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق  حسب متغير ال11.1جدول )

 
 العدد الرتبة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 الوطني االنتماء

 0.35001 4.0598 3 عميد

 0.10763 3.7839 7 عقيد

 0.34465 3.7692 7 مقدـ

 0.18561 3.8513 10 رائد

 0.38502 3.8782 12 نقيب

 0.38076 3.9864 17 مبلـز

 0.37102 3.8193 22 وؿأمبلـز 

 0.31845 3.8620 21 مساعد

 0.34635 3.9138 11 وؿأمساعد 

 0.38015 3.9194 7 رقيب

 0.49772 3.8750 16 وؿأرقيب 
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 العدد الرتبة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.36229 3.9167 8 عريؼ

 0.39971 3.8286 19 جندي

 0.35815 3.8723 160 المجموع
 

 One Way ANOVAاستخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) العاشرةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

Analysis الوطني الفمسطيني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الرتبة،  االنتماء( لمفروؽ في متوسطات

 (.23.4كما ىو موضح في الجدوؿ )

( لمفروق في One Way ANOVA Analysis(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )13.1جدول )
 الوطني الفمسطيني في محافظة الخميل وفقًا  لمتغير الرتبة االنتماءمتوسطات 

 التباينمصدر  يرالمتغ
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية
الداللة 

 اإلحصائية

 الوطني االنتماء

 0510. 12 6110. بيف المجموعات
.3790 

 

.9690 

 
 1350. 147 19.784 داخؿ المجموعات

 159 20.395 المجموع 

( في α≤0.05المستوى )أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( 23.4يوضح الجدوؿ )

األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا  عناصرالوطني الفمسطيني مف وجية نظر  االنتماءمتوسطات 

وىذه القيـ  ،(0.96الوطني ) االنتماءمتغير بلمتغير الرتبة، وذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية المتعمقة 

 .(0.05أكبر مف قيمة ألفا )
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 في الوطني األمن عناصر لدى الوطني االنتماءو  النفسي البناء بين العالقة ما: الخامس السؤال
 الخميل؟ محافظة

 : الحادية عشرةسيجري اختبار الفرضية  الخامس عمى السؤال  لإلجابة

 االنتماء( بين البناء النفسي و α≤0005توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال 
 في محافظة الخميل. لفمسطينيا األمن الوطني عناصرلدى الوطني 

 (Pearson correlation) استخدـ معامؿ االرتباط  بيرسوفالحادية عشرة  لمتحقؽ مف صحة الفرضية 
وكانت النتائج  الخميؿ،األمف الوطني في محافظة  عناصرلدى الوطني  االنتماءلمعبلقة بيف البناء النفسي و 

 (.24.4كما ىي مواضح في الجدوؿ )

 البناء مستوى بين لمعالقة (Pearson correlation) بيرسون االرتباط معامل نتائج( 11.1) جدول
 الوطني االنتماءو  النفسي

 اإلحصائيةالدالة  قيمة )ر( العدد المتغيرات

 0.000 6.426 006 الوطني االنتماءالبناء النفسي و 

 بيف (≥0.05α) وجود عبلقة  طردية ذات داللة إحصائية عند المستوى (24.4)يتضح مف الجدوؿ 
األمف الوطني في محافظة  عناصرلدى الوطني  االنتماءمتغير مستوى البناء النفسي ومتغير مستوى 

وكانت قيمة (، 0.05لفا )أوىي أقؿ مف قيمة  ،(0.00حيث كانت الداللة اإلحصائية ) ،الخميؿ
ف العبلقة طردية بحيث كمما ازداد مستوى البناء النفسي ارتفعت درجة أي أ ،(0.45االرتباط موجبة )

 .الخميؿ محافظة في الوطني األمف عناصر لدى  الوطني االنتماء

 
 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 تفسير نتائج الدراسة ومناقشتيا



84 

 الخامس الفصل

 ومناقشتياتفسير نتائج الدراسة 

 :النتائج 4.7

لدى الوطني  االنتماءبالنفسي وعبلقتو  البناء مىعالتعرؼ  إلى بعد إجراء ىذه الدراسة والتي ىدفت
 :آلتيفإف نتائج الدراسة كانت عمى النحو ا ،الفمسطيني في محافظة الخميؿعناصر األمف الوطني 

 ومناقشتيا الدراسة بأسئمة المتعمقة النتائجتفسير 

: ما مستوى البناء النفسي لدى عناصر األمن الوطني الفمسطيني في األول السؤال نتيجةتفسير 
 محافظة الخميل؟

حيث بم   اً األمف الوطني في محافظة الخميؿ كاف متوسط عناصرمستوى البناء النفسي لدى  أفتبيف 
المعرفي ىو ، وكاف البعد (3980.بانحراؼ معياري ) ،(3.36المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )

 األعمى بينما كاف البعد النفسي ىو األدنى.

 النتائج عمى النحو التالي: جتماعي( فقد كانتواإل ،فيما يتعمؽ بأبعاد البناء )النفسي، والمعرفي

  (2.79كاف متوسط حيث بم  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) البناء النفسيمستوى، 
 .(0.533واالنحراؼ المعياري )

( 3.36أوضحت النتائج أف مستوى البناء النفسي لدى عناصر األمف الوطني كانت متوسطة بدرجة )
الواقع الذي يعيش فيو عناصر األمف فيـ بيف تحدي حماية الوطف وشعورىـ  إلىويعود ذلؾ 

( وتحدي الطموح في بناء 4.37بي )ابالمسؤولية تجاىو والذي جاء بالمرتبة األولى بمتوسط حس
 (.4.2ناجح ليـ الذي جاء في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )مستقبؿ 

عامة، ولدى أفراد عينة الدراسة خاصة، حيث  الفمسطينيالباحثة أف النتيجة مقبولة في المجتمع  ترى
األمف الوطني يتمتعوف بدرجة عالية مف البناء النفسي والذي يعتبر ركيزة أساسية في  عناصرأف 

إظيار اليوية النفسية لكؿ مف يدافع عف كرامتو مف جية ومف يبني وطنو مف جية أخرى، فالمجتمع 
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ية الفمسطيني بكافة أطيافو والونو يعيش تحت رايو العز والكرامة، فأغمب أبناءه يتمتعوف بسمات قياد
 .وسيكولوجية إيجابية وقوية ومتماسكة

( حيث أظيرت وجود استجابة 2019تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة نميبلت وسييؿ )
 متوسطة عمى الدرجة الكمية لمجاؿ األمف النفسي. 

