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لى مف  أىدم ىذا العمؿ  المتكاضع إلى ركح أبي الطاىرة طيب اهلل ثراه كا 
نذرت عمرىا في أداء رسالة صغتيا مف أكراؽ الصبر كطرزتيا في ظبلؿ 

ىذه الرسالة، إلى الدىر عمى سراج األمؿ ببل فتكر ككمؿ إليؾ أمي أىدم 
رفيؽ دربي إلى مف سار معي نحك الحمـ خطكة بخطكة رغـ األسر كالبعد 
كالحرماف القاىر إلى مف عممني الصبر كأفتقده في مكاجية الصعاب كلـ 
تميمو القدر ألرتكم مف حنانو إليؾ زكجي أىدم رسالتي كنجاحي كحبي 

لى مف ىـ أقرب مف نفسي أبنائي أحبكـ حبان  لك مر عمى أرض  كأمتناني، كا 
قاحمة لتفجرت منيا ينابيع المحبة أىديكـ رسالتي بكؿ فخر كحب، إلى النكر 
الذم ينير لي درب العمـ كالمعرفة كالنجاح أساتذتي الذيف منحك لي عمميـ 
كمعرفتيـ القيمة أىدم رسالتي لكـ، إلى مف عانت ظمـ الزماف كقاكمت 

ظركفيا القاسية بقيت صامدة  الحرماف كأستمدت القكة كالعـز كالتحدم رغـ
كصابرة كتضحي ألجؿ فمسطيف الحبيبة إليكف زكجات األسرل أىدم رسالتي 
لى مف عممنا معنى التضحية كالصمكد كالتحدم اليكـ أسرانا  المتكاضعة، كا 

. كأسيراتنا أىدم رسالتي ىذه
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فيو، مؿء السمكات كمؿء األرض،  مباركان  طيبان  كثيران  لؾ الحمد حمدان  ـقلؿى ابكممة أتقدـ في البداية 
كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى جامعة مف شيء بعد، أشكرؾ ربي عمى نعمؾ التي ال تعد،  مؿء ما شئتي ك

القدس المفتكحة عمى منحي ىذه الفرصة إلكماؿ مسيرتي التعميمية، كما أرسؿ بقمبي ثـ بقممي بخطكط 
األستاذ الدكتكر  براقة المعة اسمى آيات الشكر كاالحتراـ كالتقدير إلى مشرؼ عمى رسالتي بالماجستير

زياد بركات الذم منحني كقتو كعممو كتكجيياتو القيمو كعمى صبره كاحتمالو لنا طيمة فترة البحث مف 
ظركؼ دراسية كعممية فمو مني ألؼ تحية كشكر كتقدير، كال يسعني في ىذا المقاـ إال أف أتقدـ 

. د كالدكتكرتيسير عبد اهلل .د.أ بخالص الشكر كالتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتكر
عمى تفضميما ككرميـ بقبكؿ مناقشة الرسالة كما بذاله مف جيد في رائييـ القيمة كما أني تامر سييؿ 

أتقبؿ منيـ اإلنتقادات العممية القديرة، كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى كؿ أساتذتي في قسـ األرشاد 
مدادم بما احتجت النفسي كالتربكم في جامعة القدس المفتكح ة الذيف   لـ يألكا جيدان في تكجييي كا 

إليو مف عمميـ كمعرفتيـ الكثير، كما أتقدـ بأسمى آيات الشكر كالحب كالعرفاف مف كؿ قمبي لكالدتي 
العزيزة، كما أتقدـ كؿ الشكر لزكجي العزيز الذم رغـ بعده كأسره اال أنو لـ يبخؿ عمي بدعمو الجميؿ 

لى ىذه المرحمة فمو مني كؿ الحب كاإلمتناف كالتقدير، كأتقدـ بالشكر مف صميـ فالكاله ما كصمت إ
قمبي ككجداني كحبي الى أكالدم مف أبني الكبير القابع خمؼ سجكف اإلحتبلؿ إلى أصغرىـ سنان الذيف 
بكؿ صدؽ ساعدكاني بصبرىـ عمي كمساندتيـ لي ليـ مني فائؽ اإلمتناف كالحب،  كشكرم مكصكؿ 

مؤسسة ىيئة شؤكف " الكريمة كألصدقائي الذيف قدمكا لي الدعـ كالتشجيع، كما كأشكر كبل مفإلعائمتي 
بكافة مكظفييا عمى تكفير البلـز كتقديـ المساعدة،  كأتقدـ بالشكر إلى جميع " األسرل كالمحرريف

منحكني  العامميف بإداره الجامعة عمى مساندتيـ لي في رسالتي، أتكجو بالشكر الخاص لدكاترة الذيف
عطفيـ في مساعدتي في تحكيـ أدات الدراسة ليـ مني فائؽ الشكر كاإلحتراـ كالتقدير، كالحمد هلل حمدان 

 .كثيران، كربنا يقدرنا عمى مساعدة الجميع بعممنا
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 ملخص

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل كؿ مف الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية لدل زكجات 
 عمر)العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرة كأثر بعض التغيرات الديمكغرافية  األحكاـاألسرل ذكم 

عمى الشعكر باألمف النفسي  (ؿ الزكجة، عدد األبناء، عـاالعتقاؿالزكجة، المؤىؿ العممي، سنكات 
كتككنت عينة . كالصبلبة النفسية، ككذلؾ معرفة العبلقة بيف الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية

اختيرت بطريقة ، (2016/2017) زكجة مف محافظة راـ اهلل كالبيرة، خبلؿ العاـ( 180)الدراسة مف 
أظيرت نتائج الدراسة أف . مف المجتمع األصمي%( 77.77)كقد شكمت العينة نسبو المعاينة القصدية 

لشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل في محافظة راـ اهلل كالبيرة كانت متكسطة، ؿالدرجة الكمية 
لصبلبة النفسية كبيرة ا، ككانت الدرجة %(59.6)حيث بمغت قيمة متكسط النسبة المئكية الستجاباتيـ 

كتكصمت النتائج إلى كجكد عبلقة %(. 73.2) ئكية عمى مجمؿ الفقراتحيث بمغت قيمة النسبة الـ
ككؿ لدل زكجات األسرل كصبلبتيف النفسية ككؿ، بمستكل  النفسي باألمف الشعكر خطية مكجبة بيف

عبلقة خطية مكجبة بيف مجاالت الشعكر باألمف النفسي،  ، كما تبيف كجكد(0.000) داللة قدره
رتفعت درجة الصبلبة ادرجة الشعكر باألمف النفسي  رتفعتأم كمما اكمجاالت الصبلبة النفسية؛ 

 α) ما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةؾ .النفسية
في متكسطات الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان  (0.05≥

فركؽ ذات داللة بينما تبيف عدـ كجكد كعمؿ الزكجة،  ،ىؿ العمميالمؤ، كعمر الزكجة: اتلمتغير
في متكسطات الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل  (α ≤0.05) إحصائية عند مستكل الداللة

فركؽ ذات داللة جكد ككتبيف . عدد األبناءك، االعتقاؿسنكات  مذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير
في متكسطات الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم  (α ≤0.05) لةإحصائية عند مستكل الدال
كجكد في حيف تبيف عدـ عمؿ الزكجة، المؤىؿ العممي، كك، عمر الزكجة: اتاألحكاـ العالية تبعان لمتغير
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في متكسطات الصبلبة النفسية لدل  (α ≤0.05)ة الدالؿ عند مستكلفركؽ ذات داللة  إحصائية 
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Abstract 

The study aimed to determine the level of psychological security and psychological 

solidity of prisoners' wives who have high sentences in Ramallah and Al-Bireh 

governorate and the impact of some demographic changes (age of wife, academic 

qualification, years of detention, number of children, wife's work) As well as the 

relationship between the sense of psychological security and psychological solidity. 

The study sample consisted of (180) wives from Ramallah and Al-Bireh 

governorate during the year (2016/2017). The sample was chosen by means of the 

intentional sampling method. The sample constituted 77.77% of the original 

community. The results of the study showed that the overall degree of feeling of 

psychological security among prisoners' wives in Ramallah and Al-Bireh 

governorate was medium. The mean percentage of their responses was 59.6%, and 

the degree of psychological solidity was very high with 73.2%. The results showed 

that there was a positive linear relation between psychological feelings as a whole 

among prisoners' wives and their psychological solidity as a whole, at a significance 

level of 0.000. A positive linear relationship was also found between the areas of 

psychological security and the areas of psychological solidity. The higher the 

degree of psychological security, the higher the degree of psychological solidity. 

The results of the study indicated that there were statistically significant differences 

at the level of (α 00.05) in the mean of psychological security of prisoners' wives  

with high sentences according to the variables: age of wife, scientific qualification 

and wife's work, while no significant differences were found at the level of 

significance (α 00.05) in the mean of the psychological security of prisoners' wives 

with high sentences according to the variables of years of detention and the number 



 

 ق 

of children. There were statistically significant differences at the level of 

significance (α 00.05) in the mean of the psychological solidity of wives of 

prisoners with high sentences according to the variables: age of wife, scientific 

qualification and wife's work, while there were no statistically significant 

differences at the level of α (α) 00.05) in the psychological solidity of wives of 

prisoners with high sentences depending on the variables: years of detention, 

number of children. 

Keywords: Feeling of psychological security, psychological solidity, wives of 

prisoners with high sentences in Ramallah and Al-Bireh Governorate. 
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 الفصل األول

خلفية الدراسة ومشتالتيا 
 

 :المقدمة 1.1
مف القضايا التي تحتؿ مكانة كبيرة ، اإلسرائيميف في سجكف االحتبلؿ مسرل الفمسطينيقضية األ تيعدُّد 

يشعر أنيا مف أىـ القضايا كبؿ  ،بلدل الشعب الفمسطيني، الذم ال يتعاطؼ مع ىذه القضية كحسى 
فراج دكف تحرر ىؤالء األسرل كاإل حؿٌّ يمبي الطمكحاتالكطنية المعمقة، كالتي ال يمكف أف يككف ليا 

 بفكاالسجكف االحتبلؿ ىـ األب كاألخ لمعتقمكف في فيؤالء اؿ اإلسرائيمي، الحتبلعنيـ مف سجكف ا
المخيـ كالقرية كالمدينة، ىـ خارطة فمسطيف كؿ فمسطيف ىـ أبناء ك ، ىـ األـ كاألخت كالزكجة،كالزكج

 .لنيرىامف بحرىا 
، كالذم مفي تاريخ الصراع العربي مع االحتبلؿ اإلسرائيؿ شكمت القضية الفمسطينية محكران أساسيان 

خبلؿ احتبللو لؤلرض محاكلة تيجير كتشريد الشعب الفمسطيني عف أرضًو منذ عاـ كاصؿ مف 
عتقاالت، إذ تشريد، كاليدـ، كحرؽ الحقكؿ، كاإل، حيث ما زالت تمارس عمميات القتؿ كاؿ(1948)

اليادفة إلى طمس  ةتشكؿ عممية االعتقاؿ بحؽ الفمسطينييف أحد األعمدة الرئيسة لمسياسة اإلسرائيمي
لى يكمنا ىذا، في محاكلة منيا خنؽ المجتمع الفمسطيني ( 1948)اليكية الفمسطينية منذ عاـ معالـ  كا 

الضمير لرعاية األسير كحقكؽ )سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان كنفسيان كقتؿ نمكه كديمكمتو 
 (.2011االنساف،

عب الفمسطيني منذ االعتقاؿ مف بيف أىـ أشكاؿ العنؼ السياسي المباشر الذم يمارس ضد الش ييعد
بداية االحتبلؿ اإلسرائيمي، فقد عاش الشعب بمجمكعو معاناة األسر كاالعتقاؿ، إذ تعرض كؿ بيت 

ت االحتبلؿ اإلسرائيمي بسياسة إلجراءات االعتقاؿ كتعٌرؼ عمى ظركؼ المعتقميف، كلقد أرادت سمطا
كيتمثؿي ذلؾ بممارسة سمسمة مف بأٌف نضالو ذىب سدل، : عتقاؿ أٍف يصؿ األسير إلى نتيجة مفادىااإل

اإلجراءات داخؿ المعتقبلت تيدؼ مف كرائيا جعؿ األسير يتحكؿ مف بطؿ كطني إلى عبء عمى 
 (.2015 بركات،)نفسو كأسرتو كمجتمعو 

حيث  ،بؿ كتتطاؿ آثاره األسرة ككؿ ،كمما ال شؾ فيو أف آثار األسر ال تقتصر عمى األسير كحسب
كاحد مف الفقداف كالحرماف، كقد أيجريت بعض الدراسات حكؿ تأثير التعرض يعاني البيت الفمسطيني اؿ

لخبرة األسر عمى أسرة األسير ذاتيا، كأشارت إلى أف ىذه التأثيرات قد تككف عميقة ضخمة، مما تدفع 
زكجة األسير إلى شغؿ دكر األب كاألـ معان، لتقكـ بعمادة األيسرة، كبأدكار جديدة تسٌبب ليا ضغكطان 
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ية تفضي إلى حالة مف الكبت كالقير، ناىيؾ عٌما تتعرض لو مف محاكالت ابتزاز مف قبؿ أطراؼ نفس
سمطات، جيراف، زمبلء عمؿ، كتغمب النظرة إلييا ككائف ضعيؼ تغيب عنيا سندىا لظركؼ : مختمفة

 (.2010ذكقاف،)ما، كبالتالي فيي ىٌشة أماـ أٌم ضغكط 
إذ تنعكس الضغكطات المختمفة  م عمى كجو الخصكص،كيؤثر األسر عمى زكجة األسير الفمسطيف

التي تتعرض ليا بشكؿ مباشر عمى كضعيا النفسي كالصحي كاالجتماعي، كىذه الضغكطات ناتجة 
عف صدمة مميزة تظؿ نتائجيا متفاعمة في كجداف كسمكؾ المرأة الفمسطينية طالما بقي زكجيا أسيران، 

 (.2005الفي،)يفيا النفسي مع ذاتيا كمع ااخريفكذلؾ فإفَّ استمرار ىذا التفاعؿ يعيؽ تؾ
كفيما يتجدد الحديث السياسي حكؿ ىذا الممؼ الذم يبقى ممٌفان ساخنان كمفتكحان طكاؿ سنيف الصراع مع 

االحتبلؿ اإلسرائيمي، ييبلحظي أفَّ االعتقاؿ ىك أداة القير التي يستخدميا لمحاكلة اقتبلع اإلنساف 
، تمتو كثني عزيمتو ؛ فصراع السجكف كالتحقيؽ ىك باألساس صراع إراداالفمسطيني أك تفكيؾ مقاك

باستثناء النساء البالغيف  يفمف الفمسطيني%( 25)كثبت مف خبلؿ استطبلع رقمي أف أكثر مف 
قد تعرض لبلعتقاؿ مرة أك مرات، فإننا أماـ نسبة ميكلة، تؤكد أفَّ كؿ بيت فمسطيني  ألطفاؿ كا

 (.2003،المكساكم)قاؿ تعرض أحد أبنائو لبلعت
دـ ضطرابات كاإلحساس بعاعتقاؿ زكجيا، كتتمثؿ بالخكؼ كاإلتبدأ معاناة زكجات األسرل منذ لحظة 

حتبلؿ اإلسرائيمي، رض لو مف تيديدات مف قبؿ جنكد اإلعتقاؿ، كمٌما تتعاألمف كاألماف أثناء عممية اإل
عتقاؿ األسير، كتزيد معاناتيا أثناء بيت بعد إكالمريع أثناء مداىمة اؿكبعدىا سياسات التفتيش المييف 

الزيارات كالمحاكـ حيث التفتيش المييف كالمعاممة السيئة، كتكثر المعاناة إذا كاف لدييا أطفاؿ كما 
تجاىيـ، حيث يقع عمى كاىميا عبء تربيتيـ دكف كجكد األب، باإلضافة إلى  تعمييا مف مسؤكليا

خصكصا أىؿ الزكج حيث مراقبتيا كالتضييؽ عمييا أثناء  ،سرةمعاناتيا في ضكء سمكؾ المجتمع كاأل
زكجات األسرل،  كالتدخؿ في حياتيا بكؿ كبيرة كصغيرة، إذ يعكس ىذا حاؿ  ،خركجيا مف المنزؿ

كيتمنيف كمما تحيف لحظة الشكؽ ، أقكل مف قدرة تحمميفظركفان  يعشفى  أفٍ  نساء قدنر اهلل ليفَّ كىفَّ 
أطفاليف، ف يعيش داخميف كفي عيكف عبء يثقؿ صدركىف كمف حرما كاالحتياج أف يتخمصف مف

 فيتزيد  عقبات كضغكطاترضف لو مف متمسكات كثابتات أماـ كؿ ما يتع فما زؿتي كاالؿٌ كىف 
 (.2010ذكقاف، )معانتيف تعقيدا 

يػؤٌكد مف  لمجمكعات مف زكجات أسرل الحرب( 2005)، الكارد في الفي (Holly)ىكلي كفي دراسة 
كجد أنيف يعانيف ك الزكجة إثر غياب زكجيا في األسر، ليا عمى ااثار السمبية المترتبة عمىخبل

الكثير مف األعراض النفسية كالجسمية الشديدة أىميا الشعكر بالكحدة، كغمكض الدكر، كالغضب 
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خطيرة، كالتياب نتحارية لبكاء التمقائي، كاألرؽ، كأفكار إالكامف، كالنشاط الجنسي، كالككابيس الميمية، كا
 .القكلكف التشنجي

ألسير جراء  كضعيا االجتماعي كلعٌؿ الضغكط كالشعكر بعدـ األمف النفسي التي تتعرض لو زكجة ا
قتصادم كالنفسي المستجٌد، كتحمؿ مسؤكليات تأميف كؿ احتياجات األكالد ككذلؾ زكجيا في كاإل

عدـ الشعكر باألمف النفسي، مٌما يؤثر األسر، ككٌؿ ذلؾ يؤدم بزكجات األسرل إلى أف يعانيف مف 
عمى الصبلبة النفسية التي تؤثر بشكؿ كاضح عمى حياتيا كتنشئة أبنائيا، كمع تقدـ العمر بيا نتيجة 

يكٌلد لدييا  كالحرماف العاطفي، غمكض المستقبؿ كالخكؼ منو، كالخكؼ مف الفشؿ في تربية أبنائيا،
م، كذلؾ فإفَّ عدـ كجكد الزكج يزيد المسؤكلية كالعبء إضطرابات نفسية كتزعزعان في األمف النفس

كيسٌبب شعكرىا بعدـ المساندة مف شريؾ الحياة؛  فتتزعزع ثقتيا بنفسيا، إضافة إلى نظرة المجتمع 
، حيث يصبح باإلرتباؾ ااخر الجنس مع التحدث خصكصاكمراقبتو لكؿ حركة أك تصرؼ تقـك بو 

، كتحدييا لمكاقع األليـ ف اإلصرار كالتحدم يقكم عزيمتياكلكٌف قد يؾ ،سمة كاضحة في شخصيتيا
 (.2010ذكقاف،) كيؤثر عمى صبلبتيا النفسية إيجابيةكتحمؿ المسؤكلية 

 
 مشتلة الدراسة2.1  

استأثرت دراسة الشعكر باألمف النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية اىتمامان بالغان مف قبؿ الباحثيف، حيث 
التي ( شخصية سميمة)سية النفسي بشكؿو مرضو يكشؼ عف مدل الصبلبة النؼ إٌف تمتع الفرد باألمف

ستقرار كالطمأنينة كالتفاعؿ مع ااخريف بسبلـ، إذ إفَّ مف الضركرم أٍف يتكفر الشعكر باألمف تتسـ باإل
(. 2010،عبد اهلل)ناىيؾ عف تكفيره لشريحة اجتماعية كتربكية خاصة  ،النفسي لدل شرائح المجتمع

ىذه الشريحة االجتماعية  تتجمى في زكجات األسرل، كما كال تقؿ دراسة الصبلبة النفسية أىمية كلعؿ 
عف دراسة الشعكر باألمف النفسي، حيث يشكبلف معان مكضكعان مشتركان لـ يتطرؽ إليو الباحثكف في 

 .المجاؿ االجتماعي كالنفسي حسب عمـ الباحثة
كافة مككناتو افتقد إلى الشعكر كاإلحساس باألمف النفسي، مما ال شؾَّ فيو أفَّ الشعب الفمسطيني ب

كبالتالي افتقاده إلى حاجة أساسية مف الحاجات النفسية، كلٌما كاف سعي الفرد المستمر لممحافظة عمى 
حياتو  يتطمب المحافظة عمى الظركؼ التي تضمف إشباع حاجاتو الحيكية كالنفسية، كتعزيز شعكره 

يحبكنو كيحترمكنو، حتى ينطمؽ إلى تطكير حياتو مستغبل طاقاتو كقدراتو  باألمف كبأفَّ ااخريف
 (.2008الخالدم،)
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باألمف النفسي يتحقؽ مف خبلؿ مصادر عديدة، منيا ما ىك داخؿ الفرد  رالشعكفعمينا أف ندرؾ أفَّ 
العجمي ) الخارجيةكمنيا ما ىك خارجو، كلكف ما ىك داخمو ال يتحقؽ إال مف خبلؿ المصادر 

 (.2015العاصمي،ك
تتسـ الصبلبة النفسية بخصكصية انفراد كتميز تاـ لشخصية الفرد، إذ تساعده عمى مكاجية 

اإلحباطات، كتزيد مف قدرتو عمى حؿ المشكبلت بطريقة إيجابية، كتمؾ الكظيفة تتصؿ اتصاالن كثيقان 
 (.2014منصكر كآخركف،)بإشاعة الطمأنينة كالسكينة كاألمف لدل افراد المجتمع 

سرل م كالصبلبة النفسية لدل زكجات األكتتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ مستكل الشعكر باألمف النفس
مف  ، كما قد ينشأكجكد زكجيا في األسر لفترة طكيمةكعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات في ظؿ 
جات زك لدل بالتقدـ في العمر معتظير آثارىا السمبية  قداالضطرابات االنفعالية كالسمككية التي 

األمف كضعؼ مركنة الشخصية كصبلبتيا في مكاجية األحداث  فلى الشعكر بفقداكتؤدم إاألسرل، 
مستكل كمف ىنا انبثقت ىذه الدراسة لتقصي  ،الناجمة عف اعتقاؿ الزكج كالحرماف منوالصادمة 

في الشعكر باألمف النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية 
عدد  الزكجة، المؤىؿ العممي،سنكات االعتقاؿ،عمر : محافظة راـ اهلل كالبيرة، في ضكء متغيرات

 .، عمؿ الزكجةبناءاأل
 

 أىمية الدراسة 3.1
تنبثؽ أىمية الدراسة الحالية بشكؿ أساسي مف أىمية الحاجة إلى الشعكر باألمف النفسي كحاجة  

ف الشعكر باالستقرار كالطمأنينة، مما يؤدم الى االستمرار أساسية لئلنساف، كما يترتب عمى إشباعيا ـ
كعميو فإف أىمية ىذه الدراسة كالتحدم كيؤثر عمى الصبلبة النفسية، كلكي يقـك بحياتو بصكرة طبيعية، 

 :تنبع مف الجكانب ااتية
لت الشعكر تكمف أىمية الدراسة الحالية مف الناحية النظرية في ندرة الدراسات السابقة التي تناك .1

باألمف النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية في سجكف 
، كما كتظير أىميتيا في ربية عمى حد عمـ الباحثةاالحتبلؿ اإلسرائيمي خاصة الدراسات الع

تناكليا لمتغيريف مف متغيرات المقاكمة التي تجعؿ األشخاص يحتفظكف بصحتيـ الجسمية 
كىما الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية، كالمذاف يعتبراف  ،النفسية رغـ تعرضيـ لمضغكطك

فى أكثر فعالية في حيث يجعؿ التمتعي بيما اإلنسا ،مف المصادر النفسية الكاقية مف أثر الضغكط
مستمرة عتقاؿ ظاىرة ق القضية، فإفَّ ظاىرة األسر كاإلكباإلضافة إلى أىمية ىذ ،مكاجية الحياة
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مجاؿ في  جديدةن  إضافةن ضد أبناء الشعب الفمسطيني، إذ تيعدُّد ىذه الدراسة مف الناحية التطبيقية 
زكجات األسرل  خصائصبؼ تعرِّر  ألٌنيابصفة خاصة، عامة كالفمسطينية البحكث العربية بصفة 

 .الفمسطينييف، كعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات ذات الصمة
كراء ىذه الدراسة معايشة الباحثة ىذا الدكر ككنيا زكجة أسير، كما القتو كقد كاف الدافع الرئيسي . 2

مف مرارة ىذه التجربة، فقد كانت صدمة ال يكجد ما يكازييا نظران لقدرتيا الفاعمة في إلحاؽ الضرر 
 .النفسي كاالجتماعي كاالقتصادم عمى األسير كزكجتو كأبنائو

ات األسرل الٌمكاتي يتعرضف باستمرار ألحداث ضاغطة مساعدة الميتميف باإلرشاد النفسي لزكج .3
تؤثر عمى أمنيفَّ النفسي كتكافقيفَّ االجتماعي كاألسرم، كذلؾ بكضع خطط كبرامج إرشادية 

عبلجية تستند إلى ما لدييفَّ مف مصادر قكة؛ تيدؼ إلى تطكير مصادر القكة إلى أعمى مستكل 
 .اث الضاغطة التي تكاجييفَّ في الحياةممكف مف أجؿ رفع كفاءتيفَّ في مكاجية األحد

الشعكر بعدـ األمف النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية التي تتعرض ليا زكجات األسرل، مف تحمؿ  .4
العبء كالمسؤكلية كشغؿ دكر األب كاألـ، حيثي تقكـ بأدكار جديدة يسٌبب ليا ضغكطان نفسية مف 

تكجيو الطاقات إلى االىتماـ بيذه المرأة الفمسطينية الكبت كالقير، فكاف ال بد مف لفت االنتباه ك
 .كمساندتيا

مف ذكم المستكيات المنخفضة مف قد يستفاد مف ىذه الدراسة في فيـ سمكؾ الفئة المستيدفة  .5
ككضع البرامج اإلرشادية البلزمة، كقد تساعد المؤسسات  ،األمف النفسي كالصبلبة النفسيةالشعكر ب

 .في التكاصؿ معيفَّ كتقديـ المساعدة ـىيؿ األسرل المحرريف كزكجاتوالتي تقكـ برعاية كتأ
تسيـ ىذه الدراسة بتسميط الضكء عمى مشكمة األسرل كزكجاتيـ بشكؿ خاص، كحيث يمكف  .6

اعتبار ىذه المعمكمات كالنتائج تكثيقا لجرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بحؽ ىذه الشريحة مف الشعب 
 .الفمسطيني

 
 دراسةال أىداف 4.1

ىدفت الدراسة الحالية تقصي مستكل الشعكر باألمف النفسي كعبلقة بالصبلبة النفسية لدل زكجات 
عمر الزكجة، المؤىؿ : )األسرل ذكم األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، في ضكء متغيرات

تحاكؿ اإلجابة عف ، كبالتحديد فإف الدراسة (العممي، سنكات االعتقاؿ، عدد األبناء، عمؿ الزكجة
 :األسئمة ااتية
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التعرؼ إلى مستكل الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية في محافظة .1
 .راـ اهلل كالبيرة

التعرؼ إلى مستكل الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل .2
 .كالبيرة

قة بيف الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية لدل زكجات االسرل ذكم التعرؼ عمى العبل. 3
 .االحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرة

بحث الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستكل الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم . 4
سنكات  ،، المؤىؿ العمميةالزكج عمر)تبعان لمتغيرات  األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرة

 .(، عمؿ الزكجةبناء، عدد األؿاالعتقا
الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستكل الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم  بحث. 5

سنكات  ،، المؤىؿ العمميةالزكج عمر)لمتغيرات  األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرة تبعان 
 .(، عمؿ الزكجةبناءد األ، عدؿاالعتقا

 
 أسرلة الدراسة  5.1

 :تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة االىتية
ما مستكل الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل .1

 كالبيرة؟
 محافظة راـ اهلل كالبيرة؟ ما مستكل الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية في.2
بيف الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية لدل زكجات إرتباطية دالو إحصائيان ىؿ تكجد عبلقة .3

 األسرل ذكم األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرة؟
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم .4

، المؤىؿ العممي، الزكجة عمر)تبعان لمتغيرات الدراسة األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرة 
 ؟(سنكات االعتقاؿ، عدد األبناء، عمؿ الزكجة

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية .5
، المؤىؿ العممي، سنكات االعتقاؿ، الزكجة عمر)لمتغيرات الدراسة  تبعان في محافظة راـ اهلل كالبيرة 
 ؟(عدد األبناء، عمؿ الزكجة
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 فرضيات الدراسة 6.1
 :سعت الدراسة إلى اختيار الفرضيات االىتية

رتباطية دالة إحصائيان بيف الشعكر باألمف النفسي كبيف الصبلبة ال تكجد عبلقة إ: لالفرضية األكؿ
 .ات األسرل ذكم األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرةالنفسية لدل زكج
بيف متكسطات ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثانية
 .حكاـ العالية تبعان لمتغير عمر الزكجةسي لدل زكجات األسرل ذكم األالنؼ فالشعكر باألـ

بيف متكسطات ( )كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ت: الفرضية الثالثة
 .العممي ؿالشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير المؤه

بيف متكسطات ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الرابعة
 .ؿعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير سنكات االعتقاالش

بيف ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الخامسة
 .ناءاألب دمتكسطات الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعا لمتغير عد

بيف ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السادسة
 .الزكجة ؿمتكسطات الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير عـ

بيف ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السابعة
 .متكسطات الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير عمر الزكجة

بيف متكسطات ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة: الفرضية الثامنة
 .المؤىؿ العممي الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير

بيف متكسطات ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة: الفرضية التاسعة
 .االعتقاؿ تالصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير سنكا

بيف متكسطات ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة: الفرضية العاشرة
 .الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير عدد األبناء

بيف ( )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الحادم عشر
 .الزكجة ؿتبعان لمتغير عـ متكسطات الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية
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 :مصطلحات الدراسة 7.1
إحدل أدكات القير كالعنؼ السياسي  ،(2015بركات،)الكاردة في  (2001)عرفو قراقع : عتقالاإل

كالعسكرم الذم تمارسو سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني؛ مف أجؿ تفكيؾ مقاكمتو 
حتبلؿ الؿ، كىي كذلؾ كسيمة يستخدميا اإلق في مقاكمة االحتكنضالو كقير إرادتو كالحد مف عزيمت

الدراسة الحالية يتمثؿ اإلعتقاؿ  مكؼ. حتبلؿ اإلسرائيميألسرة الفمسطينية مف كجية نظر اإللتأديب ا
حتبلؿ اإلسرائيمي رب األسرة كسجنو بمكجب أحكاـ جائرة لفترة طكيمة قد تبدأ بعشرة بإحتجاز قكات اإل
 .حيانا إلى السجف مدل الحياة بعيدان عف زكجتو كأبنائوسنكات كقد تصؿ أ

أسير )بمكجب البرتكككؿ االكؿ( 1949)تعريؼ األسير الكارد في إتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ : األسير
فراد القكات المسمحة التي تككف تحت قيادة مسؤكلة، كما يفيد مف ىذه األحكاـ أيشمؿ جميع ( الحرب

ف ليس ليـ زم خاص حتى اذا كانكا يتبعكف كيانات ال يعترؼ بيا الطرؼ فراد حرب العصابات الذمأ
  (.2017عيسى، )الخصـ 

مف عشرة سنكات إلى بالسجف مدة زمنية طكيمة تتراكح  ىك القضاء( تعريفان إجرائيان : )األحتام العالية
سرائيمية باألحكاـ المحاكـ االكىـ أسرل فمسطينيف الذيف تـ الحكـ عمييـ مف قبؿ  (مؤبدات) مدل الحياة

العالية، كىـ الذيف يقبعكف خمؼ زنازيف كقضباف االحتبلؿ الصييكني، الذيف قضكا زىرات أعمارىـ 
 .ضريبة كفداءن لمكطف

بأنو الشعكر باألمف (: Maslow")ماسمك"عرفو :(Psychological Security: )األمن النفسي
عتماد عمى التحرر مف الخكؼ كالقمؽ كاإللـ ككالحماية كالقانكف كالنظاـ كاالستقرار كتجنب األ

األمف النفسي مطمبان  يعدٌ ك .(2015زايد، )األشخاص القادريف عمى تحقيؽ المتطمبات الحيكية كما كرد 
مف نفسي أيدركو مف  قفٌ أك باالطمئناف ريتمثؿ بالشعكجتمع، كفي الدراسة الحالية لجميع أفراد الـ ان ميـٌ 
المعاناة االقتصادية التخمص مف الخكؼ  مف ك ،ة مف الخطر كالتيديدالحمامإضافة  ،ىتماـإحتراـ كإك

حاجة نفسية "أما الدراسة الحالية فتتبنى تعريفان محددان لؤلمف النفسي مفاده  كاالجتماعية كالسياسية،
اسب أساسية يسعى الفرد إلشباعيا بعيدان عف القمؽ كاأللـ كالخكؼ، كيكٌفر مف خبلليا لنفسو مستكل مف

مستكل األمف النفسي  دكيتحد". ستقرار في حياتو نفسيان كاجتماعيان كمينيان طمأنينة االنفعالية كاإلمف اؿ
حصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة األساسية عمى إجرائيان مف خبلؿ الدرجات التي م في الدراسة الحالية

 .المصمـ لمدراسة( مقياس األمف النفسي)
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 (Psychological Solidity: )الصالبة النفسية
ستخداـ كؿ لدل الفرد بفاعميتو كقدرتو عمى إ اعتقاد عاـ مق“في دراساتيا ( Kobasa)عرفتو توبازا 

، غطةبفاعمية أحداث الحياة الضا قيدرؾ كيفسر كيكاج مالمصادر النفسية كاالجتماعية المتاحة ؾ
لتزاـ، التحكـ، اإل: التاليةمف الخصائص النفسية  كالصبلبة النفسية كفقا لمتراث المتاح تتككف مف جممة

كفي الدراسة الحالية يتمثؿ التعريؼ بقكة اإلرادة كالتحدم كالصبر كاإليماف (. 2002مخيمر،)التحدم 
كيتحدد مستكل الصبلبة النفسية في الدراسة القكم باهلل عٌز كجٌؿ  كالتي تتحمى بيا زكجات األسرل، 

مقياس )ييا أفراد عينة الدراسة األساسية عمى الحالية إجرائيان مف خبلؿ الدرجات التي تحصؿ عؿ
 . المصمـ لمدراسة( الصبلبة النفسية

ىف النساء المكاتي تـ أسر أزكاجيف مف قبؿ اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ( تعريؼ إجرائي:)زكجات األسرل
لسنكات عديدة تصؿ إلى مدل الحياة كذلؾ عمى خمفية المقاكمة الكطنية التي تيدؼ إلى تحرير 

. لفمسطينية كالمقدسات كعكدة الميجريفاألرض ا
 

 حدود الدراسة  8.1
 :تتحدد نتائج الدراسة الحالية كيمكف تعميميا في األمكر ااتية

 (.2016-2017) تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي: الحدكد الزمانية .1
 .بيرةجراء ىذه الدراسة في محافظة راـ اهلل كاؿتـ إ: الحدكد المكانية .2
عشر سنكات فأكثر في سجكف )ية ذكم األحكاـ العاؿ يفزكجات األسرل الفمسطيني: الحدكد البشرية .3

 (.سرائيمياإلحتبلؿ اإل
كأيضان  كما تحدد نتائج الدراسة بأدكاتيا كأسمكب تطبيقيا كمنيجيا المستخدـ: الحدكد المكضكعية .4

 .  بالمفاىيـ الكاردة فييا
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الثاني  الفصل
 السابقةار النظري والدراسات اإلط

 

 :النظري اإلطار 1.2
 

 :المقدمة 1.1.2 
في ىذا الفصؿ تتناكؿ الباحثة اإلطار النظرم لشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية كزكجات 

األسرل الفمسطينيف، كاألدب النظرم المتعمؽ بالدراسة كالدراسات السابقة العربية كاألجنبية لكؿ متغير 
 .ت الدراسة كتعقيب الباحث عمى ىذه الدراساتمف متغيرا

 
 :في سجون ااحتالل اإلسراريلي ينمشتالت زوجات األسرى الفلسطيني .2.1.2

 

 :عن األسرى في سجون ااحتالل اإلسراريلينبذة  1.2.1.2 
 تحتؿ قضية األسرل كالمعتقميف مكانة متميزة في الكجداف الفمسطيني كاألكلكيات الكطنية، لما تنطكم

  .عميو مف معاني إنسانية ثـ أبعاد قانكنية كسياسية
بأنو المقاتؿ في جيش أك مميشيا منظمة، كالذم كقع في "عرفو القانكف الدكلي اإلنساني، أسير الحرب 

كتكمف اإلشكالية الفكرية لدل اإلحتبلؿ اإلسرائيمي في ىذا التعريؼ الدكلي لؤلسير أفَّ  ،"أيدم عدكه
كأسرل حرب، سكاء قبؿ تكقيع اتفاقيات أسمك أك ما بعد ذاؾ،  فسرل الفمسطينييإسرائيؿ لـ تعترؼ باأل

، إضافة "إرىابيف" كأ“مجرميف "تنطمؽ عمى أساس اعتبارىـ  فكظٌمت في معاممتيا لؤلسرل الفمسطينيي
ىك أداة قير اإلحتبلؿ اإلسرائيمي لمحاكلة اقتبلع اإلنساف الفمسطيني أك ( عتقاؿاإل)إلى أفَّ األسر 

مقاكمتو أك التغمب عمى إرادتو كالحٌد مف عزيمتو، فصراع السجكف كالتحقيؽ ىك باألساس إرادات 
 (.2010ذكقاف، )كأدمغة 

أثناء  ةعمى أٌنو الشخص الذم اعتقؿ مف قبؿ السمطات اإلسرائيمي: األسير( 2005)عرفو الفي 
( 2007)كعرفو شيكاف .مقاكمتو لبلحتبلؿ عمى خمفية سياسية أك تنظيمية أك أمنية أك عسكرية

ىك الشخص الذم ييدد أمف إسرائيؿ مف كجية نظر االحتبلؿ اإلسرائيمي ميما كانت الئحة : األسير
كاحد  قاضو  محاكـ عسكرية إسرائيمية يترأسيا تتـ محاكمة الفمسطينييف فيك ،اإلتياـ، كلـ يتـ تحرره بعد

ية قانكنية ؼمنيـ ذكم خؿ ثنافاالبان ما يككف غكقضاة إسرائيمييف يتـ تعيينيـ مف قبؿ الجيش،  ثبلثةأك 
العادلة المنصكص عمييا  اتأصكؿ المحاكـ اإلسرائيميةكال تراعي المحاكـ العسكرية كما ،ضعيفة
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قانكنيان كالتي تحفظ لؤلسرل حقيـ في المساكاة أماـ القانكف، كالمثكؿ أماـ محكمة مختصة كمستقمة 
أحكاـ جزء مف حياتيـ داخؿ السجكف بم غالبية المعتقميف قض، كقد مكحيادية كمنشأة بحكـ القانكف

 .عالية طكيمة األمد
أف يصبر كيتحمؿ كٌؿ ألكاف التنكيؿ، مف قتؿ كاعتقاؿ، حيث أصبح  ملقد كيًتب عمى الشعب الفمسطيف

االعتقاؿ ظاىرة بارزة في حياة الشعب الفمسطيني كقد طالت ىذه الظاىرة كٌؿ قرية كمخيـ كمدينة، 
لعائبلت يقفكف عمى أبكاب معتقبلت االحتبلؿ المكٌزعة عمى مختمؼ أرجاء فمسطيف منتظريف فآالؼ ا

رؤية أبنائيـ لدقائؽ معدكدة، كيعانكف مشٌقة انتظار الميالي الطكلية أمبل فيخركج أبنائيـ، كؿ ىذا أفرز 
 (.2010ذكقاف،)مشاكؿ نفسية أٌدل إلى حدكث العديد مف االضطرابات النفسية 

 فيبمغ عدد األسرل الفمسطينيي: في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي يفحكؿ األسرل الفمسطيني إحصائيات
سجف ( 22)أسير فمسطيني، مكزعيف عمى  (7325) 2016في سجكف االحتبلؿ حتى نياية عاـ 

( 473)كمركز تكقيؼ الى جانب معتقميف عاصيكف كحكارة التابعيف لقيادة جيش االحتبلؿ كمف بينيـ 
قد أمضكا ( 180)كمف بينيـ ،كىـ أسرل أصدر الحكـ عمييـ مدل الحياه: يف بالمؤبدأسير محككـ

كىـ أدنى مف : قاصران ( 328)أسيرة، ك (62)كمف بينيـ  ،عشرة سنكات فما فكؽ في سجكف االحتبلؿ
مف تـ عقابيـ بالسجف دكف تيمو كال : اسيرا إداريا( 634) فعاـ، كما بمغ االسرل اإلداريي( 18)عمر 
 (.2016، ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريف) حكـ
 
 :نسرى الفلسطينييمشتالت زوجات األ 2.2.1.2 

في بعدىا اإلنساني، فعممية األسر ال تقتصر اىثارىا عمى آالؼ  يفتكمف أىمية قضية األسرل الفمسطيني
ف في يقضيف زىرة شبابو ماألسرل الذيف سمبت حريتيـ، كلكنيا تطاؿ آالؼ مف زكجاتيـ أيضا، المكات

انتظارىـ، فيف يعانيف نفسيان كاجتماعيان كاقتصاديان جراء غيابيـ، فيي تضحي كتدفع ثمنان غاليان لتحرير 
 (.2007بمعكشة،)الكطف، فرحمة معاناة زكجات األسرل طكيمة كشاقة كمحفكفة بالمخاطر كالصعاب

جؿ في إدارة المعركة كلقد سجمت المرأة الفمسطينية أركع نماذج التضحية كالفداء، فقد شاركت الر
قامة دكلة إسرائيؿ الصييكنية، كعانت المرأة الفمسطينية (1948)النضالية ضد االحتبلؿ منذ عاـ  ، كا 

مرارة التشريد كالمجكء كالسجف كالحرماف، كنسجت بصبرىا كعزيمتيا كصمكدىا كتحدييا خيمة المجكء 
ف شظؼ العيش كضيؽ الحاؿ، ككانت تقييا مف قيظ الصيؼ كبرد الشتاء، كتجرعت ألكانان مختمفة ـ

رديفان لمرجؿ، فتحممت أعباء األسرة كاممة في ظؿ غياب الرجؿ في حركب الكطف السترداد كرامة 
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بنة الشييد رت، ألنيا األـ كالزكجة كاألخت كا  فمسطيف، إنيا المرأة الفمسطينية التي حاربت كقاكمت كصب
 (.2013السعدم،)كاألسير، ثابتو كشجرة الزيتكف، كصمبة كالصخكر 

كقد كاف مف نتائج ممارسات إسرائيؿ ضد الشعب الفمسطيني أٍف ازداد الفقر كانتشرت البطالة بسبب 
زيادة عدد العاطميف عف العمؿ، إضافة إلى أفَّ إسرائيؿ بدأت في اتٌباع سياسة القكة المفرطة في القتؿ 

أدل إلى استشياد كجرح ااالؼ، كالتسبب المتعمد كاغتياؿ األفراد كتصفيتيـ كىدـ بيكتيـ، األمر الذم 
في إعاقة الكثير مف الشباب، كىذا كاف لو األثر المباشر عمى األسرة الفمسطينية، كلعؿ االعتقاؿ بآثاره 

 ،السمبية قد أثقؿ كاىؿ زكجات األسرل، حيث زادت معاناتيفَّ فمميتطعفى أٍف يتحممفى ىذه الضغكطات
ليفَّ تحقيؽ التكافؿ االجتماعي الذم يساعدىفَّ عمى تحقيؽ فاضطررفى إلى البحث عف طرؽ تضمف 

 (.2003أبك طو، )األمف النفسي كاالجتماعي، كذلؾ  بالخركج إلى مياديف العمؿ 
 ،دكر المرأة ة، أىمي(2010نجـ، ) الكاردة في (2002أبك زيد، )فقد أثبتت الدراسات كمنيا دراسة 

عادة كاإلستقرار ألطفاليا، فيي صانعة األجياؿ كىي حيث ليا النصيب األكبر في كمنح األمف كالس
 .التي  تحقؽ اإلنسجاـ في شخصيتيـ، في ظؿِّر تغييب األسر لرب األسرة

 
 :أىم المشتالت التي تتعرض ليا زوجات األسرى 3.2.1.2

 :في ضكء ما تتعرض لو زكجات األسرل يمكف تمخيص أىـ المشكبلت التالية
حيث عمدت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى استخداـ الزكجات : جاتتيديد كتعذيب كاعتقاؿ الزك .1

 صالح،) ككسيمة ضاغطة عمى األسرل، فتقكـ بإعتقاليفَّ كتيديدىفَّ كمنعيفَّ مف التنقؿ كالسفر
2008.) 

