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 :الملخص

تعـرف أثـر انتفاضـة األقصـى إلى هدفت الدراسة 

مســتوى الشــعور بقلــق المــوت لــدى طلبــة جامعــة  فــي

لوطنيـة، إضـافة إلـى تحديـد أثـر متغيـرات النجاح ا

ــكن  ــع الس ــدائم، وموق ــة ال ــان اإلقام ــنس، ومك الج

 .بالنسبة للمواجهات

ــة  ــى عين ــة عل ــت الدراس ــك أجري ــق ذل لتحقي

تـم اختيـارهم  مـن الطـالب والطالبـات) ٧٠٦(قوامها 

عشــوائيا مــن شــعب متطلبــات الجامعــة، طبــق عليهــا 

لــذي أعــده عبــد ا) (Death Anxiety Scaleمقيــاس قلــق المــوت 

ــالق  ــي) Abdel Khalek, 1996(الخ ــاالت ه ــة مج ــيس ثالث : ليق

ــيطرة  ــال س ــالموت، ومج ــتمر ب ــر المس ــال التفكي مج

فكرة المـوت، ومجـال تكـرار فكـرة المـوت، وهـو مـن 

 .المقاييس الثابتة والصادقة عالمياً 

أنــه يوجــد إلــى وقــد توصــلت نتــائج الدراســة 

الطلبــة  تــأثير النتفاضــة األقصــى علــى زيــادة شــعور
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بقلــق المــوت حيــث آانــت النســبة المئويــة لزيــادة 

ــة  ــذ بداي ــة ومن ــل االنتفاض ــعور قب ــذا الش ــل ه مث

علــــى المجــــاالت  ٢٥/٧/٢٠٠١االنتفاضــــة ولغايــــة 

، %٣٠.٤٨، %٣١.٣(والدرجـــة الكليـــة علـــى التـــوالي

ـــود %)٢٨.١٥، %٢٢.٧٨ ـــائج وج ـــرت النت ـــذلك أظه ، آ

 فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى الشــعور بقلــق

المــوت بــين الطلبــة المقيمــين داخــل مدينــة نــابلس 

ــابلس،  ــة ن ــل مدين ــين داخ ــالح المقيم ــا ولص وخارجه

وبـــين الـــذآور واإلنـــاث ولصـــالح اإلنـــاث، وبـــين 

ـــريبين والبع ـــالق ـــالح ي ـــات ولص ـــن المواجه دين ع

 .القريبين من المواجهات

 :مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية 

العصــر  يفــالســمة الغالبــة ) Anxiety(القلــق  عــدي

الحديث وذلك لما يشهده مـن تسـارع األحـداث وتالحـق فـي 

مجريــات األمــور بشــكل مبــالغ فيــه، لــذلك أصــبح جميــع 

ــون  ــاء يطلق ــة أن العلم ــق لدرج ــين للقل ــراد معرض األف

 ".لعنة عصرنا الحاضر"عليه 

وحول مفهـوم القلـق النفسـي يوجـد هنـاك تبـاين 

اهتمـت في المفهوم وذلك نظـرا الخـتالف النظريـات التـي 

ـــيجموند  ـــي لس ـــل النفس ـــة التحلي ـــته، فنظري بدراس

يزت بــين نــوعين ـبيل المثــال، مــــــد، علــى ســـــفروي

ــ ــن الق ــ :لقـم ـــلق المـاألول الق ) (Objective,Anxiety(وضوعي ـ

، )خطـر محـدد(وترى أنـه رد فعـل لخطـر خـارجي معـروف 
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) Neuratic,Aniexity(أما النـوع الثـاني فهـو القلـق العصـابي 

رد فعـل لخطـر (ى أنه خوف غـامض غيـر مفهـوم وعرفته عل

 ).١٩٦٢نجاتي، ) (غريزي داخلي

تــوجس يصــحبه "أنــه بالقلــق )  May(وعــرف مــاي 

تهديد لبعض القيم التـي يتمسـك بهـا الفـرد ويعتقـد 

 ).١٩٨٠الرفاعي، " (نها أساسية لوجودهأ

ــرمان  ــه مس ــا يعرف ــة ) Masernan( بينم ــه حال أن

ــن  ــ"م ــأ خ ــذي ينش ــامل ال ــوتر الش ــاة الت الل مراع

ــف  ــرد للتكي ــة الف ــدوافع ومحاول ــي،(ال ، )١٩٦٧فهم

ومن الجـدير بالـذآر أن القلـق سـالح ذو حـدين، ففـي 

الوقــت الــذي يــرى فيــه آــل مــن فرويــد ومــاي بأنــه 

) Kalgard(حالة تهدد الفـرد وأنـه سـلبي، يؤآـد آجـارد 

علـــى أن القلـــق المعتـــدل هـــو أســـاس اإلنجـــاز، 

 ).١٩٨١عاقل، (واإلبداع، والنجاح 

ونظرًا ألهميـة موضـوع القلـق لعالقتـه بمواضـيع 

ــة  ــذه العالق ــل ه ــة مث ــم دراس ــد ت ــدة فق ــة عدي حيوي

التحصــيل الدراســي مثــل دراســات  فــيلقلــق اوتــأثير 

، والســـيد وعبـــد الفتـــاح )١٩٨٨(آـــل مـــن شـــعيب 

ـــوري)١٩٩٥( ـــطفى )١٩٩٦(، ودمنه ـــو مص ، )١٩٩٨(، وأب

واإلنجــاز واألنشــطة الرياضــية مثــل دراســة القــدومي 

ـــكعة وال ـــارلز )٢٠٠٠(ش ـــيمس )Charles, 1998(، وتش ، وج

)James, 1998.( 

وفــي الســنوات األخيــرة ظهــر االهتمــام بدراســة 
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ــوت  ــق الم ــمى بقل ــا يس ــر ) Death,Anxiety(م ــث تعتب حي

ظاهرة الموت من الظـواهر الحتميـة لكـل إنسـان فـي 

هذه الحياة، وأنها سـر مـن األسـرار الغيبيـة التـي 

مجمـل حياتـه وفـي مختلـف ألقت بظاللها وبعمـق علـى 

األعمار، آمـا أنهـا ظـاهرة آانـت ومـا زالـت تلعـب 

دورًا حاسمًا فـي تفكيـر اإلنسـان وسـلوآه وانفعاالتـه 

منــذ أقــدم العصــور، لكــن هــذه الظــاهرة، وبــالرغم 

ــعوب،  ــم والش ــاة األم ــي حي ــوى ف ــا القص ــن أهميته م

تعرضــت لتفســيرات عكســت وجهــات نظــر متباينــة مــن 

لقبول والترحيـب بهـا آسـنة قبلهم، وتمثلت إمـا بـا

لفـوز بـالخلود فـي الحيـاة فـي امن سنن الكون أمالً 

اآلخــرة، أو الشــعور بالرهبــة والهلــع والنفــور 

منها، لما يكتنفهـا مـن غمـوض وفنـاء، ومـن فقـدان 

ــياع  ــدهور والض ــة الت ــل نتيج ــى التواص ــدرة عل الق

ــ ــكرات يي ذال ــي س ــه ف ــة دخول ــان لحظ ــري اإلنس عت

 .الموت

ــار ــت الحض ــد قام ــر لق ــذ فج ــانية من ات اإلنس

التــاريخ بإعــارة ظــاهرة المــوت جــل اهتمامهــا 

تعبيرا عـن إيمانهـا المطلـق بالحيـاة بعـد المـوت، 

ــاتهم  ــودهم وإمكان ــريس جه ــى تك ــذي أدى إل ــر ال األم

ــالال  ــات إج ــد واألهرام ــل والمعاب ــاء الهياآ ــو بن نح

وإآرامــا لــدنو أجــل الســاعة علــى ملــوآهم وآهنــتهم 

دلــت عليــه الشــواهد فــي والصــفوة مــنهم، وهــذا مــا 
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اآلثــار العظيمــة التــي ترآوهــا خلفهــم، لتؤآــد 

ــامهم  ــيم اهتم ــى بعظ ــان يحظ ــوت آ ــع أن الم للجمي

النابع من إيمـانهم نحـو الحيـاة بعـد المـوت، ومـا 

ـــة،  ـــارات الفرعوني ـــا الحض ـــي ترآته ـــار الت اآلث

ــة،  ــة، والروماني ــورية، والفنيقي ــة، واألش والبابلي

يـل علـى ذلـك، آمـا في العصـور الغـابرة إال خيـر دل

أآــدت الــديانات الســماوية فــي رســاالتها علــى حيــاة 

الخلود بعـد المـوت، وأن الجسـد بعـد المـوت مصـيره 

الفنــاء، أمــا الــروح فتصــعد إلــى خالقهــا، وأنهــا 

ضـوء مـا اقترفـه  فـيستحاسب عن صاحبها بعـد مماتـه 

ــاة  ــي الحي ــوال ف ــن أق ــه م ــرح ب ــا ص ــال وم ــن أعم م

 ).Siegel, 1980(الدنيا 

شـهدت العقـود الثالثـة الماضـية اهتمامـًا لقد 

ــة  ــة المتعلق ــات الميداني ــالبحوث والدراس ــًا ب ملحوظ

ــن  ــد م ــا بالعدي ــث عالقته ــن حي ــوت، م ــاهرة الم بظ

ــــحية والنفســــية  ــــواهر االجتماعيــــة والص الظ

ــد  ــة بع ــيال، وخاص ــا وتحل ــة وبحث ــة، دراس والتربوي

الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا خلفتــه مــن آــوارث 

. مــن إزهــاق ألرواح ماليــين البشــرم، والآودمــار و

وآانــت النتيجــة أن بــدأت تطفــو علــى الســطح وبشــكل 

ــت ال ــي حاول ــات الت ــن الدراس ــد م ــر العدي ــت للنظ ف

البحـــث فـــي العوامـــل النفســـية واالجتماعيـــة ذات 

ــق  ــواس والقل ــل الوس ــالموت، مث ــة ب ــة الوثيق العالق
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واالآتئاب واإلحباط، وسـيطرة فكـرة المـوت علـى عقـول 