  كاف متوسطًا حيث  كاف مرتفع حيث بم  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية البناء المعرفيمستوى
 (.0.539( واالنحراؼ المعياري )3.64)  بم

أف عناصر األمف الوطني  إلىأوضحت النتائج المتعمقة بالبناء المعرفي بارتفاع درجتو ويعود ذلؾ 

 إلىفيـ يتطمعوف وخبرة معرفية واضحة المعالـ، الذيف ينتسبوف بالجياز يمتمكوف شيادات عممية 

 ـلممارسة حياتي منيةالنتخصصة في العموـ األ المعرفة واالطبلع واكتساب الخبرات والميارات المينية

بمتوسط  ولى والمرتبة األجاء في  المعرفة  أشارت النتائج أف بعد، حيث ـوتنمية فكرى ـومينتي

سكرية والتي كما أف أفراد الجياز يمتحقوف بخبرات معرفية مف خبلؿ الدورات الع (.4.05حسابي )

تركز عمى بعد معرفة كؿ فرد بيويتو الوطنية، كما أف طبيعة المينة تتطمب منا االلتزاـ بكؿ معرفة 

 جديدة لمسايرة أفراد المجتمع وطريقة تفكيرىـ.

  ( 3.62كاف مرتفع حيث بم  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) جتماعيالبناء اإلمستوى

 (.0.501واالنحراؼ المعياري )

أف الجندي يممؾ قدرًا كبيرًا مف الشجاعة والثقة بالنفس فيو ال يحمي نفسو بؿ يحمي  إلىويعود ذلؾ 

شعب بأكممو وعميو أف يشعر كؿ مف حولو باألماف وينشر الطمأنينة بيف الناس، حيث شعور الجندي 

 اره الوظيفي.تحقيؽ تطوره واستمر  جتماعي عالي بسبب الحاجة إلثبات ذاتو وقدراتو في سبيؿإببناء 
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( التي أكدت عمى وجود استجابة مرتفعة عمى الدرجة الكمية 2018السيد) دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽ

، حيث  Pierpaolo & Antonia(2018)دراسة و  لمقياس البناء النفسي لدى أفراد عينة الدراسة،

 . الدراسة عينة ألفرادلمبناء النفسي في تقوية األداء  جيدأظيرت نتائج الدراسة وجود تأثير 

لدى عناصر األمن الوطني الفمسطيني في  الوطني االنتماءما مستوى  الثاني: السؤال نتيجةتفسير 
 محافظة الخميل؟

يني في األمف الوطني الفمسط عناصرالوطني الفمسطيني لدى  االنتماءف مستوى أوضحت النتائج أ

بانحراؼ معياري  ،(3.83حيث بم  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) كبيراً محافظة الخميؿ كاف 

الوطني  االنتماءألبعاد  المعياريةكما تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ،(3580.)

( كما ىو مبيف جماعيةال المسؤولية، االلتزاـ، وحمايتوالفمسطيني )الوالء لموطف، الحفاظ عمى الوطف 

 أدناه: 

 البعد األول: الوالء لموطن 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة  كانت

المتعمقة ببعد الوالء لموطف مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية 

، حيث بم  المتوسط الحسابي لمدرجة كبيرة كانت  أف اتجاىات المبحوثيف إلىالواردة في الجدوؿ 

 (.0.630) مقداره( واالنحراؼ المعياري الكمي 4.14الكمية )

 :الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه 

( 4.71( بمتوسط حسابي مقداره )الفقرة )أفتخر بالمغة العربية باعتبارىا مف مقومات الشخصية الوطنية

وطني.( بمتوس ط  إلى(، الفقرة )أحس باالنزعاج عند سماع ما يسيء 0.585وانحراؼ معياري مقداره )

(، والفقرة )أشعر بالفخر حينما أرى عمـ 0.804( وانحراؼ معياري مقداره )4.71حسابي مقداره )
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(، الفقرة )أشعر 0.791اري مقداره )( وانحراؼ معي4.67فمسطيف يرفرؼ( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراؼ معياري  مقداره 4.66النشيد الوطني( بمتوسط حسابي  مقداره ) إلىبالفخر حينما أستمع 

(0.776.) 

( 2.18في حيف كانت أدنى الفقرات : الفقرة )أشعر بأنني غريب في وطني( بمتوسط حسابي  مقداره )

ة )أحس بأدنى مشاعر الحب لوطني، ألنو ال يستحؽ ذلؾ( (، والفقر 1.391وانحراؼ معياري مقداره )

(، الفقرة )أرى بأف تاريخ وطني 1.594( وانحراؼ معياري مقداره )2.46بمتوسط حسابي مقداره )

 (.1.41معياري مقداره ) وانحراؼ( 3.23تاريخ مميء بالمآسي واإلحباطات( بمتوسط حسابي مقداره )

 وحمايتوالبعد الثاني: الحفاظ عمى الوطن 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة  المتوسطات كانت

المتعمقة ببعد الحفاظ عمى الوطف وحمايتو مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير 

، حيث بم  المتوسط الحسابي رةكبيأف اتجاىات المبحوثيف كانت  إلىالدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ 

 (.0.3770( واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره )3.59لمدرجة الكمية )

 :الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه 

( 4.64مقداره ) الفقرة )أرى أف تحطيـ األمبلؾ العمومية الوطنية سموؾ غير مبرر( بمتوسط حسابي

(، الفقرة )أرى بأف معاقبة الخارجيف عف القانوف أمر ال بد منو 0.740وانحراؼ معياري مقداره )

(، والفقرة )أعتني 0.793( وانحراؼ معياري مقداره )4.61لحماية الوطف( بمتوس ط حسابي مقداره )

(، الفقرة 0.714مقداره )( وانحراؼ معياري 4.58بتراثي الوطني كثيرًا.( بمتوسط حسابي مقداره )

)أكوف بالمرصاد ضد كؿ المؤامرات الداخمية والخارجية التي تمس وطني( بمتوسط حسابي  مقداره 

 (.0.823( وانحراؼ معياري  مقداره )4.55)
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في حيف كانت أدنى الفقرات : الفقرة )يمكنني أف أبوح بأسرار وطني ميما كانت اإلغراءات( بمتوسط 

(، والفقرة )أشعر بأف مساىمتي في الحافظ 1.22( وانحراؼ معياري مقداره )1.68حسابي  مقداره )

( وانحراؼ معياري مقداره 1.88عمى األمف الوطني أمر غير ميـ( بمتوسط حسابي مقداره )

(، الفقرة )أرى بأنو لف أستفيد شيئًا مما قد أبذلو في سبيؿ المحافظة عمى وطني( بمتوسط 1.241)

 (.1.422معياري مقداره ) وانحراؼ( 2.44حسابي مقداره )

 البعد الثالث: االلتزام

الجدوؿ التالي يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات المبحوثيف عف 

 فقرات االستبانة المتعمقة ببعد االلتزاـ:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة  كانت

المتعمقة ببعد االلتزاـ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة 

لمدرجة ، حيث بم  المتوسط الحسابي كبيرةأف اتجاىات المبحوثيف كانت  إلىفي الجدوؿ 

 (.0.602( واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره)4.22الكمية)