تعيش زكجة األسير في خكؼ دائـ عمى نفسيا كأطفاليا بسبب : الشعكر بالخكؼ كعدـ ااماف .2
عتقاؿ كتركيع بيدؼ الضغط عمى األسير اؿ اإلسرائيمي لؤلسرة، مف تيديد كمبلحقة سمطات االحتبل

القابع في السجكف، كتعيش زكجة األسير في ترقب مستمر لما سيحدث غدان، مما يؤثر عمى أدكارىا 
 (.2013السعدم، )في المجتمع 

 ريث يظوتكاجو زكجات األسرل ضغكطات كمنيا ما يثار عنيفَّ في اإلعبلـ كفي السينما ح .3
زكجات األسرل عمى أنيفَّ يعشف حرماف جنسي يدفعيف إلى الكقكع في قصة حب غير شرعية 
في غياب الزكج، كىذا ما يزجو كيرٌكج لو االحتبلؿ اإلسرائيمي في أفبلمو حكؿ الكبت الجنسي 
لزكجات األسرل؛ كذلؾ إلبقاء زكجات األسرل كاألسرل في حالة اضطراب نفسي كشؾ دائـ 
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باب الصمكد كالثبات في مكاجية المحتٌؿ كالٌسٌجاف، كقد طالب األسرل بكقؼ ىذا الفمـ يقٌكض أس
 www.22ab.com/showth-ead.php   .أكالن كلؤلسرل ثانيا ةإساءة لمقضية الفمسطيني قألف

تمنع سمطات اإلحتبلؿ زكجات األسرل مف زيارة أزكاجيف إال إذا أعطيفى : الحرماف مف الزيارة.4
دـ الممانعة عف طريؽ الصميب األحمر، ككثيران منيف ال يحصمف عمى تسريح لتذرع تسريحان بع

األمنية دكف إبداء ىذه األسباب، كيفسركنيا عمى أفَّ الشخص الممنكع  بسمطات االحتبلؿ باألسبا
 (.2005 الفي،) مف الحصكؿ عمى التساريح يمثؿ خطران عمى أمف الدكلة

جة األسير ظركفا اجتماعية صعبة فيما لك كاف زكجيا يقضي تكاجو زك: الضغكطات االجتماعية. 5
حكما عاليا في السجف، فقد تزايدت حاالت الطبلؽ بيف زكجات األسرل في السنكات األخيرة، كقد 

أك نفسية أك  ةيعكد ذلؾ إلى ضغكطات األىؿ سكاء أىؿ الزكج أك الزكجة، أك صعكبات اقتصادم
كال يكجد لدييا أبناء، فيرغب أىميا بتزكيجيا مرة أخرل  سياسية، خصكصا إذا كانت الزكجة شابة

أف زكجات األسرل أنفسيف يعشف  اكـ(. 2016 عابد،) عمى اعتبار أف ذلؾ ال يخالؼ الشرع
حياة مزدكجة، فيف ال يتمتعف بالحرية الكاممة، إذ يشعرف بقيكد اجتماعية تقٌكض شعكرىف بالحرية 

جدراف السجف كفي التفاعؿ مع المجتمع، كيتحممف الضغكطات كأثناء زيارة أزكاجيف بيف  ،المعتادة
االجتماعية كاالقتصادية كافة، كتكلد المشاعر السمبية كالحزف عمى فراؽ األزكاج، كشعكرىف 
بالعجز كالخكؼ كعدـ األماف لعدـ قدرتيفَّ عمى التكيؼ كالمكاجية، خاصةن في حالة ضركرة 

 (.Girshick, 1992)ترتيب حياة األسرة مرة أخرل 
فأسر الزكج يتسبب في إعادة تكزيع إلزامي لؤلدكار داخؿ األسرة، كما : اضطربات البنية األسرية .6

ضطرابا عادة تنظيـ المياـ، فيؤدم ابتعاد األب إلى قياـ الزكجة  تيترتب عميو مف تكترات كا  كا 
التسكؽ  بميامو عمى مستكل العمؿ لتأميف كتكفير احتياجات األسرة مف كؿ النكاحي، مثؿ

كاالىتماـ بمدارس األكالد كمشكبلتيـ النفسية كاالجتماعية، خصكصان األطفاؿ الصغار الذيف 
في الكقت الذم  ،اضطركا إلى تحمؿ غياب األب كتحمؿ بعض ميامو لمكاجية الكضع الجديد

يعيش فيو األكالد ااخركف حياتيـ في كنؼ آبائيـ بأمف كرفاىية، كىذا اإلنفصاـ القيرم الذم 
تسبب فيو االحتبلؿ اإلسرائيمي يعٌزز  مشاعر األلـ كالقمؽ كالخكؼ كالتيميش مف ناحية، كزيادة 

 (.2016عابد،) قمؽ الزكجة عمى أبنائيا نتيجة ىذه األكضاع مف ناحية أخرل
نظران لحالة الخكؼ الدائـ التي تعيشيا زكجة األسير في ظٌؿ تغٌيب زكجيا : المشكبلت الصحية. 7

 ،ذا يؤدم إلى مزيد مف التكتر كالقمؽ ما ينعكس سمبا عمى صحتيا النفسية كالجسميةباألسر فإف ق
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مما قد يسبب ليا الكثير مف المشاكؿ كاألمراض الجسدية مثؿ الضغط كالسكرم كالعصبية الزائدة 
 (.2010 نيف،حس)كاألرؽ 

داخؿ سجكف  ناىيؾ عٌما يعشنىو زكجات األسرل مف القمؽ كالخكؼ كاألرؽ عمى أزكاجيف األسرل
االحتبلؿ كما ستؤكؿ إليو حالتيـ في السجف، خاصة أف العديد مف األسرل يستشيدكف بالسجف جٌراء 
التعذيب كقمة العناية الطبية، خصكصان إذا كاف كاف يقضي حكمان عاليان، فيبقى ذىنيف مشغكالن بيذه 

مع أبنائيف، كما إنيف  األفكار مما ينعكس سمبا عمى أدائيف الشخصي ككذلؾ كعمى سمككيف اليكمي
 (.2010نجـ، )يممف إلى العزلة عف الناس نظران لحالة الفقداف التي يعشنيا 

 
 األمن النفسي الشعور ب.3.1.2

 

 :المقدمة 1.3.1.2
ٌنَن "قال تعالى  ُنوا الَّلذِذ ئِذنُّن  آمَن مَن طْط تَن رِذ  قُلُوُبُ مْط  وَن كْط ِذ  بِذذِذ رِذ  أَنالَن  هللاَّل كْط ِذ  بِذذِذ ئِذنُّن  هللاَّل مَن طْط ( 28 الرعد،") الْطقُلُوبُ  تَن

كاف الشعكر باألمف كما زاؿ منذ فجر التاريخ ىك معركة اإلنساف األكلى، فاإلنساف في سعية الدائـ 
يعمؿ عمى المحافظة عمى بقائو كيجنب نفسو التعرض لمخطر كاإليذاء، كلقد ميز اهلل تعالى االنساف 

ف كسبلـ بعيد عف التكتر بعقمة الذم جعمو يتغمب عمى الصراع مع بيئتو، مما يجعمو يعيش بأـ
أبك عمرة، )كالخكؼ مف المجيكؿ، كالشعكر باألمف ىك أحد الحاجات الماسة لمنفس اإلنسانية 

2012 .) 
مف الركاد األكائؿ الذيف تعرضكا لمفيـك الشعكر باألمف ( Maslow,1943) كاعتبر العالـ ماسؿ

أىمية الحاجة إلى الشعكر باألمف  كالنفسي عف طريؽ البحكث اإلكمينيكية التشخيصية، حيث أكد ماسؿ
النفسي مف خبلؿ نظريتو في الدافعية التي تقكـ عمى أساس أف الحاجة ال تتساكل في أىميتيا كفي 

قكتيا الدافعة، كفي مستكل إلحاحيا طمبان لئلشباع، كىك يرل بذلؾ أف الشعكر باألمف كاالنتماء كالمحبة 
ان لتكافؽ الفرد، بينما يشكؿ عدـ إشباعيا مصدران لقمقو حاجات أساسية يعتبر إشباعيا مطمبان رئيسي

ثبلث أبعاد أساسية  ككلمطمأنينة النفسية اإلنفعالية لدل ماسؿ(. 2003زىراف، )كشعكره بعدـ األمف 
حساسو بأفَّ لو مكانة في الجماعة، كشعكر الفرد بأفَّ ااخريف : أكلية كىي شعكر الفرد باالنتماء كا 

العنزم، )آًخران شعكر الفرد بالسبلمة كتجنب الخطر كالتيديد كالقمؽ كالخكؼ يتقبمكنو كيحبكنو، ك
2004.) 

الى أىمية الشعكر باألمف النفسي في عالـ غير اىمف يتسـ بالحركب  (Maslw") كماسؿ"قد أشار 
 ركما كيعتب“،كالككارث كعدـ االستقرار السياسي كالصعكبات االقتصادية كعدـ إمكانية التنبؤ بالمستقبؿ
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 اأـ (.2002مخيمر،")إريكسكف أفَّ الشعكر باألمف النفسي ىك حجر الزاكية في الشخصية السكية 
فقد كضع نمكذجان نظريان شامبلن كمتعدد الجكانب لمفيكـ األمف النفسي يتككف مف ستة ( Riff)رايؼ 

يطرة عمى البيئة تقبؿ الذات، كالعبلقة اإليجابية مع ااخريف، كاالستقبللية، كالس: عناصر أساسية ىي
كقد أظيرت نتائج بعض الدراسات (. 2008، فالمفرجي)الذاتية، ككضكح األىداؼ، كالتطكر الذاتي 

(Spangler, 2010 ،؛ 2006؛ أبك عكدةVagary& White, 2004 ) أبعاد أساسية لؤلمف النفسي
مكدة، كالمكانة كعبلقات الدؼء كاؿ الشعكر بالتقبؿ كالحب، كاالستقرار، كالشعكر باالنتماء،: ىي

 .االجتماعية، كتحقيؽ الذات كاإلكتفاء، كالشعكر بالسبلمة كتجنب الخطر كالخكؼ
السمـ "ك" ، كاألمف الخاص"األمف الشخصي" ك" األمف االنفعالي"كاألمف النفسي يقاؿ لو أيضا 

فسي ، كىك مف المفاىيـ األساسية في مجاؿ الصحة النفسية، كىنالؾ ترابط بيف األمف الف"الشخصي
كاألمف االجتماعي كالصحة النفسية، حيث تكجد عبلقة جكىرية بيف االٌتجاه الديني كمشاعر األمف 

 (.2002زىراف،)كعامؿ مف عكامؿ الشخصية الذم يحدد الصحة النفسية 
كالحاجة إلى األمف ىي محرؾ الفرد لتحقيؽ أمنو، كىي ترتبط بغريزة المحافظة عمى البقاء 

لفرد بأفَّ بيئتو بيئة صديقة كمشبعة لمحاجات، كأٌنو محبكب لدل ااخريف كاالستمرارية، كشعكر ا
كمقبكؿ داخؿ الجماعة، كالقدرة عمى حؿ المشكبلت النفسية كاالجتماعية، كاإلطمئناف في اإلستقرار في 

بيت مستقر، كتجنب الخطر كالشعكر بالثقة كاألمف كاألماف، كسبلمة السمكؾ، كسبلمة األدكار 
 (.2008الخالدم،)ككضكحيااالجتماعية 

يسعى اإلنساف دائمان الى تحقيؽ األمف النفسي لو، كأف تككف األجكاء التي يعيشيا متسمة بالكد 
األجكاء التي تدفع الفرد بأف يككف إيجابيا كمنجزا كمنفعبل في الحياة اليكمية  قكالتآخي كاإليثار كىذ

 (.2015زايد،)
جمب بصكرة ال يمكف اجتنابيا اإلحساس بانعداـ األمف بأف التغيير مى  (From) كرأل إريؾ فركـ

النفسي، كىك أمر البد منو ألٌف تدرج الضماف في مراحؿ العمر المختمفة كتحقيؽ االستقبللية يككف 
عمى حساب الشعكر باألمف، كما أفَّ التغيرات في المجتمع يؤدم إلى فقداف الشعكر باألمف مما يؤثر 

 (.2010عبد اهلل، )لشعكر بالكحدة كالعزلة عمى اإلنساف كيؤدم بو إلى ا
صفة الديمكمة فيما يممكو الفرد مف خصائص الصحة النفسية، فيعرفيا ( Angelsh)كيؤكد إنجمش 

، "بأنيا حالة دائمة دكاما نسبيان بحيث يككف الشخص متكيفان تكيفان حسنان كلكف مع الخمك مف األمراض"
لجيدة في األمف كااماف النفسي، أف يتقبمو ااخركف كما ىك كمف مككنات اإلستقرار كالصحة النفسية ا
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في كؿ ىذه  ركليس كما يريدكف، كاالرتياح بالعائمة، كاالرتياح العاطفي، فاإلنساف بحاجة لبلستقرا
 (.2008الخالدم، )األمكر كي يحقؽ األمف النفسي 

جسدم كالنفسي كاالجتماعي، بأنيا حالة مف الرفاه اؿ :تعرؼ منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية
كنكعية الحياة التي يعيشيا الفرد، كالتقتصر الصحة عمى الخمك مف األمراض، كالبد مف مراعاة نكعية 
الحياة،كىك مؤثران في البيئة مف حكلو بفاعمية، كمييئان ليـ الفرص لئلستجابة بطريقة تكيفية حيثما يكاجو 

 (.2014سرحاف، )مكاقؼ حياتية تستدعي ذلؾ 
 

 :باألمن النفسي الشعورالحاجة إلى  2.3.1.2
أما إذا كجدت فإنيا تحقؽ اإلشباع كالرضى كاالرتياح إلى  ،تعريؼ الحاجة بأنيا االفتقار لشيء ما

كتعتبرىا ال تقؿ  ،الكائف الحي، كتعمؿ التربية النفسية عمى إشباع الحاجات النفسية لمفرد منذ طفكلتو
 عبد اليادم،)بيئتو النفسية كالكجدانية تككينا متكامبل متزنا  أىمية عف الحاجات األخرل لتككيف

2005.) 
 :كأىـ الحاجات النفسية لمفرد 

 .الحاجة إلى الحب كالمحبة -
 .الحاجة إلى الرعاية مف الكالديف كالتكجيو -
 .الحاجة إلى إرضاء الكبار -
 .الحاجة إلى إرضاء األقراف -
 .الحاجة إلى التقدير االجتماعي -
 .بؿ السمطةالحاجة إلى تؽ -
 .الحاجة إلى التحصيؿ كالنجاح -
 .الحاجة إلى مكانة كاحتراـ الذات -
 .الحاجة إلى األمف -
 (.2005 عبد اليادم،) الحاجة إلى المعب -

كترل الباحثة في حاجة الفرد إلى الشعكر باألمف النفسي الذم يؤثر في جميع نكاحي الحياة السياسية 
تككف مف أمسِّر الحاجات؛ لكي ينعـ بالصحة النفسية كالتكازف  كالثقافية كاالقتصادية كغيرىا حاجة تكاد

النفسي في المجتمع الذم يعيش فيو،خصكصان لدل زكجات األسرل المكاتي يتحممفَّ أعباء الحياة 
، خصكصان بعد سجف أزكاجيف مدة زمنية طكيمة  .كحدىفَّ
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 :باألمن النفسي العوامل التي تؤثر في تتوين الشعور 3.3.1.2
، كمدل إشباعو لدكافعو عضكية لمفرد كعبلقاتو االجتماعيةاألمف النفسي بالحالة اؿلشعكر بايرتبط 
، كقد التكيؼ االجتماعي الثابتة نسبيان ، كمف ثـ فيك حالة مف التكافؽ الذاتي، كلية كحاجاتو الثانكيةاألك

افية المحيطة بو، كأيضان ، كالثؽالنفسية كاالجتماعية كاالقتصاديةيتأثر بحالة الفرد العضكية كبالعكامؿ 
كالنفسية ، كحالة الفرد الصحية الجسمية رة كاألنشطة كالتدريبات المدرسيةبالتنشئة االجتماعية في األس

، كالخدمات التي تقدـ التي يمر بيا الفرد أك يتعرض ليا، كالخبرات كالمكاقؼ كالميارات التي يمتمكيا
 (.Bean,  1997. )لو
 

 :لنفسيمتونات األمن ا 4.3.1.2
يرتبط األمف النفسي بالحالة العضكية لمفرد كعبلقاتة االجتماعية، كمدل إشباعو لدكافعو األكلية 

 :كالثانكية، في ضكء ذلؾ ىناؾ عدة مككنات لؤلمف النفسي كىي
، كأف المجتمع الذم ع الفرد لحاجتو البدنية كالجسميةحيث يشير إلى مدل إشبا: األمف الجسمي -1

 إبراىيـ). ىـ األساسية يضمف مستكل مف األمف يتناسب مع مقدار ما كٌفرهيكفر ألفراده حاجات
 (2005عثماف، ك

، ق االجتماعية في محيطو االجتماعيكيتضمف شعكر الفرد بإشباع حاجات: األمف االجتماعي  -2
، كأف الفرد يدرؾ أف لو دكرا اجتماعيا مؤثرا يدفعو فرد بأف لو ذات ليا دكر في محيطوكشعكر اؿ

شعكر باإلنتماء كالتمسؾ بتقاليد الجماعة كمعاييرىا حيث يتمثميا الفرد كما لك كانت معاييره  إلى اؿ
 (.2010،الصيفي)الذاتية 

جزء مف كأٌنو  كىك أف يأمف الفرد عمى فكرتو كعقيدتو مف أف يتـ قيرىا،: األمف الفكرم كالعقائدم -3
كمظيره مبعثو  أفٌ ك، سػتقرارالكػؿ  كأساس ،بؿ ىك ركيزة كؿ أمف المجتمعمنظكمة األمف العاـ في 
 (.2008مكريا،) المجتمعالتزاـ بااداب كالضكابط 

كترل الباحثة أف الشعكر باألمف السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ىما ضركرياف لتحقيؽ األمف 
النفسي لمفرد، فبل يمكف أف يشعر الفرد باألمف النفسي في ظٌؿ شعكره بأٌف عائمتو غير آمنة مف 

 .عتداءات كالحركب أك غير آمنة عمى قكت يكميااال
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 الشعور باألمن النفسي وبعض المفاىيم النفسية 5.3.1.2
 

: األمن النفسي والقلق.1
القمؽ الذم يسبب لمفرد اضطرابات نفسية متعددة يعد مصدران ىامان مف مصادر عدـ الشعكر باألمف  إفَّ 

ستجابة لمخطر بطريقة مف الطرؽ الاؼ ،لذم ييددهالنفسي، كيتكقؼ عمى مدل استجابة الفرد لمخطر ا
عف  دعجز الفرليركب الدفاعي، أك اليجـك اإليجابي قد ال يسبب القمؽ النفسي لمفرد، كلكف إذا آؾ
ستجابة لمخطر بسمكؾ غير منتظـ فإنو قد يصاب بالقمؽ النفسي الذم قد يستفحؿ ليصؿ إلى درجة اال

(. 2005اقرع، )صبح مبلزمان لو في حياتو كبيرة ال يستطيع الفرد أف يقاكمو، كم
 
: والتوترالنفسي  األمن.2
تيدد حاجات الفرد  كالمؤثرة كالتيالتكتر ىك عبارة عف ظاىرة نفسية ناجمة عف المكاقؼ الضاغطة  فٌ إ 

التكتر ىك  أفَّ كما ك كسمككية،ككجكده كتتطمب منو نكعان مف إعادة التكافؽ عبر تغيرات جسمية كنفسية 
زاف قائـ بالنسبة لمشخص تٌ اس الدينامي الذم يكمف كراء الشعكر بتيديد الطمأنينة أك بتيديد أم األسا"

كىذا يعني أف  ،عمى ذلؾ مف تحفز لمقضاء عمى ىذا التيديد كما يترتبككؿ أك لجانب مف جكانبو 
فرد ينشأ يتضح مما سبؽ أف التكتر الذم يصيب اؿ كالتكتر حيثىناؾ عبلقة كثيقة بيف األمف النفسي 

 األمفالشعكر بتمؾ الحاجات الحاجة إلى  كمف ضمفعف ضغكط نفسية ميددة لحاجات األفراد 
ختبلؿ التكازف في امف خبلؿ  كالطمأنينة ينشأأساس شعكر الفرد بعدـ األمف  ، كما يتضح أفَّ النفسي

(. 2014شاكر،)الجياز النفسي لديو 
 
: والتوافقاألمن النفسي .3
عممية دينامية مستمرة تتناكؿ السمكؾ كالبيئة بالتغير كالتعديؿ حتى يحدث تكازف  التكافؽ النفسي ىك 

 :التكافؽ ىنا ىي كبيئتو كأنكاعبيف الفرد 
شباع : التوافق الشخصي.1 كيتضمف الشعكر بالسعادة مع النفس كالرضا عف الذات كااخريف، كا 

ر عف سمـ داخمي حيث ال صراع داخمي، بٌ الدكافع الداخمية األكلية كالفطرية كالثانكية كالمكتسبة كيع
الصحة النفسية  ثر التكافؽ الشخصي بعدة اعتبارات منيا،أكالقدرة عمى مكاجية متطمبات الحياة كيت

شباع الدكافع كالرغبات كالميكؿ، كالقدرة عمى  كالقدرة كتحقيؽ الذات، عمى مكاجية متطمبات الحياة، كا 
. (2011عبد اليمة،ك حسيف) المكاجية الشجاعة لمكاقع كعدـ اليأس
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األمف النفسي ىك التعبير عف التكافؽ االجتماعي، كىك الكاقع  يرل العمماء أفَّ : التوافق ااجتماعي.2
الحركي النشط لحياة الفرد النفسية كاالجتماعية في تفاعميما مع محيطيما، كالتكافؽ االجتمػاعي دليػؿ 

ذا  ما تحسف تحسنت تمؾ الصحة، كىي التػي تعطػي مستكل الػصحة النفسية فإذا ساء ساءت بدكرىا، كا 
فالتكافؽ االجتماعي مسألة شخػصية تعمؿ فييا خبرة الشخص،  ،مرتفع مف الشعكر باألمف النفسي لمفرد

يتضمف السعادة مع  ذمكاؿ كالمكقؼ الذم يحيط بو، كما تعمؿ فييا مجمكعة أخرل مػف العكامؿ،
متثاؿ لقكاعد الضبط كاال ،االجتماعيةمع كمسايرة معاييره لتزاـ بأخبلقيات المجتكاال ،ااخريف

كالسعادة الزكجية مما يؤدم إلى  ،كالعمؿ لخير الجماعة ،كتقبؿ التغير االجتماعي السميـ ،االجتماعي
 (.2014نعيسة، ) تحقيؽ الصحة االجتماعية

 
، كيشمؿ الرضا الرضا عف العمؿالمظير األساسي لمتكافؽ الميني ىك  إفَّ : التوافق الميني.3
رتياح، ككؿ المشاعر ؼ مف مؤثرات بحيث يشعر باألمف كاالستقرار عف العمؿ، كعما يحيط بالمكظكاال

اإليجابية لممكظؼ التي تتعمؽ بجكانب بيئة العمؿ، كيتمثؿ الرضا عف العمؿ في رضا الفرد عف 
بعممو مف أجر، كما ق، كرئيسو، كالمؤسسة التي يعمؿ بيا، ككؿ الظركؼ المتعمقة الئمشرفو، كـز

يشمؿ الجكانب المعنكية في الشخص نفسو التي تتمثؿ في إشباع حاجاتو كرغباتو، كالشعكر بالرضا 
شباع ميكلو، كطمكحاتو،  العمؿ، في رقي بكظيفتو، كالكفاءة الميارات كالخبرات، كاؿ كاكتسابوالنفسي كا 

(. 2016 الركاحية،)جاز كنكعو تكقعاتو، كالذم يتمثؿ في حجـ اإلفكحساسو بالنجاح إكتحقؽ كؿ 
 
: والتوازن اانفعالياألمن النفسي .4
نفعالي ىك عبارة عف تزاف االاال إفٌ نفعالي، تزاف االالقة كطيدة بيف األمف النفسي كاالع يكجد 
الطريقة كىي كالتكازف النفسي يظير مف خبلؿ تنمية الشخصية السكية،  ،ستقرار لمفردطمئناف كاالاال

شباع الدافعالتي تساعد ا كالعكدة إلى الحالة التي تتكازف فييا مشاعره مع  ، لفرد عمى خفض التكتر كا 
نسجاـ مع مفيكمو إكشعكره كسمككو غالبان منسقان في كيككف تفكيره  ،المنبيات الخارجية التي يدركيا

ا نحك المكاقؼ الصعبة التي يقدـ عميو تكجيوتو إلنجاز بعض الميمات األخرل بكدافعي ،لذاتو
 (.2014شاكر،)
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: النفسي والثقة بالنفساألمن .5
فيي ترتبط بإحساس الفرد  ،ترتبط الثقة بالنفس ارتباطان كثيقان بالشعكر باألمف كالطمأنينة النفسية 

بالسعادة، كالسعادة ىي حالة نفسية مف االرتياح ترتكز بصفة أساسية عمى اإلحساس بالطمأنينة 
 ،ف الممكف أف يحس شخص بالطمأنينة إال إذا تكفرت لديو الثقة بالنفسكليس ـ، النفسية كالثقة بالنفس
األمف يتضمف الثقة بالنفس  أفَّ كما الثقة بالنفس ىي الدرع الكاقي لمطمأنينة،  كأكثر مف ىذا فإفَّ 

فمف يفتقر إلى الثقة  ،نتيجة لمشعكر بعدـ الخكؼ مف أم خطر أك ضرر ؛كاليدكء كالطمأنينة النفسية
 يتآمر عميوك ،ضطراب كالشعكر بأف كؿ شيء يتربص بوكف عرضة في أية لحظة لئلبالنفس يؾ

 .(2014 شاكر،)يتكعده ك

 
 ومفيوم الذاتاألمن النفسي .6
ل ركجرز أف تقبؿ ااخريف ينعكس عمى الفرد بتقبؿ ذاتو، كأف درجة الشعكر باألمف النفسي أرك

كتزداد مشاعر الخطر  ،الذات أكثر إيجابية كالطمأنينة تزداد عند األفراد كمما كانت المفاىيـ عف
 كضحت بعض الدراسات أفَّ أكف مفاىيـ سمبية عف ذكاتيـ، كما كالتيديد كالقمؽ عند األفراد الذيف يعاف

ىناؾ فرقان في درجة األمف النفسي بيف مجمكعات مفيكـ الذات، كأف ذكم الدرجات المرتفعة في مفيكـ 
عف الذات يككنكف أكثر شعكران باألمف النفسي مف ذكم الدرجات  الذات كالتي تعبر عف مفيـك إيجابي

(. 2013تعكينات، )المتكسطة كالمنخفضة 
 

 األمن النفسي والصحة النفسية .7
 :ىمارتكز عمى دعامتيف أساسيتيف مبناء الصحة النفسية  إفَّ 

ء النفس كالتي تبدأ مف مسيرة الحياة الطبيعية عند عمما ماكه ،ثانيان  كالمحبةأكالن االطمئناف النفسي 
المحبة يسيراف مسيرتيما في النفس البشرية بيف طمئناف كاإل تنتيي بالشيخكخة، بمعنى أفَّ ك الطفكلة
ىذه المرحمة ك ،ماف في الشيخكخةااك األمف مرحمة ثانيان ك طمئناف في الطفكلةاال مرحمةأكالن ، مرحمتيف

مف ضركرم لمنمك النفسي السكم كالتمتع بالصحة إشباع الحاجة إلى األ عمى أفَّ ، تستغرؽ العمر كمو
النفسية في جميع مراحؿ الحياة فقد تبيف مف دراسات عديدة أف األشخاص اامنيف متفائمكف سعداء 

ناجحكف في حياتيـ، في حيف كاف األشخاص الغير  ،مبدعكف في أعماليـ ،متكافقكف مع مجتمعيـ
 (.2014شاكر، ) لنفسية كاألمراض السيككسكماتيةنحرافات اآمنيف قمقيف متشائميف، معرضيف لئل
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 (.1998الشرعةت( )Ryff)عناصر األمن النفسي حسب نموذج  6.3.1.2
مف النفسي يتككف مف عدة عناصر نمكذجان شامبلن متعدد الجكانب لمفيكـ األ( Ryff) كضع رايؼ

 :ساسيةأ
 .في المجتمع بقيمتة كأىميتو، كالشعكر يجابيةنظرة إ كيتمثؿ في نظرة الفرد لذاتو: تقبؿ الذات - أ
في قدرة الفرد عمى إقامة عبلقات إيجابية مع األفراد تتسـ كتتمثؿ : خريفية مع اايجابالعبلقة اإل - ب

 .كالحب حتراـ كالدؼءبالثقة كاال
كتقييـ ااخريف كتنظيـ سمككو  االٌتكاؿ عمى دكف كتتمثؿ في اعتماد الفرد عمى نفسو: االستقبللية - ت

 .يضعيا لنفسو يير محددةذاتو مف خبلؿ معا
كتتمثؿ في قدرة الفرد عمى إدارة بيئتو الذاتية كاستغبلؿ الفرص الجيدة : السيطرة عمى البيئة الذاتية - ث

 .كالمكجكدة في بيئتو لبلستفادة منيا لصالحو الشخصي
مكانياتو، كالسعي نحك تطكيرىا مع تطكر الزما: التطكر الذاتي - ج ف كيتمثؿ في إدراؾ الفرد لقدراتو كا 

عمى عدـ  ييا يعتبر مؤشران عدـ كجكد ىذه العناصر األساسية أك تدفِّر  ل رايؼ أفَّ أكركالمكاف، 
 .الشعكر باألمف النفسي

 
 :جوانب الشعور باألمن النفسي 7.3.1.2

تتضمف الشعكر باألمف النفسي كالصحة الجسمية معان، كالشعكر الحاجة إلى الشعكر باألمف النفسي   
لبقاء حيان كتجنب الخطر كاأللـ،  كاالسترخاء كالراحة كالشفاء عند المرض كالحماية باألمف الداخمي، كا

كالمساعدة في حؿ المشكبلت، كبالتالي الحاجة لمحياة المستقرة السعيدة، كما أف جكىر الشعكر باألمف 
ىك السعي المستمر لممحافظة عمى الظركؼ التي تضمف إشباع الحاجات البيكلكجية كالسيككلكجية 

 (.2006العطية، )لمفرد
 (:2012بك عمرة،أ) كيتضمف األمف النفسي عدة جكانب أىميا

الشعكر باألمف النفسي سمة إنسانية ليا تأثيرىا اإليجابي في مجاالت حياة : الجكانب اإلنسانية-1
 .الفرد

 .كتتمثؿ في العبلقة بينو كبيف المجتمع الذم يعيش فيو كتقبؿ ااخريف: الجكانب االجتماعية-2
 .يعبر عنيا بمدل تمتع الشخص بالصحة النفسية: الجكانب النفسية-3
 .تقـك عمى فمسفة الشخص كتكجياتو في الحياة: الجكانب الفمسفية-4
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 :مؤشرات الشعور باألمن عند ماسلو 8.3.1.2
لمحاجة إلى األمف، كالتي تمتد لتشمؿ جميع مناحي حياة الفرد،ال سيما في ( Maslow)نظرة ماسمك 

تفاعمو االجتماعي مع ااخريف، كيتضح ذلؾ بتحديد أربعة عشر مؤشران تدؿ عمى إحساس الفرد باألمف 
 (:2007الطيراكم، )النفسي، كتتمخص تمؾ المؤشرات بما يمي 

 .الشعكر بمحبة ااخريف كتقبميـ لمفرد .1
 .الشعكر باالنتماء لمجماعة كالمكاف في المجتمع المحيط بو كبالعالـ ككطف .2
 .ألماف، كانخفاض مشاعر التيديد كالقمؽ كالخكؼمشاعر ا .3
 .إدراؾ العالـ كالحياة بدؼء كحب، حيث يستطيع الفرد العيش بسبلـ .4
 .إدراؾ البشر بصفتيـ الخيرة كبصفاتيـ الحسنة مف الكد كالخير .5
 .مشاعر الصداقة كالثقة كالتسامح كقمة العدكانية نحك ااخريف .6
 .تفاؤؿ بشكؿ عاـاالتجاه نحك تكقع الخير كاإلحساس باؿ .7
 .الميؿ لمسعادة كالقناعة .8
 .مشاعر اليدكء كالراحة كاالسترخاء، كاالستقرار االنفعالي .9

الميؿ لبلنطبلؽ مف خارج الذات، كالقدرة عمى التفاعؿ مع العالـ كمشكبلتو بمكضكعية دكف تمركز .10
 .حكؿ الذات

 .تقبؿ الذات كالتسامح معيا كتفيـ االندفاعات الشخصية.11
 .رغبة بامتبلؾ القكة كالكفاية في مكاجية المشكبلت بدالن مف الرغبة في السيطرة عمى ااخريفاؿ.12
 .الخمك النسبي مف االضطرابات العصبية أك الذىنية، كقدرة منظمة في مكاجية الكاقع.13
 .االىتمامات االجتماعية، كبركز ركح التعاكف كالتمطؼ كاالىتماـ بااخريف.14
 

 :لشعور باألمن النفسيمعوقات ا 9.3.1.2
تمثؿ معكقات الشعكر باألمف النفسي أمران خطيران عمى المستكل المجتمعي، حيث يتعرض الفرد لعكامؿ 
ضاغطة متنكعة، مما يؤثر في النسؽ القيمي لمفرد كيجعمو في حالة قمؽ كاضطراب نفسي مستمر، 

 :(2009؛ الدلبحي، 2006السيمي، ) كمف ىذه المعكقات
مف المسمَّـً بو أف المستكل االقتصادم المنخفض يؤثر عمى حياة األفراد، : قتصاديةالمعكقات اال .1

حيث إفَّ قمة الدخؿ الشيرم تخمؽ لدل الفرد مشاعر عدـ االطمئناف في إشباع حاجاتو المعيشية 
 .اليكمية كرغباتو الذاتية

، فإذا حدث تغير في أشكاؿ إفَّ القيـ تشير إلى معتقدات الفرد التي يؤمف بيا: التغير في نسؽ القيـ .2
السمكؾ التي يتـ اختيارىا إلشباع الحاجة لؤلمف النفسي، فإف الفرد يتبنى قيما تعمؿ عمى تبرير 

 .السمكؾ غير المقبكؿ اجتماعيا كشخصيا كأف يبرر العدكاف مثبل عمى أنَّو دفاع عف النفس
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تغيرات اقتصادية كاجتماعية، إفَّ كقكع الحركب كالخبلفات يؤدم إلى إحداث : الحركب كالخبلفات .3
تؤدم إلى تفكؾ العبلقات االجتماعية، كارتباؾ األكضاع االقتصادية، مما يترتب عميو نشكء 

حاجات جديدة ألفراد المجتمع، كظيكر أنماط جديدة مف ردكد األفعاؿ كالسمكؾ، كفقداف الطمأنينة، 
 .بقاءه دئو في سبيؿ إزالة ما ييددمما يجعؿ الفرد يغير مف قيمو كمبا

إفَّ العكامؿ المحيطة بالفرد في كسطو االجتماعي : العكامؿ الثقافية كالتنشئة االجتماعية المضطربة .4
كاضطراب العكامؿ الثقافية، كشيكع أنماط غير سكية مف أساليب التنشئة االجتماعية، سرعاف ما 

 تمفة في أنماط بنائياتتحكؿ مستقببل في حالة مكاجية الفرد ليا، أك االنتقاؿ إلى بيئات أخرل مخ
 .إلى تناقضات كصراعات تيدد استقراره

يعدُّد انخفاض مستكل الكعي الديني مف العكامؿ التي تعيؽ كتيدد الطمأنينة : ضعؼ الكعي الديني .5
كاألمف النفسي لمفرد كالمجتمع أيضا، فقد أشارت العديد مف الدراسات كالبحكث إلى كجكد عبلقة 

ألمف النفسي، ككما أف مستكل التديف يرتبط إيجابيا بشعكر الفرد بالرضا مكجبة بيف اإليماف باهلل كا
 .الكظيفي كالفاعمية االنتاجية في مجاؿ عممو

 
 : نظرة اإلسالم إلى الشعور باألمن النفسي  10.3.1.2
ا": قاؿ تعالى قُ َن زْط ا رِذ تِذٌ َن

أْط ٌَن ةا  ئِذنَّل مَن ةا ُمطْط نَن انَنتْط آمِذ ةا كَن ٌَن ثَنالا قَنرْط ُ مَن بَن هللاَّل رَن ضَن ُعمِذ  وَن نْط
تْط بِذأَن فَنرَن اٍن فَنكَن كَن نْط ُكلِّ مَن ا مِذ دا غَن رَن

ُعونَن  نَن ٌَنصْط اُنوا  ا كَن فِذ بِذمَن وْط الْط َن ُ لِذبَناسَن الْطُجووِذ وَن اقَن َنا هللاَّل ِذ فَنأَنذَن  (.112سورة النحل، اٌة )" هللاَّل

تسعى المجتمعات البشرية منذ العصكر األكلى القديمة، عمى اختبلؼ تكجياتيا كفكرىا كجنسيتيا إلى 
شعكر باألمف كالحفاظ عمى النفس البشرية، كضماف االستقرار النفسي ليا، كتتخذ الشريعة تكفير اؿ

اإلسبلمية مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة أساسان؛ لتبني أجياا مستقبمية آمنة، حيث 
ليـ، مف  يكمف تحقيؽ األمف النفسي عبر الحفاظ عمى األفراد كحمايتيـ، كتأميف العناصر األساسية

يكاء ككساء كدكاء كأمف . (2014 نحؿ، أبك) ماء كغذاء كا 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/319334.html 

ماف باهلل كاليـك ااخر ميستمد األمف النفسي في اإلسبلـ معناه كمضمكنو مف أساسيات الديف فاإل
 ىا زائمة، إف لئليماف دكران في شعكر الفرد باألمف،أفَّ كالقدر كالنظر إلى الدنيا عمى  كالحساب كالقضاء

كؿ ىذه الثكابت التي يؤمف بيا اإلنساف المسمـ تؤدم إلى أمنو النفسي كصقمو باالتزاف كالطمأنينة ك
أعظـ  يماف باهلل يعدُّد فاإل، يشؾ فيو الباؿ فبل يرتاب كالكتقكده إلى راحة  ،كتحرره مف االضطراب كالقمؽ

 عكس الذيف جحدكا اهلل فتراىـ في خكؼ كاضطراب، كقمؽ ككآبة كفزع،عمى  ،أسباب األمف النفسي
 ،إذ حث القرآف الكريـ عمى مد يد العكف كالمساعدة ،نتماء لمجماعةاإليماف ينمي الشعكر باال كما أفٌ 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/319334.html
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ا )لقكلو تعالى  مصداقان  ،كبالتالي العيش في أماف مَن ئِذنَّل قُلُوُبُكم بِذهِذ ۗ وَن مَن طْط لِذتَن ٰى لَنُكمْط وَن رَن ُ إِذالَّل ُبشْط
لَنُه هللاَّل عَن ا جَن مَن وَن

ٌمِذ  كِذ ٌزِذ الْطحَن زِذ ِذ الْطعَن
ندِذ هللاَّل نْط عِذ ُر إِذالَّل مِذ (. 2005 الجبكرم،) ،(126آؿ عمراف، آية )  .(النَّلصْط

http://www.albayan.ae/paths/2005-08-20-1.93245 
عد أساسيات الديف اإلسبلمي المنبع الصافي لمفيـك األمف النفسي في اإلسبلـ فاإليماف باهلل كاليـك تي 

ااخر كالقضاء كالقدر، كالنظر إلى الدنيا عمى أنيا زائمة ال محاؿ كأنيا ليست نياية لدل اإلنساف 
م عمية إتزانان كطمأنينةن المسمـ كأف ىناؾ ثكاب في ااخرة فتطمئف نفسة كتؤدم إلى أمنة النفسي، كتضؼ

كتحرره مف القمؽ كاالضطرابات، كتقكده إلى السكينة كالتكازف االنفعالي، فتطمئف النفس إلى خالقيا 
 (.2007الطيراكم، )

فإٌف نظرة اإلسبلـ لؤلمف النفسي تقكـ عمى أساس اإليماف باهلل كبالقضاء كالقدر خيره كشره، فكمما  ،ًإذىفٍ 
 .ت قدرة الفرد عمى المكاجية كتحدم األخطار التي تيدد أمنوقكيت درجة اإليماف زاد

 
 :النظريات المتعلقة الشعور باألمن النفسي 11.3.1.2

 (:Psychoanalysis Theories) نظريات التحليل النفسي: أوا
تعدُّد نظرية التحميؿ النفسي ركنا أساسيان في اإلرشاد كالعبلج النفسي، كمفسرة لمسمكؾ اإلنساني، حيث 

فركيد يرل أٌف كؿ أشكاؿ السمكؾ ناتجة عف المحددات الشعكرية كالبلشعكرية، فسمكؾ سيجمكند كاف 
اإلنساف ليس حٌران إنما ىك عشكائي كتمقائي إلى حد ما، كما أٌف المحددات البلشعكرية محككمة بقكاعد 

الشخصية تساىـ  كليا تأثير عمى األفكار كالتصرفات أكثر مف المحددات الشعكرية، كيرل فركيد أفٌ 
فييا جكانب ثبلث، لكؿ منيا صفاتو كمبادئو كخصائصو، كىي تتفاعؿ معان لتشكؿ كحدة متكاممة، كىذه 

 :الجكانب
كىك مصدر كٌؿ الغرائز، كيمثؿ العنصر البيكلكجي كالنظاـ األساسي في الشخصية، : (Id)اليك .1

طبلؽ الطاقة المكجك دة لدل العضكية، كالمحافظة عمى كيحكمو مبدأ المذة، ككظيفتو ىي تفريغ كا 
 .مستكل متدفو مف التكتر

يتحكـ بالكعي كيشبع الحاجات بشكؿ ال يتناقض مع قيـ المجتمع كأخبلقو، كينطمؽ : (Ego)األنا . 2
مف مبدأ الكاقع، كمف كظائفيا تطكير اإلحساس بالكاقع، كالتكيؼ معو، كضبط الحكافز الغريزية، 

 .كتطكير حمكؿ مرضية
الضمير حيث يتشرب : يسعى دائما لمكماؿ كيتككف مف نظاميف كىما: (Super Ego)األعمى األنا .3

الفرد مف خبللو قيـ ااخريف، كاألنا المثالي الذم يتعمـ الفرد مف خبللو قيـ نفسو، كيؤثر األنا 
األعمى عمى الفرد أثناء نمكه في األشخاص، حيث عند احتكاكو بالبيئة يتكلد الشعكر باألمف 
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ماف كالثقة كالكد كالحب، أك عمى العكس مف ذلؾ، يتكلد الشعكر بالخكؼ كالتيديد كالنفكر مف كاأل
التيديدات الداخمية كالخارجية، كبما أفَّ اإلنساف كائف بيكلكجي غرائزم، مدفكع لتحقيؽ المذة كتجنب 

كلة عف تكفير األلـ كالقمؽ باستخداـ الطاقة المكجكدة لدل العضكية؛ يصطدـ باألنا األعمى المسؤ
 (.2012أبك اسعد كعربيات، )األمف النفسي لمفرد مف خبلؿ المحافظة عمى ذات الفرد 

ييعد األمف النفسي مف كجية نظر فركيد أف مقكمات الطمأنينة اإلنفعالية ىدؼ يسعى الفرد لتحقيقة مف 
المحفزات خبلؿ مبدأ المذة حيث يعمؿ عمى خفض التكتر كاستعادة تكاممو كىدكءه عندما تثار 

 (.2010خكيطر كالطيراكم، )كمصدرىا الغرائز في رأم التحميؿ النفسي 
 

 (:AlfordAdler,1881)نظرية ألفرد آدلر :ثانياً 
بالمحددات االجتماعية أكثر مف المظاىر البيكلكجية لسمكؾ الفرد، كيتٌجو ( Adler) أىتمت نظرية آدلر

نقص كالسعي نحك الكماؿ الذم يجعؿ اإلنساف الفرد لتحقيؽ غايات محددة تتمثؿ في التخمص مف اؿ
 (.1999العزة كعبداليادم، ) يشعر بالسعادة كالطمأنينة

كيرل آدلر أفَّ عدـ شعكر الفرد باألمف كالطمأنينة ينشأ نتيجة لمشعكر بالدكنية كالتحقير الذم ينشأ منذ 
ـ بتعكيض ذلؾ القصكر الكالدة؛ نتيجة لمشاعر القصكر العضكم أك المعنكم، مما يدفعو إلى القيا

إيجابان أك سمبان، كارتبط األمف النفسي مف كجية نظر آدلر بمدل قدرة اإلنساف عمى تحقيؽ التكيؼ 
 كالسعادة كالحب التي يتمقاىا مف المجتمع، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ قدرة الفرد عمى تجاكز الشعكر بالدكنية

 .(2003الخضرم، )
 

 (:Karen Horne,1952)نظرية تارين ىورني : ثالثاً 
أف السمكؾ العصابي يقكـ بو الشخص مف أجؿ الحصكؿ عمى بعض األمف ( Horne)يرل ىكرني 

الذم فقده، كلكٌف ىذا في حقيقتو األمف مزيؼ، سرعاف ما يزكؿ كينيار أماـ مكقؼ يثير القمؽ المستمر 
ة، كىذا القمؽ الخكؼ كالحذر كالشؾ، كغيره مف سمككيات غير سكم: الذم يتخذ مظاىر سمككية،  مثؿ

الناشئ عف عدـ تحقيؽ األمف يسمب الشخص سماتو األصمية، ليرميو بعيدان في عالـ مميء باألكىاـ، 
أف ذاكرة الشخص النفسية كابتعاده عف حقيقتو األصمية كتمقائيتو تجعؿ سمككو : "كفي ذلؾ تؤكد ىكرني

الزيكد، )أمنو كطمأنينتو ال ينبع مف خصائصو كسماتو، لكف مف قمقو كنضالو العصابي السترجاع
1998.) 



