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  غادة سليمان العتيبى  اســم الباحـث
قاتها بالتوافق االضطرابات العصابية والشخصية وعال  عـنـوان البحث

  النفسى لدى زوجات شهداء حرب الكويت
  المنيا  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  علم النفس  قـســــــم
  )م٢٠٠١(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
الكشف عن العالقة بين األعراض العصابية والشخصية والتوافق 

  .كويتالنفسى لدى زوجات شهداء حرب ال
أهمية االضطرابات العصابية فى تأثيرها على التوافق النفسى لزوجات -١

  .الشهداء
 ندرة الدراسات على فئة زوجات الشهداء، حيث ركزت الدراسات على -٢

  .فئات أخرى مثل الطلبة واألطفال
 دراسة مدى تأثير مرور عشر سنوات على نهاية أزمة الكويت، وهل -٣

  .لمعاناة نتيجة األزمةأدى لك إلى تخفيف ألم ا
 حاجة المجتمع الكويتى إلى مثل هذه الدراسة حيث ال توجد إال دراسة -٤

تصدت لمعالجة موضوع زوجات شهداء ) على حد علم الباحثة(واحدة 
  .حرب الكويت
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الثبات ( اختبار كفاءة االختبارات الشخصية من الناحية السيكومترية -٥
  .الكويتيةالثقافة وخاصة اختبار التوافق فى ) والصدق

 الكشف عن أثر غياب الزوج على درجة التوافق النفسى لزوجات -٦
  .الشهداء

 الكشف عن أثر غياب الزوج على األعراض العصابية لزوجات -٧
  .الشهداء

 ما هى الخصائص الشخصية واألعراض العصابية المميزة لزوجات -٨
  .الشهداء

  منهج الدراسة
في التحليلي المقارن وهو منهج يالئم إستخدمت  الباحث المنهج الوص

  . مثل هذا النوع من الدراسات
  تم أجراء التحليالت األحصائية االتية  : خطة التحليالت االحصائية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل أختبار من  -١
 االختبارات المستخدمة 

 . معامل األرتباط المستقيم بين كل المتغيرات -٢

  . المصفوفة االرتباط السابقةالتحليل العاملي  -٣

    استنتاجات الدراسة
تبين أن هناك فرق دال إحصائيا بين زوجات الشهداء والزوجات  -١

فقد كان هناك . اللواتى لم يفقدون أزواجهن فى معظم متغيرات الدراسة
فرق بينهن فى متغير العصابية، والقلق، واالكتئاب، والتوافق المنزلى، 

  .توافق الصحى لصالح زوجات الشهداءوالتوافق االنفعالى، وال
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أمكن الوصول إلى مجموعة من االرتباطات بين متغيرات الدراسة لدى  -٢
 .زوجات الشهداء وإن كانت قليلة العدد

كشف التحليل العاملى عن وجود تسع عوامل مستقلة تميز شخصية  -٣
 .زوجات الشهداء

 وتم الوقوف على دالالت ومعانى وتفسيرات هذه النتائجفى ضوء
فروض الدراسة، وفى إطار الدراسات السابقة المتاحة فى التراث 

  .السيكولوجى
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