 :الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه 

( وانحراؼ معياري 4.60الفقرة )ألتـز بجميع القوانيف واألنظمة في وطني( بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )يجب االلتزاـ بالقوانيف ألجؿ الحفاظ عمى أمف وسبلمة المواطنيف( بمتوس ط  (،0.693مقداره )

(، والفقرة )أرى بأف تمسكي بالقوانيف الوطنية 0.602( وانحراؼ معياري مقداره )4.55حسابي مقداره )

 (0.824( وانحراؼ معياري مقداره )4.48سبيؿ لمحفاظ عمى وحدة الوطف( بمتوسط حسابي مقداره )
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شعر بأف القانوف في وطني يطبؽ عمى الضعيؼ فقط( بمتوسط أالفقرة ) :الفقراتي حيف كانت أدنى ف

(، والفقرة )محاسبة المخالفيف لمقوانيف 1.369( وانحراؼ معياري مقداره )3.03حسابي  مقداره )

 .(0.944( وانحراؼ معياري مقداره )4.46بصرامة شيء ميـ( بمتوسط حسابي مقداره )

 جماعيةالرابع: المسؤولية الالبعد 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة  كانت

المتعمقة بمحور االداء االساسي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة 

، حيث بم  المتوسط الحسابي لمدرجة كبيرةف كانت أف اتجاىات المبحوثي إلىالكمية الواردة في الجدوؿ 

 .(0.558( واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره )3.70الكمية )

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( وانحراؼ معياري مقداره 4.51الفقرة )المشاركة في حممة النظافة واجب( بمتوسط حسابي مقداره )

(، الفقرة )ييمني نجاح وطني أكثر مما ييمني نجاحي الشخصي( بمتوس ط حسابي مقداره 0.816)

( وانحراؼ 3.98(، والفقرتيف بمتوسط حسابي مقداره )0.957( وانحراؼ معياري مقداره )4.14)

في سبيؿ مصمحة ( لمفقرة )يمكنني التنازؿ عف ممكيتي الخاصة 0.984معياري مقداره )

 .( لمفقرة )يمكنني قبوؿ رأي الجماعة إف خالؼ رأيي(1.006الوطف(،وانحراؼ معياري  مقداره )

الفقرة )أرغب في العمؿ الفردي الف العمؿ الجماعي يقيدني( بمتوسط  :الفقراتفي حيف كانت أدنى 

األعماؿ التي تؤيد  (، والفقرة )أشارؾ في1.313( وانحراؼ معياري مقداره )2.66حسابي  مقداره )

 (.1.255( وانحراؼ معياري مقداره )2.93رأيي فقط.( بمتوسط حسابي مقداره )

في جميع مجاالتو خاصة  األمف الوطني مرتفعاً  عناصر الوطني لدى االنتماءالباحثة بأف مستوى  ترى

ؽ باألجيزة والتضحية وغيرىا، فنجد بأنو مطموب مف جميع مف يمتح جماعيةفي الوالء والمسؤولية ال
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مف أجؿ وطنو ىذا مف  والتضحيةاألمنية أف يتميز عف غيره مف الوظائؼ األخرى بقدرتو عمى الفناء  

والبحث عف سعادتيـ ىذا مف جية أخرى، تتفؽ  لآلخريفليكوف قدوة  جماعيةجية وتحمؿ المسؤولية ال

الوطني لدى المشاركات  االنتماء(، والتي أكد أف مستوى 2020مع دراسة كرسوع )ىذه النتيجة 

 .(2019بمسيرات العودة في محافظات غزة كاف مرتفعًا، وكذلؾ مع دراسة الحموز واخروف)

متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى  جوىرية بينتوجد فروق  : ىلالسؤال الثالث

 ؟، الرتبة(اإلجتماعية: )الجنس، والعمر، والمستوى التعميمي، والحالة لمتغير

 ى حتى الخامسة، وكاآلتي: لستجري اإلجابة عن السؤال الثالث من خالل اختبار الفرضيات األو 

متوسطات  بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية األولى: ال 

 .البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس

 عناصر متوسطات البناء النفسي مف وجية نظر حصائيًا بيفإأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

  .األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الجنس

ترى الباحثة بأف جميع أبناء األجيزة األمنية ىـ في بوتقة واحدة بغض النظر عف الجنس، فمف خبلؿ 

زميمتيا بصورة كاممة دوف نقص فييا، مع عمميا في الميداف وجدت نفسيا تقوـ بالمياـ الموكمة إلييا 

حالة الجنس،  إلىتعزى  دوار بيف أبناء المؤسسة األمنيةمثؿ الذكور، فيي التجد فرؽ في األ مثميف

 عمى عكس ذلؾ وجدت أف قيمة البناء النفسي يتعزز بيف جميع أفراد األجيزة األمنية بشكؿ عاـ.

 بين( α≤1.17ة عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائيالفرضية الثانية: ال 

 .العمر متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير
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 عناصرسطات البناء النفسي مف وجية نظر متو حصائيًا بيف إأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

 .األمف الوطني في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير العمر

يمعب دور كبير في تحديد مستوى البناء النفسي، فيي توقعت أف ترى الباحثة بأف مستوى العمر  

 ، وخاصة مف لدييـ خبرة في الميداف ت داللة إحصائية لصالح مف ىـ أكبر عمراً يكوف ىناؾ فروؽ ذا

مستوى أعمى مف البناء النفسي السميـ، ولكف جاءت النتائج مختمفة ب دائمًا يتمتعوف  كونيـ األمني

أف جميع أفراد عينة الدراسة يتمتعوف بدرجة مف البناء النفسي بغض النظر عف فبذلؾ ترى الباحثة ب

العمر الزمني وىذا شيء إيجابي يثبت بأف جميع األفراد عمى اختبلؼ مستوياتيـ العمرية ىـ بنفس 

 .بشكؿ واضح الدرجة في البناء النفسي واالفصاح عف اليوية

حصائية دالة لمتغير إي أكدت عمى وجود فروؽ ( والت2018تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة السيد)

 راد العينة في ىذه الدراسة تختمؼ عف عينتيا الحالية.أفلصالح األعمار المتقدمة، مع العمـ أف 

متوسطات  بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة:ال 

 .المستوى التعميمي البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير

 عناصرسطات البناء النفسي مف وجية نظر متو حصائيًا بيف إأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

  .األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير المستوى التعميمي

لـ تجد الباحثة دراسات تناولت متغير المستوى التعميمي، فيي بذلؾ تجد بأف جميع أفراد الدراسة عمى 

ثير عمى تمؾ أبعاده دوف أف يكوف لممستوى التعميمي دور في التأمستوى معيف مف البناء النفسي بكافة 

واجباتيـ عمى أكمؿ صورة،  ، حيث أف جميع أفراد األجيزة األمنية ىميـ الوحيد ىو تأديةاليوية النفسية

المينية واألمنية واألخبلقية بغض النظر  تتطمب منيـ الوقوؼ عند مسؤوليتيـ خاصة أف ىذه المينة