 

26 

 (:Maslow,1943)النظرية اإلنسانية :رابعاً 
ىك نظريتو في الدفاعية، كتتمحكر النظرية حكؿ تحقيؽ (: Maslow, 1943) "ماسمك"أساس فكرة 

الذات، كىك يرل أف لدل اإلنساف عددا مف الحاجات الفطرية، كقد افترض أف حاجاتنا مرتبة ترتيبا 
اس قكتيا، كتؤثر في كؿ ما نقـك بو كنفعمو، كأشار ماسمك إلى عدد مف الكسائؿ التي ىرميا عمى أس

تساعد األفراد عمى تقدير كتفعيؿ ذكاتيـ، كىي اإلحساس بالمسؤكلية كاألمف كاألماف، كتشجيع الفرد 
أبك اسعد ) عمى االستجابة لمكقؼ في ضكء دكافعو الداخمية، كينبغي أف يختار النمك عمى األماف

  (.2012عربيات، ك
بك اسعد أك) ،(2010 زايد،)الحاجات عمى شكؿ ىرمي بسبع مستكيات ( Maslow)كقد صنؼ ماسمكا 

 (:2012كعربيات،
،  (Physiological Needs):الحاجات الفسيكلكجية : المستكل األكؿ كىي التي تحتؿ قاعدة اليـر

ـ، كىي إذا لـ تشبع فإٌنيا تسيطر سيطرة كالجنس، كاإلخراج، كالنككالحاجة إلى اليكاء كالماء كالطعاـ 
 .كاممة عمى حياة الفرد

كىي الحاجة إلى تجنب األخطار الخارجية، (: Safety Needs)حاجات األمف : المستكل الثاني
 .كالشعكر باالطمئناف، فالفرد يعمؿ عمى تجنب كؿ شيء يعيؽ شعكره باألمف

كمنيا الحصكؿ (: Belongingness and Love Needs)حاجات الحب كاالنتماء: المستكل الثالث
ذا لـ تشبع ىذه الحاجات فإٌف الشخص يشعر بالكحدة كالخكاء  .عمى الحب كالعطؼ كالعناية، كا 

كىي الحاجة إلى التقدير كالتقبؿ، (: EsteemNeeds)حاجات التقدير كاالحتراـ : المستكل الرابع
يؤدم إلى خمؽ المشاعر لدل الفرد بأٌنو متقبَّؿ كتتطمب ىذه الحاجة تقديران مف ااخريف، كىذا التقدير 

 .تقديره لذاتو الذم يؤدم بدكره إلى مشاعر الكفاءة كالثقة كالسَّدادك كذك مكانو كشيرة،
كىي الحاجة إلى اإلنجاز (: Self-actualization) حاجات تحقيؽ الذات: المستكل الخامس

ذا أشبعت ىذه الحاجات إشباعان مناسبان، فإٌف الشخص يصبح في مكقؼ يمكِّرنو مف أف  كاإلبداع، كا 
 .يككف أحد األفراد الذيف يحققكف ذكاتيـ

كحب (: The Desire to Know and Understand)حاجات المعرفة كالفيـ : المستكل السادس
االستطبلع كالرغبة في اكتساب المعمكمات، كالحاجة إلى اإلرشاد كالتنظيـ كالبحث عف العبلقات 

ف ىذه الحاجات قد ال تككف مكجكدة عند جميع األشخاص، فإف المعرفة كالفيـ أداتاف اإلنسانية، كلؾ
تستخدماف لحؿ المشكبلت، كالتغمب عمى العقبات، كبالتالي إتاحة الفرص إلشباع الحاجات األساسية، 

 .كيرل ماسمك بأف الرغبة في المعرفة كالفيـ مرتبطة بإشباع الحاجات األساسية
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كىي التي تقع في قمة اليـر كنشاط اإلنساف في البحث عف : حاجات الجمالية اؿ: المستكل السابع
رتياح لؤلشياء الجميمة، كالتي قد ال يشعر بيا إال القميؿ مف الجماؿ كالشعكر بالجمالية أك اإل صيغ

تماـ األفعاؿ التي نراىا لدل الر األفراد،  .اشديفكىي الحاجة إلى أشياء مرتبة كالنظاـ كالتماثؿ كالبنية كا 
 

 :في الحاجات( Porter)نظرية بورتر  :خامساً 
نظريتو في الستينيات مف القرف العشريف، كقد عكست ىذه النظرية تأثر  (Porter,1968)طكر بكرتر 

بكرتر بمجمع الرخاء األمريكي الذم كاف سائدان في تمؾ الحقبة، إذ يرل أف قمة مف الناس تحرؾ 
جكع كالعطش، باعتبار أف مثؿ ىذه الحاجات ال تشكؿ دافعان؛ ألٌف سمككاتيـ الحاجات الفسيكلكجية كاؿ

مشابيا لترتيب ماسمك مع فارؽ حذؼ الحاجات ( Porter)إشباعيا حاصؿ كمضمكف، كلذا أتى ترتيب 
ضافة  ( Maslow)التي لـ تكف حاضرة في تنظيـ ماسمك ( الحاجة إلى اإلستقبللية)الفسيكلكجية، كا 

 :لمحاجات عمى النحك التالي( Porter)ـ لمحاجات، كبذلؾ أصبح تنظي
كالتقاعد، كالتثبيت في ، الدخؿ المادم المناسب، كالعدالة)كتشمؿ أمكرا مثؿ : الحاجة إلى األمف -1

 (.كالتقييـ المكضكعي، كالتأميف، ككجكد جمعيات أك نقابات مينيةالخدمة، 
ماعة عمؿ رسمية أك غير نتساب إلى جاإل)كتشمؿ أمكر مثؿ (: اإلنتماء)الحاجة إلى اإلنتساب  -2

 (.رسمية أك إلى جماعة مينية، كصداقة، كالقبكؿ مف زمبلء النظاـ
لقب، كالشعكر بإحتراـ الذات، كالشعكر المكانة، كالمركز، كاؿ)مثؿ : الحاجة إلى تقدير الذات -3

 (.حتراـ ااخريف، كالترقيات، كالمكافآتبإ
كتأثيره في النظاـ كمشاركتو في القرارات  ضبط الفرد لمكقؼ عممو،)مثؿ : ستقبلؿالحاجة إلى اإل -4

 (.ستخداـ إمكانات النظاـلميمة التي تعينو، كمنحو صبلحية إا
مكاناتو كالشعكر بالنجاح : الحاجة إلى تحقيؽ الذات -5 كتشمؿ عمؿ الفرد ضمف أقصى طاقتو كا 

 .في العمؿ، كتحقيؽ أىداؼ يرل الفرد أنيا ميمة
لحاجة إلى االستقبللية التي تؤكد حاجة الفرد إلى الشعكر بتكافر البارزة ىي ا( Porter)فإضافة بكرتر 

لعمؿ فرص المشاركة في صنع القرارات التي تعينو كأف تككف لديو صبلحية السيطرة عمى مكقؼ ا
 (.1999،الطكيؿ) الخاص بو

 

 .نظرية التينونة واانتماء والنماء في الحاجات( Aldefer)نظرية آلدرفر : سادساً 
ماسمك أفَّ تنشيط دكافع المستكل األعمى في تنظيمو لمحاجات ال يتـ إال بعد إشباع حاجات  إفَّ تأكيد

المستكيات األدنى، كفي ضكء عدـ تكافر الدعـ الميداني الكافي لكجية نظر ماسمك في تنظيـ 
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بطرح تصكر معدؿ لمتنظيـ اليرمي لمحاجات، يشتمؿ عمى حاجات ( Aldefer)الحاجات، قاـ اآلدرفر 
 :رية رئيسة ثبلثمحك

 Existence(: الكينكنة)حاجات الكجكد  -1
  Relatedness  :حاجات االنتماء -2
 Growth: حاجات النمك -3

فحاجات الكجكد تيتـ بتكافر متطمبات كجكد الحاجات األساسية لمكائف : المجمكعة األكلى مف الحاجات
 .فالحي، التي أطمؽ عمييا ماسمك الحاجات البيكلكجية، كالحاجة إلى األـ

نتماء التي تشتمؿ عمى رغبة الفرد في كجكد اتصاؿ فيي حاجات اإل: لثانية مف الحاجاتالمجمكعة ا
كعبلقات كطيدة بينو كبيف ااخريف، عمى أف تتصؼ ىذه العبلقات باالستمرارية كالديمكمة، كىذه تتفؽ 

 .مع ما اعتبره ماسمك حاجات محبة كتقدير
جات النمك، كىي رغبة جكىرية بالتطكر الذاتي، كىي ما فيي حا: المجمكعة الثالثة مف الحاجات

 . )1999الطكيؿ، )أسماىا ماسمك حاجة تحقيؽ الذات 
 

 (.جوردن آلبورت) نظرية السمات: سابعاً 
لك، كاعتبر اىتـ البكرت بدراسة األصحاء بدال مف العصابييف، كىذا يقترب كثيرا مما نجده عند ماس

مميزات الشخصية السميمة الناضجة، فاألسكياء مف الراشديف يتميزكف نفعالي مف آلبكرت أفَّ األمف اإل
بسماحة كافية تمزميـ ليتقبمكا كيتحممكا الصراعات كاإلحباطات التي ال يمكف تجنبيا في الحياة، كما أفَّ 

لدييـ صكرة مكجبة عف أنفسيـ، كيقابؿ ىذا ما يحدث عند الشخص األكؿ سكاء الذم تمتمئ نفسو 
 (.1990،جابر)الذات أكمف يتميز بصكرة سمبية عف نفسو  باإلشفاؽ عمى

كيرل آلبكرت أفَّ ما يضفي الشعكر باألمف عمى الشخص الناضج ىك قدرتو عمى مكاجية مشاكمو 
بطرؽ فعالة دكف اإلصابة باإلحباط، كأنَّو ليس مف السيؿ أف يقع فريسة لمفكضى أك أٍف تثبَّطي ىمتو، 

ستفادة مف خبراتو الماضية كتقبؿ الذات، كلديو ثقة بالنفس، حيث اإل أك يختؿ تكازنو، كىك قادر عمى
يمكنو تأجيؿ إشباع حاجاتو، كتحمؿ إحباطات حياتو اليكمية دكف لـك ااخريف عمى أخطائيـ أك 

 (.1998عبد الرحمف، )ممارسة سمكؾ غير مرغكب فيو 
 

 :نظرية روجرز: ثامناً 
مف النفسي ىك حاجة الفرد إلى الشعكر بأنو محبكب أكد كارؿ ركجرز في نظريتو أف الشعكر باأل

كأف درجة الشعكر باألمف النفسي كمقبكؿ اجتماعيان، كتنبع ىذه الحاجة في أعماؽ حياتنا الطكيمة، 
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كتزداد مشاعر الخطر  ،كالطمأنينة تزداد عند األفراد كمما كانت المفاىيـ عف الذات أكثر إيجابية
 كضحت بعض الدراسات أفَّ كقد أمفاىيـ سمبية عف ذكاتيـ،  يعٌززكفذيف كالتيديد كالقمؽ عند األفراد اؿ

لفرد اامف ىك الذم يحصؿ عمى فأ ىناؾ فرقان في درجة األمف النفسي بيف مجمكعات مفيكـ الذات،
الحب كالرعاية كالدؼء العاطفي، كىك الذم يشعر بحماية مف يحيطكف بو؛ فيرل بيئتو األسرية بيئة 

تعميـ ىذا الشعكر؛ فيرل البيئة االجتماعية بيئة مشبعة لحاجاتو، كيشعر في الناس آمنة، كيميؿ إلى 
الخير كالحب، كيتعاكف معيـ كيحظى بتقديرىـ كيتقبمو ااخركف، كينعكس ذلؾ عمى تقبمو لذاتو ألف 

 (.2013تعكينات،) ىناؾ عبلقة إيجابية بيف تقبؿ الذات كتقبؿ ااخريف
ة ركجرز مف الناحية النفسية ىك الشعكر باألمف النفسي كالعاطفي، أم إف ما يحتاجو الفرد حسب نظرم

أفَّ األفراد يحتاجكف إلى الشعكر بأٌنيـ محبكبكف، كمرغكب فييـ لذاتيـ، كأٌنيـ مكضع حب كاعتزاز 
 .كتقبؿ مف ااخريف، حيث تظير ىذه الحاجة متكررة في حياتيـ

 
 الصالبة النفسية.4.1.2

 

 :المقدمة 1.4.1.2
، فيي التي تساعد األفراد عمى التكافؽ الميمة في حياة الفردمفيـك الصبلبة النفسية مف المفاىيـ يعد 

غير أٌنيـ  اختمفكا  ،مع المكاقؼ المختمفة في حياتيـ اليكمية، كقد اتفؽ الباحثكف في أىمية ىذا المفيكـ
القدرة " ل آخركف أٌنو، في حيف رأ"عبارة عف سمات في الشخصية"عمى تعريفو، فمنيـ مف يرل أٌنو 

عمى التعامؿ بفاعمية مع الضغكطات النفسية كالقدرة عمى التكيؼ مع التحديات كالصعكبات اليكمية، 
 (.2012الدليمي كحسكف كعبد، ) "كالتعامؿ مع المشاكؿ كاإلحباط كالخكؼ كالقمؽ كالصدمات النفسية

 

 (:Psychological Solidity)مفيوم الصالبة النفسية  2.4.1.2
ميبى "ىي مصدر الفعؿ : الصبلبة لغة ، ا ثنيو أك التغمب عمى شكمو كحجموبمعنى اشتٌد كصار صعب" صى

 (.36: 2011اليازجي،) ،(297:1999ابف منظكر")الفى "كعكسيا 
ىذه المصطمح جاء عمى يد الباحثة ككبازا ( Psychological Solidity: )الصبلبة النفسية

(kobasa,1979 ) اعتقاد عاـ في فاعمية كقدرة الفرد عمى استخداـ كؿ  مق“عرفتو في دراساتيا
يدرؾ كيفسر كيكاجو بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة،  مالمصادر النفسية كاالجتماعية المتاحة ؾ

لتزاـ، التحكـ، اإل: مف الخصائص النفسية التالية كالصبلبة النفسية كفقا لمتراث المتاح تتككف مف جممة
 (.2002 مخيمر،)التحدم 
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إلى أف مفيـك الصبلبة النفسية يتشابو مع مفاىيـ أخرل مثؿ مفيـك  (Kobasa)كما كتشير ككبازا
 (.39: 2011اليازجي،)الفاعمية الذاتية لبندكرا كمفيـك التماسؾ ألنتكنفسكي 

بالمنظكر المعرفي لآلزاكرس كالذم أشار فيو إلى أف تقييـ الفرد المعرفي ( Kobasa) كتأثرت ككبازا
النفسية كالصبلبة، تؤثر في تقييمو المعرفي لمحدث الضاغط ذاتو، كما ينطكم عميو مف  لخصائصو

تيديد ألمنو كصحتو النفسية كتقديره لذاتو، كقد يؤثر التقييـ المعرفي لخصائص الفرد النفسية في تقييمو 
جتماعية ألساليب مكاجيو المشكبلت، كاليركب كالتجنب أكتحمؿ المسؤكلية كالبحث عف المساندة اال

 (.2002 مخيمر،)
التعامؿ بفعالية مع  عمى ردلفا درةق" الصبلبة النفسية بأنَّيا  ( :(Brooks,2005 يعٌرؼ برككس

الضغكط النفسية، كالقدرة عمى التكيؼ مع التحريات كالصعكبات اليكمية كالتعامؿ مع االحباط  
داؼ محددة ككاقعية لحؿ المشاكؿ، كاألخطاء النفسية، ككذلؾ الصدمات كالمشاكؿ اليكمية، لتطكير أه

 (.2011 ،لجينيا)" باحتراـ ذاتلاك كالتفاعؿ بسبلسة مع ااخريف كمعاممة ااخريف
عمى أنيا مصدر مف مصادر الشخصية الذاتية لمقاكمة ااثار : كتعرؼ الباحثة الصبلبة النفسية

كاالجتماعية المتاحة، كالقدرة  السمبية لضغكط الحياة كالتخفيؼ مف آثاره عمى الصحة النفسية كالجسمية
مما يجعؿ الفرد يتقبؿ عمى تحمؿ مختمؼ الضغكطات، كاالحتفاظ باالتزاف الداخمي كالخارجي، 

. ما لديو مف التزاـ كتحدم كتحكـخبلؿ  فالتغيرات كالمصاعب التي قد يتعرض ليا ـ
ظركؼ الصعبة، كالتقميؿ كترتبط الصبلبة إيجابان مع مكاجية حؿ المشكمة، كتعمؿ عمى تحمؿ كتقبؿ اؿ

مف ردكد الفعؿ النفسية الشديدة إزاء األحداث الضاغطة، كترتبط بالتفاعبلت االجتماعية اإليجابية 
لمفرد، كتمنعو مف مشاعر العجز كاليأس ميما كانت الظركؼ، كتنمي لديو المقدرة عمى تشكيؿ 

 (.2013 صبحي كالسعدم،)استراتيجيات مختمفة لمكاجية المشاكؿ كتحكيميا إلى تجارب مفيدة 
نفعاالتيـ كقت الشدائد؛ أكثر قدرة عمى التكيؼ كالتحكـ بإ فاألفراد الذيف يتمتعكف بصبلبة نفسية مرتفعة

عتبارىا سمة دينامية مف سمات تكيات مرتفعة مف الثقة بالذات، بإبسبب تعرضيـ لمتأثير اإليجابي كمس
 (2015لعاصمي، العجمي كا)الشخصية التي يتمتع بيا بعض األفراد 

عمى أف األفراد الذيف يتميزكف بالصبلبة النفسية كانكا أكثر ( ,Thomas 1998)كما أكد تكماس
نشاطان كحيكيةن كتحمبلن لؤلعباء، كأكثر قدرة عمى كضع استراتيجيات لمكاجية الككارث، كىـ كذلؾ أكثر 

يممككف الصبلبة النفسية فيـ يتجيكف قدرة عمى التحكـ كالتحدم كااللتزاـ مقارنة ببعض األفراد الذيف ال 
 (.2008المفرجي كالشيرم،) إلى سمكؾ التجنب كقت كقكع الحكادث
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لتزاـ الخصائص النفسية تشمؿ متغيرات اإلإضافة إلى ذلؾ فإفَّ الصبلبة النفسية ىي مجمكعة مف 
ـ مف ككضكح اليدؼ كالتحكـ كالتحدم، كمف شأنيا المحافظة عمى الشعكر باألمف النفسي بالرغ

التعرض لؤلحداث الضاغطة، كىي عامؿ ىاـ كحيكم في الشخصية، كقد أصبحت مف العكامؿ اليامة 
في أكقات الخطر كتحدم المصاعب كضغكط العمؿ كاإلنجاز، كما كليا تأثير إيجابي عمى سمكؾ 

 (.2008المفرجي كالشيرم،) الفرد كالعائمة
كصفيا امتبلؾ الفرد لمجمكعة سمات تساعده كفي دراسة أخرل تعٌبر عف مفيكـ الصبلبة النفسية ب

 :عمى مكاجية مصادر الضغكط، كمف ىذه السمات
 .لتزاـ أثناء المياـ المطمكبةدرجة عالية مف اإل (1
 .درجة عالية مف التحدم (2
 (.2014خنفر، )درجة عالية مف التحكـ في األمكر الكظيفية كالحياتية  (3

س غياب الكحدانية السمبية، مما يجعؿ أىميتيا كقد رأل بعض الباحثيف بأف الصبلبة النفسية تعؾ
 (.2014خنفر، )تتجٌمى  مف خبلؿ التمتع بالصحة النفسية الجيدة 

أف األشخاص ( 2015)الكارد في العجمي كالعاصمي ( Allred،Smith)كيؤكد أليرد كسميث   
كف مف خبلليا األكثر صبلبة أكثر مقاكمة لؤلمراض؛ بسبب الطريقة اإلدراكية التكيفية التي ينظر

لممكاقؼ الضاغطة، مما يجعميـ يتمتعكف بمفيكـ ذات إيجابية أكثر مف أكلئؾ األقؿ صبلبة، كتبيف أفَّ 
ىؤالء األشخاص ىـ أميؿ إلى استخداـ طرؽ المكاجية الفاعمة النشطة في التصدم لمضغكطات حيث 

 . يبتعدكف عف أسمكب التجنب
يميمكف إلى الصمكد كالتحدم كالمقاكمة كعدـ اليركب مف  كذلؾ فإفَّ الصبلبة النفسية تجعؿ األفراد

مكاجية الضغكط مع قدرة عالية عمى الضبط الداخمي كقدرة عمى القيادة كالتفكير في حؿ المشكمة، 
 (.2007غانـ، )كالقدرة عمى مكاجية مشاؽ الحياة 

ة فيي مجمكعة مف كباإلضافة إلى مجمكع التفسيرات التي كذعيا الباحثكف لمفيـك الصبلبة النفسي
السمات الشخصية التي تجعؿ اإلنساف قادران عمى التصدم كمكاجية أحداث الحياة الضاغطة، كتحكيؿ 

ىذه األحداث إلى فرص لتحقيؽ النمك، عف طريؽ استخداـ الفرد لقدراتو الذاتية الداخمية كمصادر 
كاقعية، كتتمثؿ ىذه السمات كعية كالبيئة الخارجية، كالتقييـ المعرفي المتفائؿ لؤلحداث كتفسيرىا بمكض

 زيداف،)لتزاـ كالتحدم كالتحكـ كالتي يمكف الكشؼ عنيا مف خبلؿ مقياس الصبلبة النفسية في اإل
2010.) 
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التي أشارت فييا إلى أفَّ الصبلبة النفسية كمككناتيا تعمؿ " ككبازا"كفي ضكء صحة فركض نظرية 
طة عمى الصحة الجسمية كالنفسية لمفرد، كمتغير سيككلكجي يخفؼ مف كقع األحداث الضاغ

فاألشخاص األكثر صبلبة يقاكمكف الضغكط، تنشأ الصبلبة النفسية مف خبلؿ تشجيع األفراد عمى 
كيفية تقييـ أم مكاقؼ يتعرضكف ليا، لذا فإٌف عمييـ المبادرة كاالقتحاـ كالنشاط مع إشعارىـ بقيمتيـ 

 (.2005 دة كعبد الكىاب،عبا)ككفاءتيـ عمى التحكـ كالتحدم كالصمكد
عاؿو مف  إذ يرل بأفَّ األفراد الذيف لدييـ مستكل( Bernard,et al,1998) كيؤكد ذلؾ بيرنارد كآخركف

رتباطان إيجابيا بالصبلبة النفسية، كأف الفرد الذم يتمتع بمستكل عاؿو مف الصبلبة الكفاءة الذاتية ترتبط إ
المفرجي ) لنفسية كالجسمية نتيجة ألحداث الحياة الضاغطةالنفسية أقؿ احتماالن لئلصابة باألمراض ا

 (.2008 كالشيرم،
 

 :أىمية الصالبة النفسية 3.4.1.2
لمصبلبة النفسية أىمية كبيرة في الحياة، ألنيا تقي اإلنساف مف آثار الضغكط الحياتية المختمفة، 

طة، كما كتعمؿ الصبلبة كتجعؿ الشخص أكثر مركنة كتفاؤال، كقدرة في التغمب عمى مشاكمو الضاغ
 (.2014خنفر،)ضطرابات النفسية مؿ حماية مف األمراض الجسدية كاإلالنفسية كعا
أف الصبلبة النفسية تمثؿ عامبلن ىامان كحيكيان في الشخصية، لذلؾ  ،(,1998Lockner)كذكر لككنير

الفرد في مثؿ تمؾ  ينظر إلى تممؾ الضغكط عمى أٌنيا نكع مف التحدم، كليست تيديدان لمفرد، حيث أف
 الظركؼ الضاغطة يركز جيده عمى تمؾ األعماؿ التي تؤدم غرضان معينان، كتعكد عميو بالفائدة

 (.2002 حمادة كعبد المطيؼ،)
الشدائد كالتحديات، حيث كجد أف أفضؿ المتكيفيف مع  ةالصبلبة النفسية تستخدـ لفاعميتيا في مكاجو
كتطمؽ عمى األشخاص الذيف ( الشخصية الصمدة)ؽ عمييا المحف ىـ الذيف لدييـ سمات شخصية أطؿ

، كيستمتعكف بحياتيـ كعمميـ، كيتمتعكف بالقدرة عمى مجابية التحديات  دخاف )لدييـ التزاـ عاؿو
 (. 2006 كالحجار،

كاتضح أفَّ أىمية الصبلبة النفسية في رفع قدرة الشخص عمى الترحيب كتقبؿ التغيرات أك الضغكط 
، حيث تعتبر مف أىـ متغيرات الشخصية اإليجابية التي ليا دكرىا القكم في مكاجية التي يتعرض ليا

ضد الصعاب، كمساعدة الفرد ( Buffer) ضغكط الحياة مف خبلؿ قدرة التحمؿ، كتعمؿ كمصدر كاؽو 
عمى اإلداراؾ بأفَّ لديو مقاكمة، مما يساعده عمى التنبؤ بمدل استمتاعو بالسعادة، كالتخفيؼ مف آثار 

عادة التكافؽا  (.2002حمادة كعبد المطيؼ،) لضغكط، كالمساىمة في مساعدة األفراد عمى االستكزار كا 
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كقد تبيف أف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف الصبلبة النفسية كالقدرات التكيفية، فاألشخاص األكثر صبلبة 
اليكمية عمى يتميزكف بكفاءة ذاتية أكثر مف ناحية، حيث إفَّ الشخص الصمب يدرؾ ضغكطات الحياة 

أٌنيا أقؿ ضغطان مما ىي عميو في الحقيقة، كلدييـ إستجابات تكيفية أكثر، كيتكلد لدييـ أعراض مغايرة 
لمضغكط في أثرىا مف ناحية اخرل، فيـ يمارسكف الضغكط كلكف بأقؿ تكرارية كينظركف إلى األحداث 

حتيـ العقمية كاالجتماعية أفضؿ لصالضاغطة الصغيرة عمى أنيا غير ضاغطة، كيككف لدييـ إدراؾ 
 (.2008راضي، ) مف منظكرىـ الشخصي لمحدث

 

 :خصارص ذوي الصالبة النفسية المرتفعة 4.4.1.2
 :عمى خصائص األفراد ذكم الصبلبة المرتفعة كااتي( 2007)أكد أبك ندل 

بة ارتبطت الصبلبة النفسية بأساليب التعامؿ مع الضغكط كذلؾ في قدرة األفراد مرتفعي الصبل .1
 (.,.Beasley, et al 2003) النفسية عمى استخداـ األساليب اإليجابية في التعامؿ مع الضغكط

 .األفراد مرتفعك الصبلبة النفسية لدييـ القدرة عمى الصمكد كالتحدم كالمقاكمة .2
األفراد مرتفعك الصبلبة النفسية لدييـ إنجاز أفضؿ في الحياة، كىـ ذكك كجية داخمية لمضبط،  .3

 .تداران مف غيرىـ، كيمميكف لمقيادة كالسيطرة، ككذلؾ أكثر مبادرة كنشاطان كدافعيةكأكثر اؽ
كأكد أبك ندل أف األفراد مرتفعي الصبلبة النفسية لدييـ أعراض نفسية كجسمية قميمة، كغير  .4

ل منيمكيف، كلدييـ تمركز كبير حكؿ الذات، كيتمتعكف باإلنجاز الشخصي، كما أفَّ لدييـ القدرة عؿ
ضافة عمى إالتح  .زدياد الدافعية نحك العمؿمؿ االجتماعي، كا 

ضطرابات النفسية كاإلجياد لمحياة، كيمكنيـ التغمب عمى اإل كلدييـ نزعة تفاؤلية، كأكثر تكجيان  .5
 .الجسمي

رتفعك الصبلبة خصائص آخرل لذكم الصبلبة المرتفعة، فاألفراد ـ (2013) في حيف ذكر السعدم
ـ حسان مفعمان بالحياة، كلدييـ القدرة عمى التأثير عمى محيطيـ بشكؿ إيجابي، متبلكوالنفسية يتميزكف بإ

كتحكيؿ المكاقؼ السمبية إلى مكاقؼ إيجابية مقبكلة، كما كيتمتعكف بإحساس عاؿو باليدؼ، كفيـ كاضح 
كماذا يريدكف؟ ككذلؾ القدرة عمى تقييـ األنشطة التي  ،لمذات، مما يسمح ليـ بالكشؼ عف ىكيتيـ

 .مكف بيا؛ فيؤدكف كظائفيـ بطريقة مرحة كممتعةيقك
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 :خصارص ذوي الصالبة النفسية المنخفضة 5.4.1.2
إفَّ أبرز تمؾ الخصائص أٌف منخفضي الصبلبة النفسية يستخدمكف أساليب سمبية في التعامؿ مع 

أقؿ ، كذلؾ باستخداميـ استراتيجيات مكاجية (Beasley,et, al 2003)المكاقؼ كاألحداث الضاغطة
نفعالية كبلت إكىذا قد يؤدم إلى مش ،(كاإلنكار كاليركب، كالتقميؿ مف شأف الحدث الضاغط)فاعمية 

 (.2007محمد،)كظيكر بعض األعراض النفسية كالجسمية 
، أٌف منخفضي الصبلبة النفسية يتصفكف بعدـ الشعكر بكجكد ىدؼ كال (2007)كأضاؼ أبك ندل 

بيئتيـ بإيجابية، كيتكقعكف التيديد المستمر كعدـ األماف،  معنى لحياتيـ، حيث ال يتفاعمكف مع
ت األحداث الحياتية، كليس لدييـ كالضعؼ في مكاجية األحداث الضاغطة المتغيرة، كيفضمكف ثبا

رتقاء، كما أٌنيـ سمبيكف في تفاعميـ مع بيئتيـ، كعاجزكف عف تحمؿ ااثار إعتقاد بضركرة التجديد كاإل
 .غطةالسمبية لؤلحداث الضا

 

 :أبعاد الصالبة النفسية  6.4.1.2
كعامؿ فيـ (Kobasa &Maddi,1994)  ييعده مفيكـ الصبلبة النفسية الذم عرفو ككبازا كمادم

كالتي ساعدت عمى إدارة الظركؼ ( االلتزاـ، كالتحكـ، كالتحدم)كاستيعاب لمعناصر النفسية المتداخمة
ة، كبالرغـ مف أفَّ ىذه العناصر متداخمة إال أٌنيا الضاغطة بطريقة تحكليا كتطكرىا إلى تجربة ناجح

تعمؿ بشكؿ إيجابي كمنظـ عندما تندمج في مكاجية المشاكؿ كاألحداث الضاغطة، كما أنيا تعمؿ 
عمى تعزيز صحة األفراد الذيف يمركف بظركؼ صعبة، فاألشخاص األقكياء يقكمكف بنشاطات يركنيا 

، كبيذا "تحديان "، كباعتبارىا محفزان ىامان لمتعمـ "تحكمان "ياران شخصيان ، باعتبارىا خ"التزامان "ممتعة كمثيرة 
 & Maddi, et al.,1994; Johnson) تبدك السمة المميزة لمصبلبة في إيجاد معنى إيجابي لمحياة

Middy, 2004     )
، كيمتمؾ كالصبلبة النفسية بيعده شخصي يتطكر مبكران في الحياة، كىك مستقر بشكؿ معقكؿ طمية الحياة

يمانان أكبر بالتحكـ ككذ ،األفراد األصبلب حسان مرتفعان بالحياة يفسركف  لتزاـ بالعمؿ، كىـلؾ اإلكا 
عتبارىا فرصة، األحداث الضاغطة بطريقة إيجابية عمى غعتبار اإلستجابة ليذه التحديات يمكف إ

ختيار يتكفر بو الخيار إل تغير ممتع حيثفتعكس الصبلبة اإلحساس بأفَّ ىناؾ معنى لمحياة، كأفَّ اؿ
 ,Eid,et al., 2008) مستقبمنا، مما يدؿ عمى مستكل عاؿو مف الصحة الجيدة كالرضا عف الحياة

p6-7; Bartone, 2006, p132; Nguyen, et al.,2011,p 3 )(2013،الكادر في السعدم.) 
ثبلثة أبعاد لمصبلبة مف خبلؿ الدراسات العديدة التي قامت بيا إلى ( Kobasa) كقد تكصمت ككبازا

 (:لتزاـ، التحكـ، التحدماإل)النفسية 
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 (:Commitment)لتزام اإل: أوا
أكجو النشاط العقمي  ييعده االلتزاـ مظيران مف مظاىر السمكؾ اإلنساني المعقد كالذم يشتمؿ عمى كافة

سي مع البيئة، جتماعي الذم يقكـ بو الشخص؛ مف أجؿ التكافؽ كالتكيؼ النؼكالحركي كاإلنفعالي كاإل
ا )كأيضا مف أجؿ إشباع حاجاتو كحؿ مشكبلتو، كااللتزاـ سمكؾ حميد حث عميو اهلل عز كجؿ فقاؿ  مَن وَن

قَنابِذ  ٌُد الْطعِذ دِذ َن شَن
َن إِذنَّل هللاَّل

قُوا هللاَّل اتَّل ُ وا وَن تَن ُه فَنانْط نْط اُكمْط عَن ا نَن َن مَن ُسولُ فَنُ ُذووُ وَن اُكُم الرَّل  (7سكرة الحشر، آية ( )آَنتَن
 (.2010عابديف، )

ندماج في العديد إلكيشير مفيـك اإللتزاـ إلى ثقة الفرد بنفسو كقيمة كأىمية ما يفعمو، ككذلؾ رغبتو في ا
كيتميز األفراد الممتزمكف  ،مف مكاقؼ الحياة،  مثؿ األسرة كاألصدقاء كالمؤسسات االجتماعية كالعمؿ

، كما أٌنيـ يجدكف معنىن "ت إحجاميةإقدامية كليس"بأٌف عبلقتيـ مع أنفسيـ كالبيئة المحيطة ىي عبلقة 
لمحياة بالرغـ مف الظركؼ الضاغطة التي يتعرضكف ليا، فيـ ال يشعركف باالغتراب، كلدييـ القدرة 

 (.2006 ،سبلمةكسبلمة )عمى مكاجية التحديات، كلدييـ إحساسه عاؿو باليدؼ في الحياة 
األشخاص الذيف تغمب ة كنبذه لمعزلة، ؼلتزاـ ميؿ الشخص لممشاركة في النشاطات اإليجابيكيعكس اإل

لتزاـ يككف لدييـ القدرة عمى كضع األىداؼ الصحيحة ألنفسيـ، كالتعرؼ عمى قيميـ عمييـ صفة اإل
 (.2006القاركط، ) الشخصية كالذاتية كاالجتماعية

 :أنواع اإللتزامات
 :شكاالن عدة منيالتزاـ يتضمف أدب التربكم كالنفسي بأف مفيـك اإلتبيف مف خبلؿ مراجعة األ

تحديد أىدافو كقيمو في الحياة، ك اتجاه الفرد نحك معرفة كتقييـ ذاتو،" كىك: لتزاـ اتجاه الذات اإل -1
نفعالي اجتماعي، "خريفكتككيف االتجاىات اإليجابية إتجاه اا ، كىك تنظيـ إدراكي معرفي كا 

قة مباشرة بحياتو، كيشكؿ ستجابات الفرد نحك ذاتو في مكاقؼ داخمية كخارجية ليا عبليتضمف إ
 (.2009 ،عقؿ)بعدان ىامان في شخصيتو 

كىك إيماف أك اعتقاد بإلو لو كؿ  ،تشير كممة الديف إلى العبلقة بيف اإلنساف كربو: لتزاـ الديني اإل -2
 (.Sharma & Malhotra,2010)التأثير اإليجابي عمى صحة اإلنساف، فيك مصدر السعادة 

إلى أٌف االلتزاـ الديني ىي مجمكعة مف القيـ كالمبادلء  (2006بركات، )في حيف أشار 
 الثقافيةك كالمعتقدات التي تؤمف بيا أمة مف األمـ، كليا تأثير مباشر في جكانب حياتيا التربكية

 .االجتماعية كاالقتصادية كالسياسيةك
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التزاـ الفرد  يمثؿ" تعريفان كاضحان ليذا المفيكـ حيث أنو ( Rusbult)بينما أضاؼ ركزيمت       
ككجكد  ،الشعكر بالتقيد الذاتي: كيرتبط بمعنييف أساسييف  ،الداخمي بالعبلقات كاألمكر الدينية
 (.2007أبك ندل، )معنى أك ىدؼ داخمي لدل الفرد 

كىك التزاـ الشخص بمكاجية المكاقؼ الضاغطة مع المحافظة عمى عبلقات : لتزاـ األخبلقياإل -3
ىـ بو كتقديرىـ لو، فاألشخاص الغير قادريف عمى المكاجية ينسحبكف ثابتة مع المجتمع تحفظ ثقت

 مف مجتمع العائمة كاألصدقاء، مما يحرميـ مف مصادر القكة داخؿ نظاـ الدعـ االجتماعي
(Pearsall, 2003.) 

حفاظ عمى النظاـ االجتماعي مف كيككف التزاـ الشخص القانكني مرتبطان بإدراكو ألىمية اؿ
بط عممية التفكير االجتماعي األخبلقي فييا باألحكاـ األخبلقية كبالنظرة القانكنية نييار، كترتاإل
لككيات الصحيحة مرتبط مف خبلؿ لحكـ عمى السىك مقبكؿ أك مرفكض في المجتمع، فآلما 
 (.2001 الغامدم،) لتزاـ بالقانكف المجتمعياإل

األخبلقية التي تحدد عبلقتو بعممو،  كىذا يعني مدل التزاـ الشخص بالقكاعد: لتزاـ تجاه العمؿاإل -4
عتزاز بو، حيث ينبع مف خبلؿ إيمانو بقيمة عممو كبذلو راحة النفسية كالرضى الكظيفي كاإلكاؿ

أقصى طاقاتو لتحقيؽ أىداؼ عممو، كاستعداده لمتضحية في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ، كما أنو 
مو لقيمو كأخبلقياتو،  كمدل إحساسو يعتبر مؤشران عمى الصدؽ كاإلخبلص في العمؿ كمدل احترا

بالمسؤكلية االجتماعية، كىك حالة نفسية تعكس مدل ارتباط الفرد بعممو كاستعداده لتقديـ كؿ ما 
لتزاـ يعكس اتجاىات الفرد اإليجابية نحك ية كالنجاح في حياتو المينية، فاإليمـز لتحقيؽ االستمرار

 (.2009 خميفات كالمبلحمة،) ،(2010عابديف،)العمؿ
 

 (control)التحتم : ثانياً 
بأف التحكـ يشير إلى مدل اعتقاد الفرد أف بإمكانو أف يككف لو ( Kobasa,1983) أشارت ككبازا

تخاذ القرارات، لو مف أحداث ضاغطة، كقدرتو عمى إ تحكمان فيما يمقاه، كيتحمؿ المسؤكلية عما يحدث
 (.2011الجيني،)كط الحياةكالقدرة عمى تفسير األحداث كالمكاجية الفعالة لضغ

خاذ القرار كمكاجية األزمات، تكالقدرة عمى إاالستقبللية " بأف التحكـ يعني ( 2001)حيث ذكر عثماف 
عتقاد الفرد بتحكمو فيما يكاجو مف أحداث، كتحممو ر بيف بدائؿ متعددة،  كيشير إلى إختياكاإل

لى المكاجية الفعالة، كبذؿ الجيد مع المسؤكلية الشخصية عما يحدث مف أحداث ضاغطة، كالقدرة ع
 (.2001عثماف، ) دافعية كبيرة لئلنجاز كالتحدم
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" التحكـ بأٌنو( 2013) في السعدم الكارد (Allerd & Smith, 1989)كقد عٌرؼ ألبلرد كسميث 
 بينما أشار تكمسكف، "فضؿ مف أف يككف ببل قيمة أك ىدؼعتقاد الشخص بأٌف ككنو مؤثران كفعاالن أإ
(Thomson, 1995 ) يشمؿ القدرة عمى تطكير خيارات مبلئمة تستخدـ لتغيير "إلى أٌف التحكـ

 (.2006القاركط، ")األحداث الضاغطة في أجزاء كثيرة مف حياتنا
شعكر الفرد بالقدرة عمى السيطرة عمى "إلى التحكـ بكصفو ( Bossick, 2008) كقد أشار بكسيؾ

البحث عف كسيمة لبسط سيطرتو عمييا كالتحكـ بيا بدالن مف  تحديات أحداث الحياة، كأيضا قدرتو عمى
أف يككف سمبيان كعاجزان عف التحكـ باألحداث الضاغطة، كعميو أف ينظر لؤلحداث عمى أنيا تحديات 

 (.Bossik, 2008; Nguyen, 2011) كليست تيديدات
 

 (Chollenge) التحدي:ثالثاَا 
أف الفرد الذم يتخذ قرارات : فسية، كىك الذم ييفسرالتحدم ىك أساس حجر الزاكية في الصبلبة الف

مستقبمية متحديان ضغكط الحياة، ىك الذم يحيا حياة ذات ىدؼ كمعنى كيتصؼ بككنو نشط، جرمء، 
 (.Johnson, 2004) ميتـ، حذر

لفرد الذم إيجابي في الحياة، فإعتقاد الفرد بأف التغيير شيء طبيعي كمستمر كجزء التحدم مبني عمى إ
طر عمى األحداث الضاغطة بنجاح ىك فرد يرل أف التغيير يجب مكاجيتو بنجاح، كىك يرحب يسي

 (.Stek, 2010) بالمكاقؼ الجديدة كفرص لمتعمـ كالتطكر بدالن مف رؤيتيا كتيديد
ستقرار، فتكقعو لمتغير يعمؿ ماف أف التغيير أفضؿ كأثبت مف اإلكيشير التحدم إلى ميؿ الفرد لئلم

 ستقراره، كىك بذلؾ النيج الطبيعي الذم تسير عميو الحياةككنو تيديدان ألمنو كا   فز أكثر مفكحا
(Sharma & Malhotra, 2010). 

بأٌنو قدرة الفرد عمى مكاجية األحداث : "بتعريؼ التحدم( Kobasa &Maddi)كقد قاـ مادم كككبازا 
متع كمثيري كليس شعكره الضاغطة مف خبلؿ التغيير مف إدراكو ليذه األحداث، عمى أٌنيا شيئي ـ

 (.2013السعدم،) ، كبيذا تمثؿ مصدران لمتحدم كالمثابرة"بالتيديد أك الخكؼ تجاىيا
كعمى ىذا فإٌناألشخاص الذيف يتسمكف بصفة التحدم ىـ أشخاص أقكياء، يؤمنكف بأٌف الكفاء يعني أٍف 

ٌنما في النـ ك المتكاصؿ بحكمة مف خبلؿ ما تككف متكاجدان ليس في األماكف المريحة السيمة اامنة، كا 
 (.2013السعدم،) يجرم تعممو مف التجارب السمبية كاإليجابية في حياة فاعمة

أما الباحثة فترل بأٌف التحدم ىك قدرة األفراد عمى مكاجية ضغكطات الحياة، كتفسيرىا بطريقة إيجابية، 
 .كد كاإلصرار كالمثابرةعتبارىا مصدران لمتحدم كالصـتعامؿ معيا بأسمكب ممتع كمثير، كا  كاؿ
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 :نظريات المتعلقة بالصالبة النفسيةال 7.4.1.2
 (:Kobasa) نظرية توبازا 

كاف مفيكـ الصبلبة النفسية عمى مدار خمس كعشريف سنة ماضية ييذكىر عمى شكؿ مجمكعة مف 
 السمات الشخصية التي تساعد األفراد عمى تحكيؿ الظركؼ الصعبة إلى فرص مف أجؿ أداء أفضؿ،
قيادةن، صحةن، سمككان كنمكان نفسيان، كىي مركب مف المكاقؼ التي تكفر الشجاعة كالدكافع كالقدرة عمى 

تحكيؿ الضغكط التطكرية كالبيئية إلى فرص لمنمك، كتـ بحث مفيـك الصبلبة النفسية كمصدر مقاكمة 
جيدة نسبيا  ، كركز عمى الشخص الذم يظٌؿ بصحةتعديؿ نتائج مستكل الضغط المرتفعيعمؿ عمى 

، كتمت اإلشارة إلى الصبلبة كميؿ شخصي إلزالة آثار الرغـ مف تعرضة لؤلحداث الضاغطة عمى
األحداث الضاغطة مف خبلؿ تقييـ معرفي متفائؿ كعمميات نسخ لمقرارات، كتعتبر الصبلبة متغيران 

ية الصمبة تمتمؾ ، فالشخصمستقر بشكؿ معقكؿ مع مركر الزمف شخصيان يتطكر مبكران في الحياة، كىك
اطات الفرد إحساسان عاليان بالحياة، كشعكران عظيما بالتحدم، كااللتزاـ في العمؿ، ككذلؾ رؤية نش

مف الحياة الممتعة التي تستحؽ التقدير بشكؿ  ، كأف التجارب المؤلمة ىي جزءن باعتبارىا ميمة لذاتو
عمى الشخصية كالصحة كعمى  عاـ، كقد أثبتت األبحاث كالدراسات بأف األحداث الضاغطة تؤثر

شخاص ذكك الصبلبة مختمؼ حيث يكاجو األ ،الحالة النفسية، فيصبح الفرد أكثر لئلصابة باألمراض
األدكار كالعبلقات الكظيفية بشكؿ أفضؿ  ،كالعائمة، كالعبلقات المينيةكتئاب مثؿ دكرة الحياة  أشكاؿ اإل

يات مرتفعة مف الصبلبة كيسجمكف حيث يظير ىؤالء مستك ،مف األشخاص منخفضي الصبلبة
لى األحداث ، يعززكف الشعكر بالسيطرة عحيث المشاركة بالنشاطات اليكمية عبلمات مرتفعة مف

عمماء النفس ستندت ككبازا في صياغة نظريتيا عمى آراء عدد مف كاالنفتاح عمى التغير، كقد إ
د ىدؼ أك معنى في حياة اإلنساف ، كفرانكؿ كركجرز، حيث أشارت إلى أف كجكالكجكدييف مثؿ ماسمك

األبعاد الكجكدية  يككف دافعان لو لتحمؿ األحداث الضاغطة كتعديؿ ااثار السمبية لمضغكط كتقكية
م مكاجية ظركفيـ الصعبة مف خبلؿ الصبلبة النفسية ىؤالء األشخاص ؼلمصحة النفسية، كتعزز 

مكانياتيـ الشخصية كاالجتماعية إ  (. 2013سعدم )بصكرة جيدة عتمادىـ عمى قدراتيـ كا 
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كفيما يمي عرض لبعض األشكاؿ التي تكضح تأثير الصبلبة عمى الفرد، كتكضح منظكر جديد 
 :لممتغيرات البناءة في عمـ النفس الحديث

  

 )+(     اا             

 

 تزيد )+(      

 

 

 

 

 ((        )-)-تقؿ 

 ,Kobasa & Mddi)لمباشرة لصالبة النفسية التأثيرات المباشرة وغير ا:يوضح ( 2.1)شتل رقم 
1982.) 

 فمآثار الصبلبة في صكرة الشخصية الممتزمة التي تقمؿ بشكؿ مباشر ( 2)يكضح الشكؿ رقـ 
. لفعالةاانخفضت أساليب التعايش غير  التأثير السمبي لؤلحداث الحياتية الضاغطة إذا 

 

 

 

 

 

 
 

 (.Kobasa& Puccetti,1983) لمباشرة لمتغير الصالبة النفسية يوضح التأثيرات ا( 2.2)شتل رقم 
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أف الصبلبة النفسية تعمؿ كمتغير مقاكمة كقائي يقمؿ مف اإلصابة ( 3)يكضح الشكؿ رقـ 
فعالة، ستخداـ الفرد ألساليب المكاجية اؿلتعرض لمضغكط الفعالة، كتزيد مف إباإلجياد الناتج عف ا

اـ الفرد لمصادره الشخصية كاالجتماعية المناسبة تجاه الظركؼ ستخدكتزيد أيضا مف العمؿ عمى إ
 .الحياتية الضاغطة

 :المطور لنظرية توبازا (Funk) نموذج فنك
ضطرابات، مف خبلؿ في مجاؿ الكقاية مف األمراض كاإل قدـ فنؾ نمكذجان معدالن لنظرية ككبازا

إلدراؾ المعرفي كالتعايش الفعاؿ مف دراسة أجراىا ىدفت إلى بحث العبلقة بيف الصبلبة النفسية كا
، حيث جنديان إسرائيميان ( 167)قكاميا  كذلؾ عمى عينة ،ناحية، كالصحة العقمية مف ناحية أخرل

كقاـ بقياس متغير الصبلبة  ،استخدـ الباحث المكاقؼ الشاقة الكاقعية في تحديده لدكر الصبلبة
ؿ الفترة التدريبية التي أعطاىا لممشاركيف كالتي كاإلدراؾ المعرفي لممكاقؼ الشاقة كالتعايش معيا قب

 .بمغت ستو أشير كبعد انتياء الفترة التدريبية
، كذلؾ ط بالصحة العقمية الجيدة لؤلفرادلتزاـ كالتحكـ فؽائج الدراسة إلى ارتباط مككني اإلكأشارت نت

إستراتيجية  ش الفعاؿ خاصةستخداـ استراتيجيات التعاممف خبلؿ تخفيض الشعكر بالتيديد كا  
رتبط بيعد التحكـ إيجابيان بالصحة العقمية مف خبلؿ إدراؾ المكقؼ عمى أٌنو ضبط اإلنفعاؿ، حيث إ

 (.2011العيافي،)أقؿ مشقة كاستخداـ إستراتيجية حؿ المشكبلت لمتعايش 

التعامؿ مع المشقة ككيفية ( Kobassa")ككبازا"نمكذجو المعدؿ لنمكذج ( Funk")فنؾ"ثـ قدـ 
 .ىامقاكمت

 

 

 

 

 
 

 ,Floriar) نمكذج فنؾ المعدؿ لنظرية ككبازا لمتعامؿ مع المشقة ككيفية مقاكمتيا( 4.2)الشكؿ رقـ 
Mikulince, 1995)  (.2015 فاتح،)كما كرد في 
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    دراسات سابقة 2.2
 

 التي تناولت زوجات األسرىالعربية الدراسات  1.2.2
 

ة التعرؼ عمى ااثار النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية ىدفت الدراس (:2001) دراسة عساف وشعث
ككذلؾ التعرؼ عمى المتغيرات  التي تتعرض ليا المرأة الفمسطينية في ظؿ انتفاضة األقصى،

الديمغرافية المختمفة في التبايف في تكيؼ المرأة مع آثار العدكاف اإلسرائيمي، تككنت عينة الدراسة مف 
الطريقة العشكائية مف محافظات شماؿ فمسطيف، كقد أظيرت نتائج الدراسة امرأة تـ اختيارىف ب( 900)

أف المرأة الفسطينية تعاني التكتر نتيجة العدكاف اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني، كذلؾ أظيرت 
العمر، )الدراسة أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بأثر المتغيرات الديمغرافية التالية 

االقتصادية، كمستكل الدراسة، كطبيعة عمؿ المرأة، كمنطقة السكف، كدخؿ األسرة، كمصدر  الحالة
عمى الضغكط النفسية التي تتعرض ليا المرأة، كما بينت الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة ( الدخؿ

ث االنتفاضة عدد أفراد األسرة، كالتعرض ألحدا)إحصائية فيما يتعمؽ بالمتغيرات الديمكغرافية التالية
 (.عمى الضغط النفسي كاالجتماعي التي تتعرض ليا المرأة الفمسطينية

 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى السمطة كاألدكار كتكجيات التنشة االجتماعية  (:2004)دراسة عابد 

أسرة ( 153)في األسر التي تترأسيا امرأة في المجتمع الفمسطيني، كأجريت الدراسة عمى عينة مف 
ؿ المجتمع الفمسطيني، كاستخدمت الباحثة المقابمة كاالستبانة لجمع المعمكمات ككاف ذلؾ في تمث

محافظة راـ اهلل، كتناكلت الدراسة حجـ السمطة كطبيعة األدكار التي تمارسيا النساء البلتي يرأسف 
حيث أشارت أسرا، كتكجيات التنشئة االجتماعية لدل رٌبات ىذه األسر كالعكامؿ المؤثرة عمى ذلؾ، 

نتائج الدراسة إلى أٌف المرأة التي تترأس أسرةن تكاجو منافسيف مختمفيف يؤثركف عمى قراراتيا، مف الزكج 
كأىؿ الزكج كصاحب العمؿ كالجيراف كاألصدقاء ككبلـ الناس، كتمعب ىذه الفئات دكرا ميما في حياة 

يجابا ىذه األطراؼ، فإف ذلؾ ينعكس إالمرأة كقدرتيا عمى اٌتخاذ القرارات، فإذا كجدت المساندة مف 
إذا القت معارضة مف ىذه األطراؼ، فيي ال تمتمؾ مصادر أخرل  عمى مسيرة حياتيا، بينما

ستقبلؿ، كذلؾ ينعكس سمبان حيث تعاني مف الضغكط المتزايدة مف ًقبؿ ىذه األطراؼ، كبينت لئل
األدكار فإف األدكار ال تنتقؿ إلى ربة  ستقبللية، أما عمى الصعيدمتغير العمؿ ميـ في اإلالدراسة أف 

نتقاؿ بمراحؿ كصعكبات كصراعات مع أفراد آخريف حكليا بشكؿ تمقائي، حيث تجرم عممية اإل األسرة
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كخاصة تمؾ المتعمقة بالمكارد المالية كرعاية األبناء، كما كشفت الدراسة عف حالة الفقر العاـ التي 
مف ىذه األسر تعاني مستكل متدنيان مف %( 90)، حيث إٌف تعيشو غالبية األسرالتي تترأسيا امرأة

المعيشة، كما كشفت الدراسة عف غياب شبكات الضماف االجتماعي كعدـ كجكد ىيئات أك مؤسسات 
معاناة مركبة تتمثؿ في مكاجية ( زكجات األسرل)تيتـ بقضايا زكجات األسرل، حيث تكاجو ىذه الفئة

 .حتبلؿ مف جية أخرللطة اإلسالمجتمع المحمي مف جية، كمكاجية 
 

ىدفت الدراسة إلى معرفة الضغكطات النفسية لدل زكجات األسرل  ت(2004)دراسة أبو إسحاق 
الفمسطينيف كعبلقتيا ببعض المتغيرات، تناكلت ىذه الدراسة بالتحميؿ أىـ الضغكطات النفسية التي 

عتقبلت اإلسرائيمية، كالتي تمثمت في تكاجييا زكجة المعتقؿ الفمسطيني، بسبب فقدانيا لزكجيا في الـ
الحرماف مف مساندة زكجيا في عممية التنشئة االجتماعية ألبنائيا، كفقدانيا المصدر األكؿ لتحصيؿ 

الرزؽ داخؿ األسرة، كذلؾ بسبب التغيرات التي طرأت عمى حياة تمؾ األسرة، كما خٌمفتو تمؾ المتغيرات 
مدت الدراسة األسمكب التاريخي في تحميؿ األكضاع مف أكضاع معيشية كنفسية صعبة، كقد اعت

، (1967)السياسية التي مر بيا الشعب الفمسطيني سكاء في الضفة الغربية أك قطاع غزة بعد حرب 
قتصادية عمى مجمؿ األكضاع االجتماعية كاإلكما رافقيا مف تغيرات سياسية جديدة، أرخت بظبلليا 

لسطينية، كما اعتمدت الدراسة األسمكب المسحي عمى اعتبار لممجتمع الفمسطيني، ككذلؾ لؤلسرة الؼ
أف الدراسة تتعمؽ بشريحة مف أبناء الشعب الفمسطيني كىف زكجات المعتقميف كبالذات بعد اإلنتفاضة 

حتى كقتنا الحالي، ككانت نتائج الدراسة أٌف زكجات األسرل يعانيف ( 1987)الفمسطينية األكلى عاـ 
رة نتيجة شعكرىف بالكحدة، كأثبتت الدراسة عجز الزكجة عف تكفير كافة مف اضطربات نفسية كبي

متطمبات الحياة ألبنائيا، كعجزىا بمفردىا في السيطرة عمى أبنائيا، كما أكدت الدراسة عمى أىمية 
كجكد األب داخؿ األسرة، كأثبتت أف أبناء األسرل يعانكف مف الخكؼ كالقمؽ المستمريف، كأيضا أثبتت 