ــض  ــف بع ــل، أو وعواط ــر والفش ــة الفق ــاس نتيج الن

ــدوان ــالظلم والع ــعور ب ــت . الش ــات ذهب ــاك دراس وهن

إلى أبعـد مـن ذلـك حـين أآـدت أن اإليمـان بالحيـاة 

بعــد المــوت يضــعف ويبــدد الشــعور نحــو قلــق المــوت 

)Thalbourne,1998( فـــي حـــين بينـــت دراســـات أخـــرى أن ،

مستوى الشعور بقلـق المـوت لـدى المـؤمنين بالحيـاة 

كون أقـل فـي أثـره مقارنـة بـاألفراد الـذين اآلخرة ي

ـــوازع  ـــوت، وأن ال ـــد الم ـــاة بع ـــون بالحي ال يؤمن

يلعـب دورًا حاسـمًا فـي التقليـل مـن والوطني الديني 

مســتوى قلــق المــوت إلــى أبعــد الحــدود، وخاصــة فــي 

ــن  ــدافعون ع ــذين ي ــاتلين ال ــود والمق ــاط الجن أوس

ــين  ــد المحتل ــادئهم، ض ــنهم، أو مب ). Abdel-Khalek,1986(وط

وهناك دراسات أخـرى بينـت أن هنـاك عالقـة بـين قلـق 

ــاجئ، ــوت المف ــوت والم ــث  الم ــذين إحي ــراد ال ن األف

يعــانون مــن ســكرات المــوت يتعرضــون لقلــق المــوت 

 ,Neimeyer( بشكل أآبر مـن الـذين يموتـون بشـكل مفـاجئ

and Moore,1988( وأن آبار السـن يظهـرون قلقـا أقـل نحـو ،

 ).Tomer, 1992(الموت من الشباب 

مــــن أوائــــل ) Templer,1970(ويعتبــــر تمبلــــر 

البــاحثين الــذين تطرقــوا إلــى تعريــف مفهــوم قلــق 

الموت، وذلـك مـن خـالل دراسـته التـي تمثلـت ببنـاء 

ــية  ــة النفس ــدهور الحال ــوت بت ــة الم ــول عالق أداة ح
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للفرد المقبـل علـى المـوت، حيـث أطلـق عليهـا اسـم 

مرحلــة اللحظــة األخيــرة والتــي تتمثــل بفقــدان 

ــياع  ــدهور والض ــة الت ــل نتيج ــى التواص ــدرة عل الق

لذات اإلنسـانية بسـبب دخـول الفـرد فـي اعتري يي ذال

مرحلة المـوت، وقـد اتصـفت األداة بصـفات سـيكومترية 

 .جيدة من حيث صدقها وثباتها

فقــام ببنــاء ) Abdel-Khalek,1986(أمــا عبــد الخــالق 

مقياس آآبة المـوت بعـد أن طبقـة علـى عينـة مكونـة 

ســكندرية، مــن الــذين مــن طلبــة جامعــة اإل) ١٤٨(مــن 

ســنة، وجميــع الطلبــة ) ٢٤-١٨(تراوحــت أعمــارهم مــن 

ــم  ــحت له ــد أن وض ــة بع ــارآة بالدراس ــوا بالمش تبرع

األهداف مـن إجـراء الدراسـة، والتـي تمثلـت بمقيـاس 

ــدق  ــدرجتي ص ــاس ب ــع المقي ــث تمت ــوت، حي ــة الم آآب

 . ينيتوثبات عال

ــام  ــي الع ــالق) ١٩٩٧(وف ــد الخ ــام عب ــاء  ق ببن

فقـرة تغطـي ) ١٥(مقياس وسواس الموت الـذي تكـون مـن 

ــة مجــاالت وهــي ــر المســتمر بــالموت، : ثالث التفكي

وســيطرة فكــرة المــوت، وتكــرار فكــرة المــوت، وبعــد 

ــة  ــن طلب ــة م ــى عين ــق عل ــإجراءات التطبي ــام ب القي

ــددها  ــكندرية وع ــة اإلس ــة، ) ١١٧(جامع ــا وطالب طالب

إلــى أن هنــاك ، توصــل )٢٤- ١٩(تراوحــت أعمــارهم بــين 

ــوت  ــق الم ــاس وقل ــين المقي ــة ب ــة وإيجابي ــة دال عالق

وآآبة الموت، آما توصـل بـأن هنـاك عالقـة دالـة بـين 
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 .وسواس الموت والوسواس عموماً 

فقـد قـام عبـد الخـالق ) ١٩٩٨(أما في العـام 

ــين  ــة ب ــى العالق ــرف إل ــدفت التع ــة ه ــإجراء دراس ب

التفاؤل والتشاؤم وقلق المـوت علـى عينـة مـن طلبـة 

طالبـا وطالبـة، وآـان ) ٢٧٠(امعة الكويـت قوامهـا ج

من أهم مـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج وجـود 

عالقــة دالــة وإيجابيــة بــين قلــق المــوت والتشــاؤم، 

ووجــود عالقــة دالــة لكنهــا ســلبية بــين قلــق المــوت 

 .والتفاؤل

ــاي  ــام مالتب ــول ) Maltby,1999(وق ــاس ح ــاء مقي ببن

مـن ) ٢٠٩(ة مـن تسلط فكـرة المـوت علـى عينـة مكونـ

طلبــة الجامعــات اإلنجليزيــة باالعتمــاد علــى مقيــاس 

ــالق  ــد الخ ــد ) ١٩٩٧(عب ــوت، وبع ــواس الم ــول وس ح

القيــام بــإجراء بعــض التعــديالت علــى فقــرات مقيــاس 

الدراسة آي تتناسب مـع األهـداف، توصـل الباحـث بعـد 

ــى أن  ــالغين إل ــة والب ــى الطلب ــة عل ــق الدراس تطبي

بـين المقيـاس وآـل مـن هناك عالقـة دالـة وإيجابيـة 

ــى أن  ــل إل ــا توص ــوت، آم ــة الم ــوت وآآب ــق الم قل

المقيــاس يصــلح الســتخدامه فــي الدراســات الميدانيــة 

المتعلقــة بأســى المــوت بــين عينــة المشــارآين 

 .بالدراسة

وعن العالقة بين قلـق المـوت وتأآيـد الـذات قـام 

ــون ــومر والياس ــدفت ) (Tomer,and,Eliason,1996ت ــة ه ــىبدراس  إل
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ــ ــاء نم ــرض بن ــث افت ــوت، حي ــق الم ــامل لقل وذج ش

الباحثان ثالثة أنمـاط مـؤثرة فـي سـلوك الفـرد نحـو 

 : قلق الموت، وهذه األنماط

  الشــعور بالنــدم وتأنيــب الضــمير علــى األعمــال

 .التي فشل الفرد في تحقيقها في الماضي

  الشعور باالآتئـاب نتيجـة عـدم إمكانيـة الفـرد

ــي  ــا ف ــعى إليه ــي يس ــداف الت ــق األه ــن تحقي م

 .المستقبل

  ــي ــرد ف ــا الف ــي يحمله ــار الت ــاني واألفك المع

ــة أو  ــت إيجابي ــواء آان ــوت س ــو الم ــه نح ذات

 .سلبية

ــد  ــا لتحدي ــم تطويره ــة ت ــاط الثالث ــذه األنم فه

التــأثير الكلــي للمــوت المفــاجئ علــى قلــق المــوت، 

ــاني  ــة بمع ــا عالق ــار له ــوير أفك ــالل تط ــن خ ــك م وذل

د الموت لـدى الفـرد، لكنهـا فـي الوقـت نفسـه تعتمـ

على ما استطاع الفـرد إنجـازه فـي حياتـه، مـن أجـل 

بنــاء فهــم أعمــق وأشــمل لقلــق المــوت لــدى األفــراد 

 .والجماعات

فقــد ) ٢٠٠٠(أمــا دراســة عبــد الوهــاب ومحمــد 

قامت بهـدف التعـرف إلـى قلـق المـوت وعالقتـه بـبعض 

المتغيرات النفسية لـدى طـالب الجامعـة، حيـث أوضـحت 

ـــدير الم ـــة أن التق ـــائج الدراس ـــذات نت ـــع لل رتف

والتــدين الجــوهري يلعبــان دورًا حاســمًا فــي تخفــيض 
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آمــا أشــارت النتــائج . قلــق المــوت والوقايــة منــه