 .عف المستوى التعميمي ليـ
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 بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرابعة: ال 

 .اإلجتماعيةالحالة  متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير

 عناصرمتوسطات البناء النفسي مف وجية نظر حصائيًا بيف إأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

 .اإلجتماعيةاألمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الحالة 

             جميع أفراد الشعب الفمسطيني عامة وأفراد ىذه العنية خاصة، ىـ عمى نفس  ترى الباحثة بأف

 ة قي، فتمغى جميع الفوارؽ الطباإلجتماعيةالدرجة في البناء النفسي بغض النظر عف طبيعة الحالة 

 ى.عند البدء بالحفاظ عمى ىيبة المؤسسة األمنية مف جية وأبناء المجتمع الفمسطيني مف جية أخر 

 حصائية دالة لمتغيرإوالتي أكدت عمى عدـ وجود فروؽ  (2018تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة السيد)

 .اإلجتماعيةالحالة 

 بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الخامسة: ال  

 .متوسطات البناء النفسي في محافظة الخميل تعزى لمتغير الرتبة

سطات البناء النفسي مف وجية نظر متو حصائيًا بيف إأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

 .األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الرتبة عناصر

ترى الباحثة بأف ىذه النتيجة كانت غير متوقعة فيي تجد بأف ىناؾ فروؽ في الرتبة العسكرية في 

خبلؿ عممي وجدت بأف ما يميز أفراد األجيزة األمنية عامة واألمف  تكويف البعد النفسي لؤلفراد، فمف

حتراميـ لمرتب العسكرية، فطريقة التعامؿ ترتبط برتبة العسكرية بصورة مباشرة، االوطني خاصة 

ويحتـر قرار كؿ فرد ذو رتبة أعمى بحكـ خبرتو وحنكتو في التعرؼ عمى كافة مجريات األمور 
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( والتي 2018العسكرية، ولكف جاءت ىذه النتيجة مخالفة لمتوقعات وىي بذلؾ تختمؼ مع دراسة السيد)

 .حصائية دالة لمتغير الرتبة العسكرية لصالح مستوى جندي وضابطإأكدت عمى وجود فروؽ 

متوسطات  بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) السؤال الرابع : ىل

: )الجنس، والعمر، والمستوى التعميمي، والحالة في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني النتماءا

 ، الرتبة(اإلجتماعية

  ة حتى العاشرة، وكاآلتي: سالرابع، سيجري اختبار الفرضيات من الساد لإلجابة عمى السؤال

بين ( α≤1.17الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية السادسة: ال 

 .الجنس في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماءمتوسطات 

الوطني الفمسطيني مف وجية  االنتماءمتوسطات حصائيًا بيف إأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

  األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الجنس. عناصرنظر 

لموطف يأتي بقموب الجميع دوف التفريؽ بيف الذكور واإلناث، ومف خبلؿ  االنتماءأف ترى الباحثة 

عممي أجد نفسي مؤمنة بعدالة قضيتي وحبي لوطني وتجرعت ذلؾ منذ صغري فعشت طفمة تعشؽ 

 االنتماءأف استشيد وحالي حاؿ الكثير مف الفتيات في صدؽ  إلىوالدىا في السجوف اإلسرائمية 

لموطف، وبطبيعة الحاؿ ىي حاجة أساسية تحدث عنيا ماسمو في ىرمو وعبر عنيا بالحاجة لئلنتماء. 

(، حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ 2019تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة نميبلت وسييؿ )

حموز ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة لدى طمة الجامعة تعزى لمتغير الجنس، ودراسة ال

 االنتماءود فروؽ في دور جامعة الخميؿ في تنمية قيـ ج( حيث أظيرت عدـ و 2019وآخروف )

 الوطني لدى طمبتيا وفقًا لمتغير الجنس.
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 بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية السابعة:ال 

 .العمر في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماءمتوسطات 

الوطني الفمسطيني مف وجية  االنتماء متوسطات حصائيًا بيفإأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

 .األمف الوطني في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير العمر عناصرنظر 

نعيش نفس الظروؼ ونتحمؿ  ترى الباحثة بأف حب الوطف يتـ بدوف الفوارؽ العمرية، حيث أننا جميعاً  

ر معو كمما لموطف ويظؿ يكب االنتماءفالطفؿ ينمو عنده نفس المسؤوليات منذ صغرنا حتى نكبر، 

كبر، وخبلؿ ىذا الوقت ال يفضؿ نفسو عمى وطنو يقؼ ويحميو بصدر عاري ال يأبو إذا كاف في 

لموطف حاجة مف حاجات الفرد األساسية ال يستطيع التخمي عنيا  االنتماءعمره الوردي أـ كاف كبيرًا ف

تتفؽ نتائج الدراسة الحالية الوطني شرط لصحة الفرد النفسية،   االنتماءفي أي زمف مف عمره، ليصبح 

 االنتماء( حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ  في مستوى رتب اليوية و 2020مع نتائج دراسة كرسوع )

(، وتختمؼ مع نتائج 2015وفؽ لمتغير العمر، ودراسة العرجا وعبد اهلل ) الوطني والميؿ لممخاطرة

( وفقًا لمتغير العمر حيث أظيرت وجود فروؽ في األساليب التوكيدية في 2018دراسة محبوب )

 .الوطني والقومي العربي لصالح العمر األكبر االنتماءبالشعور 

متوسطات  بين( α≤1.17عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثامنة:ال 

 لمستوى التعميمي.ا في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماء

الوطني الفمسطيني مف وجية  االنتماءمتوسطات حصائيًا بيف إأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

 .األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير المستوى التعميمي عناصرنظر 

متغير المستوى  مف خبلؿ مراجعتي لؤلدب التربوي والدراسات السابقة لـ اجد أي دراسة تناولت 

التعميمية  العممية وليسست اإلجتماعيةلموطف يتشرب منذ الصغر عبر التنشئة  االنتماءالتعميمي، ولكف 
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، فجميعنا بغض النظر عف مستويتنا سببًا في بناء توجيات لئلنتماء الوطني يجةالمنظمة والممن

 التعميمية ننتمي لموطف بدرجات.