األسير تميؿ إلى االنطكاء داخؿ البيت كعدـ المشاركة في الحياة االجتماعية داخؿ أف زكجة 
 . مجتمعيا

 

، إلى الكشؼ عف عبلقة الضغكط النفسية لدل زكجات األسرل (2005)دراسة افي  ىدفت
كالمستكل  ،في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي بعمر زكجة األسير، كمستكاىا التعميمي فالفمسطينيي
م كاالقتصادم ليا، كعدد أبنائيا، كمستكل التزاميا بالقيـ الدينية، كقد تككنت عينة الدراسة االجتماع

زكجة، كقد اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي، حيث  (93)مف المجتمع األصمي كمو كيبمغ 
في  فممقياس الضغكطات النفسية لدل زكجات األسرل الفمسطيني: استخدـ الباحث المقاييس التالية
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إٌف : القيـ الدينية، كمف أبرز النتائجكمقياس االلتزاـ ب ،سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي مف إعداد الباحث
متكسطة، أما عمى الصعيد  فمستكل الضغكطات النفسية العاممي لدل زكجات األسرل الفمسطينيي

ا عمى الصعيد ، أـمالسيككلكجي فيك فكؽ المتكسط، كيعٌد دكف المتكسط عمى الصعيد النفس جسـ
االجتماعي كاالقتصادم فيك متكسط، كما كخمصت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في 

تعزل لعامؿ عمر الزكجة كعدد األبناء  يفمستكل الضغكطات النفسية لدل زكجات األسرل الفمسطيني
الضغكطات في مستكل  كالتزاـ الزكجة بالقيـ الدينية، ثـ أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

 .قتصادم لمزكجةتعزل إلى المستكل االجتماعي كاإل يفسرل الفمسطينيالنفسية لدل زكجات األ
 

حتياجات زكجات األسرل النفسية كاالجتماعية في لمتعرؼ عمى إ ت(2006) دراسة الشريف ىدفت
الزكجة، كحاجات محافظة الخميؿ مف كجية نظرىف، مف خبلؿ التعرؼ عمى أثر مشكمة االعتقاؿ عمى 

زكجة األسير المعتقؿ النفسية كاالجتماعية المتكلدة مف جراء اعتقالو، كتحديد المشكبلت النفسية 
كاالجتماعية الناتجة عف تخمؼ ىذه االحتياجات تبعا لمتغيرات المستكل التعميمي، كعدد األبناء، كعدد 

( 204)ؾ تـ اختيار عينة مككنة مف سنكات اعتقاؿ الزكج، كنكع السكف، كالدخؿ الشيرم، كلتحقيؽ ذؿ
. بالمئة مف أفراد مجتمع الدراسة، المكاتي تـ اختيارىٌف عشكائيان ( 38)مف زكجات األسرل، يشٌكمف نسبة 

استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة الحالية، كعكلجت البيانات باستخداـ برنامج  ـٌ كقد ت
((spas ا مف المقاببلت في تفسير كتحميؿ ىذه النتائج، كبعد جمع كاستخدمت البيانات التي تـ جمعو

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : البيانات كتحميميا تكصمت الباحثة لمنتائج التالية
في كؿ مف المجاؿ االجتماعي كالنفسي في درجات حاجات زكجات األسرل يعزل إلى  ()

متكسطات حاجات زكجات األسرل عمى البعد النفسي كاالجتماعي مستكل التعميـ، ككجكد فركؽ في 
تعزل إلى الدخؿ الشيرم، بينما تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ في درجات احتياج زكجات األسرل 
أٌنو : سكاء عمى البعد النفسي أك االجتماعي تعزل إلى عدد األبناء في األسرة، ككاف مف نتائج المقابمة

األسير مف األقرباء كخصكصا أىؿ الزكج، حيث تعيش أغمب ىذه العائبلت  ال يكجد نظاـ داعـ لزكجة
تحت خط الفقر، كناحية أخرل فإٌف الزكجات المتعممات كاألكبر سنا ىـ أكثر استقبللية بالمقارنة مع 
مثيبلتيا، كقد أستنتج مف المقابمة ظيكر أعراض نفس جسمية لمزكجات؛ نتيجة تحمؿ األعباء، كمف 

 .زائدة، أمراض ضغط الدـ، كصداع، باإلضافة إلى أكجاع في الظيرضمنيا عصبية 
 

إلى اختيار برنامج إرشادم يكظؼ فنيات العبلج بالكاقع لتنمية  ت(2013)دراسة السعدي  ىدفت
الصبلبة النفسية لدل عينة مف زكجات األسرل الفمسطينييف في سجكف االحتبلؿ، تككنت عينة الدراسة 
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( 13)كمجمكعة تجريبية ك ةفي السجكف اإلسرائيمي فاألسرل الفمسطينييزكجة مف زكجات ( 13)مف 
زكجة كمجمكعة ضابطة، كالمكاتي حصمف عمى أدنى مستكيات الصبلبة النفسية طبقان لمقياس الصبلبة 

زكجة مف زكجات األسرل، استخدمت أدكات مقياس ( 150)النفسية، مف عينة كمية بمغ عددىا 
كجكد : إرشادم لمعبلج بالكاقع مف إعداد الباحثة، تكصمت نتائج الدراسة إلىالصبلبة النفسية، كبرنامج 

فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسطات رتب درجات أفراد 
المجمكعة الضابطة في نتائج القياس البعدم لمقياس الصبلبة النفسية بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم 

مجمكعة التجربية كعمى جميع األبعاد كالدرجة الكمية، كقد كانت جميع قيـ األبعاد المككنة لصالح اؿ
، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف (0.05)لممقياس دالة إحصائيا عند مستكل الداللة أقؿ مف 

متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجرتبية قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كمتكسطات رتب 
نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم عمى مقياس الصبلبة النفسية كلصالح القياس  درجات

البعدم، باإلضافة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجرتبية 
مقياس  في القياس البعدم كمتكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس التتبعي عمى

الصبلبة النفسية، كتفسيرىا إلى فاعمية برنامج إرشادم لمعبلج بالكاقع لتنمية الصبلبة النفسية لدل 
 .ةفي السجكف اإلسرائيمي فعينة مف زكجات األسرل الفمسطينيي

 

إلى بناء برنامج إرشادم يستند إلى النظرية اإلنسانية كتطبيقو في  ت(2016) دراسة عابد ىدفت
نفسية لدل زكجات األسرل في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي، كقياس فاعميتو، في خفض الضغكط اؿ

، كاستخدـ المنيج التجريبي، تككف مجتمع الدراسة مف (ـ 2016)محافظة راـ اهلل كالبيرة لمعاـ 
زكجة ( 18)زكجة أسير في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي، تـ اختيار عينة الدراسة قكميا ( 6500)

زكجة أسير لممجمكعة التجريبية التي طبؽ عمييا البرنامج ( 12)الضابطة، كأسير لممجمكعة 
برنامج ك ،(2005)استبانة الضغكط النفسية مف إعداد الفي: اإلرشادم، استخدمت الباحثة أداتيف

إرشادم يستند إلى النظرية اإلنسانية مف إعداد الباحثة، كبعد التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات 
النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم الذم يستند  المستخدمة، أظيرت

إلى النظرية اإلنسانية في خفض الضغكط النفسية لدل زكجات األسرل في سجكف االحتبلؿ 
اإلسرائيمي كلصالح المجمكعة التجريبية، مقارنة بالمجمكعة الضابطة، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد 

حصائيان في فاعمية البرنامج اإلرشادم الذم يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض فركؽ دالة ا
الضغكط النفسية لدل زكجات األسرل في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي تعزل لمتغير عدد سنكات 

اعتقاؿ الزكج، كلكف تبيف كجكد فركؽ لؤلبعاد لصالح عدد السنكات األكبر في االعتقاؿ، كعدـ كجكد 
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ة احصائيان في مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم الذم يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض فركؽ داؿ
مف  حتبلؿ اإلسرائيمي يعزل لمتفاعؿ بيف كؿسية لدل زكجات األسرل في سجكف اإلالضغكط النؼ

 عتقاؿ الزكج، ككذلؾ لؤلبعاد ما عدا بيعد الضغكطات النفسية، ككانتاختبلؼ المجمكعة كعدد سنكات إ
 .الفركؽ لصالح عدد السنكات األكبر في المجمكعة التجريبية

 :الدراسات األجنبية
عتقاؿ األب عمى الزكجة كاألبناء مف خبلؿ فقد درس تأثير إ: ( Hairstonت 2001)ىيرستون 

كىدفت إلى مناقشة القضايا التي  ،دراسة تمت في الكاليات المتحدة في جامعة إلينكم في شيكاغك
ئمة عند كتحديد المشكبلت التي تكاجو العا ،عتقالوالؿ فترة احتجاز أحد األبكيف أك إتخص العائمة خ

كاستراتيجات التعامؿ مع ىذه المشكبلت، حيث أظيرت الدراسة أف  ،عتقاؿتعرض أحد الكالديف لئل
اىميا مسؤكلياتو كأدكاران غياب الزكج يؤثر عمى الزكجة بشكؿ جدٌم، مف حيث أٌنو يمقي عمى ؾ

، كتحمؿ المسؤكليات المتعمقة عف القياـ بدكر األب كاألـ معان  ، حيث تصبح الزكجة مسؤكلةمضاعفة
، كما ىا العائمة مف جراء انقطاع الدخؿقتصادية التي تعاني مفىذا باإلضافة إلى المشاكؿ اإل ،فبالدكرم

االجتماعي، أظيرت الدراسة أيضان تأثير غياب األب أك اعتقالو عمى األطفاؿ مف الجانب النفسي ك
، كبحاجة إلى فيـ بحاجة لؤلب دائما؛ ة دائمة إلى معرفة إلى مف ينتمكفحيث إٌف األطفاؿ بحاج

 .التكاصؿ الجسمي كليس عف طريؽ الياتؼ فقط
في الصعاب التي تعرضت ليا زكجات أسرل ( Alkhurinej, 2003)دراسة الخورينج ىدفت 

كقد تـ بحث مشاكؿ الصحة النفسية، كالمكاضيع  الككتييف، ككيؼ أثر فقداف األزكاج عمى حياتيف،
المتعمقة باألمكمة كتأثير الثقافة الككيتية عمى ىذا التعديؿ، استخدمت الدراسة استمارة اإلببلغ الذاتي، 
كمدرج برافكرد الجسدم، كاستمارة متطكرة لبحث العكامؿ التي تؤثر عمى تعديؿ سمكؾ الزكجات، بينت 

ىامة بيف العكامؿ مثؿ العمر، التعميـ، الكظيفة، ظركؼ الحياة، كالثقافة مع سة بأف ىناؾ عبلقات الدرا
مستكل التكيؼ بعد فقداف الزكج، كأكصت الدراسة بتقديـ المزيد مف الخدمات كالتدخبلت لتمبية 

 .احتياجاتيف
تعتبر تجربة األسر في الحرب تجربة  (Solomon, et al, 2009)دراسة سلمون وآخرون ىدفت 

ىـ حيث ىدفت ىذه الدراسة كف أف يككف ليا آثار مؤذية عمى كؿ مف أسرل الحرب كزكجاتصدمة يـ
كالتمييز بيف أسرل الحرب السابقيف مف ( PTSD)إلى بحث العبلقة بيف أعراض ما بعد الصدمة 

كمجمكعة ضابطة لممقارنة، أظيرت النتائج أف أسرل الحرب السابقيف ( 82)كزكجاتيـ ( 103)الذككر
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أكثر مف المجمكعة الضابطة، اإل أف الزكجات ( PTSD)قد تبنكا أعراض ما بعد الصدمة كزكجاتيـ 
. أظيرت حالة الذكباف فقط أكثر مف زكجات المجمكعة الضابطة

 
 :دراسات تناولت األمن النفسي 2.2.2
إلى بحث العبلقة بيف األمف النفسي كالشعكر بالكحدة النفسية لدل  ،(2001)دراسة باشماخ  كىدفت

ينة مف المرفكضيف أسريان كالمقبكليف أسريان بمنطقة مكة المكرمة، كقد تككنت عينة الدراسة مف ع
مريض كمريضة بمنطقة مكة المكرمة، كطبؽ عمييـ مقياساف ىماؾ مقياس الطمأنينة النفسية ( 481)

إلى  ، كتكصمت الدراسة(1998)، كمقياس الشعكر بالكحدة النفسية لمدسكقي (1993)لمدليـ كآخركف 
كجدت عبلقة ارتباطية مكجبة كدالة إحصائيان بيف الشعكر بعدـ األمف النفسي كالشعكر : النتائج التالية

بالكحدة النفسية لدل المرفكضيف أسريان ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الشعكر باألمف النفسي 
ا تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد بيف المرفكضيف أسريان كالمقبكليف أسريان باتجاه المرفكضيف أسريان، كـ

فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجات التي يحيؿ عمييا أفراد العينة المرفكضيف أسريان في مقياس 
كما تكصمت إلى ، (العمر، كالجنس، كالحالة االجتماعية)الشعكر باألمف النفسي تبعان الختبلؼ كبلن مف 

 .سي أكثر مف المرضى المقبكليف أسريان المرضى مرفكضيف أسريان يشعركف بعدـ األمف النؼ
 

الميكؿ )، إلى تحديد العبلقة بيف غياب األب الكمي أك الجزئي بمتغيرات (2004)ىدفت دراسة نادر 
، لدل األبناء في مرحمة (، التنميط الجنسي، الخضكع كالمسايرةانية، تقدير الذات، األمف النفسيالعدك

طالبا كطالبة مف المرحمة الثانكية مف التعميـ العاـ، كقد ( 949)المراىقة، كقد تككنت عينة البحث مف 
أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف متغيرات الدراسة، كقد أكضحت 
النتائج خطكرة غياب األب عمى شخصية المراىؽ، كالتي تجمت في ارتفاع مستكل الميكؿ العدكانية 

تقدير الذات كاألمف النفسي كالتنميط الجنسي في عبلقة ذات داللة مف  كالخضكع كالمسايرة كتدني
خبلؿ مقارنتيـ بحاضرم األب، كما أكضحت تمؾ النتائج أىمية تكفير الشركط المناسبة لرعاية 
المراىؽ؛ كي ينمك في جك مف الطمأنينة كالمكدة، مما يؤثر إيجابا في خصائصو الشخصية كفي 

 .مستقبمو عمكما
 

ببعض المتغيرات لدل  قالشعكر باألمف النفسي كتأثرىدفت الدراسة التعرؼ إلى  ت(2005)رع دراسة أق
ىػدفت الدراسػة التعػرؼ إلػى الشػعكر بػاألمف النفسػي كتػأثره بػبعض ، طمبة جامعة النجاح الكطنية

 دراسةالمتغيػرات لػدل طمبػة جامعة النجاح الكطنية، كما ىدفت إلى التحقؽ مف دكر متغيرات اؿ
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ختيػار طمبػة الجامعػة مجتمػع لمدراسة، تـ كقد إسػتخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي، حيػث تػـ إك
 ة،لبة الجامعاطكطالب ) 1002) مف مجتمع الدراسة تككنت مف) %10) اختيار عينة الدراسة بنسبة
فسي، كتـ التأكد مف صدقيا ستخدـ الباحث مقياس ماسمك لمشعكر باألمف الفإكلتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

أف الشعكر باألمف النفسي حصؿ عمى تقدير منخفض ة، كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالي ا،كثباتو
ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  ،بالنسبة لسؤاؿ الدراسة %(9.49)حيث كانت النسبة المئكية 

لنفسػي لػدل طمبػة جامعػة النجػاح الكطنيػة، تعػزل عنػد مسػتكل الداللػة فػي مسػتكل الشػعكر بػاألمف ا
مكػاف السػكف، كالمعػدؿ التراكمي، كالمستكل التعميمي، كالتفاعؿ بيف متغير ك لمتغيػر الجػنس، كالكميػة،
 .الجنس مع بقية المتغيرات

 

، إلى معرفة مستكل األمف النفسي لدل طمبة الجامعات في (2007)دراسة الطيراوي  تؼىد
ات غزة كعبلقتو باتجاىاتيـ نحك االنسحاب اإلسرائيمي، ككاف األمف النفسي في المجتمع محافظ

الفمسطيني في قطاع عزة، ذم خصكصية مميزة عف باقي المجتمعات العربية، كالتي ينعـ أغمبيا 
يو باالستقرار كاألمف، ذلؾ القطاع الذم ارتبط تاريخو باألحداث المتبلحقة، مف احتبلؿ إسرائيمي ألراض

نسحاب قامت إسرائيؿ بإكمظاىرات كانتفاضات شعبية، كمقاكمة مسمحة، ككسط ىذا الخضـٌ الزاخر 
دراسة التعرؼ عمى تأثيرات مف طرؼ كاحد، بعد احتبلؿ استمر ثمانية كثبلثيف عامان، فحاكلت ىذه اؿ

ا كأنو أثار نسحاب عمى شعكر طمبة الجامعات باألمف النفسي كعبلقة ذلؾ بتكجياتيـ، ال سيـىذا اإل
نسحاب إلى صمكد ، كعيًزمى اإلالعديد مف االستجابات كالتساؤالت، فالبعض شعر بنشكة النصر

المقاكمة، كالبعض ااخر بقي متشككان كمتكجسان خكفان مف التصرفات اإلسرائيمية أحادية الجانب 
عمى عينة قكاميا  سياسيان، كرأل فيو ىركبان مف استحقاقات،  ككسط ىذه المعمعة كانت ىذه الدراسة

طالب كطالبة مف ثبلث جامعات غزية، الجامعة اإلسبلمية، جامعة األقصى، جامعة القدس ( 359)
تجاه ة إحصائيان بيف األمف النفسي كاإلرتباط داؿىـ نتائجيا الكشؼ عف كجكد عبلقة إالمفتكحة، ككاف أ

تجاىات، كأشارت النتائج إلى أٌف النفسي ارتبط طرديان بإيجابية اإلنحك اإلنسحاب، كأف مستكل األمف 
إليجابية نسحاب باكاتسـ اإلتجاه العاـ نحك اإل%( 78,70)معدؿ األمف النفسي بعد اإلنسحاب كاف

فقط يركنو ألسباب %( 8,3)نتصار لممقاكمة الفمسطينية، في حيف أٌف كفسر كإ%( 90,8)كالقبكؿ 
الة إحصائيان في األمف النفسي بيف الطمبة، أخرل كالمفاكضات كالضغكط، كما كأظيرت النتائج فركقان د

تبعان لخطكرة منطقة سكف الطالب لصالح سكاف المناطؽ الحدكدية كالمناطؽ القريبة مف المستكطنات 
كالمناطؽ التي اجتيحت أكثر مف مرة إحصائيان، في حيف تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل األمف 
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متضرريف كغير )أسرة الطالب ألخطار االحتبلؿ  النفسي تبعان لمتغير الجنس، كتعرض أفراد
 (.متضرريف

 

التعرؼ إلى األمف النفسي لدل طالبات كمية التربية لمبنات في  ت(2008)دراسة قاسم وسلطان  ىدفت
ضكء القرآف الكريـ، ككذلؾ إلى معرفة الفركؽ بيف مستكل األمف النفسي بحسب التخصص الدراسي، 

، (اإلسبلمية، المغة العربية، الرياضة)البة يتكزعف عمى ثبلثة أقساـ ط( 45)كتككنت عينة البحث مف 
تمتع طالبات : كأظيرت النتائج كتـ أختيارىـ بالطريقة العشكائية، كتـ اعتماد مقياس األمف النفسي، 

كمية التربية لمبنات في جامعة المكصؿ باألمف النفسي متكسط درجات الطالبات أعمى مف الكسط 
س، حيث أف الدرجات المرتفعة تدؿ عمى الشعكر باألمف النفسي كالدرجات المنخفضة النظرم لممقيا

تدؿ عمى عدـ الشعكر باألمف النفسي، كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف مستكل األمف النفسي تبعان 
 .لتخصص الدراسة كلمصمحة قسـ التربية اإلسبلمية

 

القة بيف المساندة االجتماعية كاألمف النفسي إلى التعرؼ عمى الع ت(2009)دراسة السميري  ىدفت
لدل أىالي البيكت المدمرة في محافظات غزة، كذلؾ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التفاكت في 
النسب المئكية لمجاالت مقياس المساندة االجتماعية كاألمف النفسي لدل أىالي البيكت المدمرة في 

لفركؽ في المساندة االجتماعية كاألمف النفسي كالتي محافظات غزة، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى ا
تعزل إلى متغير الجنس، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، حيث شممت عينة الدراسة 

مكاطف، نصفيـ مف الذككر، كالنصؼ ااخر مف اإلناث، كاستخدمت الباحثة مقياس المساندة ( 200)
األمف النفسي، ككضحت الدراسة أف أكثر مجاالت مقياس االجتماعية مف إعداد الباحثة، كمقياس 

، كيميو %(63)األمف النفسي شيكعان ىك المكاجية الكاقعية لؤلمكر كعدـ اليركب منيا، ككزنيا النسبي 
، %(60)الشعكر بالكفاءة كالقدرة عمى حؿ المشكبلت كتمٌمؾ زماـ األمكر كالنجاح، ككزنيا النسبي 

مستكل األمف النفسي لدل أىالي ىذه البيكت مكضكع الدراسة منخفض، كبينت النتائج الدراسة أف 
، ككذلؾ بينت كجكد عبلقة ارتباط مكجبة بيف الدرجة %(50.67)حيث بمغت الدرجة الكمية لممقياس 

الكمية لمقياس المساندة االجتماعية كاألمف النفسي، كأظيرت كجكد فركؽ معنكية بيف الجنسيف في 
 . األمف النفسي الدرجة الكمية لمقياس

 

التعرؼ عمى العبلقة بيف األمف النفسي كالشعكر بالكحدة  ت(2010)دراسة خويطر والطيراوي  ىدفت
في قطاع غزة مف خبلؿ معرفة مستكل الشعكر ( المطمقة، األرممة)النفسية لدل المرأة الفمسطينية 
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فركؽ جكىرية في مستكل الكحدة بالكحدة النفسية لممرأة المطمقة كاألرممة، كتحققت الدراسة مف كجكد 
الحالة االجتماعية، : النفسية لدل المرأة الفمسطينية في محافظة غزة تعزل لبعض المتغيرات األخرل

%( 10)نمط السكف، العمؿ، عدد أفراد األسرة، المستكل التعميمي، كتألفت عينة الدراسة الفعمية مف 
طمقة، كتـ استخداـ استمارة جمع المعمكمات ـ( 91) أرممة،( 146)امرأة ( 237)مف عدد المجتمع 

كبينت  ،كما استخدمت الباحث عدد أساليب إحصائية ،ر الكحدة النفسيةكاختبار األمف النفسي كاختبا
النتائج أٌف ىناؾ فركؽ ليا داللة إحصائية بمستكل عاؿو مف األمف النفسي فيما يتعمؽ بمتغير الحالة 

كبينت الدراسة كجكد فركؽ ذات  ،ىي أكثر شعكر باألمف النفسيؼاالجتماعية لصالح المرأة األرممة 
داللة إحصائية بيف مف تسكف مع أىؿ الزكج أك مع أىؿ الزكجة بالنسبة ألبعاد األمف النفسي كالفركؽ 
كانت لصالح مف تسكف مع أىؿ الزكج أكثر شعكران باألمف النفسي، كتبيف كذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة 

لنسبة با ،لعمميمتغير المؤىؿ اك الفمسطينية المطمقة كاألرممة العاممة كغير العاممة إحصائية بيف المرأة
، كالفركؽ كانت لصالح النساء غير العامبلت كمستكل التعميـ، فيف أكثر لدرجات أبعاد األمف النفسي

 .شعكران باألمف النفسي
 

م كالطمكح كالتحصيؿ الدراسي ، التعرؼ ألى العبلقة بيف األمف النفس(2012)دراسة أبو عمرة  ىدفت
، (الجنس كاألب)متغيرات التالية تبعا لؿ لدل طمبة الثانكية العامة بمدينة غزة بيف أبناء الشيداء كأقارنيـ

ستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب كطالبات الثاني إ
  طالب كطالبة،( 7934)البالغ عددىـ ( 2011-2012)عشر لممرحمة في محافظة غزة لمعاـ الدراسي 

حيث تـ أختيار %( 86)أداة بنسبة ( 286)طالبان كطالبة كتـ استرداد ( 320)كتككنت عينة الدراسة 
العينة بالطريقة القصدية ألبناء الشيداء كالعشكائية ألبناء العائديف، كاستخدـ الباحث ثبلث أدكات 

كح، كىما مف اعداد الباحث كالثالث الكشؼ بمعدؿ الطمبة في العاـ الطـقياس األمف النفسي، مقياس ـ
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الدراسي الماضي، كقد كانت نتائج الدراسة

(0.05≥α ) بيف متكسطات درجات طمبة الثانكية العامة مف أفراد العينة العائديف كبيف متكسطات
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ك قياس األمف النفسي،أقارنيـ أبناء الشيداء في  ـ

(0.05≥α ) بيف متكسطات درجات طمبة الثانكية العامة مف أفراد العينة العائديف كبيف متكسطات
( α≤0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل أقارنيـ أبناء الشيداء في  مقياس الطمكح، 

ة الثانكية العامة أفراد العينة العائديف مف الذككر كبيف متكسطات أقارنيـ بيف متكسطات درجات طمب
( مرتفعي، منخفضي)، كجكد تفاعؿ بيف مستكل األمف النفسي مف اإلناث عمى مقياس األمف النفسي

بيف الذككر كاإلناث عمى مقياس الطمكح لدل أفراد العينة العائديف، عدـ كجكد تفاعؿ بيف مستكل 
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بيف الذككر كاإلناث عمى مقياس الطمكح لدل أفراد العينة أبناء ( مرتفعي، منخفضي) األمف النفسي
  .الشيداء
 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الشعكر ، (2013)دراسة بني مصطفى والشريفين 
تككنت ؾ، بالكحدة النفسػية كاألمف النفسي لدل عينة مف الطمبػة الكافػديف الدارسػيف فػي جامعػة اليرمػك

ختيارىـ بالطريقة القصػدية مف طمبة جامعة اليرمكؾ إطالبا كطالبة تـ ( 158)عينة الدراسة مف 
تـ بناء  ةكلتحقيػؽ ىػدؼ الدراس ،(ـ2011/2012) المسجميف في الفصؿ الدراسي الثػاني لمعػاـ الدراسػي

دة النفسية ل الكحتكل أف مسؿأشارت نتائج الدراسة إ ،ممقياسيف لقياس الشعكر بالكحدة كاألمف النفس
لمقياسيف كانت دالة إحصائيان رتباط جميعيا بيف الدل الطمبة الكافديف كاف متكسطا، كأف معامبلت اإل

قياس األمف النفسي كأبعاده كذات سػتثناء بعػد المشاعر الذاتية مع ـإب( α≤0.05)د مسػتكل الداللػة عف
دة فركؽ ذات داللة إحصائية فػي مسػتكل الكح دكأظيرت النتائج أيضا كجك (عكسػي)لبي تجاه سإ

ػدت الح اإلنػاث، ككجمجالي العبلقػات األسػرية كالمشاعر الذاتيػة تعػزل لمجػنس كلص النفسية ككؿ، كفي
از لصالح ذكم التحصػيؿ الممتيمي، ككػذلؾ فػركؽ فػي مستكل الكحدة النفسػية تعػزل لممستكل التحص

، إضافة إلى كجكد فرؽ في مستكل الشعكر بػاألمف النفسػي عمػى (كؿالمقب)يؿ المتدني تحصكذكم اؿ
 .المقيػاس ككػؿ كعمػى مجاالتػو جميعيػا تعػزل لمجػنس كلصػالح الػذككر

 

التعرؼ عمى األمف النفسي كعبلقتو بمفيـك القمؽ لدل طمبة كمية الفنكف  ت(2015)دراسة جبر  ىدفت
فسي لدل طمبة كمية الفنكف الجميمة، كمعرفة عبلقة األمف الجميمة، مف خبلؿ معرفة مستكل األمف الف

، ككاف مجتمع الدراسة مككف (ذككر، أناث)بمفيـك القمؽ، كمعرفة عبلقة األمف النفسي كالقمؽ بالجنس 
مف ( 384) مف طمبة كمية الفنكف الجميمة، كتـ اخذ عينة باألسمكب العشكائي ككانت( 1336)مف 

ناث، بنسبة  مجتمع الدراسة، كأثبتت نتائج البحث أف طمبة كمية الفنكف الجميمة،  مف%( 29)ذككر كا 
يتمتعكف بمستكل عاؿو مف األمف النفسي، باإلضافة إلى كجكد عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف 
األمف النفسي كمفيـك القمؽ، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األمف النفسي لدل طمبة 

ير الجنس لصالح اإلناث، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مفيـك القمؽ الكمية تبعا لمتغ
 .لدل طمبة الكمية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذككر
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 من النفسياألعن جنبية دراسات أ 1.2.2.2
 (:Yarrow et al, 1985)دراسة يارو وآخرون 

بناء باألمف النفسي، كذلؾ عمى عينة مف كتئاب الكالديف كعبلقتو بشعكر األىدفت الدراسة إلى دراسة إ
، كمف ااباء (42)، كاألميات المكتئبات (41)ااباء المكتئبيف في الكاليات المتحدة األمريكية تبمغ 

شيران، كتـ قياس كفاءة عبلقة التعمؽ ( 47-25)، كتراكحت أعمار األطفاؿ بيف (30)غير المكتئبيف 
حظة كالمقابمة، كأشارت النتائج إلى أف اكتئاب الكالديف أك كالشعكر باألمف النفسي مف خبلؿ المبل

أحدىما يقمؿ مف قدرتيما عمى التفاعؿ مع األبناء كمف االستجابة إلشارات األبناء كتمبية حاجاتيـ، مما 
 . يجعؿ األبناء يشعركف بعدـ األمف كالتمممؿ كالتجنب

 :Helmet)1986) ىملتدراسة 
ة بيف األمف النفسي كالعبلقة الزكجية لدل األزكاج العامميف في المجاؿ لى معرفة العبلؽإىدفت الدراسة 

كقد أجريت الدراسة عمى  .العسكرم، كالتعرؼ عمى مدل تأثير الكظيفة العسكرية عمى األمف النفسي
كزكجة مف الذيف تطكعكا إلجراء ىذه الدراسة تـ اختيارىـ عشكائيان مع مراعاة  زكج( 51)عينة قكاميا 
أفراد العينة جميعيـ لـ يخضعكا لمثؿ ىذه الدراسة مف قبؿ كأف تككف الزكجات غير عامبلت أف يككف 

كقد استخدـ  .كليس ليف أكالد كالزكج أف يككف قد خدـ في المجاؿ العسكرم مدة تقؿ عف عاميف
أظيرت  د، كؽ1952))لمأسؿ الباحث مقياس مدل تأثير العمؿ عمى العبلقة الزكجية، كمقياس األمف 

أف اختبلؼ كجيات النظر بيف الزكجيف تجاه الكظيفة العسكرية، كاختبلؼ مستكل : ئج الدراسةنتا
ختبلؼ في ق كمما زاد معدؿ اإلالنتائج أفٌ  برزمف أ فسي لدييـ مكجكد بشكؿ كاضح، ككافاألمف الف

 .كجيات النظر لمكظيفة العسكرية كمما قؿ مستكل األمف النفسي لدل أحد الزكجيف أك كمييما
 

 (:Davis, et al, 1995)راسة ديفنز واخرون د
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر النزاع اليداـ بيف البالغيف عمى مستكل األمف النفسي لدل األطفاؿ 

كالشباب مف خبلؿ اختبار فرضيات األمف النفسي لدييـ، كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا 
سنة، مع مراعاة ( 19-11-6)لتالي ت عمرية كآعاطفؿ مقسمة بالتساكم الى ثبلث مجمك( 112)

تساكم عدد اإلناث مع الذككر في كؿ مجمكعة عمرية، كلقد تـ إجراء تمؾ الدراسة بمنطقة غرب 
ستخدـ فرجينيا في الكال طفاؿ أدكات لقياس األمف النفسي لدل اإلالباحث عدة يات المتحدة األمريكية، كا 

ستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية كبعدة طرؽ كأساليب، كما إ ةكالشباب في المراحؿ العمرية المختمؼ
، كأظيرت "T"كتحميؿ التبايف األحادم، كاختبار المتكسطات الحسابية، االنحراؼ المعيارم،: التالية

نتائج الدراسة أٌف ىناؾ عبلقة دالة إحصائيا بيف الصراع اليداـ لدل البالغيف كشعكر األطفاؿ بعدـ 
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عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في  لمجمكعات العمرية الثبلث مف عينة الدراسة،األمف في جميع ا
 .العبلقة بيف الصراع الخاص بالبالغيف كاألمف النفسي في المجمكعات الثبلث

 

 (:Eiden et al,1995) دراسة أيدن وآخرون
ج كالزكجات ، في التعمؽ مستخدمان عينة مف األزكا(Bobbly)لقد تبٌنت ىذه الدراسة نظرية بكلبي

سنة، ( 40-24)أبان كزكجاتيـ، كتراكحت أعمارىـ بيف  (52)باإلضافة إلى أطفاليـ، كبمغ عدد ااباء
 كتـ استخداـ مقياس ماسمك ،كاستمارة مقابمة التعمؽ لمراشديفكطبؽ عمييـ استبياف لمتكافؽ الزكاجي، 

(Maslow ) النتائج إلى أف المساندة لمشعكر باألمف النفسي كآخر لمتعمؽ لدل األطفاؿ، كأشارت
ستجابة لؤلبناء ؽ األسرم، يجعبلف الكالديف أكثر إاالنفعالية المتبادلة بيف الزكج كالزكجة، ككذلؾ التكاؼ

كاىتمامان بيـ كبحاجاتيـ، مما يجعؿ األبناء يككنكف صيغة إيجابية عف ذكاتيـ، تتضمف شعكرىـ بالثقة 
يجعؿ األبناء يككنكف صيغة سمبية تجاه ذكاتيـ، كيشعركف  كاألمف النفسي، كبينما سكء التكافؽ األسرم

 .بعدـ الكفاية كعدـ األمف النفسي
 

 (John E., Robert, Etal, 1996): وآخرونروبرت جون  دراسة
رتباط األمف النفسي الناجـ عف طبيعة اإلالكشؼ عف العبلقة بيف مستكل الشعكر بالدراسة إلى  ىدفت

ستكل الشعكر باألمف ئاب النفسي عند البالغيف كالكشؼ عف دكر ـباألبكيف كظيكر أعراض االكت
كقد تككنت عينة الدراسة ، نخفاض مستكل تقدير الذاتإختبلؿ الكظيفي كتجاه نحك اإلككسيط بيف اإل

كعينة الدراسة طالبة، ( 88) ف مف غير الخريجيف مف بينيـمفردان مف الطمبة الجامعي)144 (األكلى مف
طالبة تتراكح أعمارىـ بيف ( 137)مف بينيـ ( تبزمي)طالب مف جامعة ( 218) الثانية تككنت مف

عينة الدراسة الثالثة ، فيما تككنت (1,5) كانحراؼ معيارم( 20,3)بمتكسط عمرم  ةسف( 17-49)
عامان بمتكسط ( 27-17)بيػػف  ـتراكحت أعماره (نكرث كيسترف) ةطالبة مف طمبة جامع( 119)مف 

نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة بيف عدـ التمتع  سفرتكقد أ، (1.3) ؼ معيارمكانحرا( 18,6)عمرم 
الؿ الكظيفي، نحك االخت باالتجاه كالنقص في مستكل الشعكر باألمف بالعبلقة الحميمة مع الكالديف

نخفاض مستكل تقدير إ ، كما أفٌ الذاتنخفاض مستكل تقدير إختبلؿ الكظيفي كككجكد عبلقة بيف اإل
األمف قد يؤدم إلى ظيكر أعراض نعداـ إاشرة مع زيادة أعراض االكتئاب، كالقة مبلو ع الذات
 .نخفاض مستكل تقدير الذات لدل البالغيفإكتئاب في سف البمكغ مف خبلؿ اإل

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف كعي المعمميف  (Rakes & et al., 2001) دراسة ريتس
مف أعضاء الييئات ( 130)النفسي كقد بمغت عينة الدراسة لسمككيـ البنيكم كشعكرىـ باألمف 
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التعميمية كبعد معالجة البيانات إحصائيا أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة ذات داللو إحصائية بيف 
شعكر المعمميف لسمككيـ البنيكم كشعكرىـ باألمف النفسي ككذلؾ أظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات 

. د العينة باألمف النفسي تبعا لمتغير النكع كلصالح الذككرداللو إحصائية في شعكر أفرا
 

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف ، ((Shever &Mikulineer,2005ة شيفر وميتيلينر دراس
ردكد فعؿ  األمف النفسي كالرحمة، كذلؾ عمى عينة مف األفراد تـ تعريضيـ لمكاقؼ خطر كدراسة

اف، أظيرت النتائج كجكد كمقياس األمف النفسي مف أعداد الباحثااخريف مف خبلؿ إستمارة مراقبة 
عبلقة مكجبة بيف األمف النفسي كالرحمة، فاألفراد الذيف تسمكا بإلرحمة قد خصصكا الكثير مف أمكاليـ 

. لمساعدة األفراد الذيف تعرضكا لمخطر
 :دراسات تناولت الصالبة النفسية 3.2.2
لى معرفة مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم لتحسيف الصبلبة إ( 2011) دراسة محمود وفتحي ىدفت

النفسية ألميات األبناء ذكم اإلعاقة العقمية البسيطة كأثره عمى تقدير الذات لدييف، كقد تككنت العينة 
تجريبية : أٌمان ألبناء معاقيف عقميا، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف( 26)شخصا عبارة عف ( 39)مف 

ابنان معاقان ألميات ( 13) سنة، كتككنت أيضا مف( 48-25)مارىـ بيفكضابطة، كتراكحت أع
، (70-55) سنة، كنسبة الذكاء( 15-11)المجمكعة التجريبية، كتراكحت أعمارىـ الزمنية بيف 

ستخدـ الباحثاف ا ستمارة البيانات الشخصية كمقياس الصبلبة النفسية كمقياس تقدير الذات كالبرنامج كا 
، كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في القياس البيعدم لصالح  (لباحثيفإعداد ا) اإلرشادم

لى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في القياس التتبعي  ،() المجمكعة التجريبية عند مستكل كا 
دالة ، كما كتكصمت الدراسة إلى  كجكد فركؽ (لصالح القياس البعدم عند مستكل الداللة

 إحصائيا في مقياس تقدير الذات ألبناء األميات الذيف تمقكا البرنامج اإلرشادم عند مستكل
، كقاـ الباحثاف في تفسير النتائج كفؽ التراث النظرم كالدراسات السابقة كطرح )

 .التكصيات كالمقترحات البحثية
بة النفسية لدل األسرل الفمسطينييف في درجة الصبل عمى التعرؼإلى ( 2014)دراسة الحموز  ىدفت

محافظة الخميؿ، كدرجة التعرض لمتعذيب لدل األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ، كمعرفة أىـ 
 إذا ماأساليب التعذيب الجسدم كالنفسي المتبعة ضد األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ، كمعرفة 

أساليب التعذيب اإلسرائيمية ضد األسرل الفمسطينييف في  كاف ىناؾ عبلقة بيف الصبلبة النفسية كبيف
مف األسرل المحرريف مف السجكف  مبحكثان ( 97)تككنت عينة الدراسة مف ، كالخميؿ محافظة

اإلسرائيمية في محافظة الخميؿ، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية البسيطة، كقد قاـ الباحث بتطبيؽ 
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، كمقياس أساليب التعذيب المستخدـ (2011العسكد، )ار إليو في دراسة مقياس الصبلبة النفسية المش
، كتمت معالجة (ألفا)، كقد تـ التحقؽ مف ثبات األداة مف خبلؿ معامؿ (2008أبك قاعكد، )في دراسة 

البيانات إحصائيا عف طريؽ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كقد فحصت فرضية 
 أفَّ  كأظيرت النتائج ،(Pearson Correlation) سة عف طريؽ معامؿ االرتباط بيرسكفالدراسة الرئي

أكثر أبعاد  درجة الصبلبة النفسية لدل األسرل المحرريف في محافظة الخميؿ جاءت بدرجة عالية، كأفٌ 
ة التعرض درج كما كأثبتت الدراسة أفَّ  .(التحكـ)ثـ ( التحدم) يميوااللتزاـ  الصبلبة النفسية انتشاران 

بيعد التعذيب  لمتعذيب لدل األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ جاءت بدرجة كبيرة، كما تبيف أفَّ 
أساليب التعذيب الجسدم المتبعة  كتمثمت. (التعذيب النفسي)الجسدم جاء في المرتبة األكلى، ثـ بيعد 

: الشبح)ثـ  ،(طكيمةؼ فترات اإلجبار عمى الكقك: )ضد األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ في
كربط األيدم باألرجؿ (. عشكائي ضرب)كاألرجؿ باستعماؿ األيدم  الضرب)ثـ  ،(اليديف رافعان الكقكؼ 

أىـ أساليب التعذيب النفسي المتبعة ضد األسرل الفمسطينييف في محافظة  الخمؼ، بينما كاف مفمف 
 الحرماف)كثـ  ،(عزؿ)مف االختبلط بااخريف  الحرماف)، ثـ (العبلجمف  الحرماف): الخميؿ تمثمت في

كأثبتت الدراسة  .(في مكاف ضيؽ حتجازاال)كالحرماف مف الحركة  ،ساعة 24مف النكـ ألكثر مف 
التعذيب كجكد عبلقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الصبلبة النفسية كمتكسطات أساليب 

كفي ضكء ىذه النتائج خرج الباحث بمجمكعة  .الخميؿلدل األسرل المحرريف في محافظة  اإلسرائيمية
مف التكصيات تمثمت في الدعكة إلى العمؿ عمى إيجاد برامج كطنية داعمة كرئيسة تدعـ قضية 

كدعكة الجيات المختصة لمعمؿ عمى تكفير طبيب مختص لمتابعة ضحايا . األسرل الفمسطينييف
كف اإلسرائيمية، كىي أدلة ضد مرتكبي التعذيب السج فيالتعذيب لتقييـ إصابات األسرل المحرريف 

تكثيؽ جميع حاالت التعذيب كالنتائج كاألعراؼ كالعبلمات كما كدعا إلى اإلسرائيمييف كسكء المعاممة، 
حتبلؿ بناء عمى ح ممارسات اإلالنفسية التي تؤكد كجكد تعذيب، كمف ثـ تقييميا كتحديدىا، كفض

 .معطيات حقيقية
الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالرضا عف  عمىالتعرؼ إلى  (2014)ومقدادي  دراسة ابراىيم ىدفت

( 140)نة مف الحياة كاالكتئاب لدل المسنيف كالمسنات المقيميف في دكر الرعاية في األردف لدل عي
مف المسنات، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ( 73)مف المسنيف، ( 67) ، منيـمف المسنيف كالمسنات
ياس الصبلبة النفسية، كمقياس الرضا عف الحياة، كمقياس االكتئاب لدل المسنيف استخدـ الباحثاف مؽ

بعد التأكد مف صدؽ تمؾ المقاييس كثباتيا، كلئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ المتكسطات 
، كأظيرت (t)، كاستخداـ اإلحصائي معامبلت ارتباط بيرسكفك الحسابية، كاالنحرافات المعيارية،
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ٌف مستكل الصبلبة النفسية كمستكل الرضا عف الحياة لدل المسنيف كالمسنات منخفض، كأف النتائج أ
، كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة إيجابية بيف مستكل تئاب لدل المسنيف كالمسنات مرتفعمستكل االؾ

ؾ لصالح ، كذؿإحصائٌيان بيف المسنيف كالمسنات ، ككجكد فركؽ داٌلةضا عف الحياةالصبلبة النفسية كالر
 .المسنيف عمى مقياس الصبلبة النفسية

الثدم المصابة بسرطاف  المرأةلى معرفة مستكل الصبلبة النفسية لدل إ ت(2015)دراسة فاتح  ىدفت
حددت لدييـ، بعاد الصبلبة النفسية أمف ( ، التحدمااللتزاـ، التحكـ)بيعد  مف كؿ كمعرفة مستكل

المصابة بسرطاف الثدم؟  المرأةمستكل الصبلبة النفسية لدل ما  العاـ،شكالية الدارسة في التساؤؿ إ
المصابة بسرطاف الثدم مستكل منخفض مف  لدل المرأة: العامةكيتفرع مف ىذا التساؤؿ الفرضية 

المصابة بسرطاف الثدم مستكل منخفض  لدل المرأة: جزئيةكتتفرع منيا فرضيات  ،الصبلبة النفسية
المصابة  المرأةلدل . بة بسرطاف الثدم مستكل منخفض مف التحكـالمصا المرأةلدل . لتزاـاإلمف 

مصابة  امرأة (60) فالعينة ـتككنت  الدارسةعينة . بسرطاف الثدم مستكل منخفض مف التحدم
المنيج  حيث اتبع في الدراسةبطريقة قصدية،  سعداف، اختيرتبسرطاف الثدم مف مستشفى الحكيـ 
عماد محمد احمد "مقياس الصبلبة النفسية  استخدـ الباحث، كالكصفي لطبيعة المكضكع كاليدؼ

حيث اعتمدت الدراسة عمى األساليب " بشير معمريو"كقاـ بالتقنيف بالبيئة الجزائرية  (2002) مخيمر
المصابة بسرطاف  لدل المرأة: كالنسب المئكية كالتكرارات، ككاف مف أىـ النتائج( (SPSSاإلحصائية 

الثدم لدييا السرطاف المصابة بمرض  المرأة فٌ أككما نجد  ،لصبلبة النفسيةالثدم مستكل متكسط مف ا
  .عد التحدمكبي  ،التحكـ االلتزاـ، كبيعدعد بي  لكؿ مفمستكل متكسط 

إلى التعرؼ عمى مستكل الصبلبة النفسية لدل عامبلت مصانع األغذية  (2015) دراسة عواد ىدفت
العمر )كاف ىناؾ فركؽ في متكسطات الصبلبة تعزل لمتغير في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كمعرفة إٍف 

الحالي، كالمؤىؿ العممي، كمعدؿ الدخؿ، كسنكات العمؿ في المصنع، كالحالة االجتماعية، كمكاف 
، حيث تـ تطبيقيا (2002)، استخدمت الباحثة استبانة الصبلبة النفسية التي أعدىا مخيمر(السكف

تـ اختيارىف بطريقة العينة الطبقية العشكائية، كأظيرت النتائج عاممة ( 263)عمى عينة مككنة مف 
إٌف درجة الصبلبة جاءت بدرجة متكسطة، كما تبيف أٌف بيعد االلتزاـ جاء في المرتبة األكلى : مايمي

بدرجة مرتفعة، كجاء في المرتبة الثانية بيعد التحدم بدرجة مرتفعة، في حيف جاء في المرتبة الثالثة 
ـ بدرجة متكسطة، كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات الصبلبة النفسية تبعا بيعد التحؾ

لمتغير العمر الحالي عمى الدرجة الكمية لمصبلبة النفسية كبيعدم االلتزاـ كالتحكـ لصالح المبحكثات 
ل بيعد ، في حيف تبيف أٌنو ال يكجد فركؽ عؿ(سنة 45سنة، كأكثر مف  40-30بيف )المكاتي أعمارىف 
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التحدم، ككذلؾ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات الصبلبة النفسية تبعا لمتغير المؤىؿ 
العممي عمى الدرجة الكمية لمصبلبة النفسية كبيعدم االلتزاـ كالتحدم، في حيف تبيف كجكد فركؽ في 

الدراسة أٌنو ال تكجد فركؽ بعد التحكـ لصالح المبحكثات المكاتي مؤىبلتيف العممية دبمكـ، كمف نتائج 
ذات داللة إحصائية في درجات الصبلبة النفسية تبعا لمتغير العمؿ في المصنع عمى الدرجة الكمية 

لمصبلبة النفسية كبيعدم االلتزاـ كالتحدم، في حيف تبيف كجكد فركؽ في بعد التحكـ لصالح المبحكثات 
، كأخيران ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية سنكات (10) المكاتي سنكات عمميف في المصنع أكثر مف

في متكسطات الصبلبة النفسية عمى الدرجة الكمية كباقي األبعاد األخرل تبعا لمتغيرات معدؿ الدخؿ، 
 .كالحالة االجتماعية، كمكاف السكف

إلى معرفة فاعمية البرنامج اإلرشادم في تنمية الصبلبة النفسية  ت(2016) دراسة عبد الحميد ىدفت
كأثره في خفض الضغكط النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد، كتككنت عينة الدراسة 

، كتراكحت أعمارىف ما بيف (12) كتجريبية (12) ضابطة أما تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف (24) مف
، كاستخدـ الباحث مقياس لمصبلبة (7.3)كانحراؼ معيارم ( 35,76)سنة، بمتكسط ( 30-40)

كمقياس لمضغكط النفسية، كبرنامج إرشادم، كأشارت أىـ النتائج إلى كجكد فركؽ دالة  النفسية
في القياس البعدم في مستكل متكسط الصبلبة النفسية لصالح ( ) إحصائيان عند مستكل