ــي  ــرًا ف ــب دورًا آبي ــوي يلع ــرض عض ــود م ــى أن وج إل

ــوت  ــق الم ــأثر قل ــا ال يت ــوت، بينم ــق الم ــادة قل زي

ــالب  ــائج أن ط ــحت النت ــا أوض ــدخين، آم ــر الت بمتغي

ــاً  ــر ارتفاع ــر أآث ــعيد مص ــي ص ــة ف ــق  الجامع ــي قل ف

طـالب الجامعـة فـي القـاهرة، مـن الموت من نظـرائهم 

آمــا أن الطالبــات آــن أآثــر قلقــًا مــن المــوت مــن 

 . الطالب

ــوي ذ ــن أدب ترب ــه م ــم عرض ــا ت ــوء م ــي ض  يف

ــا  ــًا وارتباطه ــوت عموم ــاهرة الم ــة بظ ــلة وثيق ص

ـــواس  ـــية آالوس ـــل النفس ـــبعض العوام ) Obsession(ب

ــــاب  ــــق ) Depression(واالآتئ ــــوحظ )Anxiety(والقل ، ل

ندرة الدراسـات العربيـة فـي هـذا المجـال بشـكل 

عـــام، وخاصـــة الدراســـات التـــي تتعلـــق بقلـــق 

ن سـوى لدراسـتين والموت، حيث لـم يتوصـل البـاحث

ــة،  ــة الحالي ــوع الدراس ــرة بموض ــلة مباش ذات ص

الدراســة التــي  قــام بهــا عبــد الخــالق :  وهمــا

ودراســـة عبـــد  ،علـــى المجتمـــع المصـــري) ١٩٨٦(

ــاب وم ــد الوه ــه ) ٢٠٠٠(حم ــوت وعالقت ــق الم ــن قل ع

ببعض المتغيرات النفسـية لـدى طـالب الجامعـة فـي 

   . المجتمع المصري أيضا

ــا  ــر به ــي يم ــعبة الت ــروف الص ــرًا للظ ونظ

المجتمـــع الفلســـطيني بســـبب أحـــداث انتفاضـــة 



   "فلسطين/دراسة تطبيقية على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس: أثر انتفاضة األقصى في مستوى الشعور بقلق الموت لدى طلبة الجامعة "       

 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

والتـي مضـى علـى انـدالعها عـام (األقصى المجيدة، 

، جــاءت هــذه الدراســة آمحاولــة للتعــرف )تقريبــا

ــ ــة إل ــدى طلب ــوت ل ــق الم ــعور بقل ــتوى الش ى مس

ــة ــي  جامع ــداث ومآس ــم أح ــي خض ــة ف ــاح الوطني النج

وعلــى  الفلســطينيه الشــعب ـلــ وتقتيــل مــنظم يتعــرض

مدار الساعة، حيث بلغ عـدد الشـهداء إلـى أآثـر مـن 

جـــريح، ) ٢٠٠٠٠( لـــىشـــهيدًا، ومـــا يزيـــد ع) ٦٥٠(

ــر  ــاء أث ــة الستقص ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج ــه فق وعلي

صــى علــى مســتوى الشــعور بقلــق المــوت انتفاضــة األق

ــى  ــافة إل ــة، إض ــاح الوطني ــة النج ــة جامع ــدى طلب ل

تحديـــد أثـــر متغيـــرات الجـــنس، ومكـــان اإلقامـــة 

 .الدائم، وموقع السكن بالنسبة للمواجهات

 :أھمية الدراسة

 :يمكن إيجاز أهمية الدراسة بما يلي

 -نيفـي ضـوء علـم البـاحث-الدراسة الحالية  دتع -١

ن والتــي تهــتم بدراســة قلــق األولــى فــي فلســطي

الموت بصورة عامة ولـدى طلبـة الجامعـات بصـورة 

خاصــة، وبالتــالي ســوف تســاعد فــي إعطــاء تصــور 

ــة  ــى درج ــى عل ــة األقص ــر انتفاض ــول أث ــح ح واض

الشعور بقلـق المـوت لـدى طلبـة جامعـة النجـاح 

 .الوطنية

ــر  -٢ ــة التعــرف إلــى أث يتوقــع مــن نتــائج الدراس

ة الـــدائم، متغيـــرات الجـــنس، ومكـــان اإلقامـــ
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والقــرب والبعــد مــن المواجهــات العســكرية علــى 

درجــة الشــعور بقلــق المــوت لــدى طلبــة جامعــة 

ــرامج  ــاء الب ــالي بن ــة، وبالت ــاح الوطني النج

العالجيــة مــن قبــل المختصــين بمــا يتناســب مــع 

 .ذلك

يتوقع من خالل اإلطـار النظـري للدراسـة، والنتـائج  - ٣

فس الميدانية إفادة البـاحثين فـي مجـال علـم الـن

بصــورة عامــة، وعلــم الــنفس العالجــي بصــورة خاصــة 

تبــاع البــرامج اام فــي مــيالد بحــوث جديــدة وهســلإل

 .العالجية، وعقد الدورات الهادفة في المجال

 :مشكلة الدراسة وأسئلتھا

ــدريس فــي  ــي مجــال الت ــالل العمــل ف ــن خ م

الجامعة، الحظ البـاحثون آثـرة التغيـب لـدى الطلبـة 

ى عـــن المحاضـــرات منـــذ بدايـــة انتفاضـــة األقصـــ

ن وواالمتحانــات، وعلــى وجــه الخصــوص الطلبــة المقيمــ

في خارج مدينة نـابلس، وعنـد االستفسـار مـن غالبيـة 

ــت ا ــة آان ــيطة إلالطلب ــات بس ــة بكلم ــا "جاب ــا ي أن

دآتــور لســت علــى اســتعداد للمــوت بســبب محاضــرة أو 

، ولعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى آثــرة "امتحــان

ــي يت ــغوط الت ــايقات والض ــة المض ــا الطلب ــرض له ع

ــرائيلية  ــكرية اإلس ــواجز العس ــازهم للح ــاء اجتي أثن

ن يطـالع البـاحثاأيضـا ومـن خـالل . في الذهاب واإلياب

على الدراسات السـابقة فـي مجـال قلـق المـوت تبـين 
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أن غالبيتهــا انصــبت فــي الترآيــز علــى إعــداد 

االهتمــام بالدراســات  نمقــاييس لقلــق المــوت، دو

تكــاد أن تكــون محــدودة الميدانيــة الهادفــة والتــي 

ه ـفي هذا المجـال، ونظـرًا ألن الواقـع الفلسـطيني لـ

ـــة واالقتصـــادية  ـــيته السياســـية واالجتماعي خصوص

والتعليميــة بحكــم ســيطرة االحــتالل اإلســرائيلي علــى 

ــية  ــى خصوص ــافة إل ــه، إض ــيه وممتلكات ــم أراض معظ

المرحلة الحاليـة للمجتمـع الفلسـطيني والـذي يشـكل 

الجامعــات جــوهره ومســتقبله،  القطــاع الشــبابي فــي

ن، مـن منطلـق أن يظهرت مشكلة الدراسـة لـدى البـاحث

الشــعور بقلــق المــوت بــدأ يــزداد حــدة فــي أوســاط 

ــكلة  ــاز مش ــن إيج ــد يمك ــة، وبالتحدي ــة الجامع طلب

 :الدراسة  باإلجابة عن األسئلة التالية

درجـة الشـعور بقلـق المـوت  فـيما أثر انتفاضة األقصى  - ١

 نجاح الوطنية؟لدى طلبة جامعة ال

ــتوى  - ٢ ــد مس ــائية عن ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

فــي درجــة الشــعور بقلــق المــوت ) ٠.٠٥= α(الداللــة 

لــدى طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة تعــزى لمتغيــر 

 الجنس؟

هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  -٣

فــي درجــة الشــعور بقلــق ) ٠.٠٥= α(الداللــة 

لوطنيـة تعـزى الموت لدى طلبـة جامعـة النجـاح ا

 لمتغير مكان اإلقامة الدائم؟



   "فلسطين/دراسة تطبيقية على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس: أثر انتفاضة األقصى في مستوى الشعور بقلق الموت لدى طلبة الجامعة "       