بين ( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية التاسعة: ال 

 .اإلجتماعيةالحالة  في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماءمتوسطات 

مف وجية  الوطني الفمسطيني االنتماءمتوسطات حصائيًا بيف إأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

 .اإلجتماعيةاألمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الحالة  عناصرنظر 

لترؾ  لموطف وال تشكؿ عامبًل ضاغطاً  االنتماءليست عائقًا في  اإلجتماعيةتجد الباحثة بأف الفوارؽ  

، حب الوطف ال يقتصر عمى األعزب، كذلؾ المتزوج يعشؽ وطنو ويعمـ أوالده الحقيقي لموطف االنتماء

وطنو روؽ ألعزب أو متزوج كبلىـ ينتمي لعمى حب وطنو، ىنا الوطف ينتمى إليو بدوف قيود بدوف ف

وجود فروؽ (، حيث أظيرت عدـ 2020تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كرسوع ) بطريقتو،

لحالة االوطني والميؿ لممخاطرة تعزى لمتغير  االنتماءت داللة إحصائية في مستوى رتب اليوية و اذ

(. حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2015، ودراسة العرجا وعبد اهلل )اإلجتماعية

 .اإلجتماعيةفي مقياس األمف النفسي تعزى لمتغير الحالة 

 بين( α≤1.17توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية العاشرة: ال 

 .الرتبة في محافظة الخميل تعزى لمتغير الوطني االنتماءمتوسطات 

الوطني الفمسطيني مف وجية  االنتماءمتوسطات حصائيًا بيف إأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة 

 .األمف الوطني في محافظة الخميؿ وفقًا لمتغير الرتبة عناصرنظر 
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ربما ىذه النتيجة تقبؿ تمامًا فنحف نعشؽ الوطف وننتمي إليو بغض النظر عف طبيعة الرتبة  

فالفرد الذي يحمؿ رتبة جندي يدافع عف وطنو بطريقتو فيو بالميداف يقوـ بعممو الذي يصب العسكرية، 

، وال مف يحمؿ رتبة العقيد أو العميد فيو أيضًا يقوـ بعممو الموكؿ إليوفي خدمة الوطف، وكذلؾ األمر ل

فالكؿ ينتمي لموطف بطريقتو الخاصة وباسموبو في يتردد بالتواجد بالمكاف الذي يدافع فيو عف وطنو، 

( حيث 2015تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العرجا وعبد اهلل )الدفاع وحب الوطف. 

 ـ وجود فروؽ في مقياس األمف النفسي تعزى لمتغير الرتبة.أظيرت عد

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : ىللخامسا السؤال نتيجةتفسير 
(1.17≥α بين البناء النفسي و )األمن الوطني في محافظة الخميل عناصرلدى الوطني  االنتماء. 

الوطني لدى  االنتماءحصائيًا بيف مستوى البناء النفسي و إأظيرت النتائج وجود عبلقة طردية دالة 
 .(0.45األمف الوطني في محافظة الخميؿ بمعامؿ ارتباط بم  )عناصر 

(، حيث أظيرت وجود عبلقة 2019وسييؿ ) تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة نميبلت

الوطني، وتختمؼ مع نتائج دراسة العرجا وعبد اهلل  االنتماءموجبة دالة إحصائيًا بيف األمف النفسي و 

 األمف الوطني. عناصرالوطني لدى  االنتماءالذي أظيرت عدـ وجود عبلقة بيف األمف النفسي و 

الوطني،  االنتماءمقومات األبنية النفسية كمما زاد مستوى  وتعني ىذه النتيجة إنو كمما توافرت في الفرد

وت عد ىذه النتيجة منطقية فيناؾ ارتباط وثيؽ بيف الشحنات النفسية والعاطفية، ومشاعر التضحية 

الوطني لو جذور ومركبات مرتبطة  االنتماءوالبذؿ والعطاء، والذود عف حياض الوطف، فأساس 

تعمؽ بالمكاف الذي ولد وترعرع فيو، كما يمكف عزو ىذه النتيجة في بالتعمؽ الوجداني، فاإلنساف ي

ضوء التنشئة األسرية، والتربية المجتمعية والتعميمية، والفمسفة الدينية، والتوجيات التحررية لمتنظيمات 

ة الفمسطينية، والتي تيتـ في تنمية وتطوير البناء النفسي لمفرد بمكوناتو المختمفة النفسية واالنفعالي

، والدفاع عف القيـ والمبادئ االنتماءوالمعرفية، والروحية، والتي تنعكس باإليجاب عمى تعميؽ مشاعر 
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والمكتسبات الوطنية، كما يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء النموذج النظري لماسمو في أف الحاجة 

مشاعر العزلة  نتماء ليا أساس سيكولوجي، فيي نتاج لدوافع سيكولوجية تكيفية، لمتخمص مفلئل

الوطني مف الحاجات الرئيسة التي تتطمب مقومات  االنتماءجتماعي. فوالوحدة واالغتراب النفسي واإل

الشخصية السوية اإليجابية. كما يمكف تفسير ذلؾ في ضوء خصائص أفراد العينة كونيـ يتـ اختيارىـ 

فع ا، كالقدرات العقمية، ودو وفؽ أسس ومعايير يجب أف يتوافر بيا كؿ مقومات الشخصية اإليجابية

 .. والرشاقة والمظير الجسمياالنتماء

 :التوصيات 1.7

 فإف الباحثة تقترح وتوصي بما يمي: ،بناًء عمى النتائج السابقة

، وتعزز مف خبلليا مفاىيـ الوحدة ةالعمؿ عمى إيجاد برامج وطنية داعمة ورئيسة تدعـ قيـ الوطني .1

 الوطنية في داخؿ المجتمع.

 والعمؿ عمى حميا حتى ال تكوف عائقًا. االنتماءمعرفة األسباب التي ال تساعد عمى زيادة  .2

 ودوره. االنتماءعقد دورات تدريبية لرجاؿ قوى األمف تعرفيـ بأىمية  .3

التعريؼ برجاؿ األمف لممواطف والمجتمع، والدور الذي يقوموف بو لمساعدة وخدمة المواطف،  .4

 االلتحاؽ باألمف.وتشجيع أفراد المجتمع عمى 

 الوطني واألمف النفسي في مجاؿ المرأة.  االنتماءبعمؿ مزيد مف الدراسات التي تتعمؽ  .5
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 االستثانح قثم انتحكيم(: 1مهحق رقم )

 
  استبانة

 وبعد طيبة تحية

 لدىالوطني   االنتماءبالنفسي وعالقتو  البناء"لتعرؼ عمى ا إلىبإعداد دراسة تيدؼ   ةالباحث تقوـ
الحصوؿ عمى  لمتطمبات   وذلؾ استكماالً "، في محافظة الخميل  الفمسطينيعناصر االمن الوطني 

، لذا آمؿ مف حضرتكـ اإلجابة عمى فقرات االستبانة عممًا بأف ىذه البيانات ستستخدـ الماجستيردرجة 
 ألغراض البحث العممي مع الحفاظ عمى سرية ىذه البيانات. 