 في القياس البعدم في( ) المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان عف مستكل
مستكل الضغكط النفسية متكسط في االتجاه األفضؿ لصالح المجمكعة التجريبية، بينما أشارت إلى 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف القياس البعدم كالتتبعي في مستكل الصبلبة النفسية، كعدـ كجكد 
لباحث بتفسير فركؽ دالة إحصائيان بيف القياس البعدم كالتتبعي في مستكل الضغكط النفسية، كقاـ ا

 .لسابقة كطرح التكصيات كالمقترحاتالنتائج كفؽ التراث النظرم كالدراسات ا
 دراسات أجنبية عن الصالبة النفسية 1.3.2.2

 ((64 أثر الصبلبة النفسية كالتقييـ (Hartman & Clark,1996) دراسة تالرك وىارتمان تناكلت
دؼ تحديد أثر ؛ بولدل عينة مف الراشديف المعرفي عمى الحالة الصحية كالشعكر بالكرب النفسي

الصبلبة النفسية كالتقييـ المعرفي، عمى الحالة الصحية كالشعكر بالكرب النفسي، لدل عينة مف 
شخصان تراكحت  (53) ـ مف المسنيف، تككنت عينة الدراسة مفبوالراشديف القائميف عمى رعاية أقار

ىذا كقد ، (9.14)عامان كانحراؼ معيارم  (59) سنة، بمتكسط عمرم قدره (84-22) أعمارىـ بيف
تككنت أدكات الدراسة مف مقياس التكرار كالمدة، كقائمة  %(68)بمغت نسبة اإلناث في العينة 

المشكبلت السمككية، كمقياس المشاركة في الميمة، كقائمة النظرة الشخصية، كقائمة بيؾ لبلكتئاب، 
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قد أشارت النتائج إلى دكر الصبلبة في تقميؿ أثر كمقياس الحالة الطبية كاألعراض الجسمية، ك
التنبؤ  يساعداف عمىالصبلبة النفسية كالتقييـ المعرفي  الضغكط كزيادة الصحة النفسية، كما أفٌ 

 .) ٢ََ٨ ،راضي)بالكرب النفسي، كذلؾ مف خبلؿ درجات االكتئاب كالرضا عف الحياة 
نامج منظـ لمصبلبة النفسية عمى الضغط دراسة عف أثر استخداـ بر(Rice,1997)  رايس كأجرل

كمف خبلؿ فحص التدريب عمى  ،طالبة( 62)لدل النساء الجامعيات حيث شاركت في البرنامج 
 ،الصبلبة النفسية كمدل تأثيره عمى االكتئاب كاليأس كتقدير الذات كأحداث الحياة السمبية الضاغطة

عمييا كاف لو األثر اإليجابي الياـ عمى جميع تعميـ مفاىيـ الصبلبة النفسية كالتدريب  كجد أفَّ ؼ
أف الصبلبة النفسية ( Bigbee, 1992) المتغيرات ما عدا تقدير الذات، كما أكدت نتائج دراسة بجبي

الذككر يتحممكف األحداث السمبية  كأفٌ  ،أثرت تأثيران معتدالن عمى أحداث الحياة السمبية الضاغطة
 (.2008المفرحي كالشيرم،  نقبلن عف)الضاغطة أكثر مف اإلناث 
إلى تحميؿ تأثير الصبلبة النفسية، كاألداء ( Melenez, et al, 2008)ىدفت دراسة مياندز كآخريف 

الكظيفي الجسمي، كالعكامؿ الديمغرافية، كاالجتماعية عمى الرضا عف الحياة، كتككنت عينة الدراسة 
عاما مف المسنيف ( 65-94)عمارىـ مف كبار السف في دكر رعاية المسنيف تراكحت أ( 181)مف 

كالمسنات، كدلت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة سمبية بيف العمر كدرجة ارضا عف الحياة، ككجكد 
. عبلقة إيجابية بيف الصبلبة النفسية كأبعاد الرضا عف الحياة

 :دراسات ربطت بين اامن النفسي والصالبة النفسية 4.2.2
إلى معرفة مستكل الصبلبة النفسية كاألمف النفسي لدل  (2008)دراسة المفرجي والشيري  ىدفت

مف ( 445)تككنت عينة الدراسة مف ك ،عينة مف طبلب كطالبات جامعة أـ القرل بمكة المكرمة
ذككر ( 223)، منيـ (مرحمة البكالكريكس، كالدبمـك العالي في التربية)طبلب كطالبات جامعة أـ القرل 

لدراسة الممثمة في اأداكت  فاكاستخدـ الباحث ،عامان  26-19بيف تراكحت أعمارىـ ك ،إناث( 222)ك
تـ استخداـ المقياس في البيئة ا ـؾ ،(2002) عبدالمطيؼك لكاكه حمادة ف إعدادمقياس األمف النفسي ـ

، كأسفرت Younkin & Betz, 199) 6) ٌونكن وبتز ببنائه قام لمصبلبة النفسية  كمقياس الككيتية،
لدل عينة مف طبلب القة مكجبة كدالة بيف األمف النفسي كالصبلبة النفسية  الدراسة عف كجكد ع

كذلؾ كجكد فركؽ في كؿ مف متغير الجنس كمحؿ اإلقامة  ،كطالبات جامعة أـ القرل بمكة المكرمة
 .في األمف النفسي كالصبلبة النفسية

ة النفسية لدل النساء إلى معرفة مستكل األمف النفسي كمستكل الصبلب (2011) دراسة العسود ىدفت
لى معرفة  الفمسطينيات زكجات األسرل في السجكف اإلسرائيمية كالعبلقة بينيما في محافظة الخميؿ، كا 
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عمر الزكجة، كمؤىميا العممي، كعدد األبناء الذككر، كاإلناث، كعمميا، ) :العبلقة بالمتغيرات التالية
كتككف مجتمع الدراسة مف زكجات األسرل  ،(الدخؿ الشيرم لؤلسرة، كسنكات محككمية الزكج كقيمة

كالمكاتي تزيد سنكات ( 2011-2010)، في محافظة الخميؿ لعاـ ةالفمسطينيات في السجكف اإلسرائيمي
نة قكاميا ، كأجريت الدراسة عمى عي(536)محككمية أزكاجيف عف عشر سنكات كالبالغ عددىف 

تـ اختيار العينة بطريقة عشكائية بسيطة، كاستخدمت %( 20)، أم بنسبة مف زكجات األسرل (105)
الباحثة أداكت الدراسة الممثمة في استبياف األمف النفسي مف إعداد الباحثة، كاستبياف لمصبلبة النفسية 

كثات جاءت ، كأكضحت النتائج أف الدرجة الكمية لؤلمف النفسي لدل المبح(2000 مخيمر،)مف إعداد 
معٌبران ( الشعكر باالنتماء)بدرجة متكسطة، أما أكثر أبعاد األمف النفسي انتشارا لدييف تمٌثؿ في بيعد 

الشعكر بتقبؿ )معٌبران عف درجة متكسطة، بينما ( الشعكر بالسبلمة)عف درجة مرتفعة كفي بيعد 
ة لمصبلبة النفسية فقد جاء معٌبران جاء أقميا معٌبران عف درجة متكسطة، أما عمى الدرجة الكمي( ااخريف

 ةعف درجة مرتفعة، كأكثر أبعاد الصبلبة النفسية انتشارا لدل زكجات األسرل في السجكف اإلسرائيمي
معٌبران عف درجة ( التحدم)حيث جاء معٌبران عف درجة مرتفعة، ثانيا بيعد ( االلتزاـ)تمثمت في بيعد 

ٌبران عف درجة متكسطة، كأشارت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ مرتفعة، بينما التحكـ أقميا، حيث جاء مع
العمر، المؤىؿ )دالة إحصائيا في درجة األمف النفسي لدل زكجات األسرل، تبعا لمتغيرات الدراسة 

، أما عمؿ المبحكثة فقد أظير فرقان عمى الدرجة الكمية لؤلمف (كعدد األبناء الذككر، كاإلناث ،العممي
كبيعدىٍم الشعكر  ،اتي ال يعممف، كفرؽ في قيمة الدخؿ الشيرم عمى الدرجة الكميةالنفسي لصالح المك

كالرفض بعد الشعكر بالسبلمة، ككذلؾ ظير الفرؽ في سنكات  ،باالنتماء كالشعكر بتقبؿ االخريف
محككمية الزكج عمى درجة الكمية لؤلمف النفسي لصالح الزكجات المكاتي سنكات محككمية أزكاجيف 

، كأيضا أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا لدل زكجات األسرل (سنة 30 أكثر مف)
في مستكل الصبلبة النفسية، تبعا لمتغيرات الدراسة باستثناء الدخؿ الشيرم فقد تبيف أٌف ىناؾ فرقان في 

 (. سنة 30اكثر مف )الدرجة الكمية لمصبلبة النفسية لصالح المكاتي محككمية أزكاجيف 
إلى التعرؼ عمى مستكل األمف النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية ( 2012)دراسة القيسي  فتىد

العمر الزكجة، مؤىؿ العممي، المينة، معرفة )لدل زكجات المرضى الفصامييف، تبعان لمتغيرات الدراسة 
، تككف مجتمع الدراسة مف جميع زكجات المرضى الفصامييف في مستشفى (الزكجة بمرض الزكج

كفقا  2011/2012لمعاـ ( 3300)ألمراض النفسية كالعقمية في الضفة الغربية البالغ عددىـ ا
 زكجة، أم بنسبة( 187)لمطب النفسي، كما اشتممت عينو الدراسة  ؿكما. إلحصائية مستشفى د

أحدىما : مف مجتمع الدراسة اختيركا بطريقة عشكائية، كتككنت أداة الدراسة مف مقياسيف%( 5.6)
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فقرة، كااخر ( 35) األمف النفسي المستمد مف مقياس ماسمك لؤلمف النفسي كالذم تككف مفيقيس 
االلتزاـ، : فقرة، كزعت عمى ثبلث محاكر كىي ( 34)مقياس الصبلبة النفسية الذم تككف مف 

كالتحكـ، كالتحدم، كتـ التأكد مف صدؽ كثبات المقياسيف، كما تـ تحميؿ البيانات بكاسطة برنامج 
(SPSS) كأظيرت الدراسة أف درجة األمف النفسي لدل زكجات المرضى الفصامييف كانت متكسطة ،
، مما يشير إلى كجكد مجتمع داعـ نكعا ما لمزكجات، كما تبيف (4.90)، مع إنحراؼ معيارم (3.45)

، مع (3.17)بأٌف درجة الصبلبة النفسية لدل زكجات المرضى الفصامييف كانت متكسطة أيضا 
االلتزاـ، التحدم، فالتحكـ، : ، كقد جاء في مقدمة مؤشرات الصبلبة النفسية(0.39)عيارم إنحراؼ ـ

في درجة األمف النفسي لدل ( ) كتبيف أيضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل
ستقمة زكجات المرضى الفصامييف تعزل لمتغير المينة، لصالح المكظفة ككف المرأة المكظفة تككف ـ
اقتصاديا كال تشعر بأنيا عبء عمى أحد، بؿ تشعر بالمقابؿ باإلنجاز، كتبيف كذلؾ فركؽ دالة 
كجكد إحصائيا في متغير المؤىؿ العممي لصالح الحاصبلت عمى البكالكريكس فأعمى، كتبيف عدـ 

المرضى  في درجة األمف النفسي لدل زكجات( ) فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكلالفصامييف تعزل لمتغير العمر، فيما تبيف 

في درجة الصبلبة النفسية لدل زكجات المرضى الفصامييف تعزل لمتغير المينة، ( )
دىف ككانت الفركؽ في محكر االلتزاـ لصالح المكظفات، المكاتي كانت درجة الصبلبة النفسية عف

في درجة الصبلبة ( ) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكلأعمى، فيما تبيف عدـ 
 .النفسية لدل زكجات المرضى الفصامييف تعزل لكؿ متغير

إلى استكشاؼ العبلقة بيف األمف النفسي كالصبلبة  ت(2015) دراسة العجميت والعاصمي ىدفت
 ؾلمطمقيف في دكلة الككيت، كبياف الفركؽ بيف الذككر كاإلناث، ككذؿالنفسية لدل عينة مف أبناء ا

تككنت عينة الدراسة . عند األب فالتعرؼ عمى الفركؽ بيف أبناء المطمقيف المقيميف عند األـ كالمقيمي
مف اإلناث مف أبناء المطمقيف، راكحت ( 50)ك رمف الذكك( 50) ع، بكاؽةطالب كطالب( 100)مف 

سنة، حيث اختيركا مف بعض المدارس الثانكية بمحافظة األحمدم بدكلة ( 17-15) أعمارىـ مف
مقياس األمف النفسي، كمقياس الصبلبة النفسية، : الككيت، كتحقيقا ليذا الغرض؛ استخدـ الباحثاف

كأسفرت الدراسة عف كجكد عبلقة مكجبة كدالة بيف األمف النفسي كالصبلبة النفسية لدل أبناء الطبلؽ، 
 . كد فركؽ لكؿ مف متغير الجنس كمحؿ اإلقامة في األمف النفسي كالصبلبة النفسيةكذلؾ كج
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  :تعقيب على األدب النظري والدرسات السابقة 5.2.2
يتضح مما سبؽ أٌف األمف النفسي أصبح مطمبان لمشعب الفمسطيني، بشكؿ عاـ كحاجو نفسية دائمة 

لخارج أك الداخؿ، فاإلحساس باألمف كمستمرة لمكاجية ما ييدده مف مخاطر كمخاكؼ، سكاء في ا
سياج ضركرم ينبغي أف يحاط بو اإلنساف، كىك عامؿ ميـ في حياة اإلنساف بشكؿ عاـ  ةكالطمأنيف

كبشكؿ خاص لدل زكجات األسرل، فأصبح مطمب األمف النفسي لدييف أكثر الحاحان، كيرجع ذلؾ إلى 
بأٌف األمف  ك، كقد كٌضح ماسؿالحب كالدؼءكبر في تكفير األمف كفقدانيف الزكج الذم لو الدكر األ

التجارب الصعبة  كأٌف تجربة األسر مف ،حاجة ضركرية مف الحاجات البلزمة لمتمتع بالصحة الجيدة
، كبعدـ تمتعيف ، كتذبذب األمف النفسي لدييف، إذ تترؾ أثران عمى زكجات األسرلفي حياة اإلنساف

قات اجتماعية ناجحة، فتضعؼ إرادتيف كتحدييف بيذا األمف يصبحف غير قادرات عمى تككيف عبل
كصبرىف؛ لذامساعدة زكجات األسرل عمى التمتع باألمف النفسي كالتعامؿ معو بشكؿ إيجابي، مف 

خبلؿ تدعيـ الصبلبة النفسية، كىي عممية التكيؼ السميـ كالجيد في أكقات الشدة كالضغكط 
مشاعر  مشاعر، كالقدرة عمى حؿ المشاكؿ كفيـكالصدمات مع بقاء األمؿ، كالقدرة عمى التحكـ باؿ

متبلؾ الفرد لمجمكعة سمات تساعده عمى مكاجية مصادر الضغكط إااخريف كالتعاطؼ معيـ، ك
الحياتية، مما ينعكس عمى قكة اإلرادة كالتحدم كالصبر كاإليماف باهلل عز كجؿ، كذلؾ ينعكس عمى 

ؽ أىداؼ سامية تحقؽ التقدـ نحك األفضؿ، كأٌف التعامؿ مع األخريف كاالندماج في المجتمع لتحقي
الصبلبة النفسية تنشئ جدار دفاع نفسي لمشخص خصكصان لزكجات األسرل كيعينيف عمى التكٌيؼ 

حتماؿ تستطيع أٍف تقاكـ الضغكط ية شديدة اإلمع األحداث الضاغطة، كتخمؽ نمطا مف الشخصية القك
كمشكبلتيا كحميا،  قادرة عمى التحكـ في مشاعرىاكتخفؼ مف آثارىا السمبية، بحيث تصبح الزكجة 

 .لتزاـ كالتحكـ كالتحدم لتصؿ الى مرحمة التكيؼ كالتعايشكقادرة عمى اإل
األسرل، أك التي تتعمؽ  تاستعرضت الباحثة العديد مف الدراسات السابقة سكاء التي تتعمؽ بزكجا

ديثة نسبيا في المكقع الجغرافي في منطقة باألمف النفسي كالصبلبة النفسية، كقد كانت ىذه الدراسات ح
راـ اهلل كالبيرة؛ مما يؤكد عمى أىمية ىذا المكضكع، كقد تكصمت معظـ الدراسات إلى أفَّ الشعكر 
باألمف النفسي كالصبلبة النفسية، يؤثر بشكؿ إيجابي عمى الصحة النفسية كالبدنية كعمى مكاجية 

لمشكبلت كاتخاذ القرارات بطريقة إيجابية، خاصةن زكجة اإلحباطات، كتزيد مف قدرة الفرد عمى حؿ ا
األسير، التي تحمؿ كامؿ المسؤكلية في األسرة، كمف حيث الدراسات لـ تجد الباحثة في حدكد عمميا 
دراسة كاحدة الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية في 

كمما سمؼ يظير  أفَّ العديد مف الدراسات أجمعت عمى أىمية متغيرات  في  ،محافظة راـ اهلل كالبيرة
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، كأثرىا في مكاجية الضغكط كالككارث، كأظيرت (الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية) الدراسة
نتائج الدراسات السابقة مدل ارتباط الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية بكؿ مف التكافؽ الصحي 

كتقدير الذات كالكفاءة الذاتية كالتفاؤؿ كسمكؾ العناية بالذات، كما ارتبطت الصبلبة النفسية " األنا"كقكة 
إيجابان بالرضا كبأساليب المكاجية الفعالة، كظيرت كمنٌبئ قكم في التخمص مف األمراض النفسية 

فسية كاف لو أثر كالجسمية كاإلجياد النفسي، كأظيرت بعض الدراسات أٌف التدريب عمى الصبلبة الف
إيجابي عمى خفض االكتئاب كالشعكر باليأس، كتحمؿ أحداث الحياة السمبية، كما كشفت نتائج 

نجازان  (ككبازا)دراسة أٌف األشخاص األكثر صبلبة نفسية ىـ أقؿ تعرضان لمضغكط كأكثر صمكدان كا 
ؿ مصدران لممقاكمة كالصمكد كأٌف الصبلبة تمثٌ  ،كضبطان داخميان، كيتمٌيزكف بالمركنة العالية كالنشاط

 .كالكقاية مف ااثار التي تحدثيا ضغكط الحياة
كأثبتت بعض الدراسات السابقة أٌف اعتقاؿ الزكج لو أثر سمبي حيث تكاجو المرأة الفمسطينية عبئان كبيران 

زكجيا أفَّ المرأة في ظؿ غياب ( 2004)في تحمؿ المسؤكلية برئاسة أسرة، كما أيٍثًبتى في دراسة عابد 
تكاجو منافسيف مختمفيف يؤثركف في قراراتيا سكاء مف أىؿ الزكج أكاألصدقاء كصاحب العمؿ كالجيراف، 
ناىيؾ عف تقٌكؿ الناس كنقدىـ، كيضاؼ إلى  الدراسة حالة الفقر العاـ التي تعيشيا غالبية األسر التي 

تند إلى النظرية اإلنسانية بناء برنامج إرشادم يس( 2016) حيث تناكلت دراسة عابد ترأسيا نساء،
كتطبيقو في خفض الضغكط النفسية لدل زكجات األسرل في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي، حيث أٌف 
اعتقاؿ الزكج يترؾ أثران عمى نفسية الزكجة، كمما تبيف أٌف ىناؾ ضغكطان نفسية لدل زكجات األسرل، 

 .نفسي مما يؤثر عمى صبلبتيف النفسيةكاضطرابات في النـك كعبلمات القمؽ كعدـ الشعكر باألمف اؿ
أيضان تناكلت بعض الدراسات السابقة األمف النفسي كالصبلبة النفسية مف جكانب كأبعاد متنكعة، 

لمعبلقة بيف األمف النفسي كالشعكر بالكحدة النفسية لدل ( 2010)دراسة خكيطر كالطيراكم كتناكؿ 
غزة مف خبلؿ معرفة مستكل الشعكر بالكحدة النفسية  في قطاع( المطمقة كاألرممة)المرأة الفمسطينية 

 الشعكر متكسطات أفٌ لممرأة المطمقة كاألرممة، حيث اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية عمى 
( 2011) دراسة العسكدلعؿ تختمؼ لدل زكجات األسرل باختبلؼ مؤىبلتيف العممية،  النفسي باألمف

ألمف النفسي كمستكل الصبلبة النفسية لدل النساء الفمسطينيات التي ىدفت إلى معرفة مستكل ا
 .زكجات األسرل في السجكف اإلسرائيمية كالعبلقة بينيما في محافظة الخميؿ أكثر الدراسات اقترابا
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الفصل الثالث 
الطريقة واإلجراءات 

 

مقدمة ال  1.3
 كالصبلبة النفسي باألمف الشعكر العبلقة بيف قيىدؼ الدراسة المتمثؿ في التحقؽ لتحقيؽ      
في ىذا الفصؿ كصؼ منيج الدراسة، سيتـ ، العالية حكاـاأل ذكم األسرل زكجات لدل النفسية

الدراسة، كصدقيا،  لمقاييسكصفان مفصبلن  سيتـ عرضكمجتمعيا كعينتيا، ككيفية اختيار العينة، كما 
لمعالجة البيانات اإلحصائية  تستخدـتي ااؿ حصائيةكثباتيا، ككذلؾ إجراءات الدراسة، كالمعالجات اإل

. البلزمة الستخراج النتائج
 

الدراسة  يةمنيج 2.3
ق المنيج المناسب في مثؿ ىذه الدراسات رتباطي، ألفٌ المنيج الكصفي اإل ةالباحث استخدمت    

لمدراسة يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىر كممارسات قائمة كمكجكدة متاحة  قالتربكية كالنفسية، حيث أفٌ 
رتباطي يسعى إلى المقارنة بيف المنيج اإلحيث أف  ،كما ىي دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا ىاكقياس

 اتيجاد العبلؽفإفٌ إستخداـ مقاييس كمية، كأيضان إؾ بمجمكعتيف منفصمتيف أك أكثر مف العكامؿ كذؿ
. قسمة أساسية في

 

مجتمع الدراسة  3.3
القابعيف في سجكف  العالية حكاـاأل ذكم األسرل زكجاتميع جالدراسة مف ىذه ف مجتمع تككٌ     
لسطينية، ممف أمضكا سرائيمي المسجميف لدل كزارة األسرل، كمؤسسة الصميب األحمر الؼحتبلؿ اإلاإل

، كالبالغ (2016/2017)خبلؿ العاـ  سنكات في األسر مف محافظة راـ اهلل كالبيرةأكثر مف عشر 
 في سجكف االحتبلؿ حتى نياية عاـ فعدد األسرل الفمسطينيي يبمغ ، حيثزكجة( 180)عددىف 

سجنان كمركز تكقيؼ إلى جانب معتقمي ( 22)أسيران فمسطينيان، مكزعيف عمى ( 7325) ،)2016)
كىـ أسرل : أسير محككميف بالمؤبد( 473)عاصيكف كحكارة التابعيف لقيادة جيش االحتبلؿ كمف بينيـ 

قد أمضكا عشر سنكات فما فكؽ في ( 180) ، كمف بينيـمدل الحياةالحكـ عمييـ بالسجف  أيٍصًدرى 
. سجكف االحتبلؿ
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 عينة الدراسة 4.3
اختيرت بطريقة المعاينة زكجة أسير سعت الباحثة إلى ( 180)كلصغر مجتمع الدراسة  ؛قفٌ فإ     

 أفراد عتكزم يكضح( 1) كالجدكؿ .مف المجتمع األصمي%( 77.77)كقد شكمت العينة نسبو القصدية 
األبناء، كالعمؿ لزكجة  ، كعدد(االعتقاؿ)الحكـ  العممي، كمدة العمر، كالمؤىؿ :متغيرات حسب العينة
: األسير
 ت(ااعتقال)الحتم  ومدة العلمي والمؤىل العمر: متغيرات توزيع أفراد العينة حسب: (1.3)جدول 
 والعمل األبناءت وعدد

 لمرويةالنسبة ا العدد مستويات المتغير المتغير
 %67.1 94سنة  40أقؿ مف  العمر

 %32.9 46سنة  40أكثر مف 
 %100 140 المجمكع

 35.0% 49تكجييي فأقؿ  المؤىؿ العممي
 35.0% 49 دبمـك

 30.0% 42 فأعمى بكالكريكس
 %100 140 المجمكع

 13.6% 19سنة  14-10مف  (االعتقاؿ)الحكـ  مدة

 25.7% 36سنة  20-15مف 
 %60.7 85سنة  20 أكثر مف
 %100 140 المجمكع

 6.4% 9ال يكجد  األبناء عدد
 %72.1 101أبناء  3-1مف 

 %21.5 30 فأكثر بناءأربعة أ

 %100 140 المجمكع
 %36.4 51تعمؿ  العمؿ
 63.6% 89ال تعمؿ  

 %100 140 المجمكع

 
 

 مقاييس الدراسة 5.3
مقياس الشعكر باألمف : الدراسة، استيخدـ مقياسييف ىما بيدؼ جمع البيانات البلزمة لتحقيؽ أىداؼ   

: النفسي، كمقياس الصبلبة النفسية، كفيما يمي تكضيح اجراءات بناؤىما
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 :مقياس الشعور باألمن النفسي( 1
قياس مستكل الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تـ بناء مقياسان  بيدؼ

الثقة بالنفس، كتقبؿ ااخريف، : مجاالت ىي( 4)فقرة مكزعة إلى ( 40) يةضـ في صكرتو األكؿ
كاإلنتماء، كالرضا كالسبلمة، كذلؾ مف خبلؿ مراجعة الباحثة لؤلدبيات، كالدراسات السابقة ذات الصمة، 

، التي تناكلت مكضكعات شبيية بمكضكع الدراسة، تـ (2012) ، بركات(Maslow)مقياس ماسمك 
 :ة حسب ااتيؽ مف صدؽ كثبات األدابعد ذلؾ التحؽ
 :صدق المقياس

 (: المحتمين)الصدق الظاىري  -أ
حكاـ العالية بصكرتو زكجات األسرل ذكم اإللدل مقياس الشعكر باألمف النفسي  لمتحقؽ مف صدؽ

مف المحكميف مف  مجمكعةعيرض عمى ، ؼى (صدؽ المحكميف)المبدئية اتبعت طريقة الصدؽ الظاىرم 
أفراد، يحممكف درجات عممية عميا، كيعممكف في جامعات ( 9)بمغ عددىـ  كاالختصاصذكم الخبرة 
، حيث طيمب منيمالحكمعمى صبلحية الفقرات، "1انظر ممحؽ رقـ "ة، كمكاقع أخرل فمسطينية عد

ىا كسبلمة صياغتيا،كاضافة أية مبلحظات أخرل كضكحكمدل مبلئمتيا لمكضكعيا كمجاليا، كمدل 
تكصية المحكميف تـ دمج مجالي االنتماء، كالرضا كالسبلمة ليشكبل مجاالن كبناء عمى  يرتأكنيا مناسبة،

 (7)ضيفت ، كأي (35، 34، 32، 28، 27، 26، 25، 14، 5): فقرات ىي( 9)كاحدان، كما حذفت 
فقرات، ليستقر مقياس الشعكر ( 3)، كتـ تعديؿ صياغة (32 ،31 ،27 ،26 ،25 ،14: )ىيفقرات 

 . فقرة، مكزعة عمى ثبلثة مجاالت، كذلؾ في نياية مرحمة الصدؽ الظاىرم( 38)عمى باألمف النفسي 
 

 صدق البناء  -ب
مف صدؽ البناء لو، جرل التحقؽ ، الشعكر باألمف النفسيبعد االنتياء مف مرحمة تحكيـ مقياس      

الكمي لو، رتباط بيف متكسط كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع المتكسط حساب معامؿ اإل حيث تَـّ 
كذلؾ عمى أفراد عينة الدراسة ، (α≤0.05)كفحص مستكل داللتو، عند مستكل الداللة االحصائية 

 :ااتي( 2)الفعمي، ككانت نتيجة ىذه الطريقة كما ىك مبيف في الجدكؿ 
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الشعور  قيم معامالت ارتباط بيرسون بين متوسط تل فقرة من فقرات مقياس(: 2.3)جدول رقم 
 والمتوسط التلي للمقياس باألمن النفسي

 

 معامل اارتباط الرقم معامل اارتباط الرقم معامل اارتباط الرقم معامل اارتباط الرقم
1 .565** 11 .490** 21 .580** 21 .602** 
2 .141 12 .493** 22 .442** 32 .675** 
3 .620** 13 .598** 23 .442** 33 .728** 
4 .494** 14 .500** 24 .166 34 .442**      
5 .365** 15 .519** 25 .519** 35 .166 
6 .120 16 -.156- 26 .602** 36 .435** 
7 .572** 17 .642** 27 .153 37 .257** 
8 .118 18 -.036- 28 -.026- 38 .525** 
9 .378** 19 .537** 29 -.076-  
10 .609** 20 .552** 30 .612** 

 (α≤0.05)دالة احصائيان عند مستكل الداللة  قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف* 
 (α≤0.01)قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف دالة احصائيا عند مستكل الداللة ** 
 

متكسط كؿ فقرة مف فقرات مقياس مستكل  معامبلت االرتباط بيفأف ( 2.3)يتضح مف الجدكؿ      
ائيا عند مستكل الداللة االخصائية الشعكر باألمف النفسي كالمتكسط الكمي لممقياس قد كانت دالة احص

(α≤0.05) 29، 28، 27، 24، 18، 16، 8، 6، 2)فقرات، كالتي تحمؿ األرقاـ ( (10، باستثناء ،
-حيث تـ حذفيا مف المقياس بصكرتو النيائية، كنتائج الصدؽ السابقة  ،"2انظر ممحؽ رقـ ( "35

قياس الشعكر باألمف النفسي كأنو يتمتع تشير إلى كجكد معامبلت صدؽ مقبكلة لـ -الظاىرم كالبنائي
عتماد عميو لتحقيؽ أغراض الدراسة النفسي بدقة كمكضكعية، كيمكف اإل بقدرة لقياس الشعكر باألمف

 .فقرة( 28)الحالية، ليستقر المقياس في نياية مرحمة الصدؽ عمى 
 
 :المقياس ثبات
طريقة االتساؽ الداخمي اتباع تـ مقياس الشعكر باألمف النفسي لمتحقؽ مف درجة ثبات      

(Internal Consistency)ستخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا ، بإ(Cronbach Alpha) كذلؾ ،
عمى عينة الدراسة الفعمية، كقد بمغت قيـ معامبلت الثبات بيذه الطريقة لمقياس الشعكر باألمف النفسي 

 :ااتي( 3.3)الكمي كمجاالتو كما ىك مبيف في الجدكؿ 



 

66 

 ألفالمقياس الشعور باألمن النفسي ومجااتو-ترونباخ معامل الثبات ةقيم : (3.3)جدول 
 قيمة ألفا عدد الفقرات المجال

 0.812 10 الشعكر بالثقة بالنفس
 0.731 8 الشعكر بتقبؿ االخريف

 0.772 10 الشعكر باالنتماء كالرضا كالسبلمة
 0.903 28 مقياس االمف النفسي ككؿ

 
، (0.903)أف معامؿ الثبات لمقياس الشعكر باألمف النفسي ككؿ قد بمغ ( 3)بيف مف الجدكؿ يت     

، كلمجاؿ الشعكر بتقبؿ االخريف (0.812)في حيف بمغ معامؿ الثبات لمجاؿ الشعكر بالثقة بالنفس 
 قبكلةـ تعد( المعامبلت) القيـ كىذه، (0.772)، كلمجاؿ الشعكر باالنتماء كالرضا كالسبلمة (0.731)

 .الدراسة ىذه ألغراض

 

انظر " جراءات استقر مقياس الشعور باألمن النفسي على النحو اآلتي بعد تل ما سبق من إ 
 ":3ملحق  

 .تككف مف خطاب ألفراد العينة بالمطمكب: القسـ األكؿ
كالمؤىؿ  العمر،: المتغيرات الديمكغرافية المتعمقة بأفراد العينة، كالتي شممت متغيرات: القسـ الثاني

 .لمزكج، كعدد األبناء، كالعمؿ( االعتقاؿ)كمدة الحكـ  العممي؛
فقرة، مكزعة ( 28)مقياس الشعكر باألمف النفسي، الذم تككف في صكرتو النيائية مف : القسـ الثالث

 الشعكر، كمجاؿ (10-1)كمثمتو الفقرات مف  بالنفس بالثقة الشعكرمجاؿ :مجاالت ىي( 3)عمى 
، كمثمتو كالسبلمة كالرضا باالنتماء الشعكر، كمجاؿ (18-11)مثمتو الفقرات مف ك خريفاا بتقبؿ

مف ، صيغ قسـ منيا بصكرة إيجابة كمؤشرات عمى الحالة اإليجابية لمشعكر باأل(28-19)مف الفقرات 
مف النفسي، كطيمب لبية كمؤشرات عمى عدـ الشعكر باألالنفسي، في حيف صيغ القسـ ااخر بصيغة س

جدان، مكافؽ، الى حد  مكافؽ: )عميو كفقا لسمـ ليكرت الخماسيجابة اإل( أفراد العينة)تجيبيف مف المس
 :، كفيما يمي تبياف أرقاـ الفقرات االيجابية كالسمبية(، غير مكافؽ جدان ما، غير مكافؽ

، 26، 25، 20، 19، 18، 16، 15، 14، 12، 11، 6، 4، 3، 2، 1: )الفقرات االيجابية ىي -
27 ،28) . 
 (. 24، 23، 22، 21، 17، 13، 10، 9، 8، 7، 5: )الفقرات السمبية ىي -
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 :تفسير النتارج
ستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الشعكر باألمف النفسي استخدـ المعيار النسبي لتفسير إ
 :ااتي

عدد الدرجات ÷ ( الحد االدنى –الحد االقصى لبلستجابة )
( =5-1 ) ÷5  =4 ÷5   =0.80 
ب ما سستجابة ألفراد العينة عمى مقياس ليكرت الخماسي حكعميو يصبح تقدير تكزيع درجات اإل    

: تياا( 4.3)يتضمنو الجدكؿ 
توزيع درجات ااستجابة افراد العينة على مقياس ليترت الخماسي  :(4.3)جدول 

قميمة جدان قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان  الدرجة

 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5-4.21 المدل لمدرجة
 
 :مقياس الصالبة النفسية( 2

مـ مقياسان ضـ في  بيدؼ قياس مستكل الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية صي
اإللتزاـ، التحكـ، كالتحدم، كذلؾ مف خبلؿ : مجاالت ىي( 3)عمى  فقرة مكزعة( 35)صكرتو األكلية 
، السعدم (2002)حثة لؤلدبيات، كالدراسات السابقة ذات الصمة، مقياس مخيمر مرتاجعة البا

، التي تناكلت مكضكعات شبيية بمكضكع الدراسة، تـ بعد ذلؾ التحقؽ مف (2015)، عكاد (2013)
 :صدؽ كثبات األداة حسب ااتي

 :صدق المقياس
 (: المحتمين)الصدق الظاىري  -أ

زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية بصكرتو المبدئية لدل  فسيةمقياس الصبلبة الف لمتحقؽ مف صدؽ
مف المحكميف مف  مجمكعةعمى  ، حيث تـ عرضو(صدؽ المحكميف)اتبعت طريقة الصدؽ الظاىرم 

أفراد مف المتخصصيف، كيحممكف درجات عممية عميا، ( 9)بمغ عددىـ  ذكم الخبرة كاالختصاص
 الحكـ ، حيث طيمب منيـ")1) انظر ممحؽ رقـ"ع أخرل كيعممكف في جامعات فمسطينية عدة، كمكاؽ

 ىا كسبلمة صياغتيا،كضكحصبلحية الفقرات، كمدل مبلئمتيا لمكضكعيا كمجاليا، كمدل  عمى
: فقرات ىي (2)تكصية المحكميف تـ حذؼ كبناء عمى كاضافة أية مبلحظات أخرل يرتأكنيا مناسبة، 

فقرات، ليستقر  (8)، كتـ تعديؿ صياغة (30)فقرة فقرة كاحدة ىي اؿ، بينما تـ اضافة (31 ،21)
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فقرة، مكزعة عمى ثبلثة مجاالت، كذلؾ في نياية مرحمة الصدؽ  (34)عمى  مقياس الصبلبة النفسية
 . الظاىرم

 

 : صدق البناء -ب
حيث مف صدؽ البناء لو، جرل التحقؽ ، الصبلبة النفسيةبعد االنتياء مف مرحمة تحكيـ مقياس      
ب معامؿ االرتباط بيف متكسط كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع المتكسط الكمي لو، كفحص حسا تَـّ 

كذلؾ عمى أفراد عينة الدراسة الفعمي، ، (α≤0.05)مستكل داللتو، عند مستكل الداللة االحصائية 
 :ااتي( 5.3)ككانت نتيجة ىذه الطريقة كما ىك مبيف في الجدكؿ 

باط بيرسون بين متوسط تل فقرة من فقرات مقياس الصالبة قيم معامالت ارت(: 5.3)جدول رقم 
 النفسية والمتوسط التلي للمقياس

 معامؿ االرتباط الرقـ معامؿ االرتباط الرقـ معامؿ االرتباط الرقـ معامؿ االرتباط الرقـ
1 .368** 11 .383** 21 .446** 21 .632** 
2 .310** 12 .479** 22 .638** 32 -.243- 
3 .586** 13 .509** 23 .714** 33 .457** 
4 .509** 14 .325** 24 .564** 34 -.224- 
5   .214* 15 .514** 25 .715**  
6 .637** 16 -.019- 26 .351** 
7 .283** 17 .399** 27 .184* 
8 .079 18 .546** 28 .453** 
9 .229** 19 .591** 29 .520** 
10 .270**       20 .470** 30 .373** 
 (α≤0.05)قيمة معامل ارتباط بيرسون دالة احصاريًا عند مستوى الدالة * 

 (α≤0.05)قيمة معامل ارتباط بيرسون دالة احصاريا عند مستوى الدالة ** 
 

متكسط كؿ فقرة مف فقرات مقياس مستكل الصبلبة  رتباط بيفمعامبلت اإلأف ( 5)يتضح مف الجدكؿ 
، (α≤0.05)قياس قد كانت دالة احصائيا عند مستكل الداللة االخصائية النفسية كالمتكسط الكمي لمـ

، حيث تـ حذفيا مف "4انظر ممحؽ ( "34، 32، 16، 8)فقرات، كالتي تحمؿ األرقاـ ( 4) باستثناء
تشير إلى كجكد معامبلت  -الظاىرم كالبنائي-المقياس بصكرتو النيائية، كنتائج الصدؽ السابقة 

النفسية بدقة كمكضكعية، لصبلبة النفسية كأنو يتمتع بقدرة لقياس الصبلبة صدؽ مقبكلة لمقياس ا
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عتماد عميو لتحقيؽ أغراض الدراسة الحالية، ليستقر المقياس في نياية مرحمة الصدؽ عمى كيمكف اإل
 .فقرة( 30)
 

 :المقياس ثبات
 Interna)م طريقة االتساؽ الداخؿتـ اتباع مقياس الصبلبة النفسية لمتحقؽ مف درجة ثبات 

Consistency)ستخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا ، بإ(Cronbach Alpha) كذلؾ عمى عينة ،
الدراسة الفعمية، كقد بمغت قيـ معامبلت الثبات بيذه الطريقة لمقياس الصبلبة النفسية الكمية كمجاالتيا 

 :ااتي( 6.3)كما ىك مبيف في الجدكؿ 
 لمقياس الصالبة النفسية ألفا-ترونباخ معامل الثبات ةقيم :(6.3)جدول 

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجال
 754.0 11 االلتزاـ
 772.0 8 التحكـ
 792.0 11 التحدم

 830.0 30 مقياس الصبلبة النفسية ككؿ
 

، (830.0)أف معامؿ الثبات لمقياس الشعكر بالصبلبة النفسية ككؿ قد بمغ ( 6.3)يتبيف مف الجدكؿ 
، كلمجاؿ التحدم (772.0)، كلمجاؿ التحكـ (754.0)عامؿ الثبات لمجاؿ االلتزاـ في حيف بمغ ـ

 .الدراسة ىذه ألغراض ةمقبكؿ دعت( تالمعامبل) القيـ كىذه، (792.0)
 

 ":(5)انظر ملحق "اآلتي بعد تل ما سبق من اجراءات استقر مقياس الصالبة النفسية على النحو 
 .العينة بالمطمكبتككف مف خطاب ألفراد ( القسـ األكؿ
العمر، كالمؤىؿ : المتغيرات الديمكغرافية المتعمقة بأفراد العينة، كالتي شممت متغيرات( القسـ الثاني

 .لمزكج، كعدد األبناء، كالعمؿ( االعتقاؿ)كمدة الحكـ  العممي؛
عمى  فقرة، مكزعة( 30)مقياس الصبلبة النفسية، الذم تككف في صكرتو النيائية مف ( القسـ الثالث

-12)تحكـ كمثمتو الفقرات مف اؿ، كمجاؿ (11-1)لتزاـ كمثمتو الفقرات مف مجاؿ اإل:مجاالت ىي( 3)
رة ايجابة كمؤشرات عمى ، صيغ قسـ منيا بصك(30-20)تحدم كمثمتو الفقرات مف اؿ، كمجاؿ (19

ل عدـ يجابية لمصبلبة النفسية، في حيف صيغ القسـ ااخر بصيغة سمبية كمؤشرات عؿالحالة اإل
االجابة عميو كفقا لسمـ ليكرت ( أفراد العينة)الشعكر بالصبلبة النفسية، كطيمب مف المستجيبيف 
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فيما يمي ، ك(، بدرجة قميمة جدان بدرجة متكسطة، بدرجة قميمة ،بدرجة كبيرةجدان، بدرجة كبيرة): سيالخما
 :يجابية كالسمبيةتبياف أرقاـ الفقرات اإل

، 19، 17، 17، 16، 14، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1: )يجابية ىيالفقرات اإل -
20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،27 ،28 ،29 ،30 .) 
 (. 26، 24، 15، 13، 5: )الفقرات السمبية ىي -

 
 تفسير النتارج

 :لتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الصبلبة النفسية استخدـ المعيار النسبي ااتي
عدد الدرجات ÷ ( الحد االدنى –لبلستجابة الحد االقصى )

( =5-1 ) ÷5  =4 ÷5   =0.80 
كعميو يصبح تقدير تكزيع درجات االستجابة ألفراد العينة عمى مقياس ليكرت الخماسي حب ما 

: االتي( 7.3)يتضمنو الجدكؿ 
توزيع درجات ااستجابة افراد العينة على مقياس ليترت الخماسي  :(7.3)جدول 

قميمة جدان قميمة متكسطة كبيرة بيرة جدان ؾ الدرجة

 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5-4.21 المدل لمدرجة

 

 ىامتغيراتتصميم الدراسة و 6.3
 :تضمنت ىذه الدراسة نكعيف مف المتغيرات األكلى مستقمة، كاألخرل تابعة، كفيما يمي تكضيحان ليا

: المتغيرات المستقلةت وتتمثل باآلتي. 1
(. سنة 40أكثر مف  ،سنة 40مف أقؿ : )ماق فمستكيا؛ كلو العمر -
 .(فأعمىبكالكريكس  ،دبمكـ ،تكجييي فأقؿ: )مقثبلثة مستكيات كلو  المؤىؿ العممي؛ -
، سنة 20الى 15سنة، مف  14-10مف : )ثبلثة مستكيات ىيلمزكج؛ كلو ( عتقاؿاإل)مدة الحكـ  -

 (سنة 20أكثر مف 
 (أربعة أبناء فأكثر ،أبناء 3-1مف  ،ال يكجد: )مستكيات ىي ثبلثة عدد األبناء؛ كلو -
(  ال تعمؿ ،تعمؿ): ىما العمؿ؛ كلو مستكياف -
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: المتغيرات التابعة وتتمثل بااتي. 2
 .فقرة( 28)، كتمثمو مف النفسيمستكل الشعكر باأل -
. فقرة( 30)مستكل الصبلبة النفسية، كتمثمو  -
 
 ةالدراس تنفيذ خطوات 7.3
 :تيخطكات كفقان لآلقامت الباحثة بعدة الدراسة المناسبة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا  مقاييس بناءبعد 

 .مجتمع الدراسة، كاختيار العينةتـ تحديد  (1
عمى أفراد عينة الدراسة  كالصبلبة النفسية،، م الشعكر باألمف النفسيبتطبيؽ مقياس ةالباحث تقاـ (2

 . (2016/2017)اسي في الفصؿ الثاني مف العاـ الدر
ىا بفرز ةالباحث تد العينة، قاـاجاب عنيا أفرأبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبانات التي  (3

استبانة منيا  (11)لفحصيا كالتأكد مف االجابة عنيا بطريقة صحيحة، كقد تبيف أف  كتصنيفيا
استبانة مف ( 140)ت ، كبذلؾ يككف العدد المتبقي مف االستباناحصائيكاتغير صالحة لمتحميؿ اإل

 .حصائيان ىا إمعالجتك ،بعد ذلؾ تفريغيا عمى الحاسكبتـ  ،استبانة( 151)أصؿ 
 

  للبيانات اإلحصارية المعالجات 8.3
بعد جمع اإلستبانات مف عينة الدراسة، كلؤلجابة عف أسئمتيا كفحص فرضياتيا، قامت الباحثة بتفريغ 

دخاليا إلى الحاسب ، مستعينان (spss) الػاالي، كمعالجتيا باستعماؿ برمجية  إجابات أفراد العينة، كا 
 :بمختص أحصائي، كتـ

 .المعيارية نحرافاتكاإل الحسابية، المتكسطات حساب -1
 (.Independent Samples t-test)مستقمتيف  لعينتيف( ت) اختبار أجرم -2
 (.One Way ANOVA)األحادم  التبايف تحميؿ أجرم اختبار -3
 (.LSD)بار أقؿ فرؽ داؿ احصائيا لممقارنات البعدية أجرم اخت -4
. (Pearson Correlation)بيرسكف  أجرم اختبار العبلقة -5
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 الفصل الرابع
 عرض نتارج الدراسة

 
 :نتارج الدراسة ومناقشتيا 1.4

تـ ىدافيا، حيث سية كفحص عدد مف الفرضيات، كصكالن إلسئؿسعت الدراسة إلى إجابة جممة مف األ
فراد ذا الفصؿ عرض لنتائج اإلجابة عمى اإلسئمة كفحص الفرضيات في ضكء إجابات أخبلؿ ق
 .العينة

 

 :النتارج المتعلقة بإجابة أسرلة الدراسة 1.1.4
 لدى النفسي باألمن الشعور مستوى ما: وىو األول جابة السؤالالنتارج المتعلقة بإ 1.1.1.4

 والبيرة؟ اهلل امر محافظة في العالية حتاماأل ذوي األسرى زوجات
نحرافات المعيارية كالنسب المئكية لكؿ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ حسبت المتكسطات الحسابية كاإل     

، (8.4)النفسي، كلمدرجة الكمية لكؿ مجاؿ كنتائج الجداكؿ  فقرة مف فقرات مقياس الشعكرباألمف
مقياس الشعكرباألمنالنفسي ترتيب مجاالت ( 8.4)تبيف ذلؾ، فيما يبيف الجدكؿ ( 10.4)، (9.4)

 .الكمية مرتبة ترتيبان تنازليان 
 

 :بالنفس بالثقة مجال الشعور( أ
بالنفس فقد تـ االعتماد عمى  بالثقة مف أجؿ تفسير نتائج السؤاؿ األكؿ الخاص بمجاؿ الشعكر      

 :المتكسطات الحسابية كما ىك في الجدكؿ ااتي
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واانحرافات المعيارية والنسب المروية لمستوى الشعور باألمن  المتوسطات الحسابية(: 1.4)جدول 
النفسي لدى زوجات األسرى ذوي ااحتام العالية في محافظة رام اهلل والبيرة في مجال الشعور 

 بالثقة بالنفس مرتبة تنازلياً 
الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
التسلسلي 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

النسبة 
 ويةالمئ

التفسير 

 كبيرة 81.8 7380. 4.09التـز بما أقكؿ   4 1
 كبيرة 79.8 9820. 3.99بعد اعتقاؿ زكجي أصبحت متقمبة المزاج  7 2

 كبيرة 78.4 9100. 3.92 أشعر بالقمؽ عمى مستقبؿ أسرتي 5 3

 كبيرة 76.4 8250. 3.82تيجرح مشاعرم بسيكلة  9 4

 كبيرة 74.8 1.048 3.74أستطيع السيطرة عمى مشاعرم   6 5

 كبيرة 70.8 9400. 3.54يصعب عمي أف أعيش عمى طبيعتي  8 6

 كبيرة 68.8 9540. 3.44أستطيع أف اتقبؿ النقد بركح طيبة  3 7

 متكسطة 67.2 1.106 3.36أشعر أف حظي في الحياة قميؿ   10 8
 متكسطة 58.4 1.126 2.92أشعر عادة بالرضا كاالكتفاء             1 9
 متكسطة 56.4 1.034 2.82أشعر بأنني أحصؿ عمى قدر كاؼ مف الثناء  2 10