 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  -٤

فــي درجــة الشــعور بقلــق ) ٠.٠٥= α(الداللــة 

الموت لدى طلبـة جامعـة النجـاح الوطنيـة تعـزى 

ـــات  ـــن المواجه ـــرب م ـــد والق ـــر البع لمتغي

 العسكرية؟

 :أھداف الدراسة

 :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

ــى  -١ ــة األقص ــر انتفاض ــى أث ــرف إل ــيالتع ــة  ف درج

الشعور بقلـق المـوت لـدى طلبـة جامعـة النجـاح 

 .الوطنية

ــرات -٢ ــر متغي ــى أث ــرف إل ــان : (التع ــنس، ومك الج

اإلقامة الدائم، والقـرب والبعـد مـن المواجهـات 

درجـة الشـعور بقلـق المـوت لـدى  فـيالعسكرية، 

 .طلبة جامعة النجاح الوطنية

 :مصطلحات الدراسة

 : لقالق

شـعور بعـدم "أنـه بيعرف القلـق بصـورة عامـة 

ـــدي دون إدراك لمصـــدر  ـــاح النفســـي والجس االرتي

 ).٢٠٠٠القدومي والشكعة، " (الخوف

 :قلق الموت

هو عبارة عن التوتر والخـوف مـن المـوت وذلـك 

ــالموت  ــتمر ب ــر المس ــالل التفكي ــن خ  )Death Rumination(م

ــوت  ــرة الم ــيطرة فك ــرة وت) Death, Domination(وس ــرار فك ك



   "فلسطين/دراسة تطبيقية على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس: أثر انتفاضة األقصى في مستوى الشعور بقلق الموت لدى طلبة الجامعة "       

 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

 ).Abdel-  Khalek, 1996( (Death, Idea Repetition) الموت

 :أما التعريف اإلجرائي لقلق الموت

ـــا " ـــل عليه ـــي يحص ـــة الت ـــل بالدرج فيتمث

 ".المستجيب على مقياس عبد الخالق لقلق الموت

 :حدود الدراسة

ــدود  ــة بالح ــة الحالي ــي الدراس ــاحثون ف ــزم الب الت

 :التالية

ــى -١ ــة عل ــرت الدراس ــي  اقتص ــالوريوس ف ــة البك طلب

 .جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس

أجريت الدراسة في الفصـل الدراسـي الصـيفي فـي  - ٢

م ١/٧/٢٠٠١الفتـــرة الزمنيـــة الواقعـــة بـــين 

 .م٢٥/٧/٢٠٠١ولغاية 

ـــن  -٣ ـــب م ـــدة وطل ـــرة واح ـــة لم ـــت الدراس أجري

ــتجيبين  ــة اإلالمس ــن جاب ــاس ع ــرات المقي ــس فق نف

ا يشـعرون نحـو المستخدم بدرجة تعكـس آيـف آـانو

قلق الموت قبـل االنتفاضـة تـارة ، ومنـذ بدايـة 

م تــارة أخــرى وفــي ٢٥/٧/٢٠٠١االنتفاضــة ولغايــة 

 . نفس الوقت

ــددتت -٤ ــة  ح ــائص العلمي ــي الخص ــة ف ــائج الدراس نت

 .للمقياس المستخدم في الدراسة

 :الطريقة واإلجراءات

 :منھج الدراسة

ــراض  ــه ألغ ــرًا لمالءمت ــحي نظ ــنهج المس ــتخدم الم اس
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 .دراسةال

 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمـع الدراسـة مـن طلبـة البكـالوريوس فـي 

) م٢٠٠١(جامعــة النجــاح الوطنيــة للعــام الدراســي 

ــول  ــجالت القب ــي س ــا ورد ف ــددهم، آم ــالغ ع والب

 .طالبًا وطالبة) ٨٥٢٥(والتسجيل، 

 :عينة الدراسة

ــا  ــة قوامه ــى عين ــة عل ــت الدراس ) ٧٥٠(أجري

ــ وائيا مــن شــعب طالبــًا وطالبــة تــم اختيارهــا عش

ــددها  ــالغ ع ــة والب ــات الجامع ــعبة ) ٥٧(متطلب ش

ــع  ــدرجات بواق ــل ) ١٥٠(م ــي آ ــا ف ــا  تقريب طالب

شـــعبة ، حيـــث تـــم انتقاؤهـــا بطريقـــة طبقيـــة 

ـــع  ـــوائية بواق ـــن ) ١٣(عش ـــة م ـــًا وطالب طالب

ـــالش ــع ـ ــيلة الجم ــت حص ــث بلغ ــدة، حي عبة الواح

اســـتبانة ) ١٥(اســـتبانة، اســـتبعد منهـــا ) ٧٢١(

ــ ــدم اس ــرًا لع ــذا نظ ــتجابة، وبه ــروط االس تكمال ش

ــائي  ــل اإلحص ــة التحلي ــبح عين ــن ال) ٧٠٦(تص ــم ب الط

ــالو ــبته  اتطالب ــا نس ــل م ــن %) ٩(وتمث ــا م تقريب

ــ ــة، وتع ــع الدراس ــبة د مجتم ــبة مناس ــذه النس ه

ــاي  ــير ج ــث يش ــة، حي ــذه الدراس ــل ه ــراء مث إلج

)Gay,1981:89 ( ــى ــة، إل ــار عين ــتم اختي ــدما ي ــه عن أن

فإنـه يجـب أخـذ نسـبة وتكون هذه العينـة بـاأللوف 

، وبـذلك فـإن %)١٠( علـىوال تزيـد %) ٥(ال تقل عـن 



   "فلسطين/دراسة تطبيقية على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس: أثر انتفاضة األقصى في مستوى الشعور بقلق الموت لدى طلبة الجامعة "       

 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

مــن مجتمــع الدراســة هــو %) ٩(الحصــول علــى نســبة 

ــدول  ــة، والج ــداف الدراس ــق أه ــب ويحق ــراء مناس إج

يبــين وصــف عينــة الدراســة تبعــًا لمتغيراتهــا ) ١(

 .المستقلة

 )١(الجدول 

 )٧٠٦=ن( وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة

 القرب والبعد من المواجهات مكان اإلقامة الجنس

داخل  أنثى ذآر

 نابلس

خارج 

 نابلس

قريب 

 جدًّا

متوسط 

 القرب

بعيد 

 جدًّا

اليوجد 

 مواجهات

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

٣١٢٤٤.٢٣٩٤٥٥.٨٢٠٦٢٩.٢٥٠٠٧٠.٨١٢٤١٧.٦٣٩.٢٥٥.٥٨٦١٢.٢١٠٤١٤.٧

 :أداة الدراسة

ق أهــداف الدراســة قــام البــاحثون لتحقيــ

ـــالق  ـــد الخ ـــاس عب ـــتخدام مقي ) Abdel-Khalek,1996(باس

ــوت  ــق الم ــاس قل ــن ) Death,Anxiety(لقي ــون م ) ١٥(والمك

 :فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي

ــالموت  -١ ــتمر ب ــر المس ــال التفكي ) Death,Rumination(مج

ــه  ــي) ٧(وتقيس ــرات وه ، ١٠، ٩، ٨، ٥، ٤، ٣: (فق

١٢.( 

وتقيســه ) Death,Dominates(طرة فكــرة المــوت مجــال ســي -٢

 )١٥، ٧، ٢، ١: (فقرات وهي) ٤(

ـــوت -٣ ـــرة الم ـــرار فك ـــال تك ) Death,Idea,Repetition: (مج

ـــه  ـــي) ٤(وتقيس ـــرات وه ). ١٤، ١٣، ١١، ٦( فق

 .يبين ذلك) ١(والملحق 
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 :صدق المقياس

المقياس المستخدم صـادق عربيـا وعالميـا حيـث 

البيئــة العربيــة  ه الصــدق العــاملي فــيـاســتخرج لــ

ــالق  ــد الخ ــة عب ــي دراس ــر ف ــي مص ، )Abdel-Khalek,1986(ف

ــ ــتخرج ل ــذلك اس ــة ـوآ ــى طلب ــاملي عل ــدق الع ه الص

ــة  ــي دراس ــة ف ــات البريطاني ــث )Maltby,1999(الجامع ، حي

بع جميــع الفقــرات علــى أبعادهــا الثالثــة ـآــان تشــ

، آمــا تــم التحقــق مــن صــدق األداة  )٠.٤٠(أآثــر مــن 

ــة الحال ــي الدراس ــتة ف ــى س ــها عل ــالل عرض ــن خ ــة م ي

محكمين من حملة مؤهـل الـدآتوراة فـي آليـة العلـوم 

ــد  ــة لتحدي ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــة ف التربوي

الصـــدق الظـــاهري، ومـــدى مناســـبتها للبيئـــة 

ــي  ــالحيتها ف ــون لص ــار المحكم ــث أش ــطينية، حي الفلس

 .قياس ما وضعت لقياسه 

 :الثبات

 للتحقــق مــن ثبــات المقيــاس اســتخدمت معادلــة

ــة  ــاالت وللدرج ــن المج ــال م ــل مج ــا لك ــاخ الف آرونب

ــيم  ــت ق ــث آان ــة، حي ــورة آامل ــاس بص ــة للمقي الكلي

: الثبــات علــى التــوالي للمجــاالت وللدرجــة الكليــة

ـــي ) ٠.٧٨، ٠.٧٤، ٠.٧٢، ٠.٧٥( ـــدة وتف ـــا جي وجميعه

 .بأغراض الدراسة

 :إجراءات الدراسة
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 :لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية

مــل الثبــات للمقيــاس وذلــك مــن خــالل اســتخرج معا - ١

طالبــا وطالبــة ) ٥٠( تطبيقــه علــى عينــة قوامهــا

مــن اإلنــاث ولــم ) ٢٥(مــن الــذآور و) ٢٥(بواقــع 

 .يتم تضمينهم في عينة الدراسة النهائية

ــة  -٢ ــى الطلب ــاس عل ــع المقي ــاآن توزي ــد أم تحدي

المسجلين فـي متطلبـات الجامعـة، وتحديـد أفـراد 

 .عينة الدراسة

 .س وجمعهتوزيع المقيا -٣

ترميــز المقيــاس وإدخالــه للحاســب ومعالجتــه  -٤

ــائية  ــرزم اإلحص ــامج ال ــتخدام برن ــائيا باس إحص

 ).SPSS(للعلوم االجتماعية 

 :متغيرات الدراسة

 :وهي) Independent Variables(المتغيرات المستقلة 

  :الجنس وله مستويان -١

  ذآر 

 أنثى 

  : مكان اإلقامة الدائم وله مستويان -٢

  داخل نابلس    

 رج نابلسخا 

ــة  -٣ ــه أربع ــات ول ــن المواجه ــد م ــرب والبع الق

  : مجاالت

  ًّا قريب جد    
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 القرب  متوسط 

  ًّا بعيد جد    

 ال يوجد مواجهات 

 ):Dependent Variables(المتغيرات التابعة 

وتتمثــل فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 

ــاس  ــة لمقي ــة الكلي ــة والدرج ــاالت الفرعي ــى المج عل

 .لقلق الموت

 :حصائيةالمعالجات اإل

ـــئلة  ـــن أس ـــة ع ـــات واإلجاب ـــة البيان لمعالج

ــوم  ــائية للعل ــرزم اإلحص ــامج ال ــتخدم برن الدراســة اس

وذلـــك باســـتخدام المعالجـــات ) SPSS(االجتماعيـــة 

 :اإلحصائية التالية

ــار  - ١ ــي )ت(اختب ــد ) Paired,t-test(الزوج ــك لتحدي وذل

شـعور الشـخص بقلـق ( الفروق بـين االسـتجابتين 

) ودرجـة الشـعور الحـاليالموت قبل االنتفاضـة، 

 .على المقياس عند نفس العينة

-Independent t(لمجمـــوعتين مســـتقلتين ) ت(اختبـــار  -٢

test.( 

ــادي  -٣ ــاين األح ــل التب ــار ) One-Way ANOVA(تحلي واختب

شــفيه للمقارنــات البعديــة بــين المتوســطات 

 ).Scheffe Post –hoc-Test(الحسابية 
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 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

 :نتائج الدراسة ومناقشتھا

 :ئج المتعلقة بالسؤال األولالنتا: أوالً 

ــى  ــة األقص ــر انتفاض ــا أث ــيم ــعور  ف ــة الش درج

 بقلق الموت لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية؟

) ت(لإلجابــة عــن الســؤال اســتخدم اختبــار 

لمعرفـة الفـروق فـي درجـة الشـعور ) Paired t-test(الزوجي 

ــة  ــذ بداي ــى ومن ــة األقص ــل انتفاض ــوت قب ــق الم بقل

، ونتــــائج )م٢٥/٧/٢٠٠١( االنتفاضــــة ولغايــــة اآلن

 .تبين ذلك) ٢(الجدول 

 )٢(الجدول 

لداللة الفروق في أثر انتفاضة  الزوجي) ت(نتائج اختبار 

 األقصى 

على درجة الشعور بقلق الموت لدى عينة من طلبة جامعة 

 النجاح الوطنية

عور قبل الشالمجاالت

 انتفاضة األقصى

الشعور منذ بداية 

االنتفاضة ولغاية 

٢٥/٧/٢٠٠١ 

النسبة الداللة )ت(

المئوية

% 

   االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط 

مجــــال

التفكير

المستمر

 بالموت

٣١.٠٣*٢٠.١١٠.٠٠٠١ ٠.٩٦ ٣.٠٥ ٠.٨٦ ٢.٣٢ 

مجــــال

ســـيطرة

فكــــرة

 الموت

٣٠.٤٨ *٢١.١٥٠.٠٠٠١ ٠.٩٤ ٣.٢١ ٠.٨٤ ٢.٤٦ 

مجــــال

تكـــرار

٢٢.٧٨*١٤.٧٧٠.٠٠٠١ ٠.٩٩ ٢.٩٢ ٠.٨٩ ٢.٣٧ 
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كــــرةف

 الموت

الدرجــة

الكليــة

لقلــــق

 الموت

٢٨.١٥*٢١.١٩٠.٠٠٠١ ٠.٨٦ ٣.٠٦ ٠.٧٧ ٢.٣٨ 

ــــة *  ــــتوى الدالل ــــد مس ــــائيا عن ) ت(، )٠.٠٥=  α(دال إحص

 ).٧٠٥(بدرجات حرية ) ١.٦٤(الجدولية 

ــــدول  ــــن الج ــــح م ــــيم ) ٢(يتض ) ت(أن ق

المحســوبة علــى جميــع مجــاالت قلــق المــوت والدرجــة 

، ٢٠.١١(علــى التــواليالكليــة لقلــق المــوت آانــت 

ــر ) ٢١.١٩، ١٤.٧٧، ٢١.١٥ ــيم أآب ــذه الق ــع ه وجمي

أي أنــه توجــد ) ١.٦٤(الجدوليــة ) ت(مــن قيمــة 

=  α(فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

فــي مســتوى الشــعور بقلــق المــوت لــدى عينــة ) ٠.٠٥

ــل  ــين قب ــة ب ــاح الوطني ــة النج ــة جامع ــن طلب م

ولغايـــة اآلن انتفاضـــة األقصـــى ومنـــذ االنتفاضـــة 

ــت  ــث آان ــة اآلن، حي ــة ولغاي ــذ االنتفاض ــالح من ولص

النسبة المئويـة للتغيـر فـي زيـادة الشـعور بقلـق 

ــوالي  ــى الت ــة عل ــة الكلي ــاالت وللدرج ــوت للمج الم

)٠%).٢٨.١٥، %٢٢.٧٨، %٣٠.٤٨، %٣١.٣٠ 

ــد  ــك ق ــي ذل ــبب ف ــاحثون أن الس ــرى الب وي

يعــود إلــى زيــادة التــوتر واالضــطرابات النفســية 

اس القهــري والتشــاؤم لــدى الطلبــة وذلــك والوســو

ألنهم هم الفئة المسـتهدفة مـن قبـل جـيش االحـتالل 



   "فلسطين/دراسة تطبيقية على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس: أثر انتفاضة األقصى في مستوى الشعور بقلق الموت لدى طلبة الجامعة "       

 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

ـــواع  ـــوأ أن ـــى أس ـــون إل ـــرائيلي، ويتعرض اإلس

ــكرية،  ــواجز العس ــاز الح ــاء اجتي ــة أثن المعامل

ــالق  ــد الخ ــة عب ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف

، التــي أظهــرت وجــود عالقــة إيجابيــة بــين )١٩٩٨(

آـذلك تتفـق هـذه النتيجـة التشاؤم وقلق المـوت، 

التــي أظهــرت وجــود ) Maltby,1999(مــع نتــائج دراســة 

عالقــة عاليــة بــين االآتئــاب، والوســواس القهــري، 

والتشـــاؤم، والتـــوتر النفســـي، وقلـــق الحالـــة 

وقلق السمة مع قلـق المـوت وجميـع هـذه الجوانـب 

ــوم  ــا تق ــة وم ــداث االنتفاض ــة بأح ــية مرتبط النفس

القتـل  ممارسـةيلي مـن به سلطات االحـتالل اإلسـرائ

. واالعتقـــال والضـــرب والحجـــز ضـــد الطلبـــة

لـــذات لـــدى اوبالتـــالي تهديـــد ونقـــص تقـــدير 

ــت دراس ــث أثبت ــة، حي ـــالطلب ــز وـ ــرون آة ديف خ

)Davis,etal,1978 (ن هنــــاك عالقــــة ســــالبة دالــــة أ

 .إحصائيا بين قلق الموت وتقدير الذات

 ً  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

ــد ــل توج ــتوى  ه ــد مس ــائية عن ــة إحص ــروق ذات دالل ف

في درجـة الشـعور بقلـق المـوت ) ٠.٠٥=  α(الداللة 

لدى طلبـة جامعـة النجـاح الوطنيـة تعـزى لمتغيـر 

 الجنس؟

) ت(لإلجابــة عــن الســؤال اســتخدم اختبــار 

ــــتقلتين ــــوعتين مس ــــائج ) Independent,Groupst-testلمجم ونت
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 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