  لتعاونكمً   وشكرا

   : نداء شوامرةةإعداد الباحث

 مصري  : إبراىيم الدكتوراشراف 

 انجزء األول :معهىماخ شخصيح 

  ( في انمكان انمناسة:  ( Xانرجاء وضع إشارج 

 أنثى  ذكر: الجنس .4
    فأكثر سنة  41سنة   26-40فأقؿ سنة  25 العمر: .2

  جامعي ثانوية عامة فأقؿالمستوى التعميمي:  .3
  ذلؾ غير /ةمتزوج /عزباءأعزب: اإلجتماعية الحالة .4
  مبلـز   نقيب رائد    مقدـ  عقيد عميد لواء: الرتب .5

  عريؼ رقيب   مساعد 
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 النفسي  البناءالمحور الثاني:  
 ( أمام العبارة التي تنطبًق عميك. Xيرجى منك وضع إشارة )

 الرقم العبارات دائماً  كثيراً  أحياناً  قميالً  نادراً 

 الجسمي البعد: أوالً 
  .1 ممحوظ بشكؿ قمبي دقات سرعة مف أشعر     
  .2 رأسي في بصداع أشعر     
  .3 لمطعاـ الشيية بفقداف أشعر     
  .4 وزني في ممحوظ بتناقص أشعر     
  .5 النـو عند صعوبة أجد     
  .6 جسمي أجزاء جميع في بآالـ أشعر     
  .7 واإلغماء بالدوخة أشعر     
  .8 العاـ الضعؼ مف أعاني     
  .9 مجيود أي بذؿ عند بسرعة بالتعب أشعر     
  .10 وحيوية بنشاط أتمتع     
  .11 رياضية أنشطة أمارس     
  .12 الشخصية بنظافتي أىتـ     
  .13 معدية بأمراض المصابيف األفراد عف أبتعد     

 : البعد النفسي ثانياً 
  .14 األسباب ألتفو أغضب     
  .15 المظممة األماكف مف أخاؼ     
  .16 بقاء وحيدًا في أي مكف أوجد فيوال أرفض     
  .17 األوقات معظـ في السعادة عبلمات عمي تظير     
  .18 عاـ موقؼ في الحديث مني يطمب عندما باالرتباؾ أشعر     
  .19 المرتفعة األصوات مف أخاؼ     
  .20 ناجح مستقبؿ تحقيؽ في أطمح     
  .21 اآلخريف أماـ الحديث عند صوتي أخفض     
  .22 اآلخريف مع أتحدث عندما بسرعة أتوتر     
  .23 فيو مرغوب غير شعر بأني أشعر     
  .24 وديني وطني تجاه بالمسؤولة أ عر     
  .25 مناطقنا فوؽ تخمؽ المروحية الطائرات صوت أسمع عندما بالخوؼ أشعر     
  .26 .باآلخريف أثؽ     



118 

 الرقم العبارات دائماً  كثيراً  أحياناً  قميالً  نادراً 

 المعرفي البعد: ثالثاً 
  .27 الصموات جميع عمى أحافظ ألنني والراحة باألمف أشعر     
  .28 المحرجة المواقؼ مف أنسحب     
  .29 النسياف كثير بأنني أشعر     
  .30 لواجباتي تأديتي أثناء كثيراً  أسرح     
  .31 التعبير عمى القدرة بعدـ أشعر     
  .32 المعرفة عمى لمحصوؿ دائماً  أسعى     
  .33 أحداث مف حولي يجري ما تماماً  أدرؾ     
  .34 بسرعة القرارات أتخذ     
  .35 القرارات اتخاذ عمى يساعدني المختمفة األفكار عمى أطمع     
دراكي وعي زيادة أجؿ مف اآلخريف مع أتناقش        .36 وا 
  .37 فكرية مرونة يزيدني اآلخريف أفكار إلى أستمتع     
  .38 اآلخريف بأفكار إيجابي بشكؿ أتأثر     
  .39 لدي التفكير تواصؿ بعدـ أشعر     

 االجتماعي البعد: رابعاً 
  .40 اآلخريف مف تقربني وظيفتي أف أجد     
  .41 عمقاً  اإلجتماعية عبلقاتي وظيفتي زادت     
  .42 اآلخريف مع جديدة عبلقات إقامة وظيفي عمي تسيؿ     
  .43 وقيمي بمبادئي أتمسؾ     
  .44 العمؿ في قياداتي إلى أجمس عندما بالرضا اشعر     
  .45 حولي أصدقائي التفاؼ عند بنفسي ثقتي تزداد     
  .46 متماسكيف التنظيميات أفراد رؤية عند ذاتي أحقؽ     
  .47 اإلجتماعية بقيمتي يشعروني زمبلئي اىتماـ     
  .48 الوطنية المناسبات في المشاركة عمي يصعب     
  .49 طيبة بزمبلئي عبلقة     
  .50 أسرتي مع االجتماعي المناسبات في أشارؾ     
  .51 يعانونيا التي المشاكؿ حوؿ زمبلئي مناقشة أفضؿ     
  .52 ىادئ بأسموب اآلخريف مع أتعامؿ     
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 الوطني  االنتماء: لثالثا المحور
 (1143مقايس عواشرية )

 ( أمام العبارة التي تنطبًق عميك. Xيرجى منك وضع إشارة )

 أوافق ال
 أوافق أوافق متأكد غير أوافق ال بشدة

 بشدة
 الرقم العبارات

 لموطن الوالء: األول البعد
 وطني إلى يسيء ما سماع حيف غضب أو انزعاج بأي أحس ال     

 ذلؾ كاف ميما
1.  

بارىا مف مقومات أفتخر بالمغة العربية والديف اإلسبلمي باعت      
 الشخصية الوطنية

2.  

  .3 وطني أجؿ مف ومالي بروحي أفتقد     
ف ببلدي بأف أرى        .4 عزيزة عمي جارت وا 
  .5 عنو ابتعدت كمما وطني إلى قوي بحنيف أشعر     
 النشيد إلى أستمع أو يرفرؼ الوطني العمـ أرى حينما بالفخر أشعر     

 الوطني
6.  

 مشكبلت مف يعتريو مما بالرغـ األوطاف أفضؿ مف وطني بأف أحس     
 وعيوب

7.  

  .8 ذلؾ يستحؽ ال ألنو لوطني، الحب مشاعر بأدنى أحس ال     
  .9 وطني في ومقصى وغريؼ ميدد بأنني أشعر     
  .10 ذلؾ حاولت ميما وطني عمى بالغيرة إحساس أي ينتابني ال     
 والمآسي بالميازؿ مميء أسود تاريخ وطني تاريخ بأف أرى     

 واإلحباطات
11.  

 يدعو ما وطني وحاضر ماضي وانجازات وتقاليد عادات في ليس     
 واالفتخار لبلعتزاز

12.  

 مف الرغـ عمى الوطف ليذا أنتمي بأنني واالعتزاز بالفخر أشعر     
 أحياىا التي الظروؼ

13.  