 متكسطة 56.8 598. 2.84 المتوسط التلي لمجال الشعور بالثقة بالنفس

 
 ذكم األسرل زكجات أف المتكسط الكمي لمجاؿ الشعكر بالثقة بالنفس لدل( 1.4)يتضح مف الجدكؿ 

لبيرة قد كاف بدرجة متكسطة، كذلؾ بمتكسط حسابي بمغ قدره كا اهلل راـ محافظة في العالية حكاـاأل
نحراؼ معيارم (2.84) ، أما بالنسبة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ الشعكر بالثقة بالنفس فقد (598.)، كا 

، (4.09)بمتكسط حسابي قدره " التـز بما أقكؿ"احتمت في المرتبة األكلى الفقرة التي تنص عمى 
 قدره حسابي بمتكسط" بعد اعتقاؿ زكجي أصبحت متقمبة المزاج" الفقرة اكبدرجة تقدير كبيرة، تمتو

 قدره حسابي بمتكسط" أشعر بالقمؽ عمى مستقبؿ أسرتي" الفقرة ثـ كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.99)
 ،(3.82) قدره حسابي بمتكسط" تيجرح مشاعرم بسيكلة" الفقرة ثـ كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.92)

 ،(3.74) قدره حسابي بمتكسط" أستطيع السيطرة عمى مشاعرم" الفقرة كثـ ،كبيرة تقدير كبدرجة
 عمى حصمت فقد" أشعر بأنني أحصؿ عمى قدر كاؼ مف الثناء" لمفقرة أمابالنسبة كبيرة، تقدير كبدرجة
أشعرعادة بالرضا " الفقرة تمتيا متكسطة، تقدير كبدرجة ،(2.82) قدره حسابي بمتكسط األخيرة، المرتبة
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أشعر أف حظي في " الفقرة ثـ متكسطة أيضان، تقدير كبدرجة ،(2.92) قدره حسابي بمتكسط" كتفاءكاال
أستطيع أف اتقبؿ النقد " الفقرة ثـ متكسطة، تقدير كبدرجة ،(3.36) قدره حسابي بمتكسط" الحياة قميؿ
نتياءن  كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.44) قدره حسابي بمتكسط" بركح طيبة عب عمي أف يص" بالفقرة كا 

. أيضان  كبيرة تقدير كبدرجة ،(3.54) قدره حسابي متكسط عمى حصمت كالتي" أعيش عمى طبيعتي
 

 :اآلخرين بتقبل مجال الشعور( ب
نحرافات المعيارية راسة حسب المتكسطات الحسابية كاإلااخريف لعينة الد بتقبؿ لتحديد مجاؿ الشعكر

 :تيكالنسب المئكية كما ىك مبيف في الجدكؿ اا

نحرافات المعيارية والنسب المروية لمستوى الشعور باألمن واإلالمتوسطات الحسابية :(2.4) جدول
النفسي لدى زوجات األسرى ذوي األحتام العالية في محافظة رام اهلل والبيرة لمجال الشعور بتقبل 

. اآلخرين مرتبة تنازلياً 
الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
التسلسلي 

المتوسط  الفقرة
 بيالحسا

اانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المروية

التفسير 

 كبيرة 76.8 6380. 3.84أشعر بتقبؿ ااخريف لي  15 1
 كبيرة 72.8 6810. 3.64أشعر بالحب تجاه ااخريف  14 2
 كبيرة 71.8 1.106 3.59ينتابني شعكر باالنزعاج مف الناس   17 3

4 
أشعر بصدؽ عبلقاتي االجتماعية مع  11

االخريف 
3.29 1.055 

65.8 
 متكسطة

5 
أحصؿ عمى قدر كاؼ مف التقدير  18

كاالحتراـ 
3.24 .6660 

64.8 
 متكسطة

أشعر بنظرات االستغبلؿ في عيكف  13 6
االخريف 

3.15 1.045 
63.0 

 متكسطة

 متكسطة 62.0 1.134 3.10لي الكثير مف األصدقاء المخمصيف  16 7
 متكسطة 60.2 9410. 3.01أشعر بتعاطؼ ااخريف معي  12 8

 متكسطة 63.4 5480. 3.17 المتوسط التلي لمجال الشعور بتقبل اآلخرين

 ذكم األسرل زكجات ااخريف لدل أف المتكسط الكمي لمجاؿ الشعكر بتقبؿ( 2.4)يتضح مف الجدكؿ 
كالبيرة قد كاف بدرجة متكسطة، كذلؾ بمتكسط حسابي بمغ قدره  اهلل راـ محافظة في العالية حكاـاأل
نحراؼ معيارم (3.17) فقد  الشعكر بتقبؿ ااخريف، أما بالنسبة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (548.)، كا 

بمتكسط حسابي قدره " أشعر بتقبؿ ااخريف لي"احتمت في المرتبة األكلى الفقرة التي تنص عمى 
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 درهؽ حسابي بمتكسط" أشعر بالحب تجاه ااخريف" الفقرة ، كبدرجة تقدير كبيرة، تمتيا(3.84)
 قدره حسابي بمتكسط" ينتابني شعكر باالنزعاج مف الناس" الفقرة ثـ كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.64)
 بمتكسط" أشعر بصدؽ عبلقاتي االجتماعية مع االخريف" الفقرة ثـ كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.59)

" خريف معيأشعر بتعاطؼ اا" لمفقرة بالنسبة أما متكسطة، تقدير كبدرجة ،(3.29) قدره حسابي
" لي الكثير مف األصدقاء المخمصيف" الفقرة ثـ تقديرمتكسطة، كبدرجة ،(3.01) قدره حسابي بمتكسط
أشعر بنظرات االستغبلؿ في عيكف " الفقرة ثـ متكسطة، تقدير كبدرجة ،(3.10) قدره حسابي بمتكسط
نتياءن  متكسطة، تقدير كبدرجة ،(3.15) قدره حسابي بمتكسط" االخريف أحصؿ عمى قدر " قرةبالؼ كا 

 متكسطة تقدير كبدرجة ،(3.24) قدره حسابي متكسط عمى حصمت كالتي" كاؼ مف التقدير كاالحتراـ
. أيضان 

حساسو باإلنتماء مجال الشعور( ج  :والسالمة بالرضا وا 
حساسو باإلنتماء لتحديد مجاؿ الشعكر راسة حسب المتكسطات الحسابية كالسبلمة لعينة الد بالرضا كا 

 :حرافات المعيارية كالنسب المئكية كما ىك مبيف في الجدكؿ ااتيفكاإل
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المروية لمستوى الشعورباألمن (: 3.4)جدول 

النفسي لدى زوجات األسرى ذوي األحتام العالية في محافظة رام اهلل والبيرة لمجال الشعور 
حساسو بالرض  .ا والسالمة مرتبة تنازلياً باإلنتماء وا 

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
التسلسلي 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المروية

التفسير 

 كبيرة 74.2 9620. 3.71أشعر بالخكؼ مف المستقبؿ  24 1
 كبيرة 71.0 9770. 3.55أشعر كثيران بالظمـ   22 2
 كبيرة 70.2 1.122 3.51ؿ أقمؽ بشأف سكء حظي في المستقب  21 3
 كبيرة 69.0 1.041 3.45اشعر باالستقرار مع أسرتي  26 4
 متكسطة 67.8 902. 3.39أشعر بالعصبية كالضيؽ ألتفو األسباب  23 5
 متكسطة 66.8 1.197 3.34. أشعر بالسعادة في مكاف إقامتي 19 6
 ةمتكسط 66.6 9700. 3.33يمكنني أف أككف مرتاحة مع نفسي  25 7
 متكسطة 66.4 7420. 3.32أستطيع ضبط نفسي عند االنفعاالت  28 8

كثيران ما أشعر بأف الحياة تستحؽ أف  20 9
أعيشيا 

 متكسطة 65.4 1.137 3.27

 متكسطة 61.8 9630. 3.09أشعر بالصحة الجيدة  28 10
حساسو بالرضا  المتوسط التلي لمجال الشعور باإلنتماء وا 

 متكسطة 59.2 5780. 2.96 والسالمة



 

76 

حساسو أف المتكسط الكمي لمجاؿ الشعكر باإلنتماء( 3.4)يتضح مف الجدكؿ   كالسبلمة لدل بالرضا كا 
كالبيرة قد كاف بدرجة متكسطة، كذلؾ بمتكسط  اهلل راـ محافظة في العالية حكاـاأل ذكم األسرل زكجات

نحراؼ معيارم (2.96)حسابي بمغ قدره  فقرة مف فقرات مجاؿ ، أما بالنسبة لكؿ (578.)، كا 
حساسو الشعكرباإلنتماء أشعر "كالسبلمة فقد احتمت في المرتبة األكلى الفقرة التي تنص عمى  بالرضا كا 

أشعر كثيران " الفقرة ، كبدرجة تقدير كبيرة، تمتيا(3.71)بمتكسط حسابي قدره " بالخكؼ مف المستقبؿ
أقمؽ بشأف سكء حظي في " الفقرة ثـ ،كبيرة تقدير ،كبدرجة(3.55) قدره حسابي بمتكسط" بالظمـ

" اشعر باالستقرار مع أسرتي" الفقرة ثـ كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.51) قدره حسابي بمتكسط" المستقبؿ
أشعر بالعصبية كالضيؽ ألتفو " ثمتمتيا الفقرة كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.45) قدره حسابي بمتكسط
أشعر بالصحة " لمفقرة أمابالنسبة متكسطة، تقدير ةكبدرج ،(3.39) قدره حسابي بمتكسط" األسباب
 متكسطة، تقدير كبدرجة ،(3.09) قدره حسابي بمتكسط األخيرة، المرتبة عمى حصمت فقد" الجيدة
 كبدرجة ،(3.27) قدره حسابي بمتكسط" كثيران ما أشعر بأف الحياة تستحؽ أف أعيشيا" الفقرة تمتيا
 ،3.32)) قدره حسابي بمتكسط" ط نفسي عند االنفعاالتأستطيع ضب" الفقرة ثـ متكسطة، تقدير

 ،(3.33) قدره حسابي بمتكسط" يمكنني أف أككف مرتاحة مع نفسي" الفقرة ثـ متكسطة، تقدير كبدرجة
نتياءن  متكسطة، تقدير كبدرجة  متكسط عمى حصمت كالتي" أشعر بالسعادة في مكاف إقامتي" بالفقرة كا 
. أيضان  متكسطة ديرتؽ كبدرجة ،(3.34) قدره حسابي

نحرافات حسب المتكسطات الحسابية كاإل لمقارنة مستكيات مجاالت الشعكر باألمف النفسي فيما بينيا
 :المعيارية كالنسب المئكية كما ىك مبيف في الجدكؿ االتي

نحرافات المعيارية والنسب المروية لمجاات يوضح المتوسطات الحسابية واإل(: 4.4)جدول رقم 
عور باألمن النفسي لدى زوجات األسرى ذوي األحتام العالية في محافظة رام اهلل والبيرة مستوى الش

 .والدرجة التلية مرتبة تنازليًا حسب مستوى الشعور باألمن النفسي

المتوسط  الفقرة 
الحسابي 

اانحراف 
المعياري  

النسبة  
المروية 

التفسير 

 متكسطة 63.4 5480. 3.17الشعكر بتقبؿ ااخريف 

 متكسطة 59.2 5780. 2.96حساس بالرضا كالسبلمة  االالشعكر باالنتماء ك

 متكسطة 56.8 5980. 2.84الشعكر بالثقة بالنفس 

 متكسطة 59.6 5130. 2.98 المجاؿ الكمي
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قد حاز عمى أعمى المتكسطات الحسابية  انشعور بتقبم اآلخرينمجال يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
كالذم انشعور باالنتماء وإحساسه بانرضا وانسالمة ، يميو مجاؿ (3.17)ابي حيث كاف متكسطو الحس
كالذم كاف متكسطو الحسابي  انشعور بانثقة باننفس، كأخيران مجاؿ (2.96)بمغ متكسطو الحسابي 

 (.2.98)النفسي  باألمف بينما بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ الكمي الخاص بالشعكر(. 2.84)
 

 زوجات لدى النفسية الصالبة مستوى ما :الثانيو ىو  لمتعلقة باجابة السؤالالنتارج ا 2.1.1.4
 والبيرة؟ اهلل رام محافظة في العالية حتاماأل ذوي األسرى

نحرافات المعيارية كالنسب المئكية لكؿ استخدمت المتكسطات الحسابية كاإل لئلجابة عف ىذا السؤاؿ
، (6.4)، (5.4)جة الكمية لكؿ مجاؿ كنتائج الجداكؿ كلمدر النفسية فقرة مف فقرات مقياس الصبلبة

الكمية مرتبة ترتيبان  النفسية ترتيب مجاالت مقياس الصبلبة( 5.4)تبيف ذلؾ، فيما يبيف الجدكؿ ( 7.4)
 .تنازليان 

 :مجال اإللتزام ( أ
لمئكية نحرافات المعيارية كالنسب اراسة حسب المتكسطات الحسابية كاإللتحديد مجاؿ اإللتزاـ لعينة الد
 :كما ىك مبيف في الجدكؿ ااتي

يوضح المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية والنسب المروية لمستوى (: 5.4)جدول رقم 
الصالبة النفسية لدى زوجات األسرى ذوي األحتام العالية في محافظة رام اهلل والبيرة لمجال اإللتزام 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً 
الرقم 
 الترتيبي

رقم ال
التسلسلي 

المتوسط  الفقرة
الحسابي 

اانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المروية

التفسير 

 كبيرة جدان  87.4 6270. 4.37أستطيع أف أتحمؿ مسؤكلية أسرتي  11 1
 كبيرة جدان  87.2 2.593 4.36 أشعر بالمسؤكلية تجاه ااخريف 2 2
 كبيرة جدان  86.8 7370. 4.34أبادر بعمؿ أم شيء أعتقد أنو يخدـ أسرتي   7 3
 كبيرة جدان  86.4 7320. 4.32أشعر بالمسؤكلية أتجاه زكجي  10 4
 كبيرة 84.0 8410. 4.20لدم مبادئ معينة ألتـز بيا                           1 5
 كبيرة 83.2 8010. 4.16لحياتي ىدفا أعيش مف أجمو  3 6
 كبيرة 83.2 1.088 4.16يكجد لدم ىدؼ ما يدعك لمتمسؾ بو   8 7
 كبيرة 78.2 7820. 3.91أبادر بالكقكؼ بجانب ااخريف عند مكاجيتيـ لمشكبلتيـ  4 8
 متكسطة 64.6 1.243 3.23أىتـ بقضايا الكطف كأشارؾ فييا   6 9
 قميمة 44.2 1.255 2.21أغير قيمي إذا دعت الظركؼ لذلؾ  5 10
 قميمة جدان  32.4 1.60 1.62أىتـ بنفسي كثيران عمى حساب أسرتي  9 11

 كبيرة 77.2 4720. 3.86 المتوسط التلي لمجال اإللتزام
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 العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل اإللتزاـأف المتكسط الكمي لمجاؿ ( 5.4)يتضح مف الجدكؿ 
نحراؼ (3.86)كالبيرة قد كاف بدرجة كبيرة، كذلؾ بمتكسط حسابي بمغ قدره  اهلل راـ محافظة في ، كا 

فقد احتمت في المرتبة األكلى الفقرة  اإللتزاـ، أما بالنسبة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (472.)معيارم 
، كبدرجة تقدير (4.37)بمتكسط حسابي قدره " أستطيع أف أتحمؿ مسؤكلية أسرتي"التي تنص عمى 

 تقدير كبدرجة ،(4.36) قدره حسابي بمتكسط" أشعر بالمسؤكلية تجاه ااخريف" كبيرة جدان، تمتياالفقرة
 ،(4.34) قدره حسابي بمتكسط" أبادر بعمؿ أم شيء أعتقد أنو يخدـ أسرتي" الفقرة ثـ كبيرة جدان،
 ،(4.32) قدره حسابي بمتكسط" أشعر بالمسؤكلية أتجاه زكجي" الفقرة ثـ كبيرة جدان، تقدير كبدرجة
 ،(4.20) قدره حسابي بمتكسط" لدم مبادئ معينة ألتـز بيا" الفقرة كثـ كبيرة جدان، تقدير كبدرجة
 المرتبة عمى حصمت فقد" أىتـ بنفسي كثيران عمى حساب أسرتي" لمفقرة بالنسبة أما كبيرة، تقدير كبدرجة
أغير قيمي إذا دعت " تمتياالفقرة قميمة جدان، تقدير كبدرجة ،(1.62) قدره حسابي بمتكسط األخيرة،

أىتـ بقضايا الكطف " الفقرة ثـ قميمة، رتقدم كبدرجة ،(2.21) قدره حسابي بمتكسط" الظركؼ لذلؾ
 الكقكؼ أبادرب" تمتيا الفقرة ثـ متكسطة، تقدير كبدرجة ،3.23)) قدره حسابي بمتكسط" كأشارؾ فييا

 كبدرجة ،(3.91) قدره حسابي متكسط عمى حصمت كالتي" لمشكبلتيـ مكاجيتيـ عند ااخريف بجانب
نتياءن  كبيرة، تقدير  ،(4.16) قدره حسابي بمتكسط" ؼ ما يدعك لمتمسؾ بويكجد لدم ىد"بالفقرة  كا 

 .كبيرة أيضان  تقدير كبدرجة
 

: التحتممجال ( ب
لمئكية نحرافات المعيارية كالنسب اراسة حسب المتكسطات الحسابية كاإللتحديد مجاؿ التحكـ لعينة الد
 :تيكما ىك مبيف في الجدكؿ اا
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نحرافات المعيارية والنسب المروية لمستوى يوضح المتوسطات الحسابية واإل(: 6.4)جدول رقم 
الصالبة النفسية لدى زوجات األسرى ذوي األحتام العالية في محافظة رام اهلل والبيرة لمجال التحتم 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً 
الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
التسلسلي 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اانحراف 
المعياري 

النسبة 
المروية 

التفسير 

1 
عندما أضع خططي المستقبمية فإنني أككف متأكدة  14

مف مقدرتي عمى تنفيذىا 
3.95 .7710 

79.0 

 كبيرة

 كبيرة 74.0 1.216 3.70استطيع إتخذ قرارم بنفسي                                            12 2
 كبيرة 72.8 946. 3.64أستطيع التحكـ في انفعاالتي   19 3

4 
فشؿ يعكد إلى أسباب تكمف في الشخص أعتقد أف اؿ 16

نفسو 
3.63 1.115 

72.6 

 كبيرة

5 
أعتقد أف لي تأثير قكم عمى ما يجرم حكلي مف  18

أحداث 
3.59 .8480 

71.8 

 كبيرة

 كبيرة 69.8 1.014 3.49أستطيع التحكـ في مجرل أمكر حياتي  17 6
 متكسطة 60.2 1.241 3.01أتراجع سريعا حينما أفشؿ في مكاجية أمر ما  13 7
 قميمة 50.6 1.056 2.53الحياة فرص كليس عمؿ ككفاح  15 8

 كبيرة 71.2 6440. 3.56 المتوسط التلي لمجال التحتم
 

 العالية حكاـاأل ذكم األسرل زكجات لدل التحكـأف المتكسط الكمي لمجاؿ ( 6.4)يتضح مف الجدكؿ 
نحراؼ (3.56)بمتكسط حسابي بمغ قدره  كالبيرة قد كاف بدرجة كبيرة، كذلؾ اهلل راـ محافظة في ، كا 

فقد احتمت في المرتبة األكلى الفقرة  التحكـ، أما بالنسبة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (644.)معيارم 
 بمتكسط" عندما أضع خططي المستقبمية فإنني أككف متأكدة مف مقدرتي عمى تنفيذىا"التي تنص 

 قدره حسابي بمتكسط" استطيع إتخذ قرارم بنفسي" الفقرة ثـ كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.95) قدره حسابي
 ،(3.64) قدره حسابي بمتكسط" أستطيع التحكـ في انفعاالتي" الفقرة ثـ كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.70)

 بمتكسط" أعتقد أف الفشؿ يعكد إلى أسباب تكمف في الشخص نفسو" الفقرة كثـ كبيرة، تقدير كبدرجة
 فقد" الحياة فرص كليس عمؿ ككفاح" لمفقرة بالنسبة أما كبيرة، تقدير رجةكبد ،(3.63) قدره حسابي
أتراجع " الفقرة تمتيا قميمة، تقدير كبدرجة ،(2.53) قدره حسابي بمتكسط األخيرة، المرتبة عمى حصمت

 ثـ متكسطة، تقدير كبدرجة ،(3.01) قدره حسابي بمتكسط" سريعا حينما أفشؿ في مكاجية أمر ما
 كبيرة، تقدير كبدرجة ،3.49)) قدره حسابي بمتكسط" تطيع التحكـ في مجرل أمكر حياتيأس" الفقرة
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نتياءن   متكسط عمى حصمت كالتي" أعتقد أف لي تأثير قكم عمى ما يجرم حكلي مف أحداث" بالفقرة كا 
 .كبيرة كذلؾ تقدير كبدرجة ،(3.59) قدره حسابي

 :مجال التحدي( ج
الدراسة فإننا حسب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتحديد مجاؿ التحدم لعينة      

 :كالنسب المئكية كما ىك مبيف في الجدكؿ االتي
يوضح المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المروية لمستوى (: 7.4)جدول رقم 

 والبيرة لمجال التحدي الصالبة النفسية لدى زوجات األسرى ذوي األحتام العالية في محافظة رام اهلل
 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
التسلسلي 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اانحراف 
المعياري 

النسبة 
 المروية

التفسير 

 كبيرة جدان  85.2 1.097 4.26ما يصيبني مف مشكبلت ال يزيدني إال قكة  28 1
 كبيرة 77.6 7540. 3.88أستطيع مكاجية مشكبلتي  21 2

3 
التغير ىك سنة الحياة كالميـ ىك المقدرة عمى  30

مكاجيتو بنجاح 
 كبيرة 77.4 7940. 3.87

4 
لدم قدرة عمى المثابرة حتى انتيي مف أم مشكمة  23

تكجيني 
 كبيرة 75.2 9360. 3.76

5 
أعتقد أف الحياة التي ال تنطكم عمى التغير ىي حياة  25

مممة كركتينية 
 كبيرة 73.8 8740. 3.69

 كبيرة 71.8 830. 3.59أقتحـ المشكبلت لحميا كال أنتظر حدكثيا  29 6
 كبيرة 71.2 1.127 3.56أستطيع تحقيؽ أىدافي ميما كانت العقبات                           20 7
 كبيرة 69.8 8000. 3.49لدم القدرة عمى إدارة األزمات في حياتي  28 8
 متكسطة 67.6 9930. 3.38رأ عمى حياتي مف تغير أشعر بالخكؼ  لما قد يط 24 9
 متكسطة 67.4 9080. 3.37لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة ما ال أعرفو  22 10

11 
أشعر بالخكؼ مف مكاجية المشكبلت حتى قبؿ أف  26

تحدث 
 متكسطة 62.2 1.206 3.11

 كبيرة 70.8 540. 3.54 المتوسط التلي لمجال التحدي
 

 العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل التحدمأف المتكسط الكمي لمجاؿ ( 7.4)كؿ يتضح مف الجد
نحراؼ (3.54)كالبيرة قد كاف بدرجة مكافؽ، كذلؾ بمتكسط حسابي بمغ قدره  اهلل راـ محافظة في ، كا 

ة ، أما بالنسبة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ التحدم فقد احتمت في المرتبة األكلى الفقر(540.)معيارم 
، كبدرجة (4.26)بمتكسط حسابي قدره " ما يصيبني مف مشكبلت ال يزيدني إال قكة"التي تنص عمى 
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 تقدير كبدرجة ،(3.88) قدره حسابي بمتكسط" أستطيع مكاجية مشكبلتي" تقدير كبيرة جدان، تمتياالفقرة
 قدره حسابي بمتكسط "التغير ىك سنة الحياة كالميـ ىك المقدرة عمى مكاجيتو بنجاح" الفقرة ثـ كبيرة،

" لدم قدرة عمى المثابرة حتى انتيي مف أم مشكمة تكجيني" الفقرة ثـ كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.87)
أعتقد أف الحياة التي ال تنطكم عمى " تمتيا الفقرة كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.76) قدره حسابي بمتكسط

 لمفقرة بالنسبة أما كبيرة، تقدير كبدرجة ،(3.69) قدره حسابي بمتكسط" التغير ىي حياة مممة كركتينية
 بمتكسط األخيرة، المرتبة عمى حصمت فقد" أشعر بالخكؼ مف مكاجية المشكبلت حتى قبؿ أف تحدث"

لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة ما ال " الفقرة تمتيا تقديرمتكسطة، كبدرجة ،(3.11) قدره حسابي
أشعر بالخكؼ  لما قد يطرأ "الفقرة ثـ متكسطة، تقدير ةكبدرج ،3.37)) يقدره حساب بمتكسط" أعرفو

لدم القدرة " تمتيا الفقرة متكسطة، تقدير كبدرجة ،(3.38) قدره حسابي بمتكسط" عمى حياتي مف تغير
كبيرة،  تقدير كبدرجة ،((3.49قدره  حسابي متكسط عمى حصمت كالتي" عمى إدارة األزمات في حياتي

نتياءن   كبدرجة ،(3.56)قدره حسابي بمتكسط" حقيؽ أىدافي ميما كانت العقباتأستطيع ت" بالفقرة كا 
 .كبيرة تقدير

حسب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  لمقارنة مستكيات مجاالت الصبلبة النفسية فيما بينيا
 :المعيارية كالنسب المئكية كما ىك مبيف في الجدكؿ االتي

اإلنحرافات المعيارية والنسب المروية لمجاات يوضح المتوسطات الحسابية و(: 8.4)جدول رقم 
الصالبة النفسية لدى زوجات األسرى ذوي األحتام العالية في محافظة رام اهلل والبيرة والدرجة التلية 

 .مرتبة تنازليًا حسب مستوى الصالبة النفسية
التفسير النسبة المروية اانحراف المعياري المتوسط الحسابي  مجالال

 كبيرة 77.2 472. 3.86لتزاـ اإل
 كبيرة 71.2 644. 3.56التحكـ 
 كبيرة 70.8 540. 3.54التحدم 

 كبيرة 73.2 439. 3.66 المجاؿ الكمي 
 

قد حاز عمى أعمى المتكسطات الحسابية حيث مجال اإلنتزام أف  (8.4) يتضح مف الجدكؿ السابؽ
، كأخيران (3.56)كسطو الحسابي كالذم بمغ متانتحكم ، يميو مجاؿ (3.86)كاف متكسطو الحسابي 

بينما بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ الكمي (. 3.54)كالذم كاف متكسطو الحسابي  انتحديمجاؿ 
 (.3.66)الخاص بالصبلبة النفسية 
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:  بفحص فرضيات الدراسة المتعلقة النتارج 2.1.4
 وبين النفسي باألمن عورالش بين حصارياً إ دالة رتباطيةإ عالقة اتوجد: الفرضية األولى 1.2.1.4
 .والبيرة اهلل رام محافظة في العالية حتاماأل ذوي األسرى زوجات لدى النفسية الصالبة

 كالصبلبة، بمجاالتو النفسي باألمف الشعكررتباطيو بيف إفيًحص كجكد عبلقة الختبار ىذه الفرضية 
ماتركس، كفيما يمي تكضيح  مصفكفةبطريقة بيرسكف كتـ عرضو مف خبلؿ اختبار  مجاالتياب النفسية
:  ذلؾ

الشعور باألمن النفسي بمجااتوت والصالبة النفسية رتباط بين نتارج اختبار اإل :(9.4)جدول 
 بمجااتيا

 (α≤0.05)دالة احصائيان عند مستكل الداللة * 
 (α≤0.01)دالة احصائيا عند مستكل الداللة ** 

 

ككؿ لدل زكجات  النفسي باألمف الشعكر بيفمكجبة ية خطكجكد عبلقة ( 9.4)يتضح مف الجدكؿ 
سرل كصبلبتيف النفسية ككؿ، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متكسطي اجابات افراد العينة األ
بيف مجاالت الشعكر  مكجبة خطية عبلقة ، كما تبيف كجكد(0.000)، بمستكل داللة قدره (358.)

اإللتزاـ، كما يتضح عدـ كجكد عبلقة خطية  سية بإستثناءبعدكمجاالت الصبلبة النؼ باألمف النفسي،
ككؿ مجاؿ مف مجاالت الصبلبة النفسية بإستثناء بعد  بالنفس، بالثقة الشعكر مكجبة بيف مجاؿ

 الصبلبة مجاالت مف مجاؿ ااخريف ككؿ بتقبؿ الشعكر مجاؿ بيف مكجبة عبلقة ككجكد، التحكـ
حساسو باإلنتماء الشعكر مجاؿ بيف مكجبة عبلقة جكدكك النفسية بإستثناء بعد اإللتزاـ،  بالرضا كا 

 الصالبة النفسية                       
 الشعور باألمن النفسي

 النفسية تتل الصالبة التحدي التحتم اإللتزام

 165. 093. **297. 018.ؿ االرتباط معاـالشعكر بالثقة بالنفس 
 051. 274. 000. 828.مستكل الداللة 

 **380. **338. **424. 157.معامؿ االرتباط الشعكر بتقبؿ ااخريف 
 000. 000. 000. 064.مستكل الداللة 

حساسو بالرضا  الشعكر باإلنتماء كا 
 كالسبلمة

 **430. **423. **524. 087.معامؿ االرتباط 
 000. 000. 000. 308.كل الداللة مست

 **358. **312. **464. 090.معامؿ االرتباط  النفسي ككؿ باألمف الشعكر
 000. 000. 000. 288.مستكل الداللة 
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كقد بمغت قيمة الداللة لجميع النفسية بإستثناء بعد اإللتزاـ،  الصبلبة مجاالت مف مجاؿ كالسبلمة ككؿ
 .(0.05)كىي أصغر مف ( 0.00)المجاالت المذككرة 

 
 

( α ≤0.05) الدالة مستوى دعن إحصارية دالة ذات فروق اتوجد: الثانيةالفرضية  2.2.1.4
 عمر لمتغير تبعاً  العالية حتاماأل ذوي األسرى زوجات لدى النفسي باألمن الشعور متوسطات بين

 . الزوجة
 في مكضح ىك كما النتائج كجاءت مستقمتيف، لعينتيف( ت) اختبار أجرمى  الفرضية، ىذه لفحص
: ااتي الجدكؿ
 عمر بحسب الفروق دالة مستوى اختبار مستقلتين لعينتين( ت) اختبار نتارج :(10.4) جدول
 الزوجة

 االنحراؼالمتكسط  الزكجة عمرالمجاؿ 
المعيارم 

درجة 
 الحرية

" ت"قيمة 
المحسكبة 

  الداللة
اإلحصائية 

 0*000. -5.779- 138 474. 2.66سنة  40أقؿ مف  بالنفس بالثقة الشعكر

 652. 3.22 سنة 40أكثر مف 

 0*020. -2.362- 138 506. 3.10سنة  40أقؿ مف  خريفاا بتقبؿ الشعكر

 601. 3.33سنة  40أكثر مف 

حساسو باإلنتماء الشعكر  كا 
 كالسبلمة بالرضا

 0*000. -4.785- 138 537. 2.81سنة  40أقؿ مف 

 536. 3.27سنة  40أكثر مف 

 0*000. -5.063- 138 427. 2.84سنة  40أقؿ مف  النفسي باألمف الشعكر

 555. 3.27سنة  40أكثر مف 

 (α≤0.05)دالة احصائيان عند مستكل الداللة * 

 
، (α ≤0.05) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( 10.4) يتضح مف الجدكؿ     

في متكسطات الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير عمر 
ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمثمة بالشعكر مستكل الشعكر باألمف النفسي ككؿ، كذلؾ عمى الزكجة، 

حساسو بالرضا كالسبلمة ، إذ بمغ مستكل بالثقة بالنفس، كالشعكر بتقبؿ ااخريف، كالشعكر باإلنتماء كا 
ني ، مما يع(0.05)مف  صغرأ ذه القيـ، كه(.000 ،.020 ،.000 ،000.)عمى التكالي الداللة ليا 
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، أم أف متكسطات الشعكر باألمف النفسي تختمؼ لدل زكجات األسرل الصفريةالفرضية  عدـ قبكؿ
 لصالح المجاالت كانت جميع عمى الفركؽ يتضح أفككما ، ذكم األحكاـ العالية بإختبلؼ أعمارىف

 اتيالمك الزكجات متكسط مف أعمى حسابي بمتكسط سنة 40أكثر مف أعمارىف  المكاتي األسرل زكجات
النفسي ككؿ لصالح زكجات  ، حيث كانت الفركؽ عمى مستكل الشعكر باألمفسنة 40أعمارىف أقؿ مف 
كىك أعمى مف متكسط الزكجات ( 3.27)بمتكسط حسابي قدره  سنة 40أعمارىف أكثر مف األسرل المكاتي 

 (.2.84)البالغ  سنة 40أعمارىف أقؿ مف المكاتي 
 

( α ≤0.05) فروق ذات دالة إحصارية عند مستوى الدالة اتوجد: الفرضية الثالثة 3.2.1.4
بين متوسطات الشعور باألمن النفسي لدى زوجات األسرى ذوي األحتام العالية تبعًا لمتغير المؤىل 

.  العلمي
لفحص ىذه الفرضية حسبت المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة عمى 

ف النفسي كمجاالتو تبعان لمتغير المؤىؿ العممي، كما أجرم اختبار تحميؿ التبايف مستكل الشعكر باألـ
 :األحادم، فكانت النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا كما مبيف في الجدكليف التالييف

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة لمستوى الشعور (:11.4)جدول 
 ااتو تبعًا لمتغير المؤىل العلمي باألمن النفسي ومج

المتوسط  العدد المؤىل العلمي المجاات الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 560. 2.90 49توجٌهً فأقل  الشعور بالثقة بالنفس  .1

 441. 2.61 49دبلوم 

 713. 3.04 42 فأعلى بكالورٌوس

 604. 3.32 49توجٌهً فأقل الشعكر بتقبؿ ااخريف   .2

 437. 3.00 49دبلوم 

 552. 3.20 42 فأعلى بكالورٌوس

حساسو   .3 الشعكر باالنتماء كا 
بالرضا كالسبلمة  

 585. 3.13 49توجٌهً فأقل 

 459. 2.66 49دبلوم 

 561. 3.13 42فأعلى  بكالورٌوس

 524. 3.10 49توجٌهً فأقل  الشعكر باألمف النفسي  .4

 357. 2.74 49دبلوم 

 562. 3.12 42 فأعلى بكالورٌوس
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الشعكر باألمف السابؽ كجكد فركؽ ظاىرة بيف المتكسطات الحسابية لمستكل ( 11.4)يكضح الجدكؿ 
، كلتحديد داللة الفركؽ النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير المؤىؿ العممي

: المبينة نتائجو في الجدكؿ ااتيبيف ىذه المتكسطات استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ك
بحسب المؤىل  ختبار مستوى دالة الفروقنتارج اختبار تحليل التباين األحاديت إل(: 12.4) جدول
 العلمي

مجموع  مصدرالتباينالمجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

 0*002. 6.798 2.243 2 4.486بيف المجمكعات  الشعكر بالثقة بالنفس
 330. 137 45.208 داخؿ المجمكعات

 0*015. 4.364 1.248 2 2.496بيف المجمكعات  الشعكر بتقبؿ ااخريف
 286. 137 39.175 داخؿ المجمكعات

حساسو بالرضا  الشعكر باإلنتماء كا 
 كالسبلمة

 0*000. 11.959 3.446 2 6.891بيف المجمكعات 
 288. 137 39.473 داخؿ المجمكعات

 0*000. 9.169 2.157 2 4.313بيف المجمكعات  الشعكر باألمف النفسي
 235. 137 32.225 داخؿ المجمكعات

(  α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *  
 

، في (α ≤0.05) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (12.4) يتضح مف الجدكؿ
لنفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير المؤىؿ العممي، متكسطات الشعكر باألمف ا

كذلؾ عمى مستكل الشعكر باألمف النفسي ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتو المتمثمة بالشعكر بالثقة بالنفس، 
حساسو بالرضا كالسبلمة، إذ بمغ مستكل الداللة ليا ع لى كالشعكر بتقبؿ ااخريف، كالشعكر باإلنتماء كا 

، مما يعني عدـ قبكؿ الفرضية الصفرية، (0.05) ، كىي أصغر مف(000.،015.،002.،000.)التكالي
أم أف متكسطات الشعكر باألمف النفسي تختمؼ لدل زكجات األسرل ذكم االحكاـ العالية بإختبلؼ 

 .مؤىبلتيف العممية
 المؤىؿ العممي لدل اتمستكم بالنفس بيف بالثقة الشعكر مجاؿ عمى الفركؽ مكاطف إلى كلمتعرؼ
 إحصائيا داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيجرم فقد كجيتيا، العالية، كتحديد االحكاـ ذكم األسرل زكجات

(LSD )ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت حيث البعدية، لممقارنات: 
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بالثقة  الشعور مجال في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار(:13.4) جدول
 المؤىل العلمي لمتغير تبعا بالنفس

 فأقؿ  تكجييي المؤىؿ العممي
 (2.90)المتكسط 

 دبمـك 
 (2.61)المتكسط 

 بكالكريكس فأعمى
 (3.04)المتكسط 

فأقؿ  تكجييي
 (2.90)المتكسط  

 --------.28980* -.14252- 

دبمـك  
 (2.61)المتكسط 

  ---------.43231-* 

بكالكريكس فأعمى 
 (3.04)كسط المت 

   --------

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة * 
 

 بالثقة الشعكر مجاؿبإلى أف الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ( 13.4)يشير الجدكؿ 
الزكجات ، كانت بيف العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل المؤىؿ العممي، حسب متغير بالنفس

فأقؿ كدرجة البكالكريكس  تكجييي درجة حممة مف المكاتي م جية، كالزكجاتالدبمكـ ؼ درجة حممة مف
 فأقؿ كدرجة تكجييي درجة حممة مف المكاتي الزكجاتكذلؾ لصالح في جية أخرل، فأعمى 

 ، مقابؿ متكسط الزكجات(3.04 ،2.90)حيث بمغ متكسط إجاباتيف عمى التكالي ، فأعمى البكالكريكس
 (.2.61)ق الدبمـك قدر درجة حممة مف

 المؤىؿ العممي لدل مستكيات ااخريف بيف بتقبؿ الشعكر مجاؿ عمى الفركؽ مكاطف إلى كلمتعرؼ
 إحصائيا داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيجرم فقد كجيتيا، العالية، كتحديد االحكاـ ذكم األسرل زكجات

(LSD )ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت حيث البعدية، لممقارنات :
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بتقبل  الشعور مجال في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار(:14.4) لجدو
 العلمي المؤىل لمتغير تبعا اآلخرين

 فأقل  توجييي المؤىل العلمي
 (3.32)المتوسط 

 دبلوم 
 (3.00)المتوسط 

 بتالوريوس فأعلى
 (3.20)المتوسط 

فأقل   توجييي
 (3.32)المتوسط 

 --------.31633* .11947 

دبلوم  
 (3.00)المتوسط 

  ---------.19685- 

بتالوريوس فأعلى 
 (3.20)المتوسط  

   --------

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة * 
 

 بتقبؿ الشعكر مجاؿبإلى أف الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ( 14.4)يشير الجدكؿ 
الزكجات ، كانت بيف العالية االحكاـ ذكم األسرل جاتزك لدل المؤىؿ العممي، حسب متغير ااخريف

 مف الزكجاتكذلؾ لصالح الدبمـك فقط،  درجة حممة فأقؿ، كالزكجات مف تكجييي درجة حممة مف
 حممة مف ، مقابؿ متكسط الزكجات(3.32)حيث بمغ متكسط إجاباتيف ، تكجييي فأقؿ درجة حممة
 (.3.00)الدبمـك قدره  درجة

حساسو باإلنتماء الشعكر مجاؿ عمى الفركؽ فمكاط إلى كلمتعرؼ  مستكيات كالسبلمة بيف بالرضا كا 
 فرؽ أقؿ اختبار أيجرم فقد كجيتيا، العالية، كتحديد االحكاـ ذكم األسرل زكجات المؤىؿ العممي لدل

: ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت حيث البعدية، لممقارنات( LSD) إحصائيا داؿ
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حساسو باإلنتماء مجال في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار (:15.4) جدول  وا 
 العلمي المؤىل لمتغير تبعا والسالمة بالرضا

 فأقل  توجييي المؤىل العلمي
 (3.13)المتوسط 

 دبلوم 
 (2.66)المتوسط 

 بتالوريوس فأعلى
 (3.13)المتوسط 

فأقل  توجييي
 (3.13)المتوسط  

 --------.46531* .00034 

دبلوم  
 (2.66)المتوسط 

  ---------.46497-* 

بتالوريوس فأعلى 
 (3.13)المتوسط  

   --------

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة * 
 

 باإلنتماء الشعكر مجاؿبإلى أف الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ( 15.4)يشير الجدكؿ 
حساسو ، العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل المؤىؿ العمميسب متغير ، حكالسبلمة بالرضا كا 

فأقؿ  تكجييي درجة حممة مف المكاتي الدبمـك في جية، كالزكجات درجة حممة الزكجات مفكانت بيف 
 تكجييي درجة حممة مف المكاتي الزكجاتكذلؾ لصالح في جية أخرل، فأعمى كدرجة البكالكريكس 

 مف ، مقابؿ متكسط الزكجات(3.13)حيث بمغ متكسط إجاباتيف ، فأعمى البكالكريكس فأقؿ كدرجة
 (.2.66)الدبمـك قدره  درجة حممة

المؤىؿ العممي  مستكيات النفسي ككؿ بيف باألمف مستكل الشعكر عمى الفركؽ مكاطف إلى كلمتعرؼ
 إحصائيا داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيجرم فقد كجيتيا، العالية، كتحديد االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل
(LSD )ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت حيث البعدية، لممقارنات :
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 باألمن الشعور مستوى في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار(:16.4) جدول
 العلمي المؤىل لمتغير تبعا تتل النفسي

 فأقل  توجييي المؤىل العلمي
 (3.10)المتوسط 

 دبلوم 
 (2.74)المتوسط 

 بتالوريوس فأعلى
 (3.12)المتوسط 

فأقل  توجييي
 (3.10)المتوسط  

 --------.36006* -.01664- 

دبلوم 
 (2.74)المتوسط  

  ---------.37670-* 

بتالوريوس فأعلى 
 (3.12)المتوسط 

   --------

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة * 
 

النفسي  باألمف الشعكر بمستكلبيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ  إلى أف الفركؽ( 16.4)يشير الجدكؿ 
 الزكجات مف، كانت بيف العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل المؤىؿ العممي، حسب متغير ككؿ
فأعمى فأقؿ كدرجة البكالكريكس  تكجييي درجة حممة مف المكاتي الدبمـك في جية، كالزكجات درجة حممة

، فأعمى البكالكريكس فأقؿ كدرجة تكجييي درجة حممة مف المكاتي الزكجاتكذلؾ لصالح في جية أخرل، 
الدبمـك  درجة حممة مف ، مقابؿ متكسط الزكجات(3.12 ،3.10)حيث بمغ متكسط إجاباتيف عمى التكالي 

 (.2.74)قدره 
 
 

( α ≤0.05) الدالة مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا: الفرضية الرابعة 4.2.1.4
 سنوات تبعًا لمتغير العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسي باألمن الشعور متوسطات بين

.  ااعتقال
 عمى الدراسة عينة لدرجات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات حسبت الفرضية ىذه لفحص

 التبايف تحميؿ اختبار كما أجرم تقاؿ،االع سنكات لمتغير كمجاالتو تبعان  النفسي باألمف مستكل الشعكر
: مبيف في الجدكليف التالييف كما عمييا الحصكؿ تـ التي النتائج فكانت األحادم،
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 باألمن الشعور لمستوى الدراسة أفراد لدرجات المعيارية واانحرافات الحسابية المتوسطات(: 17.4) جدول
 ااعتقال  سنوات لمتغير ومجااتو تبعاً  النفسي
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ااعتقال سنوات المجاات رقمال

 651. 2.70 19سنة  14-10مف   الشعكر بالثقة بالنفس  .1
 445. 2.61 36سنة  20-15مف 

 611. 2.97 85سنة  20أكثر مف 
 529. 3.20 19سنة  14-10مف الشعكر بتقبؿ ااخريف   .2

 509. 3.09 36سنة  20-15مف 
 569. 3.20 85سنة  20أكثر مف 

حساسو بالرضا   .3 الشعكر باالنتماء كا 
كالسبلمة  

 

 593. 2.95 19سنة  14-10مف 
 465. 2.91 36سنة  20-15مف 

 620. 2.99 85سنة  20أكثر مف 
 529. 2.93 19سنة  14-10مف  النفسي باألمف الشعكر  .4

 412. 2.85 36سنة  20-15مف 
 541. 3.04 85ة سف 20أكثر مف 

 

 باألمف الشعكرالسابؽ كجكد فركؽ ظاىرة بيف المتكسطات الحسابية لمستكل ( 17.4)يكضح الجدكؿ 
، كلتحديد داللة الفركؽ بيف سنكات اإلعتقاؿ لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسي

 :ينة نتائجو في الجدكؿ ااتيىذه المتكسطات استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالمب
 

 سنوات نتارج اختبار تحليل التباين األحاديت اختبار مستوى دالة الفروق بحسب(: 18.4) جدول
 ااعتقال

مجموع  التباين مصدرالمجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

  مستوى
 الدالة

 0*004. 5.631 1.887 2 3.775بيف المجمكعات  بالنفس بالثقة الشعكر
 335. 137 45.919 داخؿ المجمكعات

 5830. 541. 163. 2 326.بيف المجمكعات  ااخريف بتقبؿ الشعكر
 302. 137 41.344 داخؿ المجمكعات

حساسو الشعكر  بالرضا باإلنتماء كا 
 كالسبلمة

 8060. 216. 073. 2 146.بيف المجمكعات 
 337. 137 46.219 داخؿ المجمكعات

 1680. 1.809 470. 2 940.بيف المجمكعات  النفسي باألمف الشعكر
 260. 137 35.598 داخؿ المجمكعات

 (α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *   
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 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد (18.4) الجدكؿ مف يتضح
 سنكات تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات للد النفسي باألمف الشعكر في متكسطات

 ااخريف كالشعكر بتقبؿ الشعكر مجالياالعتقاؿ، كذلؾ عمى مستكل الشعكر باألمف النفسي ككؿ، ك
حساسو باإلنتماء  ،(806.،583.،168.) ليا عمى التكالي بمغ مستكل الداللة كالسبلمة، إذ بالرضا كا 

ال  النفسي الشعكر باألمف أف أم الصفرية ليا، الفرضية قبكؿ عنيم مما ،(0.05) مف أكبر كىي
 الشعكر سنكات اإلعتقاؿ عمى مستكل بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل يختمؼ
حساسو باإلنتماء كالشعكر ااخريف بتقبؿ الشعكر كمجالي ككؿ، النفسي باألمف  .كالسبلمة بالرضا كا 

 في متكسطات ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة اتذ في حيف يتضح كجكد فركؽ
االعتقاؿ، كذلؾ  سنكات تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسي باألمف الشعكر
 مما ،(0.05)، كىي أصغر مف (004.)لو  الداللة مستكل بالنفس، إذ بمغ بالثقة الشعكر مجاؿعمى 
 ذكم األسرل زكجات لدل النفسي يختمؼ الشعكر باألمف أف أم الصفرية، ةالفرضي عدـ قبكؿ يعني

 .بالنفس بالثقة الشعكرمجاؿ سنكات اإلعتقاؿ عمى  بإختبلؼ العالية االحكاـ
 اإلعتقاؿ سنكات متغير مستكيات بالنفس بيف بالثقة الشعكر مجاؿ في الفركؽ مكاطف إلى كلمتعرؼ

 حيث البعدية، لممقارنات( LSD) إحصائيا داؿ فرؽ أقؿ ختبارا أيجرم فقد كجيتيا، لؤلسرل، كتحديد
: ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت
بعد الشعور بالثقة  في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار(:19.4) جدول

 سنوات اإلعتقال لمتغير تبعا بالنفس
سنة  14-10 من اإلعتقال سنوات

 (2.93)المتوسط 
سنة  20-15 من

 (2.85)المتوسط 
سنة  20 من أتثر

 (3.04)المتوسط 
 -26941.- 09444.--------  (2.93)سنة المتكسط  14-10 مف
 *-36386.---------   (2.85)سنة المتكسط  20-15 مف
--------    (3.04)سنة المتكسط  20 مف أكثر
 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *  

 