  ..تبين ذلك) ٣(الجدول 

 )٣(الجدول 

لداللة الفروق في مستوى الشعور بقلق ) ت(تبار نتائج اخ

 الموت في الوقت 

 الحالي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تبعًا لمتغير الجنس

الداللة )ت( أنثى ذآرالمجاالت

  االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط 

ــــال مج

التفكير 

المستمر 

 بالموت

٢.٩٠٠.٠٠٠١ ٠.٩٣ ٣.١٤ ٠.٩٨ ٢.٩٣*

ــــال مج

ـــيطرة س

ــــرة فك

 الموت

٤.٤٩٠.٠٠٠١ ٠.٩١ ٣.٣٥ ٠.٩٤ ٣.٠٤*

ــــال مج
ـــرار تك
ــــرة فك

 الموت

٤.٧٤٠.٠٠٠١ ٠.٩٥ ١.٠٠٠٨٣.٠٧ ٢.٧٢*

الدرجة 
الكلية 
لقلق 
 الموت

٤.٥٥٠.٠٠٠١ ٠.٨٣ ٣.١٩ ٠.٨٧ ٢.٩٠*

ــتوى ) ت* ( ــد مس ــة عن ــاوي ) ٠.٠٥=  α(الجدولي ) ١.٩٦(تس
 ) ٧٠٤(بدرجات حرية 

ــدول  ــن الج ــح م ــي) ٣(يتض ــار أن ق ) ت(م اختب

ــى  ــت عل ــة آان ــة الكلي ــوت وللدرج ــق الم ــاالت قل لمج

ـــوالي  ـــذه ) ٤.٥٥، ٤.٧٤، ٤.٤٩، ٢.٩٠(الت ـــع ه وجمي

أي أنــه ) ١.٩٦(القــيم أآبــر مــن القيمــة الجدوليــة 

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدراسـة 
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في مستوى الشعور فـي قلـق المـوت لـدى طلبـة جامعـة 

ــذآو ــين ال ــة ب ــاح الوطني ــالح النج ــاث ولص ر واإلن

ــة  ــائج دراس ــع نت ــة م ــذه النتيج ــق ه ــاث، وتتف اإلن

ــــد  ــــدالوهاب ومحم ــــت أن ) ٢٠٠٠(عب ــــي بين والت

 .الطالبات أآثر قلقا من الموت مقارنة بالطالب

النتيجــة مثــل هــذه ويــرى البــاحثون أن ســبب 

هــو تغلــب الجانــب االنفعــالي لــدى الطالبــات 

مقارنــة بالطلبــة، إضــافة إلــى زيــادة تخــوف 

بــات علــى استشــهاد أحــد األقــارب تكــون  الطال

بدرجــة أآبــر مــن الــذآور، آمــا ويمكــن أن تفســر 

النتيجة في أن اإلنـاث دائمـًا يشـعرن بأمـان أقـل، 

ومن ثم يكون قلقهن مـن المـوت أعلـى، وهـو قلـق ال 

يتعلق شخصـيًا بمـوتهن بـل بمـوت أحـد أقـاربهن أو 

معارفهن، آذلك قد يرجـع حصـول اإلنـاث علـى درجـات 

عبــد الوهــاب  رجعــهي قلــق المــوت، آمــا يأعلــى فــ

ــد  ــاب )٢٠٠٠(ومحم ــر لالآتئ ــتعدادهن األآب ــى اس ، إل

ــع  ــاؤم، والهل ــزن والتش ــق للح ــتعداد المراف واالس

 .المرافق بعد الشعور باألمان

 ً  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 

الشــعور بقلــق  فــي درجــة) ٠.٠٥=  α(الداللــة 

الموت لـدى طلبـة جامعـة النجـاح الوطنيـة تعـزى 

 لمتغير مكان اإلقامة الدائم؟
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لمجمـوعتين ) ت(ار ـؤال استخدم اختبـابة عن السـإلجـل

تبـين ) ٤(ونتـائج الجـدول ) Independent, Groups t-test(قلتين ـمست

 .ذلك
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 )٤(الجدول 

ر بقلق لداللة الفروق في مستوى الشعو) ت(نتائج اختبار 

 الموت في الوقت 

الحالي لدى  طلبة جامعة النجاح الوطنية  تبعًا لمتغير 

 مكان اإلقامة الدائم

ت( خارج نابلس داخل نابلس المجاالت

( 

الد

 اللة

المت 

 وسط

االنحر

 اف

المت

 وسط

االنحر

 اف

  

مجال التفكير

 المستمر بالموت

٤ ٠.٩٢ ٣.١٥ ١.٠٢ ٢.٨٢.

١٧ 

٠.٠

٠٠١* 

مجال سيطرة فكرة

 الموت

٣ ٠.٨٩ ٣.٣٠ ١.٠١ ٣.٠١.

٧٣ 

٠.٠

٠٠١* 

مجال تكرار فكرة

 الموت

٣.٠٠ ٠.٩٢ ٢.٧٢

٦ 

٣ ١.٠٠٥.

٤١ 

٠.٠

٠٠١* 

الدرجة الكلية

 لقلق الموت

٤ ٠.٨٣ ٣.١٥ ٠.٨٨ ٢.٨٥.

٢٤ 

٠.٠

٠٠١* 

) ١.٩٦(تســـاوي ) ٠.٠٥=  α(الجدوليـــة عنـــد مســـتوى ) ت(

 ) ٧٠٤(بدرجات حرية 

ســوبة المح) ت(أن قــيم ) ٤(يتضــح مــن الجــدول 

لمجاالت قلـق المـوت والدرجـة الكليـة لطلبـة جامعـة 

، ٣.٧٣، ٤.١٧(النجــاح الوطنيــة آانــت علــى التــوالي 

ــن ) ٤.٢٤، ٣.٤١ ــر م ــيم أآب ــذه الق ــع ه ) ١.٩٦(وجمي

أي أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 

فـي مسـتوى الشـعور بقلـق المـوت ) ٠.٠٥=  α(الداللة 

يــة المقيمــين فــي لــدى طلبــة جامعــة النجــاح الوطن

نــابلس والمقيمــين خــارج نــابلس ولصــالح المقيمــين 

خارج نابلس، بمعنـى أن مسـتوى الشـعور بقلـق المـوت 



   "فلسطين/دراسة تطبيقية على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس: أثر انتفاضة األقصى في مستوى الشعور بقلق الموت لدى طلبة الجامعة "       

 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

للطلبــة غيــر المقيمــين فــي نــابلس أعلــى منــه لــدى 

 .الطلبة المقيمين في داخل نابلس

ــذه  ــل ه ــى مث ــول عل ــي الحص ــبب ف ــل الس ولع

ــدى  ــاطرة ل ــادة المخ ــى زي ــود إل ــد يع ــة ق النتيج

لــذين يســكنون خــارج مدينــة نــابلس أثنــاء الطلبــة ا

تخطيهم للحـواجز العسـكرية سـواء أآـان ذلـك أثنـاء 

حضــورهم إلــى الجامعــة أم أثنــاء عــودتهم إلــى 

منازلهم بعد انتهـاء الـدوام فـي الجامعـة، ويتعـرض 

ــواء  ــة س ــواع المعامل ــى أن ــى أقس ــة إل ــؤالء الطلب ه

أآـــان ذلـــك بـــإطالق قنابـــل الغـــاز، أم الرصـــاص 

لرصــاص الحــي، وغالبيــة هــؤالء الطلبــة المطــاط، أم ا

هـم وهـم يستشـهدون علـى هـذه الحـواجز، ءشاهدوا زمال

وبالتــالي فــإن زيــادة شــعورهم بقلــق المــوت تكــون 

بدرجة أآبر من المقيمـين فـي داخـل المدينـة حيـث ال 

فر لهــم فــرص لالحتكــاك مــع جــيش االحــتالل اتتــو

اإلسرائيلي، سـواء فـي تخطـي الحـواجز العسـكرية، أو 

ي علـى األقـدام عبـر  المسـالك والطـرق الـوعرة المش

ــذه  ــاوز ه ــاف أو تج ــد االلتف ــة بقص ــاعات طويل ولس

الحـــواجز والوصـــول إلـــى الجامعـــة فـــي الوقـــت 

 .المناسب

 ً  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا

هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 

ــة  ــق ) ٠.٠٥=  α(الدالل ــعور بقل ــة الش ــي درج ف



   "فلسطين/دراسة تطبيقية على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس: أثر انتفاضة األقصى في مستوى الشعور بقلق الموت لدى طلبة الجامعة "       

 )٨٨(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
  

دى طلبـة جامعـة النجـاح الوطنيـة تعـزى الموت ل

 لمتغير القرب من المواجهات العسكرية؟

لإلجابة عن السـؤال اسـتخدم تحليـل التبـاين األحـادي 

)One Way ANOVA ( حيــث يبــين الجــدول)المتوســطات ) ٥

ــات  ــن المواجه ــرب م ــر الق ــًا لمتغي ــابية تبع الحس

ــدول  ــين الج ــا يب ــاين ) ٦(بينم ــل التب ــائج تحلي نت

 .األحادي

 )٥(لجدول ا

المتوسطات الحسابية لمستوى الشعور بقلق الموت في الوقت 

 الحالي لدى 

طلبة جامعة النجاح الوطنية تبعًا لمتغير القرب من 

 المواجهات العسكرية

الموقع بالنسبة

 للمواجهات

 اليوجد بعيد متوسط قريب

 مواجهات جدًّا القرب جدًّا المجاالت

فكيــــرمجــــال الت

 المستمر بالموت

٢.٨٦ ٢.٨٩ ٣.٢٨ ٣.٢٢ 

مجــال ســيطرة فكــرة

 الموت

٣.٠ ٣.٠٠٥ ٣.٣٠ ٢.٢٦ 

مجــال تكــرار فكــرة

 الموت

٢.٧٦ ٢.٦٦ ٢.٩٩ ٣.٠٢ 

الدرجة الكلية لقلق

 الموت

٢.٨٧ ٢.٨٥ ٣.١٢ ٣.١٧ 

 