 الوطن عمى الحفاظ: الثاني البعد
  .14 الكبرى اىتماماتي مف الوطني بالراث االعتناء     
  .15 الوطف ثروات استغبلؿ في اإلسراؼ يضرني     
  .16 مبرر غير سموؾ الوطنية العمومية األمبلؾ وحرؽ تحطيـ     
  .17 وطنيبأنو لف أستفيد شيئًا مما قد أبذلو في سبيؿ المحافظة عمى  أرى     
  .18 .اإلغراءات كانت ميما وطني بأسرار أبوح أف يمكنني ال     
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 أوافق ال
 أوافق أوافق متأكد غير أوافق ال بشدة

 بشدة
 الرقم العبارات

  .19 ميـ غير أمر الوطني األمف عمى الحافظ في مساىمتي بأف أشعر     
 الوطن حماية: الثالث البعد

 التي والمظاىرات التجمعات في المواطنيف بعض مشاركة يؤسفني     
 الوطنية بالوحدة تمس

20.  

  .21 ووحدتو الوطف مف أسبؽ والديمقراطية الحرية بأف أشعر     
 بأي ووحدتو الوطف لحماية منو بد ال أمر اإلرىاب مكافحة بأف أرى     

 ناجعة طريقة
22.  

 قد التي والخارجية الداخمية المؤامرات كؿ ضد دائماً  بالمرصاد أكوف     
 بوطني تحاؾ

23.  

 حماية أجؿ مف والنفيس بالغالي التضحية أستطيع ال بأنني أشعر     
 وطني

24.  

 ىو وال ضروري ليس أمر فيو مشتبو شخص أي عف التبمي  بأف أرى     
 فرد كؿ عمى واجب مف

25.  

 والغمو والتعصب التفرؽ ونبذ الوحدة عمى المواطنيف حث بأف أرى     
 وواجباتي ميامي مف ليس

26.  

جرائـ ضد  يقترفوابيـ ما لـ  لممغرربأف تقديـ النصح واإلرشاد  أرى     
 و أـ ميـالوطف ووحدت

27.  

 االلتزام: الثالث البعد
  .28 بقوانينو االلتزاـ يستحؽ ال وطف في بأنني أشعر     
 وليذا فقط الضعيؼ الموطف عمى يطبؽ وطني في القانوف بأف أشعر     

 مناىضتو بد ال
29.  

  .30 حضارية وغير لمحرية سالبة وطني قوانيف     
 تجاوز يتـ ال حتى ميـ شيء بصرامة لمقوانيف المخالفيف محاسبة     

 القانوف
31.  

  .32 الوطف وحدة عمى لمحفاظ سبيؿ الوطنية بالقوانيف تمسكي بأف أرى     
  .33 المواطنيف وسبلمة أمف عمى الحفاظ ألجؿ بالقوانيف االلتزاـ ينبغي     

 الجماعية: الخامس البعد
  .34 بو القياـ مف بد ال واجب النظافة حممة في المشاركة     
  .35 الوطف مصمحة سبيؿ في الخاصة مميكتي عف التنازؿ يمكنف ال     
  .36 رأيي خالؼ إف الجماعة رأي قبوؿ يمكنني ال     
  .37 الشخصي نجاحي ييمني مما أكثر وطني نجاح ييمني     
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 أوافق ال
 أوافق أوافق متأكد غير أوافق ال بشدة

 بشدة
 الرقم العبارات

  .38 في األعماؿ التي تؤيد رأيي فقط.  أشارؾ     
  .39 .يقيدني الجماعي العمؿ ألف الفردي، العمؿ في أرغب     
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 انتحكيم تعد االستثانح( : 2) رقم مهحق

 
  استبانة

 تحية طيبة وبعد

 عناصر لدى الوطني االنتماءب وعالقتو النفسي البناء"لتعرؼ عمى ا إلىدراسة تيدؼ ب ةالباحث تقوـ
الحصوؿ عمى درجة  لمتطمبات   وذلؾ استكماالً "، الخميل محافظة في الفمسطيني الوطني مناأل

عممًا بأف  المقياس، لذا آمؿ مف حضرتكـ اإلجابة عمى فقرات والتربوي النفسي اإلرشاد في الماجستير
 ىذه البيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممي مع الحفاظ عمى سرية ىذه البيانات. 

 لتعاونكم  وشكرا

   شوامرة: نداء ةإعداد الباحث

 مصري  : إبراىيم الدكتوراشراف 

 انجزء األول :معهىماخ شخصيح 

  ( في انمكان انمناسة:  ( Xانرجاء وضع إشارج 

 أنثى  ذكر: الجنس .4

  فأكثر عاـ- 46عاـ  36-45عاـ   25-35عاـ 25 مف أقؿ: العمر .2

  فأكثر جامعي  فأقؿ عامة ثانويةالتعميمي:  المستوى .3
  ذلؾ غير /ةمتزوج /عزباءأعزب: اإلجتماعية الحالة .4

 أوؿ مبلـز  مبلـز   نقيب رائد    مقدـ  عقيد  عميد: الرتب .5

 جندي   عريؼ أوؿ  رقيب رقيب   أوؿ مساعد   مساعد



113 

 النفسي  البناءالمحور الثاني:  
 يمكف وال الجسمي لمجانب انعكاس ىو الجزء ىذا وأف معنوي جزء وىو لمشخصية، المكمؿ الجزء ىو: النفسي البناء

 (9: 2019 دبوز،) نشاط أو سموؾ إلى ترجـ إذا إال الشخصية في النفسي الجانب مبلحظة

 ( أمام العبارة التي تنطبًق عميك. Xيرجى منك وضع إشارة )

 الرقم العبارات دائماً  كثيراً  أحياناً  قميالً  نادراً 

 النفسي البعد: أوالً 
 1 األسباب ألتفو أغضب     
 2 المظممة األماكف مف أخاؼ     
 3 وحيداً  البقاء أرفض     
 4 السعادة عبلمات عمي   تظير     
 5 المحرجة المواقؼ مف أنسحب     
 6 المرتفعة األصوات مف أخاؼ     
 7 ناجح مستقبؿ تحقيؽ في أطمح     
 8 اآلخريف مع أتحدث عندما بسرعة أتوتر     
 9 وطني تجاه بالمسؤولية أشعر     
 10 مناطقنا فوؽ يحمؽ صوت أسمع عندما بالخوؼ أشعر     
 11 باآلخريف أثؽ     

 المعرفي البعد: ثانياً 
 12 باألماف يشعرني صمواتي عمى محافظتي     
 13 النسياف كثير نفسي أعد       
 14 نفسي عف التعبير استطيع ال     
 15 المعرفة عمى لمحصوؿ أسعى     
 16 أحداث مف حولي يجري بما أدرؾ     
 17 بسرعة القرارات أتخذ     
 18 القرارات اتخاذ عمى يساعدني المختمفة األفكار عمى اطبلعي     
 19 وعي زيادة أجؿ مف اآلخريف مع أتناقش     
 20 فكرية مرونة يزيدني اآلخريف أفكار إلى االستماع     
 21 اآلخريف بأفكار إيجابي بشكؿ أتأثر     

 جتماعياإل البعد: ثالثاً 
 22 وقيمي بمبادئي أتمسؾ     
 23 العمؿ في قياداتي إلى أجمس عندما بالرضا أشعر     
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 الرقم العبارات دائماً  كثيراً  أحياناً  قميالً  نادراً 