 بالثقة الشعكر مجاؿبإلى أف الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ( 19.4)يشير الجدكؿ 
 20-15 االسرل الذيف سنكات إعتقاليـ مف، كانت بيف لؤلسرل اإلعتقاؿ سنكات، حسب متغير بالنفس
 سنكات الذيف األسرل، كذلؾ لصالح سنة 20 مف كاألسرل الذيف سنكات إعتقاليـ تتراكح أكثر سنة،
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 الذيف سرل، مقابؿ متكسطات األ(3.04)حيث بمغ متكسط إجاباتيـ ، سنة 20 مف أكثر ـإعتقالو
 (.2.85)سنة، قدره عمى التكالي  20-15 مف إعتقاليـ سنكات إعتقاليـ سنكات

 

( α ≤0.05) الدالة مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا: الفرضية الخامسة 5.2.1.4
 عدد لمتغير تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسي باألمن الشعور متوسطات بين

  .األبناء
 عمى الدراسة عينة لدرجات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات حسبت الفرضية ىذه لفحص

 التبايف تحميؿ اختبار كما أجرم األبناء، عدد لمتغير مستكل الشعكر باألمف النفسي كمجاالتو تبعان 
 :مبيف في الجدكليف التالييف كما عمييا الحصكؿ تـ التي النتائج فكانت م،األحاد
 الشعور لمستوى الدراسة أفراد لدرجات المعيارية واانحرافات الحسابية المتوسطات(:20.4)جدول 
 األبناء  عدد لمتغير ومجااتو تبعاً  النفسي باألمن

 إلنحراف المعياريا المتوسط الحسابي العدد األبناء عدد المجاات الرقم

 480. 2.66 9ال يكجد   الشعكر بالثقة بالنفس  .1
 579. 2.84 101أبناء  3-1مف 

 695. 2.88 30أربعة أبناء فأكثر 
 482. 3.14 9ال يكجد الشعكر بتقبؿ ااخريف   .2

 471. 3.18 101أبناء  3-1مف 
 780. 3.16 30أربعة أبناء فأكثر 

حسا  .3 سو الشعكر باالنتماء كا 
بالرضا كالسبلمة  

 

 476. 2.71 9ال يكجد 
 531. 2.95 101أبناء  3-1مف 

 727. 3.08 30أربعة أبناء فأكثر 
 340. 2.81 9ال يكجد  النفسي باألمف الشعكر  .4

 457. 2.98 101أبناء  3-1مف 
 706. 3.03 30أربعة أبناء فأكثر 
 

 باألمف الشعكربيف المتكسطات الحسابية لمستكل السابؽ كجكد فركؽ ظاىرة ( 20.4)يكضح الجدكؿ 
، كلتحديد داللة الفركؽ بيف عدد األبناء لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسي

: ىذه المتكسطات استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالمبينة نتائجو في الجدكؿ ااتي
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 عدد تباين األحاديت اختبار مستوى دالة الفروق بحسبنتارج اختبار تحليل ال(: 21.4) جدول
 األبناء

مجموع  التباين مصدرالمجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

 612. 493. 178. 2 355.بيف المجمكعات  بالنفس بالثقة الشعكر
 360. 137 49.339 داخؿ المجمكعات

 973. 027. 008. 2 016.بيف المجمكعات  ريفااخ بتقبؿ الشعكر
 304. 137 41.654 داخؿ المجمكعات

حساسو باإلنتماء الشعكر  بالرضا كا 
 كالسبلمة

 217. 1.543 511. 2 1.021بيف المجمكعات 
 331. 137 45.343 داخؿ المجمكعات

 532. 635. 168. 2 335.بيف المجمكعات  النفسي باألمف الشعكر
 264. 137 36.203 لمجمكعاتداخؿ ا

 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد (21.4) الجدكؿ مف يتضح
 عدد تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسي باألمف الشعكر في متكسطات

 مف مجاالتو المتمثمة بالشعكر ، ككؿ مجاؿككؿ النفسي باألمف األبناء، كذلؾ عمى مستكل  الشعكر
حساسو باإلنتماء ااخريف، كالشعكر بتقبؿ بالنفس، كالشعكر بالثقة بمغ مستكل  كالسبلمة، إذ بالرضا كا 
 قبكؿ يعني مما ،(0.05) مف كىذه القيـ أكبر ،(217.،973.،612.،532.) ليا عمى التكالي الداللة

 العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل  يختمؼال النفسي الشعكر باألمف أف أم الصفرية، الفرضية
 بالشعكر المتمثمة مجاالتيا مجاؿ مف ككؿ النفسي، باألمف الشعكر  األبناء عمى مستكل عدد بإختبلؼ

حساسو باإلنتماء كالشعكر ااخريف، بتقبؿ كالشعكر بالنفس، بالثقة  .كالسبلمة بالرضا كا 
( α ≤0.05) الدالة مستوى عند إحصارية دالة اتذ فروق توجد ا: الفرضية السادسة 6.2.1.4

 عمل تبعًا لمتغير العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسي باألمن الشعور متوسطات بين
.  الزوجة
 في مكضح ىك كما النتائج كجاءت مستقمتيف، لعينتيف( ت) اختبار أجرمى  الفرضية، ىذه لفحص
: ااتي الجدكؿ
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 عمل بحسب الفروق دالة مستوى اختبار مستقلتين لعينتين( ت) اختبار نتارج :(22.4) جدول
 الزوجة

 االنحراؼالمتكسط  الزكجة عمؿالمجاؿ 
المعيارم 

درجة 
 الحرية

" ت"قيمة 
المحسكبة 

  الداللة
اإلحصائية 

 0*018. 2.393 137 704. 2.99 تعمؿ بالنفس بالثقة الشعكر
 503. 2.74 ال تعمؿ

 0700. 1.829 137 501. 3.27 تعمؿ ااخريف بتقبؿ الشعكر
 539. 3.10 ال تعمؿ

حساسو باإلنتماء الشعكر  بالرضا كا 
 كالسبلمة

 0*020. 2.357 137 546. 3.10 تعمؿ
 569. 2.87 ال تعمؿ

 0*013. 2.526 137 538. 3.11 تعمؿ النفسي باألمف الشعكر
 466. 2.89 ال تعمؿ

 (α≤0.05)مستكل الداللة  دالة احصائيان عند* 

في  ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد (22.4) الجدكؿ مف يتضح
الزكجة،  عمؿ تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسي باألمف الشعكر متكسطات
 ، مما(0.05) مف أكبر ، كىي(070.)ة لو الؿااخريف، إذ بمغ مستكل الد بتقبؿ الشعكر مجاؿكذلؾ عمى 

 االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل يختمؼ ال النفسي باألمف الشعكر أف أم الصفرية، الفرضية قبكؿ يعني
 .ااخريف فقط بتقبؿ الشعكر مجاؿ عمى ليا العمؿ بإختبلؼ العالية

 الشعكر في متكسطات ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات في حيف يتضح كجكد فركؽ
الزكجة، كذلؾ عمى مستكل  عمؿ تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسي باألمف
حساسو باإلنتماء بالنفس، كالشعكر بالثقة الشعكر مجاليالنفسي ككؿ، كعمى  باألمف الشعكر  بالرضا كا 

 مما ،(0.05) مف أصغر كىي ،(020.،018.،013.) ليا عمى التكالي بمغ مستكل الداللة كالسبلمة، إذ
 ذكم األسرل زكجات لدل يختمؼ النفسي الشعكر باألمف أف أم الصفرية، الفرضية عدـ قبكؿ يعني

 بالثقة الشعكر مجالي كعمى ككؿ، النفسي باألمف الشعكر العمؿ ليا عمى مستكل بإختبلؼ العالية االحكاـ
حساسو باإلنتماء بالنفس كالشعكر  .بالرضا كا 
 أعمى حسابي بمتكسط يعممف المكاتي األسرل زكجات لصالح لمجاالتا جميع عمى الفركؽ كما يتضح أف

النفسي ككؿ  يعممف، حيث كانت الفركؽ عمى مستكل الشعكر باألمف ال المكاتي الزكجات متكسط مف
جات كىك أعمى مف متكسط الزك( 3.11)لصالح زكجات األسرل المكاتي يعممف بمتكسط حسابي قدره 

 (.2.89)المكاتي ال يعممف البالغ 
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( α ≤0.05) الدالة مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا: الفرضية السابعة 7.2.1.4
.  الزوجة عمر لمتغير تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسية الصالبة متوسطات بين

 في مكضح ىك كما النتائج كجاءت ستقمتيف،ـ لعينتيف( ت) اختبار أجرمى  الفرضية، ىذه لفحص
: ااتي الجدكؿ
 عمر بحسب الفروق دالة مستوى اختبار مستقلتين لعينتين( ت) اختبار نتارج: (23.4) جدول
 الزوجة

 اانحرافالمتوسط  الزوجة عمرالمجال 
المعياري 

درجة 
 الحرية

" ت"قيمة 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصارية 

 3160. -1.005- 138 516. 3.83ة سف 40أقؿ مف  اإللتزاـ

 362. 3.92سنة  40أكثر مف 

 0*000. -3.590- 138 644. 3.42سنة  40أقؿ مف  التحكـ

 560. 3.82سنة  40أكثر مف 

 0*001. -3.447- 138 559. 3.44سنة  40أقؿ مف  التحدم

 430. 3.76سنة  40أكثر مف 

 الصبلبة
 النفسية

 0*001. -3.358- 138 454. 3.58سنة  40أقؿ مف 

 353. 3.84سنة  40أكثر مف 

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *

 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدعدـ  (23.4) الجدكؿ مف يتضح
لزكجة، ا رعـ تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات النفسية لدل الصبلبة متكسطاتفي 

 مما ،(0.05)، كىذه القيمة أكبر مف (316.)مجاؿ اإللتزاـ، إذ بمغ مستكل الداللة لو كذلؾ عمى 
 األسرل زكجات لدل ال تختمؼ النفسية الصبلبة أف أم الصفرية ليذا المجاؿ، الفرضية قبكؿ يعني
. أعمارىف كذلؾ عمى مجاؿ اإللتزاـ بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم

 في متكسطات ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة كد فركؽ ذاتفي حيف يتضح كج
الزكجة، كذلؾ عمى  عمر تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات النفسية لدل الصبلبة

 ليا عمى التكالي بمغ مستكل الداللة التحكـ، كالتحدم، إذ ممجاؿكالنفسية ككؿ،  مستكل الصبلبة
عمى ىذه  الصفرية الفرضية عدـ قبكؿ يعني مما ،(0.05) مف أصغر كىي ،(001.،000.،001.)
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 بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل تختمؼ النفسية الصبلبة أف أم ،المجاالت
 .كمجالي التحكـ، كالتحدمالنفسية ككؿ،  الصبلبة عمى مستكل أعمارىف

بمتكسط  سنة 40اعمارىف أكثر مف رل المكاتي لصالح زكجات األس كيتضح أف الفركؽ عمى المجاالت
 عمى الفركؽ كانت ، حيثسنة 40أعمارىف أقؿ مف حسابي أعمى مف متكسط الزكجات المكاتي 

 بمتكسط سنة 40أعمارىف أكثر مف  المكاتي األسرل زكجات لصالح ككؿ الصبلبة النفسية مستكل
 البالغ سنة 40عمارىف أقؿ مف أ المكاتي الزكجات متكسط مف أعمى كىك( 3.84) قدره حسابي

(3.58). 
( α ≤0.05)الدالة  مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا: الفرضية الثامنة 8.2.1.4

 المؤىل لمتغير تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسية الصالبة متوسطات بين
.  العلمي
 عمى الدراسة عينة لدرجات المعيارية االنحرافاتك الحسابية المتكسطات حسبت الفرضية ىذه لفحص

 التبايف تحميؿ اختبار كما أجرم العممي، المؤىؿ لمتغير كمجاالتيا تبعان  النفسية مستكل الصبلبة
 :مبيف في الجدكليف التالييف كما عمييا الحصكؿ تـ التي النتائج فكانت األحادم،
 الصالبة لمستوى الدراسة أفراد لدرجات معياريةال واانحرافات الحسابية المتوسطات (:24.4)جدول 

العلمي   المؤىل لمتغير تبعاً  النفسية ومجااتيا
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العلمي المؤىل المجاات الرقم

 451. 3.64 49تكجييي فأقؿ  اإللتزام  .1
 369. 3.93 49دبمـك 

 508. 4.04 42 فأعمى بكالكريكس
 472. 3.52 49تكجييي فأقؿ  ـالتحؾ  .2

 772. 3.36 49دبمـك 
 575. 3.82 42 فأعمى بكالكريكس

 التحدم  .3
 

 538. 3.45 49تكجييي فأقؿ 
 610. 3.46 49دبمـك 

 388. 3.76 42 فأعمى بكالكريكس
 415. 3.54 49تكجييي فأقؿ  الصبلبة النفسية  .4

 473. 3.61 49دبمـك 
 347. 3.88 42 فأعمى بكالكريكس
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 الصبلبة النفسيةالسابؽ كجكد فركؽ ظاىرة بيف المتكسطات الحسابية لمستكل ( 24.4)يكضح الجدكؿ 
، كلتحديد داللة الفركؽ بيف ىذه المؤىؿ العممي لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل

: في الجدكؿ ااتيالمتكسطات استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالمبينة نتائجو 
 المؤىل نتارج اختبار تحليل التباين األحاديت اختبار مستوى دالة الفروق بحسب(: 25.4) جدول
 العلمي

مجموع  التباين مصدرالمجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

 0*000. 10.288 2.019 2 4.037بيف المجمكعات  اإللتزاـ
 196. 137 26.880 المجمكعات داخؿ

 0*003. 6.207 2.393 2 4.786بيف المجمكعات  التحكـ
 386. 137 52.816 داخؿ المجمكعات

 0*009. 4.842 1.340 2 2.680بيف المجمكعات  التحدم
 277. 137 37.915 داخؿ المجمكعات

 0*000. 8.133 1.423 2 2.846بيف المجمكعات  النفسية الصبلبة
 175. 137 23.971 داخؿ المجمكعات

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *
 

 في ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد (25.4) الجدكؿ مف يتضح
 العممي، المؤىؿ لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسية الصبلبة متكسطات

اإللتزاـ، كالتحكـ، بالصبلبة النفسية ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمثمة كذلؾ عمى مستكل 
، كىي أصغر مف (009.،003.،000.،000.)ليا عمى التكالي  الداللة مستكل بمغ كالتحدم، إذ

 النفسية الصبلبة متكسطات أف الصفرية ليذه المجاالت، أم الفرضية عدـ قبكؿ يعني مما ،(0.05)
 الصبلبة مؤىبلتيف العممية عمى مستكل بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم ألسرلا زكجات لدل تختمؼ
 .كالتحدم كالتحكـ، اإللتزاـ، مجاؿككؿ مف  ككؿ، النفسية
 ذكم األسرل زكجات لدل المؤىؿ العممي مستكيات اإللتزاـ بيف مجاؿ في الفركؽ مكاطف إلى كلمتعرؼ
 البعدية، لممقارنات( LSD) إحصائيا داؿ فرؽ أقؿ باراخت أيجرم فقد كجيتيا، العالية، كتحديد االحكاـ
 :ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت حيث
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 لمتغير تبعا اإللتزام مجال في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار(:26.4) جدول
 المؤىل العلمي

 فأقل  توجييي المؤىل العلمي
 (3.64)المتوسط 

 دبلوم 
 (3.93)ط المتوس

 بتالوريوس فأعلى
 (4.04)المتوسط 

فأقل   توجييي
 (3.64)المتوسط 

 ---------.29314-* -.40291-* 

دبلوم 
 (3.93)المتوسط  

  ---------.10977- 

بتالوريوس فأعلى 
 (4.04)المتوسط 

   --------

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *
، حسب متغير اإللتزاـ مجاؿبجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ إلى أف الفركؽ بيف إ( 26.4)يشير الجدكؿ 
 الزكجات مف حممة درجة تكجييي، كانت بيف العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل المؤىؿ العممي

، كذلؾ في جية أخرل فأعمى مف حممة درجة الدبمـك كدرجة البكالكريكس المكاتي فأقؿ في جية، كالزكجات
حيث بمغ متكسط إجاباتيف ، فأعمى الدبمـك كدرجة البكالكريكس درجة حممة مف اتيالمك الزكجاتلصالح 

فأقؿ قدره  تكجييي درجة حممة مف ، مقابؿ متكسط الزكجات(4.06 ،3.93)ليذه الدرجتاف عمى التكالي 
(3.64.) 

 مذك األسرل زكجات لدل المؤىؿ العممي مستكيات التحكـ بيف مجاؿ في الفركؽ مكاطف إلى كلمتعرؼ
 البعدية، لممقارنات( LSD) إحصائيا داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيجرم فقد كجيتيا، العالية، كتحديد االحكاـ
 :ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت حيث
 لمتغير تبعا التحتم مجال في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار(:27.4) جدول
 العلمي المؤىل

 فأقل  توجييي لميالمؤىل الع
 (3.52)المتوسط 

 دبلوم 
 (3.36)المتوسط 

 بتالوريوس فأعلى 
 (3.82)المتوسط 

فأقل  توجييي
 (3.52)المتوسط  

 --------.16071 -.29549-* 

دبلوم 
 (3.36)المتوسط  

  ---------.45621-* 

بتالوريوس فأعلى 
 (3.82)المتوسط  

   --------

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *
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، حسب متغير التحكـ بمجاؿإلى أف الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ( 27.4)يشير الجدكؿ 
الزكجات مف حممة درجة ، كانت بيف العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل المؤىؿ العممي

، في جية أخرل تكجييي فأقؿ كالدبمكـمف حممة درجة  المكاتي ، كالزكجاتبكالكريكس فأعمى في جية
حيث بمغ متكسط إجاباتيف ليذه ، بكالكريكس فأعمى درجة حممة مف المكاتي الزكجاتكذلؾ لصالح 

 ،3.52)كالدبمـك عمى التكالي  فأقؿ تكجييي درجة حممة مف ، مقابؿ متكسط الزكجات(3.82)الدرجة 
3.36.) 

 ذكم األسرل زكجات لدل لميالمؤىؿ الع مستكيات التحدم بيف مجاؿ في الفركؽ مكاطف إلى كلمتعرؼ
 البعدية، لممقارنات( LSD) إحصائيا داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيجرم فقد كجيتيا، العالية، كتحديد االحكاـ
: ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت حيث
 تبعا التحدي مجال في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار(:28.4) جدول
 العلمي لمؤىلا لمتغير

 فأقل  توجييي المؤىل العلمي
 (3.45)المتوسط 

 دبلوم 
 (3.46)المتوسط 

 بتالوريوس فأعلى
 (3.76)المتوسط 

فأقل  توجييي
 (3.45)المتوسط  

 ---------.00928- -.30643-* 

دبلوم 
 (3.46)المتوسط  

  ---------.29716-* 

بتالوريوس فأعلى 
 (3.76)المتوسط  

   --------

 ( α ≤0.05)ؿ عند مستكل الداللة دا*
 

، حسب التحدم مجاؿبإلى أف الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ( 28.4)يشير الجدكؿ 
الزكجات مف حممة درجة ، كانت بيف العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل المؤىؿ العمميمتغير 

، في جية أخرل جة تكجييي فأقؿ كالدبمكـمف حممة در المكاتي في جية، كالزكجاتبكاكريكس فأعمى 
حيث بمغ متكسط إجاباتيف ، فأعمى البكالكريكس درجة حممة مف المكاتي الزكجاتكذلؾ لصالح 

 ،3.45)كدرجة الدبمـك عمى التكالي فأقؿ  تكجييي درجة حممة مف ، مقابؿ متكسط الزكجات(3.76)
3.46.) 
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 زكجات لدل المؤىؿ العممي مستكيات ككؿ بيف النفسية الصبلبة في الفركؽ مكاطف إلى كلمتعرؼ
( LSD) إحصائيا داؿ فرؽ أقؿ اختبار أيجرم فقد كجيتيا، العالية، كتحديد االحكاـ ذكم األسرل

: ااتي الجدكؿ في مكضح ىك كما النتائج كانت حيث البعدية، لممقارنات
 تتل النفسية الصالبة في البعدية للمقارنات( LSD) إحصاريا دال فرق أقل اختبار(:29.4) جدول
 العلمي المؤىل لمتغير تبعا

 فأقل  توجييي المؤىل العلمي
 (3.54)المتوسط 

 دبلوم 
 (3.61)المتوسط 

 بتالوريوس فأعلى
 (3.88)المتوسط 

فأقل  توجييي
 (3.54)المتوسط  

 ---------.06803- -.33889-* 

دبلوم 
 (3.61)المتوسط  

  ---------.27086-* 

لى بتالوريوس فأع
 (3.88)المتوسط  

   --------

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *
 

، ككؿ النفسية الصبلبةإلى أف الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ( 29.4)يشير الجدكؿ 
الزكجات مف حممة ، كانت بيف العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل المؤىؿ العمميحسب متغير 

في جية  كالدبمكـ مف حممة درجة تكجييي فأقؿ المكاتي في جية، كالزكجات فأعمى بكالكريكسدرجة 
حيث بمغ متكسط إجاباتيف ، فأعمى البكالكريكس درجة حممة مف المكاتي الزكجات، كذلؾ لصالح أخرل

 ،3.54) كالدبمـك عمى التكالي فأقؿ تكجييي درجة حممة مف ، مقابؿ متكسط الزكجات(3.88)
3.61). 

( α ≤0.05)الدالة  مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا: الفرضية التاسعة 9.2.1.4
 سنوات لمتغير تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسية الصالبة متوسطات بين

  .ااعتقال
 لىع الدراسة عينة لدرجات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات حسبت الفرضية ىذه لفحص

 التبايف تحميؿ اختبار كما أجرم سنكات اإلعتقاؿ، لمتغير مستكل الصبلبة النفسية كمجاالتيا تبعان 
 :مبيف في الجدكليف التالييف كما عمييا الحصكؿ تـ التي النتائج فكانت األحادم،
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 ةالصالب لمستوى الدراسة أفراد لدرجات المعيارية واانحرافات الحسابية المتوسطات(:30.4)جدول 
 اإلعتقال  سنوات لمتغير ومجااتيا تبعاً  النفسية
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد اإلعتقال سنوات المجاات الرقم

 518. 3.89 19سنة  14-10مف   اإللتزاـ  .1
 579. 3.78 36سنة  20-15مف 

 409. 3.89 85سنة  20أكثر مف 
 536. 3.35 19سنة  14-10مف  التحكـ  .2

 388. 3.50 36سنة  20-15ف ـ
 738. 3.63 85سنة  20أكثر مف 

 التحدم  .3
 

 588. 3.53 19سنة  14-10مف 
 430. 3.55 36سنة  20-15مف 

 576. 3.55 85سنة  20أكثر مف 
 471. 3.61 19سنة  14-10مف  الصبلبة النفسية  .4

 360. 3.62 36سنة  20-15مف 
 464. 3.69 85سنة  20أكثر مف 

 

 الصبلبة النفسيةالسابؽ كجكد فركؽ ظاىرة بيف المتكسطات الحسابية لمستكل ( 30.4)يكضح الجدكؿ 
، كلتحديد داللة الفركؽ بيف ىذه سنكات اإلعتقاؿ لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل

 :ااتي المتكسطات استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالمبينة نتائجو في الجدكؿ
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 سنوات نتارج اختبار تحليل التباين األحاديت اختبار مستوى دالة الفروق بحسب(: 31.4) جدول
 ااعتقال

مجموع  التباين مصدرالمجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

 467. 765. 171. 2 342.بيف المجمكعات  اإللتزاـ
 223. 137 30.575 كعاتداخؿ المجـ

 193. 1.664 683. 2 1.366بيف المجمكعات  التحكـ
 410. 137 56.236 داخؿ المجمكعات

 988. 012. 004. 2 007.بيف المجمكعات  التحدم
 296. 137 40.588 داخؿ المجمكعات

 604. 507. 098. 2 197.بيف المجمكعات  النفسية الصبلبة
 194. 137 26.621 داخؿ المجمكعات

 

 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد( 31.4) الجدكؿ مف يتضح
 سنكات لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسية الصبلبة متكسطات في

لة باإللتزاـ، النفسية ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمث كذلؾ عمى مستكل الصبلبة االعتقاؿ،
 كىذه القيـ ،(988.،193.،467.،604.) ليا عمى التكالي الداللة مستكل بمغ كالتحكـ، كالتحدم، إذ

 النفسية ال تختمؼ الصبلبة متكسطات أف أم الصفرية، الفرضية قبكؿ يعني مما ،(0.05) مف أكبر
 .سنكات إعتقاؿ األسرل بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل

 

( α ≤0.05) الدالة مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا: الفرضية العاشرة 10.2.1.4
  .األبناء لمتغير عدد تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسية الصالبة متوسطات بين

 عمى اسةالدر عينة لدرجات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات حسبت الفرضية ىذه لفحص
 األحادم، التبايف تحميؿ اختبار كما أجرم عدد األبناء، لمتغير كمجاالتيا تبعان  النفسية مستكل الصبلبة

 :مبيف في الجدكليف التالييف كما عمييا الحصكؿ تـ التي النتائج فكانت
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 النفسية صالبةال لمستوى الدراسة أفراد لدرجات المعيارية واانحرافات الحسابية المتوسطات(:32.4)جدول 
 األبناء  عدد لمتغير ومجااتيا تبعاً 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد األبناء عدد المجاات الرقم

 470. 3.78 9ال يكجد  اإللتزاـ  .1
 472. 3.89 101أبناء  3-1مف 

 477. 3.79 30أربعة أبناء فأكثر 
 472. 3.86 140 المجمكع

 675. 3.22 9ال يكجد  التحكـ   .2
 669. 3.57 101أبناء  3-1مف 

 531. 3.60 30أربعة أبناء فأكثر 
 644. 3.56 140 المجمكع

 727. 3.41 9ال يكجد  التحدم  .3
 522. 3.53 101أبناء  3-1مف 

 549. 3.63 30أربعة أبناء فأكثر 
 540. 3.54 140 المجمكع

 584. 3.50 9ال يكجد  الصبلبة النفسية  .4
 433. 3.67 101أبناء  3-1مف 

 420. 3.68 30أربعة أبناء فأكثر 
 439. 3.66 140 المجمكع

 

 الصبلبة النفسيةالسابؽ كجكد فركؽ ظاىرة بيف المتكسطات الحسابية لمستكل ( 32.4)يكضح الجدكؿ 
يف ىذه ، كلتحديد داللة الفركؽ بعدد األبناء لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل

: المتكسطات استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالمبينة نتائجو في الجدكؿ ااتي
 األبناء عدد نتارج اختبار تحليل التباين األحاديت اختبار مستوى دالة الفروق بحسب(: 33.4) جدول

مجموع  التباين مصدرالمجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

 539. 622. 139. 2 278.بيف المجمكعات  اإللتزاـ
 224. 137 30.639 داخؿ المجمكعات

 274. 1.308 540. 2 1.079بيف المجمكعات  التحكـ
 413. 137 56.523 داخؿ المجمكعات

 496. 704. 207. 2 413.بيف المجمكعات  التحدم
 293. 137 40.182 داخؿ المجمكعات

 499. 700. 136. 2 271.بيف المجمكعات  النفسية بةالصبل
 194. 137 26.546 داخؿ المجمكعات
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 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد( 33.4) الجدكؿ مف يتضح
 األبناء، عدد لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسية الصبلبة متكسطات في

النفسية ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمثمة باإللتزاـ، كالتحكـ،  كذلؾ عمى مستكل الصبلبة
 مف أكبر كىي ،(496.،274.،539.،499.) ليا عمى التكالي الداللة مستكل بمغ كالتحدم، إذ

 لدل النفسية ال تختمؼ الصبلبة متكسطات أف أم الصفرية، الفرضية قبكؿ يعني مما ،(0.05)
 .عدد أبنائيف بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم ألسرلا زكجات

 

      الدالة مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا: الفرضية الحادية عشر 11.2.1.4
(α ≤0.05 )لمتغير  تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسية الصالبة متوسطات بين

 . الزوجة عمل
 في مكضح ىك كما النتائج كجاءت مستقمتيف، لعينتيف( ت) اختبار أجرمى  الفرضية، ىذه لفحص
: ااتي الجدكؿ
 عمل بحسب الفروق دالة مستوى اختبار مستقلتين لعينتين( ت) اختبار نتارج: (34.4) جدول
 الزوجة

 اانحرافالمتوسط  الزوجة عملالمجال 
المعياري 

درجة 
 الحرية

" ت"قيمة 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصارية 

 0*008. 2.712 137 379. 3.99 تعمؿ اإللتزاـ

 501. 3.78 ال تعمؿ

 0*000. 5.263 137 571. 3.90 تعمؿ التحكـ

 602. 3.35 ال تعمؿ

 0*000. 5.694 137 440. 3.84 تعمؿ التحدم

 508. 3.36 ال تعمؿ

 0*000. 5.852 137 379. 3.92 تعمؿ النفسية الصبلبة

 400. 3.51 ال تعمؿ

 ( α ≤0.05)داؿ عند مستكل الداللة *
 

 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد (34.4) الجدكؿ مف يتضح
الزكجة، كذلؾ  عمؿ تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات النفسية لدل الصبلبة متكسطات
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مف مجاالتيا المتمثمة ببعد اإللتزاـ، كالتحكـ، النفسية ككؿ، كعمى كؿ مجاؿ  عمى مستكل الصبلبة
 مف أصغر كىي ،(000.،000.،008.،000.) ليا عمى التكالي بمغ مستكل الداللة كالتحدم، إذ

 األسرل زكجات لدل تختمؼ النفسية الصبلبة أف أم الصفرية، الفرضية عدـ قبكؿ يعني مما ،(0.05)
 .النفسية ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا الصبلبة مستكلالعمؿ ليا عمى  بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم

لصالح زكجات األسرل المكاتي يعممف بمتكسط حسابي أعمى  المجاالتكيتضح أف الفركؽ عمى جميع 
 لصالح ككؿ الصبلبة النفسية مستكل عمى الفركؽ كانت مف متكسط الزكجات المكاتي ال يعممف، حيث

 المكاتي الزكجات متكسط مف أعمى كىك( 3.92) قدره سابيح بمتكسط يعممف المكاتي األسرل زكجات
 .(3.51) البالغ يعممف ال
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 الفصل الخامس
مناقشة نتارج الدراسة والتوصيات 

 

 :المقدمة 1.5
الشعكر باألمف النفسي كالصبلبة النفسية (يتضمف الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة

، كفقان ألسئمتيا كفرضياتيا كنتائج )عالية في محافظة راـ اهلل كالبيرةلدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ اؿ
التحميؿ اإلحصائي لبلستبياف الذم أعد كطبؽ ليذا الغرض، كما يتضمف الفصؿ التكصيات التي تراىا 

. الباحثة في ضكء نتائج الدراسة
 

 :مناقشة نتارج الدراسة 1.1.5
ى لد النفسي باألمن الشعور مستوى ما :ألول وىومناقشة النتارج المتعلقة بالسؤال ا 1.1.1.5

 والبيرة؟ اهلل رام محافظة في العالية حتاماأل ذوي األسرى زوجات
أف الدرجة الكمية لفقرات الشعكر باألمف ( 4.4) أظيرت نتيجة السؤاؿ األكؿ المكضحة في الجدكؿ

كنسبتو ( 2.98)م النفسي لدل زكجات األسرل بشكؿ عاـ متكسطة، حيث حصمت عمى متكسط حساب
 %(.59.6)المئكية 

كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تتعارض مع ىذه الدراسات؛ حيث تعارضت 
كالتي تكشفت عف ارتفاع  درجة الشعكر ( 2010؛ خكيطر كالطيراكم،2015جبر، )مع نتائج دراسات

السيمرم، )مع نتائج بعض الدراسات األخرلباألمف النفسي لدل عينة الدراسة، كما تعارضت أيضان 
كالتي تكشفت ( 1995؛ ديفنز كآخركف، 1986؛ ىممت، 1985؛ يارككآخركف، 2004؛ نادر، 2009

 .عف إنخفاض درجة الشعكر باألمف النفسي
كتعزك الباحثة النتيجة التي تكصمت إلييا إلى طبيعة القيـ كالمبادئ الدينية كالكطنية التي يؤمفى بيا 

األسرل في فمسطيف، كالتي تتضمف االنتماء كاالفتخار بالنضاؿ ألجؿ القضية الفمسطينية،  زكجات
كأف كالتشجيع عمى الصبر كالتحدم كالصمكد كبذؿ الجيد لمتكيؼ مع الظركؼ الضاغطة في الحياة، 

يككف األجكاء التي تدفع الفرد بأف  قعيشيا متسمة بالكد كالتآخي كاإليثار، كىذتتككف األجكاء التي 
إلى فعالية الدكر الذم تقكـ بو األسرة في دعـ زكجات إيجابيان كمنجزان كمنفعبلن في الحياة اليكمية، 
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األسرل، فعمى الرغـ مف الممارسات القاسية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي ككسائؿ القمع التي يتبعيا إال أٌف 
الحياة اامنة أليسىًر األسرل،  مؤسسات المجتمع الفمسطيني األىمية كالحككمية تسعى جاىدة في تكفير 

كتمبية متطمباتيـ الحياتية، كقد يككف ذلؾ سببان في تخفيؼ درجة الشعكر بعدـ األمف النفسي لدل 
زكجات األسرل كعدـ شيكعيا إلى درجة أكثر مف المتكسط، لكف ىذه الدرجة غير كافية لمشعكر 

ؿ لؤلسرة كما ينتظرىا مف مشاكؿ، باألمف لدييف، حيث يكجد قمؽ مف المستقبؿ كخكؼ مف المجيك
خاصةن فيما يخٌص صحة األسير نفسو، حيث أثبتت الدراسة أف زكجات األسرل يعشفى حالة مف القمؽ 

؛ كذلؾ يرجع الى تحمؿ %(78.4)كالخكؼ عمى مستقبؿ األسرة بنسبة كبيرة، ككانت النسبة المئكية 
ب كاألـ معا، كىنا ينتابيا شعكر الخكؼ المسؤكلية، إذ أصبحت تقـك بدكر مزدكج كصعب، ىك دكر األ

مف الفشؿ في أداء األدكار الجديدة،  مف تربية األكالد كتأميف احتياجاتيـ كغير ذلؾ مف المسؤكليات 
خصكصان عند بمكغ األكالد سف المراىقة حيث يزيد العبء عمييا في مسايرتيـ، فتخشى  ،تجاه األبناء

ل اضطراب في العبلقة داخؿ األسرة، أم بيف الزكجة عمييـ مف أف يصيبيـ مكركه ما يؤدم إؿ
كأبنائيا، كما يترتب عمى ذلؾ مف ظيكر العديد مف مظاىر التكتر كالصراع كالقمؽ؛ فيقمؿ مف شعكرىا 

ممارساتو بحقيا كحؽ أبنائيا، كخكفيا ك باألمف النفسي، لككنيا تعيش في كاقع تحت كطأة االحتبلؿ
كىنا أثبت الدراسة أٌف ىناؾ تذبذب في العبلقة بيف زكجات األسرل  .عمييـ مف مرافقة أصدقاء السكء

ر بصدؽ عبلقاتي االجتماعية أشع"كااخريف كظير ذلؾ في مجاؿ تقبؿ ااخريف، خصكصان في فقرة 
أشعر "، كفقرة %(65.8)، كانت نسبة المكافقة متكسطة حيث أظيرت النسبة المئكية "خريفمع اا

كىذه نسبة متكسطة، كشعكرىا %( 63.0)ككانت النسبة المئكية "االخريف بنظرات االستغبلؿ في عيكف
بالظمـ كسكء الحظ كاف بنسبة كبيرة، كىذه بسبب خكؼ مف تدخؿ أىميا أك أىؿ زكجيا في شؤكف 

حياتيا، فتخشى مف طمع ااخريف بيا كبممتمكات زكجيا األسير، ما يدؿ عمى تذبذب في عبلقتيا مع 
كشعكرىف زعزع بالثقة بالنفس كيؤثر عمييا بمتكسط الشعكر باألمف النفسي، ااخريف ما يسبب ليا ت

 .بالعجز كالخكؼ كعدـ األماف لعدـ قدرتيـ عمى التكيؼ كمكاجية الحياة
 زوجات لدى النفسية الصالبة مامستوى : الثاني وىو السؤالبج المتعلقة النتائمناقشة  2.1.1.5
" والبيرة؟ اهلل رام محافظة في العالية حتاماأل ذوي األسرى

أف الدرجة الكمية لفقرات الصبلبة النفسية ( 8.4) أظيرت نتيجة السؤاؿ األكؿ المكضحة في الجدكؿ
كنسبتو المئكية ( 3.66)لدل زكجات األسرل بشكؿ عاـ كبيرة، حيث حصمت عمى متكسط حسابي 

(73.2.)% 
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،كما (2014)، الحمكز(2011)العسكد : كتتفؽ النتائج إجماال مع نتائج بعض الدراسات كىي
كالتي تكشفت عف (؛2014ابراىيـ كمقدادم،)تعارضت أيضان مع نتائج بعض الدراسات األخرل

كالتي تكشفت عف ( 2015؛فاتح، 2015عكاد، )إنخفاض درجة بالصبلبة النفسية، كماتعارضت أيضا
 .متكسط درجة الصبلبة النفسية

لتزاـ بشكؿ كبير في سمككياتيف العامة كالخاصة، كعمى كتعزك الباحثة النتيجة لقدرة زكجات األسرل اال
التحكـ كالسيطرة في التكيؼ باألحداث الضاغطة بطريقة إيجابية، إذ يعتبرنو تحد لبلحتبلؿ كصمكد 

قدرة الفرد عمى التعامؿ مع "فالصبلبة النفسية بأنيا Brooks("2005 )" سكركبفي كجيو، كماعرفو 
تكيؼ مع التحديات كالصعكبات اليكمية كالتعامؿ مع اإلحباط كاألخطاء الضغكط النفسية كالقدرة عمى اؿ

انفسية، كالصدمات، كالمشاكؿ اليكمية لتطكير أىداؼ محددة ككاقعية لحؿ المشاكؿ كالتفاعؿ بسبلسة 
دراكيف أٌف مف قيميف  باحتراـ ذاتلاكمع ااخريف كمعاممة ااخريف  كاىتماميف بقضايا الكطف، كا 

فقد احتمت في المرتبة األكلى  لتزاـاالأما بالنسبة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ لسطيف، التضحية ألجؿ ؼ
أشعر " بدرجة تقدير كبيرة جدان، تمتياالفقرة" أستطيع أف أتحمؿ مسؤكلية أسرتي"الفقرة التي تنص عمى 

فييا حيث أٌف الظركؼ القاسية التي كضعت  ،كبيرة جدان  تقدير كبدرجة" بالمسؤكلية تجاه ااخريف
زكجات األسرل مف تحمؿ المسؤكلية الكبيرة كالمكاجية لمظركؼ الصعبة دفعتيف الختبار قدرتيف عمى 
حؿ المشكبلت التي يتعرضف ليا بدالن مف االنسحاب ميما كاف الكضع صعبان معتبرات في ذلؾ أٌف 

ف مف أجميا، ىذا ىك أفضؿ طريقة لمتعمـ مف تجاربيف، كيسعيف دائما إلى تحقيؽ أىدافيف التي يعش
فيزددف  صبلبة كقكة، كفي الدراسة ما يشير إلى كجكد عبلقة ارتباطية بيف األمف النفسي كالصبلبة 

النفسية، حيث يجعؿ الشعكر باألمف النفسي صاحبو يتمتع بالتماسؾ كالمركنة كالذكاء كالتفاعؿ كالكئاـ 
ـ، كبذلؾ تعمؿ ككقاية لو مف العكاقب كاالنتباه، مما يتكلد لديو إثرىا طاقة التحكـ كالتحدم كااللتزا

الجسدية كالنفسية لضغكطات الحياة، فيذه الزكجة كالشمس تقؼ بالصبلبة كااللتزاـ كالتحكـ لتضيء 
درب أسرتيا، كتشكؿ سندا متينا لزكجيا القابع خمؼ قضباف السجكف، تعينو عمى ظمـ السجاف كقيره،  

 .ية، ىكذا ىك الحاؿ لزكجة األسيرحتى تستمر الحياة بأمف كأماف كحب كعطاء كتضح
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 مناقشة النتارج المتعلقة بفرضيات الدراسة  3.1.1.5
 :مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصيا 1.3.1.1.5

 لدى النفسية الصالبة وبين النفسي باألمن الشعور بين احصارياً  دالة ارتباطية عالقة توجد ا
 .والبيرة اهلل  رام محافظة في العالية تامحاأل ذوي األسرى زوجات

ككؿ لدل زكجات  النفسي الشعكرباألمف بيفمكجبة خطية كجكد عبلقة ( 9.4)يتضح مف الجدكؿ 
سرل كصبلبتيف النفسية ككؿ، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف متكسطي اجابات افراد العينة األ
بيف مجاالت الشعكر  مكجبة خطية جكدعبلقة، كما تبيف ك(0.000)، بمستكل داللة قدره (358.)

 ، كما يتضح عدـ كجكد عبلقة خطية مكجبة بيف مجاؿكمجاالت الصبلبة النفسية باألمف النفسي،
 عبلقة ككجكد، ككؿ مجاؿ مف مجاالت الصبلبة النفسية بإستثناء بعد التحكـ بالنفس، بالثقة الشعكر
 النفسية بإستثناء عدـ الصبلبة منمجاالت  ؿمجا ااخريف ككؿ بتقبؿ الشعكر مجاؿ  بيف مكجبة
حساسو باإلنتماء الشعكر مجاؿ بيف مكجبة عبلقة ككجكد اإللتزاـ،  مف مجاؿ كالسبلمة ككؿ بالرضا كا 
كقد بمغت قيمة الداللة لجميع المجاالت المذككرة اإللتزاـ،  النفسية بإستثناء عدـ الصبلبة مجاالت

 .(0.05)كىي أصغر مف ( 0.00)
العجمي : قارنة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات سابقة كىيكلدل ـ

 (.20007)؛ الطيراكم (2008)؛ المفرجي كلشيرم(2001)؛ باشماخ (2015)كالعاصمي
كتعزك الباحثة النتيجة لقكة العبلقة بيف الشعكر باألمف النفسي كتأثيرىا بشكؿ مباشر في الصبلبة 

ؿ الدراسات السابقة كما تطرؽ إليو عمماء النفس كما كضح في اإلطار النظرم، فقد مف خبل النفسية،
بأف الشعكر باألمف مف الحاجات األساسية لدل الفرد كىك حاجة ينتقؿ منيا ( Maslow)أكد ماسمك 

كىي رغبة جكىرية بالتطكر الذاتي، إلى حاجة في ىـر ماسمك لمحصكؿ عمى الحب كاالنتماء كالتقدير،
عمى أٌنيا األكلى في الحاجات (Porter)بكرتر كنظميا  ا أسماىا ماسمك حاجة تحقيؽ الذاتكىي ـ

تشتمؿ بأٌنيا حاجة محكرية في حاجة الكجكد كاالنتماء كالنمك، ك (Aldefer)لدرفر آاإلنسانية، كأكد 
كر عمى رغبة الفرد في كجكد اتصاؿ كعبلقات كطيدة بينو كبيف ااخريف، كىي رغبة جكىرية بالتط

بالمنظكر المعرفي لآلزاكرس كالذم أشار فيو إلى أف تقييـ الفرد ( Kobasa)كتأثرت ككبازاالذاتي، 
المعرفي لخصائصو النفسية كالصبلبة كما ينطكم عميو مف تيديد ألمنو كصحتو النفسية كتقديره لذاتو، 

لخصائص النفسية أف الصبلبة النفسية ىي مجمكعة مف ا، أكد (2008)كفي دراسة المفرجي كالشيرم 
تشمؿ متغيرات اإللتزاـ ككضكح اليدؼ كالتحكـ كالتحدم، كمف شأنيا المحافظة عمى الشعكر باألمف 
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النفسي بالرغـ مف التعرض لؤلحداث الضاغطة، كىي عامؿ ىاـ كحيكم في الشخصية، أصبحت مف 
إنيا ليا تأثير العكامؿ اليامة في أكقات الخطر كالتحدم لممصاعب كضغكط العمؿ كاإلنجاز، كما 

إيجابي عمى سمكؾ الفرد كالعائمة، كىذه العكامؿ تؤثر عمى شخصيات زكجات األسرل حيث أثبتت 
ككؿ لدل زكجات األسرل كصبلبتيف  النفسي باألمف الشعكر بيفمكجبة خطية كجكد عبلقة النتائج 

كتأثيرىا عمى الصبلبة النفسية ككؿ، كىذا ما يؤكد أنو ىناؾ تأثير قكم بيف العبلقة بالشعكر باألمف 
زكجة األسير الى نظرة المجتمع المقدسة إلى األسير كالذم يعتبركنو  تنظرالنفسية خصكصان عندما 

قيمة عظيمة فأصبحت تستمد القكة كاالصرار كالتحدم مف ذلؾ فكؿ ما اشتدت األزمة كانت تشتد 
ا زكجة بطؿ أنساف حر دافع عف لدييا القكة كالمكاجية لنيا تتميز عف غيرىا بحمؿ قيمو عظيمة بأنو

عبلقة زكجات األسرل قكية مع أىؿ الزكج كالبيئة المحيطة بيا، ما يزيدىا  كطنو بكامؿ حرية، أيضا
 أمنان كقكة كيعكس عمى قدرتيا عمى تحمؿ العبء كالصمكد كالتحدم كيعكس عمى صبلبتيا النفسية،

كمما ازداد الشعكر باألمف النفسي زادت  يؤثر عمى شخصيتيا كيعكس عمى أبنائيا كالمجتمع ككؿ، أمك
 .درجات الصبلبة النفسية

 
 :مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصيا 2.3.1.1.5

 باألمن الشعور متوسطات بين( α≤0.05) الدالة مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا
.  الزوجة عمر لمتغير اتبع العالية حتاماأل ذوي األسرى زوجات لدى النفسي

، في (α ≤0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( 10.4) يتضح مف الجدكؿ
متكسطات الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية تبعان لمتغير عمر الزكجة، 

المتمثمة بالشعكر بالثقة  ككؿ مجاؿ مف مجاالتياكذلؾ عمى مستكل الشعكر باألمف النفسي ككؿ، 
حساسو بالرضا كالسبلمة ، ككانت الفركؽ عمى بالنفس، كالشعكر بتقبؿ ااخريف، كالشعكر باإلنتماء كا 

 .سنة 40جميع المجاالت لصالح الزكجات المكاتي أعمارىف أكثر مف 
القيسي : مع دراسات سابقة كىي ىاكلدل مقارنة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ

 (.2001)؛ باشماخ (2001)؛ عساؼ كشعث (2005)؛ الفي (2012)
كتعزك الباحثة ذلؾ كصكؿ زكجة األسير إلى مرحمة مف العمر باالستقرار النفسي كالعاطفي 

كاالجتماعي، حيث كمما زاد عمر الزكجة زاد شعكرىا باألمف كذلؾ حسب ما ذكر مف عينة الدراسة 
أبنائيا بنجاح، فقامت بتربيتيـ كتعميميـ بشكؿ كامؿ، كافتخارىا  أنيا أنجزت رسالتيا في رعاية"
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باإلنجاز بأداء دكرىا باعتزاز كنجاحيا في عبلقاتيا مع ااخريف كحب الناس ليا كفخر زكجيا بيا؛ ما 
عمى أٌنو كمما زاد عمر زكجة األسير يزيد ذلؾ يدؿ كقد  ،"رفع مف مستكل شعكرىا باألمف النفسي

كمكاجية  ،كتستطيع التكيؼ بسيكلو مع الظركؼ الصعبة فار النفسي كاالجتماعيشعكرىا باالستقر
  .باألمف النفسيىا شعكراعكس عمى فاالت مما مالكاقع كتستطيع ضبط نفسيا عند االنفع

 
 :مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصيا 3.3.1.1.5

بين متوسطات الشعور باألمن ( α ≤0.05) لةاتوجد فروق ذات دالة إحصارية عند مستوى الدا
. النفسي لدى زوجات األسرى ذوي  األحتام العالية تبعًا لمتغيرا لمؤىل  العلمي

، في (α ≤0.05) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (12.4) يتضح مف الجدكؿ
المؤىؿ  عالية تبعان لمتغيرمتكسطات الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل ذكم األحكاـ اؿ

العممي، كذلؾ عمى مستكل الشعكر باألمف النفسي ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتو المتمثمة بالشعكر 
حساسو بالرضا كالسبلمة، الفركؽ ككانت  بالثقة بالنفس، كالشعكر بتقبؿ ااخريف، كالشعكر باإلنتماء كا 

 المؤىؿ العممي،، حسب متغير النفسي ككؿ األمفب الشعكر بمستكلبيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ 
فأقؿ كدرجة  تكجييي درجة حممة مف المكاتي الدبمـك في جية، كالزكجات درجة حممة الزكجات مفبيف 

 فأقؿ كدرجة تكجييي درجة حممة مف المكاتي الزكجاتكذلؾ لصالح البكالكريكس فأعمى في جية أخرل، 
 .البكالكريكس فأعمى
القيسي : يجة المتحققة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات سابقة كىيكلدل مقارنة النت