 )٦(الجدول 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى 

 الشعور بقلق الموت 
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الوطنية تبعًا لمتغير القرب من  لدى طلبة جامعة النجاح

 المواجهات العسكرية

مصدر  المجاالت

 التباين

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

درجا

ت 

الحر

 ية

متوس

ط 

المر

 بعات

الدال)ف(

 لة

مجال التفكير

 المستمر بالموت

بين 

المجموعا

 ت

٣.٣ ٣ ١٠.٠٧

٥ 

٣.٦

٦ 

٠.٠١

* 

داخل  

المجموعات

٠.٩ ٧٠٢ ٦٤٣.١٤

١ 

  

    ٧٠٥ ٦٥٣.٢١ وعالمجم 

ـــيطرة ـــال س مج
 فكرة الموت

بين 
المجموعا

 ت

٤.٠ ٣ ١٢.٠٩
٣ 

٤.٦
١ 

٠.٠٠
٣* 

داخل  
المجموعات

٠.٨ ٧٠٢ ٦١٢.٩٩
٧ 

  

    ٧٠٥ ٦٢٥.٠٩المجموع 

ـــرار ـــال تك مج
فكرة الموت

بين 
المجموعات

٣.٨ ٣ ١١.٤٦
٢ 

٣.٩
٣ 

٠.٠٠
٨* 

داخل  
المجموعات

٠.٩ ٧٠٢ ٦٨١.٣٠
٧ 

  

    ٧٠٥ ٦٩٢.٧٧المجموع 

الدرجة الكليـة
لقلق الموت

بين 
المجموعات

٣.٤ ٣ ١٠.٤٥
٨ 

٤.٧
٧ 

٠.٠٠
٣* 

داخل  
المجموعات

٠.٧ ٧٠٢ ٥١١.٩٠
٢ 

  

    ٧٠٥ ٥٢٢.٣٦المجموع 

ـــة * ـــتوى الدالل ـــد مس ـــائيا عن ) ف) (٠.٠٥=  α(دال إحص

 ).٢.٦١(الجدولية 

ــدول  ــن الج ــح م ــيم ) ٦(يتض ــوبة ) ف(أن ق المحس

ة آانـت على جميع مجاالت قلـق المـوت والدرجـة الكليـ
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ـــوالي  ـــى الت ـــع ) ٤.٧٧، ٣.٩٣، ٤.٦١، ٣.٦٦(عل وجمي

أي ) ٢.٦١(هــذه القــيم أآبــر مــن القيمــة الجدوليــة 

ــتوى  ــد مس ــائية عن ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف ــه توج أن

فـي مسـتوى الشـعور بقلـق المـوت ) ٠.٠٥=  α(الداللة 

لــدى طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة تبعــًا لمتغيــر 

 .القرب من المواجهات العسكرية

ـــفيه لت ـــار ش ـــتخدم اختب ـــروق اس ـــد الف حدي

)Scheffe,Test ( ـــطات ـــين المتوس ـــة ب ـــات البعدي للمقارن

ـــدول  ـــائج الج ـــابية ونت ) ١٠(، )٩(، )٨(، )٧(الحس

 .تبين ذلك

 :مجال التفكير المستمر بالموت -١

 )٧(الجدول 

نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات 
 لمجال

لمتغير القرب من المواجهات التفكير المستمر بالموت تبعًا 
 العسكرية

الموقع 
بالنسبة 
 للمواجهات

قريب 
 جدًّا

متوسط 
 القرب

بعيد 
 جدًّا

اليوجد 
 مواجهات

 *٠.٣٩ *٠.٣٣ ٠.١٤  قريب جدًّا

 ٠.٢١ ٠.١٩   متوسط القرب

 ٠.٠٢    بعيد جدًّا

    اليوجد مواجهات

 ).٠.٠٥=  α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة *

وجــود فــروق ذات داللــة ) ٧(الجــدول  يتضــح مــن

فـي مسـتوى ) ٠.٠٥=  α(إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة 

الشــعور بقلــق المــوت علــى مجــال التفكيــر المســتمر 
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ا مــن المواجهــات بــالموت بــين مســتوى القــريبين جــدًّ 

ــدًّ  ــد ج ــتوى البعي ــات، ومس ــد مواجه ــتوى ال يوج ا، ومس

م ا مـن المواجهـات، بينمـا لـولصالح مستوى قريب جـدًّ 

 .تكن المقارنات األخرى دالة إحصائيا

 :مجال سيطرة فكرة الموت -٢

 )٨(الجدول 

نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات 

 لمجال سيطرة

 فكرة الموت تبعًا لمتغير القرب من المواجهات العسكرية

الموقع 

بالنسبة 

 اتللمواجه

قريب 

 جدًّا

متوسط 

 القرب

بعيد 

 جدًّا

اليوجد 

 مواجهات

 *٠.٢٦ *٠.٢٥ ٠.٤٠-  قريب جدًّا

 *٠.٣١ *٠.٣٠   متوسط القرب

 ٠.٠٥-    بعيد جدًّا

     اليوجد مواجهات

 ).٠.٠٥=  α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة *

ــدول  ــن الج ــح م ــت ) ٨(يتض ــروق آان ذات أن الف

 :على مجال سيطرة فكرة الموت بين ةداللة إحصائي

  ًّــد ــب ج ــتوى قري ــن المواجمس ــتوى ال ا م ــات و مس ه

ا مــن يوجــد مواجهــات ولصــالح مســتوى قريــب جــدًّ 

 .المواجهات

  ًّا ولصــالح ومســتوى بعيــد جــدًّ  امســتوى قريــب جــد
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 .امستوى قريب جدًّ 

  ًّا، ومسـتوى ال مستوى متوسط القـرب ومسـتوى بعيـد جـد

ينمـا . يوجد مواجهات، ولصالح مسـتوى متوسـط القـرب

 .لم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائيا

 :مجال تكرار فكرة الموت

 )٩(الجدول 

نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات 

 لمجال

تكرار فكرة الموت تبعًا لمتغير القرب من المواجهات 

 العسكرية

الموقع 

بالنسبة 

 للمواجهات

قريب 

 جدًّا

متوسط 

 القرب

بعيد 

 جدًّا

اليوجد 

 مواجهات

 ٠.٢٥ *٠.٣٦ ٠.٠٣  قريب جدًّا

 ٠.٢٢ ٠.٣٢   متوسط القرب

 ٠.١٠-    بعيد جدًّا

     اليوجد مواجهات

 ).٠.٠٥=  α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة *

أن الفـروق آانـت دالـة ) ٩(يتضح مـن الجـدول 

إحصائيا على مجـال تكـرار فكـرة المـوت بـين مسـتوى 

ا ولصـالح مسـتوى قريـب ا و مسـتوى بعيـد جـدًّ قريب جدًّ 

ــدًّ  ــنج ــم تك ــا ل ــة  ا، بينم ــرى دال ــات األخ المقارن

 .إحصائيا

 :الدرجة الكلية لقلق الموت -٤

 )١٠(الجدول 
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نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات 

 للدرجة

الكلية لقلق الموت تبعًا لمتغير القرب من المواجهات 

 العسكرية

الموقع 

بالنسبة 

 هاتللمواج

قريب 

 جدًّا

متوسط 

 القرب

بعيد 

 جدًّا

اليوجد 

 مواجهات

 *٠.٢٩ *٠.٣١ ٠.٤٠  قريب جدًّا

 ٠.٢٤ ٠.٢٧   متوسط القرب

 ٠.١٢-    بعيد جدًّا

     اليوجد مواجهات

 ).٠.٠٥=  α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة *

أن الفـروق آانـت دالـة ) ١٠(يتضح من الجـدول 

ــين  ــوت ب ــق الم ــة لقل ــة الكلي ــي الدرج ــائيا ف إحص

بعيــد (مســتوى  ا مــن المواجهــات ومســتوى قريــب جــدًّ 

ا ولصــالح مســتوى قريــب جــدًّ ) ا وال يوجــد مواجهــاتجــدًّ 

مــن المواجهــات، بينمــا لــم تكــن المقارنــات األخــرى 

 .دالة إحصائيا

) ٩(و) ٨(و) ٧(وفي ضـوء عـرض نتـائج الجـداول 

تبــين أن غالبيــة الفــروق آانــت بــين مســتوى ) ١٠(و

ا، بمعنــى أنــه آلمــا ا و مســتوى بعيــد جــدًّ قريــب جــدًّ 

ب مـن المواجهـات زاد مسـتوى الشـعور بقلـق زاد القر

ويعتقـد البـاحثون أن السـبب فـي ذلـك ربمـا . الموت

ــر  ــد والخط ــرض للتهدي ــرص التع ــادة ف ــى زي ــود إل يع

واحتمالية الموت للطلبـة آلمـا آـان هنـاك قـرب مـن 
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فـي ) ١٩٦٢(المواجهات، وهذا مـا يؤآـد عليـه نجـاتي 