 24 حولي أصدقائي التفاؼ عند بنفسي ثقتي تزداد     
 25 متماسكيف التنظيميات أفراد رؤية عند ذاتي أحقؽ     
 26 اإلجتماعية بقيمتي يشعرني زمبلئي اىتماـ     
 27 الوطنية المناسبات في المشاركة عمي يصعب     
 28 طيبة بزمبلئي عبلقتي     
 29 أسرتي مع اإلجتماعية المناسبات في أشارؾ     
 30 منيا يعانوف التي المشاكؿ حوؿ زمبلئي مناقشة أفضؿ     
 31 ىادئ بأسموب اآلخريف مع أتعامؿ     
 32 عاـ موقؼ في الحديث مني يطمب عندما باالرتباؾ أشعر     
 33 اآلخريف أماـ الحديث عند صوتي أخفض     
 34 فيو مرغوب غير شخص بأني أشعر     
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 الوطني  االنتماء: لثلمحور الثاا
: ىو إحساس المواطف بأنو جزء مف وطنو، فيحبو ويتعمؽ بو ويكف لو الوالء، ويظير ذلؾ مف اعتناقو الوطني االنتماء

عمى ثرواتو، واندماجو في أحداثو ومشكبلتو، واستعداده  ومحافظتولقيمو، وعاداتو، وتقديره لمؤسساتو، وطاعتو لقوانينو، 
يثاري )كرسوع،  نتماءلمنيوض بو، ولئل  عواشريةمقياس  (.7: 2020ثبلث مستويات: انتماء مادي، وظاىري وا 

(1143) 
 ( أمام العبارة التي تنطبًق عميك. Xيرجى منك وضع إشارة )

 أوافق ال
 أوافق أوافق متأكد غير أوافق ال بشدة

 بشدة
 الرقم العبارات

 لموطن الوالء: األول البعد
  .6 وطني إلى يسيء ما سماع عند باالنزعاج أحس     
  .7 الوطنية الشخصية مقومات مف باعتبارىا العربية بالمغة أفتخر     
  .8 ومالي بروحي وطني أفدي     
  .9 عنو ابتعدت كمما وطني إلى قوي بحنيف أشعر     
  .10 يرفرؼ فمسطيف عمـ أرى حينما بالفخر أشعر     
  .11 الوطني النشيد إلى أستمع حينما بالفخر أشعر     
  .12 مشكبلت مف يعتريو مما بالرغـ األوطاف أفضؿ مف وطني بأف أحس     
  .13 ذلؾ يستحؽ ال ألنو لوطني، الحب مشاعر بأدنى أحس     
  .14 وطني في غريب بأنني أشعر     
  .15 ذلؾ حاولت ميما وطني عمى بالغيرة إحساس  ينتابني     
  .16 واإلحباطات بالمآسي مميء تاريخ وطني تاريخ بأف أرى     
  .17 وطني في والتقاليد بالعادات أعتز     
  .18 الوطف ليذا أنتمي بأنني واالعتزاز بالفخر أشعر     

 وحمايتو الوطن عمى الحفاظ: الثاني البعد
  .19 كثيراً  الوطني بتراثي أعتني     
  .20 مبرر غير سموؾ الوطنية العمومية األمبلؾ تحطيـ أف أرى     
  .21 وطني عمى المحافظة سبيؿ في أبذلو قد مما شيئاً  أستفيد لف بأنو أرى     
  .22 اإلغراءات كانت ميما وطني بأسرار أبوح أف يمكنني     
  .23 ميـ غير أمر الوطني األمف عمى الحافظ في مساىمتي بأف أشعر     
 التي والمظاىرات التجمعات في المواطنيف بعض مشاركة يؤسفني     

 الوطنية بالوحدة تمس
24.  

  .25 وطني في ضرورياً  الحرية وجود بأف أشعر     
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 أوافق ال
 أوافق أوافق متأكد غير أوافق ال بشدة

 بشدة
 الرقم العبارات

  .26 ووحدتو لوطني ميمة الديمقراطية بأف أشعر     
  .27 الوطف لحماية منو بد ال أمر القانوف عف الخارجيف معاقبة بأف أرى     
 تمس التي والخارجية الداخمية المؤامرات كؿ ضد بالمرصاد أكوف     

 وطني
28.  

  .29 وطني حماية أجؿ مف ونفيس غاؿٍ  ىو ما بكؿ أضحي     
 والغمو والتعصب التفرؽ ونبذ الوحدة عمى المواطنيف حث بأف أرى     

 وواجباتي ميامي مف ليس
30.  

  .31 وواجباتي ميامي مف ليس التفرؽ نبذ أرى     
  .32 وواجباتي ميامي مف ليس التعصب أف أرى     
  .33 بيـ أمر ميـ لممغرربأف تقديـ النصح واإلرشاد  أرى     

 االلتزام: الثالث البعد
  .34 وطني في واألنظمة القوانيف بجميع ألتـز     
  .35  فقط الضعيؼ عمى يطبؽ وطني في القانوف بأف أشعر     
  .36 ميـ شيء بصرامة لمقوانيف المخالفيف محاسبة     
  .37 الوطف وحدة عمى لمحفاظ سبيؿ الوطنية بالقوانيف تمسكي بأف أرى     
  .38 المواطنيف وسبلمة أمف عمى الحفاظ ألجؿ بالقوانيف االلتزاـ يجب     

 جماعيةال المسؤولية: الرابع البعد
  .39 واجب النظافة حممة في المشاركة     
  .40 الوطف مصمحة سبيؿ في الخاصة ممكيتي عف التنازؿ يمكنني     
  .41 رأيي خالؼ إف الجماعة رأي قبوؿ يمكنني     
  .42 الشخصي نجاحي ييمني مما أكثر وطني نجاح ييمني     
  .43 فقط رأيي تؤيد التي األعماؿ في أشارؾ     
  .44 يقيدني الجماعي العمؿ الف الفردي العمؿ في أرغب     
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 انتحكيم نجنح( : 3) رقم مهحق



الدرجة  التخصص اسم المحكم الرقم
 العممية

 مكان العمل

 جامعة مؤتة أستاذ وتربوي رشاد نفسيإ حمد عبد المطيؼ ابو اسعدأأ.د.   .1

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ وتربوي شاد نفسيإر  شاىيف أحمد أ.د. محمد  .2

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد  خدمة اجتماعية بو بكرأياد إد.   .3

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد  شاد نفسيإر  د. زىير النواجعة  .4

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ رشاد نفسي وتربويإ أ.د. حسني عوض  .5

 الخميؿ جامعة أستاذ مساعد خاصة تربية عابديف حاتـ. د  .6

 الخميؿ جامعة أستاذ مساعد تربوي نفس عمـ عجوة محمد. د  .7

 ىيئة التدريب العسكري أستاذ مساعد إرشاد نفسي وتربوي د. عايد الحموز  .8
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