كما تعارضت  (.2001)عساؼ كشعث  ؛(2006) الشريؼ؛ (2010)خكيطر كالطيراكم  ؛(2012)
 (.2001)؛ باشماخ (2011)العسكد : مع نتائج بعض الدراسات األخرل

لحياة كالكعي كاإلدراؾ بالمسؤكلية، حيث أف مفيـك كتعزك الباحثة النتيجة إلى عدـ تشابو ظركؼ ا
ظركؼ الحياة يختمؼ مف زكجة إلى أخرل باختبلؼ المؤىؿ العممي لدييا، حيث كانت الفركؽ لصالح 

، حيث كانت ظركؼ الحياة كالخبرات المعرفية فأعمى كدرجة البكالكريكسفأقؿ، م حممة درجة التكجيو
مف النفسي ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمثمة بالشعكر تختمؼ عندىا، عمى مستكل الشعكر باأل

حساسو بالرضا كالسبلمة، ككانت أقؿ  بالثقة بالنفس، كالشعكر بتقبؿ ااخريف، كالشعكر باالنتماء كا 
الدبمـك حيث يعزل ذلؾ لعدـ شعكرىا باألمف النفسي كقصكر بالثقة  مف نصيب حممة درجةمتكسط 

 .خريفبالنفس كاالفتقار إلى تقبؿ اا
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 :مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصيا 4.3.1.1.5
 باألمن الشعور متوسطات بين( α≤0.05) الدالة مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق اتوجد
. ااعتقال سنوات تبعًا لمتغير العالية حتاماأل ذوي األسرى زوجات لدى النفسي
في  ،(α≤0.05)الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ دعدـ كجك (18.4) الجدكؿ مف يتضح

 تبعان لمتغيرسنكات العالية حكاـاأل ذكم األسرل زكجات لدل النفسي باألمف الشعكر متكسطات
 ااخريف كالشعكر بتقبؿ عتقاؿ، كذلؾ عمى مستكل الشعكر باألمف النفسي ككؿ، كبعدم الشعكراإل

حساسو باإلنتماء  الشعكر ببعدإلى أف الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ  مة،كالسبل بالرضا كا 
 سرل الذيف سنكات إعتقاليـ مفاأل، كانت بيف لؤلسرل اإلعتقاؿ سنكات، حسب متغير بالنفس بالثقة
 الذيف األسرل، كذلؾ لصالح سنة 20 كاألسرل الذيف سنكات إعتقاليـ تتراكح أكثرمف سنة، 15-20

 سرل، مقابؿ متكسطات األ(3.04)حيث بمغ متكسط إجاباتيـ ، سنة 20 مف كثر ىمأ إعتقاؿ سنكات
 (.2.85)سنة، قدره عمى التكالي  20-15 مف إعتقاليـ سنكات الذيف

 ؛(2016) عابد: كلدل مقارنة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات سابقة كىي
 (.2011)؛ العسكد (2013)السعدم 
أثر الظركؼ الصعبة التي تمر بيا زكجات األسرل حيث كانت النتيجة إلى النتيجة  باحثةكتعزك اؿ
األكثر شعكر باألمف النفسي سنة  20 عتقاليـ تتراكح أكثرمفزكجات األسرل الذيف سنكات ا لصالح
-15مف  أزكاجيف اعتقاؿلكاتي  كاف سنكات لثقة بالنفس، أما الزكجات اؿؿ أكبر قابمية لككنيفكذلؾ 

مف المستقبؿ  كخكفيف كانت أقؿ مستكل بالشعكر باألمف النفسي كذلؾ لعدـ الثقة بالنفس 20
أف زكجات األسرل يعشف حالة مف القمؽ كالخكؼ كاألرؽ في دراسة ( 2010)كذكر نجـ المجيكؿ، 

عمى أزكاجيف األسرل داخؿ سجكف االحتبلؿ كما ستؤكؿ إليو حالتيـ في السجف، خاصة أٌف العديد 
سرل يستشيدكف داخؿ السجف بسبب التعذيب كقمة العناية الطبية، خصكصان إذا ما كاف الحكـ مف األ

عاليان، فيبقى ذىنيا مشغكالن بيذه األفكار ما ينعكس سمبا عمى أدائيف الشخصي ككذلؾ عمى سمككيف 
أما زكجات ا، اليكمي مع أبنائيف، كما أنيف يممف إلى العزلة عف الناس نظران لحالة الفقداف التي يعشنو

فشعكرىف باألمف النفسي أعمى؛ ذلؾ لقكة  سنة 20األسرل الذيف كانت سنكات اإلعتقاؿ أكثر مف 
نساف كربو أف العبلقة بيف اإل (Sharma& Malhotra,2010) ذكريمانيا باهلل عز كجؿ كالقدر كما إ

ر السعادة في حيف أشار ق مصدكأفٌ  ،نسافأك اعتقاد بإلو لو كؿ التأثير اإليجابي عمى صحة اإلإيماف 
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االلتزاـ الديني ىي مجمكعة مف القيـ كالمبادلء كالمعتقدات التي تؤمف بيا  إلى أفٌ ( 2006بركات، )
االجتماعية كاالقتصادية ك الثقافيةك أمة مف األمـ، كليا تأثير مباشر في جكانب حياتيا التربكية

 .كالسياسية
 

 :ية الخامسة والتي نصيامناقشة النتارج المتعلقة بالفرض 5.3.1.1.5
 باألمن الشعور متوسطات بين( α≤0.05) الدالة مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا

. األبناء عدد لمتغير تبعاً  العالية حتاماأل ذوي األسرى زوجات لدى النفسي
 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد (21.4) الجدكؿ مف يتضح  

 عدد تبعان لمتغير العالية حكاـاأل ذكم األسرل زكجات لدل النفسي باألمف الشعكر في متكسطات
 بالثقة النفسي، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمثمة بالشعكر باألمف األبناء، كذلؾ عمى مستكل  الشعكر

حساسو باإلنتماء ااخريف، كالشعكر بتقبؿ بالنفس، كالشعكر  بمغ مستكل الداللة إذ ،كالسبلمة بالرضا كا 
 الفرضية قبكؿ يعني ما، (0.05) كىذه القيـ أكبرمف ،(.217،.973،.532،612.) ليا عمى التكالي

 بإختبلؼ العالية حكاـاأل ذكم األسرل زكجات لدل ال يختمؼ النفسي الشعكر باألمف أف أم ،الصفرية
 .النفسي باألمف الشعكر األبناء عمى مستكل عدد

 ؛(2011)العسكد: لنتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات سابقة كىيكلدل مقارنة ا
 (.2006)الشريؼ 

كتعزك الباحثة النتيجة أف زكجات األسرل بشكؿ عاـ جميعيف يتحممف المسؤكلية األكلى كاألخيرة عف 
ريف معا، كفي إشباع أبنائيف اقتصاديا كاجتماعيا كصحيا كتربكيا، إذ أصبحت الزكجة تقـك بكبل الدك

احتياجات أسرتيا االجتماعية في الحفاظ عمى كياف األسرة كحماية أبنائيا مف التعرض لممشكبلت 
االجتماعية، كىك ما جعميا تعاني مف ضغكط نفسية، مما يؤثر عمى شعكرىا باألمف النفسي في بعض 

ـ عمى نفسيا كأطفاليا؛ األسير تعيش بخكؼ دائإلى أٌف زكجة ( 2013)المجاالت، كتعزك السعدم 
عتقاؿ كتركيع لمضغط عمى األسير ابسبب مبلحقة سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلسرة، مف تيديد ك

القابع في السجكف، كتعيش زكجة األسير في ترقب مستمر لما سيحدث غدا، ما أثر عمى دكرىا في 
 .المجتمع
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ا توجد فروق ذات دالة : لتي نصيامناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية السادسة وا 6.3.1.1.5
بين متوسطات الشعور باألمن النفسي لدى زوجات ( α≤0.05) إحصارية عند مستوى الدالة

. األسرى ذوي األحتام العالية تبعًا لمتغير عمل الزوجة
 ،(α≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد (22.4) الجدكؿ مف يتضح

 تبعان لمتغيرعمؿ العالية حكاـاأل ذكم األسرل زكجات لدل النفسي باألمف الشعكر في متكسطات
 زكجات لدل يختمؼ النفسي الشعكر باألمف أف أم الصفرية، الفرضية عدـ قبكؿ يعني ما، الزكجة
 كعمى ككؿ، النفسي باألمف الشعكر العمؿ ليا عمى مستكل بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم األسرل
حساسو باإلنتماء بالنفس كالشعكر بالثقة الشعكر بعدم  جميع عمى كما يتضح أنالفركؽبالرضا،  كا 
 المكاتي لزكجات متكسطا مف حسابيأعمى بمتكسط يعممف المكاتي األسرل زكجات لصالح األبعاد
 .اليعممف

(. 2004) عابده: كلدل مقارنة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات سابقة كىي
 (.2012)القيسي , (2001)عساؼ كشعث : كما تعارضت أيضان مع نتائج بعض الدراسات األخرل

 زكجة األسيرلصالح المكظفة ككف ، ـ في االستقبلليةاقكتعزك الباحثة النتيجة أف متغير العمؿ 
لنجاح، بؿ باإلنجاز كاعمى أحد، بؿ تشعر بالمقاقمة اقتصاديا كال تشعر بأنيا عبء المكظفة تككف مست

 .كقدرتيا عمى تمبية احتياجات أبنائيا كذاتيا بأمف
 

ا توجد فروق ذات دالة : مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية السابعة والتي نصيا 7.3.1.1.5
بين متوسطات الصالبة النفسية لدى زوجات  األسرى ( α≤0.05) إحصارية عند مستوى الدالة

. عمر الزوجةذوي األحتام العالية تبعًا لمتغير 
 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد( 23.4) يتضح مف الجدكؿ

الزكجة،  عمر تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات النفسية لدل الصبلبة في متكسطات
 ل الصبلبةعمى مستك إحصائية داللة كذلؾ عمى مجاؿ اإللتزاـ، في حيف يتضح كجكد فركؽ ذات

 ذكم األسرل زكجات لدل تختمؼ النفسية الصبلبة أف النفسية ككؿ، كمجالي التحكـ، كالتحدم، أم
النفسية ككؿ، كمجالي التحكـ، كالتحدم،  الصبلبة أعمارىف عمى مستكل بإختبلؼ العالية االحكاـ

 .ةسف 40ككانت الفركؽ عمى ىذه المجاالت لصالح الزكجات المكاتي أعمارىف أكثر مف 
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؛ (2011)العسكد : كلدل مقارنة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات سابقة كىي
 (.2015)عكاد  :كما تعارضت أيضان مع نتائج بعض الدراسات األخرل

سنة يشعرف بعدـ  40كتعزك الباحثة النتيجة بأف زكجات األسرل المكاتي تككف أعمارىمٌف أقؿ مف 
تحكـ كالتحدم، حيث أف التحكـ يشير إلى مدل اعتقادىف بأف بإمكانيف أف يككف ليف قدرتيف عمى اؿ
لقى عمييف مف تحمؿ المسؤكلية عما يحدث ليف مف أحداث ضاغطة، كالقدرة عمى اتخاذ تحكمان فيما مي 

 ,Kobasa)القرارات، كتفسير األحداث كالمكاجية الفعالة لضغكط الحياة، كىذا ما أشارت لو ككبازا 
، حيث كاف قبكليف لمتغيير في مجرل حياتيـ ضعيؼ، لذلؾ (2011)الجيني في الكارد ( 1983

سنة كما  40كانت نسبة الصبلبة النفسية لدييف أقؿ مف زكجات األسرل المكاتي تككف أعمارىٌف مف 
لزكجة كأيضا كمما زاد عمر ا حيث يتمتعف بالقدرة عمى التحكـ كالتحدم كااللتزاـ بنسبة عالية جدان  ،فكؽ

 .يصبح لدييا حالة مف التكيؼ مع الكضع الراىف أكثر مف قبؿ
 

 :مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية الثامنة والتي نصيا 8.3.1.1.5
 الصالبة متوسطات بين( α≤0.05)الدالة  مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا 

.  العلمي المؤىل متغيرل تبعاً  العالية حتاماأل ذوي األسرى زوجات لدى النفسية
، في (α ≤0.05) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (25.4) يتضح مف الجدكؿ

متكسطات الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل ذكم االحكاـ العالية تبعان لمتغير المؤىؿ العممي، 
لة ببعد اإللتزاـ، كالتحكـ، كذلؾ عمى مستكل الصبلبة النفسية ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمث

، حسب متغير ككؿ النفسية الصبلبةببيف إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ككانت الفركؽ كالتحدم، 
مف حممة  المكاتي الزكجات مف حممة درجة بكالكريكس فأعمى في جية، كالزكجات، بيف المؤىؿ العممي

 البكالكريكس درجة حممة مف لزكجاتا، كذلؾ لصالح كالدبمكـ في جية أخرل درجة تكجييي فأقؿ
 .فأعمى

؛ (2012) القيسي: كلدل مقارنة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات سابقة كىي
 (. 2011)العسكد  ،(2015)عكاد  :تعارضت مع نتائج بعض الدراسات األخرلبينما 

اغة نظريتيا عمى أراء عدد مف عمماء ككبازا في صياليو استندت تفسر ىذه النتيجة في ضكء ما ك
النفس الكجكدييف مثؿ ماسمك، كفرانكؿ كركجرز التي أشارت إلى أف كجكد ىدؼ أك معنى في حياة 

تعديؿ ااثار السمبية لمضغكط كتقكية األبعاد فعان لو لتحمؿ األحداث الضاغطة كاإلنساف يككف دا



 

116 

ل ىؤالء األشخاص في مكاجية ظركفيـ الصعبة الكجكدية لمصحة النفسية، كتعزز الصبلبة النفسية لد
مكانياتيـ الشخصية كاالجتماعية بصكرة جيدة الكارد  ،سعدم)في  مف خبلؿ اعتمادىـ عمى قدراتيـ كا 

، كىذا يعني أف المؤىؿ العممي لدل زكجات األسرل يزيدىف تحكمان كتحديان ككعيان في تحديد (2013
ليف مع المشكبلت بشكؿ إيجابي أكثر، ككانت أيضا أىدافيف كالسيطرة عمى ظركؼ الحياة كتعاـ

نتيجة الدراسة لصالح حامبلت درجة التكجييي، ما يدؿ عمى أٌف ظركؼ الحياة التي دعمت صبلبتيف 
النفسية كقدرتيف عمى رؤية األمكر بشكؿ بسيط كغير معقد عمى مستكاىف اإلدراكي في نمط الحياة؛ 

 .م دعمت صبلبتيفلذلؾ تحمميف المسؤكلية الكبيرة ىي الت
 

 :مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية التاسعة والتي نصيا 9.3.1.1.5 
 الصالبة متوسطات بين( α ≤0.05)الدالة  مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا"

  ."ااعتقال سنوات لمتغير تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسية
 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد( 31.4) الجدكؿ مف يتضح
 سنكات لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسية الصبلبة متكسطات في

 لدل النفسية ال تختمؼ الصبلبة متكسطات أف أم الصفرية، الفرضية قبكؿ يعني مما، االعتقاؿ
 .سنكات إعتقاؿ األسرل بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات

العسكد : كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات سابقة كىي
(2011.) 

كتعزك الباحثة ذلؾ أٌف األسر يككف مكقؼ ضغط كتكتر لكؿ مف زكجات األسرل سكاء كاف الحكـ مف 
ىرت الدراسة بأٌنو ال يكجد فركؽ في درجة الصبلبة، ما خمسة عشر عامان أك كاف مؤبدات، حيث أظ

يثبت بأٌف زكجات األسرل لدييف قكة ايماف بالقضاء كالقدر كقدرة تحكـ بأمكر الحياة الضاغطة سكاء 
في حؿ المشكبلت أك مكاجيتيا كتحدييا، كالصمكد أماـ حكـ احتبلؿ زادىا إصراران كالتزامان، ما أثر 

 .فٌ عمى مستكل الصبلبة لديو
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 :مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية العاشرة والتي نصيا 10.3.1.1.5
 الصالبة متوسطات بين( α ≤0.05)الدالة  مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق توجد ا

 .األبناء لمتغير عدد تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسية
 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات ؽفرك عدـ كجكد( 33.4) الجدكؿ مف يتضح
 األبناء، عدد لمتغير تبعان  العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات لدل النفسية الصبلبة متكسطات في

النفسية ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمثمة باإللتزاـ، كالتحكـ،  كذلؾ عمى مستكل الصبلبة
 مف أكبر كىي ،(.496 ،.274 ،.539 ،499.) ىا عمى التكاليؿ الداللة مستكل بمغ كالتحدم، إذ

 لدل النفسية ال تختمؼ الصبلبة متكسطات أف أم الصفرية، الفرضية قبكؿ يعني مما ،(0.05)
 . عدد أبنائيف بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم األسرل زكجات

العسكد : اسات سابقة كىيكلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع در
(2011.) 

كتعزك الباحثة نتيجة ذلؾ إلى أف كبر حجـ المسؤكلية التي تتحمميا زكجات األسرل مف رعاية أبنائيا 
تتمثؿ في نفس الدرجة كىذه مما يزيدىا مف صبلبة لمحفاظ عمى أبنائيا مف الضياع خصكصان في أسر 

دكر األـ حيث  ة، أىمي(2002أبك زيد، )نيا دراسة فقد أثبتت الدراسات كـزكجيا لمدة زمنية طكيمة، 
ليا النصيب األكبر في نجاح كمنحيا األمف كالسعادة كاالستقرار لمطفاؿ، ىي صانعة األجياؿ كىي 

(. 2010نجـ، )تحقؽ اإلنسجاـ، في غياب األب باألسر 
 

 :مناقشة النتارج المتعلقة بالفرضية الحادية عشر والتي نصيا 11.3.1.1.5
 الصالبة متوسطات بين( α ≤0.05)الدالة  مستوى عند إحصارية دالة ذات فروق وجدت ا"

 ." الزوجة لمتغير عمل تبعاً  العالية ااحتام ذوي األسرى زوجات لدى النفسية
 ،(α ≤0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد (34.4) الجدكؿ مف يتضح

الزكجة، كذلؾ  عمؿ تبعان لمتغير العالية االحكاـ ذكم األسرل جاتزك النفسية لدل الصبلبة متكسطات
النفسية ككؿ، كعمى كؿ مجاؿ مف مجاالتيا المتمثمة ببعد اإللتزاـ، كالتحكـ،  عمى مستكل الصبلبة

 مف أصغر كىي ،(.000 ،.000 ،.008 ،000.) ليا عمى التكالي بمغ مستكل الداللة كالتحدم، إذ
 األسرل زكجات لدل تختمؼ النفسية الصبلبة أف أم الصفرية، الفرضية بكؿعدـ ؽ يعني مما ،(0.05)

، النفسية ككؿ، ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا الصبلبة العمؿ ليا عمى مستكل بإختبلؼ العالية االحكاـ ذكم
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كيتضح أف الفركؽ عمى جميع األبعاد لصالح زكجات األسرل المكاتي يعممف بمتكسط حسابي أعمى 
 لصالح ككؿ الصبلبة النفسية مستكل عمى الفركؽ كانت ت المكاتي ال يعممف، حيثمف متكسط الزكجا

 المكاتي الزكجات متكسط مف أعمى كىك( 3.92) قدره حسابي بمتكسط يعممف المكاتي األسرل زكجات
 .(3.51) البالغ يعممف ال

القيسي : قة كىيكلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف تكافؽ مع دراسات ساب
  .(2015) عكاد ،(2012)

 ، كما ذكرتو ككبازانعكس عمى شخصيتيفأف عمؿ زكجات األسرل م إلى كتعزك الباحثة النتيجة
(Kobasa ) فالشخصية الصمبة تمتمؾ إحساسان عاليان بالحياة، كشعكران عظيما بالتحدم، كااللتزاـ

 في الحاجات،( Porter)نظرية بكرتر  كما أكدتد باعتبارىا ميمة لذاتو، كرؤية نشاطات الفر ،بالعمؿ
في النظاـ كمشاركتو في القرارات  قضبط الفرد لمكقؼ عممو، كتأثير)مثؿ : الحاجة إلى االستقبلؿ

أف العمؿ لزكجات  ما يثبت، كىذا (ة استخداـ إمكانات النظاـالميمة التي تعينو، كمنحو صبلحي
 مف الناحية االقتصادية، كيشكؿ رافدان  الحياة خصكصان  مع ظركؼان كتأقممان ستقراراألسرل يزيدىف ا

دل قادرة عمى التعامؿ مع حؿ المشكبلت بشكؿ إيجابي، كأكد أبك ف الزكجة حيث تصبح ،معنكيان 
الصبلبة النفسية لدييـ أعراض نفسية كجسمية قميمة، كغير منيمكيف،  أف األفراد مرتفعي( 2007)

اعي، عكف باإلنجاز الشخصي،كلدييـ القدرة عمى التحمؿ االجتـكلدييـ تمركز كبير حكؿ الذات، كيتمت
كارتفاع الدافعية نحك العمؿ، كىذا يعني مدل التزاـ الشخص بالقكاعد األخبلقية التي تحدد عبلقتو 
بعممو كعمى الراحة النفسية كالرضى الكظيفي كاالعتزاز بو، حيث ينبع مف خبلؿ إيمانو بقيمة عممو 

تحقيؽ أىداؼ عممو كاستعداده لمتضحية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ، كما أٌنو كبذلو أقصى طاقاتو ؿ
يعتبر مؤشران عمى الصدؽ كاإلخبلص في العمؿ كمدل احترامو لقيمو كأخبلقياتو كمدل إحساسو 
بالمسؤكلية االجتماعية، كىك حالة نفسية يعكس مدل ارتباط الفرد بعممو كاستعداده لتقديـ ما يمـز 

 رية كالنجاح في حياتو المينية، فااللتزاـ يعكس اتجاىات الفرد اإليجابية نحك العمؿلتحقيؽ االستمرا
 (.2009 خميفات كالمبلحمة،) ،(2010عابديف،)
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 :الدراسةومقترحات  تتوصيا
 :بعد النتائج كالمخرجات التي تكصمت إلييا الباحثة في الدراسة فإنيا تكصي بما يمي

ة لمتعامؿ مع زكجات األسرل المتضررات مف آثار القمع الصييكني كضع البرامج اإلرشادية المناسب .1
مف جانب كمف جانب آخر تغٌيب زكجيا باألسر، كالعبء الذم تتحممو إثر ازدكاجية األدكار لدييا، 

 .كالذم يؤثر عمى شعكرىا باألمف النفسي
تى يزيدىف تحديان زيادة االىتماـ بتعزيز الشعكر باألمف النفسي لدل زكجات األسرل في فمسطيف، ح .2

كتحكمان كالتزامان، بما يكفر ليا درجة كبيرة مف الصبلبة النفسية التي تدعـ أمنيا النفس كتقكم 
ممحكظ كبير بمستكل حيث أنيـ يتمتعكف  مقاكمتيا كتعزز صمكدىا أماـ األحداث الحياة الضاغطة

مف الصحة البدنية  كبير ، كبنفس الكقت ىـ يحتفظكف بمستكلفي ىذه الدراسة مف الصبلبة النفسية
الشخصية، بالرغـ مف تعرضيـ ألحداث حياتية ضاغطة كقكية، األمر الذم يجعميا  كقكةكالنفسية 

إيجابية التعزيز كرفع عطي دكرا ىاما لشخصية الفرد بكؿ جكانبيا، كىذه النتيجة لفتت األنظار إلى ت
 .مستكل الشعكر باألمف النفسي

ريحة زكجات األسرل في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي مف جكانب القياـ بتكثيؼ الدراسة عمى ش  .3
 .انفعالية، كنكاحي نفسية أخرل

زيادة االىتماـ بتعزيز الصبلبة النفسية لدل زكجات األسرل، لما ليا مف أثر كبير عمى صحة  .4
كسبلمة زكجات األسرل، كعمى تعامميف بإيجابية مع الظركؼ التي تمر بيا مف حرماف كضغكط 

 .كجسدية، كاجتماعية؛ لنزع الخكؼ كالقمؽ مف مكاجية المشكبلت الحياةنفسية، 
لؤلسرل، كأىالي األسرل إلحتياجات ىذه الشريحة التي تختمؼ  العمؿ خدمات أرشاد نفسي ضركرة .5

اإلعتقاالت اليكمية مف قبؿ ظؿ الظركؼ الصعبة كالمتكاصمة التي ال تنتيي مف المعاناة مف جراء 
 .غياب رب األسرة لسنكات طكيمة في اإلسرنو اإلحتبلؿ، مما ينتج ع

ؤسسات التي تعنى كتيتـ بشؤكف كقضايا ـير السياسات القائمة مف قبؿ اؿيجب العمؿ عمى تغي .6
 .الدعـ النفسي تقصير في تقديـاألسرل كأىالي األسرل، حيث أنو مف الكاضح أف ىناؾ 

النفسي مما ينعكس إيجابيا  تحسيف اكضاع زكجات األسرل في المجتمع كتعزيز شعكرىـ باألمف .7
 .عمى أبنائيا كأسرتيا بشكؿ خاص كعمى المجتمع بشكؿ عاـ
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-979(:10)15، غزة، مجلة التربية الجامعة اإلسالمية تاإلسرائيمي باتجاىاتيـ نحك االنسحاب

1013. 
  دار كائؿ : عماف ،اإلدارة التعليمية مفاىيم وآفاق(. 1999)الطكيؿ، ىاني عبد الرحماف صالح

 .لمنشر

https://www.facebook.com/permalink.php?id=884223381594623&story_fbid=891817610835200
https://www.facebook.com/permalink.php?id=884223381594623&story_fbid=891817610835200
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 الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من الطالب األيتام .(2011)د حم، لعيافيا
منشكرة، جامعة أـ القرل، غير رسالة ماجستير . دينة متة المترمة ومحافظة الليثوالعاديين بم

  .المممكة العربية السعكدية
 فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض الضغوط . (2016)عابد، سمر

كرة، رسالة ماجستير غير منشت سرى في سجون ااحتالل اإلسراريليالنفسية لدى زوجات األ
 .جامعة القدس، فمسطيف

  السلطة واألدوار وتوجيات التنشة ااجتماعية في األسر التي  (.2004)عابدت عبد التريم
منشكرة، جامعة عيف شمس،  غير رسالة ماجستير، تترأسيا امرأة في المجتمع الفلسطيني

 .القاىرة
  انكية الحككمية الفمسطينية درجة االلتزاـ الميني لدل مديرم المدارس الث (.2010)عابديف، محمد

 (:3)6 ،المجلة األردنية في العلوم التربوية .كمعميمييا مف كجيات نظر المعمميف كالمدريف
203-217. 

  العبلقة بيف الصبلبة النفسية كالمساندة االجتماعية  (.2005)عبادة، نياؿ كعبد الكىاب، ىدل
دراؾ النجاح لبلعبي االنشطة الرياضة ذكم االحتياجات مجلة البحوث النفسية  .الخاصة كا 

 .253-206(:1)3، والتربوية
 فعالية برنامج إرشادم لتنمية الصبلبة النفسية كأثره في خفض (. 2016)عبد الحميد، أشرؼ

 ، مصر،مجلة اإلرشاد النفسي .الضغكط النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم أضطراب التكحد
 .http://search.mandumah.com/Recard/77636: رابط المكقع االكتركني .335-259( :46)

 دار قباء لمطباعة كالنشر، القاىرة، مصر. نظريات الشخصية(: 1998)عبد الرحمف، محمد. 
  االمف النفسي كعبلقة بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل طبلب معيد (. 2010)عبد اهلل، مينا

 .384-360(:17)3. العلممجلة التربية و رسالة ماجستير منشكرة،. اعداد المعمميف بتكم
 االىمية لمنشر كالتكزيع،االردف كلبناف1ط. مدلوات النمو ومشتالتو(. 2005)عبد اليادم، نبيؿ،. 
 دارة الضغوط النفسية(. 2001) عثماف، فاركؽ  دار الفكر العربي، القاىرة، مصر،، القلق وا 

(1):210-211. 
  النفسي كعبلقة بالصبلبة النفسية الشعكر باألمف (. 2015)العجمي، راشد كالعاصمي، رياض

 .48-12(:43)3، مجلة العلوم ااجتماعية .لدل عينة مف أبناء المطمقيف الككتيف
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 ،مكتبة دار العمـ ،نظريات اارشاد والعالج النفسي(.1999) جكدت العزة، سعيد كعبد اليادم 
 .االردف ،الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمافك

 ،ثار النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي تتعرض ليا اا(.2001)عبد كشعث، منى  عساؼ
 ، العمـك االنسانية،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،الفمسطينية في ظؿ انتفاضة األقصىالمرأة 

 .54-513 :(1)16فمسطيف، ،رة، نابمسرسالة ماجستير غير منشك
 لدى النساء  مستوى األمن النفسي والصالبة والعالقة بنيما. (2011) العسكد، فضيمة

رسالة ماجستير غير ت ون اإلسراريلية في محافظة الخليلالفلسطينيات زوجات األسرى في سج
 .منشكرة، جامعة القدس، فمسطيف

 إدراؾ األمف النفسي مف الكالديف كعبلقتو ببعض أبعاد تقدير الشخصية (. 2006) العطية، احمد
، جامعة اإلسكندرية، مجلة تلية التربية، ة المتأخرة القرييف كغي القطرييفلدل أطفاؿ المرحؿ

3(16:)278-279. 
 رسالة ماجستير  ،األمن النفسي وعالقتو بمفيوم الذات لدى المعاقين بصرياً . 2009كفاء  ،عقؿ

 .غزة ،غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية
  عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي (. 2004)العنزم، جياد

رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة  ،جتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياضواا
 .نايؼ العربية لمعمـك األمنية

  مستوى الصالبة النفسية لدى عامالت مصانع األغذية في محافظة رام (. 2015)عكاد، نجاح
 .رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيف ،اهلل والبيرة

 ،دنيا الكطف، المكقع . مفيـك االسير مف كجية نظر القانكف الدكلي(. 2017)حنا  عيسى
 :االلكتركني

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/04/18/1040029.html#ixzz51sLq4OKy  
 عبلقة تشكؿ ىكية األنا بنمك التفكير األخبلقي لدل عينة مف الذككر (.2001)الغامدم، حسيف

المجلة المصرية ، بية مف المممكة العربية السعكديةفي مرحمة المراىقة كالشباب بالمنطقة الغر
 .255-221،(29)، للدراسات النفيسة

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/04/18/1040029.html#ixzz51sLq4OKy
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، مجلة دراسات عربية في علم النفس ،لدل مرضى السكر مف التكع الثاني متغيرات الشخصية

 .37-11(:2)6مصر 
  ماجستير  رسالة ،الصالبة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي(. 2015)فاتح، سعيد

 محمد خيضر ػ بسكرة ػ غير منشكرة، جامعة
 الجدية في العمل وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس  (.2006)قاركط، صادؽاؿ

رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح  ،الحتومية في محافظات شمال الضفة الغربية
 .فمسطيف الكطنية،

  بية لمبنات في ضكءاألمف النفسي لدل طالبات كمية التر(. 2008)قاسـ، أزىار كسمطاف، أحمد 
 .22-1،(1)8، مجلة أبحاث تلية التربية األساسية ،القرآف الكريـ

  فسية لدى زوجات المرضى األمن النفسي وعالقتو بالصالبة الن(. 2012)القيسي، ريـ
 .رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيفت الفصاميين

  ينيين وعالقتيا الضغوط النفسية لدى زوجات ااسرى الفلسط(. 2005)الفي، باسـ عطية
 .رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة ،ببعض المتغيرات

 مجلة البحوث ، النفسية لمعممي التربية الرياضيةبناء مقياس لمصبلبة (.2007) محمد، مجدم
 .111-68،(2) ،النفسية والتربوية

 ،لتحسيف الصبلبة النفسية مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم  (.2011) حمدأ محمكد، ماجدة كفتحي
مجمد  ،دراسة نفسية ،ة البسيطة كأثره عمى تقدير الذاتألميات األبناء ذكم اإلعاقة العقمي

 .473-447،(عدد3)21
  القاىرة.جامعة الزقازيؽ، استبيان الصالبة النفسية(. 2002)مخيمر، عماد. 
 ،النفسي لدل عينة مف  الصبلبة النفسية كاألمف(. 2008)عبد اهلل  المفرجي، سالـ كالشيرم

 مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانيةت .طبلب كطالبات جامعة أـ القرل بمكة المكرمة
 .276،(1)19جامعة المنيا، مكة المكرمة،

 فاعمية برنامج ارشادم لتنمية الصبلبة النفسية لدل طمبة (. 2014) خركفآمنصكر، طمعت ك
 .733-778(:39)ت مجلة اارشاد النفسي .كمية الشرطة



 

128 

 أثر القبول والرفض الوالدي لدى عينة من ااميات على (. 2008)مكريا، دالؿ عبد العزيز
رسالة ماجستير غير منشكرة،كمية التربية، جامعة المممؾ ت (12-8)األمن النفسي لدى أطفالين 
 .عبد العزيز، جدة، السعكدية

  رسالة  ،النفسية لدى األبناء غياب األب وعالقتو ببعض المتغيرات، (2004)نادر، نجكل
 .دكتكراه، قسـ عمـ النفس، جامعة دمشؽ، الجميكرية العربية السكرية

 السمات المميزة لزوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين في ضوء  (.2010. )نجـ، أمؿ
 .ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة رسالة، بعض المتغيرات

 دراسة "ستكل الشعكر باألمف النفسي كعبلقتو بالتكافؽ االجتماعي ـ (.2014) نعيسة، رغداء
الح في منطقة قدسيا ميدانية عمى عينة مف األحداث المقيميف في دار خالد بف الكليد لئلص

 .97-96(:30)1 ، جامعة دمشؽ، سكريا،مجلة جامعة دمشق ،بمحافظة دمشؽ
 راـ  ،اسيرة في سجون ااحتاللالحرتة اتقرير حول . (2016)ىيئة شؤكف االسرل المحرريف

 .فمسطيف. اهلل
  دراسة ميدانية  ،ااتجاه نحو المخاطرة وعالقتو بالصالبة النفسية(.2011)اليازجي، محمد رزؽ

 .الجامعة االسبلمية، غزة ،غير منشكرة رسالة ماجستير. عمى الشرطة الفمسطينية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

129 

:باللغة اإلنجليزية المراجع  
 Alkhurinej, Anwar (2003). Wives of Kuwaiti Prisoners of War 

Adjustment to Loos. Ph. D. Thesis, University of South Carolina. 

 Bean, Tell. (1997). The invisible Worker highlights of frame worker safety 

need assessment. Journal of early education and family, 7541/n53. 

 Beasley, M, Thompson, T, & Davidson, J. (2003) ، ، Resilience in response 

to life stress: The effects of coping style and cognitive hardiness, Journal 

of Personality and Individual Differences, 36(1), 77-95. 

 Bossik, Brain A. (2008). An Empirical Examination of the Relationship 

between Posttraumatic Growth and the Personality Traits of 

Hardiness, Sense of Coherence, Locus the Ohio migrant of Control, 

Self-Efficacy, Resilient, and Optimism, Ph. Thesis, University of Akron.  

 Cole, Michael S; Field, Harris, Stanley G. (2004). Student Learning 

Motivation and Psychological Hardiness Effects on Student’s Reactions to 

a Management  Class, Academy of management Learning and 

Education, 3(1), 64-85. 

 Davis, Patrick, Myers, Robin, Heinkel, Staci (1995). Children’s responses 

to adult conflict as a function of conflict history. ERIS-NO. ed390528. 

 Eiden, R, Teti, D.&  Corns. (1995): Maternal working models of 

attachment, marital adjustment, and parent- child relationship. Child 

Development, 66(1), 1504-1518.  

 Johnson, Middy, (2004). Hardiness skills for girls, Institute for Gives 

Development, A Psychological Corporation, P. 1-4. 

 Helmet, G.)1986). Psychological Security and Marriage Relationship of 

Army Couples, Edd, Peabody College for Teachers Vanderbilt University.  

 Hairstone, C. (2001). Prisoners and Families. University of Illinois at 

Chicago. 

 Girshick, L. (1992). Stand by Your Man: A Study of Wives of Prisoners. 

Ph, D, Thesis, Boston College. 

 Kobassa.  S  &  puceetti (1983); personality and social recourses in stress 

resistance, Journal of personality and social psychology 45(4): 839 ;850. 

 Kobasa, S.C., Maddi,  sir,  Kahn, s. (1982). Hardiness and health. A 

prospective sudsy. Journal of Personality and Social Psychology, vole 

42,168-177. 

  Mirizamani, M., Bolton, D. (2003) Mother’s Psychological Adjustment 

Disaster Affecting Their Children, Journal of Psychology.     

 Maddi, Salvatore R.  &Kho Shaba, Deborah M. (1994). Hardiness and 

Mental Health, Journal of Personality Assessment, 63(2),265-274. 



 

130 

 Melendez, J, Tomas, J,Oliver, A, Navarvo,E.(2008).Psycholoigical and 

Physical Dimension Explaining Life Satisfaction Among The Elederly: A 

Steuctional Model Examination, Journal of Gerontology and 

Geriatrics,46(1),10-52. 

 Nguyen, Though D., Shultz 11, Clifford J., Westbrook, M. Daniel (2011). 

Psychological Hardiness in Learning and Quality of College Life of 

Business Students: Evidence from Vietnam, Research Paper, Springer 

Business Media. 

 Pulcino, T., Galea, S. (2003) Posttraumatic Stress in Women after the 

September 11 Terrorist Attacks In New York City. Journal of Women’s 

Health. 

 Pearsall, Paul (2003). The Beethoven Factor: The New Positive 

Psychology Hardiness, Happiness, Healing and Hope, Hampton Roads, 

Canada. 

 Roberts, et al.)1996). Adult Attachment Security and Symptoms of 

Depression. Journal of Personality and Senility and Social Psychology, 

Vol (2)70, No.  

 Rakes,G &Others.(2001).Ananalysis of Psychological Security and 

Constructivist behaviors in K-12teachers, (online) International, Journal 

of Advertising Research,53-68(2). 

 Spanler, G. (2010). Bio behavioral organization in security and in security 

attached infants. Child Development, 64(5), 1439-1450. 

 Shever, P & Mikulineer, M (2005)," Security, Compassion and Altruism", 

Current Directions in Psychological Sciences, Vol. 14)1(, 34-48 

 Sharma, Anita& Malhotra, Dali (2010). Social- Psychological Correlates of 

Happiness in Adolescents, European Journal of Social Science, 12(4), 

651-662. 

 Steak, Nancy (2010). More on Building Stress Hardiness, A. B. A 

Commission on Lawyer Assistance Programs, 12(4),1-5. 

 Solomon, Zahava; Dekel, Rachel;Zerach, Gadi; Horesh, Danny (2009). 

Differentiation of the Self and Posttraumatic Symptomatology among ex-

POWS and their Wives. Marital and Family Therapy, 35(1),60-66. 

 Vogarty, G & White, C. (2004). Differences between values of Australian 

aboriginal and non-aboriginal students. Journal of Cross Cultural 

Psychology, 25, 394-408. 

 Yarrow, M., Cummings, M., Ynski, K. & Chapman, M. (1985): Patterns of 

attachment in two and three –year – olds in normal families. Child 

Development, 58(4),884-893. 



 

131 

 

 المالحق
 
 (أ)ملحق 

قارمة محتمي مقياسي الدراسة 
 

التخصص   متان العمل الرتبة ااسم الرقم
أرشاد نفسي تربكم  جامعة القدس المفتكحة أستاذ محمد شاىيف. د.أ  -1
أرشاد نفسي تربكم  جامعة القدس المفتكحة أستاذ حسني عكض. د.أ  -2
أرشاد نفسي تربكم  معة القدسجا أستاذ مساعد كماؿ سبلمة.د  -3
أرشاد نفسي تربكم  جامعة القدس المفتكحة أستاذ مساعد راتب أبك رحمو.د  -4
عمـ نفس معرفي  جامعة القدس أستاذ مساعد عمر الريماكم.د  -5
عمـ نفس  جامعة القدس المفتكحة أستاذ مساعد حسيف حمايؿ.د  -6
عمـ أجتماع  حةجامعة القدس المفتك أستاذ مساعد عبد الكريـ مزعؿ.د  -7
عمـ نفس  جامعة القدس المفتكحة أستاذ مساعد محمد برغيث. د  -8
تربية كعمـ نفس  جامعة القدس المفتكحة أستاذ مساعد شادية مخمكؼ. د  -9
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(ب)ملحق   

:ورقة التحتيم إلستبانة الدراسة  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

بتطكيرىا عمما انو امت الباحثة ؽ انةتبسىذه اإلالمحتـر ...........الدكتكر الفاضؿ األستاذ
التكـر بإبداء رأيكـ السديد كمقترحاتكـ بشأف فقرات  ىذه الصيغة النيائية راجيا منكـ
 .كاالحتراـمع فائؽ الشكر  االستبانة فيما أذا كانت صالحة

 :المحتـر بعد التحية كتقدير راألستاذ الدكتك

 تحتيم استبانة

الشعكر باألمف النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية لدل "عنكاف تقـك الباحثة بإجراء دراسة ب
زكجات األسرل ذكم األحكاـ العالية في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كذلؾ استكماالن لمتطمبات 

جامعة _ كمية التربية_ الحصكؿ عمى درجة الماجستير تخصص اإلرشاد النفسي كالتربكم
 .صيممت ىذه االستبانةالقدس المفتكحة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

 

مع فائؽ الشكر كالتقدير لحسف تعاكنكـ كمساعدتكـ 

 

 .سامية محمد مصطفى شوابتة: الباحثة

 جامعة القدس المفتوحة
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(ت)ملحق رقم   

 مقياس األمن النفسي في صورتو المبدرية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 جامعة القدس المفتوحة

العليا تعمادة الدارسا  

ضلةالسيدة الف ا  

:تحية طيبة وبعد  
بالصبلبة النفسية لدل زكجات  كعبلقتودراسة بعنكاف الشعكر باألمف النفسي  بأجراءتقـك الباحثة 

األسرل ذكم االحكاـ العالية، كذلؾ استكماالن لنيؿ درجة الماجستير في تخصص اإلرشاد النفسي 
 البياناتلجمع  ثبلثة أقساـمف  التربكم، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة فإنني أضع بيف يديؾ كراسة تتككف

جابة عمييا كفؽ مكقفؾ منيا بصدؽ، كاإل بتمعفالبلزمة لمدراسة، كأتمنى مف حضرتؾ قراءة كؿ فقرة 
مع العمـ بأنو كؿ المعمكمات سكؼ تبقى سرية كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط، كارجكا 

لتي تعبر عف العبارة كفي العمكد المناسب ا أماـ( ×)اإلجابة عمى جميع الفقرات، كذلؾ بكضع  منؾً 
 .    رأيؾ الشخصي

 

 مع فائؽ الشكر كاالحتراـ

 

سامية شوابكة: الباحثة                                             
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 البيانات األساسية : القسـ األكؿ

 :في المربع( ×)الرجاء كضع أشاره 

 (      40أكثر مف (         )40أقؿ مف:       )العمر. 
  دبمـك         بكالكريكس            تكجييي فأقؿ : العمميالمؤىؿ                    
 (20أكثر مف )(        20-15(          )14-10: )مدة الحكـ االعتقاؿ      .  . 
 (أربعة أبناء فأكثر(         )أبناء 3-1مف )  ،    (ال يكجد) : عدد األبناء         . 
 ال تعمؿ                  تعمؿ: العمؿ. 
 

 .استبانة الشعور باألمن النفسي: القسـ الثاني
 .اماـ اإلجابة التي تشعرم انيا األنسب بالنسبة لكي( ×)الرجاء كضع إشارة 

 (ث)ملحق 
 مقياس الشعور باألمن النفسي في صورتو النيارية

 موافق الفقرات الرقم
 جداً 

 إلى حد موافق
 ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 جداً 

 .الشعور بالثقة بالنفس: البعد األول
      عر عادة بالرضا كاالكتفاءأش  .1
      أشعر بأنني أحصؿ عمى قدر كاؼ مف الثناء  .2
      أستطيع أف اتقبؿ النقد بركح طيبة  .3
      التـز بما أقكؿ   .4
      أشعر بالقمؽ عمى مستقبؿ أسرتي  .5
      أستطيع السيطرة عمى مشاعرم   .6
      عتقاؿ زكجي أصبحت متقمبة المزاجبعد ا  .7
      يصعب عمي أف أعيش عمى طبيعتي  .8
      تيجرح مشاعرم بسيكلة  .9

      أشعر أف حظي في الحياة قميؿ   .10
 .الشعور بتقبل اآلخرين: البعد الثاني

      أشعر بصدؽ عبلقاتي االجتماعية مع االخريف  .11
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 موافق الفقرات الرقم
 جداً 

 إلى حد موافق
 ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 جداً 

      أشعر بتعاطؼ ااخريف معي  .12
      نظرات االستغبلؿ في عيكف االخريفأشعر ب  .13
      أشعر بالحب تجاه ااخريف  .14
      أشعر بتقبؿ ااخريف لي  .15
      لي الكثير مف األصدقاء المخمصيف  .16
      ينتابني شعكر باالنزعاج مف الناس   .17
      أحصؿ عمى قدر كاؼ مف التقدير كاالحتراـ  .18

حس: البعد الثالث  اسو بالرضا والسالمة الشعور باانتماء وا 
      .أشعر بالسعادة في مكاف إقامتي  .19
      كثيران ما أشعر بأف الحياة تستحؽ أف أعيشيا  .20
      أقمؽ بشأف سكء حظي في المستقبؿ   .21
      أشعر كثيران بالظمـ   .22
      أشعر بالعصبية كالضيؽ ألتفو األسباب  .23
      أشعر بالخكؼ مف المستقبؿ  .24
      أككف مرتاحة مع نفسي يمكنني أف  .25
      مع أسرتي راشعر باالستقرا  .26
      تأستطيع ضبط نفسي عند االنفعاال  .27
      أشعر بالصحة الجيدة  .28
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 (ج)ملحق 
 مقياس الصالبة النفسية في صورتو النيارية

بدرجة الفقرات الرقم 
تبيرة جدًا 

قليلة قليلة متوسطة تبيرة 
جدًا 

 ماالتزا: البعد األول
     لدم مبادئ معينة ألتـز بيا   .1

     أشعر بالمسؤكلية تجاه ااخريف   .2

     لحياتي ىدفا أعيش مف أجمو   .3

أبادر بالكقكؼ بجانب ااخريف عند مكاجيتيـ   .4
لمشكبلتيـ 

     

     أغير قيمي إذا دعت الظركؼ لذلؾ   .5

     أىتـ بقضايا الكطف كأشارؾ فييا    .6

     أعتقد أنو يخدـ أسرتي  أبادر بعمؿ أم شيء   .7

     يكجد لدم ىدؼ ما يدعك لمتمسؾ بو    .8

     أىتـ بنفسي كثيران عمى حساب أسرتي   .9

     أشعر بالمسؤكلية أتجاه زكجي   .10

     أستطيع أف أتحمؿ مسؤكلية أسرتي   .11

 التحتم: البعد الثاني

     تخذ قرارم بنفسي إاستطيع   .12

     في مكاجية أمر ما أتراجع سريعا حينما أفشؿ   .13

عندما أضع خططي المستقبمية فإنني أككف متأكدة مف   .14
مقدرتي عمى تنفيذىا 

     

     الحياة فرص كليس عمؿ ككفاح   .15

أعتقد أف الفشؿ يعكد إلى أسباب تكمف في الشخص   .16
نفسو 

     

     أستطيع التحكـ في مجرل أمكر حياتي   .17

ف ـجرم حكلي أعتقد أف لي تأثير قكم عمى ما م  .18
أحداث 

     

     أستطيع التحكـ في انفعاالتي    .19
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بدرجة الفقرات الرقم 
تبيرة جدًا 

قليلة قليلة متوسطة تبيرة 
جدًا 

 التحدي: البعد الثالث

     أستطيع تحقيؽ أىدافي ميما كانت العقبات   .20

     أستطيع مكاجية مشكبلتي   .21

     لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة ما ال أعرفو   .22

لدم قدرة عمى المثابرة حتى انتيي مف أم مشكمة   .23
تكجيني 

     

     أشعر بالخكؼ  لما قد يطرأ عمى حياتي مف تغير   .24

أعتقد أف الحياة التي ال تنطكم عمى التغير ىي حياة   .25
مممة كركتينية 

     

أشعر بالخكؼ مف مكاجية المشكبلت حتى قبؿ أف   .26
تحدث 

     

     ما يصيبني مف مشكبلت ال يزيدني إال قكة   .27

      م حياتيلدم القدرة عمى إدارة األزمات ؼ  .28

     أقتحـ المشكبلت لحميا كال أنتظر حدكثيا   .29

التغير ىك سنة الحياة كالميـ ىك المقدرة عمى مكاجيتو   .30
بنجاح 
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 (ح)ملحق 
موجو إلى معالي وزير ىيرة شؤون األسرى والمحررين بيدف " تسييل ميمة"تتاب 

 .الحصول على اإلحصاريات المتعلقة بمجتمع الدراسة

 

 