أنــه رد  علــى) Objective,Anxiety(تعريفــه للقلــق الموضــوعي 

فعل لخطـر خـارجي معـروف يهـدد حيـاة الفـرد، آـذلك 

للقلـق علـى أنـه تـوجس ) مـاي(يظهر ذلك فـي تعريـف 

ــرد  ــا الف ــك به ــي يتمس ــيم الت ــد للق ــحبه تهدي يص

 . ويعتقد أنها أساسية بوجوده

فالقرب من المواجهـات يزيـد مـن فـرص التعـرض 

لقذائف المدفعية وإطـالق النـار وبالتـالي يزيـد مـن 

ــة ال ــألرق إمكاني ــرض ل ــراد، أو التع ــدى األف ــوت ل م

والتوتر والشـعور باالآتئـاب وقلـق النـوم والوسـاوس 

القهرية التي تصاحب ذلـك، وتزيـد مـن فرصـة الشـعور 

 . بقلق الموت

مـن %) ٢٢(أن نسـبة إلـى وهنا ينوه البـاحثون 

ضحايا اإلصابات واالستشـهاد هـم ممـن يسـكنون بـالقرب 

اآات المسـتمرة من الحـواجز العسـكرية، بسـبب االشـتب

ــتالل  ــيش االح ــوات ج ــين ق ــواجز ب ــذه الح ــيط ه ــي مح ف

ـــرض  ـــذي يع ـــر ال ـــطينيين، األم ـــاومين الفلس والمق

الســكان فــي هــذه المنــاطق لــألذى مــن جــراء القــنص 

ـــى  ـــوائي عل ـــدفعي العش ـــاروخي والم ـــف الص والقص

المســاآن، وبالتــالي تعرضــهم لــدرجات متباينــة مــن 

ــاته ــى حي ــواء عل ــدائمين، س ــع ال ــق والهل م أو القل

 ).٢٠٠٢عساف والحلو، (على حياة أطفالهم 

 : الخالصة
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ــول  ــن الق ــاءت إيمك ــة ج ــذه الدراس ــائج ه ن نت

متفقة مـع التوقعـات النظريـة فـي ضـوء عـرض نتـائج 

الدراسة ومناقشـتها، حيـث أوضـحت النتـائج الحاليـة 

ــع  ــات المجتم ــر فئ ــن أآث ــم م ــات ه ــة الجامع أن طلب

بب اســتهدافًا مــن قبــل قــوات جــيش االحــتالل بســ

ــا  ــتالل، آم ــوات االح ــدي لق ــة للتص ــارآتهم الفعال مش

أظهــرت النتــائج أن الطلبــة مــن اإلنــاث يعــانين مــن 

قلق المـوت أآثـر مـن الطلبـة الـذآور، وأن الطلبـة 

ن قـرب الحـواجز العسـكرية، أو القريبـة مـن يالمقيم

ـــر،  ـــد والخط ـــًا للتهدي ـــر تعرض ـــات أآث المواجه

زمالئهـم  وبالتالي فهم أآثر تعرضـًا لقلـق المـوت مـن

 . المقيمين بعيدًا عن المواجهات

 :التوصيات

في ضـوء أهـداف الدارسـة ونتائجهـا يوصـي البـاحثون 

 :بما يلي

ــة  -١ ــدى طلب ــوطني ل ــديني وال ــوازع ال ــة ال تقوي

ن يبـذل فـي أالجامعات وبيـان أن الـوطن يسـتحق 

ــس  ــن دن ــره م ــام لتطهي ــحيات الجس ــبيله التض س

 .االحتالل البغيض

المناســبة للــتخلص مــن  بنــاء البــرامج العالجيــة -٢

ســيطرة فكــرة المــوت لــدى طلبــة جامعــة النجــاح 

الوطنيــة ســواء أآانــت هــذه البــرامج دينيــة أم 

 .نفسية أم االثنين معاً 
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ــين  -٣ ــاعي ب ــل االجتم ــآزر والتكام ــة روح الت تقوي

أصحاب السـكن والطلبـة وعـدم اسـتغاللهم لتشـجيع 

ــكن  ــى الس ــابلس عل ــة ن ــارج مدين ــن خ ــة م الطلب

ــتوى ال ــل مس ــعور وتقلي ــذي بش ــوت ال ــق الم قل

ــه يوميًّــ ــون إلي ــن يتعرض ــنقلهم م ــة ت ــي حال ا ف

 .البيت إلى الجامعة وبالعكس

عقد دورات تربوية وحلقـات نقـاش هادفـة للطلبـة  -٤

بشكل عـام، ولإلنـاث مـنهم بشـكل خـاص ، لزيـادة 

ـــاء  ـــديهم، وبن ـــوطني ل ـــاء ال ـــة االنتم درج
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استراتيجيات تربويـة هادفـة لتخفـيض درجـة قلـق 

م، ومـا ينـدرج فـي إطارهـا مـن قلـق الموت لديه

 . ، وخوف ، واضطراب ، وإحباط

إجــراء دراســات أخــرى علــى عينــات وفئــات أخــرى  -٥

ــوطني  ــن ال ــراد األم ــدارس، وأف ــة الم ــل طلب مث

 .ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية
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 :المراجع

 :المراجع العربية: أوالً 

ــودة،  -١ ــي ع ــطفى، نظم ــو مص ــان )١٩٩٨(أب ــق االمتح ، قل

القتــه بالتحصــيل الدراســي لــدى طالبــات آليــة وع

ــوث  ــة البح ــزة، مجل ــات غ ــة بمحافظ ــة الحكومي التربي

، )١(والدراســـات التربويـــة الفلســـطينية، المجلـــد 

 .١٥٤-١٢٩، ص)١(العدد 

ـــالح،  -٢ ـــاد ص ـــوري، رش ـــل )١٩٩٦(دمنه ـــض العوام ، بع

ــي،  ــالقلق الدراس ــلة ب ــة ذات الص ــية االجتماعي النفس

 .٩١-٨٢، ص)٣٨(مجلة علم النفس، العدد 

ــيم،  -٣ ــاعي، نع ــة )١٩٨٠(الرف ــية، دراس ــحة النفس ، الص

 .سيكولوجية التكيف، دمشق، جامعة دمشق، سوريا

، )١٩٩٥(الســيد، ســناء محمــد، وســميحة عبــد الفتــاح،  -٤

ــي  ــة ف ــة العام ــة الثانوي ــدى طلب ــان ل ــق االمتح قل

، )دراســة مقارنــة(النظــام القــديم والنظــام الحــديث 

، العـدد )٢(المجلـد  مجلة آلية التربيـة، عـين شـمس،

 .٢٦٨-٢٦٧، ص)١٩(

، قائمــة قلــق االختبــار لــدى طــالب )١٩٨٨(شــعيب، علــي،  - ٥

وطالبـــات المرحلـــة الثانويـــة بالمملكـــة العربيـــة 

ــامس  ــدد الخ ــي، الع ــيج العرب ــالة الخل ــعودية، رس الس

 .١١٨- ٩٦والعشرون، ص

ــاخر،  -٦ ــل، ف ــوي، دار )١٩٨١(عاق ــنفس الترب ــم ال ، عل

 .انالعلم للماليين، بيروت، لبن

، التفــاؤل والتشــاؤم )١٩٩٨(عبــد الخــالق، أحمــد  -٧

، )٨(دراســة عامليــة، دراســات نفســية،  -وقلــق المــوت

٣٧٤-٣٦١. 

ـــد،  -٨ ـــد محم ـــالق، أحم ـــد الخ ـــاؤل )١٩٩٨(عب ، التف

ــات  ــة، دراس ــة عاملي ــوت، دراس ــق الم ــاؤم وقل والتش

نفســية، المجلــد الثــامن، العــدد الثالــث والرابــع، 

 .٣٧٤-٣٦١: ص
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ــارق ، و -٩ ــدالوهاب، ط ــاء عب ــد، وف ــق ) ٢٠٠٠(محم ،  قل

المــوت وعالقتــه بــبعض المتغيــرات النفســية لــدى طــالب 

ــدد  ــنفس، الع ــم ال ــة عل ــة، مجل -٧٩: ، ص) ٥٤(الجامع

٩٨. 

، الصـحة النفسـية فـي األسـرة )١٩٦٧(فهمي، مصـطفى،  -١٠

 .والمجتمع، القاهرة، مصر

ــي،  -١١ ــكعة، عل ــر، والش ــد الناص ، )٢٠٠٠(القــدومي، عب

ــي ــد الممارس ــي عن ــق النفس ــين القل ــر الممارس ن وغي

لألنشطة الرياضية فـي جامعـات الضـفة الغربيـة، مجلـة 

ــانية،  ــوم اإلنس ــلة العل ــزة، سلس ــر بغ ــة األزه جامع

 .٨٤-٦٩: العدد الرابع، ص

ـــان،  -١٢ ـــاتي، عثم ـــة )١٩٦٢(نج ـــق، دار النهض ، القل

 .العربية، القاهرة، مصر
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